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SirimatÈ amhÈkaÑ Buddhena BhagavatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena
sakalalokapatthaÔamahÈkaruÓÈsinehasiniddhahadayena sabbattha
appaÔihatasabbaÒÒutÈnÈvaraÓÈdiÒÈÓobhÈsasamujjalitena
sanarÈmaralokagurunÈ sadevakassa lokassa atthÈya hitÈya sukhÈya dhammo
ca vinayo ca desito paÒÒatto, so pariyattipaÔipattipaÔivedhavasena vibhattesu
tÊsu saddhammesu pariyattisaddhammo nÈma, tadeva ca sÈsanaÔÔhitiyÈ
pamÈÓaÑ, satiyeva hi tasmiÑ itare uppajjanti, nÈsati, vuttaÒhetaÑ
A~guttaraÔÔhakathÈyaÑ– (AÑ-®Ôha 1. 72 piÔÔhe)
“Suttantesu asantesu, pamuÔÔhe vinayamhi ca.
Tamo bhavissati loko, s|riye attha~gate yathÈ.
Suttante rakkhite sante, paÔipatti hoti rakkhitÈ.
PaÔipattiyaÑ Ôhito dhÊro, yogakkhemÈ na dhaÑsatÊ”ti.
Teneva ca saddhammaciraÔÔhitikÈmino theravarÈ MahÈkassapÈdayo
pariyattisaddhammasa~khÈtaÑ TepiÔakaÑ BuddhavacanaÑ sa~gÊtimÈropetvÈ
BuddhasÈsanaÑ saÑrakkhiÑsu, taÑkÈlikÈ ca rÈjÈno
saddhammÈbhivuddhikÈmÈ tesaÑ sa~gÊtikÈrÈnamanubalappadÈnena
sahÈyattamupÈgamuÑ.
TathÈ hi cat|hÈdhikatimÈsaparinibbute Bhagavati
MahÈkassapattherappamukhehi paÒcahi arahantasatehi RÈjagahe paÔhamÈ
dhammasa~gÊti katÈ raÒÒo MÈgadhassa AjÈtasattuno visesÈnuggahamÈdÈya.
Vassasataparinibbute ca Bhagavati MahÈyasattherappamukhehi sattahi
arahantasatehi VesÈliyaÑ dutiyÈ dhammasa~gÊti katÈ, tadÈ ca KÈlÈsoko
mahÊpati tesaÑ sahÈyattamupÈgato.
TathÈgataparinibbÈnato pana dvinnaÑ vassasatÈnamupari
paÒcattiÑsatime vasse MahÈmoggaliputtatissattherappamukhehi
arahantasahassehi PÈÔaliputte tatiyÈ dhammasa~gÊti katÈ
sakalalokapatthaÔayasassa DhammÈsokassa bh|patino niratisayÈnuggahaÑ
laddhÈna.
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SammÈsambuddhaparinibbutito pana catunnaÑ vassasatÈnamupari
paÓÓÈse vasse La~kÈdÊpe VaÔÔagÈmaÓirÈjino kÈle MÈtulajanapade ŒlokaleÓe
catutthÊ dhammasa~gÊti katÈ paÒcahi arahantasatehi
MahÈdhammarakkhitattherappamukhehi, yÈ loke “potthakÈropanasa~gÊtÊ”ti
pÈkaÔÈ.
Buddhavasse pana catussatÈdhikadvisahassÈnamupari
pannarasamasa~khyaÑ sampatte imasmimpi MarammaraÔÔhe
MindonnÈmassa mahÈdhammarÈjino kÈle Mandalay itipÈkaÔe
RatanÈpuÒjanagare paÒcamÊ dhammasa~gÊti katÈ
catussatÈdhikadvisahassattherehi
DakkhiÓÈrÈmavÈsÊtipiÔakadharabhadantajÈgarattherappamukhehi tasseva
raÒÒo anavasesÈnuggahamÈdÈya, yÈ loke “selakkharÈropanasa~gÊtÊ”ti
vuccati.
ItthaÑ sudaÑ Buddhassa Bhagavato sÈsanaÑ iddhaÒceva hoti phÊtaÒca
vitthÈrikaÑ bÈhujaÒÒaÑ puthubh|taÑ yÈvajjatanÈ.
CirakÈlato panetaÑ BuddhavacanaÑ lekhaparamparÈya ceva
muddaÓaparamparÈya ca anekakkhattuÑ parivattiyÈbhataÑ na sakkÈ dÈni
vattuÑ “paÔhamadutiyatatiyÈdisa~gÊtimÈropitÈkÈreneva sabbaso
parisuddhan”ti, aÒÒadatthu panÈdhunikapotthakesu saÑvijjamÈnehi kehici
pamÈdalekhÈdisaÒjÈtakhalitÈdhikaparibhaÔÔhapÈÔhehi malÊnamevetaÑ, tathÈ
hi nÈnÈdesiyapotthakesu aÒÒamaÒÒaÑ saÑsandiyamÈnesu anekÈ
visadisapÈÔhÈ dissanti.
Tatoyeva ca Buddhavacanassa suparisuddhabhÈvakÈmino mahÈtherÈ
sasatthantarapiÔakattayakovidÈ dhammavinayaÑ vÈcentÈyeva te
khalitÈdhikaparibhaÔÔhapÈÔhe disvÈ evaÑ samacintesuÑ kathesuÑ ca–
“AdvayavÈdino suparisuddhavacanassa tassa Bhagavato pÈvacanaÑ
advayaÑ suparisuddhaÑ nimmalamevassa, imesu pana pÈvacanapotthakesu
aÒÒamaÒÒaÑ visadisÈ ceva aparisuddhÈ ca pÈÔhÈ dissanti, nissaÑsayaÑ kho
ayameva m|lapÈÔho, yo nesaÑ yuttisampanno, tadaÒÒo pana
pamÈdalekhapÈÔhoyeva, tÈdisÈ ca dissanti ÈdhunikapÈvacanapotthakesu
kismiÒci kismiÒci ÔhÈne.
KÈmaÒcetedÈni na tÈva bahutarÈ, yÈva yathÈbh|taÑ pÈÄiyÈ atthaÑ
paÔisedheyyuÑ, etarahi pana asodhiyamÈnÈ te gacchante gacchante
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kÈle bahutarÈ bahutarÈ jÈyeyyuÑ, taÑkÈlikÈ ca pacchimÈ janÈ te sodhetuÑ
asamatthÈ yathÈdhippetaÑ pÈÄiyÈ atthaÑ na sammÈ jÈneyyuÑ, evamete
saddhammassa sammosÈya antaradhÈnÈya saÑvatteyyuÑ.
VuttaÑ hetaÑ A~guttaranikÈye– (AÑ 1. 60 piÔÔhe)
‘Dveme bhikkhave dhammÈ saddhammassa sammosÈya antaradhÈnÈya
saÑvattanti, katame dve, dunnikkhittaÑ ca padabyaÒjanaÑ attho ca dunnÊto,
dunnikkhittassa bhikkhave padabyaÒjanassa atthopi dunnayo hoti, ime kho
bhikkhave dve dhammÈ saddhammassa sammosÈya antaradhÈnÈya
saÑvattantÊ’ti.
YaÑn|na mayaÑ te sodhetvÈ nimmalaÑ parisuddhaÑ BuddhavacanaÑ
sampatiÔÔhÈpeyyÈma, tadassa saddhammaciraÔÔhitiyÈ bahujanahitÈya
bahujanasukhÈya ca, taÑ pana na sukaraÑ sampÈdetuÑ aÒÒatra
dhammikarÈj|namanuggahenÈ”ti.
SÈ panÈyaÑ kathÈ patthaÔÈ sÈdhujanaparamparÈya, sutÈ ca U Nu
nÈmadheyyaggamahÈmaccappamukhehi MarammaraÔÔhissarehi, sutvÈna te
evaÑ samacintesuÑ sammantayiÑsu ca “na kho panetaÑ amhÈkaÑ
patir|paÑ, ye mayaÑ pubbakehi dhammikehi dhammarÈj|hi
samanuggahitassa BuddhasÈsanassa parihÈnikÈraÓaÑ passamÈnÈyeva
ajjhupekkhitvÈ appossukkÈ vihareyyÈma, yaÑn|na mayaÑ
sÈsanopakÈrupÈye sampÈdetvÈ visesato ca ÈdhunikapÈvacanapotthakesu
dissamÈne saÑsayaÔÔhÈnÊye pamÈdalekhapÈÔhe saÑsodhetukÈmÈnaÑ
mahÈtherÈnaÑ ajjhÈsayaÑ parip|retvÈ BuddhasÈsanaÑ anuggaÓheyyÈmÈ”ti,
atha te sabbepi sÈsanÈnuggahÈya katasanniÔÔhÈnÈ ahesuÑ.
AnuggahitukÈmehipi ca tehi na sakkÈ ÈÓÈya kÈtuÑ vinÈ
mahÈjanacchandasaÒjÈtopadesena, mahÈjanappatinidhibh|tÈ hi etarahi
MarammikÈ rÈjÈno, upadeso ca santhÈgÈrasamitiyaÑ
mahÈjanappatinidhibh|tÈnaÑ matisajÊvÈnaÑ chandeneva samuppajjati,
tasmÈ BuddhasÈsanÈnuggahÈya santhÈgÈrasamitiyaÑ ekaÑ dhammupadesaÑ
paÒÒÈpetvÈ BuddhasÈsanasamiti nÈma mahÈsamiti samuÔÔhÈpitÈ. TassÈ kho
pana samitiyÈ sabhÈpati hoti ThadosirÊsudhammopÈdhidhÈrÊ Sir U
Thwinvhayo mahÈseÔÔhi, upasabhÈpati pana
ThadosirÊsudhammopÈdhidhÈrÊyeva U Thein Maungvhayo
padhÈnaÉÉavinicchayamandiramhi mahÈkkhadassÈdhipati,
sabbakammavidhÈyako pana

iv

NidÈnakathÈ

hitadharo ThadomahÈsaresÊth|pÈdhiko U Chan Htunvhayo
upadesikÈdhipatipadhÈnanÊtivedimahÈmantÊ. BhaÓÉuppÈdako pana
raÔÔhissarÈnaÑ patinidhibh|to U Win nÈmadheyyo
sÈsanaÔÔhÈnikamahÈmatto.
Atha te BuddhasÈsanasamitikÈ “yÈyeva kho panatthÈya
samuÔÔhÈpitÈyaÑ samiti, tadatthamidÈni visesato kÈhÈmÈ”ti
MarammaraÔÔhebhipÈkaÔaguÓasamudayasamudite tattha tattha
padhÈnanÈyakabh|te paropaÓÓÈsamahÈthere dÊghadassino nimantiya
evamÈrocesuÑ “ayaÑ bhante amhÈkaÑ BuddhasÈsanamahÈsamiti
BuddhasÈsanÈnuggahatthÈyeva raÔÔhissarÈnaÑ dhammupadesena
samuÔÔhÈpitÈ, sacedÈni bhante pubbe viya dhammasa~gÊtiÑ katvÈ sÈsanaÑ
paggaÓhituÑ yujjeyya, mahÈtherÈ ca tathÈ kÈtumiccheyyuÑ, vissatthÈva
bhante karontu, mayaÑ tattha kÈyaÒÈÓapaccayabalehi niravasesaÑ byÈvaÔÈ
bhavissÈmÈ”ti.
Atha kho te mahÈtherÈ “dhammasa~gÊtiÑ karissÈmÈ”ti katasanniÔÔhÈnÈ
evaÑ pativedesuÑ “kattabbÈyevesÈ dhammasa~gÊti, nesÈ na kattabbÈ, tasmÈ
mayaÑ dÈni piÔakapotthakÈni paÒcamasa~gÊtisilÈlekhÈya samÈnetvÈ tÈniyeva
sarÊraÑ katvÈ pÈÄisaÑsodhanapubba~gamaÑ dhammasa~gÊtiÑ kassÈma,
yÈya Èdhunikapotthakesu paramparÈparivattanavasena saÒjÈtÈ
pamÈdalekhapÈÔhÈ ca nirÈkarÊyissanti, visodhitaÒca suparisuddhaÑ
pÈvacanam|laÑ labhitvÈ taÑ muddÈpetvÈ sakalaloke nÈnÈraÔÔhesu
nÈnÈdesesu byÈpanavasena BuddhasÈsanassa ciraÔÔhiti ca sÈdhiyissati, sabbe
ca TheravÈdikÈ raÔÔhÈ MarammaraÔÔhasahitÈ ekato hutvÈ BuddhasÈsanaÑ
abh|tapubbapaggahena paggaÓhituÑ labhissanti, sÈ ca purimikÈ paÒca
sa~gÊtiyo upanidhÈya chaÔÔhasa~gÊti nÈma bhavissati, taÒca sabbaÑ
bhavissati bahujanahitÈya bahujanasukhÈya atthÈya hitÈya sukhÈya
devamanussÈnaÑ, bah|ni panettha ÈvassakakiccÈni paÔikacceva
samÈdapetabbÈni tumhÈkamÈyattÈni, tasmÈ sa~gÊtikÈlavavatthÈnÈdikiccaÑ
tumhÈkaÑyeva bhÈro hot|”ti.
Atha te BuddhasÈsanasamitikÈ sÈsanapÈlakÈnaÑ mahÈtherÈnaÑ
chandaÒca ruciÒca samÈdÈya ovÈdaÒca sirasÈ sampaÔicchitvÈ therÈnaÑ ceva
attano ca kattabbakiccÈnaÑ pariniÔÔhÈnasamayaÑ sallakkhetvÈ “ayaÑ
chaÔÔhasa~gÊti SammÈsambuddhaparinibbÈnato catussatÈdhikÈnaÑ dvinnaÑ
vassasahassÈnamupari
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aÔÔhanavutime vasse vesÈkhapuÓÓamito paÔÔhÈya ÈrabhitabbÈ, dve ca vassÈni
kattabbÈ, paÒcannaÑ ca sÈsanavassasahassÈnamupaÉÉhavasse
vesÈkhapuÓÓamiyaÑyeva pariniÔÔhÈpetabbÈ”ti sa~gÊtikÈlaÑ vavatthapesuÑ.
Tato paÔÔhÈya ca te punappunaÑ sannipatitvÈ sammantayitvÈ sa~gÊtiyÈ
pubbakiccesu nirantaraÑ byÈvaÔÈ honti, “mahantaÑ kho JinasÈsanaÑ
mahatiyÈyevetaÑ p|jÈya p|janÊyan”ti mantvÈ tehi kÈrÈpitÈni
mahantamahantÈni sÈsanamandirÈni, tattha sa~gÊtiÑ kurumÈnassa
bhikkhusaÑghassa sukhasannisajjatthaÑ sannipÈtaÔÔhÈnabh|taÑ mahantaÑ
sa~gÊtimandiraÑ Yangon nÈma rÈjadhÈniyaÑ SirÊma~galatthale Kaba Aye
(LokasÈma) nÈmakassa cetiyassa Èsanne selapabbataguhÈvesena kÈrÈpitaÑ
tibh|makaÑ pÈyaso silÈ-iÔÔhakÈyomayaÑ, evaÑ mahantampetaÑ
ekasaÑvacchareneva pariniÔÔhÈpitaÑ iddhiyÈ maÒÒe nimmitaÑ, taÒca bahi
ÔhatvÈ apekkhattaÑ sayaÑjÈtaselapabbato viya dissati, anto pavisitvÈ
olokayataÑ pana olokitolokitaÔÔhÈnato dassanÊyaÑ pÈsÈdikaÑ ramaÓÊyaÑ
atittikarameva hutvÈ devavimÈnamiva khÈyati. Tassa panÈvid|re
aÉÉhateyyÈnaÑ sa~gÊtikÈrabhikkhusahassÈnaÑ nivÈsappahonakÈ cattÈro
iÔÔhakamayÈ mahÈpÈsÈdÈ ceva iÔÔhakamayÈyeva bhojanamahÈsÈlÈ ca
mahÈsÊmÈpÈsÈdÈdayo ca muddaÓayantasÈlÈ ca tatheva kÈrÈpitÈ.
MahÈtherÈpi ca “sa~gÊtikiccaÑ nÈma therÈdheyyaÑ, therÈnaÑ
ovÈdeneva kattabbaÑ, na vinÈ tena, tasmÈ bhikkhusaÑghassa ceva
upÈsakÈnaÒca sabbampi sa~gÊtipaÔibaddhamovÈdaÑ dÈtuÑ
bhavitabbamettha ovÈdadÈyakasaÑghasabhÈyapÊ”ti
MarammaraÔÔhadhaj|pame aggamahÈpaÓÉitopÈdhidhÈrino ca
raÔÔhovÈdÈcariyasammate ca raÔÔhavinayadharasammate ca aÒÒe
cÈbhipÈkaÔagarubhÈvanÊyÈdiguÓagaÓasama~ginoti parosataÑ
nÈyakamahÈthere uccinitvÈ “chaÔÔhasa~gÊtiovÈdÈcariyasaÑghanÈyakasabhaÑ” nÈmekaÑ padhÈnamahÈsaÑghasabhaÑ
patiÔÔhÈpesuÑ, te ca nÈyakamahÈtherÈ SambuddhavacanaratanÈkarapÈrage
vividhasatthantaragahanÈsa~gacÈrine therÈnuthere paÒcavÊsatimatte
samuccinitvÈ “chaÔÔhasa~gÊtidhurandharasabhÈ”ti ca sammannitvÈ tassÈ
sabhÈya bhÈraÑ niyyÈtesuÑ sabbÈni sa~gÊtipaÔibaddhakiccÈni
saÑvidahituÑ. Te ca sa~gÊtidhurandharasabhikÈ therÈ
sakalamarammaraÔÔhe Nyaung Yan Sayadawti abhipÈkaÔaÑ
“AggamahÈpaÓÉito” pÈdhinÈ ceva “AbhidhajamahÈraÔÔhagur|” pÈdhinÈ cÈti
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dvÊhi MarammaraÔÔhissarasamappitopÈdhÊhi virÈjitaÑ jÈtiyÈ ÈsÊtivassikaÑ
upasampadÈya saÔÔhivassaÑ “BhadantarevataÑ” nÈma mahÈtheravaraÑ
sabhÈpatiÑ katvÈ TepiÔake Buddhavacane ceva nÈnÈsatthesu ca kovide
dhammÈcariyakavipadappatte bhikkh| uccinitvÈ aÔÔhadasÈdivaggavasena
parosataÑ pÈÄivisodhakavagge ceva sambahule ca paÔivisodhakavagge
bandhÈpetvÈ visodhanappaÔivisodhanehi BuddhavacanaÑ suparisuddhattaÑ
paÔipÈpetvÈ dhammasa~gÊtiÑ kÈtumÈrabhiÑsu, yathÈ taÑ
porÈÓakasa~gÊtikÈrÈ.
EvaÒca pana ÈrabhÊyamÈnesu sa~gÊtipubbakiccesu tehi
sa~gÊtidhurandharasabhikamahÈtherehi TipiÔakapariyattisaÑsodhanakiccaÑ
sampÈdetuÑ piÔakapotthakÈni anekabhÈge katvÈ MarammikÈnaÑ
yathÈvuttapÈÄivisodhakavaggÈnaÑ visuÑ visuÑ niyyÈtitÈni, na kevalaÒca
MarammikÈnameva, api ca kho SÊhaÄasyÈmakambojalÈvosa~khÈtesu
raÔÔhantaresupi padhÈnapÈmokkhabhÈvamÈpannÈnaÑ
vibhÈvippavarapadappattÈnaÑ saÑgharÈjasaÑghanÈyakamahÈtherÈnaÑ ca
santikaÑ pahitÈni visodhanÈya, evametÈni
pamÈdakhalitÈdhikaparibhaÔÔhapÈÔhÈnaÑ nirÈkaraÓavasena visodhitÈni ceva
paÔivisodhitÈni ca, atha tÈni anekavÈravisodhanena suvisodhitÈni
suparisuddhÈni BuddhasÈsanamuddaÓayantÈlaye samappitÈni suÔÔhu
muddÈpanÈya.
EvaÑ samappetvÈpi ca tehi sa~gÊtidhurandharasabhikamahÈtheravarehi
“appeva nÈmettha evaÑ suvisodhitepi siyÈ avasiÔÔho kocipi doso,
muddaÓakammakarÈnaÑ vÈ duÔÔhapitaÑ, tassapi sabbassa visodhanÈya
bhavitabbameva osÈnasodheyyapattapÈÔhakehipÊ”ti sampassamÈnehi
sanikÈyambarapuÓÓindusa~kÈsÈnaÑ
laddhaggamahÈpaÓÉitÈdipaÓÉiccapadÈnaÑ pÈvacanetarasatthapÈragÈnaÑ
“catunnaÒca MarammikÈnaÑ ekassa ca La~kÈdÊpikassÈ”ti paÒcannaÑ
mahÈtherÈnaÑ osÈnasodheyyapattapÈÔhakasammuti dinnÈ, “yathÈtra na
kocipi doso paÒÒÈyetha, yathÈ ca taÑ olokayataÑ paribyattaÑ
suviÒÒeyyamassa, evamosÈnasodheyyapattaÑ vicinitvÈ sodhent|”ti ca
nesaÑ bhÈro kato.
LaddhasammutikÈ ca te paÒca mahÈtherÈ m|lasodheyyapattapÈÔhakehi
gahaÔÔhapaÓÉitehi ceva dhammÈcariyabhikkhupaÓÉitehi ca anekavÈraÑ
parisodhitaÑ osÈnasodheyyapattaÑ paÔivisodhitam|lapotthakena ceva
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aÒÒehi sadesadesantarikapÈvacanapotthakehi ca vividhabyÈkaraÓÈdisatthehi
ca punappunaÑ saÑsandetvÈ
suvisadaparibyattakaÓÉavÈravÈkyacchedasa~ketataÒca sampÈpetvÈ mahatÈ
parissamena osÈnasodhanamakaÑsu, evamidaÑ piÔakavaraÑ
theravÈdÊnekÈyikavibudhappamukhÈnaÑ satthÈgamaratanÈlayasÈragÈhÊnaÑ
veyyÈkaraÓakesarÊnaÑ accantanimmalaÒÈÓavÈrinÈ paridhovitaÑ, taÑ
vibudhappavarekagocaraÑ vimuttirasassÈdabhÈgi hutvÈ ciraÑ vilasataÑ,
sakalopiminÈ loko saddhammanirato SammÈsambuddhaparÈyaÓo bhavatanti.
TenetaÑ vuccati–
1. M|lakaÑ pariyattÊva, sÈsanassa Mahesino.
PariyattippamÈÓÈ hi, ciraÑ saddhammasaÓÔhiti.
2. TasmÈ taÑ rakkhituÑ therÈ, dhammasa~gÈhakÈ purÈ.
RÈjÈno upanissÈya, akaÑsu dhammasa~gahe.
3. PaÔhamaÑ dhammasa~gÊtiÑ, AjÈtasatturÈjino.
Anuggahena katvÈna, pÈlayuÑ JinasÈsanaÑ.
4. DutiyaÑ tu tathÈ katvÈ, KÈlÈsokassa rÈjino.
KÈle tamupanissÈya, pÈlayuÑ JinasÈsanaÑ.
5. TatiyaÑpica katvÈna, DhammÈsokassa rÈjino.
Anuggahena Buddhassa, sÈsanaÑ abhipÈlayuÑ.
6. CatutthiÑ pana La~kÈyaÑ, VaÔÔagÈmaÓirÈjino.
KÈlamhi potthakÈruÄhaÑ, katvÈna pÈlayuÑ tathÈ.
7. ImasmiÑ MarammaraÔÔhepi, MindonnÈma narÈdhipaÑ.
RajjaÑ samanusÈsantaÑ, ratanattayamÈmakaÑ.
8. SannissÈya mahÈtherÈ, thirasÊlÈ guÓÈkarÈ.
PaÒcamiÑ dhammasa~gÊtiÑ, karontÈ sÈsanaÔÔhitiÑ.
9. PatthayantÈ likhÈpetvÈ, silÈpaÔÔesu peÔakaÑ.
ByÈyÈmena mahantena, pÈlayuÑ JinasÈsanaÑ.
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10. ItthaÑ purÈ mathÈtherÈ, rÈjÈno cÈpi dhammikÈ.
SÈsanaÑ paripÈlesuÑ, jÊvitaÑ viya attano.
11. TathÈpi khalitÈdÈni, dissanti PiÔakattaye.
ParamparÈya lekhÈya, saÒjÈtÈ muddaÓena ca.
12. DisvÈna te mahÈtherÈ, vÈcentÈva TipeÔakaÑ.
VuccamÈnanayenevaÑ, cintesuÑ mantayiÑsu ca.
13. “KatvÈna sÈdhukaÑ gantha-suddhikaÑ sÈsanÈyukaÑ.
YaÑn|na dhammasa~gÊtiÑ, kareyyÈma mayaÑ” iti.
14. EtamatthaÑ suÓitvÈna, U Nu nÈma mahÈsayo.
Marammavisaye agga-mahÈmaccadhurandharo.
15. “SÈsanÈyattakiccÈni, sampÈdentÈ visesato.
Sa~gÊtiyaÒca therÈnaÑ, samp|rentÈ manorathaÑ.
16. YathÈ rakkhiÑsu porÈÓÈ, surÈjÈno tathÈ mayaÑ.
SaÑrakkheyyÈma Sambuddha-sÈsanaÑ” iti cintiya.
17. MahÈmaccehi aÒÒehi, sa~gamehi ca mantiya.
SuppatiÔÔhÈpayitvÈna, BuddhasÈsanasa~gamaÑ.
18. MahÈtherÈnamÈdÈya, chandaÑ idha nivÈsinaÑ.
AÒÒesu SÊhaÄÈdÊsu, videsesu ca vÈsinaÑ.
19. KÈretvÈ dhammasa~gÊtiÑ, sodhetvÈ SatthusÈsanaÑ.
PaggahatthÈya saddhammaÑ, karaÑ daÄhaparakkamaÑ.
20. SirÊma~galavikhyÈte, thalasmiÑ pavare subhe.
CetiyassÈvid|ramhi, Kaba Aye itisaÒÒino.
21. GuhÈvesena kÈretvÈ, mahÈsa~gÊtimandiraÑ.
ŒvÈsÈdiÒca bhikkh|naÑ, kÈresi muddaÓÈlayaÑ.
22. GanthasaÑsodhanaÑ dhamma-sa~gÊtiyÈ tu paÓÉitÈ.
MahÈtheravarÈkaÑsu, satimantÈ punappunaÑ.
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23. MuddÈpente ca passitvÈ, mahÈtherehi paÒcahi.
SodheyyapattamosÈnaÑ, nimmalattaÑ supÈpitaÑ.
24. SunimmalaÑ pÈvacanaÑ, vimuttisukhadaÑ idaÑ.
SuÔÔhu muddÈpitaÑ hoti, sabbalokatthasiddhiyÈ.
25. YathÈ sa~gÊtiyo pubbe, saddhammassa ciraÔÔhitiÑ.
PatthayantÈ pavattesuÑ, mahÈtherÈ mahiddhikÈ.
26. Tatheva chaÔÔhamiÑ dhamma-sa~gÊtiÑ MarammamaÓÉale.
MahÈtherÈ pavattenti, saddhammaÔÔhitikÈmino.
27. CiraÑ tiÔÔhatu saddhammo, asaddhammo vinassatu.
Saddhammagaruno niccaÑ, hontu sabbepi paÓinoti.
Buddhavasse 2498
_____
Sa~ketaviÒÒÈpanaÑ
SÊ

= SÊhaÄapotthake dissamÈnapÈÔho.

Ka-SÊ

= Katthaci SÊhaÄapotthake ...

SyÈ

= SyÈmapotthake ...

KaÑ

= Kambojapotthake ...

I

= I~galisapotthake ...

Ka

= Katthaci Marammapotthake ...

®Ôha

= AÔÔhakathÈ.

?

= “SiyÈ nukho porÈÓapÈÔho”ti takkitapÈÔho.
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Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa.

1. BrahmajÈlasutta
ParibbÈjakakathÈ
1. EvaÑ me sutaÑ, ekaÑ samayaÑ BhagavÈ antarÈ ca RÈjagahaÑ
antarÈ ca NÈÄandaÑ addhÈnamaggappaÔipanno hoti mahatÈ
bhikkhusaÑghena saddhiÑ paÒcamattehi bhikkhusatehi, Suppiyopi kho
paribbÈjako antarÈ ca RÈjagahaÑ antarÈ ca NÈÄandaÑ
addhÈnamaggappaÔipanno hoti saddhiÑ antevÈsinÈ Brahmadattena
mÈÓavena, tatra sudaÑ Suppiyo paribbÈjako anekapariyÈyena Buddhassa
avaÓÓaÑ bhÈsati, dhammassa avaÓÓaÑ bhÈsati, saÑghassa avaÓÓaÑ bhÈsati,
Suppiyassa pana paribbÈjakassa antevÈsÊ Brahmadatto mÈÓavo
anekapariyÈyena Buddhassa vaÓÓaÑ bhÈsati, dhammassa vaÓÓaÑ bhÈsati,
saÑghassa vaÓÓaÑ bhÈsati, itiha te ubho ÈcariyantevÈsÊ aÒÒamaÒÒassa
ujuvipaccanÊkavÈdÈ BhagavantaÑ piÔÔhito piÔÔhito anubandhÈ1 honti
bhikkhusaÑghaÒca.
2. Atha kho BhagavÈ AmbalaÔÔhikÈyaÑ rÈjÈgÈrake ekarattivÈsaÑ
upagacchi2 saddhiÑ bhikkhusaÑghena, Suppiyopi kho paribbÈjako
AmbalaÔÔhikÈyaÑ rÈjÈgÈrake ekarattivÈsaÑ upagacchi2 saddhiÑ antevÈsinÈ
Brahmadattena mÈÓavena. Tatrapi sudaÑ Suppiyo paribbÈjako
anekapariyÈyena
______________________________________________________________
1. AnubaddhÈ (Ka-SÊ, I)

2. UpagaÒchi (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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Buddhassa avaÓÓaÑ bhÈsati, dhammassa avaÓÓaÑ bhÈsati, saÑghassa
avaÓÓaÑ bhÈsati, Suppiyassa pana paribbÈjakassa antevÈsÊ Brahmadatto
mÈÓavo anekapariyÈyena Buddhassa vaÓÓaÑ bhÈsati, dhammassa vaÓÓaÑ
bhÈsati, saÑghassa vaÓÓaÑ bhÈsati, itiha te ubho ÈcariyantevÈsÊ
aÒÒamaÒÒassa ujuvipaccanÊkavÈdÈ viharanti.
3. Atha kho sambahulÈnaÑ bhikkh|naÑ rattiyÈ pacc|sasamayaÑ
paccuÔÔhitÈnaÑ maÓÉalamÈÄe sannisinnÈnaÑ sannipatitÈnaÑ ayaÑ
saÑkhiyadhammo udapÈdi “acchariyaÑ Èvuso, abbhutaÑ Èvuso,
yÈvaÒcidaÑ tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena
sattÈnaÑ nÈnÈdhimuttikatÈ suppaÔividitÈ, ayaÑ hi Suppiyo paribbÈjako
anekapariyÈyena Buddhassa avaÓÓaÑ bhÈsati, dhammassa avaÓÓaÑ bhÈsati,
saÑghassa avaÓÓaÑ bhÈsati, Suppiyassa pana paribbÈjakassa antevÈsÊ
Brahmadatto mÈÓavo anekapariyÈyena Buddhassa vaÓÓaÑ bhÈsati,
dhammassa vaÓÓaÑ bhÈsati, saÑghassa vaÓÓaÑ bhÈsati, itihame ubho
ÈcariyantevÈsÊ aÒÒamaÒÒassa ujuvipaccanÊkavÈdÈ BhagavantaÑ piÔÔhito
piÔÔhito anubandhÈ honti bhikkhusaÑghaÒcÈ”ti.
4. Atha kho BhagavÈ tesaÑ bhikkh|naÑ imaÑ saÑkhiyadhammaÑ
viditvÈ yena maÓÉalamÈÄo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane
nisÊdi, nisajja kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “kÈyanuttha bhikkhave etarahi
kathÈya sannisinnÈ sannipatitÈ, kÈ ca pana vo antarÈkathÈ vippakatÈ”ti.
EvaÑ vutte te bhikkh| BhagavantaÑ etadavocuÑ “idha bhante amhÈkaÑ
rattiyÈ pacc|sasamayaÑ paccuÔÔhitÈnaÑ maÓÉalamÈÄe sannisinnÈnaÑ
sannipatitÈnaÑ ayaÑ saÑkhiyadhammo udapÈdi ‘acchariyaÑ Èvuso,
abbhutaÑ Èvuso, yÈvaÒcidaÑ tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ
SammÈsambuddhena sattÈnaÑ nÈnÈdhimuttikatÈ suppaÔividitÈ, ayaÑ hi
Suppiyo paribbÈjako anekapariyÈyena Buddhassa avaÓÓaÑ bhÈsati,
dhammassa avaÓÓaÑ bhÈsati, saÑghassa avaÓÓaÑ bhÈsati, Suppiyassa pana
paribbÈjakassa antevÈsÊ Brahmadatto mÈÓavo anekapariyÈyena Buddhassa
vaÓÓaÑ bhÈsati, dhammassa vaÓÓaÑ bhÈsati, saÑghassa vaÓÓaÑ bhÈsati,
itihame ubho ÈcariyantevÈsÊ aÒÒamaÒÒassa ujuvipaccanÊkavÈdÈ
BhagavantaÑ piÔÔhito

1. BrahmajÈlasutta
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piÔÔhito anubandhÈ honti bhikkhusaÑghaÒcÈ’ti, ayaÑ kho no bhante
antarÈkathÈ vippakatÈ, atha BhagavÈ anuppatto”ti.
5. MamaÑ vÈ bhikkhave pare avaÓÓaÑ bhÈseyyuÑ, dhammassa vÈ
avaÓÓaÑ bhÈseyyuÑ, saÑghassa vÈ avaÓÓaÑ bhÈseyyuÑ, tatra tumhehi na
ÈghÈto na appaccayo na cetaso anabhiraddhi karaÓÊyÈ. MamaÑ vÈ
bhikkhave pare avaÓÓaÑ bhÈseyyuÑ, dhammassa vÈ avaÓÓaÑ bhÈseyyuÑ,
saÑghassa vÈ avaÓÓaÑ bhÈseyyuÑ, tatra ce tumhe assatha kupitÈ vÈ
anattamanÈ vÈ, tumhaÑyevassa tena antarÈyo. MamaÑ vÈ bhikkhave pare
avaÓÓaÑ bhÈseyyuÑ, dhammassa vÈ avaÓÓaÑ bhÈseyyuÑ, saÑghassa vÈ
avaÓÓaÑ bhÈseyyuÑ, tatra ce tumhe assatha kupitÈ vÈ anattamanÈ vÈ, api nu
tumhe paresaÑ subhÈsitaÑ dubbhÈsitaÑ ÈjÈneyyÈthÈti. NohetaÑ bhante.
MamaÑ vÈ bhikkhave pare avaÓÓaÑ bhÈseyyuÑ, dhammassa vÈ avaÓÓaÑ
bhÈseyyuÑ, saÑghassa vÈ avaÓÓaÑ bhÈseyyuÑ, tatra tumhehi abh|taÑ
abh|tato nibbeÔhetabbaÑ “itipetaÑ abh|taÑ, itipetaÑ atacchaÑ, natthi
cetaÑ amhesu, na ca panetaÑ amhesu saÑvijjatÊ”ti.
6. MamaÑ vÈ bhikkhave pare vaÓÓaÑ bhÈseyyuÑ, dhammassa vÈ
vaÓÓaÑ bhÈseyyuÑ, saÑghassa vÈ vaÓÓaÑ bhÈseyyuÑ, tatra tumhehi na
Ènando na somanassaÑ na cetaso uppilÈvitattaÑ karaÓÊyaÑ. MamaÑ vÈ
bhikkhave pare vaÓÓaÑ bhÈseyyuÑ, dhammassa vÈ vaÓÓaÑ bhÈseyyuÑ,
saÑghassa vÈ vaÓÓaÑ bhÈseyyuÑ, tatra ce tumhe assatha Ènandino sumanÈ
uppilÈvitÈ, tumhaÑyevassa tena antarÈyo. MamaÑ vÈ bhikkhave pare
vaÓÓaÑ bhÈseyyuÑ, dhammassa vÈ vaÓÓaÑ bhÈseyyuÑ, saÑghassa vÈ
vaÓÓaÑ bhÈseyyuÑ, tatra tumhehi bh|taÑ bh|tato paÔijÈnitabbaÑ “itipetaÑ
bh|taÑ, itipetaÑ tacchaÑ, atthi cetaÑ amhesu, saÑvijjati ca panetaÑ
amhes|”ti.
C|ÄasÊla
7. AppamattakaÑ kho panetaÑ bhikkhave oramattakaÑ sÊlamattakaÑ,
yena puthujjano TathÈgatassa vaÓÓaÑ vadamÈno vadeyya, katamaÒca taÑ
bhikkhave appamattakaÑ oramattakaÑ sÊlamattakaÑ, yena puthujjano
TathÈgatassa vaÓÓaÑ vadamÈno vadeyya.
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8. “PÈÓÈtipÈtaÑ pahÈya pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato samaÓo Gotamo
nihitadaÓÉo nihitasattho lajjÊ dayÈpanno sabbapÈÓabh|tahitÈnukampÊ
viharatÊ”ti, iti vÈ hi bhikkhave puthujjano TathÈgatassa vaÓÓaÑ vadamÈno
vadeyya.
“AdinnÈdÈnaÑ pahÈya adinnÈdÈnÈ paÔivirato samaÓo Gotamo dinnÈdÈyÊ
dinnapÈÔika~khÊ athenena sucibh|tena attanÈ viharatÊ”ti, iti vÈ hi bhikkhave
puthujjano TathÈgatassa vaÓÓaÑ vadamÈno vadeyya.
“AbrahmacariyaÑ pahÈya brahmacÈrÊ samaÓo Gotamo ÈrÈcÈrÊ1 virato2
methunÈ gÈmadhammÈ”ti, iti vÈ hi bhikkhave puthujjano TathÈgatassa
vaÓÓaÑ vadamÈno vadeyya.
9. “MusÈvÈdaÑ pahÈya musÈvÈdÈ paÔivirato samaÓo Gotamo saccavÈdÊ
saccasandho theto3 paccayiko avisaÑvÈdako lokassÈ”ti, iti vÈ hi bhikkhave
puthujjano TathÈgatassa vaÓÓaÑ vadamÈno vadeyya.
“PisuÓaÑ vÈcaÑ pahÈya pisuÓÈya vÈcÈya paÔivirato samaÓo Gotamo,
ito sutvÈ na amutra akkhÈtÈ imesaÑ bhedÈya, amutra vÈ sutvÈ na imesaÑ
akkhÈtÈ am|saÑ bhedÈya, iti bhinnÈnaÑ vÈ sandhÈtÈ, sahitÈnaÑ vÈ
anuppadÈtÈ, samaggÈrÈmo samaggarato samagganandÊ samaggakaraÓiÑ
vÈcaÑ bhÈsitÈ”ti, iti vÈ hi bhikkhave puthujjano TathÈgatassa vaÓÓaÑ
vadamÈno vadeyya.
“PharusaÑ vÈcaÑ pahÈya pharusÈya vÈcÈya paÔivirato samaÓo Gotamo,
yÈ sÈ vÈcÈ nelÈ kaÓÓasukhÈ pemanÊyÈ hadaya~gamÈ porÊ bahujanakantÈ
bahujanamanÈpÈ, tathÈr|piÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ”ti, iti vÈ hi bhikkhave
puthujjano TathÈgatassa vaÓÓaÑ vadamÈno vadeyya.
“SamphappalÈpaÑ pahÈya samphappalÈpÈ paÔivirato samaÓo Gotamo
kÈlavÈdÊ bh|tavÈdÊ atthavÈdÊ dhammavÈdÊ vinayavÈdÊ, nidhÈnavatiÑ vÈcaÑ
bhÈsitÈ kÈlena sÈpadesaÑ pariyantavatiÑ atthasaÑhitan”ti, iti vÈ hi
bhikkhave puthujjano TathÈgatassa vaÓÓaÑ vadamÈno vadeyya.
______________________________________________________________
1. AnÈcÈrÊ (Ka)

2. PaÔivirato (katthaci)

3. ®heto (SyÈ, KaÑ)
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10. “BÊjagÈmabh|tagÈmasamÈrambhÈ1 paÔivirato samaÓo Gotamo”ti, iti
vÈ hi bhikkhave -pa-.
Ekabhattiko samaÓo Gotamo ratt|parato virato2 vikÈlabhojanÈ.
NaccagÊtavÈditavis|kadassanÈ3 paÔivirato samaÓo Gotamo.
MÈlÈgandhavilepanadhÈraÓamaÓÉanavibh|sanaÔÔhÈnÈ paÔivirato samaÓo
Gotamo.
UccÈsayanamahÈsayanÈ paÔivirato samaÓo Gotamo.
JÈtar|parajatapaÔiggahaÓÈ paÔivirato samaÓo Gotamo.
ŒmakadhaÒÒapaÔiggahaÓÈ paÔivirato samaÓo Gotamo.
ŒmakamaÑsapaÔiggahaÓÈ paÔivirato samaÓo Gotamo.
ItthikumÈrikapaÔiggahaÓÈ paÔivirato samaÓo Gotamo.
DÈsidÈsapaÔiggahaÓÈ paÔivirato samaÓo Gotamo.
AjeÄakapaÔiggahaÓÈ paÔivirato samaÓo Gotamo.
KukkuÔas|karapaÔiggahaÓÈ paÔivirato samaÓo Gotamo.
HatthigavassavaÄavapaÔiggahaÓÈ paÔivirato samaÓo Gotamo.
KhettavatthupaÔiggahaÓÈ paÔivirato samaÓo Gotamo.
D|teyyapahiÓagamanÈnuyogÈ paÔivirato samaÓo Gotamo.
KayavikkayÈ paÔivirato samaÓo Gotamo.
TulÈk|ÔakaÑsak|ÔamÈnak|ÔÈ paÔivirato samaÓo Gotamo.
UkkoÔanavaÒcananikatisÈciyogÈ4 paÔivirato samaÓo Gotamo.
ChedanavadhabandhanaviparÈmosa-ÈlopasahasÈkÈrÈ paÔivirato samaÓo
Gotamoti, iti vÈ hi bhikkhave puthujjano TathÈgatassa vaÓÓaÑ vadamÈno
vadeyya.
C|ÄasÊlaÑ niÔÔhitaÑ.
______________________________________________________________
1. SamÈrabbhÈ (SÊ, Ka)
3. NaccagÊtavÈditavisukadassanÈ (Ka)

2. PaÔivirato (katthaci)
4. SÈviyogÈ (SyÈ, KaÑ, Ka)
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11. YathÈ vÈ paneke bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ saddhÈdeyyÈni bhojanÈni
bhuÒjitvÈ te evar|paÑ bÊjagÈmabh|tagÈmasamÈrambhaÑ anuyuttÈ viharanti,
seyyathidaÑ1, m|labÊjaÑ khandhabÊjaÑ phaÄubÊjaÑ aggabÊjaÑ bÊjabÊjameva
paÒcamaÑ2, iti evar|pÈ bÊjagÈmabh|tagÈmasamÈrambhÈ paÔivirato samaÓo
Gotamoti, iti vÈ hi bhikkhave puthujjano TathÈgatassa vaÓÓaÑ vadamÈno
vadeyya.
12. YathÈ vÈ paneke bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ saddhÈdeyyÈni bhojanÈni
bhuÒjitvÈ te evar|paÑ sannidhikÈraparibhogaÑ anuyuttÈ viharanti,
seyyathidaÑ, annasannidhiÑ pÈnasannidhiÑ vatthasannidhiÑ
yÈnasannidhiÑ sayanasannidhiÑ gandhasannidhiÑ ÈmisasannidhiÑ iti vÈ, iti
evar|pÈ sannidhikÈraparibhogÈ paÔivirato samaÓo Gotamoti, iti vÈ hi
bhikkhave puthujjano TathÈgatassa vaÓÓaÑ vadamÈno vadeyya.
13. YathÈ vÈ paneke bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ saddhÈdeyyÈni bhojanÈni
bhuÒjitvÈ te evar|paÑ vis|kadassanaÑ anuyuttÈ viharanti, seyyathidaÑ,
naccaÑ gÊtaÑ vÈditaÑ pekkhaÑ akkhÈnaÑ pÈÓissaraÑ vetÈÄaÑ
kumbhath|ÓaÑ3 sobhanakaÑ4 caÓÉÈlaÑ vaÑsaÑ dhovanaÑ hatthiyuddhaÑ
assayuddhaÑ mahiÑsayuddhaÑ5 usabhayuddhaÑ ajayuddhaÑ
meÓÉayuddhaÑ kukkuÔayuddhaÑ vaÔÔakayuddhaÑ daÓÉayuddhaÑ
muÔÔhiyuddhaÑ nibbuddhaÑ uyyodhikaÑ balaggaÑ senÈby|haÑ
anÊkadassanaÑ iti vÈ, iti evar|pÈ vis|kadassanÈ paÔivirato samaÓo
Gotamoti, iti vÈ hi bhikkhave puthujjano TathÈgatassa vaÓÓaÑ vadamÈno
vadeyya.
14. YathÈ vÈ paneke bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ saddhÈdeyyÈni bhojanÈni
bhuÒjitvÈ te evar|paÑ j|tappamÈdaÔÔhÈnÈnuyogaÑ anuyuttÈ viharanti,
seyyathidaÑ, aÔÔhapadaÑ dasapadaÑ ÈkÈsaÑ parihÈrapathaÑ santikaÑ
khalikaÑ ghaÔikaÑ salÈkahatthaÑ akkhaÑ pa~gacÊraÑ va~kakaÑ
mokkhacikaÑ ci~gulikaÑ6 pattÈÄhakaÑ rathakaÑ dhanukaÑ akkharikaÑ
manesikaÑ yathÈvajjaÑ
______________________________________________________________
1. SeyyathÊdaÑ (SÊ, SyÈ)
2. PaÒcamaÑ iti vÈ (SÊ, SyÈ, Ka)
3. Kumbhath|naÑ (SyÈ, Ka), kumbhathuÓaÑ (SÊ)
4. SobhanagharakaÑ (SÊ), sobha nagarakaÑ (SyÈ, KaÑ, I)
5. MahisayuddhaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
6. Ci~gulakaÑ (Ka-SÊ)
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iti vÈ, iti evar|pÈ j|tappamÈdaÔÔhÈnÈnuyogÈ paÔivirato samaÓo Gotamoti, iti
vÈ hi bhikkhave puthujjano TathÈgatassa vaÓÓaÑ vadamÈno vadeyya.
15. YathÈ vÈ paneke bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ saddhÈdeyyÈni bhojanÈni
bhuÒjitvÈ te evar|paÑ uccÈsayanamahÈsayanaÑ anuyuttÈ viharanti,
seyyathidaÑ, ÈsandiÑ palla~kaÑ gonakaÑ cittakaÑ paÔikaÑ paÔalikaÑ
t|likaÑ vikatikaÑ uddalomiÑ ekantalomiÑ kaÔÔissaÑ koseyyaÑ kuttakaÑ
hatthattharaÑ assattharaÑ rathattharaÑ1 ajinappaveÓiÑ
kadalimigapavarapaccattharaÓaÑ sa-uttaracchadaÑ
ubhatolohitak|padhÈnaÑ iti vÈ, iti evar|pÈ uccÈsayanamahÈsayanÈ
paÔivirato samaÓo Gotamoti, iti vÈ hi bhikkhave puthujjano TathÈgatassa
vaÓÓaÑ vadamÈno vadeyya.
16. YathÈ vÈ paneke bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ saddhÈdeyyÈni bhojanÈni
bhuÒjitvÈ te evar|paÑ maÓÉanavibh|sanaÔÔhÈnÈnuyogaÑ anuyuttÈ viharanti,
seyyathidaÑ, ucchÈdanaÑ parimaddanaÑ nhÈpanaÑ sambÈhanaÑ ÈdÈsaÑ
aÒjanaÑ mÈlÈgandhavilepanaÑ2 mukhacuÓÓaÑ mukhalepanaÑ
hatthabandhaÑ sikhÈbandhaÑ daÓÉaÑ nÈÄikaÑ asiÑ3 chattaÑ citrupÈhanaÑ
uÓhÊsaÑ maÓiÑ vÈlabÊjaniÑ odÈtÈni vatthÈni dÊghadasÈni iti vÈ, iti evar|pÈ
maÓÉanavibh|sanaÔÔhÈnÈnuyogÈ paÔivirato samaÓo Gotamoti, iti vÈ hi
bhikkhave puthujjano TathÈgatassa vaÓÓaÑ vadamÈno vadeyya.
17. YathÈ vÈ paneke bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ saddhÈdeyyÈni bhojanÈni
bhuÒjitvÈ te evar|paÑ tiracchÈnakathaÑ anuyuttÈ viharanti, seyyathidaÑ,
rÈjakathaÑ corakathaÑ mahÈmattakathaÑ senÈkathaÑ bhayakathaÑ
yuddhakathaÑ annakathaÑ pÈnakathaÑ vatthakathaÑ sayanakathaÑ
mÈlÈkathaÑ gandhakathaÑ ÒÈtikathaÑ yÈnakathaÑ gÈmakathaÑ
nigamakathaÑ nagarakathaÑ janapadakathaÑ itthikathaÑ4 s|rakathaÑ
visikhÈkathaÑ kumbhaÔÔhÈnakathaÑ pubbapetakathaÑ nÈnattakathaÑ
lokakkhÈyikaÑ samuddakkhÈyikaÑ itibhavÈbhavakathaÑ iti vÈ, iti
evar|pÈya tiracchÈnakathÈya paÔivirato samaÓo Gotamoti, iti vÈ hi
bhikkhave puthujjano TathÈgatassa vaÓÓaÑ vadamÈno vadeyya.
______________________________________________________________
1. HatthattharaÓaÑ assattharaÓaÑ rathattharaÓaÑ (SÊ, Ka, I)
2. MÈlÈvilepanaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
3. KhaggaÑ (SÊ, I), asiÑ khaggaÑ (SyÈ, KaÑ)
4. ItthikathaÑ purisakathaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka)
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18. YathÈ vÈ paneke bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ saddhÈdeyyÈni bhojanÈni
bhuÒjitvÈ te evar|paÑ viggÈhikakathaÑ anuyuttÈ viharanti, seyyathidaÑ, na
tvaÑ imaÑ dhammavinayaÑ ÈjÈnÈsi, ahaÑ imaÑ dhammavinayaÑ ÈjÈnÈmi,
kiÑ tvaÑ imaÑ dhammavinayaÑ ÈjÈnissasi, micchÈ paÔipanno tvamasi,
ahamasmi sammÈ paÔipanno, sahitaÑ me, asahitaÑ te, purevacanÊyaÑ
pacchÈ avaca, pacchÈvacanÊyaÑ pure avaca, adhiciÓÓaÑ te viparÈvattaÑ,
Èropito te vÈdo, niggahito tvamasi, cara vÈdappamokkhÈya, nibbeÔhehi vÈ
sace pahosÊti iti vÈ, iti evar|pÈya viggÈhikakathÈya paÔivirato samaÓo
Gotamoti, iti vÈ hi bhikkhave puthujjano TathÈgatassa vaÓÓaÑ vadamÈno
vadeyya.
19. YathÈ vÈ paneke bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ saddhÈdeyyÈni bhojanÈni
bhuÒjitvÈ te evar|paÑ d|teyyapahiÓagamanÈnuyogaÑ anuyuttÈ viharanti,
seyyathidaÑ, raÒÒaÑ, rÈjamahÈmattÈnaÑ, khattiyÈnaÑ, brÈhmaÓÈnaÑ,
gahapatikÈnaÑ, kumÈrÈnaÑ “idha gaccha, amutrÈgaccha, idaÑ hara, amutra
idaÑ ÈharÈ”ti iti vÈ, iti evar|pÈ d|teyyapahiÓagamanÈnuyogÈ paÔivirato
samaÓo Gotamoti, iti vÈ hi bhikkhave puthujjano TathÈgatassa vaÓÓaÑ
vadamÈno vadeyya.
20. YathÈ vÈ paneke bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ saddhÈdeyyÈni bhojanÈni
bhuÒjitvÈ te kuhakÈ ca honti, lapakÈ ca nemittikÈ ca nippesikÈ ca, lÈbhena
lÈbhaÑ nijigÊsitÈro ca1 iti2 evar|pÈ kuhanalapanÈ paÔivirato samaÓo
Gotamoti, iti vÈ hi bhikkhave puthujjano TathÈgatassa vaÓÓaÑ vadamÈno
vadeyya.
MajjhimasÊlaÑ niÔÔhitaÑ.
_____
MahÈsÊla
21. YathÈ vÈ paneke bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ saddhÈdeyyÈni bhojanÈni
bhuÒjitvÈ te evar|pÈya tiracchÈnavijjÈya micchÈjÊvena jÊvitaÑ
______________________________________________________________
1. LÈbhena lÈbhaÑ nijigiÑsitÈro (SÊ, SyÈ), lÈbhena ca lÈbhaÑ nijigÊsitÈro (I)
2. Iti vÈ, iti (SyÈ, KaÑ, Ka)

1. BrahmajÈlasutta
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kappenti, seyyathidaÑ, a~gaÑ nimittaÑ uppÈtaÑ supinaÑ lakkhaÓaÑ
m|sikacchinnaÑ aggihomaÑ dabbihomaÑ thusahomaÑ kaÓahomaÑ
taÓÉulahomaÑ sappihomaÑ telahomaÑ mukhahomaÑ lohitahomaÑ
a~gavijjÈ vatthuvijjÈ khattavijjÈ1 sivavijjÈ bh|tavijjÈ bh|rivijjÈ ahivijjÈ
visavijjÈ vicchikavijjÈ m|sikavijjÈ sakuÓavijjÈ vÈyasavijjÈ pakkajjhÈnaÑ
saraparittÈÓaÑ migacakkaÑ iti vÈ, iti evar|pÈya tiracchÈnavijjÈya
micchÈjÊvÈ paÔivirato samaÓo Gotamoti, iti vÈ hi bhikkhave puthujjano
TathÈgatassa vaÓÓaÑ vadamÈno vadeyya.
22. YathÈ vÈ paneke bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ saddhÈdeyyÈni bhojanÈni
bhuÒjitvÈ te evar|pÈya tiracchÈnavijjÈya micchÈjÊvena jÊvitaÑ kappenti,
seyyathidaÑ, maÓilakkhaÓaÑ vatthalakkhaÓaÑ daÓÉalakkhaÓaÑ
satthalakkhaÓaÑ asilakkhaÓaÑ usulakkhaÓaÑ dhanulakkhaÓaÑ
ÈvudhalakkhaÓaÑ itthilakkhaÓaÑ purisalakkhaÓaÑ kumÈralakkhaÓaÑ
kumÈrilakkhaÓaÑ dÈsalakkhaÓaÑ dÈsilakkhaÓaÑ hatthilakkhaÓaÑ
assalakkhaÓaÑ mahiÑsalakkhaÓaÑ2 usabhalakkhaÓaÑ golakkhaÓaÑ
ajalakkhaÓaÑ meÓÉalakkhaÓaÑ kukkuÔalakkhaÓaÑ vaÔÔakalakkhaÓaÑ
godhÈlakkhaÓaÑ kaÓÓikÈlakkhaÓaÑ kacchapalakkhaÓaÑ migalakkhaÓaÑ iti
vÈ, iti evar|pÈya tiracchÈnavijjÈya micchÈjÊvÈ paÔivirato samaÓo Gotamoti,
iti vÈ hi bhikkhave puthujjano TathÈgatassa vaÓÓaÑ vadamÈno vadeyya.
23. YathÈ vÈ paneke bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ saddhÈdeyyÈni bhojanÈni
bhuÒjitvÈ te evar|pÈya tiracchÈnavijjÈya micchÈjÊvena jÊvitaÑ kappenti,
seyyathidaÑ, raÒÒaÑ niyyÈnaÑ bhavissati, raÒÒaÑ aniyyÈnaÑ bhavissati,
abbhantarÈnaÑ raÒÒaÑ upayÈnaÑ bhavissati, bÈhirÈnaÑ raÒÒaÑ apayÈnaÑ
bhavissati, bÈhirÈnaÑ raÒÒaÑ upayÈnaÑ bhavissati, abbhantarÈnaÑ raÒÒaÑ
apayÈnaÑ bhavissati, abbhantarÈnaÑ raÒÒaÑ jayo bhavissati, bÈhirÈnaÑ
raÒÒaÑ parÈjayo bhavissati, bÈhirÈnaÑ raÒÒaÑ jayo bhavissati,
abbhÈntarÈnaÑ raÒÒaÑ parÈjayo bhavissati, iti imassa jayo bhavissati,
imassa parÈjayo bhavissati iti vÈ, iti evar|pÈya tiracchÈnavijjÈya micchÈjÊvÈ
paÔivirato samaÓo Gotamoti, iti vÈ hi bhikkhave puthujjano TathÈgatassa
vaÓÓaÑ vadamÈno vadeyya.
______________________________________________________________
1. KhettavijjÈ (bah|su)

2. MahisalakkhaÓaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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24. YathÈ vÈ paneke bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ saddhÈdeyyÈni bhojanÈni
bhuÒjitvÈ te evar|pÈya tiracchÈnavijjÈya micchÈjÊvena jÊvitaÑ kappenti,
seyyathidaÑ, candaggÈho bhavissati, s|riyaggÈho1 bhavissati,
nakkhattaggÈho bhavissati, candimas|riyÈnaÑ pathagamanaÑ bhavissati,
candimas|riyÈnaÑ uppathagamanaÑ bhavissati, nakkhattÈnaÑ
pathagamanaÑ bhavissati, nakkhattÈnaÑ uppathagamanaÑ bhavissati,
ukkÈpÈto bhavissati, disÈÉÈho bhavissati, bh|micÈlo bhavissati,
devadudrabhi2 bhavissati, candimas|riyanakkhattÈnaÑ uggamanaÑ
ogamanaÑ saÑkilesaÑ vodÈnaÑ bhavissati, evaÑvipÈko candaggÈho
bhavissati, evaÑvipÈko s|riyaggÈho bhavissati, evaÑvipÈko nakkhattaggÈho
bhavissati, evaÑvipÈkaÑ candimas|riyÈnaÑ pathagamanaÑ bhavissati,
evaÑvipÈkaÑ candimas|riyÈnaÑ uppathagamanaÑ bhavissati, vipÈkaÑ
nakkhattÈnaÑ pathagamanaÑ bhavissati, evaÑvipÈkaÑ nakkhattÈnaÑ
uppathagamanaÑ bhavissati, evaÑvipÈko ukkÈpÈto bhavissati, evaÑvipÈko
disÈÉÈho bhavissati, evaÑvipÈko bh|micÈlo bhavissati, evaÑvipÈko
devadudrabhi bhavissati, evaÑvipÈkaÑ candimas|riyanakkhattÈnaÑ
uggamanaÑ ogamanaÑ saÑkilesaÑ vodÈnaÑ bhavissati iti vÈ, iti evar|pÈya
tiracchÈnavijjÈya micchÈjÊvÈ paÔivirato samaÓo Gotamoti, iti vÈ hi
bhikkhave puthujjano TathÈgatassa vaÓÓaÑ vadamÈno vadeyya.
25. YathÈ vÈ paneke bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ saddhÈdeyyÈni bhojanÈni
bhuÒjitvÈ te evar|pÈya tiracchÈnavijjÈya micchÈjÊvena jÊvitaÑ kappenti,
seyyathidaÑ, suvuÔÔhikÈ bhavissati, dubbuÔÔhikÈ bhavissati, subhikkhaÑ
bhavissati, dubbhikkhaÑ bhavissati, khemaÑ bhavissati, bhayaÑ bhavissati,
rogo bhavissati, ÈrogyaÑ bhavissati, muddÈ, gaÓanÈ, sa~khÈnaÑ, kÈveyyaÑ,
lokÈyataÑ iti vÈ, iti evar|pÈya tiracchÈnavijjÈya micchÈjÊvÈ paÔivirato
samaÓo Gotamoti, iti vÈ hi bhikkhave puthujjano TathÈgatassa vaÓÓaÑ
vadamÈno vadeyya.
26. YathÈ vÈ paneke bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ saddhÈdeyyÈni bhojanÈni
bhuÒjitvÈ te evar|pÈya tiracchÈnavijjÈya micchÈjÊvena jÊvitaÑ
______________________________________________________________
1. SuriyaggÈho (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

2. Devadundubhi (SyÈ, KaÑ, I)
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kappenti, seyyathidaÑ, ÈvÈhanaÑ vivÈhanaÑ saÑvaraÓaÑ vivaraÓaÑ
saÑkiraÓaÑ vikiraÓaÑ subhagakaraÓaÑ dubbhagakaraÓaÑ
viruddhagabbhakaraÓaÑ jivhÈnibandhanaÑ hanusaÑhananaÑ
hatthÈbhijappanaÑ hanujappanaÑ kaÓÓajappanaÑ ÈdÈsapaÒhaÑ
kumÈrikapaÒhaÑ devapaÒhaÑ ÈdiccupaÔÔhÈnaÑ mahatupaÔÔhÈnaÑ
abbhujjalanaÑ sirivhÈyanaÑ iti vÈ, iti evar|pÈya tiracchÈnavijjÈya
micchÈjÊvÈ paÔivirato samaÓo Gotamoti, iti vÈ hi bhikkhave puthujjano
TathÈgatassa vaÓÓaÑ vadamÈno vadeyya.
27. YathÈ vÈ paneke bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ saddhÈdeyyÈni bhojanÈni
bhuÒjitvÈ te evar|pÈya tiracchÈnavijjÈya micchÈjÊvena jÊvitaÑ kappenti,
seyyathidaÑ, santikammaÑ paÓidhikammaÑ bh|takammaÑ bh|rikammaÑ
vassakammaÑ vossakammaÑ vatthukammaÑ vatthuparikammaÑ
ÈcamanaÑ nhÈpanaÑ juhanaÑ vamanaÑ virecanaÑ uddhaÑvirecanaÑ
adhovirecanaÑ sÊsavirecanaÑ kaÓÓatelaÑ nettatappanaÑ natthukammaÑ
aÒjanaÑ paccaÒjanaÑ sÈlÈkiyaÑ sallakattiyaÑ dÈrakatikicchÈ,
m|labhesajjÈnaÑ anuppadÈnaÑ, osadhÊnaÑ paÔimokkho iti vÈ, iti evar|pÈya
tiracchÈnavijjÈya micchÈjÊvÈ paÔivirato samaÓo Gotamoti, iti vÈ hi
bhikkhave puthujjano TathÈgatassa vaÓÓaÑ vadamÈno vadeyya.
IdaÑ kho bhikkhave appamattakaÑ oramattakaÑ sÊlamattakaÑ, yena
puthujjano TathÈgatassa vaÓÓaÑ vadamÈno vadeyya.
MahÈsÊlaÑ niÔÔhitaÑ.
_____
Pubbantakappika
28. Atthi bhikkhave aÒÒeva dhammÈ gambhÊrÈ duddasÈ duranubodhÈ
santÈ paÓÊtÈ atakkÈvacarÈ nipuÓÈ paÓÉitavedanÊyÈ, ye TathÈgato sayaÑ
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedeti, yehi TathÈgatassa yathÈbhuccaÑ vaÓÓaÑ
sammÈ vadamÈnÈ vadeyyuÑ. Katame ca te bhikkhave dhammÈ gambhÊrÈ
duddasÈ duranubodhÈ santÈ paÓÊtÈ atakkÈvacarÈ nipuÓÈ paÓÉitavedanÊyÈ, ye
TathÈgato sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedeti, yehi TathÈgatassa
yathÈbhuccaÑ vaÓÓaÑ sammÈ vadamÈnÈ vadeyyuÑ.
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29. Santi bhikkhave eke samaÓabrÈhmaÓÈ pubbantakappikÈ
pubbantÈnudiÔÔhino pubbantaÑ Èrabbha anekavihitÈni adhimuttipadÈni1
abhivadanti aÔÔhÈrasahi vatth|hi, te ca bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ kimÈgamma
kimÈrabbha pubbantakappikÈ pubbantÈnudiÔÔhino pubbantaÑ Èrabbha
anekavihitÈni adhimuttipadÈni abhivadanti aÔÔhÈrasahi vatth|hi?
SassatavÈda
30. Santi bhikkhave eke samaÓabrÈhmaÓÈ sassatavÈdÈ sassataÑ
attÈnaÒca lokaÒca paÒÒapenti cat|hi vatth|hi, te ca bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ
kimÈgamma kimÈrabbha sassatavÈdÈ sassataÑ attÈnaÒca lokaÒca paÒÒapenti
cat|hi vatth|hi?
31. Idha bhikkhave ekacco samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ ÈtappamanvÈya
padhÈnamanvÈya anuyogamanvÈya appamÈdamanvÈya
sammÈmanasikÈramanvÈya tathÈr|paÑ cetosamÈdhiÑ phusati,
yathÈsamÈhite citte ( )2 anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati.
SeyyathidaÑ, ekaÑpi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo tissopi jÈtiyo catassopi jÈtiyo
paÒcapi jÈtiyo dasapi jÈtiyo vÊsaÑpi jÈtiyo tiÑsaÑpi jÈtiyo cattÈlÊsaÑpi
jÈtiyo paÒÒÈsaÑpi jÈtiyo jÈtisataÑpi jÈtisahassaÑpi jÈtisatasahassaÑpi
anekÈnipi jÈtisatÈni anekÈnipi jÈtisahassÈni anekÈnipi jÈtisatasahassÈni,
“amutrÈsiÑ evaÑnÈmo evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro
evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ evamÈyupariyanto, so tato cuto amutra
udapÈdiÑ, tatrÈpÈsiÑ evaÑnÈmo evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro
evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ evamÈyupariyanto, so tato cuto
idh|papanno”ti, iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ
anussarati.
So evamÈha “sassato attÈ ca loko ca vaÒjho k|ÔaÔÔho esikaÔÔhÈyiÔÔhito, te
ca sattÈ sandhÈvanti saÑsaranti cavanti upapajjanti, atthitveva sassatisamaÑ.
TaÑ kissa hetu, ahaÑ hi ÈtappamanvÈya
______________________________________________________________
1. AdhivuttipadÈni (SÊ, I)
2. (Parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe vigat|pakkilese) (SyÈ, Ka)
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padhÈnamanvÈya anuyogamanvÈya appamÈdamanvÈya
sammÈmanasikÈramanvÈya tathÈr|paÑ cetosamÈdhiÑ phusÈmi,
yathÈsamÈhite citte anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarÈmi. SeyyathidaÑ,
ekaÑpi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo tissopi jÈtiyo catassopi jÈtiyo paÒcapi jÈtiyo
dasapi jÈtiyo vÊsaÑpi jÈtiyo tiÑsaÑpi jÈtiyo cattÈlÊsaÑpi jÈtiyo paÒÒÈsaÑpi
jÈtiyo jÈtisataÑpi jÈtisahassaÑpi jÈtisatasahassaÑpi anekÈnipi jÈtisatÈni
anekÈnipi jÈtisahassÈni anekÈnipi jÈtisatasahassÈni, “amutrÈsiÑ evaÑnÈmo
evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ
evamÈyupariyanto, so tato cuto amutra udapÈdiÑ, tatrÈpÈsiÑ evaÑnÈmo
evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ
evamÈyupariyanto, so tato cuto idh|papanno”ti, iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ
anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarÈmi.
IminÈmahaÑ etaÑ jÈnÈmi “yathÈ sassato attÈ ca loko ca vaÒjho
k|ÔaÔÔho esikaÔÔhÈyiÔÔhito, te ca sattÈ sandhÈvanti saÑsaranti cavanti
upapajjanti, atthitveva sassatisaman”ti. IdaÑ bhikkhave paÔhamaÑ ÔhÈnaÑ,
yaÑ Ègamma yaÑ Èrabbha eke samaÓabrÈhmaÓÈ sassatavÈdÈ sassataÑ
attÈnaÒca lokaÒca paÒÒapenti. (1)
32. Dutiye ca bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ kimÈgamma kimÈrabbha
sassatavÈdÈ sassataÑ attÈnaÒca lokaÒca paÒÒapenti? Idha bhikkhave ekacco
samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ ÈtappamanvÈya padhÈnamanvÈya anuyogamanvÈya
appamÈdamanvÈya sammÈmanasikÈramanvÈya tathÈr|paÑ cetosamÈdhiÑ
phusati, yathÈsamÈhite citte anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati.
SeyyathidaÑ, ekaÑpi saÑvaÔÔavivaÔÔaÑ dvepi saÑvaÔÔavivaÔÔÈni tÊÓipi
saÑvaÔÔavivaÔÔÈni cattÈripi saÑvaÔÔavivaÔÔÈni paÒcapi saÑvaÔÔavivaÔÔÈni
dasapi saÑvaÔÔavivaÔÔÈni, “amutrÈsiÑ evaÑnÈmo evaÑgotto evaÑvaÓÓo
evamÈhÈro evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ evamÈyupariyanto, so tato cuto
amutra udapÈdiÑ, tatrÈpÈsiÑ evaÑnÈmo evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro
evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ evamÈyupariyanto, so tato cuto
idh|papanno”ti, iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ
anussarati.
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So evamÈha “sassato attÈ ca loko ca vaÒjho k|ÔaÔÔho esikaÔÔhÈyiÔÔhito, te
ca sattÈ sandhÈvanti saÑsaranti cavanti upapajjanti, atthitveva sassatisamaÑ,
taÑ kissa hetu, ahaÑ hi ÈtappamanvÈya padhÈnamanvÈya anuyogamanvÈya
appamÈdamanvÈya sammÈmanasikÈramanvÈya tathÈr|paÑ
cetosamÈdhiÑphusÈmi, yathÈsamÈhite citte anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ
anussÈrÈmi. SeyyathidaÑ, ekaÑpi saÑvaÔÔavivaÔÔaÑ dvepi saÑvaÔÔavivaÔÔÈni
tÊÓipi saÑvaÔÔavivaÔÔÈni cattÈripi saÑvaÔÔavivaÔÔÈni paÒcapi
saÑvaÔÔavivaÔÔÈni dasapi saÑvaÔÔavivaÔÔÈni, “amutrÈsiÑ evaÑnÈmo
evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ
evamÈyupariyanto, so tato cuto amutra udapÈdiÑ, tatrÈpÈsiÑ evaÑnÈmo
evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ
evamÈyupariyanto, so tato cuto idh|papanno”ti, iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ
anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarÈmi.
IminÈmahaÑ etaÑ jÈnÈmi “yathÈ sassato attÈ ca loko ca vaÒjho
k|ÔaÔÔho esikaÔÔhÈyiÔÔhito, te ca sattÈ sandhÈvanti saÑsaranti cavanti
upapajjanti, atthitveva sassatisaman”ti. IdaÑ bhikkhave dutiyaÑ ÔhÈnaÑ,
yaÑ Ègamma yaÑ Èrabbha eke samaÓabrÈhmaÓÈ sassatavÈdÈ sassataÑ
attÈnaÒca lokaÒca paÒÒapenti. (2)
33. Tatiye ca bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ kimÈgamma kimÈrabbha
sassatavÈdÈ sassataÑ attÈnaÒca lokaÒca paÒÒapenti? Idha bhikkhave ekacco
samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ ÈtappamanvÈya padhÈnamanvÈya anuyogamanvÈya
appamÈdamanvÈya sammÈmanasikÈramanvÈya tathÈr|paÑ cetosamÈdhiÑ
phusati, yathÈsamÈhite citte anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati.
SeyyathidaÑ, dasapi saÑvaÔÔavivaÔÔÈni vÊsaÑpi saÑvaÔÔavivaÔÔÈni tiÑsaÑpi
saÑvaÔÔavivaÔÔÈni cattÈlÊsaÑpi saÑvaÔÔavivaÔÔÈni, “amutrÈsiÑ evaÑnÈmo
evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ
evamÈyupariyanto, so tato cuto amutra udapÈdiÑ, tatrÈpÈsiÑ evaÑnÈmo
evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ
evamÈyupariyanto, so tato cuto idh|papanno”ti, iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ
anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati.
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So evamÈha “sassato attÈ ca loko ca vaÒjho k|ÔaÔÔho esikaÔÔhÈyiÔÔhito, te
ca sattÈ sandhÈvanti saÑsaranti cavanti upapajjanti, atthitveva sassatisamaÑ.
TaÑ kissa hetu, ahaÑ hi ÈtappamanvÈya padhÈnamanvÈya anuyogamanvÈya
appamÈdamanvÈya sammÈmanasikÈramanvÈya tathÈr|paÑ cetosamÈdhiÑ
phusÈmi, yathÈsamÈhite citte anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarÈmi.
SeyyathidaÑ, dasapi saÑvaÔÔavivaÔÔÈni vÊsaÑpi saÑvaÔÔavivaÔÔÈni tiÑsaÑpi
saÑvaÔÔavivaÔÔÈni cattÈlÊsaÑpi saÑvaÔÔavivaÔÔÈni, “amutrÈsiÑ evaÑnÈmo
evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ
evamÈyupariyanto, so tato cuto amutra udapÈdiÑ, tatrÈpÈsiÑ evaÑnÈmo
evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ
evamÈyupariyanto, so tato cuto idh|papanno”ti, iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ
anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarÈmi.
IminÈmahaÑ etaÑ jÈnÈmi “yathÈ sassato attÈ ca loko ca vaÒjho
k|ÔaÔÔho esikaÔÔhÈyiÔÔhito, te ca sattÈ sandhÈvanti saÑsaranti cavanti
upapajjanti, atthitveva sassatisaman”ti, idaÑ bhikkhave tatiyaÑ ÔhÈnaÑ,
yaÑ Ègamma yaÑ Èrabbha eke samaÓabrÈhmaÓÈ sassatavÈdÈ sassataÑ
attÈnaÒca lokaÒca paÒÒapenti. (3)
34. Catutthe ca bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ kimÈgamma kimÈrabbha
sassatavÈdÈ sassataÑ attÈnaÒca lokaÒca paÒÒapenti? Idha bhikkhave ekacco
samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ takkÊ hoti vÊmaÑsÊ, so takkapariyÈhataÑ
vÊmaÑsÈnucaritaÑ sayaÑ paÔibhÈnaÑ evamÈha “sassato attÈ ca loko ca
vaÒjho k|ÔaÔÔho esikaÔÔhÈyiÔÔhito, te ca sattÈ sandhÈvanti saÑsaranti cavanti
upapajjanti, atthitveva sassatisaman”ti, idaÑ bhikkhave catutthaÑ ÔhÈnaÑ,
yaÑ Ègamma yaÑ Èrabbha eke samaÓabrÈhmaÓÈ sassatavÈdÈ sassataÑ
attÈnaÒca lokaÒca paÒÒapenti. (4)
35. Imehi kho te bhikkhave samaÓabrÈhmaÓÈ sassatavÈdÈ sassataÑ
attÈnaÒca lokaÒca paÒÒapenti cat|hi vatth|hi, ye hi keci bhikkhave samaÓÈ
vÈ brÈhmaÓÈ vÈ sassatavÈdÈ sassataÑ attÈnaÒca lokaÒca paÒÒapenti, sabbe
te imeheva cat|hi vatth|hi, etesaÑ vÈ aÒÒatarena, natthi ito bahiddhÈ.
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36. TayidaÑ bhikkhave TathÈgato pajÈnÈti “ime diÔÔhiÔÔhÈnÈ evaÑgahitÈ
evaÑparÈmaÔÔhÈ evaÑgatikÈ bhavanti evaÑ-abhisamparÈyÈ”ti, taÒca
TathÈgato pajÈnÈti, tato ca uttaritaraÑ pajÈnÈti, taÒca pajÈnanaÑ1 na
parÈmasati, aparÈmasato cassa paccattaÒÒeva nibbuti viditÈ. VedanÈnaÑ
samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca
yathÈbh|taÑ viditvÈ anupÈdÈ vimutto bhikkhave TathÈgato.
37. Ime kho te bhikkhave dhammÈ gambhÊrÈ duddasÈ duranubodhÈ
santÈ paÓÊtÈ atakkÈvacarÈ nipuÓÈ paÓÉitavedanÊyÈ, ye TathÈgato sayaÑ
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedeti, yehi TathÈgatassa yathÈbhuccaÑ vaÓÓaÑ
sammÈ vadamÈnÈ vadeyyuÑ.
PaÔhamabhÈÓavÈro.
_____
EkaccasassatavÈda
38. Santi bhikkhave eke samaÓabrÈhmaÓÈ ekaccasassatikÈ ekaccaasassatikÈ ekaccaÑ sassataÑ ekaccaÑ asassataÑ attÈnaÒca lokaÒca
paÒÒapenti cat|hi vatth|hi. Te ca bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ kimÈgamma
kimÈrabbha ekaccasassatikÈ ekacca-asassatikÈ ekaccaÑ sassataÑ ekaccaÑ
asassataÑ attÈnaÒca lokaÒca paÒÒapenti cat|hi vatth|hi?
39. Hoti kho so bhikkhave samayo, yaÑ kadÈci karahaci dÊghassa
addhuno accayena ayaÑ loko saÑvaÔÔati, saÑvaÔÔamÈne loke yebhuyyena
sattÈ ÈbhassarasaÑvattanikÈ honti, te tattha honti manomayÈ pÊtibhakkhÈ
sayaÑpabhÈ antalikkhacarÈ subhaÔÔhÈyino, ciraÑ dÊghamaddhÈnaÑ tiÔÔhanti.
40. Hoti kho so bhikkhave samayo, yaÑ kadÈci karahaci dÊghassa
addhuno accayena ayaÑ loko vivaÔÔati, vivaÔÔamÈne loke suÒÒaÑ
brahmavimÈnaÑ pÈtubhavati. Atha kho aÒÒataro satto ÈyukkhayÈ vÈ
puÒÒakkhayÈ vÈ ÈbhassarakÈyÈ cavitvÈ suÒÒaÑ brahmavimÈnaÑ upapajjati,
______________________________________________________________
1. PajÈnaÑ (?) DÊ 3. 23 piÔÔhe PÈÄi-aÔÔhakathÈ passitabbÈ.
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so tattha hoti manomayo pÊtibhakkho sayaÑpabho antalikkhacaro
subhaÔÔhÈyÊ, ciraÑ dÊghamaddhÈnaÑ tiÔÔhati.
41. Tassa tattha ekakassa dÊgharattaÑ nivusitattÈ anabhirati paritassanÈ
uppajjati “aho vata aÒÒepi sattÈ itthattaÑ Ègaccheyyun”ti. Atha aÒÒepi sattÈ
ÈyukkhayÈ vÈ puÒÒakkhayÈ vÈ ÈbhassarakÈyÈ cavitvÈ brahmavimÈnaÑ
upapajjanti tassa sattassa sahabyataÑ, tepi tattha honti manomayÈ
pÊtibhakkhÈ sayaÑpabhÈ antalikkhacarÈ subhaÔÔhÈyino, ciraÑ
dÊghamaddhÈnaÑ tiÔÔhanti.
42. Tatra bhikkhave yo so satto paÔhamaÑ upapanno, tassa evaÑ hoti
“ahamasmi brahmÈ mahÈbrahmÈ abhibh| anabhibh|to aÒÒadatthudaso
vasavattÊ issaro kattÈ nimmÈtÈ seÔÔho sajitÈ1 vasÊ pitÈ bh|tabhabyÈnaÑ,
mayÈ ime sattÈ nimmitÈ, taÑ kissa hetu, mamaÑ hi pubbe etadahosi ‘aho
vata aÒÒepi sattÈ itthattaÑ Ègaccheyyun’ti, iti mama ca manopaÓidhi, ime ca
sattÈ itthattaÑ ÈgatÈ”ti.
Yepi te sattÈ pacchÈ upapannÈ, tesampi evaÑ hoti “ayaÑ kho bhavaÑ
brahmÈ mahÈbrahmÈ abhibh| anabhibh|to aÒÒadatthudaso vasavattÊ issaro
kattÈ nimmÈtÈ seÔÔho sajitÈ vasÊ pitÈ bh|tabhabyÈnaÑ, iminÈ mayaÑ bhotÈ
brahmunÈ nimmitÈ, taÑ kissa hetu, imaÑ hi mayaÑ addasÈma idha
paÔhamaÑ upapannaÑ, mayaÑ panamha pacchÈ upapannÈ”ti.
43. Tatra bhikkhave yo so satto paÔhamaÑ upapanno, so dÊghÈyukataro
ca hoti vaÓÓavantataro ca mahesakkhataro ca. Ye pana te sattÈ pacchÈ
upapannÈ, te appÈyukatarÈ ca honti dubbaÓÓatarÈ ca appesakkhatarÈ ca.
44. ®hÈnaÑ kho panetaÑ bhikkhave vijjati, yaÑ aÒÒataro satto tamhÈ
kÈyÈ cavitvÈ itthattaÑ Ègacchati, itthattaÑ Ègato samÈno agÈrasmÈ
anagÈriyaÑ pabbajati, agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito
______________________________________________________________
1. SajjitÈ (SyÈ, KaÑ)
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samÈno ÈtappamanvÈya padhÈnamanvÈya anuyogamanvÈya
appamÈdamanvÈya sammÈmanasikÈramanvÈya tathÈr|paÑ cetosamÈdhiÑ
phusati, yathÈsamÈhite citte taÑ pubbenivÈsaÑ anussarati, tato paraÑ
nÈnussarati.
So evamÈha “yo kho so bhavaÑ brahmÈ mahÈbrahmÈ abhibh|
anabhibh|to aÒÒadatthudaso vasavattÊ issaro kattÈ nimmÈtÈ seÔÔho sajitÈ vasÊ
pitÈ bh|tabhabyÈnaÑ, yena mayaÑ bhotÈ brahmunÈ nimmitÈ, so nicco
dhuvo sassato avipariÓÈmadhammo sassatisamaÑ tatheva Ôhassati. Ye pana
mayaÑ ahumhÈ tena bhotÈ brahmunÈ nimmitÈ, te mayaÑ aniccÈ addhuvÈ
appÈyukÈ cavanadhammÈ itthattaÑ ÈgatÈ”ti. IdaÑ bhikkhave paÔhamaÑ
ÔhÈnaÑ, yaÑ Ègamma yaÑ Èrabbha eke samaÓabrÈhmaÓÈ ekaccasassatikÈ
ekacca-asassatikÈ ekaccaÑ sassataÑ ekaccaÑ asassataÑ attÈnaÒca lokaÒca
paÒÒapenti. (1=5)
45. Dutiye ca bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ kimÈgamma kimÈrabbha
ekaccasassatikÈ ekacca-asassatikÈ ekaccaÑ sassataÑ ekaccaÑ asassataÑ
attÈnaÒca lokaÒca paÒÒapenti? Santi bhikkhave khiÉÉÈpadosikÈ nÈma devÈ,
te ativelaÑ hassakhiÉÉÈratidhammasamÈpannÈ1 viharanti, tesaÑ ativelaÑ
hassakhiÉÉÈratidhammasamÈpannÈnaÑ viharataÑ sati sammussati2, satiyÈ
sammosÈ te devÈ tamhÈ kÈyÈ cavanti.
46. ®hÈnaÑ kho panetaÑ bhikkhave vijjati, yaÑ aÒÒataro satto tamhÈ
kÈyÈ cavitvÈ itthattaÑ Ègacchati, itthattaÑ Ègato samÈno agÈrasmÈ
anagÈriyaÑ pabbajati, agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito samÈno
ÈtappamanvÈya padhÈnamanvÈya anuyogamanvÈya appamÈdamanvÈya
sammÈmanasikÈramanvÈya tathÈr|paÑ cetosamÈdhiÑ phusati,
yathÈsamÈhite citte taÑ pubbenivÈsaÑ anussarati, tato paraÑ nÈnussarati.
So evamÈha “ye kho te bhonto devÈ na khiÉÉÈpadosikÈ, te na ativelaÑ
hassakhiÉÉÈratidhammasamÈpannÈ viharanti, tesaÑ na ativelaÑ
hassakhiÉÉÈratidhammasamÈpannÈnaÑ viharataÑ sati na sammussati,
______________________________________________________________
1. HasakhiÉÉÈratidhammasamÈpannÈ (Ka)
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satiyÈ asammosÈ te devÈ tamhÈ kÈyÈ na cavanti, niccÈ dhuvÈ sassatÈ
avipariÓÈmadhammÈ sassatisamaÑ tatheva Ôhassanti. Ye pana mayaÑ
ahumhÈ khiÉÉÈpadosikÈ, te mayaÑ ativelaÑ
hassakhiÉÉÈratidhammasamÈpannÈ viharimhÈ, tesaÑ no ativelaÑ
hassakhiÉÉÈratidhammasamÈpannÈnaÑ viharataÑ sati sammussati, satiyÈ
sammosÈ evaÑ mayaÑ tamhÈ kÈyÈ cutÈ aniccÈ addhuvÈ appÈyukÈ
cavanadhammÈ itthattaÑ ÈgatÈ”ti. IdaÑ bhikkhave dutiyaÑ ÔhÈnaÑ, yaÑ
Ègamma yaÑ Èrabbha eke samaÓabrÈhmaÓÈ ekaccasassatikÈ ekaccaasassatikÈ ekaccaÑ sassataÑ ekaccaÑ asassataÑ attÈnaÒca lokaÒca
paÒÒapenti. (2=6)
47. Tatiye ca bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ kimÈgamma kimÈrabbha
ekaccasassatikÈ ekacca-asassatikÈ ekaccaÑ sassataÑ ekaccaÑ asassataÑ
attÈnaÒca lokaÒca paÒÒapenti? Santi bhikkhave manopadosikÈ nÈma devÈ, te
ativelaÑ aÒÒamaÒÒaÑ upanijjhÈyanti, te ativelaÑ aÒÒamaÒÒaÑ
upanijjhÈyantÈ aÒÒamaÒÒamhi cittÈni pad|senti, te aÒÒamaÒÒaÑ
paduÔÔhacittÈ kilantakÈyÈ kilantacittÈ te devÈ tamhÈ kÈyÈ cavanti.
48. ®hÈnaÑ kho panetaÑ bhikkhave vijjati, yaÑ aÒÒataro satto tamhÈ
kÈyÈ cavitvÈ itthattaÑ Ègacchati, itthattaÑ Ègato samÈno agÈrasmÈ
anagÈriyaÑ pabbajati, agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito samÈno
ÈtappamanvÈya padhÈnamanvÈya anuyogamanvÈya appamÈdamanvÈya
sammÈmanasikÈramanvÈya tathÈr|paÑ cetosamÈdhiÑ phusati,
yathÈsamÈhite citte taÑ pubbenivÈsaÑ anussarati, tato paraÑ nÈnussarati.
So evamÈha “ye kho te bhonto devÈ na manopadosikÈ, te nÈtivelaÑ
aÒÒamaÒÒaÑ upanijjhÈyanti, te nÈtivelaÑ aÒÒamaÒÒaÑ upanijjhÈyantÈ
aÒÒamaÒÒamhi cittÈni nappad|senti, te aÒÒamaÒÒaÑ appaduÔÔhacittÈ
akilantakÈyÈ akilantacittÈ te devÈ tamhÈ kÈyÈ na cavanti, niccÈ dhuvÈ
sassatÈ avipariÓÈmadhammÈ sassatisamaÑ tatheva Ôhassanti. Ye pana
mayaÑ ahumhÈ manopadosikÈ, te mayaÑ ativelaÑ aÒÒamaÒÒaÑ
upanijjhÈyimhÈ, te mayaÑ ativelaÑ aÒÒamaÒÒaÑ upanijjhÈyantÈ
aÒÒamaÒÒamhi cittÈni pad|simhÈ, te mayaÑ aÒÒamaÒÒaÑ paduÔÔhacittÈ
kilantakÈyÈ kilantacittÈ, evaÑ mayaÑ tamhÈ kÈyÈ cutÈ aniccÈ addhuvÈ
appÈyukÈ cavanadhammÈ itthattaÑ
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ÈgatÈ”ti. IdaÑ bhikkhave tatiyaÑ ÔhÈnaÑ, yaÑ Ègamma yaÑ Èrabbha eke
samaÓabrÈhmaÓÈ ekaccasassatikÈ ekacca-asassatikÈ ekaccaÑ sassataÑ
ekaccaÑ asassataÑ attÈnaÒca lokaÒca paÒÒapenti. (3=7)
49. Catutthe ca bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ kimÈgamma kimÈrabbha
ekaccasassatikÈ ekacca-asassatikÈ ekaccaÑ sassataÑ ekaccaÑ asassataÑ
attÈnaÒca lokaÒca paÒÒapenti? Idha bhikkhave ekacco samaÓo vÈ brÈhmaÓo
vÈ takkÊ hoti vÊmaÑsÊ, so takkapariyÈhataÑ vÊmaÑsÈnucaritaÑ
sayaÑpaÔibhÈnaÑ evamÈha “yaÑ kho idaÑ vuccati cakkhuÑ itipi sotaÑ
itipi ghÈnaÑ itipi jivhÈ itipi kÈyo itipi, ayaÑ attÈ anicco addhuvo asassato
vipariÓÈmadhammo, yaÒca kho idaÑ vuccati cittanti vÈ manoti vÈ
viÒÒÈÓanti vÈ, ayaÑ attÈ nicco dhuvo sassato avipariÓÈmadhammo
sassatisamaÑ tatheva ÔhassatÊ”ti. IdaÑ bhikkhave catutthaÑ ÔhÈnaÑ, yaÑ
Ègamma yaÑ Èrabbha eke samaÓabrÈhmaÓÈ ekaccasassatikÈ ekaccaasassatikÈ ekaccaÑ sassataÑ ekaccaÑ asassataÑ attÈnaÒca lokaÒca
paÒÒapenti. (4=8)
50. Imehi kho te bhikkhave samaÓabrÈhmaÓÈ ekaccasassatikÈ ekaccaasassatikÈ ekaccaÑ sassataÑ ekaccaÑ asassataÑ attÈnaÒca lokaÒca
paÒÒapenti cat|hi vatth|hi. Ye hi keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ
ekaccasassatikÈ ekacca-asassatikÈ ekaccaÑ sassataÑ ekaccaÑ asassataÑ
attÈnaÒca lokaÒca paÒÒapenti, sabbe te imeheva cat|hi vatth|hi, etesaÑ vÈ
aÒÒatarena, natthi ito bahiddhÈ.
51. TayidaÑ bhikkhave TathÈgato pajÈnÈti “ime diÔÔhiÔÔhÈnÈ evaÑgahitÈ
evaÑparÈmaÔÔhÈ evaÑgatikÈ bhavanti evaÑ-abhisamparÈyÈ”ti, taÒca
TathÈgato pajÈnÈti, tato ca uttaritaraÑ pajÈnÈti, taÒca pajÈnanaÑ na
parÈmasati, aparÈmasato cassa paccattaÒÒeva nibbuti viditÈ, vedanÈnaÑ
samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca
yathÈbh|taÑ viditvÈ anupÈdÈvimutto bhikkhave TathÈgato.
52. Ime kho te bhikkhave dhammÈ gambhÊrÈ duddasÈ duranubodhÈ
santÈ paÓÊtÈ atakkÈvacarÈ nipuÓÈ paÓÉitavedanÊyÈ, ye TathÈgato
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sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedeti, yehi TathÈgatassa yathÈbhuccaÑ
vaÓÓaÑ sammÈ vadamÈnÈ vadeyyuÑ.
AntÈnantavÈda
53. Santi bhikkhave eke samaÓabrÈhmaÓÈ antÈnantikÈ antÈnantaÑ
lokassa paÒÒapenti cat|hi vatth|hi. Te ca bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ
kimÈgamma kimÈrabbha antÈnantikÈ antÈnantaÑ lokassa paÒÒapenti cat|hi
vatth|hi?
54. Idha bhikkhave ekacco samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ ÈtappamanvÈya
padhÈnamanvÈya anuyogamanvÈya appamÈdamanvÈya
sammÈmanasikÈramanvÈya tathÈr|paÑ cetosamÈdhiÑ phusati,
yathÈsamÈhite citte antasaÒÒÊ lokasmiÑ viharati.
So evamÈha “antavÈ ayaÑ loko parivaÔumo, taÑ kissa hetu, ahaÑ hi
ÈtappamanvÈya padhÈnamanvÈya anuyogamanvÈya appamÈdamanvÈya
sammÈmanasikÈramanvÈya tathÈr|paÑ cetosamÈdhiÑ phusÈmi,
yathÈsamÈhite citte antasaÒÒÊ lokasmiÑ viharÈmi, iminÈmahaÑ etaÑ jÈnÈmi
yathÈ antavÈ ayaÑ loko parivaÔumo”ti. IdaÑ bhikkhave paÔhamaÑ ÔhÈnaÑ,
yaÑ Ègamma yaÑ Èrabbha eke samaÓabrÈhmaÓÈ antÈnantikÈ antÈnantaÑ
lokassa paÒÒapenti. (1=9)
55. Dutiye ca bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ kimÈgamma kimÈrabbha
antÈnantikÈ antÈnantaÑ lokassa paÒÒapenti? Idha bhikkhave ekacco samaÓo
vÈ brÈhmaÓo vÈ ÈtappamanvÈya padhÈnamanvÈya anuyogamanvÈya
appamÈdamanvÈya sammÈmanasikÈramanvÈya tathÈr|paÑ cetosamÈdhiÑ
phusati, yathÈsamÈhite citte anantasaÒÒÊ lokasmiÑ viharati.
So evamÈha “ananto ayaÑ loko apariyanto. Ye te samaÓabrÈhmaÓÈ
evamÈhaÑsu ‘antavÈ ayaÑ loko parivaÔumo’ti, tesaÑ musÈ. Ananto ayaÑ
loko apariyanto, taÑ kissa hetu, ahaÑ hi ÈtappamanvÈya padhÈnamanvÈya
anuyogamanvÈya appamÈdamanvÈya sammÈmanasikÈramanvÈya tathÈr|paÑ
cetosamÈdhiÑ
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phusÈmi, yathÈsamÈhite citte anantasaÒÒÊ lokasmiÑ viharÈmi, iminÈmahaÑ
etaÑ jÈnÈmi yathÈ ananto ayaÑ loko apariyanto”ti. IdaÑ bhikkhave dutiyaÑ
ÔhÈnaÑ, yaÑ Ègamma yaÑ Èrabbha eke samaÓabrÈhmaÓÈ antÈnantikÈ
antÈnantaÑ lokassa paÒÒapenti. (2=10)
56. Tatiye ca bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ kimÈgamma kimÈrabbha
antÈnantikÈ antÈnantaÑ lokassa paÒÒapenti? Idha bhikkhave ekacco samaÓo
vÈ brÈhmaÓo vÈ ÈtappamanvÈya padhÈnamanvÈya anuyogamanvÈya
appamÈdamanvÈya sammÈmanasikÈramanvÈya tathÈr|paÑ cetosamÈdhiÑ
phusati, yathÈsamÈhite citte uddhamadho antasaÒÒÊ lokasmiÑ viharati
tiriyaÑ anantasaÒÒÊ.
So evamÈha “antavÈ ca ayaÑ loko ananto ca. Ye te samaÓabrÈhmaÓÈ
evamÈhaÑsu ‘antavÈ ayaÑ loko parivaÔumo’ti, tesaÑ musÈ. Yepi te
samaÓabrÈhmaÓÈ evamÈhaÑsu ‘ananto ayaÑ loko apariyanto’ti, tesampi
musÈ. AntavÈ ca ayaÑ loko ananto ca, taÑ kissa hetu, ahaÑ hi
ÈtappamanvÈya padhÈnamanvÈya anuyogamanvÈya appamÈdamanvÈya
sammÈmanasikÈramanvÈya tathÈr|paÑ cetosamÈdhiÑ phusÈmi,
yathÈsamÈhite citte uddhamadho antasaÒÒÊ lokasmiÑ viharÈmi tiriyaÑ
anantasaÒÒÊ, iminÈmahaÑ etaÑ jÈnÈmi yathÈ antavÈ ca ayaÑ loko ananto
cÈ”ti. IdaÑ bhikkhave tatiyaÑ ÔhÈnaÑ, yaÑ Ègamma yaÑ Èrabbha eke
samaÓabrÈhmaÓÈ antÈnantikÈ antÈnantaÑ lokassa paÒÒapenti. (3=11)
57. Catutthe ca bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ kimÈgamma kimÈrabbha
antÈnantikÈ antÈnantaÑ lokassa paÒÒapenti? Idha bhikkhave ekacco samaÓo
vÈ brÈhmaÓo vÈ takkÊ hoti vÊmaÑsÊ, so takkapariyÈhataÑ
vÊmaÑsÈnucaritaÑ sayaÑpaÔibhÈnaÑ evamÈha “nevÈyaÑ loko antavÈ, na
panÈnanto. Ye te samaÓabrÈhmaÓÈ evamÈhaÑsu ‘antavÈ ayaÑ loko
parivaÔumo’ti, tesaÑ musÈ. Yepi te samaÓabrÈhmaÓÈ evamÈhaÑsu ‘ananto
ayaÑ loko apariyanto’ti, tesampi musÈ. Yepi te samaÓabrÈhmaÓÈ
evamÈhaÑsu ‘antavÈ ca ayaÑ loko ananto cÈ’ti, tesampi musÈ. NevÈyaÑ
loko
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antavÈ, na panÈnanto”ti. IdaÑ bhikkhave catutthaÑ ÔhÈnaÑ, yaÑ Ègamma
yaÑ Èrabbha eke samaÓabrÈhmaÓÈ antÈnantikÈ antÈnantaÑ lokassa
paÒÒapenti. (4=12)
58. Imehi kho te bhikkhave samaÓabrÈhmaÓÈ antÈnantikÈ antÈnantaÑ
lokassa paÒÒapenti cat|hi vatth|hi. Ye hi keci bhikkhave samaÓÈ vÈ
brÈhmaÓÈ vÈ antÈnantikÈ antÈnantaÑ lokassa paÒÒapenti, sabbe te imeheva
cat|hi vatth|hi, etesaÑ vÈ aÒÒatarena, natthi ito bahiddhÈ.
59. TayidaÑ bhikkhave TathÈgato pajÈnÈti “ime diÔÔhiÔÔhÈnÈ evaÑgahitÈ
evaÑparÈmaÔÔhÈ evaÑgatikÈ bhavanti evaÑabhisamparÈyÈ”ti, taÒca
TathÈgato pajÈnÈti, tato ca uttaritaraÑ pajÈnÈti, taÒca pajÈnanaÑ na
parÈmasati, aparÈmasato cassa paccattaÒÒeva nibbuti viditÈ, vedanÈnaÑ
samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca
yathÈbh|taÑ viditvÈ anupÈdÈvimutto bhikkhave TathÈgato.
60. Ime kho te bhikkhave dhammÈ gambhÊrÈ duddasÈ duranubodhÈ
santÈ paÓÊtÈ atakkÈvacarÈ nipuÓÈ paÓÉitavedanÊyÈ, ye TathÈgato sayaÑ
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedeti, yehi TathÈgatassa yathÈbhuccaÑ vaÓÓaÑ
sammÈ vadamÈnÈ vadeyyuÑ.
AmarÈvikkhepavÈda
61. Santi bhikkhave eke samaÓabrÈhmaÓÈ amarÈvikkhepikÈ tattha tattha
paÒhaÑ puÔÔhÈ samÈnÈ vÈcÈvikkhepaÑ Èpajjanti amarÈvikkhepaÑ cat|hi
vatth|hi. Te ca bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ kimÈgamma kimÈrabbha
amarÈvikkhepikÈ tattha tattha paÒhaÑ puÔÔhÈ samÈnÈ vÈcÈvikkhepaÑ
Èpajjanti amarÈvikkhepaÑ cat|hi vatth|hi?
62. Idha bhikkhave ekacco samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ “idaÑkusalan”ti
yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, “idaÑakusalan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, tassa
evaÑ hoti “ahaÑ kho ‘idaÑ kusalan’ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈmi, ‘idaÑ
akusalan’ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈmi, ahaÒce kho pana
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‘IdaÑ kusalan’ti yathÈbh|taÑ appajÈnanto ‘idaÑ akusalan’ti yathÈbh|taÑ
appajÈnanto ‘idaÑ kusalan’ti vÈ byÈkareyyaÑ, ‘idaÑ akusalan’ti vÈ
byÈkareyyaÑ, taÑ mamassa musÈ. YaÑ mamassa musÈ, so mamassa
vighÈto. Yo mamassa vighÈto, so mamassa antarÈyo”ti. Iti so
musÈvÈdabhayÈ musÈvÈdaparijegucchÈ nevidaÑ kusalanti byÈkaroti, na
panidaÑ akusalanti byÈkaroti, tattha tattha paÒhaÑ puÔÔho samÈno
vÈcÈvikkhepaÑ Èpajjati amarÈvikkhepaÑ “evantipi me no, tathÈtipi me no,
aÒÒathÈtipi me no, notipi me no, no notipi me no”ti. IdaÑ bhikkhave
paÔhamaÑ ÔhÈnaÑ, yaÑ Ègamma yaÑ Èrabbha eke samaÓabrÈhmaÓÈ
amarÈvikkhepikÈ tattha tattha paÒhaÑ puÔÔhÈ samÈnÈ vÈcÈvikkhepaÑ
Èpajjanti amarÈvikkhepaÑ. (1=13)
63. Dutiye ca bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ kimÈgamma kimÈrabbha
amarÈvikkhepikÈ tattha tattha paÒhaÑ puÔÔhÈ samÈnÈ vÈcÈvikkhepaÑ
Èpajjanti amarÈvikkhepaÑ? Idha bhikkhave ekacco samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ
“idaÑ kusalan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, “idaÑ akusalan”ti yathÈbh|taÑ
nappajÈnÈti. Tassa evaÑ hoti “ahaÑ kho ‘idaÑ kusalan’ti yathÈbh|taÑ
nappajÈnÈmi, ‘idaÑ akusalan’ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈmi, ahaÒce kho pana
‘idaÑ kusalan’ti yathÈbh|taÑ appajÈnanto ‘idaÑ akusalan’ti yathÈbh|taÑ
appajÈnanto ‘idaÑ kusalan’ti vÈ byÈkareyyaÑ, ‘idaÑ akusalan’ti vÈ
byÈkareyyaÑ, tattha me assa chando vÈ rÈgo vÈ doso vÈ paÔigho vÈ. Yattha1
me assa chando vÈ rÈgo vÈ doso vÈ paÔigho vÈ, taÑ mamassa upÈdÈnaÑ.
YaÑ mamassa upÈdÈnaÑ, so mamassa vighÈto. Yo mamassa vighÈto, so
mamassa antarÈyo”ti. Iti so upÈdÈnabhayÈ upÈdÈnaparijegucchÈ nevidaÑ
kusalanti byÈkaroti, na panidaÑ akusalanti byÈkaroti, tattha tattha paÒhaÑ
puÔÔho samÈno vÈcÈvikkhepaÑ Èpajjati amarÈvikkhepaÑ “evantipi me no,
tathÈtipi me no, aÒÒathÈtipi me no, notipi me no, no notipi me no”ti. IdaÑ
bhikkhave dutiyaÑ ÔhÈnaÑ, yaÑ Ègamma yaÑ Èrabbha eke
samaÓabrÈhmaÓÈ
______________________________________________________________
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amarÈvikkhepikÈ tattha tattha paÒhaÑ puÔÔhÈ samÈnÈ vÈcÈvikkhepaÑ
Èpajjanti amarÈvikkhepaÑ. (2=14)
64. Tatiye ca bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ kimÈgamma kimÈrabbha
amarÈvikkhepikÈ tattha tattha paÒhaÑ puÔÔhÈ samÈnÈ vÈcÈvikkhepaÑ
Èpajjanti amarÈvikkhepaÑ? Idha bhikkhave ekacco samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ
“idaÑkusalan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, “idaÑakusalan”ti yathÈbh|taÑ
nappajÈnÈti. Tassa evaÑ hoti “ahaÑ kho ‘idaÑ kusalan’ti yathÈbh|taÑ
nappajÈnÈmi, ‘idaÑ akusalan’ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈmi, ahaÒce kho pana
‘idaÑ kusalan’ti yathÈbh|taÑ appajÈnanto ‘idaÑ akusalan’ti yathÈbh|taÑ
appajÈnanto ‘idaÑ kusalan’ti vÈ byÈkareyyaÑ, ‘idaÑ akusalan’ti vÈ
byÈkareyyaÑ. Santi hi kho samaÓabrÈhmaÓÈ paÓÉitÈ nipuÓÈ
kataparappavÈdÈ vÈlavedhir|pÈ, te bhindantÈ1 maÒÒe caranti paÒÒÈgatena
diÔÔhigatÈni, te maÑ tattha samanuyuÒjeyyuÑ samanugÈheyyuÑ
samanubhÈseyyuÑ. Ye maÑ tattha samanuyuÒjeyyuÑ samanugÈheyyuÑ
samanubhÈseyyuÑ, tesÈhaÑ na sampÈyeyyaÑ. YesÈhaÑ na sampÈyeyyaÑ,
so mamassa vighÈto, yo mamassa vighÈto, so mamassa antarÈyo”ti, iti so
anuyogabhayÈ anuyogaparijegucchÈ nevidaÑ kusalanti byÈkaroti, na
panidaÑ akusalanti byÈkaroti, tattha tattha paÒhaÑ puÔÔho samÈno
vÈcÈvikkhepaÑ Èpajjati amarÈvikkhepaÑ “evantipi me no, tathÈtipi me no,
aÒÒathÈtipi me no, notipi me no, no notipi me no”ti. IdaÑ bhikkhave
tatiyaÑ ÔhÈnaÑ, yaÑ Ègamma yaÑ Èrabbha eke samaÓabrÈhmaÓÈ
amarÈvikkhepikÈ tattha tattha paÒhaÑ puÔÔhÈ samÈnÈ vÈcÈvikkhepaÑ
Èpajjanti amarÈvikkhepaÑ. (3=15)
65. Catutthe ca bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ kimÈgamma kimÈrabbha
amarÈvikkhepikÈ tattha tattha paÒhaÑ puÔÔhÈ samÈnÈ vÈcÈvikkhepaÑ
Èpajjanti amarÈvikkhepaÑ? Idha bhikkhave ekacco samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ
mando hoti mom|ho, so mandattÈ mom|hattÈ tattha tattha paÒhaÑ puÔÔho
samÈno vÈcÈvikkhepaÑ Èpajjati amarÈvikkhepaÑ “atthi paro loko”ti iti ce
maÑ pucchasi, “atthi paro loko”ti iti ce
______________________________________________________________
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me assa, “atthi paro loko”ti iti te naÑ byÈkareyyaÑ, evantipi me no,
tathÈtipi me no, aÒÒathÈtipi me no, notipi me no, no notipi me noti. Natthi
paro loko -pa-. Atthi ca natthi ca paro loko -pa-. Nevatthi na natthi paro
loko -pa-. Atthi sattÈ opapÈtikÈ -pa-. Natthi sattÈ opapÈtikÈ -pa-. Atthi ca
natthi ca sattÈ opapÈtikÈ -pa-. Nevatthi na natthi sattÈ opapÈtikÈ -pa-. Atthi
sukatadukkaÔÈnaÑ1 kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko -pa-. Natthi
sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko -pa-. Atthi ca natthi ca
sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko -pa-. Nevatthi na natthi
sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko -pa-. Hoti tathÈgato paraÑ
maraÓÈ -pa-. Na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ -pa-. Hoti ca na ca hoti2
tathÈgato paraÑ maraÓÈ -pa-. Neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti
iti ce maÑ pucchasi, “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti iti ce
me assa, “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti iti te naÑ
byÈkareyyaÑ, evantipi me no, tathÈtipi me no, aÒÒathÈtipi me no, notipi me
no, no notipi me noti. IdaÑ bhikkhave catutthaÑ ÔhÈnaÑ, yaÑ Ègamma yaÑ
Èrabbha eke samaÓabrÈhmaÓÈ amarÈvikkhepikÈ tattha tattha paÒhaÑ puÔÔhÈ
samÈnÈ vÈcÈvikkhepaÑ Èpajjanti amarÈvikkhepaÑ. (4=16)
66. Imehi kho te bhikkhave samaÓabrÈhmaÓÈ amarÈvikkhepikÈ tattha
tattha paÒhaÑ puÔÔhÈ samÈnÈ vÈcÈvikkhepaÑ Èpajjanti amarÈvikkhepaÑ
cat|hi vatth|hi. Ye hi keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ
amarÈvikkhepikÈ tattha tattha paÒhaÑ puÔÔhÈ samÈnÈ vÈcÈvikkhepaÑ
Èpajjanti amarÈvikkhepaÑ, sabbe te imeheva cat|hi vatth|hi etesaÑ vÈ
aÒÒatarena, natthi ito bahiddhÈ -pa- yehi TathÈgatassa yathÈbhuccaÑ
vaÓÓaÑ sammÈ vadamÈnÈ vadeyyuÑ.
AdhiccasamuppannavÈda
67. Santi bhikkhave eke samaÓabrÈhmaÓÈ adhiccasamuppannikÈ
adhiccasamuppannaÑ attÈnaÒca lokaÒca paÒÒapenti dvÊhi vatth|hi. Te ca
bhonto
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samaÓabrÈhmaÓÈ kimÈgamma kimÈrabbha adhiccasamuppannikÈ
adhiccasamuppannaÑ attÈnaÒca lokaÒca paÒÒapenti dvÊhi vatth|hi?
68. Santi bhikkhave asaÒÒasattÈ nÈma devÈ, saÒÒuppÈdÈ ca pana te devÈ
tamhÈ kÈyÈ cavanti. ®hÈnaÑ kho panetaÑ bhikkhave vijjati, yaÑ aÒÒataro
satto tamhÈ kÈyÈ cavitvÈ itthattaÑ Ègacchati, itthattaÑ Ègato samÈno
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajati, agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito samÈno
ÈtappamanvÈya padhÈnamanvÈya anuyogamanvÈya appamÈdamanvÈya
sammÈmanasikÈramanvÈya tathÈr|paÑ cetosamÈdhiÑ phusati,
yathÈsamÈhite citte saÒÒuppÈdaÑ anussarati, tato paraÑ nÈnussarati. So
evamÈha “adhiccasamuppanno attÈ ca loko ca, taÑ kissa hetu, ahaÑ hi
pubbe nÈhosiÑ, somhi etarahi ahutvÈ santatÈya pariÓato”ti. IdaÑ bhikkhave
paÔhamaÑ ÔhÈnaÑ, yaÑ Ègamma yaÑ Èrabbha eke samaÓabrÈhmaÓÈ
adhiccasamuppannikÈ adhiccasamuppannaÑ attÈnaÒca lokaÒca paÒÒapenti.
(1=17)
69. Dutiye ca bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ kimÈgamma kimÈrabbha
adhiccasamuppannikÈ adhiccasamuppannaÑ attÈnaÒca lokaÒca paÒÒapenti?
Idha bhikkhave ekacco samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ takkÊ hoti vÊmaÑsÊ, so
takkapariyÈhataÑ vÊmaÑsÈnucaritaÑ sayaÑpaÔibhÈnaÑ evamÈha
“adhiccasamuppanno attÈ ca loko cÈ”ti. IdaÑ bhikkhave dutiyaÑ ÔhÈnaÑ,
yaÑ Ègamma yaÑ Èrabbha eke samaÓabrÈhmaÓÈ adhiccasamuppannikÈ
adhiccasamuppannaÑ attÈnaÒca lokaÒca paÒÒapenti. (2=18)
70. Imehi kho te bhikkhave samaÓabrÈhmaÓÈ adhiccasamuppannikÈ
adhiccasamuppannaÑ attÈnaÒca lokaÒca paÒÒapenti dvÊhi vatth|hi, ye hi
keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ adhiccasamuppannikÈ
adhiccasamuppannaÑ attÈnaÒca lokaÒca paÒÒapenti, sabbe te imeheva dvÊhi
vatth|hi, etesaÑ vÈ aÒÒatarena, natthi ito bahiddhÈ -pa- yehi TathÈgatassa
yathÈbhuccaÑ vaÓÓaÑ sammÈ vadamÈnÈ vadeyyuÑ.
71. Imehi kho te bhikkhave samaÓabrÈhmaÓÈ pubbantakappikÈ
pubbantÈnudiÔÔhino pubbantaÑ Èrabbha anekavihitÈni adhimuttipadÈni
abhivadanti
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aÔÔhÈrasahi vatth|hi. Ye hi keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ
pubbantakappikÈ pubbantÈnudiÔÔhino pubbantamÈrabbha anekavihitÈni
adhimuttipadÈni abhivadanti, sabbe te imeheva aÔÔhÈrasahi vatth|hi, etesaÑ
vÈ aÒÒatarena, natthi ito bahiddhÈ.
72. TayidaÑ bhikkhave TathÈgato pajÈnÈti “ime diÔÔhiÔÔhÈnÈ evaÑgahitÈ
evaÑparÈmaÔÔhÈ evaÑgatikÈ bhavanti evaÑ-abhisamparÈyÈ”ti, taÒca
TathÈgato pajÈnÈti, tato ca uttaritaraÑ pajÈnÈti, taÒca pajÈnanaÑ na
parÈmasati, aparÈmasato cassa paccattaÒÒeva nibbuti viditÈ, vedanÈnaÑ
samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca
yathÈbh|taÑ viditvÈ anupÈdÈvimutto bhikkhave TathÈgato.
73. Ime kho te bhikkhave dhammÈ gambhÊrÈ duddasÈ duranubodhÈ
santÈ paÓÊtÈ atakkÈvacarÈ nipuÓÈ paÓÉitavedanÊyÈ, ye TathÈgato sayaÑ
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedeti, yehi TathÈgatassa yathÈbhuccaÑ vaÓÓaÑ
sammÈ vadamÈnÈ vadeyyuÑ.
DutiyabhÈÓavÈro.
_____
Aparantakappika
74. Santi bhikkhave eke samaÓabrÈhmaÓÈ aparantakappikÈ
aparantÈnudiÔÔhino aparantaÑ Èrabbha anekavihitÈni adhimuttipadÈni
abhivadanti catucattÈrÊsÈya1 vatth|hi. Te ca bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ
kimÈgamma kimÈrabbha aparantakappikÈ aparantÈnudiÔÔhino aparantaÑ
Èrabbha anekavihitÈni adhimuttipadÈni abhivadanti catucattÈrÊsÈya vatth|hi?
SaÒÒÊvÈda
75. Santi bhikkhave eke samaÓabrÈhmaÓÈ uddhamÈghÈtanikÈ saÒÒÊvÈdÈ
uddhamÈghÈtanaÑ saÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti soÄasahi vatth|hi.
______________________________________________________________
1. CatucattÈlÊsÈya (SyÈ, KaÑ)

1. BrahmajÈlasutta

29

Te ca bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ kimÈgamma kimÈrabbha uddhamÈghÈtanikÈ
saÒÒÊvÈdÈ uddhamÈghÈtanaÑ saÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti soÄasahi vatth|hi?
76. R|pÊ attÈ hoti arogo paraÑ maraÓÈ, saÒÒÊti naÑ paÒÒapenti. Ar|pÊ
attÈ hoti arogo paraÑ maraÓÈ, saÒÒÊti naÑ paÒÒapenti. R|pÊ ca ar|pÊ ca attÈ
hoti -pa-. Nevar|pÊ nÈr|pÊ attÈ hoti. AntavÈ attÈ hoti. AnantavÈ attÈ hoti.
AntavÈ ca anantavÈ ca attÈ hoti. NevantavÈ nÈnantavÈ attÈ hoti. EkattasaÒÒÊ
attÈ hoti. NÈnattasaÒÒÊ attÈ hoti. ParittasaÒÒÊ attÈ hoti. AppamÈÓasaÒÒÊ attÈ
hoti. EkantasukhÊ attÈ hoti. EkantadukkhÊ attÈ hoti. SukhadukkhÊ attÈ hoti.
AdukkhamasukhÊ attÈ hoti arogo paraÑ maraÓÈ, saÒÒÊti naÑ paÒÒapenti.
(16=34)
77. Imehi kho te bhikkhave samaÓabrÈhmaÓÈ uddhamÈghÈtanikÈ
saÒÒÊvÈdÈ uddhamÈghÈtanaÑ saÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti soÄasahi vatth|hi.
Ye hi keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ uddhamÈghÈtanikÈ saÒÒÊvÈdÈ
uddhamÈghÈtanaÑ saÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti, sabbe te imeheva soÄasahi
vatth|hi, etesaÑ vÈ aÒÒatarena, natthi ito bahiddhÈ -pa- yehi TathÈgatassa
yathÈbhuccaÑ vaÓÓaÑ sammÈ vadamÈnÈ vadeyyuÑ.
AsaÒÒÊvÈda
78. Santi bhikkhave eke samaÓabrÈhmaÓÈ uddhamÈghÈtanikÈ
asaÒÒÊvÈdÈ uddhamÈghÈtanaÑ asaÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti aÔÔhahi vatth|hi.
Te ca bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ kimÈgamma kimÈrabbha uddhamÈghÈtanikÈ
asaÒÒÊvÈdÈ uddhamÈghÈtanaÑ asaÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti aÔÔhahi vatth|hi?
79. R|pÊ attÈ hoti arogo paraÑ maraÓÈ, asaÒÒÊti naÑ paÒÒapenti. Ar|pÊ
attÈ hoti arogo paraÑ maraÓÈ, asaÒÒÊti naÑ paÒÒapenti. R|pÊ ca ar|pÊ ca
attÈ hoti -pa-. Nevar|pÊ nÈr|pÊ attÈ hoti. AntavÈ attÈ hoti. AnantavÈ attÈ
hoti. AntavÈ ca anantavÈ ca attÈ hoti. NevantavÈ nÈnantavÈ attÈ hoti arogo
paraÑ maraÓÈ, asaÒÒÊti naÑ paÒÒapenti. (8=24=42)
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80. Imehi kho te bhikkhave samaÓabrÈhmaÓÈ uddhamÈghÈtanikÈ
asaÒÒÊvÈdÈ uddhamÈghÈtanaÑ asaÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti aÔÔhahi vatth|hi.
Ye hi keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ uddhamÈghÈtanikÈ
asaÒÒÊvÈdÈ uddhamÈghÈtanaÑ asaÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti, sabbe te
imeheva aÔÔhahi vatth|hi, etesaÑ vÈ aÒÒatarena, natthi ito bahiddhÈ -payehi TathÈgatassa yathÈbhuccaÑ vaÓÓaÑ sammÈ vadamÈnÈ vadeyyuÑ.
NevasaÒÒÊnÈsaÒÒÊvÈda
81. Santi bhikkhave eke samaÓabrÈhmaÓÈ uddhamÈghÈtanikÈ
nevasaÒÒÊnÈsaÒÒÊvÈdÈ uddhamÈghÈtanaÑ nevasaÒÒÊnÈsaÒÒiÑ attÈnaÑ
paÒÒapenti aÔÔhahi vatth|hi. Te ca bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ kimÈgamma
kimÈrabbha uddhamÈghÈtanikÈ nevasaÒÒÊnÈsaÒÒÊvÈdÈ uddhamÈghÈtanaÑ
nevasaÒÒÊnÈsaÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti aÔÔhahi vatth|hi?
82. R|pÊ attÈ hoti arogo paraÑ maraÓÈ, nevasaÒÒÊnÈsaÒÒÊti naÑ
paÒÒapenti. Ar|pÊ attÈ hoti -pa-. R|pÊ ca ar|pÊ ca attÈ hoti. Nevar|pÊ nÈr|pÊ
attÈ hoti. AntavÈ attÈ hoti. AnantavÈ attÈ hoti. AntavÈ ca anantavÈ ca attÈ
hoti. NevantavÈ nÈnantavÈ attÈ hoti arogo paraÑ maraÓÈ,
nevasaÒÒÊnÈsaÒÒÊti naÑ paÒÒapenti. (8=32=50)
83. Imehi kho te bhikkhave samaÓabrÈhmaÓÈ uddhamÈghÈtanikÈ
nevasaÒÒÊnÈsaÒÒÊvÈdÈ uddhamÈghÈtanaÑ nevasaÒÒÊnÈsaÒÒiÑ attÈnaÑ
paÒÒapenti aÔÔhahi vatth|hi. Ye hi keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ
uddhamÈghÈtanikÈ nevasaÒÒÊnÈsaÒÒÊvÈdÈ uddhamÈghÈtanaÑ
nevasaÒÒÊnÈsaÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti, sabbe te imeheva aÔÔhahi vatth|hi
-pa- yehi TathÈgatassa yathÈbhuccaÑ vaÓÓaÑ sammÈ vadamÈnÈ vadeyyuÑ.
UcchedavÈda
84. Santi bhikkhave eke samaÓabrÈhmaÓÈ ucchedavÈdÈ sato sattassa
ucchedaÑ vinÈsaÑ vibhavaÑ paÒÒapenti sattahi vatth|hi. Te ca
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bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ kimÈgamma kimÈrabbha ucchedavÈdÈ sato sattassa
ucchedaÑ vinÈsaÑ vibhavaÑ paÒÒapenti sattahi vatth|hi?
85. Idha bhikkhave ekacco samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ evaÑvÈdÊ hoti
evaÑdiÔÔhi1 “yato kho bho ayaÑ attÈ r|pÊ cÈtumahÈbh|tiko
mÈtÈpettikasambhavo kÈyassa bhedÈ ucchijjati vinassati, na hoti paraÑ
maraÓÈ, ettÈvatÈ kho bho ayaÑ attÈ sammÈ samucchinno hotÊ”ti. Ittheke
sato sattassa ucchedaÑ vinÈsaÑ vibhavaÑ paÒÒapenti. (1=33=51)
86. TamaÒÒo evamÈha “atthi kho bho eso attÈ, yaÑ tvaÑ vadesi, neso
natthÊti vadÈmi, no ca kho bho ayaÑ attÈ ettÈvatÈ sammÈ samucchinno hoti.
Atthi kho bho aÒÒo attÈ dibbo r|pÊ kÈmÈvacaro kabaÄÊkÈrÈhÈrabhakkho, taÑ
tvaÑ na jÈnÈsi na passasi, tamahaÑ jÈnÈmi passÈmi, so kho bho attÈ yato
kÈyassa bhedÈ ucchijjati vinassati, na hoti paraÑ maraÓÈ, ettÈvatÈ kho bho
ayaÑ attÈ sammÈ samucchinno hotÊ”ti. Ittheke sato sattassa ucchedaÑ
vinÈsaÑ vibhavaÑ paÒÒapenti. (2=34=52)
87. TamaÒÒo evamÈha “atthi kho bho eso attÈ, yaÑ tvaÑ vadesi, neso
natthÊti vadÈmi, no ca kho bho ayaÑ attÈ ettÈvatÈ sammÈ samucchinno hoti.
Atthi kho bho aÒÒo attÈ dibbo r|pÊ manomayo sabba~gapacca~gÊ
ahÊnindriyo, taÑ tvaÑ na jÈnÈsi na passasi, tamahaÑ jÈnÈmi passÈmi, so
kho bho attÈ yato kÈyassa bhedÈ ucchijjati vinassati, na hoti paraÑ maraÓÈ,
ettÈvatÈ kho bho ayaÑ attÈ sammÈ samucchinno hotÊ”ti. Ittheke sato sattassa
ucchedaÑ vinÈsaÑ vibhavaÑ paÒÒapenti. (3=35=53)
88. TamaÒÒo evamÈha “atthi kho bho eso attÈ, yaÑ tvaÑ vadesi, neso
natthÊti vadÈmi, no ca kho bho ayaÑ attÈ
______________________________________________________________
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ettÈvatÈ sammÈ samucchinno hoti. Atthi kho bho aÒÒo attÈ sabbaso
r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ
amanasikÈrÈ ‘ananto ÈkÈso’ti ÈkÈsÈnaÒcÈyatan|pago, taÑ tvaÑ na jÈnÈsi na
passasi, tamahaÑ jÈnÈmi passÈmi, so kho bho attÈ yato kÈyassa bhedÈ
ucchijjati vinassati, na hoti paraÑ maraÓÈ, ettÈvatÈ kho bho ayaÑ attÈ
sammÈ samucchinno hotÊ”ti. Ittheke sato sattassa ucchedaÑ vinÈsaÑ
vibhavaÑ paÒÒapenti. (4=36=54)
89. TamaÒÒo evamÈha “atthi kho bho eso attÈ, yaÑ tvaÑ vadesi, neso
natthÊti vadÈmi, no ca kho bho ayaÑ attÈ ettÈvatÈ sammÈ samucchinno hoti.
Atthi kho bho aÒÒo attÈ sabbaso ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ samatikkamma
‘anantaÑ viÒÒÈÓan’ti ViÒÒÈÓaÒcÈyatan|pago, taÑ tvaÑ na jÈnÈsi na passasi,
tamahaÑ jÈnÈmi passÈmi, so kho bho attÈ yato kÈyassa bhedÈ ucchijjati
vinassati, na hoti paraÑ maraÓÈ, ettÈvatÈ kho bho ayaÑ attÈ sammÈ
samucchinno hotÊ”ti. Ittheke sato sattassa ucchedaÑ vinÈsaÑ vibhavaÑ
paÒÒapenti. (5=37=55)
90. TamaÒÒo evamÈha “atthi kho bho eso attÈ, yaÑ tvaÑ vadesi, neso
natthÊti vadÈmi, no ca kho bho ayaÑ attÈ ettÈvatÈ sammÈ samucchinno hoti.
Atthi kho bho aÒÒo attÈ sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samatikkamma ‘natthi
kiÒcÊ’ti ŒkiÒcaÒÒÈyatan|pago, taÑ tvaÑ na jÈnÈsi na passasi, tamahaÑ
jÈnÈmi passÈmi, so kho bho attÈ yato kÈyassa bhedÈ ucchijjati vinassati, na
hoti paraÑ maraÓÈ, ettÈvatÈ kho bho ayaÑ attÈ sammÈ samucchinno hotÊ”ti.
Ittheke sato sattassa ucchedaÑ vinÈsaÑ vibhavaÑ paÒÒapenti. (6=38=56)
91. TamaÒÒo evamÈha “atthi kho bho eso attÈ, yaÑ tvaÑ vadesi, neso
natthÊti vadÈmi, no ca kho bho ayaÑ attÈ ettÈvatÈ sammÈ samucchinno hoti.
Atthi kho bho aÒÒo
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attÈ sabbaso ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma ‘santametaÑ paÓÊtametan’ti
NevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatan|pago, taÑ tvaÑ na jÈnÈsi na passasi, tamahaÑ
jÈnÈmi passÈmi, so kho bho attÈ yato kÈyassa bhedÈ ucchijjati vinassati, na
hoti paraÑ maraÓÈ, ettÈvatÈ kho bho ayaÑ attÈ sammÈ samucchinno hotÊ”ti.
Ittheke sato sattassa ucchedaÑ vinÈsaÑ vibhavaÑ paÒÒapenti. (7=39=57)
92. Imehi kho te bhikkhave samaÓabrÈhmaÓÈ ucchedavÈdÈ sato sattassa
ucchedaÑ vinÈsaÑ vibhavaÑ paÒÒapenti sattahi vatth|hi. Ye hi keci
bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ ucchedavÈdÈ sato sattassa ucchedaÑ
vinÈsaÑ vibhavaÑ paÒÒapenti, sabbe te imeheva sattahi vatth|hi -pa- yehi
TathÈgatassa yathÈbhuccaÑ vaÓÓaÑ sammÈ vadamÈnÈ vadeyyuÑ.
DiÔÔhadhammanibbÈnavÈda
93. Santi bhikkhave eke samaÓabrÈhmaÓÈ diÔÔhadhammanibbÈnavÈdÈ
sato sattassa paramadiÔÔhadhammanibbÈnaÑ paÒÒapenti paÒcahi vatth|hi.
Te ca bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ kimÈgamma kimÈrabbha
diÔÔhadhammanibbÈnavÈdÈ sato sattassa paramadiÔÔhadhammanibbÈnaÑ
paÒÒapenti paÒcahi vatth|hi?
94. Idha bhikkhave ekacco samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ evaÑvÈdÊ hoti
evaÑdiÔÔhi “yato kho bho ayaÑ attÈ paÒcahi kÈmaguÓehi samappito
sama~gÊbh|to paricÈreti, ettÈvatÈ kho bho ayaÑ attÈ
paramadiÔÔhadhammanibbÈnaÑ patto hotÊ”ti. Ittheke sato sattassa
paramadiÔÔhadhammanibbÈnaÑ paÒÒapenti. (1=40=58)
95. TamaÒÒo evamÈha “atthi kho bho eso attÈ, yaÑ tvaÑ vadesi, neso
natthÊti vadÈmi, no ca kho bho ayaÑ attÈ ettÈvatÈ
paramadiÔÔhadhammanibbÈnaÑ patto hoti, taÑ kissa hetu, kÈmÈ hi bho
aniccÈ dukkhÈ vipariÓÈmadhammÈ, tesaÑ vipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ uppajjanti
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ. Yato kho bho ayaÑ attÈ vivicceva
kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ
pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, ettÈvatÈ kho bho
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ayaÑ attÈ paramadiÔÔhadhammanibbÈnaÑ patto hotÊ”ti. Ittheke sato sattassa
paramadiÔÔhadhammanibbÈnaÑ paÒÒapenti. (2=41=59)
96. TamaÒÒo evamÈha “atthi kho bho eso attÈ, yaÑ tvaÑ vadesi, neso
natthÊti vÈdÈmi, no ca kho bho ayaÑ attÈ ettÈvatÈ
paramadiÔÔhadhammanibbÈnaÑ patto hoti, taÑ kissa hetu, yadeva tattha
vitakkitaÑ vicÈritaÑ, etenetaÑ oÄÈrikaÑ akkhÈyati. Yato kho bho ayaÑ attÈ
vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ
avitakkaÑ avicÈraÑ samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja
viharati, ettÈvatÈ kho bho ayaÑ attÈ paramadiÔÔhadhammanibbÈnaÑ patto
hotÊ”ti. Ittheke sato sattassa paramadiÔÔhadhammanibbÈnaÑ paÒÒapenti.
(3=42=60)
97. TamaÒÒo evamÈha “atthi kho bho eso attÈ, yaÑ tvaÑ vadesi, neso
natthÊti vadÈmi, no ca kho bho ayaÑ attÈ ettÈvatÈ
paramadiÔÔhadhammanibbÈnaÑ patto hoti, taÑ kissa hetu, yadeva tattha
pÊtigataÑ cetaso uppilÈvitattaÑ, etenetaÑ oÄÈrikaÑ akkhÈyati. Yato kho bho
ayaÑ attÈ pÊtiyÈ ca virÈgÈ upekkhako ca viharati, sato ca sampajÈno,
sukhaÒca kÈyena paÔisaÑvedeti, yaÑ taÑ ariyÈ Ècikkhanti ‘upekkhako
satimÈ sukhavihÈrÊ’ti, tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, ettÈvatÈ kho
bho ayaÑ attÈ paramadiÔÔhadhammanibbÈnaÑ patto hotÊ”ti. Ittheke sato
sattassa paramadiÔÔhadhammanibbÈnaÑ paÒÒapenti. (4=43=61)
98. TamaÒÒo evamÈha “atthi kho bho eso attÈ, yaÑ tvaÑ vadesi, neso
natthÊti vadÈmi, no ca kho bho ayaÑ attÈ ettÈvatÈ
paramadiÔÔhadhammanibbÈnaÑ patto hoti, taÑ kissa hetu, yadeva tattha
sukhamiti cetaso Èbhogo, etenetaÑ oÄÈrikaÑ akkhÈyati. Yato kho bho ayaÑ
attÈ sukhassa ca pahÈnÈ dukkhassa ca pahÈnÈ pubbeva
somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ adukkhamasukhaÑ
upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, ettÈvatÈ
kho bho ayaÑ attÈ paramadiÔÔhadhammanibbÈnaÑ patto hotÊ”ti. Ittheke sato
sattassa paramadiÔÔhadhammanibbÈnaÑ paÒÒapenti. (5=44=62)
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99. Imehi kho te bhikkhave samaÓabrÈhmaÓÈ
diÔÔhadhammanibbÈnavÈdÈ sato sattassa paramadiÔÔhadhammanibbÈnaÑ
paÒÒapenti paÒcahi vatth|hi. Ye hi keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ
diÔÔhadhammanibbÈnavÈdÈ sato sattassa paramadiÔÔhadhammanibbÈnaÑ
paÒÒapenti, sabbe te imeheva paÒcahi vatth|hi -pa- yehi TathÈgatassa
yathÈbhuccaÑ vaÓÓaÑ sammÈ vadamÈnÈ vadeyyuÑ.
100. Imehi kho te bhikkhave samaÓabrÈhmaÓÈ aparantakappikÈ
aparantÈnudiÔÔhino aparantaÑ Èrabbha anekavihitÈni adhimuttipadÈni
abhivadanti catucattÈrÊsÈya vatth|hi. Ye hi keci bhikkhave samaÓÈ vÈ
brÈhmaÓÈ vÈ aparantakappikÈ aparantÈnudiÔÔhino aparantaÑ Èrabbha
anekavihitÈni adhimuttipadÈni abhivadanti, sabbe te imeheva catucattÈrÊsÈya
vatth|hi -pa- yehi TathÈgatassa yathÈbhuccaÑ vaÓÓaÑ sammÈ vadamÈnÈ
vadeyyuÑ.
101. Imehi kho te bhikkhave samaÓabrÈhmaÓÈ pubbantakappikÈ ca
aparantakappikÈ ca pubbantÈparantakappikÈ ca pubbantÈparantÈnudiÔÔhino
pubbantÈparantaÑ Èrabbha anekavihitÈni adhimuttipadÈni abhivadanti
dvÈsaÔÔhiyÈ vatth|hi.
102. Ye hi keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ pubbantakappikÈ vÈ
aparantakappikÈ vÈ pubbantÈparantakappikÈ vÈ pubbantÈparantÈnudiÔÔhino
pubbantÈparantaÑ Èrabbha anekavihitÈni adhimuttipadÈni abhivadanti,
sabbe te imeheva dvÈsaÔÔhiyÈ vatth|hi, etesaÑ vÈ aÒÒatarena, natthi ito
bahiddhÈ.
103. TayidaÑ bhikkhave TathÈgato pajÈnÈti “ime diÔÔhiÔÔhÈnÈ
evaÑgahitÈ evaÑparÈmaÔÔhÈ evaÑgatikÈ bhavanti evaÑ-abhisamparÈyÈ”ti,
taÒca TathÈgato pajÈnÈti, tato ca uttaritaraÑ pajÈnÈti, taÒca pajÈnanaÑ na
parÈmasati, aparÈmasato cassa paccattaÒÒeva nibbuti viditÈ. VedanÈnaÑ
samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca
yathÈbh|taÑ viditvÈ anupÈdÈvimutto bhikkhave TathÈgato.
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104. Ime kho te bhikkhave dhammÈ gambhÊrÈ duddasÈ duranubodhÈ
santÈ paÓÊtÈ atakkÈvacarÈ nipuÓÈ paÓÉitavedanÊyÈ, ye TathÈgato sayaÑ
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedeti, yehi TathÈgatassa yathÈbhuccaÑ vaÓÓaÑ
sammÈ vadamÈnÈ vadeyyuÑ.
ParitassitavipphanditavÈra
105. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ sassatavÈdÈ sassataÑ
attÈnaÒca lokaÒca paÒÒapenti cat|hi vatth|hi, tadapi tesaÑ bhavataÑ
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ ajÈnataÑ apassataÑ vedayitaÑ taÓhÈgatÈnaÑ
paritassitavipphanditameva.
106. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ ekaccasassatikÈ ekaccaasassatikÈ ekaccaÑ sassataÑ ekaccaÑ asassataÑ attÈnaÒca lokaÒca
paÒÒapenti cat|hi vatth|hi, tadapi tesaÑ bhavataÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ
ajÈnataÑ apassataÑ vedayitaÑ taÓhÈgatÈnaÑ paritassitavipphatameva.
107. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ antÈnantikÈ antÈnantaÑ
lokassa paÒÒapenti cat|hi vatth|hi, tadapi tesaÑ bhavataÑ
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ ajÈnataÑ apassataÑ vedayitaÑ taÓhÈgatÈnaÑ
paritassitavipphanditameva.
108. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ amarÈvikkhepikÈ tattha
tattha paÒhaÑ puÔÔhÈ samÈnÈ vÈcÈvikkhepaÑ Èpajjanti amarÈvikkhepaÑ
cat|hi vatth|hi, tadapi tesaÑ bhavataÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ ajÈnataÑ
apassataÑ vedayitaÑ taÓhÈgatÈnaÑ paritassitavipphanditameva.
109. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ adhiccasamuppannikÈ
adhiccasamuppannaÑ attÈnaÒca lokaÒca paÒÒapenti dvÊhi vatth|hi, tadapi
tesaÑ bhavataÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ ajÈnataÑ apassataÑ vedayitaÑ
taÓhÈgatÈnaÑ paritassitavipphanditameva.
110. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ pubbantakappikÈ
pubbantÈnudiÔÔhino pubbantaÑ Èrabbha anekavihitÈni adhimuttipadÈni
abhivadanti
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aÔÔhÈrasahi vatth|hi, tadapi tesaÑ bhavataÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ ajÈnataÑ
apassataÑ vedayitaÑ taÓhÈgatÈnaÑ paritassitavipphanditameva.
111. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ uddhamÈghÈtanikÈ
saÒÒÊvÈdÈ uddhamÈghÈtanaÑ saÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti soÄasahi vatth|hi,
tadapi tesaÑ bhavataÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ ajÈnataÑ apassataÑ vedayitaÑ
taÓhÈgatÈnaÑ paritassitavipphanditameva.
112. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ uddhamÈghÈtanikÈ
asaÒÒÊvÈdÈ uddhamÈghÈtanaÑ asaÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti aÔÔhahi vatth|hi,
tadapi tesaÑ bhavataÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ ajÈnataÑ apassataÑ vedayitaÑ
taÓhÈgatÈnaÑ paritassitavipphanditameva.
113. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ uddhamÈghÈtanikÈ
nevasaÒÒÊnÈsaÒÒÊvÈdÈ uddhamÈghÈtanaÑ nevasaÒÒÊnÈsaÒÒiÑ attÈnaÑ
paÒÒapenti aÔÔhahi vatth|hi, tadapi tesaÑ bhavataÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ
ajÈnataÑ apassataÑ vedayitaÑ taÓhÈgatÈnaÑ paritassitavipphanditameva.
114. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ ucchedavÈdÈ sato sattassa
ucchedaÑ vinÈsaÑ vibhavaÑ paÒÒapenti sattahi vatth|hi, tadapi tesaÑ
bhavataÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ ajÈnataÑ apassataÑ vedayitaÑ
taÓhÈgatÈnaÑ paritassitavipphanditameva.
115. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ diÔÔhadhammanibbÈnavÈdÈ
sato sattassa paramadiÔÔhadhammanibbÈnaÑ paÒÒapenti paÒcahi vatth|hi,
tadapi tesaÑ bhavataÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ ajÈnataÑ apassataÑ vedayitaÑ
taÓhÈgatÈnaÑ paritassitavipphanditameva.
116. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ aparantakappikÈ
aparantÈnudiÔÔhino aparantaÑ Èrabbha anekavihitÈni adhimuttipadÈni
abhivadanti catucattÈrÊsÈya vatth|hi, tadapi tesaÑ bhavataÑ
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ ajÈnataÑ apassataÑ vedayitaÑ taÓhÈgatÈnaÑ
paritassitavipphanditameva.
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117. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ pubbantakappikÈ ca
aparantakappikÈ ca pubbantÈparantakappikÈ ca pubbantÈparantÈnudiÔÔhino
pubbantÈparantaÑ Èrabbha anekavihitÈni adhimuttipadÈni abhivadanti
dvÈsaÔÔhiyÈ vatth|hi, tadapi tesaÑ bhavataÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ ajÈnataÑ
apassataÑ vedayitaÑ taÓhÈgatÈnaÑ paritassitavipphanditameva.
PhassapaccayÈvÈra
118. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ sassatavÈdÈ sassataÑ
attÈnaÒca lokaÒca paÒÒapenti cat|hi vatth|hi, tadapi phassapaccayÈ.
119. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ ekaccasassatikÈ ekaccaasassatikÈ ekaccaÑ sassataÑ ekaccaÑ asassataÑ attÈnaÒca lokaÒca
paÒÒapenti cat|hi vatth|hi, tadapi phassapaccayÈ.
120. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ antÈnantikÈ antÈnantaÑ
lokassa paÒÒapenti cat|hi vatth|hi, tadapi phassapaccayÈ.
121. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ amarÈvikkhepikÈ tattha
tattha paÒhaÑ puÔÔhÈ samÈnÈ vÈcÈvikkhepaÑ Èpajjanti amarÈvikkhepaÑ
cat|hi vatth|hi, tadapi phassapaccayÈ.
122. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ adhiccasamuppannikÈ
adhiccasamuppannaÑ attÈnaÒca lokaÒca paÒÒapenti dvÊhi vatth|hi, tadapi
phassapaccayÈ.
123. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ pubbantakappikÈ
pubbantÈnudiÔÔhino pubbantaÑ Èrabbha anekavihitÈni adhimuttipadÈni
abhivadanti aÔÔhÈrasahi vatth|hi, tadapi phassapaccayÈ.
124. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ uddhamÈghÈtanikÈ
saÒÒÊvÈdÈ uddhamÈghÈtanaÑ saÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti soÄasahi vatth|hi,
tadapi phassapaccayÈ.
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125. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ uddhamÈghÈtanikÈ
asaÒÒÊvÈdÈ uddhamÈghÈtanaÑ asaÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti aÔÔhahi vatth|hi,
tadapi phassapaccayÈ.
126. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ uddhamÈghÈtanikÈ
nevasaÒÒÊnÈsaÒÒÊvÈdÈ uddhamÈghÈtanaÑ nevasaÒÒÊnÈsaÒÒiÑ attÈnaÑ
paÒÒapenti aÔÔhahi vatth|hi, tadapi phassapaccayÈ.
127. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ ucchedavÈdÈ sato sattassa
ucchedaÑ vinÈsaÑ vibhavaÑ paÒÒapenti sattahi vatth|hi, tadapi
phassapaccayÈ.
128. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ diÔÔhadhammanibbÈnavÈdÈ
sato sattassa paramadiÔÔhadhammanibbÈnaÑ paÒÒapenti paÒcahi vatth|hi,
tadapi phassapaccayÈ.
129. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ aparantakappikÈ
aparantÈnudiÔÔhino aparantaÑ Èrabbha anekavihitÈni adhimuttipadÈni
abhivadanti catucattÈrÊsÈya vatth|hi, tadapi phassapaccayÈ.
130. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ pubbantakappikÈ ca
aparantakappikÈ ca pubbantÈparantakappikÈ ca pubbantÈparantÈnudiÔÔhino
pubbantÈparantaÑ Èrabbha anekavihitÈni adhimuttipadÈni abhivadanti
dvÈsaÔÔhiyÈ vatth|hi, tadapi phassapaccayÈ.
NetaÑ ÔhÈnaÑ vijjativÈra
131. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ sassatavÈdÈ sassataÑ
attÈnaÒca lokaÒca paÒÒapenti cat|hi vatth|hi, te vata aÒÒatra phassÈ
paÔisaÑvedissantÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati.
132. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ ekaccasassatikÈ ekaccaasassatikÈ ekaccaÑ sassataÑ ekaccaÑ asassataÑ attÈnaÒca lokaÒca
paÒÒapenti cat|hi vatth|hi, te vata aÒÒatra phassÈ paÔisaÑvedissantÊti netaÑ
ÔhÈnaÑ vijjati.
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133. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ antÈnantikÈ antÈnantaÑ
lokassa paÒÒapenti cat|hi vatth|hi, te vata aÒÒatra phassÈ
paÔisaÑvedissantÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati.
134. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ amarÈvikkhepikÈ tattha
tattha paÒhaÑ puÔÔhÈ samÈnÈ vÈcÈvikkhepaÑ Èpajjanti amarÈvikkhepaÑ
cat|hi vatth|hi, te vata aÒÒatra phassÈ paÔisaÑvedissantÊti netaÑ ÔhÈnaÑ
vijjati.
135. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ adhiccasamuppannikÈ
adhiccasamuppannaÑ attÈnaÒca lokaÒca paÒÒapenti dvÊhi vatth|hi, te vata
aÒÒatra phassÈ paÔisaÑvedissantÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati.
136. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ pubbantakappikÈ
pubbantÈnudiÔÔhino pubbantaÑ Èrabbha anekavihitÈni adhimuttipadÈni
abhivadanti aÔÔhÈrasahi vatth|hi, te vata aÒÒatra phassÈ paÔisaÑvedissantÊti
netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati.
137. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ uddhamÈghÈtanikÈ
saÒÒÊvÈdÈ uddhamÈghÈtanaÑ saÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti soÄasahi vatth|hi,
te vata aÒÒatra phassÈ paÔisaÑvedissantÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati.
138. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ uddhamÈghÈtanikÈ
asaÒÒÊvÈdÈ uddhamÈghÈtanaÑ asaÒÒiÑ attÈnaÑ paÒÒapenti aÔÔhahi vatth|hi,
te vata aÒÒatra phassÈ paÔisaÑvedissantÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati.
139. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ uddhamÈghÈtanikÈ
nevasaÒÒÊnÈsaÒÒÊvÈdÈ uddhamÈghÈtanaÑ nevasaÒÒÊnÈsaÒÒiÑ attÈnaÑ
paÒÒapenti aÔÔhahi vatth|hi, te vata aÒÒatra phassÈ paÔisaÑvedissantÊti netaÑ
ÔhÈnaÑ vijjati.
140. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ ucchedavÈdÈ sato sattassa
ucchedaÑ vinÈsaÑ vibhavaÑ paÒÒapenti sattahi vatth|hi, te vata aÒÒatra
phassÈ paÔisaÑvedissantÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati.
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141. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ diÔÔhadhammanibbÈnavÈdÈ
sato sattassa paramadiÔÔhadhammanibbÈnaÑ paÒÒapenti paÒcahi vatth|hi, te
vata aÒÒatra phassÈ paÔisaÑvedissantÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati.
142. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ aparantakappikÈ
aparantÈnudiÔÔhino aparantaÑ Èrabbha anekavihitÈni adhimuttipadÈni
abhivadanti catucattÈrÊsÈya vatth|hi, te vata aÒÒatra phassÈ
paÔisaÑvedissantÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati.
143. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ pubbantakappikÈ ca
aparantakappikÈ ca pubbantÈparantakappikÈ ca pubbantÈparantÈnudiÔÔhino
pubbantÈparantaÑ Èrabbha anekavihitÈni adhimuttipadÈni abhivadanti
dvÈsaÔÔhiyÈ vatth|hi, te vata aÒÒatra phassÈ paÔisaÑvedissantÊti netaÑ
ÔhÈnaÑ vijjati.
DiÔÔhigatikÈdhiÔÔhÈnavaÔÔakathÈ
144. Tatra bhikkhave ye te samaÓabrÈhmaÓÈ sassatavÈdÈ sassataÑ
attÈnaÒca lokaÒca paÒÒapenti cat|hi vatth|hi, yepi te samaÓabrÈhmaÓÈ
ekaccasassatikÈ ekacca-asassatikÈ -pa- yepi te samaÓabrÈhmaÓÈ antÈnantikÈ.
Yepi te samaÓabrÈhmaÓÈ amarÈvikkhepikÈ. Yepi te samaÓabrÈhmaÓÈ
adhiccasamuppannikÈ. Yepi te samaÓabrÈhmaÓÈ pubbantakappikÈ. Yepi te
samaÓabrÈhmaÓÈ uddhamÈghÈtanikÈ saÒÒÊvÈdÈ. Yepi te samaÓabrÈhmaÓÈ
uddhamÈghÈtanikÈ asaÒÒÊvÈdÈ. Yepi te samaÓabrÈhmaÓÈ uddhamÈghÈtanikÈ
nevasaÒÒÊnÈsaÒÒÊvÈdÈ. Yepi te samaÓabrÈhmaÓÈ ucchedavÈdÈ. Yepi te
samaÓabrÈhmaÓÈ diÔÔhadhammanibbÈnavÈdÈ. Yepi te samaÓabrÈhmaÓÈ
aparantakappikÈ. Yepi te samaÓabrÈhmaÓÈ pubbantakappikÈ ca
aparantakappikÈ ca pubbantÈparantakappikÈ ca pubbantÈparantÈnudiÔÔhino
pubbantÈparantaÑ Èrabbha anekavihitÈni adhimuttipadÈni abhivadanti
dvÈsaÔÔhiyÈ vatth|hi, sabbe te chahi phassÈyatanehi phussa phussa
paÔisaÑvedenti, tesaÑ vedanÈpaccayÈ taÓhÈ, taÓhÈpaccayÈ upÈdÈnaÑ,
upÈdÈnapaccayÈ bhavo, bhavapaccayÈ jÈti, jÈtipaccayÈ jarÈmaraÓaÑ
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ sambhavanti.
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145. Yato kho bhikkhave bhikkhu channaÑ phassÈyatanÈnaÑ
samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ imehi sabbeheva uttaritaraÑ pajÈnÈti.
146. Ye hi keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ pubbantakappikÈ vÈ
aparantakappikÈ vÈ pubbantÈparantakappikÈ vÈ pubbantÈparantÈnudiÔÔhino
pubbantÈparantaÑ Èrabbha anekavihitÈni adhimuttipadÈni abhivadanti,
sabbe te imeheva dvÈsaÔÔhiyÈ vatth|hi antojÈlÊkatÈ ettha sitÈva
ummujjamÈnÈ ummujjanti, ettha pariyÈpannÈ antojÈlÊkatÈva ummujjamÈnÈ
ummujjanti.
SeyyathÈpi bhikkhave dakkho kevaÔÔo vÈ kevaÔÔantevÈsÊ vÈ
sukhumacchikena jÈlena parittaÑ udakadahaÑ1 otthareyya, tassa evamassa
“ye kho keci imasmiÑ udakadahe oÄÈrikÈ pÈÓÈ, sabbe te antojÈlÊkatÈ ettha
sitÈva ummujjamÈnÈ ummujjanti, ettha pariyÈpannÈ antojÈlÊkatÈva
ummujjamÈnÈ ummujjantÊ”ti, evameva kho bhikkhave ye hi keci samaÓÈ vÈ
brÈhmaÓÈ vÈ pubbantakappikÈ vÈ aparantakappikÈ vÈ
pubbantÈparantakappikÈ vÈ pubbantÈparantÈnudiÔÔhino pubbantÈparantaÑ
Èrabbha anekavihitÈni adhimuttipadÈni abhivadanti, sabbe te imeheva
dvÈsaÔÔhiyÈ vatth|hi antojÈlÊkatÈ ettha sitÈva ummujjamÈnÈ ummujjanti,
ettha pariyÈpannÈ antojÈlÊkatÈva ummujjamÈnÈ ummujjanti.
147. Ucchinnabhavanettiko bhikkhave TathÈgatassa kÈyo tiÔÔhati,
yÈvassa kÈyo Ôhassati, tÈva naÑ dakkhanti devamanussÈ, kÈyassa bhedÈ
uddhaÑ jÊvitapariyÈdÈnÈ na naÑ dakkhanti devamanussÈ.
SeyyathÈpi bhikkhave ambapiÓÉiyÈ vaÓÔacchinnÈya yÈni kÈnici ambÈni
vaÓÔapaÔibandhÈni2, sabbÈni tÈni tadanvayÈni bhavanti, evameva kho
bhikkhave ucchinnabhavanettiko TathÈgatassa kÈyo tiÔÔhati, yÈvassa kÈyo
Ôhassati, tÈva naÑ dakkhanti devamanussÈ, kÈyassa bhedÈ uddhaÑ
jÊvitapariyÈdÈnÈ na naÑ dakkhanti devamanussÈti.
______________________________________________________________
1. UdakarahadaÑ (SÊ, SyÈ, I)
2. VaÓÔ|panibandhanÈni (SÊ, I), vaÓÉapaÔibaddhÈni (Ka)
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148. EvaÑ vutte ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “acchariyaÑ
bhante, abbhutaÑ bhante, konÈmo ayaÑ bhante dhammapariyÈyo”ti.
TasmÈtiha tvaÑ Œnanda imaÑ dhammapariyÈyaÑ atthajÈlantipi naÑ
dhÈrehi, dhammajÈlantipi naÑ dhÈrehi, brahmajÈlantipi naÑ dhÈrehi,
diÔÔhijÈlantipi naÑ dhÈrehi, anuttaro sa~gÈmavijayotipi naÑ dhÈrehÊti,
idamavoca BhagavÈ.
149. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ abhinandunti, imasmiÑ
ca pana veyyÈkaraÓasmiÑ bhaÒÒamÈne dasasahassÊ1 lokadhÈtu akampitthÈti.

BrahmajÈlasuttaÑ niÔÔhitaÑ paÔhamaÑ.

_____________________________________________________________
1. SahassÊ (katthaci)

2. SÈmaÒÒaphalasutta
RÈjÈmaccakathÈ
150. EvaÑ me sutaÑ, ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati
JÊvakassa KomÈrabhaccassa ambavane mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ
aÉÉhateÄasehi bhikkhusatehi. Tena kho pana samayena rÈjÈ MÈgadho
AjÈtasattu Vedehiputto tadahuposathe pannarase komudiyÈ cÈtumÈsiniyÈ
puÓÓÈya puÓÓamÈya rattiyÈ rÈjÈmaccaparivuto uparipÈsÈdavaragato nisinno
hoti. Atha kho rÈjÈ MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto tadahuposathe udÈnaÑ
udÈnesi “ramaÓÊyÈ vata bho dosinÈ ratti, abhir|pÈ vata bho dosinÈ ratti,
dassanÊyÈ vata bho dosinÈ ratti, pÈsÈdikÈ vata bho dosinÈ ratti, lakkhaÒÒÈ
vata bho dosinÈ ratti, kaÑ nu khvajja samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ
payirupÈseyyÈma, yaÑ no payirupÈsato cittaÑ pasÊdeyyÈ”ti.
151. EvaÑ vutte aÒÒataro rÈjÈmacco rÈjÈnaÑ MÈgadhaÑ AjÈtasattuÑ
VedehiputtaÑ etadavoca “ayaÑ deva P|raÓo Kassapo sa~ghÊ ceva gaÓÊ ca
gaÓÈcariyo ca ÒÈto yasassÊ titthakaro sÈdhusammato bahujanassa rattaÒÒ|
cirapabbajito addhagato vayo-anuppatto, taÑ devo P|raÓaÑ KassapaÑ
payirupÈsatu, appeva nÈma devassa P|raÓaÑ KassapaÑ payirupÈsato cittaÑ
pasÊdeyyÈ”ti. EvaÑ vutte rÈjÈ MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto tuÓhÊ ahosi.
152. AÒÒataropi kho rÈjÈmacco rÈjÈnaÑ MÈgadhaÑ AjÈtasattuÑ
VedehiputtaÑ etadavoca “ayaÑ deva Makkhali GosÈlo sa~ghÊ ceva gaÓÊ ca
gaÓÈcariyo ca ÒÈto yasassÊ titthakaro sÈdhusammato bahujanassa rattaÒÒ|
cirapabbajito addhagato vayo-anuppatto, taÑ devo MakkhaliÑ GosÈlaÑ
payirupÈsatu, appeva nÈma devassa MakkhaliÑ GosÈlaÑ payirupÈsato
cittaÑ pasÊdeyyÈ”ti. EvaÑ vutte rÈjÈ MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto tuÓhÊ
ahosi.
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153. AÒÒataropi kho rÈjÈmacco rÈjÈnaÑ MÈgadhaÑ AjÈtasattuÑ
VedehiputtaÑ etadavoca “ayaÑ deva Ajito Kesakambalo sa~ghÊ ceva gaÓÊ
ca gaÓÈcariyo ca ÒÈto yasassÊ titthakaro sÈdhusammato bahujanassa rattaÒÒ|
cirapabbajito addhagato vayo-anuppatto, taÑ devo AjitaÑ KesakambalaÑ
payirupÈsatu, appeva nÈma devassa AjitaÑ KesakambalaÑ payirupÈsatu,
appeva nÈma devassa AjitaÑ KesakambalaÑ payirupÈsato cittaÑ
pasÊdeyyÈ”ti. EvaÑ vutte rÈjÈ MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto tuÓhÊ ahosi.
154. AÒÒataropi kho rÈjÈmacco rÈjÈnaÑ MÈgadhaÑ AjÈtasattuÑ
VedehiputtaÑ etadavoca “ayaÑ deva Pakudho1 KaccÈyano sa~ghÊ ceva gaÓÊ
ca gaÓÈcariyo ca ÒÈto yasassÊ titthakaro sÈdhusammato bahujanassa rattaÒÒ|
cirapabbajito addhagato vayo-anuppatto, taÑ devo PakudhaÑ KaccÈyanaÑ
payirupÈsatu, appeva nÈma devassa PakudhaÑ KaccÈyanaÑ payirupÈsato
cittaÑ pasÊdeyyÈ”ti. EvaÑ vutte rÈjÈ MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto tuÓhÊ
ahosi.
155. AÒÒataropi kho rÈjÈmacco rÈjÈnaÑ MÈgadhaÑ AjÈtasattuÑ
VedehiputtaÑ etadavoca “ayaÑ deva SaÒcayo2 BelaÔÔhaputto3 sa~ghÊ ceva
gaÓÊ ca gaÓÈcariyo ca ÒÈto yasassÊ titthakaro sÈdhusammato bahujanassa
rattaÒÒ| cirapabbajito addhagato vayo-anuppatto, taÑ devo SaÒcayaÑ
BelaÔÔhaputtaÑ payirupÈsatu, appeva nÈma devassa SaÒcayaÑ
BelaÔÔhaputtaÑ payirupÈsato cittaÑ pasÊdeyyÈ”ti. EvaÑ vutte rÈjÈ MÈgadho
AjÈtasattu Vedehiputto tuÓhÊ ahosi.
156. AÒÒataropi kho rÈjÈmacco rÈjÈnaÑ MÈgadhaÑ AjÈtasattuÑ
VedehiputtaÑ etadavoca “ayaÑ deva NigaÓÔho NÈÔaputto4 sa~ghÊ ceva gaÓÊ
ca gaÓÈcariyo ca ÒÈto yasassÊ titthakaro sÈdhusammato bahujanassa rattaÒÒ|
cirapabbajito addhagato vayo-anuppatto, taÑ devo NigaÓÔhaÑ NÈÔaputtaÑ
payirupÈsatu, appeva nÈma devassa
______________________________________________________________
1. Pakuddho (SÊ)
3. BellaÔÔhiputto (SÊ), VelaÔÔhaputto (SyÈ)

2. SaÒjayo (SÊ, SyÈ)
4. NÈthaputto (SÊ), NÈtaputto (I)
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NigaÓÔhaÑ NÈÔaputtaÑ payirupÈsato cittaÑ pasÊdeyyÈ”ti. EvaÑ vutte rÈjÈ
MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto tuÓhÊ ahosi.
KomÈrabhaccajÊvakakathÈ
157. Tena kho pana samayena JÊvako KomÈrabhacco raÒÒo MÈgadhassa
AjÈtasattussa Vedehiputtassa avid|re tuÓhÊbh|to nisinno hoti. Atha kho rÈjÈ
MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto JÊvakaÑ KomÈrabhaccaÑ etadavoca “tvaÑ
pana samma JÊvaka kiÑ tuÓhÊ”ti. AyaÑ deva BhagavÈ ArahaÑ
SammÈsambuddho amhÈkaÑ ambavane viharati mahatÈ bhikkhusaÑghena
saddhiÑ aÉÉhateÄasehi bhikkhusatehi, taÑ kho pana BhagavantaÑ1 evaÑ
kalyÈÓo kittisaddo abbhuggato “itipi so BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho
VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ
devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. TaÑ devo BhagavantaÑ
payirupÈsatu, appeva nÈma devassa BhagavantaÑ payirupÈsato cittaÑ
pasÊdeyyÈti.
158. Tena hi samma JÊvaka hatthiyÈnÈni kappÈpehÊti. “EvaÑ devÈ”ti
kho JÊvako KomÈrabhacco raÒÒo MÈgadhassa AjÈtasattussa Vedehiputtassa
paÔissuÓitvÈ paÒcamattÈni hatthinikÈsatÈni kappÈpetvÈ raÒÒo ca ÈrohaÓÊyaÑ
nÈgaÑ, raÒÒo MÈgadhassa AjÈtasattussa Vedehiputtassa paÔivedesi
“kappitÈni kho te deva hatthiyÈnÈni, yassadÈni kÈlaÑ maÒÒasÊ”ti.
159. Atha kho rÈjÈ MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto paÒcasu
hatthinikÈsatesu paccekÈ itthiyo ÈropetvÈ ÈrohaÓÊyaÑ nÈgaÑ abhiruhitvÈ
ukkÈsu dhÈriyamÈnÈsu RÈjagahamhÈ niyyÈsi mahaccarÈjÈnubhÈvena, yena
JÊvakassa KomÈrabhaccassa ambavanaÑ tena pÈyÈsi.
Atha kho raÒÒo MÈgadhassa AjÈtasattussa Vedehiputtassa avid|re
ambavanassa ahudeva bhayaÑ, ahu chambhitattaÑ, ahu lomahaÑso. Atha
kho rÈjÈ MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto bhÊto saÑviggo
______________________________________________________________
1. BhagavantaÑ GotamaÑ (SÊ, Ka, I)

2. SÈmaÒÒaphalasutta

47

lomahaÔÔajÈto JÊvakaÑ KomÈrabhaccaÑ etadavoca “kacci maÑ samma
JÊvaka na vaÒcesi, kacci maÑ samma JÊvaka na palambhesi, kacci maÑ
samma JÊvaka na paccatthikÈnaÑ desi. KathaÑ hi nÈma tÈva mahato
bhikkhusaÑghassa aÉÉhateÄasÈnaÑ bhikkhusatÈnaÑ neva khipitasaddo
bhavissati, na ukkÈsitasaddo, na nigghoso”ti.
MÈ bhÈyi mahÈrÈja, mÈ bhÈyi mahÈrÈja, na taÑ deva vaÒcemi, na taÑ
deva palambhÈmi, na taÑ deva paccatthikÈnaÑ demi, abhikkama mahÈrÈja,
abhikkama mahÈrÈja, ete maÓÉalamÈÄe dÊpÈ1 jhÈyantÊti.
SÈmaÒÒaphalapucchÈ
160. Atha kho rÈjÈ MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto yÈvatikÈ nÈgassa
bh|mi nÈgena gantvÈ nÈgÈ paccorohitvÈ pattikova2 yena maÓÉalamÈlassa
dvÈraÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ JÊvakaÑ KomÈrabhaccaÑ etadavoca
“kahaÑ pana samma JÊvaka BhagavÈ”ti. Eso mahÈrÈja BhagavÈ, eso
mahÈrÈja BhagavÈ majjhimaÑ thambhaÑ nissÈya puratthÈbhimukho nisinno
purakkhato bhikkhusaÑghassÈti.
161. Atha kho rÈjÈ MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto yena BhagavÈ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi. EkamantaÑ Ôhito kho
rÈjÈ MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto tuÓhÊbh|taÑ bhikkhusaÑghaÑ
anuviloketvÈ rahadamiva vippasannaÑ udÈnaÑ udÈnesi “iminÈ me
upasamena Udayabhaddo3 kumÈro samannÈgato hotu, yenetarahi upasamena
bhikkhusaÑgho samannÈgato”ti. AgamÈ kho tvaÑ mahÈrÈja yathÈpemanti.
Piyo me bhante Udayabhaddo kumÈro, iminÈ me bhante upasamena
Udayabhaddo kumÈro samannÈgato hotu, yenetarahi upasamena
bhikkhusaÑgho samannÈgatoti.
162. Atha kho rÈjÈ MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto BhagavantaÑ
abhivÈdetvÈ bhikkhusaÑghassa aÒjaliÑ paÓÈmetvÈ ekamantaÑ nisÊdi.
______________________________________________________________
1. PadÊpÈ (SÊ, SyÈ)

2. Padikova (SyÈ)

3. UdÈyibhaddo (SÊ, I)
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EkamantaÑ nisinno kho rÈjÈ MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto BhagavantaÑ
etadavoca “puccheyyÈmahaÑ bhante BhagavantaÑ kaÒcideva desaÑ1 sace
me BhagavÈ okÈsaÑ karoti paÒhassa veyyÈkaraÓÈyÈ”ti. Puccha mahÈrÈja,
yadÈka~khasÊti.
163. YathÈ nu kho imÈni bhante puthusippÈyatanÈni, seyyathidaÑ,
hatthÈrohÈ assÈrohÈ rathikÈ dhanuggahÈ celakÈ calakÈ piÓÉadÈyakÈ uggÈ
rÈjaputtÈ pakkhandino mahÈnÈgÈ s|rÈ cammayodhino dÈsikaputtÈ ÈÄÈrikÈ
kappakÈ nhÈpakÈ2 s|dÈ mÈlakÈrÈ rajakÈ pesakÈrÈ naÄakÈrÈ kumbhakÈrÈ
gaÓakÈ muddikÈ, yÈni vÈ panaÒÒÈnipi evaÑgatÈni puthusippÈyatanÈni, te
diÔÔheva dhamme sandiÔÔhikaÑ sippaphalaÑ upajÊvanti, te tena attÈnaÑ
sukhenti pÊÓenti3, mÈtÈpitaro sukhenti pÊÓenti, puttadÈraÑ sukhenti pÊÓenti,
mittÈmacce sukhenti pÊÓenti, samaÓabrÈhmaÓesu4 uddhaggikaÑ dakkhiÓaÑ
patiÔÔhapenti sovaggikaÑ sukhavipÈkaÑ saggasaÑvattanikaÑ. SakkÈ nu kho
bhante evameva diÔÔheva dhamme sandiÔÔhikaÑ sÈmaÒÒaphalaÑ
paÒÒapetunti.
164. AbhijÈnÈti no tvaÑ mahÈrÈja imaÑ paÒhaÑ aÒÒe samaÓabrÈhmaÓe
pucchitÈti. AbhijÈnÈmahaÑ bhante imaÑ paÒhaÑ aÒÒe samaÓabrÈhmaÓe
pucchitÈti. YathÈ kathaÑ pana te mahÈrÈja byÈkariÑsu, sace te agaru,
bhÈsass|ti. Na kho me bhante garu, yatthassa BhagavÈ nisinno
Bhagavantar|po vÈti5. Tena hi mahÈrÈja bhÈsass|ti.
P|raÓakassapavÈda
165. EkamidÈhaÑ bhante samayaÑ yena P|raÓo Kassapo
tenupasa~kamiÑ, upasa~kamitvÈ P|raÓena Kassapena saddhiÑ sammodiÑ,
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑ.
EkamantaÑ nisinno kho ahaÑ bhante P|raÓaÑ KassapaÑ etadavocaÑ
“yathÈ nu kho imÈni bho Kassapa puthusippÈyatanÈni, seyyathidaÑ
hatthÈrohÈ assÈrohÈ rathikÈ
______________________________________________________________
1. KiÒcideva desaÑ lesamattaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka)
2. NahÈpikÈ (SÊ), nhÈpikÈ (SyÈ)
4. SamaÓesu brÈhmaÓesu (Ka)

3. PÊnenti (katthaci)
5. CÈti (SÊ, Ka)

2. SÈmaÒÒaphalasutta
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dhanuggahÈ celakÈ calakÈ piÓÉadÈyakÈ uggÈ rÈjaputtÈ pakkhandino
mahÈnÈgÈ s|rÈ cammayodhino dÈsikaputtÈ ÈÄÈrikÈ kappakÈ nhÈpakÈ s|dÈ
mÈlakÈrÈ rajakÈ pesakÈrÈ naÄakÈrÈ kumbhakÈrÈ gaÓakÈ muddikÈ, yÈni vÈ
panaÒÒÈnipi evaÑgatÈni puthusippÈyatanÈni, te diÔÔheva dhamme
sandiÔÔhikaÑ sippaphalaÑ upajÊvanti, te tena attÈnaÑ sukhenti pÊÓenti,
mÈtÈpitaro sukhenti pÊÓenti, puttadÈraÑ sukhenti pÊÓenti, mittÈmacce
sukhenti pÊÓenti, samaÓabrÈhmaÓesu uddhaggikaÑ dakkhiÓaÑ patiÔÔhapenti
sovaggikaÑ sukhavipÈkaÑ saggasaÑvattanikaÑ. SakkÈ nu kho bho Kassapa
evameva diÔÔheva dhamme sandiÔÔhikaÑ sÈmaÒÒaphalaÑ paÒÒapetun”ti.
166. EvaÑ vutte bhante P|raÓo Kassapo maÑ etadavoca “karoto kho
mahÈrÈja kÈrayato, chindato chedÈpayato, pacato pÈcÈpayato, socayato
socÈpayato, kilamato kilamÈpayato, phandato phandÈpayato,
pÈÓamatipÈtÈpayato, adinnaÑ Èdiyato, sandhiÑ chindato, nillopaÑ harato,
ekÈgÈrikaÑ karoto, paripanthe tiÔÔhato, paradÈraÑ gacchato, musÈ bhaÓato,
karoto na karÊyati pÈpaÑ. Khurapariyantena cepi cakkena yo imissÈ
pathaviyÈ pÈÓe ekaÑ maÑsakhalaÑ ekaÑ maÑsapuÒjaÑ kareyya, natthi
tatonidÈnaÑ pÈpaÑ, natthi pÈpassa Ègamo. DakkhiÓaÒcepi Ga~gÈya tÊraÑ
gaccheyya hananto ghÈtento chindanto chedÈpento pacanto pÈcÈpento, natthi
tatonidÈnaÑ pÈpaÑ, natthi pÈpassa Ègamo. UttaraÒcepi Ga~gÈya tÊraÑ
gaccheyya dadanto dÈpento yajanto yajÈpento, natthi tatonidÈnaÑ puÒÒaÑ,
natthi puÒÒassa Ègamo. DÈnena damena saÑyamena saccavajjena natthi
puÒÒaÑ, natthi puÒÒassa Ègamo”ti. ItthaÑ kho me bhante P|raÓo Kassapo
sandiÔÔhikaÑ sÈmaÒÒaphalaÑ puÔÔho samÈno akiriyaÑ byÈkÈsi.
SeyyathÈpi bhante ambaÑ vÈ puÔÔho labujaÑ byÈkareyya, labujaÑ vÈ
puÔÔho ambaÑ byÈkareyya. Evameva kho me bhante P|raÓo Kassapo
sandiÔÔhikaÑ sÈmaÒÒaphalaÑ puÔÔho samÈno akiriyaÑ byÈkÈsi, tassa
mayhaÑ bhante etadahosi “kathaÑ hi nÈma mÈdiso samaÓaÑ vÈ
brÈhmaÓaÑ vÈ vijite vasantaÑ apasÈdetabbaÑ maÒÒeyyÈ”ti. So kho ahaÑ
bhante P|raÓassa Kassapassa bhÈsitaÑ neva abhinandiÑ nappaÔikkosiÑ,
anabhinanditvÈ
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apaÔikkositvÈ anattamano anattamanavÈcaÑ anicchÈretvÈ tameva vÈcaÑ
anuggaÓhanto anikkujjanto1 uÔÔhÈyÈsanÈ pakkamiÑ2.
MakkhaligosÈlavÈda
167. EkamidÈhaÑ bhante samayaÑ yena Makkhali GosÈlo
tenupasa~kamiÑ, upasa~kamitvÈ MakkhalinÈ GosÈlena saddhiÑ sammodiÑ,
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑ.
EkamantaÑ nisinno kho ahaÑ bhante MakkhaliÑ GosÈlaÑ etadavocaÑ
“yatthÈ nu kho imÈni bho GosÈla puthusippÈyatanÈni -pa-. SakkÈ nu kho bho
GosÈla evameva diÔÔheva dhamme sandiÔÔhikaÑ sÈmaÒÒaphalaÑ
paÒÒapetun”ti.
168. EvaÑ vutte bhante Makkhali GosÈlo maÑ etadavoca “natthi
mahÈrÈja hetu natthi paccayo sattÈnaÑ saÑkilesÈya, ahet|3 apaccayÈ sattÈ
saÑkilissanti. Natthi hetu natthi paccayo sattÈnaÑ visuddhiyÈ, ahet|
apaccayÈ sattÈ visujjhanti. Natthi attakÈre, natthi parakÈre, natthi purisakÈre,
natthi balaÑ, natthi vÊriyaÑ, natthi purisathÈmo, natthi purisaparakkamo,
sabbe sattÈ sabbe pÈÓÈ sabbe bh|tÈ sabbe jÊvÈ avasÈ abalÈ avÊriyÈ
niyatisaÑgatibhÈvapariÓatÈ chasvevÈbhijÈtÊsu sukhadukkhaÑ4
paÔisaÑvedenti, cuddasa kho panimÈni yonipamukhasatasahassÈni saÔÔhi ca
satÈni cha ca satÈni paÒca ca kammuno satÈni paÒca ca kammÈni tÊÓi ca
kammÈni kamme ca aÉÉhakamme ca dvaÔÔhipaÔipadÈ dvaÔÔhantarakappÈ
chaÄÈbhijÈtiyo aÔÔha purisabh|miyo ek|napaÒÒÈsa ÈjÊvakasate ek|napaÒÒÈsa
paribbÈjakasate ek|napaÒÒÈsa nÈgÈvÈsasate vÊse indriyasate tiÑse nirayasate
chattiÑsa rajodhÈtuyo satta saÒÒÊgabbhÈ satta asaÒÒÊgabbhÈ satta
nigaÓÔhigabbhÈ satta devÈ satta mÈnusÈ satta pisÈcÈ satta sarÈ satta pavuÔÈ5
satta pavuÔasatÈni satta papÈtÈ satta papÈtasatÈni satta supinÈ satta
supinasatÈni cullÈsÊti mahÈkappino6 satasahassÈni, yÈni bÈle ca paÓÉite ca
sandhÈvitvÈ saÑsaritvÈ dukkhassantaÑ karissanti, tattha
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natthi ‘iminÈhaÑ sÊlena vÈ vatena vÈ tapena vÈ brahmacariyena vÈ
aparipakkaÑ vÈ kammaÑ paripÈcessÈmi, paripakkaÑ vÈ kammaÑ phussa
phussa byantiÑ karissÈmÊ’ti hevaÑ natthi. DoÓamite sukhadukkhe,
pariyantakate saÑsÈre natthi hÈyanavaÉÉhane, natthi ukkaÑsÈvakaÑse.
SeyyathÈpi nÈma suttaguÄe Khitte nibbeÔhiyamÈnameva paleti, evameva bÈle
ca paÓÉite ca sandhÈvitvÈ saÑsaritvÈ dukkhassantaÑ karissantÊ”ti.
169. ItthaÑ kho me bhante Makkhali GosÈlo sandiÔÔhikaÑ
sÈmaÒÒaphalaÑ puÔÔho samÈno saÑsÈrasuddhiÑ byÈkÈsi. SeyyathÈpi bhante
ambaÑ vÈ puÔÔho labujaÑ byakareyya, labujaÑ vÈ puÔÔho ambaÑ
byÈkareyya. Evameva kho me bhante Makkhali GosÈlo sandiÔÔhikaÑ
sÈmaÒÒaphalaÑ puÔÔho samÈno saÑsÈrasuddhiÑ byÈkÈsi. Tassa mayhaÑ
bhante etadahosi “kathaÑ hi nÈma mÈdiso samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ vijite
vasantaÑ apasÈdetabbaÑ maÒÒeyyÈ”ti. So kho ahaÑ bhante Makkhalissa
GosÈlassa bhÈsitaÑ neva abhinandiÑ nappaÔikkosiÑ, anabhinanditvÈ
appaÔikkositvÈ anattamano anattamanavÈcaÑ anicchÈretvÈ tameva vÈcaÑ
anuggaÓhanto anikkujjanto uÔÔhÈyÈsanÈ pakkamiÑ.
AjitakesakambalavÈda
170. EkamidÈhaÑ bhante samayaÑ yena Ajito Kesakambalo
tenupasa~kamiÑ, upasa~kamitvÈ Ajitena Kesakambalena saddhiÑ
sammodiÑ, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ
nisÊdiÑ, ekamantaÑ nisinno kho ahaÑ bhante AjitaÑ KesakambalaÑ
etadavocaÑ “yathÈ nu kho imÈni bho Ajita puthusippÈyatanÈni -pa-. SakkÈ
nu kho bho Ajita evameva diÔÔheva dhamme sandiÔÔhikaÑ sÈmaÒÒaphalaÑ
paÒÒapetun’ti.
171. EvaÑ vutte bhante Ajito Kesakambalo maÑ etadavoca “natthi
mahÈrÈja dinnaÑ, natthi yiÔÔhaÑ, natthi hutaÑ, natthi sukatadukkaÔÈnaÑ
kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko, natthi ayaÑ loko, natthi paro loko1, natthi mÈtÈ,
natthi pitÈ, natthi sattÈ opapÈtikÈ, natthi loke samaÓabrÈhmaÓÈ sammaggatÈ2
sammÈpaÔipannÈ, ye imaÒca lokaÑ paraÒca lokaÑ
______________________________________________________________
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sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedenti. CÈtumahÈbh|tiko ayaÑ puriso, yadÈ
kÈlaÑ karoti, pathavÊ pathavikÈyaÑ anupeti anupagacchati, Èpo ÈpokÈyaÑ
anupeti anupagacchati, tejo tejokÈyaÑ anupeti anupagacchati, vÈyo
vÈyokÈyaÑ anupeti anupagacchati, ÈkÈsaÑ indriyÈni sa~kamanti,
ÈsandipaÒcamÈ purisÈ mataÑ ÈdÈya gacchanti, yÈvÈÄÈhanÈ padÈni
paÒÒÈyanti, kÈpotakÈni aÔÔhÊni bhavanti, bhassantÈ Èhutiyo, dattupaÒÒattaÑ
yadidaÑ dÈnaÑ, tesaÑ tucchaÑ musÈ vilÈpo, ye keci atthikavÈdaÑ vadanti,
bÈle ca paÓÉite ca kÈyassa bhedÈ ucchijjanti vinassanti, na honti paraÑ
maraÓÈ”ti.
172. ItthaÑ kho me bhante Ajito Kesakambalo sandiÔÔhikaÑ
sÈmaÒÒaphalaÑ puÔÔho samÈno ucchedaÑ byÈkÈsi. SeyyathÈpi bhante
ambaÑ vÈ puÔÔho labujaÑ byÈkareyya, labujaÑ vÈ puÔÔho ambaÑ
byÈkareyya. Evameva kho me bhante Ajito Kesakambalo sandiÔÔhikaÑ
sÈmaÒÒaphalaÑ puÔÔho samÈno ucchedaÑ byÈkÈsi. Tassa mayhaÑ bhante
etadahosi “kathaÑ hi nÈma mÈdiso samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ vijite
vasantaÑ apasÈdetabbaÑ maÒÒeyyÈ”ti. So kho ahaÑ bhante Ajitassa
Kesakambalassa bhÈsitaÑ neva abhinandiÑ nappaÔikkosiÑ, anabhinanditvÈ
appaÔikkositvÈ anattamano anattamanavÈcaÑ anicchÈretvÈ tameva vÈcaÑ
anuggaÓhanto anikkujjanto uÔÔhÈyÈsanÈ pakkamiÑ.
PakudhakaccÈyanavÈda
173. EkamidÈhaÑ bhante samayaÑ yena Pakudho KaccÈyano
tenupasa~kamiÑ, upasa~kamitvÈ Pakudhena KaccÈyanena saddhiÑ
sammodiÑ, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ
nisÊdiÑ, ekamantaÑ nisinno kho ahaÑ bhante PakudhaÑ KaccÈyanaÑ
etadavocaÑ “yathÈ nu kho imÈni bho KaccÈyana puthusippÈyatanÈni -pa-.
SakkÈ nu kho bho KaccÈyana evameva diÔÔheva dhamme sandiÔÔhikaÑ
sÈmaÒÒaphalaÑ paÒÒapetun”ti.
174. EvaÑ vutte bhante Pakudho KaccÈyano maÑ etadavoca “sattime
mahÈrÈja kÈyÈ akaÔÈ akaÔavidhÈ animmitÈ animmÈtÈ vaÒjhÈ
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k|ÔaÔÔhÈ esikaÔÔhÈyiÔÔhitÈ, te na iÒjanti, na vipariÓÈmenti, na aÒÒamaÒÒaÑ
byÈbÈdhenti, nÈlaÑ aÒÒamaÒÒassa sukhÈya vÈ dukkhÈya vÈ sukhadukkhÈya
vÈ. Katame satta, pathavikÈyo, ÈpokÈyo, tejokÈyo, vÈyokÈyo, sukhe, dukkhe,
jÊve sattame. Ime satta kÈyÈ akaÔÈ akaÔavidhÈ animmitÈ animmÈtÈ vaÒjhÈ
k|ÔaÔÔhÈ esikaÔÔhÈyiÔÔhitÈ, te na iÒjanti, na vipariÓÈmenti, na aÒÒamaÒÒaÑ
byÈbÈdhenti, nÈlaÑ aÒÒamaÒÒassa sukhÈya vÈ dukkhÈya vÈ sukhadukkhÈya
vÈ. Tattha natthi hantÈ vÈ ghÈtetÈ vÈ, sotÈ vÈ sÈvetÈ vÈ, viÒÒÈtÈ vÈ viÒÒÈpetÈ
vÈ, yopi tiÓhena satthena sÊsaÑ chindati, na koci kiÒci1 jÊvitÈ voropeti,
sattannaÑ tveva2 kÈyÈnamantarena satthaÑ vivaramanupatatÊ”ti.
175. ItthaÑ kho me bhante Pakudho KaccÈyano sandiÔÔhikaÑ
sÈmaÒÒaphalaÑ puÔÔho samÈno aÒÒena aÒÒaÑ byÈkÈsi. SeyyathÈpi bhante
ambaÑ vÈ puÔÔho labujaÑ byÈkareyya, labujaÑ vÈ puÔÔho ambaÑ
byÈkareyya. Evameva kho me bhante Pakudho KaccÈyano sandiÔÔhikaÑ
sÈmaÒÒaphalaÑ puÔÔho samÈno aÒÒena aÒÒaÑ byÈkÈsi. Tassa mayhaÑ
bhante etadahosi “kathaÑ hi nÈma mÈdiso samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ vijite
vasantaÑ apasÈdetabbaÑ maÒÒeyyÈ”ti. So kho ahaÑ bhante Pakudhassa
KaccÈyanassa bhÈsitaÑ neva abhinandiÑ nappaÔikkosiÑ, anabhinanditvÈ
appaÔikkositvÈ anattamano anattamanavÈcaÑ anicchÈretvÈ tameva vÈcaÑ
anuggaÓhanto anikkujjanto uÔÔhÈyÈsanÈ pakkamiÑ.
NigaÓÔhanÈÔaputtavÈda
176. EkamidÈhaÑ bhante samayaÑ yena NigaÓÔho NÈÔaputto
tenupasa~kamiÑ, upasa~kamitvÈ NigaÓÔhena NÈÔaputtena saddhiÑ
sammodiÑ, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ
nisÊdiÑ, ekamantaÑ nisinno kho ahaÑ bhante NigaÓÔhaÑ NÈÔaputtaÑ
etadavocaÑ “yathÈ nu kho imÈni bho Aggivessana puthusippÈyatanÈni -pa-.
SakkÈ nu kho bho Aggivessana evameva diÔÔheva dhamme sandiÔÔhikaÑ
sÈmaÒÒaphalaÑ paÒÒapetun”ti.
______________________________________________________________
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177. EvaÑ vutte bhante NigaÓÔho NÈÔaputto maÑ etadavoca “idha
mahÈrÈja NigaÓÔho cÈtuyÈmasaÑvarasaÑvuto hoti. KathaÒca mahÈrÈja
NigaÓÔho cÈtuyÈmasaÑvarasaÑvuto hoti. Idha mahÈrÈja NigaÓÔho
sabbavÈrivÈrito ca hoti, sabbavÈriyutto ca, sabbavÈridhuto ca,
sabbavÈriphuÔo ca. EvaÑ kho mahÈrÈja NigaÓÔho cÈtuyÈmasaÑvarasaÑvuto
hoti, yato kho mahÈrÈja NigaÓÔho evaÑ cÈtuyÈmasaÑvarasaÑvuto hoti.
AyaÑ vuccati mahÈrÈja NigaÓÔho1 gatatto ca yatatto ca Ôhitatto cÈ”ti.
178. ItthaÑ kho me bhante NigaÓÔho NÈÔaputto sandiÔÔhikaÑ
sÈmaÒÒaphalaÑ puÔÔho samÈno cÈtuyÈmasaÑvaraÑ byÈkÈsi. SeyyathÈpi
bhante ambaÑ vÈ puÔÔho labujaÑ byÈkareyya, labujaÑ vÈ puÔÔho ambaÑ
byÈkareyya. Evameva kho me bhante NigaÓÔho NÈÔaputto sandiÔÔhikaÑ
sÈmaÒÒaphalaÑ puÔÔho samÈno cÈtuyÈmasaÑvaraÑ byÈkÈsi. Tassa mayhaÑ
bhante etadahosi “kathaÑ hi nÈma mÈdiso samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ vijite
vasantaÑ apasÈdetabbaÑ maÒÒeyyÈ”ti. So kho ahaÑ bhante NigaÓÔhassa
NÈÔaputtassa bhÈsitaÑ neva abhinandiÑ nappaÔikkosiÑ, anabhinanditvÈ
appaÔikkositvÈ anattamano anattamanavÈcaÑ anicchÈretvÈ tameva vÈcaÑ
anuggaÓhanto anikkujjanto uÔÔhÈyÈsanÈ pakkamiÑ.
SaÒcayabelaÔÔhaputtavÈda
179. EkamidÈhaÑ bhante samayaÑ yena SaÒcayo BelaÔÔhaputto
tenupasa~kamiÑ, upasa~kamitvÈ SaÒcayena BelaÔÔhaputtena saddhiÑ
sammodiÑ, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ
nisÊdiÑ, ekamantaÑ nisinno kho ahaÑ bhante SaÒcayaÑ BelaÔÔhaputtaÑ
etadavocaÑ “yathÈ nu kho imÈni bho SaÒcaya puthusippÈyatanÈni -pa-.
SakkÈ nu kho bho SaÒcaya evameva diÔÔheva dhamme sandiÔÔhikaÑ
sÈmaÒÒaphalaÑ paÒÒapetun”ti.
180. EvaÑ vutte bhante SaÒcayo BelaÔÔhaputto maÑ etadavoca “atthi
paro lokoti iti ce maÑ pucchasi, atthi paro lokoti iti ce me assa, atthi paro
lokoti iti te naÑ byÈkareyyaÑ, evantipi me no, tathÈtipi me no, aÒÒathÈtipi
me no, notipi
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me no, no notipi me no. Natthi paro loko -pa-. Atthi ca natthi ca paro loko
-pa-. Nevatthi na natthi paro loko -pa-. Atthi sattÈ opapÈtikÈ -pa-. Natthi
sattÈ opapÈtikÈ -pa-. Atthi ca natthi ca sattÈ opapÈtikÈ -pa-. Nevatthi na
natthi sattÈ opapÈtikÈ -pa-. Atthi sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ
vipÈko -pa-. Natthi sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko -pa-. Atthi
ca natthi ca sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko -pa-. Nevatthi na
natthi sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko -pa-. Hoti tathÈgato
paraÑ maraÓÈ -pa-. Na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ -pa-. Hoti ca na ca hoti
tathÈgato paraÑ maraÓÈ -pa-. Neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti
iti ce maÑ pucchasi, neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti iti ce me
assa, neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti iti te naÑ byÈkareyyaÑ,
evantipi me no, tathÈtipi me no, aÒÒathÈtipi me no, notipi me no, no notipi
me no”ti.
181. ItthaÑ kho me bhante SaÒcayo BelaÔÔhaputto sandiÔÔhikaÑ
sÈmaÒÒaphalaÑ puÔÔho samÈno vikkhepaÑ byÈkÈsi. SeyyathÈpi bhante
ambaÑ vÈ puÔÔho labujaÑ byÈkareyya, labujaÑ vÈ puÔÔho ambaÑ
byÈkareyya. Evameva kho me bhante SaÒcayo BelaÔÔhaputto sandiÔÔhikaÑ
sÈmaÒÒaphalaÑ puÔÔho samÈno vikkhepaÑ byÈkÈsi. Tassa mayhaÑ bhante
etadahosi “ayaÒca imesaÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ sabbabÈlo sabbam|Äho,
kathaÑ hi nÈma sandiÔÔhikaÑ sÈmaÒÒaphalaÑ puÔÔho samÈno vikkhepaÑ
byÈkarissatÊ”ti. Tassa mayhaÑ bhante etadahosi “kathaÑ hi nÈma mÈdiso
samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ vijite vasantaÑ apasÈdetabbaÑ maÒÒeyyÈ”ti. So
kho ahaÑ bhante SaÒcayassa BelaÔÔhaputtassa bhÈsitaÑ neva abhinandiÑ
nappaÔikkosiÑ, anabhinanditvÈ appaÔikkositvÈ anattamano anattamanavÈcaÑ
anicchÈretvÈ tameva vÈcaÑ anuggaÓhanto anikkujjanto uÔÔhÈyÈsanÈ
pakkamiÑ.
PaÔhamasandiÔÔhikasÈmaÒÒaphala
182. SohaÑ bhante Bhagavantampi pucchÈmi “yathÈ nu kho imÈni
bhante puthusippÈyatanÈni. SeyyathidaÑ, hatthÈrohÈ assÈrohÈ rathikÈ

56

SÊlakkhandhavaggapÈÄi

dhanuggahÈ celakÈ calakÈ piÓÉadÈyakÈ uggÈ rÈjaputtÈ pakkhandino
mahÈnÈgÈ s|rÈ cammayodhino dÈsikaputtÈ ÈÄÈrikÈ kappakÈ nhÈpakÈ s|dÈ
mÈlakÈrÈ rajakÈ pesakÈrÈ naÄakÈrÈ kumbhakÈrÈ gaÓakÈ muddikÈ, yÈni vÈ
panaÒÒÈnipi evaÑgatÈni puthusippÈyatanÈni, te diÔÔheva dhamme
sandiÔÔhikaÑ sippaphalaÑ upajÊvanti, te tena attÈnaÑ sukhenti pÊÓenti,
mÈtÈpitaro sukhenti pÊÓenti, puttadÈraÑ sukhenti pÊÓenti, mittÈmacce
sukhenti pÊÓenti, samaÓabrÈhmaÓesu uddhaggikaÑ dakkhiÓaÑ patiÔÔhapenti
sovaggikaÑ sukhavipÈkaÑ saggasaÑvattanikaÑ. SakkÈ nu kho bhante
evameva diÔÔheva dhamme sandiÔÔhikaÑ sÈmaÒÒaphalaÑ paÒÒapetun”ti.
183. SakkÈ mahÈrÈja, tena hi mahÈrÈja taÒÒevettha paÔipucchissÈmi,
yathÈ te khameyya, tathÈ taÑ byÈkareyyÈsi. TaÑ kiÑ maÒÒasi mahÈrÈja.
Idha te assa puriso dÈso kammakÈro1 pubbuÔÔhÈyÊ pacchÈnipÈtÊ
kiÑkÈrapaÔissÈvÊ manÈpacÈrÊ piyavÈdÊ mukhullokako2. Tassa evamassa
“acchariyaÑ vata bho abbhutaÑ vata bho puÒÒÈnaÑ gati puÒÒÈnaÑ vipÈko,
ayaÑ hi rÈjÈ MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto manusso, ahampi manusso,
ayaÑ hi rÈjÈ MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto paÒcahi kÈmaguÓehi
samappito sama~gÊbh|to paricÈreti devo maÒÒe, ahaÑ panamhissa dÈso
kammakÈro pubbuÔÔhÈyÊ pacchÈnipÈtÊ kiÑkÈrapaÔissÈvÊ manÈpacÈrÊ piyavÈdÊ
mukhullokako, so vatassÈhaÑ puÒÒÈni kareyyaÑ, yaÑn|nÈhaÑ
kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ
pabbajeyyan”ti. So aparena samayena kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni
vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajeyya, so evaÑ pabbajito
samÈno kÈyena saÑvuto vihareyya, vÈcÈya saÑvuto vihareyya, manasÈ
saÑvuto vihareyya, ghÈsacchÈdanaparamatÈya santuÔÔho, abhirato paviveke.
TaÑ ce te purisÈ evamÈroceyyuÑ “yagghe deva jÈneyyÈsi, yo te so puriso3
dÈso kammakÈro pubbuÔÔhÈyÊ pacchÈnipÈtÊ kiÑ kÈrapaÔissÈvÊ manÈpacÈrÊ
piyavÈdÊ mukhullokako, so deva kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni
acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito, so evaÑ
______________________________________________________________
1. Kammakaro (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
3. Yo te puriso (SÊ, Ka)
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pabbajito samÈno kÈyena saÑvuto viharati, vÈcÈya saÑvuto viharati,
manasÈ saÑvuto viharati, ghÈsacchÈdanaparamatÈya santuÔÔho, abhirato
paviveke”ti. Api nu tvaÑ evaÑ vadeyyÈsi “etu me bho so puriso, punadeva
hotu dÈso kammakÈro pubbuÔÔhÈyÊ pacchÈnipÈtÊ kiÑ kÈrapaÔissÈvÊ
manÈpacÈrÊ piyavÈdÊ mukhullokako”ti.
184. NohetaÑ bhante, atha kho naÑ mayameva abhivÈdeyyÈmapi
paccuÔÔheyyÈmapi Èsanenapi nimanteyyÈma abhinimanteyyÈmapi naÑ
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrehi,
dhammikampissa rakkhÈvaraÓaguttiÑ saÑvidaheyyÈmÈti.
185. TaÑ kiÑ maÒÒasi mahÈrÈja. Yadi evaÑ sante hoti vÈ sandiÔÔhikaÑ
sÈmaÒÒaphalaÑ no vÈti. AddhÈ kho bhante evaÑ sante hoti sandiÔÔhikaÑ
sÈmaÒÒaphalanti. IdaÑ kho te mahÈrÈja mayÈ paÔhamaÑ diÔÔheva dhamme
sandiÔÔhikaÑ sÈmaÒÒaphalaÑ paÒÒattanti.
DutiyasandiÔÔhikasÈmaÒÒaphala
186. SakkÈ pana bhante aÒÒampi evameva diÔÔheva dhamme
sandiÔÔhikaÑ sÈmaÒÒaphalaÑ paÒÒapetunti. SakkÈ mahÈrÈja, tena hi
mahÈrÈja taÒÒevettha paÔipucchissÈmi, yathÈ te khameyya, tathÈ naÑ
byÈkareyyÈsi. TaÑ kiÑ maÒÒasi mahÈrÈja. Idha te assa puriso kassako
gahapatiko karakÈrako rÈsivaÉÉhako. Tassa evamassa “acchariyaÑ vata bho
abbhutaÑ vata bho puÒÒÈnaÑ gati puÒÒÈnaÑ vipÈko, ayaÑ hi rÈjÈ MÈgadho
AjÈtasattu Vedehiputto manusso, ahampi manusso, ayaÑ hi rÈjÈ MÈgadho
AjÈtasattu Vedehiputto paÒcahi kÈmaguÓehi samappito sama~gÊbh|to
paricÈreti devo maÒÒe, ahaÑ panamhissa kassako gahapatiko karakÈrako
rÈsivaÉÉhako, so vatassÈhaÑ puÒÒÈni kareyyaÑ, yaÑn|nÈhaÑ kesamassuÑ
ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vattÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajeyyan”ti.
So aparena samayena appaÑ vÈ bhogakkhandhaÑ pahÈya mahantaÑ vÈ
bhogakkhandhaÑ pahÈya appaÑ vÈ ÒÈtiparivaÔÔaÑ pahÈya mahantaÑ vÈ
ÒÈtiparivaÔÔaÑ pahÈya kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ
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agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajeyya, so evaÑ pabbajito samÈno kÈyena
saÑvuto vihareyya, vÈcÈya saÑvuto vihareyya, manasÈ saÑvuto vihareyya,
ghÈsacchÈdanaparamatÈya santuÔÔho, abhirato paviveke. TaÑ ce te purisÈ
evamÈroceyyuÑ “yagghe deva jÈneyyÈsi, yo te so puriso1 kassako
gahapatiko karakÈrako rÈsivaÉÉhako, so deva kesamassuÑ ohÈretvÈ
kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito, so evaÑ
pabbajito samÈno kÈyena saÑvuto viharati, vÈcÈya saÑvuto viharati,
manasÈ saÑvuto viharati, ghÈsacchÈdanaparamatÈya santuÔÔho, abhirato
paviveke”ti. Api nu tvaÑ evaÑ vadeyyÈsi “etu me bho so puriso, punadeva
hotu kassako gahapatiko karakÈrako rÈsivaÉÉhako”ti.
187. NohetaÑ bhante, atha kho naÑ mayameva abhivÈdeyyÈmapi
paccuÔÔheyyÈmapi Èsanenapi nimanteyyÈma abhinimanteyyÈmapi naÑ
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrehi,
dhammikampissa rakkhÈvaraÓÈguttiÑ saÑvidaheyyÈmÈti.
188. TaÑ kiÑ maÒÒasi mahÈrÈja. Yadi evaÑ sante hoti vÈ sandiÔÔhikaÑ
sÈmaÒÒaphalaÑ no vÈti. AddhÈ kho bhante evaÑ sante hoti sandiÔÔhikaÑ
sÈmaÒÒaphalanti. IdaÑ kho te mahÈrÈja mayÈ dutiyaÑ diÔÔheva dhamme
sandiÔÔhikaÑ sÈmaÒÒaphalaÑ paÒÒattanti.
PaÓÊtatarasÈmaÒÒaphala
189. SakkÈ pana bhante aÒÒampi diÔÔheva dhamme sandiÔÔhikaÑ
sÈmaÒÒaphalaÑ paÒÒapetuÑ imehi sandiÔÔhikehi sÈmaÒÒaphalehi
abhikkantataraÒca paÓÊtataraÒcÈti. SakkÈ mahÈrÈja, tena hi mahÈrÈja suÓohi
sÈdhukaÑ manasi karohi bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho rÈjÈ MÈgadho
AjÈtasattu Vedehiputto Bhagavato paccassosi.
190. BhagavÈ etadavoca, idha mahÈrÈja TathÈgato loke uppajjati
ArahaÑ SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro
purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ, so
______________________________________________________________
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imaÑ lokaÑ sadevakaÑ samÈrakaÑ sabrahmakaÑ sassamaÓabrÈhmaÓiÑ
pajaÑ sadevamanussaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedeti, so dhammaÑ
deseti ÈdikalyÈÓaÑ majjhekalyÈÓaÑ pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ
sabyaÒjanaÑ kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ pakÈseti.
191. TaÑ dhammaÑ suÓÈti gahapati vÈ gahapatiputto vÈ aÒÒatarasmiÑ
vÈ kule paccÈjÈto, so taÑ dhammaÑ sutvÈ TathÈgate saddhaÑ paÔilabhati,
so tena saddhÈpaÔilÈbhena samannÈgato iti paÔisaÒcikkhati ‘sambÈdho
gharÈvÈso rajopatho, abbhokÈso pabbajjÈ, nayidaÑ sukaraÑ agÈraÑ
ajjhÈvasatÈ ekantaparipuÓÓaÑ ekantaparisuddhaÑ sa~khalikhitaÑ
brahmacariyaÑ carituÑ, yaÑn|nÈhaÑ kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni
vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajeyyan’ti.
192. So aparena samayena appaÑ vÈ bhogakkhandhaÑ pahÈya
mahantaÑ vÈ bhogakkhandhaÑ pahÈya appaÑ vÈ ÒÈtiparivaÔÔaÑ pahÈya
mahantaÑ vÈ ÒÈtiparivaÔÔaÑ pahÈya kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni
acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajati.
193. So evaÑ pabbajito samÈno pÈtimokkhasaÑvarasaÑvuto viharati
ÈcÈragocarasampanno, aÓumattesu vajjesu bhayadassÈvÊ, samÈdÈya sikkhati
sikkhÈpadesu, kÈyakammavacÊkammena samannÈgato kusalena,
parisuddhÈjÊvo sÊlasampanno, indriyesu guttadvÈro1 satisampajaÒÒena
samannÈgato santuÔÔho.
C|ÄasÊla
194. KathaÒca mahÈrÈja bhikkhu sÊlasampanno hoti. Idha mahÈrÈja
bhikkhu pÈÓÈtipÈtaÑ pahÈya pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti nihitadaÓÉo
nihitasattho lajjÊ dayÈpanno, sabbapÈÓabh|tahitÈnukampÊ viharati. Idampissa
hoti sÊlasmiÑ.
______________________________________________________________
1. GuttadvÈro, bhojane mattaÒÒ| (Ka)
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AdinnÈdÈnaÑ pahÈya adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti dinnÈdÈyÊ

dinnapÈÔika~khÊ, athenena sucibh|tena attanÈ viharati. Idampissa hoti
sÊlasmiÑ.
AbrahmacariyaÑ pahÈya brahmacÈrÊ hoti ÈrÈcÈrÊ virato methunÈ
gÈmadhammÈ. Idampissa hoti sÊlasmiÑ.
MusÈvÈdaÑ pahÈya musÈvÈdÈ paÔivirato hoti saccavÈdÊ saccasandho
theto paccayiko avisaÑvÈdako lokassa. Idampissa hoti sÊlasmiÑ.
PisuÓaÑ vÈcaÑ pahÈya pisuÓÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, ito sutvÈ na
amutra akkhÈtÈ imesaÑ bhedÈya, amutra vÈ sutvÈ na imesaÑ akkhÈtÈ
am|saÑ bhedÈya, iti bhinnÈnaÑ vÈ sandhÈtÈ, sahitÈnaÑ vÈ anuppadÈtÈ,
samaggÈrÈmo samaggarato samagganandÊ samaggakaraÓiÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ
hoti. Idampissa hoti sÊlasmiÑ.
PharusaÑ vÈcaÑ pahÈya pharusÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, yÈ sÈ vÈcÈ
nelÈ kaÓÓasukhÈ pemanÊyÈ hadaya~gamÈ porÊ bahujanakantÈ
bahujanamanÈpÈ, tathÈr|piÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ hoti. Idampissa hoti sÊlasmiÑ.
SamphappalÈpaÑ pahÈya samphappalÈpÈ paÔivirato hoti kÈlavÈdÊ
bh|tavÈdÊ atthavÈdÊ dhammavÈdÊ vinayavÈdÊ, nidhÈnavatiÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ
hoti kÈlena sÈpadesaÑ pariyantavatiÑ atthasaÒhitaÑ. Idampissa hoti
sÊlasmiÑ.
BÊjagÈmabh|tagÈmasamÈrambhÈ paÔivirato hoti -pa-. Ekabhattiko hoti
ratt|parato virato vikÈlabhojanÈ. NaccagÊtavÈditavis|kadassanÈ paÔivirato
hoti. MÈlÈgandhavilepanadhÈraÓamaÓÉanavibh|sanaÔÔhÈnÈ paÔivirato hoti.
UccÈsayanamahÈsayanÈ paÔivirato hoti. JÈtar|parajatapaÔiggahaÓÈ paÔivirato
hoti. ŒmakadhaÒÒapaÔiggahaÓÈ paÔivirato hoti. ŒmakamaÑsapaÔiggahaÓÈ
paÔivirato hoti. ItthikumÈrikapaÔiggahaÓÈ paÔivirato hoti.
DÈsidÈsapaÔiggahaÓÈ paÔivirato hoti. AjeÄakapaÔiggahaÓÈ paÔivirato hoti.
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KukkuÔas|karapaÔiggahaÓÈ paÔivirato hoti. HatthigavassavaÄavapaÔiggahaÓÈ
paÔivirato hoti. KhettavatthupaÔiggahaÓÈ paÔivirato hoti.
D|teyyapahiÓagamanÈnuyogÈ paÔivirato hoti. KayavikkayÈ paÔivirato hoti.
TulÈk|ÔakaÑsak|ÔamÈnak|ÔÈ paÔivirato hoti.
UkkoÔanavaÒcananikatisÈciyogÈ paÔivirato hoti.
ChedanavadhabandhanaviparÈmosa-ÈlopasahasÈkÈrÈ paÔivirato hoti.
Idampissa hoti sÊlasmiÑ.
C|ÄasÊlaÑ niÔÔhitaÑ.
____
MajjhimasÊla
195. YathÈ vÈ paneke bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ saddhÈdeyyÈni
bhojanÈni bhuÒjitvÈ te evar|paÑ bÊjagÈmabh|tagÈmasamÈrambhaÑ
anuyuttÈ viharanti. SeyyathidaÑ, m|labÊjaÑ khandhabÊjaÑ phaÄubÊjaÑ
aggabÊjaÑ bÊjabÊjameva paÒcamaÑ, iti evar|pÈ
bÊjagÈmabh|tagÈmasamÈrambhÈ paÔivirato hoti. Idampissa hoti sÊlasmiÑ.
196. YathÈ vÈ paneke bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ saddhÈdeyyÈni
bhojanÈni bhuÒjitvÈ te evar|paÑ sannidhikÈraparibhogaÑ anuyuttÈ
viharanti. SeyyathidaÑ, annasannidhiÑ pÈnasannidhiÑ vatthasannidhiÑ
yÈnasannidhiÑ sayanasannidhiÑ gandhasannidhiÑ ÈmisasannidhiÑ iti vÈ, iti
evar|pÈ sannidhikÈraparibhogÈ paÔivirato hoti. Idampissa hoti sÊlasmiÑ.
197. YathÈ vÈ paneke bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ saddhÈdeyyÈni
bhojanÈni bhuÒjitvÈ te evar|paÑ vis|kadassanaÑ anuyuttÈ viharanti.
SeyyathidaÑ, naccaÑ gÊtaÑ vÈditaÑ pekkhaÑ akkhÈnaÑ pÈÓissaraÑ
vetÈÄaÑ kumbhath|ÓaÑ sobhanakaÑ caÓÉÈlaÑ vaÑsaÑ dhovanaÑ
hatthiyuddhaÑ assayuddhaÑ mahiÑsayuddhaÑ usabhayuddhaÑ
ajayuddhaÑ meÓÉayuddhaÑ kukkuÔayuddhaÑ vaÔÔakayuddhaÑ
daÓÉayuddhaÑ muÔÔhiyuddhaÑ nibbuddhaÑ uyyodhikaÑ balaggaÑ
senÈby|haÑ anÊkadassanaÑ iti vÈ, iti evar|pÈ vis|kadassanÈ paÔivirato hoti.
Idampissa hoti sÊlasmiÑ.
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198. YathÈ vÈ paneke bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ saddhÈdeyyÈni
bhojanÈni bhuÒjitvÈ te evar|paÑ j|tappamÈdaÔÔhÈnÈnuyogaÑ anuyuttÈ
viharanti. SeyyathidaÑ, aÔÔhapadaÑ dasapadaÑ ÈkÈsaÑ parihÈrapathaÑ
santikaÑ khalikaÑ ghaÔikaÑ salÈkahatthaÑ akkhaÑ pa~gacÊraÑ va~kakaÑ
mokkhacikaÑ ci~gulikaÑ pattÈÄhakaÑ rathakaÑ dhanukaÑ akkharikaÑ
manesikaÑ yathÈvajjaÑ iti vÈ, iti evar|pÈ j|tappamÈdaÔÔhÈnÈnuyogÈ
paÔivirato hoti. Idampissa hoti sÊlasmiÑ.
199. YathÈ vÈ paneke bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ saddhÈdeyyÈni
bhojanÈni bhuÒjitvÈ te evar|paÑ uccÈsayanamahÈsayanaÑ anuyuttÈ
viharanti. SeyyathidaÑ, ÈsandiÑ palla~kaÑ gonakaÑ cittakaÑ paÔikaÑ
paÔalikaÑ t|likaÑ vikatikaÑ uddalomiÑ ekantalomiÑ kaÔÔissaÑ koseyyaÑ
kuttakaÑ hatthattharaÑ assattharaÑ rathattharaÑ ajinappaveÓiÑ
kadalimigapavarapaccattharaÓaÑ sa-uttaracchadaÑ
ubhatolohitak|padhÈnaÑ iti vÈ, iti evar|pÈ uccÈsayanamahÈsayanÈ
paÔivirato hoti. Idampissa hoti sÊlasmiÑ.
200. YathÈ vÈ paneke bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ saddhÈdeyyÈni
bhojanÈni bhuÒjitvÈ te evar|paÑ maÓÉanavibh|sanaÔÔhÈnÈnuyogaÑ anuyuttÈ
viharanti. SeyyathidaÑ, ucchÈdanaÑ parimaddanaÑ nhÈpanaÑ sambÈhanaÑ
ÈdÈsaÑ aÒjanaÑ mÈlÈgandhavilepanaÑ mukhacuÓÓaÑ mukhalepanaÑ
hatthabandhaÑ sikhÈbandhaÑ daÓÉaÑ nÈÄikaÑ asiÑ1 chattaÑ citrupÈhanaÑ
uÓhÊsaÑ maÓiÑ vÈlabÊjaniÑ odÈtÈni vatthÈni dÊghadasÈni iti vÈ, iti evar|pÈ
maÓÉanavibh|sanaÔÔhÈnÈnuyogÈ paÔivirato hoti. Idampissa hoti sÊlasmiÑ.
201. YathÈ vÈ paneke bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ saddhÈdeyyÈni
bhojanÈni bhuÒjitvÈ te evar|paÑ tiracchÈnakathaÑ anuyuttÈ viharanti.
SeyyathidaÑ, rÈjakathaÑ corakathaÑ mahÈmattakathaÑ senÈkathaÑ
bhayakathaÑ yuddhakathaÑ annakathaÑ pÈnakathaÑ vatthakathaÑ
sayanakathaÑ mÈlÈkathaÑ gandhakathaÑ ÒÈtikathaÑ yÈnakathaÑ
gÈmakathaÑ nigamakathaÑ nagarakathaÑ janapadakathaÑ itthikathaÑ2
s|rakathaÑ visikhÈkathaÑ kumbhaÔÔhÈnakathaÑ pubbapetakathaÑ
nÈnattakathaÑ
______________________________________________________________
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lokakkhÈyikaÑ samuddakkhÈyikaÑ itibhavÈbhavakathaÑ iti vÈ, iti
evar|pÈya tiracchÈnakathÈya paÔivirato hoti. Idampissa hoti sÊlasmiÑ.
202. YathÈ vÈ paneke bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ saddhÈdeyyÈni
bhojanÈni bhuÒjitvÈ te evar|paÑ viggÈhikakathaÑ anuyuttÈ viharanti.
SeyyathidaÑ, na tvaÑ imaÑ dhammavinayaÑ ÈjÈnÈsi, ahaÑ imaÑ
dhammavinayaÑ ÈjÈnÈmi, kiÑ tvaÑ imaÑ dhammavinayaÑ ÈjÈnissasi,
micchÈ paÔipanno tvamasi, ahamasmi sammÈ paÔipanno, sahitaÑ me,
asahitaÑ te, pure vacanÊyaÑ pacchÈ avaca, pacchÈ vacanÊyaÑ pure avaca,
adhiciÓÓaÑ te viparÈvattaÑ, Èropito te vÈdo, niggahito tvamasi, cara
vÈdappamokkhÈya, nibbeÔhehi vÈ sace pahosÊti iti vÈ, iti evar|pÈya
viggÈhikakathÈya paÔivirato hoti. Idampissa hoti sÊlasmiÑ.
203. YathÈ vÈ paneke bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ saddhÈdeyyÈni
bhojanÈni bhuÒjitvÈ te evar|paÑ d|teyyapahiÓagamanÈnuyogaÑ anuyuttÈ
viharanti. SeyyathidaÑ, raÒÒaÑ, rÈjamahÈmattÈnaÑ, khattiyÈnaÑ,
brÈhmaÓÈnaÑ, gahapatikÈnaÑ, kumÈrÈnaÑ “idha gaccha, amutrÈgaccha,
idaÑ hara, amutra idaÑ ÈharÈ”ti iti vÈ, iti evar|pÈ
d|teyyapahiÓagamanÈnuyogÈ paÔivirato hoti. Idampissa hoti sÊlasmiÑ.
204. YathÈ vÈ paneke bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ saddhÈdeyyÈni
bhojanÈni bhuÒjitvÈ te kuhakÈ ca honti lapakÈ ca nemittikÈ ca nippesikÈ ca
lÈbhena lÈbhaÑ nijigÊsitÈro ca, iti evar|pÈ kuhanalapanÈ paÔivirato hoti.
Idampissa hoti sÊlasmiÑ.
MajjhimasÊlaÑ niÔÔhitaÑ.
_____
MahÈsÊla
205. YathÈ vÈ paneke bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ saddhÈdeyyÈni
bhojanÈni bhuÒjitvÈ te evar|pÈya tiracchÈnavijjÈya micchÈjÊvena jÊvitaÑ
kappenti. SeyyathidaÑ, a~gaÑ nimittaÑ uppÈtaÑ supinaÑ lakkhaÓaÑ
m|sikacchinnaÑ aggihomaÑ dabbihomaÑ thusahomaÑ kaÓahomaÑ
taÓÉulahomaÑ sappihomaÑ
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telahomaÑ mukhahomaÑ lohitahomaÑ a~gavijjÈ vatthuvijjÈ khattavijjÈ
sivavijjÈ bh|tavijjÈ bh|rivijjÈ ahivijjÈ visavijjÈ vicchikavijjÈ m|sikavijjÈ
sakuÓavijjÈ vÈyasavijjÈ pakkajjhÈnaÑ saraparittÈÓaÑ migacakkaÑ iti vÈ, iti
evar|pÈya tiracchÈnavijjÈya micchÈjÊvÈ paÔivirato hoti. Idampissa hoti
sÊlasmiÑ.
206. YathÈ vÈ paneke bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ saddhÈdeyyÈni
bhojanÈni bhuÒjitvÈ te evar|pÈya tiracchÈnavijjÈya micchÈjÊvena jÊvitaÑ
kappenti. SeyyathidaÑ, maÓilakkhaÓaÑ vatthalakkhaÓaÑ daÓÉalakkhaÓaÑ
satthalakkhaÓaÑ asilakkhaÓaÑ usulakkhaÓaÑ dhanulakkhaÓaÑ
ÈvudhalakkhaÓaÑ itthilakkhaÓaÑ purisalakkhaÓaÑ kumÈralakkhaÓaÑ
kumÈrilakkhaÓaÑ dÈsalakkhaÓaÑ dÈsilakkhaÓaÑ hatthilakkhaÓaÑ
assalakkhaÓaÑ mahiÑsalakkhaÓaÑ usabhalakkhaÓaÑ golakkhaÓaÑ
ajalakkhaÓaÑ meÓÉalakkhaÓaÑ kukkuÔalakkhaÓaÑ vaÔÔakalakkhaÓaÑ
godhÈlakkhaÓaÑ kaÓÓikalakkhaÓaÑ kacchapalakkhaÓaÑ migalakkhaÓaÑ iti
vÈ, iti evar|pÈya tiracchÈnavijjÈya micchÈjÊvÈ paÔivirato hoti. Idampissa hoti
sÊlasmiÑ.
207. YathÈ vÈ paneke bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ saddhÈdeyyÈni
bhojanÈni bhuÒjitvÈ te evar|pÈya tiracchÈnavijjÈya micchÈjÊvena jÊvitaÑ
kappenti. SeyyathidaÑ, raÒÒaÑ niyyÈnaÑ bhavissati, raÒÒaÑ aniyyÈnaÑ
bhavissati, abbhantarÈnaÑ raÒÒaÑ upayÈnaÑ bhavissati, bÈhirÈnaÑ raÒÒaÑ
apayÈnaÑ bhavissati, bÈhirÈnaÑ raÒÒaÑ upayÈnaÑ bhavissati,
abbhantarÈnaÑ raÒÒaÑ apayÈnaÑ bhavissati, abbhantarÈnaÑ raÒÒaÑ jayo
bhavissati, bÈhirÈnaÑ raÒÒaÑ parÈjayo bhavissati, bÈhirÈnaÑ raÒÒaÑ jayo
bhavissati, abbhantarÈnaÑ raÒÒaÑ parÈjayo bhavissati, iti imassa jayo
bhavissati, imassa parÈjayo bhavissati iti vÈ, iti evar|pÈya tiracchÈnavijjÈya
micchÈjÊvÈ paÔivirato hoti. Idampissa hoti sÊlasmiÑ.
208. YathÈ vÈ paneke bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ saddhÈdeyyÈni
bhojanÈni bhuÒjitvÈ te evar|pÈya tiracchÈnavijjÈya micchÈjÊvena jÊvitaÑ
kappenti. SeyyathidaÑ, candaggÈho bhavissati, s|riyaggÈho bhavissati,
nakkhattaggÈho bhavissati, candimas|riyÈnaÑ pathagamanaÑ bhavissati,
candimas|riyÈnaÑ uppathagamanaÑ bhavissati, nakkhattÈnaÑ
pathagamanaÑ bhavissati, nakkhattÈnaÑ uppathagamanaÑ
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bhavissati, ukkÈpÈto bhavissati, disÈÉÈho bhavissati, bh|micÈlo bhavissati,
devadudrabhi bhavissati, candimas|riyanakkhattÈnaÑ uggamanaÑ
ogamanaÑ saÑkilesaÑ vodÈnaÑ bhavissati, evaÑvipÈko candaggÈho
bhavissati, evaÑvipÈko s|riyaggÈho bhavissati, evaÑvipÈko nakkhattaggÈho
bhavissati, evaÑvipÈkaÑ candimas|riyÈnaÑ pathagamanaÑ bhavissati,
evaÑvipÈkaÑ candimas|riyÈnaÑ uppathagamanaÑ bhavissati,
evaÑvipÈkaÑ nakkhattÈnaÑ pathagamanaÑ bhavissati, evaÑvipÈkaÑ
nakkhattÈnaÑ uppathagamanaÑ bhavissati, evaÑvipÈko ukkÈpÈto
bhavissati, evaÑvipÈko disÈÉÈho bhavissati, evaÑvipÈko bh|micÈlo
bhavissati, evaÑvipÈko devadudrabhi bhavissati, evaÑvipÈkaÑ
candimas|riyanakkhattÈnaÑ uggamanaÑ ogamanaÑ saÑkilesaÑ vodÈnaÑ
bhavissati iti vÈ, iti evar|pÈya tiracchÈnavijjÈya micchÈjÊvÈ paÔivirato hoti.
Idampissa hoti sÊlasmiÑ.
209. YathÈ vÈ paneke bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ saddhÈdeyyÈni
bhojanÈni bhuÒjitvÈ te evar|pÈya tiracchÈnavijjÈya micchÈjÊvena jÊvitaÑ
kappenti. SeyyathidaÑ, suvuÔÔhikÈ bhavissati, dubbuÔÔhikÈ bhavissati,
subhikkhaÑ bhavissati, dubbhikkhaÑ bhavissati, khemaÑ bhavissati,
bhayaÑ bhavissati, rogo bhavissati, ÈrogyaÑ bhavissati, muddÈ, gaÓanÈ,
sa~khÈnaÑ, kÈveyyaÑ, lokÈyataÑ iti vÈ, iti evar|pÈya tiracchÈnavijjÈya
micchÈjÊvÈ paÔivirato hoti. Idampissa hoti sÊlasmiÑ.
210. YathÈ vÈ paneke bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ saddhÈdeyyÈni
bhojanÈni bhuÒjitvÈ te evar|pÈya tiracchÈnavijjÈya micchÈjÊvena jÊvitaÑ
kappenti. SeyyathidaÑ, ÈvÈhanaÑ vivÈhanaÑ saÑvaraÓaÑ vivaraÓaÑ
saÑkiraÓaÑ vikiraÓaÑ subhagakaraÓaÑ dubbhagakaraÓaÑ
viruddhagabbhakaraÓaÑ jivhÈnibandhanaÑ hanusaÑhananaÑ
hatthÈbhijappanaÑ hanujappanaÑ kaÓÓajappanaÑ ÈdÈsapaÒhaÑ
kumÈrikapaÒhaÑ devapaÒhaÑ ÈdiccupaÔÔhÈnaÑ mahatupaÔÔhÈnaÑ
abbhujjalanaÑ sirivhÈyanaÑ iti vÈ, iti evar|pÈya tiracchÈnavijjÈya
micchÈjÊvÈ paÔivirato hoti. Idampissa hoti sÊlasmiÑ.
211. YathÈ vÈ paneke bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ saddhÈdeyyÈni
bhojanÈni bhuÒjitvÈ te evar|pÈya tiracchÈnavijjÈya micchÈjÊvena jÊvitaÑ
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kappenti. SeyyathidaÑ, santikammaÑ paÓidhikammaÑ bh|takammaÑ
bh|rikammaÑ vassakammaÑ vossakammaÑ vatthukammaÑ
vatthuparikammaÑ ÈcamanaÑ nhÈpanaÑ juhanaÑ vamanaÑ virecanaÑ
uddhaÑvirecanaÑ adhovirecanaÑ sÊsavirecanaÑ kaÓÓatelaÑ nettatappanaÑ
natthukammaÑ aÒjanaÑ paccaÒjanaÑ sÈlÈkiyaÑ sallakattiyaÑ
dÈrakatikicchÈ, m|labhesajjÈnaÑ anuppadÈnaÑ, osadhÊnaÑ paÔimokkho iti
vÈ, iti evar|pÈya tiracchÈnavijjÈya micchÈjÊvÈ paÔivirato hoti. Idampissa hoti
sÊlasmiÑ.
212. Sa kho so mahÈrÈja bhikkhu evaÑ sÊlasampanno na kutoci bhayaÑ
samanupassati, yadidaÑ sÊlasaÑvarato. SeyyathÈpi mahÈrÈja rÈjÈ khattiyo
muddhÈbhisitto nihatapaccÈmitto na kutoci bhayaÑ samanupassati, yadidaÑ
paccatthikato. Evameva kho mahÈrÈja bhikkhu evaÑ sÊlasampanno na
kutoci bhayaÑ samanupassati, yadidaÑ sÊlasaÑvarato, so iminÈ ariyena
sÊlakkhandhena samannÈgato ajjhattaÑ anavajjasukhaÑ paÔisaÑvedeti.
EvaÑ kho mahÈrÈja bhikkhu sÊlasampanno hoti.
MahÈsÊlaÑ niÔÔhitaÑ.
_____
IndriyasaÑvara
213. KathaÒca mahÈrÈja bhikkhu indriyesu guttadvÈro hoti. Idha
mahÈrÈja bhikkhu cakkhunÈ r|paÑ disvÈ na nimittaggÈhÊ hoti
nÈnubyaÒjanaggÈhÊ, yatvÈdhikaraÓamenaÑ cakkhundriyaÑ asaÑvutaÑ
viharantaÑ abhijjhÈ domanassÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ anvÈssaveyyuÑ,
tassa saÑvarÈya paÔipajjati, rakkhati cakkhundriyaÑ, cakkhundriye
saÑvaraÑ Èpajjati, sotena saddaÑ sutvÈ -pa- ghÈnena gandhaÑ ghÈyitvÈ
-pa- jivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ -pa- kÈyena phoÔÔhabbaÑ phusitvÈ -pa- manasÈ
dhammaÑ viÒÒÈya na nimittaggÈhÊ hoti nÈnubyaÒjanaggÈhÊ,
yatvÈdhikaraÓamenaÑ manindriyaÑ asaÑvutaÑ viharantaÑ abhijjhÈ
domanassÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ anvÈssaveyyuÑ, tassa saÑvarÈya
paÔipajjati, rakkhati manindriyaÑ, manindriye saÑvaraÑ Èpajjati, so iminÈ
ariyena indriyasaÑvarena samannÈgato ajjhattaÑ abyÈsekasukhaÑ
paÔisaÑvedeti. EvaÑ kho mahÈrÈja bhikkhu indriyesu guttadvÈro hoti.
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SatisampajaÒÒa
214. KathaÒca mahÈrÈja bhikkhu satisampajaÒÒena samannÈgato hoti.
Idha mahÈrÈja bhikkhu abhikkante paÔikkante sampajÈnakÈrÊ hoti, Èlokite
vilokite sampajÈnakÈrÊ hoti, samiÒjite pasÈrite sampajÈnakÈrÊ hoti,
saÑghÈÔipattacÊvaradhÈraÓe sampajÈnakÈrÊ hoti, asite pÊte khÈyite sÈyite
sampajÈnakÈrÊ hoti, uccÈrapassÈvakamme sampajÈnakÈrÊ hoti, gate Ôhite
nisinne sutte jÈgarite bhÈsite tuÓhÊbhÈve sampajÈnakÈrÊ hoti. EvaÑ kho
mahÈrÈja bhikkhu satisampajaÒÒena samannÈgato hoti.
Santosa
215. KathaÒca mahÈrÈja bhikkhu santuÔÔho hoti. Idha mahÈrÈja bhikkhu
santuÔÔho hoti kÈyaparihÈrikena cÊvarena kucchiparihÈrikena piÓÉapÈtena, so
yena yeneva pakkamati, samÈdÈyeva pakkamati. SeyyathÈpi mahÈrÈja
pakkhÊ sakuÓo yena yeneva Éeti, sapattabhÈrova Éeti. Evameva kho
mahÈrÈja bhikkhu santuÔÔho hoti kÈyaparihÈrikena cÊvarena
kucchiparihÈrikena piÓÉapÈtena, so yena yeneva pakkamati, samÈdÈyeva
pakkamati. EvaÑ kho mahÈrÈja bhikkhu santuÔÔho hoti.
NÊvaraÓappahÈna
216. So iminÈ ca ariyena sÊlakkhandhena samannÈgato iminÈ ca ariyena
indriyasaÑvarena samannÈgato iminÈ ca ariyena satisampajaÒÒena
samannÈgato imÈya ca ariyÈya santuÔÔhiyÈ samannÈgato vivittaÑ senÈsanaÑ
bhajati araÒÒaÑ rukkham|laÑ pabbataÑ kandaraÑ giriguhaÑ susÈnaÑ
vanapatthaÑ abbhokÈsaÑ palÈlapuÒjaÑ. So pacchÈbhattaÑ
piÓÉapÈtappaÔikkanto nisÊdati palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ kÈyaÑ paÓidhÈya
parimukhaÑ satiÑ upaÔÔhapetvÈ.
217. So abhijjhaÑ loke pahÈya vigatÈbhijjhena cetasÈ viharati,
abhijjhÈya cittaÑ parisodheti. ByÈpÈdapadosaÑ pahÈya
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abyÈpannacitto viharati sabbapÈÓabh|tahitÈnukampÊ, byÈpÈdapadosÈ cittaÑ
parisodheti. ThinamiddhaÑ pahÈya vigatathinamiddho viharati ÈlokasaÒÒÊ
sato sampajÈno, thinamiddhÈ cittaÑ parisodheti. UddhaccakukkuccaÑ
pahÈya anuddhato viharati ajjhattaÑ v|pasantacitto, uddhaccakukkuccÈ
cittaÑ parisodheti. VicikicchaÑ pahÈya tiÓÓavicikiccho viharati
akathaÑkathÊ kusalesu dhammesu, vicikicchÈya cittaÑ parisodheti.
218. SeyyathÈpi mahÈrÈja puriso iÓaÑ ÈdÈya kammante payojeyya,
tassa te kammantÈ samijjheyyuÑ, so yÈni ca porÈÓÈni iÓam|lÈni, tÈni ca
byantiÑ kareyya1, siyÈ cassa uttariÑ avasiÔÔhaÑ dÈrabharaÓÈya. Tassa
evamassa “ahaÑ kho pubbe iÓaÑ ÈdÈya kammante payojesiÑ, tassa me te
kammantÈ samijjhiÑsu, sohaÑ yÈni ca porÈÓÈni iÓam|lÈni, tÈni ca byantiÑ
akÈsiÑ, atthi ca me uttariÑ avasiÔÔhaÑ dÈrabharaÓÈyÈ”ti. So tatonidÈnaÑ
labhetha pÈmojjaÑ, adhigaccheyya somanassaÑ.
219. SeyyathÈpi mahÈrÈja puriso ÈbÈdhiko assa dukkhito bÈÄhagilÈno,
bhattaÒcassa nacchÈdeyya, na cassa kÈye balamattÈ, so aparena samayena
tamhÈ ÈbÈdhÈ mucceyya, bhattaÒcassa chÈdeyya, siyÈ cassa kÈye balamattÈ.
Tassa evamassa “ahaÑ kho pubbe ÈbÈdhiko ahosiÑ dukkhito bÈÄhagilÈno,
bhattaÒca me nacchÈdesi, na ca me Èsi2 kÈye balamattÈ, somhi etarahi tamhÈ
ÈbÈdhÈ mutto, bhattaÒca me chÈdeti, atthi ca me kÈye balamattÈ”ti. So
tatonidÈnaÑ labhetha pÈmojjaÑ, adhigaccheyya somanassaÑ.
220. SeyyathÈpi mahÈrÈja puriso bandhanÈgÈre baddho assa, so aparena
samayena tamhÈ bandhanÈgÈrÈ mucceyya sotthinÈ abbhayena3, na cassa
kiÒci bhogÈnaÑ vayo. Tassa evamassa “ahaÑ kho pubbe bandhanÈgÈre
baddho ahosiÑ, somhi etarahi tamhÈ bandhanÈgÈrÈ
______________________________________________________________
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mutto sotthinÈ abbhayena, natthi ca me kiÒci bhogÈnaÑ vayo”ti. So
tatonidÈnaÑ labhetha pÈmojjaÑ, adhigaccheyya somanassaÑ.
221. SeyyathÈpi mahÈrÈja puriso dÈso assa anattÈdhÊno parÈdhÊno na
yenakÈmaÑgamo, so aparena samayena tamhÈ dÈsabyÈ mucceyya attÈdhÊno
aparÈdhÊno bhujisso yenakÈmaÑgamo. Tassa evamassa “ahaÑ kho pubbe
dÈso ahosiÑ anattÈdhÊno parÈdhÊno na yenakÈmaÑgamo, somhi etarahi
tamhÈ dÈsabyÈ mutto attÈdhÊno aparÈdhÊno bhujisso yenakÈmaÑgamo”ti. So
tatonidÈnaÑ labhetha pÈmojjaÑ, adhigaccheyya somanassaÑ.
222. SeyyathÈpi mahÈrÈja puriso sadhano sabhogo
kantÈraddhÈnamaggaÑ paÔipajjeyya dubbhikkhaÑ sappaÔibhayaÑ, so
aparena samayena taÑ kantÈraÑ nitthareyya, sotthinÈ gÈmantaÑ
anupÈpuÓeyya khemaÑ appaÔibhayaÑ. Tassa evamassa “ahaÑ kho pubbe
sadhano sabhogo kantÈraddhÈnamaggaÑ paÔipajjiÑ dubbhikkhaÑ
sappaÔibhayaÑ, somhi etarahi taÑ kantÈraÑ nitthiÓÓo, sotthinÈ gÈmantaÑ
anuppatto khemaÑ appaÔibhayan”ti, so tatonidÈnaÑ labhetha pÈmojjaÑ,
adhigaccheyya somanassaÑ.
223. Evameva kho mahÈrÈja bhikkhu yathÈ iÓaÑ yathÈ rogaÑ yathÈ
bandhanÈgÈraÑ yathÈ dÈsabyaÑ yathÈ kantÈraddhÈnamaggaÑ. EvaÑ ime
paÒca nÊvaraÓe appahÊne attani samanupassati.
224. SeyyathÈpi mahÈrÈja yathÈ ÈÓaÓyaÑ yathÈ ÈrogyaÑ yathÈ
bandhanÈmokkhaÑ yathÈ bhujissaÑ yathÈ khemantabh|miÑ. Evameva kho
mahÈrÈja bhikkhu ime paÒca nÊvaraÓe pahÊne attani samanupassati.
225. Tassime paÒca nÊvaraÓe pahÊne attani samanupassato pÈmojjaÑ
jÈyati, pamuditassa pÊti jÈyati, pÊtimanassa kÈyo passambhati,
passaddhakÈyo sukhaÑ vedeti, sukhino cittaÑ samÈdhiyati.
PaÔhamajhÈna
226. So vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ
savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, so
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imameva kÈyaÑ vivekajena pÊtisukhena abhisandeti parisandeti parip|reti
parippharati, nÈssa kiÒci sabbÈvato kÈyassa vivekajena pÊtisukhena
apphuÔaÑ hoti.
227. SeyyathÈpi mahÈrÈja dakkho nhÈpako vÈ nhÈpakantevÈsÊ vÈ
kaÑsathÈle nhÈnÊyacuÓÓÈni ÈkiritvÈ udakena paripphosakaÑ paripphosakaÑ
sanneyya, sÈyaÑ nhÈnÊyapiÓÉi snehÈnugatÈ snehaparetÈ santarabÈhirÈ phuÔÈ
snehena, na ca paggharaÓÊ. Evameva kho mahÈrÈja bhikkhu imameva kÈyaÑ
vivekajena pÊtisukhena abhisandeti parisandeti parip|reti parippharati, nÈssa
kiÒci sabbÈvato kÈyassa vivekajena pÊtisukhena apphuÔaÑ hoti. Idampi kho
mahÈrÈja sandiÔÔhikaÑ sÈmaÒÒaphalaÑ purimehi sandiÔÔhikehi
sÈmaÒÒaphalehi abhikkantataraÒca paÓÊtataraÒca.
DutiyajhÈna
228. Puna caparaÑ mahÈrÈja bhikkhu vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ
ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ avitakkaÑ avicÈraÑ
samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, so imameva
kÈyaÑ samÈdhijena pÊtisukhena abhisandeti parisandeti parip|reti
parippharati, nÈssa kiÒci sabbÈvato kÈyassa samÈdhijena pÊtisukhena
apphuÔaÑ hoti.
229. SeyyathÈpi mahÈrÈja udakarahado gambhÊro ubbhidodako1 tassa
nevassa puratthimÈya disÈya udakassa ÈyamukhaÑ, na dakkhiÓÈya disÈya
udakassa ÈyamukhaÑ, na pacchimÈya disÈya udakassa ÈyamukhaÑ, na
uttarÈya disÈya udakassa ÈyamukhaÑ, devo ca na kÈlenakÈlaÑ
sammÈdhÈraÑ anuppaveccheyya. Atha kho tamhÈva udakarahadÈ sÊtÈ
vÈridhÈrÈ ubbhijjitvÈ tameva udakarahadaÑ sÊtena vÈrinÈ abhisandeyya
parisandeyya parip|reyya paripphareyya, nÈssa kiÒci sabbÈvato
udakarahadassa sÊtena vÈrinÈ apphuÔaÑ assa. Evameva kho mahÈrÈja
bhikkhu imameva kÈyaÑ samÈdhijena pÊtisukhena abhisandeti parisandeti
parip|reti parippharati, nÈssa kiÒci sabbÈvato kÈyassa samÈdhijena
pÊtisukhena
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apphuÔaÑ hoti. Idampi kho mahÈrÈja sandiÔÔhikaÑ sÈmaÒÒaphalaÑ purimehi
sandiÔÔhikehi sÈmaÒÒaphalehi abhikkantaraÒca paÓÊtataraÒca.
TatiyajhÈna
230. Puna caparaÑ mahÈrÈja bhikkhu pÊtiyÈ ca virÈgÈ upekkhako ca
viharati sato sampajÈno, sukhaÒca kÈyena paÔisaÑvedeti, yaÑ taÑ ariyÈ
Ècikkhanti “upekkhako satimÈ sukhavihÈrÊ”ti, tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja
viharati, so imameva kÈyaÑ nippÊtikena sukhena abhisandeti parisandeti
parip|reti parippharati, nÈssa kiÒci sabbÈvato kÈyassa nippÊtikena sukhena
apphuÔaÑ hoti.
231. SeyyathÈpi mahÈrÈja uppaliniyaÑ vÈ paduminiyaÑ vÈ
puÓÉarÊkiniyaÑ vÈ appekaccÈni uppalÈni vÈ padumÈni vÈ puÓÉarÊkÈni vÈ
udake jÈtÈni udake saÑvaÉÉhÈni udakÈnuggatÈni antonimuggaposÊni, tÈni
yÈva caggÈ yÈva ca m|lÈ sÊtena vÈrinÈ abhisannÈni parisannÈni1 parip|rÈni
paripphuÔÈni2, nÈssa kiÒci sabbÈvataÑ uppalÈnaÑ vÈ padumÈnaÑ vÈ
puÓÉarÊkÈnaÑ vÈ sÊtena vÈrinÈ apphuÔaÑ assa. Evameva kho mahÈrÈja
bhikkhu imameva kÈyaÑ nippÊtikena sukhena abhisandeti parisandeti
parip|reti parippharati, nÈssa kiÒci sabbÈvato kÈyassa nippÊtikena sukhena
apphuÔaÑ hoti. Idampi kho mahÈrÈja sandiÔÔhikaÑ sÈmaÒÒaphalaÑ purimehi
sandiÔÔhikehi sÈmaÒÒaphalehi abhikkantataraÒca paÓÊtataraÒca.
CatutthajhÈna
232. Puna caparaÑ mahÈrÈja bhikkhu sukhassa ca pahÈnÈ dukkhassa ca
pahÈnÈ pubbeva somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ adukkhamasukhaÑ
upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, so
imameva kÈyaÑ parisuddhena cetasÈ pariyodÈtena pharitvÈ nisinno hoti,
nÈssa kiÒci sabbÈvato kÈyassa parisuddhena cetasÈ pariyodÈtena apphuÔaÑ
hoti.
______________________________________________________________
1. AbhisandÈni parisandÈni (Ka)

2. ParipphuÔÔhÈni (I)
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233. SeyyathÈpi mahÈrÈja puriso odÈtena vatthena sasÊsaÑ pÈrupitvÈ
nisinno assa, nÈssa kiÒci sabbÈvato kÈyassa odÈtena vatthena apphuÔaÑ assa.
Evameva kho mahÈrÈja bhikkhu imameva kÈyaÑ parisuddhena cetasÈ
pariyodÈtena pharitvÈ nisinno hoti, nÈssa kiÒci sabbÈvato kÈyassa
parisuddhena cetasÈ pariyodÈtena apphuÔaÑ hoti. Idampi kho mahÈrÈja
sandiÔÔhikaÑ sÈmaÒÒaphalaÑ purimehi sandiÔÔhikehi sÈmaÒÒaphalehi
abhikkantataraÒca paÓÊtataraÒca.
VipassanÈÒÈÓa (1)
234. So1 evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe
vigat|pakkilese mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte ÒÈÓadassanÈya
cittaÑ abhinÊharati abhininnÈmeti, so evaÑ pajÈnÈti “ayaÑ kho me kÈyo
r|pÊ cÈtumahÈbh|tiko mÈtÈpettikasambhavo odanakummÈs|pacayo
aniccucchÈdanaparimaddanabhedanaviddhaÑsanadhammo, idaÒca pana me
viÒÒÈÓaÑ ettha sitaÑ ettha paÔibaddhan”ti.
235. SeyyathÈpi mahÈrÈja maÓi veÄuriyo subho jÈtimÈ aÔÔhaÑso
suparikammakato accho vippasanno anÈvilo sabbÈkÈrasampanno, tatrÈssa
suttaÑ ÈvutaÑ nÊlaÑ vÈ pÊtaÑ vÈ lohitaÑ vÈ2 odÈtaÑ vÈ paÓÉusuttaÑ vÈ,
tamenaÑ cakkhumÈ puriso hatthe karitvÈ paccavekkheyya “ayaÑ kho maÓi
veÄuriyo subho jÈtimÈ aÔÔhaÑso suparikammakato accho vippasanno anÈvilo
sabbÈkÈrasampanno, tatridaÑ suttaÑ ÈvutaÑ nÊlaÑ vÈ pÊtaÑ vÈ lohitaÑ vÈ
odÈtaÑ vÈ paÓÉusuttaÑ vÈ”ti. Evameva kho mahÈrÈja bhikkhu evaÑ
samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe vigat|pakkilese mudubh|te
kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte ÒÈÓadassanÈya cittaÑ abhinÊharati
abhininnÈmeti, so evaÑ pajÈnÈti “ayaÑ kho me kÈyo r|pÊ cÈtumahÈbh|tiko
mÈtÈpettikasambhavo odanakummÈs|pacayo
aniccucchÈdanaparimaddanabhedanaviddhaÑsanadhammo, idaÒca pana me
viÒÒÈÓaÑ ettha sitaÑ ettha paÔibaddhan”ti. Idampi kho mahÈrÈja
sandiÔÔhikaÑ sÈmaÒÒaphalaÑ purimehi sandiÔÔhikehi sÈmaÒÒaphalehi
abhikkantataraÒca paÓÊtataraÒca.
______________________________________________________________
1. Puna caparaÑ mahÈrÈja bhikkhu so (Ka)

2. PÊtakaÑ vÈ lohitakaÑ vÈ (Ka)
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ManomayiddhiÒÈÓa (2)
236. So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe
vigat|pakkilese mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte manomayaÑ
kÈyaÑ abhinimmÈnÈya cittaÑ abhinÊharati abhininnÈmeti, so imamhÈ kÈyÈ
aÒÒaÑ kÈyaÑ abhinimminÈti r|piÑ manomayaÑ sabba~gapacca~giÑ
ahÊnindriyaÑ.
237. SeyyathÈpi mahÈrÈja puriso muÒjamhÈ ÊsikaÑ pavÈheyya1. Tassa
evamassa “ayaÑ muÒjo, ayaÑ ÊsikÈ, aÒÒo muÒjo aÒÒÈ ÊsikÈ, muÒjamhÈ
tveva ÊsikÈ pavÈÄhÈ”ti2. SeyyathÈ vÈ pana mahÈrÈja puriso asiÑ kosiyÈ
pavÈheyya. Tassa evamassa “ayaÑ asi, ayaÑ kosi, aÒÒo asi, aÒÒÈ kosi,
kosiyÈ tveva asi pavÈÄho”ti. SeyyathÈ vÈ pana mahÈrÈja puriso ahiÑ karaÓÉÈ
uddhareyya. Tassa evamassa “ayaÑ ahi, ayaÑ karaÓÉo. AÒÒo ahi, aÒÒo
karaÓÉo, karaÓÉÈ tveva ahi ubbhato”ti3. Evameva kho mahÈrÈja bhikkhu
evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe vigat|pakkilese
mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte manomayaÑ kÈyaÑ
abhinimmÈnÈya cittaÑ abhinÊharati abhininnÈmeti, so imamhÈ kÈyÈ aÒÒaÑ
kÈyaÑ abhinimminÈti r|piÑ manomayaÑ sabba~gapacca~giÑ
ahÊnindriyaÑ. Idampi kho mahÈrÈja sandiÔÔhikaÑ sÈmaÒÒaphalaÑ purimehi
sandiÔÔhikehi sÈmaÒÒaphalehi abhikkantataraÒca paÓÊtataraÒca.
IddhividhaÒÈÓa (3)
238. So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe
vigat|pakkilese mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte iddhividhÈya
cittaÑ abhinÊharati abhininnÈmeti, so 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 abhijjamÈne4 gacchati seyyathÈpi
______________________________________________________________
1. PabbÈheyya (SyÈ, Ka)
3. Uddharito (SyÈ, KaÑ)

2. PabbÈÄhÈti (SyÈ, Ka)
4. AbhijjamÈno (SÊ, Ka)
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pathaviyÈ. ŒkÈsepi palla~kena kamati seyyathÈpi pakkhÊ sakuÓo. Imepi
candimas|riye evaÑmahiddhike evaÑmahÈnubhÈve pÈÓinÈ parÈmasati
parimajjati. YÈva brahmalokÈpi kÈyena vasaÑ vatteti.
239. SeyyathÈpi mahÈrÈja dakkho kumbhakÈro vÈ kumbhakÈrantevÈsÊ
vÈ suparikammakatÈya mattikÈya yaÑ yadeva bhÈjanavikatiÑ Èka~kheyya,
taÑ tadeva kareyya abhinipphÈdeyya. SeyyathÈ vÈ pana mahÈrÈja dakkho
dantakÈro vÈ dantakÈrantevÈsÊ vÈ suparikammakatasmiÑ dantasmiÑ yaÑ
yadeva dantavikatiÑ Èka~kheyya, taÑ tadeva kareyya abhinipphÈdeyya.
SeyyathÈ vÈ pana mahÈrÈja dakkho suvaÓÓakÈro vÈ suvaÓÓakÈrantevÈsÊ vÈ
suparikammakatasmiÑ suvaÓÓasmiÑ yaÑ yadeva suvaÓÓavikatiÑ
Èka~kheyya, taÑ tadeva kareyya abhinipphÈdeyya. Evameva kho mahÈrÈja
bhikkhu evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe
vigat|pakkilese mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte iddhividhÈya
cittaÑ abhinÊharati abhininnÈmeti, so anekavihitaÑ iddhividhaÑ
paccanubhoti, ekopi hutvÈ bahudhÈ hoti, bahudhÈpi hutvÈ eko hoti,
ÈvibhÈvaÑ tirobhÈvaÑ tirokuÔÔaÑ tiropÈkÈraÑ tiropabbataÑ asajjamÈno
gacchati seyyathÈpi ÈkÈse. PathaviyÈpi ummujjanimujjaÑ karoti seyyathÈpi
udake. Udakepi abhijjamÈne gacchati seyyathÈpi pathaviyÈ. ŒkÈsepi
palla~kena kamati seyyathÈpi pakkhÊ sakuÓo. Imepi candimas|riye
evaÑmahiddhike evaÑmahÈnubhÈve pÈÓinÈ parÈmasati parimajjati. YÈva
brahmalokÈpi kÈyena vasaÑ vatteti. Idampi kho mahÈrÈja sandiÔÔhikaÑ
sÈmaÒÒaphalaÑ purimehi sandiÔÔhikehi sÈmaÒÒaphalehi abhikkantataraÒca
paÓÊtataraÒca.
DibbasotaÒÈÓa (4)
240. So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe
vigat|pakkilese mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte dibbÈya
sotadhÈtuyÈ cittaÑ abhinÊharati abhininnÈmeti, so dibbÈya sotadhÈtuyÈ
visuddhÈya atikkantamÈnusikÈya ubho sadde suÓÈti dibbe ca mÈnuse ca ye
d|re santike ca.
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241. SeyyathÈpi mahÈrÈja puriso addhÈnamaggappaÔipanno, so suÓeyya
bherisaddampi mudi~gasaddampi1 sa~khapaÓavadindimasaddampi2. Tassa
evamassa “bherisaddo” itipi, “mudi~gasaddo” itipi,
“sa~khapaÓavadindimasaddo” itipi3. Evameva kho mahÈrÈja bhikkhu evaÑ
samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe vigat|pakkilese mudubh|te
kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte dibbÈya sotadhÈtuyÈ cittaÑ abhinÊharati
abhininnÈmeti, so dibbÈya sotadhÈtuyÈ visuddhÈya atikkantamÈnusikÈya
ubho sadde suÓÈti dibbe ca mÈnuse ca ye d|re santike ca. Idampi kho
mahÈrÈja sandiÔÔhikaÑ sÈmaÒÒaphalaÑ purimehi sandiÔÔhikehi
sÈmaÒÒaphalehi abhikkantataraÒca paÓÊtataraÒca.
CetopariyaÒÈÓa (5)
242. So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe
vigat|pakkilese mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte cetopariyaÒÈÓÈya
cittaÑ abhinÊharati abhininnÈmeti, so 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 cittan”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.
______________________________________________________________
1. Muti~gasaddampi (SÊ, I)
2. Sa~khapaÓavadeÓÉimasaddampi (SÊ, I), sa~khasaddaÑpi paÓavasaddaÑpi
dendimasaddaÑpi (SyÈ, KaÑ)
3. Sa~khasaddo itipi paÓavasaddo itipi dendimasaddo itipi (SyÈ, KaÑ)

76

SÊlakkhandhavaggapÈÄi
243. SeyyathÈpi mahÈrÈja itthÊ vÈ puriso vÈ daharo yuvÈ maÓÉanajÈtiko

ÈdÈse vÈ parisuddhe pariyodÈte acche vÈ udakapatte sakaÑ mukhanimittaÑ
paccavekkhamÈno sakaÓikaÑ vÈ “sakaÓikan”ti jÈneyya, akaÓikaÑ vÈ
“akaÓikan”ti jÈneyya. Evameva kho mahÈrÈja bhikkhu evaÑ samÈhite citte
parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe vigat|pakkilese mudubh|te kammaniye
Ôhite ÈneÒjappatte cetopariyaÒÈÓÈya cittaÑ abhinÊharati abhininnÈmeti, so
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 cittan”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 cittaÑn”ti pajÈnÈti, avimuttaÑ vÈ cittaÑ “avimuttaÑ cittan”ti
pajÈnÈti. Idampi kho mahÈrÈja sandiÔÔhikaÑ sÈmaÒÒaphalaÑ purimehi
sandiÔÔhikehi sÈmaÒÒaphalehi abhikkantataraÒca paÓÊtataraÒca.
PubbenivÈsÈnussatiÒÈÓa (6)
244. So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe
vigat|pakkilese mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte
pubbenivÈsÈnussatiÒÈÓÈya cittaÑ abhinÊharati abhininnÈmeti, so
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
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evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ
evamÈyupariyanto, so tato cuto amutra udapÈdiÑ, tatrÈpÈsiÑ evaÑnÈmo
evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ
evamÈyupariyanto, so tato cuto idh|papanno”ti, iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ
anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati.
245. SeyyathÈpi mahÈrÈja puriso sakamhÈ gÈmÈ aÒÒaÑ gÈmaÑ
gaccheyya, tamhÈpi gÈmÈ aÒÒaÑ gÈmaÑ gaccheyya, so tamhÈ gÈmÈ
sakaÑyeva gÈmaÑ paccÈgaccheyya. Tassa evamassa “ahaÑ kho sakamhÈ
gÈmÈ amuÑ gÈmaÑ agacchiÑ1, tatra evaÑ aÔÔhÈsiÑ, evaÑ nisÊdiÑ, evaÑ
abhÈsiÑ, evaÑ tuÓhÊ ahosiÑ, tamhÈpi gÈmÈ amuÑ gÈmaÑ agacchiÑ, tatrÈpi
evaÑ aÔÔhÈsiÑ, evaÑ nisÊdiÑ, evaÑ abhÈsiÑ, evaÑ tuÓhÊ ahosiÑ, somhi
tamhÈ gÈmÈ sakaÑyeva gÈmaÑ paccÈgato”ti. Evameva kho mahÈrÈja
bhikkhu evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe
vigat|pakkilese mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte
pubbenivÈsÈnussatiÒÈÓÈya cittaÑ abhinÊharati abhininnÈmeti, so
anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati, seyyathidaÑ, ekampi jÈtiÑ dvepi
jÈtiyo tissopi jÈtiyo catassopi jÈtiyo paÒcapi jÈtiyo dasapi jÈtiyo vÊsampi
jÈtiyo tiÑsampi jÈtiyo cattÈlÊsampi jÈtiyo paÒÒÈsampi jÈtiyo jÈtisatampi
jÈtisahassampi jÈtisatasahassampi anekepi saÑvaÔÔakappe anekepi
vivaÔÔakappe anekepi saÑvaÔÔavivaÔÔakappe, “amutrÈsiÑ evaÑnÈmo
evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ
evamÈyupariyanto, so tato cuto amutra udapÈdiÑ, tatrÈpÈsiÑ evaÑnÈmo
evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ
evamÈyupariyanto, so tato cuto idh|papanno”ti, iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ
anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati. Idampi kho mahÈrÈja sandiÔÔhikaÑ
sÈmaÒÒaphalaÑ purimehi sandiÔÔhikehi sÈmaÒÒaphalehi abhikkantataraÒca
paÓÊtataraÒca.
______________________________________________________________
1. AgaÒchiÑ (SyÈ, KaÑ)
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246. So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe
vigat|pakkilese mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte sattÈnaÑ
cut|papÈtaÒÈÓÈya cittaÑ abhinÊharati abhininnÈmeti, so dibbena cakkhunÈ
visuddhena atikkantamÈnusakena satte passati cavamÈne upapajjamÈne hÊne
paÓÊte suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate, yathÈkamm|page satte pajÈnÈti
“ime vata bhonto sattÈ kÈyaduccaritena samannÈgatÈ 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.
247. SeyyathÈpi mahÈrÈja majjhe si~ghÈÔake pÈsÈdo, tattha cakkhumÈ
puriso Ôhito passeyya manusse gehaÑ pavisantepi nikkhamantepi rathikÈyapi
vÊthiÑ saÒcarante1 majjhe si~ghÈÔake nisinnepi. Tassa evamassa “ete
manussÈ gehaÑ pavisanti, ete nikkhamanti, ete rathikÈya vÊthiÑ saÒcaranti,
ete majjhe si~ghÈÔake nisinnÈ”ti. Evameva kho mahÈrÈja bhikkhu evaÑ
samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe vigat|pakkilese mudubh|te
kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte sattÈnaÑ cut|papÈtaÒÈÓÈya cittaÑ
abhinÊharati abhininnÈmeti, so dibbena cakkhunÈ visuddhena
atikkantamÈnusakena satte passati cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte
suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate, yathÈkamm|page satte pajÈnÈti “ime vata
bhonto sattÈ kÈyaduccaritena samannÈgatÈ vacÊduccaritena samannÈgatÈ
manoduccaritena samannÈgatÈ ariyÈnaÑ upavÈdakÈ micchÈdiÔÔhikÈ
micchÈdiÔÔhikammasamÈdÈnÈ, te kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ
duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapannÈ.
______________________________________________________________
1. RathiyÈpi rathiÑ saÒcarante (SÊ), rathiyÈya vithiÑ saÒcarantepi (SyÈ)
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Ime vÈ pana bhonto sattÈ kÈyasucaritena samannÈgatÈ vacÊsucaritena
samannÈgatÈ manosucaritena samannÈgatÈ ariyÈnaÑ anupavÈdakÈ
sammÈdiÔÔhikÈ sammÈdiÔÔhikammasamÈdÈnÈ, te kÈyassa bhedÈ paraÑ
maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapannÈ”ti, iti dibbena cakkhunÈ
visuddhena atikkantamÈnusakena satte passati cavamÈne upapajjamÈne hÊne
paÓÊte suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate, yathÈkamm|page satte pajÈnÈti.
Idampi kho mahÈrÈja sandiÔÔhikaÑ sÈmaÒÒaphalaÑ purimehi sandiÔÔhikehi
sÈmaÒÒaphalehi abhikkantataraÒca paÓÊtataraÒca.
ŒsavakkhayaÒÈÓa (8)
248. So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe
vigat|pakkilese mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte ÈsavÈnaÑ
khayaÒÈÓÈya cittaÑ abhinÊharati abhininnÈmeti, so idaÑ dukkhanti
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ dukkhasamudayoti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ
dukkhanirodhoti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ
paÔipadÈti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Ime ÈsavÈti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ
Èsavasamudayoti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ Èsavanirodhoti yathÈbh|taÑ
pajÈnÈti, ayaÑ ÈsavanirodhagÈminÊ paÔipadÈti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Tassa
evaÑ jÈnato evaÑ passato kÈmÈsavÈpi cittaÑ vimuccati, bhavÈsavÈpi cittaÑ
vimuccati, avijjÈsavÈpi cittaÑ vimuccati, vimuttasmiÑ vimuttamiti ÒÈÓaÑ
hoti, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ
itthattÈyÈ”ti pajÈnÈti.
249. SeyyathÈpi mahÈrÈja pabbatasa~khepe udakarahado accho
vippasanno anÈvilo, tattha cakkhumÈ puriso tÊre Ôhito passeyya
sippikasambukampi sakkharakathalampi macchagumbampi carantampi
tiÔÔhantampi. Tassa evamassa “ayaÑ kho udakarahado accho vippasanno
anÈvilo, tatrime sippikasambukÈpi sakkharakathalÈpi macchagumbÈpi
carantipi tiÔÔhantipÊ”ti. Evameva kho mahÈrÈja bhikkhu evaÑ samehite citte
parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe vigat|pakkilese mudubh|te kammaniye
Ôhite ÈneÒjappatte ÈsavÈnaÑ khayaÒÈÓÈya cittaÑ abhinÊharati abhininnÈmeti,
so idaÑ dukkhanti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ dukkhasamudayoti
yathÈbh|taÑ
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pajÈnÈti, ayaÑ dukkhanirodhoti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Ime ÈsavÈti
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ Èsavasamudayoti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ
Èsavanirodhoti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ ÈsavanirodhagÈminÊ paÔipadÈti
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Tassa evaÑ jÈnato evaÑ passato kÈmÈsavÈpi cittaÑ
vimuccati, bhavÈsavÈpi cittaÑ vimuccati, avijjÈsavÈpi cittaÑ vimuccati,
vimuttasmiÑ vimuttamiti ÒÈÓaÑ hoti, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ,
kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈti. IdaÑ kho mahÈrÈja
sandiÔÔhikaÑ sÈmaÒÒaphalaÑ purimehi sandiÔÔhikehi sÈmaÒÒaphalehi
abhikkantataraÒca paÓÊtataraÒca. ImasmÈ ca pana mahÈrÈja sandiÔÔhikÈ
sÈmaÒÒaphalÈ aÒÒaÑ sandiÔÔhikaÑ sÈmaÒÒaphalaÑ uttaritaraÑ vÈ
paÓÊtataraÑ vÈ natthÊ”ti.
AjÈtasattu-upÈsakattapaÔivedanÈ
250. EvaÑ vutte rÈjÈ MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto BhagavantaÑ
etadavoca “abhikkantaÑ bhante abhikkantaÑ bhante, seyyathÈpi bhante
nikkujjitaÑ vÈ ukkujjeyya, paÔicchannaÑ vÈ vivareyya, m|Ähassa vÈ
maggaÑ Ècikkheyya, andhakÈre vÈ telapajjotaÑ dhÈreyya ‘cakkhumanto
r|pÈni dakkhantÊ’ti, evamevaÑ bhante BhagavatÈ anekapariyÈyena dhammo
pakÈsito. EsÈhaÑ bhante BhagavantaÑ saraÓaÑ gacchÈmi dhammaÒca
bhikkhusaÑghaÒca, upÈsakaÑ maÑ BhagavÈ dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ
saraÓaÑ gataÑ, accayo maÑ bhante accagamÈ yathÈbÈlaÑ yathÈm|ÄhaÑ
yathÈ-akusalaÑ, yohaÑ pitaraÑ dhammikaÑ dhammarÈjÈnaÑ
issariyakÈraÓÈ jÊvitÈ voropesiÑ, tassa me bhante BhagavÈ accayaÑ accayato
paÔiggaÓhÈtu ÈyatiÑ saÑvarÈyÈ”ti.
251. Taggha tvaÑ mahÈrÈja accayo accagamÈ yathÈbÈlaÑ yathÈm|ÄhaÑ
yathÈ-akusalaÑ, yaÑ tvaÑ pitaraÑ dhammikaÑ dhammarÈjÈnaÑ jÊvitÈ
voropesi, yato ca kho tvaÑ mahÈrÈja accayaÑ accayato disvÈ
yathÈdhammaÑ paÔikarosi, taÑ te mayaÑ paÔiggaÓhÈma, vuddhihesÈ
mahÈrÈja ariyassa vinaye, yo accayaÑ accayato disvÈ yathÈdhammaÑ
paÔikaroti, ÈyatiÑ saÑvaraÑ ÈpajjatÊti.
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252. EvaÑ vutte rÈjÈ MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto BhagavantaÑ
etadavoca “handa ca dÈni mayaÑ bhante gacchÈma bahukiccÈ mayaÑ
bahukaraÓÊyÈ”ti. YassadÈni tvaÑ mahÈrÈja kÈlaÑ maÒÒasÊti. Atha kho rÈjÈ
MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto Bhagavato bhÈsitaÑ abhinanditvÈ
anumoditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ
pakkÈmi.
253. Atha kho BhagavÈ acirapakkantassa raÒÒo MÈgadhassa
AjÈtasattussa Vedehiputtassa bhikkh| Èmantesi “khatÈyaÑ bhikkhave rÈjÈ,
upahatÈyaÑ bhikkhave rÈjÈ, sacÈyaÑ bhikkhave rÈjÈ pitaraÑ dhammikaÑ
dhammarÈjÈnaÑ jÊvitÈ na voropessatha, imasmiÑyeva Èsane virajaÑ
vÊtamalaÑ dhammacakkhuÑ uppajjissathÈ”ti. Idamavoca BhagavÈ.
AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ abhinandunti.

SÈmaÒÒaphalasuttaÑ niÔÔhitaÑ dutiyaÑ.
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254. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Kosalesu cÈrikaÑ
caramÈno mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ paÒcamattehi bhikkhusatehi
yena IcchÈna~galaÑ nÈma KosalÈnaÑ brÈhmaÓagÈmo tadavasari, tatra
sudaÑ BhagavÈ IcchÈna~gale viharati IcchÈna~galavanasaÓÉe.
PokkharasÈtivatthu
255. Tena kho pana samayena brÈhmaÓo PokkharasÈti1 UkkaÔÔhaÑ
ajjhÈvasati sattussadaÑ satiÓakaÔÔhodakaÑ sadhaÒÒaÑ rÈjabhoggaÑ raÒÒÈ
PasenadinÈ Kosalena dinnaÑ rÈjadÈyaÑ brahmadeyyaÑ. Assosi kho
brÈhmaÓo PokkharasÈti “samaÓo khalu bho Gotamo Sakyaputto SakyakulÈ
pabbajito Kosalesu cÈrikaÑ caramÈno mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ
paÒcamattehi bhikkhusatehi IcchÈna~galaÑ anuppatto IcchÈna~gale viharati
IcchÈna~galavanasaÓÉe, taÑ kho pana BhavantaÑ GotamaÑ evaÑ kalyÈÓo
kittisaddo abbhuggato ‘itipi so BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho
VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ
devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ’2, 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.
AmbaÔÔhamÈÓava
256. Tena kho pana samayena brÈhmaÓassa PokkharasÈtissa AmbaÔÔho
nÈma mÈÓavo antevÈsÊ hoti ajjhÈyako mantadharo tiÓÓaÑ vedÈnaÑ3 pÈrag|
sanighaÓÉukeÔubhÈnaÑ sÈkkharappabhedÈnaÑ itihÈsapaÒcamÈnaÑ padako
veyyÈkaraÓo lokÈyatamahÈpurisalakkhaÓesu anavayo anuÒÒÈtapaÔiÒÒÈto
sake Ècariyake tevijjake
______________________________________________________________
1. PokkharasÈtÊ (SÊ), PokkharasÈdi (I)
2. BhagavÈti (SyÈ, KaÑ), uparisoÓadaÓÉasuttÈdÊsupi BuddhaguÓakathÈyaÑ evameva
dissati.
3. BedÈnaÑ (Ka)
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pÈvacane “yamahaÑ jÈnÈmi, taÑ tvaÑ jÈnÈsi. YaÑ tvaÑ jÈnÈsi, tamahaÑ
jÈnÈmÊ”ti.
257. Atha kho brÈhmaÓo PokkharasÈti AmbaÔÔhaÑ mÈÓavaÑ Èmantesi
“ayaÑ tÈta AmbaÔÔha samaÓo Gotamo Sakyaputto SakyakulÈ pabbajito
Kosalesu cÈrikaÑ caramÈno mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ
paÒcamattehi bhikkhusatehi IcchÈna~galaÑ anuppatto IcchÈna~gale viharati
IcchÈna~galavanasaÓÉe, taÑ kho pana bhavantaÑ GotamaÑ evaÑ kalyÈÓo
kittisaddo abbhuggato ‘itipi so BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho
VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ
devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ’, so imaÑ lokaÑ sadevakaÑ samÈrakaÑ
sabrahmakaÑ sassamaÓabrÈhmaÓiÑ pajaÑ sadevamanussaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ
sacchikatvÈ pavedeti, so dhammaÑ deseti ÈdikalyÈÓaÑ majjhekalyÈÓaÑ
pariyosÈnakalyÈÓaÑ, sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ
brahmacariyaÑ pakÈseti, sÈdhu kho pana tathÈr|pÈnaÑ ArahataÑ dassanaÑ
hotÊ”ti. Ehi tvaÑ tÈta AmbaÔÔha yena samaÓo Gotamo tenupasa~kama,
upasa~kamitvÈ samaÓaÑ GotamaÑ jÈnÈhi, yadi vÈ taÑ bhavantaÑ
GotamaÑ tathÈsantaÑyeva saddo abbhuggato, yadi vÈ no tathÈ. Yadi vÈ so
bhavaÑ Gotamo tÈdiso, yadi vÈ na tÈdiso, tathÈ mayaÑ taÑ bhavantaÑ
GotamaÑ vedissÈmÈ”ti.
258. YathÈ kathaÑ panÈhaÑ bho taÑ bhavantaÑ GotamaÑ jÈnissÈmi,
“yadi vÈ taÑ bhavantaÑ GotamaÑ tathÈsantaÑyeva saddo abbhuggato, yadi
vÈ no tathÈ. Yadi vÈ so bhavaÑ Gotamo tÈdiso, yadi vÈ na tÈdiso”ti.
ŒgatÈni kho tÈta AmbaÔÔha amhÈkaÑ mantesu dvattiÑsa
mahÈpurisalakkhaÓÈni, yehi samannÈgatassa mahÈpurisassa dveyeva gatiyo
bhavanti anaÒÒÈ. Sace agÈraÑ ajjhÈvasati, rÈjÈ hoti cakkavattÊ dhammiko
dhammarÈjÈ cÈturanto vijitÈvÊ janapadatthÈvariyappatto
sattaratanasamannÈgato. TassimÈni satta ratanÈni bhavanti. SeyyathidaÑ,
cakkaratanaÑ, hatthiratanaÑ, assaratanaÑ, maÓiratanaÑ, itthiratanaÑ,
gahapatiratanaÑ, pariÓÈyakaratanameva sattamaÑ. ParosahassaÑ kho
panassa puttÈ
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bhavanti s|rÈ vÊra~gar|pÈ parasenappamaddanÈ. So imaÑ pathaviÑ
sÈgarapariyantaÑ adaÓÉena asatthena dhammena abhivijiya ajjhÈvasati. Sace
kho pana agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajati, ArahaÑ hoti SammÈsambuddho
loke vivaÔÔacchado. AhaÑ kho pana tÈta AmbaÔÔha mantÈnaÑ dÈtÈ, tvaÑ
mantÈnaÑ paÔiggahetÈti.
259. “EvaÑ bho”ti kho AmbaÔÔho mÈÓavo brÈhmaÓassa PokkharasÈtissa
paÔissutvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ brÈhmaÓaÑ PokkharasÈtiÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ
katvÈ vaÄavÈrathamÈruyha sambahulehi mÈÓavakehi saddhiÑ yena
IcchÈna~galavanasaÓÉo tena PÈyÈsi, yÈvatikÈ yÈnassa bh|mi yÈnena gantvÈ
yÈnÈ paccorohitvÈ pattikova ÈrÈmaÑ pÈvisi. Tena kho pana samayena
sambahulÈ bhikkh| abbhokÈse ca~kamanti. Atha kho AmbaÔÔho mÈÓavo
yena te bhikkh| tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ te bhikkh| etadavoca
“kahaÑ nu kho bho etarahi so bhavaÑ Gotamo viharati, taÑ hi mayaÑ
bhavantaÑ GotamaÑ dassanÈya idh|pasa~kantÈ”ti.
260. Atha kho tesaÑ bhikkh|naÑ etadahosi “ayaÑ kho AmbaÔÔho
mÈÓavo abhiÒÒÈtakolaÒÒo ceva abhiÒÒÈtassa ca brÈhmaÓassa
PokkharasÈtissa antevÈsÊ, agaru kho pana Bhagavato evar|pehi kulaputtehi
saddhiÑ kathÈsallÈpo hotÊ”ti. Te AmbaÔÔhaÑ mÈÓavaÑ etadavocuÑ “eso
AmbaÔÔha vihÈro saÑvutadvÈro, tena appasaddo upasa~kamitvÈ ataramÈno
ÈÄindaÑ pavisitvÈ ukkÈsitvÈ aggaÄaÑ ÈkoÔehi, vivarissati te BhagavÈ
dvÈran”ti.
261. Atha kho AmbaÔÔho mÈÓavo yena so vihÈro saÑvutadvÈro, tena
appasaddo upasa~kamitvÈ ataramÈno ÈÄindaÑ pavisitvÈ ukkÈsitvÈ aggaÄaÑ
ÈkoÔesi, vivari BhagavÈ dvÈraÑ. PÈvisi AmbaÔÔho mÈÓavo. MÈÓavakÈpi
pavisitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodiÑsu, sammodanÊyaÑ kathaÑ
sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu. AmbaÔÔho pana mÈÓavo
ca~kamantopi nisinnena BhagavatÈ kaÒci kaÒci1
______________________________________________________________
1. KiÒci kiÒci (Ka)
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kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈreti, Ôhitopi nisinnena BhagavatÈ kiÒci kiÒci kathaÑ
sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈreti.
262. Atha kho BhagavÈ AmbaÔÔhaÑ mÈÓavaÑ etadavoca “evaÑ nu te
AmbaÔÔha brÈhmaÓehi vuddhehi mahallakehi ÈcariyapÈcariyehi saddhiÑ
kathÈsallÈpo hoti, yathayidaÑ caraÑ tiÔÔhaÑ nisinnena mayÈ kiÒci kiÒci
kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretÊ”ti.
PaÔhama-ibbhavÈda
263. NohidaÑ bho Gotama. Gacchanto vÈ hi bho Gotama gacchantena
brÈhmaÓo brÈhmaÓena saddhiÑ sallapitumarahati, Ôhito vÈ hi bho Gotama
Ôhitena brÈhmaÓo brÈhmaÓena saddhiÑ sallapitumarahati, nisinno vÈ hi bho
Gotama nisinnena brÈhmaÓo brÈhmaÓena saddhiÑ sallapitumarahati, sayÈno
vÈ hi bho Gotama sayÈnena brÈhmaÓo brÈhmaÓena saddhiÑ
sallapitumarahati, ye ca kho te bho Gotama muÓÉakÈ samaÓakÈ ibbhÈ
kaÓhÈ1 bandhupÈdÈpaccÈ, tehipi me saddhiÑ evaÑ kathÈsallÈpo hoti,
yathariva bhotÈ GotamenÈti. Atthikavato kho pana te AmbaÔÔha
idhÈgamanaÑ ahosi, yÈyeva kho panatthÈya ÈgaccheyyÈtha2, tameva atthaÑ
sÈdhukaÑ manasi kareyyÈtha3, avusitavÈyeva kho pana bho ayaÑ AmbaÔÔho
mÈÓavo vusitamÈnÊ kimaÒÒatra avusitattÈti.
264. Atha kho AmbaÔÔho mÈÓavo BhagavatÈ avusitavÈdena vuccamÈno
kupito anattamano BhagavantaÑyeva khuÑsento BhagavantaÑyeva
vambhento BhagavantaÑyeva upavadamÈno “samaÓo ca me bho Gotamo
pÈpito bhavissatÊ”ti BhagavantaÑ etadavoca “caÓÉÈ bho Gotama SakyajÈti,
pharusÈ bho Gotama SakyajÈti, lahusÈ bho Gotama SakyajÈti, bhassÈ bho
Gotama SakyajÈti, ibbhÈ santÈ ibbhÈ samÈnÈ na brÈhmaÓe sakkaronti, na
brÈhmaÓe garuÑ karonti4, na
______________________________________________________________
1. KiÓhÈ (Ka-SÊ, I)
3. ManasikareyyÈtho (SÊ, I)

2. ŒgaccheyyÈtho (SÊ, I)
4. Garukaronti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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brÈhmaÓe mÈnenti, na brÈhmaÓe p|jenti, na brÈhmaÓe apacÈyanti. TayidaÑ
bho Gotama nacchannaÑ, tayidaÑ nappatir|paÑ, yadime SakyÈ ibbhÈ santÈ
ibbhÈ samÈnÈ na brÈhmaÓe sakkaronti, na brÈhmaÓe garuÑ karonti, na
brÈhmaÓe mÈnenti, na brÈhmaÓe p|jenti, na brÈhmaÓe apacÈyantÊti. Itiha
AmbaÔÔho mÈÓavo idaÑ paÔhamaÑ Sakyesu ibbhavÈdaÑ nipÈtesi.
Dutiya-ibbhavÈda
265. KiÑ pana te AmbaÔÔha SakyÈ aparaddhunti. EkamidÈhaÑ bho
Gotama samayaÑ Ècariyassa brÈhmaÓassa PokkharasÈtissa kenacideva
karaÓÊyena KapilavatthuÑ agamÈsiÑ, yena SakyÈnaÑ sandhÈgÈraÑ
tenupasa~kamiÑ, tena kho pana samayena sambahulÈ SakyÈ ceva
SakyakumÈrÈ ca sandhÈgÈre1 uccesu Èsanesu nisinnÈ honti aÒÒamaÒÒaÑ
a~gulipatodakehi2 saÒjagghantÈ saÑkÊÄantÈ, aÒÒadatthu mamaÒÒeva maÒÒe
anujagghantÈ, na maÑ koci Èsanenapi nimantesi. TayidaÑ bho Gotama
nacchannaÑ, tayidaÑ nappatir|paÑ, yadime SakyÈ ibbhÈ santÈ ibbhÈ
samÈnÈ na brÈhmaÓe sakkaronti, na brÈhmaÓe garuÑ karonti, na brÈhmaÓe
mÈnenti, na brÈhmaÓe p|jenti, na brÈhmaÓe apacÈyantÊti. Itiha AmbaÔÔho
mÈÓavo idaÑ dutiyaÑ Sakyesu ibbhavÈdaÑ nipÈtesi.
Tatiya-ibbhavÈda
266. LaÔukikÈpi kho AmbaÔÔha sakuÓikÈ sake kulÈvake kÈmalÈpinÊ hoti.
SakaÑ kho panetaÑ AmbaÔÔha SakyÈnaÑ yadidaÑ KapilavatthuÑ,
nÈrahatÈyasmÈ AmbaÔÔho imÈya appamattÈya abhisajjitunti. CattÈrome bho
Gotama vaÓÓÈ khattiyÈ brÈhmaÓÈ vessÈ suddÈ, imesaÑ hi bho Gotama
catunnaÑ vaÓÓÈnaÑ tayo vaÓÓÈ khattiyÈ ca vessÈ ca suddÈ ca, aÒÒadatthu
brÈhmaÓasseva paricÈrakÈ sampajjanti. TayidaÑ bho Gotama nacchannaÑ,
tayidaÑ nappatir|paÑ, yadime SakyÈ ibbhÈ santÈ ibbhÈ samÈnÈ na
brÈhmaÓe sakkaronti, na brÈhmaÓe garuÑ karonti, na brÈhmaÓe mÈnenti, na
brÈhmaÓe p|jenti, na brÈhmaÓe apacÈyantÊti. Itiha AmbaÔÔho mÈÓavo idaÑ
tatiyaÑ Sakyesu ibbhavÈdaÑ nipÈtesi.
______________________________________________________________
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DÈsiputtavÈda
267. Atha kho Bhagavato etadahosi “atibÈÄhaÑ kho ayaÑ AmbaÔÔho
mÈÓavo Sakyesu ibbhavÈdena nimmÈdeti, yaÑn|nÈhaÑ gottaÑ
puccheyyan”ti. Atha kho BhagavÈ AmbaÔÔhaÑ mÈÓavaÑ etadavoca “kathaÑ
gottosi AmbaÔÔhÈ”ti. KaÓhÈyanohamasmi bho GotamÈti. PorÈÓaÑ kho pana
te AmbaÔÔha mÈtÈpettikaÑ nÈmagottaÑ anussarato ayyaputtÈ SakyÈ
bhavanti, dÈsiputto tvamasi SakyÈnaÑ, SakyÈ kho pana AmbaÔÔha rÈjÈnaÑ
OkkÈkaÑ pitÈmahaÑ dahanti.
Bh|tapubbaÑ AmbaÔÔha rÈjÈ OkkÈko yÈ sÈ mahesÊ piyÈ manÈpÈ, tassÈ
puttassa rajjaÑ pariÓÈmetukÈmo jeÔÔhakumÈre raÔÔhasmÈ pabbÈjesi
OkkÈmukhaÑ KarakaÓÉaÑ1 HatthinikaÑ Sinis|raÑ2, te raÔÔhasmÈ pabbÈjitÈ
Himavantapasse pokkharaÓiyÈ tÊre mahÈsÈkasaÓÉo, tattha vÈsaÑ kappesuÑ,
te jÈtisambhedabhayÈ sakÈhi bhaginÊhi saddhiÑ saÑvÈsaÑ kappesuÑ.
Atha kho AmbaÔÔha rÈjÈ OkkÈko amacce pÈrisajje Èmantesi “kahaÑ nu
kho bho etarahi kumÈrÈ sammantÊ”ti. Atthi deva Himavantapasse
pokkharaÓiyÈ tÊre mahÈsÈkasaÓÉo, tatthetarahi kumÈrÈ sammanti, te
jÈtisambhedabhayÈ sakÈhi bhaginÊhi saddhiÑ saÑvÈsaÑ kappentÊti. Atha
kho AmbaÔÔha rÈjÈ OkkÈko udÈnaÑ udÈnesi “sakyÈ vata bho kumÈrÈ
paramasakyÈ vata bho kumÈrÈ”ti, tadagge kho pana AmbaÔÔha SakyÈ
paÒÒÈyanti, so ca nesaÑ pubbapuriso.
RaÒÒo kho pana AmbaÔÔha OkkÈkassa DisÈ nÈma dÈsÊ ahosi, sÈ KaÓhaÑ
nÈma3 janesi, jÈto kaÓho pabyÈhÈsi “dhovatha maÑ amma, nahÈpetha maÑ
amma, imasmÈ maÑ asucismÈ parimocetha, atthÈya vo bhavissÈmÊ”ti. YathÈ
kho pana AmbaÔÔha etarahi manussÈ pisÈce disvÈ pisÈcÈti saÒjÈnanti,
evameva kho AmbaÔÔha tena kho pana samayena manussÈ pisÈce kaÓhÈti
saÒjÈnanti, te evamÈhaÑsu “ayaÑ jÈto pabyÈhÈsi, kaÓho jÈto pisÈco jÈto”ti,
tadagge kho pana AmbaÔÔha KaÓhÈyanÈ paÒÒÈyanti, so ca KaÓhÈyanÈnaÑ
pubbapuriso. Iti kho
______________________________________________________________
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te AmbaÔÔha porÈÓaÑ mÈtÈpettikaÑ nÈmagottaÑ anussarato ayyaputtÈ SakyÈ
bhavanti, dÈsiputto tvamasi SakyÈnanti.
268. EvaÑ vutte te mÈÓavakÈ BhagavantaÑ etadavocuÑ “mÈ bhavaÑ
Gotamo AmbaÔÔhaÑ atibÈÄhaÑ dÈsiputtavÈdena nimmÈdesi, sujÈto ca bho
Gotama AmbaÔÔho mÈÓavo, kulaputto ca AmbaÔÔho mÈÓavo, bahussuto ca
AmbaÔÔho mÈÓavo, kalyÈÓavÈkkaraÓo ca AmbaÔÔho mÈÓavo, paÓÉito ca
AmbaÔÔho mÈÓavo, pahoti ca AmbaÔÔho mÈÓavo bhotÈ Gotamena saddhiÑ
asmiÑ vacane paÔimantetun”ti.
269. Atha kho BhagavÈ te mÈÓavake etadavoca “sace kho tumhÈkaÑ
mÈÓavakÈnaÑ evaÑ hoti ‘dujjÈto ca AmbaÔÔho mÈÓavo, akulaputto ca
AmbaÔÔho mÈÓavo, appassuto ca AmbaÔÔho mÈÓavo, akalyÈÓavÈkkaraÓo ca
AmbaÔÔho mÈÓavo, duppaÒÒo ca AmbaÔÔho mÈÓavo, na ca pahoti AmbaÔÔho
mÈÓavo samaÓena Gotamena saddhiÑ asmiÑ vacane paÔimantetun’ti,
tiÔÔhatu AmbaÔÔho mÈÓavo, tumhe mayÈ saddhiÑ mantavho asmiÑ vacane.
Sace pana tumhÈkaÑ mÈÓavakÈnaÑ evaÑ hoti ‘sujÈto ca AmbaÔÔho mÈÓavo,
kulaputto ca AmbaÔÔho mÈÓavo, bahussuto ca AmbaÔÔho mÈÓavo,
kalyÈÓavÈkkaraÓo ca AmbaÔÔho mÈÓavo, paÓÉito ca AmbaÔÔho mÈÓavo,
pahoti ca AmbaÔÔho mÈÓavo samaÓena Gotamena saddhiÑ asmiÑ vacane
paÔimantetun’ti, tiÔÔhatha tumhe, AmbaÔÔho mÈÓavo mayÈ saddhiÑ
paÔimantet|”ti. SujÈto ca bho Gotama AmbaÔÔho mÈÓavo, kulaputto ca
AmbaÔÔho mÈÓavo, bahussuto ca AmbaÔÔho mÈÓavo, kalyÈÓavÈkkaraÓo ca
AmbaÔÔho mÈÓavo, paÓÉito ca AmbaÔÔho mÈÓavo, pahoti ca AmbaÔÔho
mÈÓavo bhotÈ Gotamena saddhiÑ asmiÑ vacane paÔimantetuÑ, tuÓhÊ
mayaÑ bhavissÈma, AmbaÔÔho mÈÓavo bhotÈ Gotamena saddhiÑ asmiÑ
vacane paÔimantet|ti.
270. Atha kho BhagavÈ AmbaÔÔhaÑ mÈÓavaÑ etadavoca “ayaÑ kho
pana te AmbaÔÔha sahadhammiko paÒho Ègacchati, akÈmÈ byÈkÈtabbo, sace
tvaÑ na byÈkarissasi, aÒÒena vÈ aÒÒaÑ paÔicarissasi, tuÓhÊ vÈ bhavissasi,
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pakkamissasi vÈ, ettheva te sattadhÈ muddhÈ phalissati. TaÑ kiÑ maÒÒasi
AmbaÔÔha, kinti te sutaÑ brÈhmaÓÈnaÑ vuddhÈnaÑ mahallakÈnaÑ
ÈcariyapÈcariyÈnaÑ bhÈsamÈnÈnaÑ kutopabhutikÈ KaÓhÈyanÈ, ko ca
KaÓhÈyanÈnaÑ pubbapuriso”ti.
EvaÑ vutte AmbaÔÔho mÈÓavo tuÓhÊ ahosi, dutiyampi kho BhagavÈ
AmbaÔÔhaÑ mÈÓavaÑ etadavoca “taÑ kiÑ maÒÒasi AmbaÔÔha, kinti te
sutaÑ brÈhmaÓÈnaÑ vuddhÈnaÑ mahallakÈnaÑ ÈcariyapÈcariyÈnaÑ
bhÈsamÈnÈnaÑ kutopabhutikÈ KaÓhÈyanÈ, ko ca kaÓhÈyanÈnaÑ
pubbapuriso”ti. Dutiyampi kho AmbaÔÔho mÈÓavo tuÓhÊ ahosi. Atha kho
BhagavÈ AmbaÔÔhaÑ mÈÓavaÑ etadavoca “byÈkarohi dÈni AmbaÔÔha, na
dÈni te tuÓhÊbhÈvassa kÈlo, yo kho AmbaÔÔha TathÈgatena yÈvatatiyakaÑ
sahadhammikaÑ paÒhaÑ puÔÔho na byÈkaroti, etthevassa sattadhÈ muddhÈ
phalissatÊ”ti.
271. Tena kho pana samayena vajirapÈÓÊ yakkho mahantaÑ ayok|ÔaÑ
ÈdÈya ÈdittaÑ sampajjalitaÑ sajotibh|taÑ1 AmbaÔÔhassa mÈÓavassa upari
vehÈsaÑ Ôhito hoti “sacÈyaÑ AmbaÔÔho mÈÓavo BhagavatÈ yÈvatatiyakaÑ
sahadhammikaÑ paÒhaÑ puÔÔho na byÈkarissati, etthevassa sattadhÈ
muddhaÑ phÈlessÈmÊ”ti. TaÑ kho pana vajirapÈÓiÑ yakkhaÑ BhagavÈ ceva
passati AmbaÔÔho ca mÈÓavo.
272. Atha kho AmbaÔÔho mÈÓavo bhÊto saÑviggo lomahaÔÔhajÈto
BhagavantaÑyeva tÈÓaÑ gavesÊ BhagavantaÑyeva leÓaÑ gavesÊ
BhagavantaÑyeva saraÓaÑ gavesÊ upanisÊditvÈ BhagavantaÑ etadavoca
“kimetaÑ2 bhavaÑ Gotamo Èha, puna bhavaÑ Gotamo bravit|”ti3.
TaÑ kiÑ maÒÒasi AmbaÔÔha, kinti te sutaÑ brÈhmaÓÈnaÑ vuddhÈnaÑ
mahallakÈnaÑ ÈcariyapÈcariyÈnaÑ bhÈsamÈnÈnaÑ kutopabhutikÈ
KaÓhÈyanÈ, ko ca KaÓhÈyanÈnaÑ pubbapurisoti. Evameva me bho Gotama
sutaÑ yatheva bhavaÑ Gotamo Èha, tatopabhutikÈ KaÓhÈyanÈ, so ca
KaÓhÈyanÈnaÑ pubbapurisoti.
______________________________________________________________
1. SaÒjotibh|taÑ (SyÈ)

2. KiÑ me taÑ (Ka)

3. Br|tu (SyÈ)
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273. EvaÑ vutte te mÈÓavakÈ unnÈdino uccÈsaddamahÈsaddÈ ahesuÑ
“dujjÈto kira bho AmbaÔÔho mÈÓavo, akulaputto kira bho AmbaÔÔho mÈÓavo,
dÈsiputto kira bho AmbaÔÔho mÈÓavo SakyÈnaÑ, ayyaputtÈ kira bho
AmbaÔÔhassa mÈÓavassa SakyÈ bhavanti, dhammavÈdiÑyeva kira mayaÑ
samaÓaÑ GotamaÑ apasÈdetabbaÑ amaÒÒimhÈ”ti.
274. Atha kho Bhagavato etadahosi “atibÈÄhaÑ kho ime mÈÓavakÈ
AmbaÔÔhaÑ mÈÓavaÑ dÈsiputtavÈdena nimmÈdenti, yaÑn|nÈhaÑ
parimoceyyan”ti. Atha kho BhagavÈ te mÈÓavake etadavoca “mÈ kho tumhe
mÈÓavakÈ AmbaÔÔhaÑ mÈÓavaÑ atibÈÄhaÑ dÈsiputtavÈdena nimmÈdetha,
uÄÈro so KaÓho isi ahosi, so dakkhiÓajanapadaÑ gantvÈ brahmamante
adhÊyitvÈ rÈjÈnaÑ OkkÈkaÑ upasa~kamitvÈ Maddar|piÑ dhÊtaraÑ yÈci,
tassa rÈjÈ OkkÈko “ko nevaÑ re ayaÑ mayhaÑ dÈsiputto samÈno
Maddar|piÑ dhÊtaraÑ yÈcatÊ”ti kupito anattamano khurappaÑ sannayhi1, so
taÑ khurappaÑ neva asakkhi muÒcituÑ, no paÔisaÑharituÑ.
Atha kho mÈÓavakÈ amaccÈ pÈrisajjÈ KaÓhaÑ isiÑ upasa~kamitvÈ
etadavocuÑ “sotthi bhaddante2 hotu raÒÒo, sotthi bhaddante hotu raÒÒo”ti.
Sotthi bhavissati raÒÒo, api ca rÈjÈ yadi adho khurappaÑ muÒcissati, yÈvatÈ
raÒÒo vijitaÑ, ettÈvatÈ pathavÊ undriyissatÊti. Sotthi bhaddante hotu raÒÒo,
sotthi janapadassÈti. Sotthi bhavissati raÒÒo sotthi janapadassa, api ca rÈjÈ
yadi uddhaÑ khurappaÑ muÒcissati, yÈvatÈ raÒÒo vijitaÑ, ettÈvatÈ
sattavassÈni devo na vassissatÊti. Sotthi bhaddante hotu raÒÒo sotthi
janapadassa devo ca vassat|ti. Sotthi bhavissati raÒÒo sotthi janapadassa
devo ca vassissati, api ca rÈjÈ jeÔÔhakumÈre khurappaÑ patiÔÔhÈpetu, sotthi
kumÈro pallomo bhavissatÊti. Atha kho mÈÓavakÈ amaccÈ OkkÈkassa
ÈrocesuÑ “okkÈko jeÔÔhakumÈre khurappaÑ patiÔÔhÈpetu, sotthi kumÈro
pallomo bhavissatÊ”ti. Atha kho rÈjÈ OkkÈko jeÔÔhakumÈre khurappaÑ
patiÔÔhapesi, sotthi kumÈro
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pallomo samabhavi. Atha kho tassa rÈjÈ OkkÈko bhÊto saÑviggo
lomahaÔÔhajÈto brahmadaÓÉena tajjito Maddar|piÑ dhÊtaraÑ adÈsi. MÈ kho
tumhe mÈÓavakÈ AmbaÔÔhaÑ mÈÓavaÑ atibÈÄhaÑ dÈsiputtavÈdena
nimmÈdetha, uÄÈro so KaÓho isi ahosÊti.
KhattiyaseÔÔhabhÈva
275. Atha kho BhagavÈ AmbaÔÔhaÑ mÈÓavaÑ Èmantesi “taÑ kiÑ
maÒÒasi AmbaÔÔha, idha khattiyakumÈro brÈhmaÓakaÒÒÈya saddhiÑ
saÑvÈsaÑ kappeyya, tesaÑ saÑvÈsamanvÈya putto jÈyetha, yo so
khattiyakumÈrena brÈhmaÓakaÒÒÈya putto uppanno, api nu so labhetha
brÈhmaÓesu ÈsanaÑ vÈ udakaÑ vÈ”ti. Labhetha bho Gotama. Apinu naÑ
brÈhmaÓÈ bhojeyyuÑ saddhe vÈ thÈlipÈke vÈ yaÒÒe vÈ pÈhune vÈti.
BhojeyyuÑ bho Gotama. Apinu naÑ brÈhmaÓÈ mante vÈceyyuÑ vÈ no vÈti.
VÈceyyuÑ bho Gotama. Apinussa itthÊsu ÈvaÔaÑ vÈ assa anÈvaÔaÑ vÈti.
AnÈvaÔaÑ hissa bho Gotama. Apinu naÑ khattiyÈ khattiyÈbhisekena
abhisiÒceyyunti. NohidaÑ bho Gotama, taÑ kissa hetu, mÈtito hi bho
Gotama anupapannoti.
TaÑ kiÑ maÒÒasi AmbaÔÔha, idha brÈhmaÓakumÈro khattiyakaÒÒÈya
saddhiÑ saÑvÈsaÑ kappeyya, tesaÑ saÑvÈsamanvÈya putto jÈyetha, yo so
brÈhmaÓakumÈrena khattiyakaÒÒÈya putto uppanno, apinu so labhetha
brÈhmaÓesu ÈsanaÑ vÈ udakaÑ vÈti. Labhetha bho Gotama. Apinu naÑ
brÈhmaÓÈ bhojeyyuÑ saddhe vÈ thÈlipÈke vÈ yaÒÒe vÈ pÈhune vÈti.
BhojeyyuÑ bho Gotama. Apinu naÑ brÈhmaÓÈ mante vÈceyyuÑ vÈ no vÈti.
VÈceyyuÑ bho Gotama. Apinussa itthÊsu ÈvaÔaÑ vÈ assa anÈvaÔaÑ vÈti.
AnÈvaÔaÑ hissa bho Gotama. Apinu naÑ khattiyÈ khattiyÈbhisekena
abhisiÒceyyunti. NohidaÑ bho Gotama, taÑ kissa hetu, pitito hi bho
Gotama anupapannoti.
276. Iti kho AmbaÔÔha itthiyÈ vÈ itthiÑ karitvÈ purisena vÈ purisaÑ
karitvÈ khattiyÈva seÔÔhÈ hÊnÈ brÈhmaÓÈ, taÑ kiÑ maÒÒasi AmbaÔÔha, idha
brÈhmaÓÈ brÈhmaÓaÑ kismiÒcideva pakaraÓe khuramuÓÉaÑ karitvÈ
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bhassapuÔena vadhitvÈ raÔÔhÈ vÈ nagarÈ vÈ pabbÈjeyyuÑ, apinu so labhetha
brÈhmaÓesu ÈsanaÑ vÈ udakaÑ vÈti. NohidaÑ bho Gotama. Apinu naÑ
brÈhmaÓÈ bhojeyyuÑ saddhe vÈ thÈlipÈke vÈ yaÒÒe vÈ pÈhune vÈti.
NohidaÑ bho Gotama. Apinu naÑ brÈhmaÓÈ mante vÈceyyuÑ vÈ no vÈti.
NohidaÑ bho Gotama. Apinussa itthÊsu ÈvaÔaÑ vÈ assa anÈvaÔaÑ vÈti.
ŒvaÔaÑ hissa bho Gotama.
TaÑ kiÑ maÒÒasi AmbaÔÔha, idha khattiyÈ khattiyaÑ kismiÒcideva
pakaraÓe khuramuÓÉaÑ karitvÈ bhassapuÔena vadhitvÈ raÔÔhÈ vÈ nagarÈ vÈ
pabbÈjeyyuÑ, apinu so labhetha brÈhmaÓesu ÈsanaÑ vÈ udakaÑ vÈti.
Labhetha bho Gotama. Apinu naÑ brÈhmaÓÈ bhojeyyuÑ saddhe vÈ
thÈlipÈke vÈ yaÒÒe vÈ pÈhune vÈti. BhojeyyuÑ bho Gotama. Apinu naÑ
brÈhmaÓÈ mante vÈceyyuÑ vÈ no vÈti. VÈceyyuÑ bho Gotama. Apinussa
itthÊsu ÈvaÔaÑ vÈ assa anÈvaÔaÑ vÈti. AnÈvaÔaÑ hissa bho Gotama.
277. EttÈvatÈ kho AmbaÔÔha khattiyo paramanihÊnataÑ patto hoti,
yadeva naÑ khattiyÈ khuramuÓÉaÑ karitvÈ bhassapuÔena vadhitvÈ raÔÔhÈ vÈ
nagarÈ vÈ pabbÈjenti, iti kho AmbaÔÔha yadÈ khattiyo paramanihÊnataÑ patto
hoti, tadÈpi khattiyÈva seÔÔhÈ, hÊnÈ brÈhmaÓÈ. BrahmunÈ pesÈ AmbaÔÔha1
Sana~kumÈrena gÈthÈ bhÈsitÈ–
“Khattiyo seÔÔho janetasmiÑ,
Ye gottapaÔisÈrino.
VijjÈcaraÓasampanno,
So seÔÔho devamÈnuse”ti.
SÈ kho panesÈ AmbaÔÔha brahmunÈ Sana~kumÈrena gÈthÈ sugÊtÈ no
duggÊtÈ, subhÈsitÈ no dubbhÈsitÈ, atthasaÒhitÈ no anatthasaÒhitÈ, anumatÈ
mayÈ. AhaÑpi hi AmbaÔÔha evaÑ vadÈmi–
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“Khattiyo seÔÔho janetasmiÑ,
Ye gottapaÔisÈrino.
VijjÈcaraÓasampanno,
So seÔÔho devamÈnuse”ti.
BhÈÓavÈro paÔhamo.
_____
VijjÈcaraÓakathÈ
278. KatamaÑ pana taÑ bho Gotama caraÓaÑ, katamÈ ca pana sÈ
vijjÈti. Na kho AmbaÔÔha anuttarÈya vijjÈcaraÓasampadÈya jÈtivÈdo vÈ
vuccati, gottavÈdo vÈ vuccati, mÈnavÈdo vÈ vuccati “arahasi vÈ maÑ tvaÑ,
na vÈ maÑ tvaÑ arahasÊ”ti. Yattha kho AmbaÔÔha ÈvÈho vÈ hoti, vivÈho vÈ
hoti, ÈvÈhavivÈho vÈ hoti, etthetaÑ vuccati jÈtivÈdo vÈ itipi, gottavÈdo vÈ
itipi, mÈnavÈdo vÈ itipi “arahasi vÈ maÑ tvaÑ, na vÈ maÑ tvaÑ arahasÊ”ti.
Ye hi keci AmbaÔÔha jÈtivÈdavinibaddhÈ vÈ gottavÈdavinibaddhÈ vÈ
mÈnavÈdavinibaddhÈ vÈ ÈvÈhavivÈhavinibaddhÈ vÈ, ÈrakÈ te anuttarÈya
vijjÈcaraÓasampadÈya. PahÈya kho AmbaÔÔha jÈtivÈdavinibaddhaÒca
gottavÈdavinibaddhaÒca mÈnavÈdavinibaddhaÒca ÈvÈhavivÈhavinibaddhaÒca
anuttarÈya vijjÈcaraÓasampadÈya sacchikiriyÈ hotÊti.
279. KatamaÑ pana taÑ bho Gotama caraÓaÑ, katamÈ ca sÈ vijjÈti.
Idha AmbaÔÔha TathÈgato loke uppajjati ArahaÑ SammÈsambuddho
VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ
devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ, so imaÑ lokaÑ sadevakaÑ samÈrakaÑ
sabrahmakaÑ sassamaÓabrÈhmaÓiÑ pajaÑ sadevamanussaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ
sacchikatvÈ pavedeti, so dhammaÑ deseti ÈdikalyÈÓaÑ majjhekalyÈÓaÑ
pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ
brahmacariyaÑ pakÈseti, taÑ dhammaÑ suÓÈti gahapati vÈ gahapatiputto vÈ
aÒÒatarasmiÑ vÈ kule paccÈjÈto, so taÑ dhammaÑ sutvÈ
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TathÈgate saddhaÑ paÔilabhati, so tena saddhÈpaÔilÈbhena samannÈgato iti
paÔisaÒcikkhati -pa-. (YathÈ SÈmaÒÒaphale, evaÑ vitthÈretabbaÑ.)
So vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ
vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati -pa-.
Idampissa hoti caraÓasmiÑ.
Puna caparaÑ AmbaÔÔha bhikkhu vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ ajjhattaÑ
sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ avitakkaÑ avicÈraÑ samÈdhijaÑ
pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati -pa-. Idampissa hoti
caraÓasmiÑ.
Puna caparaÑ AmbaÔÔha bhikkhu pÊtiyÈ ca virÈgÈ upekkhako ca viharati
sato ca sampajÈno, sukhaÒca kÈyena paÔisaÑvedeti, yaÑ taÑ ariyÈ
Ècikkhanti “upekkhako satimÈ sukhavihÈrÊ”ti, tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja
viharati -pa-. Idampissa hoti caraÓasmiÑ.
Puna caparaÑ AmbaÔÔha bhikkhu sukhassa ca pahÈnÈ dukkhassa ca
pahÈnÈ pubbeva somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ adukkhamasukhaÑ
upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati -pa-.
Idampissa hoti caraÓasmiÑ. IdaÑ kho taÑ AmbaÔÔha caraÓaÑ.
So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe vigat|pakkilese
mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte ÒÈÓadassanÈya cittaÑ abhinÊharati
abhininnÈmeti -pa-. Idampissa hoti vijjÈya -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈti,
idampissa hoti vijjÈya. AyaÑ kho sÈ AmbaÔÔha vijjÈ.
AyaÑ vuccati AmbaÔÔha bhikkhu “vijjÈsampanno” itipi,
“caraÓasampanno” itipi, “vijjÈcaraÓasampanno” itipi, imÈya ca AmbaÔÔha
vijjÈsampadÈya caraÓasampadÈya ca aÒÒÈvijjÈsampadÈ ca caraÓasampadÈ ca
uttaritarÈ vÈ paÓÊtatarÈ vÈ natthi.
Catu-apÈyamukha
280. ImÈya kho AmbaÔÔha anuttarÈya vijjÈcaraÓasampadÈya cattÈri
apÈyamukhÈni bhavanti. KatamÈni cattÈri, idha AmbaÔÔha ekacco samaÓo vÈ
brÈhmaÓo vÈ imaÒÒeva anuttaraÑ vijjÈcaraÓasampadaÑ
anabhisambhuÓamÈno
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khÈrividhamÈdÈya1 araÒÒÈyatanaÑ ajjhogÈhati “pavattaphalabhojano
bhavissÈmÊ”ti, so aÒÒadatthu VijjÈcaraÓasampannasseva paricÈrako
sampajjati. ImÈya kho AmbaÔÔha anuttarÈya vijjÈcaraÓasampadÈya idaÑ
paÔhamaÑ apÈyamukhaÑ bhavati.
Puna caparaÑ AmbaÔÔha idhekacco samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ imaÒceva
anuttaraÑ vijjÈcaraÓasampadaÑ anabhisambhuÓamÈno
pavattaphalabhojanataÒca anabhisambhuÓamÈno kudÈlapiÔakaÑ2 ÈdÈya
araÒÒavanaÑ ajjhogÈhati “kandam|laphalabhojano bhavissÈmÊ”ti, so
aÒÒadatthu vijjÈcaraÓasampannasseva paricÈrako sampajjati. ImÈya kho
AmbaÔÔha anuttarÈya vijjÈcaraÓasampadÈya idaÑ dutiyaÑ apÈyamukhaÑ
bhavati.
Puna caparaÑ AmbaÔÔha idhekacco samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ imaÒceva
anuttaraÑ vijjÈcaraÓasampadaÑ anabhisambhuÓamÈno
pavattaphalabhojanataÒca anabhisambhuÓamÈno
kandam|laphalabhojanataÒca anabhisambhuÓamÈno gÈmasÈmantaÑ vÈ
nigamasÈmantaÑ vÈ agyÈgÈraÑ karitvÈ aggiÑ paricaranto acchati, so
aÒÒadatthu vijjÈcaraÓasampannasseva paricÈrako sampajjati. ImÈya kho
AmbaÔÔha anuttarÈya vijjÈcaraÓasampadÈya idaÑ tatiyaÑ apÈyamukhaÑ
bhavati.
Puna caparaÑ AmbaÔÔha idhekacco samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ imaÒceva
anuttaraÑ vijjÈcaraÓasampadaÑ anabhisambhuÓamÈno
pavattaphalabhojanataÒca anabhisambhuÓamÈno
kandam|laphalabhojanataÒca anabhisambhuÓamÈno aggipÈricariyaÒca
anabhisambhuÓamÈno cÈtumahÈpathe catudvÈraÑ agÈraÑ karitvÈ acchati
“yo imÈhi cat|hi disÈhi Ègamissati samaÓo vÈ, brÈhmaÓo vÈ, tamahaÑ
yathÈsatti yathÈbalaÑ paÔip|jessÈmÊ”ti, so aÒÒadatthu
vijjÈcaraÓasampannasseva paricÈrako sampajjati. ImÈya kho AmbaÔÔha
anuttarÈya vijjÈcaraÓasampadÈya idaÑ catutthaÑ apÈyamukhaÑ bhavati.
ImÈya kho AmbaÔÔha anuttarÈya vijjÈcaraÓasampadÈya imÈni cattÈri
apÈyamukhÈni bhavanti.
281. TaÑ kiÑ maÒÒasi AmbaÔÔha, apinu tvaÑ imÈya anuttarÈya
vijjÈcaraÓasampadÈya sandissasi sÈcariyakoti. NohidaÑ bho Gotama,
kocÈhaÑ
______________________________________________________________
1. KhÈrivividhamÈdÈya (SÊ, SyÈ, I)

2. KuddÈlapiÔakaÑ (SÊ, SyÈ, I)
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bho Gotama sÈcariyako, kÈ ca anuttarÈ vijjÈcaraÓasampadÈ, ÈrakÈhaÑ bho
Gotama anuttarÈya vijjÈcaraÓasampadÈya sÈcariyakoti.
TaÑ kiÑ maÒÒasi AmbaÔÔha, apinu tvaÑ imaÒceva anuttaraÑ
vijjÈcaraÓasampadaÑ anabhisambhuÓamÈno khÈrividhamÈdÈya
araÒÒavanamajjhogÈhasi sÈcariyako “pavattaphalabhojano bhavissÈmÊ”ti.
NohidaÑ bho Gotama.
TaÑ kiÑ maÒÒasi AmbaÔÔha, apinu tvaÑ imaÒceva anuttaraÑ
vijjÈcaraÓasampadaÑ anabhisambhuÓamÈno pavattaphalabhojanataÒca
anabhisambhuÓamÈno kudÈlapiÔakaÑ ÈdÈya araÒÒavanamajjhogÈhasi
sÈcariyako “kandam|laphalabhojano bhavissÈmÊ”ti. NohidaÑ bho Gotama.
TaÑ kiÑ maÒÒasi AmbaÔÔha, apinu tvaÑ imaÒceva anuttaraÑ
vijjÈcaraÓasampadaÑ anabhisambhuÓamÈno pavattaphalabhojanataÒca
anabhisambhuÓamÈno kandam|laphalabhojanataÒca anabhisambhuÓamÈno
gÈmasÈmantaÑ vÈ nigamasÈmantaÑ vÈ agyÈgÈraÑ karitvÈ aggiÑ
paricaranto acchasi sÈcariyakoti. NohidaÑ bho Gotama.
TaÑ kiÑ maÒÒasi AmbaÔÔha, apinu tvaÑ imaÒceva anuttaraÑ
vijjÈcaraÓasampadaÑ anabhisambhuÓamÈno pavattaphalabhojanataÒca
anabhisambhuÓamÈno kandam|laphalabhojanataÒca anabhisambhuÓamÈno
aggipÈricariyaÒca anabhisambhuÓamÈno cÈtumahÈpathe catudvÈraÑ agÈraÑ
karitvÈ acchasi sÈcariyako “yo imÈhi cat|hi disÈhi Ègamissati samaÓo vÈ
brÈhmaÓo vÈ, taÑ mayaÑ yathÈsatti yathÈbalaÑ paÔip|jessÈmÈ”ti. NohidaÑ
bho Gotama.
282. Iti kho AmbaÔÔha, imÈya ceva tvaÑ anuttarÈya
vijjÈcaraÓasampadÈya parihÊno sÈcariyako, ye cime anuttarÈya
vijjÈcaraÓasampadÈya cattÈri apÈyamukhÈni bhavanti, tato ca tvaÑ parihÊno
sÈcariyako. BhÈsitÈ kho pana te esÈ AmbaÔÔha Ècariyena brÈhmaÓena
PokkharasÈtinÈ vÈcÈ “ke ca muÓÉakÈ samaÓakÈ ibbhÈ kaÓhÈ
bandhupÈdÈpaccÈ, kÈ ca tevijjÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ sÈkacchÈ”ti attanÈ
ÈpÈyikopi aparip|ramÈno. Passa AmbaÔÔha yÈva aparaddhaÒca te idaÑ
Ècariyassa brÈhmaÓassa PokkharasÈtissa.
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Pubbaka-isibhÈvÈnuyoga
283. BrÈhmaÓo kho pana AmbaÔÔha PokkharasÈti raÒÒo Pasenadissa
Kosalassa dattikaÑ bhuÒjati, tassa rÈjÈ Pasenadi Kosalo sammukhÊbhÈvaÑpi
na dadÈti, yadÈpi tena manteti, tirodussantena manteti. Yassa kho pana
AmbaÔÔha dhammikaÑ payÈtaÑ bhikkhaÑ paÔiggaÓheyya, kathaÑ tassa rÈjÈ
Pasenadi Kosalo sammukhÊbhÈvaÑpi na dadeyya, passa AmbaÔÔha yÈva
aparaddhaÒca te idaÑ Ècariyassa brÈhmaÓassa PokkharasÈtissa.
284. TaÑ kiÑ maÒÒasi AmbaÔÔha, idha rÈjÈ Pasenadi Kosalo
hatthigÊvÈya vÈ nisinno assapiÔÔhe vÈ nisinno rath|patthare vÈ Ôhito uggehi
vÈ rÈjaÒÒehi vÈ kiÒcideva mantanaÑ manteyya, so tamhÈ padesÈ
apakkamma ekamantaÑ tiÔÔheyya, atha Ègaccheyya suddo vÈ suddadÈso vÈ,
tasmiÑ padese Ôhito tadeva mantanaÑ manteyya “evaÑpi rÈjÈ Pasenadi
Kosalo Èha, evaÑpi rÈjÈ Pasenadi Kosalo ÈhÈ”ti. Apinu so rÈjabhaÓitaÑ vÈ
bhaÓati rÈjamantanaÑ vÈ manteti, ettÈvatÈ so assa rÈjÈ vÈ rÈjamatto vÈti.
NohidaÑ bho Gotama.
285. Evameva kho tvaÑ AmbaÔÔha ye te ahesuÑ brÈhmaÓÈnaÑ pubbakÈ
isayo mantÈnaÑ kattÈro mantÈnaÑ pavattÈro, yesamidaÑ etarahi brÈhmaÓÈ
porÈÓaÑ mantapadaÑ gÊtaÑ pavuttaÑ samihitaÑ, tadanugÈyanti
tadanubhÈsanti bhÈsitamanubhÈsanti vÈcitamanuvÈcenti, seyyathidaÑ,
AÔÔhako VÈmako VÈmadevo VessÈmitto Yamataggi1 A~gÊraso BhÈradvÈjo
VÈseÔÔho Kassapo Bhagu, tyÈhaÑ mante adhiyÈmi sÈcariyakoti, tÈvatÈ tvaÑ
bhavissasi isi vÈ isitthÈya vÈ paÔipannoti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati.
286. TaÑ kiÑ maÒÒasi AmbaÔÔha, kinti te sutaÑ brÈhmaÓÈnaÑ
vuddhÈnaÑ mahallakÈnaÑ ÈcariyapÈcariyÈnaÑ bhÈsamÈnÈnaÑ ye te
ahesuÑ brÈhmaÓÈnaÑ pubbÈkÈ isayo mantÈnaÑ kattÈro mantÈnaÑ
pavattÈro,
______________________________________________________________
1. Yamadaggi (Ka)
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yesamidaÑ etarahi brÈhmaÓÈ porÈÓaÑ mantapadaÑ gÊtaÑ pavuttaÑ
samihitaÑ, tadanugÈyanti tadanubhÈsanti bhÈsitamanubhÈsanti
vÈcitamanuvÈcenti, seyyathidaÑ, AÔÔhako VÈmako VÈmadevo VessÈmitto
Yamataggi A~gÊraso BhÈradvÈjo VÈseÔÔho Kassapo Bhagu, evaÑ su te
sunhÈtÈ suvilittÈ kappitakesamass| ÈmukkamaÓikuÓÉalÈbharaÓÈ1
odÈtavatthavasanÈ paÒcahi kÈmaguÓehi samappitÈ sama~gÊbh|tÈ paricÈrenti,
seyyathÈpi tvaÑ etarahi sÈcariyakoti. NohidaÑ bho Gotama.
-pa- evaÑ su te sÈlÊnaÑ odanaÑ sucimaÑs|pasecanaÑ vicitakÈÄakaÑ
anekas|paÑ anekabyaÒjanaÑ paribhuÒjanti, seyyathÈpi tvaÑ etarahi
sÈcariyakoti. NohidaÑ bho Gotama.
-pa- evaÑ su te veÔhakanatapassÈhi nÈrÊhi paricÈrenti, seyyathÈpi tvaÑ
etarahi sÈcariyakoti. NohidaÑ bho Gotama.
-pa- evaÑ su te kuttavÈlehi vaÄavÈrathehi dÊghÈhi patodalaÔÔhÊhi vÈhane
vitudentÈ vipariyÈyanti, seyyathÈpi tvaÑ etarahi sÈcariyakoti. NohidaÑ bho
Gotama.
-pa- evaÑ su te ukkiÓÓaparikhÈsu okkhittapalighÈsu nagar|pakÈrikÈsu
dÊghÈsivudhehi2 purisehi rakkhÈpenti, seyyÈthÈpi tvaÑ etarahi sÈcariyakoti.
NohidaÑ bho Gotama.
Iti kho AmbaÔÔha neva tvaÑ isi na isitthÈya paÔipanno sÈcariyako, yassa
kho pana AmbaÔÔha mayi ka~khÈ vÈ vimati vÈ so maÑ paÒhena, ahaÑ
veyyÈkaraÓena sodhissÈmÊti.
DvelakkhaÓÈdassana
287. Atha kho BhagavÈ vihÈrÈ nikkhamma ca~kamaÑ abbhuÔÔhÈsi.
AmbaÔÔhopi mÈÓavo vihÈrÈ nikkhamma ca~kamaÑ abbhuÔÔhÈsi. Atha kho
AmbaÔÔho mÈÓavo BhagavantaÑ ca~kamantaÑ anuca~kamamÈno Bhagavato
kÈye dvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓÈni samannesi, addasÈ kho AmbaÔÔho
mÈÓavo Bhagavato
______________________________________________________________
1. ŒmuttamÈlÈbharaÓÈ (SÊ, SyÈ, I)
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kÈye dvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓÈni yebhuyyena ÔhapetvÈ dve, dvÊsu
mahÈpurisalakkhaÓesu ka~khati vicikicchati nÈdhimuccati na sampasÊdati,
kosohite ca vatthaguyhe pah|tajivhatÈya ca.
288. Atha kho Bhagavato etadahosi “passati kho me ayaÑ AmbaÔÔho
mÈÓavo dvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓÈni yebhuyyena ÔhapetvÈ dve, dvÊsu
mahÈpurisalakkhaÓesu ka~khati vicikicchati nÈdhimuccati na sampasÊdati,
kosohite ca vatthaguyhe pah|tajivhatÈya cÈ”ti. Atha kho BhagavÈ
tathÈr|paÑ iddhÈbhisa~khÈraÑ abhisa~khÈsi. YathÈ addasa AmbaÔÔho
mÈÓavo Bhagavato kosohitaÑ vatthaguyhaÑ. Atha kho BhagavÈ jivhaÑ
ninnÈmetvÈ ubhopi kaÓÓasotÈni anumasi paÔimasi, ubhopi nÈsikasotÈni
anumasi paÔimasi, kevalaÑpi nalÈÔamaÓÉalaÑ jivhÈya chÈdesi. Atha kho
AmbaÔÔhassa mÈÓavassa etadahosi “samannÈgato kho samaÓo Gotamo
dvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓehi paripuÓÓehi no aparipuÓÓehÊ”ti
BhagavantaÑ etadavoca “handa ca dÈni mayaÑ bho Gotama gacchÈma,
bahukiccÈ mayaÑ bahukaraÓÊyÈ”ti. YassadÈni tvaÑ AmbaÔÔha kÈlaÑ
maÒÒasÊti. Atha kho AmbaÔÔho mÈÓavo vaÄavÈrathamÈruyha pakkÈmi.
289. Tena kho pana samayena brÈhmaÓo PokkharasÈti UkkaÔÔhÈya
nikkhamitvÈ mahatÈ brÈhmaÓagaÓena saddhiÑ sake ÈrÈme nisinno hoti
AmbaÔÔhaÑyeva mÈÓavaÑ paÔimÈnento. Atha kho AmbaÔÔho mÈÓavo yena
sako ÈrÈmo tena pÈyÈsi, yÈvatikÈ yÈnassa bh|mi yÈnena gantvÈ yÈnÈ
paccorohitvÈ pattikova yena brÈhmaÓo PokkharasÈti tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ brÈhmaÓaÑ PokkharasÈtiÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi.
290. EkamantaÑ nisinnaÑ kho AmbaÔÔhaÑ mÈÓavaÑ brÈhmaÓo
PokkharasÈti etadavoca “kacci tÈta AmbaÔÔha addasa taÑ bhavantaÑ
Gotaman”ti. AddasÈma kho mayaÑ bho taÑ bhavantaÑ Gotamanti. Kacci
tÈta AmbaÔÔha taÑ bhavantaÑ GotamaÑ tathÈ santaÑyeva saddo
abbhuggato no aÒÒathÈ, kacci pana so bhavaÑ Gotamo tÈdiso no
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aÒÒÈdisoti. TathÈ santaÑyeva bho taÑ bhavantaÑ GotamaÑ saddo
abbhuggato no aÒÒathÈ, tÈdisova so bhavaÑ Gotamo no aÒÒÈdiso,
samannÈgato ca so bhavaÑ Gotamo dvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓehi
paripuÓÓehi no aparipuÓÓehÊti. Ahu pana te tÈta AmbaÔÔha samaÓena
Gotamena saddhiÑ kocideva kathÈsallÈpoti. Ahu kho me bho samaÓena
Gotamena saddhiÑ kocideva kathÈsallÈpoti. YathÈ kathaÑ pana te tÈta
AmbaÔÔha ahu samaÓena Gotamena saddhiÑ kocideva kathÈsallÈpoti. Atha
kho AmbaÔÔho mÈÓavo yÈvatako1 ahosi BhagavatÈ saddhiÑ kathÈsallÈpo,
taÑ sabbaÑ brÈhmaÓassa PokkharasÈtissa Èrocesi.
291. EvaÑ vutte brÈhmaÓo PokkharasÈti AmbaÔÔhaÑ mÈÓavaÑ
etadavoca “aho vata re amhÈkaÑ paÓÉitaka2, aho vata re amhÈkaÑ
bahussutaka3, aho vata re amhÈkaÑ tevijjaka4, evar|pena kira bho puriso
atthacarakena kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ
nirayaÑ upapajjeyya. Yadeva kho tvaÑ AmbaÔÔha taÑ bhavantaÑ GotamaÑ
evaÑ Èsajja Èsajja avacÈsi, atha kho so bhavaÑ Gotamo amhepi evaÑ
upaneyya upaneyya avaca. Aho vata re amhÈkaÑ paÓÉitaka, aho vata re
amhÈkaÑ bahussutaka, aho vata re amhÈkaÑ tevijjaka, evar|pena kira bho
puriso atthacarakena kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ
vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjeyyÈ”ti, kupito5 anattamano AmbaÔÔhaÑ
mÈÓavaÑ padasÈyeva pavattesi. Icchati ca tÈvadeva BhagavantaÑ dassanÈya
upasa~kamituÑ.
PokkharasÈtibuddh|pasa~kamana
292. Atha kho te brÈhmaÓÈ brÈhmaÓaÑ PokkharasÈtiÑ etadavocuÑ
“ativikÈlo kho bho ajja samaÓaÑ GotamaÑ dassanÈya upasa~kamituÑ
svedÈni6 bhavaÑ PokkharasÈti samaÓaÑ GotamaÑ dassÈnÈya
upasa~kamissatÊ”ti. Atha kho brÈhmaÓo PokkharasÈti sake nivesane paÓÊtaÑ
khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÑ paÔiyÈdÈpetvÈ yÈne ÈropetvÈ ukkÈsu
______________________________________________________________
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dhÈriyamÈnÈsu UkkaÔÔhÈya niyyÈsi. Yena IcchÈna~galavanasaÓÉo tena
pÈyÈsi. YÈvatikÈ yÈnassa bh|mi, yÈnena gantvÈ yÈnÈ paccorohitvÈ pattikova
yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi,
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi.
293. EkamantaÑ nisinno kho brÈhmaÓo PokkharasÈti BhagavantaÑ
etadavoca “ÈgamÈ nu khvidha bho Gotama amhÈkaÑ antevÈsÊ AmbaÔÔho
mÈÓavo”ti. ŒgamÈ kho te1 brÈhmaÓa antevÈsÊ AmbaÔÔho mÈÓavoti. Ahu
pana te bho Gotama AmbaÔÔhena mÈÓavena saddhiÑ kocideva
kathÈsallÈpoti. Ahu kho me brÈhmaÓa AmbaÔÔhena mÈÓavena saddhiÑ
kocideva kathÈsallÈpoti. YathÈkathaÑ pana te bho Gotama ahu AmbaÔÔhena
mÈÓavena saddhiÑ kocideva kathÈsallÈpoti. Atha kho BhagavÈ yÈvatako
ahosi AmbaÔÔhena mÈÓavena saddhiÑ kathÈsallÈpo, taÑ sabbaÑ
brÈhmaÓassa PokkharasÈtissa Èrocesi. EvaÑ vutte brÈhmaÓo PokkharasÈti
BhagavantaÑ etadavoca “bÈlo bho Gotama AmbaÔÔho mÈÓavo, khamatu
bhavaÑ Gotamo AmbaÔÔhassa mÈÓavassÈ”ti. SukhÊ hotu brÈhmaÓa
AmbaÔÔho mÈÓavoti.
294. Atha kho brÈhmaÓo PokkharasÈti Bhagavato kÈye
dvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓÈni samannesi. AddasÈ kho brÈhmaÓo
PokkharasÈti Bhagavato kÈye dvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓÈni yebhuyyena
ÔhapetvÈ dve, dvÊsu mahÈpurisalakkhaÓesu ka~khati vicikicchati
nÈdhimuccati na sampasÊdati kosohite ca vatthaguyhe pah|tajivhatÈya ca.
295. Atha kho Bhagavato etadahosi “passati kho me ayaÑ brÈhmaÓo
PokkharasÈti dvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓÈni yebhuyyena ÔhapetvÈ dve,
dvÊsu mahÈpurisalakkhaÓesu ka~khati vicikicchati nÈdhimuccati na
sampasÊdati kosohite ca vatthaguyhe pah|tajivhatÈya cÈ”ti. Atha kho
BhagavÈ tathÈr|paÑ iddhÈbhisa~khÈraÑ abhisa~khÈsi. YathÈ addasa
brÈhmaÓo PokkharasÈti Bhagavato kosohitaÑ vatthaguyhaÑ. Atha
______________________________________________________________
1. Tedha (SyÈ), te idha (I)
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kho BhagavÈ jivhaÑ ninnÈmetvÈ ubhopi kaÓÓasotÈni anumasi paÔimasi,
ubhopi nÈsikasotÈni anumasi paÔimasi, kevalaÑpi nalÈÔamaÓÉalaÑ jivhÈya
chÈdesi.
296. Atha kho brÈhmaÓassa PokkharasÈtissa etadahosi “samannÈgato
kho samaÓo Gotamo dvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓehi paripuÓÓehi no
aparipuÓÓehÊ”ti BhagavantaÑ etadavoca “adhivÈsetu me bhavaÑ Gotamo
ajjatanÈya bhattaÑ saddhiÑ bhikkhusaÑghenÈ”ti. AdhivÈsesi BhagavÈ
tuÓhÊbhÈvena.
297. Atha kho brÈhmaÓo PokkharasÈti Bhagavato adhivÈsanaÑ viditvÈ
Bhagavato kÈlaÑ Èrocesi “kÈlo bho Gotama niÔÔhitaÑ bhattan”ti. Atha kho
BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya saddhiÑ
bhikkhusaÑghena yena brÈhmaÓassa PokkharasÈtissa nivesanaÑ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi. Atha kho brÈhmaÓo
PokkharasÈti BhagavantaÑ paÓÊtena khÈdanÊyena bhojanÊyena sahatthÈ
santappesi sampavÈresi, mÈÓavakÈpi bhikkhusaÑghaÑ. Atha kho brÈhmaÓo
PokkharasÈti BhagavantaÑ bhuttÈviÑ onÊtapattapÈÓiÑ aÒÒataraÑ nÊcaÑ
ÈsanaÑ gahetvÈ ekamantaÑ nisÊdi.
298. EkamantaÑ nisinnassa kho brÈhmaÓassa PokkharasÈtissa BhagavÈ
anupubbiÑ kathaÑ kathesi, seyyathidaÑ, dÈnakathaÑ sÊlakathaÑ
saggakathaÑ kÈmÈnaÑ ÈdÊnavaÑ okÈraÑ saÑkilesaÑ nekkhamme
ÈnisaÑsaÑ pakÈsesi. YadÈ BhagavÈ aÒÒÈsi brÈhmaÓaÑ PokkharasÈtiÑ
kallacittaÑ muducittaÑ vinÊvaraÓacittaÑ udaggacittaÑ pasannacittaÑ, atha
yÈ BuddhÈnaÑ sÈmukkaÑsikÈ dhammadesanÈ, taÑ pakÈsesi dukkhaÑ
samudayaÑ nirodhaÑ maggaÑ, seyyathÈpi nÈma suddhaÑ vatthaÑ
apagatakÈÄakaÑ sammadeva rajanaÑ paÔiggaÓheyya, evameva brÈhmaÓassa
PokkharasÈtissa tasmiÑyeva Èsane virajaÑ vÊtamalaÑ dhammacakkhuÑ
udapÈdi “yaÑ kiÒci samudayadhammaÑ, sabbaÑ taÑ nirodhadhamman”ti.
PokkharasÈti-upÈsakattapaÔivedanÈ
299. Atha kho brÈhmaÓo PokkharasÈti diÔÔhadhammo pattadhammo
viditadhammo pariyogÈÄhadhammo tiÓÓavicikiccho vigatakathaÑkatho
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vesÈrajjappatto aparappaccayo SatthusÈsane BhagavantaÑ etadavoca
“abhikkantaÑ bho Gotama, abhikkantaÑ bho Gotama, seyyathÈpi bho
Gotama nikkujjitaÑ vÈ ukkujjeyya, paÔicchannaÑ vÈ vivareyya, m|Ähassa vÈ
maggaÑ Ècikkheyya, andhakÈre vÈ telapajjotaÑ dhÈreyya ‘cakkhumanto
r|pÈni dakkhantÊ’ti, evamevaÑ bhotÈ Gotamena anekapariyÈyena dhammo
pakÈsito. EsÈhaÑ bho Gotama saputto sabhariyo sapariso sÈmacco
bhavantaÑ GotamaÑ saraÓaÑ gacchÈmi dhammaÒca bhikkhusaÑghaÒca,
upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ Gotamo dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ
gataÑ, yathÈ ca bhavaÑ Gotamo UkkaÔÔhÈya aÒÒÈni upÈsakakulÈni
upasa~kamati, evameva bhavaÑ Gotamo PokkharasÈtikulaÑ upasa~kamatu.
Tattha ye te mÈÓavakÈ vÈ mÈÓavikÈ vÈ bhavantaÑ GotamaÑ abhivÈdessanti
vÈ paccuÔÔhissanti1 vÈ ÈsanaÑ vÈ udakaÑ vÈ dassanti cittaÑ vÈ pasÈdessanti,
tesaÑ taÑ bhavissati dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈ”ti. KalyÈÓaÑ vuccati
brÈhmaÓÈti.

AmbaÔÔhasuttaÑ niÔÔhitaÑ tatiyaÑ.

______________________________________________________________
1. PaccuÔÔhassanti (I)

4. SoÓadaÓÉasutta
CampeyyakabrÈhmaÓagahapatikÈ
300. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ A~gesu cÈrikaÑ
caramÈno mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ paÒcamattehi bhikkhusatehi
yena CampÈ tadavasari. Tatra sudaÑ BhagavÈ CampÈyaÑ viharati
GaggarÈya pokkharaÓiyÈ tÊre. Tena kho pana samayena SoÓadaÓÉo
brÈhmaÓo CampaÑ ajjhÈvasati sattussadaÑ satiÓakaÔÔhodakaÑ sadhaÒÒaÑ
rÈjabhoggaÑ raÒÒÈ MÈgadhena Seniyena BimbisÈrena dinnaÑ rÈjadÈyaÑ
brahmadeyyaÑ.
301. AssosuÑ kho CampeyyakÈ brÈhmaÓagahapatikÈ “samaÓo khalu
bho Gotamo Sakyaputto SakyakulÈ pabbajito A~gesu cÈrikaÑ caramÈno
mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ paÒcamattehi bhikkhusatehi CampaÑ
anuppatto CampÈyaÑ viharati GaggarÈya pokkharaÓiyÈ tÊre. TaÑ kho pana
bhavantaÑ GotamaÑ evaÑ kalyÈÓo kittisaddo abbhuggato ‘itipi so BhagavÈ
ArahaÑ SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro
purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ’, so imaÑ
lokaÑ sadevakaÑ samÈrakaÑ sabrahmakaÑ sassamaÓabrÈhmaÓiÑ pajaÑ
sadevamanussaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedeti, so dhammaÑ deseti
ÈdikalyÈÓaÑ majjhekalyÈÓaÑ pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ
kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ pakÈseti, sÈdhu kho pana
tathÈr|pÈnaÑ arahataÑ dassanaÑ hotÊ”ti. Atha kho CampeyyakÈ
brÈhmaÓagahapatikÈ CampÈya nikkhamitvÈ sa~ghasa~ghÊ1 gaÓÊbh|tÈ yena
GaggarÈ pokkharaÓÊ tenupasa~kamanti.
302. Tena kho pana samayena SoÓadaÓÉo brÈhmaÓo uparipÈsÈde
divÈseyyaÑ upagato hoti. AddasÈ kho SoÓadaÓÉo brÈhmaÓo Campeyyake
brÈhmaÓagahapatike CampÈya nikkhamitvÈ sa~ghasa~ghÊ 2 gaÓÊbh|te yena
GaggarÈ pokkharaÓÊ tenupasa~kamante, disvÈ khattaÑ Èmantesi “kiÑ nu
kho bho khatte CampeyyakÈ brÈhmaÓagahapatikÈ
______________________________________________________________
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CampÈya nikkhamitvÈ sa~ghasa~ghÊ gaÓÊbh|tÈ yena GaggarÈ pokkharaÓÊ
tenupasa~kamantÊ”ti. Atthi kho bho samaÓo Gotamo Sakyaputto SakyakulÈ
pabbajito A~gesu cÈrikaÑ caramÈno mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ
paÒcamattehi bhikkhusatehi CampaÑ anuppatto CampÈyaÑ viharati
GaggarÈya pokkharaÓiyÈ tÊre. TaÑ kho pana bhavantaÑ GotamaÑ evaÑ
kalyÈÓo kittisaddo abbhuggato “itipi so BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho
VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ
devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. Tamete bhavantaÑ GotamaÑ
dassanÈya upasa~kamantÊti. Tena hi bho khatte yena CampeyyakÈ
brÈhmaÓagahapatikÈ tenupasa~kama, upasa~kamitvÈ Campeyyake
brÈhmaÓagahapatike evaÑ vadehi “SoÓadaÓÉo bho brÈhmaÓo evamÈha
Ègamentu kira bhavanto, SoÓadaÓÉopi brÈhmaÓo samaÓaÑ GotamaÑ
dassanÈya upasa~kamissatÊ”ti. “EvaÑ bho”ti kho so khattÈ SoÓadaÓÉassa
brÈhmaÓassa paÔissutvÈ yena CampeyyakÈ brÈhmaÓagahapatikÈ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ Campeyyake brÈhmaÓagahapatike etadavoca
“SoÓadaÓÉo bho brÈhmaÓo evamÈha Ègamentu kira bhavanto, SoÓadaÓÉopi
brÈhmaÓo samaÓaÑ GotamaÑ dassanÈya upasa~kamissatÊ”ti.
SoÓadaÓÉaguÓakathÈ
303. Tena kho pana samayena nÈnÈverajjakÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ
paÒcamattÈni brÈhmaÓasatÈni CampÈyaÑ paÔivasanti kenacideva karaÓÊyena,
assosuÑ kho te brÈhmaÓÈ “SoÓadaÓÉo kira brÈhmaÓo samaÓaÑ GotamaÑ
dassanÈya upasa~kamissatÊ”ti. Atha kho te brÈhmaÓÈ yena SoÓadaÓÉo
brÈhmaÓo tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ SoÓadaÓÉaÑ brÈhmaÓaÑ
etadavocuÑ “saccaÑ kira bhavaÑ SoÓadaÓÉo samaÓaÑ GotamaÑ
dassanÈya upasa~kamissatÊ”ti. EvaÑ kho me bho hoti “ahampi samaÓaÑ
GotamaÑ dassanÈya upasa~kamissÈmÊ”ti.
MÈ bhavaÑ SoÓadaÓÉo samaÓaÑ GotamaÑ dassanÈya upasa~kami, na
arahati bhavaÑ SoÓadaÓÉo samaÓaÑ GotamaÑ dassanÈya upasa~kamituÑ,
sace bhavaÑ SoÓadaÓÉo samaÓaÑ GotamaÑ dassanÈya upasa~kamissati,
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bhoto SoÓadaÓÉassa yaso hÈyissati, samaÓassa Gotamassa yaso
abhivaÉÉhissati. Yampi bhoto SoÓadaÓÉassa yaso hÈyissati, samaÓassa
Gotamassa yaso abhivaÉÉhissati, iminÈpa~gena na arahati bhavaÑ
SoÓadaÓÉo samaÓaÑ GotamaÑ dassanÈya upasa~kamituÑ, samaÓotveva
Gotamo arahati bhavantaÑ SoÓadaÓÉaÑ dassanÈya upasa~kamituÑ.
BhavaÑ hi SoÓadaÓÉo ubhato sujÈto mÈtito ca pitito ca
saÑsuddhagahaÓiko yÈva sattamÈ pitÈmahayugÈ akkhitto anupakkuÔÔho
jÈtivÈdena. Yampi bhavaÑ SoÓadaÓÉo ubhato sujÈto mÈtito ca pitito ca
saÑsuddhagahaÓiko yÈva sattamÈ pitÈmahayugÈ akkhitto anupakkuÔÔho
jÈtivÈdena, iminÈpa~gena na arahati bhavaÑ SoÓadaÓÉo samaÓaÑ GotamaÑ
dassanÈya upasa~kamituÑ, samaÓotveva Gotamo arahati bhavantaÑ
SoÓadaÓÉaÑ dassanÈya upasa~kamituÑ.
BhavaÑ hi SoÓadaÓÉo aÉÉho mahaddhano mahÈbhogo -pa-.
BhavaÑ hi SoÓadaÓÉo ajjhÈyako mantadharo tiÓÓaÑ vedÈnaÑ pÈrag|
sanighaÓÉukeÔubhÈnaÑ sÈkkharappabhedÈnaÑ itihÈsapaÒcamÈnaÑ padako
veyyÈkaraÓo lokÈyatamahÈpurisalakkhaÓesu anavayo -pa-.
BhavaÑ hi SoÓadaÓÉo abhir|po dassanÊyo pÈsÈdiko paramÈya
vaÓÓapokkharatÈya samannÈgato brahmavaÓÓÊ brahmavacchasÊ1
akhuddÈvakÈso dassanÈya -pa-.
BhavaÑ hi SoÓadaÓÉo sÊlavÈ vuddhasÊlÊ vuddhasÊlena samannÈgato -pa-.
BhavaÑ hi SoÓadaÓÉo kalyÈÓavÈco kalyÈÓavÈkkaraÓo poriyÈ vÈcÈya
samannÈgato vissaÔÔhÈya anelagalÈya2 atthassa viÒÒÈpaniyÈ -pa-.
BhavaÑ hi SoÓadaÓÉo bah|naÑ ÈcariyapÈcariyo tÊÓi mÈÓavakasatÈni
mante vÈceti, bah| kho pana nÈnÈdisÈ nÈnÈjanapadÈ mÈÓavakÈ
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Ègacchanti bhoto SoÓadaÓÉassa santike mantatthikÈ mante adhiyitukÈmÈ
-pa-.
BhavaÑ hi SoÓadaÓÉo jiÓÓo vuddho mahallako addhagato vayoanuppatto, samaÓo Gotamo taruÓo ceva taruÓapabbajito ca -pa-.
BhavaÑ hi SoÓadaÓÉo raÒÒo MÈgadhassa Seniyassa BimbisÈrassa
sakkato garukato mÈnito p|jito apacito -pa-.
BhavaÑ hi SoÓadaÓÉo brÈhmaÓassa PokkharasÈtissa sakkato garukato
mÈnito p|jito apacito -pa-.
BhavaÑ hi SoÓadaÓÉo CampaÑ ajjhÈvasati sattussadaÑ
satiÓakaÔÔhodakaÑ sadhaÒÒaÑ rÈjabhoggaÑ raÒÒÈ MÈgadhena Seniyena
BimbisÈrena dinnaÑ rÈjadÈyaÑ brahmadeyyaÑ. Yampi bhavaÑ SoÓadaÓÉo
CampaÑ ajjhÈvasati sattussadaÑ satiÓakaÔÔhodakaÑ sadhaÒÒaÑ
rÈjabhoggaÑ raÒÒÈ MÈgadhena Seniyena BimbisÈrena dinnaÑ rÈjadÈyaÑ
brahmadeyyaÑ, iminÈpa~gena na arahati bhavaÑ SoÓadaÓÉo samaÓaÑ
GotamaÑ dassanÈya upasa~kamituÑ, samaÓotveva Gotamo arahati
BhavantaÑ SoÓadaÓÉaÑ dassanÈya upasa~kamitunti.
BuddhaguÓakathÈ
304. EvaÑ vutte SoÓadaÓÉo brÈhmaÓo te brÈhmaÓe etadavoca–
“Tena hi bho mamapi suÓÈtha, yathÈ mayameva arahÈma taÑ
bhavantaÑ GotamaÑ dassanÈya upasa~kamituÑ, natveva arahati so bhavaÑ
Gotamo amhÈkaÑ dassanÈya upasa~kamituÑ. SamaÓo khalu bho Gotamo
ubhato sujÈto mÈtito ca pitito ca saÑsuddhagahaÓiko yÈva sattamÈ
pitÈmahayugÈ akkhitto anupakkuÔÔho jÈtivÈdena. Yampi bho samaÓo
Gotamo ubhato sujÈto mÈtito ca pitito ca saÑsuddhagahaÓiko yÈva sattamÈ
pitÈmahayugÈ akkhitto anupakkuÔÔho jÈtivÈdena, iminÈpa~gena na arahati so
bhavaÑ Gotamo amhÈkaÑ dassanÈya
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upasa~kamituÑ, atha kho mayameva arahÈma taÑ bhavantaÑ GotamaÑ
dassanÈya upasa~kamituÑ.
SamaÓo khalu bho Gotamo mahantaÑ ÒÈtisaÑghaÑ ohÈya pabbajito
-pa-.
SamaÓo khalu bho Gotamo pah|taÑ hiraÒÒasuvaÓÓaÑ ohÈya pabbajito
bh|migataÒca vehÈsaÔÔhaÒca -pa-.
SamaÓo khalu bho Gotamo daharova samÈno yuvÈ susukÈÄakeso
bhadrena yobbanena samannÈgato paÔhamena vayasÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ
pabbajito -pa-.
SamaÓo khalu bho Gotamo akÈmakÈnaÑ mÈtÈpit|naÑ assumukhÈnaÑ
rudantÈnaÑ kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ
anagÈriyaÑ pabbajito -pa-.
SamaÓo khalu bho Gotamo abhir|po dassanÊyo pÈsÈdiko paramÈya
vaÓÓapokkharatÈya samannÈgato brahmavaÓÓÊ brahmavacchasÊ
akhuddÈvakÈso dassanÈya -pa-.
SamaÓo khalu bho Gotamo sÊlavÈ ariyasÊlÊ kusalasÊlÊ kusalasÊlena
samannÈgato -pa-.
SamaÓo khalu bho Gotamo kalyÈÓavÈco kalyÈÓavÈkkaraÓo poriyÈ
vÈcÈya samannÈgato vissaÔÔhÈya anelagalÈya atthassa viÒÒÈpaniyÈ -pa-.
SamaÓo khalu bho Gotamo bah|naÑ ÈcariyapÈcariyo -pa-.
SamaÓo khalu bho Gotamo khÊÓakÈmarÈgo vigatacÈpallo -pa-.
SamaÓo khalu bho Gotamo kammavÈdÊ kiriyavÈdÊ apÈpapurekkhÈro
brahmaÒÒÈya pajÈya -pa-.
SamaÓo khalu bho Gotamo uccÈ kulÈ pabbajito asambhinnakhattiyakulÈ
-pa-.
SamaÓo khalu bho Gotamo aÉÉhÈ kulÈ pabbajito mahaddhanÈ
mahÈbhogÈ -pa-.
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SamaÓaÑ khalu bho GotamaÑ tiroraÔÔhÈ tirojanapadÈ paÒhaÑ
pucchituÑ Ègacchanti -pa-.
SamaÓaÑ khalu bho GotamaÑ anekÈni devatÈsahassÈni pÈÓehi saraÓaÑ
gatÈni -pa-.
SamaÓaÑ khalu bho GotamaÑ evaÑ kalyÈÓo kittisaddo abbhuggato
‘itipi so BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato
Lokavid| Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho
BhagavÈ’ti -pa-.
SamaÓo khalu bho Gotamo dvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓehi
samannÈgato -pa-.
SamaÓo khalu bho Gotamo ehisvÈgatavÈdÊ sakhilo sammodako
abbhÈkuÔiko uttÈnamukho pubbabhÈsÊ -pa-.
SamaÓo khalu bho Gotamo catunnaÑ parisÈnaÑ sakkato garukato
mÈnito p|jito apacito -pa-.
SamaÓe khalu bho Gotame bah| devÈ ca manussÈ ca abhippasannÈ -pa-.
SamaÓo khalu bho Gotamo yasmiÑ gÈme vÈ nigame vÈ paÔivasati, na
tasmiÑ gÈme vÈ nigame vÈ amanussÈ manusse viheÔhenti -pa-.
SamaÓo khalu bho Gotamo sa~ghÊ gaÓÊ gaÓÈcariyo puthutitthakarÈnaÑ
aggamakkhÈyati, yathÈ kho pana bho etesaÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ yathÈ vÈ
tathÈ vÈ yaso samudÈgacchati, na hevaÑ samaÓassa Gotamassa yaso
samudÈgato, atha kho anuttarÈya vijjÈcaraÓasampadÈya samaÓassa
Gotamassa yaso samudÈgato -pa-.
SamaÓaÑ khalu bho GotamaÑ rÈjÈ MÈgadho Seniyo BimbisÈro saputto
sabhariyo sapariso sÈmacco pÈÓehi saraÓaÑ gato -pa-.
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SamaÓaÑ khalu bho GotamaÑ rÈjÈ Pasenadi Kosalo saputto sabhariyo

sapariso sÈmacco pÈÓehi saraÓaÑ gato -pa-.
SamaÓaÑ khalu GotamaÑ brÈhmaÓo PokkharasÈti saputto sabhariyo
sapariso sÈmacco pÈÓehi saraÓaÑ gato -pa-.
SamaÓo khalu bho Gotamo raÒÒo MÈgadhassa Seniyassa BimbisÈrassa
sakkato garukato mÈnito p|jito apacito -pa-.
SamaÓo khalu bho Gotamo raÒÒo Pasenadissa Kosalassa sakkato
garukato mÈnito p|jito apacito -pa-.
SamaÓo khalu bho Gotamo brÈhmaÓassa PokkharasÈtissa sakkato
garukato mÈnito p|jito apacito -pa-.
SamaÓo khalu bho Gotamo CampaÑ anuppatto CampÈyaÑ viharati
GaggarÈya pokkharaÓiyÈ tÊre, ye kho pana bho keci samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ
amhÈkaÑ gÈmakhettaÑ Ègacchanti, atithÊ no te honti, atithÊ kho panamhehi
sakkÈtabbÈ garukÈtabbÈ mÈnetabbÈ p|jetabbÈ apacetabbÈ. Yampi bho
samaÓo Gotamo CampaÑ anuppatto CampÈyaÑ viharati GaggarÈya
pokkharaÓiyÈ tÊre, atithimhÈkaÑ samaÓo Gotamo, atithi kho panamhehi
sakkÈtabbo garukÈtabbo mÈnetabbo p|jetabbo apacetabbo, iminÈpa~gena na
arahati so bhavaÑ Gotamo amhÈkaÑ dassanÈya upasa~kamituÑ, atha kho
mayameva arahÈma taÑ bhavantaÑ GotamaÑ dassanÈya upasa~kamituÑ.
Ettake kho ahaÑ bho tassa bhoto Gotamassa vaÓÓe pariyÈpuÓÈmi, no ca kho
so bhavaÑ Gotamo ettakavaÓÓo, aparimÈÓavaÓÓo hi so bhavaÑ Gotamo”ti.
305. EvaÑ vutte te brÈhmaÓÈ SoÓadaÓÉaÑ brÈhmaÓaÑ etadavocuÑ
“yathÈ kho bhavaÑ SoÓadaÓÉo samaÓassa Gotamassa vaÓÓe bhÈsati. Ito cepi
so bhavaÑ Gotamo yojanasate viharati, alameva saddhena kulaputtena
dassanÈya upasa~kamituÑ api puÔosenÈ”ti. Tena hi bho sabbeva mayaÑ
samaÓaÑ GotamaÑ dassanÈya upasa~kamissÈmÈti.
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SoÓadaÓÉa parivitakka
306. Atha kho SoÓadaÓÉo brÈhmaÓo mahatÈ brÈhmaÓagaÓena saddhiÑ
yena GaggÈrÈ pokkharaÓÊ tenupasa~kami. Atha kho SoÓadaÓÉassa
brÈhmaÓassa tirovanasaÓÉagatassa evaÑ cetaso parivitakko udapÈdi
“ahaÒceva kho pana samaÓaÑ GotamaÑ paÒhaÑ puccheyyaÑ, tatra ce maÑ
samaÓo Gotamo evaÑ vadeyya ‘na kho esa brÈhmaÓa paÒho evaÑ
pucchitabbo, evaÑ nÈmesa brÈhmaÓa paÒho pucchitabbo’ti, tena maÑ ayaÑ
parisÈ paribhaveyya ‘bÈlo SoÓadaÓÉo brÈhmaÓo abyatto, nÈsakkhi samaÓaÑ
GotamaÑ yoniso paÒhaÑ pucchitun’ti. YaÑ kho panÈyaÑ parisÈ
paribhaveyya, yasopi tassa hÈyetha. Yassa kho pana yaso hÈyetha, bhogÈpi
tassa hÈyeyyuÑ, yasoladdhÈ kho pana amhÈkaÑ bhogÈ. MamaÒceva kho
pana samaÓo Gotamo paÒhaÑ puccheyya, tassa cÈhaÑ paÒhassa
veyyÈkaraÓena cittaÑ na ÈrÈdheyyaÑ, tatra ce maÑ samaÓo Gotamo evaÑ
vadeyya ‘na kho esa brÈhmaÓa paÒho evaÑ byÈkÈtabbo, evaÑ nÈmesa
brÈhmaÓa paÒho byÈkÈtabbo’ti, tena maÑ ayaÑ parisÈ paribhaveyya ‘bÈlo
SoÓadaÓÉo brÈhmaÓo abyatto, nÈsakkhi samaÓassa Gotamassa paÒhassa
veyyÈkaraÓena cittaÑ ÈrÈdhetun’ti. YaÑ kho panÈyaÑ parisÈ paribhaveyya,
yasopi tassa hÈyetha. Yassa kho pana yaso hÈyetha, bhogÈpi tassa
hÈyeyyuÑ, yasoladdhÈ kho pana amhÈkaÑ bhogÈ. AhaÒceva kho pana evaÑ
samÊpagato samÈno adisvÈva samaÓaÑ GotamaÑ nivatteyyaÑ, tena maÑ
ayaÑ parisÈ paribhaveyya ‘bÈlo SoÓadaÓÉo brÈhmaÓo abyatto mÈnathaddho
bhÊto ca, no visahati samaÓaÑ GotamaÑ dassanÈya upasa~kamituÑ, kathaÑ
hi nÈma evaÑ samÊpagato samÈno adisvÈ samaÓaÑ GotamaÑ nivattissatÊ’ti.
YaÑ kho panÈyaÑ parisÈ paribhaveyya, yasopi tassa hÈyetha. Yassa kho
pana yaso hÈyetha, bhogÈpi tassa hÈyeyyuÑ, yasoladdhÈ kho panamhÈkaÑ
bhogÈ”ti.
307. Atha kho SoÓadaÓÉo brÈhmaÓo yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ
sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi. CampeyyakÈpi kho
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brÈhmaÓagahapatikÈ appekacce BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ
nisÊdiÑsu, appekacce BhagavatÈ saddhiÑ sammodiÑsu, sammodanÊyaÑ
kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, appekacce yena
BhagavÈ tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, appekacce
nÈmagottaÑ sÈvetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, appekacce tuÓhÊbh|tÈ
ekamantaÑ nisÊdiÑsu.
308. Tatrapi sudaÑ SoÓadaÓÉo brÈhmaÓo etadeva
bahulamanuvitakkento nisinno hoti “ahaÒceva kho pana samaÓaÑ GotamaÑ
paÒhaÑ puccheyyaÑ, tatra ce maÑ samaÓo Gotamo evaÑ vadeyya ‘na kho
esa brÈhmaÓa paÒho evaÑ pucchitabbo, evaÑ nÈmesa brÈhmaÓa paÒho
pucchitabbo’ti. Tena maÑ ayaÑ parisÈ paribhaveyya ‘bÈlo SoÓadaÓÉo
brÈhmaÓo abyatto, nÈsakkhi samaÓaÑ GotamaÑ yoniso paÒhaÑ
pucchitun’ti. YaÑ kho panÈyaÑ parisÈ paribhaveyya, yasopi tassa hÈyetha.
Yassa kho pana yaso hÈyetha, bhogÈpi tassa hÈyeyyuÑ, yasoladdhÈ kho
panamhÈkaÑ bhogÈ. MamaÒceva kho pana samaÓo Gotamo paÒhaÑ
puccheyya, tassa cÈhaÑ paÒhassa veyyÈkaraÓena cittaÑ na ÈrodheyyaÑ.
Tatra ce maÑ samaÓo Gotamo evaÑ vadeyya ‘na kho esa brÈhmaÓa paÒho
evaÑ byÈkÈtabbo, evaÑ nÈmesa brÈhmaÓa paÒho byÈkÈtabbo’ti. Tena maÑ
ayaÑ parisÈ paribhaveyya ‘bÈlo SoÓadaÓÉo brÈhmaÓo abyatto, nÈsakkhi
samaÓassa Gotamassa paÒhassa veyyÈkaraÓena cittaÑ ÈrÈdhetun’ti. YaÑ
kho panÈyaÑ parisÈ paribhaveyya, yasopi tassa hÈyetha. Yassa kho pana
yaso hÈyetha, bhogÈpi tassa hÈyeyyuÑ, yasoladdhÈ kho panamhÈkaÑ bhogÈ.
Aho vata maÑ samaÓo Gotamo sake Ècariyake tevijjake paÒhaÑ puccheyya,
addhÈ vatassÈhaÑ cittaÑ ÈrÈdheyyaÑ paÒhassa veyyÈkaraÓenÈ”ti.
BrÈhmaÓapaÒÒatti
309. Atha kho Bhagavato SoÓadaÓÉassa brÈhmaÓassa cetasÈ
cetoparivitakkamaÒÒÈya etadahosi “vihaÒÒati kho ayaÑ SoÓadaÓÉo
brÈhmaÓo sakena cittena, yaÑn|nÈhaÑ SoÓadaÓÉaÑ brÈhmaÓaÑ sake
Ècariyake tevijjake paÒhaÑ puccheyyan”ti. Atha kho BhagavÈ
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SoÓadaÓÉaÑ brÈhmaÓaÑ etadavoca “katihi pana brÈhmaÓa a~gehi
samannÈgataÑ brÈhmaÓÈ brÈhmaÓaÑ paÒÒapenti, ‘brÈhmaÓosmÊ’ti ca
vadamÈno sammÈ vadeyya, na ca pana musÈvÈdaÑ ÈpajjeyyÈ”ti.
310. Atha kho SoÓadaÓÉassa brÈhmaÓassa etadahosi “yaÑ vata no ahosi
icchitaÑ, yaÑ Èka~khitaÑ, yaÑ adhippetaÑ, yaÑ abhipatthitaÑ ‘aho vata
maÑ samaÓo Gotamo sake Ècariyake tevijjake paÒhaÑ puccheyya, addhÈ
vatassÈhaÑ cittaÑ ÈrÈdheyyaÑ paÒhassa veyyÈkaraÓenÈ’ti. Tatra maÑ
samaÓo Gotamo sake Ècariyake tevijjake paÒhaÑ pucchati. AddhÈ
vatassÈhaÑ cittaÑ ÈrÈdhessÈmi paÒhassa veyyÈkaraÓenÈ”ti.
311. Atha kho SoÓadaÓÉo brÈhmaÓo abbhunnÈmetvÈ kÈyaÑ
anuviloketvÈ parisaÑ BhagavantaÑ etadavoca “paÒcahi bho Gotama a~gehi
samannÈgataÑ brÈhmaÓÈ brÈhmaÓaÑ paÒÒapenti, ‘brÈhmaÓosmÊ’ti ca
vadamÈno sammÈ vadeyya, na ca pana musÈvÈdaÑ Èpajjeyya. Katamehi
paÒcahi. Idha bho Gotama brÈhmaÓo ubhato sujÈto hoti mÈtito ca pitito ca
saÑsuddhagahaÓiko yÈva sattamÈ pitÈmahayugÈ akkhitto anupakkuÔÔho
jÈtivÈdena, ajjhÈyako hoti mantadharo tiÓÓaÑ vedÈnaÑ pÈrag|
sanighaÓÉukeÔubhÈnaÑ sÈkkharappabhedÈnaÑ itihÈsapaÒcamÈnaÑ padako
veyyÈkaraÓo lokÈyatamahÈpurisalakkhaÓesu anavayo, abhir|po hoti
dassanÊyo pÈsÈdiko paramÈya vaÓÓapokkharatÈya samannÈgato brahmavaÓÓÊ
brahmavacchasÊ akhuddÈvakÈso dassanÈya, sÊlavÈ hoti vuddhasÊlÊ
vuddhasÊlena samannÈgato, paÓÉito ca hoti medhÈvÊ paÔhamo vÈ dutiyo vÈ
sujaÑ paggaÓhantÈnaÑ. Imehi kho bho Gotama paÒcahi a~gehi
samannÈgataÑ brÈhmaÓÈ brÈhmaÓaÑ paÒÒapenti, ‘brÈhmaÓosmÊ’ti ca
vadamÈno sammÈ vadeyya, na ca pana musÈvÈdaÑ ÈpajjeyyÈ”ti.
ImesaÑ pana brÈhmaÓa paÒcannaÑ a~gÈnaÑ sakkÈ ekaÑ a~gaÑ
ÔhapayitvÈ cat|ha~gehi samannÈgataÑ brÈhmaÓÈ brÈhmaÓaÑ paÒÒapetuÑ,
“brÈhmaÓosmÊ”ti ca vadamÈno sammÈ vadeyya, na ca pana musÈvÈdaÑ
ÈpajjeyyÈti.
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SakkÈ bho Gotama, imesaÑ hi bho Gotama paÒcannaÑ a~gÈnaÑ vaÓÓaÑ
ÔhapayÈma, kiÑ hi vaÓÓo karissati. Yato kho bho Gotama brÈhmaÓo ubhato
sujÈto hoti mÈtito ca pitito ca saÑsuddhagahaÓiko yÈva sattamÈ
pitÈmahayugÈ akkhitto anupakkuÔÔho jÈtivÈdena, ajjhÈyako ca hoti
mantadharo ca tiÓÓaÑ vedÈnaÑ pÈrag| sanighaÓÉukeÔubhÈnaÑ
sÈkkharappabhedÈnaÑ itihÈsapaÒcamÈnaÑ padako veyyÈkaraÓo
lokÈyatamahÈpurisalakkhaÓesu anavayo, sÊlavÈ ca hoti vuddhasÊlÊ
vuddhasÊlena samannÈgato, paÓÉito ca hoti medhÈvÊ paÔhamo vÈ dutiyo vÈ
sujaÑ paggaÓhantÈnaÑ. Imehi kho bho Gotama cat|ha~gehi samannÈgataÑ
brÈhmaÓÈ brÈhmaÓaÑ paÒÒapenti, “brÈhmaÓosmÊ”ti ca vadamÈno sammÈ
vadeyya, na ca pana musÈvÈdaÑ ÈpajjeyyÈti.
312. ImesaÑ pana brÈhmaÓa catunnaÑ a~gÈnaÑ sakkÈ ekaÑ a~gaÑ
ÔhapayitvÈ tÊha~gehi samannÈgataÑ brÈhmaÓÈ brÈhmaÓaÑ paÒÒapetuÑ,
“brÈhmaÓosmÊ”ti ca vadamÈno sammÈ vadeyya, na ca pana musÈvÈdaÑ
ÈpajjeyyÈti. SakkÈ bho Gotama, imesaÑ hi bho Gotama catunnaÑ a~gÈnaÑ
mante ÔhapayÈma, kiÑ hi mantÈ karissanti. Yato kho bho Gotama brÈhmaÓo
ubhato sujÈto hoti mÈtito ca pitito ca saÑsuddhagahaÓiko yÈva sattamÈ
pitÈmahayugÈ akkhitto anupakkuÔÔho jÈtivÈdena, sÊlavÈ ca hoti vuddhasÊlÊ
vuddhasÊlena samannÈgato, paÓÉito ca hoti medhÈvÊ paÔhamo vÈ dutiyo vÈ
sujaÑ paggaÓhantÈnaÑ. Imehi kho bho Gotama tÊha~gehi samannÈgataÑ
brÈhmaÓÈ brÈhmaÓaÑ paÒÒapenti, “brÈhmaÓosmÊ”ti ca vadamÈno sammÈ
vadeyya, na ca pana musÈvÈdaÑ ÈpajjeyyÈti.
ImesaÑ pana brÈhmaÓa tiÓÓaÑ a~gÈnaÑ sakkÈ ekaÑ a~gaÑ ÔhapayitvÈ
dvÊha~gehi samannÈgataÑ brÈhmaÓÈ brÈhmaÓaÑ paÒÒapetuÑ,
“brÈhmaÓosmÊ”ti ca vadamÈno sammÈ vadeyya, na ca pana musÈvÈdaÑ
ÈpajjeyyÈti. SakkÈ bho Gotama, imesaÑ hi bho Gotama tiÓÓaÑ a~gÈnaÑ
jÈtiÑ ÔhapayÈma, kiÑ hi jÈti karissati. Yato kho bho Gotama brÈhmaÓo
sÊlavÈ hoti vuddhasÊlÊ vuddhasÊlena samannÈgato, paÓÉito ca
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hoti medhÈvÊ paÔhamo vÈ dutiyo vÈ sujaÑ paggaÓhantÈnaÑ. Imehi kho bho
Gotama dvÊha~gehi samannÈgataÑ brÈhmaÓÈ brÈhmaÓaÑ paÒÒapenti,
“brÈhmaÓosmÊ”ti ca vadamÈno sammÈ vadeyya, na ca pana musÈvÈdaÑ
ÈpajjeyyÈti.
313. EvaÑ vutte te brÈhmaÓÈ SoÓadaÓÉaÑ brÈhmaÓaÑ etadavocuÑ
“mÈ bhavaÑ SoÓadaÓÉo evaÑ avaca, mÈ bhavaÑ SoÓadaÓÉo evaÑ avaca,
apavadateva bhavaÑ SoÓadaÓÉo vaÓÓaÑ, apavadati mante, apavadati jÈtiÑ,
ekaÑsena bhavaÑ SoÓadaÓÉo samaÓasseva Gotamassa vÈdaÑ
anupakkhandatÊ”ti.
314. Atha kho BhagavÈ te brÈhmaÓe etadavoca “sace kho tumhÈkaÑ
brÈhmaÓÈnaÑ evaÑ hoti ‘appassuto ca SoÓadaÓÉo brÈhmaÓo,
akalyÈÓavÈkkaraÓo ca SoÓadaÓÉo brÈhmaÓo, duppaÒÒo ca SoÓadaÓÉo
brÈhmaÓo, na ca pahoti SoÓadaÓÉo brÈhmaÓo samaÓena Gotamena saddhiÑ
asmiÑ vacane paÔimantetun’ti. TiÔÔhatu SoÓadaÓÉo brÈhmaÓo, tumhe mayÈ
saddhiÑ mantavho asmiÑ vacane. Sace pana tumhÈkaÑ brÈhmaÓÈnaÑ evaÑ
hoti ‘bahussuto ca SoÓadaÓÉo brÈhmaÓo, kalyÈÓavÈkkaraÓo ca SoÓadaÓÉo
brÈhmaÓo, paÓÉito ca SoÓadaÓÉo brÈhmaÓo, pahoti ca SoÓadaÓÉo brÈhmaÓo
samaÓena Gotamena saddhiÑ asmiÑ vacane paÔimantetun’ti. TiÔÔhatha
tumhe, SoÓadaÓÉo brÈhmaÓo mayÈ saddhiÑ paÔimantet|”ti.
315. EvaÑ vutte SoÓadaÓÉo brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca “tiÔÔhatu
bhavaÑ Gotamo, tuÓhÊ bhavaÑ Gotamo hotu, ahameva tesaÑ
sahadhammena paÔivacanaÑ karissÈmÊ”ti. Atha kho SoÓadaÓÉo brÈhmaÓo te
brÈhmaÓe etadavoca “mÈ bhavanto evaÑ avacuttha, mÈ bhavanto evaÑ
avacuttha ‘apavadateva bhavaÑ SoÓadaÓÉo vaÓÓaÑ, apavadati mante,
apavadati jÈtiÑ, ekaÑsena bhavaÑ SoÓadaÓÉo samaÓasseva Gotamassa
vÈdaÑ anupakkhandatÊ’ti. NÈhaÑ bho apavadÈmi vaÓÓaÑ vÈ mante vÈ jÈtiÑ
vÈ”ti.
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316. Tena kho pana samayena SoÓadaÓÉassa brÈhmaÓassa bhÈgineyyo

A~gako nÈma mÈÓavako tassaÑ parisÈyaÑ nisinno hoti. Atha kho
SoÓadaÓÉo brÈhmaÓo te brÈhmaÓe etadavoca “passanti no bhonto imaÑ
A~gakaÑ mÈÓavakaÑ amhÈkaÑ bhÈgineyyan”ti. EvaÑ bho. A~gako kho
bho mÈÓavako abhir|po dassanÊyo pÈsÈdiko paramÈya vaÓÓapokkharatÈya
samannÈgato brahmavaÓÓÊ brahmavacchasÊ akhuddÈvakÈso dassanÈya, nÈssa
imissaÑ parisÈyaÑ samasamo atthi vaÓÓena ÔhapetvÈ samaÓaÑ GotamaÑ.
A~gako kho mÈÓavako ajjhÈyako mantadharo tiÓÓaÑ vedÈnaÑ pÈrag|
sanighaÓÉukeÔubhÈnaÑ sÈkkharappabhedÈnaÑ itihÈsapaÒcamÈnaÑ padako
veyyÈkaraÓo lokÈyatamahÈpurisalakkhaÓesu anavayo, ahamassa mante
vÈcetÈ. A~gako kho mÈÓavako ubhato sujÈto mÈtito ca pitito ca
saÑsuddhagahaÓiko yÈva sattamÈ pitÈmahayugÈ akkhitto anupakkuÔÔho
jÈtivÈdena, ahamassa mÈtÈpitaro jÈnÈmi. A~gako kho mÈÓavako pÈÓampi
haneyya, adinnampi Èdiyeyya, paradÈrampi gaccheyya, musÈvÈdampi
bhaÓeyya, majjampi piveyya, ettha dÈni bho kiÑ vaÓÓo karissati, kiÑ
mantÈ, kiÑ jÈti. Yato kho bho brÈhmaÓo sÊlavÈ ca hoti vuddhasÊlÊ
vuddhasÊlena samannÈgato, paÓÉito ca hoti medhÈvÊ paÔhamo vÈ dutiyo vÈ
sujaÑ paggaÓhantÈnaÑ. Imehi kho bho dvÊha~gehi samannÈgataÑ brÈhmaÓÈ
brÈhmaÓaÑ paÒÒapenti, “brÈhmaÓosmÊ”ti ca vadamÈno sammÈ vadeyya, na
ca pana musÈvÈdaÑ ÈpajjeyyÈti.
SÊlapaÒÒÈkathÈ
317. ImesaÑ pana brÈhmaÓa dvinnaÑ a~gÈnaÑ sakkÈ ekaÑ a~gaÑ
ÔhapayitvÈ ekena a~gena samannÈgataÑ brÈhmaÓÈ brÈhmaÓaÑ paÒÒapetuÑ,
“brÈhmaÓosmÊ”ti ca vadamÈno sammÈ vadeyya, na ca pana musÈvÈdaÑ
ÈpajjeyyÈti. No hidaÑ bho Gotama, sÊlaparidhotÈ hi bho Gotama paÒÒÈ,
paÒÒaparidhotaÑ sÊlaÑ. Yattha sÊlaÑ tattha paÒÒÈ, yattha paÒÒÈ tattha sÊlaÑ.
SÊlavato paÒÒÈ, paÒÒavato sÊlaÑ. SÊlapaÒÒÈÓaÒca pana lokasmiÑ
aggamakkhÈyati. SeyyathÈpi bho Gotama hatthena vÈ hatthaÑ dhoveyya,
pÈdena vÈ pÈdaÑ dhoveyya, evameva kho bho Gotama sÊlaparidhotÈ paÒÒÈ,
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paÒÒÈparidhotaÑ sÊlaÑ. Yattha sÊlaÑ tattha paÒÒÈ, yattha paÒÒÈ tattha sÊlaÑ.
SÊlavato paÒÒÈ, paÒÒavato sÊlaÑ. SÊlapaÒÒÈÓaÒca pana lokasmiÑ
aggamakkhÈyatÊti. EvametaÑ brÈhmaÓa, evametaÑ brÈhmaÓa, sÊlaparidhotÈ
hi brÈhmaÓa paÒÒÈ, paÒÒÈparidhotaÑ sÊlaÑ. Yattha sÊlaÑ tattha paÒÒÈ,
yattha paÒÒÈ tattha sÊlaÑ. SÊlavato paÒÒÈ, paÒÒavato sÊlaÑ. SÊlapaÒÒÈÓaÒca
pana lokasmiÑ aggamakkhÈyati. SeyyathÈpi brÈhmaÓa hatthena vÈ hatthaÑ
dhoveyya, pÈdena vÈ pÈdaÑ dhoveyya, evameva kho brÈhmaÓa
sÊlaparidhotÈ paÒÒÈ, paÒÒÈparidhotaÑ sÊlaÑ. Yattha sÊlaÑ tattha paÒÒÈ,
yattha paÒÒÈ tattha sÊlaÑ. SÊlavato paÒÒÈ, paÒÒavato sÊlaÑ. SÊlapaÒÒÈÓaÒca
pana lokasmiÑ aggamakkhÈyati.
318. KatamaÑ pana taÑ brÈhmaÓa sÊlaÑ, katamÈ sÈ paÒÒÈti.
EttakaparamÈva mayaÑ bho Gotama etasmiÑ atthe, sÈdhu vata
bhavantaÑyeva GotamaÑ paÔibhÈtu etassa bhÈsitassa atthoti. Tena hi
brÈhmaÓa suÓohi sÈdhukaÑ manasikarohi bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bho”ti kho
SoÓadaÓÉo brÈhmaÓo Bhagavato paccassosi. BhagavÈ etadavoca “idha
brÈhmaÓa TathÈgato loke uppajjati ArahaÑ SammÈsambuddho -pa-. (YathÈ
SÈmaÒÒaphale, evaÑ vitthÈretabbaÑ.) EvaÑ kho brÈhmaÓa bhikkhu
sÊlasampanno hoti. IdaÑ kho taÑ brÈhmaÓa sÊlaÑ -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ
upasampajja viharati. DutiyaÑ jhÈnaÑ. TatiyaÑ jhÈnaÑ. CatutthaÑ jhÈnaÑ
upasampajja viharati -pa- ÒÈÓadassÈnÈya cittaÑ abhinÊharati, abhininnÈmeti
-pa-. Idampissa hoti paÒÒÈya -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈti. Idampissa
hoti paÒÒÈya. AyaÑ kho sÈ brÈhmaÓa paÒÒÈ”ti.
SoÓadaÓÉa upÈsakattapaÔivedanÈ
319. EvaÑ vutte SoÓadaÓÉo brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca
“abhikkantaÑ bho Gotama, abhikkantaÑ bho Gotama, seyyathÈpi bho
Gotama nikkujjitaÑ vÈ ukkujjeyya, paÔicchannaÑ vÈ vivareyya, m|Ähassa vÈ
maggaÑ Ècikkheyya, andhakÈre vÈ telapajjotaÑ dhÈreyya ‘cakkhumanto
r|pÈni dakkhantÊ’ti. EvamevaÑ bhotÈ Gotamena anekapariyÈyena dhammo
pakÈsito, esÈhaÑ bhavantaÑ GotamaÑ saraÓaÑ gacchÈmi DhammaÒca
BhikkhusaÑghaÒca, upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ Gotamo dhÈretu ajjatagge
pÈÓupetaÑ saraÓaÑ
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gataÑ, adhivÈsetu ca me bhavaÑ Gotamo svÈtanÈya bhattaÑ saddhiÑ
bhikkhusaÑghenÈ”ti. AdhivÈsesi BhagavÈ tuÓhÊbhÈvena.
320. Atha kho SoÓadaÓÉo brÈhmaÓo Bhagavato adhivÈsanaÑ viditvÈ
uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. Atha
kho SoÓadaÓÉo brÈhmaÓo tassÈ rattiyÈ accayena sake nivesane paÓÊtaÑ
khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÑ paÔiyÈdÈpetvÈ Bhagavato kÈlaÑ ÈrocÈpesi “kÈlo
bho Gotama, niÔÔhitaÑ bhattan”ti. Atha kho BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ
nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya saddhiÑ bhikkhusaÑghena yena SoÓadaÓÉassa
brÈhmaÓassa nivesanaÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane
nisÊdi. Atha kho SoÓadaÓÉo brÈhmaÓo BuddhappamukhaÑ
bhikkhusaÑghaÑ paÓÊtena khÈdanÊyena bhojanÊyena sahatthÈ santappesi
sampavÈresi.
321. Atha kho SoÓadaÓÉo brÈhmaÓo BhagavantaÑ bhuttÈviÑ
onÊtapattapÈÓiÑ aÒÒataraÑ nÊcaÑ ÈsanaÑ gahetvÈ ekamantaÑ nisÊdi,
ekamantaÑ nisinno kho SoÓadaÓÉo brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca
“ahaÒceva kho pana bho Gotama parisagato samÈno ÈsanÈ vuÔÔhahitvÈ
bhavantaÑ GotamaÑ abhivÈdeyyaÑ, tena maÑ sÈ parisÈ paribhaveyya.
YaÑ kho pana sÈ parisÈ paribhaveyya, yasopi tassa hÈyetha. Yassa kho pana
yaso hÈyetha, bhogÈpi tassa hÈyeyyuÑ, yasoladdhÈ kho panamhÈkaÑ bhogÈ.
AhaÒceva kho pana bho Gotama parisagato samÈno aÒjaliÑ paggaÓheyyaÑ,
ÈsanÈ me taÑ bhavaÑ Gotamo paccuÔÔhÈnaÑ dhÈretu, ahaÒceva kho pana
bho Gotama parisagato samÈno veÔhanaÑ omuÒceyyaÑ, sirasÈ me taÑ
bhavaÑ Gotamo abhivÈdanaÑ dhÈretu. AhaÒceva kho pana bho Gotama
yÈnagato samÈno yÈnÈ paccorohitvÈ bhavantaÑ GotamaÑ abhivÈdeyyaÑ,
tena maÑ sÈ parisÈ paribhaveyya. YaÑ kho pana sÈ parisÈ paribhaveyya,
yasopi tassa hÈyetha. Yassa kho pana yaso hÈyetha, bhogÈpi tassa
hÈyeyyuÑ, yasoladdhÈ kho panamhÈkaÑ bhogÈ. AhaÒceva kho pana bho
Gotama yÈnagato samÈno patodalaÔÔhiÑ abbhunnÈmeyyaÑ, yÈnÈ me taÑ
bhavaÑ Gotamo paccorohanaÑ dhÈretu,
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ahaÒceva kho pana bho Gotama yÈnagato samÈno chattaÑ apanÈmeyyaÑ,
sirasÈ me taÑ bhavaÑ Gotamo abhivÈdanaÑ dhÈret|”ti.
322. Atha kho BhagavÈ SoÓadaÓÉaÑ brÈhmaÓaÑ dhammiyÈ kathÈya
sandassetvÈ samÈdapetvÈ samuttejetvÈ sampahaÑsetvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ
pakkÈmÊti.

SoÓadaÓÉasuttaÑ niÔÔhitaÑ catutthaÑ.

5. K|Ôadantasutta
KhÈÓumatakabrÈhmaÓagahapatikÈ
323. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Magadhesu cÈrikaÑ
caramÈno mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ paÒcamattehi bhikkhusatehi
yena KhÈÓumataÑ nÈma MagadhÈnaÑ brÈhmaÓagÈmo tadavasari. Tatra
sudaÑ BhagavÈ KhÈÓumate viharati AmbalaÔÔhikÈyaÑ. Tena kho pana
samayena K|Ôadanto brÈhmaÓo KhÈÓumataÑ ajjhÈvasati sattussadaÑ
satiÓakaÔÔhodakaÑ sadhaÒÒaÑ rÈjabhoggaÑ raÒÒÈ MÈgadhena Seniyena
BimbisÈrena dinnaÑ rÈjadÈyaÑ brahmadeyyaÑ. Tena kho pana samayena
K|Ôadantassa brÈhmaÓassa mahÈyaÒÒo upakkhaÔo hoti, satta ca usabhasatÈni
satta ca vacchatarasatÈni satta ca vacchatarÊsatÈni satta ca ajasatÈni satta ca
urabbhasatÈni th|Ó|panÊtÈni honti yaÒÒatthÈya.
324. AssosuÑ kho KhÈÓumatakÈ brÈhmaÓagahapatikÈ “samaÓo khalu
bho Gotamo Sakyaputto SakyakulÈ pabbajito Magadhesu cÈrikaÑ caramÈno
mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ paÒcamattehi bhikkhusatehi
KhÈÓumataÑ anuppatto KhÈÓumate viharati AmbalaÔÔhikÈyaÑ. TaÑ kho
pana BhavantaÑ GotamaÑ evaÑ kalyÈÓo kittisaddo abbhuggato ‘itipi so
BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid|
Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ’ti,
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.
325. Atha kho KhÈÓumatakÈ brÈhmaÓagahapatikÈ KhÈÓumatÈ
nikkhamitvÈ sa~ghasa~ghÊ gaÓÊbh|tÈ yena AmbalaÔÔhikÈ tenupasa~kamanti.
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326. Tena kho pana samayena K|Ôadanto brÈhmaÓo uparipÈsÈde
divÈseyyaÑ upagato hoti. AddasÈ kho K|Ôadanto brÈhmaÓo KhÈÓumatake
brÈhmaÓagahapatike KhÈÓumatÈ nikkhamitvÈ sa~ghasa~ghÊ gaÓÊbh|te yena
AmbalaÔÔhikÈ tenupasa~kamante, disvÈ khattaÑ Èmantesi “kiÑ nu kho bho
khatte KhÈÓumatatÈ brÈhmaÓagahapatikÈ KhÈÓumatÈ nikkhamitvÈ
sa~ghasa~ghÊ gaÓÊbh|tÈ yena AmbalaÔÔhikÈ tenupasa~kamantÊ”ti.
327. Atthi kho bho samaÓo Gotamo Sakyaputto SakyakulÈ pabbajito
Magadhesu cÈrikaÑ caramÈno mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ
paÒcamattehi bhikkhusatehi KhÈÓumataÑ anuppatto KhÈÓumate viharati
AmbalaÔÔhikÈyaÑ. TaÑ kho pana bhavantaÑ GotamaÑ evaÑ kalyÈÓo
kittisaddo abbhuggato “itipi so BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho
VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ
devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. Tamete bhavantaÑ GotamaÑ
dassanÈya upasa~kamantÊti.
328. Atha kho K|Ôadantassa brÈhmaÓassa etadahosi “sutaÑ kho pana
metaÑ ‘samaÓo Gotamo tividhaÑ yaÒÒasampadaÑ soÄasaparikkhÈraÑ
jÈnÈtÊ’ti. Na kho panÈhaÑ jÈnÈmi tividhaÑ yaÒÒasampadaÑ
soÄasaparikkhÈraÑ, icchÈmi cÈhaÑ mahÈyaÒÒaÑ yajituÑ, yaÑn|nÈhaÑ
samaÓaÑ GotamaÑ upasa~kamitvÈ tividhaÑ yaÒÒasampadaÑ
soÄasaparikkhÈraÑ puccheyyan”ti.
329. Atha kho K|Ôadanto brÈhmaÓo khattaÑ Èmantesi “tena hi bho
khatte yena KhÈÓumatakÈ brÈhmaÓagahapatikÈ tenupasa~kama,
upasa~kamitvÈ KhÈÓumatake brÈhmaÓagahapatike evaÑ vadehi K|Ôadanto
bho brÈhmaÓo evamÈha Ègamentu kira bhavanto, K|Ôadantopi brÈhmaÓo
samaÓaÑ GotamaÑ dassanÈya upasa~kamissatÊ”ti. “EvaÑ bho”ti kho so
khattÈ K|Ôadantassa brÈhmaÓassa paÔissutvÈ yena KhÈÓumatakÈ
brÈhmaÓagahapatikÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ KhÈÓumatake
brÈhmaÓagahapatike etadavoca “K|Ôadanto bho brÈhmaÓo evamÈha
Ègamentu kira bhonto, K|Ôadantopi brÈhmaÓo samaÓaÑ GotamaÑ
dassanÈya upasa~kamissatÊ”ti.
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330. Tena kho pana samayena anekÈni brÈhmaÓasatÈni KhÈÓumate
paÔivasanti “K|Ôadantassa brÈhmaÓassa mahÈyaÒÒaÑ anubhavissÈmÈ”ti.
AssosuÑ kho te brÈhmaÓÈ “K|Ôadanto kira brÈhmaÓo samaÓaÑ GotamaÑ
dassanÈya upasa~kamissatÊ”ti. Atha kho te brÈhmaÓÈ yena K|Ôadanto
brÈhmaÓo tenupasa~kamiÑsu.
331. Upasa~kamitvÈ K|ÔadantaÑ brÈhmaÓaÑ etadavocuÑ “saccaÑ kira
bhavaÑ K|Ôadanto samaÓaÑ GotamaÑ dassanÈya upasa~kamissatÊ”ti. EvaÑ
kho me bho hoti “ahampi samaÓaÑ GotamaÑ dassanÈya
upasa~kamissÈmÊ”ti. MÈ bhavaÑ K|Ôadanto samaÓaÑ GotamaÑ dassanÈya
upasa~kami, na arahati bhavaÑ K|Ôadanto samaÓaÑ GotamaÑ dassanÈya
upasa~kamituÑ. Sace bhavaÑ K|Ôadanto samaÓaÑ GotamaÑ dassanÈya
upasa~kamissati, bhoto K|Ôadantassa yaso hÈyissati, samaÓassa Gotamassa
yaso abhivaÉÉhissati. Yampi bhoto K|Ôadantassa yaso hÈyissati, samaÓassa
Gotamassa yaso abhivaÉÉhissati, iminÈpa~gena na arahati bhavaÑ
K|Ôadanto samaÓaÑ GotamaÑ dassanÈya upasa~kamituÑ, samaÓotveva
Gotamo arahati bhavantaÑ K|ÔadantaÑ dassanÈya upasa~kamituÑ.
BhavaÑ hi K|Ôadanto ubhato sujÈto mÈtito ca pitito ca
saÑsuddhagahaÓiko yÈva sattamÈ pitÈmahayugÈ akkhitto anupakkuÔÔho
jÈtivÈdena. Yampi bhavaÑ K|Ôadanto ubhato sujÈto mÈtito ca pitito ca
saÑsuddhagahaÓiko yÈva sattamÈ pitÈmahayugÈ akkhitto anupakkuÔÔho
jÈtivÈdena, iminÈpa~gena na arahati bhavaÑ K|Ôadanto samaÓaÑ GotamaÑ
dassanÈya upasa~kamituÑ, samaÓotveva Gotamo arahati bhavantaÑ
K|ÔadantaÑ dassanÈya upasa~kamituÑ.
BhavaÑ hi K|Ôadanto aÉÉho mahaddhano mahÈbhogo
pah|tavitt|pakaraÓo pah|tajÈtar|parajato -pa-.
BhavaÑ hi K|Ôadanto ajjhÈyako mantadharo tiÓÓaÑ vedÈnaÑ pÈrag|
sanighaÓÉukeÔubhÈnaÑ sÈkkharappabhedÈnaÑ itihÈsapaÒcamÈnaÑ padako
veyyÈkaraÓo lokÈyatamahÈpurisalakkhaÓesu anavayo -pa-.

5. K|Ôadantasutta

123

BhavaÑ hi K|Ôadanto abhir|po dassanÊyo pÈsÈdiko paramÈya
vaÓÓapokkharatÈya samannÈgato brahmavaÓÓÊ brahmavacchasÊ
akhuddÈvakÈso dassanÈya -pa-.
BhavaÑ hi K|Ôadanto sÊlavÈ vuddhasÊlÊ vuddhasÊlena samannÈgato -pa-.
BhavaÑ hi K|Ôadanto kalyÈÓavÈco kalyÈÓavÈkkaraÓo poriyÈ vÈcÈya
samannÈgato vissaÔÔhÈya anelagalÈya atthassa viÒÒÈpaniyÈ -pa-.
BhavaÑ hi K|Ôadanto bah|naÑ ÈcariyapÈcariyo tÊÓi mÈÓavakasatÈni
mante vÈceti, bah| kho pana nÈnÈdisÈ nÈnÈjanapadÈ mÈÓavakÈ Ègacchanti
bhoto K|Ôadantassa santike mantatthikÈ mante adhiyitukÈmÈ -pa-.
BhavaÑ hi K|Ôadanto jiÓÓo vuddho mahallako addhagato vayoanuppatto, samaÓo Gotamo taruÓo ceva taruÓapabbajito ca -pa-.
BhavaÑ hi K|Ôadanto raÒÒo MÈgadhassa Seniyassa BimbisÈrassa
sakkato garukato mÈnito p|jito apacito -pa-.
BhavaÑ hi K|Ôadanto brÈhmaÓassa PokkharasÈtissa sakkato garukato
mÈnito p|jito apacito -pa-.
BhavaÑ hi K|Ôadanto KhÈÓumataÑ ajjhÈvasati sattussadaÑ
satiÓakaÔÔhodakaÑ sadhaÒÒaÑ rÈjabhoggaÑ raÒÒÈ MÈgadhena Seniyena
BimbisÈrena dinnaÑ rÈjadÈyaÑ brahmadeyyaÑ. Yampi bhavaÑ K|Ôadanto
KhÈÓumataÑ ajjhÈvasati sattussadaÑ satiÓakaÔÔhodakaÑ sadhaÒÒaÑ
rÈjabhoggaÑ raÒÒÈ MÈgadhena Seniyena BimbisÈrena dinnaÑ rÈjadÈyaÑ
brahmadeyyaÑ, iminÈpa~gena na arahati bhavaÑ K|Ôadanto samaÓaÑ
GotamaÑ dassanÈya upasa~kamituÑ, samaÓotveva Gotamo arahati
BhavantaÑ K|ÔadantaÑ dassanÈya upasa~kamitunti.
BuddhaguÓakathÈ
332. EvaÑ vutte K|Ôadanto brÈhmaÓo te brÈhmaÓe etadavoca–
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bhavantaÑ GotamaÑ dassanÈya upasa~kamituÑ, na tveva arahati so
bhavaÑ Gotamo amhÈkaÑ dassanÈya upasa~kamituÑ. SamaÓo khalu bho
Gotamo ubhato sujÈto mÈtito ca pitito ca saÑsuddhagahaÓiko yÈva sattamÈ
pitÈmahayugÈ akkhitto anupakkuÔÔho jÈtivÈdena. Yampi bho samaÓo
Gotamo ubhato sujÈto mÈtito ca pitito ca saÑsuddhagahaÓiko yÈva sattamÈ
pitÈmahayugÈ akkhitto anupakkuÔÔho jÈtivÈdena, iminÈpa~gena na arahati so
bhavaÑ Gotamo amhÈkaÑ dassanÈya upasa~kamituÑ, atha kho mayameva
arahÈma taÑ bhavantaÑ GotamaÑ dassanÈya upasa~kamituÑ.
SamaÓo khalu bho Gotamo mahantaÑ ÒÈtisaÑghaÑ ohÈya pabbajito
-pa-.
SamaÓo khalu bho Gotamo pah|taÑ hiraÒÒasuvaÓÓaÑ ohÈya pabbajito
bh|migataÒca vehÈsaÔÔhaÒca -pa-.
SamaÓo khalu bho Gotamo daharova samÈno yuvÈ susukÈÄakeso
bhadrena yobbanena samannÈgato paÔhamena vayasÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ
pabbajito -pa-.
SamaÓo khalu bho Gotamo akÈmakÈnaÑ mÈtÈpit|naÑ assumukhÈnaÑ
rudantÈnaÑ kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ
anagÈriyaÑ pabbajito -pa-.
SamaÓo khalu bho Gotamo abhir|po dassanÊyo pÈsÈdiko paramÈya
vaÓÓapokkharatÈya samannÈgato brahmavaÓÓÊ brahmavacchasÊ
akhuddÈvakÈso dassanÈya -pa-.
SamaÓo khalu bho Gotamo sÊlavÈ ariyasÊlÊ kusalasÊlÊ kusalasÊlena
samannÈgato -pa-.
SamaÓo khalu bho Gotamo kalyÈÓavÈco kalyÈÓavÈkkaraÓo poriyÈ
vÈcÈya samannÈgato vissaÔÔhÈya anelagalÈya atthassa viÒÒÈpaniyÈ -pa-.
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SamaÓo khalu bho Gotamo bah|naÑ ÈcariyapÈcariyo -pa-.
SamaÓo khalu bho Gotamo khÊÓakÈmarÈgo vigatacÈpallo -pa-.
SamaÓo khalu bho Gotamo kammavÈdÊ kiriyavÈdÊ apÈpapurekkhÈro
brahmaÒÒÈya pajÈya -pa-.
SamaÓo khalu bho Gotamo uccÈ kulÈ pabbajito asambhinnakhattiyakulÈ
-pa-.
SamaÓo khalu bho Gotamo aÉÉhÈ kulÈ pabbajito mahaddhanÈ
mahÈbhogÈ -pa-.
SamaÓaÑ khalu bho GotamaÑ tiroraÔÔhÈ tirojanapadÈ paÒhaÑ
pucchituÑ Ègacchanti -pa-.
SamaÓaÑ khalu bho GotamaÑ anekÈni devatÈsahassÈni pÈÓehi saraÓaÑ
gatÈni -pa-.
SamaÓaÑ khalu bho GotamaÑ evaÑ kalyÈÓo kittisaddo abbhuggato
‘itipi so BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato
Lokavid| Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho
BhagavÈ’ti -pa-.
SamaÓo khalu bho Gotamo dvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓehi
samannÈgato -pa-.
SamaÓo khalu bho Gotamo ehisvÈgatavÈdÊ sakhilo sammodako
abbhÈkuÔiko uttÈnamukho pubbabhÈsÊ -pa-.
SamaÓo khalu bho Gotamo catunnaÑ parisÈnaÑ sakkato garukato
mÈnito p|jito apacito -pa-.
SamaÓe khalu bho Gotame bah| devÈ ca manussÈ ca abhippasannÈ -pa-.
SamaÓo khalu bho Gotamo yasmiÑ gÈme vÈ nigame vÈ paÔivasati, na
tasmiÑ gÈme vÈ nigame vÈ amanussÈ manusse viheÔhenti -pa-.
SamaÓo khalu bho Gotamo sa~ghÊ gaÓÊ gaÓÈcariyo puthutitthakarÈnaÑ
aggamakkhÈyati, yathÈ kho pana bho etesaÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ
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yathÈ vÈ tathÈ vÈ yaso samudÈgacchati, na hevaÑ samaÓassa Gotamassa
yaso samudÈgato, atha kho anuttarÈya vijjÈcaraÓasampadÈya samaÓassa
Gotamassa yaso samudÈgato -pa-.
SamaÓaÑ khalu bho GotamaÑ rÈjÈ MÈgadho Seniyo BimbisÈro saputto
sabhariyo sapariso sÈmacco pÈÓehi saraÓaÑ gato -pa-.
SamaÓaÑ khalu bho GotamaÑ rÈjÈ Pasenadi Kosalo saputto sabhariyo
sapariso sÈmacco pÈÓehi saraÓaÑ gato -pa-.
SamaÓaÑ khalu bho GotamaÑ brÈhmaÓo PokkharasÈti saputto
sabhariyo sapariso sÈmacco pÈÓehi saraÓaÑ gato -pa-.
SamaÓo khalu bho Gotamo raÒÒo MÈgadhassa Seniyassa BimbisÈrassa
sakkato garukato mÈnito p|jito apacito -pa-.
SamaÓo khalu bho Gotamo raÒÒo Pasenadissa Kosalassa sakkato
garukato mÈnito p|jito apacito -pa-.
SamaÓo khalu bho Gotamo brÈhmaÓassa PokkharasÈtissa sakkato
garukato mÈnito p|jito apacito -pa-.
SamaÓo khalu bho Gotamo KhÈÓumataÑ anuppatto KhÈÓumate viharati
AmbalaÔÔhikÈyaÑ, ye kho pana bho keci samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ amhÈkaÑ
gÈmakhettaÑ Ègacchanti, atithÊ no te honti, atithÊ kho panamhehi sakkÈtabbÈ
garukÈtabbÈ mÈnetabbÈ p|jetabbÈ apacetabbÈ. Yampi bho samaÓo Gotamo
KhÈÓumataÑ anuppatto KhÈÓumate viharati AmbalaÔÔhikÈyaÑ,
atithimhÈkaÑ samaÓo Gotamo, atithÊ kho panamhehi sakkÈtabbo
garukÈtabbo mÈnetabbo p|jetabbo apacetabbo, iminÈpa~gena nÈrahati so
bhavaÑ Gotamo amhÈkaÑ dassanÈya upasa~kamituÑ, atha kho mayameva
arahÈma taÑ bhavantaÑ GotamaÑ dassanÈya upasa~kamituÑ. Ettake kho
ahaÑ bho tassa bhoto Gotamassa vaÓÓe pariyÈpuÓÈmi, no ca kho so bhavaÑ
Gotamo ettakavaÓÓo, aparimÈÓavaÓÓo hi so bhavaÑ Gotamo”ti.
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333. EvaÑ vutte te brÈhmaÓa K|ÔadantaÑ brÈhmaÓaÑ etadavocuÑ
“yathÈ kho bhavaÑ K|Ôadanto samaÓassa Gotamassa vaÓÓe bhÈsati, ito cepi
so bhavaÑ Gotamo yojanasate viharati, alameva saddhena kulaputtena
dassanÈya upasa~kamituÑ api puÔosenÈ”ti. Tena hi bho sabbeva mayaÑ
samaÓaÑ GotamaÑ dassanÈya upasa~kamissÈmÈti.
MahÈvijitarÈjayaÒÒakathÈ
334. Atha kho K|Ôadanto brÈhmaÓo mahatÈ brÈhmaÓagaÓena saddhiÑ
yena AmbalaÔÔhikÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ
saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ
ekamantaÑ nisÊdi. KhÈÓumatakÈpi kho brÈhmaÓagahapatikÈ appekacce
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, appekacce BhagavatÈ
saddhiÑ sammodiÑsu, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ
ekamantaÑ nisÊdiÑsu, appekacce yena BhagavÈ tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ
ekamantaÑ nisÊdiÑsu, appekacce nÈmagottaÑ sÈvetvÈ ekamantaÑ
nisÊdiÑsu, appekacce tuÓhÊbh|tÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu.
335. EkamantaÑ nisinno kho K|Ôadanto brÈhmaÓo BhagavantaÑ
etadavoca “sutaÑ metaÑ bho Gotama ‘samaÓo Gotamo tividhaÑ
yaÒÒasampadaÑ soÄasaparikkhÈraÑ jÈnÈtÊ’ti, na kho panÈhaÑ jÈnÈmi
tividhaÑ yaÒÒasampadaÑ soÄasaparikkhÈraÑ, icchÈmi cÈhaÑ mahÈyaÒÒaÑ
yajituÑ, sÈdhu me bhavaÑ Gotamo tividhaÑ yaÒÒasampadaÑ
soÄasaparikkhÈraÑ deset|”ti.
336. Tena hi brÈhmaÓa suÓÈhi sÈdhukaÑ manasikarohi bhÈsissÈmÊti.
“EvaÑ bho”ti kho K|Ôadanto brÈhmaÓo Bhagavato paccassosi. BhagavÈ
etadavoca, bh|tapubbaÑ brÈhmaÓa rÈjÈ MahÈvijito nÈma ahosi aÉÉho
mahaddhano mahÈbhogo pah|tajÈtar|parajato pah|tavitt|pakaraÓo
pah|tadhanadhaÒÒo paripuÓÓakosakoÔÔhÈgÈro. Atha kho brÈhmaÓa raÒÒo
MahÈvijitassa rahogatassa paÔisallÊnassa evaÑ cetaso parivitakko udapÈdi
“adhigatÈ kho me vipulÈ mÈnusakÈ bhogÈ, mahantaÑ pathavimaÓÉalaÑ
abhivijiya
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ajjhÈvasÈmi, yaÑn|nÈhaÑ mahÈyaÒÒaÑ yajeyyaÑ yaÑ mama assa
dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈ”ti.
337. Atha kho brÈhmaÓa rÈjÈ MahÈvijito purohitaÑ brÈhmaÓaÑ
ÈmantetvÈ etadavoca “idha mayhaÑ brÈhmaÓa rahogatassa paÔisallÊnassa
evaÑ cetaso parivitakko udapÈdi, ‘adhigatÈ kho me vipulÈ mÈnusakÈ bhogÈ,
mahantaÑ pathavimaÓÉalaÑ abhivijiya ajjhÈvasÈmi, yaÑn|nÈhaÑ
mahÈyaÒÒaÑ yajeyyaÑ yaÑ mama assa dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈ’ti,
icchÈmahaÑ brÈhmaÓa mahÈyaÒÒaÑ yajituÑ, anusÈsatu maÑ bhavaÑ yaÑ
mama assa dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈ”ti.
338. EvaÑ vutte brÈhmaÓa purohito brÈhmaÓo rÈjÈnaÑ MahÈvijitaÑ
etadavoca “bhoto kho raÒÒo janapado sakaÓÔako sa-uppÊÄo, gÈmaghÈtÈpi
dissanti, nigamaghÈtÈpi dissanti, nagaraghÈtÈpi dissanti, panthaduhanÈpi
dissanti. BhavaÑ kho pana rÈjÈ evaÑ sakaÓÔake janapade sa-uppÊÄe
balimuddhareyya, akiccakÈrÊ assa tena bhavaÑ rÈjÈ. SiyÈ kho pana bhoto
raÒÒo evamassa ‘ahametaÑ dassukhÊlaÑ vadhena vÈ bandhena vÈ jÈniyÈ vÈ
garahÈya vÈ pabbÈjanÈya vÈ sam|hanissÈmÊ’ti, na kho panetassa
dassukhÊlassa evaÑ sammÈ samugghÈto hoti, ye te hatÈvasesakÈ bhavissanti,
te pacchÈ raÒÒo janapadaÑ viheÔhessanti. Api ca kho idaÑ saÑvidhÈnaÑ
Ègamma evametassa dassukhÊlassa sammÈ samugghÈto hoti, tena hi bhavaÑ
rÈjÈ ye bhoto raÒÒo janapade ussahanti kasigorakkhe, tesaÑ bhavaÑ rÈjÈ
bÊjabhattaÑ anuppadetu. Ye bhoto raÒÒo janapade ussahanti vÈÓijjÈya,
tesaÑ bhavaÑ rÈjÈ pÈbhataÑ anuppadetu. Ye bhoto raÒÒo janapade
ussahanti rÈjaporise, tesaÑ bhavaÑ rÈjÈ bhattavetanaÑ pakappetu. Te ca
manussÈ sakammapasutÈ raÒÒo janapadaÑ na viheÔhessanti, mahÈ ca raÒÒo
rÈsiko bhavissati. KhemaÔÔhitÈ janapadÈ akaÓÔakÈ anuppÊÄÈ manussÈ mudÈ
modamÈnÈ ure putte naccentÈ apÈrutagharÈ maÒÒe viharissantÊ”ti. “EvaÑ
bho”ti kho brÈhmaÓa rÈjÈ MahÈvijito purohitassa brÈhmaÓassa paÔissutvÈ ye
raÒÒo janapade ussahiÑsu kasigorakkhe, tesaÑ rÈjÈ MahÈvijito bÊjabhattaÑ
anuppadÈsi.
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Ye ca raÒÒo janapade ussahiÑsu vÈÓijjÈya, tesaÑ rÈjÈ MahÈvijito pÈbhataÑ
anuppadÈsi. Ye ca raÒÒo janapade ussahiÑsu rÈjaporise, tesaÑ rÈjÈ
MahÈvijito bhattavetanaÑ pakappesi. Te ca manussÈ sakammapasutÈ raÒÒo
janapadaÑ na viheÔhiÑsu, mahÈ ca raÒÒo rÈsiko ahosi. KhemaÔÔhitÈ
janapadÈ akaÓÔakÈ anuppÊÄÈ manussÈ mudÈ modamÈnÈ ure putte naccentÈ
apÈrutagharÈ maÒÒe vihariÑsu. Atha kho brÈhmaÓa rÈjÈ MahÈvijito
purohitaÑ brÈhmaÓaÑ ÈmantetvÈ etadavoca “sam|hato kho me bhoso
dassukhÊlo bhoto saÑvidhÈnaÑ Ègamma mahÈ ca me rÈsiko khemaÔÔhitÈ
janapadÈ akaÓÔakÈ anuppÊÄÈ manussÈ mudÈ modamÈnÈ ure putte naccentÈ
apÈrutagharÈ maÒÒe viharanti. IcchÈmahaÑ brÈhmaÓa mahÈyaÒÒaÑ
yajituÑ, anusÈsatu maÑ bhavaÑ yaÑ mama assa dÊgharattaÑ hitÈya
sukhÈyÈ”ti.
CatuparikkhÈra
339. Tena hi bhavaÑ rÈjÈ ye bhoto raÒÒo janapade khattiyÈ ÈnuyantÈ
negamÈ ceva jÈnapadÈ ca te bhavaÑ rÈjÈ ÈmantayataÑ “icchÈmahaÑ bho
mahÈyaÒÒaÑ yajituÑ, anujÈnantu me Bhavanto yaÑ mama assa dÊgharattaÑ
hitÈya sukhÈyÈ”ti. Ye bhoto raÒÒo janapade amaccÈ pÈrisajjÈ negamÈ ceva
jÈnapadÈ ca -pa- brÈhmaÓamahÈsÈlÈ negamÈ ceva jÈnapadÈ ca -pagahapatinecayikÈ negamÈ ceva jÈnapadÈ ca, te bhavaÑ rÈjÈ ÈmantayataÑ
“icchÈmahaÑ bho mahÈyaÒÒaÑ yajituÑ, anujÈnantu me Bhavanto yaÑ
mama assa dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈ”ti. “EvaÑ bho”ti kho brÈhmaÓa rÈjÈ
MahÈvijito purohitassa brÈhmaÓassa paÔissutvÈ ye raÒÒo janapade khattiyÈ
ÈnuyantÈ negamÈ ceva jÈnapadÈ ca, te rÈjÈ MahÈvijito Èmantesi
“icchÈmahaÑ bho mahÈyaÒÒaÑ yajituÑ, anujÈnantu me bhavanto yaÑ
mama assa dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈ”ti. YajataÑ bhavaÑ rÈjÈ yaÒÒaÑ,
yaÒÒakÈlo mahÈrÈjÈti. Ye raÒÒo janapade amaccÈ pÈrisajjÈ negamÈ ceva
jÈnapadÈ ca -pa- brÈhmaÓamahÈsÈlÈ negamÈ ceva jÈnapadÈ ca -pagahapatinecayikÈ negamÈ ceva jÈnapadÈ ca, te rÈjÈ MahÈvijito Èmantesi
“icchÈmahaÑ
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bho mahÈyaÒÒaÑ yajituÑ, anujÈnantu me bhavanto yaÑ mama assa
dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈ”ti. YajataÑ bhavaÑ rÈjÈ yaÒÒaÑ, yaÒÒakÈlo
mahÈrÈjÈti. Itime cattÈro anumatipakkhÈ tasseva yaÒÒassa parikkhÈrÈ
bhavanti.
AÔÔhaparikkhÈra
340. RÈjÈ MahÈvijito aÔÔhaha~gehi samannÈgato, ubhato sujÈto mÈtito
ca pitito ca saÑsuddhagahaÓiko yÈva sattamÈ pitÈmahayugÈ akkhitto
anupakkuÔÔho jÈtivÈdena, abhir|po dassanÊyo pÈsÈdiko paramÈya
vaÓÓapokkharatÈya samannÈgato brahmavaÓÓÊ brahmavacchasÊ
akhuddÈvakÈso dassanÈya, aÉÉho mahaddhano mahÈbhogo
pah|tajÈtar|parajato pah|tavitt|pakaraÓo pah|tadhanadhaÒÒo
paripuÓÓakosakoÔÔhÈgÈro, balavÈ catura~giniyÈ senÈya samannÈgato
assavÈya ovÈdapaÔikarÈya sahati1 maÒÒe paccatthike yasasÈ, saddho dÈyako
dÈnapati anÈvaÔadvÈro samaÓabrÈhmaÓakapaÓaddhika vaÓibbaka yÈcakÈnaÑ
opÈnabh|to puÒÒÈni karoti, bahussuto tassa tassa sutajÈtassa, tassa tasseva
kho pana bhÈsitassa atthaÑ jÈnÈti “ayaÑ imassa bhÈsitassa attho ayaÑ
imassa bhÈsitassa attho”ti, paÓÉito viyatto medhÈvÊ paÔibalo
atÊtÈnÈgatapaccunne atthe cintetuÑ. RÈjÈ MahÈvijito imehi aÔÔhaha~gehi
samannÈgato. Iti imÈnipi aÔÔha~gÈni tasseva yaÒÒassa parikkhÈrÈ bhavanti.
CatuparikkhÈra
341. Purohito2 brÈhmaÓo cat|ha~gehi samannÈgato, ubhato sujÈto
mÈtito ca pitito ca saÑsuddhagahaÓiko yÈva sattamÈ pitÈmahayugÈ akkhitto
anupakkuÔÔho jÈtivÈdena, ajjhÈyako mantadharo tiÓÓaÑ vedÈnaÑ pÈrag|
sanighaÓÉukeÔubhÈnaÑ sÈkkharappabhedÈnaÑ itihÈsapaÒcamÈnaÑ padako
veyyÈkaraÓo lokÈyatamahÈpurisalakkhaÓesu anavayo, sÊlavÈ vuddhasÊlÊ
______________________________________________________________
1. Patapati (SÊ, I), tapati (SyÈ)

2. Purohitopi (Ka-SÊ, Ka)
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vuddhasÊlena samannÈgato, paÓÉito viyatto medhÈvÊ paÔhamo vÈ dutiyo vÈ
sujaÑ paggaÓhantÈnaÑ. Purohito brÈhmaÓo imehi cat|ha~gehi
samannÈgato. Iti imÈnipi cattÈri a~gÈni tasseva yaÒÒassa parikkhÈrÈ
bhavanti.
Tisso vidhÈ
342. Atha kho brÈhmaÓa purohito brÈhmaÓo raÒÒo MahÈvijitassa
pubbeva yaÒÒÈ tisso vidhÈ desesi. SiyÈ kho pana bhoto raÒÒo mahÈyaÒÒaÑ
yiÔÔhukÈmassa1 kocideva vippaÔisÈro “mahÈ vata me bhogakkhandho
vigacchissatÊ”ti, so bhotÈ raÒÒÈ vippaÔisÈro na karaÓÊyo. SiyÈ kho pana
bhoto raÒÒo mahÈyaÒÒaÑ yajamÈnassa kocideva vippaÔisÈro “mahÈ vata me
bhogakkhandho vigacchatÊ”ti, so bhotÈ raÒÒÈ vippaÔisÈro na karaÓÊyo. SiyÈ
kho pana bhoto raÒÒo mahÈyaÒÒaÑ yiÔÔhassa kocideva vippaÔisÈro “mahÈ
vata me bhogakkhandho vigato”ti, so bhotÈ raÒÒÈ vippaÔisÈro na karaÓÊyoti.
ImÈ kho brÈhmaÓa purohito brÈhmaÓo raÒÒo MahÈvijitassa pubbeva yaÒÒÈ
tisso vidhÈ desesi.
Dasa-ÈkÈra.
343. Atha kho brÈhmaÓa purohito brÈhmaÓo raÒÒo MahÈvijitassa
pubbeva yaÒÒÈ dasahÈkÈrehi paÔiggÈhakesu vippaÔisÈraÑ paÔivinesi.
Œgamissanti kho bhoto yaÒÒaÑ pÈÓÈtipÈtinopi pÈÓÈtipÈtÈ paÔiviratÈpi, ye
tattha pÈÓÈtipÈtino, tesaÑyeva tena, ye tattha pÈÓÈtipÈtÈ paÔiviratÈ, te
Èrabbha yajataÑ bhavaÑ, sajjataÑ bhavaÑ, modataÑ bhavaÑ, cittameva
bhavaÑ antaraÑ pasÈdetu. Œgamissanti kho bhoto yaÒÒaÑ adinnÈdÈyinopi
adinnÈdÈnÈ paÔiviratÈpi -pa-. KÈmesu micchÈcÈrinopi kÈmesumicchÈcÈrÈ
paÔiviratÈpi. MusÈvÈdinopi musÈvÈdÈ paÔiviratÈpi. PisuÓavÈcinopi pisuÓÈya
vÈcÈya paÔiviratÈpi. PharusavÈcinopi pharusÈya vÈcÈya paÔiviratÈpi.
SamphappalÈpinopi
______________________________________________________________
1. YiÔÔhakÈmassa (Ka)
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samphappalÈpÈ paÔiviratÈpi. AbhijjhÈlunopi anabhijjhÈlunopi.
ByÈpannacittÈpi abyÈpannacittÈpi. MicchÈdiÔÔhikÈpi sammÈdiÔÔhikÈpi, ye
tattha micchÈdiÔÔhikÈ, tesaÑyeva tena, ye tattha sammÈdiÔÔhikÈ, te Èrabbha
yajataÑ bhavaÑ, sajjataÑ bhavaÑ, modataÑ bhavaÑ, cittameva bhavaÑ
antaraÑ pasÈdet|ti. Imehi kho brÈhmaÓa purohito brÈhmaÓo raÒÒo
MahÈvijitassa pubbeva yaÒÒÈ dasahÈkÈrehi paÔiggÈhakesu vippaÔisÈraÑ
paÔivinesi.
SoÄasÈkÈra
344. Atha kho brÈhmaÓa purohito brÈhmaÓo raÒÒo MahÈvijitassa
mahÈyaÒÒaÑ yajamÈnassa soÄasahÈkÈrehi cittaÑ sandassesi samÈdapesi
samuttejesi sampahaÑsesi. SiyÈ kho pana bhoto raÒÒo mahÈyaÒÒaÑ
yajamÈnassa kocideva vattÈ “rÈjÈ kho MahÈvijito mahÈyaÒÒaÑ yajati, no ca
kho tassa ÈmantitÈ khattiyÈ ÈnuyantÈ negamÈ ceva jÈnapadÈ ca, atha ca pana
bhavaÑ rÈjÈ evar|paÑ mahÈyaÒÒaÑ yajatÊ”ti, evampi bhoto raÒÒo vattÈ
dhammato natthi. BhotÈ kho pana raÒÒÈ ÈmantitÈ khattiyÈ ÈnuyantÈ negamÈ
ceva jÈnapadÈ ca. IminÈpetaÑ bhavaÑ rÈjÈ jÈnÈtu, yajataÑ bhavaÑ,
sajjataÑ bhavaÑ, modataÑ bhavaÑ, cittameva bhavaÑ antaraÑ pasÈdetu.
(1)
SiyÈ kho pana bhoto raÒÒo mahÈyaÒÒaÑ yajamÈnassa kocideva vattÈ
“rÈjÈ kho MahÈvijito mahÈyaÒÒaÑ yajati, no ca kho tassa ÈmantitÈ amaccÈ
pÈrisajjÈ negamÈ ceva jÈnapadÈ ca -pa- brÈhmaÓamahÈsÈlÈ negamÈ ceva
jÈnapadÈ ca -pa- gahapatinecayikÈ negamÈ ceva jÈnapadÈ ca, atha ca pana
bhavaÑ rÈjÈ evar|paÑ mahÈyaÒÒaÑ yajatÊ”ti, evampi bhoto raÒÒo vattÈ
dhammato natthi. BhotÈ kho pana raÒÒÈ ÈmantitÈ gahapatinecayikÈ negamÈ
ceva jÈnapadÈ ca. IminÈpetaÑ bhavaÑ rÈjÈ jÈnÈtu, yajataÑ bhavaÑ,
sajjataÑ bhavaÑ, modataÑ bhavaÑ, cittameva bhavaÑ antaraÑ pasÈdetu.
(4)
SiyÈ kho pana bhoto raÒÒo mahÈyaÒÒaÑ yajamÈnassa kocideva vattÈ
“rÈjÈ kho MahÈvijito mahÈyaÒÒaÑ yajati, no ca kho
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ubhato sujÈto mÈtito ca pitito ca saÑsuddhagahaÓiko yÈva sattamÈ
pitÈmahayugÈ akkhitto anupakkuÔÔho jÈtivÈdena, atha ca pana bhavaÑ rÈjÈ
evar|paÑ mahÈyaÒÒaÑ yajatÊ”ti, evampi bhoto raÒÒo vattÈ dhammato
natthi. BhavaÑ kho pana rÈjÈ ubhato sujÈto mÈtito ca pitito ca
saÑsuddhagahaÓiko yÈva sattamÈ pitÈmahayugÈ akkhitto anupakkuÔÔho
jÈtivÈdena. IminÈpetaÑ bhavaÑ rÈjÈ jÈnÈtu, yajataÑ bhavaÑ, sajjataÑ
bhavaÑ, modataÑ bhavaÑ, cittameva bhavaÑ antaraÑ pasÈdetu. (5)
SiyÈ kho pana bhoto raÒÒo mahÈyaÒÒaÑ yajamÈnassa kocideva vattÈ
“rÈjÈ kho MahÈvijito mahÈyaÒÒaÑ yajati, no ca kho abhir|po dassanÊyo
pÈsÈdiko paramÈya vaÓÓapokkharatÈya samannÈgato brahmavaÓÓÊ
brahmavacchasÊ akhuddÈvakÈso dassanÈya -pa- no ca kho aÉÉho
mahaddhano mahÈbhogo pah|tajÈtar|parajato pah|tavitt|pakaraÓo
pah|tadhanadhaÒÒo paripuÓÓakosakoÔÔhÈgÈro -pa- no ca kho balavÈ
catura~giniyÈ senÈya samannÈgato assavÈya ovÈdapaÔikarÈya sahati maÒÒe
paccatthike yasasÈ -pa- no ca kho saddho dÈyako dÈnapati anÈvaÔadvÈro
samaÓabrÈhmaÓakapaÓaddhikavaÓibbakayÈcakÈnaÑ opÈnabh|to puÒÒÈni
karoti -pa- no ca kho bahussuto tassa tassa sutajÈtassa -pa- no ca kho tassa
tasseva kho pana bhÈsitassa atthaÑ jÈnÈti “ayaÑ imassa bhÈsitassa attho,
ayaÑ imassa bhÈsitassa attho”ti -pa- no ca kho paÓÉito viyatto medhÈvÊ
paÔibalo atÊtÈnÈgatapaccuppanne atthe cintetuÑ, atha ca pana bhavaÑ rÈjÈ
evar|paÑ mahÈyaÒÒaÑ yajatÊ”ti, evampi bhoto raÒÒo vattÈ dhammato
natthi. BhavaÑ kho pana rÈjÈ paÓÉito viyatto medhÈvÊ paÔibalo
atÊtÈnÈgatapaccuppanne atthe cintetuÑ. IminÈpetaÑ bhavaÑ rÈjÈ jÈnÈtu,
yajataÑ bhavaÑ, sajjataÑ bhavaÑ, modataÑ bhavaÑ, cittameva bhavaÑ
antaraÑ pasÈdetu. (12)
SiyÈ kho pana bhoto raÒÒo mahÈyaÒÒaÑ yajamÈnassa kocideva vattÈ
“rÈjÈ kho MahÈvijito mahÈyaÒÒaÑ yajati, no ca khvassa purohito brÈhmaÓo
ubhato sujÈto mÈtito ca pitito ca
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saÑsuddhagahaÓiko yÈva sattamÈ pitÈmahayugÈ akkhitto anupakkuÔÔho
jÈtivÈdena, atha ca pana bhavaÑ rÈjÈ evar|paÑ mahÈyaÒÒaÑ yajatÊ”ti,
evampi bhoto raÒÒo vattÈ dhammato natthi. Bhoto kho pana raÒÒo purohito
brÈhmaÓo ubhato sujÈto mÈtito ca pitito ca saÑsuddhagahaÓiko yÈva
sattamÈ pitÈmahayugÈ akkhitto anupakkuÔÔho jÈtivÈdena. IminÈpetaÑ
bhavaÑ rÈjÈ jÈnÈtu, yajataÑ bhavaÑ sajjataÑ bhavaÑ, modataÑ bhavaÑ,
cittameva bhavaÑ antaraÑ pasÈdetu. (13)
SiyÈ kho pana bhoto raÒÒo mahÈyaÒÒaÑ yajamÈnassa kocideva vattÈ
“rÈjÈ kho MahÈvijito mahÈyaÒÒaÑ yajati, no ca khvassa purohito brÈhmaÓo
ajjhÈyako mantadharo tiÓÓaÑ vedÈnaÑ pÈrag| sanighaÓÉukeÔubhÈnaÑ
sÈkkharappabhedÈnaÑ itihÈsapaÒcamÈnaÑ padako veyyÈkaraÓo
lokÈyatamahÈpurisalakkhaÓesu anavayo -pa- no ca khvassa purohito
brÈhmaÓo sÊlavÈ vuddhasÊlÊ vuddhasÊlena samannÈgato -pa- no ca khvassa
purohito brÈhmaÓo paÓÉito viyatto medhÈvÊ paÔhamo vÈ dutiyo vÈ sujaÑ
paggaÓhantÈnaÑ, atha ca pana bhavaÑ rÈjÈ evar|paÑ mahÈyaÒÒaÑ
yajatÊ”ti, evampi bhoto raÒÒo vattÈ dhammato natthi. Bhoto kho pana raÒÒo
purohito brÈhmaÓo paÓÉito viyatto medhÈvÊ paÔhamo vÈ dutiyo vÈ sujaÑ
paggaÓhantÈnaÑ. IminÈpetaÑ bhavaÑ rÈjÈ jÈnÈtu, yajataÑ bhavaÑ, sajjataÑ
bhavaÑ, modataÑ bhavaÑ, cittameva bhavaÑ antaraÑ pasÈdet|ti. Imehi
kho brÈhmaÓa purohito brÈhmaÓo raÒÒo MahÈvijitassa mahÈyaÒÒaÑ
yajamÈnassa soÄasahi ÈkÈrehi cittaÑ sandassesi samÈdapesi samuttejesi
sampahaÑsesi. (16)
345. TasmiÑ kho brÈhmaÓa yaÒÒe neva gÈvo haÒÒiÑsu, na ajeÄakÈ
haÒÒiÑsu, na kukkuÔas|karÈ haÒÒiÑsu, na vividhÈ pÈÓÈ saÑghÈtaÑ
ÈpajjiÑsu, na rukkhÈ chijjiÑsu y|patthÈya, na dabbhÈ l|yiÑsu
barihisatthÈya1, yepissa ahesuÑ dÈsÈti vÈ pessÈti vÈ kammakarÈti vÈ, tepi na
daÓÉatajjitÈ
______________________________________________________________
1. ParihiÑsatthÈya (SyÈ, Ka-SÊ, Ka), parahiÑsatthÈya (Ka)
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na bhayatajjitÈ na assumukhÈ rudamÈnÈ parikammÈni akaÑsu. Atha kho ye
icchiÑsu, te akaÑsu, ye na icchiÑsu, na te akaÑsu, yaÑ icchiÑsu, taÑ
akaÑsu, yaÑ na icchiÑsu, na taÑ akaÑsu,
sappitelanavanÊtadadhimadhuphÈÓitena ceva so yaÒÒo niÔÔhÈnamagamÈsi.
346. Atha kho brÈhmaÓa khattiyÈ ÈnuyantÈ negamÈ ceva jÈnapadÈ ca.
AmaccÈ pÈrisajjÈ negamÈ ceva jÈnapadÈ ca. BrÈhmaÓamahÈsÈlÈ negamÈ
ceva jÈnapadÈ ca. GahapatinecayikÈ negamÈ ceva jÈnapadÈ ca pah|taÑ
sÈpateyyaÑ ÈdÈya rÈjÈnaÑ MahÈvijitaÑ upasa~kamitvÈ evamÈhaÑsu
“idaÑdeva pah|taÑ sÈpateyyaÑ devaÒÒeva uddissÈbhataÑ, taÑ devo
paÔiggaÓhÈt|”ti. AlaÑ bho mamÈpidaÑ pah|taÑ sÈpateyyaÑ dhammikena
balinÈ abhisa~khataÑ, taÒca vo hotu, ito ca bhiyyo harathÈti. Te raÒÒÈ
paÔikkhittÈ ekamantaÑ apakkamma evaÑ samacintesuÑ “na kho etaÑ
amhÈkaÑ patir|paÑ, yaÑ mayaÑ imÈni sÈpateyyÈni punadeva sakÈni
gharÈni paÔihareyyÈma, rÈjÈ kho MahÈvijito mahÈyaÒÒaÑ yajati, handassa
mayaÑ anuyÈgino homÈ”ti.
347. Atha kho brÈhmaÓa puratthimena yaÒÒavÈÔassa1 khattiyÈ ÈnuyantÈ
negamÈ ceva jÈnapadÈ ca dÈnÈni paÔÔhapesuÑ. DakkhiÓena yaÒÒavÈÔassa
amaccÈ pÈrisajjÈ negamÈ ceva jÈnapadÈ ca dÈnÈni paÔÔhapesuÑ. Pacchimena
yaÒÒavÈÔassa brÈhmaÓamahÈsÈlÈ negamÈ ceva jÈnapadÈ ca dÈnÈni
paÔÔhapesuÑ. Uttarena yaÒÒavÈÔassa gahapatinecayikÈ negamÈ ceva
jÈnapadÈ ca dÈnÈni paÔÔhapesuÑ.
Tesupi kho brÈhmaÓa yaÒÒesu neva gÈvo haÒÒiÑsu, na ajeÄakÈ
haÒÒiÑsu, na kukkuÔas|karÈ haÒÒiÑsu, na vividhÈ pÈÓÈ saÑghÈtaÑ
ÈpajjiÑsu, na rukkhÈ chijjiÑsu y|patthÈya, na dabbhÈ l|yiÑsu
barihisatthÈya. Yepi nesaÑ ahesuÑ dÈsÈti vÈ pessÈti vÈ kammakarÈti vÈ,
tepi na daÓÉatajjitÈ na bhayatajjitÈ na assumukhÈ rudamÈnÈ parikammÈni
akaÑsu. Atha kho ye icchiÑsu, te akaÑsu, ye na icchiÑsu, na te akaÑsu,
yaÑ icchiÑsu, taÑ akaÑsu, yaÑ na icchiÑsu, na taÑ akaÑsu,
sappitelanavanÊtadadhimadhuphÈÓitena ceva te yaÒÒÈ niÔÔhÈnamagamaÑsu.
______________________________________________________________
1. YaÒÒÈvÈÔassa (SÊ, I, Ka)
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samannÈgato, purohito brÈhmaÓo cat|ha~gehi samannÈgato, tisso ca vidhÈ.
AyaÑ vuccati brÈhmaÓa tividhÈ yaÒÒasampadÈ soÄasaparikkhÈrÈti.
348. EvaÑ vutte te brÈhmaÓÈ unnÈdino uccÈsaddamahÈsaddÈ ahesuÑ
“aho yaÒÒo, aho yaÒÒasampadÈ”ti. K|Ôadanto pana brÈhmaÓo tuÓhÊbh|tova
nisinno hoti. Atha kho te brÈhmaÓÈ K|ÔadantaÑ brÈhmaÓaÑ etadavocuÑ
“kasmÈ pana bhavaÑ K|Ôadanto samaÓassa Gotamassa subhÈsitaÑ
subhÈsitato nÈbbhanumodatÊ”ti. NÈhaÑ bho samaÓassa Gotamassa
subhÈsitaÑ subhÈsitato nÈbbhanumodÈmi. MuddhÈpi tassa vipateyya, yo
samaÓassa Gotamassa subhÈsitaÑ subhÈsitato nÈbbhanumodeyya. Api ca me
bho evaÑ hoti, samaÓo Gotamo na evamÈha “evaÑ me sutan”ti vÈ “evaÑ
arahati bhavitun”ti vÈ. Api ca samaÓo Gotamo “evaÑ tadÈ Èsi, itthaÑ tadÈ
Èsi”tveva bhÈsati. Tassa mayhaÑ bho evaÑ hoti “addhÈ samaÓo Gotamo
tena samayena rÈjÈ vÈ ahosi MahÈvijito yaÒÒassÈmi purohito vÈ brÈhmaÓo
tassa yaÒÒassa yÈjetÈ”ti. AbhijÈnÈti pana bhavaÑ Gotamo evar|paÑ yaÒÒaÑ
yajitvÈ vÈ yÈjetvÈ vÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ
upapajjitÈti. AbhijÈnÈmahaÑ brÈhmaÓa evar|paÑ yaÒÒaÑ yajitvÈ vÈ yÈjetvÈ
vÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjitÈ, ahaÑ
tena samayena purohito brÈhmaÓo ahosiÑ tassa yaÒÒassa yÈjetÈti.
NiccadÈna anukulayaÒÒa
349. Atthi pana bho Gotama aÒÒo yaÒÒo imÈya tividhÈya
yaÒÒasampadÈya1 soÄasaparikkhÈrÈya appaÔÔhataro2 ca
appasamÈrambhataro3 ca mahapphalataro ca mahÈnisaÑsataro cÈti.
______________________________________________________________
1. TividhayaÒÒasampadÈya (Ka)
3. AppasamÈrabbhataro (SÊ, I, Ka)

2. Appatthataro (SyÈ, KaÑ)
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Atthi kho brÈhmaÓa aÒÒo yaÒÒo imÈya tividhÈya yaÒÒasampadÈya
soÄasaparikkhÈrÈya appaÔÔhataro ca appasamÈrambhataro ca mahapphalataro
ca mahÈnisaÑsataro cÈti.
Katamo pana so bho Gotama yaÒÒo imÈya tividhÈya yaÒÒasampadÈya
soÄasaparikkhÈrÈya appaÔÔhataro ca appasamÈrambhataro ca mahapphalataro
ca mahÈnisaÑsataro cÈti.
YÈni kho pana tÈni brÈhmaÓa niccadÈnÈni anukulayaÒÒÈni sÊlavante
pabbajite uddissa diyyanti, ayaÑ kho brÈhmaÓa yaÒÒo imÈya tividhÈya
yaÒÒasampadÈya soÄasaparikkhÈrÈya appaÔÔhataro ca appasamÈrambhataro
ca mahapphalataro ca mahÈnisaÑsataro cÈti.
Ko nu kho bho Gotama hetu ko paccayo, yena taÑ niccadÈnaÑ
anukulayaÒÒaÑ imÈya tividhÈya yaÒÒasampadÈya soÄasaparikkhÈrÈya
appaÔÔhataraÒca appasamÈrambhataraÒca mahapphalataraÒca
mahÈnisaÑsataraÒcÈti.
Na kho brÈhmaÓa evar|paÑ yaÒÒaÑ upasa~kamanti arahanto vÈ
arahattamaggaÑ vÈ samÈpannÈ. TaÑ kissa hetu, dissanti hettha brÈhmaÓa
daÓÉappahÈrÈpi galaggahÈpi, tasmÈ evar|paÑ yaÒÒaÑ na upasa~kamanti
arahanto vÈ arahattamaggaÑ vÈ samÈpannÈ. YÈni kho pana tÈni brÈhmaÓa
niccadÈnÈni anukulayaÒÒÈni sÊlavante pabbajite uddissa diyyanti, evar|paÑ
kho brÈhmaÓa yaÒÒaÑ upasa~kamanti arahanto vÈ arahattamaggaÑ vÈ
samÈpannÈ. TaÑ kissa hetu, na hettha brÈhmaÓa dissanti daÓÉappahÈrÈpi
galaggahÈpi, tasmÈ evar|paÑ yaÒÒaÑ upasa~kamanti arahanto vÈ
arahattamaggaÑ vÈ samÈpannÈ. AyaÑ kho brÈhmaÓa hetu ayaÑ paccayo,
yena taÑ niccadÈnaÑ anukulayaÒÒaÑ imÈya tividhÈya yaÒÒasampadÈya
soÄasaparikkhÈrÈya appaÔÔhataraÒca appasamÈrambhataraÒca
mahapphalataraÒca mahÈnisaÑsataraÒcÈti.
350. Atthi pana bho Gotama aÒÒo yaÒÒo imÈya ca tividhÈya
yaÒÒasampadÈya soÄasaparikkhÈrÈya iminÈ ca niccadÈnena anukulayaÒÒena
appaÔÔhataro ca appasamÈrambhataro ca mahapphalataro ca
mahÈnisaÑsataro cÈti.
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Atthi kho brÈhmaÓa aÒÒo yaÒÒo imÈya ca tividhÈya yaÒÒasampadÈya
soÄasaparikkhÈrÈya iminÈ ca niccadÈnena anukulayaÒÒena appaÔÔhataro ca
appasamÈrambhataro ca mahapphalataro ca mahÈnisaÑsataro cÈti.
Katamo pana so bho Gotama yaÒÒo imÈya ca tividhÈya
yaÒÒasampadÈya soÄasaparikkhÈrÈya iminÈ ca niccadÈnena anukulayaÒÒena
appaÔÔhataro ca appasamÈrambhataro ca mahapphalataro ca
mahÈnisaÑsataro cÈti.
Yo kho brÈhmaÓa cÈtuddisaÑ saÑghaÑ uddissa vihÈraÑ karoti, ayaÑ
kho brÈhmaÓa yaÒÒo imÈya ca tividhÈya yaÒÒasampadÈya
soÄasaparikkhÈrÈya iminÈ ca niccadÈnena anukulayaÒÒena appaÔÔhataro ca
appasamÈrambhataro ca mahapphalataro ca mahÈnisaÑsataro cÈti.
351. Atthi pana bho Gotama aÒÒo yaÒÒo imÈya ca tividhÈya
yaÒÒasampadÈya soÄasaparikkhÈrÈya iminÈ ca niccadÈnena anukulayaÒÒena
iminÈ ca vihÈradÈnena appaÔÔhataro ca appasamÈrambhataro ca
mahapphalataro ca mahÈnisaÑsataro cÈti.
Atthi kho brÈhmaÓa aÒÒo yaÒÒo imÈya ca tividhÈya yaÒÒasampadÈya
soÄasaparikkhÈrÈya iminÈ ca niccadÈnena anukulayaÒÒena iminÈ ca
vihÈradÈnena appaÔÔhataro ca appasamÈrambhataro ca mahapphalataro ca
mahÈnisaÑsataro cÈti.
Katamo pana so bho Gotama yaÒÒo imÈya ca tividhÈya
yaÒÒasampadÈya soÄasaparikkhÈrÈya iminÈ ca niccadÈnena anukulayaÒÒena
iminÈ ca vihÈradÈnena appaÔÔhataro ca appasamÈrambhataro ca
mahapphalataro ca mahÈnisaÑsataro cÈti.
Yo kho brÈhmaÓa pasannacitto BuddhaÑ saraÓaÑ gacchati, dhammaÑ
saraÓaÑ gacchati, saÑghaÑ saraÓaÑ gacchati, ayaÑ kho brÈhmaÓa yaÒÒo
imÈya ca tividhÈya yaÒÒasampadÈya soÄasaparikkhÈrÈya iminÈ ca
niccadÈnena anukulayaÒÒena iminÈ ca vihÈradÈnena appaÔÔhataro ca
appasamÈrambhataro ca mahapphalataro ca mahÈnisaÑsataro cÈti.
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352. Atthi pana bho Gotama aÒÒo yaÒÒo imÈya ca tividhÈya
yaÒÒasampadÈya soÄasaparikkhÈrÈya iminÈ ca niccadÈnena anukulayaÒÒena
iminÈ ca vihÈradÈnena imehi ca saraÓagamanehi appaÔÔhataro ca
appasamÈrambhataro ca mahapphalataro ca mahÈnisaÑsataro cÈti.
Atthi kho brÈhmaÓa aÒÒo yaÒÒo imÈya ca tividhÈya yaÒÒasampadÈya
soÄasaparikkhÈrÈya iminÈ ca niccadÈnena anukulayaÒÒena iminÈ ca
vihÈradÈnena imehi ca saraÓagamanehi appaÔÔhataro ca appasamÈrambhataro
ca mahapphalataro ca mahÈnisaÑsataro cÈti.
Katamo pana so bho Gotama yaÒÒo imÈya ca tividhÈya
yaÒÒasampadÈya soÄasaparikkhÈrÈya iminÈ ca niccadÈnena anukulayaÒÒena
iminÈ ca vihÈradÈnena imehi ca saraÓagamanehi appaÔÔhataro ca
appasamÈrambhataro ca mahapphalataro ca mahÈnisaÑsataro cÈti.
Yo kho brÈhmaÓa pasannacitto sikkhÈpadÈni samÈdiyati pÈÓatipÈtÈ
veramaÓiÑ, adinnÈdÈnÈ veramaÓiÑ, kÈmesumicchÈcÈrÈ veramaÓiÑ,
musÈvÈdÈ veramaÓiÑ, surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ veramaÓiÑ. AyaÑ
kho brÈhmaÓa yaÒÒo imÈya ca tividhÈya yaÒÒasampadÈya
soÄasaparikkhÈrÈya iminÈ ca niccadÈnena anukulayaÒÒena iminÈ ca
vihÈradÈnena imehi ca saraÓagamanehi appaÔÔhataro ca appasamÈrambhataro
ca mahapphalataro ca mahÈnisaÑsataro cÈti.
353. Atthi pana bho Gotama aÒÒo yaÒÒo imÈya ca tividhÈya
yaÒÒasampadÈya soÄasaparikkhÈrÈya iminÈ ca niccadÈnena anukulayaÒÒena
iminÈ ca vihÈradÈnena imehi ca saraÓagamanehi imehi ca sikkhÈpadehi
appaÔÔhataro ca appasamÈrambhataro ca mahapphalataro ca
mahÈnisaÑsataro cÈti.
Atthi kho brÈhmaÓa aÒÒo yaÒÒo imÈya ca tividhÈya yaÒÒasampadÈya
soÄasaparikkhÈrÈya iminÈ ca niccadÈnena anukulayaÒÒena iminÈ ca
vihÈradÈnena imehi ca saraÓagamanehi imehi ca sikkhÈpadehi
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appaÔÔhataro ca appasamÈrambhataro ca mahapphalataro ca
mahÈnisaÑsataro cÈti.
Katamo pana so bho Gotama yaÒÒo imÈya ca tividhÈya
yaÒÒasampadÈya soÄasaparikkhÈrÈya iminÈ ca niccadÈnena anukulayaÒÒena
iminÈ ca vihÈradÈnena imehi ca saraÓagamanehi imehi ca sikkhÈpadehi
appaÔÔhataro ca appasamÈrambhataro ca mahapphalataro ca
mahÈnisaÑsataro cÈti.
Idha brÈhmaÓa TathÈgato loke uppajjati ArahaÑ SammÈsambuddho
-pa-. (YathÈ SÈmaÒÒaphale, evaÑ vitthÈretabbaÑ.) EvaÑ kho brÈhmaÓa
bhikkhu sÊlasampanno hoti -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati.
AyaÑ kho brÈhmaÓa yaÒÒo purimehi yaÒÒehi appaÔÔhataro ca
appasamÈrambhataro ca mahapphalataro ca mahÈnisaÑsataro ca.
-pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ. TatiyaÑ jhÈnaÑ. CatutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja
viharati. AyaÑpi kho brÈhmaÓa yaÒÒo purimehi yaÒÒehi appaÔÔhataro ca
appasamÈrambhataro ca mahapphalataro ca mahÈnisaÑsataro cÈti.
-pa- ÒÈÓadassanÈya cittaÑ abhinÊharati abhininnÈmehi. AyaÑpi kho
brÈhmaÓa yaÒÒo purimehi yaÒÒehi appaÔÔhataro ca appasamÈrambhataro ca
mahapphalataro ca mahÈnisaÑsataro ca -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈti.
AyaÑpi kho brÈhmaÓa yaÒÒo purimehi yaÒÒehi appaÔÔhataro ca
appasamÈrambhataro ca mahapphalataro ca mahÈnisaÑsataro ca. ImÈya ca
brÈhmaÓa yaÒÒasampadÈya aÒÒÈ yaÒÒasampadÈ uttaritarÈ vÈ paÓÊtatarÈ vÈ
natthÊti.
K|Ôadanta upÈsakattapaÔivedanÈ
354. EvaÑ vutte K|Ôadanto brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca
“abhikkantaÑ bho Gotama, abhikkantaÑ bho Gotama, seyyathÈpi bho
Gotama nikkujjitaÑ vÈ ukkujjeyya, paÔicchannaÑ vÈ vivareyya, m|Ähassa vÈ
maggaÑ Ècikkheyya, andhakÈre vÈ telapajjotaÑ dhÈreyya ‘cakkhumanto
r|pÈni dakkhantÊ’ti, evamevaÑ bhotÈ Gotamena anekapariyÈyena
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dhammo pakÈsito, esÈhaÑ bhavantaÑ GotamaÑ saraÓaÑ gacchÈmi
dhammaÒca bhikkhusaÑghaÒca, upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ Gotamo dhÈretu
ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gataÑ. EsÈhaÑ bho Gotama satta ca
usabhasatÈni satta ca vacchatarasatÈni satta ca vacchatarÊsatÈni satta ca
ajasatÈni satta ca urabbhasatÈni muÒcÈmi, jÊvitaÑ demi, haritÈni ceva tiÓÈni
khÈdantu, sÊtÈni ca pÈnÊyÈni pivantu, sÊto ca nesaÑ vÈto upavÈyat|”ti.
SotÈpattiphalasacchikiriyÈ
355. Atha kho BhagavÈ K|Ôadantassa brÈhmaÓassa anupubbiÑ kathaÑ
kathesi. SeyyathidaÑ, dÈnakathaÑ sÊlakathaÑ saggakathaÑ kÈmÈnaÑ
ÈdÊnavaÑ okÈraÑ saÑkilesaÑ nekkhamme ÈnisaÑsaÑ pakÈsesi. YadÈ
BhagavÈ aÒÒÈsi K|ÔadantaÑ brÈhmaÓaÑ kallacittaÑ muducittaÑ
vinÊvaraÓacittaÑ udaggacittaÑ pasannacittaÑ, atha yÈ BuddhÈnaÑ
sÈmukkaÑsikÈ dhammadesanÈ, taÑ pakÈsesi dukkhaÑ samudayaÑ
nirodhaÑ maggaÑ. SeyyathÈpi nÈma suddhaÑ vatthaÑ apagatakÈÄakaÑ
sammadeva rajanaÑ paÔiggaÓheyya, evameva K|Ôadantassa brÈhmaÓassa
tasmiÑyeva Èsane virajaÑ vÊtamalaÑ dhammacakkhuÑ udapÈdi “yaÑ kiÒci
samudayadhammaÑ, sabbaÑ taÑ nirodhadhamman”ti.
356. Atha kho K|Ôadanto brÈhmaÓo diÔÔhadhammo pattadhammo
viditadhammo pariyogÈÄhadhammo tiÓÓavicikiccho vigatakathaÑkatho
vesÈrajjappatto aparappaccayo SatthusÈsane BhagavantaÑ etadavoca
“adhivÈsetu me bhavaÑ Gotamo svÈtanÈya bhattaÑ saddhiÑ
bhikkhusaÑghenÈ”ti. AdhivÈsesi BhagavÈ tuÓhÊbhÈvena.
357. Atha kho K|Ôadanto brÈhmaÓo Bhagavato adhivÈsanaÑ viditvÈ
uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. Atha
kho K|Ôadanto brÈhmaÓo tassÈ rattiyÈ accayena sake yaÒÒavÈÔe paÓÊtaÑ
khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÑ paÔiyÈdÈpetvÈ Bhagavato kÈlaÑ ÈrocÈpesi “kÈlo
bho Gotama niÔÔhitaÑ bhattan”ti.
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358. Atha kho BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya
saddhiÑ bhikkhusaÑghena yena K|Ôadantassa brÈhmaÓassa yaÒÒavÈÔo
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi.
Atha kho K|Ôadanto brÈhmaÓo BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ
paÓÊtena khÈdanÊyena bhojanÊyena sahatthÈ santappesi sampavÈresi. Atha
kho K|Ôadanto brÈhmaÓo BhagavantaÑ bhuttÈviÑ onÊtapattapÈÓiÑ
aÒÒataraÑ nÊcaÑ ÈsanaÑ gahetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ
kho K|ÔadantaÑ brÈhmaÓaÑ BhagavÈ dhammiyÈ kathÈya sandassetvÈ
samÈdapetvÈ samuttejetvÈ sampahaÑsetvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmÊti.

K|ÔadantasuttaÑ niÔÔhitaÑ paÒcamaÑ.

6. MahÈlisutta
BrÈhmaÓad|tavatthu
359. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati
MahÈvane K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Tena kho pana samayena sambahulÈ KosalakÈ
ca brÈhmaÓad|tÈ MÈgadhakÈ ca brÈhmaÓad|tÈ VesÈliyaÑ paÔivasanti
kenacideva karaÓÊyena. AssosuÑ kho te KosalakÈ ca brÈhmaÓad|tÈ
MÈgadhakÈ ca brÈhmaÓad|tÈ “samaÓo khalu bho Gotamo Sakyaputto
SakyakulÈ pabbajito VesÈliyaÑ viharati MahÈvane K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. TaÑ
kho pana bhavantaÑ GotamaÑ evaÑ kalyÈÓo kittisaddo abbhuggato ‘itipi so
BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid|
Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ’. So
imaÑ lokaÑ sadevakaÑ samÈrakaÑ sabrahmakaÑ sassamaÓabrÈhmaÓiÑ
pajaÑ sadevamanussaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedeti. So dhammaÑ
deseti ÈdikalyÈÓaÑ majjhekalyÈÓaÑ pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ
sabyaÒjanaÑ kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ pakÈseti.
SÈdhu kho pana tathÈr|pÈnaÑ arahataÑ dassanaÑ hotÊ”ti.
360. Atha kho te KosalakÈ ca brÈhmaÓad|tÈ MÈgadhakÈ ca
brÈhmaÓad|tÈ yena MahÈvanaÑ K|ÔÈgÈrasÈlÈ tenupasa~kamiÑsu. Tena kho
pana samayena ÈyasmÈ NÈgito Bhagavato upaÔÔhÈko hoti. Atha kho te
KosalakÈ ca brÈhmaÓad|tÈ MÈgadhakÈ ca brÈhmaÓad|tÈ yenÈyasmÈ NÈgito
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ NÈgitaÑ etadavocuÑ
“kahaÑ nu kho bho NÈgita etarahi so bhavaÑ Gotamo viharati,
dassanakÈmÈ hi mayaÑ taÑ bhavantaÑ Gotaman”ti. AkÈlo kho Èvuso
BhagavantaÑ dassanÈya, paÔisallÊno BhagavÈti. Atha kho te KosalakÈ ca
brÈhmaÓad|tÈ MÈgadhakÈ ca brÈhmaÓad|tÈ tattheva ekamantaÑ nisÊdiÑsu
“disvÈva mayaÑ taÑ bhavantaÑ GotamaÑ gamissÈmÈ”ti.
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361. OÔÔhaddhopi LicchavÊ mahatiyÈ LicchavÊparisÈya saddhiÑ yena
MahÈvanaÑ K|ÔÈgÈrasÈlÈ yenÈyasmÈ NÈgito tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ
ÈyasmantaÑ NÈgitaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ Ôhito kho
OÔÔhaddhopi LicchavÊ ÈyasmantaÑ NÈgitaÑ etadavoca “kahaÑ nu kho
bhante NÈgita etarahi so BhagavÈ viharati ArahaÑ SammÈsambuddho,
dassanakÈmÈ hi mayaÑ taÑ BhagavantaÑ ArahantaÑ
SammÈsambuddhan”ti. AkÈlo kho MahÈli BhagavantaÑ dassanÈya,
paÔisallÊno BhagavÈti. OÔÔhaddhopi LicchavÊ tattheva ekamantaÑ nisÊdi
“disvÈva ahaÑ taÑ BhagavantaÑ gamissÈmi ArahantaÑ
SammÈsambuddhan”ti.
362. Atha kho SÊho samaÓuddeso yenÈyasmÈ NÈgito tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ NÈgitaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi,
ekamantaÑ Ôhito kho SÊho samaÓuddeso ÈyasmantaÑ NÈgitaÑ etadavoca
“ete bhante Kassapa sambahulÈ KosalakÈ ca brÈhmaÓad|tÈ MÈgadhakÈ ca
brÈhmaÓad|tÈ idh|pasa~kantÈ BhagavantaÑ dassanÈya, OÔÔhaddhopi
LicchavÊ mahatiyÈ LicchavÊparisÈya saddhiÑ idh|pasa~kanto BhagavantaÑ
dassanÈya, sÈdhu bhante Kassapa labhataÑ esÈ janatÈ BhagavantaÑ
dassanÈyÈ”ti.
Tena hi SÊha tvaÒÒeva Bhagavato ÈrocehÊti. “EvaÑ bhante”ti kho SÊho
samaÓuddeso Èyasmato NÈgitassa paÔissutvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ
Ôhito kho SÊho samaÓuddeso BhagavantaÑ etadavoca “ete bhante sambahulÈ
KosalakÈ ca brÈhmaÓad|tÈ MÈgadhakÈ ca brÈhmaÓad|tÈ idh|pasa~kantÈ
BhagavantaÑ dassanÈya, OÔÔhaddhopi LicchavÊ mahatiyÈ LicchavÊparisÈya
saddhiÑ idh|pasa~kanto BhagavantaÑ dassanÈya, sÈdhu bhante labhataÑ
esÈ janatÈ BhagavantaÑ dassanÈyÈ”ti. Tena hi SÊha vihÈrapacchÈyÈyaÑ
ÈsanaÑ paÒÒapehÊti. “EvaÑ bhante”ti kho SÊho samaÓuddeso Bhagavato
paÔissutvÈ vihÈrapacchÈyÈyaÑ ÈsanaÑ paÒÒapesi.
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363. Atha kho BhagavÈ vihÈrÈ nikkhamma vihÈrapacchÈyÈyaÑ paÒÒatte
Èsane nisÊdi. Atha kho te KosalakÈ ca brÈhmaÓad|tÈ MÈgadhakÈ ca
brÈhmaÓad|tÈ yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ
saddhiÑ sammodiÑsu, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ
ekamantaÑ nisÊdiÑsu. OÔÔhaddhopi LicchavÊ mahatiyÈ LicchavÊparisÈya
saddhiÑ yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi.
364. EkamantaÑ nisinno kho OÔÔhaddho LicchavÊ BhagavantaÑ
etadavoca “purimÈni bhante divasÈni purimatarÈni Sunakkhatto
Licchaviputto yenÈhaÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ maÑ etadavoca
‘yadagge ahaÑ MahÈli BhagavantaÑ upanissÈya viharÈmi, na ciraÑ tÊÓi
vassÈni, dibbÈni hi kho r|pÈni passÈmi piyar|pÈni kÈm|pasaÑhitÈni
rajanÊyÈni, no ca kho dibbÈni saddÈni suÓÈmi piyar|pÈni kÈm|pasaÑhitÈni
rajanÊyÈnÊ’ti, santÈneva nu kho bhante Sunakkhatto Licchaviputto dibbÈni
saddÈni nÈssosi piyar|pÈni kÈm|pasaÑhitÈni rajanÊyÈni, udÈhu asantÈnÊ”ti.
EkaÑsabhÈvitasamÈdhi
365. SantÈneva kho MahÈli Sunakkhatto Licchaviputto dibbÈni saddÈni
nÈssosi piyar|pÈni kÈm|pasaÑhitÈni rajanÊyÈni, no asantÈnÊti. Ko nu kho
bhante hetu, ko paccayo, yena santÈneva Sunakkhatto Licchaviputto dibbÈni
saddÈni nÈssosi piyar|pÈni kÈm|pasaÑhitÈni rajanÊyÈni, no asantÈnÊti.
366. Idha MahÈli bhikkhuno puratthimÈya disÈya ekaÑsabhÈvito
samÈdhi hoti dibbÈnaÑ r|pÈnaÑ dassanÈya piyar|pÈnaÑ
kÈm|pasaÑhitÈnaÑ rajanÊyÈnaÑ, no ca kho dibbÈnaÑ saddÈnaÑ savanÈya
piyar|pÈnaÑ kÈm|pasaÑhitÈnaÑ rajanÊyÈnaÑ. So puratthimÈya disÈya
ekaÑsabhÈvite samÈdhimhi dibbÈnaÑ r|pÈnaÑ dassanÈya piyar|pÈnaÑ
kÈm|pasaÑhitÈnaÑ rajanÊyÈnaÑ, no ca kho dibbÈnaÑ saddÈnaÑ savanÈya
piyar|pÈnaÑ kÈm|pasaÑhitÈnaÑ rajanÊyÈnaÑ. PuratthimÈya disÈya dibbÈni
r|pÈni passati piyar|pÈni kÈm|pasaÑhitÈni rajanÊyÈni, no ca kho dibbÈni
saddÈni suÓÈti piyar|pÈni kÈm|pasaÑhitÈni rajanÊyÈni. TaÑ kissa hetu,
evaÑ hetaÑ MahÈli hoti
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bhikkhuno puratthimÈya disÈya ekaÑsabhÈvite samÈdhimhi dibbÈnaÑ
r|pÈnaÑ dassanÈya piyar|pÈnaÑ kÈm|pasaÑhitÈnaÑ rajanÊyÈnaÑ, no ca
kho dibbÈnaÑ saddÈnaÑ savanÈya piyar|pÈnaÑ kÈm|pasaÑhitÈnaÑ
rajanÊyÈnaÑ.
367. Puna caparaÑ MahÈli bhikkhuno dakkhiÓÈya disÈya -pa-.
PacchimÈya disÈya. UttarÈya disÈya. Uddhamadho tiriyaÑ ekaÑsabhÈvito
samÈdhi hoti dibbÈnaÑ r|pÈnaÑ dassanÈya piyar|pÈnaÑ
kÈm|pasaÑhitÈnaÑ rajanÊyÈnaÑ, no ca kho dibbÈnaÑ saddÈnaÑ savanÈya
piyar|pÈnaÑ kÈm|pasaÑhitÈnaÑ rajanÊyÈnaÑ. So uddhamadho tiriyaÑ
ekaÑsabhÈvite samÈdhimhi dibbÈnaÑ r|pÈnaÑ dassanÈya piyar|pÈnaÑ
kÈm|pasaÑhitÈnaÑ rajanÊyÈnaÑ, no ca kho dibbÈnaÑ saddÈnaÑ savanÈya
piyar|pÈnaÑ kÈm|pasaÑhitÈnaÑ rajanÊyÈnaÑ. Uddhamadho tiriyaÑ
dibbÈni r|pÈni passati piyar|pÈni kÈm|pasaÑhitÈni rajanÊyÈni, no ca kho
dibbÈni saddÈni suÓÈti piyar|pÈni kÈm|pasaÑhitÈni rajanÊyÈni. TaÑ kissa
hetu, evaÑ hetaÑ MahÈli hoti bhikkhuno uddhamadho tiriyaÑ
ekaÑsabhÈvite samÈdhimhi dibbÈnaÑ r|pÈnaÑ dassanÈya piyar|pÈnaÑ
kÈm|pasaÑhitÈnaÑ rajanÊyÈnaÑ, no ca kho dibbÈnaÑ saddÈnaÑ savanÈya
piyar|pÈnaÑ kÈm|pasaÑhitÈnaÑ rajanÊyÈnaÑ.
368. Idha MahÈli bhikkhuno puratthimÈya disÈya ekaÑsabhÈvito
samÈdhi hoti dibbÈnaÑ saddÈnaÑ savanÈya piyar|pÈnaÑ
kÈm|pasaÑhitÈnaÑ rajanÊyÈnaÑ, no ca kho dibbÈnaÑ r|pÈnaÑ dassanÈya
piyar|pÈnaÑ kÈm|pasaÑhitÈnaÑ rajanÊyÈnaÑ. So puratthimÈya disÈya
ekaÑsabhÈvite samÈdhimhi dibbÈnaÑ savanÈya piyar|pÈnaÑ
kÈm|pasaÑhitÈnaÑ rajanÊyÈnaÑ, no ca kho dibbÈnaÑ r|pÈnaÑ dassanÈya
piyar|pÈnaÑ kÈm|pasaÑhitÈnaÑ rajanÊyÈnaÑ. PuratthimÈya disÈya dibbÈni
saddÈni suÓÈti piyar|pÈni kÈm|pasaÑhitÈni rajanÊyÈni, no ca kho dibbÈni
r|pÈni passati piyar|pÈni kÈm|pasaÑhitÈni rajanÊyÈni. TaÑ kissa hetu,
evaÑ hetaÑ MahÈli hoti bhikkhuno puratthimÈya disÈya ekaÑsabhÈvite
samÈdhimhi dibbÈnaÑ saddÈnaÑ savanÈya piyar|pÈnaÑ
kÈm|pasaÑhitÈnaÑ rajanÊyÈnaÑ, no ca kho dibbÈnaÑ r|pÈnaÑ dassanÈya
piyar|pÈnaÑ kÈm|pasaÑhitÈnaÑ rajanÊyÈnaÑ.
369. Puna caparaÑ MahÈli bhikkhuno dakkhiÓÈya disÈya -pa-.
PacchimÈya disÈya. UttarÈya disÈya. Uddhamadho tiriyaÑ ekaÑsabhÈvito
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samÈdhi hoti dibbÈnaÑ saddÈnaÑ savanÈya piyar|pÈnaÑ
kÈm|pasaÑhitÈnaÑ rajanÊyÈnaÑ, no ca kho dibbÈnaÑ r|pÈnaÑ dassanÈya
piyar|pÈnaÑ kÈm|pasaÑhitÈnaÑ rajanÊyÈnaÑ. So uddhamadho tiriyaÑ
ekaÑsabhÈvite samÈdhimhi dibbÈnaÑ saddÈnaÑ savanÈya piyar|pÈnaÑ
kÈm|pasaÑhitÈnaÑ rajanÊyÈnaÑ, no ca kho dibbÈnaÑ r|pÈnaÑ dassanÈya
piyar|pÈnaÑ kÈm|pasaÑhitÈnaÑ rajanÊyÈnaÑ. Uddhamadho tiriyaÑ
dibbÈni saddÈni suÓÈti piyar|pÈni kÈm|pasaÑhitÈni rajanÊyÈni, no ca kho
dibbÈni r|pÈni passati piyar|pÈni kÈm|pasaÑhitÈni rajanÊyÈni. TaÑ kissa
hetu, evaÑ hetaÑ MahÈli hoti bhikkhuno uddhamadho tiriyaÑ
ekaÑsabhÈvite samÈdhimhi dibbÈnaÑ saddÈnaÑ savanÈya piyar|pÈnaÑ
kÈm|pasaÑhitÈnaÑ rajanÊyÈnaÑ, no ca kho dibbÈnaÑ r|pÈnaÑ dassanÈya
piyar|pÈnaÑ kÈm|pasaÑhitÈnaÑ rajanÊyÈnaÑ.
370. Idha MahÈli bhikkhuno puratthimÈya disÈya ubhayaÑsabhÈvito
samÈdhi hoti dibbÈnaÒca r|pÈnaÑ dassanÈya piyar|pÈnaÑ
kÈm|pasaÑhitÈnaÑ rajanÊyÈnaÑ, dibbÈnaÒca saddÈnaÑ savanÈya
piyar|pÈnaÑ kÈm|pasaÑhitÈnaÑ rajanÊyÈnaÑ. So puratthimÈya disÈya
ubhayaÑsabhÈvite samÈdhimhi dibbÈnaÒca r|pÈnaÑ dassanÈya piyar|pÈnaÑ
kÈm|pasaÑhitÈnaÑ rajanÊyÈnaÑ, dibbÈnaÒca saddÈnaÑ savanÈya
piyar|pÈnaÑ kÈm|pasaÑhitÈnaÑ rajanÊyÈnaÑ. PuratthimÈya disÈya dibbÈni
ca r|pÈni passati piyar|pÈni kÈm|pasaÑhitÈni rajanÊyÈni, dibbÈni ca saddÈni
suÓÈti piyar|pÈni kÈm|pasaÑhitÈni rajanÊyÈni. TaÑ kissa hetu, evaÑ hetaÑ
MahÈli hoti bhikkhuno puratthimÈya disÈya ubhayaÑsabhÈvite samÈdhimhi
dibbÈnaÒca r|pÈnaÑ dassanÈya piyar|pÈnaÑ kÈm|pasaÑhitÈnaÑ
rajanÊyÈnaÑ dibbÈnaÒca saddÈnaÑ savanÈya piyar|pÈnaÑ
kÈm|pasaÑhitÈnaÑ rajanÊyÈnaÑ.
371. Puna caparaÑ MahÈli bhikkhuno dakkhiÓÈya disÈya -pa-.
PacchimÈya disÈya. UttarÈya disÈya. Uddhamadho tiriyaÑ
ubhayaÑsabhÈvito samÈdhi hoti dibbÈnaÒca r|pÈnaÑ dassanÈya
piyar|pÈnaÑ kÈm|pasaÑhitÈnaÑ rajanÊyÈnaÑ, dibbÈnaÒca saddÈnaÑ
savanÈya piyar|pÈnaÑ kÈm|pasaÑhitÈnaÑ rajanÊyÈnaÑ. So uddhamadho
tiriyaÑ ubhayaÑsabhÈvite samÈdhimhi dibbÈnaÒca r|pÈnaÑ dassanÈya
piyar|pÈnaÑ kÈm|pasaÑhitÈnaÑ rajanÊyÈnaÑ dibbÈnaÒca saddÈnaÑ
savanÈya piyar|pÈnaÑ kÈm|pasaÑhitÈnaÑ rajanÊyÈnaÑ. Uddhamadho
tiriyaÑ dibbÈni ca r|pÈni passati
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piyar|pÈni kÈm|pasaÑhitÈni rajanÊyÈni, dibbÈni ca saddÈni suÓÈti
piyar|pÈni kÈm|pasaÑhitÈni rajanÊyÈni. TaÑ kissa hetu, evaÑ hetaÑ
MahÈli hoti bhikkhuno uddhamadho tiriyaÑ ubhayaÑsabhÈvite samÈdhimhi
dibbÈnaÒca r|pÈnaÑ dassanÈya piyar|pÈnaÑ kÈm|pasaÑhitÈnaÑ
rajanÊyÈnaÑ, dibbÈnaÒca saddÈnaÑ savanÈya piyar|pÈnaÑ
kÈm|pasaÑhitÈnaÑ rajanÊyÈnaÑ. AyaÑ kho MahÈli hetu ayaÑ paccayo.
Yena santÈneva Sunakkhatto Licchaviputto dibbÈni saddÈni nÈssosi
piyar|pÈni kÈm|pasaÑhitÈni rajanÊyÈni, no asantÈnÊti.
372. EtÈsaÑ n|na bhante samÈdhibhÈvanÈnaÑ sacchikiriyÈhetu bhikkh|
Bhagavati brÈhmacariyaÑ carantÊti. Na kho MahÈli etÈsaÑ
samÈdhibhÈvanÈnaÑ sacchikiriyÈhetu bhikkh| mayi brahmacariyaÑ caranti,
atthi kho MahÈli aÒÒeva dhammÈ uttaritarÈ ca paÓÊtatarÈ ca, yesaÑ
sacchikiriyÈhetu bhikkh| mayi brahmacariyaÑ carantÊti.
Catu-ariyaphala
373. Katame pana te bhante dhammÈ uttaritarÈ ca paÓÊtatarÈ ca, yesaÑ
sacchikiriyÈhetu bhikkh| Bhagavati brahmacariyaÑ carantÊti. Idha MahÈli
bhikkhu tiÓÓaÑ saÒÒojanÈnaÑ parikkhayÈ SotÈpanno hoti avinipÈtadhammo
niyato sambodhiparÈyaÓo. Ayampi kho MahÈli dhammo uttaritaro ca
paÓÊtataro ca yassa sacchikiriyÈhetu bhikkh| mayi brahmacariyaÑ caranti.
Puna caparaÑ MahÈli bhikkhu tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ
rÈgadosamohÈnaÑ tanuttÈ sakadÈgÈmÊ hoti, sakideva1 imaÑ lokaÑ ÈgantvÈ
dukkhassantaÑ karoti. Ayampi kho MahÈli dhammo uttaritaro ca paÓÊtataro
ca yassa sacchikiriyÈhetu bhikkh| mayi brahmacariyaÑ caranti.
Puna caparaÑ MahÈli bhikkhu paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ
saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ opapÈtiko hoti tattha parinibbÈyÊ
anÈvattidhammo tasmÈ lokÈ. Ayampi kho MahÈli dhammo uttaritaro ca
paÓÊtataro ca yassa sacchikiriyÈhetu bhikkh| mayi brahmacariyaÑ caranti.
______________________________________________________________
1. SakiÑ deva (Ka)
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Puna caparaÑ MahÈli bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ
paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja
viharati. Ayampi kho MahÈli dhammo uttaritaro ca paÓÊtataro ca yassa
sacchikiriyÈhetu bhikkh| mayi brahmacariyaÑ caranti. Ime kho te MahÈli
dhammÈ uttaritarÈ ca paÓÊtatarÈ ca yesaÑ sacchikiriyÈhetu bhikkh| mayi
brahmacariyaÑ carantÊti.
Ariya-aÔÔha~gikamagga
374. Atthi pana bhante maggo atthi paÔipadÈ etesaÑ dhammÈnaÑ
sacchikiriyÈyÈti. Atthi kho MahÈli maggo atthi paÔipadÈ etesaÑ dhammÈnaÑ
sacchikiriyÈyÈti.
375. Katamo pana bhante maggo katamÈ paÔipadÈ etesaÑ dhammÈnaÑ
sacchikiriyÈyÈti. Ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo. SeyyathidaÑ,
sammÈdiÔÔhi sammÈsa~kappo sammÈvÈcÈ sammÈkammanto sammÈ-ÈjÊvo
sammÈvÈyÈmo sammÈsati sammÈsamÈdhi. AyaÑ kho MahÈli maggo ayaÑ
paÔipadÈ etesaÑ dhammÈnaÑ sacchikiriyÈya.
Dvepabbajitavatthu
376. EkamidÈhaÑ MahÈli samayaÑ KosambiyaÑ viharÈmi
GhositÈrÈme. Atha kho dve pabbajitÈ MuÓÉiyo ca paribbÈjako JÈliyo ca
DÈrupattikantevÈsÊ yenÈhaÑ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ mayÈ
saddhiÑ sammodiÑsu, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ
ekamantaÑ aÔÔhaÑsu, ekamantaÑ ÔhitÈ kho te dve pabbajitÈ maÑ
etadavocuÑ “kiÑ nu kho Èvuso Gotama taÑ jÊvaÑ taÑ sarÊraÑ, udÈhu
aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊran”ti.
377. Tena hÈvuso suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha bhÈsissÈmÊti.
“EvamÈvuso”ti kho te dve pabbajitÈ mama paccassosuÑ. AhaÑ
etadavocaÑ. IdhÈvuso TathÈgato loke uppajjati ArahaÑ SammÈsambuddho
-pa-. (YathÈ SÈmaÒÒaphale, evaÑ vitthÈretabbaÑ.) EvaÑ kho Èvuso bhikkhu
sÊlasampanno hoti.
-pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. Yo kho Èvuso bhikkhu
evaÑ jÈnÈti evaÑ passati, kallaÑ nu kho tassetaÑ vacanÈya “taÑ jÊvaÑ taÑ
sarÊran”ti
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vÈ “aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊran”ti vÈti. Yo so Èvuso bhikkhu evaÑ jÈnÈti
evaÑ passati, kallaÑ tassetaÑ vacanÈya “taÑ jÊvaÑ taÑ sarÊran”ti vÈ
“aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊran”ti vÈti. AhaÑ kho panetaÑ Èvuso evaÑ jÈnÈmi
evaÑ passÈmi. Atha ca panÈhaÑ na vadÈmi “taÑ jÊvaÑ taÑ sarÊran”ti vÈ
“aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊran”ti vÈ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ. TatiyaÑ jhÈnaÑ.
CatutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. Yo kho Èvuso bhikkhu evaÑ jÈnÈti
evaÑ passati, kallaÑ nu kho tassetaÑ vacanÈya “taÑ jÊvaÑ taÑ sarÊran”ti vÈ
“aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊran”ti vÈti. Yo so Èvuso bhikkhu evaÑ jÈnÈti evaÑ
passati, kallaÑ tassetaÑ vacanÈya “taÑ jÊvaÑ taÑ sarÊran”ti vÈ “aÒÒaÑ
jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊran”ti vÈti. AhaÑ kho panetaÑ Èvuso evaÑ jÈnÈmi evaÑ
passÈmi. Atha ca panÈhaÑ na vadÈmi “taÑ jÊvaÑ taÑ sarÊran”ti vÈ “aÒÒaÑ
jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊran”ti vÈ -pa- ÒÈÓadassanÈya cittaÑ abhinÊharati
abhininnÈmeti. Yo kho Èvuso bhikkhu evaÑ jÈnÈti evaÑ passati, kallaÑ nu
kho tassetaÑ vacanÈya “taÑ jÊvaÑ taÑ sarÊran”ti vÈ “aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ
sarÊran”ti vÈti. Yo so Èvuso bhikkhu evaÑ jÈnÈti evaÑ passati, kallaÑ1
tassetaÑ vacanÈya “taÑ jÊvaÑ taÑ sarÊran”ti vÈ “aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ
sarÊran”ti vÈti. AhaÑ kho panetaÑ Èvuso evaÑ jÈnÈmi evaÑ passÈmi. Atha
ca panÈhaÑ na vadÈmi “taÑ jÊvaÑ taÑ sarÊran”ti vÈ “aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ
sarÊran”ti vÈ.
-pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈti. Yo kho Èvuso bhikkhu evaÑ jÈnÈti
evaÑ passati, kallaÑ nu kho tassetaÑ vacanÈya “taÑ jÊvaÑ taÑ sarÊran”ti vÈ
“aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊran”ti vÈti. Yo so Èvuso bhikkhu evaÑ jÈnÈti evaÑ
passati, na kallaÑ tassetaÑ vacanÈya “taÑ jÊvaÑ taÑ sarÊran”ti vÈ “aÒÒaÑ
jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊran”ti vÈti. AhaÑ kho panetaÑ Èvuso evaÑ jÈnÈmi evaÑ
passÈmi. Atha ca panÈhaÑ na vadÈmi “taÑ jÊvaÑ taÑ sarÊran”ti vÈ “aÒÒaÑ
jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊran”ti vÈti. Idamavoca BhagavÈ. Attamano OÔÔhaddho
LicchavÊ Bhagavato bhÈsitaÑ abhinandÊti.

MahÈlisuttaÑ niÔÔhitaÑ chaÔÔhaÑ.
______________________________________________________________
1. Na kallaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, Ka)

7. JÈliyasutta
Dvepabbajitavatthu
378. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ KosambiyaÑ viharati
GhositÈrÈme. Tena kho pana samayena dve pabbajitÈ MuÓÉiyo ca
paribbÈjako JÈliyo ca DÈrupattikantevÈsÊ yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu,
upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodiÑsu, sammodanÊyaÑ kathaÑ
sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ aÔÔhaÑsu, ekamantaÑ ÔhitÈ kho te dve
pabbajitÈ BhagavantaÑ etadavocuÑ “kiÑ nu kho Èvuso Gotama taÑ jÊvaÑ
taÑ sarÊraÑ, udÈhu aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊran”ti.
379. Tena hÈvuso suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha bhÈsissÈmÊti.
“EvamÈvuso”ti kho te dve pabbajitÈ Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ
etadavoca. IdhÈvuso TathÈgato loke uppajjati ArahaÑ SammÈsambuddho
-pa-. (YathÈ SÈmaÒÒaphale, evaÑ vitthÈretabbaÑ.) EvaÑ kho Èvuso bhikkhu
sÊlasampanno hoti.
-pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. Yo kho Èvuso bhikkhu
evaÑ jÈnÈti evaÑ passati, kallaÑ nu kho tassetaÑ vacanÈya “taÑ jÊvaÑ taÑ
sarÊran”ti vÈ “aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊran”ti vÈti. Yo so Èvuso bhikkhu
evaÑ jÈnÈti evaÑ passati, kallaÑ tassetaÑ vacanÈya “taÑ jÊvaÑ taÑ
sarÊran”ti vÈ “aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊran”ti vÈti. AhaÑ kho panetaÑ Èvuso
evaÑ jÈnÈmi evaÑ passÈmi. Atha ca panÈhaÑ na vadÈmi “taÑ jÊvaÑ taÑ
sarÊran”ti vÈ “aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊran”ti vÈ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ.
TatiyaÑ jhÈnaÑ. CatutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. Yo kho Èvuso
bhikkhu evaÑ jÈnÈti evaÑ passati, kallaÑ nu kho tassetaÑ vacanÈya “taÑ
jÊvaÑ taÑ sarÊran”ti vÈ “aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊran”ti vÈti. Yo so Èvuso
bhikkhu evaÑ jÈnÈti evaÑ passati, kallaÑ tassetaÑ vacanÈya “taÑ jÊvaÑ
taÑ sarÊran”ti vÈ “aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊran”ti vÈti. AhaÑ kho panetaÑ
Èvuso evaÑ jÈnÈmi evaÑ passÈmi. Atha ca panÈhaÑ na vadÈmi “taÑ jÊvaÑ
taÑ sarÊran”ti vÈ “aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊran”ti vÈ -pa- ÒÈÓadassanÈya
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cittaÑ abhinÊharati abhininnÈmeti. Yo kho Èvuso bhikkhu evaÑ jÈnÈti evaÑ
passati, kallaÑ nu kho tassetaÑ vacanÈya “taÑ jÊvaÑ taÑ sarÊran”ti vÈ
“aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊran”ti vÈti. Yo so Èvuso bhikkhu evaÑ jÈnÈti evaÑ
passati, kallaÑ tassetaÑ vacanÈya “taÑ jÊvaÑ taÑ sarÊran”ti vÈ “aÒÒaÑ
jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊran”ti vÈti. AhaÑ kho panetaÑ Èvuso evaÑ jÈnÈmi evaÑ
passÈmi. Atha ca panÈhaÑ na vadÈmi “taÑ jÊvaÑ taÑ sarÊran”ti vÈ “aÒÒaÑ
jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊran”ti vÈ.
380. -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈti. Yo kho Èvuso bhikkhu evaÑ
jÈnÈti evaÑ passati, kallaÑ nu kho tassetaÑ vacanÈya “taÑ jÊvaÑ taÑ
sarÊran”ti vÈ “aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊran”ti vÈti. Yo so Èvuso bhikkhu
evaÑ jÈnÈti evaÑ passati, na kallaÑ tassetaÑ vacanÈya “taÑ jÊvaÑ taÑ
sarÊran”ti vÈ “aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊran”ti vÈti. AhaÑ kho panetaÑ Èvuso
evaÑ jÈnÈmi evaÑ passÈmi. Atha ca panÈhaÑ na vadÈmi “taÑ jÊvaÑ taÑ
sarÊran”ti vÈ “aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊran”ti vÈti. Idamavoca BhagavÈ.
AttamanÈ te dve pabbajitÈ Bhagavato bhÈsitaÑ abhinandunti.

JÈliyasuttaÑ niÔÔhitaÑ sattamaÑ.

8. MahÈsÊhanÈdasutta
Acelakassapavatthu
381. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ UruÒÒÈyaÑ1 viharati
KaÓÓakatthale MigadÈye. Atha kho acelo Kassapo yena BhagavÈ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi,
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi,
ekamantaÑ Ôhito kho acelo Kassapo BhagavantaÑ etadavoca “sutaÑ metaÑ
bho Gotama ‘samaÓo Gotamo sabbaÑ tapaÑ garahati, sabbaÑ tapassiÑ
l|khÈjÊviÑ ekaÑsena upakkosati upavadatÊ’ti. Ye te bho Gotama
evamÈhaÑsu ‘samaÓo Gotamo sabbaÑ tapaÑ garahati, sabbaÑ tapassiÑ
l|khÈjÊviÑ ekaÑsena upakkosati upavadatÊ’ti, kacci te bhoto Gotamassa
vuttavÈdino, na ca bhavantaÑ GotamaÑ abh|tena abbhÈcikkhanti,
dhammassa cÈnudhammaÑ byÈkaronti, na ca koci sahadhammiko
vÈdÈnuvÈdo gÈrayhaÑ ÔhÈnaÑ Ègacchati. AnabbhakkhÈtukÈmÈ hi mayaÑ
bhavantaÑ Gotaman”ti.
382. Ye te Kassapa evamÈhaÑsu “samaÓo Gotamo sabbaÑ tapaÑ
garahati, sabbaÑ tapassiÑ l|khÈjÊviÑ ekaÑsena upakkosati upavadatÊ”ti, na
mete vuttavÈdino, abbhÈcikkhanti ca pana maÑ te asatÈ abh|tena. IdhÈhaÑ
Kassapa ekaccaÑ tapassiÑ l|khÈjÊviÑ passÈmi dibbena cakkhunÈ
visuddhena atikkantamÈnusakena kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ
duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapannaÑ. Idha panÈhaÑ Kassapa ekaccaÑ
tapassiÑ l|khÈjÊviÑ passÈmi dibbena cakkhunÈ visuddhena
atikkantamÈnusakena kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ
upapannaÑ.
383. IdhÈhaÑ Kassapa ekaccaÑ tapassiÑ appadukkhavihÈriÑ passÈmi
dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena kÈyassa bhedÈ paraÑ
maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapannaÑ. Idha panÈhaÑ
Kassapa ekaccaÑ tapassiÑ appadukkhavihÈriÑ passÈmi dibbena cakkhunÈ
visuddhena atikkantamÈnusakena kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ
saggaÑ lokaÑ upapannaÑ. YohaÑ Kassapa imesaÑ tapassÊnaÑ evaÑ
ÈgatiÒca gatiÒca cutiÒca upapattiÒca yathÈbh|taÑ
______________________________________________________________
1. UjuÒÒÈyaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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pajÈnÈmi. SohaÑ kiÑ sabbaÑ tapaÑ garahissÈmi, sabbaÑ vÈ tapassiÑ
l|khÈjÊviÑ ekaÑsena upakkosissÈmi upavadissÈmi.
384. Santi Kassapa eke samaÓabrÈhmaÓÈ paÓÉitÈ nipuÓÈ
kataparappavÈdÈ vÈlavedhir|pÈ, te bhindantÈ maÒÒe caranti paÒÒÈgatena
diÔÔhigatÈni. Tehipi me saddhiÑ ekaccesu ÔhÈnesu sameti, ekaccesu ÔhÈnesu
na sameti. YaÑ te ekaccaÑ vadanti “sÈdh|”ti, mayampi taÑ ekaccaÑ
vadema “sÈdh|”ti. YaÑ te ekaccaÑ vadanti “na sÈdh|”ti, mayampi taÑ
ekaccaÑ vadema “na sÈdh|”ti. YaÑ te ekaccaÑ vadanti “sÈdh|”ti, mayaÑ
taÑ ekaccaÑ vadema “na sÈdh|”ti. YaÑ te ekaccaÑ vadanti “na sÈdh|”ti,
mayaÑ taÑ ekaccaÑ vadema “sÈdh|”ti.
YaÑ mayaÑ ekaccaÑ vadema “sÈdh|”ti, parepi taÑ ekaccaÑ vadanti
“sÈdh|”ti. YaÑ mayaÑ ekaccaÑ vadema “na sÈdh|”ti, parepi taÑ ekaccaÑ
vadanti “na sÈdh|”ti. YaÑ mayaÑ ekaccaÑ vadema “na sÈdh|”ti, pare taÑ
ekaccaÑ vadanti “sÈdh|”ti. YaÑ mayaÑ ekaccaÑ vadema “sÈdh|”ti, pare
taÑ ekaccaÑ vadanti “na sÈdh|”ti.
SamanuyuÒjÈpanakathÈ
385. TyÈhaÑ upasa~kamitvÈ evaÑ vadÈmi–yesu no Èvuso ÔhÈnesu na
sameti, tiÔÔhantu tÈni ÔhÈnÈni. Yesu ÔhÈnesu sameti, tattha viÒÒ|
samanuyuÒjantaÑ samanugÈhantaÑ samanubhÈsantaÑ satthÈrÈ vÈ satthÈraÑ
saÑghena vÈ saÑghaÑ “ye imesaÑ bhavataÑ dhammÈ akusalÈ
akusalasa~khÈtÈ, sÈvajjÈ sÈvajjasa~khÈtÈ, asevitabbÈ asevitabbasa~khÈtÈ, na
alamariyÈ na alamariyasa~khÈtÈ, kaÓhÈ kaÓhÈsa~khÈtÈ. Ko ime dhamme
anavasesaÑ pahÈya vattati, samaÓo vÈ Gotamo, pare vÈ pana bhonto
gaÓÈcariyÈ”ti.
386. ®hÈnaÑ kho panetaÑ Kassapa vijjati, yaÑ viÒÒ| samanuyuÒjantÈ
samanugÈhantÈ samanubhÈsantÈ evaÑ vadeyyuÑ “ye imesaÑ bhavataÑ
dhammÈ akusalÈ akusalasa~khÈtÈ, sÈvajjÈ sÈvajjasa~khÈtÈ, asevitabbÈ
asevitabbasa~khÈtÈ, na alamariyÈ na alamariyasa~khÈtÈ, kaÓhÈ
kaÓhasa~khÈtÈ. SamaÓo Gotamo ime dhamme anavasesaÑ pahÈya vattati,
yaÑ vÈ pana bhonto pare gaÓÈcariyÈ”ti. Itiha Kassapa

8. MahÈsÊhanÈdasutta

155

viÒÒ| samanuyuÒjantÈ samanugÈhantÈ samanubhÈsantÈ amheva tattha
yebhuyyena pasaÑseyyuÑ.
387. Aparampi no Kassapa viÒÒ| samanuyuÒjantaÑ samanugÈhantaÑ
samanubhÈsantaÑ satthÈrÈ vÈ satthÈraÑ saÑghena vÈ saÑghaÑ “ye imesaÑ
bhavataÑ dhammÈ kusalÈ kusalasa~khÈtÈ, anavajjÈ anavajjasa~khÈtÈ,
sevitabbÈ sevitabbasa~khÈtÈ, alamariyÈ alamariyasa~khÈtÈ, sukkÈ
sukkasa~khÈtÈ. Ko ime dhamme anavasesaÑ samÈdÈya vattati, samaÓo vÈ
Gotamo, pare vÈ pana bhonto gaÓÈcariyÈ”ti.
388. ®hÈnaÑ kho panetaÑ Kassapa vijjati, yaÑ viÒÒ| samanuyuÒjantÈ
samanugÈhantÈ samanubhÈsantÈ evaÑ vadeyyuÑ “ye imesaÑ bhavataÑ
dhammÈ kusalÈ kusalasa~khÈtÈ, anavajjÈ anavajjasa~khÈtÈ, sevitabbÈ
sevitabbasa~khÈtÈ, alamariyÈ alamariyasa~khÈtÈ, sukkÈ sukkasa~khÈtÈ.
SamaÓo Gotamo ime dhamme anavasesaÑ samÈdÈya vattati, yaÑ vÈ pana
bhonto pare gaÓÈcariyÈ”ti. Itiha Kassapa viÒÒ| samanuyuÒjantÈ
samanugÈhantÈ samanubhÈsantÈ amheva tattha yebhuyyena pasaÑseyyuÑ.
389. Aparampi no Kassapa viÒÒ| samanuyuÒjantaÑ samanugÈhantaÑ
samanubhÈsantaÑ satthÈrÈ vÈ satthÈraÑ saÑghena vÈ saÑghaÑ “ye imesaÑ
bhavataÑ dhammÈ akusalÈ akusalasa~khÈtÈ, sÈvajjÈ sÈvajjasa~khÈtÈ,
asevitabbÈ asevitabbasa~khÈtÈ, na alamariyÈ na alamariyasa~khÈtÈ, kaÓhÈ
kaÓhasa~khÈtÈ. Ko ime dhamme anavasesaÑ pahÈya vattati,
GotamasÈvakasaÑgho vÈ, pare vÈ pana bhonto gaÓÈcariyasÈvakasaÑghÈ”ti.
390. ®hÈnaÑ kho panetaÑ Kassapa vijjati, yaÑ viÒÒ| samanuyuÒjantÈ
samanugÈhantÈ samanubhÈsantÈ evaÑ vadeyyuÑ “ye imesaÑ bhavataÑ
dhammÈ akusalÈ akusalasa~khÈtÈ, sÈvajjÈ sÈvajjasa~khÈtÈ, asevitabbÈ
asevitabbasa~khÈtÈ, na alamariyÈ na alamariyasa~khÈtÈ, kaÓhÈ
kaÓhasa~khÈtÈ. GotamasÈvakasaÑgho ime dhamme anavasesaÑ pahÈya
vattati, yaÑ vÈ pana bhonto pare gaÓÈcariyasÈvakasaÑghÈ”ti. Itiha Kassapa
viÒÒ| samanuyuÒjantÈ samanugÈhantÈ samanubhÈsantÈ amheva tattha
yebhuyyena pasaÑseyyuÑ.
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391. Aparampi no Kassapa viÒÒ| samanuyuÒjantaÑ samanugÈhantaÑ
samanubhÈsantaÑ satthÈrÈ vÈ satthÈraÑ saÑghena vÈ saÑghaÑ “ye imesaÑ
bhavataÑ dhammÈ kusalÈ kusalasa~khÈtÈ, anavajjÈ anavajjasa~khÈtÈ,
sevitabbÈ sevitabbasa~khÈtÈ, alamariyÈ alamariyasa~khÈtÈ, sukkÈ
sukkasa~khÈtÈ. Ko ime dhamme anavasesaÑ samÈdÈya vattati,
GotamasÈvakasaÑgho vÈ, pare vÈ pana bhonto gaÓÈcariyasÈvakasaÑghÈ”ti.
392. ®hÈnaÑ kho panetaÑ Kassapa vijjati, yaÑ viÒÒ| samanuyuÒjantÈ
samanugÈhantÈ samanubhÈsantÈ evaÑ vadeyyuÑ “ye imesaÑ bhavataÑ
dhammÈ kusalÈ kusalasa~khÈtÈ, anavajjÈ anavajjasa~khÈtÈ, sevitabbÈ
sevitabbasa~khÈtÈ, alamariyÈ alamariyasa~khÈtÈ, sukkÈ sukkasa~khÈtÈ.
GotamasÈvakasaÑgho ime dhamme anavasesaÑ samÈdÈya vattati, yaÑ vÈ
pana bhonto pare gaÓÈcariyasÈvakasaÑghÈ”ti. Itiha Kassapa viÒÒ|
samanuyuÒjantÈ samanugÈhantÈ samanubhÈsantÈ amheva tattha yebhuyyena
pasaÑseyyuÑ.
Ariya-aÔÔha~gikamagga
393. Atthi Kassapa maggo atthi paÔipadÈ, yathÈpaÔipanno sÈmaÑyeva
Òassati sÈmaÑ dakkhati1 “samaÓova Gotamo kÈlavÈdÊ bh|tavÈdÊ atthavÈdÊ
dhammavÈdÊ vinayavÈdÊ”ti. Katamo ca Kassapa maggo, katamÈ ca paÔipadÈ,
yathÈpaÔipanno sÈmaÒÒeva Òassati sÈmaÑ dakkhati “samaÓova Gotamo
kÈlavÈdÊ bh|tavÈdÊ atthavÈdÊ dhammavÈdÊ vinayavÈdÊ”ti. Ayameva ariyo
aÔÔha~giko maggo.
SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi sammÈsa~kappo sammÈvÈcÈ
sammÈkammanto sammÈ-ÈjÊvo sammÈvÈyÈmo sammÈsati sammÈsamÈdhi.
AyaÑ kho Kassapa maggo, ayaÑ paÔipadÈ, yathÈpaÔipanno sÈmaÒÒeva
Òassati sÈmaÑ dakkhati “samaÓova Gotamo kÈlavÈdÊ bh|tavÈdÊ atthavÈdÊ
dhammavÈdÊ vinayavÈdÊ”ti.
______________________________________________________________
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TapopakkamakathÈ
394. EvaÑ vutte acelo Kassapo BhagavantaÑ etadavoca “imepi kho
Èvuso Gotama tapopakkamÈ etesaÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ sÈmaÒÒasa~khÈtÈ
ca brahmaÒÒasa~khÈtÈ ca. Acelako hoti, muttÈcÈro, hatthÈpalekhano, naehibhaddantiko, natiÔÔhabhaddantiko, nÈbhihaÔaÑ, na uddissakataÑ, na
nimantanaÑ sÈdiyati, so na kumbhimukhÈ paÔiggaÓhÈti, na kaÄopimukhÈ
paÔiggaÓhÈti, na eÄakamantaraÑ, na daÓÉamantaraÑ, na musalamantaraÑ, na
dvinnaÑ bhuÒjamÈnÈnaÑ, na gabbhiniyÈ, na pÈyamÈnÈya, na
purisantaragatÈya, na saÑkittÊsu, na yattha sÈ upaÔÔhito hoti, na yattha
makkhikÈ saÓÉasaÓÉacÈrinÊ, na macchaÑ, na maÑsaÑ, na suraÑ, na
merayaÑ, na thusodakaÑ pivati, so ekÈgÈriko vÈ hoti ekÈlopiko, dvÈgÈriko
vÈ hoti dvÈlopiko, sattÈgÈriko vÈ hoti sattÈlopiko, ekissÈpi dattiyÈ yÈpeti,
dvÊhipi dattÊhi yÈpeti, sattahipi dattÊhi yÈpeti, ekÈhikampi ÈhÈraÑ ÈhÈreti,
dvÊhikampi ÈhÈraÑ ÈhÈreti, sattÈhikampi ÈhÈraÑ ÈhÈreti, iti evar|paÑ
addhamÈsikampi pariyÈyabhattabhojanÈnuyogamanuyutto viharati.
395. Imepi kho Èvuso Gotama tapopakkamÈ etesaÑ
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ sÈmaÒÒasa~khÈtÈ ca brahmaÒÒasa~khÈtÈ ca.
SÈkabhakkho vÈ hoti, sÈmÈkabhakkho vÈ hoti, nÊvÈrabhakkho vÈ hoti,
daddulabhakkho vÈ hoti, haÔabhakkho vÈ hoti, kaÓabhakkho vÈ hoti,
ÈcÈmabhakkho vÈ hoti, piÒÒÈkabhakkho vÈ hoti, tiÓabhakkho vÈ hoti,
gomayabhakkho vÈ hoti, vanam|laphalÈhÈro yÈpeti pavattaphalabhojÊ.
396. Imepi kho Èvuso Gotama tapopakkamÈ etesaÑ
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ sÈmaÒÒasa~khÈtÈ ca brahmaÒÒasa~khÈtÈ ca. SÈÓÈnipi
dhÈreti, masÈÓÈnipi dhÈreti, chavadussÈnipi dhÈreti, paÑsuk|lÈnipi dhÈreti,
tirÊÔÈnipi dhÈreti, ajinampi dhÈreti, ajinakkhipampi dhÈreti, kusacÊrampi
dhÈreti, vÈkacÊrampi dhÈreti, phalakacÊrampi dhÈreti, kesakambalampi
dhÈreti, vÈÄakambalampi dhÈreti, ul|kapakkhikampi dhÈreti,
kesamassulocakopi hoti kesamassulocanÈnuyogamanuyutto,
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ubbhaÔÔhakopi1 hoti ÈsanapaÔikkhitto, ukkuÔikopi hoti
ukkuÔikappadhÈnamanuyutto, kaÓÔakÈpassayikopi hoti kaÓÔakÈpassaye
seyyaÑ kappeti, phalakaseyyampi kappeti, thaÓÉilaseyyampi kappeti,
ekapassayikopi hoti rajojalladharo, abbhokÈsikopi hoti yathÈsanthatiko,
vekaÔikopi hoti vikaÔabhojanÈnuyogamanuyutto, apÈnakopi hoti
apÈnakattamanuyutto, sÈyatatiyakampi udakorohanÈnuyogamanuyutto
viharatÊ”ti.
TapopakkamaniratthakatÈ
397. Acelako cepi Kassapa hoti, muttÈcÈro, hatthÈpalekhano -pa- iti
evar|paÑ addhamÈsikampi pariyÈyabhattabhojanÈnuyogamanuyutto
viharati. Tassa cÈyaÑ sÊlasampadÈ cittasampadÈ paÒÒÈsampadÈ abhÈvitÈ
hoti asacchikatÈ. Atha kho so ÈrakÈva sÈmaÒÒÈ ÈrakÈva brahmaÒÒÈ. Yato
kho Kassapa bhikkhu averaÑ abyÈpajjaÑ mettacittaÑ bhÈveti, ÈsavÈnaÒca
khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharati. AyaÑ vuccati Kassapa bhikkhu
samaÓo itipi brÈhmaÓo itipi.
SÈkabhakkho cepi Kassapa hoti, sÈmÈkabhakkho -pavanam|laphalÈhÈro yÈpeti pavattaphalabhojÊ. Tassa cÈyaÑ sÊlasampadÈ
cittasampadÈ paÒÒÈsampadÈ abhÈvitÈ hoti asacchikatÈ. Atha kho so ÈrakÈva
sÈmaÒÒÈ ÈrakÈva brÈhmaÒÒÈ. Yato kho Kassapa bhikkhu averaÑ
abyÈpajjaÑ mettacittaÑ bhÈveti, ÈsavÈnaÒca khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ
paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja
viharati. AyaÑ vuccati Kassapa bhikkhu samaÓo itipi brÈhmaÓo itipi.
SÈÓÈni cepi Kassapa dhÈreti, masÈÓÈnipi dhÈreti -pa- sÈyatatiyakampi
udakorohanÈnuyogamanuyutto viharati. Tassa cÈyaÑ sÊlasampadÈ
cittasampadÈ paÒÒÈsampadÈ abhÈvitÈ hoti asacchikatÈ. Atha kho so ÈrakÈva
sÈmaÒÒÈ ÈrakÈva
______________________________________________________________
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brahmaÒÒÈ. Yato kho Kassapa bhikkhu averaÑ abyÈpajjaÑ mettacittaÑ
bhÈveti, ÈsavÈnaÒca khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva
dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharati. AyaÑ vuccati
Kassapa bhikkhu samaÓo itipi brÈhmaÓo itipÊti.
398. EvaÑ vutte acelo Kassapo BhagavantaÑ etadavoca “dukkaraÑ bho
Gotama sÈmaÒÒaÑ dukkaraÑ brahmaÒÒan”ti. Pakati kho esÈ Kassapa
lokasmiÑ dukkaraÑ sÈmaÒÒaÑ dukkaraÑ brahmaÒÒanti. Acelako cepi
Kassapa hoti, muttÈcÈro, hatthÈpalekhano -pa- iti evar|paÑ
addhamÈsikampi pariyÈyabhattabhojanÈnuyogamanuyutto viharati. ImÈya ca
Kassapa mattÈya iminÈ tapopakkamena sÈmaÒÒaÑ vÈ abhavissa
brahmaÒÒaÑ vÈ dukkaraÑ sudukkaraÑ, netaÑ abhavissa kallaÑ vacanÈya
“dukkaraÑ sÈmaÒÒaÑ dukkaraÑ brahmaÒÒan”ti.
SakkÈ ca panetaÑ abhavissa kÈtuÑ gahapatinÈ vÈ gahapatiputtena vÈ
antamaso kumbhadÈsiyÈpi “handÈhaÑ acelako homi, muttÈcÈro,
hatthÈpalekhano -pa- iti evar|paÑ addhamÈsikampi
pariyÈyabhattabhojanÈnuyogamanuyutto viharÈmÊ”ti.
YasmÈ ca kho Kassapa aÒÒatreva imÈya mattÈya aÒÒatra iminÈ
tapopakkamena sÈmaÒÒaÑ vÈ hoti brahmaÒÒaÑ vÈ dukkaraÑ sudukkaraÑ,
tasmÈ etaÑ kallaÑ vacanÈya “dukkaraÑ sÈmaÒÒaÑ dukkaraÑ
brahmaÒÒan”ti. Yato kho Kassapa bhikkhu averaÑ abyÈpajjaÑ mettacittaÑ
bhÈveti, ÈsavÈnaÒca khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva
dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharati. AyaÑ vuccati
Kassapa bhikkhu samaÓo itipi brÈhmaÓo itipi.
SÈkabhakkho cepi Kassapa hoti, sÈmÈkabhakkho -pavanam|laphalÈhÈro yÈpeti pavattaphalabhojÊ. ImÈya ca Kassapa mattÈya
iminÈ tapopakkamena sÈmaÒÒaÑ vÈ abhavissa brahmaÒÒaÑ vÈ dukkaraÑ
sudukkaraÑ, netaÑ abhavissa kallaÑ vacanÈya “dukkaraÑ sÈmaÒÒaÑ
dukkaraÑ brahmaÒÒan”ti.
SakkÈ ca panetaÑ abhavissa kÈtuÑ gahapatinÈ vÈ gahapatiputtena vÈ
antamaso kumbhadÈsiyÈpi “handÈhaÑ sÈkabhakkho vÈ homi,
sÈmÈkabhakkho vÈ -pa- vanam|laphalÈhÈro yÈpemi pavattaphalabhojÊ”ti.
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tapopakkamena sÈmaÒÒaÑ vÈ hoti brahmaÒÒaÑ vÈ dukkaraÑ sudukkaraÑ,
tasmÈ etaÑ kallaÑ vacanÈya “dukkaraÑ sÈmaÒÒaÑ dukkaraÑ
brahmaÒÒan”ti. Yato kho Kassapa bhikkhu averaÑ abyÈpajjaÑ mettacittaÑ
bhÈveti, ÈsavÈnaÒca khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva
dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharati. AyaÑ vuccati
Kassapa bhikkhu samaÓo itipi brÈhmaÓo itipi.
SÈÓÈni cepi Kassapa dhÈreti, masÈÓÈnipi dhÈreti -pa- sÈyatatiyakampi
udakorohanÈnuyogamanuyutto viharati. ImÈya ca Kassapa mattÈya iminÈ
tapopakkamena sÈmaÒÒaÑ vÈ abhavissa brahmaÒÒaÑ vÈ dukkaraÑ
sudukkaraÑ, netaÑ abhavissa kallaÑ vacanÈya “dukkaraÑ sÈmaÒÒaÑ
dukkaraÑ brahmaÒÒan”ti.
SakkÈ ca panetaÑ abhavissa kÈtuÑ gahapatinÈ vÈ gahapatiputtena vÈ
antamaso kumbhadÈsiyÈpi “handÈhaÑ sÈÓÈnipi dhÈremi, masÈÓÈnipi
dhÈremi -pa- sÈyatatiyakampi udakorohanÈnuyogamanuyutto viharÈmÊ”ti.
YasmÈ ca kho Kassapa aÒÒatreva imÈya mattÈya aÒÒatra iminÈ
tapopakkamena sÈmaÒÒaÑ vÈ hoti brahmaÒÒaÑ vÈ dukkaraÑ sudukkaraÑ,
tasmÈ etaÑ kallaÑ vacanÈya “dukkaraÑ sÈmaÒÒaÑ dukkaraÑ
brahmaÒÒan”ti. Yato kho Kassapa bhikkhu averaÑ abyÈpajjaÑ mettacittaÑ
bhÈveti, ÈsavÈnaÒca khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva
dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharati. AyaÑ vuccati
Kassapa bhikkhu samaÓo itipi brÈhmaÓo itipÊti.
399. EvaÑ vutte acelo Kassapo BhagavantaÑ etadavoca “dujjÈno bho
Gotama samaÓo dujjÈno brÈhmaÓo”ti. Pakati kho esÈ Kassapa lokasmiÑ
dujjÈno samaÓo dujjÈno brÈhmaÓoti. Acelako cepi Kassapa hoti, muttÈcÈro,
hatthÈpalekhano -pa- iti evar|paÑ addhamÈsikampi
pariyÈyabhattabhojanÈnuyogamanuyutto viharati. ImÈya ca Kassapa mattÈya
iminÈ tapopakkamena samaÓo vÈ
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abhavissa brÈhmaÓo vÈ dujjÈno sudujjÈno, netaÑ abhavissa kallaÑ vacanÈya
“dujjÈno samaÓo dujjÈno brÈhmaÓo”ti.
SakkÈ ca paneso abhavissa ÒÈtuÑ gahapatinÈ vÈ gahapatiputtena vÈ
antamaso kumbhadÈsiyÈpi “ayaÑ acelako hoti, muttÈcÈro, hatthÈpalekhano
-pa- iti evar|paÑ addhamÈsikampi pariyÈyabhattabhojÈnÈnuyogamanuyutto
viharatÊ”ti.
YasmÈ ca kho Kassapa aÒÒatreva imÈya mattÈya aÒÒatra iminÈ
tapopakkamena samaÓo vÈ hoti brÈhmaÓo vÈ dujjÈno sudujjÈno, tasmÈ etaÑ
kallaÑ vacanÈya “dujjÈno samaÓo dujjÈno brÈhmaÓo”ti. Yato kho1 Kassapa
bhikkhu averaÑ abyÈpajjaÑ mettacittaÑ bhÈveti, ÈsavÈnaÒca khayÈ
anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ
sacchikatvÈ upasampajja viharati. AyaÑ vuccati Kassapa bhikkhu samaÓo
itipi brÈhmaÓo itipi.
SÈkabhakkho cepi Kassapa hoti sÈmÈkabhakkho -pavanam|laphalÈhÈro yÈpeti pavattaphalabhojÊ. ImÈya ca Kassapa mattÈya
iminÈ tapopakkamena samaÓo vÈ abhavissa brÈhmaÓo vÈ dujjÈno sudujjÈno,
netaÑ abhavissa kallaÑ vacanÈya “dujjÈno samaÓo dujjÈno brÈhmaÓo”ti.
SakkÈ ca paneso abhavissa ÒÈtuÑ gahapatinÈ vÈ gahapatiputtena vÈ
antamaso kumbhadÈsiyÈpi “ayaÑ sÈkabhakkho vÈ hoti sÈmÈkabhakkho -pavanam|laphalÈhÈro yÈpeti pavattaphalabhojÊ”ti.
YasmÈ ca kho Kassapa aÒÒatreva imÈya mattÈya aÒÒatra iminÈ
tapopakkamena samaÓo vÈ hoti brÈhmaÓo vÈ dujjÈno sudujjÈno, tasmÈ etaÑ
kallaÑ vacanÈya “dujjÈno samaÓo dujjÈno brÈhmaÓo”ti. Yato kho Kassapa
bhikkhu averaÑ abyÈpajjaÑ mettacittaÑ bhÈveti, ÈsavÈnaÒca khayÈ
anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ
sacchikatvÈ upasampajja viharati. AyaÑ vuccati Kassapa bhikkhu samaÓo
itipi brÈhmaÓo itipi.
______________________________________________________________
1. Yato ca kho (Ka)
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udakorohanÈnuyogamanuyutto viharati. ImÈya ca Kassapa mattÈya iminÈ
tapopakkamena samaÓo vÈ abhavissa brÈhmaÓo vÈ dujjÈno sudujjÈno, netaÑ
abhavissa kallaÑ vacanÈya “dujjÈno samaÓo dujjÈno brÈhmaÓo”ti.
SakkÈ ca paneso abhavissa ÒÈtuÑ gahapatinÈ vÈ gahapatiputtena vÈ
antamaso kumbhadÈsiyÈpi “ayaÑ sÈÓÈnipi dhÈreti, masÈÓÈnipi dhÈreti -pasÈyatatiyakampi udakorohanÈnuyogamanuyutto viharatÊ”ti.
YasmÈ ca kho Kassapa aÒÒatreva imÈya mattÈya aÒÒatra iminÈ
tapopakkamena samaÓo vÈ hoti brÈhmaÓo vÈ dujjÈno sudujjÈno, tasmÈ etaÑ
kallaÑ vacanÈya “dujjÈno samaÓo dujjÈno brÈhmaÓo”ti. Yato kho Kassapa
bhikkhu averaÑ abyÈpajjaÑ mettacittaÑ bhÈveti, ÈsavÈnaÒca khayÈ
anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ
sacchikatvÈ upasampajja viharati. AyaÑ vuccati Kassapa bhikkhu samaÓo
itipi brÈhmaÓo itipÊti.
SÊlasamÈdhipaÒÒÈsampadÈ
400. EvaÑ vutte acelo Kassapo BhagavantaÑ etadavoca “katamÈ pana
sÈ bho Gotama sÊlasampadÈ, katamÈ cittasampadÈ, katamÈ paÒÒÈsampadÈ”ti.
Idha Kassapa TathÈgato loke uppajjati ArahaÑ SammÈsambuddho -pabhayadassÈvÊ samÈdÈya sikkhati sikkhÈpadesu, kÈyakammavacÊkammena
samannÈgato kusalena parisuddhÈjÊvo sÊlasampanno indriyesu guttadvÈro
satisampajaÒÒena samannÈgato santuÔÔho.
401. KathaÒca Kassapa bhikkhu sÊlasampanno hoti. Idha Kassapa
bhikkhu pÈÓÈtipÈtaÑ pahÈya pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti nihitadaÓÉo
nihitasattho lajjÊ dayÈpanno, sabbapÈÓabh|tahitÈnukampÊ viharati. Idampissa
hoti sÊlasampadÈya -pa-.
YathÈ vÈ paneke bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ saddhÈdeyyÈni bhojanÈni
bhuÒjitvÈ te evar|pÈya tiracchÈnavijjÈya micchÈjÊvena jÊvitaÑ
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kappenti. SeyyathidaÑ, santikammaÑ paÓidhikammaÑ -pa- osadhÊnaÑ
patimokkho iti vÈ, iti evar|pÈya tiracchÈnavijjÈya micchÈjÊvÈ paÔivirato hoti.
Idampissa hoti sÊlasampadÈya.
Sa khoso1 Kassapa bhikkhu evaÑ sÊlasampanno na kutoci bhayaÑ
samanupassati, yadidaÑ sÊlasaÑvarato. SeyyathÈpi Kassapa rÈjÈ khattiyo
muddhÈvasitto nihatapaccamitto na kutoci bhayaÑ samanupassati, yadidaÑ
paccatthikato. Evameva kho Kassapa bhikkhu evaÑ sÊlasampanno na kutoci
bhayaÑ samanupassati, yadidaÑ sÊlasaÑvarato, so iminÈ ariyena
sÊlakkhandhena samannÈgato ajjhattaÑ anavajjasukhaÑ paÔisaÑvedeti.
EvaÑ kho Kassapa bhikkhu sÊlasampanno hoti. AyaÑ kho Kassapa
sÊlasampadÈ.
-pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. Idampissa hoti
cittasampadÈya -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ. TatiyaÑ jhÈnaÑ. CatutthaÑ jhÈnaÑ
upasampajja viharati. Idampissa hoti cittasampadÈya. AyaÑ kho Kassapa
cittasampadÈ.
So evaÑ samÈhite citte -pa- ÒÈÓadassanÈya cittaÑ abhinÊharati
abhininnÈmeti. Idampissa hoti paÒÒÈsampadÈya -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti
pajÈnÈti. Idampissa hoti paÒÒÈsampadÈya. AyaÑ kho Kassapa
paÒÒÈsampadÈ.
ImÈya ca Kassapa sÊlasampadÈya cittasampadÈya paÒÒÈsampadÈya aÒÒÈ
sÊlasampadÈ cittasampadÈ paÒÒÈsampadÈ uttaritarÈ vÈ paÓÊtatarÈ vÈ natthi.
SÊhanÈdakathÈ
402. Santi Kassapa eke samaÓabrÈhmaÓÈ sÊlavÈdÈ, te anekapariyÈyena
sÊlassa vaÓÓaÑ bhÈsanti, yÈvatÈ Kassapa ariyaÑ paramaÑ sÊlaÑ, nÈhaÑ
tattha attano samasamaÑ samanupassÈmi, kuto bhiyyo, atha kho ahameva
tattha bhiyyo, yadidaÑ adhisÊlaÑ.
Santi Kassapa eke samaÓabrÈhmaÓÈ tapojigucchÈvÈdÈ, te
anekapariyÈyena tapojigucchÈya vaÓÓaÑ bhÈsanti, yÈvatÈ Kassapa ariyÈ
______________________________________________________________
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paramÈ tapojigucchÈ, nÈhaÑ tattha attano samasamaÑ samanupassÈmi, kuto
bhiyyo, atha kho ahameva tattha bhiyyo, yadidaÑ adhijegucchaÑ.
Santi Kassapa eke samaÓabrÈhmaÓÈ paÒÒÈvÈdÈ, te anekapariyÈyena
paÒÒÈya vaÓÓaÑ bhÈsanti, yÈvatÈ Kassapa ariyÈ paramÈ paÒÒÈ, nÈhaÑ tattha
attano samasamaÑ samanupassÈmi, kuto bhiyyo, atha kho ahameva tattha
bhiyyo, yadidaÑ adhipaÒÒaÑ.
Santi Kassapa eke samaÓabrÈhmaÓÈ vimuttivÈdÈ, te anekapariyÈyena
vimuttiyÈ vaÓÓaÑ bhÈsanti, yÈvatÈ Kassapa ariyÈ paramÈ vimutti, nÈhaÑ
tattha attano samasamaÑ samanupassÈmi, kuto bhiyyo, atha kho ahameva
tattha bhiyyo, yadidaÑ adhivimutti.
403. ®hÈnaÑ kho panetaÑ Kassapa vijjati, yaÑ aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ
evaÑ vadeyyuÑ “sÊhanÈdaÑ kho samaÓo Gotamo nadati, taÒca kho
suÒÒÈgÈre nadati, no parisÈs|”ti. Te “mÈ hevan”tissu vacanÊyÈ, “sÊhanÈdaÒca
samaÓo Gotamo nadati, parisÈsu ca nadatÊ”ti evamassu Kassapa vacanÊyÈ.
®hÈnaÑ kho panetaÑ Kassapa vijjati, yaÑ aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ
evaÑ vadeyyuÑ “sÊhanÈdaÒca samaÓo Gotamo nadati, parisÈsu ca nadati, no
ca kho visÈrado nadatÊ”ti. Te “mÈ hevan”tissu vacanÊyÈ, “sÊhanÈdaÒca
samaÓo Gotamo nadati, parisÈsu ca nadati, visÈrado ca nadatÊ”ti evamassu
Kassapa vacanÊyÈ.
®hÈnaÑ kho panetaÑ Kassapa vijjati, yaÑ aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ
evaÑ vadeyyuÑ “sÊhanÈdaÒca samaÓo Gotamo nadati, parisÈsu ca nadati,
visÈrado ca nadati, no ca kho naÑ paÒhaÑ pucchanti -pa- paÒhaÒca naÑ
pucchanti, no ca kho nesaÑ paÒhaÑ puÔÔho byÈkaroti -pa- paÒhaÒca nesaÑ
puÔÔho byÈkaroti, no ca kho paÒhassa veyyÈkaraÓena cittaÑ ÈrÈdheti -papaÒhassa ca veyyÈkaraÓena cittaÑ ÈrÈdheti, no ca kho sotabbaÑ maÒÒanti
-pa- sotabbaÑ cassa maÒÒanti, no ca kho sutvÈ pasÊdanti -pa- sutvÈ cassa
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pasÊdanti, no ca kho pasannÈkÈraÑ karonti -pa- pasannÈkÈraÒca karonti, no
ca kho tathattÈya paÔipajjanti -pa- tathattÈya ca paÔipajjanti, no ca kho
paÔipannÈ ÈrÈdhentÊ”ti. Te “mÈ hevan”tissu vacanÊyÈ, “sÊhanÈdaÒca samaÓo
Gotamo nadati, parisÈsu ca nadati, visÈrado ca nadati, paÒhaÒca naÑ
pucchanti, paÒhaÒca nesaÑ puÔÔho byÈkaroti, paÒhassa ca veyyÈkaraÓena
cittaÑ ÈrÈdheti, sotabbaÒcassa maÒÒanti, sutvÈ cassa pasÊdanti,
pasannÈkÈraÒca karonti, tathattÈya ca paÔipajjanti, paÔipannÈ ca ÈrÈdhentÊ”ti
evamassu Kassapa vacanÊyÈ.
TatthiyaparivÈsakathÈ
404. EkamidÈhaÑ Kassapa samayaÑ RÈjagahe viharÈmi Gijjhak|Ôe
pabbate, tatra maÑ aÒÒataro tapabrahmacÈrÊ Nigrodho nÈma adhijegucche
paÒhaÑ apucchi, tassÈhaÑ adhijegucche paÒhaÑ puÔÔho byÈkÈsiÑ, byÈkate
ca pana me attamano ahosi paraÑ viya mattÈyÈti. Ko hi bhante Bhagavato
dhammaÑ sutvÈ na attamano assa paraÑ viya mattÈya. Ahampi hi bhante
Bhagavato dhammaÑ sutvÈ attamano paraÑ viya mattÈya. AbhikkantaÑ
bhante, abhikkantaÑ bhante. SeyyathÈpi bhante nikkujjitaÑ vÈ ukkujjeyya,
paÔicchannaÑ vÈ vivareyya, m|Ähassa vÈ maggaÑ Ècikkheyya, andhakÈre vÈ
telapajjotaÑ dhÈreyya “cakkhumanto r|pÈni dakkhantÊ”ti. EvamevaÑ
BhagavatÈ anekapariyÈyena dhammo pakÈsito, esÈhaÑ bhante BhagavantaÑ
saraÓaÑ gacchÈmi dhammaÒca bhikkhusaÑghaÒca, labheyyÈhaÑ bhante
Bhagavato santike pabbajjaÑ, labheyyaÑ upasampadanti.
405. Yo kho Kassapa aÒÒatitthiyapubbo imasmiÑ dhammavinaye
Èka~khati pabbajjaÑ, Èka~khati upasampadaÑ, so cattÈro mÈse parivasati,
catunnaÑ mÈsÈnaÑ accayena ÈraddhacittÈ bhikkh| pabbÈjenti,
upasampÈdenti bhikkhubhÈvÈya. Api ca mettha puggalavemattatÈ viditÈti.
Sace bhante aÒÒatitthiyapubbÈ imasmiÑ dhammavinaye Èka~khanti
pabbajjaÑ, Èka~khanti upasampadaÑ, cattÈro mÈse parivasanti, catunnaÑ
mÈsÈnaÑ accayena ÈraddhacittÈ bhikkh| pabbÈjenti, upasampÈdenti
bhikkhubhÈvÈya. AhaÑ cattÈri vassÈni parivasissÈmi, catunnaÑ vassÈnaÑ
accayena ÈraddhacittÈ bhikkh| pabbÈjentu, upasampÈdentu
bhikkhubhÈvÈyÈti.
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Alattha kho acelo Kassapo Bhagavato santike pabbajjaÑ, alattha
upasampadaÑ, acir|pasampanno kho panÈyasmÈ Kassapo eko v|pakaÔÔho
appamatto ÈtÈpÊ pahitatto viharanto na cirasseva yassatthÈya kulaputtÈ
sammadeva agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajanti, tadanuttaraÑ
brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ
upasampajja vihÈsi, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ,
nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti abbhaÒÒÈsi, aÒÒataro kho panÈyasmÈ Kassapo
arahataÑ ahosÊti.

MahÈsÊhanÈdasuttaÑ niÔÔhitaÑ aÔÔhamaÑ.

9. PoÔÔhapÈdasutta
PoÔÔhapÈdaparibbÈjakavatthu
406. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena PoÔÔhapÈdo
paribbÈjako samayappavÈdake tindukÈcÊre ekasÈlake MallikÈya ÈrÈme
paÔivasati mahatiyÈ paribbÈjakaparisÈya saddhiÑ tiÑsamattehi
paribbÈjakasatehi. Atha kho BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ
pattacÊvaramÈdÈya SÈvatthiÑ piÓÉÈya pÈvisi.
407. Atha kho Bhagavato etadahosi “atippago kho tÈva SÈvatthiyaÑ
piÓÉÈya carituÑ, yaÑn|nÈhaÑ yena samayappavÈdako tindukÈcÊro
ekasÈlako MallikÈya ÈrÈmo, yena PoÔÔhapÈdo paribbÈjako
tenupasa~kameyyan”ti. Atha kho BhagavÈ yena samayappavÈdako
tindukÈcÊro ekasÈlako MallikÈya ÈrÈmo tenupasa~kami.
408. Tena kho pana samayena PoÔÔhapÈdo paribbÈjako mahatiyÈ
paribbÈjakaparisÈya saddhiÑ nisinno hoti unnÈdiniyÈ
uccÈsaddamahÈsaddÈya anekavihitaÑ tiracchÈnakathaÑ kathentiyÈ.
SeyyathidaÑ, rÈjakathaÑ corakathaÑ mahÈmattakathaÑ senÈkathaÑ
bhayakathaÑ yuddhakathaÑ annakathaÑ pÈnakathaÑ vatthakathaÑ
sayanakathaÑ mÈlÈkathaÑ gandhakathaÑ ÒÈtikathaÑ yÈnakathaÑ
gÈmakathaÑ nigamakathaÑ nagarakathaÑ janapadakathaÑ itthikathaÑ
s|rakathaÑ visikhÈkathaÑ kumbhaÔÔhÈnakathaÑ pubbapetakathaÑ
nÈnattakathaÑ lokakkhÈyikaÑ samuddakkhÈyikaÑ itibhavÈbhavakathaÑ iti
vÈ.
409. AddasÈ kho PoÔÔhapÈdo paribbÈjako BhagavantaÑ d|ratova
ÈgacchantaÑ, disvÈna sakaÑ parisaÑ saÓÔhapesi “appasaddÈ bhonto hontu,
mÈ bhonto saddamakattha, ayaÑ samaÓo Gotamo Ègacchati, appasaddakÈmo
kho so ÈyasmÈ appasaddassa vaÓÓavÈdÊ, appeva nÈma appasaddaÑ parisaÑ
viditvÈ upasa~kamitabbaÑ maÒÒeyyÈ”ti. EvaÑ vutte te paribbÈjakÈ tuÓhÊ
ahesuÑ.
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410. Atha kho BhagavÈ yena PoÔÔhapÈdo paribbÈjako tenupasa~kami.
Atha kho PoÔÔhapÈdo paribbÈjako BhagavantaÑ etadavoca “etu kho bhante
BhagavÈ, svÈgataÑ bhante Bhagavato, cirassaÑ kho bhante BhagavÈ imaÑ
pariyÈyamakÈsi, yadidaÑ idhÈgamanÈya, nisÊdatu bhante BhagavÈ, idaÑ
ÈsanaÑ paÒÒattan”ti.
NisÊdi BhagavÈ paÒÒatte Èsane. PoÔÔhapÈdopi kho paribbÈjako
aÒÒataraÑ nÊcaÑ ÈsanaÑ gahetvÈ ekamantaÑ nisÊdi. EkamantaÑ nisinnaÑ
kho PoÔÔhapÈdaÑ paribbÈjakaÑ BhagavÈ etadavoca “kÈya nuttha1
PoÔÔhapÈda etarahi kathÈya sannisinnÈ, kÈ ca pana vo antarÈkathÈ
vippakatÈ”ti.
AbhisaÒÒÈnirodhakathÈ
411. EvaÑ vutte PoÔÔhapÈdo paribbÈjako BhagavantaÑ etadavoca
“tiÔÔhatesÈ bhante kathÈ, yÈya mayaÑ etarahi kathÈya sannisinnÈ, nesÈ
bhante kathÈ Bhagavato dullabhÈ bhavissati pacchÈpi savanÈya, purimÈni
bhante divasÈni purimatarÈni, nÈnÈtitthiyÈnaÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ
kot|halasÈlÈya sannisinnÈnaÑ sannipatitÈnaÑ abhisaÒÒÈnirodhe kathÈ
udapÈdi ‘kathaÑ nu kho bho abhisaÒÒÈnirodho hotÊ’ti. Tatrekacce
evamÈhaÑsu ‘ahet| appaccayÈ purisassa saÒÒÈ uppajjantipi nirujjhantipi.
YasmiÑ samaye uppajjanti, saÒÒÊ tasmiÑ samaye hoti. YasmiÑ samaye
nirujjhanti, asaÒÒÊ tasmiÑ samaye hotÊ’ti. Ittheke abhisaÒÒÈnirodhaÑ
paÒÒapenti.
TamaÒÒo evamÈha ‘na kho pana metaÑ2 bho evaÑ bhavissati, saÒÒÈ hi
bho purisassa attÈ, sÈ ca kho upetipi apetipi. YasmiÑ samaye upeti, saÒÒÊ
tasmiÑ samaye hoti. YasmiÑ samaye apeti, asaÒÒÊ tasmiÑ samaye hotÊ’ti.
Ittheke abhisaÒÒÈnirodhaÑ paÒÒapenti.
TamaÒÒo evamÈha ‘na kho pana metaÑ bho evaÑ bhavissati, santi hi
bho samaÓabrÈhmaÓÈ mahiddhikÈ mahÈnubhÈvÈ, te imassa purisassa
saÒÒaÑ upakaÉÉhantipi apakaÉÉhantipi. YasmiÑ samaye upakaÉÉhanti,
saÒÒÊ tasmiÑ
______________________________________________________________
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samaye hoti. YasmiÑ samaye apakaÉÉhanti, asaÒÒÊ tasmiÑ samaye hotÊ’ti.
Ittheke abhisaÒÒÈnirodhaÑ paÒÒapenti.
TamaÒÒo evamÈha ‘na kho pana metaÑ bho evaÑ bhavissati, santi hi
bho devatÈ mahiddhikÈ mahÈnubhÈvÈ, tÈ imassa purisassa saÒÒaÑ
upakaÉÉhantipi apakaÉÉhantipi. YasmiÑ samaye upakaÉÉhanti, saÒÒÊ
tasmiÑ samaye hoti. YasmiÑ samaye apakaÉÉhanti, asaÒÒÊ tasmiÑ samaye
hotÊ’ti. Ittheke abhisaÒÒÈnirodhaÑ paÒÒapenti.
Tassa mayhaÑ bhante BhagavantaÑyeva Èrabbha sati udapÈdi ‘aho
n|na BhagavÈ aho n|na Sugato, yo imesaÑ dhammÈnaÑ sukusalo’ti.
BhagavÈ bhante kusalo BhagavÈ pakataÒÒ| abhisaÒÒÈnirodhassa, kathaÑ nu
kho bhante abhisaÒÒÈnirodho hotÊ”ti.
SahetukasaÒÒuppÈdanirodhakathÈ
412. Tatra PoÔÔhapÈda ye te samaÓabrÈhmaÓÈ evamÈhaÑsu “ahet|
appaccayÈ purisassa saÒÒÈ uppajjantipi nirujjhantipÊ”ti, Èditova tesaÑ
aparaddhaÑ. TaÑ kissa hetu, sahet| hi PoÔÔhapÈda sappaccayÈ purisassa
saÒÒÈ uppajjantipi nirujjhantipi. SikkhÈ ekÈ saÒÒÈ uppajjati, sikkhÈ ekÈ
saÒÒÈ nirujjhati.
413. KÈ ca sikkhÈti BhagavÈ avoca. Idha PoÔÔhapÈda TathÈgato loke
uppajjati ArahaÑ SammÈsambuddho -pa-. (YathÈ SÈmaÒÒaphale, evaÑ
vitthÈretabbaÑ.) EvaÑ kho PoÔÔhapÈda bhikkhu sÊlasampanno hoti -patassime paÒcanÊvaraÓe pahÊne attani samanupassato pÈmojjaÑ jÈyati,
pamuditassa pÊti jÈyati, pÊtimanassa kÈyo passambhati, passaddhakÈyo
sukhaÑ vedeti, sukhino cittaÑ samÈdhiyati, so vivicceva kÈmehi vivicca
akusalehi dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ
jhÈnaÑ upasampajja viharati, tassa yÈ purimÈ kÈmasaÒÒÈ, sÈ nirujjhati.
VivekajapÊtisukhasukhumasaccasaÒÒÈ tasmiÑ samaye hoti,
vivekajapÊtisukhasukhumasaccasaÒÒÊyeva tasmiÑ samaye hoti. Evampi
sikkhÈ ekÈ saÒÒÈ uppajjati, sikkhÈ ekÈ saÒÒÈ nirujjhati. AyaÑ sikkhÈti
BhagavÈ avoca.
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Puna caparaÑ PoÔÔhapÈda bhikkhu vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ
ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ avitakkaÑ avicÈraÑ
samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. Tassa yÈ
purimÈ vivekajapÊtisukhasukhumasaccasaÒÒÈ, sÈ nirujjhati.
SamÈdhijapÊtisukhasukhumasaccasaÒÒÈ tasmiÑ samaye hoti,
samÈdhijapÊtisukhasukhumasaccasaÒÒÊyeva tasmiÑ samaye hoti. Evampi
sikkhÈ ekÈ saÒÒÈ uppajjati, sikkhÈ ekÈ saÒÒÈ nirujjhati. Ayampi sikkhÈti
BhagavÈ avoca.
Puna caparaÑ PoÔÔhapÈda bhikkhu pÊtiyÈ ca virÈgÈ upekkhako ca
viharati sato ca sampajÈno, sukhaÒca kÈyena paÔisaÑvedeti, yaÑ taÑ ariyÈ
Ècikkhanti “upekkhako satimÈ sukhavihÈrÊ”ti, tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja
viharati. Tassa yÈ purimÈ samÈdhijapÊtisukhasukhumasaccasaÒÒÈ, sÈ
nirujjhati. UpekkhÈsukhasukhumasaccasaÒÒÈ tasmiÑ samaye hoti,
upekkhÈsukhasukhumasaccasaÒÒÊyeva tasmiÑ samaye hoti. Evampi sikkhÈ
ekÈ saÒÒÈ uppajjati, sikkhÈ ekÈ saÒÒÈ nirujjhati. Ayampi sikkhÈti BhagavÈ
avoca.
Puna caparaÑ PoÔÔhapÈda bhikkhu sukhassa ca pahÈnÈ dukkhassa ca
pahÈnÈ pubbeva somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ adukkhamasukhaÑ
upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. Tassa yÈ
purimÈ upekkhÈsukhasukhumasaccasaÒÒÈ, sÈ nirujjhati.
AdukkhamasukhasukhumasaccasaÒÒÈ tasmiÑ samaye hoti,
adukkhamasukhasukhumasaccasaÒÒÊyeva tasmiÑ samaye hoti. Evampi
sikkhÈ ekÈ saÒÒÈ uppajjati, sikkhÈ ekÈ saÒÒÈ nirujjhati. Ayampi sikkhÈti
BhagavÈ avoca.
Puna caparaÑ PoÔÔhapÈda bhikkhu sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ
paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ “ananto
ÈkÈso”ti ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati. Tassa yÈ purimÈ
r|pasaÒÒÈ1, sÈ nirujjhati. ŒkÈsÈnaÒcÈyatanasukhumasaccasaÒÒÈ tasmiÑ
samaye hoti, ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasukhumasaccasaÒÒÊyeva tasmiÑ samaye hoti.
Evampi sikkhÈ ekÈ saÒÒÈ uppajjati, sikkhÈ ekÈ saÒÒÈ nirujjhati. Ayampi
sikkhÈti BhagavÈ avoca.
______________________________________________________________
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Puna caparaÑ PoÔÔhapÈda bhikkhu sabbaso ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ
samatikkamma “anantaÑ viÒÒÈÓan”ti viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasampajja
viharati, tassa yÈ purimÈ ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasukhumasaccasaÒÒÈ, sÈ nirujjhati.
ViÒÒÈÓaÒcÈyatanasukhumasaccasaÒÒÈ tasmiÑ samaye hoti,
viÒÒÈÓaÒcÈyatanasukhumasaccasaÒÒÊyeva tasmiÑ samaye hoti. Evampi
sikkhÈ ekÈ saÒÒÈ uppajjati, sikkhÈ ekÈ saÒÒÈ nirujjhati. Ayampi sikkhÈti
BhagavÈ avoca.
Puna caparaÑ PoÔÔhapÈda bhikkhu sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ
samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharati.
Tassa yÈ purimÈ viÒÒÈÓaÒcÈyatanasukhumasaccasaÒÒÈ, sÈ nirujjhati.
ŒkiÒcaÒÒÈyatanasukhumasaccasaÒÒÈ tasmiÑ samaye hoti,
ÈkiÒcaÒÒÈyatanasukhumasaccasaÒÒÊyeva tasmiÑ samaye hoti. Evampi
sikkhÈ ekÈ saÒÒÈ uppajjati, sikkhÈ ekÈ saÒÒÈ nirujjhati. Ayampi sikkhÈti
BhagavÈ avoca.
414. Yato kho PoÔÔhapÈda bhikkhu idha sakasaÒÒÊ hoti, so tato amutra
tato amutra anupubbena saÒÒaggaÑ phusati, tassa saÒÒagge Ôhitassa evaÑ
hoti “cetayamÈnassa me pÈpiyo, acetayamÈnassa me seyyo. AhaÒceva kho
pana ceteyyaÑ, abhisa~khareyyaÑ, imÈ ca me saÒÒÈ nirujjheyyuÑ, aÒÒÈ ca
oÄÈrikÈ saÒÒÈ uppajjeyyuÑ, yaÑn|nÈhaÑ na ceva ceteyyaÑ, na ca
abhisa~khareyyan”ti. So na ceva cetehi, na ca abhisa~kharoti. Tassa
acetayato anabhisa~kharoto tÈ ceva saÒÒÈ nirujjhanti, aÒÒÈ ca oÄÈrikÈ saÒÒÈ
na uppajjanti, so nirodhaÑ phusati. EvaÑ kho PoÔÔhapÈda
anupubbÈbhisaÒÒÈnirodhasampajÈnasamÈpatti hoti.
TaÑ kiÑ maÒÒasi PoÔÔhapÈda, api nu te ito pubbe evar|pÈ
anupubbÈbhisaÒÒÈnirodhasampajÈnasamÈpatti sutapubbÈti. No hetaÑ
bhante, evaÑ kho ahaÑ bhante Bhagavato bhÈsitaÑ ÈjÈnÈmi “yato kho
PoÔÔhapÈda bhikkhu idha sakasaÒÒÊ hoti, so tato amutra tato amutra
anupubbena saÒÒaggaÑ phusati, tassa saÒÒaggeÔhitassa evaÑ hoti
‘cetayamÈnassa me pÈpiyo, acetayamÈnassa me seyyo, ahaÒceva kho pana
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ceteyyaÑ, abhisa~khareyyaÑ, imÈ ca me saÒÒÈ nirujjheyyuÑ, aÒÒÈ ca
oÄÈrikÈ saÒÒÈ uppajjeyyuÑ, yaÑn|nÈhaÑ na ceva ceteyyaÑ, na ca
abhisa~khareyyan’ti. So na ceva ceteti, na cÈbhisa~kharoti, tassa acetayato
anabhisa~kharoto tÈ ceva saÒÒÈ nirujjhanti, aÒÒÈ ca oÄÈrikÈ saÒÒÈ na
uppajjanti, so nirodhaÑ phusati. EvaÑ kho PoÔÔhapÈda
anupubbÈbhisaÒÒÈnirodhasampajÈnasamÈpatti hotÊ”ti. EvaÑ PoÔÔhapÈdÈti.
415. EkaÒÒeva nu kho bhante BhagavÈ saÒÒaggaÑ paÒÒapeti, udÈhu
puth|pi saÒÒagge paÒÒapetÊti. Ekampi kho ahaÑ PoÔÔhapÈda saÒÒaggaÑ
paÒÒapemi, puth|pi saÒÒagge paÒÒapemÊti. YathÈ kathaÑ pana bhante
BhagavÈ ekampi saÒÒaggaÑ paÒÒapeti, puth|pi saÒÒagge paÒÒapetÊti. YathÈ
yathÈ kho PoÔÔhapÈda nirodhaÑ phusati, tathÈ tathÈhaÑ saÒÒaggaÑ
paÒÒapemi. EvaÑ kho ahaÑ PoÔÔhapÈda ekampi saÒÒaggaÑ paÒÒapemi,
puth|pi saÒÒagge paÒÒapemÊti.
416. SaÒÒÈ nu kho bhante paÔhamaÑ uppajjati, pacchÈ ÒÈÓaÑ, udÈhu
ÒÈÓaÑ paÔhamaÑ uppajjati, pacchÈ saÒÒÈ, udÈhu saÒÒÈ ca ÒÈÓaÒca apubbaÑ
acarimaÑ uppajjantÊti. SaÒÒÈ kho PoÔÔhapÈda paÔhamaÑ uppajjati, pacchÈ
ÒÈÓaÑ, saÒÒuppÈdÈ ca pana ÒÈÓuppÈdo hoti. So evaÑ pajÈnÈti “idappaccayÈ
kira me ÒÈÓaÑ udapÈdÊ”ti, iminÈ kho etaÑ PoÔÔhapÈda pariyÈyena
veditabbaÑ “yathÈ saÒÒÈ paÔhamaÑ uppajjati, pacchÈ ÒÈÓaÑ, saÒÒuppÈdÈ ca
pana ÒÈÓuppÈdo hotÊ”ti.
SaÒÒÈ-attakathÈ
417. SaÒÒÈ nu kho bhante purisassa attÈ, udÈhu aÒÒÈ saÒÒÈ aÒÒo attÈti.
KaÑ pana tvaÑ PoÔÔhapÈda attÈnaÑ paccesÊti. OÄÈrikaÑ kho ahaÑ bhante
attÈnaÑ paccemi r|piÑ cÈtumahÈbh|tikaÑ kabaÄÊkÈrÈhÈrabhakkhanti1.
OÄÈriko ca hi te PoÔÔhapÈda attÈ abhavissa r|pÊ cÈtumahÈbh|tiko
kabaÄÊkÈrÈhÈrabhakkho, evaÑ santaÑ kho te PoÔÔhapÈda aÒÒÈva saÒÒÈ
abhavissa aÒÒo attÈti. TadaminÈpetaÑ
______________________________________________________________
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PoÔÔhapÈda pariyÈyena veditabbaÑ yathÈ aÒÒÈva saÒÒÈ bhavissati aÒÒo attÈ.
TiÔÔhateva sÈyaÑ1 PoÔÔhapÈda oÄÈriko attÈ rupÊ cÈtumahÈbh|tiko
kabaÄÊkÈrÈhÈrabhakkho, atha imassa purisassa aÒÒÈ ca saÒÒÈ uppajjanti,
aÒÒÈ ca saÒÒÈ nirujjhanti. IminÈ kho etaÑ PoÔÔhapÈda pariyÈyena
veditabbaÑ “yathÈ aÒÒÈva saÒÒÈ bhavissati aÒÒo attÈ”ti.
418. ManomayaÑ kho ahaÑ bhante attÈnaÑ paccemi
“sabba~gapacca~giÑ ahÊnindriyan”ti. Manomayo ca hi te PoÔÔhapÈda attÈ
abhavissa sabba~gapacca~gÊ ahÊnindriyo, evaÑ santampi kho te PoÔÔhapÈda
aÒÒÈva saÒÒÈ bhavissati aÒÒo attÈ. TadaminÈpetaÑ PoÔÔhapÈda pariyÈyena
veditabbaÑ yathÈ aÒÒÈva saÒÒÈ bhavissati aÒÒo attÈ. TiÔÔhateva sÈyaÑ
PoÔÔhapÈda manomayo attÈ sabba~gapacca~gÊ ahÊnindriyo, atha imassa
purisassa aÒÒÈ ca saÒÒÈ uppajjanti, aÒÒÈ ca saÒÒÈ nirujjhanti. IminÈpi kho
etaÑ PoÔÔhapÈda pariyÈyena veditabbaÑ “yathÈ aÒÒÈva saÒÒÈ bhavissati
aÒÒo attÈ”ti.
419. Ar|piÑ kho ahaÑ bhante attÈnaÑ paccemi saÒÒÈmayanti. Ar|pÊ ca
hi te PoÔÔhapÈda attÈ abhavissa saÒÒÈmayo, evaÑ santampi kho te
PoÔÔhapÈda aÒÒÈva saÒÒÈ bhavissati aÒÒo attÈ. TadaminÈpetaÑ PoÔÔhapÈda
pariyÈyena veditabbaÑ yathÈ aÒÒÈva saÒÒÈ bhavissati aÒÒo attÈ. TiÔÔhateva
sÈyaÑ PoÔÔhapÈda ar|pÊ attÈ saÒÒÈmayo, atha imassa purisassa aÒÒÈ ca
saÒÒÈ uppajjanti, aÒÒÈ ca saÒÒÈ nirujjhanti. IminÈpi kho etaÑ PoÔÔhapÈda
pariyÈyena veditabbaÑ “yathÈ aÒÒÈva saÒÒÈ bhavissati aÒÒo attÈ”ti.
420. SakkÈ panetaÑ bhante mayÈ ÒÈtuÑ “saÒÒÈ purisassa attÈ”ti vÈ,
“aÒÒÈva saÒÒÈ aÒÒo attÈ”ti vÈti. DujjÈnaÑ kho etaÑ2 PoÔÔhapÈda tayÈ
aÒÒadiÔÔhikena aÒÒakhantikena aÒÒarucikena aÒÒatrÈyogena
aÒÒatrÈcariyakena “saÒÒÈ purisassa attÈ”ti vÈ, “aÒÒÈva saÒÒÈ aÒÒo attÈ”ti
vÈti.
______________________________________________________________
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aÒÒarucikena aÒÒatrÈyogena aÒÒatrÈcariyakena “saÒÒÈ purisassa attÈ”ti vÈ,
“aÒÒÈva saÒÒÈ aÒÒo attÈ”ti vÈ. KiÑ pana bhante sassato loko, idameva
saccaÑ moghamaÒÒanti. AbyÈkataÑ kho etaÑ PoÔÔhapÈda mayÈ “sassato
loko, idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti.
KiÑ pana bhante asassato loko, idameva saccaÑ moghamaÒÒanti.
Etampi kho PoÔÔhapÈda mayÈ abyÈkataÑ “asassato loko, idameva saccaÑ
moghamaÒÒan”ti.
KiÑ pana bhante antavÈ loko -pa- anantavÈ loko. TaÑ jÊvaÑ taÑ
sarÊraÑ. AÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊraÑ. Hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ. Na
hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ. Hoti ca na ca hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ.
Neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ, idameva saccaÑ
moghamaÒÒanti. Etampi kho PoÔÔhapÈda mayÈ abyÈkataÑ “neva hoti na na
hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ, idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti.
KasmÈ panetaÑ bhante BhagavatÈ abyÈkatanti. Na hetaÑ PoÔÔhapÈda
atthasaÑhitaÑ na dhammasaÑhitaÑ nÈdibrahmacariyakaÑ, na nibbidÈya na
virÈgÈya na nirodhÈya na upasamÈya na abhiÒÒÈya na sambodhÈya na
nibbÈnÈya saÑvattati, tasmÈ etaÑ mayÈ abyÈkatanti.
KiÑ pana bhante BhagavatÈ byÈkatanti. IdaÑ dukkhanti kho PoÔÔhapÈda
mayÈ byÈkataÑ. AyaÑ dukkhasamudayoti kho PoÔÔhapÈda mayÈ byÈkataÑ.
AyaÑ dukkhanirodhoti kho PoÔÔhapÈda mayÈ byÈkataÑ. AyaÑ
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈti kho PoÔÔhapÈda mayÈ byÈkatanti.
KasmÈ panetaÑ bhante BhagavatÈ byÈkatanti. EtaÑ hi PoÔÔhapÈda
atthasaÑhitaÑ, etaÑ dhammasaÑhitaÑ, etaÑ ÈdibrahmacariyakaÑ, etaÑ
nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya upasamÈya abhiÒÒÈya sambodhÈya nibbÈnÈya
saÑvattati, tasmÈ etaÑ mayÈ byÈkatanti. EvametaÑ BhagavÈ, evametaÑ
Sugata, yassadÈni bhante BhagavÈ kÈlaÑ maÒÒatÊti. Atha kho BhagavÈ
uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi.
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421. Atha kho te paribbÈjakÈ acirapakkantassa Bhagavato PoÔÔhapÈdaÑ
paribbÈjakaÑ samantato vÈcÈ1 sannitodakena saÒjhabbharimakaÑsu
“evameva panÈyaÑ bhavaÑ PoÔÔhapÈdo yaÒÒadeva samaÓo Gotamo bhÈsati,
taÑ tadevassa abbhanumodati ‘evametaÑ BhagavÈ evametaÑ SugatÈ’ti. Na
kho pana mayaÑ kiÒci2 samaÓassa Gotamassa ekaÑsikaÑ dhammaÑ
desitaÑ ÈjÈnÈma ‘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”ti.
EvaÑ vutte PoÔÔhapÈdo paribbÈjako te paribbÈjake etadavoca “ahampi
kho bho na kiÒci samaÓassa Gotamassa ekaÑsikaÑ dhammaÑ desitaÑ
ÈjÈnÈmi ‘sassato loko’ti vÈ, ‘asassato loko’ti vÈ -pa- ‘neva hoti na na hoti
tathÈgato paraÑ maraÓÈ’ti vÈ, api ca samaÓo Gotamo bh|taÑ tacchaÑ
tathaÑ paÔipadaÑ paÒÒapeti dhammaÔÔhitataÑ dhammaniyÈmataÑ, bh|taÑ
kho pana tacchaÑ tathaÑ paÔipadaÑ paÒÒapentassa dhammaÔÔhitataÑ
dhammaniyÈmataÑ, kathaÑ hi nÈma mÈdiso viÒÒ| samaÓassa Gotamassa
subhÈsitaÑ subhÈsitato nÈbbhÈnumodeyyÈ”ti.
CittahatthisÈriputtapoÔÔhapÈdavatthu
422. Atha kho dvÊhatÊhassa accayena Citto ca HatthisÈriputto
PoÔÔhapÈdo ca paribbÈjako yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ
Citto HatthisÈriputto BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi.
PoÔÔhapÈdo pana paribbÈjako BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ
kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho
PoÔÔhapÈdo paribbÈjako BhagavantaÑ etadavoca–tadÈ maÑ bhante te
paribbÈjakÈ acirapakkantassa Bhagavato samantato vÈcÈsannitodakena
saÒjhabbharimakaÑsu “evameva panÈyaÑ bhavaÑ PoÔÔhapÈdo yaÒÒadeva
______________________________________________________________
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samaÓo Gotamo bhÈsati, taÑ tadevassa abbhanumodati ‘evametaÑ BhagavÈ
evametaÑ SugatÈ’ti. Na kho pana mayaÑ kiÒci samaÓassa Gotamassa
ekaÑsikaÑ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈma ‘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”ti. EvaÑ
vuttÈhaÑ bhante te paribbÈjake etadavocaÑ “ahampi kho bho na kiÒci
samaÓassa Gotamassa ekaÑsikaÑ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈmi ‘sassato
loko’ti vÈ, ‘asassato loko’ti vÈ -pa- ‘neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ
maraÓÈ’ti vÈ, api ca samaÓo Gotamo bh|taÑ tacchaÑ tathaÑ paÔipadaÑ
paÒÒapeti dhammaÔÔhitataÑ dhammaniyÈmataÑ, bh|taÑ kho pana tacchaÑ
tathaÑ paÔipadaÑ paÒÒapentassa dhammaÔÔhitataÑ dhammaniyÈmataÑ,
kathaÑ hi nÈma mÈdiso viÒÒ| samaÓassa Gotamassa subhÈsitaÑ subhÈsitato
nÈbbhanumodeyyÈ”ti.
423. Sabbeva kho ete PoÔÔhapÈda paribbÈjakÈ andhÈ acakkhukÈ,
tvaÑyeva nesaÑ eko cakkhumÈ. EkaÑsikÈpi hi kho PoÔÔhapÈda mayÈ
dhammÈ desitÈ paÒÒattÈ, anekaÑsikÈpi hi kho PoÔÔhapÈda mayÈ dhammÈ
desitÈ paÒÒattÈ.
Katame ca te PoÔÔhapÈda mayÈ anekaÑsikÈ dhammÈ desitÈ paÒÒattÈ.
Sassato lokoti1 kho PoÔÔhapÈda mayÈ anekaÑsiko dhammo desito paÒÒatto,
asassato lokoti1 kho PoÔÔhapÈda mayÈ anekaÑsiko dhammo desito paÒÒatto,
antavÈ lokoti1 kho PoÔÔhapÈda -pa- anantavÈ lokoti1 kho PoÔÔhapÈda. TaÑ
jÊvaÑ taÑ sarÊranti kho PoÔÔhapÈda. AÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊranti kho
PoÔÔhapÈda. Hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti kho PoÔÔhapÈda. Na hoti
tathÈgato paraÑ maraÓÈti kho PoÔÔhapÈda. Hoti ca na ca hoti tathÈgato
paraÑ maraÓÈti kho PoÔÔhapÈda.
______________________________________________________________
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Neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti kho PoÔÔhapÈda mayÈ
anekaÑsiko dhammo desito paÒÒatto.
KasmÈ ca te PoÔÔhapÈda mayÈ anekaÑsikÈ dhammÈ desitÈ paÒÒattÈ.
Nahete PoÔÔhapÈda atthasaÑhitÈ na dhammasaÑhitÈ na ÈdibrahmacariyakÈ
na nibbidÈya na virÈgÈya na nirodhÈya na upasamÈya na abhiÒÒÈya na
sambodhÈya na nibbÈnÈya saÑvattanti. TasmÈ te mayÈ anekaÑsikÈ dhammÈ
desitÈ paÒÒattÈ.
EkaÑsikadhammÈ
424. Katame ca te PoÔÔhapÈda mayÈ ekaÑsikÈ dhammÈ desitÈ paÒÒattÈ.
IdaÑ dukkhanti kho PoÔÔhapÈda mayÈ ekaÑsiko dhammo desito paÒÒatto,
ayaÑ dukkhasamudayoti kho PoÔÔhapÈda mayÈ ekaÑsiko dhammo desito
paÒÒatto, ayaÑ dukkhanirodhoti kho PoÔÔhapÈda mayÈ ekaÑsiko dhammo
desito paÒÒatto, ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈti kho PoÔÔhapÈda
mayÈ ekaÑsiko dhammo desito paÒÒatto.
KasmÈ ca te PoÔÔhapÈda mayÈ ekaÑsikÈ dhammÈ desitÈ paÒÒattÈ. Ete hi
PoÔÔhapÈda atthasaÑhitÈ ete dhammasaÑhitÈ ete ÈdibrahmacariyakÈ ete
nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya upasamÈya abhiÒÒÈya sambodhÈya nibbÈnÈya
saÑvattanti. TasmÈ te mayÈ ekaÑsikÈ dhammÈ desitÈ paÒÒattÈ.
425. Santi PoÔÔhapÈda eke samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino
“ekantasukhÊ attÈ hoti arogo paraÑ maraÓÈ”ti. TyÈhaÑ upasa~kamitvÈ evaÑ
vadÈmi “saccaÑ kira tumhe Èyasmanto evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino
ekantasukhÊ attÈ hoti arogo paraÑ maraÓÈ”ti. Te ce me evaÑ puÔÔhÈ “ÈmÈ”ti
paÔijÈnanti. TyÈhaÑ evaÑ vadÈmi “api pana tumhe Èyasmanto
ekantasukhaÑ lokaÑ jÈnaÑ passaÑ viharathÈ”ti, iti puÔÔhÈ “no”ti vadanti.
TyÈhaÑ evaÑ vadÈmi “api pana tumhe Èyasmanto ekaÑ vÈ rattiÑ ekaÑ
vÈ divasaÑ upaÉÉhaÑ vÈ rattiÑ upaÉÉhaÑ vÈ divasaÑ ekantasukhiÑ
attÈnaÑ
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saÒjÈnÈthÈ”ti1, iti puÔÔhÈ “no”ti vadanti. TyÈhaÑ evaÑ vadÈmi “api pana
tumhe Èyasmanto jÈnÈtha ayaÑ maggo ayaÑ paÔipadÈ ekantasukhassa
lokassa sacchikiriyÈyÈ”ti, iti puÔÔhÈ “no”ti vadanti.
TyÈhaÑ evaÑ vadÈmi “api pana tumhe Èyasmanto yÈ tÈ devatÈ
ekantasukhaÑ lokaÑ upapannÈ, tÈsaÑ bhÈsamÈnÈnaÑ saddaÑ suÓÈtha,
suppaÔipannÈttha mÈrisÈ ujuppaÔipannÈttha mÈrisÈ ekantasukhassa lokassa
sacchikiriyÈya, mayampi hi mÈrisÈ evaÑpaÔipannÈ ekantasukhaÑ lokaÑ
upapannÈ”ti, iti puÔÔhÈ “no”ti vadanti.
TaÑ kiÑ maÒÒasi PoÔÔhapÈda “nanu evaÑ sante tesaÑ
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ appÈÔihÊrakataÑ bhÈsitaÑ sampajjatÊ”ti. AddhÈ kho
bhante evaÑ sante tesaÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ appÈÔihÊrakataÑ bhÈsitaÑ
sampajjatÊti.
426. SeyyathÈpi PoÔÔhapÈda puriso evaÑ vadeyya “ahaÑ yÈ imasmiÑ
janapade janapadakalyÈÓÊ, taÑ icchÈmi taÑ kÈmemÊ”ti. TamenaÑ evaÑ
vadeyyuÑ “ambho purisa yaÑ tvaÑ JanapadakalyÈÓiÑ icchasi kÈmesi,
jÈnÈsi taÑ janapadakalyÈÓiÑ khattiyÊ vÈ brÈhmaÓÊ vÈ vessÊ vÈ suddÊ vÈ”ti,
iti puÔÔho “no”ti vadeyya. TamenaÑ evaÑ vadeyyuÑ “ambho purisa yaÑ
tvaÑ janapadakalyÈÓiÑ icchasi kÈmesi, janÈsi taÑ JanapadakalyÈÓiÑ
evaÑnÈmÈ evaÑgottÈti vÈ, dÊghÈ vÈ rassÈ vÈ majjhimÈ vÈ kÈÄÊ vÈ sÈmÈ vÈ
ma~guracchavÊ vÈti, amukasmiÑ gÈme vÈ nigame vÈ nagare vÈ”ti, iti puÔÔho
“no”ti vadeyya. TamenaÑ evaÑ vadeyyuÑ “ambho purisa yaÑ tvaÑ na
jÈnÈsi na passati, taÑ tvaÑ icchasi kÈmesÊ”ti, iti puÔÔho “ÈmÈ”ti vadeyya.
TaÑ kiÑ maÒÒasi PoÔÔhapÈda “nanu evaÑ sante tassa purisassa
appÈÔihÊrakataÑ bhÈsitaÑ sampajjatÊ”ti. AddhÈ kho bhante evaÑ sante tassa
purisassa appÈÔihÊrakataÑ bhÈsitaÑ sampajjatÊti.
Evameva kho PoÔÔhapÈda ye te samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino
evaÑdiÔÔhino “ekantasukhÊ attÈ hoti arogo paraÑ maraÓÈ”ti. TyÈhaÑ
upasa~kamitvÈ evaÑ vadÈmi “saccaÑ kira tumhe Èyasmanto evaÑvÈdino
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evaÑdiÔÔhino ekantasukhÊ attÈ hoti arogo paraÑ maraÓÈ”ti. Te ce me evaÑ
puÔÔhÈ “ÈmÈ”ti paÔijÈnanti. TyÈhaÑ evaÑ vadÈmi “api pana tumhe
Èyasmanto ekantasukhaÑ lokaÑ jÈnaÑ passaÑ viharathÈ”ti, iti puÔÔhÈ “no”ti
vadanti.
TyÈhaÑ evaÑ vadÈmi “api pana tumhe Èyasmanto ekaÑ vÈ rattiÑ ekaÑ
vÈ divasaÑ upaÉÉhaÑ vÈ rattiÑ upaÉÉhaÑ vÈ divasaÑ ekantasukhiÑ
attÈnaÑ saÒjÈnÈthÈ”ti, iti puÔÔhÈ “no”ti vadanti. TyÈhaÑ evaÑ vadÈmi “api
pana tumhe Èyasmanto jÈnÈtha ayaÑ maggo ayaÑ paÔipadÈ ekantasukhassa
lokassa sacchikiriyÈyÈ”ti, iti puÔÔhÈ “no”ti vadanti.
TyÈhaÑ evaÑ vadÈmi “api pana tumhe Èyasmanto yÈ tÈ devatÈ
ekantasukhaÑ lokaÑ upapannÈ, tÈsaÑ bhÈsamÈnÈnaÑ saddaÑ suÓÈtha,
suppaÔipannÈttha mÈrisÈ ujuppaÔipannÈttha mÈrisÈ ekantasukhassa lokassa
sacchikiriyÈya, mayampi hi mÈrisÈ evaÑpaÔipannÈ ekantasukhaÑ lokaÑ
upapannÈ”ti, iti puÔÔhÈ “no”ti vadanti.
TaÑ kiÑ maÒÒasi PoÔÔhapÈda “nanu evaÑ sante tesaÑ
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ appÈÔihÊrakataÑ bhÈsitaÑ sampajjatÊ”ti. AddhÈ kho
bhante evaÑ sante tesaÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ appÈÔihÊrakataÑ bhÈsitaÑ
sampajjatÊti.
427. SeyyathÈpi PoÔÔhapÈda puriso cÈtumahÈpathe nisseÓiÑ kareyya
pÈsÈdassa ÈrohaÓÈya. TamenaÑ evaÑ vadeyyuÑ “ambho purisa yassa
tvaÑ1 pÈsÈdassa ÈrohaÓÈya nisseÓiÑ karosi, jÈnÈsi taÑ pÈsÈdaÑ
puratthimÈya vÈ disÈya dakkhiÓÈya vÈ disÈya pacchimÈya vÈ disÈya uttarÈya
vÈ disÈya ucco vÈ nÊco vÈ majjhimo vÈ”ti, iti puÔÔho “no”ti vadeyya.
TamenaÑ evaÑ vadeyyuÑ “ambho purisa yaÑ tvaÑ na jÈnÈsi na passati,
tassa tvaÑ pÈsÈdassa ÈrohaÓÈya nisseÓiÑ karosÊ”ti, iti puÔÔho “ÈmÈ”ti
vadeyya.
TaÑ kiÑ maÒÒasi PoÔÔhapÈda “nanu evaÑ sante tassa purisassa
appÈÔihÊrakataÑ bhÈsitaÑ sampajjatÊ”ti. AddhÈ kho bhante evaÑ sante tassa
purisassa appÈÔihÊrakataÑ bhÈsitaÑ sampajjatÊti.
______________________________________________________________
1. YaÑ tvaÑ (SÊ, Ka)
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Evameva kho PoÔÔhapÈda ye te samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino
evaÑdiÔÔhino “ekantasukhÊ attÈ hoti arogo paraÑ maraÓÈ”ti. TyÈhaÑ
upasa~kamitvÈ evaÑ vadÈmi “saccaÑ kira tumhe ÈyasmÈnto evaÑvÈdino
evaÑdiÔÔhino ekantasukhÊ attÈ hoti arogo paraÑ maraÓÈ”ti. Te ce me evaÑ
puÔÔhÈ “ÈmÈ”ti paÔijÈnanti. TyÈhaÑ evaÑ vadÈmi “api pana tumhe
Èyasmanto ekantasukhaÑ lokaÑ jÈnaÑ passaÑ viharathÈ”ti, iti puÔÔhÈ “no”ti
vadanti.
TyÈhaÑ evaÑ vadÈmi “api pana tumhe Èyasmanto ekaÑ vÈ rattiÑ ekaÑ
vÈ divasaÑ upaÉÉhaÑ vÈ rattiÑ upaÉÉhaÑ vÈ divasaÑ ekantasukhiÑ
attÈnaÑ saÒjÈnÈthÈ”ti, iti puÔÔhÈ “no”ti vadanti. TyÈhaÑ evaÑ vadÈmi “api
pana tumhe Èyasmanto jÈnÈtha ayaÑ maggo ayaÑ paÔipadÈ ekantasukhassa
lokassa sacchikiriyÈyÈ”ti, iti puÔÔhÈ “no”ti vadanti.
TyÈhaÑ evaÑ vadÈmi “api pana tumhe Èyasmanto yÈ tÈ devatÈ
ekantasukhaÑ lokaÑ upapannÈ, tÈsaÑ devatÈnaÑ bhÈsamÈnÈnaÑ saddaÑ
suÓÈtha, suppaÔipannÈttha mÈrisÈ ujuppaÔipannÈttha mÈrisÈ ekantasukhassa
lokassa sacchikiriyÈya, mayampi hi mÈrisÈ evaÑ paÔipannÈ ekantasukhaÑ
lokaÑ upapannÈ”ti, iti puÔÔhÈ “no”ti vadanti.
TaÑ kiÑ maÒÒasi PoÔÔhapÈda “nanu evaÑ sante tesaÑ
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ appÈÔihÊrakataÑ bhÈsitaÑ sampajjatÊ”ti. AddhÈ kho
bhante evaÑ sante tesaÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ appÈÔihÊrakataÑ bhÈsitaÑ
sampajjatÊti.
Tayo attapaÔilÈbha
428. Tayo kho me PoÔÔhapÈda attapaÔilÈbhÈ oÄÈriko attapaÔilÈbho,
manomayo attapaÔilÈbho, ar|po attapaÔilÈbho. Katamo ca PoÔÔhapÈda oÄÈriko
attapaÔilÈbho. R|pÊ cÈtumahÈbh|tiko kabaÄÊkÈrÈhÈrabhakkho1, ayaÑ oÄÈriko
attapaÔilÈbho. Katamo manomayo attapaÔilÈbho. R|pÊ manomayo
sabba~gapacca~gÊ ahÊnindriyo, ayaÑ manomayo attapaÔilÈbho. Katamo
ar|po attapaÔilÈbho. Ar|pÊ saÒÒÈmayo, ayaÑ ar|po attapaÔilÈbho.
______________________________________________________________
1. KabaÄÊkÈrabhakkho (SyÈ, Ka)
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429. OÄÈrikassapi kho ahaÑ PoÔÔhapÈda attapaÔilÈbhassa pahÈnÈya
dhammaÑ desemi “yathÈpaÔipannÈnaÑ vo saÑkilesikÈ dhammÈ
pahÊyissanti, vodÈniyÈ dhammÈ abhivaÉÉhissanti, paÒÒÈpÈrip|riÑ
vepullattaÒca diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja
viharissathÈ”ti. SiyÈ kho pana te PoÔÔhapÈda evamassa “saÑkilesikÈ dhammÈ
pahÊyissanti, vodÈniyÈ dhammÈ abhivaÉÉhissanti, paÒÒÈpÈrip|riÑ
vepullattaÒca diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja
viharissati, dukkho ca kho vihÈro”ti. Na kho panetaÑ PoÔÔhapÈda evaÑ
daÔÔhabbaÑ. SaÑkilesikÈ ceva dhammÈ pahÊyissanti, vodÈniyÈ ca dhammÈ
abhivaÉÉhissanti, paÒÒÈpÈrip|riÑ vepullattaÒca diÔÔheva dhamme sayaÑ
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharissati, pÈmujjaÒceva bhavissati pÊti ca
passaddhi ca sati ca sampajaÒÒaÒca sukho ca vihÈro.
430. Manomayassapi kho ahaÑ PoÔÔhapÈda attapaÔilÈbhassa pahÈnÈya
dhammaÑ desemi “yathÈpaÔipannÈnaÑ vo saÑkilesikÈ dhammÈ
pahÊyissanti, vodÈniyÈ dhammÈ abhivaÉÉhissanti, paÒÒÈpÈrip|riÑ
vepullattaÒca diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja
viharissathÈ”ti. SiyÈ kho pana te PoÔÔhapÈda evamassa “saÑkilesikÈ dhammÈ
pahÊyissanti, vodÈniyÈ dhammÈ abhivaÉÉhissanti, paÒÒÈpÈrip|riÑ
vepullattaÒca diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja
viharissati, dukkho ca kho vihÈro”ti. Na kho panetaÑ PoÔÔhapÈda evaÑ
daÔÔhabbaÑ. SaÑkilesikÈ ceva dhammÈ pahÊyissanti, vodÈniyÈ ca dhammÈ
abhivaÉÉhissanti, paÒÒÈpÈrip|riÑ vepullattaÒca diÔÔheva dhamme sayaÑ
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharissati, pÈmujjaÒceva bhavissati pÊti ca
passaddhi ca sati ca sampajaÒÒaÒca sukho ca vihÈro.
431. Ar|passapi kho ahaÑ PoÔÔhapÈda attapaÔilÈbhassa pahÈnÈya
dhammaÑ desemi “yathÈpaÔipannÈnaÑ vo saÑkilesikÈ dhammÈ
pahÊyissanti, vodÈniyÈ dhammÈ abhivaÉÉhissanti, paÒÒÈpÈrip|riÑ
vepullattaÒca diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja
viharissathÈ”ti. SiyÈ kho pana te PoÔÔhapÈda evamassa “saÑkilesikÈ dhammÈ
pahÊyissanti, vodÈniyÈ dhammÈ abhivaÉÉhissanti, paÒÒÈpÈrip|riÑ
vepullattaÒca diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja
viharissati, dukkho ca kho vihÈro”ti. Na kho
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panetaÑ PoÔÔhapÈda evaÑ daÔÔhabbaÑ. SaÑkilesikÈ ceva dhammÈ
pahÊyissanti, vodÈniyÈ ca dhammÈ abhivaÉÉhissanti, paÒÒÈpÈrip|riÑ
vepullattaÒca diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja
viharissati, pÈmujjaÒceva bhavissati pÊti ca passaddhi ca sati ca
sampajaÒÒaÒca sukho ca vihÈro.
432. Pare ce PoÔÔhapÈda amhe evaÑ puccheyyuÑ “katamo pana so
Èvuso oÄÈriko attapaÔilÈbho, yassa tumhe pahÈnÈya dhammaÑ desetha,
yathÈpaÔipannÈnaÑ vo saÑkilesikÈ dhammÈ pahÊyissanti, vodÈniyÈ dhammÈ
abhivaÉÉhissanti, paÒÒÈparip|riÑ vepullattaÒca diÔÔheva dhamme sayaÑ
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharissathÈ”ti. TesaÑ mayaÑ evaÑ
puÔÔhÈ evaÑ byÈkareyyÈma “ayaÑ vÈ so Èvuso oÄÈriko attapaÔilÈbho, yassa
mayaÑ pahÈnÈya dhammaÑ desema, yathÈpaÔipannÈnaÑ vo saÑkilesikÈ
dhammÈ pahÊyissanti, vodÈniyÈ dhammÈ abhivaÉÉhissanti, paÒÒÈpÈrip|riÑ
vepullattaÒca diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja
viharissathÈ”ti.
433. Pare ce PoÔÔhapÈda amhe evaÑ puccheyyuÑ “katamo pana so
Èvuso manomayo attapaÔilÈbho, yassa tumhe pahÈnÈya dhammaÑ desetha,
yathÈpaÔipannÈnaÑ vo saÑkilesikÈ dhammÈ pahÊyissanti, vodÈniyÈ dhammÈ
abhivaÉÉhissanti, paÒÒÈpÈrip|riÑ vepullattaÒca diÔÔheva dhamme sayaÑ
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharissathÈ”ti. TesaÑ mayaÑ evaÑ
puÔÔhÈ evaÑ byÈkareyyÈma “ayaÑ vÈ so Èvuso manomayo attapaÔilÈbho
yassa mayaÑ pahÈnÈya dhammaÑ desema, yathÈpaÔipannÈnaÑ vo
saÑkilesikÈ dhammÈ pahÊyissanti, vodÈniyÈ dhammÈ abhivaÉÉhissanti,
paÒÒÈpÈrip|riÑ vepullattaÒca diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ
upasampajja viharissathÈ”ti.
434. Pare ce PoÔÔhapÈda amhe evaÑ puccheyyuÑ “katamo pana so
Èvuso ar|po attapaÔilÈbho, yassa tumhe pahÈnÈya dhammaÑ desetha,
yathÈpaÔipannÈnaÑ vo saÑkilesikÈ dhammÈ pahÊyissanti, vodÈniyÈ dhammÈ
abhivaÉÉhissanti, paÒÒÈpÈrip|riÑ vepullattaÒca diÔÔheva dhamme sayaÑ
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharissathÈ”ti. TesaÑ mayaÑ evaÑ
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puÔÔhÈ evaÑ byÈkareyyÈma “ayaÑ vÈ so Èvuso ar|po attapaÔilÈbho yassa
mayaÑ pahÈnÈya dhammaÑ desema, yathÈpaÔipannÈnaÑ vo saÑkilesikÈ
dhammÈ pahÊyissanti, vodÈniyÈ dhammÈ abhivaÉÉhissanti, paÒÒÈpÈrip|riÑ
vepullattaÒca diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja
viharissathÈ”ti.
TaÑ kiÑ maÒÒasi PoÔÔhapÈda “nanu evaÑ sante sappÈÔihÊrakataÑ
bhÈsitaÑ sampajjatÊ”ti. AddhÈ kho bhante evaÑ sante sappÈÔihÊrakataÑ
bhÈsitaÑ sampajjatÊti.
435. SeyyathÈpi PoÔÔhapÈda puriso nisseÓiÑ kareyya pÈsÈdassa
ÈrohaÓÈya tasseva pÈsÈdassa heÔÔhÈ. TamenaÑ evaÑ vadeyyuÑ “ambho
purisa yassa tvaÑ pÈsÈdassa ÈrohaÓÈya nisseÓiÑ karosi, jÈnÈsi taÑ pÈsÈdaÑ
puratthimÈya vÈ disÈya dakkhiÓÈya vÈ disÈya pacchimÈya vÈ disÈya uttarÈya
vÈ disÈya ucco vÈ nÊco vÈ majjhimo vÈ”ti. So evaÑ vadeyya “ayaÑ vÈ so
Èvuso pÈsÈdo, yassÈhaÑ ÈrohaÓÈya nisseÓiÑ karomi tasseva pÈsÈdassa
heÔÔhÈ”ti.
TaÑ kiÑ maÒÒasi PoÔÔhapÈda “nanu evaÑ sante tassa purisassa
sappÈÔihÊrakataÑ bhÈsitaÑ sampajjatÊ”ti. AddhÈ kho bhante evaÑ sante tassa
purisassa sappÈÔihÊrakataÑ bhÈsitaÑ sampajjatÊti.
436. Evameva kho PoÔÔhapÈda pare ce amhe evaÑ puccheyyuÑ
“katamo pana so Èvuso oÄÈriko attapaÔilÈbho -pa-. Katamo pana so Èvuso
manomayo attapaÔilÈbho -pa-. Katamo pana so Èvuso ar|po attapaÔilÈbho,
yassa tumhe pahÈnÈya dhammaÑ desetha, yathÈpaÔipannÈnaÑ vo
saÑkilesikÈ dhammÈ pahÊyissanti, vodÈniyÈ dhammÈ abhivaÉÉhissanti,
paÒÒÈpÈrip|riÑ vepullattaÒca diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ
upasampajja viharissathÈ”ti. TesaÑ mayaÑ evaÑ puÔÔhÈ evaÑ
byÈkareyyÈma “ayaÑ vÈ so Èvuso ar|po attapaÔilÈbho, yassa mayaÑ
pahÈnÈya dhammaÑ desema, yathÈpaÔipannÈnaÑ vo saÑkilesikÈ dhammÈ
pahÊyissanti, vodÈniyÈ dhammÈ abhivaÉÉhissanti,
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paÒÒÈpÈrip|riÑ vepullattaÒca diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ
upasampajja viharissathÈ”ti.
TaÑ kiÑ maÒÒasi PoÔÔhapÈda “nanu evaÑ sante sappÈÔihÊrakataÑ
bhÈsitaÑ sampajjatÊ”ti. AddhÈ kho bhante evaÑ sante sappÈÔihÊrakataÑ
bhÈsitaÑ sampajjatÊti.
437. EvaÑ vutte Citto hatthisÈriputto BhagavantaÑ etadavoca “yasmiÑ
bhante samaye oÄÈriko attapaÔilÈbho hoti, moghassa tasmiÑ samaye
manomayo attapaÔilÈbho hoti, mogho ar|po attapaÔilÈbho hoti, oÄÈriko vÈssa
attapaÔilÈbho tasmiÑ samaye sacco hoti. YasmiÑ bhante samaye manomayo
attapaÔilÈbho hoti, moghassa tasmiÑ samaye oÄÈriko attapaÔilÈbho hoti,
mogho ar|po attapaÔilÈbho hoti, manomayo vÈssa attapaÔilÈbho tasmiÑ
samaye sacco hoti. YasmiÑ bhante samaye ar|po attapaÔilÈbho hoti,
moghassa tasmiÑ samaye oÄÈriko attapaÔilÈbho hoti, mogho manomayo
attapaÔilÈbho hoti, ar|po vÈssa attapaÔilÈbho tasmiÑ samaye sacco hotÊ”ti.
YasmiÑ Citta samaye oÄÈriko attapaÔilÈbho hoti, neva tasmiÑ samaye
manomayo attapaÔilÈbhoti sa~khaÑ gacchati, na ar|po attapaÔilÈbhoti
sa~khaÑ gacchati, oÄÈriko attapaÔilÈbhotveva tasmiÑ samaye sa~khaÑ
gacchati. YasmiÑ citta samaye manomayo attapaÔilÈbho hoti, neva tasmiÑ
samaye oÄÈriko attapaÔilÈbhoti sa~khaÑ gacchati, na ar|po attapaÔilÈbhoti
sa~khaÑ gacchati, manomayo attapaÔilÈbhotveva tasmiÑ samaye sa~khaÑ
gacchati. YasmiÑ citta samaye ar|po attapaÔilÈbho hoti, neva tasmiÑ
samaye oÄÈriko attapaÔilÈbhoti sa~khaÑ gacchati, na manomayo
attapaÔilÈbhoti sa~khaÑ gacchati, ar|po attapaÔilÈbhotveva tasmiÑ samaye
sa~khaÑ gacchati.
438. Sace taÑ Citta evaÑ puccheyyuÑ “ahosi tvaÑ atÊtamaddhÈnaÑ, na
tvaÑ nÈhosi, bhavissasi tvaÑ anÈgatamaddhÈnaÑ, na tvaÑ na bhavissasi,
atthi
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tvaÑ etarahi, na tvaÑ natthÊ”ti, evaÑ puÔÔho tvaÑ citta kinti byÈkareyyÈsÊti.
Sace maÑ bhante evaÑ puccheyyuÑ “ahosi tvaÑ atÊtamaddhÈnaÑ, na tvaÑ
na ahosi, bhavissasi tvaÑ anÈgatamaddhÈnaÑ, na tvaÑ na bhavissasi, atthi
tvaÑ etarahi, na tvaÑ natthÊ”ti. EvaÑ puÔÔho ahaÑ bhante evaÑ
byÈkareyyaÑ “ahosÈhaÑ atÊtamaddhÈnaÑ, nÈhaÑ na ahosiÑ,
bhavissÈmahaÑ anÈgatamaddhÈnaÑ, nÈhaÑ na bhavissÈmi, atthÈhaÑ
etarahi, nÈhaÑ natthÊ”ti. EvaÑ puÔÔho ahaÑ bhante evaÑ byÈkareyyanti.
Sace pana taÑ Citte evaÑ puccheyyuÑ “yo te ahosi atÊto attapaÔilÈbho,
sova1 te attapaÔilÈbho sacco, mogho anÈgato, mogho paccuppanno. Yo2 te
bhavissati anÈgato attapaÔilÈbho, sova te attapaÔilÈbho sacco, mogho atÊto,
mogho paccuppanno. Yo2 te etarahi paccuppanno attapaÔilÈbho, sova3 te
attapaÔilÈbho sacco, mogho atÊto, mogho anÈgato”ti. EvaÑ puÔÔho tvaÑ citta
kinti byÈkareyyÈsÊti. Sace pana maÑ bhante evaÑ puccheyyuÑ “yo te ahosi
atÊto attapaÔilÈbho, sova te attapaÔilÈbho sacco, mogho anÈgato, mogho
paccuppanno. Yo te bhavissati anÈgato attapaÔilÈbho, sova te attapaÔilÈbho
sacco, mogho atÊto, mogho paccuppanno. Yo te etarahi paccuppanno
attapaÔilÈbho, sova te attapaÔilÈbho sacco, mogho atÊto, mogho anÈgato”ti.
EvaÑ puÔÔho ahaÑ bhante evaÑ byÈkareyyaÑ “yo me ahosi atÊto
attapaÔilÈbho, sova me attapaÔilÈbho tasmiÑ samaye sacco ahosi, mogho
anÈgato, mogho paccuppanno. Yo me bhavissati anÈgato attapaÔilÈbho, sova
me attapaÔilÈbho tasmiÑ samaye sacco bhavissati, mogho atÊto, mogho
paccuppanno. Yo me etarahi paccuppanno attapaÔilÈbho, sova me
attapaÔilÈbho sacco, mogho atÊto, mogho anÈgato”ti. EvaÑ puÔÔho ahaÑ
bhante evaÑ byÈkareyyanti.
______________________________________________________________
1. Sveva (SÊ, I), soyeva (SyÈ)

2. Yo vÈ (I)

3. So ca (Ka)
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439. Evameva kho Citta yasmiÑ samaye oÄÈriko attapaÔilÈbho hoti,
neva tasmiÑ samaye manomayo attapaÔilÈbhoti sa~khaÑ gacchati, na ar|po
attapaÔilÈbhoti sa~khaÑ gacchati, oÄÈriko attapaÔilÈbhotveva tasmiÑ samaye
sa~khaÑ gacchati. YasmiÑ citta samaye manomayo attapaÔilÈbho hoti -pa-.
YasmiÑ citta samaye ar|po attapaÔilÈbho hoti, neva tasmiÑ samaye oÄÈriko
attapaÔilÈbhoti sa~khaÑ gacchati, na manomayo attapaÔilÈbhoti sa~khaÑ
gacchati, ar|po attapaÔilÈbhotveva tasmiÑ samaye sa~khaÑ gacchati.
440. SeyyathÈpi Citta gavÈ khÊraÑ, khÊramhÈ dadhi, dadhimhÈ
navanÊtaÑ, navanÊtamhÈ sappi, sappimhÈ sappimaÓÉo. YasmiÑ samaye
khÊraÑ hoti, neva tasmiÑ samaye dadhÊti sa~khaÑ gacchati, na navanÊtanti
sa~khaÑ gacchati, na sappÊti sa~khaÑ gacchati, na sappimaÓÉoti sa~khaÑ
gacchati, khÊraÑtveva tasmiÑ samaye sa~khaÑ gacchati. YasmiÑ samaye
dadhi hoti -pa- navanÊtaÑ hoti. Sappi hoti. SappimaÓÉo hoti, neva tasmiÑ
samaye khÊranti sa~khaÑ gacchati, na dadhÊti sa~khaÑ gacchati, na
navanÊtanti sa~khaÑ gacchati, na sappÊti sa~khaÑ gacchati,
sappimaÓÉotveva tasmiÑ samaye sa~khaÑ gacchati. Evameva kho citta
yasmiÑ samaye oÄÈriko attapaÔilÈbho hoti -pa-. YasmiÑ citta samaye
manomayo attapaÔilÈbho hoti -pa-. YasmiÑ citta samaye ar|po attapaÔilÈbho
hoti, neva tasmiÑ samaye oÄÈriko attapaÔilÈbhoti sa~khaÑ gacchati, na
manomayo attapaÔilÈbhoti sa~khaÑ gacchati, ar|po attapaÔilÈbhotveva
tasmiÑ samaye sa~khaÑ gacchati. ImÈ kho citta lokasamaÒÒÈ lokaniruttiyo
lokavohÈrÈ lokapaÒÒattiyo, yÈhi TathÈgato voharati aparÈmasanti.
441. EvaÑ vutte PoÔÔhapÈdo paribbÈjako BhagavantaÑ etadavoca
“abhikkantaÑ bhante abhikkantaÑ bhante, seyyathÈpi bhante nikkujjitaÑ vÈ
ukkujjeyya, paÔicchannaÑ vÈ vivareyya, m|Ähassa vÈ maggaÑ Ècikkheyya,
andhakÈre vÈ telapajjotaÑ dhÈreyya ‘cakkhumanto r|pÈni dakkhantÊ’ti,
evamevaÑ BhagavatÈ anekapariyÈyena dhammo pakÈsito, esÈhaÑ bhante
BhagavantaÑ saraÓaÑ gacchÈmi dhammaÒca bhikkhusaÑghaÒca, upÈsakaÑ
maÑ BhagavÈ dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatan”ti.
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CittahatthisÈriputta-upasampadÈ
442. Citto pana HatthisÈriputto BhagavantaÑ etadavoca “abhikkantaÑ
bhante abhikkantaÑ bhante, seyyathÈpi bhante nikkujjitaÑ vÈ ukkujjeyya,
paÔicchannaÑ vÈ vivareyya, m|Ähassa vÈ maggaÑ Ècikkheyya, andhakÈre vÈ
telapajjotaÑ dhÈreyya ‘cakkhumanto r|pÈni dakkhantÊ’ti, evamevaÑ
BhagavatÈ anekapariyÈyena dhammo pakÈsito, esÈhaÑ bhante BhagavantaÑ
saraÓaÑ gacchÈmi dhammaÒca bhikkhusaÑghaÒca, labheyyÈhaÑ bhante
Bhagavato santike pabbajjaÑ labheyyaÑ upasampadan”ti.
443. Alattha kho Citto HatthisÈriputto Bhagavato santike pabbajjaÑ
alattha upasampadaÑ. Acir|pasampanno kho panÈyasmÈ Citto
HatthisÈriputto eko v|pakaÔÔho appamatto ÈtÈpÊ pahitatto viharanto na
cirasseva yassatthÈya kulaputtÈ sammadeva agÈrasmÈ anagÈriyaÑ
pabbajanti, tadanuttaraÑ brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja vihÈsi, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti abbhaÒÒÈsi.
AÒÒataro kho panÈyasmÈ Citto HatthisÈriputto arahataÑ ahosÊti.

PoÔÔhapÈdasuttaÑ niÔÔhitaÑ navamaÑ.
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444. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ ÈyasmÈ Œnando SÈvatthiyaÑ
viharati Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme aciraparinibbute Bhagavati. Tena
kho pana samayena Subho mÈÓavo Todeyyaputto SÈvatthiyaÑ paÔivasati
kenacideva karaÓÊyena.
445. Atha kho Subho mÈÓavo Todeyyaputto aÒÒataraÑ mÈÓavakaÑ
Èmantesi–ehi tvaÑ mÈÓavaka yena samaÓo Œnando tenupasa~kama,
upasa~kamitvÈ mama vacanena samaÓaÑ ŒnandaÑ appÈbÈdhaÑ
appÈta~kaÑ lahuÔÔhÈnaÑ balaÑ phÈsuvihÈraÑ puccha “Subho mÈÓavo
Todeyyaputto bhavantaÑ ŒnandaÑ appÈbÈdhaÑ appÈta~kaÑ lahuÔÔhÈnaÑ
balaÑ phÈsuvihÈraÑ pucchatÊ”ti, evaÒca vadehi “sÈdhu kira bhavaÑ Œnando
yena Subhassa mÈÓavassa Todeyyaputtassa nivesanaÑ tenupasa~kamatu
anukampaÑ upÈdÈyÈ”ti.
446. “EvaÑ bho”ti kho so mÈÓavako Subhassa mÈÓavassa
Todeyyaputtassa paÔissutvÈ yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ Œnandena saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ
kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho so
mÈÓavako ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca “Subho mÈÓavo Todeyyaputto
bhavantaÑ ŒnandaÑ appÈbÈdhaÑ appÈta~kaÑ lahuÔÔhÈnaÑ balaÑ
phÈsuvihÈraÑ pucchati, evaÒca vadeti sÈdhu kira bhavaÑ Œnando yena
Subhassa mÈÓavassa Todeyyaputtassa nivesanaÑ tenupasa~kamatu
anukampaÑ upÈdÈyÈ”ti.
447. EvaÑ vutte ÈyasmÈ Œnando taÑ mÈÓavakaÑ etadavoca “akÈlo kho
mÈÓavaka, atthi me ajja bhesajjamattÈ pÊtÈ, appevanÈma svepi
upasa~kameyyÈma kÈlaÒca samayaÒca upÈdÈyÈ”ti. “EvaÑ bho”ti kho so
mÈÓavako Èyasmato Œnandassa paÔissutvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ yena Subho mÈÓavo
Todeyyaputto
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tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ SubhaÑ mÈÓavaÑ TodeyyaputtaÑ
etadavoca–avocumhÈ kho mayaÑ bhoto vacanena taÑ bhavantaÑ
ŒnandaÑ “Subho mÈÓavo Todeyyaputto bhavantaÑ ŒnandaÑ appÈbÈdhaÑ
appÈta~kaÑ lahuÔÔhÈnaÑ balaÑ phÈsuvihÈraÑ pucchati, evaÒca vadeti
‘sÈdhu kira bhavaÑ Œnando yena Subhassa mÈÓavassa Todeyyaputtassa
nivesanaÑ tenupasa~kamatu anukampaÑ upÈdÈyÈ’ti. EvaÑ vutte bho
samaÓo Œnando maÑ etadavoca “akÈlo kho mÈÓavaka, atthi me ajja
bhesajjamattÈ pÊtÈ, appevanÈma svepi upasa~kameyyÈma kÈlaÒca samayaÒca
upÈdÈyÈ”ti. EttÈvatÈpi kho bho katameva etaÑ, yato kho so bhavaÑ Œnando
okÈsamakÈsi svÈtanÈyapi upasa~kamanÈyÈti.
448. Atha kho ÈyasmÈ Œnando tassÈ rattiyÈ accayena
pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya cetakena bhikkhunÈ
pacchÈsamaÓena yena Subhassa mÈÓavassa Todeyyaputtassa nivesanaÑ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi.
Atha kho Subho mÈÓavo Todeyyaputto yenÈyasmÈ Œnando
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ Œnandena saddhiÑ sammodi,
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinno kho Subho mÈÓavo Todeyyaputto ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca
“bhavaÑ hi Œnando tassa bhoto Gotamassa dÊgharattaÑ upaÔÔhÈko
santikÈvacaro samÊpacÈrÊ, bhavametaÑ Œnando jÈneyya, yesaÑ so bhavaÑ
Gotamo dhammÈnaÑ vaÓÓavÈdÊ ahosi, yattha ca imaÑ janataÑ samÈdapesi
nivesesi patiÔÔhÈpesi, katamesÈnaÑ kho bho Œnanda dhammÈnaÑ so
bhavaÑ Gotamo vaÓÓavÈdÊ ahosi, kattha ca imaÑ janataÑ samÈdapesi
nivesesi patiÔÔhÈpesÊ”ti.
449. TiÓÓaÑ kho mÈÓava khandhÈnaÑ so BhagavÈ vaÓÓavÈdÊ ahosi,
ettha ca imaÑ janataÑ samÈdapesi nivesesi patiÔÔhÈpesi. KatamesaÑ tiÓÓaÑ,
ariyassa sÊlakkhandhassa ariyassa samÈdhikkhandhassa ariyassa
paÒÒÈkkhandhassa, imesaÑ kho mÈÓava tiÓÓaÑ khandhÈnaÑ so BhagavÈ
vaÓÓavÈdÊ ahosi, ettha ca imaÑ janataÑ samÈdapesi nivesesi patiÔÔhÈpesÊti.

190

SÊlakkhandhavaggapÈÄi
SÊlakkhandha

450. Katamo pana so bho Œnanda ariyo sÊlakkhandho, yassa so bhavaÑ
Gotamo vaÓÓavÈdÊ ahosi, yattha ca imaÑ janataÑ samÈdapesi nivesesi
patiÔÔhÈpesÊti.
Idha mÈÓava TathÈgato loke uppajjati ArahaÑ SammÈsambuddho
VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ
devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ, so imaÑ lokaÑ sadevakaÑ samÈrakaÑ
sabrahmakaÑ sassamaÓabrÈhmaÓiÑ pajaÑ sadevamanussaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ
sacchikatvÈ pavedeti, so dhammaÑ deseti ÈdikalyÈÓaÑ majjhekalyÈÓaÑ
pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ
brahmacariyaÑ pakÈseti, taÑ dhammaÑ suÓÈti gahapati vÈ gahapatiputto vÈ
aÒÒatarasmiÑ vÈ kule paccÈjÈto, so taÑ dhammaÑ sutvÈ TathÈgate saddhaÑ
paÔilabhati, so tena saddhÈpaÔilÈbhena samannÈgato iti paÔisaÒcikkhati
“sambÈdho gharÈvÈso rajopatho, abbhokÈso pabbajjÈ, nayidaÑ sukaraÑ
agÈraÑ ajjhÈvasatÈ ekantaparipuÓÓaÑ ekantaparisuddhaÑ sa~khalikhitaÑ
brahmacariyaÑ carituÑ, yaÑn|nÈhaÑ kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni
vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajeyyan”ti, so aparena
samayena appaÑ vÈ bhogakkhandhaÑ pahÈya mahantaÑ vÈ
bhogakkhandhaÑ pahÈya appaÑ vÈ ÒÈtiparivaÔÔaÑ pahÈya mahantaÑ vÈ
ÒÈtiparivaÔÔaÑ pahÈya kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajati, so evaÑ pabbajito samÈno
pÈtimokkhasaÑvarasaÑvuto viharati ÈcÈragocarasampanno anumattesu
vajjesu bhayadassÈvÊ samÈdÈya sikkhati sikkhÈpadesu,
kÈyakammavacÊkammena samannÈgato kusalena parisuddhÈjÊvo,
sÊlasampanno indriyesu guttadvÈro satisampajaÒÒena samannÈgato
santuÔÔho.
451. KathaÒca mÈÓava bhikkhu sÊlasampanno hoti. Idha mÈÓava
bhikkhu pÈÓÈtipÈtaÑ pahÈya pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, nihitadaÓÉo
nihitasattho lajjÊ dayÈpanno, sabbapÈÓabh|tahitÈnukampÊ viharati. Yampi
mÈÓava bhikkhu pÈÓÈtipÈtaÑ pahÈya pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, nihitadaÓÉo
nihitasattho lajjÊ dayÈpanno,
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sabbapÈÓabh|tahitÈnukampÊ viharati, idampissa hoti sÊlasmiÑ. (Tato paraÑ
sabbaÑ vitthÈretabbaÑ.)
YathÈ vÈ paneke bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ saddhÈdeyyÈni bhojanÈni
bhuÒjitvÈ te evar|pÈya tiracchÈnavijjÈya micchÈjÊvena jÊvitaÑ kappenti,
seyyathidaÑ, santikammaÑ paÓidhikammaÑ bh|takammaÑ bh|rikammaÑ
vassakammaÑ vossakammaÑ vatthukammaÑ vatthuparikammaÑ
ÈcamanaÑ nhÈpanaÑ juhanaÑ vamanaÑ virecanaÑ uddhaÑvirecanaÑ
adhovirecanaÑ sÊsavirecanaÑ kaÓÓatelaÑ nettatappanaÑ natthukammaÑ
aÒjanaÑ paccaÒjanaÑ sÈlÈkiyaÑ sallakattiyaÑ dÈrakatikicchÈ
m|labhesajjÈnaÑ anuppadÈnaÑ osadhÊnaÑ paÔimokkho iti vÈ, iti evar|pÈya
tiracchÈnavijjÈya micchÈjÊvÈ paÔivirato hoti. Yampi mÈÓava bhikkhu yathÈ
vÈ paneke bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ saddhÈdeyyÈni bhojanÈni bhuÒjitvÈ te
evar|pÈya tiracchÈnavijjÈya micchÈjÊvena jÊvitaÑ kappenti, seyyathidaÑ,
santikammaÑ paÓidhikammaÑ -pa- osadhÊnaÑ paÔimokkho iti vÈ, iti
evar|pÈya tiracchÈnavijjÈya micchÈjÊvÈ paÔivirato hoti, idampissa hoti
sÊlasmiÑ.
452. Sa khoso1 mÈÓava bhikkhu evaÑ sÊlasampanno na kutoci bhayaÑ
samanupassati, yadidaÑ sÊlasaÑvarato. SeyyathÈvi mÈÓava rÈjÈ khattiyo
muddhÈvasitto nihatapaccÈmitto na kutoci bhayaÑ samanupassati, yadidaÑ
paccatthikato. Evameva kho mÈÓava bhikkhu evaÑ sÊlasampanno na kutoci
bhayaÑ samanupassati, yadidaÑ sÊlasaÑvarato. So iminÈ ariyena
sÊlakkhandhena samannÈgato ajjhattaÑ anavajjasukhaÑ paÔisaÑvedeti.
EvaÑ kho mÈÓava bhikkhu sÊlasampanno hoti.
453. AyaÑ kho so mÈÓava ariyo sÊlakkhandho, yassa so BhagavÈ
vaÓÓavÈdÊ ahosi, yattha ca imaÑ janataÑ samÈdapesi nivesesi patiÔÔhÈpesi.
Atthi cevettha uttarikaraÓÊyanti.
AcchariyaÑ bho Œnanda abbhutaÑ bho Œnanda, so cÈyaÑ bho Œnanda
ariyo sÊlakkhandho paripuÓÓo, no aparipuÓÓo. EvaÑ paripuÓÓaÒcÈhaÑ bho
Œnanda ariyaÑ sÊlakkhandhaÑ ito bahiddhÈ aÒÒesu samaÓabrÈhmaÓesu
______________________________________________________________
1. AyaÑ kho so (Ka)
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na samanupassÈmi, evaÑ paripuÓÓaÒca bho Œnanda ariyaÑ sÊlakkhandhaÑ
ito bahiddhÈ aÒÒe samaÓabrÈhmaÓÈ attani samanupasseyyuÑ, te
tÈvatakeneva attamanÈ assu “alamettÈvatÈ katamettÈvatÈ, anuppatto no
sÈmaÒÒattho, natthi no kiÒci uttarikaraÓÊyan”ti. Atha ca pana bhavaÑ
Œnando evamÈha atthi cevettha uttarikaraÓÊyanti1.
SamÈdhikkhandha
454. Katamo pana so bho Œnanda ariyo samÈdhikkhandho, yassa so
bhavaÑ Gotamo vaÓÓavÈdÊ ahosi, yattha ca imaÑ janataÑ samÈdapesi
nivesesi patiÔÔhÈpesÊti.
KathaÒca mÈÓava bhikkhu indriyesu guttadvÈro hoti. Idha mÈÓava
bhikkhu cakkhunÈ r|paÑ disvÈ na nimittaggÈhÊ hoti nÈnubyaÒjanaggÈhÊ,
yatvÈdhikaraÓamenaÑ cakkhundriyaÑ asaÑvutaÑ viharantaÑ
abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ anvÈssaveyyuÑ. Tassa
saÑvarÈya paÔipajjati, rakkhati cakkhundriyaÑ, cakkhundriye saÑvaraÑ
Èpajjati. Sotena saddaÑ sutvÈ -pa- ghÈnena gandhaÑ ghÈyitvÈ. JivhÈya
rasaÑ sÈyitvÈ. KÈyena phoÔÔhabbaÑ phusitvÈ. ManasÈ dhammaÑ viÒÒÈya na
nimittaggÈhÊ hoti nÈnubyaÒjanaggÈhÊ, yatvÈdhikaraÓamenaÑ manindriyaÑ
asaÑvutaÑ viharantaÑ abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ
anvÈssaveyyuÑ. Tassa saÑvarÈya paÔipajjati, rakkhati manindriyaÑ,
manindriye saÑvaraÑ Èpajjati. So iminÈ ariyena indriyasaÑvarena
samannÈgato ajjhattaÑ abyÈsekasukhaÑ paÔisaÑvedeti. EvaÑ kho mÈÓava
bhikkhu indriyesu guttadvÈro hoti.
455. KathaÒca mÈÓava bhikkhu satisampajaÒÒena samannÈgato hoti.
Idha mÈÓava bhikkhu abhikkante paÔikkante sampajÈnakÈrÊ hoti, Èlokite
vilokite sampajÈnakÈrÊ hoti, samiÒjite pasÈrite sampajÈnakÈrÊ hoti,
saÑghÈÔipattacÊvaradhÈraÓe sampajÈnakÈrÊ hoti, asite pÊte khÈyite sÈyite
sampajÈnakÈrÊ hoti, uccÈrapassÈvakamme sampajÈnakÈrÊ hoti, gate Ôhite
______________________________________________________________
1. Imassa anantaraÑ SÊ-I-potthakesu “paÔhamabhÈÓavÈraÑ”ti pÈÔho dissati.
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nisinne sutte jÈgarite bhÈsite tuÓhÊbhÈve sampajÈnakÈrÊ hoti. EvaÑ kho
mÈÓava bhikkhu satisampajaÒÒena samannÈgato hoti.
456. KathaÒca mÈÓava bhikkhu santuÔÔho hoti. Idha mÈÓava bhikkhu
santuÔÔho hoti kÈyaparihÈrikena cÊvarena kucchiparihÈrikena piÓÉapÈtena, so
yena yeneva pakkamati, samÈdÈyeva pakkamati. SeyyathÈpi mÈÓava pakkhÊ
sakuÓo yena yeneva Éeti, sapattabhÈrova Éeti, evameva kho mÈÓava bhikkhu
santuÔÔho hoti kÈyaparihÈrikena cÊvarena kucchiparihÈrikena piÓÉapÈtena, so
yena yeneva pakkamati, samÈdÈyeva pakkamati. EvaÑ kho mÈÓava bhikkhu
santuÔÔho hoti.
457. So iminÈ ca ariyena sÊlakkhandhena samannÈgato iminÈ ca ariyena
indriyasaÑvarena samannÈgato iminÈ ca ariyena satisampajaÒÒena
samannÈgato imÈya ca ariyÈya santuÔÔhiyÈ samannÈgato vivittaÑ senÈsanaÑ
bhajati araÒÒaÑ rukkham|laÑ pabbataÑ kandaraÑ giriguhaÑ susÈnaÑ
vanapatthaÑ abbhokÈsaÑ palÈlapuÒjaÑ. So pacchÈbhattaÑ
piÓÉapÈtapaÔikkanto nisÊdati palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ kÈyaÑ paÓidhÈya
parimukhaÑ satiÑ upaÔÔhapetvÈ.
458. So abhijjhaÑ loke pahÈya vigatÈbhijjhena cetasÈ viharati
abhijjhÈya cittaÑ parisodheti. ByÈpÈdapadosaÑ pahÈya abyÈpannacitto
viharati sabbapÈÓabh|tahitÈnukampÊ byÈpÈdapadosÈ cittaÑ parisodheti.
ThinamiddhaÑ pahÈya vigatathinamiddho viharati ÈlokasaÒÒÊ sato
sampajÈno, thinamiddhÈ cittaÑ parisodheti. UddhaccakukkuccaÑ pahÈya
anuddhato viharati ajjhattaÑ v|pasantacitto uddhaccakukkuccÈ cittaÑ
parisodheti. VicikicchaÑ pahÈya tiÓÓavicikiccho viharati akathaÑkathÊ
kusalesu dhammesu, vicikicchÈya cittaÑ parisodheti.
459. SeyyathÈpi mÈÓava puriso iÓaÑ ÈdÈya kammante payojeyya, tassa
te kammantÈ samijjheyyuÑ, so yÈni ca porÈÓÈni iÓam|lÈni tÈni ca byantiÑ
kareyya, siyÈ cassa uttariÑ avasiÔÔhaÑ dÈrabharaÓÈya, tassa evamassa ahaÑ
kho pubbe iÓaÑ ÈdÈya kammante
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payojesiÑ, tassa me te kammantÈ samijjhiÑsu, sohaÑ yÈni ca porÈÓÈni
iÓam|lÈni tÈni ca byÈntiÑ akÈsiÑ, atthi ca me uttariÑ avasiÔÔhaÑ
dÈrabharaÓÈyÈti. So tatonidÈnaÑ labhetha pÈmojjaÑ, adhigaccheyya
somanassaÑ.
460. SeyyathÈpi mÈÓava puriso ÈbÈdhiko assa dukkhito bÈÄhagilÈno,
bhattaÒcassa nacchÈdeyya, na cassa kÈye balamattÈ, so aparena samayena
tamhÈ ÈbÈdhÈ mucceyya, bhattaÒcassa chÈdeyya, siyÈ cassa kÈye balamattÈ.
Tassa evamassa “ahaÑ kho pubbe ÈbÈdhiko ahosiÑ dukkhito bÈÄhagilÈno,
bhattaÒca me nacchÈdesi, na ca me Èsi kÈye balamattÈ. Somhi etarahi tamhÈ
ÈbÈdhÈ mutto bhattaÒca me chÈdeti, atthi ca me kÈye balamattÈ”ti. So
tatonidÈnaÑ labhetha pÈmojjaÑ, adhigaccheyya somanassaÑ.
461. SeyyathÈpi mÈÓava puriso bandhanÈgÈre baddho assa, so aparena
samayena tamhÈ bandhanÈgÈrÈ mucceyya sotthinÈ abbhayena, na cassa kiÒci
bhogÈnaÑ vayo. Tassa evamassa “ahaÑ kho pubbe bandhanÈgÈre baddho
ahosiÑ. Somhi etarahi tamhÈ bandhanÈgÈrÈ mutto sotthinÈ abbhayena, natthi
ca me kiÒci bhogÈnaÑ vayo”ti. So tatonidÈnaÑ labhetha pÈmojjaÑ,
adhigaccheyya somanassaÑ.
462. SeyyathÈpi mÈÓava puriso dÈso assa anattÈdhÊno parÈdhÊno na
yena kÈmaÑgamo, so aparena samayena tamhÈ dÈsabyÈ mucceyya,
attÈdhÊno aparÈdhÊno bhujisso yena kÈmaÑgamo. Tassa evamassa “ahaÑ
kho pubbe dÈso ahosiÑ anattÈdhÊno parÈdhÊno na yena kÈmaÑgamo. Somhi
etarahi tamhÈ dÈsabyÈ mutto attÈdhÊno aparÈdhÊno bhujisso yena
kÈmaÑgamo”ti. So tatonidÈnaÑ labhetha pÈmojjaÑ, adhigaccheyya
somanassaÑ.
463. SeyyathÈpi mÈÓava puriso sadhano sabhogo
kantÈraddhÈnamaggaÑ paÔipajjeyya dubbhikkhaÑ sappaÔibhayaÑ, so
aparena samayena taÑ kantÈraÑ nitthareyya, sotthinÈ gÈmantaÑ
anupÈpuÓeyya khemaÑ appaÔibhayaÑ. Tassa
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evamassa “ahaÑ kho pubbe sadhano sabhogo kantÈraddhÈnamaggaÑ
paÔipajjiÑ dubbhikkhaÑ sappaÔibhayaÑ. Somhi etarahi taÑ kantÈraÑ
nitthiÓÓo, sotthinÈ gÈmantaÑ anuppatto khemaÑ appaÔibhayan”ti. So
tatonidÈnaÑ labhetha pÈmojjaÑ, adhigaccheyya somanassaÑ.
464. Evameva kho mÈÓava bhikkhu yathÈ iÓaÑ yathÈ rogaÑ yathÈ
bandhanÈgÈraÑ yathÈ dÈsabyaÑ yathÈ kantÈraddhÈnamaggaÑ, evaÑ ime
paÒca nÊvaraÓe appahÊne attani samanupassati.
465. SeyyathÈpi mÈÓava yathÈ ÈÓaÓyaÑ yathÈ ÈrogyaÑ yathÈ
bandhanÈmokkhaÑ yathÈ bhujissaÑ yathÈ khemantabh|miÑ. Evameva kho
bhikkhu ime paÒca nÊvaraÓe pahÊne attani samanupassati.
466. Tassime paÒca nÊvaraÓe pahÊne attani samanupassato pÈmojjaÑ
jÈyati, pamuditassa pÊti jÈyati, pÊtimanassa kÈyo passambhati,
passaddhakÈyo sukhaÑ vedeti, sukhino cittaÑ samÈdhiyati.
467. So vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ
savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, so
imameva kÈyaÑ vivekajena pÊtisukhena abhisandeti parisandeti parip|reti
parippharati, nÈssa kiÒci sabbÈvato kÈyassa vivekajena pÊtisukhena
apphuÔaÑ hoti.
SeyyathÈpi mÈÓava dakkho nhÈpako vÈ nhÈpakantevÈsÊ vÈ kaÑsathÈle
nhÈnÊyacuÓÓÈni ÈkiritvÈ udakena paripphosakaÑ paripphosakaÑ sanneyya,
sÈyaÑ nhÈnÊyapiÓÉi snehÈnugatÈ snehaparetÈ santarabÈhirÈ phuÔÈ snehena,
na ca paggharaÓÊ. Evameva kho mÈÓava bhikkhu imameva kÈyaÑ
vivekajena pÊtisukhena abhisandeti parisandeti parip|reti parippharati, nÈssa
kiÒci sabbÈvato kÈyassa vivekajena pÊtisukhena apphuÔaÑ hoti. Yampi
mÈÓava bhikkhu vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ
savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, so
imameva kÈyaÑ vivekajena pÊtisukhena abhisandeti parisandeti parip|reti
parippharati, nÈssa kiÒci sabbÈvato
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kÈyassa vivekajena pÊtisukhena apphuÔaÑ hoti. Idampissa hoti
samÈdhismiÑ.
468. Puna caparaÑ mÈÓava bhikkhu vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ
ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ avitakkaÑ avicÈraÑ
samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, so imameva
kÈyaÑ samÈdhijena pÊtisukhena abhisandeti parisandeti parip|reti
parippharati, nÈssa kiÒci sabbÈvato kÈyassa samÈdhijena pÊtisukhena
apphuÔaÑ hoti.
SeyyathÈpi mÈÓava udakarahado gambhÊro ubbhidodako. Tassa nevassa
puratthimÈya disÈya udakassa ÈyamukhaÑ, na dakkhiÓÈya disÈya udakassa
ÈyamukhaÑ, na pacchimÈya disÈya udakassa ÈyamukhaÑ, na uttarÈya
disÈya udakassa ÈyamukhaÑ, devo ca na kÈlena kÈlaÑ sammÈ dhÈraÑ
anupaveccheyya. Atha kho tamhÈva udakarahadÈ sÊtÈ vÈridhÈrÈ ubbhijjitvÈ
tameva udakarahadaÑ sÊtena vÈrinÈ abhisandeyya parisandeyya parip|reyya
paripphareyya, nÈssa kiÒci sabbÈvato udakarahadassa sÊtena vÈrinÈ
apphuÔaÑ assa. Evameva kho mÈÓava bhikkhu -pa- yampi mÈÓava bhikkhu
vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, so
imameva kÈyaÑ samÈdhijena pÊtisukhena abhisandeti parisandeti parip|reti
parippharati, nÈssa kiÒci sabbÈvato kÈyassa samÈdhijena pÊtisukhena
apphuÔaÑ hoti. Idampissa hoti samÈdhismiÑ.
469. Puna caparaÑ mÈÓava bhikkhu pÊtiyÈ ca virÈgÈ upekkhako ca
viharati sato sampajÈno, sukhaÒca kÈyena paÔisaÑvedeti, yaÑ taÑ ariyÈ
Ècikkhanti “upekkhako satimÈ sukhavihÈrÊ”ti, tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja
viharati, so imameva kÈyaÑ nippÊtikena sukhena abhisandeti parisandeti
parip|reti parippharati, nÈssa kiÒci sabbÈvato kÈyassa nippÊtikena sukhena
apphuÔaÑ hoti.
SeyyathÈpi mÈÓava uppaliniyaÑ vÈ paduminiyaÑ vÈ puÓÉarÊkiniyaÑ vÈ
appekaccÈni uppalÈni vÈ padumÈni vÈ puÓÉarÊkÈni vÈ udake jÈtÈni udake
saÑvaÉÉhÈni udakÈnuggatÈni antonimuggaposÊni, tÈni yÈva caggÈ yÈva ca
m|lÈ sÊtena vÈrinÈ abhisannÈni parisannÈni parip|rÈni paripphuÔÈni, nÈssa
kiÒci sabbÈvataÑ uppalÈnaÑ vÈ padumÈnaÑ vÈ puÓÉarÊkÈnaÑ
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vÈ sÊtena vÈrinÈ apphuÔaÑ assa. Evameva kho mÈÓava bhikkhu -pa- yampi
mÈÓava bhikkhu pÊtiyÈ ca virÈgÈ -pa-. TatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati,
so imameva kÈyaÑ nippÊtikena sukhena abhisandeti parisandeti parip|reti
parippharati, nÈssa kiÒci sabbÈvato kÈyassa nippÊtikena sukhena apphuÔaÑ
hoti. Idampissa hoti samÈdhismiÑ.
470. Puna caparaÑ mÈÓava bhikkhu sukhassa ca pahÈnÈ dukkhassa ca
pahÈnÈ pubbeva somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ adukkhamasukhaÑ
upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, so
imameva kÈyaÑ parisuddhena cetasÈ pariyodÈtena pharitvÈ nisinno hoti,
nÈssa kiÒci sabbÈvato kÈyassa parisuddhena cetasÈ pariyodÈtena apphuÔaÑ
hoti.
SeyyathÈpi mÈÓava puriso odÈtena vatthena sasÊsaÑ pÈrupitvÈ nisinno
assa, nÈssa kiÒci sabbÈvato kÈyassa odÈtena vatthena apphuÔaÑ assa.
Evameva kho mÈÓava bhikkhu -pa- yampi mÈÓava bhikkhu sukhassa ca
pahÈnÈ dukkhassa ca pahÈnÈ pubbeva somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ
adukkhamasukhaÑ upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja
viharati, so imameva kÈyaÑ parisuddhena cetasÈ pariyodÈtena pharitvÈ
nisinno hoti, nÈssa kiÒci sabbÈvato kÈyassa parisuddhena cetasÈ
pariyodÈtena apphuÔaÑ hoti. Idampissa hoti samÈdhismiÑ.
471. AyaÑ kho so mÈÓava ariyo samÈdhikkhandho, yassa so BhagavÈ
vaÓÓavÈdÊ ahosi, yattha ca imaÑ janataÑ samÈdapesi nivesesi patiÔÔhÈpesi.
Atthi cevettha uttarikaraÓÊyanti.
AcchariyaÑ bho Œnanda, abbhutaÑ bho Œnanda, so cÈyaÑ bho Œnanda
ariyo samÈdhikkhandho paripuÓÓo, no aparipuÓÓo. EvaÑ paripuÓÓaÒcÈhaÑ
bho Œnanda ariyaÑ samÈdhikkhandhaÑ ito bahiddhÈ aÒÒesu
samaÓabrÈhmaÓesu na samanupassÈmi. EvaÑ paripuÓÓaÒca bho Œnanda
ariyaÑ samÈdhikkhandhaÑ ito bahiddhÈ aÒÒe samaÓabrÈhmaÓÈ attani
samanupasseyyuÑ, te tÈvatakeneva attamanÈ assu “alamettÈvatÈ,
katamettÈvatÈ, anuppatto no sÈmaÒÒattho, natthi no kiÒci uttarikaraÓÊyan”ti.
Atha ca pana bhavaÑ Œnando evamÈha “atthi cevettha uttarikaraÓÊyan”ti.
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472. Katamo pana so bho Œnanda ariyo paÒÒÈkkhandho, yassa bho
bhavaÑ Gotamo vaÓÓavÈdÊ ahosi, yattha ca imaÑ janataÑ samÈdapesi
nivesesi patiÔÔhÈpesÊti.
So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe vigat|pakkilese
mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte ÒÈÓadassanÈya cittaÑ abhinÊharati
abhininnÈmeti. So evaÑ pajÈnÈti “ayaÑ kho me kÈyo r|pÊ cÈtumahÈbh|tiko
mÈtÈpettikasambhavo odanakummÈs|pacayo
aniccucchÈdanaparimaddanabhedanaviddhaÑsanadhammo, idaÒca pana me
viÒÒÈÓaÑ ettha sitaÑ ettha paÔibaddhan”ti.
SeyyathÈpi mÈÓava maÓi veÄuriyo subho jÈtimÈ aÔÔhaÑso
suparikammakato accho vippasanno anÈvilo sabbÈkÈrasampanno. TatrÈssa
suttaÑ ÈvutaÑ nÊlaÑ vÈ pÊtaÑ vÈ lohitaÑ vÈ odÈtaÑ vÈ paÓÉusuttaÑ vÈ.
TamenaÑ cakkhumÈ puriso hatthe karitvÈ paccavekkheyya “ayaÑ kho maÓi
veÄuriyo subho jÈtimÈ aÔÔhaÑso suparikammakato accho vippasanno anÈvilo
sabbÈkÈrasampanno. TatridaÑ suttaÑ ÈvutaÑ nÊlaÑ vÈ pÊtaÑ vÈ lohitaÑ vÈ
odÈtaÑ vÈ paÓÉusuttaÑ vÈ”ti. Evameva kho mÈÓava bhikkhu evaÑ samÈhite
citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe vigat|pakkilese mudubh|te
kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte ÒÈÓadassanÈya cittaÑ abhinÊharati
abhininnÈmeti. So evaÑ pajÈnÈti “ayaÑ kho me kÈyo r|pÊ cÈtumahÈbh|tiko
mÈtÈpettikasambhavo odanakummÈs|pacayo
aniccucchÈdanaparimaddanabhedanaviddhaÑsanadhammo. IdaÒca pana me
viÒÒÈÓaÑ ettha sitaÑ ettha paÔibaddhan”ti. Yampi mÈÓava bhikkhu evaÑ
samÈhite citte -pa- ÈneÒjappatte ÒÈÓadassanÈya cittaÑ abhinÊharati
abhininnÈmeti. So evaÑ pajÈnÈti -pa-. Ettha paÔibaddhan”ti. Idampissa hoti
paÒÒÈya.
473. So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe
vigat|pakkilese mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte manomayaÑ
kÈyaÑ abhinimmÈnÈya cittaÑ abhinÊharati abhininnÈmeti, so imamhÈ kÈyÈ
aÒÒaÑ kÈyaÑ abhinimminÈti r|piÑ manomayaÑ sabba~gapacca~giÑ
ahÊnindriyaÑ.
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SeyyathÈpi mÈÓava puriso muÒjamhÈ ÊsikaÑ pavÈheyya. Tassa
evamassa “ayaÑ muÒjo ayaÑ ÊsikÈ, aÒÒo muÒjo aÒÒÈ ÊsikÈ, muÒjamhÈtveva
ÊsikÈ pavÈÄhÈ”ti. SeyyathÈ vÈ pana mÈÓava puriso asiÑ kosiyÈ pavÈheyya.
Tassa evamassa “ayaÑ asi ayaÑ kosi, aÒÒo asi aÒÒÈ kosi, kosiyÈtveva asi
pavÈÄho”ti. SeyyathÈ vÈ pana mÈÓava puriso ahiÑ karaÓÉÈ uddhareyya.
Tassa evamassa “ayaÑ ahi ayaÑ karaÓÉo, aÒÒo ahi aÒÒo karaÓÉo,
karaÓÉÈtveva ahi ubbhato”ti. Evameva kho mÈÓava bhikkhu -pa- yampi
mÈÓava bhikkhu evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe
vigat|pakkilese mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte manomayaÑ
kÈyaÑ abhinimmÈnÈya cittaÑ abhinÊharati abhininnÈmeti -pa-. Idampissa
hoti paÒÒÈya.
474. So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe
vigat|pakkilese mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte iddhividhÈya
cittaÑ abhinÊharati abhininnÈmeti. So anekavihitaÑ iddhividhaÑ
paccanubhoti, ekopi hutvÈ bahudhÈ hoti, bahudhÈpi hutvÈ eko hoti.
ŒvibhÈvaÑ tirobhÈvaÑ tirokuÔÔaÑ tiropÈkÈraÑ tiropabbataÑ asajjamÈno
gacchati seyyathÈpi ÈkÈse. PathaviyÈpi ummujjanimujjaÑ karoti seyyathÈpi
udake. Udakepi abhijjamÈne gacchati seyyathÈpi pathaviyaÑ. ŒkÈsepi
palla~kena kamati seyyathÈpi pakkhÊ sakuÓo. Imepi candimas|riye evaÑ
mahiddhike evaÑ mahÈnubhÈve pÈÓinÈ parÈmasati parimajjati. YÈva
brahmalokÈpi kÈyena vasaÑ vatteti.
SeyyathÈpi mÈÓava dakkho kumbhakÈro vÈ kumbhakÈrantevÈsÊ vÈ
suparikammakatÈya mattikÈya yaÒÒadeva bhÈjanavikatiÑ Èka~kheyya. TaÑ
tadeva kareyya abhinipphÈdeyya. SeyyathÈ vÈ pana mÈÓava dakkho
dantakÈro vÈ dantakÈrantevÈsÊ vÈ suparikammakatasmiÑ dantasmiÑ
yaÒÒadeva dantavikatiÑ Èka~kheyya. TaÑ tadeva kareyya abhinipphÈdeyya.
SeyyathÈ vÈ pana mÈÓava dakkho suvaÓÓakÈro vÈ suvaÓÓakÈrantevÈsÊ vÈ
suparikammakatasmiÑ suvaÓÓasmiÑ yaÒÒadeva suvaÓÓavikatiÑ
Èka~kheyya, taÑ tadeva kareyya abhinipphÈdeyya. Evameva kho mÈÓava
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bhikkhu -pa- yampi mÈÓava bhikkhu evaÑ samÈhite citte parisuddhe
pariyodÈte ana~gaÓe vigat|pakkilese mudubh|te kammaniye Ôhite
ÈneÒjappatte iddhividhÈya cittaÑ abhinÊharati abhininnÈmeti. So
anekavihitaÑ iddhividhaÑ paccanubhoti, ekopi hutvÈ bahudhÈ hoti -payÈva brahmalokÈpi kÈyena vasaÑ vatteti. Idampissa hoti paÒÒÈya.
475. So evaÑ samÈhite citte -pa- ÈneÒjappatte dibbÈya sotadhÈtuyÈ
cittaÑ abhinÊharati abhininnÈmeti. So dibbÈya sotadhÈtuyÈ visuddhÈya
atikkantamÈnusikÈya ubho sadde suÓÈti dibbe ca mÈnuse ca ye d|re santike
ca. SeyyathÈpi mÈÓava puriso addhÈnamaggappaÔipanno, so suÓeyya
bherisaddaÑpi mudi~gasaddaÑpi sa~khapaÓavadindimasaddaÑpi. Tassa
evamassa bherisaddo itipi mudi~gasaddo itipi sa~khapaÓavadindimasaddo
itipi1. Evameva kho mÈÓava bhikkhu -pa- yampi mÈÓava bhikkhu evaÑ
samÈhite citte -pa- ÈneÒjappatte dibbÈya sotadhÈtuyÈ cittaÑ abhinÊharati
abhininnÈmeti, so dibbÈya sotadhÈtuyÈ visuddhÈya atikkantamÈnusikÈya
ubho sadde suÓÈti dibbe ca mÈnuse ca ye d|re santike ca. Idampissa hoti
paÒÒÈya.
476. So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe
vigat|pakkilese mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte cetopariyaÒÈÓaya
cittaÑ abhinÊharati abhininnÈmeti. So parasattÈnaÑ parapuggalÈnaÑ cetasÈ
ceto paricca pajÈnÈti, sarÈgaÑ vÈ cittaÑ sarÈgaÑ cittanti pajÈnÈti, vÊtarÈgaÑ
vÈ cittaÑ vÊtarÈgaÑ cittanti pajÈnÈti, sadosaÑ vÈ cittaÑ sadosaÑ cittanti
pajÈnÈti, vÊtadosaÑ vÈ cittaÑ vÊtadosaÑ cittanti pajÈnÈti, samohaÑ vÈ
cittaÑ samohaÑ cittanti pajÈnÈti, vÊtamohaÑ vÈ cittaÑ vÊtamohaÑ cittanti
pajÈnÈti, saÑkhittaÑ vÈ cittaÑ saÑkhittaÑ cittanti pajÈnÈti, vikkhittaÑ vÈ
cittaÑ vikkhittaÑ cittanti pajÈnÈti, mahaggataÑ vÈ cittaÑ mahaggataÑ
cittanti pajÈnÈti, amahaggataÑ vÈ cittaÑ amahaggataÑ cittanti pajÈnÈti, sauttaraÑ vÈ cittaÑ sa-uttaraÑ cittanti pajÈnÈti, anuttaraÑ vÈ cittaÑ anuttaraÑ
cittanti pajÈnÈti, samÈhitaÑ vÈ cittaÑ samÈhitaÑ cittanti pajÈnÈti,
asamÈhitaÑ vÈ cittaÑ asamÈhitaÑ cittanti pajÈnÈti,
______________________________________________________________
1. ItipÊti (Ka)
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vimuttaÑ vÈ cittaÑ vimuttaÑ cittanti pajÈnÈti, avimuttaÑ vÈ cittaÑ
avimuttaÑ cittanti pajÈnÈti.
SeyyathÈpi mÈÓava itthÊ vÈ puriso vÈ daharo yuvÈ maÓÉanajÈtiko ÈdÈse
vÈ parisuddhe pariyodÈte acche vÈ udakapatte sakaÑ mukhanimittaÑ
paccavekkhamÈno sakaÓikaÑ vÈ sakaÓikanti jÈneyya, akaÓikaÑ vÈ
akaÓikanti jÈneyya. Evameva kho mÈÓava bhikkhu -pa- yampi mÈÓava
bhikkhu evaÑ samÈhite -pa- ÈneÒjappatte cetopariyaÒÈÓÈya cittaÑ
abhinÊharati abhininnÈmeti. So parasattÈnaÑ parapuggalÈnaÑ cetasÈ ceto
paricca pajÈnÈti, sarÈgaÑ vÈ cittaÑ sarÈgaÑ cittanti pajÈnÈti -pa- avimuttaÑ
vÈ cittaÑ avimuttaÑ cittanti pajÈnÈti. Idampissa hoti paÒÒÈya.
477. So evaÑ samÈhite citte -pa- ÈneÒjappatte
pubbenivÈsÈnussatiÒÈÓÈya cittaÑ abhinÊharati abhininnÈmeti. So
anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati. SeyyathidaÑ, ekaÑpi jÈtiÑ dvepi
jÈtiyo tissopi jÈtiyo catassopi jÈtiyo paÒcapi jÈtiyo dasapi jÈtiyo vÊsaÑpi
jÈtiyo tiÑsaÑpi jÈtiyo cattÈlÊsaÑpi jÈtiyo paÒÒÈsaÑpi jÈtiyo jÈtisataÑpi
jÈtisahassaÑpi jÈtisatasahassaÑpi anekepi saÑvaÔÔakappe anekepi
vivaÔÔakappe anekepi saÑvaÔÔavivaÔÔakappe, amutrÈsiÑ evaÑnÈmo
evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ
evamÈyupariyanto, so tato cuto amutra udapÈdiÑ, tatrÈpÈsiÑ evaÑnÈmo
evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ
evamÈyupariyanto, so tato cuto idh|papannoti. Iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ
anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati.
SeyyathÈpi mÈÓava puriso sakamhÈ gÈmÈ aÒÒaÑ gÈmaÑ gaccheyya,
tamhÈpi gÈmÈ aÒÒaÑ gÈmaÑ gaccheyya, so tamhÈ gÈmÈ sakaÑyeva gÈmaÑ
paccÈgaccheyya. Tassa evamassa ahaÑ kho sakamhÈ gÈmÈ amuÑ gÈmaÑ
agacchiÑ, tatra evaÑ aÔÔhÈsiÑ evaÑ nisÊdiÑ evaÑ abhÈsiÑ evaÑ tuÓhÊ
ahosiÑ, so tamhÈpi gÈmÈ amuÑ gÈmaÑ gacchiÑ, tatrÈpi evaÑ aÔÔhÈsiÑ
evaÑ nisÊdiÑ evaÑ abhÈsiÑ evaÑ tuÓhÊ ahosiÑ. Somhi tamhÈ gÈmÈ
sakaÑyeva gÈmaÑ paccÈgatoti. Evameva kho mÈÓava bhikkhu -pa- yampi
mÈÓava bhikkhu
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evaÑ samÈhite citte -pa- ÈneÒjappatte pubbenivÈsÈnussatiÒÈÓÈya cittaÑ
abhinÊharati abhininnÈmeti. So anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati.
SeyyathidaÑ, ekaÑpi jÈtiÑ -pa-. Iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ anekavihitaÑ
pubbenivÈsaÑ anussarati. Idampissa hoti paÒÒÈya.
478. So evaÑ samÈhite citte -pa- ÈneÒjappatte sattÈnaÑ
cut|papÈtaÒÈÓÈya cittaÑ abhinÊharati abhininnÈmeti. So dibbena cakkhunÈ
visuddhena atikkantamÈnusakena satte passati cavamÈne upapajjamÈne hÊne
paÓÊte suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate, yathÈkamm|page satte pajÈnÈti
“ime vata bhonto sattÈ kÈyaduccaritena samannÈgatÈ vacÊduccaritena
samannÈgatÈ manoduccaritena samannÈgatÈ ariyÈnaÑ upavÈdakÈ
micchÈdiÔÔhikÈ miccÈdiÔÔhikammasamÈdÈnÈ, 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.
SeyyathÈpi mÈÓava majjhesi~ghÈÔake pÈsÈdo, tattha cakkhumÈ puriso
Ôhito passeyya manusse gehaÑ pavisantepi nikkhamantepi rathikÈyapi
vÊthiÑ saÒcarante majjhesi~ghÈÔake nisinnepi, tassa evamassa “ete manussÈ
gehaÑ pavisanti, ete nikkhamanti, ete rathikÈya vÊthiÑ saÒcaranti, ete
majjhesi~ghÈÔake nisinnÈ”ti. Evameva kho mÈÓava bhikkhu -pa- yampi
mÈÓava bhikkhu evaÑ samÈhite citte -pa- ÈneÒjappatte sattÈnaÑ
cut|papÈtaÒÈÓÈya cittaÑ abhinÊharati abhininnÈmeti. So dibbena cakkhunÈ
visuddhena atikkantamÈnusakena satte passati cavamÈne upapajjamÈne hÊne
paÓÊte suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate, yathÈkamm|page satte pajÈnÈti.
Idampissa hoti paÒÒÈya.
479. So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe
vigat|pakkilese mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte ÈsavÈnaÑ
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khayaÒÈÓÈya cittaÑ abhinÊharati abhininnÈmeti. So idaÑ dukkhanti
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ dukkhasamudayoti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ
dukkhanirodhoti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ
paÔipadÈti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ime ÈsavÈti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ
Èsavasamudayoti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ Èsavanirodhoti yathÈbh|taÑ
pajÈnÈti, ayaÑ ÈsavanirodhagÈminÊ paÔipadÈti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Tassa
evaÑ jÈnato evaÑ passato kÈmÈsavÈpi cittaÑ vimuccati, bhavÈsavÈpi cittaÑ
vimuccati, avijjÈsavÈpi cittaÑ vimuccati, vimuttasmiÑ vimuttamiti ÒÈÓaÑ
hoti, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ
itthattÈyÈ”ti pajÈnÈti.
SeyyathÈpi mÈÓava pabbatasa~khepe udakarahado accho vippasanno
anÈvilo, tattha cakkhumÈ puriso tÊre Ôhito passeyya
sippikasambukampisakkharakathalampi macchagumbampi carantampi
tiÔÔhantampi. Tassa evamassa “ayaÑ kho udakarahado accho vippasanno
anÈvilo, tatrime sippikasambukÈpi sakkharakathalÈpi macchagumbÈpi
carantipi tiÔÔhantipÊ”ti. Evameva kho mÈÓava bhikkhu -pa- yampi mÈÓava
bhikkhu evaÑ samÈhite citte -pa- ÈneÒjappatte ÈsavÈnaÑ khayaÒÈÓÈya
cittaÑ abhinÊharati abhininnÈmeti. So idaÑ dukkhanti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti
-pa- ÈsavanirodhagÈminÊ paÔipadÈti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Tassa evaÑ jÈnato
evaÑ passato kÈmÈsavÈpi cittaÑ vimuccati, bhavÈsavÈpi cittaÑ vimuccati,
avijjÈsavÈpi cittaÑ vimuccati, vimuttasmiÑ vimuttamiti ÒÈÓaÑ hoti, “khÊÓÈ
jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti
pajÈnÈti. Idampissa hoti paÒÒÈya.
480. AyaÑ kho so mÈÓava ariyo paÒÒÈkkhandho, yassa so BhagavÈ
vaÓÓavÈdÊ ahosi, yattha ca imaÑ janataÑ samÈdapesi nivesesi patiÔÔhÈpesi.
Natthi cevettha uttarikaraÓÊyanti. AcchariyaÑ bho Œnanda, abbhutaÑ bho
Œnanda, so cÈyaÑ bho Œnanda ariyo paÒÒÈkkhandho paripuÓÓo, no
aparipuÓÓo. EvaÑ paripuÓÓaÒcÈhaÑ bho Œnanda ariyaÑ paÒÒÈkkhandhaÑ
ito bahiddhÈ aÒÒesu samaÓabrÈhmaÓesu na samanupassÈmi,
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natthi cevettha1 uttarikaraÓÊyaÑ2. 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.

SubhasuttaÑ niÔÔhitaÑ dasamaÑ.

______________________________________________________________
1. Na samanupassÈmi -pa- natthi no kiÒci (SyÈ, Ka)
2. UttariÑ karaÓÊyanti (SÊ, SyÈ, I) uttarikaraÓÊyanti (Ka)

11. KevaÔÔasutta
KevaÔÔagahapatiputtavatthu
481. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ NÈÄandÈyaÑ viharati
PÈvÈrikambavane. Atha kho KevaÔÔo gahapatiputto yena BhagavÈ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi,
ekamantaÑ nisinno kho KevaÔÔo gahapatiputto BhagavantaÑ etadavoca
“ayaÑ bhante NÈÄandÈ iddhÈ ceva phÊtÈ ca bahujanÈ ÈkiÓÓamanussÈ
Bhagavati abhippasannÈ, sÈdhu bhante BhagavÈ ekaÑ bhikkhuÑ samÈdisatu,
yo uttarimanussadhammÈ iddhipÈÔihÈriyaÑ karissati, evÈyaÑ NÈÄandÈ
bhiyyoso mattÈya Bhagavati abhippasÊdissatÊ”ti. EvaÑ vutte BhagavÈ
KevaÔÔaÑ gahapatiputtaÑ etadavoca “na kho ahaÑ KevaÔÔa bhikkh|naÑ
evaÑ dhammaÑ desemi, etha tumhe bhikkhave gihÊnaÑ odÈtavasanÈnaÑ
uttarimanussadhammÈ iddhipÈÔihÈriyaÑ karothÈ”ti.
482. Dutiyampi kho KevaÔÔo gahapatiputto BhagavantaÑ etadavoca
“nÈhaÑ bhante BhagavantaÑ dhaÑsemi, api ca evaÑ vadÈmi, ayaÑ bhante
NÈÄandÈ iddhÈ ceva phÊtÈ ca bahujanÈ ÈkiÓÓamanussÈ Bhagavati
abhippasannÈ, sÈdhu bhante BhagavÈ ekaÑ bhikkhuÑ samÈdisatu, yo
uttarimanussadhammÈ iddhipÈÔihÈriyaÑ karissati, evÈyaÑ NÈÄandÈ bhiyyoso
mattÈya Bhagavati abhippasÊdissatÊ”ti. Dutiyampi kho BhagavÈ KevaÔÔaÑ
gahapatiputtaÑ etadavoca “na kho ahaÑ KevaÔÔa bhikkh|naÑ evaÑ
dhammaÑ desemi, etha tumhe bhikkhave gihÊnaÑ odÈtavasanÈnaÑ
uttarimanussadhammÈ iddhipÈÔihÈriyaÑ karothÈ”ti.
Tatiyampi kho KevaÔÔo gahapatiputto BhagavantaÑ etadavoca “nÈhaÑ
bhante BhagavantaÑ dhaÑsemi, api ca evaÑ vadÈmi, ayaÑ bhante NÈÄandÈ
iddhÈ ceva phÊtÈ ca bahujanÈ ÈkiÓÓamanussÈ Bhagavati abhippasannÈ, sÈdhu
bhante BhagavÈ ekaÑ bhikkhuÑ samÈdisatu, yo uttarimanussadhammÈ
iddhipÈÔihÈriyaÑ karissati. EvÈyaÑ NÈÄandÈ bhiyyoso mattÈya Bhagavati
abhippasÊdissatÊ”ti.
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IddhipÈÔihÈriya

483. TÊÓi kho imÈni KevaÔÔa pÈÔihÈriyÈni mayÈ sayaÑ abhiÒÒÈ
sacchikatvÈ paveditÈni. KatamÈni tÊÓi, iddhipÈÔihÈriyaÑ,
ÈdesanÈpÈÔihÈriyaÑ, anusÈsanÊpÈÔihÈriyaÑ.
484. KatamaÒca KevaÔÔa iddhipÈÔihÈriyaÑ. Idha KevaÔÔa bhikkhu
anekavihitaÑ iddhividhaÑ paccanubhoti, ekopi hutvÈ bahudhÈ hoti,
bahudhÈpi hutvÈ eko hoti, ÈvibhÈvaÑ tirobhÈvaÑ tirokuÔÔaÑ tiropÈkÈraÑ
tiropabbataÑ asajjamÈno gacchati seyyathÈpi ÈkÈse, pathaviyÈpi
ummujjanimujjaÑ karoti seyyathÈpi udake, udakepi abhijjamÈne gacchati
seyyathÈpi pathaviyaÑ, ÈkÈsepi palla~kena kamati seyyathÈpi pakkhÊ
sakuÓo, imepi candimas|riye evaÑ mahiddhike evaÑ mahÈnubhÈve pÈÓinÈ
parÈmasati parimajjati, yÈva brahmalokÈpi kÈyena vasaÑ vatteti.
TamenaÑ aÒÒataro saddho pasanno passati taÑ bhikkhuÑ anekavihitaÑ
iddhividhaÑ paccanubhontaÑ ekopi hutvÈ bahudhÈ hontaÑ, bahudhÈpi
hutvÈ eko hontaÑ, ÈvibhÈvaÑ tirobhÈvaÑ tirokuÔÔaÑ tiropÈkÈraÑ
tiropabbataÑ asajjamÈnaÑ gacchantaÑ seyyathÈpi ÈkÈse, pathaviyÈpi
ummujjanimujjaÑ karontaÑ seyyathÈpi udake, udakepi abhijjamÈne
gacchantaÑ seyyathÈpi pathaviyaÑ, ÈkÈsepi palla~kena kamantaÑ
seyyathÈpi pakkhÊ sakuÓo, imepi candimas|riye evaÑ mahiddhike evaÑ
mahÈnubhÈve pÈÓinÈ parÈmasantaÑ parimajjantaÑ yÈva brahmalokÈpi
kÈyena vasaÑ vattentaÑ.
TamenaÑ so saddho pasanno aÒÒatarassa assaddhassa appasannassa
Èroceti “acchariyaÑ vata bho abbhutaÑ vata bho samaÓassa mahiddhikatÈ
mahÈnubhÈvatÈ, amÈhaÑ bhikkhuÑ addasaÑ anekavihitaÑ iddhividhaÑ
paccanubhontaÑ, ekopi hutvÈ bahudhÈ hontaÑ, bahudhÈpi hutvÈ eko
hontaÑ -pa- yÈva brahmalokÈpi kÈyena vasaÑ vattentan”ti.
TamenaÑ so assaddho appasanno taÑ saddhaÑ pasannaÑ evaÑ
vadeyya “atthi kho bho gandhÈrÊ nÈma vijjÈ, tÈya so bhikkhu anekavihitaÑ
iddhividhaÑ paccanubhoti, ekopi hutvÈ bahudhÈ hoti, bahudhÈpi hutvÈ eko
hoti -pa- yÈva brahmalokÈpi kÈyena vasaÑ vattetÊ”ti.
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TaÑ kiÑ maÒÒasi KevaÔÔa api nu so assaddho appasanno taÑ saddhaÑ
pasannaÑ evaÑ vadeyyÈti. Vadeyya bhanteti. ImaÑ kho ahaÑ KevaÔÔa
iddhipÈÔihÈriye ÈdÊnavaÑ sampassamÈno iddhipÈÔihÈriyena aÔÔÊyÈmi
harÈyÈmi jigucchÈmi.
ŒdesanÈpÈÔihÈriya
485. KatamaÒca KevaÔÔa ÈdesanÈpÈÔihÈriyaÑ. Idha KevaÔÔa bhikkhu
parasattÈnaÑ parapuggalÈnaÑ cittaÑpi Èdisati, cetasikaÑpi Èdisati,
vitakkitaÑpi Èdisati, vicÈritaÑpi Èdisati “evaÑpi te mano, itthaÑpi te mano,
itipi te cittan”ti.
TamenaÑ aÒÒataro saddho pasanno passati taÑ bhikkhuÑ parasattÈnaÑ
parapuggalÈnaÑ cittaÑpi ÈdisantaÑ cetasikaÑpi ÈdisantaÑ vitakkitaÑpi
ÈdisantaÑ vicÈritaÑpi ÈdisantaÑ “evaÑpi te mano, itthaÑpi te mano, itipi te
cittan”ti, tamenaÑ so saddho pasanno aÒÒatarassa assaddhassa appasannassa
Èroceti–acchariyaÑ vata bho abbhutaÑ vata bho samaÓassa mahiddhikatÈ
mahÈnubhÈvatÈ, amÈhaÑ bhikkhuÑ addasaÑ parasattÈnaÑ parapuggalÈnaÑ
cittaÑpi ÈdisantaÑ cetasikaÑpi ÈdisantaÑ vitakkitaÑpi ÈdisantaÑ
vicÈritaÑpi ÈdisantaÑ “evaÑpi te mano, itthaÑpi te mano, itipi te cittan”ti.
TamenaÑ so assaddho appasanno taÑ saddhaÑ pasannaÑ evaÑ
vadeyya “atthi kho bho maÓikÈ nÈma vijjÈ, tÈya so bhikkhu parasattÈnaÑ
parapuggalÈnaÑ cittaÑpi Èdisati, cetasikaÑpi Èdisati, vitakkitaÑpi Èdisati,
vicÈritaÑpi Èdisati “evaÑpi te mano, itthaÑpi te mano, itipi te cittan”ti.
TaÑ kiÑmaÒÒasi KevaÔÔa, api nu so assaddho appasanno taÑ saddhaÑ
pasannaÑ evaÑ vadeyyÈti. Vadeyya bhanteti. ImaÑ kho ahaÑ KevaÔÔa
ÈdesanÈpÈÔihÈriye ÈdÊnavaÑ sampassamÈno ÈdesanÈpÈÔihÈriyena aÔÔÊyÈmi
harÈyÈmi jigucchÈmi.
AnusÈsanÊpÈÔihÈriya
486. KatamaÒca KevaÔÔa anusÈsanÊpÈÔihÈriyaÑ. Idha KevaÔÔa bhikkhu
evamanusÈsati “evaÑ vitakketha, mÈ evaÑ vitakkayittha, evaÑ
manasikarotha
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mÈ evaÑ manasÈkattha, idaÑ pajahatha, idaÑ upasampajja viharathÈ”ti.
IdaÑ vuccati KevaÔÔa anusÈsanÊpÈÔihÈriyaÑ.
Puna caparaÑ KevaÔÔa idha TathÈgato loke uppajjati ArahaÑ
SammÈsambuddho -pa-. (YathÈ SÈmaÒÒaphale, evaÑ vitthÈretabbaÑ.) EvaÑ
kho KevaÔÔa bhikkhu sÊlasampanno hoti -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja
viharati. IdaÑpi vuccati KevaÔÔa anusÈsanÊpÈÔihÈriyaÑ.
-pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ. TatiyaÑ jhÈnaÑ. CatutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja
viharati. IdaÑpi vuccati KevaÔÔa anusÈsanÊpÈÔihÈriyaÑ. ©ÈÓadassÈnÈya
cittaÑ abhinÊharati abhininnÈmeti -pa-. IdaÑpi vuccati KevaÔÔa
anusÈsanÊpÈÔihÈriyaÑ. NÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈti -pa-. IdaÑpi vuccati
KevaÔÔa anusÈsanÊpÈÔihÈriyaÑ.
ImÈni kho KevaÔÔa tÊÓi pÈÔihÈriyÈni mayÈ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ
paveditÈni.
Bh|tanirodhesakabhikkhuvatthu
487. Bh|tapubbaÑ KevaÔÔa imasmiÑyeva bhikkhusaÑghe aÒÒatarassa
bhikkhuno evaÑ cetaso parivitakko udapÈdi “kattha nu kho ime cattÈro
mahÈbh|tÈ aparisesÈ nirujjhanti, seyyathidaÑ, pathavÊdhÈtu ÈpodhÈtu
tejodhÈtu vÈyodhÈt|”ti.
488. Atha kho so KevaÔÔa bhikkhu tathÈr|paÑ samÈdiÑ samÈpajji,
yathÈsamehite citte devayÈniyo maggo pÈturahosi. Atha kho so KevaÔÔa
bhikkhu yena CÈtumahÈrÈjikÈ devÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ
CÈtumahÈrÈjike deve etadavoca “kattha nu kho Èvuso ime cattÈro
mahÈbh|tÈ aparisesÈ nirujjhanti, seyyathidaÑ, pathavÊdhÈtu ÈpodhÈtu
tejodhÈtu vÈyodhÈt|”ti.
EvaÑ vutte KevaÔÔa CÈtumahÈrÈjikÈ devÈ taÑ bhikkhuÑ etadavocuÑ
“mayaÑpi kho bhikkhu na jÈnÈma, yatthime cattÈro mahÈbh|tÈ aparisesÈ
nirujjhanti, seyyathidaÑ, pathavÊdhÈtu ÈpodhÈtu tejodhÈtu vÈyodhÈt|ti1.
Atthi kho1 bhikkhu cattÈro mahÈrÈjÈno amhehi
______________________________________________________________
1. VÈyodhÈtu. Atthi kho (I, evamuparipi)
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abhikkantatarÈ ca paÓÊtatarÈ ca, te kho etaÑ jÈneyyuÑ, yatthime cattÈro
mahÈbh|tÈ aparisesÈ nirujjhanti, seyyathidaÑ, pathavÊdhÈtu ÈpodhÈtu
tejodhÈtu vÈyodhÈt|”ti.
489. Atha kho so KevaÔÔa bhikkhu yena cattÈro mahÈrÈjÈno
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ cattÈro mahÈrÈje etadavoca “kattha nu kho
Èvuso ime cattÈro mahÈbh|tÈ aparisesÈ nirujjhanti, seyyathidaÑ,
pathavÊdhÈtu ÈpodhÈtu tejodhÈtu vÈyodhÈt|”ti. EvaÑ vutte KevaÔÔa cattÈro
mahÈrÈjÈno taÑ bhikkhuÑ etadavocuÑ “mayaÑpi kho bhikkhu na jÈnÈma,
yatthime cattÈro mahÈbh|tÈ aparisesÈ nirujjhanti, seyyathidaÑ, pathavÊdhÈtu
ÈpodhÈtu tejodhÈtu vÈyodhÈt|ti. Atthi kho bhikkhu TÈvatiÑsÈ nÈma devÈ
amhehi abhikkantatarÈ ca paÓÊtatarÈ ca, te kho etaÑ jÈneyyuÑ, yatthime
cattÈro mahÈbh|tÈ aparisesÈ nirujjhanti, seyyathidaÑ, pathavÊdhÈtu
ÈpodhÈtu tejodhÈtu vÈyodhÈt|”ti.
490. Atha kho so KevaÔÔa bhikkhu yena TÈvatiÑsÈ devÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ TÈvatiÑse deve etadavoca “kattha nu kho Èvuso ime cattÈro
mahÈbh|tÈ aparisesÈ nirujjhanti, seyyathidaÑ, pathavÊdhÈtu ÈpodhÈtu
tejodhÈtu vÈyodhÈt|”ti. EvaÑ vutte KevaÔÔa TÈvatiÑsÈ devÈ taÑ bhikkhuÑ
etadavocuÑ “mayaÑpi kho bhikkhu na jÈnÈma, yatthime cattÈro mahÈbh|tÈ
aparisesÈ nirujjhanti, seyyathidaÑ, pathavÊdhÈtu ÈpodhÈtu tejodhÈtu
vÈyodhÈt|ti. Atthi kho bhikkhu Sakko nÈma DevÈnamindo amhehi
abhikkantataro ca paÓÊtataro ca, so kho etaÑ jÈneyya, yatthime cattÈro
mahÈbh|tÈ aparisesÈ nirujjhanti, seyyathidaÑ, pathavÊdhÈtu ÈpodhÈtu
tejodhÈtu vÈyodhÈt|”ti.
491. Atha kho so KevaÔÔa bhikkhu yena Sakko DevÈnamindo
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ SakkaÑ DevÈnamindaÑ etadavoca “kattha
nu kho Èvuso ime cattÈro mahÈbh|tÈ aparisesÈ nirujjhanti, seyyathidaÑ,
pathavÊdhÈtu ÈpodhÈtu tejodhÈtu vÈyodhÈt|”ti. EvaÑ vutte KevaÔÔa Sakko
DevÈnamindo taÑ bhikkhuÑ etadavoca “ahaÑpi kho bhikkhu
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na jÈnÈmi, yatthime cattÈro mahÈbh|tÈ aparisesÈ nirujjhanti, seyyathidaÑ,
pathavÊdhÈtu ÈpodhÈtu tejodhÈtu vÈyodhÈt|ti. Atthi kho bhikkhu YÈmÈ
nÈma devÈ -pa-. SuyÈmo nÈma devaputto. TusitÈ nÈma devÈ. Santussito
nÈma devaputto. NimmÈnaratÊ nÈma devÈ. Sunimmito nÈma devaputto.
ParanimmitavasavattÊ nÈma devÈ. VasavattÊ nÈma devaputto amhehi
abhikkantataro ca paÓÊtataro ca, so kho etaÑ jÈneyya, yatthime cattÈro
mahÈbh|tÈ aparisesÈ nirujjhanti, seyyathidaÑ, pathavÊdhÈtu ÈpodhÈtu
tejodhÈtu vÈyodhÈt|”ti.
492. Atha kho so KevaÔÔa bhikkhu yena VasavattÊ devaputto
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ VasavattiÑ devaputtaÑ etadavoca “kattha nu
kho Èvuso ime cattÈro mahÈbh|tÈ aparisesÈ nirujjhanti, seyyathidaÑ,
pathavÊdhÈtu ÈpodhÈtu tejodhÈtu vÈyodhÈt|”ti. EvaÑ vutte KevaÔÔa
VasavattÊ devaputto taÑ bhikkhuÑ etadavoca “ahaÑpi kho bhikkhu na
jÈnÈmi, yatthime cattÈro mahÈbh|tÈ aparisesÈ nirujjhanti, seyyathidaÑ,
pathavÊdhÈtu ÈpodhÈtu tejodhÈtu vÈyodhÈt|ti. Atthi kho bhikkhu
brahmakÈyikÈ nÈma devÈ amhehi abhikkantatarÈ ca paÓÊtatarÈ ca, te kho
etaÑ jÈneyyuÑ, yatthime cattÈro mahÈbh|tÈ aparisesÈ nirujjhanti,
seyyathidaÑ, pathavÊdhÈtu ÈpodhÈtu tejodhÈtu vÈyodhÈt|”ti.
493. Atha kho so KevaÔÔa bhikkhu tathÈr|paÑ samÈdhiÑ samÈpajji,
yathÈsamÈhite citte brahmayÈniyo maggo pÈturahosi. Atha kho so KevaÔÔa
bhikkhu yena brahmakÈyikÈ devÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ
brahmakÈyike deve etadavoca “kattha nu kho Èvuso ime cattÈro mahÈbh|tÈ
aparisesÈ nirujjhanti, seyyathidaÑ, pathavÊdhÈtu ÈpodhÈtu tejodhÈtu
vÈyodhÈt|”ti. EvaÑ vutte KevaÔÔa brahmakÈyikÈ devÈ taÑ bhikkhuÑ
etadavocuÑ “mayaÑpi kho bhikkhu na jÈnÈma, yatthime cattÈro mahÈbh|tÈ
aparisesÈ nirujjhanti, seyyathidaÑ, pathavÊdhÈtu ÈpodhÈtu tejodhÈtu
vÈyodhÈt|ti. Atthi kho bhikkhu brahmÈ mahÈbrahmÈ abhibh| anabhibh|to
aÒÒadatthudaso vasavattÊ

11. KevaÔÔasutta

211

issaro kattÈ nimmÈtÈ seÔÔho sajitÈ vasÊ pitÈ bh|tabhabyÈnaÑ amhehi
abhikkantataro ca paÓÊtataro ca, so kho etaÑ jÈneyya, yatthime cattÈro
mahÈbh|tÈ aparisesÈ nirujjhanti, seyyathidaÑ, pathavÊdhÈtu ÈpodhÈtu
tejodhÈtu vÈyodhÈt|”ti.
KahaÑ panÈvuso etarahi so mahÈbrahmÈti. MayaÑpi kho bhikkhu na
jÈnÈma, yattha vÈ brahmÈ yena vÈ brahmÈ yahiÑ vÈ brahmÈ, api ca bhikkhu
yathÈ nimittÈ dissanti, Èloko saÒjÈyati, obhÈso pÈtubhavati, brahmÈ
pÈtubhavissati, brahmuno hetaÑ pubbanimittaÑ pÈtubhÈvÈya, yadidaÑ
Èloko saÒjÈyati, obhÈso pÈtubhavatÊti. Atha kho so KevaÔÔa mahÈbrahmÈ
nacirasseva pÈturahosi.
494. Atha kho so KevaÔÔa bhikkhu yena so mahÈbrahmÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ taÑ mahÈbrahmÈnaÑ etadavoca “kattha nu kho Èvuso ime
cattÈro mahÈbh|tÈ aparisesÈ nirujjhanti, seyyathidaÑ, pathavÊdhÈtu
ÈpodhÈtu tejodhÈtu vÈyodhÈt|”ti. EvaÑ vutte KevaÔÔa so mahÈbrahmÈ taÑ
bhikkhuÑ etadavoca “ahamasmi bhikkhu brahmÈ mahÈbrahmÈ abhibh|
anabhibh|to aÒÒadatthudaso vasavattÊ issaro kattÈ nimmÈtÈ seÔÔho sajitÈ vasÊ
pitÈ bh|tabhabyÈnan”ti.
Dutiyampi kho so KevaÔÔa bhikkhu taÑ mahÈbrahmÈnaÑ etadavoca–
na khohaÑ taÑ Èvuso evaÑ pucchÈmi “tvamasi brahmÈ mahÈbrahmÈ
abhibh| anabhibh|to aÒÒadatthudaso vasavattÊ issaro kattÈ nimmÈtÈ seÔÔho
sajitÈ vasÊ pitÈ bh|tabhabyÈnan”ti. EvaÒca kho ahaÑ taÑ Èvuso pucchÈmi
“kattha nu kho Èvuso ime cattÈro mahÈbh|tÈ aparisesÈ nirujjhanti,
seyyathidaÑ, pathavÊdhÈtu ÈpodhÈtu tejodhÈtu vÈyodhÈt|”ti.
Dutiyampi kho so KevaÔÔa mahÈbrahmÈ taÑ bhikkhuÑ etadavoca
“ahamasmi bhikkhu brahmÈ mahÈbrahmÈ abhibh| anabhibh|to
aÒÒadatthudaso vasavattÊ issaro kattÈ nimmÈtÈ seÔÔho sajitÈ vasÊ pitÈ
bh|tabhabyÈnan”ti. Tatiyampi kho so KevaÔÔa bhikkhu taÑ mahÈbrahmÈnaÑ
etadavoca–na khohaÑ taÑ Èvuso evaÑ pucchÈmi “tvamasi brahmÈ
mahÈbrahmÈ
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abhibh| anabhibh|to aÒÒadatthudaso vasavattÊ issaro kattÈ nimmÈtÈ seÔÔho
sajitÈ vasÊ pitÈ bh|tabhabyÈnan”ti. EvaÒca kho ahaÑ taÑ Èvuso pucchÈmi
“kattha nu kho Èvuso ime cattÈro mahÈbh|tÈ aparisesÈ nirujjhanti,
seyyathidaÑ, pathavÊdhÈtu ÈpodhÈtu tejodhÈtu vÈyodhÈt|”ti.
495. Atha kho so KevaÔÔa mahÈbrahmÈ taÑ bhikkhuÑ bÈhÈyaÑ gahetvÈ
ekamantaÑ apanetvÈ taÑ bhikkhuÑ etadavoca “ime kho maÑ bhikkhu
brahmakÈyikÈ devÈ evaÑ jÈnanti ‘natthi kiÒci brahmuno aÒÒÈtaÑ, natthi
kiÒci brahmuno adiÔÔhaÑ, natthi kiÒci brahmuno aviditaÑ natthi kiÒci
brahmuno asacchikatan’ti. TasmÈhaÑ tesaÑ sammukhÈ na byÈkÈsiÑ.
AhaÑpi kho bhikkhu na jÈnÈmi, yatthime cattÈro mahÈbh|tÈ aparisesÈ
nirujjhanti, seyyathidaÑ, pathavÊdhÈtu ÈpodhÈtu tejodhÈtu vÈyodhÈt|ti.
TasmÈtiha bhikkhu tuyhevetaÑ dukkaÔaÑ, tuyhevetaÑ aparaddhaÑ, yaÑ
tvaÑ taÑ BhagavantaÑ atidhÈvitvÈ bahiddhÈ pariyeÔÔhiÑ Èpajjasi imassa
paÒhassa veyyÈkaraÓÈya. Gaccha tvaÑ bhikkhu tameva BhagavantaÑ
upasa~kamitvÈ imaÑ paÒhaÑ puccha, yathÈ ca te BhagavÈ byÈkaroti, tathÈ
naÑ dhÈreyyÈsÊ”ti.
496. Atha kho so KevaÔÔa bhikkhu seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso
samiÒjitaÑ vÈ bÈhaÑ pasÈreyya, pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya. Evameva
brahmaloke antarahito mama purato pÈturahosi. Atha kho so KevaÔÔa
bhikkhu maÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho
KevaÔÔa so bhikkhu maÑ etadavoca “kattha nu kho bhante ime cattÈro
mahÈbh|tÈ aparisesÈ nirujjhanti, seyyathidaÑ, pathavÊdhÈtu ÈpodhÈtu
tejodhÈtu vÈyodhÈt|”ti.
TÊradassisakuÓupamÈ
497. EvaÑ vutte ahaÑ KevaÔÔa taÑ bhikkhuÑ etadavocaÑ–
bh|tapubbaÑ bhikkhu sÈmuddikÈ vÈÓijÈ tÊradassiÑ sakuÓaÑ gahetvÈ nÈvÈya
samuddaÑ ajjhogÈhanti. Te atÊradakkhiniyÈ nÈvÈya tÊradassiÑ sakuÓaÑ
muÒcanti, so gacchateva puratthimaÑ disaÑ, gacchati dakkhiÓaÑ disaÑ,
gacchati pacchimaÑ disaÑ, gacchati uttaraÑ disaÑ, gacchati uddhaÑ disaÑ,
gacchati anudisaÑ. Sace so samantÈ
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tÊraÑ passati, tathÈgatakova1 hoti. Sace pana so samantÈ tÊraÑ na passati,
tameva nÈvaÑ paccÈgacchati. Evameva kho tvaÑ bhikkhu yato yÈva
brahmalokÈ pariyesamÈno imassa paÒhassa veyyÈkaraÓaÑ nÈjjhagÈ, atha
mamaÒÒeva santike paccÈgato. Na kho eso bhikkhu paÒho evaÑ
pucchitabbo “kattha nu kho bhante ime cattÈro mahÈbh|tÈ aparisesÈ
nirujjhanti, seyyathidaÑ, pathavÊdhÈtu ÈpodhÈtu tejodhÈtu vÈyodhÈt|”ti.
498. EvaÒca kho eso bhikkhu paÒho pucchitabbo.
“Kattha Èpo ca pathavÊ, tejo vÈyo na gÈdhati.
Kattha dÊghaÒca rassaÒca, aÓuÑ th|laÑ subhÈsubhaÑ.
Kattha nÈmaÒca r|paÒca, asesaÑ uparujjhatÊ”ti.
499. Tatra veyyÈkaraÓaÑ bhavati.
“ViÒÒÈÓaÑ anidassanaÑ, anantaÑ sabbatopabhaÑ.
Ettha Èpo ca pathavÊ, tejo vÈyo na gÈdhati.
Ettha dÊghaÒca rassaÒca, aÓuÑ th|laÑ subhÈsubhaÑ.
Ettha nÈmaÒca r|paÒca, asesaÑ uparujjhati.
ViÒÒÈÓassa nirodhena, etthetaÑ uparujjhatÊ”ti.
500. Idamavoca BhagavÈ. Attamano KevaÔÔo gahapatiputto Bhagavato
bhÈsitaÑ abhinandÊti.

KevaÔÔasuttaÑ niÔÔhitaÑ ekÈdasamaÑ.

______________________________________________________________
1. TathÈpakkantova (SyÈ)

12. Lohiccasutta
LohiccabrÈhmaÓavatthu
501. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Kosalesu cÈrikaÑ
caramÈno mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ paÒcamattehi bhikkhusatehi
yena SÈlavatikÈ tadavasari. Tena kho pana samayena Lohicco brÈhmaÓo
SÈlavatikaÑ ajjhÈvasati sattussadaÑ satiÓakaÔÔhodakaÑ sadhaÒÒaÑ
rÈjabhoggaÑ raÒÒÈ PasenadinÈ Kosalena dinnaÑ rÈjadÈyaÑ brahmadeyyaÑ.
502. Tena kho pana samayena Lohiccassa brÈhmaÓassa evar|paÑ
pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ uppannaÑ hoti “idha samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ kusalaÑ
dhammaÑ adhigaccheyya, kusalaÑ dhammaÑ adhigantvÈ na parassa
Èroceyya, kiÒhi paro parassa karissati. SeyyathÈpi nÈma purÈÓaÑ
bandhanaÑ chinditvÈ aÒÒaÑ navaÑ bandhanaÑ kareyya, evaÑ
sampadamidaÑ pÈpakaÑ lobhadhammaÑ vadÈmi, kiÒhi paro parassa
karissatÊ”ti.
503. Assosi kho Lohicco brÈhmaÓo “samaÓo khalu bho Gotamo
Sakyaputto SakyakulÈ pabbajito Kosalesu cÈrikaÑ caramÈno mahatÈ
bhikkhusaÑghena saddhiÑ paÒcamattehi bhikkhusatehi SÈlavatikaÑ
anuppatto. TaÑ kho pana bhavantaÑ GotamaÑ evaÑ kalyÈÓo kittisaddo
abbhuggato ‘itipi so BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho
VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ
devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ’. So imaÑ lokaÑ sadevakaÑ samÈrakaÑ
sabrahmakaÑ sassamaÓabrÈhmaÓiÑ pajaÑ sadevamanussaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ
sacchikatvÈ pavedeti, so dhammaÑ deseti ÈdikalyÈÓaÑ majjhekalyÈÓaÑ
pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ
brahmacariyaÑ pakÈseti, sÈdhu kho pana tathÈr|pÈnaÑ arahataÑ dassanaÑ
hotÊ”ti.
504. Atha kho Lohicco brÈhmaÓo RosikaÑ1 nhÈpitaÑ Èmantesi–ehi
tvaÑ samma Rosike yena samaÓo Gotamo
______________________________________________________________
1. BhesikaÑ (SÊ, I)
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tenupasa~kama, upasa~kamitvÈ mama vacanena samaÓaÑ GotamaÑ
appÈbÈdhaÑ appÈta~kaÑ lahuÔÔhÈnaÑ balaÑ phÈsuvihÈraÑ puccha
“Lohicco bho Gotama brÈhmaÓo bhavantaÑ GotamaÑ appÈbÈdhaÑ
appÈta~kaÑ lahuÔÔhÈnaÑ balaÑ phÈsuvihÈraÑ pucchatÊ”ti. EvaÒca vadehi
“adhivÈsetu kira bhavaÑ Gotamo Lohiccassa brÈhmaÓassa svÈtanÈya
bhattaÑ saddhiÑ bhikkhusaÑghenÈ”ti.
505. “EvaÑ bho”ti1 kho RosikÈ nhÈpito Lohiccassa brÈhmaÓassa
paÔissutvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi. EkamantaÑ nisinno kho RosikÈ nhÈpito
BhagavantaÑ etadavoca “Lohicco bhante brÈhmaÓo BhagavantaÑ
appÈbÈdhaÑ appÈta~kaÑ lahuÔÔhÈnaÑ balaÑ phÈsuvihÈraÑ pucchati, evaÒca
vadeti adhivÈsetu kira bhante BhagavÈ Lohiccassa brÈhmaÓassa svÈtanÈya
bhattaÑ saddhiÑ bhikkhusaÑghenÈ”ti. AdhivÈsesi BhagavÈ tuÓhÊbhÈvena.
506. Atha kho RosikÈ nhÈpito Bhagavato adhivÈsanaÑ viditvÈ
uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ yena Lohicco
brÈhmaÓo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ LohiccaÑ brÈhmaÓaÑ etadavoca
“avocumhÈ kho mayaÑ bhoto2 vacanena taÑ BhagavantaÑ Lohicco bhante
brÈhmaÓo BhagavantaÑ appÈbÈdhaÑ appÈta~kaÑ lahuÔÔhÈnaÑ balaÑ
phÈsuvihÈraÑ pucchati, evaÒca vadeti adhivÈsetu kira bhante BhagavÈ
Lohiccassa brÈhmaÓassa svÈtanÈya bhattaÑ saddhiÑ bhikkhusaÑghenÈ’ti.
AdhivutthaÒca pana tena BhagavatÈ”ti.
507. Atha kho Lohicco brÈhmaÓo tassÈ rattiyÈ accayena sake nivesane
paÓÊtaÑ khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÑ paÔiyÈdÈpetvÈ RosikaÑ nhÈpitaÑ Èmantesi
“ehi tvaÑ samma Rosike yena samaÓo Gotamo tenupasa~kama,
upasa~kamitvÈ samaÓassa Gotamassa kÈlaÑ Èrocehi kÈlo bho Gotama
niÔÔhitaÑ bhattan”ti. “EvaÑ bho”ti kho RosikÈ nhÈpito Lohiccassa
brÈhmaÓassa paÔissutvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ
______________________________________________________________
1. EvaÑ bhanteti (SÊ, I)

2. MayaÑ bhante tava (SÊ, I)
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aÔÔhÈsi. EkamantaÑ Ôhito kho RosikÈ nhÈpito Bhagavato kÈlaÑ Èrocesi “kÈlo
bhante niÔÔhitaÑ bhattan”ti.
508. Atha kho BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya
saddhiÑ bhikkhusaÑghena yena SÈlavatikÈ tenupasa~kami. Tena kho pana
samayena RosikÈ nhÈpito BhagavantaÑ piÔÔhito piÔÔhito anubandho hoti.
Atha kho RosikÈ nhÈpito BhagavantaÑ etadavoca “Lohiccassa bhante
brÈhmaÓassa evar|paÑ pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ uppannaÑ ‘idha samaÓo vÈ
brÈhmaÓo vÈ kusalaÑ dhammaÑ adhigaccheyya, kusalaÑ dhammaÑ
adhigantvÈ na parassa Èroceyya, kiÒhi paro parassa karissati. SeyyathÈpi
nÈma purÈÓaÑ bandhanaÑ chinditvÈ aÒÒaÑ navaÑ bandhanaÑ kareyya,
evaÑ sampadamidaÑ pÈpakaÑ lobhadhammaÑ vadÈmi, kiÒhi paro parassa
karissatÊ’ti. SÈdhu bhante BhagavÈ LohiccaÑ brÈhmaÓaÑ etasmÈ pÈpakÈ
diÔÔhigatÈ vivecet|”ti. Appeva nÈma siyÈ Rosike, appeva nÈma siyÈ Rosiketi.
Atha kho BhagavÈ yena Lohiccassa brÈhmaÓassa nivesanaÑ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi. Atha kho Lohicco
brÈhmaÓo BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ paÓÊtena khÈdanÊyena
bhojanÊyena sahatthÈ santappesi sampavÈresi.
LohiccabrÈhmaÓÈnuyoga
509. Atha kho Lohicco brÈhmaÓo BhagavantaÑ bhuttÈviÑ
onÊtapattapÈÓiÑ aÒÒataraÑ nÊcaÑ ÈsanaÑ gahetvÈ ekamantaÑ nisÊdi.
EkamantaÑ nisinnaÑ kho LohiccaÑ brÈhmaÓaÑ BhagavÈ etadavoca–
saccaÑ kira te Lohicca evar|paÑ pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ uppannaÑ “idha
samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ kusalaÑ dhammaÑ adhigaccheyya, kusalaÑ
dhammaÑ adhigantvÈ na parassa Èroceyya, kiÒhi paro parassa karissati.
SeyyathÈpi nÈma purÈÓaÑ bandhanaÑ chinditvÈ aÒÒaÑ navaÑ bandhanaÑ
kareyya, evaÑ sampadamidaÑ pÈpakaÑ lobhadhammaÑ vadÈmi, kiÒhi paro
parassa karissatÊ”ti. EvaÑ bho Gotama. TaÑ kiÑ maÒÒasi Lohicca nanu
tvaÑ SÈlavatikaÑ ajjhÈvasasÊti. EvaÑ bho Gotama. Yo nu kho Lohicca
evaÑ vadeyya “Lohicco brÈhmaÓo SÈlavatikaÑ ajjhÈvasati, yÈ SÈlavatikÈya
samudayasaÒjÈti, Lohiccova taÑ
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brÈhmaÓo ekako paribhuÒjeyya, na aÒÒesaÑ dadeyyÈ”ti. EvaÑ vÈdÊ so ye
taÑ upajÊvanti, tesaÑ antarÈyakaro vÈ hoti, no vÈti.
AntarÈyakaro bho Gotama. AntarÈyakaro samÈno hitÈnukampÊ vÈ tesaÑ
hoti ahitÈnukampÊ vÈti. AhitÈnukampÊ bho Gotama. AhitÈnukampissa
mettaÑ vÈ tesu cittaÑ paccupaÔÔhitaÑ hoti sapattakaÑ vÈti. SapattakaÑ bho
Gotama. Sapattake citte paccupaÔÔhite micchÈdiÔÔhi vÈ hoti sammÈdiÔÔhi vÈti.
MicchÈdiÔÔhi bho Gotama. MicchÈdiÔÔhissa kho ahaÑ Lohicca dvinnaÑ
gatÊnaÑ aÒÒataraÑ gatiÑ vadÈmi nirayaÑ vÈ tiracchÈnayoniÑ vÈ.
510. TaÑ kiÑ maÒÒasi Lohicca nanu rÈjÈ Pasenadi Kosalo KÈsikosalaÑ
ajjhÈvasatÊti. EvaÑ bho Gotama. Yo nu kho Lohicca evaÑ vadeyya “rÈjÈ
Pasenadi Kosalo KÈsikosalaÑ ajjhÈvasati, yÈ KÈsikosale samudayasaÒjÈti,
rÈjÈva taÑ Pasenadi Kosalo ekako paribhuÒjeyya, na aÒÒesaÑ dadeyyÈ”ti.
EvaÑ vÈdÊ so ye rÈjÈnaÑ PasenadiÑ KosalaÑ upajÊvanti tumhe ceva aÒÒe
ca, tesaÑ antarÈyakaro vÈ hoti, no vÈ ti.
AntarÈyakaro bho Gotama. AntarÈyakaro samÈno hitÈnukampÊ vÈ tesaÑ
hoti ahitÈnukampÊ vÈti. AhitÈnukampÊ bho Gotama. AhitÈnukampissa
mettaÑ vÈ tesu cittaÑ paccupaÔÔhitaÑ hoti sapattakaÑ vÈti. SapattakaÑ bho
Gotama. Sapattake citte paccupaÔÔhite micchÈdiÔÔhi vÈ hoti sammÈdiÔÔhi vÈti.
MicchÈdiÔÔhi bho Gotama. MicchÈdiÔÔhissa kho ahaÑ Lohicca dvinnaÑ
gatÊnaÑ aÒÒataraÑ gatiÑ vadÈmi nirayaÑ vÈ tiracchÈnayoniÑ vÈ.
511. Iti kira Lohicca yo evaÑ vadeyya “Lohicco brÈhmaÓo SÈlavatikaÑ
ajjhÈvasati, yÈ SÈlavatikÈya samudayasaÒjÈti, Lohiccova taÑ brÈhmaÓo
ekako paribhuÒjeyya, na aÒÒesaÑ dadeyyÈ”ti. EvaÑ vÈdÊ so ye taÑ
upajÊvanti, tesaÑ antarÈyakaro hoti. AntarÈyakaro samÈno ahitÈnukampÊ
hoti, ahitÈnukampissa sapattakaÑ cittaÑ paccupaÔÔhitaÑ hoti, sapattake citte
paccupaÔÔhite micchÈdiÔÔhi hoti. Evameva kho Lohicca yo evaÑ vadeyya
“idha
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samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ kusalaÑ dhammaÑ adhigaccheyya, kusalaÑ
dhammaÑ adhigantvÈ na parassa Èroceyya, kiÒhi paro parassa karissati.
SeyyathÈpi nÈma purÈÓaÑ bandhanaÑ chinditvÈ aÒÒaÑ navaÑ bandhanaÑ
kareyya -pa- karissatÊ”ti. EvaÑ vÈdÊ so ye te kulaputtÈ TathÈgatappaveditaÑ
dhammavinayaÑ Ègamma evar|paÑ uÄÈraÑ visesaÑ adhigacchanti,
sotÈpattiphalaÑpi sacchikaronti, sakadÈgÈmiphalaÑpi sacchikaronti,
anÈgÈmiphalaÑpi sacchikaronti, arahattampi sacchikaronti, ye cime dibbÈ
gabbhÈ paripÈcenti dibbÈnaÑ bhavÈnaÑ abhinibbattiyÈ, tesaÑ antarÈyakaro
hoti, antarÈyakaro samÈno ahitÈnukampÊ hoti, ahitÈnukampissa sapattakaÑ
cittaÑ paccupaÔÔhitaÑ hoti, sapattake citte paccupaÔÔhite micchÈdiÔÔhi hoti.
MicchÈdiÔÔhissa kho ahaÑ Lohicca dvinnaÑ gatÊnaÑ aÒÒataraÑ gatiÑ
vadÈmi nirayaÑ vÈ tiracchÈnayoniÑ vÈ.
512. Iti kira Lohicca yo evaÑ vadeyya “rÈjÈ Pasenadi Kosalo
KÈsikosalaÑ ajjhÈvasati, yÈ KÈsikosale samudayasaÒjÈti, rÈjÈva taÑ
Pasenadi Kosalo ekako paribhuÒjeyya, na aÒÒesaÑ dadeyyÈ”ti. EvaÑ vÈdÊ
so ye rÈjÈnaÑ PasenadiÑ KosalaÑ upajÊvanti tumhe ceva aÒÒe ca, tesaÑ
antarÈyakaro hoti. AntarÈyakaro samÈno ahitÈnukampÊ hoti,
ahitÈnukampissa sapattakaÑ cittaÑ paccupaÔÔhitaÑ hoti, sapattake citte
paccupaÔÔhite micchÈdiÔÔhi hoti. Evameva kho Lohicca yo evaÑ vadeyya,
“idha samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ kusalaÑ dhammaÑ adhigaccheyya, kusalaÑ
dhammaÑ adhigantvÈ na parassa Èroceyya, kiÒhi paro parassa karissati.
SeyyathÈpi nÈma -pa- kiÒhi paro parassa karissatÊ”ti. EvaÑ vÈdÊ so ye te
kulaputtÈ TathÈgatappaveditaÑ dhammavinayaÑ Ègamma evar|paÑ uÄÈraÑ
visesaÑ adhigacchanti, sotÈpattiphalaÑpi sacchikaronti,
sakadÈgÈmiphalaÑpi sacchikaronti, anÈgÈmiphalaÑpi sacchikaronti,
arahattaÑpi sacchikaronti, ye cime dibbÈ gabbhÈ paripÈcenti dibbÈnaÑ
bhavÈnaÑ abhinibbattiyÈ, tesaÑ antarÈyakaro hoti, antarÈyakaro samÈno
ahitÈnukampÊ hoti, ahitÈnukampissa sapattakaÑ cittaÑ paccupaÔÔhitaÑ hoti,
sapattake citte paccupaÔÔhite micchÈdiÔÔhi hoti. MicchÈdiÔÔhissa kho ahaÑ
Lohicca dvinnaÑ gatÊnaÑ aÒÒataraÑ gatiÑ vadÈmi nirayaÑ vÈ
tiracchÈnayoniÑ vÈ.

12. Lohiccasutta

219

TayocodanÈrahÈ
513. Tayo khome Lohicca satthÈro, ye loke codanÈrahÈ, yo ca
panevar|pe satthÈro codeti, sÈ codanÈ bh|tÈ tacchÈ dhammikÈ anavajjÈ.
Katame tayo. Idha Lohicca ekacco satthÈ yassatthÈya agÈrasmÈ anagÈriyaÑ
pabbajito hoti, svÈssa sÈmaÒÒattho ananuppatto hoti. So taÑ sÈmaÒÒatthaÑ
ananupÈpuÓitvÈ sÈvakÈnaÑ dhammaÑ deseti “idaÑ vo hitÈya idaÑ vo
sukhÈyÈ”ti. Tassa sÈvakÈ na suss|santi, na sotaÑ odahanti, na aÒÒÈ cittaÑ
upaÔÔhapenti, vokkamma ca satthusÈsanÈ vattanti. So evamassa codetabbo
“ÈyasmÈ kho yassatthÈya agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito, so te sÈmaÒÒattho
ananuppatto, taÑ tvaÑ sÈmaÒÒatthaÑ ananupÈpuÓitvÈ sÈvakÈnaÑ dhammaÑ
desesi ‘idaÑ vo hitÈya idaÑ vo sukhÈyÈ’ti. Tassa te sÈvakÈ na suss|santi, na
sotaÑ odahanti, na aÒÒÈ cittaÑ upaÔÔhapenti, vokkamma ca satthusÈsanÈ
vattanti. SeyyathÈpi nÈma osakkantiyÈ vÈ ussakkeyya, parammukhiÑ vÈ
Èli~geyya, evaÑ sampadamidaÑ pÈpakaÑ lobhadhammaÑ vadÈmi, kiÒhi
paro parassa karissatÊ”ti. AyaÑ kho Lohicca paÔhamo satthÈ, yo loke
codanÈraho, yo ca panevar|paÑ satthÈraÑ codeti, sÈ codanÈ bh|tÈ tacchÈ
dhammikÈ anavajjÈ.
514. Puna caparaÑ Lohicca idhekacco satthÈ yassatthÈya agÈrasmÈ
anagÈriyaÑ pabbajito hoti, svÈssa sÈmaÒÒattho ananuppatto hoti. So taÑ
sÈmaÒÒatthaÑ ananupÈpuÓitvÈ sÈvakÈnaÑ dhammaÑ deseti “idaÑ vo hitÈya
idaÑ vo sukhÈyÈ”ti. Tassa sÈvakÈ suss|santi, sotaÑ odahanti, aÒÒÈ cittaÑ
upaÔÔhapenti, na ca vokkamma satthusÈsanÈ vattanti. So evamassa codetabbo
“ÈyasmÈ kho yassatthÈya agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito, so te sÈmaÒÒattho
ananuppatto, taÑ tvaÑ sÈmaÒÒatthaÑ ananupÈpuÓitvÈ sÈvakÈnaÑ dhammaÑ
desesi ‘idaÑ vo hitÈya idaÑ vo sukhÈyÈ’ti. Tassa te sÈvakÈ suss|santi,
sotaÑ odahanti, aÒÒÈ cittaÑ upaÔÔhapenti, na ca vokkamma satthusÈsanÈ
vattanti. SeyyathÈpi nÈma sakaÑ khettaÑ ohÈya paraÑ khettaÑ
niddÈyitabbaÑ
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maÒÒeyya, evaÑ sampadamidaÑ pÈpakaÑ lobhadhammaÑ vadÈmi, kiÒhi
paro parassa karissatÊ”ti. AyaÑ kho Lohicca dutiyo satthÈ, yo loke
codanÈraho, yo ca panevar|paÑ satthÈraÑ codeti, sÈ codanÈ bh|tÈ tacchÈ
dhammikÈ anavajjÈ.
515. Puna caparaÑ Lohicca idhekacco satthÈ yassatthÈya agÈrasmÈ
anagÈriyaÑ pabbajito hoti, svÈssa sÈmaÒÒattho anuppatto hoti. So taÑ
sÈmaÒÒatthaÑ anupÈpuÓitvÈ sÈvakÈnaÑ dhammaÑ deseti “idaÑvo hitÈya
idaÑ vo sukhÈyÈ”ti. Tassa sÈvakÈ na suss|santi, na sotaÑ odahanti, na aÒÒÈ
cittaÑ upaÔÔhapenti, vokkamma ca satthusÈsanÈ vattanti. So evamassa
codetabbo “ÈyasmÈ kho yassatthÈya agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito, so te
sÈmaÒÒattho anuppatto, taÑ tvaÑ sÈmaÒÒatthaÑ anupÈpuÓitvÈ sÈvakÈnaÑ
dhammaÑ deseti ‘idaÑ vo hitÈya idaÑ vo sukhÈyÈ’ti. Tassa te sÈvakÈ na
suss|santi, na sotaÑ odahanti, na aÒÒÈ cittaÑ upaÔÔhapenti, vokkamma ca
satthusÈsanÈ vattanti. SeyyathÈpi nÈma purÈÓaÑ bandhanaÑ chinditvÈ
aÒÒaÑ navaÑ bandhanaÑ kareyya, evaÑ sampadamidaÑ pÈpakaÑ
lobhadhammaÑ vadÈmi, kiÒhi paro parassa karissatÊ”ti. AyaÑ kho Lohicca
tatiyo satthÈ, yo loke codanÈraho, yo ca panevar|paÑ satthÈraÑ codeti, sÈ
codanÈ bh|tÈ tacchÈ dhammikÈ anavajjÈ. Ime kho Lohicca tayo satthÈro, ye
loke codanÈrahÈ, yo ca panevar|pe satthÈro codeti, sÈ codanÈ bh|tÈ tacchÈ
dhammikÈ anavajjÈti.
NacodanÈrahasatthu
516. EvaÑ vutte Lohicco brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca “atthi pana
bho Gotama koci satthÈ, yo loke na codanÈraho”ti. Atthi kho Lohicca satthÈ,
yo loke nacodanÈrahoti. Katamo pana so bho Gotama satthÈ, yo loke
nacodanÈrahoti.
Idha Lohicca TathÈgato loke uppajjati ArahaÑ SammÈsambuddho -pa-.
(YathÈ SÈmaÒÒaphale, evaÑ vitthÈretabbaÑ.) EvaÑ kho Lohicca bhikkhu
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sÊlasampanno hoti -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. YasmiÑ
kho Lohicca satthari sÈvako evar|paÑ uÄÈraÑ visesaÑ adhigacchati.
Ayampi kho Lohicca satthÈ, yo loke nacodanÈraho, yo ca panevar|paÑ
satthÈraÑ codeti, sÈ codanÈ abh|tÈ atacchÈ adhammikÈ sÈvajjÈ.
-pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ. TatiyaÑ jhÈnaÑ. CatutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja
viharati. YasmiÑ kho Lohicca satthari sÈvako evar|paÑ uÄÈraÑ visesaÑ
adhigacchati. Ayampi kho Lohicca satthÈ, yo loke nacodanÈraho, yo ca
panevar|paÑ satthÈraÑ codeti, sÈ codanÈ abh|tÈ atacchÈ adhammikÈ
sÈvajjÈ.
-pa- ÒÈÓadassanÈya cittaÑ abhinÊharati abhininnÈmeti. YasmiÑ kho
Lohicca satthari sÈvako evar|paÑ uÄÈraÑ visesaÑ adhigacchati. Ayampi
kho Lohicca satthÈ, yo loke nacodanÈraho, yo ca panevar|paÑ satthÈraÑ
codeti, sÈ codanÈ abh|tÈ atacchÈ adhammikÈ sÈvajjÈ.
-pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈti. YasmiÑ kho Lohicca satthari sÈvako
evar|paÑ uÄÈraÑ visesaÑ adhigacchati. Ayampi kho Lohicca satthÈ, yo
loke nacodanÈraho, yo ca panevar|paÑ satthÈraÑ codeti, sÈ codanÈ abh|tÈ
atacchÈ adhammikÈ sÈvajjÈti.
517. EvaÑ vutte Lohicco brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca
“seyyathÈpi bho Gotama puriso purisaÑ narakapapÈtaÑ patantaÑ kesesu
gahetvÈ uddharitvÈ thale patiÔÔhapeyya, evamevÈhaÑ bhotÈ Gotamena
narakapapÈtaÑ papatanto uddharitvÈ thale patiÔÔhÈpito. AbhikkantaÑ bho
Gotama, abhikkantaÑ bho Gotama, seyyathÈpi bho Gotama nikkujjitaÑ vÈ
ukkujjeyya, paÔicchannaÑ vÈ vivareyya, m|Ähassa vÈ maggaÑ Ècikkheyya,
andhakÈre vÈ telapajjotaÑ dhÈreyya ‘cakkhumanto r|pÈni dakkhantÊ’ti.
EvamevaÑ bhotÈ Gotamena anekapariyÈyena dhammo pakÈsito. EsÈhaÑ
bhavantaÑ GotamaÑ saraÓaÑ gacchÈmi dhammaÒca bhikkhusaÑghaÒca,
upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ Gotamo dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ
gatanti.

LohiccasuttaÑ niÔÔhitaÑ dvÈdasamaÑ.
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518. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Kosalesu cÈrikaÑ
caramÈno mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ paÒcamattehi bhikkhusatehi
yena ManasÈkaÔaÑ nÈma KosalÈnaÑ brÈhmaÓagÈmo tadavasari. Tatra
sudaÑ BhagavÈ ManasÈkaÔe viharati uttarena ManasÈkaÔassa AciravatiyÈ
nadiyÈ tÊre ambavane.
519. Tena kho pana samayena sambahulÈ abhiÒÒÈtÈ abhiÒÒÈtÈ
brÈhmaÓamahÈsÈlÈ ManasÈkaÔe paÔivasanti. SeyyathidaÑ, Ca~kÊ brÈhmano
TÈrukkho brÈhmaÓo PokkharasÈti brÈhmaÓo JÈÓusoÓi brÈhmaÓo Todeyyo
brÈhmaÓo aÒÒe ca abhiÒÒÈtÈ abhiÒÒÈtÈ brÈhmaÓamahÈsÈlÈ.
520. Atha kho VÈseÔÔhabhÈradvÈjÈnaÑ mÈÓavÈnaÑ ja~ghavihÈraÑ
anuca~kamantÈnaÑ anuvicarantÈnaÑ maggÈmagge kathÈ udapÈdi. Atha kho
VÈseÔÔho mÈÓavo evamÈha “ayameva ujumaggo, ayamaÒjasÈyano niyyÈniko
niyyÈti takkarassa brahmasahabyatÈya, yvÈyaÑ akkhÈto brÈhmaÓena
PokkharasÈtinÈ”ti. BhÈradvÈjopi mÈÓavo evamÈha “ayameva ujumaggo,
ayamaÒjasÈyano niyyÈniko niyyÈti takkarassa brahmasahabyatÈya, yvÈyaÑ
akkhÈto brÈhmaÓena TÈrukkhenÈ”ti. Neva kho asakkhi VÈseÔÔho mÈÓavo
BhÈradvÈjaÑ mÈÓavaÑ saÒÒÈpetuÑ, na pana asakkhi BhÈradvÈjo mÈÓavo
VÈseÔÔhaÑ mÈÓavaÑ saÒÒÈpetuÑ.
521. Atha kho VÈseÔÔho mÈÓavo BhÈradvÈjaÑ mÈÓavaÑ Èmantesi
“ayaÑ kho BhÈradvÈja samaÓo Gotamo Sakyaputto SakyakulÈ pabbajito
ManasÈkaÔe viharati uttarena ManasÈkaÔassa AciravatiyÈ nadiyÈ tÊre
ambavane. TaÑ kho pana bhavantaÑ GotamaÑ evaÑ kalyÈÓo kittisaddo
abbhuggato “itipi so BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho
VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro purisadammasÈrathi
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SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. ŒyÈma bho BhÈradvÈja yena
samaÓo Gotamo tenupasa~kamissÈma, upasa~kamitvÈ etamatthaÑ samaÓaÑ
GotamaÑ pucchissÈma. YathÈ no samaÓo Gotamo byÈkarissati, tathÈ naÑ
dhÈressÈmÈti. “EvaÑ bho”ti kho BhÈradvÈjo mÈÓavo VÈseÔÔhassa mÈÓavassa
paccassosi.
MaggÈmaggakathÈ
522. Atha kho VÈseÔÔhabhÈradvÈjÈ mÈÓavÈ yena BhagavÈ
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodiÑsu,
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu.
EkamantaÑ nisinno kho VÈseÔÔho mÈÓavo BhagavantaÑ etadavoca “idha
bho Gotama amhÈkaÑ ja~ghavihÈraÑ anuca~kamantÈnaÑ anuvicarantÈnaÑ
maggÈmagge kathÈ udapÈdi. AhaÑ evaÑ vadÈmi ‘ayameva ujumaggo
ayamaÒjasÈyano niyyÈniko niyyÈti takkarassa brahmasahabyatÈya, yvÈyaÑ
akkhÈto brÈhmaÓena PokkharasÈtinÈ’ti. BhÈradvÈjo mÈÓavo evamÈha
‘ayameva ujumaggo ayamaÒjasÈyano niyyÈniko niyyÈti takkarassa
brahmasahabyatÈya, yvÈyaÑ akkhÈto brÈhmaÓena TÈrukkhenÈ’ti. Ettha bho
Gotama attheva viggaho, atthi vivÈdo, atthi nÈnÈvÈdo”ti.
523. Iti kira VÈseÔÔha tvaÑ evaÑ vadesi “ayameva ujumaggo
ayamaÒjasÈyano niyyÈniko niyyÈti takkarassa brahmasahabyatÈya, yvÈyaÑ
akkhÈto brÈhmaÓena PokkharasÈtinÈ”ti. BhÈradvÈjo mÈÓavo evamÈha
“ayameva ujumaggo ayamaÒjasÈyano niyyÈniko niyyÈti takkarassa
brahmasahabyatÈya, yvÈyaÑ akkhÈto brÈhmaÓena TÈrukkhenÈ”ti. Atha
kismiÑ pana vo VÈseÔÔha viggaho, kismiÑ vivÈdo, kismiÑ nÈnÈvÈdoti.
524. MaggÈmagge bho Gotama, kiÒcÈpi bho Gotama brÈhmaÓÈ
nÈnÈmagge paÒÒapenti, addhariyÈ brÈhmaÓÈ tittiriyÈ brÈhmaÓÈ chandokÈ
brÈhmaÓÈ bavhÈrijjhÈ brÈhmaÓÈ, atha kho sabbÈni tÈni niyyÈnikÈ niyyanti
takkarassa brahmasahabyatÈya.
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SeyyathÈpi bho Gotama gÈmassa vÈ nigamassa vÈ avid|re bah|ni cepi
nÈnÈmaggÈni bhavanti, atha kho sabbÈni tÈni gÈmasamosaraÓÈni bhavanti.
Evameva kho bho Gotama kiÒcÈpi brÈhmaÓÈ nÈnÈmagge paÒÒÈpenti,
addhariyÈ brÈhmaÓÈ tittiriyÈ brÈhmaÓÈ chandokÈ brÈhmaÓÈ bavhÈrijjhÈ
brÈhmaÓÈ, atha kho sabbÈni tÈni niyyÈnikÈ niyyanti takkarassa
brahmasahabyatÈyÈti.
VÈseÔÔhamÈÓavÈnuyoga
525. “NiyyantÊ”ti VÈseÔÔha vadesi. “NiyyantÊ”ti bho Gotama vadÈmi.
“NiyyantÊ”ti VÈseÔÔha vadesi. “NiyyantÊ”ti bho Gotama vadÈmi. “NiyyantÊ”ti
VÈseÔÔha vadesi. “NiyyantÊ”ti bho Gotama vadÈmi.
KiÑ pana VÈseÔÔha atthi koci tevijjÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ ekabrÈhmaÓopi,
yena brahmÈ sakkhidiÔÔhoti. No hidaÑ bho Gotama.
KiÑ pana VÈseÔÔha atthi koci tevijjÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ ekÈcariyopi,
yena brahmÈ sakkhidiÔÔhoti. No hidaÑ bho Gotama.
KiÑ pana VÈseÔÔha atthi koci tevijjÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ
ekÈcariyapÈcariyopi, yena brahmÈ sakkhidiÔÔhoti. No hidaÑ bho Gotama.
KiÑ pana VÈseÔÔha atthi koci tevijjÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ yÈva sattamÈ
ÈcariyÈmahayugÈ1, yena brahmÈ sakkhidiÔÔhoti. No hidaÑ bho Gotama.
526. KiÑ pana VÈseÔÔha yepi tevijjÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ pubbakÈ isayo
mantÈnaÑ kattÈro mantÈnaÑ pavattÈro, yesamidaÑ etarahi tevijjÈ brÈhmaÓÈ
porÈÓaÑ mantapadaÑ gÊtaÑ pavuttaÑ samihitaÑ2, tadanugÈyanti,
tadanubhÈsanti, bhÈsitamanubhÈsanti, vÈcitamanuvÈcenti. SeyyathidaÑ,
AÔÔhako VÈmako VÈmadevo VessÈmitto Yamataggi A~gÊraso BhÈradvÈjo
VÈseÔÔho Kassapo Bhagu. Tepi evamÈhaÑsu “mayametaÑ jÈnÈma,
mayametaÑ passÈma, yattha vÈ brahmÈ, yena vÈ brahmÈ, yatiÑ vÈ
brahmÈ”ti. No hidaÑ bho Gotama.
______________________________________________________________
1. SattamÈcariyamahayugÈ (SyÈ)

2. SamÊhitaÑ (SyÈ)
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527. Iti kira VÈseÔÔha natthi koci tevijjÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ
ekabrÈhmaÓopi, yena brahmÈ sakkhidiÔÔho. Natthi koci tevijjÈnaÑ
brÈhmaÓÈnaÑ ekÈcariyopi, yena brahmÈ sakkhidiÔÔho. Natthi koci
tevijjÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ ekÈcariyapÈcariyopi, yena brahmÈ sakkhidiÔÔho.
Natthi koci tevijjÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ yÈva sattamÈ ÈcariyÈmahayugÈ, yena
brahmÈ sakkhidiÔÔho. Yepi kira tevijjÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ pubbakÈ isayo
mantÈnaÑ kattÈro mantÈnaÑ pavattÈro, yesamidaÑ etarahi tevijjÈ brÈhmaÓÈ
porÈÓaÑ mantapadaÑ gÊtaÑ pavuttaÑ samihitaÑ, tadanugÈyanti,
tadanubhÈsanti, bhÈsitamanubhÈsanti, vÈcitamanuvÈcenti.
SeyyathidaÑ,AÔÔhako VÈmako VÈmadevo VessÈmitto Yamataggi A~gÊraso
BhÈradvÈjo VÈseÔÔho Kassapo Bhagu. Tepi na evamÈhaÑsu “mayametaÑ
jÈnÈma, mayametaÑ passÈma, yattha vÈ brahmÈ, yena vÈ brahmÈ, yahiÑ vÈ
brahmÈ”ti. Teva tevijjÈ brÈhmaÓÈ evamÈhaÑsu “yaÑ na jÈnÈma, yaÑ na
passÈma, tassa sahabyatÈya maggaÑ desema, ayameva ujumaggo
ayamaÒjasÈyano niyyÈniko niyyÈti takkarassa brahmasahabyatÈyÈ”ti.
528. TaÑ kiÑ maÒÒasi VÈseÔÔha, nanu evaÑ sante tevijjÈnaÑ
brÈhmaÓÈnaÑ appÈÔihÊrakataÑ bhÈsitaÑ sampajjatÊti. AddhÈ kho bho
Gotama evaÑ sante tevijjÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ appÈÔihÊrakataÑ bhÈsitaÑ
sampajjatÊti.
SÈdhu VÈseÔÔha, te vata1 VÈseÔÔha tevijjÈ brÈhmaÓÈ yaÑ na jÈnanti, yaÑ
na passanti, tassa sahabyatÈya maggaÑ desessanti “ayameva ujumaggo
ayamaÒjasÈyano niyyÈniko niyyÈti takkarassa brahmasahabyatÈyÈ”ti, netaÑ
ÔhÈnaÑ vijjati.
529. SeyyathÈpi VÈseÔÔha andhaveÓi paramparasaÑsattÈ purimopi na
passati, majjhimopi na passati, pacchimopi na passati. Evameva kho
VÈseÔÔha andhaveÓ|pamaÑ maÒÒe tevijjÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ bhÈsitaÑ,
purimopi na passati, majjhimopi na passati, pacchimopi na passati.
TesamidaÑ tevijjÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ bhÈsitaÑ hassakaÒÒeva sampajjati,
nÈmakaÒÒeva sampajjati, rittakaÒÒeva sampajjati, tucchakaÒÒeva sampajjati.
______________________________________________________________
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530. TaÑ kiÑ maÒÒasi VÈseÔÔha, passanti tevijjÈ brÈhmaÓÈ
candimas|riye, aÒÒe cÈpi bahujanÈ. Yato ca candimas|riyÈ uggacchanti,
yattha ca ogacchanti, ÈyÈcanti thomayanti paÒjalikÈ namassamÈnÈ
anuparivattantÊti.
EvaÑ bho Gotama, passanti tevijjÈ brÈhmaÓÈ candimas|riye, aÒÒe cÈpi
bahujanÈ. Yato ca candimas|riyÈ uggacchanti, yattha ca ogacchanti,
ÈyÈcanti thomayanti paÒjalikÈ namassamÈnÈ anuparivattantÊti.
531. TaÑ kiÑ maÒÒasi VÈseÔÔha, yaÑ passanti tevijjÈ brÈhmaÓÈ
candimas|riye, aÒÒe cÈpi bahujanÈ. Yato ca candimas|riyÈ uggacchanti,
yattha ca ogacchanti, ÈyÈcanti thomayanti paÒjalikÈ namassamÈnÈ
anuparivattanti. Pahonti tevijjÈ brÈhmaÓÈ candimas|riyÈnaÑ sahabyatÈya
maggaÑ desetuÑ “ayameva ujumaggo ayamaÒjasÈyano niyyÈniko niyyÈti
takkarassa candimas|riyÈnaÑ sahabyatÈyÈ”ti. No hidaÑ bho Gotama.
Iti kira VÈseÔÔha yaÑ passanti tevijjÈ brÈhmaÓÈ candimas|riye, aÒÒe
cÈpi bahujanÈ. Yato ca candimas|riyÈ uggacchanti, yattha ca ogacchanti,
ÈyÈcanti thomayanti paÒjalikÈ namassamÈnÈ anuparivattanti. Tesampi
nappahonti candimas|riyÈnaÑ sahabyatÈya maggaÑ desetuÑ “ayameva
ujumaggo ayamaÒjasÈyano niyyÈniko niyyÈti takkarassa candimas|riyÈnaÑ
sahabyatÈyÈ”ti.
532. Iti pana1 na kira tevijjehi brÈhmaÓehi brahmÈ sakkhidiÔÔho. Napi
kira tevijjÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ Ècariyehi brahmÈ sakkhidiÔÔho. Napi kira
tevijjÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ ÈcariyapÈcariyehi brahmÈ sakkhidiÔÔho. Napi kira
tevijjÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ yÈva sattamÈ2 ÈcariyÈmahayugehi brahmÈ
sakkhidiÔÔho. Yepi kira tevijjÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ pubbakÈ isayo mantÈnaÑ
kattÈro mantÈnaÑ pavattÈro, yesamidaÑ etarahi tevijjÈ brÈhmaÓÈ porÈÓaÑ
mantapadaÑ gÊtaÑ pavuttaÑ samihitaÑ, tadanugÈyanti, tadanubhÈsanti,
bhÈsitamanubhÈsanti, vÈcitamanuvÈcenti. SeyyathidaÑ, AÔÔhako VÈmako
______________________________________________________________
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VÈmadevo VessÈmitto Yamataggi A~gÊraso BhÈradvÈjo VÈseÔÔho Kassapo
Bhagu. Tepi na evamÈhaÑsu “mayametaÑ jÈnÈma, mayametaÑ passÈma,
yattha vÈ brahmÈ, yena vÈ brahmÈ, yahiÑ vÈ brahmÈ”ti. Teva tevijjÈ
brÈhmaÓÈ evamÈhaÑsu “yaÑ na jÈnÈma, yaÑ na passÈma, tassa sahabyatÈya
maggaÑ desema, ayameva ujumaggo ayamaÒjasÈyano niyyÈniko niyyÈti
takkarassa brahmasahabyatÈyÈ”ti.
533. TaÑ kiÑ maÒÒasi VÈseÔÔha, nanu evaÑ sante tevijjÈnaÑ
brÈhmaÓÈnaÑ appÈÔihÊrakataÑ bhÈsitaÑ sampajjatÊti. AddhÈ kho bho
Gotama evaÑ sante tevijjÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ appÈÔihÊrakataÑ bhÈsitaÑ
sampajjatÊti.
SÈdhu vÈseÔÔha, te vata VÈseÔÔha tevijjÈ brÈhmaÓÈ yaÑ na jÈnanti, yaÑ
na passanti, tassa sahabyatÈya maggaÑ desessanti “ayameva ujumaggo
ayamaÒjasÈyano niyyÈniko niyyÈti takkarassa brahmasahabyatÈyÈ”ti, netaÑ
ÔhÈnaÑ vijjati.
JanapadakalyÈÓÊ-upamÈ
534. SeyyathÈpi VÈseÔÔha puriso evaÑ vadeyya “ahaÑ yÈ imasmiÑ
janapade janapadakalyÈÓÊ, taÑ icchÈmi taÑ kÈmemÊ”ti. TamenaÑ evaÑ
vadeyyuÑ “ambho purisa yaÑ tvaÑ janapadakalyÈÓiÑ icchasi kÈmesi,
jÈnÈsi taÑ janapadakalyÈÓiÑ khattiyÊ vÈ brÈhmaÓÊ vÈ vessÊ vÈ suddÊ vÈ”ti,
iti puÔÔho “no”ti vadeyya.
TamenaÑ evaÑ vadeyyuÑ “ambho purisa yaÑ tvaÑ janapadakalyÈÓiÑ
icchÈsi kÈmesi, jÈnÈsi taÑ janapadakalyÈÓiÑ evaÑnÈmÈ evaÑgottÈti vÈ,
dÊghÈ vÈ rassÈ vÈ majjhimÈ vÈ kÈÄÊ vÈ sÈmÈ vÈ ma~guracchavÊ vÈti,
amukasmiÑ gÈme vÈ nigame vÈ nagare vÈti, iti puÔÔho ‘no’ti vadeyya.
TamenaÑ evaÑ vadeyyuÑ “ambho purisa yaÑ tvaÑ na jÈnÈsi na passasi,
taÑ tvaÑ icchasi kÈmesÊ”ti, iti puÔÔho “ÈmÈ”ti vadeyya.
535. TaÑ kiÑ maÒÒasi VÈseÔÔha, nanu evaÑ sante tassa purisassa
appÈÔihÊrakataÑ bhÈsitaÑ sampajjatÊti. AddhÈ kho bho Gotama evaÑ sante
tassa purisassa appÈÔihÊrakataÑ bhÈsitaÑ sampajjatÊti.
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536. Evameva kho VÈseÔÔha na kira tevijjehi brÈhmaÓehi brahmÈ
sakkhidiÔÔho. Napi kira tevijjÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ Ècariyehi brahmÈ
sakkhidiÔÔho. Napi kira tevijjÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ ÈcariyapÈcariyehi brahmÈ
sakkhidiÔÔho. Napi kira tevijjÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ yÈva sattamÈ
ÈcariyÈmahayugehi brahmÈ sakkhidiÔÔho. Yepi kira tevijjÈnaÑ
brÈhmaÓÈnaÑ pubbakÈ isayo mantÈnaÑ kattÈro mantÈnaÑ pavattÈro,
yesamidaÑ etarahi tevijjÈ brÈhmaÓÈ porÈÓaÑ mantapadaÑ gÊtaÑ pavuttaÑ
samihitaÑ, tadanugÈyanti, tadanubhÈsanti, bhÈsitamanubhÈsanti,
vÈcitamanuvÈcenti. SeyyathidaÑ, AÔÔhako VÈmako VÈmadevo VessÈmitto
Yamataggi A~gÊraso BhÈradvÈjo VÈseÔÔho Kassapo Bhagu. Tepi na
evamÈhaÑsu “mayametaÑ jÈnÈma, mayametaÑ passÈma, yattha vÈ brahmÈ,
yena vÈ brahmÈ, yahiÑ vÈ brahmÈ”ti. Teva tevijjÈ brÈhmaÓÈ evamÈhaÑsu
“yaÑ na jÈnÈma, yaÑ na passÈma, tassa sahabyatÈya maggaÑ desema,
ayameva ujumaggo ayamaÒjasÈyano niyyÈniko niyyÈti takkarassa
brahmasahabyatÈyÈ”ti.
537. TaÑ kiÑ maÒÒasi VÈseÔÔha, nanu evaÑ sante tevijjÈnaÑ
brÈhmaÓÈnaÑ appÈÔihÊrakataÑ bhÈsitaÑ sampajjatÊti. AddhÈ kho bho
Gotama evaÑ sante tevijjÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ appÈÔihÊrakataÑ bhÈsitaÑ
sampajjatÊti.
SÈdhu VÈseÔÔha, te vata VÈseÔÔha tevijjÈ brÈhmaÓÈ yaÑ na jÈnanti, yaÑ
na passanti, tassa sahabyatÈya maggaÑ desessanti “ayameva ujumaggo
ayamaÒjasÈyano niyyÈniko niyyÈti takkarassa brahmasahabyatÈyÈ”ti, netaÑ
ÔhÈnaÑ vijjati.
NisseÓÊ-upamÈ
538. SeyyathÈpi VÈseÔÔha puriso cÈtumahÈpathe nisseÓiÑ kareyya
pÈsÈdassa ÈrohaÓÈya. TamenaÑ evaÑ vadeyyuÑ “ambho purisa yassa
tvaÑ1 pÈsÈdassa ÈrohaÓÈya nisseÓiÑ karosi, jÈnÈsi taÑ pÈsÈdaÑ
puratthimÈya vÈ disÈya dakkhiÓÈya vÈ disÈya
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pacchimÈya vÈ disÈya uttarÈya vÈ disÈya ucco vÈ nÊco vÈ majjhimo vÈ”ti, iti
puÔÔho “no”ti vadeyya.
TamenaÑ evaÑ vadeyyuÑ “ambho purisa yaÑ tvaÑ na jÈnÈsi, na
passati, tassa tvaÑ pÈsÈdassa ÈrohaÓÈya nisseÓiÑ karosÊ”ti, iti puÔÔho
“ÈmÈ”ti vadeyya.
539. TaÑ kiÑ maÒÒasi VÈseÔÔha, nanu evaÑ sante tassa purisassa
appÈÔihÊrakataÑ bhÈsitaÑ sampajjatÊti. AddhÈ kho bho Gotama evaÑ sante
tassa purisassa appÈÔihÊrakataÑ bhÈsitaÑ sampajjatÊti.
540. Evameva kho VÈseÔÔha na kira tevijjehi brÈhmaÓehi brahmÈ
sakkhidiÔÔho, napi kira tevijjÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ Ècariyehi brahmÈ
sakkhidiÔÔho, napi kira tevijjÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ ÈcariyapÈcariyehi brahmÈ
sakkhidiÔÔho, napi kira tevijjÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ yÈva sattamÈ
ÈcariyÈmahayugehi brahmÈ sakkhidiÔÔho, yepi kira tevijjÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ
pubbakÈ isayo mantÈnaÑ kattÈro mantÈnaÑ pavattÈro, yesamidaÑ etarahi
tevijjÈ brÈhmaÓÈ porÈÓaÑ mantapadaÑ gÊtaÑ pavuttaÑ samihitaÑ,
tadanugÈyanti, tadanubhÈsanti, bhÈsitamanubhÈsanti, vÈcitamanuvÈcenti.
SeyyathidaÑ, AÔÔhako VÈmako VÈmadevo VessÈmitto Yamataggi A~gÊraso
BhÈradvÈjo VÈseÔÔho Kassapo Bhagu. Tepi na evamahaÑsu “mayametaÑ
jÈnÈma, mayametaÑ passÈma, yattha vÈ brahmÈ, yena vÈ brahmÈ, yahiÑ vÈ
brahmÈ”ti. Teva tevijjÈ brÈhmaÓÈ evamÈhaÑsu “yaÑ na jÈnÈma, yaÑ na
passÈma, tassa sahabyatÈya maggaÑ desema, ayameva ujumaggo
ayamaÒjasÈyano niyyÈniko niyyÈti takkarassa brahmasahabyatÈyÈ”ti.
541. TaÑ kiÑ maÒÒasi VÈseÔÔha, nanu evaÑ sante tevijjÈnaÑ
brÈhmaÓÈnaÑ appÈÔihÊrakataÑ bhÈsitaÑ sampajjatÊti. AddhÈ kho bho
Gotama evaÑ sante tevijjÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ appÈÔihÊrakataÑ bhÈsitaÑ
sampajjatÊti.
SÈdhu VÈseÔÔha, te vata VÈseÔÔha tevijjÈ brÈhmaÓÈ yaÑ na jÈnanti, yaÑ
na passanti, tassa sahabyatÈya maggaÑ desessanti “ayameva ujumaggo
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ayamaÒjasÈyano niyyÈniko niyyÈti takkarassa brahmasahabyatÈyÈ”ti, netaÑ
ÔhÈnaÑ vijjati.
AciravatÊnadÊ-upamÈ
542. SeyyathÈpi VÈseÔÔha ayaÑ AciravatÊ nadÊ p|rÈ udakassa samatittikÈ
kÈkapeyyÈ. Atha puriso Ègaccheyya pÈratthiko pÈragavesÊ pÈragÈmÊ pÈraÑ
taritukÈmo, so orime tÊre Ôhito pÈrimaÑ tÊraÑ avheyya “ehi pÈrÈpÈraÑ, ehi
pÈrÈpÈran”ti.
543. TaÑ kiÑ maÒÒasi VÈseÔÔha, api nu tassa purisassa avhÈyanahetu
vÈ ÈyÈcanahetu vÈ patthanahetu vÈ abhinandanahetu vÈ AciravatiyÈ nadiyÈ
pÈrimaÑ tÊraÑ orimaÑ tÊraÑ ÈgaccheyyÈti. No hidaÑ bho Gotama.
544. Evameva kho VÈseÔÔha tevijjÈ brÈhmaÓÈ ye dhammÈ
brÈhmaÓakÈrakÈ te dhamme pahÈya vattamÈnÈ, ye dhammÈ
abrÈhmaÓakÈrakÈ te dhamme samÈdÈya vattamÈnÈ evamÈhaÑsu
“indamavhayÈma, somamavhayÈma, varuÓamavhayÈma, ÊsÈnamavhayÈma,
pajÈpatimavhayÈma, brahmamavhayÈma, mahiddhimavhayÈma,
yamamavhayÈmÈ”ti.
Te vata VÈseÔÔha tevijjÈ brÈhmaÓÈ ye dhammÈ brÈhmaÓakÈrakÈ te
dhamme pahÈya vattamÈnÈ, ye dhammÈ abrÈhmaÓakÈrakÈ te dhamme
samÈdÈya vattamÈnÈ avhÈyanahetu vÈ ÈyÈcanahetu vÈ patthanahetu vÈ
abhinandanahetu vÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ brahmÈnaÑ sahaby|pagÈ
bhavissantÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati.
545. SeyyathÈpi VÈseÔÔha ayaÑ AciravatÊ nadÊ p|rÈ udakassa samatittikÈ
kÈkapeyyÈ. Atha puriso Ègaccheyya pÈratthiko pÈragavesÊ pÈragÈmÊ pÈraÑ
taritukÈmo, so orime tÊre daÄhÈya anduyÈ pacchÈbÈhaÑ gÈÄhabandhanaÑ
baddho.
TaÑ kiÑ maÒÒasi VÈseÔÔha, api nu so puriso AciravatiyÈ nadiyÈ orimÈ
tÊrÈ pÈrimaÑ tÊraÑ gaccheyyÈti. No hidaÑ bho Gotama.
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546. Evameva kho VÈseÔÔha paÒcime kÈmaguÓÈ ariyassa vinaye
and|tipi vuccanti, bandhanantipi vuccanti. Katame paÒca. CakkhuviÒÒeyyÈ
r|pÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ. SotaviÒÒeyyÈ
saddÈ -pa-. GhÈnaviÒÒeyyÈ gandhÈ. JivhÈviÒÒeyyÈ rasÈ. KÈyaviÒÒeyyÈ
phoÔÔhabbÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ.
Ime kho VÈseÔÔha paÒca kÈmaguÓÈ ariyassa vinaye and|tipi vuccanti.
Bandhanantipi vuccanti. Ime kho VÈseÔÔha paÒca kÈmaguÓe tevijjÈ
brÈhmaÓÈ gadhitÈ mucchitÈ ajjhopannÈ anÈdÊnavadassÈvino anissaraÓapaÒÒÈ
paribhuÒjanti. Te vata VÈseÔÔha tevijjÈ brÈhmaÓÈ ye dhammÈ
brÈhmaÓakÈrakÈ, te dhamme pahÈya vattamÈnÈ, ye dhammÈ
abrÈhmaÓakÈrakÈ, te dhamme samÈdÈya vattamÈnÈ paÒca kÈmaguÓe gadhitÈ
mucchitÈ ajjhopannÈ anÈdÊnavadassÈvino anissaraÓapaÒÒÈ paribhuÒjantÈ
kÈmandubandhanabaddhÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ brahmÈnaÑ
sahaby|pagÈ bhavissantÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati.
547. SeyyathÈpi VÈseÔÔha ayaÑ AciravatÊ nadÊ p|rÈ udakassa samatittikÈ
kÈkapeyyÈ. Atha puriso Ègaccheyya pÈratthiko pÈragavesÊ pÈragÈmÊ pÈraÑ
taritukÈmo, so orime tÊre sasÊsaÑ pÈrupitvÈ nipajjeyya.
TaÑ kiÑ maÒÒasi VÈseÔÔha, api nu so puriso AciravatiyÈ nadiyÈ orimÈ
tÊrÈ pÈrimaÑ tÊraÑ gaccheyyÈti. No hidaÑ bho Gotama.
548. Evameva kho VÈseÔÔha paÒcime nÊvaraÓÈ ariyassa vinaye
ÈvaraÓÈtipi vuccanti, nÊvaraÓÈtipi vuccanti, onÈhanÈtipi vuccanti,
pariyonÈhanÈtipi vuccanti. Katame paÒca. KÈmacchandanÊvaraÓaÑ,
byÈpÈdanÊvaraÓaÑ, thinamiddhanÊvaraÓaÑ, uddhaccakukkuccanÊvaraÓaÑ,
vicikicchÈnÊvaraÓaÑ. Ime kho VÈseÔÔha paÒca nÊvaraÓÈ ariyassa vinaye
ÈvaraÓÈtipi vuccanti, nÊvaraÓÈtipi vuccanti, onÈhanÈtipi vuccanti,
pariyonÈhanÈtipi vuccanti.
549. Imehi kho VÈseÔÔha paÒcahi nÊvaraÓehi tevijjÈ brÈhmaÓÈ ÈvuÔÈ
nivuÔÈ onaddhÈ1 pariyonaddhÈ. Te vata VÈseÔÔha tevijjÈ brÈhmaÓÈ
______________________________________________________________
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ye dhammÈ brÈhmaÓakÈrakÈ te dhamme pahÈya vattamÈnÈ, ye dhammÈ
abrÈhmaÓakÈrakÈ te dhamme samÈdÈya vattamÈnÈ paÒcahi nÊvaraÓehi ÈvuÔÈ
nivuÔÈ onaddhÈ pariyonaddhÈ1 kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ brahmÈnaÑ
sahaby|pagÈ bhavissantÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati.
SaÑsandanakathÈ
550. TaÑ kiÑ maÒÒasi VÈseÔÔha, kinti te sutaÑ brÈhmaÓÈnaÑ
vuddhÈnaÑ mahallakÈnaÑ ÈcariyapÈcariyÈnaÑ bhÈsamÈnÈnaÑ, sapariggaho
vÈ brahmÈ apariggaho vÈti. Apariggaho bho Gotama. Saveracitto vÈ
averacitto vÈti. Averacitto bho Gotama. SabyÈpajjacitto vÈ abyÈpajjacitto
vÈti. AbyÈpajjacitto bho Gotama. SaÑkiliÔÔhacitto vÈ asaÑkiliÔÔhacitto vÈti.
AsaÑkiliÔÔhacitto bho Gotama. VasavattÊ vÈ avasavattÊ vÈti. VasavattÊ bho
Gotama.
TaÑ kiÑ maÒÒasi VÈseÔÔha, sapariggahÈ vÈ tevijjÈ brÈhmaÓÈ
apariggahÈ vÈti. SapariggahÈ bho Gotama. SaveracittÈ vÈ averacittÈ vÈti.
SaveracittÈ bho Gotama. SabyÈpajjacittÈ vÈ abyÈpajjacittÈ vÈti.
SabyÈpajjacittÈ bho Gotama. SaÑkiliÔÔhacittÈ vÈ asaÑkiliÔÔhacittÈ vÈti.
SaÑkiliÔÔhacittÈ bho Gotama. VasavattÊ vÈ avasavattÊ vÈti. AvasavattÊ bho
Gotama.
551. Iti kira VÈseÔÔha sapariggahÈ tevijjÈ brÈhmaÓÈ apariggaho brahmÈ,
api nu kho sapariggahÈnaÑ tevijjÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ apariggahena
brahmunÈ saddhiÑ saÑsandati sametÊti. No hidaÑ bho Gotama. SÈdhu
VÈseÔÔha, te vata VÈseÔÔha sapariggahÈ tevijjÈ brÈhmaÓÈ kÈyassa bhedÈ
paraÑ maraÓÈ apariggahassa brahmuno sahaby|pagÈ bhavissantÊti netaÑ
ÔhÈnaÑ vijjati.
Iti kira VÈseÔÔha saveracittÈ tevijjÈ brÈhmaÓÈ averacitto brahmÈ -pasabyÈpajjacittÈ tevijjÈ brÈhmaÓÈ abyÈpajjacitto brahmÈ. SaÑkiliÔÔhacittÈ
tevijjÈ brÈhmaÓÈ asaÑkiliÔÔhacitto brahmÈ. AvasavattÊ
______________________________________________________________
1. PariyonaddhÈ, te (SyÈ, Ka)
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tevijjÈ brÈhmaÓÈ vasavattÊ brahmÈ, api nu kho avasavattÊnaÑ tevijjÈnaÑ
brÈhmaÓÈnaÑ vasavattinÈ brahmunÈ saddhiÑ saÑsandati sametÊti. No
hidaÑ bho Gotama. SÈdhu VÈseÔÔha, te vata VÈseÔÔha avasavattÊ tevijjÈ
brÈhmaÓÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ vasavattissa brahmuno sahaby|pagÈ
bhavissantÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati.
552. Idha kho pana te VÈseÔÔha tevijjÈ brÈhmaÓÈ ÈsÊditvÈ1 saÑsÊdanti,
saÑsÊditvÈ visÈraÑ2 pÈpuÓanti, sukkhataraÑ3 maÒÒe taranti. TasmÈ idaÑ
tevijjÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ tevijjÈ-iriÓantipi vuccati, tevijjÈvivanantipi
vuccati, tevijjÈbyasanantipi vuccatÊti.
553. EvaÑ vutte VÈseÔÔho mÈÓavo BhagavantaÑ etadavoca “sutaÑ
metaÑ bho Gotama, samaÓo Gotamo brahmÈnaÑ sahabyatÈya maggaÑ
jÈnÈtÊ”ti. TaÑ kiÑ maÒÒasi VÈseÔÔha. Œsanne ito ManasÈkaÔaÑ, na ito d|re
ManasÈkaÔanti. EvaÑ bho Gotama Èsanne ito ManasÈkaÔaÑ, na ito d|re
ManasÈkaÔanti.
554. TaÑ kiÑ maÒÒasi VÈseÔÔha. Idhassa puriso ManasÈkaÔe
jÈtasaÑvaddho. TamenaÑ ManasÈkaÔato tÈvadeva avasaÔaÑ ManasÈkaÔassa
maggaÑ puccheyyuÑ. SiyÈ nu kho VÈseÔÔha tassa purisassa ManasÈkaÔe
jÈtasaÑvaddhassa ManasÈkaÔassa maggaÑ puÔÔhassa dandhÈyitattaÑ vÈ
vitthÈyitattaÑ vÈti. No hidaÑ bho Gotama. TaÑ kissa hetu, amu hi bho
Gotama puriso ManasÈkaÔe jÈtasaÑvaddho, tassa sabbÈneva ManasÈkaÔassa
maggÈni suviditÈnÊti.
SiyÈ kho VÈseÔÔha tassa purisassa ManasÈkaÔe jÈtasaÑvaddhassa
ManasÈkaÔassa maggaÑ puÔÔhassa dandhÈyitattaÑ vÈ vitthÈyitattaÑ vÈ, na
tveva TathÈgatassa brahmaloke vÈ brahmalokagÈminiyÈ vÈ paÔipadÈya
puÔÔhassa dandhÈyitattaÑ vÈ vitthÈyitattaÑ vÈ, brahmÈnaÒcÈhaÑ vÈseÔÔha
pajÈnÈmi brahmalokaÒca brahmalokagÈminiÒca paÔipadaÑ, yathÈ paÔipanno
ca brahmalokaÑ upapanno, taÒca pajÈnÈmÊti.
______________________________________________________________
1. ŒdisitvÈ (Ka)

2. VisÈdaÑ (SÊ, I), visattaÑ (SyÈ)

3. SukkhataraÓaÑ (Ka)
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555. EvaÑ vutte VÈseÔÔho mÈÓavo BhagavantaÑ etadavoca “sutaÑ

metaÑ bho Gotama, samaÓo Gotamo brahmÈnaÑ sahabyatÈya maggaÑ
desetÊ”ti. SÈdhu no bhavaÑ Gotamo brahmÈnaÑ sahabyatÈya maggaÑ
desetu ullumpatu bhavaÑ Gotamo brÈhmaÓiÑ pajanti. Tena hi VÈseÔÔha
suÓÈhi sÈdhukaÑ manasi karohi bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bho”ti kho VÈseÔÔho
mÈÓavo Bhagavato paccassosi.
BrahmalokamaggadesanÈ
556. BhagavÈ etadavoca. Idha VÈseÔÔha TathÈgato loke uppajjati
ArahaÑ SammÈsambuddho -pa-. (YathÈ SÈmaÒÒaphale, evaÑ
vitthÈretabbaÑ.) EvaÑ kho VÈseÔÔha bhikkhu sÊlasampanno hoti -pa- tassime
paÒca nÊvaraÓe pahÊne attani samanupassato pÈmojjaÑ jÈyati, pamuditassa
pÊti jÈyati, pÊtimanassa kÈyo passambhati, passaddhakÈyo sukhaÑ vedeti,
sukhino cittaÑ samÈdhiyati.
So mettÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ pharitvÈ viharati. TathÈ dutiyaÑ.
TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi
sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ mettÈsahagatena cetasÈ vipulena
mahaggatena appamÈÓena averena abyÈpajjena pharitvÈ viharati.
SeyyathÈpi VÈseÔÔha balavÈ sa~khadhamo appakasireneva catuddisÈ
viÒÒÈpeyya, evameva kho VÈseÔÔha evaÑ bhÈvitÈya mettÈya cetovimuttiyÈ
yaÑ pamÈÓakataÑ kammaÑ na taÑ tatrÈvasissati, na taÑ tatrÈvatiÔÔhati.
Ayampi kho VÈseÔÔha brahmÈnaÑ sahabyatÈya maggo.
Puna caparaÑ VÈseÔÔha bhikkhu karuÓÈsahagatena cetasÈ -pamuditÈsahagatena cetasÈ -pa- upekkhÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ
pharitvÈ viharati. TathÈ dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti
uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ
upekkhÈsahagatena cetasÈ vipulena mahaggatena appamÈÓena averena
abyÈpajjena pharitvÈ viharati.
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SeyyathÈpi VÈseÔÔha balavÈ sa~khadhamo appakasireneva catuddisÈ
viÒÒÈpeyya. Evameva kho VÈseÔÔha evaÑ bhÈvitÈya upekkhÈya
cetovimuttiyÈ yaÑ pamÈÓakataÑ kammaÑ na taÑ tatrÈvasissati, na taÑ
tatrÈvatiÔÔhati. Ayampi kho VÈseÔÔha brahmÈnaÑ sahabyatÈya maggo.
557. TaÑ kiÑ maÒÒasi VÈseÔÔha, evaÑvihÈrÊ bhikkhu sapariggaho vÈ
apariggaho vÈti. Apariggaho bho Gotama. Saveracitto vÈ averacitto vÈti.
Averacitto bho Gotama. SabyÈpajjacitto vÈ abyÈpajjacitto vÈti.
AbyÈpajjacitto bho Gotama. SaÑkiliÔÔhacitto vÈ asaÑkiliÔÔhacitto vÈti.
AsaÑkiliÔÔhacitto bho Gotama. VasavattÊ vÈ avasavattÊ vÈti. VasavattÊ bho
Gotama.
Iti kira VÈseÔÔha apariggaho bhikkhu apariggaho brahmÈ, api nu kho
apariggahassa bhikkhuno apariggahena brahmunÈ saddhiÑ saÑsandati
sametÊti. EvaÑ bho Gotama. SÈdhu VÈseÔÔha, so vata VÈseÔÔha apariggaho
bhikkhu kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apariggahassa brahmuno
sahaby|pago bhavissatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati.
558. Iti kira VÈseÔÔha averacitto bhikkhu averacitto brahmÈ -paabyÈpajjacitto bhikkhu abyÈpajjacitto brahmÈ. AsaÑkiliÔÔhacitto bhikkhu
asaÑkiliÔÔhacitto brahmÈ. VasavattÊ bhikkhu vasavattÊ brahmÈ, api nu kho
vasavattissa bhikkhuno vasavattinÈ brahmunÈ saddhiÑ saÑsandati sametÊti.
EvaÑ bho Gotama. SÈdhu VÈseÔÔha, so vata VÈseÔÔha vasavattÊ bhikkhu
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ vasavattissa brahmuno sahaby|pago
bhavissatÊti ÔhÈnametaÑ vijjatÊti.
559. EvaÑ vutte VÈseÔÔha BhÈradvÈjÈ mÈÓavÈ BhagavantaÑ
etadavocuÑ “abhikkantaÑ bho Gotama, abhikkantaÑ bho Gotama,
seyyathÈpi bho Gotama nikkujjitaÑ vÈ ukkujjeyya, paÔicchannaÑ vÈ
vivareyya, m|Ähassa vÈ maggaÑ Ècikkheyya, andhakÈre vÈ telapajjotaÑ
dhÈreyya ‘cakkhumanto r|pÈni dakkhantÊ’ti. EvamevaÑ bhotÈ Gotamena
anekapariyÈyena dhammo
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pakÈsito, ete mayaÑ bhavantaÑ GotamaÑ saraÓaÑ gacchÈma, dhammaÒca
bhikkhusaÑghaÒca, upÈsake no bhavaÑ Gotamo dhÈretu ajjatagge pÈÓupete
saraÓaÑ gate”ti.
TevijjasuttaÑ niÔÔhitaÑ terasamaÑ.
SÊlakkhandhavaggo niÔÔhito.
TassuddÈnaÑ
BrahmÈsÈmaÒÒa-ambaÔÔha,
SoÓak|ÔamahÈlijÈlinÊ.
SÊhapoÔÔhapÈdasubho KevaÔÔo,
LohiccatevijjÈ terasÈti.

SÊlakkhandhavaggapÈÄi niÔÔhitÈ.
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PadÈnukkamo
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AccayadesanÈ
AciravatÊ nadÊ
Acelo Kassapo
AjÈtasattu
AjitakesakambalavÈda
AntarÈkathÈ
AntÈnantikÈ
AdinnÈdÈnaÑ
AdhiccasamuppannikÈ
AdhimuttipadÈni
AnusÈsanÊpÈÔihÈriyaÑ
AparantakappikÈ
Apariggaho
ApÈyamukhÈni
AppÈÔihÊrakataÑ
AbrahmacariyaÑ
AmarÈvikkhepikÈ
AmbalaÔÔhikÈyaÑ
AmbapiÓÉi-upamÈ
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[I]
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IddhividhÈya cittaÑ
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73
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Udayabhaddo
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1
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[E]
Ekacca-asassatikÈ
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EkaÑsabhÈvito samÈdhi
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OÄÈriko attapaÔi
lÈbho
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[ Ka ]
KaÓhÈyanagotta
KaÓho isi
Kandam|laphalabhojano
KapilavatthuÑ
KuhakÈdi
K|ÔadaÓÉo brÈhmaÓo
KevaÔÔo gahapatiputto
Kosalesu

87
90
95
86
8
120
205
82

[ Kha ]
KhiÉÉÈpadosikÈ
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[ Ga ]
GandhÈrÊ nÈma vijjÈ
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[ Ca ]
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151
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70
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[ La ]
Lohicco brÈhmaÓo
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[ Va ]
VajirapÈÓÊ yakkho
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Sakyesu ibbhavÈdaÑ
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NÈnÈpÈÔhÈ
PaÔhamo m|lapÈÔho, SÊ = SÊhaÄapotthakaÑ, SyÈ = SyÈmapotthakaÑ, I =
I~galisapotthakaÑ, Ka = kesuci Marammapotthakesu dissamÈnapÈÔho, KaSÊ = kesuci SÊhaÄapotthakesu dissamÈnapÈÔho, ®Ôha = AÔÔhakathÈ.
SÊlakkhandhavaggapÈÄiyÈ
NÈnÈpÈÔhÈ

PiÔÔha~kÈ

[A]
AgacchiÑ = AgaÒchiÑ (SyÈ, KaÑ)
A~gulipatodakehi = A~gulipatodakena (I)
AdhimuttipadÈni = AdhivuttipadÈni (SÊ, I) AdhivacanapadÈnÊti
saÑvaÓÓanÈya sameti.
Anikkujjanto = Anikkujjento (SyÈ, KaÑ, Ka)
AnubandhÈ = AnubaddhÈ (Ka-SÊ, I)
AnelagalÈya = AneÄagalÈya (SÊ, I) AnelagaÄÈya (Ka)
AppaÔÔhataro = Appatthataro (SyÈ, KaÑ)
AppasamÈrambhataro = AppasamÈrabbhataro (SÊ, Ka, I)
Abbhayena = Abbayena (SÊ, Ka)
AbhijjamÈne = AbhijjamÈno (SÊ, Ka)
AbhisannÈni parisannÈni = AbhisandÈni parisandÈni (Ka)
AsiÑ = KhaggaÑ (SÊ, I) AsiÑ khaggaÑ (SyÈ, KaÑ)
KhaggaÑ asiÑ (Ka)

7, 62

[Œ]
ŒgaccheyyÈtha = ŒgaccheyyÈtho (SÊ, I)
ŒmukkamaÓikuÓÉalÈbharaÓÈ = ŒmuttamÈlÈbharaÓÈ (SÊ, SyÈ, I)
ŒrÈcÈrÊ = ŒnÈcÈrÊ (Ka)
ŒsÊditvÈ = ŒdisitvÈ (Ka)

85
98
4
233

[I]
Iti pana = KiÑ pana (SÊ, SyÈ, I)

226

77
86
12
50
1
106
136
136
68
73
71
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NÈnÈpÈÔhÈ

PiÔÔha~kÈ

[I]
ItthikathaÑ = ItthikathaÑ purisakathaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka)
ItthikathaÑ = ItthikathaÑ purisakathaÑ kumÈrakathaÑ
kumÈrikathaÑ (Ka)

7
62

[U]
Upagacchi = UpagaÒchi (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
UttarikaraÓÊyaÑ = UttariÑ karaÓÊyanti (SÊ, SyÈ, I)
UttarikaraÓÊyanti (Ka)
UdakadahaÑ = UdakarahadaÑ (SÊ, SyÈ, I)
Udayabhaddo = UdÈyibhaddo (SÊ, I)
UbbhaÔÔhakopi = UbbhaÔÔhikopi (Ka)
Ubbhato”ti = Uddharito (SyÈ, KaÑ)
Ubbhidodako = Ubbhitodako (SyÈ, KaÑ, Ka)
UruÒÒÈyaÑ = UjuÒÒÈyaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

204
42
47
158
73
70
153

[E]
EvaÑdiÔÔhi = EvaÑdiÔÔhÊ (Ka, I)
“EvaÑ bho”ti = EvaÑ bhanteti (SÊ, I)

31
215

[O]
OkkÈmukhaÑ KarakaÓÉaÑ = UkkÈmukhaÑ KarakaÓÉuÑ (SÊ, SyÈ)
OnaddhÈ = OphuÔÈ (SÊ, Ka), OphutÈ (SyÈ)

87
231

[ Ka ]
KaÒcideva desaÑ = KiÒcideva desaÑ lesamattaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka)
KabaÄÊkÈrÈhÈrabhakkho = KabaÄÊkÈrabhakkho (SyÈ, Ka)
KabaÄÊkÈrÈhÈrabhakkhanti = KabaÄÊkÈrabhakkhanti (SyÈ, Ka)
KammakÈro = Kammakaro (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) MoggallÈnar|paÑ
KallaÑ = Na kallaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, Ka)
“KÈya nuttha = KÈya nottha (SyÈ, Ka)
KiÒci = KaÒci (KaÑ, I)

1

48
180
172
56
150
168
53, 175
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NÈnÈpÈÔhÈ

243
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[ Ka ]
KaÒci kaÒci = KiÒci kiÒci (Ka)

84

KaÓhÈ = KiÓhÈ (Ka-SÊ, I)

85

“KimetaÑ = KiÑ me taÑ (Ka)

89

KudÈlapiÔakaÑ = KuddÈlapiÔakaÑ (SÊ, SyÈ, I)

95

Kupito = So kupito (I)
Kumbhath|ÓaÑ = Kumbhath|naÑ (SyÈ, Ka) KumbhathuÓaÑ (SÊ)

100
6

[ Kha ]
KhattavijjÈ = KhettavijjÈ (bah|su)
KhÈrividhamÈdÈya = KhÈrivividhamÈdÈya (SÊ, SyÈ, I)

9
95

[ Ga ]
GaruÑ karonti = Garukaronti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

85

[ Ca ]
CatucattÈrÊsÈya = CatucattÈlÊsÈya (SyÈ, KaÑ)
Ci~gulikaÑ = Ci~gulakaÑ (Ka-SÊ)

28
6

[ Ta ]
TathÈgatakova = TathÈpakkantova (SyÈ)

213

TiÔÔhateva sÈyaÑ = TiÔÔhatevÈyaÑ (SÊ, I)

173

TividhÈya yaÒÒasampadÈya = TividhayaÒÒasampadÈya (Ka)

136

Te = Tedha (SyÈ) Te idha (I)

101

Te bhindantÈ = VobhindantÈ (SÊ, I) Vi + ava + bhindantÈti
padavibhÈgo.
Te vata = Teva (Ka)

25
225

[ Tha ]
Theto = ®heto (SyÈ, KaÑ)

4
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NÈnÈpÈÔhÈ

PiÔÔha~kÈ
[ Da ]

Dakkhati = Dakkhiti (SÊ)

156

DÊghÈsivudhehi = DÊghÈsibaddhehi (SÊ, I)

98

DÊpÈ = PadÊpÈ (SÊ, SyÈ)

47

Devadudrabhi = Devadundubhi (SyÈ, KaÑ, I)

10

[ Na ]
Na kho pana metaÑ = Na kho nÈmetaÑ (SÊ, I)

168

Natthi cevettha = Na samanupassÈmi -pa- natthi no kiÒci (SyÈ, Ka)

204

Na ca hoti = Na hoti ca (SÊ, Ka)

26

NÈÔaputto = NÈthaputto (SÊ), NÈtaputto (I)

45

NhÈpakÈ = NahÈpikÈ (SÊ), NhÈpikÈ (SyÈ)

48

[ Pa ]
PakkamiÑ = PakkÈmiÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

50

Pakudho = Pakuddho (SÊ)

45

PaÒcamaÑ = PaÒcamaÑ iti vÈ (SÊ, SyÈ, I)
PaccuÔÔhissanti = PaccuÔÔhassanti (I)

6
103

Pattikova = Padikova (SyÈ)

47

ParipphuÔÈni = ParipphuÔÔhÈni (I)

71

PariyonaddhÈ = PariyonaddhÈ, te (SyÈ, Ka)

232

[ Parisuddhe -pa- vigat|pakkilese ] = [ ] Natthi (SÊ, I) yuttaÑ.

12

Paro loko = Paraloko (SyÈ)

51

PavÈheyya = PabbÈheyya (SyÈ, Ka)

73

PavÈÄhÈ”ti = PabbÈÄhÈti (SyÈ, Ka)

73

PavuÔÈ = SapuÔÈ (Ka), PabuÔÈ (SÊ)

50

PÊÓenti = PÊnenti (Ka)

48

PÊtaÑ vÈ lohitaÑ vÈ = PÊtakaÑ vÈ lohitakaÑ vÈ (Ka)

72

PurimÈ r|pasaÒÒÈ = PurimasaÒÒÈ (Ka)
PokkharasÈti = PokkharasÈtÊ (SÊ), PokkharasÈdi (I)

170
82

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
[ Ba ]
BarihisatthÈya = ParihiÑsatthÈya (SÊ, SyÈ, Ka)
ParahiÑsatthÈya (Ka)
Barihisa = KusatiÓaparitthataÑ
yaÒÒaÔÔhÈna-attharaÓanti
SakkatÈbhidhÈne.
BelaÔÔhaputto = BellaÔÔhiputto (SÊ) VelaÔÔhaputto (SyÈ)
ByantiÑ kareyya = ByantÊkareyya (SÊ, SyÈ, KaÑ)
BrahmavacchasÊ = BrahmaÉÉhÊ (SÊ) BrahmavaccasÊ (I)
BrahmunÈ cesÈ AmbaÔÔha = BrahmunÈpi AmbaÔÔha (Ka)
BrahmunÈpi esÈ AmbaÔÔha (I)
Bravit|”ti = Br|tu (SyÈ)
[ Bha ]
Bhaddante = Bhadante (SÊ, SyÈ)
BhagavantaÑ = BhagavantaÑ GotamaÑ (SÊ, I, Ka)
BhagavÈ’ = BhagavÈti (SyÈ, KaÑ)
[ Ma ]
Manasi kareyyÈtha = ManasikareyyÈtho (SÊ, I)
MayaÑ bhoto = MayaÑ bhante tava (SÊ, I)
MahÈkappino = MahÈkappuno (Ka-SÊ, I)
MahiÑsayuddhaÑ = MahisayuddhaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
MahiÑsalakkhaÓaÑ = MahisalakkhaÓaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
MÈlÈgandhavilepanaÑ = MÈlÈvilepanaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
Mukhullokako = Mukhullokiko (SyÈ, KaÑ, Ka)
Mudi~gasaddampi = Muti~gasaddampi (SÊ, I)
[ Ya ]
YaÒÒavÈÔassa = YaÒÒÈvÈÔassa (SÊ, I, Ka) yaÒÒavÈÔatoti
yaÒÒabh|mito-iti CariyÈpiÔakapÈÄi-aÔÔhakathÈ.
Yato kho = Yato ca kho (Ka)
Yamataggi = Yamadaggi (Ka)
Yassa tvaÑ = YaÑ tvaÑ (SÊ, SyÈ, Ka)
YÈvatako = YÈvatiko (Ka, I)
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PiÔÔha~kÈ

134
45
68
106
92
89
90
46
82
85
215
50
6
9
7
56
75

135
161
97
179, 228
100
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NÈnÈpÈÔhÈ
[ Ya ]
YiÔÔhukÈmassa = YiÔÔhakÈmassa (Ka)
Yo = Yo vÈ (I)
Yo te so puriso = Yo te puriso (SÊ, Ka)
Yo te so puriso = Yo te puriso (SÊ)

PiÔÔha~kÈ
131
185
56
58

[ Ra ]
RathikÈyapi vÊthiÑ saÒcarante = RathiyÈpi rathiÑ saÒcarante (SÊ),
RathikÈya vÊthiÑ saÒcarantepi (SyÈ, I) 78
RosikaÑ = BhesikaÑ (SÊ, I)
214
[ La ]
Lokoti = Lokoti vÈ (SÊ, Ka)

176

[ Va ]
VaÓÔapaÔibandhÈni = VaÓÔ|panibandhanÈni (SÊ, I)
VaÓÉapaÔibaddhÈni (Ka)
VÈcÈ = VÈcÈya (SyÈ, Ka)
Virato = PaÔivirato (Ka)
VisÈraÑ = VisÈdaÑ (SÊ, I) VisattaÑ (SyÈ)
Vis|kadassanÈ = VisukadassanÈ (Ka)
VedÈnaÑ = BedÈnaÑ (Ka)

42
175
4-5
233
5
82

[ Sa ]
Sakideva = SakiÑdeva (Ka)
[ Saki + eva = Sakideva = SÊ-R|pasiddhi ]
148
Sa~khapaÓavadindimasaddampi = Sa~khapaÓavadeÓÉimasaddampi (SÊ, I)
Sa~khasaddaÑpi paÓavasaddaÑpi
dendimasaddaÑpi (SyÈ, KaÑ)
75
“Sa~khapaÓavadindimasaddo”itipi = Sa~khasaddoitipi paÓavasaddo
itipi dendimasaddo
itipi (SyÈ, KaÑ)
75
Sa khoso = AyaÑ kho (Ka)
163
Sa khoso = AyaÑ kho so (Ka)
191
Sa~ghasa~ghÊ = Sa~ghÈ sa~ghÊ (SÊ, SyÈ, I)
104
SaÒcayo = SaÒjayo (SÊ, SyÈ)
45
SaÒjÈnÈthÈ”ti = SampajÈnÈthÈti (SÊ, SyÈ, Ka)
178
SajitÈ = SajjitÈ (SyÈ, KaÑ)
17

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
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PiÔÔha~kÈ

[ Sa ]
Sajotibh|taÑ = SaÒjotibh|taÑ (SyÈ)
SattannaÑ tveva = SattannaÑ yeva (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
SattamÈ ÈcariyÈmahayugÈ = SattamÈcariyamahayugÈ (SyÈ)
SandhÈgÈre = SanthÈgÈre (SÊ, I)
Sannayhi = Sannahi (Ka)
SammaggatÈ = SamaggatÈ (Ka) SamaggagatÈ (SyÈ)
SamaÓabrÈhmaÓesu = SamaÓesu brÈhmaÓesu (Ka)
SamÈrambhÈ = SamÈrabbhÈ (SÊ, Ka)
SamihitaÑ = SamÊhitaÑ (SyÈ)
SambodhiparÈyaÓo = SambodhiparÈyano (SÊ, SyÈ, I, Ka)
Sammussati = Pamussati (SÊ, SyÈ)
SÈciyogÈ = SÈviyogÈ (SyÈ, KaÑ, Ka)
Sinis|raÑ = SinipuraÑ (SÊ, SyÈ)
SukatadukkaÔÈnaÑ = SukaÔadukkaÔÈnaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ)
SukhadukkhaÑ = SukhaÒca dukkhaÒca (SyÈ)
SukkhataraÑ = SukkhataraÓaÑ (Ka)
S|riyaggÈho = SuriyaggÈho (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
SeyyathidaÑ = SeyyathÊdaÑ (SÊ, SyÈ)
SobhanakaÑ = SobhanagharakaÑ (SÊ)
SobhanagarakaÑ (SyÈ, KaÑ, I)
Sova = So ca (Ka)
Sova = Sveva (SÊ, I) So yeva (SyÈ)
SvedÈni = DÈni sve (SÊ, Ka)
[ Ha ]
HatthattharaÑ assattharaÑ rathattharaÑ = HatthattharaÓaÑ
assattharaÓaÑ rathattharaÓaÑ (SÊ, Ka, I)
Hassa = Hasa (Ka)

89
53
224
86
90
51
48
5
224
148
18
5
87
26
50
233
10
6
6
185
185
100
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