
 

 
ChaÔÔhasa~gÊtipiÔakaÑ 

 
SuttantapiÔake SaÑyuttanikÈye 

 
 

MAHŒVAGGASA¥YUTTAPŒ£I 
_____ 

 
 
 

 
 
 

 
Buddhavasse 2552 Marammavasse 1370 AD. 2008 

 



 

Romanized from Myanmar version published in 1999 
 
 

© BuddhasÈsana Society 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PÈÄi Series 14 
 

First published in 2008 by Ministry of Religious Affairs 

Yangon, Myanmar

 



THE PŒ£I ALPHABET 
IN BURMESE AND ROMAN CHARACTERS 

____ 
VOWELS 

t a  tm È Ä £ i  þ Ê  O u  OD |  { e  Mo o 

CONSONANTS WITH VOWEL “A” 
    u ka c kha * ga  C gha i ~a 
    p ca  q cha Z ja  ps jha Ó Òa 
    # Ôa  X Ôha ! Éa  ¡ Éha P Óa 
    w ta  x tha ' da  " dha e na 
    y pa  z pha A ba  b bha r ma 
 , ya & ra  v la  0 va  o sa [ ha V Äa  H Ñ 

VOWELS IN COMBINATION 
-m -g = È     èd = i    èD = Ê    -k -K = u    -l -L = |    a- = e    a-m a-g = o 

u ka um kÈ ud ki uD kÊ uk ku ul k| au ke aum ko 
c kha cg khÈ cd khi cD khÊ ck khu cl kh| ac khe acg kho ... 

CONJUNCT-CONSONANTS 
 uú kka CF ~gha P² ÓÔha "s dhya y’ pla v’ lla 
 u© kkha pö cca @ ÓÉa "G dhva yÁ pba vs lya 
 us kya p ä ccha  PÖ ÓÓa EÅ nta AÇ bbha vS lha 
 Bud kri ZÆ jja PS Óha  EÉ ntva As bya 0S vha 
 u’ kla  Zöß jjha wå tta E¦ ntha jA bra oå sta  
 uG kva  n ÒÒa w¬ ttha É nda rÜ mpa ~oå stra  
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Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa. 
 
 

1. MaggasaÑyutta 
 

1. AvijjÈvagga 
  

1. AvijjÈsutta 

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

 AvijjÈ bhikkhave pubba~gamÈ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ samÈpattiyÈ, 
anvadeva1 ahirikaÑ anottappaÑ. AvijjÈgatassa bhikkhave aviddasuno 
micchÈdiÔÔhi pahoti, micchÈdiÔÔhissa micchÈsa~kappo pahoti, 
micchÈsa~kappassa micchÈvÈcÈ pahoti, micchÈvÈcassa micchÈkammanto 
pahoti, micchÈkammantassa micchÈ-ÈjÊvo pahoti, micchÈ ÈjÊvassa 
micchÈvÈyÈmo pahoti, micchÈvÈyÈmassa micchÈsati pahoti, micchÈsatissa 
micchÈsamÈdhi pahoti.  
______________________________________________________________ 
 1. Anudeva (SÊ, I, Ka) 
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 VijjÈ ca kho bhikkhave pubba~gamÈ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ 
samÈpattiyÈ, anvadeva hirottappaÑ. VijjÈgatassa bhikkhave viddasuno 
sammÈdiÔÔhi pahoti, sammÈdiÔÔhissa sammÈsa~kappo pahoti, 
sammÈsa~kappassa sammÈvÈcÈ pahoti, sammÈvÈcassa sammÈkammanto 
pahoti, sammÈkammantassa sammÈ-ÈjÊvo pahoti, sammÈ-ÈjÊvassa 
sammÈvÈyÈmo pahoti, sammÈvÈyÈmassa sammÈsati pahoti, sammÈsatissa 
sammÈsamÈdhi pahotÊti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. UpaÉÉhasutta 

 2. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Sakyesu viharati 
NagarakaÑ nÈma1 SakyÈnaÑ nigamo. Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ 
etadavoca “upaÉÉhamidaÑ bhante brahmacariyaÑ yadidaÑ kalyÈÓamittatÈ 
kalyÈÓasahÈyatÈ kalyÈÓasampava~katÈ”ti. 

 MÈ hevaÑ Œnanda, mÈ hevaÑ Œnanda, sakalamevidaÑ Œnanda 
brahmacariyaÑ yadidaÑ kalyÈÓamittatÈ kalyÈÓasahÈyatÈ 
kalyÈÓasampava~katÈ, kalyÈÓamittassetaÑ Œnanda bhikkhuno pÈÔika~khaÑ 
kalyÈÓasahÈyassa kalyÈÓasampava~kassa, ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ 
bhÈvessati, ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkarissati. 

 KathaÒcÈnanda bhikkhu kalyÈÓamitto kalyÈÓasahÈyo 
kalyÈÓasampava~ko ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti, ariyaÑ 
aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaroti. IdhÈnanda  
bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ 
nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ, sammÈsa~kappaÑ bhÈveti 
vivekanissitaÑ -pa- sammÈvÈcaÑ bhÈveti -pa- sammÈkammantaÑ bhÈveti 
-pa- sammÈ-ÈjÊvaÑ bhÈveti -pa- sammÈvÈyÈmaÑ bhÈveti -pa- sammÈsatiÑ 
bhÈveti -pa- sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ 
nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. EvaÑ kho Œnanda bhikkhu 
kalyÈÓamitto kalyÈÓasahÈyo kalyÈÓasampava~ko ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bhÈveti, ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaroti. 
______________________________________________________________ 
 1. NÈgarakaÑ nÈma (SÊ), SakkaraÑ nÈma (SyÈ, Ka) 
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 TadaminÈpetaÑ Œnanda pariyÈyena veditabbaÑ, yathÈ sakalamevidaÑ 
brahmacariyaÑ yadidaÑ kalyÈÓamittatÈ kalyÈÓasahÈyatÈ kalyÈÓasampa-
va~katÈ. MamaÑ hi Œnanda kalyÈÓamittaÑ Ègamma jÈtidhammÈ sattÈ jÈtiyÈ 
parimuccanti, jarÈdhammÈ sattÈ jarÈya parimuccanti, maraÓadhammÈ sattÈ 
maraÓena parimuccanti, sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsadhammÈ sattÈ 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsehi parimuccanti. IminÈ kho etaÑ 
Œnanda pariyÈyena veditabbaÑ, yathÈ sakalamevidaÑ brahmacariyaÑ 
yadidaÑ kalyÈÓamittatÈ kalyÈÓasahÈyatÈ kalyÈÓasampava~katÈti.  . 
DutiyaÑ. 
 

3. SÈriputtasutta  

 3. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ SÈriputto BhagavantaÑ etadavoca 
“sakalamidaÑ bhante brahmacariyaÑ yadidaÑ kalyÈÓamittatÈ 
kalyÈÓasahÈyatÈ kalyÈÓasampava~katÈ”ti. 

 SÈdhu sÈdhu SÈriputta, sakalamidaÑ SÈriputta brahmacariyaÑ yadidaÑ 
kalyÈÓamittatÈ kalyÈÓasahÈyatÈ kalyÈÓasampava~katÈ. KalyÈÓamittassetaÑ 
SÈriputta bhikkhuno pÈÔika~khaÑ kalyÈÓasahÈyassa kalyÈÓasampava~kassa, 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvessati, ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ 
bahulÊkarissati. KathaÒca SÈriputta bhikkhu kalyÈÓamitto kalyÈÓasahÈyo 
kalyÈÓasampava~ko ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti, ariyaÑ 
aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaroti. 

 Idha SÈriputta bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti vivekanissitaÑ 
virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ -pa- sammÈsamÈdhiÑ 
bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. 
EvaÑ kho SÈriputta bhikkhu kalyÈÓamitto kalyÈÓasahÈyo 
kalyÈÓasampava~ko ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti, ariyaÑ 
aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaroti. 

 TadaminÈpetaÑ SÈriputta pariyÈyena veditabbaÑ, yathÈ sakalamidaÑ 
brahmacariyaÑ yadidaÑ kalyÈÓamittatÈ kalyÈÓasahÈyatÈ 
kalyÈÓasampava~katÈ. MamaÑ hi SÈriputta kalyÈÓamittaÑ Ègamma 
jÈtidhammÈ sattÈ  



 MahÈvaggasaÑyuttapÈÄi 

 

4 

jÈtiyÈ parimuccanti, jarÈdhammÈ sattÈ jarÈya parimuccanti, maraÓadhammÈ 
sattÈ maraÓena parimuccanti, sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsadhammÈ 
sattÈ sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsehi parimuccanti. IminÈ kho etaÑ 
SÈriputta pariyÈyena veditabbaÑ, yathÈ sakalamidaÑ brahmacariyaÑ 
yadidaÑ kalyÈÓamittatÈ kalyÈÓasahÈyatÈ kalyÈÓasampava~katÈti.  . TatiyaÑ. 
 

4. JÈÓussoÓibrÈhmaÓasutta 

 4. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho ÈyasmÈ Œnando pubbaÓhasamayaÑ 
nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya SÈvatthiÑ piÓÉÈya pÈvisi. AddasÈ kho ÈyasmÈ 
Œnando JÈÓussoÓiÑ brÈhmaÓaÑ sabbasetena vaÄavÈbhirathena1 SÈvatthiyÈ 
niyyÈyantaÑ, setÈ sudaÑ assÈ yuttÈ honti setÈla~kÈrÈ seto ratho setaparivÈro 
setÈ rasmiyo setÈ patodalaÔÔhi setaÑ chattaÑ setaÑ uÓhÊsaÑ setÈni vatthÈni 
setÈ upÈhanÈ setÈya sudaÑ vÈlabÊjaniyÈ bÊjÊyati. TamenaÑ jano disvÈ 
evamÈha “brahmaÑ vata bho yÈnaÑ, brahmayÈnar|paÑ vata bho”ti. 

 Atha kho ÈyasmÈ Œnando SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya caritvÈ pacchÈbhattaÑ 
piÓÉapÈtapaÔikkanto yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho 
ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca– 

 IdhÈhaÑ bhante pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya 
SÈvatthiÑ piÓÉÈya pÈvisiÑ, addasaÑ khvÈhaÑ bhante JÈÓussoÓiÑ 
brÈhmaÓaÑ sabbasetena vaÄavÈbhirathena SÈvatthiyÈ niyyÈyantaÑ, setÈ 
sudaÑ assÈ yuttÈ honti setÈla~kÈrÈ seto ratho setaparivÈro setÈ rasmiyo setÈ 
patodalaÔÔhi setaÑ chattaÑ setaÑ uÓhÊsaÑ setÈni vatthÈni setÈ upÈhanÈ 
setÈya sudaÑ vÈlabÊjaniyÈ bÊjÊyati. TamenaÑ jano disvÈ evamÈha “brahmaÑ 
vata bho yÈnaÑ, brahmayÈnar|paÑ vata bho”ti. SakkÈ nu kho bhante 
imasmiÑ dhammavinaye brahmayÈnaÑ paÒÒÈpetunti. 
______________________________________________________________ 
 1. VaÄabhÊrathena (SÊ) 
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 “SakkÈ ŒnandÈ”ti BhagavÈ avoca. Imasseva kho etaÑ Œnanda ariyassa 
aÔÔha~gikassa maggassa adhivacanaÑ brahmayÈnaÑ itipi dhammayÈnaÑ 
itipi anuttaro sa~gÈmavijayo itipÊti. 

 SammÈdiÔÔhi Œnanda bhÈvitÈ bahulÊkatÈ rÈgavinayapariyosÈnÈ hoti, 
dosavinayapariyosÈnÈ hoti, mohavinayapariyosÈnÈ hoti. SammÈsa~kappo 
Œnanda bhÈvito bahulÊkato rÈgavinayapariyosÈno hoti, 
dosavinayapariyosÈno hoti, mohavinayapariyosÈno hoti. SammÈvÈcÈ 
Œnanda bhÈvitÈ bahulÊkatÈ rÈgavinayapariyosÈnÈ hoti, dosa -pa- 
mohavinayapariyosÈnÈ hoti. SammÈkammanto Œnanda bhÈvito bahulÊkato 
rÈgavinayapariyosÈno hoti, dosa -pa- mohavinayapariyosÈno hoti. 
SammÈ-ÈjÊvo Œnanda bhÈvito bahulÊkato rÈgavinayapariyosÈno hoti, dosa 
-pa- mohavinayapariyosÈno hoti. SammÈvÈyÈmo Œnanda bhÈvito bahulÊkato 
rÈgavinayapariyosÈno hoti, dosa -pa- mohavinayapariyosÈno hoti. 
SammÈsati Œnanda bhÈvitÈ bahulÊkatÈ rÈgavinayapariyosÈnÈ hoti, dosa -pa- 
mohavinayapariyosÈnÈ hoti. SammÈsamÈdhi Œnanda bhÈvito bahulÊkato 
rÈgavinayapariyosÈno hoti, dosa -pa- mohavinayapariyosÈno hoti. 

 IminÈ kho etaÑ Œnanda pariyÈyena veditabbaÑ, yathÈ imassevetaÑ 
ariyassa aÔÔha~gikassa maggassa adhivacanaÑ brahmayÈnaÑ itipi 
dhammayÈnaÑ itipi anuttaro sa~gÈmavijayo itipÊti. Idamavoca BhagavÈ, 
idaÑ vatvÈna Sugato athÈparaÑ etadavoca SatthÈ– 

   “Yassa saddhÈ ca paÒÒÈ ca, dhammÈ yuttÈ sadÈ dhuraÑ. 
   HirÊ ÊsÈ manoyottaÑ, sati ÈrakkhasÈrathi. 

   Ratho sÊlaparikkhÈro, jhÈnakkho cakkavÊriyo. 
   UpekkhÈ dhurasamÈdhi, anicchÈ parivÈraÓaÑ. 

   AbyÈpÈdo avihiÑsÈ, viveko yassa ÈvudhaÑ. 
   TitikkhÈcammasannÈho1, yogakkhemÈya vattati. 
______________________________________________________________
 1. VammasannÈho (SÊ) 
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   Etadattani sambh|taÑ, brahmayÈnaÑ anuttaraÑ. 
   Niyyanti dhÊrÈ lokamhÈ, aÒÒadatthu jayaÑ jayan”ti. 

CatutthaÑ. 
 

5. Kimatthiyasutta 

 5. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho sambahulÈ bhikkh| yena BhagavÈ 
tenupasa~kamiÑsu -pa- ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho te 
bhikkh| BhagavantaÑ etadavocuÑ– 

 Idha no bhante aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ amhe evaÑ pucchanti 
“kimatthiyaÑ Èvuso SamaÓe Gotame brahmacariyaÑ vussatÊ”ti. EvaÑ 
puÔÔhÈ mayaÑ bhante tesaÑ aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ evaÑ 
byÈkaroma “dukkhassa kho Èvuso pariÒÒatthaÑ Bhagavati brahmacariyaÑ 
vussatÊ”ti. Kacci mayaÑ bhante evaÑ puÔÔhÈ evaÑ byÈkaramÈnÈ 
vuttavÈdino ceva Bhagavato homa, na ca BhagavantaÑ abh|tena 
abbhÈcikkhÈma, dhammassa cÈnudhammaÑ byÈkaroma, na ca koci 
sahadhammiko vÈdÈnuvÈdo gÈrayhaÑ ÔhÈnaÑ ÈgacchatÊti. 

 Taggha tumhe bhikkhave evaÑ puÔÔhÈ evaÑ byÈkaramÈnÈ vuttavÈdino 
ceva me hotha, na ca maÑ abh|tena abbhÈcikkhatha, dhammassa 
cÈnudhammaÑ byÈkarotha, na ca koci sahadhammiko vÈdÈnuvÈdo 
gÈrayhaÑ ÔhÈnaÑ Ègacchati. Dukkhassa hi pariÒÒatthaÑ mayi 
brahmacariyaÑ vussati. Sace vo bhikkhave aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evaÑ 
puccheyyuÑ “atthi panÈvuso maggo, atthi paÔipadÈ etassa dukkhassa 
pariÒÒÈyÈ”ti. EvaÑ puÔÔhÈ tumhe bhikkhave tesaÑ aÒÒatitthiyÈnaÑ 
paribbÈjakÈnaÑ evaÑ byÈkareyyÈtha “atthi kho Èvuso maggo, atthi paÔipadÈ 
etassa dukkhassa pariÒÒÈyÈ”ti. 

 Katamo ca bhikkhave maggo, katamÈ paÔipadÈ etassa dukkhassa 
pariÒÒÈyÈti. Ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi 
-pa- sammÈsamÈdhi. AyaÑ bhikkhave maggo, ayaÑ paÔipadÈ etassa 
dukkhassa pariÒÒÈyÈti. EvaÑ puÔÔhÈ tumhe bhikkhave tesaÑ 
aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ evaÑ byÈkareyyÈthÈti.  . PaÒcamaÑ. 
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6. PaÔhama-aÒÒatarabhikkhusutta 

 6. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho aÒÒataro bhikkhu yena BhagavÈ 
tenupasa~kami -pa- ekamantaÑ nisinno kho so bhikkhu BhagavantaÑ 
etadavoca–“brahmacariyaÑ brahmacariyanti bhante vuccati, katamaÑ nu 
kho bhante brahmacariyaÑ, katamaÑ brahmacariyapariyosÈnan”ti. 

 Ayameva kho bhikkhu ariyo aÔÔha~giko maggo brahmacariyaÑ. 
SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. Yo kho bhikkhu rÈgakkhayo 
dosakkhayo mohakkhayo, idaÑ brahmacariyapariyosÈnanti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. Dutiya-aÒÒatarabhikkhusutta 

 7. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho aÒÒataro bhikkhu yena BhagavÈ 
tenupasa~kami -pa- ekamantaÑ nisinno kho so bhikkhu BhagavantaÑ 
etadavoca– 

 “RÈgavinayo dosavinayo mohavinayo”ti bhante vuccati, kissa nu kho 
etaÑ bhante adhivacanaÑ “rÈgavinayo dosavinayo mohavinayo”ti. 
NibbÈnadhÈtuyÈ kho etaÑ bhikkhu adhivacanaÑ rÈgavinayo dosavinayo 
mohavinayoti, ÈsavÈnaÑ khayo tena vuccatÊti. 

 EvaÑ vutte so bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “amataÑ amatan”ti 
bhante vuccati, katamaÑ nu kho bhante amataÑ, katamo 
amatagÈmimaggoti. Yo kho bhikkhu rÈgakkhayo dosakkhayo mohakkhayo, 
idaÑ vuccati amataÑ. Ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo amatagÈmimaggo. 
SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhÊti.  . SattamaÑ. 
 

8. Vibha~gasutta 

 8. SÈvatthinidÈnaÑ. AriyaÑ vo Bhikkhave aÔÔha~gikaÑ maggaÑ 
desessÈmi vibhajissÈmi, taÑ suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha, 
bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. 
BhagavÈ etadavoca– 

 Katamo ca bhikkhave ariyo aÔÔha~giko maggo, seyyathidaÑ, 
sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. KatamÈ ca bhikkhave sammÈdiÔÔhi, yaÑ 
kho bhikkhave 
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dukkhe ÒÈÓaÑ dukkhasamudaye ÒÈÓaÑ dukkhanirodhe ÒÈÓaÑ 
dukkhanirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya ÒÈÓaÑ. AyaÑ vuccati bhikkhave 
sammÈdiÔÔhi. 

 Katamo ca bhikkhave sammÈsa~kappo, yo kho bhikkhave 
nekkhammasa~kappo abyÈpÈdasa~kappo avihiÑsÈsa~kappo. AyaÑ vuccati 
bhikkhave sammÈsa~kappo. 

 KatamÈ ca bhikkhave sammÈvÈcÈ, yÈ kho bhikkhave musÈvÈdÈ 
veramaÓÊ pisuÓÈya vÈcÈya veramaÓÊ pharusÈya vÈcÈya veramaÓÊ 
samphappalÈpÈ veramaÓÊ. AyaÑ vuccati bhikkhave sammÈvÈcÈ. 

 Katamo ca bhikkhave sammÈkammanto, yÈ kho bhikkhave pÈÓÈtipÈtÈ 
veramaÓÊ adinnÈdÈnÈ veramaÓÊ abrahmacariyÈ veramaÓÊ. AyaÑ vuccati 
bhikkhave sammÈkammanto. 

 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 -pa- 
anuppannÈnaÑ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ uppÈdÈya chandaÑ janeti -pa- 
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 ÈtÈpÊ sampajÈno 
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. 
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 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 sammÈsamÈdhÊti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. S|kasutta 

 9. SÈvatthinidÈnaÑ. SeyyathÈpi bhikkhave sÈlis|kaÑ vÈ yavas|kaÑ vÈ 
micchÈpaÓihitaÑ hatthena vÈ pÈdena vÈ akkantaÑ hatthaÑ vÈ pÈdaÑ vÈ 
bhindissati1, lohitaÑ vÈ uppÈdessatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. TaÑ kissa hetu, 
micchÈpaÓihitattÈ bhikkhave s|kassa. Evameva kho bhikkhave so vata 
bhikkhu micchÈpaÓihitÈya diÔÔhiyÈ micchÈpaÓihitÈya maggabhÈvanÈya 
avijjaÑ bhindissati, vijjaÑ uppÈdessati, nibbÈnaÑ sacchikarissatÊti netaÑ 
ÔhÈnaÑ vijjati. TaÑ kissa hetu, micchÈpaÓihitattÈ bhikkhave diÔÔhiyÈ. 

 SeyyathÈpi Bhikkhave sÈlis|kaÑ vÈ yavas|kaÑ vÈ sammÈpaÓihitaÑ 
hatthena vÈ pÈdena vÈ akkantaÑ hatthaÑ vÈ pÈdaÑ vÈ bhindissati, lohitaÑ 
vÈ uppÈdessatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati. TaÑ kissa hetu, sammÈpaÓihitattÈ 
Bhikkhave s|kassa. Evameva kho Bhikkhave so vata Bhikkhu 
sammÈpaÓihitÈya diÔÔhiyÈ sammÈpaÓihitÈya maggabhÈvanÈya avijjaÑ 
bhindissati, vijjaÑ uppÈdessati, nibbÈnaÑ sacchikarissatÊti ÔhÈnametaÑ 
vijjati. TaÑ kissa hetu, sammÈpaÓihitattÈ Bhikkhave diÔÔhiyÈ. 

 KathaÒca Bhikkhave Bhikkhu sammÈpaÓihitÈya diÔÔhiyÈ 
sammÈpaÓihitÈya maggabhÈvanÈya avijjaÑ bhindati, vijjaÑ uppÈdeti, 
nibbÈnaÑ sacchikarotÊti. Idha Bhikkhave Bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti 
vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ 
______________________________________________________________ 
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nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ -pa- sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti 
vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. EvaÑ 
kho bhikkhave bhikkhu sammÈpaÓihitÈya diÔÔhiyÈ sammÈpaÓihitÈya 
maggabhÈvanÈya avijjaÑ bhindati, vijjaÑ uppÈdeti, nibbÈnaÑ sacchikarotÊti.  
. NavamaÑ. 
 

10. Nandiyasutta 

 10. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho Nandiyo paribbÈjako yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho Nandiyo paribbÈjako BhagavantaÑ etadavoca “kati nu kho bho 
Gotama dhammÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ nibbÈna~gamÈ honti nibbÈnaparÈyanÈ 
nibbÈnapariyosÈnÈ”ti. 

 AÔÔhime kho Nandiya dhammÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ nibbÈna~gamÈ honti 
nibbÈnaparÈyanÈ nibbÈnapariyosÈnÈ. Katame aÔÔha, seyyathidaÑ, 
sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. Ime kho Nandiya aÔÔha dhammÈ bhÈvitÈ 
bahulÊkatÈ nibbÈna~gamÈ honti nibbÈnaparÈyanÈ nibbÈnapariyosÈnÈti. EvaÑ 
vutte Nandiyo paribbÈjako BhagavantaÑ etadavoca “abhikkantaÑ bho 
Gotama, abhikkantaÑ bho Gotama -pa- upÈsakaÑ maÑ BhavaÑ Gotamo 
dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatan”ti.  . DasamaÑ. 

AvijjÈvaggo paÔhamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   AvijjaÒca UpaÉÉhaÒca, SÈriputto ca BrÈhmaÓo. 
   Kimatthiyo ca dve Bhikkh|, Vibha~go S|kanandiyÈti. 

_____ 
 

2. VihÈravagga 
 

1. PaÔhamavihÈrasutta 

 11. SÈvatthinidÈnaÑ. IcchÈmahaÑ Bhikkhave aÉÉhamÈsaÑ 
paÔisalliyituÑ, namhi kenaci upasa~kamitabbo aÒÒatra ekena 
piÓÉapÈtanÊhÈrakenÈti. “EvaÑ  
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bhante”ti kho te nhikkh| Bhagavato paÔissutvÈ nÈssudha koci BhagavantaÑ 
upasa~kamati aÒÒatra ekena piÓÉapÈtanÊhÈrakena. 

 Atha kho BhagavÈ tassa aÉÉhamÈsassa accayena paÔisallÈnÈ vuÔÔhito 
bhikkh| Èmantesi “yena svÈhaÑ bhikkhave vihÈrena paÔhamÈbhisambuddho 
viharÈmi, tassa padesena vihÈsiÑ, so evaÑ pajÈnÈmi “micchÈdiÔÔhipaccayÈpi 
vedayitaÑ, sammÈdiÔÔhipaccayÈpi vedayitaÑ -pa- micchÈsamÈdhipaccayÈpi 
vedayitaÑ, sammÈsamÈdhipaccayÈpi vedayitaÑ, chandapaccayÈpi 
vedayitaÑ, vitakkapaccayÈpi vedayitaÑ, saÒÒÈpaccayÈpi vedayitaÑ. Chando 
ca av|pasanto hoti, vitakko ca av|pasanto hoti, saÒÒÈ ca av|pasantÈ hoti, 
tappaccayÈpi vedayitaÑ. Chando ca v|pasanto hoti, vitakko ca v|pasanto 
hoti, saÒÒÈ ca v|pasantÈ hoti, tappaccÈyÈpi vedayitaÑ. Appattassa pattiyÈ 
atthi ÈyÈmaÑ1, tasmimpi ÔhÈne anuppatte tappaccayÈpi vedayitan’ti”.  . 
PaÔhamaÑ. 
 

2. DutiyavihÈrasutta 

 12. SÈvatthinidÈnaÑ. IcchÈmahaÑ bhikkhave temÈsaÑ paÔisalliyituÑ, 
namhi kenaci upasa~kamitabbo aÒÒatra ekena piÓÉapÈtanÊhÈrakenÈti. “EvaÑ 
bhante”ti kho te bhikkh| Bhagavato paÔissutvÈ nÈssudha koci BhagavantaÑ 
upasa~kamati aÒÒatra ekena piÓÉapÈtanÊhÈrakena. 

 Atha kho BhagavÈ tassa temÈsassa accayena paÔisallÈnÈ vuÔÔhito 
bhikkh| Èmantesi “yena svÈhaÑ bhikkhave vihÈrena paÔhamÈbhisambuddho 
viharÈmi, tassa padesena vihÈsiÑ. So evaÑ pajÈnÈmi ‘micchÈdiÔÔhipaccayÈpi 
vedayitaÑ, micchÈdiÔÔhiv|pasamapaccayÈpi vedayitaÑ, 
sammÈdiÔÔhipaccayÈpi vedayitaÑ, sammÈdiÔÔhiv|pasamapaccayÈpi 
vedayitaÑ -pa- micchÈsamÈdhipaccayÈpi vedayitaÑ, 
micchÈsamÈdhiv|pasamapaccayÈpi vedayitaÑ, sammÈsamÈdhipaccayÈpi 
vedayitaÑ, sammÈsamÈdhiv|pasamapaccayÈpi vedayitaÑ, chandapaccayÈpi 
vedayitaÑ, chandav|pasamapaccayÈpi vedayitaÑ, vitakkapaccayÈpi 
vedayitaÑ, vitakkav|pasamapaccayÈpi vedayitaÑ, saÒÒÈpaccayÈpi 
vedayitaÑ, saÒÒÈv|pasamapaccayÈpi vedayitaÑ. Chando ca av|pasanto 
hoti, vitakko ca av|pasanto hoti, saÒÒÈ ca av|pasantÈ hoti, tappaccayÈpi 
vedayitaÑ. Chando ca v|pasanto 
______________________________________________________________
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hoti, vitakko ca v|pasanto hoti, saÒÒÈ ca v|pasantÈ hoti, tappaccayÈpi 
vedayitaÑ. Appattassa pattiyÈ atthi ÈyÈmaÑ1, tasmimpi ÔhÈne anuppatte 
tappaccayÈpi vedayitan’ti”.  . DutiyaÑ. 
 

3. Sekkhasutta 

 13. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho aÒÒataro bhikkhu yena BhagavÈ 
tenupasa~kami -pa- ekamantaÑ nisinno kho so bhikkhu BhagavantaÑ 
etadavoca–“sekkho sekkho”ti bhante vuccati. KittÈvatÈ nu kho bhante 
sekkho hotÊti. Idha bhikkhu sekkhÈya sammÈdiÔÔhiyÈ samannÈgato hoti -pa- 
sekkhena sammÈsamÈdhinÈ samannÈgato hoti. EttÈvatÈ kho bhikkhu sekkho 
hotÊti.  . TatiyaÑ. 
 

4. PaÔhama-uppÈdasutta 

 14. SÈvatthinidÈnaÑ. AÔÔhime bhikkhave dhammÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ 
anuppannÈ uppajjanti nÈÒÒatra tathÈgatassa pÈtubhÈvÈ arahato 
sammÈsambuddhassa. Katame aÔÔha, seyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- 
sammÈsamÈdhi. Ime kho bhikkhave aÔÔha dhammÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ 
anuppannÈ uppajjanti nÈÒÒatra tathÈgatassa pÈtubhÈvÈ arahato 
sammÈsambuddhassÈti.  . CatutthaÑ. 
 

5. Dutiya-uppÈdasutta 

 15. SÈvatthinidÈnaÑ. AÔÔhime bhikkhave dhammÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ 
anuppannÈ uppajjanti nÈÒÒatra sugatavinayÈ. Katame aÔÔha, seyyathidaÑ, 
sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. Ime kho bhikkhave aÔÔha dhammÈ bhÈvitÈ 
bahulÊkatÈ anuppannÈ uppajjanti nÈÒÒatra sugatavinayÈti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. PaÔhamaparisuddhasutta 

 16. SÈvatthinidÈnaÑ. AÔÔhime bhikkhave dhammÈ parisuddhÈ 
pariyodÈtÈ ana~gaÓÈ vigat|pakkilesÈ anuppannÈ uppajjanti nÈÒÒatra 
TathÈgatassa pÈtubhÈvÈ Arahato SammÈsambuddhassa. Katame aÔÔha, 
seyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. Ime kho bhikkhave aÔÔha 
dhammÈ parisuddhÈ 
______________________________________________________________ 
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pariyodÈtÈ ana~gaÓÈ vigat|pakkilesÈ anuppannÈ uppajjanti nÈÒÒatra 
TathÈgatassa pÈtubhÈvÈ Arahato SammÈsambuddhassÈti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. Dutiyaparisuddhasutta 

 17. SÈvatthinidÈnaÑ. AÔÔhime bhikkhave dhammÈ parisuddhÈ 
pariyodÈtÈ ana~gaÓÈ vigat|pakkilesÈ anuppannÈ uppajjanti nÈÒÒatra 
SugatavinayÈ. Katame aÔÔha, seyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. 
Ime kho bhikkhave aÔÔha dhammÈ parisuddhÈ pariyodÈtÈ ana~gaÓÈ 
vigat|pakkilesÈ anuppannÈ uppajjanti nÈÒÒatra SugatavinayÈti.  . SattamaÑ. 
 

8. PaÔhamakukkuÔÈrÈmasutta 

 18. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ ÈyasmÈ ca Œnando ÈyasmÈ ca 
Bhaddo PÈÔaliputte viharanti KukkuÔÈrÈme. Atha kho ÈyasmÈ Bhaddo 
sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ Œnandena saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ 
kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho 
ÈyasmÈ Bhaddo ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca– 

 “AbrahmacariyaÑ abrahmacariyan”ti Èvuso Œnanda vuccati, katamaÑ 
nu kho Èvuso abrahmacariyanti. SÈdhu sÈdhu Èvuso Bhadda, bhaddako kho 
te Èvuso Bhadda umma~go, bhaddakaÑ paÔibhÈnaÑ, kalyÈÓÊ paripucchÈ, 
evaÑ hi tvaÑ Èvuso Bhadda pucchasi “abrahmacariyaÑ abrahmacariyanti 
Èvuso Œnanda vuccati, katamaÑ nu kho Èvuso abrahmacariyan”ti. 
EvamÈvusoti. Ayameva kho Èvuso aÔÔha~giko micchÈmaggo 
abrahmacariyaÑ. SeyyathidaÑ, micchÈdiÔÔhi -pa- micchÈsamÈdhÊti.  . 
AÔÔhamaÑ. 
 

9. DutiyakukkuÔÈrÈmasutta 

 19. PÈÔaliputtanidÈnaÑ. “BrahmacariyaÑ brahmacariyan”ti Èvuso 
Œnanda vuccati, katamaÑ nu kho Èvuso brahmacariyaÑ, katamaÑ 
brahmacariyapariyosÈnanti. SÈdhu sÈdhu Èvuso Bhadda, bhaddako kho te 
Èvuso Bhadda umma~go, bhaddakaÑ paÔibhÈnaÑ, kalyÈÓÊ paripucchÈ, evaÑ 
hi tvaÑ Èvuso Bhadda pucchasi “brahmacariyaÑ brahmacariyanti Èvuso 
Œnanda vuccati, katamaÑ nu kho  
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Èvuso brahmacariyaÑ, katamaÑ brahmacariyapariyosÈnan”ti. EvamÈvusoti. 
Ayameva kho Èvuso ariyo aÔÔha~giko maggo brahmacariyaÑ. SeyyathidaÑ, 
sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. Yo kho Èvuso rÈgakkhayo dosakkhayo 
mohakkhayo, idaÑ brahmacariyapariyosÈnanti.  . NavamaÑ. 
 

10. TatiyakukkuÔÈrÈmasutta 

 20. PÈÔaliputtanidÈnaÑ. “BrahmacariyaÑ brahmacariyan”ti Èvuso 
Œnanda vuccati, katamaÑ nu kho Èvuso brahmacariyaÑ, katamo 
brahmacÈrÊ, katamaÑ brahmacariyapariyosÈnanti. SÈdhu sÈdhu Èvuso 
Bhadda, bhaddako kho te Èvuso Bhadda umma~go, bhaddakaÑ paÔibhÈnaÑ, 
kalyÈÓÊ paripucchÈ, evaÑ hi tvaÑ Èvuso Bhadda pucchasi “brahmacariyaÑ 
brahmacariyanti Èvuso Œnanda vuccati, katamaÑ nu kho Èvuso 
brahmacariyaÑ, katamo brahmacÈrÊ, katamaÑ brahmacariyapariyosÈnan”ti. 
EvamÈvusoti. Ayameva kho Èvuso ariyo aÔÔha~giko maggo brahmacariyaÑ. 
SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. Yo kho Èvuso iminÈ ariyena 
aÔÔha~gikena maggena samannÈgato, ayaÑ vuccati brahmacÈrÊ. Yo kho 
Èvuso rÈgakkhayo dosakkhayo mohakkhayo, idaÑ 
brahmacariyapariyosÈnanti.  . DasamaÑ. 

TÊÓi suttantÈni ekanidÈnÈni. 

VihÈravaggo dutiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Dve VihÈrÈ ca Sekkho ca, UppÈdÈ apare duve. 
   Parisuddhena dve vuttÈ, KukkuÔÈrÈmena tayoti. 

_____ 
 

3. Micchattavagga 
 

1. Micchattasutta 

 21. SÈvatthinidÈnaÑ. MicchattaÒca vo bhikkhave desessÈmi 
sammattaÒca, taÑ suÓÈtha. KatamaÒca bhikkhave micchattaÑ, seyyathidaÑ, 
micchadiÔÔhi -pa- 
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micchÈsamÈdhi. IdaÑ vuccati bhikkhave micchattaÑ. KatamaÒca bhikkhave 
sammattaÑ, seyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi (pa) sammÈsamÈdhi. IdaÑ vuccati 
bhikkhave sammattanti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. Akusaladhammasutta 

 22. SÈvatthinidÈnaÑ. Akusale ca kho bhikkhave dhamme desessÈmi 
kusale ca dhamme, taÑ suÓÈtha. Katame ca bhikkhave akusalÈ dhammÈ, 
seyyathidaÑ, micchÈdiÔÔhi -pa- micchÈsamÈdhi. Ime vuccanti bhikkhave 
akusalÈ dhammÈ. Katame ca bhikkhave kusalÈ dhammÈ, seyyathidaÑ, 
sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. Ime vuccanti bhikkhave kusalÈ dhammÈti.  
. DutiyaÑ. 
 

3. PaÔhamapaÔipadÈsutta 

 23. SÈvatthinidÈnaÑ. MicchÈpaÔipadaÒca vo bhikkhave desessÈmi 
sammÈpaÔipadaÒca, taÑ suÓÈtha. KatamÈ ca bhikkhave micchÈpaÔipadÈ, 
seyyathidaÑ, micchÈdiÔÔhi -pa- micchÈsamÈdhi. AyaÑ vuccati bhikkhave 
micchÈpaÔipadÈ. KatamÈ ca bhikkhave sammÈpaÔipadÈ, seyyathidaÑ, 
sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. AyaÑ vuccati bhikkhave 
sammÈpaÔipadÈti.  . TatiyaÑ. 
 

4. DutiyapaÔipadÈsutta 

 24. SÈvatthinidÈnaÑ. Gihino vÈhaÑ bhikkhave pabbajitassa vÈ 
micchÈpaÔipadaÑ na vaÓÓemi, gihi vÈ bhikkhave pabbajito vÈ 
micchÈpaÔipanno micchÈpaÔipattÈdhikaraÓahetu nÈrÈdhako hoti ÒÈyaÑ 
dhammaÑ kusalaÑ. KatamÈ ca bhikkhave micchÈpaÔipadÈ, seyyathidaÑ, 
micchÈdiÔÔhi (pa) micchÈsamÈdhi. AyaÑ vuccati bhikkhave micchÈpaÔipadÈ. 
Gihino vÈhaÑ bhikkhave pabbajitassa vÈ micchÈpaÔipadaÑ na vaÓÓemi, gihi 
vÈ bhikkhave pabbajito vÈ micchÈpaÔipanno micchÈpaÔipattÈdhikaraÓahetu 
nÈrÈdhako hoti ÒÈyaÑ dhammaÑ kusalaÑ. 

 Gihino vÈhaÑ bhikkhave pabbajitassa vÈ sammÈpaÔipadaÑ vaÓÓemi, 
gihi vÈ bhikkhave pabbajito vÈ sammÈpaÔipanno 
sammÈpaÔipattÈdhikaraÓahetu ÈrÈdhako hoti ÒÈyaÑ dhammaÑ kusalaÑ. 
KatamÈ ca bhikkhave sammÈpaÔipadÈ, seyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi (pa) 
sammÈsamÈdhi. AyaÑ vuccati bhikkhave sammÈpaÔipadÈ. Gihino vÈhaÑ 
bhikkhave pabbajitassa vÈ sammÈpaÔipadaÑ vaÓÓemi, gihi vÈ 
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bhikkhave pabbajito vÈ sammÈpaÔipanno sammÈpaÔipattÈdhikaraÓahetu 
ÈrÈdhako hoti ÒÈyaÑ dhammaÑ kusalanti.  . CatutthaÑ. 
 

5. PaÔhama-asappurisasutta 

 25. SÈvatthinidÈnaÑ. AsappurisaÒca vo bhikkhave desessÈmi 
sappurisaÒca, taÑ suÓÈtha. Katamo ca bhikkhave asappuriso, idha 
bhikkhave ekacco micchÈdiÔÔhiko hoti micchÈsa~kappo micchÈvÈco 
micchÈkammanto micchÈ-ÈjÊvo micchÈvÈyÈmo micchÈsati micchÈsamÈdhi. 
AyaÑ vuccati bhikkhave asappuriso. 

 Katamo ca bhikkhave sappuriso, idha bhikkhave ekacco sammÈdiÔÔhiko 
hoti sammÈsa~kappo sammÈvÈco sammÈkammanto sammÈ-ÈjÊvo 
sammÈvÈyÈmo sammÈsati sammÈsamÈdhi. AyaÑ vuccati bhikkhave 
sappurisoti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. Dutiya-asappurisasutta 

 26. SÈvatthinidÈnaÑ. AsappurisaÒca vo bhikkhave desessÈmi 
asappurisena asappurisataraÒca, sappurisaÒca vo bhikkhave desessÈmi 
sappurisena sappurisataraÒca, taÑ suÓÈtha. Katamo ca bhikkhave 
asappuriso, idha bhikkhave ekacco micchÈdiÔÔhiko hoti -pa- micchÈsamÈdhi. 
AyaÑ vuccati bhikkhave asappuriso. 

 Katamo ca bhikkhave asappurisena asappurisataro, idha bhikkhave 
ekacco micchÈdiÔÔhiko hoti -pa- micchÈsamÈdhi micchÈÒÈÓÊ micchÈvimutti. 
AyaÑ vuccati bhikkhave asappurisena asappurisataro. 

 Katamo ca bhikkhave sappuriso, idha bhikkhave ekacco sammÈdiÔÔhiko 
hoti -pa- sammÈsamÈdhi. AyaÑ vuccati bhikkhave sappuriso. 

 Katamo ca bhikkhave sappurisena sappurisataro, idha bhikkhave ekacco 
sammÈdiÔÔhiko hoti -pa- sammÈsamÈdhi sammÈÒÈÓÊ sammÈvimutti. AyaÑ 
vuccati bhikkhave sappurisena sappurisataroti.  . ChaÔÔhaÑ. 
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7. Kumbhasutta 

 27. SÈvatthinidÈnaÑ. SeyyathÈpi bhikkhave kumbho anÈdhÈro 
suppavattiyo hoti, sÈdhÈro duppavattiyo hoti. Evameva kho bhikkhave 
cittaÑ anÈdhÈraÑ suppavattiyaÑ hoti, sÈdhÈraÑ duppavattiyaÑ hoti. Ko ca 
bhikkhave cittassa ÈdhÈro, ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo. SeyyathidaÑ, 
sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. AyaÑ cittassa ÈdhÈro. SeyyathÈpi 
bhikkhave kumbho anÈdhÈro suppavattiyo hoti, sÈdhÈro duppavattiyo hoti. 
Evameva kho bhikkhave cittaÑ anÈdhÈraÑ suppavattiyaÑ hoti, sÈdhÈraÑ 
duppavattiyaÑ hotÊti.  . SattamaÑ. 
 

8. SamÈdhisutta 

 28. SÈvatthinidÈnaÑ. AriyaÑ vo bhikkhave sammÈsamÈdhiÑ desessÈmi 
sa-upanisaÑ saparikkhÈraÑ, taÑ suÓÈtha. Katamo ca bhikkhave ariyo 
sammÈsamÈdhi sa-upaniso saparikkhÈro. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- 
sammÈsati1. YÈ kho bhikkhave imehi sattaha~gehi cittassa ekaggatÈ 
saparikkhÈratÈ2. AyaÑ vuccati bhikkhave ariyo sammÈsamÈdhi 
“sa-upaniso” itipi “saparikkhÈro” itipÊti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. VedanÈsutta 

 29. SÈvatthinidÈnaÑ. Tisso imÈ bhikkhave vedanÈ. KatamÈ tisso, sukhÈ 
vedanÈ dukkhÈ vedanÈ adukkhamasukhÈ vedanÈ. ImÈ kho bhikkhave tisso 
vedanÈ. ImÈsaÑ kho bhikkhave tissannaÑ vedanÈnaÑ pariÒÒÈya ariyo 
aÔÔha~giko maggo bhÈvetabbo. Katamo ariyo aÔÔha~giko maggo, 
seyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. ImÈsaÑ kho bhikkhave 
tissannaÑ vedanÈnaÑ pariÒÒÈya ariyo aÔÔha~giko maggo bhÈvetabboti.  . 
NavamaÑ. 
 

10. Uttiyasutta 

 30. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho ÈyasmÈ Uttiyo yena BhagavÈ 
tenupasa~kami -pa- ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Uttiyo BhagavantaÑ 
etadavoca “idha mayhaÑ bhante rahogatassa paÔisallÊnassa evaÑ cetaso 
______________________________________________________________ 
 1. SammÈsamÈdhi (SÊ, SyÈ, KaÑ, Ka) 2. SaparikkhatÈ (SÊ, I) 
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parivitakko udapÈdi ‘paÒca kÈmaguÓÈ vuttÈ BhagavatÈ, katame nu kho 
paÒca kÈmaguÓÈ vuttÈ BhagavatÈ’ti”. SÈdhu sÈdhu Uttiya, paÒcime kho 
uttiya kÈmaguÓÈ vuttÈ mayÈ. Katame paÒca, cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ iÔÔhÈ 
kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ. SotaviÒÒeyyÈ saddÈ -pa-. 
GhÈnaviÒÒeyyÈ gandhÈ -pa-. JivhÈviÒÒeyyÈ rasÈ -pa-. KÈyaviÒÒeyyÈ 
phoÔÔhabbÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ. Ime kho 
Uttiya paÒca kÈmaguÓÈ vuttÈ mayÈ. ImesaÑ kho Uttiya paÒcannaÑ 
kÈmaguÓÈnaÑ pahÈnÈya ariyo aÔÔha~giko maggo bhÈvetabbo. Katamo ariyo 
aÔÔha~giko maggo, seyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. ImesaÑ 
kho Uttiya paÒcannaÑ kÈmaguÓÈnaÑ pahÈnÈya ayaÑ ariyo aÔÔha~giko 
maggo bhÈvetabboti.  . DasamaÑ. 

Micchattavaggo tatiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   MicchattaÑ AkusalaÑ dhammaÑ, duve PaÔipadÈpi ca. 
   Asappurisena dve Kumbho, SamÈdhi VedanuttiyenÈti. 

_____  
 

4. PaÔipattivagga 
 

1. PaÔhamapaÔipattisutta 

 31. SÈvatthinidÈnaÑ. MicchÈpaÔipattiÒca vo bhikkhave desessÈmi 
sammÈpaÔipattiÒca, taÑ suÓÈtha. KatamÈ ca bhikkhave micchÈpaÔipatti, 
seyyathidaÑ, micchÈdiÔÔhi -pa- micchÈsamÈdhi. AyaÑ vuccati bhikkhave 
micchÈpaÔipatti. KatamÈ ca bhikkhave sammÈpaÔipatti, seyyathidaÑ, 
sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. AyaÑ vuccati bhikkhave 
sammÈpaÔipattÊti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. DutiyapaÔipattisutta 

 32. SÈvatthinidÈnaÑ. MicchÈpaÔipannaÒca vo bhikkhave desessÈmi 
sammÈpaÔipannaÒca, taÑ suÓÈtha. Katamo ca bhikkhave micchÈpaÔipanno, 
idha bhikkhave ekacco micchÈdiÔÔhiko hoti -pa- micchÈsamÈdhi. AyaÑ 
vuccati  



 1. MaggasaÑyutta 

 

19 

bhikkhave micchÈpaÔipanno. Katamo ca bhikkhave sammÈpaÔipanno, idha 
bhikkhave ekacco sammÈdiÔÔhiko hoti -pa- sammÈsamÈdhi. AyaÑ vuccati 
bhikkhave sammÈpaÔipannoti.  . DutiyaÑ. 
 

3. Viraddhasutta 

 33. SÈvatthinidÈnaÑ. YesaÑ kesaÒci bhikkhave ariyo aÔÔha~giko maggo 
viraddho, viraddho tesaÑ ariyo aÔÔha~giko maggo sammÈ 
dukkhakkhayagÈmÊ. YesaÑ kesaÒci bhikkhave ariyo aÔÔha~giko maggo 
Èraddho, Èraddho tesaÑ ariyo aÔÔha~giko maggo sammÈ dukkhakkhayagÈmÊ. 
Katamo ca bhikkhave ariyo aÔÔha~giko maggo, seyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi 
-pa- sammÈsamÈdhi. YesaÑ kesaÒci bhikkhave ayaÑ ariyo aÔÔha~giko 
maggo viraddho, viraddho tesaÑ ariyo aÔÔha~giko maggo sammÈ 
dukkhakkhayagÈmÊ. YesaÑ kesaÒci bhikkhave ayaÑ ariyo aÔÔha~giko 
maggo Èraddho, Èraddho tesaÑ ariyo aÔÔha~giko maggo sammÈ 
dukkhakkhayagÈmÊti.  . TatiyaÑ. 
 

4. PÈraÑgamasutta 

 34. SÈvatthinidÈnaÑ. AÔÔhime bhikkhave dhammÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ 
apÈrÈ pÈraÑ gamanÈya saÑvattanti. Katame aÔÔha? seyyathidaÑ, 
sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. Ime kho bhikkhave aÔÔha dhammÈ bhÈvitÈ 
bahulÊkatÈ apÈrÈ pÈraÑ gamanÈya saÑvattantÊti. 

 Idamavoca BhagavÈ, idaÑ vatvÈna Sugato athÈparaÑ etadavoca 
SatthÈ– 

   “AppakÈ te manussesu, ye janÈ pÈragÈmino. 
   AthÈyaÑ itarÈ pajÈ, tÊramevÈnudhÈvati. 

   Ye ca kho sammadakkhÈte, dhamme dhammÈnuvattino. 
   Te janÈ pÈramessanti, maccudheyyaÑ suduttaraÑ. 

   KaÓhaÑ dhammaÑ vippahÈya, sukkaÑ bhÈvetha paÓÉito. 
   OkÈ anokamÈgamma, viveke yattha d|ramaÑ. 

   TatrÈbhiratimiccheyya, hitvÈ kÈme akiÒcano. 
   Pariyodapeyya attÈnaÑ, cittaklesehi paÓÉito. 
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   YesaÑ sambodhiya~gesu, sammÈ cittaÑ subhÈvitaÑ. 
   ŒdÈnapaÔinissagge, anupÈdÈya ye ratÈ. 
   KhÊÓÈsavÈ jutimanto, te loke parinibbutÈ”ti. 

CatutthaÑ. 
 

5. PaÔhamasÈmaÒÒasutta 

 35. SÈvatthinidÈnaÑ. SÈmaÒÒaÒca vo bhikkhave desessÈmi 
sÈmaÒÒaphalÈni ca, taÑ suÓÈtha. KatamaÒca bhikkhave sÈmaÒÒaÑ, 
ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo, seyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- 
sammÈsamÈdhi. IdaÑ vuccati bhikkhave sÈmaÒÒaÑ. KatamÈni ca bhikkhave 
sÈmaÒÒaphalÈni, sotÈpattiphalaÑ sakadÈgÈmiphalaÑ anÈgÈmiphalaÑ 
arahattaphalaÑ. ImÈni vuccanti bhikkhave sÈmaÒÒaphalÈnÊti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. DutiyasÈmaÒÒasutta 

 36. SÈvatthinidÈnaÑ. SÈmaÒÒaÒca vo bhikkhave desessÈmi 
sÈmaÒÒatthaÒca, taÑ suÓÈtha. KatamaÒca kho bhikkhave sÈmaÒÒaÑ, 
ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo, seyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- 
sammÈsamÈdhi. IdaÑ vuccati bhikkhave sÈmaÒÒaÑ. Katamo ca bhikkhave 
sÈmaÒÒattho, yo kho bhikkhave rÈgakkhayo dosakkhayo mohakkhayo. 
AyaÑ vuccati bhikkhave sÈmaÒÒatthoti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. PaÔhamabrahmaÒÒasutta 

 37. SÈvatthinidÈnaÑ. BrahmaÒÒaÒca vo bhikkhave desessÈmi 
brahmaÒÒaphalÈni ca, taÑ suÓÈtha. KatamaÒca kho bhikkhave brahmaÒÒaÑ, 
ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo, seyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- 
sammÈsamÈdhi. IdaÑ vuccati bhikkhave brahmaÒÒaÑ. KatamÈni ca 
bhikkhave brahmaÒÒaphalÈni, sotÈpattiphalaÑ sakadÈgÈmiphalaÑ 
anÈgÈmiphalaÑ arahattaphalaÑ. ImÈni vuccanti bhikkhave 
brahmaÒÒaphalÈnÊti.  . SattamaÑ. 
 

8. DutiyabrahmaÒÒasutta 

 38. SÈvatthinidÈnaÑ. BrahmaÒÒaÒca vo bhikkhave desessÈmi 
brahmaÒÒatthaÒca, taÑ suÓÈtha. KatamaÒca bhikkhave brahmaÒÒaÑ, 
ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo, seyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- 
sammÈsamÈdhi. IdaÑ vuccati bhikkhave brahmaÒÒaÑ. 
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katamo ca bhikkhave brahmaÒÒattho, yo kho bhikkhave rÈgakkhayo 
dosakkhayo mohakkhayo. AyaÑ vuccati bhikkhave brahmaÒÒatthoti.  . 
AÔÔhamaÑ. 
 

9. PaÔhamabrahmacariyasutta 

 39. SÈvatthinidÈnaÑ. BrahmacariyaÒca vo bhikkhave desessÈmi 
brahmacariyaphalÈni ca, taÑ suÓÈtha. KatamaÒca bhikkhave 
brahmacariyaÑ. Ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo, seyyathidaÑ, 
sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. IdaÑ vuccati bhikkhave brahmacariyaÑ. 
KatamÈni ca bhikkhave brahmacariyaphalÈni, sotÈpattiphalaÑ 
sakadÈgÈmiphalaÑ anÈgÈmiphalaÑ arahattaphalaÑ. ImÈni vuccanti 
bhikkhave brahmacariyaphalÈnÊti.  . NavamaÑ. 
 

10. Dutiyabrahmacariyasutta 

 40. SÈvatthinidÈnaÑ. BrahmacariyaÒca vo bhikkhave desessÈmi 
brahmacariyatthaÒca, taÑ suÓÈtha. KatamaÒca bhikkhave brahmacariyaÑ, 
ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo, seyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- 
sammÈsamÈdhi. IdaÑ vuccati bhikkhave brahmacariyaÑ. Katamo ca 
bhikkhave brahmacariyattho, yo kho bhikkhave rÈgakkhayo dosakkhayo 
mohakkhayo. AyaÑ vuccati bhikkhave brahmacariyatthoti.  . DasamaÑ. 

PaÔipattivaggo catuttho. 
 

TassuddÈnaÑ 

   PaÔipatti paÔipanno ca, ViraddhaÒca PÈraÑgamÈ. 
   SÈmaÒÒena ca dve vuttÈ, BrahmaÒÒÈ apare duve. 
   Brahmacariyena dve vuttÈ, vaggo tena pavuccatÊti. 

_____ 
 

5. AÒÒatitthiyapeyyÈlavagga 
 

1. RÈgavirÈgasutta 

 41. SÈvatthinidÈnaÑ. Sace vo bhikkhave aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evaÑ 
puccheyyuÑ “kimatthiyaÑ Èvuso samaÓe Gotame brahmacariyaÑ 
vussatÊ”ti. 
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evaÑ puÔÔhÈ tumhe bhikkhave tesaÑ aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ evaÑ 
byÈkareyyÈtha “rÈgavirÈgatthaÑ kho Èvuso Bhagavati brahmacariyaÑ 
vussatÊ”ti. Sace pana vo bhikkhave aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evaÑ 
puccheyyuÑ “atthi panÈvuso maggo atthi paÔipadÈ rÈgavirÈgÈyÈ”ti. EvaÑ 
puÔÔhÈ tumhe bhikkhave tesaÑ aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ evaÑ 
byÈkareyyÈtha “atthi kho Èvuso maggo atthi paÔipadÈ rÈgavirÈgÈyÈ”ti. 
Katamo ca bhikkhave maggo katamÈ ca paÔipadÈ rÈgavirÈgÈya. Ayameva 
ariyo aÔÔha~giko maggo, seyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. 
AyaÑ bhikkhave maggo ayaÑ paÔipadÈ rÈgavirÈgÈyÈti. EvaÑ puÔÔhÈ tumhe 
bhikkhave tesaÑ aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ evaÑ byÈkareyyÈthÈti.  . 
PaÔhamaÑ. 
 

2-7. SaÑyojanappahÈnÈdisuttachakka 

 42-47. Sace vo bhikkhave aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evaÑ puccheyyuÑ 
“kimatthiyaÑ Èvuso samaÓe Gotame brahmacariyaÑ vussatÊ”ti. EvaÑ 
puÔÔhÈ tumhe bhikkhave tesaÑ aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ evaÑ 
byÈkareyyÈtha “saÑyojanappahÈnatthaÑ kho Èvuso Bhagavati 
brahmacariyaÑ vussatÊ”ti -pa- “anusayasamugghÈtanatthaÑ kho Èvuso 
Bhagavati brahmacariyaÑ vussatÊ”ti -pa- “addhÈnapariÒÒatthaÑ kho Èvuso 
Bhagavati brahmacariyaÑ vussatÊ”ti -pa- “ÈsavÈnaÑ khayatthaÑ kho Èvuso 
Bhagavati brahmacariyaÑ vussatÊ”ti -pa- “vijjÈvimuttiphala-
sacchikiriyatthaÑ kho Èvuso Bhagavati brahmacariyaÑ vussatÊ”ti -pa- 
“ÒÈÓadassanatthaÑ kho Èvuso Bhagavati brahmacariyaÑ vussatÊ”ti -pa-.  . 
SattamaÑ. 
 

8. AnupÈdÈparinibbÈnasutta 

 48. SÈvatthinidÈnaÑ. Sace vo bhikkhave aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evaÑ 
puccheyyuÑ “kimatthiyaÑ Èvuso samaÓe Gotame brahmacariyaÑ 
vussatÊ”ti. EvaÑ puÔÔhÈ tumhe bhikkhave tesaÑ aÒÒatitthiyÈnaÑ 
paribbÈjakÈnaÑ evaÑ byÈkareyyÈtha “anupÈdÈparinibbÈnatthaÑ kho Èvuso 
Bhagavati brahmacariyaÑ vussatÊ”ti. Sace pana vo bhikkhave aÒÒatitthiyÈ 
paribbÈjakÈ evaÑ puccheyyuÑ “atthi panÈvuso maggo atthi paÔipadÈ 
anupÈdÈparinibbÈnÈyÈ”ti. EvaÑ puÔÔhÈ tumhe bhikkhave tesaÑ 
aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ evaÑ 
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byÈkareyyÈtha “atthi kho Èvuso maggo atthi paÔipadÈ 
anupÈdÈparinibbÈnÈyÈ”ti. Katamo ca bhikkhave maggo katamÈ ca paÔipadÈ 
anupÈdÈparinibbÈnÈya, ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo, seyyathidaÑ, 
sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. AyaÑ bhikkhave maggo ayaÑ paÔipadÈ 
anupÈdÈparinibbÈnÈyÈti. EvaÑ puÔÔhÈ tumhe bhikkhave tesaÑ 
aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ evaÑ byÈkareyyÈthÈti.  . AÔÔhamaÑ. 

AÒÒatitthiyapeyyÈlaÑ. 
 

TassuddÈnaÑ 

   VirÈgasaÑyojanaÑ AnusayaÑ, AddhÈnaÑ ŒsavÈ khayÈ. 
   VijjÈ Vimutti ÒÈÓaÒca, AnupÈdÈya aÔÔhamÊ. 

_____ 
 

6. S|riyapeyyÈlavagga 
 

1. KalyÈÓamittasutta 

 49. SÈvatthinidÈnaÑ. S|riyassa bhikkhave udayato etaÑ pubba~gamaÑ 
etaÑ pubbanimittaÑ, yadidaÑ aruÓuggaÑ. Evameva kho bhikkhave 
bhikkhuno ariyassa aÔÔha~gikassa maggassa uppÈdÈya etaÑ pubba~gamaÑ 
etaÑ pubbanimittaÑ, yadidaÑ kalyÈÓamittatÈ. KalyÈÓamittassetaÑ 
bhikkhave bhikkhuno pÈÔika~khaÑ ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvessati, 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkarissati. KathaÒca bhikkhave bhikkhu 
kalyÈÓamitto ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti, ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bahulÊkaroti, idha bhikkhave bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti 
vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ -pa- 
sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ 
vossaggapariÓÈmiÑ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu kalyÈÓamitto ariyaÑ 
aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti, ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkarotÊti.  . 
PaÔhamaÑ. 
 

2-6. SÊlasampadÈdisuttapaÒcaka 

 50-54. S|riyassa bhikkhave udayato etaÑ pubba~gamaÑ etaÑ 
pubbanimittaÑ, yadidaÑ aruÓuggaÑ. Evameva kho bhikkhave bhikkhuno 
ariyassa aÔÔha~gikassa maggassa 
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uppÈdÈya etaÑ pubba~gamaÑ etaÑ pubbanimittaÑ, yadidaÑ sÊlasampadÈ. 
SÊlasampannassetaÑ bhikkhave bhikkhuno pÈÔika~khaÑ -pa- yadidaÑ 
chandasampadÈ -pa- yadidaÑ attasampadÈ -pa- yadidaÑ diÔÔhisampadÈ -pa- 
yadidaÑ appamÈdasampadÈ -pa-.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. YonisomanasikÈrasampadÈsutta 

 55. S|riyassa bhikkhave udayato etaÑ pubba~gamaÑ etaÑ 
pubbanimittaÑ, yadidaÑ aruÓuggaÑ. Evameva kho bhikkhave bhikkhuno 
ariyassa aÔÔha~gikassa maggassa uppÈdÈya etaÑ pubba~gamaÑ etaÑ 
pubbanimittaÑ, yadidaÑ yonisomanasikÈrasampadÈ. 
YonisomanasikÈrasampannassetaÑ bhikkhave bhikkhuno pÈÔika~khaÑ 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvessati, ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ 
bahulÊkarissati. KathaÒca bhikkhave bhikkhu yonisomanasikÈrasampanno 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti, ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ 
bahulÊkaroti, idha bhikkhave bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti vivekanissitaÑ 
virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ -pa- sammÈsamÈdhiÑ 
bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. 
EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu yonisomanasikÈrasampanno ariyaÑ 
aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti, ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkarotÊti.  . 
SattamaÑ. 
 

1. KalyÈÓamittasutta 

 56. S|riyassa bhikkhave udayato etaÑ pubba~gamaÑ etaÑ 
pubbanimittaÑ, yadidaÑ aruÓuggaÑ. Evameva kho bhikkhave bhikkhuno 
ariyassa aÔÔha~gikassa maggassa uppÈdÈya etaÑ pubba~gamaÑ etaÑ 
pubbanimittaÑ, yadidaÑ kalyÈÓamittatÈ. KalyÈÓamittassetaÑ bhikkhave 
bhikkhuno pÈÔika~khaÑ ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvessati, ariyaÑ 
aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkarissati. KathaÒca bhikkhave bhikkhu 
kalyÈÓamitto ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti, ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bahulÊkaroti, idha hhikkhave bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti 
rÈgavinayapariyosÈnaÑ dosavinayapariyosÈnaÑ mohavinayapariyosÈnaÑ 
-pa- sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti rÈgavinayapariyosÈnaÑ 
dosavinayapariyosÈnaÑ mohavinayapariyosÈnaÑ. EvaÑ kho bhikkhave 
hhikkhu kalyÈÓamitto ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti, ariyaÑ 
aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkarotÊti.  . PaÔhamaÑ.  
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2-6. SÊlasampadÈdisuttapaÒcaka 

 57-61. S|riyassa bhikkhave udayato etaÑ pubba~gamaÑ etaÑ 
pubbanimittaÑ, yadidaÑ aruÓuggaÑ. Evameva kho bhikkhave bhikkhuno 
ariyassa aÔÔha~gikassa maggassa uppÈdÈya etaÑ pubba~gamaÑ etaÑ 
pubbanimittaÑ, yadidaÑ sÊlasampadÈ -pa- yadidaÑ chandasampadÈ -pa- 
yadidaÑ attasampadÈ -pa- yadidaÑ diÔÔhisampadÈ -pa- yadidaÑ 
appamÈdasampadÈ -pa-.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. YonisomanasikÈrasampadÈsutta 

 62. YadidaÑ yonisomanasikÈrasampadÈ. 
YonisomanasikÈrasampannassetaÑ bhikkhave bhikkhuno pÈÔika~khaÑ 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvessati, ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ 
bahulÊkarissati. KathaÒca bhikkhave bhikkhu yonisomanasikÈrasampanno 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti, ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ 
bahulÊkaroti, idha bhikkhave bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti 
rÈgavinayapariyosÈnaÑ dosavinayapariyosÈnaÑ mohavinayapariyosÈnaÑ 
-pa- sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti rÈgavinayapariyosÈnaÑ 
dosavinayapariyosÈnaÑ mohavinayapariyosÈnaÑ. EvaÑ kho bhikkhave 
bhikkhu yonisomanasikÈrasampanno ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti, 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkarotÊti.  . SattamaÑ. 

S|riyapeyyÈlaÑ. 
 

TassuddÈnaÑ 

   KalyÈÓamittaÑ SÊlaÒca, Chando ca AttasampadÈ. 
   DiÔÔhi ca AppamÈdo ca, Yoniso bhavati sattamaÑ. 

_____ 
 

7. EkadhammapeyyÈlavagga 
 

1. KalyÈÓamittasutta 

 63. SÈvatthinidÈnaÑ. Ekadhammo bhikkhave bah|pakÈro ariyassa 
aÔÔha~gikassa maggassa uppÈdÈya. Katamo ekadhammo, yadidaÑ 
kalyÈÓamittatÈ. 
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kalyÈÓamittassetaÑ bhikkhave bhikkhuno pÈÔika~khaÑ ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bhÈvessati, ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkarissati. KathaÒca 
bhikkhave bhikkhu kalyÈÓamitto ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti, 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaroti, idha bhikkhave bhikkhu 
sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ 
vossaggapariÓÈmiÑ -pa- sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti vivekanissitaÑ 
virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. EvaÑ kho bhikkhave 
bhikkhu kalyÈÓamitto ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti, ariyaÑ 
aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkarotÊti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2-6. SÊlasampadÈdisuttapaÒcaka 

 64-68. Ekadhammo bhikkhave bah|pakÈro ariyassa aÔÔha~gikassa 
maggassa uppÈdÈya. Katamo ekadhammo, yadidaÑ sÊlasampadÈ -pa- 
yadidaÑ chandasampadÈ -pa- yadidaÑ attasampadÈ -pa- yadidaÑ 
diÔÔhisampadÈ -pa- yadidaÑ appamÈdasampadÈ -pa-.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. YonisomanasikÈrasampadÈsutta 

 69. YadidaÑ yonisomanasikÈrasampadÈ. 
YonisomanasikÈrasampannassetaÑ bhikkhave bhikkhuno pÈÔika~khaÑ 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvessati, ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ 
bahulÊkarissati. KathaÒca bhikkhave bhikkhu yonisomanasikÈrasampanno 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti, ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ 
bahulÊkaroti, idha bhikkhave bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti vivekanissitaÑ 
virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ -pa- sammÈsamÈdhiÑ 
bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. 
EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu yonisomanasikÈrasampanno ariyaÑ 
aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti, ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkarotÊti.  . 
SattamaÑ. 
 

1. KalyÈÓamittasutta 

 70. SÈvatthinidÈnaÑ. Ekadhammo bhikkhave bah|pakÈro ariyassa 
aÔÔha~gikassa maggassa uppÈdÈya. Katamo ekadhammo, yadidaÑ 
kalyÈÓamittatÈ. 
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KalyÈÓamittassetaÑ bhikkhave bhikkhuno pÈÔika~khaÑ ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bhÈvessati, ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkarissati. KathaÒca 
bhikkhave bhikkhu kalyÈÓamitto ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti, 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaroti, idha bhikkhave bhikkhu 
sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti rÈgavinayapariyosÈnaÑ dosavinayapariyosÈnaÑ 
mohavinayapariyosÈnaÑ -pa- sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti 
rÈgavinayapariyosÈnaÑ dosavinayapariyosÈnaÑ mohavinayapariyosÈnaÑ. 
EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu kalyÈÓamitto ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ 
bhÈveti, ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkarotÊti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2-6. SÊlasampadÈdisuttapaÒcaka 

 71-75. SÈvatthinidÈnaÑ. Ekadhammo bhikkhave bah|pakÈro ariyassa 
aÔÔha~gikassa maggassa uppÈdÈya. Katamo ekadhammo, yadidaÑ 
sÊlasampadÈ -pa- yadidaÑ chandasampadÈ -pa- yadidaÑ attasampadÈ -pa- 
yadidaÑ diÔÔhisampadÈ -pa- yadidaÑ appamÈdasampadÈ -pa-.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. YonisomanasikÈrasampadÈsutta 

 76. YadidaÑ yonisomanasikÈrasampadÈ. 
YonisomanasikÈrasampannassetaÑ bhikkhave bhikkhuno pÈÔika~khaÑ 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvessati, ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ 
bahulÊkarissati. KathaÒca bhikkhave bhikkhu yonisomanasikÈrasampanno 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti, ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ 
bahulÊkaroti, idha bhikkhave bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti -pa- 
sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti rÈgavinayapariyosÈnaÑ dosavinayapariyosÈnaÑ 
mohavinayapariyosÈnaÑ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu 
yonisomanasikÈrasampanno ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti, ariyaÑ 
aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkarotÊti.  . SattamaÑ. 

EkadhammapeyyÈlaÑ. 
 

TassuddÈnaÑ 

   KalyÈÓamittaÑ SÊlaÒca, Chando ca AttasampadÈ. 
   DiÔÔhi ca AppamÈdo ca, Yoniso bhavati sattamaÑ. 
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8. Dutiya-ekadhammapeyyÈlavagga 
 

1. KalyÈÓamittasutta 

 77. SÈvatthinidÈnaÑ. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi 
samanupassÈmi, yena anuppanno vÈ ariyo aÔÔha~giko maggo uppajjati, 
uppanno vÈ ariyo aÔÔha~giko maggo bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchati, yathayidaÑ 
bhikkhave kalyÈÓamittatÈ. KalyÈÓamittassetaÑ bhikkhave bhikkhuno 
pÈÔika~khaÑ ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvessati, ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bahulÊkarissati. KathaÒca bhikkhave bhikkhu kalyÈÓamitto ariyaÑ 
aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti, ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaroti. 
Idha bhikkhave bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti vivekanissitaÑ -pa- 
sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ 
vossaggapariÓÈmiÑ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu kalyÈÓamitto ariyaÑ 
aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti, ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkarotÊti.  . 
PaÔhamaÑ. 
 

2-6. SÊlasampadÈdisuttapaÒcaka 

 78-82. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yena 
anuppanno vÈ ariyo aÔÔha~giko maggo uppajjati, uppanno vÈ ariyo 
aÔÔha~giko maggo bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchati, yathayidaÑ bhikkhave 
sÊlasampadÈ -pa- yathayidaÑ bhikkhave chandasampadÈ -pa- yathayidaÑ 
bhikkhave attasampadÈ -pa- yathayidaÑ bhikkhave diÔÔhisampadÈ -pa- 
yathayidaÑ bhikkhave appamÈdasampadÈ -pa-.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. YonisomanasikÈrasampadÈsutta 

 83. YathayidaÑ bhikkhave yonisomanasikÈrasampadÈ. 
YonisomanasikÈrasampannassetaÑ bhikkhave bhikkhuno pÈÔika~khaÑ 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvessati, ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ 
bahulÊkarissati. KathaÒca bhikkhave bhikkhu yonisomanasikÈrasampanno 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti, ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ 
bahulÊkaroti, idha bhikkhave bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti vivekanissitaÑ 
-pa- sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ 
nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. EvaÑ kho bhikkhave 
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bhikkhu yonisomanasikÈrasampanno ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti, 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkarotÊti.  . SattamaÑ. 
 

1. KalyÈÓamittasutta 

 84. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yena 
anuppanno vÈ ariyo aÔÔha~giko maggo uppajjati, uppanno vÈ ariyo 
aÔÔha~giko maggo bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchati, yathayidaÑ bhikkhave 
kalyÈÓamittatÈ. KalyÈÓamittassetaÑ bhikkhave bhikkhuno pÈÔika~khaÑ 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvessati, ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ 
bahulÊkarissati. KathaÒca bhikkhave bhikkhu kalyÈÓamitto ariyaÑ 
aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti, ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaroti, 
idha bhikkhave bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti rÈgavinayapariyosÈnaÑ 
dosavinayapariyosÈnaÑ mohavinayapariyosÈnaÑ -pa- sammÈsamÈdhiÑ 
bhÈveti rÈgavinayapariyosÈnaÑ dosavinayapariyosÈnaÑ 
mohavinayapariyosÈnaÑ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu kalyÈÓamitto 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti, ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ 
bahulÊkarotÊti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2-6. SÊlasampadÈdisuttapaÒcaka 

 85-89. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi, yena 
anuppanno vÈ ariyo aÔÔha~giko maggo uppajjati, uppanno vÈ ariyo 
aÔÔha~giko maggo bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchati, yathayidaÑ bhikkhave 
sÊlasampadÈ -pa- yathayidaÑ bhikkhave chandasampadÈ -pa- yathayidaÑ 
bhikkhave attasampadÈ -pa- yathayidaÑ bhikkhave diÔÔhisampadÈ -pa- 
yathayidaÑ bhikkhave appamÈdasampadÈ -pa-.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. YonisomanasikÈrasampadÈsutta 

 90. YathayidaÑ bhikkhave yonisomanasikÈrasampadÈ. 
YonisomanasikÈrasampannassetaÑ bhikkhave bhikkhuno pÈÔika~khaÑ 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvessati, ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ 
bahulÊkarissati. KathaÒca bhikkhave bhikkhu yonisomanasikÈrasampanno 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti, ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ 
bahulÊkaroti, idha bhikkhave bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti 
rÈgavinayapariyosÈnaÑ dosavinayapariyosÈnaÑ mohavinayapariyosÈnaÑ 
-pa- sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti rÈgavinayapariyosÈnaÑ 
dosavinayapariyosÈnaÑ mohavinayapariyosÈnaÑ. EvaÑ 
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kho bhikkhave bhikkhu yonisomanasikÈrasampanno ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bhÈveti, ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkarotÊti.  . SattamaÑ. 

EkadhammapeyyÈlaÑ. 
 

TassuddÈnaÑ 

   KalyÈÓamittaÑ SÊlaÒca, Chando ca AttasampadÈ. 
   DiÔÔhi ca AppamÈdo ca, Yoniso bhavati sattamaÑ. 

_____ 
 

1. Ga~gÈpeyyÈlavagga 
 

1. PaÔhamapÈcÊnaninnasutta 

 91. SÈvatthinidÈnaÑ. SeyyathÈpi bhikkhave Ga~gÈ nadÊ pÈcÊnaninnÈ 
pÈcÊnapoÓÈ pÈcÊnapabbhÈrÈ. Evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyaÑ 
aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto 
nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈro. KathaÒca bhikkhave 
bhikkhu ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bahulÊkaronto nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈro, 
idha bhikkhave bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti vivekanissitaÑ 
virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ -pa- sammÈsamÈdhiÑ 
bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. 
EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvento 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo 
nibbÈnapabbhÈroti.  . aÔhamaÑ. 
 

2-5. DutiyÈdipÈcÊnaninnasuttacatukka 

 92-95. SeyyathÈpi bhikkhave yamunÈ nadÊ pÈcÊnaninnÈ pÈcÊnapoÓÈ 
pÈcÊnapabbhÈrÈ. Evameva kho bhikkhave -pa-. SeyyathÈpi bhikkhave 
AciravatÊ nadÊ pÈcÊnaninnÈ pÈcÊnapoÓÈ pÈcÊnapabbhÈrÈ. Evameva kho 
bhikkhave -pa-. SeyyathÈpi bhikkhave Sarabh| nadÊ pÈcÊnaninnÈ pÈcÊnapoÓÈ 
pÈcÊnapabbhÈrÈ. Evameva kho bhikkhave -pa-. SeyyathÈpi bhikkhave MahÊ 
nadÊ pÈcÊnaninnÈ pÈcÊnapoÓÈ pÈcÊnapabbhÈrÈ. Evameva kho bhikkhave -pa-.  
. PaÒcamaÑ. 
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6. ChaÔÔhapÈcÊnaninnasutta 

 96. SeyyathÈpi bhikkhave yÈ kÈcimÈ mahÈnadiyo, seyyathidaÑ. Ga~gÈ 
YamunÈ AciravatÊ Sarabh| mahÊ, sabbÈ tÈ pÈcÊnaninnÈ pÈcÊnapoÓÈ 
pÈcÊnapabbhÈrÈ. Evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto nibbÈnaninno 
hoti nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈro. KathaÒca bhikkhave bhikkhu ariyaÑ 
aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto 
nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈro, idha bhikkhave bhikkhu 
sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti vivekanissitaÑ -pa- sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti 
vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. EvaÑ 
kho bhikkhave bhikkhu ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvento ariyaÑ 
aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo 
nibbÈnapabbhÈroti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

1. PaÔhamasamuddaninnasutta 

 97. SeyyathÈpi bhikkhave Ga~gÈ nadÊ samuddaninnÈ samuddapoÓÈ 
samuddapabbhÈrÈ. Evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto nibbÈnaninno 
hoti nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈro. KathaÒca bhikkhave bhikkhu ariyaÑ 
aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto 
nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈro, idha bhikkhave bhikkhu 
sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti vivekanissitaÑ -pa- sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti 
vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. EvaÑ 
kho bhikkhave bhikkhu ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvento ariyaÑ 
aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo 
nibbÈnapabbhÈroti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2-6. DutiyÈdisamuddaninnasuttapaÒcaka 

 98-102. SeyyathÈpi bhikkhave YamunÈ nadÊ samuddaninnÈ 
samuddapoÓÈ samuddapabbhÈrÈ. Evameva kho bhikkhave bhikkhu -pa-. 
SeyyathÈpi bhikkhave AciravatÊ nadÊ samuddaninnÈ samuddapoÓÈ 
samuddapabbhÈrÈ. Evameva kho bhikkhave bhikkhu -pa-. SeyyathÈpi 
bhikkhave Sarabh| nadÊ samuddaninnÈ samuddapoÓÈ samuddapabbharÈ. 
Evameva kho bhikkhave bhikkhu -pa-. SeyyathÈpi bhikkhave 
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MahÊ nadÊ samuddaninnÈ samuddapoÓÈ samuddapabbhÈrÈ. Evameva kho 
bhikkhave bhikkhu -pa-. SeyyathÈpi bhikkhave yÈ kÈcimÈ mahÈnadiyo, 
seyyathidaÑ, Ga~gÈ YamunÈ AciravatÊ Sarabh| MahÊ, sabbÈ tÈ 
samuddaninnÈ samuddapoÓÈ samuddapabbhÈrÈ. Evameva kho bhikkhave 
bhikkhu ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bahulÊkaronto nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈro. 
KathaÒca bhikkhave bhikkhu ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvento ariyaÑ 
aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo 
nibbÈnapabbhÈro, idha bhikkhave bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti 
vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ -pa- 
sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti vivekanissataÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ 
vossaggapariÓÈmiÑ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto nibbÈnaninno 
hoti nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈroti.  . ChaÔÔhaÑ. 

Ga~gÈpeyyÈlaÑ. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Cha PÈcÊnato ninnÈ, cha ninnÈ ca Samuddato. 
   Ete dve cha dvÈdasa honti, vaggo tena pavuccatÊti. 
   Ga~gÈpeyyÈlÊ pÈcinaninnavÈcanamaggÊ,  
   VivekanissitaÑ dvÈdasakÊ paÔhamakÊ. 

_____ 
 

2. Dutiyaga~gÈpeyyÈlavagga 
 

1. PaÔhamapÈcÊnaninnasutta 

 103. SeyyathÈpi bhikkhave Ga~gÈ nadÊ pÈcÊnaninnÈ pÈcÊnapoÓÈ 
pÈcÊnapabbhÈrÈ. Evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto nibbÈnaninno 
hoti nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈro. KathaÒca bhikkhave bhikkhu ariyaÑ 
aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto 
nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈro, idha bhikkhave bhikkhu 
sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti 
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rÈgavinayapariyosÈnaÑ dosavinayapariyosÈnaÑ mohavinayapariyosÈnaÑ 
-pa- sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti rÈgavinayapariyosÈnaÑ 
dosavinayapariyosÈnaÑ mohavinayapariyosÈnaÑ. EvaÑ kho bhikkhave 
bhikkhu ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bahulÊkaronto nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈroti.  
. PaÔhamaÑ. 
 

2-6. DutiyÈdipÈcÊnaninnasuttapaÒcaka 

 104-108. SeyyathÈpi bhikkhave YamunÈ nadÊ pÈcÊnaninnÈ pÈcÊnapoÓÈ 
pÈcÊnapabbhÈrÈ. Evameva kho bhikkhave bhikkhu -pa-. SeyyathÈpi 
bhikkhave AciravatÊ nadÊ pÈcÊnaninnÈ pÈcÊnapoÓÈ pÈcÊnapabbhÈrÈ. Evameva 
kho bhikkhave bhikkhu -pa-. SeyyathÈpi bhikkhave Sarabh| nadÊ 
pÈcÊnaninnÈ pÈcÊnapoÓÈ pÈcÊnapabbhÈrÈ. Evameva kho bhikkhave bhikkhu 
-pa-. SeyyathÈpi bhikkhave MahÊ nadÊ pÈcÊnaninnÈ pÈcÊnapoÓÈ 
pÈcÊnapabbhÈrÈ. Evameva kho bhikkhave bhikkhu -pa-. SeyyathÈpi 
bhikkhave yÈ kÈcimÈ mahÈnadiyo. SeyyathidaÑ, Ga~gÈ YamunÈ AciravatÊ 
Sarabh| MahÊ, sabbÈ tÈ pÈcÊnaninnÈ pÈcÊnapoÓÈ pÈcÊnapabbhÈrÈ. Evameva 
kho bhikkhave bhikkhu -pa-. ChaÔÔhaÑ. 
 

7. PaÔhamasamuddaninnasutta 

 109. SeyyathÈpi bhikkhave Ga~gÈ nadÊ samuddaninnÈ samuddapoÓÈ 
samuddapabbhÈrÈ. Evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto nibbÈnaninno 
hoti nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈro. KathaÒca bhikkhave bhikkhu ariyaÑ 
aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto 
nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈro, idha bhikkhave bhikkhu 
sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti rÈgavinayapariyosÈnaÑ dosavinayapariyosÈnaÑ 
mohavinayapariyosÈnaÑ -pa- sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti 
rÈgavinayapariyosÈnaÑ dosavinayapariyosÈnaÑ mohavinayapariyosÈnaÑ. 
EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvento 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo 
nibbÈnapabbhÈroti.  . PaÔhamaÑ. 
 

8-12. DutiyÈdisamuddaninnasutta 

 110-114. SeyyathÈpi bhikkhave YamunÈ nadÊ samuddaninnÈ 
samuddapoÓÈ samuddapabbharÈ. Evameva kho bhikkhave bhikkhu -pa-. 
SeyyathÈpi bhikkhave 
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AciravatÊ nadÊ samuddaninnÈ samuddapoÓÈ samuddapabbhÈrÈ. Evameva 
kho bhikkhave bhikkhu -pa-. SeyyathÈpi bhikkhave Sarabh| nadÊ 
samuddaninnÈ samuddapoÓÈ samuddapabbhÈrÈ. Evameva kho bhikkhave 
bhikkhu -pa-. SeyyathÈpi bhikkhave MahÊ nadÊ samuddaninnÈ samuddapoÓÈ 
samuddapabbhÈrÈ. Evameva kho bhikkhave bhikkhu -pa-. SeyyathÈpi 
bhikkhave yÈ kÈcimÈ mahÈnadiyo. SeyyathidaÑ, Ga~gÈ YamunÈ AciravatÊ 
Sarabh| MahÊ, sabbÈ tÈ samuddaninnÈ samuddapoÓÈ samuddapabbhÈrÈ. 
Evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvento 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo 
nibbÈnapabbhÈro. KathaÒca bhikkhave bhikkhu ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto nibbÈnaninno 
hoti nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈro. Idha bhikkhave bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ 
bhÈveti rÈgavinayapariyosÈnaÑ dosavinayapariyosÈnaÑ 
mohavinayapariyosÈnaÑ -pa- sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti 
rÈgavinayapariyosÈnaÑ dosavinayapariyosÈnaÑ mohavinayapariyosÈnaÑ. 
EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvento 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo 
nibbÈnapabbhÈroti.  . ChaÔÔhaÑ. 

(RÈgavinayadvÈdasakÊ dutiyakÊ samuddaninnanti.) 
 

13. PaÔhamapÈcÊnaninnasutta 

 115. SeyyathÈpi bhikkhave Ga~gÈ nadÊ pÈcÊnaninnÈ pÈcÊnapoÓÈ 
pÈcÊnapabbhÈrÈ. Evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto nibbÈnaninno 
hoti nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈro. KathaÒca bhikkhave bhikkhu ariyaÑ 
aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto 
nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈro, Idha bhikkhave bhikkhu 
sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti amatogadhaÑ amataparÈyanaÑ amatapariyosÈnaÑ 
-pa- sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti amatogadhaÑ amataparÈyanaÑ 
amatapariyosÈnaÑ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto nibbÈnaninno 
hoti nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈroti.  . PaÔhamaÑ. 
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14-18. DutiyÈdipÈcÊnaninnasutta 

 116-120. SeyyathÈpi bhikkhave YamunÈ nadÊ pÈcÊnaninnÈ pÈcÊnapoÓÈ 
pÈcÊnapabbhÈrÈ. Evameva kho bhikkhave bhikkhu -pa-. SeyyathÈpi 
bhikkhave AciravatÊ nadÊ pÈcÊnaninnÈ pÈcÊnapoÓÈ pÈcÊnapabbhÈrÈ. Evameva 
kho bhikkhave bhikkhu -pa-. SeyyathÈpi bhikkhave Sarabh| nadÊ 
pÈcÊnaninnÈ pÈcÊnapoÓÈ pÈcÊnapabbhÈrÈ. Evameva kho bhikkhave bhikkhu 
-pa-. SeyyathÈpi bhikkhave MahÊ nadÊ pÈcÊnaninnÈ pÈcÊnapoÓÈ 
pÈcÊnapabbhÈrÈ. Evameva kho bhikkhave bhikkhu -pa-. SeyyathÈpi 
bhikkhave yÈ kÈcimÈ mahÈnadiyo. SeyyathidaÑ, Ga~gÈ YamunÈ AciravatÊ 
Sarabh| MahÊ, sabbÈ tÈ pÈcÊnaninnÈ pÈcÊnapoÓÈ pÈcÊnapabbhÈrÈ. Evameva 
kho bhikkhave bhikkhu -pa-.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

19. PaÔhamasamuddaninnasutta 

 121. SeyyathÈpi bhikkhave Ga~gÈ nadÊ samuddaninnÈ samuddapoÓÈ 
samuddapabbhÈrÈ. Evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto nibbÈnaninno 
hoti nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈro. KathaÒca bhikkhave bhikkhu ariyaÑ 
aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto 
nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈro, idha bhikkhave bhikkhu 
sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti amatogadhaÑ amataparÈyanaÑ amatapariyosÈnaÑ 
-pa- sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti amatogadhaÑ amataparÈyanaÑ 
amatapariyosÈnaÑ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto nibbÈnaninno 
hoti nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈroti.  . PaÔhamaÑ. 
 

20-24. DutiyÈdisamuddaninnasutta 

 122-126. SeyyathÈpi bhikkhave YamunÈ nadÊ samuddaninnÈ 
samuddapoÓÈ samuddÈpabbhÈrÈ. Evameva kho bhikkhave bhikkhu -pa-. 
SeyyathÈpi bhikkhave AciravatÊ nadÊ samuddaninnÈ samuddapoÓÈ 
samuddapabbhÈrÈ. Evameva kho bhikkhave bhikkhu -pa-. SeyyathÈpi 
bhikkhave Sarabh| nadÊ samuddaninnÈ samuddapoÓÈ samuddapabbhÈrÈ. 
Evameva kho bhikkhave bhikkhu -pa-. SeyyathÈpi bhikkhave MahÊ nadÊ 
samuddaninnÈ samuddapoÓÈ samuddapabbhÈrÈ. Evameva kho bhikkhave 
bhikkhu -pa-. SeyyathÈpi bhikkhave yÈ kÈcimÈ mahÈnadiyo. SeyyathidaÑ, 



 MahÈvaggasaÑyuttapÈÄi 

 

36 

Ga~gÈ YamunÈ AciravatÊ Sarabh| MahÊ, sabbÈ tÈ samuddaninnÈ 
samuddapoÓÈ samuddapabbhÈrÈ. Evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyaÑ 
aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto 
nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈro. KathaÒca bhikkhave 
bhikkhu ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bahulÊkaronto nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈro, 
idha bhikkhave bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti amatogadhaÑ 
amataparÈyanaÑ amatapariyosÈnaÑ -pa- sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti 
amatogadhaÑ amataparÈyanaÑ amatapariyosÈnaÑ. EvaÑ kho bhikkhave 
bhikkhu ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bahulÊkaronto nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈroti.  
. ChaÔÔhaÑ. 

(AmatogadhadvÈdasakÊ tatiyakÊ.) 
 

25. PaÔhamapÈcÊnaninnasutta 

 127. SeyyathÈpi bhikkhave Ga~gÈ nadÊ pÈcÊnaninnÈ pÈcÊnapoÓÈ 
pÈcÊnapabbhÈrÈ. Evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto nibbÈnaninno 
hoti nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈro. KathaÒca bhikkhave bhikkhu ariyaÑ 
aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto 
nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈro, idha bhikkhave bhikkhu 
sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti nibbÈnaninnaÑ nibbÈnapoÓaÑ nibbÈnapabbhÈraÑ 
-pa- sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti nibbÈnaninnaÑ nibbÈnapoÓaÑ 
nibbÈnapabbhÈraÑ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto nibbÈnaninno 
hoti nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈroti.  . PaÔhamaÑ. 
 

26-30. DutiyÈdipÈcÊnaninnasutta 

 128-132. SeyyathÈpi bhikkhave YamunÈ nadÊ pÈcÊnaninnÈ pÈcÊnapoÓÈ 
pÈcÊnapabbhÈrÈ. Evameva kho bhikkhave bhikkhu -pa-. SeyyathÈpi 
bhikkhave AciravatÊ nadÊ pÈcÊnaninnÈ pÈcÊnapoÓÈ pÈcÊnapabbhÈrÈ. Evameva 
kho bhikkhave bhikkhu -pa-. SeyyathÈpi bhikkhave Sarabh| nadÊ 
pÈcÊnaninnÈ pÈcÊnapoÓÈ pÈcÊnapabbhÈrÈ. Evameva kho bhikkhave bhikkhu 
-pa-. SeyyathÈpi bhikkhave MahÊ nadÊ pÈcÊnaninnÈ 
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pÈcÊnapoÓÈ pÈcÊnapabbÈrÈ. Evameva kho bhikkhave bhikkhu -pa-. 
SeyyathÈpi bhikkhave yÈ kÈcimÈ mahÈnadiyo. SeyyathidaÑ, Ga~gÈ YamunÈ 
AciravatÊ Sarabh| MahÊ, sabbÈ tÈ pÈcÊnaninnÈ pÈcÊnapoÓÈ pÈcÊnapabbhÈrÈ. 
Evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvento 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo 
nibbÈnapabbhÈro. KathaÒca bhikkhave bhikkhu ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto nibbÈnaninno 
hoti nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈro, idha bhikkhave bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ 
bhÈveti nibbÈnaninnaÑ nibbÈnapoÓaÑ nibbÈnapabbhÈraÑ -pa- 
sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti nibbÈnaninnaÑ nibbÈnapoÓaÑ nibbÈnapabbhÈraÑ. 
EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvento 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo 
nibbÈnapabbhÈroti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

31. PaÔhamasamuddaninnasutta 

 133. SeyyathÈpi bhikkhave Ga~gÈ nadÊ samuddaninnÈ samuddapoÓÈ 
samuddapabbhÈrÈ. Evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto nibbÈnaninno 
hoti nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈro. KathaÒca bhikkhave bhikkhu ariyaÑ 
aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto 
nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈro, idha bhikkhave bhikkhu 
sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti nibbÈnaninnaÑ nibbÈnapoÓaÑ nibbÈnapabbhÈraÑ 
-pa- sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti nibbÈnaninnaÑ nibbÈnapoÓaÑ 
nibbÈnapabbhÈraÑ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto nibbÈnaninno 
hoti nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈroti.  . PaÔhamaÑ. 
 

32-36. DutiyÈdisamuddaninnasutta 

 134-138. SeyyathÈpi bhikkhave YamunÈ nadÊ samuddaninnÈ 
samuddapoÓÈ samuddapabbhÈrÈ. Evameva kho bhikkhave bhikkhu -pa-. 
SeyyathÈpi bhikkhave AciravatÊ nadÊ samuddaninnÈ samuddapoÓÈ 
samuddapabbhÈrÈ. Evameva kho bhikkhave bhikkhu -pa-. SeyyathÈpi 
bhikkhave Sarabh| nadÊ samuddaninnÈ samuddapoÓÈ samuddapabbhÈrÈ. 
Evameva kho bhikkhave bhikkhu -pa-. SeyyathÈpi bhikkhave MahÊ nadÊ 
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samuddaninnÈ samuddapoÓÈ samuddapabbhÈrÈ. Evameva kho bhikkhave 
bhikkhu -pa-. SeyyathÈpi bhikkhave yÈ kÈcimÈ mahÈnadiyo. SeyyathidaÑ, 
Ga~gÈ YamunÈ AciravatÊ Sarabh| MahÊ, sabbÈ tÈ samuddaninnÈ 
samuddapoÓÈ samuddapabbhÈrÈ. Evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyaÑ 
aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto 
nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈro. KathaÒca bhikkhave 
bhikkhu ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bahulÊkaronto nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈro, 
idha bhikkhave bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti nibbÈnaninnaÑ 
nibbÈnapoÓaÑ nibbÈnapabbhÈraÑ -pa- sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti 
nibbÈnaninnaÑ nibbÈnapoÓaÑ nibbÈnapabbhÈraÑ. EvaÑ kho bhikkhave 
bhikkhu ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bahulÊkaronto nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈroti.  
. ChaÔÔhaÑ. 

(Ga~gÈpeyyÈlÊ.) 
 

TassuddÈnaÑ 

   Cha PÈcÊnato ninnÈ, cha ninnÈ ca Samuddato. 
   Ete dve cha dvÈdasa honti, vaggo tena pavuccatÊti. 
   NibbÈnaninno dvÈdasakÊ, catutthakÊ chaÔÔhÈ navakÊ. 

_____ 
 

5. AppamÈdapeyyÈlavagga 
 

1. TathÈgatasutta 

 139. SÈvatthinidÈnaÑ. YÈvatÈ bhikkhave sattÈ apadÈ vÈ dvipadÈ1 vÈ 
catuppadÈ vÈ bahuppadÈ2 vÈ r|pino vÈ ar|pino vÈ saÒÒino vÈ asaÒÒino vÈ 
nevasaÒÒÊnÈsaÒÒino vÈ, TathÈgato tesaÑ aggamakkhÈyati ArahaÑ 
SammÈsambuddho. Evameva kho bhikkhave ye keci kusalÈ dhammÈ sabbe 
te appamÈdam|lakÈ appamÈdasamosaraÓÈ, appamÈdo tesaÑ dhammÈnaÑ 
aggamakkhÈyati. AppamattassetaÑ bhikkhave bhikkhuno pÈÔika~khaÑ 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvessati ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. DipadÈ (SÊ) 2. BahupadÈ (?) 
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maggaÑ bahulÊkarissati. KathaÒca bhikkhave bhikkhu appamatto ariyaÑ 
aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaroti, 
idha bhikkhave bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti vivekanissitaÑ 
virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ -pa- sammÈsamÈdhiÑ 
bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. 
EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu appamatto ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ 
bhÈveti ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkarotÊti. 

 YÈvatÈ bhikkhave sattÈ apadÈ vÈ dvipadÈ vÈ catuppadÈ vÈ bahuppadÈ 
vÈ r|pino vÈ ar|pino vÈ saÒÒino vÈ asaÒÒino vÈ nevasaÒÒÊnÈsaÒÒino vÈ, 
TathÈgato tesaÑ aggamakkhÈyati ArahaÑ SammÈsambuddho. Evameva kho 
bhikkhave ye keci kusalÈ dhammÈ sabbe te appamÈdam|lakÈ 
appamÈdasamosaraÓÈ, appamÈdo tesaÑ dhammÈnaÑ aggamakkhÈyati. 
AppamattassetaÑ bhikkhave bhikkhuno pÈÔika~khaÑ ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bhÈvessati ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkarissati. KathaÒca 
bhikkhave bhikkhu appamatto ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti, ariyaÑ 
aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaroti, idha bhikkhave bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ 
bhÈveti rÈgavinayapariyosÈnaÑ dosavinayapariyosÈnaÑ 
mohavinayapariyosÈnaÑ -pa- sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti 
rÈgavinayapariyosÈnaÑ dosavinayapariyosÈnaÑ mohavinayapariyosÈnaÑ. 
EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu appamatto ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ 
bhÈveti ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkarotÊti. 

 YÈvatÈ bhikkhave sattÈ apadÈ vÈ dvipadÈ vÈ catuppadÈ vÈ bahuppadÈ 
vÈ r|pino vÈ ar|pino vÈ saÒÒino vÈ asaÒÒino vÈ nevasaÒÒÊnÈsaÒÒino vÈ, 
TathÈgato tesaÑ aggamakkhÈyati ArahaÑ SammÈsambuddho. Evameva kho 
bhikkhave ye keci kusalÈ dhammÈ sabbe te appamÈdam|lakÈ 
appamÈdasamosaraÓÈ, appamÈdo tesaÑ dhammÈnaÑ aggamakkhÈyati. 
AppamattassetaÑ bhikkhave bhikkhuno pÈÔika~khaÑ ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bhÈvessati ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkarissati. KathaÒca 
bhikkhave bhikkhu appamatto ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti ariyaÑ 
aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaroti, idha bhikkhave bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ 
bhÈveti amatogadhaÑ amataparÈyanaÑ amatapariyosÈnaÑ -pa- 
sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti amatogadhaÑ amataparÈyanaÑ 
amatapariyosÈnaÑ. EvaÑ kho bhikkhave 
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bhikkhu appamatto ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti ariyaÑ 
aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkarotÊti. 

 YÈvatÈ bhikkhave sattÈ apadÈ vÈ dvipadÈ vÈ catuppadÈ vÈ bahuppadÈ 
vÈ r|pino vÈ ar|pino vÈ saÒÒino vÈ asaÒÒino vÈ nevasaÒÒÊnÈsaÒÒino vÈ, 
TathÈgato tesaÑ aggamakkhÈyati ArahaÑ SammÈsambuddho. Evameva kho 
bhikkhave ye keci kusalÈ dhammÈ sabbe te appamÈdam|lakÈ 
appamÈdasamosaraÓÈ, appamÈdo tesaÑ dhammÈnaÑ aggamakkhÈyati. 
AppamattassetaÑ bhikkhave bhikkhuno pÈÔika~khaÑ ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bhÈvessati ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkarissati. KathaÒca 
bhikkhave bhikkhu appamatto ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti ariyaÑ 
aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaroti, idha bhikkhave bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ 
bhÈveti nibbÈnaninnaÑ nibbÈnapoÓaÑ nibbÈnapabbhÈraÑ -pa- 
sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti nibbÈnaninnaÑ nibbÈnapoÓaÑ nibbÈnapabbhÈraÑ. 
EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu appamatto ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ 
bhÈveti ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkarotÊti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. Padasutta 

 140. SeyyathÈpi bhikkhave yÈni kÈnici ja~galÈnaÑ pÈÓÈnaÑ padajÈtÈni 
sabbÈni tÈni hatthipade samodhÈnaÑ gacchanti, hatthipadaÑ tesaÑ 
aggamakkhÈyati yadidaÑ mahantattena. Evameva kho bhikkhave ye keci 
kusalÈ dhammÈ sabbe te appamÈdam|lakÈ appamÈdasamosaraÓÈ, appamÈdo 
tesaÑ dhammÈnaÑ aggamakkhÈyati. AppamattassetaÑ bhikkhave 
bhikkhuno pÈÔika~khaÑ ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvessati ariyaÑ 
aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkarissati. KathaÒca bhikkhave bhikkhu 
appamatto ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bahulÊkaroti, idha bhikkhave bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti 
vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ -pa- 
sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ 
vossaggapariÓÈmiÑ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu appamatto ariyaÑ 
aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkarotÊti.  . 
DutiyaÑ. 
 

3-7. K|ÔÈdisutta 

 141-145. SeyyathÈpi bhikkhave k|ÔÈgÈrassa yÈ kÈci gopÈnasiyo sabbÈ tÈ 
k|Ôa~gamÈ k|ÔaninnÈ k|ÔasamosaraÓÈ, k|ÔaÑ tÈsaÑ 
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aggamakkhÈyati. Evameva kho bhikkhave. (YathÈ heÔÔhimasuttantaÑ, evaÑ 
vitthÈretabbaÑ.) SeyyathÈpi bhikkhave ye keci m|lagandhÈ, kÈÄÈnusÈriyaÑ 
tesaÑ aggamakkhÈyati. Evameva kho bhikkhave -pa-. SeyyathÈpi bhikkhave 
ye keci sÈragandhÈ, lohitacandanaÑ tesaÑ aggamakkhÈyati. Evameva kho 
bhikkhave -pa-. SeyyathÈpi bhikkhave ye keci pupphagandhÈ, vassikaÑ 
tesaÑ aggamakkhÈyati. Evameva kho bhikkhave -pa-. SeyyathÈpi bhikkhave 
ye keci kuÔÔarÈjÈno sabbe te raÒÒo cakkavattissa anuyantÈ bhavanti, rÈjÈ 
tesaÑ cakkavatti aggamakkhÈyati. Evameva kho bhikkhave -pa-.  . 
SattamaÑ. 
 

8-10. CandimÈdisutta 

 146-148. SeyyathÈpi bhikkhave yÈ kÈci tÈrakar|pÈnaÑ pabhÈ, sabbÈ tÈ 
candimappabhÈya1 kalaÑ nÈgghanti soÄasiÑ, candappabhÈ tÈsaÑ 
aggamakkhÈyati. Evameva kho bhikkhave -pa-. SeyyathÈpi bhikkhave 
saradasamaye viddhe vigatavalÈhake deve Èdicco nabhaÑ abbhussakkamÈno 
sabbaÑ ÈkÈsagataÑ tamagataÑ abhivihacca bhÈsate ca tapate ca virocati ca. 
Evameva kho bhikkhave -pa-. SeyyathÈpi bhikkhave yÈni kÈnici 
tantÈvutÈnaÑ vatthÈnaÑ, kÈsikavatthaÑ tesaÑ aggamakkhÈyati. Evameva 
kho bhikkhave ye keci kusalÈ dhammÈ sabbe te appamÈdam|lakÈ 
appamÈdasamosaraÓÈ, appamÈdo tesaÑ dhammÈnaÑ aggamakkhÈyati. 
AppamattassetaÑ bhikkhave bhikkhuno pÈÔika~khaÑ ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bhÈvessati ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkarissati. KathaÒca 
bhikkhave bhikkhu appamatto ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti ariyaÑ 
aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaroti, idha bhikkhave bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ 
bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ 
-pa- sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ 
nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu 
appamatto ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bahulÊkarotÊti.  . DasamaÑ. 

(Yadapi TathÈgataÑ, tadapi vitthÈretabbaÑ.) 

AppamÈdavaggo paÒcamo. 
______________________________________________________________
 1. CandimÈpabhÈya (SyÈ, Ka) 
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TassuddÈnaÑ 

   TathÈgataÑ PadaÑ K|ÔaÑ, M|laÑ SÈro ca VassikaÑ. 
   RÈjÈ Candimas|riyÈ ca, Vatthena dasamaÑ padaÑ. 

_____ 
 

6. BalakaraÓÊyavagga 
 

1. Balasutta 

 149. SÈvatthinidÈnaÑ. SeyyathÈpi bhikkhave ye keci balakaraÓÊyÈ 
kammantÈ karÊyanti, sabbe te pathaviÑ nissÈya pathaviyaÑ patiÔÔhÈya 
evamete balakaraÓÊyÈ kammantÈ karÊyanti. Evameva kho bhikkhave 
bhikkhu sÊlaÑ nissÈya sÊle patiÔÔhÈya ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaroti. KathaÒca bhikkhave bhikkhu 
sÊlaÑ nissÈya sÊle patiÔÔhÈya ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti ariyaÑ 
aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaroti, idha bhikkhave bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ 
bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. 
EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu sÊlaÑ nissÈya sÊle patiÔÔhÈya ariyaÑ 
aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkarotÊti. 

(Paraga~gÈpeyyÈlÊvaÓÓiyato paripuÓÓasuttanti vitthÈramaggÊ.) 
 
 SeyyathÈpi bhikkhave ye keci balakaraÓÊyÈ kammantÈ karÊyanti, sabbe 
te pathaviÑ nissÈya pathaviyaÑ patiÔÔhÈya evamete balakaraÓÊyÈ kammantÈ 
karÊyanti. Evameva kho bhikkhave bhikkhu sÊlaÑ nissÈya sÊle patiÔÔhÈya 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ 
bahulÊkaroti. KathaÒca bhikkhave bhikkhu sÊlaÑ nissÈya sÊle patiÔÔhÈya 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ 
bahulÊkaroti, idha bhikkhave bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti 
rÈgavinayapariyosÈnaÑ dosavinayapariyosÈnaÑ mohavinayapariyosÈnaÑ 
-pa- sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti rÈgavinayapariyosÈnaÑ 
dosavinayapariyosÈnaÑ mohavinayapariyosÈnaÑ. EvaÑ kho bhikkhave 
bhikkhu sÊlaÑ nissÈya sÊle patiÔÔhÈya ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkarotÊti. 
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 SeyyathÈpi bhikkhave ye keci balakaraÓÊyÈ kammantÈ karÊyanti, sabbe 
te pathaviÑ nissÈya pathaviyaÑ patiÔÔhÈya evamete balakaraÓÊyÈ kammantÈ 
karÊyanti. Evameva kho bhikkhave bhikkhu sÊlaÑ nissÈya sÊle patiÔÔhÈya 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ 
bahulÊkaroti. KathaÒca bhikkhave bhikkhu sÊlaÑ nissÈya sÊle patiÔÔhÈya 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ 
bahulÊkaroti. Idha bhikkhave bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti amatogadhaÑ 
amataparÈyanaÑ amatapariyosÈnaÑ -pa- sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti 
amatogadhaÑ amataparÈyanaÑ amatapariyosÈnaÑ. EvaÑ kho bhikkhave 
bhikkhu sÊlaÑ nissÈya sÊle patiÔÔhÈya ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkarotÊti. 

 SeyyathÈpi bhikkhave ye keci balakaraÓÊyÈ kammantÈ karÊyanti, sabbe 
te pathaviÑ nissÈya pathaviyaÑ patiÔÔhÈya evamete balakaraÓÊyÈ kammantÈ 
karÊyanti. Evameva kho bhikkhave bhikkhu sÊlaÑ nissÈya sÊle patiÔÔhÈya 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ 
bahulÊkaroti. KathaÒca bhikkhave bhikkhu sÊlaÑ nissÈya sÊle patiÔÔhÈya 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ 
bahulÊkaroti, idha bhikkhave bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti nibbÈnaninnaÑ 
nibbÈnapoÓaÑ nibbÈnapabbhÈraÑ -pa- sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti 
nibbÈnaninnaÑ nibbÈnapoÓaÑ nibbÈnapabbhÈraÑ. EvaÑ kho bhikkhave 
bhikkhu sÊlaÑ nissÈya sÊle patiÔÔhÈya ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkarotÊti. PaÔhamaÑ. 
 

2. BÊjasutta 

 150. SeyyathÈpi bhikkhave ye kecime bÊjagÈmabh|tagÈmÈ vuÉÉhiÑ 
vir|ÄhiÑ vepullaÑ Èpajjanti, sabbe te pathaviÑ nissÈya pathaviyaÑ 
patiÔÔhÈya evamete bÊjagÈmabh|tagÈmÈ vuÉÉhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ 
Èpajjanti. Evameva kho bhikkhave bhikkhu sÊlaÑ nissÈya sÊle patiÔÔhÈya 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ 
bahulÊkaronto vuÉÉhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ pÈpuÓÈti dhammesu. KathaÒca 
bhikkhave bhikkhu sÊlaÑ nissÈya sÊle patiÔÔhÈya ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto 
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vuÉÉhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ pÈpuÓÈti dhammesu, idha bhikkhave bhikkhu 
sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti vivekanissitaÑ -pa- sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti 
vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. EvaÑ 
kho bhikkhave bhikkhu sÊlaÑ nissÈya sÊle patiÔÔhÈya ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto vuÉÉhiÑ 
vir|ÄhiÑ vepullaÑ pÈpuÓÈti dhammes|ti.  . DutiyaÑ. 
 

3. NÈgasutta 

 151. SeyyathÈpi bhikkhave HimavantaÑ pabbatarÈjaÑ nissÈya nÈgÈ 
kÈyaÑ vaÉÉhenti, balaÑ gÈhenti. Te tattha kÈyaÑ vaÉÉhetvÈ balaÑ gÈhetvÈ 
kusobbhe otaranti, kusobbhe1 otaritvÈ mahÈsobbhe otaranti, mahÈsobbhe 
otaritvÈ kunnadiyo otaranti, kunnadiyo otaritvÈ mahÈnadiyo otaranti, 
mahÈnadiyo otaritvÈ mahÈsamuddaÑ2 otaranti. Te tattha mahantattaÑ 
vepullattaÑ Èpajjanti kÈyena. Evameva kho bhikkhave bhikkhu sÊlaÑ 
nissÈya sÊle patiÔÔhÈya ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvento ariyaÑ 
aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto mahantattaÑ vepullattaÑ pÈpuÓÈti 
dhammesu. KathaÒca bhikkhave bhikkhu sÊlaÑ nissÈya sÊle patiÔÔhÈya 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ 
bahulÊkaronto mahantattaÑ vepullattaÑ pÈpuÓÈti dhammesu, idha 
bhikkhave bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ 
nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ -pa- sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti 
vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. EvaÑ 
kho bhikkhave bhikkhu sÊlaÑ nissÈya sÊle patiÔÔhÈya ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto mahantattaÑ 
vepullattaÑ pÈpuÓÈti dhammes|ti.  . TatiyaÑ. 
 

4. Rukkhasutta 

 152. SeyyathÈpi bhikkhave rukkho pÈcÊnaninno pÈcÊnapoÓo 
pÈcÊnapabbhÈro, so m|lacchinno3 katamena papateyyÈti. Yena bhante ninno 
yena poÓo yena pabbhÈroti. Evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyaÑ 
aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto 
______________________________________________________________ 
 1. Kussubbhe (SÊ, SyÈ), kusubbhe (I, Ka) 
 2. MahÈsamuddasÈgaraÑ (sabbattha) SaÑ 1. 269 piÔÔhepi. 
 3. M|lacchinde kate (SyÈ) 
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nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈro. KathaÒca bhikkhave 
bhikkhu ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bahulÊkaronto nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈro, 
idha bhikkhave bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti vivekanissitaÑ 
virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ -pa- sammÈsamÈdhiÑ 
bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. 
EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvento 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo 
nibbÈnapabbhÈroti.  . CatutthaÑ. 
 

5. Kumbhasutta 

 153. SeyyathÈpi bhikkhave kumbho nikkujjo vamateva udakaÑ no 
paccÈvamati. Evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto vamateva 
pÈpake akusale dhamme no paccÈvamati. KathaÒca bhikkhave bhikkhu 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ 
bahulÊkaronto vamateva pÈpake akusale dhamme no paccÈvamati, idha 
bhikkhave bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ 
nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ -pa- sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti 
vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. EvaÑ 
kho bhikkhave bhikkhu ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvento ariyaÑ 
aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto vamateva pÈpake akusale dhamme no 
paccÈvamatÊti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. S|kasutta 

 154. SeyyathÈpi bhikkhave sÈlis|kaÑ vÈ yavas|kaÑ vÈ 
sammÈpaÓihitaÑ hatthena vÈ pÈdena vÈ akkantaÑ hatthaÑ vÈ pÈdaÑ vÈ 
bhindissati lohitaÑ vÈ uppÈdessatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati. TaÑ kissa hetu, 
sammÈpaÓihitattÈ bhikkhave s|kassa. Evameva kho bhikkhave bhikkhu 
sammÈpaÓihitÈya diÔÔhiyÈ sammÈpaÓihitÈya maggabhÈvanÈya avijjaÑ 
bhindissati vijjaÑ uppÈdessati nibbÈnaÑ sacchikarissatÊti ÔhÈnametaÑ 
vijjati. TaÑ kissa hetu, sammÈpaÓihitattÈ bhikkhave diÔÔhiyÈ. KathaÒca 
bhikkhave bhikkhu sammÈpaÓihitÈya diÔÔhiyÈ sammÈpaÓihitÈya 
maggabhÈvanÈya avijjaÑ bhindati vijjaÑ uppÈdeti nibbÈnaÑ sacchikaroti, 
idha bhikkhave bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti vivekanissitaÑ -pa- 
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sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ 
vossaggapariÓÈmiÑ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu sammÈpaÓihitÈya 
diÔÔhiyÈ sammÈpaÓihitÈya maggabhÈvanÈya avijjaÑ bhindati vijjaÑ uppÈdeti 
nibbÈnaÑ sacchikarotÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. ŒkÈsasutta 

 155. SeyyathÈpi bhikkhave ÈkÈse vividhÈ vÈtÈ vÈyanti, puratthimÈpi 
vÈtÈ vÈyanti, pacchimÈpi vÈtÈ vÈyanti, uttarÈpi vÈtÈ vÈyanti, dakkhiÓÈpi vÈtÈ 
vÈyanti, sarajÈpi vÈtÈ vÈyanti, arajÈpi vÈtÈ vÈyanti, sÊtÈpi vÈtÈ vÈyanti, 
uÓhÈpi vÈtÈ vÈyanti, parittÈpi vÈtÈ vÈyanti, adhimattÈpi vÈtÈ vÈyanti. 
Evameva kho bhikkhave bhikkhuno ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvayato 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaroto cattÈropi satipaÔÔhÈnÈ 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti, cattÈropi sammappadhÈnÈ bhÈvanÈpÈrip|riÑ 
gacchanti, cattÈropi iddhipÈdÈ bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti, paÒcapi 
indriyÈni bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti, paÒcapi balÈni bhÈvanÈpÈrip|riÑ 
gacchanti, sattapi bojjha~gÈ bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti. KathaÒca 
bhikkhave bhikkhuno ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvayato ariyaÑ 
aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaroto cattÈropi satipaÔÔhÈnÈ bhÈvanÈpÈrip|riÑ 
gacchanti, cattÈropi sammappadhÈnÈ bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti, cattÈropi 
iddhipÈdÈ bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti, paÒcapi indriyÈni bhÈvanÈpÈrip|riÑ 
gacchanti, paÒcapi balÈni bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti, sattapi bojjha~gÈ 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti, idha bhikkhave bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti 
-pa- sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ 
nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhuno 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvayato ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ 
bahulÊkaroto cattÈropi satipaÔÔhÈnÈ bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti, cattÈropi 
sammappadhÈnÈ bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti, cattÈropi iddhipÈdÈ 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti, paÒcapi indriyÈni bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti, 
paÒcapi balÈni bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti, sattapi bojjha~gÈ 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchantÊti.  . SattamaÑ. 
 

8. PaÔhamameghasutta 

 156. SeyyathÈpi bhikkhave gimhÈnaÑ pacchime mÈse |hataÑ 
rajojallaÑ, tamenaÑ mahÈ-akÈlamegho ÔhÈnaso antaradhÈpeti v|pasameti.  
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evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvento 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto uppannuppanne pÈpake akusale 
dhamme ÔhÈnaso antaradhÈpeti v|pasameti. KathaÒca bhikkhave bhikkhu 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ 
bahulÊkaronto uppannuppanne pÈpake akusale dhamme ÔhÈnaso 
antaradhÈpeti v|pasameti, idha bhikkhave bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti 
-pa- sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ 
nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu ariyaÑ 
aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto 
uppannuppanne pÈpake akusale dhamme ÔhÈnaso antaradhÈpeti 
v|pasametÊti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. Dutiyameghasutta 

 157. SeyyathÈpi bhikkhave uppannaÑ mahÈmeghaÑ, tamenaÑ 
mahÈvÈto antarÈyeva antaradhÈpeti v|pasameti. Evameva kho bhikkhave 
bhikkhu ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bahulÊkaronto uppannuppanne pÈpake akusale dhamme antarÈyeva 
antaradhÈpeti v|pasameti. KathaÒca bhikkhave bhikkhu ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto 
uppannuppanne pÈpake akusale dhamme antarÈyeva antaradhÈpeti 
v|pasameti, idha bhikkhave bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti -pa- 
sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ 
vossaggapariÓÈmiÑ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto 
uppannuppanne pÈpake akusale dhamme antarÈyeva antaradhÈpeti 
v|pasametÊti.  . NavamaÑ. 
 

10. NÈvÈsutta 

 158. SeyyathÈpi bhikkhave sÈmuddikÈya nÈvÈya 
vettabandhanabandhÈya cha mÈsÈni udake pariyÈdÈya1 hemantikena thalaÑ 
ukkhittÈya vÈtÈtapaparetÈni bandhanÈni tÈni pÈvussakena meghena 
abhippavuÔÔhÈni appakasireneva paÔippassambhanti p|tikÈni bhavanti. 
Evameva kho bhikkhave bhikkhuno ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvayato 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaroto appakasireneva saÑyojanÈni 
paÔippassambhanti p|tikÈni 
______________________________________________________________
 1. PariyÈtÈya (Ka), pariyÈhatÈya (?) 
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bhavanti. KathaÒca bhikkhave bhikkhuno ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ 
bhÈvayato ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaroto appakasireneva 
saÑyojanÈni paÔippassambhanti p|tikÈni bhavanti, idha bhikkhave bhikkhu 
sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti -pa- sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti vivekanissitaÑ 
virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. EvaÑ kho bhikkhave 
bhikkhuno ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvayato ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bahulÊkaroto appakasireneva saÑyojanÈni paÔippassambhanti 
p|tikÈni bhavantÊti.  . DasamaÑ. 
 

11. Œgantukasutta 

 159. SeyyathÈpi bhikkhave ÈgantukÈgÈraÑ, tattha puratthimÈyapi disÈya 
ÈgantvÈ vÈsaÑ kappenti, pacchimÈyapi disÈya ÈgantvÈ vÈsaÑ kappenti, 
uttarÈyapi disÈya ÈgantvÈ vÈsaÑ kappenti, dakkhiÓÈyapi disÈya ÈgantvÈ 
vÈsaÑ kappenti, khattiyÈpi ÈgantvÈ vÈsaÑ kappenti, brÈhmaÓÈpi ÈgantvÈ 
vÈsaÑ kappenti, vessÈpi ÈgantvÈ vÈsaÑ kappenti, suddÈpi ÈgantvÈ vÈsaÑ 
kappenti. Evameva kho bhikkhave bhikkhu ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ 
bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto ye dhammÈ abhiÒÒÈ 
pariÒÒeyyÈ, te dhamme abhiÒÒÈ parijÈnÈti -pa- ye dhammÈ abhiÒÒÈ 
pahÈtabbÈ, te dhamme abhiÒÒÈ pajahati. Ye dhammÈ abhiÒÒÈ sacchikÈtabbÈ, 
te dhamme abhiÒÒÈ sacchikaroti. Ye dhammÈ abhiÒÒÈ bhÈvetabbÈ, te 
dhamme abhiÒÒÈ bhÈveti. 

 Katame ca bhikkhave dhammÈ abhiÒÒÈ pariÒÒeyyÈ, 
paÒcupÈdÈnakkhandhÈtissa vacanÊyaÑ. Katame paÒca, seyyathidaÑ, 
r|pupÈdÈnakkhandho -pa- viÒÒÈÓupÈdÈnakkhandho, ime bhikkhave dhammÈ 
abhiÒÒÈ pariÒÒeyyÈ. Katame ca bhikkhave dhammÈ abhiÒÒÈ pahÈtabbÈ, 
avijjÈ ca bhavataÓhÈ ca, ime bhikkhave dhammÈ abhiÒÒÈ pahÈtabbÈ. Katame 
ca bhikkhave dhammÈ abhiÒÒÈ sacchikÈtabbÈ, vijjÈ ca vimutti ca, ime 
bhikkhave dhammÈ abhiÒÒÈ sacchikÈtabbÈ. Katame ca bhikkhave dhammÈ 
abhiÒÒÈ bhÈvetabbÈ, samatho ca vipassanÈ ca, ime bhikkhave dhammÈ 
abhiÒÒÈ bhÈvetabbÈ. KathaÒca bhikkhave bhikkhu ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto ye dhammÈ 
abhiÒÒÈ pariÒÒeyyÈ, te dhamme abhiÒÒÈ parijÈnÈti. 
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Ye dhammÈ abhiÒÒÈ bhÈvetabbÈ, te dhamme abhiÒÒÈ bhÈveti, idha 
bhikkhave bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti -pa- sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti 
vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. EvaÑ 
kho bhikkhave bhikkhu ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvento ariyaÑ 
aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaronto ye dhammÈ abhiÒÒÈ pariÒÒeyyÈ, te 
dhamme abhiÒÒÈ parijÈnÈti. Ye dhammÈ abhiÒÒÈ pahÈtabbÈ, te dhamme 
abhiÒÒÈ pajahati. Ye dhammÈ abhiÒÒÈ sacchikÈtabbÈ, te dhamme abhiÒÒÈ 
sacchikaroti. Ye dhammÈ abhiÒÒÈ bhÈvetabbÈ, te dhamme abhiÒÒÈ bhÈvetÊti.  
. EkÈdasamaÑ. 
 

12. NadÊsutta 

 160. SeyyathÈpi bhikkhave Ga~gÈ nadÊ pÈcÊnaninnÈ pÈcÊnapoÓÈ 
pÈcÊnapabbhÈrÈ, atha mahÈjanakÈyo Ègaccheyya kudÈla piÔakaÑ ÈdÈya 
mayaÑ imaÑ Ga~gaÑ nadiÑ pacchÈninnaÑ karissÈma pacchÈpoÓaÑ 
pacchÈpabbhÈranti. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, api nu so mahÈjanakÈyo 
Ga~gaÑ nadiÑ pacchÈninnaÑ kareyya pacchÈpoÓaÑ pacchÈpabbhÈranti. 
No hetaÑ bhante. TaÑ kissa hetu, Ga~gÈ bhante nadÊ pÈcÊnaninnÈ 
pÈcÊnapoÓÈ pÈcÊnapabbhÈrÈ. SÈ na sukarÈ pacchÈninnaÑ kÈtuÑ 
pacchÈpoÓaÑ pacchÈpabbhÈraÑ, yÈvadeva pana so mahÈjanakÈyo 
kilamathassa vighÈtassa bhÈgÊ assÈti. Evameva kho bhikkhave bhikkhuÑ 
ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈventaÑ ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ 
bahulÊkarontaÑ rÈjÈno vÈ rÈjamahÈmattÈ vÈ mittÈ vÈ amaccÈ vÈ ÒÈtÊ vÈ 
ÒÈtisÈlohitÈ vÈ bhogehi abhihaÔÔhuÑ pavÈreyyuÑ “ehambho purisa kiÑ te 
ime kÈsÈvÈ anudahanti, kiÑ muÓÉo kapÈlamanusaÑcarasi, ehi 
hÊnÈyÈvattitvÈ bhoge ca bhuÒjassu, puÒÒÈni ca karohÊ”ti. So vata bhikkhave 
bhikkhu ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvento ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bahulÊkaronto sikkhaÑ paccakkhÈya hÊnÈyÈvattissatÊti netaÑ 
ÔhÈnaÑ vijjati. TaÑ kissa hetu, yaÑ hi taÑ bhikkhave cittaÑ dÊgharattaÑ 
vivekaninnaÑ vivekapoÓaÑ vivekapabbhÈraÑ, taÑ vata hÊnÈyÈvattissatÊti 
netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. KathaÒca bhikkhave bhikkhu ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bhÈveti ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaroti, idha bhikkhave 
bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti vivekanissitaÑ -pa- sammÈsamÈdhiÑ 
bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. 
EvaÑ kho bhikkhave 
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bhikkhu ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ 
bahulÊkarotÊti. (Yadapi balakaraÓÊyaÑ, tadapi vitthÈretabbaÑ.). 
DvÈdasamaÑ. 

BalakaraÓÊyavaggo chaÔÔho. 
 

TassuddÈnaÑ 

   BalaÑ BÊjaÒca NÈgo ca, Rukkho Kumbhena S|kiyÈ. 
   ŒkÈsena ca dve MeghÈ, NÈvÈ ŒgantukÈ NadÊti. 

_____ 
 

7. EsanÈvagga 
 

1. EsanÈsutta 

 161. SÈvatthinidÈnaÑ. Tisso imÈ bhikkhave esanÈ. KatamÈ tisso, 
kÈmesanÈ bhavesanÈ brahmacariyesanÈ, imÈ kho bhikkhave tisso esanÈ. 
ImÈsaÑ kho bhikkhave tissannaÑ esanÈnaÑ abhiÒÒÈya ariyo aÔÔha~giko 
maggo bhÈvetabbo. Katamo ariyo aÔÔha~giko maggo, idha bhikkhave 
bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti vivekanissitaÑ -pa- sammÈsamÈdhiÑ 
bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. 
ImÈsaÑ kho bhikkhave tissannaÑ esanÈnaÑ abhiÒÒÈya ayaÑ ariyo 
aÔÔha~giko maggo bhÈvetabboti. 

 Tisso imÈ kho bhikkhave esanÈ. KatamÈ tisso, kÈmesanÈ bhavesanÈ 
brahmacariyesanÈ, imÈ kho bhikkhave tisso esanÈ. ImÈsaÑ kho bhikkhave 
tissannaÑ esanÈnaÑ abhiÒÒÈya ariyo aÔÔha~giko maggo bhÈvetabbo. 
Katamo ariyo aÔÔha~giko maggo, idha bhikkhave bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ 
bhÈveti -pa- sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti rÈgavinayapariyosÈnaÑ 
dosavinayapariyosÈnaÑ mohavinayapariyosÈnaÑ. ImÈsaÑ kho bhikkhave 
tissannaÑ esanÈnaÑ abhiÒÒÈya ayaÑ ariyo aÔÔha~giko maggo bhÈvetabboti. 

 Tisso imÈ kho bhikkhave esanÈ. KatamÈ tisso, kÈmesanÈ bhavesanÈ 
brahmacariyesanÈ, imÈ kho bhikkhave tisso esanÈ. ImÈsaÑ 
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kho bhikkhave tissannaÑ esanÈnaÑ abhiÒÒÈya ariyo aÔÔha~giko maggo 
bhÈvetabbo. Katamo ariyo aÔÔha~giko maggo, idha bhikkhave bhikkhu 
sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti -pa- sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti amatogadhaÑ 
amataparÈyanaÑ amatapariyosÈnaÑ. ImÈsaÑ kho bhikkhave tissannaÑ 
esanÈnaÑ abhiÒÒÈya ayaÑ ariyo aÔÔha~giko maggo bhÈvetabboti. 

 Tisso imÈ kho bhikkhave esanÈ. KatamÈ tisso, kÈmesanÈ bhavesanÈ 
brahmacariyesanÈ, imÈ kho bhikkhave tisso esanÈ. ImÈsaÑ kho bhikkhave 
tissannaÑ esanÈnaÑ abhiÒÒÈya ariyo aÔÔha~giko maggo bhÈvetabbo. 
Katamo ariyo aÔÔha~giko maggo, idha bhikkhave bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ 
bhÈveti -pa- sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti nibbÈnaninnaÑ nibbÈnapoÓaÑ 
nibbÈnapabbhÈraÑ. ImÈsaÑ kho bhikkhave tissannaÑ esanÈnaÑ abhiÒÒÈya 
ayaÑ ariyo aÔÔha~giko maggo bhÈvetabboti. 

 Tisso imÈ bhikkhave esanÈ. KatamÈ tisso, kÈmesanÈ bhavesanÈ 
brahmacariyesanÈ, imÈ kho bhikkhave tisso esanÈ. ImÈsaÑ kho bhikkhave 
tissannaÑ esanÈnaÑ pariÒÒÈya -pa- ayaÑ ariyo aÔÔha~giko maggo 
bhÈvetabboti. (Yadapi abhiÒÒÈ, tadapi pariÒÒÈya vitthÈretabbaÑ.) 

 Tisso imÈ bhikkhave esanÈ. KatamÈ tisso, kÈmesanÈ bhavesanÈ 
brahmacariyesanÈ, imÈ kho bhikkhave tisso esanÈ. ImÈsaÑ kho bhikkhave 
tissannaÑ esanÈnaÑ parikkhayÈya -pa- ayaÑ ariyo aÔÔha~giko maggo 
bhÈvetabboti. (Yadapi abhiÒÒÈ, tadapi parikkhayÈya vitthÈretabbaÑ.) 

 Tisso imÈ bhikkhave esanÈ. KatamÈ tisso, kÈmesanÈ bhavesanÈ 
brahmacariyesanÈ, imÈ kho bhikkhave tisso esanÈ. ImÈsaÑ kho bhikkhave 
tissannaÑ esanÈnaÑ pahÈnÈya ariyo aÔÔha~giko maggo bhÈvetabbo. Katamo 
ariyo aÔÔha~giko maggo, idha bhikkhave bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti -pa- 
sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ 
vossaggapariÓÈmiÑ. ImÈsaÑ kho bhikkhave tissannaÑ esanÈnaÑ pahÈnÈya 
ayaÑ ariyo aÔÔha~giko maggo bhÈvetabboti. (Yadapi abhiÒÒÈ, tadapi 
pahÈnÈya vitthÈretabbaÑ.). PaÔhamaÑ. 



 MahÈvaggasaÑyuttapÈÄi 

 

52 

2. VidhÈsutta 

 162. Tisso imÈ bhikkhave vidhÈ. KatamÈ tisso, seyyohamasmÊtividhÈ 
sadisohamasmÊtividhÈ hÊnohamasmÊtividhÈ, imÈ kho bhikkhave tisso vidhÈ. 
ImÈsaÑ kho bhikkhave tissannaÑ vidhÈnaÑ abhiÒÒÈya pariÒÒÈya 
parikkhayÈya pahÈnÈya ariyo aÔÔha~giko maggo bhÈvetabbo. Katamo ariyo 
aÔÔha~giko maggo, idha bhikkhave bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti -pa- 
sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ 
vossaggapariÓÈmiÑ. ImÈsaÑ kho bhikkhave tissannaÑ vidhÈnaÑ abhiÒÒÈya 
pariÒÒÈya parikkhayÈya pahÈnÈya ayaÑ ariyo aÔÔha~giko maggo 
bhÈvetabboti. (YathÈ esanÈ, evaÑ vitthÈretabbaÑ.). DutiyaÑ. 
 

3. Œsavasutta 

 163. Tayome bhikkhave ÈsavÈ. Katame tayo, kÈmÈsavo bhavÈsavo 
avijjÈsavo, ime kho bhikkhave tayo ÈsavÈ. ImesaÑ kho bhikkhave 
tiÓÓannaÑ ÈsavÈnaÑ abhiÒÒÈya pariÒÒÈya parikkhayÈya pahÈnÈya -pa- 
ayaÑ ariyo aÔÔha~giko maggo bhÈvetabboti.  . TatiyaÑ. 
 

4. Bhavasutta 

 164. Tayome bhikkhave bhavÈ. Katame tayo, kÈmabhavo r|pabhavo 
ar|pabhavo, ime kho bhikkhave tayo bhavÈ. ImesaÑ kho bhikkhave 
tiÓÓannaÑ bhavÈnaÑ abhiÒÒÈya pariÒÒÈya parikkhayÈya pahÈnÈya -pa- 
ayaÑ ariyo aÔÔha~giko maggo bhÈvetabboti.  . CatutthaÑ. 
 

5. DukkhatÈsutta 

 165. Tisso imÈ bhikkhave dukkhatÈ. KatamÈ tisso, dukkhadukkhatÈ 
sa~khÈradukkhatÈ vipariÓÈmadukkhatÈ, imÈ kho bhikkhave tisso dukkhatÈ. 
ImÈsaÑ kho bhikkhave tissannaÑ dukkhatÈnaÑ abhiÒÒÈya pariÒÒÈya 
parikkhayÈya pahÈnÈya -pa- ayaÑ ariyo aÔÔha~giko maggo bhÈvetabboti.  . 
PaÒcamaÑ. 
 

6. Khilasutta 

 166. Tayome bhikkhave khilÈ. Katame tayo, rÈgo khilo doso khilo 
moho khilo, ime kho bhikkhave tayo khilÈ. 
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ImesaÑ kho bhikkhave tiÓÓannaÑ khilÈnaÑ abhiÒÒÈya pariÒÒÈya 
parikkhayÈya pahÈnÈya -pa- ayaÑ ariyo aÔÔha~giko maggo bhÈvetabboti.  . 
ChaÔÔhaÑ. 
 

7. Malasutta 

 167. TÊÓimÈni bhikkhave malÈni. KatamÈni tÊÓi, rÈgo malaÑ doso 
malaÑ moho malaÑ, imÈni kho bhikkhave tÊÓi malÈni. ImesaÑ kho 
bhikkhave tiÓÓannaÑ malÈnaÑ abhiÒÒÈya pariÒÒÈya parikkhayÈya pahÈnÈya 
-pa- ayaÑ ariyo aÔÔha~giko maggo bhÈvetabboti.  . SattamaÑ. 
 

8. NÊghasutta 

 168. Tayome bhikkhave nÊghÈ. Katame tayo, rÈgo nÊgho doso nÊgho 
moho nÊgho, ime kho bhikkhave tayo nÊghÈ. ImesaÑ kho bhikkhave 
tiÓÓannaÑ nÊghÈnaÑ abhiÒÒÈya pariÒÒÈya parikkhayÈya pahÈnÈya -pa- 
ayaÑ ariyo aÔÔha~giko maggo bhÈvetabboti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. VedanÈsutta 

 169. Tisso imÈ bhikkhave vedanÈ. KatamÈ tisso, sukhÈ vedanÈ dukkhÈ 
vedanÈ adukkhamasukhÈ vedanÈ, imÈ kho bhikkhave tisso vedanÈ. ImÈsaÑ 
kho bhikkhave tissannaÑ vedanÈnaÑ abhiÒÒÈya pariÒÒÈya parikkhayÈya 
pahÈnÈya -pa- ayaÑ ariyo aÔÔha~giko maggo bhÈvetabboti.  . NavamaÑ. 
 

10. TaÓhÈsutta 

 170. Tisso imÈ bhikkhave taÓhÈ. KatamÈ tisso, kÈmataÓhÈ bhavataÓhÈ 
vibhavataÓhÈ, imÈ kho bhikkhave tisso taÓhÈ. ImÈsaÑ kho bhikkhave 
tissannaÑ taÓhÈnaÑ abhiÒÒÈya pariÒÒÈya parikkhayÈya pahÈnÈya -pa- ayaÑ 
ariyo aÔÔha~giko maggo bhÈvetabbo. Katamo ariyo aÔÔha~giko maggo, idha 
bhikkhave bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ 
nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ -pa- sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti 
vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. ImÈsaÑ 
kho bhikkhave tissannaÑ taÓhÈnaÑ abhiÒÒÈya pariÒÒÈya parikkhayÈya 
pahÈnÈya -pa- ayaÑ ariyo aÔÔha~giko maggo bhÈvetabboti.  . DasamaÑ. 
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11. TasinÈsutta 

 171. Tisso imÈ bhikkhave tasinÈ. KatamÈ tisso, kÈmatasinÈ bhavatasinÈ 
vibhavatasinÈ. ImÈsaÑ kho bhikkhave tissannaÑ tasinÈnaÑ abhiÒÒÈya 
pariÒÒÈya parikkhayÈya pahÈnÈya -pa- rÈgavinayapariyosÈnaÑ 
dosavinayapariyosÈnaÑ mohavinayapariyosÈnaÑ -pa- amatogadhaÑ 
amataparÈyanaÑ amatapariyosÈnaÑ -pa- nibbÈnaninnaÑ nibbÈnapoÓaÑ 
nibbÈnapabbhÈraÑ. ImÈsaÑ kho bhikkhave tissannaÑ tasinÈnaÑ abhiÒÒÈya 
pariÒÒÈya parikkhÈyÈya pahÈnÈya -pa- ayaÑ ariyo aÔÔha~giko maggo 
bhÈvetabboti.  . EkÈdasamaÑ. 

EsanÈvaggo sattamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   EsanÈ VidhÈ Œsavo, Bhavo ca DukkhatÈ KhilÈ. 
    MalaÑ NÊgho ca VedanÈ, dve TaÓhÈ TasinÈya cÈti. 

_____ 
 

8. Oghavagga 
 

1. Oghasutta 

 172. SÈvatthinidÈnaÑ. CattÈrome bhikkhave oghÈ. Katame cattÈro, 
kÈmogho bhavogho diÔÔhogho avijjogho, ime kho bhikkhave cattÈro oghÈ. 
ImesaÑ kho bhikkhave catunnaÑ oghÈnaÑ abhiÒÒÈya pariÒÒÈya 
parikkhayÈya pahÈnÈya -pa- ayaÑ ariyo aÔÔha~giko maggo bhÈvetabboti. 
(YathÈ esanÈ, evaÑ vitthÈretabbaÑ.). PaÔhamaÑ. 
 

2. Yogasutta 

 173. CattÈrome bhikkhave yogÈ. Katame cattÈro, kÈmayogo bhavayogo 
diÔÔhiyogo avijjÈyogo, ime kho bhikkhave cattÈro yogÈ. ImesaÑ kho 
bhikkhave catunnaÑ yogÈnaÑ abhiÒÒÈya pariÒÒÈya parikkhayÈya pahÈnÈya 
-pa- ayaÑ ariyo aÔÔha~giko maggo bhÈvetabboti.  . DutiyaÑ. 
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3. UpÈdÈnasutta 

 174. CattÈrimÈni bhikkhave upÈdÈnÈni. KatamÈni cattÈri, kÈmupÈdÈnaÑ 
diÔÔhupÈdÈnaÑ sÊlabbatupÈdÈnaÑ attavÈdupÈdÈnaÑ, imÈni kho bhikkhave 
cattÈri upÈdÈnÈni. ImesaÑ kho bhikkhave catunnaÑ upÈdÈnÈnaÑ abhiÒÒÈya 
pariÒÒÈya parikkhayÈya pahÈnÈya -pa- ayaÑ ariyo aÔÔha~giko maggo 
bhÈvetabboti.  . TatiyaÑ. 

 
4. Ganthasutta 

 175. CattÈrome bhikkhave ganthÈ. Katame cattÈro, abhijjhÈ kÈyagantho 
byÈpÈdo kÈyagantho sÊlabbataparÈmÈso kÈyagantho idaÑsaccÈbhiniveso 
kÈyagantho, ime kho bhikkhave cattÈro ganthÈ. ImesaÑ kho bhikkhave 
catunnaÑ ganthÈnaÑ abhiÒÒÈya pariÒÒÈya parikkhayÈya pahÈnÈya -pa- 
ayaÑ ariyo aÔÔha~giko maggo bhÈvetabboti.  . CatutthaÑ. 
 

5. Anusayasutta  

 176. Sattime bhikkhave anusayÈ. Katame satta, kÈmarÈgÈnusayo 
paÔighÈnusayo diÔÔhÈnusayo vicikicchÈnusayo mÈnÈnusayo bhavarÈgÈnusayo 
avijjÈnusayo, ime kho bhikkhave sattÈnusayÈ. ImesaÑ kho bhikkhave 
sattannaÑ anusayÈnaÑ abhiÒÒÈya pariÒÒÈya parikkhayÈya pahÈnÈya -pa- 
ayaÑ ariyo aÔÔha~giko maggo bhÈvetabboti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. KÈmaguÓasutta 

 177. PaÒcime bhikkhave kÈmaguÓÈ. Katame paÒca, cakkhuviÒÒeyyÈ 
r|pÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, sotaviÒÒeyyÈ 
saddÈ -pa- ghÈnaviÒÒeyyÈ gandhÈ -pa- jivhÈviÒÒeyyÈ rasÈ -pa- 
kÈyaviÒÒeyyÈ phoÔÔhabbÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ 
rajanÊyÈ, ime kho bhikkhave paÒca kÈmaguÓÈ. ImesaÑ kho bhikkhave 
paÒcannaÑ kÈmaguÓÈnaÑ abhiÒÒÈya pariÒÒÈya parikkhayÈya pahÈnÈya -pa- 
ayaÑ ariyo aÔÔha~giko maggo bhÈvetabboti.  . ChaÔÔhaÑ. 
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7. NÊvaraÓasutta 

 178. PaÒcimÈni bhikkhave nÊvaraÓÈni. KatamÈni paÒca, 
kÈmacchandanÊvaraÓaÑ byÈpÈdanÊvaraÓaÑ thinamiddhanÊvaraÓaÑ 
uddhaccakukkuccanÊvaraÓaÑ vicikicchÈnÊvaraÓaÑ, imÈni kho bhikkhave 
paÒca nÊvaraÓÈni. ImesaÑ kho bhikkhave paÒcannaÑ nÊvaraÓÈnaÑ 
abhiÒÒÈya pariÒÒÈya parikkhayÈya pahÈnÈya -pa- ayaÑ ariyo aÔÔha~giko 
maggo bhÈvetabboti.  . SattamaÑ. 
 

8. UpÈdÈnakkhandhasutta 

 179. PaÒcime bhikkhave upÈdÈnakkhandhÈ. Katame paÒca, 
seyyathidaÑ, r|pupÈdÈnakkhandho vedanupÈdÈnakkhandho 
saÒÒupÈdÈnakkhandho sa~khÈrupÈdÈnakkhandho viÒÒÈÓupÈdÈnakkhandho, 
ime kho bhikkhave paÒcupÈdÈnakkhandhÈ. ImesaÑ kho bhikkhave 
paÒcannaÑ upÈdÈnakkhandhÈnaÑ abhiÒÒÈya pariÒÒÈya parikkhayÈya 
pahÈnÈya -pa- ayaÑ ariyo aÔÔha~giko maggo bhÈvetabboti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. OrambhÈgiyasutta 

 180. PaÒcimÈni bhikkhave orambhÈgiyÈni saÑyojanÈni. KatamÈni 
paÒca, sakkÈyadiÔÔhi vicikicchÈ sÊlabbataparÈmÈso kÈmacchando byÈpÈdo, 
imÈni kho bhikkhave paÒcorambhÈgiyÈni saÑyojanÈni. ImÈsaÑ kho 
bhikkhave paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ abhiÒÒÈya 
pariÒÒÈya parikkhayÈya pahÈnÈya -pa- ayaÑ ariyo aÔÔha~giko maggo 
bhÈvetabboti.  . NavamaÑ. 
 

10. UddhambhÈgiyasutta 

 181. PaÒcimÈni bhikkhave uddhambhÈgiyÈni saÑyojanÈni. KatamÈni 
paÒca, r|parÈgo ar|parÈgo mÈno uddhaccaÑ avijjÈ, imÈni kho bhikkhave 
paÒcuddhambhÈgiyÈni saÑyojanÈni. ImesaÑ kho bhikkhave paÒcannaÑ 
uddhambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ abhiÒÒÈya pariÒÒÈya parikkhayÈya 
pahÈnÈya ariyo aÔÔha~giko maggo bhÈvetabbo. Katamo ariyo aÔÔha~giko 
maggo, idha bhikkhave bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti vivekanissitaÑ -pa- 
sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ 
vossaggapariÓÈmiÑ. ImesaÑ kho bhikkhave paÒcannaÑ 
uddhambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ abhiÒÒÈya 
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pariÒÒÈya parikkhayÈya pahÈnÈya ayaÑ ariyo aÔÔha~giko maggo 
bhÈvetabboti. 

 PaÒcimÈni bhikkhave uddhambhÈgiyÈni saÑyojanÈni. KatamÈni paÒca, 
r|parÈgo ar|parÈgo mÈno uddhaccaÑ avijjÈ, imÈni kho bhikkhave 
paÒcuddhambhÈgiyÈni saÑyojanÈni. ImesaÑ kho bhikkhave paÒcannaÑ 
uddhambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ abhiÒÒÈya pariÒÒÈya parikkhayÈya 
pahÈnÈya ariyo aÔÔha~giko maggo bhÈvetabbo. Katamo ariyo aÔÔha~giko 
maggo, idha bhikkhave bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti -pa- 
sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti rÈgavinayapariyosÈnaÑ dosavinayapariyosÈnaÑ 
mohavinayapariyosÈnaÑ. AmatogadhaÑ amataparÈyanaÑ 
amatapariyosÈnaÑ. NibbÈnaninnaÑ nibbÈnapoÓaÑ nibbÈnapabbhÈraÑ. 
ImesaÑ kho bhikkhave paÒcannaÑ uddhambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ 
abhiÒÒÈya pariÒÒÈya parikkhayÈya pahÈnÈya ayaÑ ariyo aÔÔha~giko maggo 
bhÈvetabboti.  . DasamaÑ. 

Oghavaggo aÔÔhamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Ogho Yogo UpÈdÈnaÑ, GanthaÑ Anusayena ca. 
    KÈmaguÓÈ NÊvaraÓaÑ, KhandhÈ OruddhambhÈgiyÈti. 
 

VagguddÈnaÑ 

   AvijjÈvaggo paÔhamo, dutiyaÑ VihÈraÑ vuccati. 
   MicchattaÑ tatiyo vaggo, catutthaÑ PaÔipanneneva. 
   TitthiyaÑ paÒcamo vaggo, catasso S|riyena ca. 
   Bahukate sattamo vaggo, UppÈdo aÔÔhamena ca.  
   Divasavaggo navamo, dasamo AppamÈdena ca. 
   EkÈdasabalavaggo, dvÈdasa EsanÈ PÈÄiyaÑ. 
   Oghavaggo bhavati terasÈti. 

 
 

MaggasaÑyuttaÑ paÔhamaÑ.



  

 

2. Bojjha~gasaÑyutta 
 

1. Pabbatavagga 
 

1. Himavantasutta 

 182. SÈvatthinidÈnaÑ. SeyyathÈpi bhikkhave HimavantaÑ 
pabbatarÈjÈnaÑ nissÈya nÈgÈ kÈyaÑ vaÉÉhenti balaÑ gÈhenti, te tattha 
kÈyaÑ vaÉÉhetvÈ balaÑ gÈhetvÈ kusobbhe otaranti, kusobbhe otaritvÈ 
mahÈsobbhe otaranti, mahÈsobbhe otaritvÈ kunnadiyo otaranti, kunnadiyo 
otaritvÈ mahÈnadiyo otaranti, mahÈnadiyo otaritvÈ mahÈsamuddasÈgaraÑ 
otaranti, te tattha mahantattaÑ vepullattaÑ Èpajjanti kÈyena. Evameva kho 
bhikkhave bhikkhu sÊlaÑ nissÈya sÊle patiÔÔhÈya satta bojjha~ge bhÈvento 
satta bojjha~ge bahulÊkaronto mahantattaÑ vepullattaÑ pÈpuÓÈti dhammesu. 
KathaÒca bhikkhave bhikkhu sÊlaÑ nissÈya sÊle patiÔÔhÈya satta bojjha~ge 
bhÈvento satta bojjha~ge bahulÊkaronto mahantattaÑ vepullattaÑ pÈpuÓÈti 
dhammes|ti. Idha bhikkhave bhikkhu satisambojjha~gaÑ bhÈveti 
vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. 
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. EvaÑ 
kho bhikkhave bhikkhu sÊlaÑ nissÈya sÊle patiÔÔhÈya satta bojjha~ge 
bhÈvento satta bojjhÈ~ge bahulÊkaronto mahantattaÑ vepullattaÑ pÈpuÓÈti 
dhammes|ti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. KÈyasutta 

 183. SÈvatthinidÈnaÑ. SeyyathÈpi bhikkhave ayaÑ kÈyo ÈhÈraÔÔhitiko 
ÈhÈraÑ paÔicca tiÔÔhati, anÈhÈro no tiÔÔhati. Evameva kho bhikkhave paÒca 
nÊvaraÓÈ ÈhÈraÔÔhitikÈ ÈhÈraÑ paÔicca tiÔÔhanti, anÈhÈrÈ no tiÔÔhanti. 
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 Ko ca bhikkhave ÈhÈro anuppannassa vÈ kÈmacchandassa uppÈdÈya 
uppannassa vÈ kÈmacchandassa bhiyyobhÈvÈya vepullÈya, atthi bhikkhave 
subhanimittaÑ, tattha ayonisomanasikÈrabahulÊkÈro, ayamÈhÈro 
anuppannassa vÈ kÈmacchandassa uppÈdÈya uppannassa vÈ kÈmacchandassa 
bhiyyobhÈvÈya vepullÈya. 

 Ko ca bhikkhave ÈhÈro anuppannassa vÈ byÈpÈdassa uppÈdÈya 
uppannassa vÈ byÈpÈdassa bhiyyobhÈvÈya vepullÈya, atthi bhikkhave 
paÔighanimittaÑ, tattha ayonisomanasikÈrabahulÊkÈro, ayamÈhÈro 
anuppannassa vÈ byÈpÈdassa uppÈdÈya uppannassa vÈ byÈpÈdassa 
bhiyyobhÈvÈya vepullÈya. 

 Ko ca bhikkhave ÈhÈro anuppannassa vÈ thinamiddhassa uppÈdÈya 
uppannassa vÈ thinamiddhassa bhiyyobhÈvÈya vepullÈya, atthi bhikkhave 
arati tandi vijambhitÈ bhattasammado cetaso ca lÊnattaÑ, tattha 
ayonisomanasikÈrabahulÊkÈro, ayamÈhÈro anuppannassa vÈ thinamiddhassa 
uppÈdÈya uppannassa vÈ thinamiddhassa bhiyyobhÈvÈya vepullÈya. 

 Ko ca bhikkhave ÈhÈro anuppannassa vÈ uddhaccakukkuccassa 
uppÈdÈya uppannassa vÈ uddhaccakukkuccassa bhiyyobhÈvÈya vepullÈya, 
atthi bhikkhave cetaso av|pasamo, tattha ayonisomanasikÈrabahulÊkÈro, 
ayamÈhÈro anuppannassa vÈ uddhaccakukkuccassa uppÈdÈya uppannassa vÈ 
uddhaccakukkuccassa bhiyyobhÈvÈya vepullÈya. 

 Ko ca bhikkhave ÈhÈro anuppannÈya vÈ vicikicchÈya uppÈdÈya 
uppannÈya vÈ vicikicchÈya bhiyyobhÈvÈya vepullÈya, atthi bhikkhave 
vicikicchÈÔÔhÈnÊyÈ dhammÈ, tattha ayonisomanasikÈrabahulÊkÈro, 
ayamÈhÈro anuppannÈya vÈ vicikicchÈya uppÈdÈya uppannÈya vÈ 
vicikicchÈya bhiyyobhÈvÈya vepullÈya. 

 SeyyathÈpi bhikkhave ayaÑ kÈyo ÈhÈraÔÔhitiko ÈhÈraÑ paÔicca tiÔÔhati, 
anÈhÈro no tiÔÔhati. Evameva kho bhikkhave ime paÒca nÊvaraÓÈ 
ÈhÈraÔÔhitikÈ ÈhÈraÑ paÔicca tiÔÔhanti, anÈhÈrÈ no tiÔÔhanti.
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 SeyyathÈpi bhikkhave ayaÑ kÈyo ÈhÈraÔÔhitiko ÈhÈraÑ paÔicca tiÔÔhati, 
anÈhÈro no tiÔÔhati. Evameva kho bhikkhave satta bojjha~gÈ ÈhÈraÔÔhitikÈ 
ÈhÈraÑ paÔicca tiÔÔhanti, anÈhÈrÈ no tiÔÔhanti. 

 Ko ca bhikkhave ÈhÈro anuppannassa vÈ satisambojjha~gassa uppÈdÈya 
uppannassa vÈ satisambojjha~gassa bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ, atthi bhikkhave 
satisambojjha~gaÔÔhÈnÊyÈ dhammÈ, tattha yonisomanasikÈrabahulÊkÈro, 
ayamÈhÈro anuppannassa vÈ satisambojjha~gassa uppÈdÈya uppannassa vÈ 
satisambojjha~gassa bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ. 

 Ko ca bhikkhave ÈhÈro anuppannassa vÈ 
dhammavicayasambojjha~gassa uppÈdÈya uppannassa vÈ 
dhammavicayasambojjha~gassa bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ, atthi bhikkhave 
kusalÈkusalÈ dhammÈ sÈvajjÈnavajjÈ dhammÈ hÊnapaÓÊtÈ dhammÈ 
kaÓhasukkasappaÔibhÈgÈ dhammÈ, tattha yonisomanasikÈrabahulÊkÈro, 
ayamÈhÈro anuppannassa vÈ dhammavicayasambojjha~gassa uppÈdÈya 
uppannassa vÈ dhammavicayasambojjha~gassa bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ. 

 Ko ca bhikkhave ÈhÈro anuppannassa vÈ vÊriyasambojjha~gassa 
uppÈdÈya uppannassa vÈ vÊriyasambojjha~gassa bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ, atthi 
bhikkhave ÈrambhadhÈtu1 nikkamadhÈtu parakkamadhÈtu, tattha 
yonisomanasikÈrabahulÊkÈro, ayamÈhÈro anuppannassa vÈ 
vÊriyasambojjha~gassa uppÈdÈya uppannassa vÈ vÊriyasambojjha~gassa 
bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ. 

 Ko ca bhikkhave ÈhÈro anuppannassa vÈ pÊtisambojjha~gassa uppÈdÈya 
uppannassa vÈ pÊtisambojjha~gassa bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ, atthi bhikkhave 
pÊtisambojjha~gaÔÔhÈnÊyÈ dhammÈ, tattha yonisomanasikÈrabahulÊkÈro, 
ayamÈhÈro anuppannassa vÈ pÊtisambojjha~gassa uppÈdÈya uppannassa vÈ 
pÊtisambojjha~gÈssa bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ. 

 Ko ca bhikkhave ÈhÈro anuppannassa vÈ passaddhisambojjha~gassa 
uppÈdÈya uppannassa vÈ passaddhisambojjha~gassa bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ, 
atthi 
______________________________________________________________
 1. ŒrabbhadhÈtu (SyÈ, Ka) 
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bhikkhave kÈyapassaddhi cittapassaddhi, tattha 
yonisomanasikÈrabahulÊkÈro, ayamÈhÈro anuppannassa vÈ 
passaddhisambojjha~gassa uppÈdÈya uppannassa vÈ 
passaddhisambojjha~gassa bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ. 

 Ko ca bhikkhave ÈhÈro anuppannassa vÈ samÈdhisambojjha~gassa 
uppÈdÈya uppannassa vÈ samÈdhisambojjha~gassa bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ, 
atthi bhikkhave samathanimittaÑ1 abyagganimittaÑ, tattha 
yonisomanasikÈrabahulÊkÈro, ayamÈhÈro anuppannassa vÈ 
samÈdhisambojjha~gassa uppÈdÈya uppannassa vÈ samÈdhisambojjha~gassa 
bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ. 

 Ko ca bhikkhave ÈhÈro anuppannassa vÈ upekkhÈsambojjha~gassa 
uppÈdÈya uppannassa vÈ upekkhÈsambojjha~gassa bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ, 
atthi bhikkhave upekkhÈsambojjha~gaÔÔhÈnÊyÈ dhammÈ, tattha 
yonisomanasikÈrabahulÊkÈro, ayamÈhÈro anuppannassa vÈ 
upekkhÈsambojja~gassa uppÈdÈya uppannassa vÈ upekkhÈsambojjha~gassa 
bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ. 

 SeyyathÈpi bhikkhave ayaÑ kÈyo ÈhÈraÔÔhitiko ÈhÈraÑ paÔicca tiÔÔhati, 
anÈhÈro no tiÔÔhati. Evameva kho bhikkhave ime satta bojjha~gÈ 
ÈhÈraÔÔhitikÈ ÈhÈraÑ paÔicca tiÔÔhanti, anÈhÈrÈ no tiÔÔhantÊti.  . DutiyaÑ. 
 

3. SÊlasutta 

 184. Ye te bhikkhave bhikkh| sÊlasampannÈ samÈdhisampannÈ 
ÒÈÓasampannÈ vimuttisampannÈ vimuttiÒÈÓadassanasampannÈ, 
dassanampÈhaÑ bhikkhave tesaÑ bhikkh|naÑ bahukÈraÑ2 vadÈmi, 
savanampÈhaÑ bhikkhave tesaÑ bhikkh|naÑ bahukÈraÑ vadÈmi, 
upasa~kamanampÈhaÑ bhikkhave tesaÑ bhikkh|naÑ bahukÈraÑ vadÈmi, 
payirupÈsanampÈhaÑ bhikkhave tesaÑ bhikkh|naÑ bahukÈraÑ vadÈmi, 
anussatimpÈhaÑ bhikkhave tesaÑ bhikkh|naÑ bahukÈraÑ vadÈmi, 
anupabbajjampÈhaÑ bhikkhave tesaÑ bhikkh|naÑ bahukÈraÑ vadÈmi. TaÑ 
kissa hetu, tathÈr|pÈnaÑ bhikkhave bhikkh|naÑ dhammaÑ sutvÈ dvayena 
v|pakÈsena v|pakaÔÔho3 viharati kÈyav|pakÈsena ca cittav|pakÈsena ca, so 
tathÈ v|pakaÔÔho viharanto taÑ dhammaÑ anussarati anuvitakketi. 
______________________________________________________________ 
 1. SamÈdhinimittaÑ (SyÈ) 2. Bah|pakÈraÑ (SyÈ) 3. Dvayena v|pakaÔÔho (SÊ, SyÈ) 
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 YasmiÑ samaye bhikkhave bhikkhu tathÈ v|pakaÔÔho viharanto taÑ 
dhammaÑ anussarati anuvitakketi, satisambojjha~go tasmiÑ samaye 
bhikkhuno Èraddho hoti, satisambojjha~gaÑ tasmiÑ samaye bhikkhu 
bhÈveti, satisambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno bhÈvanÈpÈrip|riÑ 
gacchati, so tathÈ sato viharanto taÑ dhammaÑ paÒÒÈya pavicinati 
pavicarati parivÊmaÑsamÈpajjati. 

 YasmiÑ samaye bhikkhave bhikkhu tathÈ sato viharanto taÑ dhammaÑ 
paÒÒÈya pavicinati pavicarati parivÊmaÑsamÈpajjati, 
dhammavicayasambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno Èraddho hoti, 
dhammavicayasambojjha~gaÑ tasmiÑ samaye bhikkhu bhÈveti, 
dhammavicayasambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno bhÈvanÈpÈrip|riÑ 
gacchati. Tassa taÑ dhammaÑ paÒÒÈya pavicinato pavicarato 
parivÊmaÑsamÈpajjato ÈraddhaÑ hoti vÊriyaÑ asallÊnaÑ. 

 YasmiÑ samaye bhikkhave bhikkhuno taÑ dhammaÑ paÒÒÈya 
pavicinato pavicarato parivÊmaÑsamÈpajjato ÈraddhaÑ hoti vÊriyaÑ 
asallÊnaÑ, vÊriyasambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno Èraddho hoti. 
VÊriyasambojjha~gaÑ tasmiÑ samaye bhikkhu bhÈveti, vÊriyasambojjha~go 
tasmiÑ samaye bhikkhuno bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchati, ÈraddhavÊriyassa 
uppajjati pÊti nirÈmisÈ. 

 YasmiÑ samaye bhikkhave bhikkhuno ÈraddhavÊriyassa uppajjati pÊti 
nirÈmisÈ, pÊtisambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno Èraddho hoti, 
pÊtisambojjha~gaÑ tasmiÑ samaye bhikkhu bhÈveti, pÊtisambojjha~go 
tasmiÑ samaye bhikkhuno bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchati, pÊtimanassa kÈyopi 
passambhati cittampi passambhati, yasmiÑ samaye bhikkhave bhikkhuno 
pÊtimanassa kÈyopi passambhati cittampi passambhati. 
Passaddhisambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno Èraddho hoti, 
passaddhisambojjha~gaÑ tasmiÑ samaye bhikkhu bhÈveti, 
passaddhisambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno bhÈvanÈpÈrip|riÑ 
gacchati, passaddhakÈyassa sukhino cittaÑ samÈdhiyati. 

 YasmiÑ samaye bhikkhave bhikkhuno passaddhakÈyassa sukhino 
cittaÑ samÈdhiyati, samÈdhisambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno 
Èraddho 
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hoti, samÈdhisambojjha~gaÑ tasmiÑ samaye bhikkhu bhÈveti, 
samÈdhisambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno bhÈvanÈpÈrip|riÑ 
gacchati, so tathÈsamÈhitaÑ cittaÑ sÈdhukaÑ ajjhupekkhitÈ hoti. 

 YasmiÑ samaye bhikkhave bhikkhu tathÈsamÈhitaÑ cittaÑ sÈdhukaÑ 
ajjhupekkhitÈ hoti, upekkhÈsambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno 
Èraddho hoti, upekkhÈsambojjha~gaÑ tasmiÑ samaye bhikkhu bhÈveti, 
upekkhÈsambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno bhÈvanÈpÈrip|riÑ 
gacchati. 

 EvaÑ bhÈvitesu kho bhikkhave sattasu sambojjha~gesu evaÑ 
bahulÊkatesu satta phalÈ sattÈnisaÑsÈ pÈÔika~khÈ. Katame satta phalÈ 
sattÈnisaÑsÈ, diÔÔheva dhamme paÔikacca aÒÒaÑ ÈrÈdheti. No ce diÔÔheva 
dhamme paÔikacca aÒÒaÑ ÈrÈdheti, atha maraÓakÈle aÒÒaÑ ÈrÈdheti. No ce 
diÔÔheva dhamme paÔikacca aÒÒaÑ ÈrÈdheti, no ce maraÓakÈle aÒÒaÑ 
ÈrÈdheti, atha paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ 
antarÈparinibbÈyÊ hoti. No ce diÔÔheva dhamme paÔikacca aÒÒaÑ ÈrÈdheti, 
no ce maraÓakÈle aÒÒaÑ ÈrÈdheti, no ce paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ 
saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ antarÈparinibbÈyÊ hoti, atha paÒcannaÑ 
orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ upahaccaparinibbÈyÊ hoti. No 
ce diÔÔheva dhamme paÔikacca aÒÒaÑ ÈrÈdheti, no ce maraÓakÈle aÒÒaÑ 
ÈrÈdheti, no ce paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ 
antarÈparinibbÈyÊ hoti, no ce paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ 
parikkhayÈ upahaccaparinibbÈyÊ hoti, atha paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ 
saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ asa~khÈraparinibbÈyÊ hoti. No ce diÔÔheva 
dhamme paÔikacca aÒÒaÑ Èradheti, no ce maraÓakÈle aÒÒaÑ ÈrÈdheti, no ce 
paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ antarÈparinibbÈyÊ 
hoti, no ce paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ 
upahaccaparinibbÈyÊ hoti, no ce paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ 
saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ asa~khÈraparinibbÈyÊ hoti, atha paÒcannaÑ 
orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ sasa~khÈraparinibbÈyÊ hoti. No 
ce diÔÔheva dhamme paÔikacca aÒÒaÑ ÈrÈdheti, no ce maraÓakÈle aÒÒaÑ 
ÈrÈdheti, no ce paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ 
antarÈparinibbÈyÊ 
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hoti, no ce paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ 
upahaccaparinibbÈyÊ hoti, no ce paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ 
saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ asa~khÈraparinibbÈyÊ hoti, no ce paÒcannaÑ 
orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ sasa~khÈraparinibbÈyÊ hoti, 
atha paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ uddhaÑsoto 
hoti akaniÔÔhagÈmÊ, evaÑ bhÈvitesu kho bhikkhave sattasu bojjha~gesu 
evaÑ bahulÊkatesu ime satta phalÈ sattÈnisaÑsÈ pÈÔika~khÈti.  . TatiyaÑ. 
 

4. Vatthasutta 

 185. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ SÈriputto SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tatra kho ÈyasmÈ SÈriputto bhikkh| Èmantesi 
“Èvuso bhikkhavo”ti. “Œvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato SÈriputtassa 
paccassosuÑ. ŒyasmÈ SÈriputto etadavoca– 

 Sattime Èvuso bojjha~gÈ. Katame satta, satisambojjha~go 
dhammavicayasambojjha~go vÊriyasambojjha~go pÊtisambojjha~go 
passaddhisambojjha~go samÈdhisambojjha~go upekkhÈsambojjha~go, ime 
kho Èvuso satta bojjha~gÈ. ImesaÑ khvÈhaÑ Èvuso sattannaÑ bojjha~gÈnaÑ 
yena yena bojjha~gena Èka~khÈmi pubbaÓhasamayaÑ viharituÑ, tena tena 
bojjha~gena pubbaÓhasamayaÑ viharÈmi. Yena yena bojjha~gena 
Èka~khÈmi majjhanhikaÑ samayaÑ viharituÑ, tena tena bojjha~gena 
majjhanhikaÑ samayaÑ viharÈmi. Yena yena bojjha~gena Èka~khÈmi 
sÈyanhasamayaÑ viharituÑ, tena tena bojjha~gena sÈyanhasamayaÑ 
viharÈmi. Satisambojjha~go iti ce me Èvuso hoti, appamÈÓoti me hoti, 
susamÈraddhoti me hoti, tiÔÔhantaÑ ca naÑ tiÔÔhatÊti pajÈnÈmi, sacepi me 
cavati, idappaccayÈ me cavatÊti pajÈnÈmi -pa-. UpekkhÈsambojjha~go iti ce 
me Èvuso hoti, appamÈÓoti me hoti, susamÈraddhoti me hoti, tiÔÔhantaÑ ca 
naÑ tiÔÔhatÊti pajÈnÈmi, sacepi me cavati, idappaccayÈ me cavatÊti pajÈnÈmi. 

 SeyyathÈpi Èvuso raÒÒo vÈ rÈjamahÈmattassa vÈ nÈnÈrattÈnaÑ 
dussÈnaÑ dussakaraÓÉako p|ro assa, so yaÒÒadeva dussayugaÑ 
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Èka~kheyya pubbaÓhasamayaÑ pÈrupituÑ, taÑ tadeva dussayugaÑ 
pubbaÓhasamayaÑ pÈrupeyya. YaÒÒadeva dussayugaÑ Èka~kheyya 
majjhanhikaÑ samayaÑ pÈrupituÑ, taÑ tadeva dussayugaÑ majjhanhikaÑ 
samayaÑ pÈrupeyya. YaÒÒadeva dussayugaÑ Èka~kheyya sÈyanhasamayaÑ 
pÈrupituÑ, taÑ tadeva dussayugaÑ sÈyanhasamayaÑ pÈrupeyya. Evameva 
khvÈhaÑ Èvuso imesaÑ sattannaÑ bojjha~gÈnaÑ yena yena bojjha~gena 
Èka~khÈmi pubbaÓhasamayaÑ viharituÑ, tena tena bojjha~gena 
pubbaÓhasamayaÑ viharÈmi. Yena yena bojjha~gena Èka~khÈmi 
majjhanhikaÑ samayaÑ viharituÑ, tena tena bojjha~gena majjhanhikaÑ 
samayaÑ viharÈmi. Yena yena bojjha~gena Èka~khÈmi sÈyanhasamayaÑ 
viharituÑ, tena tena bojjha~gena sÈyanhasamayaÑ viharÈmi. 
Satisambojjha~go iti ce me Èvuso hoti, appamÈÓoti me hoti, susamÈraddhoti 
me hoti. TiÔÔhantaÑ ca naÑ tiÔÔhatÊti pajÈnÈmi, sacepi me cavati, 
idappaccayÈ me cavatÊti pajÈnÈmi -pa-. UpekkhÈsambojjha~go iti ce me 
Èvuso hoti, appamÈÓoti me hoti, susamÈraddhoti me hoti, tiÔÔhantaÑ ca naÑ 
tiÔÔhatÊti pajÈnÈmi, sacepi me cavati, idappaccayÈ me cavatÊti pajÈnÈmÊ”ti.  . 
CatutthaÑ. 
 

5. Bhikkhusutta 

 186. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho aÒÒataro bhikkhu yena BhagavÈ 
tenupasa~kami -pa- ekamantaÑ nisinno kho so bhikkhu BhagavantaÑ 
etadavoca “bojjha~gÈ bojjha~gÈti bhante vuccanti, kittÈvatÈ nu kho bhante 
bojjha~gÈti vuccantÊ”ti. BodhÈya saÑvattantÊti kho bhikkhu tasmÈ 
bojjha~gÈti vuccanti. Idha bhikkhu satisambojjha~gaÑ bhÈveti 
vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ -pa-. 
UpekkhÈsambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ 
nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. Tassime satta bojjha~ge bhÈvayato 
kÈmÈsavÈpi cittaÑ vimuccati, bhavÈsavÈpi cittaÑ vimuccati, avijjÈsavÈpi 
cittaÑ vimuccati, vimuttasmiÑ “vimuttam”iti ÒÈÓaÑ hoti, “khÊÓÈ jÈti, 
vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈti. 
BodhÈya saÑvattantÊti bhikkhu tasmÈ bojjha~gÈti vuccantÊti.  . PaÒcamaÑ. 
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6. KuÓÉaliyasutta 

 187. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈkete viharati AÒcanavane migadÈye. 
Atha kho KuÓÉaliyo paribbÈjako yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ 
sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho KuÓÉaliyo 
paribbÈjako BhagavantaÑ etadavoca “ahamasmi bho Gotama ÈrÈmanissiyÊ1 
parisÈvacaro, tassa mayhaÑ bho Gotama pacchÈbhattaÑ bhuttapÈtarÈsassa 
ayamÈcÈro2 hoti ‘ÈrÈmena ÈrÈmaÑ uyyÈnena uyyÈnaÑ anuca~kamÈmi 
anuvicarÈmi, so tattha passÈmi eke samaÓabrÈhmaÓe 
itivÈdappamokkhÈnisaÑsaÒceva kathaÑ kathente upÈrambhÈnisaÑsaÒca, 
BhavaÑ pana Gotamo kimÈnisaÑso viharatÊ”ti. VijjÈvimuttiphalÈnisaÑso 
kho KuÓÉaliya TathÈgato viharatÊti. 

 Katame pana bho Gotama dhammÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ vijjÈvimuttiÑ 
parip|rentÊti. Satta kho KuÓÉaliya bojjha~gÈ BhÈvitÈ bahulÊkatÈ 
vijjÈvimuttiÑ parip|rentÊti. Katame pana bho Gotama dhammÈ bhÈvitÈ 
bahulÊkatÈ satta bojjha~ge parip|rentÊti, cattÈro kho KuÓÉaliya satipaÔÔhÈnÈ 
bhÈvitÈ bahulÊkatÈ satta bojjha~ge parip|rentÊti. Katame pana bho Gotama 
dhammÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ cattÈro satipaÔÔhÈne parip|rentÊti, tÊÓi kho 
KuÓÉaliya sucaritÈni bhÈvitÈni bahulÊkatÈni cattÈro satipaÔÔhÈne 
parip|rentÊti. Katame pana bho Gotama dhammÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ tÊÓi 
sucaritÈni parip|rentÊti, indriyasaÑvaro kho KuÓÉaliya bhÈvito bahulÊkato 
tÊÓi sucaritÈni parip|retÊti. 

 KathaÑ bhÈvito ca KuÓÉaliya indriyasaÑvaro kathaÑ bahulÊkato tÊÓi 
sucaritÈni parip|rentÊti, idha KuÓÉaliya bhikkhu cakkhunÈ r|paÑ disvÈ 
manÈpaÑ nÈbhijjhati nÈbhihaÑsati na rÈgaÑ janeti, tassa Ôhito ca kÈyo hoti, 
ÔhitaÑ cittaÑ ajjhattaÑ susaÓÔhitaÑ suvimuttaÑ. CakkhunÈ kho paneva 
r|paÑ disvÈ amanÈpaÑ na ma~ku hoti appatiÔÔhitacitto adÊnamÈnaso 
abyÈpannacetaso. Tassa Ôhito ca kÈyo hoti, ÔhitaÑ cittaÑ ajjhattaÑ 
susaÓÔhitaÑ suvimuttaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. ŒrÈmanisÈdÊ (SÊ), ÈrÈmaniyÈdÊ (SyÈ) 2. AyamÈhÈro (SyÈ, Ka) 
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 Puna caparaÑ KuÓÉaliya bhikkhu sotena saddaÑ sutvÈ -pa- ghÈnena 
gandhaÑ ghÈyitvÈ -pa- jivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ -pa- kÈyena phoÔÔhabbaÑ 
phusitvÈ -pa- manasÈ dhammaÑ viÒÒÈya manÈpaÑ nÈbhijjhati nÈbhihaÑsati 
na rÈgaÑ janeti. Tassa Ôhito ca kÈyo hoti ÔhitaÑ cittaÑ ajjhattaÑ 
susaÓÔhitaÑ suvimuttaÑ. ManasÈ kho paneva dhammaÑ viÒÒÈya amanÈpaÑ 
na ma~ku hoti appatiÔÔhitacitto adÊnamÈnaso abyÈpannacetaso. Tassa Ôhito ca 
kÈyo hoti, ÔhitaÑ cittaÑ ajjhattaÑ susaÓÔhitaÑ suvimuttaÑ. 

 Yato kho KuÓÉaliya bhikkhuno cakkhunÈ r|paÑ disvÈ 
manÈpÈmanÈpesu r|pesu Ôhito ca kÈyo hoti, ÔhitaÑ cittaÑ ajjhattaÑ 
susaÓÔhitaÑ suvimuttaÑ. Sotena saddaÑ sutvÈ -pa-. GhÈnena gandhaÑ 
ghÈyitvÈ -pa-. JivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ -pa-. KÈyena phoÔÔhabbaÑ phusitvÈ 
-pa-. ManasÈ dhammaÑ viÒÒÈya manÈpÈmanÈpesu dhammesu Ôhito ca kÈyo 
hoti, ÔhitaÑ cittaÑ ajjhattaÑ susaÓÔhitaÑ suvimuttaÑ. EvaÑ bhÈvito kho 
KuÓÉaliya indriyasaÑvaro evaÑ bahulÊkato tÊÓi sucaritÈni parip|reti. 

 KathaÑ bhÈvitÈni ca KuÓÉaliya tÊÓi sucaritÈni kathaÑ bahulÊkatÈni 
cattÈro satipaÔÔhÈne parip|renti, idha KuÓÉaliya bhikkhu kÈyaduccaritaÑ 
pahÈya kÈyasucaritaÑ bhÈveti, vacÊduccaritaÑ pahÈya vacÊsucaritaÑ 
bhÈveti, manoduccaritaÑ pahÈya manosucaritaÑ bhÈveti. EvaÑ bhÈvitÈni 
kho KuÓÉaliya tÊÓi sucaritÈni evaÑ bahulÊkatÈni cattÈro satipaÔÔhÈne 
parip|renti. 

 KathaÑ bhÈvitÈ ca KuÓÉaliya cattÈro satipaÔÔhÈnÈ kathaÑ bahulÊkatÈ 
satta bojjha~ge parip|renti, idha kuÓÉaliya bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ 
viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. 
VedanÈsu -pa-. Citte -pa-. Dhammesu dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ 
sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. EvaÑ bhÈvitÈ kho 
KuÓÉaliya cattÈro satipaÔÔhÈnÈ evaÑ bahulÊkatÈ satta bojjha~ge parip|renti. 

 KathaÑ bhÈvitÈ ca KuÓÉaliya satta bojjha~gÈ kathaÑ bahulÊkatÈ 
vijjÈvimuttiÑ parip|renti, idha KuÓÉaliya bhikkhu satisambojjha~gaÑ 
bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ 
-pa-. 



68 MahÈvaggasaÑyuttapÈÄi 

 

UpekkhÈsambojjhÈ~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ 
nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. EvaÑ bhÈvitÈ kho KuÓÉaliya satta 
bojjha~gÈ evaÑ bahulÊkatÈ vijjÈvimuttiÑ parip|rentÊti. 

 EvaÑ vutte KuÓÉaliyo paribbÈjako BhagavantaÑ etadavoca 
“abhikkantaÑ bho gotama, abhikkantaÑ bho Gotama, seyyathÈpi bho 
Gotama nikkujjitaÑ vÈ ukkujjeyya, paÔicchannaÑ vÈ vicareyya, m|Ähassa vÈ 
maggaÑ Ècikkheyya, andhakÈre vÈ telapajjotaÑ dhÈreyya ‘cakkhumanto 
r|pÈni dakkhantÊ’ti, evameva bhotÈ Gotamena anekapariyÈyena dhammo 
pakÈsito, esÈhaÑ bhavantaÑ GotamaÑ saraÓaÑ gacchÈmi dhammaÒca 
bhikkhusaÑghaÒca, upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ Gotamo dhÈretu ajjatagge 
pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatan”ti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. K|ÔÈgÈrasutta 

 188. SeyyathÈpi bhikkhave k|ÔÈgÈrassa yÈ kÈci gopÈnasiyo, sabbÈ tÈ 
k|ÔaninnÈ k|ÔapoÓÈ k|ÔapabbhÈrÈ. Evameva kho bhikkhave bhikkhu satta 
bojjha~ge bhÈvento satta bojjha~ge bahulÊkaronto nibbÈnaninno hoti 
nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈro. 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu satta bojjha~ge bhÈvento satta bojjha~ge 
bahulÊkaronto nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈro, idha 
bhikkhave bhikkhu satisambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ 
virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ -pa-. 
UpekkhÈsambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ 
nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu satta 
bojjha~ge bhÈvento satta bojjha~ge bahulÊkaronto nibbÈnaninno hoti 
nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈroti.  . SattamaÑ. 
 

8. UpavÈnasutta 

 189. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ ca UpavÈno ÈyasmÈ ca SÈriputto 
KosambiyaÑ viharanti GhositÈrÈme. Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto 
sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yenÈyasmÈ UpavÈno tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ UpavÈnena saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ 
kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho 
ÈyasmÈ SÈriputto ÈyasmantaÑ UpavÈnaÑ etadavoca– 
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 “JÈneyya nu kho Èvuso UpavÈna bhikkhu paccattaÑ yonisomanasikÈrÈ 
evaÑ susamÈraddhÈ me satta bojjha~gÈ phÈsuvihÈrÈya saÑvattantÊ”ti. 
JÈneyya kho Èvuso SÈriputta bhikkhu paccattaÑ yonisomanasikÈrÈ evaÑ 
susamÈraddhÈ me satta bojjha~gÈ phÈsuvihÈrÈya saÑvattantÊti. 

 Satisambojjha~gaÑ kho Èvuso bhikkhu ÈrabbhamÈno pajÈnÈti “cittaÒca 
me suvimuttaÑ, thinamiddhaÒca me susam|hataÑ, uddhaccakukkuccaÒca 
me suppaÔivinÊtaÑ, ÈraddhaÒca me vÊriyaÑ, aÔÔhiÑkatvÈ manasi karomi no 
ca lÊnan”ti -pa-. UpekkhÈsambojjha~gaÑ Èvuso bhikkhu ÈrabbhamÈno 
pajÈnÈti “cittaÒca me suvimuttaÑ, thinamiddhaÒca me susam|hataÑ, 
uddhaccakukkuccaÒca me suppaÔivinÊtaÑ, ÈraddhaÒca me vÊriyaÑ, 
aÔÔhiÑkatvÈ manasi karomi no ca lÊnan”ti. EvaÑ kho Èvuso SÈriputta 
bhikkhu jÈneyya paccattaÑ yonisomanasikÈrÈ evaÑ susamÈraddhÈ me satta 
bojjha~gÈ phÈsuvihÈrÈya saÑvattantÊti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. PaÔhama-uppannasutta 

 190. Sattime bhikkhave bojjha~gÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ anuppannÈ 
uppajjanti nÈÒÒatra TathÈgatassa pÈtubhÈvÈ Arahato SammÈsambuddhassa. 
Katame satta, satisambojjha~go -pa- upekkhÈsambojjha~go. Ime kho 
bhikkhave satta bojjha~gÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ anuppannÈ uppajjanti nÈÒÒatra 
TathÈgatassa pÈtubhÈvÈ Arahato SammÈsambuddhassÈti.  . NavamaÑ. 
 

10. Dutiya-uppannasutta 

 191. Sattime bhikkhave bojjha~gÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ anuppannÈ 
uppajjanti nÈÒÒatra SugatavinayÈ. Katame satta, satisambojjha~go -pa- 
upekkhÈsambojjha~go. Ime kho bhikkhave satta bojjha~gÈ bhÈvitÈ 
bahulÊkatÈ anuppannÈ uppajjanti nÈÒÒatra SugatavinayÈti.  . DasamaÑ. 

Pabbatavaggo paÔhamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   HimavantaÑ KÈyaÑ SÊlaÑ, VatthaÑ Bhikkhu ca KuÓÉali. 
   K|ÔaÒca UpavÈnaÒca, UppannÈ apare duveti. 
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2. GilÈnavagga 
 

1. PÈÓasutta 

 192. SeyyathÈpi bhikkhave ye keci pÈÓÈ cattÈro iriyÈpathe kappenti 
kÈlena gamanaÑ kÈlena ÔhÈnaÑ kÈlena nisajjaÑ kÈlena seyyaÑ, sabbe te 
pathaviÑ nissÈya, pathaviyaÑ patiÔÔhÈya, evamete cattÈro iriyÈpathe 
kappenti. Evameva kho bhikkhave bhikkhu sÊlaÑ nissÈya sÊle patiÔÔhÈya 
satta bojjha~ge bhÈveti satta bojjha~ge bahulÊkaroti. 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu sÊlaÑ nissÈya sÊle patiÔÔhÈya satta 
bojjha~ge bhÈveti satta bojjha~ge bahulÊkaroti idha bhikkhave bhikkhu 
satisambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ 
vossaggapariÓÈmiÑ -pa-. UpekkhÈsambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ 
virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. EvaÑ kho bhikkhave 
bhikkhu sÊlaÑ nissÈya sÊle patiÔÔhÈya satta bojjha~ge bhÈveti satta bojjha~ge 
bahulÊkarotÊti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. PaÔhamas|riy|pamasutta 

 193. S|riyassa bhikkhave udayato etaÑ pubba~gamaÑ etaÑ 
pubbanimittaÑ, yadidaÑ aruÓuggaÑ. Evameva kho bhikkhave bhikkhuno 
sattannaÑ bojjha~gÈnaÑ uppÈdÈya etaÑ pubba~gamaÑ etaÑ nimittaÑ, 
yadidaÑ kalyÈÓamittatÈ. KalyÈÓamittassetaÑ bhikkhave bhikkhuno 
pÈÔika~khaÑ satta bojjha~ge bhÈvessati satta bojjha~ge bahulÊkarissati. 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu kalyÈÓamitto satta bojjha~ge bhÈveti satta 
bojjha~ge bahulÊkaroti, idha bhikkhave bhikkhu satisambojjha~gaÑ bhÈveti 
vivekanissitaÑ -pa-. UpekkhÈsambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ 
virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. EvaÑ kho bhikkhave 
bhikkhu kalyÈÓamitto satta bojjha~ge bhÈveti satta bojjha~ge bahulÊkarotÊti.  
. DutiyaÑ. 
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3. Dutiyas|riy|pamasutta 

 194. S|riyassa bhikkhave udayato etaÑ pubba~gamaÑ etaÑ 
pubbanimittaÑ, yadidaÑ aruÓuggaÑ. Evameva kho bhikkhave bhikkhuno 
sattannaÑ bojjha~gÈnaÑ uppÈdÈya etaÑ pubba~gamaÑ etaÑ 
pubbanimittaÑ, yadidaÑ yonisomanasikÈro. 
YonisomanasikÈrasampannassetaÑ bhikkhave bhikkhuno pÈÔika~khaÑ satta 
bojjha~ge bhÈvessati, satta bojjha~ge bahulÊkarissati. 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu yonisomanasikÈrasampanno satta 
bojjha~ge bhÈveti satta bojjha~ge bahulÊkaroti, idha bhikkhave bhikkhu 
satisambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ -pa-. UpekkhÈsambojjhÈ~gaÑ 
bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. 
EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu yonisomanasikÈrasampanno satta bojjha~ge 
bhÈveti satta bojjha~ge bahulÊkarotÊti.  .TatiyaÑ. 
 

4. PaÔhamagilÈnasutta 

 195. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati VeÄuvane 
KalandakanivÈpe. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ MahÈkassapo 
PippaliguhÈyaÑ1 viharati ÈbÈdhiko dukkhito bÈÄhagilÈno. Atha kho BhagavÈ 
sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yenÈyasmÈ MahÈkassapo 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi, nisajja kho BhagavÈ 
ÈyasmantaÑ MahÈkassapaÑ etadavoca– 

 “Kacci te Kassapa khamanÊyaÑ, kacci yÈpanÊyaÑ, kacci dukkhÈ vedanÈ 
paÔikkamanti no abhikkamanti, paÔikkamosÈnaÑ paÒÒÈyati no abhikkamo”ti. 
Na me bhante khamanÊyaÑ, na yÈpanÊyaÑ, baÄhÈ me dukkhÈ vedanÈ 
abhikkamanti no paÔikkamanti, abhikkamosÈnaÑ paÒÒÈyati no paÔikkamoti. 

 Sattime Kassapa bojjha~gÈ mayÈ sammadakkhÈtÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ 
abhiÒÒÈya sambodhÈya nibbÈnÈya saÑvattanti. Katame satta, 
satisambojjha~go kho Kassapa mayÈ sammadakkhÈto bhÈvito bahulÊkato 
abhiÒÒÈya sambodhÈya nibbÈnÈya saÑvattati -pa-. UpekkhÈsambojjha~go 
kho Kassapa mayÈ sammadakkhÈto bhÈvito bahulÊkato abhiÒÒÈya 
______________________________________________________________ 
 1. PipphaliguhÈyaÑ (SÊ) 
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sambodhÈya nibbÈnÈya saÑvattati. Ime kho Kassapa satta bojjha~gÈ mayÈ 
sammadakkhÈtÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ abhiÒÒÈya sambodhÈya nibbÈnÈya 
saÑvattantÊti. Taggha BhagavÈ bojjha~gÈ, taggha Sugata bojjha~gÈti. 

 Idamavoca BhagavÈ. Attamano ÈyasmÈ MahÈkassapo Bhagavato 
bhÈsitaÑ abhinandi. VuÔÔhahi cÈyasmÈ MahÈkassapo tamhÈ ÈbÈdhÈ, 
tathÈpahÊno cÈyasmato MahÈkassapassa so ÈbÈdho ahosÊti.  . CatutthaÑ. 
 

5. DutiyagilÈnasutta 

 196. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati VeÄuvane 
KalandakanivÈpe. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno 
Gijjhak|Ôe pabbate viharati ÈbÈdhiko dukkhito bÈÄhagilÈno. Atha kho 
BhagavÈ sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yenÈyasmÈ MahÈmoggallÈno 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi, nisajja kho BhagavÈ 
ÈyasmantaÑ MahÈmoggallÈnaÑ etadavoca– 

 “Kacci te MoggallÈna khamanÊyaÑ, kacci yÈpanÊyaÑ, kacci dukkhÈ 
vedanÈ paÔikkamanti no abhikkamanti, paÔikkamosÈnaÑ paÒÒÈyati no 
abhikkamo”ti. Na me bhante khamanÊyaÑ, na yÈpanÊyaÑ, bÈÄhÈ me dukkhÈ 
vedanÈ abhikkamanti no paÔikkamanti, abhikkamosÈnaÑ paÒÒÈyati no 
paÔikkamoti. 

 Sattime MoggallÈna bojjha~gÈ mayÈ sammadakkhÈtÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ 
abhiÒÒÈya sambodhÈya nibbÈnÈya saÑvattanti. Katame satta, 
satisambojjha~go kho MoggallÈna mayÈ sammadakkhÈto bhÈvito bahulÊkato 
abhiÒÒÈya sambodhÈya nibbÈnÈya saÑvattati -pa-. UpekkhÈsambojjha~go 
kho MoggallÈna mayÈ sammadakkhÈto bhÈvito bahulÊkato abhiÒÒÈya 
sambodhÈya nibbÈnÈya saÑvattati. Ime kho MoggallÈna satta bojjha~gÈ 
mayÈ sammadakkhÈtÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ abhiÒÒÈya sambodhÈya nibbÈnÈya 
saÑvattantÊti. Taggha BhagavÈ bojjha~gÈ, taggha Sugata bojjha~gÈti. 
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 Idamavoca BhagavÈ. Attamano ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno Bhagavato 
bhÈsitaÑ abhinandi. VuÔÔhahi cÈyasmÈ MahÈmoggallÈno tamhÈ ÈbÈdhÈ, 
tathÈpahÊno cÈyasmato MahÈmoggallÈnassa so ÈbÈdho ahosÊti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. TatiyagilÈnasutta 

 197. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati VeÄuvane 
KalandakanivÈpe. Tena kho pana samayena BhagavÈ ÈbÈdhiko hoti dukkhito 
bÈÄhagilÈno. Atha kho ÈyasmÈ MahÈcundo yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ MahÈcundaÑ BhagavÈ etadavoca “paÔibhantu 
taÑ Cunda bojjha~gÈ”ti. 

 Sattime bhante bojjha~gÈ BhagavatÈ sammadakkhÈtÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ 
abhiÒÒÈya sambodhÈya nibbÈnÈya saÑvattanti. Katame satta, 
satisambojjha~go kho bhante BhagavatÈ sammadakkhÈto bhÈvito bahulÊkato 
abhiÒÒÈya sambodhÈya nibbÈnÈya saÑvattati -pa-. UpekkhÈsambojjha~go 
kho bhante BhagavatÈ sammadakkhÈto bhÈvito bahulÊkato abhiÒÒÈya 
sambodhÈya nibbÈnÈya saÑvattati. Ime kho bhante satta bojjha~gÈ 
BhagavatÈ sammadakkhÈtÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ abhiÒÒÈya sambodhÈya 
nibbÈnÈya saÑvattantÊti. Taggha Cunda bojjha~gÈ, taggha Cunda 
bojjha~gÈti. 

 IdamavocÈyasmÈ Cundo. SamanuÒÒo SatthÈ ahosi. VuÔÔhahi ca BhagavÈ 
tamhÈ ÈbÈdhÈ, tathÈpahÊno ca Bhagavato so ÈbÈdho ahosÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. PÈra~gamasutta 

 198. Sattime bhikkhave bojjha~gÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ apÈrÈ pÈraÑ 
gamanÈya saÑvattanti. Katame satta, satisambojjha~go -pa- 
upekkhÈsambojjha~go. Ime kho bhikkhave satta bojjha~gÈ bhÈvitÈ 
bahulÊkatÈ apÈrÈ pÈraÑ gamanÈya saÑvattantÊti. 
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   AppakÈ te manussesu, ye janÈ pÈragÈmino. 
   AthÈyaÑ itarÈ pajÈ, tÊramevÈnudhÈvati. 

   Ye ca kho sammadakkhÈte, dhamme dhammÈnuvattino. 
   Te janÈ pÈramessanti, maccudheyyaÑ suduttaraÑ. 

   KaÓhaÑ dhammaÑ vippahÈya, sukkaÑ bhÈvetha paÓÉito. 
   OkÈ anokamÈgamma, viveke yattha d|ramaÑ. 

   TatrÈbhiratimiccheyya, hitvÈ kÈme akiÒcano. 
   Pariyodapeyya attÈnaÑ, cittaklesehi paÓÉito. 

   YesaÑ sambodhiya~gesu, sammÈ cittaÑ subhÈvitaÑ. 
   ŒdÈnappaÔinissagge, anupÈdÈya ye ratÈ. 
   KhÊÓÈsavÈ jutimanto, te loke parinibbutÈti. 

SattamaÑ. 
 

8. Viraddhasutta 

 199. YesaÑ kesaÒci bhikkhave satta bojjha~gÈ viraddhÈ, viraddho 
tesaÑ ariyo maggo sammÈ dukkhakkhayagÈmÊ. YesaÑ kesaÒci bhikkhave 
satta bojjha~gÈ ÈraddhÈ, Èraddho tesaÑ ariyo maggo sammÈ 
dukkhakkhayagÈmÊ. Katame satta, satisambojjha~go -pa- 
upekkhÈsambojjha~go. YesaÑ kesaÒci bhikkhave ime satta bojjha~gÈ 
viraddhÈ, viraddho tesaÑ ariyo maggo sammÈ dukkhakkhayagÈmÊ. YesaÑ 
kesaÒci bhikkhave ime satta bojjha~gÈ ÈraddhÈ, Èraddho tesaÑ ariyo maggo 
sammÈ dukkhakkhayagÈmÊti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. Ariyasutta 

 200. Sattime bhikkhave bojjha~gÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ ariyÈ niyyÈnikÈ 
nÊyanti takkarassa sammÈ dukkhakkhayÈya. Katame satta, satisambojjha~go 
-pa- upekkhÈsambojjha~go. Ime kho bhikkhave satta bojjha~gÈ bhÈvitÈ 
bahulÊkatÈ ariyÈ niyyÈnikÈ nÊyanti takkarassa sammÈ dukkhakkhayÈyÈti.  . 
NavamaÑ. 
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10. NibbidÈsutta 

 201. Sattime bhikkhave bojjha~gÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ ekantanibbidÈya 
virÈgÈya nirodhÈya upasamÈya abhiÒÒÈya sambodhÈya nibbÈnÈya 
saÑvattanti. Katame satta, satisambojjha~go -pa- upekkhÈsambojjha~go. 
Ime kho bhikkhave satta bojjha~gÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ ekantanibbidÈya 
virÈgÈya nirodhÈya upasamÈya abhiÒÒÈya sambodhÈya nibbÈnÈya 
saÑvattantÊti.  . DasamaÑ. 

GilÈnavaggo dutiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   PÈÓÈ S|riy|pamÈ dve, GilÈnÈ apare tayo. 
   PÈraÑgÈmÊ Viraddho ca, Ariyo NibbidÈya cÈti. 

_____ 
 

3. UdÈyivagga 
 

1. BodhÈyasutta 

 202. Atha kho aÒÒataro bhikkhu yena BhagavÈ tenupasa~kami -pa- 
ekamantaÑ nisinno kho so bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca– 

 “Bojjha~gÈ bojjha~gÈ”ti bhante vuccanti, kittÈvatÈ nu kho bhante 
“bojjha~gÈ”ti vuccantÊti. BodhÈya saÑvattantÊti kho bhikkhu, tasmÈ 
“bojjha~gÈ”ti vuccanti, idha bhikkhu satisambojjha~gaÑ bhÈveti 
vivekanissitaÑ -pa-. UpekkhÈsambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ 
virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. BodhÈya saÑvattantÊti 
kho bhikkhu, tasmÈ “bojjha~gÈ”ti vuccantÊti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. Bojjha~gadesanÈsutta 

 203. Satta vo bhikkhave bojjha~ge desessÈmi taÑ suÓÈtha. Katame ca 
bhikkhave satta bojjha~gÈ, satisambojjha~go -pa- upekkhÈsambojjha~go. 
Ime kho bhikkhave satta bojjha~gÈti.  . DutiyaÑ.  
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3. ®hÈniyasutta 

 204. KÈmarÈgaÔÔhÈniyÈnaÑ1 bhikkhave dhammÈnaÑ 
manasikÈrabahulÊkÈrÈ anuppanno ceva kÈmacchando uppajjati, uppanno ca 
kÈmacchando bhiyyobhÈvÈya vepullÈya saÑvattati. ByÈpÈdaÔÔhÈniyÈnaÑ 
bhikkhave dhammÈnaÑ manasikÈrabahulÊkÈrÈ anuppanno ceva byÈpÈdo 
uppajjati, uppanno ca byÈpÈdo bhiyyobhÈvÈya vepullÈya saÑvattati. 
ThinamiddhaÔÔhÈniyÈnaÑ bhikkhave dhammÈnaÑ manasikÈrabahulÊkÈrÈ 
anuppannaÒceva thinamiddhaÑ uppajjati, uppannaÒca thinamiddhaÑ 
bhiyyobhÈvÈya vepullÈya saÑvattati. UddhaccakukkuccaÔÔhÈniyÈnaÑ 
bhikkhave dhammÈnaÑ manasikÈrabahulÊkÈrÈ anuppannaÒceva 
uddhaccakukkuccaÑ uppajjati, uppannaÒca uddhaccakukkuccaÑ 
bhiyyobhÈvÈya vepullÈya saÑvattati. VicikicchÈÔÔhÈniyÈnaÑ bhikkhave 
dhammÈnaÑ manasikÈrabahulÊkÈrÈ anuppannÈ ceva vicikicchÈ uppajjati, 
uppannÈ ca vicikicchÈ bhiyyobhÈvÈya vepullÈya saÑvattati. 

 Satisambojjha~gaÔÔhÈniyÈnaÑ bhikkhave dhammÈnaÑ 
manasikÈrabahulÊkÈrÈ anuppanno ceva satisambojjha~go uppajjati, uppanno 
ca satisambojjha~go bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchati -pa-. 
UpekkhÈsambojjha~gaÔÔhÈniyÈnaÑ bhikkhave dhammÈnaÑ 
manasikÈrabahulÊkÈrÈ anuppanno ceva upekkhÈsambojjha~go uppajjati, 
uppanno ca upekkhÈsambojjha~go bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchatÊti.  . TatiyaÑ. 
 

4. AyonisomanasikÈrasutta 

 205. Ayoniso bhikkhave manasikaroto anuppanno ceva kÈmacchando 
uppajjati, uppanno ca kÈmacchando bhiyyobhÈvÈya vepullÈya saÑvattati. 
Anuppanno ceva byÈpÈdo uppajjati, uppanno ca byÈpÈdo bhiyyobhÈvÈya 
vepullÈya saÑvattati. AnuppannaÒceva thinamiddhaÑ uppajjati, uppannaÒca 
thinamiddhaÑ bhiyyobhÈvÈya vepullÈya saÑvattati. AnuppannaÒceva 
uddhaccakukkuccaÑ uppajjati, uppannaÒca uddhaccakukkuccaÑ 
bhiyyobhÈvÈya vepullÈya saÑvattati. AnuppannÈ ceva vicikicchÈ uppajjati, 
uppannÈ ca vicikicchÈ bhiyyobhÈvÈya vepullÈya saÑvattati. Anuppanno 
ceva satisambojjha~go nuppajjati, uppanno ca satisambojjha~go nirujjhati 
-pa-. Anuppanno ceva upekkhÈsambojjha~go nuppajjati, uppanno ca 
upekkhÈsambojjha~go nirujjhati. 
______________________________________________________________
 1. KÈmarÈgaÔÔhÈnÊyÈnaÑ (SÊ) 
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  Yoniso ca kho bhikkhave manasikaroto anuppanno ceva kÈmacchando 
nuppajjati, uppanno ca kÈmacchando pahÊyati. Anuppanno ceva byÈpÈdo 
nuppajjati, uppanno ca byÈpÈdo pahÊyati. AnuppannaÒceva thinamiddhaÑ 
nuppajjati, uppannaÒca thinamiddhaÑ pahÊyati. AnuppannaÒceva 
uddhaccakukkuccaÑ nuppajjati, uppannaÒca uddhaccakukkuccaÑ pahÊyati. 
AnuppannÈ ceva vicikicchÈ nuppajjati, uppannÈ ca vicikicchÈ pahÊyati. 

 Anuppanno ceva satisambojjha~go uppajjati, uppanno ca 
satisambojjha~go bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchati -pa-. Anuppanno ceva 
upekkhÈsambojjha~go uppajjati, uppanno ca upekkhÈsambojjha~go 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchatÊti.  . CatutthaÑ. 
 

5. AparihÈniyasutta 

 206. Satta vo bhikkhave aparihÈniye dhamme desessÈmi taÑ suÓÈtha. 
Katame ca bhikkhave satta aparihÈniyÈ dhammÈ, yadidaÑ satta bojjha~gÈ. 
Katame satta, satisambojjha~go -pa- upekkhÈsambojjha~go. Ime kho 
bhikkhave satta aparihÈniyÈ dhammÈti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. TaÓhakkhayasutta 

 207. Yo bhikkhave maggo. YÈ paÔipadÈ taÓhakkhayÈya saÑvattati, taÑ 
maggaÑ taÑ paÔipadaÑ bhÈvetha. Katamo ca bhikkhave maggo katamÈ ca 
paÔipadÈ taÓhakkhayÈya saÑvattati, yadidaÑ satta bojjha~gÈ. Katame satta, 
satisambojjha~go -pa- upekkhÈsambojjha~goti. EvaÑ vutte ÈyasmÈ udÈyÊ 
BhagavantaÑ etadavoca “kathaÑ bhÈvitÈ nu kho bhante satta bojjha~gÈ 
kathaÑ bahulÊkatÈ taÓhakkhayÈya saÑvattantÊ”ti. 

 Idha udÈyi bhikkhu satisambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ 
virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ vipulaÑ mahaggataÑ 
appamÈÓaÑ abyÈpajjaÑ1. Tassa satisambojjha~gaÑ bhÈvayato 
vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ vipulaÑ 
mahaggataÑ appamÈÓaÑ abyÈpajjaÑ taÓhÈ pahÊyati, taÓhÈya pahÈnÈ 
kammaÑ pahÊyati, kammassa pahÈnÈ dukkhaÑ pahÊyati -pa-. 
UpekkhÈsambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ 
______________________________________________________________
 1. AbyÈpajjhaÑ (SÊ, SyÈ, I) 
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virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ vipulaÑ mahaggataÑ 
appamÈÓaÑ abyÈpajjaÑ. Tassa upekkhÈsambojjha~gaÑ bhÈvayato 
vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ vipulaÑ 
mahaggataÑ appamÈÓaÑ abyÈpajjaÑ taÓhÈ pahÊyati, taÓhÈya pahÈnÈ 
kammaÑ pahÊyati, kammassa pahÈnÈ dukkhaÑ pahÊyati. Iti kho udÈyi 
taÓhakkhayÈ kammakkhayo, kammakkhayÈ dukkhakkhayoti.  . ChaÔÔhaÑ. 

 
7. TaÓhÈnirodhasutta 

 208. Yo bhikkhave maggo yÈ paÔipadÈ taÓhÈnirodhÈya saÑvattati, taÑ 
maggaÑ taÑ paÔipadaÑ bhÈvetha. Katamo ca bhikkhave maggo katamÈ ca 
paÔipadÈ taÓhÈnirodhÈya saÑvattati, yadidaÑ satta bojjha~gÈ. Katame satta, 
satisambojjha~go -pa- upekkhÈsambojjha~go. KathaÑ bhÈvitÈ ca bhikkhave 
satta bojjha~gÈ kathaÑ bahulÊkatÈ taÓhÈnirodhÈya saÑvattanti. 

 Idha bhikkhave bhikkhu satisambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ 
virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ -pa-. 
UpekkhÈsambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ 
nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. EvaÑ bhÈvitÈ kho bhikkhave satta 
bojjha~gÈ evaÑ bahulÊkatÈ taÓhÈnirodhÈya saÑvattantÊti.  . SattamaÑ. 
 

8. NibbedhabhÈgiyasutta 

 209. NibbedhabhÈgiyaÑ vo bhikkhave maggaÑ desessÈmi taÑ suÓÈtha. 
Katamo ca bhikkhave nibbedhabhÈgiyo maggo, yadidaÑ satta bojjha~gÈ. 
Katame satta, satisambojjha~go -pa- upekkhÈsambojjha~goti. EvaÑ vutte 
ÈyasmÈ UdÈyÊ BhagavantaÑ etadavoca “kathaÑ bhÈvitÈ nu kho bhante satta 
bojjha~gÈ kathaÑ bahulÊkatÈ nibbedhÈya saÑvattantÊ”ti. 

 Idha UdÈyi bhikkhu satisambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ 
virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ vipulaÑ mahaggataÑ 
appamÈÓaÑ abyÈpajjaÑ. So satisambojjha~gaÑ bhÈvitena cittena 
anibbiddhapubbaÑ appadÈlitapubbaÑ lobhakkhandhaÑ nibbijjhati padÈleti, 
anibbiddhapubbaÑ appadÈlitapubbaÑ dosakkhandhaÑ nibbijjhati padÈleti, 
anibbiddhapubbaÑ appadÈlitapubbaÑ mohakkhandhaÑ nibbijjhati padÈleti 
-pa-. UpekkhÈsambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ 
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nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ vipulaÑ mahaggataÑ appamÈÓaÑ 
abyÈpajjaÑ. So upekkhÈsambojjha~gaÑ bhÈvitena cittena 
anibbiddhapubbaÑ appadÈlitapubbaÑ lobhakkhandhaÑ nibbijjhati padÈleti, 
anibbiddhapubbaÑ appadÈlitapubbaÑ dosakkhandhaÑ nibbijjhati padÈleti, 
anibbiddhapubbaÑ appadÈlitapubbaÑ mohakkhandhaÑ nibbijjhati padÈleti. 
EvaÑ bhÈvitÈ kho udÈyi satta bojjha~gÈ evaÑ bahulÊkatÈ nibbedhÈya 
saÑvattantÊti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. Ekadhammasutta  

 210. NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi. Yo 
evaÑ bhÈvito bahulÊkato saÑyojanÊyÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya 
saÑvattati, yathayidaÑ bhikkhave satta bojjha~gÈ. Katame satta, 
satisambojjha~go -pa- upekkhÈsambojjha~go. KathaÑ bhÈvitÈ ca bhikkhave 
satta bojjha~gÈ kathaÑ bahulÊkatÈ saÑyojanÊyÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya 
saÑvattanti. 

 Idha bhikkhave bhikkhu satisambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ 
-pa-. UpekkhÈsambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ 
nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. EvaÑ bhÈvitÈ kho bhikkhave satta 
bojjha~gÈ evaÑ bahulÊkatÈ saÑyojanÊyÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya 
saÑvattanti. 

 Katame ca bhikkhave saÑyojanÊyÈ dhammÈ, cakkhu bhikkhave 
saÑyojanÊyo dhammo, etthete uppajjanti saÑyojanavinibandhÈ ajjhosÈnÈ 
-pa- jivhÈ saÑyojanÊyÈ dhammÈ, etthete uppajjanti saÑyojanavinibandhÈ 
ajjhosÈnÈ -pa- mano saÑyojanÊyo dhammo, etthete uppajjanti 
saÑyojanavinibandhÈ ajjhosÈnÈ. Ime vuccanti bhikkhave saÑyojanÊyÈ 
dhammÈti.  . NavamaÑ. 
 

10. UdÈyisutta 

 211. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Sumbhesu viharati SetakaÑ nÈma 
SumbhÈnaÑ nigamo. Atha kho ÈyasmÈ UdÈyÊ yena BhagavÈ tenupasa~kami 
-pa- ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ UdÈyÊ BhagavantaÑ etadavoca– 

 AcchariyaÑ bhante, abbhutaÑ bhante, yÈva bahukataÒca me bhante 
Bhagavati pemaÒca gÈravo ca hirÊ ca ottappaÒca. AhaÑ hi bhante pubbe 
agÈrikabh|to 
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samÈno abahukato ahosiÑ dhammena1, abahukato saÑghena. So khvÈhaÑ 
Bhagavati pemaÒca gÈravaÒca hiriÑ ca ottappaÒca sampassamÈno agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajito, tassa me BhagavÈ dhammaÑ desesi “iti r|paÑ iti 
r|passa samudayo iti r|passa attha~gamo. Iti vedanÈ -pa-. Iti saÒÒÈ. Iti 
sa~khÈrÈ. Iti viÒÒÈÓaÑ. Iti viÒÒÈÓassa samudayo iti viÒÒÈÓassa 
attha~gamo”ti. 

 So khvÈhaÑ bhante suÒÒÈgÈragato imesaÑ paÒcupÈdÈnakkhandhÈnaÑ 
ukkujjÈvakujjaÑ samparivattento “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. Dhammo ca me bhante abhisamito, 
maggo ca me paÔiladdho. Yo me bhÈvito bahulÊkato, tathÈ tathÈ viharantaÑ 
tathattÈya upanessati, yathÈhaÑ “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ 
karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnissÈmi. 

 Satisambojjha~go me bhante paÔiladdho, yo me bhÈvito bahulÊkato, 
tathÈ tathÈ viharantaÑ tathattÈya upanessati, yathÈhaÑ “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ 
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnissÈmi -pa-. 
UpekkhÈsambojjha~go me bhante paÔiladdho. Yo me bhÈvito bahulÊkato, 
tathÈ tathÈ viharantaÑ tathattÈya upanessati, yathÈhaÑ “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ 
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnissÈmi. AyaÑ 
kho me bhante maggo paÔiladdho. Yo me bhÈvito bahulÊkato, tathÈ tathÈ 
viharantaÑ tathattÈya upanessati, yathÈhaÑ “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ 
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnissÈmÊti. 

 SÈdhu sÈdhu UdÈyi, eso hi te UdÈyi maggo paÔiladdho. Yo te bhÈvito 
bahulÊkato, tathÈ tathÈ viharantaÑ tathattÈya upanessati, yathÈ tvaÑ “khÊÓÈ 
jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti 
pajÈnissasÊti.  . DasamaÑ. 

UdÈyivaggo tatiyo. 
______________________________________________________________
 1. Dhamme (?) 
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TassuddÈnaÑ 

   BodhÈya DesanÈ ®hÈnÈ, Ayoniso CÈparihÈnÊ. 
   Khayo Nirodho Nibbedho, Ekadhammo UdÈyinÈti. 

_____ 
 

4. NÊvaraÓavagga 
 

1. PaÔhamakusalasutta 

 212. Ye keci bhikkhave dhammÈ kusalÈ kusalabhÈgiyÈ kusalapakkhikÈ, 
sabbe te appamÈdam|lakÈ appamÈdasamosaraÓÈ. AppamÈdo tesaÑ 
dhammÈnaÑ aggamakkhÈyati. AppamattassetaÑ bhikkhave bhikkhuno 
pÈÔika~khaÑ satta bojjha~ge bhÈvessati satta bojjha~ge bahulÊkarissati. 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu appamatto satta bojjha~ge bhÈveti, 
sattabojjha~ge bahulÊkaroti, idha bhikkhave bhikkhu satisambojjha~gaÑ 
bhÈveti vivekanissitaÑ -pa-. UpekkhÈsambojjha~gaÑ bhÈveti 
vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. EvaÑ 
kho bhikkhave bhikkhu appamatto satta bojjha~ge bhÈveti satta bojjha~ge 
bahulÊkarotÊti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. Dutiyakusalasutta 

 213. Ye keci bhikkhave dhammÈ kusalÈ kusalabhÈgiyÈ kusalapakkhikÈ, 
sabbe te yonisomanasikÈram|lakÈ yonisomanasikÈrasamosaraÓÈ. 
YonisomanasikÈro tesaÑ dhammÈnaÑ aggamakkhÈyati. 
YonisomanasikÈrasampannassetaÑ bhikkhave bhikkhuno pÈÔika~khaÑ satta 
bojjha~ge bhÈvessati satta bojjha~ge bahulÊkarissati. 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu yonisomanasikÈrasampanno satta 
bojjha~ge bhÈveti satta bojjha~ge bahulÊkaroti, idha bhikkhave bhikkhu 
satisambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ -pa-. UpekkhÈsambojjha~gaÑ 
bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. 
EvaÑ kho 
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bhikkhave bhikkhu yonisomanasikÈrasampanno satta bojjha~ge bhÈveti satta 
bojjha~ge bahulÊkarotÊti.  . DutiyaÑ. 
 

3. Upakkilesasutta 

 214. PaÒcime bhikkhave jÈtar|passa upakkilesÈ, yehi upakkilesehi 
upakkiliÔÔhaÑ jÈtar|paÑ na ceva mudu hoti na ca kammaniyaÑ na ca 
pabhassaraÑ pabha~gu ca, na ca sammÈ upeti kammÈya. Katame paÒca, ayo 
bhikkhave jÈtar|passa upakkileso, yena upakkilesena upakkiliÔÔhaÑ 
jÈtar|paÑ na ceva mudu hoti na ca kammaniyaÑ na ca pabhassaraÑ 
pabha~gu ca, na ca sammÈ upeti kammÈya. LohaÑ bhikkhave jÈtar|passa 
upakkileso, yena upakkilesena upakkiliÔÔhaÑ jÈtar|paÑ -pa-. Tipu 
bhikkhave jÈtar|passa upakkileso -pa-. SÊsaÑ bhikkhave jÈtar|passa 
upakkileso -pa-. Sajjhu bhikkhave jÈtar|passa upakkileso, yena upakkilesena 
upakkiliÔÔhaÑ jÈtar|paÑ na ceva mudu hoti na ca kammaniyaÑ na ca 
pabhassaraÑ pabha~gu ca, na ca sammÈ upeti kammÈya. Ime kho 
bhikkhave paÒca jÈtar|passa upakkilesÈ, yehi upakkilesehi upakkiliÔÔhaÑ 
jÈtar|paÑ na ceva mudu hoti na ca kammaniyaÑ na ca pabhassaraÑ 
pabha~gu ca, na ca sammÈ upeti kammÈya. 

 Evameva kho bhikkhave paÒcime cittassa upakkilesÈ, yehi upakkilesehi 
upakkiliÔÔhaÑ cittaÑ na ceva mudu hoti na ca kammaniyaÑ na ca 
pabhassaraÑ pabha~gu ca, na ca sammÈ samÈdhiyati ÈsavÈnaÑ khayÈya. 
Katame paÒca, kÈmacchando bhikkhave cittassa upakkileso, yena 
upakkilesena upakkiliÔÔhaÑ cittaÑ na ceva mudu hoti na ca kammaniyaÑ na 
ca pabhassaraÑ pabha~gu ca, na ca sammÈ samÈdhiyati ÈsavÈnaÑ khayÈya 
-pa-. Ime kho bhikkhave paÒca cittassa upakkilesÈ, yehi upakkilesehi 
upakkiliÔÔhaÑ cittaÑ na ceva mudu hoti na ca kammaniyaÑ na ca 
pabhassaraÑ pabha~gu ca, na ca sammÈ samÈdhiyati ÈsavÈnaÑ khayÈyÈti.  . 
TatiyaÑ. 
 

4. Anupakkilesasutta 

 215. Sattime bhikkhave bojjha~gÈ anÈvaraÓÈ anÊvaraÓÈ cetaso 
anupakkilesÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ vijjÈvimuttiphalasacchikiriyÈya saÑvattanti. 
Katame satta, satisambojjha~go bhikkhave anÈvaraÓo  
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anÊvaraÓo cetaso anupakkileso bhÈvito bahulÊkato 
vijjÈvimuttiphalasacchikiriyÈya saÑvattati -pa-. UpekkhÈsambojjha~go 
bhikkhave anÈvaraÓo anÊvaraÓo cetaso anupakkileso bhÈvito bahulÊkato 
vijjÈvimuttiphalasacchikiriyÈya saÑvattati. Ime kho bhikkhave satta 
bojjha~gÈ anÈvaraÓÈ anÊvaraÓÈ cetaso anupakkilesÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ 
vijjÈvimuttiphalasacchikiriyÈya saÑvattantÊti.  . CatutthaÑ. 
 

5. AyonisomanasikÈrasutta 

 216. Ayoniso bhikkhave manasikaroto anuppanno ceva kÈmacchando 
uppajjati, uppanno ca kÈmacchando bhiyyobhÈvÈya vepullÈya saÑvattati. 
Anuppanno ceva byÈpÈdo uppajjati, uppanno ca byÈpÈdo bhiyyobhÈvÈya 
vepullÈya saÑvattati. AnuppannaÒceva thinamiddhaÑ uppajjati, uppannaÒca 
thinamiddhaÑ bhiyyobhÈvÈya vepullÈya saÑvattati. AnuppannaÒceva 
uddhaccakukkuccaÑ uppajjati, uppannaÒca uddhaccakukkuccaÑ 
bhiyyobhÈvÈya vepullÈya saÑvattati. AnuppannÈ ceva vicikicchÈ uppajjati, 
uppannÈ ca vicikicchÈ bhiyyobhÈvÈya vepullÈya saÑvattatÊti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. YonisomanasikÈrasutta 

 217. Yoniso ca kho bhikkhave manasikaroto anuppanno ceva 
satisambojjha~go uppajjati, uppanno ca satisambojjha~go bhÈvanÈpÈrip|riÑ 
gacchati -pa- anuppanno ceva upekkhÈsambojjha~go uppajjati, uppanno ca 
upekkhÈsambojjha~go bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchatÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. Buddhisutta 

 218. Sattime bhikkhave bojjha~gÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ buddhiyÈ 
aparihÈnÈya saÑvattanti. Katame satta, satisambojjha~go -pa- 
upekkhÈsambojjha~go. Ime kho bhikkhave satta bojjha~gÈ bhÈvitÈ 
bahulÊkatÈ buddhiyÈ aparihÈnÈya saÑvattantÊti.  . SattamaÑ. 
 

8. ŒvaraÓanÊvaraÓasutta 

 219. PaÒcime bhikkhave ÈvaraÓÈ nÊvaraÓÈ cetaso upakkilesÈ paÒÒÈya 
dubbalÊkaraÓÈ. Katame paÒca, kÈmacchando bhikkhave ÈvaraÓo 
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nÊvaraÓo cetaso upakkileso paÒÒÈya dubbalÊkaraÓo, byÈpÈdo bhikkhave 
ÈvaraÓo nÊvaraÓo cetaso upakkileso paÒÒÈya dubbalÊkaraÓo, thinamiddhaÑ 
bhikkhave ÈvaraÓaÑ nÊvaraÓaÑ cetaso upakkilesaÑ paÒÒÈya 
dubbalÊkaraÓaÑ, uddhaccakukkuccaÑ bhikkhave ÈvaraÓaÑ nÊvaraÓaÑ 
cetaso upakkilesaÑ paÒÒÈya dubbalÊkaraÓaÑ, vicikicchÈ bhikkhave ÈvaraÓÈ 
nÊvaraÓÈ cetaso upakkilesÈ paÒÒÈya dubbalÊkaraÓÈ. Ime kho bhikkhave 
paÒca ÈvaraÓÈ nÊvaraÓÈ cetaso upakkilesÈ paÒÒÈya dubbalÊkaraÓÈ. 

 Sattime bhikkhave bojjha~gÈ anÈvaraÓÈ anÊvaraÓÈ cetaso anupakkilesÈ 
bhÈvitÈ bahulÊkatÈ vijjÈvimuttiphalasacchikiriyÈya saÑvattanti. Katame 
satta, satisambojjha~go bhikkhave anÈvaraÓo anÊvaraÓo cetaso anupakkileso 
bhÈvito bahulÊkato vijjÈvimuttiphalasacchikiriyÈya saÑvattati -pa-. 
UpekkhÈsambojjha~go bhikkhave anÈvaraÓo anÊvaraÓo cetaso anupakkileso 
bhÈvito bahulÊkato vijjÈvimuttiphalasacchi kiriyÈya saÑvattati. Ime kho 
bhikkhave satta bojjha~gÈ anÈvaraÓÈ anÊvaraÓÈ cetaso anupakkilesÈ bhÈvitÈ 
bahulÊkatÈ vijjÈvimuttiphalasacchikiriyÈya saÑvattantÊti. 

 YasmiÑ bhikkhave samaye ariyasÈvako aÔÔhiÑ katvÈ manasi katvÈ 
sabbaÑ cetaso samannÈharitvÈ ohitasoto dhammaÑ suÓÈti, imassa paÒca 
nÊvaraÓÈ tasmiÑ samaye na honti, satta bojjha~gÈ tasmiÑ samaye 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti. 

 Katame paÒca nÊvaraÓÈ tasmiÑ samaye na honti, 
kÈmacchandanÊvaraÓaÑ tasmiÑ samaye na hoti, byÈpÈdanÊvaraÓaÑ tasmiÑ 
samaye na hoti, thinamiddhanÊvaraÓaÑ tasmiÑ samaye na hoti, 
uddhaccakukkuccanÊvaraÓaÑ tasmiÑ samaye na hoti, vicikicchÈnÊvaraÓaÑ 
tasmiÑ samaye na hoti. Imassa paÒca nÊvaraÓÈ tasmiÑ samaye na honti. 

 Katame satta bojjha~gÈ tasmiÑ samaye bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti, 
satisambojjha~go tasmiÑ samaye bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchati -pa- 
upekkhÈsambojjha~go tasmiÑ samaye bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchati. Ime satta 
bojjha~gÈ tasmiÑ samaye bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti. YasmiÑ bhikkhave 
samaye ariyasÈvako aÔÔhiÑ katvÈ manasi katvÈ sabbaÑ cetaso 
samannÈharitvÈ 
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ohitasoto dhammaÑ suÓÈti, imassa paÒca nÊvaraÓÈ tasmiÑ samaye na honti. 
Ime satta bojjha~gÈ tasmiÑ samaye bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchantÊti.  . 
AÔÔhamaÑ. 
 

9. Rukkhasutta 

 220. Santi bhikkhave mahÈrukkhÈ aÓubÊjÈ mahÈkÈyÈ rukkhÈnaÑ 
ajjhÈruhÈ, yehi rukkhÈ ajjhÈr|ÄhÈ obhaggavibhaggÈ vipatitÈ senti. Katame ca 
te bhikkhave mahÈrukkhÈ aÓubÊjÈ mahÈkÈyÈ rukkhÈnaÑ ajjhÈruhÈ, yehi 
rukkhÈ ajjhÈr|ÄhÈ obhaggavibhaggÈ vipatitÈ senti1, assattho nigrodho 
pilakkho udumbaro kacchako kapitthano. Ime kho te bhikkhave mahÈrukkhÈ 
aÓubÊjÈ mahÈkÈyÈ rukkhÈnaÑ ajjhÈruhÈ, yehi rukkhÈ ajjhÈr|ÄhÈ 
obhaggavibhaggÈ vipatitÈ senti. Evameva kho bhikkhave idhekacco 
kulaputto yÈdisake kÈme ohÈya agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito hoti, so 
tÈdisakehi kÈmehi tato vÈ pÈpiÔÔhatarehi obhaggavibhaggo vipatito seti. 

 PaÒcime bhikkhave ÈvaraÓÈ nÊvaraÓÈ cetaso ajjhÈruhÈ paÒÒÈya 
dubbalÊkaraÓÈ. Katame paÒca, kÈmacchando bhikkhave ÈvaraÓo nÊvaraÓo 
cetaso ajjhÈruho paÒÒÈya dubbalÊkaraÓo, byÈpÈdo bhikkhave ÈvaraÓo 
nÊvaraÓo cetaso ajjhÈruho paÒÒÈya dubbalÊkaraÓo, thinamiddhaÑ bhikkhave 
ÈvaraÓaÑ nÊvaraÓaÑ cetaso ajjhÈruhaÑ paÒÒÈya dubbalÊkaraÓaÑ, 
uddhaccakukkuccaÑ bhikkhave ÈvaraÓaÑ nÊvaraÓaÑ cetaso ajjhÈruhaÑ 
paÒÒÈya dubbalÊkaraÓaÑ, vicikicchÈ bhikkhave ÈvaraÓÈ nÊvaraÓÈ cetaso 
ajjhÈruhÈ paÒÒÈya dubbalÊkaraÓÈ. Ime kho bhikkhave paÒca ÈvaraÓÈ 
nÊvaraÓÈ cetaso ajjhÈruhÈ paÒÒÈya dubbalÊkaraÓÈ. 

 Sattime bhikkhave bojjha~gÈ anÈvaraÓÈ anÊvaraÓÈ cetaso anajjhÈruhÈ 
bhÈvitÈ bahulÊkatÈ vijjÈvimuttiphalasacchikiriyÈya saÑvattanti. Katame 
satta, satisambojjha~go bhikkhave anÈvaraÓo anÊvaraÓo cetaso anajjhÈruho 
bhÈvito bahulÊkato vijjÈvimuttiphalasacchikiriyÈya saÑvattati -pa-. 
UpekkhÈsambojjha~go bhikkhave 
______________________________________________________________
 1. Senti. SeyyathidaÑ (katthaci) 
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anÈvaraÓo anÊvaraÓo cetaso anajjhÈruho bhÈvito bahulÊkato 
vijjÈvimuttiphalasacchi kiriyÈya saÑvattati. Ime kho bhikkhave satta 
bojjha~gÈ anÈvaraÓÈ anÊvaraÓÈ cetaso anajjhÈruhÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ 
vijjÈvimuttiphalasacchikiriyÈya saÑvattantÊti.  . NavamaÑ. 
 

10. NÊvaraÓasutta 

 221. PaÒcime bhikkhave nÊvaraÓÈ andhakaraÓÈ acakkhukaraÓÈ 
aÒÒÈÓakaraÓÈ paÒÒÈnirodhikÈ vighÈtapakkhiyÈ anibbÈnasaÑvattanikÈ. 
Katame paÒca, kÈmacchandanÊvaraÓaÑ bhikkhave andhakaraÓaÑ 
acakkhukaraÓaÑ aÒÒÈÓakaraÓaÑ paÒÒÈnirodhikaÑ vighÈtapakkhiyaÑ 
anibbÈnasaÑvattanikaÑ, byÈpÈdanÊvaraÓaÑ bhikkhave -pa- 
thinamiddhanÊvaraÓaÑ bhikkhave -pa- uddhaccakukkuccanÊvaraÓaÑ 
bhikkhave -pa- vicikicchÈnÊvaraÓaÑ bhikkhave andhakaraÓaÑ 
acakkhukaraÓaÑ aÒÒÈÓakaraÓaÑ paÒÒÈnirodhikaÑ vighÈtapakkhiyaÑ 
anibbÈnasaÑvattanikaÑ. Ime kho bhikkhave paÒca nÊvaraÓÈ andhakaraÓÈ 
acakkhukaraÓÈ aÒÒÈÓakaraÓÈ paÒÒÈnirodhikÈ vighÈtapakkhiyÈ 
anibbÈnasaÑvattanikÈ. 

 Sattime bhikkhave bojjha~gÈ cakkhukaraÓÈ ÒÈÓakaraÓÈ paÒÒÈbuddhiyÈ 
avighÈtapakkhiyÈ nibbÈnasaÑvattanikÈ. Katame satta, Satisambojjha~go 
bhikkhave cakkhukaraÓo ÒÈÓakaraÓo paÒÒÈbuddhiyo avighÈtapakkhiyo 
nibbÈnasaÑvattaniko -pa-. UpekkhÈsambojjha~go bhikkhave cakkhukaraÓo 
ÒÈÓakaraÓo paÒÒÈbuddhiyo avighÈtapakkhiyo nibbÈnasaÑvattaniko. Ime 
kho bhikkhave satta bojjha~gÈ cakkhukaraÓÈ ÒÈÓakaraÓÈ paÒÒÈbuddhiyÈ 
avighÈtapakkhiyÈ nibbÈnasaÑvattanikÈti.  . DasamaÑ. 

NÊvaraÓavaggo catuttho. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Dve KusalÈ KilesÈ ca, dve Yoniso ca Buddhi ca. 
   ŒvaraÓÈ nÊvaraÓÈ RukkhaÑ, NÊvaraÓaÒca te dasÈti. 
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5. Cakkavattivagga 
 

1. VidhÈsutta 

 222. SÈvatthinidÈnaÑ. Ye hi keci bhikkhave atÊtamaddhÈnaÑ samaÓÈ vÈ 
brÈhmaÓÈ vÈ tisso vidhÈ pajahiÑsu, sabbe te sattannaÑ bojjha~gÈnaÑ 
bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ. Ye hi keci bhikkhave anÈgatamaddhÈnaÑ samaÓÈ 
vÈ brÈhmaÓÈ vÈ tisso vidhÈ pajahissanti, sabbe te sattannaÑ bojjha~gÈnaÑ 
bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ. Ye hi keci bhikkhave etarahi samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ 
vÈ tisso vidhÈ pajahanti, sabbe te sattannaÑ bojjha~gÈnaÑ bhÈvitattÈ 
bahulÊkatattÈ. KatamesaÑ sattannaÑ bojjha~gÈnaÑ, satisambojjha~gassa 
-pa- upekkhÈsambojjha~gassa. Ye hi keci bhikkhave atÊtamaddhÈnaÑ 
samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ tisso vidhÈ pajahiÑsu -pa- pajahissanti -pa- 
pajahanti, sabbe te imesaÑyeva sattannaÑ bojjha~gÈnaÑ bhÈvitattÈ 
bahulÊkatattÈti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. Cakkavattisutta 

 223. RaÒÒo bhikkhave cakkavattissa pÈtubhÈvÈ sattannaÑ ratanÈnaÑ 
pÈtubhÈvo hoti. KatamesaÑ sattannaÑ, cakkaratanassa pÈtubhÈvo hoti, 
hatthiratanassa pÈtubhÈvo hoti, assaratanassa pÈtubhÈvo hoti, maÓiratanassa 
pÈtubhÈvo hoti, itthiratanassa pÈtubhÈvo hoti, gahapatiratanassa pÈtubhÈvo 
hoti, pariÓÈyakaratanassa pÈtubhÈvo hoti. RaÒÒo bhikkhave cakkavattissa 
pÈtubhÈvÈ imesaÑ sattannaÑ ratanÈnaÑ pÈtubhÈvo hoti. 

 TathÈgatassa bhikkhave pÈtubhÈvÈ Arahato SammÈsambuddhassa 
sattannaÑ bojjha~garatanÈnaÑ pÈtubhÈvo hoti. KatamesaÑ sattannaÑ, 
satisambojjha~gassa ratanassa pÈtubhÈvo hoti -pa- upekkhÈsambojjha~gassa 
ratanassa pÈtubhÈvo hoti. TathÈgatassa bhikkhave pÈtubhÈvÈ Arahato 
SammÈsambuddhassa imesaÑ sattannaÑ bojjha~garatanÈnaÑ pÈtubhÈvo 
hotÊti.  . DutiyaÑ. 
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3. MÈrasutta 

 224. MÈrasenappamaddanaÑ vo bhikkhave maggaÑ desessÈmi, taÑ 
suÓÈtha. Katamo ca bhikkhave mÈrasenappamaddano maggo, yadidaÑ satta 
bojjha~gÈ. Katame satta, satisambojjha~go -pa- upekkhÈsambojjha~go. 
AyaÑ kho bhikkhave mÈrasenappamaddano maggoti.  . TatiyaÑ. 
 

4. DuppaÒÒasutta 

 225. Atha kho aÒÒataro bhikkhu yena BhagavÈ tenupasa~kami -pa- 
ekamantaÑ nisinno kho so bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “duppaÒÒo 
eÄam|go duppaÒÒo eÄam|go”ti bhante vuccati, kittÈvatÈ nu kho bhante 
“duppaÒÒo eÄam|go”ti vuccatÊti. SattannaÑ kho bhikkhu bojjha~gÈnaÑ 
abhÈvitattÈ abahulÊkatattÈ “duppaÒÒo eÄam|go”ti vuccati. KatamesaÑ 
sattannaÑ, satisambojjha~gassa -pa- upekkhÈsambojjha~gassa. ImesaÑ kho 
bhikkhu sattannaÑ bojjha~gÈnaÑ abhÈvitattÈ abahulÊkatattÈ “duppaÒÒo 
eÄam|go”ti vuccatÊti.  . CatutthaÑ. 

 
5. PaÒÒavantasutta 

 226. “PaÒÒavÈ aneÄam|go paÒÒavÈ aneÄam|go”ti bhante vuccati, 
kittÈvatÈ nu kho bhante “paÒÒavÈ aneÄam|go”ti vuccatÊti. SattannaÑ kho 
bhikkhu bojjha~gÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ “paÒÒavÈ aneÄam|go”ti 
vuccati. KatamesaÑ sattannaÑ, satisambojjha~gassa -pa- 
upekkhÈsambojjha~gassa. ImesaÑ kho bhikkhu sattannaÑ bojjha~gÈnaÑ 
bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ “paÒÒavÈ aneÄam|go”ti vuccatÊti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. Daliddasutta 

 227. “Daliddo daliddo”ti bhante vuccati, kittÈvatÈ nu kho bhante 
“daliddo”ti vuccatÊti. SattannaÑ kho bhikkhu bojjha~gÈnaÑ abhÈvitattÈ 
abahulÊkatattÈ “daliddo”ti vuccati. KatamesaÑ sattannaÑ, 
satisambojjha~gassa -pa- upekkhÈsambojjha~gassa. ImesaÑ kho bhikkhu 
sattannaÑ bojjha~gÈnaÑ abhÈvitattÈ abahulÊkatattÈ “daliddo”ti vuccatÊti.  . 
ChaÔÔhaÑ. 
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7. Adaliddasutta 

 228. “Adaliddo adaliddo”ti bhante vuccati, kittÈvatÈ nu kho bhante 
“adaliddo”ti vuccatÊti. SattannaÑ kho bhikkhu bojjha~gÈnaÑ bhÈvitattÈ 
bahulÊkatattÈ “adaliddo”ti vuccati. KatamesaÑ sattannaÑ, 
satisambojjha~gassa -pa- upekkhÈsambojjha~gassa. ImesaÑ kho bhikkhu 
sattannaÑ bojjha~gÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ “adaliddo”ti vuccatÊti.  . 
SattamaÑ. 
 

8. Œdiccasutta 

 229. Œdiccassa bhikkhave udayato etaÑ pubba~gamaÑ etaÑ 
pubbanimittaÑ, yadidaÑ aruÓuggaÑ. Evameva kho bhikkhave bhikkhuno 
sattannaÑ bojjha~gÈnaÑ uppÈdÈya etaÑ pubba~gamaÑ etaÑ 
pubbanimittaÑ, yadidaÑ kalyÈÓamittatÈ. KalyÈÓamittassetaÑ bhikkhave 
bhikkhuno pÈÔika~khaÑ satta bojjha~ge bhÈvessati satta bojjha~ge 
bahulÊkarissati. KathaÒca bhikkhave bhikkhu kalyÈÓamitto satta bojjha~ge 
bhÈveti satta bojjha~ge bahulÊkaroti, idha bhikkhave bhikkhu 
satisambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ -pa- upekkhÈsambojjha~gaÑ 
bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. 
EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu kalyÈÓamitto satta bojjha~ge bhÈveti satta 
bojjha~ge bahulÊkarotÊti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. Ajjhattika~gasutta 

 230. “AjjhattikaÑ bhikkhave a~gan”ti karitvÈ nÈÒÒaÑ eka~gampi 
samanupassÈmi sattannaÑ bojjha~gÈnaÑ uppÈdÈya, yathayidaÑ bhikkhave 
yonisomanasikÈro. YonisomanasikÈrasampannassetaÑ bhikkhave 
bhikkhuno pÈÔika~khaÑ satta bojjha~ge bhÈvessati satta bojjha~ge 
bahulÊkarissati. KathaÒca bhikkhave bhikkhu yonisomanasikÈrasampanno 
satta bojjha~ge bhÈveti satta bojjha~ge bahulÊkaroti, idha bhikkhave bhikkhu 
satisambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ -pa- upekkhÈsambojjha~gaÑ 
bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. 
EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu yonisomanasikÈrasampanno satta bojjha~ge 
bhÈveti satta bojjha~ge bahulÊkarotÊti.  . NavamaÑ. 
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10. BÈhira~gasutta 

 231. “BÈhiraÑ bhikkhave a~gan”ti karitvÈ nÈÒÒaÑ eka~gampi 
samanupassÈmi sattannaÑ bojjha~gÈnaÑ uppÈdÈya, yathayidaÑ bhikkhave 
kalyÈÓamittatÈ. KalyÈÓamittassetaÑ bhikkhave bhikkhuno pÈÔika~khaÑ 
satta bojjha~ge bhÈvessati satta bojjha~ge bahulÊkarissati. KathaÒca 
bhikkhave bhikkhu kalyÈÓamitto satta bojjha~ge bhÈveti satta bojjha~ge 
bahulÊkaroti, idha bhikkhave bhikkhu satisambojjha~gaÑ bhÈveti 
vivekanissitaÑ -pa- upekkhÈsambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ 
virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. EvaÑ kho bhikkhave 
bhikkhu kalyÈÓamitto satta bojjha~ge bhÈveti satta bojjha~ge bahulÊkarotÊti. 

Cakkavattivaggo paÒcamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   VidhÈ Cakkavatti MÈro, DuppaÒÒo PaÒÒavena ca. 
   Daliddo Adaliddo ca, Œdicca~gena te dasÈti. 

_____ 
 

6. SÈkacchavagga 
 

1. ŒhÈrasutta 

 232. SÈvatthinidÈnaÑ. PaÒcannaÒca bhikkhave nÊvaraÓÈnaÑ 
sattannaÒca bojjha~gÈnaÑ ÈhÈraÒca anÈhÈraÒca desessÈmi, taÑ suÓÈtha. Ko 
ca bhikkhave ÈhÈro anuppannassa vÈ kÈmacchandassa uppÈdÈya uppannassa 
vÈ kÈmacchandassa bhiyyobhÈvÈya vepullÈya, atthi bhikkhave 
subhanimittaÑ, tattha ayonisomanasikÈrabahulÊkÈro, ayamÈhÈro 
anuppannassa vÈ kÈmacchandassa uppÈdÈya uppannassa vÈ kÈmacchandassa 
bhiyyobhÈvÈya vepullÈya. 

 Ko ca bhikkhave ÈhÈro anuppannassa vÈ byÈpÈdassa uppÈdÈya 
uppannassa vÈ byÈpÈdassa bhiyyobhÈvÈya vepullÈya, atthi bhikkhave 
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paÔighanimittaÑ, tattha ayonisomanasikÈrabahulÊkÈro, ayamÈhÈro 
anuppannassa vÈ byÈpÈdassa uppÈdÈya uppannassa vÈ byÈpÈdassa 
bhiyyobhÈvÈya vepullÈya. 

 Ko ca bhikkhave ÈhÈro anuppannassa vÈ thinamiddhassa uppÈdÈya 
uppannassa vÈ thinamiddhassa bhiyyobhÈvÈya vepullÈya, atthi bhikkhave 
arati tandi vijambhitÈ bhattasammado cetaso ca lÊnattaÑ, tattha 
ayonisomanasikÈrabahulÊkÈro, ayamÈhÈro anuppannassa vÈ thinamiddhassa 
uppÈdÈya uppannassa vÈ thinamiddhassa bhiyyobhÈvÈya vepullÈya. 

 Ko ca bhikkhave ÈhÈro anuppannassa vÈ uddhaccakukkuccassa 
uppÈdÈya uppannassa vÈ uddhaccakukkuccassa bhiyyobhÈvÈya vepullÈya, 
atthi bhikkhave cetaso av|pasamo, tattha ayonisomanasikÈrabahulÊkÈro, 
ayamÈhÈro anuppannassa vÈ uddhaccakukkuccassa uppÈdÈya uppannassa vÈ 
uddhaccakukkuccassa bhiyyobhÈvÈya vepullÈya. 

 Ko ca bhikkhave ÈhÈro anuppannÈya vÈ vicikicchÈya uppÈdÈya 
uppannÈya vÈ vicikicchÈya bhiyyobhÈvÈya vepullÈya, atthi bhikkhave 
vicikicchÈÔÔhÈnÊyÈ dhammÈ, tattha ayonisomanasikÈrabahulÊkÈro, 
ayamÈhÈro anuppannÈya vÈ vicikicchÈya uppÈdÈya uppannÈya vÈ 
vicikicchÈya bhiyyobhÈvÈya vepullÈya. 

 Ko ca bhikkhave ÈhÈro anuppannassa vÈ satisambojjha~gassa uppÈdÈya 
uppannassa vÈ satisambojjha~gassa bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ, atthi bhikkhave 
satisambojjha~gaÔÔhÈnÊyÈ dhammÈ, tattha yonisomanasikÈrabahulÊkÈro, 
ayamÈhÈro anuppannassa vÈ satisambojjha~gassa uppÈdÈya uppannassa vÈ 
satisambojjha~gassa bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ. 

 Ko ca bhikkhave ÈhÈro anuppannassa vÈ 
dhammavicayasambojjha~gassa uppÈdÈya uppannassa vÈ 
dhammavicayasambojjha~gassa bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ, atthi bhikkhave 
kusalÈkusalÈ dhammÈ sÈvajjÈnavajjÈ dhammÈ hÊnapaÓÊtÈ dhammÈ 
kaÓhasukkasappaÔibhÈgÈ dhammÈ, tattha yonisomanasikÈrabahulÊkÈro, 
ayamÈhÈro anuppannassa vÈ dhammavicayasambojjha~gassa uppÈdÈya 
uppannassa vÈ dhammavicayasambojjha~gassa bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ. 
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 Ko ca bhikkhave ÈhÈro anuppannassa vÈ vÊriyasambojjha~gassa 
uppÈdÈya uppannassa vÈ vÊriyasambojjha~gassa bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ, atthi 
bhikkhave ÈrambhadhÈtu nikkamadhÈtu parakkamadhÈtu, tattha 
yonisomanasikÈrabahulÊkÈro, ayamÈhÈro anuppannassa vÈ 
vÊriyasambojjha~gassa uppÈdÈya uppannassa vÈ vÊriyasambojjha~gassa 
bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ. 

 Ko ca bhikkhave ÈhÈro anuppannassa vÈ pÊtisambojjha~gassa uppÈdÈya 
uppannassa vÈ pÊtisambojjha~gassa bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ, atthi bhikkhave 
pÊtisambojjha~gaÔÔhÈnÊyÈ dhammÈ, tattha yonisomanasikÈrabahulÊkÈro, 
ayamÈhÈro anuppannassa vÈ pÊtisambojjha~gassa uppÈdÈya uppannassa vÈ 
pÊtisambojjha~gassa bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ. 

 Ko ca bhikkhave ÈhÈro anuppannassa vÈ passaddhisambojjha~gassa 
uppÈdÈya uppannassa vÈ passaddhisambojjha~gassa bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ, 
atthi bhikkhave kÈyappassaddhi cittappassaddhi, tattha 
yonisomanasikÈrabahulÊkÈro, ayamÈhÈro anuppannassa vÈ 
passaddhisambojjha~gassa uppÈdÈya uppannassa vÈ 
passaddhisambojjha~gassa bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ. 

 Ko ca bhikkhave ÈhÈro anuppannassa vÈ samÈdhisambojjha~gassa 
uppÈdÈya uppannassa vÈ samÈdhisambojjha~gassa bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ, 
atthi bhikkhave samathanimittaÑ abyagganimittaÑ, tattha 
yonisomanasikÈrabahulÊkÈro, ayamÈhÈro anuppannassa vÈ 
samÈdhisambojjha~gassa uppÈdÈya uppannassa vÈ samÈdhisambojjha~gassa 
bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ. 

 Ko ca bhikkhave ÈhÈro anuppannassa vÈ upekkhÈsambojjha~gassa 
uppÈdÈya uppannassa vÈ upekkhÈsambojjha~gassa bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ, 
atthi bhikkhave upekkhÈsambojjha~gaÔÔhÈnÊyÈ dhammÈ, tattha 
yonisomanasikÈrabahulÊkÈro, ayamÈhÈro anuppannassa vÈ 
upekkhÈsambojjha~gassa uppÈdÈya uppannassa vÈ upekkhÈsambojjha~gassa 
bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ. 

 Ko ca bhikkhave anÈhÈro anuppannassa vÈ kÈmacchandassa uppÈdÈya 
uppannassa vÈ kÈmacchandassa bhiyyobhÈvÈya vepullÈya, atthi bhikkhave 
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asubhanimittaÑ, tattha yonisomanasikÈrabahulÊkÈro, ayamanÈhÈro 
anuppannassa vÈ kÈmacchandassa uppÈdÈya uppannassa vÈ kÈmacchandassa 
bhiyyobhÈvÈya vepullÈya. 

 Ko ca bhikkhave anÈhÈro anuppannassa vÈ byÈpÈdassa uppÈdÈya 
uppannassa vÈ byÈpÈdassa bhiyyobhÈvÈya vepullÈya, atthi bhikkhave 
mettÈcetovimutti, tattha yonisomanasikÈrabahulÊkÈro, ayamanÈhÈro 
anuppannassa vÈ byÈpÈdassa uppÈdÈya uppannassa vÈ byÈpÈdassa 
bhiyyobhÈvÈya vepullÈya. 

 Ko ca bhikkhave anÈhÈro anuppannassa vÈ thinamiddhassa uppÈdÈya 
uppannassa vÈ thinamiddhassa bhiyyobhÈvÈya vepullÈya, atthi bhikkhave 
ÈrambhadhÈtu nikkamadhÈtu parakkamadhÈtu, tattha 
yonisomanasikÈrabahulÊkÈro, ayamanÈhÈro anuppannassa vÈ thinamiddhassa 
uppÈdÈya uppannassa vÈ thinamiddhassa bhiyyobhÈvÈya vepullÈya. 

 Ko ca bhikkhave anÈhÈro anuppannassa vÈ uddhaccakukkuccassa 
uppÈdÈya uppannassa vÈ uddhaccakukkuccassa bhiyyobhÈvÈya vepullÈya, 
atthi bhikkhave cetaso v|pasamo, tattha yonisomanasikÈrabahulÊkÈro, 
ayamanÈhÈro anuppannassa vÈ uddhaccakukkuccassa uppÈdÈya uppannassa 
vÈ uddhaccakukkuccassa bhiyyobhÈvÈya vepullÈya. 

 Ko ca bhikkhave anÈhÈro anuppannÈya vÈ vicikicchÈya uppÈdÈya 
uppannÈya vÈ vicikicchÈya bhiyyobhÈvÈya vepullÈya, atthi bhikkhave 
kusalÈkusalÈ dhammÈ sÈvajjÈnavajjÈ dhammÈ hÊnapaÓÊtÈ dhammÈ 
kaÓhasukkasappaÔibhÈgÈ dhammÈ, tattha yonisomanasikÈrabahulÊkÈro, 
ayamanÈhÈro anuppannÈya vÈ vicikicchÈya uppÈdÈya uppannÈya vÈ 
vicikicchÈya bhiyyobhÈvÈya vepullÈya. 

 Ko ca bhikkhave anÈhÈro anuppannassa vÈ satisambojjha~gassa 
uppÈdÈya uppannassa vÈ satisambojjha~gassa bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ, atthi 
bhikkhave satisambojjha~gaÔÔhÈnÊyÈ dhammÈ, tattha amanasikÈrabahulÊkÈro, 
ayamanÈhÈro anuppannassa vÈ satisambojjha~gassa uppÈdÈya uppannassa 
vÈ satisambojjha~gassa bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ. 
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 Ko ca bhikkhave anÈhÈro anuppannassa vÈ 
dhammavicayasambojjha~gassa uppÈdÈya uppannassa vÈ 
dhammavicayasambojjha~gassa bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ, atthi bhikkhave 
kusalÈkusalÈ dhammÈ sÈvajjÈnavajjÈ dhammÈ hÊnapaÓÊtÈ dhammÈ 
kaÓhasukkasappaÔibhÈgÈ dhammÈ, tattha amanasikÈrabahulÊkÈro, 
ayamanÈhÈro anuppannassa vÈ dhammavicayasambojjha~gassa uppÈdÈya 
uppannassa vÈ dhammavicayasambojjha~gassa bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ. 

 Ko ca bhikkhave anÈhÈro anuppannassa vÈ vÊriyasambojjha~gassa 
uppÈdÈya uppannassa vÈ vÊriyasambojjha~gassa bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ, atthi 
bhikkhave ÈrambhadhÈtu nikkamadhÈtu parakkamadhÈtu, tattha 
amanasikÈrabahulÊkÈro, ayamanÈhÈro anuppannassa vÈ 
vÊriyasambojjha~gassa uppÈdÈya uppannassa vÈ vÊriyasambojjha~gassa 
bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ. 

 Ko ca bhikkhave anÈhÈro anuppannassa vÈ pÊtisambojjha~gassa 
uppÈdÈya uppannassa vÈ pÊtisambojjha~gassa bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ, atthi 
bhikkhave pÊtisambojjha~gaÔÔhÈnÊyÈ dhammÈ, tattha amanasikÈrabahulÊkÈro, 
ayamanÈhÈro anuppannassa vÈ pÊtisambojjha~gassa uppÈdÈya uppannassa vÈ 
pÊtisambojjha~gassa bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ. 

 Ko ca bhikkhave anÈhÈro anuppannassa vÈ passaddhisambojjha~gassa 
uppÈdÈya uppannassa vÈ passaddhisambojjha~gassa bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ, 
atthi bhikkhave kÈyappassaddhi cittappassaddhi, tattha 
amanasikÈrabahulÊkÈro ayamanÈhÈro anuppannassa vÈ 
passaddhisambojjha~gassa uppÈdÈya uppannassa vÈ 
passaddhisambojjha~gassa bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ. 

 Ko ca bhikkhave anÈhÈro anuppannassa vÈ samÈdhisambojjha~gassa 
uppÈdÈya uppannassa vÈ samÈdhisambojjha~gassa bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ, 
atthi bhikkhave samathanimittaÑ abyagganimittaÑ, tattha 
amanasikÈrabahulÊkÈro ayamanÈhÈro anuppannassa vÈ 
samÈdhisambojjha~gassa uppÈdÈya uppannassa vÈ samÈdhisambo~gassa 
bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ. 

 Ko ca bhikkhave anÈhÈro anuppannassa vÈ upekkhÈsambojjha~gassa 
uppÈdÈya uppannassa vÈ upekkhÈsambojjha~gassa bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ, 
atthi bhikkhave upekkhÈsambojjha~gaÔÔhÈnÊyÈ dhammÈ, tattha 
amanasikÈrabahulÊkÈro, ayamanÈhÈro anuppannassa vÈ 
upekkhÈsambojjha~gassa 
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uppÈdÈya uppannassa vÈ upekkhÈsambojjha~gassa bhÈvanÈya pÈrip|riyÈti.  . 
PaÔhamaÑ. 
 

2. PariyÈyasutta 

 233. Atha kho sambahulÈ bhikkh| pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya SavatthiÑ piÓÉÈya pavisiÑsu. Atha kho tesaÑ 
bhikkh|naÑ etadahosi “atippago kho tÈva SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya carituÑ, 
yaÑn|na mayaÑ yena aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ ÈrÈmo 
tenupasa~kameyyÈmÈ”ti. 

 Atha kho te bhikkh| yena aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ ÈrÈmo 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ tehi aÒÒatitthiyehi paribbÈjakehi 
saddhiÑ sammodiÑsu, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ 
ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinne kho te bhikkh| aÒÒatitthiyÈ 
paribbÈjakÈ etadavocuÑ– 

 SamaÓo Èvuso Gotamo sÈvakÈnaÑ evaÑ dhammaÑ deseti “etha tumhe 
bhikkhave paÒca nÊvaraÓe pahÈya cetaso upakkilese paÒÒÈya dubbalÊkaraÓe 
satta bojjha~ge yathÈbh|taÑ bhÈvethÈ”ti. Mayampi kho Èvuso sÈvakÈnaÑ 
evaÑ dhammaÑ desema “etha tumhe Èvuso paÒca nÊvaraÓe pahÈya cetaso 
upakkilese paÒÒÈya dubbalÊkaraÓe satta bojjha~ge yathÈbh|taÑ bhÈvethÈ”ti. 
Idha no Èvuso ko viseso, ko adhippayÈso, kiÑ nÈnÈkaraÓaÑ samaÓassa vÈ 
Gotamassa amhÈkaÑ vÈ, yadidaÑ dhammadesanÈya vÈ dhammadesanaÑ 
anusÈsaniyÈ vÈ anusÈsaninti. 

 Atha kho te bhikkh| tesaÑ aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ bhÈsitaÑ 
neva abhinandiÑsu nappaÔikkosiÑsu, anabhinanditvÈ appaÔikkositvÈ 
uÔÔhÈyÈsanÈ pakkamiÑsu “bhagavato santike etassa bhÈsitassa atthaÑ 
ÈjÈnissÈmÈ”ti. Atha kho te bhikkh| SÈvatthiÑ piÓÉÈya caritvÈ 
pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkantÈ yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ 
nisinnÈ kho te bhikkh| BhagavantaÑ etadavocuÑ– 
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 Idha mayaÑ bhante pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya 
SÈvatthiÑ piÓÉÈya pavisimha, tesaÑ no bhante amhÈkaÑ etadahosi 
“atippago kho tÈva SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya carituÑ, yaÑn|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 aÒÒatitthiyÈ 
paribbÈjakÈ etadavocuÑ– 

 SamaÓo Èvuso Gotamo sÈvakÈnaÑ evaÑ dhammaÑ deseti “etha tumhe 
bhikkhave paÒca nÊvaraÓe pahÈya cetaso upakkilese paÒÒÈya dubbalÊkaraÓe 
satta bojjha~ge yathÈbh|taÑ bhÈvethÈ”ti. Mayampi kho Èvuso sÈvakÈnaÑ 
evaÑ dhammaÑ desema “etha tumhe Èvuso paÒca nÊvaraÓe pahÈya cetaso 
upakkilese paÒÒÈya dubbalÊkaraÓe satta bojjha~ge yathÈbh|taÑ bhÈvethÈ”ti, 
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. 

 EvaÑvÈdino bhikkhave aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evamassuvacanÊyÈ 
“atthi panÈvuso pariyÈyo, yaÑ pariyÈyaÑ Ègamma paÒca nÊvaraÓÈ dasa 
honti, satta bojjha~gÈ catuddasÈ”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. 
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 Katamo ca bhikkhave pariyÈyo, yaÑ pariyÈyaÑ Ègamma paÒca 
nÊvaraÓÈ dasa honti. Yadapi bhikkhave ajjhattaÑ kÈmacchando, tadapi 
nÊvaraÓaÑ, yadapi bahiddhÈ kÈmacchando, tadapi nÊvaraÓaÑ 
kÈmacchandanÊvaraÓanti iti hidaÑ uddesaÑ gacchati, tadaminÈpetaÑ 
pariyÈyena dvayaÑ hoti. Yadapi bhikkhave ajjhattaÑ byÈpÈdo, tadapi 
nÊvaraÓaÑ, yadapi bahiddhÈ byÈpÈdo, tadapi nÊvaraÓaÑ, byÈpÈdanÊvaraÓanti 
iti hidaÑ uddesaÑ gacchati, tadaminÈpetaÑ pariyÈyena dvayaÑ hoti. 
Yadapi bhikkhave thinaÑ, tadapi nÊvaraÓaÑ, yadapi middhaÑ, tadapi 
nÊvaraÓaÑ, thinamiddhanÊvaraÓanti iti hidaÑ uddesaÑ gacchati, 
tadaminÈpetaÑ pariyÈyena dvayaÑ hoti. Yadapi bhikkhave uddhaccaÑ, 
tadapi nÊvaraÓaÑ, yadapi kukkuccaÑ, tadapi nÊvaraÓaÑ, 
uddhaccakukkuccanÊvaraÓanti iti hidaÑ uddesaÑ gacchati, tadaminÈpetaÑ 
pariyÈyena dvayaÑ hoti. Yadapi bhikkhave ajjhattaÑ dhammesu vicikicchÈ, 
tadapi nÊvaraÓaÑ, yadapi bahiddhÈ dhammesu vicikicchÈ, tadapi nÊvaraÓaÑ, 
vicikicchÈnÊvaraÓanti iti hidaÑ uddesaÑ gacchati, tadaminÈpetaÑ 
pariyÈyena dvayaÑ hoti. AyaÑ kho bhikkhave pariyÈyo, yaÑ pariyÈyaÑ 
Ègamma paÒca nÊvaraÓÈ dasa honti. 

 Katamo ca bhikkhave pariyÈyo, yaÑ pariyÈyaÑ Ègamma satta 
bojjha~gÈ catuddasa honti. Yadapi bhikkhave ajjhattaÑ dhammesu sati, 
tadapi satisambojjha~go, yadapi bahiddhÈ dhammesu sati, tadapi 
satisambojjha~go, satisambojjha~goti iti hidaÑ uddesaÑ gacchati, 
tadaminÈpetaÑ pariyÈyena dvayaÑ hoti. 

 Yadapi bhikkhave ajjhattaÑ dhammesu paÒÒÈya pavicinati1 pavicarati 
parivÊmaÑsamÈpajjati, tadapi dhammavicayasambojjha~go. Yadapi 
bahiddhÈ dhammesu paÒÒÈya pavicinati pavicarati parivÊmaÑsamÈpajjati, 
tadapi dhammavicayasambojjha~go, dhammavicayasambojjha~goti iti 
hidaÑ uddesaÑ gacchati, tadaminÈpetaÑ pariyÈyena dvayaÑ hoti. 

 Yadapi bhikkhave kÈyikaÑ vÊriyaÑ, tadapi vÊriyasambojjha~go, yadapi 
cetasikaÑ vÊriyaÑ, tadapi vÊriyasambojjha~go, vÊriyasambojjha~goti iti 
hidaÑ uddesaÑ gacchati, tadaminÈpetaÑ pariyÈyena dvayaÑ hoti. 
______________________________________________________________ 
 1. PavicinÈti (Ka) 



98 MahÈvaggasaÑyuttapÈÄi 

 

 Yadapi bhikkhave savitakkasavicÈrÈ pÊti, tadapi pÊtisambojjha~go, 
yadapi avitakka-avicÈrÈ pÊti, tadapi pÊtisambojjha~go, pÊtisambojjha~goti iti 
hidaÑ uddesaÑ gacchati, tadaminÈpetaÑ pariyÈyena dvayaÑ hoti. 

 Yadapi bhikkhave kÈyappassaddhi, tadapi passaddhisambojjha~go, 
yadapi cittappassaddhi, tadapi passaddhisambojjha~go, 
passaddhisambojjha~goti iti hidaÑ uddesaÑ gacchati, tadaminÈpetaÑ 
pariyÈyena dvayaÑ hoti. 

 Yadapi bhikkhave savitakko savicÈro samÈdhi, tadapi 
samÈdhisambojjha~go, yadapi avitakka-avicÈro samÈdhi, tadapi 
samÈdhisambojjha~go, samÈdhisambojjha~goti iti hidaÑ uddesaÑ gacchati, 
tadaminÈpetaÑ pariyÈyena dvayaÑ hoti. 

 Yadapi bhikkhave ajjhattaÑ dhammesu upekkhÈ, tadapi 
upekkhÈsambojjha~go, yadapi bahiddhÈ dhammesu upekkhÈ, tadapi 
upekkhÈsambojjha~go, upekkhÈsambojjha~goti iti hidaÑ uddesaÑ gacchati, 
tadaminÈpetaÑ pariyÈyena dvayaÑ hoti. AyaÑ kho bhikkhave pariyÈyo, 
yaÑ pariyÈyaÑ Ègamma satta bojjha~gÈ catuddasÈti.  . DutiyaÑ. 
 

3. Aggisutta 

 234. Atha kho sambahulÈ bhikkh| pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya SÈvatthiÑ piÓÉÈya pavisiÑsu. (PariyÈyasuttasadisaÑ.) 

 EvaÑvÈdino bhikkhave aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evamassu vacanÊyÈ 
“yasmiÑ Èvuso samaye lÊnaÑ cittaÑ hoti, katamesaÑ tasmiÑ samaye 
bojjha~gÈnaÑ akÈlo bhÈvanÈya, katamesaÑ tasmiÑ samaye bojjha~gÈnaÑ 
kÈlo bhÈvanÈya. YasmiÑ panÈvuso samaye uddhataÑ cittaÑ hoti, 
katamesaÑ tasmiÑ samaye bojjha~gÈnaÑ akÈlo bhÈvanÈya, katamesaÑ 
tasmiÑ samaye bojjha~gÈnaÑ kÈlo bhÈvanÈyÈ”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 
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veyyÈkaraÓena cittaÑ ÈrÈdheyya aÒÒatra TathÈgatena vÈ TathÈgatasÈvakena 
vÈ ito vÈ pana sutvÈ. 

 YasmiÑ bhikkhave samaye lÊnaÑ cittaÑ hoti, akÈlo tasmiÑ samaye 
passaddhisambojjha~gassa bhÈvanÈya, akÈlo samÈdhisambojjha~gassa 
bhÈvanÈya, akÈlo upekkhÈsambojjha~gassa bhÈvanÈya. TaÑ kissa hetu, 
lÊnaÑ bhikkhave cittaÑ, taÑ etehi dhammehi dussamuÔÔhÈpayaÑ hoti. 

 SeyyathÈpi bhikkhave puriso parittaÑ aggiÑ ujjÈletukÈmo assa, so 
tattha allÈni ceva tiÓÈni pakkhipeyya, allÈni ca gomayÈni pakkhipeyya, 
allÈni ca kaÔÔhÈni pakkhipeyya, udakavÈtaÒca dadeyya, paÑsukena ca 
okireyya, bhabbo nu kho so puriso parittaÑ aggiÑ ujjÈletunti. No hetaÑ 
bhante. 

 EvaÑmeva kho bhikkhave yasmiÑ samaye lÊnaÑ cittaÑ hoti, akÈlo 
tasmiÑ samaye passaddhisambojjha~gassa bhÈvanÈya, akÈlo 
samÈdhisambojjha~gassa bhÈvanÈya, akÈlo upekkhÈsambojjha~gassa 
bhÈvanÈya. TaÑ kissa hetu, lÊnaÑ bhikkhave cittaÑ, taÑ etehi dhammehi 
dussamuÔÔhÈpayaÑ hoti. 

 YasmiÑ ca kho bhikkhave samaye lÊnaÑ cittaÑ hoti, kÈlo tasmiÑ 
samaye dhammavicayasambojjha~gassa bhÈvanÈya, kÈlo 
vÊriyasambojjha~gassa bhÈvanÈya, kÈlo pÊtisambojjha~gassa bhÈvanÈya. 
TaÑ kissa hetu, lÊnaÑ bhikkhave cittaÑ, taÑ etehi dhammehi 
susamuÔÔhÈpayaÑ hoti. 

 SeyyathÈpi bhikkhave puriso parittaÑ aggiÑ ujjÈletukÈmo assa, so 
tattha sukkhÈni ceva tiÓÈni pakkhipeyya, sukkhÈni gomayÈni pakkhipeyya, 
sukkhÈni kaÔÔhÈni pakkhipeyya, mukhavÈtaÒca dadeyya, na ca paÑsukena 
okireyya, bhabbo nu kho so puriso parittaÑ aggiÑ ujjÈletunti. EvaÑ bhante. 

 Evameva kho bhikkhave yasmiÑ samaye lÊnaÑ cittaÑ hoti, kÈlo 
tasmiÑ samaye dhammavicayasambojjha~gassa bhÈvanÈya, kÈlo 
viriyasambojjha~gassa bhÈvanÈya, kÈlo pÊtisambojjha~gassa bhÈvanÈya. 
TaÑ kissa hetu, lÊnaÑ bhikkhave cittaÑ, taÑ etehi dhammehi 
susamuÔÔhÈpayaÑ hoti. 
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 YasmiÑ bhikkhave samaye uddhataÑ cittaÑ hoti, akÈlo tasmiÑ samaye 
dhammavicayasambojjha~gassa bhÈvanÈya, akÈlo vÊriyasambojjha~gassa 
bhÈvanÈya, akÈlo pÊtisambojjha~gassa bhÈvanÈya. TaÑ kissa hetu, uddhataÑ 
bhikkhave cittaÑ, taÑ etehi dhammehi duv|pasamayaÑ hoti. 

 SeyyathÈpi bhikkhave puriso mahantaÑ aggikkhandhaÑ nibbÈpetukÈmo 
assa, so tattha sukkhÈni ceva tiÓÈni pakkhipeyya, sukkhÈni ca gomayÈni 
pakkhipeyya, sukkhÈni ca kaÔÔhÈni pakkhipeyya, mukhavÈtaÒca dadeyya, na 
ca paÑsukena okireyya, bhabbo nu kho so puriso mahantaÑ 
aggikkhandhaÑ nibbÈpetunti. No hetaÑ bhante. 

 Evameva kho bhikkhave yasmiÑ samaye uddhataÑ cittaÑ hoti, akÈlo 
tasmiÑ samaye dhammavicayasambojjha~gassa bhÈvanÈya, akÈlo 
vÊriyasambojjha~gassa bhÈvanÈya, akÈlo pÊtisambojjha~gassa bhÈvanÈya. 
TaÑ kissa hetu, uddhataÑ bhikkhave cittaÑ, taÑ etehi dhammehi 
duv|pasamayaÑ hoti. 

 YasmiÑ ca kho bhikkhave samaye uddhataÑ cittaÑ hoti, kÈlo tasmiÑ 
samaye passaddhisambojjha~gassa bhÈvanÈya, kÈlo 
samÈdhisambojjha~gassa bhÈvanÈya, kÈlo upekkhÈsambojjha~gassa 
bhÈvanÈya. TaÑ kissa hetu, uddhataÑ bhikkhave cittaÑ, taÑ etehi 
dhammehi suv|pasamayaÑ hoti. 

 SeyyathÈpi bhikkhave puriso mahantaÑ aggikkhandhaÑ nibbÈpetukÈmo 
assa, so tattha allÈni ceva tiÓÈni pakkhipeyya, allÈni ca gomayÈni 
pakkhipeyya, allÈni ca kaÔÔhÈni pakkhipeyya, udakavÈtaÒca dadeyya, 
paÑsukena ca okireyya, bhabbo nu kho puriso mahantaÑ aggikkhandhaÑ 
nibbÈpetunti. EvaÑ bhante. 

 Evameva kho bhikkhave yasmiÑ samaye uddhataÑ cittaÑ hoti, kÈlo 
tasmiÑ samaye passaddhisambojjha~gassa bhÈvanÈya, kÈlo 
samÈdhisambojjha~gassa bhÈvanÈya, kÈlo upekkhÈsambojjha~gassa 
bhÈvanÈya. TaÑ kissa hetu, uddhataÑ bhikkhave cittaÑ, taÑ etehi 
dhammehi suv|pasamayaÑ hoti. SatiÑ ca khvÈhaÑ bhikkhave sabbatthikaÑ 
vadÈmÊti.  . TatiyaÑ. 
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4. MettÈsahagatasutta 

 235. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Koliyesu viharati HaliddavasanaÑ nÈma 
KoliyÈnaÑ nigamo. Atha kho sambahulÈ bhikkh| pubbaÓhasamayaÑ 
nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya HaliddavasanaÑ piÓÉÈya pavisiÑsu. Atha kho 
tesaÑ bhikkh|naÑ etadahosi “atippago kho tÈva Haliddavasane piÓÉÈya 
carituÑ, yaÑn|na mayaÑ yena aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ ÈrÈmo 
tenupasa~kameyyÈmÈ”ti. 

 Atha kho te bhikkh| yena aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ ÈrÈmo 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ tehi aÒÒatitthiyehi paribbÈjakehi 
saddhiÑ sammodiÑsu, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ 
ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinne kho te bhikkh| aÒÒatitthiyÈ 
paribbÈjakÈ etadavocuÑ– 

 “SamaÓo Èvuso Gotamo sÈvakÈnaÑ evaÑ dhammaÑ deseti ‘etha tumhe 
bhikkhave paÒca nÊvaraÓe pahÈya cetaso upakkilese paÒÒÈya dubbalÊkaraÓe 
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 abyÈpajjena pharitvÈ viharatha. 
KaruÓÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ pharitvÈ viharatha. TathÈ dutiyaÑ. 
TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi 
sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ karuÓÈsahagatena cetasÈ vipulena 
mahaggatena appamÈÓena averena abyÈpajjena pharitvÈ viharatha. 
MuditÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ pharitvÈ viharatha. TathÈ dutiyaÑ. 
TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi 
sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ muditÈsahagatena cetasÈ vipulena 
mahaggatena appamÈÓena averena abyÈpajjena pharitvÈ viharatha. 
UpekkhÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ pharitvÈ viharatha. TathÈ dutiyaÑ. 
TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi 
sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ upekkhÈsahagatena cetasÈ vipulena 
mahaggatena appamÈÓena averena abyÈpajjena pharitvÈ viharathÈ’ti. 
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 Mayampi kho Èvuso sÈvakÈnaÑ evaÑ dhammaÑ desema ‘etha tumhe 
Èvuso paÒca nÊvaraÓe pahÈya cetaso upakkilese paÒÒÈya dubbalÊkaraÓe 
mettÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ pharitvÈ viharatha -pa- 
karuÓÈsahagatena cetasÈ. MuditÈsahagatena cetasÈ. UpekkhÈsahagatena 
cetasÈ ekaÑ disaÑ pharitvÈ viharatha. TathÈ dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ 
catutthaÑ. Iti uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi sabbattatÈya sabbÈvantaÑ 
lokaÑ upekkhÈsahagatena cetasÈ vipulena mahaggatena appamÈÓena 
averena abyÈpajjena pharitvÈ viharathÈ’ti. 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. Atha kho te bhikkh| Haliddavasane piÓÉÈya caritvÈ 
pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkantÈ yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisinnÈ kho te 
bhikkh| BhagavantaÑ etadavocuÑ– 

 “Idha mayaÑ bhante pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya 
Haliddavasane piÓÉÈya pavisimha, tesaÑ no bhante amhÈkaÑ etadahosi 
‘atippago kho tÈva Haliddavasane piÓÉÈya carituÑ, yaÑn|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 sÈvakÈnaÑ evaÑ dhammaÑ deseti ‘etha tumhe 
bhikkhave paÒca nÊvaraÓe pahÈya cetaso upakkilese paÒÒÈya dubbalÊkaraÓe 
mettÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ 
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pharitvÈ viharatha -pa- karuÓÈsahagatena cetasÈ -pa- muditÈsahagatena 
cetasÈ -pa- upekkhÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ pharitvÈ viharatha. TathÈ 
dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi 
sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ upekkhÈsahagatena cetasÈ vipulena 
mahaggatena appamÈÓena averena abyÈpajjena pharitvÈ viharathÈ’ti. 

 Mayampi kho Èvuso sÈvakÈnaÑ evaÑ dhammaÑ desema ‘etha tumhe 
Èvuso paÒca nÊvaraÓe pahÈya cetaso upakkilese paÒÒÈya dubbalÊkaraÓe 
mettÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ pharitvÈ viharatha -pa- 
karuÓÈsahagatena cetasÈ -pa- muditÈsahagatena cetasÈ -pa- 
upekkhÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ pharitvÈ viharatha. TathÈ dutiyaÑ. 
Tatha tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi 
sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ upekkhÈsahagatena cetasÈ vipulena 
mahaggatena appamÈÓena averena abyÈpajjena pharitvÈ viharathÈ’ti. 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”. 

 EvaÑvÈdino bhikkhave aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evamassu vacanÊyÈ 
“kathaÑ bhÈvitÈ panÈvuso mettÈcetovimutti kiÑgatikÈ hoti kiÑparamÈ 
kiÑphalÈ kiÑpariyosÈnÈ, kathaÑ bhÈvitÈ panÈvuso karuÓÈcetovimutti 
kiÑgatikÈ hoti kiÑparamÈ kiÑphalÈ kiÑpariyosÈnÈ, kathaÑ bhÈvitÈ 
panÈvuso muditÈcetovimutti kiÑgatikÈ hoti kiÑparamÈ kiÑphalÈ 
kiÑpariyosÈnÈ, kathaÑ bhÈvitÈ panÈvuso upekkhÈcetovimutti kiÑgatikÈ hoti 
kiÑparamÈ kiÑphalÈ kiÑpariyosÈnÈ”ti. EvaÑ puÔÔhÈ bhikkhave aÒÒatitthiyÈ 
paribbÈjakÈ na ceva sampÈyissanti, uttariÒca vighÈtaÑ Èpajjissanti. TaÑ 
kissa hetu, yathÈ taÑ bhikkhave avisayasmiÑ. NÈhaÑ taÑ bhikkhave 
passÈmi 
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sadevake loke samÈrake sabrahmake sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya 
sadevamanussÈya, yo imesaÑ paÒhÈnaÑ veyyÈkaraÓena cittaÑ ÈrÈdheyya 
aÒÒatra TathÈgatena vÈ TathÈgatasÈvakena vÈ ito vÈ pana sutvÈ. 

 KathaÑ bhÈvitÈ ca bhikkhave mettÈcetovimutti kiÑgatikÈ hoti 
kiÑparamÈ kiÑphalÈ kiÑpariyosÈnÈ, idha bhikkhave bhikkhu 
mettÈsahagataÑ satisambojjha~gaÑ bhÈveti -pa- mettÈsahagataÑ 
upekkhÈsambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ 
nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. So sace Èka~khati “appaÔik|le 
paÔik|lasaÒÒÊ vihareyyan”ti, paÔik|lasaÒÒÊ tattha viharati. Sace Èka~khati 
“paÔik|le appaÔik|lasaÒÒÊ vihareyyan”ti, appaÔik|lasaÒÒÊ tattha viharati. Sace 
Èka~khati “appaÔik|le ca paÔik|le ca paÔik|lasaÒÒÊ vihareyyan”ti, 
paÔik|lasaÒÒÊ tattha viharati. Sace Èka~khati “paÔik|le ca appaÔik|le ca 
appaÔik|lasaÒÒÊ vihareyyan”ti, appaÔik|lasaÒÒÊ tattha viharati. Sace 
Èka~khati “appaÔik|laÒca paÔik|laÒca tadubhayaÑ abhinivajjetvÈ upekkhako 
vihareyyaÑ sato sampajÈno”ti, upekkhako ca tattha viharati sato sampajÈno. 
SubhaÑ vÈ kho pana vimokkhaÑ upasampajja viharati, subhaparamÈhaÑ 
bhikkhave mettÈcetovimuttiÑ vadÈmi idhapaÒÒassa bhikkhuno 
uttarivimuttiÑ appaÔivijjhato. 

 KathaÑ bhÈvitÈ ca bhikkhave karuÓÈcetovimutti kiÑgatikÈ hoti 
kiÑparamÈ kiÑphalÈ kiÑpariyosÈnÈ, idha bhikkhave bhikkhu 
karuÓÈsahagataÑ satisambojjha~gaÑ bhÈveti -pa- karuÓÈsahagataÑ 
upekkhÈsambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ 
nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. So sace Èka~khati “appaÔik|le 
paÔik|lasaÒÒÊ vihareyyan”ti, paÔik|lasaÒÒÊ tattha viharati -pa-. Sace 
Èka~khati “appaÔik|laÒca paÔik|laÒca tadubhayaÑ abhinivajjetvÈ upekkhako 
vihareyyaÑ sato sampajÈno”ti, upekkhako tattha viharati sato sampajÈno. 
Sabbaso vÈ pana r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ 
nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ “ananto ÈkÈso”ti ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ 
upasampajja viharati, ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaparamÈhaÑ bhikkhave 
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karuÓÈcetovimuttiÑ vadÈmi idhapaÒÒassa bhikkhuno uttarivimuttiÑ 
appaÔivijjhato. 

 KathaÑ bhÈvitÈ ca bhikkhave muditÈcetovimutti kiÑgatikÈ hoti 
kiÑparamÈ kiÑphalÈ kiÑpariyosÈnÈ, idha bhikkhave bhikkhu 
muditÈsahagataÑ satisambojjha~gaÑ bhÈveti -pa- muditÈsahagataÑ 
upekkhÈsambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ 
nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. So sace Èka~khati “appaÔik|le 
paÔik|lasaÒÒÊ vihareyyan”ti, paÔik|lasaÒÒÊ tattha viharati -pa-. Sace 
Èka~khati “appaÔik|laÒca paÔik|laÒca tadubhayaÑ abhinivajjetvÈ upekkhako 
vihareyyaÑ sato sampajÈno”ti, upekkhako tattha viharati sato sampajÈno. 
Sabbaso vÈ pana ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “anantaÑ viÒÒÈÓan”ti 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati, viÒÒÈÓaÒcÈyatanaparamÈhaÑ 
bhikkhave muditÈcetovimuttiÑ vadÈmi idhapaÒÒassa bhikkhuno 
uttarivimuttiÑ appaÔivijjhato. 

 KathaÑ bhÈvitÈ ca bhikkhave upekkhÈcetovimutti kiÑgatikÈ hoti 
kiÑparamÈ kiÑphalÈ kiÑpariyosÈnÈ, idha bhikkhave bhikkhu 
upekkhÈsahagataÑ satisambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ 
virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ -pa- upekkhÈsahagataÑ 
upekkhÈsambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ 
nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. So sace Èka~khati “appaÔik|le 
paÔik|lasaÒÒÊ vihareyyan”ti, paÔik|lasaÒÒÊ tattha viharati. Sace Èka~khati 
“paÔik|le appaÔik|lasaÒÒÊ vihareyyan”ti, appaÔik|lasaÒÒÊ tattha viharati. Sace 
Èka~khati “appaÔik|le ca paÔik|le ca paÔik|lasaÒÒÊ vihareyyan”ti, 
paÔik|lasaÒÒÊ tattha viharati. Sace Èka~khati “paÔik|le ca appaÔik|le ca 
appaÔik|lasaÒÒÊ vihareyyan”ti, appaÔik|lasaÒÒÊ tattha viharati. Sace 
Èka~khati “appaÔik|laÒca paÔik|laÒca tadubhayaÑ abhinivajjetvÈ upekkhako 
vihareyyaÑ sato sampajÈno”ti, upekkhako tattha viharati sato samphajÈno. 
Sabbaso vÈ pana viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharati, ÈkiÒcaÒÒÈyatanaparamÈhaÑ 
bhikkhave upekkhÈcetovimuttiÑ vadÈmi idhapaÒÒassa bhikkhuno 
uttarivimuttaÑ appaÔivijjhatoti.  . CatutthaÑ. 
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5. Sa~gÈravasutta 

 236. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho Sa~gÈravo brÈhmaÓo yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho Sa~gÈravo brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca– 

 “Ko nu kho bho Gotama hetu ko paccayo, yenekadÈ dÊgharattaÑ 
sajjhÈyakatÈpi mantÈ nappaÔibhanti, pageva asajjhÈyakatÈ. Ko pana bho 
Gotama hetu ko paccayo, yenekadÈ dÊgharattaÑ asajjhÈyakatÈpi mantÈ 
paÔibhanti, pageva sajjhÈyakatÈ”ti. 

 YasmiÑ kho brÈhmaÓa samaye kÈmarÈgapariyuÔÔhitena cetasÈ viharati 
kÈmarÈgaparetena, uppannassa ca kÈmarÈgassa nissaraÓaÑ yathÈbh|taÑ 
nappajÈnÈti. Attatthampi tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ na jÈnÈti na passati, 
paratthampi tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ na jÈnÈti na passati, 
ubhayatthampi tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ na jÈnÈti na passati, 
dÊgharattaÑ sajjhÈyakatÈpi mantÈ nappaÔibhanti, pageva asajjhÈyakatÈ. 
SeyyathÈpi brÈhmaÓa udapatto saÑsaÔÔho lÈkhÈya vÈ haliddiyÈ vÈ nÊliyÈ vÈ 
maÒjiÔÔhÈya vÈ tattha cakkhumÈ puriso sakaÑ mukhanimittaÑ 
paccavekkhamÈno yathÈbh|taÑ na jÈneyya na passeyya. Evameva kho 
brÈhmaÓa yasmiÑ samaye kÈmarÈgapariyuÔÔhitena cetasÈ viharati 
kÈmarÈgaparetena, uppannassa ca kÈmarÈgassa nissaraÓaÑ yathÈbh|taÑ 
nappajÈnÈti. Attatthampi tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ na jÈnÈti na passati, 
paratthampi -pa- ubhayatthampi tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ na jÈnÈti na 
passati, dÊgharattaÑ sajjhÈyakatÈpi mantÈ nappaÔibhanti, pageva 
asajjhÈyakatÈ. 

 Puna caparaÑ brÈhmaÓa yasmiÑ samaye byÈpÈdapariyuÔÔhitena cetasÈ 
viharati byÈpÈdaparetena, uppannassa ca byÈpÈdassa nissaraÓaÑ 
yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. Attatthampi tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ na jÈnÈti 
na passati, paratthampi -pa- ubhayatthampi tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ na 
jÈnÈti na passati, dÊgharattaÑ sajjhÈyakatÈpi mantÈ nappaÔibhanti, pageva 
asajjhÈyakatÈ. SeyyathÈpi brahmaÓa udapatto agginÈ santatto pakkuthito1  
______________________________________________________________ 
 1. Pakkudhito (Ka), ukkaÔÔhito (SÊ), ukkuÔÔhito (SyÈ) 
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usmudakajÈto1, tattha cakkhumÈ puriso sakaÑ mukhanimittaÑ 
paccavekkhamÈno yathÈbh|taÑ na jÈneyya na passeyya. Evameva kho 
brÈhmaÓa yasmiÑ samaye byÈpÈdapariyuÔÔhitena cetasÈ viharati 
byÈpÈdaparetena. Uppannassa ca byÈpÈdassa nissaraÓaÑ yathÈbh|taÑ 
nappajÈnÈti. Attatthampi tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ na jÈnÈti na passati, 
paratthampi tasmiÑ samaye -pa- ubhayatthampi tasmiÑ samaye 
yathÈbh|taÑ na jÈnÈti na passati, dÊgharattaÑ sajjhÈyakatÈpi mantÈ 
nappaÔibhanti, pageva asajjhÈyakatÈ. 

 Puna caparaÑ brÈhmaÓa yasmiÑ samaye thinamiddhapariyuÔÔhitena 
cetasÈ viharati thinamiddhaparetena, uppannassa ca thinamiddhassa 
nissaraÓaÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. Attatthampi tasmiÑ samaye 
yathÈbh|taÑ na jÈnÈti na passati, paratthampi -pa- ubhayatthampi tasmiÑ 
samaye yathÈbh|taÑ na jÈnÈti na passati, dÊgharattaÑ sajjhÈyakatÈpi mantÈ 
nappaÔibhanti, pageva asajjhÈyakatÈ. 

 SeyyathÈpi brÈhmaÓa udapatto sevÈlapaÓakapariyonaddho, tattha 
cakkhumÈ puriso sakaÑ mukhanimittaÑ paccavekkhamÈno yathÈbh|taÑ na 
jÈneyya na passeyya. Evameva kho brÈhmaÓa yasmiÑ samaye 
thinamiddhapariyuÔÔhitena cetasÈ viharati thinamiddhaparetena, uppannassa 
ca thinamiddhassa nissaraÓaÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. Attatthampi 
tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ na jÈnÈti na passati, paratthampi -pa- 
ubhayatthampi tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ na jÈnÈti na passati, 
dÊgharattaÑ sajjhÈyakatÈpi mantÈ nappaÔibhanti, pageva asajjhÈyakatÈ. 

 Puna caparaÑ brÈhmaÓa yasmiÑ samaye 
uddhaccakukkuccapariyuÔÔhitena cetasÈ viharati uddhaccakukkuccaparetena, 
uppannassa ca uddhaccakukkuccassa nissaraÓaÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. 
Attatthampi tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ na jÈnÈti na passati, paratthampi 
-pa- ubhayatthampi tasmiÑ sameye yathÈbh|taÑ na jÈnÈti na passati, 
dÊgharattaÑ sajjhÈyakatÈpi mantÈ nappaÔibhanti, pageva asajjhÈyakatÈ. 

 SeyyathÈpi brÈhmaÓa udapatto vÈterito calito bhanto |mijÈto, tattha 
cakkhumÈ puriso sakaÑ mukhanimittaÑ paccavekkhamÈno 
______________________________________________________________ 
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yathÈbh|taÑ na jÈneyya na passeyya. Evameva kho brÈhmaÓa yasmiÑ 
samaye uddhaccakukkuccapariyuÔÔhitena cetasÈ viharati 
uddhaccakukkuccaparetena, uppannassa ca uddhaccakukkuccassa 
nissaraÓaÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. Attatthampi tasmiÑ samaye 
yathÈbh|taÑ na jÈnÈti na passati, paratthampi -pa- ubhayatthampi tasmiÑ 
samaye yathÈbh|taÑ na jÈnÈti na passati, dÊgharattaÑ sajjhÈyakatÈpi mantÈ 
nappaÔibhanti, pageva asajjhÈyakatÈ. 

 Puna caparaÑ brÈhmaÓa yasmiÑ samaye vicikicchÈpariyuÔÔhitena 
cetasÈ viharati vicikicchÈparetena, uppannÈya ca vicikicchÈya nissaraÓaÑ 
yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. Attatthampi tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ na jÈnÈti 
na passati, paratthampi -pa- ubhayatthampi -pa- dÊgharattaÑ sajjhÈyakatÈpi 
mantÈ nappaÔibhanti, pageva asajjhayakatÈ. 

 SeyyathÈpi brÈhmaÓa udapatto Èvilo luÄito kalalÊbh|to andhakÈre 
nikkhitto, tattha cakkhumÈ puriso sakaÑ mukhanimittaÑ paccavekkhamÈno 
yathÈbh|taÑ na jÈneyya na passeyya. Evameva kho brÈhmaÓa yasmiÑ 
samaye vicikicchÈpariyuÔÔhitena cetasÈ viharati vicikicchÈparetena, 
uppannÈya ca vicikicchÈya nissaraÓaÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. 
Attatthampi tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ na jÈnÈti na passati, paratthampi 
tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ na jÈnÈti na passati, ubhayatthampi tasmiÑ 
samaye yathÈbh|taÑ na jÈnÈti na passati, dÊgharattaÑ sajjhÈyakatÈpi mantÈ 
nappaÔibhanti, pagena asajjhÈyakatÈ. AyaÑ kho brÈhmaÓa hetu ayaÑ 
paccayo, yenekadÈ dÊgharattaÑ sajjhÈyakatÈpi mantÈ nappaÔibhanti, pageva 
asajjhÈyakatÈ. 

 YasmiÑ ca kho brÈhmaÓa samaye na kÈmarÈgapariyuÔÔhitena cetasÈ 
viharati na kÈmarÈgaparetena, uppannassa ca kÈmarÈgassa nissaraÓaÑ 
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Attatthampi tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ jÈnÈti 
passati, paratthampi tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ jÈnÈti passati, 
ubhayatthampi tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ jÈnÈti passati, dÊgharattaÑ 
asajjhÈyakatÈpi mantÈ paÔibhanti, pageva sajjhÈyakatÈ. 
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 SeyyathÈpi brÈhmaÓa udapatto asaÑsaÔÔho lÈkhÈya vÈ haliddiyÈ vÈ 
nÊliyÈ vÈ maÒjiÔÔhÈya vÈ, tattha cakkhumÈ puriso sakaÑ mukhanimittaÑ 
paccavekkhamÈno yathÈbh|taÑ jÈneyya passeyya. Evameva kho brÈhmaÓa 
yasmiÑ samaye na kÈmarÈgapariyuÔÔhitena cetasÈ viharati na 
kÈmarÈgaparetena, uppannassa ca kÈmarÈgassa nissaraÓaÑ yathÈbh|taÑ 
pajÈnÈti -pa-. 

 Puna caparaÑ brÈhmaÓa yasmiÑ samaye na byÈpÈdapariyuÔÔhitena 
cetasÈ viharati na byÈpÈdaparetena, uppannassa ca byÈpÈdassa nissaraÓaÑ 
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Attatthampi tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ jÈnÈti 
passati, paratthampi -pa- ubhayatthampi -pa- dÊgharattaÑ asajjhÈyakatÈpi 
mantÈ paÔibhanti, pageva sajjhÈyakatÈ. 

 SeyyathÈpi brÈhmaÓa udapatto na agginÈ santatto na pakkuthito na 
usmudakajÈto, tattha cakkhumÈ puriso sakaÑ mukhanimittaÑ 
paccavekkhamÈno yathÈbh|taÑ jÈneyya passeyya. Evameva kho brÈhmaÓa 
yasmiÑ samaye na byÈpÈdapariyuÔÔhitena cetasÈ viharati na 
byÈpÈdaparetena, uppannassa ca byÈpÈdassa nissaraÓaÑ yathÈbh|taÑ 
pajÈnÈti. Attatthampi tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ jÈnÈti passati, 
paratthampi -pa- ubhayatthampi -pa- dÊgharattaÑ asajjhÈyakatÈpi mantÈ 
paÔibhanti, pageva sajjhÈyakatÈ. 

 Puna caparaÑ brÈhmaÓa yasmiÑ samaye na thinamiddhapariyuÔÔhitena 
cetasÈ viharati na thinamiddhaparetena, uppannassa ca thinamiddhassa 
nissaraÓaÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Attatthampi tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ 
jÈnÈti passati, paratthampi -pa- ubhayatthampi -pa- dÊgharattaÑ 
asajjhÈyakatÈpi mantÈ paÔibhanti, pageva sajjhÈyakatÈ. 

 SeyyathÈpi brÈhmaÓa udapatto na sevÈlapaÓakapariyonaddho, tattha 
cakkhumÈ puriso sakaÑ mukhanimittaÑ paccavekkhamÈno yathÈbh|taÑ 
jÈneyya passeyya. Evameva kho brÈhmaÓa yasmiÑ samaye na 
thinamiddhapariyuÔÔhitena cetasÈ viharati na thinamiddhaparetena, 
uppannassa ca thinamiddhassa nissaraÓaÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. 
Attatthampi tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ jÈnÈti passati, paratthampi -pa- 
ubhayatthampi -pa- dÊgharattaÑ asajjhÈyakatÈpi mantÈ paÔibhanti, pageva 
sajjhÈyakatÈ. 
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 Puna caparaÑ brÈhmaÓa yasmiÑ samaye na 
uddhaccakukkuccapariyuÔÔhitena cetasÈ viharati na 
uddhaccakukkuccaparetena, uppannassa ca uddhaccakukkuccassa 
nissaraÓaÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Attatthampi tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ 
jÈnÈti passati, paratthampi -pa- ubhayatthampi -pa- dÊgharattaÑ 
asajjhÈyakatÈpi mantÈ paÔibhanti, pageva sajjhÈyakatÈ. 

 SeyyathÈpi brÈhmaÓa udapatto na vÈterito na calito na bhanto na 
|mijÈto, tattha cakkhumÈ puriso sakaÑ mukhanimittaÑ paccavekkhamÈno 
yathÈbh|taÑ jÈneyya passeyya. Evameva kho brÈhmaÓa yasmiÑ samaye na 
uddhaccakukkuccapariyuÔÔhitena cetasÈ viharati na 
uddhaccakukkuccaparetena, uppannassa ca uddhaccakukkuccassa 
nissaraÓaÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Attatthampi tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ 
jÈnÈti passati, paratthampi -pa- ubhayatthampi -pa- dÊgharattaÑ 
asajjhÈyakatÈpi mantÈ paÔibhanti, pageva sajjhÈyakatÈ. 

 Puna caparaÑ brÈhmaÓa yasmiÑ samaye na vicikicchÈpariyuÔÔhitena 
cetasÈ viharati na vicikicchÈparetena, uppannÈya ca vicikicchÈya nissaraÓaÑ 
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti1. Attatthampi tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ jÈnÈti 
passati, paratthampi tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ jÈnÈti passati, 
ubhayatthampi tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ jÈnÈti passati, dÊgharattaÑ 
asajjhÈyakatÈpi mantÈ paÔibhanti, pageva sajjhÈyakatÈ. 

 SeyyathÈpi brÈhmaÓa udapatto accho vippasanno anÈvilo Èloke 
nikkhitto, tattha cakkhumÈ puriso sakaÑ mukhanimittaÑ paccavekkhamÈno 
yathÈbh|taÑ jÈneyya passeyya. Evameva kho brÈhmaÓa yasmiÑ samaye na 
vicikicchÈpariyuÔÔhitena cetasÈ viharati na vicikicchÈparetena, uppannÈya ca 
vicikicchÈya nissaraÓaÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, attatthampi tasmiÑ samaye 
yathÈbh|taÑ jÈnÈti passati, paratthampi tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ jÈnÈti 
passati, ubhayatthampi tasmiÑ samaye yathÈbh|taÑ jÈnÈti passati, 
dÊgharattaÑ asajjhÈyakatÈpi mantÈ paÔibhanti, pageva sajjhÈyakatÈ. AyaÑ 
kho brÈhmaÓa hetu ayaÑ paccayo, yenekadÈ dÊgharattaÑ asajjhÈyakatÈpi 
mantÈ paÔibhanti, pageva sajjhÈyakatÈ. 
______________________________________________________________ 
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 Sattime brÈhmaÓa bojjha~gÈ anÈvaraÓÈ anÊvaraÓÈ cetaso anupakkilesÈ 
bhÈvitÈ bahulÊkatÈ vijjÈvimuttiphalasacchikiriyÈya saÑvattanti. Katame 
satta, satisambojjha~go kho brÈhmaÓa anÈvaraÓo anÊvaraÓo cetaso 
anupakkileso bhÈvito bahulÊkato vijjÈvimuttiphalasacchikiriyÈya saÑvattati 
-pa- upekkhÈsambojjha~go kho brÈhmaÓa anÈvaraÓo anÊvaraÓo cetaso 
anupakkileso bhÈvito bahulÊkato vijjÈvimuttiphalasacchi kiriyÈya saÑvattati. 
Ime kho brÈhmaÓa satta bojjha~gÈ anÈvaraÓÈ anÊvaraÓÈ cetaso anupakkilesÈ 
bhÈvitÈ bahulÊkatÈ vijjÈvimuttiphalasacchikiriyÈya saÑvattantÊti. EvaÑ vutte 
Sa~gÈravo brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca “abhikkantaÑ bho Gotama 
-pa- upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ Gotamo dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ 
gatan”ti. PaÒcamaÑ. 
 

6. Abhayasutta 

 237. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati 
Gijjhak|Ôe pabbate. Atha kho Abhayo rÈjakumÈro yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho Abhayo rÈjakumÈro BhagavantaÑ etadavoca 
“p|raÓo bhante Kassapo evamÈha natthi hetu natthi paccayo aÒÒÈÓÈya 
adassanÈya, ahetu appaccayo1 aÒÒÈÓaÑ adassanaÑ hoti. Natthi hetu natthi 
paccayo ÒÈÓÈya dassanÈya, ahetu appaccayo ÒÈÓaÑ dassanaÑ hotÊ”ti. Idha 
BhagavÈ kimÈhÈti. Atthi rÈjakumÈra hetu atthi paccayo aÒÒÈÓÈya 
adassanÈya, sahetu sappaccayo2 aÒÒÈÓaÑ adassanaÑ hoti. Atthi rÈjakumÈra 
hetu atthi paccayo ÒÈÓÈya dassanÈya, sahetu sappaccayo ÒÈÓaÑ dassanaÑ 
hotÊti. 

 Katamo pana bhante hetu katamo paccayo aÒÒÈÓÈya adassanÈya, 
kathaÑ sahetu sappaccayo aÒÒÈÓaÑ adassanaÑ hotÊti. YasmiÑ kho 
rÈjakumÈra samaye kÈmarÈgapariyuÔÔhitena cetasÈ viharati 
kÈmarÈgaparetena, uppannassa ca kÈmarÈgassa nissaraÓaÑ yathÈbh|taÑ na 
jÈnÈti na passati. Ayampi kho rÈjakumÈra hetu 
______________________________________________________________ 
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ayaÑ paccayo aÒÒÈÓÈya adassanÈya, evampi sahetu sappaccayo aÒÒÈÓaÑ 
adassanaÑ hoti. 

 Puna caparaÑ rÈjakumÈra yasmiÑ samaye byÈpÈdapariyuÔÔhitena cetasÈ 
viharati byÈpÈdaparetena -pa- thinamiddhapariyuÔÔhitena -pa- 
uddhaccakukkuccapariyuÔÔhitena -pa- vicikicchÈpariyuÔÔhitena cetasÈ 
viharati vicikicchÈparetena, uppannÈya ca vicikicchÈya nissaraÓaÑ 
yathÈbh|taÑ na jÈnÈti na passati. Ayampi kho rÈjakumÈra hetu ayaÑ 
paccayo aÒÒÈÓÈya adassanÈya, evampi sahetu sappaccayo aÒÒÈÓaÑ 
adassanaÑ hotÊti. 

 Ko nÈmÈyaÑ bhante dhammapariyÈyoti. NÊvaraÓÈ nÈmete rÈjakumÈrÈti. 
Taggha BhagavÈ nÊvaraÓÈ, taggha Sugata nÊvaraÓÈ, ekamekenapi kho bhante 
nÊvaraÓena abhibh|to yathÈbh|taÑ na jÈneyya na passeyya, ko pana vÈdo 
paÒcahi nÊvaraÓehi. 

  Katamo pana bhante hetu katamo paccayo ÒÈÓÈya dassanÈya, kathaÑ 
sahetu sappaccayo ÒÈÓaÑ dassanaÑ hotÊti. Idha rÈjakumÈra bhikkhu 
satisambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ 
vossaggapariÓÈmiÑ, so satisambojjha~gaÑ bhÈvitena cittena yathÈbh|taÑ 
jÈnÈti passati. Ayampi kho rÈjakumÈra hetu ayaÑ paccayo ÒÈÓÈya 
dassanÈya, evampi sahetu sappaccayo ÒÈÓaÑ dassanaÑ hoti. 

 Puna caparaÑ rÈjakumÈra bhikkhu -pa- upekkhÈsambojjha~gaÑ bhÈveti 
vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ, so 
upekkhÈsambojjha~gaÑ bhÈvitena cittena yathÈbh|taÑ jÈnÈti passati. 
Ayampi kho rÈjakumÈra hetu ayaÑ paccayo ÒÈÓÈya dassanÈya, evaÑ sahetu 
sappaccayo ÒÈÓaÑ dassanaÑ hotÊti. 

 Ko nÈmÈyaÑ bhante dhammapariyÈyoti. Bojjha~gÈ nÈmete 
rÈjakumÈrÈti. Taggha BhagavÈ bojjha~gÈ, taggha Sugata bojjha~gÈ, 
ekamekenapi kho bhante bojjha~gena samannÈgato yathÈbh|taÑ jÈneyya 
passeyya, ko pana vÈdo sattahi bojjha~gehi. Yopi me bhante Gijjhak|ÔaÑ 
pabbataÑ 
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Èrohantassa kÈyakilamatho cittakilamatho, sopi me paÔippassaddho, 
dhammo ca me abhisamitoti.  . ChaÔÔhaÑ. 

SÈkacchavaggo chaÔÔho. 
 

TassuddÈnaÑ 

   ŒhÈrÈ PariyÈyamaggi, MettaÑ Sa~gÈravena ca. 
   Abhayo pucchito paÒhaÑ, Gijjhak|Ôamhi pabbateti. 

_____ 
 

7. ŒnÈpÈnavagga 
 

1. AÔÔhikamahapphalasutta 

 238. SÈvatthinidÈnaÑ. AÔÔhikasaÒÒÈ bhikkhave bhÈvitÈ bahulÊkatÈ 
mahapphalÈ hoti mahÈnisaÑsÈ. KathaÑ bhÈvitÈ ca bhikkhave aÔÔhikasaÒÒÈ 
kathaÑ bahulÊkatÈ mahapphalÈ hoti mahÈnisaÑsÈ, idha bhikkhave bhikkhu 
aÔÔhikasaÒÒÈsahagataÑ satisambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ 
virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ -pa- 
aÔÔhikasaÒÒÈsahagataÑ upekkhÈsambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ 
virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. EvaÑ bhÈvitÈ kho 
bhikkhave aÔÔhikasaÒÒÈ evaÑ bahulÊkatÈ mahapphalÈ hoti mahÈnisaÑsÈti. 
 

AÒÒataraphalasutta 

 AÔÔhikasaÒÒÈya bhikkhave bhÈvitÈya bahulÊkatÈya dvinnaÑ phalÈnaÑ 
aÒÒataraÑ phalaÑ pÈÔika~khaÑ, diÔÔheva dhamme aÒÒÈ, sati vÈ upÈdisese 
anÈgÈmitÈ. KathaÑ bhÈvitÈya ca kho bhikkhave aÔÔhikasaÒÒÈya kathaÑ 
bahulÊkatÈya dvinnaÑ phalÈnaÑ aÒÒataraÑ phalaÑ pÈÔika~khaÑ diÔÔheva 
dhamme aÒÒÈ, sati vÈ upÈdisese anÈgÈmitÈ, idha bhikkhave bhikkhu 
aÔÔhikasaÒÒÈsahagataÑ satisambojjha~gaÑ bhÈveti -pa- 
aÔÔhikasaÒÒÈsahagataÑ upekkhÈsambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ 
virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. EvaÑ bhÈvitÈya kho 
bhikkhave aÔÔhikasaÒÒÈya evaÑ 
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bahulÊkatÈya dvinnaÑ phalÈnaÑ aÒÒataraÑ phalaÑ pÈÔika~khaÑ diÔÔheva 
dhamme aÒÒÈ, sati vÈ upÈdisese anÈgÈmitÈti. 
 

Mahatthasutta 

 AÔÔhikasaÒÒÈ bhikkhave bhÈvitÈ bahulÊkatÈ mahato atthÈya saÑvattati. 
KathaÑ bhÈvitÈ ca bhikkhave aÔÔhikasaÒÒÈ kathaÑ bahulÊkatÈ mahato 
atthÈya saÑvattati, idha bhikkhave bhikkhu aÔÔhikasaÒÒÈsahagataÑ 
satisambojjha~gaÑ bhÈveti -pa- aÔÔhikasaÒÒÈsahagataÑ 
upekkhÈsambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ 
nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. EvaÑ bhÈvitÈ kho bhikkhave 
aÔÔhikasaÒÒÈ evaÑ bahulÊkatÈ mahato atthÈya saÑvattatÊti. 
 

Yogakkhemasutta 

 AÔÔhikasaÒÒÈ bhikkhave bhÈvitÈ bahulÊkatÈ mahato yogakkhemÈya 
saÑvattati. KathaÑ bhÈvitÈ ca bhikkhave aÔÔhikasaÒÒÈ kathaÑ bahulÊkatÈ 
mahato yogakkhemÈya saÑvattati, idha bhikkhave bhikkhu 
aÔÔhikasaÒÒÈsahagataÑ satisambojjha~gaÑ bhÈveti -pa- 
aÔÔhikasaÒÒÈsahagataÑ upekkhÈsambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ 
virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. EvaÑ bhÈvitÈ kho 
bhikkhave aÔÔhikasaÒÒÈ evaÑ bahulÊkatÈ mahato yogakkhemÈya 
saÑvattatÊti. 
 

SaÑvegasutta 

 AÔÔhikasaÒÒÈ bhikkhave bhÈvitÈ bahulÊkatÈ mahato saÑvegÈya 
saÑvattati. KathaÑ bhÈvitÈ ca bhikkhave aÔÔhikasaÒÒÈ kathaÑ bahulÊkatÈ 
mahato saÑvegÈya saÑvattati, idha bhikkhave bhikkhu 
aÔÔhikasaÒÒÈsahagataÑ satisambojjha~gaÑ bhÈveti -pa- 
aÔÔhikasaÒÒÈsahagataÑ upekkhÈsambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ 
virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. EvaÑ bhÈvitÈ kho 
bhikkhave aÔÔhikasaÒÒÈ evaÑ bahulÊkatÈ mahato saÑvegÈya saÑvattatÊti. 
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PhÈsuvihÈrasutta 

 AÔÔhikasaÒÒÈ bhikkhave bhÈvitÈ bahulÊkatÈ mahato phÈsuvihÈrÈya 
saÑvattati. KathaÑ bhÈvitÈ ca bhikkhave aÔÔhikasaÒÒÈ kathaÑ bahulÊkatÈ 
mahato phÈsuvihÈrÈya saÑvattati, idha bhikkhave bhikkhu 
aÔÔhikasaÒÒÈsahagataÑ satisambojjha~gaÑ bhÈveti -pa- 
aÔÔhikasaÒÒÈsahagataÑ upekkhÈsambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ 
virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. EvaÑ bhÈvitÈ kho 
bhikkhave aÔÔhikasaÒÒÈ evaÑ bahulÊkatÈ mahato phÈsuvihÈrÈya saÑvattatÊti.  
. PaÔhamaÑ. 
 

2. PuÄavakasutta 

 239. PuÄavakasaÒÒÈ1 bhikkhave bhÈvitÈ -pa-.  . DutiyaÑ. 
 

3. VinÊlakasutta 

 240. VinÊlakasaÒÒÈ bhikkhave -pa-. TatiyaÑ. 
 

4. Vicchiddakasutta 

 241. VicchiddakasaÒÒÈ bhikkhave -pa-.  . CatutthaÑ. 
 

5. UddhumÈtakasutta 

 242. UddhumÈtakasaÒÒÈ bhikkhave -pa-.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. MettÈsutta 

 243. MettÈ bhikkhave bhÈvitÈ -pa-.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. KaruÓÈsutta 

 244. KaruÓÈ bhikkhave bhÈvitÈ -pa-.  . SattamaÑ. 
 

8. MuditÈsutta 

 245. MuditÈ bhikkhave bhÈvitÈ -pa-.  . AÔÔhamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. PuÄuvakasaÒÒÈ (Ka) 
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9. UpekkhÈsutta 

 246. UpekkhÈ bhikkhave bhÈvitÈ -pa-.  . NavamaÑ. 
 

10. ŒnÈpÈnasutta 

 247. ŒnÈpÈnassati bhikkhave bhÈvitÈ -pa-.  . DasamaÑ. 

ŒnÈpÈnavaggo sattamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

 AÔÔhika PuÄavakaÑ VinÊlakaÑ, VicchiddakaÑ UddhumÈtena paÒcamaÑ. 
 MettÈ KaruÓÈ MuditÈ, UpekkhÈ ŒnÈpÈnena te dasÈti. 

_____ 
 

8. Nirodhavagga 
 

1. Asubhasutta 

 248. AsubhasaÒÒÈ bhikkhave -pa-.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. MaraÓasutta 

 249. MaraÓasaÒÒÈ bhikkhave -pa-.  . DutiyaÑ. 
 

3. ŒhÈrepaÔik|lasutta 

 250. ŒhÈre paÔik|lasaÒÒÈ bhikkhave -pa-. TatiyaÑ. 
 

4. Anabhiratisutta 

 251. Sabbaloke anabhiratisaÒÒÈ bhikkhave -pa-.  . CatutthaÑ. 
 

 5. Aniccasutta 

 252. AniccasaÒÒÈ bhikkhave -pa-.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. Dukkhasutta 

 253. Anicce dukkhasaÒÒÈ bhikkhave -pa-.  . ChaÔÔhaÑ. 
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7. Anattasutta 

 254. Dukkhe anattasaÒÒÈ bhikkhave -pa-.  . SattamaÑ. 
 

8. PahÈnasutta 

 255. PahÈnasaÒÒÈ bhikkhave -pa-.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. VirÈgasutta 

 256. VirÈgasaÒÒÈ bhikkhave -pa-.  . NavamaÑ. 
 

10. Nirodhasutta 

 257. NirodhasaÒÒÈ bhikkhave bhÈvitÈ bahulÊkatÈ mahapphalÈ hoti 
mahÈnisaÑsÈ. KathaÑ bhÈvitÈ ca bhikkhave nirodhasaÒÒÈ kathaÑ 
bahulÊkatÈ mahapphalÈ hoti mahÈnisaÑsÈ, idha bhikkhave bhikkhu 
nirodhasaÒÒÈsahagataÑ satisambojjha~gaÑ bhÈveti -pa- 
nirodhasaÒÒÈsahagataÑ upekkhÈsambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ 
virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. EvaÑ bhÈvitÈ kho 
bhikkhave nirodhasaÒÒÈ evaÑ bahulÊkatÈ mahapphalÈ hoti mahÈnisaÑsÈti. 

 NirodhasaÒÒÈya bhikkhave bhÈvitÈya bahulÊkatÈya dvinnaÑ phalÈnaÑ 
aÒÒataraÑ phalaÑ pÈÔika~khaÑ diÔÔheva dhamme aÒÒÈ, sati vÈ upÈdisese 
anÈgÈmitÈ. KathaÑ bhÈvitÈya bhikkhave nirodhasaÒÒÈya kathaÑ 
bahulÊkatÈya dvinnaÑ phalÈnaÑ aÒÒataraÑ phalaÑ pÈÔika~khaÑ diÔÔheva 
dhamme aÒÒÈ, sati vÈ upÈdisese anÈgÈmitÈ, idha bhikkhave bhikkhu 
nirodhasaÒÒÈsahagataÑ satisambojjha~gaÑ bhÈveti -pa- 
nirodhasaÒÒÈsahagataÑ upekkhÈsambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ 
virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. EvaÑ bhÈvitÈya kho 
bhikkhave nirodhasaÒÒÈya evaÑ bahulÊkatÈya dvinnaÑ phalÈnaÑ aÒÒataraÑ 
phalaÑ pÈÔika~khaÑ diÔÔheva dhamme aÒÒÈ, sati vÈ upÈdisese anÈgÈmitÈti. 

 NirodhasaÒÒÈ bhikkhave bhÈvitÈ bahulÊkatÈ mahato atthÈya saÑvattati, 
mahato yogakkhemÈya saÑvattati, mahato saÑvegÈya saÑvattati, mahato 
phÈsuvihÈrÈya saÑvattati. KathaÑ bhÈvitÈ ca bhikkhave nirodhasaÒÒÈ 
kathaÑ bahulÊkatÈ mahato atthÈya saÑvattati, mahato 
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yogakkhemÈya saÑvattati, mahato saÑvegÈya saÑvattati, mahato 
phÈsuvihÈrÈya saÑvattati. Idha bhikkhave bhikkhu nirodhasaÒÒÈsahagataÑ 
satisambojjha~gaÑ bhÈveti -pa- nirodhasaÒÒÈsahagataÑ 
upekkhÈsambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ 
nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. EvaÑ bhÈvitÈ kho bhikkhave 
nirodhasaÒÒÈ evaÑ bahulÊkatÈ mahato atthÈya saÑvattati, mahato 
yogakkhemÈya saÑvattati, mahato saÑvegÈya saÑvattati, mahato 
phÈsuvihÈrÈya saÑvattatÊti.  . DasamaÑ. 

Nirodhavaggo aÔÔhamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   AsubhamaraÓa-ÈhÈre, PaÔik|la-anabhiratena1. 
   Aniccadukkha-anattapahÈnaÑ, VirÈganirodhena te dasÈti. 

_____ 
 

9. Ga~gÈpeyyÈlavagga 
 

1-12. Ga~gÈnadÊ-Èdisutta 

 258-269. SeyyathÈpi bhikkhave Ga~gÈ nadÊ pÈcÊnaninnÈ pÈcÊnapoÓÈ 
pÈcÊnapabbhÈrÈ. Evameva kho bhikkhave bhikkhu satta bojjha~ge bhÈvento 
satta bojjha~ge bahulÊkaronto nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo 
nibbÈnapabbhÈro. KathaÒca bhikkhave bhikkhu satta bojjha~ge bhÈvento 
satta bojjha~ge bahulÊkaronto nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo 
nibbÈnapabbhÈro. Idha bhikkhave bhikkhu satisambojjha~gaÑ bhÈveti -pa- 
upekkhÈsambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ 
nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu satta 
bojjha~ge bhÈvento satta bojjha~ge bahulÊkaronto nibbÈnaninno hoti 
nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈroti. (YÈva esanÈ PÈÄi vitthÈretabbÈ.) 

Ga~gÈpeyyÈlavaggo navamo. 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔik|lena ca sabbaloke (SyÈ) 



 2. Bojjha~gasaÑyutta 

 

119 

TassuddÈnaÑ 

   Cha PÈcÊnato ninnÈ, cha ninnÈ ca Samuddato. 
   Dve te cha dvÈdasa honti, vaggo tena pavuccatÊti. 

____ 
 

10. AppamÈdavagga 
 

1-10. TathÈgatÈdisutta 

 270-279. YÈvatÈ bhikkhave sattÈ apadÈ vÈ dvipadÈ vÈ catuppadÈ vÈ 
bahuppadÈ vÈti vitthÈretabbaÑ. 

AppamÈdavaggo dasamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   TathÈgataÑ PadaÑ K|ÔaÑ, M|laÑ SÈrena VassikaÑ. 
   RÈjÈ Candimas|riyÈ ca, Vatthena dasamaÑ padanti. 

(AppamÈdavaggo Bojjha~gasaÑyuttassa bojjha~gavasena vitthÈretabbo.) 
_____ 

 
11. BalakaraÓÊyavagga 

 
1-12. BalÈdisutta 

 280-291. SeyyathÈpi bhikkhave ye keci balakaraÓÊyÈ kammantÈ 
karÊyantÊti vitthÈretabbaÑ. 

BalakaraÓÊyavaggo ekÈdasamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   BalaÑ BÊjaÒca NÈgo ca, Rukkho Kumbhena S|kiyÈ. 
   ŒkÈsena ca dve MeghÈ, NÈvÈ ŒgantukÈ NadÊti. 

(BalakaraÓÊyavaggo Bojjha~gasaÑyuttassa bojjha~gavasena vitthÈretabbo.) 
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12. EsanÈvagga 
 

1-10. EsanÈdisutta 

 292-301. Tisso imÈ bhikkhave esanÈ. KatamÈ tisso, kÈmesanÈ 
bhavesanÈ brahmacariyesanÈti vitthÈretabbaÑ. 

EsanÈvaggo dvÈdasamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   EsanÈ VidhÈ Œsavo, Bhavo ca DukkhatÈ tisso. 
   KhilaÑ MalaÒca NÊgho ca, VedanÈ TaÓhÈ TasinÈya cÈti. 

(Bojjha~gasaÑyuttassa esanÈpeyyÈlaÑ vivekanissitato vitthÈretabbaÑ.) 
_____ 

 
13. Oghavagga 

 
1-9. OghÈdisutta 

 302-310. CattÈrome bhikkhave oghÈ. Katame cattÈro, kÈmogho 
bhavogho diÔÔhogho avijjoghoti vitthÈretabbaÑ. 
 

10. UddhambhÈgiyasutta 

 311. SÈvatthinidÈnaÑ. PaÒcimÈni bhikkhave uddhambhÈgiyÈni 
saÑyojanÈni. KatamÈni paÒca, r|parÈgo ar|parÈgo mÈno uddhaccaÑ avijjÈ. 
ImÈni kho bhikkhave paÒcuddhambhÈgiyÈni saÑyojanÈni. ImesaÑ kho 
bhikkhave paÒcannaÑ uddhambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ abhiÒÒÈya 
pariÒÒÈya parikkhayÈya pahÈnÈya satta bojjha~gÈ bhÈvetabbÈ. Katame satta, 
idha bhikkhave bhikkhu satisambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ 
virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ -pa- 
upekkhÈsambojjha~gaÑ bhÈveti rÈgavinayapariyosÈnaÑ 
dosavinayapariyosÈnaÑ mohavinayapariyosÈnaÑ. AmatogadhaÑ 
amataparÈyanaÑ amatapariyosÈnaÑ. NibbÈnaninnaÑ nibbÈnapoÓaÑ 
nibbÈnapabbhÈraÑ. ImesaÑ kho bhikkhave bhikkhu paÒcannaÑ 
uddhambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ abhiÒÒÈya pariÒÒÈya parikkhayÈya 
pahÈnÈya ime satta bojjha~gÈ bhÈvetabbÈti.  . DasamaÑ. 

Oghavaggo terasamo. 
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TassuddÈnaÑ 

   Ogho Yogo UpÈdÈnaÑ, GanthÈ Anusayena ca. 
   KÈmaguÓÈ NÊvaraÓÈ, KhandhÈ OruddhambhÈgiyÈnÊti. 

_____ 
 

14. Punaga~gÈpeyyÈlavagga 
 

312-323. Punaga~gÈnadÊ-Èdisutta 

Vaggo cuddasamo. 
 

UddÈnaÑ 

   Cha PÈcÊnato ninnÈ, cha ninnÈ ca Samuddato. 
   Dve te cha dvÈdasa honti, vaggo tena pavuccatÊti. 

(Bojjha~gasaÑyuttassa Ga~gÈpeyyÈlaÑ rÈgavasena vitthÈretabbaÑ.) 
_____ 

 
15. Puna-appamÈdavagga 

 
324-333. TathÈgatÈdisutta 

Pannarasamo. 
 

UddÈnaÑ 

   TathÈgataÑ PadaÑ K|ÔaÑ, M|laÑ SÈrena VassikaÑ. 
   RÈjÈ Candimas|riyÈ ca, Vatthena dasamaÑ padanti. 

(AppamÈdavaggo rÈgavasena vitthÈretabbo.) 
_____ 

 
16. PunabalakaraÓÊyavagga 

 
334-345. PunabalÈdisutta 

SoÄasamo. 
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UddÈnaÑ 
   BalaÑ BÊjaÒca NÈgo ca, Rukkho Kumbhena S|kiyÈ. 
   ŒkÈsena ca dve MeghÈ, NÈvÈ ŒgantukÈ NadÊti. 

(Bojjha~gasaÑyuttassa BalakaraÓÊyavaggo rÈgavasena vitthÈretabbo.) 
_____ 

 
17. Puna-esanÈvagga 

 
346-356. Puna-esanÈdisutta 

Puna-esanÈvaggo sattarasamo. 
 

UddÈnaÑ 

   EsanÈ VidhÈ Œsavo, Bhavo ca DukkhatÈ tisso. 
   KhilaÑ MalaÒca NÊgho ca, VedanÈ TaÓhÈ TasinÈya cÈti. 

_____ 
 

18. Puna-oghavagga 
 

357-366. Puna-oghÈdisutta 

  Bojjha~gasaÑyuttassa puna-oghavaggo aÔÔhÈrasamo. 
 

UddÈnaÑ 

   Ogho Yogo UpÈdÈnaÑ, GanthÈ Anusayena ca. 
   KÈmaguÓÈ NÊvaraÓÈ, KhandhÈ OruddhambhÈgiyÈnÊti. 

 (RÈgavinayapariyosÈnadosavinayapariyosÈnamohavinayapariyosÈna-
vaggo vitthÈretabbo.) (Yadapi MaggasaÑyuttaÑ vitthÈretabbaÑ, tadapi 
Bojjha~gasaÑyuttaÑ vitthÈretabbaÑ.) 

 
 

Bojjha~gasaÑyuttaÑ dutiyaÑ.



  

 

3. SatipaÔÔhÈnasaÑyutta 
 

1. AmbapÈlivagga 
 

1. AmbapÈlisutta 

 367. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati 
AmbapÈlivane. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “bhikkhavo”ti. 
“Bhadante”ti te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca– 

 EkÈyanvÈyaÑ bhikkhave maggo sattÈnaÑ visuddhiyÈ sokaparidevÈnaÑ 
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. EkÈyanvÈyaÑ bhikkhave maggo sattÈnaÑ visuddhiyÈ 
sokaparidevÈnaÑ samatikkamÈya dukkhadomanassÈnaÑ attha~gamÈya 
ÒÈyassa adhigamÈya nibbÈnassa sacchikiriyÈya, yadidaÑ cattÈro 
satipaÔÔhÈnÈti. 

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. Satisutta 

 368. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati AmbapÈlivane. Tatra 
kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkh| 
Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca– 

 Sato bhikkhave bhikkhu vihareyya sampajÈno ayaÑ vo amhÈkaÑ 
anusÈsanÊ. KathaÒca bhikkhave bhikkhu sato hoti, idha bhikkhave bhikkhu 
kÈye kÈyÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ 
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vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ, vedanÈsu -pa- citte -pa- dhammesu 
dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu sato hoti. 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu sampajÈno hoti, idha bhikkhave bhikkhu 
abhikkante paÔikkante sampajÈnakÈrÊ hoti, Èlokite vilokite sampajÈnakÈrÊ 
hoti, samiÒjite pasÈrite sampajÈnakÈrÊ hoti, sa~ghÈÔipattacÊvaradhÈraÓe 
sampajÈnakÈrÊ hoti, asite pÊte khÈyite sÈyite sampajÈnakÈrÊ hoti, 
uccÈrapassÈvakamme sampajÈnakÈrÊ hoti, gate Ôhite nisinne sutte jÈgarite 
bhÈsite tuÓhÊbhÈve sampajÈnakÈrÊ hoti. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu 
sampajÈnakÈrÊ hoti, sato bhikkhave bhikkhu vihareyya sampajÈno. AyaÑ vo 
amhÈkaÑ anusÈsanÊti.  . DutiyaÑ. 
 

3. Bhikkhusutta 

 369. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho aÒÒataro bhikkhu yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho so bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “sÈdhu me 
bhante BhagavÈ saÑkhittena dhammaÑ desetu, yamahaÑ Bhagavato 
dhammaÑ sutvÈ eko v|pakaÔÔho appamatto ÈtÈpÊ pahitatto vihareyyan”ti, 
evameva panidhekacce moghapurisÈ maÒceva1 ajjhesanti, dhamme ca 
bhÈsite mameva anubandhitabbaÑ maÒÒantÊti. Desetu me bhante BhagavÈ 
saÑkhittena dhammaÑ, desetu Sugato saÑkhittena dhammaÑ, appeva 
nÈmÈhaÑ Bhagavato bhÈsitassa atthaÑ jÈneyyaÑ. Appeva nÈmÈhaÑ 
Bhagavato bhÈsitassa dÈyÈdo assanti. TasmÈtiha tvaÑ bhikkhu Èdimeva 
visodhehi kusalesu dhammesu. Ko cÈdi kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ, sÊlaÒca 
suvisuddhaÑ diÔÔhi ca ujukÈ. Yato kho te bhikkhu sÊlaÒca suvisuddhaÑ 
bhavissati, diÔÔhi ca ujukÈ. Tato tvaÑ bhikkhu sÊlaÑ nissÈya sÊle patiÔÔhÈya 
cattÈro satipaÔÔhÈne tividhena bhÈveyyÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. Mameva (SÊ)
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 Katame cattÈro, idha tvaÑ bhikkhu ajjhattaÑ vÈ kÈye kÈyÈnupassÊ 
viharÈhi ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. 
BahiddhÈ vÈ kÈye kÈyÈnupassÊ viharÈhi ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya 
loke abhijjhÈdomanassaÑ. AjjhattabahiddhÈ vÈ kÈye kÈyÈnupassÊ viharÈhi 
ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. AjjhattaÑ vÈ 
vedanÈsu. BahiddhÈ vÈ vedanÈsu. AjjhattabahiddhÈ vÈ vedanÈsu 
vedanÈnupassÊ viharÈhi ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. AjjhattaÑ vÈ citte. BahiddhÈ vÈ citte. 
AjjhattabahiddhÈ vÈ citte cittÈnupassÊ viharÈhi ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ 
vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. AjjhattaÑ vÈ dhammesu. BahiddhÈ vÈ 
dhammesu. AjjhattabahiddhÈ vÈ dhammesu dhammÈnupassÊ viharÈhi ÈtÈpÊ 
sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. Yato kho tvaÑ 
bhikkhu sÊlaÑ nissÈya sÊle patiÔÔhÈya ime cattÈro satipaÔÔhÈne evaÑ 
tividhena bhÈvessasi, tato tuyhaÑ bhikkhu yÈ ratti vÈ divaso vÈ Ègamissati, 
vuddhiyeva pÈÔika~khÈ kusalesu dhammesu no parihÈnÊti. 

 Atha kho so bhikkhave Bhagavato bhÈsitaÑ abhinanditvÈ anumoditvÈ 
uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. Atha 
kho so bhikkhu eko v|pakaÔÔho appamatto ÈtÈpÊ pahitatto viharanto 
nacirasseva yassatthÈya kulaputtÈ sammadeva agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajanti, tadanuttaraÑ brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ 
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharati, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ 
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti abbhaÒÒÈsi. 
AÒÒataro ca pana so bhikkhu arahataÑ ahosÊti.  . TatiyaÑ. 
 

4. SÈlasutta 

 370. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Kosalesu viharati SÈlÈya brÈhmaÓagÈme. 
Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi -pa- etadavoca– 

 Ye te bhikkhave bhikkh| navÈ acirapabbajitÈ adhunÈgatÈ imaÑ 
dhammavinayaÑ, te vo bhikkhave bhikkh| catunnaÑ satipaÔÔhÈnÈnaÑ 
bhÈvanÈya samÈdapetabbÈ nivesetabbÈ patiÔÔhÈpetabbÈ. KatamesaÑ 
catunnaÑ, etha tumhe Èvuso  
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kÈye kÈyÈnupassino viharatha ÈtÈpino sampajÈnÈ ekodibh|tÈ 
vippasannacittÈ samÈhitÈ ekaggacittÈ kÈyassa yathÈbh|taÑ ÒÈÓÈya. 
VedanÈsu vedanÈnupassino viharatha ÈtÈpino sampajÈnÈ ekodibh|tÈ 
vippasannacittÈ samÈhitÈ ekaggacittÈ vedanÈnaÑ yathÈbh|taÑ ÒÈÓÈya. Citte 
cittÈnupassino viharatha ÈtÈpino sampajÈnÈ ekodibh|tÈ vippasannacittÈ 
samÈhitÈ ekaggacittÈ cittassa yathÈbh|taÑ ÒÈÓÈya. Dhammesu 
dhammÈnupassino viharatha ÈtÈpino sampajÈnÈ ekodibh|tÈ vippasannacittÈ 
samÈhitÈ ekaggacittÈ dhammÈnaÑ yathÈbh|taÑ ÒÈÓÈya. Yepi te bhikkhave 
bhikkh| sekhÈ appattamÈnasÈ anuttaraÑ yogakkhemaÑ patthayamÈnÈ 
viharanti, tepi kÈye kÈyÈnupassino viharanti ÈtÈpino sampajÈnÈ ekodibh|tÈ 
vippasannacittÈ samÈhitÈ ekaggacittÈ kÈyassa pariÒÒÈya. VedanÈsu 
vedanÈnupassino viharanti ÈtÈpino sampajÈnÈ ekodibh|tÈ vippasannacittÈ 
samÈhitÈ ekaggacittÈ vedanÈnaÑ pariÒÒÈya. Citte cittÈnupassino viharanti 
ÈtÈpino sampajÈnÈ ekodibh|tÈ vippasannacittÈ samÈhitÈ ekaggacittÈ cittassa 
pariÒÒÈya. Dhammesu dhammÈnupassino viharanti ÈtÈpino sampajÈnÈ 
ekodibh|tÈ vippasannacittÈ samÈhitÈ ekaggacittÈ dhammÈnaÑ pariÒÒÈya. 

 Yepi te bhikkhave bhikkh| arahanto khÊÓÈsavÈ vusitavanto 
katakaraÓÊyÈ ohitabhÈrÈ anuppattasadatthÈ parikkhÊÓabhavasaÑyojanÈ 
sammadaÒÒÈ vimuttÈ, tepi kÈye kÈyÈnupassino viharanti ÈtÈvino sampajÈnÈ 
ekodibh|tÈ vippasannacittÈ samÈhitÈ ekaggacittÈ kÈyena visaÑyuttÈ. 
VedanÈsu vedanÈnupassino viharanti ÈtÈpino sampajÈnÈ ekodibh|tÈ 
vippasannacittÈ samÈhitÈ ekaggacittÈ vedanÈhi visaÑyuttÈ. Citte 
cittÈnupassino viharanti ÈtÈpino sampajÈnÈ ekodibh|tÈ vippasannacittÈ 
samÈhitÈ ekaggacittÈ cittena visaÑyuttÈ. Dhammesu dhammÈnupassino 
viharanti ÈtÈpino sampajÈnÈ ekodibh|tÈ vippasannacittÈ samÈhitÈ 
ekaggacittÈ dhammehi visaÑyuttÈ. 

 Yepi te bhikkhave bhikkh| navÈ acirapabbajitÈ adhunÈgatÈ imaÑ 
dhammavinayaÑ, te vo bhikkhave bhikkh| imesaÑ catunnaÑ 
satipaÔÔhÈnÈnaÑ bhÈvanÈya samÈdapetabbÈ nivesetabbÈ patiÔÔhÈpetabbÈti.  . 
CatutthaÑ. 
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5. AkusalarÈsisutta 

 371. SÈvatthinidÈnaÑ. Tatra kho BhagavÈ etadavoca–“akusalarÈsÊ”ti 
bhikkhave vadamÈno paÒca nÊvaraÓe sammÈ vadamÈno vadeyya. 
KevalohÈyaÑ bhikkhave akusalarÈsi yadidaÑ paÒca nÊvaraÓÈ. Katame 
paÒca, kÈmacchandanÊvaraÓaÑ byÈpÈdanÊvaraÓaÑ thinamiddhanÊvaraÓaÑ 
uddhaccakukkuccanÊvaraÓaÑ vicikicchÈnÊvaraÓaÑ. “AkusalarÈsÊ”ti 
bhikkhave vadamÈno ime paÒca nÊvaraÓe sammÈ vadamÈno vadeyya. 
Kevalo hÈyaÑ bhikkhave akusalarÈsi yadidaÑ paÒca nÊvaraÓÈ. 

 “KusalarÈsÊ”ti bhikkhave vadamÈno cattÈro satipaÔÔhÈne sammÈ 
vadamÈno vadeyya. Kevalo hÈyaÑ bhikkhave kusalarÈsi yadidaÑ cattÈro 
satipaÔÔhÈnÈ. Katame cattÈro, idha bhikkhave bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ 
viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. 
VedanÈsu -pa-. Citte -pa-. Dhammesu dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ 
sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. “KusalarÈsÊ”ti 
bhikkhave vadamÈno ime cattÈro satipaÔÔhÈne sammÈ vadamÈno vadeyya. 
Kevalo hÈyaÑ bhikkhave kusalarÈsi yadidaÑ cattÈro satipaÔÔhÈnÈti.  . 
PaÒcamaÑ. 
 

6. SakuÓagghisutta 

 372. Bh|tapubbaÑ bhikkhave sakuÓagghi lÈpaÑ sakuÓaÑ sahasÈ 
ajjhappattÈ aggahesi. Atha kho bhikkhave lÈpo sakuÓo sakuÓagghiyÈ 
hariyamÈno evaÑ paridevasi “mayamevamha1 alakkhikÈ, mayaÑ 
appapuÒÒÈ, ye mayaÑ agocare carimha paravisaye, sacejja mayaÑ gocare 
careyyÈma sake pettike visaye, na myÈyaÑ2 sakuÓagghi alaÑ abhavissa 
yadidaÑ yuddhÈyÈ”ti. Ko pana te lÈpa gocaro sako pettiko visayoti. 
YadidaÑ na~galakaÔÔhakaraÓaÑ leÉÉuÔÔhÈnanti. Atha kho bhikkhave 
sakuÓagghi sake bale apatthaddhÈ sake bale asaÑvadamÈnÈ3 lÈpaÑ sakuÓaÑ 
pamuÒci “gaccha kho tvaÑ lÈpa tatrapi me gantvÈ na mokkhasÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. MayamevÈmha (Ka) 2. Na cÈyaÑ (SÊ) 3. AvacamÈnÈ (SÊ) 
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 Atha kho bhikkhave lÈpo sakuÓo na~galakaÔÔhakaraÓaÑ loÉÉuÔÔhÈnaÑ 
gantvÈ mahantaÑ leÉÉuÑ abhiruhitvÈ sakuÓagghiÑ vadamÈno aÔÔhÈsi “ehi 
kho dÈni me sakuÓagghi, ehi kho dÈni me sakuÓagghÊ”ti. Atha kho sÈ 
bhikkhave sakuÓagghi sake bale apatthaddhÈ sake bale asaÑvadamÈnÈ ubho 
pakkhe sannayha1 lÈpaÑ sakuÓaÑ sahasÈ ajjhappattÈ. YadÈ kho bhikkhave 
aÒÒÈsi lÈpo sakuÓo bahu-Ègato kho myÈyaÑ sakuÓagghÊti, atha tasseva 
leÉÉussa antaraÑ paccupÈdi. Atha kho bhikkhave sakuÓagghi tattheva uraÑ 
paccatÈÄesi. EvaÑ hi taÑ2 bhikkhave hoti yo agocare carati paravisaye. 

 TasmÈtiha bhikkhave mÈ agocare carittha paravisaye, agocare 
bhikkhave carataÑ paravisaye lacchati mÈro otÈraÑ, lacchati mÈro 
ÈrammaÓaÑ. Ko ca bhikkhave bhikkhuno agocaro paravisayo, yadidaÑ 
paÒca kÈmaguÓÈ. Katame paÒca, cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ 
piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ. SotaviÒÒeyyÈ saddÈ -pa-. GhÈnaviÒÒeyyÈ 
gandhÈ -pa-. JivhÈviÒÒeyyÈ rasÈ -pa-. KÈyaviÒÒeyyÈ phoÔÔhabbÈ iÔÔhÈ kantÈ 
manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ. AyaÑ bhikkhave bhikkhuno 
agocaro paravisayo. 

 Gocare bhikkhave caratha sake pettike visaye, gocare bhikkhave 
carataÑ sake pettike visaye na lacchati mÈro otÈraÑ, na lacchati mÈro 
ÈrammaÓaÑ. Ko ca bhikkhave bhikkhuno gocaro sako pettiko visayo, 
yadidaÑ cattÈro satipaÔÔhÈnÈ. Katame cattÈro, idha bhikkhave bhikkhu kÈye 
kÈyÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu -pa-. Citte -pa-. Dhammesu dhammÈnupassÊ 
viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. AyaÑ 
bhikkhave bhikkhuno gocaro sako pettiko visayoti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. MakkaÔasutta 

 373. Atthi bhikkhave Himavato pabbatarÈjassa duggÈ visamÈ desÈ, 
yattha neva makkaÔÈnaÑ cÈrÊ na manussÈnaÑ. Atthi bhikkhave Himavato 
______________________________________________________________ 
 1. SandhÈya (SÊ, SyÈ) 2. EvaÑ hetaÑ (SÊ) 
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pabbatarÈjassa duggÈ visamÈ desÈ, yattha makkaÔÈnaÑ hi kho cÈrÊ na 
manussÈnaÑ. Atthi bhikkhave Himavato pabbatarÈjassa samÈ bh|mibhÈgÈ 
ramaÓÊyÈ, yattha makkaÔÈnaÒceva cÈrÊ manussÈnaÒca. Tatra bhikkhave 
luddÈ makkaÔavÊthÊsu lepaÑ oÉÉenti makkaÔÈnaÑ bÈdhanÈya. 

 Tatra bhikkhave ye te makkaÔÈ abÈlajÈtikÈ alolajÈtikÈ, te taÑ lepaÑ 
disvÈ ÈrakÈ parivajjanti. Yo pana so hoti makkaÔo bÈlajÈtiko lolajÈtiko, so 
taÑ lepaÑ upasa~kamitvÈ hatthena gaÓhÈti, so tattha bajjhati. “HatthaÑ 
mocessÈmÊ”ti dutiyena hatthena gaÓhÈti, so tattha bajjhati. “Ubho hatthe 
mocessÈmÊ”ti pÈdena gaÓhÈti, so tattha bajjhati. “Ubho hatthe mocessÈmi 
pÈdaÒcÈ”ti dutiyena pÈdena gaÓhÈti, so tattha bajjhati. “Ubho hatthe 
mocessÈmi pÈde cÈ”ti tuÓÉena gaÓhÈti, so tattha bajjhati. EvaÑ hi so 
bhikkhave makkaÔo paÒcoÉÉito thunaÑ seti anayaÑ Èpanno, byasanaÑ 
Èpanno, yathÈkÈmakaraÓÊyo luddassa. TamenaÑ bhikkhave luddo vijjhitvÈ 
tasmiÑ yeva kaÔÔhakata~gÈre1 avassajjetvÈ yena kÈmaÑ pakkamati. EvaÑ 
so taÑ bhikkhave hoti, yo agocare carati paravisaye. 

 TasmÈtiha bhikkhave mÈ agocare carittha paravisaye, agocare 
bhikkhave carataÑ paravisaye lacchati mÈro otÈraÑ, lacchati mÈro 
ÈrammaÓaÑ. Ko ca bhikkhave bhikkhuno agocaro paravisayo, yadidaÑ 
paÒca kÈmaguÓÈ. Katame paÒca, cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ 
piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ. SotaviÒÒeyyÈ saddÈ -pa-. GhÈnaviÒÒeyyÈ 
gandhÈ -pa-. JivhÈviÒÒeyyÈ rasÈ -pa-. KÈyaviÒÒeyyÈ phoÔÔhabbÈ iÔÔhÈ kantÈ 
manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ. AyaÑ bhikkhave bhikkhuno 
agocaro paravisayo. 

 Gocare bhikkhave caratha sake pettike visaye, gocare bhikkhave 
carataÑ sake pettike visaye na lacchati mÈro otÈraÑ, na lacchati mÈro 
ÈrammaÓaÑ. Ko ca bhikkhave bhikkhuno gocaro sako pettiko visayo, 
yadidaÑ cattÈro satipaÔÔhÈnÈ. Katame 
______________________________________________________________ 
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cattÈro, idha bhikkhave bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno 
satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu -pa-. Citte -pa-. 
Dhammesu dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. AyaÑ bhikkhave bhikkhuno gocaro sako pettiko 
visayoti.  . SattamaÑ. 
 

8. S|dasutta 

 374. SeyyathÈpi bhikkhave bÈlo abyatto akusalo s|do rÈjÈnaÑ vÈ 
rÈjamahÈmattaÑ vÈ1 nÈnaccayehi s|pehi paccupaÔÔhito assa ambilaggehipi 
tittakaggehipi kaÔukaggehipi madhuraggehipi khÈrikehipi akhÈrikehipi 
loÓikehipi aloÓikehipi. 

 Sa kho so bhikkhave bÈlo abyatto akusalo s|do sakassa bhattu nimittaÑ 
na uggaÓhÈti “idaÑ vÈ me ajja bhattu s|peyyaÑ ruccati, imassa vÈ 
abhiharati. Imassa vÈ bahuÑ gaÓhÈti, imassa vÈ vaÓÓaÑ bhÈsati. 
AmbilaggaÑ vÈ me ajja bhattu s|peyyaÑ ruccati, ambilaggassa vÈ 
abhiharati, ambilaggassa vÈ bahuÑ gaÓhÈti, ambhilaggassa vÈ vaÓÓaÑ 
bhÈsati. TittakaggaÑ vÈ me ajja. KaÔukaggaÑ vÈ me ajja. MadhuraggaÑ vÈ 
me ajja. KhÈrikaÑ vÈ me ajja. AkhÈrikaÑ vÈ me ajja. LoÓikaÑ vÈ me ajja. 
AloÓikaÑ vÈ me ajja bhattu s|peyyaÑ ruccati, aloÓikassa vÈ abhiharati, 
aloÓikassa vÈ bahuÑ gaÓhÈti, aloÓikassa vÈ vaÓÓaÑ bhÈsatÊ”ti. 

 Sa kho so bhikkhave bÈlo abyatto akusalo s|do na ceva lÈbhÊ hoti 
acchÈdanassa, na lÈbhÊ vetanassa, na lÈbhÊ abhihÈrÈnaÑ. TaÑ kissa hetu, 
tathÈ hi so bhikkhave bÈlo abyatto akusalo s|do sakassa bhattu nimittaÑ na 
uggaÓhÈti. Evameva kho bhikkhave idhekacco bÈlo abyatto akusalo bhikkhu 
kÈye kÈyÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ, tassa kÈye kÈyÈnupassino viharato cittaÑ na 
samÈdhiyati, upakkilesÈ na pahÊyanti, so taÑ nimittaÑ na uggaÓhÈti. 
VedanÈsu vedanÈnupassÊ viharati -pa-. Citte cittÈnupassÊ 
______________________________________________________________ 
 1. RÈjamahÈmattÈnaÑ vÈ (SÊ) 
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viharati -pa-. Dhammesu dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ 
vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ, tassa dhammesu dhammÈnupassino 
viharato cittaÑ na samÈdhiyati, upakkilesÈ na pahÊyanti, so taÑ nimittaÑ na 
uggaÓhÈti. 

 Sa kho so bhikkhave bÈlo abyatto akusalo bhikkhu na ceva lÈbhÊ hoti 
diÔÔheva dhamme sukhavihÈrÈnaÑ, na lÈbhÊ satisampajaÒÒassa. TaÑ kissa 
hetu, tathÈ hi so bhikkhave bÈlo abyatto akusalo bhikkhu sakassa cittassa 
nimittaÑ na uggaÓhÈti. 

 SeyyathÈpi bhikkhave paÓÉito byatto kusalo s|do rÈjÈnaÑ vÈ 
rÈjamahÈmattaÑ vÈ nÈnaccayehi s|pehi paccupaÔÔhito assa ambilaggehipi 
tittakaggehipi kaÔukaggehipi madhuraggehipi khÈrikehipi akhÈrikehipi 
loÓikehipi aloÓikehipi. 

 Sa kho so bhikkhave paÓÉito byatto kusalo s|do sakassa bhattu 
nimittaÑ uggaÓhÈti “idaÑ vÈ me ajja bhattu s|peyyaÑ ruccati, imassa vÈ 
abhiharati, imassa vÈ bahuÑ gaÓhÈti, imassa vÈ vaÓÓaÑ bhÈsati. 
AmbilaggaÑ vÈ me ajja bhattu s|peyyaÑ ruccati, ambilaggassa vÈ 
abhiharati, ambilaggassa vÈ bahuÑ gaÓhÈti, ambilaggassa vÈ vaÓÓaÑ 
bhÈsati. TittakaggaÑ vÈ me ajja. KaÔukaggaÑ vÈ me ajja. MadhuraggaÑ vÈ 
me ajja. KhÈrikaÑ vÈ me ajja. AkhÈrikaÑ vÈ me ajja. LoÓikaÑ vÈ me ajja. 
AloÓikaÑ vÈ me ajja bhattu s|peyyaÑ ruccati. AloÓikassa vÈ abhiharati, 
aloÓikassa vÈ bahuÑ gaÓhÈti. AloÓikassa vÈ vaÓÓaÑ bhÈsatÊ”ti. 

 Sa kho so bhikkhave paÓÉito byatto kusalo s|do lÈbhÊ ceva hoti 
acchÈdanassa, lÈbhÊ vetanassa, lÈbhÊ abhihÈrÈnaÑ. TaÑ kissa hetu, tathÈ hi 
so bhikkhave paÓÉito byatto kusalo s|do sakassa bhattu nimittaÑ uggaÓhÈti. 
Evameva kho bhikkhave idhekacco paÓÉito byatto kusalo bhikkhu kÈye 
kÈyÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ, tassa kÈye kÈyÈnupassino viharato cittaÑ samÈdhiyati, 
upakkilesÈ pahÊyanti, so taÑ nimittaÑ uggaÓhÈti. VedanÈsu vedanÈnupassÊ 
viharati -pa-. Citte cittÈnupassÊ viharati -pa-. Dhammesu dhammÈnupassÊ 
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viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ, tassa 
dhammesu dhammÈnupassino viharato cittaÑ samÈdhiyati, upakkilesÈ 
pahÊyanti, so taÑ nimittaÑ uggaÓhÈti. 

 Sa kho so bhikkhave paÓÉito byatto kusalo bhikkhu lÈbhÊ ceva hoti 
diÔÔheva dhamme sukhavihÈrÈnaÑ, lÈbhÊ hoti satisampajaÒÒassa. TaÑ kissa 
hetu, tathÈ hi so bhikkhave paÓÉito byatto kusalo bhikkhu sakassa cittassa 
nimittaÑ uggaÓhÈtÊti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. GilÈnasutta 

 375. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati 
VeÄuvagÈmake1. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| amantesi “etha tumhe 
bhikkhave samantÈ VesÈliyÈ yathÈmittaÑ yathÈsandiÔÔhaÑ yathÈsambhattaÑ 
vassaÑ upetha, idhevÈhaÑ VeÄuvagÈmake vassaÑ upagacchÈmÊ”ti. “EvaÑ 
bhante”ti kho te bhikkh| Bhagavato paÔissutvÈ samantÈ VesÈliyÈ 
yathÈmittaÑ yathÈsandiÔÔhaÑ yathÈsambhattaÑ vassaÑ upagacchuÑ, 
BhagavÈ pana tattheva veÄuvagÈmake vassaÑ upagacchi2. 

 Atha kho Bhagavato vass|pagatassa kharo ÈbÈdho uppajji, bÈÄhÈ vedanÈ 
vattanti mÈraÓantikÈ, tatra sudaÑ BhagavÈ sato sampajÈno adhivÈsesi 
avihaÒÒamÈno. Atha kho Bhagavato etadahosi “na kho me taÑ patir|paÑ, 
yohaÑ anÈmantetvÈ upaÔÔhÈke anapaloketvÈ bhikkhusaÑghaÑ 
parinibbÈyeyyaÑ, yaÑn|nÈhaÑ imaÑ ÈbÈdhaÑ vÊriyena paÔipaÓÈmetvÈ 
jÊvitasa~khÈraÑ adhiÔÔhÈya vihareyyan”ti. Atha kho BhagavÈ taÑ ÈbÈdhaÑ 
vÊriyena paÔipaÓÈmetvÈ jÊvitasa~khÈraÑ adhiÔÔhÈya vihÈsi. (Atha kho 
Bhagavato so ÈbÈdho paÔippassambhi.)3 

 Atha kho BhagavÈ gilÈnÈ vuÔÔhito4 aciravuÔÔhito gelaÒÒÈ vihÈrÈ 
nikkhamitvÈ vihÈrapacchÈyÈyaÑ5 paÒÒatte Èsane nisÊdi. Atha kho ÈyasmÈ 
Œnando yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ 
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Œnando 
______________________________________________________________ 
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BhagavantaÑ etadavoca “diÔÔho me bhante Bhagavato phÈsu, diÔÔhaÑ bhante 
Bhagavato khamanÊyaÑ, diÔÔhaÑ bhante Bhagavato yÈpanÊyaÑ, api ca me 
bhante madhurakajÈto viya kÈyo, disÈpi me na pakkhÈyanti, dhammÈpi maÑ 
nappaÔibhanti Bhagavato gelaÒÒena, api ca me bhante ahosi kÈcideva 
assÈsamattÈ, na tÈva BhagavÈ parinibbÈyissati, na yÈva BhagavÈ 
bhikkhusaÑghaÑ Èrabbha kiÒcideva udÈharatÊ”ti. 

 KiÑ pana dÈni Œnanda bhikkhusaÑgho mayi paccÈsÊsati1, desito 
Œnanda mayÈ dhammo anantaraÑ abÈhiraÑ karitvÈ, natthÈnanda 
TathÈgatassa dhammesu ÈcariyamuÔÔhi, yassa n|na Œnanda evamassa “ahaÑ 
bhikkhusaÑghaÑ pariharissÈmÊ”ti vÈ “mamuddesiko bhikkhusaÑgho”ti vÈ, 
so n|na Œnanda bhikkhusaÑghaÑ Èrabbha kiÒcideva udÈhareyya. 
TathÈgatassa kho Œnanda na evaÑ hoti “ahaÑ bhikkhusaÑghaÑ 
pariharissÈmÊ”ti vÈ “mamuddesiko bhikkhusaÑgho”ti vÈ, sa kiÑ2 Œnanda 
TathÈgato bhikkhusaÑghaÑ Èrabbha kiÒcideva udÈharissati, etarahi kho 
panÈhaÑ Œnanda jiÓÓo vuddho mahallako addhagato vayo-anuppatto, 
ÈsÊtiko me vayo vattati. SeyyathÈpi Œnanda jajjarasakaÔaÑ3 veÔhamissakena4 
yÈpeti. Evameva kho Œnanda vekhamissakena maÒÒe TathÈgatassa kÈyo 
yÈpeti. 

 YasmiÑ Œnanda samaye TathÈgato sabbanimittÈnaÑ amanasikÈrÈ 
ekaccÈnaÑ vedanÈnaÑ nirodhÈ animittaÑ cetosamÈdhiÑ upasampajja 
viharati. PhÈsutaro5 Œnanda tasmiÑ samaye TathÈgatassa kÈyo hoti6. 
TasmÈtihÈnanda attadÊpÈ viharatha attasaraÓÈ anaÒÒasaraÓÈ dhammadÊpÈ 
dhammasaraÓÈ anaÒÒasaraÓÈ. 

 KathaÒcÈnanda bhikkhu attadÊpo viharati attasaraÓo anaÒÒasaraÓo 
dhammadÊpo dhammasaraÓo anaÒÒasaraÓo, idhÈnanda bhikkhu kÈye 
kÈyÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu -pa-. Citte -pa-. Dhammesu dhammÈnupassÊ 
viharati ÈtÈpÊ 
______________________________________________________________ 
 1. PaccÈsiÑ sati (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. So n|na (SÊ, I) 3. JarasakaÔaÑ (sabbattha) 
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 vekhamissakena (Ka) 
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sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. EvaÑ kho Œnanda 
bhikkhu attadÊpo viharati attasaraÓo anaÒÒasaraÓo dhammadÊpo 
dhammasaraÓo anaÒÒasaraÓo. Ye hi keci Œnanda etarahi vÈ mamaccaye vÈ 
attadÊpÈ viharissanti attasaraÓÈ anaÒÒasaraÓÈ dhammadÊpÈ dhammasaraÓÈ 
anaÒÒasaraÓÈ. Tamatagge mete Œnanda bhikkh| bhavissanti ye keci 
sikkhÈkÈmÈti.  . NavamaÑ. 
 

10. Bhikkhunupassayasutta 

 376. Atha kho ÈyasmÈ Œnando pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya yena aÒÒataro bhikkhunupassayo tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi. Atha kho sambahulÈ bhikkhuniyo 
yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ 
ŒnandaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinno kho tÈ 
bhikkhuniyo ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavocuÑ– 

 Idha bhante Œnanda sambahulÈ bhikkhuniyo cat|su satipaÔÔhÈnesu 
suppatiÔÔhitacittÈ1 viharantiyo uÄÈraÑ pubbenÈparaÑ visesaÑ saÒjÈnantÊti2. 
EvametaÑ bhaginiyo, evametaÑ bhaginiyo, yo hi koci bhaginiyo bhikkhu 
vÈ bhikkhunÊ vÈ cat|su satipaÔÔhÈnesu suppatiÔÔhitacitto viharati, tassetaÑ 
pÈÔika~khaÑ “uÄÈraÑ pubbenÈparaÑ visesaÑ saÒjÈnissatÊ”ti. 

 Atha kho ÈyasmÈ Œnando tÈ bhikkhuniyo dhammiyÈ kathÈya 
sandassetvÈ samÈdapetvÈ samuttejetvÈ sampahaÑsetvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ 
pakkÈmi. Atha kho ÈyasmÈ Œnando SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya caritvÈ 
pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca– 

 IdhÈhaÑ bhante pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya yena 
aÒÒataro bhikkhunupassayo tenupasa~kamiÑ, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane 
nisÊdi. Atha kho bhante sambahulÈ bhikkhuniyo yenÈhaÑ 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ maÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, 
______________________________________________________________ 
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ekamantaÑ nisinnÈ kho bhante tÈ bhikkhuniyo maÑ etadavocuÑ “idha 
bhante Œnanda sambahulÈ bhikkhuniyo cat|su satipaÔÔhÈnesu 
suppatiÔÔhitacittÈ viharantiyo uÄÈraÑ pubbenÈparaÑ visesaÑ saÒjÈnantÊ”ti. 
EvaÑ vuttÈhaÑ bhante tÈ bhikkhuniyo etadavocaÑ “evametaÑ bhaginiyo, 
evametaÑ bhaginiyo, yo hi koci bhaginiyo bhikkhu vÈ bhikkhunÊ vÈ cat|su 
satipaÔÔhÈnesu suppatiÔÔhitacitto viharati, tassetaÑ pÈÔika~khaÑ uÄÈraÑ 
pubbenÈparaÑ visesaÑ saÒjÈnissatÊ”ti. 

 EvametaÑ Œnanda, evametaÑ Œnanda, yo hi koci Œnanda bhikkhu vÈ 
bhikkhunÊ vÈ cat|su satipaÔÔhÈnesu suppatiÔÔhitacitto viharati, tassetaÑ 
pÈÔika~khaÑ uÄÈraÑ pubbenÈparaÑ visesaÑ saÒjÈnissati1. 

 Katamesu cat|su, idhÈnanda bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ 
sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ, tassa kÈye 
kÈyÈnupassino viharato kÈyÈrammaÓo vÈ uppajjati kÈyasmiÑ pariÄÈho 
cetaso vÈ lÊnattaÑ, bahiddhÈ vÈ cittaÑ vikkhipati. TenÈnanda2 bhikkhunÈ 
kismiÒcideva pasÈdanÊye nimitte cittaÑ paÓidahitabbaÑ, tassa kismiÒcideva 
pasÈdanÊye nimitte cittaÑ paÓidahato pÈmojjaÑ jÈyati, pamuditassa pÊti 
jÈyati, pÊtimanassa kÈyo passambhati, passaddhakÈyo sukhaÑ vedayati3, 
sukhino cittaÑ samÈdhiyati. So iti paÔisaÒcikkhati “yassa khvÈhaÑ atthÈya 
cittaÑ paÓidahiÑ, so me attho abhinipphanno, handa dÈni paÔisaÑharÈmÊ”ti. 
So paÔisaÑharati ceva na ca vitakketi na ca vicÈreti, “avitakkomhi avicÈro 
ajjhattaÑ satimÈ sukhamasmÊ”ti pajÈnÈti. 

 Puna caparaÑ Œnanda bhikkhu vedanÈsu -pa-. Citte -pa-. Dhammesu 
dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ, tassa dhammesu dhammÈnupassino viharato 
dhammÈrammaÓo vÈ uppajjati kÈyasmiÑ pariÄÈho cetaso vÈ lÊnattaÑ, 
bahiddhÈ vÈ cittaÑ vikkhipati. TenÈnanda bhikkhunÈ kismiÒcideva 
pasÈdanÊye nimitte cittaÑ paÓidahitabbaÑ, tassa kismiÒci deva pasÈdanÊye 
nimitte cittaÑ paÓidahato pÈmojjaÑ 
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jÈyati, pamuditassa pÊti jÈyati, pÊtimanassa kÈyo passambhati, 
passaddhakÈyo sukhaÑ vedayati, sukhino cittaÑ samÈdhiyati. So iti 
paÔisaÒcikkhati “yassa khvÈhaÑ atthÈya cittaÑ paÓidahiÑ, so me attho 
abhinipphanno, handa dÈni paÔisaÑharÈmÊ”ti. So paÔisaÑharati ceva na ca 
vitakketi na ca vicÈreti, “avitakkomhi avicÈro ajjhattaÑ satimÈ 
sukhamasmÊ”ti pajÈnÈti. EvaÑ kho Œnanda paÓidhÈya bhÈvanÈ hoti. 

 KathaÒcÈnanda appaÓidhÈya bhÈvanÈ hoti, bahiddhÈ Œnanda bhikkhu 
cittaÑ appaÓidhÈya “appaÓihitaÑ me bahiddhÈ cittan”ti pajÈnÈti. Atha 
“pacchÈpure asaÑkhittaÑ vimuttaÑ appaÓihitan”ti pajÈnÈti. Atha ca pana 
“kÈye kÈyÈnupassÊ viharÈmi, ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ sukhamasmÊ”ti 
pajÈnÈti. BahiddhÈ Œnanda bhikkhu cittaÑ appaÓidhÈya “appaÓihitaÑ me 
bahiddhÈ cittan”ti pajÈnÈti. Atha “pacchÈpure asaÑkhittaÑ vimuttaÑ 
appaÓihitan”ti pajÈnÈti. Atha ca pana “vedanÈsu vedanÈnupassÊ viharÈmi, 
ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ sukhamasmÊ”ti pajÈnÈti. BahiddhÈ Œnanda bhikkhu 
cittaÑ appaÓidhÈya “appaÓihitaÑ me bahiddhÈ cittan”ti pajÈnÈti. Atha 
“pacchÈ pure asaÑkhittaÑ vimuttaÑ appaÓihitan”ti pajÈnÈti. Atha ca pana 
“citte cittÈnupassÊ viharÈmi, ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ sukhamasmÊ”ti pajÈnÈti. 
BahiddhÈ Œnanda bhikkhu cittaÑ appaÓidhÈya “appaÓihitaÑ me bahiddhÈ 
cittan”ti pajÈnÈti. Atha “pacchÈ pure asaÑkhittaÑ vimuttaÑ appaÓihitan”ti 
pajÈnÈti. Atha ca pana “dhammesu dhammÈnupassÊ viharÈmi, ÈtÈpÊ 
sampajÈno satimÈ sukhamasmÊ”ti pajÈnÈti. EvaÑ kho Œnanda appaÓidhÈya 
bhÈvanÈ hoti. 

 Iti kho Œnanda desitÈ mayÈ paÓidhÈya bhÈvanÈ, desitÈ appaÓidhÈya 
bhÈvanÈ. YaÑ Œnanda SatthÈrÈ karaÓÊyaÑ sÈvakÈnaÑ hitesinÈ 
anukampakena anukampaÑ upÈdÈya, kataÑ vo taÑ mayÈ. EtÈni Œnanda 
rukkham|lÈni, etÈni suÒÒÈgÈrÈni. JhÈyathÈnanda mÈ pamÈdattha, mÈ pacchÈ 
vippaÔisÈrino ahuvattha, ayaÑ vo amhÈkaÑ anusÈsanÊti. 

 Idamavoca BhagavÈ. Attamano ÈyasmÈ Œnando Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandÊti.  . DasamaÑ. 

AmbapÈlivaggo paÔhamo. 
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TassuddÈnaÑ 

   AmbapÈli Sato Bhikkhu, SÈlÈ’kusalarÈsi ca. 
   SakuÓagghi MakkaÔo S|do, GilÈno Bhikkhunupassayoti. 

_____ 
 

2. NÈlandavagga 
 

1. MahÈpurisasutta 

 377. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ SÈriputto BhagavantaÑ etadavoca 
“mahÈpuriso mahÈpurisoti bhante vuccati, kittÈvatÈ nu kho bhante 
mahÈpuriso hotÊ”ti. VimuttacittattÈ khvÈhaÑ SÈriputta “mahÈpuriso”ti 
vadÈmi, avimuttacittattÈ “no mahÈpuriso”ti vadÈmi. 

 KathaÒca SÈriputta vimuttacitto hoti, idha SÈriputta bhikkhu kÈye 
kÈyÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ, tassa kÈye kÈyÈnupassino viharato cittaÑ virajjati 
vimuccati anupÈdÈya Èsavehi. VedanÈsu -pa-. Citte -pa-. Dhammesu 
dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ, tassa dhammesu dhammÈnupassino viharato cittaÑ 
virajjati vimuccati anupÈdÈya Èsavehi. EvaÑ kho SÈriputta vimuttacitto hoti, 
vimuttacittattÈ khvÈhaÑ SÈriputta “mahÈpuriso”ti vadÈmi, avimuttacittattÈ 
“no mahÈpuriso”ti vadÈmÊti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. NÈlandasutta 

 378. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ NÈlandÈyaÑ viharati PÈvÈrikambavane. 
Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho 
ÈyasmÈ SÈriputto BhagavantaÑ etadavoca “evaÑpasanno ahaÑ bhante 
Bhagavati, na cÈhu 
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na ca bhavissati na cetarahi vijjati aÒÒo samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ BhagavatÈ 
bhiyyobhiÒÒataro yadidaÑ sambodhiyan”ti. UÄÈrÈ kho tyÈyaÑ SÈriputta 
ÈsabhÊ vÈcÈ bhÈsitÈ, ekaÑso gahito, sÊhanÈdo nadito “evaÑpasanno ahaÑ 
bhante Bhagavati, na cÈhu na ca bhavissati na cetarahi vijjati aÒÒo samaÓo 
vÈ brÈhmaÓo vÈ BhagavatÈ bhiyyobhiÒÒataro yadidaÑ sambodhiyan”ti. 

 KiÑ nu te SÈriputta yete ahesuÑ atÊtamaddhÈnaÑ Arahanto 
SammÈsambuddhÈ, sabbete Bhagavanto cetasÈ ceto paricca viditÈ “evaÑsÊlÈ 
te bhagavanto ahesuÑ iti vÈ, evaÑdhammÈ te Bhagavanto ahesuÑ iti vÈ, 
evaÑpaÒÒÈ te Bhagavanto ahesuÑ iti vÈ, evaÑvihÈrino te Bhagavanto 
ahesuÑ iti vÈ, evaÑvimuttÈ te Bhagavanto ahesuÑ iti vÈ”ti. No hetaÑ 
bhante. 

 KiÑ pana te SÈriputta ye te Bhavissanti anÈgatamaddhÈnaÑ Arahanto 
SammÈsambuddhÈ, sabbete Bhagavanto cetasÈ ceto paricca viditÈ “evaÑsÊlÈ 
te Bhagavanto bhavissanti iti vÈ, evaÑdhammÈ te Bhagavanto bhavissanti iti 
vÈ, evaÑpaÒÒÈ te Bhagavanto bhavissanti iti vÈ, evaÑvihÈrino te 
Bhagavanto bhavissanti iti vÈ, evaÑvimuttÈ te Bhagavanto bhavissanti iti 
vÈ”ti. No hetaÑ bhante. 

 KiÑ pana tyÈhaÑ1 SÈriputta etarahi ArahaÑ SammÈsambuddho cetasÈ 
ceto paricca vidito “evaÑsÊlo BhagavÈ iti vÈ, evaÑdhammo BhagavÈ iti vÈ, 
evaÑpaÒÒo BhagavÈ iti vÈ, evaÑvihÈrÊ BhagavÈ iti vÈ, evaÑvimutto 
BhagavÈ iti vÈ”ti. No hetaÑ bhante. 

 Ettha ca te SÈriputta atÊtÈnÈgatapaccuppannesu Arahantesu 
SammÈsambuddhesu cetopariyaÒÈÓaÑ2 natthi, atha kiÒcarahi tyÈyaÑ 
SÈriputta uÄÈrÈ ÈsabhÊ vÈcÈ bhÈsitÈ, ekaÑso gahito, sÊhanÈdo nadito 
“evaÑpasanno ahaÑ bhante Bhagavati, na cÈhu na ca bhavissati na cetarahi 
vijjati aÒÒo samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ BhagavatÈ bhiyyobhiÒÒataro yadidaÑ 
sambodhiyan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. KiÑ pana te (SÊ) 2. CetopariyÈyaÒÈÓaÑ (bah|su)  
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 Na kho me1 bhante atÊtÈnÈgatapaccuppannesu Arahantesu 
SammÈsambuddhesu cetopariyaÒÈÓaÑ atthi, api ca me dhammanvayo 
vidito. SeyyathÈpi bhante raÒÒo paccantimaÑ nagaraÑ daÄhuddhÈpaÑ2 
daÄhapÈkÈratoraÓaÑ ekadvÈraÑ, tatrassa dovÈriko paÓÉito byatto medhÈvÊ 
aÒÒÈtÈnaÑ nivÈretÈ ÒÈtÈnaÑ pavesetÈ. So tassa nagarassa samantÈ 
anupariyÈyapathaÑ anukkamamÈno na passeyya pÈkÈrasandhiÑ vÈ 
pÈkÈravivaraÑ vÈ antamaso biÄÈranikkhamanamattampi. Tassa evamassa 
“ye kho keci oÄÈrikÈ pÈÓÈ imaÑ nagaraÑ pavisanti vÈ nikkhamanti vÈ, 
sabbete iminÈva dvÈrena pavisanti vÈ nikkhamanti vÈ’ti. Evameva kho me 
bhante dhammanvayo vidito, yepi te bhante ahesuÑ atÊtamaddhÈnaÑ 
Arahanto SammÈsambuddhÈ, sabbete Bhagavanto paÒca nÊvaraÓe pahÈya 
cetaso upakkilese paÒÒÈya dubbalÊkaraÓe cat|su satipaÔÔhÈnesu 
suppatiÔÔhitacittÈ satta bojjha~ge yathÈbh|taÑ bhÈvetvÈ anuttaraÑ 
sammÈsambodhiÑ abhisambujjhiÑsu. Yepi te bhante bhavissanti 
anÈgatamaddhÈnaÑ Arahanto SammÈsambuddhÈ, sabbete Bhagavanto paÒca 
nÊvaraÓe pahÈya cetaso upakkilese paÒÒÈya dubbalÊkaraÓe cat|su 
satipaÔÔhÈnesu suppatiÔÔhitacittÈ satta bojjha~ge yathÈbh|taÑ bhÈvetvÈ 
anuttaraÑ sammÈsambodhiÑ abhisambujjhissanti. BhagavÈpi bhante etarahi 
ArahaÑ SammÈsambuddho paÒca nÊvaraÓe pahÈya cetaso upakkilese 
paÒÒÈya dubbalÊkaraÓe cat|su satipaÔÔhÈnesu suppatiÔÔhitacitto satta 
bojjha~ge yathÈbh|taÑ bhÈvetvÈ anuttaraÑ sammÈsambodhiÑ 
abhisambuddhoti. 

 SÈdhu sÈdhu SÈriputta, tasmÈtiha tvaÑ SÈriputta imaÑ 
dhammapariyÈyaÑ abhikkhaÓaÑ bhÈseyyÈsi bhikkh|naÑ bhikkhunÊnaÑ 
upÈsakÈnaÑ upÈsikÈnaÑ. Yesampi hi SÈriputta moghapurisÈnaÑ bhavissati 
TathÈgate ka~khÈ vÈ vimati vÈ, tesampimaÑ dhammapariyÈyaÑ sutvÈ yÈ 
TathÈgate ka~khÈ vÈ vimati vÈ, sÈ pahÊyissatÊti.  . DutiyaÑ. 
 

3. Cundasutta 

 379. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ SÈriputto 
______________________________________________________________ 
 1. Na kho me taÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) 
 2. DaÄhuddÈpaÑ (SÊ, I, Ka), daÄhaddhÈpaÑ (SyÈ, KaÑ) 
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Magadhesu viharati NÈlakagÈmake ÈbÈdhiko dukkhito bÈÄhagilÈno. Cundo 
ca samaÓuddeso Èyasmato SÈriputtassa upaÔÔhÈko hoti. 

 Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto teneva ÈbÈdhena parinibbÈyi. Atha kho 
Cundo samaÓuddeso Èyasmato SÈriputtassa pattacÊvaramÈdÈya yena SÈvatthi 
JetavanaÑ AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈmo, yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho Cundo samaÓuddeso ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ 
etadavoca “ÈyasmÈ bhante SÈriputto parinibbuto, idamassa pattacÊvaran”ti. 
Atthi kho idaÑ Èvuso Cunda kathÈpÈbhataÑ BhagavantaÑ dassanÈya, 
ÈyÈmÈvuso Cunda, yena BhagavÈ tenupasa~kamissÈma, upasa~kamitvÈ 
Bhagavato etamatthaÑ ÈrocessÈmÈti. “EvaÑ bhante”ti kho Cundo 
samaÓuddeso Èyasmato Œnandassa paccassosi. 

 Atha kho ÈyasmÈ ca Œnando Cundo ca samaÓuddeso yena BhagavÈ 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca 
“ayaÑ bhante Cundo samaÓuddeso evamÈha ‘ayasmÈ bhante SÈriputto 
parinibbuto, idamassa pattacÊvaran’ti. Api ca me bhante madhurakajÈto viya 
kÈyo, disÈpi me na pakkhÈyanti, dhammÈpi maÑ nappaÔibhanti ‘ÈyasmÈ 
SÈriputto parinibbuto’ti sutvÈ”. 

 KiÑ nu kho te Œnanda SÈriputto sÊlakkhandhaÑ vÈ ÈdÈya parinibbuto, 
samÈdhikkhandhaÑ vÈ ÈdÈya parinibbuto, paÒÒÈkkhandhaÑ vÈ ÈdÈya 
parinibbuto, vimuttikkhandhaÑ vÈ ÈdÈya parinibbuto, 
vimuttiÒÈÓadassanakkhandhaÑ vÈ ÈdÈya parinibbutoti. Na ca kho me bhante 
ÈyasmÈ SÈriputto sÊlakkhandhaÑ vÈ ÈdÈya parinibbuto, samÈdhikkhandhaÑ 
vÈ -pa- paÒÒÈkkhandhaÑ vÈ -pa- vimuttikkhandhaÑ vÈ -pa- 
vimuttiÒÈÓadassanakkhandhaÑ vÈ ÈdÈya parinibbuto, api ca me bhante 
ÈyasmÈ SÈriputto ovÈdako ahosi otiÓÓo viÒÒÈpako sandassako samÈdapako 
samuttejako sampahaÑsako, akilÈsu dhammadesanÈya, anuggÈhako 
sabrahmacÈrÊnaÑ, taÑ mayaÑ Èyasmato SÈriputtassa dhammojaÑ 
dhammabhogaÑ dhammÈnuggahaÑ anussarÈmÈti. 
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 Nanu taÑ Œnanda mayÈ paÔikacceva1 akkhÈtaÑ, sabbehi piyehi 
manÈpehi nÈnÈbhÈvo vinÈbhÈvo aÒÒathÈbhÈvo, taÑ kutettha Œnanda labbhÈ 
“yaÑ taÑ jÈtaÑ bh|taÑ sa~khataÑ palokadhammaÑ, taÑ vata mÈ palujjÊ”ti 
netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. SeyyathÈpi Œnanda mahato rukkhassa tiÔÔhato sÈravato 
yo mahantataro khandho so palujjeyya. Evameva kho Œnanda mahato 
bhikkhusaÑghassa tiÔÔhato sÈravato SÈriputto parinibbuto, taÑ kutettha 
Œnanda labbhÈ “yaÑ taÑ jÈtaÑ bh|taÑ sa~khataÑ palokadhammaÑ, taÑ 
vata mÈ palujjÊ”ti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. TasmÈtihÈnanda attadÊpÈ viharatha 
attasaraÓÈ anaÒÒasaraÓÈ dhammadÊpÈ dhammasaraÓÈ anaÒÒasaraÓÈ. 

 KathaÒcÈnanda bhikkhu attadÊpo viharati attasaraÓo anaÒÒasaraÓo 
dhammadÊpo dhammasaraÓo anaÒÒasaraÓo, idhÈnanda bhikkhu kÈye 
kÈyÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu -pa-. Citte -pa-. Dhammesu dhammÈnupassÊ 
viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. EvaÑ 
kho Œnanda bhikkhu attadÊpo viharati attasaraÓo anaÒÒasaraÓo dhammadÊpo 
dhammasaraÓo anaÒÒasaraÓo. Ye hi keci Œnanda etarahi vÈ mamaccaye vÈ 
attadÊpÈ viharissanti attasaraÓÈ anaÒÒasaraÓÈ dhammadÊpÈ dhammasaraÓÈ 
anaÒÒasaraÓÈ, tamatagge mete Œnanda bhikkh| bhavissanti, ye keci 
sikkhÈkÈmÈti.  . TatiyaÑ. 
 

4. Ukkacelasutta 

 380. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ VajjÊsu viharati UkkacelÈyaÑ Ga~gÈya 
nadiyÈ tÊre mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ aciraparinibbutesu 
SÈriputtamoggallÈnesu. Tena kho pana samayena BhagavÈ 
bhikkhusaÑghaparivuto ajjhokÈse nisinno hoti. 

 Atha kho BhagavÈ tuÓhÊbh|taÑ bhikkhusaÑghaÑ anuviloketvÈ bhikkh| 
Èmantesi “api myÈyaÑ bhikkhave parisÈ suÒÒÈ viya khÈyati parinibbutesu 
SÈriputtamoggallÈnesu. AsuÒÒÈ me bhikkhave parisÈ 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔigacceva (SÊ, I) 
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hoti, anapekkhÈ tassaÑ disÈyaÑ hoti, yassaÑ disÈyaÑ SÈriputtamoggallÈnÈ 
viharanti. Ye hi te bhikkhave ahesuÑ atÊtamaddhÈnaÑ Arahanto 
SammÈsambuddhÈ, tesampi BhagavantÈnaÑ etapparamaÑyeva1 
sÈvakyugaÑ ahosi, seyyathÈpi mayhaÑ SÈriputtamoggallÈnÈ. Yepi te 
bhikkhave bhavissanti anÈgatamaddhÈnaÑ Arahanto SammÈsambuddhÈ, 
tesampi BhagavantÈnaÑ etapparamaÑyeva sÈvakyugaÑ bhavissati, 
seyyathÈpi mayhaÑ SÈriputtamoggallÈnÈ. AcchariyaÑ bhikkhave 
sÈvakÈnaÑ, abbhutaÑ bhikkhave sÈvakÈnaÑ, Satthu ca nÈma sÈsanakarÈ 
bhavissanti ovÈdappaÔikarÈ, catunnaÒca parisÈnaÑ piyÈ bhavissanti manÈpÈ 
garubhÈvanÊyÈ ca. AcchariyaÑ bhikkhave TathÈgatassa, abbhutaÑ 
bhikkhave Tathagatassa, evar|pepi nÈma sÈvakyuge parinibbute natthi 
TathÈgatassa soko vÈ paridevo vÈ, taÑ kutettha bhikkhave labbhÈ “yaÑ taÑ 
jÈtaÑ bh|taÑ sa~khataÑ palokadhammaÑ, taÑ vata mÈ palujjÊ”ti netaÑ 
ÔhÈnaÑ vijjati. SeyyathÈpi bhikkhave mahato rukkhassa tiÔÔhato sÈravato ye 
mahantatarÈ khandhÈ, te palujjeyyuÑ. Evameva kho bhikkhave mahato 
bhikkhusaÑghassa tiÔÔhato sÈravato SÈriputtamoggallÈnÈ parinibbutÈ, taÑ 
kutettha bhikkhave labbhÈ “yaÑ taÑ jÈtaÑ bh|taÑ sa~khataÑ 
palokadhammaÑ, taÑ vata mÈ palujjÊ”ti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. TasmÈtiha 
bhikkhave attadÊpÈ viharatha attasaraÓÈ anaÒÒasaraÓÈ dhammadÊpÈ 
dhammasaraÓÈ anaÒÒasaraÓÈ. 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu attadÊpo viharati attasaraÓo anaÒÒasaraÓo 
dhammadÊpo dhammasaraÓo anaÒÒasaraÓo, idha bhikkhave bhikkhu kÈye 
kÈyÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu -pa-. Citte -pa-. Dhammesu dhammÈnupassÊ 
viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. EvaÑ 
kho bhikkhave bhikkhu attadÊpo viharati attasaraÓo anaÒÒasaraÓo 
dhammadÊpo dhammasaraÓo anaÒÒasaraÓo. Ye hi keci bhikkhave etarahi vÈ 
mamaccaye vÈ attadÊpÈ viharissanti attasaraÓÈ anaÒÒasaraÓÈ dhammadÊpÈ 
dhammasaraÓÈ anaÒÒasaraÓÈ. Tamatagge mete bhikkhave bhikkh| 
bhavissanti, ye keci sikkhÈkÈmÈti.  . CatutthaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. EtaparamaÑyeva (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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5. BÈhiyasutta 

 381. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho ÈyasmÈ BÈhiyo yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ BÈhiyo BhagavantaÑ etadavoca “sÈdhu me 
bhante BhagavÈ saÑkhittena dhammaÑ desetu, yamahaÑ Bhagavato 
dhammaÑ sutvÈ eko v|pakaÔÔho appamatto ÈtÈpÊ pahitatto vihareyyan”ti. 
TasmÈtiha tvaÑ BÈhiya Èdimeva visodhehi kusalesu dhammesu. Ko cÈdi 
kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ, sÊlaÒca suvisuddhaÑ diÔÔhi ca ujukÈ. Yato ca kho 
te BÈhiya sÊlaÒca suvisuddhaÑ bhavissati diÔÔhi ca ujukÈ, tato tvaÑ BÈhiya 
sÊlaÑ nissÈya sÊle patiÔÔhÈya cattÈro satipaÔÔhÈne bhÈveyyÈsi. 

 Katame cattÈro, idha tvaÑ BÈhiya kÈye kÈyÈnupassÊ viharÈhi ÈtÈpÊ 
sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu -pa-. Citte 
-pa-. Dhammesu dhammÈnupassÊ viharÈhi ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya 
loke abhijjhÈdomanassaÑ. Yato kho tvaÑ BÈhiya sÊlaÑ nissÈya sÊle 
patiÔÔhÈya ime cattÈro satipaÔÔhÈne evaÑ bhÈvessasi, tato tuyhaÑ BÈhiya yÈ 
ratti vÈ divaso vÈ Ègamissati, vuddhiyeva pÈÔika~khÈ kusalessu Dammesu, 
no parihÈnÊti. 

 Atha kho ÈyasmÈ BÈhiyo Bhagavato bhÈsitaÑ abhinanditvÈ anumoditvÈ 
uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. Atha 
kho ÈyasmÈ BÈhiyo eko v|pakaÔÔho appamatto ÈtÈpÊ pahitatto viharanto 
nacirasseva yassatthÈya kulaputtÈ sammadeva agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajanti, tadanuttaraÑ brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ 
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja vihÈsi, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ 
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti abbhaÒÒÈsi. 
AÒÒataro ca panÈyasmÈ BÈhiyo arahataÑ ahosÊti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. Uttiyasutta 

 382. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho ÈyasmÈ Uttiyo yena BhagavÈ 
tenupasa~kami -pa- ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Uttiyo BhagavantaÑ 
etadavoca “sÈdhu me bhante BhagavÈ saÑkhittena dhammaÑ desetu, 
yamahaÑ 
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Bhagavato dhammaÑ sutvÈ eko v|pakaÔÔho appamatto ÈtÈpÊ pahitatto 
vihareyyan”ti. TasmÈtiha tvaÑ Uttiya Èdimeva visodhehi kusalesu 
dhammesu. Ko cÈdi kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ, sÊlaÒca suvisuddhaÑ diÔÔhi ca 
ujukÈ. Yato ca kho te Uttiya sÊlaÒca suvisuddhaÑ bhavissati diÔÔhi ca ujukÈ, 
tato tvaÑ Uttiya sÊlaÑ nissÈya sÊle patiÔÔhÈya cattÈro satipaÔÔhÈne 
bhÈveyyÈsi. 

 Katame cattÈro, idha tvaÑ Uttiya kÈye kÈyÈnupassÊ viharÈhi ÈtÈpÊ 
sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu -pa-. Citte 
-pa-. Dhammesu dhammÈnupassÊ viharÈhi ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya 
loke abhijjhÈdomanassaÑ. Yato kho tvaÑ Uttiya sÊlaÑ nissÈya sÊle 
patiÔÔhÈya ime cattÈro satipaÔÔhÈne evaÑ bhÈvessasi, tato tvaÑ Uttiya 
gamissasi maccudheyyassa pÈranti. 

 Atha kho ÈyasmÈ Uttiyo Bhagavato bhÈsitaÑ abhinanditvÈ anumoditvÈ 
uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. Atha 
kho ÈyasmÈ Uttiyo eko v|pakaÔÔho appamatto ÈtÈpÊ pahitatto viharanto 
nacirasseva yassatthÈya kulaputtÈ sammadeva agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajanti, tadanuttaraÑ brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ 
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja vihÈsi, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ 
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti abbhaÒÒÈsi. 
AÒÒataro ca panÈyasmÈ Uttiyo arahataÑ ahosÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. Ariyasutta 

 383. CattÈrome bhikkhave satipaÔÔhÈnÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ ariyÈ 
niyyÈnikÈ niyyanti takkarassa sammÈ dukkhakkhayÈya. Katame cattÈro, 
idha bhikkhave bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ 
vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu -pa-. Citte -pa-. Dhammesu 
dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. Ime kho bhikkhave cattÈro satipaÔÔhÈnÈ bhÈvitÈ 
bahulÊkatÈ ariyÈ niyyÈnikÈ niyyanti takkarassa sammÈ dukkhakkhayÈyÈti.  . 
SattamaÑ. 
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8. Brahmasutta 

 384. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ UruvelÈyaÑ viharati najjÈ NeraÒjarÈya 
tÊre AjapÈlanigrodhe paÔhamÈbhisambuddho. Atha kho Bhagavato 
rahogatassa paÔisallÊnassa evaÑ cetaso parivitakko udapÈdi–ekÈyanvÈyaÑ 
maggo sattÈnaÑ visuddhiyÈ sokaparidevÈnaÑ samatikkamÈya 
dukkhadomanassÈnaÑ attha~gamÈya ÒÈyassa adhigamÈya nibbÈnassa 
sacchikiriyÈya, yadidaÑ cattÈro satipaÔÔhÈnÈ. 

 Katame cattÈro, kÈye vÈ bhikkhu kÈyÈnupassÊ vihareyya ÈtÈpÊ 
sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu vÈ bhikkhu 
-pa-. Citte vÈ bhikkhu -pa-. Dhammesu vÈ bhikkhu dhammÈnupassÊ 
vihareyya ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. 
EkÈyanvÈyaÑ maggo sattÈnaÑ visuddhiyÈ sokaparidevÈnaÑ samatikkamÈya 
dukkhadomanassÈnaÑ attha~gamÈya ÒÈyassa adhigamÈya nibbÈnassa 
sacchikiriyÈya, yadidaÑ cattÈro satipaÔÔhÈnÈti. 

 Atha kho brahmÈ Sahampati Bhagavato cetasÈ cetoparivitakkamaÒÒÈya 
seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso samiÒjitaÑ vÈ bÈhaÑ pasÈreyya, pasÈritaÑ 
vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya. Evameva kho brahmaloke antarahito Bhagavato 
purato pÈturahosi. Atha kho brahmÈ Sahampati ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ 
karitvÈ yena BhagavÈ tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ BhagavantaÑ etadavoca–
evametaÑ BhagavÈ, evametaÑ Sugata, ekÈyanvÈyaÑ bhante maggo 
sattÈnaÑ visuddhiyÈ sokaparidevÈnaÑ samatikkamÈya 
dukkhadomanassÈnaÑ attha~gamÈya ÒÈyassa adhigamÈya nibbÈnassa 
sacchikiriyÈya, yadidaÑ cattÈro satipaÔÔhÈnÈ. 

 Katame cattÈro, kÈye vÈ bhante bhikkhu kÈyÈnupassÊ vihareyya ÈtÈpÊ 
sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu vÈ bhante 
bhikkhu -pa-. Citte vÈ bhante bhikkhu -pa-. Dhammesu vÈ bhante bhikkhu 
dhammÈnupassÊ vihareyya ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. EkÈyanvÈyaÑ bhante maggo sattÈnaÑ visuddhiyÈ 
sokaparidevÈnaÑ samatikkamÈya dukkhadomanassÈnaÑ 
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attha~gamÈya ÒÈyassa adhigamÈya nibbÈnassa sacchikiriyÈya, yadidaÑ 
cattÈro satipaÔÔhÈnÈti. 

 Idamavoca brahmÈ Sahampati, idaÑ vatvÈ athÈparaÑ etadavoca– 

  “EkÈyanaÑ jÈtikhayantadassÊ, maggaÑ pajÈnÈti hitÈnukampÊ. 
  Etena maggena tariÑsu pubbe, tarissanti ye ca taranti oghan”ti. 

AÔÔhamaÑ. 
 

9. Sedakasutta 

 385. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Sumbhesu viharati SedakaÑ nÈma 
sumbhÈnaÑ nigamo. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “bh|tapubbaÑ 
bhikkhave caÓÉÈlavaÑsiko caÓÉÈlavaÑsaÑ ussÈpetvÈ medakathÈlikaÑ 
antevÈsiÑ Èmantesi ‘ehi tvaÑ samma medakathÈlike caÓÉÈlavaÑsaÑ 
abhiruhitvÈ mama uparikhandhe tiÔÔhÈhÊ’ti”. “EvaÑ ÈcariyÈ”ti kho 
bhikkhave medakathÈlikÈ antevÈsÊ caÓÉÈlavaÑsikassa paÔissutvÈ 
caÓÉÈlavaÑsaÑ abhiruhitvÈ Ècariyassa uparikhandhe aÔÔhÈsi. Atha kho 
bhikkhave caÓÉÈlavaÑsiko medakathÈlikaÑ antevÈsiÑ etadavoca “tvaÑ 
samma medakathÈlike mamaÑ rakkha, ahaÑ taÑ rakkhissÈmi, evaÑ mayaÑ 
aÒÒamaÒÒaÑ guttÈ aÒÒamaÒÒaÑ rakkhitÈ sippÈni ceva dassessÈma, 
lÈbhaÒca1 lacchÈma, sotthinÈ ca caÓÉÈlavaÑsÈ orohissÈmÈ”ti. EvaÑ vutte 
bhikkhave medakathÈlikÈ antevÈsÊ caÓÉÈlavaÑsikaÑ etadavoca “na kho 
panetaÑ Ècariya evaÑ bhavissati, tvaÑ Ècariya attÈnaÑ rakkha, ahaÑ 
attÈnaÑ rakkhissÈmi, evaÑ mayaÑ attaguttÈ attarakkhitÈ sippÈni ceva 
dassessÈma, lÈbhaÒca lacchÈma, sotthinÈ ca caÓÉÈlavaÑsÈ orohissÈmÈ”ti. 

 “So tattha ÒÈyo”ti BhagavÈ etadavoca, yathÈ medakathÈlikÈ antevÈsÊ 
ÈcariyaÑ avoca “attÈnaÑ bhikkhave rakkhissÈmÊ”ti satipaÔÔhÈnaÑ 
sevitabbaÑ, “paraÑ rakkhissÈmÊ”ti satipaÔÔhÈnaÑ sevitabbaÑ. AttÈnaÑ 
bhikkhave rakkhanto paraÑ rakkhati, paraÑ rakkhanto attÈnaÑ rakkhati. 
______________________________________________________________ 
 1. LÈbhe ca (SÊ) 
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 KathaÒca bhikkhave attÈnaÑ rakkhanto paraÑ rakkhati, ÈsevanÈya 
bhÈvanÈya bahulÊkammena. EvaÑ kho bhikkhave attÈnaÑ rakkhanto paraÑ 
rakkhati. KathaÒca bhikkhave paraÑ rakkhanto attÈnaÑ rakkhati, khantiyÈ 
avihiÑsÈya mettacittatÈya anudayatÈya. EvaÑ kho bhikkhave paraÑ 
rakkhanto attÈnaÑ rakkhati. “AttÈnaÑ bhikkhave rakkhissÈmÊ”ti 
satipaÔÔhÈnaÑ sevitabbaÑ, “paraÑ rakkhissÈmÊ”ti satipaÔÔhÈnaÑ sevitabbaÑ, 
attÈnaÑ bhikkhave rakkhanto paraÑ rakkhati, paraÑ rakkhanto attÈnaÑ 
rakkhatÊti.  . NavamaÑ. 
 

10. JanapadakalyÈÓÊsutta 

 386. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Sumbhesu viharati 
SedakaÑ nÈma SumbhÈnaÑ nigamo. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi 
“bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ 
etadavoca– 

 SeyyathÈpi bhikkhave “janapadakalyÈÓÊ janapadakalyÈÓÊ”ti kho 
bhikkhave mahÈjanakÈyo sannipateyya, sÈ kho panassa JanapadakalyÈÓÊ 
paramapÈsÈvinÊ nacce, paramapÈsÈvinÊ gÊte. “JanapadakalyÈÓÊ naccati 
gÈyatÊ”ti kho bhikkhave bhiyyoso mattÈya mahÈjanakÈyo sannipateyya, atha 
puriso Ègaccheyya jÊvitukÈmo amaritukÈmo sukhakÈmo dukkhappaÔik|lo. 
TamenaÑ evaÑ vadeyya “ayaÑ te ambho purisa samatittiko telapatto 
antarena ca mahÈsamajjaÑ antarena ca JanapadakalyÈÓiyÈ pariharitabbo, 
puriso ca te ukkhittÈsiko piÔÔhito piÔÔhito anubandhissati “yattheva naÑ 
thokampi chaÉÉessati, tattheva te siro pÈtessatÊ”ti. TaÑ kiÑ maÒÒatha 
bhikkhave, api nu so puriso amuÑ telapattaÑ amanasikaritvÈ bahiddhÈ 
pamÈdaÑ ÈhareyyÈti. No hetaÑ bhante. 

 UpamÈ kho myÈyaÑ bhikkhave katÈ atthassa viÒÒÈpanÈya, ayaÑ 
cevetta attho, “samatittiko telapatto”ti kho bhikkhave kÈyagatÈya etaÑ 
satiyÈ adhivacanaÑ. TasmÈtiha bhikkhave evaÑ sikkhitabbaÑ “kÈyagatÈ 
sati no bhÈvitÈ bhavissati bahulÊkatÈ yÈnÊkatÈ 
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vatthukatÈ anuÔÔhitÈ paricitÈ susamÈraddhÈ”ti. EvaÑ hi kho bhikkhave 
sikkhitabbanti.  . DasamaÑ. 

NÈlandavaggo dutiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   MahÈpuriso NÈlandaÑ, Cundo CelaÒca BÈhiyo. 
   Uttiyo Ariyo BrahmÈ, SedakaÑ Janapadena cÈti. 

_____ 
 

3. SÊlaÔÔhitivagga 
 

1. SÊlasutta 

 387. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ ÈyasmÈ ca Œnando ÈyasmÈ ca 
Bhaddo PÈÔaliputte viharanti KukkuÔÈrÈme. Atha kho ÈyasmÈ Bhaddo 
sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ Œnandena saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ 
kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho 
ÈyasmÈ Bhaddo ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca “yÈnimÈni Èvuso Œnanda 
kusalÈni sÊlÈni vuttÈni BhagavatÈ, imÈni kusalÈni sÊlÈni kimatthiyÈni vuttÈni 
BhagavatÈ”ti. 

 SÈdhu sÈdhu Èvuso Bhadda, bhaddako kho te Èvuso Bhadda umma~go1, 
bhaddakaÑ paÔibhÈnaÑ, kalyÈÓÊ paripucchÈ, evaÑ hi tvaÑ Èvuso Bhadda 
pucchasi “yÈnimÈni Èvuso Œnanda kusalÈni sÊlÈni vuttÈni BhagavatÈ, imÈni 
kusalÈni sÊlÈni kimatthiyÈni vuttÈni BhagavatÈ”ti. EvamÈvusoti. YÈnimÈni 
Èvuso Bhadda kusalÈni sÊlÈni vuttÈni BhagavatÈ, imÈni kusalÈni sÊlÈni 
yÈvadeva catunnaÑ satipaÔÔhÈnÈnaÑ bhÈvanÈya vuttÈni BhagavatÈ. 

 KatamesaÑ catunnaÑ, idhÈvuso bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati 
ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Ummaggo (SÊ, SyÈ, KaÑ) 
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VedanÈsu -pa-. Citte -pa-. Dhammesu dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ 
sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. YÈnimÈni Èvuso 
Bhadda kusalÈni sÊlÈni vuttÈni BhagavatÈ, imÈni kusalÈni sÊlÈni yÈvadeva 
imesaÑ catunnaÑ satipaÔÔhÈnÈnaÑ bhÈvanÈya vuttÈni BhagavatÈti.  . 
PaÔhamaÑ. 
 

2. CiraÔÔhitisutta 

 388. TaÑyeva nidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Bhaddo 
ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca “ko nu kho Èvuso Œnanda hetu ko 
paccayo, yena TathÈgate parinibbute saddhammo na ciraÔÔhitiko hoti, ko 
panÈvuso Œnanda hetu ko paccayo, yena TathÈgate parinibbute saddhammo 
ciraÔÔhitiko hotÊ”ti. 

 SÈdhu sÈdhu Èvuso Bhadda, bhaddako kho te Èvuso Bhadda umma~go, 
bhaddakaÑ paÔibhÈnaÑ, kalyÈÓÊ paripucchÈ, evaÑ hi tvaÑ Èvuso Bhadda 
pucchasi “ko nu kho Èvuso Œnanda hetu ko paccayo, yena TathÈgate 
parinibbute saddhammo na ciraÔÔhitiko hoti, ko panÈvuso Œnanda hetu ko 
paccayo, yena TathÈgate parinibbute saddhammo ciraÔÔhitiko hotÊ”ti. 
EvamÈvusoti. CatunnaÑ kho Èvuso satipaÔÔhÈnÈnaÑ abhÈvitattÈ 
abahulÊkatattÈ TathÈgate parinibbute saddhammo na ciraÔÔhitiko hoti. 
CatunnaÒca kho Èvuso satipaÔÔhÈnÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ TathÈgate 
parinibbute saddhammo ciraÔÔhitiko hoti. 

 KatamesaÑ catunnaÑ, idhÈvuso bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati 
ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu -pa-. 
Citte -pa-. Dhammesu dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ 
vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. ImesaÑ kho Èvuso catunnaÑ 
satipaÔÔhÈnÈnaÑ abhÈvitattÈ abahulÊkatattÈ TathÈgate parinibbute 
saddhammo na ciraÔÔhitiko hoti. ImesaÒca kho Èvuso catunnaÑ 
satipaÔÔhÈnÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ TathÈgate parinibbute saddhammo 
ciraÔÔhitiko hotÊti.  . DutiyaÑ. 
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3. ParihÈnasutta 

 389. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ ca Œnando ÈyasmÈ ca Bhaddo PÈÔaliputte 
viharanti KukkuÔÈrÈme. Atha kho ÈyasmÈ Bhaddo sÈyanhasamayaÑ 
paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
ÈyasmatÈ Œnandena saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ 
vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Bhaddo 
ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca “ko nu kho Èvuso Œnanda hetu ko 
paccayo, yena saddhammaparihÈnaÑ hoti, ko nu kho Èvuso Œnanda hetu ko 
paccayo, yena saddhamma-aparihÈnaÑ hotÊ”ti. 

 SÈdhu sÈdhu Èvuso Bhadda, bhaddako kho te Èvuso Bhadda umma~go, 
bhaddakaÑ paÔibhÈnaÑ, kalyÈÓÊ paripucchÈ, evaÑ hi tvaÑ Èvuso Bhadda 
pucchasi “ko nu kho Èvuso Œnanda hetu ko paccayo, yena 
saddhammaparihÈnaÑ hoti, ko panÈvuso Œnanda hetu ko paccayo, yena 
saddhamma-aparihÈnaÑ hotÊ”ti. EvamÈvusoti. CatunnaÑ kho Èvuso 
satipaÔÔhÈnÈnaÑ abhÈvitattÈ abahulÊkatattÈ saddhammaparihÈnaÑ hoti. 
CatunnaÒca kho Èvuso satipaÔÔhÈnÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ saddhamma-
aparihÈnaÑ hoti. 

 KatamesaÑ catunnaÑ, idhÈvuso bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati 
ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu -pa-. 
Citte -pa-. Dhammesu dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ 
vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. ImesaÑ kho Èvuso catunnaÑ 
satipaÔÔhÈnÈnaÑ abhÈvitattÈ abahulÊkatattÈ saddhammaparihÈnaÑ hoti. 
ImesaÒca kho Èvuso catunnaÑ satipaÔÔhÈnÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ 
saddhamma-aparihÈnaÑ hotÊti.  . TatiyaÑ. 
 

4. Suddhasutta 

 390. SÈvatthinidÈnaÑ. CattÈrome bhikkhave satipaÔÔhÈnÈ. Katame 
cattÈro, idha bhikkhave bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno 
satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu -pa-. 
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Citte -pa-. Dhammesu dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ 
vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. Ime kho bhikkhave cattÈro 
satipaÔÔhÈnÈti.  . CatutthaÑ. 
 

5. AÒÒatarabrÈhmaÓasutta 

 391. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho aÒÒataro brÈhmaÓo yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho so brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bho Gotama 
hetu ko paccayo, yena TathÈgate parinibbute saddhammo na ciraÔÔhitiko 
hoti, ko pana bho Gotama hetu ko paccayo, yena TathÈgate parinibbute 
saddhammo ciraÔÔhitiko hotÊ”ti. 

 CatunnaÑ kho brÈhmaÓa satipaÔÔhÈnÈnaÑ abhÈvitattÈ abahulÊkatattÈ 
TathÈgate parinibbute saddhammo na ciraÔÔhitiko hoti, catunnaÒca kho 
brÈhmaÓa satipaÔÔhÈnÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ TathÈgate parinibbute 
saddhammo ciraÔÔhitiko hoti. 

 KatamesaÑ catunnaÑ, idha brÈhmaÓa bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ 
viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. 
VedanÈsu -pa-. Citte -pa-. Dhammesu dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ 
sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. ImesaÑ kho brÈhmaÓa 
catunnaÑ satipaÔÔhÈnÈnaÑ abhÈvitattÈ abahulÊkatattÈ TathÈgate parinibbute 
saddhammo na ciraÔÔhitiko hoti. ImesaÒca kho brÈhmaÓa catunnaÑ 
satipaÔÔhÈnÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ TathÈgate parinibbute saddhammo 
ciraÔÔhitiko hotÊti. 

 EvaÑ vutte so brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca “abhikkantaÑ bho 
Gotama -pa- upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ Gotamo dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ 
saraÓaÑ gatan”ti.  . PaÒcamaÑ. 
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6. Padesasutta 

 392. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ ca SÈriputto ÈyasmÈ ca MahÈmoggallÈno 
ÈyasmÈ ca Anuruddho SÈkete viharanti KaÓÉakÊvane1. Atha kho ÈyasmÈ ca 
SÈriputto ÈyasmÈ ca MahÈmoggallÈno sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhitÈ 
yenÈyasmÈ Anuruddho tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ 
Anuruddhena saddhiÑ sammodiÑsu, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ 
vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ SÈriputto 
ÈyasmantaÑ AnuruddhaÑ etadavoca “sekho sekhoti2 Èvuso Anuruddha 
vuccati, kittÈvatÈ nu kho Èvuso sekho hotÊ”ti, catunnaÑ kho Èvuso 
satipaÔÔhÈnÈnaÑ padesaÑ bhÈvitattÈ sekho hoti. 

 KatamesaÑ catunnaÑ, idhÈvuso bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati 
ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu -pa-. 
Citte -pa-. Dhammesu dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ 
vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. ImesaÑ kho Èvuso catunnaÑ 
satipaÔÔhÈnÈnaÑ padesaÑ bhÈvitattÈ sekho hotÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. Samattasutta  

 393. TaÑyeva nidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ SÈriputto 
ÈyasmantaÑ AnuruddhaÑ etadavoca “asekho asekhoti Èvuso Anuruddha 
vuccati, kittÈvatÈ nu kho Èvuso asekho hotÊ”ti. CatunnaÑ kho Èvuso 
satipaÔÔhÈnÈnaÑ samattaÑ bhÈvitattÈ asekho hoti. 

 KatamesaÑ catunnaÑ, idhÈvuso bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati 
ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu -pa-. 
Citte -pa-. Dhammesu dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ 
vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. ImesaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. KaÓÉakÊvane (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. Sekkho sekkhoti (SyÈ, KaÑ) 
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kho Èvuso catunnaÑ satipaÔÔhÈnÈnaÑ samattaÑ bhÈvitattÈ asekho hotÊti.  . 
SattamaÑ. 
 

8. Lokasutta 

 394. TaÑyeva nidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ SÈriputto 
ÈyasmantaÑ AnuruddhaÑ etadavoca “katamesaÑ Èvuso Anuruddha 
dhammÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ mahÈbhiÒÒataÑ1 patto”ti. CatunnaÑ 
Èvuso satipaÔÔhÈnÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ mahÈbhiÒÒataÑ patto. 

 KatamesaÑ catunnaÑ, idhÈhaÑ Èvuso kÈye kÈyÈnupassÊ viharÈmi ÈtÈpÊ 
sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu -pa-. Citte 
-pa-. Dhammesu dhammÈnupassÊ viharÈmi ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya 
loke abhijjhÈdomanassaÑ. ImesaÑ khvÈhaÑ Èvuso catunnaÑ 
satipaÔÔhÈnÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ mahÈbhiÒÒataÑ patto. ImesaÒca 
panÈhaÑ Èvuso catunnaÑ satipaÔÔhÈnÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ sahassaÑ 
lokaÑ abhijÈnÈmÊti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. SirivaÉÉhasutta 

 395. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ Œnando RÈjagahe viharati VeÄuvane 
KalandakanivÈpe. Tena kho pana samayena SirivaÉÉho2 gahapati ÈbÈdhiko 
hoti dukkhito bÈÄhagilÈno. Atha kho SirivaÉÉho gahapati aÒÒataraÑ purisaÑ 
Èmantesi “ehi tvaÑ ambho purisa yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ mama vacanena Èyasmato Œnandassa pÈde sirasÈ vanda 
‘SirivaÉÉho bhante gahapati ÈbÈdhiko dukkhito bÈÄhagilÈno, so Èyasmato 
Œnandassa pÈde sirasÈ vandatÊ’ti, evaÒca vadehi ‘sÈdhu kira bhante ÈyasmÈ 
Œnando yena SirivaÉÉhassa gahapatissa nivesanaÑ tenupasa~kamatu 
anukampaÑ upÈdÈyÈ’ti”. “EvaÑ bhante”ti kho so puriso SirivaÉÉhassa 
gahapatissa paÔissutvÈ yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno 
______________________________________________________________ 
 1. MahÈbhiÒÒÈtaÑ (I) 2. SirivaÉÉho (Ka) 
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kho so puriso ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca “sirivaÉÉho bhante gahapati 
ÈbÈdhiko dukkhito bÈÄhagilÈno, so Èyasmato Œnandassa pÈde sirasÈ vandati, 
evaÒca vadeti ‘sÈdhu kira bhante ÈyasmÈ Œnando yena SirivaÉÉhassa 
gahapatissa nivesanaÑ tenupasa~kamatu anukampaÑ upÈdÈyÈ’ti”. 
AdhivÈsesi kho ÈyasmÈ Œnando tuÓhÊbhÈvena. 

 Atha kho ÈyasmÈ Œnando pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya yena SirivaÉÉhassa gahapatissa nivesanaÑ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi, nisajja kho ÈyasmÈ 
Œnando SirivaÉÉhaÑ gahapatiÑ etadavoca “kacci te gahapati khamanÊyaÑ, 
kacci yÈpanÊyaÑ, kacci dukkhÈ vedanÈ paÔikkamanti no abhikkamanti, 
paÔikkamosÈnaÑ paÒÒÈyati no abhikkamo”ti. Na me bhante khamanÊyaÑ, 
na yÈpanÊyaÑ, bÈÄhÈ me dukkhÈ vedanÈ abhikkamanti no paÔikkamanti, 
abhikkamosÈnaÑ paÒÒÈyati no paÔikkamoti. 

 TasmÈtiha te gahapati evaÑ sikkhitabbaÑ “kÈye kÈyÈnupassÊ 
viharissÈmi ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. 
VedanÈsu -pa-. Citte -pa-. Dhammesu dhammÈnupassÊ viharissÈmi ÈtÈpÊ 
sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassan”ti. EvaÑ hi te gahapati 
sikkhitabbanti. 

 Yeme bhante BhagavatÈ cattÈro satipaÔÔhÈnÈ desitÈ, saÑvijjanti te 
dhammÈ1 mayi, ahaÒca tesu dhammesu sandissÈmi. AhaÑ hi bhante kÈye 
kÈyÈnupassÊ viharÈmi ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu -pa-. Citte -pa-. Dhammesu dhammÈnupassÊ 
viharÈmi ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. YÈni 
cimÈni bhante BhagavatÈ paÒcorambhÈgiyÈni saÑyojanÈni desitÈni, nÈhaÑ 
bhante tesaÑ kiÒci attani appahÊnaÑ samanupassÈmÊti. LÈbhÈ te gahapati, 
suladdhaÑ te gahapati, anÈgÈmiphalaÑ tayÈ gahapati byÈkatanti.  . 
NavamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑvijjante ratanadhammÈ (SÊ) 
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10. MÈnadinnasutta 

 396. TaÑyeva nidÈnaÑ. Tena kho pana samayena MÈnadinno gahapati 
ÈbÈdhiko hoti dukkhito bÈÄhagilÈno. Atha kho MÈnadinno gahapati 
aÒÒataraÑ purisaÑ Èmantesi “ehi tvaÑ ambho purisa -pa-” na me bhante 
khamanÊyaÑ, na yÈpanÊyaÑ, bÈÄhÈ me dukkhÈ vedanÈ abhikkamanti no 
paÔikkamanti, abhikkamosÈnaÑ paÒÒÈyati no paÔikkamoti. Evar|pÈya cÈhaÑ 
bhante dukkhÈya vedanÈya phuÔÔho samÈno kÈye kÈyÈnupassÊ viharÈmi ÈtÈpÊ 
sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu -pa-. Citte 
-pa-. Dhammesu dhammÈnupassÊ viharÈmi ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya 
loke abhijjhÈdomanassaÑ. YÈni cimÈni bhante BhagavatÈ 
paÒcorambhÈgiyÈni saÑyojanÈni desitÈni, nÈhaÑ bhante tesaÑ kiÒci attani 
appahÊnaÑ samanupassÈmÊti. LÈbhÈ te gahapati, suladdhaÑ te gahapati, 
anÈgÈmiphalaÑ tayÈ gahapati byÈkatanti.  . DasamaÑ. 

SÊlaÔÔhitivaggo tatiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   SÊlaÑ ®hiti ParihÈnaÑ, SuddhaÑ BrÈhmaÓapadesaÑ. 
   SamattaÑ Loko SirivaÉÉho, MÈnadinnena te dasÈti. 

_____ 
 

4. Ananussutavagga 
 

1. Ananussutasutta 

 397. SÈvatthinidÈnaÑ. AyaÑ kÈye kÈyÈnupassanÈti me bhikkhave 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuÑ udapÈdi, ÒÈÓaÑ udapÈdi, paÒÒÈ 
udapÈdi, vijjÈ udapÈdi, Èloko udapÈdi. SÈ kho panÈyaÑ kÈye kÈyÈnupassanÈ 
bhÈvetabbÈti me bhikkhave -pa- bhÈvitÈti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhuÑ udapÈdi, ÒÈÓaÑ udapÈdi, paÒÒÈ udapÈdi, vijjÈ udapÈdi, 
Èloko udapÈdi. 
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 AyaÑ vedanÈsu vedanÈnupassanÈti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhuÑ udapÈdi, ÒÈÓaÑ udapÈdi, paÒÒÈ udapÈdi, vijjÈ udapÈdi, 
Èloko udapÈdi. SÈ kho panÈyaÑ vedanÈsu vedanÈnupassanÈ bhÈvetabbÈti me 
bhikkhave -pa- bhÈvitÈti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhuÑ udapÈdi, ÒÈÓaÑ udapÈdi, paÒÒÈ udapÈdi, vijjÈ udapÈdi, Èloko 
udapÈdi. 

 AyaÑ citte cittÈnupassanÈti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhuÑ udapÈdi, ÒÈÓaÑ udapÈdi, paÒÒÈ udapÈdi, vijjÈ udapÈdi, 
Èloko udapÈdi. SÈ kho panÈyaÑ citte cittÈnupassanÈ bhÈvetabbÈti me 
bhikkhave -pa- bhÈvitÈti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhuÑ udapÈdi, ÒÈÓaÑ udapÈdi, paÒÒÈ udapÈdi, vijjÈ udapÈdi, Èloko 
udapÈdi. 

 AyaÑ dhammesu dhammÈnupassanÈti me bhikkhave pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhuÑ udapÈdi, ÒÈÓaÑ udapÈdi, paÒÒÈ udapÈdi, 
vijjÈ udapÈdi, Èloko udapÈdi. SÈ kho panÈyaÑ dhammesu dhammÈnupassanÈ 
bhÈvetabbÈti me bhikkhave -pa- bhÈvitÈti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhuÑ udapÈdi, ÒÈÓaÑ udapÈdi, paÒÒÈ udapÈdi, vijjÈ udapÈdi, 
Èloko udapÈdÊti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. VirÈgasutta 

 398. CattÈrome bhikkhave satipaÔÔhÈnÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ 
ekantanibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya upasamÈya abhiÒÒÈya sambodhÈya 
nibbÈnÈya saÑvattanti. 

 Katame cattÈro, idha bhikkhave bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati 
ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu -pa-. 
Citte -pa-. Dhammesu dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ 
vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. Ime kho bhikkhave cattÈro satipaÔÔhÈnÈ 
bhÈvitÈ bahulÊkatÈ ekantanibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya upasamÈya 
abhiÒÒÈya sambodhÈya nibbÈnÈya saÑvattantÊti.  . DutiyaÑ. 
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3. Viraddhasutta 

 399. YesaÑ kesaÒci bhikkhave cattÈro satipaÔÔhÈnÈ viraddhÈ, viraddho 
tesaÑ ariyo maggo1 sammÈ dukkhakkhayagÈmÊ. YesaÑ kesaÒci bhikkhave 
cattÈro satipaÔÔhÈnÈ ÈraddhÈ, Èraddho tesaÑ ariyo maggo sammÈ 
dukkhakkhayagÈmÊ. 

 Katame cattÈro, idha bhikkhave bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati 
ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu -pa-. 
Citte -pa-. Dhammesu dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ 
vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. YesaÑ kesaÒci bhikkhave ime cattÈro 
satipaÔÔhÈnÈ viraddhÈ, viraddho tesaÑ ariyo maggo sammÈ 
dukkhakkhayagÈmÊ. YesaÑ kesaÒci bhikkhave ime cattÈro satipaÔÔhÈnÈ 
ÈraddhÈ, Èraddho tesaÑ ariyo maggo sammÈ dukkhakkhayagÈmÊti.  . 
TatiyaÑ. 

 
4. BhÈvitasutta 

 400. CattÈrome bhikkhave satipaÔÔhÈnÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ apÈrÈ pÈraÑ 
gamanÈya saÑvattanti. 

 Katame cattÈro, idha bhikkhave bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati 
ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu -pa-. 
Citte -pa-. Dhammesu dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ 
vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. Ime kho bhikkhave cattÈro satipaÔÔhÈnÈ 
bhÈvitÈ bahulÊkatÈ apÈrÈ pÈraÑ gamanÈya saÑvattantÊti.  . CatutthaÑ. 

 
5. Satisutta 

 401. SÈvatthinidÈnaÑ. Sato bhikkhave bhikkhu vihareyya sampajÈno, 
ayaÑ vo amhÈkaÑ anusÈsanÊ. 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu sato hoti, idha bhikkhave bhikkhu kÈye 
kÈyÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
______________________________________________________________ 
 1. Ariyo aÔÔha~giko maggo (Ka) imasmiÑ yeva sutte dissati aÔÔha~gikotipadaÑ, na  
 panÈÒÒattha iddhipÈda AnuruddhÈdÊsu. 
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abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu -pa-. Citte -pa-. Dhammesu dhammÈnupassÊ 
viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. EvaÑ 
kho bhikkhave bhikkhu sato hoti. 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu sampajÈno hoti, idha bhikkhave 
bhikkhuno viditÈ vedanÈ uppajjanti, viditÈ upaÔÔhahanti, viditÈ abbhatthaÑ 
gacchanti. ViditÈ vitakkÈ uppajjanti, viditÈ upaÔÔhahanti, viditÈ abbhatthaÑ 
gacchanti. ViditÈ saÒÒÈ uppajjanti, viditÈ upaÔÔhahanti, viditÈ abbhatthaÑ 
gacchanti. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu sampajÈno hoti, sato bhikkhave 
bhikkhu vihareyya sampajÈno, ayaÑ vo amhÈkaÑ anusÈsanÊti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. AÒÒÈsutta 

 402. CattÈrome bhikkhave satipaÔÔhÈnÈ. Katame cattÈro, idha bhikkhave 
bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu -pa-. Citte -pa-. Dhammesu dhammÈnupassÊ 
viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. Ime kho 
bhikkhave cattÈro satipaÔÔhÈnÈ. ImesaÑ kho bhikkhave catunnaÑ 
satipaÔÔhÈnÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ dvinnaÑ phalÈnaÑ aÒÒataraÑ 
phalaÑ pÈÔika~khaÑ, diÔÔheva dhamme aÒÒÈ, sati vÈ upÈdisese anÈgÈmitÈti.  
. ChaÔÔhaÑ. 

 
7. Chandasutta 

 403. CattÈrome bhikkhave satipaÔÔhÈnÈ. Katame cattÈro, idha bhikkhave 
bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ, tassa kÈye kÈyÈnupassino viharato yo kÈyasmiÑ 
chando, so pahÊyati, chandassa pahÈnÈ amataÑ sacchikataÑ hoti. 

 VedanÈsu vedanÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ, tassa vedanÈsu vedanÈnupassino viharato yo vedanÈsu 
chando, so pahÊyati, chandassa pahÈnÈ amataÑ sacchikataÑ hoti. 
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 Citte cittÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 

abhijjhÈdomanassaÑ, tassa citte cittÈnupassino viharato yo cittamhi chando, 

so pahÊyati, chandassa pahÈnÈ amataÑ sacchikataÑ hoti. 

 Dhammesu dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya 

loke abhijjhÈdomanassaÑ, tassa dhammesu dhammÈnupassino viharato yo 

dhammesu chando, so pahÊyati, chandassa pahÈnÈ amataÑ sacchikataÑ 

hotÊti.  . SattamaÑ. 

 

8. PariÒÒÈtasutta 

 404. CattÈrome bhikkhave satipaÔÔhÈnÈ. Katame cattÈro, idha bhikkhave 

bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 

abhijjhÈdomanassaÑ, tassa kÈye kÈyÈnupassino viharato kÈyo pariÒÒÈto 

hoti, kÈyassa pariÒÒÈtattÈ amataÑ sacchikataÑ hoti. 

 VedanÈsu vedanÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 

abhijjhÈdomanassaÑ, tassa vedanÈsu vedanÈnupassino viharato vedanÈ 

pariÒÒÈtÈ honti, vedanÈnaÑ pariÒÒÈtattÈ amataÑ sacchikataÑ hoti. 

 Citte cittÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 

abhijjhÈdomanassaÑ, tassa citte cittÈnupassino viharato cittaÑ pariÒÒÈtaÑ 

hoti, cittassa pariÒÒÈtattÈ amataÑ sacchikataÑ hoti. 

 Dhammesu dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya 

loke abhijjhÈdomanassaÑ, tassa dhammesu dhammÈnupassÊno viharato 

dhammÈ pariÒÒÈtÈ honti, dhammÈnaÑ pariÒÒÈtattÈ amataÑ sacchikataÑ 

hotÊti.  . AÔÔhamaÑ. 
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9. BhÈvanÈsutta 

 405. CatunnaÑ bhikkhave satipaÔÔhÈnÈnaÑ bhÈvanaÑ desessÈmi, taÑ 
suÓÈtha. KatamÈ bhikkhave catunnaÑ satipaÔÔhÈnÈnaÑ bhÈvanÈ, idha 
bhikkhave bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ 
vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu -pa-. Citte -pa-. Dhammesu 
dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. AyaÑ kho bhikkhave catunnaÑ satipaÔÔhÈnÈnaÑ 
bhÈvanÈti.  . NavamaÑ. 

   
10. Vibha~gasutta 

 406. SatipaÔÔhÈnaÒca vo bhikkhave desessÈmi satipaÔÔhÈnabhÈvanaÒca 
satipaÔÔhÈnabhÈvanÈgÈminiÒca paÔipadaÑ, taÑ suÓÈtha. KatamaÒca 
bhikkhave satipaÔÔhÈnaÑ, idha bhikkhave bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati 
ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu 
vedanÈnupassÊ viharati -pa-. Citte cittÈnupassÊ viharati -pa-. Dhammesu 
dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. IdaÑ vuccati bhikkhave satipaÔÔhÈnaÑ. 

 KatamÈ ca bhikkhave satipaÔÔhÈnabhÈvanÈ, idha bhikkhave bhikkhu 
samudayadhammÈnupassÊ kÈyasmiÑ viharati, vayadhammÈnupassÊ 
kÈyasmiÑ viharati, samudayavayadhammÈnupassÊ kÈyasmiÑ viharati ÈtÈpÊ 
sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. 
SamudayadhammÈnupassÊ vedanÈsu viharati -pa-. SamudayadhammÈnupassÊ 
citte viharati -pa-. SamudayadhammÈnupassÊ dhammesu viharati, 
vayadhammÈnupassÊ dhammesu viharati, samudayavayadhammÈnupassÊ 
dhammesu viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. AyaÑ vuccati bhikkhave satipaÔÔhÈnabhÈvanÈ. 

 KatamÈ ca bhikkhave satipaÔÔhÈnabhÈvanÈgÈminÊ paÔipadÈ, ayameva 
ariyo aÔÔha~giko maggo. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi sammÈsa~kappo 
sammÈvÈcÈ sammÈkammanto sammÈ-ÈjÊvo sammÈvÈyÈmo sammÈsati 
sammÈsamÈdhi. AyaÑ vuccati bhikkhave satipaÔÔhÈnabhÈvanÈgÈminÊ 
paÔipadÈti.  . DasamaÑ. 

Ananussutavaggo catuttho. 
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TassuddÈnaÑ 

   AnanussutaÑ VirÈgo, Viraddho BhÈvanÈ Sati. 
   AÒÒÈ ChandaÑ PariÒÒÈya, BhÈvanÈ Vibha~gena cÈti. 

_____ 
 

5. Amatavagga 
 

1. Amatasutta 

 407. SÈvatthinidÈnaÑ. Cat|su bhikkhave satipaÔÔhÈnesu 
suppatiÔÔhitacittÈ viharatha, mÈ vo amataÑ panassa. Katamesu cat|su, idha 
bhikkhave bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ 
vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu -pa-. Citte -pa-. Dhammesu 
dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. Imesu bhikkhave cat|su satipaÔÔhÈnesu 
suppatiÔÔhitacittÈ viharatha, mÈ vo amataÑ panassÈti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. Samudayasutta 

 408. CatunnaÑ bhikkhave satipaÔÔhÈnÈnaÑ samudayaÒca 
attha~gamaÒca desessÈmi, taÑ suÓÈtha. Ko ca bhikkhave kÈyassa 
samudayo, ÈhÈrasamudayÈ kÈyassa samudayo, ÈhÈranirodhÈ kÈyassa 
attha~gamo. PhassasamudayÈ vedanÈnaÑ samudayo, phassanirodhÈ 
vedanÈnaÑ attha~gamo. NÈmar|pasamudayÈ cittassa samudayo, 
nÈmar|panirodhÈ cittassa attha~gamo. ManasikÈrasamudayÈ dhammÈnaÑ 
samudayo, manasikÈranirodhÈ dhammÈnaÑ attha~gamoti.  . DutiyaÑ. 
 

3. Maggasutta 

 409. SÈvatthinidÈnaÑ. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi–
ekamidÈhaÑ bhikkhave samayaÑ UruvelÈyaÑ viharÈmi najjÈ NeraÒjarÈya 
tÊre AjapÈlanigrodhe paÔhamÈbhisambuddho. Tassa mayhaÑ bhikkhave 
rahogatassa paÔisallÊnassa evaÑ cetaso parivitakko udapÈdi ekÈyanvÈyaÑ 
maggo 
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sattÈnaÑ visuddhiyÈ sokaparidevÈnaÑ samatikkamÈya 
dukkhadomanassÈnaÑ attha~gamÈya ÒÈyassa adhigamÈya nibbÈnassa 
sacchikiriyÈya yadidaÑ cattÈro satipaÔÔhÈnÈ. 

 Katame cattÈro, kÈye vÈ bhikkhu kÈyÈnupassÊ vihareyya ÈtÈpÊ 
sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu vÈ bhikkhu 
vedanÈnupassÊ vihareyya -pa-. Citte vÈ bhikkhu cittÈnupassÊ vihareyya -pa-. 
Dhammesu vÈ bhikkhu dhammÈnupassÊ vihareyya ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ 
vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. EkÈyanvÈyaÑ maggo sattÈnaÑ 
visuddhiyÈ sokaparidevÈnaÑ samatikkamÈya dukkhadomanassÈnaÑ 
attha~gamÈya ÒÈyassa adhigamÈya nibbÈnassa sacchikiriyÈya yadidaÑ 
cattÈro satipaÔÔhÈnÈti. 

 Atha kho bhikkhave brahmÈ Sahampati mama cetasÈ 
cetoparivitakkamaÒÒÈya, 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–evametaÑ BhagavÈ, evametaÑ Sugata, ekÈyanvÈyaÑ bhante 
maggo sattÈnaÑ visuddhiyÈ sokaparidevÈnaÑ samatikkamÈya 
dukkhadomanassÈnaÑ attha~gamÈya ÒÈyassa adhigamÈya nibbÈnassa 
sacchikiriyÈya yadidaÑ cattÈro satipaÔÔhÈnÈ. 

 Katame cattÈro, kÈye vÈ bhante bhikkhu kÈyÈnupassÊ vihareyya ÈtÈpÊ 
sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu vÈ -pa-. 
Citte vÈ -pa-. Dhammesu vÈ bhante bhikkhu dhammÈnupassÊ vihareyya 
ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. EkÈyanvÈyaÑ 
bhante maggo sattÈnaÑ visuddhiyÈ sokaparidevÈnaÑ samatikkamÈya 
dukkhadomanassÈnaÑ attha~gamÈya ÒÈyassa adhigamÈya nibbÈnassa 
sacchikiriyÈya yadidaÑ cattÈro satipaÔÔhÈnÈti. 

 Idamavoca bhikkhave brahmÈ Sahampati, idaÑ vatvÈ athÈparaÑ 
etadavoca– 

  “EkÈyanaÑ jÈtikhayantadassÊ, maggaÑ pajÈnÈti hitÈnukampÊ. 
  Etena maggena tariÑsu pubbe, tarissanti ye ca taranti oghan”ti. 

TatiyaÑ. 
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4. Satisutta 

 410. Sato bhikkhave bhikkhu vihareyya, ayaÑ vo amhÈkaÑ anusÈsanÊ. 
KathaÒca bhikkhave bhikkhu sato hoti, idha bhikkhave bhikkhu kÈye 
kÈyÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu -pa-. Citte -pa-. Dhammesu dhammÈnupassÊ 
viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. EvaÑ 
kho bhikkhave bhikkhu sato hoti, sato bhikkhave bhikkhu vihareyya, ayaÑ 
vo amhÈkaÑ anusÈsanÊti.  . CatutthaÑ. 
 

5. KusalarÈsisutta 

 411. “KusalarÈsÊ”ti bhikkhave vadamÈno cattÈro satipaÔÔhÈne sammÈ 
vadamÈno vadeyya. Kevalo hÈyaÑ bhikkhave kusalarÈsi yadidaÑ cattÈro 
satipaÔÔhÈnÈ. 

 Katame cattÈro, idha bhikkhave bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati 
ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu -pa-. 
Citte -pa-. Dhammesu dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ 
vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu -pa-. Citte -pa-. Dhammesu 
dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpi sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. “KusalarÈsÊ”ti bhikkhave vadamÈno ime cattÈro 
satipaÔÔhÈne sammÈ vadamÈno vadeyya. Kevalo hÈyaÑ bhikkhave kusalarÈsi 
yadidaÑ cattÈro satipaÔÔhÈnÈti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. PÈtimokkhasaÑvarasutta 

 412. Atha kho aÒÒataro bhikkhu yena BhagavÈ tenupasa~kami -pa- 
ekamantaÑ nisinno kho so bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca– 

 SÈdhu me bhante BhagavÈ saÑkhittena dhammaÑ desetu, yamahaÑ 
Bhagavato dhammaÑ sutvÈ eko v|pakaÔÔho appamatto ÈtÈpÊ pahitatto 
vihareyyanti. TasmÈtiha tvaÑ bhikkhu Èdimeva visodhehi kusalesu 
dhammesu. Ko cÈdi kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ, idha tvaÑ bhikkhu 
pÈtimokkhasaÑvarasaÑvuto viharÈhi ÈcÈragocarasampanno aÓumattesu 
vajjesu bhayadassÈvÊ, samÈdÈya sikkhassu sikkhÈpadesu, yato kho tvaÑ 
bhikkhu pÈtimokkhasaÑvarasaÑvuto viharissasi ÈcÈragocarasampanno 
aÓumattesu 
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vajjesu bhayadassÈvÊ, samÈdÈya sikkhassu sikkhÈpadesu, tato tvaÑ bhikkhu 
sÊlaÑ nissÈya sÊle patiÔÔhÈya cattÈro satipaÔÔhÈne bhÈveyyÈsi. 

 Katame cattÈro, idha tvaÑ bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharÈhi ÈtÈpÊ 
sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu -pa-. Citte 
-pa-. Dhammesu dhammÈnupassÊ viharÈhi ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya 
loke abhijjhÈdomanassaÑ. Yato kho tvaÑ bhikkhu sÊlaÑ nissÈya sÊle 
patiÔÔhÈya ime cattÈro satipaÔÔhÈne evaÑ bhÈvessasi, tato tuyhaÑ bhikkhu yÈ 
ratti vÈ divaso vÈ Ègamissati, vuddhiyeva pÈÔika~khÈ kusalesu dhammesu, 
no parihÈnÊti. Atha kho so bhikkhu bhagavato bhÈsitaÑ abhinanditvÈ 
anumoditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ 
pakkÈmi. 

 Atha kho so bhikkhu eko v|pakaÔÔho appamatto ÈtÈpÊ pahitatto 
viharanto nacirasseva yassatthÈya kulaputtÈ sammadeva agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajanti, tadanuttaraÑ brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva 
dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharati, “khÊÓÈ jÈti, 
vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti 
abbhaÒÒÈsi, aÒÒataro ca pana so bhikkhu arahataÑ ahosÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. Duccaritasutta 

 413. Atha kho aÒÒataro bhikkhu yena BhagavÈ tenupasa~kami -pa- 
sÈdhu me bhante BhagavÈ saÑkhittena dhammaÑ desetu, yamahaÑ 
Bhagavato dhammaÑ sutvÈ eko v|pakaÔÔho appamatto ÈtÈpÊ pahitatto 
vihareyyanti. TasmÈtiha tvaÑ bhikkhu Èdimeva visodhehi kusalesu 
dhammesu. Ko cÈdi kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ, idha tvaÑ bhikkhu 
kÈyaduccaritaÑ pahÈya kÈyasucaritaÑ bhÈvessasi, vacÊduccaritaÑ pahÈya 
vacÊsucaritaÑ bhÈvessasi, manoduccaritaÑ pahÈya manosucaritaÑ 
bhÈvessasi, yato kho tvaÑ bhikkhu kÈyaduccaritaÑ pahÈya kÈyasucaritaÑ 
bhÈvessasi, vacÊduccaritaÑ pahÈya vacÊsucaritaÑ bhÈvessasi, 
manoduccaritaÑ pahÈya manosucaritaÑ bhÈvessasi, tato tvaÑ bhikkhu 
sÊlaÑ nissÈya sÊle patiÔÔhÈya cattÈro satipaÔÔhÈne bhÈveyyÈsi. 
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 Katame cattÈro, idha tvaÑ bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharÈhi ÈtÈpÊ 
sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu -pa-. Citte 
-pa-. Dhammesu dhammÈnupassÊ viharÈhi ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya 
loke abhijjhÈdomanassaÑ. Yato kho tvaÑ bhikkhu sÊlaÑ nissÈya sÊle 
patiÔÔhÈya ime cattÈro satipaÔÔhÈne evaÑ bhÈvessasi, tato tuyhaÑ bhikkhu yÈ 
ratti vÈ divaso vÈ Ègamissati, vuddhiyeva pÈÔika~khÈ kusalesu dhammesu, 
no parihÈnÊti -pa- aÒÒataro ca pana so bhikkhu arahataÑ ahosÊti.  . 
SattamaÑ. 
 

8. Mittasutta 

 414. Ye bhikkhave anukampeyyÈtha, ye ca kho sotabbaÑ maÒÒeyyuÑ 
mittÈ vÈ amaccÈ vÈ ÒÈtÊ vÈ sÈlohitÈ vÈ, te vo bhikkhave catunnaÑ 
satipaÔÔhÈnÈnaÑ bhÈvanÈya samÈdapetabbÈ nivesetabbÈ patiÔÔhÈpetabbÈ. 

 KatamesaÑ catunnaÑ, idha bhikkhave bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ 
viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. 
VedanÈsu -pa-. Citte -pa-. Dhammesu dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ 
sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. Ye bhikkhave 
anukampeyyÈtha, ye ca sotabbaÑ maÒÒeyyuÑ mittÈ vÈ amaccÈ vÈ ÒÈtÊ vÈ 
sÈlohitÈ vÈ, te vo bhikkhave imesaÑ catunnaÑ satipaÔÔhÈnÈnaÑ bhÈvanÈya 
samÈdapetabbÈ nivesetabbÈ patiÔÔhÈpetabbÈti.  . AÔÔhamaÑ. 

 
9. VedanÈsutta 

 415. Tisso imÈ bhikkhave vedanÈ. KatamÈ tisso, sukhÈ vedanÈ dukkhÈ 
vedanÈ adukkhamasukhÈ vedanÈ, imÈ kho bhikkhave tisso vedanÈ. ImÈsaÑ 
kho bhikkhave tissannaÑ vedanÈnaÑ pariÒÒÈya cattÈro satipaÔÔhÈnÈ 
bhÈvetabbÈ. 

 Katame cattÈro, idha bhikkhave bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati 
ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu -pa-. 
Citte -pa-. Dhammesu dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ 
vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. ImÈsaÑ kho bhikkhave tissannaÑ 
vedanÈnaÑ pariÒÒÈya ime cattÈro satipaÔÔhÈnÈ bhÈvetabbÈti.  . NavamaÑ. 
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10. Œsavasutta 

 416. Tayome bhikkhave ÈsavÈ. Katame tayo, kÈmÈsavo bhavÈsavo 
avijjÈsavo, ime kho bhikkhave tayo ÈsavÈ. ImesaÑ kho bhikkhave 
tiÓÓannaÑ ÈsavÈnaÑ pahÈnÈya cattÈro satipaÔÔhÈnÈ bhÈvetabbÈ.   

Katame cattÈro, idha bhikkhave bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ 
sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu -pa-. Citte 
-pa-. Dhammesu dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya 
loke abhijjhÈdomanassaÑ. ImesaÑ kho bhikkhave tiÓÓannaÑ ÈsavÈnaÑ 
pahÈnÈya ime cattÈro satipaÔÔhÈnÈ bhÈvetabbÈti.  . DasamaÑ. 

Amatavaggo paÒcamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   AmataÑ Samudayo Maggo, Sati KusalarÈsi ca. 
   PÈtimokkhaÑ DuccaritaÑ, MittavedanÈ Œsavena cÈti. 

_____ 
 

6. Ga~gÈpeyyÈlavagga 
 

1-12. Ga~gÈnadÊ-ÈdisuttadvÈdasaka 

 417-428. SeyyathÈpi bhikkhave Ga~gÈ nadÊ pÈcÊnaninnÈ pÈcÊnapoÓÈ 
pÈcÊnapabbhÈrÈ, evameva kho bhikkhave bhikkhu cattÈro satipaÔÔhÈne 
bhÈvento cattÈro satipaÔÔhÈne bahulÊkaronto nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo 
nibbÈnapabbhÈro. 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu cattÈro satipaÔÔhÈne bhÈvento cattÈro 
satipaÔÔhÈne bahulÊkaronto nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo 
nibbÈnapabbhÈro, idha bhikkhave bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ 
sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. 
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vedanÈsu -pa-. Citte -pa-. Dhammesu dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ 
sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. EvaÑ kho bhikkhave 
bhikkhu cattÈro satipaÔÔhÈne bhÈvento cattÈro satipaÔÔhÈne bahulÊkaronto 
nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈroti vitthÈretabbaÑ. 

Ga~gÈpeyyÈlavaggo chaÔÔho. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Cha PÈcÊnato ninnÈ, cha ninnÈ ca Samuddato. 
   Ete dve cha dvÈdasa honti, vaggo tena pavuccatÊti. 

_____ 
 

7. AppamÈdavagga 
 

1-10. TathÈgatÈdisutta 

 429-438. YÈvatÈ bhikkhave sattÈ apadÈ vÈ dvipadÈ vÈ catuppadÈ vÈ 
bahuppadÈ vÈti vitthÈretabbaÑ. 

AppamÈdavaggo sattamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   TathÈgata PadaÑ K|ÔaÑ, M|laÑ SÈro ca VassikaÑ. 
   RÈjÈ Candimas|riyÈ, Vatthena dasamaÑ padanti. 

____ 
 

8. BalakaraÓÊyavagga 
 

1-12. BalÈdisutta 

 439-450. SeyyathÈpi bhikkhave ye keci balakaraÓÊyÈ kammantÈ 
karÊyantÊti vitthÈretabbaÑ. 

BalakaraÓÊyavaggo aÔÔhamo. 
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TassuddÈnaÑ 

   BalaÑ BÊjaÒca NÈgo ca, Rukkho Kumbhena S|kiyÈ. 

   ŒkÈsena ca dve MeghÈ, NÈvÈ ŒgantukÈ NadÊti. 

_____ 

 

9. EsanÈvagga 

 

1-10. EsanÈdisutta 

 451-460. Tisso imÈ bhikkhave esanÈ. KatamÈ tisso, kÈmesanÈ 

bhavesanÈ brahmacariyesanÈti vitthÈretabbaÑ. 

EsanÈvaggo navamo. 

 

TassuddÈnaÑ 

   EsanÈ VidhÈ Œsavo, Bhavo ca DukkhatÈ tisso. 

   KhilaÑ MalaÒca NÊgho ca, VedanÈ TaÓhÈ TasinÈya cÈti. 

_____ 

 

10. Oghavagga 

 

1-10. UddhambhÈgiyÈdisutta 

 461-470. PaÒcimÈni bhikkhave uddhambhÈgiyÈni saÑyojanÈni. 

KatamÈni paÒca, r|parÈgo ar|parÈgo mÈno uddhaccaÑ avijjÈ, imÈni kho 

bhikkhave paÒcuddhambhÈgiyÈni saÑyojanÈni. ImesaÑ kho bhikkhave 

paÒcannaÑ uddhambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ abhiÒÒÈya pariÒÒÈya 

parikkhayÈya pahÈnÈya cattÈro satipaÔÔhÈnÈ bhÈvetabbÈ. 
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 Katame cattÈro, idha bhikkhave bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati 
ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu -pa-. 
Citte -pa-. Dhammesu dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ 
vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. ImesaÑ kho bhikkhave paÒcannaÑ 
uddhambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ abhiÒÒÈya pariÒÒÈya parikkhayÈya 
pahÈnÈya ime cattÈro satipaÔÔhÈnÈ bhÈvetabbÈti.  . DasamaÑ. 

(YathÈ MaggasaÑyuttaÑ, tathÈ SatipaÔÔhÈnasaÑyuttaÑ vitthÈretabbaÑ.) 

Oghavaggo dasamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Ogho Yogo UpÈdÈnaÑ, GanthÈ Anusayena ca. 
   KÈmaguÓÈ NÊvaraÓÈ, KhandhÈ OruddhambhÈgiyÈti. 

 
 

SatipaÔÔhÈnasaÑyuttaÑ tatiyaÑ.



  

 

4. IndriyasaÑyutta 
 

1. Suddhikavagga 
 

1. Suddhikasutta 

 471. SÈvatthinidÈnaÑ. Tatra kho BhagavÈ etadavoca–paÒcimÈni 
bhikkhave indriyÈni. KatamÈni paÒca, saddhindriyaÑ vÊriyindriyaÑ 
satindriyaÑ samÈdhindriyaÑ paÒÒindriyaÑ. ImÈni kho bhikkhave 
paÒcindriyÈnÊti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. PaÔhamasotÈpannasutta 

 472. PaÒcimÈni bhikkhave indriyÈni. KatamÈni paÒca, saddhindriyaÑ 
vÊriyindriyaÑ satindriyaÑ samÈdhindriyaÑ paÒÒindriyaÑ. Yato kho 
bhikkhave ariyasÈvako imesaÑ paÒcannaÑ indriyÈnaÑ assÈdaÒca1 
ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. AyaÑ vuccati bhikkhave 
ariyasÈvako sotÈpanno avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyaÓoti.  . 
DutiyaÑ. 
 

3. DutiyasotÈpannasutta 

 473. PaÒcimÈni bhikkhave indriyÈni. KatamÈni paÒca, saddhindriyaÑ 
vÊriyindriyaÑ satindriyaÑ samÈdhindriyaÑ paÒÒindriyaÑ. Yato kho 
bhikkhave ariyasÈvako imesaÑ paÒcannaÑ indriyÈnaÑ samudayaÒca 
attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. 
AyaÑ vuccati bhikkhave ariyasÈvako sotÈpanno avinipÈtadhammo niyato 
sambodhiparÈyaÓoti.  . TatiyaÑ. 
 

4. PaÔhama-arahantasutta 

 474. PaÒcimÈni bhikkhave indriyÈni. KatamÈni paÒca, saddhindriyaÑ 
vÊriyindriyaÑ satindriyaÑ samÈdhindriyaÑ paÒÒindriyaÑ. Yato kho 
bhikkhave ariyasÈvako imesaÑ paÒcannaÑ indriyÈnaÑ assÈdaÒca1 
ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ 
______________________________________________________________ 
 1. SamudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca (SyÈ, KaÑ, I, Ka) SaÑ 1. 433 piÔÔhepi. 
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viditvÈ anupÈdÈvimutto hoti. AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu arahaÑ 
khÊÓÈsavo vusitavÈ katakaraÓÊyo ohitabhÈro anuppattasadattho 
parikkhÊÓabhavasaÑyojano sammadaÒÒÈvimuttoti.  . CatutthaÑ. 
 

5. Dutiya-arahantasutta 

 475. PaÒcimÈni bhikkhave indriyÈni. KatamÈni paÒca, saddhindriyaÑ 
vÊriyindriyaÑ satindriyaÑ samÈdhindriyaÑ paÒÒindriyaÑ. Yato kho 
bhikkhave bhikkhu imesaÑ paÒcannaÑ indriyÈnaÑ samudayaÒca 
attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ viditvÈ 
anupÈdÈvimutto hoti, ayaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu arahaÑ khÊÓÈsavo 
vusitavÈ katakaraÓÊyo ohitabhÈro anuppattasadattho 
parikkhÊÓabhavasaÑyojano sammadaÒÒÈvimuttoti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. PaÔhamasamaÓabrÈhmaÓasutta 

 476. PaÒcimÈni bhikkhave indriyÈni. KatamÈni paÒca saddhindriyaÑ 
-pa- paÒÒindriyaÑ. Ye hi keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ imesaÑ 
paÒcannaÑ indriyÈnaÑ assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ 
nappajÈnanti, na me te bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ samaÓesu vÈ 
samaÓasammatÈ, brÈhmaÓesu vÈ brÈhmaÓasammatÈ, na ca panete 
Èyasmanto sÈmaÒÒatthaÑ vÈ brahmaÒÒatthaÑ vÈ diÔÔheva dhamme sayaÑ 
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharanti. 

 Ye ca kho keci1 bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ imesaÑ paÒcannaÑ 
indriyÈnaÑ samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca 
yathÈbh|taÑ pajÈnanti, te kho me bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ 
samaÓesu ceva samaÓasammatÈ, brÈhmaÓesu ca brÈhmaÓasammatÈ, te ca 
panÈyasmanto sÈmaÒÒatthaÒca brahmaÒÒatthaÒca diÔÔheva dhamme sayaÑ 
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharantÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 

 
7. DutiyasamaÓabrÈhmaÓasutta 

 477. Ye hi keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ saddhindriyaÑ 
nappajÈnanti, saddhindriyasamudayaÑ nappajÈnanti, saddhindriyanirodhaÑ 
nappajÈnanti, saddhindriyanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ nappajÈnanti. 
VÊriyindriyaÑ nappajÈnanti -pa-. SatindriyaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Ye ca kho te (SyÈ, KaÑ, Ka) SaÑ 1. 432 piÔÔhepi.
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nappajÈnanti -pa-. SamÈdhindriyaÑ nappajÈnanti -pa-. PaÒÒindriyaÑ 
nappajÈnanti, paÒÒindriyasamudayaÑ nappajÈnanti, paÒÒindriyanirodhaÑ 
nappajÈnanti, paÒÒindriyanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ nappajÈnanti. Na me 
te bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ samaÓesu vÈ samaÓasammatÈ, 
brÈhmaÓesu vÈ brÈhmaÓasammatÈ, na ca panete Èyasmanto sÈmaÒÒatthaÑ 
vÈ brÈhmaÒÒatthaÑ vÈ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja viharanti. 

 Ye ca kho keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ saddhindriyaÑ 
pajÈnanti, saddhindriyasamudayaÑ pajÈnanti, saddhindriyanirodhaÑ 
pajÈnanti, saddhindriyanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ pajÈnanti. VÊriyindriyaÑ 
pajÈnanti, vÊriyindriyasamudayaÑ pajÈnanti, vÊriyindriyanirodhaÑ 
pajÈnanti, vÊriyindriyanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ pajÈnanti. SatindriyaÑ 
pajÈnanti -pa-. SamÈdhindriyaÑ pajÈnanti -pa-. PaÒÒindriyaÑ pajÈnanti, 
paÒÒindriyasamudayaÑ pajÈnanti, paÒÒindriyanirodhaÑ pajÈnanti, 
paÒÒindriyanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ pajÈnanti. Te kho me bhikkhave 
samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ samaÓesu ceva samaÓasammatÈ, brÈhmaÓesu ca 
brÈhmaÓasammatÈ, te ca panÈyasmanto sÈmaÒÒatthaÒca brÈhmaÒÒatthaÒca 
diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharantÊti.  . 
SattamaÑ. 
 

8. DaÔÔhabbasutta 

 478. PaÒcimÈni bhikkhave indriyÈni. KatamÈni paÒca, saddhindriyaÑ 
-pa- paÒÒindriyaÑ. Kattha ca bhikkhave saddhindriyaÑ daÔÔhabbaÑ, cat|su 
sotÈpattiya~gesu ettha saddhindriyaÑ daÔÔhabbaÑ. Kattha ca bhikkhave 
vÊriyindriyaÑ daÔÔhabbaÑ, cat|su sammappadhÈnesu ettha vÊriyindriyaÑ 
daÔÔhabbaÑ. Kattha ca bhikkhave satindriyaÑ daÔÔhabbaÑ, cat|su 
satipaÔÔhÈnesu ettha satindriyaÑ daÔÔhabbaÑ. Kattha ca bhikkhave 
samÈdhindriyaÑ daÔÔhabbaÑ, cat|su jhÈnesu ettha samÈdhindriyaÑ 
daÔÔhabbaÑ. Kattha ca bhikkhave paÒÒindriyaÑ daÔÔhabbaÑ, cat|su 
ariyasaccesu ettha paÒÒindriyaÑ daÔÔhabbaÑ. ImÈni kho bhikkhave 
paÒcindriyÈnÊti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. PaÔhamavibha~gasutta  

 479. PaÒcimÈni bhikkhave indriyÈni. KatamÈni paÒca, saddhindriyaÑ 
-pa- paÒÒindriyaÑ. KatamaÒca bhikkhave saddhindriyaÑ, idha bhikkhave 
ariyasÈvako saddho hoti, saddahati TathÈgatassa bodhiÑ “itipi so BhagavÈ 
ArahaÑ SammÈsambuddho 
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VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ 
devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. IdaÑ vuccati bhikkhave 
saddhindriyaÑ. 

 KatamaÒca bhikkhave vÊriyindriyaÑ, idha bhikkhave ariyasÈvako 
ÈraddhavÊriyo viharati akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya kusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ upasampadÈya thÈmavÈ daÄhaparakkamo anikkhittadhuro 
kusalesu dhammesu. IdaÑ vuccati bhikkhave vÊriyindriyaÑ. 

 KatamaÒca bhikkhave satindriyaÑ, idha bhikkhave ariyasÈvako satimÈ 
hoti paramena satinepakkena samannÈgato, cirakatampi cirabhÈsitampi 
saritÈ anussaritÈ. IdaÑ vuccati bhikkhave satindriyaÑ. 

 KatamaÒca bhikkhave samÈdhindriyaÑ, idha bhikkhave ariyasÈvako 
vossaggÈrammaÓaÑ karitvÈ labhati samÈdhiÑ, labhati cittassa ekaggataÑ. 
IdaÑ vuccati bhikkhave samÈdhindriyaÑ. 

 KatamaÒca bhikkhave paÒÒindriyaÑ, idha bhikkhave ariyasÈvako 
paÒÒavÈ hoti udayatthagÈminiyÈ paÒÒÈya samannÈgato ariyÈya 
nibbedhikÈya sammÈ dukkhakkhayagÈminiyÈ. IdaÑ vuccati bhikkhave 
paÒÒindriyaÑ. ImÈni kho bhikkhave paÒcindriyÈnÊti.  . NavamaÑ. 
 

10. Dutiyavibha~gasutta 

 480. PaÒcimÈni bhikkhave indriyÈni. KatamÈni paÒca, saddhindriyaÑ 
-pa- paÒÒindriyaÑ. KatamaÒca bhikkhave saddhindriyaÑ, idha bhikkhave 
ariyasÈvako saddho hoti, saddahati TathÈgatassa bodhiÑ “itipi so BhagavÈ 
ArahaÑ SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro 
purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. IdaÑ 
vuccati bhikkhave saddhindriyaÑ. 

 KatamaÒca bhikkhave vÊriyindriyaÑ, idha bhikkhave ariyasÈvako 
ÈraddhavÊriyo viharati akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya kusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ upasampadÈya thÈmavÈ daÄhaparakkamo anikkhittadhuro 
kusalesu dhammesu, so anuppannÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ anuppÈdÈya chandaÑ janeti vÈyamati vÊriyaÑ Èrabhati cittaÑ 
paggaÓhÈti padahati, uppannÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ 
pahÈnÈya chandaÑ janeti vÈyamati  
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vÊriyaÑ Èrabhati cittaÑ paggaÓhÈti padahati, anuppannÈnaÑ kusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ uppÈdÈya chandaÑ janeti vÈyamati vÊriyaÑ Èrabhati cittaÑ 
paggaÓhÈti padahati, uppannÈnaÑ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ ÔhitiyÈ1 
asammosÈya bhiyyobhÈvÈya vepullÈya bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ chandaÑ 
janeti vÈyamati vÊriyaÑ Èrabhati cittaÑ paggaÓhÈti padahati. IdaÑ vuccati 
bhikkhave vÊriyindriyaÑ. 

 KatamaÒca bhikkhave satindriyaÑ, idha bhikkhave ariyasÈvako satimÈ 
hoti paramena satinepakkena samannÈgato, cirakatampi cirabhÈsitampi 
saritÈ anussaritÈ, so kÈye kÈyÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ 
vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu -pa-. Citte -pa-. Dhammesu 
dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. IdaÑ vuccati bhikkhave satindriyaÑ. 

 KatamaÒca bhikkhave samÈdhindriyaÑ, idha bhikkhave ariyasÈvako 
vossaggÈrammaÓaÑ karitvÈ labhati samÈdhiÑ, labhati cittassa ekaggataÑ, 
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 upasampajja 
viharati, pÊtiyÈ ca virÈgÈ upekkhako ca viharati sato ca sampajÈno sukhaÒca 
kÈyena paÔisaÑvedeti, yaÑ taÑ ariyÈ Ècikkhanti “upekkhako satimÈ 
sukhavihÈrÊ”ti, tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. Sukhassa ca pahÈnÈ 
dukkhassa ca pahÈnÈ pubbeva somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ 
adukkhamasukhaÑ upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati. IdaÑ vuccati bhikkhave samÈdhindriyaÑ. 

 KatamaÒca bhikkhave paÒÒindriyaÑ, idha bhikkhave ariyasÈvako 
paÒÒavÈ hoti udayatthagÈminiyÈ paÒÒÈya samannÈgato ariyÈya 
nibbedhikÈya sammÈ dukkhakkhayagÈminiyÈ, so “idaÑ dukkhan”ti 
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “ayaÑ dukkhasamudayo”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, 
“ayaÑ dukkhanirodho”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. “AyaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti 
______________________________________________________________ 
 1. SamÈpattiyÈ (SyÈ, KaÑ, Ka) 



 4. IndriyasaÑyutta 

 

175 

yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. IdaÑ vuccati bhikkhave paÒÒindriyaÑ. ImÈni kho 
bhikkhave paÒcindriyÈnÊti.  . DasamaÑ. 

Suddhikavaggo paÔhamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   SuddhikaÒceva dve SotÈ, ArahantÈ apare duve. 
   SamaÓabrÈhmaÓÈ DaÔÔhabbaÑ, Vibha~gÈ apare duveti. 

_____ 
 

2. Mudutaravagga 
 

1. PaÔilÈbhasutta 

 481. PaÒcimÈni bhikkhave indriyÈni. KatamÈni paÒca, saddhindriyaÑ 
-pa- paÒÒindriyaÑ. KatamaÒca bhikkhave saddhindriyaÑ, idha bhikkhave 
ariyasÈvako saddho hoti, saddahati TathÈgatassa bodhiÑ “itipi so BhagavÈ 
ArahaÑ SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro 
purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. IdaÑ 
vuccati bhikkhave saddhindriyaÑ. 

 KatamaÒca bhikkhave vÊriyindriyaÑ, yaÑ kho bhikkhave cattÈro 
sammappadhÈne Èrabbha vÊriyaÑ paÔilabhati. IdaÑ vuccati bhikkhave 
vÊriyindriyaÑ. 

 KatamaÒca bhikkhave satindriyaÑ, yaÑ kho bhikkhave cattÈro 
satipaÔÔhÈne Èrabbha satiÑ paÔilabhati. IdaÑ vuccati bhikkhave satindriyaÑ. 

 KatamaÒca bhikkhave samÈdhindriyaÑ, idha bhikkhave ariyasÈvako 
vossaggÈrammaÓaÑ karitvÈ labhati samÈdhiÑ, labhati cittassa ekaggataÑ. 
IdaÑ vuccati bhikkhave samÈdhindriyaÑ. 

 KatamaÒca bhikkhave paÒÒindriyaÑ, idha bhikkhave ariyasÈvako 
paÒÒavÈ hoti udayatthagÈminiyÈ paÒÒÈya samannÈgato ariyÈya 
nibbedhikÈya sammÈ dukkhakkhayagÈminiyÈ. IdaÑ vuccati bhikkhave 
paÒÒindriyaÑ. ImÈni kho bhikkhave paÒcindriyÈnÊti.  . PaÔhamaÑ. 
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2. PaÔhamasaÑkhittasutta 

 482. PaÒcimÈni bhikkhave indriyÈni. KatamÈni paÒca, saddhindriyaÑ 
-pa- paÒÒindriyaÑ. ImÈni kho bhikkhave paÒcindriyÈni. ImesaÑ kho 
bhikkhave paÒcannaÑ indriyÈnaÑ samattÈ parip|rattÈ arahaÑ hoti, tato 
mudutarehi anÈgÈmÊ hoti, tato mudutarehi sakadÈgÈmÊ hoti, tato mudutarehi 
sotÈpanno hoti, tato mudutarehi dhammÈnusÈrÊ hoti, tato mudutarehi 
saddhÈnusÈrÊ hotÊti.  . DutiyaÑ. 
 

3. DutiyasaÑkhittasutta 

 483. PaÒcimÈni bhikkhave indriyÈni. KatamÈni paÒca, saddhindriyaÑ 
-pa- paÒÒindriyaÑ. ImÈni kho bhikkhave paÒcindriyÈni. ImesaÑ kho 
bhikkhave paÒcannaÑ indriyÈnaÑ samattÈ parip|rattÈ arahaÑ hoti, tato 
mudutarehi anÈgÈmÊ hoti, tato mudutarehi sakadÈgÈmÊ hoti, tato mudutarehi 
sotÈpanno hoti, tato mudutarehi dhammÈnusÈrÊ hoti. Tato mudutarehi 
saddhÈnusÈrÊ hoti. Iti kho bhikkhave indriyavemattatÈ phalavemattatÈ hoti, 
phalavemattatÈ puggalavemattatÈti.  . TatiyaÑ. 
 

4. TatiyasaÑkhittasutta 

 484. PaÒcimÈni bhikkhave indriyÈni. KatamÈni paÒca, saddhindriyaÑ 
-pa- paÒÒindriyaÑ. ImÈni kho bhikkhave paÒcindriyÈni. ImesaÑ kho 
bhikkhave paÒcannaÑ indriyÈnaÑ samattÈ parip|rattÈ arahaÑ hoti, tato 
mudutarehi anÈgÈmÊ hoti, tato mudutarehi sakadÈgÈmÊ hoti, tato mudutarehi 
sotÈpanno hoti, tato mudutarehi dhammÈnusÈrÊ hoti, tato mudutarehi 
saddhÈnusÈrÊ hoti. Iti kho bhikkhave parip|raÑ parip|rakÈrÊ ÈrÈdheti, 
padesaÑ padesakÈrÊ ÈrÈdheti, avaÒjhÈnitvevÈhaÑ bhikkhave paÒcandriyÈnÊti 
vadÈmÊti.  . CatutthaÑ. 
 

5. PaÔhamavitthÈrasutta 

 485. PaÒcimÈni bhikkhave indriyÈni. KatamÈni paÒca, saddhindriyaÑ 
-pa- paÒÒindriyaÑ. ImÈni kho bhikkhave paÒcindriyÈni. ImesaÑ kho 
bhikkhave paÒcannaÑ indriyÈnaÑ 
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samattÈ parip|rattÈ arahaÑ hoti, tato mudutarehi antarÈparinibbÈyÊ hoti, tato 
mudutarehi upahaccaparinibbÈyÊ hoti, tato mudutarehi asa~khÈraparinibbÈyÊ 
hoti, tato mudutarehi sasa~khÈraparinibbÈyÊ hoti, tato mudutarehi 
uddhaÑsoto hoti akaniÔÔhagÈmÊ, tato mudutarehi sakadÈgÈmÊ hoti, tato 
mudutarehi sotÈpanno hoti, tato mudutarehi dhammÈnusÈrÊ hoti, tato 
mudutarehi saddhÈnusÈrÊ hotÊti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. DutiyavitthÈrasutta 

 486. PaÒcimÈni bhikkhave indriyÈni. KatamÈni paÒca, saddhindriyaÑ 
-pa- paÒÒindriyaÑ. ImÈni kho bhikkhave paÒcindriyÈni. ImesaÑ kho 
bhikkhave paÒcannaÑ indriyÈnaÑ samattÈ parip|rattÈ arahaÑ hoti, tato 
mudutarehi antarÈparinibbÈyÊ hoti, tato mudutarehi upahaccaparinibbÈyÊ 
hoti, tato mudutarehi asa~khÈraparinibbÈyÊ hoti, tato mudutarehi 
sasa~khÈraparinibbÈyÊ hoti, tato mudutarehi uddhaÑsoto hoti akaniÔÔhagÈmÊ, 
tato mudutarehi sakadÈgÈmÊ hoti, tato mudutarehi sotÈpanno hoti, tato 
mudutarehi dhammÈnusÈrÊ hoti, tato mudutarehi saddhÈnusÈrÊ hoti. Iti kho 
bhikkhave indriyavemattatÈ phalavemattatÈ hoti, phalavemattatÈ 
puggalavemattatÈ hotÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. TatiyavitthÈrasutta 

 487. PaÒcimÈni bhikkhave indriyÈni. KatamÈni paÒca, saddhindriyaÑ 
-pa- paÒÒindriyaÑ. ImÈni kho bhikkhave paÒcindriyÈni. ImesaÑ kho 
bhikkhave paÒcannaÑ indriyÈnaÑ samattÈ parip|rattÈ arahaÑ hoti, tato 
mudutarehi antarÈparinibbÈyÊ hoti, tato mudutarehi upahaccaparinibbÈyÊ 
hoti, tato mudutarehi asa~khÈraparinibbÈyÊ hoti, tato mudutarehi 
sasa~khÈraparinibbÈyÊ hoti, tato mudutarehi uddhaÑsoto hoti akaniÔÔhagÈmÊ, 
tato mudutarehi sakadÈgÈmÊ hoti, tato mudutarehi sotÈpanno hoti, tato 
mudutarehi dhammÈnusÈrÊ hoti, tato mudutarehi saddhÈnusÈrÊ hoti. Iti kho 
bhikkhave 
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parip|raÑ parip|rakÈrÊ ÈrÈdheti, padesaÑ padesakÈrÊ ÈrÈdheti, avaÒjhÈni 
tvevÈhaÑ bhikkhave paÒcindriyÈnÊti vadÈmÊti.  . SattamaÑ. 
 

8. PaÔipannasutta 

 488. PaÒcimÈni bhikkhave indriyÈni. KatamÈni paÒca, saddhindriyaÑ 
-pa- paÒÒindriyaÑ. ImÈni kho bhikkhave paÒcindriyÈni. ImesaÑ kho 
bhikkhave paÒcannaÑ indriyÈnaÑ samattÈ parip|rattÈ arahaÑ hoti, tato 
mudutarehi arahattaphalasacchi kiriyÈya paÔipanno hoti, tato mudutarehi 
anÈgÈmÊ hoti, tato mudutarehi anÈgÈmiphalasacchikiriyÈya paÔipanno hoti, 
tato mudutarehi sakadÈgÈmÊ hoti, tato mudutarehi 
sakadÈgÈmiphalasacchikiriyÈya paÔipanno hoti, tato mudutarehi sotÈpanno 
hoti, tato mudutarehi sotÈpattiphalasacchikiriyÈya paÔipanno hoti. Yassa kho 
bhikkhave imÈni paÒcindriyÈni sabbena sabbaÑ sabbathÈ sabbaÑ natthi, 
tamahaÑ “bÈhiro puthujjanapakkhe Ôhito”ti vadÈmÊti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. Sampannasutta 

 489. Atha kho aÒÒataro bhikkhu yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho so bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca– 

 “Indriyasampanno indriyasampannoti bhante vuccati, kittÈvatÈ nu kho 
bhante indriyasampanno hotÊ”ti. Idha bhikkhu bhikkhu saddhindriyaÑ 
bhÈveti upasamagÈmiÑ sambodhagÈmiÑ, vÊriyindriyaÑ bhÈveti 
upasamagÈmiÑ sambodhagÈmiÑ, satindriyaÑ bhÈveti upasamagÈmiÑ 
sambodhagÈmiÑ, samÈdhindriyaÑ bhÈveti upasamagÈmiÑ 
sambodhagÈmiÑ, paÒÒindriyaÑ bhÈveti upasamagÈmiÑ sambodhagÈmiÑ. 
EttÈvatÈ kho bhikkhu bhikkhu indriyasampanno hotÊti.  . NavamaÑ. 
 

10. Œsavakkhayasutta 

 490. PaÒcimÈni bhikkhave indriyÈni. KatamÈni paÒca, saddhindriyaÑ 
-pa- paÒÒindriyaÑ. ImÈni kho bhikkhave paÒcindriyÈni. ImesaÑ kho 
bhikkhave paÒcannaÑ indriyÈnaÑ 
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bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ 
paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja 
viharatÊti.  . DasamaÑ. 

Mudutaravaggo dutiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   PaÔilÈbho tayo SaÑkhittÈ, VitthÈrÈ apare tayo. 
   PaÔipanno ca Sampanno1, dasamaÑ Œsavakkhayanti. 

_____ 
 

3. ChaÄindriyavagga 
 

1. Punabbhavasutta 

 491. PaÒcimÈni bhikkhave indriyÈni. KatamÈni paÒca, saddhindriyaÑ 
-pa- paÒÒindriyaÑ. YÈvakÊvaÒcÈhaÑ bhikkhave imesaÑ paÒcannaÑ 
indriyÈnaÑ samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca 
yathÈbh|taÑ nÈbbhaÒÒÈsiÑ, neva tÈvÈhaÑ bhikkhave sadevake loke 
samÈrake sabrahmake sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya 
anuttaraÑ sammÈsambodhiÑ abhisambuddhoti paccaÒÒÈsiÑ2. Yato ca 
khvÈhaÑ bhikkhave imesaÑ paÒcannaÑ indriyÈnaÑ samudayaÒca 
attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ 
abbhaÒÒÈsiÑ, athÈhaÑ bhikkhave sadevake loke samÈrake sabrahmake 
sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya anuttaraÑ 
sammÈsambodhiÑ abhisambuddhoti paccaÒÒÈsiÑ, ÒÈÓaÒca pana me 
dassanaÑ udapÈdi, akuppÈ me vimutti3, ayamantimÈ jÈti, natthidÈni 
punabbhavoti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. JÊvitindriyasutta 

 492. TÊÓimÈni bhikkhave indriyÈni. KatamÈni tÊÓi, itthindriyaÑ 
purisindriyaÑ jÊvitindriyaÑ. ImÈni kho bhikkhave tÊÓi indriyÈnÊti.  . 
DutiyaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔipanno c|pasamo (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 
 2. Abhisambuddho paccaÒÒÈsiÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 3. Cetovimutti (SÊ, I, Ka) 
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3. AÒÒindriyasutta 

 493. TÊÓimÈni bhikkhave indriyÈni. KatamÈni tÊÓi, 
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ aÒÒindriyaÑ aÒÒÈtÈvindriyaÑ. ImÈni kho 
bhikkhave tÊÓi indriyÈnÊti.  . TatiyaÑ. 
 

4. EkabÊjÊsutta 

 494. PaÒcimÈni bhikkhave indriyÈni. KatamÈni paÒca, saddhindriyaÑ 
-pa- paÒÒindriyaÑ. ImÈni kho bhikkhave paÒcindriyÈni. ImesaÑ kho 
bhikkhave paÒcannaÑ indriyÈnaÑ samattÈ parip|rattÈ arahaÑ hoti, tato 
mudutarehi antarÈparinibbÈyÊ hoti, tato mudutarehi upahaccaparinibbÈyÊ 
hoti, tato mudutarehi asa~khÈraparinibbÈyÊ hoti, tato mudutarehi 
sasa~khÈraparinibbÈyÊ hoti, tato mudutarehi uddhaÑsoto hoti akaniÔÔhagÈmÊ, 
tato mudutarehi sakadÈgÈmÊ hoti, tato mudutarehi ekabÊjÊ1 hoti, tato 
mudutarehi kolaÑkolo hoti, tato mudutarehi sattakkhattuparamo hoti, tato 
mudutarehi dhammÈnusÈrÊ hoti, tato mudutarehi saddhÈnusÈrÊ hotÊti.  . 
CatutthaÑ. 
 

5. Suddhakasutta 

 495. ChayimÈni bhikkhave indriyÈni. KatamÈni cha, cakkhundriyaÑ 
sotindriyaÑ ghÈnindriyaÑ jivhindriyaÑ kÈyindriyaÑ manindriyaÑ. ImÈni 
kho bhikkhave cha indriyÈnÊti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. SotÈpannasutta 

 496. ChayimÈni bhikkhave indriyÈni. KatamÈni cha, cakkhundriyaÑ 
-pa- manindriyaÑ. Yato kho bhikkhave ariyasÈvako imesaÑ channaÑ 
indriyÈnaÑ samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca 
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. AyaÑ vuccati bhikkhave ariyasÈvako sotÈpanno 
avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyaÓoti.  . ChaÔÔhaÑ.  
______________________________________________________________ 
 1. EkabÊji (Ka) 
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7. Arahantasutta 

 497. ChayimÈni bhikkhave indriyÈni. KatamÈni cha, cakkhundriyaÑ 
sotindriyaÑ ghÈnindriyaÑ jivhindriyaÑ kÈyindriyaÑ manindriyaÑ. Yato 
kho bhikkhave bhikkhu imesaÑ channaÑ indriyÈnaÑ samudayaÒca 
attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ viditvÈ 
anupÈdÈvimutto hoti. AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu arahaÑ khÊÓÈsavo 
vusitavÈ katakaraÓÊyo ohitabhÈro anuppattasadattho 
parikkhÊÓabhavasaÑyojano sammadaÒÒÈvimuttoti.  . SattamaÑ. 
 

8. Sambuddhasutta 

 498. ChayimÈni bhikkhave indriyÈni. KatamÈni cha, cakkhundriyaÑ 
sotindriyaÑ ghÈnindriyaÑ jivhindriyaÑ kÈyindriyaÑ manindriyaÑ. 
YÈvakÊvaÒcÈhaÑ bhikkhave imesaÑ channaÑ indriyÈnaÑ samudayaÒca 
attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ 
nÈbbhaÒÒÈsiÑ, neva tÈvÈhaÑ bhikkhave sadevake loke samÈrake 
sabrahmake sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya anuttaraÑ 
sammÈsambodhiÑ abhisambuddhoti paccaÒÒÈsiÑ. Yato ca khvÈhaÑ 
bhikkhave imesaÑ channaÑ indriyÈnaÑ samudayaÒca attha~gamaÒca 
assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ, athÈhaÑ 
bhikkhave sadevake loke samÈrake sabrahmake sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ 
pajÈya sadevamanussÈya anuttaraÑ sammÈsambodhiÑ abhisambuddhoti 
paccaÒÒÈsiÑ, ÒÈÓaÒca pana me dassanaÑ udapÈdi, akuppÈ me vimutti, 
ayamantimÈ jÈti, natthidÈni punabbhavoti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. PaÔhamasamaÓabrÈhmaÓasutta 

 499. ChayimÈni bhikkhave indriyÈni. KatamÈni cha, cakkhundriyaÑ 
sotindriyaÑ ghÈnindriyaÑ jivhindriyaÑ kÈyindriyaÑ manindriyaÑ. Ye hi 
keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ imesaÑ channaÑ indriyÈnaÑ 
samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca 
yathÈbh|taÑ nappajÈnanti, na me te bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ 
samaÓesu vÈ samaÓasammatÈ, brÈhmaÓesu vÈ brÈhmaÓasammatÈ, na ca 
panete Èyasmanto sÈmaÒÒatthaÑ vÈ brahmaÒÒatthaÑ 
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vÈ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharanti. Ye 
ca kho keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ imesaÑ channaÑ 
indriyÈnaÑ samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca 
yathÈbh|taÑ pajÈnanti, te kho me bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ 
samaÓesu ceva samaÓasammatÈ, brÈhmaÓesu ca brÈhmaÓasammatÈ, te ca 
panÈyasmanto sÈmaÒÒatthaÒca brahmaÒÒatthaÒca diÔÔheva dhamme sayaÑ 
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharantÊti.  . NavamaÑ. 
 

10. DutiyasamaÓabrÈhmaÓasutta 

 500. Ye hi keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ cakkhundriyaÑ 
nappajÈnanti, cakkhundriyasamudayaÑ nappajÈnanti, 
cakkhundriyanirodhaÑ nappajÈnanti, cakkhundriyanirodhagÈminiÑ 
paÔipadaÑ nappajÈnanti. SotindriyaÑ -pa-. GhÈnindriyaÑ -pa-. 
JivhÈndriyaÑ -pa-. KÈyindriyaÑ -pa-. ManindriyaÑ nappajÈnanti, 
manindriyasamudayaÑ nappajÈnanti, manindriyanirodhaÑ nappajÈnanti. 
ManindriyanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ nappajÈnanti. Na me te bhikkhave 
-pa- sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharanti. 

 Ye ca kho keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ cakkhundriyaÑ 
pajÈnanti, cakkhundriyasamudayaÑ pajÈnanti, cakkhundriyanirodhaÑ 
pajÈnanti, cakkhundriyanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ pajÈnanti. SotindriyaÑ 
-pa-. GhÈnindriyaÑ -pa-. JivhindriyaÑ -pa-. KÈyindriyaÑ -pa-. 
ManindriyaÑ pajÈnanti, manindriyasamudayaÑ pajÈnanti, 
manindriyanirodhaÑ pajÈnanti, manindriyanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ 
pajÈnanti, te kho me bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ samaÓesu ceva 
samaÓasammatÈ, brÈhmaÓesu ca brÈhmaÓasammatÈ, te ca panÈyasmanto 
sÈmaÒÒatthaÒca brahmaÒÒatthaÒca diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ 
sacchikatvÈ upasampajja viharantÊti.  . DasamaÑ. 
 

ChaÄindiyavaggo tatiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Punabbhavo JÊvitaÒÒÈya, EkabÊjÊ ca SuddhakaÑ. 
   Soto Arahasambuddho, dve ca SamaÓabrÈhmaÓÈti. 
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4. Sukhindriyavagga 
 

1. Suddhikasutta 

 501. PaÒcimÈni bhikkhave indriyÈni. KatamÈni paÒca, sukhindriyaÑ 
dukkhindriyaÑ somanassindriyaÑ domanassindriyaÑ upekkhindriyaÑ. 
ImÈni kho bhikkhave paÒcindriyÈnÊti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. SotÈpannasutta 

 502. PaÒcimÈni bhikkhave indriyÈni. KatamÈni paÒca, sukhindriyaÑ 
dukkhindriyaÑ somanassindriyaÑ domanassindriyaÑ upekkhindriyaÑ. 
Yato kho bhikkhave ariyasÈvako imesaÑ paÒcannaÑ indriyÈnaÑ 
samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca 
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. AyaÑ vuccati bhikkhave ariyasÈvako sotÈpanno 
avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyaÓoti.  . DutiyaÑ. 
 

3. Arahantasutta 

 503. PaÒcimÈni bhikkhave indriyÈni. KatamÈni paÒca, sukhindriyaÑ 
dukkhindriyaÑ somanassindriyaÑ domanassindriyaÑ upekkhindriyaÑ. 
Yato kho bhikkhave bhikkhu imesaÑ paÒcannaÑ indriyÈnaÑ samudayaÒca 
attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ viditvÈ 
anupÈdÈvimutto hoti. AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu arahaÑ khÊÓÈsavo 
vusitavÈ katakaraÓÊyo ohitabhÈro anuppattasadattho 
parikkhÊÓabhavasaÑyojano sammadaÒÒÈvimuttoti.  . TatiyaÑ. 
 

4. PaÔhamasamaÓabrÈhmaÓasutta 

 504. PaÒcimÈni bhikkhave indriyÈni. KatamÈni paÒca, sukhindriyaÑ 
dukkhindriyaÑ somanassindriyaÑ domanassindriyaÑ upekkhindriyaÑ. Ye 
hi keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ imesaÑ paÒcannaÑ indriyÈnaÑ 
samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca 
yathÈbh|taÑ nappajÈnanti, na me te bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ 
samaÓesu vÈ samaÓasammatÈ, brÈhmaÓesu vÈ brÈhmaÓasammatÈ, na ca 
panete Èyasmanto sÈmaÒÒatthaÑ vÈ brahmaÒÒatthaÑ vÈ diÔÔheva dhamme 
sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharanti. 
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 Ye ca kho keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ imesaÑ paÒcannaÑ 
indriyÈnaÑ samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca 
yathÈbh|taÑ pajÈnanti, te kho me bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ 
samaÓesu ceva samaÓasammatÈ, brÈhmaÓesu ca brÈhmaÓasammatÈ, te ca 
panÈyasmanto sÈmaÒÒatthaÒca brahmaÒÒatthaÒca diÔÔheva dhamme sayaÑ 
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharantÊti.  . CatutthaÑ. 
 

5. DutiyasamaÓabrÈhmaÓasutta 

 505. PaÒcimÈni bhikkhave indriyÈni. KatamÈni paÒca, sukhindriyaÑ 
dukkhindriyaÑ somanassindriyaÑ domanassindriyaÑ upekkhindriyaÑ. Ye 
hi keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ sukhindriyaÑ nappajÈnanti, 
sukhindriyasamudayaÑ nappajÈnanti, sukhindriyanirodhaÑ nappajÈnanti, 
sukhindriyanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ nappajÈnanti. DukkhindriyaÑ 
nappajÈnanti -pa-. SomanassindriyaÑ nappajÈnanti -pa-. DomanassindriyaÑ 
nappajÈnanti -pa-. UpekkhindriyaÑ nappajÈnanti, upekkhindriyasamudayaÑ 
nappajÈnanti, upekkhindriyanirodhaÑ nappajÈnanti, 
upekkhindriyanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ nappajÈnanti. Na me te bhikkhave 
samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ samaÓesu vÈ samaÓasammatÈ, brÈhmaÓesu vÈ 
brÈhmaÓasammatÈ, na ca panete Èyasmanto sÈmaÒÒatthaÑ vÈ 
brÈhmaÒÒatthaÑ vÈ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja viharanti. 

 Ye ca kho keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ sukhindriyaÑ 
pajÈnanti, sukhindriyasamudayaÑ pajÈnanti, sukhindriyanirodhaÑ pajÈnanti, 
sukhindriyanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ pajÈnanti. DukkhindriyaÑ pajÈnanti 
-pa-. SomanassindriyaÑ pajÈnanti -pa-. DomanassindriyaÑ pajÈnanti -pa-. 
UpekkhindriyaÑ pajÈnanti, upekkhindriyasamudayaÑ pajÈnanti, 
upekkhindriyanirodhaÑ pajÈnanti, upekkhindriyanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ 
pajÈnanti. Te ca kho me bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ samaÓesu ceva 
samaÓasammatÈ, brÈhmaÓesu ca brÈhmaÓasammatÈ, te ca panÈyasmanto 
sÈmaÒÒatthaÒca brahmaÒÒatthaÒca diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ 
sacchikatvÈ upasampajja viharantÊti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. PaÔhamavibha~gasutta 

 506. PaÒcimÈni bhikkhave indriyÈni. KatamÈni paÒca, sukhindriyaÑ 
dukkhindriyaÑ somanassindriyaÑ domanassindriyaÑ upekkhindriyaÑ. 
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 KatamaÒca bhikkhave sukhindriyaÑ, yaÑ kho bhikkhave kÈyikaÑ 
sukhaÑ kÈyikaÑ sÈtaÑ kÈyasamphassajaÑ sukhaÑ sÈtaÑ vedayitaÑ. IdaÑ 
vuccati bhikkhave sukhindriyaÑ. 

 KatamaÒca bhikkhave dukkhindriyaÑ, yaÑ kho bhikkhave kÈyikaÑ 
dukkhaÑ kÈyikaÑ asÈtaÑ kÈyasamphassajaÑ dukkhaÑ asÈtaÑ vedayitaÑ. 
IdaÑ vuccati bhikkhave dukkhindriyaÑ. 

 KatamaÒca bhikkhave somanassindriyaÑ, yaÑ kho bhikkhave 
cetasikaÑ sukhaÑ cetasikaÑ sÈtaÑ manosamphassajaÑ sukhaÑ sÈtaÑ 
vedayitaÑ. IdaÑ vuccati bhikkhave somanassindriyaÑ. 

 KatamaÒca bhikkhave domanassindriyaÑ, yaÑ kho bhikkhave 
cetasikaÑ dukkhaÑ cetasikaÑ asÈtaÑ manosamphassajaÑ dukkhaÑ asÈtaÑ 
vedayitaÑ. IdaÑ vuccati bhikkhave domanassindriyaÑ. 

 KatamaÒca bhikkhave upekkhindriyaÑ, yaÑ kho bhikkhave kÈyikaÑ vÈ 
cetasikaÑ vÈ nevasÈtaÑ nÈsÈtaÑ vedayitaÑ. IdaÑ vuccati bhikkhave 
upekkhindriyaÑ. ImÈni kho bhikkhave paÒcindriyÈnÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. Dutiyavibha~gasutta 

 507. PaÒcimÈni bhikkhave indriyÈni. KatamÈni paÒca, sukhindriyaÑ 
dukkhindriyaÑ somanassindriyaÑ domanassindriyaÑ upekkhindriyaÑ. 

 KatamaÒca bhikkhave sukhindriyaÑ, yaÑ kho bhikkhave kÈyikaÑ 
sukhaÑ kÈyikaÑ sÈtaÑ kÈyasamphassajaÑ sukhaÑ sÈtaÑ vedayitaÑ. IdaÑ 
vuccati bhikkhave sukhindriyaÑ. 

 KatamaÒca bhikkhave dukkhindriyaÑ, yaÑ kho bhikkhave kÈyikaÑ 
dukkhaÑ kÈyikaÑ asÈtaÑ kÈyasamphassajaÑ dukkhaÑ asÈtaÑ vedayitaÑ. 
IdaÑ vuccati bhikkhave dukkhindriyaÑ. 

 KatamaÒca bhikkhave somanassindriyaÑ, yaÑ kho bhikkhave 
cetasikaÑ sukhaÑ cetasikaÑ sÈtaÑ manosamphassajaÑ sukhaÑ sÈtaÑ 
vedayitaÑ. IdaÑ vuccati bhikkhave somanassindriyaÑ. 
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 KatamaÒca bhikkhave domanassindriyaÑ, yaÑ kho bhikkhave 
cetasikaÑ dukkhaÑ cetasikaÑ asÈtaÑ manosamphassajaÑ dukkhaÑ asÈtaÑ 
vedayitaÑ. IdaÑ vuccati bhikkhave domanassindriyaÑ. 

 KatamaÒca bhikkhave upekkhindriyaÑ, yaÑ kho bhikkhave kÈyikaÑ vÈ 
cetasikaÑ vÈ nevasÈtaÑ nÈsÈtaÑ vedayitaÑ. IdaÑ vuccati bhikkhave 
upekkhindriyaÑ. 

 Tatra bhikkhave yaÒca sukhindriyaÑ yaÒca somanassindriyaÑ, sukhÈ 
sÈ vedanÈ daÔÔhabbÈ. Tatra bhikkhave yaÒca dukkhindriyaÑ yaÒca 
domanassindriyaÑ, dukkhÈ sÈ vedanÈ daÔÔhabbÈ. Tatra bhikkhave yadidaÑ 
upekkhindriyaÑ, adukkhamasukhÈ sÈ vedanÈ daÔÔhabbÈ. ImÈni kho 
bhikkhave paÒcindriyÈnÊti.  . SattamaÑ. 
 

8. Tatiyavibha~gasutta 

 508. PaÒcimÈni bhikkhave indriyÈni. KatamÈni paÒca, sukhindriyaÑ 
dukkhindriyaÑ somanassindriyaÑ domanassindriyaÑ upekkhindriyaÑ. 

 KatamaÒca bhikkhave sukhindriyaÑ, yaÑ kho bhikkhave kÈyikaÑ 
sukhaÑ kÈyikaÑ sÈtaÑ kÈyasamphassajaÑ sukhaÑ sÈtaÑ vedayitaÑ. IdaÑ 
vuccati bhikkhave sukhindriyaÑ. 

 KatamaÒca bhikkhave dukkhindriyaÑ, yaÑ kho bhikkhave kÈyikaÑ 
dukkhaÑ kÈyikaÑ asÈtaÑ kÈyasamphassajaÑ dukkhaÑ asÈtaÑ vedayitaÑ. 
IdaÑ vuccati bhikkhave dukkhindriyaÑ. 

 KatamaÒca bhikkhave somanassindriyaÑ, yaÑ kho bhikkhave 
cetasikaÑ sukhaÑ cetasikaÑ sÈtaÑ manosamphassajaÑ sukhaÑ sÈtaÑ 
vedayitaÑ. IdaÑ vuccati bhikkhave somanassindriyaÑ. 

 KatamaÒca bhikkhave domanassindriyaÑ, yaÑ kho bhikkhave 
cetasikaÑ dukkhaÑ cetasikaÑ asÈtaÑ manosamphassajaÑ dukkhaÑ asÈtaÑ 
vedayitaÑ. IdaÑ vuccati bhikkhave domanassindriyaÑ. 

 KatamaÒca bhikkhave upekkhindriyaÑ, yaÑ kho bhikkhave kÈyikaÑ vÈ 
cetasikaÑ vÈ nevasÈtaÑ nÈsÈtaÑ vedayitaÑ. IdaÑ vuccati bhikkhave 
upekkhindriyaÑ. 

 Tatra bhikkhave yaÒca sukhindriyaÑ yaÒca somanassindriyaÑ, sukhÈ 
sÈ vedanÈ daÔÔhabbÈ. Tatra bhikkhave yaÒca dukkhindriyaÑ yaÒca 
domanassindriyaÑ, dukkhÈ sÈ vedanÈ daÔÔhabbÈ. Tatra bhikkhave yadidaÑ 
upekkhindriyaÑ. AdukkhamasukhÈ sÈ vedanÈ 
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daÔÔhabbÈ. Iti kho bhikkhave imÈni paÒcindriyÈni paÒca hutvÈ tÊÓi honti, tÊÓi 
hutvÈ paÒca honti pariyÈyenÈti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. KaÔÔhopamasutta 

 509. PaÒcimÈni bhikkhave indriyÈni. KatamÈni paÒca, sukhindriyaÑ 
dukkhindriyaÑ somanassindriyaÑ domanassindriyaÑ upekkhindriyaÑ. 
SukhavedaniyaÑ bhikkhave phassaÑ paÔicca uppajjati sukhindriyaÑ, so 
sukhitova samÈno “sukhitosmÊ”ti pajÈnÈti, tasseva sukhavedaniyassa 
phassassa nirodhÈ yaÑ tajjaÑ vedayitaÑ sukhavedaniyaÑ phassaÑ paÔicca 
uppannaÑ sukhindriyaÑ, taÑ nirujjhati, taÑ v|pasammatÊti pajÈnÈti. 

 DukkhavedaniyaÑ bhikkhave phassaÑ paÔicca uppajjati 
dukkhindriyaÑ, so dukkhitova samÈno “dukkhitosmÊ”ti pajÈnÈti, tasseva 
dukkhavedaniyassa phassassa nirodhÈ yaÑ tajjaÑ vedayitaÑ 
dukkhavedaniyaÑ phassaÑ paÔicca uppannaÑ dukkhindriyaÑ, taÑ 
nirujjhati, taÑ v|pasammatÊti pajÈnÈti. 

 SomanassavedaniyaÑ bhikkhave phassaÑ paÔicca uppajjati 
somanassindriyaÑ, so sumanova samÈno “sumanosmÊ”ti pajÈnÈti, tasseva 
somanassavedaniyassa phassassa nirodhÈ yaÑ tajjaÑ vedayitaÑ 
somanassavedaniyaÑ phassaÑ paÔicca uppannaÑ somanassindriyaÑ, taÑ 
nirujjhati, taÑ v|pasammatÊti pajÈnÈti. 

 DomanassavedaniyaÑ bhikkhave phassaÑ paÔicca uppajjati 
domanassindriyaÑ, so dummanova samÈno “dummanosmÊ”ti pajÈnÈti, 
tasseva domanassavedaniyassa phassasssa nirodhÈ yaÑ tajjaÑ vedayitaÑ 
domanassavedaniyaÑ phassaÑ paÔicca uppannaÑ domanassindriyaÑ, taÑ 
nirujjhati, taÑ v|pasammatÊti pajÈnÈti. 

 UpekkhÈvedaniyaÑ bhikkhave phassaÑ paÔicca uppajjati 
upekkhindriyaÑ, so upekkhakova samÈno “upekkhakosmÊ”ti pajÈnÈti, 
tasseva upekkhÈvedaniyassa phassassa nirodhÈ yaÑ tajjaÑ vedayitaÑ 
upekkhÈvedaniyaÑ phassaÑ paÔicca uppannaÑ upekkhindriyaÑ, taÑ 
nirujjhati, taÑ v|pasammatÊti pajÈnÈti. 

 SeyyathÈpi bhikkhave dvinnaÑ kaÔÔhÈnaÑ saÑghaÔÔanasamodhÈnÈ1 
usmÈ jÈyati, tejo abhinibbattati, tesaÑyeva kaÔÔhÈnaÑ nÈnÈbhÈvÈvinikkhepÈ2 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑghaÔÔanÈ samodhÈnÈ (I, Ka), saÑghaÔanasamodhÈnÈ (SyÈ, KaÑ) 
 2. NÈnÈbhÈvanikkhepÈ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 
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yÈ tajjÈ usmÈ, sÈ nirujjhati, sÈ v|pasammati. Evameva kho bhikkhave 
sukhavedaniyaÑ phassaÑ paÔicca uppajjati sukhindriyaÑ, so sukhitova 
samÈno “sukhitosmÊ”ti pajÈnÈti, tasseva sukhavedaniyassa phassassa nirodhÈ 
yaÑ tajjaÑ vedayitaÑ sukhavedaniyaÑ phassaÑ paÔicca uppajjati 
sukhindriyaÑ, taÑ nirujjhati, taÑ v|pasammatÊti pajÈnÈti. 
DukkhavedaniyaÑ bhikkhave phassaÑ paÔicca -pa-. SomanassavedaniyaÑ 
bhikkhave phassaÑ paÔicca -pa-. DomanassavedaniyaÑ bhikkhave phassaÑ 
paÔicca -pa-. UpekkhÈvedaniyaÑ bhikkhave phassaÑ paÔicca uppajjati 
upekkhindriyaÑ, so upekkhakova samÈno “upekkhakosmÊ”ti pajÈnÈti, 
tasseva upekkhÈvedaniyassa phassassa nirodhÈ yaÑ tajjaÑ vedayitaÑ 
upekkhÈvedaniyaÑ phassaÑ paÔicca uppajjati upekkhindriyaÑ. TaÑ 
nirujjhati, taÑ v|pasammatÊti pajÈnÈti.  . NavamaÑ. 
 

10. UppaÔipÈÔikasutta 

 510. PaÒcimÈni bhikkhave indriyÈni. KatamÈni paÒca, dukkhindriyaÑ 
domanassindriyaÑ sukhindriyaÑ somanassindriyaÑ upekkhindriyaÑ. Idha 
bhikkhave bhikkhuno appamattassa ÈtÈpino pahitattassa viharato uppajjati 
dukkhindriyaÑ, so evaÑ pajÈnÈti “uppannaÑ kho me idaÑ dukkhindriyaÑ, 
taÒca kho sanimittaÑ sanidÈnaÑ sasa~khÈraÑ sappaccayaÑ, taÒca 
animittaÑ anidÈnaÑ asa~khÈraÑ appaccayaÑ dukkhindriyaÑ uppajjissatÊ”ti 
netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. So dukkhindriyaÒca pajÈnÈti, 
dukkhindriyasamudayaÒca pajÈnÈti, dukkhindriyanirodhaÒca pajÈnÈti. 
Yattha cuppannaÑ dukkhindriyaÑ aparisesaÑ nirujjhati, taÒca pajÈnÈti. 
Kattha cuppannaÑ dukkhindriyaÑ aparisesaÑ nirujjhati, idha bhikkhave 
bhikkhu vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ 
savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, 
ettha cuppannaÑ dukkhindriyaÑ aparisesaÑ nirujjhati. AyaÑ vuccati 
bhikkhave bhikkhu aÒÒÈsi dukkhindriyassa nirodhaÑ, tadatthÈya cittaÑ 
upasaÑharati. 

 Idha pana bhikkhave bhikkhuno appamattassa ÈtÈpino pahitattassa 
viharato uppajjati domanassindriyaÑ, so evaÑ pajÈnÈti “uppannaÑ kho me 
idaÑ domanassindriyaÑ, taÒca kho sanimittaÑ sanidÈnaÑ sasa~khÈraÑ 
sappaccayaÑ, taÒca animittaÑ anidÈnaÑ asa~khÈraÑ appaccayaÑ 
domanassindriyaÑ uppajjissatÊ”ti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. So 
domanassindriyaÒca pajÈnÈti, domanassindriyasamudayaÒca pajÈnÈti, 
domanassindriyanirodhaÒca pajÈnÈti. Yattha cuppannaÑ domanassindriyaÑ 
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aparisesaÑ nirujjhati, taÒca pajÈnÈti. Kattha cuppannaÑ domanassindriyaÑ 
aparisesaÑ nirujjhati, idha bhikkhave bhikkhu vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ 
ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ avitakkaÑ avicÈraÑ 
samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, ettha 
cuppannaÑ domanassindriyaÑ aparisesaÑ nirujjhati. AyaÑ vuccati 
bhikkhave bhikkhu aÒÒÈsi domanassindriyassa nirodhaÑ, tadatthÈya cittaÑ 
upasaÑharati. 

 Idha pana bhikkhave bhikkhuno appamattassa ÈtÈpino pahitattassa 
viharato uppajjati sukhindriyaÑ, so evaÑ pajÈnÈti “uppannaÑ kho me idaÑ 
sukhindriyaÑ, taÒca kho sanimittaÑ sanidÈnaÑ sasa~khÈraÑ sappaccayaÑ, 
taÒca animittaÑ anidÈnaÑ asa~khÈraÑ appaccayaÑ sukhindriyaÑ 
uppajjissatÊ”ti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. So sukhindriyaÒca pajÈnÈti 
sukhindriyasamudayaÒca pajÈnÈti, sukhindriyanirodhaÒca pajÈnÈti. Yattha 
cuppannaÑ sukhindriyaÑ aparisesaÑ nirujjhati, taÒca pajÈnÈti. Kattha 
cuppannaÑ sukhindriyaÑ aparisesaÑ nirujjhati, idha 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, ettha cuppannaÑ sukhindriyaÑ 
aparisesaÑ nirujjhati. AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu aÒÒÈsi 
sukhindriyassa nirodhaÑ, tadatthÈya cittaÑ upasaÑharati. 

 Idha pana bhikkhave bhikkhuno appamattassa ÈtÈpino pahitattassa 
viharato uppajjati somanassindriyaÑ, so evaÑ pajÈnÈti “uppannaÑ kho me 
idaÑ somanassindriyaÑ, taÒca kho sanimittaÑ sanidÈnaÑ sasa~khÈraÑ 
sappaccayaÑ, taÒca animittaÑ anidÈnaÑ asa~khÈraÑ appaccayaÑ 
somanassindriyaÑ uppajjissatÊ”ti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. So 
somanassindriyaÒca pajÈnÈti, somanassindriyasamudayaÒca pajÈnÈti, 
somanassindiyanirodhaÒca pajÈnÈti. Yattha cuppannaÑ somanassindriyaÑ 
aparisesaÑ nirujjhati, taÒca pajÈnÈti. Kattha cuppannaÑ somanassindriyaÑ 
aparisesaÑ nirujjhati, idha bhikkhave bhikkhu sukhassa ca pahÈnÈ 
dukkhassa ca pahÈnÈ pubbeva somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ 
adukkhamasukhaÑ upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati, ettha cuppannaÑ somanassindriyaÑ aparisesaÑ nirujjhati. AyaÑ 
vuccati bhikkhave bhikkhu aÒÒÈsi somanassindriyassa nirodhaÑ, tadatthÈya 
cittaÑ upasaÑharati. 
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 Idha pana bhikkhave bhikkhuno appamattassa ÈtÈpino pahitattassa 
viharato uppajjati upekkhindriyaÑ, so evaÑ pajÈnÈti “uppannaÑ kho me 
idaÑ upekkhindriyaÑ, taÒca kho sanimittaÑ sanidÈnaÑ sasa~khÈraÑ 
sappaccayaÑ, taÒca animittaÑ anidÈnaÑ asa~khÈraÑ appaccayaÑ 
upekkhindriyaÑ uppajjissatÊ”ti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. So upekkhindriyaÒca 
pajÈnÈti, upekkhindriyasamudayaÒca pajÈnÈti, upekkhindriyanirodhaÒca 
pajÈnÈti. Yattha cuppannaÑ upekkhindriyaÑ aparisesaÑ nirujjhati, taÒca 
pajÈnÈti. Kattha cuppannaÑ upekkhindriyaÑ aparisesaÑ nirujjhati, idha 
bhikkhave bhikkhu sabbaso nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma 
saÒÒÈvedayitanirodhaÑ upasampajja viharati, ettha cuppannaÑ 
upekkhindriyaÑ aparisesaÑ nirujjhati. AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu 
aÒÒÈsi upekkhindriyassa nirodhaÑ, tadatthÈya cittaÑ upasaÑharatÊti.  . 
DasamaÑ. 

Sukhindriyavaggo catuttho. 
 

TassuddÈnaÑ 

   SuddhikaÒca Soto ArahÈ, duve SamaÓabrÈhmaÓÈ. 
   Vibha~gena tayo vuttÈ, KaÔÔho UppaÔipÈÔikanti. 

_____ 
 

5. JarÈvagga 
 

1. JarÈdhammasutta 

 511. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
pubbÈrÈme MigÈramÈtupÈsÈde. Tena kho pana samayena BhagavÈ 
sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito pacchÈtape nisinno hoti piÔÔhiÑ 
otÈpayamÈno. 

 Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ Bhagavato gattÈni pÈÓinÈ anomajjanto 
BhagavantaÑ etadavoca “acchariyaÑ bhante, abbhutaÑ bhante, na cevaÑ 
dÈni bhante Bhagavato tÈva parisuddho chavivaÓÓo pariyodÈto, sithilÈni ca 
gattÈni sabbÈni valiyajÈtÈni, purato  
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pabbhÈro ca kÈyo, dissati ca indriyÈnaÑ aÒÒathattaÑ cakkhundriyassa 
sotindriyassa ghÈnindriyassa jivhindriyassa kÈyindriyassÈ”ti. 

 EvaÑ hetaÑ Œnanda hoti jarÈdhammo yobbaÒÒe, byÈdhidhammo 
Èrogye, maraÓadhammo jÊvite, na ceva tÈva parisuddho hoti chavivaÓÓo 
pariyodÈto, sithilÈni ca honti gattÈni sabbÈni valiyajÈtÈni, purato pabbhÈro 
ca kÈyo, dissati ca indriyÈnaÑ aÒÒathattaÑ cakkhundriyassa sotindriyassa 
ghÈnindriyassa jivhindriyassa kÈyindriyassÈti. 

 Idamavoca BhagavÈ, idaÑ vatvÈ ca Bugato athÈparaÑ etadavoca 
SatthÈ– 

   “DhÊ taÑ jammi jare atthu, dubbaÓÓakaraÓÊ jare. 
   TÈva manoramaÑ bimbaÑ, jarÈya abhimadditaÑ. 

   Yopi vassasataÑ jÊve, sopi maccuparÈyaÓo1. 
   Na kiÒci parivajjeti, sabbamevÈbhimaddatÊ”ti. 

PaÔhamaÑ.  
 

2. UÓÓÈbhabrÈhmaÓasutta 

 512. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho UÓÓÈbho brÈhmaÓo yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho UÓÓÈbho brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca– 

 PaÒcimÈni bho Gotama indriyÈni nÈnÈvisayÈni nÈnÈgocarÈni na 
aÒÒamaÒÒassa gocaravisayaÑ paccanubhonti. KatamÈni paÒca, 
cakkhundriyaÑ sotindriyaÑ ghÈnindriyaÑ jivhindriyaÑ kÈyindriyaÑ. 
ImesaÑ nu kho bho Gotama paÒcannaÑ indriyÈnaÑ nÈnÈvisayÈnaÑ 
nÈnÈgocarÈnaÑ na aÒÒamaÒÒassa gocaravisayaÑ paccanubhontÈnaÑ kiÑ 
paÔisaraÓaÑ, ko ca nesaÑ gocaravisayaÑ paccanubhotÊti. 

 PaÒcimÈni brÈhmaÓa indriyÈni nÈnÈvisayÈni nÈnÈgocarÈni na 
aÒÒamaÒÒassa gocaravisayaÑ paccanubhonti. KatamÈni paÒca, 
cakkhundriyaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Sabbe maccuparÈyanÈ (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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sotindriyaÑ ghÈnindriyaÑ jivhindriyaÑ kÈyindriyaÑ. ImesaÑ kho 
brÈhmaÓa paÒcannaÑ indriyÈnaÑ nÈnÈvisayÈnaÑ nÈnÈgocarÈnaÑ na 
aÒÒamaÒÒassa gocaravisayaÑ paccanubhontÈnaÑ mano paÔisaraÓaÑ, 
manova nesaÑ gocaravisayaÑ paccanubhotÊti. 

 Manassa pana bho Gotama kiÑ paÔisaraÓanti, manassa kho brÈhmaÓa 
sati paÔisaraÓanti. SatiyÈ pana bho Gotama kiÑ paÔisaraÓanti, satiyÈ kho 
brÈhmaÓa vimutti paÔisaraÓanti. VimuttiyÈ pana bho Gotama kiÑ 
paÔisaraÓanti, vimuttiyÈ kho brÈhmaÓa nibbÈnaÑ paÔisaraÓanti. NibbÈnassa 
pana bho Gotama kiÑ paÔisaraÓanti, accayÈsi1 brÈhmaÓa paÒhaÑ nÈsakkhi 
paÒhassa pariyantaÑ gahetuÑ, nibbÈnogadhaÑ hi brÈhmaÓa brahmacariyaÑ 
vussati nibbÈnaparÈyaÓaÑ nibbÈnapariyosÈnanti. 

 Atha kho UÓÓÈbho brÈhmaÓo Bhagavato bhÈsitaÑ abhinanditvÈ 
anumoditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ 
pakkÈmi. 

 Atha kho BhagavÈ acirapakkante UÓÓÈbhe brÈhmaÓe bhikkh| Èmantesi 
“seyyathÈpi bhikkhave k|ÔÈgÈre vÈ k|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ vÈ2 pÈcÊnavÈtapÈnÈ 
s|riye uggacchante vÈtapÈnena rasmi3 pavisitvÈ kvÈssa4 patiÔÔhitÈ”ti. 
PacchimÈyaÑ bhante bhittiyanti. Evameva kho bhikkhave UÓÓÈbhassa 
brÈhmaÓassa TathÈgate saddhÈ niviÔÔhÈ, m|lajÈtÈ patiÔÔhitÈ, daÄhÈ 
asaÑhÈriyÈ samaÓena vÈ brÈhmaÓena vÈ devena vÈ mÈrena vÈ brahmunÈ vÈ 
kenaci vÈ lokasmiÑ. Imamhi ce bhikkhave samaye UÓÓÈbho brÈhmaÓo 
kÈlaÑ kareyya, natthi taÑ saÑyojanaÑ, yena saÑyojanena saÑyutto 
UÓÓÈbho brÈhmaÓo puna imaÑ lokaÑ ÈgaccheyyÈti.  . DutiyaÑ. 
 

3. SÈketasutta 

 513. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈkete viharati 
AÒjanavane migadÈye. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “atthi nu kho  
______________________________________________________________ 
 1. AccasarÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ), ajjhaparaÑ (I, Ka) 
 2. K|ÔÈgÈraÑ vÈ k|ÔÈgÈrasÈlaÑ vÈ uttarÈya (Ka-SÊ) 
 3. Rasmiyo (SyÈ, Ka) 4. KÈya (SyÈ, Ka) 
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bhikkhave pariyÈyo, yaÑ pariyÈyaÑ Ègamma yÈni paÒcindriyÈni, tÈni paÒca 
balÈni honti. YÈni paÒca balÈni, tÈni paÒcindriyÈni hontÊ”ti. 

 BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ BhagavaÑnettikÈ 
BhagavaÑpaÔisaraÓÈ, sÈdhu vata bhante, BhagavantaÑyeva paÔibhÈtu etassa 
bhÈsitassa attho, Bhagavato sutvÈ bhikkh| dhÈressantÊti. Atthi bhikkhave 
pariyÈyo, yaÑ pariyÈyaÑ Ègamma yÈni paÒcindriyÈni, tÈni paÒca balÈni, 
honti. YÈni paÒca balÈni, tÈni paÒcindriyÈni honti. 

 Katamo ca bhikkhave pariyÈyo, yaÑ pariyÈyaÑ Ègamma yÈni 
paÒcindriyÈni, tÈni paÒca balÈni honti. YÈni paÒca balÈni, tÈni paÒcindriyÈni 
honti. YaÑ bhikkhave saddhindriyaÑ, taÑ saddhÈbalaÑ, yaÑ saddhÈbalaÑ, 
taÑ saddhindriyaÑ, yaÑ vÊriyindriyaÑ, taÑ vÊriyabalaÑ, yaÑ vÊriyabalaÑ, 
taÑ vÊriyindriyaÑ, yaÑ satindriyaÑ, taÑ satibalaÑ, yaÑ satibalaÑ, taÑ 
satindriyaÑ, yaÑ samÈdhindriyaÑ, taÑ samÈdhibalaÑ, yaÑ samÈdhibalaÑ, 
taÑ samÈdhindriyaÑ, yaÑ paÒÒindriyaÑ, taÑ paÒÒÈbalaÑ, yaÑ 
paÒÒÈbalaÑ, taÑ paÒÒindriyaÑ. SeyyathÈpi bhikkhave nadÊ pÈcÊnaninnÈ 
pÈcÊnapoÓÈ pÈcÊnapabbhÈrÈ, tassa majjhe dÊpo, atthi bhikkhave pariyÈyo, 
yaÑ pariyÈyaÑ Ègamma tassÈ nadiyÈ eko sototveva sa~khyaÑ1 gacchati, 
atthi pana bhikkhave pariyÈyo, yaÑ pariyÈyaÑ Ègamma tassÈ nadiyÈ dve 
sotÈnitveva sa~khyaÑ gacchati. 

 Katamo ca bhikkhave pariyÈyo, yaÑ pariyÈyaÑ Ègamma tassÈ nadiyÈ 
eko sototveva sa~khyaÑ gacchati. YaÒca bhikkhave tassa dÊpassa 
purimante2 udakaÑ, yaÒca pacchimante udakaÑ, ayaÑ kho bhikkhave 
pariyÈyo, yaÑ pariyÈyaÑ Ègamma tassÈ nadiyÈ eko sototveva sa~khyaÑ 
gacchati. 

 Katamo ca bhikkhave pariyÈyo, yaÑ pariyÈyaÑ Ègamma tassÈ nadiyÈ 
dve sotÈnitveva sa~khyaÑ gacchanti. YaÒca bhikkhave tassa dÊpassa 
uttarante udakaÑ, yaÒca dakkhiÓante udakaÑ, ayaÑ kho bhikkhave 
pariyÈyo, yaÑ pariyÈyaÑ Ègamma tassÈ nadiyÈ dve sotÈnitveva sa~khyaÑ 
gacchanti. Evameva kho bhikkhave yaÑ saddhindriyaÑ, taÑ saddhÈbalaÑ, 
yaÑ saddhÈbalaÑ, taÑ saddhindriyaÑ, yaÑ vÊriyindriyaÑ, taÑ vÊriyabalaÑ, 
yaÑ vÊriyabalaÑ, taÑ vÊriyindriyaÑ, yaÑ satindriyaÑ, taÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Sa~khaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 2. Puratthimante (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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satibalaÑ, yaÑ satibalaÑ, taÑ satindriyaÑ, yaÑ samÈdhindriyaÑ, taÑ 
samÈdhibalaÑ, yaÑ samÈdhibalaÑ, taÑ samÈdhindriyaÑ, yaÑ 
paÒÒindriyaÑ, taÑ paÒÒÈbalaÑ, yaÑ paÒÒÈbalaÑ, taÑ paÒÒindriyaÑ. 
PaÒcannaÑ bhikkhave indriyÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ bhikkhu 
ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme 
sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharatÊti.  . TatiyaÑ. 
 

4. PubbakoÔÔhakasutta 

 514. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
PubbakoÔÔhake. Tatra kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ Èmantesi 
“saddahasi1 tvaÑ SÈriputta saddhindriyaÑ bhÈvitaÑ bahulÊkataÑ 
amatogadhaÑ hoti amataparÈyaÓaÑ amatapariyosÈnaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ 
bhÈvitaÑ bahulÊkataÑ amatogadhaÑ hoti amataparÈyaÓaÑ 
amatapariyosÈnan”ti. 

 Na khvÈhaÑ ettha bhante Bhagavato saddhÈya gacchÈmi saddhindriyaÑ 
-pa- paÒÒindriyaÑ bhÈvitaÑ bahulÊkataÑ amatogadhaÑ hoti 
amataparÈyaÓaÑ amatapariyosÈnaÑ. YesaÑ hetaÑ bhante aÒÒÈtaÑ assa 
adiÔÔhaÑ aviditaÑ asacchikataÑ aphassitaÑ2 paÒÒÈya, te tattha paresaÑ 
saddhÈya gaccheyyuÑ. SaddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ bhÈvitaÑ 
bahulÊkataÑ amatogadhaÑ hoti amataparÈyaÓaÑ amatapariyosÈnaÑ. 
YesaÒca kho etaÑ bhante ÒÈtaÑ diÔÔhaÑ viditaÑ sacchikataÑ phassitaÑ 
paÒÒÈya, nikka~khÈ te tattha nibbicikicchÈ saddhindriyaÑ -pa- 
paÒÒindriyaÑ bhÈvitaÑ bahulÊkataÑ amatogadhaÑ hoti amataparÈyaÓaÑ 
amatapariyosÈnaÑ. MayhaÒca kho etaÑ bhante ÒÈtaÑ diÔÔhaÑ viditaÑ 
sacchikataÑ phassitaÑ paÒÒÈya, nikka~khvÈhaÑ tattha nibbicikiccho 
saddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ bhÈvitaÑ bahulÊkataÑ amatogadhaÑ hoti 
amataparÈyaÓaÑ amatapariyosÈnanti. 

 SÈdhu sÈdhu SÈriputta, yesaÑ hetaÑ SÈriputta aÒÒÈtaÑ assa adiÔÔhaÑ 
aviditaÑ asacchikataÑ aphassitaÑ paÒÒÈya, te tattha paresaÑ saddhÈya 
gaccheyyuÑ. SaddhindriyaÑ bhÈvitaÑ bahulÊkataÑ amatogadhaÑ hoti 
amataparÈyaÓaÑ amatapariyosÈnaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ bhÈvitaÑ 
bahulÊkataÑ amatogadhaÑ hoti amataparÈyaÓaÑ amatapariyosÈnaÑ. 
YesaÒca kho etaÑ SÈriputta ÒÈtaÑ diÔÔhaÑ viditaÑ sacchikataÑ phassitaÑ 
paÒÒÈya, nikka~khÈ te tattha 
______________________________________________________________ 
 1. SaddahÈsi (SÊ, I) 2. ApassitaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, Ka), aphusitaÑ (I) 



 4. IndriyasaÑyutta 

 

195 

nibbicikicchÈ saddhindriyaÑ bhÈvitaÑ bahulÊkataÑ amatogadhaÑ hoti 
amataparÈyaÓaÑ amatapariyosÈnaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ bhÈvitaÑ 
bahulÊkataÑ amatogadhaÑ hoti amataparÈyaÓaÑ amatapariyosÈnanti.  . 
CatutthaÑ. 
 

5. PaÔhamapubbÈrÈmasutta 

 515. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
PubbÈrÈme MigÈramÈtupÈsÈde. Tatra kho BhavagÈ bhikkh| amantesi 
“katinaÑ nu kho bhikkhave indriyÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ khÊÓÈsavo 
bhikkhu aÒÒaÑ byÈkaroti ‘khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ 
karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈmÊ’ti”. 

 BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ -pa-. Ekassa kho bhikkhave 
indriyassa bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ khÊÓÈsavo bhikkhu aÒÒaÑ byÈkaroti 
“khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti 
pajÈnÈmÊ”ti. Katamassa ekassa, paÒÒindriyassa. PaÒÒavato bhikkhave 
ariyasÈvakassa tadanvayÈ saddhÈ saÓÔhÈti, tadanvayaÑ vÊriyaÑ saÓÔhÈti, 
tadanvayÈ sati saÓÔhÈti, tadanvayo samÈdhi saÓÔhÈti. Imassa kho bhikkhave 
ekassa indriyassa bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ khÊÓÈsavo bhikkhu aÒÒaÑ 
byÈkaroti “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ 
itthattÈyÈti pajÈnÈmÊ”ti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. DutiyapubbÈrÈmasutta 

 516. TaÑyeva nidÈnaÑ. KatinaÑ nu kho bhikkhave indriyÈnaÑ 
bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ khÊÓÈsavo bhikkhu aÒÒaÑ byÈkaroti “khÊÓÈ jÈti, 
vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈmÊ”ti. 
BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ -pa-. DvinnaÑ kho bhikkhave 
indriyÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ khÊÓÈsavo bhikkhu aÒÒaÑ byÈkaroti 
“khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti 
pajÈnÈmÊ”ti. KatamesaÑ dvinnaÑ, ariyÈya ca paÒÒÈya ariyÈya ca vimuttiyÈ. 
YÈ hissa bhikkhave ariyÈ paÒÒÈ, tadassa paÒÒindriyaÑ. YÈ hissa bhikkhave 
ariyÈ vimutti, tadassa samÈdhindriyaÑ. ImesaÑ kho bhikkhave dvinnaÑ 
indriyÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ khÊÓÈsavo bhikkhu aÒÒaÑ byÈkaroti 
“khÊÓÈ jÈti, 
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vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈmÊ”ti.  
. ChaÔÔhaÑ. 
 

7. TatiyapubbÈrÈmasutta 

 517. TaÑyeva nidÈnaÑ. KatinaÑ nu kho bhikkhave indriyÈnaÑ 
bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ khÊÓÈsavo bhikkhu aÒÒaÑ byÈkaroti “khÊÓÈ jÈti, 
vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈmÊ”ti. 
BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ -pa-. CatunnaÑ kho bhikkhave 
indriyÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ khÊÓÈsavo bhikkhu aÒÒaÑ byÈkaroti 
“khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti 
pajÈnÈmÊ”ti. KatamesaÑ catunnaÑ, vÊriyindriyassa satindriyassa 
samÈdhindriyassa paÒÒindriyassa. ImesaÑ kho bhikkhave catunnaÑ 
indriyÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ khÊÓÈsavo bhikkhu aÒÒaÑ byÈkaroti 
“khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti 
pajÈnÈmÊ”ti.  . SattamaÑ. 
 

8. CatutthapubbÈrÈmasutta 

 518. TaÑyeva nidÈnaÑ. KatinaÑ nu kho bhikkhave indriyÈnaÑ 
bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ khÊÓÈsavo bhikkhu aÒÒaÑ byÈkaroti “khÊÓÈ jÈti, 
vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈmÊ”ti. 
BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ -pa-. PaÒcannaÑ kho bhikkhave 
indriyÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ khÊÓÈsavo bhikkhu aÒÒaÑ byÈkaroti 
“khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti 
pajÈnÈmÊ”ti. KatamesaÑ paÒcannaÑ, saddhindriyassa vÊriyindriyassa 
satindriyassa samÈdhindriyassa paÒÒindriyassa. ImesaÑ kho bhikkhave 
paÒcannaÑ indriyÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ khÊÓÈsavo bhikkhu aÒÒaÑ 
byÈkaroti “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ 
itthattÈyÈti pajÈnÈmÊ”ti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. PiÓÉolabhÈradvÈjasutta 

 519. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ KosambiyaÑ viharati 
GhositÈrÈme. Tena kho pana samayena ÈyasmatÈ PiÓÉolabhÈradvÈjena aÒÒÈ 
byÈkatÈ hoti “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ 
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karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈmÊ”ti. Atha kho sambahulÈ bhikkh| 
yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho te bhikkh| BhagavantaÑ 
etadavocuÑ– 

 ŒyasmatÈ bhante PiÓÉolabhÈradvÈjena aÒÒÈ byÈkatÈ “khÊÓÈ jÈti, 
vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈmÊ”ti. 
KiÑ nu kho bhante atthavasaÑ sampassamÈnena ÈyasmatÈ 
PiÓÉolabhÈradvÈjena aÒÒÈ byÈkatÈ “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, 
kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈmÊ”ti. 

 TiÓÓannaÑ kho bhikkhave indriyÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ 
PiÓÉolabhÈradvÈjena bhikkhunÈ aÒÒÈ byÈkatÈ “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ 
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈmÊ”ti. 
KatamesaÑ tiÓÓannaÑ, satindriyassa samÈdhindriyassa paÒÒindriyassa. 
ImesaÑ kho bhikkhave tiÓÓannaÑ indriyÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ 
PiÓÉolabhÈradvÈjena bhikkhunÈ aÒÒÈ byÈkatÈ “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ 
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈmÊ”ti. ImÈni 
ca bhikkhave tÊÓindriyÈni kimantÈni, khayantÈni. Kissa khayantÈni, 
jÈtijarÈmaraÓassa, “jÈtijarÈmaraÓaÑ khayan”ti kho bhikkhave 
sampassamÈnena PiÓÉolabhÈradvÈjena bhikkhunÈ aÒÒÈ byÈkatÈ “khÊÓÈ jÈti, 
vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈmÊ”ti.  
. NavamaÑ. 
 

10. ŒpaÓasutta 

 520. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ A~gesu viharati 
ŒpaÓaÑ nÈma A~gÈnaÑ nigamo. Tatra kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ 
SÈriputtaÑ Èmantesi “yo so SÈriputta ariyasÈvako TathÈgate ekantagato1 
abhippasanno, na so TathÈgate vÈ TathÈgatasÈsane vÈ ka~kheyya vÈ 
vicikiccheyya vÈ”ti. 

 Yo so bhante ariyasÈvako TathÈgate ekantagato abhippasanno, na so 
TathÈgate vÈ TathÈgatasÈsane vÈ ka~kheyya vÈ vicikiccheyya vÈ. Saddhassa 
hi bhante ariyasÈvakassa etaÑ pÈÔika~khaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Ekantigato (SÊ) 
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yaÑ ÈraddhavÊriyo viharissati akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya 
kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ upasampadÈya thÈmavÈ daÄhaparakkamo 
anikkhittadhuro kusalesu dhammesu. YaÑ hissa bhante vÊriyaÑ, tadassa 
vÊriyindriyaÑ. 

 Saddhassa hi bhante ariyasÈvakassa ÈraddhavÊriyassa etaÑ pÈÔika~khaÑ 
yaÑ satimÈ bhavissati paramena satinepakkena samannÈgato cirakatampi 
cirabhÈsitampi saritÈ anussaritÈ. YÈ hissa bhante sati, tadassa satindriyaÑ. 

 Saddhassa hi bhante ariyasÈvakassa ÈraddhavÊriyassa upaÔÔhitassatino 
etaÑ pÈÔika~khaÑ yaÑ vossaggÈrammaÓaÑ karitvÈ labhissati samÈdhiÑ, 
labhissati cittassa ekaggataÑ. Yo hissa bhante samÈdhi, tadassa 
samÈdhindriyaÑ. 

 Saddhassa hi bhante ariyasÈvakassa ÈraddhavÊriyassa upaÔÔhitassatino 
samÈhitacittassa etaÑ pÈÔika~khaÑ yaÑ evaÑ pajÈnissati “anamataggo kho 
saÑsÈro, pubbakoÔi na paÒÒÈyati avijjÈnÊvaraÓÈnaÑ sattÈnaÑ 
taÓhÈsaÑyojanÈnaÑ sandhÈvataÑ saÑsarataÑ, avijjÈya tveva tamokÈyassa 
asesavirÈganirodho santametaÑ padaÑ, paÓÊtametaÑ padaÑ, yadidaÑ 
sabbasa~khÈrasamatho sabb|padhipaÔinissaggo taÓhÈkkhayo virÈgo nirodho 
nibbÈnaÑ”1. YÈ hissa bhante paÒÒÈ, tadassa paÒÒindriyaÑ. 

 Saddho so2 bhante ariyasÈvako evaÑ padahitvÈ padahitvÈ evaÑ saritvÈ 
saritvÈ evaÑ samÈdahitvÈ samÈdahitvÈ evaÑ pajÈnitvÈ pajÈnitvÈ evaÑ 
abhisaddahati “ime kho te dhammÈ, ye me pubbe sutavÈ ahesuÑ, tenÈhaÑ 
etarahi kÈyena ca phusitvÈ viharÈmi, paÒÒÈya ca ativijjha3 passÈmÊ”ti. YÈ 
hissa bhante saddhÈ, tadassa saddhindriyanti. 

 SÈdhu sÈdhu SÈriputta, yo so SÈriputta ariyasÈvako TathÈgate 
ekantagato abhippasanno, na so TathÈgate vÈ TathÈgatasÈsane vÈ ka~kheyya 
vÈ vicikiccheyya vÈ. Saddhassa hi SÈriputta ariyasÈvakassa etaÑ 
pÈÔika~khaÑ yaÑ ÈraddhavÊriyo viharissati 
______________________________________________________________ 
 1. NibbÈnanti (?) 2. Sa kho so (SÊ, SyÈ, KaÑ) 
 3. PaÔivijjha (SÊ, Ka) tadaÔÔhakathÈsu pana ativijjhitvÈti vaÓÓitaÑ. 
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akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ upasampadÈya 
thÈmavÈ daÄhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu. YaÑ hissa 
SÈriputta vÊriyaÑ, tadassa vÊriyindriyaÑ. 

 Saddhassa hi SÈriputta ariyasÈvakassa ÈraddhavÊriyassa etaÑ 
pÈÔika~khaÑ yaÑ satimÈ bhavissati paramena satinepakkena samannÈgato 
cirakatampi cirabhÈsitampi saritÈ anussaritÈ. YÈ hissa SÈriputta sati, tadassa 
satindriyaÑ. 

 Saddhassa hi SÈriputta ariyasÈvakassa ÈraddhavÊriyassa upaÔÔhitassatino 
etaÑ pÈÔika~khaÑ yaÑ vossaggÈrammaÓaÑ karitvÈ labhissati samÈdhiÑ, 
labhissati cittassa ekaggataÑ. Yo hissa SÈriputta samÈdhi, tadassa 
samÈdhindriyaÑ. 

 Saddhassa hi SÈriputta ariyasÈvakassa ÈraddhavÊriyassa upaÔÔhitassatino 
samÈhitacittassa etaÑ pÈÔika~khaÑ yaÑ evaÑ pajÈnissati “anamataggo kho 
saÑsÈro, pubbakoÔi na paÒÒÈyati avijjÈnÊvaraÓÈnaÑ sattÈnaÑ 
taÓhÈsaÑyojanÈnaÑ sandhÈvataÑ saÑsarataÑ, avijjÈya tveva tamokÈyassa 
asesavirÈganirodho santametaÑ padaÑ, paÓÊtametaÑ padaÑ, yadidaÑ 
sabbasa~khÈrasamatho sabb|padhipaÔinissaggo taÓhÈkkhayo virÈgo nirodho 
nibbÈnaÑ”. YÈ hissa SÈriputta paÒÒÈ, tadassa paÒÒindriyaÑ. 

 Saddho so1 SÈriputta ariyasÈvako evaÑ padahitvÈ padahitvÈ evaÑ 
saritvÈ saritvÈ evaÑ samÈdahitvÈ samÈdahitvÈ evaÑ pajÈnitvÈ pajÈnitvÈ 
evaÑ abhisaddahati “ime kho te dhammÈ, ye me pubbe sutavÈ ahesuÑ, 
tenÈhaÑ etarahi kÈyena ca phusitvÈ viharÈmi, paÒÒÈya ca ativijjha2 
passÈmÊ”ti. YÈ hissa SÈriputta saddhÈ, tadassa saddhindriyanti.  . DasamaÑ. 

JarÈvaggo paÒcamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   JarÈ UÓÓÈbho brÈhmaÓo, SÈketo PubbakoÔÔhako. 
   PubbÈrÈme ca cattÈri, PiÓÉolo ŒpaÓena cÈti3. 
______________________________________________________________ 
 1. Sa kho so (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. PaÔivijjha (Ka-SÊ, Ka) 
 3. Saddhena te dasÈti (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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6. S|karakhatavagga 
 

1. SÈlasutta 

 521. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Kosalesu viharati 
SÈlÈya brÈhmaÓagÈme. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi–seyyathÈpi 
bhikkhave ye keci tiracchÈnagatÈ pÈÓÈ, sÊho migarÈjÈ tesaÑ aggamakkhÈyati 
yadidaÑ thÈmena javena s|rena1. Evameva kho bhikkhave ye keci 
bodhipakkhiyÈ dhammÈ, paÒÒindriyaÑ tesaÑ aggamakkhÈyati yadidaÑ 
bodhÈya. 

 Katame ca bhikkhave bodhipakkhiyÈ dhammÈ, saddhindriyaÑ 
bhikkhave bodhipakkhiyo dhammo, taÑ bodhÈya saÑvattati. VÊriyindriyaÑ 
bodhipakkhiyo dhammo, taÑ bodhÈya saÑvattati. SatindriyaÑ 
bodhipakkhiyo dhammo, taÑ bodhÈya saÑvattati. SamÈdhindriyaÑ 
bodhipakkhiyo dhammo, taÑ bodhÈya saÑvattati, paÒÒindriyaÑ 
bodhipakkhiyo dhammo, taÑ bodhÈya saÑvattati. SeyyathÈpi bhikkhave ye 
keci tiracchÈnagatÈ pÈÓÈ, sÊho migarÈjÈ tesaÑ aggamakkhÈyati yadidaÑ 
thÈmena javena s|rena. Evameva kho bhikkhave ye keci bodhipakkhiyÈ 
dhammÈ, paÒÒindriyaÑ tesaÑ aggamakkhÈyati yadidaÑ bodhÈyÈti.  . 
PaÔhamaÑ. 
 

2. Mallikasutta 

 522. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Mallesu2 viharati 
UruvelakappaÑ nÈma MallÈnaÑ nigamo. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| 
Èmantesi–yÈvakÊvaÒca bhikkhave ariyasÈvakassa ariyaÒÈÓaÑ na uppannaÑ 
hoti, neva tÈva catunnaÑ indriyÈnaÑ saÓÔhiti hoti, neva tÈva catunnaÑ 
indriyÈnaÑ avaÔÔhiti hoti. Yato ca kho bhikkhave ariyasÈvakassa 
ariyaÒÈÓaÑ uppannaÑ hoti, atha catunnaÑ indriyÈnaÑ saÓÔhiti hoti, atha 
catunnaÑ indriyÈnaÑ avaÔÔhiti hoti. 

 SeyyathÈpi bhikkhave yÈvakÊvaÒca k|ÔÈgÈrassa k|ÔaÑ na ussitaÑ hoti, 
neva tÈva gopÈnasÊnaÑ saÓÔhiti hoti, neva tÈva gopÈnasÊnaÑ avaÔÔhiti hoti. 
Yato ca kho bhikkhave k|ÔÈgÈrassa k|ÔaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. S|riyena (SÊ, SyÈ, KaÑ) 2. Mallakesu (SÊ, SyÈ, KaÑ), Mallikesu (Ka) 
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ussitaÑ hoti, atha gopÈnasÊnaÑ saÓÔhiti hoti, atha gopÈnasÊnaÑ avaÔÔhiti 
hoti. Evameva kho bhikkhave yÈvakÊvaÒca ariyasÈvakassa ariyaÒÈÓaÑ na 
uppannaÑ hoti, neva tÈva catunnaÑ indriyÈnaÑ saÓÔhiti hoti, neva tÈva 
catunnaÑ indriyÈnaÑ avaÔÔhiti hoti. Yato ca kho bhikkhave ariyasÈvakassa 
ariyaÒÈÓaÑ uppannaÑ hoti, atha catunnaÑ indriyÈnaÑ -pa- avaÔÔhiti hoti. 

 KatamesaÑ catunnaÑ, saddhindriyassa vÊriyindriyassa satindriyassa 
samÈdhindriyassa. PaÒÒavato bhikkhave ariyasÈvakassa tadanvayÈ saddhÈ 
saÓÔhÈti, tadanvayaÑ vÊriyaÑ saÓÔhÈti, tadanvayÈ sati saÓÔhÈti, tadanvayo 
samÈdhi saÓÔhÈtÊti.  . DutiyaÑ. 
 

3. Sekhasutta 

 523. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ KosambiyaÑ viharati 
GhositÈrÈme. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi–atthi nu kho bhikkhave 
pariyÈyo, yaÑ pariyÈyaÑ Ègamma sekho bhikkhu sekhabh|miyaÑ Ôhito 
“sekhosmÊ”ti pajÈneyya, asekho bhikkhu asekhabh|miyaÑ Ôhito 
“asekhosmÊ”ti pajÈneyyÈti. 

 BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ -pa-. Atthi bhikkhave pariyÈyo, 
yaÑ pariyÈyaÑ Ègamma sekho bhikkhu sekhabh|miyaÑ Ôhito “sekhosmÊ”ti 
pajÈneyya, asekho bhikkhu asekhabh|miyaÑ Ôhito “asekhosmÊ”ti pajÈneyya. 

 Katamo ca bhikkhave pariyÈyo, yaÑ pariyÈyaÑ Ègamma sekho bhikkhu 
sekhabh|miyaÑ Ôhito “sekhosmÊ”ti pajÈnÈti, idha bhikkhave sekho 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. Ayampi kho 
bhikkhave pariyÈyo, yaÑ pariyÈyaÑ Ègamma sekho bhikkhu 
sekhabh|miyaÑ Ôhito “sekhosmÊ”ti pajÈnÈti. 

 Puna caparaÑ bhikkhave sekho bhikkhu iti paÔisaÒcikkhati “atthi nu 
kho ito bahiddhÈ aÒÒo samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ, yo evaÑ bh|taÑ tacchaÑ 
tathaÑ 
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dhammaÑ deseti yathÈ BhagavÈ”ti. So evaÑ pajÈnÈti “natthi kho ito 
bahiddhÈ aÒÒo samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ, yo evaÑ bh|taÑ tacchaÑ tathaÑ 
dhammaÑ deseti yathÈ BhagavÈ”ti. Ayampi kho bhikkhave pariyÈyo, yaÑ 
pariyÈyaÑ Ègamma sekho bhikkhu sekhabh|miyaÑ Ôhito “sekhosmÊ”ti 
pajÈnÈti. 

 Puna caparaÑ bhikkhave sekho bhikkhu paÒcindriyÈni pajÈnÈti, 
saddhindriyaÑ vÊriyindriyaÑ satindriyaÑ samÈdhindriyaÑ paÒÒindriyaÑ. 
YaÑgatikÈni yaÑparamÈni yaÑphalÈni yaÑpariyosÈnÈni na heva kho 
kÈyena phusitvÈ viharati, paÒÒÈya ca ativijjha passati. Ayampi kho 
bhikkhave pariyÈyo, yaÑ pariyÈyaÑ Ègamma sekho bhikkhu 
sekhabh|miyaÑ Ôhito “sekhosmÊ”ti pajÈnÈti. 

 Katamo ca bhikkhave pariyÈyo, yaÑ pariyÈyaÑ Ègamma asekho 
bhikkhu asekhabh|miyaÑ “Ôhito asekhosmÊ”ti pajÈnÈti, idha bhikkhave 
asekho bhikkhu paÒcindriyÈni pajÈnÈti saddhindriyaÑ vÊriyindriyaÑ 
satindriyaÑ samÈdhindriyaÑ paÒÒindriyaÑ. YaÑgatikÈni yaÑparamÈni 
yaÑphalÈni yaÑpariyosÈnÈni kÈyena ca phusitvÈ viharati, paÒÒÈya ca 
ativijjha passati. Ayampi kho bhikkhave pariyÈyo, yaÑ pariyÈyaÑ Ègamma 
asekho bhikkhu asekhabh|miyaÑ Ôhito “asekhosmÊ”ti pajÈnÈti. 

 Puna caparaÑ bhikkhave asekho bhikkhu cha indriyÈni pajÈnÈti, 
cakkhundriyaÑ sotindriyaÑ ghÈnindriyaÑ jivhindriyaÑ kÈyindriyaÑ 
manindriyaÑ. ImÈni kho cha indriyÈni sabbena sabbaÑ sabbathÈ sabbaÑ 
aparisesaÑ nirujjhissanti, aÒÒÈni ca cha indriyÈni “na kuhiÒci kismiÒci 
uppajjissantÊ”ti pajÈnÈti. Ayampi kho bhikkhave pariyÈyo, yaÑ pariyÈyaÑ 
Ègamma asekho bhikkhu asekhabh|miyaÑ Ôhito “asekhosmÊ”ti pajÈnÈtÊti.  . 
TatiyaÑ. 
 

4. Padasutta 

 524. SeyyathÈpi bhikkhave yÈni kÈnici ja~galÈnaÑ1 pÈÓÈnaÑ 
padajÈtÈni, sabbÈni tÈni hatthipade samodhÈnaÑ gacchanti, hatthipadaÑ 
tesaÑ aggamakkhÈyati yadidaÑ mahantattena. Evameva kho bhikkhave yÈni 
kÈnici padÈni bodhÈya 
______________________________________________________________ 
 1. Ja~gamÈnaÑ (SÊ, I) 
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saÑvattanti, paÒÒindriyaÑ padaÑ tesaÑ aggamakkhÈyati yadidaÑ bodhÈya. 
KatamÈni ca bhikkhave padÈni bodhÈya saÑvattanti, saddhindriyaÑ 
bhikkhave padaÑ, taÑ bodhÈya saÑvattati. VÊriyindriyaÑ padaÑ, taÑ 
bodhÈya saÑvattati. SatindriyaÑ padaÑ, taÑ bodhÈya saÑvattati. 
SamÈdhindriyaÑ padaÑ, taÑ bodhÈya saÑvattati. PaÒÒindriyaÑ padaÑ, taÑ 
bodhÈya saÑvattati. SeyyathÈpi bhikkhave yÈni kÈnici ja~galÈnaÑ pÈÓÈnaÑ 
padajÈtÈni, sabbÈni tÈni hatthipade samodhÈnaÑ gacchanti, hatthipadaÑ 
tesaÑ aggamakkhÈyati yadidaÑ mahantattena. Evameva kho bhikkhave yÈni 
kÈnici padÈni bodhÈya saÑvattanti, paÒÒindriyaÑ padaÑ tesaÑ 
aggamakkhÈyati yadidaÑ bodhÈyÈti.  . CatutthaÑ. 
 

5. SÈrasutta 

 525. SeyyathÈpi bhikkhave ye keci sÈragandhÈ, lohitacandanaÑ tesaÑ 
aggamakkhÈyati. Evameva kho bhikkhave ye keci bodhipakkhiyÈ dhammÈ, 
paÒÒindriyaÑ tesaÑ aggamakkhÈyati yadidaÑ bodhÈya. Katame ca 
bhikkhave bodhipakkhiyÈ dhammÈ, saddhindriyaÑ bhikkhave 
bodhipakkhiyo dhammo, taÑ bodhÈya saÑvattati. VÊriyindriyaÑ -pa-. 
SatindriyaÑ -pa-. SamÈdhindriyaÑ -pa-. PaÒÒindriyaÑ bodhipakkhiyo 
dhammo, taÑ bodhÈya saÑvattati. SeyyathÈpi bhikkhave ye keci 
sÈragandhÈ, lohitacandanaÑ tesaÑ aggamakkhÈyati. Evameva kho 
bhikkhave ye keci bodhipakkhiyÈ dhammÈ, paÒÒindriyaÑ tesaÑ 
aggamakkhÈyati yadidaÑ bodhÈyÈti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. PatiÔÔhitasutta 

 526. Ekadhamme patiÔÔhitassa bhikkhave bhikkhuno paÒcindriyÈni 
bhÈvitÈni honti subhÈvitÈni. KatamasmiÑ ekadhamme appamÈde. Katamo 
ca bhikkhave appamÈdo, idha bhikkhave bhikkhu cittaÑ rakkhati Èsavesu ca 
sÈsavesu ca dhammesu, tassa cittaÑ rakkhato Èsavesu ca sÈsavesu ca 
dhammesu saddhindriyampi bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchati, vÊriyindriyampi 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchati, satindriyampi bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchati, 
samÈdhindriyampi bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchati, paÒÒindriyampi 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchati. Evampi kho bhikkhave ekadhamme patiÔÔhitassa 
bhikkhuno paÒcindriyÈni bhÈvitÈni honti subhÈvitÈnÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
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7. Sahampatibrahmasutta 

 527. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ UruvelÈyaÑ viharati najjÈ NeraÒjarÈya 
tÊre ajapÈlanigrodhe paÔhamÈbhisambuddho. Atha kho Bhagavato 
rahogatassa paÔisallÊnassa evaÑ cetaso parivitakko udapÈdi “paÒcindriyÈni 
bhÈvitÈni bahulÊkatÈni amatogadhÈni honti amataparÈyaÓÈni 
amatapariyosÈnÈni. KatamÈni paÒca, saddhindriyaÑ bhÈvitaÑ bahulÊkataÑ 
amatogadhaÑ hoti amataparÈyaÓaÑ amatapariyosÈnaÑ. VÊriyindriyaÑ -pa-. 
SatindriyaÑ -pa-. SamÈdhindriyaÑ -pa-. PaÒÒindriyaÑ bhÈvitaÑ 
bahulÊkataÑ amatogadhaÑ hoti amataparÈyaÓaÑ amatapariyosÈnaÑ. ImÈni 
paÒcindriyÈni bhÈvitÈni bahulÊkatÈni amatogadhÈni honti amataparÈyaÓÈni 
amatapariyosÈnÈnÊ”ti. 

 Atha kho brahmÈ Sahampati Bhagavato cetasÈ cetoparivitakkamaÒÒÈya 
seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso samiÒjitaÑ vÈ bÈhaÑ pasÈreyya, pasÈritaÑ 
vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya, evameva brahmaloke antarahito Bhagavato purato 
pÈturahosi. Atha kho brahmÈ Sahampati ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ 
yena BhagavÈ tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ BhagavantaÑ etadavoca–evametaÑ 
BhagavÈ, evametaÑ Sugata, paÒcindriyÈni bhÈvitÈni bahulÊkatÈni 
amatogadhÈni honti amataparÈyaÓÈni amatapariyosÈnÈni. KatamÈni paÒca, 
saddhindriyaÑ bhÈvitaÑ bahulÊkataÑ amatogadhaÑ hoti amataparÈyaÓaÑ 
amatapariyosÈnaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ bhÈvitaÑ bahulÊkataÑ amatogadhaÑ 
hoti amataparÈyaÓaÑ amatapariyosÈnaÑ. ImÈni paÒcindriyÈni bhÈvitÈni 
bahulÊkatÈni amatogadhÈni honti amataparÈyaÓÈni amatapariyosÈnÈni. 

 Bh|tapubbÈhaÑ bhante Kassape SammÈsambuddhe brahmacariyaÑ 
acariÑ, tatrapi maÑ evaÑ jÈnanti “sahako bhikkhu sahako bhikkh|”ti. So 
khvÈhaÑ bhante imesaÑyeva paÒcannaÑ indriyÈnaÑ bhÈvitattÈ 
bahulÊkatattÈ kÈmesu kÈmacchandaÑ virÈjetvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
sugatiÑ brahmalokaÑ upapanno, tatrapi maÑ evaÑ jÈnanti “brahmÈ 
Sahampati brahmÈ SahampatÊ”ti. EvametaÑ BhagavÈ, evametaÑ Sugata, 
ahametaÑ jÈnÈmi, ahametaÑ passÈmi, yathÈ imÈni paÒcindriyÈni bhÈvitÈni 
bahulÊkatÈni amatogadhÈni honti amataparÈyaÓÈni amatapariyosÈnÈnÊti.  . 
SattamaÑ. 
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8. S|karakhatasutta 

 528. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati Gijjhak|Ôe pabbate 
S|karakhatÈyaÑ. Tatra kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ Èmantesi “kiÑ 
nu kho SÈriputta atthavasaÑ sampassamÈno khÊÓÈsavo bhikkhu TathÈgate 
vÈ TathÈgatasÈsane vÈ paramanipaccakÈraÑ pavattamÈno pavattatÊ”ti1. 
AnuttaraÑ hi bhante yogakkhemaÑ sampassamÈno khÊÓÈsavo bhikkhu 
TathÈgate vÈ TathÈgatasÈsane vÈ paramanipaccakÈraÑ pavattamÈno 
pavattatÊti. SÈdhu sÈdhu SÈriputta, anuttaraÑ hi SÈriputta yogakkhemaÑ 
sampassamÈno khÊÓÈsavo bhikkhu TathÈgate vÈ TathÈgatasÈsane vÈ 
paramanipaccakÈraÑ pavattamÈno pavattati. 

 Katamo ca SÈriputta anuttaro yogakkhemo, yaÑ sampassamÈno 
khÊÓÈsavo bhikkhu TathÈgate vÈ TathÈgatasÈsane vÈ paramanipaccakÈraÑ 
pavattamÈno pavattatÊti. Idha bhante khÊÓÈsavo bhikkhu saddhindriyaÑ 
bhÈveti upasamagÈmiÑ sambodhagÈmiÑ. VÊriyindriyaÑ bhÈveti -pa-. 
SatindriyaÑ bhÈveti. SamÈdhindriyaÑ bhÈveti. PaÒÒindriyaÑ bhÈveti 
upasamagÈmiÑ sambodhagÈmiÑ. AyaÑ kho bhante anuttaro yogakkhemo, 
yaÑ sampassamÈno khÊÓÈsavo bhikkhu TathÈgate vÈ TathÈgatasÈsane vÈ 
paramanipaccakÈraÑ pavattamÈno pavattatÊti. SÈdhu sÈdhu SÈriputta, eso hi 
SÈriputta anuttaro yogakkhemo, yaÑ sampassamÈno khÊÓÈsavo bhikkhu 
TathÈgate vÈ TathÈgatasÈsane vÈ paramanipaccakÈraÑ pavattamÈno 
pavattatÊti. 

 Katamo ca SÈriputta paramanipaccakÈro, yaÑ khÊÓÈsavo bhikkhu 
TathÈgate vÈ TathÈgatasÈsane vÈ paramanipaccakÈraÑ pavattamÈno 
pavattatÊti. Idha bhante khÊÓÈsavo bhikkhu satthari sagÈravo viharati 
sappatisso2, dhamme sagÈravo viharati sappatisso, saÑghe sagÈravo viharati 
sappatisso, sikkhÈya sagÈravo viharati sappatisso, samÈdhismiÑ sagÈravo 
viharati sappatisso. AyaÑ kho bhante paramanipaccakÈro, yaÑ khÊÓÈsavo 
bhikkhu TathÈgate vÈ TathÈgatasÈsane vÈ paramanipaccakÈraÑ pavattamÈno 
pavattatÊti. SÈdhu sÈdhu SÈriputta, eso 
______________________________________________________________ 
 1. PavattetÊti (SÊ) 2. SappaÔisso (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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hi SÈriputta paramanipaccakÈro, yaÑ khÊÓÈsavo bhikkhu TathÈgate vÈ 
TathÈgatasÈsane vÈ paramanipaccakÈraÑ pavattamÈno pavattatÊti.  . 
AÔÔhamaÑ. 
 

9. PaÔhama-uppÈdasutta 

 529. SÈvatthinidÈnaÑ. PaÒcimÈni bhikkhave indriyÈni bhÈvitÈni 
bahulÊkatÈni anuppannÈni uppajjanti nÈÒÒatra TathÈgatassa pÈtubhÈvÈ 
Arahato SammÈsambuddhassa. KatamÈni paÒca, saddhindriyaÑ 
vÊriyindriyaÑ satindriyaÑ samÈdhindriyaÑ paÒÒindriyaÑ. ImÈni kho 
bhikkhave paÒcindriyÈni bhÈvitÈni bahulÊkatÈni anuppannÈni uppajjanti 
nÈÒÒatra TathÈgatassa pÈtubhÈvÈ Arahato SammÈsambuddhassÈti.  . 
NavamaÑ. 
 

10. Dutiya-uppÈdasutta 

 530. PaÒcimÈni bhikkhave indriyÈni bhÈvitÈni bahulÊkatÈni anuppannÈni 
uppajjanti nÈÒÒatra SugatavinayÈ. KatamÈni paÒca, saddhindriyaÑ 
vÊriyindriyaÑ satindriyaÑ samÈdhindriyaÑ paÒÒindriyaÑ. ImÈni kho 
bhikkhave paÒcindriyÈni bhÈvitÈni bahulÊkatÈni anuppannÈni uppajjanti 
nÈÒÒatra SugatavinayÈti.  . DasamaÑ. 

S|karakhatavaggo chaÔÔho. 
 

TassuddÈnaÑ 

   SÈlaÑ MallikaÑ Sekho ca, PadaÑ SÈraÑ PatiÔÔhitaÑ. 
   Brahmas|karakhatÈyo, UppÈdÈ apare duveti. 

_____ 
 

7. Bodhipakkhiyavagga 
 

1. SaÑyojanasutta 

 531. SÈvatthinidÈnaÑ. PaÒcimÈni bhikkhave indriyÈni bhÈvitÈni 
bahulÊkatÈni saÑyojanappahÈnÈya1 saÑvattanti. KatamÈni paÒca, 
saddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ. ImÈni kho bhikkhave paÒcindriyÈni 
bhÈvitÈni bahulÊkatÈni saÑyojanappahÈnÈya saÑvattantÊti.  . PaÔhamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑyojanÈnaÑ pahÈnÈya (SyÈ, Ka) 
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2. Anusayasutta 

 532. PaÒcimÈni bhikkhave indriyÈni bhÈvitÈni bahulÊkatÈni 
anusayasamugghÈtÈya saÑvattanti. KatamÈni paÒca, saddhindriyaÑ -pa- 
paÒÒindriyaÑ. ImÈni kho bhikkhave paÒcindriyÈni bhÈvitÈni bahulÊkatÈni 
anusayasamugghÈtÈya saÑvattantÊti.  . DutiyaÑ. 
 

3. PariÒÒÈsutta 

 533. PaÒcimÈni bhikkhave indriyÈni bhÈvitÈni bahulÊkatÈni 
addhÈnapariÒÒÈya saÑvattanti. KatamÈni paÒca, saddhindriyaÑ -pa- 
paÒÒindriyaÑ. ImÈni kho bhikkhave paÒcindriyÈni bhÈvitÈni bahulÊkatÈni 
addhÈnapariÒÒÈya saÑvattantÊti.  . TatiyaÑ. 
 

4. Œsavakkhayasutta 

 534. PaÒcimÈni bhikkhave indriyÈni bhÈvitÈni bahulÊkatÈni ÈsavÈnaÑ 
khayÈya saÑvattanti. KatamÈni paÒca, saddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ. 
ImÈni kho bhikkhave paÒcindriyÈni bhÈvitÈni bahulÊkatÈni ÈsavÈnaÑ 
khayÈya saÑvattantÊti. 

 PaÒcimÈni bhikkhave indriyÈni bhÈvitÈni bahulÊkatÈni 
saÑyojanappahÈnÈya saÑvattanti, anusayasamugghÈtÈya saÑvattanti, 
addhÈnapariÒÒÈya saÑvattanti, ÈsavÈnaÑ khayÈya saÑvattanti. KatamÈni 
paÒca, saddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ. ImÈni kho bhikkhave 
paÒcindriyÈni bhÈvitÈni bahulÊkatÈni saÑyojanappahÈnÈya saÑvattanti, 
anusayasamugghÈtÈya saÑvattanti, addhÈnapariÒÒÈya saÑvattanti, ÈsavÈnaÑ 
khayÈya saÑvattantÊti.  . CatutthaÑ. 
 

5. PaÔhamaphalasutta 

 535. PaÒcimÈni bhikkhave indriyÈni. KatamÈni paÒca, saddhindriyaÑ 
-pa- paÒÒindriyaÑ. ImÈni kho bhikkhave paÒcindriyÈni. ImesaÑ kho 
bhikkhave paÒcannaÑ indriyÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ dvinnaÑ 
phalÈnaÑ aÒÒataraÑ phalaÑ pÈÔika~khaÑ, diÔÔheva dhamme aÒÒÈ, sati vÈ 
upÈdisese anÈgÈmitÈti.  . PaÒcamaÑ. 
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6. Dutiyaphalasutta 

 536. PaÒcimÈni bhikkhave indriyÈni. KatamÈni paÒca, saddhindriyaÑ 
-pa- paÒÒindriyaÑ. ImÈni kho bhikkhave paÒcindriyÈni. ImesaÑ kho 
bhikkhave paÒcannaÑ indriyÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ satta phalÈ 
sattÈnisaÑsÈ pÈÔika~khÈ. Katame satta phalÈ sattÈnisaÑsÈ, diÔÔheva dhamme 
paÔikacca aÒÒaÑ ÈrÈdheti. No ce diÔÔheva dhamme paÔikacca aÒÒaÑ 
ÈrÈdheti, atha maraÓakÈle aÒÒaÑ ÈrÈdheti. No ce diÔÔheva dhamme aÒÒaÑ 
ÈrÈdheti, no ce maraÓakÈle aÒÒaÑ ÈrÈdheti, atha paÒcannaÑ 
orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ antarÈparinibbÈyÊ hoti. 
UpahaccaparinibbÈyÊ hoti. Asa~khÈraparinibbÈyÊ hoti. 
Sasa~khÈraparinibbÈyÊ hoti. UddhaÑsoto hoti akaniÔÔhagÈmÊ. ImesaÑ kho 
bhikkhave paÒcannaÑ indriyÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ ime satta phalÈ 
sattÈnisaÑsÈ pÈÔika~khÈti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. PaÔhamarukkhasutta 

 537. SeyyathÈpi bhikkhave ye keci JambudÊpakÈ rukkhÈ, jamb| tesaÑ 
aggamakkhÈyati. Evameva kho bhikkhave ye keci bodhipakkhiyÈ dhammÈ, 
paÒÒindriyaÑ tesaÑ aggamakkhÈyati yadidaÑ bodhÈya. Katame ca 
bhikkhave bodhipakkhiyÈ dhammÈ, saddhindriyaÑ bhikkhave 
bodhipakkhiyo dhammo, taÑ bodhÈya saÑvattati. VÊriyindriyaÑ -pa-. 
SatindriyaÑ. SamÈdhindriyaÑ. PaÒÒindriyaÑ bodhipakkhiyo dhammo, taÑ 
bodhÈya saÑvattati. SeyyathÈpi bhikkhave ye keci JambudÊpakÈ rukkhÈ, 
jamb| tesaÑ aggamakkhÈyati. Evameva kho bhikkhave ye keci 
bodhipakkhiyÈ dhammÈ, paÒÒindriyaÑ tesaÑ aggamakkhÈyati yadidaÑ 
bodhÈyÈti.  . SattamaÑ. 
 

8. Dutiyarukkhasutta 

 538. SeyyathÈpi bhikkhave ye keci devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ rukkhÈ, 
pÈrichattako tesaÑ aggamakkhÈyati. Evameva kho bhikkhave ye keci 
bodhipakkhiyÈ dhammÈ, paÒÒindriyaÑ tesaÑ aggamakkhÈyati yadidaÑ 
bodhÈya. Katame ca bhikkhave bodhipakkhiyÈ dhammÈ, saddhindriyaÑ 
bhikkhave bodhipakkhiyo dhammo, taÑ bodhÈya saÑvattati. VÊriyindriyaÑ 
-pa-. SatindriyaÑ. SamÈdhindriyaÑ. PaÒÒindriyaÑ bodhipakkhiyo dhammo, 
taÑ bodhÈya saÑvattati. SeyyathÈpi  
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bhikkhave ye keci devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ rukkhÈ, pÈrichattako tesaÑ 
aggamakkhÈyati. Evameva kho bhikkhave ye keci bodhipakkhiyÈ dhammÈ, 
paÒÒindriyaÑ tesaÑ aggamakkhÈyati yadidaÑ bodhÈyÈti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. Tatiyarukkhasutta 

 539. SeyyathÈpi bhikkhave ye keci asurÈnaÑ rukkhÈ, cittapÈÔali tesaÑ 
aggamakkhÈyati. Evameva kho bhikkhave ye keci bodhipakkhiyÈ dhammÈ, 
paÒÒindriyaÑ tesaÑ aggamakkhÈyati yadidaÑ bodhÈya. Katame ca 
bhikkhave bodhipakkhiyÈ dhammÈ, saddhindriyaÑ bhikkhave 
bodhipakkhiyo dhammo, taÑ bodhÈya saÑvattati -pa-. PaÒÒindriyaÑ 
bodhipakkhiyo dhammo, taÑ bodhÈya saÑvattati. SeyyathÈpi bhikkhave ye 
keci asurÈnaÑ rukkhÈ, cittapÈÔali tesaÑ aggamakkhÈyati. Evameva kho 
bhikkhave ye keci bodhipakkhiyÈ dhammÈ, paÒÒindriyaÑ tesaÑ 
aggamakkhÈyati yadidaÑ bodhÈyÈti.  . NavamaÑ. 
 

10. Catuttharukkhasutta 

 540. SeyyathÈpi bhikkhave ye keci supaÓÓÈnaÑ rukkhÈ, k|ÔasimbalÊ1 
tesaÑ aggamakkhÈyati. Evameva kho bhikkhave ye keci bodhipakkhiyÈ 
dhammÈ, paÒÒindriyaÑ tesaÑ aggamakkhÈyati yadidaÑ bodhÈya. Katame 
ca bhikkhave bodhipakkhiyÈ dhammÈ, saddhindriyaÑ bhikkhave 
bodhipakkhiyo dhammo, taÑ bodhÈya saÑvattati -pa-. PaÒÒindriyaÑ 
bodhipakkhiyo dhammo, taÑ bodhÈya saÑvattati. SeyyathÈpi bhikkhave ye 
keci supaÓÓÈnaÑ rukkhÈ, k|ÔasimbalÊ tesaÑ aggamakkhÈyati. Evameva kho 
bhikkhave ye keci bodhipakkhiyÈ dhammÈ, paÒÒindriyaÑ tesaÑ 
aggamakkhÈyati yadidaÑ bodhÈyÈti.  . DasamaÑ. 

Bodhipakkhiyavaggo sattamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   SaÑyojanÈ AnusayÈ, PariÒÒÈ ŒsavakkhayÈ. 
   Dve PhalÈ caturo RukkhÈ, vaggo tena pavuccatÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. KoÔasimbali (SyÈ, KaÑ) 
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8. Ga~gÈpeyyÈlavagga 
 

1-12. PÈcÊnÈdisutta 

 541-552. SeyyathÈpi bhikkhave Ga~gÈ nadÊ pÈcÊnaninnÈ pÈcÊnapoÓÈ 
pÈcÊnapabbhÈrÈ. Evameva kho bhikkhave bhikkhu paÒcindriyÈni bhÈvento 
paÒcindriyÈni bahulÊkaronto nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo 
nibbÈnapabbhÈro. KathaÒca bhikkhave bhikkhu paÒcindriyÈni bhÈvento 
paÒcindriyÈni bahulÊkaronto nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo 
nibbÈnapabbhÈro, idha bhikkhave bhikkhu saddhindriyaÑ bhÈveti 
vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. 
VÊriyindriyaÑ -pa-. SatindriyaÑ. SamÈdhindriyaÑ. PaÒÒindriyaÑ bhÈveti 
vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. EvaÑ 
kho bhikkhave bhikkhu paÒcindriyÈni bhÈvento paÒcindriyÈni bahulÊkaronto 
nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈroti.  . DvÈdasamaÑ. 

Ga~gÈpeyyÈlavaggo aÔÔhamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Cha PÈcÊnato ninnÈ, cha ninnÈ ca Samuddato. 
   Dvete cha dvÈdasa honti, vaggo tena pavuccatÊti. 

_____ 
 

AppamÈdavaggo vitthÈretabbo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   TathÈgataÑ PadaÑ K|ÔaÑ, M|laÑ SÈrena VassikaÑ. 
   RÈjÈ Candimas|riyÈ, Vatthena dasamaÑ padanti. 

_____ 
 

BalakaraÓÊyavaggo vitthÈretabbo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   BalaÑ BÊjaÒca NÈgo ca, Rukkho Kumbhena S|kiyÈ. 
   ŒkÈsena ca dve MeghÈ, NÈvÈ ŒgantukÈ NadÊti. 
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EsanÈvaggo vitthÈretabbo. 

 

TassuddÈnaÑ 

   EsanÈ VidhÈ Œsavo, Bhavo ca DukkhatÈ tisso. 

   KhilaÑ MalaÒca NÊgho ca, VedanÈ TaÓhÈ TasinÈ cÈti. 

_____ 

 

12. Oghavagga 

 

1-10. OghÈdisutta 

 587-596. PaÒcimÈni bhikkhave uddhambhÈgiyÈni saÑyojanÈni. 

KatamÈni paÒca, r|parÈgo ar|parÈgo mÈno uddhaccaÑ avijjÈ, imÈni kho 

bhikkhave paÒcuddhambhÈgiyÈni saÑyojanÈni. ImesaÑ kho bhikkhave 

paÒcannaÑ uddhambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ abhiÒÒÈya pariÒÒÈya 

parikkhayÈya pahÈnÈya paÒcindriyÈni bhÈvetabbÈni. KatamÈni paÒca, idha 

bhikkhave bhikkhu saddhindriyaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ 

nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ -pa-. PaÒÒindriyaÑ bhÈveti 

vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. ImesaÑ 

kho bhikkhave paÒcannaÑ uddhambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ abhiÒÒÈya 

pariÒÒÈya parikkhayÈya pahÈnÈya imÈni paÒcindriyÈni bhÈvetabbÈnÊti.  . 

DasamaÑ.  . (YathÈ MaggasaÑyuttaÑ, tathÈ vitthÈretabbaÑ.) 

Oghavaggo dvÈdasamo. 

 

TassuddÈnaÑ 

   Ogho Yogo UpÈdÈnaÑ, GanthÈ Anusayena ca. 

   KÈmaguÓÈ NÊvaraÓÈ, KhandhÈ OruddhambhÈgiyÈti. 
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13. Ga~gÈpeyyÈlavagga 
 

1-12. PÈcÊnÈdisutta 

 597-608. SeyyathÈpi bhikkhave Ga~gÈ nadÊ pÈcÊnaninnÈ pÈcÊnapoÓÈ 
pÈcÊnapabbhÈrÈ. Evameva kho bhikkhave bhikkhu paÒcindriyÈni bhÈvento 
paÒcindriyÈni bahulÊkaronto nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo 
nibbÈnapabbhÈro. KathaÒca bhikkhave bhikkhu paÒcindriyÈni bhÈvento 
paÒcindriyÈni bahulÊkaronto nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo 
nibbÈnapabbhÈro, idha bhikkhave bhikkhu saddhindriyaÑ bhÈveti 
rÈgavinayapariyosÈnaÑ dosavinayapariyosÈnaÑ mohavinayapariyosÈnaÑ 
-pa-. PaÒÒindriyaÑ bhÈveti rÈgavinayapariyosÈnaÑ dosavinayapariyosÈnaÑ 
mohavinayapariyosÈnaÑ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu paÒcindriyÈni 
bhÈvento paÒcindriyÈni bahulÊkaronto nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo 
nibbÈnapabbhÈroti.  . DvÈdasamaÑ. 

Ga~gÈpeyyÈlavaggo terasamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Cha PÈcÊnato ninnÈ, cha ninnÈ ca Samuddato. 
   Dvete cha dvÈdasa honti, vaggo tena pavuccatÊti. 

(AppamÈdavagga BalakaraÓÊyavagga EsanÈvaggÈ vitthÈretabbÈ.) 
_____ 

 
17. Oghavagga 

 
1-10. OghÈdisutta 

 641-650. PaÒcimÈni bhikkhave uddhambhÈgiyÈni saÑyojanÈni. 
KatamÈni paÒca, r|parÈgo ar|parÈgo mÈno uddhaccaÑ avijjÈ, imÈni kho 
bhikkhave paÒcuddhambhÈgiyÈni saÑyojanÈni, imesaÑ kho bhikkhave 
paÒcannaÑ uddhambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ abhiÒÒÈya pariÒÒÈya 
parikkhayÈya pahÈnÈya paÒcindriyÈni bhÈvetabbÈni. KatamÈni paÒca, idha 
bhikkhave bhikkhu saddhindriyaÑ bhÈveti rÈgavinayapariyosÈnaÑ 
dosavinayapariyosÈnaÑ mohavinayapariyosÈnaÑ. 
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VÊriyindriyaÑ -pa-. SatindriyaÑ. SamÈdhindriyaÑ. PaÒÒindriyaÑ bhÈveti 
rÈgavinayapariyosÈnaÑ dosavinayapariyosÈnaÑ mohavinayapariyosÈnaÑ. 
ImesaÑ kho bhikkhave paÒcannaÑ uddhambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ 
abhiÒÒÈya pariÒÒÈya parikkhayÈya pahÈnÈya imÈni paÒcindriyÈni 
bhÈvetabbÈnÊti. 

Oghavaggo sattarasamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Ogho Yogo UpÈdÈnaÑ, GanthÈ Anusayena ca. 
   KÈmaguÓÈ NÊvaraÓÈ, KhandhÈ OruddhambhÈgiyÈti. 

 
 

IndriyasaÑyuttaÑ catutthaÑ.



  

 

5. SammappadhÈnasaÑyutta 
 

1. Ga~gÈpeyyÈlavagga 
 

1-12. PÈcÊnÈdisutta 

 651-662. SÈvatthinidÈnaÑ. Tatra kho BhagavÈ etadavoca–cattÈrome 
bhikkhave sammappadhÈnÈ. Katame cattÈro, idha bhikkhave bhikkhu 
anuppannÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ anuppÈdÈya chandaÑ 
janeti vÈyamati, vÊriyaÑ Èrabhati, cittaÑ paggaÓhÈti padahati, uppannÈnaÑ 
pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya chandaÑ janeti vÈyamati, 
vÊriyaÑ Èrabhati, cittaÑ paggaÓhÈti padahati, anuppannÈnaÑ kusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ uppÈdÈya chandaÑ janeti vÈyamati, vÊriyaÑ Èrabhati, cittaÑ 
paggaÓhÈti padahati, uppannÈnaÑ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ ÔhitiyÈ 
asammosÈya bhiyyobhÈvÈya vepullÈya bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ chandaÑ 
janeti vÈyamati, vÊriyaÑ Èrabhati, cittaÑ paggaÓhÈti padahati. Ime kho 
bhikkhave cattÈro sammappadhÈnÈti. 

 SeyyathÈpi bhikkhave Ga~gÈ nadÊ pÈcÊnaninnÈ pÈcÊnapoÓÈ 
pÈcÊnapabbhÈrÈ. Evameva kho bhikkhave bhikkhu cattÈro sammappadhÈne 
bhÈvento cattÈro sammappadhÈne bahulÊkaronto nibbÈnaninno hoti 
nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈro. KathaÒca bhikkhave bhikkhu cattÈro 
sammappadhÈne bhÈvento cattÈro sammappadhÈne bahulÊkaronto 
nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈro, 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. EvaÑ kho 
bhikkhave bhikkhu cattÈro sammappadhÈne bhÈvento cattÈro 
sammappadhÈne bahulÊkaronto nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo 
nibbÈnapabbhÈroti.  . DvÈdasamaÑ. 
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Ga~gÈpeyyÈlavaggo paÔhamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Cha PÈcÊnato ninnÈ, cha ninnÈ ca Samuddato. 
   Dvete cha dvÈdasa honti, vaggo tena pavuccatÊti. 

(SammappadhÈnasaÑyuttassa Ga~gÈpeyyÈlÊ sammappadhÈnavasena 
vitthÈretabbÈ.) 

_____ 
 

2. AppamÈdavagga 
 

TassuddÈnaÑ 

   TathÈgataÑ PadaÑ K|ÔaÑ, M|laÑ SÈrena VassikaÑ. 
   RÈjÈ Candimas|riyÈ, Vatthena dasamaÑ padanti. 

(AppamÈdavaggo sammappadhÈnavasena vitthÈretabbo.) 
_____ 

 
3. BalakaraÓÊyavagga 

 
1-12. BalakaraÓÊyÈdisutta 

 673-684. SeyyathÈpi bhikkhave ye keci balakaraÓÊyÈ kammantÈ 
kayiranti, sabbete pathaviÑ nissÈya pathaviyaÑ patiÔÔhÈya, evamete 
balakaraÓÊyÈ kammantÈ kayiranti. Evameva kho bhikkhave bhikkhu sÊlaÑ 
nissÈya sÊle patiÔÔhÈya cattÈro sammappadhÈne bhÈveti cattÈro 
sammappadhÈne bahulÊkaroti. KathaÒca bhikkhave bhikkhu sÊlaÑ nissÈya 
sÊle patiÔÔhÈya cattÈro sammappadhÈne bhÈveti cattÈro sammappadhÈne 
bahulÊkaroti, idha bhikkhave bhikkhu anuppannÈnaÑ pÈpakÈnaÑ 
akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ anuppÈdÈya chandaÑ janeti vÈyamati, vÊriyaÑ 
Èrabhati, cittaÑ paggaÓhÈti padahati -pa- uppannÈnaÑ kusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ ÔhitiyÈ asammosÈya bhiyyobhÈvÈya vepullÈya bhÈvanÈya 
pÈrip|riyÈ chandaÑ janeti vÈyamati, vÊriyaÑ Èrabhati, cittaÑ paggaÓhÈti 
padahati. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu sÊlaÑ
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nissÈya sÊle patiÔÔhÈya cattÈro sammappadhÈne bhÈveti cattÈro 
sammappadhÈne bahulÊkarotÊti. (EvaÑ BalakaraÓÊyavaggo 
sammappadhÈnavasena vitthÈretabbo.). DvÈdasamaÑ. 

BalakaraÓÊyavaggo tatiyo. 
 

TassudÈnaÑ 

   BalaÑ bÊjaÒca nÈgo ca, rukkho kumbhena s|kiyÈ. 
   ŒkÈsena ca dve meghÈ, nÈvÈ ÈgantukÈ nadÊti. 

_____ 
 

4. EsanÈvagga 
 

1-10. EsanÈdisuttadasaka 

 685-694. Tisso imÈ bhikkhave esanÈ. KatamÈ tisso, kÈmesanÈ 
bhavesanÈ brahmacariyesanÈ. ImÈ kho bhikkhave tisso esanÈ. ImÈsaÑ kho 
bhikkhave tissannaÑ esanÈnaÑ abhiÒÒÈya pariÒÒÈya parikkhayÈya pahÈnÈya 
cattÈro sammappadhÈnÈ bhÈvetabbÈ. Katame cattÈro, idha bhikkhave 
bhikkhu anuppannÈnaÑ -pa- uppannÈnaÑ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ ÔhitiyÈ 
asammosÈya bhiyyobhÈvÈya vepullÈya bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ chandaÑ 
janeti vÈyamati, vÊriyaÑ Èrabhati, cittaÑ paggaÓhÈti padahati. ImÈsaÑ kho 
bhikkhave tissannaÑ esanÈnaÑ abhiÒÒÈya pariÒÒÈya parikkhayÈya pahÈnÈya 
ime cattÈro sammappadhÈnÈ bhÈvetabbÈti. VitthÈretabbaÑ.  . DasamaÑ. 

EsanÈvaggo catuttho. 
 

TassuddÈnaÑ 

   EsanÈ VidhÈ Èsavo, Bhavo ca DukkhatÈ tisso. 
   KhilaÑ MalaÒca NÊgho ca, VedanÈ TaÓhÈ TasinÈ cÈti. 
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5. Oghavagga 
 

1-10. OghÈdisutta 

 695-704. PaÒcimÈni bhikkhave uddhambhÈgiyÈni saÑyojanÈni. 
KatamÈni paÒca, r|parÈgo ar|parÈgo mÈno uddhaccaÑ avijjÈ, imÈni kho 
bhikkhave paÒcuddhambhÈgiyÈni saÑyojanÈni. ImesaÑ kho bhikkhave 
paÒcannaÑ uddhambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ abhiÒÒÈya pariÒÒÈya 
parikkhayÈya pahÈnÈya cattÈro sammappadhÈnÈ bhÈvetabbÈ. Katame 
cattÈro, idha bhikkhave bhikkhu anuppannÈnaÑ -pa- uppannÈnaÑ 
kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ ÔhitiyÈ asammosÈya bhiyyobhÈvÈya vepullÈya 
bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ chandaÑ janeti vÈyamati, vÊriyaÑ Èrabhati, cittaÑ 
paggaÓhÈti padahati. ImesaÑ kho bhikkhave paÒcannaÑ 
uddhambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ abhiÒÒÈya pariÒÒÈya parikkhayÈya 
pahÈnÈya ime cattÈro sammappadhÈnÈ bhÈvetabbÈti. VitthÈretabbÈ. 
DasamaÑ. 

Oghavaggo paÒcamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Ogho Yogo UpÈdÈnaÑ, GanthÈ Anusayena ca. 
   KÈmaguÓÈ NÊvaraÓÈ, KhandhÈ OruddhambhÈgiyÈti. 

 
 

SammappadhÈnasaÑyuttaÑ paÒcamaÑ.



  

 

6. BalasaÑyutta 
 

1. Ga~gÈpeyyÈlavagga 
 

1-12. BalÈdisutta 

 705-716. PaÒcimÈni bhikkhave balÈni. KatamÈni paÒca, saddhÈbalaÑ 
vÊriyabalaÑ satibalaÑ samÈdhibalaÑ paÒÒÈbalaÑ. ImÈni kho bhikkhave 
paÒca balÈnÊti. SeyyathÈpi bhikkhave Ga~gÈ nadÊ pÈcÊnaninnÈ pÈcÊnapoÓÈ 
pÈcÊnapabbhÈrÈ. Evameva kho bhikkhave bhikkhu paÒca balÈni bhÈvento 
paÒcabalÈni bahulÊkaronto nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo 
nibbÈnapabbhÈro. KathaÒca bhikkhave bhikkhu paÒca balÈni bhÈvento 
paÒca balÈni bahulÊkaronto nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo 
nibbÈnapabbhÈro, idha bhikkhave bhikkhu saddhÈbalaÑ bhÈveti 
vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. 
VÊriyabalaÑ -pa-. SatibalaÑ. SamÈdhibalaÑ. PaÒÒÈbalaÑ bhÈveti 
vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. EvaÑ 
kho bhikkhave bhikkhu paÒca balÈni bhÈvento paÒca balÈni bahulÊkaronto 
nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈroti.  . DvÈdasamaÑ. 

Ga~gÈpeyyÈlavaggo paÔhamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Cha PÈcÊnato ninnÈ, cha ninnÈ ca Samuddato. 
   Dvete cha dvÈdasa honti, vaggo tena pavuccatÊti. 

_____ 
 

AppamÈdavaggo vitthÈretabbo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   TathÈgataÑ PadaÑ K|ÔaÑ, M|laÑ SÈrena VassikaÑ. 
   RÈjÈ Candimas|riyÈ, Vatthena dasamaÑ padanti. 
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BalakaraÓÊyavaggo vitthÈretabbo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   BalaÑ BÊjaÒca NÈgo ca, Rukkho Kumbhena S|kiyÈ. 
   ŒkÈsena ca dve MeghÈ, NÈvÈ ŒgantukÈ NadÊti. 

_____ 
 

EsanÈvaggo vitthÈretabbo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   EsanÈ VidhÈ Œsavo, Bhavo ca DukkhatÈ tisso. 
   KhilaÑ MalaÒca NÊgho ca, VedanÈ TaÓhÈ TasinÈ cÈti. 

_____ 
 

5. Oghavagga 
 

1-10. OghÈdisutta 

 749-758. PaÒcimÈni bhikkhave uddhambhÈgiyÈni saÑyojanÈni. 
KatamÈni paÒca, r|parÈgo ar|parÈgo mÈno uddhaccaÑ avijjÈ, imÈni kho 
bhikkhave paÒcuddhambhÈgiyÈni saÑyojanÈni. ImesaÑ kho bhikkhave 
paÒcannaÑ uddhambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ abhiÒÒÈya pariÒÒÈya 
parikkhayÈya pahÈnÈya paÒca balÈni bhÈvetabbÈni. KatamÈni paÒca, idha 
bhikkhave bhikkhu saddhÈbalaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ 
nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. VÊriyabalaÑ -pa-. SatibalaÑ 
samÈdhibalaÑ paÒÒÈbalaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ 
nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. ImesaÑ kho bhikkhave paÒcannaÑ 
uddhambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ abhiÒÒÈya pariÒÒÈya parikkhayÈya 
pahÈnÈya imÈni paÒca balÈni bhÈvetabbÈnÊti. (EvaÑ vitthÈretabbÈ.)
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6. Ga~gÈpeyyÈlavagga 
 

1-12. PÈcÊnÈdisutta 

 759-770. SeyyathÈpi bhikkhave Ga~gÈ nadÊ pÈcÊnaninnÈ pÈcÊnapoÓÈ 
pÈcÊnapabbhÈrÈ. Evameva kho bhikkhave bhikkhu paÒca balÈni bhÈvento 
paÒca balÈni bahulÊkaronto nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo 
nibbÈnapabbhÈro. KathaÒca bhikkhave bhikkhu paÒca balÈni bhÈvento 
paÒca balÈni bahulÊkaronto nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo 
nibbÈnapabbhÈro, idha bhikkhave bhikkhu saddhÈbalaÑ bhÈveti 
rÈgavinayapariyosÈnaÑ dosavinayapariyosÈnaÑ mohavinayapariyosÈnaÑ. 
EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu paÒca balÈni bhÈvento paÒca balÈni 
bahulÊkaronto nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈroti. 
VitthÈretabbÈ.  . DvÈdasamaÑ. 

Ga~gÈpeyyÈlavaggo chaÔÔho. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Cha PÈcÊnato ninnÈ, cha ninnÈ ca Samuddato. 
   Dvete cha dvÈdasa honti, vaggo tena pavuccatÊti. 

(AppamÈda BalakaraÓÊyavaggÈ vitthÈretabbÈ.) 
_____ 

 
9. EsanÈvagga 

 
1-12. EsanÈdisutta  

 792-802. EvaÑ esanÈ PÈÄi vitthÈretabbÈ rÈgavinayapariyosÈnaÑ 
dosavinayapariyosÈnaÑ mohavinayapariyosÈnaÑ. 

EsanÈvaggo navamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   EsanÈ VidhÈ Œsavo, Bhavo ca DukkhatÈ tisso. 
   KhilaÑ MalaÒca NÊgho ca, VedanÈ TaÓhÈ TasinÈ cÈti. 
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10. Oghavagga 
 

1-10. OghÈdisutta 

 803-821. PaÒcimÈni bhikkhave uddhambhÈgiyÈni saÑyojanÈni. 
KatamÈni paÒca, r|parÈgo ar|parÈgo mÈno uddhaccaÑ avijjÈ, imÈni kho 
bhikkhave paÒcuddhambhÈgiyÈni saÑyojanÈni. ImesaÑ kho bhikkhave 
paÒcannaÑ uddhambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ abhiÒÒÈya pariÒÒÈya 
parikkhayÈya pahÈnÈya paÒca balÈni bhÈvetabbÈni. KatamÈni paÒca, idha 
bhikkhave bhikkhu saddhÈbalaÑ bhÈveti -pa- paÒÒÈbalaÑ bhÈveti 
rÈgavinayapariyosÈnaÑ dosavinayapariyosÈnaÑ mohavinayapariyosÈnaÑ. 
ImesaÑ kho bhikkhave paÒcannaÑ uddhambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ 
abhiÒÒÈya pariÒÒÈya parikkhayÈya pahÈnÈya imÈni paÒca balÈni 
bhÈvetabbÈnÊti.  . DasamaÑ. 

Oghavaggo dasamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Ogho Yogo UpÈdÈnaÑ, GanthÈ Anusayena ca. 
   KÈmaguÓÈ NÊvaraÓÈ, KhandhÈ OruddhambhÈgiyÈti. 

 
 

BalasaÑyuttaÑ chaÔÔhaÑ.



    

 

7. IddhipÈdasaÑyutta 
 

1. CÈpÈlavagga 
 

1. ApÈrasutta 

 813. CattÈrome bhikkhave iddhipÈdÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ apÈrÈ pÈraÑ 
gamanÈya saÑvattanti. Katame cattÈro, idha bhikkhave bhikkhu 
chandasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti, 
vÊriyasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti, 
cittasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti, 
vÊmaÑsÈsamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti. Ime 
kho bhikkhave cattÈro iddhipÈdÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ apÈrÈ pÈraÑ gamanÈya 
saÑvattantÊti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. Viraddhasutta 

 814. YesaÑ kesaÒci bhikkhave cattÈro iddhipÈdÈ viraddhÈ, viraddho 
tesaÑ ariyo maggo sammÈ dukkhakkhayagÈmÊ. YesaÑ kesaÒci bhikkhave 
cattÈro iddhipÈdÈ ÈraddhÈ, Èraddho tesaÑ ariyo maggo sammÈ 
dukkhakkhayagÈmÊ. Katame cattÈro, idha bhikkhave bhikkhu 
chandasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti, 
vÊriyasamÈdhi -pa- cittasamÈdhi -pa- 
vÊmaÑsÈsamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti. 
YesaÑ kesaÒci bhikkhave ime cattÈro iddhipÈdÈ viraddhÈ, viraddho tesaÑ 
ariyo maggo sammÈ dukkhakkhayagÈmÊ. YesaÑ kesaÒci bhikkhave ime 
cattÈro iddhipÈdÈ ÈraddhÈ, Èraddho tesaÑ ariyo maggo sammÈ 
dukkhakkhayagÈmÊti.  . DutiyaÑ. 
 

3. Ariyasutta 

 815. CattÈrome bhikkhave iddhipÈdÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ ariyÈ niyyÈnikÈ 
niyyanti takkarassa sammÈ dukkhakkhayÈya. Katame cattÈro, idha 
bhikkhave bhikkhu chandasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ 
iddhipÈdaÑ bhÈveti, vÊriyasamÈdhi -pa- cittasamÈdhi -pa- 
vÊmaÑsÈsamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti. Ime 
kho bhikkhave cattÈro iddhipÈdÈ 
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bhÈvitÈ bahulÊkatÈ ariyÈ niyyÈnikÈ niyyanti takkarassa sammÈ 
dukkhakkhayÈyÈti.  . TatiyaÑ. 
 

4. NibbidÈsutta 

 816. CattÈrome bhikkhave iddhipÈdÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ 
ekantanibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya upasamÈya abhiÒÒÈya sambodhÈya 
nibbÈnÈya saÑvattanti. Katame cattÈro, idha bhikkhave bhikkhu 
chandasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti, 
vÊriyasamÈdhi -pa- cittasamÈdhi -pa- 
vÊmaÑsÈsamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti. Ime 
kho bhikkhave cattÈro iddhipÈdÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ ekantanibbidÈya 
virÈgÈya nirodhÈya upasamÈya abhiÒÒÈya sambodhÈya nibbÈnÈya 
saÑvattantÊti.  . CatutthaÑ. 
 

5. Iddhipadesasutta 

 817. Ye hi keci bhikkhave atÊtamaddhÈnaÑ samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ 
iddhipadesaÑ abhinipphÈdesuÑ, sabbe te catunnaÑ iddhipÈdÈnaÑ bhÈvitattÈ 
bahulÊkatattÈ. Ye hi keci bhikkhave anÈgatamaddhÈnaÑ samaÓÈ vÈ 
brÈhmaÓÈ vÈ iddhipadesaÑ abhinipphÈdessanti, sabbe te catunnaÑ 
iddhipÈdÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ. Ye hi keci bhikkhave etarahi samaÓÈ 
vÈ brÈhmaÓÈ vÈ iddhipadesaÑ abhinipphÈdenti, sabbe te catunnaÑ 
iddhipÈdÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ. 

 KatamesaÑ catunnaÑ, idha bhikkhave bhikkhu 
chandasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti, 
vÊriyasamÈdhi -pa- cittasamÈdhi -pa- 
vÊmaÑsÈsamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti. Ye 
hi keci bhikkhave atÊtamaddhÈnaÑ samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ iddhipadesaÑ 
abhinipphÈdesuÑ, sabbe te imesaÑyeva catunnaÑ iddhipÈdÈnaÑ bhÈvitattÈ 
bahulÊkatattÈ. Ye hi keci bhikkhave anÈgatamaddhÈnaÑ samaÓÈ vÈ 
brÈhmaÓÈ vÈ iddhipadesaÑ abhinipphÈdessanti, sabbe te imesaÑyeva 
catunnaÑ iddhipÈdÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ. Ye hi keci bhikkhave 
etarahi samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ iddhipadesaÑ abhinipphÈdenti, sabbe te 
imesaÑyeva catunnaÑ iddhipÈdÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈti.  . 
PaÒcamaÑ.
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6. Samattasutta 

 818. Ye hi keci bhikkhave atÊtamaddhÈnaÑ samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ 
samattaÑ iddhiÑ abhinipphÈdesuÑ, sabbe te catunnaÑ iddhipÈdÈnaÑ 
bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ. Ye hi keci bhikkhave anÈgatamaddhÈnaÑ samaÓÈ 
vÈ brÈhmaÓÈ vÈ samattaÑ iddhiÑ abhinipphÈdessanti, sabbe te catunnaÑ 
iddhipÈdÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ. Ye hi keci bhikkhave etarahi samaÓÈ 
vÈ brÈhmaÓÈ vÈ samattaÑ iddhiÑ abhinipphÈdenti, sabbe te catunnaÑ 
iddhipÈdÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ. 

 KatamesaÑ catunnaÑ, idha bhikkhave bhikkhu 
chandasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti, 
vÊriyasamÈdhi -pa- cittasamÈdhi -pa- 
vÊmaÑsÈsamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti. Ye 
hi keci bhikkhave atÊtamaddhÈnaÑ samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ samattaÑ 
iddhiÑ abhinipphÈdesuÑ, sabbe te imesaÑyeva catunnaÑ iddhipÈdÈnaÑ 
bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ. Ye hi keci bhikkhave anÈgatamaddhÈnaÑ samaÓÈ 
vÈ brÈhmaÓÈ vÈ samattaÑ iddhiÑ abhinipphÈdessanti, sabbe te imesaÑyeva 
catunnaÑ iddhipÈdÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ. Ye hi keci bhikkhave 
etarahi samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ samattaÑ iddhiÑ abhinipphÈdenti, sabbe te 
imesaÑyeva catunnaÑ iddhipÈdÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. Bhikkhusutta 

 819. Ye hi keci bhikkhave atÊtamaddhÈnaÑ bhikkh| ÈsavÈnaÑ khayÈ 
anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ 
sacchikatvÈ upasampajja vihariÑsu, sabbe te catunnaÑ iddhipÈdÈnaÑ 
bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ. Ye hi keci bhikkhave anÈgatamaddhÈnaÑ bhikkh| 
ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme 
sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharissanti, sabbe te catunnaÑ 
iddhipÈdÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ. Ye hi keci bhikkhave etarahi 
bhikkh| ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva 
dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharanti, sabbe te 
catunnaÑ iddhipÈdÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ. 
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 KatamesaÑ catunnaÑ, idha bhikkhave bhikkhu 
chandasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti, 
vÊriyasamÈdhi -pa- cittasamÈdhi. 
VÊmaÑsÈsamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti. Ye 
hi keci bhikkhave atÊtamaddhÈnaÑ bhikkh| ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ 
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja vihariÑsu, sabbe te imesaÑyeva catunnaÑ iddhipÈdÈnaÑ 
bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ. Ye hi keci bhikkhave anÈgatamaddhÈnaÑ bhikkh| 
ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme 
sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharissanti, sabbe te imesaÑyeva 
catunnaÑ iddhipÈdÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ. Ye hi keci bhikkhave 
etarahi bhikkh| ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ 
diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharanti, sabbe 
te imesaÑyeva catunnaÑ iddhipÈdÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈti.  . 
SattamaÑ. 
 

8. Buddhasutta 

 820. CattÈrome bhikkhave iddhipÈdÈ. Katame cattÈro, idha bhikkhave 
bhikkhu chandasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ 
bhÈveti, vÊriyasamÈdhi -pa- cittasamÈdhi. 
VÊmaÑsÈsamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti. Ime 
kho bhikkhave cattÈro iddhipÈdÈ, imesaÑ kho bhikkhave catunnaÑ 
iddhipÈdÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ TathÈgato ArahaÑ 
SammÈsambuddhoti vuccatÊti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. ©ÈÓasutta 

 821. “AyaÑ chandasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgato 
iddhipÈdo”ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuÑ 
udapÈdi, ÒÈÓaÑ udapÈdi, paÒÒÈ udapÈdi, vijjÈ udapÈdi, Èloko udapÈdi. “So 
kho panÈyaÑ chandasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgato iddhipÈdo 
bhÈvetabbo”ti me bhikkhave. “BhÈvito”ti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhuÑ udapÈdi, ÒÈÓaÑ udapÈdi, paÒÒÈ udapÈdi, vijjÈ udapÈdi, 
Èloko udapÈdi. 
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 “AyaÑ vÊriyasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgato iddhipÈdo”ti me 
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuÑ udapÈdi, ÒÈÓaÑ 
udapÈdi, paÒÒÈ udapÈdi, vijjÈ udapÈdi, Èloko udapÈdi. “So kho panÈyaÑ 
vÊriyasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgato iddhipÈdo bhÈvetabbo”ti me 
bhikkhave. “BhÈvito”ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhuÑ udapÈdi, ÒÈÓaÑ udapÈdi, paÒÒÈ udapÈdi, vijjÈ udapÈdi, Èloko 
udapÈdi. 

 “AyaÑ cittasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgato iddhipÈdo”ti me 
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuÑ udapÈdi, ÒÈÓaÑ 
udapÈdi, paÒÒÈ udapÈdi, vijjÈ udapÈdi, Èloko udapÈdi. “So kho panÈyaÑ 
cittasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgato iddhipÈdo bhÈvetabbo”ti me 
bhikkhave. “BhÈvito”ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhuÑ udapÈdi, ÒÈÓaÑ udapÈdi, paÒÒÈ udapÈdi, vijjÈ udapÈdi, Èloko 
udapÈdi. 

 “AyaÑ vÊmaÑsÈsamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgato iddhipÈdo”ti 
me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuÑ udapÈdi, ÒÈÓaÑ 
udapÈdi, paÒÒÈ udapÈdi, vijjÈ udapÈdi, Èloko udapÈdi. “So kho panÈyaÑ 
vÊmaÑsÈsamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgato iddhipÈdo bhÈvetabbo”ti 
me bhikkhave. “BhÈvito”ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhuÑ udapÈdi, ÒÈÓaÑ udapÈdi, paÒÒÈ udapÈdi, vijjÈ udapÈdi, Èloko 
udapÈdÊti.  . NavamaÑ. 
 

10. Cetiyasutta 

 822. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati 
MahÈvane K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Atha kho BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ 
nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya VesÈliÑ piÓÉÈya pÈvisi, VesÈliyaÑ piÓÉÈya 
caritvÈ pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi 
“gaÓhÈhi Œnanda nisÊdanaÑ, yena cÈpÈlaÑ cetiyaÑ1 tenupasa~kamissÈma 
divÈvihÈrÈyÈ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ Œnando Bhagavato paÔissutvÈ 
nisÊdanaÑ ÈdÈya BhagavantaÑ piÔÔhito piÔÔhito anubandhi. Atha kho 
BhagavÈ yena cÈpÈlaÑ cetiyaÑ tenupasa~kami, 
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upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi. ŒyasmÈpi kho Œnando BhagavantaÑ 
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ 
ŒnandaÑ BhagavÈ etadavoca– 

 RamaÓÊyÈ Œnanda VesÈlÊ, ramaÓÊyaÑ UdenaÑ cetiyaÑ, ramaÓÊyaÑ 
GotamakaÑ cetiyaÑ, ramaÓÊyaÑ SattambaÑ cetiyaÑ, ramaÓÊyaÑ 
BahuputtaÑ cetiyaÑ1, ramaÓÊyaÑ SÈrandadaÑ cetiyaÑ2, ramaÓÊyaÑ 
CÈpÈlaÑ cetiyaÑ. Yassa kassaci Œnanda cattÈro iddhipÈdÈ bhÈvitÈ 
bahulÊkatÈ yÈnÊkatÈ vatthukatÈ anuÔÔhitÈ paricitÈ susamÈraddhÈ, so 
Èka~khamÈno kappaÑ vÈ tiÔÔheyya kappÈvasesaÑ vÈ, TathÈgatassa kho 
Œnanda cattÈro iddhipÈdÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ yÈnÊkatÈ vatthukatÈ anuÔÔhitÈ 
paricitÈ susamÈraddhÈ, Èka~khamÈno Œnanda TathÈgato kappaÑ vÈ 
tiÔÔheyya kappÈvasesaÑ vÈti. 

 Evampi kho ÈyasmÈ Œnando BhagavatÈ oÄÈrike nimitte kayiramÈne 
oÄÈrike obhÈse kayiramÈne nÈsakkhi paÔivijjhituÑ, na BhagavantaÑ yÈci 
“tiÔÔhatu bhante BhagavÈ kappaÑ, tiÔÔhatu Sugato kappaÑ3 bahujanahitÈya 
bahujanasukhÈya lokÈnukampÈya atthÈya hitÈya sukhÈya 
devamanussÈnan”ti, yathÈ taÑ mÈrena pariyuÔÔhitacitto. 

 Dutiyampi kho BhagavÈ -pa-. Tatiyampi kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ 
ŒnandaÑ Èmantesi “ramaÓÊyÈ Œnanda VesÈlÊ, ramaÓÊyaÑ UdenaÑ cetiyaÑ, 
ramaÓÊyaÑ GotamakaÑ cetiyaÑ, ramaÓÊyaÑ SattabbaÑ cetiyaÑ, 
ramaÓÊyaÑ BahuputtaÑ cetiyaÑ, ramaÓÊyaÑ SÈrandadaÑ cetiyaÑ, 
ramaÓÊyaÑ CÈpÈlaÑ cetiyaÑ. Yassa kassaci Œnanda cattÈro iddhipÈdÈ 
bhÈvitÈ bahulÊkatÈ yÈnÊkatÈ vatthukatÈ anuÔÔhitÈ paricitÈ susamÈraddhÈ, so 
Èka~khamÈno kappaÑ vÈ tiÔÔheyya kappÈvasesaÑ vÈ, TathÈgatassa kho 
Œnanda cattÈro iddhipÈdÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ yÈnÊkatÈ vatthukatÈ anuÔÔhitÈ 
paricitÈ susamÈraddhÈ, Èka~khamÈno Œnanda TathÈgato kappaÑ vÈ 
tiÔÔheyya kappÈvasesaÑ vÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. BahuputtakacetiyaÑ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 
 2. ŒnandacetiyaÑ (Ka), SÈnandaraÑ (Ka) 
 3. Sugato kappÈvasesaÑ (I, Ka) DÊ 2. 86 piÔÔhepi. 
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 Evampi kho ÈyasmÈ Œnando BhagavatÈ oÄÈrike nimitte kayiramÈne 
oÄÈrike obhÈse kayiramÈne nÈsakkhi paÔivijjhituÑ, na BhagavantaÑ yÈci 
“tiÔÔhatu bhante BhagavÈ kappaÑ, tiÔÔhatu Sugato kappaÑ bahujanahitÈya 
bahujanasukhÈya lokÈnukampÈya atthÈya hitÈya sukhÈya 
devamanussÈnan”ti, yathÈ taÑ mÈrena pariyuÔÔhitacitto. 

 Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi “gaccha kho tvaÑ 
Œnanda, yassadÈni kÈlaÑ maÒÒasÊ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ Œnando 
Bhagavato paÔissutvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ 
katvÈ avid|re aÒÒatarasmiÑ rukkham|le nisÊdi. Atha kho MÈro pÈpimÈ 
acirapakkante Èyasmante Œnande yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ etadavoca “parinibbÈtudÈni bhante BhagavÈ, 
parinibbÈtudÈni Sugato1, parinibbÈnakÈlodÈni bhante Bhagavato. BhÈsitÈ 
kho panesÈ bhante BhagavatÈ vÈcÈ “na tÈvÈhaÑ pÈpima parinibbÈyissÈmi, 
yÈva me bhikkh| na sÈvakÈ bhavissanti viyattÈ vinÊtÈ visÈradÈ bahussutÈ 
dhammadharÈ dhammÈnudhammappaÔipannÈ sÈmÊcippaÔipannÈ 
anudhammacÈrino sakaÑ ÈcariyakaÑ uggahetvÈ Ècikkhissanti desessanti 
paÒÒapessanti paÔÔhapessanti vivarissanti vibhajissanti uttÈnÊkarissanti2, 
uppannaÑ parappavÈdaÑ sahadhammena suniggahitaÑ niggahetvÈ 
sappÈÔihÈriyaÑ dhammaÑ desessantÊ”ti. 

 Santi kho pana bhante etarahi bhikkh| Bhagavato sÈvakÈ viyattÈ vinÊtÈ 
visÈradÈ bahussutÈ dhammadharÈ dhammÈnudhammappaÔipannÈ 
sÈmÊcippaÔipannÈ anudhammacÈrino sakaÑ ÈcariyakaÑ uggahetvÈ 
Ècikkhanti desenti paÒÒapenti paÔÔhapenti vivaranti vibhajanti uttÈnÊkaronti, 
uppannaÑ parappavÈdaÑ sahadhammena suniggahitaÑ niggahetvÈ 
sappÈÔihÈriyaÑ dhammaÑ desenti. ParinibbÈtudÈni bhante BhagavÈ, 
parinibbÈtudÈni Sugato, parinibbÈnakÈlodÈni bhante Bhagavato. 

 BhÈsitÈ kho panesÈ bhante BhagavatÈ vÈcÈ “na tÈvÈhaÑ pÈpima 
parinibbÈyissÈmi, yÈva me bhikkhuniyo na sÈvikÈ bhavissanti viyattÈ 
______________________________________________________________ 
 1. ParinibbÈtu sugato (SÊ, SyÈ, KaÑ) evamuparipi. 
 2. UttÈniÑkarissanti (Ka), uttÈnikarissanti (I) 
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vinÊtÈ visÈradÈ bahussutÈ dhammadharÈ dhammÈnudhammappaÔipannÈ 
sÈmÊcippaÔipannÈ anudhammacÈriniyo sakaÑ ÈcariyakaÑ uggahetvÈ 
Ècikkhissanti desessanti paÒÒapessanti paÔÔhapessanti vivarissanti 
vibhajissanti uttÈnÊkarissanti, uppannaÑ parappavÈdaÑ sahadhammena 
suniggahitaÑ niggahetvÈ sappÈÔihÈriyaÑ dhammaÑ desessantÊ”ti. 

 Santi kho pana bhante etarahi bhikkhuniyo Bhagavato sÈvikÈ viyattÈ 
vinÊtÈ visÈradÈ bahussutÈ dhammadharÈ dhammÈnudhammappaÔipannÈ 
sÈmÊcippaÔipannÈ anudhammacÈriniyo sakaÑ ÈcariyakaÑ uggahetvÈ 
Ècikkhanti desenti paÒÒapenti paÔÔhapenti vivaranti vibhajanti uttÈnÊkaronti, 
uppannaÑ parappavÈdaÑ sahadhammena suniggahitaÑ niggahetvÈ 
sappÈÔihÈriyaÑ dhammaÑ desenti, parinibbÈtudÈni bhante BhagavÈ, 
parinibbÈtudÈni Sugato, parinibbÈnakÈlodÈni bhante Bhagavato. 

  BhÈsitÈ kho panesÈ bhante BhagavatÈ vÈcÈ “na tÈvÈhaÑ pÈpima 
parinibbÈyissÈmi, yÈva me upÈsakÈ -pa- yÈva me upÈsikÈ na sÈvikÈ 
bhavissanti viyattÈ vinÊtÈ visÈradÈ bahussutÈ dhammadharÈ 
dhammÈnudhammappaÔipannÈ sÈmÊcippaÔipannÈ anudhammacÈriyo sakaÑ 
ÈcariyakaÑ uggahetvÈ Ècikkhissanti desessanti paÒÒapessanti paÔÔhapessanti 
vivarissanti vibhajissanti uttÈnÊkarissanti, uppannaÑ parappavÈdaÑ 
sahadhammena suniggahitaÑ niggahetvÈ sappÈÔihÈriyaÑ dhammaÑ 
desessantÊ”ti. 

 Santi kho pana bhante etarahi upÈsakÈ upÈsikÈ Bhagavato sÈvikÈ viyattÈ 
vinÊtÈ visÈradÈ bahussutÈ dhammadharÈ dhammÈnudhammappaÔipannÈ 
sÈmÊcippaÔipannÈ anudhammacÈriniyo sakaÑ ÈcariyakaÑ uggahetvÈ 
Ècikkhanti desenti paÒÒapenti paÔÔhapenti vivaranti vibhajanti uttÈnÊkaronti, 
uppannaÑ parappavÈdaÑ sahadhammena suniggahitaÑ niggahetvÈ 
sappÈÔihÈriyaÑ dhammaÑ desenti. ParinibbÈtudÈni bhante BhagavÈ, 
parinibbÈtudÈni Sugato, parinibbÈnakÈlodÈni bhante Bhagavato. 

 BhÈsitÈ kho panesÈ bhante BhagavatÈ vÈcÈ “na tÈvÈhaÑ pÈpima 
parinibbÈyissÈmi, yÈva me idaÑ brahmacariyaÑ na iddhaÒceva bhavissati 
phÊtaÒca, vitthÈritaÑ bÈhujaÒÒaÑ puthubh|taÑ yÈva devamanussehi 
suppakÈsitan”ti. TayidaÑ bhante Bhagavato brahmacariyaÑ iddhaÒceva 
phÊtaÒca, vitthÈritaÑ bÈhujaÒÒaÑ 
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puthubh|taÑ yÈva devamanussehi suppakÈsitaÑ. ParinibbÈtudÈni bhante 
BhagavÈ, parinibbÈtudÈni Sugato, parinibbÈnakÈlodÈni bhante Bhagavatoti. 

 EvaÑ vutte BhagavÈ mÈraÑ pÈpimantaÑ etadavoca “appossukko tvaÑ 
pÈpima hohi, na ciraÑ1 TathÈgatassa parinibbÈnaÑ bhavissati, ito tiÓÓaÑ 
mÈsÈnaÑ accayena TathÈgato parinibbÈyissatÊ”ti. Atha kho BhagavÈ cÈpÈle 
cetiye sato sampajÈno Èyusa~khÈraÑ ossaji, ossaÔÔhe ca2 BhagavatÈ 
Èyusa~khÈre mahÈbh|micÈlo ahosi bhiÑsanako lomahaÑso, 
devadundubhiyo3 ca phaliÑsu. Atha kho BhagavÈ etamatthaÑ viditvÈ tÈyaÑ 
velÈyaÑ imaÑ udÈnaÑ udÈnesi– 

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

DasamaÑ. 

CÈpÈlavaggo paÔhamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

  ApÈrÈpi Viraddho ca, AriyÈ NibbidÈpi ca. 
  PadesaÑ SamattaÑ Bhikkhu, BuddhaÑ ©ÈÓaÒca Cetiyanti. 

_____ 
 

2. PÈsÈdakampanavagga 
 

1. Pubbasutta 

 823. SÈvatthinidÈnaÑ. Pubbeva me bhikkhave sambodhÈ 
anabhisambuddhassa bodhisattasseva sato etadahosi “ko nu kho hetu ko 
paccayo iddhipÈdabhÈvanÈyÈ”ti. Tassa mayhaÑ bhikkhave etadahosi “idha 
bhikkhu chandasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ 
bhÈveti, iti me chando na ca atilÊno bhavissati, na ca atippaggahito 
bhavissati, na ca ajjhattaÑ saÑkhitto bhavissati. Na ca bahiddhÈ vikkhitto 
bhavissati, pacchÈpuresaÒÒÊ ca viharati, yathÈ pure tathÈ pacchÈ, yathÈ 
pacchÈ tathÈ pure, 
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yathÈ adho tathÈ uddhaÑ, yathÈ uddhaÑ tathÈ adho, yathÈ divÈ tathÈ rattiÑ, 
yathÈ rattiÑ tathÈ divÈ, iti vivaÔena cetasÈ apariyonaddhena sappabhÈsaÑ 
cittaÑ bhÈveti. 

 VÊriyasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti, iti 
me vÊriyaÑ na ca atilÊnaÑ bhavissati, na ca atippaggahitaÑ bhavissati, na ca 
ajjhattaÑ saÑkhittaÑ bhavissati, na ca bahiddhÈ vikkhittaÑ bhavissati, 
pacchÈpuresaÒÒÊ ca viharati, yathÈ pure tathÈ pacchÈ, yathÈ pacchÈ tathÈ 
pure, yathÈ adho tathÈ uddhaÑ, yathÈ uddhaÑ tathÈ adho, yathÈ divÈ tathÈ 
rattiÑ, yathÈ rattiÑ tathÈ divÈ, iti vivaÔena cetasÈ apariyonaddhena 
sappabhÈsaÑ cittaÑ bhÈveti. 

 CittasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti, iti 
me cittaÑ na ca atilÊnaÑ bhavissati, na ca atippaggahitaÑ bhavissati, na ca 
ajjhattaÑ saÑkhittaÑ bhavissati, na ca bahiddhÈ vikkhittaÑ bhavissati, 
pacchÈpuresaÒÒÊ ca viharati, yathÈ pure tathÈ pacchÈ, yathÈ pacchÈ tathÈ 
pure, yathÈ adho tathÈ uddhaÑ, yathÈ uddhaÑ tathÈ adho, yathÈ divÈ tathÈ 
rattiÑ, yathÈ rattiÑ tathÈ divÈ, iti vivaÔena cetasÈ apariyonaddhena 
sappabhÈsaÑ cittaÑ bhÈveti. 

 VÊmaÑsÈsamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti, 
iti me vÊmaÑsÈ na ca atilÊnÈ bhavissati, na ca atippaggahitÈ bhavissati, na ca 
ajjhattaÑ saÑkhittÈ bhavissati, na ca bahiddhÈ vikkhittÈ bhavissati, 
pacchÈpuresaÒÒÊ ca viharati, yathÈ pure tathÈ pacchÈ, yathÈ pacchÈ tathÈ 
pure, yathÈ adho tathÈ uddhaÑ, yathÈ uddhaÑ tathÈ adho, yathÈ divÈ tathÈ 
rattiÑ, yathÈ rattiÑ tathÈ divÈ, iti vivaÔena cetasÈ apariyonaddhena 
sappabhÈsaÑ cittaÑ bhÈveti. 

 EvaÑ bhÈvitesu kho bhikkhu cat|su iddhipÈdesu evaÑ bahulÊkatesu 
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 
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abhijjamÈne1 gacchati seyyathÈpi pathaviyaÑ. ŒkÈsepi palla~kena kamati 
seyyathÈpi pakkhÊ sakuÓo. Imepi candimas|riye evaÑmahiddhike 
evaÑmahÈnubhÈve pÈÓinÈ parimasati2 parimajjati, yÈva brahmalokÈpi 
kÈyena vasaÑ vatteti. 

 EvaÑ bhÈvitesu kho bhikkhu cat|su iddhipÈdesu evaÑ bahulÊkatesu 
dibbÈya sotadhÈtuyÈ visuddhÈya atikkantamÈnusikÈya ubho sadde suÓÈti 
dibbe ca mÈnuse ca d|re santike cÈti. 

 EvaÑ bhÈvitesu kho bhikkhu cat|su iddhipÈdesu evaÑ bahulÊkatesu 
parasattÈnaÑ parapuggalÈnaÑ cetasÈ ceto paricca pajÈnÈti, 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 
cittan”ti pajÈnÈti, mahaggataÑ vÈ cittaÑ “mahaggataÑ cittaÑn”ti pajÈnÈti, 
amahaggataÑ vÈ cittaÑ “amahaggataÑ cittan”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. 

 EvaÑ bhÈvitesu kho bhikkhu cat|su iddhipÈdesu evaÑ bahulÊkatesu 
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 udapÈdiÑ3, tatrÈpÈsiÑ 
______________________________________________________________ 
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“evaÑnÈmo evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro 
evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ evamÈyupariyanto, so tato cuto 
idh|papanno”ti. Iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ 
anussarati. 

 EvaÑ bhÈvitesu kho bhikkhu cat|su iddhipÈdesu evaÑ bahulÊkatesu 
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. 

 EvaÑ bhÈvitesu kho bhikkhu cat|su iddhipÈdesu evaÑ bahulÊkatesu 
ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme 
sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharatÊti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. Mahapphalasutta 

 824. CattÈrome bhikkhave iddhipÈdÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ mahapphalÈ 
honti mahÈnisaÑsÈ. KathaÑ bhÈvitÈ ca bhikkhave cattÈro iddhipÈdÈ kathaÑ 
bahulÊkatÈ mahapphalÈ honti mahÈnisaÑsÈ. Idha bhikkhave bhikkhu 
chandasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti, iti me 
chando na ca atilÊno bhavissati, na ca atippaggahito bhavissati, na ca 
ajjhattaÑ saÑkhitto bhavissati, na ca bahiddhÈ vikkhitto bhavissati, 
pacchÈpuresaÒÒÊ ca viharati, yathÈ pure tathÈ pacchÈ, yathÈ pacchÈ tathÈ 
pure, yathÈ adho tathÈ uddhaÑ, yathÈ uddhaÑ tathÈ adho, yathÈ divÈ tathÈ 
rattiÑ, yathÈ rattiÑ 
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tathÈ divÈ, iti vivaÔena cetasÈ apariyonaddhena sappabhÈsaÑ cittaÑ bhÈveti. 

 VÊriyasamÈdhi -pa-. CittasamÈdhi. 
VÊmaÑsÈsamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti, iti 
me vÊmaÑsÈ na ca atilÊnÈ bhavissati, na ca atippaggahitÈ bhavissati, na ca 
ajjhattaÑ saÑkhittÈ bhavissati, na ca bahiddhÈ vikkhittÈ bhavissati, 
pacchÈpuresaÒÒÊ ca viharati, yathÈ pure tathÈ pacchÈ, yathÈ pacchÈ tathÈ 
pure, yathÈ adho tathÈ uddhaÑ, yathÈ uddhaÑ tathÈ adho, yathÈ divÈ tathÈ 
rattiÑ, yathÈ rattiÑ tathÈ divÈ, iti vivaÔena cetasÈ apariyonaddhena 
sappabhÈsaÑ cittaÑ bhÈveti. EvaÑ bhÈvitÈ kho bhikkhave cattÈro iddhipÈdÈ 
evaÑ bahulÊkatÈ mahapphalÈ honti mahÈnisaÑsÈ. 

 EvaÑ bhÈvitesu kho bhikkhave bhikkhu cat|su iddhipÈdesu evaÑ 
bahulÊkatesu anekavihitaÑ iddhividhaÑ paccanubhoti, ekopi hutvÈ bahudhÈ 
hoti -pa- yÈva brahmalokÈpi kÈyena vasaÑ vatteti. 

 EvaÑ bhÈvitesu kho bhikkhave bhikkhu cat|su iddhipÈdesu evaÑ 
bahulÊkatesu ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ 
diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharatÊti.  . 
DutiyaÑ. 
 

3. ChandasamÈdhisutta 

 825. ChandaÑ ce bhikkhave bhikkhu nissÈya labhati samÈdhiÑ, labhati 
cittassa ekaggataÑ, ayaÑ vuccati chandasamÈdhi. So 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. Ime vuccanti 
padhÈnasa~khÈrÈti. Iti ayaÒca chando ayaÒca chandasamÈdhi ime ca 
padhÈnasa~khÈrÈ, ayaÑ vuccati bhikkhave 
chandasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgato iddhipÈdo. 
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 VÊriyaÑ ce bhikkhave bhikkhu nissÈya labhati samÈdhiÑ, labhati 
cittassa ekaggataÑ, ayaÑ vuccati vÊriyasamÈdhi. So anuppannÈnaÑ -pa-. 
UppannÈnaÑ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ ÔhitiyÈ asammosÈya bhiyyobhÈvÈya 
vepullÈya bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ chandaÑ janeti vÈyamati, vÊriyaÑ Èrabhati, 
cittaÑ paggaÓhÈti padahati. Ime vuccanti padhÈnasa~khÈrÈti. Iti idaÒca 
vÊriyaÑ ayaÒca vÊriyasamÈdhi ime ca padhÈnasa~khÈrÈ, ayaÑ vuccati 
bhikkhave vÊriyasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgato iddhipÈdo. 

 CittaÑ ce bhikkhave bhikkhu nissÈya labhati samÈdhiÑ, labhati cittassa 
ekaggataÑ, ayaÑ vuccati cittasamÈdhi. So anuppannÈnaÑ pÈpakÈnaÑ -pa-. 
UppannÈnaÑ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ ÔhitiyÈ asammosÈya bhiyyobhÈvÈya 
vepullÈya bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ chandaÑ janeti vÈyamati, vÊriyaÑ Èrabhati, 
cittaÑ paggaÓhÈti padahati. Ime vuccanti padhÈnasa~khÈrÈti. Iti idaÒca 
cittaÑ ayaÒca cittasamÈdhi ime ca padhÈnasa~khÈrÈ, ayaÑ vuccati 
bhikkhave cittasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgato iddhipÈdo. 

 VÊmaÑsaÑ ce bhikkhave bhikkhu nissÈya labhati samÈdhiÑ, labhati 
cittassa ekaggataÑ, ayaÑ vuccati vÊmaÑsÈsamÈdhi. So anuppannÈnaÑ 
pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ anuppÈdÈya chandaÑ janeti vÈyamati, 
vÊriyaÑ Èrabhati, cittaÑ paggaÓhÈti padahati -pa-. UppannÈnaÑ kusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ ÔhitiyÈ asammosÈya bhiyyobhÈvÈya vepullÈya bhÈvanÈya 
pÈrip|riyÈ chandaÑ janeti vÈyamati, vÊriyaÑ Èrabhati, cittaÑ paggaÓhÈti 
padahati. Ime vuccanti padhÈnasa~khÈrÈ. Iti ayaÒca vÊmaÑsÈ ayaÒca 
vÊmaÑsÈsamÈdhi ime ca padhÈnasa~khÈrÈ, ayaÑ vuccati bhikkhave 
vÊmaÑsÈsamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgato iddhipÈdoti.  . TatiyaÑ. 
 

4. MoggallÈnasutta 

 826. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
PubbÈrÈme MigÈramÈtupÈsÈde. Tena kho pana samayena sambahulÈ 
bhikkh| heÔÔhÈmigÈramÈtupÈsÈde viharanti uddhatÈ unnaÄÈ capalÈ mukharÈ 
vikiÓÓavÈcÈ muÔÔhassatino asampajÈnÈ asamÈhitÈ bhantacittÈ1 pÈkatindriyÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. VibbhantacittÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 
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 Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ MahÈmoggallÈnaÑ Èmantesi “ete kho 
MoggallÈna sabrahmacÈrino heÔÔhÈmigÈramÈtupÈsÈde viharanti uddhatÈ 
unnaÄÈ capalÈ mukharÈ vikiÓÓavÈcÈ muÔÔhassatino asampajÈnÈ asamÈhitÈ 
bhantacittÈ pÈkatindriyÈ, gaccha MoggallÈna, te bhikkh| saÑvejehÊ”ti. 

 “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno Bhagavato paÔissutvÈ 
tathÈr|paÑ iddhÈbhisa~khÈraÑ abhisa~khÈsi1. YathÈ pÈda~guÔÔhakena 
MigÈramÈtupÈsÈdaÑ sa~kampesi sampakampesi sampacÈlesi. Atha kho te 
bhikkh| saÑviggÈ lomahaÔÔhajÈtÈ ekamantaÑ aÔÔhaÑsu, acchariyaÑ vata 
bho, abbhutaÑ vata bho, nivÈtaÒca vata, ayaÒca MigÈramÈtupÈsÈdo 
gambhÊranemo sunikhÈto acalo asampakampÊ, atha ca pana sa~kampito 
sampakampito sampacÈlitoti. 

 Atha kho BhagavÈ yena te bhikkh| tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ te 
bhikkh| BhagavÈ etadavoca “kiÑ nu tumhe bhikkhave saÑvaggÈ 
lomahaÔÔhajÈtÈ ekamantaÑ ÔhitÈ”ti. AcchariyaÑ bhante, abbhutaÑ bhante, 
nivÈtaÒca vata, ayaÒca MigÈramÈtupÈsÈdo gambhÊranemo sunikhÈto acalo 
asampakampÊ, atha ca pana sa~kampito sampakampito sampacÈlitoti. 
Tumheva kho bhikkhave saÑvejetukÈmena MoggallÈnena bhikkhunÈ 
pÈda~guÔÔhakena MigÈramÈtupÈsÈdo sa~kampito sampakampito 
sampacÈlito. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, katamesaÑ dhammÈnaÑ 
bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ MoggallÈno bhikkhu evaÑmahiddhiko 
evaÑmahÈnubhÈvoti. BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ 
BhagavaÑnettikÈ BhagavaÑpaÔisaraÓÈ, sÈdhu vata bhante BhagavantaÑyeva 
paÔibhÈtu etassa bhÈsitassa attho, Bhagavato sutvÈ bhikkh| dhÈressantÊti. 

 Tena hi bhikkhave suÓÈtha, catunnaÑ kho bhikkhave iddhipÈdÈnaÑ 
bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ MoggallÈno bhikkhu evaÑmahiddhiko 
evaÑmahÈnubhÈvo. KatamesaÑ catunnaÑ, idha bhikkhave MoggallÈno 
bhikkhu chandasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ 
bhÈveti, vÊriyasamÈdhi -pa- cittasamÈdhi, 
vÊmaÑsÈsamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti, iti 
me vÊmaÑsÈ na  
______________________________________________________________ 
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ca atilÊnÈ bhavissati, na ca atippaggahitÈ bhavissati na ca ajjhattaÑ 
saÑkhittÈ bhavissati, na ca bahiddhÈ vikkhittÈ bhavissati. PacchÈpuresaÒÒÊ 
ca viharati, yathÈ pure tathÈ pacchÈ, yathÈ pacchÈ tathÈ pure, yathÈ adho 
tathÈ uddhaÑ, yathÈ uddhaÑ tathÈ adho, yathÈ divÈ tathÈ rattiÑ, yathÈ 
rattiÑ tathÈ divÈ, iti vivaÔena cetasÈ apariyonaddhena sappabhÈsaÑ cittaÑ 
bhÈveti. ImesaÑ kho bhikkhave catunnaÑ iddhipÈdÈnaÑ bhÈvitattÈ 
bahulÊkatattÈ MoggallÈno bhikkhu evaÑmahiddhiko evaÑmahÈnubhÈvo, 
imesaÒca pana bhikkhave catunnaÑ iddhipÈdÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ 
MoggallÈno bhikkhu anekavihitaÑ iddhividhaÑ paccanubhoti -pa- yÈva 
brahmalokÈpi kÈyena vasaÑ vatteti. ImesaÒca pana bhikkhave catunnaÑ 
iddhipÈdÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ MoggallÈno bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayÈ 
anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ 
sacchikatvÈ upasampajja viharatÊti.  . CatutthaÑ. 
 

5. UÓÓÈbhabrÈhmaÓasutta 

 827. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ ÈyasmÈ Œnando KosambiyaÑ 
viharati GhositÈrÈme. Atha kho UÓÓÈbho brÈhmaÓo yenÈyasmÈ Œnando 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ Œnandena saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho UÓÓÈbho brÈhmaÓo ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca 
“kimatthiyaÑ nu kho bho Œnanda samaÓe Gotame brahmacariyaÑ 
vussatÊ”ti. ChandappahÈnatthaÑ kho brÈhmaÓa Bhagavati brahmacariyaÑ 
vussatÊti. 

 Atthi pana bho Œnanda maggo, atthi paÔipadÈ etassa chandassa 
pahÈnÈyÈti. Atthi kho brÈhmaÓa maggo, atthi paÔipadÈ etassa chandassa 
pahÈnÈyÈti. 

 Katamo pana bho Œnanda maggo katamÈ paÔipadÈ etassa chandassa 
pahÈnÈyÈti, idha brÈhmaÓa bhikkhu, 
chandasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti, 
vÊriyasamÈdhi -pa-. CittasamÈdhi. 
VÊmaÑsÈsamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti. 
AyaÑ kho brÈhmaÓa maggo ayaÑ paÔipadÈ etassa chandassa pahÈnÈyÈti. 
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 EvaÑ sante bho Œnanda santakaÑ hoti no asantakaÑ. Chandeneva 
chandaÑ pajahissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. Tena hi brÈhmaÓa taÒÒevettha 
paÔipucchissÈmi. YathÈ te khameyya, tathÈ taÑ byÈkareyyÈsi. TaÑ kiÑ 
maÒÒasi brÈhmaÓa, ahosi te pubbe chando “ÈrÈmaÑ gamissÈmÊ”ti, tassa te 
ÈrÈmagatassa yo tajjo chando, so paÔippassaddhoti. EvaÑ bho. Ahosi te 
pubbe vÊriyaÑ “ÈrÈmaÑ gamissÈmÊ”ti, tassa te ÈrÈmagatassa yaÑ tajjaÑ 
vÊriyaÑ, taÑ paÔippassaddhanti. EvaÑ bho. Ahosi te pubbe cittaÑ “ÈrÈmaÑ 
gamissÈmÊ”ti, tassa te ÈrÈmagatassa yaÑ tajjaÑ cittaÑ, taÑ 
paÔippassaddhanti. EvaÑ bho. Ahosi te pubbe vÊmaÑsÈ “ÈrÈmaÑ 
gamissÈmÊ”ti, tassa te ÈrÈmagatassa yÈ tajjÈ vÊmaÑsÈ, sÈ paÔippassaddhÈti. 
EvaÑ bho. 

 Evameva kho brÈhmaÓa yo so bhikkhu arahaÑ khÊÓÈsavo vusitavÈ 
katakaraÓÊyo ohitabhÈro anuppattasadattho parikkhÊÓabhavasaÑyojano 
sammadaÒÒÈvimutto, tassa yo pubbe chando ahosi arahattappattiyÈ, 
arahattappatte1 yo tajjo chando, so paÔippassaddho. YaÑ pubbe vÊriyaÑ 
ahosi arahattappattiyÈ, arahattappatte yaÑ tajjaÑ vÊriyaÑ, taÑ 
paÔippassaddhaÑ. YaÑ pubbe cittaÑ ahosi arahattappattiyÈ, arahattappatte 
yaÑ tajjaÑ cittaÑ, taÑ paÔippassaddhaÑ. YÈ pubbe vÊmaÑsÈ ahosi 
arahattappattiyÈ, arahattappatte yÈ tajjÈ vÊmaÑsÈ, sÈ paÔippassaddhÈ. TaÑ 
kiÑ maÒÒasi brÈhmaÓa, iti evaÑ sante santakaÑ vÈ hoti no asantakaÑ vÈti. 

 AddhÈ bho Œnanda evaÑ sante santakaÑ hoti no asantakaÑ. 
AbhikkantaÑ bho Œnanda, abhikkantaÑ bho Œnanda, seyyathÈpi bho 
Œnanda nikkujjitaÑ vÈ ukkujjeyya, paÔicchannaÑ vÈ vivareyya, m|Ähassa vÈ 
maggaÑ Ècikkheyya, andhakÈre vÈ telapajjotaÑ dhÈreyya “cakkhumanto 
r|pÈni dakkhantÊ”ti, evamevaÑ bhotÈ Œnandena anekapariyÈyena dhammo 
pakÈsito, esÈhaÑ bho Œnanda taÑ BhavantaÑ GotamaÑ saraÓaÑ gacchÈmi 
dhammaÒca bhikkhusaÑghaÒca, upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ Œnando dhÈretu 
ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatanti.  . PaÒcamaÑ. 
______________________________________________________________ 
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6. PaÔhamasamaÓabrÈhmaÓasutta 

 828. Ye hi keci bhikkhave atÊtamaddhÈnaÑ samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ 
mahiddhikÈ ahesuÑ mahÈnubhÈvÈ, sabbe te catunnaÑ iddhipÈdÈnaÑ 
bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ. Ye hi keci bhikkhave anÈgatamaddhÈnaÑ samaÓÈ 
vÈ brÈhmaÓÈ vÈ mahiddhikÈ bhavissanti mahÈnubhÈvÈ, sabbe te catunnaÑ 
iddhipÈdÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ. Ye hi keci bhikkhave etarahi samaÓÈ 
vÈ brÈhmaÓÈ vÈ mahiddhikÈ mahÈnubhÈvÈ, sabbe te catunnaÑ 
iddhipÈdÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ. 

 KatamesaÑ catunnaÑ, idha bhikkhave bhikkhu 
chandasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti. 
VÊriyasamÈdhi -pa-. CittasamÈdhi. 
VÊmaÑsÈsamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti. Ye 
hi keci bhikkhave atÊtamaddhÈnaÑ samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ mahiddhikÈ 
ahesuÑ mahÈnubhÈvÈ, sabbe te imesaÑyeva catunnaÑ iddhipÈdÈnaÑ 
bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ. Ye hi keci bhikkhave anÈgatamaddhÈnaÑ samaÓÈ 
vÈ brÈhmaÓÈ vÈ mahiddhikÈ bhavissanti mahÈnubhÈvÈ, sabbe te 
imesaÑyeva catunnaÑ iddhipÈdÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ. Ye hi keci 
bhikkhave etarahi samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ mahiddhikÈ mahÈnubhÈvÈ, sabbe 
te imesaÑyeva catunnaÑ iddhipÈdÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈti.  . 
ChaÔÔhaÑ. 
 

7. DutiyasamaÓabrÈhmaÓasutta 

 829. Ye hi keci bhikkhave atÊtamaddhÈnaÑ samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ 
anekavihitaÑ iddhividhaÑ paccanubhosuÑ, ekopi hutvÈ bahudhÈ ahesuÑ, 
bahudhÈpi hutvÈ eko ahesuÑ, ÈvibhÈvaÑ tirobhÈvaÑ tirokuÔÔaÑ 
tiropÈkÈraÑ tiropabbataÑ asajjamÈnÈ agamaÑsu seyyathÈpi ÈkÈse. 
PathaviyÈpi ummujjanimujjaÑ akaÑsu seyyathÈpi udake. Udakepi 
abhijjamÈne1 agamaÑsu seyyathÈpi pathaviyaÑ. ŒkÈsepi palla~kena 
kamiÑsu seyyathÈpi pakkhÊ sakuÓo. Imepi candimas|riye evaÑmahiddhike 
evaÑmahÈnubhÈve pÈÓinÈ parimasiÑsu2 parimajjiÑsu, yÈva brahmalokÈpi 
kÈyena vasaÑ vattesuÑ, sabbe te catunnaÑ iddhipÈdÈnaÑ bhÈvitattÈ 
bahulÊkatattÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. AbhijjamÈnÈ (SÊ, I, Ka) 2. ParÈmasiÑsu (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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 Ye hi keci bhikkhave anÈgatamaddhÈnaÑ samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ 
anekavihitaÑ iddhividhaÑ paccanubhossanti, ekopi hutvÈ bahudhÈ 
bhavissanti, bahudhÈpi hutvÈ eko bhavissanti, ÈvibhÈvaÑ tirobhÈvaÑ 
tirokuÔÔaÑ tiropÈkÈraÑ tiropabbataÑ asajjamÈnÈ gamissanti seyyathÈpi 
ÈkÈse. PathaviyÈpi ummujjanimujjaÑ karissanti seyyathÈpi udake. Udakepi 
abhijjamÈne gamissanti seyyathÈpi pathaviyaÑ. ŒkÈsepi palla~kena 
kamissanti seyyathÈpi pakkhÊ sakuÓo. Imepi candimas|riye 
evaÑmahiddhike evaÑmahÈnubhÈve pÈÓinÈ parimasissanti parimajjissanti, 
yÈva brahmalokÈpi kÈyena vasaÑ vattissanti, sabbe te catunnaÑ 
iddhipÈdÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ. 

 Ye hi keci bhikkhave etarahi samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ anekavihitaÑ 
iddhividhaÑ paccanubhonti, ekopi hutvÈ bahudhÈ honti, bahudhÈpi hutvÈ 
eko honti, ÈvibhÈvaÑ tirobhÈvaÑ tirokuÔÔaÑ tiropÈkÈraÑ tiropabbataÑ 
asajjamÈnÈ gacchanti seyyathÈpi ÈkÈse. PathaviyÈpi ummujjanimujjaÑ 
karonti seyyathÈpi udake. Udakepi abhijjamÈne gacchanti seyyathÈpi 
pathaviyaÑ. ŒkÈsepi palla~kena kamanti seyyathÈpi pakkhÊ sakuÓo. Imepi 
candimas|riye evaÑmahiddhike evaÑmahÈnubhÈve pÈÓinÈ parimasanti1 
parimajjanti, yÈva brahmalokÈpi kÈyena vasaÑ vattenti, sabbe te catunnaÑ 
iddhipÈdÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈti. 

 KatamesaÑ catunnaÑ, idha bhikkhave bhikkhu 
chandasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti. 
VÊriyasamÈdhi -pa-. CittasamÈdhi. 
VÊmaÑsÈsamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti. Ye 
hi keci bhikkhave atÊtamaddhÈnaÑ samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ anekavihitaÑ 
iddhividhaÑ paccanubhosuÑ, ekopi hutvÈ bahudhÈ ahesuÑ -pa- yÈva 
brahmalokÈpi kÈyena vasaÑ vattesuÑ, sabbe te imesaÑyeva catunnaÑ 
iddhipÈdÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ. 

 Ye hi keci bhikkhave anÈgatamaddhÈnaÑ samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ 
anekavihitaÑ iddhividhaÑ paccanubhossanti, ekopi hutvÈ bahudhÈ 
bhavissanti -pa- yÈva brahmalokÈpi kÈyena vasaÑ vattissanti, sabbe te 
imesaÑyeva catunnaÑ iddhipÈdÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. ParÈmasanti (SyÈ, KaÑ) 
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 Ye hi keci bhikkhave etarahi samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ anekavihitaÑ 
iddhividhaÑ paccanubhonti, ekopi hutvÈ bahudhÈ honti -pa- yÈva 
brahmalokÈpi kÈyena vasaÑ vattenti, sabbe te imesaÑyeva catunnaÑ 
iddhipÈdÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈti.  . SattamaÑ. 
 

8. Bhikkhusutta 

 830. CatunnaÑ bhikkhave iddhipÈdÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ 
bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva 
dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharati. 

 KatamesaÑ catunnaÑ, idha bhikkhave bhikkhu 
chandasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti. 
VÊriyasamÈdhi -pa-. CittasamÈdhi. 
VÊmaÑsÈsamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti. 
ImesaÑ kho bhikkhave catunnaÑ iddhipÈdÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ 
bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva 
dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharatÊti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. IddhÈdidesanÈsutta 

 831. IddhiÑ vo bhikkhave desessÈmi iddhipÈdaÒca 
iddhipÈdabhÈvanaÒca iddhipÈdabhÈvanÈgÈminiÒca paÔipadaÑ, taÑ suÓÈtha. 

 KatamÈ ca bhikkhave iddhi, idha bhikkhave bhikkhu anekavihitaÑ 
iddhividhaÑ paccanubhoti, ekopi hutvÈ bahudhÈ hoti, bahudhÈpi hutvÈ eko 
hoti -pa- yÈva brahmalokÈpi kÈyena vasaÑ vatteti, ayaÑ vuccati bhikkhave 
iddhi. 

 Katamo ca bhikkhave iddhipÈdo, yo so bhikkhave maggo yÈ paÔipadÈ 
iddhilÈbhÈya iddhipaÔilÈbhÈya saÑvattati, ayaÑ vuccati bhikkhave 
iddhipÈdo. 

 KatamÈ ca bhikkhave iddhipÈdabhÈvanÈ, idha bhikkhave bhikkhu 
chandasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti. 
VÊriyasamÈdhi -pa-. CittasamÈdhi. 
VÊmaÑsÈsamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti, 
ayaÑ vuccati bhikkhave iddhipÈdabhÈvanÈ.  



242 MahÈvaggasaÑyuttapÈÄi   

 

 KatamÈ ca bhikkhave iddhipÈdabhÈvanÈgÈminÊ paÔipadÈ, ayameva ariyo 
aÔÔha~giko maggo. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi sammÈsa~kappo sammÈvÈcÈ 
sammÈkammanto sammÈ-ÈjÊvo sammÈvÈyÈmo sammÈsati sammÈsamÈdhi. 
AyaÑ vuccati bhikkhave iddhipÈdabhÈvanÈgÈminÊ paÔipadÈti.  . NavamaÑ. 
 

10. Vibha~gasutta 

 832. CattÈrome bhikkhave iddhipÈdÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ mahapphalÈ 
honti mahÈnisaÑsÈ. 

 KathaÑ bhÈvitÈ ca bhikkhave cattÈro iddhipÈdÈ kathaÑ bahulÊkatÈ 
mahapphalÈ honti mahÈnisaÑsÈ, idha bhikkhave bhikkhu 
chandasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti, iti me 
chando na ca atilÊno bhavissati, na ca atippaggahito bhavissati, na ca 
ajjhattaÑ saÑkhitto bhavissati, na ca bahiddhÈ vikkhitto bhavissati. 
PacchÈpuresaÒÒÊ ca viharati, yathÈ pure tathÈ pacchÈ, yathÈ pacchÈ tathÈ 
pure. YathÈ adho tathÈ uddhaÑ, yathÈ uddhaÑ tathÈ adho. YathÈ divÈ tathÈ 
rattiÑ, yathÈ rattiÑ tathÈ divÈ. Iti vivaÔena cetasÈ apariyonaddhena 
sappabhÈsaÑ cittaÑ bhÈveti. VÊriyasamÈdhi -pa-. CittasamÈdhi. 
VÊmaÑsÈsamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti, iti 
me vÊmaÑsÈ na ca atilÊnÈ bhavissati, na ca atippaggahitÈ bhavissati, na ca 
ajjhattaÑ saÑkhittÈ bhavissati, na ca bahiddhÈ vikkhittÈ bhavissati. 
PacchÈpuresaÒÒÊ ca viharati, yathÈ pure tathÈ pacchÈ, yathÈ pacchÈ tathÈ 
pure. YathÈ adho tathÈ uddhaÑ, yathÈ uddhaÑ tathÈ adho. YathÈ divÈ tathÈ 
rattiÑ, yathÈ rattiÑ tathÈ divÈ. Iti vivaÔena cetasÈ apariyonaddhena 
sappabhÈsaÑ cittaÑ bhÈveti. 

 Katamo ca bhikkhave atilÊno chando, yo bhikkhave chando 
kosajjasahagato kosajjasampayutto, ayaÑ vuccati bhikkhave atilÊno chando. 

 Katamo ca bhikkhave atippaggahito chando, yo bhikkhave chando 
uddhaccasahagato uddhaccasampayutto, ayaÑ vuccati bhikkhave 
atippaggahito chando. 
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 Katamo ca bhikkhave ajjhattaÑ saÑkhitto chando, yo bhikkhave 
chando thinamiddhasahagato thinamiddhasampayutto, ayaÑ vuccati 
bhikkhave ajjhattaÑ saÑkhitto chando. 

 Katamo ca bhikkhave bahiddhÈ vikkhitto chando, yo bhikkhave chando 
bahiddhÈ paÒca kÈmaguÓe Èrabbha anuvikkhitto anuvisaÔo, ayaÑ vuccati 
bhikkhave bahiddhÈ vikkhitto chando. 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu pacchÈpuresaÒÒÊ ca viharati, yathÈ pure 
tathÈ pacchÈ, yathÈ pacchÈ tathÈ pure, idha bhikkhave bhikkhuno 
pacchÈpuresaÒÒÈ suggahitÈ hoti sumanasikatÈ s|padhÈritÈ suppaÔividdhÈ 
paÒÒÈya. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu pacchÈpuresaÒÒÊ ca viharati, yathÈ 
pure tathÈ pacchÈ, yathÈ pacchÈ tathÈ pure. 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu yathÈ adho tathÈ uddhaÑ, yathÈ uddhaÑ 
tathÈ adho viharati, idha bhikkhave bhikkhu imameva kÈyaÑ uddhaÑ 
pÈdatalÈ adho kesamatthakÈ tacapariyantaÑ p|raÑ nÈnappakÈrassa asucino 
paccavekkhati “atthi imasmiÑ kÈye kesÈ lomÈ nakhÈ dantÈ taco, maÑsaÑ 
nhÈru aÔÔhi aÔÔhimiÒjaÑ vakkaÑ, hadayaÑ yakanaÑ kilomakaÑ pihakaÑ 
papphÈsaÑ, antaÑ antaguÓaÑ udariyaÑ karÊsaÑ, pittaÑ semhaÑ pubbo 
lohitaÑ sedo medo, assu vasÈ kheÄo si~ghÈÓikÈ lasikÈ muttan”ti. EvaÑ kho 
bhikkhave bhikkhu yathÈ adho tathÈ uddhaÑ, yathÈ uddhaÑ tathÈ adho 
viharati. 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu yathÈ divÈ tathÈ rattiÑ, yathÈ rattiÑ tathÈ 
divÈ viharati, idha bhikkhave bhikkhu yehi ÈkÈrehi yehi li~gehi yehi 
nimittehi divÈ chandasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ 
bhÈveti, so tehi ÈkÈrehi tehi li~gehi tehi nimittehi rattiÑ 
chandasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti. Yehi 
vÈ pana ÈkÈrehi yehi li~gehi yehi nimittehi rattiÑ 
chandasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti, so tehi 
ÈkÈrehi tehi li~gehi tehi nimittehi divÈ 
chandasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti. EvaÑ 
kho bhikkhave bhikkhu yathÈ divÈ tathÈ rattiÑ, yathÈ rattiÑ tathÈ divÈ 
viharati. 
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 KathaÒca bhikkhave bhikkhu vivaÔena cetasÈ apariyonaddhena 
sappabhÈsaÑ cittaÑ bhÈveti, idha bhikkhave bhikkhuno ÈlokasaÒÒÈ 
suggahitÈ hoti, divÈsaÒÒÈ svÈdhiÔÔhitÈ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu 
vivaÔena cetasÈ apariyonaddhena sappabhÈsaÑ cittaÑ bhÈveti. 
 KathamaÒca bhikkhave atilÊnaÑ vÊriyaÑ, yaÑ bhikkhave vÊriyaÑ 
kosajjasahagataÑ kosajjasampayuttaÑ, idaÑ vuccati bhikkhave atilÊnaÑ 
vÊriyaÑ. 
 KatamaÒca bhikkhave atippaggahitaÑ vÊriyaÑ, yaÑ bhikkhave vÊriyaÑ 
uddhaccasahagataÑ uddhaccasampayuttaÑ, idaÑ vuccati bhikkhave 
atippaggahitaÑ vÊriyaÑ. 
 KatamaÒca bhikkhave ajjhattaÑ saÑkhittaÑ vÊriyaÑ, yaÑ bhikkhave 
vÊriyaÑ thinamiddhasahagataÑ thinamiddhasampayuttaÑ, idaÑ vuccati 
bhikkhave ajjhattaÑ saÑkhittaÑ vÊriyaÑ. 
 KatamaÒca bhikkhave bahiddhÈ vikkhittaÑ vÊriyaÑ, yaÑ bhikkhave 
vÊriyaÑ bahiddhÈ paÒca kÈmaguÓe Èrabbha anuvikkhittaÑ anuvisaÔaÑ, idaÑ 
vuccati bhikkhave bahiddhÈ vikkhittaÑ vÊriyaÑ -pa-.  
 KathaÒca bhikkhave bhikkhu vivaÔena cetasÈ apariyonaddhena 
sappabhÈsaÑ cittaÑ bhÈveti, idha bhikkhave bhikkhuno ÈlokasaÒÒÈ 
suggahitÈ hoti, divÈsaÒÒÈ svÈdhiÔÔhitÈ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu 
vivaÔena cetasÈ apariyonaddhena sappabhÈsaÑ cittaÑ bhÈveti. 
 KathamaÒca bhikkhave atilÊnaÑ cittaÑ, yaÑ bhikkhave cittaÑ 
kosajjasahagataÑ kosajjasampayuttaÑ, idaÑ vuccati bhikkhave atilÊnaÑ 
cittaÑ. 
 KatamaÒca bhikkhave atippaggahitaÑ cittaÑ, yaÑ bhikkhave cittaÑ 
uddhaccasahagataÑ uddhaccasampayuttaÑ, idaÑ vuccati bhikkhave 
atippaggahitaÑ cittaÑ. 
 KatamaÒca bhikkhave ajjhattaÑ saÑkhittaÑ cittaÑ, yaÑ bhikkhave 
cittaÑ thinamiddhasahagataÑ thinamiddhasampayuttaÑ, idaÑ vuccati 
bhikkhave ajjhattaÑ saÑkhittaÑ cittaÑ. 
 KatamaÒca bhikkhave bahiddhÈ vikkhittaÑ cittaÑ, yaÑ bhikkhave 
cittaÑ bahiddhÈ paÒca kÈmaguÓe Èrabbha anuvikkhittaÑ anuvisaÔaÑ, idaÑ 
vuccati bhikkhave bahiddhÈ vikkhittaÑ cittaÑ -pa-. EvaÑ kho bhikkhave 
bhikkhu vivaÔena cetasÈ apariyonaddhena sappabhÈsaÑ cittaÑ bhÈveti. 
 KatamÈ ca bhikkhave atilÊnÈ vÊmaÑsÈ, yÈ bhikkhave vÊmaÑsÈ 
kosajjasahagatÈ kosajjasampayuttÈ, ayaÑ vuccati bhikkhave atilÊnÈ 
vimaÑsÈ. 
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 KatamÈ ca bhikkhave atippaggahitÈ vÊmaÑsÈ, yÈ bhikkhave vÊmaÑsÈ 
uddhaccasahagatÈ uddhaccasampayuttÈ, ayaÑ vuccati bhikkhave 
atippaggahitÈ vÊmaÑsÈ. 

 KatamÈ ca bhikkhave ajjhattaÑ saÑkhittÈ vÊmaÑsÈ, yÈ bhikkhave 
vÊmaÑsÈ thinamiddhasahagatÈ thinamiddhasampayuttÈ, ayaÑ vuccati 
bhikkhave ajjhattaÑ saÑkhittÈ vÊmaÑsÈ. 

 KatamÈ ca bhikkhave bahiddhÈ vikkhittÈ vÊmaÑsÈ, yÈ bhikkhave 
vÊmaÑsÈ bahiddhÈ paÒca kÈmaguÓe Èrabbha anuvikkhittÈ anuvisaÔÈ, ayaÑ 
vuccati bhikkhave bahiddhÈ vikkhittÈ vÊmaÑsÈ -pa-. EvaÑ kho bhikkhave 
bhikkhu vivaÔena cetasÈ apariyonaddhena sappabhÈsaÑ cittaÑ bhÈveti, 
evaÑ bhÈvitÈ kho bhikkhave cattÈro iddhipÈdÈ evaÑ bahulÊkatÈ mahapphalÈ 
honti mahÈnisaÑsÈ. 

 EvaÑ bhÈvitesu kho bhikkhave bhikkhu cat|su iddhipÈdesu evaÑ 
bahulÊkatesu anekavihitaÑ iddhividhaÑ paccanubhoti, ekopi hutvÈ bahudhÈ 
hoti, bahudhÈpi hutvÈ eko hoti -pa- yÈva brahmalokÈpi kÈyena vasaÑ 
vatteti. EvaÑ bhÈvitesu kho bhikkhave bhikkhu cat|su iddhipÈdesu evaÑ 
bahulÊkatesu ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ 
diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharatÊti.  . 
DasamaÑ. 

PÈsÈdakampanavaggo dutiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   PubbaÑ MahapphalaÑ ChandaÑ, MoggallÈnaÒca UÓÓÈbhaÑ. 
   Dve SamaÓabrÈhmaÓÈ Bhikkhu, DesanÈ Vibha~gena cÈti. 

_____ 
 

3. AyoguÄavagga 
 

1. Maggasutta 

 833. SÈvatthinidÈnaÑ. Pubbeva me bhikkhave sambodhÈ 
anabhisambuddhassa bodhisattasseva sato etadahosi “ko nu kho maggo kÈ 
paÔipadÈ 
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iddhipÈdabhÈvanÈyÈ”ti. Tassa mayhaÑ bhikkhave etadahosi–idha bhikkhu 
chandasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti, iti me 
chando na ca atilÊno bhavissati, na ca atippaggahito bhavissati, na ca 
ajjhattaÑ saÑkhitto bhavissati, na ca bahiddhÈ vikkhitto bhavissati. 
PacchÈpuresaÒÒÊ ca viharati, yathÈ pure tathÈ pacchÈ, yathÈ pacchÈ tathÈ 
pure. YathÈ adho tathÈ uddhaÑ, yathÈ uddhaÑ tathÈ adho. YathÈ divÈ tathÈ 
rattiÑ yathÈ rattiÑ tathÈ divÈ. Iti vivaÔena cetasÈ apariyonaddhena 
sappabhÈsaÑ cittaÑ bhÈveti. VÊriyasamÈdhi -pa-. CittasamÈdhi. 
VÊmaÑsÈsamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti, iti 
me vÊmaÑsÈ na ca atilÊnÈ bhavissati, na ca atippaggahitÈ bhavissati, na ca 
ajjhattaÑ saÑkhittÈ bhavissati, na ca bahiddhÈ vikkhittÈ bhavissati. 
PacchÈpuresaÒÒÊ ca viharati, yathÈ pure tathÈ pacchÈ, yathÈ pacchÈ tathÈ 
pure. YathÈ adho tathÈ uddhaÑ, yathÈ uddhaÑ tathÈ adho. YathÈ divÈ tathÈ 
rattiÑ, yathÈ rattiÑ tathÈ divÈ. Iti vivaÔena cetasÈ apariyonaddhena 
sappabhÈsaÑ cittaÑ bhÈveti. 

 EvaÑ bhÈvitesu kho bhikkhave bhikkhu cat|su iddhipÈdesu evaÑ 
bahulÊkatesu anekavihitaÑ iddhividhaÑ paccanubhoti, ekopi hutvÈ bahudhÈ 
hoti, bahudhÈpi hutvÈ eko hoti -pa- yÈva brahmalokÈpi kÈyena vasaÑ 
vatteti. EvaÑ bhÈvitesu kho bhikkhave bhikkhu cat|su iddhipÈdesu evaÑ 
bahulÊkatesu ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ 
diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharatÊti.  . 
PaÔhamaÑ. 

(Chapi abhiÒÒÈyo vitthÈretabbÈ.) 
 

2. AyoguÄasutta 

 834. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca 
“abhijÈnÈti nu kho bhante BhagavÈ iddhiyÈ manomayena kÈyena 
brahmalokaÑ upasa~kamitÈ”ti. AbhijÈnÈmi khvÈhaÑ Œnanda iddhiyÈ 
manomayena kÈyena brahmalokaÑ upasa~kamitÈti. AbhijÈnÈti pana bhante 
BhagavÈ iminÈ cÈtumahÈbh|tikena kÈyena iddhiyÈ brahmalokaÑ 
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upasa~kamitÈti. AbhijÈnÈmi khvÈhaÑ Œnanda iminÈ cÈtumahÈbh|tikena1 
kÈyena iddhiyÈ brahmalokaÑ upasa~kamitÈti. 

 YaÒca kho omÈti bhante BhagavÈ iddhiyÈ manomayena kÈyena 
brahmalokaÑ upasa~kamituÑ, yaÒca kho abhijÈnÈti bhante BhagavÈ iminÈ 
cÈtumahÈbh|tikena kÈyena iddhiyÈ brahmalokaÑ upasa~kamitÈ, tayidaÑ 
bhante Bhagavato acchariyaÑ ceva abbhutaÑ cÈti. AcchariyÈ ceva Œnanda 
TathÈgatÈ acchariyadhammasamannÈgatÈ ca, abbhutÈ ceva Œnanda 
TathÈgatÈ abbhutadhammasamannÈgatÈ ca. 

 YasmiÑ Œnanda samaye TathÈgato kÈyampi citte samodahati2, cittampi 
kÈye samodahati, sukhasaÒÒaÒca lahusaÒÒaÒca kÈye okkamitvÈ viharati. 
TasmiÑ Œnanda samaye tathÈgatassa kÈyo lahutaro ceva hoti mudutaro ca 
kammaniyataro ca pabhassarataro ca. 

 SeyyathÈpi Œnanda ayoguÄo divasaÑ santatto lahutaro ceva hoti 
mudutaro ca kammaniyataro ca pabhassarataro ca. Evameva kho Œnanda 
yasmiÑ samaye TathÈgato kÈyampi citte samodahati, cittampi kÈye 
samodahati, sukhasaÒÒaÒca lahusaÒÒaÒca kÈye okkamitvÈ viharati, tasmiÑ 
Œnanda samaye TathÈgatassa kÈyo lahutaro ceva hoti mudutaro ca 
kammaniyataro ca pabhassarataro ca. 

 YasmiÑ Œnanda samaye TathÈgato kÈyampi citte samodahati, cittampi 
kÈye samodahati, sukhasaÒÒaÒca lahusaÒÒaÒca kÈye okkamitvÈ viharati, 
tasmiÑ Œnanda samaye TathÈgatassa kÈyo appakasireneva pathaviyÈ 
vehÈsaÑ abbhuggacchati. So anekavihitaÑ iddhividhaÑ paccanubhoti, ekopi 
hutvÈ bahudhÈ hoti, bahudhÈpi hutvÈ eko hoti -pa- yÈva brahmalokÈpi 
kÈyena vasaÑ vatteti. 

 SeyyathÈpi Œnanda t|lapicu vÈ kappÈsapicu vÈ lahuko vÈt|pÈdÈno 
appakasireneva pathaviyÈ vehÈsaÑ abbhuggacchati. Evameva kho Œnanda 
yasmiÑ samaye TathÈgato kÈyampi citte samodahati, 
______________________________________________________________ 
 1. CÈtummahÈbh|tikena (SÊ, SyÈ, KaÑ) 2. SamÈdahati (SÊ, SyÈ, I) 
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cittampi kÈye samodahati, sukhasaÒÒaÒca lahusaÒÒaÒca kÈye okkamitvÈ 
viharati, tasmiÑ Œnanda samaye TathÈgatassa kÈyo appakasireneva 
pathaviyÈ vehÈsaÑ abbhuggacchati. So anekavihitaÑ iddhividhaÑ 
paccanubhoti. Ekopi hutvÈ bahudhÈ hoti -pa- yÈva brahmalokÈpi kÈyena 
vasaÑ vattetÊti.  . DutiyaÑ. 
 

3. Bhikkhusutta 

 835. CattÈrome bhikkhave iddhipÈdÈ. Katame cattÈro, idha bhikkhave 
bhikkhu chandasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ 
bhÈveti. VÊriyasamÈdhi -pa-. CittasamÈdhi. 
VÊmaÑsÈsamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti. Ime 
kho bhikkhave cattÈro iddhipÈdÈ, imesaÑ kho bhikkhave catunnaÑ 
iddhipÈdÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ 
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja viharatÊti.  . TatiyaÑ. 
 

4. Suddhikasutta 

 836. CattÈrome bhikkhave iddhipÈdÈ. Katame cattÈro, idha bhikkhave 
bhikkhu chandasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ 
bhÈveti. VÊriyasamÈdhi -pa-. CittasamÈdhi. 
VÊmaÑsÈsamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti. Ime 
kho bhikkhave cattÈro iddhipÈdÈti.  . CatutthaÑ. 
 

5. PaÔhamaphalasutta 

 837. CattÈrome bhikkhave iddhipÈdÈ. Katame cattÈro, idha bhikkhave 
bhikkhu chandasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ 
bhÈveti. VÊriyasamÈdhi -pa-. CittasamÈdhi. 
VÊmaÑsÈsamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti. Ime 
kho bhikkhave cattÈro iddhipÈdÈ, imesaÑ kho bhikkhave catunnaÑ 
iddhipÈdÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ bhikkhunÈ dvinnaÑ phalÈnaÑ 
aÒÒataraÑ phalaÑ pÈÔika~khaÑ, diÔÔheva dhamme aÒÒÈ, sati vÈ upÈdisese 
anÈgÈmitÈti.  . PaÒcamaÑ. 
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6. Dutiyaphalasutta 

 838. CattÈrome bhikkhave iddhipÈdÈ. Katame cattÈro, idha bhikkhave 
bhikkhu chandasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ 
bhÈveti. VÊriyasamÈdhi -pa-. CittasamÈdhi. 
VÊmaÑsÈsamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti. Ime 
kho bhikkhave cattÈro iddhipÈdÈ, imesaÑ kho bhikkhave catunnaÑ 
iddhipÈdÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ satta phalÈ sattÈnisaÑsÈ pÈÔika~khÈ. 

 Katame satta phalÈ sattÈnisaÑsÈ, diÔÔheva dhamme paÔikacca1 aÒÒaÑ 
ÈrÈdheti. No ce diÔÔheva dhamme paÔikacca aÒÒaÑ ÈrÈdheti, atha 
maraÓakÈle aÒÒaÑ ÈrÈdheti. No ce diÔÔheva dhamme paÔikacca aÒÒaÑ 
ÈrÈdheti, no ce maraÓakÈle aÒÒaÑ ÈrÈdheti, atha paÒcannaÑ 
orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ antarÈparinibbÈyÊ hoti, 
upahaccaparinibbÈyÊ hoti, asa~khÈraparinibbÈyÊ hoti, sasa~khÈraparinibbÈyÊ 
hoti, uddhaÑsoto hoti akaniÔÔhagÈmÊ. ImesaÑ kho bhikkhave catunnaÑ 
iddhipÈdÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ ime satta phalÈ sattÈnisaÑsÈ 
pÈÔika~khÈti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. PaÔhama-Ènandasutta 

 839. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca– 

 KatamÈ nu kho bhante iddhi, katamo iddhipÈdo, katamÈ 
iddhipÈdabhÈvanÈ, katamÈ iddhipÈdabhÈvanÈgÈminÊ paÔipadÈti. IdhÈnanda 
bhikkhu anekavihitaÑ iddhividhaÑ paccanubhoti, ekopi hutvÈ bahudhÈ hoti, 
bahudhÈpi hutvÈ eko hoti -pa- yÈva brahmalokÈpi kÈyena vasaÑ vatteti, 
ayaÑ vuccatÈnanda iddhi. 

 Katamo cÈnanda iddhipÈdo, yo Œnanda maggo yÈ paÔipadÈ 
iddhilÈbhÈya iddhipaÔilÈbhÈya saÑvattati, ayaÑ vuccatÈnanda iddhipÈdo. 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔigacca (SÊ), paÔihacca (I) 
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 KatamÈ cÈnanda iddhipÈdabhÈvanÈ, idhÈnanda bhikkhu 
chandasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti. 
VÊriyasamÈdhi -pa-. CittasamÈdhi. 
VÊmaÑsÈsamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti, 
ayaÑ vuccatÈnanda iddhipÈdabhÈvanÈ. 

 KatamÈ cÈnanda iddhipÈdabhÈvanÈgÈminÊ paÔipadÈ, ayameva ariyo 
aÔÔha~giko maggo, seyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi, ayaÑ 
vuccatÈnanda iddhipÈdabhÈvanÈgÈminÊ paÔipadÈti.  . SattamaÑ. 
 

8. Dutiya-Ènandasutta 

 840. EkamantaÑ nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ BhagavÈ 
etadavoca “katamÈ nu kho Œnanda iddhi, katamo iddhipÈdo, katamÈ 
iddhipÈdabhÈvanÈ, katamÈ iddhipÈdabhÈvanÈgÈminÊ paÔipadÈ”ti. 
BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ, BhagavaÑnettikÈ -pa-. 

 IdhÈnanda bhikkhu anekavihitaÑ iddhividhaÑ paccanubhoti, ekopi 
hutvÈ bahudhÈ hoti -pa- yÈva brahmalokÈpi kÈyena vasaÑ vatteti, ayaÑ 
vuccatÈnanda iddhi. 

 Katamo cÈnanda iddhipÈdo, yo Œnanda maggo yÈ paÔipadÈ 
iddhilÈbhÈya iddhipaÔilÈbhÈya saÑvattati, ayaÑ vuccatÈnanda iddhipÈdo. 

 KatamÈ cÈnanda iddhipÈdabhÈvanÈ, idhÈnanda bhikkhu 
chandasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti. 
VÊriyasamÈdhi -pa-. CittasamÈdhi. 
VÊmaÑsÈsamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti, 
ayaÑ vuccatÈnanda iddhipÈdabhÈvanÈ. 

 KatamÈ cÈnanda iddhipÈdabhÈvanÈgÈminÊ paÔipadÈ, ayameva ariyo 
aÔÔha~giko maggo. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi, ayaÑ 
vuccatÈnanda iddhipÈdabhÈvanÈgÈminÊ paÔipadÈti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. PaÔhamabhikkhusutta 

 841. Atha kho sambahulÈ bhikkh| yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ 
nisinnÈ 



 7. IddhipÈdasaÑyutta 

 

251 

kho te bhikkh| BhagavantaÑ etadavocuÑ “katamÈ nu kho bhante iddhi, 
katamo iddhipÈdo, katamÈ iddhipÈdabhÈvanÈ, katamÈ 
iddhipÈdabhÈvanÈgÈminÊ paÔipadÈ”ti. 

 Idha bhikkhave bhikkhu anekavihitaÑ iddhividhaÑ paccanubhoti, ekopi 
hutvÈ bahudhÈ hoti -pa- yÈva brahmalokÈpi kÈyena vasaÑ vatteti, ayaÑ 
vuccati bhikkhave iddhi. 

 Katamo ca bhikkhave iddhipÈdo, yo bhikkhave maggo yÈ paÔipadÈ 
iddhilÈbhÈya iddhipaÔilÈbhÈya saÑvattati, ayaÑ vuccati bhikkhave 
iddhipÈdo. 

 KatamÈ ca bhikkhave iddhipÈdabhÈvanÈ, idha bhikkhave bhikkhu 
chandasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti. 
VÊriyasamÈdhi -pa-. CittasamÈdhi. 
VÊmaÑsÈsamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti, 
ayaÑ vuccati bhikkhave iddhipÈdabhÈvanÈ. 

 KatamÈ ca bhikkhave iddhipÈdabhÈvanÈgÈminÊ paÔipadÈ, ayameva ariyo 
aÔÔha~giko maggo. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi, ayaÑ 
vuccati bhikkhave iddhipÈdabhÈvanÈgÈminÊ paÔipadÈti.  . NavamaÑ. 
 

10. Dutiyabhikkhusutta 

 842. Atha kho sambahulÈ bhikkh| yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu 
-pa- ekamantaÑ nisinne kho te bhikkh| BhagavÈ etadavoca “katamÈ nu kho 
bhikkhave iddhi, katamo iddhipÈdo, katamÈ iddhipÈdabhÈvanÈ, katamÈ 
iddhipÈdabhÈvanÈgÈminÊ paÔipadÈ”ti. BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ, 
BhagavaÑnettikÈ -pa-. 

 KatamÈ ca bhikkhave iddhi, idha bhikkhave bhikkhu anekavihitaÑ 
iddhividhaÑ paccanubhoti, ekopi hutvÈ bahudhÈ hoti -pa- yÈva 
brahmalokÈpi kÈyena vasaÑ vatteti, ayaÑ vuccati bhikkhave iddhi. 

 Katamo ca bhikkhave iddhipÈdo, yo bhikkhave maggo yÈ paÔipadÈ 
iddhilÈbhÈya iddhipaÔilÈbhÈya saÑvattati, ayaÑ vuccati bhikkhave 
iddhipÈdo. 

 KatamÈ ca bhikkhave iddhipÈdabhÈvanÈ, idha bhikkhave bhikkhu 
chandasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti. 
VÊriyasamÈdhi -pa-. CittasamÈdhi. 
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VÊmaÑsÈsamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti, 
ayaÑ vuccati bhikkhave iddhipÈdabhÈvanÈ. 

 KatamÈ ca bhikkhave iddhipÈdabhÈvanÈgÈminÊ paÔipadÈ, ayameva ariyo 
aÔÔha~giko maggo. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi, ayaÑ 
vuccati bhikkhave iddhipÈdabhÈvanÈgÈminÊ paÔipadÈti.  . DasamaÑ. 
 

11. MoggallÈnasutta 

 843. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “taÑ kiÑ maÒÒatha 
bhikkhave, katamesaÑ dhammÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ MoggallÈno 
bhikkhu evaÑmahiddhiko evaÑmahÈnubhÈvo”ti. BhagavaÑm|lakÈ no 
bhante dhammÈ, BhagavaÑnettikÈ -pa-. CatunnaÑ kho bhikkhave 
iddhipÈdÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ MoggallÈno bhikkhu 
evaÑmahiddhiko evaÑmahÈnubhÈvo. 

 KatamesaÑ catunnaÑ, idha bhikkhave MoggallÈno bhikkhu 
chandasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti, iti me 
chando na ca atilÊno bhavissati, na ca atippaggahito bhavissati, na ca 
ajjhattaÑ saÑkhitto bhavissati, na ca bahiddhÈ vikkhitto bhavissati. 
PacchÈpuresaÒÒÊ ca viharati, yathÈ pure tathÈ pacchÈ, yathÈ pacchÈ tathÈ 
pure. YathÈ adho tathÈ uddhaÑ, yathÈ uddhaÑ tathÈ adho. YathÈ divÈ tathÈ 
rattiÑ, yathÈ rattiÑ tathÈ divÈ. Iti vivaÔena cetasÈ apariyonaddhena 
sappabhÈsaÑ cittaÑ bhÈveti. VÊriyasamÈdhi -pa-. CittasamÈdhi. 
VÊmaÑsÈsamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti, iti 
me vÊmaÑsÈ na ca atilÊnÈ bhavissati, na ca atippaggahitÈ bhavissati, na ca 
ajjhattaÑ saÑkhittÈ bhavissati, na ca bahiddhÈ vikkhittÈ bhavissati -pa-. Iti 
vivaÔena cetasÈ apariyonaddhena sappabhÈsaÑ cittaÑ bhÈveti. ImesaÑ kho 
bhikkhave catunnaÑ iddhipÈdÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ MoggallÈno 
bhikkhu evaÑmahiddhiko evaÑmahÈnubhÈvo. 

 ImesaÒca pana bhikkhave catunnaÑ iddhipÈdÈnaÑ bhÈvitattÈ 
bahulÊkatattÈ MoggallÈno bhikkhu evaÑ anekavihitaÑ iddhividhaÑ 
paccanubhoti, ekopi hutvÈ bahudhÈ hoti, bahudhÈpi hutvÈ eko hoti -pa-. 
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yÈva brahmalokÈpi kÈyena vasaÑ vatteti. ImesaÒca pana bhikkhave 
catunnaÑ iddhipÈdÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ MoggallÈno bhikkhu 
ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme 
sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharatÊti.  . EkÈdasamaÑ. 
 

12. TathÈgatasutta 

 844. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “taÑ kiÑ maÒÒatha 
bhikkhave, katamesaÑ dhammÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ TathÈgato 
evaÑmahiddhiko evaÑmahÈnubhÈvo”ti. BhagavaÑm|lakÈ no bhante 
dhammÈ -pa-. CatunnaÑ kho bhikkhave iddhipÈdÈnaÑ bhÈvitattÈ 
bahulÊkatattÈ TathÈgato evaÑmahiddhiko evaÑmahÈnubhÈvo. 

 KatamesaÑ catunnaÑ, idha bhikkhave TathÈgato 
chandasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti, iti me 
chando na ca atilÊno bhavissati, na ca atippaggahito bhavissati, na ca 
ajjhattaÑ saÑkhitto bhavissati, na ca bahiddhÈ vikkhitto bhavissati. 
PacchÈpuresaÒÒÊ ca viharati, yathÈ pure tathÈ pacchÈ, yathÈ pacchÈ tathÈ 
pure. YathÈ adho tathÈ uddhaÑ, yathÈ uddhaÑ tathÈ adho. YathÈ divÈ tathÈ 
rattiÑ, yathÈ rattiÑ tathÈ divÈ. Iti vivaÔena cetasÈ apariyonaddhena 
sappabhÈsaÑ cittaÑ bhÈveti. VÊriyasamÈdhi -pa-. CittasamÈdhi. 
VÊmaÑsÈsamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti, iti 
me vÊmaÑsÈ na ca atilÊnÈ bhavissati, na ca atippaggahitÈ bhavissati, na ca 
ajjhattaÑ saÑkhittÈ bhavissati, na ca bahiddhÈ vikkhittÈ bhavissati. 
PacchÈpuresaÒÒÊ ca viharati, yathÈ pure tathÈ pacchÈ, yathÈ pacchÈ tathÈ 
pure. YathÈ adho tathÈ uddhaÑ, yathÈ uddhaÑ tathÈ adho. YathÈ divÈ tathÈ 
rattiÑ, yathÈ rattiÑ tathÈ divÈ. Iti vivaÔena cetasÈ apariyonaddhena 
sappabhÈsaÑ cittaÑ bhÈveti. ImesaÑ kho bhikkhave catunnaÑ 
iddhipÈdÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ TathÈgato evaÑmahiddhiko 
evaÑmahÈnubhÈvo. 

 ImesaÒca pana bhikkhave catunnaÑ iddhipÈdÈnaÑ bhÈvitattÈ 
bahulÊkatattÈ TathÈgato anekavihitaÑ iddhividhaÑ paccanubhoti, ekopi 
hutvÈ bahudhÈ hoti -pa- yÈva brahmalokÈpi kÈyena vasaÑ vatteti. ImesaÒca 
pana bhikkhave catunnaÑ iddhipÈdÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ TathÈgato 
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ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme 
sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharatÊti.  . DvÈdasamaÑ. 

(Chapi abhiÒÒÈyo vitthÈretabbÈ.) 

AyoguÄavaggo tatiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Maggo AyoguÄo Bhikkhu, SuddhikaÒcÈpi dve PhalÈ. 
   Dve cÈnandÈ duve Bhikkh|, MoggallÈno TathÈgatoti. 

_____ 
 

4. Ga~gÈpeyyÈlavagga 
 

1-12. Ga~gÈnadÊ-Èdisutta 

 845-856. SeyyathÈpi bhikkhave Ga~gÈ nadÊ pÈcÊnaninnÈ pÈcÊnapoÓÈ 
pÈcÊnapabbhÈrÈ, evameva kho bhikkhave bhikkhu cattÈro iddhipÈde 
bhÈvento cattÈro iddhipÈde bahulÊkaronto nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo 
nibbÈnapabbhÈro. KathaÒca bhikkhave bhikkhu cattÈro iddhipÈde bhÈvento 
cattÈro iddhipÈde bahulÊkaronto nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo 
nibbÈnapabbhÈro, idha bhikkhave bhikkhu 
chandasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti. 
VÊriyasamÈdhi -pa-. CittasamÈdhi. 
VÊmaÑsÈsamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti. 

 EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu cattÈro iddhipÈde bhÈvento cattÈro 
iddhipÈde bahulÊkaronto nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈroti.  
. DvÈdasamaÑ. 

Ga~gÈpeyyÈlavaggo catuttho. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Cha PÈcÊnato ninnÈ, cha ninnÈ ca Samuddato. 
   Dvete cha dvÈdasa honti, vaggo tena pavuccatÊti. 
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AppamÈdavaggo vitthÈretabbo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   TathÈgataÑ PadaÑ K|ÔaÑ, M|laÑ SÈro ca VassikaÑ. 
   RÈjÈ Candimas|riyÈ, Vatthena dasamaÑ padanti. 

_____ 
 

BalakaraÓÊyavaggo vitthÈretabbo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   BalaÑ BÊjaÒca NÈgo ca, Rukkho Kumbhena S|kiyÈ. 
   ŒkÈsena ca dve MeghÈ, NÈvÈ ŒgantukÈ NadÊti. 

_____ 
 

EsanÈvaggo vitthÈretabbo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   EsanÈ VidhÈ Èsavo, Bhavo ca DukkhatÈ tisso. 
   KhilaÑ MalaÒca NÊgho ca, VedanÈ TaÓhÈ TasinÈ cÈti. 

_____ 
 

8. Oghavagga 
 

1-10. OghÈdisutta 

 889-898. PaÒcimÈni bhikkhave uddhambhÈgiyÈni saÑyojanÈni. 
KatamÈni paÒca, r|parÈgo ar|parÈgo mÈno uddhaccaÑ avijjÈ, imÈni kho 
bhikkhave paÒcuddhambhÈgiyÈni saÑyojanÈni. ImesaÑ kho bhikkhave 
paÒcannaÑ uddhambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ abhiÒÒÈya pariÒÒÈya 
parikkhayÈya pahÈnÈya cattÈro iddhipÈdÈ bhÈvetabbÈ. Katame cattÈro, idha 
bhikkhave bhikkhu chandasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ 
iddhipÈdaÑ bhÈveti. VÊriyasamÈdhi -pa-.
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CittasamÈdhi. VÊmaÑsÈsamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ 
iddhipÈdaÑ bhÈveti. ImesaÑ kho bhikkhave paÒcannaÑ 
uddhambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ abhiÒÒÈya pariÒÒÈya parikkhayÈya 
pahÈnÈya ime cattÈro iddhipÈdÈ bhÈvetabbÈti. 

(YathÈ maggasaÑyuttaÑ, tathÈ vitthÈretabbaÑ.) 

Oghavaggo aÔÔhamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Ogho Yogo UpÈdÈnaÑ, GanthÈ Anusayena ca. 
   KÈmaguÓÈ NÊvaraÓÈ, KhandhÈ OruddhambhÈgiyÈti. 

 
 

IddhipÈdasaÑyuttaÑ sattamaÑ.



  

 

8. AnuruddhasaÑyutta  
 

1. Rahogatavagga 
 

1. PaÔhamarahogatasutta 

 899. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ ÈyasmÈ Anuruddho SÈvatthiyaÑ 
viharati Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho Èyasmato 
Anuruddhassa rahogatassa paÔisallÊnassa evaÑ cetaso parivitakko udapÈdi 
“yesaÑ kesaÒci catthÈro satipaÔÔhÈnÈ viraddhÈ, viraddho tesaÑ ariyo maggo 
sammÈ dukkhakkhayagÈmÊ. YesaÑ kesaÒci cattÈro satipaÔÔhÈnÈ ÈraddhÈ, 
Èraddho tesaÑ ariyo maggo sammÈ dukkhakkhayagÈmÊ”ti. 

 Atha kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno Èyasmato Anuruddhassa cetasÈ 
cetoparivitakkamaÒÒÈya seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso samiÒjitaÑ vÈ 
bÈhaÑ pasÈreyya, pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya, evameva Èyasmato 
Anuruddhassa sammukhe pÈturahosi. Atha kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno 
ÈyasmantaÑ AnuruddhaÑ etadavoca “kittÈvatÈ nu kho Èvuso Anuruddha 
bhikkhuno cattÈro satipaÔÔhÈnÈ ÈraddhÈ hontÊ”ti. 

 IdhÈvuso bhikkhu ajjhattaÑ kÈye samudayadhammÈnupassÊ viharati. 
AjjhattaÑ kÈye vayadhammÈnupassÊ viharati. AjjhattaÑ kÈye 
samudayavayadhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. BahiddhÈ kÈye samudayadhammÈnupassÊ viharati. 
BahiddhÈ kÈye vayadhammÈnupassÊ viharati. BahiddhÈ kÈye 
samudayavayadhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. AjjhattabahiddhÈ kÈye samudayadhammÈnupassÊ 
viharati. AjjhattabahiddhÈ kÈye vayadhammÈnupassÊ viharati. 
AjjhattabahiddhÈ kÈye samudayavayadhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ 
sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. 
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 So sace Èka~khati “appaÔik|le paÔik|lasaÒÒÊ vihareyyan”ti, 
paÔik|lasaÒÒÊ tattha viharati. Sace Èka~khati “paÔik|le appaÔik|lasaÒÒÊ 
vihareyyan”ti, appaÔik|lasaÒÒÊ tattha viharati. Sace Èka~khati “appaÔik|le ca 
paÔik|le ca paÔik|lasaÒÒÊ vihareyyan”ti, paÔik|lasaÒÒÊ tattha viharati. Sace 
Èka~khati “paÔik|le ca appaÔik|le ca appaÔik|lasaÒÒÊ vihareyyan”ti, 
appaÔik|lasaÒÒÊ tattha viharati. Sace Èka~khati “appaÔik|laÒca paÔik|laÒca 
tadubhayaÑ abhinivajjetvÈ upekkhako vihareyyaÑ sato sampajÈno”ti, 
upekkhako tattha viharati sato sampajÈno. 

 AjjhattaÑ vedanÈsu samudayadhammÈnupassÊ viharati. AjjhattaÑ 
vedanÈsu vayadhammÈnupassÊ viharati. AjjhattaÑ vedanÈsu 
samudayavayadhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. BahiddhÈ vedanÈsu samudayadhammÈnupassÊ viharati. 
BahiddhÈ vedanÈsu vayadhammÈnupassÊ viharati. BahiddhÈ vedanÈsu 
samudayavayadhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. AjjhattabahiddhÈ vedanÈsu samudayadhammÈnupassÊ 
viharati. AjjhattabahiddhÈ vedanÈsu vayadhammÈnupassÊ viharati. 
AjjhattabahiddhÈ vedanÈsu samudayavayadhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ 
sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. 

 So sace Èka~khati “appaÔik|le paÔik|lasaÒÒÊ vihareyyan”ti, 
paÔik|lasaÒÒÊ tattha viharati. Sace Èka~khati “paÔik|le appaÔik|lasaÒÒÊ 
vihareyyan”ti, appaÔik|lasaÒÒÊ tattha viharati. Sace Èka~khati “appaÔik|le ca 
paÔik|le ca paÔik|lasaÒÒÊ vihareyyan”ti, paÔik|lasaÒÒÊ tattha viharati. Sace 
Èka~khati “paÔik|le ca appaÔik|le ca appaÔik|lasaÒÒÊ vihareyyan”ti, 
appaÔik|lasaÒÒÊ tattha viharati. Sace Èka~khati “appaÔik|laÒca paÔik|laÒca 
tadubhayaÑ abhinivajjetvÈ upekkhako vihareyyaÑ sato sampajÈno”ti, 
upekkhako tattha viharati sato sampajÈno. 

 AjjhattaÑ citte -pa-. BahiddhÈ citte -pa-. AjjhattabahiddhÈ citte 
samudayadhammÈnupassÊ viharati. AjjhattabahiddhÈ citte 
vayadhammÈnupassÊ viharati. AjjhattabahiddhÈ citte 
samudayavayadhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ -pa- abhijjhÈdomanassaÑ. So 
sace Èka~khati “appaÔik|le paÔik|lasaÒÒÊ
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vihareyyan”ti, paÔik|lasaÒÒÊ tattha viharati -pa- upekkhako tattha viharati 
sato sampajÈno. 

 AjjhattaÑ dhammesu -pa-. BahiddhÈ dhammesu -pa-. AjjhattabahiddhÈ 
dhammesu samudayadhammÈnupassÊ viharati. AjjhattabahiddhÈ dhammesu 
vayadhammÈnupassÊ viharati. AjjhattabahiddhÈ dhammesu 
samudayavayadhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. So sace Èka~khati “appaÔik|le paÔik|lasaÒÒÊ 
vihareyyan”ti, paÔik|lasaÒÒÊ tattha viharati -pa- upekkhako tattha viharati 
sato sampajÈno. EttÈvatÈ kho Èvuso bhikkhuno cattÈro satipaÔÔhÈnÈ ÈraddhÈ 
hontÊti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. Dutiyarahogatasutta 

 900. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho Èyasmato Anuruddhassa rahogatassa 
paÔisallÊnassa evaÑ cetaso parivitakko udapÈdi “yesaÑ kesaÒci cattÈro 
satipaÔÔhÈnÈ viraddhÈ, viraddho tesaÑ ariyo maggo sammÈ 
dukkhakkhayagÈmÊ. YesaÑ kesaÒci cattÈro satipaÔÔhÈnÈ ÈraddhÈ, Èraddho 
tesaÑ ariyo maggo sammÈ dukkhakkhayagÈmÊ”ti. 

 Atha kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno Èyasmato Anuruddhassa cetasÈ 
cetoparivitakkamaÒÒÈya seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso samiÒjitaÑ vÈ 
bÈhaÑ pasÈreyya, pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya, evameva Èyasmato 
Anuruddhassa sammukhe pÈturahosi. 

 Atha kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno ÈyasmantaÑ AnuruddhaÑ 
etadavoca “kittÈvatÈ nu kho Èvuso Anuruddha bhikkhuno cattÈro 
satipaÔÔhÈnÈ ÈraddhÈ hontÊ”ti. IdhÈvuso bhikkhu ajjhattaÑ kÈye kÈyÈnupassÊ 
viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. 
BahiddhÈ kÈye kÈyÈnupassÊ viharati -pa-. AjjhattabahiddhÈ kÈye 
kÈyÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. 

 AjjhattaÑ vedanÈsu vedanÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ 
vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. BahiddhÈ vedanÈsu 
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vedanÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. AjjhattabahiddhÈ vedanÈsu vedanÈnupassÊ viharati 
ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. 

 AjjhattaÑ citte -pa-. BahiddhÈ citte -pa-. AjjhattabahiddhÈ citte 
cittÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. 

 AjjhattaÑ dhammesu -pa-. BahiddhÈ dhammesu -pa-. AjjhattabahiddhÈ 
dhammesu dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. EttÈvatÈ kho Èvuso bhikkhuno cattÈro satipaÔÔhÈnÈ 
ÈraddhÈ hontÊti.  . DutiyaÑ. 
 

3. Sutanusutta 

 901. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ Anuruddho SÈvatthiyaÑ viharati 
sutanutÊre. Atha kho sambahulÈ bhikkh| yenÈyasmÈ Anuruddho 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ Anuruddhena saddhiÑ 
sammodiÑsu, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ 
nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho te bhikkh| ÈyasmantaÑ AnuruddhaÑ 
etadavocuÑ “katamesaÑ ÈyasmÈ Anuruddho dhammÈnaÑ bhÈvitattÈ 
bahulÊkatattÈ mahÈbhiÒÒataÑ patto”ti. 

 CatunnaÑ khvÈhaÑ Èvuso satipaÔÔhÈnÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ 
mahÈbhiÒÒataÑ patto. KatamesaÑ catunnaÑ, idhÈhaÑ Èvuso kÈye 
kÈyÈnupassÊ viharÈmi ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu -pa-. Citte -pa-. Dhammesu dhammÈnupassÊ 
viharÈmi ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. 
ImesaÑ khvÈhaÑ Èvuso catunnaÑ satipaÔÔhÈnÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ 
mahÈbhiÒÒataÑ patto. ImesaÒca panÈhaÑ Èvuso catunnaÑ satipaÔÔhÈnÈnaÑ 
bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ hÊnaÑ dhammaÑ hÊnato abbhaÒÒÈsiÑ, majjhimaÑ 
dhammaÑ majjhimato abbhaÒÒÈsiÑ, paÓÊtaÑ dhammaÑ paÓÊtato 
abbhaÒÒÈsinti.  . TatiyaÑ. 
 

4. PaÔhamakaÓÉakÊsutta 

 902. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ ca Anuruddho ÈyasmÈ ca SÈriputto 
ÈyasmÈ ca MahÈmoggallÈno SÈkete viharanti KaÓÉakÊvane. 
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Atha kho ÈyasmÈ ca SÈriputto ÈyasmÈ ca MahÈmoggallÈno 
sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhitÈ yenÈyasmÈ Anuruddho 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ Anuruddhena saddhiÑ 
sammodiÑsu, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ 
nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ SÈriputto ÈyasmantaÑ 
AnuruddhaÑ etadavoca “sekhenÈvuso Anuruddha bhikkhunÈ katame 
dhammÈ upasampajja vihÈtabbÈ”ti. 

 SekhenÈvuso SÈriputta bhikkhunÈ cattÈro satipaÔÔhÈnÈ upasampajja 
vihÈtabbÈ. Katame cattÈro, idhÈvuso bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati 
ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu -pa-. 
Citte -pa-. Dhammesu dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ 
vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. SekhenÈvuso SÈriputta bhikkhunÈ ime 
cattÈro satipaÔÔhÈnÈ upasampajja vihÈtabbÈti.  . CatutthaÑ. 
 

5. DutiyakaÓÉakÊsutta 

 903. SÈketanidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ SÈriputto 
ÈyasmantaÑ AnuruddhaÑ etadavoca “asekhenÈvuso Anuruddha bhikkhunÈ 
katame dhammÈ upasampajja vihÈtabbÈ”ti. AsekhenÈvuso SÈriputta 
bhikkhunÈ cattÈro satipaÔÔhÈnÈ upasampajja vihÈtabbÈ. Katame cattÈro, 
idhÈvuso bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya 
loke abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu -pa-. Citte -pa-. Dhammesu 
dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. AsekhenÈvuso SÈriputta bhikkhunÈ ime cattÈro 
satipaÔÔhÈnÈ upasampajja vihÈtabbÈti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. TatiyakaÓÉakÊsutta 

 904. SÈketanidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ SÈriputto 
ÈyasmantaÑ AnuruddhaÑ etadavoca “katamesaÑ ÈyasmÈ Anuruddho 
dhammÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ mahÈbhiÒÒataÑ patto”ti. CatunnaÑ 
khvÈhaÑ Èvuso satipaÔÔhÈnÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ mahÈbhiÒÒataÑ 
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patto. KatamesaÑ catunnaÑ, idhÈhaÑ Èvuso kÈye kÈyÈnupassÊ viharÈmi 
ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu -pa-. 
Citte -pa-. Dhammesu dhammÈnupassÊ viharÈmi ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ 
vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. ImesaÑ khvÈhaÑ Èvuso catunnaÑ 
satipaÔÔhÈnÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ mahÈbhiÒÒataÑ patto. ImesaÒca 
panÈhaÑ Èvuso catunnaÑ satipaÔÔhÈnÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ sahassaÑ 
lokaÑ abhijÈnÈmÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. TaÓhÈkkhayasutta 

 905. SÈvatthinidÈnaÑ. Tatra kho ÈyasmÈ Anuruddho bhikkh| Èmantesi 
“Èvuso bhikkhavo”ti. “Œvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato Anuruddhassa 
paccassosuÑ. ŒyasmÈ Anuruddho etadavoca– 

 CattÈrome Èvuso satipaÔÔhÈnÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ taÓhÈkkhayÈya 
saÑvattanti. Katame cattÈro, idhÈvuso bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati 
-pa-. VedanÈsu -pa-. Citte -pa-. Dhammesu dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ 
sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. Ime kho Èvuso cattÈro 
satipaÔÔhÈnÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ taÓhÈkkhayÈya saÑvattantÊti.  . SattamaÑ. 
 

8. SalaÄÈgÈrasutta 

 906. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ Anuruddho SÈvatthiyaÑ viharati 
SalaÄÈgÈre. Tatra kho ÈyasmÈ Anuruddho bhikkh| Èmantesi -pa- 
etadavoca–seyyathÈpi Èvuso Ga~gÈ nadÊ pÈcÊnaninnÈ pÈcÊnapoÓÈ 
pÈcÊnapabbhÈrÈ, atha mahÈjanakÈyo Ègaccheyya kudÈlapiÔakaÑ1 ÈdÈya 
“mayaÑ imaÑ Ga~gÈnadiÑ pacchÈninnaÑ karissÈma pacchÈpoÓaÑ 
pacchÈpabbhÈran”ti. TaÑ kiÑ maÒÒathÈvuso, api nu so mahÈjanakÈyo 
Ga~gÈnadiÑ pacchÈninnaÑ kareyya pacchÈpoÓaÑ pacchÈpabbhÈranti. No 
hetaÑ Èvuso. TaÑ kissa hetu, Ga~gÈ Èvuso nadÊ pÈcÊnaninnÈ pÈcÊnapoÓÈ 
pÈcÊnapabbhÈrÈ. SÈ na sukarÈ pacchÈninnaÑ kÈtuÑ pacchÈpoÓaÑ 
pacchÈpabbhÈraÑ, yÈvadeva ca pana so mahÈjanakÈyo kilamathassa 
vighÈtassa bhÈgÊ assÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. KuddÈlapiÔakaÑ (bah|su) 
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 Evameva kho Èvuso bhikkhuÑ cattÈro satipaÔÔhÈne bhÈventaÑ cattÈro 
satipaÔÔhÈne bahulÊkarontaÑ rÈjÈno vÈ rÈjamahÈmattÈ vÈ mittÈ vÈ amaccÈ vÈ 
ÒÈtÊ vÈ sÈlohitÈ vÈ bhogehi abhihaÔÔhuÑ pavÈreyyuÑ “ehambho purisa, kiÑ 
te ime kÈsÈvÈ anudahanti, kiÑ muÓÉo kapÈlamanusaÒcarasi, ehi 
hÊnÈyÈvattitvÈ bhoge ca bhuÒjassu, puÒÒÈni ca karohÊ”ti. 

 So vata Èvuso bhikkhu cattÈro satipaÔÔhÈne bhÈvento cattÈro 
satipaÔÔhÈne bahulÊkaronto sikkhaÑ paccakkhÈya hÊnÈyÈvattissatÊti netaÑ 
ÔhÈnaÑ vijjati. TaÑ kissa hetu, yaÑ hi taÑ Èvuso cittaÑ dÊgharattaÑ 
vivekaninnaÑ vivekapoÓaÑ vivekapabbhÈraÑ, taÑ vata hÊnÈyÈvattissatÊti 
netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. KathaÒcÈvuso bhikkhu cattÈro satipaÔÔhÈne bhÈveti, 
cattÈro satipaÔÔhÈne bahulÊkarotÊti. IdhÈvuso bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ 
viharati -pa-. VedanÈsu -pa-. Citte -pa-. Dhammesu dhammÈnupassÊ viharati 
ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. EvaÑ kho Èvuso 
bhikkhu cattÈro satipaÔÔhÈne bhÈveti. CattÈro satipaÔÔhÈne bahulÊkarotÊti.  . 
AÔÔhamaÑ. 
 

9. AmbapÈlivanasutta 

 907. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ ca Anuruddho ÈyasmÈ ca SÈriputto 
VesÈliyaÑ viharanti AmbapÈlivane. Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto 
sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito -pa- ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ 
SÈriputto ÈyasmantaÑ AnuruddhaÑ etadavoca– 

 VippasannÈni kho te Èvuso Anuruddha indriyÈni, parisuddho 
mukhavaÓÓo pariyodÈto, katamenÈyasmÈ Anuruddho vihÈrena etarahi 
bahulaÑ viharatÊti. Cat|su khvÈhaÑ Èvuso satipaÔÔhÈnesu suppatiÔÔhitacitto 
etarahi bahulaÑ viharÈmi. Katamesu cat|su, idhÈhaÑ Èvuso kÈye 
kÈyÈnupassÊ viharÈmi ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu -pa-. Citte -pa-. Dhammesu dhammÈnupassÊ 
viharÈmi 
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ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. Imesu khvÈhaÑ 
Èvuso cat|su satipaÔÔhÈnesu suppatiÔÔhitacitto etarahi bahulaÑ viharÈmi. Yo 
so Èvuso bhikkhu arahaÑ khÊÓÈsavo vusitavÈ katakaraÓÊyo ohitabhÈro 
anuppattasadattho parikkhÊÓabhavasaÑyojano sammadaÒÒÈvimutto, so 
imesu cat|su satipaÔÔhÈnesu suppatiÔÔhitacitto bahulaÑ viharatÊti. 

 LÈbhÈ vata no Èvuso, suladdhaÑ vata no Èvuso, ye mayaÑ Èyasmato 
Anuruddhassa sammukhÈva assumha ÈsabhiÑ vÈcaÑ bhÈsamÈnassÈti.  . 
NavamaÑ. 
 

10. BÈÄhagilÈnasutta 

 908. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ Anuruddho SÈvatthiyaÑ viharati 
AndhavanasmiÑ ÈbÈdhiko dukkhito bÈÄhagilÈno. Atha kho sambahulÈ 
bhikkh| yenÈyasmÈ Anuruddho tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ 
ÈyasmantaÑ AnuruddhaÑ etadavocuÑ– 

 KatamenÈyasmato Anuruddhassa vihÈrena viharato uppannÈ sÈrÊrikÈ 
dukkhÈ vedanÈ cittaÑ na pariyÈdÈya tiÔÔhantÊti. Cat|su kho me Èvuso 
satipaÔÔhÈnesu suppatiÔÔhitacittassa viharato uppannÈ sÈrÊrikÈ dukkhÈ vedanÈ 
cittaÑ na pariyÈdÈya tiÔÔhanti. Katamesu cat|su, idhÈhaÑ Èvuso kÈye 
kÈyÈnupassÊ viharÈmi -pa-. VedanÈsu -pa-. Citte -pa-. Dhammesu 
dhammÈnupassÊ viharÈmi ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. Imesu kho me Èvuso cat|su satipaÔÔhÈnesu 
suppatiÔÔhitacittassa viharato uppannÈ sÈrÊrikÈ dukkhÈ vedanÈ cittaÑ na 
pariyÈdÈya tiÔÔhantÊti.  . DasamaÑ. 

Rahogatavaggo paÔhamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Rahogatena dve vuttÈ, Sutanu KaÓÉakÊ tayo. 
   TaÓhÈkkhayasalaÄÈgÈraÑ, AmbapÈli ca GilÈnanti. 
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2. Dutiyavagga 
 

1. Kappasahassasutta 

 909. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ Anuruddho SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho sambahulÈ bhikkh| yenÈyasmÈ 
Anuruddho tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ Anuruddhena 
saddhiÑ -pa- ekamantaÑ nisinnÈ kho te bhikkh| ÈyasmantaÑ AnuruddhaÑ 
etadavocuÑ– 

 KatamesaÑ ÈyasmÈ Anuruddho dhammÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ 
mahÈbhiÒÒataÑ pattoti. CatunnaÑ khvÈhaÑ Èvuso satipaÔÔhÈnÈnaÑ 
bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ mahÈbhiÒÒataÑ patto. KatamesaÑ catunnaÑ, 
idhÈhaÑ Èvuso kÈye kÈyÈnupassÊ viharÈmi -pa-. VedanÈsu -pa-. Citte -pa-. 
Dhammesu dhammÈnupassÊ viharÈmi ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. ImesaÑ khvÈhaÑ Èvuso catunnaÑ satipaÔÔhÈnÈnaÑ 
bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ mahÈbhiÒÒataÑ patto. ImesaÒca panÈhaÑ Èvuso 
catunnaÑ satipaÔÔhÈnÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ kappasahassaÑ 
anussarÈmÊti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. Iddhividhasutta 

 910. ImesaÒca panÈhaÑ Èvuso catunnaÑ satipaÔÔhÈnÈnaÑ bhÈvitattÈ 
bahulÊkatattÈ anekavihitaÑ iddhividhaÑ paccanubhomi, ekopi hutvÈ 
bahudhÈ homi -pa- yÈva brahmalokÈpi kÈyena vasaÑ vattemÊti.  . DutiyaÑ. 
 

3. Dibbasotasutta 

 911. ImesaÒca panÈhaÑ Èvuso catunnaÑ satipaÔÔhÈnÈnaÑ bhÈvitattÈ 
bahulÊkatattÈ dibbÈya sotadhÈtuyÈ visuddhÈya atikkantamÈnusikÈya ubho 
sadde suÓÈmi dibbe ca mÈnuse ca ye d|re santike cÈti.  . TatiyaÑ. 
 

4. Cetopariyasutta 

 912. ImesaÒca panÈhaÑ Èvuso catunnaÑ satipaÔÔhÈnÈnaÑ bhÈvitattÈ 
bahulÊkatattÈ parasattÈnaÑ parapuggalÈnaÑ cetasÈ ceto paricca 
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pajÈnÈmi, sarÈgaÑ vÈ cittaÑ “sarÈgaÑ cittan”ti pajÈnÈmi -pa- avimuttaÑ vÈ 
cittaÑ “avimuttaÑ cittan”ti pajÈnÈmÊti.  . CatutthaÑ. 
 

5. ®hÈnasutta 

 913. ImesaÒca panÈhaÑ Èvuso catunnaÑ satipaÔÔhÈnÈnaÑ bhÈvitattÈ 
bahulÊkatattÈ ÔhÈnaÒca ÔhÈnato aÔÔhÈnaÒca aÔÔhÈnato yathÈbh|taÑ pajÈnÈmÊti.  
. PaÒcamaÑ. 
 

6. KammasamÈdÈnasutta 

 914. ImesaÒca panÈhaÑ Èvuso catunnaÑ satipaÔÔhÈnÈnaÑ bhÈvitattÈ 
bahulÊkatattÈ atÊtÈnÈgatapaccuppannÈnaÑ kammasamÈdÈnÈnaÑ ÔhÈnaso 
hetuso vipÈkaÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈmÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. SabbatthagÈminisutta 

 915. ImesaÒca panÈhaÑ Èvuso catunnaÑ satipaÔÔhÈnÈnaÑ bhÈvitattÈ 
bahulÊkatattÈ sabbatthagÈminippaÔipadaÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈmÊti.  . 
SattamaÑ. 
 

8. NÈnÈdhÈtusutta 

 916. ImesaÒca panÈhaÑ Èvuso catunnaÑ satipaÔÔhÈnÈnaÑ bhÈvitattÈ 
bahulÊkatattÈ anekadhÈtunÈnÈdhÈtulokaÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈmÊti.  . 
AÔÔhamaÑ. 
 

9. NÈnÈdhimuttisutta 

 917. ImesaÒca panÈhaÑ Èvuso catunnaÑ satipaÔÔhÈnÈnaÑ bhÈvitattÈ 
bahulÊkatattÈ sattÈnaÑ nÈnÈdhimuttikataÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈmÊti.  . 
NavamaÑ. 
 

10. Indriyaparopariyattasutta 

 918. ImesaÒca panÈhaÑ Èvuso catunnaÑ satipaÔÔhÈnÈnaÑ bhÈvitattÈ 
bahulÊkatattÈ parasattÈnaÑ parapuggalÈnaÑ indriyaparopariyattaÑ 
yathÈbh|taÑ pajÈnÈmÊti.  . DasamaÑ. 
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11. JhÈnÈdisutta 

 919. ImesaÒca panÈhaÑ Èvuso catunnaÑ satipaÔÔhÈnÈnaÑ bhÈvitattÈ 
bahulÊkatattÈ jhÈnavimokkhasamÈdhisamÈpattÊnaÑ saÑkilesaÑ vodÈnaÑ 
vuÔÔhÈnaÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈmÊti.  . EkÈdasamaÑ. 
 

12. PubbenivÈsasutta 

 920. ImesaÒca panÈhaÑ Èvuso catunnaÑ satipaÔÔhÈnÈnaÑ bhÈvitattÈ 
bahulÊkatattÈ anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussÈrÈmi. SeyyathidaÑ, ekampi 
jÈtiÑ dvepi jÈtiyo -pa-. Iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ 
anussarÈmÊti.  . DvÈdasamaÑ. 
 

13. Dibbacakkhusutta 

 921. ImesaÒca panÈhaÑ Èvuso catunnaÑ satipaÔÔhÈnÈnaÑ bhÈvitattÈ 
bahulÊkatattÈ dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena satte 
passÈmi cavamÈne upapajjamÈne -pa-. Iti dibbena cakkhunÈ visuddhena 
atikkantamÈnusakena yathÈkamm|page satte pajÈnÈmÊti.  . TerasamaÑ. 
 

14. Œsavakkhayasutta 

 922. ImesaÒca panÈhaÑ Èvuso catunnaÑ satipaÔÔhÈnÈnaÑ bhÈvitattÈ 
bahulÊkattÈ ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva 
dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharÈmÊti.  . 
CuddasamaÑ. 

Dutiyo vaggo. 
 

TassuddÈnaÑ 

  MahÈbhiÒÒaÑ Iddhi DibbaÑ, CetopariyaÑ ®hÈnaÑ KammaÑ. 
  SabbatthadhÈtudhimutti, IndriyaÑ JhÈnaÑ tisso vijjÈti. 

 
 

AnuruddhasaÑyuttaÑ aÔÔhamaÑ.



  

 

9. JhÈnasaÑyutta 
 

1. Ga~gÈpeyyÈlavagga 
 

1-12. JhÈnÈdisutta 

 923-934. SÈvatthinidÈnaÑ. Tatra kho -pa- cattÈrome bhikkhave jhÈnÈ. 
Katamena cattÈro, 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. Ime kho 
bhikkhave cattÈro jhÈnÈti. 

 SeyyathÈpi bhikkhave Ga~gÈ nadÊ pÈcÊnaninnÈ pÈcÊnapoÓÈ 
pÈcÊnapabbhÈrÈ, evameva kho bhikkhave bhikkhu cattÈro jhÈne bhÈvento 
cattÈro jhÈne bahulÊkaronto nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo 
nibbÈnapabbhÈro. KathaÒca bhikkhave bhikkhu cattÈro jhÈne bhÈvento 
cattÈro jhÈne bahulÊkaronto nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo 
nibbÈnapabbhÈro, idha bhikkhave bhikkhu vivicceva kÈmehi vivicca 
akusalehi dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ 
paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- 
dutiyaÑ jhÈnaÑ. TatiyaÑ jhÈnaÑ. CatutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. 
EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu cattÈro jhÈne bhÈvento cattÈro jhÈne 
bahulÊkaronto nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈroti.  . 
DvÈdasamaÑ. 

Ga~gÈpeyyÈlavaggo paÔhamo. 
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TassuddÈnaÑ 

   Cha PÈcÊnato ninnÈ, cha ninnÈ ca Samuddato. 
   Dvete cha dvÈdasa honti, vaggo tena pavuccatÊti. 

_____ 
 

AppamÈdavaggo vitthÈretabbo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   TathÈgataÑ PadaÑ K|ÔaÑ, M|laÑ SÈro ca VassikaÑ. 
   RÈjÈ Candimas|riyÈ, Vatthena dasamaÑ padanti. 

_____ 
 

BalakaraÓÊyavaggo vitthÈretabbo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   BalaÑ BÊjaÒca NÈgo ca, Rukkho Kumbhena S|kiyÈ. 
   ŒkÈsena ca dve MeghÈ, NÈvÈ ŒgantukÈ NadÊti. 

______ 
 

EsanÈvaggo vitthÈretabbo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   EsanÈ VidhÈ Œsavo, Bhavo ca DukkhatÈ tisso. 
   KhilaÑ MalaÒca NÊgho ca, VedanÈ TaÓhÈ TasinÈ cÈti. 

_____ 
 

5. Oghavagga 
 

1-10. OghÈdisutta 

 967-976. PaÒcimÈni bhikkhave uddhambhÈgiyÈni saÑyojanÈni. 
KatamÈni paÒca, r|parÈgo ar|parÈgo mÈno uddhaccaÑ avijjÈ. ImÈni kho 
bhikkhave
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paÒcuddhambhÈgiyÈni saÑyojanÈni. ImesaÑ kho bhikkhave paÒcannaÑ 
uddhambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ abhiÒÒÈya pariÒÒÈya parikkhayÈya 
pahÈnÈya cattÈro jhÈne bhÈvetabbÈ. Katame cattÈro, 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 -pa- tatiyaÑ 
jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, imesaÑ kho bhikkhave 
paÒcannaÑ uddhambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ abhiÒÒÈya pariÒÒÈya 
parikkhayÈya pahÈnÈya ime cattÈro jhÈnÈ bhÈvetabbÈti vitthÈretabbaÑ. 

(YathÈ MaggasaÑyuttaÑ, tathÈ vitthÈretabbaÑ.) 

Oghavaggo paÒcamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Ogho Yogo UpÈdÈnaÑ, GanthÈ Anusayena ca. 
   KÈmaguÓÈ NÊvaraÓÈ, KhandhÈ OruddhambhÈgiyÈti. 

 
 

JhÈnasaÑyuttaÑ navamaÑ.



  

 

10. ŒnÈpÈnasaÑyutta 
 

1. Ekadhammavagga 
 

1. Ekadhammasutta 

 977. SÈvatthinidÈnaÑ. Tatra kho -pa- etadavoca–ekadhammo 
bhikkhave bhÈvito bahulÊkato mahapphalo hoti mahÈnisaÑso. Katamo 
ekadhammo, ÈnÈpÈnassati1. KathaÑ bhÈvitÈ ca bhikkhave ÈnÈpÈnassati 
kathaÑ bahulÊkatÈ mahapphalÈ hoti mahÈnisaÑsÈ. Idha bhikkhave bhikkhu 
araÒÒagato vÈ rukkham|lagato vÈ suÒÒÈgÈragato vÈ nisÊdati palla~kaÑ 
ÈbhujitvÈ ujuÑ kÈyaÑ paÓidhÈya parimukhaÑ satiÑ upaÔÔhapetvÈ, so satova 
assasati, satova2 passasati. DÊghaÑ vÈ assasanto “dÊghaÑ assasÈmÊ”ti 
pajÈnÈti, dÊghaÑ vÈ passasanto “dÊghaÑ passasÈmÊ”ti pajÈnÈti, rassaÑ vÈ 
passasanto “rassaÑ passasÈmÊ”ti pajÈnÈti, rassaÑ vÈ passasanto “rassaÑ 
passasÈmÊ”ti pajÈnÈti. SabbakÈyappaÔisaÑvedÊ “assasissÈmÊ”ti sikkhati, 
sabbakÈyappaÔisaÑvedÊ “passasissÈmÊ”ti sikkhati, passambhayaÑ 
kÈyasa~khÈraÑ assasissÈmÊ”ti sikkhati, passambhayaÑ kÈyasa~khÈraÑ 
“passasissÈmÊ”ti sikkhati, pÊtippaÔisaÑvedÊ “assasissÈmÊ”ti sikkhati, 
pÊtippaÔisaÑvedÊ “passasissÈmÊ”ti sikkhati, sukhappaÔisaÑvedÊ 
“assasissÈmÊ”ti sikkhati sukhappaÔisaÑvedÊ “passasissÈmÊ”ti sikkhati, 
cittasa~khÈrappaÔisaÑvedÊ “assasissÈmÊ”ti sikkhati, 
cittasa~khÈrappaÔisaÑvedÊ “passasissÈmÊ”ti sikkhati, passambhayaÑ 
cittasa~khÈraÑ “assasissÈmÊ”ti sikkhati, passambhayaÑ cittasa~khÈraÑ 
“pasasissÈmÊ”ti sikkhati, cittappaÔisaÑvedÊ “assasissÈmÊ”ti sikkhati, 
cittappaÔisaÑvedÊ “passasissÈmÊ”ti sikkhati, abhippamodayaÑ cittaÑ 
“assasissÈmÊ”ti sikkhati, abhippamodayaÑ cittaÑ “passasissÈmÊ”ti sikkhati, 
samÈdahaÑ cittaÑ “assasissÈmÊ”ti sikkhati, samÈdahaÑ cittaÑ 
“passasissÈmÊ”ti sikkhati, vimocayaÑ cittaÑ “assasissÈmÊ”ti sikkhati, 
______________________________________________________________ 
 1. ŒnÈpÈnasati (SÊ, I) 2. Sato (bah|su) tatiyapÈrÈjikepi. 
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vimocayaÑ cittaÑ “passasissÈmÊ”ti sikkhati, aniccÈnupassÊ “assasissÈmÊ”ti 
sikkhati, aniccÈnupassÊ “passasissÈmÊ”ti sikkhati, virÈgÈnupassÊ 
“assasissÈmÊ”ti sikkhati, virÈgÈnupassÊ “passasissÈmÊ”ti sikkhati, 
“nirodhÈnupassÊ assasissÈmÊ”ti sikkhati, “nirodhÈnupassÊ passasissÈmÊ”ti 
sikkhati, “paÔinissaggÈnupassÊ assasissÈmÊ”ti sikkhati, “paÔinissaggÈnupassÊ 
passasissÈmÊ”ti sikkhati. EvaÑ bhÈvitÈ kho bhikkhave ÈnÈpÈnassati evaÑ 
bahulÊkatÈ mahapphalÈ hoti mahÈnisaÑsÈti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. Bojjha~gasutta 

 978. ŒnÈpÈnassati bhikkhave bhÈvitÈ bah|lÊkatÈ mahapphalÈ hoti 
mahÈnisaÑsÈ. KathaÑ bhÈvitÈ ca bhikkhave ÈnÈpÈnassati kathaÑ bahulÊkatÈ 
mahapphalÈ hoti mahÈnisaÑsÈ, idha bhikkhave bhikkhu 
ÈnÈpÈnassatisahagataÑ satisambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ 
virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. ŒnÈpÈnassatisahagataÑ 
dhammavicayasambojjha~gaÑ bhÈveti -pa-. ŒnÈpÈnassatisahagataÑ 
upekkhÈsambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ 
nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. EvaÑ bhÈvitÈ kho bhikkhave 
ÈnÈpÈnassati evaÑ bahulÊkatÈ mahapphalÈ hoti mahÈnisaÑsÈti.  . DutiyaÑ. 
 

3. Suddhikasutta 

 979. ŒnÈpÈnassati bhikkhave bhÈvitÈ bahulÊkatÈ mahapphalÈ hoti 
mahÈnisaÑsÈ. KathaÑ bhÈvitÈ ca bhikkhave ÈnÈpÈnassati kathaÑ bahulÊkatÈ 
mahapphalÈ hoti mahÈnisaÑsÈ, idha bhikkhave bhikkhu araÒÒagato vÈ 
rukkham|lagato vÈ suÒÒÈgÈragato vÈ nisÊdati palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ 
kÈyaÑ paÓidhÈya parimukhaÑ satiÑ upaÔÔhapetvÈ, so satova assasati, satova 
passasati -pa- “paÔinissaggÈnupassÊ assasissÈmÊ”ti sikkhati, 
“paÔinissaggÈnupassÊ passasissÈmÊ”ti sikkhati. EvaÑ bhÈvitÈ kho bhikkhave 
ÈnÈpÈnassati evaÑ bahulÊkatÈ mahapphalÈ hoti mahÈnisaÑsÈti.  . TatiyaÑ.
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4. PaÔhamaphalasutta 

 980. ŒnÈpÈnassati bhikkhave bhÈvitÈ bahulÊkatÈ mahapphalÈ hoti 
mahÈnisaÑsÈ. KathaÑ bhÈvitÈ ca bhikkhave ÈnÈpÈnassati kathaÑ bahulÊkatÈ 
mahapphalÈ hoti mahÈnisaÑsÈ, idha bhikkhave bhikkhu araÒÒagato vÈ 
rukkham|lagato vÈ suÒÒÈgÈragato vÈ nisÊdati palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ 
kÈyaÑ paÓidhÈya parimukhaÑ satiÑ upaÔÔhapetvÈ, so satova assasati, satova 
passasati -pa- “paÔinissaggÈnupassÊ assasissÈmÊ”ti sikkhati, 
“paÔinissaggÈnupassÊ passasissÈmÊ”ti sikkhati. EvaÑ bhÈvitÈ kho bhikkhave 
ÈnÈpÈnassati evaÑ bahulÊkatÈ mahapphalÈ hoti mahÈnisaÑsÈ. EvaÑ 
bhÈvitÈya kho bhikkhave ÈnÈpÈnassatiyÈ evaÑ bahulÊkatÈya dvinnaÑ 
phalÈnaÑ aÒÒataraÑ phalaÑ pÈÔika~khaÑ diÔÔheva dhamme aÒÒÈ, sati vÈ 
upÈdisese anÈgÈmitÈti.  . CatutthaÑ. 
 

5. Dutiyaphalasutta 

 981. ŒnÈpÈnassati bhikkhave bhÈvitÈ bahulÊkatÈ mahapphalÈ hoti 
mahÈnisaÑsÈ. KathaÑ bhÈvitÈ ca bhikkhave ÈnÈpÈnassati kathaÑ bahulÊkatÈ 
mahapphalÈ hoti mahÈnisaÑsÈ, idha bhikkhave bhikkhu araÒÒagato vÈ 
rukkham|lagato vÈ suÒÒÈgÈragato vÈ nisÊdati palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ 
kÈyaÑ paÓidhÈya parimukhaÑ satiÑ upaÔÔhapetvÈ, so satova assasati, satova 
passasati -pa- “paÔinissaggÈnupassÊ assasissÈmÊ”ti sikkhati, 
“paÔinissaggÈnupassÊ passasissÈmÊ”ti sikkhati. EvaÑ bhÈvitÈ kho bhikkhave 
ÈnÈpÈnassati evaÑ bahulÊkatÈ mahapphalÈ hoti mahÈnisaÑsÈ. 

 EvaÑ bhÈvitÈya kho bhikkhave ÈnÈpÈnassatiyÈ evaÑ bahulÊkatÈya satta 
phalÈ sattÈnisaÑsÈ pÈÔika~khÈ. Katame satta phalÈ sattÈnisaÑsÈ, diÔÔheva 
dhamme paÔikacca aÒÒaÑ ÈrÈdheti, no ce diÔÔheva dhamme paÔikacca aÒÒaÑ 
ÈrÈdheti, atha maraÓakÈle aÒÒaÑ ÈrÈdheti, no ce diÔÔheva dhamme paÔikacca 
aÒÒaÑ ÈrÈdheti, no ce maraÓakÈle aÒÒaÑ ÈrÈdheti, atha paÒcannaÑ 
orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ antarÈparinibbÈyÊ hoti, 
upahaccaparinibbÈyÊ hoti, asa~khÈraparinibbÈyÊ hoti, sasa~khÈraparinibbÈyÊ 
hoti, uddhaÑsoto hoti akaniÔÔhagÈmÊ. EvaÑ 



274 MahÈvaggasaÑyuttapÈÄi  

 

bhÈvitÈya kho bhikkhave ÈnÈpÈnassatiyÈ evaÑ bahulÊkatÈya ime satta phalÈ 
sattÈnisaÑsÈ pÈÔika~khÈti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. AriÔÔhasutta 

 982. SÈvatthinidÈnaÑ. Tatra kho BhagavÈ -pa- etadavoca “bhÈvetha no 
tumhe bhikkhave ÈnÈpÈnassatin”ti. EvaÑ vutte ÈyasmÈ AriÔÔho 
BhagavantaÑ etadavoca “ahaÑ kho bhante bhÈvemi ÈnÈpÈnassatin”ti. YathÈ 
kathaÑ pana tvaÑ AriÔÔha bhÈvesi ÈnÈpÈnassatinti. AtÊtesu me bhante 
kÈmesu kÈmacchando pahÊno, anÈgatesu me kÈmesu kÈmacchando vigato, 
ajjhattabahiddhÈ1 ca me dhammesu paÔighasaÒÒÈ suppaÔivinÊtÈ, so2 satova 
assasissÈmi, satova passasissÈmi. EvaÑ khvÈhaÑ bhante bhÈvemi 
ÈnÈpÈnassatinti. 

 AtthesÈ AriÔÔha ÈnÈpÈnassati, nesÈ natthÊti vadÈmi, api ca AriÔÔha yathÈ 
ÈnÈpÈnassati vitthÈrena paripuÓÓÈ hoti, taÑ suÓÈhi sÈdhukaÑ manasi karohi, 
bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ AriÔÔho Bhagavato paccassosi. 
BhagavÈ etadavoca– 

 KathaÒca AriÔÔha ÈnÈpÈnassati vitthÈrena paripuÓÓÈ hoti, idha ariÔÔha 
bhikkhu araÒÒagato vÈ rukkham|lagato vÈ suÒÒÈgÈragato vÈ nisÊdati 
palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ kÈyaÑ paÓidhÈya parimukhaÑ satiÑ 
upaÔÔhapetvÈ, so satova assasati, satova passasati, dÊghaÑ vÈ assasanto 
“dÊghaÑ assasÈmÊ”ti pajÈnÈti -pa- “paÔinissaggÈnupassÊ assasissÈmÊ”ti 
sikkhati, “paÔinissaggÈnupassÊ passasissÈmÊ”ti sikkhati. EvaÑ kho AriÔÔha 
ÈnÈpÈnassati vitthÈrena paripuÓÓÈ hotÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. MahÈkappinasutta 

 983. SÈvatthinidÈnaÑ. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ MahÈkappino 
Bhagavato avid|re nisinno hoti palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ kÈyaÑ paÓidhÈya 
parimukhaÑ satiÑ upaÔÔhapetvÈ. AddasÈ kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ 
MahÈkappinaÑ avid|re nisinnaÑ palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ kÈyaÑ 
paÓidhÈya parimukhaÑ satiÑ upaÔÔhapetvÈ, disvÈna bhikkh| Èmantesi– 
______________________________________________________________ 
 1. AjjhattaÑ bahiddhÈ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 2. SohaÑ (?) 
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 Passatha no tumhe bhikkhave etassa bhikkhuno kÈyassa iÒjitattaÑ vÈ 
phanditattaÑ vÈti. YadÈpi mayaÑ bhante taÑ ÈyasmantaÑ passÈma 
saÑghamajjhe vÈ nisinnaÑ ekaÑ vÈ raho nisinnaÑ, tadÈpi mayaÑ tassa 
Èyasmato na passÈma kÈyassa iÒjitattaÑ vÈ phanditattaÑ vÈti. 

 Yassa bhikkhave samÈdhissa bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ neva kÈyassa 
iÒjitattaÑ vÈ hoti phanditattaÑ vÈ, na cittassa iÒjitattaÑ vÈ hoti 
phanditattaÑ vÈ, tassa so bhikkhave bhikkhu samÈdhissa nikÈmalÈbhÊ 
akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ. Katamassa ca bhikkhave samÈdhissa bhÈvitattÈ 
bahulÊkatattÈ neva kÈyassa iÒjitattaÑ vÈ hoti phanditattaÑ vÈ, na cittassa 
iÒjitattaÑ vÈ hoti phanditattaÑ vÈ. 

 ŒnÈpÈnassatisamÈdhissa bhikkhave bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ neva 
kÈyassa iÒjitattaÑ vÈ hoti phanditattaÑ vÈ, na cittassa iÒjitattaÑ vÈ hoti 
phanditattaÑ vÈ. KathaÑ bhÈvite ca bhikkhave ÈnÈpÈnassatisamÈdhimhi 
kathaÑ bahulÊkate neva kÈyassa iÒjitattaÑ vÈ hoti phanditattaÑ vÈ, na 
cittassa iÒjitattaÑ vÈ hoti phanditattaÑ vÈ. 

 Idha bhikkhave bhikkhu araÒÒagato vÈ rukkham|lagato vÈ 
suÒÒÈgÈragato vÈ nisÊdati palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ kÈyaÑ paÓidhÈya 
parimukhaÑ satiÑ upaÔÔhapetvÈ, so satova assasati, satova passasati -pa- 
“paÔinissaggÈnupassÊ assasissÈmÊ”ti sikkhati, “paÔinissaggÈnupassÊ 
passasissÈmÊ”ti sikkhati. EvaÑ bhÈvite ca kho bhikkhave 
ÈnÈpÈnassatisamÈdhimhi evaÑ bahulÊkate neva kÈyassa iÒjitattaÑ vÈ hoti 
phanditattaÑ vÈ, na cittassa iÒjitattaÑ vÈ hoti phanditattaÑ vÈti.  . 
SattamaÑ. 
 

8. PadÊpopamasutta 

 984. ŒnÈpÈnassatisamÈdhi bhikkhave bhÈvito bahulÊkato mahapphalo 
hoti mahÈnisaÑso. KathaÑ bhÈvito ca bhikkhave ÈnÈpÈnassatisamÈdhi 
kathaÑ bahulÊkato mahapphalo hoti mahÈnisaÑso. 

 Idha bhikkhave bhikkhu araÒÒagato vÈ rukkham|lagato vÈ 
suÒÒÈgÈragato vÈ nisÊdati palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ kÈyaÑ paÓidhÈya 



276 MahÈvaggasaÑyuttapÈÄi  

 

parimukhaÑ satiÑ upaÔÔhapetvÈ, so satova assasati, satova passasati, dÊghaÑ 
vÈ assasanto “dÊghaÑ assasÈmÊ”ti pajÈnÈti -pa- “paÔinissaggÈnupassÊ 
assasissÈmÊ”ti sikkhati, “paÔinissaggÈnupassÊ passasissÈmÊ”ti sikkhati. EvaÑ 
bhÈvito kho bhikkhave ÈnÈpÈnassatisamÈdhi evaÑ bahulÊkato mahapphalo 
hoti mahÈnisaÑso. 

 Ahampi sudaÑ bhikkhave pubbeva sambodhÈ anabhisambuddho 
bodhisattova samÈno iminÈ vihÈrena bahulaÑ viharÈmi, tassa mayhaÑ 
bhikkhave iminÈ vihÈrena bahulaÑ viharato neva kÈyo kilamati na 
cakkh|ni, anupÈdÈya ca me Èsavehi cittaÑ vimucci. 

 TasmÈtiha bhikkhave bhikkhu cepi Èka~kheyya “neva me kÈyo 
kilameyya na cakkh|ni, anupÈdÈya ca me Èsavehi cittaÑ vimucceyyÈ”ti, 
ayameva ÈnÈpÈnassatisamÈdhi sÈdhukaÑ manasi kÈtabbo. TasmÈtiha 
bhikkhave bhikkhu cepi Èka~kheyya “ye me gehasitÈ sarasa~kappÈ, te 
pahÊyeyyun”ti, ayameva ÈnÈpÈnassatisamÈdhi sÈdhukaÑ manasi kÈtabbo. 
TasmÈtiha bhikkhave bhikkhu cepi Èka~kheyya “appaÔik|le paÔik|lasaÒÒÊ 
vihareyyan”ti, ayameva ÈnÈpÈnassatisamÈdhi sÈdhukaÑ manasi kÈtabbo. 
TasmÈtiha bhikkhave bhikkhu cepi Èka~kheyya “paÔik|le appaÔik|lasaÒÒÊ 
vihareyyan”ti, ayameva ÈnÈpÈnassatisamÈdhi sÈdhukaÑ manasi kÈtabbo. 
TasmÈtiha bhikkhave bhikkhu cepi Èka~kheyya “paÔik|le ca appaÔik|le ca 
paÔik|lasaÒÒÊ vihareyyan”ti, ayameva ÈnÈpÈnassatisamÈdhi sÈdhukaÑ 
manasi kÈtabbo. TasmÈtiha bhikkhave bhikkhu cepi Èka~kheyya “paÔik|le 
ca appaÔik|le, ca appaÔik|lasaÒÒÊ vihareyyan”ti, ayameva 
ÈnÈpÈnassatisamÈdhi sÈdhukaÑ manasi kÈtabbo. TasmÈtiha bhikkhave 
bhikkhu cepi Èka~kheyya “appaÔik|laÒca paÔik|laÒca tadubhayaÑ 
abhinivajjetvÈ upekkhako vihareyyaÑ sato sampajÈno”ti, ayameva 
ÈnÈpÈnassatisamÈdhi sÈdhukaÑ manasi kÈtabbo. 

 TasmÈtiha bhikkhave bhikkhu cepi Èka~kheyya “vivicceva kÈmehi 
vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ 
paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja vihareyyan”ti, ayameva 
ÈnÈpÈnassatisamÈdhi sÈdhukaÑ manasi kÈtabbo. TasmÈtiha bhikkhave 
bhikkhu cepi Èka~kheyya  
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“vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ 
avitakkaÑ avicÈraÑ samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
vihareyyan”ti, ayameva ÈnÈpÈnassatisamÈdhi sÈdhukaÑ manasi kÈtabbo. 
TasmÈtiha bhikkhave bhikkhu cepi Èka~kheyya “pÊtiyÈ ca virÈgÈ upekkhako 
ca vihareyyaÑ, sato ca sampajÈno sukhaÒca kÈyena paÔisaÑvedeyyaÑ, yaÑ 
taÑ ariyÈ Ècikkanti ‘upekkhako satimÈ sukhavihÈrÊ’ti, tatiyaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja vihareyyan”ti, ayameva ÈnÈpÈnassatisamÈdhi sÈdhukaÑ manasi 
kÈtabbo. TasmÈtiha bhikkhave bhikkhu cepi Èka~kheyya “sukhassa ca 
pahÈnÈ dukkhassa ca pahÈnÈ pubbeva somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ 
adukkhamasukhaÑ upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
vihareyyan”ti, ayameva ÈnÈpÈnassatisamÈdhi sÈdhukaÑ manasi kÈtabbo. 

 TasmÈtiha bhikkhave bhikkhu cepi Èka~kheyya “sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ 
samatikkamÈ paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ 
‘ananto ÈkÈso’ti ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ upasampajja vihareyyan”ti, ayameva 
ÈnÈpÈnassatisamÈdhi sÈdhukaÑ manasi kÈtabbo. TasmÈtiha bhikkhave 
bhikkhu cepi Èka~kheyya “sabbaso ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ samatikkamma 
‘anantaÑ viÒÒÈÓan’ti viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasampajja vihareyyan”ti, 
ayameva ÈnÈpÈnassatisamÈdhi sÈdhukaÑ manasi kÈtabbo. TasmÈtiha 
bhikkhave bhikkhu cepi Èka~kheyya “sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ 
samatikkamma ‘natthi kiÒcÊ’ti ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ upasampajja 
vihareyyan”ti, ayameva ÈnÈpÈnassatisamÈdhi sÈdhukaÑ manasi kÈtabbo. 
TasmÈtiha bhikkhave bhikkhu cepi Èka~kheyya “sabbaso ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ 
samatikkamma nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ upasampajja vihareyyan”ti, 
ayameva ÈnÈpÈnassatisamÈdhi sÈdhukaÑ manasi kÈtabbo. TasmÈtiha 
bhikkhave bhikkhu cepi Èka~kheyya “sabbaso nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ 
samatikkamma saÒÒÈvedayitanirodhaÑ upasampajja vihareyyan”ti, ayameva 
ÈnÈpÈnassatisamÈdhi sÈdhukaÑ manasi kÈtabbo. 

 EvaÑ bhÈvite kho bhikkhave ÈnÈpÈnassatisamÈdhimhi evaÑ bahulÊkate 
sukhaÑ ce vedanaÑ vedayati, sÈ “aniccÈ”ti pajÈnÈti, “anajjhositÈ”ti pajÈnÈti, 
“anabhinanditÈ”ti pajÈnÈti. DukkhaÑ ce vedanaÑ vedayati, sÈ “aniccÈ”ti 
pajÈnÈti, “anajjhositÈ”ti pajÈnÈti, 
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“anabhinanditÈ”ti pajÈnÈti. AdukkhamasukhaÑ ce vedanaÑ vedayati, sÈ 
“aniccÈ”ti pajÈnÈti, “anajjhositÈ”ti pajÈnÈti, “anabhinanditÈ”ti pajÈnÈti. 

 SukhaÑ1 ce vedanaÑ vedayati, visaÑyutto naÑ vedayati. DukkhaÑ ce 
vedanaÑ vedayati, visaÑyutto naÑ vedayati. AdukkhamasukhaÑ ce 
vedanaÑ vedayati, visaÑyutto naÑ vedayati. So kÈyapariyantikaÑ vedanaÑ 
vedayamÈno “kÈyapariyantikaÑ vedanaÑ vedayÈmÊ”ti pajÈnÈti, 
jÊvitapariyantikaÑ vedanaÑ vedayamÈno “jÊvitapariyantikaÑ vedanaÑ 
vedayÈmÊ”ti pajÈnÈti, kÈyassa bhedÈ uddhaÑ jÊvitapariyÈdÈnÈ “idheva 
sabbavedayitÈni anabhinanditÈni sÊtÊbhavissantÊ”ti pajÈnÈti. 

 SeyyathÈpi bhikkhave telaÒca paÔicca vaÔÔiÒca paÔicca telappadÊpo 
jhÈyeyya, tasseva telassa ca vaÔÔiyÈ ca pariyÈdÈnÈ anÈhÈro nibbÈyeyya. 
Evameva kho bhikkhave bhikkhu kÈyapariyantikaÑ vedanaÑ vedayamÈno 
“kÈyapariyantikaÑ vedanaÑ vedayÈmÊ”ti pajÈnÈti, jÊvitapariyantikaÑ 
vedanaÑ vedayamÈno “jÊvitapariyantikaÑ vedanaÑ vedayÈmÊ”ti pajÈnÈti, 
kÈyassa bhedÈ uddhaÑ jÊvitapariyÈdÈnÈ “idheva sabbavedayitÈni 
anabhinanditÈni sÊtÊbhavissantÊ”ti pajÈnÈtÊti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. VesÈlÊsutta 

 985. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati 
MahÈvane K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Tena kho pana samayena BhagavÈ 
bhikkh|naÑ anekapariyÈyena asubhakathaÑ katheti, asubhÈya vaÓÓaÑ 
bhÈsati, asubhabhÈvanÈya vaÓÓaÑ bhÈsati. 

 Atha kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “icchÈmahaÑ bhikkhave 
aÉÉhamÈsaÑ paÔisallÊyituÑ, nÈmhi kenaci upasa~kamitabbo aÒÒatra ekena 
piÓÉapÈtanÊhÈrakenÈ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh| Bhagavato 
paÔissutvÈ nÈssudha koci BhagavantaÑ upasa~kamati aÒÒatra ekena 
piÓÉapÈtanÊhÈrakena. 
______________________________________________________________
 1. So sukhaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) Ma 3. 288 piÔÔhepi. AÔÔhakathÈÔÊkÈ oloketabbÈ. 
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 Atha kho te bhikkh| “BhagavÈ anekapariyÈyena asubhakathaÑ katheti, 
asubhÈya vaÓÓaÑ bhÈsati, asubhabhÈvanÈya vaÓÓaÑ bhÈsatÊ”ti 
anekÈkÈravokÈraÑ asubhabhÈvanÈnuyogamanuyuttÈ viharanti. Te iminÈ 
kÈyena aÔÔÊyamÈnÈ1 harÈyamÈnÈ jigucchamÈnÈ satthahÈrakaÑ pariyesanti, 
dasapi bhikkh| ekÈhena satthaÑ Èharanti, vÊsampi -pa- tiÑsampi bhikkh| 
ekÈhena satthaÑ Èharanti. 

 Atha kho BhagavÈ tassa aÉÉhamÈsassa accayena paÔisallÈnÈ vuÔÔhito 
ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi “kiÑ nu kho Œnanda tanubh|to viya 
bhikkhusaÑgho”ti. TathÈ hi pana bhante “BhagavÈ bhikkh|naÑ 
anekapariyÈyena asubhakataÑ katheti, asubhÈya vaÓÓaÑ bhÈsati, 
asubhabhÈvanÈya vaÓÓaÑ bhÈsatÊ”ti anekÈkÈravokÈraÑ 
asubhabhÈvanÈnuyogamanuyuttÈ viharanti. Te iminÈ kÈyena aÔÔÊyamÈnÈ 
harÈyamÈnÈ jigucchamÈnÈ satthahÈrakaÑ pariyesanti, dasapi bhikkh| 
ekÈhena satthaÑ Èharanti, vÊsampi bhikkh|. TiÑsampi bhikkh| ekÈhena 
satthaÑ Èharanti, sÈdhu bhante BhagavÈ aÒÒaÑ pariyÈyaÑ Ècikkhatu, 
yathÈyaÑ bhikkhusaÑgho aÒÒÈya saÓÔhaheyyÈti. 

 TenahÈnanda yÈvatikÈ bhikkh| VesÈliÑ upanissÈya viharanti, te sabbe 
upaÔÔhÈnasÈlÈyaÑ sannipÈtehÊti. “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ Œnando 
Bhagavato paÔissutvÈ yÈvatikÈ bhikkh| VesÈliÑ upanissÈya viharanti, te 
sabbe upaÔÔhÈnasÈlÈyaÑ sannipÈtetvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ etadavoca “sannipatito2 bhante 
bhikkhusaÑgho, yassadÈni bhante BhagavÈ kÈlaÑ maÒÒatÊ”ti. 

 Atha kho BhagavÈ yena upaÔÔhÈnasÈlÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
paÒÒatte Èsane nisÊdi, nissajja kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi–ayampi kho 
bhikkhave ÈnÈpÈnassatisamÈdhi bhÈvito bahulÊkato santo ceva paÓÊto ca 
asecanako ca sukho ca vihÈro, uppannuppanne ca pÈpake akusale dhamme 
ÔhÈnaso antaradhÈpeti v|pasameti. 
______________________________________________________________ 
 1. AÔÔiyamÈnÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I, Ka) 2. SannipÈtito (SÊ) 
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 SeyyathÈpi bhikkhave gimhÈnaÑ pacchime mÈse |hataÑ rajojallaÑ, 
tamenaÑ mahÈ-akÈlamegho ÔhÈnaso antaradhÈpeti v|pasameti. Evameva 
kho bhikkhave ÈnÈpÈnassatisamÈdhi bhÈvito bahulÊkato santo ceva paÓÊto ca 
asecanako ca sukho ca vihÈro, uppannuppanne ca pÈpake akusale dhamme 
ÔhÈnaso antaradhÈpeti v|pasameti. KathaÑ bhÈvito ca bhikkhave 
ÈnÈpÈnassatisamÈdhi kathaÑ bahulÊkato santo ceva paÓÊto ca asecanako ca 
sukho ca vihÈro, uppannuppanne ca pÈpake akusale dhamme ÔhÈnaso 
antaradhÈpeti v|pasameti. 

 Idha bhikkhave bhikkhu araÒÒagato vÈ rukkham|lagato vÈ 
suÒÒÈgÈragato vÈ nisÊdati palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ kÈyaÑ paÓidhÈya 
parimukhaÑ satiÑ upaÔÔhapetvÈ, so satova assasati, satova passasati -pa- 
“paÔinissaggÈnupassÊ assasissÈmÊ”ti sikkhati, “paÔinissaggÈnupassÊ 
passasissÈmÊ”ti sikkhati. EvaÑ bhÈvito kho bhikkhave ÈnÈpÈnassatisamÈdhi 
evaÑ bahulÊkato santo ceva paÓÊto ca asecanako ca sukho ca vihÈro, 
uppannuppanne ca pÈpake akusale dhamme ÔhÈnaso antaradhÈpeti 
v|pasametÊti.  . NavamaÑ. 
 

10. Kimilasutta 

 986. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ kimilÈyaÑ1 viharati 
VeÄuvane. Tatra kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ KimilaÑ Èmantesi “kathaÑ 
bhÈvito nu kho Kimila ÈnÈpÈnassatisamÈdhi kathaÑ bahulÊkato mahapphalo 
hoti mahÈnisaÑso”ti. 

 EvaÑ vutte ÈyasmÈ Kimilo tuÓhÊ ahosi. Dutiyampi kho BhagavÈ -pa-. 
Tatiyampi kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ KimilaÑ Èmantesi “kathaÑ bhÈvito nu 
kho Kimila ÈnÈpÈnassatisamÈdhi kathaÑ bahulÊkato mahapphalo hoti 
mahÈnisaÑso”ti. Tatiyampi kho ÈyasmÈ Kimilo tuÓhÊ ahosi. 

 EvaÑ vutte ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “etassa BhagavÈ 
kÈlo, etassa Sugata kÈlo, yaÑ BhagavÈ ÈnÈpÈnassatisamÈdhiÑ 
______________________________________________________________
 1. KimbilÈyaÑ (SÊ, I) 
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bhÈseyya, Bhagavato sutvÈ bhikkh| dhÈressantÊti. TenahÈnanda suÓÈhi 
sÈdhukaÑ manasi karohi, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ 
Œnando Bhagavato paccassosi. BhagavÈ etadavoca– 

 KathaÑ bhÈvito ca Œnanda ÈnÈpÈnassatisamÈdhi kathaÑ bahulÊkato 
mahapphalo hoti mahÈnisaÑso, idhÈnanda bhikkhu araÒÒagato vÈ 
rukkham|lagato vÈ suÒÒÈgÈragato va nisÊdati palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ 
kÈyaÑ paÓidhÈya parimukhaÑ satiÑ upaÔÔhapetvÈ, so satova assasati, satova 
passasati -pa- “paÔinissaggÈnupassÊ assasissÈmÊ”ti sikkhati, 
“paÔinissaggÈnupassÊ passasissÈmÊ”ti sikkhati. EvaÑ bhÈvito kho Œnanda 
ÈnÈpÈnassatisamÈdhi evaÑ bahulÊkato mahapphalo hoti mahÈnisaÑso. 

 YasmiÑ samaye Œnanda 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, “sabbakÈyappaÔisaÑvedÊ assasissÈmÊ”ti 
sikkhati, “sabbakÈyappaÔisaÑvedÊ passasissÈmÊ”ti sikkhati, “passambhayaÑ 
kÈyasa~khÈraÑ assasissÈmÊ”ti sikkhati, “passambhayaÑ kÈyasa~khÈraÑ 
passasissÈmÊ”ti sikkhati, kÈye kÈyÈnupassÊ Œnanda bhikkhu tasmiÑ samaye 
viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. TaÑ 
kissa hetu, kÈyaÒÒatarÈhaÑ Œnanda etaÑ vadÈmi yadidaÑ assÈsapassÈsaÑ, 
tasmÈtihÈnanda kÈye kÈyÈnupassÊ bhikkhu tasmiÑ samaye viharati ÈtÈpÊ 
sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. (1) 

 YasmiÑ samaye Œnanda bhikkhu “pÊtippaÔisaÑvedÊ assasissÈmÊ”ti 
sikkhati, “pÊtippaÔisaÑvedÊ passasissÈmÊ”ti sikkhati, “sukhappaÔisaÑvedÊ 
assasissÈmÊ”ti sikkhati, “sukhappaÔisaÑvedÊ passasissÈmÊ”ti sikkhati, 
“cittasa~khÈrappaÔisaÑvedÊ assasissÈmÊ”ti sikkhati, 
“cittasa~khÈrappaÔisaÑvedÊ passasissÈmÊ”ti sikkhati, “passambhayaÑ 
cittasa~khÈraÑ passasissÈmÊ”ti sikkhati, vedanÈsu vedanÈnupassÊ Œnanda 
bhikkhu tasmiÑ samaye viharati ÈtÈpÊ 
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sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. TaÑ kissa hetu, 
vedanÈÒÒatarÈhaÑ Œnanda etaÑ vadÈmi yadidaÑ assÈsapassÈsÈnaÑ1 
sÈdhukaÑ manasikÈraÑ. TasmÈtihÈnanda vedanÈsu vedanÈnupassÊ bhikkhu 
tasmiÑ samaye viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. (2) 

 YasmiÑ samaye Œnanda bhikkhu “cittappaÔisaÑvedÊ assasissÈmÊ”ti 
sikkhati, “cittappaÔisaÑvedÊ passasissÈmÊ”ti sikkhati, abhippamodayaÑ 
cittaÑ -pa- samÈdahaÑ cittaÑ. “VimocayaÑ cittaÑ assasissÈmÊ”ti sikkhati, 
“vimocayaÑ cittaÑ passasissÈmÊ”ti sikkhati. Citte cittÈnupassÊ Œnanda 
bhikkhu tasmiÑ samaye viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. TaÑ kissa hetu, nÈhaÑ Œnanda muÔÔhassatissa 
asampajÈnassa ÈnÈpÈnassatisamÈdhibhÈvanaÑ vadÈmi. TasmÈtihÈnanda citte 
cittÈnupassÊ bhikkhu tasmiÑ samaye viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ 
vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. (3) 

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

 SeyyathÈpi Œnanda catumahÈpathe2 mahÈpaÑsupuÒjo puratthimÈya 
cepi disÈya Ègaccheyya sakaÔaÑ vÈ ratho vÈ, upahanateva taÑ 
paÑsupuÒjaÑ. PacchimÈya cepi disÈya Ègaccheyya. UttarÈya cepi disÈya. 
DakkhiÓÈya cepi disÈya Ègaccheyya sakaÔaÑ vÈ ratho vÈ, upahanateva taÑ 
paÑsupuÒjaÑ. Evameva kho Œnanda bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharantopi 
______________________________________________________________ 
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upahanateva pÈpake akusale dhamme. VedanÈsu -pa-. Citte -pa-. Dhammesu 
dhammÈnupassÊ viharantopi upahanateva pÈpake akusale dhammeti.  . 
DasamaÑ. 

Ekadhammavaggo paÔhamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Ekadhammo ca Bojjha~go, SuddhikaÒca duve PhalÈ. 
   AriÔÔho Kappino DÊpo, VesÈlÊ Kimilena cÈti. 

_____ 
 

2. Dutiyavagga 
 

1. IcchÈna~galasutta 

 987. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ IcchÈna~gale viharati 
IcchÈna~galavanasaÓÉe. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “icchÈmahaÑ 
bhikkhave temÈsaÑ paÔisallÊyituÑ, nÈmhi kenaci upasa~kamitabbo aÒÒatra 
ekena piÓÉapÈtanÊhÈrakenÈ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh| Bhagavato 
paÔissutvÈ nÈssudha koci BhagavantaÑ upasa~kamati aÒÒatra ekena 
piÓÉapÈtanÊhÈrakena. 

 Atha kho BhagavÈ tassa temÈsassa accayena paÔisallÈnÈ vuÔÔhito 
bhikkh| Èmantesi–sace kho bhikkhave aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evaÑ 
puccheyyuÑ “katamenÈvuso vihÈrena samaÓo Gotamo vassÈvÈsaÑ bahulaÑ 
vihÈsÊ”ti, evaÑ puÔÔhÈ tumhe bhikkhave tesaÑ aÒÒatitthiyÈnaÑ 
paribbÈjakÈnaÑ evaÑ byÈkareyyÈtha “ÈnÈpÈnassatisamÈdhinÈ kho Èvuso 
BhagavÈ vassÈvÈsaÑ bahulaÑ vihÈsÊ”ti. IdhÈhaÑ bhikkhave sato assasÈmi, 
sato passasÈmi. DÊghaÑ assasanto “dÊghaÑ assasÈmÊ”ti pajÈnÈmi, dÊghaÑ 
passasanto “dÊghaÑ passasÈmÊ”ti pajÈnÈmi, rassaÑ assasanto “rassaÑ 
assasÈmÊ”ti pajÈnÈmi, rassaÑ passasanto “rassaÑ passasÈmÊ”ti pajÈnÈmi, 
“sabbakÈyappaÔisaÑvedÊ assasissÈmÊ”ti pajÈnÈmi -pa- “paÔinissaggÈnupassÊ 
assasissÈmÊ”ti pajÈnÈmi, “paÔinissaggÈnupassÊ passasissÈmÊ”ti pajÈnÈmi. 
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 YaÑ hi taÑ bhikkhave sammÈ vadamÈno vadeyya ariyavihÈro itipi, 
brahmavihÈro itipi, TathÈgatavihÈro itipi. ŒnÈpÈnassatisamÈdhiÑ sammÈ 
vadamÈno vadeyya ariyavihÈro itipi, brahmavihÈro itipi, TathÈgatavihÈro 
itipi. Ye te bhikkhave bhikkh| sekhÈ appattamÈnasÈ anuttaraÑ 
yogakkhemaÑ patthayamÈnÈ viharanti, tesaÑ ÈnÈpÈnassatisamÈdhi bhÈvito 
bahulÊkato ÈsavÈnaÑ khayÈya saÑvattati, ye ca kho te bhikkhave bhikkh| 
arahanto khÊÓÈsavÈ vusitavanto katakaraÓÊyÈ ohitabhÈrÈ anuppattasadatthÈ 
parikkhÊÓabhavasaÑyojanÈ sammadaÒÒÈvimuttÈ, tesaÑ ÈnÈpÈnassatisamÈdhi 
bhÈvito bahulÊkato diÔÔhadhammasukhavihÈrÈya ceva saÑvattati 
satisampajaÒÒÈya ca. 

 YaÑ hi taÑ bhikkhave sammÈ vadamÈno vadeyya ariyavihÈro itipi, 
brahmavihÈro itipi, TathÈgatavihÈro itipi. ŒnÈpÈnassatisamÈdhiÑ sammÈ 
vadamÈno vadeyya ariyavihÈro itipi, brahmavihÈro itipi, TathÈgatavihÈro 
itipÊti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. Ka~kheyyasutta 

 988. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ LomasakaÑbhiyo1 Sakkesu viharati 
KapilavatthusmiÑ NigrodhÈrÈme. Atha kho MÈhÈnÈmo Sakko yenÈyasmÈ 
LomasakaÑbhiyo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ 
LomasakaÑbhiyaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho 
MahÈnÈmo Sakko ÈyasmantaÑ LomasakaÑbhiyaÑ etadavoca “so eva nu 
kho bhante sekho vihÈro so TathÈgatavihÈro, udÈhu aÒÒova2 sekho vihÈro 
aÒÒo TathÈgatavihÈro”ti. 

 Na kho Èvuso MahÈnÈma sveva sekho vihÈro, so TathÈgatavihÈro, aÒÒo 
kho Èvuso MahÈnÈma sekho vihÈro, aÒÒo TathÈgatavihÈro. Ye te Èvuso 
MahÈnÈma bhikkh| sekhÈ appattamÈnasÈ anuttaraÑ yogakkhemaÑ 
patthayamÈnÈ viharanti, te paÒca nÊvaraÓe pahÈya viharanti. Katame paÒca, 
kÈmacchandanÊvaraÓaÑ pahÈya viharanti, byÈpÈdanÊvaraÓaÑ -pa- 
thinamiddhanÊvaraÓaÑ. UddhaccakukkuccanÊvaraÓaÑ. VicikicchÈnÊvaraÓaÑ 
pahÈya viharanti. 
______________________________________________________________ 
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 Yepi te Èvuso MahÈnÈma bhikkh| sekhÈ appattamÈnasÈ anuttaraÑ 
yogakkhemaÑ patthayamÈnÈ viharanti, te ime paÒca nÊvaraÓe pahÈya 
viharanti. 

 Ye ca kho te Èvuso MahÈnÈma bhikkh| arahanto khÊÓÈsavÈ vusitavanto 
katakaraÓÊyÈ ohitabhÈrÈ anuppattasadatthÈ parikkhÊÓabhavasaÑyojanÈ 
sammadaÒÒÈvimuttÈ, tesaÑ paÒca nÊvaraÓÈ pahÊnÈ ucchinnam|lÈ 
tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ1 ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ. Katame paÒca, 
kÈmacchandanÊvaraÓaÑ pahÊnaÑ ucchinnam|laÑ tÈlÈvatthukataÑ 
anabhÈvaÑkataÑ ÈyatiÑ anuppÈdadhammaÑ. ByÈpÈdanÊvaraÓaÑ pahÊnaÑ 
-pa- thinamiddhanÊvaraÓaÑ. UddhaccakukkuccanÊvaraÓaÑ. 
VicikicchÈnÊvaraÓaÑ pahÊnaÑ ucchinnam|laÑ kÈlÈvatthukataÑ 
anabhÈvaÑkataÑ ÈyatiÑ anuppÈdadhammaÑ. 

 Ye te Èvuso MahÈnÈma bhikkh| arahanto khÊÓÈsavÈ vusitavanto 
katakaraÓÊyÈ ohitabhÈrÈ anuppattasadatthÈ parikkhÊÓabhavasaÑyojanÈ 
sammadaÒÒÈvimuttÈ, tesaÑ ime paÒca nÊvaraÓÈ pahÊnÈ ucchinnam|lÈ 
tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ. TadaminÈpetaÑ 
Èvuso MahÈnÈma pariyÈyena veditabbaÑ, yathÈ aÒÒova sekho vihÈro, aÒÒo 
tathÈgatavihÈro. 

 EkamidaÑ Èvuso MahÈnÈma samayaÑ BhagavÈ IcchÈna~gale viharati 
IcchÈna~galavanasaÓÉe. Tatra kho Èvuso MahÈnÈma BhagavÈ bhikkh| 
Èmantesi “icchÈmahaÑ bhikkhave temÈsaÑ paÔisallÊyituÑ, nÈmhi kenaci 
upasa~kamitabbo aÒÒatra ekena piÓÉapÈtanÊhÈrakenÈ”ti. “EvaÑ bhante”ti 
kho Èvuso MahÈnÈma te bhikkh| Bhagavato paÔissutvÈ nÈssudha koci 
BhagavantaÑ upasa~kamati aÒÒatra ekena piÓÉapÈtanÊhÈrakena. 

 Atha kho Èvuso BhagavÈ tassa temÈsassa accayena paÔisallÈnÈ vuÔÔhito 
bhikkh| Èmantesi–sace kho bhikkhave aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evaÑ 
puccheyyuÑ “katamenÈvuso vihÈrena samaÓo Gotamo vassÈvÈsaÑ bahulaÑ 
vihÈsÊ”ti. EvaÑ puÔÔhÈ tumhe bhikkhave 
______________________________________________________________
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tesaÑ aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ evaÑ byÈkareyyÈtha 
“ÈnÈpÈnassatisamÈdhinÈ kho Èvuso BhagavÈ vassÈvÈsaÑ bahulaÑ vihÈsÊ”ti. 
IdhÈhaÑ bhikkhave sato assasÈmi, sato passasÈmi, dÊghaÑ assasanto 
“dÊghaÑ assasÈmÊ”ti pajÈnÈmi, dÊghaÑ passasanto “dÊghaÑ passasÈmÊ”ti 
pajÈnÈmi -pa- “paÔinissaggÈnupassÊ assasissÈmÊ”ti pajÈnÈmi, 
“paÔinissaggÈnupassÊ passasissÈmÊ”ti pajÈnÈmi. 

 YaÑ hi taÑ bhikkhave sammÈ vadamÈno vadeyya ariyavihÈro itipi, 
brahmavihÈro itipi, TathÈgatavihÈro itipi. ŒnÈpÈnassatisamÈdhiÑ sammÈ 
vadamÈno vadeyya ariyavihÈro itipi, brahmavihÈro itipi, TathÈgatavihÈro 
itipi. 

 Ye te bhikkhave bhikkh| sekhÈ appattamÈnasÈ anuttaraÑ 
yogakkhemaÑ patthayamÈnÈ viharanti, tesaÑ ÈnÈpÈnassatisamÈdhi bhÈvito 
bahulÊkato ÈsavÈnaÑ khayÈya saÑvattati. 

 Ye ca kho te bhikkhave bhikkh| arahanto khÊÓÈsavÈ vusitavanto 
katakaraÓÊyÈ ohitabhÈrÈ anuppattasadatthÈ parikkhÊÓabhavasaÑyojanÈ 
sammadaÒÒÈvimuttÈ, tesaÑ ÈnÈpÈnassatisamÈdhi bhÈvito bahulÊkato 
diÔÔheva dhamme sukhavihÈrÈya ceva saÑvattati satisampajaÒÒÈya ca. 

 YaÑ hi taÑ bhikkhave sammÈ vadamÈno vadeyya ariyavihÈro itipi, 
brahmavihÈro itipi, TathÈgatavihÈro itipi. ŒnÈpÈnassatisamÈdhiÑ sammÈ 
vadamÈno vadeyya ariyavihÈro itipi, brahmavihÈro itipi, TathÈgatavihÈro 
itipÊti. IminÈ kho etaÑ Èvuso MahÈnÈma pariyÈyena veditabbaÑ, yathÈ 
aÒÒova sekho vihÈro, aÒÒo TathÈgatavihÈroti. 
 

3. PaÔhama-Ènandasutta 

 989. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “atthi nu 
kho  
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bhante ekadhammo1 bhÈvito bahulÊkato cattÈro dhamme parip|reti, cattÈro 
dhammÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ satta dhamme parip|renti, satta dhammÈ bhÈvitÈ 
bahulÊkatÈ dve dhamme parip|rentÊ”ti. 

 Atthi kho Œnanda ekadhammo bhÈvito bahulÊkato cattÈro dhamme 
parip|reti, cattÈro dhammÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ satta dhamme parip|renti. 
Satta dhammÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ dve dhamme parip|rentÊti. 

 Katamo pana bhante ekadhammo1 bhÈvito bahulÊkato cattÈro dhamme 
parip|reti, cattÈro dhammÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ satta dhamme parip|renti, 
satta dhammÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ dve dhamme parip|rentÊti. 
ŒnÈpÈnassatisamÈdhi kho Œnanda ekadhammo bhÈvito bahulÊkato cattÈro 
satipaÔÔhÈne parip|reti, cattÈro satipaÔÔhÈnÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ satta 
bojjha~ge parip|renti, satta bojjha~gÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ vijjÈvimuttiÑ 
parip|renti. 

 KathaÑ bhÈvito Œnanda ÈnÈpÈnassatisamÈdhi kathaÑ bahulÊkato 
cattÈro satipaÔÔhÈne parip|reti. IdhÈnanda bhikkhu araÒÒagato vÈ 
rukkham|lagato vÈ suÒÒÈgÈragato vÈ nisÊdati palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ 
kÈyaÑ paÓidhÈya parimukhaÑ satiÑ upaÔÔhapetvÈ, so satova assasati, satova 
passasati, dÊghaÑ vÈ assasanto “dÊghaÑ assasÈmÊ”ti pajÈnÈti, dÊghaÑ vÈ 
passasanto “dÊghaÑ passasÈmÊ”ti pajÈnÈti -pa- “paÔinissaggÈnupassÊ 
assasissÈmÊ”ti sikkhati, “paÔinissaggÈnupassÊ passasissÈmÊ”ti sikkhati, 
yasmiÑ samaye Œnanda bhikkhu dÊghaÑ vÈ assasanto “dÊghaÑ assasÈmÊ”ti 
pajÈnÈti, dÊghaÑ vÈ passasanto “dÊghaÑ passasÈmÊ”ti pajÈnÈti, rassaÑ vÈ 
-pa- “passambhayaÑ kÈyasa~khÈraÑ assasissÈmÊ”ti sikkhati, 
“passambhayaÑ kÈyasa~khÈraÑ passasissÈmÊ”ti sikkhati. KÈye kÈyÈnupassÊ 
Œnanda bhikkhu tasmiÑ samaye viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya 
loke abhijjhÈdomanassaÑ. TaÑ kissa hetu, kÈyaÒÒatarÈhaÑ Œnanda etaÑ 
vadÈmi yadidaÑ assÈsapassÈsaÑ. TasmÈtihÈnanda kÈye kÈyÈnupassÊ 
bhikkhu tasmiÑ samaye viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. (1) 
______________________________________________________________ 
 1. Eko dhammo (SÊ) 
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 YasmiÑ samaye Œnanda bhikkhu “pÊtippaÔisaÑvedÊ assasissÈmÊ”ti 
sikkhati, sukhappaÔisaÑvedÊ -pa- cittasa~khÈrappaÔisaÑvedÊ. 
“PassambhayaÑ cittasa~khÈraÑ assasissÈmÊ”ti sikkhati, “passambhayaÑ 
cittasa~khÈraÑ passasissÈmÊ”ti sikkhati. VedanÈsu vedanÈnupassÊ Œnanda 
bhikkhu tasmiÑ samaye viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. TaÑ kissa hetu, vedanÈÒÒatarÈhaÑ Œnanda etaÑ 
vadÈmi, yadidaÑ assÈsapassÈsÈnaÑ sÈdhukaÑ manasikÈraÑ. 
TasmÈtihÈnanda vedanÈsu vedanÈnupassÊ bhikkhu tasmiÑ samaye viharati 
ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. (2) 

 YasmiÑ samaye Œnanda bhikkhu “cittappaÔisaÑvedÊ assasissÈmÊ”ti 
sikkhati, “cittappaÔisaÑvedÊ passasissÈmÊ”ti sikkhati, abhippamodayaÑ 
cittaÑ -pa- samÈdahaÑ cittaÑ. “VimocayaÑ cittaÑ assasissÈmÊ”ti sikkhati, 
“vimocayaÑ cittaÑ passasissÈmÊ”ti sikkhati. Citte cittÈnupassÊ Œnanda 
bhikkhu tasmiÑ samaye viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. TaÑ kissa hetu, nÈhaÑ Œnanda muÔÔhassatissa 
asampajÈnassa ÈnÈpÈnassatisamÈdhibhÈvanaÑ vadÈmi. TasmÈ tihÈnanda 
citte cittÈnupassÊ bhikkhu tasmiÑ samaye viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ 
vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. (3) 

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

 EvaÑ bhÈvito kho Œnanda ÈnÈpÈnassatisamÈdhi evaÑ bahulÊkato 
cattÈro satipaÔÔhÈne parip|reti. 

 KathaÑ bhÈvitÈ cÈnanda cattÈro satipaÔÔhÈnÈ kathaÑ bahulÊkatÈ satta 
bojjha~ge parip|renti, yasmiÑ samaye Œnanda bhikkhu kÈye 
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kÈyÈnupassÊ viharati, upaÔÔhitÈssa1 tasmiÑ samaye bhikkhuno2 sati hoti 
asammuÔÔhÈ. YasmiÑ samaye Œnanda bhikkhuno upaÔÔhitÈ sati hoti 
asammuÔÔhÈ, satisambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno Èraddho hoti, 
satisambojjha~gaÑ tasmiÑ samaye bhikkhu bhÈveti, satisambojjha~go 
tasmiÑ samaye bhikkhuno bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchati. (1) 

 So tathÈsato viharanto taÑ dhammaÑ paÒÒÈya pavicinati pavicarati 
parivÊmaÑsamÈpajjati. YasmiÑ samaye Œnanda bhikkhu tathÈsato viharanto 
taÑ dhammaÑ paÒÒÈya pavicinati pavicarati parivÊmaÑsamÈpajjati. 
Dhammavicayasambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno Èraddho hoti, 
dhammavicayasambojjha~gaÑ tasmiÑ samaye bhikkhu bhÈveti, 
dhammavicayasambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno bhÈvanÈpÈrip|riÑ 
gacchati. (2) 

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

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

 PÊtimanassa kÈyopi passambhati, cittampi passambhati. YasmiÑ 
samaye Œnanda bhikkhuno pÊtimanassa kÈyopi passambhati, cittampi 
passambhati, passaddhisambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno Èraddho 
hoti, passaddhisambojjha~gaÑ tasmiÑ samaye bhikkhu bhÈveti, 
passaddhisambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno bhÈvanÈpÈrip|riÑ 
gacchati. (5) 
______________________________________________________________ 
 1. UpaÔÔhitassati (I, Ka) 
 2. TasmiÑ samaye Œnanda bhikkhuno (I, Ka), tasmiÑ samaye (Ma 3. 127 piÔÔhe.) 
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 PassaddhakÈyassa sukhino cittaÑ samÈdhiyati. YasmiÑ samaye Œnanda 
bhikkhuno passaddhakÈyassa sukhino cittaÑ samÈdhiyati, 
samÈdhisambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno Èraddho hoti, 
samÈdhisambojjha~gaÑ tasmiÑ samaye bhikkhu bhÈveti, 
samÈdhisambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno bhÈvanÈpÈrip|riÑ 
gacchati. (6) 

 So tathÈsamÈhitaÑ cittaÑ sÈdhukaÑ ajjhupekkhitÈ hoti. YasmiÑ 
samaye Œnanda bhikkhu tathÈsamÈhitaÑ cittaÑ sÈdhukaÑ ajjhupekkhitÈ 
hoti, upekkhÈsambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno Èraddho hoti, 
upekkhÈsambojjha~gaÑ tasmiÑ samaye bhikkhu bhÈveti, 
upekkhÈsambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno bhÈvanÈpÈrip|riÑ 
gacchati. (7) 

 YasmiÑ samaye Œnanda bhikkhu vedanÈsu -pa-. Citte -pa-. Dhammesu 
dhammÈnupassÊ viharati, upaÔÔhitÈssa tasmiÑ samaye bhikkhuno sati hoti 
asammuÔÔhÈ. YasmiÑ samaye Œnanda bhikkhuno upaÔÔhitÈ sati hoti 
asammuÔÔhÈ, satisambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno Èraddho hoti, 
satisambojjha~gaÑ tasmiÑ samaye bhikkhu bhÈveti, satisambojjha~go 
tasmiÑ samaye bhikkhuno bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchati. (YathÈ paÔhamaÑ 
satipaÔÔhÈnaÑ, evaÑ vitthÈretabbaÑ.) 

 So tathÈsamÈhitaÑ cittaÑ sÈdhukaÑ ajjhupekkhitÈ hoti, yasmiÑ samaye 
Œnanda bhikkhu tathÈsamÈhitaÑ cittaÑ sÈdhukaÑ ajjhupekkhitÈ hoti, 
upekkhÈsambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno Èraddho hoti, 
upekkhÈsambojjha~gaÑ tasmiÑ samaye bhikkhu bhÈveti, 
upekkhÈsambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno bhÈvanÈpÈrip|riÑ 
gacchati. EvaÑ bhÈvitÈ kho Œnanda cattÈro satipaÔÔhÈnÈ evaÑ bahulÊkatÈ 
satta bojjha~ge parip|renti. 

 KathaÑ bhÈvitÈ Œnanda satta bojjha~gÈ kathaÑ bahulÊkatÈ 
vijjÈvimuttiÑ parip|renti. IdhÈnanda bhikkhu satisambojjha~gaÑ bhÈveti 
vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. 
Dhammavicayasambojjha~gaÑ 
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bhÈveti -pa-. UpekkhÈsambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ 
nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. EvaÑ bhÈvitÈ kho Œnanda satta 
bojjha~gÈ evaÑ bahulÊkatÈ vijjÈvimuttiÑ parip|rentÊti.  . TatiyaÑ. 
 

4. Dutiya-Ènandasutta 

 990. Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ BhagavÈ etadavoca “atthi nu kho 
Œnanda ekadhammo bhÈvito bahulÊkato cattÈro dhamme parip|reti, cattÈro 
dhammÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ satta dhamme parip|renti, satta dhammÈ bhÈvitÈ 
bahulÊkatÈ dve dhamme parip|rentÊ”ti. BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ 
-pa-. AtthÈnanda ekadhammo bhÈvito bahulÊkato cattÈro dhamme parip|reti, 
cattÈro dhammÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ satta dhamme parip|renti, satta dhammÈ 
bhÈvitÈ bahulÊkatÈ dve dhamme parip|renti. 

 Katamo cÈnanda ekadhammo bhÈvito bahulÊkato cattÈro dhamme 
parip|reti, cattÈro dhammÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ satta dhamme parip|renti, 
satta dhammÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ dve dhamme parip|renti. 
ŒnÈpÈnassatisamÈdhi Œnanda ekadhammo bhÈvito bahulÊkato cattÈro 
satipaÔÔhÈne parip|reti, cattÈro satipaÔÔhÈnÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ satta 
bojjha~ge parip|renti, satta bojjha~gÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ vijjÈvimuttiÑ 
parip|rentÊti. KathaÑ bhÈvito cÈnanda ÈnÈpÈnassatisamÈdhi kathaÑ 
bahulÊkato cattÈro satipaÔÔhÈne parip|reti, idhÈnanda bhikkhu araÒÒagato vÈ 
-pa-. EvaÑ bhÈvitÈ kho Œnanda satta bojjha~gÈ evaÑ bahulÊkatÈ 
vijjÈvimuttiÑ parip|rentÊti.  . CatutthaÑ. 
 

5. PaÔhamabhikkhusutta 

 991. Atha kho sambahulÈ bhikkh| yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ 
nisinnÈ kho te bhikkh| BhagavantaÑ etadavocuÑ “atthi nu kho bhante 
ekadhammo bhÈvito bahulÊkato cattÈro dhamme parip|reti, cattÈro dhammÈ 
bhÈvitÈ bahulÊkatÈ satta dhamme parip|renti, satta dhammÈ 
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bhÈvitÈ bahulÊkatÈ dve dhamme parip|rentÊ”ti. Atthi kho bhikkhave 
ekadhammo bhÈvito bahulÊkato cattÈro dhamme parip|reti, cattÈro dhammÈ 
bhÈvitÈ bahulÊkatÈ satta dhamme parip|renti, satta dhammÈ bhÈvitÈ 
bahulÊkatÈ dve dhamme parip|rentÊti. 

 Katamo pana bhante ekadhammo bhÈvito bahulÊkato cattÈro dhamme 
parip|reti, cattÈro dhammÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ satta dhamme parip|renti, 
satta dhammÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ dve dhamme parip|rentÊti. 
ŒnÈpÈnassatisamÈdhi kho bhikkhave ekadhammo bhÈvito bahulÊkato cattÈro 
satipaÔÔhÈne parip|reti, cattÈro satipaÔÔhÈnÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ satta 
bojjha~ge parip|renti, satta bojjha~gÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ vijjÈvimuttiÑ 
parip|rentÊti. 

 KathaÑ bhÈvito ca bhikkhave ÈnÈpÈnassatisamÈdhi kathaÑ bahulÊkato 
cattÈro satipaÔÔhÈne parip|reti. Idha bhikkhave bhikkhu araÒÒagato vÈ -pa-. 
EvaÑ bhÈvitÈ kho bhikkhave satta bojjha~gÈ evaÑ bahulÊkatÈ vijjÈvimuttiÑ 
parip|rentÊti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. Dutiyabhikkhusutta 

 992. Atha kho sambahulÈ bhikkh| yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ 
nisinne kho te bhikkh| BhagavÈ etadavoca “atthi nu kho bhikkhave 
ekadhammo bhÈvito bahulÊkato cattÈro dhamme parip|reti, cattÈro dhammÈ 
bhÈvitÈ bahulÊkatÈ satta dhamme parip|renti, satta dhammÈ bhÈvitÈ 
bahulÊkatÈ dve dhamme parip|rentÊ”ti. BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ 
-pa- Bhagavato sutvÈ bhikkh| dhÈressantÊti. Atthi bhikkhave ekadhammo 
bhÈvito bahulÊkato cattÈro dhamme parip|reti, cattÈro dhammÈ bhÈvitÈ 
bahulÊkatÈ satta dhamme parip|renti, satta dhammÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ dve 
dhamme parip|renti. 

 Katamo ca bhikkhave ekadhammo bhÈvito bahulÊkato cattÈro dhamme 
parip|reti, cattÈro dhammÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ satta dhamme parip|renti, 
satta dhammÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ dve dhamme parip|renti. 
ŒnÈpÈnassatisamÈdhi bhikkhave ekadhammo bhÈvito bahulÊkato 
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cattÈro satipaÔÔhÈne parip|reti, cattÈro satipaÔÔhÈnÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ satta 
bojjha~ge parip|renti, satta bojjha~gÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ vijjÈvimuttiÑ 
parip|rentÊti. 

 KathaÑ bhÈvito ca bhikkhave ÈnÈpÈnassatisamÈdhi kathaÑ bahulÊkato 
cattÈro satipaÔÔhÈne parip|reti. Idha bhikkhave bhikkhu araÒÒagato vÈ 
rukkham|lagato vÈ suÒÒÈgÈragato vÈ nisÊdati, palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ 
kÈyaÑ paÓidhÈya parimukhaÑ satiÑ upaÔÔhapetvÈ, so satova assasati, satova 
passasati -pa- “paÔinissaggÈnupassÊ assasissÈmÊ”ti sikkhati, 
“paÔinissaggÈnupassÊ passasissÈmÊ”ti sikkhati. 

 YasmiÑ samaye bhikkhave bhikkhu dÊghaÑ vÈ assasanto “dÊghaÑ 
assasÈmÊ”ti pajÈnÈti, dÊghaÑ vÈ passasanto “dÊghaÑ passasÈmÊ”ti pajÈnÈti. 
RassaÑ vÈ assasanto “rassaÑ assasÈmÊ”ti pajÈnÈti -pa- 
sabbakÈyappaÔisaÑvedÊ -pa- “passambhayaÑ kÈyasa~khÈraÑ assasissÈmÊ”ti 
sikkhati, “passambhayaÑ kÈyasa~khÈraÑ passasissÈmÊ”ti sikkhati. KÈye 
kÈyÈnupassÊ bhikkhave bhikkhu tasmiÑ samaye viharati ÈtÈpÊ sampajÈno 
satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. TaÑ kissa hetu, kÈyaÒÒatarÈhaÑ 
bhikkhave etaÑ vadÈmi yadidaÑ assÈsapassÈsaÑ. TasmÈtiha bhikkhave 
kÈye kÈyÈnupassÊ bhikkhu tasmiÑ samaye viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ 
vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. (1) 

 YasmiÑ samaye bhikkhave bhikkhu pÊtippaÔisaÑvedÊ -pa- 
sukhappaÔisaÑvedÊ. Cittasa~khÈrappaÔisaÑvedÊ. “PassambhayaÑ 
cittasa~khÈraÑ assasissÈmÊ”ti sikkhati, passambhayaÑ cittasa~khÈraÑ 
“passasissÈmÊ”ti sikkhati. VedanÈsu vedanÈnupassÊ bhikkhave bhikkhu 
tasmiÑ samaye viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. TaÑ kissa hetu, vedanÈÒÒatarÈhaÑ bhikkhave etaÑ 
vadÈmi yadidaÑ assÈsapassÈsÈnaÑ sÈdhukaÑ manasikÈraÑ. TasmÈtiha 
bhikkhave vedanÈsu vedanÈnupassÊ bhikkhu tasmiÑ samaye viharati ÈtÈpÊ 
sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. (2) 

 YasmiÑ samaye bhikkhave bhikkhu cittappaÔisaÑvedÊ -pa- 
abhippamodayaÑ cittaÑ -pa- “samÈdahaÑ cittaÑ assasissÈmÊ”ti sikkhati, 
“samÈdahaÑ cittaÑ 
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passasissÈmÊ”ti sikkhati, “vimocayaÑ cittaÑ assasissÈmÊ”ti sikkhati, 
“vimocayaÑ cittaÑ passasissÈmÊ”ti sikkhati. Citte cittÈnupassÊ bhikkhave 
bhikkhu tasmiÑ samaye viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. TaÑ kissa hetu, nÈhaÑ bhikkhave muÔÔhassatissa 
asampajÈnassa ÈnÈpÈnassatisamÈdhibhÈvanaÑ vadÈmi. TasmÈtiha bhikkhave 
citte cittÈnupassÊ bhikkhu tasmiÑ samaye viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ 
vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. (3) 

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

 EvaÑ bhÈvito kho bhikkhave ÈnÈpÈnassatisamÈdhi evaÑ bahulÊkato 
cattÈro satipaÔÔhÈne parip|reti. 

 KathaÑ bhÈvitÈ ca bhikkhave cattÈro satipaÔÔhÈnÈ kathaÑ bahulÊkatÈ 
satta bojjha~ge parip|renti. YasmiÑ samaye bhikkhave bhikkhu kÈye 
kÈyÈnupassÊ viharati, upaÔÔhitÈssa tasmiÑ samaye bhikkhuno sati hoti 
asammuÔÔhÈ. YasmiÑ samaye bhikkhave bhikkhuno upaÔÔhitÈ sati 
asammuÔÔhÈ, satisambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno Èraddho hoti, 
satisambojjha~gaÑ tasmiÑ samaye bhikkhu bhÈveti, satisambojjha~go 
tasmiÑ samaye bhikkhuno bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchati. (1) 

 So tathÈsato viharanto taÑ dhammaÑ paÒÒÈya pavicinati pavicarati 
parivÊmaÑsamÈpajjati. YasmiÑ samaye bhikkhave bhikkhu tathÈsato 
viharanto taÑ dhammaÑ paÒÒÈya pavicinati pavicarati 
parivÊmaÑsamÈpajjati, dhammavicayasambojjha~go tasmiÑ samaye 
bhikkhuno Èraddho hoti, dhammavicayasambojjha~gaÑ tasmiÑ samaye 
bhikkhu bhÈveti, dhammavicayasambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchati. (2) 
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 Tassa taÑ dhammaÑ paÒÒÈya pavicinato pavicarato 
parivÊmaÑsamÈpajjato ÈraddhaÑ hoti vÊriyaÑ asallÊnaÑ. YasmiÑ samaye 
bhikkhave bhikkhuno taÑ dhammaÑ paÒÒÈya pavicinato pavicarato 
parivÊmaÑsamÈpajjato ÈraddhaÑ hoti vÊriyaÑ asallÊnaÑ, 
vÊriyasambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno Èraddho hoti, 
vÊriyasambojjha~gaÑ tasmiÑ samaye bhikkhu bhÈveti, vÊriyasambojjha~go 
tasmiÑ samaye bhikkhuno bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchati. (3) 

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

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

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

 So tathÈsamÈhitaÑ cittaÑ sÈdhukaÑ ajjhupekkhitÈ hoti. YasmiÑ 
samaye bhikkhave bhikkhu tathÈsamÈhitaÑ cittaÑ sÈdhukaÑ ajjhupekkhitÈ 
hoti, upekkhÈsambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno Èraddho hoti, 
upekkhÈsambojjha~gaÑ tasmiÑ samaye bhikkhu bhÈveti, 
upekkhÈsambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno bhÈvanÈpÈrip|riÑ 
gacchati. (7) 

 YasmiÑ samaye bhikkhave bhikkhu vedanÈsu -pa-. Citte -pa-. 
Dhammesu dhammÈnupassÊ viharati, upaÔÔhitÈssa tasmiÑ samaye bhikkhuno 
sati 
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hoti asammuÔÔhÈ. YasmiÑ samaye bhikkhave bhikkhuno upaÔÔhitÈ sati hoti 
asammuÔÔhÈ, satisambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno Èraddho hoti, 
satisambojjha~gaÑ tasmiÑ samaye bhikkhu bhÈveti, satisambojjha~go 
tasmiÑ samaye bhikkhuno bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchati -pa-. 

 So tathÈsamÈhitaÑ cittaÑ sÈdhukaÑ ajjhupekkhitÈ hoti. YasmiÑ 
samaye bhikkhave bhikkhu tathÈsamÈhitaÑ cittaÑ sÈdhukaÑ ajjhupekkhitÈ 
hoti, upekkhÈsambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno Èraddho hoti, 
upekkhÈsambojjha~gaÑ tasmiÑ samaye bhikkhu bhÈveti, 
upekkhÈsambojjha~go tasmiÑ samaye bhikkhuno bhÈvanÈpÈrip|riÑ 
gacchati. EvaÑ bhÈvitÈ kho bhikkhave cattÈro satipaÔÔhÈnÈ evaÑ bahulÊkatÈ 
satta bojjha~ge parip|renti. 

 KathaÑ bhÈvitÈ ca bhikkhave satta bojjha~gÈ kathaÑ bahulÊkatÈ 
vijjÈvimuttiÑ parip|renti, idha bhikkhave bhikkhu satisambojjha~gaÑ 
bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. 
Dhammavicayasambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ 
nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ -pa-. UpekkhÈsambojjha~gaÑ bhÈveti 
vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. EvaÑ 
bhÈvitÈ kho bhikkhave satta bojjha~gÈ evaÑ bahulÊkatÈ vijjÈvimuttiÑ 
parip|rentÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. SaÑyojanappahÈnasutta 

 993. ŒnÈpÈnassatisamÈdhi bhikkhave bhÈvito bahulÊkato 
saÑyojanappahÈnÈya saÑvattati -pa-.  . SattamaÑ. 

 
8. AnusayasamugghÈtasutta 

 994. AnusayasamugghÈtÈya saÑvattati.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. AddhÈnapariÒÒÈsutta 

 995. AddhÈnapariÒÒÈya saÑvattati.  . NavamaÑ. 
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10. Œsavakkhayasutta 

 996. ŒsavÈnaÑ khayÈya saÑvattati. KathaÑ bhÈvito ca bhikkhave 
ÈnÈpÈnassatisamÈdhi kathaÑ bahulÊkato saÑyojanappahÈnÈya saÑvattati. 
AnusayasamugghÈtÈya saÑvattati. AddhÈnapariÒÒÈya saÑvattati. ŒsavÈnaÑ 
khayÈya saÑvattati, idha bhikkhave bhikkhu araÒÒagato vÈ rukkham|lagato 
vÈ -pa- “paÔinissaggÈnupassÊ assasissÈmÊ”ti sikkhati, “paÔinissaggÈnupassÊ 
passasissÈmÊ”ti sikkhati. EvaÑ bhÈvito kho bhikkhave ÈnÈpÈnassatisamÈdhi 
evaÑ bahulÊkato saÑyojanappahÈnÈya saÑvattati -pa-. 
AnusayasamugghÈtÈya saÑvattati -pa-. AddhÈnapariÒÒÈya saÑvattati -pa-. 
SÈsavÈnaÑ khayÈya saÑvattatÊti.  . DasamaÑ. 

Dutiyo vaggo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   IcchÈna~galaÑ Ka~kheyyaÑ, Œnanda apare duve. 
   Bhikkh| SaÑyojanÈnusayÈ, AddhÈnaÑ Œsavakkhayanti. 

 
 

ŒnÈpÈnasaÑyuttaÑ dasamaÑ.



  

 

11. SotÈpattisaÑyutta 
 

1. VeÄudvÈravagga 
 

1. CakkavattirÈjasutta 

 997. SÈvatthinidÈnaÑ. Tatra kho BhagavÈ -pa- etadavoca “kiÒcÈpi 
bhikkhave rÈjÈ cakkavattÊ1 catunnaÑ dÊpÈnaÑ issariyÈdhipaccaÑ rajjaÑ 
kÈretvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati 
devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ sahabyataÑ, so tattha Nandane vane 
accharÈsa~ghaparivuto dibbehi ca paÒcahi kÈmaguÓehi samappito 
sama~gÊbh|to paricÈreti so cat|hi dhammehi asamannÈgato, atha kho so 
aparimuttova2 nirayÈ, aparimutto tiracchÈnayoniyÈ, aparimutto pettivisayÈ, 
aparimutto apÈyaduggativinipÈtÈ. KiÒcÈpi bhikkhave ariyasÈvako 
piÓÉiyÈlopena yÈpeti, nantakÈni ca dhÈreti. So cat|hi dhammehi 
samannÈgato, atha kho so parimutto3 nirayÈ, parimutto tiracchÈnayoniyÈ, 
parimutto pettivisayÈ, parimutto apÈyaduggativinipÈtÈ. 

 Katamehi cat|hi, idha bhikkhave ariyasÈvako Buddhe aveccappasÈdena 
samannÈgato hoti “itipi so BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho 
VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ 
devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. Dhamme aveccappasÈdena 
samannÈgato hoti “svÈkkhÈto BhagavatÈ dhammo sandiÔÔhiko akÈliko 
ehipassiko opaneyyiko paccattaÑ veditabbo viÒÒ|hÊ”ti. SaÑghe 
aveccappasÈdena samannÈgato hoti “suppaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho 
ujuppaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho ÒÈyappaÔipanno Bhagavato 
sÈvakasaÑgho sÈmÊcippaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho, yadidaÑ cattÈri 
purisayugÈni aÔÔha purisapuggalÈ, esa Bhagavato sÈvakasaÑgho Èhuneyyo 
pÈhuneyyo dakkhiÓeyyo aÒjalikaraÓÊyo anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ 
lokassÈ”ti. Ariyakantehi 
______________________________________________________________ 
 1. Cakkavatti (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 2. Aparimutto ca (SyÈ, KaÑ, Ka) 
 3. Parimutto ca (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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sÊlehi samannÈgato hoti akhaÓÉehi acchiddehi asabalehi akammÈsehi 
bhujissehi viÒÒuppasatthehi aparÈmaÔÔhehi samÈdhisaÑvattanikehi. Imehi 
cat|hi dhammehi samannÈgato hoti, yo ca bhikkhave catunnaÑ dÊpÈnaÑ 
paÔilÈbho, yo catunnaÑ dhammÈnaÑ paÔilÈbho, catunnaÑ dÊpÈnaÑ paÔilÈbho 
catunnaÑ dhammÈnaÑ paÔilÈbhassa kalaÑ nÈgghati soÄasinti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. Brahmacariyogadhasutta 

 998. Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato ariyasÈvako sotÈpanno 
hoti avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyaÓo. 

 Katamehi cat|hi, idha bhikkhave ariyasÈvako Buddhe aveccappasÈdena 
samannÈgato hoti “itipi so BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho 
VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ 
devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. Dhamme -pa-. SaÑghe -pa-. 
Ariyakantehi sÊlehi samannÈgato hoti akhaÓÉehi -pa- 
samÈdhisaÑvattanikehi. Imehi kho bhikkhave cat|hi dhammehi 
samannÈgato ariyasÈvako sotÈpanno hoti avinipÈtadhammo niyato 
sambodhiparÈyaÓoti. 

 Idamavoca BhagavÈ, idaÑ vatvÈna1 Sugato, athÈparaÑ etadavoca 
SatthÈ– 

   “YesaÑ saddhÈ ca sÊlaÒca, pasÈdo dhammadassanaÑ. 
   Te ve kÈlena paccenti, brahmacariyogadhaÑ sukhan”ti. 

DutiyaÑ. 
 

3. DÊghÈvu-upÈsakasutta 

 999. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati VeÄuvane 
KalandakanivÈpe. Tena kho pana samayena DÊghÈvu upÈsako ÈbÈdhiko hoti 
dukkhito bÈÄhagilÈno. Atha kho DÊghÈvu upÈsako pitaraÑ jotikaÑ 
gahapatiÑ Èmantesi “ehi tvaÑ gahapati yena BhagavÈ tenupasa~kama, 
upasa~kamitvÈ mama vacanena Bhagavato pÈde sirasÈ vanda ‘DÊghÈvu 
______________________________________________________________ 
 1. VatvÈ (SÊ, I) evamÊdisesu ÔhÈnesu.
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bhante upÈsako ÈbÈdhiko hoti dukkhito bÈÄhagilÈno, so Bhagavato pÈde 
sirasÈ vandatÊ’ti. EvaÒca vadehi ‘sÈdhu kira bhante BhagavÈ yena 
DÊghÈvussa upÈsakassa nivesanaÑ tenupasa~kamatu anukampaÑ 
upÈdÈyÈ’ti”. “EvaÑ tÈtÈ”ti kho Jotiko gahapati DÊghÈvussa upÈsakassa 
paÔissutvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ 
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho jotiko gahapati 
BhagavantaÑ etadavoca “dÊghÈvu bhante upÈsako ÈbÈdhiko hoti dukkhito 
bÈÄhagilÈno, so Bhagavato pÈde sirasÈ vandati, evaÒca vadeti ‘sÈdhu kira 
bhante BhagavÈ yena DÊghÈvussa upÈsakassa nivesanaÑ tenupasa~kamatu 
anukampaÑ upÈdÈyÈ’ti”. AdhivÈsesi BhagavÈ tuÓhÊbhÈvena. 

 Atha kho BhagavÈ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya yena DÊghÈvussa 
upÈsakassa nivesanaÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi, 
nisajja kho BhagavÈ DÊghÈvuÑ upÈsakaÑ etadavoca “kacci te DÊghÈvu 
khamanÊyaÑ kacci yÈpanÊyaÑ, kacci dukkhÈ vedanÈ paÔikkamanti no 
abhikkamanti, paÔikkamosÈnaÑ paÒÒÈyati no abhikkamo”ti. Na me bhante 
khamanÊyaÑ na yÈpanÊyaÑ, bÈÄhÈ me dukkhÈ vedanÈ abhikkamanti no 
paÔikkamanti, abhikkamosÈnaÑ paÒÒÈyati no paÔikkamoti. TasmÈtiha te 
DÊghÈvu evaÑ sikkhitabbaÑ “Buddhe aveccappasÈdena samannÈgato 
bhavissÈmi, “itipi so BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho 
VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ 
devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. Dhamme -pa-. SaÑghe -pa-. 
Ariyakantehi sÊlehi samannÈgato bhavissÈmi akhaÓÉehi -pa- 
samÈdhisaÑvattanikehi”. EvaÑ hi te DÊghÈvu sikkhitabbanti. 

 YÈnimÈni bhante BhagavatÈ cattÈri sotÈpattiya~gÈni desitÈni, 
saÑvijjantete dhammÈ mayi, ahaÒca tesu dhammesu sandissÈmi. AhaÑ hi 
bhante Buddhe aveccappasÈdena samannÈgato “itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ 
devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. Dhamme -pa-. SaÑghe -pa-. 
Ariyakantehi sÊlehi samannÈgato akhaÓÉehi -pa- samÈdhisaÑvattanikehÊti. 
TasmÈtiha tvaÑ DÊghÈvu imesu cat|su sotÈpattiya~gesu patiÔÔhÈya cha 
vijjÈbhÈgiye dhamme uttari bhÈveyyÈsi “idha tvaÑ DÊghÈvu 
sabbasa~khÈresu 
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aniccÈnupassÊ viharÈhi anicce dukkhasaÒÒÊ dukkhe anattasaÒÒÊ pahÈnasaÒÒÊ 
virÈgasaÒÒÊ nirodhasaÒÒÊ”ti. EvaÑ hi te DÊghÈvu sikkhitabbanti. 

 Yeme bhante BhagavatÈ cha vijjÈbhÈgiyÈ dhammÈ desitÈ, saÑvijjantete 
dhammÈ mayi, ahaÒca tesu dhammesu sandissÈmi. AhaÑ hi bhente 
sabbasa~khÈresu aniccÈnupassÊ viharÈmi anicce dukkhasaÒÒi dukkhe 
anattasaÒÒÊ pahÈnasaÒÒÊ virÈgasaÒÒÊ nirodhasaÒÒÊ. Api ca me bhante evaÑ 
hoti “mÈ hevÈyaÑ Jotiko gahapati mamaccayena vighÈtaÑ ÈpajjÊti1, mÈ 
tvaÑ tÈta DÊghÈvu evaÑ manasÈkÈsi, i~gha tvaÑ tÈta DÊghÈvu yadeva te 
BhagavÈ Èha, tadeva tvaÑ sÈdhukaÑ manasi karohÊ”ti. 

 Atha kho BhagavÈ DÊghÈvuÑ upÈsakaÑ iminÈ ovÈdena ovaditvÈ 
uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi. Atha kho DÊghÈvu upÈsako acirapakkantassa 
Bhagavato kÈlamakÈsi. Atha kho sambahulÈ bhikkh| yena BhagavÈ 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho te bhikkh| BhagavantaÑ etadavocuÑ 
“yo so bhante DÊghÈvu nÈma upÈsako BhagavatÈ saÑkhittena ovÈdena 
ovadito, so kÈla~kato, tassa kÈ gati, ko abhisamparÈyo”ti. PaÓÉito 
bhikkhave DÊghÈvu upÈsako paccapÈdi2 dhammassÈnudhammaÑ, na ca 
maÑ dhammÈdhikaraÓaÑ3 vihesesi4, DÊghÈvu bhikkhave upÈsako 
paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ opapÈtiko tattha 
parinibbÈyÊ anÈvattidhammo tasmÈ lokÈti.  . TatiyaÑ. 
 

4. PaÔhamasÈriputtasutta 

 1000. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ ca SÈriputto ÈyasmÈ ca Œnando 
SÈvatthiyaÑ viharanti Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho ÈyasmÈ 
Œnando sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito -pa- ekamantaÑ nisinno kho 
ÈyasmÈ Œnando ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ etadavoca “katinaÑ nu kho Èvuso 
SÈriputta dhammÈnaÑ samannÈgamanahetu evamayaÑ pajÈ BhagavatÈ 
byÈkatÈ ‘sotÈpannÈ avinipÈtadhammÈ niyatÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Œpajjati (Ka) 2. Ahosi saccavÈdÊ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 
 3. Na ca dhammÈdhikaraÓaÑ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 
 4. ViheÔhesi (Itipi aÒÒattha) 
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sambodhiparÈyaÓÈ’ti”. CatunnaÑ kho Èvuso dhammÈnaÑ 
samannÈgamanahetu evamayaÑ pajÈ BhagavatÈ byÈkatÈ “sotÈpannÈ 
avinipÈtadhammÈ niyatÈ sambodhiparÈyaÓÈ”. 

 KatamesaÑ catunnaÑ, idhÈvuso ariyasÈvako Buddhe aveccappasÈdena 
samannÈgato hoti “itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho 
BhagavÈ”ti. Dhamme -pa-. SaÑghe -pa-. Ariyakantehi sÊlehi samannÈgato 
hoti akhaÓÉehi -pa- samÈdhisaÑvattanikehi. ImesaÑ kho Èvuso catunnaÑ 
dhammÈnaÑ samannÈgamanahetu evamayaÑ pajÈ BhagavatÈ byÈkatÈ 
“sotÈpannÈ avinipÈtadhammÈ niyatÈ sambodhiparÈyaÓÈ”ti.  . CatutthaÑ. 
 

5. DutiyasÈriputtasutta 

 1001. Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ BhagavÈ etadavoca “sotÈpattiya~gaÑ 
sotÈpattiya~ganti hidaÑ SÈriputta vuccati, katamaÑ nu kho SÈriputta 
sotÈpattiya~gan”ti. SappurisasaÑsevo hi bhante sotÈpattiya~gaÑ, 
saddhammassavanaÑ sotÈpattiya~gaÑ, yonisomanasikÈro sotÈpattiya~gaÑ, 
dhammÈnudhammappaÔipatti sotÈpattiya~ganti. SÈdhu sÈdhu SÈriputta, 
sappurisasaÑsevo hi SÈriputta sotÈpattiya~gaÑ, saddhammassavanaÑ 
sotÈpattiya~gaÑ, yonisomanasikÈro sotÈpattiya~gaÑ, 
dhammÈnadhammappaÔipatti sotÈpattiya~gaÑ. 

 “Soto soto”ti hidaÑ SÈriputta vuccati, katamo nu kho SÈriputta sototi. 
Ayameva hi bhante ariyo aÔÔha~giko maggo soto. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi 
sammÈsa~kappo sammÈvÈcÈ sammÈkammanto sammÈ-ÈjÊvo sammÈvÈyÈmo 
sammÈsati sammÈsamÈdhÊti. SÈdhu sÈdhu SÈriputta, ayameva hi SÈriputta 
ariyo aÔÔha~giko maggo soto. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- 
sammÈsamÈdhi. 

 “SotÈpanno sotÈpanno”ti hidaÑ SÈriputta vuccati, katamo nu kho 
SÈriputta sotÈpannoti. Yo hi bhante iminÈ ariyena aÔÔha~gikena maggane 
samannÈgato, ayaÑ vuccati sotÈpanno, svÈyaÑ 
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ÈyasmÈ evaÑnÈmo evaÑgottoti. SÈdhu sÈdhu SÈriputta, yo hi SÈriputta 
iminÈ ariyena aÔÔha~gikena maggena samannÈgato, ayaÑ vuccati sotÈpanno, 
svÈyaÑ ÈyasmÈ evaÑnÈmo evaÑgottoti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. Thapatisutta 

 1002. SÈvatthinidÈnaÑ. Tena kho pana samayena sambahulÈ bhikkh| 
Bhagavato cÊvarakammaÑ karonti “niÔÔhitacÊvaro BhagavÈ temÈsaccayena 
cÈrikaÑ pakkamissatÊ”ti. Tena kho pana samayena IsidattapurÈÓÈ thapatayo 
sÈdhuke paÔivasanti kenacideva karaÓÊyena. AssosuÑ kho IsidattapurÈÓÈ 
thapatayo “sambahulÈ kira bhikkh| Bhagavato cÊvarakammaÑ karonti 
“niÔÔhitacÊvaro BhagavÈ temÈsaccayena cÈrikaÑ pakkamissatÊ”ti. 

 Atha kho IsidattapurÈÓÈ thapatayo magge purisaÑ ÔhapesuÑ “yadÈ 
tvaÑ ambho purisa passeyyÈsi BhagavantaÑ ÈgacchantaÑ ArahantaÑ 
SammÈsambuddhaÑ, atha amhÈkaÑ ÈroceyyÈsÊ”ti. DvÊhatÊhaÑ Ôhito kho so 
puriso addasa BhagavantaÑ d|ratova ÈgacchantaÑ disvÈna yena 
IsidattapurÈÓÈ thapatayo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ IsidattapurÈÓe 
thapatayo etadavoca “ayaÑ so bhante BhagavÈ Ègacchati ArahaÑ 
SammÈsambuddho, yassadÈni kÈlaÑ maÒÒathÈ”ti. 

 Atha kho IsidattapurÈÓÈ thapatayo yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ BhagavantaÑ piÔÔhito piÔÔhito 
anubandhiÑsu. Atha kho BhagavÈ maggÈ okkamma yena aÒÒataraÑ 
rukkham|laÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi, 
IsidattapurÈÓÈ thapatayo BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, 
ekamantaÑ nisinnÈ kho te IsidattapurÈÓÈ thapatayo BhagavantaÑ 
etadavocuÑ– 

 YadÈ mayaÑ bhante BhagavantaÑ suÓÈma “sÈvatthiyÈ Kosalesu 
cÈrikaÑ pakkamissatÊ”ti, hoti no tasmiÑ samaye anattamanatÈ hoti 
domanassaÑ “d|re no BhagavÈ bhavissatÊ”ti. YadÈ pana mayaÑ bhante 
BhagavantaÑ suÓÈma “sÈvatthiyÈ Kosalesu cÈrikaÑ pakkanto”ti, hoti no 
tasmiÑ samaye anattamanatÈ hoti domanassaÑ, “d|re no BhagavÈ”ti. 
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 YadÈ pana mayaÑ bhante BhagavantaÑ suÓÈma “kosalehi Mallesu 
cÈrikaÑ pakkamissatÊ”ti, hoti no tasmiÑ samaye anattamanatÈ hoti 
domanassaÑ “d|re no BhagavÈ bhavissatÊ”ti. YadÈ pana mayaÑ bhante 
BhagavantaÑ suÓÈma “kosalehi Mallesu cÈrikaÑ pakkanto”ti, hoti no 
tasmiÑ samaye anattamanatÈ hoti domanassaÑ “d|re no BhagavÈ”ti. 

 YadÈ pana mayaÑ bhante BhagavantaÑ suÓÈma “Mallehi VajjÊsu 
cÈrikaÑ pakkamissatÊ”ti, hoti no tasmiÑ samaye anattamanatÈ hoti 
domanassaÑ “d|re no BhagavÈ bhavissatÊ”ti. YadÈ pana mayaÑ bhante 
BhagavantaÑ suÓÈma “Mallehi VajjÊsu cÈrikaÑ pakkanto”ti, hoti no tasmiÑ 
samaye anattamanatÈ hoti domanassaÑ “d|re no BhagavÈ”ti. 

 YadÈ pana mayaÑ bhante BhagavantaÑ suÓÈma “VajjÊhi KÈsÊsu 
cÈrikaÑ pakkamissatÊ”ti, hoti no tasmiÑ samaye anattamanatÈ hoti 
domanassaÑ “d|re no BhagavÈ bhavissatÊ”ti. YadÈ pana mayaÑ bhante 
BhagavantaÑ suÓÈma “VajjÊhi KÈsÊsu cÈrikaÑ pakkanto”ti, hoti no tasmiÑ 
samaye anattamanatÈ hoti domanassaÑ “d|re no BhagavÈ”ti. 

 YadÈ pana mayaÑ bhante BhagavantaÑ suÓÈma “KÈsÊhi MÈgadhe 
cÈrikaÑ pakkamissatÊ”ti, hoti no tasmiÑ samaye anattamanatÈ hoti 
domanassaÑ “d|re no BhagavÈ bhavissatÊ”ti. YadÈ pana mayaÑ bhante 
BhagavantaÑ suÓÈma “KÈsÊhi MÈgadhe cÈrikaÑ pakkanto”ti, hoti anappakÈ 
no tasmiÑ samaye anattamanatÈ hoti anappakaÑ domanassaÑ “d|re no 
BhagavÈ”ti. 

 YadÈ pana mayaÑ bhante BhagavantaÑ suÓÈma “MÈgadhehi KÈsÊsu 
cÈrikaÑ pakkamissatÊ”ti, hoti no tasmiÑ samaye attamanatÈ hoti 
somanassaÑ “Èsanne no BhagavÈ bhavissatÊ”ti. YadÈ pana mayaÑ bhante 
BhagavantaÑ suÓÈma “MÈgadhehi KÈsÊsu cÈrikaÑ pakkanto”ti, hoti no 
tasmiÑ samaye attamanatÈ hoti somanassaÑ “Èsanne no BhagavÈ”ti. 

 YadÈ pana mayaÑ bhante BhagavantaÑ suÓÈma “KÈsÊhi VajjÊsu 
cÈrikaÑ pakkamissatÊ”ti, hoti no tasmiÑ samaye attamanatÈ, hoti 
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somanassaÑ “Èsanne no BhagavÈ bhavissatÊ”ti. YadÈ pana mayaÑ bhante 
BhagavantaÑ suÓama “kÈsÊhi VajjÊsu cÈrikaÑ pakkanto”ti, hoti no tasmiÑ 
samaye attamanatÈ, hoti somanassaÑ “Èsanne no BhagavÈ”ti. 

 YadÈ pana mayaÑ bhante BhagavantaÑ suÓÈma “VajjÊhi Mallesu 
cÈrikaÑ pakkamissatÊ”ti, hoti no tasmiÑ samaye attamanatÈ, hoti 
somanassaÑ “Èsanne no BhagavÈ bhavissatÊ”ti. YadÈ pana mayaÑ bhante 
BhagavantaÑ suÓÈma “VajjÊhi Mallesu cÈrikaÑ pakkanto”ti, hoti no tasmiÑ 
samaye attamanatÈ, hoti somanassaÑ “Èsanne no BhagavÈ”ti. 

 YadÈ pana mayaÑ bhante BhagavantaÑ suÓÈma “Mallehi Kosale 
cÈrikaÑ pakkamissatÊ”ti, hoti no tasmiÑ samaye attamanatÈ, hoti 
somanassaÑ “Èsanne no BhagavÈ bhavissatÊ”ti. YadÈ pana mayaÑ bhante 
BhagavantaÑ suÓÈma “Mallehi Kosale cÈrikaÑ pakkanto”ti, hoti no tasmiÑ 
samaye attamanatÈ, hoti somanassaÑ “Èsanne no BhagavÈ”ti. 

 YadÈ pana mayaÑ bhante BhagavantaÑ suÓÈma “Kosalehi sÈvatthiÑ 
cÈrikaÑ pakkamissatÊ”ti, hoti no tasmiÑ samaye attamanatÈ, hoti 
somanassaÑ “Èsanne no BhagavÈ bhavissatÊ”ti. YadÈ pana mayaÑ bhante 
BhagavantaÑ suÓÈma “SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane AnÈthapiÓÉikassa 
ÈrÈme”ti, hoti anappakÈ no tasmiÑ samaye attamanatÈ, hoti anappakaÑ 
somanassaÑ “Èsanne no BhagavÈ”ti. 

 TasmÈtiha thapatayo sambÈdho gharÈvÈso rajÈpatho, abbhokÈso 
pabbajjÈ, alaÒca pana vo thapatayo appamÈdÈyÈti. Atthi kho no bhante 
etamhÈ sambÈdhÈ aÒÒo sambÈdho sambÈdhataro ceva 
sambÈdhasa~khÈtataro cÈti. Katamo pana vo thapatayo etamhÈ sambÈdhÈ 
aÒÒo sambÈdho sambÈdhataro ceva sambÈdhasa~khÈtataro cÈti. 

 Idha mayaÑ bhante yadÈ rÈjÈ pasenadi kosalo uyyÈnabh|miÑ 
niyyÈtukÈmo hoti, ye te raÒÒo Pasenadissa Kosalassa nÈgÈ opavayhÈ, te 
kappetvÈ, yÈ tÈ raÒÒo Pasenadissa Kosalassa pajÈpatiyo piyÈ manÈpÈ, tÈ 
ekaÑ purato 
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ekaÑ pacchato nisÊdÈpema. TÈsaÑ kho pana bhante bhaginÊnaÑ evar|po 
gandho hoti, seyyathÈpi nÈma gandhakaraÓÉakassa tÈvadeva 
vivariyamÈnassa yathÈ taÑ rÈjakaÒÒÈnaÑ gandhena vibh|sitÈnaÑ. TÈsaÑ 
kho pana bhante bhaginÊnaÑ evar|po kÈyasamphasso hoti, seyyathÈpi nÈma 
t|lapicuno vÈ kappÈsapicuno vÈ yathÈ taÑ rÈjakaÒÒÈnaÑ sukhedhitÈnaÑ. 
TasmiÑ kho pana bhante samaye nÈgopi rakkhitabbo hoti, tÈpi bhaginiyo 
rakkhitabbÈ honti, attÈpi rakkhitabbo hoti, na kho pana mayaÑ bhante 
abhijÈnÈma tÈsu bhaginÊsu pÈpakaÑ cittaÑ uppÈdetÈ. AyaÑ kho no bhante 
etamhÈ sambÈdhÈ aÒÒo sambÈdho sambÈdhataro ceva 
sambÈdhasa~khÈtataro cÈti. 

 TasmÈtiha thapatayo sambÈdho gharÈvÈso rajÈpatho, abbhokÈso 
pabbajjÈ, alaÒca pana vo thapatayo appamÈdÈya. Cat|hi kho thapatayo 
dhammehi samannÈgato ariyasÈvako sotÈpanno hoti avinipÈtadhammo 
niyato sambodhiparÈyaÓo. 

 Katamehi cat|hi, idha thapatayo ariyasÈvako Buddhe aveccappasÈdena 
samannÈgato hoti “itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho 
BhagavÈ”ti. Dhamme -pa-. SaÑghe -pa-. Vigatamalamaccherena cetasÈ 
ajjhÈgÈraÑ vasati muttacÈgo payatapÈÓi vossaggarato yÈcayogo 
dÈnasaÑvibhÈgarato, imehi kho thapatayo cat|hi dhammehi samannÈgato 
ariyasÈvako sotÈpanno hoti avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyaÓo. 

 Tumhe kho thapatayo Buddhe aveccappasÈdena samannÈgatÈ “itipi so 
BhagavÈ -pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. Dhamme -pa-. 
SaÑghe -pa-. YaÑ kho pana kiÒci kule deyyadhammaÑ, sabbaÑ taÑ 
appaÔivibhattaÑ sÊlavantehi kalyÈÓadhammehi. TaÑ kiÑ maÒÒatha 
thapatayo, katividhÈ te kosalesu manussÈ ye tumhÈkaÑ samasamÈ yadidaÑ 
dÈnasaÑvibhÈgeti. LÈbhÈ no bhante, suladdhaÑ no bhante, yesaÑ no 
BhagavÈ evaÑ pajÈnÈtÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. VeÄudvÈreyyasutta 

 1003. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Kosalesu cÈrikaÑ 
caramÈno mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ yena VeÄudvÈraÑ nÈma 
KosalÈnaÑ 
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brÈhmaÓagÈmo tadavasari. AssosuÑ kho te VeÄudvÈreyyakÈ 
brÈhmaÓagahapatikÈ “samaÓo khalu bho Gotamo Sakyaputto SakyakulÈ 
pabbajito kosalesu cÈrikaÑ caramÈno mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ 
VeÄudvÈraÑ anuppatto, taÑ kho pana BhavantaÑ GotamaÑ evaÑ kalyÈÓo 
kittisaddo abbhuggato ‘itipi so BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho 
VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ 
devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ’1 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 te VeÄudvÈreyyakÈ 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 te 
veÄudvÈreyyakÈ brÈhmaÓagahapatikÈ BhagavantaÑ etadavocuÑ “mayaÑ 
bho Gotama evaÑkÈmÈ evaÑchandÈ evaÑadhippÈyÈ 
puttasambÈdhasayanaÑ ajjhÈvaseyyÈma, kÈsikacandanaÑ 
paccanubhaveyyÈma, mÈlÈgandhavilepanaÑ dhÈreyyÈma, jÈtar|parajataÑ 
sÈdiyeyyÈma, kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ 
upapajjeyyÈma, tesaÑ no bhavaÑ Gotamo amhÈkaÑ evaÑkÈmÈnaÑ 
evaÑchandÈnaÑ evaÑadhippÈyÈnaÑ tathÈ dhammaÑ desetu, yathÈ mayaÑ 
puttasambÈdhasayanaÑ ajjhÈvaseyyÈma -pa- sugatiÑ saggaÑ lokaÑ 
upapajjeyyÈmÈ”ti. 

 Att|panÈyikaÑ vo gahapatayo dhammapariyÈyaÑ desessÈmi, taÑ 
suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bho”ti kho te 
VeÄudvÈreyyakÈ brÈhmaÓagahapatikÈ Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ 
etadavoca– 
______________________________________________________________ 
 1. BhagavÈti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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 Katamo ca gahapatayo attupanÈyiko dhammapariyÈyo, idha gahapatayo 
ariyasÈvako iti paÔisaÒcikkhati “ahaÑ khosmi jÊvitukÈmo amaritukÈmo 
sukhakÈmo dukkhappaÔik|lo. Yo kho maÑ jÊvitukÈmaÑ amaritukÈmaÑ 
sukhakÈmaÑ dukkhappaÔik|laÑ jÊvitÈ voropeyya, na metaÑ assa piyaÑ 
manÈpaÑ. AhaÒceva kho pana paraÑ jÊvitukÈmaÑ amaritukÈmaÑ 
sukhakÈmaÑ dukkhappaÔik|laÑ jÊvitÈ voropeyyaÑ, parassapi taÑ assa 
appiyaÑ amanÈpaÑ. Yo kho myÈyaÑ dhammo appiyo amanÈpo, 
parassapeso dhammo appiyo amanÈpo. Yo kho myÈyaÑ dhammo appiyo 
amanÈpo, kathÈhaÑ paraÑ tena saÑyojeyyan”ti. So iti paÔisa~khÈya attanÈ 
ca pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, paraÒca pÈÓÈtipÈtÈ veramaÓiyÈ samÈdapeti, 
pÈÓÈtipÈtÈ veramaÓiyÈ ca vaÓÓaÑ bhÈsati, evamassÈyaÑ kÈyasamÈcÈro 
tikoÔiparisuddho hoti. 

 Puna caparaÑ gahapatayo ariyasÈvako iti paÔisaÒcikkhati “yo kho me 
adinnaÑ theyyasa~khÈtaÑ Èdiyeyya, na metaÑ assa piyaÑ manÈpaÑ. 
AhaÒceva kho pana parassa adinnaÑ theyyasa~khÈtaÑ ÈdiyyeyyaÑ, 
parassapi taÑ assa appiyaÑ amanÈpaÑ. Yo kho myÈyaÑ dhammo appiyo 
amanÈpo, parassapeso dhammo appiyo amanÈpo. Yo kho myÈyaÑ dhammo 
appiyo amanÈpo, kathÈhaÑ paraÑ tena saÑyojeyyan”ti. So iti paÔisa~khÈya 
attanÈ ca adinnÈdÈnaÑ paÔivirato hoti, paraÒca adinnÈdÈnÈ veramaÓiyÈ 
samÈdapeti, adinnÈdÈnÈ veramaÓiyÈ ca vaÓÓaÑ bhÈsati, evamassÈyaÑ 
kÈyasamÈcÈro tikoÔiparisuddho hoti. 

 Puna caparaÑ gahapatayo ariyasÈvako iti paÔisaÒcikkhati “yo kho me 
dÈresu cÈrittaÑ Èpajjeyya, na metaÑ assa piyaÑ manÈpaÑ. AyaÒceva kho 
pana parassa dÈresu cÈrittaÑ ÈpajjeyyaÑ, parassapi taÑ assa appiyaÑ 
amanÈpaÑ. Yo kho myÈyaÑ dhammo appiyo amanÈpo, parassapeso 
dhammo appiyo amanÈpo. Yo kho myÈyaÑ dhammo appiyo amanÈpo, 
kathÈhaÑ paraÑ tena saÑyojeyyan”ti. So iti paÔisa~khÈya attanÈ ca 
kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato hoti, paraÒca kÈmesumicchÈcÈrÈ veramaÓiyÈ 
samÈdapeti, kÈmesumicchÈcÈrÈ veramaÓiyÈ ca 
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vaÓÓaÑ bhÈsati, evamassÈyaÑ kÈyasamÈcÈro tikoÔiparisuddho hoti. 

 Puna caparaÑ gahapatayo ariyasÈvako iti paÔisaÒcikkhati “yo kho me 
musÈvÈdena atthaÑ bhaÒjeyya, na metaÑ assa piyaÑ manÈpaÑ. AhaÒceva 
kho pana parassa musÈvÈdena atthaÑ bhaÒjeyyaÑ, parassapi taÑ assa 
appiyaÑ amanÈpaÑ. Yo kho myÈyaÑ dhammo appiyo amanÈpo, 
parassapeso dhammo appiyo amanÈpo. Yo kho myÈyaÑ dhammo appiyo 
amanÈpo, kathÈhaÑ paraÑ tena saÑyojeyyan”ti. So iti paÔisa~khÈya attanÈ 
ca musÈvÈdÈ paÔivirato hoti, paraÒca musÈvÈdÈ veramaÓiyÈ samÈdapeti, 
musÈvÈdÈ veramaÓiyÈ ca vaÓÓaÑ bhÈsati, evamassÈyaÑ vacÊsamÈcÈro 
tikoÔiparisuddho hoti. 

 Puna caparaÑ gahapatayo ariyasÈvako iti paÔisaÒcikkhati yo kho maÑ 
pisuÓÈya vÈcÈya mitte bhindeyya1, na metaÑ assa piyaÑ manÈpaÑ. 
AhaÒceva kho pana paraÑ pisuÓÈya vÈcÈya mitte bhindeyyaÑ, parassapi 
taÑ assa appiyaÑ amanÈpaÑ -pa- evamassÈyaÑ vacÊsamÈcÈro 
tikoÔiparisuddho hoti. 

 Puna caparaÑ gahapatayo ariyasÈvako iti paÔisaÒcikkhati yo kho maÑ 
pharusÈya vÈcÈya samudÈcareyya, na metaÑ assa piyaÑ manÈpaÑ. 
AhaÒceva kho pana paraÑ pharusÈya vÈcÈya samudÈcareyyaÑ, parassapi 
taÑ assa appiyaÑ amanÈpaÑ. Yo kho myÈyaÑ dhammo -pa- evamassÈyaÑ 
vacÊsamÈcÈro tikoÔiparisuddho hoti. 

 Puna caparaÑ gahapatayo ariyasÈvako iti paÔisaÒcikkhati “yo kho maÑ 
samphabhÈsena samphappalÈpabhÈsena samudÈcareyya, na metaÑ assa 
piyaÑ manÈpaÑ. AhaÒceva kho pana paraÑ samphabhÈsena 
samphappalÈpabhÈsena samudÈcareyyaÑ, parassapi taÑ assa appiyaÑ 
amanÈpaÑ. Yo kho myÈyaÑ dhammo appiyo amanÈpo, parassapeso 
dhammo appiyo amanÈpo. Yo kho myÈyaÑ dhammo appiyo amanÈpo, 
kathÈhaÑ paraÑ tena sayojeyyan”ti. So iti paÔisa~khÈya attanÈ ca 
samphappalÈpÈ paÔivirato 
______________________________________________________________ 
 1. Mittehi bhedeyya (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 
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hoti, paraÒca samphappalÈpÈ veramaÓiyÈ samÈdapeti, samphappalÈpÈ 
veramaÓiyÈ ca vaÓÓaÑ bhÈsati, evamassÈyaÑ vacÊsamÈcÈro 
tikoÔiparisuddho hoti. 

 So Buddhe aveccappasÈdena samannÈgato hoti “itipi so BhagavÈ -pa- 
SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. Dhamme -pa-. SaÑghe 
aveccappasÈdena samannÈgato hoti “suppaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho 
-pa- anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassÈ”ti. Ariyakantehi sÊlehi samannÈgato 
hoti akhaÓÉehi -pa- samÈdhisaÑvattanikehi. Yato kho gahapatayo 
ariyasÈvako imehi sattahi saddhammehi1 samannÈgato hoti imehi cat|hi 
Èka~khiyehi ÔhÈnehi, so Èka~khamÈno attanÈva attÈnaÑ byÈkareyya 
“khÊÓanirayomhi khÊÓatiracchÈnayoni2 khÊÓapettivisayo 
khÊÓÈpÈyaduggativinipÈto, sotÈpannohamasmi avinipÈtadhammo niyato 
sambodhiparÈyaÓo”ti. 

 EvaÑ vutte veÄudvÈreyyakÈ brÈhmaÓagahapatikÈ BhagavantaÑ 
etadavocuÑ “abhikkantaÑ bho Gotama -pa- ete mayaÑ bhavantaÑ 
GotamaÑ saraÓaÑ gacchÈma dhammaÒca bhikkhusaÑghaÒca, upÈsake no 
bhavaÑ Gotamo dhÈretu ajjatagge pÈÓupete3 saraÓaÑ gate”ti. SattamaÑ. 
 

8. PaÔhamagiÒjakÈvasathasutta 

 1004. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ ÒÈtike viharati 
GiÒjakÈvasathe. Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca– 

 SÈÄho nÈma bhante bhikkhu kÈla~kato, tassa kÈ gati, ko abhisamparÈyo. 
NandÈ nÈma bhante bhikkhunÊ kÈla~katÈ, tassÈ kÈ gati, ko abhisamparÈyo. 
Sudatto nÈma bhante upÈsako kÈla~kato, tassa kÈ gati, ko abhisamparÈyo. 
SujÈtÈ nÈma bhante upÈsikÈ kÈla~katÈ, tassÈ kÈ gati, ko abhisamparÈyoti. 
______________________________________________________________ 
 1. Dhammehi (SÊ) 
 2. KhÊÓatiracchÈnayoniyo (SÊ, SyÈ, KaÑ, I), khÊÓatiracchÈnayoniko (Ka) 
 3. PÈÓupetaÑ (Ka) 
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 SÈÄho Œnanda bhikkhu kÈla~kato ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ 
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja vihÈsi. NandÈ Œnanda bhikkhunÊ kÈla~katÈ paÒcannaÑ 
orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ opapÈtikÈ tattha parinibbÈyinÊ 
anÈvattidhammÈ tasmÈ lokÈ. Sudatto Œnanda upÈsako kÈla~kato tiÓÓaÑ 
saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ rÈgadosamohÈnaÑ tanuttÈ sakadÈgÈmÊ sakideva 
imaÑ lokaÑ ÈgantvÈ dukkhassantaÑ karissati. SujÈtÈ Œnanda upÈsikÈ 
kÈla~katÈ tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ sotÈpannÈ avinipÈtadhammÈ 
niyatÈ sambodhiparÈyaÓÈ. 

 AnacchariyaÑ kho panetaÑ Œnanda yaÑ manussabh|to kÈlaÑ kareyya, 
tasmiÑ tasmiÑ ce maÑ kÈla~kate upasa~kamitvÈ etamatthaÑ 
paÔipucchissatha, vihesÈpesÈ Œnanda assa TathÈgatassa, tasmÈtihÈnanda 
dhammÈdÈsaÑ nÈma dhammapariyÈyaÑ desessÈmi, yena samannÈgato 
ariyasÈvako Èka~khamÈno attanÈva attÈnaÑ byÈkareyya “khÊÓanirayomhi 
khÊÓatiracchÈnayoni khÊÓapettivisayo khÊÓÈpÈyaduggativinipÈto, 
sotÈpannohamasmi avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyaÓo”. 

 Katamo ca so Œnanda dhammÈdÈso dhammapariyÈyo, yena 
samannÈgato ariyasÈvako Èka~khamÈno attanÈva attÈnaÑ byÈkareyya 
“khÊÓanirayomhi khÊÓatiracchÈnayoni khÊÓapettivisayo 
khÊÓÈpÈyaduggativinipÈto, sotÈpannohamasmi avinipÈtadhammo niyato 
sambodhiparÈyaÓo”. 

 Idha Œnanda ariyasÈvako Buddhe aveccappasÈdena samannÈgato hoti 
“itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. 
Dhamme -pa-. SaÑghe -pa-. Ariyakantehi sÊlehi samannÈgato hoti 
akhaÓÉehi -pa- samÈdhisaÑvattanikehi. AyaÑ kho so Œnanda dhammdÈso 
dhammaparuyÈyo, yena samannÈgato ariyasÈvako Èka~khamÈno attanÈva 
attÈnaÑ byÈkareyya “khÊÓanirayomhi khÊÓatiracchÈnayoni khÊÓapettivisayo 
khÊÓÈpÈyaduggativinipÈto, sotÈpannohamasmi avinipÈtadhammo niyato 
sambodhiparÈyaÓo”ti. AÔÔhamaÑ. 

(TÊÓipi suttantÈni ekanidÈnÈni.) 
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9. DutiyagiÒjakÈvasathasutta 

 1005. EkamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca 

“asoko nÈma bhante bhikkhu kÈla~kato, tassa kÈ gati, ko abhisamparÈyo. 

AsokÈ nÈma bhante bhikkhunÊ kÈla~katÈ -pa-. Asoko nÈma bhante upÈsako 

kÈla~kato -pa- AsokÈ nÈma bhante upÈsikÈ kÈla~katÈ, tassÈ kÈ gati, ko 

abhisamparÈyo”ti. 

 Asoko Œnanda bhikkhu kÈla~kato ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ 

cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 

upasampajja vihÈsi -pa-. (PurimaveyyÈkaraÓena ekanidÈnaÑ.) 

 AyaÑ kho so Œnanda dhammÈdÈso dhammapariyÈyo, yena 

samannÈgato ariyasÈvako Èka~khamÈno attanÈva attÈnaÑ byÈkareyya 

“khÊÓanirayomhi khÊÓatiracchÈnayoni khÊÓapettivisayo 

khiÓÈpÈyaduggativinipÈto, sotÈpannohamasmi avinipÈtadhammo niyato 

sambodhiparÈyaÓo”ti.  . NavamaÑ. 

 

10. TatiyagiÒjakÈvasathasutta 

 1006. EkamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca 

“kakkaÔo nÈma bhante ÒÈtike upÈsako kÈla~kato, tassa kÈ gati, ko 

abhisamparÈyo. KaÄibho nÈma bhante ÒÈtike upÈsako -pa- Nikato nÈma 

bhante ÒÈtike upÈsako. KaÔissaho nÈma bhante ÒÈtike upÈsako. TuÔÔho nÈma 

bhante ÒÈtike upÈsako. SantuÔÔho nÈma bhante ÒÈtike upÈsako. Bhaddo nÈma 

bhante ÒÈtike upÈsako. Subhaddo nÈma bhante ÒÈtike upÈsako kÈla~kato, 

tassa kÈ gati, ko abhisamparÈyoti. 

 KakkaÔo Œnanda upÈsako kÈla~kato paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ 

saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ opapÈtiko tattha parinibbÈyÊ anÈvattidhammo 

tasmÈ lokÈ. KaÄibho Œnanda -pa-. Nikato Œnanda. KaÔissaho 
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Œnanda. TuÔÔho Œnanda. SantuÔÔho Œnanda. Bhaddo Œnanda. Subhaddo 
Œnanda upÈsako kÈla~kato paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ 
parikkhayÈ opapÈtiko tattha parinibbÈyÊ anÈvattidhammo tasmÈ lokÈ. (Sabbe 
ekagatikÈ kÈtabbÈ.) 

 ParopaÒÒÈsa Œnanda ÒÈtike upÈsakÈ kÈla~katÈ paÒcannaÑ 
orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ opapÈtikÈ tattha parinibbÈyino 
anÈvattidhammÈ tasmÈ lokÈ. SÈdhikanavuti Œnanda ÒÈtike upÈsakÈ 
kÈla~katÈ tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ rÈgadosamohÈnaÑ tanuttÈ 
sakadÈgÈmino sakideva imaÑ lokaÑ ÈgantvÈ dukkhassantaÑ karissanti. 
ChÈtirekÈni kho Œnanda paÒcasatÈni ÒÈtike upÈsakÈ kÈla~katÈ tiÓÓaÑ 
saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ sotÈpannÈ avinipÈtadhammÈ niyatÈ 
sambodhiparÈyaÓÈ. 

 AnacchariyaÑ kho panetaÑ Œnanda yaÑ manussabh|to kÈlaÑ kareyya, 
tasmiÑ tasmiÑ ce maÑ kÈla~kate upasa~kamitvÈ etamatthaÑ 
paÔipucchissatha, vihesÈpesÈ ŒÈnanda assa TathÈgatassa. TasmÈtihÈnanda 
dhammÈdÈsaÑ nÈma dhammapariyÈyaÑ desessÈmi, yena samannÈgato 
ariyasÈvako Èka~khamÈno attanÈva attÈnaÑ byÈkareyya “khÊÓanirayomhi 
khÊÓatiracchÈnayoni khÊÓapettivisayo khÊÓÈpÈyaduggativinipÈto, 
sotÈpannohamasmi avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyaÓo”. 

 Katamo ca so Œnanda dhammÈdÈso dhammapariyÈyo yena 
samannÈgato ariyasÈvako Èka~khamÈno attanÈva attÈnaÑ byÈkareyya 
“khÊÓanirayomhi khÊÓatiracchÈnayoni khÊÓapettivisayo 
khÊÓÈpÈyaduggativinipÈto, sotÈpannohamasmi avinipÈtadhammo niyato 
sambodhiparÈyaÓo”. 

 IdhÈnanda ariyasÈvako Buddhe aveccappasÈdena samannÈgato hoti 
“itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. 
Dhamme -pa-. SaÑghe -pa-. Ariyakantehi sÊlehi samannÈgato hoti 
akhaÓÉehi -pa- samÈdhisaÑvattanikehi. AyaÑ kho so Œnanda dhammÈdÈso 
dhammapariyÈyo yena samannÈgato ariyasÈvako Èka~khamÈno attanÈva 
attÈnaÑ byÈkareyya “khÊÓanirayomhi khÊÓatiracchÈnayoni 
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khÊÓapettivisayo khÊÓÈpÈyaduggativinipÈto, sotÈpannohamasmi 
avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyaÓo”ti.  . DasamaÑ. 

VeÄudvÈravaggo paÔhamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   RÈjÈ OgadhadÊghÈvu, SÈriputtÈpare duve. 
   ThapatÊ VeÄudvÈreyyÈ, GiÒjakÈvasathe tayoti. 

_____ 
 

2. RÈjakÈrÈmavagga 
 

1. SahassabhikkhunisaÑghasutta 

 1007. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati RÈjakÈrÈme. Atha 
kho sahassabhikkhunisaÑgho1 yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ 
ÔhitÈ kho tÈ bhikkhuniyo BhagavÈ etadavoca– 

 Cat|hi kho bhikkhuniyo dhammehi samannÈgato ariyasÈvako sotÈpanno 
hoti avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyaÓo. Katamehi cat|hi, idha 
bhikkhuniyo ariyasÈvako Buddhe aveccappasÈdena samannÈgato hoti “itipi 
so BhagavÈ -pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. Dhamme 
-pa-. SaÑghe -pa-. Ariyakantehi sÊlehi samannÈgato hoti akhaÓÉehi -pa- 
samÈdhisaÑvattanikehi. Imehi kho bhikkhuniyo cat|hi dhammehi 
samannÈgato ariyasÈvako sotÈpanno hoti avinipÈtadhammo niyato 
sambodhiparÈyaÓoti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. BrÈhmaÓasutta 

 1008. SÈvatthinidÈnaÑ. BrÈhmaÓÈ bhikkhave UdayagÈminiÑ nÈma 
paÔipadaÑ paÒÒapenti, te sÈvakÑ evaÑ samÈdapenti “ehi tvaÑ ambho 
purisa, kÈlasseva uÔÔhÈya pÈcÊnamukho yÈhi, so tvaÑ mÈ sobbhaÑ 
parivajjehi 
______________________________________________________________ 
 1. Sahasso bhikkhunisaÑgho (SÊ) 
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mÈ papÈtaÑ mÈ khÈÓuÑ mÈ kaÓÉakaÔhÈnaÑ1 mÈ candaniyaÑ mÈ oÄigallaÑ, 
yattha2 papateyyÈsi, tattheva maraÓaÑ ÈgameyyÈsi. EvaÑ tvaÑ ambho 
purisa kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjissasÊ”ti. 

 TaÑ kho panetaÑ bhikkhave brÈhmaÓÈnaÑ bÈlagamanametaÑ3 
m|ÄhagamanametaÑ, na nibbidÈya na virÈgÈya na nirodhÈya na upasamÈya 
na abhiÒÒÈya na sambodhÈya na nibbÈnÈya saÑvattati. AhaÒca kho 
bhikkhave ariyassa vinaye UdayagÈminiÑ paÔipadaÑ paÒÒÈpemi, yÈ 
ekantanibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya upasamÈya abhiÒÒÈya sambodhÈya 
nibbÈnÈya saÑvattati. 

 KatamÈ ca sÈ bhikkhave UdayagÈminÊ paÔipadÈ, yÈ ekantanibbidÈya 
-pa- nibbÈnÈya saÑvattati, idha bhikkhave ariyasÈvako Buddhe 
aveccappasÈdena samannÈgato hoti “itipi so BhagavÈ arahaÑ 
sammÈsambuddho -pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. 
Dhamme -pa-. SaÑghe -pa-. Ariyakantehi sÊlehi samannÈgato hoti 
akhaÓÉehi -pa- samÈdhisaÑvattanikehi. AyaÑ kho sÈ bhikkhave 
udayagÈminÊ paÔipadÈ ekantanibbidÈya -pa- nibbÈnÈya saÑvattatÊti.  . 
DutiyaÑ. 
 

3. Œnandattherasutta 

 1009. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ ca Œnando ÈyasmÈ ca SÈriputto 
SÈvatthiyaÑ viharanti Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho ÈyasmÈ 
SÈriputto sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yenÈyasmÈ Œnando 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ Œnandena saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho ÈyasmÈ SÈriputto ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca “katinaÑ 
kho Èvuso Œnanda dhammÈnaÑ pahÈnÈ, katinaÑ dhammÈnaÑ 
samannÈgamanahetu evamayaÑ pajÈ BhagavatÈ byÈkatÈ ‘sotÈpannÈ 
avinipÈtadhammÈ niyatÈ sambodhiparÈyaÓÈ’ti”. CatunnaÑ kho Èvuso 
dhammÈnaÑ pahÈnÈ catunnaÑ dhammÈnaÑ samannÈgamanahetu 
evamayaÑ pajÈ BhagavatÈ byÈkatÈ “sotÈpannÈ avinipÈtadhammÈ niyatÈ 
sambodhiparÈyaÓÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. KaÓÉakaÑ ÔhÈnaÑ (I, Ka) 2. Yattheva (SyÈ, KaÑ), yÈni vÈ (SÊ) 
 3. BÈlÈnaÑ gamanametaÑ (SÊ) 
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 KatamesaÑ catunnaÑ, yathÈr|pena kho Èvuso Buddhe appasÈdena 
samannÈgato assutavÈ puthujjano kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ 
duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati, tathÈr|passa Buddhe appasÈdo na 
hoti. YathÈr|pena ca kho Èvuso Buddhe aveccappasÈdena samannÈgato 
sutavÈ ariyasÈvako kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ 
upapajjati, tathÈr|passa Buddhe aveccappasÈdo hoti “itipi so BhagavÈ -pa- 
SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. 

 YathÈr|pena ca kho Èvuso dhamme appasÈdena samannÈgato assutavÈ 
puthujjano kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ 
nirayaÑ upapajjati, tathÈr|passa dhamme appasÈdo na hoti. YathÈr|pena ca 
kho Èvuso dhamme aveccappasÈdena samannÈgato sutavÈ ariyasÈvako 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati, 
tathÈr|passa dhamme aveccappasÈdo hoti “svÈkkhÈto BhagavatÈ dhammo 
-pa- viÒÒ|hÊ”ti. 

 YathÈr|pena ca kho Èvuso saÑghe appasÈdena samannÈgato assutavÈ 
puthujjano kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ 
nirayaÑ upapajjati, tathÈr|passa saÑghe appasÈdo na hoti. YathÈr|pena ca 
kho Èvuso saÑghe aveccappasÈdena samannÈgato sutavÈ ariyasÈvako 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati, 
tathÈr|passa saÑghe aveccappasÈdo hoti “suppaÔipanno Bhagavato 
sÈvakasaÑgho -pa- anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassÈ”ti. 

 YathÈr|pena ca kho Èvuso dussÊlyena samannÈgato assutavÈ puthujjano 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ 
upapajjati, tathÈr|passa dussÊlyaÑ na hoti. YathÈr|pehi ca kho Èvuso 
ariyakantehi sÊlehi samannÈgato sutavÈ ariyasÈvako kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati, tathÈr|pÈni ariyakantÈni sÊlÈni 
honti akhaÓÉÈni -pa- samÈdhisaÑvattanikÈni. ImesaÑ kho Èvuso catunnaÑ 
dhammÈnaÑ pahÈnÈ imesaÑ 
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catunnaÑ dhammÈnaÑ samannÈgamanahetu evamayaÑ pajÈ BhagavatÈ 
byÈkatÈ “sotÈpannÈ avinipÈtadhammÈ niyatÈ sambodhiparÈyaÓÈ”ti.  . 
TatiyaÑ. 
 

4. Duggatibhayasutta 

 1010. Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato ariyasÈvako 
sabbaduggatibhayaÑ samatikkanto hoti. Katamehi cat|hi, idha bhikkhave 
ariyasÈvako Buddhe aveccappasÈdena samannÈgato hoti “itipi so BhagavÈ 
-pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. Dhamme -pa-. SaÑghe 
-pa-. Ariyakantehi sÊlehi samannÈgato hoti akhaÓÉehi -pa- 
samÈdhisaÑvattanikehi. Imehi kho bhikkhave cat|hi dhammehi 
samannÈgato ariyasÈvako sabbaduggatibhayaÑ samatikkanto hotÊti.  . 
CatutthaÑ. 
 

5. DuggativinipÈtabhayasutta 

 1011. Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato ariyasÈvako 
sabbaduggativinipÈtabhayaÑ samatikkanto hoti. Katamehi cat|hi, idha 
bhikkhave ariyasÈvako Buddhe aveccappasÈdena samannÈgato hoti “itipi so 
BhagavÈ -pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. Dhamme -pa-. 
SaÑghe -pa-. Ariyakantehi sÊlehi samannÈgato hoti akhaÓÉehi -pa- 
samÈdhisaÑvattanikehi. Imehi kho bhikkhave cat|hi dhammehi 
samannÈgato ariyasÈvako sabbaduggativinipÈtabhayaÑ samatikkanto hotÊti.  
. PaÒcamaÑ. 
 

6. PaÔhamamittÈmaccasutta 

 1012. Ye te bhikkhave anukampeyyÈtha, ye ca sotabbaÑ maÒÒeyyuÑ 
mittÈ vÈ amaccÈ vÈ ÒÈtÊ vÈ sÈlohitÈ vÈ, te bhikkhave cat|su sotÈpattiya~gesu 
samÈdapetabbÈ nivesetabbÈ patiÔÔhÈpetabbÈ. Katamesu cat|su, Buddhe 
aveccappasÈde samÈdapetabbÈ nivesetabbÈ patiÔÔhÈpetabbÈ “itipi so BhagavÈ 
-pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. Dhamme -pa-. SaÑghe 
-pa-. Ariyakantesu sÊlesu samÈdapetabbÈ nivesetabbÈ patiÔÔhÈpetabbÈ 
akhaÓÉesu -pa- samÈdhisaÑvattanikesu. Ye te bhikkhave anukampeyyÈtha, 
ye ca sotabbaÑ maÒÒeyyuÑ mittÈ vÈ 
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amaccÈ vÈ ÒÈtÊ vÈ sÈlohitÈ vÈ, te bhikkhave imesu cat|su sotÈpattiya~gesu 
samÈdapetabbÈ nivesetabbÈ patiÔÔhÈpetabbÈti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. DutiyamittÈmaccasutta 

 1013. Ye te bhikkhave anukampeyyÈtha, ye ca sotabbaÑ maÒÒeyyuÑ 
mittÈ vÈ amaccÈ vÈ ÒÈtÊ vÈ sÈlohitÈ vÈ, te bhikkhave cat|su sotÈpattiya~gesu 
samÈdapetabbÈ nivesetabbÈ patiÔÔhÈpetabbÈ. Katamesu cat|su, Buddhe 
aveccappasÈde samÈdapetabbÈ nivesetabbÈ patiÔÔhÈpetabbÈ “itipi so BhagavÈ 
-pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. 

 SiyÈ bhikkhave catunnaÑ mahÈbh|tÈnaÑ aÒÒathattaÑ pathavÊdhÈtuyÈ 
ÈpodhÈtuyÈ tejodhÈtuyÈ vÈyodhÈtuyÈ, na tveva Buddhe aveccappasÈdena 
samannÈgatassa ariyasÈvakassa siyÈ aÒÒathattaÑ. TatridaÑ aÒÒathattaÑ, so 
vata Buddhe aveccappasÈdena samannÈgato ariyasÈvako nirayaÑ vÈ 
tiracchÈnayoniÑ vÈ pettivisayaÑ vÈ upapajjissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. 
Dhamme -pa-. SaÑghe -pa-. Ariyakantesu sÊlesu samÈdapetabbÈ nivesetabbÈ 
patiÔÔhÈpetabbÈ akhaÓÉesu -pa- samÈdhisaÑvattanikesu. SiyÈ bhikkhave 
catunnaÑ mahÈbh|tÈnaÑ aÒÒathattaÑ pathavÊdhÈtuyÈ ÈpodhÈtuyÈ 
tejodhÈtuyÈ vÈyodhÈtuyÈ, na tveva ariyakantehi sÊlehi samannÈgatassa 
ariyasÈvakassa siyÈ aÒÒathattaÑ. TatridaÑ aÒÒathattaÑ, so vata ariyakantehi 
sÊlehi samannÈgato ariyasÈvako nirayaÑ vÈ tiracchÈnayoniÑ vÈ 
pettivisayaÑ vÈ upapajjissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. Ye te bhikkhave 
anukampeyyÈtha, ye ca sotabbaÑ maÒÒeyyuÑ mittÈ vÈ amaccÈ vÈ ÒÈtÊ vÈ 
sÈlohitÈ vÈ, te bhikkhave imesu cat|su sotÈpattiya~gesu samÈdapetabbÈ 
nivesetabbÈ patiÔÔhÈpetabbÈti.  . SattamaÑ. 
 

8. PaÔhamadevacÈrikasutta 

 1014. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno seyyathÈpi 
nÈma balavÈ puriso samiÒjitaÑ vÈ bÈhaÑ pasÈreyya, pasÈritaÑ 
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vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya, evameva jetavane antarahito devesu TÈvatiÑsesu 
pÈturahosi. Atha kho sambahulÈ TÈvatiÑsakÈyikÈ devatÈyo yenÈyasmÈ 
MahÈmoggallÈno tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ 
MahÈmoggallÈnaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhaÑsu, ekamantaÑ ÔhitÈ kho 
tÈ devatÈyo ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno etadavoca– 

 SÈdhu kho Èvuso Buddhe aveccappasÈdena samannÈgamanaÑ hoti “itipi 
so BhagavÈ -pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. Buddhe 
aveccappasÈdena samannÈgamanahetu kho Èvuso evamidhekacce sattÈ 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti. SÈdhu kho 
Èvuso dhamme -pa-. SaÑghe -pa-. SÈdhu kho Èvuso ariyakantehi sÊlehi 
samannÈgamanaÑ hoti akhaÓÉehi -pa- samÈdhisaÑvattanikehi. Ariyakantehi 
sÊlehi samannÈgamanahetu kho Èvuso evamidhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjantÊti. 

 SÈdhu kho mÈrisa MoggallÈna, Buddhe aveccappasÈdena 
samannÈgamanaÑ hoti “itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ 
Buddho BhagavÈ”ti. Buddhe aveccappasÈdena samannÈgamanahetu kho 
mÈrisa MoggallÈna evamidhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti. SÈdhu kho mÈrisa MoggallÈna dhamme 
-pa-. SaÑghe -pa-. Ariyakantehi sÊlehi samannÈgamanaÑ hoti akhaÓÉehi 
-pa- samÈdhisaÑvattanikehi. Ariyakantehi sÊlehi samannÈgamanahetu kho 
mÈrisa MoggallÈna evamidhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjantÊti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. DutiyadevacÈrikasutta 

 1015. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno seyyathÈpi 
nÈma balavÈ puriso samiÒjitaÑ vÈ bÈhaÑ pasÈreyya, pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ 
samiÒjeyya, evameva jetavane antarahito devesu TÈvatiÑsesu pÈturahosi. 
Atha kho sambahulÈ TÈvatiÑsakÈyikÈ devatÈyo yenÈyasmÈ 
MahÈmoggallÈno tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ 
MahÈmoggallÈnaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhaÑsu, 
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ekamantaÑ ÔhitÈ kho tÈ devatÈyo yasmÈ MahÈmoggallÈno etadavoca– 

 SÈdhu kho Èvuso Buddhe aveccappasÈdena samannÈgamanaÑ hoti “itipi 
so BhagavÈ -pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. Buddhe 
aveccappasÈdena samannÈgamanahetu kho Èvuso evamidhekacce sattÈ 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapannÈ. SÈdhu kho 
Èvuso dhamme -pa-. SaÑghe -pa-. Ariyakantehi sÊlehi samannÈgamanaÑ 
hoti akhaÓÉeh -pa- samÈdhisaÑvattanikehi. Ariyakantehi sÊlehi 
samannÈgamanahetu kho Èvuso evamidhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapannÈti. 

 SÈdhu kho mÈrisa MoggallÈna, Buddhe aveccappasÈdena 
samannÈgamanaÑ hoti “itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ 
Buddho BhagavÈ”ti. Buddhe aveccappasÈdena samannÈgamanahetu kho 
mÈrisa MoggallÈna evamidhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapannÈ. SÈdhu kho mÈrisa MoggallÈna dhamme 
-pa-. SaÑghe -pa-. Ariyakantehi sÊlehi samannÈgamanaÑ hoti akhaÓÉehi 
-pa- samÈdhisaÑvattanikehi. Ariyakantehi sÊlehi samannÈgamanahetu kho 
mÈrisa MoggallÈna evamidhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapannÈti.  . NavamaÑ. 
 

10. TatiyadevacÈrikasutta 

 1016. Atha kho BhagavÈ seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso samiÒjitaÑ vÈ 
bÈhaÑ pasÈreyya, pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya, evameva jetavane 
antarahito devesu TÈvatiÑsesu pÈturahosi. Atha kho sambahulÈ 
TÈvatiÑsakÈyikÈ devatÈyo yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhaÑsu, ekamantaÑ 
ÔhitÈ kho tÈ devatÈyo BhagavÈ etadavoca– 

 SÈdhu kho Èvuso Buddhe aveccappasÈdena samannÈgamanaÑ hoti “itipi 
so BhagavÈ -pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti, Buddhe 
aveccappasÈdena samannÈgamanahetu kho Èvuso evamidhekacce sattÈ 
sotÈpannÈ avinipÈtadhammÈ niyatÈ sambodhiparÈyaÓÈ. SÈdhu kho 
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Èvuso dhamme -pa-. SaÑghe -pa-. Ariyakantehi sÊlehi samannÈgamanaÑ 
hoti akhaÓÉehi -pa- samÈdhisaÑvattanikehi. Ariyakantehi sÊlehi 
samannÈgamanahetu kho Èvuso evamidhekacce sattÈ sotÈpannÈ 
avinipÈtadhammÈ niyatÈ sambodhiparÈyaÓÈti. 

 SÈdhu kho mÈrisa Buddhe aveccappasÈdena samannÈgamanaÑ hoti 
“itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti, Buddhe 
aveccappasÈdena samannÈgamanahetu kho mÈrisa evamayaÑ pajÈ 
sotÈpannÈ avinipÈtadhammÈ niyatÈ sambodhiparÈyaÓÈ. SÈdhu kho mÈrisa 
dhamme -pa-. SaÑghe -pa-. Ariyakantehi sÊlehi samannÈgamanaÑ hoti 
akhaÓÉehi -pa- samÈdhisaÑvattanikehi. Ariyakantehi sÊlehi 
samannÈgamanahetu kho mÈrisa evamayaÑ pajÈ sotÈpannÈ 
avinipÈtadhammÈ niyatÈ sambodhiparÈyaÓÈti.  . DasamaÑ. 

RÈjakÈrÈmavaggo dutiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   SahassabrÈhmaÓÈnanda, Duggati apare duve. 
   MittÈmaccÈ duve vuttÈ, tayo ca DevacÈrikÈti. 

_____ 
 

3. SaraÓÈnivagga 
 

1. PaÔhamamahÈnÈmasutta 

 1017. 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 “idaÑ bhante Kapilavatthu iddhaÒceva phÊtaÒca bÈhujaÒÒaÑ 
ÈkiÓÓamanussaÑ sambÈdhaby|haÑ, so khvÈhaÑ bhante BhagavantaÑ vÈ 
payirupÈsitvÈ manobhÈvanÊye vÈ bhikkh| sÈyanhasamayaÑ KapilavatthuÑ 
pavisanto bhantenapi1 hatthinÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Vibbhantenapi (SÊ), bhamantenapi (Ka) 



322 MahÈvaggasaÑyuttapÈÄi  

 

samÈgacchÈmi, bhantenapi assena samÈgacchÈmi, bhantenapi rathena 
samÈgacchÈmi, bhantenapi sakaÔena samÈgacchÈmi, bhantenapi purisena 
samÈgacchÈmi. Tassa mayhaÑ bhante tasmiÑ samaye mussateva1 
BhagavantaÑ Èrabbha sati, mussati2 dhammaÑ Èrabbha sati, mussati 
saÑghaÑ Èrabbha sati. Tassa mayhaÑ bhante evaÑ hoti “imamhi cÈhaÑ 
samaye kÈlaÑ kareyyaÑ, kÈ mayhaÑ gati, ko abhisamparÈyo”ti. 

 MÈ bhÈyi MahÈnÈma, mÈ bhÈyi MahÈnÈma, apÈpakaÑ te maraÓaÑ 
bhavissati apÈpikÈ kÈlaÑkiriyÈ3. Yassa kassaci MahÈnÈma dÊgharattaÑ 
saddhÈparibhÈvitaÑ cittaÑ, sÊlaparibhÈvitaÑ cittaÑ, sutaparibhÈvitaÑ 
cittaÑ, cÈgaparibhÈvitaÑ cittaÑ, paÒÒÈparibhÈvitaÑ cittaÑ, tassa yo hi 
khvÈyaÑ kÈyo r|pÊ cÈtumahÈbh|tiko4 mÈtÈpettikasambhavo 
odanakummÈs|pacayo aniccucchÈdanaparimaddanabhedana-
viddhaÑsanadhammo. TaÑ idheva kÈkÈ vÈ khÈdanti, gijjhÈ vÈ khÈdanti, 
kulalÈ vÈ khÈdanti, sunakhÈ vÈ khÈdanti, si~gÈlÈ5 vÈ khÈdanti, vividhÈ vÈ 
pÈÓakajÈtÈ khÈdanti. YaÒca khvassa cittaÑ dÊgharattaÑ saddhÈparibhÈvitaÑ 
-pa- paÒÒÈparibhÈvitaÑ, taÑ uddhagÈmi hoti visesagÈmi. 

 SeyyathÈpi MahÈnÈma puriso sappikumbhaÑ vÈ telakumbhaÑ vÈ 
gambhÊraÑ udakarahadaÑ ogÈhitvÈ bhindeyya. Tatra yÈ assa sakkharÈ vÈ 
kaÔhalÈ6 vÈ, sÈ adhogÈmÊ assa. YaÒca khvassa tatra sappi vÈ telaÑ vÈ, taÑ 
uddhagÈmi assa visesagÈmi. Evameva kho MahÈnÈma yassa kassaci 
dÊgharattaÑ saddhÈparibhÈvitaÑ cittaÑ -pa- paÒÒÈparibhÈvitaÑ cittaÑ. 
Tassa yo hi khvÈyaÑ kÈyo r|pÊ cÈtumahÈbh|tiko mÈtÈpettikasambhavo 
odanakummÈs|pavacayo aniccucchÈdanaparimaddanabhedana-
viddhaÑsanadhammo. TaÑ idheva kÈkÈ vÈ khÈdanti, gijjhÈ vÈ khÈdanti, 
kulalÈ vÈ khÈdanti, sunakhÈ vÈ khÈdanti, si~gÈlÈ vÈ khÈdanti, vividhÈ vÈ 
pÈÓakajÈtÈ khÈdanti. YaÒca khvassa cittaÑ dÊgharattaÑ saddhÈparibhÈvitaÑ 
-pa- paÒÒÈparibhÈvitaÑ, taÑ uddhagÈmi hoti visesagÈmi. TuyhaÑ kho pana 
MahÈnÈma dÊgharattaÑ saddhÈparibhÈvitaÑ cittaÑ -pa- paÒÒÈparibhÈvitaÑ 
cittaÑ, mÈ bhÈyi 
______________________________________________________________ 
 1. Musateva (?) 2. Musati (?)  
 3. KÈlakiriyÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 4. CÈtummahÈbh|tiko (SÊ, SyÈ, KaÑ) 
 5. SigÈlÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 6. KathalÈ (I, Ka) 
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MahÈnÈma, mÈ bhÈyi MahÈnÈma, apÈpakaÑ te maraÓaÑ bhavissati apÈpikÈ 
kÈlaÑkiriyÈti. PaÔhamaÑ. 
 

2. DutiyamahÈnÈmasutta 

 1018. 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 “idaÑ bhante Kapilavatthu iddhaÒceva phÊtaÒca bÈhujaÒÒaÑ 
ÈkiÓÓamanussaÑ sambÈdhaby|haÑ, so khvÈhaÑ bhante BhagavantaÑ vÈ 
payirupÈsitvÈ manobhÈvanÊye vÈ bhikkh| sÈyanhasamayaÑ KapilavatthuÑ 
pavisanto bhantenapi hatthinÈ samÈgacchÈmi, bhantenapi assena 
samÈgacchÈmi, bhantenapi rathena samÈgacchÈmi, bhantenapi sakaÔena 
samÈgacchÈmi, bhantenapi purisena samÈgacchÈmi, tassa mayhaÑ bhante 
tasmiÑ samaye mussateva BhagavantaÑ Èrabbha sati, mussati dhammaÑ 
Èrabbha sati, mussati saÑghaÑ Èrabbha sati. Tassa mayhaÑ bhante evaÑ 
hoti “imamhi cÈhaÑ samaye kÈlaÑkareyyaÑ, kÈ mayhaÑ gati, ko 
abhisamparÈyo”ti. 

 MÈ bhÈyi MahÈnÈma, mÈ bhÈyi MahÈnÈma, apÈpakaÑ te maraÓaÑ 
bhavissati apÈpikÈ kÈlaÑkiriyÈ. Cat|hi kho MahÈnÈma dhammehi 
samannÈgato ariyasÈvako nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈro. 
Katamehi cat|hi, idha MahÈnÈma ariyasÈvako Buddhe aveccappasÈdena 
samannÈgato hoti “itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho 
BhagavÈ”ti. Dhamme -pa-. SaÑghe -pa-. Ariyakantehi sÊlehi samannÈgato 
hoti akhaÓÉehi -pa- samÈdhisaÑvattanikehi. 

 SeyyathÈpi MahÈnÈma rukkho pÈcÊnaninno pÈcÊnapoÓo pÈcÊnapabbhÈro, 
so m|lacchinno katamena papateyyÈti. Yena bhante ninno yena poÓo yena 
pabbhÈroti. Evameva kho MahÈnÈma imehi cat|hi dhammehi samannÈgato 
ariyasÈvako nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈroti. DutiyaÑ. 
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3. Godhasakkasutta 

 1019. KapilavatthunidÈnaÑ. Atha kho MahÈnÈmo Sakko yena GodhÈ 
Sakko tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ GodhaÑ SakkaÑ etadavoca “katihi1 
tvaÑ Godhe dhammehi samannÈgataÑ sotÈpannapuggalaÑ ÈjÈnÈsi 
avinipÈtadhammaÑ niyataÑ sambodhiparÈyaÓanti. 

 TÊhi khvÈhaÑ MahÈnÈma dhammehi samannÈgataÑ 
sotÈpannapuggalaÑ ÈjÈnÈmi avinipÈtadhammaÑ niyataÑ 
sambodhiparÈyaÓaÑ. Katamehi tÊhi, idha MahÈnÈma ariyasÈvako Buddhe 
aveccappasÈdena samannÈgato hoti “itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ 
devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. Dhamme -pa-. SaÑghe 
aveccappasÈdena samannÈgato hoti “suppaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho 
-pa- anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassÈ”ti. Imehi khvÈhaÑ MahÈnÈma tÊhi 
dhammehi samannÈgataÑ sotÈpannapuggalaÑ ÈjÈnÈmi avinipÈtadhammaÑ 
niyataÑ sambodhiparÈyaÓaÑ. 

 TvaÑ pana MahÈnÈma katihi dhammehi samannÈgataÑ 
sotÈpannapuggalaÑ ÈjÈnÈsi avinipÈtadhammaÑ niyataÑ 
sambodhiparÈyaÓanti. Cat|hi khvÈhaÑ Godhe dhammehi samannÈgataÑ 
sotÈpannapuggalaÑ ÈjÈnÈmi avinipÈtadhammaÑ niyataÑ 
sambodhiparÈyaÓaÑ. Katamehi cat|hi, idha Godhe ariyasÈvako Buddhe 
aveccappasÈdena samannÈgato hoti “itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ 
devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. Dhamme -pa-. SaÑghe -pa-. 
Ariyakantehi sÊlehi samannÈgato hoti akhaÓÉehi -pa- 
samÈdhisaÑvattanikehi. Imehi khvÈhaÑ Godhe cat|hi dhammehi 
samannÈgataÑ sotÈpannapuggalaÑ ÈjÈnÈmi avinipÈtadhammaÑ niyataÑ 
sambodhiparÈyaÓanti. 

 Œgamehi tvaÑ MahÈnÈma, Ègamehi tvaÑ MahÈnÈma, BhagavÈva etaÑ 
jÈneyya etehi dhammehi samannÈgataÑ vÈ asamannÈgataÑ vÈti, ÈyÈma 
Godhe, yena BhagavÈ tenupasa~kameyyÈma, upasa~kamitvÈ Bhagavato 
etamatthaÑ ÈrocessÈmÈti. Atha kho MahÈnÈmo Sakko GodhÈ ca Sakko yena 
BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinno kho MahÈnÈmo Sakko 
BhagavantaÑ etadavoca– 
______________________________________________________________ 
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 IdhÈhaÑ bhante yena GodhÈ Sakko tenupasa~kamiÑ, upasa~kamitvÈ 
GodhaÑ SakkaÑ etadavocaÑ “katihi tvaÑ Godhe dhammehi samannÈgataÑ 
sotÈpannapuggalaÑ ÈjÈnÈsi avinipÈtadhammaÑ niyataÑ 
sambodhiparÈyaÓaÑ”. EvaÑ vutte bante GodhÈ Sakko maÑ etadavoca– 

 TÊhi khvÈhaÑ MahÈnÈma dhammehi samannÈgataÑ 
sotÈpannapuggalaÑ ÈjÈnÈmi avinipÈtadhammaÑ niyataÑ 
sambodhiparÈyaÓaÑ. Katamehi tÊhi, idha MahÈnÈma ariyasÈvako Buddhe 
aveccappasÈdena samannÈgato hoti “itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ 
devamanussÈnaÑ Budho BhagavÈ”ti. Dhamme -pa-. SaÑghe 
aveccappasÈdena samannÈgato hoti “suppaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho 
-pa- anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassÈ”ti. Imehi khvÈhaÑ MahÈnÈma tÊhi 
dhammehi samannÈgataÑ sotÈpannapuggalaÑ ÈjÈnÈmi avinipÈtadhammaÑ 
niyataÑ sambodhiparÈyaÓaÑ. TvaÑ pana MahÈnÈma katamehi dhammehi 
samannÈgataÑ sotÈpannapuggalaÑ ÈjÈnÈsi avinipÈtadhammaÑ niyataÑ 
sambodhiparÈyaÓanti. 

 EvaÑ vuttÈhaÑ bhante GodhaÑ SakkaÑ etadavocaÑ “cat|hi khvÈhaÑ 
godhe dhammehi samannÈgataÑ sotÈpannapuggalaÑ ÈjÈnÈmi 
avinipÈtadhammaÑ niyataÑ sambodhiparÈyaÓaÑ. Katamehi cat|hi, idha 
Godhe ariyasÈvako Buddhe aveccappasÈdena samannÈgato hoti ‘itipi so 
BhagavÈ -pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ’ti. Dhamme -pa-. 
SaÑghe -pa-. Ariyakantehi sÊlehi samannÈgato hoti akhaÓÉehi -pa- 
samÈdhisaÑvattanikehi. Imehi khvÈhaÑ Godhe cat|hi dhammehi 
samannÈgataÑ sotÈpannapuggalaÑ ÈjÈnÈmi avinipÈtadhammaÑ niyataÑ 
sambodhiparÈyaÓan”ti. 

 EvaÑ vutte bhante GodhÈ Sakko maÑ etadavoca “Ègamehi tvaÑ 
MahÈnÈma, Ègamehi tvaÑ MahÈnÈma, BhagavÈva etaÑ jÈneyya etehi 
dhammehi samannÈgataÑ vÈ asamannÈgataÑ vÈ”ti, idha bhante kocideva 
dhammo samuppÈdo uppajjeyya, ekato assa BhagavÈ ekato bhikkhusaÑgho 
ca, yeneva BhagavÈ, tenevÈhaÑ assaÑ, evaÑ pasannaÑ maÑ bhante 
BhagavÈ dhÈretu, idha bhante kocideva Bhammo samuppÈdo uppajjeyya, 
ekato assa BhagavÈ, ekato bhikkhusaÑgho bhikkhunisaÑgho ca, yeneva 
BhagavÈ, tenevÈhaÑ assaÑ, evaÑ pasannaÑ maÑ bhante BhagavÈ dhÈretu. 
Idha bhante kocideva dhammo samuppÈdo uppajjeyya, ekato assa BhagavÈ, 
ekato  
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bhikkhusaÑgho bhikkhunisaÑgho ca upÈsakÈ ca, yeneva BhagavÈ, 
tenevÈhaÑ assaÑ, evaÑ pasannaÑ maÑ bhante BhagavÈ dhÈretu, idha 
bhante kocideva dhammo samuppÈdo uppajjeyya, ekato assa BhagavÈ, ekato 
bhikkhusaÑgho bhikkhunisaÑgho upÈsakÈ upÈsikÈyo ca, yeneva BhagavÈ, 
tenevÈhaÑ assaÑ, evaÑ pasannaÑ maÑ bhante BhagavÈ dhÈretu, idha 
bhante kocideva dhammo samuppÈdo uppajjeyya, ekato assa BhagavÈ, ekato 
bhikkhusaÑgho bhikkhunisaÑgho upÈsakÈ upÈsikÈyo sadevako ca loko 
samÈrako sabrahmako sassamaÓabrÈhmaÓÊ pajÈ sadevamanussÈ, yeneva 
BhagavÈ, tenevÈhaÑ assaÑ, evaÑ pasannaÑ maÑ bhante BhagavÈ 
dhÈret|ti. EvaÑvÈdÊ tvaÑ Godhe MahÈnÈmaÑ SakkaÑ kiÑ vadesÊti. 
EvaÑvÈdÈhaÑ bhante MahÈnÈmaÑ SakkaÑ na kiÒci vadÈmi aÒÒatra 
kalyÈÓÈ aÒÒatra kusalÈti. TatiyaÑ. 
 

4. PaÔhamasaraÓÈnisakkasutta 

 1020. KapilavatthunidÈnaÑ. Tena kho pana samayena SaraÓÈni1 Sakko 
kÈla~kato hoti, so BhagavatÈ byÈkato “sotÈpanno avinipÈtadhammo niyato 
sambodhiparÈyaÓo”ti. Tatra sudaÑ sambahulÈ SakkÈ sa~gamma 
samÈgamma ujjhÈyanti khÊyanti vipÈcenti “acchariyaÑ vata bho, abbhutaÑ 
vata bho, ettha dÈni ko na sotÈpanno bhavissati, yatra hi nÈma SaraÓÈni 
Sakko kÈla~kato, so BhagavatÈ byÈkato ‘sotÈpanno avinipÈtadhammo niyato 
sambodhiparÈyaÓo’ti. SaraÓÈni Sakko sikkhÈdubbalyamÈpÈdi, majjapÈnaÑ 
apÈyÊ”ti. 

 Atha kho MahÈnÈmo Sakko yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho MahÈnÈmo Sakko BhagavantaÑ etadavoca–idha bhante 
SaraÓÈni Sakko kÈla~kato, so BhagavatÈ byÈkato “sotÈpanno 
avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyaÓo”ti. Tatra sudaÑ bhante 
sambahulÈ SakkÈ sa~gamma samÈgamma ujjhÈyanti khÊyanti vipÈcenti 
“acchariyaÑvata bho, abbhutaÑ vata bho, ettha dÈni ko na sotÈpanno 
bhavissati, yatra hi nÈma SaraÓÈni Sakko kÈla~kato, so BhagavatÈ 
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byÈkato ‘sotÈpanno avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyaÓo’ti, SaraÓÈni 
Sakko sikkhÈdubbalyamÈpÈdi, majjapÈnaÑ apÈyÊ”ti. 

 Yo so MahÈnÈma dÊgharattaÑ upÈsako BuddhaÑ saraÓaÑ gato, 
dhammaÑ saraÓaÑ gato, saÑghaÑ saraÓaÑ gato, so kathaÑ vinipÈtaÑ 
gaccheyya. YaÑ hi taÑ MahÈnÈma sammÈ vadamÈno vadeyya “dÊgharattaÑ 
upÈsako BuddhaÑ saraÓaÑ gato, dhammaÑ saraÓaÑ gato, saÑghaÑ 
saraÓaÑ gato”ti. SaraÓÈni SakkaÑ sammÈ vadamÈno vadeyya, SaraÓÈni 
MahÈnÈma Sakko dÊgharattaÑ upÈsako BuddhaÑ saraÓaÑ gato, dhammaÑ 
saraÓaÑ gato, saÑghaÑ saraÓaÑ gato, so kathaÑ vinipÈtaÑ gaccheyya. 

 Idha MahÈnÈma ekacco puggalo Buddhe aveccappasÈdena samannÈgato 
hoti “itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. 
Dhamme -pa-. SaÑghe -pa- hÈsapaÒÒo, javanapaÒÒo, vimuttiyÈ ca 
samannÈgato, so ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ 
diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharati. Ayampi 
kho MahÈnÈma puggalo parimutto nirayÈ, parimutto tiracchÈnayoniyÈ, 
parimutto pettivisayÈ, parimutto apÈyaduggativinipÈtÈ. 

 Idha pana MahÈnÈma ekacco puggalo Buddhe aveccappasÈdena 
samannÈgato hoti “itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho 
BhagavÈ”ti. Dhamme -pa-. SaÑghe -pa- hÈsapaÒÒo, javanapaÒÒo, na ca 
vimuttiyÈ samannÈgato, so paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ 
parikkhayÈ opapÈtiko hoti tattha parinibbÈyÊ anÈvattidhammo tasmÈ1 lokÈ, 
ayampi kho MahÈnÈma puggalo parimutto nirayÈ, parimutto 
tiracchÈnayoniyÈ, parimutto pettivisayÈ, parimutto apÈyaduggativinipÈtÈ. 

 “Idha pana MahÈnÈma ekacco puggalo Buddhe aveccappasÈdena 
samannÈgato hoti Itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho 
BhagavÈ”ti. Dhamme -pa-. SaÑghe -pa- na hÈsapaÒÒo, na javanapaÒÒo, na 
ca vimuttiyÈ samannÈgato, so tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ 
rÈgadosamohÈnaÑ tanuttÈ sakadÈgÈmÊ hoti, sakideva imaÑ lokaÑ ÈgantvÈ 
dukkhassantaÑ 
______________________________________________________________ 
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karoti, ayampi kho MahÈnÈma puggalo parimutto nirayÈ, parimutto 
tiracchÈnayoniyÈ, parimutto pettivisayÈ, parimutto apÈyaduggativinipÈtÈ. 

 Idha pana MahÈnÈma ekacco puggalo Buddhe aveccappasÈdena 
samannÈgato hoti “itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho 
BhagavÈ”ti. Dhamme -pa-. SaÑghe -pa- na hÈsapaÒÒo, na javanapaÒÒo, na 
ca vimuttiyÈ samannÈgato, so tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ sotÈpanno 
hoti avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyaÓoti. Ayampi kho MahÈnÈma 
puggalo parimutto nirayÈ, parimutto tiracchÈnayoniyÈ, parimutto 
pettivisayÈ, parimutto apÈyaduggativinipÈtÈ. 

 Idha pana MahÈnÈma ekacco puggalo na heva kho Buddhe 
aveccappasÈdena samannÈgato hoti. Na dhamme -pa-. Na saÑghe -pa- na 
hÈsapaÒÒo, na javanapaÒÒo, na ca vimuttiyÈ samannÈgato. Api cassa ime 
dhammÈ honti saddhindriyaÑ vÊriyindriyaÑ satindriyaÑ samÈdhindriyaÑ 
paÒÒindriyaÑ, TathÈgatappaveditÈ cassa dhammÈ paÒÒÈya mattaso 
nijjhÈnaÑ khamanti, ayampi kho MahÈnÈma puggalo agantÈ nirayaÑ agantÈ 
tiracchÈnayoniÑ agantÈ pettivisayaÑ agantÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ. 

 Idha pana MahÈnÈma ekacco puggalo na heva kho Buddhe 
aveccappasÈdena samannÈgato hoti. Na dhamme -pa-. Na saÑghe -pa- na 
hÈsapaÒÒo, na javanapaÒÒo, na ca vimuttiyÈ samannÈgato. Api cassa ime 
dhammÈ honti saddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ. TathÈgate cassa 
saddhÈmattaÑ hoti pemamattaÑ. Ayampi kho MahÈnÈma puggalo agantÈ 
nirayaÑ agantÈ tiracchÈnayoniÑ agantÈ pettivisayaÑ agantÈ apÈyaÑ 
duggatiÑ vinipÈtaÑ. Ime cepi MahÈnÈma mahÈsÈlÈ subhÈsitaÑ dubbhÈsitaÑ 
ÈjÈneyyuÑ, imecÈhaÑ1 mahÈsÈle byÈkareyyaÑ “sotÈpannÈ 
avinipÈtadhammÈ niyatÈ sambodhiparÈyaÓÈ”ti, kima~gaÑ2 pana SaraÓÈniÑ 
SakkaÑ, SaraÓÈni MahÈnÈma Sakko maraÓakÈle sikkhaÑ samÈdiyÊti.  . 
CatutthaÑ. 
______________________________________________________________ 
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5. DutiyasaraÓÈnisakkasutta 

 1021. KapilavatthunidÈnaÑ. Tena kho pana samayena SaraÓÈni Sakko 
kÈla~kato hoti. So BhagavatÈ byÈkato “sotÈpanno avinipÈtadhammo niyato 
sambodhiparÈyaÓo”ti. Tatra sudaÑ sambahulÈ SakkÈ sa~gamma 
samÈgamma ujjhÈyanti khÊyanti vipÈcenti “acchariyaÑ vata bho, abbhutaÑ 
vata bho, ettha dÈni ko na sotÈpanno bhavissati, yatra hi nÈma SaraÓÈni 
Sakko kÈla~kato, so BhagavatÈ byÈkato ‘sotÈpanno avinipÈtadhammo niyato 
sambodhiparÈyaÓo’ti. SaraÓÈni Sakko sikkhÈya aparip|rakÈrÊ ahosÊ”ti. Atha 
kho MahÈnÈmo Sakko yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho 
MahÈnÈmo Sakko BhagavantaÑ etadavoca– 

 “Idha bhante SaraÓÈni Sakko kÈla~kato, so BhagavatÈ byÈkato 
‘sotÈpanno avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyaÓo’ti. Tatra sudaÑ 
bhante sambahulÈ SakkÈ sa~gamma samÈgamma ujjhÈyanti khÊyanti 
vipÈcenti ‘acchariyaÑ vata bho, abbhutaÑ vata bho, ettha dÈni ko na 
sotÈpanno bhavissati, yatra hi nÈma SaraÓÈni Sakko kÈla~kato, so BhagavatÈ 
byÈkato ‘sotÈpanno avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyaÓo’ti, SaraÓÈni 
Sakko sikkhÈya aparip|rakÈrÊ ahosÊ”ti. 

 Yo so MahÈnÈma dÊgharattaÑ upÈsako BuddhaÑ saraÓaÑ gato, 
dhammaÑ saraÓaÑ gato, saÑghaÑ saraÓaÑ gato, so kathaÑ vinipÈtaÑ 
gaccheyya. YaÑ hi taÑ MahÈnÈma sammÈ vadamÈno vadeyya “dÊgharattaÑ 
upÈsako BuddhaÑ saraÓaÑ gato, dhammaÑ saraÓaÑ gato, saÑghaÑ 
saraÓaÑ gato”. SaraÓÈniÑ SakkaÑ sammÈ vadamÈno vadeyya “SaraÓÈni 
MahÈnÈma Sakko dÊgharattaÑ upÈsako BuddhaÑ saraÓaÑ gato, dhammaÑ 
saraÓaÑ gato, saÑghaÑ saraÓaÑ gato, so kathaÑ vinipÈtaÑ gaccheyya”. 

 Idha MahÈnÈma ekacco puggalo Buddhe ekantagato hoti abhippasanno 
“itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. 
Dhamme -pa-. SaÑghe -pa- hÈsapaÒÒo, javanapaÒÒo, vimuttiyÈ ca 
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samannÈgato, so ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ 
diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharati, ayampi 
kho MahÈnÈma puggalo parimutto nirayÈ, parimutto tiracchÈnayoniyÈ, 
parimutto pettivisayÈ, parimutto apÈyaduggativinipÈtÈ. 

 Idha pana MahÈnÈma ekacco puggalo Buddhe ekantagato hoti 
abhippasanno “itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho 
BhagavÈ”ti. Dhamme -pa-. SaÑghe -pa- hÈsapaÒÒo, javanapaÒÒo, na ca 
vimuttiyÈ samannÈgato, so paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ 
parikkhayÈ antarÈparinibbÈyÊ hoti, upahaccaparinibbÈyÊ hoti, 
asa~khÈraparinibbÈyÊ hoti, sasa~khÈraparinibbÈyÊ hoti, uddhaÑsoto hoti 
akaniÔÔhagÈmÊ. Ayampi kho MahÈnÈma puggalo parimutto nirayÈ, parimutto 
tiracchÈnayoniyÈ, parimutto pettivisayÈ, parimutto apÈyaduggativinipÈtÈ. 

 Idha pana mahÈnÈma ekacco puggalo Buddhe ekantagato hoti 
abhippasanno “itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho 
BhagavÈ”ti. Dhamme -pa-. SaÑghe -pa- na hÈsapaÒÒo, na javanapaÒÒo, na 
ca vimuttiyÈ samannÈgato, so tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ 
rÈgadosamohÈnaÑ tanuttÈ sakadÈgÈmÊ hoti, sakideva imaÑ lokaÑ ÈgantvÈ 
dukkhassantaÑ karoti. Ayampi kho MahÈnÈma puggalo parimutto nirayÈ, 
parimutto tiracchÈnayoniyÈ, parimutto pettivisayÈ, parimutto 
apÈyaduggativinipÈtÈ. 

 Idha pana MahÈnÈma ekacco puggalo Buddhe ekantagato hoti 
abhippasanno “itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho 
BhagavÈ”ti. Dhamme -pa-. SaÑghe -pa- na hÈsapaÒÒo, na javanapaÒÒo, na 
ca vimuttiyÈ samannÈgato. So tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ sotÈpanno 
hoti avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyaÓo, ayampi kho MahÈnÈma 
puggalo parimutto nirayÈ, parimutto tiracchÈnayoniyÈ, parimutto 
pettivisayÈ, parimutto apÈyaduggativinipÈtÈ. 

 Idha pana MahÈnÈma ekacco puggalo na heva kho Buddhe ekantagato 
hoti abhippasanno -pa-. Na dhamme -pa-. Na saÑghe -pa- na hÈsapaÒÒo, na 
javanapaÒÒo, na ca vimuttiyÈ samannÈgato, api cassa ime dhammÈ honti 
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saddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ, TathÈgatappaveditÈ cassa dhammÈ 
paÒÒÈya mattaso nijjhÈnaÑ khamanti. Ayampi kho MahÈnÈma puggalo 
agantÈ nirayaÑ agantÈ tiracchÈnayoniÑ agantÈ pettivisayaÑ agantÈ apÈyaÑ 
duggatiÑ vinipÈtaÑ. 

 Idha pana MahÈnÈma ekacco puggalo na heva kho Buddhe ekantagato 
hoti abhippasanno. Na dhamme -pa-. Na saÑghe -pa- na hÈsapaÒÒo, na 
javanapaÒÒo, na ca vimuttiyÈ samannÈgato. Api cassa ime dhammÈ honti 
saddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ, tathÈgate cassa saddhÈmattaÑ hoti 
pemamattaÑ. Ayampi kho MahÈnÈma puggalo agantÈ nirayaÑ agantÈ 
tiracchÈnayoniÑ agantÈ pettivisayaÑ agantÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ. 

 SeyyathÈpi MahÈnÈma dukkhettaÑ dubbh|maÑ avihatakhÈÓukaÑ, 
bÊjÈni cassu khaÓÉÈni p|tÊni vÈtÈtapahatÈni asÈrÈdÈni asukhasayitÈni1, devo 
ca na sammÈ2 dhÈraÑ anuppaveccheyya, api nu tÈni bÊjÈni vuddhiÑ 
vur|ÄhiÑ vepullaÑ Èpajjeyyunti. No hetaÑ bhante. Evameva kho 
MahÈnÈma idha dhammo durakkhÈto3 hoti duppavedito aniyyÈniko 
anupasamasaÑvattaniko asammÈsambuddhappavedito. IdamahaÑ 
dukkhettasmiÑ vadÈmi, tasmiÑ ca dhamme sÈvako viharati 
dhammÈnudhammappaÔipanno sÈmÊcippaÔipanno anudhammacÈrÊ, 
idamahaÑ dubbÊjasmiÑ vadÈmi. 

 SeyyathÈpi MahÈnÈma sukhettaÑ subh|maÑ suvihatakhÈÓukaÑ, bÊjÈni 
cassu akhaÓÉÈni ap|tÊni avÈtÈtapahatÈni sÈrÈdÈni sukhasayitÈni, devo ca4 
sammÈ dhÈraÑ anuppaveccheyya. Api nu tÈni bÊjÈni vuddhiÑ vir|ÄhiÑ 
vepullaÑ Èpajjeyyunti. EvaÑ bhante. Evameva kho MahÈnÈma idha 
dhammo svÈkkhÈto hoti suppavedito niyyÈniko upasamasaÑvattaniko 
sammÈsambuddhappavedito, idamahaÑ sukhettasmiÑ vadÈmi, tasmiÑ ca 
dhamme sÈvako viharati dhammÈnudhammappaÔipanno sÈmÊcippaÔipanno 
anudhammacarÊ, idamahaÑ subÊjasmiÑ vadÈmi, kima~gaÑ pana SaraÓÈniÑ 
SakkaÑ, SaraÓÈni MahÈnÈma Sakko maraÓakÈle sikkhÈya parip|rakÈrÊ 
ahosÊti.  . PaÒcamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. AsukhÈpassayitÈni (Ka) 
 2. Devo pana sammÈ (SyÈ, KaÑ), devo na sammÈ (Ka) DÊ 2. 279 piÔÔhepi. 
 3. DvÈkkhÈto (I, Ka) 4. Devo cassa (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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6. PaÔhama-anÈthapiÓÉikasutta 

 1022. SÈvatthinidÈnaÑ. Tena kho pana samayena AnÈthapiÓÉiko 
gahapati ÈbÈdhiko hoti dukkhito bÈÄhagilÈno. Atha kho AnÈthapiÓÉiko 
gahapati aÒÒataraÑ purisaÑ Èmantesi “ehi tvaÑ ambho purisa yenÈyasmÈ 
SÈriputto tenupasa~kama, upasa~kamitvÈ mama vacanena Èyasmato 
SÈriputtassa pÈde sirasÈ vanda, anÈthapiÓÉiko bhante gahapati ÈbÈdhiko 
dukkhito bÈÄhagilÈno, so Èyasmato SÈriputtassa pÈde sirasÈ vandatÊ”ti, 
evaÒca vadehi “sÈdhu kira bhante ÈyasmÈ SÈriputto yena AnÈthapiÓÉikassa 
gahapatissa nivesanaÑ tenupasa~kamatu anukampaÑ upÈdÈyÈ”ti. 

 “EvaÑ bhante”ti kho so puriso AnÈthapiÓÉikassa gahapatissa paÔissutvÈ 
yenÈyasmÈ SÈriputto tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ 
SÈriputtaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho so puriso 
ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ etadavoca– 

 AnÈthipiÓÉiko bhante gahapati ÈbÈdhiko dukkhito bÈÄhagilÈno, so 
Èyasmato SÈriputtassa pÈde sirasÈ vandati, evaÒca vadati “sÈdhu kira bhante 
ÈyasmÈ SÈriputto yena AnÈthapiÓÉikassa gahapatissa nivesanaÑ 
tenupasa~kamatu anukampaÑ upÈdÈyÈ”ti. AdhivÈsesi kho ÈyasmÈ SÈriputto 
tuÓhÊbhÈvena. 

 Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya ÈyasmatÈ Œnandena pacchÈsamaÓena yena 
AnÈthapiÓÉikassa gahapatissa nivesanaÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
paÒÒatte Èsane nisÊdi, nisajja kho ÈyasmÈ SÈriputto AnÈthapiÓÉikaÑ 
gahapatiÑ etadavoca “kacci te gahapati khamanÊyaÑ, kacci yÈpanÊyaÑ, 
kacci dukkhÈ vedanÈ paÔikkamanti, no abhikkamanti, paÔikkamosÈnaÑ 
paÒÒÈyati, no abhikkamo”ti. Na me bhante khamanÊyaÑ, na yÈpanÊyaÑ, 
bÈÄhÈ me dukkhÈ vedanÈ abhikkamanti, no paÔikkamanti, abhikkamosÈnaÑ 
paÒÒÈyati, no paÔikkamoti. 

 YathÈr|pena kho gahapati Buddhe appasÈdena samannÈgato assutavÈ 
puthujjano kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ 
nirayaÑ 
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upapajjati, tathÈr|po te Buddhe appasÈdo natthi, atthi ca kho te gahapati 
Buddhe aveccappasÈdo “itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ 
Buddho BhagavÈ”ti, taÒca pana te Buddhe aveccappasÈdaÑ attani 
samanupassato ÔhÈnaso vedanÈ paÔippassambheyya. 

 YathÈr|pena kho gahapati dhamme appasÈdena samannÈgato assutavÈ 
puthujjano kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ 
nirayaÑ upapajjati, tathÈr|po te dhamme appasÈdo natthi, atthi ca kho te 
gahapati dhamme aveccappasÈdo “svÈkkhÈto BhagavatÈ dhammo -pa- 
paccattaÑ veditabbo viÒÒ|hÊ”ti, taÒca pana te dhamme aveccappasÈdaÑ 
attani samanupassato ÔhÈnaso vedanÈ paÔippassambheyya. 

 YathÈr|pena kho gahapati saÑghe appasÈdena samannÈgato assutavÈ 
puthujjano kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ 
nirayaÑ upapajjati, tathÈr|po te saÑghe appasÈdo natthi, atthi ca kho te 
gahapati saÑghe aveccappasÈdo “suppaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho 
-pa- anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassÈ”ti, taÒca pana te saÑghe 
aveccappasÈdaÑ attani samanupassato ÔhÈnaso vedanÈ paÔippassambheyya. 

 YathÈr|pena kho gahapati dussÊlyena samannÈgato assutavÈ puthujjano 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ 
upapajjati, tathÈr|paÑ te dussÊlyaÑ natthi. Atthi ca kho te gahapati 
ariyakantÈni sÊlÈni -pa- samÈdhisaÑvattanikÈni, tÈni ca pana te ariyakantÈni 
sÊlÈni attani samanupassato ÔhÈnaso vedanÈ paÔippassambheyya. 

 YathÈr|pÈya kho gahapati micchÈdiÔÔhiyÈ samannÈgato assutavÈ 
puthujjano kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ 
nirayaÑ upapajjati, tathÈr|pÈ te micchÈdiÔÔhi natthi. Atthi ca kho te gahapati 
sammÈdiÔÔhi, taÒca pana sammÈdiÔÔhiÑ attani samanupassato ÔhÈnaso vedanÈ 
paÔippassambheyya. 

 YathÈr|pena kho gahapati micchÈsa~kappena samannÈgato assutavÈ 
puthujjano kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ 
nirayaÑ 
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upapajjati, tathÈr|po te micchÈsa~kappo natthi. Atthi ca kho te gahapati 
sammÈsa~kappo, taÒca pana te sammÈsa~kappaÑ attani samanupassato 
ÔhÈnaso vedanÈ paÔippassambheyya. 

 YathÈr|pÈya kho gahapati micchÈvÈcÈya samannÈgato assutavÈ 
puthujjano kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ 
nirayaÑ upapajjati, tathÈr|pÈ te micchÈvÈcÈ natthi. Atthi ca kho te gahapati 
sammÈvÈcÈ, taÒca pana te sammÈvÈcaÑ attani samanupassato ÔhÈnaso 
vedanÈ paÔippassambheyya. 

 YathÈr|pena kho gahapati micchÈkammantena samannÈgato assutavÈ 
puthujjano kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ 
nirayaÑ upapajjati, tathÈr|po te micchÈkammanto natthi. Atthi ca kho te 
gahapati sammÈkammanto, taÒca pana te sammÈkammantaÑ attani 
samanupassato ÔhÈnaso vedanÈ paÔippassambheyya. 

 YathÈr|pena kho gahapati micchÈ-ÈjÊvena samannÈgato assutavÈ 
puthujjano kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ 
nirayaÑ upapajjati, tathÈr|po te micchÈ-ÈjÊvo natthi. Atthi ca kho te 
gahapati sammÈ-ÈjÊvo, taÒca pana te sammÈ-ÈjÊvaÑ attani samanupassato 
ÔhÈnaso vedanÈ paÔippassambheyya. 

 YathÈr|pena kho gahapati micchÈvÈyÈmena samannÈgato assutavÈ 
puthujjano kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ 
nirayaÑ upapajjati, tathÈr|po te micchÈvÈyÈmo natthi. Atthi ca kho te 
gahapati sammÈvÈyÈmo, taÒca pana te sammÈvÈyÈmaÑ attani 
samanupassato ÔhÈnaso vedanÈ paÔippassambheyya. 

 YathÈr|pena kho gahapati micchÈsatiyÈ samannÈgato assutavÈ 
puthujjano kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ 
nirayaÑ upapajjati, tathÈr|pÈ te micchÈsati natthi. Atthi ca kho te gahapati 
sammÈsati, taÒca pana te sammÈsatiÑ attani samanupassato ÔhÈnaso vedanÈ 
paÔippassambheyya. 

 YathÈr|pena kho gahapati micchÈsamÈdhinÈ samannÈgato assutavÈ 
puthujjano kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ 
nirayaÑ 
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upapajjati, tathÈr|po te micchÈsamÈdhi natthi. Atthi ca kho te gahapati 
sammÈsamÈdhi, taÒca pana te sammÈsamÈdhiÑ attani samanupassato 
ÔhÈnaso vedanÈ paÔippassambheyya. 

 YathÈr|pena kho gahapati micchÈÒÈÓena samannÈgato assutavÈ 
puthujjano kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ 
nirayaÑ upapajjati, tathÈr|paÑ te micchÈÒÈÓaÑ natthi. Atthi ca kho te 
gahapati sammÈÒÈÓaÑ, taÒca pana te sammÈÒÈÓaÑ attani samanupassato 
ÔhÈnaso vedanÈ paÔippassambheyya. 

 YathÈr|pÈya kho gahapati micchÈvimuttiyÈ samannÈgato assutavÈ 
puthujjano kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ 
nirayaÑ upapajjati, tathÈr|pÈ te micchÈvimutti natthi. Atthi ca kho te 
gahapati sammÈvimutti, taÒca pana te sammÈvimuttiÑ attani samanupassato 
ÔhÈnaso vedanÈ paÔippassambheyyÈti. 

 Atha kho AnÈthapiÓÉikassa gahapatissa ÔhÈnaso vedanÈ 
paÔippassambhiÑsu. Atha kho AnÈthapiÓÉiko gahapati ÈyasmantaÒca 
SÈriputtaÑ ÈyasmantaÒca ŒnandaÑ sakeneva thÈlipÈkena parivisi. Atha kho 
AnÈthapiÓÉiko gahapati ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ bhuttÈviÑ onÊtapattapÈÓiÑ 
aÒÒataraÑ nÊcÈsanaÑ gahetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho 
AnÈthapiÓÉikaÑ gahapatiÑ ÈyasmÈ SÈriputto imÈhi gÈthÈhi anumodi– 

   “Yassa saddhÈ TathÈgate, acalÈ suppatiÔÔhitÈ. 
   SÊlaÒca yassa kalyÈÓaÑ, ariyakantaÑ pasaÑsitaÑ. 

   SaÑghe pasÈdo yassatthi, ujubh|taÒca dassanaÑ. 
   Adaliddoti1 taÑ Èhu, amoghaÑ tassa jÊvitaÑ. 

   TasmÈ saddhaÒca sÊlaÒca, pasÈdaÑ dhammadassanaÑ. 
   AnuyuÒjetha medhÈvÊ, saraÑ BuddhÈnasÈsanan”ti. 

 Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto AnÈthapiÓÉikaÑ gahapatiÑ imÈhi gÈthÈhi 
anumoditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi. 
______________________________________________________________ 
 1. AdaÄiddoti (SÊ, SyÈ, KaÑ) 



336 MahÈvaggasaÑyuttapÈÄi  

 

 Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho 
ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ BhagavÈ etadavoca “handa kuto nu tvaÑ Œnanda 
Ègacchasi divÈ divassÈti. ŒyasmatÈ bhante SÈriputtena AnÈthapiÓÉiko 
gahapati iminÈ ca iminÈ ca ovÈdena ovaditoti. PaÓÉito Œnanda SÈriputto, 
mahÈpaÒÒo Œnanda SÈriputto, yatra hi nÈma cattÈri sotÈpattiya~gÈni 
dasahÈkÈrehi vibhajissatÊ”ti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. Dutiya-anÈthapiÓÉikasutta 

 1023. SÈvatthinidÈnaÑ. Tena kho pana samayena AnÈthapiÓÉiko 
gahapati ÈbÈdhiko hoti dukkhito bÈÄhagilÈno. Atha kho AnÈthapiÓÉiko 
gahapati aÒÒataraÑ purisaÑ Èmantesi “ehi tvaÑ ambho purisa, yenÈyasmÈ 
Œnando tenupasa~kama, upasa~kamitvÈ mama vacanena Èyasmato 
Œnandassa pÈde sirasÈ vanda, AnÈthapiÓÉiko bhante gahapati ÈbÈdhiko 
dukkhito bÈÄhagilÈno, so Èyasmato Œnandassa pÈde sirasÈ vandatÊti, evaÒca 
vadehi ‘sÈdhu kira bhante ÈyasmÈ Œnando yena AnÈthapiÓÉikassa 
gahapatissa nivesanaÑ tenupasa~kamatu, anukampaÑ upÈdÈyÈ’ti”. 

 “EvaÑ bhante”ti kho so puriso AnÈthapiÓÉikassa gahapatissa paÔissutvÈ 
yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmÈntaÑ ŒnandaÑ 
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho so puriso 
ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca “anÈthapiÓÉiko bhante gahapati ÈbÈdhiko 
dukkhito bÈÄhagilÈno, so Èyasmato Œnandassa pÈde sirasÈ vandati, evaÒca 
vadati ‘sÈdhu kira bhante ÈyasmÈ Œnando yena AnÈthapiÓÉikassa 
gahapatissa nivesanaÑ tenupasa~kamatu anukampaÑ upÈdÈyÈ’ti”. 
AdhivÈsesi kho ÈyasmÈ Œnando tuÓhÊbhÈvena. 

 Atha kho ÈyasmÈ Œnando pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya yena AnÈthapiÓÉikassa gahapatissa nivesanaÑ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi, nisajja kho ÈyasmÈ 
Œnando 
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AnÈthapiÓÉikaÑ gahapatiÑ etadavoca “kacci te gahapati khamanÊyaÑ, kacci 
yÈpanÊyaÑ, kacci dukkhÈ vedanÈ paÔikkamanti, no abhikkamanti, 
paÔikkamosÈnaÑ paÒÒÈyati, no abhikkamo”ti. Na me bhante khamanÊyaÑ, 
na yÈpanÊyaÑ, bÈÄhÈ me dukkhÈ vedanÈ abhikkamanti, no paÔikkamanti, 
abhikkamosÈnaÑ paÒÒÈyati, no paÔikkamoti. 

 Cat|hi kho gahapati dhammehi samannÈgatassa assutavato 
puthujjanassa hoti uttÈso, hoti chambhitattaÑ, hoti samparÈyikaÑ 
maraÓabhayaÑ. Katamehi cat|hi, idha gahapati assutavÈ puthujjano Buddhe 
appasÈdena samannÈgato hoti, taÒca panassa Buddhe appasÈdaÑ attani 
samanupassato hoti uttÈso, hoti chambhitattaÑ, hoti samparÈyikaÑ 
maraÓabhayaÑ. 

 Puna caparaÑ gahapati assutavÈ puthujjano dhamme appasÈdena 
samannÈgato hoti, taÒca panassa dhamme appasÈdaÑ attani samanupassato 
hoti uttÈso, hoti chambhitattaÑ, hoti samparÈyikaÑ maraÓabhayaÑ. 

 Puna caparaÑ gahapati assutavÈ puthujjano saÑghe appasÈdena 
samannÈgato hoti, taÒca panassa saÑghe appasÈdaÑ attani samanupassato 
hoti uttÈso, hoti chambhitattaÑ, hoti samparÈyikaÑ maraÓabhayaÑ. 

 Puna caparaÑ gahapati assutavÈ puthujjano dussÊlyena samannÈgato 
hoti, taÒca panassa dussÊlyaÑ attani samanupassato hoti uttÈso, hoti 
chambhitattaÑ, hoti samparÈyikaÑ maraÓabhayaÑ. Imehi kho gahapati 
cat|hi dhammehi samannÈgatassa assutavato puthujjanassa hoti uttÈso, hoti 
chambhitattaÑ, hoti samparÈyikaÑ maraÓabhayaÑ. 

 Cat|hi kho gahapati dhammehi samannÈgatassa sutavato ariyasÈvakassa 
na hoti uttÈso, na hoti chambhitattaÑ, na hoti samparÈyikaÑ 
maraÓabhayaÑ. Katamehi cat|hi, idha gahapati sutavÈ ariyasÈvako Buddhe 
aveccappasÈdena samannÈgato hoti “itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ 
devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti, taÒca panassa Buddhe 
aveccappasÈdaÑ attani samanupassato na hoti uttÈso, na hoti 
chambhitattaÑ, na hoti samparÈyikaÑ maraÓabhayaÑ. 

 Puna caparaÑ gahapati sutavÈ ariyasÈvako dhamme aveccappasÈdena 
samannÈgato hoti “svÈkkhÈto BhagavatÈ dhammo -pa- paccattaÑ 
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veditabbo viÒÒ|hÊ”ti, taÒca panassa dhamme aveccappasÈdaÑ attani 
samanupassato na hoti uttÈso, na hoti chambhitattaÑ, na hoti samparÈyikaÑ 
maraÓabhayaÑ. 

 Puna caparaÑ gahapati sutavÈ ariyasÈvako saÑghe aveccappasÈdena 
samannÈgato hoti “suppaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho -pa- anuttaraÑ 
puÒÒakkhettaÑ lokassÈ”ti. TaÒca panassa saÑghe aveccappasÈdaÑ attani 
samanupassato na hoti uttÈso, na hoti chambhitattaÑ, na hoti samparÈyikaÑ 
maraÓabhayaÑ. 

 Puna caparaÑ gahapati sutavÈ ariyasÈvako ariyakantehi sÊlehi 
samannÈgato hoti akhaÓÉehi -pa- samÈdhisaÑvattanikehi, tÈni ca panassa 
ariyakantÈni sÊlÈni attani samanupassato na hoti uttÈso, na hoti 
chambhitattaÑ, na hoti samparÈyikaÑ maraÓabhayaÑ. Imehi kho gahapati 
cat|hi dhammehi samannÈgatassa sutavato ariyasÈvakassa na hoti uttÈso, na 
hoti chambhitattaÑ, na hoti samparÈyikaÑ maraÓabhayanti. 

 NÈhaÑ bhante Œnanda bhÈyÈmi, kyÈhaÑ bhÈyissÈmi. AhaÑ hi bhante 
Buddhe aveccappasÈdena samannÈgato homi “itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ 
devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. Dhamme -pa-. SaÑghe 
aveccappasÈdena samannÈgato homi “suppaÔipanno Bhagavato 
sÈvakasaÑgho -pa- anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassÈ”ti, yÈni cimÈni bhante 
BhagavatÈ gihisÈmÊcikÈni sikkhÈpadÈni desitÈni, nÈhaÑ tesaÑ kiÒci attani 
khaÓÉaÑ samanupassÈmÊti. LÈbhÈ te gahapati, suladdhaÑ te gahapati, 
sotÈpattiphalaÑ tayÈ gahapati byÈkatanti.  . SattamaÑ. 
 

8. PaÔhamabhayaver|pasantasutta 

 1024. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinnaÑ kho AnÈthapiÓÉikaÑ 
gahapatiÑ BhagavÈ etadavoca–yato kho gahapati ariyasÈvakassa paÒca 
bhayÈni verÈni v|pasantÈni ca honti, cat|hi ca sotÈpattiya~gehi samannÈgato 
hoti, ariyo cassa ÒÈyo paÒÒÈya sudiÔÔho hoti suppaÔividdho, so Èka~khamÈno 
attanÈva attÈnaÑ byÈkareyya, khÊÓanirayomhi 
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khÊÓatiracchÈnayoni1 khÊÓÈpettivisayo khÊÓÈpÈyaduggativinipÈto, 
sotÈpannohamasmi avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyaÓo. 

 KatamÈni paÒca bhayÈni verÈni v|pasantÈni honti, yaÑ gahapati 
pÈÓÈtipÈtÊ pÈÓÈtipÈtappaccayÈ diÔÔhadhammikampi bhayaÑ veraÑ pasavati, 
samparÈyikampi bhayaÑ veraÑ pasavati, cetasikampi dukkhaÑ 
domanassaÑ paÔisaÑvediyati. PÈÓÈtipÈtÈ paÔiviratassa evaÑ taÑ bhayaÑ 
veraÑ v|pasantaÑ hoti. YaÑ gahapati adinnÈdÈyÊ -pa-. YaÑ gahapati 
kÈmesumicchÈcÈrÊ -pa-. YaÑ gahapati musÈvÈdÊ -pa-. YaÑ gahapati 
surÈmerayamajjappamÈdaÔÔhÈyÊ surÈmerayamajjappamÈdaÔÔhÈnappaccayÈ 
diÔÔhadhammikampi bhayaÑ veraÑ pasavati, samparÈyikampi bhayaÑ 
veraÑ pasavati, cetasikampi dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvediyati, 
surÈmerayamajjappamÈdaÔÔhÈnÈ paÔiviratassa evaÑ taÑ bhayaÑ veraÑ 
v|pasantaÑ hoti. ImÈni paÒca bhayÈni verÈni v|pasantÈni honti. 

 Katamehi cat|hi sotÈpattiya~gehi samannÈgato hoti, idha gahapati 
ariyasÈvako Buddhe aveccappasÈdena samannÈgato hoti “itipi so BhagavÈ 
-pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. Dhamme -pa-. SaÑghe 
-pa-. Ariyakantehi sÊlehi samannÈgato hoti akhaÓÉehi -pa- 
samÈdhisaÑvattanikehi. Imehi cat|hi sotÈpattiya~gehi samannÈgato hoti. 

 Katamo cassa ariyo ÒÈyo paÒÒÈya sudiÔÔho hoti suppaÔividdho, idha 
gahapati ariyasÈvako paÔiccasamuppÈdaÒÒeva sÈdhukaÑ yoniso manasi 
karoti “iti imasmiÑ sati idaÑ hoti, imassuppÈdÈ idaÑ uppajjati. Iti imasmiÑ 
asati idaÑ na hoti, imassa nirodhÈ idaÑ nirujjhati, yadidaÑ avijjÈpaccayÈ 
sa~khÈrÈ, sa~khÈrapaccayÈ viÒÒÈÓaÑ -pa- evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa samudayo hoti. AvijjÈya tveva asesavirÈganirodhÈ 
sa~khÈranirodho -pa- evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho 
hoti. Ayamassa ariyo ÒÈyo paÒÒÈya sudiÔÔho hoti suppaÔividdho. 

 Yato kho gahapati ariyasÈvakassa imÈni paÒca bhayÈni verÈni 
v|pasantÈni honti, imehi cat|hi sotÈpattiya~gehi samannÈgato hoti, 
ayaÒcassa ariyo ÒÈyo paÒÒÈya sudiÔÔho hoti 
______________________________________________________________ 
 1. KhÊÓatiracchÈnayoniyo (sabbattha) 
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suppaÔividdho, so Èka~khamÈno attanÈva attÈnaÑ byÈkareyya 
“khÊÓanirayomhi khÊÓatiracchÈnayoni khÊÓapettivisayo 
khÊÓÈpÈyaduggativinipÈto, sotÈpannohamasmi avinipÈtadhammo niyato 
sambodhiparÈyaÓo”ti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. Dutiyabhayaver|pasantasutta 

 1025. SÈvatthinidÈnaÑ -pa-. Yato kho bhikkhave ariyasÈvakassa imÈni 
paÒca bhayÈni verÈni v|pasantÈni honti, imehi cat|hi sotÈpattiya~gehi 
samannÈgato hoti, ayaÒcassa ariyo ÒÈyo paÒÒÈya sudiÔÔho hoti 
suppaÔividdho, so Èka~khamÈno attanÈva attÈnaÑ byÈkareyya 
“khÊÓanirayomhi khÊÓatiracchÈnayoni khÊÓapettivisayo 
khÊÓÈpÈyaduggativinipÈto, sotÈpannohamasmi avinipÈtadhammo niyato 
sambodhiparÈyaÓo”ti.  . NavamaÑ. 
 

10. Nandakalicchavisutta 

 1026. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati MahÈvane 
k|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Atha kho Nandako licchÈvimahÈmatto yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinnaÑ kho NandakaÑ LicchavimahÈmattaÑ BhagavÈ 
etadavoca– 

 Cat|hi kho Nandaka dhammehi samannÈgato ariyasÈvako sotÈpanno 
hoti avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyaÓo. Katamehi cat|hi, idha 
Nandaka ariyasÈvako Buddhe aveccappasÈdena samannÈgato hoti “itipi so 
BhagavÈ -pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. Dhamme -pa-. 
SaÑghe -pa-. Ariyakantehi sÊlehi samannÈgato hoti akhaÓÉehi -pa- 
samÈdhisaÑvattanikehi. Imehi kho Nandaka cat|hi dhammehi samannÈgato 
ariyasÈvako sotÈpanno hoti avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyaÓo. 

 Imehi ca pana Nandaka cat|hi dhammehi samannÈgato ariyasÈvako 
ÈyunÈ saÑyutto hoti dibbenapi mÈnusenapi, vaÓÓena saÑyutto hoti 
dibbenapi mÈnusenapi, sukhena saÑyutto hoti dibbenapi mÈnusenapi, 
yasena saÑyutto hoti dibbenapi mÈnusenapi, Èdhipateyyena saÑyutto hoti 
dibbenapi mÈnusenapi. TaÑ kho panÈhaÑ 
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Nandaka nÈÒÒassa samaÓassa vÈ brÈhmaÓassa vÈ sutvÈ vadÈmi, api ca 
yadeva mayÈ sÈmaÑ ÒÈtaÑ sÈmaÑ diÔÔhaÑ sÈmaÑ viditaÑ, tadevÈhaÑ 
vadÈmÊti. 

 EvaÑ vutte aÒÒataro puriso NandakaÑ LicchavimahÈmattaÑ etadavoca 
“nahÈnakÈlo bhante”ti. AlaÑ dÈni bhaÓe etena bÈhirena nahÈnena, alamidaÑ 
ajjhattaÑ nahÈnaÑ bhavissati yadidaÑ Bhagavati pasÈdoti.  . DasamaÑ. 

SaraÓÈnivaggo tatiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   MahÈnÈmena dve vuttÈ, GodhÈ ca SaraÓÈ duve. 
   Duve AnÈthapiÓÉikÈ, duve Verabhayena ca. 
   LicchavÊ dasamo vutto, vaggo tena pavuccatÊti. 

_____ 
 

4. PuÒÒÈbhisandavagga 
 

1. PaÔhamapuÒÒÈbhisandasutta 

 1027. SÈvatthinidÈnaÑ. CattÈrome bhikkhave puÒÒÈbhisandÈ 
kusalÈbhisandÈ sukhassÈhÈrÈ. Katame cattÈro, idha bhikkhave ariyasÈvako 
Buddhe aveccappasÈdena samannÈgato hoti “itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ 
devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti, ayaÑ paÔhamo puÒÒÈbhisando 
kusalÈbhisando sukhassÈhÈro. 

 Puna caparaÑ bhikkhave ariyasÈvako dhamme aveccappasÈdena 
samannÈgato hoti “svÈkkhÈto BhagavatÈ dhammo -pa- paccattaÑ veditabbo 
viÒÒ|hÊ”ti, ayaÑ dutiyo puÒÒÈbhisando kusalÈbhisando sukhassÈhÈro. 

 Puna caparaÑ bhikkhave ariyasÈvako saÑghe aveccappasÈdena 
samannÈgato hoti “suppaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho -pa- anuttaraÑ 
puÒÒakkhettaÑ lokassÈ”ti, ayaÑ tatiyo puÒÒÈbhisando kusalÈbhisando 
sukhassÈhÈro. 
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 Puna caparaÑ bhikkhave ariyasÈvako ariyakantehi sÊlehi samannÈgato 
hoti akhaÓÉehi -pa- samÈdhisaÑvattanikehi, ayaÑ catuttho puÒÒÈbhisando 
kusalÈbhisando sukhassÈhÈro. Ime kho bhikkhave cattÈro puÒÒÈbhisandÈ 
kusalÈbhisandÈ sukhassÈhÈrÈti. 
 

2. DutiyapuÒÒÈbhisandasutta 

 1028. CattÈrome bhikkhave puÒÒÈbhisandÈ kusalÈbhisandÈ 
sukhassÈhÈrÈ. Katame cattÈro, idha bhikkhave ariyasÈvako Buddhe 
aveccappasÈdena samannÈgato hoti “itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ 
devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti, ayaÑ paÔhamo puÒÒÈbhisando 
kusalÈbhisando sukhassÈhÈro. 

 Puna caparaÑ bhikkhave ariyasÈvako dhamme -pa-. SaÑghe -pa-. 

 Puna caparaÑ bhikkhave ariyasÈvako vigatamalamaccherena cetasÈ 
agÈraÑ ajjhÈvasati muttacÈgo payatapÈÓi vossaggarato yÈcayogo 
dÈnasaÑvibhÈgarato, ayaÑ catuttho puÒÒÈbhisando kusalÈbhisando 
sukhassÈhÈro. Ime kho bhikkhave cattÈro puÒÒÈbhisandÈ kusalÈbhisandÈ 
sukhassÈhÈrÈti.  . DutiyaÑ. 
 

3. TatiyapuÒÒÈbhisandasutta 

 1029. CattÈrome bhikkhave puÒÒÈbhisandÈ kusalÈbhisandÈ 
sukhassÈhÈrÈ. Katame cattÈro, idha bhikkhave ariyasÈvako Buddhe 
aveccappasÈdena samannÈgato hoti “itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ 
devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti, ayaÑ paÔhamo puÓÓÈbhisando 
kulasÈbhisando sukhassÈhÈro. 

 Puna caparaÑ bhikkhave ariyasÈvako dhamme -pa-. SaÑghe -pa-. 

 Puna caparaÑ bhikkhave ariyasÈvako paÒÒavÈ hoti udayatthagÈminiyÈ 
paÒÒÈya samannÈgato ariyÈya nibbedhikÈya sammÈ dukkhakkhayagÈminiyÈ, 
ayaÑ catuttho puÒÒÈbhisando kusalÈbhisando sukhassÈhÈro. Ime kho 
bhikkhave cattÈro puÒÒÈbhisandÈ kusalÈbhisandÈ sukhassÈhÈrÈti.  . TatiyaÑ. 
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4. PaÔhamadevapadasutta 

 1030. SÈvatthinidÈnaÑ. CattÈrimÈni bhikkhave devÈnaÑ devapadÈni 
avisuddhÈnaÑ sattÈnaÑ visuddhiyÈ apariyodÈtÈnaÑ sattÈnaÑ 
pariyodapanÈya. 

 KatamÈni cattÈri, idha bhikkhave ariyasÈvako Buddhe aveccappasÈdena 
samannÈgato hoti “itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho 
BhagavÈ”ti, idaÑ paÔhamaÑ devapadaÑ avisuddhÈnaÑ sattÈnaÑ visuddhiyÈ 
apariyodÈtÈnaÑ sattÈnaÑ pariyodapanÈya. 

 Puna caparaÑ bhikkhave ariyasÈvako dhamme -pa-. SaÑghe -pa-. 

 Puna caparaÑ bhikkhave ariyasÈvako ariyakantehi sÊlehi samannÈgato 
hoti akhaÓÉehi -pa- samÈdhisaÑvattanikehi. IdaÑ catutthaÑ devÈnaÑ 
devapadaÑ avisuddhÈnaÑ sattÈnaÑ visuddhiyÈ apariyodÈtÈnaÑ sattÈnaÑ 
pariyodapanÈya. ImÈni kho bhikkhave cattÈri devÈnaÑ devapadÈni 
avisuddhÈnaÑ sattÈnaÑ visuddhiyÈ apariyodÈtÈnaÑ sattÈnaÑ 
pariyodapanÈyÈti.  .CatutthaÑ. 
 

5. Dutiyadevapadasutta 

 1031. CattÈrimÈni bhikkhave devÈnaÑ devapadÈni avisuddhÈnaÑ 
sattÈnaÑ visuddhiyÈ apariyodÈtÈnaÑ sattÈnaÑ pariyodapanÈya. 

 KatamÈni cattÈri, idha bhikkhave ariyasÈvako Buddhe aveccappasÈdena 
samannÈgato hoti “itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho 
BhagavÈ”ti. So iti paÔisaÒcikkhati “kiÑ nu kho devÈnaÑ devapadan”ti. So 
evaÑ pajÈnÈti “abyÈbajjhaparame khvÈhaÑ etarahi deve suÓÈmi, na ca kho 
panÈhaÑ kiÒci byÈbÈdhemi tasaÑ vÈ thÈvaraÑ vÈ, addhÈhaÑ 
devapadadhammasamannÈgato viharÈmÊ”ti, idaÑ paÔhamaÑ devÈnaÑ 
devapadaÑ avisuddhÈnaÑ sattÈnaÑ visuddhiyÈ apariyodÈtÈnaÑ sattÈnaÑ 
pariyodapanÈya. 

 Puna caparaÑ bhikkhave ariyasÈvako dhamme -pa-. SaÑghe -pa-. 

 Puna caparaÑ bhikkhave ariyasÈvako ariyakantehi sÊlehi samannÈgato 
hoti akhaÓÉehi -pa- samÈdhisaÑvattanikehi, so iti paÔisaÒcikkhati “kiÑ nu 
kho devÈnaÑ devapadan”ti. So evaÑ pajÈnÈti 
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“abyÈbajjhaparame khvÈhaÑ etarahi deve suÓÈmi, na kho panÈhaÑ kiÒci 
byÈbÈdhemi tasaÑ vÈ thÈvaraÑ vÈ, addhÈhaÑ 
devapadadhammasamannÈgato viharÈmÊ”ti, idaÑ catutthaÑ devÈnaÑ 
devapadaÑ avisuddhÈnaÑ sattÈnaÑ visuddhiyÈ apariyodÈtÈnaÑ sattÈnaÑ 
pariyodapanÈya. ImÈni kho bhikkhave cattÈri devÈnaÑ devapÈdÈni 
avisuddhÈnaÑ sattÈnaÑ visuddhiyÈ apariyodÈtÈnaÑ sattÈnaÑ 
pariyodapanÈyÈti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. DevasabhÈgasutta 

 1032. Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgataÑ attamanÈ devÈ 
sabhÈgataÑ kathenti. Katamehi cat|hi, idha bhikkhave ariyasÈvako Buddhe 
aveccappasÈdena samannÈgato hoti “itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ 
devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. YÈ tÈ devatÈ Buddhe 
aveccappasÈdena samannÈgatÈ ito cutÈ tatr|papannÈ, tÈsaÑ evaÑ hoti 
“yathÈr|pena kho mayaÑ Buddhe aveccappasÈdena samannÈgatÈ tato cutÈ 
idh|papannÈ ariyasÈvakopi tathÈr|pena Buddhe aveccappasÈdena 
samannÈgato ehÊti devÈnaÑ santike”ti. 

 Puna caparaÑ bhikkhave ariyasÈvako dhamme -pa-. SaÑghe -pa-. 
Ariyakantehi sÊlehi samannÈgato hoti akhaÓÉehi -pa- 
samÈdhisaÑvattanikehi, yÈ tÈ devatÈ ariyakantehi sÊlehi samannÈgatÈ ito 
cutÈ tatr|papannÈ, tÈsaÑ evaÑ hoti “yathÈr|pehi kho mayaÑ ariyakantehi 
sÊlehi samannÈgatÈ tato cutÈ idh|papannÈ ariyasÈvakopi tathÈr|pehi 
ariyakantehi sÊlehi samannÈgato ehÊti devÈnaÑ santike”ti. Imehi kho 
bhikkhave cat|hi samannÈgataÑ attamanÈ devÈ sabhÈgataÑ kathentÊti.  . 
ChaÔÔhaÑ. 
 

7. MahÈnÈmasutta 

 1033. 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– 

 KittÈvatÈ nu kho bhante upÈsako hotÊti. Yato kho MahÈnÈma BuddhaÑ 
saraÓaÑ gato hoti, dhammaÑ saraÓaÑ gato hoti, 
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saÑghaÑ saraÓaÑ gato hoti. EttÈvatÈ kho MahÈnÈma upÈsako hotÊti. 

 KittÈvatÈ pana bhante upÈsako sÊlasampanno hotÊti. Yato kho 
MahÈnÈma upÈsako pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti, 
kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato hoti, musÈvÈdÈ paÔivirato hoti, 
surÈmerayamajjappamÈdaÔÔhÈnÈ paÔivirato hoti. EttÈvatÈ kho MahÈnÈma 
upÈsako sÊlasampanno hotÊti. 

 KittÈvatÈ pana bhante upÈsako saddhÈsampanno hotÊti, idha MahÈnÈma 
upÈsako saddho hoti, saddahati TathÈgatassa bodhiÑ “itipi so BhagavÈ -pa- 
SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. EttÈvatÈ kho MahÈnÈma 
upÈsako saddhÈsampanno hotÊti. 

 KittÈvatÈ pana bhante upÈsako cÈgasampanno hotÊti. Idha MahÈnÈma 
upÈsako vigatamalamaccherena cetasÈ agÈraÑ ajjhÈvasati muttacÈgo 
payatapÈÓi vossaggarato yÈcayogo dÈnasaÑvibhÈgarato. EttÈvatÈ kho 
MahÈnÈma upÈsako cÈgasampanno hotÊti. 

 KittÈvatÈ pana bhante upÈsako paÒÒÈsampanno hotÊti. Idha MahÈnÈma 
upÈsako paÒÒavÈ hoti, udayatthagÈminiyÈ paÒÒÈya samannÈgato ariyÈya 
nibbedhikÈya sammÈ dukkhakkhayagÈminiyÈ. EttÈvatÈ kho MahÈnÈma 
upÈsako paÒÒÈsampanno hotÊti.  . SattamaÑ. 
 

8. Vassasutta 

 1034. SeyyathÈpi bhikkhave uparipabbate thullaphusitake deve vassante 
taÑ udakaÑ yathÈninnaÑ pavattamÈnaÑ pabbatakandarapadarasÈkhÈ 
parip|reti, pabbatakandarapadarasÈkhÈ parip|rÈ kusobbhe parip|renti, 
kusobbhÈ parip|rÈ mahÈsobbhe parip|renti, mahÈsobbhÈ parip|rÈ 
kunnadiyo parip|renti, kunnadiyo parip|rÈ mahÈnadiyo parip|renti, 
mahÈnadiyo parip|rÈ mahÈsamuddaÑ1 parip|renti. Evameva kho bhikkhave 
ariyasÈvakassa yo ca Buddhe aveccappasÈdo yo ca dhamme aveccappasÈdo 
yo ca 
______________________________________________________________ 
 1. MahÈsamuddasÈgaraÑ (sabbattha) SaÑ 1. 269 piÔÔhepi. 
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SaÑghe aveccappasÈdo yÈni ca ariyakantÈni sÊlÈni, ime dhammÈ sandamÈnÈ 
pÈraÑ gantvÈ ÈsavÈnaÑ khayÈya saÑvattantÊti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. KÈÄigodhasutta 

 1035. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Sakkesu viharati KapilavatthusmiÑ 
NigrodhÈrÈme. Atha kho BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya yena KÈÄigodhÈya SÈkiyÈniyÈ nivesanaÑ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi. Atha kho KÈÄigodhÈ SÈkiyÈnÊ  yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho KÈÄigodhaÑ sÈkiyÈniÑ 
BhagavÈ etadavoca– 

 Cat|hi kho Godhe dhammehi samannÈgatÈ ariyasÈvikÈ sotÈpannÈ hoti 
avinipÈtadhammÈ niyatÈ sambodhiparÈyaÓÈ. Katamehi cat|hi, idha Godhe 
ariyasÈvikÈ Buddhe aveccappasÈdena samannÈgatÈ hoti “itipi so BhagavÈ 
-pa- satthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. Dhamme -pa-. SaÑghe 
-pa-. Vigatamalamaccherena cetasÈ agÈraÑ ajjhÈvasati muttacÈgÈ 
payatapÈÓinÊ1 vossaggaratÈ yÈcayogÈ dÈnasaÑvibhÈgaratÈ. Imehi kho 
Godhe cat|hi dhammehi samannÈgatÈ ariyasÈvikÈ sotÈpannÈ hoti 
avinipÈtadhammÈ niyatÈ sambodhiparÈyaÓÈti. 

 YÈnimÈni bhante BhagavatÈ cattÈri sotÈpattiya~gÈni desitÈni, 
saÑvijjantete dhammÈ mayi, ahaÒca tesu dhammesu sandissÈmi, ahaÑ hi 
bhante Buddhe aveccappasÈdena samannÈgatÈ “itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ 
devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. Dhamme -pa-. SaÑghe -pa-. YaÑ 
kho pana kiÒci kule deyyadhammaÑ, sabbaÑ taÑ appaÔivibhattaÑ 
sÊlavantehi kalyÈÓadhammehÊti. LÈbhÈ te Godhe, suladdhaÑ te Godhe, 
sotÈpattiphalaÑ tayÈ Godhe byÈkatanti.  . NavamaÑ. 
 

10. Nandiyasakkasutta 

 1036. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Sakkesu viharati KapilavatthusmiÑ 
NigrodhÈrÈme. Atha kho Nandiyo Sakko yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno 
______________________________________________________________ 
 1. PayatapÈÓÊ (sabbattha) 3. 30 MoggallÈnasuttaÑ oloketabbaÑ. 



 11. SotÈpattisaÑyutta 

 

347 

kho Nandiyo Sakko BhagavantaÑ etadavoca “yasseva nu kho bhante 
ariyasÈvakassa cattÈri sotÈpattiya~gÈni sabbena sabbaÑ sabbathÈ sabbaÑ 
natthi, sveva nu kho bhante ariyasÈvako pamÈdavihÈrÊ”ti. 

 Yassa kho Nandiya cattÈri sotÈpattiya~gÈni sabbena sabbaÑ sabbathÈ 
sabbaÑ natthi, tamahaÑ bÈhiro puthujjanapakkhe Ôhitoti vadÈmi, api ca 
Nandiya yathÈ ariyasÈvako pamÈdavihÈrÊ ceva hoti appamÈdavihÈrÊ ca, taÑ 
suÓÈhi sÈdhukaÑ manasi karohi, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho 
Nandiyo Sakko Bhagavato paccassosi. BhagavÈ etadavoca– 

 KathaÒca Nandiya ariyasÈvako pamÈdavihÈrÊ hoti, idha Nandiya 
ariyasÈvako Buddhe aveccappasÈdena samannÈgato hoti “itipi so BhagavÈ 
-pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. So tena Buddhe 
aveccappasÈdena santuÔÔho na uttari vÈyamati divÈ pavivekÈya rattiÑ 
paÔisallÈnÈya, tassa evaÑ pamattassa viharato pÈmojjaÑ na hoti, pÈmojje 
asati pÊti na hoti, pÊtiyÈ asati passaddhi na hoti, passaddhiyÈ asati dukkhaÑ 
viharati, dukkhino cittaÑ na samÈdhiyati, asamÈhite citte dhammÈ na 
pÈtubhavanti, dhammÈnaÑ apÈtubhÈvÈ pamÈdavihÈrÊtveva sa~khyaÑ 
gacchati. 

 Puna caparaÑ Nandiya ariyasÈvako dhamme -pa-. SaÑghe -pa-. 
Ariyakantehi sÊlehi samannÈgato hoti akhaÓÉehi -pa- 
samÈdhisaÑvattanikehi, so tehi ariyakantehi sÊlehi santuÔÔho na uttari 
vÈyamati divÈ pavivekÈya rattiÑ paÔisallÈnÈya, tassa evaÑ pamattassa 
viharato pÈmojjaÑ na hoti, pÈmojje asati pÊti na hoti, pÊtiyÈ asati passaddhi 
na hoti, passaddhiyÈ asati dukkhaÑ viharati, dukkhino cittaÑ na 
samÈdhiyati, asamÈhite citte dhammÈ na pÈtubhavanti, dhammÈnaÑ 
apÈtubhÈvÈ pamÈdavihÈrÊtveva sa~khyaÑ gacchati. EvaÑ kho Nandiya 
ariyasÈvako pamÈdavihÈrÊ hoti. 

 KathaÒca Nandiya ariyasÈvako appamÈdavihÈrÊ hoti, idha Nandiya 
ariyasÈvako Buddhe aveccappasÈdena samannÈgato hoti “itipi so BhagavÈ 
-pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti, so tena Buddhe 
aveccappasÈdena asantuÔÔho uttari vÈyamati divÈ pavivekÈya rattiÑ 
paÔisallÈnÈya, tassa evaÑ appamattassa viharato pÈmojjaÑ jÈyati, 
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pamuditassa pÊti jÈyati, pÊtimanassa kÈyo passambhati, passaddhakÈyo 
sukhaÑ vediyati, sukhino cittaÑ samÈdhiyati, samÈhite citte dhammÈ 
pÈtubhavanti, dhammÈnaÑ pÈtubhÈvÈ appamÈdavihÈrÊtveva sa~khyaÑ 
gacchati. 

 Puna caparaÑ Nandiya ariyasÈvako dhamme -pa-. SaÑghe -pa-. 
Ariyakantehi sÊlehi samannÈgato hoti akhaÓÉehi -pa- 
samÈdhisaÑvattanikehi. So tehi ariyakantehi sÊlehi asantuÔÔho uttari 
vÈyamati divÈ pavivekÈya rattiÑ paÔisallÈnÈya, tassa evaÑ appamattassa 
viharato pÈmojjaÑ jÈyati, pamuditassa pÊti jÈyati, pÊtimanassa kÈyo 
passambhati, passaddhakÈyo sukhaÑ vediyati, sukhino cittaÑ samÈdhiyati, 
samÈhite citte dhammÈ pÈtubhavanti, dhammÈnaÑ pÈtubhÈvÈ 
appamÈdavihÈrÊtveva sa~khyaÑ gacchati. EvaÑ kho Nandiya ariyasÈvako 
appamÈdavihÈrÊ hotÊti.  . DasamaÑ. 

PuÒÒÈbhisandavaggo catuttho. 
 

TassuddÈnaÑ 

   AbhisandÈ tayo vuttÈ, duve DevapadÈni ca. 
   SabhÈgataÑ MahÈnÈmo, VassaÑ KÈÄÊ ca NandiyÈti. 

_____ 
 

5. SagÈthakapuÒÒÈbhisandavagga 
 

1. PaÔhama-abhisandasutta 

 1037. CattÈrome bhikkhave puÒÒÈbhisandÈ kusalÈbhisandÈ 
sukhassÈhÈrÈ. Katame cattÈro, idha bhikkhave ariyasÈvako Buddhe 
aveccappasÈdena samannÈgato hoti “itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ 
devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti, ayaÑ paÔhamo puÒÒÈbhisando 
kusalÈbhisando sukhassÈhÈro. 

 Puna caparaÑ bhikkhave ariyasÈvako dhamme -pa-. SaÑghe -pa-. 

 Puna caparaÑ bhikkhave ariyasÈvako ariyakantehi sÊlehi samannÈgato 
hoti akhaÓÉehi -pa- samÈdhisaÑvattanikehi, ayaÑ 
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catuttho puÒÒÈbhisando kusalÈbhisando sukhassÈhÈro. Ime kho bhikkhave 
cattÈro puÒÒÈbhisandÈ kusalÈbhisandÈ sukhassÈhÈrÈ. 

 Imehi kho bhikkhave cat|hi puÒÒÈbhisandehi kusalÈbhisandehi 
samannÈgatassa ariyasÈvakassa na sukaraÑ puÒÒassa pamÈÓaÑ gaÓetuÑ 
“ettako puÒÒÈbhisando kusalÈbhisando sukhassÈhÈro”ti. Atha kho 
asa~khyeyyo appameyyo mahÈpuÒÒakkhandhotveva sa~khyaÑ gacchati. 

 SeyyathÈpi bhikkhave mahÈsamudde na sukaraÑ udakassa pamÈÓaÑ 
gaÓetuÑ “ettakÈni udakÈÄhakÈnÊ”ti vÈ “ettakÈni udakÈÄhakasatÈnÊ”ti vÈ 
“ettakÈni udakÈÄhakasahassÈnÊ”ti vÈ “ettakÈni udakÈÄhakasatasahassÈnÊ”ti 
vÈti, atha kho asa~khyeyyo appameyyo mahÈ-udakakkhandhotveva 
sa~khyaÑ gacchati. Evameva kho bhikkhave imehi cat|hi puÒÒÈbhisandehi 
kusalÈbhisandehi samannÈgatassa ariyasÈvakassa na sukaraÑ puÒÒassa 
pamÈÓaÑ gaÓetuÑ “ettako puÒÒÈbhisando kusalÈbhisando sukhassÈhÈro”ti. 
Atha kho asa~khyeyyo appameyyo mahÈpuÒÒakkhandhotveva sa~khyaÑ 
gacchatÊti. 

 Idamavoca BhagavÈ, idaÑ vatvÈna Sugato athÈparaÑ etadavoca 
SatthÈ– 

    “MahodadhiÑ aparimitaÑ mahÈsaraÑ, 
    BahubheravaÑ ratanagaÓÈnamÈlayaÑ. 
    Najjo yathÈ naragaÓasaÑghasevitÈ, 
    Puth| savantÊ upayanti sÈgaraÑ. 

    EvaÑ naraÑ annapÈnavatthadadaÑ, 
    SeyyÈni paccattharaÓassa1 dÈyakaÑ. 
    PuÒÒassa dhÈrÈ upayanti paÓÉitaÑ, 
    Najjo yathÈ vÈrivahÈva sÈgaran”ti. 

PaÔhamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. SajjattharaÓassa (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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2. Dutiya-abhisandasutta 

 1038. CattÈrome bhikkhave puÒÒÈbhisandÈ kusalÈbhisandÈ 
sukhassÈhÈrÈ. Katame cattÈro, idha bhikkhave ariyasÈvako Buddhe 
aveccappasÈdena samannÈgato hoti “itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ 
devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti, ayaÑ paÔhamo puÒÒÈbhisando 
kusalÈbhisando sukhassÈhÈro. 

 Puna caparaÑ bhikkhave ariyasÈvako dhamme -pa-. SaÑghe -pa-. 

 Puna caparaÑ bhikkhave ariyasÈvako vigatamalamaccherena cetasÈ 
agÈraÑ ajjhÈvasati muttacÈgo payatapÈÓi vossaggarato yÈcayogo 
dÈnasaÑvibhÈgarato, ayaÑ catuttho puÒÒÈbhisando kusalÈbhisando 
sukhassÈhÈro. Ime kho bhikkhave cattÈro puÒÒÈbhisandÈ kusalÈbhisandÈ 
sukhassÈhÈrÈ. 

 Imehi kho bhikkhave cat|hi puÒÒÈbhisandehi kusalÈbhisandehi 
samannÈgatassa ariyasÈvakassa na sukaraÑ puÒÒassa pamÈÓaÑ gaÓetuÑ 
“ettako puÒÒÈbhisando kusalÈbhisando sukhassÈhÈro”ti. Atha kho 
Èsa~khyeyyo appameyyo mahÈpuÒÒakkhandhotveva sa~khyaÑ gacchati. 

 SeyyathÈpi bhikkhave yatthimÈ mahÈnadiyo saÑsandanti samenti. 
SeyyathidaÑ, ga~gÈ yamunÈ aciravatÊ sarabh| mahÊ, tattha na sukaraÑ 
udakassa pamÈÓaÑ gaÓetuÑ “ettakÈni udakÈÄhakÈnÊ”ti vÈ “ettakÈni 
udakÈÄhakasatÈnÊ”ti vÈ “ettakÈni udakÈÄhakasahassÈnÊ”ti vÈ “ettakÈni 
udakÈÄhakasatasahassÈnÊ”ti vÈti. Atha kho asa~khyeyyo appameyyo 
mahÈ-udakakkhandhotveva sa~khyaÑ gacchati. Evameva kho bhikkhave 
imehi cat|hi puÒÒÈbhisandehi kusalÈbhisandehi samannÈgatassa 
ariyasÈvakassa na sukaraÑ puÒÒassa pamÈÓaÑ gaÓetuÑ “ettako 
puÒÒÈbhisando kusalÈbhisando sukhassÈhÈro”ti. Atha kho asa~khyeyyo 
appameyyo mahÈpuÒÒakkhandhotveva sa~khyaÑ gacchatÊti. Idamavoca 
BhagavÈ -pa- SatthÈ– 

    “MahodadhiÑ aparimitaÑ mahÈsaraÑ, 
    BahubheravaÑ ratanagaÓÈnamÈlayaÑ. 
    Najjo yathÈ naragaÓasaÑghasevitÈ, 
    Puth| savantÊ upayanti sÈgaraÑ. 
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    EvaÑ naraÑ annapÈnavatthadadaÑ, 
    SeyyÈni paccattharaÓassa dÈyakaÑ. 
    PuÒÒassa dhÈrÈ upayanti paÓÉitaÑ, 
    Najjo yathÈ vÈrivahÈva sÈgaran”ti. 

DutiyaÑ. 
 

3. Tatiya-abhisandasutta 

 1039. CattÈrome bhikkhave puÒÒÈbhisandÈ kusalÈbhisandÈ 
sukhassÈhÈrÈ. Katame cattÈro, idha bhikkhave ariyasÈvako Buddhe 
aveccappasÈdena samannÈgato hoti “itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ 
devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti, ayaÑ paÔhamo puÒÒÈbhisando 
kusalÈbhisando sukhassÈhÈro. 

 Puna caparaÑ bhikkhave ariyasÈvako dhamme -pa-. SaÑghe -pa-. 

 Puna caparaÑ bhikkhave ariyasÈvako paÒÒavÈ hoti, udayatthagÈminiyÈ 
paÒÒÈya samannÈgato ariyÈya nibbedhikÈya sammÈ dukkhakkhayagÈminiyÈ, 
ayaÑ catuttho puÒÒÈbhisando kusalÈbhisando sukhassÈhÈro. Ime kho 
bhikkhave cattÈro puÒÒÈbhisandÈ kusalÈbhisandÈ sukhassÈhÈrÈ. 

 Imehi kho bhikkhave cat|hi puÒÒÈbhisandehi kusalÈbhisandehi 
samannÈgatassa ariyasÈvakassa na sukaraÑ puÒÒassa pamÈÓaÑ gaÓetuÑ 
“ettako puÒÒÈbhisando kusalÈbhisando sukhassÈhÈro”ti. Atha kho 
asa~khyeyyo appameyyo mahÈpuÒÒakkhandhotveva sa~khyaÑ gacchatÊti. 
Idamavoca BhagavÈ -pa- SatthÈ– 

    “Yo puÒÒakÈmo kusale patiÔÔhito, 
    BhÈveti maggaÑ amatassa pattiyÈ. 
    So dhammasÈrÈdhigamo khaye rato, 
    Na vedhati maccurÈjÈgamanasmin”ti1. 

TatiyaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. MaccurÈjÈgamissatÊti (SÊ, I), maccujarÈkampisminti (Ka) 
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4. PaÔhamamahaddhanasutta 

 1040. Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato ariyasÈvako aÉÉho 
mahaddhano mahÈbhogoti1 vuccati. 

 Katamehi cat|hi, idha bhikkhave ariyasÈvako Buddhe aveccappasÈdena 
samannÈgato hoti “itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho 
BhagavÈ”ti. Dhamme -pa-. SaÑghe -pa-. Ariyakantehi sÊlehi samannÈgato 
hoti akhaÓÉehi -pa- samÈdhisaÑvattanikehi. Imehi kho bhikkhave cat|hi 
dhammehi samannÈgato ariyasÈvako aÉÉho mahaddhano mahÈbhogoti 
vuccatÊti.  . CatutthaÑ. 
 

5. Dutiyamahaddhanasutta 

 1041. Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato ariyasÈvako aÉÉho 
mahaddhano mahÈbhogo mahÈyasoti vuccati. 

 Katamehi cat|hi, idha bhikkhave ariyasÈvako Buddhe aveccappasÈdena 
samannÈgato hoti “itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho 
BhagavÈ”ti. Dhamme -pa-. SaÑghe -pa-. Ariyakantehi sÊlehi samannÈgato 
hoti akhaÓÉehi -pa-. SamÈdhisaÑvattanikehi. Imehi kho bhikkhave cat|hi 
dhammehi samannÈgato ariyasÈvako aÉÉho mahaddhano mahÈbhogo 
mahÈyasoti vuccatÊti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. Suddhakasutta 

 1042. Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato ariyasÈvako sotÈpanno 
hoti avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyaÓo. 

 Katamehi cat|hi, idha bhikkhave ariyasÈvako Buddhe aveccappasÈdena 
samannÈgato hoti “itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho 
BhagavÈ”ti. Dhamme -pa-. SaÑghe -pa-. Ariyakantehi sÊlehi samannÈgato 
hoti akhaÓÉehi -pa- samÈdhisaÑvattanikehi. Imehi kho bhikkhave cat|hi 
dhammehi samannÈgato ariyasÈvako sotÈpanno hoti avinipÈtadhammo 
niyato sambodhiparÈyaÓoti.  . ChaÔÔhaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. MahÈbhogo mahÈyasoti (SyÈ, I, Ka) 
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7. Nandiyasutta 

 1043. KapilavatthunidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinnaÑ kho NandiyaÑ 
SakkaÑ BhagavÈ etadavoca “cat|hi kho Nandiya dhammehi samannÈgato 
ariyasÈvako sotÈpanno hoti avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyaÓo. 

 Katamehi cat|hi, idha Nandiya ariyasÈvako Buddhe aveccappasÈdena 
samannÈgato hoti “itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho 
BhagavÈ”ti. Dhamme -pa-. SaÑghe -pa-. Ariyakantehi sÊlehi samannÈgato 
hoti akhaÓÉehi -pa- samÈdhisaÑvattanikehi. Imehi kho Nandiya cat|hi 
dhammehi samannÈgato ariyasÈvako sotÈpanno hoti avinipÈtadhammo 
niyato sambodhiparÈyaÓo”ti.  . SattamaÑ. 
 

8. Bhaddiyasutta 

 1044. KapilavatthunidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinnaÑ kho BhaddiyaÑ 
SakkaÑ BhagavÈ etadavoca “cat|hi kho Bhaddiya dhammehi samannÈgato 
ariyasÈvako sotÈpanno hoti avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyaÓo. 

 Katamehi cat|hi, idha Bhaddiya ariyasÈvako Buddhe -pa-. Dhamme 
-pa-. SaÑghe -pa-. Ariyakantehi sÊlehi samannÈgato hoti akhaÓÉehi -pa- 
samÈdhisaÑvattanikehi. Imehi kho Bhaddiya cat|hi dhammehi samannÈgato 
ariyasÈvako sotÈpanno hoti, avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyaÓo”ti.  
. AÔÔhamaÑ. 
 

9. MahÈnÈmasutta 

 1045. KapilavatthunidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinnaÑ kho MahÈnÈmaÑ 
SakkaÑ BhagavÈ etadavoca “cat|hi kho MahÈnÈma dhammehi samannÈgato 
ariyasÈvako sotÈpanno hoti -pa- sambodhiparÈyaÓo. 

 Katamehi cat|hi, idha MahÈnÈma ariyasÈvako Buddhe -pa-. Dhamme 
-pa-. SaÑghe -pa-. Ariyakantehi sÊlehi samannÈgato hoti akhaÓÉehi -pa- 
samÈdhisaÑvattanikehi. Imehi kho MahÈnÈma cat|hi dhammehi 
samannÈgato ariyasÈvako sotÈpanno hoti, avinipÈtadhammo niyato 
sambodhiparÈyaÓo”ti.  . NavamaÑ. 



354 MahÈvaggasaÑyuttapÈÄi  

 

10. A~gasutta 

 1046. CattÈrimÈni bhikkhave sotÈpattiya~gÈni. KatamÈni cattÈri, 
sappurisasaÑsevo saddhammassavanaÑ yonisomanasikÈro 
dhammÈnudhammappaÔipatti. ImÈni kho bhikkhave cattÈri 
sotÈpattiya~gÈnÊti.  . DasamaÑ. 

SagÈthakapuÒÒÈbhisandavaggo paÒcamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   AbhisandÈ tayo vuttÈ, duve Mahaddhanena ca. 
   SuddhaÑ NandiyaÑ BhaddiyaÑ, MahÈnÈma~gena te dasÈti. 

_____ 
 

6. SappaÒÒavagga 
 

1. SagÈthakasutta 

 1047. Cat|hi bhikkhave dhammehi samannÈgato ariyasÈvako sotÈpanno 
hoti avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyaÓo. 

 Katamehi cat|hi, idha bhikkhave ariyasÈvako Buddhe aveccappasÈdena 
samannÈgato hoti “itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho 
BhagavÈ”ti. Dhamme -pa-. SaÑghe -pa-. Ariyakantehi sÊlehi samannÈgato 
hoti akhaÓÉehi -pa- samÈdhisaÑvattanikehi. Imehi kho bhikkhave cat|hi 
dhammehi samannÈgato ariyasÈvako sotÈpanno hoti avinipÈtadhammo 
niyato sambodhiparÈyaÓoti. Idamavoca BhagavÈ, idaÑ vatvÈna Sugato 
athÈparaÑ etadavoca SatthÈ– 

   “Yassa saddhÈ TathÈgate, acalÈ suppatiÔÔhitÈ. 
   SÊlaÒca yassa kalyÈÓaÑ, ariyakantaÑ pasaÑsitaÑ. 

   SaÑghe pasÈdo yassatthi, ujubh|taÒca dassanaÑ. 
   Adaliddoti taÑ Èhu, amoghaÑ tassa jÊvitaÑ. 

   TasmÈ saddhaÒca sÊlaÒca, pasÈdaÑ dhammadassanaÑ. 
   AnuyuÒjetha medhÈvÊ, saraÑ buddhÈnasÈsanan”ti. 

PaÔhamaÑ. 



 11. SotÈpattisaÑyutta 

 

355 

2. VassaÑvutthasutta 

 1048. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu 
SÈvatthiyaÑ vassaÑvuttho KapilavatthuÑ anuppatto hoti kenacideva 
karaÓÊyena. AssosuÑ kho KÈpilavatthavÈ sakyÈ “aÒÒataro kira bhikkhu 
SÈvatthiyaÑ vassaÑvuttho KapilavatthuÑ anuppatto”ti. 

 Atha kho KÈpilavatthavÈ sakyÈ yena so bhikkhu tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ taÑ bhikkhuÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, 
ekamantaÑ nisinnÈ kho KÈpilavatthavÈ sakyÈ taÑ bhikkhuÑ etadavocuÑ 
“kacci bhante BhagavÈ arogo ceva balavÈ cÈti. Arogo cÈvuso BhagavÈ 
balavÈ cÈti. Kacci pana bhante SÈriputtamoggallÈnÈ arogÈ ceva balavanto 
cÈti. SÈriputtamoggallÈnÈpi kho Èvuso arogÈ ceva balavanto cÈti. Kacci pana 
bhante bhikkhusaÑgho arogo ca balavÈ cÈti. BhikkhusaÑghopi kho Èvuso 
arogo ca balavÈ cÈti. Atthi pana te bhante kiÒci iminÈ antaravassena 
Bhagavato sammukhÈ sutaÑ, sammukhÈ paÔiggahitanti. SammukhÈ metaÑ 
Èvuso Bhagavato sutaÑ, sammukhÈ paÔiggahitaÑ “appakÈ te bhikkhave 
bhikkh|, ye ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ 
diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharanti, atha 
kho eteva bahutarÈ bhikkh|, ye paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ 
parikkhayÈ opapÈtikÈ, tattha parinibbÈyino anÈvattidhammÈ tasmÈ lokÈ”ti. 

 Aparampi kho me Èvuso Bhagavato sammukhÈ sutaÑ, sammukhÈ 
paÔiggahitaÑ “appakÈ te bhikkhave bhikkh|, ye paÒcannaÑ 
orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ opapÈtikÈ, tattha parinibbÈyino 
anÈvattidhammÈ tasmÈ lokÈ, atha kho eteva bahutarÈ bhikkh|, ye tiÓÓaÑ 
saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ rÈgadosamohÈnaÑ tanuttÈ sakadÈgÈmino 
sakideva imaÑ lokaÑ ÈgantvÈ dukkhassantaÑ karissantÊ”ti. 

 Aparampi kho me Èvuso Bhagavato sammukhÈ sutaÑ, sammukhÈ 
paÔiggahitaÑ “appakÈ te bhikkhave bhikkh|, ye tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ 
parikkhayÈ rÈgadosamohÈnaÑ tanuttÈ sakadÈgÈmino sakideva imaÑ lokaÑ 
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ÈgantvÈ dukkhassantaÑ karissanti, atha kho eteva bahutarÈ bhikkh|, ye 
tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ sotÈpannÈ avinipÈtadhammÈ niyatÈ 
sambodhiparÈyaÓÈti.  . DutiyaÑ. 
 

3. Dhammadinnasutta 

 1049. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ BÈrÈÓasiyaÑ viharati Isipatane 
migadÈye. Atha kho dhammadinno upÈsako paÒcahi upÈsakasatehi saddhiÑ 
yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho dhammadinno upÈsako 
BhagavantaÑ etadavoca “ovadatu no bhante BhagavÈ, anusÈsatu no bhante 
BhagavÈ, yaÑ amhÈkaÑ assa dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈ”ti. 

 TasmÈtiha vo dhammadinna evaÑ sikkhitabbaÑ “ye te suttantÈ 
TathÈgatabhÈsitÈ gambhÊrÈ gambhÊratthÈ lokuttarÈ suÒÒatapaÔisaÑyuttÈ, te 
kÈlena kÈlaÑ upasampajja viharissÈmÈ”ti, evaÑ hi vo dhammadinna 
sikkhitabbanti. Na kho netaÑ bhante sukaraÑ amhehi 
puttasambÈdhasayanaÑ ajjhÈvasantehi kÈsikacandanaÑ paccanubhontehi 
mÈlÈgandhavilepanaÑ dhÈrayantehi jÈtar|parajataÑ sÈdiyantehi, ye te 
suttantÈ TathÈgatabhÈsitÈ gambhÊrÈ gambhÊratthÈ lokuttarÈ 
suÒÒatapaÔisaÑyuttÈ, te kÈlena kÈlaÑ upasampajja viharituÑ, tesaÑ no 
bhante BhagavÈ amhÈkaÑ paÒcasu sikkhÈpadesu ÔhitÈnaÑ uttaridhammaÑ 
deset|ti. 

 TasmÈtiha vo dhammadinna evaÑ sikkhitabbaÑ “Buddhe 
aveccappasÈdena samannÈgatÈ bhavissÈma “itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ 
devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. Dhamme -pa-. SaÑghe -pa-. 
Ariyakantehi sÊlehi samannÈgatÈ bhavissÈma akhaÓÉehi -pa- 
samÈdhisaÑvattanikehÊti. EvaÑ hi vo dhammadinna sikkhitabbanti. 

 YÈnimÈni bhante BhagavatÈ cattÈri sotÈpattiya~gÈni desitÈni, 
saÑvijjantete dhammÈ amhesu, mayaÒca tesu dhammesu sandissÈma. 
MayaÑ hi bhante Buddhe aveccappasÈdena samannÈgatÈ “itipi so BhagavÈ 
-pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. Dhamme -pa-. SaÑghe 
-pa-. Ariyakantehi sÊlehi samannÈgatÈ akhaÓÉehi -pa- 
samÈdhisaÑvattanikehÊti. LÈbhÈ 
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vo dhammadinna, suladdhaÑ vo dhammadinna, sotÈpattiphalaÑ tumhehi 
byÈkatanti.  . TatiyaÑ. 
 

4. GilÈnasutta 

 1050. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Sakkesu viharati KapilavatthusmiÑ 
NigrodhÈrÈme. Tena kho pana samayena sambahulÈ bhikkh| Bhagavato 
cÊvarakammaÑ karonti “niÔÔhitacÊvaro BhagavÈ temÈsaccayena cÈrikaÑ 
pakkamissatÊ”ti. Assosi kho MahÈnÈmo Sakko “sambahulÈ kira bhikkh| 
Bhagavato cÊvarakammaÑ karonti ‘niÔÔhitacÊvaro BhagavÈ temÈsaccayena 
cÈrikaÑ pakkamissatÊ’ti”. Atha kho MahÈnÈmo Sakko yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho MahÈnÈmo Sakko BhagavantaÑ etadavoca 
“sutametaÑ bhante sambahulÈ kira bhikkh| Bhagavato cÊvarakammaÑ 
karonti ‘niÔÔhitacÊvaro BhagavÈ temÈsaccayena cÈrikaÑ pakkamissatÊ’ti. Na 
kho netaÑ1 bhante Bhagavato sammukhÈ sutaÑ, sammukhÈ paÔiggahitaÑ 
‘sappaÒÒena upÈsakena sappaÒÒo upÈsako ÈbÈdhiko dukkhito bÈÄhagilÈno 
ovaditabbo’ti”. 

 SappaÒÒena MahÈnÈma upÈsakena sappaÒÒo upÈsako ÈbÈdhiko 
dukkhito bÈÄhagilÈno cat|hi assÈsanÊyehi dhammehi assÈsetabbo 
“assÈsatÈyasmÈ, atthÈyasmato Buddhe aveccappasÈdo ‘itipi so BhagavÈ -pa- 
SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ’ti. AssÈsatÈyasmÈ, atthÈyasmato 
dhamme -pa-. SaÑghe -pa-. AriyakantÈni sÊlÈni akhaÓÉÈni -pa- 
samÈdhisaÑvattanikÈnÊ”ti. 

 SappaÒÒena MahÈnÈma upÈsakena sappaÒÒo upÈsako ÈbÈdhiko 
dukkhito bÈÄhagilÈno imehi cat|hi assÈsanÊyehi dhammehi assÈsetvÈ 
evamassa vacanÊyo “atthÈyasmato mÈtÈpit|su apekkhÈ”ti. So ce evaÑ 
vadeyya “atthi me mÈtÈpit|su apekkhÈ”ti. So evamassa vacanÊyo “ÈyasmÈ 
kho mÈriso maraÓadhammo, sacepÈyasmÈ mÈtÈpit|su apekkhaÑ karissati 
marissateva, no 
______________________________________________________________ 
 1. Na kho te etaÑ (SÊ, I) 
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cepÈyasmÈ mÈtÈpit|su apekkhaÑ karissati marissateva. SÈdhÈyasmÈ yÈ te 
mÈtÈpit|su apekkhÈ, taÑ pajahÈ”ti. 

 So ce evaÑ vadeyya “yÈ me mÈtÈpit|su apekkhÈ, sÈ pahÊnÈ”ti, so 
evamassa vacanÊyo “atthi panÈyasmato puttadÈresu apekkhÈ”ti. So ce evaÑ 
vadeyya “atthi me puttadÈresu apekkhÈ”ti. So evamassa vacanÊyo “ÈyasmÈ 
kho mÈriso maraÓadhammo, sacepÈyasmÈ puttadÈresu apekkhaÑ karissati 
marissateva, no cepÈyasmÈ puttadÈresu apekkhaÑ karissati marissateva. 
SÈdhÈyasmÈ yÈ te puttadÈresu apekkhÈ, taÑ pajahÈ”ti. 

 So ce evaÑ vadeyya “yÈ me puttadÈresu apekkhÈ, sÈ pahÊnÈti, so 
evamassa vacanÊyo “atthi panÈyasmato mÈnusakesu paÒcasu kÈmaguÓesu 
apekkhÈ”ti, so ce evaÑ vadeyya “atthi me mÈnusakesu paÒcasu kÈmaguÓesu 
apekkhÈ”ti, so evamassa vacanÊyo “mÈnusakehi kho Èvuso kÈmehi dibbÈ 
kÈmÈ abhikkantatarÈ ca paÓÊtatarÈ ca. SÈdhÈyasmÈ mÈnusakehi kÈmehi 
cittaÑ vuÔÔhÈpetvÈ CÈtumahÈrÈjikesu1 devesu cittaÑ adhimocehÊ”ti. 

 So ce evaÑ vadeyya “mÈnusakehi me kÈmehi cittaÑ vuÔÔhitaÑ, 
CÈtumahÈrÈjikesu devesu cittaÑ adhimocitan”ti, so evamassa vacanÊyo 
“CÈtumahÈrÈjikehi kho Èvuso devehi TÈvatiÑsÈ devÈ abhikkantatarÈ ca 
paÓÊtatarÈ ca. SÈdhÈyasmÈ CÈtumahÈrÈjikehi devehi cittaÑ vuÔÔhÈpetvÈ 
TÈvatiÑsesu devesu cittaÑ adhimocehÊ”ti. 

 So ce evaÑ vadeyya “CÈtumahÈrÈjikehi me devehi cittaÑ vuÔÔhitaÑ, 
TÈvatiÑsesu devesu cittaÑ adhimocitan”ti, so evamassa vacanÊyo 
“TÈvatiÑsehi kho Èvuso devehi yÈmÈ devÈ -pa- TusitÈ devÈ -pa- 
NimmÈnaratÊ devÈ -pa- ParanimmitavasavattÊ devÈ -pa- 
ParanimmitavasavattÊhi kho Èvuso devehi brahmaloko abhikkantataro ca 
paÓÊtataro ca. SÈdhÈyasmÈ ParanimmitavasavattÊhi devehi cittaÑ 
vuÔÔhÈpetvÈ brahmaloke cittaÑ adhimocehÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. CÈtummahÈrÈjikesu (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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 So ce evaÑ vadeyya “ParanimmitavasavattÊhi me devehi cittaÑ 
vuÔÔhitaÑ, brahmaloke cittaÑ adhimocitan”ti, so evamassa vacanÊyo 
“brahmalokopi kho Èvuso anicco addhuvo sakkÈyapariyÈpanno. SÈdhÈyasmÈ 
brahmalokÈ cittaÑ vuÔÔhÈpetvÈ sakkÈyanirodhe cittaÑ upasaÑharÈhÊ”ti. 

 So ce evaÑ vadeyya “brahmalokÈ me cittaÑ vuÔÔhitaÑ, sakkÈyanirodhe 
cittaÑ upasaÑharÈmÊ”ti. EvaÑ vimuttacittassa kho MahÈnÈma upÈsakassa 
ÈsavÈ1 vimuttacittena bhikkhunÈ na kiÒci nÈnÈkaraÓaÑ vadÈmi, yadidaÑ 
vimuttiyÈ vimuttanti.  . CatutthaÑ. 
 

5. SotÈpattiphalasutta 

 1051. CattÈrome bhikkhave dhammÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ 
sotÈpattiphalasacchikiriyÈya saÑvattanti. Katame cattÈro, sappurisasaÑsevo 
saddhammassavanaÑ yonisomanasikÈro dhammÈnudhammappaÔipatti. Ime 
kho bhikkhave cattÈro dhammÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ 
sotÈpattiphalasacchikiriyÈya saÑvattantÊti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. SakadÈgÈmiphalasutta 

 1052. CattÈrome bhikkhave dhammÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ 
sakadÈgÈmiphalasacchikiriyÈya saÑvattanti. Katame cattÈro -pa- 
saÑvattantÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. AnÈgÈmiphalasutta 

 1053. AnÈgÈmiphalasacchikiriyÈya saÑvattantÊti.  . SattamaÑ. 
 

8. Arahattaphalasutta 

 1054. ArahattaphalasacchikiriyÈya saÑvattantÊti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. PaÒÒÈpaÔilÈbhasutta 

 1055. PaÒÒÈpaÔilÈbhÈya saÑvattantÊti.  . NavamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Vassasata (SÊ, SyÈ) 
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10. PaÒÒÈvuddhisutta 

 1056. PaÒÒÈvuddhiyÈ saÑvattantÊti.  . DasamaÑ. 
 

11. PaÒÒÈvepullasutta 

 1057. PaÒÒÈvepullÈya saÑvattantÊti.  . EkÈdasamaÑ. 

SappaÒÒavaggo chaÔÔho. 
 

TassuddÈnaÑ 

   SagÈthakaÑ VassaÑvutthaÑ, DhammadinnaÒca GilÈnaÑ. 
   Caturo PhalÈ PaÔilÈbho, Vuddhi VepullatÈya cÈti. 

_____ 
 

7. MahÈpaÒÒavagga 
 

1. MahÈpaÒÒÈsutta 

 1058. CattÈrome bhikkhave dhammÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ mahÈpaÒÒatÈya 
saÑvattanti. Katame cattÈro, sappurisasaÑsevo saddhammassavanaÑ 
yonisomanasikÈro dhammÈnudhammappaÔipatti. Ime kho bhikkhave cattÈro 
dhammÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ mahÈpaÒÒatÈya saÑvattantÊti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. PuthupaÒÒÈsutta 

 1059. PuthupaÒÒatÈya saÑvattantÊti.  . DutiyaÑ. 
 

3. VipulapaÒÒÈsutta 

 1060. VipulapaÒÒatÈya saÑvattantÊti.  . TatiyaÑ. 
 

4. GambhÊrapaÒÒÈsutta 

 1061. GambhÊrapaÒÒatÈya saÑvattantÊti.  . CatutthaÑ. 
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5. AppamattapaÒÒÈsutta 

 1062. AppamattapaÒÒatÈya saÑvattantÊti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. Bh|ripaÒÒÈsutta 

 1063. Bh|rapaÒÒatÈya saÑvattantÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. PaÒÒÈbÈhullasutta  

 1064. PaÒÒÈbÈhullÈya saÑvattantÊti.  . SattamaÑ. 
 

8. SÊghapaÒÒÈsutta 

 1065. SÊghapaÒÒatÈya saÑvattantÊti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. LahupaÒÒÈsutta 

 1066. LahupaÒÒatÈya saÑvattantÊti.  . NavamaÑ. 
 

10. HÈsapaÒÒÈsutta 

 1067. HÈsapaÒÒatÈya saÑvattantÊti.  . DasamaÑ. 
 

11. JavanapaÒÒÈsutta 

 1068. JavanapaÒÒatÈya saÑvattantÊti.  . EkÈdasamaÑ. 
 

12. TikkhapaÒÒÈsutta 

 1069. TikkhapaÒÒatÈya saÑvattantÊti. DvÈdasamaÑ. 
 

13. NibbedhikapaÒÒÈsutta 

 1070. NibbedhikapaÒÒatÈya saÑvattanti. Katame cattÈro 
sappurisaÑsevo saddhammassavanaÑ yonisomanasikÈro 
dhammÈnudhammappaÔipatti.
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Ime kho bhikkhave cattÈro dhammÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ nibbedhikapaÒÒatÈya 
saÑvattantÊti.  . TeresamaÑ. 

MahÈpaÒÒavaggo sattamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

  MahÈ Puthu Vipula GambhÊraÑ, Appamatta Bh|ri BÈhullaÑ. 
  SÊghalahu HÈsa Javana, Tikkha NibbedhikÈya cÈti. 

 
 

SotÈpattisaÑyuttaÑ ekÈdasamaÑ.



  

 

 
12. SaccasaÑyutta 

 
1. SamÈdhivagga 

 
1. SamÈdhisutta 

 1071. SÈvatthinidÈnaÑ -pa-. SamÈdhiÑ bhikkhave bhÈvetha, samÈhito 
bhikkhave bhikkhu yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. KiÒca yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, 
“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. SamÈdhiÑ 
bhikkhave bhÈvetha, samÈhito bhikkhave bhikkhu yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. 

 TasmÈtiha bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo, “ayaÑ 
dukkhasamudayo”ti yogo karaÓÊyo, “ayaÑ dukkhanirodho”ti yogo karaÓÊyo, 
“ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yogo karaÓÊyoti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. PaÔisallÈnasutta 

 1072. PaÔisallÈne bhikkhave yogamÈpajjatha, paÔisallÊno bhikkhave 
bhikkhu yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. KiÒca yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “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. PaÔisallÈne 
bhikkhave yogamÈpajjatha, paÔisallÊno bhikkhave bhikkhu yathÈbh|taÑ 
pajÈnÈti. 

 TasmÈtiha bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo, “ayaÑ 
dukkhasamudayo”ti yogo karaÓÊyo, “ayaÑ dukkhanirodho”ti yogo karaÓÊyo, 
“ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yogo karaÓÊyoti.  . DutiyaÑ. 
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3. PaÔhamakulaputtasutta 

 1073. Ye hi keci bhikkhave atÊtamaddhÈnaÑ kulaputtÈ sammÈ agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajiÑsu, sabbe te catunnaÑ ariyasaccÈnaÑ yathÈbh|taÑ 
abhisamayÈya. Ye hi keci bhikkhave anÈgatamaddhÈnaÑ kulaputtÈ sammÈ 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajissanti, sabbe te catunnaÑ ariyasaccÈnaÑ 
yathÈbh|taÑ abhisamayÈya. Ye hi keci bhikkhave etarahi kulaputtÈ sammÈ 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajanti, sabbe te catunnaÑ ariyasaccÈnaÑ 
yathÈbh|taÑ abhisamayÈya. 

 KatamesaÑ catunnaÑ, dukkhassa ariyasaccassa dukkhasamudayassa 
ariyasaccassa dukkhanirodhassa ariyasaccassa dukkhanirodhagÈminiyÈ 
paÔipadÈya ariyasaccassa. Ye hi keci bhikkhave atÊtamaddhÈnaÑ kulaputtÈ 
sammÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajiÑsu -pa- pabbajissanti -pa- pabbajanti, 
sabbe te imesaÑyeva catunnaÑ ariyasaccÈnaÑ yathÈbh|taÑ abhisamayÈya. 

 TasmÈtiha bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo, “ayaÑ 
dukkhasamudayo”ti yogo karaÓÊyo, “ayaÑ dukkhanirodho”ti yogo karaÓÊyo, 
“ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yogo karaÓÊyoti.  . TatiyaÑ. 
 

4. Dutiyakulaputtasutta 

 1074. Ye hi keci bhikkhave atÊtamaddhÈnaÑ kulaputtÈ sammÈ agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajitÈ yathÈbh|taÑ abhisamesuÑ, sabbe te cattÈri 
ariyasaccÈni yathÈbh|taÑ abhisamesuÑ. Ye hi keci bhikkhave 
anÈgatamaddhÈnaÑ kulaputtÈ sammÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitÈ 
yathÈbh|taÑ abhisamessanti, sabbe te cattÈri ariyasaccÈni yathÈbh|taÑ 
abhisamessanti. Ye hi keci bhikkhave etarahi kulaputtÈ sammÈ agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajitÈ yathÈbh|taÑ abhisamenti, sabbe te cattÈri 
ariyasaccÈni yathÈbh|taÑ abhisamenti. 

 KatamÈni cattÈri, dukkhaÑ ariyasaccaÑ dukkhasamudayaÑ 
ariyasaccaÑ dukkhanirodhaÑ ariyasaccaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ 
ariyasaccaÑ. Ye hi keci bhikkhave atÊtamaddhÈnaÑ kulaputtÈ sammÈ 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitÈ yathÈbh|taÑ
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abhisamesuÑ -pa- abhisamessanti -pa- abhisamenti, sabbe te imÈni cattÈri 
ariyasaccÈni yathÈbh|taÑ abhisamenti. 

 TasmÈtiha bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipÈdÈ”ti yogo karaÓÊyoti.  . CatutthaÑ. 
 

5. PaÔhamasamaÓabrÈhmaÓasutta 

 1075. Ye hi keci bhikkhave atÊtamaddhÈnaÑ samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ 
yathÈbh|taÑ abhisambojjhiÑsu, sabbe te cattÈri ariyasaccÈni yathÈbh|taÑ 
abhisambojjhiÑsu. Ye hi keci bhikkhave anÈgatamaddhÈnaÑ samaÓÈ vÈ 
brÈhmaÓÈ vÈ yathÈbh|taÑ abhisambojjhissanti, sabbe te cattÈri ariyasaccÈni 
yathÈbh|taÑ abhisambojjhissanti. Ye hi keci bhikkhave etarahi samaÓÈ vÈ 
brÈhmaÓÈ vÈ yathÈbh|taÑ abhisambojjhanti, sabbe te cattÈri ariyasaccÈni 
yathÈbh|taÑ abhisambojjhanti. 

 KatamÈni cattÈri? dukkhaÑ ariyasaccaÑ -pa- dukkhanirodhagÈminÊ 
paÔipadÈ ariyasaccaÑ. Ye hi keci bhikkhave atÊtamaddhÈnaÑ samaÓÈ vÈ 
brÈhmaÓÈ vÈ yathÈbh|taÑ abhisambojjhiÑsu -pa- abhisambojjhissanti -pa- 
abhisambojjhanti, sabbe te imÈni cattÈri ariyasaccÈni yathÈbh|taÑ 
abhisambojjhanti. 

 TasmÈtiha bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yogo karaÓÊyoti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. DutiyasamaÓabrÈhmaÓasutta 

 1076. Ye hi keci bhikkhave atÊtamaddhÈnaÑ samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈvÈ 
yathÈbh|taÑ abhisambuddhaÑ pakÈsesuÑ, sabbe te cattÈri ariyasaccÈni 
yathÈbh|taÑ abhisambuddhaÑ pakÈsesuÑ. Ye hi keci bhikkhave 
anÈgatamaddhÈnaÑ samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ yathÈbh|taÑ abhisambuddhaÑ 
pakÈsessanti, sabbe te cattÈri ariyasaccÈni yathÈbh|taÑ abhisambuddhaÑ 
pakÈsessanti. Ye hi keci bhikkhave etarahi samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ 
yathÈbh|taÑ abhisambuddhaÑ pakÈsenti, sabbe te cattÈri ariyasaccÈni 
yathÈbh|taÑ abhisambuddhaÑ pakÈsenti. 
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 KatamÈni cattÈri, dukkhaÑ ariya saccaÑ -pa- dukkhanirodhagÈminÊ 
paÔipadÈ ariyasaccaÑ. Ye hi keci bhikkhave atÊtamaddhÈnaÑ samaÓÈ vÈ 
brÈhmaÓÈ vÈ yathÈbh|taÑ abhisambuddhaÑ pakÈsesuÑ -pa- pakÈsessanti 
-pa- pakÈsenti, sabbe te imÈni cattÈri ariyasaccÈni yathÈbh|taÑ 
abhisambuddhaÑ pakÈsenti. 

 TasmÈtiha bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yogo karaÓÊyoti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. Vitakkasutta 

 1077. MÈ bhikkhave pÈpake akusale vitakke vitakkeyyÈtha1. 
SeyyathidaÑ, kÈmavitakkaÑ byÈpÈdavitakkaÑ vihiÑsÈvitakkaÑ. TaÑ kissa 
hetu, nete bhikkhave vitakkÈ atthasaÑhitÈ, nÈdibrahmacariyakÈ, na 
nibbidÈya na virÈgÈya na nirodhÈya na upasamÈya na abhiÒÒÈya na 
sambodhÈya na nibbÈnÈya saÑvattanti. 

 VitakkentÈ ca kho tumhe bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti vitakkeyyÈtha, 
“ayaÑ dukkhasamudayo”ti vitakkeyyÈtha, “ayaÑ dukkhanirodho”ti 
vitakkeyyÈtha, “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti vitakkeyyÈtha. TaÑ 
kissa hetu, ete bhikkhave vitakkÈ atthasaÑhitÈ, ete ÈdibrahmacariyakÈ, ete 
nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya upasamÈya abhiÒÒÈya sambodhÈya nibbÈnÈya 
saÑvattanti. 

 TasmÈtiha bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yogo karaÓÊyoti.  . SattamaÑ. 
 

8. Cintasutta 

 1078. MÈ bhikkhave pÈpakaÑ akusalaÑ cittaÑ cinteyyÈtha2, “sassato 
loko”ti vÈ “asassato loko”ti vÈ, “antavÈ loko”ti vÈ, “anantavÈ loko”ti vÈ, 
“taÑ jÊvaÑ taÑ sarÊran”ti vÈ, aÒÒaÑ jÊvaÑ “aÒÒaÑ sarÊran”ti vÈ, “hoti 
tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈ, “na hoti TathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈ, “hoti 
ca na ca 
______________________________________________________________ 
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hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈ, “neva hoti na na hoti TathÈgato paraÑ 
maraÓÈ”ti vÈ. TaÑ kissa hetu, nesÈ bhikkhave cintÈ atthasaÑhitÈ, 
nÈdibrahmacariyakÈ, na nibbidÈya na virÈgÈya na nirodhÈya na upasamÈya 
na abhiÒÒÈya na sambodhÈya na nibbÈnÈya saÑvattati. 

 CintentÈ ca kho tumhe bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti cinteyyÈtha, “ayaÑ 
dukkhasamudayo”ti cinteyyÈtha, “ayaÑ dukkhanirodho”ti cinteyyÈtha, 
“ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti cinteyyÈtha. TaÑ kissa hetu, esÈ 
bhikkhave cintÈ atthasaÑhitÈ, esÈ ÈdibrahmacariyakÈ, esÈ nibbidÈya 
virÈgÈya nirodhÈya upasamÈya abhiÒÒÈya sambodhÈya nibbÈnÈya 
saÑvattati. 

 TasmÈtiha bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yogo karaÓÊyoti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. ViggÈhikakathÈsutta 

 1079. MÈ bhikkhave viggÈhikakathaÑ katheyyÈtha1 “na tvaÑ imaÑ 
dhammavinayaÑ ÈjÈnÈsi, ahaÑ imaÑ dhammavinayaÑ ÈjÈnÈmi. KiÑ tvaÑ 
imaÑ dhammavinayaÑ ÈjÈnissasi, micchÈpaÔipanno tvamasi, ahamasmi 
sammÈpaÔipanno. SahitaÑ me, asahitaÑ te, purevacanÊyaÑ pacchÈ avaca, 
pacchÈvacanÊyaÑ pure avaca. AdhiciÓÓaÑ2 te viparÈvattaÑ, Èropito te 
vÈdo, cara vÈdappamokkhÈya niggahitosi, nibbeÔhehi vÈ sace pahosÊ”ti. TaÑ 
kissa hetu, nesÈ bhikkhave kathÈ atthasaÑhitÈ, nÈdibrahmacariyakÈ, na 
nibbidÈya na virÈgÈya na nirodhÈya na upasamÈya na abhiÒÒÈya na 
sambodhÈya na nibbÈnÈya saÑvattati. 

 KathentÈ ca kho tumhe bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti katheyyÈtha, 
“ayaÑ dukkhasamudayo”ti katheyyÈtha, “ayaÑ dukkhanirodho”ti 
katheyyÈtha, “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti katheyyÈtha -pa- yogo 
karaÓÊyoti.  . NavamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Kathetha (SÊ, SyÈ, KaÑ) 2. ŒciÓÓaÑ (SyÈ, KaÑ, I) 
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10. TiracchÈnakathÈsutta 

 1080. MÈ bhikkhave anekavihitaÑ tiracchÈnakathaÑ katheyyÈtha. 
SeyyathidaÑ, rÈjakathaÑ corakathaÑ mahÈmattakathaÑ senÈkathaÑ 
bhayakathaÑ yuddhakathaÑ annakathaÑ pÈnakathaÑ vatthakathaÑ 
sayanakathaÑ mÈlÈkathaÑ gandhakathaÑ ÒÈtikathaÑ yÈnakathaÑ 
gÈmakathaÑ nigamakathaÑ nagarakathaÑ janapadakathaÑ itthikathaÑ1 
s|rakathaÑ visikhÈkathaÑ kumbhaÔÔhÈnakathaÑ pubbapetakathaÑ 
nÈnattakathaÑ lokakkhÈyikaÑ samuddakkhÈyikaÑ itibhavÈbhavakathaÑ iti 
vÈ. TaÑ kissa hetu, nesÈ bhikkhave kathÈ atthasaÑhitÈ, 
nÈdibrahmacariyakÈ, na nibbidÈya na virÈgÈya na nirodhÈya na upasamÈya 
na abhiÒÒÈya na sambodhÈya na nibbÈnÈya saÑvattati. 

 KathentÈ ca kho tumhe bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti katheyyÈtha, 
“ayaÑ dukkhasamudayo”ti katheyyÈtha, “ayaÑ dukkhanirodho”ti 
katheyyÈtha, “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti katheyyÈtha. TaÑ 
kissa hetu, esÈ bhikkhave kathÈ atthasaÑhitÈ, esÈ ÈdibrahmacariyakÈ, esÈ 
nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya upasamÈya abhiÒÒÈya sambodhÈya nibbÈnÈya 
saÑvattati. 

 TasmÈtiha bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yogo karaÓÊyoti. 

SamÈdhivaggo paÔhamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   SamÈdhi PaÔisallÈnÈ, KulaputtÈ apare duve. 
   SamaÓabrÈhmaÓÈ VitakkaÑ, CintÈ ViggÈhikÈ KathÈti. 

_____ 
 

2. Dhammacakkappavattanavagga 
 

1. Dhammacakkappavattanasutta 

 1081. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ BÈrÈÓasiyaÑ viharati Isipatane 
migadÈye. Tatra kho BhagavÈ paÒcavaggiye bhikkh| Èmantesi–dveme 
bhikkhave antÈ  
______________________________________________________________ 
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pabbajitena na sevitabbÈ. Katame dve, yo cÈyaÑ kÈmesu 
kÈmasukhallikÈnuyogo hÊno gammo pothujjaniko anariyo anatthasaÑhito, 
yo cÈyaÑ attakilamathÈnuyogo dukkho anariyo anatthasaÑhito. Ete kho 
bhikkhave ubho ante anupagamma majjhimÈ paÔipadÈ TathÈgatena 
abhisambuddhÈ cakkhukaraÓÊ ÒÈÓakaraÓÊ upasamÈya abhiÒÒÈya sambodhÈya 
nibbÈnÈya saÑvattati. 

 KatamÈ ca sÈ bhikkhave majjhimÈ paÔipadÈ TathÈgatena 
abhisambuddhÈ 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 bhikkhave 
majjhimÈ paÔipadÈ TathÈgatena abhisambuddhÈ cakkhukaraÓÊ ÒÈÓakaraÓÊ 
upasamÈya abhiÒÒÈya sambodhÈya nibbÈnÈya saÑvattati. 

 IdaÑ kho pana bhikkhave dukkhaÑ ariyasaccaÑ, jÈtipi dukkhÈ, jarÈpi 
dukkhÈ, byÈdhipi dukkho, maraÓampi dukkhaÑ, appiyehi sampayogo 
dukkho, piyehi vippayogo dukkho, yampicchaÑ na labhati, tampi dukkhaÑ, 
saÑkhittena paÒcupÈdÈnakkhandhÈ1 dukkhÈ. IdaÑ kho pana bhikkhave 
dukkhasamudayaÑ ariyasaccaÑ, yÈyaÑ taÓhÈ ponobbhavikÈ2 
nandirÈgasahagatÈ tatratatrÈbhinandinÊ. SeyyathidaÑ3, kÈmataÓhÈ 
bhavataÓhÈ vibhavataÓhÈ. IdaÑ kho pana bhikkhave dukkhanirodhaÑ 
ariyasaccaÑ, yo tassÈyeva taÓhÈya asesavirÈganirodho cÈgo paÔinissaggo 
mutti anÈlayo. IdaÑ kho pana bhikkhave dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ 
ariyasaccaÑ, ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi 
-pa- sammÈsamÈdhi. 

 “IdaÑ dukkhaÑ ariyasaccan”ti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhuÑ udapÈdi, ÒÈÓaÑ udapÈdi, paÒÒÈ udapÈdi, vijjÈ udapÈdi, 
Èloko udapÈdi. “TaÑ kho panidaÑ dukkhaÑ ariyasaccaÑ pariÒÒeyyan”ti me 
bhikkhave pubbe -pa- udapÈdi. “TaÑ kho panidaÑ dukkhaÑ ariyasaccaÑ 
pariÒÒÈtan”ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuÑ 
udapÈdi, ÒÈÓaÑ udapÈdi, paÒÒÈ udapÈdi vijjÈ udapÈdi, Èloko udapÈdi. 
______________________________________________________________ 
 1. PaÒcupÈdÈnakkhandhÈpi (I, Ka) 2. PonobhavikÈ (SÊ, I) 
 3. SeyyathÊdaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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 “IdaÑ dukkhasamudayaÑ ariyasaccan”ti me bhikkhave pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhuÑ udapÈdi, ÒÈÓaÑ udapÈdi, paÒÒÈ udapÈdi, 
vijjÈ udapÈdi, Èloko udapÈdi. “TaÑ kho panidaÑ dukkhasamudayaÑ 
ariyasaccaÑ pahÈtabban”ti me bhikkhave pubbe -pa- udapÈdi. “TaÑ kho 
panidaÑ dukkhasamudayaÑ ariyasaccaÑ pahÊnan”ti me bhikkhave pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhuÑ udapÈdi, ÒÈÓaÑ udapÈdi, paÒÒÈ udapÈdi, 
vijjÈ udapÈdi, Èloko udapÈdi. 

 “IdaÑ dukkhanirodhaÑ ariyasaccan”ti me bhikkhave pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhuÑ udapÈdi, ÒÈÓaÑ udapÈdi, paÒÒÈ udapÈdi, 
vijjÈ udapÈdi, Èloko udapÈdi. “TaÑ kho panidaÑ dukkhanirodhaÑ 
ariyasaccaÑ sacchikÈtabban”ti me bhikkhave pubbe -pa- udapÈdi. “TaÑ kho 
panidaÑ dukkhanirodhaÑ ariyasaccaÑ sacchikatan”ti me bhikkhave pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhuÑ udapÈdi, ÒÈÓaÑ udapÈdi, paÒÒÈ udapÈdi, 
vijjÈ udapÈdi, Èloko udapÈdi. 

 “IdaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ ariyasaccan”ti me bhikkhave 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuÑ udapÈdi, ÒÈÓaÑ udapÈdi, paÒÒÈ 
udapÈdi, vijjÈ udapÈdi, Èloko udapÈdi. “TaÑ kho panidaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ ariyasaccaÑ bhÈvetabban”ti me bhikkhave 
pubbe -pa- udapÈdi. “TaÑ kho panidaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ 
ariyasaccaÑ bhÈvitan”ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhuÑ udapÈdi, ÒÈÓaÑ udapÈdi, paÒÒÈ udapÈdi, vijjÈ udapÈdi, Èloko 
udapÈdi. 

 YÈvakÊvaÒca me bhikkhave imesu cat|su ariyasaccesu evaÑ 
tiparivaÔÔaÑ dvÈdasÈkÈraÑ yathÈbh|taÑ ÒÈÓadassanaÑ na suvisuddhaÑ 
ahosi, neva tÈvÈhaÑ bhikkhave sadevake loke samÈrake sabrahmake 
sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya anuttaraÑ 
sammÈsambodhiÑ abhisambuddhoti paccaÒÒÈsiÑ1. 

 Yato ca kho me bhikkhave imesu cat|su ariyasaccesu evaÑ 
tiparivaÔÔaÑ dvÈdasÈkÈraÑ yathÈbh|taÑ ÒÈÓadassanaÑ suvisuddhaÑ ahosi, 
athÈhaÑ bhikkhave sadevake loke samÈrake sabrahmake 
sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya anuttaraÑ 
sammÈsambodhiÑ abhisambuddhoti paccaÒÒÈsiÑ, ÒÈÓaÒca pana me 
dassanaÑ udapÈdi, akuppÈ me  
______________________________________________________________ 
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vimutti1, ayamantimÈ jÈti, natthidÈni punabbhavoti. Idamavoca BhagavÈ, 
attamanÈ paÒcavaggiyÈ bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ abhinandunti. 

 ImasmiÑ ca pana veyyÈkaraÓasmiÑ bhaÒÒamÈne Èyasmato 
KoÓÉaÒÒassa virajaÑ vÊtamalaÑ dhammacakkhuÑ udapÈdi “yaÑ kiÒci 
samudayadhammaÑ, sabbaÑ taÑ nirodhadhamman”ti. 

 Pavattite ca pana BhagavatÈ dhammacakke bhummÈ devÈ 
saddamanussÈvesuÑ “etaÑ BhagavatÈ BÈrÈÓasiyaÑ Isipatane migadÈye 
anuttaraÑ dhammacakkaÑ pavattitaÑ appaÔivattiyaÑ samaÓena vÈ 
brÈhmaÓena vÈ devena vÈ mÈrena vÈ brahmunÈ vÈ kenaci vÈ lokasmin”ti. 
BhummÈnaÑ devÈnaÑ saddaÑ sutvÈ CÈtumahÈrÈjikÈ devÈ 
saddamanussÈvesuÑ “etaÑ BhagavatÈ BÈrÈÓasiyaÑ Isipatane migadÈye 
anuttaraÑ dhammacakkaÑ pavattitaÑ appaÔivattiyaÑ samaÓena vÈ 
brÈhmaÓena vÈ devena vÈ mÈrena vÈ brahmunÈ vÈ kenaci vÈ lokasmin”ti. 
CÈtumahÈrÈjikÈnaÑ devÈnaÑ saddaÑ sutvÈ TÈvatiÑsÈ devÈ -pa-. YÈmÈ 
devÈ -pa-. TusitÈ devÈ -pa-. NimmÈnaratÊ devÈ -pa-. ParanimmitavasavattÊ 
devÈ -pa-. BrahmakÈyikÈ devÈ saddamanussÈvesuÑ “etaÑ BhagavatÈ 
BÈrÈÓasiyaÑ Isipatane migadÈye anuttaraÑ dhammacakkaÑ pavattitaÑ 
appaÔivattiyaÑ samaÓena vÈ brÈhmaÓena vÈ devena vÈ mÈrena vÈ brahmunÈ 
vÈ kenaci vÈ lokasmin”ti. 

 Itiha tena khaÓena (tena layena)2 tena muhuttena yÈva brahmalokÈ 
saddo abbhuggacchi, ayaÒca dasasahassilokadhÈtu sa~kampi sampakampi 
sampavedhi, appamÈÓo ca uÄÈro obhÈso loke pÈturahosi atikkamma 
devÈnaÑ devÈnubhÈvanti. 

 Atha kho BhagavÈ imaÑ udÈnaÑ udÈnesi “aÒÒÈsi vata bho KoÓÉaÒÒo, 
aÒÒÈsi vata bho KoÓÉaÒÒo”ti. Iti hidaÑ Èyasmato KoÓÉaÒÒassa 
“AÒÒÈsikoÓÉaÒÒo”tveva nÈmaÑ ahosÊti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. TathÈgatasutta 

 1082. “IdaÑ dukkhaÑ ariyasaccan”ti bhikkhave TathÈgatÈnaÑ pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhuÑ udapÈdi, ÒÈÓaÑ udapÈdi, paÒÒÈ udapÈdi, 
vijjÈ udapÈdi, Èloko udapÈdi. “TaÑ kho panidaÑ dukkhaÑ ariyasaccaÑ 
______________________________________________________________ 
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pariÒÒeyyan”ti bhikkhave TathÈgatÈnaÑ pubbe -pa- udapÈdi. “TaÑ kho 
panidaÑ dukkhaÑ ariyasaccaÑ pariÒÒÈtan”ti bhikkhave TathÈgatÈnaÑ 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuÑ udapÈdi, ÒÈÓaÑ udapÈdi, paÒÒÈ 
udapÈdi, vijjÈ udapÈdi, Èloko udapÈdi. 

 “IdaÑ dukkhasamudayaÑ ariyasaccan”ti bhikkhave TathÈgatÈnaÑ 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuÑ udapÈdi, ÒÈÓaÑ udapÈdi, paÒÒÈ 
udapÈdi, vijjÈ udapÈdi, Èloko udapÈdi. “TaÑ kho panidaÑ 
dukkhasamudayaÑ ariyasaccaÑ pahÈtabban”ti bhikkhave TathÈgatÈnaÑ 
pubbe -pa- udapÈdi. “TaÑ kho panidaÑ dukkhasamudayaÑ ariyasaccaÑ 
pahÊnan”ti bhikkhave TathÈgatÈnaÑ pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhuÑ udapÈdi, ÒÈÓaÑ udapÈdi, paÒÒÈ udapÈdi, vijjÈ udapÈdi, Èloko 
udapÈdi. 

 “IdaÑ dukkhanirodhaÑ ariyasaccan”ti bhikkhave TathÈgatÈnaÑ pubbe  
ananussutesu dhammesu cakkhuÑ udapÈdi, ÒÈÓaÑ udapÈdi, paÒÒÈ udapÈdi, 
vijjÈ udapÈdi, Èloko udapÈdi. “TaÑ kho panidaÑ dukkhanirodhaÑ 
ariyasaccaÑ sacchikÈtabban”ti bhikkhave TathÈgatÈnaÑ pubbe -pa- udapÈdi. 
“TaÑ kho panidaÑ dukkhanirodhaÑ ariyasaccaÑ sacchikatan”ti bhikkhave 
TathÈgatÈnaÑ pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuÑ udapÈdi, ÒÈÓaÑ 
udapÈdi, paÒÒÈ udapÈdi, vijjÈ udapÈdi, Èloko udapÈdi. 

 “IdaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ ariyasaccan”ti bhikkhave 
TathÈgatÈnaÑ pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuÑ udapÈdi, ÒÈÓaÑ 
udapÈdi, paÒÒÈ udapÈdi, vijjÈ udapÈdi, Èloko udapÈdi. “TaÑ kho panidaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ ariyasaccaÑ bhÈvetabban”ti bhikkhave 
TathÈgatÈnaÑ pubbe -pa- udapÈdi. “TaÑ kho panidaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ ariyasaccaÑ bhÈvitan”ti bhikkhave 
TathÈgatÈnaÑ pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuÑ udapÈdi, ÒÈÓaÑ 
udapÈdi, paÒÒÈ udapÈdi, vijjÈ udapÈdi, Èloko udapÈdÊti.  . DutiyaÑ. 
 

3. Khandhasutta 

 1083. CattÈrimÈni bhikkhave ariyasaccÈni. KatamÈni cattÈri, dukkhaÑ 
ariyasaccaÑ dukkhasamudayaÑ ariyasaccaÑ dukkhanirodhaÑ ariyasaccaÑ1 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ ariyasaccaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Dukkhasamudayo ariyasaccaÑ dukkhanirodho ariyasaccaÑ (SyÈ) 
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 KatamaÒca bhikkhave dukkhaÑ ariyasaccaÑ, 
“PaÒcupÈdÈnakkhandhÈ”tissa vacanÊyaÑ. SeyyathidaÑ1, 
r|pupÈdÈnakkhando -pa- viÒÒÈÓupÈdÈnakkhandho. IdaÑ vuccati bhikkhave 
dukkhaÑ ariyasaccaÑ. 

 KatamaÒca bhikkhave dukkhasamudayaÑ ariyasaccaÑ, yÈyaÑ taÓhÈ 
ponobbhavikÈ nandirÈgasahagatÈ tatratatrÈbhinandinÊ. SeyyathidaÑ, 
kÈmataÓhÈ bhavataÓhÈ vibhavataÓhÈ. IdaÑ vuccati bhikkhave 
dukkhasamudayaÑ ariyasaccaÑ. 

 KatamaÒca bhikkhave dukkhanirodhaÑ ariyasaccaÑ, yo tassÈyeva 
taÓhÈya asesavirÈganirodho cÈgo paÔinissaggo mutti anÈlayo. IdaÑ vuccati 
bhikkhave dukkhanirodhaÑ ariyasaccaÑ. 

 KatamaÒca bhikkhave dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ ariyasaccaÑ, 
ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- 
sammÈsamÈdhi. IdaÑ vuccati bhikkhave dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ 
ariyasaccaÑ. ImÈni kho bhikkhave cattÈri ariyasaccÈni. 

 TasmÈtiha bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yogo karaÓÊyoti.  . TatiyaÑ. 
 

4. AjjhattikÈyatanasutta 

 1084. CattÈrimÈni bhikkhave ariyasaccÈni. KatamÈni cattÈri, dukkhaÑ 
ariyasaccaÑ dukkhasamudayaÑ ariyasaccaÑ dukkhanirodhaÑ ariyasaccaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ ariyasaccaÑ. 

 KatamaÒca bhikkhave dukkhaÑ ariyasaccaÑ, “cha ajjhattikÈni 
ÈyatanÈnÊ”tissa vacanÊyaÑ. KatamÈni cha, cakkhÈyatanaÑ -pa- 
manÈyatanaÑ. IdaÑ vuccati bhikkhave dukkhaÑ ariyasaccaÑ. 

 KatamaÒca bhikkhave dukkhasamudayaÑ ariyasaccaÑ, yÈyaÑ taÓhÈ 
ponobbhavikÈ nandirÈgasahagatÈ tatratatrÈbhinandinÊ. SeyyathidaÑ, 
kÈmataÓhÈ bhavataÓhÈ vibhavataÓhÈ. IdaÑ vuccati bhikkhave 
dukkhasamudayaÑ ariyasaccaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Katame paÒca (SÊ, SyÈ, KaÑ) 
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 KatamaÒca bhikkhave dukkhanirodhaÑ ariyasaccaÑ, yo tassÈyeva 
taÓhÈya asesavirÈganirodho cÈgo paÔinissaggo mutti anÈlayo. IdaÑ vuccati 
bhikkhave dukkhanirodhaÑ ariyasaccaÑ. 

 KatamaÒca bhikkhave dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ ariyasaccaÑ, 
ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- 
sammÈsamÈdhi. IdaÑ vuccati bhikkhave dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ 
ariyasaccaÑ. ImÈni kho bhikkhave cattÈri ariyasaccÈni. 

 TasmÈtiha bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yogo karaÓÊyoti.  . CatutthaÑ. 
 

5. PaÔhamadhÈraÓasutta 

 1085. DhÈretha no tumhe bhikkhave “mayÈ cattÈri ariyasaccÈni 
desitÈnÊ”ti. EvaÑ vutte aÒÒataro bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “ahaÑ 
kho bhante dhÈremi BhagavatÈ cattÈri ariyasaccÈni desitÈnÊ”ti. YathÈ 
kathaÑ pana tvaÑ bhikkhu dhÈresi “mayÈ cattÈri ariyasaccÈni desitÈnÊ”ti. 
DukkhaÑ khvÈhaÑ bhante BhagavatÈ paÔhamaÑ ariyasaccaÑ desitaÑ 
dhÈremi, dukkhasamudayaÑ khvÈhaÑ bhante BhagavatÈ dutiyaÑ 
ariyasaccaÑ desitaÑ dhÈremi, dukkhanirodhaÑ khvÈhaÑ bhante BhagavatÈ 
tatiyaÑ ariyasaccaÑ desitaÑ dhÈremi, dukkhanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ 
khvÈhaÑ bhante BhagavatÈ catutthaÑ ariyasaccaÑ desitaÑ dhÈremi. EvaÑ 
khvÈhaÑ bhante dhÈremi “bhagavatÈ cattÈri ariyasaccÈni desitÈnÊ”ti. 

 SÈdhu sÈdhu bhikkhu, sÈdhu kho tvaÑ bhikkhu dhÈresi “mayÈ cattÈri 
ariyasaccÈni desitÈnÊ”ti. DukkhaÑ kho bhikkhu mayÈ paÔhamaÑ 
ariyasaccaÑ desitaÑ, tathÈ naÑ dhÈrehi, dukkhasamudayaÑ1 kho bhikkhu 
mayÈ dutiyaÑ ariyasaccaÑ, desitaÑ, tathÈ naÑ dhÈrehi, dukkhanirodhaÑ2 
kho bhikkhu mayÈ tatiyaÑ ariyasaccaÑ desitaÑ, tathÈ naÑ dhÈrehi, 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ3 kho bhikkhu mayÈ catutthaÑ ariyasaccaÑ 
desitaÑ, tathÈ naÑ dhÈrehi. EvaÑ kho bhikkhu dhÈrehi “mayÈ cattÈri 
ariyasaccÈni desitÈnÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Dukkhasamudayo (SyÈ, KaÑ) 2. Dukkhanirodho (SyÈ, KaÑ) 
 3. DukkhanirodhagÈminipaÔipadaÑ (I), dukkhanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ (Ka) 
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 TasmÈtiha bhikkhu “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yogo karaÓÊyoti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. DutiyadhÈraÓasutta 

 1086. DhÈretha no tumhe bhikkhave “mayÈ cattÈri ariyasaccÈni 
desitÈnÊ”ti. EvaÑ vutte aÒÒataro bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “ahaÑ 
kho bhante dhÈremi BhagavatÈ cattÈri ariyasaccÈni desitÈnÊ”ti. YathÈ 
kathaÑ pana tvaÑ bhikkhu dhÈresi “mayÈ cattÈri ariyasaccÈni desitÈnÊ”ti. 

 DukkhaÑ khvÈhaÑ bhante BhagavatÈ paÔhamaÑ ariyasaccaÑ desitaÑ 
dhÈremi. Yo hi koci bhante samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ evaÑ vadeyya “netaÑ 
dukkhaÑ paÔhamaÑ ariyasaccaÑ, yaÑ samaÓena Gotamena desitaÑ, 
ahametaÑ dukkhaÑ paÔhamaÑ ariyasaccaÑ paccakkhÈya aÒÒaÑ dukkhaÑ 
paÔhamaÑ ariyasaccaÑ paÒÒapessÈmÊ”ti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. 
DukkhasamudayaÑ khvÈhaÑ bhante BhagavatÈ -pa- dukkhanirodhagÈminiÑ 
paÔipadaÑ khvÈhaÑ bhante BhagavatÈ catutthaÑ ariyasaccaÑ desitaÑ 
dhÈremi, yo hi koci bhante samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ evaÑ vadeyya “netaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ catutthaÑ ariyasaccaÑ, yaÑ samaÓena 
Gotamena desitaÑ, ahametaÑ dukkhanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ catutthaÑ 
ariyasaccaÑ paccakkhÈya aÒÒaÑ dukkhanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ 
catutthaÑ ariyasaccaÑ paÒÒapessÈmÊ”ti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. EvaÑ 
khvÈhaÑ bhante dhÈremi “bhagavatÈ cattÈri ariyasaccÈni desitÈnÊ”ti. 

 SÈdhu sÈdhu bhikkhu, sÈdhu kho tvaÑ bhikkhu dhÈresi “mayÈ cattÈri 
ariyasaccÈni desitÈnÊ”ti. DukkhaÑ kho bhikkhu mayÈ paÔhamaÑ 
ariyasaccaÑ desitaÑ, tathÈ naÑ dhÈrehi. Yo hi koci bhikkhu samaÓo vÈ 
brÈhmaÓo vÈ evaÑ vadeyya “netaÑ dukkhaÑ paÔhamaÑ ariyasaccaÑ, yaÑ 
samaÓena Gotamena desitaÑ, ahametaÑ dukkhaÑ paÔhamaÑ ariyasaccaÑ 
paccakkhÈya aÒÒaÑ dukkhaÑ paÔhamaÑ ariyasaccaÑ paÒÒapessÈmÊ”ti 
netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. DukkhasamudayaÑ kho bhikkhu -pa-. 
DukkhanirodhaÑ kho bhikkhu -pa-. DukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ kho 
bhikkhu mayÈ catutthaÑ ariyasaccaÑ desitaÑ, tathÈ naÑ dhÈrehi. Yo hi 
koci bhikkhu samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ evaÑ vadeyya “netaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ catutthaÑ ariyasaccaÑ, yaÑ samaÓena 
Gotamena 



376 MahÈvaggasaÑyuttapÈÄi  

 

desitaÑ, ahametaÑ dukkhanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ catutthaÑ 
ariyasaccaÑ paccakkhÈya aÒÒaÑ dukkhanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ 
catutthaÑ ariyasaccaÑ paÒÒapessÈmÊ”ti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. EvaÑ kho 
tvaÑ bhikkhu dhÈrehi “mayÈ cattÈri ariyasaccÈni desitÈnÊ”ti. 

 TasmÈtiha bhikkhu “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yogo karaÓÊyoti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. AvijjÈsutta  

 1087. EkamantaÑ nisinno kho so bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca 
“avijjÈ avijjÈti bhante vuccati, katamÈ nu kho bhante avijjÈ, kittÈvatÈ ca 
avijjÈgato hotÊ”ti. YaÑ kho bhikkhu dukkhe aÒÒÈÓaÑ, dukkhasamudaye 
aÒÒÈÓaÑ, dukkhanirodhe aÒÒÈÓaÑ, dukkhanirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya 
aÒÒÈÓaÑ. AyaÑ vuccati bhikkhu avijjÈ, ettÈvatÈ ca avijjÈgato hotÊti. 

 TasmÈtiha bhikkhu “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yogo karaÓÊyoti.  . SattamaÑ. 

 
8. VijjÈsutta 

 1088. Atha kho aÒÒataro bhikkhu yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho so bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “vijjÈ vijjÈti bhante vuccati, 
katamÈ nu kho bhante vijjÈ, kittÈvatÈ ca vijjÈgato hotÊ”ti. YaÑ kho bhikkhu 
dukkhe ÒÈÓaÑ, dukkhasamudaye ÒÈÓaÑ, dukkhanirodhe ÒÈÓaÑ, 
dukkhanirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya ÒÈÓaÑ. AyaÑ vuccati bhikkhu vijjÈ, 
ettÈvatÈ ca vijjÈgato hotÊti. 

 TasmÈtiha bhikkhu “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yogo karaÓÊyoti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. Sa~kÈsanasutta 

 1089. “IdaÑ dukkhaÑ ariyasaccan”ti bhikkhave mayÈ paÒÒattaÑ, tattha 
aparimÈÓÈ vaÓÓÈ aparimÈÓÈ byaÒjanÈ aparimÈÓÈ sa~kÈsanÈ itipidaÑ 
dukkhaÑ 
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ariyasaccanti. IdaÑ dukkhasamudayaÑ -pa-. IdaÑ dukkhanirodhaÑ -pa- 
“idaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ ariyasaccan”ti bhikkhave mayÈ 
paÒÒattaÑ, tattha aparimÈÓÈ vaÓÓÈ aparimÈÓÈ byaÒjanÈ aparimÈÓÈ 
sa~kÈsanÈ itipidaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ ariyasaccanti. 

 TasmÈtiha bhikkhave “idaÑ dukkhaÑn”ti yogo karaÓÊyo -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yogo karaÓÊyoti.  . NavamaÑ. 
 

10. Tathasutta 

 1090. CattÈrimÈni bhikkhave tathÈni avitathÈni anaÒÒathÈni. KatamÈni 
cattÈri, “idaÑ dukkhan”ti bhikkhave tathametaÑ avitathametaÑ 
anaÒÒathametaÑ, “ayaÑ dukkhasamudayo”ti tathametaÑ avitathametaÑ 
anaÒÒathametaÑ, “ayaÑ dukkhanirodho”ti tathametaÑ avitathametaÑ 
anaÒÒathametaÑ, “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti tathametaÑ 
avitathametaÑ anaÒÒathametaÑ. ImÈni kho bhikkhave cattÈri tathÈni 
avitathÈni anaÒÒathÈni. 

 TasmÈtiha bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yogo karaÓÊyoti.  . DasamaÑ. 

Dhammacakkappavattanavaggo dutiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   DhammacakkaÑ TathÈgataÑ, KhandhÈ Œyatanena ca. 
   DhÈraÓÈ ca dve AvijjÈ, VijjÈ Sa~kÈsanÈ TathÈti. 

_____ 
 

3. KoÔigÈmavagga 
 

1. PaÔhamakoÔigÈmasutta 

 1091. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ VajjÊsu viharati KoÔigÈme. Tatra kho 
BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “catunnaÑ bhikkhave ariyasaccÈnaÑ 
ananubodhÈ appaÔivedhÈ evamidaÑ dÊghamaddhÈnaÑ sandhÈvitaÑ 
saÑsaritaÑ mamaÒceva tumhÈkaÒca. 
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 KatamesaÑ catunnaÑ, dukkhassa bhikkhave ariyasaccassa ananubodhÈ 
appaÔivedhÈ evamidaÑ dÊghamaddhÈnaÑ sandhÈvitaÑ saÑsaritaÑ 
mamaÒceva tumhÈkaÒca. Dukkhasamudayassa ariyasaccassa -pa-. 
Dukkhanirodhassa ariyasaccassa -pa-. DukkhanirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya 
ariyasaccassa ananubodhÈ appaÔivedhÈ evamidaÑ dÊghamaddhÈnaÑ 
sandhÈvitaÑ saÑsaritaÑ mamaÒceva tumhÈkaÒca. TayidaÑ bhikkhave 
dukkhaÑ ariyasaccaÑ anubuddhaÑ paÔividdhaÑ, dukkhasamudayaÑ 
ariyasaccaÑ anubuddhaÑ paÔividdhaÑ, dukkhanirodhaÑ ariyasaccaÑ 
anubuddhaÑ paÔividdhaÑ, dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ ariyasaccaÑ 
anubuddhaÑ paÔividdhaÑ. UcchinnÈ bhavataÓhÈ, khÊÓÈ bhavanetti, 
natthidÈni punabbhavo”ti. 

 Idamavoca BhagavÈ, idaÑ vatvÈna Sugato athÈparaÑ etadavoca 
SatthÈ– 

   “CatunnaÑ ariyasaccÈnaÑ, yathÈbh|taÑ adassanÈ. 
   SaÑsitaÑ1 dÊghamaddhÈnaÑ, tÈsu tÈsveva jÈtisu. 

   TÈni2 etÈni diÔÔhÈni, bhavanetti sam|hatÈ. 
   UcchinnaÑ m|laÑ dukkhassa, natthidÈni punabbhavo”ti. 

PaÔhamaÑ.  
 

2. DutiyakoÔigÈmasutta 

 1092. Ye hi keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ “idaÑ dukkhan”ti 
yathÈbh|taÑ nappajÈnanti, “ayaÑ dukkhasamudayo”ti yathÈbh|taÑ 
nappajÈnanti, “ayaÑ dukkhanirodho”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnanti, “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnanti, na me te 
bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ samaÓesu vÈ samaÓasammatÈ, 
brÈhmaÓesu vÈ brÈhmaÓasammatÈ, na ca pana te Èyasmanto sÈmaÒÒatthaÑ 
vÈ brahmaÒÒatthaÑ vÈ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja viharanti. 

 Ye ca kho keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ “idaÑ dukkhan”ti 
yathÈbh|taÑ pajÈnanti, “ayaÑ dukkhasamudayo”ti yathÈbh|taÑ pajÈnanti, 
“ayaÑ dukkhanirodho”ti yathÈbh|taÑ pajÈnanti, “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnanti. Te kho me 
bhikkhave samaÓÈ vÈ 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑsaritaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) DÊ 2. 77 piÔÔhepi. 2. YÈni (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 
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brÈhmaÓÈ vÈ samaÓesu ceva samaÓasammatÈ, brÈhmaÓesu ca 
brÈhmaÓasammatÈ, te ca panÈyasmanto sÈmaÒÒatthaÒca brahmaÒÒatthaÒca 
diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharantÊti. 

 Idamavoca BhagavÈ, idaÑ vatvÈna Sugato athÈparaÑ etadavoca 
SatthÈ– 

   “Ye dukkhaÑ nappajÈnanti, atho dukkhassa sambhavaÑ. 
   Yattha ca sabbaso dukkhaÑ, asesaÑ uparujjhati. 

   TaÒca maggaÑ na jÈnanti, dukkh|pasamagÈminaÑ. 
   CetovimuttihÊnÈ te, atho paÒÒÈvimuttiyÈ. 
   AbhabbÈ te antakiriyÈya, te ve jÈtijar|pagÈ. 

   Ye ca dukkhaÑ pajÈnanti, atho dukkhassa sambhavaÑ. 
   Yattha ca sabbaso dukkhaÑ, asesaÑ uparujjhati. 

   TaÒca maggaÑ pajÈnanti, dukkh|pasamagÈminaÑ. 
   CetovimuttisampannÈ, atho paÒÒÈvimuttiyÈ. 
   BhabbÈ te antakiriyÈya, na te jÈtijar|pagÈ”ti. 

DutiyaÑ. 
 

3. SammÈsambuddhasutta 

 1093. SÈvatthinidÈnaÑ. CattÈrimÈni bhikkhave ariyasaccÈni. KatamÈni 
cattÈri, dukkhaÑ ariyasaccaÑ -pa-. DukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ 
ariyasaccaÑ. ImÈni kho bhikkhave cattÈri ariyasaccÈni. ImesaÑ kho 
bhikkhave catunnaÑ ariyasaccÈnaÑ yathÈbh|taÑ abhisambuddhattÈ 
TathÈgato ArahaÑ “sammÈsambuddho”ti vuccati. 

 TasmÈtiha bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yogo karaÓÊyoti.  . TatiyaÑ. 
 

4. Arahantasutta 

 1094. SÈvatthinidÈnaÑ. Ye hi keci bhikkhave atÊtamaddhÈnaÑ Arahanto 
SammÈsambuddhÈ yathÈbh|taÑ abhisambujjhiÑsu, sabbe te cattÈri 
ariyasaccÈni 
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yathÈbh|taÑ abhisambujjhiÑsu. Ye hi1 keci bhikkhave anÈgatamaddhÈnaÑ 
arahanto sammÈsambuddhÈ yathÈbh|taÑ abhisambujjhissanti, sabbe te 
cattÈri ariyasaccÈni yathÈbh|taÑ abhisambujjhissanti. Ye hi keci bhikkhave 
etarahi arahanto sammÈsambuddhÈ yathÈbh|taÑ abhisambujjhanti, sabbe te 
cattÈri ariyasaccÈni yathÈbh|taÑ abhisambujjhanti. 

 KatamÈni cattÈri, dukkhaÑ ariyasaccaÑ dukkhasamudayaÑ 
ariyasaccaÑ dukkhanirodhaÑ ariyasaccaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ 
ariyasaccaÑ. Ye hi keci bhikkhave atÊtamaddhÈnaÑ Arahanto 
SammÈsambuddhÈ yathÈbh|taÑ abhisambujjhiÑsu -pa- abhisambujjhissanti. 
Abhisambujjhanti, sabbe te imÈni cattÈri ariyasaccÈni yathÈbh|taÑ 
abhisambujjhanti. 

 TasmÈtiha bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yogo karaÓÊyoti.  . CatutthaÑ. 
 

5. Œsavakkhayasutta 

 1095. JÈnatohaÑ bhikkhave passato ÈsavÈnaÑ khayaÑ vadÈmi, no 
ajÈnato apassato. KiÒca bhikkhave jÈnato passato ÈsavÈnaÑ khayo hoti, 
“idaÑ dukkhan”ti bhikkhave jÈnato passato ÈsavÈnaÑ khayo hoti, “ayaÑ 
dukkhasamudayo”ti jÈnato passato ÈsavÈnaÑ khayo hoti, “ayaÑ 
dukkhanirodho”ti jÈnato passato ÈsavÈnaÑ khayo hoti, “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti jÈnato passato ÈsavÈnaÑ khayo hoti. 
EvaÑ kho bhikkhave jÈnato evaÑ passato ÈsavÈnaÑ khayo hoti. 

 TasmÈtiha bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yogo karaÓÊyoti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. Mittasutta 

 1096. Ye hi keci bhikkhave anukampeyyÈtha, ye ca sotabbaÑ 
maÒÒeyyuÑ mittÈ vÈ amaccÈ vÈ ÒÈtÊ vÈ sÈlohitÈ vÈ, te vo bhikkhave 
catunnaÑ ariyasaccÈnaÑ yathÈbh|taÑ abhisamayÈya samÈdapetabbÈ 
nivesetabbÈ patiÔÔhÈpetabbÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Yepi hi (bah|su) 
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 KatamesaÑ catunnaÑ, dukkhassa ariyasaccassa dukkhasamudayassa 
ariyasaccassa dukkhanirodhassa ariyasaccassa dukkhanirodhagÈminiyÈ 
paÔipadÈya ariyasaccassa. Ye hi keci bhikkhave anukampeyyÈtha, ye ca 
sotabbaÑ maÒÒeyyuÑ mittÈ vÈ amaccÈ vÈ ÒÈtÊ vÈ sÈlohitÈ vÈ, te vo 
bhikkhave imesaÑ catunnaÑ ariyasaccÈnaÑ yathÈbh|taÑ abhisamayÈya 
samÈdapetabbÈ nivesetabbÈ patiÔÔhÈpetabbÈ. 

 TasmÈtiha bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipÈdÈ”ti yogo karaÓÊyoti.  . ChaÔÔhaÑ. 

 
7. Tathasutta 

 1097. CattÈrimÈni bhikkhave ariyasaccÈni. KatamÈni cattÈri, dukkhaÑ 
ariyasaccaÑ dukkhasamudayaÑ ariyasaccaÑ dukkhanirodhaÑ ariyasaccaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ ariyasaccaÑ. ImÈni kho bhikkhave cattÈri 
ariyasaccÈni tathÈni avitathÈni anaÒÒathÈni, tasmÈ “ariyasaccÈnÊ”ti vuccanti. 

 TasmÈtiha bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yogo karaÓÊyoti.  . SattamaÑ. 
 

8. Lokasutta 

 1098. CattÈrimÈni bhikkhave ariyasaccÈni. KatamÈni cattÈri, dukkhaÑ 
ariyasaccaÑ dukkhasamudayaÑ ariyasaccaÑ dukkhanirodhaÑ ariyasaccaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ ariyasaccaÑ. Sadevake loke samÈrake 
sabrahmake sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya TathÈgato 
ariyo, tasmÈ “ariyasaccÈnÊ”ti vuccanti. 

 TasmÈtiha bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yogo karaÓÊyoti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. PariÒÒeyyasutta 

 1099. CattÈrimÈni bhikkhave ariyasaccÈni. KatamÈni cattÈri, dukkhaÑ 
ariyasaccaÑ dukkhasamudayaÑ ariyasaccaÑ dukkhanirodhaÑ ariyasaccaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipÈdÈ ariyasaccaÑ. ImÈni kho bhikkhave cattÈri 
ariyasaccÈni. 
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ImesaÑ kho bhikkhave catunnaÑ ariyasaccÈnaÑ atthi ariyasaccaÑ 
pariÒÒeyyaÑ, atthi ariyasaccaÑ pahÈtabbaÑ, atthi ariyasaccaÑ 
sacchikÈtabbaÑ, atthi ariyasaccaÑ bhÈvetabbaÑ. 

 KatamaÒca bhikkhave ariyasaccaÑ pariÒÒeyyaÑ, dukkhaÑ bhikkhave 
ariyasaccaÑ pariÒÒeyyaÑ, dukkhasamudayaÑ ariyasaccaÑ pahÈtabbaÑ, 
dukkhanirodhaÑ ariyasaccaÑ sacchikÈtabbaÑ, dukkhanirodhagÈminÊ 
paÔipadÈ ariyasaccaÑ bhÈvetabbaÑ. 

 TasmÈtiha bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yogo karaÓÊyoti.  . NavamaÑ. 
 

10. Gavampatisutta 

 1100. EkaÑ samayaÑ sambahulÈ therÈ bhikkh| Cetesu1 viharanti 
SahaÒcanike2. Tena kho pana samayena sambahulÈnaÑ therÈnaÑ 
bhikkh|naÑ pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkantÈnaÑ maÓÉalamÈÄe 
sannisinnÈnaÑ sannipatitÈnaÑ ayamantarÈkathÈ udapÈdi “yo nu kho Èvuso 
dukkhaÑ passati, dukkhasamudayampi so passati, dukkhanirodhampi 
passati, dukkhanirodhagÈminiÑ paÔipadampi passatÊ”ti. 

 EvaÑ vutte ÈyasmÈ Gavampati thero3 bhikkh| etadavoca “sammukhÈ 
metaÑ Èvuso Bhagavato sutaÑ, sammukhÈ paÔiggahitaÑ yo bhikkhave 
dukkhaÑ passati, dukkhasamudayampi so passati, dukkhanirodhampi 
passati, dukkhanirodhagÈminiÑ paÔipadampi passati. Yo dukkhasamudayaÑ 
passati, dukkhampi so passati, dukkhanirodhampi passati, 
dukkhanirodhagÈminiÑ paÔipadampi passati. Yo dukkhanirodhaÑ passati, 
dukkhampi so passati, dukkhasamudayampi passati, dukkhanirodhagÈminiÑ 
paÔipadampi passati. Yo dukkhanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ passati, 
dukkhampi so passati, dukkhasamudayampi passati, dukkhanirodhampi 
passatÊ”ti.  . DasamaÑ. 

KoÔigÈmavaggo tatiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Dve VajjÊ SammÈsambuddho, ArahaÑ Œsavakkhayo. 
   MittaÑ TathÈ ca Loko ca, PariÒÒeyyaÑ GavampatÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. Cetiyesu (SyÈ) 2. Sahajaniye (SÊ, SyÈ, KaÑ) 3. Gavampatitthero (SyÈ, KaÑ) 
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4. SÊsapÈvanavagga 
 

1. SÊsapÈvanasutta 

 1101. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ KosambiyaÑ viharati SÊsapÈvane1. Atha 
kho BhagavÈ parittÈni sÊsapÈpaÓÓÈni pÈÓinÈ gahetvÈ bhikkh| Èmantesi “taÑ 
kiÑ maÒÒatha bhikkhave, katamaÑ nu kho bahutaraÑ yÈni vÈ mayÈ 
parittÈni sÊsapÈpaÓÓÈni pÈÓinÈ gahitÈni yadidaÑ upari sÊsapÈvane”ti. 
AppamattakÈni bhante BhagavatÈ parittÈni sÊsapÈpaÓÓÈni pÈÓinÈ gahitÈni, 
atha kho etÈneva bahutarÈni yadidaÑ upari sÊsapÈvaneti. Evameva kho 
bhikkhave etadeva bahutaraÑ yaÑ vo mayÈ abhiÒÒÈya anakkhÈtaÑ. KasmÈ 
cetaÑ bhikkhave mayÈ anakkhÈtaÑ, na hetaÑ bhikkhave atthasaÑhitaÑ 
nÈdibrahmacariyakaÑ na nibbidÈya na virÈgÈya na nirodhÈya na upasamÈya 
na abhiÒÒÈya na sambodhÈya na nibbÈnÈya saÑvattati, tasmÈ taÑ mayÈ 
anakkhÈtaÑ. 

 KiÒca bhikkhave mayÈ akkhÈtaÑ, “idaÑ dukkhan”ti bhikkhave mayÈ 
akkhÈtaÑ, “ayaÑ dukkhasamudayo”ti mayÈ akkhÈtaÑ, “ayaÑ 
dukkhanirodho”ti mayÈ akkhÈtaÑ, “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti 
mayÈ akkhÈtaÑ. 

 KasmÈ cetaÑ bhikkhave mayÈ akkhÈtaÑ, etaÑ hi bhikkhave 
atthasaÑhitaÑ etaÑ ÈdibrahmacariyakaÑ etaÑ nibbidÈya virÈgÈya 
nirodhÈya upasamÈya abhiÒÒÈya sambodhÈya nibbÈnÈya saÑvattati, tasmÈ 
taÑ mayÈ akkhÈtaÑ. 

 TasmÈtiha bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yogo karaÓÊyoti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. Khadirapattasutta 

 1102. Yo bhikkhave evaÑ vadeyya “ahaÑ dukkhaÑ ariyasaccaÑ 
yathÈbh|taÑ anabhisamecca dukkhasamudayaÑ ariyasaccaÑ yathÈbh|taÑ 
anabhisamecca dukkhanirodhaÑ ariyasaccaÑ yathÈbh|taÑ anabhisamecca 
dukkhanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ ariyasaccaÑ yathÈbh|taÑ anabhisamecca 
sammÈ dukkhassantaÑ karissÈmÊ”ti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. 
______________________________________________________________ 
 1. SiÑsapÈvane (SÊ, I) 
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 SeyyathÈpi bhikkhave yo evaÑ vadeyya “ahaÑ khadirapattÈnaÑ vÈ 
saralapattÈnaÑ1 vÈ ÈmalakapattÈnaÑ vÈ puÔaÑ karitvÈ udakaÑ vÈ 
tÈlapattaÑ vÈ ÈharissÈmÊ”ti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. Evameva kho bhikkhave 
yo evaÑ vadeyya “ahaÑ dukkhaÑ ariyasaccaÑ yathÈbh|taÑ anabhisamecca 
-pa- dukkhanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ ariyasaccaÑ yathÈbh|taÑ 
anabhisamecca sammÈ dukkhassantaÑ karissÈmÊ”ti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. 

 Yo ca kho bhikkhave evaÑ vadeyya “ahaÑ dukkhaÑ ariyasaccaÑ 
yathÈbh|taÑ abhisamecca dukkhasamudayaÑ ariyasaccaÑ yathÈbh|taÑ 
abhisamecca dukkhanirodhaÑ ariyasaccaÑ yathÈbh|taÑ abhisamecca 
dukkhanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ ariyasaccaÑ yathÈbh|taÑ abhisamecca 
sammÈ dukkhassantaÑ karissÈmÊ”ti ÔhÈnametaÑ vijjati. 

 SeyyathÈpi bhikkhave yo evaÑ vadeyya “ahaÑ padumapattÈnaÑ vÈ 
palÈsapattÈnaÑ vÈ mÈluvapattÈnaÑ vÈ puÔaÑ karitvÈ udakaÑ vÈ tÈlapattaÑ 
vÈ ÈharissÈmÊ”ti ÔhÈnametaÑ vijjati. Evameva kho bhikkhave yo evaÑ 
vadeyya “ahaÑ dukkhaÑ ariyasaccaÑ yathÈbh|taÑ abhisamecca -pa- 
dukkhanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ ariyasaccaÑ yathÈbh|taÑ abhisamecca 
sammÈ dukkhassantaÑ karissÈmÊ”ti ÔhÈnametaÑ vijjati. 

 TasmÈtiha bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yogo karaÓÊyoti.  . DutiyaÑ. 
 

3. DaÓÉasutta 

 1103. SeyyathÈpi bhikkhave daÓÉo uparivehÈsaÑ khitto sakimpi m|lena 
nipatati, sakimpi aggena nipatati. Evameva kho bhikkhave avijjÈnÊvaraÓÈ 
sattÈ taÓhÈsaÑyojanÈ sandhÈvantÈ saÑsarantÈ2 sakimpi asmÈ lokÈ paraÑ 
lokaÑ gacchanti, sakimpi parasmÈ lokÈ imaÑ lokaÑ Ègacchanti. TaÑ kissa 
hetu, adiÔÔhattÈ bhikkhave catunnaÑ ariyasaccÈnaÑ. KatamesaÑ catunnaÑ, 
dukkhassa ariyasaccassa -pa- dukkhanirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya 
ariyasaccassa. 

 TasmÈtiha bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yogo karaÓÊyoti.  . TatiyaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. PalÈsapattÈnaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. TaÓhÈsaÑyojanabandhÈ sandhÈvatÈ (Ka) 
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4. Celasutta 

 1104. Œditte bhikkhave cele vÈ sÊse vÈ kimassa karaÓÊyanti. Œditte 
bhante cele vÈ sÊse vÈ tasseva celassa vÈ sÊsassa vÈ nibbÈpanÈya adhimatto 
chando ca vÈyÈmo ca ussÈho ca ussoÄhÊ ca appaÔivÈnÊ ca sati ca 
sampajaÒÒaÒca karaÓÊyanti. 

 ŒdittaÑ bhikkhave celaÑ vÈ sÊsaÑ vÈ ajjhupekkhitvÈ amanasikaritvÈ 
anabhisametÈnaÑ catunnaÑ ariyasaccÈnaÑ yathÈbh|taÑ abhisamayÈya 
adhimatto chando ca vÈyÈmo ca ussÈho ca ussoÄhÊ ca appaÔivÈnÊ ca sati ca 
sampajaÒÒaÒca karaÓÊyaÑ. KatamesaÑ catunnaÑ, dukkhassa ariyasaccassa 
-pa- dukkhanirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya ariyasaccassa. 

 TasmÈtiha bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yogo karaÓÊyoti.  . CatutthaÑ. 
 

5. Sattisatasutta 

 1105. SeyyathÈpi bhikkhave puriso vassasatÈyuko vassasatajÊvÊ, 
tamenaÑ evaÑ vadeyya “ehambho purisa, pubbaÓhasamayaÑ taÑ 
sattisatena hanissanti, majjhanhikasamayaÑ sattisatena hanissanti, 
sÈyanhasamayaÑ sattisatena hanissanti. So kho tvaÑ ambho purisa divase 
divase tÊhi tÊhi sattisatehi haÒÒamÈno vassasatÈyuko vassasatajÊvÊ 
vassasatassa accayena anabhisametÈni cattÈri ariyasaccÈni abhisamessasÊ”ti. 

 Atthavasikena bhikkhave kulaputtena alaÑ upagantuÑ. TaÑ kissa hetu, 
anamataggoyaÑ bhikkhave saÑsÈro, pubbÈ koÔi nappaÒÒÈyati 
sattippahÈrÈnaÑ asippahÈrÈnaÑ usuppahÈrÈnaÑ pharasuppahÈrÈnaÑ1. 
EvaÒcetaÑ bhikkhave assa. Na kho panÈhaÑ bhikkhave saha dukkhena saha 
domanassena catunnaÑ ariyasaccÈnaÑ abhisamayaÑ vadÈmi, api cÈhaÑ 
bhikkhave sahÈva sukhena sahÈva somanassena catunnaÑ ariyasaccÈnaÑ 
abhisamayaÑ vadÈmi. KatamesaÑ catunnaÑ, dukkhassa ariyasaccassa -pa- 
dukkhanirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya ariyasaccassa. 
______________________________________________________________ 
 1. AsippahÈrÈnaÑ pharasuppahÈrÈnaÑ (Ka) 
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 TasmÈtiha bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yogo karaÓÊyoti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. PÈÓasutta 

 1106. SeyyathÈpi bhikkhave puriso yaÑ imasmiÑ JambudÊpe 
tiÓakaÔÔhasÈkhÈpalÈsaÑ tacchetvÈ ekajjhaÑ saÑhareyya, ekajjhaÑ 
saÑharitvÈ s|laÑ kareyya, s|laÑ karitvÈ ye mahÈsamudde mahantakÈ pÈÓÈ, 
te mahantakesu s|lesu Èvuneyya. Ye mahÈsamudde majjhimakÈ pÈÓÈ, te 
majjhimakesu s|lesu Èvuneyya. Ye mahÈsamudde sukhumakÈ pÈÓÈ, te 
sukhumakesu s|lesu Èvuneyya, apariyÈdinnÈ ca bhikkhave mahÈsamudde 
oÄÈrikÈ pÈÓÈ assu. 

 Atha imasmiÑ JambudÊpe tiÓakaÔÔhasÈkhÈpalÈsaÑ parikkhayaÑ 
pariyÈdÈnaÑ gaccheyya. Ito bahutarÈ kho bhikkhave mahÈsamudde 
sukhumakÈ pÈÓÈ, ye na sukarÈ s|lesu ÈvunituÑ. TaÑ kissa hetu, sukhumattÈ 
bhikkhave attabhÈvassa. EvaÑ mahÈ kho bhikkhave apÈyo, evaÑ 
mahantasmÈ kho bhikkhave apÈyasmÈ parimutto diÔÔhisampanno puggalo 
“idaÑ dukkhan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti -pa- “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ 
paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. 

 TasmÈtiha bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yogo karaÓÊyoti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. PaÔhamas|riyasutta 

 1107. S|riyassa1 bhikkhave udayato etaÑ pubba~gamaÑ etaÑ 
pubbanimittaÑ, yadidaÑ aruÓuggaÑ. Evameva kho bhikkhave bhikkhuno 
catunnaÑ ariyasaccÈnaÑ yathÈbh|taÑ abhisamayÈya etaÑ pubba~gamaÑ 
etaÑ pubbanimittaÑ, yadidaÑ sammÈdiÔÔhi. TassetaÑ bhikkhave bhikkhuno 
pÈÔika~khaÑ “idaÑ dukkhan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnissati -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnissati. 

 TasmÈtiha bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yogo karaÓÊyoti.  . SattamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Suriyassa (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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8. Dutiyas|riyasutta 

 1108. YÈvakÊvaÒca bhikkhave candimas|riyÈ loke nuppajjanti, neva 
tÈva mahato Èlokassa pÈtubhÈvo hoti mahato obhÈsassa, andhatamaÑ tadÈ 
hoti andhakÈratimisÈ, neva tÈva rattindivÈ1 paÒÒÈyanti, na mÈsaddhamÈsÈ 
paÒÒÈyanti, na utusaÑvaccharÈ paÒÒÈyanti. 

 Yato ca kho bhikkhave candimas|riyÈ loke uppajjanti, atha mahato 
Èlokassa pÈtubhÈvo hoti mahato obhÈsassa, neva andhakÈratamaÑ tadÈ hoti 
na andhakÈratimisÈ, atha rattindivÈ paÒÒÈyanti, mÈsaddhamÈsÈ paÒÒÈyanti, 
utusaÑvaccharÈ paÒÒÈyanti. Evameva kho bhikkhave yÈvakÊvaÒca tathÈgato 
loke nuppajjati arahaÑ sammÈsambuddho, neva tÈva mahato Èlokassa 
pÈtubhÈvo hoti mahato obhÈsassa, andhatamaÑ tadÈ hoti andhakÈratimisÈ, 
neva tÈva catunnaÑ ariyasaccÈnaÑ ÈcikkhaÓÈ hoti desanÈ paÒÒÈpanÈ 
paÔÔhapanÈ vivaraÓÈ vibhajanÈ uttÈnÊkammaÑ. 

 Yato ca kho bhikkhave TathÈgato loke uppajjati arahaÑ 
sammÈsambuddho, atha mahato Èlokassa pÈtubhÈvo hoti mahato obhÈsassa, 
neva andhatamaÑ tadÈ hoti na andhakÈratimisÈ, atha kho catunnaÑ 
ariyasaccÈnaÑ ÈcikkhaÓÈ hoti desanÈ paÒÒÈpanÈ paÔÔhapanÈ vivaraÓÈ 
vibhajanÈ uttÈnÊkammaÑ. KatamesaÑ catunnaÑ, dukkhassa ariyasaccassa 
-pa- dukkhanirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya ariyasaccassa. 

 TasmÈtiha bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yogo karaÓÊyoti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

9. IndakhÊlasutta 

 1109. Ye hi keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ “idaÑ dukkhan”ti 
yathÈbh|taÑ nappajÈnanti -pa- “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti 
yathÈbh|taÑ nappajÈnanti, te aÒÒassa samaÓassa vÈ brÈhmaÓassa vÈ 
mukhaÑ ullokenti2 “ayaÑ n|na bhavaÑ jÈnaÑ jÈnÈti, passaÑ passatÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. RattidivÈ (Ka) 2. Olokenti (SÊ, SyÈ) 
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 SeyyathÈpi bhikkhave t|lapicu vÈ kappÈsapicu vÈ lahuko vÈt|pÈdÈno 
same bh|mibhÈge nikkhitto, tamenaÑ puratthimo vÈto pacchimena 
saÑhareyya, pacchimo vÈto puratthimena saÑhareyya, uttaro vÈto 
dakkhiÓena saÑhareyya, dakkhiÓo vÈto uttarena saÑhareyya. TaÑ kissa 
hetu, lahukattÈ bhikkhave kappÈsapicuno. Evameva kho bhikkhave ye hi 
keci samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ “idaÑ dukkhan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnanti 
-pa- “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnanti, te 
aÒÒassa samaÓassa vÈ brÈhmaÓassa vÈ mukhaÑ ullokenti “ayaÑ nuna 
bhavaÑ jÈnaÑ jÈnÈti, passaÑ passatÊ”ti. TaÑ kissa hetu, adiÔÔhattÈ 
bhikkhave catunnaÑ ariyasaccÈnaÑ. 

 Ye ca kho keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ “idaÑ dukkhaÑn”ti 
yathÈbh|taÑ pajÈnanti -pa- “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti 
yathÈbh|taÑ pajÈnanti, te na aÒÒassa samaÓassa vÈ brÈhmaÓassa vÈ 
mukhaÑ ullokenti “ayaÑ nuna bhavaÑ jÈnaÑ jÈnÈti, passaÑ passatÊ”ti. 

 SeyyathÈpi bhikkhave ayokhÊlo vÈ indakhÊlo vÈ gambhÊranemo 
sunikhÈto acalo asampakampÊ, puratthimÈya cepi disÈya Ègaccheyya bhusÈ 
vÈtavuÔÔhi, neva sa~kampeyya1 na sampakampeyya na sampacÈleyya. 
PacchimÈya cepi disÈya -pa-. UttarÈya cepi disÈya -pa-. DakkhiÓÈya cepi 
disÈya Ègaccheyya bhusÈ vÈtavuÔÔhi, neva sa~kampeyya na sampakampeyya 
na sampacÈleyya. TaÑ kissa hetu, gambhÊrattÈ bhikkhave nemassa 
sunikhÈtattÈ indakhÊlassa. Evameva kho bhikkhave ye ca kho keci samaÓÈ 
vÈ brÈhmaÓÈ vÈ “idaÑ dukkhan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnanti -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnanti, te na aÒÒassa 
samaÓassa vÈ brÈhmaÓassa vÈ mukhaÑ ullokenti “ayaÑ n|na bhavaÑ 
jÈnaÑ jÈnÈti, passaÑ passatÊ”ti. TaÑ kissa hetu, sudiÔÔhattÈ bhikkhave 
catunnaÑ ariyasaccÈnaÑ. KatamesaÑ catunnaÑ, dukkhassa ariyasaccassa 
-pa- dukkhanirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya ariyasaccassa. 

 TasmÈtiha bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yogo karaÓÊyoti.  . NavamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Neva naÑ sa~kampeyya (SÊ, I) 
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10. VÈdatthikasutta 

 1110. Yo hi koci bhikkhave bhikkhu “idaÑ dukkhan”ti yathÈbh|taÑ 
pajÈnÈti -pa- “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. 
PuratthimÈya cepi disÈya Ègaccheyya samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ vÈdatthiko 
vÈdagavesÊ “vÈdamassa ÈropessÈmÊ”ti, taÑ vata sahadhammena 
sa~kampessati vÈ sampakampessati vÈ sampacÈlessati vÈti netaÑ ÔhÈnaÑ 
vijjati. PacchimÈya cepi disÈya -pa-. UttarÈya cepi disÈya -pa-. DakkhiÓÈya 
cepi disÈya Ègaccheyya samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ vÈdatthiko vÈdagavesÊ 
“vÈdamassa ÈropessÈmÊ”ti, taÑ vata sahadhammena sa~kampessati vÈ 
sampakampessati vÈ sampacÈlessati vÈti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. 

 SeyyathÈpi bhikkhave silÈy|po soÄasakukkuko, tassassu aÔÔha kukku 
heÔÔhÈ nema~gamÈ, aÔÔha kukku uparinemassa, puratthimÈya cepi disÈya 
Ègaccheyya bhusÈ vÈtavuÔÔhi, neva sa~kampeyya na sampakampeyya na 
sampacÈleyya. PacchimÈya cepi disÈya -pa-. UttarÈya cepi disÈya -pa-. 
DakkhiÓÈya cepi disÈya Ègaccheyya bhusÈ vÈtavuÔÔhi, neva sa~kampeyya na 
sampakampeyya na sampacÈleyya. TaÑ kissa hetu, gambhÊrattÈ bhikkhave 
nemassa sunikhÈtattÈ silÈy|passa. Evameva kho bhikkhave yo hi koci 
bhikkhu “idaÑ dukkhan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. PuratthimÈya cepi 
disÈya Ègaccheyya samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ vÈdatthiko vÈdagavesÊ 
“vÈdamassa ÈropessÈmÊ”ti, taÑ vata sahadhammena sa~kampessati vÈ 
sampakampessati vÈ sampacÈlessati vÈti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. PacchimÈya 
cepi disÈya -pa-. UttarÈya cepi disÈya -pa-. DakkhiÓÈya cepi disÈya 
Ègaccheyya samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ vÈdatthiko vÈdagavesÊ “vÈdamassa 
ÈropessÈmÊ”ti, taÑ vata sahadhammena sa~kampessati vÈ sampakampessati 
vÈ sampacÈlessati vÈti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. TaÑ kissa hetu, sudiÔÔhattÈ 
bhikkhave catunnaÑ ariyasaccÈnaÑ. KatamesaÑ catunnaÑ, dukkhassa 
ariyasaccassa -pa- dukkhanirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya ariyasaccassa. 

 TasmÈtiha bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yogo karaÓÊyoti.  . DasamaÑ. 

SÊsapÈvanavaggo catuttho. 
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TassuddÈnaÑ 

   SÊsapÈ Khadiro DaÓÉo, CelÈ Sattisatena ca. 
   PÈÓÈ S|riy|pamÈ dvedhÈ, IndakhÊlo ca VÈdinoti. 

_____ 
 

5. PapÈtavagga 
 

1. LokacintÈsutta 

 1111. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati VeÄuvane 
KalandakanivÈpe. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “bh|tapubbaÑ 
bhikkhave aÒÒataro puriso RÈjagahÈ nikkhamitvÈ ‘lokacintaÑ cintessÈmÊ’ti 
yena sumÈgadhÈ pokkharaÓÊ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ sumÈgadhÈya 
pokkharaÓiyÈ tÊre nisÊdi lokacintaÑ cintento, addasÈ kho bhikkhave so 
puriso sumÈgadhÈya pokkharaÓiyÈ tÊre catura~giniÑ senaÑ1 bhisamuÄÈlaÑ2 
pavisantaÑ, disvÈnassa etadahosi ‘ummattosmi nÈmÈhaÑ, vicetosmi 
nÈmÈhaÑ, yaÑ loke natthi taÑ mayÈ diÔÔhan’ti. Atha kho so bhikkhave 
puriso nagaraÑ pavisitvÈ mahÈjanakÈyassa Èrocesi ‘ummattosmi nÈmÈhaÑ 
bhante, vicetosmi nÈmÈhaÑ bhante, yaÑ loke natthi taÑ mayÈ diÔÔhan’ti”. 

 KathaÑ pana tvaÑ ambho purisa ummatto, kathaÑ viceto, kiÒca loke 
natthi yaÑ tayÈ diÔÔhanti. IdhÈhaÑ bhante RÈjagahÈ nikkhamitvÈ 
“lokacintaÑ cintessÈmÊ”ti yena sumÈgadhÈ pokkharaÓÊ tenupasa~kamiÑ, 
upasa~kamitvÈ sumÈgadhÈya pokkharaÓiyÈ tÊre nisÊdiÑ lokacintaÑ cintento, 
addasaÑ khvÈhaÑ bhante sumÈgadhÈya pokkharaÓiyÈ tÊre catura~giniÑ 
senaÑ bhisamuÄÈlaÑ pavisantaÑ, evaÑ khvÈhaÑ bhante ummatto, evaÑ 
viceto, idaÒca loke natthi yaÑ mayÈ diÔÔhanti. Taggha tvaÑ ambho purisa 
ummatto, taggha viceto, idaÒca loke natthi yaÑ tayÈ diÔÔhanti. 

 TaÑ kho pana bhikkhave so puriso bh|taÑyeva addasa, no abh|taÑ. 
Bh|tapubbaÑ bhikkhave devÈsurasa~gÈmo samupaby|Äho ahosi, tasmiÑ 
kho pana bhikkhave sa~gÈme devÈ jiniÑsu, asurÈ parÈjiniÑsu. 
______________________________________________________________ 
 1. Catura~ginisenaÑ (Ka) 2. Bhisam|lÈlaÑ (I, Ka) 
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parÈjitÈ ca kho bhikkhave asurÈ bhÊtÈ bhisamuÄÈlena asurapuraÑ pavisiÑsu 
devÈnaÑyeva mohayamÈnÈ. 

 TasmÈtiha bhikkhave mÈ lokacintaÑ cintetha, “sassato loko”ti vÈ, 
“asassato loko”ti vÈ, “antavÈ loko”ti vÈ, “anantavÈ loko”ti vÈ, “taÑ jÊvaÑ 
taÑ sarÊran”ti vÈ, “aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊran”ti vÈ, “hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ”ti vÈ, “na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈ, “hoti ca na ca hoti 
tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈ, “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ”ti vÈ. TaÑ kissa hetu, nesÈ bhikkhave cintÈ atthasaÑhitÈ, 
nÈdibrahmacariyakÈ, na nibbidÈya na virÈgÈya na nirodhÈya na upasamÈya 
na abhiÒÒÈya na sambodhÈya na nibbÈnÈya saÑvattati. 

 CintentÈ kho tumhe bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti cinteyyÈtha -pa- 
“ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti cinteyyÈtha. TaÑ kissa hetu, esÈ 
bhikkhave cintÈ atthasaÑhitÈ, esÈ ÈdibrahmacariyakÈ, esÈ nibbidÈya 
virÈgÈya nirodhÈya upasamÈya abhiÒÒÈya sambodhÈya nibbÈnÈya 
saÑvattati. 

 TasmÈtiha bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yogo karaÓÊyoti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. PapÈtasutta 

 1112. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati Gijjhak|Ôe pabbate. 
Atha kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “ÈyÈma bhikkhave yena paÔibhÈnak|Ôo, 
tenupasa~kamissÈma divÈvihÈrÈyÈ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh| 
Bhagavato paccassosuÑ. Atha kho BhagavÈ sambahulehi bhikkh|hi 
saddhiÑ yena paÔibhÈnak|Ôo tenupasa~kami. AddasÈ kho aÒÒataro bhikkhu 
paÔibhÈnak|Ôe mahantaÑ papÈtaÑ, disvÈna BhagavantaÑ etadavoca “mahÈ 
vatÈyaÑ bhante papÈto, subhayÈnako bhante papÈto, atthi nu kho bhante 
imamhÈ papÈtÈ aÒÒo papÈto mahantataro ca bhayÈnakataro cÈ”ti. Atthi kho 
bhikkhu imamhÈ papÈtÈ aÒÒo papÈto mahantataro ca bhayÈnakataro cÈti. 
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 Katamo pana bhante imamhÈ papÈtÈ aÒÒo papÈto mahantataro ca 
bhayÈnakataro cÈti. Ye hi keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ “idaÑ 
dukkhan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnanti, “ayaÑ dukkhasamudayo”ti 
yathÈbh|taÑ nappajÈnanti, “ayaÑ dukkhanirodho”ti yathÈbh|taÑ 
nappajÈnanti, “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ 
nappajÈnanti. Te jÈtisaÑvattanikesu sa~khÈresu abhiramanti, 
jarÈsaÑvattanikesu sa~khÈresu abhiramanti, maraÓasaÑvattanikesu 
sa~khÈresu abhiramanti, 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsasaÑvattanikesu sa~khÈresu 
abhiramanti. Te jÈtisaÑvattanikesu sa~khÈresu abhiratÈ jarÈsaÑvattanikesu 
sa~khÈresu abhiratÈ maraÓasaÑvattanikesu sa~khÈresu abhiratÈ 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsasaÑvattanikesu sa~khÈresu abhiratÈ 
jÈtisaÑvattanikepi sa~khÈre abhisa~kharonti, jarÈsaÑvattanikepi sa~khÈre 
abhisa~kharonti, maraÓasaÑvattanikepi sa~khÈre abhisa~kharonti 
sokaparidevadukkhadonamassupÈyÈsasaÑvattanikepi sa~khÈre 
abhisa~kharonti. Te jÈtisaÑvattanikepi sa~khÈre abhisa~kharitvÈ 
jarÈsaÑvattanikepi sa~khÈre abhisa~kharitvÈ maraÓasaÑvattanikepi 
sa~khÈre abhisa~kharitvÈ 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsasaÑvattanikepi sa~khÈre 
abhisa~kharitvÈ jÈtipapÈtampi papatanti, jarÈpapÈtampi papatanti, 
maraÓapapÈtampi papatanti, 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsapapÈtampi papatanti. Te na 
parimuccanti jÈtiyÈ jarÈya maraÓena sokehi paridevehi dukkhehi 
domanassehi upÈyÈsehi, na parimuccanti dukkhasmÈti vadÈmi. 

 Ye ca kho keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ “idaÑ dukkhan”ti 
yathÈbh|taÑ pajÈnanti -pa- “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti 
yathÈbh|taÑ pajÈnanti. Te jÈtisaÑvattanikesu sa~khÈresu nÈbhiramanti, 
jarÈsaÑvattanikesu sa~khÈresu nÈbhiramanti, maraÓasaÑvattanikesu 
sa~khÈresu nÈbhiramanti, 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsasaÑvattanikesu sa~khÈresu 
nÈbhiramanti, te jÈtisaÑvattanikesu sa~khÈresu anabhiratÈ 
jarÈsaÑvattanikesu sa~khÈresu anabhiratÈ maraÓasaÑvattanikesu 
sa~khÈresu anabhiratÈ sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsasaÑvattanikesu 
sa~khÈresu anabhiratÈ jÈtisaÑvattanikepi sa~khÈre nÈbhisa~khÈronti, 
jarÈsaÑvattanikepi sa~khÈre nÈbhisa~kharonti, maraÓasaÑvattanikepi 
sa~khÈre nÈbhisa~kharonti, 
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sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsasaÑvattanikepi sa~khÈre 
nÈbhisa~kharonti, te jÈtisaÑvattanikepi sa~khÈre anabhisa~kharitvÈ 
jarÈsaÑvattanikepi sa~khÈre anabhisa~kharitvÈ maraÓasaÑvattanikepi 
sa~khÈre anabhisa~kharitvÈ 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsasaÑvattanikepi sa~khÈre 
anabhisa~kharitvÈ jÈtipapatampi nappapatanti, jarÈpapÈtampi nappapatanti, 
maraÓapapÈtampi nappapatanti, 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsapapÈtampi nappapatanti, te 
parimuccanti jÈtiyÈ jarÈya maraÓena sokehi paridevehi dukkhehi 
domanassehi upÈyÈsehi, parimuccanti dukkhasmÈti vadÈmi. 

 TasmÈtiha bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yogo karaÓÊyoti.  . DutiyaÑ. 
 

3. MahÈpariÄÈhasutta 

 1113. Atthi bhikkhave mahÈpariÄÈho nÈma nirayo, tattha yaÑ kiÒci 
cakkhunÈ r|paÑ passati, aniÔÔhar|paÒÒeva passati no iÔÔhar|paÑ, 
akantar|paÒÒeva passati no kantar|paÑ, amanÈpar|paÒÒeva passati no 
manÈpar|paÑ. YaÑ kiÒci sotena saddaÑ suÓÈti -pa-. YaÑ kiÒci kÈyena 
phoÔÔhabbaÑ phusati -pa-. YaÑ kiÒci manasÈ dhammaÑ vijÈnÈti, 
aniÔÔhar|paÒÒeva vijÈnÈti no iÔÔhar|paÑ, akantar|paÒÒeva vijÈnÈti, no 
kantar|paÑ, amanÈpar|paÒÒeva vijÈnÈti, no manÈpar|panti. 

 EvaÑ vutte aÒÒataro bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “mahÈ vata so 
bhante pariÄÈho, sumahÈ vata so bhante pariÄÈho, atthi nu kho bhante etamhÈ 
pariÄÈhÈ aÒÒo pariÄÈho mahantataro ceva bhayÈnakataro cÈ”ti. Atthi kho 
bhikkhu etamhÈ pariÄÈhÈ aÒÒo pariÄÈho mahantataro ca bhayÈnakataro cÈti. 

 Katamo pana bhante etamhÈ pariÄÈhÈ aÒÒo pariÄÈho mahantataro ca 
bhayÈnakataro cÈti. Yehi keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ “idaÑ 
dukkhan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnanti -pa- “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ 
paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnanti. Te jÈtisaÑvattanikesu sa~khÈresu 
abhiramanti -pa- abhiratÈ -pa- abhisa~kharonti -pa- abhisa~kharitvÈ 
jÈtipariÄÈhenapi pariÉayhanti, jarÈpariÄÈhenapi pariÉayhanti, 
maraÓapariÄÈhenapi pariÉayhanti, 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsapariÄÈhenapi 
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pariÉayhanti, te na parimuccanti jÈtiyÈ jarÈya maraÓena sokehi paridevehi 
dukkhehi domanassehi upÈyÈsehi, na parimuccanti dukkhasmÈti vadÈmi. 

 Ye ca kho keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ “idaÑ dukkhan”ti 
yathÈbh|taÑ pajÈnanti -pa- “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti 
yathÈbh|taÑ pajÈnanti. Te jÈtisaÑvattanikesu sa~khÈresu nÈbhiramanti -pa- 
anabhiratÈ -pa- nÈbhisa~kharonti -pa- anabhisa~kharitvÈ jÈtipariÄÈhenapi na 
pariÉayhanti, jarÈpariÄÈhenapi na pariÉayhanti, maraÓapariÄÈhenapi na 
pariÉayhanti, sokaparideva dukkha domanassupÈyÈsapariÄÈhenapi na 
pariÉayhanti, te parimuccanti jÈtiyÈ jarÈya maraÓena sokehi paridevehi 
dukkhehi domanassehi upÈyÈsehi, parimuccanti dukkhasmÈti vadÈmi. 

 TasmÈtiha bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yogo karaÓÊyoti.  . TatiyaÑ. 
 

4. K|ÔÈgÈrasutta 

 1114. Yo hi bhikkhave1 evaÑ vadeyya “ahaÑ dukkhaÑ ariyasaccaÑ 
yathÈbh|taÑ anabhisamecca -pa- dukkhanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ 
ariyasaccaÑ yathÈbh|taÑ anabhisamecca sammÈ dukkhassantaÑ 
karissÈmÊ”ti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. 

 SeyyathÈpi bhikkhave yo evaÑ vadeyya “ahaÑ k|ÔÈgÈrassa heÔÔhimaÑ 
gharaÑ akaritvÈ uparimaÑ gharaÑ ÈropessÈmÊ”ti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. 
Evameva kho bhikkhave yo evaÑ vadeyya “ahaÑ dukkhaÑ ariyasaccaÑ 
yathÈbh|taÑ anabhisamecca -pa- dukkhanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ 
ariyasaccaÑ yathÈbh|taÑ anabhisamecca sammÈ dukkhassantaÑ 
karissÈmÊ”ti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. 

 Yo ca kho bhikkhave evaÑ vadeyya “ahaÑ dukkhaÑ ariyasaccaÑ 
yathÈbh|taÑ abhisamecca -pa- dukkhanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ 
ariyasaccaÑ yathÈbh|taÑ abhisamecca sammÈ dukkhassantaÑ karissÈmÊ”ti 
ÔhÈnametaÑ vijjati. 

 SeyyathÈpi bhikkhave yo evaÑ vadeyya “ahaÑ k|ÔÈgÈrassa heÔÔhimaÑ 
gharaÑ karitvÈ uparimaÑ gharaÑ ÈropessÈmÊ”ti ÔhÈnametaÑ vijjati. 
Evameva 
______________________________________________________________ 
 1. Yo ca kho bhikkhave (SyÈ, Ka) 
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kho bhikkhave yo evaÑ vadeyya “ahaÑ dukkhaÑ ariyasaccaÑ yathÈbh|taÑ 
abhisamecca -pa- dukkhanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ ariyasaccaÑ 
yathÈbh|taÑ abhisamecca sammÈ dukkhassantaÑ karissÈmÊ”ti ÔhÈnametaÑ 
vijjati. 

 TasmÈtiha bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yogo karaÓÊyoti.  . CatutthaÑ. 
 

5. VÈlasutta 

 1115. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati MahÈvane 
K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Atha kho ÈyasmÈ Œnando pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya VesÈliÑ piÓÉÈya pÈvisi. AddasÈ kho ÈyasmÈ Œnando 
sambahule LicchavikumÈrake santhÈgÈre upÈsanaÑ karonte d|ratova 
sukhumena tÈÄacchiggaÄena asanaÑ atipÈtente po~khÈnupo~khaÑ1 
avirÈdhitaÑ, disvÈnassa etadahosi “sikkhitÈ vatime LicchavikumÈrakÈ, 
susikkhitÈ vatime LicchavikumÈrakÈ, yatra hi nÈma d|ratova sukhumena 
tÈÄacchiggaÄena asanaÑ atipÈtessanti po~khÈnupo~khaÑ avirÈdhitan”ti. 

 Atha kho ÈyasmÈ Œnando VesÈliÑ piÓÉÈya caritvÈ pacchÈbhattaÑ 
piÓÉapÈtapaÔikkanto yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho 
ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “idhÈhaÑ bhante 
pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya VesÈliÑ piÓÉÈya pÈvisiÑ, 
addasaÑ khvÈhaÑ bhante sambahule LicchavikumÈrake santhÈgÈre 
upÈsanaÑ karonte d|ratova sukhumena tÈÄacchiggaÄena asanaÑ atipÈtente 
po~khÈnupo~khaÑ avirÈdhitaÑ, disvÈna me etadahosi ‘sikkhitÈ vatime 
LicchavikumÈrakÈ, susikkhitÈ vatime LicchavikumÈrakÈ, yatra hi nÈma 
d|ratova sukhumena tÈÄacchiggaÄena asanaÑ atipÈtessanti 
po~khÈnupo~khaÑ avirÈdhitan’ti”. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi Œnanda, katamaÑ nu kho dukkarataraÑ vÈ 
durabhisambhavataraÑ vÈ, yo d|ratova sukhumena tÈÄacchiggaÄena asanaÑ 
atipÈteyya po~khÈnupo~khaÑ avirÈdhitaÑ, yo vÈ sattadhÈ bhinnassa vÈlassa 
koÔiyÈ koÔiÑ paÔivijjheyyÈti. Etadeva bhante dukkarataraÒceva 
durabhisambhavataraÒca, 
______________________________________________________________ 
 1. PokhÈnupokhaÑ (SyÈ, KaÑ) 
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yo vÈ1 sattadhÈ bhinnassa vÈlassa koÔiyÈ koÔiÑ paÔivijjheyyÈti. Atha kho2 
Œnanda duppaÔivijjhataraÑ paÔivijjhanti, ye “idaÑ dukkhan”ti yathÈbh|taÑ 
paÔivijjhanti -pa- “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ 
paÔivijjhanti. 

 TasmÈtihÈnanda “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yogo karaÓÊyoti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. AndhakÈrasutta 

 1116. Atthi bhikkhave lokantarikÈ aghÈ asaÑvutÈ andhakÈrÈ 
andhakÈratimisÈ, yatthamimesaÑ candimas|riyÈnaÑ evaÑmahiddhikÈnaÑ 
evaÑmahÈnubhÈvÈnaÑ ÈbhÈya nÈnubhontÊti. 

 EvaÑ vutte aÒÒataro bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “mahÈ vata so 
bhante andhakÈro, sumahÈ vata so bhante andhakÈro, atthi nu kho bhante 
etamhÈ andhakÈrÈ aÒÒo andhakÈro mahantataro ca bhayÈnakataro cÈ”ti. 
Atthi kho bhikkhu etamhÈ andhakÈrÈ aÒÒo andhakÈro mahantataro ca 
bhayÈnakataro cÈti. 

 Katamo pana bhante etamhÈ andhakÈrÈ aÒÒo andhakÈro mahantataro ca 
bhayÈnakataro cÈti. Ye hi keci bhikkhu samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ “idaÑ 
dukkhan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnanti -pa- “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ 
paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnanti. Te jÈtisaÑvattanikesu sa~khÈresu 
abhiramanti -pa- abhiratÈ -pa- abhisa~kharonti -pa- abhisa~kharitvÈ 
jÈtandhakÈrampi papatanti, jarandhakÈrampi papatanti, maraÓandhakÈrampi 
papatanti, sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsandhakÈrampi papatanti. Te 
na parimuccanti jÈtiyÈ jarÈya maraÓena sokehi paridevehi dukkhehi 
domanassehi upÈyÈsehi, na parimuccanti dukkhasmÈti vadÈmi. 

 Ye ca kho keci bhikkhu samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ “idaÑ dukkhan”ti 
yathÈbh|taÑ pajÈnanti -pa- “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti 
yathÈbh|taÑ pajÈnanti. Te jÈtisaÑvattanikesu sa~khÈresu nÈbhiramanti -pa- 
anabhiratÈ -pa- nÈbhisa~kharonti -pa- anabhisa~kharitvÈ jÈtandhakÈrampi  
______________________________________________________________ 
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nappapatanti, jarandhakÈrampi nappapatanti, maraÓandhakÈrampi 
nappapatanti, sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsandhakÈrampi 
nappapatanti. Te parimuccanti jÈtiyÈ jarÈya maraÓena sokehi paridevehi 
dukkhehi domanassehi upÈyÈsehi, parimuccanti dukkhasmÈti vadÈmi. 

 TasmÈtiha bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yogo karaÓÊyoti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. PaÔhamachiggaÄayugasutta 

 1117. SeyyathÈpi bhikkhave puriso mahÈsamudde ekacchiggaÄaÑ 
yugaÑ pakkhipeyya, tatrÈpissa kÈÓo kacchapo, so vassasatassa vassasatassa 
accayena sakiÑ sakiÑ ummujjeyya. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, api nu 
kho kÈÓo kacchapo vassasatassa vassasatassa accayena sakiÑ sakiÑ 
ummujjanto amusmiÑ ekacchiggaÄe yuge gÊvaÑ paveseyyÈti. Yadi n|na 
bhante kadÈci karahaci dÊghassa addhuno accayenÈti. 

 KhippataraÑ kho so bhikkhave kÈÓo kacchapo vassasatassa 
vassasatassa accayena sakiÑ sakiÑ ummujjanto amusmiÑ ekacchiggaÄe 
yuge gÊvaÑ paveseyya, na tvevÈhaÑ bhikkhave sakiÑ vinipÈtagatena 
bÈlena1 manussattaÑ vadÈmi. 

 TaÑ kissa hetu, na hettha bhikkhave atthi dhammacariyÈ samacariyÈ 
kusalakiriyÈ puÒÒakiriyÈ, aÒÒamaÒÒakhÈdikÈ ettha bhikkhave vattati 
dubbalakhÈdikÈ. TaÑ kissa hetu, adiÔÔhattÈ bhikkhave catunnaÑ 
ariyasaccÈnaÑ. KatamesaÑ catunnaÑ, dukkhassa ariyasaccassa -pa- 
dukkhanirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya ariyasaccassa. 

 TasmÈtiha bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yogo karaÓÊyoti.  . SattamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. VinÊtagatena bahulena (Ka) 
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8. DutiyachiggaÄayugasutta 

 1118. SeyyathÈpi bhikkhave ayaÑ mahÈpathavÊ ekodakÈ assa, tatra 
puriso ekacchiggaÄaÑ yugaÑ pakkhipeyya, tamenaÑ puratthimo vÈto 
pacchimena saÑhareyya. Pacchimo vÈto puratthimena saÑhareyya. Uttaro 
vÈto dakkhiÓena saÑhareyya. DakkhiÓo vÈto uttarena saÑhareyya. Tatrassa 
kÈÓo kacchapo, so vassasatassa vassasatassa accayena sakiÑ sakiÑ 
ummujjeyya. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, api nu kho kÈÓo kacchapo 
vassasatassa vassasatassa accayena sakiÑ sakiÑ ummujjanto amusmiÑ 
ekacchiggaÄe yuge gÊvaÑ paveseyyÈti. AdhiccamidaÑ bhante, yaÑ so kÈÓo 
kacchapo vassasatassa vassasatassa accayena sakiÑ sakiÑ ummujjanto 
amusmiÑ ekacchiggaÄe yuge gÊvaÑ paveseyyÈti. 

 EvaÑ adhiccamidaÑ bhikkhave yaÑ manussattaÑ labhati, evaÑ 
adhiccamidaÑ bhikkhave yaÑ TathÈgato loke uppajjati ArahaÑ 
SammÈsambuddho, evaÑ adhiccamidaÑ bhikkhave yaÑ TathÈgatappavedito 
dhammavinayo loke dibbati, tassidaÑ1 bhikkhave manussattaÑ laddhaÑ 
TathÈgato loke uppanno ArahaÑ SammÈsambuddho, TathÈgatappavedito ca 
dhammavinayo loke dibbati. 

 TasmÈtiha bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yogo karaÓÊyoti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. PaÔhamasinerupabbatarÈjasutta 

 1119. SeyyathÈpi bhikkhave puriso Sinerussa pabbatarÈjassa satta 
muggamattiyo pÈsÈÓasakkharÈ upanikkhipeyya. TaÑ kiÑ maÒÒatha 
bhikkhave, katamaÑ nu kho bahutaraÑ, yÈ vÈ2 satta muggamattiyo 
pÈsÈÓasakkharÈ upanikkhittÈ, yo vÈ3 SinerupabbatarÈjÈti. Etadeva bhante 
bahutaraÑ yadidaÑ SinerupabbatarÈjÈ, appamattikÈ satta muggamattiyo 
pÈsÈÓasakkharÈ upanikkhittÈ, sa~khampi na upenti upanidhampi na upenti 
kalabhÈgampi na upenti, SinerupabbatarÈjÈnaÑ upanidhÈya satta 
muggamattiyo pÈsÈÓasakkharÈ upanikkhittÈti. Evameva kho bhikkhave 
ariyasÈvakassa diÔÔhisampannassa  
______________________________________________________________ 
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puggalassa abhisametÈvino etadeva bahutaraÑ dukkhaÑ, yadidaÑ 
parikkhÊÓaÑ pariyÈdinnaÑ appamattakaÑ avasiÔÔhaÑ, sa~khampi na upeti 
upanidhampi na upeti kalabhÈgampi na upeti, purimaÑ dukkhakkhandhaÑ 
parikkhÊÓaÑ pariyÈdinnaÑ upanidhÈya, yadidaÑ sattakkhattuparamatÈ. Yo 
“idaÑ dukkhan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. “AyaÑ dukkhanirodhagÈminÊ 
paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. 

 TasmÈtiha bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yogo karaÓÊyoti.  . NavamaÑ. 
 

10. DutiyasinerupabbatarÈjasutta 

 1120. SeyyathÈpi bhikkhave SinerupabbatarÈjÈyaÑ parikkhayaÑ 
pariyÈdÈnaÑ gaccheyya ÔhapetvÈ satta muggamattiyo pÈsÈÓasakkharÈ. TaÑ 
kiÑ maÒÒatha bhikkhave, katamaÑ nu kho bahutaraÑ, yaÑ vÈ Sinerussa 
pabbatarÈjassa parikkhÊÓaÑ pariyÈdinnaÑ, yÈ vÈ satta muggamattiyo 
pÈsÈÓasakkharÈ avasiÔÔhÈti. Etadeva bhante bahutaraÑ Sinerussa 
pabbatarÈjassa, yadidaÑ parikkhÊÓaÑ pariyÈdinnaÑ, appamattikÈ satta 
muggamattiyo pÈsÈÓasakkharÈ avasiÔÔhÈ, sa~khampi na upenti upanidhampi 
na upenti kalabhÈgampi na upenti, Sinerussa pabbatarÈjassa parikkhÊÓaÑ 
pariyÈdinnaÑ, upanidhÈya satta muggamattiyo pÈsÈÓasakkharÈ avasiÔÔhÈti. 
Evameva kho bhikkhave ariyasÈvakassa diÔÔhisampannassa puggalassa 
abhisametÈvino etadeva bahutaraÑ dukkhaÑ, yadidaÑ parikkhÊÓaÑ 
pariyÈdinnaÑ appamattakaÑ avasiÔÔhaÑ, sa~khampi na upeti upanidhampi 
na upeti kalabhÈgampi na upeti, purimaÑ dukkhakkhandhaÑ parikkhÊÓaÑ 
pariyÈdinnaÑ upanidhÈya, yadidaÑ sattakkhattuparamatÈ. Yo “idaÑ 
dukkhan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti -pa- “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ 
paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. 

 TasmÈtiha bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yogo karaÓÊyoti.  . DasamaÑ. 

PapÈtavaggo paÒcamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   CintÈ PapÈto PariÄÈho, K|ÔaÑ VÈlandhakÈro ca. 
   ChiggaÄena ca dve vuttÈ, Sineru apare duveti. 
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6. Abhisamayavagga 
 

1. Nakhasikhasutta 

 1121. Atha kho BhagavÈ parittaÑ nakhasikhÈyaÑ paÑsuÑ ÈropetvÈ 
bhikkh| Èmantesi “taÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, katamaÑ nu kho 
bahutaraÑ yo vÈyaÑ mayÈ paritto nakhasikhÈyaÑ paÑsu Èropito, ayaÑ vÈ 
mahÈpathavÊ”ti. Etadeva bhante bahutaraÑ yadidaÑ mahÈpathavÊ, 
appamattakÈyaÑ BhagavatÈ paritto nakhasikhÈyaÑ paÑsu Èropito, 
sa~khampi na upeti upanidhampi na upeti kalabhÈgampi na upeti, 
mahÈpathaviÑ upanidhÈya BhagavatÈ paritto nakhasikhÈyaÑ paÑsu 
Èropitoti. Evameva kho bhikkhave ariyasÈvakassa diÔÔhisampannassa 
puggalassa abhisametÈvino etadeva bahutaraÑ dukkhaÑ, yadidaÑ 
parikkhÊÓaÑ pariyÈdinnaÑ, appamattakaÑ avasiÔÔhaÑ, sa~khampi na upeti 
upanidhampi na upeti kalabhÈgampi na upeti, purimaÑ dukkhakkhandhaÑ 
parikkhÊÓaÑ pariyÈdinnaÑ upanidhÈya, yadidaÑ sattakkhattuparamatÈ. Yo 
“idaÑ dukkhan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti -pa- “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ 
paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. 

 TasmÈtiha bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yogo karaÓÊyo.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. PokkharaÓÊsutta 

 1122. SeyyathÈpi bhikkhave pokkharaÓÊ paÒÒÈsayojanÈni ÈyÈmena 
paÒÒÈsayojanÈni vitthÈrena paÒÒÈsayojanÈni ubbedhena puÓÓÈ udakassa 
samatittikÈ kÈkapeyyÈ, tato puriso kusaggena udakaÑ uddhareyya. TaÑ kiÑ 
maÒÒatha bhikkhave, katamaÑ nu kho bahutaraÑ, yaÑ vÈ kusaggena 
ubbhataÑ, yaÑ vÈ pokkharaÓiyÈ udakanti. Etadeva bhante bahutaraÑ 
yadidaÑ pokkharaÓiyÈ udakaÑ, appamattakaÑ kusaggena udakaÑ 
ubbhataÑ, sa~khampi na upeti upanidhampi na upeti kalabhÈgampi na upeti, 
pokkharaÓiyÈ udakaÑ upanidhÈya kusaggena udakaÑ ubbhatanti. Evameva 
kho bhikkhave ariyasÈvakassa -pa- yogo karaÓÊyoti.  . DutiyaÑ. 
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3. PaÔhamasaÑbhejjasutta 

 1123. SeyyathÈpi bhikkhave yatthimÈ mahÈnadiyo saÑsandanti samenti. 
SeyyathidaÑ, Ga~gÈ YamunÈ AciravatÊ Sarabh| MahÊ, tato puriso dve vÈ 
tÊÓi vÈ udakaphusitÈni uddhareyya. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, katamaÑ 
nu kho bahutaraÑ, yÈni dve vÈ tÊÓi vÈ udakaphusitÈni ubbhatÈni, yaÑ vÈ 
saÑbhejja-udakanti. Etadeva bhante bahutaraÑ yadidaÑ saÑbhejja-udakaÑ, 
appamattakÈni dve vÈ tÊÓi vÈ udakaphusitÈni ubbhatÈni, sa~khampi na upenti 
upanidhampi na upenti kalabhÈgampi na upenti, saÑbhejja-udakaÑ 
upanidhÈya dve vÈ tÊÓi vÈ udakaphusitÈni ubbhatÈnÊti. Evameva kho 
bhikkhave ariyasÈvakassa -pa- yogo karaÓÊyoti.  . TatiyaÑ. 
 

4. DutiyasaÑbhejjasutta 

 1124. SeyyathÈpi bhikkhave yatthimÈ mahÈnadiyo saÑsandanti samenti. 
SeyyathidaÑ, Ga~gÈ YamunÈ AciravatÊ Sarabh| MahÊ, taÑ udakaÑ 
parikkhayaÑ pariyÈdÈnaÑ gaccheyya ÔhapetvÈ dve vÈ tÊÓi vÈ 
udakaphusitÈni. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, katamaÑ nu kho bahutaraÑ, 
yaÑ vÈ saÑbhejja-udakaÑ parikkhÊÓaÑ pariyÈdinnaÑ, yÈni dve vÈ tÊÓi vÈ 
udakaphusitÈni avasiÔÔhÈnÊti. Etadeva bhante bahutaraÑ saÑbhejja-udakaÑ, 
yadidaÑ parikkhÊÓaÑ pariyÈdinnaÑ, appamattakÈni dve vÈ tÊÓi vÈ 
udakaphusitÈni avasiÔÔhÈni, sa~khampi na upenti upanidhampi na upenti 
kalabhÈgampi na upenti, saÑbhejja-udakaÑ parikkhÊÓaÑ pariyÈdinnaÑ 
upanidhÈya dve vÈ tÊÓi vÈ udakaphusitÈni avasiÔÔhÈnÊti. Evameva kho 
bhikkhave ariyasÈvakassa -pa- yogo karaÓÊyoti.  . CatutthaÑ. 
 

5. PaÔhamamahÈpathavÊsutta 

 1125. SeyyathÈpi bhikkhave puriso mahÈpathaviyÈ satta kolaÔÔhimattiyo 
guÄikÈ upanikkhipeyya. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, katamaÑ nu kho 
bahutaraÑ, yÈ vÈ satta kolaÔÔhimattiyo guÄikÈ upanikkhittÈ, ayaÑ vÈ 
mahÈpathavÊti. Etadeva bhante bahutaraÑ yadidaÑ mahÈpathavÊ, 
appamattikÈ satta kolaÔÔhimattiyo guÄikÈ upanikkhittÈ, sa~khampi na upenti 
upanidhampi na upenti kalabhÈgampi na upenti, mahÈpathaviÑ upanidhÈya 
satta kolaÔÔhimattiyo guÄikÈ upanikkhittÈti. Evameva kho bhikkhave 
ariyasÈvakassa -pa- yogo karaÓÊyoti.  . PaÒcamaÑ. 
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6. DutiyamahÈpathavÊsutta 

 1126. SeyyathÈpi bhikkhave mahÈpathavÊ parikkhayaÑ pariyÈdÈnaÑ 
gaccheyya ÔhapetvÈ satta kolaÔÔhimattiyo guÄikÈ. TaÑ kiÑ maÒÒatha 
bhikkhave, katamaÑ nu kho bahutaraÑ, yaÑ vÈ mahÈpathaviyÈ 
parikkhÊÓaÑ pariyÈdinnaÑ, yÈ vÈ satta kolaÔÔhimattiyo guÄikÈ avasiÔÔhÈti. 
Etadeva bhante bahutaraÑ mahÈpathaviyÈ yadidaÑ parikkhÊÓaÑ 
pariyÈdinnaÑ, appamattikÈ satta kolaÔÔhimattiyo guÄikÈ avasiÔÔhÈ, sa~khampi 
na upenti upanidhampi na upenti kalabhÈgampi na upenti, mahÈpathavÊ 
parikkhÊÓaÑ pariyÈdinnaÑ upanidhÈya satta kolaÔÔhimattiyo guÄikÈ 
avasiÔÔhÈti. Evameva kho bhikkhave ariyasÈvakassa -pa- yogo karaÓÊyoti.  . 
ChaÔÔhaÑ. 
 

7. PaÔhamamahÈsamuddasutta 

 1127. SeyyathÈpi bhikkhave puriso mahÈsamuddato dve vÈ tÊÓi vÈ 
udakaphusitÈni uddharitÈni. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, katamaÑ nu kho 
bahutaraÑ, yÈni dve vÈ tÊÓi vÈ udakaphusitÈni ubbhatÈni, yaÑ vÈ 
mahÈsamudde udakanti. Etadeva bhante bahutaraÑ yadidaÑ mahÈsamudde 
udakaÑ, appamattakÈni dve vÈ tÊÓi vÈ udakaphusitÈni ubbhatÈni, sa~khampi 
na upenti upanidhampi na upenti kalabhÈgampi na upenti, mahÈsamudde 
udakaÑ upanidhÈya dve vÈ tÊÓi vÈ udakaphusitÈni ubbhatÈnÊti. Evameva kho 
bhikkhave ariyasÈvakassa -pa- yogo karaÓÊyoti.  . SattamaÑ. 
 

8. DutiyamahÈsamuddasutta 

 1128. SeyyathÈpi bhikkhave mahÈsamudde udakaÑ parikkhayaÑ1 
pariyÈdÈnaÑ gaccheyya ÔhapetvÈ dve vÈ tÊÓi vÈ udakaphusitÈni. TaÑ kiÑ 
maÒÒatha bhikkhave, katamaÑ nu kho bahutaraÑ, yaÑ vÈ mahÈsamudde 
udakaÑ parikkhÊÓaÑ pariyÈdinnaÑ, yÈni dve vÈ tÊÓi vÈ udakaphusitÈni 
avasiÔÔhÈnÊti. Etadeva bhante bahutaraÑ mahÈsamudde udakaÑ yadidaÑ 
parikkhÊÓaÑ pariyÈdinnaÑ, appamattakÈni dve vÈ tÊÓi vÈ udakaphusitÈni 
avasiÔÔhÈni, sa~khampi na upenti upanidhampi na upenti kalabhÈgampi na 
upenti, mahÈsamudde udakaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. MahÈsamuddo parikkhayaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ) SaÑ 1. 355 piÔÔhepi. 
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parikkhÊÓaÑ pariyÈdinnaÑ upanidhÈya dve vÈ tÊÓi vÈ udakaphusitÈni 
avasiÔÔhÈnÊti. Evameva kho bhikkhave ariyasÈvakassa -pa- yogo karaÓÊyoti.  
. AÔÔhamaÑ. 
 

9. PaÔhamapabbat|pamasutta 

 1129. SeyyathÈpi bhikkhave puriso Himavato pabbatarÈjassa satta 
sÈsapamattiyo pÈsÈÓasakkharÈ upanikkhipeyya. TaÑ kiÑ maÒÒatha 
bhikkhave, katamaÑ nu kho bahutaraÑ, yÈ vÈ satta sÈsapamattiyo 
pÈsÈÓasakkharÈ upanikkhittÈ, ayaÑ vÈ HimavÈ pabbatarÈjÈti. Etadeva 
bhante bahutaraÑ yadidaÑ HimavÈ pabbatarÈjÈ, appamattikÈ satta 
sÈsapamattiyo pÈsÈÓasakkharÈ upanikkhittÈ, sa~khampi na upenti 
upanidhampi na upenti kalabhÈgampi na upenti, HimavantaÑ 
pabbatarÈjÈnaÑ upanidhÈya satta sÈsapamattiyo pÈsÈÓasakkharÈ 
upanikkhittÈti. Evameva kho bhikkhave ariyasÈvakassa -pa- yogo 
karaÓÊyoti.  . NavamaÑ. 
 

10. Dutiyapabbat|pamasutta 

 1130. SeyyathÈpi bhikkhave HimavÈ pabbatarÈjÈ parikkhayaÑ 
pariyÈdÈnaÑ gaccheyya ÔhapetvÈ satta sÈsapamattiyo pÈsÈÓasakkharÈ. TaÑ 
kiÑ maÒÒatha bhikkhave, katamaÑ nu kho bahutaraÑ, yaÑ vÈ Himavato 
pabbatarÈjassa parikkhÊÓaÑ pariyÈdinnaÑ, yÈ vÈ satta sÈsapamattiyo 
pÈsÈÓasakkharÈ avasiÔÔhÈti. Etadeva bhante bahutaraÑ Himavato 
pabbatarÈjassa yadidaÑ parikkhÊÓaÑ pariyÈdinnaÑ, appamattikÈ satta 
sÈsapamattiyo pÈsÈÓasakkharÈ avasiÔÔhÈ, sa~khampi na upenti upanidhampi 
na upenti kalabhÈgampi na upenti, Himavato pabbatarÈjassa parikkhÊÓaÑ 
pariyÈdinnaÑ, upanidhÈya satta sÈsapamattiyo pÈsÈÓasakkharÈ avasiÔÔhÈti. 
Evameva kho bhikkhave ariyasÈvakassa diÔÔhisampannassa puggalassa 
abhisametÈvino etadeva bahutaraÑ dukkhaÑ, yadidaÑ parikkhÊÓaÑ 
pariyÈdinnaÑ, appamattakaÑ avasiÔÔhaÑ, sa~khampi na upeti upanidhampi 
na upeti kalabhÈgampi na upeti, purimaÑ dukkhakkhandhaÑ parikkhÊÓaÑ 
pariyÈdinnaÑ upanidhÈya, yadidaÑ sattakkhattuparamatÈ. “Yo idaÑ 
dukkhan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti -pa- “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ 
paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. 
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 TasmÈtiha bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yogo karaÓÊyoti.  . DasamaÑ. 

Abhisamayavaggo chaÔÔho. 
 

TassuddÈnaÑ 

   NakhasikhÈ PokkharaÓÊ, SaÑbhejja apare duve. 
   PathavÊ dve SamuddÈ dve, dvemÈ ca Pabbat|pamÈti. 

_____ 
 

7. PaÔhama-ÈmakadhaÒÒapeyyÈlavagga 
 

1. AÒÒatrasutta 

 1131. Atha kho BhagavÈ parittaÑ nakhasikhÈyaÑ paÑsuÑ ÈropetvÈ 
bhikkh| Èmantesi “taÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, katamaÑ nu kho 
bahutaraÑ, yo vÈyaÑ mayÈ paritto nakhasikhÈyaÑ paÑsu Èropito, ayaÑ vÈ 
mahÈpathavÊ”ti. Etadeva bhante bahutaraÑ yadidaÑ mahÈpathavÊ, 
appamattakÈyaÑ BhagavatÈ paritto nakhasikhÈyaÑ paÑsu Èropito, 
sa~khampi na upeti upanidhampi na upeti kalabhÈgampi na upeti, 
mahÈpathaviÑ upanidhÈya BhagavatÈ paritto nakhasikhÈyaÑ paÑsu 
Èropitoti. Evameva kho bhikkhave appamattakÈ te sattÈ, ye manussesu 
paccÈjÈyanti. Atha kho eteva bahutarÈ sattÈ ye aÒÒatra manussehi1 
paccÈjÈyanti. TaÑ kissa hetu, adiÔÔhattÈ bhikkhave catunnaÑ ariyasaccÈnaÑ. 
KatamesaÑ catunnaÑ, dukkhassa ariyasaccassa -pa- 
dukkhanirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya ariyasaccassa. 

 TasmÈtiha bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yogo karaÓÊyoti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. Paccantasutta 

 1132. Atha kho BhagavÈ parittaÑ nakhasikhÈyaÑ paÑsuÑ ÈropetvÈ 
bhikkh| Èmantesi “taÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, katamaÑ nu kho 
bahutaraÑ, yo 
______________________________________________________________ 
 1. Manussesu (I, Ka) 
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vÈyaÑ mayÈ paritto nakhasikhÈyaÑ paÑsu Èropito, ayaÑ vÈ 
mahÈpathavÊ”ti. Etadeva bhante bahutaraÑ yadidaÑ mahÈpathavÊ, 
appamattakÈyaÑ BhagavatÈ paritto nakhasikhÈyaÑ paÑsu Èropito, 
sa~khampi na upeti upanidhampi na upeti kalabhÈgampi na upeti, 
mahÈpathaviÑ upanidhÈya BhagavatÈ paritto nakhasikhÈyaÑ paÑsu 
Èropitoti. 

 Evameva kho bhikkhave appamattakÈ te sattÈ, ye Majjhimesu 
janapadesu paccÈjÈyanti, atha kho eteva bahutarÈ sattÈ, ye paccantimesu 
janapadesu paccÈjÈyanti aviÒÒÈtÈresu milakkhesu1 -pa-.  . DutiyaÑ. 
 

3. PaÒÒÈsutta 

 1133. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye pana ariyena 
paÒÒÈcakkhunÈ samannÈgatÈ, atha kho eteva bahutarÈ sattÈ, ye avijjÈgatÈ 
sammuÄhÈ -pa-.  . TatiyaÑ. 
 

4. SurÈmerayasutta 

 1134. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye 
surÈmerayamajjappamÈdaÔÔhÈnÈ paÔiviratÈ, atha kho eteva bahutarÈ sattÈ, ye 
surÈmerayamajjappamÈdaÔÔhÈnÈ paÔiviratÈ -pa-.  . CatutthaÑ. 
 

5. Odakasutta 

 1135. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye thalajÈ, atha kho 
eteva bahutarÈ sattÈ, ye udakajÈ. TaÑ kissa hetu -pa-.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. Matteyyasutta 

 1136. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye matteyyÈ, atha kho 
eteva bahutarÈ sattÈ, ye amatteyyÈ -pa-.  . ChaÔÔhaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Milakkh|su (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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7. Petteyyasutta 

  1137. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye petteyyÈ, atha 
kho eteva bahutarÈ sattÈ, ye apetteyyÈ -pa-.  . SattamaÑ. 
 

8. SÈmaÒÒasutta 

 1138. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye sÈmaÒÒÈ, atha kho 
eteva bahutarÈ sattÈ, ye asÈmaÒÒÈ -pa-.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. BrahmaÒÒasutta 

 1139. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye brahmaÒÒÈ atha kho 
eteva bahutarÈ sattÈ, ye abrahmaÒÒÈ -pa-.  . NavamaÑ. 
 

10. PacÈyikasutta 

 1140. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye kule jeÔÔhÈpacÈyino. 
Atha kho eteva bahutarÈ sattÈ, ye kule ajeÔÔhÈpacÈyinoti1.  . DasamaÑ. 

PaÔhama-ÈmakadhaÒÒapeyyÈlavaggo sattamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   AÒÒatra PaccantaÑ PaÒÒÈ, SurÈmeraya-odakÈ. 
   Matteyya PetteyyÈ cÈpi, SÈmaÒÒaÑ BrahmapacÈyikanti. 

_____ 
 

8. Dutiya-ÈmakadhaÒÒapeyyÈlavagga 
 

1. PÈÓÈtipÈtasutta 

 1141. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye pÈÓÈtipÈtÈ paÔiviratÈ. 
Atha kho eteva bahutarÈ sattÈ, ye pÈÓÈtipÈtÈ appaÔiviratÈ. TaÑ kissa hetu 
-pa-.  . PaÔhamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Akule jeÔÔhÈpacÈyinoti (SyÈ, KaÑ) 
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2. AdinnÈdÈnasutta 

 1142. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye adinnÈdÈnÈ 
paÔiviratÈ. Atha kho eteva bahutarÈ sattÈ, ye adinnÈdÈnÈ appaÔiviratÈ -pa-.  . 
DutiyaÑ. 
 

3. KÈmesumicchÈcÈrasutta 

 1143. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye kÈmesumicchÈcÈrÈ 
paÔiviratÈ. Atha kho eteva bahutarÈ sattÈ, ye kÈmesu micchÈcÈrÈ appaÔiviratÈ 
-pa-.  . TatiyaÑ. 
 

4. MusÈvÈdasutta 

 1144. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye musÈvÈdÈ paÔiviratÈ. 
Atha kho eteva bahutarÈ sattÈ, ye musÈvÈdÈ appaÔiviratÈ -pa-.  . CatutthaÑ. 
 

5. PesuÒÒasutta 

 1145. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye pisuÓÈya vÈcÈya 
paÔiviratÈ. Atha kho eteva bahutarÈ sattÈ, ye pisuÓÈya vÈcÈya appaÔiviratÈ 
-pa-.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. PharusavÈcÈsutta 

 1146. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye pharusÈya vÈcÈya 
paÔiviratÈ. Atha kho eteva bahutarÈ sattÈ, ye pharusÈya vÈcÈya appaÔiviratÈ 
-pa-.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. SamphappalÈpasutta 

 1147. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye samphappalÈpÈ 
paÔiviratÈ. Atha kho eteva bahutarÈ sattÈ, ye samphappalÈpÈ appaÔiviratÈ 
-pa-.  . SattamaÑ. 
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8. BÊjagÈmasutta 

 1148. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye 
bÊjagÈmabh|tagÈmasamÈrambhÈ1 paÔiviratÈ. Atha kho eteva bahutarÈ sattÈ, 
ye bÊjagÈmabh|tagÈmasamÈrambhÈ appaÔiviratÈ -pa-.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. VikÈlabhojanasutta 

 1149. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye vikÈlabhojanÈ 
paÔiviratÈ. Atha kho eteva bahutarÈ sattÈ, ye vikÈlabhojanÈ appaÔiviratÈ -pa-.  
. NavamaÑ. 
 

10. Gandhavilepanasutta 

 1150. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye 
mÈlÈgandhavilepanadhÈraÓamaÓÉanavibh|sanaÔÔhÈnÈ paÔiviratÈ. Atha kho 
eteva bahutarÈ sattÈ, ye mÈlÈgandhavilepanadhÈramaÓÉanavibh|sanaÔÔhÈnÈ 
appaÔiviratÈ. DasamaÑ. 

Dutiya-ÈmakadhaÒÒapeyyÈlavaggo aÔÔhamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   PÈÓaÑ AdinnaÑ KÈmesu, MusÈvÈdaÒca PesuÒÒaÑ. 
   PharusaÑ SamphappalÈpaÑ, BÊjaÒca VikÈlaÑ Gandhanti. 

_____ 
 

9. Tatiya-ÈmakadhaÒÒapeyyÈlavagga 
 

1. NaccagÊtasutta 

 1151. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye 
naccagÊtavÈditavis|kadassanÈ paÔiviratÈ. Atha kho eteva bahutarÈ sattÈ, ye 
nacca gÊta vÈdita vis|ka dassanÈ appaÔiviratÈ. TaÑ kissa hetu -pa-.  . 
PaÔhamaÑ. 

______________________________________________________________ 
 1. BÊjagÈmabh|tagÈmasamÈrabbhÈ (Ka) 
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2. UccÈsayanasutta 

 1152. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye 
uccÈsayanamahÈsayanÈ paÔiviratÈ. Atha kho eteva bahutarÈ sattÈ, ye 
uccÈsayanamahÈsayanÈ appaÔiviratÈ -pa-.  . DutiyaÑ. 
 

3. JÈtar|parajatasutta 

 1153. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye 
jÈtar|parajatapaÔiggahaÓÈ paÔiviratÈ. Atha kho eteva bahutarÈ sattÈ, ye 
jÈtar|parajatapaÔiggahaÓÈ appaÔiviratÈ -pa-.  . TatiyaÑ. 
 

4. ŒmakadhaÒÒasutta 

 1154. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye 
ÈmakadhaÒÒapaÔiggahaÓÈ paÔiviratÈ. Atha kho eteva bahutarÈ sattÈ, ye 
ÈmakadhaÒÒapaÔiggahaÓÈ appaÔiviratÈ -pa-.  . CatutthaÑ. 
 

5. ŒmakamaÑsasutta 

 1155. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye 
ÈmakamaÑsapaÔiggahaÓÈ paÔiviratÈ. Atha kho eteva bahutarÈ sattÈ, ye 
ÈmakamaÑsapaÔiggahaÓÈ appaÔiviratÈ -pa-.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. KumÈrikasutta 

 1156. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye 
itthikumÈrikapaÔiggahaÓÈ1 paÔiviratÈ. Atha kho eteva bahutarÈ sattÈ, ye 
itthikumÈrikapaÔiggahaÓÈ appaÔiviratÈ -pa-.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. DÈsidÈsasutta 

 1157. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye dÈsidÈsapaÔiggahaÓÈ2 
paÔiviratÈ. Atha kho eteva bahutarÈ sattÈ, ye dÈsidÈsapaÔiggahaÓÈ 
appaÔiviratÈ -pa-.  . SattamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. ItthikumÈrikÈpaÔiggahaÓÈ (Ka) 2. DÈsÊdÈsapaÔiggahaÓÈ (SyÈ, KaÑ, I) 
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8. AjeÄakasutta 

 1158. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye ajeÄakapaÔiggahaÓÈ 
paÔiviratÈ. Atha kho eteva bahutarÈ sattÈ, ye ajeÄakapaÔiggahaÓÈ appaÔiviratÈ 
-pa-.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. KukkuÔas|karasutta 

 1159. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye 
kukkuÔas|karapaÔiggahaÓÈ paÔiviratÈ. Atha kho eteva bahutarÈ sattÈ, ye 
kukkuÔas|karapaÔiggahaÓÈ appaÔiviratÈ -pa-.  . NavamaÑ. 
 

10. Hatthigavassasutta 

 1160. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye 
hatthigavassavaÄavapaÔiggahaÓÈ1 paÔiviratÈ. Atha kho eteva bahutarÈ sattÈ, 
ye hatthigavassavaÄÈvapaÔiggahaÓÈ appaÔiviratÈ.  . DasamaÑ. 

Tatiya-ÈmakadhaÒÒapeyyÈlavaggo navamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

  NaccaÑ SayanaÑ RajataÑ, DhaÒÒaÑ MaÑsaÑ KumÈrikÈ. 
  DÈsÊ AjeÄakaÒceva, KukkuÔas|karahatthÊti. 

_____ 
 

10. Catuttha-ÈmakadhaÒÒapeyyÈlavagga 
 

1. Khettavatthusutta 

 1161. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye 
khettavatthupaÔiggahaÓÈ paÔiviratÈ. Atha kho eteva bahutarÈ sattÈ, ye 
khettavatthupaÔiggahaÓÈ appaÔiviratÈ -pa-.  . PaÔhamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. HatthigavassavaÄavÈpaÔiggahaÓÈ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 
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2. Kayavikkayasutta 

 1162. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye kayavikkayÈ 
paÔiviratÈ. Atha kho eteva bahutarÈ sattÈ, ye kayavikkayÈ appaÔiviratÈ -pa-.  
. DutiyaÑ. 
 

3. D|teyyasutta 

 1163. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye 
d|teyyapahinagamanÈnuyogÈ paÔiviratÈ. Atha kho eteva bahutarÈ sattÈ, ye 
d|teyyapahinagamanÈnuyogÈ appaÔiviratÈ -pa-.  . TatiyaÑ. 
 

4. TulÈk|Ôasutta 

 1164. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye 
tulÈk|ÔakaÑsak|ÔamÈnak|ÔÈ paÔiviratÈ. Atha kho eteva bahutarÈ sattÈ, ye 
tulÈk|ÔakaÑsak|ÔamÈnak|ÔÈ appaÔiviratÈ -pa-.  . CatutthaÑ. 
 

5. UkkoÔanasutta 

 1165. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye 
ukkoÔanavaÒcananikatisÈciyogÈ1 paÔiviratÈ, atha kho eteva bahutarÈ sattÈ, ye 
ukkoÔanavaÒcananikatisÈciyogÈ appaÔiviratÈ -pa-.  . PaÒcamaÑ. 
 

6-11. ChedanÈdisutta 

 1166-1171. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye 
chedanavadhabandhanaviparÈmosa-ÈlopasahasÈkÈrÈ2 paÔiviratÈ. Atha kho 
eteva bahutarÈ sattÈ, ye chedanavadhabandhanaviparÈmosa-ÈlopasahasÈkÈrÈ 
appaÔiviratÈ. TaÑ kissa hetu, adiÔÔhattÈ bhikkhave catunnaÑ ariyasaccÈnaÑ. 
KatamesaÑ catunnaÑ, dukkhassa ariyasaccassa -pa- 
dukkhanirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya ariyasaccassa. 

 TasmÈtiha bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo -pa- “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yogo karaÓÊyoti.  . EkÈdasamaÑ. 

Catuttha-ÈmakadhaÒÒapeyyÈlavaggo dasamo. 
______________________________________________________________ 
 1. UkkoÔanavaÒcananikatisÈviyogÈ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 2. SÈhasÈkÈrÈ (Ka) 
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TassuddÈnaÑ 

   KhettaÑ KÈyaÑ D|teyyaÒca, TulÈk|ÔaÑ UkkoÔanaÑ. 
   ChedanaÑ VadhabandhanaÑ, ViparÈlopaÑ SÈhasanti. 

_____ 
 

11. PaÒcagatipeyyÈlavagga 
 

1. Manussacutinirayasutta 

 1172. Atha kho BhagavÈ parittaÑ nakhasikhÈyaÑ paÑsuÑ ÈropetvÈ 
bhikkh| Èmantesi “taÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, katamaÑ nu kho 
bahutaraÑ, yo vÈyaÑ mayÈ paritto nakhasikhÈyaÑ paÑsu Èropito, ayaÑ vÈ 
mahÈpathavÊ”ti. Etadeva bhante bahutaraÑ yadidaÑ mahÈpathavÊ, 
appamattakÈyaÑ BhagavatÈ paritto nakhasikhÈyaÑ paÑsu Èropito, 
sa~khampi na upeti upanidhampi na upeti kalabhÈgampi na upeti, 
mahÈpathaviÑ upanidhÈya BhagavatÈ paritto nakhasikhÈyaÑ paÑsu 
Èropitoti. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye manussÈ cutÈ 
manussesu paccÈjÈyanti. Atha kho eteva bahutarÈ sattÈ, ye manussÈ cutÈ 
niraye paccÈjÈyanti -pa-.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. Manussacutitiracchanasutta 

 1173. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye manussÈ cutÈ 
manussesu paccÈjÈyanti. Atha kho eteva bahutarÈ sattÈ, ye manussÈ cutÈ 
tiracchanayoniyÈ paccÈjÈyanti -pa-.  . DutiyaÑ. 
 

3. Manussacutipettivisayasutta 

 1174. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye manussÈ cutÈ 
manussesu paccÈjÈyanti. Atha kho eteva bahutarÈ sattÈ, ye manussÈ cutÈ 
pettivisaye paccÈjÈyanti -pa-.  . TatiyaÑ. 
 

4-5-6. ManussacutidevanirayÈdisutta 

 1175-1177. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye manussÈ cutÈ 
devesu paccÈjÈyanti. Atha kho eteva bahutarÈ sattÈ, 
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ye manussÈ sutÈ niraye paccajÈyanti -pa- tiracchÈnayoniyÈ paccajÈyanti -pa- 
pettivisaye paccÈjÈyanti -pa-. ChaÔÔhaÑ. 
 

7-9. DevacutinirayÈdisutta 

 1178-1180. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye devÈ cutÈ 
devesu paccajÈyanti. Atha kho eteva bahutarÈ sattÈ, ye devÈ cutÈ niraye 
paccÈjÈyanti -pa- tiracchÈnayoniyÈ paccÈjÈyanti -pa- pettivisaye 
paccÈjÈyanti -pa-.  . NavamaÑ. 
 

10-12. Devamanussanirayasutta 

 1181-1183. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye devÈ cutÈ 
manussesu paccÈjÈyanti. Atha kho eteva bahutarÈ sattÈ, ye devÈ cutÈ niraye 
paccÈjÈyanti -pa- tiracchÈnayoniyÈ paccÈjÈyanti -pa- pettivisaye 
paccÈjÈyanti.  . DvÈdasamaÑ. 
 

13-15. NirayamanussanirayÈdisutta 

 1184-1186. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye nirayÈ cutÈ 
manussesu paccÈjÈyanti. Atha kho eteva bahutarÈ sattÈ, ye nirayÈ cutÈ 
niraye paccÈjÈyanti -pa- tiracchÈnayoniyÈ paccÈjÈyanti -pa- pettivisaye 
paccÈjÈyanti -pa-.  . PannarasamaÑ. 
 

16-18. NirayadevanirayÈdisutta 

 1187-1179. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye nirayÈ cutÈ 
devesu paccÈjÈyanti. Atha kho eteva bahutarÈ sattÈ, ye nirayÈ cutÈ niraye 
paccÈjÈyanti -pa- tiracchÈnayoniyÈ paccÈjÈyanti -pa- pettivisaye 
paccÈjÈyanti -pa-.  . AÔÔhÈrasamaÑ. 
 

19-21. TiracchÈnamanussanirayÈdisutta 

 1190-1192. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye 
tiracchÈnayoniyÈ cutÈ manussesu paccÈjÈyanti. Atha kho eteva bahutarÈ 
sattÈ, ye tiracchÈnayoniyÈ cutÈ niraye paccÈjÈyanti -pa- 
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tiracchÈnayoniyÈ paccÈjÈyanti -pa- pettivisaye paccÈjÈyanti -pa-.  . 
EkavÊsatimaÑ. 
 

22-24. TiracchÈnadevanirayÈdisutta 

 1193-1195. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye 
tiracchÈnayoniyÈ cutÈ devesu paccÈjÈyanti. Atha kho eteva bahutarÈ sattÈ, 
ye tiracchÈnayoniyÈ cutÈ niraye paccÈjÈyanti -pa- tiracchÈnayoniyÈ 
paccÈjÈyanti -pa- pettivisaye paccÈjÈyanti -pa-. CatuvÊsatimaÑ. 
 

25-27. PettimanussanirayÈdisutta 

 1196-1198. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye pettivisayÈ cutÈ 
manussesu paccÈjÈyanti. Atha kho eteva bahutarÈ sattÈ, ye pettivisayÈ cutÈ 
niraye paccÈjÈyanti -pa- tiracchÈnayoniyÈ paccÈjÈyanti -pa- pettivisaye 
paccÈjÈyanti -pa-.  . SattavÊsatimaÑ. 
 

28-29. PettidevanirayÈdisutta 

 1199-1200. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye pettivisayÈ cutÈ 
devesu paccÈjÈyanti. Atha kho eteva bahutarÈ sattÈ, ye pettivisayÈ cutÈ 
niraye paccÈjÈyanti -pa-. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye 
pettivisayÈ cutÈ devesu paccÈjÈyanti. Atha kho eteva bahutarÈ sattÈ, ye 
pettivisayÈ cutÈ tiracchÈnayoniyÈ paccÈjÈyanti -pa-.  . Ek|natiÑsatimaÑ. 
 

30. Pettidevapettivisayasutta 

 1201. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye pettivisayÈ cutÈ 
devesu paccÈjÈyanti. Atha kho eteva bahutarÈ sattÈ, ye pettivisayÈ cutÈ 
pettivisaye paccÈjÈyanti. TaÑ kissa hetu, adiÔÔhattÈ bhikkhave catunnaÑ 
ariyasaccÈnaÑ. KatamesaÑ catunnaÑ, dukkhassa ariyasaccassa 
dukkhasamudayassa ariyasaccassa dukkhanirodhassa ariyasaccassa 
dukkhanirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya ariyasaccassa. 
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 TasmÈtiha bhikkhave “idaÑ dukkhan”ti yogo karaÓÊyo, “ayaÑ 
dukkhasamudayo”ti yogo karaÓÊyo, “ayaÑ dukkhanirodho”ti yogo karaÓÊyo, 
“ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yogo karaÓÊyoti. Idamavoca 
BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ abhinandunti.  . 
TiÑsatimaÑ. 

PaÒcagatipeyyÈlavaggo ekÈdasamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Manussato cutÈ chÈpi, DevÈ cutÈ nirayato. 
   TiracchÈpettivisayÈ, tiÑsamatto Gativaggoti. 

 
 

SaccasaÑyuttaÑ dvÈdasamaÑ. 
 

MahÈvaggo paÒcamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Maggabojjha~gaÑ SatiyÈ, IndriyaÑ SammappadhÈnaÑ. 
   BaliddhipÈdÈnuruddhÈ, JhÈnÈnÈpÈna saÑyuttaÑ. 
   SotÈpatti SaccaÒcÈti, MahÈvaggoti vuccatÊti. 

 
 

MahÈvaggasaÑyuttapÈÄi niÔÔhitÈ. 
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[ A ] 
AkasiralÈbhÊ 275 
AkÈlamegho 46 
AkicchalÈbhÊ 275 
AkusalarÈsi 127 
AkusalÈ dhammÈ 15 
Agocaro 128 
AghÈ 396 
AjeÄakapaÔiggahaÓÈ 410 
Adaliddo 89 
AdinnÈdÈnÈ 407 
AnaÒÒasaraÓo 133 
AnanubodhÈ 377 
Anamataggo 199 
AnÈdhÈro 17 
AnÈvattidhammÈ 311 
AniccasaÒÒÈ 116 
Anicce dukkhasaÒÒÈ 116 
AnuggÈhako 140 
AnuÔÔhitÈ 227 
AnupariyÈyapathaÑ 139 
AnekavihitaÑ  
  tiracchÈnakathaÑ 368 
AneÄam|go 88 
AnottappaÑ 1 
ApetteyyÈ 406 
AbrahmaÒÒÈ 406 
AbhisamparÈyo 301 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AmaccÈ 317 
AmatagÈmimaggo 7 
AmatogadhaÑ 194 
AmataparÈyaÓaÑ 194 
AmatapariyosÈnaÑ 194 
AmataÑ 7 
AmatteyyÈ 405 
Arati 59 
AriyavihÈro 284 
AlakkhikÈ 127 
Avitakkomhi 135 
AveccappasÈdo 333 
Asa~khÈraparinibbÈyÊ 330 
Asa~khyeyyo 350 
Asappurisataro 16 
Asappuriso 16 
AsÈmaÒÒÈ 406 
AsÈrÈdÈni 331 
AsukhasayitÈni 331 
AsubhanimittaÑ 93 
AsubhasaÒÒÈ 116 
Asekho 152 
Asecanako 280 
AsesavirÈganirodho 198 
AhirikaÑ 1 
AjjhupekkhitÈ 63 
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[ A ] 
AÒÒathattaÑ 318 
AÒÒathÈbhÈvo 141 
AÒÒamaÒÒakhÈdikÈ 397 
AÔÔhikasaÒÒÈ 113 
AttadÊpo 133 
AttasaraÓo 133 
AttasampadÈ 24 
AttupanÈyiko 308 
AntarÈparinibbÈyÊ 330 
AnnakathaÑ 368 
AppaÔivÈnÊ 385 
AppaÔivedhÈ 377 
AppapuÒÒÈ 127 
AppamÈdavihÈrÊ 347 
AppamÈdasampadÈ 24 
Appameyyo 350 
Appossukko 230 
AbyagganimittaÑ 61 
AssÈsamattÈ 133 

[ Œ ] 
ŒkiÓÓamanussaÑ 321 
ŒcariyamuÔÔhi 133 
ŒcÈragocarasampanno 163 
ŒtÈpÊ 127 
ŒdhÈro 17 
ŒnÈpÈnassati 116 
ŒnÈpÈnassatisamÈdhi 275 
ŒmakadhaÒÒapaÔiggahaÓÈ 409 
ŒmakamaÑsapaÔiggahaÓÈ 409 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Œ ] 
ŒrambhadhÈtu 60 
ŒrÈdhako 15 
Œloko 369 
ŒsabhÊ vÈcÈ 138 
ŒhÈre paÔik|lasaÒÒÈ 116 

[ I ] 
ItibhavÈbhavakathaÑ 368 
IÒjitattaÑ 275 
ItthikathaÑ 368 
ItthikumÈrikapaÔiggahaÓÈ 409 
IddhaÑ 321 
Iddhi 241 
IddhipÈdabhÈvanÈ 241 
IddhipÈdabhÈvanÈgÈminÊ  
  paÔipadÈ 242 
IddhipÈdo 241 
IssariyÈdhipaccaÑ 298 

[ U ] 
UdayagÈminÊ paÔipadÈ 315 
UpahaccaparinibbÈyÊ 330 
UpekkhÈ 116 
UpekkhÈcetovimutti 105 
UpekkhÈsambojjha~gaÔÔhÈnÊyÈ 61 
UkkoÔanavaÒcananikatisÈci- 
  yogÈ 411 
UccÈsayanamahÈsayanÈ 409 
UttÈso 337 
UttÈnÊkammaÑ 387 
UddhaÑsoto AkaniÔÔhagÈmÊ 330 

 



 LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 419 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ U ] 
UddhumÈtakasaÒÒÈ 115 
Umma~go 13 
UssÈho 385 
UssoÄhÊ 385 

[ E ] 
EkaggatÈ 17 
EÄam|go 88 

[ O ] 
ObhÈso 371 

[ Ka ] 
KaruÓÈ 115 
KaruÓÈcetovimutti 104 
KayavikkayÈ 411 
KaÓhasukkasappaÔibhÈgÈ 60 
KappÈsapicu 388 
KalyÈÓamittatÈ 23 
KÈmesumicchÈcÈrÈ 407 
KÈyakilamatho 113 
KÈyagatÈ sati 147 
KÈyapassaddhi 61 
KÈyasamÈcÈro 308 
KÈyÈnupassanÈ 155 
KÈyÈrammaÓo 135 
KÈÄÈnusÈriyaÑ 41 
KÈsikacandanaÑ 356 
KÈsikavatthaÑ 41 
Kule jeÔÔhÈpacÈyino 406 
KusalakiriyÈ 397 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KusalarÈsi 163 
KusalÈkusalÈ 60 
KusalÈ dhammÈ 15 
KusalÈbhisando 341 
KukkuÔas|karapaÔiggahaÓÈ 410 
KumbhaÔÔhÈnakathaÑ 368 
K|ÔaÑ 40 

[ Kha ] 
KhaÓÉÈni 331 
KhettavatthupaÔiggahaÓÈ 410 

[ Ga ] 
Gati 301 
GandhakathaÑ 368 
GÈmakathaÑ 368 
GocaravisayaÑ 191 
GopÈnasiyo 40 

[ Gha ] 
GharÈvÈso 305 

[ Ca ] 
CakkhukaraÓÊ 369 
CakkhuÑ 369 
CandappabhÈ 41 
CÈgasampanno 345 
Cittakilamatho 113 
Cittapassaddhi 61 
CittÈnupassanÈ 156 
Cetaso av|pasamo 59 
Cetaso ca lÊnattaÑ 59 
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[ Ca ] 
CetopariyaÒÈÓaÑ 138 
Cetovimutti 93 
Cetaso v|pasamo 93 
CorakathaÑ 368 

[ Cha ] 
ChavivaÓÓo 191 
ChandasamÈdhi 239 
ChandasampadÈ 24 
Chando 385 
ChambhitattaÑ 338 
Chedanavadhabandhana-  
  viparÈmosa-ÈlopasahasÈkÈrÈ 411 

[ Ja ] 
JanapadakathaÑ 368 
JarÈdhammo 191 
JÈtar|parajatapaÔiggahaÓÈ 409 
JÈtar|parajataÑ 356 

[ ©a ] 
©ÈÓakaraÓÊ 369 
©ÈÓaÑ 369 
©ÈtikathaÑ 368 
©ÈtÊ 317 

[ Ta ] 
TathÈgatavihÈro 284 
Tandi 59 
TÈrakar|pÈnaÑ pabhÈ 41 
TiparivaÔÔaÑ 370 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ta ] 
TulÈk|ÔakaÑsak|Ôa- 
  mÈnak|ÔÈ 411 
T|lapicu 388 

[ Da ] 
Daliddo 88 
DaÄhuddhÈpaÑ 139 
DaÄhapÈkÈratoraÓaÑ 139 
DÈnasaÑvibhÈgarato 306 
DÈsidÈsapaÔiggahaÓÈ 409 
DiÔÔhisampadÈ 24 
Dukkhe anattasaÒÒÈ 117 
DubbalakhÈdikÈ 397 
DussÊlyaÑ 333 
D|teyyapahinagamanÈnu- 
  yogÈ 411 
Devadundubhiyo 230 
DevapadaÑ 343 
DevÈsurasa~gÈmo 390 
DesanÈ 387 
DovÈriko 139 
Dosakkhayo 7 
Dosavinayo 7 

[ Dha ] 
DhammacariyÈ 397 
DhammadÊpo 133 
DhammayÈnaÑ 5 
DhammasamuppÈdo 325 
DhammasaraÓo 133 
DhammÈdÈso 312 
DhammÈnudhammapaÔipatti 302 
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[ Dha ] 
DhammÈnupassanÈ 156 
DhammÈrammaÓo 135 

[ Na ] 
NagarakathaÑ 368 
NaccagÊtavÈditavis|kadassanÈ 408 
NÈnattakathaÑ 368 
NÈnÈbhÈvo 141 
NÈrÈdhako 15 
NikÈmalÈbhÊ 275 
NigamakathaÑ 368 
NirodhasaÒÒÈ 117 
NisÊdanaÑ 226 
NikkamadhÈtu 60 
NijjhÈnaÑ 328 

[ Pa ] 
PaÔighanimittaÑ 59 
PaÔipadÈ 6 
PaÔibhÈnak|Ôo 391 
PaÔibhÈnaÑ 13 
PaÔhamÈbhisambuddho 11 
PadajÈtÈni 40 
PamÈdavihÈrÊ 347 
PayatapÈÓi 306 
ParakkamadhÈtu 60 
ParamanipaccakÈraÑ 205 
Paravisayo 128 
ParicitÈ 227 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
ParipucchÈ 13 
PariyuÔÔhitacitto 227 
Parivitakko 18 
PahÈnasaÒÒÈ 117 
PaÒÒÈkkhandhaÑ 140 
PaÒÒÈ 369 
PaÒÒÈpanÈ 387 
PaÓÉito 139 
PassaddhakÈyo 136 
PÈkÈravivaraÑ 139 
PÈkÈrasandhiÑ 139 
PÈtimokkhasaÑvarasaÑvuto 163 
PÈÓÈtipÈtÈ 406 
PÈnakathaÑ 368 
PÈpakaÑ akusalaÑ cittaÑ 366 
PÈpake akusale vitakke 366 
PÈmojjaÑ 135 
PisuÓÈya vÈcÈya 407 
PÊti 136 
PÊtisambojjha~gaÔÔhÈnÊyÈ 60 
PuÄavakasaÒÒÈ 115 
PuÒÒakiriyÈ 397 
PuÒÒÈbhisando 341 
PuttasambÈdhasayanaÑ 356 
PupphagandhÈ 41 
Pubba~gamÈ 1 
PubbapetakathaÑ 368 
P|tÊni 331 
PemamattaÑ 328 
PetteyyÈ 406 
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[ Pha ] 
PharusÈya vÈcÈya 407 
PhanditattaÑ 275 
PhÊtaÑ 323 

[ Ba ] 
Byatto 139 
ByÈdhidhammo 191 
BrahmacariyapariyosÈnaÑ 7 
BrahmacariyaphalÈni 21 
BrahmacariyaÑ 7 
Brahmacariyattho 21 
BrahmaÒÒaphalÈni 20 
BrahmaÒÒaÑ 20 
BrahmaÒÒattho 21 
BrahmayÈnaÑ 5 
BrahmavihÈro 284 
BrahmaÒÒÈ 406 
BÈhujaÒÒaÑ 323 
BahulÊkatÈ 227 
BÊjagÈmabh|tagÈma- 
  samÈrambhÈ 408 
BÊjagÈmabh|tagÈmÈ 43 

[ Bha ] 
BhayakathaÑ 368 
BhayadassÈvÊ 163 
Bhattasammado 59 
BhÈvanÈ 136 
BhÈvitÈ 227 
BhiyyobhiÒÒataro 138 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MaraÓadhammo 191 
MaraÓabhayaÑ 337 
MaraÓasaÒÒÈ 116 
Mahaddhano 352 
MahÈ-udakakkhandho 349 
MahÈjanakÈyo 49 
MahÈpathavÊ 398 
MahÈbhiÒÒataÑ 153 
MahÈbh|micÈlo 230 
MahÈbhogo 352 
MahÈmattakathaÑ 368 
MahÈyaso 352 
MahÈvÈto 47 
MahÈsÈlÈ 328 
Maggo 6 
MatteyyÈ 405 
MÈriso 357 
MÈlÈkathaÑ 368 
MÈlÈgandhavilepanaÑ 356 
MicchattaÑ 14 
MicchÈ-ÈjÊvo 334 
MicchÈkammanto 334 
MicchÈÒÈÓaÑ 335 
MicchÈdiÔÔhi 333 
MicchÈpaÔipatti 18 
MicchÈpaÔipadÈ 15 
MicchÈpaÔipanno 18 
MicchÈpaÓihitaÑ 9 
MicchÈvÈcÈ 334 
MicchÈvÈyÈmo 334 
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[ Ma ] 
MicchÈvimutti 335 
MicchÈsati 334 
MicchÈsamÈdhi 335 
MittÈ 317 
MuditÈcetovimutti 105 
MusÈvÈdÈ 407 
MuttacÈgo 306 
M|lagandhÈ 41 
MedhÈvÊ 139 
MettÈcetovimutti 104 
Mohakkhayo 7 
Mohavinayo 7 

[ Ya ] 
YÈcayogo 306 
YÈnakathaÑ 368 
YÈnÊkatÈ 227 
YuddhakathaÑ 368 
Yogakkhemo 205 
YonisomanasikÈrasampadÈ 25 
YonisomanasikÈro 302 

[ Ra ] 
RajojallaÑ 46 
RÈgakkhayo 7 
RÈgavinayo 7 
RÈjakathaÑ 368 

[ La ] 
LokakkhÈyikaÑ 368 
LomahaÑso 230 
LohitacandanaÑ 41 
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[ Va ] 
VacÊsamÈcÈro 309 
VatthakathaÑ 368 
VatthukatÈ 227 
VassikaÑ 41 
VÈtavuÔÔhi 388 
VÈtÈtapahatÈni 331 
VÈt|pÈdÈno 388 
VÈdagavesÊ 389 
VÈdÈnuvÈdo 6 
VikÈlabhojanÈ 408 
ViggÈhikakathaÑ 367 
VicikicchÈÔÔhÈnÊyÈ 59 
VijambhitÈ 59 
VinÈbhÈvo 141 
VinÊlakasaÒÒÈ 115 
VibhajanÈ 387 
VimuttikkhandhaÑ 140 
VirÈgasaÒÒÈ 117 
VivaraÓÈ 387 
VisikhÈkathaÑ 368 
VicchiddakasaÒÒÈ 115 
VijjÈ 369 
ViÒÒÈpako 140 
VedanÈnupassanÈ 156 
Vossaggarato 306 

[ Sa ] 
Sa-upaniso 17 
SakadÈgÈmÊ 330 
SagÈravo 205 
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[ Sa ] 
SatipaÔÔhÈnÈ 162 
SatimÈ 127 
Satisambojjha~gaÔÔhÈnÊyÈ 60 
SaparikkhÈro 17 
SamathanimittaÑ 61 
SamÈdapako 140 
SamÈdhikkhandhaÑ 140 
Samuttejako 140 
SamuddakkhÈyikaÑ 368 
SayanakathaÑ 368 
Sasa~khÈraparinibbÈyÊ 330 
Sahadhammiko 6 
SahabyataÑ 298 
Sa~gÈmavijayo 5 
Saddhamma-aparihÈnaÑ 150 
SaddhammaparihÈnaÑ 150 
SaddhammassavanaÑ 302 
Saddhammo 149 
SaddhÈmattaÑ 328 
SaddhÈsampanno 345 
Sandassako 140 
SappaÒÒo 357 
SappaÔisso 205 
Sappurisataro 16 
SappurisasaÑsevo 302 
Sappuriso 16 
SabbaduggatibhayaÑ 317 
Sabbaloke anabhi- 
  ratisaÒÒÈ 116 
Sabbasa~khÈrasamatho 199 
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[ Sa ] 
Sabb|padhipaÔinissaggo 199 
SampahaÑsako 140 
SamphappalÈpÈ 407 
SambÈdhaby|haÑ 321 
SammattaÑ 15 
SammÈ-ÈjÊvo 334 
SammÈkammanto 334 
SammÈÒÈÓaÑ 335 
SammÈdiÔÔhi 333 
SammÈpaÔipatti 18 
SammÈpaÔipadÈ 15 
SammÈpaÔipanno 19 
SammÈpaÓihitaÑ 9 
SammÈvÈcÈ 334 
SammÈvÈyÈmo 334 
SammÈvimutti 335 
SammÈsati 334 
SammÈsamÈdhi 335 
SammÈsa~kappo 334 
SÈdhÈro 17 
SÈdhikanavuti 313 
SÈmaÒÒaphalÈni 20 
SÈmaÒÒÈ 406 
SÈragandhÈ 41 
SÈlohitÈ 317 
SÈvajjÈnavajjÈ 60 
SilÈy|po 389 
SÊlakkhandhaÑ 140 
SÊlasampadÈ 24 
SÊlasampanno 345 

 



 LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 425 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SÊhanÈdo 138 
SukhasayitÈni 331 
SukhassÈhÈro 342 
SubhanimittaÑ 59 
S|rakathaÑ 368 
SusamÈraddhÈ 227 
Sekkho 12 
SenÈkathaÑ 368 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SotÈpanno 329 
Soto 302 
SoÄasakukkuho 389 

[ Ha ] 
HatthigavassavaÄava- 
  paÔiggahaÓÈ 410 
HatthipadaÑ 40 
HirottappaÑ 2 
HÊnapaÓÊtÈ 60

 



  

 



  

MahÈvaggasaÑyuttapÈÄiyÈ 

NÈnÈpÈÔhÈ 

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

MahÈvaggasaÑyuttapÈÄiyÈ 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
AkuppÈ me vimutti = AkuppÈ me cetovimutti (SÊ, I, Ka) 179 
AccayÈsi = AccasarÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ) AjjhaparaÑ (I, Ka) 192 
AjjhattabahiddhÈ = AjjhattaÑ bahiddhÈ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 274 
AÔÔÊyamÈnÈ = AÔÔiyamÈnÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I, Ka) 279 
Ativijjha = PaÔivijjha (SÊ, Ka) 198-199 
Adaliddoti = AdaÄiddoti (SÊ, SyÈ, KaÑ) 335 
AdhiciÓÓaÑ = ŒciÓÓaÑ (SyÈ, KaÑ, I) 367 
AnabhÈvaÑkatÈ = AnabhÈvakatÈ (SÊ, I) 285 
Anvadeva = Anudeva (SÊ, I, Ka) 1 
Appaccayo = AppaccayÈ (SÊ) AppaccayaÑ (?) 111 
AphassitaÑ = ApassitaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, Ka) AphusitaÑ (I) 194 
AbyÈpajjaÑ = AbyÈpajjhaÑ (SÊ, SyÈ, I) 77 
AbhijjamÈne = AbhijjamÈnÈ (SÊ, I, Ka) 239 
Abhisa~khÈsi = Abhisa~kharesi (SyÈ, I, Ka) 236 
Abhisambuddhoti paccaÒÒÈsiÑ = Abhisambuddho 
 paccaÒÒÈsiÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 179, 370 
AyamÈcÈro = AyamÈhÈro (SyÈ, Ka) 66 

 



428 MahÈvaggasaÑyuttapÈÄiyÈ 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 

Arahattapatte = Arahatte patte (SÊ, SyÈ, KaÑ) 238 

Ariyo maggo = Ariyo aÔÔha~giko maggo (Ka) 157 

AssÈdaÒca = SamudayaÒca attha~gamaÒca  

 assÈdaÒca (SyÈ, KaÑ, I, Ka) SaÑ 1. 431 piÔÔhepi. 170 

AssÈsapassÈsÈnaÑ = AssÈsapassÈsaÑ (I, Ka) Ma 3. 126 piÔÔhepi. 282 

AsukhasayitÈni = AsukhÈpassayitÈni (Ka) 331 

AsaÑvadamÈnÈ = AvacamÈnÈ (SÊ) 127 

  [ Œ ] 

ŒnÈpÈnassati = ŒnÈpÈnasati (SÊ, I) 271 

ŒyÈmaÑ = VÈyÈmaÑ (SÊ, SyÈ) 11-12 

ŒrambhadhÈtu = ŒrabbhadhÈtu (SyÈ, Ka) 60 

ŒrÈmanissayÊ = ŒrÈmanisÈdÊ (SÊ) ŒrÈmaniyÈdÊ (SyÈ) 66 

  [ I ] 

ItthikathaÑ = ItthikathaÑ purisakathaÑ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 368 

Ime cÈhaÑ = ImevÈhaÑ (SyÈ, KaÑ) ImesÈhaÑ (Ka) 328 

 [ U ] 

UttÈnÊkarissanti = UttÈniÑkarissanti (Ka) UttÈnikarissanti (I) 228 

UdapÈdiÑ = UppÈdiÑ (SÊ) 232 

Upagacchi = UpagaÒchi (SÊ, I) 132 

UpaÔÔhitÈssa = UpaÔÔhitassati (I, Ka) 289 

Umma~go = Ummaggo (SÊ, SyÈ, KaÑ) 148 

Ullokenti = Olokenti (SÊ, SyÈ) 387
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ U ] 

UsmudakajÈto = UssadakajÈto (SÊ) UsmÈdakajÈto (SyÈ) 107 

  [ E ] 

Ekantagato = Ekantigato (SÊ) 197 

EkabÊjÊ = EkabÊji (Ka) 180 

Ekadhammo = Eko dhammo (SÊ) 287 

EtapparamaÑyeva = EtaparamaÑyeva (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 142 

EvaÑ hi taÑ = EvaÑ hetaÑ (SÊ) 128 

  [ Ka ] 

KaÔhalÈ = KathalÈ (I, Ka) 322 

KatheyyÈtha = Kathetha (SÊ, SyÈ, KaÑ) 367 

KaÓÉakaÔhÈnaÑ = KaÓÉakaÑ ÔhÈnaÑ (I, Ka) 315 

KaÓÉakÊvane = KaÓÔakÊvane (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 152 

KvÈssa = KÈya (SyÈ, Ka) 192 

KÈlaÑkiriyÈ = KÈlakiriyÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 322 

Kima~gaÑ = Kima~ga (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 328 

KimilÈyaÑ = KimbilÈyaÑ (SÊ, I) 280 

KudÈlapiÔakaÑ = KuddÈlapiÔakaÑ (bah|su) 262 

Kule ajeÔÔhÈpacÈyinoti = Akule jeÔÔhÈpacÈyinoti (SyÈ, KaÑ) 406 

Kusobbhe = Kussubbhe (SÊ, SyÈ) Kusubbhe (I, Ka) 44 

K|ÔÈgÈre vÈ k|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ vÈ = K|ÔÈgÈraÑ vÈ k|ÔÈgÈra  

 sÈlaÑ vÈ uttarÈya (Ka-SÊ) 192 

K|ÔasimbalÊ = KoÔasimbali (SyÈ, KaÑ) 209 

 



430 MahÈvaggasaÑyuttapÈÄiyÈ 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Kha ] 

KhÊÓatiracchÈnayoni = KhÊÓatiracchÈnayoniyo (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 

 KhÊÓatiracchÈnayoniko (Ka) 310 

  [ Ga ] 

GavaÑpatithero = Gavampatitthero (SyÈ, KaÑ) 382 

GilÈnÈ vuÔÔhito = GilÈnavuÔÔhito (SaddanÊti) AÑ 2. 263 piÔÔhe 

 taÑsaÑvaÓÓanÈÔÊkÈ passitabbÈ. 132 

  [ Ca ] 

CakkavattÊ = Cakkavatti (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 298 

CatumahÈpathe = CÈtummahÈpathe (SÊ, SyÈ, KaÑ) 282 

CandimappabhÈya = CandimÈpabhÈya (SyÈ, Ka) 41 

CammasannÈho = VammasannÈho (SÊ) 5 

CÈtumahÈbh|tikena = CÈtummahÈbh|tikena (SÊ, SyÈ, KaÑ) 247 

CÈtumahÈrÈjikesu = CÈtummahÈrÈjikesu (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 358 

CÈpÈlaÑ cetiyaÑ = PÈvÈlacetiyaÑ (SyÈ, KaÑ) 226 

CinteyyÈtha = Cintetha (SÊ, SyÈ, KaÑ) 366 

Cetesu = Cetiyesu (SyÈ) 382 

CetopariyaÒÈÓaÑ = CetopariyÈyaÒÈÓaÑ (bah|su) 138 

  [ Ja ] 

Ja~galÈnaÑ = Ja~gamÈnaÑ (SÊ, I) 202 

JajjarasakaÔaÑ = JarasakaÔaÑ (sabbattha) 133 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ta ] 
TaÓhÈsaÑyojanÈ sandhÈvantÈ saÑsarantÈ = TaÓhÈsaÑyojanabandhÈ  
 sandhÈvatÈ (Ka) 384 
TathÈgatassa kÈyo hoti = TathÈgatassa hoti (bah|su)  
 DÊ 2 MahÈparinibbÈnasuttepi. 133 
TasmÈ = AsmÈ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 327 
TasmiÑyeva kaÔÔhakata~gÈre avassajjetvÈ = TasmiÑyeva makkaÔaÑ  
 uddharitvÈ  
 ÈvajjetvÈ (SÊ, SyÈ) 129 
TasmiÑ samaye bhikkhuno = TasmiÑ samaye Œnanda 
 bhikkhuno (I, Ka) TasmiÑ  
 samaye (Ma 3. 127 piÔÔhepi) 289 
Tena layena = (  ) Natthi (SÊ, SyÈ, KaÑ) 371 

  [ Da ] 
DaÄhuddhÈpaÑ = DaÄhuddÈpaÑ (SÊ, I, Ka) DaÄhaddhÈpaÑ (SyÈ, KaÑ) 139 
DÈsidÈsapaÔiggahaÓÈ = DÈsÊdÈsapaÔiggahaÓÈ (SyÈ, KaÑ, I) 409 
DukkhanirodhaÑ = Dukkhanirodho (SyÈ, KaÑ) 374 
DukkhasamudayaÑ = Dukkhasamudayo (SyÈ, KaÑ) 374 
DukkhasamudayaÑ -pa- ariyasaccaÑ = Dukkhasamudayo -pa-  
 ariyasaccaÑ (SyÈ) 372 
DurakkhÈto = DvÈkkhÈto (I, Ka) 331 
Devadundubhiyo = Devadudrabhiyo (Ka) 230 
Devo ca na sammÈ = Devo pana sammÈ (SyÈ, KaÑ)  
 Devo na sammÈ (Ka) DÊ 2. 279 piÔÔhepi. 331 
Dvayena v|pakÈsena v|pakaÔÔho = Dvayena v|pakaÔÔho (SÊ, SyÈ) 61 
DvipadÈ = DipadÈ (SÊ) 38 

  [ Na ] 
NagarakaÑ nÈma = NÈgarakaÑ nÈma (SÊ) SakkaraÑ nÈma (SyÈ, Ka) 2 

 



432 MahÈvaggasaÑyuttapÈÄiyÈ 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Na ] 

Na ca maÑ dhammÈdhikaraÓaÑ = Na ca dhammÈdhi- 

 karaÓaÑ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 301 

Na myÈyaÑ = Na cÈyaÑ (SÊ) 127 

NÈnÈbhÈvÈ vinikkhepÈ = NÈnÈbhÈvanikkhepÈ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 187 

Neva sa~kampeyya = Neva naÑ sa~kampeyya (SÊ, I) 388 

  [ Pa ] 

Pakkuthito = Pakkudhito (Ka) UkkaÔÔhito (SÊ) UkkuÔÔhito (SyÈ) 106 

PaccattharaÓassa = SajjattharaÓassa (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 349 

PaccapÈdi = Ahosi paccapÈdi (SÊ) Ahosi saccavÈdÊ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 301 

PaccÈsÊsati = PaccÈsiÑsati (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 133 

PaÒcupÈdÈnakkhandhÈ = PaÒcupÈdÈnakkhandhÈpi (I, Ka) 369 

PajÈnÈti = PajÈnÈti passati (SyÈ) evamuparipi. 108 

PaÔikacca = PaÔigacca (SÊ) PaÔihacca (I) 249 

PaÔikacceva = PaÔigacceva (SÊ, I) 141 

PaÔik|la-anabhiratena = PaÔik|lena ca sabbaloke (SyÈ) 118 

PayatapÈÓinÊ = PayatapÈÓÊ (sabbattha) 3. 30 MoggallÈnasuttaÑ  

 oloketabbaÑ. 346 

ParinibbÈtu dÈni Sugato = ParinibbÈtu Sugato (SÊ, SyÈ, KaÑ)  

 evamuparipi. 228 

Parimasati = ParÈmasati (SÊ, SyÈ, KaÑ) 232 

Parimasanti = ParÈmasanti (SyÈ, KaÑ) 240 

ParimasiÑsu = ParÈmasiÑsu (SyÈ, KaÑ, Ka) 239 

Parimutto = Parimutto ca (SyÈ, KaÑ, Ka) 298 

PariyÈdÈya = PariyÈtÈya (Ka) PariyÈhatÈya (?) 47 

PavattatÊ”ti = PavattetÊti (SÊ) 205 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Pa ] 

Pavicinati = PavicinÈti (Ka) 97 

PÈÓupete = PÈÓupetaÑ (Ka) 310 

PippaliguhÈyaÑ = PipphaliguhÈyaÑ (SÊ) 71 

Purimante = Puratthimante (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 193 

PuÄavakasaÒÒÈ = PuÄuvakasaÒÒÈ (Ka) 115 

Po~khÈnupo~khaÑ = PokhÈnupokhaÑ (SyÈ, KaÑ) 395 

PonobbhavikÈ = PonobhavikÈ (SÊ, I) 369 

  [ Pha ] 

PhÈsutaro = PhÈsutaraÑ (sabbattha) 133 

  [ Ba ] 

BahukÈraÑ = Bah|pakÈraÑ (SyÈ) 61 

BahuputtaÑ cetiyaÑ = BahuputtakacetiyaÑ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 227 

BÈlagamanametaÑ = BÈlÈnaÑ gamanametaÑ (SÊ) 315 

BÊjagÈmabh|tagÈmasamÈrambhÈ = BÊjagÈmabh|tagÈma- 

 samÈrabbhÈ (Ka) 408 

  [ Bha ] 

BhagavÈ = BhagavÈti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 307 

BhantacittÈ = VibbhantacittÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 235 

Bhantenapi = Vibbhantenapi (SÊ) Bhamantenapi (Ka) 321 

Bhindissati = Bhecchati (Ka) 9 

BhisamuÄÈlaÑ = Bhisam|lÈlaÑ (I, Ka) 390 

  [ Ma ] 

MaccurÈjÈgamanasmin”ti = MaccurÈjÈgamissatÊti (SÊ, I)  

 MaccujarÈkampisminti (Ka) 351 

 



434 MahÈvaggasaÑyuttapÈÄiyÈ 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ma ] 

MaÒceva = Mameva (SÊ) 124 

Mayamevamha = MayamevÈmha (Ka) 127 

Mallesu = Mallakesu (SÊ, SyÈ, KaÑ) Mallikesu (Ka) 200 

MahÈbhogoti = MahÈbhogo mahÈyasoti (SyÈ, I, Ka) 352 

MahÈsamudde udakaÑ parikkhayaÑ = MahÈsamuddo  

 parikkhayaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 

 SaÑ 1. 355 piÔÔhepi. 402 

MahÈsamuddaÑ = MahÈsamuddasÈgaraÑ (sabbattha)  

 SaÑ 1. 269 piÔÔhepi. 44, 345 

Mitte bhindeyya = Mittehi bhedeyya (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 309 

Milakkhesu = Milakkh|su (SyÈ, KaÑ, Ka) 405 

Mussati = Musati (?) 322 

Mussateva = Musateva (?) 322 

M|lacchinno katamena papateyyÈti = M|lacchinde kate  

 papatessati (SyÈ) 44 

  [ Ya ] 

Yattha = Yattheva (SyÈ, KaÑ) YÈni vÈ (SÊ) 315 

YathÈbh|taÑ nappajÈnÈti = YathÈbh|taÑ nappajÈnÈti na passati (SyÈ) 

 evamuparipi. 106 

Yo vÈ = Yo (SÊ) YuttataraÑ. 396 

  [ Ra ] 

RattindivÈ = RattidivÈ (Ka) 387 

RÈjamahÈmattaÑ vÈ = RÈjamahÈmattÈnaÑ vÈ (SÊ) 130 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ La ] 

LÈbhaÒca = LÈbhe ca (SÊ) 146 

LomasakaÑbhiyo = Lomasava~giso (SÊ, I) 284 

  [ Va ] 

VatvÈna = VatvÈ (SÊ, I) EvamÊdisesu ÔhÈnesu. 299 

VaÄavÈbhirathena = VaÄabhÊrathena (SÊ) 4 

VitakkeyyÈtha = Vitakketha (SÊ, SyÈ, KaÑ) 366 

Vimutti = Cetovimutti (SÊ, I, Ka) 179 

VihÈrapacchÈyÈyaÑ = VihÈrapacchÈchÈyÈyaÑ (bah|su) 132 

Vihesesi = ViheÔhesi (itipi aÒÒattha) 301 

VeÔhamissakena = Vegamissakena (SÊ) VeÄumissakena (SyÈ, KaÑ) 

 Vedhamissakena (I, Ka) Vekhamissakena (Ka) 133 

Vedayati = Vediyati (SÊ) 135 

VeÄuvagÈmake = BeluvagÈmake (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 133 

  [ Sa ] 

Sa kiÑ = So n|na (SÊ, I) 133 

Sa~khyaÑ = Sa~khaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 193 

SaÒjÈnantÊti = SampajÈnantÊti (Ka) 134 

Satova = Sato (bah|su) tatiyapÈrÈjikepi, yuttataraÑ. 271 

Saddahasi = SaddahÈsi (SÊ, I) 194 

Saddhammehi = Dhammehi (SÊ) 310 

Saddho so = Sa kho so (SÊ, SyÈ, KaÑ) 198-199 

Sannipatito = SannipÈtito (SÊ) 279 

SaparikkhÈratÈ = SaparikkhatÈ (SÊ, I) 17 

 



436 MahÈvaggasaÑyuttapÈÄiyÈ 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 

Sappaccayo = SappaccayÈ (SÊ) SappaccayaÑ (?) 111 

Sappabhisso = SappaÔisso (SyÈ, KaÑ, Ka) 205 

SamathanimittaÑ = SamÈdhinimittaÑ (SyÈ) 61 

SammÈsati = SammÈsamÈdhi (SÊ, SyÈ, KaÑ, Ka) 17 

Samodahati = SamÈdahati (SÊ, SyÈ, I) 247 

SaraÓÈni = SarakÈni (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 326 

SaralapattÈnaÑ = PalÈsapattÈnaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 384 

SahaÒcanike = Sahajaniye (SÊ, SyÈ, KaÑ) 382 

SahassabhikkhunisaÑgho = Sahasso bhikkhunisaÑgho (SÊ) 314 

SahasÈkÈrÈ = SÈhasÈkÈrÈ (Ka) 411 

SÈrandadaÑ cetiyaÑ = ŒnandacetiyaÑ (Ka) SÈnandaraÑ (Ka) 227 

SÈciyogÈ = SÈviyogÈ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 411 

Si~gÈlÈ = SigÈlÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 322 

SÊsapÈvane = SiÑsapÈvane (SÊ, I) 383 

SukhaÑ = So sukhaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) Ma 3. 288 piÔÔhepi,  

 AÔÔhakathÈÔÊkÈ oloketabbÈ. 278 

Sugato kappaÑ = Sugato kappÈvasesaÑ (I, Ka) DÊ 2. 86 piÔÔhepi. 227 

SuppatiÔÔhitacittÈ = SupaÔÔhitacittÈ (SÊ, I, Ka) 134 

S|riyassa = Suriyassa (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 386 

S|rena = S|riyena (SÊ, SyÈ, KaÑ) 200 

Sekho sekhoti = Sekkho sekkhoti (SyÈ, KaÑ) 152 

SeyyathidaÑ = SeyyathÊdaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 369 

SeyyathidaÑ = Katame paÒca (SÊ, SyÈ, KaÑ) 373 

SaÑghaÔÔanasamodhÈnÈ = SaÑghaÔÔanÈ samodhÈnÈ (I, Ka)

 SaÑghaÔanasamodhÈnÈ (SyÈ, KaÑ) 187 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 
Sannayha = SandhÈya (SÊ, SyÈ) 128 
SaÑyojanappahÈnÈya = SaÑyojanÈnaÑ pahÈnÈya (SyÈ, Ka) 
 ŒnÈpÈnasaÑyuttapariyosÈne pana idaÑ  
 pÈÔhanÈnattaÑ natthi. 206 
SaÑsitaÑ = SaÑsaritaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) DÊ 2. 77 piÔÔhepi. 378 

  [ Ha ] 
HatthigavassavaÄavapaÔiggahaÓÈ = HatthigavassavaÄavÈ  
 paÔiggahaÓÈ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 410

 



  

SaÑyuttanikÈye MahÈvaggasaÑyuttapÈÄiyÈ

PÈÔhabhedÈ 

 7. IddhipÈdasaÑyutte 2. Vagge PaÒcamasutte 238 piÔÔhe 
paÔhamapantiyaÑ– 
 “EvaÑ sante bho Ènanda santakaÑ hoti no asantakaÑ” iti ca, 

VÊsatima ekavÊsatimapantÊsu– 
 “Iti evaÑ sante santakaÑ vÈ hoti no asantakaÑ vÈti” iti ca,  

 DvÈvÊsatimapantiyaÑ– 
 “AddhÈ bho Œnanda evaÑ sante santakaÑ hoti no asantakaÑ”  
iti ca sabbatthapi mudditapotthakesu dissati. 

 Katthaci pana likhitasÊhaÄapotthake tesu tÊsu ÔhÈnesu– 
 “EvaÑ sante bho Œnanda anantakaÑ hoti no santakaÑ” iti ca, 
 “Iti evaÑ sante santakaÑ vÈ hoti anantakaÑ vÈti” iti ca, 
 “AddhÈ bho Œnanda evaÑ sante santakaÑ hoti no anantakaÑ” 
iti ca pÈÔhattayaÑ atthi, etadevettha yuttataraÑ. 

 



   

SaÑyuttanikÈye tatiyabhÈgapotthake 

GÈthÈs|ci

GÈthÈpamukhaÑ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
AppakÈ te manussesu 19, 74 
AbyÈpÈdo avihiÑsÈ 5 

[ E ] 
EkÈyanaÑ jÈtikhayantadassÊ 146 
Etadattani sambh|taÑ 6 
EvaÑ naraÑ annapÈna- 
  vatthadadaÑ 349, 351 

[ Ka ] 
KaÓhaÑ dhammaÑ  
  vippahÈya 19, 74 

[ Ca ] 
CatunnaÑ ariyasaccÈnaÑ 378 

[ Ta ] 
TaÒca maggaÑ na jÈnanti 379 
TatrÈbhiratimiccheyya 19, 74 
TasmÈ saddhaÒca sÊlaÒca 335, 354 
TÈni etÈni diÔÔhÈni 378 
TulamatulaÒca sambhavaÑ 230 

GÈthÈpamukhaÑ PiÔÔha~kÈ 

[ Dha ] 
DhÊ taÑ jammi jare atthu 191 

[ Ma ] 
MahodadhiÑ aparimitaÑ 349-350 

[ Ya ] 
Yassa saddhÈ ca paÒÒÈ ca 5 
Yassa saddhÈ TathÈgate 335, 354 
Ye ca kho sammadakkhÈte 19, 74 
Ye ca dukkhaÑ pajÈnanti 379 
Ye dukkhaÑ nappajÈnanti 379 
YesaÑ sambodhiya~gesu 20, 74 
Yopi vassasataÑ jÊve 191 
Yo puÒÒakÈmo kusale 351 

[ Ra ] 
Ratho sÊlaparikkhÈro 5 

[ Sa ] 
SaÑghe pasÈdo  
  yassatthi 335, 354 
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