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Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa.

1. MahÈpadÈnasutta
PubbenivÈsapaÔisaÑyuttakathÈ
1. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme KarerikuÔikÈyaÑ. Atha kho
sambahulÈnaÑ bhikkh|naÑ pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkantÈnaÑ
KarerimaÓÉalamÈÄe sannisinnÈnaÑ sannipatitÈnaÑ pubbenivÈsapaÔisaÑyuttÈ
dhammÊ kathÈ udapÈdi “itipi pubbenivÈso itipi pubbenivÈso”ti.
2. Assosi kho BhagavÈ dibbÈya sotadhÈtuyÈ visuddhÈya
atikkantamÈnusikÈya tesaÑ bhikkh|naÑ imaÑ kathÈsallÈpaÑ. Atha kho
BhagavÈ uÔÔhÈyÈsanÈ yena KarerimaÓÉalamÈÄo tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi, nisajja kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi
“kÈyanuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ, kÈ ca pana vo
antarÈkathÈ vippakatÈ”ti?
EvaÑ vutte te bhikkh| BhagavantaÑ etadavocuÑ “idha bhante
amhÈkaÑ pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkantÈnaÑ KarerimaÓÉalamÈÄe
sannisinnÈnaÑ sannipatitÈnaÑ pubbenivÈsapaÔisaÑyuttÈ dhammÊ kathÈ
udapÈdi ‘itipi pubbenivÈso itipi pubbenivÈso’ti. AyaÑ kho no bhante
antarÈkathÈ vippakatÈ. Atha BhagavÈ anuppatto”ti.
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3. IccheyyÈtha no tumhe bhikkhave pubbenivÈsapaÔisaÑyuttaÑ
dhammiÑ kathaÑ sotunti? Etassa BhagavÈ kÈlo, etassa Sugata kÈlo, yaÑ
BhagavÈ pubbenivÈsapaÔisaÑyuttaÑ dhammiÑ kathaÑ kareyya, Bhagavato
sutvÈ1 bhikkh| dhÈressantÊti. Tena hi bhikkhave suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi
karotha bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh| Bhagavato
paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca–
4. Ito so bhikkhave ekanavutikappe2 yaÑ VipassÊ BhagavÈ ArahaÑ
SammÈsambuddho loke udapÈdi. Ito so bhikkhave ekatiÑse kappe3 yaÑ
SikhÊ BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho loke udapÈdi. TasmiÒÒeva kho
bhikkhave ekatiÑse kappe Vessabh| BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho
loke udapÈdi. ImasmiÒÒeva4 kho bhikkhave bhaddakappe Kakusandho
BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho loke udapÈdi. ImasmiÒÒeva kho
bhikkhave bhaddakappe KoÓÈgamano BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho
loke udapÈdi. ImasmiÒÒeva kho bhikkhave bhaddakappe Kassapo BhagavÈ
ArahaÑ SammÈsambuddho loke udapÈdi. ImasmiÒÒeva kho bhikkhave
bhaddakappe ahaÑ etarahi ArahaÑ SammÈsambuddho loke uppanno.
5. VipassÊ bhikkhave BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho khattiyo
jÈtiyÈ ahosi, khattiyakule udapÈdi. SikhÊ bhikkhave BhagavÈ ArahaÑ
SammÈsambuddho khattiyo jÈtiyÈ ahosi, khattiyakule udapÈdi. Vessabh|
bhikkhave BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho khattiyo jÈtiyÈ ahosi,
khattiyakule udapÈdi. Kakusandho bhikkhave BhagavÈ ArahaÑ
SammÈsambuddho brÈhmaÓo jÈtiyÈ ahosi, brÈhmaÓakule udapÈdi.
KoÓÈgamano bhikkhave BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho brÈhmaÓo
jÈtiyÈ ahosi, brÈhmaÓakule udapÈdi. Kassapo bhikkhave BhagavÈ ArahaÑ
SammÈsambuddho brÈhmaÓo jÈtiyÈ ahosi, brÈhmaÓakule udapÈdi. AhaÑ
bhikkhave etarahi ArahaÑ SammÈsambuddho khattiyo jÈtiyÈ ahosiÑ,
khattiyakule uppanno.
______________________________________________________________
1. Bhagavato vacanaÑ sutvÈ (SyÈ)
2. Ekanavutikappo (SÊ), ekanavuto kappo (SyÈ, KaÑ, I)
3. EkatiÑsakappo (SÊ), ekatiÑso kappo (SyÈ, KaÑ, I)

4. ImasmiÑ (katthaci)
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6. VipassÊ bhikkhave BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho KoÓÉaÒÒo
gottena ahosi. SikhÊ bhikkhave BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho
KoÓÉaÒÒo gottena ahosi. Vessabh| bhikkhave BhagavÈ ArahaÑ
SammÈsambuddho KoÓÉaÒÒo gottena ahosi. Kakusandho bhikkhave
BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho Kassapo gottena ahosi. KoÓÈgamano
bhikkhave BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho Kassapo gottena ahosi.
Kassapo bhikkhave BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho Kassapo gottena
ahosi. AhaÑ bhikkhave etarahi ArahaÑ SammÈsambuddho Gotamo gottena
ahosiÑ.
7. Vipassissa bhikkhave Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa
asÊtivassasahassÈni ÈyuppamÈÓaÑ ahosi. Sikhissa bhikkhave Bhagavato
Arahato SammÈsambuddhassa sattativassasahassÈni ÈyuppamÈÓaÑ ahosi.
Vessabhussa bhikkhave Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa
saÔÔhivassasahassÈni ÈyuppamÈÓaÑ ahosi. Kakusandhassa bhikkhave
Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa cattÈlÊsavassasahassÈni
ÈyuppamÈÓaÑ ahosi. KoÓÈgamanassa bhikkhave Bhagavato Arahato
SammÈsambuddhassa tiÑsavassasahassÈni ÈyuppamÈÓaÑ ahosi. Kassapassa
bhikkhave Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa vÊsativassasahassÈni
ÈyuppamÈÓaÑ ahosi. MayhaÑ bhikkhave etarahi appakaÑ ÈyuppamÈÓaÑ
parittaÑ lahukaÑ, yo ciraÑ jÊvati, so vassasataÑ appaÑ vÈ bhiyyo.
8. VipassÊ bhikkhave BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho pÈÔaliyÈ
m|le abhisambuddho. SikhÊ bhikkhave BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho
puÓÉarÊkassa m|le abhisambuddho. Vessabh| bhikkhave BhagavÈ ArahaÑ
SammÈsambuddho sÈlassa m|le abhisambuddho. Kakusandho bhikkhave
BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho sirÊsassa m|le abhisambuddho.
KoÓÈgamano bhikkhave BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho udumbarassa
m|le abhisambuddho. Kassapo bhikkhave BhagavÈ ArahaÑ
SammÈsambuddho nigrodhassa m|le abhisambuddho. AhaÑ bhikkhave
etarahi ArahaÑ SammÈsambuddho assatthassa m|le abhisambuddho.
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9. Vipassissa bhikkhave Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa
KhaÓÉatissaÑ nÈma sÈvakayugaÑ ahosi aggaÑ bhaddayugaÑ. Sikhissa
bhikkhave Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa Abhibh|sambhavaÑ
nÈma sÈvakayugaÑ ahosi aggaÑ bhaddayugaÑ. Vessabhussa bhikkhave
Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa SoÓuttaraÑ nÈma sÈvakayugaÑ
ahosi aggaÑ bhaddayugaÑ. Kakusandhassa bhikkhave Bhagavato Arahato
SammÈsambuddhassa VidhurasaÒjÊvaÑ nÈma sÈvakayugaÑ ahosi aggaÑ
bhaddayugaÑ. KoÓÈgamanassa bhikkhave Bhagavato Arahato
SammÈsambuddhassa BhiyyosuttaraÑ nÈma sÈvakayugaÑ ahosi aggaÑ
bhaddayugaÑ. Kassapassa bhikkhave Bhagavato Arahato
SammÈsambuddhassa TissabhÈradvÈjaÑ nÈma sÈvakayugaÑ ahosi aggaÑ
bhaddayugaÑ. MayhaÑ bhikkhave etarahi SÈriputtamoggallÈnaÑ nÈma
sÈvakayugaÑ ahosi aggaÑ bhaddayugaÑ.
10. Vipassissa bhikkhave Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa tayo
sÈvakÈnaÑ sannipÈtÈ ahesuÑ. Eko sÈvakÈnaÑ sannipÈto ahosi
aÔÔhasaÔÔhibhikkhusatasahassaÑ, eko sÈvakÈnaÑ sannipÈto ahosi
bhikkhusatasahassaÑ, eko sÈvakÈnaÑ sannipÈto ahosi
asÊtibhikkhusahassÈni. Vipassissa bhikkhave Bhagavato Arahato
SammÈsambuddhassa ime tayo sÈvakÈnaÑ sannipÈtÈ ahesuÑ sabbesaÑyeva
khÊÓÈsavÈnaÑ.
Sikhissa bhikkhave Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa tayo
sÈvakÈnaÑ sannipÈtÈ ahesuÑ. Eko sÈvakÈnaÑ sannipÈto ahosi
bhikkhusatasahassaÑ, eko sÈvakÈnaÑ sannipÈto ahosi
asÊtibhikkhusahassÈni, eko sÈvakÈnaÑ sannipÈto ahosi
sattatibhikkhusahassÈni. Sikhissa bhikkhave Bhagavato Arahato
SammÈsambuddhassa ime tayo sÈvakÈnaÑ sannipÈtÈ ahesuÑ sabbesaÑyeva
khÊÓÈsavÈnaÑ.
Vessabhussa bhikkhave Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa tayo
sÈvakÈnaÑ sannipÈtÈ ahesuÑ. Eko sÈvakÈnaÑ sannipÈto ahosi
asÊtibhikkhusahassÈni, eko sÈvakÈnaÑ sannipÈto ahosi
sattatibhikkhusahassÈni, eko sÈvakÈnaÑ sannipÈto
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ahosi saÔÔhibhikkhusahassÈni. Vessabhussa bhikkhave Bhagavato Arahato
SammÈsambuddhassa ime tayo sÈvakÈnaÑ sannipÈtÈ ahesuÑ sabbesaÑyeva
khÊÓÈsavÈnaÑ.
Kakusandhassa bhikkhave Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa
eko sÈvakÈnaÑ sannipÈto ahosi cattÈlÊsabhikkhusahassÈni. Kakusandhassa
bhikkhave Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa ayaÑ eko sÈvakÈnaÑ
sannipÈto ahosi sabbesaÑyeva khÊÓÈsavÈnaÑ.
KoÓÈgamanassa bhikkhave Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa
eko sÈvakÈnaÑ sannipÈto ahosi tiÑsabhikkhusahassÈni. KoÓÈgamanassa
bhikkhave Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa ayaÑ eko sÈvakÈnaÑ
sannipÈto ahosi sabbesaÑyeva khÊÓÈsavÈnaÑ.
Kassapassa bhikkhave Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa eko
sÈvakÈnaÑ sannipÈto ahosi vÊsatibhikkhusahassÈni. Kassapassa bhikkhave
Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa ayaÑ eko sÈvakÈnaÑ sannipÈto
ahosi sabbesaÑyeva khÊÓÈsavÈnaÑ.
MayhaÑ bhikkhave etarahi eko sÈvakÈnaÑ sannipÈto ahosi
aÉÉhateÄasÈni bhikkhusatÈni. MayhaÑ bhikkhave ayaÑ eko sÈvakÈnaÑ
sannipÈto ahosi sabbesaÑyeva khÊÓÈsavÈnaÑ.
11. Vipassissa bhikkhave Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa
Asoko nÈma bhikkhu upaÔÔhÈko ahosi aggupaÔÔhÈko. Sikhissa bhikkhave
Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa Khema~karo nÈma bhikkhu
upaÔÔhÈko ahosi aggupaÔÔhÈko. Vessabhussa bhikkhave Bhagavato Arahato
SammÈsambuddhassa Upasanto nÈma bhikkhu upaÔÔhÈko ahosi
aggupaÔÔhÈko. Kakusandhassa bhikkhave Bhagavato Arahato
SammÈsambuddhassa Buddhijo nÈma bhikkhu upaÔÔhÈko ahosi
aggupaÔÔhÈko. KoÓÈgamanassa bhikkhave Bhagavato Arahato
SammÈsambuddhassa Sotthijo nÈma bhikkhu upaÔÔhÈko ahosi aggupaÔÔhÈko.
Kassapassa bhikkhave Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa Sabbamitto
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nÈma bhikkhu upaÔÔhÈko ahosi aggupaÔÔhÈko. MayhaÑ bhikkhave etarahi
Œnando nÈma bhikkhu upaÔÔhÈko ahosi aggupaÔÔhÈko.
12. Vipassissa bhikkhave Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa
BandhumÈ nÈma rÈjÈ pitÈ ahosi. BandhumatÊ nÈma devÊ mÈtÈ ahosi janetti1.
Bandhumassa raÒÒo BandhumatÊ nÈma nagaraÑ rÈjadhÈnÊ ahosi.
Sikhissa bhikkhave Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa AruÓo
nÈma rÈjÈ pitÈ ahosi. PabhÈvatÊ nÈma devÊ mÈtÈ ahosi janetti. AruÓassa
raÒÒo AruÓavatÊ nÈma nagaraÑ rÈjadhÈnÊ ahosi.
Vessabhussa bhikkhave Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa
Suppatito nÈma2 rÈjÈ pitÈ ahosi. VassavatÊ nÈma3 devÊ mÈtÈ ahosi janetti.
Suppatitassa raÒÒo AnomaÑ nÈma nagaraÑ rÈjadhÈnÊ ahosi.
Kakusandhassa bhikkhave Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa
Aggidatto nÈma brÈhmaÓo pitÈ ahosi. VisÈkhÈ nÈma brÈhmaÓÊ mÈtÈ ahosi
janetti. Tena kho pana bhikkhave samayena Khemo nÈma rÈjÈ ahosi.
Khemassa raÒÒo KhemavatÊ nÈma nagaraÑ rÈjadhÈnÊ ahosi.
KoÓÈgamanassa bhikkhave Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa
YaÒÒadatto nÈma brÈhmaÓo pitÈ ahosi. UttarÈ nÈma brÈhmaÓÊ mÈtÈ ahosi
janetti. Tena kho pana bhikkhave samayena Sobho nÈma rÈjÈ ahosi.
Sobhassa raÒÒo SobhavatÊ nÈma nagaraÑ rÈjadhÈnÊ ahosi.
Kassapassa bhikkhave Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa
Brahmadatto nÈma brÈhmaÓo pitÈ ahosi. DhanavatÊ nÈma brÈhmanÊ mÈtÈ
ahosi janetti. Tena kho pana bhikkhave samayena
______________________________________________________________
1. JanettÊ (SyÈ)

2. SuppatÊto nÈma (SyÈ)

3.YasavatÊ nÈma (SyÈ, I)
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KikÊ nÈma1 rÈjÈ ahosi. Kikissa raÒÒo BÈrÈÓasÊ nÈma nagaraÑ rÈjadhÈnÊ
ahosi.
MayhaÑ bhikkhave etarahi Suddhodano nÈma rÈjÈ pitÈ ahosi. MÈyÈ
nÈma devÊ mÈtÈ ahosi janetti. Kapilavatthu nÈma nagaraÑ rÈjadhÈnÊ ahosÊti.
Idamavoca BhagavÈ, idaÑ vatvÈna Sugato uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ pÈvisi.
13. Atha kho tesaÑ bhikkh|naÑ acirapakkantassa Bhagavato
ayamantarÈkathÈ udapÈdi “acchariyaÑ Èvuso abbhutaÑ Èvuso TathÈgatassa
mahiddhikatÈ mahÈnubhÈvatÈ. Yatra hi nÈma TathÈgato atÊte Buddhe
parinibbute chinnapapaÒce chinnavaÔume pariyÈdinnavaÔÔe
sabbadukkhavÊtivatte jÈtitopi anussarissati, nÈmatopi anussarissati, gottatopi
anussarissati, ÈyuppamÈÓatopi anussarissati, sÈvakayugatopi anussarissati,
sÈvakasannipÈtatopi anussarissati ‘evaÑjaccÈ te Bhagavanto ahesuÑ itipi,
evaÑnÈmÈ evaÑgottÈ evaÑsÊlÈ evaÑdhammÈ evaÑpaÒÒÈ evaÑvihÈrÊ
evaÑvimuttÈ te Bhagavanto ahesuÑ itipÊ’ti.
KiÑ nu kho Èvuso TathÈgatasseva nu kho esÈ dhammadhÈtu
suppaÔividdhÈ, yassÈ dhammadhÈtuyÈ suppaÔividdhattÈ TathÈgato atÊte
Buddhe parinibbute chinnapapaÒce chinnavaÔume pariyÈdinnavaÔÔe
sabbadukkhavÊtivatte jÈtitopi anussarati, nÈmatopi anussarati, gottatopi
anussarati. ŒyuppamÈÓatopi anussarati, sÈvakayugatopi anussarati,
sÈvakasannipÈtatopi anussarati ‘evaÑjaccÈ te Bhagavanto ahesuÑ itipi,
evaÑnÈmÈ evaÑgottÈ evaÑsÊlÈ evaÑdhammÈ evaÑpaÒÒÈ evaÑvihÈrÊ
evaÑvimuttÈ te Bhagavanto ahesuÑ itipÊ’ti, udÈhu devatÈ TathÈgatassa
etamatthaÑ ÈrocesuÑ, yena TathÈgato atÊte Buddhe parinibbute
chinnapapaÒce chinnavaÔume pariyÈdinnavaÔÔe sabbadukkhavÊtivatte jÈtitopi
anussarati, nÈmatopi anussarati, gottatopi anussarati, ÈyuppamÈÓatopi
anussarati, sÈvakayugatopi anussarati, sÈvakasannipÈtatopi anussarati
‘evaÑjaccÈ te Bhagavanto ahesuÑ itipi, evaÑnÈmÈ evaÑgottÈ evaÑsÊlÈ
evaÑdhammÈ evaÑpaÒÒÈ evaÑvihÈrÊ
______________________________________________________________
1. KiÑkÊ nÈma (SyÈ)
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evaÑvimuttÈ te Bhagavanto ahesuÑ itipÊ”ti. AyaÒca hidaÑ tesaÑ
bhikkh|naÑ antarÈkathÈ vippakatÈ hoti.
14. Atha kho BhagavÈ sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yena
KarerimaÓÉalamÈÄo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi,
nisajja kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “kÈyanuttha bhikkhave etarahi
kathÈya sannisinnÈ. KÈ ca pana vo antarÈkathÈ vippakatÈ”ti.
EvaÑ vutte te bhikkh| BhagavantaÑ etadavocuÑ “idha bhante
amhÈkaÑ acirapakkantassa Bhagavato ayaÑ antarÈkathÈ udapÈdi
‘acchariyaÑ Èvuso abbhutaÑ Èvuso TathÈgatassa mahiddhikatÈ
mahÈnubhÈvatÈ, yatra hi nÈma TathÈgato atÊte Buddhe parinibbute
chinnapapaÒce chinnavaÔume pariyÈdinnavaÔÔe sabbadukkhavÊtivatte jÈtitopi
anussarissati, nÈmatopi anussarissati, gottatopi anussarissati,
ÈyuppamÈÓatopi anussarissati, sÈvakayugatopi anussarissati,
sÈvakasannipÈtatopi anussarissati ‘evaÑjaccÈ te Bhagavanto ahesuÑ itipi,
evaÑnÈmÈ evaÑgottÈ evaÑsÊlÈ evaÑdhammÈ evaÑpaÒÒÈ evaÑvihÈrÊ
evaÑvimuttÈ te Bhagavanto ahesuÑ itipÊ’ti. KiÑ nu kho Èvuso
TathÈgatasseva nu kho esÈ dhammadhÈtu suppaÔividdhÈ, yassÈ
dhammadhÈtuyÈ suppaÔividdhattÈ TathÈgato atÊte Buddhe parinibbute
chinnapapaÒce chinnavaÔume pariyÈdinnavaÔÔe sabbadukkhavÊtivatte jÈtitopi
anussarati, nÈmatopi anussarati, gottatopi anussarati, ÈyuppamÈÓatopi
anussarati, sÈvakayugatopi anussarati, sÈvakasannipÈtatopi anussarati
‘evaÑjaccÈ te Bhagavanto ahesuÑ itipi, evaÑnÈmÈ evaÑgottÈ evaÑsÊlÈ
evaÑdhammÈ evaÑpaÒÒÈ evaÑvihÈrÊ evaÑvimuttÈ te Bhagavanto ahesuÑ
itipÊ’ti, udÈhu devatÈ TathÈgatassa etamatthaÑ ÈrocesuÑ, yena TathÈgato
atÊte Buddhe parinibbute chinnapapaÒce chinnavaÔume pariyÈdinnavaÔÔe
sabbadukkhavÊtivatte jÈtitopi anussarati, nÈmatopi anussarati, gottatopi
anussarati, ÈyuppamÈÓatopi anussarati, sÈvakayugatopi anussarati,
sÈvakasannipÈtatopi anussarati ‘evaÑjaccÈ te Bhagavanto ahesuÑ itipi,
evaÑnÈmÈ evaÑgottÈ evaÑsÊlÈ evaÑdhammÈ evaÑpaÒÒÈ evaÑvihÈrÊ
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evaÑvimuttÈ te Bhagavanto ahesuÑ itipÊ’ti. AyaÑ kho no bhante
antarÈkathÈ vippakatÈ, atha BhagavÈ anuppatto”ti.
15. TathÈgatassevesÈ bhikkhave dhammadhÈtu suppaÔividdhÈ, yassÈ
dhammadhÈtuyÈ suppaÔividdhattÈ TathÈgato atÊte Buddhe parinibbute
chinnapapaÒce chinnavaÔume pariyÈdinnavaÔÔe sabbadukkhavÊtivatte jÈtitopi
anussarati, nÈmatopi anussarati, gottatopi anussarati, ÈyuppamÈÓatopi
anussarati, sÈvakayugatopi anussarati, sÈvakasannipÈtatopi anussarati
“evaÑjaccÈ te Bhagavanto ahesuÑ itipi, evaÑnÈmÈ evaÑgottÈ evaÑsÊlÈ
evaÑdhammÈ evaÑpaÒÒÈ evaÑvihÈrÊ evaÑvimuttÈ te Bhagavanto ahesuÑ
itipÊ”ti. DevatÈpi TathÈgatassa etamatthaÑ ÈrocesuÑ, yena TathÈgato atÊte
Buddhe parinibbute chinnapapaÒce chinnavaÔume pariyÈdinnavaÔÔe
sabbadukkhavÊtivatte jÈtitopi anussarati, nÈmatopi anussarati, gottatopi
anussarati, ÈyuppamÈÓatopi anussarati, sÈvakayugatopi anussarati,
sÈvakasannipÈtatopi anussarati “evaÑjaccÈ te Bhagavanto ahesuÑ itipi,
evaÑnÈmÈ evaÑgottÈ evaÑsÊlÈ evaÑdhammÈ evaÑpaÒÒÈ evaÑvihÈrÊ
evaÑvimuttÈ te Bhagavanto ahesuÑ itipÊ”ti.
IccheyyÈtha no tumhe bhikkhave bhiyyoso mattÈya
pubbenivÈsapaÔisaÑyuttaÑ dhammiÑ kathaÑ sotunti? Etassa BhagavÈ kÈlo,
etassa Sugata kÈlo, yaÑ BhagavÈ bhiyyoso mattÈya
pubbenivÈsapaÔisaÑyuttaÑ dhammiÑ kathaÑ kareyya, Bhagavato sutvÈ
bhikkh| dhÈressantÊti. Tena hi bhikkhave suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha
bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ.
BhagavÈ etadavoca–
16. Ito so bhikkhave ekanavutikappe yaÑ VipassÊ BhagavÈ ArahaÑ
SammÈsambuddho loke udapÈdi. VipassÊ bhikkhave BhagavÈ ArahaÑ
SammÈsambuddho khattiyo jÈtiyÈ ahosi, khattiyakule udapÈdi. VipassÊ
bhikkhave BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho KoÓÉaÒÒo gottena ahosi.
Vipassissa bhikkhave Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa
asÊtivassasahassÈni ÈyuppamÈÓaÑ ahosi. VipassÊ bhikkhave BhagavÈ
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ArahaÑ SammÈsambuddho pÈÔaliyÈ m|le abhisambuddho. Vipassissa
bhikkhave Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa KhaÓÉatissaÑ nÈma
sÈvakayugaÑ ahosi aggaÑ bhaddayugaÑ. Vipassissa bhikkhave Bhagavato
Arahato SammÈsambuddhassa tayo sÈvakÈnaÑ sannipÈtÈ ahesuÑ. Eko
sÈvakÈnaÑ sannipÈto ahosi aÔÔhasaÔÔhibhikkhusatasahassaÑ, eko sÈvakÈnaÑ
sannipÈto ahosi bhikkhusatasahassaÑ, eko sÈvakÈnaÑ sannipÈto ahosi
asÊtibhikkhusahassÈni. Vipassissa bhikkhave Bhagavato Arahato
SammÈsambuddhassa ime tayo sÈvakÈnaÑ sannipÈtÈ ahesuÑ sabbesaÑyeva
khÊÓÈsavÈnaÑ. Vipassissa bhikkhave Bhagavato Arahato
SammÈsambuddhassa Asoko nÈma bhikkhu upaÔÔhÈko ahosi aggupaÔÔhÈko.
Vipassissa bhikkhave Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa BandhumÈ
nÈma rÈjÈ pitÈ ahosi. BandhumatÊ nÈma devÊ mÈtÈ ahosi janetti.
Bandhumassa raÒÒo BandhumatÊ nÈma nagaraÑ rÈjadhÈnÊ ahosi.
BodhisattadhammatÈ
17. Atha kho bhikkhave VipassÊ bodhisatto TusitÈ kÈyÈ cavitvÈ sato
sampajÈno mÈtukucchiÑ okkami. Ayamettha dhammatÈ. (1)
18. DhammatÈ esÈ bhikkhave, yadÈ bodhisatto TusitÈ kÈyÈ cavitvÈ
mÈtukucchiÑ okkamati. Atha sadevake loke samÈrake sabrahmake
sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya appamÈÓo uÄÈro obhÈso
pÈtu bhavati atikkammeva devÈnaÑ devÈnubhÈvaÑ. YÈpi tÈ lokantarikÈ
aghÈ asaÑvutÈ andhakÈrÈ andhakÈratimisÈ, yatthapime candimas|riyÈ
evaÑmahiddhikÈ evaÑmahÈnubhÈvÈ ÈbhÈya nÈnubhonti, tatthapi appamÈÓo
uÄÈro obhÈso pÈtu bhavati atikkammeva devÈnaÑ devÈnubhÈvaÑ. Yepi
tattha sattÈ upapannÈ, tepi tenobhÈsena aÒÒamaÒÒaÑ saÒjÈnanti “aÒÒepi kira
bho santi sattÈ idh|papannÈ”ti. AyaÒca dasasahassÊ lokadhÈtu sa~kampati
sampakampati sampavedhati. AppamÈÓo ca uÄÈro obhÈso loke pÈtu bhavati
atikkammeva devÈnaÑ devÈnubhÈvaÑ. Ayamettha dhammatÈ. (2)
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19. DhammatÈ esÈ bhikkhave, yadÈ bodhisatto mÈtukucchiÑ okkanto
hoti. CattÈro naÑ devaputtÈ catuddisaÑ1 rakkhÈya upagacchanti “mÈ naÑ
bodhisattaÑ vÈ bodhisattamÈtaraÑ vÈ manusso vÈ amanusso vÈ koci vÈ
viheÔhesÊ”ti. Ayamettha dhammatÈ. (3)
20. DhammatÈ esÈ bhikkhave, yadÈ bodhisatto mÈtukucchiÑ okkanto
hoti. PakatiyÈ sÊlavatÊ bodhisattamÈtÈ hoti, viratÈ pÈÓÈtipÈtÈ, viratÈ
adinnÈdÈnÈ, viratÈ kÈmesumicchÈcÈrÈ, viratÈ musÈvÈdÈ, viratÈ
surÈmerayamajjappamÈdaÔÔhÈnÈ. Ayamettha dhammatÈ. (4)
21. DhammatÈ esÈ bhikkhave, yadÈ bodhisatto mÈtukucchiÑ okkanto
hoti. Na bodhisattamÈtu purisesu mÈnasaÑ uppajjati kÈmaguÓ|pasaÑhitaÑ,
anatikkamanÊyÈ ca bodhisattamÈtÈ hoti kenaci purisena rattacittena.
Ayamettha dhammatÈ. (5)
22. DhammatÈ esÈ bhikkhave, yadÈ bodhisatto mÈtukucchiÑ okkanto
hoti. LÈbhinÊ bodhisattamÈtÈ hoti paÒcannaÑ kÈmaguÓÈnaÑ, sÈ paÒcahi
kÈmaguÓehi samappitÈ sama~gÊbh|tÈ paricÈreti. Ayamettha dhammatÈ. (6)
23. DhammatÈ esÈ bhikkhave, yadÈ bodhisatto mÈtukucchiÑ okkanto
hoti. Na bodhisattamÈtu kocideva ÈbÈdho uppajjati, sukhinÊ bodhisattamÈtÈ
hoti akilantakÈyÈ, bodhisattaÒca bodhisattamÈtÈ tirokucchigataÑ passati
sabba~gapacca~giÑ ahÊnindriyaÑ. SeyyathÈpi bhikkhave maÓi veÄuriyo
subho jÈtimÈ aÔÔhaÑso suparikammakato accho vippasanno anÈvilo
sabbÈkÈrasampanno. TatrÈssa2 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 bhikkhave yadÈ
______________________________________________________________
1. CÈtuddisaÑ (SyÈ)

2. Tatrassa (SyÈ)
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bodhisatto mÈtukucchiÑ okkanto hoti. Na bodhisattamÈtu kocideva ÈbÈdho
uppajjati, sukhinÊ bodhisattamÈtÈ hoti akilantakÈyÈ, bodhisattaÒca
bodhisattamÈtÈ tirokucchigataÑ passati sabba~gapacca~giÑ ahÊnindriyaÑ.
Ayamettha dhammatÈ. (7)
24. DhammatÈ esÈ bhikkhave, sattÈhajÈte bodhisatte bodhisattamÈtÈ
kÈlaÑ karoti tusitaÑ kÈyaÑ upapajjati. Ayamettha dhammatÈ. (8)
25. DhammatÈ esÈ bhikkhave, yathÈ aÒÒÈ itthikÈ nava vÈ dasa vÈ mÈse
gabbhaÑ kucchinÈ pariharitvÈ vijÈyanti, na hevaÑ bodhisattaÑ
bodhisattamÈtÈ vijÈyati, daseva mÈsÈni bodhisattaÑ bodhisattamÈtÈ
kucchinÈ pariharitvÈ vijÈyati. Ayamettha dhammatÈ. (9)
26. DhammatÈ esÈ bhikkhave, yathÈ aÒÒÈ itthikÈ nisinnÈ vÈ nipannÈ vÈ
vijÈyanti, na hevaÑ bodhisattaÑ bodhisattamÈtÈ vijÈyati, ÔhitÈva
bodhisattaÑ bosattamÈtÈ vijÈyati. Ayamettha dhammatÈ. (10)
27. DhammatÈ esÈ bhikkhave, yadÈ bodhisatto mÈtukucchimhÈ
nikkhamati. DevÈ paÔhamaÑ paÔiggaÓhanti, pacchÈ manussÈ. Ayamettha
dhammatÈ. (11)
28. DhammatÈ esÈ bhikkhave, yadÈ bodhisatto mÈtukucchimhÈ
nikkhamati, appattova bodhisatto pathaviÑ hoti, cattÈro naÑ devaputtÈ
paÔiggahetvÈ mÈtu purato Ôhapenti “attamanÈ devi hohi, mahesakkho te
putto uppanno”ti. Ayamettha dhammatÈ. (12)
29. DhammatÈ esÈ bhikkhave yadÈ bodhisatto mÈtukucchimhÈ
nikkhamati. Visadova nikkhamati amakkhito udena1 amakkhito semhena
amakkhito ruhirena amakkhito kenaci asucinÈ suddho2 visado. SeyyathÈpi
bhikkhave maÓiratanaÑ KÈsike vatthe nikkhittaÑ neva maÓiratanaÑ
KÈsikaÑ vatthaÑ makkheti, nÈpi KÈsikaÑ vatthaÑ maÓiratanaÑ makkheti.
TaÑ Kissa hetu, ubhinnaÑ suddhattÈ. Evameva kho bhikkhave yadÈ
bodhisatto mÈtukucchimhÈ nikkhamati, visadova nikkhamati amakkhito
udena
______________________________________________________________
1. Uddena (SyÈ), udarena (katthaci)

2. Visuddho (SyÈ)
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amakkhito semhena amakkhito ruhirena amakkhito kenaci asucinÈ suddho
visado. Ayamettha dhammatÈ. (13)
30. DhammatÈ esÈ bhikkhave, yadÈ bodhisatto mÈtukucchimhÈ
nikkhamati. Dve udakassa dhÈrÈ antalikkhÈ pÈtu bhavanti ekÈ sÊtassa ekÈ
uÓhassa, yena bodhisattassa udakakiccaÑ karonti mÈtu ca. Ayamettha
dhammatÈ. (14)
31. DhammatÈ esÈ bhikkhave, sampatijÈto bodhisatto samehi pÈdehi
patiÔÔhahitvÈ uttarÈbhimukho1 sattapadavÊtihÈrena gacchati setamhi chatte
anudhÈriyamÈne, sabbÈ ca disÈ anuviloketi, ÈsabhiÑ vÈcaÑ bhÈsati
“aggohamasmi lokassa, jeÔÔhohamasmi lokassa, seÔÔhohamasmi lokassa,
ayamantimÈ jÈti, natthidÈni punabbhavo”ti. Ayamettha dhammatÈ. (15)
32. DhammatÈ esÈ bhikkhave, yadÈ bodhisatto mÈtukucchimhÈ
nikkhamati. Atha sadevake loke samÈrake sabrahmake
sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya appamÈÓo uÄÈro obhÈso
pÈtu bhavati atikkammeva devÈnaÑ devÈnubhÈvaÑ. YÈpi tÈ lokantarikÈ
aghÈ asaÑvutÈ andhakÈrÈ andhakÈratimisÈ, yatthapime candimas|riyÈ
evaÑmahiddhikÈ evaÑmahÈnubhÈvÈ ÈbhÈya nÈnubhonti, tatthapi appamÈÓo
uÄÈro obhÈso pÈtu bhavati atikkammeva devÈnaÑ devÈnubhÈvaÑ. Yepi
tattha sattÈ upapannÈ, tepi tenobhÈsena aÒÒamaÒÒaÑ saÒjÈnanti “aÒÒepi kira
bho santi sattÈ idh|papannÈ”ti. AyaÒca dasasahassÊ lokadhÈtu sa~kampati
sampakampati sampavedhati. AppamÈÓo ca uÄÈro obhÈso loke pÈtu bhavati
atikkammeva devÈnaÑ devÈnubhÈvaÑ. Ayamettha dhammatÈ. (16)
DvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓÈ
33. JÈte kho pana bhikkhave Vipassimhi kumÈre Bandhumato raÒÒo
paÔivedesuÑ “putto te deva2 jÈto, taÑ devo passat|”ti. AddasÈ kho
bhikkhave BandhumÈ rÈjÈ VipassiÑ kumÈraÑ, disvÈ nemitte
______________________________________________________________
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brÈhmaÓe ÈmantÈpetvÈ etadavoca “passantu bhonto nemittÈ brÈhmaÓÈ
kumÈran”ti. AddasaÑsu kho bhikkhave nemittÈ brÈhmaÓÈ VipassiÑ
kumÈraÑ, disvÈ BandhumantaÑ rÈjÈnaÑ etadavocuÑ “attamano deva hohi,
mahesakkho te putto uppanno, lÈbhÈ te mahÈrÈja, suladdhaÑ te mahÈrÈja,
yassa te kule evar|po putto uppanno, ayaÑ hi deva kumÈro
dvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓehi samannÈgato, yehi samannÈgatassa
mahÈpurisassa dveva gatiyo bhavanti anaÒÒÈ. Sace agÈraÑ ajjhÈvasati, rÈjÈ
hoti cakkavattÊ dhammiko dhammarÈjÈ cÈturanto vijitÈvÊ
janapadatthÈvariyappatto sattaratanasamannÈgato. TassimÈni sattaratanÈni
bhavanti. SeyyathidaÑ, cakkaratanaÑ hatthiratanaÑ assaratanaÑ
maÓiratanaÑ itthiratanaÑ gahapatiratanaÑ pariÓÈyakaratanameva sattamaÑ.
ParosahassaÑ kho panassa puttÈ 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 vivaÔacchado.
34. Katamehi cÈyaÑ deva kumÈro dvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓehi
samannÈgato, yehi samannÈgatassa mahÈpurisassa dveva gatiyo bhavanti
anaÒÒÈ. Sace agÈraÑ ajjhÈvasati, rÈjÈ hoti cakkavattÊ dhammiko
dhammarÈjÈ cÈturanto vijitÈvÊ janapadatthÈvariyappatto
sattaratanasamannÈgato. TassimÈni sattaratanÈni bhavanti. SeyyathidaÑ,
cakkaratanaÑ hatthiratanaÑ assaratanaÑ maÓiratanaÑ itthiratanaÑ
gahapatiratanaÑ pariÓÈyakaratanameva sattamaÑ. ParosahassaÑ kho
panassa puttÈ 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 vivaÔacchado.
35. AyaÒhi deva kumÈro suppatiÔÔhitapÈdo, yaÑpÈyaÑ deva kumÈro
suppatiÔÔhitapÈdo, idampimassa mahÈpurisassa mahÈpurisalakkhaÓaÑ
bhavati. (1)
Imassa deva1 kumÈrassa heÔÔhÈ pÈdatalesu cakkÈni jÈtÈni sahassÈrÈni
sanemikÈni sanÈbhikÈni sabbÈkÈraparip|rÈni, yampi
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imassa deva kumÈrassa heÔÔhÈ pÈdatalesu cakkÈni jÈtÈni sahassÈrÈni
sanemikÈni sanÈbhikÈni sabbÈkÈraparip|rÈni, idampimassa mahÈpurisassa
mahÈpurisalakkhaÓaÑ bhavati. (2)
AyaÒhi deva kumÈro ÈyatapaÓhÊ -pa-. (3)
AyaÒhi deva kumÈro dÊgha~gulÊ -pa-. (4)
AyaÒhi deva kumÈro mudutalunahatthapÈdo -pa-. (5)
AyaÒhi deva kumÈro jÈlahatthapÈdo -pa-. (6)
AyaÒhi deva kumÈro ussa~khapÈdo -pa-. (7)
AyaÒhi deva kumÈro eÓija~gho -pa-. (8)
AyaÒhi deva kumÈro Ôhitakova anonamanto ubhohi pÈÓitalehi jaÓÓukÈni
parimasati1 parimajjati -pa-. (9)
AyaÒhi deva kumÈro kosohitavatthaguyho -pa-. (10)
AyaÒhi deva kumÈro suvaÓÓavaÓÓo kaÒcanasannibhattaco -pa-. (11)
AyaÒhi deva kumÈro sukhumacchavÊ, sukhumattÈ chaviyÈ rajojallaÑ
kÈye na upalimpati2 -pa-. (12)
AyaÒhi deva kumÈro ekekalomo, ekekÈni lomÈni lomak|pesu jÈtÈni
-pa-. (13)
AyaÒhi deva kumÈro uddhaggalomo, uddhaggÈni lomÈni jÈtÈni nÊlÈni
aÒjanavaÓÓÈni kuÓÉalÈvaÔÔÈni dakkhiÓÈvaÔÔakajÈtÈni -pa-. (14)
AyaÒhi deva kumÈro brahmujugatto -pa-. (15)
AyaÒhi deva kumÈro sattussado -pa-. (16)
AyaÒhi deva kumÈro sÊhapubbaddhakÈyo -pa-. (17)
AyaÒhi deva kumÈro citantaraÑso3 -pa-. (18)
AyaÒhi deva kumÈro nigrodhaparimaÓÉalo yÈvatakvassa kÈyo,
tÈvatakvassa byÈmo, yÈvatakvassa byÈmo, tÈvatakvassa kÈyo -pa-. (19)
______________________________________________________________
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AyaÒhi deva kumÈro samavaÔÔakkhandho -pa-. (20)
AyaÒhi deva kumÈro rasaggasaggÊ -pa-. (21)
AyaÒhi deva kumÈro sÊhahanu -pa-. (22)
AyaÒhi deva kumÈro cattÈlÊsadanto -pa-. (23)
AyaÒhi deva kumÈro samadanto -pa-. (24)
AyaÒhi deva kumÈro aviraÄadanto -pa-. (25)
AyaÒhi deva kumÈro susukkadÈÔho -pa-. (26)
AyaÒhi deva kumÈro pah|tajivho -pa-. (27)
AyaÒhi deva kumÈro brahmassaro karavÊkabhÈÓÊ -pa-. (28)
AyaÒhi deva kumÈro abhinÊlanetto -pa-. (29)
AyaÒhi deva kumÈro gopakhumo -pa-. (30)

Imassa deva kumÈrassa uÓÓÈ bhamukantare jÈtÈ odÈtÈ
mudut|lasannibhÈ, yampi imassa deva kumÈrassa uÓÓÈ bhamukantare jÈtÈ
odÈtÈ mudut|lasannibhÈ, idampimassa mahÈpurisassa mahÈpurisalakkhaÓaÑ
bhavati. (31)
AyaÒhi deva kumÈro uÓhÊsasÊso, yaÑpÈyaÑ deva kumÈro uÓhÊsasÊso,
idampimassa mahÈpurisassa mahÈpurisalakkhaÓaÑ bhavati. (32)
36. Imehi kho ayaÑ deva kumÈro dvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓehi
samannÈgato, yehi samannÈgatassa mahÈpurisassa dveva gatiyo bhavanti
anaÒÒÈ. Sace agÈraÑ ajjhÈvasati, rÈjÈ hoti cakkavattÊ dhammiko
dhammarÈjÈ cÈturanto vijitÈvÊ janapadatthÈvariyappatto
sattaratanasamannÈgato. TassimÈni sattaratanÈni bhavanti. SeyyathidaÑ,
cakkaratanaÑ hatthiratanaÑ assaratanaÑ maÓiratanaÑ itthiratanaÑ
gahapatiratanaÑ pariÓÈyakaratanameva sattamaÑ. ParosahassaÑ kho
panassa puttÈ bhavanti s|rÈ vÊra~gar|pÈ parasenappamaddanÈ, so imaÑ
pathaviÑ sÈgarapariyantaÑ adaÓÉena asatthena dhammena1 abhivijiya
ajjhÈvasati. Sace kho
______________________________________________________________
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pana agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajati, ArahaÑ hoti SammÈsambuddho loke
vivaÔacchadoti.
VipassÊsamaÒÒÈ
37. Atha kho bhikkhave BandhumÈ rÈjÈ nemitte brÈhmaÓe ahatehi
vatthehi acchÈdÈpetvÈ1 sabbakÈmehi santappesi. Atha kho bhikkhave
BandhumÈ rÈjÈ Vipassissa kumÈrassa dhÈtiyo upaÔÔhÈppesi. AÒÒÈ khÊraÑ
pÈyenti, aÒÒÈ nhÈpenti, aÒÒÈ dhÈrenti, aÒÒÈ a~kena pariharanti. JÈtassa kho
pana bhikkhave Vipassissa kumÈrassa setacchattaÑ dhÈrayittha divÈ ceva
rattiÑ ca “mÈ naÑ sÊtaÑ vÈ uÓhaÑ vÈ tiÓaÑ vÈ rajo vÈ ussÈvo vÈ
bÈdhayitthÈ”ti. JÈto kho pana bhikkhave VipassÊ kumÈro bahuno janassa
piyo ahosi manÈpo. SeyyathÈpi bhikkhave uppalaÑ vÈ padumaÑ vÈ
puÓÉarÊkaÑ vÈ bahuno janassa piyaÑ manÈpaÑ, evameva kho bhikkhave
VipassÊ kumÈro bahuno janassa piyo ahosi manÈpo. SvÈssudaÑ a~keneva
a~kaÑ parihariyati.
38. JÈto kho pana bhikkhave VipassÊ kumÈro maÒjussaro ca2 ahosi
vaggussaro ca madhurassaro ca pemaniyassaro ca. SeyyathÈpi bhikkhave
Himavante pabbate karavÊkÈ nÈma sakuÓajÈti maÒjussarÈ ca vaggussarÈ ca
madhurassarÈ ca pemaniyassarÈ ca, evameva kho bhikkhave VipassÊ kumÈro
maÒjussaro ca ahosi vaggussaro ca madhurassaro ca pemaniyassaro ca.
39. JÈtassa kho pana bhikkhave Vipassissa kumÈrassa kammavipÈkajaÑ
dibbacakkhu pÈturahosi. Yena sudaÑ3 samantÈ yojanaÑ passati divÈ ceva
rattiÑ ca.
40. JÈto kho pana bhikkhave VipassÊ kumÈro animisanto pekkhati
seyyathÈpi devÈ TÈvatiÑsÈ. Animisanto kumÈro pekkhatÊti kho bhikkhave4
Vipassissa kumÈrassa “VipassÊ VipassÊ” tveva samaÒÒÈ udapÈdi.
______________________________________________________________
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41. Atha kho bhikkhave BandhumÈ rÈjÈ atthakaraÓe1 nisinno VipassiÑ
kumÈraÑ a~ke nisÊdÈpetvÈ atthe anusÈsati. Tatra sudaÑ bhikkhave VipassÊ
kumÈro pitu-a~ke nisinno viceyya viceyya atthe panÈyati ÒÈyena2. Viceyya
viceyya kumÈro atthe panÈyati ÒÈyenÈti kho bhikkhave Vipassissa
kumÈrassa bhiyyoso mattÈya “VipassÊ VipassÊ” tveva samaÒÒÈ udapÈdi.
42. Atha kho bhikkhave BandhumÈ rÈjÈ Vipassissa kumÈrassa tayo
pÈsÈde kÈrÈpesi, ekaÑ vassikaÑ ekaÑ hemantikaÑ ekaÑ gimhikaÑ, paÒca
kÈmaguÓÈni upaÔÔhÈpesi. Tatra sudaÑ bhikkhave VipassÊ kumÈro vassike
pÈsÈde cattÈro mÈse3 nippurisehi t|riyehi paricÈrayamÈno na heÔÔhÈpÈsÈdaÑ
orohatÊti.
PaÔhamabhÈÓavÈro.
_____
JiÓÓapurisa
43. Atha kho bhikkhave VipassÊ kumÈro bah|naÑ vassÈnaÑ bah|naÑ
vassasatÈnaÑ bah|naÑ vassasahassÈnaÑ accayena sÈrathiÑ Èmantesi
“yojehi samma sÈrathi bhaddÈni bhaddÈni yÈnÈni uyyÈnabh|miÑ gacchÈma
subh|midassanÈyÈ”ti. “EvaÑ devÈ”ti kho bhikkhave sÈrathi Vipassissa
kumÈrassa paÔissutvÈ bhaddÈni bhaddÈni yÈnÈni yojetvÈ Vipassissa
kumÈrassa paÔivedesi “yuttÈni kho te deva bhaddÈni bhaddÈni yÈnÈni,
yassadÈni kÈlaÑ maÒÒasÊ”ti. Atha kho bhikkhave VipassÊ kumÈro bhaddaÑ
bhaddaÑ yÈnaÑ4 abhiruhitvÈ bhaddehi bhaddehi yÈnehi uyyÈnabh|miÑ
niyyÈsi.
44. AddasÈ kho bhikkhave VipassÊ kumÈro uyyÈnabh|miÑ niyyanto
purisaÑ jiÓÓaÑ gopÈnasiva~kaÑ bhoggaÑ5 daÓÉaparÈyanaÑ
pavedhamÈnaÑ gacchantaÑ
______________________________________________________________
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ÈturaÑ gatayobbanaÑ, disvÈ sÈrathiÑ Èmantesi “ayaÑ pana samma sÈrathi
puriso kiÑkato, kesÈpissa na yathÈ aÒÒesaÑ, kÈyopissa na yathÈ aÒÒesan”ti.
Eso kho deva jiÓÓo nÈmÈti. KiÑ paneso samma sÈrathi jiÓÓo nÈmÈti? Eso
kho deva jiÓÓo nÈma na dÈni tena ciraÑ jÊvitabbaÑ bhavissatÊti. KiÑ pana
samma sÈrathi ahaÑpi jarÈdhammo jaraÑ anatÊtoti? TvaÒca deva
mayaÒcamha sabbe jarÈdhammÈ jaraÑ anatÊtÈti. Tena hi samma sÈrathi
alaÑ dÈnajja uyyÈnabh|miyÈ, itova antepuraÑ paccaniyyÈhÊti. “EvaÑ
devÈ”ti kho bhikkhave sÈrathi Vipassissa kumÈrassa paÔissutvÈ tatova
antepuraÑ paccaniyyÈsi. Tatra sudaÑ bhikkhave VipassÊ kumÈro antepuraÑ
gato dukkhÊ dummano pajjhÈyati “dhiratthu kira bho jÈti nÈma, yatra hi
nÈma jÈtassa jarÈ paÒÒÈyissatÊ”ti.
45. Atha kho bhikkhave BandhumÈ rÈjÈ sÈrathiÑ ÈmantÈpetvÈ
etadavoca “kacci samma sÈrathi kumÈro uyyÈnabh|miyÈ abhiramittha, kacci
samma sÈrathi kumÈro uyyÈnabh|miyÈ attamano ahosÊ”ti. Na kho deva
kumÈro uyyÈnabh|miyÈ abhiramittha, na kho deva kumÈro uyyÈnabh|miyÈ
attamano ahosÊti. KiÑ pana samma sÈrathi addasa kumÈro uyyÈnabh|miÑ
niyyantoti? AddasÈ kho deva kumÈro uyyÈnabh|miÑ niyyanto purisaÑ
jiÓÓaÑ gopÈnasiva~kaÑ bhoggaÑ daÓÉaparÈyanaÑ pavedhamÈnaÑ
gacchantaÑ ÈturaÑ gatayobbanaÑ, disvÈ maÑ etadavoca “ayaÑ pana
samma sÈrathi puriso kiÑkato, kesÈpissa na yathÈ aÒÒesaÑ, kÈyopissa na
yathÈ aÒÒesan”ti. Eso kho deva jiÓÓo nÈmÈti. KiÑ paneso samma sÈrathi
jiÓÓo nÈmÈti? Eso kho deva jiÓÓo nÈma na dÈni tena ciraÑ jÊvitabbaÑ
bhavissatÊti. KiÑ pana samma sÈrathi ahaÑpi jarÈdhammo jaraÑ anatÊtoti?
TvaÒca deva mayaÒcamha sabbe jarÈdhammÈ jaraÑ anatÊtÈti. Tena hi
samma sÈrathi alaÑ dÈnajja uyyÈnabh|miyÈ, itova antepuraÑ
paccaniyyÈhÊti. “EvaÑ devÈ”ti kho ahaÑ deva Vipassissa kumÈrassa
paÔissutvÈ tatova antepuraÑ paccaniyyÈsiÑ. So kho deva kumÈro antepuraÑ
gato dukkhÊ dummano pajjhÈyati “dhiratthu kira bho jÈti nÈma, yatra hi
nÈma jÈtassa jarÈ paÒÒÈyissatÊ”ti.
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ByÈdhitapurisa
46. Atha kho bhikkhave Bandhumassa raÒÒo etadahosi “mÈheva kho
VipassÊ kumÈro na rajjaÑ kÈresi, mÈheva VipassÊ kumÈro agÈrasmÈ
anagÈriyaÑ pabbaji, mÈheva nemittÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ saccaÑ assa
vacanan”ti. Atha kho bhikkhave BandhumÈ rÈjÈ Vipassissa kumÈrassa
bhiyyoso mattÈya paÒca kÈmaguÓÈni upaÔÔhÈpesi, yathÈ VipassÊ kumÈro
rajjaÑ kareyya, yathÈ VipassÊ kumÈro na agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajeyya,
yathÈ nemittÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ micchÈ assa vacananti.
Tatra sudaÑ bhikkhave VipassÊ kumÈro paÒcahi kÈmaguÓehi samappito
sama~gÊbh|to paricÈreti. Atha kho bhikkhave VipassÊ kumÈro bah|naÑ
vassÈnaÑ -pa-.
47. AddasÈ kho bhikkhave VipassÊ kumÈro uyyÈnabh|miÑ niyyanto
purisaÑ ÈbÈdhikaÑ dukkhitaÑ bÈÄhagilÈnaÑ sake muttakarÊse palipannaÑ
semÈnaÑ1 aÒÒehi vuÔÔhÈpiyamÈnaÑ aÒÒehi saÑvesiyamÈnaÑ, disvÈ
sÈrathiÑ Èmantesi “ayaÑ pana samma sÈrathi puriso kiÑkato, akkhÊnipissa
na yathÈ aÒÒesaÑ, saropissa2 na yathÈ aÒÒesan”ti. Eso kho deva byÈdhito
nÈmÈti. KiÑ paneso samma sÈrathi byÈdhito nÈmÈti? Eso kho deva byÈdhito
nÈma appeva nÈma tamhÈ ÈbÈdhÈ vuÔÔhaheyyÈti. KiÑ pana samma sÈrathi
ahaÑpi byÈdhidhammo byÈdhiÑ anatÊtoti? TvaÒca deva mayaÒcamha sabbe
byÈdhidhammÈ byÈdhiÑ anatÊtÈti. Tenahi samma sÈrathi alaÑ dÈnajja
uyyÈnabh|miyÈ, itova antepuraÑ paccaniyyÈhÊti. “EvaÑ devÈ”ti kho
bhikkhave sÈrathi Vipassissa kumÈrassa paÔissutvÈ tatova antepuraÑ
paccaniyyÈsi. Tatra sudaÑ bhikkhave VipassÊ kumÈro antepuraÑ gato
dukkhÊ dummano pajjhÈyati “dhiratthu kira bho jÈti nÈma, yatra hi nÈma
jÈtassa jarÈ paÒÒÈyissati, byÈdhi paÒÒÈyissatÊ”ti.
48. Atha kho bhikkhave BandhumÈ rÈjÈ sÈrathiÑ ÈmantÈpetvÈ
etadavoca “kacci samma sÈrathi kumÈro uyyÈnabh|miyÈ abhiramittha, kacci
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samma sÈrathi kumÈro uyyÈnabh|miyÈ attamano ahosÊ”ti. Na kho deva
kumÈro uyyÈnabh|miyÈ abhiramittha, na kho deva kumÈro uyyÈnabh|miyÈ
attamano ahosÊti. KiÑ pana samma sÈrathi addasa kumÈro uyyÈnabh|miÑ
niyyantoti? AddasÈ kho deva kumÈro uyyÈnabh|miÑ niyyanto purisaÑ
ÈbÈdhikaÑ dukkhitaÑ bÈÄhagilÈnaÑ sake muttakarÊse palipannaÑ semÈnaÑ
aÒÒehi vuÔÔhÈpiyamÈnaÑ aÒÒehi saÑvesiyamÈnaÑ, disvÈ maÑ etadavoca
“ayaÑ pana samma sÈrathi puriso kiÑkato, akkhÊnipissa na yathÈ aÒÒesaÑ,
saropissa na yathÈ aÒÒesan”ti. Eso kho deva byÈdhito nÈmÈti. KiÑ paneso
samma sÈrathi byÈdhito nÈmÈti? Eso kho deva byÈdhito nÈma appeva nÈma
tamhÈ ÈbÈdhÈ vuÔÔhaheyyÈti. KiÑ pana samma sÈrathi ahaÑpi
byÈdhidhammo byÈdhiÑ anatÊtoti? TvaÒca deva mayaÒcamha sabbe
byÈdhidhammÈ byÈdhiÑ anatÊtÈti. Tena hi samma sÈrathi alaÑ dÈnajja
uyyÈnabh|miyÈ, itova antepuraÑ paccaniyyÈhÊti. “EvaÑ devÈ”ti kho ahaÑ
deva Vipassissa kumÈrassa paÔissutvÈ tatova antepuraÑ paccaniyyÈsiÑ. So
kho deva kumÈro antepuraÑ gato dukkhÊ dummano pajjhÈyati “dhiratthu
kira bho jÈti nÈma, yatra hi nÈma jÈtassa jarÈ paÒÒÈyissati, byÈdhi
paÒÒÈyissatÊ”ti.
KÈla~katapurisa
49. Atha kho bhikkhave Bandhumassa raÒÒo etadahosi “mÈheva kho
VipassÊ kumÈro na rajjaÑ kÈresi, mÈheva VipassÊ kumÈro agÈrasmÈ
anagÈriyaÑ pabbaji, mÈheva nemittÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ saccaÑ assa
vacanan”ti. Atha kho bhikkhave BandhumÈ rÈjÈ Vipassissa kumÈrassa
bhiyyoso mattÈya paÒca kÈmaguÓÈni upaÔÔhÈpesi, yathÈ VipassÊ kumÈro
rajjaÑ kareyya, yathÈ VipassÊ kumÈro na agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajeyya,
yathÈ nemittÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ micchÈ assa vacananti.
Tatra sudaÑ bhikkhave VipassÊ kumÈro paÒcahi kÈmaguÓehi samappito
sama~gÊbh|to paricÈreti. Atha kho bhikkhave VipassÊ kumÈro bah|naÑ
vassÈnaÑ -pa-.
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50. AddasÈ kho bhikkhave VipassÊ kumÈro uyyÈnabh|miÑ niyyanto
mahÈjanakÈyaÑ sannipatitaÑ nÈnÈrattÈnaÑ ca dussÈnaÑ vilÈtaÑ
kayiramÈnaÑ, disvÈ sÈrathiÑ Èmantesi “kiÑ nu kho so samma sÈrathi
mahÈjanakÈyo sannipatito nÈnÈrattÈnaÑ ca dussÈnaÑ vilÈtaÑ kayiratÊ”ti.
Eso kho deva kÈla~kato nÈmÈti. Tena hi samma sÈrathi yena so kÈla~kato
tena rathaÑ pesehÊti. “EvaÑ devÈ”ti kho bhikkhave sÈrathi Vipassissa
kumÈrassa paÔissutvÈ yena so kÈla~kato tena rathaÑ pesesi. AddasÈ kho
bhikkhave VipassÊ kumÈro petaÑ kÈla~kataÑ, disvÈ sÈrathiÑ Èmantesi “kiÑ
panÈyaÑ samma sÈrathi kÈla~kato nÈmÈ”ti. Eso kho deva kÈla~kato nÈma
na dÈni taÑ dakkhanti mÈtÈ vÈ pitÈ vÈ aÒÒe vÈ ÒÈtisÈlohitÈ, sopi na
dakkhissati mÈtaraÑ vÈ pitaraÑ vÈ aÒÒe vÈ ÒÈtisÈlohiteti. “KiÑ pana samma
sÈrathi ahaÑpi maraÓadhammo maraÓaÑ anatÊto, maÑpi na dakkhanti devo
vÈ devÊ vÈ aÒÒe vÈ ÒÈtisÈlohitÈ, ahaÑpi na dakkhissÈmi devaÑ vÈ deviÑ vÈ
aÒÒe vÈ ÒÈtisÈlohite”ti. TvaÒca deva mayaÒcamha sabbe maraÓadhammÈ
maraÓaÑ anatÊtÈ, taÑpi na dakkhanti devo vÈ devÊ vÈ aÒÒe vÈ ÒÈtisÈlohitÈ,
tvaÑpi na dakkhissasi devaÑ vÈ deviÑ vÈ aÒÒe vÈ ÒÈtisÈlohiteti. Tena hi
samma sÈrathi alaÑ dÈnajja uyyÈnabh|miyÈ, itova antepuraÑ
paccaniyyÈhÊti. “EvaÑ devÈ”ti kho bhikkhave sÈrathi Vipassissa kumÈrassa
paÔissutvÈ tatova antepuraÑ paccaniyyÈsi. Tatra sudaÑ bhikkhave VipassÊ
kumÈro antepuraÑ gato dukkhÊ dummano pajjhÈyati “dhiratthu kira bho jÈti
nÈma, yatra hi nÈma jÈtassa jarÈ paÒÒÈyissati, byÈdhi paÒÒÈyissati, maraÓaÑ
paÒÒÈyissatÊ”ti.
51. Atha kho bhikkhave BandhumÈ rÈjÈ sÈrathiÑ ÈmantÈpetvÈ
etadavoca “kacci samma sÈrathi kumÈro uyyÈnabh|miyÈ abhiramittha, kacci
samma sÈrathi kumÈro uyyÈnabh|miyÈ attamano ahosÊ”ti. Na kho deva
kumÈro uyyÈnabh|miyÈ abhiramittha, na kho deva kumÈro uyyÈnabh|miyÈ
attamano ahosÊti. KiÑ pana samma sÈrathi addasa kumÈro uyyÈnabh|miÑ
niyyantoti. AddasÈ kho deva kumÈro uyyÈnabh|miÑ niyyanto
mahÈjanakÈyaÑ sannipatitaÑ nÈnÈrattÈnaÑ ca dussÈnaÑ vilÈtaÑ
kayiramÈnaÑ, disvÈ maÑ etadavoca “kiÑ nu kho
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so samma sÈrathi mahÈjanakÈyo sannipatito nÈnÈrattÈnaÑ ca dussÈnaÑ
vilÈtaÑ kayiratÊ”ti. Eso kho deva kÈla~kato nÈmÈti. Tena hi samma sÈrathi
yena so kÈla~kato tena rathaÑ pesehÊti. “EvaÑ devÈ”ti kho ahaÑ deva
Vipassissa kumÈrassa paÔissutvÈ yena so kÈla~kato tena rathaÑ pesesiÑ.
AddasÈ kho deva kumÈro petaÑ kÈla~kataÑ, disvÈ maÑ etadavoca “kiÑ
panÈyaÑ samma sÈrathi kÈla~kato nÈmÈ”ti. Eso kho deva kÈla~kato nÈma
na dÈni taÑ dakkhanti mÈtÈ vÈ pitÈ vÈ aÒÒe vÈ ÒÈtisÈlohitÈ, sopi na
dakkhissati mÈtaraÑ vÈ pitaraÑ vÈ aÒÒe vÈ ÒÈtisÈlohiteti. KiÑ pana samma
sÈrathi ahaÑpi maraÓadhammo maraÓaÑ anatÊto, maÑpi na dakkhanti devo
vÈ devÊ vÈ aÒÒe vÈ ÒÈtisÈlohitÈ, ahaÑpi na dakkhissÈmi devaÑ vÈ deviÑ vÈ
aÒÒe vÈ ÒÈtisÈlohiteti. TvaÒca deva mayaÒcamha sabbe maraÓadhammÈ
maraÓaÑ anatÊtÈ, taÑpi na dakkhanti devo vÈ devÊ vÈ aÒÒe vÈ ÒÈtisÈlohitÈ,
tvaÑpi na dakkhissasi devaÑ vÈ deviÑ vÈ aÒÒe vÈ ÒÈtisÈlohiteti. Tena hi
samma sÈrathi alaÑ dÈnajja uyyÈnabh|miyÈ, itova antepuraÑ
paccaniyyÈhÊti. “EvaÑ devÈ”ti kho ahaÑ deva Vipassissa kumÈrassa
paÔissutvÈ tatova antepuraÑ paccaniyyÈsiÑ. So kho deva kumÈro antepuraÑ
gato dukkhÊ dummano pajjhÈyati “dhiratthu kira bho jÈti nÈma, yatra hi
nÈma jÈtassa jarÈ paÒÒÈyissati, byÈdhi paÒÒÈyissati, maraÓaÑ
paÒÒÈyissatÊ”ti.
Pabbajita
52. Atha kho bhikkhave Bandhumassa raÒÒo etadahosi “mÈheva kho
VipassÊ kumÈro na rajjaÑ kÈresi, mÈheva VipassÊ kumÈro agÈrasmÈ
anagÈriyaÑ pabbaji, mÈheva nemittÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ saccaÑ assa
vacanan”ti. Atha kho bhikkhave BandhumÈ rÈjÈ Vipassissa kumÈrassa
bhiyyoso mattÈya paÒca kÈmaguÓÈni upaÔÔhÈpesi, yathÈ VipassÊ kumÈro
rajjaÑ kareyya, yathÈ VipassÊ kumÈro na agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajeyya,
yathÈ nemittÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ micchÈ assa vacananti.
Tatra sudaÑ bhikkhave VipassÊ kumÈro paÒcahi kÈmaguÓehi samappito
sama~gÊbh|to paricÈreti. Atha kho bhikkhave VipassÊ kumÈro bah|naÑ
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vassÈnaÑ bah|naÑ vassasatÈnaÑ bah|naÑ vassasahassÈnaÑ accayena
sÈrathiÑ Èmantesi “yojehi samma sÈrathi bhaddÈni bhaddÈni yÈnÈni,
uyyÈnabh|miÑ gacchÈma subh|midassanÈyÈ”ti. “EvaÑ devÈ”ti kho
bhikkhave sÈrathi Vipassissa kumÈrassa paÔissutvÈ bhaddÈni bhaddÈni
yÈnÈni yojetvÈ Vipassissa kumÈrassa paÔivedesi “yuttÈni kho te deva
bhaddÈni bhaddÈni yÈnÈni, yassadÈni kÈlaÑ maÒÒasÊ”ti. Atha kho bhikkhave
VipassÊ kumÈro bhaddaÑ bhaddaÑ yÈnaÑ abhiruhitvÈ bhaddehi bhaddehi
yÈnehi uyyÈnabh|miÑ niyyÈsi.
53. AddasÈ kho bhikkhave VipassÊ kumÈro uyyÈnabh|miÑ niyyanto
purisaÑ bhaÓÉuÑ pabbajitaÑ kÈsÈyavasanaÑ, disvÈ sÈrathiÑ Èmantesi
“ayaÑ pana samma sÈrathi puriso kiÑkato, sÊsaÑpissa na yathÈ aÒÒesaÑ,
vatthÈnipissa na yathÈ aÒÒesan”ti. Eso kho deva pabbajito nÈmÈti. KiÑ
paneso samma sÈrathi pabbajito nÈmÈti. Eso kho deva pabbajito nÈma sÈdhu
dhammacariyÈ sÈdhu samacariyÈ1 sÈdhu kusalakiriyÈ2 sÈdhu puÒÒakiriyÈ
sÈdhu avihiÑsÈ sÈdhu bh|tÈnukampÈti. SÈdhu kho so samma sÈrathi
pabbajito nÈma sÈdhu dhammacariyÈ sÈdhu samacariyÈ sÈdhu kusalakiriyÈ
sÈdhu puÒÒakiriyÈ sÈdhu avihiÑsÈ sÈdhu bh|tÈnukampÈ, tena hi samma
sÈrathi yena so pabbajito tena rathaÑ pesehÊti. “EvaÑ devÈ”ti kho
bhikkhave sÈrathi Vipassissa kumÈrassa paÔissutvÈ yena so pabbajito tena
rathaÑ pesesi. Atha kho bhikkhave VipassÊ kumÈro taÑ pabbajitaÑ
etadavoca “tvaÑ pana samma kiÑkato, sÊsaÑpi te na yathÈ aÒÒesaÑ,
vatthÈnipi te na yathÈ aÒÒesan”ti. AhaÑ kho deva pabbajito nÈmÈti. KiÑ
pana tvaÑ samma pabbajito nÈmÈti. AhaÑ kho deva pabbajito nÈma sÈdhu
dhammacariyÈ sÈdhu samacariyÈ sÈdhu kusalakiriyÈ sÈdhu puÒÒakiriyÈ
sÈdhu avihiÑsÈ sÈdhu bh|tÈnukampÈti. SÈdhu kho tvaÑ samma pabbajito
nÈma sÈdhu dhammacariyÈ sÈdhu samacariyÈ sÈdhu kusalakiriyÈ sÈdhu
puÒÒakiriyÈ sÈdhu avihiÑsÈ sÈdhu bh|tÈnukampÈti.
______________________________________________________________
1. SammacariyÈ (Ka)
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BodhisattapabbajjÈ
54. Atha kho bhikkhave VipassÊ kumÈro sÈrathiÑ Èmantesi “tena hi
samma sÈrathi rathaÑ ÈdÈya itova antepuraÑ paccaniyyÈhi. AhaÑ pana
idheva kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ
anagÈriyaÑ pabbajissÈmÊ”ti. “EvaÑ devÈ”ti kho bhikkhave sÈrathi
Vipassissa kumÈrassa paÔissutvÈ rathaÑ ÈdÈya tatova antepuraÑ
paccaniyyÈsi. VipassÊ pana kumÈro tattheva kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni
vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbaji.
MahÈjanakÈya-anupabbajjÈ
55. Assosi kho bhikkhave BandhumatiyÈ rÈjadhÈniyÈ mahÈjanakÈyo
caturÈsÊti pÈÓasahassÈni “VipassÊ kira kumÈro kesamassuÑ ohÈretvÈ
kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito”ti, sutvÈna
tesaÑ etadahosi “na hi n|na so orako dhammavinayo, na sÈ orakÈ1
pabbajjÈ, yattha VipassÊ kumÈro kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni
acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito, VipassÊpi nÈma kumÈro
kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ
pabbajissati, kima~gaÑ2 pana mayan”ti.
Atha kho so bhikkhave mahÈjanakÈyo3 caturÈsÊti pÈÓasahassÈni
kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ VipassiÑ bodhisattaÑ
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitaÑ anupabbajiÑsu. TÈya sudaÑ bhikkhave
parisÈya parivuto VipassÊ bodhisatto gÈmanigamajanapadarÈjadhÈnÊsu
cÈrikaÑ carati.
56. Atha kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa rahogatassa
paÔisallÊnassa evaÑ cetaso parivitakko udapÈdi “na kho metaÑ4 patir|paÑ
yohaÑ ÈkiÓÓo viharÈmi, yaÑn|nÈhaÑ eko gaÓamhÈ v|pakaÔÔho
vihareyyan”ti. Atha kho bhikkhave VipassÊ bodhisatto aparena samayena
______________________________________________________________
1. OrikÈ (SÊ, SyÈ)
3. MahÈjanakÈyÈ (SyÈ)

2. Kima~ga (SÊ)
4. Na kho panetaÑ (SyÈ)
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eko gaÓamhÈ v|pakaÔÔho vihÈsi, aÒÒeneva tÈni caturÈsÊti pabbajitasahassÈni
agamaÑsu, aÒÒena maggena VipassÊ bodhisatto.
Bodhisatta-abhinivesa
57. Atha kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa vÈs|pagatassa
rahogatassa paÔisallÊnassa evaÑ cetaso parivitakko udapÈdi “kicchaÑ
vatÈyaÑ loko Èpanno jÈyati ca jÊyati ca mÊyati ca1 cavati ca upapajjati ca,
atha ca panimassa dukkhassa nissaraÓaÑ nappajÈnÈti jarÈmaraÓassa,
kudÈssu nÈma imassa dukkhassa nissaraÓaÑ paÒÒÈyissati jarÈmaraÓassÈ”ti.
Atha kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa etadahosi “kimhi nu kho
sati jarÈmaraÓaÑ hoti kiÑ paccayÈ jarÈmaraÓan”ti. Atha kho bhikkhave
Vipassissa bodhisattassa yoniso manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya abhisamayo “jÈtiyÈ
kho sati jarÈmaraÓaÑ hoti, jÈtipaccayÈ jarÈmaraÓan”ti.
Atha kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa etadahosi “kimhi nu kho
sati jÈti hoti kiÑ paccayÈ jÈtÊ”ti. Atha kho bhikkhave Vipassissa
bodhisattassa yoniso manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya abhisamayo “bhave kho sati
jÈti hoti, bhavapaccayÈ jÈtÊ”ti.
Atha kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa etadahosi “kimhi nu kho
sati bhavo hoti kiÑ paccayÈ bhavo”ti. Atha kho bhikkhave Vipassissa
bodhisattassa yoniso manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya abhisamayo “upÈdÈne kho
sati bhavo hoti, upÈdÈnapaccayÈ bhavo”ti.
Atha kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa etadahosi “kimhi nu kho
sati upÈdÈnaÑ hoti kiÑ paccayÈ upÈdÈnan”ti. Atha kho bhikkhave
Vipassissa bodhisattassa yoniso manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya abhisamayo
“taÓhÈya kho sati upÈdÈnaÑ hoti, taÓhÈpaccayÈ upÈdÈnan”ti.
Atha kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa etadahosi “kimhi nu kho
sati taÓhÈ hoti kiÑ paccayÈ taÓhÈ”ti. Atha kho bhikkhave
______________________________________________________________
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Vipassissa bodhisattassa yoniso manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya abhisamayo
“vedanÈya kho sati taÓhÈ hoti, vedanÈpaccayÈ taÓhÈ”ti.
Atha kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa etadahosi “kimhi nu kho
sati vedanÈ hoti kiÑ paccayÈ vedanÈ”ti. Atha kho bhikkhave Vipassissa
bodhisattassa yoniso manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya abhisamayo “phasse kho sati
vedanÈ hoti, phassapaccayÈ vedanÈ”ti.
Atha kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa etadahosi “kimhi nu kho
sati phasso hoti kiÑ paccayÈ phasso”ti. Atha kho bhikkhave Vipassissa
bodhisattassa yoniso manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya abhisamayo “saÄÈyatane kho
sati phasso hoti, saÄÈyatanapaccayÈ phasso”ti.
Atha kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa etadahosi “kimhi nu kho
sati saÄÈyatanaÑ hoti kiÑ paccayÈ saÄÈyatanan”ti. Atha kho bhikkhave
Vipassissa bodhisattassa yoniso manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya abhisamayo
“nÈmar|pe kho sati saÄÈyatanaÑ hoti, nÈmar|papaccayÈ saÄÈyatanan”ti.
Atha kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa etadahosi “kimhi nu kho
sati nÈmar|paÑ hoti kiÑ paccayÈ nÈmar|pan”ti. Atha kho bhikkhave
Vipassissa bodhisattassa yoniso manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya abhisamayo
“viÒÒÈÓe kho sati nÈmar|paÑ hoti, viÒÒÈÓapaccayÈ nÈmar|pan”ti.
Atha kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa etadahosi “kimhi nu kho
sati viÒÒÈÓaÑ hoti kiÑ paccayÈ viÒÒÈÓan”ti. Atha kho bhikkhave Vipassissa
bodhisattassa yoniso manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya abhisamayo “nÈmar|pe kho
sati viÒÒÈÓaÑ hoti, nÈmar|papaccayÈ viÒÒÈÓan”ti.
58. Atha kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa etadahosi,
“paccudÈvattati kho idaÑ viÒÒÈÓaÑ nÈmar|pamhÈ, nÈparaÑ gacchati.
EttÈvatÈ
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jÈyetha vÈ jiyyetha vÈ miyyetha vÈ cavetha vÈ upapajjetha vÈ, yadidaÑ
nÈmar|papaccayÈ viÒÒÈÓaÑ, viÒÒÈÓapaccayÈ nÈmar|paÑ, nÈmar|papaccayÈ
saÄÈyatanaÑ, saÄÈyatanapaccayÈ phasso, phassapaccayÈ vedanÈ,
vedanÈpaccayÈ taÓhÈ, taÓhÈpaccayÈ upÈdÈnaÑ, upÈdÈnapaccayÈ bhavo,
bhavapaccayÈ jÈti, jÈtipaccayÈ jarÈmaraÓaÑ
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ sambhavanti. Evametassa kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti”.
59. “Samudayo samudayo”ti kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuÑ udapÈdi, ÒÈÓaÑ udapÈdi, paÒÒÈ
udapÈdi, vijjÈ udapÈdi, Èloko udapÈdi.
60. Atha kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa etadahosi “kimhi nu
kho asati jarÈmaraÓaÑ na hoti kissa nirodhÈ jarÈmaraÓanirodho”ti. Atha
kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa yoniso manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya
abhisamayo “jÈtiyÈ kho asati jarÈmaraÓaÑ na hoti, jÈtinirodhÈ
jarÈmaraÓanirodho”ti.
Atha kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa etadahosi “kimhi nu kho
asati jÈti na hoti kissa nirodhÈ jÈtinirodho”ti. Atha kho bhikkhave Vipassissa
bodhisattassa yoniso manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya abhisamayo “bhave kho asati
jÈti na hoti, bhavanirodhÈ jÈtinirodho”ti.
Atha kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa etadahosi “kimhi nu kho
asati bhavo na hoti kissa nirodhÈ bhavanirodho”ti. Atha kho bhikkhave
Vipassissa bodhisattassa yoniso manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya abhisamayo
“upÈdÈne kho asati bhavo na hoti, upÈdÈnanirodhÈ bhavanirodho”ti.
Atha kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa etadahosi “kimhi nu kho
asati upÈdÈnaÑ na hoti kissa nirodhÈ upÈdÈnanirodho”ti, atha kho
bhikkhave Vipassissa bodhisattassa yoniso manasikÈrÈ
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ahu paÒÒÈya abhisamayo “taÓhÈya kho asati upÈdÈnaÑ na hoti,
taÓhÈnirodhÈ upÈdÈnanirodho”ti.
Atha kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa etadahosi “kimhi nu kho
asati taÓhÈ na hoti kissa nirodhÈ taÓhÈnirodho”ti. Atha kho bhikkhave
Vipassissa bodhisattassa yoniso manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya abhisamayo
“vedanÈya kho asati taÓhÈ na hoti vedanÈnirodhÈ taÓhÈnirodho”ti.
Atha kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa etadahosi “kimhi nu kho
asati vedanÈ na hoti kissa nirodhÈ vedanÈnirodho”ti. Atha kho bhikkhave
Vipassissa bodhisattassa yoniso manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya abhisamayo
“phasse kho asati vedanÈ na hoti phassanirodhÈ vedanÈnirodho”ti.
Atha kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa etadahosi “kimhi nu kho
asati phasso na hoti kissa nirodhÈ phassanirodho”ti. Atha kho bhikkhave
Vipassissa bodhisattassa yoniso manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya abhisamayo
“saÄÈyatane kho asati phasso na hoti saÄÈyatananirodhÈ phassanirodho”ti.
Atha kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa etadahosi “kimhi nu kho
asati saÄÈyatanaÑ na hoti kissa nirodhÈ saÄÈyatananirodho”ti. Atha kho
bhikkhave Vipassissa bodhisattassa yoniso manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya
abhisamayo “nÈmar|pe kho asati saÄÈyatanaÑ na hoti nÈmar|panirodhÈ
saÄÈyatananirodho”ti.
Atha kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa etadahosi “kimhi nu kho
asati nÈmar|paÑ na hoti kissa nirodhÈ nÈmar|panirodho”ti. Atha kho
bhikkhave Vipassissa bodhisattassa yoniso manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya
abhisamayo “viÒÒÈÓe kho asati nÈmar|paÑ na hoti viÒÒÈÓanirodhÈ
nÈmar|panirodho”ti.
Atha kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa etadahosi “kimhi nu kho
asati viÒÒÈÓaÑ na hoti kissa nirodhÈ viÒÒÈÓanirodho”ti. Atha kho
bhikkhave Vipassissa bodhisattassa yoniso manasikÈrÈ
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ahu paÒÒÈya abhisamayo “nÈmar|pe kho asati viÒÒÈÓaÑ na hoti
nÈmar|panirodhÈ viÒÒÈÓanirodho”ti.
61. Atha kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa etadahosi, “adhigato
kho myÈyaÑ maggo sambodhÈya, yadidaÑ nÈmar|panirodhÈ
viÒÒÈÓanirodho, viÒÒÈÓanirodhÈ nÈmar|panirodho, nÈmar|panirodhÈ
saÄÈyatananirodho, saÄÈyatananirodhÈ phassanirodho, phassanirodhÈ
vedanÈnirodho, vedanÈnirodhÈ taÓhÈnirodho, taÓhÈnirodhÈ upÈdÈnanirodho,
upÈdÈnanirodhÈ bhavanirodho, bhavanirodhÈ jÈtinirodho, jÈtinirodhÈ
jarÈmaraÓaÑ sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ nirujjhanti. Evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti”.
62. “Nirodho nirodho”ti kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa pubbe
ananussutesu dhammesu cakkhuÑ udapÈdi, ÒÈÓaÑ udapÈdi, paÒÒÈ udapÈdi,
vijjÈ udapÈdi, Èloko udapÈdi.
63. Atha kho bhikkhave VipassÊ bodhisatto aparena samayena paÒcasu
upÈdÈnakkhandhesu udayabbayÈnupassÊ vihÈsi “iti r|paÑ iti r|passa
samudayo iti r|passa attha~gamo, iti vedanÈ iti vedanÈya samudayo iti
vedanÈya attha~gamo, iti saÒÒÈ iti saÒÒÈya samudayo iti saÒÒÈya
attha~gamo, iti sa~khÈrÈ iti sa~khÈrÈnaÑ samudayo iti sa~khÈrÈnaÑ
attha~gamo, iti viÒÒÈÓaÑ iti viÒÒÈÓassa samudayo iti viÒÒÈÓassa
attha~gamo”ti, tassa paÒcasu upÈdÈnakkhandhesu udayabbayÈnupassino
viharato na cirasseva anupÈdÈya Èsavehi cittaÑ vimuccÊti.
DutiyabhÈÓavÈro.
_____
BrahmayÈcanakathÈ
64. Atha kho bhikkhave Vipassissa Bhagavato Arahato
SammÈsambuddhassa etadahosi “yaÑn|nÈhaÑ dhammaÑ deseyyan”ti. Atha
kho bhikkhave
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Vipassissa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa etadahosi “adhigato
kho myÈyaÑ dhammo gambhÊro duddaso duranubodho santo paÓÊto
atakkÈvacaro nipuÓo paÓÉitavedanÊyo, ÈlayarÈmÈ kho panÈyaÑ pajÈ
ÈlayaratÈ ÈlayasammuditÈ, ÈlayarÈmÈya kho pana pajÈya ÈlayaratÈya
ÈlayasammuditÈya duddasaÑ idaÑ ÔhÈnaÑ yadidaÑ
idappaccayatÈpaÔiccasamuppÈdo, idampi kho ÔhÈnaÑ duddasaÑ yadidaÑ
sabbasa~khÈrasamatho sabb|padhipaÔinissaggo taÓhÈkkhayo virÈgo nirodho
nibbÈnaÑ. AhaÒceva kho pana dhammaÑ deseyyaÑ, pare ca me na
ÈjÈneyyuÑ, so mamassa kilamatho, sÈ mamassa vihesÈ”ti.
65. Apissu bhikkhave VipassiÑ BhagavantaÑ ArahantaÑ
SammÈsambuddhaÑ imÈ anacchariyÈ gÈthÈyo paÔibhaÑsu pubbe
assutapubbÈ–
“Kicchena me adhigataÑ, halaÑ dÈni pakÈsituÑ.
RÈgadosaparetehi, nÈyaÑ dhammo susambudho.
PaÔisotagÈmiÑ nipuÓaÑ, gambhÊraÑ duddasaÑ aÓuÑ.
RÈgarattÈ na dakkhanti, tamokhandhena ÈvuÔÈ”ti.
Itiha bhikkhave Vipassissa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa
paÔisaÒcikkhato appossukkatÈya cittaÑ nami, no dhammadesanÈya.
66. Atha kho bhikkhave aÒÒatarassa mahÈbrahmuno Vipassissa
Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa cetasÈ cetoparivitakkamaÒÒÈya
etadahosi “nassati vata bho loko, vinassati vata bho loko, yatra hi nÈma
Vipassissa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa appossukkatÈya cittaÑ
namati1, no dhammadesanÈyÈ”ti. Atha kho so bhikkhave mahÈbrahmÈ
seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso samiÒjitaÑ vÈ bÈhaÑ pasÈreyya, pasÈritaÑ
vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya, evameva brahmaloke antarahito Vipassissa
Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa purato pÈturahosi. Atha kho so
bhikkhave mahÈbrahmÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ dakkhiÓaÑ
jÈÓumaÓÉalaÑ
______________________________________________________________
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pathaviyaÑ nihantvÈ1 yena VipassÊ BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho
tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ VipassiÑ BhagavantaÑ ArahantaÑ
SammÈsambuddhaÑ etadavoca “desetu bhante BhagavÈ dhammaÑ, desetu
Sugato dhammaÑ, santi2 sattÈ apparajakkhajÈtikÈ, assavanatÈ dhammassa
parihÈyanti, bhavissanti dhammassa aÒÒÈtÈro”ti.
67. EvaÑ vutte3 bhikkhave VipassÊ BhagavÈ ArahaÑ
SammÈsambuddho taÑ mahÈbrahmÈnaÑ etadavoca “mayhampi kho brahme
etadahosi ‘yaÑn|nÈhaÑ dhammaÑ deseyyan’ti. Tassa mayhaÑ brahme
etadahosi ‘adhigato kho myÈyaÑ dhammo gambhÊro duddaso duranubodho
santo paÓÊto atakkÈvacaro nipuÓo paÓÉitavedanÊyo, ÈlayarÈmÈ kho panÈyaÑ
pajÈ ÈlayaratÈ ÈlayasammuditÈ, ÈlayarÈmÈya kho pana pajÈya ÈlayaratÈya
ÈlayasammuditÈya duddasaÑ idaÑ ÔhÈnaÑ yadidaÑ
idappaccayatÈpaÔiccasamuppÈdo, idampi kho ÔhÈnaÑ duddasaÑ yadidaÑ
sabbasa~khÈrasamatho sabb|padhipaÔinissaggo taÓhakkhayo virÈgo nirodho
nibbÈnaÑ. AhaÒceva kho pana dhammaÑ deseyyaÑ, pare ca me na
ÈjÈneyyuÑ, so mamassa kilamatho, sÈ mamassa vihesÈ’ti. Apissu maÑ
brahme imÈ anacchariyÈ gÈthÈyo paÔibhaÑsu pubbe assutapubbÈ–
‘Kicchena me adhigataÑ, halaÑ dÈni pakÈsituÑ.
RÈgadosaparetehi, nÈyaÑ dhammo susambudho.
PaÔisotagÈmiÑ nipuÓaÑ, gambhÊraÑ duddasaÑ aÓuÑ.
RÈgarattÈ na dakkhanti, tamokhandhena ÈvuÔÈ’ti.
Itiha me brahme paÔisaÒcikkhato appossukkatÈya cittaÑ nami, no
dhammadesanÈyÈ”ti.
68. Dutiyampi kho bhikkhave so mahÈbrahmÈ -pa-. Tatiyampi kho
bhikkhave so mahÈbrahmÈ VipassiÑ BhagavantaÑ ArahantaÑ
SammÈsambuddhaÑ etadavoca “desetu bhante BhagavÈ dhammaÑ, desetu
Sugato dhammaÑ, santi sattÈ apparajakkhajÈtikÈ, assavanatÈ dhammassa
parihÈyanti, bhavissanti dhammassa aÒÒÈtÈro”ti.
______________________________________________________________
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69. Atha kho bhikkhave VipassÊ BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho
brahmuno ca ajjhesanaÑ viditvÈ sattesu ca kÈruÒÒataÑ paÔicca
BuddhacakkhunÈ lokaÑ volokesi, addasÈ kho bhikkhave VipassÊ BhagavÈ
ArahaÑ SammÈsambuddho BuddhacakkhunÈ lokaÑ volokento satte
apparajakkhe mahÈrajakkhe tikkhindriye mudindriye svÈkÈre dvÈkÈre
suviÒÒÈpaye duviÒÒÈpaye1 appekacce paralokavajjabhayadassÈvine2
viharante appekacce na paralokavajjabhayadassÈvine2 viharante. SeyyathÈpi
nÈma uppaliniyaÑ vÈ paduminiyaÑ vÈ puÓÉarÊkiniyaÑ vÈ appekaccÈni
uppalÈni vÈ padumÈni vÈ puÓÉarÊkÈni vÈ udake jÈtÈni udake saÑvaÉÉhÈni
udakÈnuggatÈni anto nimuggaposÊni. AppekaccÈni uppalÈni vÈ padumÈni vÈ
puÓÉarÊkÈni vÈ udake jÈtÈni udake saÑvaÉÉhÈni samodakaÑ ÔhitÈni.
AppekaccÈni uppalÈni vÈ padumÈni vÈ puÓÉarÊkÈni vÈ udake jÈtÈni udake
saÑvaÉÉhÈni udakÈ accuggamma ÔhitÈni anupalittÈni udakena. Evameva kho
bhikkhave VipassÊ BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho BuddhacakkhunÈ
lokaÑ volokento addasa satte apparajakkhe mahÈrajakkhe tikkhindriye
mudindriye svÈkÈre dvÈkÈre suviÒÒÈpaye duviÒÒÈpaye appekacce
paralokavajjabhayadassÈvine viharante appekacce na
paralokavajjabhayadassÈvine viharante.
70. Atha kho so bhikkhave mahÈbrahmÈ Vipassissa Bhagavato Arahato
SammÈsambuddhassa cetasÈ cetoparivitakkamaÒÒÈya VipassiÑ
BhagavantaÑ ArahantaÑ SammÈsambuddhaÑ gÈthÈhi ajjhabhÈsi–
“Sele yathÈ pabbatamuddhaniÔÔhito, yathÈpi passe janataÑ samantato.
Tath|pamaÑ dhammamayaÑ sumedha, pÈsÈdamÈruyha samantacakkhu.
SokÈvatiÓÓaÑ3 janatamapetasoko,
Avekkhassu jÈtijarÈbhibh|taÑ.
UÔÔhehi vÊra vijitasa~gÈma,
SatthavÈha aÓaÓa vicara loke.
Desassu4 BhagavÈ dhammaÑ,
AÒÒÈtÈro bhavissantÊ”ti.
______________________________________________________________
1. DuviÒÒÈpaye bhabbe abhabbe (SyÈ)
3. SokÈvakiÓÓaÑ (SyÈ)
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71. Atha kho bhikkhave VipassÊ BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho
taÑ mahÈbrahmÈnaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi–
“ApÈrutÈ tesaÑ amatassa dvÈrÈ,
Ye sotavanto pamuÒcantu saddhaÑ.
VihiÑsasaÒÒÊ paguÓaÑ na bhÈsiÑ,
DhammaÑ paÓÊtaÑ manujesu brahme”ti.
Atha kho so bhikkhave mahÈbrahmÈ “katÈvakÈso khomhi VipassinÈ
BhagavatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena dhammadesanÈyÈ”ti VipassiÑ
BhagavantaÑ ArahantaÑ SammÈsambuddhaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ
katvÈ tattheva antaradhÈyi.
AggasÈvakayuga
72. Atha kho bhikkhave Vipassissa Bhagavato Arahato
SammÈsambuddhassa etadahosi “kassa nu kho ahaÑ paÔhamaÑ dhammaÑ
deseyyaÑ, ko imaÑ dhammaÑ khippameva ÈjÈnissatÊ”ti. Atha kho
bhikkhave Vipassissa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa etadahosi
“ayaÑ kho KhaÓÉo ca rÈjaputto tisso ca purohitaputto BandhumatiyÈ
rÈjadhÈniyÈ paÔivasanti paÓÉitÈ viyattÈ medhÈvino dÊgharattaÑ
apparajakkhajÈtikÈ. YaÑn|nÈhaÑ KhaÓÉassa ca rÈjaputtassa Tissassa ca
purohitaputtassa paÔhamaÑ dhammaÑ deseyyaÑ, te imaÑ dhammaÑ
khippameva ÈjÈnissantÊ”ti.
73. Atha kho bhikkhave VipassÊ BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho
seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso samiÒjitaÑ vÈ bÈhaÑ pasÈreyya, pasÈritaÑ
vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya, evameva bodhirukkham|le antarahito BandhumatiyÈ
rÈjadhÈniyÈ Kheme MigadÈye pÈturahosi. Atha kho bhikkhave VipassÊ
BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho dÈyapÈlaÑ1 Èmantesi “ehi tvaÑ samma
dÈyapÈla BandhumatiÑ rÈjadhÈniÑ pavisitvÈ KhaÓÉaÒca rÈjaputtaÑ
TissaÒca purohitaputtaÑ evaÑ vadehi ‘VipassÊ bhante BhagavÈ ArahaÑ
SammÈsambuddho BandhumatiÑ rÈjadhÈniÑ anuppatto Kheme MigadÈye
viharati,
______________________________________________________________
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so tumhÈkaÑ dassanakÈmo’ti”. “EvaÑ bhante”ti kho bhikkhave dÈyapÈlo
Vipassissa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa paÔissutvÈ
BandhumatiÑ rÈjadhÈniÑ pavisitvÈ KhaÓÉaÒca rÈjaputtaÑ TissaÒca
purohitaputtaÑ etadavoca “VipassÊ bhante BhagavÈ ArahaÑ
SammÈsambuddho BandhumatiÑ rÈjadhÈniÑ anuppatto Kheme MigadÈye
viharati, so tumhÈkaÑ dassanakÈmo”ti.
74. Atha kho bhikkhave KhaÓÉo ca rÈjaputto Tisso ca purohitaputto
bhaddÈni bhaddÈni yÈnÈni yojÈpetvÈ bhaddaÑ bhaddaÑ yÈnaÑ abhiruhitvÈ
bhaddehi bhaddehi yÈnehi BandhumatiyÈ rÈjadhÈniyÈ niyyiÑsu. Yena
khemo MigadÈyo tena pÈyiÑsu, yÈvatikÈ yÈnassa bh|mi, yÈnena gantvÈ
yÈnÈ paccorohitvÈ pattikÈva1 yena VipassÊ BhagavÈ ArahaÑ
SammÈsambuddho tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ VipassiÑ
BhagavantaÑ ArahantaÑ SammÈsambuddhaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ
nisÊdiÑsu.
75. TesaÑ VipassÊ BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho anupubbiÑ
kathaÑ2 kathesi, seyyathidaÑ, dÈnakathaÑ sÊlakathaÑ saggakathaÑ
kÈmÈnaÑ ÈdÊnavaÑ okÈraÑ saÑkilesaÑ nekkhamme ÈnisaÑsaÑ pakÈsesi.
YadÈ te BhagavÈ aÒÒÈsi kallacitte muducitte vinÊvaraÓacitte udaggacitte
pasannacitte, atha yÈ BuddhÈnaÑ sÈmukkaÑsikÈ dhammadesanÈ, taÑ
pakÈsesi dukkhaÑ samudayaÑ nirodhaÑ maggaÑ. SeyyathÈpi nÈma
suddhaÑ vatthaÑ apagatakÈÄakaÑ sammadeva rajanaÑ paÔiggaÓheyya,
evameva KhaÓÉassa ca rÈjaputtassa Tissassa ca purohitaputtassa
tasmiÑyeva Èsane virajaÑ vÊtamalaÑ dhammacakkhuÑ udapÈdi “yaÑ kiÒci
samudayadhammaÑ, sabbaÑ taÑ nirodhadhamman”ti.
76. Te diÔÔhadhammÈ pattadhammÈ viditadhammÈ pariyogÈÄhadhammÈ
tiÓÓavicikicchÈ vigatakathaÑkathÈ vesÈrajjappattÈ aparappaccayÈ
SatthusÈsane VipassiÑ BhagavantaÑ ArahantaÑ SammÈsambuddhaÑ
etadavocuÑ “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
______________________________________________________________
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dhammo pakÈsito. Ete mayaÑ bhante BhagavantaÑ saraÓaÑ gacchÈma
dhammaÒca, labheyyÈma mayaÑ bhante Bhagavato santike pabbajjaÑ
labheyyÈma upasampadan”ti.
77. AlatthuÑ kho bhikkhave KhaÓÉo ca rÈjaputto Tisso ca
purohitaputto Vipassissa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa santike
pabbajjaÑ alatthuÑ upasampadaÑ. Te VipassÊ BhagavÈ ArahaÑ
SammÈsambuddho dhammiyÈ kathÈya sandassesi samÈdapesi samuttejesi
sampahaÑsesi, sa~khÈrÈnaÑ ÈdÊnavaÑ okÈraÑ saÑkilesaÑ nibbÈne1
ÈnisaÑsaÑ pakÈsesi. TesaÑ VipassinÈ BhagavatÈ ArahatÈ
SammÈsambuddhena dhammiyÈ kathÈya sandassiyamÈnÈnaÑ
samÈdapiyamÈnÈnaÑ samuttejiyamÈnÈnaÑ sampahaÑsiyamÈnÈnaÑ
nacirasseva anupÈdÈya Èsavehi cittÈni vimucciÑsu.
MahÈjanakÈyapabbajjÈ
78. Assosi kho bhikkhave BandhumatiyÈ rÈjadhÈniyÈ mahÈjanakÈyo
caturÈsÊtipÈÓasahassÈni “VipassÊ kira BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho
BandhumatiÑ rÈjadhÈniÑ anuppatto Kheme MigadÈye viharati, KhaÓÉo ca
kira rÈjaputto Tisso ca purohitaputto Vipassissa Bhagavato Arahato
SammÈsambuddhassa santike kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni
acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitÈ”ti. SutvÈna nesaÑ etadahosi “na
hi n|na so orako dhammavinayo, na sÈ orakÈ pabbajjÈ, yattha KhaÓÉo ca
rÈjaputto Tisso ca purohitaputto kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni
acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitÈ, KhaÓÉo ca rÈjaputto Tisso ca
purohitaputto kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ
anagÈriyaÑ pabbajissanti, kima~gaÑ pana mayan”ti. Atha kho so bhikkhave
mahÈjanakÈyo caturÈsÊtipÈÓasahassÈni BandhumatiyÈ rÈjadhÈniyÈ
nikkhamitvÈ yena Khemo MigadÈyo, yena VipassÊ BhagavÈ ArahaÑ
SammÈsambuddho tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ VipassiÑ
BhagavantaÑ ArahantaÑ SammÈsambuddhaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ
nisÊdiÑsu.
______________________________________________________________
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79. TesaÑ VipassÊ BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho anupubbiÑ
kathaÑ kathesi. SeyyathidaÑ, dÈnakathaÑ sÊlakathaÑ saggakathaÑ
kÈmÈnaÑ ÈdÊnavaÑ okÈraÑ saÑkilesaÑ nekkhamme ÈnisaÑsaÑ pakÈsesi.
YadÈ te BhagavÈ aÒÒÈsi kallacitte muducitte vinÊvaraÓacitte udaggacitte
pasannacitte, atha yÈ BuddhÈnaÑ sÈmukkaÑsikÈ dhammadesanÈ, taÑ
pakÈsesi dukkhaÑ samudayaÑ nirodhaÑ maggaÑ. SeyyathÈpi nÈma
suddhaÑ vatthaÑ apagatakÈÄakaÑ sammadeva rajanaÑ paÔiggaÓheyya,
evameva tesaÑ caturÈsÊtipÈÓasahassÈnaÑ tasmiÑyeva Èsane virajaÑ
vÊtamalaÑ dhammacakkhuÑ udapÈdi “yaÑ kiÒci samudayadhammaÑ,
sabbaÑ taÑ nirodhadhamman”ti.
80. Te diÔÔhadhammÈ pattadhammÈ viditadhammÈ pariyogÈÄhadhammÈ
tiÓÓavicikicchÈ vigatakathaÑkathÈ vesÈrajjappattÈ aparappaccayÈ
SatthusÈsane VipassiÑ BhagavantaÑ ArahantaÑ SammÈsambuddhaÑ
etadavocuÑ “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. Ete mayaÑ bhante BhagavantaÑ saraÓaÑ gacchÈma dhammaÒca
(bhikkhusaÑghaÒca)1, labheyyÈma mayaÑ bhante Bhagavato santike
pabbajjaÑ labheyyÈma upasampadan”ti.
81. AlatthuÑ kho bhikkhave tÈni caturÈsÊtipÈÓasahassÈni Vipassissa
Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa santike pabbajjaÑ alatthuÑ
upasampadaÑ. Te VipassÊ BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho dhammiyÈ
kathÈya sandassesi samÈdapesi samuttejesi sampahaÑsesi, sa~khÈrÈnaÑ
ÈdÊnavaÑ okÈraÑ saÑkilesaÑ nibbÈne ÈnisaÑsaÑ pakÈsesi. TesaÑ
VipassinÈ BhagavatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena dhammiyÈ kathÈya
sandassiyamÈnÈnaÑ samÈdapiyamÈnÈnaÑ samuttejiyamÈnÈnaÑ
sampahaÑsiyamÈnÈnaÑ nacirasseva anupÈdÈya Èsavehi cittÈni vimucciÑsu.
PurimapabbajitÈnaÑ dhammÈbhisamaya
82. AssosuÑ kho bhikkhave tÈni purimÈni caturÈsÊtipabbajitasahassÈni
“VipassÊ kira BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho BandhumatiÑ
______________________________________________________________
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rÈjadhÈniÑ anuppatto Kheme MigadÈye viharati, dhammaÒca kira desetÊ”ti.
Atha kho bhikkhave tÈni caturÈsÊtipabbajitasahassÈni yena BandhumatÊ
rÈjadhÈnÊ, yena Khemo MigadÈyo, yena VipassÊ BhagavÈ ArahaÑ
SammÈsambuddho tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ VipassiÑ
BhagavantaÑ ArahantaÑ SammÈsambuddhaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ
nisÊdiÑsu.
83. TesaÑ VipassÊ BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho anupubbiÑ
kathaÑ kathesi. SeyyathidaÑ, dÈnakathaÑ sÊlakathaÑ saggakathaÑ
kÈmÈnaÑ ÈdÊnavaÑ okÈraÑ saÑkilesaÑ nekkhamme ÈnisaÑsaÑ pakÈsesi.
YadÈ te BhagavÈ aÒÒÈsi kallacitte muducitte vinÊvaraÓacitte udaggacitte
pasannacitte, atha yÈ BuddhÈnaÑ sÈmukkaÑsikÈ dhammadesanÈ, taÑ
pakÈsesi dukkhaÑ samudayaÑ nirodhaÑ maggaÑ. SeyyathÈpi nÈma
suddhaÑ vatthaÑ apagatakÈÄakaÑ sammadeva rajanaÑ paÔiggaÓheyya,
evameva tesaÑ caturÈsÊtipabbajitasahassÈnaÑ tasmiÑyeva Èsane virajaÑ
vÊtamalaÑ dhammacakkhuÑ udapÈdi “yaÑ kiÒci samudayadhammaÑ,
sabbaÑ taÑ nirodhadhamman”ti.
84. Te diÔÔhadhammÈ pattadhammÈ viditadhammÈ pariyogÈÄhadhammÈ
tiÓÓavicikicchÈ vigatakathaÑkathÈ vesÈrajjappattÈ aparappaccayÈ
SatthusÈsane VipassiÑ BhagavantaÑ ArahantaÑ SammÈsambuddhaÑ
etadavocuÑ “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. Ete mayaÑ bhante BhagavantaÑ saraÓaÑ gacchÈma dhammaÒca
bhikkhusaÑghaÒca, labheyyÈma mayaÑ bhante Bhagavato santike
pabbajjaÑ labheyyÈma upasampadan”ti.
85. AlatthuÑ kho bhikkhave tÈni caturÈsÊtipabbajitasahassÈni Vipassissa
Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa santike pabbajjaÑ alatthuÑ
upasampadaÑ. Te VipassÊ BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho dhammiyÈ
kathÈya sandassesi samÈdapesi samuttejesi sampahaÑsesi, sa~khÈrÈnaÑ
ÈdÊnavaÑ okÈraÑ saÑkilesaÑ nibbÈne ÈnisaÑsaÑ pakÈsesi. TesaÑ
VipassinÈ BhagavatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena dhammiyÈ kathÈya
sandassiyamÈnÈnaÑ
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samÈdapiyamÈnÈnaÑ samuttejiyamÈnÈnaÑ sampahaÑsiyamÈnÈnaÑ
nacirasseva anupÈdÈya Èsavehi cittÈni vimucciÑsu.
CÈrikÈ-anujÈnana
86. Tena kho pana bhikkhave samayena BandhumatiyÈ rÈjadhÈniyÈ
mahÈbhikkhusaÑgho paÔivasati aÔÔhasaÔÔhibhikkhusatasahassaÑ. Atha kho
bhikkhave Vipassissa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa rahogatassa
paÔisallÊnassa evaÑ cetaso parivitakko udapÈdi “mahÈ kho etarahi
bhikkhusaÑgho BandhumatiyÈ rÈjadhÈniyÈ paÔivasati
aÔÔhasaÔÔhibhikkhusatasahassaÑ, yaÑn|nÈhaÑ bhikkh| anujÈneyyaÑ
‘caratha bhikkhave cÈrikaÑ bahujanahitÈya bahujanasukhÈya
lokÈnukampÈya atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ, mÈ ekena dve
agamittha, desetha bhikkhave dhammaÑ ÈdikalyÈÓaÑ majjhekalyÈÓaÑ
pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ
brahmacariyaÑ pakÈsetha, santi sattÈ apparajakkhajÈtikÈ, assavanatÈ
dhammassa parihÈyanti, bhavissanti dhammassa aÒÒÈtÈro. Api ca channaÑ
channaÑ vassÈnaÑ accayena BandhumatÊ rÈjadhÈnÊ upasa~kamitabbÈ
pÈtimokkhuddesÈyÈ’ti”.
87. Atha kho bhikkhave aÒÒataro mahÈbrahmÈ Vipassissa Bhagavato
Arahato SammÈsambuddhassa cetasÈ cetoparivitakkamaÒÒÈya seyyathÈpi
nÈma balavÈ puriso samiÒjitaÑ vÈ bÈhaÑ pasÈreyya, pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ
samiÒjeyya, evameva brahmaloke antarahito Vipassissa Bhagavato Arahato
SammÈsambuddhassa purato pÈturahosi. Atha kho so bhikkhave
mahÈbrahmÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ yena VipassÊ BhagavÈ ArahaÑ
SammÈsambuddho, tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ VipassiÑ BhagavantaÑ
ArahantaÑ SammÈsambuddhaÑ etadavoca “evametaÑ BhagavÈ, evametaÑ
Sugata. MahÈ kho bhante etarahi bhikkhusaÑgho BandhumatiyÈ rÈjadhÈniyÈ
paÔivasati aÔÔhasaÔÔhibhikkhusatasahassaÑ, anujÈnÈtu bhante BhagavÈ
bhikkh| ‘caratha bhikkhave cÈrikaÑ bahujanahitÈya bahujanasukhÈya
lokÈnukampÈya atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ, mÈ ekena dve
agamittha, desetha bhikkhave dhammaÑ
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ÈdikalyÈÓaÑ majjhekalyÈÓaÑ pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ
kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ pakÈsetha, santi sattÈ
apparajakkhajÈtikÈ, assavanatÈ dhammassa parihÈyanti, bhavissanti
dhammassa aÒÒÈtÈro’ti1. Api ca bhante mayaÑ tathÈ karissÈma, yathÈ
bhikkh| channaÑ channaÑ vassÈnaÑ accayena BandhumatiÑ rÈjadhÈniÑ
upasa~kamissanti pÈtimokkhuddesÈyÈ”ti. Idamavoca bhikkhave so
mahÈbrahmÈ, idaÑ vatvÈ VipassiÑ BhagavantaÑ ArahantaÑ
SammÈsambuddhaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ tattheva antaradhÈyi.
88. Atha kho bhikkhave VipassÊ BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho
sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito bhikkh| Èmantesi–idha mayhaÑ
bhikkhave rahogatassa paÔisallÊnassa evaÑ cetaso parivitakko udapÈdi
“mahÈ kho etarahi bhikkhusaÑgho BandhumatiyÈ rÈjadhÈniyÈ paÔivasati
aÔÔhasaÔÔhibhikkhusatasahassaÑ. YaÑn|nÈhaÑ bhikkh| anujÈneyyaÑ
‘caratha bhikkhave cÈrikaÑ bahujanahitÈya bahujanasukhÈya
lokÈnukampÈya atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ, mÈ ekena dve
agamittha, desetha bhikkhave dhammaÑ ÈdikalyÈÓaÑ majjhekalyÈÓaÑ
pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ
brahmacariyaÑ pakÈsetha, santi sattÈ apparajakkhajÈtikÈ, assavanatÈ
dhammassa parihÈyanti, bhavissanti dhammassa aÒÒÈtÈro. Api ca channaÑ
channaÑ vassÈnaÑ accayena BandhumatÊ rÈjadhÈnÊ upasa~kamitabbÈ
pÈtimokkhuddesÈyÈ’ti”.
Atha kho bhikkhave aÒÒataro mahÈbrahmÈ mama cetasÈ
cetoparivitakkamaÒÒÈya seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso samiÒjitaÑ vÈ
bÈhaÑ pasÈreyya, pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya, evameva brahmaloke
antarahito mama purato pÈturahosi. Atha kho so bhikkhave mahÈbrahmÈ
ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ yenÈhaÑ tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ maÑ
etadavoca “evametaÑ BhagavÈ, evametaÑ Sugata. MahÈ kho bhante etarahi
bhikkhusaÑgho BandhumatiyÈ rÈjadhÈniyÈ paÔivasati
aÔÔhasaÔÔhibhikkhusatasahassaÑ, anujÈnÈtu bhante BhagavÈ bhikkh| ‘caratha
bhikkhave cÈrikaÑ bahujanahitÈya bahujanasukhÈya lokÈnukampÈya atthÈya
______________________________________________________________
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hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ, mÈ ekena dve agamittha, desetha
bhikkhave dhammaÑ -pa- santi sattÈ apparajakkhajÈtikÈ, assavanatÈ
dhammassa parihÈyanti, bhavissanti dhammassa aÒÒÈtÈro’ti. Api ca bhante
mayaÑ tathÈ karissÈma, yathÈ bhikkh| channaÑ channaÑ vassÈnaÑ
accayena BandhumatiÑ rÈjadhÈniÑ upasa~kamissanti
pÈtimokkhuddesÈyÈ”ti. Idamavoca bhikkhave so mahÈbrahmÈ, idaÑ vatvÈ
maÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ tattheva antaradhÈyi.
AnujÈnÈmi bhikkhave, caratha cÈrikaÑ bahujanahitÈya
bahujanasukhÈya lokÈnukampÈya atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ,
mÈ ekena dve agamittha, desetha bhikkhave dhammaÑ ÈdikalyÈÓaÑ
majjhekalyÈÓaÑ pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ
kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ pakÈsetha, santi sattÈ
apparajakkhajÈtikÈ, assavanatÈ dhammassa parihÈyanti, bhavissanti
dhammassa aÒÒÈtÈro. Api ca bhikkhave channaÑ channaÑ vassÈnaÑ
accayena BandhumatÊ rÈjadhÈnÊ upasa~kamitabbÈ pÈtimokkhuddesÈyÈti.
Atha kho bhikkhave bhikkh| yebhuyyena ekÈheneva janapadacÈrikaÑ
pakkamiÑsu.
89. Tena kho pana samayena JambudÊpe caturÈsÊti ÈvÈsasahassÈni honti.
Ekamhi hi vasse nikkhante devatÈ saddamanussÈvesuÑ “nikkhantaÑ kho
mÈrisÈ ekaÑ vassaÑ, paÒca dÈni vassÈni sesÈni, paÒcannaÑ vassÈnaÑ
accayena BandhumatÊ rÈjadhÈnÊ upasa~kamitabbÈ pÈtimokkhuddesÈyÈ”ti.
DvÊsu vassesu nikkhantesu. TÊsu vassesu nikkhantesu. Cat|su vassesu
nikkhantesu. PaÒcasu vassesu nikkhantesu devatÈ saddamanussÈvesuÑ
“nikkhantÈni kho mÈrisÈ paÒcavassÈni, ekaÑ dÈni vassaÑ sesaÑ, ekassa
vassassa accayena BandhumatÊ rÈjadhÈnÊ upasa~kamitabbÈ
pÈtimokkhuddesÈyÈ”ti. Chasu vassesu nikkhantesu devatÈ
saddamanussÈvesuÑ “nikkhantÈni kho mÈrisÈ chabbassÈni, samayo dÈni
BandhumatiÑ rÈjadhÈniÑ upasa~kamituÑ pÈtimokkhuddesÈyÈ”ti. Atha kho
te bhikkhave bhikkh| appekacce sakena iddhÈnubhÈvena appekacce
devatÈnaÑ iddhÈnubhÈvena ekÈheneva BandhumatiÑ rÈjadhÈniÑ
upasa~kamiÑsu pÈtimokkhuddesÈyÈti1.
______________________________________________________________
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90. Tatra sudaÑ bhikkhave VipassÊ BhagavÈ ArahaÑ
SammÈsambuddho bhikkhusaÑghe evaÑ pÈtimokkhaÑ uddisati.
“KhantÊ paramaÑ tapo titikkhÈ,
NibbÈnaÑ paramaÑ vadanti BuddhÈ.
Na hi pabbajito par|paghÈtÊ,
Na samaÓo1 hoti paraÑ viheÔhayanto.
SabbapÈpassa akaraÓaÑ, kusalassa upasampadÈ.
SacittapariyodapanaÑ, etaÑ BuddhÈnasÈsanaÑ.
An|pavÈdo an|paghÈto2, pÈtimokkhe ca saÑvaro.
MattaÒÒutÈ ca bhattasmiÑ, pantaÒca sayanÈsanaÑ.
Adhicitte ca Èyogo, etaÑ BuddhÈnasÈsanan”ti.
DevatÈrocana
91. EkamidÈhaÑ bhikkhave samayaÑ UkkaÔÔhÈyaÑ viharÈmi
Subhagavane sÈlarÈjam|le, tassa mayhaÑ bhikkhave rahogatassa
paÔisallÊnassa evaÑ cetaso parivitakko udapÈdi “na kho so sattÈvÈso
sulabhar|po, yo mayÈ anÈvutthapubbo3 iminÈ dÊghena addhunÈ aÒÒatra
SuddhÈvÈsehi devehi. YaÑn|nÈhaÑ yena SuddhÈvÈsÈ devÈ
tenupasa~kameyyan”ti. Atha khvÈhaÑ bhikkhave seyyathÈpi nÈma balavÈ
puriso samiÒjitaÑ vÈ bÈhaÑ pasÈreyya, pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya,
evameva UkkaÔÔhÈyaÑ Subhagavane sÈlarÈjam|le antarahito Avihesu
devesu pÈturahosiÑ. TasmiÑ bhikkhave devanikÈye anekÈni
devatÈsahassÈni anekÈni devatÈsatasahassÈni4 yenÈhaÑ tenupasa~kamiÑsu,
upasa~kamitvÈ maÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhaÑsu. EkamantaÑ ÔhitÈ
kho bhikkhave tÈ devatÈ maÑ etadavocuÑ “ito so mÈrisÈ ekanavutikappe
yaÑ VipassÊ BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho loke udapÈdi. VipassÊ
mÈrisÈ BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho khattiyo jÈtiyÈ ahosi,
khattiyakule udapÈdi. VipassÊ mÈrisÈ BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho
KoÓÉaÒÒo gottena
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ahosi. Vipassissa mÈrisÈ Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa
asÊtivassasahassÈni ÈyuppamÈÓaÑ ahosi. VipassÊ mÈrisÈ BhagavÈ ArahaÑ
SammÈsambuddho pÈÔaliyÈ m|le abhisambuddho. Vipassissa mÈrisÈ
Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa KhaÓÉatissaÑ nÈma sÈvakayugaÑ
ahosi aggaÑ bhaddayugaÑ. Vipassissa mÈrisÈ Bhagavato Arahato
SammÈsambuddhassa tayo sÈvakÈnaÑ sannipÈtÈ ahesuÑ. Eko sÈvakÈnaÑ
sannipÈto ahosi atÔÔhasaÔÔhibhikkhusatasahassaÑ. Eko sÈvakÈnaÑ sannipÈto
ahosi bhikkhusatasahassaÑ. Eko sÈvakÈnaÑ sannipÈto ahosi
asÊtibhikkhusahassÈni. Vipassissa mÈrisÈ Bhagavato Arahato
SammÈsambuddhassa ime tayo sÈvakÈnaÑ sannipÈtÈ ahesuÑ sabbesaÑyeva
khÊÓÈsavÈnaÑ. Vipassissa mÈrisÈ Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa
Asoko nÈma bhikkhu upaÔÔhÈko ahosi aggupaÔÔhÈko. Vipassissa mÈrisÈ
Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa BandhumÈ nÈma rÈjÈ pitÈ ahosi.
BandhumatÊ nÈma devÊ mÈtÈ ahosi janetti. Bandhumassa raÒÒo BandhumatÊ
nÈma nagaraÑ rÈjadhÈnÊ ahosi. Vipassissa mÈrisÈ Bhagavato Arahato
SammÈsambuddhassa evaÑ abhinikkhamanaÑ ahosi evaÑ pabbajjÈ evaÑ
padhÈnaÑ evaÑ abhisambodhi evaÑ dhammacakkappavattanaÑ. Te mayaÑ
mÈrisÈ Vipassimhi Bhagavati brahmacariyaÑ caritvÈ kÈmesu
kÈmacchandaÑ virÈjetvÈ idh|papannÈ”ti -pa-.
TasmiÑyeva kho bhikkhave devanikÈye anekÈni devatÈsahassÈni
anekÈni devatÈsatasahassÈni1 yenÈhaÑ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ
maÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhaÑsu. EkamantaÑ ÔhitÈ kho bhikkhave tÈ
devatÈ maÑ etadavocuÑ “imasmiÑyeva kho mÈrisÈ bhaddakappe BhagavÈ
etarahi ArahaÑ SammÈsambuddho loke uppanno. BhagavÈ mÈrisÈ khattiyo
jÈtiyÈ khattiyakule uppanno. BhagavÈ mÈrisÈ Gotamo gottena. Bhagavato
mÈrisÈ appakaÑ ÈyuppamÈÓaÑ parittaÑ lahukaÑ yo ciraÑ jÊvati, so
vassasataÑ appaÑ vÈ bhiyyo. BhagavÈ mÈrisÈ assatthassa m|le
abhisambuddho. Bhagavato mÈrisÈ SÈriputtamoggallÈnaÑ nÈma
sÈvakayugaÑ ahosi aggaÑ
______________________________________________________________
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bhaddayugaÑ. Bhagavato mÈrisÈ eko sÈvakÈnaÑ sannipÈto ahosi
aÉÉhateÄasÈni bhikkhusatÈni. Bhagavato mÈrisÈ ayaÑ eko sÈvakÈnaÑ
sannipÈto ahosi sabbesaÑyeva khÊÓÈsavÈnaÑ. Bhagavato mÈrisÈ Œnando
nÈma bhikkhu upaÔÔhÈko ahosi aggupaÔÔhÈko. Bhagavato mÈrisÈ Suddhodano
nÈma rÈjÈ pitÈ ahosi. MÈyÈ nÈma devÊ mÈtÈ ahosi janetti. Kapilavatthu nÈma
nagaraÑ rÈjadhÈnÊ ahosi. Bhagavato mÈrisÈ evaÑ abhinikkhamanaÑ ahosi
evaÑ pabbajjÈ evaÑ padhÈnaÑ evaÑ abhisambodhi evaÑ
dhammacakkappavattanaÑ. Te mayaÑ mÈrisÈ Bhagavati brahmacariyaÑ
caritvÈ kÈmesu kÈmacchandaÑ virÈjetvÈ idh|papannÈ”ti.
92. Atha khvÈhaÑ bhikkhave Avihehi devehi saddhiÑ yena AtappÈ
devÈ tenupasa~kamiÑ -pa-. Atha khvÈhaÑ bhikkhave Avihehi ca devehi
Atappehi ca devehi saddhiÑ yena sudassÈ devÈ tenupasa~kamiÑ. Atha
khvÈhaÑ bhikkhave Avihehi ca devehi Atappehi ca devehi Sudassehi ca
devehi saddhiÑ yena SudassÊ devÈ tenupasa~kamiÑ. Atha khvÈhaÑ
bhikkhave Avihehi ca devehi Atappehi ca devehi Sudassehi ca devehi
SudassÊhi ca devehi saddhiÑ yena AkaniÔÔhÈ devÈ tenupasa~kamiÑ. TasmiÑ
bhikkhave devanikÈye anekÈni devatÈsahassÈni anekÈni devatÈsatasahassÈni
yenÈhaÑ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ maÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ
aÔÔhaÑsu.
EkamantaÑ ÔhitÈ kho bhikkhave tÈ devatÈ maÑ etadavocuÑ “ito so
mÈrisÈ ekanavutikappe yaÑ VipassÊ BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho
loke udapÈdi. VipassÊ mÈrisÈ BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho khattiyo
jÈtiyÈ ahosi, khattiyakule udapÈdi. VipassÊ mÈrisÈ BhagavÈ ArahaÑ
SammÈsambuddho KoÓÉaÒÒo gottena ahosi. Vipassissa mÈrisÈ Bhagavato
Arahato SammÈsambuddhassa asÊtivassasahassÈni ÈyuppamÈÓaÑ ahosi.
VipassÊ mÈrisÈ BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho pÈÔaliyÈ m|le
abhisambuddho. Vipassissa mÈrisÈ Bhagavato Arahato
SammÈsambuddhassa KhaÓÉatissaÑ nÈma sÈvakayugaÑ ahosi aggaÑ
bhaddayugaÑ. Vipassissa mÈrisÈ Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa
tayo sÈvakÈnaÑ sannipÈtÈ ahesuÑ. Eko sÈvakÈnaÑ sannipÈto ahosi
aÔÔhasaÔÔhibhikkhusatasahassaÑ. Eko sÈvakÈnaÑ sannipÈto
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ahosi bhikkhusatasahassaÑ. Eko sÈvakÈnaÑ sannipÈto ahosi
asÊtibhikkhusahassÈni. Vipassissa mÈrisÈ Bhagavato Arahato
SammÈsambuddhassa ime tayo sÈvakÈnaÑ sannipÈtÈ ahesuÑ sabbesaÑyeva
khÊÓÈsavÈnaÑ. Vipassissa mÈrisÈ Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa
Asoko nÈma bhikkhu upaÔÔhÈko ahosi aggupaÔÔhÈko. Vipassissa mÈrisÈ
Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa BandhumÈ nÈma rÈjÈ pitÈ ahosi.
BandhumatÊ nÈma devÊ mÈtÈ ahosi janetti. Bandhumassa raÒÒo BandhumatÊ
nÈma nagaraÑ rÈjadhÈnÊ ahosi. Vipassissa mÈrisÈ Bhagavato Arahato
SammÈsambuddhassa evaÑ abhinikkhamanaÑ ahosi evaÑ pabbajjÈ evaÑ
padhÈnaÑ evaÑ abhisambodhi evaÑ dhammacakkappavattanaÑ. Te mayaÑ
mÈrisÈ Vipassimhi Bhagavati brahmacariyaÑ caritvÈ kÈmesu
kÈmacchandaÑ virÈjetvÈ idh|papannÈ”ti. TasmiÑyeva kho bhikkhave
devanikÈye anekÈni devatÈsahassÈni anekÈni devatÈsatasahassÈni yenÈhaÑ
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ maÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhaÑsu.
EkamantaÑ ÔhitÈ kho bhikkhave tÈ devatÈ maÑ etadavocuÑ “ito so mÈrisÈ
ekatiÑse kappe yaÑ SikhÊ BhagavÈ -pa-. Te mayaÑ mÈrisÈ Sikhimhi
Bhagavati. TasmiÑyeva kho mÈrisÈ ekatiÑse kappe yaÑ Vessabh| BhagavÈ
-pa-. Te mayaÑ mÈrisÈ Vessabhumhi Bhagavati -pa-. ImasmiÑyeva kho
mÈrisÈ bhaddakappe Kakusandho KoÓÈgamano Kassapo BhagavÈ -pa-. Te
mayaÑ mÈrisÈ Kakusandhamhi KoÓÈgamanamhi Kassapamhi Bhagavati
brahmacariyaÑ caritvÈ kÈmesu kÈmacchandaÑ virÈjetvÈ idh|papannÈ”ti.
93. TasmiÑyeva kho bhikkhave devanikÈye anekÈni devatÈsahassÈni
anekÈni devatÈsatasahassÈni yenÈhaÑ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ
maÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhaÑsu. EkamantaÑ ÔhitÈ kho bhikkhave tÈ
devatÈ maÑ etadavocuÑ “imasmiÑyeva kho mÈrisÈ bhaddakappe BhagavÈ
etarahi ArahaÑ SammÈsambuddho loke uppanno. BhagavÈ mÈrisÈ khattiyo
jÈtiyÈ, khattiyakule uppanno. BhagavÈ mÈrisÈ Gotamo gottena. Bhagavato
mÈrisÈ appakaÑ ÈyuppamÈÓaÑ parittaÑ lahukaÑ yo ciraÑ jÊvati, so
vassasataÑ appaÑ vÈ bhiyyo. BhagavÈ mÈrisÈ assatthassa m|le
abhisambuddho. Bhagavato mÈrisÈ SÈriputtamoggallÈnaÑ nÈma
sÈvakayugaÑ ahosi aggaÑ bhaddayugaÑ.
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Bhagavato mÈrisÈ eko sÈvakÈnaÑ sannipÈto ahosi aÉÉhateÄasÈni
bhikkhusatÈni. Bhagavato mÈrisÈ ayaÑ eko sÈvakÈnaÑ sannipÈto ahosi
sabbesaÑyeva khÊÓÈsavÈnaÑ. Bhagavato mÈrisÈ Œnando nÈma bhikkhu
upaÔÔhÈko aggupaÔÔhÈko ahosi. Bhagavato mÈrisÈ Suddhodano nÈma rÈjÈ pitÈ
ahosi. MÈyÈ nÈma devÊ mÈtÈ ahosi janetti. Kapilavatthu nÈma nagaraÑ
rÈjadhÈnÊ ahosi. Bhagavato mÈrisÈ evaÑ abhinikkhamanaÑ ahosi evaÑ
pabbajjÈ evaÑ padhÈnaÑ evaÑ abhisambodhi evaÑ
dhammacakkappavattanaÑ. Te mayaÑ mÈrisÈ Bhagavati brahmacariyaÑ
caritvÈ kÈmesu kÈmacchandaÑ virÈjetvÈ idh|papannÈ”ti.
94. Iti kho bhikkhave TathÈgatassevesÈ dhammadhÈtu suppaÔividdhÈ,
yassÈ dhammadhÈtuyÈ suppaÔividdhattÈ TathÈgato atÊte Buddhe parinibbute
chinnapapaÒce chinavaÔume pariyÈdinnavaÔÔe sabbadukkhavÊtivatte jÈtitopi
anussarati, nÈmatopi anussarati, gottatopi anussarati, ÈyuppamÈÓatopi
anussarati, sÈvakayugatopi anussarati, sÈvakasannipÈtatopi anussarati
“evaÑjaccÈ te Bhagavanto ahesuÑ" itipi. “EvaÑnÈmÈ evaÑgottÈ evaÑsÊlÈ
evaÑdhammÈ evaÑpaÒÒÈ evaÑvihÈrÊ evaÑvimuttÈ te Bhagavanto ahesuÑ”
itipÊti.
DevatÈpi TathÈgatassa etamatthaÑ ÈrocesuÑ, yena TathÈgato atÊte
Buddhe parinibbute chinnapapaÒce chinnavaÔume pariyÈdinnavaÔÔe
sabbadukkhavÊtivatte jÈtitopi anussarati, nÈmatopi anussarati, gottatopi
anussarati, ÈyuppamÈÓatopi anussarati, sÈvakayugatopi anussarati,
sÈvakasannipÈtatopi anussarati “evaÑ jaccÈ te Bhagavanto ahesuÑ" itipi.
“EvaÑnÈmÈ evaÑgottÈ evaÑsÊlÈ evaÑdhammÈ evaÑpaÒÒÈ evaÑvihÈrÊ
evaÑvimuttÈ te Bhagavanto ahesuÑ" itipÊti.
Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ
abhinandunti.

MahÈpadÈnasuttaÑ niÔÔhitaÑ paÔhamaÑ.
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PaÔiccasamuppÈda
95. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Kur|su viharati
KammÈsadhammaÑ nÈma1 Kur|naÑ nigamo. Atha kho ÈyasmÈ Œnando
yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ
ekamantaÑ nisÊdi. EkamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ
etadavoca “acchariyaÑ bhante, abbhutaÑ bhante, yÈva gambhÊro cÈyaÑ
bhante paÔiccasamuppÈdo gambhÊrÈvabhÈso ca, atha ca pana me
uttÈnakuttÈnako viya khÈyatÊ”ti. MÈ hevaÑ Œnanda avaca, mÈ hevaÑ
Œnanda avaca. GambhÊro cÈyaÑ Œnanda paÔiccasamuppÈdo
gambhÊrÈvabhÈso ca, etassa Œnanda dhammassa ananubodhÈ appaÔivedhÈ
evamayaÑ pajÈ tantÈkulakajÈtÈ kulagaÓÔhikajÈtÈ2 muÒjapabbajabh|tÈ
apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ saÑsÈraÑ nÈtivattati.
96. Atthi idappaccayÈ jarÈmaraÓanti iti puÔÔhena satÈ Œnanda atthÊtissa
vacanÊyaÑ. KiÑ paccayÈ jarÈmaraÓanti iti ce vadeyya, jÈtipaccayÈ
jarÈmaraÓanti iccassa vacanÊyaÑ.
Atthi idappaccayÈ jÈtÊti iti puÔÔhena satÈ Œnanda atthÊtissa vacanÊyaÑ.
KiÑ paccayÈ jÈtÊti iti ce vadeyya, bhavapaccayÈ jÈtÊti iccassa vacanÊyaÑ.
Atthi idappaccayÈ bhavoti iti puÔÔhena satÈ Œnanda atthÊtissa
vacanÊyaÑ. KiÑ paccayÈ bhavoti iti ce vadeyya, upÈdÈnapaccayÈ bhavoti
iccassa vacanÊyaÑ.
Atthi idappaccayÈ upÈdÈnanti iti puÔÔhena satÈ Œnanda atthÊtissa
vacanÊyaÑ. KiÑ paccayÈ upÈdÈnanti iti ce vadeyya, taÓhÈpaccayÈ
upÈdÈnanti iccassa vacanÊyaÑ.
______________________________________________________________
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Atthi idappaccayÈ taÓhÈti iti puÔÔhena satÈ Œnanda atthÊtissa vacanÊyaÑ.
KiÑ paccayÈ taÓhÈti iti ce vadeyya, vedanÈpaccayÈ taÓhÈti iccassa
vacanÊyaÑ.
Atthi idappaccayÈ vedanÈti iti puÔÔhena satÈ Œnanda atthÊtissa
vacanÊyaÑ. KiÑ paccayÈ vedanÈti iti ce vadeyya, phassapaccayÈ vedanÈti
iccassa vacanÊyaÑ.
Atthi idappaccayÈ phassoti iti puÔÔhena satÈ Œnanda atthÊtissa
vacanÊyaÑ. KiÑ paccayÈ phassoti iti ce vadeyya, nÈmar|papaccayÈ phassoti
iccassa vacanÊyaÑ.
Atthi idappaccayÈ nÈmar|panti iti puÔÔhena satÈ Œnanda atthÊtissa
vacanÊyaÑ. KiÑ paccayÈ nÈmar|panti iti ce vadeyya, viÒÒÈÓapaccayÈ
nÈmar|panti iccassa vacanÊyaÑ.
Atthi idappaccayÈ viÒÒÈÓanti iti puÔÔhena satÈ Œnanda atthÊtissa
vacanÊyaÑ. KiÑ paccayÈ viÒÒÈÓanti iti ce vadeyya, nÈmar|papaccayÈ
viÒÒÈÓanti iccassa vacanÊyaÑ.
97. Iti kho Œnanda nÈmar|papaccayÈ viÒÒÈÓaÑ, viÒÒÈÓapaccayÈ
nÈmar|paÑ, nÈmar|papaccayÈ phasso, phassapaccayÈ vedanÈ,
vedanÈpaccayÈ taÓhÈ, taÓhÈpaccayÈ upÈdÈnaÑ, upÈdÈnapaccayÈ bhavo,
bhavapaccayÈ jÈti, jÈtipaccayÈ jarÈmaraÓaÑ
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ sambhavanti, evametassa kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
98. JÈtipaccayÈ jarÈmaraÓanti iti kho panetaÑ vuttaÑ, tadÈnanda
iminÈpetaÑ pariyÈyena veditabbaÑ, yathÈ jÈtipaccayÈ jarÈmaraÓaÑ. JÈti ca
hi Œnanda nÈbhavissa sabbenasabbaÑ sabbathÈsabbaÑ kassaci kimhici,
seyyathidaÑ, devÈnaÑ vÈ devattÈya, gandhabbÈnaÑ vÈ gandhabbattÈya,
yakkhÈnaÑ vÈ yakkhattÈya, bh|tÈnaÑ vÈ bh|tattÈya, manussÈnaÑ vÈ
manussattÈya, catuppadÈnaÑ vÈ catuppadattÈya, pakkhÊnaÑ vÈ pakkhittÈya,
sarisapÈnaÑ vÈ sarÊsapattÈya1, tesaÑ tesaÑ ca hi Œnanda sattÈnaÑ
______________________________________________________________
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tadattÈya jÈti nÈbhavissa, sabbaso jÈtiyÈ asati jÈtinirodhÈ api nu kho
jarÈmaraÓaÑ paÒÒÈyethÈti. No hetaÑ bhante. TasmÈtihÈnanda eseva hetu
etaÑ nidÈnaÑ esa samudayo esa paccayo jarÈmaraÓassa, yadidaÑ jÈti.
99. BhavapaccayÈ jÈtÊti iti kho panetaÑ vuttaÑ, tadÈnanda iminÈpetaÑ
pariyÈyena veditabbaÑ, yathÈ bhavapaccayÈ jÈti. Bhavo ca hi Œnanda
nÈbhavissa sabbenasabbaÑ sabbathÈsabbaÑ kassaci kimhici, seyyathidaÑ,
kÈmabhavo vÈ r|pabhavo vÈ ar|pabhavo vÈ. Sabbaso bhave asati
bhavanirodhÈ api nu kho jÈti paÒÒÈyethÈti. No hetaÑ bhante.
TasmÈtihÈnanda eseva hetu etaÑ nidÈnaÑ esa samudayo esa paccayo jÈtiyÈ,
yadidaÑ bhavo.
100. UpÈdÈnapaccayÈ bhavoti iti kho panetaÑ vuttaÑ, tadÈnanda
iminÈpetaÑ pariyÈyena veditabbaÑ, yathÈ upÈdÈnapaccayÈ bhavo.
UpÈdÈnaÑ ca hi Œnanda nÈbhavissa sabbenasabbaÑ sabbathÈsabbaÑ
kassaci kimhici, seyyathidaÑ, kÈmupÈdÈnaÑ vÈ diÔÔhupÈdÈnaÑ vÈ
sÊlabbatupÈdÈnaÑ vÈ attavÈdupÈdÈnaÑ vÈ. Sabbaso upÈdÈne asati
upÈdÈnanirodhÈ api nu kho bhavo paÒÒÈyethÈti. No hetaÑ bhante.
TasmÈtihÈnanda eseva hetu etaÑ nidÈnaÑ esa samudayo esa paccayo
bhavassa, yadidaÑ upÈdÈnaÑ.
101. TaÓhÈpaccayÈ upÈdÈnanti iti kho panetaÑ vuttaÑ, tadÈnanda
iminÈpetaÑ pariyÈyena veditabbaÑ, yathÈ taÓhÈpaccayÈ upÈdÈnaÑ. TaÓhÈ
ca hi Œnanda nÈbhavissa sabbenasabbaÑ sabbathÈsabbaÑ kassaci kimhici,
seyyathidaÑ, r|pataÓhÈ saddataÓhÈ gandhataÓhÈ rasataÓhÈ phoÔÔhabbataÓhÈ
dhammataÓhÈ. Sabbaso taÓhÈya asati taÓhÈnirodhÈ api nu kho upÈdÈnaÑ
paÒÒÈyethÈti. No hetaÑ bhante. TasmÈtihÈnanda eseva hetu etaÑ nidÈnaÑ
esa samudayo esa paccayo upÈdÈnassa, yadidaÑ taÓhÈ.
102. VedanÈpaccayÈ taÓhÈti iti kho panetaÑ vuttaÑ, tadÈnanda
iminÈpetaÑ pariyÈyena veditabbaÑ, yathÈ vedanÈpaccayÈ taÓhÈ.
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VedanÈ ca hi Œnanda nÈbhavissa sabbenasabbaÑ sabbathÈsabbaÑ kassaci
kimhici, seyyathidaÑ, cakkhusamphassajÈ vedanÈ sotasamphassajÈ vedanÈ
ghÈnasamphassajÈ vedanÈ jivhÈsamphassajÈ vedanÈ kÈyasamphassajÈ
vedanÈ manosamphassajÈ vedanÈ. Sabbaso vedanÈya asati vedanÈnirodhÈ
api nu kho taÓhÈ paÒÒÈyethÈti. No hetaÑ bhante. TasmÈtihÈnanda eseva
hetu etaÑ nidÈnaÑ esa samudayo esa paccayo taÓhÈya, yadidaÑ vedanÈ.
103. Iti kho panetaÑ Œnanda vedanaÑ paÔicca taÓhÈ, taÓhaÑ paÔicca
pariyesanÈ, pariyesanaÑ paÔicca lÈbho, lÈbhaÑ paÔicca vinicchayo,
vinicchayaÑ paÔicca chandarÈgo, chandarÈgaÑ paÔicca ajjhosÈnaÑ,
ajjhosÈnaÑ paÔicca pariggaho, pariggahaÑ paÔicca macchariyaÑ,
macchariyaÑ paÔicca Èrakkho. ŒrakkhÈdhikaraÓaÑ daÓÉÈdÈna satthÈdÈna
kalaha viggaha vivÈda tuvaÑtuvaÑ pesuÒÒamusÈvÈdÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ
dhammÈ sambhavanti.
104. ŒrakkhÈdhikaraÓaÑ1 daÓÉÈdÈna satthÈdÈna kalaha viggaha
vivÈdatuvaÑtuvaÑ pesuÒÒa musÈvÈdÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ
sambhavantÊti iti kho panetaÑ vuttaÑ, tadÈnanda iminÈpetaÑ pariyÈyena
veditabbaÑ, yathÈ ÈrakkhÈdhikaraÓaÑ daÓÉÈdÈna satthÈdÈna kalaha viggaha
vivÈda tuvaÑtuvaÑpesuÒÒa musÈvÈdÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ
sambhavanti. Œrakkho ca hi Œnanda nÈbhavissa sabbenasabbaÑ
sabbathÈsabbaÑ kassaci kimhici, sabbaso Èrakkhe asati ÈrakkhanirodhÈ api
nu kho daÓÉÈdÈna satthÈdÈna kalaha viggaha vivÈda tuvaÑ tuvaÑ pesuÒÒa
musÈvÈdÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhaveyyunti. No hetaÑ
bhante. TasmÈtihÈnanda eseva hetu etaÑ nidÈnaÑ esa samudayo esa
paccayo daÓÉÈdÈna satthÈdÈna kalaha viggaha vivÈda tuvaÑtuvaÑ pesuÒÒa
musÈvÈdÈnaÑ anekesaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ sambhavÈya,
yadidaÑ Èrakkho.
105. MacchariyaÑ paÔicca Èrakkhoti iti kho panetaÑ vuttaÑ, tadÈnanda
iminÈpetaÑ pariyÈyena veditabbaÑ, yathÈ macchariyaÑ paÔicca Èrakkho.
MacchariyaÑ ca hi Œnanda nÈbhavissa sabbenasabbaÑ sabbathÈsabbaÑ
kassaci
______________________________________________________________
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kimhici, sabbaso macchariye asati macchariyanirodhÈ api nu kho Èrakkho
paÒÒÈyethÈti. No hetaÑ bhante. TasmÈtihÈnanda eseva hetu etaÑ nidÈnaÑ
esa samudayo esa paccayo Èrakkhassa, yadidaÑ macchariyaÑ.
106. PariggahaÑ paÔicca macchariyanti iti kho panetaÑ vuttaÑ,
tadÈnanda iminÈpetaÑ pariyÈyena veditabbaÑ, yathÈ pariggahaÑ paÔicca
macchariyaÑ. Pariggaho ca hi Œnanda nÈbhavissa sabbenasabbaÑ
sabbathÈsabbaÑ kassaci kimhici, sabbaso pariggahe asati pariggahanirodhÈ
api nu kho macchariyaÑ paÒÒÈyethÈti. No hetaÑ bhante. TasmÈtihÈnanda
eseva hetu etaÑ nidÈnaÑ esa samudayo esa paccayo macchariyassa,
yadidaÑ pariggaho.
107. AjjhosÈnaÑ paÔicca pariggahoti iti kho panetaÑ vuttaÑ, tadÈnanda
iminÈpetaÑ pariyÈyena veditabbaÑ, yathÈ ajjhosÈnaÑ paÔicca pariggaho.
AjjhosÈnaÑ ca hi Œnanda nÈbhavissa sabbenasabbaÑ sabbathÈsabbaÑ
kassaci kimhici, sabbaso ajjhosÈne asati ajjhosÈnanirodhÈ api nu kho
pariggaho paÒÒÈyethÈti. No hetaÑ bhante. TasmÈtihÈnanda eseva hetu etaÑ
nidÈnaÑ esa samudayo esa paccayo pariggahassa, yadidaÑ ajjhosÈnaÑ.
108. ChandarÈgaÑ paÔicca ajjhosÈnanti iti kho panetaÑ vuttaÑ,
tadÈnanda iminÈpetaÑ pariyÈyena veditabbaÑ, yathÈ chandarÈgaÑ paÔicca
ajjhosÈnaÑ. ChandarÈgo ca hi Œnanda nÈbhavissa sabbenasabbaÑ
sabbathÈsabbaÑ kassaci kimhici, sabbaso chandarÈge asati
chandarÈganirodhÈ api nu kho ajjhosÈnaÑ paÒÒÈyethÈti. No hetaÑ bhante.
TasmÈtihÈnanda eseva hetu etaÑ nidÈnaÑ esa samudayo esa paccayo
ajjhosÈnassa, yadidaÑ chandarÈgo.
109. VinicchayaÑ paÔicca chandarÈgoti iti kho panetaÑ vuttaÑ,
tadÈnanda iminÈpetaÑ pariyÈyena veditabbaÑ, yathÈ vinicchayaÑ paÔicca
chandarÈgo. Vinicchayo ca hi Œnanda nÈbhavissa sabbenasabbaÑ
sabbathÈsabbaÑ kassaci kimhici, sabbaso vinicchaye asati
vinicchayanirodhÈ api nu kho chandarÈgo paÒÒÈyethÈti. No hetaÑ bhante.
TasmÈtihÈnanda eseva hetu etaÑ nidÈnaÑ esa samudayo esa paccayo
chandarÈgassa, yadidaÑ vinicchayo.
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110. LÈbhaÑ paÔicca vinicchayoti iti kho panetaÑ vuttaÑ, tadÈnanda
iminÈpetaÑ pariyÈyena veditabbaÑ, yathÈ lÈbhaÑ paÔicca vinicchayo.
LÈbho ca hi Œnanda nÈbhavissa sabbenasabbaÑ sabbathÈsabbaÑ kassaci
kimhici, sabbaso lÈbhe asati lÈbhanirodhÈ api nu kho vinicchayo
paÒÒÈyethÈti. No hetaÑ bhante. TasmÈtihÈnanda eseva hetu etaÑ nidÈnaÑ
esa samudayo esa paccayo vinicchayassa, yadidaÑ lÈbho.
111. PariyesanaÑ paÔicca lÈbhoti iti kho panetaÑ vuttaÑ, tadÈnanda
iminÈpetaÑ pariyÈyena veditabbaÑ, yathÈ pariyesanaÑ paÔicca lÈbho.
PariyesanÈ ca hi Œnanda nÈbhavissa sabbenasabbaÑ sabbathÈsabbaÑ
kassaci kimhici, sabbaso pariyesanÈya asati pariyesanÈnirodhÈ api nu kho
lÈbho paÒÒÈyethÈti. No hetaÑ bhante. TasmÈtihÈnanda eseva hetu etaÑ
nidÈnaÑ esa samudayo esa paccayo lÈbhassa, yadidaÑ pariyesanÈ.
112. TaÓhaÑ paÔicca pariyesanÈti iti kho panetaÑ vuttaÑ, tadÈnanda
iminÈpetaÑ pariyÈyena veditabbaÑ, yathÈ taÓhaÑ paÔicca pariyesanÈ. TaÓhÈ
ca hi Œnanda nÈbhavissa sabbenasabbaÑ sabbathÈsabbaÑ kassaci kimhici,
seyyathidaÑ, kÈmataÓhÈ bhavataÓhÈ vibhavataÓhÈ. Sabbaso taÓhÈya asati
taÓhÈnirodhÈ api nu kho pariyesanÈ paÒÒÈyethÈti. No hetaÑ bhante.
TasmÈtihÈnanda eseva hetu etaÑ nidÈnaÑ esa samudayo esa paccayo
pariyesanÈya, yadidaÑ taÓhÈ. Iti kho Œnanda ime dve dhammÈ1 dvayena
vedanÈya ekasamosaraÓÈ bhavanti.
113. PhassapaccayÈ vedanÈti iti kho panetaÑ vuttaÑ, tadÈnanda
iminÈpetaÑ pariyÈyena veditabbaÑ, yathÈ phassapaccayÈ vedanÈ. Phasso ca
hi Œnanda nÈbhavissa sabbenasabbaÑ sabbathÈsabbaÑ kassaci kimhici,
seyyathidaÑ, cakkhusamphasso sotasamphasso ghÈnasamphasso
jivhÈsamphasso kÈyasamphasso manosamphasso. Sabbaso phasse asati
phassanirodhÈ api nu kho vedanÈ paÒÒÈyethÈti. No hetaÑ bhante.
______________________________________________________________
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TasmÈtihÈnanda eseva hetu etaÑ nidÈnaÑ esa samudayo esa paccayo
vedanÈya, yadidaÑ phasso.
114. NÈmar|papaccayÈ phassoti iti kho panetaÑ vuttaÑ, tadÈnanda
iminÈpetaÑ pariyÈyena veditabbaÑ, yathÈ nÈmar|papaccayÈ phasso. Yehi
Œnanda ÈkÈrehi yehi li~gehi yehi nimittehi yehi uddesehi nÈmakÈyassa
paÒÒatti hoti, tesu ÈkÈresu tesu li~gesu tesu nimittesu tesu uddesesu asati api
nu kho r|pakÈye adhivacanasamphasso paÒÒÈyethÈti. No hetaÑ bhante.
Yehi Œnanda ÈkÈrehi yehi li~gehi yehi nimittehi yehi uddesehi r|pakÈyassa
paÒÒatti hoti, tesu ÈkÈresu -pa- tesu uddesesu asati api nu kho nÈmakÈye
paÔighasamphasso paÒÒÈyethÈti. No hetaÑ bhante. Yehi Œnanda ÈkÈrehi
-pa- yehi uddesehi nÈmakÈyassa ca r|pakÈyassa ca paÒÒatti hoti, tesu
ÈkÈresu -pa- tesu uddesesu asati api nu kho adhivacanasamphasso vÈ
paÔighasamphasso vÈ paÒÒÈyethÈti. No hetaÑ bhante. Yehi Œnanda ÈkÈrehi
-pa- yehi uddesehi nÈmar|passa paÒÒatti hoti, tesu ÈkÈresu -pa- tesu
uddesesu asati api nu kho phasso paÒÒÈyethÈti. No hetaÑ bhante.
TasmÈtihÈnanda eseva hetu etaÑ nidÈnaÑ esa samudayo esa paccayo
phassassa, yadidaÑ nÈmar|paÑ.
115. ViÒÒÈÓapaccayÈ nÈmar|panti iti kho panetaÑ vuttaÑ, tadÈnanda
iminÈpetaÑ pariyÈyena veditabbaÑ, yathÈ viÒÒÈÓapaccayÈ nÈmar|paÑ.
ViÒÒÈÓaÒca hi Œnanda mÈtukucchismiÑ na okkamissatha, api nu kho
nÈmar|paÑ mÈtukucchismiÑ samuccissathÈti. No hetaÑ bhante.
ViÒÒÈÓaÒca hi Œnanda mÈtukucchismiÑ okkamitvÈ vokkamissatha, api nu
kho nÈmar|paÑ itthattÈya abhinibbattissathÈti. No hetaÑ bhante.
ViÒÒÈÓaÒca hi Œnanda daharasseva sato vocchijjissatha kumÈrakassa vÈ
kumÈrikÈya vÈ, api nu kho nÈmar|paÑ vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ
ÈpajjissathÈti. No hetaÑ bhante. TasmÈtihÈnanda eseva hetu etaÑ nidÈnaÑ
esa samudayo esa paccayo nÈmar|passa, yadidaÑ viÒÒÈÓaÑ.
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116. NÈmar|papaccayÈ viÒÒÈÓanti iti kho panetaÑ vuttaÑ, tadÈnanda
iminÈpetaÑ pariyÈyena veditabbaÑ, yathÈ nÈmar|papaccayÈ viÒÒÈÓaÑ.
ViÒÒÈÓaÒca hi Œnanda nÈmar|pe patiÔÔhaÑ na labhissatha, api nu kho
ÈyatiÑ jÈtijarÈmaraÓaÑ dukkhasamudayasambhavo1 paÒÒÈyethÈti. No
hetaÑ bhante. TasmÈtihÈnanda eseva hetu etaÑ nidÈnaÑ esa samudayo esa
paccayo viÒÒÈÓassa yadidaÑ nÈmar|paÑ, ettÈvatÈ kho Œnanda jÈyetha vÈ
jÊyetha2 vÈ mÊyetha3 vÈ cavetha vÈ upapajjetha vÈ. EttÈvatÈ
adhivacanapatho, ettÈvatÈ niruttipatho, ettÈvatÈ paÒÒattipatho, ettÈvatÈ
paÒÒÈvacaraÑ, ettÈvatÈ vaÔÔaÑ vattati itthattaÑ paÒÒÈpanÈya yadidaÑ
nÈmar|paÑ saha viÒÒÈÓena aÒÒamaÒÒapaccayatÈ pavattati.
AttapaÒÒatti
117. KittÈvatÈ ca Œnanda attÈnaÑ paÒÒapento paÒÒapeti. R|piÑ vÈ hi
Œnanda parittaÑ attÈnaÑ paÒÒapento paÒÒapeti “r|pÊ me paritto attÈ”ti.
R|piÑ vÈ hi Œnanda anantaÑ attÈnaÑ paÒÒapento paÒÒapeti “r|pÊ me
ananto attÈ”ti. Ar|piÑ vÈ hi Œnanda parittaÑ attÈnaÑ paÒÒapento paÒÒapeti
“ar|pÊ me paritto attÈ”ti. Ar|piÑ vÈ hi Œnanda anantaÑ attÈnaÑ paÒÒapento
paÒÒapeti “ar|pÊ me ananto attÈ”ti.
118. TatrÈnanda yo so r|piÑ parittaÑ attÈnaÑ paÒÒapento paÒÒapeti,
etarahi vÈ so r|piÑ parittaÑ attÈnaÑ paÒÒapento paÒÒapeti, tattha bhÈviÑ
vÈ so r|piÑ parittaÑ attÈnaÑ paÒÒapento paÒÒapeti, “atathaÑ vÈ pana
santaÑ tathattÈya upakappessÈmÊ”ti iti vÈ panassa hoti. EvaÑ santaÑ kho
Œnanda r|piÑ4 parittattÈnudiÔÔhi anusetÊti iccÈlaÑ vacanÈya.
TatrÈnanda yo so r|piÑ anantaÑ attÈnaÑ paÒÒapento paÒÒapeti, etarahi
vÈ so r|piÑ anantaÑ attÈnaÑ paÒÒapento paÒÒapeti, tattha bhÈviÑ vÈ so
r|piÑ anantaÑ attÈnaÑ paÒÒapento paÒÒapeti, “atathaÑ vÈ
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pana santaÑ tathattÈya upakappessÈmÊ”ti iti vÈ panassa hoti. EvaÑ santaÑ
kho Œnanda r|piÑ1 anantattÈnudiÔÔhi anusetÊti iccÈlaÑ vacanÈya.
TatrÈnanda yo so ar|piÑ parittaÑ attÈnaÑ paÒÒapento paÒÒapeti,
etarahi vÈ so ar|piÑ parittaÑ attÈnaÑ paÒÒÈpento paÒÒapeti, tattha bhÈviÑ
vÈ so ar|piÑ parittaÑ attÈnaÑ paÒÒapento paÒÒapeti, “atathaÑ vÈ pana
santaÑ tathattÈya upakappessÈmÊ”ti iti vÈ panassa hoti. EvaÑ santaÑ kho
Œnanda ar|piÑ2 parittattÈnudiÔÔhi anusetÊti iccÈlaÑ vacanÈya.
TatrÈnanda yo so ar|piÑ anantaÑ attÈnaÑ paÒÒapento paÒÒapeti,
etarahi vÈ so ar|piÑ anantaÑ attÈnaÑ paÒÒapento paÒÒapeti, tattha bhÈviÑ
vÈ so ar|piÑ anantaÑ attÈnaÑ paÒÒapento paÒÒapeti, “atathaÑ vÈ pana
santaÑ tathattÈya upakappessÈmÊ”ti iti vÈ panassa hoti. EvaÑ santaÑ kho
Œnanda ar|piÑ2 anantattÈnudiÔÔhi anusetÊti iccÈlaÑ vacanÈya. EttÈvatÈ kho
Œnanda attÈnaÑ paÒÒapento paÒÒapeti.
Na attapaÒÒatti
119. KittÈvatÈ ca Œnanda attÈnaÑ napaÒÒapento na paÒÒapeti. R|piÑ
vÈ hi Œnanda parittaÑ attÈnaÑ napaÒÒapento na paÒÒapeti “r|pÊ me paritto
attÈ”ti. R|piÑ vÈ hi Œnanda anantaÑ attÈnaÑ napaÒÒapento na paÒÒapeti
“r|pÊ me ananto attÈ”ti. Ar|piÑ vÈ hi Œnanda parittaÑ attÈnaÑ
napaÒÒapento na paÒÒapeti “ar|pÊ me paritto attÈ”ti. Ar|piÑ vÈ hi Œnanda
anantaÑ attÈnaÑ napaÒÒapento na paÒÒapeti “ar|pÊ me ananto attÈ”ti.
120. TatrÈnanda yo so r|piÑ parittaÑ attÈnaÑ napaÒÒapento na
paÒÒapeti, etarahi vÈ so r|piÑ parittaÑ attÈnaÑ napaÒÒapento na paÒÒapeti,
tattha bhÈviÑ vÈ so r|piÑ parittaÑ attÈnaÑ napaÒÒapento na paÒÒapeti,
“atathaÑ vÈ pana santaÑ tathattÈya upakappessÈmÊ”ti iti vÈ panassa na hoti.
EvaÑ santaÑ kho Œnanda r|piÑ parittattÈnudiÔÔhi nÈnusetÊ”ti iccÈlaÑ
vacanÈya.
______________________________________________________________
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TatrÈnanda yo so r|piÑ anantaÑ attÈnaÑ napaÒÒapento na paÒÒapeti,
etarahi vÈ so r|piÑ anantaÑ attÈnaÑ napaÒÒapento na paÒÒapeti, tattha
bhÈviÑ vÈ so r|piÑ anantaÑ attÈnaÑ napaÒÒapento na paÒÒapeti, “atathaÑ
vÈ pana santaÑ tathattÈya upakappessÈmÊ”ti iti vÈ panassa na hoti. EvaÑ
santaÑ kho Œnanda r|piÑ anantattÈnudiÔÔhi nÈnusetÊ”ti iccÈlaÑ vacanÈya.
TatrÈnanda yo so ar|piÑ parittaÑ attÈnaÑ napaÒÒapento na paÒÒapeti.
Etarahi vÈ so ar|piÑ parittaÑ attÈnaÑ napaÒÒapento na paÒÒapeti, tattha
bhÈviÑ vÈ so ar|piÑ parittaÑ attÈnaÑ napaÒÒapento na paÒÒapeti, “atathaÑ
vÈ pana santaÑ tathattÈya upakappessÈmÊ”ti iti vÈ panassa na hoti. EvaÑ
santaÑ kho Œnanda ar|piÑ parittattÈnudiÔÔhi nÈnusetÊti iccÈlaÑ vacanÈya.
TatrÈnanda yo so ar|piÑ anantaÑ attÈnaÑ napaÒÒapento na paÒÒapeti,
etarahi vÈ so ar|piÑ anantaÑ attÈnaÑ napaÒÒapento na paÒÒapeti, tattha
bhÈviÑ vÈ so ar|piÑ anantaÑ attÈnaÑ napaÒÒapento na paÒÒapeti, “atathaÑ
vÈ pana santaÑ tathattÈya upakappessÈmÊ”ti iti vÈ panassa na hoti. EvaÑ
santaÑ kho Œnanda ar|piÑ anantattÈnudiÔÔhi nÈnusetÊti iccÈlaÑ vacanÈya.
EttÈvatÈ kho Œnanda attÈnaÑ napaÒÒapento na paÒÒapeti.
AttasamanupassanÈ
121. KittÈvatÈ ca Œnanda attÈnaÑ samanupassamÈno samanupassati.
VedanaÑ vÈ hi Œnanda attÈnaÑ samanupassamÈno samanupassati “vedanÈ
me attÈ”ti. “Naheva kho me vedanÈ attÈ appaÔisaÑvedano me attÈ”ti, iti vÈ
hi Œnanda attÈnaÑ samanupassamÈno samanupassati. “Na heva kho me
vedanÈ attÈ, nopi appaÔisaÑvedano me attÈ, attÈ me vediyati,
vedanÈdhammo hi me attÈ”ti, iti vÈ hi Œnanda attÈnaÑ samanupassamÈno
samanupassati.
122. TatrÈnanda yo so evamÈha “vedanÈ me attÈ”ti. So evamassa
vacanÊyo “tisso kho imÈ Èvuso vedanÈ sukhÈ vedanÈ dukkhÈ vedanÈ
adukkhamasukhÈ vedanÈ. ImÈsaÑ kho tvaÑ
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tissannaÑ vedanÈnaÑ katamaÑ attato samanupassasÊ”ti. YasmiÑ Œnanda
samaye sukhaÑ vedanaÑ vedeti, neva tasmiÑ samaye dukkhaÑ vedanaÑ
vedeti, na adukkhamasukhaÑ vedanaÑ vedeti, sukhaÑyeva tasmiÑ samaye
vedanaÑ vedeti. YasmiÑ Œnanda samaye dukkhaÑ vedanaÑ vedeti, neva
tasmiÑ samaye sukhaÑ vedanaÑ vedeti, na adukkhamasukhaÑ vedanaÑ
vedeti, dukkhaÑyeva tasmiÑ samaye vedanaÑ vedeti. YasmiÑ Œnanda
samaye adukkhamasukhaÑ vedanaÑ vedeti, neva tasmiÑ samaye sukhaÑ
vedanaÑ vedeti, na dukkhaÑ vedanaÑ vedeti, adukkhamasukhaÑyeva
tasmiÑ samaye vedanaÑ vedeti.
123. SukhÈpi kho Œnanda vedanÈ aniccÈ sa~khatÈ paÔiccasamuppannÈ
khayadhammÈ vayadhammÈ virÈgadhammÈ nirodhadhammÈ. DukkhÈpi kho
Œnanda vedanÈ aniccÈ sa~khatÈ paÔiccasamuppannÈ khayadhammÈ
vayadhammÈ virÈgadhammÈ nirodhadhammÈ. AdukkhamasukhÈpi kho
Œnanda vedanÈ aniccÈ sa~khatÈ paÔiccasamuppannÈ khayadhammÈ
vayadhammÈ virÈgadhammÈ nirodhadhammÈ. Tassa sukhaÑ vedanaÑ
vediyamÈnassa “eso me attÈ”ti hoti. TassÈyeva sukhÈya vedanÈya nirodhÈ
“byagÈ1 me attÈ”ti hoti. DukkhaÑ vedanaÑ vediyamÈnassa “eso me attÈ”ti
hoti. TassÈyeva dukkhÈya vedanÈya nirodhÈ “byagÈ me attÈ”ti hoti.
AdukkhamasukhaÑ vedanaÑ vediyamÈnassa “eso me attÈ”ti hoti. TassÈyeva
adukkhamasukhÈya vedanÈya nirodhÈ “byagÈ me attÈ”ti hoti. Iti so
diÔÔhevadhamme aniccasukhadukkhavokiÓÓaÑ uppÈdavayadhammaÑ
attÈnaÑ samanupassamÈno samanupassati, yo so evamÈha “vedanÈ me
attÈ”ti. TasmÈtihÈnanda etenapetaÑ nakkhamati “vedanÈ me attÈ”ti
samanupassituÑ.
124. TatrÈnanda yo so evamÈha “na heva kho me vedanÈ attÈ,
appaÔisaÑvedano me attÈ”ti. So evamassa vacanÊyo “yattha panÈvuso
sabbaso vedayitaÑ natthi, api nu kho tattha ‘ayamahamasmÊ’ti siyÈ”ti. No
hetaÑ bhante. TasmÈtihÈnanda etenapetaÑ nakkhamati “na heva kho me
vedanÈ attÈ, appaÔisaÑvedano me attÈ”ti samanupassituÑ.
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125. TatrÈnanda yo so evamÈha “na heva kho me vedanÈ attÈ, nopi
appaÔisaÑvedano me attÈ, attÈ me vediyati, vedanÈdhammo hi me attÈ”ti. So
evamassa vacanÊyo “vedanÈ ca hi Èvuso sabbenasabbaÑ sabbathÈsabbaÑ
aparisesÈ nirujjheyyuÑ. Sabbaso vedanÈya asati vedanÈnirodhÈ api nu kho
tattha ‘ayamahamasmÊ’ti siyÈ”ti. No hetaÑ bhante. TasmÈtihÈnanda
etenapetaÑ nakkhamati “na heva kho me vedanÈ attÈ, nopi appaÔisaÑvedano
me attÈ, attÈ me vediyati, vedanÈdhammo hi me attÈ”ti samanupassituÑ.
126. Yato kho Œnanda bhikkhu neva vedanaÑ attÈnaÑ samanupassati,
nopi appaÔisaÑvedanaÑ attÈnaÑ samanupassati, nopi “attÈ me vediyati,
vedanÈdhammo hi me attÈ”ti samanupassati. So evaÑ nasamanupassanto na
ca kiÒci loke upÈdiyati, anupÈdiyaÑ na paritassati, aparitassaÑ1
paccattaÒÒeva parinibbÈyati, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ
karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈti. EvaÑ vimuttacittaÑ kho Œnanda
bhikkhuÑ yo evaÑ vadeyya “hoti TathÈgato paraÑ maraÓÈ itissa2 diÔÔhÊ”ti,
tadakallaÑ. “Na hoti TathÈgato paraÑ maraÓÈ itissa diÔÔhÊ”ti, tadakallaÑ.
“Hoti ca na ca hoti TathÈgato paraÑ maraÓÈ itissa diÔÔhÊ”ti, tadakallaÑ.
“Neva hoti na na hoti TathÈgato paraÑ maraÓÈ itissa diÔÔhÊ”ti, tadakallaÑ.
TaÑ kissa hetu. YÈvatÈ Œnanda adhivacanaÑ yÈvatÈ adhivacanapatho,
yÈvatÈ nirutti yÈvatÈ niruttipatho, yÈvatÈ paÒÒatti yÈvatÈ paÒÒattipatho,
yÈvatÈ paÒÒÈ yÈvatÈ paÒÒÈvacaraÑ, yÈvatÈ vaÔÔaÑ3 yÈvatÈ vaÔÔati3,
tadabhiÒÒÈvimutto bhikkhu, tadabhiÒÒÈvimuttaÑ bhikkhuÑ “na jÈnÈti na
passati itissa diÔÔhÊ”ti, tadakallaÑ.
SattaviÒÒÈÓaÔÔhiti
127. Satta kho Œnanda4 viÒÒÈÓaÔÔhitiyo. Dve ÈyatanÈni. KatamÈ satta.
SantÈnanda sattÈ nÈnattakÈyÈ nÈnattasaÒÒino, seyyathÈpi
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manussÈ ekacce ca devÈ ekacce ca vinipÈtikÈ, ayaÑ paÔhamÈ viÒÒÈÓaÔÔhiti.
SantÈnanda sattÈ nÈnattakÈyÈ ekattasaÒÒino, seyyathÈpi devÈ brahmakÈyikÈ
paÔhamÈbhinibbattÈ, ayaÑ dutiyÈ viÒÒÈÓaÔÔhiti. SantÈnanda sattÈ ekattakÈyÈ
nÈnattasaÒÒino, seyyathÈpi devÈ ŒbhassarÈ, ayaÑ tatiyÈ viÒÒÈÓaÔÔhiti.
SantÈnanda sattÈ ekattakÈyÈ ekattasaÒÒino, seyyathÈpi devÈ SubhakiÓhÈ,
ayaÑ catutthÊ viÒÒÈÓaÔÔhiti. SantÈnanda sattÈ sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ
samatikkamÈ paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ
“ananto ÈkÈso”ti ŒkÈsÈnaÒcÈyatan|pagÈ, ayaÑ paÒcamÊ viÒÒÈÓaÔÔhiti.
SantÈnanda sattÈ sabbaso ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “anantaÑ
viÒÒÈÓan”ti ViÒÒÈÓaÒcÈyatan|pagÈ, ayaÑ chaÔÔhÊ viÒÒÈÓaÔÔhiti. SantÈnanda
sattÈ sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti
ŒkiÒcaÒÒÈyatan|pagÈ, ayaÑ sattamÊ viÒÒÈÓaÔÔhiti. AsaÒÒasattÈyatanaÑ
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanameva dutiyaÑ.
128. TatrÈnanda yÈyaÑ paÔhamÈ viÒÒÈÓaÔÔhiti nÈnattakÈyÈ
nÈnattasaÒÒino, seyyathÈpi manussÈ ekacce ca devÈ ekacce ca vinipÈtikÈ.
Yo nu kho Œnanda taÒca pajÈnÈti, tassÈ ca samudayaÑ pajÈnÈti, tassÈ ca
attha~gamaÑ pajÈnÈti, tassÈ ca assÈdaÑ pajÈnÈti, tassÈ ca ÈdÊnavaÑ
pajÈnÈti, tassÈ ca nissaraÓaÑ pajÈnÈti, kallaÑ nu tena tadabhinanditunti. No
hetaÑ bhante -pa-. TatrÈnanda yamidaÑ asaÒÒasattÈyatanaÑ. Yo nu kho
Œnanda taÒca pajÈnÈti, tassa ca samudayaÑ pajÈnÈti, tassa ca attha~gamaÑ
pajÈnÈti, tassa ca assÈdaÑ pajÈnÈti, tassa ca ÈdÊnavaÑ pajÈnÈti, tassa ca
nissaraÓaÑ pajÈnÈti, kallaÑ nu tena tadabhinanditunti. No hetaÑ bhante.
TatrÈnanda yamidaÑ nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ. Yo nu kho Œnanda taÒca
pajÈnÈti, tassa ca samudayaÑ pajÈnÈti, tassa ca attha~gamaÑ pajÈnÈti, tassa
ca assÈdaÑ pajÈnÈti, tassa ca ÈdÊnavaÑ pajÈnÈti, tassa ca nissaraÓaÑ
pajÈnÈti, kallaÑ nu tena tadabhinanditunti. No hetaÑ bhante. Yato kho
Œnanda bhikkhu imÈsaÒca sattannaÑ viÒÒÈÓaÔÔhitÊnaÑ imesaÒca dvinnaÑ
ÈyatanÈnaÑ samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca
nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ viditvÈ anupÈdÈ vimutto hoti. AyaÑ
vuccatÈnanda bhikkhu paÒÒÈvimutto.
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AÔÔhavimokkhÈ
129. AÔÔha kho ime Œnanda vimokkhÈ. Katame aÔÔha. R|pÊ r|pÈni

passati, ayaÑ paÔhamo vimokkho. AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni
passati, ayaÑ dutiyo vimokkho. Subhanteva adhimutto hoti, ayaÑ tatiyo
vimokkho. Sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ paÔighasaÒÒÈnaÑ
attha~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ “ananto ÈkÈso”ti
ŒkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati, ayaÑ catuttho vimokkho.
Sabbaso ŒkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “anantaÑ viÒÒÈÓan”ti
ViÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati, ayaÑ paÒcamo vimokkho.
Sabbaso ViÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti
ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharati, ayaÑ chaÔÔho vimokkho. Sabbaso
ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma NevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ upasampajja
viharati, ayaÑ sattamo vimokkho. Sabbaso NevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ
samatikkamma saÒÒÈvedayitanirodhaÑ upasampajja viharati, ayaÑ aÔÔhamo
vimokkho. Ime kho Œnanda aÔÔha vimokkhÈ.
130. Yato kho Œnanda bhikkhu ime aÔÔha vimokkhe anulomaÑpi
samÈpajjati, paÔilomaÑpi samÈpajjati, anulomapaÔilomaÑpi samÈpajjati,
yatthicchakaÑ yadicchakaÑ yÈvaticchakaÑ samÈpajjatipi vuÔÔhÈtipi,
ÈsavÈnaÒca khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔhevadhamme
sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharati. AyaÑ vuccatÈnanda
bhikkhu ubhatobhÈgavimutto. ImÈya ca Œnanda ubhatobhÈgavimuttiyÈ aÒÒÈ
ubhatobhÈgavimutti uttaritarÈ vÈ paÓÊtatarÈ vÈ natthÊti. Idamavoca BhagavÈ.
Attamano ÈyasmÈ Œnando Bhagavato bhÈsitaÑ abhinandÊti.

MahÈnidÈnasuttaÑ niÔÔhitaÑ dutiyaÑ.

3. MahÈparinibbÈnasutta
131. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati
Gijjhak|Ôe pabbate. Tena kho pana samayena rÈjÈ MÈgadho AjÈtasattu
Vedehiputto VajjÊ abhiyÈtukÈmo hoti. So evamÈha “ahaÑ hime VajjÊ
evaÑmahiddhike evaÑmahÈnubhÈve ucchecchÈmi1 VajjÊ vinÈsessÈmi VajjÊ
anayabyasanaÑ ÈpÈdessÈmÊ”ti2.
132. Atha kho rÈjÈ MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto VassakÈraÑ
brÈhmaÓaÑ MagadhamahÈmattaÑ Èmantesi “ehi tvaÑ brÈhmaÓa yena
BhagavÈ tenupasa~kama, upasa~kamitvÈ mama vacanena Bhagavato pÈde
sirasÈ vandÈhi, appÈbÈdhaÑ appÈta~kaÑ lahuÔÔhÈnaÑ balaÑ phÈsuvihÈraÑ
puccha, ‘rÈjÈ bhante MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto Bhagavato pÈde
sirasÈ vandati, appÈbÈdhaÑ appÈta~kaÑ lahuÔÔhÈnaÑ balaÑ phÈsuvihÈraÑ
pucchatÊ’ti. EvaÒca vadehi ‘rÈjÈ bhante MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto
VajjÊ abhiyÈtukÈmo, so evamÈha ahaÑ hime VajjÊ evaÑmahiddhike
evaÑmahÈnubhÈve ucchecchÈmi VajjÊ vinÈsessÈmi VajjÊ anayabyasanaÑ
ÈpÈdessÈmÊ’ti. YathÈ te BhagavÈ byÈkaroti, taÑ sÈdhukaÑ uggahetvÈ mama
ÈroceyyÈsi. Na hi TathÈgatÈ vitathaÑ bhaÓantÊ”ti.
VassakÈrabrÈhmaÓa
133. “EvaÑ bho”ti kho VassakÈro brÈhmaÓo MagadhamahÈmatto raÒÒo
MÈgadhassa AjÈtasattussa Vedehiputtassa paÔissutvÈ bhaddÈni bhaddÈni
yÈnÈni yojetvÈ bhaddaÑ bhaddaÑ yÈnaÑ abhiruhitvÈ bhaddehi bhaddehi
yÈnehi RÈjagahamhÈ niyyÈsi, yena Gijjhak|Ôo pabbato tena pÈyÈsi. YÈvatikÈ
yÈnassa bh|mi, yÈnena gantvÈ yÈnÈ paccorohitvÈ pattikova yena BhagavÈ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi,
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ
______________________________________________________________
1. UcchejjÈmi (SyÈ, I), ucchijjÈmi (Ka)
2. ŒpÈdessÈmi vajjÊti (sabbattha) AÑ 2. 409 passitabbaÑ.
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ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho VassakÈro brÈhmaÓo
MagadhamahÈmatto BhagavantaÑ etadavoca “rÈjÈ bho Gotama MÈgadho
AjÈtasattu Vedehiputto bhoto Gotamassa pÈde sirasÈ vandati, appÈbÈdhaÑ
appÈta~kaÑ lahuÔÔhÈnaÑ balaÑ phÈsuvihÈraÑ pucchati, rÈjÈ1 bho Gotama
MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto VajjÊ abhiyÈtukÈmo, so evamÈha ahaÑ
hime VajjÊ evaÑmahiddhike evaÑmahÈnubhÈve ucchecchÈmi VajjÊ
vinÈsessÈmi VajjÊ anayabyasanaÑ ÈpÈdessÈmÊ”ti.
RÈja aparihÈniyadhamma
134. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ Œnando Bhagavato piÔÔhito Ôhito
hoti BhagavantaÑ bÊjayamÈno2. Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ
Èmantesi “kinti te Œnanda sutaÑ, VajjÊ abhiÓhaÑ sannipÈtÈ
sannipÈtabahulÈ”ti. SutaÑ metaÑ bhante “VajjÊ abhiÓhaÑ sannipÈtÈ
sannipÈtabahulÈ”ti. YÈvakÊvaÒca Œnanda VajjÊ abhiÓhaÑ sannipÈtÈ
sannipÈtabahulÈ bhavissanti, vuddhiyeva Œnanda VajjÊnaÑ pÈÔika~khÈ, no
parihÈni. (1)
Kinti te Œnanda sutaÑ, VajjÊ samaggÈ sannipatanti, samaggÈ
vuÔÔhahanti, samaggÈ VajjikaraÓÊyÈni karontÊti. SutaÑ metaÑ bhante “VajjÊ
samaggÈ sannipatanti, samaggÈ vuÔÔhahanti, samaggÈ VajjikaraÓÊyÈni
karontÊ”ti. YÈvakÊvaÒca Œnanda VajjÊ samaggÈ sannipatissanti, samaggÈ
vuÔÔhahissanti, samaggÈ VajjikaraÓÊyÈni karissanti, vuddhiyeva Œnanda
VajjÊnaÑ pÈÔika~khÈ, no parihÈni. (2)
Kinti te Œnanda sutaÑ, VajjÊ apaÒÒattaÑ na paÒÒapenti, paÒÒattaÑ na
samucchindanti, yathÈpaÒÒatte porÈÓe Vajjidhamme samÈdÈya vattantÊti.
SutaÑ metaÑ bhante “VajjÊ apaÒÒattaÑ na paÒÒapenti, paÒÒattaÑ na
samucchindanti, yathÈpaÒÒatte porÈÓe Vajjidhamme samÈdÈya vattantÊ”ti.
YÈvakÊvaÒca Œnanda VajjÊ apaÒÒattaÑ na paÒÒapessanti, paÒÒattaÑ na
samucchindissanti, yathÈpaÒÒatte porÈÓe Vajjidhamme samÈdÈya vattissanti,
vuddhiyeva Œnanda VajjÊnaÑ pÈÔika~khÈ, no parihÈni. (3)
______________________________________________________________
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Kinti te Œnanda sutaÑ, VajjÊ ye te VajjÊnaÑ VajjimahallakÈ, te
sakkaronti garuÑ karonti1 mÈnenti p|jenti, tesaÒca sotabbaÑ maÒÒantÊti.
SutaÑ metaÑ bhante “VajjÊ ye te VajjÊnaÑ VajjimahallakÈ, te sakkaronti
garuÑ karonti mÈnenti p|jenti, tesaÒca sotabbaÑ maÒÒantÊ”ti. YÈvakÊvaÒca
Œnanda VajjÊ ye te VajjÊnaÑ VajjimahallakÈ, te sakkarissanti garuÑ
karissanti mÈnessanti p|jessanti, tesaÒca sotabbaÑ maÒÒissanti, vuddhiyeva
Œnanda VajjÊnaÑ pÈÔika~khÈ, no parihÈni. (4)
Kinti te Œnanda sutaÑ, VajjÊ yÈ tÈ kulitthiyo kulakumÈriyo, tÈ na
okkassa pasayha vÈsentÊti. SutaÑ metaÑ bhante “VajjÊ yÈ tÈ kulitthiyo
kulakumÈriyo, tÈ na okkassa pasayha vÈsentÊ”ti. YÈvakÊvaÒca Œnanda VajjÊ
yÈ tÈ kulitthiyo kulakumÈriyo, tÈ na okkassa pasayha vÈsessanti, vuddhiyeva
Œnanda VajjÊnaÑ pÈÔika~khÈ, no parihÈni. (5)
Kinti te Œnanda sutaÑ, VajjÊ yÈni tÈni VajjÊnaÑ VajjicetiyÈni
abbhantarÈni ceva bÈhirÈni ca, tÈni sakkaronti garuÑ karonti mÈnenti
p|jenti, tesaÒca dinnapubbaÑ katapubbaÑ dhammikaÑ baliÑ no
parihÈpentÊti. SutaÑ metaÑ bhante “VajjÊ yÈni tÈni VajjÊnaÑ VajjicetiyÈni
abbhantarÈni ceva bÈhirÈni ca, tÈni sakkaronti garuÑ karonti mÈnenti
p|jenti, tesaÒca dinnapubbaÑ katapubbaÑ dhammikaÑ baliÑ no
parihÈpentÊ”ti. YÈvakÊvaÒca Œnanda VajjÊ yÈni tÈni VajjÊnaÑ VajjicetiyÈni
abbhantarÈni ceva bÈhirÈni ca, tÈni sakkarissanti garuÑ karissanti
mÈnessanti p|jessanti, tesaÒca dinnapubbaÑ katapubbaÑ dhammikaÑ baliÑ
no parihÈpessanti, vuddhiyeva Œnanda VajjÊnaÑ pÈÔika~khÈ, no parihÈni.
(6)
Kinti te Œnanda sutaÑ, VajjÊnaÑ arahantesu dhammikÈ
rakkhÈvaraÓagutti susaÑvihitÈ “kinti anÈgatÈ ca arahanto VijitaÑ
ÈgaccheyyuÑ, ÈgatÈ ca arahanto Vijite phÈsu vihareyyun”ti. SutaÑ metaÑ
bhante “VajjÊnaÑ arahantesu dhammikÈ rakkhÈvaraÓagutti susaÑvihitÈ
‘kinti anÈgatÈ ca arahanto VijitaÑ ÈgaccheyyuÑ, ÈgatÈ ca arahanto Vijite
phÈsu vihareyyun’ti”. YÈvakÊvaÒca Œnanda VajjÊnaÑ arahantesu dhammikÈ
rakkhÈvaraÓagutti susaÑvihitÈ bhavissati. Kinti anÈgatÈ ca arahanto
______________________________________________________________
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vijitaÑ ÈgaccheyyuÑ, ÈgatÈ ca arahanto vijite phÈsu vihareyyunti,
vuddhiyeva Œnanda VajjÊnaÑ pÈÔika~khÈ, no parihÈnÊti. (7)
135. Atha kho BhagavÈ VassakÈraÑ brÈhmaÓaÑ MagadhamahÈmattaÑ
Èmantesi “ekamidÈhaÑ brÈhmaÓa samayaÑ VesÈliyaÑ viharÈmi SÈrandade1
cetiye. TatrÈhaÑ VajjÊnaÑ ime satta aparihÈniye dhamme desesiÑ.
YÈvakÊvaÒca brÈhmaÓa ime satta aparihÈniyÈ dhammÈ VajjÊsu Ôhassanti,
imesu ca sattasu aparihÈniyesu dhammesu VajjÊ sandississanti, vuddhiyeva
brÈhmaÓa VajjÊnaÑ pÈÔika~khÈ, no parihÈnÊ”ti.
EvaÑ vutte VassakÈro brÈhmaÓo MagadhamahÈmatto BhagavantaÑ
etadavoca “ekamekenapi bho Gotama aparihÈniyena dhammena
samannÈgatÈnaÑ VajjÊnaÑ vuddhiyeva pÈÔika~khÈ, no parihÈni. Ko pana
vÈdo sattahi aparihÈniyehi dhammehi. AkaraÓÊyÈva2 bho Gotama VajjÊ3
raÒÒÈ MÈgadhena AjÈtasattunÈ Vedehiputtena yadidaÑ yuddhassa aÒÒatra
upalÈpanÈya aÒÒatra mithubhedÈ. Handa ca dÈni mayaÑ bho Gotama
gacchÈma, bahukiccÈ mayaÑ bahukaraÓÊyÈ”ti. YassadÈni tvaÑ brÈhmaÓa
kÈlaÑ maÒÒasÊti. Atha kho VassakÈro brÈhmaÓo MagadhamahÈmatto
Bhagavato bhÈsitaÑ abhinanditvÈ anumoditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi.
Bhikkhu aparihÈniyadhamma
136. Atha kho BhagavÈ acirapakkante VassakÈre brÈhmaÓe
MagadhamahÈmatte ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi “gaccha tvaÑ Œnanda
yÈvatikÈ bhikkh| RÈjagahaÑ upanissÈya viharanti, te sabbe
upaÔÔhÈnasÈlÈyaÑ sannipÈtehÊ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ Œnando
Bhagavato paÔissutvÈ yÈvatikÈ bhikkh| RÈjagahaÑ upanissÈya viharanti, te
sabbe upaÔÔhÈnasÈlÈyaÑ sannipÈtetvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi. EkamantaÑ
Ôhito kho ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “sannipatito bhante
bhikkhusaÑgho, yassadÈni bhante BhagavÈ kÈlaÑ maÒÒatÊ”ti.
______________________________________________________________
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Atha kho BhagavÈ uÔÔhÈyÈsanÈ yena upaÔÔhÈnasÈlÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi, nisajja kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi
“satta vo bhikkhave aparihÈniye dhamme desessÈmi, taÑ suÓÈtha sÈdhukaÑ
manasikarotha bhÈsissÈmÊ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh| Bhagavato
paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca–
YÈvakÊvaÒca bhikkhave bhikkh| abhiÓhaÑ sannipÈtÈ sannipÈtabahulÈ
bhavissanti, vuddhiyeva bhikkhave bhikkh|naÑ pÈÔika~khÈ, no parihÈni. (1)
YÈvakÊvaÒca bhikkhave bhikkh| samaggÈ sannipatissanti, samaggÈ
vuÔÔhahissanti, samaggÈ saÑghakaraÓÊyÈni karissanti, vuddhiyeva bhikkhave
bhikkh|naÑ pÈÔika~khÈ, no parihÈni. (2)
YÈvakÊvaÒca bhikkhave bhikkh| apaÒÒattaÑ na paÒÒapessanti,
paÒÒattaÑ na samucchindissanti, yathÈpaÒÒattesu sikkhÈpadesu samÈdÈya
vattissanti, vuddhiyeva bhikkhave bhikkh|naÑ pÈÔika~khÈ, no parihÈni. (3)
YÈvakÊvaÒca bhikkhave bhikkh| ye te bhikkh| therÈ rattaÒÒ|
cirapabbajitÈ saÑghapitaro saÑghapariÓÈyakÈ, te sakkarissanti garuÑ
karissanti mÈnessanti p|jessanti, tesaÒca sotabbaÑ maÒÒissanti, vuddhiyeva
bhikkhave bhikkh|naÑ pÈÔika~khÈ, no parihÈni. (4)
YÈvakÊvaÒca bhikkhave bhikkh| uppannÈya taÓhÈya ponobbhavikÈya
na vasaÑ gacchissanti, vuddhiyeva bhikkhave bhikkh|naÑ pÈÔika~khÈ, no
parihÈni. (5)
YÈvakÊvaÒca bhikkhave bhikkh| ÈraÒÒakesu senÈsanesu sÈpekkhÈ
bhavissanti, vuddhiyeva bhikkhave bhikkh|naÑ pÈÔika~khÈ, no parihÈni. (6)
YÈvakÊvaÒca bhikkhave bhikkh| paccattaÒÒeva satiÑ upaÔÔhapessanti
“kinti anÈgatÈ ca pesalÈ sabrahmacÈrÊ ÈgaccheyyuÑ, ÈgatÈ ca pesalÈ
sabrahmacÈrÊ phÈsu1 vihareyyun”ti, vuddhiyeva bhikkhave bhikkh|naÑ
pÈÔika~khÈ, no parihÈni. (7)
YÈvakÊvaÒca bhikkhave ime satta aparihÈniyÈ dhammÈ bhikkh|su
Ôhassanti, imesu ca sattasu aparihÈniyesu dhammesu bhikkh| sandississanti,
vuddhiyeva bhikkhave bhikkh|naÑ pÈÔika~khÈ, no parihÈni.
______________________________________________________________
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137. Aparepi vo bhikkhave satta aparihÈniye dhamme desessÈmi, taÑ
suÓÈtha sÈdhukaÑ manasikarotha bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho te
bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca–
YÈvakÊvaÒca bhikkhave bhikkh| na kammÈrÈmÈ bhavissanti na
kammaratÈ na kammÈrÈmatamanuyuttÈ, vuddhiyeva bhikkhave bhikkh|naÑ
pÈÔika~khÈ, no parihÈni. (1)
YÈvakÊvaÒca bhikkhave bhikkh| na bhassÈrÈmÈ bhavissanti na
bhassaratÈ na bhassÈrÈmatamanuyuttÈ, vuddhiyeva bhikkhave bhikkh|naÑ
pÈÔika~khÈ, no parihÈni. (2)
YÈvakÊvaÒca bhikkhave bhikkh| na niddÈrÈmÈ bhavissanti na niddÈratÈ
na niddÈrÈmatamanuyuttÈ, vuddhiyeva bhikkhave bhikkh|naÑ pÈÔika~khÈ,
no parihÈni. (3)
YÈvakÊvaÒca bhikkhave bhikkh| na sa~gaÓikÈrÈmÈ bhavissanti na
sa~gaÓikaratÈ na sa~gaÓikÈrÈmatamanuyuttÈ, vuddhiyeva bhikkhave
bhikkh|naÑ pÈÔika~khÈ, no parihÈni. (4)
YÈvakÊvaÒca bhikkhave bhikkh| na pÈpicchÈ bhavissanti na pÈpikÈnaÑ
icchÈnaÑ vasaÑ gatÈ, vuddhiyeva bhikkhave bhikkh|naÑ pÈÔika~khÈ, no
parihÈni. (5)
YÈvakÊvaÒca bhikkhave bhikkh| na pÈpamittÈ bhavissanti na
pÈpasahÈyÈ na pÈpasampava~kÈ, vuddhiyeva bhikkhave bhikkh|naÑ
pÈÔika~khÈ, no parihÈni. (6)
YÈvakÊvaÒca bhikkhave bhikkh| na oramattakena visesÈdhigamena
antarÈvosÈnaÑ Èpajjissanti, vuddhiyeva bhikkhave bhikkh|naÑ pÈÔika~khÈ,
no parihÈni. (7)
YÈvakÊvaÒca bhikkhave ime satta aparihÈniyÈ dhammÈ bhikkh|su
Ôhassanti, imesu ca sattasu aparihÈniyesu dhammesu bhikkh| sandississanti,
vuddhiyeva bhikkhave bhikkh|naÑ pÈÔika~khÈ, no parihÈni.
138. Aparepi vo bhikkhave satta aparihÈniye dhamme desessÈmi -pa-.
YÈvakÊvaÒca bhikkhave bhikkh| saddhÈ bhavissanti -pa- hirimanÈ
bhavissanti. OttappÊ bhavissanti. BahussutÈ bhavissanti. ŒraddhavÊriyÈ
bhavissanti.
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UpaÔÔhitassatÊ bhavissanti. PaÒÒavanto bhavissanti, vuddhiyeva bhikkhave
bhikkh|naÑ pÈÔika~khÈ, no parihÈni. YÈvakÊvaÒca bhikkhave ime satta
aparihÈniyÈ dhammÈ bhikkh|su Ôhassanti, imesu ca sattasu aparihÈniyesu
dhammesu bhikkh| sandississanti, vuddhiyeva bhikkhave bhikkh|naÑ
pÈÔika~khÈ, no parihÈni.
139. Aparepi vo bhikkhave satta aparihÈniye dhamme desessÈmi, taÑ
suÓÈtha sÈdhukaÑ manasikarotha bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho te
bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca–
YÈvakÊvaÒca bhikkhave bhikkh| satisambojjha~gaÑ bhÈvessanti -padhammavicayasambojjha~gaÑ bhÈvessanti. VÊriyasambojjha~gaÑ
bhÈvessanti. PÊtisambojjha~gaÑ bhÈvessanti. Passaddhisambojjha~gaÑ
bhÈvessanti. SamÈdhisambojjha~gaÑ bhÈvessanti. UpekkhÈsambojjha~gaÑ
bhÈvessanti, vuddhiyeva bhikkhave bhikkh|naÑ pÈÔika~khÈ, no parihÈni.
YÈvakÊvaÒca bhikkhave ime satta aparihÈniyÈ dhammÈ bhikkh|su
Ôhassanti, imesu ca sattasu aparihÈniyesu dhammesu bhikkh| sandississanti,
vuddhiyeva bhikkhave bhikkh|naÑ pÈÔika~khÈ, no parihÈni.
140. Aparepi vo bhikkhave satta aparihÈniye dhamme desessÈmi, taÑ
suÓÈtha sÈdhukaÑ manasikarotha bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho te
bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca–
YÈvakÊvaÒca bhikkhave bhikkh| aniccasaÒÒaÑ bhÈvessanti -paanattasaÒÒaÑ bhÈvessanti. AsubhasaÒÒaÑ bhÈvessanti. ŒdÊnavasaÒÒaÑ
bhÈvessanti. PahÈnasaÒÒaÑ bhÈvessanti. VirÈgasaÒÒaÑ bhÈvessanti.
NirodhasaÒÒaÑ bhÈvessanti, vuddhiyeva bhikkhave bhikkh|naÑ
pÈÔika~khÈ, no parihÈni.
YÈvakÊvaÒca bhikkhave ime satta aparihÈniyÈ dhammÈ bhikkh|su
Ôhassanti, imesu ca sattasu aparihÈniyesu dhammesu bhikkh| sandississanti,
vuddhiyeva bhikkhave bhikkh|naÑ pÈÔika~khÈ, no parihÈni.
141. Cha vo bhikkhave aparihÈniye dhamme desessÈmi, taÑ suÓÈtha
sÈdhukaÑ manasikarotha bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh|
Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca–
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YÈvakÊvaÒca bhikkhave bhikkh| mettaÑ kÈyakammaÑ
paccupaÔÔhÈpessanti sabrahmacÈrÊsu Èvi ceva raho ca, vuddhiyeva
bhikkhave bhikkh|naÑ pÈÔika~khÈ, no parihÈni. (1)
YÈvakÊvaÒca bhikkhave bhikkh| mettaÑ vacÊkammaÑ
paccupaÔÔhÈpessanti -pa- mettaÑ manokammaÑ paccupaÔÔhÈpessanti
sabrahmacÈrÊsu Èvi ceva raho ca, vuddhiyeva bhikkhave bhikkh|naÑ
pÈÔika~khÈ, no parihÈni. (2-3)
YÈvakÊvaÒca bhikkhave bhikkh| ye te lÈbhÈ dhammikÈ dhammaladdhÈ
antamaso pattapariyÈpannamattampi, tathÈr|pehi lÈbhehi
appaÔivibhattabhogÊ bhavissanti sÊlavantehi sabrahmacÈrÊhi sÈdhÈraÓabhogÊ,
vuddhiyeva bhikkhave bhikkh|naÑ pÈÔika~khÈ, no parihÈni. (4)
YÈvakÊvaÒca bhikkhave bhikkh| yÈni tÈni sÊlÈni akhaÓÉÈni acchiddÈni
asabalÈni akammÈsÈni bhujissÈni viÒÒ|pasatthÈni1 aparÈmaÔÔhÈni
samÈdhisaÑvattanikÈni, tathÈr|pesu sÊlesu sÊlasÈmaÒÒagatÈ viharissanti
sabrahmacÈrÊhi Èvi ceva raho ca, vuddhiyeva bhikkhave bhikkh|naÑ
pÈÔika~khÈ, no parihÈni. (5)
YÈvakÊvaÒca bhikkhave bhikkh| yÈyaÑ diÔÔhi ariyÈ niyyÈnikÈ niyyÈti
takkarassa sammÈ dukkhakkhayÈya, tathÈr|pÈya diÔÔhiyÈ diÔÔhisÈmaÒÒagatÈ
viharissanti sabrahmacÈrÊhi Èvi ceva raho ca, vuddhiyeva bhikkhave
bhikkh|naÑ pÈÔika~khÈ, no parihÈni. (6)
YÈvakÊvaÒca bhikkhave ime cha aparihÈniyÈ dhammÈ bhikkh|su
Ôhassanti, imesu ca chasu aparihÈniyesu dhammesu bhikkh| sandississanti,
vuddhiyeva bhikkhave bhikkh|naÑ pÈÔika~khÈ, no parihÈnÊti.
142. Tatra sudaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharanto Gijjhak|Ôe pabbate
etadeva bahulaÑ bhikkh|naÑ dhammiÑ kathaÑ karoti “iti sÊlaÑ iti samÈdhi
iti paÒÒÈ. SÊlaparibhÈvito samÈdhi mahapphalo hoti mahÈnisaÑso.
SamÈdhiparibhÈvitÈ paÒÒÈ mahapphalÈ hoti mahÈnisaÑsÈ.
PaÒÒÈparibhÈvitaÑ cittaÑ sammadeva Èsavehi vimuccati. SeyyathidaÑ,
kÈmÈsavÈ bhavÈsavÈ avijjÈsavÈ”ti.
______________________________________________________________
1. ViÒÒuppasatthÈni (SÊ)
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143. Atha kho BhagavÈ RÈjagahe yathÈbhirantaÑ viharitvÈ ÈyasmantaÑ
ŒnandaÑ Èmantesi “ÈyÈmÈnanda yena AmbalaÔÔhikÈ
tenupasa~kamissÈmÈ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ Œnando Bhagavato
paccassosi. Atha kho BhagavÈ mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ yena
AmbalaÔÔhikÈ tadavasari, tatra sudaÑ BhagavÈ AmbalaÔÔhikÈyaÑ viharati
rÈjÈgÈrake. TatrÈpi sudaÑ BhagavÈ AmbalaÔÔhikÈyaÑ viharanto rÈjÈgÈrake
etadeva bahulaÑ bhikkh|naÑ dhammiÑ kathaÑ karoti “iti sÊlaÑ iti samÈdhi
iti paÒÒÈ. SÊlaparibhÈvito samÈdhi mahapphalo hoti mahÈnisaÑso.
SamÈdhiparibhÈvitÈ paÒÒÈ mahapphalÈ hoti mahÈnisaÑsÈ.
PaÒÒÈparibhÈvitaÑ cittaÑ sammadeva Èsavehi vimuccati. SeyyathidaÑ,
kÈmÈsavÈ bhavÈsavÈ avijjÈsavÈ”ti.
144. Atha kho BhagavÈ AmbalaÔÔhikÈyaÑ yathÈbhirantaÑ viharitvÈ
ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi “ÈyÈmÈnanda yena NÈÄandÈ
tenupasa~kamissÈmÈ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ Œnando Bhagavato
paccassosi. Atha kho BhagavÈ mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ yena
NÈÄandÈ tadavasari, tatra sudaÑ BhagavÈ NÈÄandÈyaÑ viharati
PÈvÈrikambavane.
SÈriputtasÊhanÈda
145. Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto yena BhagavÈ tenupasa~kami
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinno kho ÈyasmÈ SÈriputto BhagavantaÑ etadavoca “evaÑpasanno ahaÑ
bhante Bhagavati, na cÈhu na ca bhavissati na cetarahi vijjati aÒÒo samaÓo
vÈ brÈhmaÓo vÈ BhagavatÈ bhiyyobhiÒÒataro yadidaÑ sambodhiyan”ti.
UÄÈrÈ kho te ayaÑ SÈriputta ÈsabhÊ vÈcÈ1 bhÈsitÈ, ekaÑso gahito, sÊhanÈdo
nadito “evaÑpasanno ahaÑ bhante Bhagavati, na cÈhu na ca bhavissati na
cetarahi vijjati aÒÒo samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ BhagavatÈ bhiyyobhiÒÒataro
yadidaÑ sambodhiyan”ti.
______________________________________________________________
1. ŒsabhivÈcÈ (SyÈ)

70

MahÈvaggapÈÄi

KiÑ te1 SÈriputta ye te ahesuÑ atÊtamaddhÈnaÑ Arahanto
SammÈsambuddhÈ, sabbete Bhagavanto cetasÈ ceto paricca viditÈ “evaÑsÊlÈ
te Bhagavanto ahesuÑ itipi, evaÑdhammÈ evaÑpaÒÒÈ evaÑvihÈrÊ
evaÑvimuttÈ te Bhagavanto ahesuÑ itipÊ”ti. No hetaÑ bhante.
KiÑ pana te2 SÈriputta ye te bhavissanti anÈgatamaddhÈnaÑ Arahanto
SammÈsambuddhÈ, sabbete Bhagavanto cetasÈ ceto paricca viditÈ “evaÑsÊlÈ
te Bhagavanto bhavissanti itipi, evaÑdhammÈ evaÑpaÒÒÈ evaÑvihÈrÊ
evaÑvimuttÈ te Bhagavanto bhavissanti itipÊ”ti. No hetaÑ bhante.
KiÑ pana te SÈriputta ahaÑ etarahi ArahaÑ SammÈsambuddho cetasÈ
ceto paricca vidito “evaÑsÊlo BhagavÈ itipi, evaÑdhammo evaÑpaÒÒo
evaÑvihÈrÊ evaÑvimutto BhagavÈ itipÊ”ti. No hetaÑ bhante.
Ettha ca hi te SÈriputta atÊtÈnÈgatapaccuppannesu Arahantesu
SammÈsambuddhesu cetopariyaÒÈÓaÑ3 natthi. Atha kiÒcarahi te ayaÑ
SÈriputta uÄÈrÈ ÈsabhÊ vÈcÈ bhÈsitÈ, ekaÑso gahito sÊhanÈdo nadito
“evaÑpasanno ahaÑ bhante Bhagavati, na cÈhu na ca bhavissati na cetarahi
vijjati aÒÒo samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ BhagavatÈ bhiyyobhiÒÒataro yadidaÑ
sambodhiyan”ti.
146. Na kho me bhante atÊtÈnÈgatapaccuppannesu Arahantesu
SammÈsambuddhesu cetopariyaÒÈÓaÑ atthi, api ca me dhammanvayo
vidito. SeyyathÈpi bhante raÒÒo paccantimaÑ nagaraÑ daÄhuddhÈpaÑ
daÄhapÈkÈratoraÓaÑ ekadvÈraÑ, tatrassa doveriko paÓÉito viyatto medhÈvÊ
aÒÒÈtÈnaÑ nivÈretÈ ÒÈtÈnaÑ pavesetÈ, so tassa nagarassa samantÈ
anupariyÈyapathaÑ4 anukkamamÈno na passeyya pÈkÈrasandhiÑ vÈ
pÈkÈravivaraÑ vÈ antamaso biÄÈranikkhamanamattampi. Tassa evamassa5
“ye kho keci oÄÈrikÈ pÈÓÈ imaÑ nagaraÑ pavisanti vÈ nikkhamanti vÈ,
sabbete iminÈva dvÈrena pavisanti vÈ nikkhamanti vÈ”ti. Evameva kho me
bhante dhammanvayo vidito. Ye te bhante ahesuÑ atÊtamaddhÈnaÑ
Arahanto
______________________________________________________________
1. KiÑnu (SyÈ, I, Ka)
2. KiÑ pana (SyÈ, I, Ka)
3. CetopariÒÒÈyaÒÈÓaÑ (SyÈ), cetasÈ cetopariyÈyaÒÈÓaÑ (Ka)
4. AnucariyÈyapathaÑ (SyÈ)
5. Na passeyya tassa evamassa (SyÈ)
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SammÈsambuddhÈ, sabbete Bhagavanto paÒca nÊvaraÓe pahÈya cetaso
upakkilese paÒÒÈya dubbalÊkaraÓe cat|su satipaÔÔhÈnesu supatiÔÔhitacittÈ
satta bojjha~ge yathÈbh|taÑ bhÈvetvÈ anuttaraÑ sammÈsambodhiÑ
abhisambujjhiÑsu. Yepi te bhante bhavissanti anÈgatamaddhÈnaÑ Arahanto
SammÈsambuddhÈ, sabbete Bhagavanto paÒca nÊvaraÓe pahÈya cetaso
upakkilese paÒÒÈya dubbalÊkaraÓe cat|su satipaÔÔhÈnesu supatiÔÔhitacittÈ
satta bojjha~ge yathÈbh|taÑ bhÈvetvÈ anuttaraÑ sammÈsambodhiÑ
abhisambujjhissanti. BhagavÈpi bhante etarahi ArahaÑ SammÈsambuddho
paÒca nÊvaraÓe pahÈya cetaso upakkilese paÒÒÈya dubbalÊkaraÓe cat|su
satipaÔÔhÈnesu supatiÔÔhitacitto satta bojjha~ge yathÈbh|taÑ bhÈvetvÈ
anuttaraÑ sammÈsambodhiÑ abhisambuddho”ti.
147. Tatrapi sudaÑ BhagavÈ NÈÄandÈyaÑ viharanto PÈvÈrikambavane
etadeva bahulaÑ bhikkh|naÑ dhammiÑ kathaÑ karoti “iti sÊlaÑ iti samÈdhi
iti paÒÒÈ. SÊlaparibhÈvito samÈdhi mahapphalo hoti mahÈnisaÑso.
SamÈdhiparibhÈvitÈ paÒÒÈ mahapphalÈ hoti mahÈnisaÑsÈ.
PaÒÒÈparibhÈvitaÑ cittaÑ sammadeva Èsavehi vimuccati. SeyyathidaÑ,
kÈmÈsavÈ bhavÈsavÈ avijjÈsavÈ”ti.
DussÊla ÈdÊnava
148. Atha kho BhagavÈ NÈÄandÈyaÑ yathÈbhirantaÑ viharitvÈ
ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi “ÈyÈmÈnanda yena PÈÔaligÈmo
tenupasa~kamissÈmÈ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ Œnando Bhagavato
paccassosi. Atha kho BhagavÈ mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ yena
PÈÔaligÈmo tadavasari. AssosuÑ kho PÈÔaligÈmikÈ upÈsakÈ “BhagavÈ kira
PÈÔaligÈmaÑ anuppatto”ti. Atha kho PÈÔaligÈmikÈ upÈsakÈ yena BhagavÈ
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ
nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho PÈÔaligÈmikÈ upÈsakÈ BhagavantaÑ
etadavocuÑ “adhivÈsetu no bhante BhagavÈ ŒvasathÈgÈran”ti. AdhivÈsesi
BhagavÈ tuÓhÊbhÈvena. Atha kho PÈÔaligÈmikÈ upÈsakÈ Bhagavato
adhivÈsanaÑ viditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ
katvÈ yena ÈvasathÈgÈraÑ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ
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sabbasanthariÑ1 ÈvasathÈgÈraÑ santharitvÈ ÈsanÈni paÒÒÈpetvÈ
udakamaÓikaÑ patiÔÔhÈpetvÈ telapadÊpaÑ ÈropetvÈ yena BhagavÈ
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ
aÔÔhaÑsu, ekamantaÑ ÔhitÈ kho PÈÔaligÈmikÈ upÈsakÈ BhagavantaÑ
etadavocuÑ “sabbasantharisanthataÑ2 bhante ÈvasathÈgÈraÑ, ÈsanÈni
paÒÒattÈni, udakamaÓiko patiÔÔhÈpito, telapadÊpo Èropito, yassadÈni bhante
BhagavÈ kÈlaÑ maÒÒatÊ”ti. Atha kho BhagavÈ sÈyanhasamayaÑ3 nivÈsetvÈ
pattacÊvaramÈdÈya saddhiÑ bhikkhusaÑghena yena ÈvasathÈgÈraÑ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ pÈde pakkhÈletvÈ ÈvasathÈgÈraÑ pavisitvÈ
majjhimaÑ thambhaÑ nissÈya puratthÈbhimukho4 nisÊdi. BhikkhusaÑghopi
kho pÈde pakkhÈletvÈ ÈvasathÈgÈraÑ pavisitvÈ pacchimaÑ bhittiÑ nissÈya
puratthÈbhimukho nisÊdi Bhagavantameva purakkhatvÈ. PÈÔaligÈmikÈpi kho
upÈsakÈ pÈde pakkhÈletvÈ ÈvasathÈgÈraÑ pavisitvÈ puratthimaÑ bhittiÑ
nissÈya pacchimÈbhimukhÈ nisÊdiÑsu Bhagavantameva purakkhatvÈ.
149. Atha kho BhagavÈ PÈÔaligÈmike upÈsake Èmantesi–paÒcime
gahapatayo ÈdÊnavÈ dussÊlassa sÊlavipattiyÈ. Katame paÒca. Idha gahapatayo
dussÊlo sÊlavipanno pamÈdÈdhikaraÓaÑ mahatiÑ bhogajÈniÑ nigacchati,
ayaÑ paÔhamo ÈdÊnavo dussÊlassa sÊlavipattiyÈ.
Puna caparaÑ gahapatayo dussÊlassa sÊlavipannassa pÈpako kittisaddo
abbhuggacchati, ayaÑ dutiyo ÈdÊnavo dussÊlassa sÊlavipattiyÈ.
Puna caparaÑ gahapatayo dussÊlo sÊlavipanno yaÒÒadeva parisaÑ
upasa~kamati yadi khattiyaparisaÑ yadi brÈhmaÓaparisaÑ yadi
gahapatiparisaÑ yadi samaÓaparisaÑ, avisÈrado upasa~kamati ma~kubh|to,
ayaÑ tatiyo ÈdÊnavo dussÊlassa sÊlavipattiyÈ.
Puna caparaÑ gahapatayo dussÊlo sÊlavipanno samm|Äho kÈlaÑ karoti,
ayaÑ catuttho ÈdÊnavo dussÊlassa sÊlavipattiyÈ.
______________________________________________________________
1. SabbasantharitaÑ santhataÑ (SyÈ), sabbasanthariÑ santhataÑ (Ka)
2. SabbasanthariÑ santhataÑ (SÊ, SyÈ, I, Ka)
3. IdaÑ padaÑ VinayamahÈvagge na dissati.
4. PuratthimÈbhimukho (Ka)

3. MahÈparinibbÈnasutta

73

Puna caparaÑ gahapatayo dussÊlo sÊlavipanno kÈyassa bhedÈ paraÑ
maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati, ayaÑ paÒcamo
ÈdÊnavo dussÊlassa sÊlavipattiyÈ. Ime kho gahapatayo paÒca ÈdÊnavÈ
dussÊlassa sÊlavipattiyÈ.
SÊlavanta ÈnisaÑsa
150. PaÒcime gahapatayo ÈnisaÑsÈ sÊlavato sÊlasampadÈya. Katame
paÒca. Idha gahapatayo sÊlavÈ sÊlasampanno appamÈdÈdhikaraÓaÑ
mahantaÑ bhogakkhandhaÑ adhigacchati, ayaÑ paÔhamo ÈnisaÑso sÊlavato
sÊlasampadÈya.
Puna caparaÑ gahapatayo sÊlavato sÊlasampannassa kalyÈÓo kittisaddo
abbhuggacchati, ayaÑ dutiyo ÈnisaÑso sÊlavato sÊlasampadÈya.
Puna caparaÑ gahapatayo sÊlavÈ sÊlasampanno yaÒÒadeva parisaÑ
upasa~kamati yadi khattiyaparisaÑ yadi brÈhmaÓaparisaÑ yadi
gahapatiparisaÑ yadi samaÓaparisaÑ, visÈrado upasa~kamati ama~kubh|to,
ayaÑ tatiyo ÈnisaÑso sÊlavato sÊlasampadÈya.
Puna caparaÑ gahapatayo sÊlavÈ sÊlasampanno asamm|Äho kÈlaÑ
karoti, ayaÑ catuttho ÈnisaÑso sÊlavato sÊlasampadÈya.
Puna caparaÑ gahapatayo sÊlavÈ sÊlasampanno kÈyassa bhedÈ paraÑ
maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati, ayaÑ paÒcamo ÈnisaÑso sÊlavato
sÊlasampadÈya. Ime kho gahapatayo paÒca ÈnisaÑsÈ sÊlavato
sÊlasampadÈyÈ”ti.
151. Atha kho BhagavÈ PÈÔaligÈmike upÈsake bahudeva rattiÑ
dhammiyÈ kathÈya sandassetvÈ samÈdapetvÈ samuttejetvÈ sampahaÑsetvÈ
uyyojesi “abhikkantÈ kho gahapatayo ratti, yassadÈni tumhe kÈlaÑ
maÒÒathÈ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho pÈÔaligÈmikÈ upÈsakÈ Bhagavato
paÔissutvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ
pakkamiÑsu. Atha kho BhagavÈ acirapakkantesu PÈÔaligÈmikesu upÈsakesu
suÒÒÈgÈraÑ pÈvisi.
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152. Tena kho pana samayena SunidhavassakÈrÈ1 MagadhamahÈmattÈ
PÈÔaligÈme nagaraÑ mÈpenti VajjÊnaÑ paÔibÈhÈya. Tena samayena
sambahulÈ devatÈyo sahasseva2 PÈÔaligÈme vatth|ni pariggaÓhanti. YasmiÑ
padese mahesakkhÈ devatÈ vatth|ni pariggaÓhanti, mahesakkhÈnaÑ tattha
raÒÒaÑ rÈjamahÈmattÈnaÑ cittÈni namanti nivesanÈni mÈpetuÑ. YasmiÑ
padese majjhimÈ devatÈ vatth|ni pariggaÓhanti, majjhimÈnaÑ tattha raÒÒaÑ
rÈjamahÈmattÈnaÑ cittÈni namanti nivesanÈni mÈpetuÑ. YasmiÑ padese
nÊcÈ devatÈ vatth|ni pariggaÓhanti, nÊcÈnaÑ tattha raÒÒaÑ
rÈjamahÈmattÈnaÑ cittÈni namanti nivesanÈni mÈpetuÑ. AddasÈ kho
BhagavÈ dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena tÈ devatÈyo
sahasseva PÈÔaligÈme vatth|ni pariggaÓhantiyo. Atha kho BhagavÈ rattiyÈ
pacc|sasamayaÑ paccuÔÔhÈya ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi “ke nu kho3
Œnanda PÈÔaligÈme nagaraÑ mÈpentÊ”ti4. SunidhavassakÈrÈ bhante
MagadhamahÈmattÈ PÈÔaligÈme nagaraÑ mÈpenti VajjÊnaÑ paÔibÈhÈyÈti.
SeyyathÈpi Œnanda devehi TÈvatiÑsehi saddhiÑ mantetvÈ, evameva kho
Œnanda SunidhavassakÈrÈ MagadhamahÈmattÈ PÈÔaligÈme nagaraÑ mÈpenti
VajjÊnaÑ paÔibÈhÈya. IdhÈhaÑ Œnanda addasaÑ dibbena cakkhunÈ
visuddhena atikkantamÈnusakena sambahulÈ devatÈyo sahasseva PÈÔaligÈme
vatth|ni pariggaÓhantiyo. YasmiÑ Œnanda padese mahesakkhÈ devatÈ
vatth|ni pariggaÓhanti, mahesakkhÈnaÑ tattha raÒÒaÑ rÈjamahÈmattÈnaÑ
cittÈni namanti nivesanÈni mÈpetuÑ. YasmiÑ padese majjhimÈ devatÈ
vatth|ni pariggaÓhanti, majjhimÈnaÑ tattha raÒÒaÑ rÈjamahÈmattÈnaÑ
cittÈni namanti nivesanÈni mÈpetuÑ. YasmiÑ padese nÊcÈ devatÈ vatth|ni
pariggaÓhanti, nÊcÈnaÑ tattha raÒÒaÑ rÈjamahÈmattÈnaÑ cittÈni namanti
nivesanÈni mÈpetuÑ. YÈvatÈ Œnanda ariyaÑ ÈyatanaÑ yÈvatÈ vaÓippatho
idaÑ agganagaraÑ bhavissati PÈÔaliputtaÑ puÔabhedanaÑ. PÈÔaliputtassa
kho Œnanda tayo antarÈyÈ bhavissanti aggito vÈ udakato vÈ mithubhedÈ
vÈ”ti.
______________________________________________________________
1. SunÊdhavassakÈrÈ (SyÈ, Ka)
2. Sahassasseva (SÊ, I, Ka), sahassaseva (®ÊkÈyaÑ pÈÔhantaraÑ),
sahassasahasseva
(UdÈnaÔÔhakathÈ)
3. Ko nu kho (SÊ, SyÈ, I, Ka)
4. MÈpetÊti (SÊ, SyÈ, I, Ka)
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153. Atha kho SunidhavassakÈrÈ MagadhamahÈmattÈ yena BhagavÈ
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodiÑsu,
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ aÔÔhaÑsu,
ekamantaÑ ÔhitÈ kho SunidhavassakÈrÈ MagadhamahÈmattÈ BhagavantaÑ
etadavocuÑ “adhivÈsetu no bhavaÑ Gotamo ajjatanÈya bhattaÑ saddhiÑ
bhikkhusaÑghenÈ”ti. AdhivÈsesi BhagavÈ tuÓhÊbhÈvena. Atha kho
SunidhavassakÈrÈ MagadhamahÈmattÈ Bhagavato adhivÈsanaÑ viditvÈ yena
sako Èvasatho tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ sake Èvasathe paÓÊtaÑ
khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÑ paÔiyÈdÈpetvÈ Bhagavato kÈlaÑ ÈrocÈpesuÑ “kÈlo
bho Gotama niÔÔhitaÑ bhattan”ti.
Atha kho BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya
saddhiÑ bhikkhusaÑghena yena SunidhavassakÈrÈnaÑ
MagadhamahÈmattÈnaÑ Èvasatho tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte
Èsane nisÊdi. Atha kho SunidhavassakÈrÈ MagadhamahÈmattÈ
BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ paÓÊtena khÈdanÊyena bhojanÊyena
sahatthÈ santappesuÑ sampavÈresuÑ. Atha kho SunidhavassakÈrÈ
MagadhamahÈmattÈ BhagavantaÑ bhuttÈviÑ onÊtapattapÈÓiÑ aÒÒataraÑ
nÊcaÑ ÈsanaÑ gahetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinne kho
SunidhavassakÈre MagadhamahÈmatte BhagavÈ imÈhi gÈthÈhi anumodi–
“YasmiÑ padese kappeti, vÈsaÑ paÓÉitajÈtiyo.
SÊlavantettha bhojetvÈ, saÒÒate brahmacÈrayo1.
YÈ tattha devatÈ ÈsuÑ, tÈsaÑ dakkhiÓamÈdise.
TÈ p|jitÈ p|jayanti2, mÈnitÈ mÈnayanti naÑ.
Tato naÑ anukampanti, mÈtÈ puttaÑva orasaÑ.
DevatÈnukampito poso, sadÈ bhadrÈni passatÊ”ti.
Atha kho BhagavÈ SunidhavassakÈre MagadhamahÈmatte imÈhi gÈthÈhi
anumoditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi.
______________________________________________________________
1. BrahmacÈrino (SyÈ)

2. P|jitÈ p|jayanti naÑ (Ka)
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154. Tena kho pana samayena SunidhavassakÈrÈ MagadhamahÈmattÈ
BhagavantaÑ piÔÔhito piÔÔhito anubandhÈ honti “yenajja samaÓo Gotamo
dvÈrena nikkhamissati, taÑ GotamadvÈraÑ nÈma bhavissati. Yena titthena
Ga~gaÑ nadiÑ tarissati, taÑ GotamatitthaÑ nÈma bhavissatÊ”ti. Atha kho
BhagavÈ yena dvÈrena nikkhami, taÑ GotamadvÈraÑ nÈma ahosi. Atha kho
BhagavÈ yena Ga~gÈ nadÊ tenupasa~kami. Tena kho pana samayena Ga~gÈ
nadÊ p|rÈ hoti samatittikÈ kÈkapeyyÈ. Appekacce manussÈ nÈvaÑ
pariyesanti, appekacce uÄumpaÑ pariyesanti, appekacce kullaÑ bandhanti
apÈrÈ1 pÈraÑ gantukÈmÈ. Atha kho BhagavÈ seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso
samiÒjitaÑ vÈ bÈhaÑ pasÈreyya, pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya, evameva
Ga~gÈya nadiyÈ orimatÊre antarahito pÈrimatÊre paccuÔÔhÈsi saddhiÑ
bhikkhusaÑghena. AddasÈ kho BhagavÈ te manusse appekacce nÈvaÑ
pariyesante appekacce uÄumpaÑ pariyesante appekacce kullaÑ bandhante
apÈrÈ pÈraÑ gantukÈme. Atha kho BhagavÈ etamatthaÑ viditvÈ tÈyaÑ
velÈyaÑ imaÑ udÈnaÑ udÈnesi–
“Ye taranti aÓÓavaÑ saraÑ, setuÑ katvÈna visajja pallalÈni.
KullaÑ hi jano bandhati2, tiÓÓÈ3 medhÈvino janÈ”ti.
PaÔhamabhÈÓavÈro.
_____
AriyasaccakathÈ
155. Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi “ÈyÈmÈnanda,
yena KoÔigÈmo tenupasa~kamissÈmÈ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ
Œnando Bhagavato paccassosi. Atha kho BhagavÈ mahatÈ bhikkhusaÑghena
saddhiÑ yena KoÔigÈmo tadavasari, tatra sudaÑ BhagavÈ KoÔigÈme viharati.
Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi–
______________________________________________________________
1. PÈrÈ (SÊ, SyÈ, Ka), orÈ (Vi-MahÈvagga)
2. KullaÑ jano ca bandhati (SyÈ), kullaÑ hi jano pabandhahi (SÊ, I, Ka)
3. NitiÓÓÈ, na tiÓÓÈ (Ka)
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“CatunnaÑ bhikkhave ariyasaccÈnaÑ ananubodhÈ appaÔivedhÈ
evamidaÑ dÊghamaddhÈnaÑ sandhÈvitaÑ saÑsaritaÑ mamaÒceva
tumhÈkaÒca. KatamesaÑ catunnaÑ. Dukkhassa bhikkhave ariyasaccassa
ananubodhÈ appaÔivedhÈ evamidaÑ dÊghamaddhÈnaÑ sandhÈvitaÑ
saÑsaritaÑ mamaÒceva tumhÈkaÒca, dukkhasamudayassa bhikkhave
ariyasaccassa ananubodhÈ appaÔivedhÈ evamidaÑ dÊghamaddhÈnaÑ
sandhÈvitaÑ saÑsaritaÑ mamaÒceva tumhÈkaÒca, dukkhanirodhassa
bhikkhave ariyasaccassa ananubodhÈ appaÔivedhÈ evamidaÑ
dÊghamaddhÈnaÑ sandhÈvitaÑ saÑsaritaÑ mamaÒceva tumhÈkaÒca,
dukkhanirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya bhikkhave ariyasaccassa ananubodhÈ
appaÔivedhÈ evamidaÑ dÊghamaddhÈnaÑ sandhÈvitaÑ saÑsaritaÑ
mamaÒceva tumhÈkaÒca. TayidaÑ bhikkhave dukkhaÑ ariyasaccaÑ
anubuddhaÑ paÔividdhaÑ, dukkhasamudayaÑ1 ariyasaccaÑ anubuddhaÑ
paÔividdhaÑ, dukkhanirodhaÑ2 ariyasaccaÑ anubuddhaÑ paÔividdhaÑ,
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ ariyasaccaÑ anubuddhaÑ paÔividdhaÑ,
ucchinnÈ bhavataÓhÈ, khÊÓÈ bhavanetti, natthidÈni punabbhavo”ti,
idamavoca BhagavÈ, idaÑ vatvÈna Sugato athÈparaÑ etadavoca SatthÈ–
“CatunnaÑ ariyasaccÈnaÑ, yathÈbh|taÑ adassanÈ.
SaÑsitaÑ dÊghamaddhÈnaÑ, tÈsu tÈsveva jÈtisu.
TÈni etÈni diÔÔhÈni, bhavanetti sam|hatÈ.
UcchinnaÑ m|laÑ dukkhassa, natthidÈni punabbhavo”ti.
Tatrapi sudaÑ BhagavÈ KoÔigÈme viharanto etadeva bahulaÑ
bhikkh|naÑ dhammiÑ kathaÑ karoti “iti sÊlaÑ iti samÈdhi iti paÒÒÈ.
SÊlaparibhÈvito samÈdhi mahapphalo hoti mahÈnisaÑso. SamÈdhiparibhÈvitÈ
paÒÒÈ mahapphalÈ hoti mahÈnisaÑsÈ. PaÒÒÈparibhÈvi-taÑ cittaÑ
sammadeva Èsavehi vimuccati. SeyyathidaÑ, kÈmÈsavÈ bhavÈsavÈ
avijjÈsavÈ”ti.
AnÈvattidhammasambodhiparÈyaÓa
156. Atha kho BhagavÈ KoÔigÈme yathÈbhirantaÑ viharitvÈ
ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi “ÈyÈmÈnanda, yena nÈtikÈ3
tenupasa~kamissÈmÈ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ Œnando
______________________________________________________________
1. Dukkhasamudayo (SyÈ)

2. Dukkhanirodho (SyÈ)

3. NÈdikÈ (SyÈ, I)
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Bhagavato paccassosi. Atha kho BhagavÈ mahatÈ bhikkhusaÑghena
saddhiÑ yena NÈtikÈ tadavasari, tatrapi sudaÑ BhagavÈ NÈtike viharati
giÒjakÈvasathe. Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinno kho ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “sÈÄho nÈma bhante
bhikkhu NÈtike kÈla~kato, tassa kÈ gati ko abhisamparÈyo. NandÈ nÈma
bhante bhikkhunÊ NÈtike kÈla~katÈ, tassÈ kÈ gati ko abhisamparÈyo. Sudatto
nÈma bhante upÈsako NÈtike kÈla~kato, tassa kÈ gati ko abhisamparÈyo.
SujÈtÈ nÈma bhante upÈsikÈ NÈtike kÈla~katÈ, tassÈ kÈ gati ko
abhisamparÈyo. KukkuÔo1 nÈma bhante upÈsako NÈtike kÈla~kato, tassa kÈ
gati ko abhisamparÈyo. KÈÄimbo2 nÈma bhante upÈsako -pa-. NikaÔo nÈma
bhante upÈsako. KaÔissaho3 nÈma bhante upÈsako. TuÔÔho nÈma bhante
upÈsako. SantuÔÔho nÈma bhante upÈsako. Bhaddo4 nÈma bhante upÈsako.
Subhaddo5 nÈma bhante upÈsako NÈtike kÈla~kato, tassa kÈ gati ko
abhisamparÈyo”ti.
157. SÈÄho Œnanda bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ
paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja
vihÈsi. NandÈ Œnanda bhikkhunÊ paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ
saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ opapÈtikÈ tattha parinibbÈyinÊ anÈvattidhammÈ
tasmÈ lokÈ. Sudatto Œnanda upÈsako tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ
rÈgadosamohÈnaÑ tanuttÈ sakadÈgÈmÊ sakideva imaÑ lokaÑ ÈgantvÈ
dukkhassantaÑ karissati. SujÈtÈ Œnanda upÈsikÈ tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ
parikkhayÈ sotÈpannÈ avinipÈtadhammÈ niyatÈ sambodhiparÈyaÓÈ6.
KukkuÔo Œnanda upÈsako paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ
parikkhayÈ opapÈtiko tattha parinibbÈyÊ anÈvattidhammo tasmÈ lokÈ.
KÈÄimbo Œnanda upÈsako -pa-. NikaÔo Œnanda upÈsako.
______________________________________________________________
1. Kakudho (SyÈ)

2. KÈli~go (I), KÈraÄimbo (SyÈ)

3. KaÔissabho (SÊ, I)

4. BhaÔo (SyÈ)

5. SubhaÔo (SyÈ)

6. ParÈyanÈ (SÊ, SyÈ, I, Ka)
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KaÔissaho Œnanda upÈsako. TuÔÔho Œnanda upÈsako. SantuÔÔho Œnanda
upÈsako. Bhaddo Œnanda upÈsako. Subhaddo Œnanda upÈsako paÒcannaÑ
orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ opapÈtiko tattha parinibbÈyÊ
anÈvattidhammo tasmÈ lokÈ. ParopaÒÒÈsaÑ Œnanda nÈtike upÈsakÈ
kÈla~katÈ paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ
opapÈtikÈ tattha parinibbÈyino anÈvattidhammÈ tasmÈ lokÈ. SÈdhikÈ navuti1
Œnanda NÈtike upÈsakÈ kÈla~katÈ tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ
rÈgadosamohÈnaÑ tanuttÈ SakadÈgÈmino sakideva imaÑ lokaÑ ÈgantvÈ
dukkhassantaÑ karissanti. SÈtirekÈni2 Œnanda paÒcasatÈni nÈtike upÈsakÈ
kÈla~katÈ tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ sotÈpannÈ avinipÈtadhammÈ
niyatÈ sambodhiparÈyaÓÈ.
DhammÈdÈsadhammapariyÈya
158. AnacchariyaÑ kho panetaÑ Œnanda, yaÑ manussabh|to kÈlaÑ
kareyya, tasmiÑyeva3 kÈla~kate TathÈgataÑ upasa~kamitvÈ etamatthaÑ
pucchissatha, vihesÈ hesÈ Œnanda TathÈgatassa. TasmÈtihÈnanda
dhammÈdÈsaÑ nÈma dhammapariyÈyaÑ desessÈmi, yena samannÈgato
ariyasÈvako Èka~khamÈno attanÈva attÈnaÑ byÈkareyya “khÊÓanirayomhi
khÊÓatiracchÈnayoni khÊÓapettivisayo khÊÓÈpÈyaduggativinipÈto,
sotÈpannohamasmi avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyaÓo”ti.
159. Katamo ca so Œnanda dhammÈdÈso dhammapariyÈyo, yena
samannÈgato ariyasÈvako Èka~khamÈno attanÈva attÈnaÑ byÈkareyya
“khÊÓanirayomhi khÊÓatiracchÈnayoni khÊÓapettivisayo
khÊÓÈpÈyaduggativinipÈto, sotÈpannohamasmi avinipÈtadhammo niyato
sambodhiparÈyaÓo”ti.
______________________________________________________________
1. ChÈdhikÈ navuti (SyÈ)
3. TasmiÑ tasmiÑ ce (SÊ, I), tasmiÑ tasmiÑ kho (SyÈ)

2. DasÈtirekÈni (SyÈ)
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IdhÈnanda ariyasÈvako Buddhe aveccappasÈdena samannÈgato hoti
“itipi so BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato
Lokavid| Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho
BhagavÈ”ti.
Dhamme aveccappasÈdena samannÈgato hoti “svÈkkhÈto BhagavatÈ
dhammo sandiÔÔhiko akÈliko ehipassiko opaneyyiko paccattaÑ veditabbo
viÒÒ|hÊ”ti.
SaÑghe aveccappasÈdena samannÈgato hoti “suppaÔipanno Bhagavato
sÈvakasaÑgho, ujuppaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho, ÒÈyappaÔipanno
Bhagavato sÈvakasaÑgho, sÈmÊcippaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho,
yadidaÑ cattÈri purisayugÈni aÔÔha purisapuggalÈ, esa Bhagavato
sÈvakasaÑgho Èhuneyyo pÈhuneyyo dakkhiÓeyyo aÒjalikaraÓÊyo anuttaraÑ
puÒÒakkhettaÑ lokassÈ”ti.
Ariyakantehi sÊlehi samannÈgato hoti akhaÓÉehi acchiddehi asabalehi
akammÈsehi bhujissehi viÒÒ|pasatthehi aparÈmaÔÔhehi
samÈdhisaÑvattanikehi.
AyaÑ kho so Œnanda dhammÈdÈso dhammapariyÈyo, yena
samannÈgato ariyasÈvako Èka~khamÈno attanÈva attÈnaÑ byÈkareyya
“khÊÓanirayomhi khÊÓatiracchÈnayoni khÊÓapettivisayo
khÊÓÈpÈyaduggativinipÈto, sotÈpannohamasmi avinipÈtadhammo niyato
sambodhiparÈyaÓo”ti.
Tatrapi sudaÑ BhagavÈ NÈtike viharanto giÒjakÈvasathe etadeva
bahulaÑ bhikkh|naÑ dhammiÑ kathaÑ karoti “iti sÊlaÑ iti samÈdhi iti
paÒÒÈ. SÊlaparibhÈvito samÈdhi mahapphalo hoti mahÈnisaÑso.
SamÈdhiparibhÈvitÈ paÒÒÈ mahapphalÈ hoti mahÈnisaÑsÈ.
PaÒÒÈparibhÈvitaÑ cittaÑ sammadeva Èsavehi vimuccati. SeyyathidaÑ,
kÈmÈsavÈ bhavÈsavÈ avijjÈsavÈ”ti.
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160. Atha kho BhagavÈ NÈtike yathÈbhirantaÑ viharitvÈ ÈyasmantaÑ
ŒnandaÑ Èmantesi “ÈyÈmÈnanda, yena VesÈlÊ tenupasa~kamissÈmÈ”ti.
“EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ Œnando Bhagavato paccassosi. Atha kho
BhagavÈ mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ yena VesÈlÊ tadavasari, tatra
sudaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati AmbapÈlivane. Tatra kho BhagavÈ
bhikkh| Èmantesi–
“Sato bhikkhave bhikkhu vihareyya sampajÈno, ayaÑ vo amhÈkaÑ
anusÈsanÊ. KathaÒca bhikkhave bhikkhu sato hoti. Idha bhikkhave bhikkhu
kÈye kÈyÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke
abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu vedanÈnupassÊ -pa-. Citte cittÈnupassÊ -pa-.
Dhammesu dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke
abhijjhÈdomanassaÑ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu sato hoti.
KathaÒca bhikkhave bhikkhu sampajÈno hoti. Idha bhikkhave bhikkhu
abhikkante paÔikkante sampajÈnakÈrÊ hoti, Èlokite vilokite sampajÈnakÈrÊ
hoti, samiÒjite pasÈrite sampajÈnakÈrÊ hoti, saÑghÈÔipattacÊvaradhÈraÓe
sampajÈnakÈrÊ hoti, asite pÊte khÈyite sÈyite sampajÈnakÈrÊ hoti,
uccÈrapassÈvakamme sampajÈnakÈrÊ hoti, gate Ôhite nisinne sutte jÈgarite
bhÈsite tuÓhÊbhÈve sampajÈnakÈrÊ hoti. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu
sampajÈno hoti. Sato bhikkhave bhikkhu vihareyya sampajÈno, ayaÑ vo
amhÈkaÑ anusÈsanÊ”ti.
AmbapÈlÊgaÓikÈ
161. Assosi kho AmbapÈlÊ gaÓikÈ “BhagavÈ kira VesÈliÑ anuppatto
VesÈliyaÑ viharati mayhaÑ ambavane”ti. Atha kho AmbapÈlÊ gaÓikÈ
bhaddÈni bhaddÈni yÈnÈni yojÈpetvÈ bhaddaÑ bhaddaÑ yÈnaÑ abhiruhitvÈ
bhaddehi bhaddehi yÈnehi VesÈliyÈ niyyÈsi. Yena sako ÈrÈmo tena pÈyÈsi.
YÈvatikÈ yÈnassa bh|mi, yÈnena gantvÈ yÈnÈ paccorohitvÈ pattikÈva yena
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ
ekamantaÑ nisÊdi.

82

MahÈvaggapÈÄi

EkamantaÑ nisinnaÑ kho AmbapÈliÑ gaÓikaÑ BhagavÈ dhammiyÈ kathÈya
sandassesi samÈdapesi samuttejesi sampahaÑsesi. Atha kho AmbapÈlÊ
gaÓikÈ BhagavatÈ dhammiyÈ kathÈya sandassitÈ samÈdapitÈ samuttejitÈ
sampahaÑsitÈ BhagavantaÑ etadavoca “adhivÈsetu me bhante BhagavÈ
svÈtanÈya bhattaÑ saddhiÑ bhikkhusaÑghenÈ”ti. AdhivÈsesi BhagavÈ
tuÓhÊbhÈvena. Atha kho AmbapÈlÊ gaÓikÈ Bhagavato adhivÈsanaÑ viditvÈ
uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi.
AssosuÑ kho VesÈlikÈ LicchavÊ “BhagavÈ kira VesÈliÑ anuppatto
VesÈliyaÑ viharati AmbapÈlivane”ti. Atha kho te LicchavÊ bhaddÈni
bhaddÈni yÈnÈni yojÈpetvÈ bhaddaÑ bhaddaÑ yÈnaÑ abhiruhitvÈ bhaddehi
bhaddehi yÈnehi VesÈliyÈ niyyiÑsu. Tatra ekacce LicchavÊ nÊlÈ honti
nÊlavaÓÓÈ nÊlavatthÈ nÊlÈla~kÈrÈ, ekacce LicchavÊ pÊtÈ honti pÊtavaÓÓÈ
pÊtavatthÈ pitÈla~kÈrÈ, ekacce LicchavÊ lohitÈ honti lohitavaÓÓÈ lohitavatthÈ
lohitÈla~kÈrÈ, ekacce LicchavÊ odÈtÈ honti odÈtavaÓÓÈ odÈtavatthÈ
odÈtÈla~kÈrÈ. Atha kho AmbapÈlÊ gaÓikÈ daharÈnaÑ daharÈnaÑ
LicchavÊnaÑ akkhena akkhaÑ cakkena cakkaÑ yugena yugaÑ paÔivaÔÔesi1.
Atha kho te LicchavÊ AmbapÈliÑ gaÓikaÑ etadavocuÑ “kiÑ je AmbapÈli
daharÈnaÑ daharÈnaÑ LicchavÊnaÑ akkhena akkhaÑ cakkena cakkaÑ
yugena yugaÑ paÔivaÔÔesÊ”ti. TathÈ hi pana me ayyaputtÈ BhagavÈ nimantito
svÈtanÈya bhattaÑ saddhiÑ bhikkhusaÑghenÈti. Dehi je AmbapÈli etaÑ2
bhattaÑ satasahassenÈti. Sacepi me ayyaputtÈ VesÈliÑ sÈhÈraÑ dassatha3,
evamahaÑ taÑ4 bhattaÑ na dassÈmÊti5. Atha kho te LicchavÊ a~guliÑ
phoÔesuÑ “jitamha6 vata bho ambakÈya jitamha vata bho ambakÈyÈ”ti7.
Atha kho te LicchavÊ yena AmbapÈlivanaÑ tena pÈyiÑsu. AddasÈ kho
BhagavÈ te LicchavÊ d|ratova Ègacchante, disvÈna bhikkh| Èmantesi
______________________________________________________________
1. Parivattesi (Vi-MahÈvagga)
2. EkaÑ (Ka)
3. DajjeyyÈtha (Vi-MahÈvagga)
4. Evampi mahantaÑ (SyÈ), evaÑ mahantaÑ (SÊ, I)
5. Neva dajjÈhaÑ taÑ bhattanti (Vi-MahÈvagga)
6. JitamhÈ (bah|su)
7. “JitamhÈ vata bho AmbapÈlikÈya vaÒcitamhÈ vata bho AmbapÈlikÈyÈ”ti (SyÈ)
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“YesaÑ1 bhikkhave bhikkh|naÑ devÈ TÈvatiÑsÈ adiÔÔhapubbÈ, oloketha
bhikkhave LicchaviparisaÑ, apaloketha bhikkhave LicchaviparisaÑ,
upasaÑharatha bhikkhave LicchaviparisaÑ TÈvatiÑsasadisan”ti. Atha kho
te LicchavÊ yÈvatikÈ yÈnassa bh|mi, yÈnena gantvÈ yÈnÈ paccorohitvÈ
pattikÈva yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu. EkamantaÑ nisinne kho te LicchavÊ
BhagavÈ dhammiyÈ kathÈya sandassesi samÈdapesi samuttejesi
sampahaÑsesi. Atha kho te LicchavÊ BhagavatÈ dhammiyÈ kathÈya
sandassitÈ samÈdapitÈ samuttejitÈ sampahaÑsitÈ BhagavantaÑ etadavocuÑ
“adhivÈsetu no bhante BhagavÈ svÈtanÈya bhattaÑ saddhiÑ
bhikkhusaÑghenÈ”ti. Atha kho BhagavÈ te LicchavÊ etadavoca
“adhivutthaÑ2 kho me LicchavÊ svÈtanÈya AmbapÈliyÈ gaÓikÈya bhattan”ti.
Atha kho te LicchavÊ a~guliÑ phoÔesuÑ “jitamha vata bho ambakÈya
jitamha vata bho ambakÈyÈ”ti. Atha kho te LicchavÊ Bhagavato bhÈsitaÑ
abhinanditvÈ anumoditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ
padakkhiÓaÑ katvÈ pakkamiÑsu.
162. Atha kho AmbapÈlÊ gaÓikÈ tassÈ rattiyÈ accayena sake ÈrÈme
paÓÊtaÑ khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÑ paÔiyÈdÈpetvÈ Bhagavato kÈlaÑ ÈrocÈpesi
“kÈlo bhante niÔÔhitaÑ bhattan”ti. Atha kho BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ
nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya saddhiÑ bhikkhusaÑghena yena AmbapÈliyÈ
gaÓikÈya nivesanaÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi.
Atha kho ŒmbapÈlÊ gaÓikÈ BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ paÓÊtena
khÈdanÊyena bhojanÊyena sahatthÈ santappesi sampavÈresi. Atha kho
AmbapÈlÊ gaÓikÈ BhagavantaÑ bhuttÈviÑ onÊtapattapÈÓiÑ aÒÒataraÑ nÊcaÑ
ÈsanaÑ gahetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnÈ kho AmbapÈlÊ
gaÓikÈ BhagavantaÑ etadavoca “imÈhaÑ bhante ÈrÈmaÑ
Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa dammÊ”ti. PaÔiggahesi BhagavÈ
ÈrÈmaÑ. Atha kho BhagavÈ AmbapÈliÑ gaÓikaÑ dhammiyÈ kathÈya
sandassetvÈ samÈdapetvÈ samuttejetvÈ sampahaÑsetvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ
pakkÈmi. Tatrapi sudaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharanto AmbapÈlivane
etadeva bahulaÑ bhikkh|naÑ dhammiÑ kathaÑ
______________________________________________________________
1.Yehi (Vi-MahÈvagga)

2. AdhivÈsitaÑ (SyÈ)
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karoti “iti sÊlaÑ iti samÈdhi iti paÒÒÈ. SÊlaparibhÈvito samÈdhi mahapphalo
hoti mahÈnisaÑso. SamÈdhiparibhÈvitÈ paÒÒÈ mahapphalÈ hoti
mahÈnisaÑsÈ. PaÒÒÈparibhÈvitaÑ cittaÑ sammadeva Èsavehi vimuccati.
SeyyathidaÑ, kÈmÈsavÈ bhavÈsavÈ avijjÈsavÈ”ti.
VeÄuvagÈmavass|pagamana
163. Atha kho BhagavÈ AmbapÈlivane yathÈbhirantaÑ viharitvÈ
ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi “ÈyÈmÈnanda, yena VeÄuvagÈmako1
tenupasa~kamissÈmÈ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ Œnando Bhagavato
paccassosi. Atha kho BhagavÈ mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ yena
VeÄuvagÈmako tadavasari, tatra sudaÑ BhagavÈ VeÄuvagÈmake viharati.
Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “etha tumhe bhikkhave samantÈ
VesÈliÑ yathÈmittaÑ yathÈsandiÔÔhaÑ yathÈsambhattaÑ vassaÑ upetha2,
ahaÑ pana idheva VeÄuvagÈmake vassaÑ upagacchÈmÊ”ti. “EvaÑ bhante”ti
kho te bhikkh| Bhagavato paÔissutvÈ samantÈ VesÈliÑ yathÈmittaÑ
yathÈsandiÔÔhaÑ yathÈsambhattaÑ vassaÑ upagacchiÑsu. BhagavÈ pana
tattheva VeÄuvagÈmake vassaÑ upagacchi.
164. Atha kho Bhagavato vass|pagatassa kharo ÈbÈdho uppajji, bÈÄhÈ
vedanÈ vattanti mÈraÓantikÈ. TÈ sudaÑ BhagavÈ sato sampajÈno adhivÈsesi
avihaÒÒamÈno. Atha kho Bhagavato etadahosi “na kho metaÑ patir|paÑ,
yvÈhaÑ anÈmantetvÈ upaÔÔhÈke anapaloketvÈ bhikkhusaÑghaÑ
parinibbÈyeyyaÑ, yaÑn|nÈhaÑ imaÑ ÈbÈdhaÑ vÊriyena paÔipaÓÈmetvÈ
jÊvitasa~khÈraÑ adhiÔÔhÈya vihareyyan”ti. Atha kho BhagavÈ taÑ ÈbÈdhaÑ
vÊriyena paÔipaÓÈmetvÈ jÊvitasa~khÈraÑ adhiÔÔhÈya vihÈsi. Atha kho
Bhagavato so ÈbÈdho paÔippassambhi. Atha kho BhagavÈ gilÈnÈ vuÔÔhito3
aciravuÔÔhito gelaÒÒÈ vihÈrÈ nikkhamma vihÈrapacchÈyÈyaÑ paÒÒatte Èsane
nisÊdi. Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinno kho ÈyasmÈ Œnando
______________________________________________________________
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BhagavantaÑ etadavoca “diÔÔho me bhante Bhagavato phÈsu, diÔÔhaÑ me
bhante Bhagavato khamanÊyaÑ, api ca me bhante madhurakajÈto viya kÈyo,
disÈpi me na pakkhÈyanti, dhammÈpi maÑ na paÔibhanti Bhagavato
gelaÒÒena, api ca me bhante ahosi kÈcideva assÈsamattÈ na tÈva BhagavÈ
parinibbÈyissati, na yÈva BhagavÈ bhikkhusaÑghaÑ Èrabbha kiÒcideva
udÈharatÊ”ti.
165. KiÑ panÈnanda bhikkhusaÑgho mayi paccÈsÊsati1, desito Œnanda
mayÈ dhammo anantaraÑ abÈhiraÑ karitvÈ, natthÈnanda TathÈgatassa
dhammesu ÈcariyamuÔÔhi. Yassa n|na Œnanda evamassa “ahaÑ
bhikkhusaÑghaÑ pariharissÈmÊ”ti vÈ “mamuddesiko bhikkhusaÑgho”ti vÈ,
so n|na Œnanda bhikkhusaÑghaÑ Èrabbha kiÒcideva udÈhareyya.
TathÈgatassa kho Œnanda na evaÑ hoti “ahaÑ bhikkhusaÑghaÑ
pariharissÈmÊ”ti vÈ “mamuddesiko bhikkhusaÑgho”ti vÈ. SakiÑ2 Œnanda
TathÈgato bhikkhusaÑghaÑ Èrabbha kiÒcideva udÈharissati. AhaÑ kho
panÈnanda etarahi jiÓÓo vuddho mahallako addhagato vayo-anuppatto,
ÈsÊtiko me vayo vattati. SeyyathÈpi Œnanda jajjarasakaÔaÑ veÔhamissakena3
yÈpeti, evameva kho Œnanda veÔhamissakena maÒÒe TathÈgatassa kÈyo
yÈpeti. YasmiÑ Œnanda samaye TathÈgato sabbanimittÈnaÑ amanasikÈrÈ
ekaccÈnaÑ vedanÈnaÑ nirodhÈ animittaÑ cetosamÈdhiÑ upasampajja
viharati, phÈsutaro Œnanda tasmiÑ samaye TathÈgatassa kÈyo hoti.
TasmÈtihÈnanda attadÊpÈ viharatha attasaraÓÈ anaÒÒasaraÓÈ dhammadÊpÈ
dhammasaraÓÈ anaÒÒasaraÓÈ. KathaÒcÈnanda bhikkhu attadÊpo viharati
attasaraÓo anaÒÒasaraÓo dhammadÊpo dhammasaraÓo anaÒÒasaraÓo.
IdhÈnanda bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ
vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu -pa-. Citte -pa-. Dhammesu
dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke
abhijjhÈdomanassaÑ. EvaÑ kho Œnanda bhikkhu attadÊpo viharati
attasaraÓo anaÒÒasaraÓo dhammadÊpo dhammasaraÓo
______________________________________________________________
1. PaccÈsiÑsati (SÊ, SyÈ)
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anaÒÒasaraÓo. Ye hi keci Œnanda etarahi vÈ mama vÈ accayena attadÊpÈ
viharissanti attasaraÓÈ anaÒÒasaraÓÈ dhammadÊpÈ dhammasaraÓÈ
anaÒÒasaraÓÈ, tamatagge me te Œnanda bhikkh| bhavissanti ye keci
sikkhÈkÈmÈti.
DutiyabhÈÓavÈro.
_____
NimittobhÈsakathÈ
166. Atha kho BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ
pattacÊvaramÈdÈya VesÈliÑ piÓÉÈya pÈvisi. VesÈliyaÑ piÓÉÈya caritvÈ
pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi
“gaÓhÈhi Œnanda nisÊdanaÑ, yena CÈpÈlaÑ cetiyaÑ1 tenupasa~kamissÈma
divÈ vihÈrÈyÈ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ Œnando Bhagavato paÔissutvÈ
nisÊdanaÑ ÈdÈya BhagavantaÑ piÔÔhito piÔÔhito anubandhi. Atha kho
BhagavÈ yena CÈpÈlaÑ cetiyaÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte
Èsane nisÊdi. ŒyasmÈpi kho Œnando BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ
nisÊdi.
167. EkamantaÑ nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ BhagavÈ
etadavoca “ramaÓÊyÈ Œnanda VesÈlÊ, ramaÓÊyaÑ UdenaÑ cetiyaÑ,
ramaÓÊyaÑ GotamakaÑ cetiyaÑ, ramaÓÊyaÑ SattambaÑ2 cetiyaÑ,
ramaÓÊyaÑ BahuputtaÑ cetiyaÑ, ramaÓÊyaÑ SÈrandadaÑ cetiyaÑ,
ramaÓÊyaÑ CÈpÈlaÑ cetiyaÑ. Yassa kassaci Œnanda cattÈro iddhipÈdÈ
bhÈvitÈ bahulÊkatÈ yÈnÊkatÈ vatthukatÈ anuÔÔhitÈ paricitÈ susamÈraddhÈ, so
Èka~khamÈno kappaÑ vÈ tiÔÔheyya kappÈvasesaÑ vÈ. TathÈgatassa kho
Œnanda cattÈro iddhipÈdÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ yÈnÊkatÈ vatthukatÈ anuÔÔhitÈ
paricitÈ susamÈraddhÈ, so Èka~khamÈno3 Œnanda TathÈgato kappaÑ vÈ
tiÔÔheyya kappÈvasesaÑ vÈ”ti. Evampi kho ÈyasmÈ Œnando BhagavatÈ
oÄÈrike nimitte kayiramÈne oÄÈrike obhÈse kayiramÈne nÈsakkhi
paÔivijjhituÑ, na BhagavantaÑ yÈci “tiÔÔhatu bhante BhagavÈ kappaÑ,
tiÔÔhatu Sugato kappaÑ bahujanahitÈya bahujanasukhÈya lokÈnukampÈya
atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnan”ti yathÈ taÑ mÈrena
pariyuÔÔhitacitto.
______________________________________________________________
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Dutiyampi kho BhagavÈ -pa-. Tatiyampi kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ
ŒnandaÑ Èmantesi “ramaÓÊyÈ Œnanda VesÈlÊ, ramaÓÊyaÑ UdenaÑ cetiyaÑ,
ramaÓÊyaÑ GotamakaÑ cetiyaÑ, ramaÓÊyaÑ SattambaÑ cetiyaÑ,
ramaÓÊyaÑ BahuputtaÑ cetiyaÑ, ramaÓÊyaÑ SÈrandadaÑ cetiyaÑ,
ramaÓÊyaÑ CÈpÈlaÑ cetiyaÑ. Yassa kassaci Œnanda cattÈro iddhipÈdÈ
bhÈvitÈ bahulÊkatÈ yÈnÊkatÈ vatthukatÈ anuÔÔhitÈ paricitÈ susamÈraddhÈ, so
Èka~khamÈno kappaÑ vÈ tiÔÔheyya kappÈvasesaÑ vÈ. TathÈgatassa kho
Œnanda cattÈro iddhipÈdÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ yÈnÊkatÈ vatthukatÈ anuÔÔhitÈ
paricitÈ susamÈraddhÈ, so Èka~khamÈno Œnanda TathÈgato kappaÑ vÈ
tiÔÔheyya kappÈvasesaÑ vÈ”ti. Evampi kho ÈyasmÈ Œnando BhagavatÈ
oÄÈrike nimitte kayiramÈne oÄÈrike obhÈse kayiramÈne nÈsakkhi
paÔivijjhituÑ, na BhagavantaÑ yÈci “tiÔÔhatu bhante BhagavÈ kappaÑ,
tiÔÔhatu Sugato kappaÑ bahujanahitÈya bahujanasukhÈya lokÈnukampÈya
atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnan”ti yathÈ taÑ mÈrena
pariyuÔÔhitacitto. Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi
“gaccha tvaÑ Œnanda, yassadÈni kÈlaÑ maÒÒasÊ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho
ÈyasmÈ Œnando Bhagavato paÔissutvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ
abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ avid|re aÒÒatarasmiÑ rukkham|le nisÊdi.
MÈrayÈcanakathÈ
168. Atha kho mÈro pÈpimÈ acirapakkante Èyasmante Œnande yena
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ
Ôhito kho mÈro pÈpimÈ BhagavantaÑ etadavoca “parinibbÈtudÈni bhante
BhagavÈ, parinibbÈtu Sugato, parinibbÈnakÈlodÈni bhante Bhagavato,
bhÈsitÈ kho panesÈ bhante BhagavatÈ vÈcÈ ‘na tÈvÈhaÑ pÈpima
parinibbÈyissÈmi, yÈva me bhikkh| na sÈvakÈ bhavissanti viyattÈ vinÊtÈ
visÈradÈ bahussutÈ dhammadharÈ dhammÈnudhammappaÔipannÈ
sÈmÊcippaÔipannÈ anudhammacÈrino, sakaÑ ÈcariyakaÑ uggahetvÈ
Ècikkhissanti desessanti paÒÒapessanti paÔÔhapessanti vivarissanti
vibhajissanti uttÈnÊ1 karissanti, uppannaÑ parappavÈdaÑ sahadhammena
suniggahitaÑ niggahetvÈ sappÈÔihÈriyaÑ dhammaÑ
______________________________________________________________
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desessantÊ’ti. Etarahi kho pana bhante bhikkh| Bhagavato sÈvakÈ viyattÈ
vinÊtÈ visÈradÈ bahussutÈ dhammadharÈ dhammÈnudhammappaÔipannÈ
sÈmÊcippaÔipannÈ anudhammacÈrino, sakaÑ ÈcariyakaÑ uggahetvÈ
Ècikkhanti desenti paÒÒapenti paÔÔhapenti vivaranti vibhajanti uttÈnÊ karonti,
uppannaÑ parappavÈdaÑ sahadhammena suniggahitaÑ niggahetvÈ
sappÈÔihÈriyaÑ dhammaÑ desenti. ParinibbÈtudÈni bhante BhagavÈ,
parinibbÈtu Sugato, parinibbÈnakÈlodÈni bhante Bhagavato.
BhÈsitÈ kho panesÈ bhante BhagavatÈ vÈcÈ ‘na tÈvÈhaÑ pÈpima
parinibbÈyissÈmi, yÈva me bhikkhuniyo na sÈvikÈ bhavissanti viyattÈ vinÊtÈ
visÈradÈ bahussutÈ dhammadharÈ dhammÈnudhammappaÔipannÈ
sÈmÊcippaÔipannÈ anudhammacÈriniyo, sakaÑ ÈcariyakaÑ uggahetvÈ
Ècikkhissanti desessanti paÒÒapessanti paÔÔhapessanti vivarissanti
vibhajissanti uttÈnÊ karissanti, uppannaÑ parappavÈdaÑ sahadhammena
suniggahitaÑ niggahetvÈ sappÈÔihÈriyaÑ dhammaÑ desessantÊ’ti. Etarahi
kho pana bhante bhikkhuniyo Bhagavato sÈvikÈ viyattÈ vinÊtÈ visÈradÈ
bahussutÈ dhammadharÈ dhammÈnudhammappaÔipannÈ sÈmÊcippaÔipannÈ
anudhammacÈriniyo, sakaÑ ÈcariyakaÑ uggahetvÈ Ècikkhanti desenti
paÒÒapenti paÔÔhapenti vivaranti vibhajanti uttÈnÊ karonti, uppannaÑ
parappavÈdaÑ sahadhammena suniggahitaÑ niggahetvÈ sappÈÔihÈriyaÑ
dhammaÑ desenti. ParinibbÈtudÈni bhante BhagavÈ, parinibbÈtu Sugato,
parinibbÈnakÈlodÈni bhante Bhagavato.
BhÈsitÈ kho panesÈ bhante BhagavatÈ vÈcÈ ‘na tÈvÈhaÑ pÈpima
parinibbÈyissÈmi, yÈva me upÈsakÈ na sÈvakÈ bhavissanti viyattÈ vinÊtÈ
visÈradÈ bahussutÈ dhammadharÈ dhammÈnudhammappaÔipannÈ
sÈmÊcippaÔipannÈ anudhammacÈrino, sakaÑ ÈcariyakaÑ uggahetvÈ
Ècikkhissanti desessanti paÒÒapessanti paÔÔhapessanti vivarissanti
vibhajissanti uttÈnÊ karissanti, uppannaÑ parappavÈdaÑ sahadhammena
suniggahitaÑ niggahetvÈ sappÈÔihÈriyaÑ dhammaÑ desessantÊ’ti. Etarahi
kho pana bhante upÈsakÈ Bhagavato sÈvakÈ viyattÈ vinÊtÈ visÈradÈ
bahussutÈ dhammadharÈ dhammÈnudhammappaÔipannÈ sÈmÊcippaÔipannÈ
anudhammacÈrino, sakaÑ ÈcariyakaÑ uggahetvÈ Ècikkhanti desenti
paÒÒapenti paÔÔhapenti vivaranti vibhajanti uttÈnÊ karonti, uppannaÑ
parappavÈdaÑ sahadhammena suniggahitaÑ niggahetvÈ sappÈÔihÈriyaÑ
dhammaÑ desenti.

3. MahÈparinibbÈnasutta

89

ParinibbÈtudÈni bhante BhagavÈ, parinibbÈtu Sugato, parinibbÈnakÈlodÈni
bhante Bhagavato.
BhÈsitÈ kho panesÈ bhante BhagavatÈ vÈcÈ ‘na tÈvÈhaÑ pÈpima
parinibbÈyissÈmi, yÈva me upÈsikÈ na sÈvikÈ bhavissanti viyattÈ vinÊtÈ
visÈradÈ bahussutÈ dhammadharÈ dhammÈnudhammappaÔipannÈ
sÈmÊcippaÔipannÈ anudhammacÈriniyo, sakaÑ ÈcariyakaÑ uggahetvÈ
Ècikkhissanti desessanti paÒÒapessanti paÔÔhapessanti vivarissanti
vibhajissanti uttÈnÊ karissanti, uppannaÑ parappavÈdaÑ sahadhammena
suniggahitaÑ niggahetvÈ sappÈÔihÈriyaÑ dhammaÑ desessantÊ’ti. Etarahi
kho pana bhante upÈsikÈ Bhagavato sÈvikÈ viyattÈ vinÊtÈ visÈradÈ bahussutÈ
dhammadharÈ dhammÈnudhammappaÔipannÈ sÈmÊcippaÔipannÈ
anudhammacÈriniyo, sakaÑ ÈcariyakaÑ uggahetvÈ Ècikkhanti desenti
paÒÒapenti paÔÔhapenti vivaranti vibhajanti uttÈnÊ karonti, uppannaÑ
parappavÈdaÑ sahadhammena suniggahitaÑ niggahetvÈ sappÈÔihÈriyaÑ
dhammaÑ desenti. ParinibbÈtudÈni bhante BhagavÈ, parinibbÈtu Sugato,
parinibbÈnakÈlodÈni bhante Bhagavato.
BhÈsitÈ kho panesÈ bhante BhagavatÈ vÈcÈ ‘na tÈvÈhaÑ pÈpima
parinibbÈyissÈmi, yÈva me idaÑ brahmacariyaÑ na iddhaÒceva bhavissati
phÊtaÒca vitthÈrikaÑ bÈhujaÒÒaÑ puthubh|taÑ yÈva devamanussehi
suppakÈsitan’ti. Etarahi kho pana bhante Bhagavato brahmacariyaÑ
iddhaÒceva phÊtaÒca vitthÈrikaÑ bÈhujaÒÒaÑ puthubh|taÑ yÈva
devamanussehi suppakÈsitaÑ. ParinibbÈtudÈni bhante BhagavÈ, parinibbÈtu
Sugato, parinibbÈnakÈlodÈni bhante Bhagavato”ti.
EvaÑ vutte BhagavÈ mÈraÑ pÈpimantaÑ etadavoca “appossukko tvaÑ
pÈpima hohi, na ciraÑ TathÈgatassa parinibbÈnaÑ bhavissati, ito tiÓÓaÑ
mÈsÈnaÑ accayena TathÈgato parinibbÈyissatÊ”ti.
Œyusa~khÈra ossajjana
169. Atha kho BhagavÈ CÈpÈle cetiye sato sampajÈno Èyusa~khÈraÑ
ossaji, ossaÔÔhe ca BhagavatÈ Èyusa~khÈre mahÈbh|micÈlo ahosi
bhiÑsanako salomahaÑso1, devadundubhiyo2 ca
______________________________________________________________
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phaliÑsu. Atha kho BhagavÈ etamatthaÑ viditvÈ tÈyaÑ velÈyaÑ imaÑ
udÈnaÑ udÈnesi–
“TulamatulaÒca sambhavaÑ, bhavasa~khÈramavassaji Muni.
Ajjhattarato samÈhito, abhindi kavacamivattasambhavan”ti.
MahÈbh|micÈlahetu
170. Atha kho Èyasmato Œnandassa etadahosi “acchariyaÑ vata bho
abbhutaÑ vata bho, mahÈ vatÈyaÑ bh|micÈlo, sumahÈ vatÈyaÑ bh|micÈlo
bhiÑsanako salomahaÑso, devadundubhiyo ca phaliÑsu. Ko nu kho hetu ko
paccayo mahato bh|micÈlassa pÈtubhÈvÈyÈ”ti.
Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho
ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “acchariyaÑ bhante abbhutaÑ
bhante, mahÈ vatÈyaÑ bhante bh|micÈlo, sumahÈ vatÈyaÑ bhante
bh|micÈlo bhiÑsanako salomahaÑso, devadundubhiyo ca phaliÑsu. Ko nu
kho bhante hetu ko paccayo mahato bh|micÈlassa pÈtubhÈvÈyÈ”ti.
171. AÔÔha kho ime Œnanda het| aÔÔha paccayÈ mahato bh|micÈlassa
pÈtubhÈvÈya. Katame aÔÔha. AyaÑ Œnanda mahÈpathavÊ udake patiÔÔhitÈ,
udakaÑ vÈte patiÔÔhitaÑ, vÈto ÈkÈsaÔÔho. Hoti kho so Œnanda samayo, yaÑ
mahÈvÈtÈ vÈyanti, mahÈvÈtÈ vÈyantÈ udakaÑ kampenti, udakaÑ kampitaÑ
pathaviÑ kampeti. AyaÑ paÔhamo hetu paÔhamo paccayo mahato
bh|micÈlassa pÈtubhÈvÈya.
Puna caparaÑ Œnanda samaÓo vÈ hoti brÈhmaÓo vÈ iddhimÈ
cetovasippatto devo vÈ mahiddhiko mahÈnubhÈvo, tassa parittÈ
pathavÊsaÒÒÈ bhÈvitÈ hoti, appamÈÓÈ ÈposaÒÒÈ. So imaÑ pathaviÑ kampeti
sa~kampeti sampakampeti sampavedheti. AyaÑ dutiyo hetu dutiyo paccayo
mahato bh|micÈlassa pÈtubhÈvÈya.
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Puna caparaÑ Œnanda yadÈ bodhisatto TusitakÈyÈ cavitvÈ sato
sampajÈno mÈtukucchiÑ okkamati, tadÈyaÑ pathavÊ kampati sa~kampati
sampakampati sampavedhati. AyaÑ tatiyo hetu tatiyo paccayo mahato
bh|micÈlassa pÈtubhÈvÈya.
Puna caparaÑ Œnanda yadÈ bodhisatto sato sampajÈno mÈtukucchismÈ
nikkhamati, tadÈyaÑ pathavÊ kampati sa~kampati sampakampati
sampavedhati. AyaÑ catuttho hetu catuttho paccayo mahato bh|micÈlassa
pÈtubhÈvÈya.
Puna caparaÑ Œnanda yadÈ TathÈgato anuttaraÑ sammÈsambodhiÑ
abhisambujjhati, tadÈyaÑ pathavÊ kampati sa~kampati sampakampati
sampavedhati. AyaÑ paÒcamo hetu paÒcamo paccayo mahato bh|micÈlassa
pÈtubhÈvÈya.
Puna caparaÑ Œnanda yadÈ TathÈgato anuttaraÑ dhammacakkaÑ
pavatteti, tadÈyaÑ pathavÊ kampati sa~kampati sampakampati sampavedhati.
AyaÑ chaÔÔho hetu chaÔÔho paccayo mahato bh|micÈlassa pÈtubhÈvÈya.
Puna caparaÑ Œnanda yadÈ TathÈgato sato sampajÈno Èyusa~khÈraÑ
ossajjati, tadÈyaÑ pathavÊ kampati sa~kampati sampakampati sampavedhati.
AyaÑ sattamo hetu sattamo paccayo mahato bh|micÈlassa pÈtubhÈvÈya.
Puna caparaÑ Œnanda yadÈ TathÈgato anupÈdisesÈya nibbÈnadhÈtuyÈ
parinibbÈyati, tadÈyaÑ pathavÊ kampati sa~kampati sampakampati
sampavedhati. AyaÑ aÔÔhamo hetu aÔÔhamo paccayo mahato bh|micÈlassa
pÈtubhÈvÈya. Ime kho Œnanda aÔÔha het| aÔÔha paccayÈ mahato
bh|micÈlassa pÈtubhÈvÈya.
AÔÔhaparisÈ
172. AÔÔha kho imÈ Œnanda parisÈ. KatamÈ aÔÔha. KhattiyaparisÈ
brÈhmaÓaparisÈ gahapatiparisÈ samaÓaparisÈ CÈtumahÈrÈjikaparisÈ1
TÈvatiÑsaparisÈ mÈraparisÈ brahmaparisÈ. AbhijÈnÈmi kho panÈhaÑ
______________________________________________________________
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Œnanda anekasataÑ khattiyaparisaÑ upasa~kamitÈ. Tatrapi mayÈ
sannisinnapubbaÒceva sallapitapubbaÒca sÈkacchÈ ca samÈpajjitapubbÈ.
Tattha yÈdisako tesaÑ vaÓÓo hoti, tÈdisako mayhaÑ vaÓÓo hoti. YÈdisako
tesaÑ saro hoti, tÈdisako mayhaÑ saro hoti. DhammiyÈ kathÈya sandassemi
samÈdapemi samuttejemi sampahaÑsemi. BhÈsamÈnaÒca maÑ na jÈnanti
“ko nu kho ayaÑ bhÈsati devo vÈ manusso vÈ”ti. DhammiyÈ kathÈya
sandassetvÈ samÈdapetvÈ samuttejetvÈ sampahaÑsetvÈ antaradhÈyÈmi.
AntarahitaÒca maÑ na jÈnanti “ko nu kho ayaÑ antarahito devo vÈ manusso
vÈ”ti. AbhijÈnÈmi kho panÈhaÑ Œnanda anekasataÑ brÈhmaÓaparisaÑ -pagahapatiparisaÑ. SamaÓaparisaÑ. CÈtumahÈrÈjikaparisaÑ.
TÈvatiÑsaparisaÑ. MÈraparisaÑ. BrahmaparisaÑ upasa~kamitÈ. Tatrapi
mayÈ sannisinnapubbaÒceva sallapitapubbaÒca sÈkacchÈ ca
samÈpajjitapubbÈ. Tattha yÈdisako tesaÑ vaÓÓo hoti, tÈdisako mayhaÑ
vaÓÓo hoti. YÈdisako tesaÑ saro hoti, tÈdisako mayhaÑ saro hoti.
DhammiyÈ kathÈya sandassemi samÈdapemi samuttejemi sampahaÑsemi.
BhÈsamÈnaÒca maÑ na jÈnanti “ko nu kho ayaÑ bhÈsati devo vÈ manusso
vÈ”ti. DhammiyÈ kathÈya sandassetvÈ samÈdapetvÈ samuttejetvÈ
sampahaÑsetvÈ antaradhÈyÈmi. AntarahitaÒca maÑ na jÈnanti “ko nu kho
ayaÑ antarahito devo vÈ manusso vÈ”ti. ImÈ kho Œnanda aÔÔha parisÈ.
AÔÔha-abhibhÈyatana
173. AÔÔha kho imÈni Œnanda abhibhÈyatanÈni. KatamÈni aÔÔha.
AjjhattaÑ r|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati parittÈni
suvaÓÓadubbaÓÓÈni, “tÈni abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊ”ti evaÑsaÒÒÊ hoti.
IdaÑ paÔhamaÑ abhibhÈyatanaÑ.
AjjhattaÑ r|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati appamÈÓÈni
suvaÓÓadubbaÓÓÈni, “tÈni abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊ”ti evaÑsaÒÒÊ hoti.
IdaÑ dutiyaÑ abhibhÈyatanaÑ.
AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati parittÈni
suvaÓÓadubbaÓÓÈni, “tÈni abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊ”ti evaÑsaÒÒÊ hoti.
IdaÑ tatiyaÑ abhibhÈyatanaÑ.
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AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati appamÈÓÈni
suvaÓÓadubbaÓÓÈni, “tÈni abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊ”ti evaÑsaÒÒÊ hoti.
IdaÑ catutthaÑ abhibhÈyatanaÑ.
AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati nÊlÈni nÊlavaÓÓÈni
nÊlanidassanÈni nÊlanibhÈsÈni. SeyyathÈpi nÈma umÈpupphaÑ nÊlaÑ
nÊlavaÓÓaÑ nÊlanidassanaÑ nÊlanibhÈsaÑ. SeyyathÈ vÈ pana taÑ vatthaÑ
BÈrÈÓaseyyakaÑ ubhatobhÈgavimaÔÔhaÑ nÊlaÑ nÊlavaÓÓaÑ nÊlanidassanaÑ
nilanibhÈsaÑ. Evameva ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati
nÊlÈni nÊlavaÓÓÈni nÊlanidassanÈni nÊlanibhÈsÈni, “tÈni abhibhuyya jÈnÈmi
passÈmÊ”ti evaÑ saÒÒÊ hoti. IdaÑ paÒcamaÑ abhibhÈyatanaÑ.
AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati pÊtÈni pÊtavaÓÓÈni
pÊtanidassanÈni pÊtanibhÈsÈni. SeyyathÈpi nÈma kaÓikÈrapupphaÑ pÊtaÑ
pÊtavaÓÓaÑ pÊtanidassanaÑ pÊtanibhÈsaÑ. SeyyathÈ vÈ pana taÑ vatthaÑ
BÈrÈÓaseyyakaÑ ubhatobhÈgavimaÔÔhaÑ pÊtaÑ pÊtavaÓÓaÑ pÊtanidassanaÑ
pÊtanibhÈsaÑ. Evameva ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati
pÊtÈni pÊtavaÓÓÈni pÊtanidassanÈni pÊtanibhÈsÈni, “tÈni abhibhuyya jÈnÈmi
passÈmÊ”ti evaÑsaÒÒÊ hoti. IdaÑ chaÔÔhaÑ abhibhÈyatanaÑ.
AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati lohitakÈni
lohitakavaÓÓÈni lohitakanidassanÈni lohitakanibhÈsÈni. SeyyathÈpi nÈma
bandhujÊvakapupphaÑ lohitakaÑ lohitakavaÓÓaÑ lohitakanidassanaÑ
lohitakanibhÈsaÑ. SeyyathÈ vÈ pana taÑ vatthaÑ BÈrÈÓaseyyakaÑ
ubhatobhÈgavimaÔÔhaÑ lohitakaÑ lohitakavaÓÓaÑ lohitakanidassanaÑ
lohitakanibhÈsaÑ. Evameva ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni
passati lohitakÈni lohitakavaÓÓÈni lohitakanidassanÈni lohitakanibhÈsÈni,
“tÈni abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊ”ti evaÑsaÒÒÊ hoti. IdaÑ sattamaÑ
abhibhÈyatanaÑ.
AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati odÈtÈni odÈtavaÓÓÈni
odÈtanidassanÈni odÈtanibhÈsÈni. SeyyathÈpi nÈma
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osadhitÈrakÈ odÈtÈ odÈtavaÓÓÈ odÈtanidassanÈ odÈtanibhÈsÈ. SeyyathÈ vÈ
pana taÑ vatthaÑ BÈrÈÓaseyyakaÑ ubhatobhÈgavimaÔÔhaÑ odÈtaÑ
odÈtavaÓÓaÑ odÈtanidassanaÑ odÈtanibhÈsaÑ. Evameva ajjhattaÑ
ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati odÈtÈni odÈtavaÓÓÈni
odÈtanidassanÈni odÈtanibhÈsÈni, “tÈni abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊ”ti
evaÑsaÒÒÊ hoti. IdaÑ aÔÔhamaÑ abhibhÈyatanaÑ. ImÈni kho Œnanda aÔÔha
abhibhÈyatanÈni.
AÔÔhavimokkha
174. AÔÔha kho ime Œnanda vimokkhÈ. Katame aÔÔha. R|pÊ r|pÈni
passati, ayaÑ paÔhamo vimokkho. AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni
passati, ayaÑ dutiyo vimokkho. Subhanteva adhimutto hoti, ayaÑ tatiyo
vimokkho. Sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ paÔighasaÒÒÈnaÑ
attha~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ “ananto ÈkÈso”ti
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati, ayaÑ catuttho vimokkho. Sabbaso
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “anantaÑ viÒÒÈÓan”ti
viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati, ayaÑ paÒcamo vimokkho.
Sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti
ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharati, ayaÑ chaÔÔho vimokkho. Sabbaso
ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ upasampajja
viharati, ayaÑ sattamo vimokkho. Sabbaso nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ
samatikkamma saÒÒÈvedayitanirodhaÑ upasampajja viharati, ayaÑ aÔÔhamo
vimokkho. Ime kho Œnanda aÔÔha vimokkhÈ.
175. EkamidÈhaÑ Œnanda samayaÑ UruvelÈyaÑ viharÈmi najjÈ
NeraÒjarÈya tÊre AjapÈlanigrodhe paÔhamÈbhisambuddho. Atha kho Œnanda
mÈro pÈpimÈ yenÈhaÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi,
ekamantaÑ Ôhito kho Œnanda mÈro pÈpimÈ maÑ etadavoca
“parinibbÈtudÈni bhante BhagavÈ, parinibbÈtu Sugato, parinibbÈnakÈlodÈni
bhante Bhagavato”ti. EvaÑ vutte ahaÑ Œnanda mÈraÑ pÈpimantaÑ
etadavocaÑ “na tÈvÈhaÑ pÈpima parinibbÈyissÈmi, yÈva me bhikkh| na
sÈvakÈ bhavissanti viyattÈ vinÊtÈ visÈradÈ bahussutÈ dhammadharÈ
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dhammÈnudhammappaÔipannÈ sÈmÊcippaÔipannÈ anudhammacÈrino, sakaÑ
ÈcariyakaÑ uggahetvÈ Ècikkhissanti desessanti paÒÒapessanti paÔÔhapessanti
vivarissanti vibhajissanti uttÈnÊ karissanti, uppannaÑ parappavÈdaÑ
sahadhammena suniggahitaÑ niggahetvÈ sappÈÔihÈriyaÑ dhammaÑ
desessanti.
Na tÈvÈhaÑ pÈpima parinibbÈyissÈmi, yÈva me bhikkhuniyo na sÈvikÈ
bhavissanti viyattÈ vinÊtÈ visÈradÈ bahussutÈ dhammadharÈ
dhammÈnudhammappaÔipannÈ sÈmÊcippaÔipannÈ anudhammacÈriniyo,
sakaÑ ÈcariyakaÑ uggahetvÈ Ècikkhissanti desessanti paÒÒapessanti
paÔÔhapessanti vivarissanti vibhajissanti uttÈnÊ karissanti, uppannaÑ
parappavÈdaÑ sahadhammena suniggahitaÑ niggahetvÈ sappÈÔihÈriyaÑ
dhammaÑ desessanti.
Na tÈvÈhaÑ pÈpima parinibbÈyissÈmi, yÈva me upÈsakÈ na sÈvakÈ
bhavissanti viyattÈ vinÊtÈ visÈradÈ bahussutÈ dhammadharÈ
dhammÈnudhammappaÔipannÈ sÈmÊcippaÔipannÈ anudhammacÈrino sakaÑ
ÈcariyakaÑ uggahetvÈ Ècikkhissanti desessanti paÒÒapessanti paÔÔhapessanti
vivarissanti vibhajissanti uttÈnÊ karissanti, uppannaÑ parappavÈdaÑ
sahadhammena suniggahitaÑ niggahetvÈ sappÈÔihÈriyaÑ dhammaÑ
desessanti.
Na tÈvÈhaÑ pÈpima parinibbÈyissÈmi, yÈva me upÈsikÈ na sÈvikÈ
bhavissanti viyattÈ vinÊtÈ visÈradÈ bahussutÈ dhammadharÈ
dhammÈnudhammappaÔipannÈ sÈmÊcippaÔipannÈ anudhammacÈriniyo sakaÑ
ÈcariyakaÑ uggahetvÈ Ècikkhissanti desessanti paÒÒapessanti paÔÔhapessanti
vivarissanti vibhajissanti uttÈnÊ karissanti, uppannaÑ parappavÈdaÑ
sahadhammena suniggahitaÑ niggahetvÈ sappÈÔihÈriyaÑ dhammaÑ
desessanti.
Na tÈvÈhaÑ pÈpima parinibbÈyissÈmi, yÈva me idaÑ brahmacariyaÑ na
iddhaÒceva bhavissati phÊtaÒca vitthÈrikaÑ bÈhujaÒÒaÑ puthubh|taÑ yÈva
devamanussehi suppakÈsitan”ti.
176. IdÈneva kho Œnanda ajja CÈpÈle cetiye mÈro pÈpimÈ yenÈhaÑ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ Ôhito kho
Œnanda mÈro pÈpimÈ maÑ etadavoca “parinibbÈtudÈni bhante BhagavÈ,
parinibbÈtu Sugato, parinibbÈnakÈlodÈni bhante Bhagavato. BhÈsitÈ kho
panesÈ bhante BhagavatÈ vÈcÈ ‘na tÈvÈhaÑ pÈpima
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parinibbÈyissÈmi, yÈva me bhikkh| na sÈvakÈ bhavissanti -pa- yÈva me
bhikkhuniyo na sÈvikÈ bhavissanti -pa- yÈva me upÈsakÈ na sÈvakÈ
bhavissanti -pa- yÈva me upÈsikÈ na sÈvikÈ bhavissanti -pa- yÈva me idaÑ
brahmacariyaÑ na iddhaÒceva bhavissati phÊtaÒca vitthÈrikaÑ bÈhujaÒÒaÑ
puthubh|taÑ yÈva devamanussehi suppakÈsitan’ti. Etarahi kho pana bhante
Bhagavato brahmacariyaÑ iddhaÒceva phÊtaÒca vitthÈrikaÑ bÈhujaÒÒaÑ
puthubh|taÑ yÈva devamanussehi suppakÈsitaÑ. ParinibbÈtudÈni bhante
BhagavÈ, parinibbÈtu Sugato, parinibbÈnakÈlodÈni bhante Bhagavato”ti.
177. EvaÑ vutte ahaÑ Œnanda mÈraÑ pÈpimantaÑ etadavocaÑ
“appossukko tvaÑ pÈpima hohi, na ciraÑ TathÈgatassa parinibbÈnaÑ
bhavissati, ito tiÓÓaÑ mÈsÈnaÑ accayena TathÈgato parinibbÈyissatÊ”ti.
IdÈneva kho Œnanda ajja CÈpÈle cetiye TathÈgatena satena sampajÈnena
Èyusa~khÈro ossaÔÔhoti.
ŒnandayÈcanakathÈ
178. EvaÑ vutte ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “tiÔÔhatu
bhante BhagavÈ kappaÑ, tiÔÔhatu Sugato kappaÑ bahujanahitÈya
bahujanasukhÈya lokÈnukampÈya atthÈya hitÈya sukhÈya
devamanussÈnan”ti.
AlaÑdÈni Œnanda mÈ TathÈgataÑ yÈci, akÈlodÈni Œnanda TathÈgataÑ
yÈcanÈyÈti. Dutiyampi kho ÈyasmÈ Œnando -pa-. Tatiyampi kho ÈyasmÈ
Œnando BhagavantaÑ etadavoca “tiÔÔhatu bhante BhagavÈ kappaÑ, tiÔÔhatu
Sugato kappaÑ bahujanahitÈya bahujanasukhÈya lokÈnukampÈya atthÈya
hitÈya sukhÈya devamanussÈnan”ti.
Saddahasi tvaÑ Œnanda TathÈgatassa bodhinti. EvaÑ bhante. Atha
kiÒcarahi tvaÑ Œnanda TathÈgataÑ yÈvatatiyakaÑ abhinippÊÄesÊti.
SammukhÈ metaÑ bhante Bhagavato sutaÑ sammukhÈ paÔiggahitaÑ “yassa
kassaci Œnanda cattÈro iddhipÈdÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ yÈnÊkatÈ vatthukatÈ
anuÔÔhitÈ paricitÈ susamÈraddhÈ, so Èka~khamÈno kappaÑ vÈ tiÔÔheyya
kappÈvasesaÑ vÈ. TathÈgatassa kho Œnanda cattÈro iddhipÈdÈ bhÈvitÈ
bahulÊkatÈ yÈnÊkatÈ vatthukatÈ anuÔÔhitÈ paricitÈ susamÈraddhÈ,
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so Èka~khamÈno Œnanda TathÈgato kappaÑ vÈ tiÔÔheyya kappÈvasesaÑ
vÈ”ti. Saddahasi tvaÑ ŒnandÈti. EvaÑ bhante. TasmÈtihÈnanda tuyhevetaÑ
dukkaÔaÑ tuyhevetaÑ aparaddhaÑ, yaÑ tvaÑ TathÈgatena evaÑ oÄÈrike
nimitte kayiramÈne oÄÈrike obhÈse kayiramÈne nÈsakkhi paÔivijjhituÑ, na
TathÈgataÑ yÈci “tiÔÔhatu bhante BhagavÈ kappaÑ, tiÔÔhatu Sugato kappaÑ
bahujanahitÈya bahujanasukhÈya lokÈnukampÈya atthÈya hitÈya sukhÈya
devamanussÈnan”ti. Sace tvaÑ Œnanda TathÈgataÑ yÈceyyÈsi, dveva te vÈcÈ
TathÈgato paÔikkhipeyya, atha tatiyakaÑ adhivÈseyya. TasmÈtihÈnanda
tuyhevetaÑ dukkaÔaÑ, tuyhevetaÑ aparaddhaÑ.
179. EkamidÈhaÑ Œnanda samayaÑ RÈjagahe viharÈmi Gijjhak|Ôe
pabbate. TatrÈpi kho tÈhaÑ Œnanda ÈmantesiÑ “ramaÓÊyaÑ Œnanda
RÈjagahaÑ, ramaÓÊyo Œnanda Gijjhak|Ôo pabbato. Yassa kassaci Œnanda
cattÈro iddhipÈdÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ yÈnÊkatÈ vatthukatÈ anuÔÔhitÈ paricitÈ
susamÈraddhÈ, so Èka~khamÈno kappaÑ vÈ tiÔÔheyya kappÈvasesaÑ vÈ.
TathÈgatassa kho Œnanda cattÈro iddhipÈdÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ yÈnÊkatÈ
vatthukatÈ anuÔÔhitÈ paricitÈ susamÈraddhÈ, so Èka~khamÈno Œnanda
TathÈgato kappaÑ vÈ tiÔÔheyya kappÈvasesaÑ vÈ”ti. Evampi kho tvaÑ
Œnanda TathÈgatena oÄÈrike nimitte kayiramÈne oÄÈrike obhÈse kayiramÈne
nÈsakkhi paÔivijjhituÑ, na TathÈgataÑ yÈci “tiÔÔhatu bhante BhagavÈ
kappaÑ, tiÔÔhatu Sugato kappaÑ bahujanahitÈya bahujanasukhÈya
lokÈnukampÈya atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnan”ti. Sace tvaÑ
Œnanda TathÈgataÑ yÈceyyÈsi, dveva te vÈcÈ TathÈgato paÔikkhipeyya, atha
tatiyakaÑ adhivÈseyya. TasmÈtihÈnanda tuyhevetaÑ dukkaÔaÑ, tuyhevetaÑ
aparaddhaÑ.
180. EkamidÈhaÑ Œnanda samayaÑ tattheva RÈjagahe viharÈmi
Gotamanigrodhe -pa- tattheva RÈjagahe viharÈmi CorapapÈte. Tattheva
RÈjagahe viharÈmi VebhÈrapasse SattapaÓÓiguhÈyaÑ. Tattheva RÈjagahe
viharÈmi Isigilipasse KÈÄasilÈyaÑ. Tattheva RÈjagahe viharÈmi SÊtavane
SappasoÓÉikapabbhÈre. Tattheva RÈjagahe viharÈmi TapodÈrÈme. Tattheva
RÈjagahe viharÈmi VeÄuvane KalandakanivÈpe. Tattheva RÈjagahe viharÈmi
JÊvakambavane. Tattheva RÈjagahe viharÈmi MaddakucchismiÑ
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MigadÈye. TatrÈpi kho tÈhaÑ Œnanda ÈmantesiÑ “ramaÓÊyaÑ Œnanda
RÈjagahaÑ, ramaÓÊyo Gijjhak|Ôo pabbato, ramaÓÊyo Gotamanigrodho,
ramaÓÊyo CorapapÈto, ramaÓÊyÈ VebhÈrapasse SattapaÓÓiguhÈ, ramaÓÊyÈ
Isigilipasse KÈÄasilÈ. RamaÓÊyo SÊtavane SappasoÓÉikapabbhÈro, ramaÓÊyo
TapodÈrÈmo, ramaÓÊyo VeÄuvane KalandakanivÈpo, ramaÓÊyaÑ
JÊvakambavanaÑ, ramaÓÊyo MaddakucchismiÑ MigadÈyo. Yassa kassaci
Œnanda cattÈro iddhipÈdÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ yÈnÊkatÈ vatthukatÈ anuÔÔhitÈ
paricitÈ susamÈraddhÈ -pa- Èka~khamÈno Œnanda TathÈgato kappaÑ vÈ
tiÔÔheyya kappÈvasesaÑ vÈ”ti. Evampi kho tvaÑ Œnanda TathÈgatena
oÄÈrike nimitte kayiramÈne oÄÈrike obhÈse kayiramÈne nÈsakkhi
paÔivijjhituÑ, na TathÈgataÑ yÈci “tiÔÔhatu bhante BhagavÈ kappaÑ, tiÔÔhatu
Sugato kappaÑ bahujanahitÈya bahujanasukhÈya lokÈnukampÈya atthÈya
hitÈya sukhÈya devamanussÈnan”ti. Sace tvaÑ Œnanda TathÈgataÑ
yÈceyyÈsi, dveva te vÈcÈ TathÈgato paÔikkhipeyya, atha tatiyakaÑ
adhivÈseyya. TasmÈtihÈnanda tuyhevetaÑ dukkaÔaÑ, tuyhevetaÑ
aparaddhaÑ.
181. EkamidÈhaÑ Œnanda samayaÑ idheva VesÈliyaÑ viharÈmi Udene
cetiye. TatrÈpi kho tÈhaÑ Œnanda ÈmantesiÑ “ramaÓÊyÈ Œnanda VesÈlÊ,
ramaÓÊyaÑ UdenaÑ cetiyaÑ. Yassa kassaci Œnanda cattÈro iddhipÈdÈ
bhÈvitÈ bahulÊkatÈ yÈnÊkatÈ vatthukatÈ anuÔÔhitÈ paricitÈ susamÈraddhÈ, so
Èka~khamÈno kappaÑ vÈ tiÔÔheyya kappÈvasesaÑ vÈ. TathÈgatassa kho
Œnanda cattÈro iddhipÈdÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ yÈnÊkatÈ vatthukatÈ anuÔÔhitÈ
paricitÈ susamÈraddhÈ, so Èka~khamÈno Œnanda TathÈgato kappaÑ vÈ
tiÔÔheyya kappÈvasesaÑ vÈ”ti. Evampi kho tvaÑ Œnanda TathÈgatena
oÄÈrike nimitte kayiramÈne oÄÈrike obhÈse kayiramÈne nÈsakkhi
paÔivijjhituÑ, na TathÈgataÑ yÈci “tiÔÔhatu bhante BhagavÈ kappaÑ, tiÔÔhatu
Sugato kappaÑ bahujanahitÈya bahujanasukhÈya lokÈnukampÈya atthÈya
hitÈya sukhÈya devamanussÈnan”ti. Sace tvaÑ Œnanda TathÈgataÑ
yÈceyyÈsi, dveva te vÈcÈ TathÈgato paÔikkhipeyya, atha tatiyakaÑ
adhivÈseyya, tasmÈtihÈnanda tuyhevetaÑ dukkaÔaÑ, tuyhevetaÑ
aparaddhaÑ.
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182. EkamidÈhaÑ Œnanda samayaÑ idheva VesÈliyaÑ viharÈmi
Gotamake cetiye -pa- idheva VesÈliyaÑ viharÈmi Sattambe cetiye. Idheva
VesÈliyaÑ viharÈmi Bahuputte cetiye. Idheva VesÈliyaÑ viharÈmi
SÈrandade cetiye. IdÈneva kho tÈhaÑ Œnanda ajja CÈpÈle cetiye ÈmantesiÑ
“ramaÓÊyÈ Œnanda VesÈlÊ, ramaÓÊyaÑ UdenaÑ cetiyaÑ, ramaÓÊyaÑ
GotamakaÑ cetiyaÑ, ramaÓÊyaÑ SattambaÑ cetiyaÑ, ramaÓÊyaÑ
BahuputtaÑ cetiyaÑ, ramaÓÊyaÑ SÈrandadaÑ cetiyaÑ, ramaÓÊyaÑ CÈpÈlaÑ
cetiyaÑ. Yassa kassaci Œnanda cattÈro iddhipÈdÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ
yÈnÊkatÈ vatthukatÈ anuÔÔhitÈ paricitÈ susamÈraddhÈ, so Èka~khamÈno
kappaÑ vÈ tiÔÔheyya kappÈvasesaÑ vÈ. TathÈgatassa kho Œnanda cattÈro
iddhipÈdÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ yÈnÊkatÈ vatthukatÈ anuÔÔhitÈ paricitÈ
susamÈraddhÈ, so Èka~khamÈno Œnanda TathÈgato kappaÑ vÈ tiÔÔheyya
kappÈvasesaÑ vÈ”ti. Evampi kho tvaÑ Œnanda TathÈgatena oÄÈrike nimitte
kayiramÈne oÄÈrike obhÈse kayiramÈne nÈsakkhi paÔivijjhituÑ, na
TathÈgataÑ yÈci “tiÔÔhatu bhante BhagavÈ kappaÑ, tiÔÔhatu Sugato kappaÑ
bahujanahitÈya bahujanasukhÈya lokÈnukampÈya atthÈya hitÈya sukhÈya
devamanussÈnan”ti. Sace tvaÑ Œnanda TathÈgataÑ yÈceyyÈsi, dveva te vÈcÈ
TathÈgato paÔikkhipeyya, atha tatiyakaÑ adhivÈseyya. TasmÈtihÈnanda
tuyhevetaÑ dukkaÔaÑ, tuyhevetaÑ aparaddhaÑ.
183. Nanu etaÑ1 Œnanda mayÈ paÔikacceva2 akkhÈtaÑ “sabbeheva
piyehi manÈpehi nÈnÈbhÈvo vinÈbhÈvo aÒÒathÈbhÈvo, taÑ kutettha Œnanda
labbhÈ, yaÑ taÑ jÈtaÑ bh|taÑ sa~khataÑ palokadhammaÑ, taÑ vata
mÈpalujjÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati”. YaÑ kho panetaÑ Œnanda TathÈgatena
cattaÑ vantaÑ muttaÑ pahÊnaÑ paÔinissaÔÔhaÑ ossaÔÔho Èyusa~khÈro,
ekaÑsena vÈcÈ bhÈsitÈ “na ciraÑ TathÈgatassa parinibbÈnaÑ bhavissati, ito
tiÓÓaÑ mÈsÈnaÑ accayena TathÈgato parinibbÈyissatÊ”ti, taÒca3 TathÈgato
jÊvitahetu puna paccÈvamissatÊti4 netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. ŒyÈmÈnanda, yena
MahÈvanaÑ K|ÔÈgÈrasÈlÈ tenupasa~kamissÈmÈ”ti. “EvaÑ bhante”ti
______________________________________________________________
1. EvaÑ (SyÈ, I)
3. TaÑ vacanaÑ (SÊ)

2. PaÔigacceva (SÊ, I)
4. PaccÈgamissatÊti (SyÈ, Ka)
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kho ÈyasmÈ Œnando Bhagavato paccassosi. Atha kho BhagavÈ ÈyasmatÈ
Œnandena saddhiÑ yena MahÈvanaÑ K|ÔÈgÈrasÈlÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi “gaccha tvaÑ Œnanda
yÈvatikÈ bhikkh| VesÈliÑ upanissÈya viharanti, te sabbe upaÔÔhÈnasÈlÈyaÑ
sannipÈtehÊ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ Œnando Bhagavato paÔissutvÈ
yÈvatikÈ bhikkh| VesÈliÑ upanissÈya viharanti, te sabbe upaÔÔhÈnasÈlÈyaÑ
sannipÈtetvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ Ôhito kho ÈyasmÈ Œnando
BhagavantaÑ etadavoca “sannipatito bhante bhikkhusaÑgho, yassadÈni
bhante BhagavÈ kÈlaÑ maÒÒatÊ”ti.
184. Atha kho BhagavÈ yenupaÔÔhÈnasÈlÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi, nisajja kho BhagavÈ bhikkh|
Èmantesi–tasmÈtiha bhikkhave ye te mayÈ dhammÈ abhiÒÒÈ desitÈ, te vo
sÈdhukaÑ uggahetvÈ ÈsevitabbÈ bhÈvetabbÈ bahulÊkÈtabbÈ, yathayidaÑ
brahmacariyaÑ addhaniyaÑ assa ciraÔÔhitikaÑ, tadassa bahujanahitÈya
bahujanasukhÈya lokÈnukampÈya atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ.
Katame ca te bhikkhave dhammÈ mayÈ abhiÒÒÈ desitÈ, ye vo sÈdhukaÑ
uggahetvÈ ÈsevitabbÈ bhÈvetabbÈ bahulÊkÈtabbÈ, yathayidaÑ
brahmacariyaÑ addhaniyaÑ assa ciraÔÔhitikaÑ, tadassa bahujanahitÈya
bahujanasukhÈya lokÈnukampÈya atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ.
SeyyathidaÑ, cattÈro satipaÔÔhÈnÈ cattÈro sammappadhÈnÈ cattÈro iddhipÈdÈ
paÒcindriyÈni paÒca balÈni satta bojjha~gÈ ariyo aÔÔha~giko maggo. Ime kho
te bhikkhave dhammÈ mayÈ abhiÒÒÈ desitÈ, ye vo sÈdhukaÑ uggahetvÈ
ÈsevitabbÈ bhÈvetabbÈ bahulÊkÈtabbÈ, yathayidaÑ brahmacariyaÑ
addhaniyaÑ assa ciraÔÔhitikaÑ, tadassa bahujanahitÈya bahujanasukhÈya
lokÈnukampÈya atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnanti.
185. Atha kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “handa dÈni bhikkhave
ÈmantayÈmi vo, vayadhammÈ sa~khÈrÈ appamÈdena sampÈdetha. Na ciraÑ
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TathÈgatassa parinibbÈnaÑ bhavissati, ito tiÓÓaÑ mÈsÈnaÑ accayena
TathÈgato parinibbÈyissatÊ”ti. Idamavoca BhagavÈ, idaÑ vatvÈna Sugato
athÈparaÑ etadavoca SatthÈ1–
Paripakko vayo mayhaÑ, parittaÑ mama jÊvitaÑ.
PahÈya vo gamissÈmi, kataÑ me saraÓamattano.
AppamattÈ satÊmanto, susÊlÈ hotha bhikkhavo.
SusamÈhitasa~kappÈ, sacittamanurakkhatha.
Yo imasmiÑ dhammavinaye, appamatto vihassati2.
PahÈya jÈtisaÑsÈraÑ, dukkhassantaÑ karissatÊti.
Tatiyo bhÈÓavÈro.
_____
NÈgÈpalokita
186. Atha kho BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ
pattacÊvaramÈdÈya VesÈliÑ piÓÉÈya pÈvisi, VesÈliyaÑ piÓÉÈya caritvÈ
pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto nÈgÈpalokitaÑ VesÈliÑ apaloketvÈ
ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi “idaÑ pacchimakaÑ Œnanda TathÈgatassa
VesÈliyÈ dassanaÑ bhavissati, ÈyÈmÈnanda, yena BhaÓÉagÈmo3
tenupasa~kamissÈmÈ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ Œnando Bhagavato
paccassosi.
______________________________________________________________
1. Ito paraÑ SyÈmapotthake evaÑpi pÈÔho dissati–
DaharÈpi ca ye vuddhÈ, ye bÈlÈ ye ca paÓÉitÈ.
AÉÉhÈceva daliddÈ ca, sabbe maccuparÈyanÈ.
YathÈpi kumbhakÈrassa, kataÑ mattikabhÈjanaÑ.
KhuddakaÒca mahantaÒca, yaÒca pakkaÑ yaÒca ÈmakaÑ.
SabbaÑ bhedapariyantaÑ, evaÑ maccÈna jÊvitaÑ.
AthÈparaÑ etadavoca SatthÈ–
2. Viharissati (SyÈ), vihessati (SÊ)

3. BhaÓÉugÈmo(Ka)
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Atha kho BhagavÈ mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ yena
BhaÓÉagÈmo tadavasari, tatra sudaÑ BhagavÈ BhaÓÉagÈme viharati. Tatra
kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi catunnaÑ bhikkhave dhammÈnaÑ
ananubodhÈ appaÔivedhÈ evamidaÑ dÊghamaddhÈnaÑ sandhÈvitaÑ
saÑsaritaÑ mamaÒceva tumhÈkaÒca. KatamesaÑ catunnaÑ, Ariyassa
bhikkhave sÊlassa ananubodhÈ appaÔivedhÈ evamidaÑ dÊghamaddhÈnaÑ
sandhÈvitaÑ saÑsaritaÑ mamaÒceva tumhÈkaÒca. Ariyassa bhikkhave
samÈdhissa ananubodhÈ appaÔivedhÈ evamidaÑ dighamaddhÈnaÑ
sandhÈvitaÑ saÑsaritaÑ mamaÒceva tumhÈkaÒca. AriyÈya bhikkhave
paÒÒÈya ananubodhÈ appaÔivedhÈ evamidaÑ dÊghamaddhÈnaÑ sandhÈvitaÑ
saÑsaritaÑ mamaÒceva tumhÈkaÒca. AriyÈya bhikkhave vimuttiyÈ
ananubodhÈ appaÔivedhÈ evamidaÑ dÊghamaddhÈnaÑ sandhÈvitaÑ
saÑsaritaÑ mamaÒceva tumhÈkaÒca. TayidaÑ bhikkhave ariyaÑ sÊlaÑ
anubuddhaÑ paÔividdhaÑ, ariyo samedhi anubuddho paÔividdho, ariyÈ
paÒÒÈ anubuddhÈ paÔividdhÈ, ariyÈ vimutti anubuddhÈ paÔividdhÈ, ucchinnÈ
bhavataÓhÈ, khÊÓÈ bhavanetti, natthi dÈni punabbhavoti. Idamavoca
BhagavÈ, idaÑ vatvÈna Sugato athÈparaÑ etadavoca SatthÈ–
“SÊlaÑ samÈdhi paÒÒÈ ca, vimutti ca anuttarÈ.
AnubuddhÈ ime dhammÈ, Gotamena yasassinÈ.
Iti Buddho abhiÒÒÈya, dhammamakkhÈsi bhikkhunaÑ.
Dukkhassantakaro satthÈ, cakkhumÈ nibbÈnaÑ”ti.
TatrÈpi sudaÑ BhagavÈ BhaÓÉagÈme viharanto etadeva bahulaÑ
bhikkh|naÑ dhammiÑ kathaÑ karoti “iti sÊlaÑ iti samÈdhi iti paÒÒÈ.
SÊlaparibhÈvito samÈdhi mahapphalo hoti mahÈnisaÑso. SamÈdhiparibhÈvitÈ
paÒÒÈ mahapphalÈ hoti mahÈnisaÑsÈ. PaÒÒÈparibhÈvitaÑ cittaÑ
sammadeva Èsavehi vimuccati. SeyyathidaÑ, kÈmÈsavÈ bhavÈsavÈ
avijjÈsavÈ”ti.
CatumahÈpadesakathÈ
187. Atha kho BhagavÈ BhaÓÉagÈme yathÈbhirantaÑ viharitvÈ
ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi “ÈyÈmÈnanda yena HatthigÈmo, yena
AmbagÈmo, yena JambugÈmo, yena BhoganagaraÑ tenupasa~kamissÈmÈ”ti.
“EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ Œnando Bhagavato paccassosi. Atha
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kho BhagavÈ mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ yena BhoganagaraÑ
tadavasari, tatra sudaÑ BhagavÈ Bhoganagare viharati Œnande1 cetiye.
Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “cattÈrome bhikkhave mahÈpadese
desessÈmi, taÑ suÓÈtha, sÈdhukaÑ manasikarotha, bhÈsissÈmÊ”ti. “EvaÑ
bhante”ti kho te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca–
188. Idha bhikkhave bhikkhu evaÑ vadeyya “sammukhÈ metaÑ Èvuso
Bhagavato sutaÑ sammukhÈ paÔiggahitaÑ, ayaÑ dhammo ayaÑ vinayo
idaÑ SatthusÈsanan”ti, tassa bhikkhave bhikkhuno bhÈsitaÑ neva
abhinanditabbaÑ nappaÔikkositabbaÑ. AnabhinanditvÈ appaÔikkositvÈ tÈni
padabyaÒjanÈni sÈdhukaÑ uggahetvÈ sutte osÈretabbÈni2, vinaye
sandassetabbÈni. TÈni ce sutte osÈriyamÈnÈni3 vinaye sandassiyamÈnÈni na
ceva sutte osaranti4, na ca vinaye sandissanti, niÔÔhamettha gantabbaÑ
“addhÈ idaÑ na ceva tassa Bhagavato vacanaÑ, imassa ca bhikkhuno
duggahitan”ti, itihetaÑ bhikkhave chaÔÔeyyÈtha. TÈni ce sutte osÈriyamÈnÈni
vinaye sandassiyamÈnÈni sutte ceva osaranti, vinaye ca sandissanti,
niÔÔhamettha gantabbaÑ “addhÈ idaÑ tassa Bhagavato vacanaÑ, imassa ca
bhikkhuno suggahitan”ti. IdaÑ bhikkhave paÔhamaÑ mahÈpadesaÑ
dhÈreyyÈtha.
Idha pana bhikkhave bhikkhu evaÑ vadeyya “amukasmiÑ nÈma ÈvÈse
saÑgho viharati sathero sapÈmokkho, tassa me saÑghassa sammukhÈ sutaÑ
sammukhÈ paÔiggahitaÑ, ayaÑ dhammo ayaÑ vinayo idaÑ
SatthusÈsanan”ti, tassa bhikkhave bhikkhuno bhÈsitaÑ neva
abhinanditabbaÑ nappaÔikkositabbaÑ. AnabhinanditvÈ appaÔikkositvÈ tÈni
padabyaÒjanÈni sÈdhukaÑ uggahetvÈ sutte osÈretabbÈni, vinaye
sandassetabbÈni. TÈni ce sutte osÈriyamÈnÈni vinaye sandassiyamÈnÈni na
ceva sutte osaranti, na ca vinaye sandissanti, niÔÔhamettha gantabbaÑ
“addhÈ idaÑ na ceva tassa Bhagavato vacanaÑ, tassa ca saÑghassa
duggahitan”ti, itihetaÑ bhikkhave chaÔÔeyyÈtha. TÈni ce sutte osÈriyamÈnÈni
vinaye sandassiyamÈnÈni sutte
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ceva osaranti, vinaye ca sandissanti, niÔÔhamettha gantabbaÑ “addhÈ idaÑ
tassa Bhagavato vacanaÑ, tassa ca saÑghassa suggahitan”ti. IdaÑ
bhikkhave dutiyaÑ mahÈpadesaÑ dhÈreyyÈtha.
Idha pana bhikkhave bhikkhu evaÑ vadeyya “amukasmiÑ nÈma ÈvÈse
sambahulÈ therÈ bhikkh| viharanti bahussutÈ ÈgatÈgamÈ dhammadharÈ
vinayadharÈ mÈtikÈdharÈ, tesaÑ me therÈnaÑ sammukhÈ sutaÑ sammukhÈ
paÔiggahitaÑ, ayaÑ dhammo ayaÑ vinayo idaÑ SatthusÈsanan”ti, tassa
bhikkhave bhikkhuno bhÈsitaÑ neva abhinanditabbaÑ -pa- na ca vinaye
sandissanti. NiÔÔhamettha gantabbaÑ “addhÈ idaÑ na ceva tassa Bhagavato
vacanaÑ, tesaÒca therÈnaÑ duggahitan”ti, itihetaÑ bhikkhave chaÔÔeyyÈtha.
TÈni ce sutte osÈriyamÈnÈni -pa- vinaye ca sandissanti, niÔÔhamettha
gantabbaÑ “addhÈ idaÑ tassa Bhagavato vacanaÑ, tesaÒca therÈnaÑ
suggahitan”ti. IdaÑ bhikkhave tatiyaÑ mahÈpadesaÑ dhÈreyyÈtha.
Idha pana bhikkhave bhikkhu evaÑ vadeyya “amukasmiÑ nÈma ÈvÈse
eko thero bhikkhu viharati bahussuto ÈgatÈgamo dhammadharo vinayadharo
mÈtikÈdharo, tassa me therassa sammukhÈ sutaÑ sammukhÈ paÔiggahitaÑ,
ayaÑ dhammo ayaÑ vinayo idaÑ SatthusÈsanan”ti, tassa bhikkhave
bhikkhuno bhÈsitaÑ neva abhinanditabbaÑ nappaÔikkositabbaÑ.
AnabhinanditvÈ appaÔikkositvÈ tÈni padabyaÒjanÈni sÈdhukaÑ uggahetvÈ
sutte osÈretabbÈni, vinaye sandassetabbÈni. TÈni ce sutte osÈriyamÈnÈni
vinaye sandassiyamÈnÈni na ceva sutte osaranti, na ca vinaye sandissanti,
niÔÔhamettha gantabbaÑ “addhÈ idaÑ na ceva tassa Bhagavato vacanaÑ,
tassa ca therassa duggahitan”ti, itihetaÑ bhikkhave chaÔÔeyyÈtha. TÈni ce
sutte osÈriyamÈnÈni vinaye sandassiyamÈnÈni sutte ceva osaranti, vinaye ca
sandissanti, niÔÔhamettha gantabbaÑ “addhÈ idaÑ tassa Bhagavato vacanaÑ,
tassa ca therassa suggahitan”ti. IdaÑ bhikkhave catutthaÑ mahÈpadesaÑ
dhÈreyyÈtha. Ime kho bhikkhave cattÈro mahÈpadese dhÈreyyÈthÈti.
Tatrapi sudaÑ BhagavÈ Bhoganagare viharanto Œnande cetiye etadeva
bahulaÑ bhikkh|naÑ dhammiÑ kathaÑ karoti “iti sÊlaÑ iti samÈdhi iti
paÒÒÈ. SÊlaparibhÈvito samÈdhi mahapphalo hoti
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mahÈnisaÑso, samÈdhiparibhÈvitÈ paÒÒÈ mahapphalÈ hoti mahÈnisaÑsÈ,
paÒÒÈparibhÈvitaÑ cittaÑ sammadeva Èsavehi vimuccati, seyyathidaÑ,
kÈmÈsavÈ bhavÈsavÈ avijjÈsavÈ”ti.
KammÈraputtacundavatthu
189. Atha kho BhagavÈ Bhoganagare yathÈbhirantaÑ viharitvÈ
ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi “ÈyÈmÈnanda, yena PÈvÈ
tenupasa~kamissÈmÈ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ Œnando Bhagavato
paccassosi. Atha kho BhagavÈ mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ yena PÈvÈ
tadavasari, tatra sudaÑ BhagavÈ PÈvÈyaÑ viharati Cundassa
kammÈraputtassa Ambavane. Assosi kho Cundo kammÈraputto “BhagavÈ
kira PÈvaÑ anuppatto PÈvÈyaÑ viharati mayhaÑ Ambavane”ti. Atha kho
Cundo kammÈraputto yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho
CundaÑ kammÈraputtaÑ BhagavÈ dhammiyÈ kathÈya sandassesi
samÈdapesi samuttejesi sampahaÑsesi. Atha kho Cundo kammÈraputto
BhagavatÈ dhammiyÈ kathÈya sandassito samÈdapito samuttejito
sampahaÑsito BhagavantaÑ etadavoca “adhivÈsetu me bhante BhagavÈ
svÈtanÈya bhattaÑ saddhiÑ bhikkhusaÑghenÈ”ti. AdhivÈsesi BhagavÈ
tuÓhÊbhÈvena. Atha kho Cundo kammÈraputto Bhagavato adhivÈsanaÑ
viditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi.
Atha kho Cundo kammÈraputto tassÈ rattiyÈ accayena sake nivesane
paÓÊtaÑ khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÑ paÔiyÈdÈpetvÈ pah|taÒca s|karamaddavaÑ
Bhagavato kÈlaÑ ÈrocÈpesi “kÈlo bhante niÔÔhitaÑ bhattan”ti. Atha kho
BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya saddhiÑ
bhikkhusaÑghena yena Cundassa kammÈraputtassa nivesanaÑ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi, nisajja kho BhagavÈ
CundaÑ kammÈraputtaÑ Èmantesi “yaÑ te Cunda s|karamaddavaÑ
paÔiyattaÑ, tena maÑ parivisa. YaÑ panaÒÒaÑ khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÑ
paÔiyattaÑ, tena bhikkhusaÑghaÑ parivisÈ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho Cundo
kammÈraputto Bhagavato paÔissutvÈ yaÑ ahosi s|karamaddavaÑ
paÔiyattaÑ, tena BhagavantaÑ parivisi. YaÑ panaÒÒaÑ khÈdanÊyaÑ
bhojanÊyaÑ
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paÔiyattaÑ, tena bhikkhusaÑghaÑ parivisi. Atha kho BhagavÈ CundaÑ
kammÈraputtaÑ Èmantesi “yaÑ te Cunda s|karamaddavaÑ avasiÔÔhaÑ, taÑ
sobbhe nikhaÓÈhi. NÈhaÑ taÑ Cunda passÈmi sadevake loke samÈrake
sabrahmake sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya, yassa taÑ
paribhuttaÑ sammÈ pariÓÈmaÑ gaccheyya aÒÒatra TathÈgatassÈ”ti. “EvaÑ
bhante”ti kho Cundo kammÈraputto Bhagavato paÔissutvÈ yaÑ ahosi
s|karamaddavaÑ avasiÔÔhaÑ, taÑ sobbhe nikhaÓitvÈ yena BhagavÈ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi,
ekamantaÑ nisinnaÑ kho CundaÑ kammÈraputtaÑ BhagavÈ dhammiyÈ
kathÈya sandassetvÈ samÈdapetvÈ samuttejetvÈ sampahaÑsetvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ
pakkÈmi.
190. Atha kho Bhagavato Cundassa kammÈraputtassa bhattaÑ
bhuttÈvissa kharo ÈbÈdho uppajji, lohitapakkhandikÈ pabÈÄhÈ vedanÈ vattanti
mÈraÓantikÈ, tÈ sudaÑ BhagavÈ sato sampajÈno adhivÈsesi avihaÒÒamÈno.
Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi “ÈyÈmÈnanda yena
KusinÈrÈ tenupasa~kamissÈmÈ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ Œnando
Bhagavato paccassosi.
Cundassa bhattaÑ bhuÒjitvÈ, kammÈrassÈti me sutaÑ.
ŒbÈdhaÑ samphusÊ dhÊro, pabÈÄhaÑ mÈraÓantikaÑ.
Bhuttassa ca s|karamaddavena,
ByÈdhippabÈÄho udapÈdi Satthuno.
VirecamÈno1 BhagavÈ avoca,
GacchÈmahaÑ KusinÈraÑ nagaranti.
PÈnÊyÈharaÓa
191. Atha kho BhagavÈ maggÈ okkamma yena aÒÒataraÑ rukkham|laÑ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi “i~gha me
tvaÑ Œnanda catugguÓaÑ saÑghÈÔiÑ paÒÒapehi, kilantosmi Œnanda
nisÊdissÈmÊ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ Œnando Bhagavato paÔissutvÈ
catugguÓaÑ saÑghÈÔiÑ paÒÒapesi. NisÊdi BhagavÈ paÒÒatte Èsane, nisajja
kho BhagavÈ
______________________________________________________________
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ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi “i~gha me tvaÑ Œnanda pÈnÊyaÑ Èhara,
pipÈsitosmi Œnanda pivissÈmÊ”ti. EvaÑ vutte ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ
etadavoca “idÈni bhante paÒcamattÈni sakaÔasatÈni atikkantÈni, taÑ
cakkacchinnaÑ udakaÑ parittaÑ luÄitaÑ ÈvilaÑ sandati, ayaÑ bhante
KakudhÈ1 nadÊ avid|re acchodakÈ sÈtodakÈ sÊtodakÈ setodakÈ2 suppatitthÈ
ramaÓÊyÈ. Ettha BhagavÈ pÈnÊyaÒca pivissati, gattÈni ca sÊtÊ3 karissatÊ”ti.
Dutiyampi kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi “i~gha me
tvaÑ Œnanda pÈnÊyaÑ Èhara, pipÈsitosmi Œnanda pivissÈmÊ”ti. Dutiyampi
kho ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “idÈni bhante paÒcamattÈni
sakaÔasatÈni atikkantÈni, taÑ cakkacchinnaÑ udakaÑ parittaÑ luÄitaÑ
ÈvilaÑ sandati, ayaÑ bhante KakudhÈ nadÊ avid|re acchodakÈ sÈtodakÈ
sÊtodakÈ setodakÈ suppatitthÈ ramaÓÊyÈ. Ettha BhagavÈ pÈnÊyaÒca pivissati,
gattÈni ca sÊtÊkarissatÊ”ti.
Tatiyampi kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi “i~gha me
tvaÑ Œnanda pÈnÊyaÑ Èhara, pipÈsitosmi Œnanda pivissÈmÊ”ti. “EvaÑ
bhante”ti kho ÈyasmÈ Œnando Bhagavato paÔissutvÈ pattaÑ gahetvÈ yena sÈ
nadikÈ tenupasa~kami. Atha kho sÈ nadikÈ cakkacchinnÈ parittÈ luÄitÈ ÈvilÈ
sandamÈnÈ Èyasmante Œnande upasa~kamante acchÈ vippasannÈ anÈvilÈ
sandittha4. Atha kho Èyasmato Œnandassa etadahosi “acchariyaÑ vata bho
abbhutaÑ vata bho TathÈgatassa mahiddhikatÈ mahÈnubhÈvatÈ. AyaÑ hi sÈ
nadikÈ cakkacchinnÈ parittÈ luÄitÈ ÈvilÈ sandamÈnÈ mayi upasa~kamante
acchÈ vippasannÈ anÈvilÈ sandatÊ”ti. Pattena pÈnÊyaÑ ÈdÈya yena BhagavÈ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ etadavoca “acchariyaÑ bhante
abbhutaÑ bhante TathÈgatassa mahiddhikatÈ mahÈnubhÈvatÈ. IdÈni sÈ
bhante nadikÈ cakkacchinnÈ parittÈ luÄitÈ ÈvilÈ sandamÈnÈ mayi
upasa~kamante acchÈ vippasannÈ anÈvilÈ sandittha. Pivatu BhagavÈ
pÈnÊyaÑ pivatu Sugato pÈnÊyan”ti. Atha kho BhagavÈ pÈnÊyaÑ apÈyi.
______________________________________________________________
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Pukkusamallaputtavatthu
192. Tena kho pana samayena Pukkuso Mallaputto ŒÄÈrassa KÈlÈmassa
sÈvako KusinÈrÈya PÈvaÑ addhÈnamaggappaÔipanno hoti. AddasÈ kho
Pukkuso Mallaputto BhagavantaÑ aÒÒatarasmiÑ rukkham|le nisinnaÑ,
disvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho Pukkuso Mallaputto
BhagavantaÑ etadavoca–acchariyaÑ bhante abbhutaÑ bhante, santena vata
bhante pabbajitÈ vihÈrena viharanti. Bh|tapubbaÑ bhante ŒÄÈro KÈlÈmo
addhÈnamaggappaÔipanno maggÈ okkamma avid|re aÒÒatarasmiÑ
rukkham|le divÈvihÈraÑ nisÊdi. Atha kho bhante paÒcamattÈni sakaÔasatÈni
ŒÄÈraÑ KÈlÈmaÑ nissÈya nissÈya atikkamiÑsu. Atha kho bhante aÒÒataro
puriso tassa sakaÔasatthassa1 piÔÔhito piÔÔhito Ègacchanto yena ŒÄÈro KÈlÈmo
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ŒÄÈraÑ KÈlÈmaÑ etadavoca “api bhante
paÒcamattÈni sakaÔasatÈni atikkantÈni addasÈ”ti. “Na kho ahaÑ Èvuso
addasan”ti. KiÑ pana bhante saddaÑ assosÊti. “Na kho ahaÑ Èvuso saddaÑ
assosin”ti. KiÑ pana bhante sutto ahosÊti. “Na kho ahaÑ Èvuso sutto
ahosin”ti. KiÑ pana bhante saÒÒÊ ahosÊti. “EvamÈvuso”ti. SotvaÑ bhante
saÒÒÊ samÈno jÈgaro paÒcamattÈni sakaÔasatÈni nissÈya nissÈya atikkantÈni
neva addasa, na pana saddaÑ assosi, apisu2 te bhante saÑghÈÔi rajena
okiÓÓÈti. “EvamÈvuso”ti. Atha kho bhante tassa purisassa etadahosi
“acchariyaÑ vata bho abbhutaÑ vata bho, santena vata bho pabbajitÈ
vihÈrena viharanti. Yatra hi nÈma saÒÒÊ samÈno jÈgaro paÒcamattÈni
sakaÔasatÈni nissÈya nissÈya atikkantÈni neva dakkhati, na pana saddaÑ
sossatÊ”ti, ŒÄÈre KÈlÈme uÄÈraÑ pasÈdaÑ pavedetvÈ pakkÈmÊti.
193. TaÑ kiÑ maÒÒasi Pukkusa, katamaÑ nu kho dukkarataraÑ vÈ
durabhisambhavataraÑ vÈ. Yo vÈ saÒÒÊ samÈno jÈgaro paÒcamattÈni
sakaÔasatÈni nissÈya nissÈya atikkantÈni neva passeyya, na pana
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saddaÑ suÓeyya. Yo vÈ saÒÒÊ samÈno jÈgaro deve vassante deve
gaÄagaÄÈyante vijjullatÈsu1 niccharantÊsu asaniyÈ phalantiyÈ neva passeyya,
na pana saddaÑ suÓeyyÈti. KiÒhi bhante karissanti paÒca vÈ sakaÔasatÈni
cha vÈ sakaÔasatÈni satta vÈ sakaÔasatÈni aÔÔha vÈ sakaÔasatÈni nava vÈ
sakaÔasatÈni2, sakaÔasahassaÑ vÈ sakaÔasatasahassaÑ vÈ. Atha kho etadeva
dukkarataraÒceva durabhisambhavataraÒca yo saÒÒÊ samÈno jÈgaro deve
vassante deve gaÄagaÄÈyante vijjullatÈsu niccharantÊsu asaniyÈ phalantiyÈ
neva passeyya, na pana saddaÑ suÓeyyÈti.
EkamidÈhaÑ Pukkusa samayaÑ ŒtumÈyaÑ viharÈmi BhusÈgÈre. Tena
kho pana samayena deve vassante deve gaÄagaÄÈyante vijjullatÈsu
niccharantÊsu asaniyÈ phalantiyÈ avid|re BhusÈgÈrassa dve kassakÈ bhÈtaro
hatÈ cattÈro ca balibaddÈ3. Atha kho Pukkusa ŒtumÈya mahÈjanakÈyo
nikkhamitvÈ yena te dve kassakÈ bhÈtaro hatÈ cattÈro ca balibaddÈ
tenupasa~kami. Tena kho panÈhaÑ Pukkusa samayena BhusÈgÈrÈ
nikkhamitvÈ BhusÈgÈradvÈre abbhokÈse ca~kamÈmi. Atha kho Pukkusa
aÒÒataro puriso tamhÈ mahÈjanakÈyÈ yenÈhaÑ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ maÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ ÔhitaÑ kho
ahaÑ Pukkusa taÑ purisaÑ etadavocaÑ “kiÑ nu kho eso Èvuso
mahÈjanakÈyo sannipatito”ti. IdÈni bhante deve vassante deve gaÄagaÄÈyante
vijjullatÈsu niccharantÊsu asaniyÈ phalantiyÈ dve kassakÈ bhÈtaro hatÈ
cattÈro ca balibaddÈ, ettheso mahÈjanakÈyo sannipatito, tvaÑ pana bhante
kva ahosÊti. “Idheva kho ahaÑ Èvuso ahosin”ti. KiÑ pana bhante addasÈti.
“Na kho ahaÑ Èvuso addasan”ti. KiÑ pana bhante saddaÑ assosÊti. “Na kho
ahaÑ Èvuso saddaÑ assosin”ti. KiÑ pana bhante sutto ahosÊti. “Na kho
ahaÑ Èvuso sutto ahosin”ti. KiÑ pana bhante saÒÒÊ ahosÊti. “EvamÈvuso”ti.
So tvaÑ bhante saÒÒÊ samÈno jÈgaro deve vassante deve
______________________________________________________________
1. VijjutÈsu (SÊ, SyÈ, I)
3. BalivaddÈ (SÊ, I)
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gaÄagaÄÈyante vijjullatÈsu niccharantÊsu asaniyÈ phalantiyÈ neva addasa, na
pana saddaÑ assosÊti. “EvamÈvuso”ti.
Atha kho Pukkusa tassa purisassa etadahosi “acchariyaÑ vata bho
abbhutaÑ vata bho, santena vata bho pabbajitÈ vihÈrena viharanti. Yatra hi
nÈma saÒÒÊ samÈno jÈgaro deve vassante deve gaÄagaÄÈyante vijjullatÈsu
niccharantÊsu asaniyÈ phalantiyÈ neva dakkhati, na pana saddaÑ sossatÊ”ti1,
mayi uÄÈraÑ pasÈdaÑ pavedetvÈ maÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ
pakkÈmÊti.
EvaÑ vutte Pukkuso Mallaputto BhagavantaÑ etadavoca “esÈhaÑ
bhante yo me ŒÄÈre KÈlÈme pasÈdo. TaÑ mahÈvÈte vÈ ophuÓÈmi
sÊghasotÈya2 vÈ nadiyÈ pavÈhemi. 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.
194. Atha kho Pukkuso Mallaputto aÒÒataraÑ purisaÑ Èmantesi “i~gha
me tvaÑ bhaÓe si~gÊvaÓÓaÑ yugamaÔÔhaÑ dhÈraÓÊyaÑ ÈharÈ”ti. “EvaÑ
bhante”ti kho so puriso Pukkusassa Mallaputtassa paÔissutvÈ taÑ
si~gÊvaÓÓaÑ yugamaÔÔhaÑ dhÈraÓÊyaÑ Èhari3. Atha kho Pukkuso
Mallaputto taÑ si~gÊvaÓÓaÑ yugamaÔÔhaÑ dhÈraÓÊyaÑ Bhagavato
upanÈmesi “idaÑ bhante si~gÊvaÓÓaÑ yugamaÔÔhaÑ dhÈraÓÊyaÑ, taÑ me
BhagavÈ paÔiggaÓhÈtu anukampaÑ upÈdÈyÈ”ti. Tena hi Pukkusa ekena maÑ
acchÈdehi, ekena Œnandanti. “EvaÑ bhante”ti kho Pukkuso Mallaputto
Bhagavato paÔissutvÈ ekena BhagavantaÑ acchÈdeti, ekena ÈyasmantaÑ
ŒnandaÑ. Atha kho BhagavÈ PukkusaÑ MallaputtaÑ dhammiyÈ kathÈya
sandassesi samÈdapesi samuttejesi sampahaÑsesi. Atha kho Pukkuso
Mallaputto BhagavatÈ dhammiyÈ kathÈya sandassito samÈdapito samuttejito
sampahaÑsito uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ
pakkÈmi.
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195. Atha kho ÈyasmÈ Œnando acirapakkante Pukkuse Mallaputte taÑ
si~gÊvaÓÓaÑ yugamaÔÔhaÑ dhÈraÓÊyaÑ Bhagavato kÈyaÑ upanÈmesi. TaÑ
Bhagavato kÈyaÑ upanÈmitaÑ hataccikaÑ viya1 khÈyati. Atha kho ÈyasmÈ
Œnando BhagavantaÑ etadavoca “acchariyaÑ bhante abbhutaÑ bhante,
yÈva parisuddho bhante TathÈgatassa chavivaÓÓo pariyodÈto, idaÑ bhante
si~gÊvaÓÓaÑ yugamaÔÔhaÑ dhÈraÓÊyaÑ Bhagavato kÈyaÑ upanÈmitaÑ
hataccikaÑ viya khÈyatÊ”ti. EvametaÑ Œnanda evametaÑ Œnanda dvÊsu
kÈlesu ativiya TathÈgatassa kÈyo parisuddho hoti chavivaÓÓo pariyodÈto.
Katamesu dvÊsu, yaÒca Œnanda rattiÑ TathÈgato anuttaraÑ
sammÈsambodhiÑ abhisambujjhati, yaÒca rattiÑ anupÈdisesÈya
nibbÈnadhÈtuyÈ parinibbÈyati, imesu kho Œnanda dvÊsu kÈlesu ativiya
TathÈgatassa kÈyo parisuddho hoti chavivaÓÓo pariyodÈto. Ajja kho
panenanda rattiyÈ pacchime yÈme KusinÈrÈyaÑ upavattane MallÈnaÑ
SÈlavane antarena2 yamakasÈlÈnaÑ TathÈgatassa parinibbÈnaÑ bhavissati3.
ŒyÈmÈnanda, yena KakudhÈ nadÊ tenupasa~kamissÈmÈti. “EvaÑ bhante”ti
kho ÈyasmÈ Œnando Bhagavato paccassosi.
Si~gÊvaÓÓaÑ yugamaÔÔhaÑ, Pukkuso abhihÈrayi.
Tena acchÈdito SatthÈ, hemavaÓÓo asobhathÈti.
196. Atha kho BhagavÈ mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ yena
KakudhÈ nadÊ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ KakudhaÑ nadiÑ
ajjhogÈhetvÈ nhatvÈ ca pivitvÈ ca paccuttaritvÈ yena AmbavanaÑ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ CundakaÑ Èmantesi “i~gha me
tvaÑ Cundaka catugguÓaÑ saÑghÈÔiÑ paÒÒapehi, kilantosmi Cundaka
nipajjissÈmÊ”ti.
“EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ Cundako Bhagavato paÔissutvÈ
catugguÓaÑ saÑghÈÔiÑ paÒÒapesi. Atha kho BhagavÈ dakkhiÓena passena
sÊhaseyyaÑ kappesi pÈde pÈdaÑ accÈdhÈya sato sampajÈno uÔÔhÈnasaÒÒaÑ
manasikaritvÈ. ŒyasmÈ pana Cundako tattheva Bhagavato purato nisÊdi.
______________________________________________________________
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GantvÈna Buddho nadikaÑ KakudhaÑ,
AcchodakaÑ sÈtudakaÑ vippasannaÑ.
OgÈhi satthÈ akilantar|po1,
TathÈgato appaÔimo ca2 loke.
NhatvÈ ca pivitvÈ cudatÈri SatthÈ3,
Purakkhato bhikkhugaÓassa majjhe.
VattÈ4 pavattÈ BhagavÈ idha dhamme,
UpÈgami AmbavanaÑ Mahesi.
Œmantayi CundakaÑ nÈma bhikkhuÑ,
CatugguÓaÑ santhara me nipajjaÑ.
So codito bhÈvitattena Cundo,
CatugguÓaÑ santhari khippameva.
Nipajji SatthÈ akilantar|po,
Cundopi tattha pamukhe5 nisÊdÊti.

197. Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi “siyÈ kho6
panÈnanda Cundassa kammÈraputtassa koci vippaÔisÈraÑ uppÈdeyya ‘tassa
te Èvuso Cunda alÈbhÈ tassa te dulladdhaÑ, yassa te TathÈgato pacchimaÑ
piÓÉapÈtaÑ paribhuÒjitvÈ nibbÈnaÑ’ti. Cundassa Œnanda kammÈraputtassa
evaÑ vippaÔisÈro paÔivinetabbo ‘tassa te Èvuso Cunda lÈbhÈ tassa te
suladdhaÑ, yassa te TathÈgato pacchimaÑ piÓÉapÈtaÑ paribhuÒjitvÈ
nibbÈnaÑ. SammukhÈ metaÑ Èvuso Cunda Bhagavato sutaÑ sammukhÈ
paÔiggahitaÑ. Dve me piÓÉapÈtÈ samasamaphalÈ7 samavipÈkÈ8, ativiya
aÒÒehi piÓÉapÈtehi mahapphalatarÈ ca mahÈnisaÑsatarÈ ca. Katame dve,
yaÒca piÓÉapÈtaÑ paribhuÒjitvÈ TathÈgato anuttaraÑ sammÈsambodhiÑ
abhisambujjhati, yaÒca piÓÉapÈtaÑ paribhuÒjitvÈ TathÈgato anupÈdisesÈya
nibbÈnadhÈtuyÈ parinibbÈyati, ime dve piÓÉapÈtÈ samasamaphalÈ
______________________________________________________________
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samavipÈkÈ, ativiya aÒÒehi piÓÉapÈtehi mahapphalatarÈ ca mahÈnisaÑsatarÈ
ca, ÈyusaÑvattanikaÑ ÈyasmatÈ Cundena kammÈraputtena kammaÑ
upacitaÑ, vaÓÓasaÑvattanikaÑ ÈyasmatÈ Cundena kammÈraputtena
kammaÑ upacitaÑ, sukhasaÑvattanikaÑ ÈyasmatÈ Cundena
kammÈraputtena kammaÑ upacitaÑ, yasasaÑvattanikaÑ ÈyasmatÈ Cundena
kammÈraputtena kammaÑ upacitaÑ, saggasaÑvattanikaÑ ÈyasmatÈ
Cundena kammÈraputtena kammaÑ upacitaÑ, ÈdhipateyyasaÑvattanikaÑ
ÈyasmatÈ Cundena kammÈraputtena kammaÑ upacitan’ti. Cundassa Œnanda
kammÈraputtassa evaÑ vippaÔisÈro paÔivinetabbo”ti. Atha kho BhagavÈ
etamatthaÑ viditvÈ tÈyaÑ velÈyaÑ imaÑ udÈnaÑ udÈnesi–
“Dadato puÒÒaÑ pavaÉÉhati,
SaÑyamato veraÑ na cÊyati.
Kusalo ca jahÈti pÈpakaÑ,
RÈgadosamohakkhayÈ sanibbuto”ti.
Catuttho bhÈÓavÈro.
_____
YamakasÈlÈ
198. Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi “ÈyÈmÈnanda,
yena HiraÒÒavatiyÈ nadiyÈ pÈrimaÑ tÊraÑ, yena KusinÈrÈ upavattanaÑ
MallÈnaÑ SÈlavanaÑ tenupasa~kamissÈmÈ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ
Œnando Bhagavato paccassosi. Atha kho BhagavÈ mahatÈ bhikkhusaÑghena
saddhiÑ yena HiraÒÒavatiyÈ nadiyÈ pÈrimaÑ tÊraÑ, yena KusinÈrÈ
upavattanaÑ MallÈnaÑ SÈlavanaÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ
ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi “i~gha me tvaÑ Œnanda antarena
yamakasÈlÈnaÑ uttarasÊsakaÑ maÒcakaÑ paÒÒapehi, kilantosmi Œnanda
nipajjissÈmÊ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ Œnando Bhagavato paÔissutvÈ
antarena yamakasÈlÈnaÑ uttarasÊsakaÑ maÒcakaÑ paÒÒapesi. Atha kho
BhagavÈ dakkhiÓena passena sÊhaseyyaÑ kappesi pÈde pÈdaÑ accÈdhÈya
sato sampajÈno.
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Tena kho pana samayena yamakasÈlÈ sabbaphÈliphullÈ honti
akÈlapupphehi, te TathÈgatassa sarÊraÑ okiranti ajjhokiranti abhippakiranti
TathÈgatassa p|jÈya. DibbÈnipi mandÈravapupphÈni antalikkhÈ papatanti,
tÈni TathÈgatassa sarÊraÑ okiranti ajjhokiranti abhippakiranti TathÈgatassa
p|jÈya. DibbÈnipi candanacuÓÓÈni antalikkhÈ papatanti, tÈni TathÈgatassa
sarÊraÑ okiranti ajjhokiranti abhippakiranti TathÈgatassa p|jÈya. DibbÈnipi
t|riyÈni antalikkhe vajjanti TathÈgatassa p|jÈya. DibbÈnipi saÑgÊtÈni
antalikkhe vattanti TathÈgatassa p|jÈya.
199. Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi–
sabbaphÈliphullÈ kho Œnanda yamakasÈlÈ akÈlapupphehi, te TathÈgatassa
sarÊraÑ okiranti ajjhokiranti abhippakiranti TathÈgatassa p|jÈya. DibbÈnipi
mandÈravapupphÈni antalikkhÈ papatanti, tÈni TathÈgatassa sarÊraÑ okiranti
ajjhokiranti abhippakiranti TathÈgatassa p|jÈya. DibbÈnipi candanacuÓÓÈni
antalikkhÈ papatanti, tÈni TathÈgatassa sarÊraÑ okiranti ajjhokiranti
abhippakiranti TathÈgatassa p|jÈya. DibbÈnipi t|riyÈni antalikkhe vajjanti
TathÈgatassa p|jÈya. DibbÈnipi saÑgÊtÈni antalikkhe vattanti TathÈgatassa
p|jÈya. Na kho Œnanda ettÈvatÈ TathÈgato sakkato vÈ hoti garukato vÈ
mÈnito vÈ p|jito vÈ apacito vÈ. Yo kho Œnanda bhikkhu vÈ bhikkhunÊ vÈ
upÈsako vÈ upÈsikÈ vÈ dhammÈnudhammappaÔipanno viharati
sÈmÊcippaÔipanno anudhammacÈrÊ, so TathÈgataÑ sakkaroti garuÑ karoti
mÈneti p|jeti apaciyati1 paramÈya p|jÈya. TasmÈtihÈnanda
dhammÈnudhammappaÔipannÈ viharissÈma sÈmÊcippaÔipannÈ
anudhammacÈrinoti. EvaÒhi vo Œnanda sikkhitabbanti.
UpavÈÓatthera
200. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ UpavÈÓo Bhagavato purato Ôhito
hoti BhagavantaÑ bÊjayamÈno. Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ UpavÈÓaÑ
apasÈresi “apehi bhikkhu, mÈ me purato aÔÔhÈsÊ”ti. Atha kho Èyasmato
Œnandassa etadahosi “ayaÑ
______________________________________________________________
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kho ÈyasmÈ UpavÈÓo dÊgharattaÑ Bhagavato upaÔÔhÈko santikÈvacaro
samÊpacÈrÊ, atha ca pana BhagavÈ pacchime kÈle ÈyasmantaÑ UpavÈÓaÑ
apasÈreti ‘apehi bhikkhu, mÈ me purato aÔÔhÈsÊ’ti. Ko nu kho hetu ko
paccayo, yaÑ BhagavÈ ÈyasmantaÑ UpavÈÓaÑ apasÈreti ‘apehi bhikkhu,
mÈ me purato aÔÔhÈsÊ’ti”. Atha kho ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca
“ayaÑ bhante ÈyasmÈ UpavÈÓo dÊgharattaÑ Bhagavato upaÔÔhÈko
santikÈvacaro samÊpacÈrÊ, atha ca pana BhagavÈ pacchime kÈle ÈyasmantaÑ
UpavÈÓaÑ apasÈreti ‘apehi bhikkhu, mÈ me purato aÔÔhÈsÊ’ti, ko nu kho
bhante hetu ko paccayo, yaÑ BhagavÈ ÈyasmantaÑ UpavÈÓaÑ apasÈreti
‘apehi bhikkhu, mÈ me purato aÔÔhÈsÊ’ti”.Yebhuyyena Œnanda dasasu
lokadhÈt|su devatÈ sannipatitÈ TathÈgataÑ dassanÈya, yÈvatÈ Œnanda
KusinÈrÈ upavattanaÑ MallÈnaÑ SÈlavanaÑ samantato dvÈdasa yojanÈni,
natthi so padeso vÈlaggakoÔinitudanamattopi mahesakkhÈhi devatÈhi
apphuÔo. DevatÈ Œnanda ujjhÈyanti “d|rÈ ca vatamha ÈgatÈ TathÈgataÑ
dassanÈya, kadÈci karahaci TathÈgatÈ loke uppajjanti Arahanto
SammÈsambuddhÈ, ajjeva rattiyÈ pacchime yÈme TathÈgatassa
parinibbÈnaÑ bhavissati, ayaÑ ca mahesakkho bhikkhu Bhagavato purato
Ôhito ovÈrento, na mayaÑ labhÈma pacchime kÈle TathÈgataÑ dassanÈyÈ”ti.
201. KathaÑbh|tÈ pana bhante BhagavÈ devatÈ manasikarotÊti1.
SantÈnanda devatÈ ÈkÈse pathavÊsaÒÒiniyo kese pakiriya kandanti, bÈhÈ
paggayha kandanti, chinnapÈtaÑ papatanti2, ÈvaÔÔanti, vivaÔÔanti,
“atikhippaÑ BhagavÈ parinibbÈyissati, atikhippaÑ Sugato parinibbÈyissati,
atikhippaÑ cakkhuÑ3 loke antaradhÈyissatÊ”ti.
SantÈnanda devatÈ pathaviyaÑ pathavÊsaÒÒiniyo kese pakiriya kandanti,
bÈhÈ paggayha kandanti, chinnapÈtaÑ papatanti, ÈvaÔÔanti, vivaÔÔanti,
“atikhippaÑ BhagavÈ parinibbÈyissati, atikhippaÑ Sugato parinibbÈyissati,
atikhippaÑ cakkhuÑ loke antaradhÈyissatÊ”ti.
______________________________________________________________
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YÈ pana tÈ devatÈ vÊtarÈgÈ, tÈ satÈ sampajÈnÈ adhivÈsenti “aniccÈ
sa~khÈrÈ, taÑ kutettha labbhÈ”ti.
CatusaÑvejanÊyaÔhÈna
202. Pubbe bhante disÈsu vassaÑvuÔÔhÈ1 bhikkh| Ègacchanti
TathÈgataÑ dassanÈya, te mayaÑ labhÈma manobhÈvanÊye bhikkh|
dassanÈya, labhÈma payirupÈsanÈya. Bhagavato pana mayaÑ bhante
accayena na labhissÈma manobhÈvanÊye bhikkh| dassanÈya, na labhissÈma
payirupÈsanÈyÈti.
CattÈrimÈni Œnanda saddhassa kulaputtassa dassanÊyÈni saÑvejanÊyÈni
ÔhÈnÈni. KatamÈni cattÈri, “idha TathÈgato jÈto”ti Œnanda saddhassa
kulaputtassa dassanÊyaÑ saÑvejanÊyaÑ ÔhÈnaÑ. “Idha TathÈgato anuttaraÑ
sammÈsambodhiÑ abhisambuddho”ti Œnanda saddhassa kulaputtassa
dassanÊyaÑ saÑvejanÊyaÑ ÔhÈnaÑ. “Idha TathÈgatena anuttaraÑ
dhammacakkaÑ pavattitan”ti Œnanda saddhassa kulaputtassa dassanÊyaÑ
saÑvejanÊyaÑ ÔhÈnaÑ. “Idha TathÈgato anupÈdisesÈya nibbÈnadhÈtuyÈ
nibbÈnaÑ”ti Œnanda saddhassa kulaputtassa dassanÊyaÑ saÑvejanÊyaÑ
ÔhÈnaÑ. ImÈni kho Œnanda cattÈri saddhassa kulaputtassa dassanÊyÈni
saÑvejanÊyÈni ÔhÈnÈni.
Œgamissanti kho Œnanda saddhÈ bhikkh| bhikkhuniyo upÈsakÈ
upÈsikÈyo “idha TathÈgato jÈto”tipi, “idha TathÈgato anuttaraÑ
sammÈsambodhiÑ abhisambuddho”tipi, “idha TathÈgatena anuttaraÑ
dhammacakkaÑ pavattitan”tipi, “idha TathÈgato anupÈdisesÈya
nibbÈnadhÈtuyÈ nibbÈnaÑ”tipi. Ye hi keci Œnanda cetiyacÈrikaÑ ÈhiÓÉantÈ
pasannacittÈ kÈlaÑ karissanti, sabbe te kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ
sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjissantÊti.
ŒnandapucchÈkathÈ
203. KathaÑ mayaÑ bhante mÈtugÈme paÔipajjÈmÈti. AdassanaÑ
ŒnandÈti. Dassane BhagavÈ sati kathaÑ paÔipajjitabbanti. AnÈlÈpo
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ŒnandÈti. Œlapantena pana bhante kathaÑ paÔipajjitabbanti. Sati Œnanda
upaÔÔhÈpetabbÈti.
204. KathaÑ mayaÑ bhante TathÈgatassa sarÊre paÔipajjÈmÈti. AbyÈvaÔÈ
tumhe Œnanda hotha TathÈgatassa sarÊrap|jÈya. I~gha tumhe Œnanda
sÈratthe ghaÔatha anuyuÒjatha1 sÈratthe appamattÈ ÈtÈpino pahitattÈ
viharatha. SantÈnanda khattiyapaÓÉitÈpi brÈhmaÓapaÓÉitÈpi
gahapatipaÓÉitÈpi TathÈgate abhippasannÈ, te TathÈgatassa sarÊrap|jaÑ
karissantÊti.
205. KathaÑ pana bhante TathÈgatassa sarÊre paÔipajjitabbanti. YathÈ
kho Œnanda raÒÒo cakkavattissa sarÊre paÔipajjanti, evaÑ TathÈgatassa
sarÊre paÔipajjitabbanti. KathaÑ pana bhante raÒÒo cakkavattissa sarÊre
paÔipajjantÊti. RaÒÒo Œnanda cakkavattissa sarÊraÑ ahatena vatthena
veÔhenti, ahatena vatthena veÔhetvÈ vihatena kappÈsena veÔhenti, vihatena
kappÈsena veÔhetvÈ ahatena vatthena veÔhenti, etenupÈyena paÒcahi
yugasatehi raÒÒo cakkavattissa sarÊraÑ2 veÔhetvÈ ÈyasÈya teladoÓiyÈ
pakkhipitvÈ aÒÒissÈ ÈyasÈya doÓiyÈ paÔikujjitvÈ sabbagandhÈnaÑ citakaÑ
karitvÈ raÒÒo cakkavattissa sarÊraÑ jhÈpenti, cÈtumahÈpathe3 raÒÒo
cakkavattissa th|paÑ karonti. EvaÑ kho Œnanda raÒÒo cakkavattissa sarÊre
paÔipajjanti. YathÈ kho Œnanda raÒÒo cakkavattissa sarÊre paÔipajjanti, evaÑ
TathÈgatassa sarÊre paÔipajjitabbaÑ, cÈtumahÈpathe TathÈgatassa th|po
kÈtabbo, tattha ye mÈlaÑ vÈ gandhaÑ vÈ cuÓÓakaÑ4 vÈ Èropessanti vÈ
abhivÈdessanti vÈ cittaÑ vÈ pasÈdessanti, tesaÑ taÑ bhavissati dÊgharattaÑ
hitÈya sukhÈya.
Th|pÈrahapuggala
206. CattÈrome Œnanda th|pÈrahÈ. Katame cattÈro. TathÈgato ArahaÑ
SammÈsambuddho th|pÈraho, paccekasambuddho th|pÈraho, TathÈgatassa
sÈvako th|pÈraho, rÈjÈ cakkavattÊ5 th|pÈrahoti.
______________________________________________________________
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KiÒcÈnanda atthavasaÑ paÔicca TathÈgato ArahaÑ SammÈsambuddho
th|pÈraho. “AyaÑ tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa th|po”ti
Œnanda bahujanÈ cittaÑ pasÈdenti, te tattha cittaÑ pasÈdetvÈ kÈyassa bhedÈ
paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti. IdaÑ kho Œnanda
atthavasaÑ paÔicca TathÈgato ArahaÑ SammÈsambuddho th|pÈraho.
KiÒcÈnanda atthavasaÑ paÔicca paccekasambuddho th|pÈraho. “AyaÑ
tassa Bhagavato paccekasambuddhassa th|po”ti Œnanda bahujanÈ cittaÑ
pasÈdenti, te tattha cittaÑ pasÈdetvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ
saggaÑ lokaÑ upapajjanti. IdaÑ kho Œnanda atthavasaÑ paÔicca
paccekasambuddho th|pÈraho.
KiÒcÈnanda atthavasaÑ paÔicca TathÈgatassa sÈvako th|pÈraho. “AyaÑ
tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa sÈvakassa th|po”ti Œnanda
bahujanÈ cittaÑ pasÈdenti, te tattha cittaÑ pasÈdetvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ
maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti. IdaÑ kho Œnanda atthavasaÑ
paÔicca TathÈgatassa sÈvako th|pÈraho.
KiÒcÈnanda atthavasaÑ paÔicca rÈjÈ cakkavattÊ th|pÈraho. “AyaÑ tassa
dhammikassa dhammaraÒÒo th|po”ti Œnanda bahujanÈ cittaÑ pasÈdenti, te
tattha cittaÑ pasÈdetvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ
upapajjanti. IdaÑ kho Œnanda atthavasaÑ paÔicca rÈjÈ cakkavattÊ th|pÈraho.
Ime kho Œnanda cattÈro th|pÈrahÈti.
Œnanda acchariyadhamma
207. Atha kho ÈyasmÈ Œnando vihÈraÑ pavisitvÈ kapisÊsaÑ ÈlambitvÈ
rodamÈno aÔÔhÈsi “ahaÒca vatamhi sekho sakaraÓÊyo, satthu ca me
parinibbÈnaÑ bhavissati, yo mama anukampako”ti. Atha kho BhagavÈ
bhikkh| Èmantesi “kahaÑ nu kho bhikkhave Œnando”ti. Eso bhante ÈyasmÈ
Œnando vihÈraÑ pavisitvÈ kapisÊsaÑ ÈlambitvÈ rodamÈno Ôhito “ahaÒca
vatamhi sekho sakaraÓÊyo, satthu ca me parinibbÈnaÑ bhavissati, yo mama
anukampako”ti. Atha kho BhagavÈ aÒÒataraÑ bhikkhuÑ Èmantesi “ehi tvaÑ
bhikkhu mama vacanena ŒnandaÑ
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Èmantehi ‘SatthÈ taÑ Èvuso Œnanda ÈmantetÊ’ti”. “EvaÑ bhante”ti kho so
bhikkhu Bhagavato paÔissutvÈ yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca “SatthÈ taÑ Èvuso Œnanda
ÈmantetÊ”ti. “EvamÈvuso”ti kho ÈyasmÈ Œnando tassa bhikkhuno paÔissutvÈ
yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ
BhagavÈ etadavoca “alaÑ Œnanda mÈ soci mÈ paridevi, nanu etaÑ Œnanda
mayÈ paÔikacceva akkhÈtaÑ ‘sabbeheva piyehi manÈpehi nÈnÈbhÈvo
vinÈbhÈvo aÒÒathÈbhÈvo’, taÑ kutettha Œnanda labbhÈ, ‘yaÑ taÑ jÈtaÑ
bh|taÑ sa~khataÑ palokadhammaÑ, taÑ vata TathÈgatassÈpi sarÊraÑ mÈ
palujjÊ’ti, netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. DÊgharattaÑ kho te Œnanda TathÈgato
paccupaÔÔhito mettena kÈyakammena hitena sukhena advayena appamÈÓena,
mettena vacÊkammena hitena sukhena advayena appamÈÓena, mettena
manokammena hitena sukhena advayena appamÈÓena. KatapuÒÒosi tvaÑ
Œnanda, padhÈnamanuyuÒja khippaÑ hohisi anÈsavo”ti.
208. Atha kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “yepi te bhikkhave ahesuÑ
atÊtamaddhÈnaÑ Arahanto SammÈsambuddhÈ, tesampi BhagavantÈnaÑ
etapparamÈyeva upaÔÔhÈkÈ ahesuÑ, seyyathÈpi mayhaÑ Œnando. Yepi te
bhikkhave bhavissanti anÈgatamaddhÈnaÑ Arahanto SammÈsambuddhÈ,
tesampi BhagavantÈnaÑ etapparamÈyeva upaÔÔhÈkÈ bhavissanti, seyyathÈpi
mayhaÑ Œnando. PaÓÉito bhikkhave Œnando, medhÈvÊ bhikkhave Œnando,
jÈnÈti ‘ayaÑ kÈlo TathÈgataÑ dassanÈya upasa~kamituÑ bhikkh|naÑ, ayaÑ
kÈlo bhikkhunÊnaÑ, ayaÑ kÈlo upÈsakÈnaÑ, ayaÑ kÈlo upÈsikÈnaÑ, ayaÑ
kÈlo raÒÒo rÈjamahÈmattÈnaÑ titthiyÈnaÑ titthiyasÈvakÈnan”ti.
209. CattÈrome bhikkhave acchariyÈ abbhutÈ dhammÈ1 Œnande.
Katame cattÈro. Sace bhikkhave bhikkhuparisÈ ŒnandaÑ dassanÈya
upasa~kamati, dassanena sÈ attamanÈ hoti. Tatra ce Œnando
______________________________________________________________
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120

MahÈvaggapÈÄi

dhammaÑ bhÈsati, bhÈsitenapi sÈ attamanÈ hoti. AtittÈva bhikkhave
bhikkhuparisÈ hoti. Atha kho Œnando tuÓhÊ hoti. Sace bhikkhave
bhikkhunÊparisÈ ŒnandaÑ dassanÈya upasa~kamati, dassanena sÈ attamanÈ
hoti. Tatra ce Œnando dhammaÑ bhÈsati, bhÈsitenapi sÈ attamanÈ hoti.
AtittÈva bhikkhave bhikkhunÊparisÈ hoti. Atha kho Œnando tuÓhÊ hoti. Sace
bhikkhave upÈsakaparisÈ ŒnandaÑ dassanÈya upasa~kamati, dassanena sÈ
attamanÈ hoti. Tatra ce Œnando dhammaÑ bhÈsati, bhÈsitenapi sÈ attamanÈ
hoti. AtittÈva bhikkhave upÈsakaparisÈ hoti. Atha kho Œnando tuÓhÊ hoti.
Sace bhikkhave upÈsikÈparisÈ ŒnandaÑ dassanÈya upasa~kamati, dassanena
sÈ attamanÈ hoti. Tatra ce Œnando dhammaÑ bhÈsati, bhÈsitenapi sÈ
attamanÈ hoti. AtittÈva bhikkhave upÈsikÈparisÈ hoti. Atha kho Œnando
tuÓhÊ hoti. Ime kho bhikkhave cattÈro acchariyÈ abbhutÈ dhammÈ Œnande.
CattÈrome bhikkhave acchariyÈ abbhutÈ dhammÈ raÒÒe cakkavattimhi.
Katame cattÈro. Sace bhikkhave khattiyaparisÈ rÈjÈnaÑ cakkavattiÑ
dassanÈya upasa~kamati, dassanena sÈ attamanÈ hoti. Tatra ce rÈjÈ
cakkavattÊ bhÈsati, bhÈsitenapi sÈ attamanÈ hoti. AtittÈva bhikkhave
khattiyaparisÈ hoti. Atha kho rÈjÈ cakkavattÊ tuÓhÊ hoti. Sace bhikkhave
brÈhmaÓaparisÈ -pa- gahapatiparisÈ -pa- samaÓaparisÈ rÈjÈnaÑ cakkavattiÑ
dassanÈya upasa~kamati, dassanena sÈ attamanÈ hoti. Tatra ce rÈjÈ
cakkavattÊ bhÈsati, bhÈsitenapi sÈ attamanÈ hoti. AtittÈva bhikkhave
samaÓaparisÈ hoti. Atha kho rÈjÈ cakkavattÊ tuÓhÊ hoti. Evameva kho
bhikkhave cattÈrome acchariyÈ abbhutÈ dhammÈ Œnande. Sace bhikkhave
bhikkhuparisÈ ŒnandaÑ dassanÈya upasa~kamati, dassanena sÈ attamanÈ
hoti. Tatra ce Œnando dhammaÑ bhÈsati, bhÈsitenapi sÈ attamanÈ hoti.
AtittÈva bhikkhave bhikkhuparisÈ hoti. Atha kho Œnando tuÓhÊ hoti. Sace
bhikkhave bhikkhunÊparisÈ -pa- upÈsakaparisÈ -pa- upÈsikÈparisÈ ŒnandaÑ
dassanÈya upasa~kamati, dassanena sÈ
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attamanÈ hoti. Tatra ce Œnando dhammaÑ bhÈsati, bhÈsitenapi sÈ attamanÈ
hoti. AtittÈva bhikkhave upÈsikÈparisÈ hoti. Atha kho Œnando tuÓhÊ hoti.
Ime kho bhikkhave cattÈro acchariyÈ abbhutÈ dhammÈ Œnandeti.
MahÈsudassanasuttadesanÈ
210. EvaÑ vutte ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “mÈ bhante
BhagavÈ imasmiÑ khuddakanagarake ujja~galanagarake sÈkhÈnagarake
parinibbÈyi. Santi bhante aÒÒÈni mahÈnagarÈni. SeyyathidaÑ, CampÈ
RÈjagahaÑ SÈvatthÊ SÈketaÑ KosambÊ BÈrÈÓasÊ, ettha BhagavÈ
parinibbÈyatu, ettha bah| khattiyamahÈsÈlÈ brÈhmaÓamahÈsÈlÈ
gahapatimahÈsÈlÈ TathÈgate abhippasannÈ. Te TathÈgatassa sarÊrap|jaÑ
karissantÊ”ti. MÈhevaÑ Œnanda avaca, mÈhevaÑ Œnanda avaca
“khuddakanagarakaÑ ujja~galanagarakaÑ sÈkhÈnagarakan”ti.
Bh|tapubbaÑ Œnanda rÈjÈ MahÈsudassano nÈma ahosi cakkavattÊ
dhammiko dhammarÈjÈ cÈturanto vijitÈvÊ janappadatthÈvariyappatto
sattaratanasamannÈgato. RaÒÒo Œnanda MahÈsudassanassa ayaÑ KusinÈrÈ
KusÈvatÊ nÈma rÈjadhÈnÊ ahosi, puratthimena ca pacchimena ca
dvÈdasayojanÈni ÈyÈmena. Uttarena ca dakkhiÓena ca sattayojanÈni
vitthÈrena. KusÈvatÊ Œnanda rÈjadhÈnÊ iddhÈ ceva ahosi phÊtÈ ca bahujanÈ
ca ÈkiÓÓamanussÈ ca subhikkhÈ ca. SeyyathÈpi Œnanda devÈnaÑ
ŒÄakamandÈ nÈma rÈjadhÈnÊ iddhÈ ceva hoti phÊtÈ ca bahujanÈ ca
ÈkiÓÓayakkhÈ ca subhikkhÈ ca. Evameva kho Œnanda KusÈvatÊ rÈjadhÈnÊ
iddhÈ ceva ahosi phÊtÈ ca bahujanÈ ca ÈkiÓÓamanussÈ ca subhikkhÈ ca.
KusÈvatÊ Œnanda rÈjadhÈnÊ dasahi saddehi avivittÈ ahosi divÈ ceva rattiÑ
ca. SeyyathidaÑ, hatthisaddena assasaddena rathasaddena bherisaddena
mudi~gasaddena vÊÓÈsaddena gÊtasaddena sa~khasaddena sammasaddena
pÈÓitÈÄasaddena “asnÈtha pivatha khÈdathÈ”ti dasamena saddena.
Gaccha tvaÑ Œnanda KusinÈraÑ pavisitvÈ KosinÈrakÈnaÑ MallÈnaÑ
Èrocehi “ajja kho VÈseÔÔhÈ rattiyÈ pacchime yÈme TathÈgatassa
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parinibbÈnaÑ bhavissati, abhikkamatha VÈseÔÔhÈ, abhikkamatha VÈseÔÔhÈ,
mÈ pacchÈ vippaÔisÈrino ahuvattha ‘amhÈkaÑ ca no gÈmakkhette
TathÈgatassa parinibbÈnaÑ ahosi, na mayaÑ labhimhÈ pacchime kÈle
TathÈgataÑ dassanÈyÈ’ti”. “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ Œnando Bhagavato
paÔissutvÈ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya attadutiyo KusinÈraÑ pÈvisi.
MallÈnaÑ vandanÈ
211. Tena kho pana samayena KosinÈrakÈ MallÈ sandhÈgÈre1
sannipatitÈ honti kenacideva karaÓÊyena. Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena
KosinÈrakÈnaÑ MallÈnaÑ sandhÈgÈraÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ
KosinÈrakÈnaÑ MallÈnaÑ Èrocesi “ajja kho VÈseÔÔhÈ rattiyÈ pacchime yÈme
TathÈgatassa parinibbÈnaÑ bhavissati, abhikkamatha VÈseÔÔhÈ,
abhikkamatha VÈseÔÔhÈ, mÈ pacchÈ vippaÔisÈrino ahuvattha ‘amhÈkaÑ ca no
gÈmakkhette TathÈgatassa parinibbÈnaÑ ahosi, na mayaÑ labhimhÈ
pacchime kÈle TathÈgataÑ dassanÈyÈ’ti”. IdamÈyasmato Œnandassa
vacanaÑ sutvÈ MallÈ ca MallaputtÈ ca MallasuÓisÈ ca MallapajÈpatiyo ca
aghÈvino dummanÈ cetodukkhasamappitÈ appekacce kese pakiriya kandanti,
bÈhÈ paggayha kandanti, chinnapÈtaÑ papatanti, ÈvaÔÔanti, vivaÔÔanti,
“atikhippaÑ BhagavÈ parinibbÈyissati, atikhippaÑ Sugato parinibbÈyissati,
atikhippaÑ cakkhuÑ loke antaradhÈyissatÊ”ti. Atha kho MallÈ ca MallaputtÈ
ca MallasuÓisÈ ca MallapajÈpatiyo ca aghÈvino dummanÈ
cetodukkhasamappitÈ yena upavattanaÑ MallÈnaÑ SÈlavanaÑ, yenÈyasmÈ
Œnando tenupasa~kamiÑsu. Atha kho Èyasmato Œnandassa etadahosi “sace
kho ahaÑ KosinÈrake malle ekamekaÑ BhagavantaÑ vandÈpessÈmi,
avandito BhagavÈ KosinÈrakehi Mallehi bhavissati, athÈyaÑ ratti
vibhÈyissati. YaÑn|nÈhaÑ KosinÈrake Malle kulaparivattaso
kulaparivattaso ÔhapetvÈ BhagavantaÑ vandÈpeyyaÑ ‘itthannÈmo bhante
Mallo saputto sabhariyo sapariso sÈmacco Bhagavato
______________________________________________________________
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pÈde sirasÈ vandatÊ’ti”. Atha kho ÈyasmÈ Œnando KosinÈrake Malle
kulaparivattaso kulaparivattaso ÔhapetvÈ BhagavantaÑ vandÈpesi
“itthannÈmo bhante Mallo saputto sabhariyo sapariso sÈmacco Bhagavato
pÈde sirasÈ vandatÊ”ti. Atha kho ÈyasmÈ Œnando etena upÈyena
paÔhameneva yÈmena KosinÈrake Malle BhagavantaÑ vandÈpesi.
SubhaddaparibbÈjakavatthu
212. Tena kho pana samayena Subhaddo nÈma paribbÈjako
KusinÈrÈyaÑ paÔivasati. Assosi kho Subhaddo paribbÈjako “ajja kira rattiyÈ
pacchime yÈme samaÓassa Gotamassa parinibbÈnaÑ bhavissatÊ”ti. Atha kho
Subhaddassa paribbÈjakassa etadahosi “sutaÑ kho pana metaÑ
paribbÈjakÈnaÑ vuÉÉhÈnaÑ mahallakÈnaÑ ÈcariyapÈcariyÈnaÑ
bhÈsamÈnÈnaÑ ‘kadÈci karahaci TathÈgatÈ loke uppajjanti Arahanto
SammÈsambuddhÈ’ti. Ajjeva rattiyÈ pacchime yÈme samaÓassa Gotamassa
parinibbÈnaÑ bhavissati, atthi ca me ayaÑ ka~khÈdhammo uppanno, evaÑ
pasanno ahaÑ samaÓe Gotame ‘pahoti me samaÓo Gotamo tathÈ dhammaÑ
desetuÑ, yathÈhaÑ imaÑ ka~khÈdhammaÑ pajaheyyan’ti”. Atha kho
Subhaddo paribbÈjako yena upavattanaÑ MallÈnaÑ SÈlavanaÑ, yenÈyasmÈ
Œnando tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca
“sutaÑ metaÑ bho Œnanda paribbÈjakÈnaÑ vuÉÉhÈnaÑ mahallakÈnaÑ
ÈcariyapÈcariyÈnaÑ bhÈsamÈnÈnaÑ ‘kadÈci karahaci TathÈgatÈ loke
uppajjanti Arahanto SammÈsambuddhÈ’ti. Ajjeva rattiyÈ pacchime yÈme
samaÓassa Gotamassa parinibbÈnaÑ bhavissati, atthi ca me ayaÑ
ka~khÈdhammo uppanno. EvaÑ pasanno ahaÑ samaÓe Gotame ‘pahoti me
samaÓo Gotamo tathÈ dhammaÑ desetuÑ, yathÈhaÑ imaÑ
ka~khÈdhammaÑ pajaheyyan’ti. SÈdhÈhaÑ bho Œnanda labheyyaÑ
samaÓaÑ GotamaÑ dassanÈyÈ”ti. EvaÑ vutte ÈyasmÈ Œnando SubhaddaÑ
paribbÈjakaÑ etadavoca “alaÑ Èvuso Subhadda, mÈ TathÈgataÑ viheÔhesi,
kilanto BhagavÈ”ti. Dutiyampi kho Subhaddo paribbÈjako -pa-. Tatiyampi
kho Subhaddo paribbÈjako ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca “sutaÑ metaÑ
bho Œnanda paribbÈjakÈnaÑ vuÉÉhÈnaÑ mahallakÈnaÑ ÈcariyapÈcariyÈnaÑ
bhÈsamÈnÈnaÑ ‘kadÈci karahaci
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TathÈgatÈ loke uppajjanti Arahanto SammÈsambuddhÈ’ti. Ajjeva rattiyÈ
pacchime yÈme samaÓassa Gotamassa parinibbÈnaÑ bhavissati, atthi ca me
ayaÑ ka~khÈdhammo uppanno. EvaÑ pasanno ahaÑ samaÓe Gotame
‘pahoti me samaÓo Gotamo tathÈ dhammaÑ desetuÑ, yathÈhaÑ imaÑ
ka~khÈdhammaÑ pajaheyyan’ti. SÈdhÈhaÑ bho Œnanda labheyyaÑ
samaÓaÑ GotamaÑ dassanÈyÈ” ti. Tatiyampi kho ÈyasmÈ Œnando
SubhaddaÑ paribbÈjakaÑ etadavoca “alaÑ Èvuso Subhadda, mÈ TathÈgataÑ
viheÔhesi, kilanto BhagavÈ”ti.
213. Assosi kho BhagavÈ Èyasmato Œnandassa Subhaddena
paribbÈjakena saddhiÑ imaÑ kathÈsallÈpaÑ. Atha kho BhagavÈ
ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi “alaÑ Œnanda mÈ SubhaddaÑ vÈresi,
labhataÑ Œnanda Subhaddo TathÈgataÑ dassanÈya. YaÑ kiÒci maÑ
Subhaddo pucchissati, sabbaÑ taÑ aÒÒÈpekkhova pucchissati, no
vihesÈpekkho. YaÒcassÈhaÑ puÔÔho byÈkarissÈmi, taÑ khippameva
ÈjÈnissatÊ”ti. Atha kho ÈyasmÈ Œnando SubhaddaÑ paribbÈjakaÑ etadavoca
“gacchÈvuso Subhadda, karoti te BhagavÈ okÈsan”ti. Atha kho Subhaddo
paribbÈjako yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ
saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ VÊtisÈretvÈ
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho Subhaddo paribbÈjako
BhagavantaÑ etadavoca “yeme bho Gotama samaÓabrÈhmaÓÈ sa~ghino
gaÓino gaÓÈcariyÈ ÒÈtÈ yasassino titthakarÈ sÈdhusammatÈ bahujanassa.
SeyyathidaÑ, P|raÓo Kassapo Makkhali GosÈlo Ajito Kesakambalo
Pakudho KaccÈyano SaÒcayo BelaÔÔhaputto NigaÓÔho NÈÔaputto, sabbete
sakÈya paÔiÒÒÈya abbhaÒÒiÑsu, sabbeva na abbhaÒÒiÑsu, udÈhu ekacce
abbhaÒÒiÑsu, ekacce na abbhaÒÒiÑs|”ti. AlaÑ Subhadda tiÔÔhatetaÑ
“sabbete sakÈya paÔiÒÒÈya abbhaÒÒiÑsu, sabbeva na abbhaÒÒiÑsu, udÈhu
ekacce abbhaÒÒiÑsu, ekacce na abbhaÒÒiÑs|”ti. DhammaÑ te Subhadda
desessÈmi, taÑ suÓÈhi sÈdhukaÑ manasikarohi, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ
bhante”ti kho Subhaddo paribbÈjako Bhagavato paccassosi. BhagavÈ
etadavoca–
214. “YasmiÑ kho Subhadda dhammavinaye ariyo aÔÔha~giko maggo
na upalabbhati, samaÓopi tattha na upalabbhati, dutiyopi tattha
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samaÓo na upalabbhati, tatiyopi tattha samaÓo na upalabbhati, catutthopi
tattha samaÓo na upalabbhati. YasmiÑ ca kho Subhadda dhammavinaye
ariyo aÔÔha~giko maggo upalabbhati, samaÓopi tattha upalabbhati, dutiyopi
tattha samaÓo upalabbhati, tatiyopi tattha samaÓo upalabbhati, catutthopi
tattha samaÓo upalabbhati. ImasmiÑ kho Subhadda dhammavinaye ariyo
aÔÔha~giko maggo upalabbhati, idheva Subhadda samaÓo, idha dutiyo
samaÓo, idha tatiyo samaÓo, idha catuttho samaÓo, suÒÒÈ parappavÈdÈ
samaÓebhi aÒÒehi1. Ime ca2 Subhadda bhikkh| sammÈ vihareyyuÑ, asuÒÒo
loko arahantehi assÈti.
Ek|natiÑso vayasÈ Subhadda,
YaÑ pabbajiÑ kiÑkusalÈnu-esÊ.
VassÈni paÒÒÈsa samÈdhikÈni,
Yato ahaÑ pabbajito Subhadda.
©Èyassa dhammassa padesavattÊ,
Ito bahiddhÈ samaÓopi natthi.
Dutiyopi samaÓo natthi. Tatiyopi samaÓo natthi. Catutthopi samaÓo
natthi suÒÒÈ parappavÈdÈ samaÓebhi aÒÒehi. Ime ca Subhadda bhikkh|
sammÈ vihareyyuÑ, asuÒÒo loko arahantehi assÈ”ti.
215. EvaÑ vutte Subhaddo 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, labheyyÈhaÑ bhante Bhagavato santike pabbajjaÑ,
labheyyaÑ upasampadan”ti. Yo kho Subhadda aÒÒatitthiyapubbo imasmiÑ
dhammavinaye Èka~khati pabbajjaÑ, Èka~khati upasampadaÑ, so
______________________________________________________________
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cattÈro mÈse parivasati, catunnaÑ mÈsÈnaÑ accayena ÈraddhacittÈ bhikkh|
pabbÈjenti upasampÈdenti bhikkhubhÈvÈya. Api ca mettha puggalavemattatÈ
viditÈti. Sace bhante aÒÒatitthiyapubbÈ imasmiÑ dhammavinaye Èka~khantÈ
pabbajjaÑ Èka~khantÈ upasampadaÑ cattÈro mÈse parivasanti, catunnaÑ
mÈsÈnaÑ accayena ÈraddhacittÈ bhikkh| pabbÈjenti upasampÈdenti
bhikkhubhÈvÈya. AhaÑ cattÈri vassÈni parivasissÈmi, catunnaÑ vassÈnaÑ
accayena ÈraddhacittÈ bhikkh| pabbÈjentu upasampÈdentu
bhikkhubhÈvÈyÈti.
Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi “tenahÈnanda
SubhaddaÑ pabbÈjehÊ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ Œnando Bhagavato
paccassosi. Atha kho Subhaddo paribbÈjako ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ
etadavoca “lÈbhÈ vo Èvuso Œnanda, suladdhaÑ vo Èvuso Œnanda, ye ettha
satthu1 sammukhÈ antevÈsikÈbhisekena abhisittÈ”ti. Alattha kho Subhaddo
paribbÈjako Bhagavato santike pabbajjaÑ, alattha upasampadaÑ.
Acir|pasampanno kho panÈyasmÈ Subhaddo eko v|pakaÔÔho appamatto
ÈtÈpÊ pahitatto viharanto nacirasseva ‘yassatthÈya kulaputtÈ sammadeva
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajanti’, tadanuttaraÑ brahmacariyapariyosÈnaÑ
diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja vihÈsi. “KhÊÓÈ
jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti
abbhaÒÒÈsi. AÒÒataro kho panÈyasmÈ Subhaddo arahataÑ ahosi. So
Bhagavato pacchimo sakkhisÈvako ahosÊti.
PaÒcamo bhÈÓavÈro.
_____
TathÈgatapacchimavÈcÈ
216. Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi “siyÈ kho
panÈnanda tumhÈkaÑ evamassa ‘atÊtasatthukaÑ pÈvacanaÑ, natthi no
SatthÈ’ti. Na kho panetaÑ Œnanda evaÑ daÔÔhabbaÑ. Yo vo Œnanda mayÈ
dhammo ca
______________________________________________________________
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vinayo ca desito paÒÒatto, so vo mamaccayena SatthÈ. YathÈ kho panÈnanda
etarahi bhikkh| aÒÒamaÒÒaÑ ÈvusovÈdena samudÈcaranti, na kho
mamaccayena evaÑ samudÈcaritabbaÑ. Theratarena Œnanda bhikkhunÈ
navakataro bhikkhu nÈmena vÈ gottena vÈ ÈvusovÈdena vÈ
samudÈcaritabbo, navakatarena bhikkhunÈ therataro bhikkhu ‘bhante’ti vÈ
‘ÈyasmÈ’ti vÈ samudÈcaritabbo. Œka~khamÈno Œnanda saÑgho
mamaccayena khuddÈnukhuddakÈni sikkhÈpadÈni sam|hanatu. Channassa
Œnanda bhikkhuno mamaccayena brahmadaÓÉo dÈtabbo”ti. Katamo pana
bhante brahmadaÓÉoti. Channo Œnanda bhikkhu yaÑ iccheyya, taÑ
vadeyya. So bhikkh|hi neva vattabbo, na ovaditabbo, na anusÈsitabboti.
217. Atha kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “siyÈ kho pana bhikkhave
ekabhikkhussÈpi ka~khÈ vÈ vimati vÈ Buddhe vÈ dhamme vÈ saÑghe vÈ
magge vÈ paÔipadÈya vÈ, pucchatha bhikkhave, mÈ pacchÈ vippaÔisÈrino
ahuvattha ‘sammukhÊbh|to no SatthÈ ahosi. Na mayaÑ sakkhimhÈ
BhagavantaÑ sammukhÈ paÔipucchitun’ti”. EvaÑ vutte te bhikkh| tuÓhÊ
ahesuÑ. Dutiyampi kho BhagavÈ -pa-. Tatiyampi kho BhagavÈ bhikkh|
Èmantesi “siyÈ kho pana bhikkhave ekabhikkhussÈpi ka~khÈ vÈ vimati vÈ
Buddhe vÈ dhamme vÈ saÑghe vÈ magge vÈ paÔipadÈya vÈ, pucchatha
bhikkhave, mÈ pacchÈ vippaÔisÈrino ahuvattha ‘sammukhÊbh|to no satthÈ
ahosi. Na mayaÑ sakkhimhÈ BhagavantaÑ sammukhÈ paÔipucchitun’ti”.
Tatiyampi kho te bhikkh| tuÓhÊ ahesuÑ. Atha kho BhagavÈ bhikkh|
Èmantesi “siyÈ kho pana bhikkhave SatthugÈravenapi na puccheyyÈtha.
SahÈyakopi bhikkhave sahÈyakassa Èrocet|”ti. EvaÑ vutte te bhikkh| tuÓhÊ
ahesuÑ. Atha kho ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “acchariyaÑ
bhante, abbhutaÑ bhante, evaÑ pasanno ahaÑ bhante imasmiÑ
bhikkhusaÑghe ‘natthi ekabhikkhussÈpi ka~khÈ vÈ vimati vÈ Buddhe vÈ
dhamme vÈ saÑghe vÈ magge vÈ paÔipadÈya vÈ’ti”. PasÈdÈ kho tvaÑ
Œnanda vadesi, ÒÈÓameva hettha Œnanda TathÈgatassa. Natthi imasmiÑ
bhikkhusaÑghe ekabhikkhussÈpi ka~khÈ vÈ vimati vÈ Buddhe vÈ dhamme
vÈ saÑghe vÈ magge vÈ paÔipadÈya vÈ. ImesaÑ hi Œnanda paÒcannaÑ
bhikkhusatÈnaÑ yo pacchimako bhikkhu, so sotÈpanno avinipÈtadhammo
niyato sambodhiparÈyaÓoti.
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218. Atha kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “handa dÈni bhikkhave
ÈmantayÈmi vo, vayadhammÈ sa~khÈrÈ appamÈdena sampÈdethÈ”ti. AyaÑ
TathÈgatassa pacchimÈ vÈcÈ.
ParinibbutakathÈ
219. Atha kho BhagavÈ paÔhamaÑ jhÈnaÑ samÈpajji, paÔhamajjhÈnÈ
vuÔÔhahitvÈ dutiyaÑ jhÈnaÑ samÈpajji, dutiyajjhÈnÈ vuÔÔhahitvÈ tatiyaÑ
jhÈnaÑ samÈpajji, tatiyajjhÈnÈ vuÔÔhahitvÈ catutthaÑ jhÈnaÑ samÈpajji,
catutthajjhÈnÈ vuÔÔhahitvÈ ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ samÈpajji,
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasamÈpattiyÈ vuÔÔhahitvÈ viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samÈpajji,
viÒÒÈÓaÒcÈyatanasamÈpattiyÈ vuÔÔhahitvÈ ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ samÈpajji,
ÈkiÒcaÒÒÈyatanasamÈpattiyÈ vuÔÔhahitvÈ nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ
samÈpajji, nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasamÈpattiyÈ vuÔÔhahitvÈ
saÒÒÈvedayitanirodhaÑ samÈpajji.
Atha kho ÈyasmÈ Œnando ÈyasmantaÑ AnuruddhaÑ etadavoca
“nibbÈnaÑ bhante Anuruddha BhagavÈ”ti. NÈvuso Œnanda BhagavÈ
nibbÈnaÑ, saÒÒÈvedayitanirodhaÑ samÈpannoti.
Athakho BhagavÈ saÒÒÈvedayitanirodhasamÈpattiyÈ vuÔÔhahitvÈ
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ samÈpajji, nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasamÈpattiyÈ
vuÔÔhahitvÈ ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ samÈpajji, ÈkiÒcaÒÒÈyatanasamÈpattiyÈ
vuÔÔhahitvÈ viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samÈpajji, viÒÒÈÓaÒcÈyatanasamÈpattiyÈ
vuÔÔhahitvÈ ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ samÈpajji, ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasamÈpattiyÈ
vuÔÔhahitvÈ catutthaÑ jhÈnaÑ samÈpajji, catutthajjhÈnÈ vuÔÔhahitvÈ tatiyaÑ
jhÈnaÑ samÈpajji, tatiyajjhÈnÈ vuÔÔhahitvÈ dutiyaÑ jhÈnaÑ samÈpajji,
dutiyajjhÈnÈ vuÔÔhahitvÈ paÔhamaÑ jhÈnaÑ samÈpajji, paÔhamajjhÈnÈ
vuÔÔhahitvÈ dutiyaÑ jhÈnaÑ samÈpajji, dutiyajjhÈnÈ vuÔÔhahitvÈ tatiyaÑ
jhÈnaÑ samÈpajji, tatiyajjhÈnÈ vuÔÔhahitvÈ catutthaÑ jhÈnaÑ samÈpajji,
catutthajjhÈnÈ vuÔÔhahitvÈ samanantarÈ BhagavÈ parinibbÈyi.
220. Parinibbute Bhagavati saha parinibbÈnÈ mahÈbh|micÈlo ahosi
bhiÑsanako salomahaÑso. Devadundubhiyo ca phaliÑsu. Parinibbute
Bhagavati saha parinibbÈnÈ BrahmÈsahampati imaÑ gÈthaÑ abhÈsi.

3. MahÈparinibbÈnasutta

129

“Sabbeva nikkhipissanti, bh|tÈ loke samussayaÑ.
Yattha etÈdiso SatthÈ, loke appaÔipuggalo.
TathÈgato balappatto, Sambuddho nibbÈnaÑ”ti.
221. Parinibbute Bhagavati saha parinibbÈnÈ Sakko DevÈnamindo imaÑ
gÈthaÑ abhÈsi.
“AniccÈ vata sa~khÈrÈ, uppÈdavayadhammino.
UppajjitvÈ nirujjhanti, tesaÑ v|pasamo sukho”ti.
222. Parinibbute Bhagavati saha parinibbÈnÈ ÈyasmÈ Anuruddho imÈ
gÈthÈyo abhÈsi.
“NÈhu assÈsapassÈso, Ôhitacittassa tÈdino.
Anejo santimÈrabbha, yaÑ kÈlamakarÊ muni.
AsallÊnena cittena, vedanaÑ ajjhavÈsayi.
Pajjotasseva nibbÈnaÑ, vimokkho cetaso ah|”ti.
223. Parinibbute Bhagavati saha parinibbÈnÈ ÈyasmÈ Œnando imaÑ
gÈthaÑ abhÈsi.
“TadÈsi yaÑ bhiÑsanakaÑ, tadÈsi lomahaÑsanaÑ.
SabbÈkÈravar|pete, Sambuddhe parinibbute”ti.
224. Parinibbute Bhagavati ye te tattha bhikkh| avÊtarÈgÈ appekacce
bÈhÈ paggayha kandanti, chinnapÈtaÑ papatanti, ÈvaÔÔanti, vivaÔÔanti,
“atikhippaÑ BhagavÈ parinibbuto, atikhippaÑ Sugato parinibbuto,
atikhippaÑ cakkhuÑ loke antarahito”ti. Ye pana te bhikkh| vÊtarÈgÈ, te satÈ
sampajÈnÈ adhivÈsenti “aniccÈ sa~khÈrÈ, taÑ kutettha labbhÈ”ti.
225. Atha kho ÈyasmÈ Anuruddho bhikkh| Èmantesi “alaÑ Èvuso mÈ
socittha mÈ paridevittha. Nanu etaÑ Èvuso BhagavatÈ paÔikacceva akkhÈtaÑ
‘sabbeheva piyehi manÈpehi nÈnÈbhÈvo vinÈbhÈvo aÒÒathÈbhÈvo’. TaÑ
kutettha Èvuso labbhÈ, ‘yaÑ taÑ jÈtaÑ bh|taÑ sa~khataÑ palokadhammaÑ,
taÑ vata mÈ palujjÊ’ti, netaÑ ÔhÈnaÑ
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vijjati. DevatÈ Èvuso ujjhÈyantÊ”ti. KathaÑbh|tÈ pana bhante ÈyasmÈ
Anuruddho devatÈ manasi karotÊti1.
SantÈvuso Œnanda devatÈ ÈkÈse pathavÊsaÒÒiniyo kese pakiriya
kandanti, bÈhÈ paggayha kandanti, chinnapÈtaÑ papatanti, ÈvaÔÔanti,
vivaÔÔanti, “atikhippaÑ BhagavÈ parinibbuto, atikhippaÑ Sugato
parinibbuto, atikhippaÑ cakkhuÑ loke antarahito”ti. SantÈvuso Œnanda
devatÈ pathaviyÈ pathavÊsaÒÒiniyo kese pakiriya kandanti, bÈhÈ paggayha
kandanti, chinnapÈtaÑ papatanti, ÈvaÔÔanti, vivaÔÔanti, “atikhippaÑ BhagavÈ
parinibbuto, atikhippaÑ Sugato parinibbuto, atikhippaÑ cakkhuÑ loke
antarahito”ti. YÈ pana tÈ devatÈ vÊtarÈgÈ. TÈ satÈ sampajÈnÈ adhivÈsenti
“aniccÈ sa~khÈrÈ, taÑ kutettha labbhÈ”ti. Atha kho ÈyasmÈ ca Anuruddho
ÈyasmÈ ca Œnando taÑ rattÈvasesaÑ dhammiyÈ kathÈya vÊtinÈmesuÑ.
226. Atha kho ÈyasmÈ Anuruddho ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi
“gacchÈvuso Œnanda KusinÈraÑ pavisitvÈ KosinÈrakÈnaÑ MallÈnaÑ
Èrocehi ‘nibbÈnaÑ VÈseÔÔhÈ BhagavÈ, yassadÈni kÈlaÑ maÒÒathÈ’ti”. “EvaÑ
bhante”ti kho ÈyasmÈ Œnando Èyasmato Anuruddhassa paÔissutvÈ
pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya attadutiyo KusinÈraÑ
pÈvisi. Tena kho pana samayena KosinÈrakÈ MallÈ sandhÈgÈre sannipatitÈ
honti teneva karaÓÊyena. Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena KosinÈrakÈnaÑ
MallÈnaÑ sandhÈgÈraÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ KosinÈrakÈnaÑ
MallÈnaÑ Èrocesi “nibbÈnaÑ VÈseÔÔhÈ BhagavÈ, yassadÈni kÈlaÑ
maÒÒathÈ”ti. IdamÈyasmato Œnandassa vacanaÑ sutvÈ MallÈ ca MallaputtÈ
ca MallasuÓisÈ ca MallapajÈpatiyo ca aghÈvino dummanÈ
cetodukkhasamappitÈ appekacce kese pakiriya kandanti, bÈhÈ paggayha
kandanti, chinnapÈtaÑ papatanti, ÈvaÔÔanti, vivaÔÔanti, “atikhippaÑ
BhagavÈparinibbuto, atikhippaÑ Sugato parinibbuto, atikhippaÑ cakkhuÑ
loke antarahito”ti.
______________________________________________________________
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227. Atha kho KosinÈrakÈ MallÈ purise ÈÓÈpesuÑ “tena hi bhaÓe
KusinÈrÈyaÑ gandhamÈlaÒca sabbaÒca tÈÄÈvacaraÑ sannipÈtethÈ”ti. Atha
kho KosinÈrakÈ MallÈ gandhamÈlaÒca sabbaÒca tÈÄÈvacaraÑ paÒca ca
dussayugasatÈni ÈdÈya yena upavattanaÑ MallÈnaÑ SÈlavanaÑ, yena
Bhagavato sarÊraÑ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ Bhagavato sarÊraÑ
naccehi gÊtehi vÈditehi mÈlehi gandhehi sakkarontÈ garuÑ karontÈ mÈnentÈ
p|jentÈ celavitÈnÈni karontÈ maÓÉalamÈÄe paÔiyÈdentÈ ekadivasaÑ
vÊtinÈmesuÑ.
Atha kho KosinÈrakÈnaÑ MallÈnaÑ etadahosi “ativikÈlo kho ajja
Bhagavato sarÊraÑ jhÈpetuÑ, sve dÈni mayaÑ Bhagavato sarÊraÑ
jhÈpessÈmÈ”ti. Atha kho KosinÈrakÈ MallÈ Bhagavato sarÊraÑ naccehi
gÊtehi vÈditehi mÈlehi gandhehi sakkarontÈ garuÑ karontÈ mÈnentÈ p|jentÈ
celavitÈnÈni karontÈ maÓÉalamÈÄe paÔiyÈdentÈ dutiyampi divasaÑ
vÊtinÈmesuÑ, tatiyampi divasaÑ vÊtinÈmesuÑ, catutthampi divasaÑ
vÊtinÈmesuÑ, paÒcamampi divasaÑ vÊtinÈmesuÑ, chaÔÔhampi divasaÑ
vÊtinÈmesuÑ.
Atha kho sattamaÑ divasaÑ KosinÈrakÈnaÑ MallÈnaÑ etadahosi
“mayaÑ Bhagavato sarÊraÑ naccehi gÊtehi vÈditehi mÈlehi gandhehi
sakkarontÈ garuÑ karontÈ mÈnentÈ p|jentÈ dakkhiÓena dakkhiÓaÑ
nagarassa haritvÈ bÈhirena bÈhiraÑ dakkhiÓato nagarassa Bhagavato
sarÊraÑ jhÈpessÈmÈ”ti.
228. Tena kho pana samayena aÔÔha MallapÈmokkhÈ sÊsaÑnhÈtÈ ahatÈni
vatthÈni nivatthÈ “mayaÑ Bhagavato sarÊraÑ uccÈressÈmÈ”ti. Na sakkonti
uccÈretuÑ. Atha kho KosinÈrakÈ MallÈ ÈyasmantaÑ AnuruddhaÑ
etadavocuÑ “ko nu kho bhante Anuruddha hetu ko paccayo, yenime aÔÔha
MallapÈmokkhÈ sÊsaÑnhÈtÈ ahatÈni vatthÈni nivatthÈ ‘mayaÑ Bhagavato
sarÊraÑ uccÈressÈmÈ’ti na sakkonti uccÈretun”ti. AÒÒathÈ kho VÈseÔÔhÈ
tumhÈkaÑ adhippÈyo, aÒÒathÈ devatÈnaÑ adhippÈyoti. KathaÑ pana bhante
devatÈnaÑ adhippÈyoti. TumhÈkaÑ kho VÈseÔÔhÈ adhippÈyo “mayaÑ
Bhagavato sarÊraÑ naccehi gÊtehi vÈditehi mÈlehi
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gandhehi sakkarontÈ garuÑ karontÈ mÈnentÈ p|jentÈ dakkhiÓena dakkhiÓaÑ
nagarassa haritvÈ bÈhirena bÈhiraÑ dakkhiÓato nagarassa Bhagavato
sarÊraÑ jhÈpessÈmÈ”ti. DevatÈnaÑ kho VÈseÔÔhÈ adhippÈyo “mayaÑ
Bhagavato sarÊraÑ dibbehi naccehi gÊtehi vÈditehi mÈlehi gandhehi
sakkarontÈ garuÑ karontÈ mÈnentÈ p|jentÈ uttarena uttaraÑ nagarassa
haritvÈ uttarena dvÈrena nagaraÑ pavesetvÈ majjhena majjhaÑ nagarassa
haritvÈ puratthimena dvÈrena nikkhamitvÈ puratthimato nagarassa
MakuÔabandhanaÑ nÈma MallÈnaÑ cetiyaÑ, ettha Bhagavato sarÊraÑ
jhÈpessÈmÈ”ti. YathÈ bhante devatÈnaÑ adhippÈyo, tathÈ hot|ti.
229. Tena kho pana samayena KusinÈrÈ yÈva sandhisamalasaÑkaÔÊrÈ
jaÓÓumattena odhinÈ mandÈravapupphehi santhatÈ1 hoti. Atha kho devatÈ ca
KosinÈrakÈ ca MallÈ Bhagavato sarÊraÑ dibbehi ca mÈnusakehi ca naccehi
gÊtehi vÈditehi mÈlehi gandhehi sakkarontÈ garuÑ karontÈ mÈnentÈ p|jentÈ
uttarena uttaraÑ nagarassa haritvÈ uttarena dvÈrena nagaraÑ pavesetvÈ
majjhena majjhaÑ nagarassa haritvÈ puratthimena dvÈrena nikkhamitvÈ
puratthimato nagarassa MakuÔabandhanaÑ nÈma MallÈnaÑ cetiyaÑ, ettha
ca Bhagavato sarÊraÑ nikkhipiÑsu.
230. Atha kho KosinÈrakÈ MallÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavocuÑ
“kathaÑ mayaÑ bhante Œnanda TathÈgatassa sarÊre paÔipajjÈmÈ”ti. YathÈ
kho VÈseÔÔhÈ raÒÒo cakkavattissa sarÊre paÔipajjanti, evaÑ TathÈgatassa
sarÊre paÔipajjitabbanti. KathaÑ pana bhante Œnanda raÒÒo cakkavattissa
sarÊre paÔipajjantÊti. RaÒÒo VÈseÔÔhÈ cakkavattissa sarÊraÑ ahatena vatthena
veÔhenti, ahatena vatthena veÔhetvÈ vihatena kappÈsena veÔhenti, vihatena
kappÈsena veÔhetvÈ ahatena vatthena veÔhenti, etena upÈyena paÒcahi
yugasatehi raÒÒo cakkavattissa sarÊraÑ veÔhetvÈ ÈyasÈya teladoÓiyÈ
pakkhipitvÈ aÒÒissÈ ÈyasÈya doÓiyÈ paÔikujjitvÈ sabbagandhÈnaÑ citakaÑ
karitvÈ raÒÒo cakkavattissa sarÊraÑ jhÈpenti. CÈtumahÈpathe raÒÒo
cakkavattissa th|paÑ
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karonti. EvaÑ kho VÈseÔÔhÈ raÒÒo cakkavattissa sarÊre paÔipajjanti. YathÈ
kho VÈseÔÔhÈ raÒÒo cakkavattissa sarÊre paÔipajjanti. EvaÑ TathÈgatassa
sarÊre paÔipajjitabbaÑ. CÈtumahÈpathe TathÈgatassa th|po kÈtabbo, tattha ye
mÈlaÑ vÈ gandhaÑ vÈ cuÓÓakaÑ vÈ Èropessanti vÈ abhivÈdessanti vÈ cittaÑ
vÈ pasÈdessanti, tesaÑ taÑ bhavissati dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈti. Atha
kho KosinÈrakÈ MallÈ purise ÈÓÈpesuÑ “tena hi bhaÓe MallÈnaÑ vihataÑ
kappÈsaÑ sannipÈtethÈ”ti.
Atha kho KosinÈrakÈ MallÈ Bhagavato sarÊraÑ ahatena vatthena
veÔhetvÈ vihatena kappÈsena veÔhesuÑ, vihatena kappÈsena veÔhetvÈ ahatena
vatthena veÔhesuÑ. Etena upÈyena paÒcahi yugasatehi Bhagavato sarÊraÑ
veÔhetvÈ ÈyasÈya teladoÓiyÈ pakkhipitvÈ aÒÒissÈ ÈyasÈya doÓiyÈ paÔikujjitvÈ
sabbagandhÈnaÑ citakaÑ karitvÈ Bhagavato sarÊraÑ citakaÑ ÈropesuÑ.
MahÈkassapattheravatthu
231. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ MahÈkassapo PÈvÈya KusinÈraÑ
addhÈnamaggappaÔipanno hoti mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ
paÒcamattehi bhikkhusatehi. Atha kho ÈyasmÈ MahÈkassapo maggÈ
okkamma aÒÒatarasmiÑ rukkham|le nisÊdi. Tena kho pana samayena
aÒÒataro ÈjÊvako KusinÈrÈya mandÈravapupphaÑ gahetvÈ PÈvaÑ
addhÈnamaggappaÔipanno hoti. AddasÈ kho ÈyasmÈ MahÈkassapo taÑ
ŒjÊvakaÑ d|ratova ÈgacchantaÑ, disvÈ taÑ ŒjÊvakaÑ etadavoca “apÈvuso
amhÈkaÑ SatthÈraÑ jÈnÈsÊ”ti. ŒmÈvuso jÈnÈmi, ajja sattÈhanibbÈnaÑ
samaÓo Gotamo, tato me idaÑ mandÈravapupphaÑ gahitanti. Tattha ye te
bhikkh| avÊtarÈgÈ appekacce bÈhÈ paggayha kandanti, chinnapÈtaÑ
papatanti, ÈvaÔÔanti, vivaÔÔanti, “atikhippaÑ BhagavÈ parinibbuto,
atikhippaÑ Sugatoparinibbuto, atikhippaÑ cakkhuÑ loke antarahito”ti. Ye
pana te bhikkh| vÊtarÈgÈ, te satÈ sampajÈnÈ adhivÈsenti “aniccÈ sa~khÈrÈ,
taÑ kutettha labbhÈ”ti.
232. Tena kho pana samayena Subhaddo nÈma vuddhapabbajito tassaÑ
parisÈyaÑ nisinno hoti. Atha kho Subhaddo vuddhapabbajito
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te bhikkh| etadavoca “alaÑ Èvuso mÈ socittha, mÈ paridevittha, sumuttÈ
mayaÑ tena mahÈsamaÓena, upaddutÈ ca homa ‘idaÑ vo kappati, idaÑ vo
na kappatÊ’ti. IdÈni pana mayaÑ yaÑ icchissÈma, taÑ karissÈma, yaÑ na
icchissÈma, na taÑ karissÈmÈ”ti. Atha kho ÈyasmÈ MahÈkassapo bhikkh|
Èmantesi “alaÑ Èvuso mÈ socittha, mÈ paridevittha. Nanu etaÑ Èvuso
BhagavatÈ paÔikacceva akkhÈtaÑ ‘sabbeheva piyehi manÈpehi nÈnÈbhÈvo
vinÈbhÈvo aÒÒathÈbhÈvo’. TaÑ kutettha Èvuso labbhÈ, ‘yaÑ taÑ jÈtaÑ
bh|taÑ sa~khataÑ palokadhammaÑ, taÑ TathÈgatassÈpi sarÊraÑ mÈ
palujjÊ’ti, netaÑ ÔhÈnaÑ vijjatÊ”ti.
233. Tena kho pana samayena cattÈro MallapÈmokkhÈ sÊsaÑnhÈtÈ
ahatÈni vatthÈni nivatthÈ “mayaÑ Bhagavato citakaÑ ÈÄimpessÈmÈ”ti na
sakkonti ÈÄimpetuÑ. Atha kho KosinÈrakÈ MallÈ ÈyasmantaÑ AnuruddhaÑ
etadavocuÑ “ko nu kho bhante Anuruddha hetu ko paccayo, yenime cattÈro
MallapÈmokkhÈ sÊsaÑnhÈtÈ ahatÈni vatthÈni nivatthÈ ‘mayaÑ Bhagavato
citakaÑ ÈÄimpessÈmÈ’ti na sakkonti ÈÄimpetun”ti. AÒÒathÈ kho VÈseÔÔhÈ
devatÈnaÑ adhippÈyoti. KathaÑ pana bhante devatÈnaÑ adhippÈyoti.
DevatÈnaÑ kho VÈseÔÔhÈ adhippÈyo “ayaÑ ÈyasmÈ MahÈkassapo PÈvÈya
KusinÈraÑ addhÈnamaggappaÔipanno mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ
paÒcamattehi bhikkhusatehi. Na tÈva Bhagavato citako pajjalissati,
yÈvÈyasmÈ MahÈkassapo Bhagavato pÈde sirasÈ na vandissatÊ”ti. YathÈ
bhante devatÈnaÑ adhippÈyo, tathÈ hot|ti.
234. Atha kho ÈyasmÈ MahÈkassapo yena KusinÈrÈ MakuÔabandhanaÑ
nÈma MallÈnaÑ CetiyaÑ, yena Bhagavato citako tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ cÊvaraÑ katvÈ aÒjaliÑ paÓÈmetvÈ tikkhattuÑ
citakaÑ padakkhiÓaÑ katvÈ Bhagavato pÈde sirasÈ vandi. TÈnipi kho
paÒcabhikkhusatÈni ekaÑsaÑ cÊvaraÑ katvÈ aÒjaliÑ paÓÈmetvÈ tikkhattuÑ
citakaÑ padakkhiÓaÑ katvÈ Bhagavato pÈde sirasÈ vandiÑsu. Vandite ca
panÈyasmatÈ MahÈkassapena tehi ca paÒcahi bhikkhusatehi sayameva
Bhagavato citako pajjali.
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235. JhÈyamÈnassa kho pana Bhagavato sarÊrassa yaÑ ahosi chavÊti vÈ
cammanti vÈ maÑsanti vÈ nhÈr|ti vÈ lasikÈti vÈ, tassa neva chÈrikÈ
paÒÒÈyittha, na masi, sarÊrÈneva avasissiÑsu. SeyyathÈpi nÈma sappissa vÈ
telassa vÈ jhÈyamÈnassa neva chÈrikÈ paÒÒÈyati, na masi. Evameva
Bhagavato sarÊrassa jhÈyamÈnassa yaÑ ahosi chavÊti vÈ cammanti vÈ
maÑsanti vÈ nhÈr|ti vÈ lasikÈti vÈ, tassa neva chÈrikÈ paÒÒÈyittha, na masi,
sarÊrÈneva avasissiÑsu. TesaÒca paÒcannaÑ dussayugasatÈnaÑ dveva
dussÈni na ÉayhiÑsu yaÒca sabba-abbhantarimaÑ yaÒca bÈhiraÑ. DaÉÉhe
ca kho pana Bhagavato sarÊre antalikkhÈ udakadhÈrÈ pÈtubhavitvÈ
Bhagavato citakaÑ nibbÈpesi. UdakasÈlatopi1 abbhunnamitvÈ Bhagavato
citakaÑ nibbÈpesi. KosinÈrakÈpi MallÈ sabbagandhodakena Bhagavato
citakaÑ nibbÈpesuÑ. Atha kho KosinÈrakÈ MallÈ Bhagavato sarÊrÈni
sattÈhaÑ sandhÈgÈre sattipaÒjaraÑ karitvÈ dhanupÈkÈraÑ parikkhipÈpetvÈ2
naccehi gÊtehi vÈditehi mÈlehi gandhehi sakkariÑsu garuÑ kariÑsu
mÈnesuÑ p|jesuÑ.
SarÊradhÈtuvibhajana
236. Assosi kho rÈjÈ MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto “BhagavÈ kira
KusinÈrÈyaÑ nibbÈnaÑ”ti. Atha kho rÈjÈ MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto
KosinÈrakÈnaÑ MallÈnaÑ d|taÑ pÈhesi “BhagavÈpi khattiyo ahampi
khattiyo, ahampi arahÈmi Bhagavato sarÊrÈnaÑ bhÈgaÑ, ahampi Bhagavato
sarÊrÈnaÑ th|paÒca mahaÒca karissÈmÊ”ti.
AssosuÑ kho VesÈlikÈ LicchavÊ “BhagavÈ kira KusinÈrÈyaÑ
nibbÈnaÑ”ti. Atha kho VesÈlikÈ LicchavÊ KosinÈrakÈnaÑ MallÈnaÑ d|taÑ
pÈhesuÑ “BhagavÈpi khattiyo mayampi khattiyÈ, mayampi arahÈma
Bhagavato sarÊrÈnaÑ bhÈgaÑ, mayampi Bhagavato sarÊrÈnaÑ th|paÒca
mahaÒca karissÈmÈ”ti.
AssosuÑ kho KapilavatthuvÈsÊ SakyÈ “BhagavÈ kira KusinÈrÈyaÑ
nibbÈnaÑ”ti. Atha kho KapilavatthuvÈsÊ SakyÈ KosinÈrakÈnaÑ
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MallÈnaÑ d|taÑ pÈhesuÑ “BhagavÈ amhÈkaÑ ÒÈtiseÔÔho, mayampi
arahÈma Bhagavato sarÊrÈnaÑ bhÈgaÑ, mayampi Bhagavato sarÊrÈnaÑ
th|paÒca mahaÒca karissÈmÈ”ti.
AssosuÑ kho AllakappakÈ bulayo1 “BhagavÈ kira KusinÈrÈyaÑ
nibbÈnaÑ”ti. Atha kho AllakappakÈ bulayo KosinÈrakÈnaÑ MallÈnaÑ
d|taÑ pÈhesuÑ “BhagavÈpi khattiyo mayampi khattiyÈ, mayampi arahÈma
Bhagavato sarÊrÈnaÑ bhÈgaÑ, mayampi Bhagavato sarÊrÈnaÑ th|paÒca
mahaÒca karissÈmÈ”ti.
AssosuÑ kho RÈmagÈmakÈ KoÄiyÈ “BhagavÈ kira KusinÈrÈyaÑ
nibbÈnaÑ”ti. Atha kho RÈmagÈmakÈ KoÄiyÈ KosinÈrakÈnaÑ MallÈnaÑ
d|taÑ pÈhesuÑ “BhagavÈpi khattiyo mayampi khattiyÈ, mayampi arahÈma
Bhagavato sarÊrÈnaÑ bhÈgaÑ, mayampi Bhagavato sarÊrÈnaÑ th|paÒca
mahaÒca karissÈmÈ”ti.
Assosi kho VeÔÔhadÊpako brÈhmaÓo “BhagavÈ kira KusinÈrÈyaÑ
nibbÈnaÑ”ti. Atha kho VeÔÔhadÊpako brÈhmaÓo KosinÈrakÈnaÑ MallÈnaÑ
d|taÑ pÈhesi “BhagavÈpi khattiyo ahampismi brÈhmaÓo, ahampi arahÈmi
Bhagavato sarÊrÈnaÑ bhÈgaÑ, ahampi Bhagavato sarÊrÈnaÑ th|paÒca
mahaÒca karissÈmÊ”ti.
AssosuÑ kho PÈveyyakÈ MallÈ “BhagavÈ kira KusinÈrÈyaÑ
nibbÈnaÑ”ti. Atha kho PÈveyyakÈ MallÈ KosinÈrakÈnaÑ MallÈnaÑ d|taÑ
pÈhesuÑ “BhagavÈpi khattiyo mayampi khattiyÈ, mayampi arahÈma
Bhagavato sarÊrÈnaÑ bhÈgaÑ, mayampi Bhagavato sarÊrÈnaÑ th|paÒca
mahaÒca karissÈmÈ”ti.
EvaÑ vutte KosinÈrakÈ MallÈ te sa~ghe gaÓe etadavocuÑ “BhagavÈ
amhÈkaÑ gÈmakkhette nibbÈnaÑ, na mayaÑ dassÈma Bhagavato sarÊrÈnaÑ
bhÈgan”ti.
237. EvaÑ vutte DoÓo brÈhmaÓo te sa~ghe gaÓe etadavoca–
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“SuÓantu bhonto mama ekavÈcaÑ,
AmhÈka1 Buddho ahu khantivÈdo.
Na hi sÈdhu yaÑ uttamapuggalassa,
SarÊrabhÈge siyÈ sampahÈro.
Sabbeva bhonto sahitÈ samaggÈ,
SammodamÈnÈ karomaÔÔhabhÈge.
VitthÈrikÈ hontu disÈsu th|pÈ,
Bah| janÈ cakkhumato pasannÈ”ti.
238. Tena hi brÈhmaÓa tvaÒÒeva Bhagavato sarÊrÈni aÔÔhadhÈ samaÑ
suvibhattaÑ vibhajÈhÊti. “EvaÑ bho”ti kho DoÓo brÈhmaÓo tesaÑ
sa~ghÈnaÑ gaÓÈnaÑ paÔissutvÈ Bhagavato sarÊrÈni aÔÔhadhÈ samaÑ
suvibhattaÑ vibhajitvÈ te sa~ghe gaÓe etadavoca “imaÑ me bhonto tumbaÑ
dadantu, ahampi tumbassa th|paÒca mahaÒca karissÈmÊ”ti. AdaÑsu kho te
DoÓassa brÈhmaÓassa tumbaÑ.
AssosuÑ kho PippalivaniyÈ2 MoriyÈ “BhagavÈ kira KusinÈrÈyaÑ
nibbÈnaÑ”ti. Atha kho PippalivaniyÈ MoriyÈ KosinÈrakÈnaÑ MallÈnaÑ
d|taÑ pÈhesuÑ “BhagavÈpi khattiyo mayampi khattiyÈ, mayampi arahÈma
Bhagavato sarÊrÈnaÑ bhÈgaÑ, mayampi Bhagavato sarÊrÈnaÑ th|paÒca
mahaÒca karissÈmÈ”ti. Natthi Bhagavato sarÊrÈnaÑ bhÈgo, vibhattÈni
Bhagavato sarÊrÈni. Ito a~gÈraÑ harathÈti. Te tato a~gÈraÑ hariÑsu3.
DhÈtuth|pap|jÈ
239. Atha kho rÈjÈ MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto RÈjagahe
Bhagavato sarÊrÈnaÑ th|paÒca mahaÒca akÈsi. VesÈlikÈpi LicchavÊ
VesÈliyaÑ Bhagavato sarÊrÈnaÑ th|paÒca mahaÒca akaÑsu.
KapilavatthuvÈsÊpi SakyÈ KapilavatthusmiÑ Bhagavato sarÊrÈnaÑ th|paÒca
mahaÒca akaÑsu. AllakappakÈpi Bulayo Allakappe Bhagavato sarÊrÈnaÑ
th|paÒca mahaÒca akaÑsu. RÈmagÈmakÈpi KoÄiyÈ RÈmagÈme Bhagavato
sarÊrÈnaÑ th|paÒca mahaÒca akaÑsu. VeÔÔhadÊpakopi brÈhmaÓo VeÔÔhadÊpe
______________________________________________________________
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Bhagavato sarÊrÈnaÑ th|paÒca mahaÒca akÈsi. PÈveyyakÈpi MallÈ PÈvÈyaÑ
Bhagavato sarÊrÈnaÑ th|paÒca mahaÒca akaÑsu. KosinÈrakÈpi MallÈ
KusinÈrÈyaÑ Bhagavato sarÊrÈnaÑ th|paÒca mahaÒca akaÑsu. DoÓopi
brÈhmaÓo tumbassa th|paÒca mahaÒca akÈsi. PippalivaniyÈpi MoriyÈ
Pippalivane a~gÈrÈnaÑ th|paÒca mahaÒca akaÑsu. Iti aÔÔha sarÊrath|pÈ
navamo tumbath|po dasamo a~gÈrath|po. EvametaÑ bh|tapubbanti.
240. AÔÔhadoÓaÑ cakkhumato sarÊraÑ, sattadoÓaÑ JambudÊpe mahenti.
EkaÒca DoÓaÑ purisavaruttamassa, RÈmagÈme nÈgarÈjÈmaheti.
EkÈhi dÈÔhÈ tidivehi p|jitÈ, ekÈ pana GandhÈrapure mahÊyati.
KÈli~garaÒÒo vijite punekaÑ, ekaÑ pana nÈgarÈjÈ maheti.
Tasseva tejena ayaÑ vasundharÈ,
ŒyÈgaseÔÔhehi mahÊ ala~katÈ.
EvaÑ imaÑ cakkhumato sarÊraÑ,
SusakkataÑ sakkatasakkatehi.
Devinda nÈginda narinda p|jito,
ManussindaseÔÔhehi tatheva p|jito.
TaÑ vandatha1 paÒjalikÈ labhitvÈ,
Buddho have kappasatehi dullabhoti.
CattÈlÊsa samÈ dantÈ, kesÈ lomÈ ca sabbaso.
DevÈ hariÑsu ekekaÑ, cakkavÈÄaparamparÈti.

MahÈparinibbÈnasuttaÑ niÔÔhitaÑ tatiyaÑ.
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241. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ KusinÈrÈyaÑ viharati
upavattane MallÈnaÑ SÈlavane antarena yamakasÈlÈnaÑ
parinibbÈnasamaye. Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi.
EkamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “mÈ
bhante BhagavÈ imasmiÑ khuddakanagarake ujja~galanagarake
sÈkhÈnagarake parinibbÈyi. Santi bhante aÒÒÈni mahÈnagarÈni. SeyyathidaÑ,
CampÈ RÈjagahaÑ SÈvatthi SÈketaÑ KosambÊ BÈrÈÓasÊ, ettha BhagavÈ
parinibbÈyatu. Ettha bah| khattiyamahÈsÈlÈ brÈhmaÓamahÈsÈlÈ
gahapatimahÈsÈlÈ TathÈgate abhippasannÈ, te TathÈgatassa sarÊrap|jaÑ
karissantÊ”ti.
242. MÈ hevaÑ Œnanda avaca, mÈ hevaÑ Œnanda avaca
“khuddakanagarakaÑ ujja~galanagarakaÑ sÈkhÈnagarakan”ti.
KusÈvatÊrÈjadhÈnÊ
Bh|tapubbaÑ Œnanda rÈjÈ MahÈsudassano nÈma ahosi khattiyo
muddhÈvasitto1 cÈturanto vijitÈvÊ janapadatthÈvariyappatto. RaÒÒo Œnanda
MahÈsudassanassa ayaÑ KusinÈrÈ KusÈvatÊ nÈma rÈjadhÈnÊ ahosi.
Puratthimena ca pacchimena ca dvÈdasayojanÈni ÈyÈmena, uttarena ca
dakkhiÓena ca sattayojanÈni vitthÈrena, KusÈvatÊ Œnanda rÈjadhÈnÊ iddhÈ
ceva ahosi phÊtÈ ca bahujanÈ ca ÈkiÓÓamanussÈ ca subhikkhÈ ca. SeyyathÈpi
Œnanda devÈnaÑ ŒÄakamandÈ nÈma rÈjadhÈnÊ iddhÈ ceva hoti phÊtÈ ca2
bahujanÈ ca ÈkiÓÓayakkhÈ ca subhikkhÈ ca. Evameva kho Œnanda KusÈvatÊ
rÈjadhÈnÊ iddhÈ ceva ahosi phÊtÈ ca bahujanÈ ca ÈkiÓÓamanussÈ ca
subhikkhÈ ca. KusÈvatÊ Œnanda rÈjadhÈnÊ dasahi saddehi avivittÈ ahosi divÈ
ceva rattiÒca. SeyyathidaÑ, hatthisaddena assasaddena rathasaddena
bherisaddena mudi~gasaddena vÊÓÈsaddena gÊtasaddena
______________________________________________________________
1. Khattiyo muddhÈbhisitto (Ka), cakkavattÊ dhammiko dhammarÈjÈ
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sa~khasaddena sammasaddena pÈÓitÈÄasaddena “asnÈtha pivatha khÈdathÈ”ti
dasamena saddena.
KusÈvatÊ Œnanda rÈjadhÈnÊ sattahi pÈkÈrehi parikkhittÈ ahosi. Eko
pÈkÈro sovaÓÓamayo, eko r|piyamayo, eko veÄuriyamayo, eko
phalikamayo, eko lohita~kamayo1, eko masÈragallamayo, eko
sabbaratanamayo. KusÈvatiyÈ Œnanda rÈjadhÈniyÈ catunnaÑ vaÓÓÈnaÑ
dvÈrÈni ahesuÑ. EkaÑ dvÈraÑ sovaÓÓamayaÑ, ekaÑ r|piyamayaÑ, ekaÑ
veÄuriyamayaÑ, ekaÑ phalikamayaÑ, ekekasmiÑ dvÈre satta satta esikÈ
nikhÈtÈ ahesuÑ tiporisa~gÈ tiporisanikhÈtÈ dvÈdasaporisÈ ubbedhena. EkÈ
esikÈ sovaÓÓamayÈ, ekÈ r|piyamayÈ, ekÈ veÄuriyamayÈ, ekÈ phalikamayÈ,
ekÈ lohita~kamayÈ, ekÈ masÈragallamayÈ, ekÈ sabbaratanamayÈ.
KusÈvatÊ Œnanda rÈjadhÈnÊ sattahi tÈlapantÊhi parikkhittÈ ahosi. EkÈ
tÈlapanti sovaÓÓamayÈ, ekÈ r|piyamayÈ, ekÈ veÄuriyamayÈ, ekÈ
phalikamayÈ, ekÈ lohita~kamayÈ, ekÈ masÈragallamayÈ, ekÈ
sabbaratanamayÈ. SovaÓÓamayassa tÈlassa sovaÓÓamayo khandho ahosi,
r|piyamayÈni pattÈni ca phalÈni ca. R|piyamayassa tÈlassa r|piyamayo
khandho ahosi, sovaÓÓamayÈni pattÈni ca phalÈni ca. VeÄuriyamayassa
tÈlassa veÄuriyamayo khandho ahosi, phalikamayÈni pattÈni ca phalÈni ca.
Phalikamayassa tÈlassa phallikamayo khandho ahosi, veÄuriyamayÈni pattÈni
ca phalÈni ca. Lohita~kamayassa tÈlassa lohita~kamayo khandho ahosi,
masÈragallamayÈni pattÈni ca phalÈni ca. MasÈragallamayassa tÈlassa
masÈragallamayo khandho ahosi, lohita~kamayÈni pattÈni ca phalÈni ca.
Sabbaratanamayassa tÈlassa sabbaratanamayo khandho ahosi,
sabbaratanamayÈni pattÈni ca phalÈni ca. TÈsaÑ kho panÈnanda
tÈlapantÊnaÑ vÈteritÈnaÑ saddo ahosi vaggu ca rajanÊyo ca khamanÊyo2 ca
madanÊyo ca. SeyyathÈpi Œnanda paÒca~gikassa t|riyassa suvinÊtassa
suppaÔitÈÄitassa sukusalehi samannÈhatassa saddo hoti vaggu
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ca rajanÊyo ca khamanÊyo ca madanÊyo ca. Evameva kho Œnanda tÈsaÑ
tÈlapantÊnaÑ vÈteritÈnaÑ saddo ahosi vaggu ca rajanÊyo ca khamanÊyo ca
madanÊyo ca. Ye kho panÈnanda tena samayena kusÈvatiyÈ rÈjadhÈniyÈ
dhuttÈ ahesuÑ soÓÉÈ pipÈsÈ, te tÈsaÑ tÈlapantÊnaÑ vÈteritÈnaÑ saddena
paricÈresuÑ.
Cakkaratana
243. RÈjÈ Œnanda MahÈsudassano sattahi ratanehi samannÈgato ahosi
cat|hi ca iddhÊhi. Katamehi sattahi. IdhÈnanda raÒÒo MahÈsudassanassa
tadahuposathe pannarase sÊsaÑnhÈtassa uposathikassa
uparipÈsÈdavaragatassa dibbaÑ cakkaratanaÑ pÈturahosi sahassÈraÑ
sanemikaÑ sanÈbhikaÑ sabbÈkÈraparip|raÑ, disvÈ raÒÒo
MahÈsudassanassa etadahosi “sutaÑ kho pana metaÑ ‘yassa raÒÒo
khattiyassa muddhÈvasittassa tadahuposathe pannarase sÊsaÑnhÈtassa
uposathikassa uparipÈsÈdavaragatassa dibbaÑ cakkaratanaÑ pÈtubhavati
sahassÈraÑ sanemikaÑ sanÈbhikaÑ sabbÈkÈraparip|raÑ, so hoti rÈjÈ
cakkavattÊ’ti. AssaÑ nu kho ahaÑ rÈjÈ cakkavattÊ”ti.
244. Atha kho Œnanda rÈjÈ MahÈsudassano uÔÔhÈyÈsanÈ ekaÑsaÑ
uttarÈsa~gaÑ karitvÈ vÈmena hatthena suvaÓÓabhi~kÈraÑ gahetvÈ
dakkhiÓena hatthena cakkaratanaÑ abbhukkiri “pavattatu bhavaÑ
cakkaratanaÑ, abhivijinÈtu bhavaÑ cakkaratanan”ti, atha kho taÑ Œnanda
cakkaratanaÑ puratthimaÑ disaÑ pavatti1, anvadeva2 rÈjÈ MahÈsudassano
saddhiÑ catura~giniyÈ senÈya, yasmiÑ kho panÈnanda padese cakkaratanaÑ
patiÔÔhÈsi, tattha rÈjÈ MahÈsudassano vÈsaÑ upagacchi saddhiÑ
catura~giniyÈ senÈya. Ye kho panÈnanda puratthimÈya disÈya paÔirÈjÈno, te
rÈjÈnaÑ MahÈsudassanaÑ upasa~kamitvÈ evamÈhaÑsu “ehi kho mahÈrÈja,
svÈgataÑ te mahÈrÈja, sakaÑ te mahÈrÈja, anusÈsa mahÈrÈjÈ”ti. RÈjÈ
MahÈsudassano evamÈha “pÈÓo na hantabbo, adinnaÑ na ÈdÈtabbaÑ,
kÈmesu micchÈ na caritabbÈ, musÈ na bhaÓitabbÈ, majjaÑ na pÈtabbaÑ,
yathÈbhuttaÒca
______________________________________________________________
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bhuÒjathÈ”ti. Ye kho panÈnanda puratthimÈya disÈya paÔirÈjÈno, te raÒÒo
MahÈsudassanassa anuyantÈ ahesuÑ. Atha kho taÑ Œnanda cakkaratanaÑ
puratthimaÑ samuddaÑ ajjhogÈhetvÈ paccuttaritvÈ dakkhiÓaÑ disaÑ pavatti
-pa- dakkhiÓaÑ samuddaÑ ajjhogÈhetvÈ paccuttaritvÈ pacchimaÑ disaÑ
pavatti -pa- pacchimaÑ samuddaÑ ajjhogÈhetvÈ paccuttaritvÈ uttaraÑ disaÑ
pavatti, anvadeva rÈjÈ MahÈsudassano saddhiÑ catura~giniyÈ senÈya,
yasmiÑ kho panÈnanda padese cakkaratanaÑ patiÔÔhÈsi, tattha rÈjÈ
MahÈsudassano vÈsaÑ upagacchi saddhiÑ catura~giniyÈ senÈya. Ye kho
panÈnanda uttarÈya disÈya paÔirÈjÈno, te rÈjÈnaÑ MahÈsudassanaÑ
upasa~kamitvÈ evamÈhaÑsu “ehi kho mahÈrÈja, svÈgataÑ te mahÈrÈja,
sakaÑ te mahÈrÈja, anusÈsa mahÈrÈjÈ”ti. RÈjÈ MahÈsudassano evamÈha
“pÈÓo na hantabbo, adinnaÑ na ÈdÈtabbaÑ, kÈmesu micchÈ na caritabbÈ,
musÈ na bhaÓitabbÈ, majjaÑ na pÈtabbaÑ, yathÈbhuttaÒca bhuÒjathÈ”ti. Ye
kho panÈnanda uttarÈya disÈya paÔirÈjÈno, te raÒÒo MahÈsudassanassa
anuyantÈ ahesuÑ.
245. Atha kho taÑ Œnanda cakkaratanaÑ samuddapariyantaÑ pathaviÑ
abhivijinitvÈ kusÈvatiÑ rÈjadhÈniÑ paccÈgantvÈ raÒÒo MahÈsudassanassa
antepuradvÈre atthakaraÓapamukhe akkhÈhataÑ maÒÒe aÔÔhÈsi raÒÒo
MahÈsudassanassa antepuraÑ upasobhayamÈnaÑ. RaÒÒo Œnanda
MahÈsudassanassa evar|paÑ cakkaratanaÑ pÈturahosi. (1)
Hatthiratana
246. Puna caparaÑ Œnanda raÒÒo MahÈsudassanassa hatthiratanaÑ
pÈturahosi sabbaseto sattappatiÔÔho iddhimÈ vehÈsa~gamo Uposatho nÈma
nÈgarÈjÈ. TaÑ disvÈ raÒÒo MahÈsudassanassa cittaÑ pasÊdi “bhaddakaÑ
vata bho hatthiyÈnaÑ sace damathaÑ upeyyÈ”ti. Atha kho taÑ Œnanda
hatthiratanaÑ seyyathÈpi nÈma gandhahatthÈjÈniyo dÊgharattaÑ suparidanto,
evameva damathaÑ upagacchi. Bh|tapubbaÑ Œnanda rÈjÈ MahÈsudassano
tameva hatthiratanaÑ vÊmaÑsamÈno pubbaÓhasamayaÑ abhiruhitvÈ
samuddapariyantaÑ pathaviÑ anuyÈyitvÈ KusÈvatiÑ rÈjadhÈniÑ
paccÈgantvÈ pÈtarÈsamakÈsi. RaÒÒo Œnanda MahÈsudassanassa evar|paÑ
hatthiratanaÑ pÈturahosi. (2)
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Assaratana
247. Puna caparaÑ Œnanda raÒÒo MahÈsudassanassa assaratanaÑ
pÈturahosi sabbaseto kÈÄasÊso muÒjakeso iddhimÈ vehÈsa~gamo ValÈhako
nÈma assarÈjÈ. TaÑ disvÈ raÒÒo MahÈsudassanassa cittaÑ pasÊdi
“bhaddakaÑ vata bho assayÈnaÑ sace damathaÑ upeyyÈ”ti. Atha kho taÑ
Œnanda assaratanaÑ seyyathÈpi nÈma bhaddo assÈjÈniyo dÊgharattaÑ
suparidanto, evameva damathaÑ upagacchi. Bh|tapubbaÑ Œnanda rÈjÈ
MahÈsudassano tameva assaratanaÑ vÊmaÑsamÈno pubbaÓhasamayaÑ
abhiruhitvÈ samuddapariyantaÑ pathaviÑ anuyÈyitvÈ kusÈvatiÑ rÈjadhÈniÑ
paccÈgantvÈ pÈtarÈsamakÈsi. RaÒÒo Œnanda MahÈsudassanassa evar|paÑ
assaratanaÑ pÈturahosi. (3)
MaÓiratana
248. Puna caparaÑ Œnanda raÒÒo MahÈsudassanassa maÓiratanaÑ
pÈturahosi. So ahosi maÓi veÄuriyo subho jÈtimÈ aÔÔhaÑso suparikammakato
accho vippasanno anÈvilo sabbÈkÈrasampanno. Tassa kho panÈnanda
maÓiratanassa ÈbhÈ samantÈ yojanaÑ phuÔÈ ahosi. Bh|tapubbaÑ Œnanda
rÈjÈ MahÈsudassano tameva maÓiratanaÑ vÊmaÑsamÈno catura~giniÑ
senaÑ sannayhitvÈ maÓiÑ dhajaggaÑ ÈropetvÈ rattandhakÈratimisÈya
pÈyÈsi. Ye kho panÈnanda samantÈ gÈmÈ ahesuÑ, te tenobhÈsena kammante
payojesuÑ divÈti maÒÒamÈnÈ. RaÒÒo Œnanda MahÈsudassanassa evar|paÑ
maÓiratanaÑ pÈturahosi. (4)
Itthiratana
249. Puna caparaÑ Œnanda raÒÒo MahÈsudassanassa itthiratanaÑ
pÈturahosi abhir|pÈ dassanÊyÈ pÈsÈdikÈ paramÈya vaÓÓapokkharatÈya
samannÈgatÈ nÈtidÊghÈ nÈtirassÈ nÈtikisÈ nÈtith|lÈ nÈtikÈÄikÈ nÈccodÈtÈ
atikkantÈ mÈnusivaÓÓaÑ1 appattÈ dibbavaÓÓaÑ. Tassa kho panÈnanda
itthiratanassa evar|po kÈyasamphasso hoti,
______________________________________________________________
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seyyathÈpi nÈma t|lapicuno vÈ kappÈsapicuno vÈ. Tassa kho panÈnanda
itthiratanassa sÊte uÓhÈni gattÈni honti, uÓhe sÊtÈni. Tassa kho panÈnanda
itthiratanassa kÈyato candanagandho vÈyati, mukhato uppalagandho. TaÑ
kho panÈnanda itthiratanaÑ raÒÒo MahÈsudassanassa pubbuÔÔhÈyinÊ ahosi
pacchÈnipÈtinÊ kiÑkÈrapaÔissÈvinÊ manÈpacÈrinÊ piyavÈdinÊ. TaÑ kho
panÈnanda itthiratanaÑ rÈjÈnaÑ MahÈsudassanaÑ manasÈpi no aticari1,
kuto pana kÈyena. RaÒÒo Œnanda MahÈsudassanassa evar|paÑ itthiratanaÑ
pÈturahosi. (5)
Gahapatiratana
250. Puna caparaÑ Œnanda raÒÒo MahÈsudassanassa gahapatiratanaÑ
pÈturahosi. Tassa kammavipÈkajaÑ dibbacakkhu pÈturahosi, yena nidhiÑ
passati sassÈmikaÑpi assÈmikaÑpi. So rÈjÈnaÑ MahÈsudassanaÑ
upasa~kamitvÈ evamÈha “appossukko tvaÑ deva hohi, ahaÑ te dhanena
dhanakaraÓÊyaÑ karissÈmÊ”ti. Bh|tapubbaÑ Œnanda rÈjÈ MahÈsudassano
tameva gahapatiratanaÑ vÊmaÑsamÈno nÈvaÑ abhiruhitvÈ majjhe Ga~gÈya
nadiyÈ sotaÑ ogÈhitvÈ gahapatiratanaÑ etadavoca “attho me gahapati
hiraÒÒasuvaÓÓenÈ”ti. Tena hi mahÈrÈja ekaÑ tÊraÑ nÈvÈ upet|ti. Idheva me
gahapati attho hiraÒÒasuvaÓÓenÈti. Atha kho taÑ Œnanda gahapatiratanaÑ
ubhohi hatthehi udakaÑ omasitvÈ p|raÑ hiraÒÒasuvaÓÓassa kumbhiÑ
uddharitvÈ rÈjÈnaÑ MahÈsudassanaÑ etadavoca “alamettÈvatÈ mahÈrÈja,
katamettÈvatÈ mahÈrÈja, p|jitamettÈvatÈ mahÈrÈjÈ”ti. RÈjÈ MahÈsudassano
evamÈha “alamettÈvatÈ gahapati, katamettÈvatÈ gahapati, p|jitamettÈvatÈ
gahapatÊ”ti. RaÒÒo Œnanda MahÈsudassanassa evar|paÑ gahapatiratanaÑ
pÈturahosi. (6)
PariÓÈyakaratana
251. Puna caparaÑ Œnanda raÒÒo MahÈsudassanassa
pariÓÈyakaratanaÑ pÈturahosi paÓÉito viyatto medhÈvÊ paÔibalo rÈjÈnaÑ
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MahÈsudassanaÑ upayÈpetabbaÑ upayÈpetuÑ apayÈpetabbaÑ apayÈpetuÑ
ÔhapetabbaÑ ÔhapetuÑ. So rÈjÈnaÑ MahÈsudassanaÑ upasa~kamitvÈ
evamÈha “appossukko tvaÑ deva hohi, ahamanusÈsissÈmÊ”ti. RaÒÒo Œnanda
MahÈsudassanassa evar|paÑ pariÓÈyakaratanaÑ pÈturahosi. (7)
RÈjÈ Œnanda MahÈsudassano imehi sattahi ratanehi samannÈgato ahosi.
Catu-iddhisamannÈgata
252. (RÈjÈ Œnanda MahÈsudassano cat|hi iddhÊhi samannÈgato ahosi.)
KatamÈhi cat|hi iddhÊhi. IdhÈnanda rÈjÈ MahÈsudassano abhir|po ahosi
dassanÊyo pÈsÈdiko paramÈya vaÓÓapokkharatÈya samannÈgato ativiya
aÒÒehi manussehi. RÈjÈ Œnanda MahÈsudassano imÈya paÔhamÈya iddhiyÈ
samannÈgato ahosi.
Puna caparaÑ Œnanda rÈjÈ MahÈsudassano dÊghÈyuko ahosi ciraÔÔhitiko
ativiya aÒÒehi manussehi. RÈjÈ Œnanda MahÈsudassano imÈya dutiyÈya
iddhiyÈ samannÈgato ahosi.
Puna caparaÑ Œnanda rÈjÈ MahÈsudassano appÈbÈdho ahosi appÈta~ko
samavepÈkiniyÈ gahaÓiyÈ samannÈgato nÈtisÊtÈya nÈccuÓhÈya ativiya aÒÒehi
manussehi. RÈjÈ Œnanda MahÈsudassano imÈya tatiyÈya iddhiyÈ
samannÈgato ahosi.
Puna caparaÑ Œnanda rÈjÈ MahÈsudassano brÈhmaÓagahapatikÈnaÑ
piyo ahosi manÈpo. SeyyathÈpi Œnanda pitÈ puttÈnaÑ piyo hoti manÈpo,
evameva kho Œnanda rÈjÈ MahÈsudassano brÈhmaÓagahapatikÈnaÑ piyo
ahosi manÈpo, raÒÒopi Œnanda MahÈsudassanassa brÈhmaÓagahapatikÈ piyÈ
ahesuÑ manÈpÈ. SeyyathÈpi Œnanda pitu puttÈ piyÈ honti manÈpÈ, evameva
kho Œnanda raÒÒopi MahÈsudassanassa brÈhmaÓagahapatikÈ piyÈ ahesuÑ
manÈpÈ.
Bh|tapubbaÑ Œnanda rÈjÈ MahÈsudassano catura~giniyÈ senÈya
uyyÈnabh|miÑ niyyÈsi. Atha kho Œnanda brÈhmaÓagahapatikÈ rÈjÈnaÑ
MahÈsudassanaÑ upasa~kamitvÈ evamÈhaÑsu “ataramÈno deva yÈhi,
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yathÈ taÑ mayaÑ cirataraÑ passeyyÈmÈ”ti. RÈjÈpi Œnanda MahÈsudassano
sÈrathiÑ Èmantesi “ataramÈno sÈrathi rathaÑ pesehi, yathÈ ahaÑ
brÈhmaÓagahapatike cirataraÑ passeyyan”ti. RÈjÈ Œnanda MahÈsudassano
imÈya catutthiyÈ1 iddhiyÈ samannÈgato ahosi. RÈjÈ Œnanda MahÈsudassano
imÈhi cat|hi iddhÊhi samannÈgato ahosi.
DhammapÈsÈdapokkharaÓÊ
253. Atha kho Œnanda raÒÒo MahÈsudassanassa etadahosi
“yaÑn|nÈhaÑ imÈsu tÈlantarikÈsu dhanusate dhanusate pokkharaÓiyo
mÈpeyyan”ti.
MÈpesi kho Œnanda rÈjÈ MahÈsudassano tÈsu tÈlantarikÈsu dhanusate
dhanusate pokkharaÓiyo. TÈ kho panÈnanda pokkharaÓiyo catunnaÑ
vaÓÓÈnaÑ iÔÔhakÈhi citÈ ahesuÑ, ekÈ iÔÔhakÈ sovaÓÓamayÈ ekÈ r|piyamayÈ
ekÈ veÄuriyamayÈ ekÈ phalikamayÈ.
TÈsu kho panÈnanda pokkharaÓÊsu cattÈri cattÈri sopÈnÈni ahesuÑ
catunnaÑ vaÓÓÈnaÑ, ekaÑ sopÈnaÑ sovaÓÓamayaÑ ekaÑ r|piyamayaÑ
ekaÑ veÄuriyamayaÑ ekaÑ phalikamayaÑ. SovaÓÓamayassa sopÈnassa
sovaÓÓamayÈ thambhÈ ahesuÑ r|piyamayÈ s|ciyo ca uÓhÊsaÒca.
R|piyamayassa sopÈnassa r|piyamayÈ thambhÈ ahesuÑ sovaÓÓamayÈ
s|ciyo ca uÓhÊsaÒca. VeÄuriyamayassa sopÈnassa veÄuriyamayÈ thambhÈ
ahesuÑ phalikamayÈ s|ciyo ca uÓhÊsaÒca. Phalikamayassa sopÈnassa
phalikamayÈ thambhÈ ahesuÑ veÄuriyamayÈ s|ciyo ca uÓhÊsaÒca. TÈ kho
panÈnanda pokkharaÓiyo dvÊhi vedikÈhi parikkhittÈ ahesuÑ ekÈ vedikÈ
sovaÓÓamayÈ ekÈ r|piyamayÈ. SovaÓÓamayÈya vedikÈya sovaÓÓamayÈ
thambhÈ ahesuÑ r|piyamayÈ s|ciyo ca uÓhÊsaÒca. R|piyamayÈya vedikÈya
r|piyamayÈ thambhÈ ahesuÑ sovaÓÓamayÈ s|ciyo ca uÓhÊsaÒca. Atha kho
Œnanda raÒÒo MahÈsudassanassa etadahosi “yaÑn|nÈhaÑ imÈsu
pokkharaÓÊsu evar|paÑ mÈlaÑ ropÈpeyyaÑ uppalaÑ padumaÑ kumudaÑ
puÓÉarÊkaÑ sabbotukaÑ sabbajanassa anÈvaÔan”ti. RopÈpesi
1. CatutthÈya (SyÈ)
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kho Œnanda rÈjÈ MahÈsudassano tÈsu pokkharaÓÊsu evar|paÑ mÈlaÑ
uppalaÑ padumaÑ kumudaÑ puÓÉarÊkaÑ sabbotukaÑ sabbajanassa
anÈvaÔaÑ.
254. Atha kho Œnanda raÒÒo MahÈsudassanassa etadahosi
“yaÑn|nÈhaÑ imÈsaÑ pokkharaÓÊnaÑ tÊre nhÈpake purise ÔhapeyyaÑ, ye
ÈgatÈgataÑ janaÑ nhÈpessantÊ”ti. ®hapesi kho Œnanda rÈjÈ MahÈsudassano
tÈsaÑ pokkharaÓÊnaÑ tÊre nhÈpake purise, ye ÈgatÈgataÑ janaÑ nhÈpesuÑ.
Atha kho Œnanda raÒÒo MahÈsudassanassa etadahosi “yaÑn|nÈhaÑ
imÈsaÑ pokkharaÓÊnaÑ tÊre evar|paÑ dÈnaÑ paÔÔhapeyyaÑ annaÑ
annaÔÔhikassa1 pÈnaÑ pÈnaÔÔhikassa vatthaÑ vatthaÔÔhikassa yÈnaÑ
yÈnaÔÔhikassa sayanaÑ sayanaÔÔhikassa itthiÑ itthiÔÔhikassa hiraÒÒaÑ
hiraÒÒaÔÔhikassa suvaÓÓaÑ suvaÓÓaÔÔhikassÈ”ti. PaÔÔhapesi kho Œnanda rÈjÈ
MahÈsudassano tÈsaÑ pokkharaÓÊnaÑ tÊre evar|paÑ dÈnaÑ annaÑ
annaÔÔhikassa pÈnaÑ pÈnaÔÔhikassa vatthaÑ vatthaÔÔhikassa yÈnaÑ
yÈnaÔÔhikassa sayanaÑ sayanaÔÔhikassa itthiÑ itthiÔÔhikassa hiraÒÒaÑ
hiraÒÒaÔÔhikassa suvaÓÓaÑ suvaÓÓaÔÔhikassa.
255. Atha kho Œnanda brÈhmaÓagahapatikÈ pah|taÑ sÈpateyyaÑ ÈdÈya
rÈjÈnaÑ MahÈsudassanaÑ upasa~kamitvÈ evamÈhaÑsu “idaÑ deva pah|taÑ
sÈpateyyaÑ devaÒÒeva uddissa ÈbhataÑ, taÑ devo paÔiggaÓhat|”ti. AlaÑ
bho mamapidaÑ 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.
YaÑn|na mayaÑ raÒÒo MahÈsudassanassa nivesanaÑ mÈpeyyÈmÈ”ti. Te
rÈjÈnaÑ MahÈsudassanaÑ upasa~kamitvÈ evamÈhaÑsu “nivesanaÑ te deva
mÈpessÈmÈ”ti. AdhivÈsesi kho Œnanda rÈjÈ MahÈsudassano tuÓhÊbhÈvena.
256. Atha kho Œnanda Sakko DevÈnamindo raÒÒo MahÈsudassanassa
cetasÈ cetoparivitakkamaÒÒÈya VissakammaÑ2 devaputtaÑ Èmantesi
1. Annatthitassa (SÊ, SyÈ, KaÑ, I), evaÑ sabbattha pakabhir|peneva dissati.
2. VisukammaÑ (Ka)
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“Ehi tvaÑ samma Vissakamma, raÒÒo MahÈsudassanassa nivesanaÑ
mÈpehi dhammaÑ nÈma pÈsÈdan”ti. “EvaÑ bhaddantavÈ”ti kho Œnanda
Vissakammo devaputto Sakkassa DevÈnamindassa paÔissutvÈ seyyathÈpi
nÈma balavÈ puriso samiÒjitaÑ vÈ bÈhaÑ pasÈreyya pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ
samiÒjeyya, evameva devesu TÈvatiÑsesu antarahito raÒÒo
MahÈsudassanassa purato pÈturahosi. Atha kho Œnanda Vissakammo
devaputto rÈjÈnaÑ MahÈsudassanaÑ etadavoca “nivesanaÑ te deva
mÈpessÈmi DhammaÑ nÈma pÈsÈdan”ti. AdhivÈsesi kho Œnanda rÈjÈ
MahÈsudassano tuÓhÊbhÈvena.
MÈpesi kho Œnanda Vissakammo devaputto raÒÒo MahÈsudassanassa
nivesanaÑ dhammaÑ nÈma pÈsÈdaÑ. Dhammo Œnanda pÈsÈdo
puratthimena pacchimena ca yojanaÑ ÈyÈmena ahosi. Uttarena dakkhiÓena
ca aÉÉhayojanaÑ vitthÈrena. Dhammassa Œnanda pÈsÈdassa tiporisaÑ
uccatarena vatthu citaÑ ahosi catunnaÑ vaÓÓÈnaÑ iÔÔhakÈhi, ekÈ iÔÔhakÈ
sovaÓÓamayÈ ekÈ r|piyamayÈ ekÈ veÄuriyamayÈ ekÈ phalikamayÈ.
Dhammassa Œnanda pÈsÈdassa caturÈsÊti thambhasahassÈni ahesuÑ
catunnaÑ vaÓÓÈnaÑ, eko thambho sovaÓÓamayo eko r|piyamayo eko
veÄuriyamayo eko phallikamayo. Dhammo Œnanda pÈsÈdo catunnaÑ
vaÓÓÈnaÑ phalakehi santhato ahosi, ekaÑ phalakaÑ sovaÓÓamayaÑ ekaÑ
r|piyamayaÑ ekaÑ veÄuriyamayaÑ ekaÑ phalikamayaÑ.
Dhammassa Œnanda pÈsÈdassa catuvÊsati sopÈnÈni ahesuÑ catunnaÑ
vaÓÓÈnaÑ, ekaÑ sopÈnaÑ sovaÓÓamayaÑ ekaÑ r|piyamayaÑ ekaÑ
veÄuriyamayaÑ ekaÑ phallikamayaÑ. SovaÓÓamayassa sopÈnassa
sovaÓÓamayÈ thambhÈ ahesuÑ r|piyamayÈ s|ciyo ca uÓhÊsaÒca.
R|piyamayassa sopÈnassa r|piyamayÈ thambhÈ ahesuÑ sovaÓÓamayÈ
s|ciyo ca uÓhÊsaÒca. VeÄuriyamayassa sopÈnassa veÄuriyamayÈ thambhÈ
ahesuÑ phallikamayÈ s|ciyo ca uÓhÊsaÒca. Phalikamayassa sopÈnassa
phalikamayÈ thambhÈ ahesuÑ veÄuriyamayÈ s|ciyo ca uÓhÊsaÒca.
Dhamme Œnanda pÈsÈde caturÈsÊti k|ÔÈgÈrasahassÈni ahesuÑ catunnaÑ
vaÓÓÈnaÑ, ekaÑ k|ÔÈgÈraÑ sovaÓÓamayaÑ ekaÑ r|piyamayaÑ ekaÑ
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veÄuriyamayaÑ ekaÑ phalikamayaÑ. SovaÓÓamaye k|ÔÈgÈre r|piyamayo
palla~ko paÒÒatto ahosi, r|piyamaye k|ÔÈgÈre sovaÓÓamayo palla~ko
paÒÒatto ahosi, veÄuriya-maye k|ÔÈgÈre dantamayo palla~ko paÒÒatto ahosi,
phalikamaye k|ÔÈgÈre sÈramayo palla~ko paÒÒatto ahosi. SovaÓÓamayassa
k|ÔÈgÈrassa dvÈre r|piyamayo tÈlo Ôhito ahosi, tassa r|piyamayo khandho
sovaÓÓamayÈni pattÈni ca phalÈni ca. R|piyamayassa k|ÔÈgÈrassa dvÈre
sovaÓÓamayo tÈlo Ôhito ahosi, tassa sovaÓÓamayo khandho, r|piyamayÈni
pattÈni ca phalÈni ca. VeÄuriyamayassa k|ÔÈgÈrassa dvÈre phalikamayo tÈlo
Ôhito ahosi, tassa phalikamayo khandho, veÄuriyamayÈni pattÈni ca phalÈni
ca. Phalikamayassa k|ÔÈgÈrassa dvÈre veÄuriyamayo tÈlo Ôhito ahosi, tassa
veÄuriyamayo khandho, phalikamayÈni pattÈni ca phalÈni ca.
257. Atha kho Œnanda raÒÒo MahÈsudassanassa etadahosi
“yaÑn|nÈhaÑ MahÈviy|hassa k|ÔÈgÈrassa dvÈre sabbasovaÓÓamayaÑ
tÈlavanaÑ mÈpeyyaÑ, yattha divÈvihÈraÑ nisÊdissÈmÊ”ti. MÈpesi kho
Œnanda rÈjÈ MahÈsudassano MahÈviy|hassa k|ÔÈgÈrassa dvÈre
sabbasovaÓÓamayaÑ tÈlavanaÑ, yattha divÈvihÈraÑ nisÊdi. Dhammo
Œnanda pÈsÈdo dvÊhi vedikÈhi parikkhitto ahosi, ekÈ vedikÈ sovaÓÓamayÈ
ekÈ r|piyamayÈ. SovaÓÓamayÈya vedikÈya sovaÓÓamayÈ thambhÈ ahesuÑ
r|piyamayÈ s|ciyo ca uÓhÊsaÒca. R|piyamayÈya vedikÈya r|piyamayÈ
thambhÈ ahesuÑ sovaÓÓamayÈ s|ciyo ca uÓhÊsaÒca.
258. Dhammo Œnanda pÈsÈdo dvÊhi ki~kiÓikajÈlehi1 parikkhitto ahosi,
ekaÑ jÈlaÑ sovaÓÓamayaÑ ekaÑ r|piyamayaÑ. SovaÓÓamayassa jÈlassa
r|piyamayÈ ki~kiÓikÈ ahesuÑ, r|piyamayassa jÈlassa sovaÓÓamayÈ
ki~kiÓikÈ ahesuÑ. TesaÑ kho panÈnanda ki~kiÓikajÈlÈnaÑ vÈteritÈnaÑ
saddo ahosi vaggu ca rajanÊyo ca khamanÊyo ca madanÊyo ca. SeyyathÈpi
Œnanda paÒca~gikassa t|riyassa suvinÊtassa
1. Ki~kaÓikajÈlehi (SyÈ, Ka)
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suppaÔitÈÄitassa sukusalehi1 samannÈhatassa saddo hoti vaggu ca rajanÊyo ca
khamanÊyo ca madanÊyo ca. Evameva kho Œnanda tesaÑ ki~kiÓikajÈlÈnaÑ
vÈteritÈnaÑ saddo ahosi vaggu ca rajanÊyo ca kamanÊyo ca madanÊyo ca. Ye
kho panÈnanda tena samayena KusÈvatiyÈ rÈjadhÈniyÈ dhuttÈ ahesuÑ soÓÉÈ
pipÈsÈ, te tesaÑ ki~kiÓikajÈlÈnaÑ vÈteritÈnaÑ saddena paricÈresuÑ.
NiÔÔhito kho panÈnanda Dhammo pÈsÈdo duddikkho ahosi musati cakkh|ni.
SeyyathÈpi Œnanda vassÈnaÑ pacchime mÈse saradasamaye viddhe
vigatavalÈhake deve Èdicco nabhaÑ abbhussakkamÈno2 duddikkho3 hoti
musati cakkh|ni, evameva kho Œnanda Dhammo pÈsÈdo duddikkho ahosi
musati cakkh|ni.
259. Atha kho Œnanda raÒÒo MahÈsudassanassa etadahosi.
“YaÑn|nÈhaÑ Dhammassa pÈsÈdassa purato DhammaÑ nÈma
pokkharaÓiÑ mÈpeyyan”ti. MÈpesi kho Œnanda rÈjÈ MahÈsudassano
Dhammassa pÈsÈdassa purato DhammaÑ nÈma pokkharaÓiÑ. DhammÈ
Œnanda pokkharaÓÊ puratthimena pacchimena ca yojanaÑ ÈyÈmena ahosi,
uttarena dakkhiÓena ca aÉÉhayojanaÑ vitthÈrena. DhammÈ Œnanda
pokkharaÓÊ catunnaÑ vaÓÓÈnaÑ iÔÔhakÈhi citÈ ahosi, ekÈ iÔÔhakÈ
sovaÓÓamayÈ ekÈ r|piyamayÈ ekÈ veÄuriyamayÈ ekÈ phalikamayÈ.
DhammÈya Œnanda pokkharaÓiyÈ catuvÊsati sopÈnÈni ahesuÑ catunnaÑ
vaÓÓÈnaÑ, ekaÑ sopÈnaÑ sovaÓÓamayaÑ ekaÑ r|piyamayaÑ ekaÑ
veÄuriyamayaÑ ekaÑ phalikamayaÑ. SovaÓÓamayassa sopÈnassa
sovaÓÓamayÈ thambhÈ ahesuÑ r|piyamayÈ s|ciyo ca uÓhÊsaÒca.
R|piyamayassa sopÈnassa r|piyamayÈ thambhÈ ahesuÑ sovaÓÓamayÈ
s|ciyo ca uÓhÊsaÒca. VeÄuriyamayassa sopÈnassa veÄuriyamayÈ thambhÈ
ahesuÑ phallikamayÈ s|ciyo ca uÓhÊsaÒca. Phalikamayassa sopÈnassa
phalikamayÈ thambhÈ ahesuÑ veÄuriyamayÈ suciyo ca uÓhÊsaÒca.
DhammÈ Œnanda pokkharaÓÊ dvÊhi vedikÈhi parikkhittÈ ahosi, ekÈ
vedikÈ sovaÓÓamayÈ ekÈ r|piyamayÈ. SovaÓÓamayÈya vedikÈya
______________________________________________________________
1. Kusalehi (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

2. AbbhuggamamÈno (SÊ, I, Ka)
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sovaÓÓamayÈ thambhÈ ahesuÑ r|piyamayÈ s|ciyo ca uÓhÊsaÒca.
R|piyamayÈya vedikÈya r|piyamayÈ thambhÈ ahesuÑ sovaÓÓamayÈ s|ciyo
ca uÓhÊsaÒca.
DhammÈ Œnanda pokkharaÓÊ sattahi tÈlapantÊhi parikkhittÈ ahosi, ekÈ
tÈlapanti sovaÓÓamayÈ ekÈ r|piyamayÈ ekÈ veÄuriyamayÈ ekÈ phalikamayÈ
ekÈ lohita~kamayÈ ekÈ masÈragallamayÈ ekÈ sabbaratanamayÈ.
SovaÓÓamayassa tÈlassa sovaÓÓamayo khandho ahosi, r|piyamayÈni pattÈni
ca phalÈni ca. R|piyamayassa tÈlassa r|piyamayo khandho ahosi,
sovaÓÓamayÈni pattÈni ca phalÈni ca. VeÄuriyamayassa tÈlassa veÄuriyamayo
khandho ahosi, phalikamayÈni pattÈni ca phalÈni ca. Phalikamayassa tÈlassa
phalikamayo khandho ahosi, veÄuriyamayÈni pattÈni ca phalÈni ca.
Lohita~kamayassa tÈlassa lohita~kamayo khandho ahosi, masÈragallamayÈni
pattÈni ca phalÈni ca. MasÈragallamayassa tÈlassa masÈragallamayo
khandho ahosi, lohita~kamayÈni pattÈni ca phalÈni ca. Sabbaratanamayassa
tÈlassa sabbaratanamayo khandho ahosi, sabbaratanamayÈni pattÈni ca
phalÈni ca. TÈsaÑ kho panÈnanda tÈlapantÊnaÑ vÈteritÈnaÑ saddo ahosi
vaggu ca rajanÊyo ca khamanÊyo ca madanÊyo ca. SeyyathÈpi Œnanda
paÒca~gikassa t|riyassa suvinÊtassa suppaÔitÈÄitassa sukusalehi
samannÈhatassa saddo hoti vaggu ca rajanÊyo ca kamanÊyo ca madanÊyo ca,
evameva kho Œnanda tÈsaÑ tÈlapantÊnaÑ vÈteritÈnaÑ saddo ahosi vaggu ca
rajanÊyo ca khamanÊyo ca madanÊyo ca. Ye kho panÈnanda tena samayena
KusÈvatiyÈ rÈjadhÈniyÈ dhuttÈ ahesuÑ soÓÉÈ pipÈsÈ, te tÈsaÑ tÈlapantÊnaÑ
vÈteritÈnaÑ saddena paricÈresuÑ.
NiÔÔhite kho panÈnanda Dhamme pÈsÈde niÔÔhitÈya DhammÈya ca
pokkharaÓiyÈ rÈjÈ MahÈsudassano ‘ye1 tena samayena samaÓesu vÈ
samaÓasammatÈ brÈhmaÓesu vÈ brÈhmaÓasammatÈ’, te sabbakÈmehi
santappetvÈ DhammaÑ pÈsÈdaÑ abhiruhi.
PaÔhamabhÈÓavÈro.
______________________________________________________________
1. Ye kho panÈnanda (SyÈ, Ka)
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260. Atha kho Œnanda raÒÒo MahÈsudassanassa etadahosi “kissa nu
kho me idaÑ kammassa phalaÑ kissa kammassa vipÈko, yenÈhaÑ etarahi
evaÑmahiddhiko evaÑmahÈnubhÈvo”ti. Atha kho Œnanda raÒÒo
MahÈsudassanassa etadahosi “tiÓÓaÑ kho me idaÑ kammÈnaÑ phalaÑ
tiÓÓaÑ kammÈnaÑ vipÈko, yenÈhaÑ etarahi evaÑmahiddhiko
evaÑmahÈnubhÈvo. SeyyathidaÑ, dÈnassa damassa saÑyamassÈ”ti.
Atha kho Œnanda rÈjÈ MahÈsudassano yena MahÈviy|haÑ k|ÔÈgÈraÑ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ MahÈviy|hassa k|ÔÈgÈrassa dvÈre Ôhito
udÈnaÑ udÈnesi “tiÔÔha kÈmavitakka, tiÔÔha byÈpÈdavitakka, tiÔÔha
vihiÑsÈvitakka, ettÈvatÈ kÈmavitakka, ettÈvatÈ byÈpÈdavitakka, ettÈvatÈ
vihiÑsÈvitakkÈ”ti.
261. Atha kho Œnanda rÈjÈ MahÈsudassano MahÈviy|haÑ k|ÔÈgÈraÑ
pavisitvÈ sovaÓÓamaye palla~ke nissinno vivicceva kÈmehi vivicca
akusalehi dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ
paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja vihÈsi, vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ
ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ avitakkaÑ avicÈraÑ
samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja vihÈsi, pÊtiyÈ ca
virÈgÈ upekkhako ca vihÈsi, sato ca sampajÈno sukhaÒca kÈyena
paÔisaÑvedesi, yaÑ taÑ ariyÈ Ècikkhanti “upekkhako satimÈ sukhavihÈrÊ”ti
tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja vihÈsi, sukhassa ca pahÈnÈ dukkhassa ca
pahÈnÈ pubbeva somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ adukkhamasukhaÑ
upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja vihÈsi.
262. Atha kho Œnanda rÈjÈ MahÈsudassano MahÈviy|hÈ k|ÔÈgÈrÈ
nikkhamitvÈ sovaÓÓamayaÑ k|ÔÈgÈraÑ pavisitvÈ r|piyamaye palla~ke
nisinno mettÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ pharitvÈ vihÈsi. TathÈ dutiyaÑ
tathÈ tatiyaÑ tathÈ catutthaÑ. Iti uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi sabbattatÈya
sabbÈvantaÑ lokaÑ mettÈsahagatena cetasÈ vipulena mahaggatena
appamÈÓena averena abyÈpajjena pharitvÈ vihÈsi.
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KaruÓÈsahagatena cetasÈ -pa-. MuditÈsahagatena cetasÈ -pa-.
UpekkhÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ pharitvÈ vihÈsi. TathÈ dutiyaÑ tathÈ
tatiyaÑ tathÈ catutthaÑ. Iti uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi sabbattatÈya
sabbÈvantaÑ lokaÑ upekkhÈsahagatena cetasÈ vipulena mahaggatena
appamÈÓena averena abyÈpajjena pharitvÈ vihÈsi.
CaturÈsÊtinagarasahassÈdi
263. RaÒÒo Œnanda MahÈsudassanassa caturÈsÊti nagarasahassÈni
ahesuÑ KusÈvatÊrÈjadhÈnippamukhÈni, caturÈsÊti pÈsÈdasahassÈni ahesuÑ
DhammapÈsÈdappamukhÈni, caturÈsÊti k|ÔÈgÈrasahassÈni ahesuÑ
MahÈviy|hak|ÔÈgÈrappamukhÈni, caturÈsÊti palla~kasahassÈni ahesuÑ
sovaÓÓamayÈni r|piyamayÈni dantamayÈni sÈramayÈni gonakatthatÈni
paÔikatthatÈni paÔalikatthatÈni kadalimigapavarapaccattharaÓÈni sauttaracchadÈni ubhatolohitak|padhÈnÈni, caturÈsÊti nÈgasahassÈni ahesuÑ
sovaÓÓÈla~kÈrÈni sovaÓÓadhajÈni hemajÈlapaÔicchannÈni
OposathanÈgarÈjappamukhÈni, caturÈsÊti assasahassÈni ahesuÑ
sovaÓÓÈla~kÈrÈni sovaÓÓadhajÈni hemajÈlapaÔicchannÈni ValÈhakaassarÈjappamukhÈni, caturÈsÊti rathasahassÈni ahesuÑ sÊhacammaparivÈrÈni
byagghacammaparivÈrÈni dÊpicammaparivÈrÈni PaÓÉukambalaparivÈrÈni
sovaÓÓÈla~kÈrÈni sovaÓÓadhajÈni hemajÈlapaÔicchannÈni
VejayantarathappamukhÈni, caturÈsÊti maÓisahassÈni ahesuÑ
maÓiratanappamukhÈni, caturÈsÊti itthisahassÈni ahesuÑ
SubhaddÈdevippamukhÈni, caturÈsÊti gahapatisahassÈni ahesuÑ
gahapatiratanappamukhÈni, caturÈsÊti khattiyasahassÈni ahesuÑ anuyantÈni
pariÓÈyakaratanappamukhÈni, caturÈsÊti dhenusahassÈni ahesuÑ
duhasandanÈni1 kaÑs|padhÈraÓÈni, caturÈsÊti vatthakoÔisahassÈni ahesuÑ
khomasukhumÈnaÑ kappÈsikasukhumÈnaÑ koseyyasukhumÈnaÑ
kambalasukhumÈnaÑ, (raÒÒo Œnanda MahÈsudassanassa)2 caturÈsÊti
thÈlipÈkasahassÈni ahesuÑ sÈyaÑ pÈtaÑ bhattÈbhihÈro abhihariyittha.
______________________________________________________________
1. Duk|lasandanÈni (I) duk|lasandÈnÈni (SaÑ 2. 118)

2. ( ) SÊ-I-potthakesu natthi.
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264. Tena kho panÈnanda samayena raÒÒo MahÈsudassanassa caturÈsÊti
nÈgasahassÈni sÈyaÑ pÈtaÑ upaÔÔhÈnaÑ Ègacchanti. Atha kho Œnanda raÒÒo
MahÈsudassanassa etadahosi “imÈni kho me caturÈsÊti nÈgasahassÈni sÈyaÑ
pÈtaÑ upaÔÔhÈnaÑ Ègacchanti, yaÑn|na vassasatassa vassasatassa accayena
dvecattÈlÊsaÑ dvecattÈlÊsaÑ nÈgasahassÈni sakiÑ sakiÑ upaÔÔhÈnaÑ
Ègaccheyyun”ti. Atha kho Œnanda rÈjÈ MahÈsudassano pariÓÈyakaratanaÑ
Èmantesi “imÈni kho me samma pariÓÈyakaratana caturÈsÊti nÈgasahassÈni
sÈyaÑ pÈtaÑ upaÔÔhÈnaÑ Ègacchanti, tena hi samma pariÓÈyakaratana
vassasatassa vassasatassa accayena dvecattÈlÊsaÑ dvecattÈlÊsaÑ
nÈgasahassÈni sakiÑ sakiÑ upaÔÔhÈnaÑ Ègacchant|”ti. “EvaÑ devÈ”ti kho
Œnanda pariÓÈyakaratanaÑ raÒÒo MahÈsudassanassa paccassosi. Atha kho
Œnanda raÒÒo MahÈsudassanassa aparena samayena vassasatassa
vassasatassa accayena dvecattÈlÊsaÑ dvecattÈlÊsaÑ nÈgasahassÈni sakiÑ
sakiÑ upaÔÔhÈnaÑ ÈgamaÑsu.
SubhaddÈdevi-upasa~kamana
265. Atha kho Œnanda SubhaddÈya deviyÈ bahunnaÑ vassÈnaÑ
bahunnaÑ vassasatÈnaÑ bahunnaÑ vassasahassÈnaÑ accayena etadahosi
“ciraÑ diÔÔho kho me rÈjÈ MahÈsudassano, yaÑn|nÈhaÑ rÈjÈnaÑ
MahÈsudassanaÑ dassanÈya upasa~kameyyan”ti. Atha kho Œnanda
SubhaddÈ devÊ itthÈgÈraÑ Èmantesi “etha tumhe sÊsÈni nhÈyatha pÊtÈni
vatthÈni pÈrupatha, ciraÑ diÔÔho no rÈjÈ MahÈsudassano, rÈjÈnaÑ
MahÈsudassanaÑ dassanÈya upasa~kamissÈmÈ”ti. “EvaÑ ayye”ti kho
Œnanda itthÈgÈraÑ SubhaddÈya deviyÈ paÔissutvÈ sÊsÈni nhÈyitvÈ pÊtÈni
vatthÈni pÈrupitvÈ yena SubhaddÈ devÊ tenupasa~kami. Atha kho Œnanda
SubhaddÈ devÊ pariÓÈyakaratanaÑ Èmantesi “kappehi samma
pariÓÈyakaratana catura~giniÑ senaÑ, ciraÑ diÔÔho no rÈjÈ MahÈsudassano,
rÈjÈnaÑ MahÈsudassanaÑ dassanÈya upasa~kamissÈmÈ”ti. “EvaÑ devÊ”ti
kho Œnanda pariÓÈyakaratanaÑ SubhaddÈya deviyÈ paÔissutvÈ catura~giniÑ
senaÑ kappÈpetvÈ SubhaddÈya deviyÈ paÔivedesi “kappitÈ kho devi
catura~ginÊ senÈ, yassadÈni kÈlaÑ maÒÒasÊ”ti. Atha kho Œnanda
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SubhaddÈ devÊ catura~giniyÈ senÈya saddhiÑ itthÈgÈrena yena Dhammo
pÈsÈdo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ DhammaÑ pÈsÈdaÑ abhiruhitvÈ
yena MahÈviy|haÑ k|ÔÈgÈraÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ
MahÈviy|hassa K|ÔÈgÈrassa dvÈrabÈhaÑ ÈlambitvÈ aÔÔhÈsi. Atha kho
Œnanda rÈjÈ MahÈsudassano saddaÑ sutvÈ “kiÑ nu kho mahato viya
janakÈyassa saddo”ti MahÈviy|hÈ k|ÔÈgÈrÈ nikkhamanto addasa SubhaddaÑ
deviÑ dvÈrabÈhaÑ ÈlambitvÈ ÔhitaÑ, disvÈna SubhaddaÑ deviÑ etadavoca
“ettheva devi tiÔÔha mÈ pÈvisÊ”ti. Atha kho Œnanda rÈjÈ MahÈsudassano
aÒÒataraÑ purisaÑ Èmantesi “ehi tvaÑ ambho purisa MahÈviy|hÈ k|ÔÈgÈrÈ
sovaÓÓamayaÑ palla~kaÑ nÊharitvÈ sabbasovaÓÓamaye tÈlavane
paÒÒapehÊ”ti. “EvaÑ devÈ”ti kho Œnanda so puriso raÒÒo
MahÈsudassanassa paÔissutvÈ MahÈviy|hÈ k|ÔÈgÈrÈ sovaÓÓamayaÑ
palla~kaÑ nÊharitvÈ sabbasovaÓÓamaye tÈlavane paÒÒapesi. Atha kho
Œnanda rÈjÈ MahÈsudassano dakkhiÓena passena sÊhaseyyaÑ kappesi pÈde
pÈdaÑ accÈdhÈya sato sampajÈno.
266. Atha kho Œnanda SubhaddÈya deviyÈ etadahosi “vippasannÈni kho
raÒÒo MahÈsudassanassa indriyÈni, parisuddho chavivaÓÓo pariyodÈto, mÈ
heva kho rÈjÈ MahÈsudassano kÈlamakÈsÊ”ti rÈjÈnaÑ MahÈsudassanaÑ
etadavoca–
“ImÈni te deva caturÈsÊti nagarasahassÈni
KusÈvatÊrÈjadhÈnippamukhÈni, ettha deva chandaÑ janehi jÊvite apekkhaÑ
karohi. ImÈni te deva caturÈsÊti pÈsÈdasahassÈni
DhammapÈsÈdappamukhÈni, ettha deva chandaÑ janehi jÊvite apekkhaÑ
karohi. ImÈni te deva caturÈsÊti k|ÔÈgÈrasahassÈni
MahÈviy|hak|ÔÈgÈrappamukhÈni, ettha deva chandaÑ janehi jÊvite
apekkhaÑ karohi. ImÈni te deva caturÈsÊti palla~kasahassÈni sovaÓÓamayÈni
r|piyamayÈni dantamayÈni sÈramayÈni gonakatthatÈni paÔikatthatÈni
paÔalikatthatÈni kadalimigapavarapaccattharaÓÈni sa-uttaracchadÈni
ubhatolohitak|padhÈnÈni, ettha deva chandaÑ janehi jÊvite apekkhaÑ
karohi. ImÈni te deva caturÈsÊti nÈgasahassÈni sovaÓÓÈla~kÈrÈni
sovaÓÓadhajÈni hemajÈlapaÔicchannÈni UposathanÈgarÈjappamukhÈni, ettha
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deva chandaÑ janehi jÊvite apekkhaÑ karohi. ImÈni te deva caturÈsÊti
assasahassÈni sovaÓÓÈla~kÈrÈni sovaÓÓadhajÈni hemajÈlapaÔicchannÈni
ValÈhaka-assarÈjappamukhÈni, ettha deva chandaÑ janehi jÊvite apekkhaÑ
karohi. ImÈni te deva caturÈsÊti rathasahassÈni sÊhacammaparivÈrÈni
byagghacammaparivÈrÈni dÊpicammaparivÈrÈni PaÓÉukambalaparivÈrÈni
sovaÓÓÈla~kÈrÈni sovaÓÓadhajÈni hemajÈlapaÔicchannÈni
VejayantarathappamukhÈni, ettha deva chandaÑ janehi jÊvite apekkhaÑ
karohi. ImÈni te deva caturÈsÊti maÓisahassÈni maÓiratanappamukhÈni, ettha
deva chandaÑ janehi jÊvite apekkhaÑ karohi. ImÈni te deva caturÈsÊti
itthisahassÈni itthiratanappamukhÈni, ettha deva chandaÑ janehi jÊvite
apekkhaÑ karohi. ImÈni te deva caturÈsÊti gahapatisahassÈni
gahapatiratanappamukhÈni, ettha deva chandaÑ janehi jÊvite apekkhaÑ
karohi. ImÈni te deva caturÈsÊti khattiyasahassÈni anuyantÈni
pariÓÈyakaratanappamukhÈni, ettha deva chandaÑ janehi jÊvite apekkhaÑ
karohi. ImÈni te deva caturÈsÊti dhenusahassÈni duhasandanÈni
kaÑs|padhÈraÓÈni, ettha deva chandaÑ janehi jÊvite apekkhaÑ karohi.
ImÈni te deva caturÈsÊti vatthakoÔisahassÈni khomasukhumÈnaÑ
kappÈsikasukhumÈnaÑ koseyyasukhumÈnaÑ kambalasukhumÈnaÑ, ettha
deva chandaÑ janehi jÊvite apekkhaÑ karohi. ImÈni te deva caturÈsÊti
thÈlipÈkasahassÈni sÈyaÑ pÈtaÑ bhattÈbhihÈro abhihariyati, ettha deva
chandaÑ janehi jÊvite apekkhaÑ karohÊ”ti.
267. EvaÑ vutte Œnanda rÈjÈ MahÈsudassano SubhaddaÑ deviÑ
etadavoca–“dÊgharattaÑ kho maÑ tvaÑ devi iÔÔhehi kantehi piyehi
manÈpehi samudÈcarittha, atha ca pana maÑ tvaÑ pacchime kÈle aniÔÔhehi
akantehi appiyehi amanÈpehi samudÈcarasÊ”ti. KathaÑ carahi taÑ deva
samudÈcarÈmÊti. EvaÑ kho maÑ tvaÑ devi samudÈcara “sabbeheva deva
piyehi manÈpehi nÈnÈbhÈvo vinÈbhÈvo aÒÒathÈbhÈvo, mÈ kho tvaÑ deva
sÈpekkho kÈlamakÈsi, dukkhÈ sÈpekkhassa kÈlaÑkiriyÈ, garahitÈ ca
sÈpekkhassa kÈlaÑkiriyÈ. ImÈni te deva caturÈsÊti
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nagarasahassÈni KusÈvatÊrÈjadhÈnippamukhÈni, ettha deva chandaÑ pajaha
jÊvite apekkhaÑ mÈkÈsi. ImÈni te deva caturÈsÊti pÈsÈdasahassÈni
DhammapÈsÈdappamukhÈni, ettha deva chandaÑ pajaha jÊvite apekkhaÑ
mÈkÈsi. ImÈni te deva caturÈsÊti k|ÔÈgÈrasahassÈni
MahÈviy|hak|ÔÈgÈrappamukhÈni, ettha deva chandaÑ pajaha jÊvite
apekkhaÑ mÈkÈsi. ImÈni te deva caturÈsÊti palla~kasahassÈni
sovaÓÓamayÈni r|piyamayÈni dantamayÈni sÈramayÈni gonakatthatÈni
paÔikatthatÈni paÔalikatthatÈni kadalimigapavarapaccattharaÓÈni sauttaracchadÈni ubhatolohitak|padhÈnÈni, ettha deva chandaÑ pajaha jÊvite
apekkhaÑ mÈkÈsi. ImÈni te deva caturÈsÊti nÈgasahassÈni sovaÓÓÈla~kÈrÈni
sovaÓÓadhajÈni hemajÈlapaÔicchannÈni UposathanÈgarÈjappamukhÈni, ettha
deva chandaÑ pajaha jÊvite apekkhaÑ mÈkÈsi. ImÈni te deva caturÈsÊti
assasahassÈni sovaÓÓÈla~kÈrÈni sovaÓÓadhajÈni hemajÈlapaÔicchannÈni
ValÈhaka-assarÈjappamukhÈni, ettha deva chandaÑ pajaha jÊvite apekkhaÑ
mÈkÈsi. ImÈni te deva caturÈsÊti rathasahassÈni sÊhacammaparivÈrÈni
byagghacammaparivÈrÈni dÊpicammaparivÈrÈni PaÓÉukambalaparivÈrÈni
sovaÓÓÈla~kÈrÈni sovaÓÓadhajÈni hemajÈlapaÔicchannÈni
VejayantarathappamukhÈni, ettha deva chandaÑ pajaha jÊvite apekkhaÑ
mÈkÈsi. ImÈni te deva caturÈsÊti maÓisahassÈni maÓiratanappamukhÈni,
ettha deva chandaÑ pajaha jÊvite apekkhaÑ mÈkÈsi. ImÈni te deva caturÈsÊti
itthisahassÈni SubhaddÈdevippamukhÈni, ettha deva chandaÑ pajaha jÊvite
apekkhaÑ mÈkÈsi. ImÈni te deva caturÈsÊti gahapatisahassÈni
gahapatiratanappamukhÈni, ettha deva chandaÑ pajaha jÊvite apekkhaÑ
mÈkÈsi. ImÈni te deva caturÈsÊti khattiyasahassÈni anuyantÈni
pariÓÈyakaratanappamukhÈni, ettha deva chandaÑ pajaha jÊvite apekkhaÑ
mÈkÈsi. ImÈni te deva caturÈsÊti dhenusahassÈni duhasandanÈni
kaÑs|padhÈraÓÈni, ettha deva chandaÑ pajaha jÊvite apekkhaÑ mÈkÈsi.
ImÈni te deva caturÈsÊti vatthakoÔisahassÈni khomasukhumÈnaÑ
kappÈsikasukhumÈnaÑ koseyyasukhumÈnaÑ kambalasukhumÈnaÑ, ettha
deva chandaÑ pajaha jÊvite apekkhaÑ mÈkÈsi. ImÈni te deva caturÈsÊti
thÈlipÈkasahassÈni sÈyaÑ pÈtaÑ bhattÈbhihÈro abhihariyati, ettha deva
chandaÑ pajaha jÊvite apekkhaÑ mÈkÈsÊ”ti.
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268. EvaÑ vutte Œnanda SubhaddÈ devÊ parodi ass|ni pavattesi. Atha
kho Œnanda SubhaddÈ devÊ ass|ni puÒchitvÈ1 rÈjÈnaÑ MahÈsudassanaÑ
etadavoca–
“Sabbeheva deva piyehi manÈpehi nÈnÈbhÈvo vinÈbhÈvo aÒÒathÈbhÈvo,
mÈ kho tvaÑ deva sÈpekkho kÈlamakÈsi, dukkhÈ sÈpekkhassa kÈlaÑkiriyÈ,
garahitÈ ca sÈpekkhassa kÈlaÑkiriyÈ. ImÈni te deva caturÈsÊti
nagarasahassÈni KusÈvatÊrÈjadhÈnippamukhÈni, ettha deva chandaÑ pajaha
jÊvite apekkhaÑ mÈkÈsi. ImÈni te deva caturÈsÊti pÈsÈdasahassÈni
DhammapÈsÈdappamukhÈni, ettha deva chandaÑ pajaha jÊvite apekkhaÑ
mÈkÈsi. ImÈni te deva caturÈsÊti k|ÔÈgÈrasahassÈni
MahÈviy|hak|ÔÈgÈrappamukhÈni, ettha deva chandaÑ pajaha jÊvite
apekkhaÑ mÈkÈsi. ImÈni te deva caturÈsÊti palla~kasahassÈni
sovaÓÓamayÈni r|piyamayÈni dantamayÈni sÈramayÈni gonakatthatÈni
paÔikatthatÈni paÔalikatthatÈni kadalimigapavarapaccattharaÓÈni sauttaracchadÈni ubhatolohitak|padhÈnÈni, ettha deva chandaÑ pajaha jÊvite
apekkhaÑ mÈkÈsi. ImÈni te deva caturÈsÊti nÈgasahassÈni sovaÓÓÈla~kÈrÈni
sovaÓÓadhajÈni hemajÈlapaÔicchannÈni UposathanÈgarÈjappamukhÈni, ettha
deva chandaÑ pajaha jÊvite apekkhaÑ mÈkÈsi. ImÈni te deva caturÈsÊti
assasahassÈni sovaÓÓÈla~kÈrÈni sovaÓÓadhajÈni hemajÈlapaÔicchannÈni
ValÈhaka-assarÈjappamukhÈni, ettha deva chandaÑ pajaha jÊvite apekkhaÑ
mÈkÈsi. ImÈni te deva caturÈsÊti rathasahassÈni sÊhacammaparivÈrÈni
byagghacammaparivÈrÈni dÊpicammaparivÈrÈni PaÓÉukambalaparivÈrÈni
sovaÓÓÈla~kÈrÈni sovaÓÓadhajÈni hemajÈlapaÔicchannÈni
VejayantarathappamukhÈni, ettha deva chandaÑ pajaha jÊvite apekkhaÑ
mÈkÈsi. ImÈni te deva caturÈsÊti maÓisahassÈni maÓiratanappamukhÈni,
ettha deva chandaÑ pajaha jÊvite apekkhaÑ mÈkÈsi. ImÈni te deva caturÈsÊti
itthisahassÈni itthiratanappamukhÈni, ettha deva chandaÑ pajaha jÊvite
apekkhaÑ mÈkÈsi. ImÈni te deva caturÈsÊti gahapatisahassÈni
gahapatiratanappamukhÈni, ettha deva chandaÑ pajaha jÊvite apekkhaÑ
mÈkÈsi. ImÈni
______________________________________________________________
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te deva caturÈsÊti khattiyasahassÈni anuyantÈni
pariÓÈyakaratanappamukhÈni, ettha deva chandaÑ pajaha jÊvite apekkhaÑ
mÈkÈsi. ImÈni te deva caturÈsÊti dhenusahassÈni duhasandanÈni
kaÑs|padhÈraÓÈni, ettha deva chandaÑ pajaha jÊvite apekkhaÑ mÈkÈsi.
ImÈni te deva caturÈsÊti vatthakoÔisahassÈni khomasukhumÈnaÑ
kappÈsikasukhumÈnaÑ koseyyasukhumÈnaÑ kambalasukhumÈnaÑ, ettha
deva chandaÑ pajaha jÊvite apekkhaÑ mÈkÈsi. ImÈni te deva caturÈsÊti
thÈlipÈkasahassÈni sÈyaÑ pÈtaÑ bhattÈbhihÈro abhihariyati, ettha deva
chandaÑ pajaha jÊvite apekkhaÑ mÈkÈsÊ”ti.
Brahmalok|pagama
269. Atha kho Œnanda rÈjÈ MahÈsudassano na cirasseva kÈlamakÈsi.
SeyyathÈpi Œnanda gahapatissa vÈ gahapatiputtassa vÈ manuÒÒaÑ bhojanaÑ
bhuttÈvissa bhattasammado hoti. Evameva kho Œnanda raÒÒo
MahÈsudassanassa mÈraÓantikÈ vedanÈ ahosi. KÈla~kato ca Œnanda rÈjÈ
MahÈsudassano sugatiÑ brahmalokaÑ upapajji. RÈjÈ Œnanda
MahÈsudassano caturÈsÊti vassasahassÈni kumÈrakÊÄaÑ1 kÊÄi. CaturÈsÊti
vassasahassÈni oparajjaÑ kÈresi. CaturÈsÊti vassasahassÈni rajjaÑ kÈresi.
CaturÈsÊti vassasahassÈni gihibh|to2 Dhamme pÈsÈde brahmacariyaÑ cari3.
So cattÈro brahmavihÈre bhÈvetvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ
brahmalok|pago ahosi.
270. SiyÈ kho panÈnanda evamassa “aÒÒo n|na tena samayena rÈjÈ
MahÈsudassano ahosÊ”ti. Na kho panetaÑ Œnanda evaÑ daÔÔhabbaÑ. AhaÑ
tena samayena rÈjÈ MahÈsudassano ahosiÑ. Mama tÈni caturÈsÊti
nagarasahassÈni KusÈvatÊrÈjadhÈnippamukhÈni, mama tÈni caturÈsÊti
pÈsÈdasahassÈni DhammapÈsÈdappamukhÈni, mama tÈni caturÈsÊti
k|ÔÈgÈrasahassÈni MahÈviy|hak|ÔÈgÈrappamukhÈni, mama tÈni caturÈsÊti
palla~kasahassÈni sovaÓÓamayÈni r|piyamayÈni dantamayÈni sÈramayÈni
gonakatthatÈni paÔikatthatÈni paÔilikatthatÈni
kadalimigapavarapaccattharaÓÈni
______________________________________________________________
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sa-uttaracchadÈni ubhatolohitak|padhÈnÈni, mama tÈni caturÈsÊti
nÈgasahassÈni sovaÓÓÈla~kÈrÈni sovaÓÓadhajÈni hemajÈlapaÔicchannÈni
UposathanÈgarÈjappamukhÈni, mama tÈni caturÈsÊti assasahassÈni
sovaÓÓÈla~kÈrÈni sovaÓÓadhajÈni hemajÈlapaÔicchannÈni ValÈhakaassarÈjappamukhÈni, mama tÈni caturÈsÊti rathasahassÈni
sÊhacammaparivÈrÈni byagghacammaparivÈrÈni dÊpicammaparivÈrÈni
PaÓÉukambalaparivÈrÈni sovaÓÓÈla~kÈrÈni sovaÓÓadhajÈni
hemajÈlapaÔicchannÈni VejayantarathappamukhÈni, mama tÈni caturÈsÊti
maÓisahassÈni maÓiratanappamukhÈni, mama tÈni caturÈsÊti itthisahassÈni
SubhaddÈdevippamukhÈni, mama tÈni caturÈsÊti gahapatisahassÈni
gahapatiratanappamukhÈni, mama tÈni caturÈsÊti khattiyasahassÈni
anuyantÈni pariÓÈyakaratanappamukhÈni, mama tÈni caturÈsÊti
dhenusahassÈni duhasandanÈni kaÑs|padhÈraÓÈni, mama tÈni caturÈsÊti
vatthakoÔisahassÈni khomasukhumÈnaÑ kappÈsikasukhumÈnaÑ
koseyyasukhumÈnaÑ kambalasukhumÈnaÑ, mama tÈni caturÈsÊti
thÈlipÈkasahassÈni sÈyaÑ pÈtaÑ bhattÈbhihÈro abhihariyittha.
271. TesaÑ kho panÈnanda caturÈsÊti nagarasahassÈnaÑ ekaÒÒeva taÑ
nagaraÑ hoti, yaÑ tena samayena ajjhÈvasÈmi yadidaÑ KusÈvatÊ rÈjadhÈnÊ.
TesaÑ kho panÈnanda caturÈsÊti pÈsÈdasahassÈnaÑ ekoyeva so pÈsÈdo hoti,
yaÑ tena samayena ajjhÈvasÈmi yadidaÑ Dhammo pÈsÈdo. TesaÑ kho
panÈnanda caturÈsÊti k|ÔÈgÈrasahassÈnaÑ ekaÒÒeva taÑ k|ÔÈgÈraÑ hoti,
yaÑ tena samayena ajjhÈvasÈmi yadidaÑ MahÈviy|haÑ k|ÔÈgÈraÑ. TesaÑ
kho panÈnanda caturÈsÊti palla~kasahassÈnaÑ ekoyeva so palla~ko hoti,
yaÑ tena samayena paribhuÒjÈmi yadidaÑ sovaÓÓamayo vÈ r|piyamayo vÈ
dantamayo vÈ sÈramayo vÈ. TesaÑ kho panÈnanda caturÈsÊti
nÈgasahassÈnaÑ ekoyeva so nÈgo hoti, yaÑ tena samayena abhiruhÈmi
yadidaÑ Uposatho nÈgarÈjÈ. TesaÑ kho panÈnanda caturÈsÊti
assasahassÈnaÑ ekoyeva so asso hoti, yaÑ tena samayena abhiruhÈmi
yadidaÑ ValÈhako assarÈjÈ. TesaÑ kho panÈnanda caturÈsÊti
rathasahassÈnaÑ ekoyeva so ratho hoti, yaÑ tena samayena abhiruhÈmi
yadidaÑ Vejayantaratho. TesaÑ kho panÈnanda caturÈsÊti itthisahassÈnaÑ
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ekÈyeva sÈ itthÊ hoti, yÈ tena samayena paccupaÔÔhÈti khattiyÈnÊ vÈ vessinÊ1
vÈ. TesaÑ kho panÈnanda caturÈsÊti vatthakoÔisahassÈnaÑ ekaÑyeva taÑ
dussayugaÑ hoti, yaÑ tena samayena paridahÈmi khomasukhumaÑ vÈ
kappÈsikasukhumaÑ vÈ koseyyasukhumaÑ vÈ kambalasukhumaÑ vÈ.
TesaÑ kho panÈnanda caturÈsÊti thÈlipÈkasahassÈnaÑ ekoyeva so thÈlipÈko
hoti, yato nÈÄikodanaparamaÑ bhuÒjÈmi tadupiyaÒca s|peyyaÑ.
272. PassÈnanda sabbete sa~khÈrÈ atÊtÈ niruddhÈ vipariÓatÈ. EvaÑ
aniccÈ kho Œnanda sa~khÈrÈ, evaÑ addhuvÈ kho Œnanda sa~khÈrÈ, evaÑ
anassÈsikÈ kho Œnanda sa~khÈrÈ. YÈvaÒcidaÑ Œnanda alameva
sabbasa~khÈresu nibbindituÑ, alaÑ virajjituÑ, alaÑ vimuccituÑ.
ChakkhattuÑ kho panÈhaÑ Œnanda abhijÈnÈmi imasmiÑ padese
sarÊraÑ nikkhipitaÑ, taÒca kho rÈjÈva samÈno cakkavattÊ dhammiko
dhammarÈjÈ cÈturanto vijitÈvÊ janapadatthÈvariyapatto
sattaratanasamannÈgato, ayaÑ sattamo sarÊranikkhepo. Na kho panÈhaÑ
Œnanda taÑ padesaÑ samanupassÈmi sadevake loke samÈrake sabrahmake
sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya, yattha TathÈgato aÔÔhamaÑ
sarÊraÑ nikkhipeyyÈti. Idamavoca BhagavÈ, idaÑ vatvÈna Sugato athÈparaÑ
etadavoca SatthÈ–
AniccÈ vata sa~khÈrÈ, uppÈdavayadhammino.
UppajjitvÈ nirujjhanti, tesaÑ v|pasamo sukhoti.

MahÈsudassanasuttaÑ niÔÔhitaÑ catutthaÑ.
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1. VessÈyinÊ (SyÈ) velÈmikÈnÊ (Ka-SÊ, I) velÈmikÈ (SaÑ 2. 119) SaÑyuttaÔÔhakathÈ
oloketabbÈ.

5. Janavasabhasutta
NÈtikiyÈdibyÈkaraÓa
273. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ NÈtike1 viharati
GiÒjakÈvasathe. Tena kho pana samayena BhagavÈ parito parito janapadesu
paricÈrake abbhatÊte kÈla~kate upapattÊsu byÈkaroti KÈsikosalesu
Vajjimallesu CetivaÑsesu2 KurupaÒcÈlesu Majjhas|rasenesu3 “asu amutra
upapanno asu amutra upapanno4, paropaÒÒÈsa NÈtikiyÈ paricÈrakÈ abbhatÊtÈ
kÈla~katÈ paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ
opapÈtikÈ tattha parinibbÈyino anÈvattidhammÈ tasmÈ lokÈ. SÈdhikÈ navuti
NÈtikiyÈ paricÈrakÈ abbhatÊtÈ kÈla~katÈ tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ
rÈgadosamohÈnaÑ tanuttÈ sakadÈgÈmino sakideva5 imaÑ lokaÑ ÈgantvÈ
dukkhassantaÑ karissanti. SÈtirekÈni paÒcasatÈni NÈtikiyÈ paricÈrakÈ
abbhatÊtÈ kÈla~katÈ tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ sotÈpannÈ
avinipÈtadhammÈ niyatÈ sambodhiparÈyaÓÈ”ti.
274. AssosuÑ kho NÈtikiyÈ paricÈrakÈ “BhagavÈ kira parito parito
janapadesu paricÈrake abbhatÊte kÈla~kate upapattÊsu byÈkaroti KÈsikosalesu
Vajjimallesu CetivaÑsesu KurupaÒcÈlesu Majjhas|rasenesu ‘asu amutra
upapanno asu amutra upapanno, paropaÒÒÈsa NÈtikiyÈ paricÈrakÈ abbhatÊtÈ
kÈla~katÈ paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ
opapÈtikÈ tattha parinibbÈyino anÈvattidhammÈ tasmÈ lokÈ. SÈdhikÈ navuti
NÈtikiyÈ paricÈrakÈ abbhatÊtÈ kÈla~katÈ tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ
rÈgadosamohÈnaÑ tanuttÈ sakadÈgÈmino sakideva imaÑ lokaÑ ÈgantvÈ
dukkhassantaÑ karissanti. SÈtirekÈni paÒcasatÈni NÈtikiyÈ paricÈrakÈ
abbhatÊtÈ kÈla~katÈ tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ
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parikkhayÈ sotÈpannÈ avinipÈtadhammÈ niyatÈ sambodhiparÈyaÓÈ’ti”. Tena
ca NÈtikiyÈ paricÈrakÈ attamanÈ ahesuÑ pamuditÈ pÊtisomanassajÈtÈ
Bhagavato paÒhaveyyÈkaraÓaÑ1 sutvÈ.
275. Assosi kho ÈyasmÈ Œnando “BhagavÈ kira parito parito
janapadesu paricÈrake abbhatÊte kÈla~kate upapattÊsu byÈkaroti KÈsikosalesu
Vajjimallesu CetivaÑsesu KurupaÒcÈlesu Majjhas|rasenesu ‘asu amutra
upapanno asu amutra upapanno, paropaÒÒÈsa NÈtikiyÈ paricÈrakÈ abbhatÊtÈ
kÈla~katÈ paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ
opapÈtikÈ tattha parinibbÈyino anÈvattidhammÈ tasmÈ lokÈ. SÈdhikÈ navuti
NÈtikiyÈ paricÈrakÈ abbhatÊtÈ kÈla~katÈ tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ
rÈgadosamohÈnaÑ tanuttÈ sakadÈgÈmino sakideva imaÑ lokaÑ ÈgantvÈ
dukkhassantaÑ karissanti. SÈtirekÈni paÒcasatÈni NÈtikiyÈ paricÈrakÈ
abbhatÊtÈ kÈla~katÈ tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ sotÈpannÈ
avinipÈtadhammÈ niyatÈ sambodhiparÈyaÓÈ’ti. Tena ca NÈtikiyÈ paricÈrakÈ
attamanÈ ahesuÑ pamuditÈ pÊtisomanassajÈtÈ Bhagavato
paÒhaveyyÈkaraÓaÑ sutvÈ”ti.
ŒnandaparikathÈ
276. Atha kho Èyasmato Œnandassa etadahosi “ime kho panÈpi ahesuÑ
MÈgadhakÈ paricÈrakÈ bah| ceva rattaÒÒ| ca abbhatÊtÈ kÈla~katÈ. SuÒÒÈ
maÒÒe A~gamagadhÈ A~gamÈgadhakehi2 paricÈrakehi abbhatÊtehi
kÈla~katehi. Te kho panÈpi3 ahesuÑ Buddhe pasannÈ dhamme pasannÈ
saÑghe pasannÈ sÊlesu parip|rakÈrino, te abbhatÊtÈ kÈla~katÈ BhagavatÈ
abyÈkatÈ. Tesampissa sÈdhu veyyÈkaraÓaÑ, bahujano pasÊdeyya, tato
gaccheyya sugatiÑ. AyaÑ kho panÈpi ahosi rÈjÈ MÈgadho Seniyo
BimbisÈro dhammiko dhammarÈjÈ hito brÈhmaÓagahapatikÈnaÑ
negamÈnaÒceva jÈnapadÈnaÒca. ApissudaÑ manussÈ kittayamÈnar|pÈ
viharanti ‘evaÑ no so dhammiko dhammarÈjÈ
______________________________________________________________
1. PaÒhÈveyyÈkaraÓaÑ (SyÈ, Ka)
3. Tena kho panÈpi (SyÈ)
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sukhÈpetvÈ kÈla~kato, evaÑ mayaÑ tassa dhammikassa dhammaraÒÒo vijite
phÈsu1 viharimhÈ’ti. So kho panÈpi ahosi Buddhe pasanno dhamme pasanno
saÑghe pasanno sÊlesu parip|rakÈrÊ. ApissudaÑ manussÈ evamÈhaÑsu
‘yÈva maraÓakÈlÈpi rÈjÈ MÈgadho Seniyo BimbisÈro BhagavantaÑ
kittayamÈnar|po kÈla~kato’ti. So abbhatÊto kÈla~kato BhagavatÈ abyÈkato.
Tassapissa sÈdhu veyyÈkaraÓaÑ bahujano pasÊdeyya, tato gaccheyya
sugatiÑ. Bhagavato kho pana sambodhi Magadhesu. Yattha kho pana
Bhagavato sambodhi Magadhesu, kathaÑ tatra BhagavÈ MÈgadhake
paricÈrake abbhatÊte kÈla~kate upapattÊsu na byÈkareyya. BhagavÈ ce kho
pana MÈgadhake paricÈrake abbhatÊte kÈla~kate upapattÊsu na byÈkareyya.
DÊnamanÈ2 tenassu MÈgadhakÈ paricÈrakÈ, yena kho panassu dÊnamanÈ3
MÈgadhakÈ paricÈrakÈ. KathaÑ te BhagavÈ na byÈkareyyÈ”ti.
277. IdamÈyasmÈ Œnando MÈgadhake paricÈrake Èrabbha eko raho
anuvicintetvÈ rattiyÈ pacc|sasamayaÑ paccuÔÔhÈya yena BhagavÈ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi,
ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “sutaÑ
metaÑ bhante ‘BhagavÈ kira parito parito janapadesu paricÈrake abbhatÊte
kÈla~kate upapattÊsu byÈkaroti KÈsikosalesu Vajjimallesu CetivaÑsesu
KurupaÒcÈlesu Majjhas|rasenesu ‘asu amutra upapanno asu amutra
upapanno, paropaÒÒÈsa NÈtikiyÈ paricÈrakÈ abbhatÊtÈ kÈla~katÈ paÒcannaÑ
orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ opapÈtikÈ tattha parinibbÈyino
anÈvattidhammÈ tasmÈ lokÈ. SÈdhikÈ navuti NÈtikiyÈ paricÈrakÈ abbhatÊtÈ
kÈla~katÈ tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ rÈgadosamohÈnaÑ tanuttÈ
sakadÈgÈmino sakideva imaÑ lokaÑ ÈgantvÈ dukkhassantaÑ karissanti.
SÈtirekÈni paÒcasatÈni NÈtikiyÈ paricÈrakÈ abbhatÊtÈ kÈla~katÈ tiÓÓaÑ
saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ sotÈpannÈ avinipÈtadhammÈ niyatÈ
sambodhiparÈyaÓÈ’ti. Tena ca NÈtikiyÈ paricÈrakÈ attamanÈ ahesuÑ
pamuditÈ pÊtisomanassajÈtÈ Bhagavato paÒhaveyyÈkaraÓaÑ
______________________________________________________________
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sutvÈ’ti. Ime kho panÈpi bhante ahesuÑ MÈgadhakÈ paricÈrakÈ bah| ceva
rattaÒÒ| ca abbhatÊtÈ kÈla~katÈ. SuÒÒÈ maÒÒe A~gamagadhÈ
A~gamÈgadhakehi paricÈrakehi abbhatÊtehi kÈla~katehi. Te kho panÈpi
bhante ahesuÑ Buddhe pasannÈ dhamme pasannÈ saÑghe pasannÈ sÊlesu
parip|rakÈrino, te abbhatÊtÈ kÈla~katÈ BhagavatÈ abyÈkatÈ. Tesampissa
sÈdhu veyyÈkaraÓaÑ, bahujano pasÊdeyya, tato gaccheyya sugatiÑ. AyaÑ
kho panÈpi bhante ahosi rÈjÈ MÈgadho Seniyo BimbisÈro dhammiko
dhammarÈjÈ hito brÈhmaÓagahapatikÈnaÑ negamÈnaÒceva janapadÈnaÒca.
ApissudaÑ manussÈ kittayamÈnar|pÈ viharanti ‘evaÑ no so dhammiko
dhammarÈjÈ sukhÈpetvÈ kÈla~kato. EvaÑ mayaÑ tassa dhammikassa
dhammaraÒÒo vijite phÈsu viharimhÈ’ti. So kho panÈpi bhante ahosi Buddhe
pasanno dhamme pasanno saÑghe pasanno sÊlesu parip|rakÈrÊ. ApissudaÑ
manussÈ evamÈhaÑsu ‘yÈva maraÓakÈlÈpi rÈjÈ MÈgadho Seniyo BimbisÈro
BhagavantaÑ kittayamÈnar|po kÈla~kato’ti. So abbhatÊto kÈla~kato
BhagavatÈ abyÈkato, tassapissa sÈdhu veyyÈkaraÓaÑ, bahujano pasÊdeyya,
tato gaccheyya sugatiÑ. Bhagavato kho pana bhante sambodhi Magadhesu.
Yattha kho pana bhante Bhagavato sambodhi Magadhesu, kathaÑ tatra
BhagavÈ MÈgadhake paricÈrake abbhatÊte kÈla~kate upapattÊsu na
byÈkareyya. BhagavÈ ce kho pana bhante MÈgadhake paricÈrake abbhatÊte
kÈla~kate upapattÊsu na byÈkareyya. DinamanÈ tenassu MÈgadhakÈ
paricÈrakÈ, yena kho panassu dÊnamanÈ MÈgadhakÈ paricÈrakÈ. KathaÑ te
BhagavÈ na byÈkareyyÈ”ti. IdamÈyasmÈ Œnando MÈgadhake paricÈrake
Èrabbha Bhagavato sammukhÈ parikathaÑ katvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ
abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi.
278. Atha kho BhagavÈ acirapakkante Èyasmante Œnande
pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya nÈtikaÑ piÓÉÈya pÈvisi,
nÈtike piÓÉÈya caritvÈ pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto pÈde pakkhÈletvÈ
giÒjakÈvasathaÑ pavisitvÈ MÈgadhake paricÈrake Èrabbha aÔÔhiÑkatvÈ1
manasikatvÈ sabbaÑ cetasÈ2 samannÈharitvÈ paÒÒatte
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Èsane nisÊdi “gatiÑ nesaÑ jÈnissÈmi abhisamparÈyaÑ, yaÑgatikÈ te
bhavanto yaÑabhisamparÈyÈ”ti. AddasÈ kho BhagavÈ MÈgadhake
paricÈrake “yaÑgatikÈ te bhavanto yaÑabhisamparÈyÈ”ti. Atha kho
BhagavÈ sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito GiÒjakÈvasathÈ nikkhamitvÈ
vihÈrapacchÈyÈyaÑ paÒÒatte Èsane nisÊdi.
279. Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinno kho ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “upasantapadisso1
bhante BhagavÈ, bhÈtiriva Bhagavato mukhavaÓÓo vippasannattÈ
indriyÈnaÑ. Santena n|najja bhante BhagavÈ vihÈrena vihÈsÊ”ti. Yadeva kho
me tvaÑ Œnanda MÈgadhake paricÈrake Èrabbha sammukhÈ parikathaÑ
katvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkanto, tadevÈhaÑ nÈtike piÓÉÈya caritvÈ
pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto pÈde pakkhÈletvÈ giÒjakÈvasathaÑ
pavisitvÈ MÈgadhake paricÈrake Èrabbha aÔÔhiÑkatvÈ manasikatvÈ sabbaÑ
cetasÈ samannÈharitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdiÑ “gatiÑ nesaÑ jÈnissÈmi
abhisamparÈyaÑ, yaÑgatikÈ te bhavanto yaÑabhisamparÈyÈ”ti. AddasaÑ
kho ahaÑ Œnanda MÈgadhake paricÈrake “yaÑgatikÈ te bhavanto
yaÑabhisamparÈyÈ”ti.
Janavasabhayakkha
280. Atha kho Œnanda antarahito yakkho saddamanussÈvesi
“Janavasabho ahaÑ BhagavÈ Janavasabho ahaÑ SugatÈ”ti. AbhijÈnÈsi no
tvaÑ Œnanda ito pubbe evar|paÑ nÈmadheyyaÑ sutaÑ2 yadidaÑ
Janavasabhoti.
Na kho ahaÑ bhante abhijÈnÈmi ito pubbe evar|paÑ nÈmadheyyaÑ
sutaÑ yadidaÑ Janavasabhoti, api ca me bhante lomÈni haÔÔhÈni
“Janavasabho”ti nÈmadheyyaÑ sutvÈ. Tassa mayhaÑ bhante etadahosi “na
hi n|na so orako yakkho bhavissati yadidaÑ evar|paÑ nÈmadheyyaÑ
supaÒÒattaÑ yadidaÑ Janavasabho”ti. AnantarÈ kho Œnanda
saddapÈtubhÈvÈ
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uÄÈravaÓÓo me yakkho sammukhe pÈturahosi. Dutiyakampi
saddamanussÈvesi “BimbisÈro ahaÑ BhagavÈ, BimbisÈro ahaÑ SugatÈ”ti.
IdaÑ sattamaÑ kho ahaÑ bhante VessavaÓassa mahÈrÈjassa sahabyataÑ
upapajjÈmi, so tato cuto manussarÈjÈ bhavituÑ pahomi1.
Ito satta tato satta, saÑsÈrÈni catuddasa.
NivÈsamabhijÈnÈmi, yattha me vusitaÑ pure.
281. DÊgharattaÑ kho ahaÑ bhante avinipÈto avinipÈtaÑ saÒjÈnÈmi, ÈsÈ
ca pana me santiÔÔhati SakadÈgÈmitÈyÈti. AcchariyamidaÑ Èyasmato
Janavasabhassa yakkhassa abbhutamidaÑ Èyasmato Janavasabhassa
yakkhassa. “DÊgharattaÑ kho ahaÑ bhante avinipÈto avinipÈtaÑ
saÒjÈnÈmÊ”ti ca vadesi, “ÈsÈ ca pana me santiÔÔhati sakadÈgÈmitÈyÈ”ti ca
vadesi, kutonidÈnaÑ panÈyasmÈ Janavasabho yakkho evar|paÑ uÄÈraÑ
visesÈdhigamaÑ saÒjÈnÈtÊti. Na aÒÒatra BhagavÈ tava sÈsanÈ na aÒÒatra2
Sugata tava sÈsanÈ, yadagge ahaÑ bhante Bhagavati ekantikato3
abhippasanno, tadagge ahaÑ bhante dÊgharattaÑ avinipÈto avinipÈtaÑ
saÒjÈnÈmi, ÈsÈ ca pana me santiÔÔhati sakadÈgÈmitÈya. IdhÈhaÑ bhante
VessavaÓena mahÈrÈjena pesito Vir|Ähakassa mahÈrÈjassa santike
kenacideva karaÓÊyena addasaÑ BhagavantaÑ antarÈmagge
giÒjakÈvasathaÑ pavisitvÈ MÈgadhake paricÈrake Èrabbha aÔÔhiÑkatvÈ
manasikatvÈ sabbaÑ cetasÈ samannÈharitvÈ nisinnaÑ “gatiÑ nesaÑ
jÈnissÈmi abhisamparÈyaÑ, yaÑgatikÈ te bhavanto yaÑabhisamparÈyÈ”ti.
AnacchariyaÑ kho panetaÑ bhante, yaÑ VessavaÓassa mahÈrÈjassa tassaÑ
parisÈyaÑ bhÈsato sammukhÈ sutaÑ sammukhÈ paÔiggahitaÑ “yaÑgatikÈ te
bhavanto yaÑabhisamparÈyÈ”ti. Tassa mayhaÑ bhante etadahosi
“BhagavantaÒca dakkhÈmi idaÒca Bhagavato ÈrocessÈmÊ”ti. Ime kho me
bhante dvepaccayÈ BhagavantaÑ dassanÈya upasa~kamituÑ.
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DevasabhÈ
282. PurimÈni bhante divasÈni purimatarÈni tadahuposathe pannarase

vass|panÈyikÈya puÓÓÈya puÓÓamÈya rattiyÈ kevalakappÈ ca devÈ
TÈvatiÑsÈ SudhammÈyaÑ sabhÈyaÑ sannisinnÈ honti sannipatitÈ, mahatÊ ca
dibbaparisÈ1 samantato nisinnÈ honti2, cattÈro ca mahÈrÈjÈno catuddisÈ
nisinnÈ honti. PuratthimÈya disÈya DhataraÔÔho mahÈrÈjÈ
pacchimÈbhimukho3 nisinno hoti deve purakkhatvÈ, dakkhiÓÈya disÈya
Vir|Ähako mahÈrÈjÈ uttarÈbhimukho nisinno hoti deve purakkhatvÈ,
pacchimÈya disÈya Vir|pakkho mahÈrÈjÈ puratthÈbhimukho nisinno hoti
deve purakkhatvÈ, uttarÈya disÈya VessavaÓo mahÈrÈjÈ dakkhiÓÈbhimukho
nisinno hoti deve purakkhatvÈ. YadÈ bhante kevalakappÈ ca devÈ TavatiÑsÈ
SudhammÈyaÑ sabhÈyaÑ sannisinnÈ honti sannipatitÈ, mahatÊ ca
dibbaparisÈ samantato nisinnÈ honti, cattÈro ca mahÈrÈjÈno catuddisÈ
nisinnÈ honti, idaÑ nesaÑ hoti ÈsanasmiÑ, atha pacchÈ amhÈkaÑ ÈsanaÑ
hoti. Ye te bhante devÈ Bhagavati brahmacariyaÑ caritvÈ adhun|papannÈ
TÈvatiÑsakÈyaÑ, te aÒÒe deve atirocanti vaÓÓena ceva yasasÈ ca, tena
sudaÑ bhante devÈ TÈvatiÑsÈ attamanÈ honti pamuditÈ pÊtisomanassajÈtÈ
“dibbÈ vata bho kÈyÈ parip|renti, hÈyanti AsurakÈyÈ”ti. Atha kho bhante
Sakko DevÈnamindo devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ sampasÈdaÑ viditvÈ imÈhi
gÈthÈhi anumodi–
“Modanti vata bho devÈ, TÈvatiÑsÈ sahindakÈ4.
TathÈgataÑ namassantÈ, dhammassa ca sudhammataÑ.
Nave deve ca passantÈ, vaÓÓavante yasassine5.
SugatasmiÑ brahmacariyaÑ, caritvÈna idhÈgate.
Te aÒÒe atirocanti, vaÓÓena yasasÈyunÈ.
SÈvakÈ bh|ripaÒÒassa, vises|pagatÈ idha.
______________________________________________________________
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IdaÑ disvÈna nandanti, TÈvatiÑsÈ sahindakÈ.
TathÈgataÑ namassantÈ, dhammassa ca sudhammatan”ti.
Tena sudaÑ bhante devÈ TÈvatiÑsÈ bhiyyoso mattÈya attamanÈ honti
pamuditÈ pÊtisomanassajÈtÈ “dibbÈ vata bho kÈyÈ parip|renti, hÈyanti
AsurakÈyÈ”ti. Atha kho bhante yenatthena devÈ TÈvatiÑsÈ SudhammÈyaÑ
sabhÈyaÑ sannisinnÈ honti sannipatitÈ, taÑ atthaÑ cintayitvÈ taÑ atthaÑ
mantayitvÈ vuttavacanÈpi taÑ1 cattÈro mahÈrÈjÈno tasmiÑ atthe honti,
paccÈnusiÔÔhavacanÈpi taÑ2 cattÈro mahÈrÈjÈno tasmiÑ atthe honti, sakesu
sakesu Èsanesu ÔhitÈ avipakkantÈ3.
Te vuttavÈkyÈ rÈjÈno, paÔiggayhÈnusÈsaniÑ.
VippasannamanÈ santÈ, aÔÔhaÑsu samhi Èsaneti.
283. Atha kho bhante uttarÈya disÈya uÄÈro Èloko saÒjÈyi, obhÈso
pÈturahosi atikkammeva devÈnaÑ devÈnubhÈvaÑ. Atha kho bhante Sakko
DevÈnamindo deve TÈvatiÑse Èmantesi “yathÈ kho mÈrisÈ nimittÈni
dissanti, uÄÈro Èloko saÒjÈyati, obhÈso pÈtu bhavati, brahmÈ pÈtu bhavissati.
Brahmuno hetaÑ pubbanimittaÑ pÈtubhÈvÈya, yadidaÑ Èloko saÒjÈyati
obhÈso pÈtu bhavatÊ”ti.
YathÈ nimittÈ dissanti, brahmÈ pÈtu bhavissati.
Brahmuno hetaÑ nimittaÑ, obhÈso vipulo mahÈti.
Sana~kumÈrakathÈ
284. Atha kho bhante devÈ TÈvatiÑsÈ yathÈsakesu Èsanesu nisÊdiÑsu
“obhÈsametaÑ ÒassÈma, yaÑvipÈko bhavissati, sacchikatvÈva naÑ
gamissÈmÈ”ti. CattÈropi mahÈrÈjÈno yathÈsakesu Èsanesu nisÊdiÑsu
“obhÈsametaÑ ÒassÈma, yaÑvipÈko bhavissati, sacchikatvÈva naÑ
gamissÈmÈ”ti. IdaÑ sutvÈ devÈ TÈvatiÑsÈ
______________________________________________________________
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ekaggÈ samÈpajjiÑsu “obhÈsametaÑ ÒassÈma, yaÑvipÈko bhavissati,
sacchikatvÈva naÑ gamissÈmÈ”ti.
YadÈ bhante brahmÈ Sana~kumÈro devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ pÈtu
bhavati, oÄÈrikaÑ attabhÈvaÑ abhinimminitvÈ pÈtu bhavati. Yo kho pana
bhante brahmuno pakativaÓÓo, anabhisambhavanÊyo so devÈnaÑ
TÈvatiÑsÈnaÑ cakkhupathasmiÑ. YadÈ bhante brahmÈ Sana~kumÈro
devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ pÈtu bhavati, so aÒÒe deve atirocati vaÓÓena ceva
yasasÈ ca. SeyyathÈpi bhante sovaÓÓo viggaho mÈnusaÑ viggahaÑ atirocati,
evameva kho bhante yadÈ brahmÈ Sana~kumÈro devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ
pÈtu bhavati, so aÒÒe deve atirocati vaÓÓena ceva yasasÈ ca. YadÈ bhante
brahmÈ Sana~kumÈro devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ pÈtu bhavati, na tassaÑ
parisÈyaÑ koci devo abhivÈdeti vÈ paccuÔÔheti vÈ Èsanena vÈ nimanteti.
Sabbeva tuÓhÊbh|tÈ paÒjalikÈ palla~kena nisÊdanti “yassadÈni devassa
palla~kaÑ icchissati brahmÈ Sana~kumÈro, tassa devassa palla~ke
nisÊdissatÊ”ti.
Yassa kho pana bhante devassa brahmÈ Sana~kumÈro palla~ke nisÊdati,
uÄÈraÑ so labhati devo vedapaÔilÈbhaÑ, uÄÈraÑ so labhati devo
somanassapaÔilÈbhaÑ. SeyyathÈpi bhante rÈjÈ khattiyo muddhÈvasitto
adhunÈbhisitto rajjena, uÄÈraÑ so labhati vedapaÔilÈbhaÑ, uÄÈraÑ so labhati
somanassapaÔilÈbhaÑ. Evameva kho bhante yassa devassa brahmÈ
Sana~kumÈro palla~ke nisÊdati, uÄÈraÑ so labhati devo vedapaÔilÈbhaÑ,
uÄÈraÑ so labhati devo somanassapaÔilÈbhaÑ. Atha bhante brahmÈ
Sana~kumÈro oÄÈrikaÑ attabhÈvaÑ abhinimminitvÈ kumÈravaÓÓÊ1 hutvÈ
PaÒcasikho devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ pÈturahosi, so vehÈsaÑ abbhuggantvÈ
ÈkÈse antalikkhe palla~kena nisÊdi. SeyyathÈpi bhante balavÈ puriso
supaccatthate vÈ palla~ke same vÈ bh|mibhÈge palla~kena nisÊdeyya,
evameva kho bhante brahmÈ Sana~kumÈro vehÈsaÑ abbhuggantvÈ ÈkÈse
antalikkhe palla~kena nisÊditvÈ devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ sampasÈdaÑ viditvÈ
imÈhi gÈthÈhi anumodi–
______________________________________________________________
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“Modanti vata bho devÈ, TÈvatiÑsÈ sahindakÈ.
TathÈgataÑ namassantÈ, dhammassa ca sudhammataÑ.
Nave deve ca passantÈ, vaÓÓavante yasassine.
SugatasmiÑ brahmacariyaÑ, caritvÈna idhÈgate.
Te aÒÒe atirocanti, vaÓÓena yasasÈyunÈ.
SÈvakÈ bh|ripaÒÒassa, vises|pagatÈ idha.
IdaÑ disvÈna nandanti, TÈvatiÑsÈ sahindakÈ.
TathÈgataÑ namassantÈ, dhammassa ca sudhammatan”ti.
285. ImamatthaÑ bhante brahmÈ Sana~kumÈro bhÈsittha, imamatthaÑ
bhante brahmuno Sana~kumÈrassa bhÈsato aÔÔha~gasamannÈgato saro hoti
vissaÔÔho ca viÒÒeyyo ca maÒju ca savanÊyo ca bindu ca avisÈrÊ ca gambhÊro
ca ninnÈdÊ ca. YathÈparisaÑ kho pana bhante brahmÈ Sana~kumÈro sarena
viÒÒÈpeti, na cassa bahiddhÈ parisÈya ghoso niccharati. Yassa kho pana
bhante evaÑ aÔÔha~gasamannÈgato saro hoti, so vuccati “brahmassaro”ti.
Atha kho bhante brahmÈ Sana~kumÈro tettiÑse attabhÈve
abhinimminitvÈ devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ paccekapalla~kesu palla~kena1
nisÊditvÈ deve TÈvatiÑse Èmantesi “taÑ kiÑ maÒÒanti bhonto devÈ
TÈvatiÑsÈ, yÈvaÒca so BhagavÈ bahujanahitÈya paÔipanno bahujanasukhÈya
lokÈnukampÈya atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ. Ye hi keci bho
BuddhaÑ saraÓaÑ gatÈ dhammaÑ saraÓaÑ gatÈ saÑghaÑ saraÓaÑ gatÈ
sÊlesu parip|rakÈrino. Te kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ appekacce
ParanimmitavasavattÊnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjanti, appekacce
NimmÈnaratÊnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjanti, appekacce TusitÈnaÑ
devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjanti, appekacce YÈmÈnaÑ devÈnaÑ
sahabyataÑ upapajjanti, appekacce TÈvatiÑsÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ
upapajjanti, appekacce CÈtumahÈrÈjikÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ
upapajjanti. Ye sabbanihÊnaÑ kÈyaÑ parip|renti, te gandhabbakÈyaÑ
parip|rentÊ”ti.
______________________________________________________________
1. Paccekapalla~kena (Ka)
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286. ImamatthaÑ bhante brahmÈ Sana~kumÈro bhÈsittha, imamatthaÑ
bhante brahmuno Sana~kumÈrassa bhÈsato ghosoyeva devÈ maÒÒanti
“yvÈyaÑ mama palla~ke, svÈyaÑ ekova bhÈsatÊ”ti.
EkasmiÑ bhÈsamÈnasmiÑ, sabbe bhÈsanti nimmitÈ.
EkasmiÑ tuÓhimÈsÊne, sabbe tuÓhÊ bhavanti te.
TadÈsu devÈ maÒÒanti, TÈvatiÑsÈ sahindakÈ.
YvÈyaÑ mama palla~kasmiÑ, svÈyaÑ ekova bhÈsatÊti.
Atha kho bhante brahmÈ Sana~kumÈro ekattena attÈnaÑ upasaÑharati,
ekattena atenaÑ upasaÑharitvÈ Sakkassa DevÈnamindassa palla~ke
palla~kena nisÊditvÈ deve TÈvatiÑse Èmantesi–
BhÈvita-iddhipÈda
287. TaÑ kiÑ maÒÒanti bhonto devÈ TÈvatiÑsÈ, yÈva supaÒÒattÈ cime
tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena cattÈro
iddhipÈdÈ paÒÒattÈ iddhipahutÈya1 iddhivisavitÈya2 iddhivikubbanatÈya.
Katame cattÈro. Idha bho bhikkhu
chandasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti.
VÊriyasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti.
CittasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti.
VÊmaÑsÈsamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti. Ime
kho bho tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena cattÈro
iddhipÈdÈ paÒÒattÈ iddhipahutÈya iddhivisavitÈya iddhivikubbanatÈya.
Ye hi keci bho atÊtamaddhÈnaÑ samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ anekavihitaÑ
iddhividhaÑ paccanubhosuÑ, sabbe te imesaÑyeva catunnaÑ iddhipÈdÈnaÑ
bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ. Yepi hi keci bho anÈgatamaddhÈnaÑ samaÓÈ vÈ
brÈhmaÓÈ vÈ anekavihitaÑ iddhividhaÑ paccanubhossanti, sabbe te
imesaÑyeva catunnaÑ iddhipÈdÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ. Yepi hi keci
bho etarahi samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ anekavihitaÑ iddhividhaÑ
paccanubhonti, sabbe te imesaÑyeva catunnaÑ iddhipÈdÈnaÑ bhÈvitattÈ
bahulÊkatattÈ. Passanti no bhonto devÈ TÈvatiÑsÈ
______________________________________________________________
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mamapimaÑ evar|paÑ iddhÈnubhÈvanti. EvaÑ mahÈbrahmeti. Ahampi kho
bho imesaÑyeva catunnaÒca iddhipÈdÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ
evaÑmahiddhiko evaÑmahÈnubhÈvoti. ImamatthaÑ bhante brahmÈ
Sana~kumÈro bhÈsittha. ImamatthaÑ bhante brahmÈ Sana~kumÈro bhÈsitvÈ
deve TÈvatiÑse Èmantesi.
Tividha okÈsÈdhigama
288. “TaÑ kiÑ maÒÒanti bhonto devÈ TÈvatiÑsÈ, yÈvaÒcidaÑ tena
BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena tayo okÈsÈdhigamÈ
anubuddhÈ sukhassÈdhigamÈya. Katame tayo. Idha bho ekacco saÑsaÔÔho
viharati kÈmehi saÑsaÔÔho akusalehi dhammehi. So aparena samayena
ariyadhammaÑ suÓÈti, yoniso manasi karoti, dhammÈnudhammaÑ
paÔipajjati. So ariyadhammassavanaÑ Ègamma yonisomanasikÈraÑ
dhammÈnudhammappaÔipattiÑ asaÑsaÔÔho viharati kÈmehi asaÑsaÔÔho
akusalehi dhammehi. Tassa asaÑsaÔÔhassa kÈmehi asaÑsaÔÔhassa akusalehi
dhammehi uppajjati sukhaÑ, sukhÈ bhiyyo somanassaÑ. SeyyathÈpi bho
pamudÈ pÈmojjaÑ1 jÈyetha, evameva kho bho asaÑsaÔÔhassa kÈmehi
asaÑsaÔÔhassa akusalehi dhammehi uppajjati sukhaÑ, sukhÈ bhiyyo
somanassaÑ. AyaÑ kho bho tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ
SammÈsambuddhena paÔhamo okÈsÈdhigamo anubuddho
sukhassÈdhigamÈya.
Puna caparaÑ bho idhekaccassa oÄÈrikÈ kÈyasa~khÈrÈ appaÔippassaddhÈ
honti, oÄÈrikÈ vacÊsa~khÈrÈ appaÔippassaddhÈ honti, oÄÈrikÈ cittasa~khÈrÈ
appaÔippassaddhÈ honti. So aparena samayena ariyadhammaÑ suÓÈti, yoniso
manasi karoti, dhammÈnudhammaÑ paÔipajjati. Tassa
ariyadhammassavanaÑ Ègamma yonisomanasikÈraÑ
dhammÈnudhammappaÔipattiÑ oÄÈrikÈ kÈyasa~khÈrÈ paÔippassambhanti,
oÄÈrikÈ vacÊsa~khÈrÈ paÔippassambhanti, oÄÈrikÈ cittasa~khÈrÈ
paÔippassambhanti. Tassa oÄÈrikÈnaÑ kÈyasa~khÈrÈnaÑ paÔippassaddhiyÈ
oÄÈrikÈnaÑ vacÊsa~khÈrÈnaÑ paÔippassaddhiyÈ oÄÈrikÈnaÑ
______________________________________________________________
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174

MahÈvaggapÈÄi

cittasa~khÈrÈnaÑ paÔippassaddhiyÈ uppajjati sukhaÑ, sukhÈ bhiyyo
somanassaÑ. SeyyathÈpi bho pamudÈ pÈmojjaÑ jÈyetha, evameva kho bho
oÄÈrikÈnaÑ kÈyasa~khÈrÈnaÑ paÔippassaddhiyÈ oÄÈrikÈnaÑ
vacÊsa~khÈrÈnaÑ paÔippassaddhiyÈ oÄÈrikÈnaÑ cittasa~khÈrÈnaÑ
paÔippassaddhiyÈ uppajjati sukhaÑ, sukhÈ bhiyyo somanassaÑ. AyaÑ kho
bho tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena dutiyo
okÈsÈdhigamo anubuddho sukhassÈdhigamÈya.
Puna caparaÑ bho idhekacco “idaÑ kusalan”ti yathÈbh|taÑ
nappajÈnÈti, “idaÑ akusalan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. “IdaÑ sÈvajjaÑ
idaÑ anavajjaÑ, idaÑ sevitabbaÑ idaÑ nasevitabbaÑ, idaÑ hÊnaÑ idaÑ
paÓÊtaÑ, idaÑ kaÓhasukkasappaÔibhÈgan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. So
aparena samayena ariyadhammaÑ suÓÈti, yonisomanasikaroti,
dhammÈnudhammaÑ paÔipajjati. So ariyadhammassavanaÑ Ègamma
yonisomanasikÈraÑ dhammÈnudhammappaÔipattiÑ “idaÑ kusalan”ti
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “idaÑ akusalan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. “IdaÑ
sÈvajjaÑ idaÑ anavajjaÑ, idaÑ sevitabbaÑ idaÑ na sevitabbaÑ, idaÑ
hÊnaÑ idaÑ paÓÊtaÑ, idaÑ kaÓhasukkasappaÔibhÈgan”ti yathÈbh|taÑ
pajÈnÈti. Tassa evaÑ jÈnato evaÑ passato avijjÈ pahÊyati, vijjÈ uppajjati.
Tassa avijjÈvirÈgÈ vijjuppÈdÈ uppajjati sukhaÑ, sukhÈ bhiyyo somanassaÑ.
SeyyathÈpi bho pamudÈ pÈmojjaÑ jÈyetha, evameva kho bho avijjÈvirÈgÈ
vijjuppÈdÈ uppajjati sukhaÑ, sukhÈ bhiyyo somanassaÑ. AyaÑ kho bho
tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena tatiyo
okÈsÈdhigamo anubuddho sukhassÈdhigamÈya. Ime kho bho tena BhagavatÈ
jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena tayo okÈsÈdhigamÈ anubuddhÈ
sukhassÈdhigamÈyÈ”ti. ImamatthaÑ bhante brahmÈ Sana~kumÈro bhÈsittha,
imamatthaÑ bhante brahmÈ Sana~kumÈro bhÈsitvÈ deve TÈvatiÑse
Èmantesi–
CatusatipaÔÔhÈna
289. “TaÑ kiÑ maÒÒanti bhonto devÈ TÈvatiÑsÈ, yÈva supaÒÒattÈ cime
tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena cattÈro
satipaÔÔhÈnÈ paÒÒattÈ kusalassÈdhigamÈya. Katame cattÈro.
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Idha bho bhikkhu ajjhattaÑ kÈye kÈyÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno
satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. AjjhattaÑ kÈye kÈyÈnupassÊ
viharanto tattha sammÈ samedhiyati, sammÈ vippasÊdati. So tattha sammÈ
samÈhito sammÈ vippasanno bahiddhÈ parakÈye ÒÈÓadassanaÑ
abhinibbatteti. AjjhattaÑ vedanÈsu vedanÈnupassÊ viharati -pa- bahiddhÈ
paravedanÈsu ÒÈÓadassanaÑ abhinibbatteti. AjjhattaÑ citte cittÈnupassÊ
viharati -pa- bahiddhÈ paracitte ÒÈÓadassanaÑ abhinibbatteti. AjjhattaÑ
dhammesu dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke
abhijjhÈdomanassaÑ. AjjhattaÑ dhammesu dhammÈnupassÊ viharanto tattha
sammÈ samÈdhiyati, sammÈ vippasÊdati. So tattha sammÈ samÈhito sammÈ
vippasanno bahiddhÈ paradhammesu ÒÈÓadassanaÑ abhinibbatteti. Ime kho
bho tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena cattÈro
satipaÔÔhÈnÈ paÒÒattÈ kusalassÈdhigamÈyÈ”ti. ImamatthaÑ bhante brahmÈ
Sana~kumÈro bhÈsittha. ImamatthaÑ bhante brahmÈ Sana~kumÈro bhÈsitvÈ
deve TÈvatiÑse Èmantesi–
SattasamÈdhiparikkhÈra
290. “TaÑ kiÑ maÒÒanti bhonto devÈ TÈvatiÑsÈ, yÈva supaÒÒattÈ cime
tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena satta
samÈdhiparikkhÈrÈ samesamÈdhissa paribhÈvanÈya sammÈsamÈdhissa
pÈrip|riyÈ. Katame satta. SammÈdiÔÔhi sammÈsa~kappo sammÈvÈcÈ
sammÈkammanto sammÈ-ÈjÊvo sammÈvÈyÈmo sammÈsati. YÈ kho bho
imehi sattaha~gehi cittassa ekaggatÈ parikkhatÈ. AyaÑ vuccati bho ariyo
sammÈsamÈdhi sa-upaniso itipi saparikkhÈro itipi. SammÈdiÔÔhissa bho
sammÈsa~kappo pahoti, sammÈsa~kappassa sammÈvÈcÈ pahoti,
sammÈvÈcassa sammÈkammanto pahoti. SammÈkammantassa sammÈ-ÈjÊvo
pahoti, sammÈ-ÈjÊvassa sammÈvÈyÈmo pahoti, samevÈyÈmassa sammÈsati
pahoti, sammÈsatissa sammÈsamÈdhi pahoti, samesamÈdhissa sammÈÒÈÓaÑ
pahoti, sammÈÒÈÓassa sammÈvimutti pahoti. YaÒhi taÑ bho sammÈ
vadamÈno vadeyya “svÈkkhÈto BhagavatÈ dhammo sandiÔÔhiko akÈliko
ehipassiko opaneyyiko paccattaÑ veditabbo viÒÒ|hi apÈrutÈ
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amatassa dvÈrÈ”ti, idameva taÑ sammÈ vadamÈno vadeyya. SvÈkkhÈto hi
bho BhagavatÈ dhammo sandiÔÔhiko akÈliko ehipassiko opaneyyiko
paccattaÑ veditabbo viÒÒ|hi apÈrutÈ amatassa dvÈrÈ1.
Ye hi keci bho Buddhe aveccappasÈdena samannÈgatÈ, dhamme
aveccappasÈdena samannÈgatÈ, saÑghe aveccappasÈdena samannÈgatÈ,
ariyakantehi sÊlehi samannÈgatÈ. Ye cime opapÈtikÈ dhammavinÊtÈ
sÈtirekÈni catuvÊsatisatasahassÈni MÈgadhakÈ paricÈrakÈ abbhatÊtÈ kÈla~katÈ
tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ sotÈpannÈ avinipÈtadhammÈ niyatÈ
sambodhiparÈyaÓÈ. Atthi cevettha sakadÈgÈmino.
AtthÈyaÑ2 itarÈ pajÈ, puÒÒabhÈgÈti me mano.
Sa~khÈtuÑ nopi sakkomi, musÈvÈdassa ottappan”ti.
291. ImamatthaÑ bhante brahmÈ Sana~kumÈro bhÈsittha, imamatthaÑ
bhante brahmuno Sana~kumÈrassa bhÈsato VessavaÓassa mahÈrÈjassa evaÑ
cetaso parivitakko udapÈdi “acchariyaÑ vata bho abbhutaÑ vata bho,
evar|popi nÈma uÄÈro satthÈ bhavissati, evar|paÑ uÄÈraÑ dhammakkhÈnaÑ,
evar|pÈ uÄÈrÈ visesÈdhigamÈ paÒÒÈyissantÊ”ti. Atha bhante brahmÈ
Sana~kumÈro VessavaÓassa mahÈrÈjassa cetasÈ cetoparivitakkamaÒÒÈya
VessavaÓaÑ mahÈrÈjÈnaÑ etadavoca “taÑ kiÑ maÒÒati bhavaÑ VessavaÓo
mahÈrÈjÈ atÊtampi addhÈnaÑ evar|po uÄÈro satthÈ ahosi, evar|paÑ uÄÈraÑ
dhammakkhÈnaÑ, evar|pÈ uÄÈrÈ visesÈdhigamÈ paÒÒÈyiÑsu. AnÈgatampi
addhÈnaÑ evar|po uÄÈro satthÈ bhavissati, evar|paÑ uÄÈraÑ
dhammakkhÈnaÑ, evar|pÈ uÄÈrÈ visesÈdhigamÈ paÒÒÈyissantÊ”ti.
292. ImamatthaÑ bhante brahmÈ Sana~kumÈro devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ
abhÈsi, imamatthaÑ VessavaÓo mahÈrÈjÈ brahmuno Sana~kumÈrassa
______________________________________________________________
1. DvÈrÈti (SyÈ, Ka)

2. AthÈyaÑ (SÊ, SyÈ)
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devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ bhÈsato sammukhÈsutaÑ1 sammukhÈ
paÔiggahitaÑ2 sayaÑ parisÈyaÑ Èrocesi, imamatthaÑ Janavasabho yakkho
VessavaÓassa mahÈrÈjassa sayaÑ parisÈyaÑ bhÈsato sammukhÈ sutaÑ1
sammukhÈ paÔiggahitaÑ2 Bhagavato Èrocesi. ImamatthaÑ BhagavÈ
Janavasabhassa yakkhassa sammukhÈ sutvÈ sammukhÈ paÔiggahetvÈ
sÈmaÒca abhiÒÒÈya Èyasmato Œnandassa Èrocesi, imamatthamÈyasmÈ
Œnando Bhagavato sammukhÈ sutvÈ sammukhÈ paÔiggahetvÈ Èrocesi
bhikkh|naÑ bhikkhunÊnaÑ upÈsakÈnaÑ upÈsikÈnaÑ. TayidaÑ
brahmacariyaÑ iddhaÒceva phÊtaÒca vitthÈrikaÑ bÈhujaÒÒaÑ puthubh|taÑ
yÈva devamanussehi suppakÈsitanti.

JanavasabhasuttaÑ niÔÔhitaÑ paÒcamaÑ.

______________________________________________________________
1. SutvÈ (SÊ, I)

2. PaÔiggahetvÈ (SÊ, I)
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293. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati
Gijjhak|Ôe pabbate. Atha kho PaÒcasikho gandhabbaputto abhikkantÈya
rattiyÈ abhikkantavaÓÓo kevalakappaÑ Gijjhak|ÔaÑ pabbataÑ obhÈsetvÈ
yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ
ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ Ôhito kho PaÒcasikho gandhabbaputto
BhagavantaÑ etadavoca “yaÑ kho me bhante devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ
sammukhÈ sutaÑ sammukhÈ paÔiggahitaÑ, Èrocemi taÑ Bhagavato”ti.
“Œrocehi me tvaÑ PaÒcasikhÈ”ti BhagavÈ avoca.
DevasabhÈ
294. PurimÈni bhante divasÈni purimatarÈni tadahuposathe pannarase
pavÈraÓÈya puÓÓÈya puÓÓamÈya rattiyÈ kevalakappÈ ca devÈ TÈvatiÑsÈ
SudhammÈyaÑ sabhÈyaÑ sannisinnÈ honti sannipatitÈ, mahatÊ ca
dibbaparisÈ samantato nisinnÈ honti, cattÈro ca mahÈrÈjÈno catuddisÈ
nisinnÈ honti, puratthimÈya disÈya DhataraÔÔho mahÈrÈjÈ
pacchimÈbhimukho nisinno hoti deve purakkhatvÈ, dakkhiÓÈya disÈya
Vir|Ähako mahÈrÈjÈ uttarÈbhimukho nisinno hoti deve purakkhatvÈ,
pacchimÈya disÈya Vir|pakkho mahÈrÈjÈ puratthÈbhimukho nisinno hoti
deve purakkhatvÈ, uttarÈya disÈya VessavaÓo mahÈrÈjÈ dakkhiÓÈbhimukho
nisinno hoti deve purakkhatvÈ. YadÈ bhante kevalakappÈ ca devÈ TÈvatiÑsÈ
SudhammÈyaÑ sabhÈyaÑ sannisinnÈ honti sannipatitÈ, mahatÊ ca
dibbaparisÈ samantato nisinnÈ honti, cattÈro ca mahÈrÈjÈno catuddisÈ
nisinnÈ honti, idaÑ nesaÑ hoti ÈsanasmiÑ, atha pacchÈ amhÈkaÑ ÈsanaÑ
hoti.
Ye te bhante devÈ Bhagavati brahmacariyaÑ caritvÈ adhun|papannÈ
TÈvatiÑsakÈyaÑ. Te aÒÒe deve atirocanti vaÓÓena ceva yasasÈ ca. Tena
sudaÑ bhante devÈ TÈvatiÑsÈ attamanÈ honti
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pamuditÈ pÊtisomanassajÈtÈ “dibbÈ vata bho kÈyÈ parip|renti, hÈyanti
asurakÈyÈ”ti.
295. Atha kho bhante Sakko DevÈnamindo devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ
sampasÈdaÑ viditvÈ imÈhi gÈthÈhi anumodi–
“Modanti vata bho devÈ, TÈvatiÑsÈ sahindakÈ.
TathÈgataÑ namassantÈ, dhammassa ca sudhammataÑ.
Nave deve ca passantÈ, vaÓÓavante yasassine.
SugatasmiÑ brahmacariyaÑ, caritvÈna idhÈgate.
Te aÒÒe atirocanti, vaÓÓena yasasÈyunÈ.
SÈvakÈ bh|ripaÒÒassa, vises|pagatÈ idha.
IdaÑ disvÈna nandanti, TÈvatiÑsÈ sahindakÈ.
TathÈgataÑ namassantÈ, dhammassa ca sudhammatan”ti.
Tena sudaÑ bhante devÈ TavatiÑsÈ bhiyyoso mattÈya attamanÈ honti
pamuditÈ pÊtisomanassajÈtÈ “dibbÈ vata bho kÈyÈ parip|renti, hÈyanti
asurakÈyÈ”ti.
AÔÔhayathÈbhuccavaÓÓa
296. Atha kho bhante Sakko DevÈnamindo devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ
sampasÈdaÑ viditvÈ deve TÈvatiÑse Èmantesi “iccheyyÈtha no tumhe
mÈrisÈ tassa Bhagavato aÔÔha yathÈbhucce vaÓÓe sotun”ti. IcchÈma mayaÑ
mÈrisa tassa Bhagavato aÔÔha yathÈbhucce vaÓÓe sotunti. Atha kho bhante
Sakko DevÈnamindo devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ Bhagavato aÔÔha yathÈbhucce
vaÓÓe payirudÈhÈsi “taÑ kiÑmaÒÒanti bhonto devÈ TÈvatiÑsÈ, yÈvaÒca so
BhagavÈ bahujanahitÈya paÔipanno bahujanasukhÈya lokÈnukampÈya atthÈya
hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ, evaÑ bahujanahitÈya paÔipannaÑ
bahujanasukhÈya lokÈnukampÈya atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ
iminÈpa~gena samannÈgataÑ satthÈraÑ neva atÊtaÑse samanupassÈma, na
panetarahi aÒÒatra tena BhagavatÈ. (1)
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SvÈkkhÈto kho pana tena BhagavatÈ dhammo sandiÔÔhiko akÈliko
ehipassiko opaneyyiko paccattaÑ veditabbo viÒÒ|hi, evaÑ opaneyyikassa
dhammassa desetÈraÑ iminÈpa~gena samannÈgataÑ satthÈraÑ neva
atÊtaÑse samanupassÈma, na panetarahi aÒÒatra tena BhagavatÈ. (2)
“IdaÑ kusalan”ti kho pana tena BhagavatÈ supaÒÒattaÑ, “idaÑ
akusalan”ti supaÒÒattaÑ. “IdaÑ sÈvajjaÑ idaÑ anavajjaÑ, idaÑ sevitabbaÑ
idaÑ na sevitabbaÑ, idaÑ hÊnaÑ idaÑ paÓÊtaÑ, idaÑ
kaÓhasukkasappaÔibhÈgan”ti supaÒÒattaÑ. EvaÑ kusalÈkusala sÈvajjÈnavajja
sevitabbÈsevitabba hÊnapaÓÊta kaÓhasukkasappaÔibhÈgÈnaÑ dhammÈnaÑ
paÒÒÈpetÈraÑ iminÈpa~gena samannÈgataÑ satthÈraÑ neva atÊtaÑse
samanupassÈma, na panetarahi aÒÒatra tena BhagavatÈ. (3)
SupaÒÒattÈ kho pana tena BhagavatÈ sÈvakÈnaÑ nibbÈnagÈminÊ
paÔipadÈ saÑsandati nibbÈnaÒca paÔipadÈ ca. SeyyathÈpi nÈma Ga~godakaÑ
Yamunodakena saÑsandati sameti, evameva supaÒÒattÈ tena BhagavatÈ
sÈvakÈnaÑ nibbÈnagÈminÊ paÔipadÈ saÑsandati nibbÈnaÒca paÔipadÈ ca.
EvaÑ nibbÈnagÈminiyÈ paÔipadÈya paÒÒÈpetÈraÑ iminÈpa~gena
samannÈgataÑ satthÈraÑ neva atÊtaÑse samanupassÈma, na panetarahi
aÒÒatra tena BhagavatÈ. (4)
Abhinipphanno1 kho pana tassa Bhagavato lÈbho abhinipphanno siloko,
yÈva maÒÒe khattiyÈ saÑpiyÈyamÈnar|pÈ viharanti, vigatamado kho pana
so BhagavÈ ÈhÈraÑ ÈhÈreti. EvaÑ vigatamadaÑ ÈhÈraÑ ÈharayamÈnaÑ
iminÈpa~gena samannÈgataÑ satthÈraÑ neva atÊtaÑse samanupassÈma, na
panetarahi aÒÒatra tena BhagavatÈ. (5)
LaddhasahÈyo kho pana so BhagavÈ sekhÈnaÒceva paÔipannÈnaÑ
khÊÓÈsavÈnaÒca vusitavataÑ, te BhagavÈ apanujja ekÈrÈmataÑ anuyutto
viharati. EvaÑ ekÈrÈmataÑ anuyuttaÑ iminÈpa~gena samannÈgataÑ
satthÈraÑ neva atÊtaÑse samanupassÈma, na panetarahi aÒÒatra tena
BhagavatÈ. (6)
YathÈvÈdÊ kho pana so BhagavÈ tathÈkÈrÊ, yathÈkÈrÊ tathÈvÈdÊ, iti
yathÈvÈdÊ tathÈkÈrÊ, yathÈkÈrÊ tathÈvÈdÊ. EvaÑ
dhammÈnudhammappaÔipannaÑ iminÈpa~gena samannÈgataÑ satthÈraÑ
neva atÊtaÑse samanupassÈma, na panetarahi aÒÒatra tena BhagavatÈ. (7)
______________________________________________________________
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TiÓÓavicikiccho kho pana so BhagavÈ vigatakathaÑkatho
pariyositasa~kappo ajjhÈsayaÑ ÈdibrahmacariyaÑ. EvaÑ tiÓÓavicikicchaÑ
vigatakathaÑkathaÑ pariyositasa~kappaÑ ajjhÈsayaÑ ÈdibrahmacariyaÑ
iminÈpa~gena samannÈgataÑ satthÈraÑ neva atÊtaÑse samanupassÈma, na
panetarahi aÒÒatra tena BhagavatÈ”ti. (8)
297. Ime kho bhante Sakko DevÈnamindo devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ
Bhagavato aÔÔha yathÈbhucce vaÓÓe payirudÈhÈsi. Tena sudaÑ bhante devÈ
TÈvatiÑsÈ bhiyyoso mattÈya attamanÈ honti pamuditÈ pÊtisomanassajÈtÈ
Bhagavato aÔÔha yathÈbhucce vaÓÓe sutvÈ. Tatra bhante ekacce devÈ
evamÈhaÑsu “aho vata mÈrisÈ cattÈro SammÈsambuddhÈ loke uppajjeyyuÑ
dhammaÒca deseyyuÑ yathariva BhagavÈ. Tadassa bahujanahitÈya
bahujanasukhÈya lokÈnukampÈya atthÈya hitÈya sukhÈya
devamanussÈnan”ti. Ekacce devÈ evamÈhaÑsu “tiÔÔhantumÈrisÈ cattÈro
SammÈsambuddhÈ, aho vata mÈrisÈ tayo SammÈsambuddhÈ loke
uppajjeyyuÑ dhammaÒca deseyyuÑ yathariva BhagavÈ. Tadassa
bahujanahitÈya bahujanasukhÈya lokÈnukampÈya atthÈya hitÈya sukhÈya
devamanussÈnan”ti. Ekacce devÈ evamÈhaÑsu “tiÔÔhantu mÈrisÈ tayo
SammÈsambuddhÈ, aho vata mÈrisÈ dve SammÈsambuddhÈ loke
uppajjeyyuÑ dhammaÒca deseyyuÑ yathariva BhagavÈ. Tadassa
bahujanahitÈya bahujanasukhÈya lokÈnukampÈya atthÈya hitÈya sukhÈya
devamanussÈnan”ti.
298. EvaÑ vutte bhante Sakko DevÈnamindo deve TÈvatiÑse etadavoca
“aÔÔhÈnaÑ kho etaÑ mÈrisÈ anavakÈso, yaÑ ekissÈ lokadhÈtuyÈ dve
Arahanto SammÈsambuddhÈ apubbaÑ acarimaÑ uppajjeyyuÑ, netaÑ
ÔhÈnaÑ vijjati. Aho vata mÈrisÈ so BhagavÈ appÈbÈdho appÈta~ko ciraÑ
dÊghamaddhÈnaÑ tiÔÔheyya. Tadassa bahujanahitÈya bahujanasukhÈya
lokÈnukampÈya atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnan”ti. Atha kho bhante
yenatthena devÈ TÈvatiÑsÈ SudhammÈyaÑ sabhÈyaÑ sannisinnÈ honti
sannipatitÈ, taÑ atthaÑ cintayitvÈ taÑ atthaÑ mantayitvÈ vuttavacanÈpi taÑ
cattÈro mahÈrÈjÈno tasmiÑ atthe honti,
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paccÈnusiÔÔhavacanÈpi taÑ cattÈro mahÈrÈjÈno tasmiÑ atthe honti, sakesu
sakesu Èsanesu ÔhitÈ avipakkantÈ.
Te vuttavÈkyÈ rÈjÈno, paÔiggayhÈnusÈsaniÑ.
VippasannamanÈ santÈ, aÔÔhaÑsu samhi Èsaneti.
299. Atha kho bhante uttarÈya disÈya uÄÈro Èloko saÒjÈyi, obhÈso
pÈturahosi atikkammeva devÈnaÑ devÈnubhÈvaÑ. Atha kho bhante Sakko
DevÈnamindo deve TÈvatiÑse Èmantesi “yathÈ kho mÈrisÈ nimittÈni
dissanti, uÄÈro Èloko saÒjÈyati, obhÈso pÈtu bhavati, brahmÈ pÈtu bhavissati,
brahmuno hetaÑ pubbanimittaÑ pÈtubhÈvÈya, yadidaÑ Èloko saÒjÈyati
obhÈso pÈtubhavatÊ”ti.
YathÈ nimittÈ dissanti, brahmÈ pÈtu bhavissati.
Brahmuno hetaÑ nimittaÑ, obhÈso vipulo mahÈti.
Sana~kumÈrakathÈ
300. Atha kho bhante devÈ TÈvatiÑsÈ yathÈsakesu Èsanesu nisÊdiÑsu
“obhÈsametaÑ ÒassÈma, yaÑvipÈko bhavissati, sacchikatvÈva naÑ
gamissÈmÈ”ti. CattÈropi mahÈrÈjÈno yathÈsakesu Èsanesu nisÊdiÑsu
“obhÈsametaÑ ÒassÈma, yaÑvipÈko bhavissati, sacchikatvÈva naÑ
gamissÈmÈ”ti. IdaÑ sutvÈ devÈ TÈvatiÑsÈ ekaggÈ samÈpajjiÑsu
“obhÈsametaÑ ÒassÈma, yaÑvipÈko bhavissati, sacchikatvÈva naÑ
gamissÈmÈ”ti.
YadÈ bhante brahmÈ Sana~kumÈro devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ pÈtu
bhavati. OÄÈrikaÑ attabhÈvaÑ abhinimminitvÈ pÈtu bhavati. Yo kho pana
bhante brahmuno pakativaÓÓo, anabhisambhavanÊyo so devÈnaÑ
TÈvatiÑsÈnaÑ cakkhupathasmiÑ. YadÈ bhante brahmÈ Sana~kumÈro
devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ pÈtu bhavati, so aÒÒe deve atirocati vaÓÓena ceva
yasasÈ ca. SeyyathÈpi bhante so vaÓÓo viggaho mÈnusaÑ viggahaÑ
atirocati, evameva kho bhante yadÈ brahmÈ Sana~kumÈro
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devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ pÈtu bhavati, so aÒÒe deve atirocati vaÓÓena ceva
yasasÈ ca. YadÈ bhante brahmÈ Sana~kumÈro devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ pÈtu
bhavati, na tassaÑ parisÈyaÑ koci devo abhivÈdeti vÈ paccuÔÔheti vÈ
Èsanena vÈ nimanteti, sabbeva tuÓhÊbh|tÈ paÒjalikÈ palla~kena nisÊdanti
“yassadÈni devassa palla~kaÑ icchissati brahmÈ Sana~kumÈro, tassa
devassa palla~ke nisÊdissatÊ”ti. Yassa kho pana bhante devassa brahmÈ
Sana~kumÈro palla~ke nisÊdati, uÄÈraÑ so labhati devo vedapaÔilÈbhaÑ,
uÄÈraÑ so labhati devo somanassapaÔilÈbhaÑ. SeyyathÈpi bhante rÈjÈ
khattiyo muddhÈvasitto adhunÈbhisitto rajjena, uÄÈraÑ so labhati
vedapaÔilÈbhaÑ, uÄÈraÑ so labhati somanassapaÔilÈbhaÑ. Evameva kho
bhante yassa devassa brahmÈ Sana~kumÈro palla~ke nisÊdati, uÄÈraÑ so
labhati devo vedapaÔilÈbhaÑ, uÄÈraÑ so labhati devo somanassapaÔilÈbhaÑ.
Atha bhante brahmÈ Sana~kumÈro devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ sampasÈdaÑ
viditvÈ antarahito imÈhi gÈthÈhi anumodi–
“Modanti vata bho devÈ, TÈvatiÑsÈ sahindakÈ.
TathÈgataÑ namassantÈ, dhammassa ca sudhammataÑ.
Nave deve ca passantÈ, vaÓÓavante yasassine.
SugatasmiÑ brahmacariyaÑ, caritvÈna idhÈgate.
Te aÒÒe atirocanti, vaÓÓena yasasÈyunÈ.
SÈvakÈ bh|ripaÒÒassa, vises|pagatÈ idha.
IdaÑ disvÈna nandanti, TÈvatiÑsÈ sahindakÈ.
TathÈgataÑ namassantÈ, dhammassa ca sudhammatan”ti.
301. ImamatthaÑ bhante brahmÈ Sana~kumÈro abhÈsittha. ImamatthaÑ
bhante brahmuno Sana~kumÈrassa bhÈsato aÔÔha~gasamannÈgato saro hoti
vissaÔÔho ca viÒÒeyyo ca maÒju ca savanÊyo ca bindu ca avisÈrÊ ca gambhÊro
ca ninnÈdÊ ca. YathÈparisaÑ kho pana bhante brahmÈ Sana~kumÈro sarena
viÒÒÈpeti, na cassa bahiddhÈ parisÈya ghoso niccharati, yassa kho pana
bhante evaÑ AÔÔha~gasamannÈgato saro hoti, so vuccati brahmassaroti.
Atha kho bhante devÈ TÈvatiÑsÈ brahmÈnaÑ Sana~kumÈraÑ
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etadavocuÑ “sÈdhu mahÈbrahme etadeva mayaÑ sa~khÈya modÈma, atthi
ca Sakkena DevÈnamindena tassa Bhagavato aÔÔha yathÈbhuccÈ vaÓÓÈ
bhÈsitÈ, te ca mayaÑ sa~khÈya modÈmÈ”ti.
AÔÔhayathÈbhuccavaÓÓa
302. Atha bhante brahmÈ Sana~kumÈro SakkaÑ DevÈnamindaÑ
etadavoca “sÈdhu DevÈnaminda mayampi tassa Bhagavato aÔÔha
yathÈbhucce vaÓÓe suÓeyYÈmÈ”ti. “EvaÑ mahÈbrahme”ti kho bhante Sakko
DevÈnamindo brahmuno Sana~kumÈrassa Bhagavato aÔÔha yathÈbhucce
vaÓÓe payirudÈhÈsi.
TaÑ kiÑmaÒÒati bhavaÑ mahÈbrahmÈ, yÈvaÒca so BhagavÈ
bahujanahitÈya paÔipanno bahujanasukhÈya lokÈnukampÈya atthÈya hitÈya
sukhÈya devamanussÈnaÑ, evaÑ bahujanahitÈya paÔipannaÑ
bahujanasukhÈya lokÈnukampÈya atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ
iminÈpa~gena samannÈgataÑ satthÈraÑ neva atÊtaÑse samanupassÈma, na
panetarahi aÒÒatra tena BhagavatÈ. (1)
SvÈkkhÈto kho pana tena BhagavatÈ dhammo sandiÔÔhiko akÈliko
ehipassiko opaneyyiko paccattaÑ veditabbo viÒÒ|hi. EvaÑ opaneyyikassa
dhammassa desetÈraÑ iminÈpa~gena samannÈgataÑ satthÈraÑ neva
atÊtaÑse samanupassÈma, na panetarahi aÒÒatra tena BhagavatÈ. (2)
“IdaÑ kusalan”ti kho pana tena BhagavatÈ supaÒÒattaÑ, “idaÑ
akusalan”ti supaÒÒattaÑ, “idaÑ sÈvajjaÑ idaÑ anavajjaÑ, idaÑ sevitabbaÑ
idaÑ na sevitabbaÑ, idaÑ hÊnaÑ idaÑ paÓÊtaÑ, idaÑ
kaÓhasukkasappaÔibhÈgan”ti supaÒÒattaÑ. EvaÑ kusalÈkusala sÈvajjÈnavajja
sevitabbÈsevitabba hÊnapaÓÊta kaÓhasukkasappaÔibhÈgÈnaÑ dhammÈnaÑ
paÒÒÈpetÈraÑ iminÈpa~gena samannÈgataÑ satthÈraÑ neva atÊtaÑse
samanupassÈma, na panetarahi aÒÒatra tena BhagavatÈ. (3)
SupaÒÒattÈ kho pana tena BhagavatÈ sÈvakÈnaÑ nibbÈnagÈminÊ
paÔipadÈ saÑsandati nibbÈnaÒca paÔipadÈ ca. SeyyathÈpi nÈma Ga~godakaÑ
Yamunodakena
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saÑsandati sameti, evameva supaÒÒattÈ tena BhagavatÈ sÈvakÈnaÑ
nibbÈnagÈminÊ paÔipadÈ saÑsandati nibbÈnaÒca paÔipadÈ ca. EvaÑ
nibbÈnagÈminiyÈ paÔipadÈya paÒÒÈpetÈraÑ iminÈpa~gena samannÈgataÑ
satthÈraÑ neva atÊtaÑse samanupassÈma, na panetarahi aÒÒatra tena
BhagavatÈ. (4)
Abhinipphanno kho pana tassa Bhagavato lÈbho abhinipphanno siloko,
yÈva maÒÒe khattiyÈ saÑpiyÈyamÈnar|pÈ viharanti. Vigatamado kho pana
so BhagavÈ ÈhÈraÑ ÈhÈreti. EvaÑ vigatamadaÑ ÈhÈraÑ ÈharayamÈnaÑ
iminÈpa~gena samannÈgataÑ satthÈraÑ neva atÊtaÑse samanupassÈma, na
panetarahi aÒÒatra tena BhagavatÈ. (5)
LaddhasahÈyo kho pana so BhagavÈ sekhÈnaÒceva paÔipannÈnaÑ
khÊÓÈsavÈnaÒca vusitavataÑ, te BhagavÈ apanujja ekÈrÈmataÑ anuyutto
viharati. EvaÑ ekÈrÈmataÑ anuyuttaÑ iminÈpa~gena samannÈgataÑ
satthÈraÑ neva atÊtaÑse samanupassÈma, na panetarahi aÒÒatra tena
BhagavatÈ. (6)
YathÈvÈdÊ kho pana so BhagavÈ tathÈkÈrÊ, yathÈkÈrÊ tathÈvÈdÊ, iti
yathÈvÈdÊ tathÈkÈrÊ, yathÈkÈrÊ tathÈvÈdÊ, evaÑ
dhammÈnudhammappaÔippannaÑ iminÈpa~gena samannÈgataÑ satthÈraÑ
neva atÊtaÑse samanupassÈma, na panetarahi aÒÒatra tena BhagavatÈ. (7)
TiÓÓavicikiccho kho pana so BhagavÈ vigatakathaÑkatho
pariyositasa~kappo ajjhÈsayaÑ ÈdibrahmacariyaÑ. EvaÑ tiÓÓavicikicchaÑ
vigatakathaÑkathaÑ pariyositasa~kappaÑ ajjhÈsayaÑ ÈdibrahmacariyaÑ
iminÈpa~gena samannÈgataÑ satthÈraÑ neva atÊtaÑse samanupassÈma, na
panetarahi aÒÒatra tena BhagavatÈti. (8)
303. Ime kho bhante Sakko DevÈnamindo brahmuno Sana~kumÈrassa
Bhagavato aÔÔha yathÈbhucce vaÓÓe payirudÈhÈsi. Tena sudaÑ bhante
brahmÈ Sana~kumÈro attamano hoti pamudito pÊtisomanassajÈto Bhagavato
aÔÔha yathÈbhucce vaÓÓe sutvÈ. Atha bhante brahmÈ Sana~kumÈro oÄÈrikaÑ
attabhÈvaÑ abhinimminitvÈ kumÈravaÓÓÊ hutvÈ PaÒcasikho devÈnaÑ
TÈvatiÑsÈnaÑ pÈturahosi. So vehÈsaÑ abbhuggantvÈ ÈkÈse antalikkhe
palla~kena nisÊdi. SeyyathÈpi bhante
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balavÈ puriso supaccatthate vÈ palla~ke same vÈ bh|mibhÈge palla~kena
nisÊdeyya, evameva kho bhante brahmÈ Sana~kumÈro vehÈsaÑ
abbhuggantvÈ ÈkÈse antalikkhe palla~kena nisÊditvÈ deve TÈvatiÑse
Èmantesi–
GovindabrÈhmaÓavatthu
304. TaÑ kiÑmaÒÒanti bhonto devÈ TÈvatiÑsÈ, yÈva dÊgharattaÑ
mahÈpaÒÒova so BhagavÈ ahosi.
Bh|tapubbaÑ bho rÈjÈ Disampati nÈma ahosi, Disampatissa raÒÒo
Govindo nÈma brÈhmaÓo purohito ahosi, Disampatissa raÒÒo ReÓu nÈma
kumÈro putto ahosi, Govindassa brÈhmaÓassa JotipÈlo nÈma mÈÓavo putto
ahosi, iti ReÓu ca rÈjaputto JotipÈlo ca mÈÓavo aÒÒe ca cha khattiyÈ iccete
aÔÔha sahÈyÈ ahesuÑ. Atha kho bho ahorattÈnaÑ accayena Govindo
brÈhmaÓo kÈlamakÈsi. Govinde brÈhmaÓe kÈla~kate rÈjÈ disampati
paridevesi “yasmiÑ vata bho mayaÑ samaye Govinde brÈhmaÓe
sabbakiccÈni sammÈ vossajjitvÈ paÒcahi kÈmaguÓehi samappitÈ
sama~gÊbh|tÈ paricÈrema, tasmiÑ no samaye Govindo brÈhmaÓo
kÈla~kato”ti. EvaÑ vutte bho ReÓu rÈjaputto rÈjÈnaÑ DisampatiÑ
etadavoca “mÈ kho tvaÑ deva Govinde brÈhmaÓe kÈla~kate atibÈÄhaÑ
paridevesi, atthi deva Govindassa brÈhmaÓassa JotipÈlo nÈma mÈÓavo putto
paÓÉitataro ceva pitarÈ, alamatthadasataro ceva pitarÈ, yepissa pitÈ atthe
anusÈsi, tepi JotipÈlasseva mÈÓavassa anusÈsaniyÈ”ti. EvaÑ kumÈrÈti. EvaÑ
devÈti.
MahÈgovindavatthu
305. Atha kho bho rÈjÈ Disampati aÒÒataraÑ purisaÑ Èmantesi “ehi
tvaÑ ambho purisa yena JotipÈlo mÈÓavo tenupasa~kama, upasa~kamitvÈ
JotipÈlaÑ mÈÓavaÑ evaÑ vadehi ‘bhavamatthu bhavantaÑ JotipÈlaÑ, rÈjÈ
Disampati bhavantaÑ JotipÈlaÑ mÈÓavaÑ Èmantayati, rÈjÈ Disampati bhoto
JotipÈlassa mÈÓavassa dassanakÈmo’ti”. “EvaÑ devÈ” ti kho bho so puriso
Disampatissa raÒÒo paÔissutvÈ
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yena JotipÈlo mÈÓavo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ JotipÈlaÑ mÈÓavaÑ
etadavoca “bhavamatthu bhavantaÑ JotipÈlaÑ, rÈjÈ Disampati bhavantaÑ
JotipÈlaÑ mÈÓavaÑ Èmantayati, rÈjÈ Disampati bhoto JotipÈlassa mÈÓavassa
dassanakÈmo”ti. “EvaÑ bho”ti kho bho JotipÈlo mÈÓavo tassa purisassa
paÔissutvÈ yena rÈjÈ Disampati tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ DisampatinÈ
raÒÒÈ saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ
ekamantaÑ nisÊdi. EkamantaÑ nisinnaÑ kho bho JotipÈlaÑ mÈÓavaÑ rÈjÈ
Disampati etadavoca “anusÈsatu no bhavaÑ JotipÈlo, mÈ no bhavaÑ
JotipÈlo anusÈsaniyÈ paccabyÈhÈsi. Pettike taÑ ÔhÈne ÔhapessÈmi Govindiye
abhisiÒcissÈmÊ”ti. “EvaÑ bho”ti kho bho so JotipÈlo mÈÓavo Disampatissa
raÒÒo paccassosi. Atha kho bho rÈjÈ Disampati JotipÈlaÑ mÈÓavaÑ
Govindiye abhisiÒci, taÑ pettike ÔhÈne Ôhapesi. Abhisitto JotipÈlo mÈÓavo
Govindiye pettike ÔhÈne Ôhapito yepissa pitÈ atthe anusÈsi, tepi atthe
anusÈsati, yepissa pitÈ atthe nÈnusÈsi, tepi atthe anusÈsati, yepissa pitÈ
kammante abhisambhosi, tepi kammante abhisambhoti, yepissa pitÈ
kammante nÈbhisambhosi, tepi kammante abhisambhoti. TamenaÑ manussÈ
evamÈhaÑsu “Govindo vata bho brÈhmaÓo, MahÈgovindo vata bho
brÈhmaÓo”ti. IminÈ kho evaÑ bho pariyÈyena JotipÈlassa mÈÓavassa
Govindo MahÈgovindotveva samaÒÒÈ udapÈdi.
RajjasaÑvibhajana
306. Atha kho bho MahÈgovindo brÈhmaÓo yena te cha khattiyÈ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ te cha khattiye etadavoca “Disampati kho
bho rÈjÈ jiÓÓo vuddho mahallako addhagato vayo-anuppatto, ko nu kho
pana bho jÈnÈti jÊvitaÑ. ®hÈnaÑ kho panetaÑ vijjati, yaÑ Disampatimhi
raÒÒe kÈla~kate rÈjakattÈro ReÓuÑ rÈjaputtaÑ rajje abhisiÒceyyuÑ. Œyantu
bhonto, yena ReÓu rÈjaputto tenupasa~kamatha, upasa~kamitvÈ ReÓuÑ
rÈjaputtaÑ evaÑ vadetha ‘mayaÑ kho bhoto ReÓussa sahÈyÈ piyÈ manÈpÈ
appaÔik|lÈ, yaÑsukho
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bhavaÑ taÑsukhÈ mayaÑ, yaÑdukkho bhavaÑ taÑdukkhÈ mayaÑ.
Disampati kho bho rÈjÈ jiÓÓo vuddho mahallako addhagato vayo-anuppatto,
ko nu kho pana bho jÈnÈti jÊvitaÑ. ®hÈnaÑ kho panetaÑ vijjati, yaÑ
Disampatimhi raÒÒe kÈla~kate rÈjakattÈro bhavantaÑ ReÓuÑ rajje
abhisiÒceyyuÑ. Sace bhavaÑ ReÓu rajjaÑ labhetha, saÑvibhajetha no
rajjenÈ’ti”. “EvaÑ bho”ti kho bho te cha khattiyÈ MahÈgovindassa
brÈhmaÓassa paÔissutvÈ yena ReÓu rÈjaputto tenupasa~kamiÑsu,
upasa~kamitvÈ ReÓuÑ rÈjaputtaÑ etadavocuÑ “mayaÑ kho bhoto ReÓussa
sahÈyÈ piyÈ manÈpÈ appaÔik|lÈ, yaÑsukho bhavaÑ taÑsukhÈ mayaÑ,
yaÑdukkho bhavaÑ taÑdukkhÈ mayaÑ. Disampati kho bho rÈjÈ jiÓÓo
vuddho mahallako addhagato vayo-anuppatto, ko nu kho pana bho jÈnÈti
jÊvitaÑ. ®hÈnaÑ kho panetaÑ vijjati, yaÑ Disampatimhi raÒÒe kÈla~kate
rÈjakattÈro bhavantaÑ ReÓuÑ rajje abhisiÒceyyuÑ. Sace bhavaÑ ReÓu
rajjaÑ labhetha, saÑvibhajetha no rajjenÈ”ti. Ko nu kho bho aÒÒo mama
vijite sukho bhavetha1 aÒÒatra bhavantebhi. SacÈhaÑ bho rajjaÑ labhissÈmi,
saÑvibhajissÈmi vo rajjenÈti.
307. Atha kho bho ahorattÈnaÑ accayena rÈjÈ Disampati kÈlamakÈsi.
Disampatimhi raÒÒe kÈla~kate rÈjakattÈro ReÓuÑ rÈjaputtaÑ rajje
abhisiÒciÑsu. Abhisitto ReÓu rajjena paÒcahi kÈmaguÓehi samappito
sama~gÊbh|to paricÈreti. Atha kho bho MahÈgovindo brÈhmaÓo yena te cha
khattiyÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ te cha khattiye etadavoca Disampati
kho bho rÈjÈ kÈla~kato, abhisitto ReÓu rajjena paÒcahi kÈmaguÓehi
samappito sama~gÊbh|to paricÈreti. Ko nu kho pana bho jÈnÈti madanÊyÈ
kÈmÈ, Èyantu bhonto, yena ReÓu rÈjÈ tenupasa~kamatha, upasa~kamitvÈ
ReÓuÑ rÈjÈnaÑ evaÑ vadetha Disampati kho bho rÈjÈ kÈla~kato, abhisitto
bhavaÑ ReÓu rajjena, sarati bhavaÑ taÑ vacananti.
______________________________________________________________
1. SukhÈ bhaveyyÈtha (Ka), sukhaÑ bhaveyyÈtha (SyÈ), sukhamedheyyÈtha (SÊ, I),
sukha medhetha (?)
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308. “EvaÑ bho”ti kho bho te cha khattiyÈ MahÈgovindassa
brÈhmaÓassa paÔissutvÈ yena ReÓu rÈjÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ
ReÓuÑ rÈjÈnaÑ etadavocuÑ “Disampati kho bho rÈjÈ kÈla~kato, abhisitto
bhavaÑ ReÓu rajjena, sarati bhavaÑ taÑ vacanan”ti. SarÈmahaÑ bho taÑ
vacanaÑ1. Ko nu kho bho pahoti imaÑ mahÈpathaviÑ uttarena ÈyataÑ
dakkhiÓena sakaÔamukhaÑ sattadhÈ samaÑ suvibhattaÑ vibhajitunti. Ko nu
kho bho aÒÒo pahoti aÒÒatra MahÈgovindena brÈhmaÓenÈti. Atha kho bho
ReÓu rÈjÈ aÒÒataraÑ purisaÑ Èmantesi “ehi tvaÑ ambho purisa yena
MahÈgovindo brÈhmaÓo tenupasa~kama, upasa~kamitvÈ MahÈgovindaÑ
brÈhmaÓaÑ evaÑ vadehi “rÈjÈ taÑ bhante ReÓu ÈmantetÊ”ti. “EvaÑ devÈ”ti
kho bho so puriso ReÓussa raÒÒo paÔissutvÈ yena MahÈgovindo brÈhmaÓo
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ MahÈgovindaÑ brÈhmaÓaÑ etadavoca “rÈjÈ
taÑ bhante ReÓu ÈmantetÊ”ti. “EvaÑ bho”ti kho bho MahÈgovindo
brÈhmaÓo tassa purisassa paÔissutvÈ yena ReÓu rÈjÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ ReÓunÈ raÒÒÈ saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ
sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi. EkamantaÑ nisinnaÑ kho bho
MahÈgovindaÑ brÈhmaÓaÑ ReÓu rÈjÈ etadavoca “etu bhavaÑ Govindo,
imaÑ mahÈpathaviÑ uttarena ÈyataÑ dakkhiÓena sakaÔamukhaÑ sattadhÈ
samaÑ suvibhattaÑ vibhajat|”ti. “EvaÑ bho”ti kho bho MahÈgovindo
brÈhmaÓo ReÓussa raÒÒo paÔissutvÈ imaÑ mahÈpathaviÑ uttarena ÈyataÑ
dakkhiÓena sakaÔamukhaÑ sattadhÈ samaÑ suvibhattaÑ vibhaji. SabbÈni
sakaÔamukhÈni paÔÔhapesi2. Tatra sudaÑ majjhe ReÓussa raÒÒo janapado
hoti.
309. DantapuraÑ Kali~gÈnaÑ3, AssakÈnaÒca PotanaÑ.
MahesayaÑ4 AvantÊnaÑ, SovÊrÈnaÒca RorukaÑ.
MithilÈ ca VidehÈnaÑ, CampÈ A~gesu mÈpitÈ.
BÈrÈÓasÊ ca KÈsÊnaÑ, ete GovindamÈpitÈti.
______________________________________________________________
1. Vacananti (SyÈ, Ka)
3. KÈli~gÈnaÑ (SyÈ, I, Ka)

2. AÔÔhapesi (SÊ, I)
4. MÈhissati (SÊ, SyÈ, I)
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310. Atha kho bho te cha khattiyÈ yathÈsakena lÈbhena attamanÈ
ahesuÑ paripuÓÓasa~kappÈ “yaÑ vata no ahosi icchitaÑ, yaÑ Èka~khitaÑ,
yaÑ adhippetaÑ, yaÑ abhipatthitaÑ, taÑ no laddhan”ti.
Sattabh| Brahmadatto ca, Vessabh| Bharato saha.
ReÓu dve DhataraÔÔhÈ ca, tadÈsuÑ satta bhÈradhÈti.
PaÔhamabhÈÓavÈro niÔÔhito.
_____
Kittisadda-abbhuggamana
311. Atha kho bho te cha khattiyÈ yena MahÈgovindo brÈhmaÓo
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ MahÈgovindaÑ brÈhmaÓaÑ etadavocuÑ
“yathÈ kho bhavaÑ Govindo ReÓussa raÒÒo sahÈyo piyo manÈpo
appaÔik|lo, evameva kho bhavaÑ Govindo amhÈkaÑpi sahÈyo piyo manÈpo
appaÔik|lo, anusÈsatu no bhavaÑ Govindo, mÈ no bhavaÑ Govindo
anusÈsaniyÈ paccabyÈhÈsÊ”ti. “EvaÑ bho”ti kho bho MahÈgovindo
brÈhmaÓo tesaÑ channaÑ khattiyÈnaÑ paccassosi. Atha kho bho
MahÈgovindo brÈhmaÓo satta ca rÈjÈno khattiye muddhÈvasitte rajje1
anusÈsi, satta ca brÈhmaÓamahÈsÈle satta ca nhÈtakasatÈni mante vÈcesi.
312. Atha kho bho MahÈgovindassa brÈhmaÓassa aparena samayena
evaÑ kalyÈÓo kittisaddo abbhuggacchi2 “sakkhi MahÈgovindo brÈhmaÓo
brahmÈnaÑ passati, sakkhi MahÈgovindo brÈhmaÓo brahmunÈ sÈkaccheti
sallapati mantetÊ”ti. Atha kho bho MahÈgovindassa brÈhmaÓassa etadahosi
“mayhaÑ kho evaÑ kalyÈÓo kittisaddo abbhuggato ‘sakkhi MahÈgovindo
brÈhmaÓo brahmÈnaÑ passati, sakkhi MahÈgovindo brÈhmaÓo brahmunÈ
sÈkaccheti sallapati mantetÊ’ti, na kho panÈhaÑ brahmÈnaÑ passÈmi, na
brahmunÈ sÈkacchemi, na brahmunÈ
______________________________________________________________
1. MuddhÈbhisitte rajjena (SyÈ)

2. AbbhuggaÒchi (SÊ, I)
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sallapÈmi, na brahmunÈ mantemi, sutaÑ kho pana metaÑ brÈhmaÓÈnaÑ
vuddhÈnaÑ mahallakÈnaÑ ÈcariyapÈcariyÈnaÑ bhÈsamÈnÈnaÑ ‘yo vassike
cattÈro mÈse paÔisallÊyati, karuÓaÑ jhÈnaÑ jhÈyati, so brahmÈnaÑ passati
brahmunÈ sÈkaccheti brahmunÈ sallapati brahmunÈ mantetÊ’ti, yaÑn|nÈhaÑ
vassike cattÈro mÈse paÔisallÊyeyyaÑ, karuÓaÑ jhÈnaÑ jhÈyeyyan”ti.
313. Atha kho bho MahÈgovindo brÈhmaÓo yena ReÓu rÈjÈ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ReÓuÑ rÈjÈnaÑ etadavoca “mayhaÑ kho
bho evaÑ kalyÈÓo kittisaddo abbhuggato ‘sakkhi MahÈgovindo brÈhmaÓo
brahmÈnaÑ passati, sakkhi MahÈgovindo brÈhmaÓo brahmunÈ sÈkaccheti
sallapati mantetÊ’ti, na kho panÈhaÑ bho brahmÈnaÑ passémi, na brahmunÈ
sÈkacchemi, na brahmunÈ sallapÈmi, na brahmunÈ mantemi, sutaÑ kho pana
metaÑ brÈhmaÓÈnaÑ vuddhÈnaÑ mahallakÈnaÑ ÈcariyapÈcariyÈnaÑ
bhÈsamÈnÈnaÑ ‘yo vassike cattÈro mÈse paÔisallÊyati, karuÓaÑ jhÈnaÑ
jhÈyati, so brahmÈnaÑ passati, brahmunÈ sÈkaccheti brahmunÈ sallapati
brahmunÈ mantetÊ’ti, icchÈmahaÑ bho vassike cattÈro mÈse paÔisallÊyituÑ,
karuÓaÑ jhÈnaÑ jhÈyituÑ, namhi kenaci upasa~kamitabbo aÒÒatra ekena
bhattÈbhihÈrenÈ”ti. YassadÈni bhavaÑ Govindo kÈlaÑ maÒÒatÊti.
314. Atha kho bho MahÈgovindo brÈhmaÓo yena te cha khattiyÈ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ te cha khattiye etadavoca “mayhaÑ kho bho
evaÑ kalyÈÓo kittisaddo abbhuggato ‘sakkhi MahÈgovindo brÈhmaÓo
brahmÈnaÑ passati, sakkhi MahÈgovindo brÈhmaÓo brahmunÈ sÈkaccheti
sallapati mantetÊ’ti, na kho panÈhaÑ bho brahmÈnaÑ passÈmi, na brahmunÈ
sÈkacchemi, na brahmunÈ sallapÈmi, na brahmunÈ mantemi, sutaÑ kho pana
metaÑ brÈhmaÓÈnaÑ vuddhÈnaÑ mahallakÈnaÑ ÈcariyapÈcariyÈnaÑ
bhÈsamÈnÈnaÑ ‘yo vassike cattÈro mÈse paÔisallÊyati, karuÓaÑ jhÈnaÑ
jhÈyati, so brahmÈnaÑ passati brahmunÈ sÈkaccheti brahmunÈ sallapati
brahmunÈ mantetÊ’ti, icchÈmahaÑ bho vassike cattÈro mÈse paÔisallÊyituÑ,
karuÓaÑ jhÈnaÑ jhÈyituÑ, namhi kenaci upasa~kamitabbo aÒÒatra ekena
bhattÈbhihÈrenÈ”ti. YassadÈni bhavaÑ Govindo kÈlaÑ maÒÒatÊti.
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315. Atha kho bho MahÈgovindo brÈhmaÓo yena te satta ca
brÈhmaÓamahÈsÈlÈ satta ca nhÈtakasatÈni tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ te
satta ca brÈhmaÓamahÈsÈle satta ca nhÈtakasatÈni etadavoca “mayhaÑ kho
bho evaÑ kalyÈÓo kittisaddo abbhuggato ‘sakkhi MahÈgovindo brÈhmaÓo
brahmÈnaÑ passati, sakkhi MahÈgovindo brÈhmaÓo brahmunÈ sÈkaccheti
sallapati mantetÊ’ti, na kho panÈhaÑ bho brahmÈnaÑ passÈmi, na brahmunÈ
sÈkacchemi, na brahmunÈ sallapÈmi, na brahmunÈ mantemi, sutaÑ kho pana
metaÑ brÈhmaÓÈnaÑ vuddhÈnaÑ mahallakÈnaÑ ÈcariyapÈcariyÈnaÑ
bhÈsamÈnÈnaÑ ‘yo vassike cattÈro mÈse paÔisallÊyati, karuÓaÑ jhÈnaÑ
jhÈyati, so brahmÈnaÑ passati, brahmunÈ sÈkaccheti, brahmunÈ sallapati
brahmunÈ mantetÊ’ti, tena hi bho yathÈsute yathÈpariyatte mante vitthÈrena
sajjhÈyaÑ karotha, aÒÒamaÒÒaÑ ca mante vÈcetha, icchÈmahaÑ bho
vassike cattÈro mÈse paÔisallÊyituÑ, karuÓaÑ jhÈnaÑ jhÈyituÑ, namhi
kenaci upasa~kamitabbo aÒÒatra ekena bhattÈbhihÈrenÈ”ti. YassadÈni
bhavaÑ Govindo kÈlaÑ maÒÒatÊti.
316. Atha kho bho MahÈgovindo brÈhmaÓo yena cattÈrÊsÈ bhariyÈ
sÈdisiyo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ cattÈrÊsÈ bhariyÈ sÈdisiyo etadavoca
“mayhaÑ kho bhotÊ evaÑ kalyÈÓo kittisaddo abbhuggato ‘sakkhi
MahÈgovindo brÈhmaÓo brahmÈnaÑ passati, sakkhi MahÈgovindo
brÈhmaÓo brahmunÈ sÈkaccheti sallapati mantetÊ’ti, na kho panehaÑ bhotÊ
brahmÈnaÑ passÈmi, na brahmunÈ sÈkacchemi, na brahmunÈ sallapÈmi, na
brahmunÈ mantemi, sutaÑ kho pana metaÑ brÈhmaÓÈnaÑ vuddhÈnaÑ
mahallakÈnaÑ ÈcariyapÈcariyÈnaÑ bhÈsamÈnÈnaÑ ‘yo vassike cattÈro mÈse
paÔisallÊyati, karuÓaÑ jhÈnaÑ jhÈyati, so brahmÈnaÑ passati, brahmunÈ
sÈkaccheti, brahmunÈ sallapati, brahmunÈ mantetÊ’ti, icchÈmahaÑ bhotÊ
vassike cattÈro mÈse paÔisallÊyituÑ, karuÓaÑ jhÈnaÑ jhÈyituÑ, namhi
kenaci upasa~kamitabbo aÒÒatra ekena bhattÈbhihÈrenÈ”ti. YassadÈni
bhavaÑ Govindo kÈlaÑ maÒÒatÊti.
317. Atha kho bho MahÈgovindo brÈhmaÓo puratthimena nagarassa
navaÑ sandhÈgÈraÑ kÈrÈpetvÈ vassike cattÈro mÈse paÔisallÊyi,
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karuÓaÑ jhÈnaÑ jhÈyi, nÈssudha koci upasa~kamati1 aÒÒatra ekena
bhattÈbhihÈrena. Atha kho bho MahÈgovindassa brÈhmaÓassa catunnaÑ
mÈsÈnaÑ accayena ahudeva ukkaÓÔhanÈ ahu paritassanÈ “sutaÑ kho pana
metaÑ brÈhmaÓÈnaÑ vuddhÈnaÑ mahallakÈnaÑ ÈcariyapÈcariyÈnaÑ
bhÈsamÈnÈnaÑ ‘yo vassike cattÈro mÈse paÔisallÊyati, karuÓaÑ jhÈnaÑ
jhÈyati, so brahmÈnaÑ passati, brahmunÈ sÈkaccheti brahmunÈ sallapati
brahmunÈ mantetÊ’ti, na kho panÈhaÑ brahmÈnaÑ passÈmi, na brahmunÈ
sÈkacchemi na brahmunÈ sallapÈmi na brahmunÈ mantemÊ”ti.
BrahmunÈsÈkacchÈ
318. Atha kho bho brahmÈ Sana~kumÈro MahÈgovindassa brÈhmaÓassa
cetasÈ cetoparivitakkamaÒÒÈya seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso samiÒjitaÑ
vÈ bÈhaÑ pasÈreyya, pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya, evameva brahmaloke
antarahito MahÈgovindassa brÈhmaÓassa sammukhe pÈturahosi. Atha kho
bho MahÈgovindassa brÈhmaÓassa ahudeva bhayaÑ ahu chambhitattaÑ ahu
lomahaÑso yathÈ taÑ adiÔÔhapubbaÑ r|paÑ disvÈ. Atha kho bho
MahÈgovindo brÈhmaÓo bhÊto saÑviggo lomahaÔÔhajÈto brahmÈnaÑ
Sana~kumÈraÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi–
“VaÓÓavÈ yasavÈ sirimÈ, ko nu tvamasi mÈrisa.
AjÈnantÈ taÑ pucchÈma, kathaÑ jÈnemu taÑ mayan”ti.
MaÑ ve kumÈraÑ jÈnanti, brahmaloke sanantanaÑ2.
Sabbe jÈnanti maÑ devÈ, evaÑ Govinda jÈnahi.
“ŒsanaÑ udakaÑ pajjaÑ, madhusÈkaÒca3 brahmuno.
Agghe bhavantaÑ pucchÈma, agghaÑ kurutu no bhavaÑ”.
PaÔiggaÓhÈma te agghaÑ, yaÑ tvaÑ Govinda BhÈsasi.
DiÔÔhadhammahitatthÈya, samparÈya sukhÈya ca.
KatÈvakÈso pucchassu, yaÑ kiÒci abhipatthitanti.
319. Atha kho bho MahÈgovindassa brÈhmaÓassa etadahosi
“katÈvakÈso khomhi brahmunÈ Sana~kumÈrena, kiÑ nu kho ahaÑ
brahmÈnaÑ
______________________________________________________________
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Sana~kumÈraÑ puccheyyaÑ diÔÔhadhammikaÑ vÈ atthaÑ samparÈyikaÑ
vÈ”ti. Atha kho bho MahÈgovindassa brÈhmaÓassa etadahosi “kusalo kho
ahaÑ diÔÔhadhammikÈnaÑ atthÈnaÑ, aÒÒepi maÑ diÔÔhadhammikaÑ atthaÑ
pucchanti, yaÑn|nÈhaÑ brahmÈnaÑ Sana~kumÈraÑ samparÈyikaÒÒeva
atthaÑ puccheyyan”ti. Atha kho bho MahÈgovindo brÈhmaÓo brahmÈnaÑ
Sana~kumÈraÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi–
“PucchÈmi brahmÈnaÑ Sana~kumÈraÑ,
Ka~khÊ aka~khiÑ paravediyesu.
KatthaÔÔhito kimhi ca sikkhamÈno,
Pappoti macco amataÑ brahmalokan”ti.
HitvÈ mamattaÑ manujesu brahme,
Ekodibh|to karuÓedhimutto1.
NirÈmagandho virato methunasmÈ,
EtthaÔÔhito ettha ca sikkhamÈno.
Pappoti macco amataÑ brahmalokanti.
320. “HitvÈ mamattan”ti ahaÑ bhoto ÈjÈnÈmi, idhekacco appaÑ vÈ
bhogakkhandhaÑ pahÈya mahantaÑ vÈ bhogakkhandhaÑ pahÈya appaÑ vÈ
ÒÈtiparivaÔÔaÑ pahÈya mahantaÑ vÈ ÒÈtiparivaÔÔaÑ pahÈya kesamassuÑ
ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajati, iti
“hitvÈ mamattan”ti ahaÑ bhoto ÈjÈnÈmi. “Ekodibh|to”ti ahaÑ bhoto
ÈjÈnÈmi, idhekacco vivittaÑ senÈsanaÑ bhajati araÒÒaÑ rukkham|laÑ
pabbataÑ kandaraÑ giriguhaÑ susÈnaÑ vanapatthaÑ abbhokÈsaÑ
palÈlapuÒjaÑ, iti “ekodibh|to”ti ahaÑ bhoto ÈjÈnÈmi. “KaruÓedhimutto”ti
ahaÑ bhoto ÈjÈnÈmi, idhekacco karuÓÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ
pharitvÈ viharati. TathÈ dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti
uddhamadhotiriyaÑ sabbadhi sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ
karuÓÈsahagatena cetasÈ vipulena mahaggatena appamÈÓena averena
abyÈpajjena pharitvÈ viharati, iti “karuÓedhimutto”ti ahaÑ bhoto ÈjÈnÈmi.
Œmagandhe ca kho ahaÑ bhoto bhÈsamÈnassa na ÈjÈnÈmi.
______________________________________________________________
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Ke ÈmagandhÈ manujesu brahme,
Ete avidvÈ idha br|hi dhÊra.
KenÈvaÔÈ1 vÈti pajÈ kurutu2,
ŒpÈyikÈ nivutabrahmalokÈti.
Kodho mosavajjaÑ nikati ca dubbho,
KadariyatÈ atimÈno us|yÈ.
IcchÈ vivicchÈ paraheÔhanÈ ca,
Lobho ca doso ca mado ca moho.
Etesu yuttÈ anirÈmagandhÈ,
ŒpÈyikÈ nivutabrahmalokÈti.
YathÈ kho ahaÑ bhoto Èmagandhe bhÈsamÈnassa ÈjÈnÈmi. Te na
sunimmadayÈ agÈraÑ ajjhÈvasatÈ. PabbajissÈmahaÑ bho agÈrasmÈ
anagÈriyanti. YassadÈni bhavaÑ Govindo kÈlaÑ maÒÒatÊti.
ReÓurÈja ÈmantanÈ
321. Atha kho bho MahÈgovindo brÈhmaÓo yena ReÓu rÈjÈ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ReÓuÑ rÈjÈnaÑ etadavoca “aÒÒaÑ dÈni
bhavaÑ purohitaÑ pariyesatu, yo bhoto rajjaÑ anusÈsissati, icchÈmahaÑ
bho agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajituÑ. YathÈ kho pana me sutaÑ brahmuno
Èmagandhe bhÈsamÈnassa, te na sunimmadayÈ agÈraÑ ajjhÈvasatÈ,
pabbajissÈmahaÑ bho agÈrasmÈ anagÈriyan”ti.
ŒmantayÈmi rÈjÈnaÑ, ReÓuÑ bh|mipatiÑ ahaÑ.
TvaÑ pajÈnassu rajjena, nÈhaÑ porohicce rame.
Sace te |naÑ kÈmehi, ahaÑ parip|rayÈmi te.
Yo taÑ hiÑsati vÈremi, bh|misenÈpati ahaÑ.
TuvaÑ pitÈ ahaÑ putto, mÈ no Govinda pÈjahi3.
Namatthi |naÑ kÈmehi, hiÑsitÈ me na vijjati.
Amanussavaco sutvÈ, tasmÈhaÑ na gahe rame.
______________________________________________________________
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Amanusso kathaÑvaÓÓo, kiÑ te atthaÑ abhÈsatha.
YaÒca sutvÈ jahÈsi no, gehe amhe ca kevalÊ.
Upavutthassa me pubbe, yiÔÔhukÈmassa me sato.
Aggi pajjalito Èsi, kusapattaparitthato.
Tato me brahmÈ pÈturahu, brahmalokÈ sanantano.
So me paÒhaÑ viyÈkÈsi, taÑ sutvÈ na gahe rame.
SaddahÈmi ahaÑ bhoto, yaÑ tvaÑ Govinda bhÈsasi.
Amanussavaco sutvÈ, kathaÑ vattetha aÒÒathÈ.
Te taÑ anuvattissÈma, satthÈ Govinda no bhavaÑ.
MaÓi yathÈ veÄuriyo, akÈco vimalo subho.
EvaÑ suddhÈ carissÈma, GovindassanusÈsaneti.

Sace bhavaÑ Govindo agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajissati, mayampi
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajissÈma. Atha yÈ te gati, sÈ no gati bhavissatÊti.
Chakhattiya ÈmantanÈ
322. Atha kho bho MahÈgovindo brÈhmaÓo yena te cha khattiyÈ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ te cha khattiye etadavoca “aÒÒaÑ dÈni
bhavanto purohitaÑ pariyesantu, yo bhavantÈnaÑ rajje anusÈsissati,
icchÈmahaÑ bho agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajituÑ, yathÈ kho pana me
sutaÑ brahmuno Èmagandhe bhÈsamÈnassa, te na sunimmadayÈ agÈraÑ
ajjhÈvasatÈ, pabbajissÈmahaÑ bho agÈrasmÈ anagÈriyan”ti. Atha kho bho te
cha khattiyÈ ekamantaÑ apakkamma evaÑ samacintesuÑ “ime kho
brÈhmaÓÈ nÈma dhanaluddhÈ, yaÑn|na mayaÑ MahÈgovindaÑ brÈhmaÓaÑ
dhanena sikkheyyÈmÈ”ti. Te MahÈgovindaÑ brÈhmaÓaÑ upasa~kamitvÈ
evamÈhaÑsu “saÑvijjati kho bho imesu sattasu rajjesu pah|taÑ
sÈpateyyaÑ, tato bhoto yÈvatakena attho, tÈvatakaÑ ÈharÊyatan”ti. AlaÑ
bho mamapidaÑ pah|taÑ sÈpateyyaÑ bhavantÈnaÑyeva vÈhasÈ, tamahaÑ
sabbaÑ pahÈya agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajissÈmi. YathÈ kho pana me
sutaÑ brahmuno Èmagandhe bhÈsamÈnassa, te na sunimmadayÈ
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agÈraÑ ajjhÈvasatÈ, pabbajissÈmahaÑ bho agÈrasmÈ anagÈriyanti. Atha kho
bho te cha khattiyÈ ekamantaÑ apakkamma evaÑ samacintesuÑ “ime kho
brÈhmaÓÈ nÈma itthiluddhÈ, yaÑn|na mayaÑ MahÈgovindaÑ brÈhmaÓaÑ
itthÊhi sikkheyyÈmÈ”ti. Te MahÈgovindaÑ brÈhmaÓaÑ upasa~kamitvÈ
evamÈhaÑsu “saÑvijjanti kho bho imesu sattasu rajjesu pah|tÈ itthiyo, tato
bhoto yÈvatikÈhi attho, tÈvatikÈ ÈnÊyatan”ti. AlaÑ bho mamapimÈ1 cattÈrÊsÈ
bhariyÈ sÈdisiyo, tÈpÈhaÑ sabbÈ pahÈya agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajissÈmi.
YathÈ kho pana me sutaÑ brahmuno Èmagandhe bhÈsamÈnassa, te na
sunimmadayÈ agÈraÑ ajjhÈvasatÈ, pabbajissÈmahaÑ bho agÈrasmÈ
anagÈriyanti.
323. Sace bhavaÑ Govindo agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajissati,
mayampi agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajissÈma, atha yÈ te gati, sÈ no gati
bhavissatÊti.
Sace jahatha kÈmÈni, yattha satto puthujjano.
Œrambhavho daÄhÈ hotha, khantÊbalasamÈhitÈ.
Esa maggo ujumaggo, esa maggo anuttaro.
Saddhammo sabbhi rakkhito, brahmalok|papattiyÈti.
Tena hi bhavaÑ Govindo satta vassÈni Ègametu, sattannaÑ vassÈnaÑ
accayena mayampi agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajissÈma, atha yÈ te gati, sÈ
no gati bhavissatÊti.
AticiraÑ kho bho satta vassÈni, nÈhaÑ sakkomi bhavante satta vassÈni
ÈgametuÑ, ko nu kho pana bho jÈnÈti jÊvitÈnaÑ. GamanÊyo samparÈyo,
mantÈyaÑ2 boddhabbaÑ, kattabbaÑ kusalaÑ, caritabbaÑ brahmacariyaÑ,
natthi jÈtassa amaraÓaÑ. YathÈ kho pana me sutaÑ brahmuno Èmagandhe
bhÈsamÈnassa, te na sunimmadayÈ agÈraÑ ajjhÈvasatÈ, pabbajissÈmahaÑ
bho agÈrasmÈ anagÈriyanti. Tena hi bhavaÑ Govindo chabbassÈni Ègametu
-pa- paÒca vassÈni Ègametu. CattÈri vassÈni Ègametu. TÊÓi vassÈni Ègametu.
Dve vassÈni Ègametu. EkaÑ
______________________________________________________________
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vassaÑ Ègametu, ekassa vassassa accayena mayampi agÈrasmÈ anagÈriyaÑ
pabbajissÈma, atha yÈ te gati, sÈ no gati bhavissatÊti.
AticiraÑ kho bho ekaÑ vassaÑ, nÈhaÑ sakkomi bhavante ekaÑ
vassaÑ ÈgametuÑ, ko nu kho pana bho jÈnÈti jÊvitÈnaÑ. GamanÊyo
samparÈyo, mantÈyaÑ boddhabbaÑ, kattabbaÑ kusalaÑ, caritabbaÑ
brahmacariyaÑ, natthi jÈtassa amaraÓaÑ. YathÈ kho pana me sutaÑ
brahmuno Èmagandhe bhÈsamÈnassa, te na sunimmadayÈ agÈraÑ
ajjhÈvasatÈ, pabbajissÈmahaÑ bho agÈrasmÈ anagÈriyanti. Tena hi bhavaÑ
Govindo satta mÈsÈni Ègametu, sattannaÑ mÈsÈnaÑ accayena mayampi
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajissÈma, atha yÈ te gati, sÈ no gati bhavissatÊti.
AticiraÑ kho bho satta mÈsÈni, nÈhaÑ sakkomi bhavante satta mÈsÈni
ÈgametuÑ, ko nu kho pana bho jÈnÈti jÊvitÈnaÑ. GamanÊyo samparÈyo,
mantÈyaÑ boddhabbaÑ, kattabbaÑ kusalaÑ, caritabbaÑ brahmacariyaÑ,
natthi jÈtassa amaraÓaÑ. YathÈ kho pana me sutaÑ brahmuno Èmagandhe
bhÈsamÈnassa, te na sunimmadayÈ agÈraÑ ajjhÈvasatÈ, pabbajissÈmahaÑ
bho agÈrasmÈ anagÈriyanti. Tena hi bhavaÑ Govindo cha mÈsÈni Ègametu
-pa- paÒca mÈsÈni Ègametu. CattÈri mÈsÈni Ègametu. TÊÓi mÈsÈni Ègametu.
Dve mÈsÈni Ègametu. EkaÑ mÈsaÑ Ègametu. AddhamÈsaÑ Ègametu,
addhamÈsassa accayena mayampi agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajissÈma, atha
yÈ te gati, sÈ no gati bhavissatÊti.
AticiraÑ kho bho addhamÈso, nÈhaÑ sakkomi bhavante addhamÈsaÑ
ÈgametuÑ, ko nu kho pana bho jÈnÈti jÊvitÈnaÑ. GamanÊyo samparÈyo,
mantÈyaÑ boddhabbaÑ, kattabbaÑ kusalaÑ, caritabbaÑ brahmacariyaÑ,
natthi jÈtassa amaraÓaÑ. YathÈ kho pana me sutaÑ brahmuno Èmagandhe
bhÈsamÈnassa, te na sunimmadayÈ agÈraÑ ajjhÈvasatÈ, pabbajissÈmahaÑ
bho agÈrasmÈ anagÈriyanti. Tena hi bhavaÑ Govindo sattÈhaÑ Ègametu
yÈva mayaÑ sake puttabhÈtaro rajjena1 anusÈsissÈma,
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sattÈhassa accayena mayampi agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajissÈma, atha yÈ
te gati, sÈ no gati bhavissatÊti. Na ciraÑ kho bho sattÈhaÑ, ÈgamessÈmahaÑ
bhavante sattÈhanti.
BrÈhmaÓamahÈsÈlÈdÊnaÑÈmantanÈ
324. Atha kho bho MahÈgovindo brÈhmaÓo yena te satta ca
brÈhmaÓamahÈsÈlÈ satta ca nhÈtakasatÈni tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ te
satta ca brÈhmaÓamahÈsÈle satta ca nhÈtakasatÈni etadavoca “aÒÒaÑ dÈni
bhavanto ÈcariyaÑ pariyesantu, yo bhavantÈnaÑ mante vÈcessati.
IcchÈmahaÑ bho agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajituÑ. YathÈ kho pana me
sutaÑ brahmuno Èmagandhe bhÈsamÈnassa, te na sunimmadayÈ agÈraÑ
ajjhÈvasatÈ, pabbajissÈmahaÑ bho agÈrasmÈ anagÈriyan”ti. MÈ bhavaÑ
Govindo agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbaji. PabbajjÈ bho appesakkhÈ ca
appalÈbhÈ ca, brahmaÒÒaÑ mahesakkhaÒca mahÈlÈbhaÒcÈti. MÈ bhavanto
evaÑ avacuttha “pabbajjÈ appesakkhÈ ca appalÈbhÈ ca, brahmaÒÒaÑ
mahesakkhaÒca mahÈlÈbhaÒcÈ”ti. Ko nu kho bho aÒÒatra mayÈ
mahesakkhataro vÈ mahÈlÈbhataro vÈ. AhaÑ hi bho etarahi rÈjÈva raÒÒaÑ
brahmÈva brÈhmaÓÈnaÑ1 devatÈva gahapatikÈnaÑ. TamahaÑ sabbaÑ
pahÈya agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajissÈmi. YathÈ kho pana me sutaÑ
brahmuno Èmagandhe bhÈsamÈnassa, te na sunimmadayÈ agÈraÑ
ajjhÈvasatÈ. PabbajissÈmahaÑ bho agÈrasmÈ anagÈriyanti. Sace bhavaÑ
Govindo agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajissati, mayampi agÈrasmÈ anagÈriyaÑ
pabbajissÈma, atha yÈ te gati, sÈ no gati bhavissatÊti.
BhariyÈnaÑÈmantanÈ
325. Atha kho bho MahÈgovindo brÈhmaÓo yena cattÈrÊsÈ bhariyÈ
sÈdisiyo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ cattÈrÊsÈ bhariyÈ sÈdisiyo etadavoca
“yÈ bhotÊnaÑ icchati, sakÈni vÈ ÒÈtikulÈni gacchatu aÒÒaÑ vÈ bhattÈraÑ
pariyesatu. IcchÈmahaÑ bhotÊ
______________________________________________________________
1. BrahmÈnaÑ (SÊ, I, Ka)
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agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajituÑ. YathÈ kho pana me sutaÑ brahmuno
Èmagandhe bhÈsamÈnassa, te na sunimmadayÈ agÈraÑ ajjhÈvasatÈ.
PabbajissÈmahaÑ bhotÊ agÈrasmÈ anagÈriyan”ti. TvaÒÒeva no ÒÈti
ÒÈtikÈmÈnaÑ, tvaÑ pana bhattÈ bhattukÈmÈnaÑ. Sace bhavaÑ Govindo
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajissati, mayampi agÈrasmÈ anagÈriyaÑ
pabbajissÈma, atha yÈ te gati, sÈ no gati bhavissatÊti.
MahÈgovindapabbajjÈ
326. Atha kho bho MahÈgovindo brÈhmaÓo tassa sattÈhassa accayena
kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ
pabbaji. PabbajitaÑ pana MahÈgovindaÑ brÈhmaÓaÑ satta ca rÈjÈno
khattiyÈ muddhÈvasittÈ satta ca brÈhmaÓamahÈsÈlÈ satta ca nhÈtakasatÈni
cattÈrÊsÈ ca bhariyÈ sÈdisiyo anekÈni ca khattiyasahassÈni anekÈni ca
brÈhmaÓasahassÈni anekÈni ca gahapatisahassÈni anekehi ca itthÈgÈrehi
itthiyo kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ MahÈgovindaÑ
brÈhmaÓaÑ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitaÑ anupabbajiÑsu. TÈya sudaÑ
bho parisÈya parivuto MahÈgovindo brÈhmaÓo gÈmanigamarÈjadhÈnÊsu
cÈrikaÑ carati. YaÑ kho pana bho tena samayena MahÈgovindo brÈhmaÓo
gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ upasa~kamati. Tattha rÈjÈva hoti raÒÒaÑ brahmÈva
brÈhmaÓÈnaÑ devatÈva gahapatikÈnaÑ. Tena kho pana samayena manussÈ
khipanti vÈ upakkhalanti vÈ. Te evamÈhaÑsu “namatthu MahÈgovindassa
brÈhmaÓassa, namatthu satta purohitassÈ”ti.
327. MahÈgovindo bho brÈhmaÓo mettÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ
pharitvÈ vihÈsi. TathÈ dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti
uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ
mettÈsahagatena cetasÈ vipulena mahaggatena appamÈÓena averena
abyÈpajjena pharitvÈ vihÈsi. KaruÓÈsahagatena cetasÈ -pa-.
MuditÈsahagatena cetasÈ -pa-. UpekkhÈsahagatena cetasÈ -pa- abyÈpajjena
pharitvÈ vihÈsi. SÈvakÈnaÑ ca brahmalokasahabyatÈya maggaÑ desesi.
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328. Ye kho pana bho tena samayena MahÈgovindassa brÈhmaÓassa
sÈvakÈ sabbenasabbaÑ sÈsanaÑ ÈjÈniÑsu. Te kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ
sugatiÑ brahmalokaÑ upapajjiÑsu. Ye na sabbenasabbaÑ sÈsanaÑ
ÈjÈniÑsu. Te kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ appekacce
ParanimmitavasavattÊnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjiÑsu. Appekacce
NimmÈnaratÊnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjiÑsu. Appekacce TusitÈnaÑ
devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjiÑsu. Appekacce YÈmÈnaÑ devÈnaÑ
sahabyataÑ upapajjiÑsu. Appekacce TÈvatiÑsÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ
upapajjiÑsu. Appekacce cÈtumahÈrÈjikÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ
upapajjiÑsu. Ye sabbanihÊnaÑ kÈyaÑ parip|resuÑ, te gandhabbakÈyaÑ
parip|resuÑ. Iti kho bho1 sabbesaÑyeva tesaÑ kulaputtÈnaÑ amoghÈ
pabbajjÈ ahosi avaÒjhÈ saphalÈ sa-udrayÈti.
329. Sarati taÑ BhagavÈti. SarÈmahaÑ PaÒcasikha. AhaÑ tena
samayena MahÈgovindo brÈhmaÓo ahosiÑ. AhaÑ tesaÑ sÈvakÈnaÑ
brahmalokasahabyatÈya maggaÑ desesiÑ. TaÑ kho pana me PaÒcasikha
brahmacariyaÑ na nibbidÈya na virÈgÈya na nirodhÈya na upasamÈya na
abhiÒÒÈya na sambodhÈya na nibbÈnÈya saÑvattati yÈvadeva
brahmalok|papattiyÈ.
IdaÑ kho pana me PaÒcasikha brahmacariyaÑ ekantanibbidÈya
virÈgÈya nirodhÈya upasamÈya abhiÒÒÈya sambodhÈya nibbÈnÈya
saÑvattati. KatamaÒca taÑ PaÒcasikha brahmacariyaÑ ekantanibbidÈya
virÈgÈya nirodhÈya upasamÈya abhiÒÒÈya sambodhÈya nibbÈnÈya
saÑvattati. Ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi
sammÈsa~kappo sammÈvÈcÈ sammÈkammanto sammÈ-ÈjÊvo sammÈvÈyÈmo
sammÈsati sammÈsamÈdhi. IdaÑ kho taÑ PaÒcasikha brahmacariyaÑ
ekantanibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya upasamÈya abhiÒÒÈya sambodhÈya
nibbÈnÈya saÑvattati.
330. Ye kho pana me PaÒcasikha sÈvakÈ sabbenasabbaÑ sÈsanaÑ
ÈjÈnanti. Te ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ
diÔÔhevadhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharanti. Ye na
sabbenasabbaÑ sÈsanaÑ ÈjÈnanti. Te paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ
saÑyojanÈnaÑ
______________________________________________________________
1. Pana (SyÈ, Ka)
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parikkhayÈ opapÈtikÈ honti tattha parinibbÈyino anÈvattidhammÈ tasmÈ
lokÈ. Ye na sabbenasabbaÑ sÈsanaÑ ÈjÈnanti. Appekacce tiÓÓaÑ
saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ rÈgadosamohÈnaÑ tanuttÈ sakadÈgÈmino honti
sakideva imaÑ lokaÑ ÈgantvÈ dukkhassantaÑ karissanti1. Ye na
sabbenasabbaÑ sÈsanaÑ ÈjÈnanti. Appekacce tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ
parikkhayÈ sotÈpannÈ honti avinipÈtadhammÈ niyatÈ sambodhiparÈyaÓÈ. Iti
kho PaÒcasikha sabbesaÑyeva imesaÑ kulaputtÈnaÑ amoghÈ pabbajjÈ2
avaÒjhÈ saphalÈ sa-udrayÈti.
Idamavoca BhagavÈ. Attamano PaÒcasikho gandhabbaputto Bhagavato
bhÈsitaÑ abhinanditvÈ anumoditvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ
katvÈ tatthevantaradhÈyÊti.

MahÈgovindasuttaÑ niÔÔhitaÑ chaÔÔhaÑ.

______________________________________________________________
1. Karonti (SÊ, I)

2. PabbajjÈ ahosi (Ka)

7. MahÈsamayasutta
331. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Sakkesu viharati
KapilavatthusmiÑ MahÈvane mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ
paÒcamattehi bhikkhusatehi sabbeheva arahantehi, dasahi ca lokadhÈt|hi
devatÈ yebhuyyena sannipatitÈ honti BhagavantaÑ dassanÈya
bhikkhusaÑghaÒca. Atha kho catunnaÑ SuddhÈvÈsakÈyikÈnaÑ devatÈnaÑ1
etadahosi “ayaÑ kho BhagavÈ Sakkesu viharati KapilavatthusmiÑ
MahÈvane mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ paÒcamattehi bhikkhusatehi
sabbeheva arahantehi, dasahi ca lokadhÈt|hi devatÈ yebhuyyena sannipatitÈ
honti BhagavantaÑ dassanÈya bhikkhusaÑghaÒca. YaÑn|na mayampi yena
BhagavÈ tenupasa~kameyyÈma, upasa~kamitvÈ Bhagavato santike paccekaÑ
gÈthaÑ2 bhÈseyyÈmÈ”ti.
332. Atha kho tÈ devatÈ seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso samiÒjitaÑ vÈ
bÈhaÑ pasÈreyya pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya. Evameva suddhÈvÈsesu
devesu antarahitÈ Bhagavato purato pÈturahesuÑ. Atha kho tÈ devatÈ
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhaÑsu. EkamantaÑ ÔhitÈ kho ekÈ
devatÈ Bhagavato santike imaÑ gÈthaÑ abhÈsi.
“MahÈsamayo pavanasmiÑ, devakÈyÈ samÈgatÈ.
Œgatamha imaÑ dhammasamayaÑ, dakkhitÈye aparÈjitasaÑghan”ti.
Atha kho aparÈ devatÈ Bhagavato santike imaÑ gÈthaÑ abhÈsi.
“Tatra bhikkhavo samÈdahaÑsu, cittamattano ujukaÑ akaÑsu3.
SÈrathÊva nettÈni gahetvÈ, indriyÈni rakkhanti paÓÉitÈ”ti.
Atha kho aparÈ devatÈ Bhagavato santike imaÑ gÈthaÑ abhÈsi.
“ChetvÈ khÊlaÑ chetvÈ palighaÑ, indakhÊlaÑ |hacca4 manejÈ.
Te caranti suddhÈ vimalÈ, cakkhumatÈ sudantÈ susunÈgÈ”ti.
______________________________________________________________
1. DevÈnaÑ (SÊ, SyÈ, I)
3. Ujuka makaÑsu (SÊ, SyÈ, I)

2. PaccekagÈthaÑ (SÊ, SyÈ, I), paccekagÈthÈ (Ka-SÊ)
4. Uhacca (Ka)
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Atha kho aparÈ devatÈ Bhagavato santike imaÑ gÈthaÑ abhÈsi.
“Yekeci BuddhaÑ saraÓaÑ gatÈse, na te gamissanti apÈyabh|miÑ.
PahÈya mÈnusaÑ dehaÑ, devakÈyaÑ parip|ressantÊ”ti.
DevatÈsannipÈta

333. Atha kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “yebhuyyena bhikkhave
dasasu lokadhÈt|su devatÈ sannipatitÈ (honti)1 TathÈgataÑ dassanÈya
bhikkhusaÑghaÒca. Yepi te bhikkhave ahesuÑ atÊtamaddhÈnaÑ Arahanto
SammÈsambuddhÈ. Tesampi BhagavantÈnaÑ etaÑparamÈyeva2 devatÈ
sannipatitÈ ahesuÑ seyyathÈpi mayhaÑ etarahi. Yepi te bhikkhave
bhavissanti anÈgatamaddhÈnaÑ Arahanto SammÈsambuddhÈ, tesampi
BhagavantÈnaÑ etaÑparamÈyeva devatÈ sannipatitÈ bhavissanti seyyathÈpi
mayhaÑ etarahi. ŒcikkhissÈmi bhikkhave devakÈyÈnaÑ nÈmÈni,
kittayissÈmi bhikkhave devakÈyÈnaÑ nÈmÈni, desessÈmi bhikkhave
devakÈyÈnaÑ nÈmÈni, taÑ suÓÈtha sÈdhukaÑ manasikarotha bhÈsissÈmÊ”ti.
“EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ.
334. BhagavÈ etadavoca–
SilokamanukassÈmi, yattha bhummÈ tadassitÈ.
Ye sitÈ girigabbharaÑ, pahitattÈ samÈhitÈ.
Puth|sÊhÈva sallÊnÈ, lomahaÑsÈbhisambhuno.
OdÈtamanasÈ suddhÈ, vippasannamanÈvilÈ3.
Bhiyyo paÒcasate ÒatvÈ, vane KÈpilavatthave.
Tato ÈmantayÊ SatthÈ, sÈvake sÈsane rate.
DevakÈyÈ abhikkantÈ, te vijÈnÈtha bhikkhavo.
Te ca ÈtappamakaruÑ, sutvÈ Buddhassa sÈsanaÑ.
TesaÑ pÈturahu ÒÈÓaÑ, amanussÈnadassanaÑ.
Appeke satamaddakkhuÑ, sahassaÑ atha sattariÑ.
______________________________________________________________
1. ( ) SÊ-I-potthakesu natthi.
3. VippasannÈmanÈvilÈ (I, Ka)

2. EtaparamÈyeva (SÊ, SyÈ, I)
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SataÑ eke sahassÈnaÑ, amanussÈnamaddasuÑ.
AppekenantamaddakkhuÑ, disÈ sabbÈ phuÔÈ ahuÑ.
TaÒca sabbaÑ abhiÒÒÈya, vavatthitvÈna1 cakkhumÈ.
Tato ÈmantayÊ SatthÈ, sÈvake sÈsane rate.
DevakÈyÈ abhikkantÈ, te vijÈnÈtha bhikkhavo.
Ye vohaÑ kittayissÈmi, girÈhi anupubbaso.
335. SattasahassÈ te yakkhÈ, bhummÈ KÈpilavatthavÈ.
Iddhimanto jutimanto, vaÓÓavanto yasassino.
ModamÈnÈ abhikkÈmuÑ, bhikkh|naÑ samitiÑ vanaÑ.
ChasahassÈ HemavatÈ, yakkhÈ nÈnattavaÓÓino.
Iddhimanto jutimanto2, vaÓÓavanto yasassino.
ModamÈnÈ abhikkÈmuÑ, bhikkh|naÑ samitiÑ vanaÑ.
SÈtÈgirÈ tisahassÈ, yakkhÈ nÈnattavaÓÓino.
Iddhimanto jutimanto, vaÓÓavanto yasassino.
ModamÈnÈ abhikkÈmuÑ, bhikkh|naÑ samitiÑ vanaÑ.
Iccete soÄasasahassÈ, yakkhÈ nÈnattavaÓÓino.
Iddhimanto jutimanto, vaÓÓavanto yasassino.
ModamÈnÈ abhikkÈmuÑ, bhikkh|naÑ samitiÑ vanaÑ.
VessÈmittÈ paÒcasatÈ, yakkhÈ nÈnattavaÓÓino.
Iddhimanto jutimanto, vaÓÓavanto yasassino.
ModamÈnÈ abhikkÈmuÑ, bhikkh|naÑ samitiÑ vanaÑ.
KumbhÊro RÈjagahiko, Vepullassa nivesanaÑ.
Bhiyyo naÑ satasahassaÑ, yakkhÈnaÑ payirupÈsati.
KumbhÊro RÈjagahiko, sopÈgÈ samitiÑ vanaÑ.
336. PurimaÒca disaÑ rÈjÈ, DhataraÔÔho pasÈsati.
GandhabbÈnaÑ adhipati, mahÈrÈjÈ yasassiso.
______________________________________________________________
1. VavakkhitvÈna (SÊ, SyÈ, I), avekkhitvÈna (®ÊkÈ)

2. JutÊmanto (SÊ, I)
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PuttÈpi tassa bahavo, indanÈmÈ mahabbalÈ.
Iddhimanto jutimanto, vaÓÓavanto yasassino.
ModamÈnÈ abhikkÈmuÑ, bhikkh|naÑ samitiÑ vanaÑ.
DakkhiÓaÒca disaÑ rÈjÈ, Vir|Äho taÑ pasÈsati1.
KumbhaÓÉÈnaÑ adhipati, mahÈrÈjÈ yasassiso.
PuttÈpi tassa bahavo, indanÈmÈ mahabbalÈ.
Iddhimanto jutimanto, vaÓÓavanto yasassino.
ModamÈnÈ abhikkÈmuÑ, bhikkh|naÑ samitiÑ vanaÑ.
PacchimaÒca disaÑ rÈjÈ, vir|pakkho pasÈsati.
NÈgÈnaÒca adhipati, mahÈrÈjÈ yasassiso.
PuttÈpi tassa bahavo, indanÈmÈ mahabbalÈ.
Iddhimanto jutimanto, vaÓÓavanto yasassino.
ModamÈnÈ abhikkÈmuÑ, bhikkh|naÑ samitiÑ vanaÑ.
UttaraÒca disaÑ rÈjÈ, Kuvero taÑ pasÈsati.
YakkhÈnaÒca adhipati, mahÈrÈjÈ yasassiso.
PuttÈpi tassa bahavo, indanÈmÈ mahabbalÈ.
Iddhimanto jutimanto, vaÓÓavanto yasassino.
ModamÈnÈ abhikkÈmuÑ, bhikkh|naÑ samitiÑ vanaÑ.
PurimaÑ disaÑ DhataraÔÔho, dakkhiÓena Vir|Ähako.
Pacchimena Vir|pakkho, Kuvero uttaraÑ disaÑ.
CattÈro te mahÈrÈjÈ, samantÈ caturo disÈ.
DaddallamÈnÈ2 aÔÔhaÑsu, vane KÈpilavatthave.
337. TesaÑ mÈyÈvino dÈsÈ, ÈguÑ3 vaÒcanikÈ saÔhÈ.
MÈyÈ KuÔeÓÉu ViÔeÓÉu4, ViÔucca5 ViÔuÔo saha.

Candano KÈmaseÔÔho ca, KinnighaÓÉu6 NighaÓÉu ca.
PanÈdo OpamaÒÒo ca, devas|to ca MÈtali.
______________________________________________________________
1. TappasÈsati (SyÈ)
3. Œg| (SyÈ), Ègu (SÊ, I) evamuparipi.
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4. VeÔeÓÉu (SÊ, SyÈ, I)
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Cittaseno ca gandhabbo, NaÄorÈjÈ Janesabho1.
ŒgÈ PaÒcasikho ceva, Timbar| S|riyavacchasÈ2.
Ete caÒÒe ca rÈjÈno, GandhabbÈ saha rÈjubhi.
ModamÈnÈ abhikkÈmuÑ, bhikkh|naÑ samitiÑ vanaÑ.
338. AthÈguÑ NÈgasÈ NÈgÈ, VesÈlÈ sahatacchakÈ.
KampalassatarÈ ÈguÑ, PÈyÈgÈ saha ÒÈtibhi.
YÈmunÈ DhataraÔÔhÈ ca, Èg| nÈgÈ yasassino.
ErÈvaÓo mahÈnÈgo, sopÈgÈ samitiÑ vanaÑ.
Ye nÈgarÈje sahasÈ haranti, dibbÈ dijÈ pakkhi visuddhacakkh|.
VehÈyasÈ3 te vanamajjhapattÈ, CitrÈ supaÓÓÈ iti tesa nÈmaÑ.
AbhayaÑ tadÈ nÈgarÈjÈnamÈsi,
SupaÓÓato khemamakÈsi Buddho.
SaÓhÈhi vÈcÈhi upavhayantÈ,
NÈgÈ supaÓÓÈ saraÓamakaÑsu BuddhaÑ.
339. JitÈ vajirahatthena, samuddaÑ asurÈsitÈ.
BhÈtaro VÈsavassete, iddhimanto yasassino.
KÈlakaÒcÈ mahÈbhismÈ4, asurÈ dÈnaveghasÈ.
Vepacitti Sucitti ca, PahÈrÈdo namucÊ saha.
SataÒca baliputtÈnaÑ, sabbe VerocanÈmakÈ.
SannayhitvÈ balisenaÑ5, RÈhubhaddamupÈgamuÑ.
Samayo dÈni bhaddante, bhikkh|naÑ samitiÑ vanaÑ.
340. Œpo ca devÈ pathavÊ, tejo vÈyo tadÈgamuÑ.
VaruÓÈ VÈraÓÈ6 devÈ, Somo ca yasasÈ saha.
MettÈ karuÓÈ kÈyikÈ, ÈguÑ devÈ yasassino.
Dasete dasadhÈ kÈyÈ, sabbe nÈnattavaÓÓino.
______________________________________________________________
1. Janosabho (SyÈ)
4. KÈlakaÒjÈ mahÈbhiÑsÈ (SÊ, I)

2. SuriyavaccasÈ (SÊ, I)
5. BalÊsenaÑ (SyÈ)

3. VehÈsayÈ (SÊ, I)
6. VÈruÓÈ (SyÈ)
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Iddhimanto jutimanto, vaÓÓavanto yasassino.
ModamÈnÈ abhikkÈmuÑ, bhikkh|naÑ samitiÑ vanaÑ.
VeÓÉudevÈ Sahali ca1, AsamÈ ca duve YamÈ.
Candass|panisÈ devÈ, candamÈguÑ purakkhatvÈ.
S|riyass|panisÈ2 devÈ, s|riyamÈguÑ purakkhatvÈ.
NakkhattÈni purakkhatvÈ, ÈguÑ mandavalÈhakÈ.
Vas|naÑ VÈsavo seÔÔho, sakkopÈgÈ Purindado.
Dasete dasadhÈ kÈyÈ, sabbe nÈnattavaÓÓino.
Iddhimanto jutimanto, vaÓÓavanto yasassino.
ModamÈnÈ abhikkÈmuÑ, bhikkh|naÑ samitiÑ vanaÑ.
AthÈguÑ Sahabh| devÈ, jalamaggi sikhÈriva.
AriÔÔhakÈ ca RojÈ ca, umÈpupphanibhÈsino.
VaruÓÈ SahadhammÈ ca, AccutÈ ca AnejakÈ.
S|leyyarucirÈ ÈguÑ, ÈguÑ VÈsavanesino.
Dasete dasadhÈ kÈyÈ, sabbe nÈnattavaÓÓino.
Iddhimanto jutimanto, vaÓÓavanto yasassino.
ModamÈnÈ abhikkÈmuÑ, bhikkh|naÑ samitiÑ vanaÑ.
SamÈnÈ mahÈsamanÈ, mÈnusÈ mÈnusuttamÈ.
KhiÉÉÈpadosikÈ ÈguÑ, ÈguÑ manopadosikÈ.
AthÈguÑ harayo devÈ, ye ca lohitavÈsino.
PÈragÈ mahÈpÈragÈ, ÈguÑ devÈ yasassino.
Dasete dasadhÈ kÈyÈ, sabbe nÈnattavaÓÓino.
Iddhimanto jutimanto, vaÓÓavanto yasassino.
ModamÈnÈ abhikkÈmuÑ, bhikkh|naÑ samitiÑ vanaÑ.

SukkÈ KarambhÈ3 AruÓÈ, ÈguÑ VeghanasÈ saha.
OdÈtagayhÈ pÈmokkhÈ, ÈguÑ devÈ vicakkhaÓÈ.
______________________________________________________________
1. VeÓh|ca devÈ sahalÊca (SÊ, I)
3. KarumhÈ (SÊ, SyÈ, I)

2. Suriyass|panisÈ (SÊ, SyÈ, I)

7. MahÈsamayasutta

209

SadÈmattÈ HÈragajÈ, missakÈ ca yasassino.
ThanayaÑ Èga Pajjunno, yo disÈ abhivassati.
Dasete dasadhÈ kÈyÈ, sabbe nÈnattavaÓÓino.
Iddhimanto jutimanto, vaÓÓavanto yasassino.
ModamÈnÈ abhikkÈmuÑ, bhikkh|naÑ samitiÑ vanaÑ.
KhemiyÈ TusitÈ YÈmÈ, KaÔÔhakÈ ca yasassino.
LambÊtakÈ LÈmaseÔÔhÈ, jotinÈmÈ ca ÈsavÈ.
NimmÈnaratino ÈguÑ, athÈguÑ paranimmitÈ.
Dasete dasadhÈ kÈyÈ, sabbe nÈnattavaÓÓino.
Iddhimanto jutimanto, vaÓÓavanto yasassino.
ModamÈnÈ abhikkÈmuÑ, bhikkh|naÑ samitiÑ vanaÑ.
SaÔÔhete devanikÈyÈ, sabbe nÈnattavaÓÓino.
NÈmanvayena ÈgacchuÑ1, ye caÒÒe sadisÈ saha.
PavuÔÔhajÈtimakhilaÑ2, oghatiÓÓamanÈsavaÑ.
DakkhemoghataraÑ nÈgaÑ, candaÑva asitÈtigaÑ.
341. SubrahmÈ Paramatto ca3, puttÈ iddhimato saha.
Sana~kumÈro Tisso ca, sopÈga samitiÑ vanaÑ.
SahassaÑ brahmalokÈnaÑ, mahÈbrahmÈbhitiÔÔhati.
Upapanno jutimanto, bhismÈkÈyo yasassiso.
Dasettha issarÈ ÈguÑ, paccekavasavattino.
TesaÒca majjhato Èga, HÈrito parivÈrito.
342. Te ca sabbe abhikkante, sa-inde4 deve sabrahmake.
MÈrasenÈ abhikkÈmi, passa kaÓhassa mandiyaÑ.
Etha gaÓhatha bandhatha, rÈgena baddhamatthu vo.
SamantÈ parivÈretha, mÈ vo muÒcittha koci naÑ.
______________________________________________________________
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Iti tattha mahÈseno, kaÓho senaÑ apesayi.
PÈÓinÈ talamÈhacca, saraÑ katvÈna bheravaÑ.
YathÈ pÈvussako megho, thanayanto savijjuko.
TadÈ so paccudÈvatti, sa~kuddho asayaÑvase1.
343. AÒca sabbaÑ abhiÒÒÈya, vavatthitvÈna cakkhumÈ.
Tato ÈmantayÊ SatthÈ, sÈvake sÈsane rate.
MÈrasenÈ abhikkantÈ, te vijÈnÈtha bhikkhavo.
Te ca ÈtappamakaruÑ, sutvÈ Buddhassa sÈsanaÑ.
VÊtarÈgehi pakkÈmuÑ, nesaÑ lomÈpi iÒjayuÑ.
Sabbe vijitasa~gÈmÈ, bhayÈtÊtÈ yasassino.
Modanti saha bh|tehi, sÈvakÈ te janesutÈti.

MahÈsamayasuttaÑ niÔÔhitaÑ sattamaÑ.

______________________________________________________________
1. AsayaÑvasÊ (SÊ, I)

8. SakkapaÒhasutta
344. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Magadhesu viharati
pÈcÊnato RÈjagahassa AmbasaÓÉÈ nÈma brÈhmaÓagÈmo, tassuttarato
Vediyake pabbate IndasÈlaguhÈyaÑ. Tena kho pana samayena Sakkassa
DevÈnamindassa ussukkaÑ udapÈdi BhagavantaÑ dassanÈya. Atha kho
Sakkassa DevÈnamindassa etadahosi “kahaÑ nu kho BhagavÈ etarahi
viharati ArahaÑ SammÈsambuddho”ti. AddasÈ kho Sakko DevÈnamindo
BhagavantaÑ Magadhesu viharantaÑ pÈcÊnato RÈjagahassa AmbasaÓÉÈ
nÈma brÈhmaÓagÈmo, tassuttarato Vediyake pabbate IndasÈlaguhÈyaÑ,
disvÈna deve TÈvatiÑse Èmantesi “ayaÑ mÈrisÈ BhagavÈ Magadhesu
viharati pÈcÊnato RÈjagahassa AmbasaÓÉÈ nÈma brÈhmaÓagÈmo, tassuttarato
Vediyake pabbate IndasÈlaguhÈyaÑ. Yadi pana mÈrisÈ mayaÑ taÑ
BhagavantaÑ dassanÈya upasa~kameyyÈma ArahantaÑ
SammÈsambuddhan”ti. “EvaÑ bhaddantavÈ”ti kho devÈ TÈvatiÑsÈ Sakkassa
DevÈnamindassa paccassosuÑ.
345. Atha kho Sakko DevÈnamindo PaÒcasikhaÑ
gandhabbadevaputtaÑ1 Èmantesi “ayaÑ tÈta PaÒcasikha BhagavÈ
Magadhesu viharati pÈcÊnato RÈjagahassa AmbasaÓÉÈ nÈma brÈhmaÓagÈmo,
tassuttarato Vediyake pabbate IndasÈlaguhÈyaÑ. Yadi pana tÈta PaÒcasikha
mayaÑ taÑ BhagavantaÑ dassanÈya upasa~kameyyÈma ArahantaÑ
SammÈsambuddhan”ti. “EvaÑ bhaddantavÈ”ti kho PaÒcasikho
gandhabbadevaputto Sakkassa DevÈnamindassa paÔissutvÈ
BeluvapaÓÉuvÊÓaÑ ÈdÈya Sakkassa DevÈnamindassa anucariyaÑ upÈgami.
346. Atha kho Sakko DevÈnamindo devehi TÈvatiÑsehi parivuto
PaÒcasikhena gandhabbadevaputtena purakkhato seyyathÈpi nÈma balavÈ
puriso samiÒjitaÑ vÈ bÈhaÑ pasÈreyya pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya,
evameva devesu TÈvatiÑsesu antarahito Magadhesu pÈcÊnato RÈjagahassa
AmbasaÓÉÈ nÈma brÈhmaÓagÈmo, tassuttarato Vediyake pabbate
paccuÔÔhÈsi. Tena kho pana samayena Vediyako
______________________________________________________________
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212

MahÈvaggapÈÄi

pabbato atiriva obhÈsajÈto hoti AmbasaÓÉÈ ca brÈhmaÓagÈmo yathÈ taÑ
devÈnaÑ devÈnubhÈvena. ApissudaÑ parito gÈmesu manussÈ evamÈhaÑsu
“Èdittassu nÈmajja Vediyako pabbato. JhÈyatisu1 nÈmajja Vediyako pabbato.
Jalatisu2 nÈmajja Vediyako pabbato. KiÑsunÈmajja Vediyako pabbato
atiriva obhÈsajÈto AmbasaÓÉÈ ca brÈhmaÓagÈmo”ti. SaÑviggÈ
lomahaÔÔhajÈtÈ ahesuÑ.
347. Atha kho Sakko DevÈnamindo PaÒcasikhaÑ gandhabbadevaputtaÑ
Èmantesi “durupasa~kamÈ kho tÈta PaÒcasikha TathÈgatÈ mÈdisena, jhÈyÊ
jhÈnaratÈ, tadantaraÑ3 paÔisallÊnÈ. Yadi pana tvaÑ tÈta PaÒcasikha
BhagavantaÑ paÔhamaÑ pasÈdeyyÈsi, tayÈ tÈta paÔhamaÑ pasÈditaÑ pacchÈ
mayaÑ taÑ BhagavantaÑ dassanÈya upasa~kameyyÈma ArahantaÑ
SammÈsambuddhan”ti. “EvaÑ bhaddantavÈ”ti kho PaÒcasikho
gandhabbadevaputto Sakkassa DevÈnamindassa paÔissutvÈ
BeluvapaÓÉuvÊÓaÑ ÈdÈya yena IndasÈlaguhÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ
“ettÈvatÈ me BhagavÈ neva atid|re bhavissati nÈccÈsanne, saddaÒca me
sossatÊ”ti ekamantaÑ aÔÔhÈsi.
PaÒcasikhagÊtagÈthÈ
348. EkamantaÑ Ôhito kho PaÒcasikho gandhabbadevaputto
BeluvapaÓÉuvÊÓaÑ4 assÈvesi, imÈ ca gÈthÈ abhÈsi Buddh|pasaÒhitÈ
dhamm|pasaÒhitÈ saÑgh|pasaÒhitÈ arahant|pasaÒhitÈ kÈm|pasaÒhitÈ.
“Vande te pitaraÑ Bhadde, TimbaruÑ S|riyavacchase.
Yena jÈtÈsi kalyÈÓÊ, ÈnandajananÊ mama.
VÈtova sedataÑ kanto, pÈnÊyaÑva pipÈsato.
A~gÊrasi piyÈmesi, dhammo arahatÈmiva.
Œturasseva bhesajjaÑ, bhojanaÑva jighacchato.
ParinibbÈpaya maÑ Bhadde, jalantamiva vÈrinÈ.
______________________________________________________________
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SÊtodakaÑ pokkharaÓiÑ, yuttaÑ kiÒjakkhareÓunÈ.
NÈgo ghammÈbhitattova, ogÈhe te than|daraÑ.
Acca~kusova nÈgova, jitaÑ me tuttatomaraÑ.
KÈraÓaÑ nappajÈnÈmi, sammatto lakkhaÓ|ruyÈ.
Tayi gedhitacittosmi, cittaÑ vipariÓÈmitaÑ.
PaÔigantuÑ na sakkomi, va~kaghastova ambujo.
VÈm|ru saja maÑ Bhadde, saja maÑ mandalocane.
Palissaja maÑ kalyÈÓi, etaÑ me abhipatthitaÑ.
Appako vata me santo, kÈmo vellitakesiyÈ.
AnekabhÈvo samuppÈdi, arahanteva dakkhiÓÈ.
YaÑ me atthi kataÑ puÒÒaÑ, arahantesu tÈdisu.
TaÑ me sabba~gakalyÈÓi, tayÈ saddhiÑ vipaccataÑ.
YaÑ me atthi kataÑ puÒÒaÑ, asmiÑ pathavimaÓÉale.
TaÑ me sabba~gakalyÈÓi, tayÈ saddhiÑ vipaccataÑ.
Sakyaputtova jhÈnena, ekodi nipako sato.
AmataÑ muni jigÊsÈno1, tamahaÑ S|riyavacchase.
YathÈpi muni nandeyya, patvÈ sambodhimuttamaÑ.
EvaÑ nandeyyaÑ kalyÈÓi, missÊbhÈvaÑ gato tayÈ.
Sakko ce me varaÑ dajjÈ, TÈvatiÑsÈnamissaro.
TÈhaÑ Bhadde vareyyÈhe, evaÑ kÈmo daÄho mama.
SÈlaÑva na ciraÑ phullaÑ, pitaraÑ te sumedhase.
VandamÈno namassÈmi, yassÈsetÈdisÊ pajÈ”ti.
349. EvaÑ vutte BhagavÈ PaÒcasikhaÑ gandhabbadevaputtaÑ
etadavoca “saÑsandati kho te PaÒcasikha tantissaro gÊtassarena, gÊtassaro ca
tantissarena, na ca pana2 te PaÒcasikha tantissaro gÊtassaraÑ ativattati,
gÊtassaro ca tantissaraÑ. KadÈ saÑy|ÄhÈ pana te PaÒcasikha imÈ gÈthÈ
Buddh|pasaÒhitÈ
______________________________________________________________
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dhamm|pasaÒhitÈ saÑgh|pasaÒhitÈ arahant|pasaÒhitÈ kÈm|pasaÒhitÈ”ti.
EkamidaÑ bhante samayaÑ BhagavÈ UruvelÈyaÑ viharati najjÈ
NeraÒjarÈya tÊre AjapÈlanigrodhe paÔhamÈbhisambuddho. Tena kho
panÈhaÑ bhante samayena BhaddÈ nÈma S|riyavacchasÈ Timbaruno
gandhabbaraÒÒo dhÊtÈ, tamabhika~khÈmi. SÈ kho pana bhante bhaginÊ
parakÈminÊ hoti, SikhaÓÉÊ nÈma MÈtalissa sa~gÈhakassa putto,
tamabhika~khati. Yato kho ahaÑ bhante taÑ bhaginiÑ nÈlatthaÑ kenaci
pariyÈyena. AthÈhaÑ BeluvapaÓÉuvÊÓaÑ ÈdÈya yena Timbaruno
gandhabbaraÒÒo nivesanaÑ tenupasa~kamiÑ, upasa~kamitvÈ
BeluvapaÓÉuvÊÓaÑ assÈvesiÑ, imÈ ca gÈthÈ abhÈsiÑ Buddh|pasaÒhitÈ
dhamm|pasaÒhitÈ saÑgh|pasaÒhitÈ arahant|pasaÒhitÈ kÈm|pasaÒhitÈ.
“Vande te pitaraÑ Bhadde, TimbaruÑ S|riyavacchase.
Yena jÈtÈsi kalyÈÓÊ, ÈnandajananÊ mama -pa-.
SÈlaÑva na ciraÑ phullaÑ, pitaraÑ te sumedhase.
VandamÈno namassÈmi, yassÈsetÈdisÊ pajÈ”ti.
EvaÑ vutte bhante BhaddÈ S|riyavacchasÈ maÑ etadavoca “na kho me
mÈrisa so BhagavÈ sammukhÈ diÔÔho. Api ca sutoyeva me so BhagavÈ
devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ SudhammÈyaÑ sabhÈyaÑ upanaccantiyÈ. Yato kho
tvaÑ mÈrisa taÑ BhagavantaÑ kittesi, hotu no ajja samÈgamo”ti. Soyeva no
bhante tassÈ bhaginiyÈ saddhiÑ samÈgamo ahosi. Na ca dÈni tato pacchÈti.
Sakk|pasa~kama
350. Atha kho Sakkassa DevÈnamindassa etadahosi “paÔisammodati
PaÒcasikho gandhabbadevaputto BhagavatÈ, BhagavÈ ca PaÒcasikhenÈ”ti.
Atha kho Sakko DevÈnamindo PaÒcasikhaÑ gandhabbadevaputtaÑ Èmantesi
“abhivÈdehi me tvaÑ tÈta PaÒcasikha BhagavantaÑ ‘sakko bhante
DevÈnamindo sÈmacco saparijano Bhagavato pÈde sirasÈ vandatÊ’ti”. “EvaÑ
bhaddantavÈ”ti kho PaÒcasikho gandhabbadevaputto Sakkassa
DevÈnamindassa paÔissutvÈ BhagavantaÑ abhivÈdeti “sakko bhante
devÈnmindo sÈmacco saparijano
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Bhagavato pÈde sirasÈ vandatÊ”ti. EvaÑ sukhÊ hotu PaÒcasikha Sakko
DevÈnamindo sÈmacco saparijano, sukhakÈmÈ hi devÈ manussÈ asurÈ nÈgÈ
gandhabbÈ ye caÒÒe santi puthukÈyÈti.
351. EvaÒca pana TathÈgatÈ evar|pe mahesakkhe yakkhe abhivadanti.
Abhivadito Sakko DevÈnamindo Bhagavato IndasÈlaguhaÑ pavisitvÈ
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi. DevÈpi TÈvatiÑsÈ
IndasÈlaguhaÑ pavisitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhaÑsu.
PaÒcasikhopi gandhabbadevaputto IndasÈlaguhaÑ pavisitvÈ BhagavantaÑ
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi.
Tena kho pana samayena IndasÈlaguhÈ visamÈ santÊ samÈ samapÈdi,
sambÈdhÈ santÊ urundÈ1 samapÈdi, andhakÈro guhÈyaÑ antaradhÈyi, Èloko
udapÈdi. YathÈ taÑ devÈnaÑ devÈnubhÈvena.
352. Atha kho BhagavÈ SakkaÑ DevÈnamindaÑ etadavoca
“acchariyamidaÑ Èyasmato Kosiyassa, abbhutamidaÑ Èyasmato Kosiyassa
tÈva bahukiccassa bahukaraÓÊyassa yadidaÑ idhÈgamanan”ti. CirapaÔikÈhaÑ
bhante BhagavantaÑ dassanÈya upasa~kamitukÈmo, api ca devÈnaÑ
TÈvatiÑsÈnaÑ kehici kehici2 kiccakaraÓÊyehi byÈvaÔo, evÈhaÑ nÈsakkhiÑ
BhagavantaÑ dassanÈya upasa~kamituÑ. EkamidaÑ bhante samayaÑ
BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati SalaÄÈgÈrake. Atha khvÈhaÑ bhante SÈvatthiÑ
agamÈsiÑ BhagavantaÑ dassanÈya. Tena kho pana bhante samayena
BhagavÈ aÒÒatarena samÈdhinÈ nisinno hoti. Bh|jati ca3 nÈma VessavaÓassa
mahÈrÈjassa paricÈrikÈ BhagavantaÑ paccupaÔÔhitÈ hoti, paÒjalikÈ
namassamÈnÈ tiÔÔhati. Atha khvÈhaÑ bhante bh|jatiÑ etadavocaÑ
“abhivÈdehi me tvaÑ bhagini BhagavantaÑ ‘sakko bhante DevÈnamindo
sÈmacco saparijano Bhagavato pÈde sirasÈ vandatÊ’ti”. EvaÑ vutte bhante sÈ
bh|jati maÑ etadavoca “akÈlo kho mÈrisa BhagavantaÑ dassanÈya,
paÔisallÊno BhagavÈ”ti. Tena hi bhagini yadÈ BhagavÈ tamhÈ samÈdhimhÈ
vuÔÔhito hoti. Atha mama vacanena BhagavantaÑ abhivÈdehi “sakko bhante
______________________________________________________________
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DevÈnamindo sÈmacco saparijano Bhagavato pÈde sirasÈ vandatÊ”ti. Kacci
me sÈ bhante bhaginÊ BhagavantaÑ abhivÈdesi. Sarati BhagavÈ tassÈ
bhaginiyÈ vacananti. AbhivÈdesi maÑ sÈ DevÈnaminda bhaginÊ, sarÈmahaÑ
tassÈ bhaginiyÈ vacanaÑ. ApicÈhaÑ Èyasmato nemisaddena1 tamhÈ
samÈdhimhÈ vuÔÔhitoti. Ye te bhante devÈ amhehi paÔhamataraÑ
TÈvatiÑsakÈyaÑ upapannÈ, tesaÑ me sammukhÈ sutaÑ sammukhÈ
paÔiggahitaÑ “yadÈ TathÈgatÈ loke uppajjanti Arahanto SammÈsambuddhÈ,
dibbÈ kÈyÈ parip|renti, hÈyanti asurakÈyÈ”ti. TaÑ me idaÑ bhante
sakkhidiÔÔhaÑ, yato TathÈgato loke uppanno ArahaÑ SammÈsambuddho,
dibbÈ kÈyÈ parip|renti, hÈyanti asurakÈyÈti.
Gopakavatthu
353. Idheva bhante KapilavatthusmiÑ GopikÈ nÈma SakyadhÊtÈ ahosi
Buddhe pasannÈ dhamme pasannÈ saÑghe pasannÈ sÊlesu parip|rakÈrinÊ, sÈ
itthittaÑ2 virÈjetvÈ purisattaÑ3 bhÈvetvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ
sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapannÈ, devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ sahabyataÑ
amhÈkaÑ puttattaÑ ajjhupagatÈ. Tatrapi naÑ evaÑ jÈnanti “Gopako
devaputto Gopako devaputto”ti. AÒÒepi bhante tayo bhikkh| Bhagavati
brahmacariyaÑ caritvÈ hÊnaÑ gandhabbakÈyaÑ upapannÈ. Te paÒcahi
kÈmaguÓehi samappitÈ sama~gÊbh|tÈ paricÈrayamÈnÈ amhÈkaÑ upaÔÔhÈnaÑ
Ègacchanti amhÈkaÑ pÈricariyaÑ. Te amhÈkaÑ upaÔÔhÈnaÑ Ègate amhÈkaÑ
pÈricariyaÑ Gopako devaputto paÔicodesi “kutomukhÈ nÈma tumhe mÈrisÈ
tassa Bhagavato dhammaÑ assuttha4. AhaÑ hi nÈma itthikÈ samÈnÈ Buddhe
pasannÈ dhamme pasannÈ saÑghe pasannÈ sÊlesu parip|rakÈrinÊ itthittaÑ
virÈjetvÈ purisattaÑ bhÈvetvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ
lokaÑ upapannÈ, devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ sahabyataÑ Sakkassa
DevÈnamindassa puttattaÑ ajjhupagatÈ. IdhÈpi maÑ evaÑ jÈnanti ‘gopako
devaputto Gopako devaputto’ti. Tumhe pana mÈrisÈ Bhagavati
brahmacariyaÑ caritvÈ hÊnaÑ gandhabbakÈyaÑ upapannÈ. DuddiÔÔhar|paÑ
vata bho addasÈma, ye mayaÑ
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addasÈma sahadhammike hÊnaÑ gandhabbakÈyaÑ upapanne”ti. TesaÑ
bhante Gopakena devaputtena paÔicoditÈnaÑ dve devÈ diÔÔhevadhamme
satiÑ paÔilabhiÑsu kÈyaÑ BrahmapurohitaÑ, eko pana devo kÈme
ajjhÈvasi.
354. UpÈsikÈ cakkhumato ahosiÑ,
NÈmampi mayhaÑ ahu “GopikÈ”ti.
Buddhe ca dhamme ca abhippasannÈ,
SaÑghaÒcupaÔÔhÈsiÑ pasannacittÈ.
Tasseva Buddhassa sudhammatÈya,
Sakkassa puttomhi mahÈnubhÈvo.
MahÈjutÊko tidiv|papanno,
JÈnanti maÑ idhÈpi “Gopako”ti.
AthaddasaÑ bhikkhavo diÔÔhapubbe,
GandhabbakÈy|pagate vasÊne.
Imehi te GotamasÈvakÈse,
Ye ca mayaÑ pubbe manussabh|tÈ.
Annena pÈnena upaÔÔhahimhÈ,
PÈd|pasa~gayha sake nivesane.
KutomukhÈ nÈma ime bhavanto,
Buddhassa dhammÈni paÔiggahesuÑ1.
PaccattaÑ veditabbo hi dhammo,
Sudesito cakkhumatÈnubuddho.
AhaÑ hi tumheva upÈsamÈno,
SutvÈna ariyÈna subhÈsitÈni.
Sakkassa puttomhi mahÈnubhÈvo,
MahÈjutÊko tidiv|papanno.
Tumhe pana seÔÔhamupÈsamÈnÈ,
AnuttaraÑ brahmacariyaÑ caritvÈ.
______________________________________________________________
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HÊnaÑ kÈyaÑ upapannÈ bhavanto,
AnÈnulomÈ bhavat|papatti.
DuddiÔÔhar|paÑ vata addasÈma,
Sahadhammike hÊnakÈy|papanne.
GandhabbakÈy|pagatÈ bhavanto,
DevÈnamÈgacchatha pÈricariyaÑ.
AgÈre vasato mayhaÑ,
ImaÑ passa visesataÑ.
ItthÊ hutvÈ svajja pumomhi devo,
Dibbehi kÈmehi sama~gibh|to.
Te coditÈ GotamasÈvakena,
SaÑvegamÈpÈdu samecca GopakaÑ.
Handa viyÈyÈma1 byÈyÈma2,
MÈ no mayaÑ parapessÈ ahumhÈ.
TesaÑ duve vÊriyamÈrabhiÑsu,
AnussaraÑ GotamasÈsanÈni.
Idheva cittÈni virÈjayitvÈ,
KÈmesu ÈdÊnavamaddasaÑsu.
Te kÈmasaÑyojanabandhanÈni,
PÈpimayogÈni duraccayÈni.
NÈgova sannÈni guÓÈni3 chetvÈ,
Deve TÈvatiÑse atikkamiÑsu.
Sa-indÈ devÈ sapajÈpatikÈ,
Sabbe sudhammÈya sabhÈyupaviÔÔhÈ.

TesaÑ nisinnÈnaÑ abhikkamiÑsu,
VÊrÈ virÈgÈ virajaÑ karontÈ.
Te disvÈ saÑvegamakÈsi VÈsavo,
DevÈbhibh| devagaÓassa majjhe.
______________________________________________________________
1. VigÈyÈma (SyÈ), vitÈyÈma (I)
3. SandÈnaguÓÈni (SÊ, I), santÈni guÓÈni (SyÈ)

2. ViyÈyamÈma (SÊ, I)

8. SakkapaÒhasutta

219

Imehi te hÊnakÈy|papannÈ,
Deve TÈvatiÑse abhikkamanti.
SaÑvegajÈtassa vaco nisamma,
So Gopako VÈsavamajjhabhÈsi.
Buddho janindatthi manussaloke,
KÈmÈbhibh| SakyamunÊti ÒÈyati.
Tasseva te puttÈ satiyÈ vihÊnÈ,
CoditÈ mayÈ te satimajjhalatthuÑ.
TiÓÓaÑ tesaÑ Èvasinettha1 eko,
GandhabbakÈy|pagato vasÊno.
Dve ca sambodhipathÈnusÈrino,
Devepi hÊÄenti samÈhitattÈ.
EtÈdisÊ dhammappakÈsanettha,
Na tattha kiÑka~khati koci sÈvako.
NitiÓÓa-oghaÑ vicikicchachinnaÑ,
BuddhaÑ namassÈma JinaÑ janindaÑ.
YaÑ te dhammaÑ idhaÒÒÈya,
VisesaÑ ajjhagaÑsu2 te.
KÈyaÑ brahmapurohitaÑ,
Duve tesaÑ visesag|.
Tassa dhammassa pattiyÈ,
ŒgatamhÈsi mÈrisa.
KatÈvakÈsÈ BhagavatÈ,
PaÒhaÑ pucchemu mÈrisÈti.
355. Atha kho Bhagavato etadahosi “dÊgharattaÑ visuddho kho ayaÑ
yakkho3, yaÑ kiÒci maÑ paÒhaÑ pucchissati, sabbaÑ taÑ
atthasaÒhitaÑyeva pucchissati, no anatthasaÒhitaÑ. YaÒcassÈhaÑ puÔÔho
byÈkarissÈmi, taÑ khippameva ÈjÈnissatÊ”ti.
______________________________________________________________
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356. Atha kho BhagavÈ SakkaÑ DevÈnamindaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi–
“Puccha VÈsava maÑ paÒhaÑ, yaÑ kiÒci manasicchasi.
Tassa tasseva paÒhassa, ahaÑ antaÑ karomi te”ti.
PaÔhamabhÈÓavÈro niÔÔhito.

357. KatÈvakÈso Sakko DevÈnamindo BhagavatÈ imaÑ BhagavantaÑ1
paÔhamaÑ paÒhaÑ apucchi–
“KiÑsaÑyojanÈ nu kho mÈrisa devÈ manussÈ asurÈ nÈgÈ gandhabbÈ ye
caÒÒe santi puthukÈyÈ, te ‘averÈ adaÓÉÈ asapattÈ abyÈpajjÈ viharemu
averino’ti iti ca nesaÑ hoti, atha ca pana saverÈ sadaÓÉÈ sasapattÈ
sabyÈpajjÈ viharanti saverino”ti. ItthaÑ Sakko DevÈnamindo BhagavantaÑ
paÒhaÑ2 apucchi. Tassa BhagavÈ paÒhaÑ puÔÔho byÈkÈsi–
“IssÈmacchariyasaÑyojanÈ kho DevÈnaminda devÈ manussÈ asurÈ nÈgÈ
gandhabbÈ ye caÒÒe santi puthukÈyÈ, te ‘averÈ adaÓÉÈ asapattÈ abyÈpajjÈ
viharemu averino’ti iti ca nesaÑ hoti, atha ca pana saverÈ sadaÓÉÈ sasapattÈ
sabyÈpajjÈ viharanti saverino”ti. ItthaÑ BhagavÈ Sakkassa DevÈnamindassa
paÒhaÑ puÔÔho byÈkÈsi. Attamano Sakko DevÈnamindo Bhagavato bhÈsitaÑ
abhinandi anumodi “evametaÑ BhagavÈ evametaÑ Sugata, tiÓÓÈ mettha
ka~khÈ vigatÈ kathaÑkathÈ Bhagavato paÒhaveyyÈkaraÓaÑ sutvÈ”ti.
358. Itiha Sakko DevÈnamindo Bhagavato bhÈsitaÑ abhinanditvÈ
anumoditvÈ BhagavantaÑ uttari3 paÒhaÑ apucchi–
“IssÈmacchariyaÑ pana mÈrisa kiÑnidÈnaÑ kiÑsamudayaÑ
kiÑjÈtikaÑ kiÑpabhavaÑ, kismiÑ sati issÈmacchariyaÑ hoti, kismiÑ asati
issÈmacchariyaÑ na hotÊ”ti. IssÈmacchariyaÑ kho DevÈnaminda
piyÈppiyanidÈnaÑ piyÈppiyasamudayaÑ piyÈppiyajÈtikaÑ
piyÈppiyapabhavaÑ, piyÈppiye sati issÈmacchariyaÑ hoti, piyÈppiye asati
issÈmacchariyaÑ na hotÊti.
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“PiyÈppiyaÑ pana mÈrisa kiÑnidÈnaÑ kiÑsamudayaÑ kiÑjÈtikaÑ
kiÑpabhavaÑ, kismiÑ sati piyÈppiyaÑ hoti, kismiÑ asati piyÈppiyaÑ na
hotÊ”ti. PiyÈppiyaÑ kho DevÈnaminda chandanidÈnaÑ chandasamudayaÑ
chandajÈtikaÑ chandapabhavaÑ, chande sati piyÈppiyaÑ hoti, chande asati
piyÈppiyaÑ na hotÊti.
“Chando pana mÈrisa kiÑnidÈno kiÑsamudayo kiÑjÈtiko kiÑpabhavo,
kismiÑ sati chando hoti, kismiÑ asati chando na hotÊ”ti. Chando kho
DevÈnaminda vitakkanidÈno vitakkasamudayo vitakkajÈtiko
vitakkapabhavo, vitakke sati chando hoti, vitakke asati chando na hotÊti.
“Vitakko pana mÈrisa kiÑnidÈno kiÑsamudayo kiÑjÈtiko kiÑpabhavo,
kismiÑ sati vitakko hoti, kismiÑ asati vitakko na hotÊ”ti. Vitakko kho
DevÈnaminda papaÒcasaÒÒÈsa~khÈnidÈno papaÒcasaÒÒÈsa~khÈsamudayo
papaÒcasaÒÒÈsa~khÈjÈtiko papaÒcasaÒÒÈsa~khÈpabhavo,
papaÒcasaÒÒÈsa~khÈya sati vitakko hoti, papaÒcasaÒÒÈsa~khÈya asati
vitakko na hotÊti.
“KathaÑ paÔipanno pana mÈrisa bhikkhu
papaÒcasaÒÒÈsa~khÈnirodhasÈruppagÈminiÑ paÔipadaÑ paÔipanno hotÊ”ti.
VedanÈkammaÔÔhÈna
359. SomanassaÑpÈhaÑ1 DevÈnaminda duvidhena vadÈmi
sevitabbaÑpi asevitabbaÑpi. DomanassaÑpÈhaÑ DevÈnaminda duvidhena
vadÈmi sevitabbaÑpi asevitabbaÑpi. UpekkhaÑpÈhaÑ DevÈnaminda
duvidhena vadÈmi sevitabbaÑpi asevitabbaÑpi.
360. “SomanassaÑpÈhaÑ DevÈnaminda duvidhena vadÈmi
sevitabbaÑpi asevitabbaÑpÊ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca
vuttaÑ. Tattha yaÑ jaÒÒÈ somanassaÑ “imaÑ kho me somanassaÑ sevato
akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyantÊ”ti, evar|paÑ
somanassaÑ na sevitabbaÑ. Tattha yaÑ jaÒÒÈ somanassaÑ “imaÑ kho me
somanassaÑ
______________________________________________________________
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sevato akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhantÊ”ti,
evar|paÑ somanassaÑ sevitabbaÑ. Tattha yaÑ ce savitakkaÑ savicÈraÑ,
yaÑ ce avitakkaÑ avicÈraÑ, ye avitakke avicÈre, te1 paÓÊtatare.
“SomanassaÑpÈhaÑ DevÈnaminda duvidhena vadÈmi sevitabbaÑpi
asevitabbaÑpÊ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ.
361. “DomanassaÑpÈhaÑ DevÈnaminda duvidhena vadÈmi
sevitabbaÑpi asevitabbaÑpÊ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca
vuttaÑ. Tattha yaÑ jaÒÒÈ domanassaÑ “imaÑ kho me domanassaÑ sevato
akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyantÊ”ti, evar|paÑ
domanassaÑ na sevitabbaÑ. Tattha yaÑ jaÒÒÈ domanassaÑ “imaÑ kho me
domanassaÑ sevato akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ
abhivaÉÉhantÊ”ti, evar|paÑ domanassaÑ sevitabbaÑ. Tattha yaÑ ce
savitakkaÑ savicÈraÑ, yaÑ ce avitakkaÑ avicÈraÑ, ye avitakke avicÈre, te
paÓÊtatare. “DomanassaÑpÈhaÑ DevÈnaminda duvidhena vadÈmi
sevitabbaÑpi asevitabbaÑpÊ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca
vuttaÑ.
362. “UpekkhaÑpÈhaÑ DevÈnaminda duvidhena vadÈmi sevitabbaÑpi
asevitabbaÑpÊ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Tattha
yaÑ jaÒÒÈ upekkhaÑ “imaÑ kho me upekkhaÑ sevato akusalÈ dhammÈ
abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyantÊ”ti, evar|pÈ upekkhÈ na
sevitabbÈ. Tattha yaÑ jaÒÒÈ upekkhaÑ “imaÑ kho me upekkhaÑ sevato
akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhantÊ”ti, evar|pÈ
upekkhÈ sevitabbÈ. Tattha yaÑ ce savitakkaÑ savicÈraÑ, yaÑ ce avitakkaÑ
avicÈraÑ, ye avitakke avicÈre, te paÓÊtatare. “UpekkhaÑpÈhaÑ
DevÈnaminda duvidhena vadÈmi sevitabbaÑpi asevitabbaÑpÊ”ti iti yaÑ taÑ
vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ.
363. EvaÑ paÔipanno kho DevÈnaminda bhikkhu
papaÒcasaÒÒÈsa~khÈnirodhasÈruppagÈminiÑ paÔipadaÑ paÔipanno hotÊti.
ItthaÑ BhagavÈ Sakkassa DevÈnamindassa paÒhaÑ puÔÔho byÈkÈsi.
Attamano Sakko DevÈnamindo Bhagavato
______________________________________________________________
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bhÈsitaÑ abhinandi anumodi “evametaÑ BhagavÈ evametaÑ Sugata, tiÓÓÈ
mettha ka~khÈ vigatÈ kathaÑkathÈ Bhagavato paÒhaveyyÈkaraÓaÑ sutvÈ”ti.
PÈtimokkhasaÑvara
364. Itiha Sakko DevÈnamindo Bhagavato bhÈsitaÑ abhinanditvÈ
anumoditvÈ BhagavantaÑ uttari paÒhaÑ apucchi–
“KathaÑ paÔipanno pana mÈrisa bhikkhu pÈtimokkhasaÑvarÈya
paÔipanno hotÊ”ti. KÈyasamÈcÈraÑpÈhaÑ DevÈnaminda duvidhena vadÈmi
sevitabbaÑpi asevitabbaÑpi. VacÊsamÈcÈraÑpÈhaÑ DevÈnaminda
duvidhena vadÈmi sevitabbaÑpi asevitabbaÑpi. PariyesanaÑpÈhaÑ
DevÈnaminda duvidhena vadÈmi sevitabbaÑpi asevitabbaÑpi.
“KÈyasamÈcÈraÑpÈhaÑ DevÈnaminda duvidhena vadÈmi sevitabbaÑpi
asevitabbaÑpÊ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Tattha
yaÑ jaÒÒÈ kÈyasamÈcÈraÑ “imaÑ kho me kÈyasamÈcÈraÑ sevato akusalÈ
dhammÈ abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyantÊ”ti, evar|po
kÈyasamÈcÈro na sevitabbo. Tattha yaÑ jaÒÒÈ kÈyasamÈcÈraÑ “imaÑ kho
me kÈyasamÈcÈraÑ sevato akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ
abhivaÉÉhantÊ”ti, evar|po kÈyasamÈcÈro sevitabbo. “KÈyasamÈcÈraÑpÈhaÑ
DevÈnaminda duvidhena vadÈmi sevitabbaÑpi asevitabbaÑpÊ”ti iti yaÑ taÑ
vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ.
“VacÊsamÈcÈraÑpÈhaÑ DevÈnaminda duvidhena vadÈmi sevitabbaÑpi
asevitabbaÑpÊ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Tattha
yaÑ jaÒÒÈ vacÊsamÈcÈraÑ “imaÑ kho me vacÊsamÈcÈraÑ sevato akusalÈ
dhammÈ abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyantÊ”ti, evar|po
vacÊsamÈcÈro na sevitabbo. Tattha yaÑ jaÒÒÈ vacÊsamÈcÈraÑ “imaÑ kho
me vacÊsamÈcÈraÑ sevato akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ
abhivaÉÉhantÊ”ti, evar|po vacÊsamÈcÈro sevitabbo. “VacÊsamÈcÈraÑpÈhaÑ
DevÈnaminda duvidhena vadÈmi sevitabbaÑpi asevitabbaÑpÊ”ti iti yaÑ taÑ
vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ.
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“PariyesanaÑpÈhaÑ DevÈnaminda duvidhena vadÈmi sevitabbaÑpi
asevitabbaÑpÊ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Tattha
yaÑ jaÒÒÈ pariyesanaÑ “imaÑ kho me pariyesanaÑ sevato akusalÈ dhammÈ
abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyantÊ”ti, evar|pÈ pariyesanÈ na
sevitabbÈ. Tattha yaÑ jaÒÒÈ pariyesanaÑ “imaÑ kho me pariyesanaÑ
sevato akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhantÊ”ti.
Evar|pÈ pariyesanÈ sevitabbÈ. “PariyesanaÑpÈhaÑ DevÈnaminda duvidhena
vadÈmi sevitabbaÑpi asevitabbaÑpÊ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ
paÔicca vuttaÑ.
EvaÑ paÔipanno kho DevÈnaminda bhikkhu pÈtimokkhasaÑvarÈya
paÔipanno hotÊti. ItthaÑ BhagavÈ Sakkassa DevÈnamindassa paÒhaÑ puÔÔho
byÈkÈsi. Attamano Sakko DevÈnamindo Bhagavato bhÈsitaÑ abhinandi
anumodi “evametaÑ BhagavÈ evametaÑ Sugata, tiÓÓÈ mettha ka~khÈ vigatÈ
kathaÑkathÈ Bhagavato paÒhaveyyÈkaraÓaÑ sutvÈ”ti.
IndrÊyasaÑvara
365. Itiha Sakko DevÈnamindo Bhagavato bhÈsitaÑ abhinanditvÈ
anumoditvÈ BhagavantaÑ uttari paÒhaÑ apucchi–
“KathaÑ paÔipanno pana mÈrisa bhikkhu indriyasaÑvarÈya paÔipanno
hotÊ”ti. CakkhuviÒÒeyyaÑ r|paÑpÈhaÑ DevÈnaminda duvidhena vadÈmi
sevitabbaÑpi asevitabbaÑpi. SotaviÒÒeyyaÑ saddaÑpÈhaÑ DevÈnaminda
duvidhena vadÈmi sevitabbaÑpi asevitabbaÑpi. GhÈnaviÒÒeyyaÑ
gandhaÑpÈhaÑ DevÈnaminda duvidhena vadÈmi sevitabbaÑpi
asevitabbaÑpi. JivhÈviÒÒeyyaÑ rasaÑpÈhaÑ DevÈnaminda duvidhena
vadÈmi sevitabbaÑpi asevitabbaÑpi. KÈyaviÒÒeyyaÑ phoÔÔhabbaÑpÈhaÑ
DevÈnaminda duvidhena vadÈmi sevitabbaÑpi asevitabbaÑpi.
ManoviÒÒeyyaÑ dhammaÑpÈhaÑ DevÈnaminda duvidhena vadÈmi
sevitabbaÑpi asevitabbaÑpÊti.
EvaÑ vutte Sakko DevÈnamindo BhagavantaÑ etadavoca–
“Imassa kho ahaÑ bhante BhagavatÈ saÑkhittena bhÈsitassa evaÑ
vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈmi. YathÈr|paÑ bhante cakkhuviÒÒeyyaÑ r|paÑ
sevato akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyanti,
evar|paÑ cakkhuviÒÒeyyaÑ
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r|paÑ na sevitabbaÑ. YathÈr|paÒca kho bhante cakkhuviÒÒeyyaÑ r|paÑ
sevato akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti,
evar|paÑ cakkhuviÒÒeyyaÑ r|paÑ sevitabbaÑ. YathÈr|paÒca kho bhante
sotaviÒÒeyyaÑ saddaÑ sevato -pa- ghÈnaviÒÒeyyaÑ gandhaÑ sevato.
JivhÈviÒÒeyyaÑ rasaÑ sevato. KÈyaviÒÒeyyaÑ phoÔÔhabbaÑ sevato.
ManoviÒÒeyyaÑ dhammaÑ sevato akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, kusalÈ
dhammÈ parihÈyanti, evar|po manoviÒÒeyyo dhammo na sevitabbo.
YathÈr|paÒca kho bhante manoviÒÒeyyaÑ dhammaÑ sevato akusalÈ
dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, evar|po manoviÒÒeyyo
dhammo sevitabbo.
Imassa kho me bhante BhagavatÈ saÑkhittena bhÈsitassa evaÑ
vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnato tiÓÓÈ mettha ka~khÈ vigatÈ kathaÑkathÈ
Bhagavato paÒhaveyyÈkaraÓaÑ sutvÈ”ti.
366. Itiha Sakko DevÈnamindo Bhagavato bhÈsitaÑ abhinanditvÈ
anumoditvÈ BhagavantaÑ uttari paÒhaÑ apucchi–
“Sabbeva nu kho mÈrisa samaÓabrÈhmaÓÈ ekantavÈdÈ ekantasÊlÈ
ekantachandÈ ekanta-ajjhosÈnÈ”ti. Na kho DevÈnaminda sabbe
samaÓabrÈhmaÓÈ ekantavÈdÈ ekantasÊlÈ ekantachandÈ ekanta-ajjhosÈnÈti.
“KasmÈ pana mÈrisa na sabbe samaÓabrÈhmaÓÈ ekantavÈdÈ ekantasÊlÈ
ekantachandÈ ekanta-ajjhosÈnÈ”ti. AnekadhÈtu nÈnÈdhÈtu kho DevÈnaminda
loko. TasmiÑ anekadhÈtu nÈnÈdhÈtusmiÑ loke yaÑ yadeva sattÈ dhÈtuÑ
abhinivisanti, taÑ tadeva thÈmasÈ parÈmÈsÈ abhinivissa voharanti “idameva
saccaÑ moghamaÒÒan”ti. TasmÈ na sabbe samaÓabrÈhmaÓÈ ekantavÈdÈ
ekantasÊlÈ ekantachandÈ ekanta-ajjhosÈnÈti.
“Sabbeva nu kho mÈrisa samaÓabrÈhmaÓÈ accantaniÔÔhÈ
accantayogakkhemÊ accantabrahmacÈrÊ accantapariyosÈnÈ”ti. Na kho
DevÈnaminda sabbe samaÓabrÈhmaÓÈ accantaniÔÔhÈ accantayogakkhemÊ
accantabrahmacÈrÊ accantapariyosÈnÈti.
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“KasmÈ pana mÈrisa na sabbe samaÓabrÈhmaÓÈ accantaniÔÔhÈ
accantayogakkhemÊ accantabrahmacÈrÊ accantapariyosÈnÈ”ti. Ye kho
DevÈnaminda bhikkh| taÓhÈsa~khayavimuttÈ, te accantaniÔÔhÈ
accantayogakkhemÊ accantabrahmacÈrÊ accantapariyosÈnÈ. TasmÈ na sabbe
samaÓabrÈhmaÓÈ accantaniÔÔhÈ accantayogakkhemÊ accantabrahmacÈrÊ
accantapariyosÈnÈti.
ItthaÑ BhagavÈ Sakkassa DevÈnamindassa paÒhaÑ puÔÔho byÈkÈsi.
Attamano Sakko DevÈnamindo Bhagavato bhÈsitaÑ abhinandi anumodi
“evametaÑ BhagavÈ evametaÑ Sugata, tiÓÓÈ mettha ka~khÈ vigatÈ
kathaÑkathÈ Bhagavato paÒhaveyyÈkaraÓaÑ sutvÈ”ti.
367. Itiha Sakko DevÈnamindo Bhagavato bhÈsitaÑ abhinanditvÈ
anumoditvÈ BhagavantaÑ etadavoca–
“EjÈ bhante rogo, ejÈ gaÓÉo, ejÈ sallaÑ, ejÈ imaÑ purisaÑ parikaÉÉhati
tassa tasseva bhavassa abhinibbattiyÈ. TasmÈ ayaÑ puriso
uccÈvacamÈpajjati. YesÈhaÑ bhante paÒhÈnaÑ ito bahiddhÈ aÒÒesu
samaÓabrÈhmaÓesu okÈsakammaÑpi nÈlatthaÑ, te me BhagavatÈ byÈkatÈ.
DÊgharattÈnusayihaÒca pana1 me vicikicchÈkathaÑkathÈsallaÑ, taÒca
BhagavatÈ abbuÄhan”ti.
AbhijÈnÈsi no tvaÑ DevÈnaminda ime paÒhe aÒÒe samaÓabrÈhmaÓe
pucchitÈti. AbhijÈnÈmahaÑ bhante ime paÒhe aÒÒe samaÓabrÈhmaÓe
pucchitÈti. YathÈ kathaÑ pana te DevÈnaminda byÈkaÑsu, sace te agaru
bhÈsass|ti. Na kho me bhante garu yatthassa BhagavÈ nisinno
Bhagavantar|po vÈti. Tena hi DevÈnaminda bhÈsass|ti. YesvÈhaÑ2 bhante
maÒÒÈmi samaÓabrÈhmaÓÈ ÈraÒÒikÈ pantasenÈsanÈti. TyÈhaÑ
upasa~kamitvÈ ime paÒhe pucchÈmi, te mayÈ puÔÔhÈ na sampÈyanti,
asampÈyantÈ mamaÑyeva paÔipucchanti “ko nÈmo ÈyasmÈ”ti. TesÈhaÑ
puÔÔho byÈkaromi “ahaÑ kho mÈrisa Sakko DevÈnamindo”ti. Te
mamaÑyeva uttari paÔipucchanti “kiÑ panÈyasmÈ DevÈnaminda3 kammaÑ
katvÈ imaÑ ÔhÈnaÑ patto”ti. TesÈhaÑ yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ
dhammaÑ desemi. Te tÈvatakeneva
______________________________________________________________
1. DÊgharattÈnupassatÈ, yaÒca pana (SyÈ), dÊgharattÈnusayino, yaÒca pana (SÊ, I)
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3. DevÈnamindo (SÊ, I)
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attamanÈ honti “sakko ca no DevÈnamindo diÔÔho, yaÒca no apucchimhÈ,
taÒca no byÈkÈsÊ”ti. Te aÒÒadatthu mamaÑyeva sÈvakÈ sampajjanti, na
cÈhaÑ tesaÑ. AhaÑ kho pana bhante Bhagavato sÈvako sotÈpanno
avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyaÓoti.
SomanassapaÔilÈbhakathÈ
368. AbhijÈnÈsi no tvaÑ DevÈnaminda ito pubbe evar|paÑ
vedapaÔilÈbhaÑ somanassapaÔilÈbhanti. AbhijÈnÈmahaÑ bhante ito pubbe
evar|paÑ vedapaÔilÈbhaÑ somanassapaÔilÈbhanti. YathÈ kathaÑ pana tvaÑ
DevÈnaminda abhijÈnÈsi ito pubbe evar|paÑ vedapaÔilÈbhaÑ
somanassapaÔilÈbhanti.
Bh|tapubbaÑ bhante devÈsurasa~gÈmo samupaby|Äho1 ahosi. TasmiÑ
kho pana bhante sa~gÈme devÈ jiniÑsu, asurÈ parÈjayiÑsu2. Tassa mayhaÑ
bhante taÑ sa~gÈmaÑ abhivijinitvÈ vijitasa~gÈmassa etadahosi “yÈ ceva
dÈni dibbÈ ojÈ yÈ ca asurÈ ojÈ, ubhayametaÑ3 devÈ paribhuÒjissantÊ”ti. So
kho pana me bhante vedapaÔilÈbho somanassapaÔilÈbho sadaÓÉÈvacaro
sasatthÈvacaro na nibbidÈya na virÈgÈya na nirodhÈya na upasamÈya na
abhiÒÒÈya na sambodhÈya na nibbÈnÈya saÑvattati. Yo kho pana me ayaÑ
bhante Bhagavato dhammaÑ sutvÈ vedapaÔilÈbho somanassapaÔilÈbho, so
adaÓÉÈvacaro asatthÈvacaro ekantanibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya upasamÈya
abhiÒÒÈya sambodhÈya nibbÈnÈya saÑvattatÊti.
369. KiÑ pana tvaÑ DevÈnaminda atthavasaÑ sampassamÈno
evar|paÑ vedapaÔilÈbhaÑ somanassapaÔilÈbhaÑ pavedesÊti. Cha kho ahaÑ
bhante atthavase sampassamÈno evar|paÑ vedapaÔilÈbhaÑ
somanassapaÔilÈbhaÑ pavedemi.
Idheva tiÔÔhamÈnassa, devabh|tassa me sato.
PunarÈyu ca me laddho, evaÑ jÈnÈhi mÈrisa.
______________________________________________________________
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ImaÑ kho ahaÑ bhante paÔhamaÑ atthavasaÑ sampassamÈno

evar|paÑ vedapaÔilÈbhaÑ somanassapaÔilÈbhaÑ pavedemi.
CutÈhaÑ diviyÈ kÈyÈ, ÈyuÑ hitvÈ amÈnusaÑ.
Am|Äho gabbhamessÈmi, yattha me ramatÊ mano.
ImaÑ kho ahaÑ bhante dutiyaÑ atthavasaÑ sampassamÈno evar|paÑ
vedapaÔilÈbhaÑ somanassapaÔilÈbhaÑ pavedemi.
SvÈhaÑ am|ÄhapaÒÒassa1, viharaÑ sÈsane rato.
©Èyena viharissÈmi, sampajÈno paÔissato.
ImaÑ kho ahaÑ bhante tatiyaÑ atthavasaÑ sampassamÈno evar|paÑ
vedapaÔilÈbhaÑ somanassapaÔilÈbhaÑ pavedemi.
©Èyena me carato ca, sambodhi ce bhavissati.
AÒÒÈtÈ viharissÈmi, sveva anto bhavissati.
ImaÑ kho ahaÑ bhante catutthaÑ atthavasaÑ sampassamÈno evar|paÑ
vedapaÔilÈbhaÑ somanassapaÔilÈbhaÑ pavedemi.
CutÈhaÑ mÈnusÈ kÈyÈ, ÈyuÑ hitvÈna mÈnusaÑ.
Puna devo bhavissÈmi, devalokamhi uttamo.
ImaÑ kho ahaÑ bhante paÒcamaÑ atthavasaÑ sampassamÈno
evar|paÑ vedapaÔilÈbhaÑ somanassapaÔilÈbhaÑ pavedemi.
Te2 paÓÊtatarÈ devÈ, AkaniÔÔhÈ yasassino.
Antime vattamÈnamhi, so nivÈso bhavissati.
ImaÑ kho ahaÑ bhante chaÔÔhaÑ atthavasaÑ sampassamÈno evar|paÑ
vedapaÔilÈbhaÑ somanassapaÔilÈbhaÑ pavedemi.
Ime kho ahaÑ bhante cha atthavase sampassamÈno evar|paÑ
vedapaÔilÈbhaÑ somanassapaÔilÈbhaÑ pavedemi.
______________________________________________________________
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370. Apariyositasa~kappo, vicikiccho kathaÑkathÊ.
VicariÑ dÊghamaddhÈnaÑ, anvesanto TathÈgataÑ.
Yassu maÒÒÈmi samaÓe, pavivittavihÈrino.
SambuddhÈ iti maÒÒÈno, gacchÈmi te upÈsituÑ.
KathaÑ ÈrÈdhanÈ hoti, kathaÑ hoti virÈdhanÈ.
Iti puÔÔhÈ na sampÈyanti1, magge paÔipadÈsu ca.
Tyassu yadÈ maÑ jÈnanti, Sakko devÈnamÈgato.
Tyassu mameva pucchanti, kiÑ katvÈ pÈpuÓÊ idaÑ.
TesaÑ yathÈsutaÑ dhammaÑ, desayÈmi jane sutaÑ2.
Tena attamanÈ honti, diÔÔho no VÈsavoti ca.
YadÈ ca BuddhamaddakkhiÑ, vicikicchÈvitÈraÓaÑ.
Somhi vÊtabhayo ajja, SambuddhaÑ payirupÈsiya3.
TaÓhÈsallassa hantÈraÑ, BuddhaÑ appaÔipuggalaÑ.
AhaÑ vande mahÈvÊraÑ, BuddhamÈdiccabandhunaÑ.
YaÑ karomasi brahmuno, samaÑ devehi mÈrisa.
Tadajja tuyhaÑ kassÈma4, handa sÈmaÑ karoma te.
Tvameva asi5 Sambuddho, tuvaÑ SatthÈ Anuttaro.
SadevakasmiÑ lokasmiÑ, natthi te paÔipuggaloti.
371. Atha kho Sakko DevÈnamindo PaÒcasikhaÑ gandhabbaputtaÑ
Èmantesi “bah|pakÈro kho mesi tvaÑ tÈta PaÒcasikha, yaÑ tvaÑ
BhagavantaÑ paÔhamaÑ pasÈdesi, tayÈ tÈta paÔhamaÑ pasÈditaÑ pacchÈ
mayaÑ taÑ BhagavantaÑ dassanÈya upasa~kamimhÈ ArahantaÑ
SammÈsambuddhaÑ. Pettike vÈ ÔhÈne
______________________________________________________________
1. Sambhonti (SyÈ)
4. DassÈma (SyÈ, Ka)

2. Janesuta (Ka-SÊ)

3. PayirupÈsayiÑ (SyÈ, Ka)
5. Tuvamevasi (I)
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ÔhapayissÈmi, gandhabbarÈjÈ bhavissasi, bhaddaÒca te S|riyavacchasaÑ
dammi, sÈ hi te abhipatthitÈ”ti.
Atha kho Sakko DevÈnamindo pÈÓinÈ pathaviÑ parÈmasitvÈ tikkhattuÑ
udÈnaÑ udÈnesi “namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassÈ”ti.
ImasmiÑ ca pana veyyÈkaraÓasmiÑ bhaÒÒamÈne Sakkassa
DevÈnamindassa virajaÑ vÊtamalaÑ dhammacakkhuÑ udapÈdi “yaÑ kiÒci
samudayadhammaÑ, sabbaÑ taÑ nirodhadhamman”ti, aÒÒesaÒca asÊtiyÈ
devatÈsahassÈnaÑ. Iti ye Sakkena DevÈnamindena ajjhiÔÔhapaÒhÈ puÔÔhÈ, te
BhagavatÈ byÈkatÈ. TasmÈ imassa veyyÈkaraÓassa SakkapaÒhÈtveva
adhivacananti.

SakkapaÒhasuttaÑ niÔÔhitaÑ aÔÔhamaÑ.

9. MahÈsatipaÔÔhÈnasutta
372. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Kur|su viharati
KammÈsadhammaÑ nÈma Kur|naÑ nigamo. Tatra kho BhagavÈ bhikkh|
Èmantesi “bhikkhavo”ti. “Bhaddante”ti1 te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ.
BhagavÈ etadavoca–
Uddesa
373. EkÈyano ayaÑ bhikkhave maggo sattÈnaÑ visuddhiyÈ
sokaparidevÈnaÑ samatikkamÈya dukkhadomanassÈnaÑ attha~gamÈya
ÒÈyassa adhigamÈya nibbÈnassa sacchikiriyÈya, yadidaÑ cattÈro
satipaÔÔhÈnÈ.
Katame cattÈro. Idha bhikkhave bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati
ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ, vedanÈsu
vedanÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke
abhijjhÈdomanassaÑ, citte cittÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ
vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ, dhammesu dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ
sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ.
Uddeso niÔhito.
_____
KÈyÈnupassanÈ ÈnÈpÈnapabba
374. KathaÒca pana bhikkhave bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati. Idha
bhikkhave bhikkhu araÒÒagato vÈ rukkham|lagato vÈ suÒÒÈgÈragatovÈ
nisÊdati palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ kÈyaÑ paÓidhÈya parimukhaÑ satiÑ
upaÔÔhapetvÈ. So satova assasati, satova passasati. DÊghaÑ vÈ assasanto
“dÊghaÑ assasÈmÊ”ti pajÈnÈti, dÊghaÑ vÈ passasanto “dÊghaÑ passasÈmÊ”ti
pajÈnÈti. RassaÑ vÈ assasanto “rassaÑ assasÈmÊ”ti pajÈnÈti, rassaÑ vÈ
passasanto “rassaÑ passasÈmÊ”ti pajÈnÈti. “SabbakÈyapaÔisaÑvedÊ
assasissÈmÊ”ti
______________________________________________________________
1. Bhadanteti (SÊ, SyÈ, I)
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sikkhati, “sabbakÈyapaÔisaÑvedÊ passasissÈmÊ”ti sikkhati. “PassambhayaÑ
kÈyasa~khÈraÑ assasissÈmÊ”ti sikkhati, “passambhayaÑ kÈyasa~khÈraÑ
passasissÈmÊ”ti sikkhati.
SeyyathÈpi bhikkhave dakkho bhamakÈro vÈ bhamakÈrantevÈsÊ vÈ
dÊghaÑ vÈ aÒchanto “dÊghaÑ aÒchÈmÊ”ti pajÈnÈti, rassaÑ vÈ aÒchanto
“rassaÑ aÒchÈmÊ”ti pajÈnÈti. Evameva kho bhikkhave bhikkhu dÊghaÑ vÈ
assasanto “dÊghaÑ assasÈmÊ”ti pajÈnÈti, dÊghaÑ vÈ passasanto “dÊghaÑ
passasÈmÊ”ti pajÈnÈti. RassaÑ vÈ assasanto “rassaÑ assasÈmÊ”ti pajÈnÈti,
rassaÑ vÈ passasanto “rassaÑ passasÈmÊ”ti pajÈnÈti. “SabbakÈyapaÔisaÑvedÊ
assasissÈmÊ”ti sikkhati, “sabbakÈyapaÔisaÑvedÊ passasissÈmÊ”ti sikkhati.
“PassambhayaÑ kÈyasa~khÈraÑ assasissÈmÊ”ti sikkhati, “passambhayaÑ
kÈyasa~khÈraÑ passasissÈmÊ”ti sikkhati. Iti ajjhattaÑ vÈ kÈye kÈyÈnupassÊ
viharati, bahiddhÈ vÈ kÈye kÈyÈnupassÊ viharati, ajjhattabahiddhÈ vÈ kÈye
kÈyÈnupassÊ viharati. SamudayadhammÈnupassÊ vÈ kÈyasmiÑ viharati,
vayadhammÈnupassÊ vÈ kÈyasmiÑ viharati, samudayavayadhammÈnupassÊ
vÈ kÈyasmiÑ viharati. “Atthi kÈyo”ti vÈ panassa sati paccupaÔÔhitÈ hoti
yÈvadeva ÒÈÓamattÈya paÔissatimattÈya. Anissito ca viharati, na ca kiÒci
loke upÈdiyati. Evampi kho1 bhikkhave bhikkhu kÈye kÈyanupassÊ viharati.
ŒnÈpÈnapabbaÑ niÔÔhitaÑ
_____
KÈyÈnupassanÈ iriyÈpathapabba
375. Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu gacchanto vÈ “gacchÈmÊ”ti
pajÈnÈti, Ôhito vÈ “ÔhitomhÊ”ti pajÈnÈti, nisinno vÈ “nisinnomhÊ”ti pajÈnÈti,
sayÈno vÈ “sayÈnomhÊ”ti pajÈnÈti, yathÈ yathÈ vÈ panassa kÈyo paÓihito
hoti, tathÈ tathÈ naÑ pajÈnÈti. Iti ajjhattaÑ vÈ kÈye kÈyÈnupassÊ viharati,
bahiddhÈ vÈ kÈye
______________________________________________________________
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kÈyÈnupassÊ viharati, ajjhattabahiddhÈ vÈ kÈye kÈyÈnupassÊ viharati.
SamudayadhammÈnupassÊ vÈ kÈyasmiÑ viharati, vayadhammÈnupassÊ vÈ
kÈyasmiÑ viharati, samudayavayadhammÈnupassÊ vÈ kÈyasmiÑ viharati.
“Atthi kÈyo”ti vÈ panassa sati paccupaÔÔhitÈ hoti yÈvadeva ÒaÓamattÈya
paÔissatimattÈya. Anissito ca viharati, na ca kiÒci loke upÈdiyati. Evampi
kho bhikkhave bhikkhu kÈye kÈyanupassÊ viharati.
IriyÈpathapabbaÑ niÔÔhitaÑ.
_____
KÈyÈnupassanÈ sampajÈnapabba
376. Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu abhikkante paÔikkante
sampajÈnakÈrÊ hoti, Èlokite vilokite sampajÈnakÈrÊ hoti, samiÒjite pasÈrite
sampajÈnakÈrÊ hoti, sa~ghÈÔipattacÊvaradhÈraÓe sampajÈnakÈrÊ hoti, asite
pÊte khÈyite sÈyite sampajÈnakÈrÊ hoti, uccÈrapassÈvakamme sampajÈnakÈrÊ
hoti, gate Ôhite nisinne sutte jÈgarite bhÈsite tuÓhibhÈve sampajÈnakÈrÊ hoti.
Iti ajjhattaÑ vÈ -pa-. Evampi kho bhikkhave bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ
viharati.
SampajÈnapabbaÑ niÔÔhitaÑ.
_____
KÈyÈnupassanÈ paÔik|lamanasikÈrapabba
377. Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu imameva kÈyaÑ uddhaÑ
pÈdatalÈ adho kesamatthakÈ tacapariyantaÑ p|raÑ nÈnappakÈrassa asucino
paccavekkhati “atthi imasmiÑ kÈye kesÈ lomÈ nakhÈ dantÈ taco, maÑsaÑ
nhÈru aÔÔhi aÔÔhimiÒjaÑ vakkaÑ, hadayaÑ yakanaÑ kilomakaÑ pihakaÑ
papphÈsaÑ, antaÑ
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antaguÓaÑ udariyaÑ karÊsaÑ1, pittaÑ semhaÑ pubbo lohitaÑ sedo medo,
assu vasÈ kheÄo si~ghÈÓikÈ lasikÈ, muttan”ti.
SeyyathÈpi bhikkhave ubhatomukhÈ putoÄi2 p|rÈ nÈnÈvihitassa
dhaÒÒassa. SeyyathidaÑ, sÈlÊnaÑ vÊhÊnaÑ muggÈnaÑ mÈsÈnaÑ tilÈnaÑ
taÓÉulÈnaÑ. TamenaÑ cakkhumÈ puriso muÒcitvÈ paccavekkheyya “ime
sÈlÊ ime vÊhÊ ime muggÈ ime mÈsÈ ime tilÈ ime taÓÉulÈ”ti. Evameva kho
bhikkhave bhikkhu imameva kÈyaÑ uddhaÑ pÈdatalÈ adho kesamatthakÈ
tacapariyantaÑ p|raÑ nÈnappakÈrassa asucino paccavekkhati “atthi
imasmiÑ kÈye kesÈ lomÈ -pa- muttan”ti. Iti ajjhattaÑ vÈ -pa-. Evampi kho
bhikkhave bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati.
PaÔik|lamanasikÈrapabbaÑ niÔÔhitaÑ.
_____
KÈyÈnupassanÈ dhÈtumanasikÈrapabba
378. Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu imameva kÈyaÑ yathÈÔhitaÑ
yathÈpaÓihitaÑ dhÈtuso paccavekkhati “atthi imasmiÑ kÈye pathavÊdhÈtu
ÈpodhÈtu tejodhÈtu vÈyodhÈt|”ti.
SeyyathÈpi bhikkhave dakkho goghÈtako vÈ goghÈtakantevÈsÊ vÈ gÈviÑ
vadhitvÈ catumahÈpathe bilaso vibhajitvÈ nisinno assa. Evameva kho
bhikkhave bhikkhu imameva kÈyaÑ yathÈÔhitaÑ yathÈpaÓihitaÑ dhÈtuso
paccavekkhati “atthi imasmiÑ kÈye pathavÊdhÈtu ÈpodhÈtu tejodhÈtu
vÈyodhÈt|”ti. Iti ajjhattaÑ vÈ kÈye kÈyÈnupassÊ viharati -pa-. Evampi kho
bhikkhave bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati.
DhÈtumanasikÈrapabbaÑ niÔÔhitaÑ.
______________________________________________________________
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KÈyÈnupassanÈ navasivathikapabba
379. Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu seyyathÈpi passeyya sarÊraÑ
sivathikÈya chaÉÉitaÑ ekÈhamataÑ vÈ dvÊhamataÑ vÈ tÊhamataÑ vÈ
uddhumÈtakaÑ vinÊlakaÑ vipubbakajÈtaÑ. So imameva kÈyaÑ
upasaÑharati “ayampi kho kÈyo evaÑdhammo evaÑbhÈvÊ evaÑ-anatÊto”ti.
Iti ajjhattaÑ vÈ -pa-. Evampi kho bhikkhave bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ
viharati.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu seyyathÈpi passeyya sarÊraÑ
sivathikÈya chaÉÉitaÑ kÈkehi vÈ khajjamÈnaÑ kulalehi vÈ khajjamÈnaÑ
gijjhehi vÈ khajjamÈnaÑ ka~kehi vÈ khajjamÈnaÑ sunakhehi vÈ
khajjamÈnaÑ byagghehi vÈ khajjamÈnaÑ dÊpÊhi vÈ khajjamÈnaÑ si~gÈlehi
vÈ1 khajjamÈnaÑ vividhehi vÈ pÈÓakajÈtehi khajjamÈnaÑ. So imameva
kÈyaÑ upasaÑharati “ayampi kho kÈyo evaÑdhammo evaÑbhÈvÊ
evaÑanatÊto”ti. Iti ajjhattaÑ vÈ -pa-. Evampi kho bhikkhave bhikkhu kÈye
kÈyÈnupassÊ viharati.
Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu seyyathÈpi passeyya sarÊraÑ
sivathikÈya chaÉÉitaÑ aÔÔhikasa~khalikaÑ samaÑsalohitaÑ
nhÈrusambandhaÑ -pa- aÔÔhikasa~khalikaÑ nimaÑsalohitamakkhitaÑ
nhÈrusambandhaÑ -pa- aÔÔhikasa~khalikaÑ apagatamaÑsalohitaÑ
nhÈrusambandhaÑ -pa- aÔÔhikÈni apagatasambandhÈni2 disÈ vidisÈ
vikkhittÈni, aÒÒena hatthaÔÔhikaÑ aÒÒena pÈdaÔÔhikaÑ aÒÒena
gopphakaÔÔhikaÑ3 aÒÒena ja~ghaÔÔhikaÑ aÒÒena |ruÔÔhikaÑ aÒÒena
kaÔiÔÔhikaÑ4 aÒÒena phÈsukaÔÔhikaÑ aÒÒena piÔÔhiÔÔhikaÑ aÒÒena
khandhaÔÔhikaÑ4 aÒÒena gÊvaÔÔhikaÑ aÒÒena hanukaÔÔhikaÑ aÒÒena
dantaÔÔhikaÑ aÒÒena sÊsakaÔÈhaÑ. So imameva kÈyaÑ upasaÑharati
“ayampi kho kÈyo evaÑdhammo evaÑbhÈvÊ evaÑanatÊto”ti. Iti ajjhattaÑ vÈ
-pa- viharati.
______________________________________________________________
1. Gijjhehi vÈ khajjamÈnaÑ, suvÈnehi vÈ khajjamÈnaÑ, sigÈlehi vÈ khajjamÈnaÑ (SyÈ, I)
2. ApagatanhÈrusambandhÈni (SyÈ)
3. “AÒÒena gopphakaÔÔhikan”ti idaÑ SÊ-SyÈ-I-potthakesu natthi.
4-4. AÒÒena kaÔaÔÔhinaÑ aÒÒena piÔÔhaÔÔhikaÑ aÒÒena kaÓÔakaÔÔhikaÑ aÒÒena
phÈsukaÔÔhikaÑ aÒÒena uraÔÔhikaÑ aÒÒena aÑsaÔÔhikaÑ aÒÒena bÈhuÔÔhikaÑ (SyÈ)
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Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu seyyathÈpi passeyya sarÊraÑ
sivathikÈya chaÉÉitaÑ aÔÔhikÈni setÈni sa~khavaÓÓapaÔibhÈgÈni -paaÔÔhikÈni puÒjakitÈni terovassikÈni -pa- aÔÔhikÈni p|tÊni cuÓÓakajÈtÈni. So
imameva kÈyaÑ upasaÑharati “ayampi kho kÈyo evaÑdhammo evaÑbhÈvÊ
evaÑanatÊto”ti. Iti ajjhattaÑ vÈ kÈye kÈyÈnupassÊ viharati, bahiddhÈ vÈ kÈye
kÈyÈnupassÊ viharati, ajjhattabahiddhÈ vÈ kÈye kÈyÈnupassÊ viharati.
SamudayadhammÈnupassÊ vÈ kÈyasmiÑ viharati, vayadhammÈnupassÊ vÈ
kÈyasmiÑ viharati, samudayavayadhammÈnupassÊ vÈ kÈyasmiÑ viharati.
“Atthi kÈyo”ti vÈ panassa sati paccupaÔÔhitÈ hoti yÈvadeva ÒÈÓamattÈya
paÔissatimattÈya. Anissito ca viharati, na ca kiÒci loke upÈdiyati. Evampi
kho bhikkhave bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati.
NavasivathikapabbaÑ niÔÔhitaÑ.
Cuddasa kÈyÈnupassanÈ niÔÔhitÈ.
_____
VedanÈnupassanÈ
380. KathaÒca pana bhikkhave bhikkhu vedanÈsu vedanÈnupassÊ
viharati. Idha bhikkhave bhikkhu sukhaÑ vÈ vedanaÑ vedayamÈno
“sukhaÑ vedanaÑ vedayÈmÊ”ti pajÈnÈti. DukkhaÑ vÈ vedanaÑ vedayamÈno
“dukkhaÑ vedanaÑ vedayÈmÊ”ti pajÈnÈti. AdukkhamasukhaÑ vÈ vedanaÑ
vedayamÈno “adukkhamasukhaÑ vedanaÑ vedayÈmÊ”ti pajÈnÈti. SÈmisaÑ
vÈ sukhaÑ vedanaÑ vedayamÈno “sÈmisaÑ sukhaÑ vedanaÑ vedayÈmÊ”ti
pajÈnÈti, nirÈmisaÑ vÈ sukhaÑ vedanaÑ vedayamÈno “nirÈmisaÑ sukhaÑ
vedanaÑ vedayÈmÊ”ti pajÈnÈti. SÈmisaÑ vÈ dukkhaÑ vedanaÑ vedayamÈno
“sÈmisaÑ dukkhaÑ vedanaÑ vedayÈmÊ”ti pajÈnÈti, nirÈmisaÑ vÈ dukkhaÑ
vedanaÑ vedayamÈno “nirÈmisaÑ dukkhaÑ vedanaÑ vedayÈmÊ”ti pajÈnÈti.
SÈmisaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vedanaÑ vedayamÈno “sÈmisaÑ
adukkhamasukhaÑ vedanaÑ vedayÈmÊ”ti pajÈnÈti, nirÈmisaÑ vÈ
adukkhamasukhaÑ vedanaÑ vedayamÈno “nirÈmisaÑ adukkhamasukhaÑ
vedanaÑ vedayÈmÊ”ti pajÈnÈti. Iti ajjhattaÑ vÈ vedanÈsu vedanÈnupassÊ
viharati, bahiddhÈ vÈ
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vedanÈsu vedanÈnupassÊ viharati, ajjhattabahiddhÈ vÈ vedanÈsu
vedanÈnupassÊ viharati. SamudayadhammÈnupassÊ vÈ vedanÈsu viharati,
vayadhammÈnupassÊ vÈ vedanÈsu viharati, samudayavayadhammÈnupassÊ vÈ
vedanÈsu viharati. “Atthi vedanÈ”ti vÈ panassa sati paccupaÔÔhitÈ hoti
yÈvadeva ÒÈÓamattÈya paÔissatimattÈya. Anissito ca viharati, na ca kiÒci
loke upÈdiyati. Evampi kho bhikkhave bhikkhu vedanÈsu vedanÈnupassÊ
viharati.
VedanÈnupassanÈ niÔÔhitÈ.
_____
CittÈnupassanÈ
381. KathaÒca pana bhikkhave bhikkhu citte cittÈnupassÊ viharati. Idha
bhikkhave bhikkhu sarÈgaÑ vÈ cittaÑ “sarÈgaÑ cittan”ti pajÈnÈti, vÊtarÈgaÑ
vÈ cittaÑ “vÊtarÈgaÑ cittan”ti pajÈnÈti. SadosaÑ vÈ cittaÑ “sadosaÑ
cittan”ti pajÈnÈti, vÊtadosaÑ vÈ cittaÑ “vÊtadosaÑ cittan”ti pajÈnÈti.
SamohaÑ vÈ cittaÑ “samohaÑ cittan”ti pajÈnÈti, vÊtamohaÑ vÈ cittaÑ
“vÊtamohaÑ cittan”ti pajÈnÈti. SaÑkhittaÑ vÈ cittaÑ “saÑkhittaÑ cittan”ti
pajÈnÈti, vikkhittaÑ vÈ cittaÑ “vikkhittaÑ 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. Iti ajjhattaÑ vÈ citte
cittÈnupassÊ viharati, bahiddhÈ vÈ citte cittÈnupassÊ viharati, ajjhattabahiddhÈ
vÈ citte cittÈnupassÊ viharati. SamudayadhammÈnupassÊ vÈ cittasmiÑ
viharati, vayadhammÈnupassÊ vÈ cittasmiÑ viharati,
samudayavayadhammÈnupassÊ vÈ cittasmiÑ viharati. “Atthi cittan”ti vÈ
panassa sati paccupaÔÔhitÈ hoti yÈvadeva ÒÈÓamattÈya paÔissatimattÈya.
Anissito ca viharati, na ca kiÒci loke upÈdiyati. Evampi kho bhikkhave
bhikkhu citte cittÈnupassÊ viharati.
CittÈnupassanÈ niÔÔhitÈ.
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382. KathaÒca pana bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammÈnupassÊ
viharati. Idha bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammÈnupassÊ viharati
paÒcasu nÊvaraÓesu. KathaÒca pana bhikkhave bhikkhu dhammesu
dhammÈnupassÊ viharati paÒcasu nÊvaraÓesu.
Idha bhikkhave bhikkhu santaÑ vÈ ajjhattaÑ kÈmacchandaÑ “atthi me
ajjhattaÑ kÈmacchando”ti pajÈnÈti, asantaÑ vÈ ajjhattaÑ kÈmacchandaÑ
“natthi me ajjhattaÑ kÈmacchando”ti pajÈnÈti, yathÈ ca anuppannassa
kÈmacchandassa uppÈdo hoti taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca uppannassa
kÈmacchandassa pahÈnaÑ hoti taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca pahÊnassa
kÈmacchandassa ÈyatiÑ anuppÈdo hoti taÒca pajÈnÈti.
SantaÑ vÈ ajjhattaÑ byÈpÈdaÑ “atthi me ajjhattaÑ byÈpÈdo”ti pajÈnÈti,
asantaÑ vÈ ajjhattaÑ byÈpÈdaÑ “natthi me ajjhattaÑ byÈpÈdo”ti pajÈnÈti,
yathÈ ca anuppannassa byÈpÈdassa uppÈdo hoti taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca
uppannassa byÈpÈdassa pahÈnaÑ hoti taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca pahÊnassa
byÈpÈdassa ÈyatiÑ anuppÈdo hoti taÒca pajÈnÈti.
SantaÑ vÈ ajjhattaÑ thinamiddhaÑ “atthi me ajjhattaÑ thinamiddhan”ti
pajÈnÈti, asantaÑ vÈ ajjhattaÑ thinamiddhaÑ “natthi me ajjhattaÑ
thinamiddhan”ti pajÈnÈti, yathÈ ca anuppannassa thinamiddhassa uppÈdo
hoti taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca uppannassa thinamiddhassa pahÈnaÑ hoti taÒca
pajÈnÈti, yathÈ ca pahÊnassa thinamiddhassa ÈyatiÑ anuppÈdo hoti taÒca
pajÈnÈti.
SantaÑ vÈ ajjhattaÑ uddhaccakukkuccaÑ “atthi me ajjhattaÑ
uddhaccakukkuccan”ti pajÈnÈti, asantaÑ vÈ ajjhattaÑ uddhaccakukkuccaÑ
“natthi me ajjhattaÑ uddhaccakukkuccan”ti pajÈnÈti, yathÈ ca anuppannassa
uddhaccakukkuccassa uppÈdo hoti taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca uppannassa
uddhaccakukkuccassa pahÈnaÑ hoti taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca pahÊnassa
uddhaccakukkuccassa ÈyatiÑ anuppÈdo hoti taÒca pajÈnÈti.
SantaÑ vÈ ajjhattaÑ vicikicchaÑ “atthi me ajjhattaÑ vicikicchÈ”ti
pajÈnÈti, asantaÑ vÈ ajjhattaÑ vicikicchaÑ “natthi me ajjhattaÑ
vicikicchÈ”ti pajÈnÈti, yathÈ ca anuppannÈya vicikicchÈya uppÈdo hoti taÒca
pajÈnÈti,
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yathÈ ca uppannÈya vicikicchÈya pahÈnaÑ hoti taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca
pahÊnÈya vicikicchÈya ÈyatiÑ anuppÈdo hoti taÒca pajÈnÈti.
Iti ajjhattaÑ vÈ dhammesu dhammÈnupassÊ viharati, bahiddhÈ vÈ
dhammesu dhammÈnupassÊ viharati, ajjhattabahiddhÈ vÈ dhammesu
dhammÈnupassÊ viharati. SamudayadhammÈnupassÊ vÈ dhammesu viharati,
vayadhammÈnupassÊ vÈ dhammesu viharati, samudayavayadhammÈnupassÊ
vÈ dhammesu viharati. “Atthi dhammÈ”ti vÈ panassa sati paccupaÔÔhitÈ hoti
yÈvadeva ÒÈÓamattÈya paÔissatimattÈya. Anissito ca viharati, na ca kiÒci
loke upÈdiyati. Evampi kho bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammÈnupassÊ
viharati paÒcasu nÊvaraÓesu.
NÊvaraÓapabbaÑ niÔÔhitaÑ.
_____
DhammÈnupassanÈ khandhapabba
383. Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammÈnupassÊ
viharati paÒcasu upÈdÈnakkhandhesu. KathaÒca pana bhikkhave bhikkhu
dhammesu dhammÈnupassÊ viharati paÒcasu upÈdÈnakkhandhesu. Idha
bhikkhave bhikkhu iti r|paÑ, iti r|passa samudayo, iti r|passa attha~gamo.
Iti vedanÈ, iti vedanÈya samudayo, iti vedanÈya attha~gamo. Iti saÒÒÈ, iti
saÒÒÈya samudayo, iti saÒÒÈya attha~gamo. Iti sa~khÈrÈ, iti sa~khÈrÈnaÑ
samudayo, iti sa~khÈrÈnaÑ attha~gamo. Iti viÒÒÈÓaÑ, iti viÒÒÈÓassa
samudayo, iti viÒÒÈÓassa attha~gamoti. Iti ajjhattaÑ vÈ dhammesu
dhammÈnupassÊ viharati, bahiddhÈ vÈ dhammesu dhammÈnupassÊ viharati,
ajjhattabahiddhÈ vÈ dhammesu dhammÈnupassÊ viharati.
SamudayadhammÈnupassÊ vÈ dhammesu viharati, vayadhammÈnupassÊ vÈ
dhammesu viharati, samudayavayadhammÈnupassÊ vÈ dhammesu viharati.
“Atthi dhammÈ”ti vÈ panassa sati paccupaÔÔhitÈ hoti yÈvadeva ÒÈÓamattÈya
paÔissatimattÈya. Anissito ca viharati, na ca kiÒci loke upÈdiyati. Evampi
kho bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammÈnupassÊ viharati paÒcasu
upÈdÈnakkhandhesu.
KhandhapabbaÑ niÔÔhitaÑ.
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384. Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammÈnupassÊ
viharati chasu ajjhattikabÈhiresu Èyatanesu. KathaÒca pana bhikkhave
bhikkhu dhammesu dhammÈnupassÊ viharati chasu ajjhattikabÈhiresu
Èyatanesu.
Idha bhikkhave bhikkhu cakkhuÒca pajÈnÈti, r|pe ca pajÈnÈti, yaÒca
tadubhayaÑ paÔicca uppajjati saÑyojanaÑ taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca
anuppannassa saÑyojanassa uppÈdo hoti taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca uppannassa
saÑyojanassa pahÈnaÑ hoti taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca pahÊnassa saÑyojanassa
ÈyatiÑ anuppÈdo hoti taÒca pajÈnÈti.
SotaÒca pajÈnÈti, sadde ca pajÈnÈti, yaÒca tadubhayaÑ paÔicca uppajjati
saÑyojanaÑ taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca anuppannassa saÑyojanassa uppÈdo
hoti taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca uppannassa saÑyojanassa pahÈnaÑ hoti taÒca
pajÈnÈti, yathÈ ca pahÊnassa saÑyojanassa ÈyatiÑ anuppÈdo hoti taÒca
pajÈnÈti.
GhÈnaÒca pajÈnÈti, gandhe ca pajÈnÈti, yaÒca tadubhayaÑ paÔicca
uppajjati saÑyojanaÑ taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca anuppannassa saÑyojanassa
uppÈdo hoti taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca uppannassa saÑyojanassa pahÈnaÑ hoti
taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca pahÊnassa saÑyojanassa ÈyatiÑ anuppÈdo hoti taÒca
pajÈnÈti.
JivhaÒca pajÈnÈti, rase ca pajÈnÈti, yaÒca tadubhayaÑ paÔicca uppajjati
saÑyojanaÑ taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca anuppannassa saÑyojanassa uppÈdo
hoti taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca uppannassa saÑyojanassa pahÈnaÑ hoti taÒca
pajÈnÈti, yathÈ ca pahÊnassa saÑyojanassa ÈyatiÑ anuppÈdo hoti taÒca
pajÈnÈti.
KÈyaÒca pajÈnÈti, phoÔÔhabbe ca pajÈnÈti, yaÒca tadubhayaÑ paÔicca
uppajjati saÑyojanaÑ taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca anuppannassa saÑyojanassa
uppÈdo hoti taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca uppannassa saÑyojanassa pahÈnaÑ hoti
taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca pahÊnassa saÑyojanassa ÈyatiÑ anuppÈdo hoti,
taÒca pajÈnÈti.
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ManaÒca pajÈnÈti, dhamme ca pajÈnÈti, yaÒca tadubhayaÑ paÔicca
uppajjati saÑyojanaÑ taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca anuppannassa saÑyojanassa
uppÈdo hoti taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca uppannassa saÑyojanassa pahÈnaÑ hoti
taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca pahÊnassa saÑyojanassa ÈyatiÑ anuppÈdo hoti taÒca
pajÈnÈti.
Iti ajjhattaÑ vÈ dhammesu dhammÈnupassÊ viharati, bahiddhÈ vÈ
dhammesu dhammÈnupassÊ viharati, ajjhattabahiddhÈ vÈ dhammesu
dhammÈnupassÊ viharati. SamudayadhammÈnupassÊ vÈ dhammesu viharati,
vayadhammÈnupassÊ vÈ dhammesu viharati, samudayavayadhammÈnupassÊ
vÈ dhammesu viharati. “Atthi dhammÈ”ti vÈ panassa sati paccupaÔÔhitÈ hoti
yÈvadeva ÒÈÓamattÈya paÔissatimattÈya. Anissito ca viharati, na ca kiÒci
loke upÈdiyati. Evampi kho bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammÈnupassÊ
viharati chasu ajjhattikabÈhiresu Èyatanesu.
ŒyatanapabbaÑ niÔÔhitaÑ.
_____
DhammÈnupassanÈ bojjha~gapabba
385. Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammÈnupassÊ
viharati sattasu bojjha~gesu. KathaÒca pana bhikkhave bhikkhu dhammesu
dhammÈnupassÊ viharati sattasu bojjha~gesu. Idha bhikkhave bhikkhu
santaÑ vÈ ajjhattaÑ satisambojjha~gaÑ “atthi me ajjhattaÑ
satisambojjha~go”ti pajÈnÈti, asantaÑ vÈ ajjhattaÑ satisambojjha~gaÑ
“natthi me ajjhattaÑ satisambojjha~go”ti pajÈnÈti, yathÈ ca anuppannassa
satisambojjha~gassa uppÈdo hoti taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca uppannassa
satisambojjha~gassa bhÈvanÈya pÈrip|rÊ hoti taÒca pajÈnÈti.
SantaÑ vÈ ajjhattaÑ dhammavicayasambojjha~gaÑ “atthi me ajjhattaÑ
dhammavicayasambojjha~go”ti pajÈnÈti, asantaÑ vÈ ajjhattaÑ
dhammavicayasambojjha~gaÑ “natthi me ajjhattaÑ
dhammavicayasambojjha~go”ti pajÈnÈti, yathÈ ca anuppannassa
dhammavicayasambojjha~gassa uppÈdo hoti taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca
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uppannassa dhammavicayasambojjha~gassa bhÈvanÈya pÈrip|rÊ hoti taÒca
pajÈnÈti.
SantaÑ vÈ ajjhattaÑ vÊriyasambojjha~gaÑ “atthi me ajjhattaÑ
vÊriyasambojjha~go”ti pajÈnÈti, asantaÑ vÈ ajjhattaÑ vÊriyasambojjha~gaÑ
“natthi me ajjhattaÑ vÊriyasambojjha~go”ti pajÈnÈti, yathÈ ca anuppannassa
vÊriyasambojjha~gassa uppÈdo hoti taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca uppannassa
vÊriyasambojjha~gassa bhÈvanÈya pÈrip|rÊ hoti taÒca pajÈnÈti.
SantaÑ vÈ ajjhattaÑ pÊtisambojjha~gaÑ “atthi me ajjhattaÑ
pÊtisambojjha~go”ti pajÈnÈti, asantaÑ vÈ ajjhattaÑ pÊtisambojjha~gaÑ
“natthi me ajjhattaÑ pÊtisambojjha~go”ti pajÈnÈti, yathÈ ca anuppannassa
pÊtisambojjha~gassa uppÈdo hoti taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca uppannassa
pÊtisambojjha~gassa bhÈvanÈya pÈrip|rÊ hoti taÒca pajÈnÈti.
SantaÑ vÈ ajjhattaÑ passaddhisambojjha~gaÑ “atthi me ajjhattaÑ
passaddhisambojjha~go”ti pajÈnÈti, asantaÑ vÈ ajjhattaÑ
passaddhisambojjha~gaÑ “natthi me ajjhattaÑ passaddhisambojjha~go”ti
pajÈnÈti, yathÈ ca anuppannassa passaddhisambojjha~gassa uppÈdo hoti
taÒca pajÈnÈti, yathÈ ca uppannassa passaddhisambojjha~gassa bhÈvanÈya
pÈrip|rÊ hoti taÒca pajÈnÈti.
SantaÑ vÈ ajjhattaÑ samÈdhisambojjha~gaÑ “atthi me ajjhattaÑ
samÈdhisambojjha~go”ti pajÈnÈti, asantaÑ vÈ ajjhattaÑ
samÈdhisambojjha~gaÑ “natthi me ajjhattaÑ samÈdhisambojjha~go”ti
pajÈnÈti, yathÈ ca anuppannassa samÈdhisambojjha~gassa uppÈdo hoti taÒca
pajÈnÈti, yathÈ ca uppannassa samÈdhisambojjha~gassa bhÈvanÈya pÈrip|rÊ
hoti taÒca pajÈnÈti.
SantaÑ vÈ ajjhattaÑ upekkhÈsambojjha~gaÑ “atthi me ajjhattaÑ
upekkhÈsambojjha~go”ti pajÈnÈti, asantaÑ vÈ ajjhattaÑ
upekkhÈsambojjha~gaÑ “natthi me ajjhattaÑ upekkhÈsambojjha~go”ti
pajÈnÈti, yathÈ ca anuppannassa upekkhÈsambojjha~gassa uppÈdo hoti taÒca
pajÈnÈti, yathÈ ca uppannassa upekkhÈsambojjha~gassa bhÈvanÈya pÈrip|rÊ
hoti taÒca pajÈnÈti.
Iti ajjhattaÑ vÈ dhammesu dhammÈnupassÊ viharati, bahiddhÈ vÈ
dhammesu dhammÈnupassÊ viharati, ajjhattabahiddhÈ vÈ dhammesu
dhammÈnupassÊ viharati.
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SamudayadhammÈnupassÊ vÈ dhammesu viharati, vayadhammÈnupassÊ vÈ
dhammesu viharati, samudayavayadhammÈnupassÊ vÈ dhammesu viharati.
“Atthi dhammÈ”ti vÈ panassa sati paccupaÔÔhitÈ hoti yÈvadeva ÒÈÓamattÈya
paÔissatimattÈya. Anissito ca viharati, na ca kiÒci loke upÈdiyati. Evampi
kho bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammÈnupassÊ viharati sattasu
bojjha~gesu.
Bojjha~gapabbaÑ niÔÔhitaÑ1.
_____
DhammÈnupassanÈ saccapabba
386. Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammÈnupassÊ
viharati cat|su ariyasaccesu. KathaÒca pana bhikkhave bhikkhu dhammesu
dhammÈnupassÊ viharati cat|su ariyasaccesu. Idha bhikkhave bhikkhu “idaÑ
dukkhan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “ayaÑ dukkhasamudayo”ti yathÈbh|taÑ
pajÈnÈti, “ayaÑ dukkhanirodho”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “ayaÑ
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti.
PaÔhamabhÈÓavÈro niÔÔhito.
_____
Dukkhasaccaniddesa
387. KatamaÒca bhikkhave dukkhaÑ ariyasaccaÑ. JÈtipi dukkhÈ, jarÈpi
dukkhÈ, maraÓampi dukkhaÑ, sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈpi
dukkhÈ, appiyehi sampayogopi dukkho, piyehi vippayogopi dukkho2,
yampicchaÑ na labhati tampi dukkhaÑ, saÑkhittena
paÒcupÈdÈnakkhandhÈ3, dukkhÈ.
388. KatamÈ ca bhikkhave jÈti. YÈ tesaÑ tesaÑ sattÈnaÑ tamhi tamhi
sattanikÈye jÈti saÒjÈti okkanti abhinibbatti khandhÈnaÑ pÈtubhÈvo
ÈyatanÈnaÑ paÔilÈbho. AyaÑ vuccati bhikkhave jÈti.
______________________________________________________________
1. Bojjha~gapabbaÑ niÔÔhitaÑ. PaÔhamabhÈÓavÈraÑ (SyÈ)
2. Appiyehi -pa- vippayogo dukkhotipÈÔho ceva taÑniddeso ca katthaci na dissati,
AÔÔhakathÈyaÑpi taÑsaÑvaÓÓanÈ natthi.
3. PaÒcupÈdÈnakkhandhÈpi (Ka)
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389. KatamÈ ca bhikkhave jarÈ. YÈ tesaÑ tesaÑ sattÈnaÑ tamhi tamhi
sattanikÈye jarÈ jÊraÓatÈ khaÓÉiccaÑ pÈliccaÑ valittacatÈ Èyuno saÑhÈni
indriyÈnaÑ paripÈko. AyaÑ vuccati bhikkhave jarÈ.
390. KatamaÒca bhikkhave maraÓaÑ. YaÑ1 tesaÑ tesaÑ sattÈnaÑ
tamhÈ tamhÈ sattanikÈyÈ cuti cavanatÈ bhedo antaradhÈnaÑ maccu
maraÓaÑ kÈlakiriyÈ khandhÈnaÑ bhedo kaÄevarassa nikkhepo
jÊvitindriyassupacchedo. IdaÑ vuccati bhikkhave maraÓaÑ.
391. Katamo ca bhikkhave soko. Yo kho bhikkhave aÒÒataraÒÒatarena
byasanena samannÈgatassa aÒÒataraÒÒatarena dukkhadhammena phuÔÔhassa
soko socanÈ socitattaÑ antosoko antoparisoko. AyaÑ vuccati bhikkhave
soko.
392. Katamo ca bhikkhave paridevo. Yo kho bhikkhave
aÒÒataraÒÒatarena byasanena samannÈgatassa aÒÒataraÒÒatarena
dukkhadhammena phuÔÔhassa Èdevo paridevo ÈdevanÈ paridevanÈ
ÈdevitattaÑ paridevitattaÑ. AyaÑ vuccati bhikkhave paridevo.
393. KatamaÒca bhikkhave dukkhaÑ. YaÑ kho bhikkhave kÈyikaÑ
dukkhaÑ kÈyikaÑ asÈtaÑ kÈyasamphassajaÑ dukkhaÑ asÈtaÑ vedayitaÑ.
IdaÑ vuccati bhikkhave dukkhaÑ.
394. KatamaÒca bhikkhave domanassaÑ. YaÑ kho bhikkhave
cetasikaÑ dukkhaÑ cetasikaÑ asÈtaÑ manosamphassajaÑ dukkhaÑ asÈtaÑ
vedayitaÑ. IdaÑ vuccati bhikkhave domanassaÑ.
395. Katamo ca bhikkhave upÈyÈso. Yo kho bhikkhave
aÒÒataraÒÒatarena byasanena samannÈgatassa aÒÒataraÒÒatarena
dukkhadhammena phuÔÔhassa ÈyÈso upÈyÈso ÈyÈsitattaÑ upÈyÈsitattaÑ.
AyaÑ vuccati bhikkhave upÈyÈso.
______________________________________________________________
1. AÔÔhakathÈ oloketabbÈ.
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396. Katamo ca bhikkhave appiyehi sampayogo dukkho. Idha yassa te
honti aniÔÔhÈ akantÈ amanÈpÈ r|pÈ saddÈ gandhÈ rasÈ phoÔÔhabbÈ dhammÈ,
ye vÈ panassa te honti anatthakÈmÈ ahitakÈmÈ aphÈsukakÈmÈ
ayogakkhemakÈmÈ, yÈ tehi saddhiÑ sa~gati samÈgamo samodhÈnaÑ
missÊbhÈvo. AyaÑ vuccati bhikkhave appiyehi sampayogo dukkho.
397. Katamo ca bhikkhave piyehi vippayogo dukkho. Idha yassa te
honti iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ r|pÈ saddÈ gandhÈ rasÈ phoÔÔhabbÈ dhammÈ, ye vÈ
panassa te honti atthakÈmÈ hitakÈmÈ phÈsukakÈmÈ yogakkhemakÈmÈ mÈtÈ
vÈ pitÈ vÈ bhÈtÈ vÈ bhaginÊ vÈ mittÈ vÈ amaccÈ vÈ ÒÈtisÈlohitÈ vÈ, yÈ tehi
saddhiÑ asa~gati asamÈgamo asamodhÈnaÑ amissÊbhÈvo. AyaÑ vuccati
bhikkhave piyehi vippayogo dukkho.
398. KatamaÒca bhikkhave yampicchaÑ na labhati tampi dukkhaÑ.
JÈtidhammÈnaÑ bhikkhave sattÈnaÑ evaÑ icchÈ uppajjati “aho vata mayaÑ
na jÈtidhammÈ assÈma, na ca vata no jÈti ÈgaccheyyÈ”ti. Na kho panetaÑ
icchÈya pattabbaÑ, idampi yampicchaÑ na labhati tampi dukkhaÑ.
JarÈdhammÈnaÑ bhikkhave sattÈnaÑ evaÑ icchÈ uppajjati “aho vata
mayaÑ na jarÈdhammÈ assÈma, na ca vata no jarÈ ÈgaccheyyÈ”ti. Na kho
panetaÑ icchÈya pattabbaÑ, idampi yampicchaÑ na labhati tampi dukkhaÑ.
ByÈdhidhammÈnaÑ bhikkhave sattÈnaÑ evaÑ icchÈ uppajjati “aho vata
mayaÑ na byÈdhidhammÈ assÈma, na ca vata no byÈdhi ÈgaccheyyÈ”ti. Na
kho panetaÑ icchÈya pattabbaÑ, idampi yampicchaÑ na labhati tampi
dukkhaÑ. MaraÓadhammÈnaÑ bhikkhave sattÈnaÑ evaÑ icchÈ uppajjati
“aho vata mayaÑ na maraÓadhammÈ assÈma, na ca vata no maraÓaÑ
ÈgaccheyyÈ”ti. Na kho panetaÑ icchÈya pattabbaÑ, idampi yampicchaÑ na
labhati tampi dukkhaÑ. SokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsadhammÈnaÑ
bhikkhave sattÈnaÑ evaÑ icchÈ uppajjati “aho vata mayaÑ na
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ assÈma, na ca vata no
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsadhammÈ Ègaccheyyun”ti. Na kho
panetaÑ icchÈya pattabbaÑ, idampi yampicchaÑ na labhati tampi dukkhaÑ.
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399. Katame ca bhikkhave saÑkhittena paÒcupÈdÈnakkhandhÈ dukkhÈ.
SeyyathidaÑ, r|pupÈdÈnakkhandho, vedanupÈdÈnakkhandho,
saÒÒupÈdÈnakkhandho, sa~khÈrupÈdÈnakkhandho, viÒÒÈÓupÈdÈnakkhandho.
Ime vuccanti bhikkhave saÑkhittena paÒcupÈdÈnakkhandhÈ dukkhÈ. IdaÑ
vuccati bhikkhave dukkhaÑ ariyasaccaÑ.
Samudayasaccaniddesa
400. KatamaÒca bhikkhave dukkhasamudayaÑ1 ariyasaccaÑ. YÈyaÑ
taÓhÈ ponobbhavikÈ2 nandÊrÈgasahagatÈ3 tatratatrÈbhinandinÊ. SeyyathidaÑ,
kÈmataÓhÈ bhavataÓhÈ vibhavataÓhÈ.
SÈ kho panesÈ bhikkhave taÓhÈ kattha uppajjamÈnÈ uppajjati, kattha
nivisamÈnÈ nivisati. YaÑ loke piyar|paÑ sÈtar|paÑ, etthesÈ taÓhÈ
uppajjamÈnÈ uppajjati, ettha nivisamÈnÈ nivisati.
KiÒca loke piyar|paÑ sÈtar|paÑ. Cakkhu loke piyar|paÑ sÈtar|paÑ,
etthesÈ taÓhÈ uppajjamÈnÈ uppajjati, ettha nivisamÈnÈ nivisati. SotaÑ loke
-pa-. GhÈnaÑ loke. JivhÈ loke. KÈyo loke. Mano loke piyar|paÑ
sÈtar|paÑ, etthesÈ taÓhÈ uppajjamÈnÈ uppajjati, ettha nivisamÈnÈ nivisati.
R|pÈ loke. SaddÈ loke. GandhÈ loke. RasÈ loke. PhoÔÔhabbÈ loke.
DhammÈ loke piyar|paÑ sÈtar|paÑ, etthesÈ taÓhÈ uppajjamÈnÈ uppajjati,
ettha nivisamÈnÈ nivisati.
CakkhuviÒÒÈÓaÑ loke. SotaviÒÒÈÓaÑ loke. GhÈnaviÒÒÈÓaÑ loke.
JivhÈviÒÒÈÓaÑ loke. KÈyaviÒÒÈÓaÑ loke. ManoviÒÒÈÓaÑ loke piyar|paÑ
sÈtar|paÑ, etthesÈ taÓhÈ uppajjamÈnÈ uppajjati, ettha nivisamÈnÈ nivisati.
Cakkhusamphasso loke. Sotasamphasso loke. GhÈnasamphasso loke.
JivhÈsamphasso loke. KÈyasamphasso loke. Manosamphasso loke
piyar|paÑ sÈtar|paÑ, etthesÈ taÓhÈ uppajjamÈnÈ uppajjati, ettha nivisamÈnÈ
nivisati.
______________________________________________________________
1. Dukkhasamudayo (SyÈ)
3. NandirÈgasahagatÈ (SÊ, SyÈ, I)

2. PonobhavikÈ (SÊ, I)
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CakkhusamphassajÈ vedanÈ loke. SotasamphassajÈ
edanÈloke.GhÈnasamphassajÈ vedanÈ loke. JivhÈsamphassajÈ vedanÈ loke.
KÈyasamphassajÈ vedanÈ loke. ManosamphassajÈ vedanÈ loke piyar|paÑ
sÈtar|paÑ, etthesÈ taÓhÈ uppajjamÈnÈ uppajjati, ettha nivisamÈnÈ nivisati.
R|pasaÒÒÈ loke. SaddasaÒÒÈ loke. GandhasaÒÒÈ loke. RasasaÒÒÈ loke.
PhoÔÔhabbasaÒÒÈ loke. DhammasaÒÒÈ loke piyar|paÑ sÈtar|paÑ, etthesÈ
taÓhÈ uppajjamÈnÈ uppajjati, ettha nivisamÈnÈ nivisati.
R|pasaÒcetanÈ loke. SaddasaÒcetanÈ loke. GandhasaÒcetanÈ loke.
RasasaÒcetanÈ loke. PhoÔÔhabbasaÒcetanÈ loke. DhammasaÒcetanÈ loke
piyar|paÑ sÈtar|paÑ, etthesÈ taÓhÈ uppajjamÈnÈ uppajjati, ettha nivisamÈnÈ
nivisati.
R|pataÓhÈ loke. SaddataÓhÈ loke. GandhataÓhÈ loke. RasataÓhÈ loke.
PhoÔÔhabbataÓhÈ loke. DhammataÓhÈ loke piyar|paÑ sÈtar|paÑ, etthesÈ
taÓhÈ uppajjamÈnÈ uppajjati, ettha nivisamÈnÈ nivisati.
R|pavitakko loke. Saddavitakko loke. Gandhavitakko loke. Rasavitakko
loke. PhoÔÔhabbavitakko loke. Dhammavitakko loke piyar|paÑ sÈtar|paÑ,
etthesÈ taÓhÈ uppajjamÈnÈ uppajjati, ettha nivisamÈnÈ nivisati.
R|pavicÈro loke. SaddavicÈro loke. GandhavicÈro loke. RasavicÈro
loke. PhoÔÔhabbavicÈro loke. DhammavicÈro loke piyar|paÑ sÈtar|paÑ,
etthesÈ taÓhÈ uppajjamÈnÈ uppajjati, ettha nivisamÈnÈ nivisati. IdaÑ vuccati
bhikkhave dukkhasamudayaÑ ariyasaccaÑ.
Nirodhasaccaniddesa
401. KatamaÒca bhikkhave dukkhanirodhaÑ1 ariyasaccaÑ. Yo
tassÈyeva taÓhÈya asesavirÈganirodho cÈgo paÔinissaggo mutti anÈlayo.
______________________________________________________________
1. Dukkhanirodho (SyÈ)

248

MahÈvaggapÈÄi
SÈ kho panesÈ bhikkhave taÓhÈ kattha pahÊyamÈnÈ pahÊyati, kattha

nirujjhamÈnÈ nirujjhati. YaÑ loke piyar|paÑ sÈtar|paÑ, etthesÈ taÓhÈ
pahÊyamÈnÈ pahÊyati, ettha nirujjhamÈnÈ nirujjhati.
KiÒca loke piyar|paÑ sÈtar|paÑ. Cakkhu loke piyar|paÑ sÈtar|paÑ,
etthesÈ taÓhÈ pahÊyamÈnÈ pahÊyati, ettha nirujjhamÈnÈ nirujjhati. SotaÑ loke
-pa-. GhÈnaÑ loke. JivhÈ loke. KÈyo loke. Mano loke piyar|paÑ
sÈtar|paÑ, etthesÈ taÓhÈ pahÊyamÈnÈ pahÊyati, ettha nirujjhamÈnÈ nirujjhati.
R|pÈ loke. SaddÈ loke. GandhÈ loke. RasÈ loke. PhoÔÔhabbÈ loke.
DhammÈ loke piyar|paÑ sÈtar|paÑ, etthesÈ taÓhÈ pahiyamÈnÈ pahÊyati,
ettha nirujjhamÈnÈ nirujjhati.
CakkhuviÒÒÈÓaÑ loke. SotaviÒÒÈÓaÑ loke. GhÈnaviÒÒÈÓaÑ loke.
JivhÈviÒÒÈÓaÑ loke. KÈyaviÒÒÈÓaÑ loke. ManoviÒÒÈÓaÑ loke piyar|paÑ
sÈtar|paÑ, etthesÈ taÓhÈ pahÊyamÈnÈ pahÊyati, ettha nirujjhamÈnÈ nirujjhati.
Cakkhusamphasso loke. Sotasamphasso loke. GhÈnasamphasso loke.
JivhÈsamphasso loke. KÈyasamphasso loke. Manosamphasso loke
piyar|paÑ sÈtar|paÑ, etthesÈ taÓhÈ pahÊyamÈnÈ pahÊyati, ettha
nirujjhamÈnÈ nirujjhati.
CakkhusamphassajÈ vedanÈ loke. SotasamphassajÈ vedanÈ loke.
GhÈnasamphassajÈ vedanÈ loke. JivhÈsamphassajÈ vedanÈ loke.
KÈyasamphassajÈ vedanÈ loke. ManosamphassajÈ vedanÈ loke piyar|paÑ
sÈtar|paÑ, etthesÈ taÓhÈ pahÊyamÈnÈ pahÊyati, ettha nirujjhamÈnÈ nirujjhati.
R|pasaÒÒÈ loke. SaddasaÒÒÈ loke. GandhasaÒÒÈ loke. RasasaÒÒÈ loke.
PhoÔÔhabbasaÒÒÈ loke. DhammasaÒÒÈ loke piyar|paÑ sÈtar|paÑ, etthesÈ
taÓhÈ pahÊyamÈnÈ pahÊyati, ettha nirujjhamÈnÈ nirujjhati.
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R|pasaÒcetanÈ loke. SaddasaÒcetanÈ loke. GandhasaÒcetanÈ loke.
RasasaÒcetanÈ loke. PhoÔÔhabbasaÒcetanÈ loke. DhammasaÒcetanÈ loke
piyar|paÑ sÈtar|paÑ, etthesÈ taÓhÈ pahÊyamÈnÈ pahÊyati, ettha
nirujjhamÈnÈ nirujjhati.
R|pataÓhÈ loke. SaddataÓhÈ loke.gandhataÓhÈ loke. RasataÓhÈ loke.
PhoÔÔhabbataÓhÈ loke. DhammataÓhÈ loke piyar|paÑ sÈtar|paÑ, etthesÈ
taÓhÈ pahÊyamÈnÈ pahÊyati, ettha nirujjhamÈnÈ nirujjhati.
R|pavitakko loke. Saddavitakko loke. Gandhavitakko loke. Rasavitakko
loke. PhoÔÔhabbavitakko loke. Dhammavitakko loke piyar|paÑ sÈtar|paÑ,
etthesÈ taÓhÈ pahÊyamÈnÈ pahÊyati, ettha nirujjhamÈnÈ nirujjhati.
R|pavicÈro loke. SaddavicÈro loke. GandhavicÈro loke. RasavicÈro
loke. PhoÔÔhabbavicÈro loke. DhammavicÈro loke piyar|paÑ sÈtar|paÑ,
etthesÈ taÓhÈ pahÊyamÈnÈ pahÊyati, ettha nirujjhamÈnÈ nirujjhati. IdaÑ
vuccati bhikkhave dukkhanirodhaÑ ariyasaccaÑ.
Maggasaccaniddesa
402. KatamaÒca bhikkhave dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ ariyasaccaÑ.
Ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi
sammÈsa~kappo sammÈvÈcÈ samekammanto sammÈ-ÈjÊvo sammÈvÈyÈmo
sammÈsati sammÈsamÈdhi.
KatamÈ ca bhikkhave sammÈdiÔÔhi. YaÑ kho bhikkhave dukkhe ÒÈÓaÑ
dukkhasamudaye ÒÈÓaÑ dukkhanirodhe ÒÈÓaÑ dukkhanirodhagÈminiyÈ
paÔipadÈya ÒÈÓaÑ. AyaÑ vuccati bhikkhave sammÈdiÔÔhi.
Katamo ca bhikkhave sammÈsa~kappo. Nekkhammasa~kappo
abyÈpÈdasa~kappo avihiÑsÈsa~kappo. AyaÑ vuccati bhikkhave
sammÈsa~kappo.
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KatamÈ ca bhikkhave sammÈvÈcÈ. MusÈvÈdÈ veramaÓÊ1 pisuÓÈya
vÈcÈya veramaÓÊ pharusÈya vÈcÈya veramaÓÊ samphappalÈpÈ veramaÓÊ.
AyaÑ vuccati bhikkhave samevÈcÈ.
Katamo ca bhikkhave sammÈkammanto. PÈÓÈtipÈtÈ veramaÓÊ
adinnÈdÈnÈ veramaÓÊ kÈmesumicchÈcÈrÈ veramaÓÊ. AyaÑ vuccati
bhikkhave sammÈkammanto.
Katamo ca bhikkhave sammÈ-ÈjÊvo. Idha bhikkhave ariyasÈvako
micchÈ-ÈjÊvaÑ pahÈya sammÈ-ÈjÊvena jÊvitaÑ kappeti. AyaÑ vuccati
bhikkhave sammÈ-ÈjÊvo.
Katamo ca bhikkhave sammÈvÈyÈmo. Idha bhikkhave bhikkhu
anuppannÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ anuppÈdÈya chandaÑ
janeti vÈyamati vÊriyaÑ Èrabhati cittaÑ paggaÓhÈti padahati, uppannÈnaÑ
pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya chandaÑ janeti vÈyamati
vÊriyaÑ Èrabhati cittaÑ paggaÓhÈti padahati, anuppannÈnaÑ kusalÈnaÑ
dhammÈnaÑ uppÈdÈya chandaÑ janeti vÈyamati vÊriyaÑ Èrabhati cittaÑ
paggaÓhÈti padahati, uppannÈnaÑ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ ÔhitiyÈ
asammosÈya bhiyyobhÈvÈya vepullÈya bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ chandaÑ
janeti vÈyamati vÊriyaÑ Èrabhati cittaÑ paggaÓhÈti padahati. AyaÑ vuccati
bhikkhave sammÈvÈyÈmo.
KatamÈ ca bhikkhave sammÈsati. Idha bhikkhave bhikkhu kÈye
kÈyÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke
abhijjhÈdomanassaÑ, vedanÈsu vedanÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno
satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ, citte cittÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ
sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ, dhammesu
dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke
abhijjhÈdomanassaÑ. AyaÑ vuccati bhikkhave sammÈsati.
Katamo ca bhikkhave sammÈsamÈdhi. Idha bhikkhave bhikkhu
vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ
vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati.
VitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ
______________________________________________________________
1. VeramaÓi (Ka)
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ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ avitakkaÑ avicÈraÑ
samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. PÊtiyÈ ca
virÈgÈ upekkhako ca viharati, sato ca sampajÈno, sukhaÒca kÈyena
paÔisaÑvedeti, yaÑ taÑ ariyÈ Ècikkhanti “upekkhako satimÈ sukhavihÈrÊ”ti,
tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. Sukhassa ca pahÈnÈ dukkhassa ca
pahÈnÈ pubbeva somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ adukkhamasukhaÑ
upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catuttaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. AyaÑ
vuccati bhikkhave sammÈsamÈdhi. IdaÑ vuccati bhikkhave
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ ariyasaccaÑ.
403. Iti ajjhattaÑ vÈ dhammesu dhammÈnupassÊ viharati, bahiddhÈ vÈ
dhammesu dhammÈnupassÊ viharati, ajjhattabahiddhÈ vÈ dhammesu
dhammÈnupassÊ viharati. SamudayadhammÈnupassÊ vÈ dhammesu viharati,
vayadhammÈnupassÊ vÈ dhammesu viharati, samudayavayadhammÈnupassÊ
vÈ dhammesu viharati. “Atthi dhammÈ”ti vÈ panassa sati paccupaÔÔhitÈ hoti
yÈvadeva ÒÈÓamattÈya paÔissatimattÈya. Anissito ca viharati, na ca kiÒci
loke upÈdiyati. Evampi kho bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammÈnupassÊ
viharati cat|su ariyasaccesu.
SaccapabbaÑ niÔÔhitaÑ.
DhammÈnupassanÈ niÔÔhitÈ.
404. Yo hi koci bhikkhave ime cattÈyo satipaÔÔhÈne evaÑ bhÈveyya
sattavassÈni, tassa dvinnaÑ phalÈnaÑ aÒÒataraÑ phalaÑ pÈÔika~khaÑ
diÔÔheva dhamme aÒÒÈ sati vÈ upÈdisese anÈgÈmitÈ.
TiÔÔhantu bhikkhave sattavassÈni. Yo hi koci bhikkhave ime cattÈyo
satipaÔÔhÈne evaÑ bhÈveyya cha vassÈni -pa- paÒca vassÈni. CattÈri vassÈni.
TÊÓi vassÈni. Dve vassÈni. EkaÑ vassaÑ. TiÔÔhatu bhikkhave ekaÑ vassaÑ.
Yo hi koci bhikkhave ime cattÈro satipaÔÔhÈne evaÑ bhÈveyya sattamÈsÈni,
tassa dvinnaÑ phalÈnaÑ aÒÒataraÑ phalaÑ pÈÔika~khaÑ diÔÔheva dhamme
aÒÒÈ sati vÈ upÈdisese anÈgÈmitÈ.
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TiÔÔhantu bhikkhave satta mÈsÈni. Yo hi koci bhikkhave ime cattÈro
satipaÔÔhÈne evaÑ bhÈveyya cha mÈsÈni -pa- paÒca mÈsÈni. CattÈri mÈsÈni.
TÊÓi mÈsÈni. Dve mÈsÈni. EkaÑ mÈsaÑ. AÉÉhamÈsaÑ. TiÔÔhatu bhikkhave
aÉÉhamÈso. Yo hi koci bhikkhave ime cattÈro satipaÔÔhÈne evaÑ bhÈveyya
sattÈhaÑ, tassa dvinnaÑ phalÈnaÑ aÒÒataraÑ phalaÑ pÈÔika~khaÑ diÔÔheva
dhamme aÒÒÈ sati vÈ upÈdisese anÈgÈmitÈti.
405. “EkÈyano ayaÑ bhikkhave maggo sattÈnaÑ visuddhiyÈ
sokaparidevÈnaÑ samatikkamÈya dukkhadomanassÈnaÑ attha~gamÈya
ÒÈyassa adhigamÈya nibbÈnassa sacchikiriyÈya, yadidaÑ cattÈro
satipaÔÔhÈnÈ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttanti. Idamavoca
BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ abhinandunti.

MahÈsatipaÔÔhÈnasuttaÑ niÔÔhitaÑ navamaÑ.

10. PÈyÈsisutta
406. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ ÈyasmÈ KumÈrakassapo
Kosalesu cÈrikaÑ caramÈno mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ
paÒcamattehi bhikkhusatehi yena SetabyÈ nÈma KosalÈnaÑ nagaraÑ
tadavasari, tatra sudaÑ ÈyasmÈ KumÈrakassapo SetabyÈyaÑ viharati
uttarena SetabyaÑ SiÑsapÈvane1. Tena kho pana samayena PÈyÈsi rÈjaÒÒo
SetabyaÑ ajjhÈvasati sattussadaÑ satiÓakaÔÔhodakaÑ sadhaÒÒaÑ
rÈjabhoggaÑ raÒÒÈ PasenadinÈ Kosalena dinnaÑ rÈjadÈyaÑ brahmadeyyaÑ.
PÈyÈsirÈjaÒÒavatthu
407. Tena kho pana samayena PÈyÈsissa rÈjaÒÒassa evar|paÑ pÈpakaÑ
diÔÔhigataÑ uppannaÑ hoti “itipi natthi paro loko, natthi sattÈ opapÈtikÈ,
natthi sukatadukkaÔÈnaÑ2 kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko”ti. AssosuÑ kho
SetabyakÈ brÈhmaÓagahapatikÈ “samaÓo khalu bho KumÈrakassapo
samaÓassa Gotamassa sÈvako Kosalesu cÈrikaÑ caramÈno mahatÈ
bhikkhusaÑghena saddhiÑ paÒcamattehi bhikkhusatehi SetabyaÑ anuppatto
SetabyÈyaÑ viharati uttarena SetabyaÑ SiÑsapÈvane. TaÑ kho pana
bhavantaÑ KumÈrakassapaÑ evaÑ kalyÈÓo kittisaddo abbhuggato ‘paÓÉito
byatto medhÈvÊ bahussuto cittakathÊ kalyÈÓapaÔibhÈno vuddho3 ceva arahÈ
ca’. SÈdhu kho pana tathÈr|pÈnaÑ arahataÑ dassanaÑ hotÊ”ti. Atha kho
SetabyakÈ brÈhmaÓagahapatikÈ SetabyÈya nikkhamitvÈ sa~ghasa~ghÊ
gaÓÊbh|tÈ uttarenamukhÈ gacchanti yena SiÑsapÈvane4.
408. Tena kho pana samayena PÈyÈsi rÈjaÒÒo uparipÈsÈde divÈseyyaÑ
upagato hoti. AddasÈ kho PÈyÈsi rÈjaÒÒo Setabyake brÈhmaÓagahapatike
SetabyÈya nikkhamitvÈ sa~ghasa~ghÊ gaÓÊbh|te uttarenamukhe gacchante
yena SiÑsapÈvane5, disvÈ khattaÑ
______________________________________________________________
1. SÊsapÈvane (SyÈ)
2. SukaÔadukkaÔÈnaÑ (SÊ, I)
3. Buddho (SyÈ, Ka)
4. Yena SiÑsapÈvane, tenupasa~kamanti (SÊ, I)
5. Yena SiÑsapÈvane, tenupasa~kamante (SÊ, I)
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Èmantesi “kiÑ nu kho bho khatte SetabyakÈ brÈhmaÓagahapatikÈ SetabyÈya
nikkhamitvÈ sa~ghasa~ghÊ gaÓÊbh|tÈ uttarenamukhÈ gacchanti yena
SiÑsapÈvanan”ti1.
Atthi kho bho samaÓo KumÈrakassapo samaÓassa Gotamassa sÈvako
Kosalesu cÈrikaÑ caramÈno mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ
paÒcamattehi bhikkhusatehi SetabyaÑ anuppatto SetabyÈyaÑ viharati
uttarena SetabyaÑ SiÑsapÈvane. TaÑ kho pana bhavantaÑ
KumÈrakassapaÑ evaÑ kalyÈÓo kittisaddo abbhuggato “paÓÉito byatto
medhÈvÊ bahussuto cittakathÊ kalyÈÓapaÔibhÈno vuddho ceva arahÈ cÈ”ti2.
Tamete3 bhavantaÑ KumÈrakassapaÑ dassanÈya upasa~kamantÊti. Tena hi
bho khatte yena SetabyakÈ brÈhmaÓagahapatikÈ tenupasa~kama,
upasa~kamitvÈ Setabyake brÈhmaÓagahapatike evaÑ vadehi “pÈyÈsi bho
rÈjaÒÒo evamÈha ‘Ègamentu kira bhavanto PÈyÈsipi rÈjaÒÒo samaÓaÑ
KumÈrakassapaÑ dassanÈya upasa~kamissati, purÈ samaÓo KumÈrakassapo
Setabyake brÈhmaÓagahapatike bÈle abyatte saÒÒÈpeti ‘itipi atthi paro loko,
atthi sattÈ opapÈtikÈ, atthi sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko’ti.
Natthi hi bho khatte paro loko, natthi sattÈ opapÈtikÈ, natthi
sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko”ti. EvaÑ bhoti kho so khattÈ
PÈyÈsissa rÈjaÒÒassa paÔissutvÈ yena SetabyakÈ brÈhmaÓagahapatikÈ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ Setabyake brÈhmaÓagahapatike etadavoca
“pÈyÈsi bho rÈjaÒÒo evamÈha ‘Ègamentu kira bhavanto PÈyÈsipi rÈjaÒÒo
samaÓaÑ KumÈrakassapaÑ dassanÈya upasa~kamissatÊ”ti.
409. Atha kho PÈyÈsi rÈjaÒÒo Setabyakehi brÈhmaÓagahapatikehi
parivuto yena SiÑsapÈvane yenÈyasmÈ KumÈrakassapo tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ KumÈrakassapena
______________________________________________________________
1. Ettha pana sabbatthapi evameva dissati, natthi pÈÔhantaraÑ.
2. ArahÈ ca (SyÈ, Ka)

3. TamenaÑ te (SÊ, Ka), tamenaÑ (I)

10. PÈyÈsisutta

255

saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ
ekamantaÑ nisÊdi. SetabyakÈpi kho brÈhmaÓagahapatikÈ appekacce
ÈyasmantaÑ KumÈrakassapaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu,
appekacce ÈyasmatÈ KumÈrakassapena saddhiÑ sammodiÑsu,
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu,
appekacce yenÈyasmÈ KumÈrakassapo tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ ekamantaÑ
nisÊdiÑsu, appekacce nÈmagottaÑ sÈvetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, appekacce
tuÓhÊbh|tÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu.
NatthikavÈda
410. EkamantaÑ nisinno kho PÈyÈsi rÈjaÒÒo ÈyasmantaÑ
KumÈrakassapaÑ etadavoca “ahaÒhi bho Kassapa evaÑvÈdÊ evaÑdiÔÔhÊ
‘itipi natthi paro loko, natthi sattÈ opapÈtikÈ, natthi sukatadukkaÔÈnaÑ
kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko’ti”. NÈhaÑ rÈjaÒÒa evaÑvÈdiÑ evaÑdiÔÔhiÑ
addasaÑ vÈ assosiÑ vÈ. KathaÒhi nÈma evaÑ vadeyya “itipi natthi paro
loko, natthi sattÈ opapÈtikÈ, natthi sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ
vipÈko”ti.
(1) Candimas|riya-upamÈ
411. Tena hi rÈjaÒÒa taÒÒevettha paÔipucchissÈmi, yathÈ te khameyya,
tathÈ naÑ byÈkareyyÈsi. TaÑ kiÑ maÒÒasi rÈjaÒÒa, ime candimas|riyÈ
imasmiÑ vÈ loke parasmiÑ vÈ, devÈ vÈ te manussÈ vÈ ti. Ime bho Kassapa
candimas|riyÈ parasmiÑ loke na imasmiÑ, devÈ te na manussÈti. IminÈpi
kho te rÈjaÒÒa pariyÈyena evaÑ hotu “itipi atthi paro loko, atthi sattÈ
opapÈtikÈ, atthi sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko”ti.
412. KiÒcÈpi bhavaÑ Kassapo evamÈha. Atha kho evaÑ me ettha hoti
“itipi natthi paro loko, natthi sattÈ opapÈtikÈ, natthi sukatadukkaÔÈnaÑ
kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko”ti. Atthi pana rÈjaÒÒa pariyÈyo, yena te
pariyÈyena evaÑ hoti “itipi natthi paro loko, natthi sattÈ opapÈtikÈ, natthi
sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko”ti.
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Atthi bho Kassapa pariyÈyo, yena me pariyÈyena evaÑ hoti “itipi natthi
paro loko, natthi sattÈ opapÈtikÈ, natthi sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ
phalaÑ vipÈko”ti. YathÈ kathaÑ viya rÈjaÒÒÈti. Idha me bho Kassapa
mittÈmaccÈ ÒÈtisÈlohitÈ pÈÓÈtipÈtÊ adinnÈdÈyÊ kÈmesumicchÈcÈrÊ musÈvÈdÊ
pisuÓavÈcÈ pharusavÈcÈ samphappalÈpÊ abhijjhÈl| byÈpannacittÈ
micchÈdiÔÔhÊ, te aparena samayena ÈbÈdhikÈ honti dukkhitÈ bÈÄhagilÈnÈ.
YadÈhaÑ jÈnÈmi “na dÈnime imamhÈ ÈbÈdhÈ vuÔÔhahissantÊ”ti, tyÈhaÑ
upasa~kamitvÈ evaÑ vadÈmi “santi kho bho eke samaÓabrÈhmaÓÈ
evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino ‘ye te pÈÓÈtipÈtÊ adinnÈdÈyÊ kÈmesumicchÈcÈrÊ
musÈvÈdÊ pisuÓavÈcÈ pharusavÈcÈ samphappalÈpÊ abhijjhÈl| byÈpannacittÈ
micchÈdiÔÔhÊ, te kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ
nirayaÑ upapajjantÊ’ti. Bhavanto kho pÈÓÈtipÈtÊ, adinnÈdÈyÊ,
kÈmesumicchÈcÈrÊ musÈvÈdÊ pisuÓavÈcÈ pharusavÈcÈ samphappalÈpÊ
abhijjhÈl| byÈpannacittÈ micchÈdiÔÔhÊ, sace tesaÑ bhavataÑ
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ saccaÑ vacanaÑ, bhavanto kÈyassa bhedÈ paraÑ
maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjissanti, sace bho
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ
upapajjeyyÈtha, yena me ÈgantvÈ ÈroceyyÈtha ‘itipi atthi paro loko, atthi
sattÈ opapÈtikÈ, atthi sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko’ti,
bhavanto kho pana me saddhÈyikÈ paccayikÈ, yaÑ bhavantehi diÔÔhaÑ,
yathÈ sÈmaÑ diÔÔhaÑ evametaÑ bhavissatÊ”ti. Te me “sÈdh|”ti paÔissutvÈ
neva ÈgantvÈ Èrocenti, na pana d|taÑ pahiÓanti. Ayampi kho bho Kassapa
pariyÈyo, yena me pariyÈyena evaÑ hoti “itipi natthi paro loko, natthi sattÈ
opapÈtikÈ, natthi sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko”ti.
(2) Cora-upamÈ
413. Tena hi rÈjaÒÒa taÒÒevettha paÔipucchissÈmi, yathÈ te khameyya,
tathÈ naÑ byÈkareyyÈsi, taÑ kiÑ maÒÒasi rÈjaÒÒa, idha te purisÈ coraÑ
ÈgucÈriÑ gahetvÈ dasseyyuÑ “ayaÑ te bhante coro ÈgucÈrÊ, imassa yaÑ
icchasi, taÑ daÓÉaÑ paÓehÊ”ti. Te tvaÑ evaÑ vadeyyÈsi “tena hi bho imaÑ
purisaÑ daÄhÈya rajjuyÈ pacchÈbÈhaÑ gÈÄhabandhanaÑ

10. PÈyÈsisutta

257

bandhitvÈ khuramuÓÉaÑ karitvÈ1 kharassarena paÓavena rathikÈya
rathikaÑ2 si~ghÈÔakena si~ghÈÔakaÑ parinetvÈ dakkhiÓena dvÈrena
nikkhamitvÈ dakkhiÓato nagarassa ÈghÈtane sÊsaÑ chindathÈ”ti. Te
“sÈdh|”ti paÔissutvÈ taÑ purisaÑ daÄhÈya rajjuyÈ pacchÈbÈhaÑ
gÈÄhabandhanaÑ bandhitvÈ khuramuÓÉaÑ karitvÈ kharassarena paÓavena
rathikÈya rathikaÑ si~ghÈÔakena si~ghÈÔakaÑ parinetvÈ dakkhiÓena dvÈrena
nikkhamitvÈ dakkhiÓato nagarassa ÈghÈtane nisÊdÈpeyyuÑ. Labheyya nu
kho so coro coraghÈtesu “Ègamentu tÈva bhavanto coraghÈtÈ amukasmiÑ
me gÈme vÈ nigame vÈ mittÈmaccÈ ÒÈtisÈlohitÈ, yÈvÈhaÑ tesaÑ uddisitvÈ
ÈgacchÈmÊ”ti, udÈhu vippalapantasseva coraghÈtÈ sÊsaÑ chindeyyunti. Na hi
so bho Kassapa coro labheyya coraghÈtesu “Ègamentu tÈva bhavanto
coraghÈtÈ amukasmiÑ me gÈme vÈ nigame vÈ mittÈmaccÈ ÒÈtisÈlohitÈ,
yÈvÈhaÑ tesaÑ uddisitvÈ ÈgacchÈmÊ”ti. Atha kho naÑ vippalapantasseva
coraghÈtÈ sÊsaÑ chindeyyunti. So hi nÈma rÈjaÒÒa coro manusso
manussabh|tesu coraghÈtesu na labhissati “Ègamentu tÈva bhavanto
coraghÈtÈ amukasmiÑ me gÈme vÈ nigame vÈ mittÈmaccÈ ÒÈtisÈlohitÈ,
yÈvÈhaÑ tesaÑ uddisitvÈ ÈgacchÈmÊ”ti. KiÑ pana te mittÈmaccÈ ÒÈtisÈlohitÈ
pÈÓÈtipÈtÊ adinnÈdÈyÊ kÈmesumicchÈcÈrÊ musÈvÈdÊ pisuÓavÈcÈ pharusavÈcÈ
samphappalÈpÊ abhijjhÈl| byÈpannacittÈ micchÈdiÔÔhÊ, te kÈyassa bhedÈ
paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapannÈ labhissanti
nirayapÈlesu “Ègamentu tÈva bhavanto nirayapÈlÈ, yÈva mayaÑ PÈyÈsissa
rÈjaÒÒassa gantvÈ Èrocema ‘itipi atthi paro loko, atthi sattÈ opapÈtikÈ, atthi
sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko’ti”. IminÈpi kho te rÈjaÒÒa
pariyÈyena evaÑ hotu “itipi atthi paro loko, atthi sattÈ opapÈtikÈ, atthi
sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko”ti.
414. KiÒcÈpi bhavaÑ Kassapo evamÈha. Atha kho evaÑ me ettha hoti
“itipi natthi paro loko, natthi sattÈ opapÈtikÈ, natthi
______________________________________________________________
1. KÈretvÈ (SyÈ, Ka)

2. RathiyÈya rathiyaÑ (bah|su)
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sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko”ti. Atthi pana rÈjaÒÒa
pariyÈyo, yena te pariyÈyena evaÑ hoti “itipi natthi paro loko, natthi sattÈ
opapÈtikÈ, natthi sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko”ti. Atthi bho
Kassapa pariyÈyo, yena me pariyÈyena evaÑ hoti “itipi natthi paro loko,
natthi sattÈ opapÈtikÈ, natthi sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ
vipÈko”ti. YathÈ kathaÑ viya rÈjaÒÒÈti. Idha me bho Kassapa mittÈmaccÈ
ÒÈtisÈlohitÈ pÈÓÈtipÈtÈ paÔiviratÈ adinnÈdÈnÈ paÔiviratÈ kÈmesumicchÈcÈrÈ
paÔiviratÈ musÈvÈdÈ paÔiviratÈ pisuÓÈya vÈcÈya paÔiviratÈ pharusÈya vÈcÈya
paÔiviratÈ samphappalÈpÈ paÔiviratÈ anabhijjhÈl| abyÈpannacittÈ
sammÈdiÔÔhÊ, te aparena samayena ÈbÈdhikÈ honti dukkhitÈ bÈÄhagilÈnÈ.
YadÈhaÑ jÈnÈmi “na dÈnime imamhÈ ÈbÈdhÈ vuÔÔhahissantÊ”ti, tyÈhaÑ
upasa~kamitvÈ evaÑ vadÈmi “santi kho bho eke samaÓabrÈhmaÓÈ
evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino ‘ye te pÈÓÈtipÈtÈ paÔiviratÈ adinnÈdÈnÈ paÔiviratÈ
kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔiviratÈ musÈvÈdÈ paÔiviratÈ pisuÓÈya vÈcÈya
paÔiviratÈ pharusÈya vÈcÈya paÔiviratÈ samphappalÈpÈ paÔiviratÈ
anabhijjhÈl| abyÈpannacittÈ sammÈdiÔÔhÊ, te kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ
sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjantÊ’ti, bhavanto kho pÈÓÈtipÈtÈ paÔiviratÈ
adinnÈdÈnÈ paÔiviratÈ kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔiviratÈ musÈvÈdÈ paÔiviratÈ
pisuÓÈya vÈcÈya paÔiviratÈ pharusÈya vÈcÈya paÔiviratÈ samphappalÈpÈ
paÔiviratÈ anabhijjhÈl| abyÈpannacittÈ sammÈdiÔÔhÊ, sace tesaÑ bhavataÑ
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ saccaÑ vacanaÑ, bhavanto kÈyassa bhedÈ paraÑ
maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjissanti. Sace bho kÈyassa bhedÈ
paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjeyyÈtha, yena me ÈgantvÈ
ÈroceyyÈtha ‘itipi atthi paro loko, atthi sattÈ opapÈtikÈ, atthi
sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko’ti. Bhavanto kho pana me
saddhÈyikÈ paccayikÈ, yaÑ bhavantehi diÔÔhaÑ, yathÈ sÈmaÑ diÔÔhaÑ
evametaÑ bhavissatÊ”ti. Te me “sÈdh|”ti paÔissutvÈ neva ÈgantvÈ Èrocenti,
na pana d|taÑ pahiÓanti. Ayampi kho bho Kassapa pariyÈyo, yena me
pariyÈyena evaÑ hoti “itipi natthi paro loko, natthi sattÈ opapÈtikÈ, natthi
sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko”ti.
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(3) G|thak|papurisa-upamÈ
415. Tena hi rÈjaÒÒa upamaÑ te karissÈmi. UpamÈya midhekacce1
viÒÒ| purisÈ bhÈsitassa atthaÑ ÈjÈnanti. SeyyathÈpi rÈjaÒÒa puriso
g|thak|pe sasÊsakaÑ2 nimuggo assa. Atha tvaÑ purise ÈÓÈpeyyÈsi “tena hi
bho taÑ purisaÑ tamhÈ g|thak|pÈ uddharathÈ”ti. Te “sÈdh|”ti paÔissutvÈ
taÑ purisaÑ tamhÈ g|thak|pÈ uddhareyyuÑ. Te tvaÑ evaÑ vadeyyÈsi “tena
hi bho tassa purisassa kÈyÈ veÄupesikÈhi g|thaÑ sunimmajjitaÑ
nimmajjathÈ”ti. Te “sÈdh|”ti paÔissutvÈ tassa purisassa kÈyÈ veÄupesikÈhi
g|thaÑ sunimmajjitaÑ nimmajjeyyuÑ. Te tvaÑ evaÑ vadeyyÈsi “tena hi
bho tassa purisassa kÈyaÑ paÓÉumattikÈya tikkhattuÑ subbaÔÔitaÑ
ubbaÔÔethÈ”ti3. Te tassa purisassa kÈyaÑ paÓÉumattikÈya tikkhattuÑ
subbaÔÔitaÑ ubbaÔÔeyyuÑ. Te tvaÑ evaÑ vadeyyÈsi “tena hi bho taÑ
purisaÑ telena abbhaÒjitvÈ sukhumena cuÓÓena tikkhattuÑ suppadhotaÑ
karothÈ”ti. Te taÑ purisaÑ telena abbhaÒjitvÈ sukhumena cuÓÓena
tikkhattuÑ suppadhotaÑ kareyyuÑ. Te tvaÑ evaÑ vadeyyÈsi “tena hi bho
tassa purisassa kesamassuÑ kappethÈ”ti. Te tassa purisassa kesamassuÑ
kappeyyuÑ. Te tvaÑ evaÑ vadeyyÈsi “tena hi bho tassa purisassa
mahagghaÒca mÈlaÑ mahagghaÒca vilepanaÑ mahagghÈni ca vatthÈni
upaharathÈ”ti. Te tassa purisassa mahagghaÒca mÈlaÑ mahagghaÒca
vilepanaÑ mahagghÈni ca vatthÈni upahareyyuÑ. Te tvaÑ evaÑ vadeyyÈsi
“tena hi bho taÑ purisaÑ pÈsÈdaÑ ÈropetvÈ paÒcakÈmaguÓÈni
upaÔÔhÈpethÈ”ti. Te taÑ purisaÑ pÈsÈdaÑ ÈropetvÈ paÒcakÈmaguÓÈni
upaÔÔhÈpeyyuÑ.
TaÑ kiÑ maÒÒasi rÈjaÒÒa, api nu tassa purisassa sunhÈtassa suvilittassa
sukappitakesamassussa ÈmukkamÈlÈbharaÓassa odÈtavatthavasanassa
uparipÈsÈdavaragatassa paÒcahi kÈmaguÓehi samappitassa sama~gÊbh|tassa
paricÈrayamÈnassa punadeva tasmiÑ g|thak|pe nimujjitukÈmatÈ4 assÈti. No
hidaÑ bho Kassapa. TaÑ kissa hetu. Asuci bho Kassapa g|thak|po asuci
ceva asucisa~khÈto ca duggandho ca duggandhasa~khÈto ca jeguccho ca
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jegucchasa~khÈto ca paÔik|lo ca paÔik|lasa~khÈto cÈti. Evameva kho
rÈjaÒÒa manussÈ devÈnaÑ asucÊ ceva asucisa~khÈtÈ ca duggandhÈ ca
duggandhasa~khÈtÈ ca jegucchÈ ca jegucchasa~khÈtÈ ca paÔik|lÈ ca
paÔik|lasa~khÈtÈ ca. YojanasataÑ kho rÈjaÒÒa manussagandho deve
ubbÈdhati. KiÑ pana te mittÈmaccÈ ÒÈtisÈlohitÈ pÈÓÈtipÈtÈ paÔiviratÈ
adinnÈdÈnÈ paÔiviratÈ kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔiviratÈ musÈvÈdÈ paÔiviratÈ
pisuÓÈya vÈcÈya paÔiviratÈ pharusÈya vÈcÈya paÔiviratÈ samphappalÈpÈ
paÔiviratÈ anabhijjhÈl| abyÈpannacittÈ sammÈdiÔÔhÊ, kÈyassa bhedÈ paraÑ
maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapannÈ, te ÈgantvÈ Èrocessanti “itipi atthi
paro loko, atthi sattÈ opapÈtikÈ, atthi sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ
vipÈko”ti. IminÈpi kho te rÈjaÒÒa pariyÈyena evaÑ hotu “itipi atthi paro
loko, atthi sattÈ opapÈtikÈ, atthi sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ
vipÈko”ti.
416. KiÒcÈpi bhavaÑ Kassapo evamÈha. Atha kho evaÑ me ettha hoti
“itipi natthi paro loko, natthi sattÈ opapÈtikÈ, natthi sukatadukkaÔÈnaÑ
kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko”ti. Atthi pana rÈjaÒÒa pariyÈyo -pa-. Atthi bho
Kassapa pariyÈyo -pa-. YathÈ kathaÑ viya rÈjaÒÒÈti. Idha me bho Kassapa
mittÈmaccÈ ÒÈtisÈlohitÈ pÈÓÈtipÈtÈ paÔiviratÈ adinnÈdÈnÈ paÔiviratÈ
kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔiviratÈ musÈvÈdÈ paÔiviratÈ
surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔiviratÈ, te aparena samayena ÈbÈdhikÈ
honti dukkhitÈ bÈÄhagilÈnÈ. YadÈhaÑ jÈnÈmi “na dÈnime imamhÈ ÈbÈdhÈ
vuÔÔhahissantÊ”ti, tyÈhaÑ upasa~kamitvÈ evaÑ vadÈmi “santi kho bho eke
samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino ‘ye te pÈÓÈtipÈtÈ paÔiviratÈ
adinnÈdÈnÈ paÔiviratÈ kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔiviratÈ musÈvÈdÈ paÔiviratÈ
surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔiviratÈ, te kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ
sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ sahabyatan’ti.
Bhavanto kho pÈÓÈtipÈtÈ paÔiviratÈ adinnÈdÈnÈ paÔiviratÈ kÈmesumicchÈcÈrÈ
paÔiviratÈ musÈvÈdÈ paÔiviratÈ surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔiviratÈ,
sace tesaÑ bhavataÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ saccaÑ vacanaÑ, bhavanto
kÈyassa bhedÈ
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paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjissanti devÈnaÑ
TÈvatiÑsÈnaÑ sahabyataÑ, sace bho kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ
saggaÑ lokaÑ upapajjeyyÈtha devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ sahabyataÑ, yena
me ÈgantvÈ ÈroceyyÈtha ‘itipi atthi paro loko, atthi sattÈ opapÈtikÈ, atthi
sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko’ti. Bhavanto kho pana me
saddhÈyikÈ paccayikÈ, yaÑ bhavantehi diÔÔhaÑ, yathÈ sÈmaÑ diÔÔhaÑ
evametaÑ bhavissatÊ”ti. Te me “sÈdh|”ti paÔissutvÈ neva ÈgantvÈ Èrocenti,
na pana d|taÑ pahiÓanti. Ayampi kho bho Kassapa pariyÈyo, yena me
pariyÈyena evaÑ hoti “itipi natthi paro loko, natthi sattÈ opapÈtikÈ, natthi
sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko”ti.
(4) TÈvatiÑsadeva-upamÈ
417. Tena hi rÈjaÒÒa taÒÒevettha paÔipucchissÈmi, yathÈ te khameyya,
tathÈ naÑ byÈkareyyÈsi. YaÑ kho pana rÈjaÒÒa mÈnussakaÑ vassasataÑ
devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ eso eko rattindivo1, tÈya rattiyÈ tiÑsarattiyo mÈso,
tena mÈsena dvÈdasamÈsiyo saÑvaccharo, tena saÑvaccharena dibbaÑ
vassasahassaÑ devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ ÈyuppamÈÓaÑ. Ye te mittÈmaccÈ
ÒÈtisÈlohitÈ pÈÓÈtipÈtÈ paÔiviratÈ adinnÈdÈnÈ paÔiviratÈ kÈmesumicchÈcÈrÈ
paÔiviratÈ musÈvÈdÈ paÔiviratÈ surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔiviratÈ, te
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapannÈ devÈnaÑ
TÈvatiÑsÈnaÑ sahabyataÑ. Sace pana tesaÑ evaÑ bhavissati “yÈva mayaÑ
dve vÈ tÊÓi vÈ rattindivÈ dibbehi paÒcahi kÈmaguÓehi samappitÈ
sama~gÊbh|tÈ paricÈrema, atha mayaÑ PÈyÈsissa rÈjaÒÒassa gantvÈ
ÈroceyyÈma ‘itipi atthi paro loko, atthi sattÈ opapÈtikÈ, atthi
sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko’ti”. Api nu te ÈgantvÈ
ÈroceyyuÑ “itipi atthi paro loko, atthi sattÈ opapÈtikÈ, atthi
sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko”ti. No hidaÑ bho Kassapa.
Api hi mayaÑ bho Kassapa ciraÑ kÈla~katÈpi bhaveyyÈma. Ko panetaÑ
bhoto Kassapassa
______________________________________________________________
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Èroceti “atthi devÈ TÈvatiÑsÈ”ti vÈ “evaÑdÊghÈyukÈ devÈ TÈvatiÑsÈ”ti vÈ,
na mayaÑ bhoto Kassapassa saddahÈma “atthi devÈ TÈvatiÑsÈ”ti vÈ
“evaÑdÊghÈyukÈ devÈ TÈvatiÑsÈ”ti vÈti.
(5) Jaccandha upamÈ
418. SeyyathÈpi rÈjaÒÒa jaccandho puriso na passeyya kaÓhasukkÈni
r|pÈni, na passeyya nÊlakÈni r|pÈni, na passeyya pÊtakÈni r|pÈni, na
passeyya lohitakÈni r|pÈni, na passeyya maÒjiÔÔhakÈni1 r|pÈni, na passeyya
samavisamaÑ, na passeyya tÈrakÈni r|pÈni, na passeyya candimas|riye, so
evaÑ vadeyya “natthi kaÓhasukkÈni r|pÈni, natthi kaÓhasukkÈnaÑ r|pÈnaÑ
dassÈvÊ. Natthi nÊlakÈni r|pÈni, natthi nÊlakÈnaÑ r|pÈnaÑ dassÈvÊ. Natthi
pÊtakÈni r|pÈni, natthi pÊtakÈnaÑ r|pÈnaÑ dassÈvÊ. Natthi lohitakÈni r|pÈni,
natthi lohitakÈnaÑ r|pÈnaÑ dassÈvÊ. Natthi maÒjiÔÔhakÈni r|pÈni, natthi
maÒjiÔÔhakÈnaÑ r|pÈnaÑ dassÈvÊ. Natthi samavisamaÑ, natthi
samavisamassa dassÈvÊ. Natthi tÈrakÈni r|pÈni, natthi tÈrakÈnaÑ r|pÈnaÑ
dassÈvÊ. Natthi candimas|riyÈ, natthi candimas|riyÈnaÑ dassÈvÊ. AhametaÑ
na jÈnÈmi, ahametaÑ na passÈmi, tasmÈ taÑ natthÊ”ti, sammÈ nu kho so
rÈjaÒÒa vadamÈno vadeyyÈti. No hidaÑ bho Kassapa, atthi kaÓhasukkÈni
r|pÈni, atthi kaÓhasukkÈnaÑ r|pÈnaÑ dassÈvÊ. Atthi nÊlakÈni r|pÈni, atthi
nÊlakÈnaÑ r|pÈnaÑ dassÈvÊ -pa-. Atthi samavisamaÑ, atthi samavisamassa
dassÈvÊ. Atthi tÈrakÈni r|pÈni, atthi tÈrakÈnaÑ r|pÈnaÑ dassÈvÊ. Atthi
candimas|riyÈ, atthi candimas|riyÈnaÑ dassÈvÊ. “AhametaÑ na jÈnÈmi,
ahametaÑ na passÈmi, tasmÈ taÑ natthÊ”ti, na hi so bho Kassapa sammÈ
vadamÈno vadeyyÈti. Evameva kho tvaÑ rÈjaÒÒa jaccandh|pamo maÒÒe
paÔibhÈsi yaÑ maÑ tvaÑ evaÑ vadesi.
Ko panetaÑ bhoto Kassapassa Èroceti “atthi devÈ TÈvatiÑsÈ”ti vÈ
“evaÑdÊghÈyukÈ devÈ TÈvatiÑsÈ”ti vÈ. Na mayaÑ bhoto Kassapassa
saddahÈma “atthi devÈ TÈvatiÑsÈ”ti vÈ “evaÑdÊghÈyukÈ devÈ TÈvatiÑsÈ”ti
vÈti. Na kho rÈjaÒÒa evaÑ paro loko daÔÔhabbo, yathÈ tvaÑ maÒÒasi iminÈ
maÑsacakkhunÈ. Ye kho te rÈjaÒÒa samaÓabrÈhmaÓÈ araÒÒavanapatthÈni
pantÈni senÈsanÈni
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paÔisevanti, te tattha appamattÈ ÈtÈpino pahitattÈ viharantÈ dibbacakkhuÑ
visodhenti, te dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena imaÒceva
lokaÑ passanti paraÒca satte ca opapÈtike. EvaÒca kho rÈjaÒÒa paro loko
daÔÔhabbo, natveva yathÈ tvaÑ maÒÒasi iminÈ maÑsacakkhunÈ. IminÈpi kho
te rÈjaÒÒa pariyÈyena evaÑ hotu “itipi atthi paro loko, atthi sattÈ opapÈtikÈ,
atthi sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko”ti.
419. KiÒcÈpi bhavaÑ Kassapo evamÈha. Atha kho evaÑ me ettha hoti
“itipi natthi paro loko, natthi sattÈ opapÈtikÈ, natthi sukatadukkaÔÈnaÑ
kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko”ti. Atthi pana rÈjaÒÒa pariyÈyo -pa-. Atthi bho
Kassapa pariyÈyo -pa-. YathÈ kathaÑ viya rÈjaÒÒÈti. IdhÈhaÑ bho Kassapa
passÈmi samaÓabrÈhmaÓe sÊlavante kalyÈÓadhamme jÊvitukÈme
amaritukÈme sukhakÈme dukkhapaÔik|le. Tassa mayhaÑ bho Kassapa evaÑ
hoti, sace kho ime bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ sÊlavanto kalyÈÓadhammÈ evaÑ
jÈneyyuÑ “ito no matÈnaÑ seyyo bhavissatÊ”ti. IdÈnime bhonto
samaÓabrÈhmaÓÈ sÊlavanto kalyÈÓadhammÈ visaÑ vÈ khÈdeyyuÑ, satthaÑ
vÈ ÈhareyyuÑ, ubbandhitvÈ vÈ kÈla~kareyyuÑ, papÈte vÈ papateyyuÑ.
YasmÈ ca kho ime bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ sÊlavanto kalyÈÓadhammÈ na
evaÑ jÈnanti “ito no matÈnaÑ seyyo bhavissatÊ”ti. TasmÈ ime bhonto
samaÓabrÈhmaÓÈ sÊlavanto kalyÈÓadhammÈ jÊvitukÈmÈ amaritukÈmÈ
sukhakÈmÈ dukkhapaÔik|lÈ (attÈnaÑ na mÈrenti.)1 AyaÑpi kho bho Kassapa
pariyÈyo, yena me pariyÈyena evaÑ hoti “itipi natthi paro loko, natthi sattÈ
opapÈtikÈ, natthi sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko”ti.
(6) GabbhinÊ-upamÈ
420. Tena hi rÈjaÒÒa upamaÑ te karissÈmi. UpamÈya midhekacce viÒÒ|
purisÈ bhÈsitassa atthaÑ ÈjÈnanti. Bh|tapubbaÑ rÈjaÒÒa aÒÒatarassa
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brÈhmaÓassa dve pajÈpatiyo ahesuÑ, ekissÈ putto ahosi dasavassuddesiko vÈ
dvÈdasavassuddesiko vÈ, ekÈ gabbhinÊ upavijaÒÒÈ. Atha kho so brÈhmaÓo
kÈlamakÈsi. Atha kho so mÈÓavako mÈtusapattiÑ1 etadavoca “yamidaÑ
bhoti dhanaÑ vÈ dhaÒÒaÑ vÈ rajataÑ vÈ jÈtar|paÑ vÈ, sabbaÑ taÑ
mayhaÑ, natthi tuyhettha kiÒci, pitu me2 bhoti dÈyajjaÑ niyyÈdehÊ”ti3.
EvaÑ vutte sÈ brÈhmaÓÊ taÑ mÈÓavakaÑ etadavoca “Ègamehi tÈva tÈta,
yÈva vijÈyÈmi, sace kumÈrako bhavissati, tassapi ekadeso bhavissati, sace
kumÈrikÈ bhavissati, sÈpi te opabhoggÈ4 bhavissatÊ”ti. Dutiyampi kho so
mÈÓavako mÈtusapattiÑ etadavoca “yamidaÑ bhoti dhanaÑ vÈ dhaÒÒaÑ vÈ
rajataÑ vÈ jÈtar|paÑ vÈ, sabbaÑ taÑ mayhaÑ, natthi tuyhettha kiÒci, pitu
me bhoti dÈyajjaÑ niyyÈdehÊ”ti. Dutiyampi kho sÈ brÈhmaÓÊ taÑ
mÈÓavakaÑ etadavoca “Ègamehi tÈva tÈta, yÈva vijÈyÈmi, sace kumÈrako
bhavissati, tassapi ekadeso bhavissati, sace kumÈrikÈ bhavissati, sÈpi te
opabhoggÈ4 bhavissatÊ”ti. Tatiyampi kho so mÈÓavako mÈtusapattiÑ
etadavoca “yamidaÑ bhoti dhanaÑ vÈ dhaÒÒaÑ vÈ rajataÑ vÈ jÈtar|paÑ vÈ,
sabbaÑ taÑ mayhaÑ, natthi tuyhettha kiÒci, pitu me bhoti dÈyajjaÑ
niyyÈdehÊ”ti.
Atha kho sÈ brÈhmaÓÊ satthaÑ gahetvÈ ovarakaÑ pavisitvÈ udaraÑ
opÈdesi5 yÈva vijÈyÈmi yadi vÈ kumÈrako yadi vÈ kumÈrikÈti. SÈ attÈnaÑ
ceva jÊvitaÒca gabbhaÒca sÈpateyyaÒca vinÈsesi, yathÈ taÑ bÈlÈ abyattÈ
anayabyasanaÑ ÈpannÈ ayoniso dÈyajjaÑ gavesantÊ. Evameva kho tvaÑ
rÈjaÒÒa bÈlo abyatto anayabyasanaÑ Èpajjissasi ayoniso paralokaÑ
gavesanto, seyyathÈpi sÈ brÈhmaÓÊ bÈlÈ abyattÈ anayabyasanaÑ ÈpannÈ
ayoniso dÈyajjaÑ gavesantÊ. Na kho rÈjaÒÒa samaÓabrÈhmaÓÈ sÊlavanto
kalyÈÓadhammÈ apakkaÑ paripÈcenti, api ca paripÈkaÑ Ègamenti.
PaÓÉitÈnaÑ attho hi rÈjaÒÒa samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ sÊlavantÈnaÑ
kalyÈÓadhammÈnaÑ jÊvitena. YathÈ yathÈ kho rÈjaÒÒa samaÓabrÈhmaÓÈ
sÊlavanto kalyÈÓadhammÈ ciraÑ dÊghamaddhÈnaÑ tiÔÔhanti,
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tathÈ tathÈ bahuÑ puÒÒaÑ pasavanti, bahujanahitÈya ca paÔipajjanti
bahujanasukhÈya lokÈnukampÈya atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ.
IminÈpi kho te rÈjaÒÒa pariyÈyena evaÑ hotu “itipi atthi paro loko, atthi
sattÈ opapÈtikÈ, atthi sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko”ti.
421. KiÒcÈpi bhavaÑ Kassapo evamÈha. Atha kho evaÑ me ettha hoti
“itipi natthi paro loko, natthi sattÈ opapÈtikÈ, natthi sukatadukkaÔÈnaÑ
kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko”ti. Atthi pana rÈjaÒÒa pariyÈyo -pa-. Atthi bho
Kassapa pariyÈyo -pa-. YathÈ kathaÑ viya rÈjaÒÒÈti. Idha me bho Kassapa
purisÈ coraÑ ÈgucÈriÑ gahetvÈ dassenti “ayaÑ te bhante coro ÈgucÈrÊ,
imassa yaÑ icchasi, taÑ daÓÉaÑ paÓehÊ”ti. TyÈhaÑ evaÑ vadÈmi “tena hi
bho imaÑ purisaÑ jÊvantaÑyeva kumbhiyÈ pakkhipitvÈ mukhaÑ pidahitvÈ
allena cammena onandhitvÈ allÈya mattikÈya bahalÈvalepanaÑ1 karitvÈ
uddhanaÑ ÈropetvÈ aggiÑ dethÈ”ti. Te me “sÈdh|”ti paÔissutvÈ taÑ purisaÑ
jÊvantaÑyeva kumbhiyÈ pakkhipitvÈ mukhaÑ pidahitvÈ allena cammena
onandhitvÈ allÈya mattikÈya bahalÈvalepanaÑ karitvÈ uddhanaÑ ÈropetvÈ
aggiÑ denti. YadÈ mayaÑ jÈnÈma “kÈla~kato so puriso”ti. Atha naÑ
kumbhiÑ oropetvÈ ubbhinditvÈ mukhaÑ vivaritvÈ saÓikaÑ nillokema2
“appeva nÈmassa jÊvaÑ nikkhamantaÑ passeyyÈmÈ”ti. Nevassa mayaÑ
jÊvaÑ nikkhamantaÑ passÈma. Ayampi kho bho Kassapa pariyÈyo, yena me
pariyÈyena evaÑ hoti “itipi natthi paro loko, natthi sattÈ opapÈtikÈ, natthi
sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko”ti.
(7) Supinaka-upamÈ
422. Tena hi rÈjaÒÒa taÒÒevettha paÔipucchissÈmi, yathÈ te khameyya,
tathÈ naÑ byÈkareyyÈsi. AbhijÈnÈsi no tvaÑ rÈjaÒÒa divÈ seyyaÑ upagato
supinakaÑ passitÈ ÈrÈmarÈmaÓeyyakaÑ vanarÈmaÓeyyakaÑ
bh|mirÈmaÓeyyakaÑ pokkharaÓÊrÈmaÓeyyakanti. AbhijÈnÈmahaÑ bho
Kassapa divÈseyyaÑ upagato supinakaÑ passitÈ ÈrÈmarÈmaÓeyyakaÑ
vanarÈmaÓeyyakaÑ bh|mirÈmaÓeyyakaÑ pokkharaÓÊrÈmaÓeyyakanti.
Rakkhanti taÑ tamhi samaye
______________________________________________________________
1. BahalavilepanaÑ (SyÈ, Ka)

2. Vilokema (SyÈ)

266

MahÈvaggapÈÄi

khujjÈpi vÈmanakÈpi velÈsikÈpi1 komÈrikÈpÊti. EvaÑ bho Kassapa rakkhanti
maÑ tamhi samaye khujjÈpi vÈmanakÈpi velÈsikÈpi1 komÈrikÈpÊti. Apinu tÈ
tuyhaÑ jÊvaÑ passanti pavisantaÑ vÈ nikkhamantaÑ vÈti. No hidaÑ bho
Kassapa. TÈhi nÈma rÈjaÒÒa tuyhaÑ jÊvantassa jÊvantiyo jÊvaÑ na
passissanti pavisantaÑ vÈ nikkhamantaÑ vÈ. KiÑ pana tvaÑ kÈla~katassa
jÊvaÑ passissasi pavisantaÑ vÈ nikkhamantaÑ vÈ. IminÈpi kho te rÈjaÒÒa
pariyÈyena evaÑ hotu “itipi atthi paro loko, atthi sattÈ opapÈtikÈ, atthi
sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko”ti.
423. KiÒcÈpi bhavaÑ Kassapo evamÈha. Atha kho evaÑ me ettha hoti
“itipi natthi paro loko, natthi sattÈ opapÈtikÈ, natthi sukatadukkaÔÈnaÑ
kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko”ti. Atthi pana rÈjaÒÒa pariyÈyo -pa-. Atthi bho
Kassapa pariyÈyo -pa-. YathÈ kathaÑ viya rÈjaÒÒÈti. Idha me bho Kassapa
purisÈ coraÑ ÈgucÈriÑ gahetvÈ dassenti “ayaÑ te bhante coro ÈgucÈrÊ,
imassa yaÑ icchasi, taÑ daÓÉaÑ paÓehÊ”ti. TyÈhaÑ evaÑ vadÈmi “tena hi
bho imaÑ purisaÑ jÊvantaÑyeva tulÈya tuletvÈ jiyÈya anassÈsakaÑ mÈretvÈ
punadeva tulÈya tulethÈ”ti. Te me “sÈdh|”ti paÔissutvÈ taÑ purisaÑ
jÊvantaÑyeva tulÈya tuletvÈ jiyÈya anassÈsakaÑ mÈretvÈ punadeva tulÈya
tulenti. YadÈ so jÊvati, tadÈ lahutaro ca hoti mudutaro ca kammaÒÒataro ca.
YadÈ pana so kÈla~kato hoti, tadÈ garutaro ca hoti patthinnataro ca
akammaÒÒataro ca. Ayampi kho bho Kassapa pariyÈyo, yena me pariyÈyena
evaÑ hoti “itipi natthi paro loko, natthi sattÈ opapÈtikÈ, natthi
sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko”ti.
(8) Santatta-ayoguÄa-upamÈ
424. Tena hi rÈjaÒÒa upamaÑ te karissÈmi. UpamÈya midhekacce viÒÒ|
purisÈ bhÈsitassa atthaÑ ÈjÈnanti. SeyyathÈpi rÈjaÒÒa puriso divasaÑ
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santattaÑ ayoguÄaÑ ÈdittaÑ sampajjalitaÑ sajotibh|taÑ tulÈya tuleyya.
TamenaÑ aparena samayena sÊtaÑ nibbutaÑ tulÈya tuleyya. KadÈ nu kho so
ayoguÄo lahutaro vÈ hoti mudutaro vÈ kammaÒÒataro vÈ, yadÈ vÈ Èditto
sampajjalito sajotibh|to, yadÈ vÈ sÊto nibbutoti. YadÈ so bho Kassapa
ayoguÄo tejosahagato ca hoti vÈyosahagato ca Èditto sampajjalito
sajotibh|to, tadÈ lahutaro ca hoti mudutaro ca kammaÒÒataro ca. YadÈ pana
so ayoguÄo neva tejosahagato hoti na vÈyosahagato sÊto nibbuto, tadÈ
garutaro ca hoti patthinnataro ca akammaÒÒataro cÈti. Evameva kho rÈjaÒÒa
yadÈyaÑ kÈyo Èyusahagato ca hoti usmÈsahagato ca viÒÒÈÓasahagato ca,
tadÈ lahutaro ca hoti mudutaro ca kammaÒÒataro ca. YadÈ panÈyaÑ kÈyo
neva Èyusahagato hoti na usmÈsahagato na viÒÒÈÓasahagato, tadÈ garutaro
ca hoti patthinnataro ca akammaÒÒataro ca. IminÈpi kho te rÈjaÒÒa
pariyÈyena evaÑ hotu “itipi atthi paro loko, atthi sattÈ opapÈtikÈ, atthi
sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko”ti.
425. KiÒcÈpi bhavaÑ Kassapo evamÈha. Atha kho evaÑ me ettha hoti.
Itipi natthi paro loko, natthi sattÈ opapÈtikÈ, natthi sukatadukkaÔÈnaÑ
kammÈnaÑ phalaÑ vipÈkoti. Atthi pana rÈjaÒÒa pariyÈyo -pa-. Atthi bho
Kassapa pariyÈyo -pa-. YathÈ kathaÑ viya rÈjaÒÒÈti. Idha me bho Kassapa
purisÈ coraÑ ÈgucÈriÑ gahetvÈ dassenti “ayaÑ te bhante coro ÈgucÈrÊ,
imassa yaÑ icchasi, taÑ daÓÉaÑ paÓehÊ”ti. TyÈhaÑ evaÑ vadÈmi “tena hi
bho imaÑ purisaÑ anupahacca chaviÒca cammaÒca maÑsaÒca nhÈruÑ ca
aÔÔhiÒca aÔÔhimiÒjaÒca jÊvitÈ voropetha, appeva nÈmassa jÊvaÑ
nikkhamantaÑ passeyyÈmÈ”ti. Te me “sÈdh|”ti paÔissutvÈ taÑ purisaÑ
anupahacca chaviÒca -pa- jÊvitÈ voropenti. YadÈ so Èmato hoti. TyÈhaÑ
evaÑ vadÈmi “tena hi bho imaÑ purisaÑ uttÈnaÑ nipÈtetha, appeva
nÈmassa jÊvaÑ nikkhamantaÑ passeyyÈmÈ”ti. Te taÑ purisaÑ uttÈnaÑ
nipÈtenti. Nevassa mayaÑ jÊvaÑ nikkhamantaÑ passÈma. TyÈhaÑ evaÑ
vadÈmi “tena hi bho imaÑ purisaÑ avakujjaÑ nipÈtetha, passena nipÈtetha,
dutiyena
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passena nipÈtetha, uddhaÑ Ôhapetha, omuddhakaÑ Ôhapetha, pÈÓinÈ
ÈkoÔetha, leÉÉunÈ ÈkoÔetha, daÓÉena ÈkoÔetha, satthena ÈkoÔetha, odhunÈtha
sandhunÈtha niddhunÈtha, appeva nÈmassa jÊvaÑ nikkhamantaÑ
passeyyÈmÈ”ti. Te taÑ purisaÑ odhunanti sandhunanti niddhunanti.
Nevassa mayaÑ jÊvaÑ nikkhamantaÑ passÈma. Tassa tadeva cakkhu hoti te
r|pÈ, taÒcÈyatanaÑ nappaÔisaÑvedeti. Tadeva sotaÑ hoti te saddÈ,
taÒcÈyatanaÑ nappaÔisaÑvedeti. Tadeva ghÈnaÑ hoti te gandhÈ,
taÒcÈyatanaÑ nappaÔisaÑvedeti. SÈva jivhÈ hoti te rasÈ, taÒcÈyatanaÑ
nappaÔisaÑvedeti. Sveva kÈyo hoti te phoÔÔhabbÈ, taÒcÈyatanaÑ
nappaÔisaÑvedeti. Ayampi kho bho Kassapa pariyÈyo, yena me pariyÈyena
evaÑ hoti “itipi natthi paro loko, natthi sattÈ opapÈtikÈ, natthi
sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko”ti.
(9) Sa~khadhama-upamÈ
426. Tena hi rÈjaÒÒa upamaÑ te karissÈmi. UpamÈya midhekacce viÒÒ|
purisÈ bhÈsitassa atthaÑ ÈjÈnanti. Bh|tapubbaÑ rÈjaÒÒa aÒÒataro
sa~khadhamo sa~khaÑ ÈdÈya paccantimaÑ janapadaÑ agamÈsi. So yena
aÒÒataro gÈmo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ majjhe gÈmassa Ôhito
tikkhattuÑ sa~khaÑ upalÈpetvÈ sa~khaÑ bh|miyaÑ nikkhipitvÈ ekamantaÑ
nisÊdi. Atha kho rÈjaÒÒa tesaÑ paccantajanapadÈnaÑ1 manussÈnaÑ
etadahosi “ambho Kassa nu kho2 eso saddo evaÑrajanÊyo evaÑkamanÊyo
evaÑmadanÊyo evaÑbandhanÊyo evaÑmucchanÊyo”ti sannipatitvÈ taÑ
sa~khadhamaÑ etadavocuÑ “ambho Kassa nu kho eso saddo evaÑrajanÊyo
evaÑkamanÊyo evaÑmadanÊyo evaÑbandhanÊyo evaÑmucchanÊyoti. Eso
kho bho sa~kho nÈma, yasseso saddo evaÑrajanÊyo evaÑkamanÊyo
evaÑmadanÊyo evaÑbandhanÊyo evaÑmucchanÊyoti. Te taÑ sa~khaÑ
uttÈnaÑ nipÈtesuÑ “vadehi bho sa~kha vadehi bho sa~khÈ”ti. Neva so
Sa~kho saddamakÈsi. Te taÑ sa~khaÑ avakujjaÑ nipÈtesuÑ, passena
nipÈtesuÑ, dutiyena passena nipÈtesuÑ, uddhaÑ ÔhapesuÑ, omuddhakaÑ
ÔhapesuÑ, pÈÓinÈ ÈkoÔesuÑ, laÉÉunÈ ÈkoÔesuÑ, daÓÉena ÈkoÔesuÑ, satthena
ÈkoÔesuÑ,
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odhuniÑsu sandhuniÑsu niddhuniÑsu “vadehi bho sa~kha vadehi bho
sa~khÈ”ti. Neva so sa~kho saddamakÈsi.
Atha kho rÈjaÒÒa tassa sa~khadhamassa etadahosi “yÈva bÈlÈ ime
paccantajanapadÈmanussÈ, kathaÒhi nÈma ayoniso sa~khasaddaÑ
gavesissantÊ”ti. TesaÑ pekkhamÈnÈnaÑ sa~khaÑ gahetvÈ tikkhattuÑ
sa~khaÑ upalÈpetvÈ sa~khaÑ ÈdÈya pakkÈmi. Atha kho rÈjaÒÒa tesaÑ
paccantajanapadÈnaÑ manussÈnaÑ etadahosi “yadÈ kira bho ayaÑ sa~kho
nÈma purisasahagato ca hoti vÈyÈmasahagato1 ca vÈyusahagato ca, tadÈyaÑ
sa~kho saddaÑ karoti. YadÈ panÈyaÑ sa~kho neva purisasahagato hoti na
vÈyÈmasahagato na vÈyusahagato, nÈyaÑ Sa~kho saddaÑ karotÊ”ti.
Evameva kho rÈjaÒÒa yadÈyaÑ kÈyo Èyusahagato ca hoti usmÈsahagato ca
viÒÒÈÓasahagato ca, tadÈ abhikkamatipi paÔikkamatipi tiÔÔhatipi nisÊdatipi
seyyaÑpi kappeti, cakkhunÈpi r|paÑ passati, sotenapi saddaÑ suÓÈti,
ghÈnenapi gandhaÑ ghÈyati, jivhÈyapi rasaÑ sÈyati, kÈyenapi phoÔÔhabbaÑ
phusati, manasÈpi dhammaÑ vijÈnÈti. YadÈ panÈyaÑ kÈyo neva
Èyusahagato hoti, na usmÈsahagato, na viÒÒÈÓasahagato, tadÈ neva
abhikkamati na paÔikkamati na tiÔÔhati na nisÊdati na seyyaÑ kappeti,
cakkhunÈpi r|paÑ na passati, sotenapi saddaÑ na suÓÈti, ghÈnenapi
gandhaÑ na ghÈyati, jivhÈyapi rasaÑ na sÈyati, kÈyenapi phoÔÔhabbaÑ na
phusati, manasÈpi dhammaÑ na vijÈnÈti. IminÈpi kho te rÈjaÒÒa pariyÈyena
evaÑ hotu “itipi atthi paro loko, atthi sattÈ opapÈtikÈ, atthi
sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko”ti2.
427. KiÒcÈpi bhavaÑ Kassapo evamÈha. Atha kho evaÑ me ettha hoti
“itipi natthi paro loko, natthi sattÈ opapÈtikÈ, natthi sukatadukkaÔÈnaÑ
kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko”ti. Atthi pana rÈjaÒÒa pariyÈyo -pa-. Atthi bho
Kassapa pariyÈyo -pa-. YathÈ kathaÑ viya rÈjaÒÒÈti. Idha me bho Kassapa
purisÈ coraÑ ÈgucÈriÑ gahetvÈ dassenti “ayaÑ te bhante coro ÈgucÈrÊ,
imassa yaÑ icchasi, taÑ daÓÉaÑ paÓehÊ”ti. TyÈhaÑ evaÑ vadÈmi “tena hi
bho imassa purisassa chaviÑ
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chindatha, appeva nÈmassa jÊvaÑ passeyyÈmÈ”ti. Te tassa purisassa chaviÑ
chindanti, nevassa mayaÑ jÊvaÑ passÈma. TyÈhaÑ evaÑ vadÈmi “tena hi
bho imassa purisassa cammaÑ chindatha, maÑsaÑ chindatha, nhÈruÑ
chindatha, aÔÔhiÑ chindatha, aÔÔhimiÒjaÑ chindatha, appeva nÈmassa jÊvaÑ
passeyyÈmÈ”ti. Te tassa purisassa aÔÔhimiÒjaÑ chindanti, nevassa mayaÑ
jÊvaÑ passeyyÈma. AyaÑpi kho bho Kassapa pariyÈyo, yena me pariyÈyena
evaÑ hoti “itipi natthi paro loko, natthi sattÈ opapÈtikÈ, natthi
sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko”ti.
(10) AggikajaÔila-upamÈ
428. Tena hi rÈjaÒÒa upamaÑ te karissÈmi. UpamÈya midhekacce viÒÒ|
purisÈ bhÈsitassa atthaÑ ÈjÈnanti. Bh|tapubbaÑ rÈjaÒÒa aÒÒataro aggiko
jaÔilo araÒÒÈyatane paÓÓakuÔiyÈ sammati1. Atha kho rÈjaÒÒa aÒÒataro
janapade sattho2 vuÔÔhÈsi. Atha kho so sattho3 tassa aggikassa jaÔilassa
assamassa sÈmantÈ ekarattiÑ vasitvÈ pakkÈmi. Atha kho rÈjaÒÒa tassa
aggikassa jaÔilassa etadahosi “yaÑn|nÈhaÑ yena so satthavÈso
tenupasa~kameyyaÑ, appeva nÈmettha kiÒci upakaraÓaÑ
adhigaccheyyan”ti. Atha kho so aggiko jaÔilo kÈlasseva vuÔÔhÈya yena so
satthavÈso tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ addasa tasmiÑ satthavÈse
daharaÑ kumÈraÑ mandaÑ uttÈnaseyyakaÑ chaÉÉitaÑ, disvÈnassa
etadahosi “na kho me taÑ patir|paÑ yaÑ me pekkhamÈnassa manussabh|to
kÈla~kareyya, yaÑn|nÈhaÑ imaÑ dÈrakaÑ assamaÑ netvÈ ÈpÈdeyyaÑ
poseyyaÑ vaÉÉheyyan”ti. Atha kho so aggiko jaÔilo taÑ dÈrakaÑ assamaÑ
netvÈ ÈpÈdesi posesi vaÉÉhesi. YadÈ so dÈrako dasavassuddesiko vÈ hoti4
dvÈdasavassuddesiko vÈ. Atha kho tassa aggikassa jaÔilassa janapade
kiÒcideva karaÓÊyaÑ uppajji. Atha kho so aggiko jaÔilo taÑ dÈrakaÑ
etadavoca “icchÈmahaÑ tÈta janapadaÑ5 gantuÑ, aggiÑ tÈta paricareyyÈsi,
mÈ ca te aggi nibbÈyi, sace ca te aggi nibbÈyeyya, ayaÑ vÈsÊ imÈni kaÔÔhÈni
idaÑ araÓisahitaÑ, aggiÑ nibbattetvÈ
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aggiÑ paricareyyÈsÊ”ti. Atha kho so aggiko jaÔilo taÑ dÈrakaÑ evaÑ
anusÈsitvÈ janapadaÑ agamÈsi. Tassa khiÉÉÈpasutassa aggi nibbÈyi.
Atha kho tassa dÈrakassa etadahosi “pitÈ kho maÑ evaÑ avaca ‘aggiÑ
tÈta paricareyyÈsi, mÈ ca te aggi nibbÈyi, sace ca te aggi nibbÈyeyya, ayaÑ
vÈsÊ imÈni kaÔÔhÈni idaÑ araÓisahitaÑ, aggiÑ nibbattetvÈ aggiÑ
paricareyyÈsÊ’ti, yaÑn|nÈhaÑ aggiÑ nibbattetvÈ aggiÑ paricareyyan”ti.
Atha kho so dÈrako araÓisahitaÑ vÈsiyÈ tacchi “appeva nÈma aggiÑ
adhigaccheyyan”ti. Neva so aggiÑ adhigacchi. AraÓisahitaÑ dvidhÈ phÈlesi,
tidhÈ phÈlesi, catudhÈ phÈlesi, paÒcadhÈ phÈlesi, dasadhÈ phÈlesi, satadhÈ1
phÈlesi, sakalikaÑ sakalikaÑ akÈsi, sakalikaÑ sakalikaÑ karitvÈ udukkhale
koÔÔesi, udukkhale koÔÔetvÈ mahÈvÈte opuni2 “appeva nÈma aggiÑ
adhigaccheyyan”ti. Neva so aggiÑ adhigacchi.
Atha kho so aggiko jaÔilo janapade taÑ karaÓÊyaÑ tÊretvÈ yena sako
assamo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ taÑ dÈrakaÑ etadavoca “kacci te
tÈta aggi na nibbuto”ti. Idha me tÈta khiÉÉÈpasutassa aggi nibbÈyi, tassa me
etadahosi “pitÈ kho maÑ evaÑ avaca ‘aggiÑ tÈta paricareyyÈsi, mÈ ca te
tÈta aggi nibbÈyi, sace ca te aggi nibbÈyeyya, ayaÑ vÈsÊ imÈni kaÔÔhÈni idaÑ
araÓisahitaÑ, aggiÑ nibbattetvÈ aggiÑ paricareyyÈsÊ’ti. YaÑn|nÈhaÑ
aggiÑ nibbattetvÈ aggiÑ paricareyyan”ti. Atha khvÈhaÑ tÈta araÓisahitaÑ
vÈsiyÈ tacchiÑ “appeva nÈma aggiÑ adhigaccheyyan”ti. NevÈhaÑ aggiÑ
adhigacchiÑ. AraÓisahitaÑ dvidhÈ phÈlesiÑ, tidhÈ phÈlesiÑ, catudhÈ
phÈlesiÑ, paÒcadhÈ phÈlesiÑ, dasadhÈ phÈlesiÑ, satadhÈ phÈlesiÑ,
sakalikaÑ sakalikaÑ akÈsiÑ, sakalikaÑ sakalikaÑ karitvÈ udukkhale
koÔÔesiÑ, udukkhale koÔÔetvÈ mahÈvÈte opuniÑ “appeva nÈma aggiÑ
adhigaccheyyan”ti. NevÈhaÑ aggiÑ adhigacchinti. Atha kho tassa aggikassa
jaÔilassa etadahosi “yÈva bÈlo ayaÑ dÈrako abyatto, kathaÑ hi nÈma ayoniso
aggiÑ gavesissatÊ”ti. Tassa pekkhamÈnassa araÓisahitaÑ gahetvÈ aggiÑ
nibbattetvÈ taÑ dÈrakaÑ
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etadavoca “evaÑ kho tÈta aggi nibbattetabbo, na tveva yathÈ tvaÑ bÈlo
abyatto ayoniso aggiÑ gavesÊ”ti. Evameva kho tvaÑ rÈjaÒÒa bÈlo abyatto
ayoniso paralokaÑ gavesissasi. PaÔinissajjetaÑ rÈjaÒÒa pÈpakaÑ
diÔÔhigataÑ, paÔinissajjetaÑ rÈjaÒÒa pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ, mÈ te ahosi
dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈyÈti.
429. KiÒcÈpi bhavaÑ Kassapo evamÈha, atha kho nevÈhaÑ sakkomi
idaÑ pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ paÔinissajjituÑ. RÈjÈpi maÑ Pasenadi Kosalo
jÈnÈti tirorÈjÈnopi “PÈyÈsi rÈjaÒÒo evaÑvÈdÊ evaÑdiÔÔhÊ ‘itipi natthi paro
loko, natthi sattÈ opapÈtikÈ, natthi sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ
vipÈko’ti”. SacÈhaÑ bho Kassapa idaÑ pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ
paÔinissajjissÈmi, bhavissanti me vattÈro “yÈva bÈlo PÈyÈsi rÈjaÒÒo abyatto
duggahitagÈhÊ”ti. Kopenapi naÑ harissÈmi, makkhenapi naÑ harissÈmi,
palÈsenapi naÑ harissÈmÊti.
(11) DvesatthavÈha-upamÈ
430. Tena hi rÈjaÒÒa upamaÑ te karissÈmi, upamÈya midhekacce viÒÒ|
purisÈ bhÈsitassa atthaÑ ÈjÈnanti. Bh|tapubbaÑ rÈjaÒÒa mahÈsakaÔasattho
sakaÔasahassaÑ puratthimÈ janapadÈ pacchimaÑ janapadaÑ agamÈsi, so
yena yena gacchi, khippaÑyeva pariyÈdiyati tiÓakaÔÔhodakaÑ
haritakapaÓÓaÑ. TasmiÑ kho pana satthe dve satthavÈhÈ ahesuÑ eko
paÒcannaÑ sakaÔasatÈnaÑ, eko paÒcannaÑ sakaÔasatÈnaÑ. Atha kho tesaÑ
satthavÈhÈnaÑ etadahosi “ayaÑ kho mahÈsakaÔasattho sakaÔasahassaÑ, te
mayaÑ yena yena gacchÈma, khippameva pariyÈdiyati tiÓakaÔÔhodakaÑ
haritakapaÓÓaÑ. YaÑn|na mayaÑ imaÑ satthaÑ dvidhÈ vibhajeyyÈma
ekato paÒca sakaÔasatÈni ekato paÒca sakaÔasatÈnÊ”ti. Te taÑ satthaÑ dvidhÈ
vibhajiÑsu1 ekato paÒca sakaÔasatÈni ekato paÒca sakaÔasatÈni. Eko
satthavÈho bahuÑ tiÓaÒca kaÔÔhaÒca udakaÒca ÈropetvÈ satthaÑ payÈpesi2.
DvÊhatÊhapayÈto kho pana so sattho addasa purisaÑ kÈÄaÑ lohitakkhaÑ3
sannaddhakalÈpaÑ4 kumudamÈliÑ allavatthaÑ allakesaÑ
kaddamamakkhitehi
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cakkehi bhadrena rathena paÔipathaÑ ÈgacchantaÑ, disvÈ etadavoca “kuto
bho ÈgacchasÊ”ti. AmukamhÈ janapadÈti. “KuhiÑ gamissasÊ”ti. AmukaÑ
nÈma janapadanti. “Kacci bho purato kantÈre mahÈmegho abhippavuÔÔho”ti.
EvaÑ bho purato kantÈre mahÈmegho abhippavuÔÔho, ÈsittodakÈni vaÔumÈni,
bahu tiÓaÒca kaÔÔhaÒca udakaÒca, chaÉÉetha bho purÈÓÈni tiÓÈni kaÔÔhÈni
udakÈni, lahubhÈrehi sakaÔehi sÊghaÑ sÊghaÑ gacchatha, mÈ yoggÈni
kilamitthÈti.
Atha kho so satthavÈho satthike Èmantesi “ayaÑ bho puriso evamÈha
‘purato kantÈre mahÈmegho abhippavuÔÔho, ÈsittodakÈni vaÔumÈni, bahu
tiÓaÒca kaÔÔhaÒca udakaÒca, chaÉÉetha bho purÈÓÈni tiÓÈni kaÔÔhÈni udakÈni,
lahubhÈrehi sakaÔehi sÊghaÑ sÊghaÑ gacchatha, mÈ yoggÈni kilamitthÈ’ti”.
ChaÉÉetha bho purÈÓÈni tiÓÈni kaÔÔhÈni udakÈni, lahubhÈrehi sakaÔehi
satthaÑ payÈpethÈti. “EvaÑ bho”ti kho te satthikÈ tassa satthavÈhassa
paÔissutvÈ chaÉÉetvÈ purÈÓÈni tiÓÈni kaÔÔhÈni udakÈni lahubhÈrehi sakaÔehi
satthaÑ payÈpesuÑ. Te paÔhamepi satthavÈse na addasaÑsu tiÓaÑ vÈ
kaÔÔhaÑ vÈ udakaÑ vÈ. Dutiyepi satthavÈse. Tatiyepi satthavÈse. Catutthepi
satthavÈse. PaÒcamepi satthavÈse. ChaÔÔhepi satthavÈse. Sattamepi
satthavÈse na addasaÑsu tiÓaÑ vÈ kaÔÔhaÑ vÈ udakaÑ vÈ, sabbeva
anayabyasanaÑ ÈpajjiÑsu. Ye ca tasmiÑ satthe ahesuÑ manussÈ vÈ pas|
vÈ, sabbe so yakkho amanusso bhakkhesi. AÔÔhikÈneva sesÈni.
YadÈ aÒÒÈsi dutiyo satthavÈho “bahunikkhanto kho bho dÈni so
sattho”ti. BahuÑ tiÓaÒca kaÔÔhaÒca udakaÒca ÈropetvÈ satthaÑ payÈpesi.
DvÊhatÊhapayÈto kho pana so sattho addasa purisaÑ kÈÄaÑ lohitakkhaÑ
sannaddhakalÈpaÑ kumudamÈliÑ allavatthaÑ allakesaÑ
kaddamamakkhitehi cakkehi bhadrena rathena paÔipathaÑ ÈgacchantaÑ,
disvÈ etadavoca “kuto bho ÈgacchasÊ”ti. AmukamhÈ janapadÈti. “KuhiÑ
gamissasÊ”ti. AmukaÑ nÈma janapadanti. “Kacci bho purato kantÈre
mahÈmegho abhippavuÔÔho”ti. EvaÑ bho purato kantÈre mahÈmegho
abhippavuÔÔho, ÈsittodakÈni vaÔumÈni, bahu tiÓaÒca kaÔÔhaÒca udakaÒca,
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chaÉÉetha bho purÈÓÈni tiÓÈni kaÔÔhÈni udakÈni, lahubhÈrehi sakaÔehi
sÊghaÑ sÊghaÑ gacchatha, mÈ yoggÈni kilamitthÈti.
Atha kho so satthavÈho satthike Èmantesi “ayaÑ bho puriso evamÈha
‘purato kantÈre mahÈmegho abhippavuÔÔho, ÈsittodakÈni vaÔumÈni, bahu
tiÓaÒca kaÔÔhaÒca udakaÒca, chaÉÉetha bho purÈÓÈni tiÓÈni kaÔÔhÈni udakÈni,
lahubhÈrehi sakaÔehi sÊghaÑ sÊghaÑ gacchatha, mÈ yoggÈni kilamitthÈ’ti.
AyaÑ bho puriso neva amhÈkaÑ mitto, na ÒÈtisÈlohito, kathaÑ mayaÑ
imassa saddhÈya gamissÈma. Na vo chaÉÉetabbÈni purÈÓÈni tiÓÈni kaÔÔhÈni
udakÈni, yathÈbhatena bhaÓÉena satthaÑ payÈpetha. Na no purÈÓaÑ
chaÉÉessÈmÈ”ti. “EvaÑ bho”ti kho te satthikÈ tassa satthavÈhassa paÔissutvÈ
yathÈbhatena bhaÓÉena satthaÑ payÈpesuÑ. Te paÔhamepi satthavÈse na
addasaÑsu tiÓaÑ vÈ kaÔÔhaÑ vÈ udakaÑ vÈ. Dutiyepi satthavÈse. Tatiyepi
satthavÈse. Catutthepi satthavÈse. PaÒcamepi satthavÈse. ChaÔÔhepi
satthavÈse. Sattamepi satthavÈse na addasaÑsu tiÓaÑ vÈ kaÔÔhaÑ vÈ udakaÑ
vÈ. TaÒca satthaÑ addasaÑsu anayabyasanaÑ ÈpannaÑ. Ye ca tasmiÑ
satthepi ahesuÑ manussÈ vÈ pas| vÈ, tesaÒca aÔÔhikÈneva addasaÑsu tena
yakkhena amanussena bhakkhitÈnaÑ.
Atha kho so satthavÈho satthike Èmantesi “ayaÑ kho bho sattho
anayabyasanaÑ Èpanno, yathÈ taÑ tena bÈlena satthavÈhena pariÓÈyakena.
Tena hi bho yÈnamhÈkaÑ satthe appasÈrÈni paÓiyÈni, tÈni chaÉÉetvÈ, yÈni
imasmiÑ satthe mahÈsÈrÈni paÓiyÈni, tÈni ÈdiyathÈ”ti. “EvaÑ bho”ti kho te
satthikÈ tassa satthavÈhassa paÔissutvÈ yÈni sakasmiÑ satthe appasÈrÈni
paÓiyÈni, tÈni chaÉÉetvÈ yÈni tasmiÑ satthe mahÈsÈrÈni paÓiyÈni, tÈni
ÈdiyitvÈ sotthinÈ taÑ kantÈraÑ nitthariÑsu, yathÈ taÑ paÓÉitena
satthavÈhena pariÓÈyakena. Evameva kho tvaÑ rÈjaÒÒa bÈlo abyatto
anayabyasanaÑ Èpajjissasi ayoniso paralokaÑ gavesanto seyyathÈpi so
purimo satthavÈho. Yepi tava1sotabbaÑ saddhÈtabbaÑ2 maÒÒissanti, tepi
anayabyasanaÑ Èpajjissanti seyyathÈpi te satthikÈ. PaÔinissajjetaÑ
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rÈjaÒÒa pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ, paÔinissajjetaÑ rÈjaÒÒa pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ,
mÈ te ahosi dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈyÈti.
431. KiÒcÈpi bhavaÑ Kassapo evamÈha, atha kho nevÈhaÑ sakkomi
idaÑ pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ paÔinissajjituÑ. RÈjÈpi maÑ Pasenadi Kosalo
jÈnÈti tirorÈjÈnopi “PÈyÈsi rÈjaÒÒo evaÑvÈdÊ evaÑdiÔÔhÊ ‘itipi natthi paro
loko -pa- vipÈko’ti”. SacÈhaÑ bho Kassapa idaÑ pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ
paÔinissajjissÈmi, bhavissanti me vattÈro “yÈva bÈlo PÈyÈsi rÈjaÒÒo abyatto
duggahitagÈhÊ”ti. Kopenapi naÑ harissÈmi, makkhenapi naÑ harissÈmi,
palÈsenapi naÑ harissÈmÊti.
(12) G|thabhÈrika-upamÈ
432. Tena hi rÈjaÒÒa upamaÑ te karissÈmi, upamÈya midhekacce viÒÒ|
purisÈ bhÈsitassa atthaÑ ÈjÈnanti. Bh|tapubbaÑ rÈjaÒÒa aÒÒataro
s|karaposako puriso sakamhÈ gÈmÈ aÒÒaÑ gÈmaÑ agamÈsi, tattha addasa
pah|taÑ sukkhag|thaÑ chaÉÉitaÑ. DisvÈnassa etadahosi “ayaÑ kho pah|to
sukkhag|tho chaÉÉito, mama ca s|karabhattaÑ1, yaÑn|nÈhaÑ ito
sukkhag|thaÑ hareyyan”ti. So uttarÈsa~gaÑ pattharitvÈ pah|taÑ
sukkhag|thaÑ ÈkiritvÈ bhaÓÉikaÑ bandhitvÈ sÊse ubbÈhetvÈ2 agamÈsi.
Tassa antarÈmagge mahÈ-akÈlamegho pÈvassi. So uggharantaÑ
paggharantaÑ yÈva agganakhÈ g|thena makkhito g|thabhÈraÑ ÈdÈya
agamÈsi. TamenaÑ manussÈ disvÈ evamÈhaÑsu “kaccino tvaÑ bhaÓe
ummatto kacci viceto, kathaÑ hi nÈma uggharantaÑ paggharantaÑ yÈva
agganakhÈ g|thena makkhito g|thabhÈraÑ harissasÊ”ti. Tumhe khvettha
bhaÓe ummattÈ tumhe vicetÈ, tathÈ hi pana me s|karabhattanti. Evameva
kho tvaÑ rÈjaÒÒa g|thabhÈrik|pamo3 maÒÒe paÔibhÈsi. PaÔinissajjetaÑ
rÈjaÒÒa pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ, paÔinissajjetaÑ rÈjaÒÒa pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ,
mÈ te ahosi dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈyÈti.
433. KiÒcÈpi bhavaÑ Kassapo evamÈha, atha kho nevÈhaÑ sakkomi
idaÑ pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ paÔinissajjituÑ. RÈjÈpi maÑ Pasenadi Kosalo
jÈnÈti tirorÈjÈnopi “PÈyÈsi rÈjaÒÒo evaÑvÈdÊ evaÑdiÔÔhÊ ‘itipi
______________________________________________________________
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natthi paro loko -pa- vipÈko’ti”. SacÈhaÑ bho Kassapa idaÑ pÈpakaÑ
diÔÔhigataÑ paÔinissajjissÈmi, bhavissanti me vattÈro “yÈva bÈlo PÈyÈsi
rÈjaÒÒo abyatto duggahitagÈhÊ”ti. Kopenapi naÑ harissÈmi, makkhenapi
naÑ harissÈmi, palÈsenapi naÑ harissÈmÊti.
(13) Akkhadhuttaka upamÈ
434. Tena hi rÈjaÒÒa upamaÑ te karissÈmi, upamÈya midhekacce viÒÒ|
purisÈ bhÈsitassa atthaÑ ÈjÈnanti. Bh|tapubbaÑ rÈjaÒÒa dve akkhadhuttÈ
akkhehi dibbiÑsu. Eko akkhadhutto ÈgatÈgataÑ kaliÑ gilati. AddasÈ kho
dutiyo akkhadhutto taÑ akkhadhuttaÑ ÈgatÈgataÑ kaliÑ gilantaÑ, disvÈ
taÑ akkhadhuttaÑ etadavoca “tvaÑ kho samma ekantikena jinÈsi, dehi me
samma akkhe pajohissÈmÊ”ti. “EvaÑ sammÈ”ti kho so akkhadhutto tassa
akkhadhuttassa akkhe pÈdÈsi. Atha kho so akkhadhutto akkhe visena
paribhÈvetvÈ taÑ akkhadhuttaÑ etadavoca “ehi kho samma akkhehi
dibbissÈmÈ”ti. “EvaÑ sammÈ”ti kho so akkhadhutto tassa akkhadhuttassa
paccassosi. Dutiyampi kho te akkhadhuttÈ akkhehi dibbiÑsu. Dutiyampi kho
so akkhadhutto ÈgatÈgataÑ kaliÑ gilati. AddasÈ kho dutiyo akkhadhutto taÑ
akkhadhuttaÑ dutiyampi ÈgatÈgataÑ kaliÑ gilantaÑ, disvÈ taÑ
akkhadhuttaÑ etadavoca–
“LittaÑ paramena tejasÈ, gilamakkhaÑ puriso na bujjhati.
Gila re gila pÈpadhuttaka1, pacchÈ te kaÔukaÑ bhavissatÊ”ti.
Evameva kho tvaÑ rÈjaÒÒa akkhadhuttak|pamo maÒÒe paÔibhÈsi.
PaÔinissajjetaÑ rÈjaÒÒa pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ, paÔinissajjetaÑ rÈjaÒÒa
pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ, mÈ te ahosi dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈyÈti.
435. KiÒcÈpi bhavaÑ Kassapo evamÈha, atha kho nevÈhaÑ sakkomi
idaÑ pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ paÔinissajjituÑ. RÈjÈpi maÑ Pasenadi Kosalo
jÈnÈti tirorÈjÈnopi “PÈyÈsi rÈjaÒÒo evaÑvÈdÊ evaÑdiÔÔhÊ ‘itipi natthi paro
loko -pa- vipÈko’ti”. SacÈhaÑ bho Kassapa idaÑ pÈpakaÑ
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diÔÔhigataÑ paÔinissajjissÈmi, bhavissanti me vattÈro “yÈva bÈlo PÈyÈsi
rÈjaÒÒo abyatto duggahitagÈhÊ”ti. Kopenapi naÑ harissÈmi, makkhenapi
naÑ harissÈmi, palÈsenapi naÑ harissÈmÊti.
(14) SÈÓabhÈrika upamÈ
436. Tena hi rÈjaÒÒa upamaÑ te karissÈmi, upamÈya midhekacce viÒÒ|
purisÈ bhÈsitassa atthaÑ ÈjÈnanti. Bh|tapubbaÑ rÈjaÒÒa aÒÒataro janapado
vuÔÔhÈsi. Atha kho sahÈyako sahÈyakaÑ Èmantesi “ÈyÈma samma yena so
janapado tenupasa~kamissÈma, appeva nÈmettha kiÒci dhanaÑ
adhigaccheyyÈmÈ”ti. “EvaÑ sammÈ”ti kho sahÈyako sahÈyakassa
paccassosi. Te yena so janapado, yena aÒÒataraÑ gÈmapaÔÔaÑ1
tenupasa~kamiÑsu, tattha addasaÑsu pah|taÑ sÈÓaÑ chaÉÉitaÑ, disvÈ
sahÈyako sahÈyakaÑ Èmantesi “idaÑ kho samma pah|taÑ sÈÓaÑ
chaÉÉitaÑ, tena hi samma tvaÒca sÈÓabhÈraÑ bandha, ahaÒca sÈÓabhÈraÑ
bandhissÈmi, ubho sÈÓabhÈraÑ ÈdÈya gamissÈmÈ”ti. “EvaÑ sammÈ”ti kho
sahÈyako sahÈyakassa paÔissutvÈ sÈÓabhÈraÑ bandhitvÈ te ubho sÈÓabhÈraÑ
ÈdÈya yena aÒÒataraÑ gÈmapaÔÔaÑ tenupasa~kamiÑsu. Tattha addasaÑsu
pah|taÑ sÈÓasuttaÑ chaÉÉitaÑ, disvÈ sahÈyako sahÈyakaÑ Èmantesi “yassa
kho samma atthÈya iccheyyÈma sÈÓaÑ, idaÑ pah|taÑ sÈÓasuttaÑ
chaÉÉitaÑ, tena hi samma tvaÒca sÈÓabhÈraÑ chaÉÉehi, ahaÒca sÈÓabhÈraÑ
chaÉÉessÈmi, ubho sÈÓasuttabhÈraÑ ÈdÈya gamissÈmÈ”ti. AyaÑ kho me
samma sÈÓabhÈro d|rÈbhato ca susannaddho ca, alaÑ me tvaÑ pajÈnÈhÊti.
Atha kho so sahÈyako sÈÓabhÈraÑ chaÉÉetvÈ sÈÓasuttabhÈraÑ Èdiyi.
Te yena aÒÒataraÑ gÈmapaÔÔaÑ tenupasa~kamiÑsu. Tattha addasaÑsu
pah|tÈ sÈÓiyo chaÉÉitÈ, disvÈ sahÈyako sahÈyakaÑ Èmantesi “yassa kho
samma atthÈya iccheyyÈma sÈÓaÑ vÈ sÈÓasuttaÑ vÈ, imÈ pah|tÈ sÈÓiyo
chaÉÉitÈ, tena hi samma tvaÒca sÈÓabhÈraÑ chaÉÉehi, ahaÒca
sÈÓasuttabhÈraÑ chaÉÉessÈmi, ubho sÈÓibhÈraÑ ÈdÈya
______________________________________________________________
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gamissÈmÈ”ti. AyaÑ kho me samma sÈÓabhÈro d|rÈbhato ca susannaddho
ca, alaÑ me tvaÑ pajÈnÈhÊti. Atha kho so sahÈyako sÈÓasuttabhÈraÑ
chaÉÉetvÈ sÈÓibhÈraÑ Èdiyi.
Te yena aÒÒataraÑ gÈmapaÔÔaÑ tenupasa~kamiÑsu. Tattha addasaÑsu
pah|taÑ khomaÑ chaÉÉitaÑ, disvÈ -pa- pah|taÑ khomasuttaÑ chaÉÉitaÑ,
disvÈ. Pah|taÑ khomadussaÑ chaÉÉitaÑ, disvÈ. Pah|taÑ kappÈsaÑ
chaÉÉitaÑ, disvÈ. Pah|taÑ kappÈsikasuttaÑ chaÉÉitaÑ, disvÈ. Pah|taÑ
kappÈsikadussaÑ chaÉÉitaÑ, disvÈ. Pah|taÑ ayaÑ1 chaÉÉitaÑ, disvÈ.
Pah|taÑ lohaÑ chaÉÉitaÑ, disvÈ. Pah|taÑ tipuÑ chaÉÉitaÑ, disvÈ.
Pah|taÑ sÊsaÑ chaÉÉitaÑ, disvÈ. Pah|taÑ sajjhaÑ2 chaÉÉitaÑ, disvÈ.
Pah|taÑ suvaÓÓaÑ chaÉÉitaÑ, disvÈ sahÈyako sahÈyakaÑ Èmantesi “yassa
kho samma atthÈya iccheyyÈma sÈÓaÑ vÈ sÈÓasuttaÑ vÈ sÈÓiyo vÈ khomaÑ
vÈ khomasuttaÑ vÈ khomadussaÑ vÈ kappÈsaÑ vÈ kappÈsikasuttaÑ vÈ
kappÈsikadussaÑ vÈ ayaÑ vÈ lohaÑ vÈ tipuÑ vÈ sÊsaÑ vÈ sajjhaÑ vÈ. IdaÑ
pah|taÑ suvaÓÓaÑ chaÉÉitaÑ. Tena hi samma tvaÒca sÈÓabhÈraÑ chaÉÉehi,
ahaÒca sajjhabhÈraÑ3 chaÉÉessÈmi, ubho suvaÓÓabhÈraÑ ÈdÈya
gamissÈmÈ”ti. AyaÑ kho me samma sÈÓabhÈro d|rÈbhato ca susannaddho
ca, alaÑ me tvaÑ pajÈnÈhÊti. Atha kho so sahÈyako sajjhabhÈraÑ chaÉÉetvÈ
suvaÓÓabhÈraÑ Èdiyi.
Te yena sako gÈmo tenupasa~kamiÑsu, tattha yo so sahÈyako
sÈÓabhÈraÑ ÈdÈya agamÈsi, tassa neva mÈtÈpitaro abhinandiÑsu, na
puttadÈrÈ abhinandiÑsu, na mittÈmaccÈ abhinandiÑsu, na ca tatonidÈnaÑ
sukhaÑ somanassaÑ adhigacchi. Yo pana so sahÈyako suvaÓÓabhÈraÑ
ÈdÈya agamÈsi, tassa mÈtÈpitaropi abhinandiÑsu, puttadÈrÈpi abhinandiÑsu,
mittÈmaccÈpi abhinandiÑsu, tatonidÈnaÒca sukhaÑ somanassaÑ adhigacchi.
Evameva kho tvaÑ rÈjaÒÒa sÈÓabhÈrik|pamo maÒÒe paÔibhÈsi.
PaÔinissajjetaÑ rÈjaÒÒa pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ, paÔinissajjetaÑ rÈjaÒÒa
pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ, mÈ te ahosi dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈyÈti.
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1. AyasaÑ (SyÈ)

2. SajjhuÑ (SÊ, SyÈ, I)

3. SajjhubhÈraÑ (SÊ, SyÈ, I)
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SaraÓagamana
437. Purimeneva ahaÑ opammena bhoto Kassapassa attamano
abhiraddho. Api cÈhaÑ imÈni vicitrÈni paÒhÈpaÔibhÈnÈni sotukÈmo evÈhaÑ
bhavantaÑ KassapaÑ paccanÊkaÑ kÈtabbaÑ amaÒÒissaÑ. AbhikkantaÑ bho
Kassapa, abhikkantaÑ bho Kassapa, seyyathÈpi bho Kassapa nikkujjitaÑ vÈ
ukkujjeyya, paÔicchannaÑ vÈ vivareyya, m|Ähassa vÈ maggaÑ Ècikkheyya,
andhakÈre vÈ telapajjotaÑ dhÈreyya ‘cakkhumanto r|pÈni dakkhantÊ’ti.
EvamevaÑ bhotÈ Kassapena anekapariyÈyena dhammo pakÈsito, esÈhaÑ
bho Kassapa taÑ bhavantaÑ GotamaÑ saraÓaÑ gacchÈmi dhammaÒca
bhikkhusaÑghaÒca, upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ Kassapo dhÈretu ajjatagge
pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gataÑ.
IcchÈmi cÈhaÑ bho Kassapa mahÈyaÒÒaÑ yajituÑ, anusÈsatu maÑ
bhavaÑ Kassapo yaÑ mamassa dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈti.
YaÒÒakathÈ
438. YathÈr|pe kho rÈjaÒÒa yaÒÒe gÈvo vÈ haÒÒanti, ajeÄakÈ vÈ
haÒÒanti, kukuÔas|karÈ vÈ haÒÒanti, vividhÈ vÈ pÈÓÈ saÑghÈtaÑ Èpajjanti,
paÔiggÈhakÈ ca honti micchÈdiÔÔhÊ micchÈsa~kappÈ micchÈvÈcÈ
micchÈkammantÈ micchÈ-ÈjÊvÈ micchÈvÈyÈmÈ micchÈsatÊ micchÈsamÈdhÊ.
Evar|po kho rÈjaÒÒa yaÒÒo na mahapphalo hoti na mahÈnisaÑso na
mahÈjutiko na mahÈvipphÈro. SeyyathÈpi rÈjaÒÒa kassako bÊjana~galaÑ
ÈdÈya vanaÑ paviseyya, so tattha dukkhette dubbh|me avihatakhÈÓukaÓÔake
bÊjÈni patiÔÔhÈpeyya khaÓÉÈni p|tÊni vÈtÈtapahatÈni asÈradÈni
asukhasayitÈni, devo ca na kÈlena kÈlaÑ sammÈdhÈraÑ anuppaveccheyya.
Api nu tÈni bÊjÈni vuddhiÑ vir|ÄhiÑ1 vepullaÑ ÈpajjeyyuÑ. Kassako vÈ
vipulaÑ phalaÑ adhigaccheyyÈti. No hidaÑ2 bho Kassapa. Evameva kho
rÈjaÒÒa yathÈr|pe yaÒÒe gÈvo vÈ haÒÒanti, ajeÄakÈ vÈ haÒÒanti,
kukkuÔas|karÈ vÈ haÒÒanti, vividhÈ vÈ pÈÓÈ saÑghÈtaÑ Èpajjanti,
paÔiggÈhakÈ ca honti micchÈdiÔÔhÊ micchÈsa~kappÈ micchÈvÈcÈ
micchÈkammantÈ micchÈ-ÈjÊvÈ micchÈvÈyÈmÈ
______________________________________________________________
1. ViruÄhiÑ (MoggallÈne)

2. Na evaÑ (SyÈ, Ka)
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micchÈsatÊ micchÈsamÈdhÊ. Evar|po kho rÈjaÒÒa yaÒÒo na mahapphalo hoti
na mahÈnisaÑso na mahÈjutiko na mahÈvipphÈro.
YathÈr|pe ca kho rÈjaÒÒa yaÒÒe neva gÈvo haÒÒanti, na ajeÄakÈ
haÒÒanti, na kukkuÔas|karÈ haÒÒanti, na vividhÈ vÈ pÈÓÈ saÑghÈtaÑ
Èpajjanti, paÔiggÈhakÈ ca honti sammÈdiÔÔhÊ sammÈsa~kappÈ sammÈvÈcÈ
sammÈkammantÈ sammÈ-ÈjÊvÈ sammÈvÈyÈmÈ sammÈsatÊ sammÈsamÈdhÊ.
Evar|po kho rÈjaÒÒa yaÒÒo mahapphalo hoti mahÈnisaÑso mahÈjutiko
mahÈvipphÈro. SeyyathÈpi rÈjaÒÒa kassako bÊjana~galaÑ ÈdÈya vanaÑ
paviseyya, so tattha sukhette subh|me suvihatakhÈÓukaÓÔake bÊjÈni
patiÔÔhapeyya akhaÓÉÈni ap|tÊni avÈtÈtapahatÈni sÈradÈni sukhasayitÈni.
Devo ca kÈlena kÈlaÑ sammÈdhÈraÑ anuppaveccheyya. Api nu tÈni bÊjÈni
vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjeyyuÑ, kassako vÈ vipulaÑ phalaÑ
adhigaccheyyÈti. EvaÑ bho Kassapa. Evameva kho rÈjaÒÒa yathÈr|pe yaÒÒe
neva gÈvo haÒÒanti, na ajeÄakÈ haÒÒanti, na kukkuÔas|karÈ haÒÒanti, na
vividhÈ vÈ pÈÓÈ saÑghÈtaÑ Èpajjanti, paÔiggÈhakÈ ca honti sammÈdiÔÔhÊ
samesa~kappÈ samevÈcÈ sammÈkammantÈ sammÈ-ÈjÊvÈ sammÈvÈyÈmÈ
sammÈsatÊ samesamÈdhÊ. Evar|po kho rÈjaÒÒa yaÒÒo mahapphalo hoti
mahÈnisaÑso mahÈjutiko mahÈvipphÈroti.
UttaramÈÓavavatthu
439. Atha kho PÈyÈsi rÈjaÒÒo dÈnaÑ paÔÔhapesi
samaÓabrÈhmaÓakapaÓaddhikavaÓibbakayÈcakÈnaÑ. TasmiÑ kho pana dÈne
evar|paÑ bhojanaÑ dÊyati kaÓÈjakaÑ bila~gadutiyaÑ, dhorakÈni1 ca
vatthÈni guÄavÈlakÈni2. TasmiÑ kho pana dÈne Uttaro nÈma mÈÓavo
vÈvaÔo3 ahosi, so dÈnaÑ datvÈ evaÑ anuddisati “iminÈhaÑ dÈnena PÈyÈsiÑ
rÈjaÒÒameva imasmiÑ loke samÈgacchiÑ, mÈ parasmin”ti. Assosi kho
PÈyÈsi rÈjaÒÒo “uttaro kira mÈÓavo dÈnaÑ datvÈ evaÑ anuddisati
‘iminÈhaÑ dÈnena PÈyÈsiÑ rÈjaÒÒameva imasmiÑ loke samÈgacchiÑ, mÈ
parasmin’ti”.
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1. TherakÈni (SÊ, I), corakÈni (SyÈ)
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Atha kho PÈyÈsi rÈjaÒÒo UttaraÑ mÈÓavaÑ ÈmantÈpetvÈ etadavoca “saccaÑ
kira tvaÑ tÈta Uttara dÈnaÑ datvÈ evaÑ anuddisasi ‘iminÈhaÑ dÈnena
PÈyÈsiÑ rÈjaÒÒameva imasmiÑ loke samÈgacchiÑ, mÈ parasmin’ti”. EvaÑ
bho. Kissa pana tvaÑ tÈta Uttara dÈnaÑ datvÈ evaÑ anuddisasi “iminÈhaÑ
dÈnena PÈyÈsiÑ rÈjaÒÒameva imasmiÑ loke samÈgacchiÑ, mÈ parasmin”ti.
Nanu mayaÑ tÈta Uttara puÒÒatthikÈ dÈnasseva phalaÑ pÈÔika~khinoti.
Bhoto kho dÈne evar|paÑ bhojanaÑ dÊyati kaÓÈjakaÑ bila~gadutiyaÑ, yaÑ
bhavaÑ pÈdÈpi1 na iccheyya samphusituÑ2, kuto bhuÒjituÑ. DhorakÈni ca
vatthÈni guÄavÈlakÈni, yÈni bhavaÑ pÈdÈpi1 na iccheyya samphusituÑ, kuto
paridahituÑ. BhavaÑ kho panamhÈkaÑ piyo manÈpo, kathaÑ mayaÑ
manÈpaÑ amanÈpena saÑyojemÈti. Tena hi tvaÑ tÈta uttara yÈdisÈhaÑ
bhojanaÑ bhuÒjÈmi, tÈdisaÑ bhojanaÑ paÔÔhapehi. YÈdisÈni cÈhaÑ vatthÈni
paridahÈmi, tÈdisÈni ca vatthÈni paÔÔhapehÊti. “EvaÑ bho”ti kho Uttaro
mÈÓavo PÈyÈsissa rÈjaÒÒassa paÔissutvÈ yÈdisaÑ bhojanaÑ PÈyÈsi rÈjaÒÒo
bhuÒjati, tÈdisaÑ bhojanaÑ paÔÔhapesi. YÈdisÈni ca vatthÈni PÈyÈsi rÈjaÒÒo
paridahati, tÈdisÈni ca vatthÈni paÔÔhapesi.
440. Atha kho PÈyÈsi rÈjaÒÒo asakkaccaÑ dÈnaÑ datvÈ asahatthÈ
dÈnaÑ datvÈ acittÊkataÑ3 dÈnaÑ datvÈ apaviddhaÑ dÈnaÑ datvÈ kÈyassa
bhedÈ paraÑ maraÓÈ CÈtumahÈrÈjikÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajji
suÒÒaÑ SerÊsakaÑ vimÈnaÑ. Yo pana tassa dÈne vÈvaÔo ahosi Uttaro nÈma
mÈÓavo, so sakkaccaÑ dÈnaÑ datvÈ sahatthÈ dÈnaÑ datvÈ cittÊkataÑ dÈnaÑ
datvÈ anapaviddhaÑ dÈnaÑ datvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ
saggaÑ lokaÑ upapajji devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ sahabyataÑ.
PÈyÈsidevaputta
441. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ Gavampati abhikkhaÓaÑ suÒÒaÑ
SerÊsakaÑ vimÈnaÑ divÈvihÈraÑ gacchati. Atha kho PÈyÈsi devaputto
yenÈyasmÈ Gavampati tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ
GavampatiÑ
______________________________________________________________
1. PÈdÈsi (Ka)

2. ChupituÑ (I, Ka)

3. AcittikataÑ (Ka)
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abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi. EkamantaÑ ÔhitaÑ kho PÈyÈsiÑ
devaputtaÑ ÈyasmÈ Gavampati etadavoca “kosi tvaÑ Èvuso”ti. AhaÑ
bhante PÈyÈsi rÈjaÒÒoti. Nanu tvaÑ Èvuso evaÑdiÔÔhiko ahosi “itipi natthi
paro loko, natthi sattÈ opapÈtikÈ, natthi sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ
phalaÑ vipÈko”ti. SaccÈhaÑ bhante evaÑdiÔÔhiko ahosiÑ “itipi natthi paro
loko, natthi sattÈ opapÈtikÈ, natthi sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ
vipÈko”ti. Api cÈhaÑ ayyena KumÈrakassapena etasmÈ pÈpakÈ diÔÔhigatÈ
vivecitoti. Yo pana te Èvuso dÈne vÈvaÔo ahosi Uttaro nÈma mÈÓavo, so
kuhiÑ upapannoti. Yo me bhante dÈne vÈvaÔo ahosi Uttaro nÈma mÈÓavo,
so sakkaccaÑ dÈnaÑ datvÈ sahatthÈ dÈnaÑ datvÈ cittÊkataÑ dÈnaÑ datvÈ
anapaviddhaÑ dÈnaÑ datvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ
lokaÑ upapanno devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ sahabyataÑ. AhaÑ pana bhante
asakkaccaÑ dÈnaÑ datvÈ asahatthÈ dÈnaÑ datvÈ acittÊkataÑ dÈnaÑ datvÈ
apaviddhaÑ dÈnaÑ datvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ cÈtumahÈrÈjikÈnaÑ
devÈnaÑ sahabyataÑ upapanno suÒÒaÑ SerÊsakaÑ vimÈnaÑ ena hi bhante
Gavampati manussalokaÑ gantvÈ evamÈrocehi “sakkaccaÑ dÈnaÑ detha,
sahatthÈ dÈnaÑ detha, cittÊkataÑ dÈnaÑ detha, anapaviddhaÑ dÈnaÑ detha,
PÈyÈsi rÈjaÒÒo asakkaccaÑ dÈnaÑ datvÈ asahatthÈ dÈnaÑ datvÈ acittÊkataÑ
dÈnaÑ datvÈ apaviddhaÑ dÈnaÑ datvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ
cÈtumahÈrÈjikÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapanno suÒÒaÑ SerÊsakaÑ
vimÈnaÑ. Yo pana tassa dÈne vÈvaÔo ahosi Uttaro nÈma mÈÓavo, so
sakkaccaÑ dÈnaÑ datvÈ sahatthÈ dÈnaÑ datvÈ cittÊkataÑ dÈnaÑ datvÈ
anapaviddhaÑ dÈnaÑ datvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ
lokaÑ upapanno devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ sahabyatan”ti.
Atha kho ÈyasmÈ Gavampati manussalokaÑ ÈgantvÈ evamÈrocesi
“sakkaccaÑ dÈnaÑ detha, sahatthÈ dÈnaÑ detha, cittÊkataÑ dÈnaÑ detha,
anapaviddhaÑ dÈnaÑ detha. PÈyÈsi rÈjaÒÒo asakkaccaÑ dÈnaÑ datvÈ
asahatthÈ dÈnaÑ datvÈ acittÊkataÑ dÈnaÑ datvÈ apaviddhaÑ dÈnaÑ datvÈ
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ CÈtumahÈrÈjikÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ
upapanno suÒÒaÑ SerÊsakaÑ vimÈnaÑ. Yo pana tassa dÈne vÈvaÔo ahosi
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Uttaro nÈma mÈÓavo, so sakkaccaÑ dÈnaÑ datvÈ sahatthÈ dÈnaÑ datvÈ
cittÊkataÑ dÈnaÑ datvÈ anapaviddhaÑ dÈnaÑ datvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ
maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapanno devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ
sahabyatan”ti.
PÈyÈsisuttaÑ niÔÔhitaÑ dasamaÑ.
MahÈvaggo niÔÔhito.
TassuddÈnaÑ
MahÈpadÈna NidÈnaÑ, NibbÈnaÒca SudassanaÑ.
Janavasabha GovindaÑ, SamayaÑ SakkapaÒhakaÑ.
MahÈsatipaÔÔhÈnaÒca, PÈyÈsi dasamaÑ bhave1.

MahÈvaggapÈÄi niÔÔhitÈ.
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LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[A]
AkusalakammapathÈ
Akkhadhuttaka-upamÈ
AggikajaÔila-upamÈ
AttapaÒÒatti
AttasamanupassanÈ
Atthavase
AparihÈniyÈ dhammÈ
Appiyehi sampayogo
dukkho
AbhibhÈyatanÈni
AbbhutÈ dhammÈ Œnande
AbbhutÈ dhammÈ raÒÒe
cakkavattimhi
Ariyo aÔÔha~giko maggo
AssaratanaÑ

256
276
270
54
56
227
64
245
92
119
120
201
14

[Œ]
ŒnÈpÈnassati
ŒmagandhÈ
ŒyatanÈni
Œyatanesu
ŒvusovÈda

231
195
58
240
127
[I]

ItthiratanaÑ
IddhipÈdÈ

14
172

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[I]
IndriyasaÑvarÈya paÔipanno
IriyÈpatho

224
232

[U]
UdayabbayÈnupassino
UdÈnaÑ
UpÈyÈso

30
76
244

EkÈyano
Ekodibh|to
EjÈ

[E]
231
194
226
[O]
OkÈsÈdhigamÈ
OvÈdapÈtimokkhuddeso

173
42

[ Ka ]
KappaÔÔhiti-ÈyÈcanakathÈ
KammavipÈkajaÑ
dibbacakkhu
KaruÓedhimutto
KÈyÈnupassanÈ
KusalakammapathÈ
KusÈvatÊ

144
194
231
258
121

[ Ga ]
GabbhinÊ-upamÈ
GahapatiratanaÑ
G|thak|papurisa-upamÈ

263
14
259

96
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Da ]

[ Ca ]
CakkaratanaÑ
CakkavattiraÒÒo sarÊre
paÔipatti
CatumahÈpadesakathÈ
CatusaÑvejanÊyaÔhÈna
Cat|su ariyasaccesu
Cat|hi iddhÊhi
Candimas|riya-upamÈ
CittÈnupassanÈ
Cundassa vippaÔisÈro
paÔivinetabbo
Cora-upamÈ
[ Ja ]
Jaccandha-upamÈ
Janavasabha
JarÈ
JÈti
JiÓÓapurisa

14
117
102
116
243
145
255
237
112
256
262
166
244
243
18

[ Jha ]
JhÈnasampatti

152
[ Ta ]

TaÓhÈ
TathÈgatap|jÈ
TathÈgatasarÊre paÔipatti
TitthiyaparivÈso

246
114
117
126

[ Tha ]
Th|pÈrahÈ

117

DÊghÈyuko
DukkhanirodhagÈminÊ
paÔipadÈ
DukkhanirodhaÑ
DukkhasamudayaÑ
DukkhaÑ
DussÊla-ÈdÊnava
DevakÈyÈnaÑ nÈmÈni
DevÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ
ÈyuppamÈÓaÑ
DevÈsurasa~gÈmo
DomanassaÑ
DvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓehi
Dveme piÓÉapÈtÈ
samasamaphalÈ
[ Dha ]
DhammacakkhuÑ
DhammapÈsÈdo
Dhammavinayo
DhammÈ abhiÒÒÈ desitÈ
DhammÈdÈso
DhammÈnupassanÈ
DhammÈnudhammappaÔipannÈ
DhÈtumanasikÈro
[ Na ]
Na-attapaÒÒatti
NidÈnaÑ
NirodhÈ

145
249
247
246
243
71
204
261
227
244
14
112
37
148
126
100
79
240
114
234
55
51
28
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PiÔÔha~ko

[ Pa ]
PaÒcasu upÈdÈnakkhandhesu
PaÒcasu nÊvaraÓesu
PaÒcupÈdÈnakkhandhÈ
dukkhÈ
PacchimÈ vÈcÈ
PaÔik|lamanasikÈro
PaÔiccasamuppÈdo
PariÓÈyakaratanaÑ
Paridevo
ParisÈ
ParinibbÈne AnuruddhabhÈsitagÈthÈ
ParinibbÈne ŒnandabhÈsitagÈthÈ
ParinibbÈne DevÈnamindabhÈsitagÈthÈ
ParinibbÈne SahampatibhÈsitagÈthÈ
PÈtimokkhasaÑvarÈya
paÔipanno
PÈpakaÑ diÔÔhigataÑ
Piyar|paÑ sÈtar|paÑ
Piyehi vippayogo dukkho
PubbenivÈsapaÔisaÑyuttÈ

223
253
246
245
1

[ Ba ]
BuddhÈnasÈsanaÑ
BodhisattadhammatÈ
BrahmadaÓÉo

42
10
127

239
238
246
128
233
47
14
244
91
129
129
129
129

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ba ]
BrahmayÈcanagÈthÈ
Brahmassaro
BrÈhmaÓadvipajÈpati-upamÈ

33
17
264

[ Bha ]
Bhagavato aÔÔha yathÈbhuccavaÓÓa
Bh|jati
Bh|micÈlo

179
215
90

[ Ma ]
MaÒjussaro
MaÓiratanaÑ
Madhurassaro
ManÈpo
MaraÓaÑ
MahÈrÈjÈno
MahÈsudassano
MÈtugÈme paÔipatti

17
14
17
17
244
168
139
116

[ Ya ]
YaÒÒakathÈ
YampicchaÑ na labhati
tampi dukkhaÑ

279
245

[ Ra ]
R|pÈr|pajjhÈnasamÈpajjanaÑ 128
[ Va ]
Vaggussaro
ViÒÒÈÓaÔÔhitiyo
VipassÊ kumÈro
VimokkhÈ
VedanÈnupassanÈ

17
58
17
60, 94
236
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PadÈnukkamo
[ Sa ]
Sa~khadhama-upamÈ
SatipaÔÔhÈnÈ
Sattasu bojjha~gesu
SattaratanÈni
SamaÓo
SamÈdhiparikkhÈrÈ
Samudayo
SampajÈna
SammÈ-ÈjÊvo
SammÈkammanto
SammÈdiÔÔhi
SammÈvÈcÈ
SammÈvÈyÈmo
SammÈsa~kappo

PiÔÔha~ko
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[ Sa ]

268
174
241
14
124
175
28
233
250
250
249
250
250
249

SammÈsati
SammÈsamÈdhi
SÈÓabhÈrika-upamÈ
SÈmukkaÑsikÈ
dhammadesanÈ
SivathikÈya chaÉÉitasarÊraÑ
SÊlavanta-ÈnisaÑsa
Supinaka-upamÈ
SubhaddaparibbÈjakassa
pabbajjÈ
S|karamaddavaÑ
Soko

250
250
277

125
185
244

[ Ha ]
HatthiratanaÑ
HitvÈ mamattaÑ

14
194

38
235
73
265

MahÈvaggapÈÄiyÈ

NÈnÈpÈÔhÈ
PaÔhamo m|lapÈÔho, SÊ = SÊhaÄapotthakaÑ, SyÈ = SyÈmapotthakaÑ,
KaÑ = KambojapotthakaÑ, I = I~galisapotthakaÑ, Ka = kesuci
Marammapotthakesu dissamÈnapÈÔho, Ka-SÊ = kesuci SÊhaÄapotthakesu
dissamÈnapÈÔho, ®Ôha = AÔÔhakathÈ.
MahÈvaggapÈÄiyÈ
NÈnÈpÈÔhÈ

PiÔÔha~kÈ

[A]
AkaraÓÊyÈva = AkaraÓÊyÈ ca (SyÈ, Ka)
Akilantar|po = Sukilantar|po (SÊ, I)
A~gamÈgadhakehi = A~gamÈgadhikehi (SyÈ)
AcittÊkataÑ = AcittikataÑ (Ka)
AcchÈdÈpetvÈ = AcchÈdetvÈ (SyÈ, KaÑ)
AjjhagaÑsu = AjjhagamaÑsu (SyÈ)
AÒÒatra = AÒÒattha (SÊ, I)
AÒÒÈtÈro’ti = AÒÒÈtÈro (sabbattha)
AÒÒehi (SakÈya paÔiÒÒÈya saccÈbhiÒÒehi-iti-attho
veditabbo) = AÒÒe (I)
AÔÔhiÑkatvÈ = AÔÔhikatvÈ (SÊ, SyÈ, I)
Aticari (KriyÈpadametaÑ, na nÈmapadaÑ) = AticÈrÊ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
AticarÊ (Ka)
AtthakaraÓe = AÔÔakaraÓe (SyÈ)
AtthÈyaÑ = AthÈyaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ)
Atthe panÈyati ÒÈyena = AÔÔe panÈyati ÒÈÓena (SyÈ)
AdhivutthaÑ = AdhivÈsitaÑ (SyÈ)
AnÈvutthapubbo = AnajjhÈvuÔÔhapubbo (Ka-SÊ, Ka,
Ma 1, MahÈsÊhanÈdepi)

64
112
163
281
17
219
167
40
125
165
144
18
176
18
83
42

290
NÈnÈpÈÔhÈ

MahÈvaggapÈÄi
PiÔÔha~kÈ

[A]
AnnaÔÔhikassa = Annatthikassa (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
Animisanto kumÈro pekkhatÊti kho bhikkhave = Animisanto pekkhati,
jÈtassa kho pana
bhikkhave (Ka)
AnupariyÈyapathaÑ = AnucariyÈyapathaÑ (SyÈ, KaÑ)
AnupubbiÑ kathaÑ = ŒnupubbikathaÑ (SÊ, I)
An|pavÈdo an|paghÈto = AnupavÈdo anupaghÈto (I, Ka)
AnekÈni devatÈsatasahassÈni = AnekÈni devatÈsatÈni anekÈni
devatÈsahassÈni (SyÈ)
AnekÈni devatÈsahassÈni anekÈni
devatÈsatasahassÈni = AnekÈni devatÈsatÈni anekÈni
devatÈsahassÈni (SyÈ, KaÑ)
Anvadeva = Anudeva (SyÈ, KaÑ)
ApagatasambandhÈni = ApagatanhÈrusambandhÈni (SyÈ)
Apaciyati = Apa + cÈya + ti = ApacÈyati (?) (SÊ-SyÈ-Ipotthakesu na dissati)
AppaÔimo ca = AppaÔimodha (I)
ApÈrÈ = PÈrÈ (SÊ, SyÈ, Ka) OrÈ (Vi-MahÈvagga)
Appiyehi -pa- vippayogopi dukkhoti pÈÔho ceva taÑniddeso ca
katthaci na dissati, AÔÔhakathÈyaÑpi taÑsaÑvaÓÓanÈ natthi.
Apisu = Api hi (SÊ, SyÈ, I)
Abhinipphanno = Abhinippanno (I, Ka)
Abbhuggacchi = AbbhuggaÒchi (SÊ, I)
AbbhussakkamÈno = AbbhuggamamÈno (SÊ, I, Ka)
AbbhutÈ dhammÈ = AbbhutadhammÈ (SyÈ, Ka)
AyaÑ = AyasaÑ (SyÈ)
Ar|piÑ = Ar|pÊ (Ka) Ar|piparittattÈnudiÔÔhi-iccÈdinÈ ekasamÈsapadattho yutto viya dissati, AÔÔhakathÈya pana na sameti.
AvipakkantÈ = AdhipakkantÈ (Ka)
AsayaÑvase = AsayaÑvasÊ (SÊ, I)
Assuttha = Œyuhittha (SyÈ)

147

17
70
35
42
43

42
141
235
114
112
76
243
108
180
190
150
119
278
55
169
210
216

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ

291
PiÔÔha~kÈ

[Œ]
ŒgacchuÑ = ŒgaÒchuÑ (SÊ, SyÈ, I)
ŒguÑ = Œg| (SyÈ) Œgu (SÊ, I)
Œnande = SÈnandare (Ka)
Œvasinettha = AvasÊnettha (I)
ŒsabhÊ vÈcÈ = ŒsabhivÈcÈ (SyÈ, KaÑ)

209
206
103
219
69

[I]
ItthittaÑ = ItthicittaÑ (SyÈ)
IddhipahutÈya = IddhibahulÊkatÈya (SyÈ, KaÑ)
IddhivisavitÈya = IddhivisevitÈya (SyÈ, KaÑ)

216
172
172

[U]
UcchecchÈmi = UcchejjÈmi (SyÈ, I) UcchijjÈmi (Ka)
UbbÈhetvÈ = UccÈropetvÈ (Ka-SÊ, Ka)
UjukaÑ akaÑsu = UjukamakaÑsu (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
Uttari = UttariÑ (SÊ, SyÈ, I)
Uttarenamukho = UttarenÈbhimukho (SyÈ, KaÑ)
UttÈnÊ = UttÈniÑ (Ka) UttÈni (SÊ, I)
UdakasÈlatopi = UdakaÑ sÈlatopi (SÊ, SyÈ, KaÑ)
Udena = Uddena (SyÈ, KaÑ) Udarena (Ka)
UpamÈya midhekacce = UpamÈyapidhekacce (SÊ, SyÈ)
UpamÈyapi idhekacce (I)
Upalimpati = Upalippati (SyÈ)
Upasa~kamati = Upasa~kami (I)
“Upasantapadisso = Upasantapatiso (Ka)
Upetha = Upagacchatha (SyÈ)
UbhayametaÑ = Ubhayamettha (SyÈ)
[]
hacca = Uhacca (Ka)

61
275
203
220
13
87
135
12
259
15
193
166
84
227
203

292

MahÈvaggapÈÄi

NÈnÈpÈÔhÈ

PiÔÔha~kÈ
[E]

EkatiÑse kappe = EkatiÑsakappo (SÊ) EkatiÑso kappo (SyÈ, KaÑ, I)
Ekantikato = Ekantato (SyÈ) Ekantagato (I)
Ekanavutikappe = Ekanavutikappo (SÊ) Ekanavuto kappo (SyÈ, KaÑ, I)
Etadahosi “ambho kassa nu kho = Etadahosi “kissa nu kho (I)

2
167
2
268

EtaÑ = EkaÑ (Ka)

82

EtaÑ = EvaÑ (SyÈ, I)

99

EtaÑparamÈyeva = EtaparamÈyeva (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
EvamahaÑ taÑ = Evampi mahantaÑ (SyÈ) EvaÑ mahantaÑ (SÊ, I)
Evampi kho = Evampi (SÊ, SyÈ, I)
EvaÑ vutte = Atha kho (Ka)

204
82
232
32

[O]
OpabhoggÈ = UpabhoggÈ (SyÈ, KaÑ)

264

OpÈdesi = UppÈtesi (SyÈ, KaÑ)

264

Opuni = Ophuni (SyÈ, KaÑ, Ka)

271

OrakÈ = OrikÈ (SÊ, SyÈ)

25

Osaranti = Otaranti (SÊ, I, A~guttara)

103

OsÈriyamÈnÈni = OtÈriyamÈnÈni (SÊ, I, A~guttara)

103

OsÈretabbÈni = OtÈretabbÈni (SÊ, I, A~guttara)

103

[ Ka ]
KakudhÈ = KakuthÈ (SÊ, I)

107

KaÔissaho = KaÔissabho (SÊ, I)

78

KammÈsadhammaÑ nÈma = KammÈsadammaÑ nÈma (SyÈ, KaÑ)

47

KarambhÈ = KarumhÈ (SÊ, SyÈ, I)

208

KarÊsaÑ = KarÊsaÑ matthalu~gaÑ (Ka)

234

KaruÓedhimutto = KaruÓÈdhimutto (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

194

Kali~gÈnaÑ = KÈli~gÈnaÑ (SyÈ, I, Ka)

189

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ

293
PiÔÔha~kÈ

[ Ka ]
KÈlakaÒcÈ mahÈbhismÈ = KÈlakaÒjÈ mahÈbhiÑsÈ (SÊ, I)
KÈÄimbo = KÈli~go (I) KÈraÄimbo (SyÈ)
KikÊnÈma = KiÑkÊnÈma (SyÈ, KaÑ)
Ki~kiÓikajÈlehi = Ki~kaÓikajÈlehi (SyÈ, Ka)
KinnighaÓÉu = KinnughaÓÉu (SÊ, SyÈ, I)
Kima~gaÑ = Kima~ga (SÊ)
KÊÄaÑ = KÊÄitaÑ (Ka) KÊÄikaÑ (SÊ, I)
KukkuÔo = Kakudho (SyÈ)
KumÈravaÓÓÊ = KumÈravaÓÓo (SyÈ, KaÑ, Ka)
KulagaÓÔhikajÈtÈ = GulÈ guÓÔhikajÈtÈ (SÊ, I)
GuÓagaÓÔhikajÈtÈ (SyÈ, KaÑ)
Kurutu = Kurur| (SyÈ, KaÑ) KuruÔÔhar| (I)
KusalakiriyÈ = KusalacariyÈ (SyÈ, KaÑ)
KenÈvaÔÈ = KenÈvuÔÈ (SyÈ, KaÑ)
[ Kha ]
Khattiyo muddhÈvasitto = Khattiyo muddhÈbhisitto (Ka)
cakkavattÊ dhammiko
dhammarÈjÈ (MahÈparinibbÈnasutta)
KhamanÊyo = KamanÊyo (SÊ, SyÈ, I)
[ Ga ]
GandhabbadevaputtaÑ = GandhabbaputtaÑ (SyÈ, KaÑ)
GaruÑ karonti = Garukaronti (SÊ, SyÈ, I)
GÈmapaÔÔaÑ = GÈmapajjaÑ (SyÈ) GÈmapattaÑ (SÊ)
Gijjhehi vÈ -pa- si~gÈlehi vÈ = Gijjhehi vÈ -pa- sigÈlehi vÈ (SyÈ, I)
GilÈnÈ vuÔÔhito (GilÈnabhÈvato vuÔÔhÈya Ôhito,
bhÈvappadhÈno hi ayaÑ niddeso AÑ 2. 263 piÔÔhe,
NakulapitusuttaÔÊkÈ) = GilÈnavuÔÔhito (SaddanÊti)
Gihibh|to = GihÊbh|to (SÊ, I)
G|thabhÈrik|pamo = G|thahÈrik|pamo (SÊ, I)

207
78
7
149
206
25
159
78
170
47
195
24
195

139
140
211
63
277
235

84
159
275

294

MahÈvaggapÈÄi

NÈnÈpÈÔhÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Ca ]
CakkavattÊ = Cakkavatti (SyÈ, Ka)
CakkhuÑ = CakkhumÈ (SyÈ, KaÑ, Ka)
CatuddisaÑ = CÈtuddisaÑ (SyÈ, KaÑ)
CatutthiyÈ = CatutthÈya (SyÈ)
CÈtumahÈpathe = CÈtummahÈpathe (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
CÈtumahÈrÈjikaparisÈ = CÈtummahÈrÈjikaparisÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
CÈpÈlaÑ cetiyaÑ = PÈvÈlaÑ cetiyaÑ (SyÈ)
CitantaraÑso = PitantaraÑso (SyÈ, KaÑ)
CuÓÓakaÑ = VaÓÓakaÑ (SÊ, I)
CetivaÑsesu = CetiyavaÑsesu (Ka)
CetopariyaÒÈÓaÑ = CetopariÒÒÈyaÒÈÓaÑ (SyÈ, KaÑ)
CetasÈ cetopariyÈyaÒÈÓaÑ (Ka)
[ Cha ]
ChinnapÈtaÑ papatanti = ChinnaÑ pÈdaÑ viya papatanti (SyÈ, KaÑ)
[ Ja ]
Janetti = JanettÊ (SyÈ, KaÑ)
Jane sutaÑ = Janesuta (Ka-SÊ)
Janesabho = Janosabho (SyÈ)
Jalatisu = Jalatassu (SyÈ) Jalitassu (SÊ, I)
JÈtijarÈmaraÓaÑ dukkhasamudayasambhavo = JÈtijarÈmaraÓa
dukkhasamudayasambhavo (SÊ, SyÈ, I)
UparipaÓÓÈsake
Uddesavibha~gepi.
JigÊsÈno = JigiÑsÈno (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
Jitamha = JitamhÈ (bah|su)
JÊyati ca mÊyati ca = Jiyyati ca miyyati ca (Ka)
JÊyetha = Jiyyetha (Ka)
Jutimanto = JutÊmanto (SÊ, I)

117
115
11
146
117
91
86
15
117
162
70
115
6
229
207
212

54
213
82
26
54
205

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
[ Jha ]
JhÈyatisu = JhÈyatassu (SyÈ) PajjhÈyitassu (SÊ, I)
[ Ta ]
TatrÈssa = Tatrassa (SyÈ, KaÑ)
TadantaraÑ = TadanantaraÑ (SÊ, SyÈ, I, Ka)
TÈ p|jitÈ p|jayanti = P|jitÈ p|jayanti naÑ (Ka)
TiÓÓÈ = NitiÓÓÈ, na tiÓÓÈ (Ka)
Te = Se (SÊ, I) UparipaÓÓÈsake sunakkhattasuttepi,
saÄÈyatanasaÑyutte lokakÈmaguÓavaggepi.
Tvameva asi = Tuvamevasi (I)

295
PiÔÔha~kÈ
212
11
212
75
76
222
229

[ Da ]
DaddallamÈnÈ = DaddaÄhamÈnÈ (Ka)
206
Dassatha = DajjeyyÈtha (Vi-MahÈvagga)
82
DassÈma = KassÈma (SÊ, I)
229
DassÈvine = DassÈvino (SÊ, SyÈ, KaÑ, Ka)
33
DÈyapÈlaÑ = MigadÈyapÈlaÑ (SyÈ)
34
DibbaparisÈ = DibbÈ parisÈ (SÊ, I)
168
DÊnamanÈ = NinnamanÈ (SyÈ) DÊnamÈnÈ (SÊ, I)
164
DukkhanirodhaÑ ariyasaccaÑ = Dukkhanirodho ariyasaccaÑ (SyÈ)
“DukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ
ariyasaccan”ti pacchimavacanena
sameti.
77, 247
DukkhasamudayaÑ ariyasaccaÑ = Dukkhasamudayo
ariyasaccaÑ (SyÈ) “DukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ ariyasaccan”ti
pacchimavacanena sameti.
77, 246
Duddikkho = Dudikkho (I)
150
DuviÒÒÈpaye = DuviÒÒÈpaye bhabbe abhabbe (SyÈ, KaÑ)
33
DuhasandanÈni = Duk|lasandanÈni (I) Duk|lasandÈnÈni (SaÑ 2. 118) 153
DevatÈnaÑ = DevÈnaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
203
Devadundubhiyo = Devadudrabhiyo (Ka)
89
DevÈnaminda = DevÈnamindo (SÊ, I)
226
Desassu = Desetu (SyÈ, KaÑ, I)
33
DvÈrÈ = DvÈrÈti (SyÈ, Ka)
176

296

MahÈvaggapÈÄi

NÈnÈpÈÔhÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Dha ]
Dhammena = Dhammena samena (SyÈ, KaÑ)
DhorakÈni = TherakÈni (SÊ, I) CorakÈni (SyÈ)
[ Na ]
“Na kho metaÑ = Na kho panetaÑ (SyÈ, KaÑ)
Na dassÈmÊti = Neva dajjÈhaÑ taÑ bhattanti (Vi-MahÈvagga)
Namati = Nami (SyÈ, KaÑ, Ka)
Na samaÓo = SamaÓo (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
NandÊrÈgasahagatÈ = NandirÈgasahagatÈ (SÊ, SyÈ, I)
NÈtikÈ = NÈdikÈ (SyÈ, I)
NÈtike = NÈdike (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
NibbÈne = Nekkhamme (SyÈ, KaÑ)
NimujjitukÈmatÈ = NimujjitukÈmyatÈ (SyÈ, Ka)
NiyyÈdehÊ”ti = NÊyyÈtehÊti (SÊ, I)
Nillokema = Vilokema (SyÈ)
NisinnÈ honti = NisinnÈ hoti (SÊ) SannisinnÈ honti
sannipatitÈ (Ka)
NihantvÈ = Nidahanto (SyÈ, KaÑ)
Nemisaddena = Cakkanemisaddena (SyÈ)
[ Pa ]
PaccÈnusiÔÔhavacanÈpi taÑ
(Tanti nipÈtamattameva-®Ôha) = PaccÈ nusiÔÔhavacanÈ nÈmidaÑ (Ka)
PaccÈsÊsati = PaccÈsiÑsati (SÊ, SyÈ)
Paccekapalla~kesu palla~kena = Paccekapalla~kena (Ka)
PaccekaÑ gÈthaÑ = PaccekagÈthaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
PaccekagÈthÈ (Ka-SÊ)
PaÒcupÈdÈnakkhandhÈ = PaÒcupÈdÈnakkhandhÈpi (Ka)
PacchimÈbhimukho = PacchÈbhimukho (Ka)
PaÒhaveyyÈkaraÓaÑ = PaÒhÈveyyÈkaraÓaÑ (SyÈ, Ka)
PaÔikacceva = PaÔigajjeva (SÊ, I)

16
280
25
82
31
42
246
77
162
36
259
264
265
168
32
216

169
85
171
203
243
168
163
99

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ

297
PiÔÔha~kÈ

[ Pa ]
PaÔivaÔÔesi = Parivattesi (Vi-MahÈvagga)
PaÔÔhapesi = AÔÔhapesi (SÊ, I)

82
189

PattikÈva = PadikÈva (SyÈ)

35

Pamukhe = Samukhe (Ka)

112

PayÈpesi = PÈyÈpesi (SÊ, I)

272

PayirupÈsiya = PayirupÈsayiÑ (SyÈ, Ka)

229

Paramatto ca = Paramattho ca (Ka)

209

ParÈjayiÑsu = ParÈjiÑsu (SÊ, I)

227

Parimasati = ParÈmasati (Ka)

15

ParÈyaÓÈ = ParÈyanÈ (SÊ, SyÈ, I, Ka)

78

Pavatti = Pavattati (SyÈ, KaÑ, Ka)

141

PavuÔÔhajÈtimakhilaÑ = PavutthajÈtiÑ akhilaÑ (SÊ, I)

209

PasÈsati = TappasÈsati (SyÈ)

206

PÈjahi = PÈjehi (AÔÔhakathÈyaÑ saÑvaÓÓitapÈÔhantaraÑ)

195

PÈdÈpi = PÈdÈsi (Ka)

281

PÈmojjaÑ = PÈmujjaÑ (I, Ka)

173

PippalivaniyÈ = PipphalivaniyÈ (SyÈ)

137

PuÒchitvÈ = PamajjitvÈ (SÊ, SyÈ, I) PuÒjitvÈ (Ka)

158

PutoÄi = M|toÄÊ (SyÈ) Mutoli (I)

234

PuratthÈbhimukho = PuratthimÈbhimukho (Ka)

72

PurisattaÑ = PurisacittaÑ (SyÈ)

216

PonobbhavikÈ = PonobhavikÈ (SÊ, I)

246

[ Pha ]
PhÈsu = PhÈsuÑ (SÊ, SyÈ, I)
PhÈsu = PhÈsukaÑ (SyÈ, KaÑ)

65
164

298

MahÈvaggapÈÄi

NÈnÈpÈÔhÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Ba ]
BalibaddÈ = BalivaddÈ (SÊ, I)
BalisenaÑ = BalÊsenaÑ (SyÈ)
BahalÈvalepanaÑ = BahalavilepanaÑ (SyÈ, Ka)
BÊjayamÈno = VÊjayamÈno (SÊ) VÊjiyamÈno (SyÈ)
Bulayo = Th|layo (SyÈ)
“ByagÈ = ByaggÈ (SÊ, Ka)
BrahmacÈrayo = BrahmacÈrino (SyÈ)
BrÈhmaÓÈnaÑ = BrahmÈnaÑ (SÊ, I, Ka)
[ Bha ]
Bhagavato sutvÈ = Bhagavato vacanaÑ sutvÈ (SyÈ, KaÑ)
BhaÓÉagÈmo = BhaÓÉugÈmo (Ka)
Bhante ÈyasmÈ -pa- karotÊti = Bhante anuruddha -pakarontÊti (SyÈ, KaÑ, Ka) 115 piÔÔhe
vacanena saÑsanditabbaÑ.
“Bhaddante”ti = Bhadanteti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
BhaddaÑ bhaddaÑ yÈnaÑ = BhadraÑ yÈnaÑ (SyÈ, KaÑ)
BhaddaÑ yÈnaÑ (I)
Bh|jati ca = BhuÒjatÊ ca (SÊ, I) BhujagÊ (SyÈ)
BhoggaÑ = BhaggaÑ (SyÈ, KaÑ)
[ Ma ]
Majjhas|rasenesu = Macchasurasenesu (SyÈ) Macchas|rasenesu (SÊ, I)
MaÒjiÔÔhakÈni = MaÒjeÔÔhakÈni (SyÈ)
MantÈyaÑ = MantÈya (bah|su) karaÓatthe vÈ bhummanti
saÑvaÓÓanÈya saÑsanditabbaÑ.
MadhusÈkaÒca = MadhupÈkaÒca (SÊ, SyÈ, I)
ManasikarotÊti = Manasi karontÊti (SyÈ, Ka) ettha
BhagavÈtikattÈ apekkhitabbo.

109
207
265
62
136
57
75
199
2
101

130
231
18
215
18
162
262
197
193
115

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
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PiÔÔha~kÈ

[ Ma ]
MahÈjanakÈyo = MahÈjanakÈyÈ (SyÈ, KaÑ)
MahesayaÑ = MÈhissati (SÊ, SyÈ, I)
MÈtusapattiÑ = MÈtusapatiÑ (SyÈ)
MÈnusivaÓÓaÑ = ManussÊvaÓÓaÑ (SyÈ, KaÑ)
MÊyetha = Miyyetha (Ka)
MuddhÈvasitte rajje = MuddhÈbhisitte rajjena (SyÈ)

25
189
264
143
54
190

[ Ya ]
Yasassine = Yasassino (SyÈ)
Ye te mayÈ = Ye vo mayÈ (SÊ, I)
YesvÈhaÑ = YesÈhaÑ (SÊ, SyÈ, I)
YaÑ tesaÑ tesaÑ sattÈnaÑ -pa- cuti = (AÔÔhakathÈ oloketabbÈ)

168
100
226
244

[ Ra ]
Rattindivo = Rattidivo (Ka)
261
RathikÈya rathikaÑ = RathiyÈya rathiyaÑ (bah|su)
257
R|piÑ = R|pÊ (Ka) R|piparittattÈnudiÔÔhi = IccÈdinÈ ekasamÈsapadattho yutto viya dissati,
AÔÔhakathÈya pana na
sameti.
54-55
[ La ]
Lohita~kamayo = Lohita~gamayo (Ka) Lohitakamayo (ByÈkaraÓesu)
LohitakkhaÑ = LohitakkhiÑ (SyÈ)

140
272

[ Va ]
VavatthitvÈna = VavakkhitvÈna (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) AvekkhitvÈna (®ÊkÈ) 205
VassavatÊ nÈma = YasavatÊ nÈma (SyÈ, KaÑ, I)
6
Vassike pÈsÈde cattÈro mÈse = Vassike pÈsÈde
vassike cattÈro mÈse (SÊ, I)
18
VassaÑvuÔÔhÈ = VassaÑvutthÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
116
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MahÈvaggapÈÄi

NÈnÈpÈÔhÈ
[ Va ]
VÈyÈmasahagato = VÈyosahagato (SyÈ)
VÈraÓÈ = VÈruÓÈ (SyÈ)
VÈvaÔo = ByÈvaÔo (SÊ, I)
VijjullatÈsu = VijjutÈsu (SÊ, SyÈ, I)
ViÒÒ|pasatthÈni = ViÒÒuppasatthÈni (SÊ)
ViÔucca = ViÔ|ca (SyÈ)
ViÔeÓÉu = VeÔeÓÉu (SÊ, SyÈ, I)
VippasannamanÈvilÈ = VippasannÈ manÈvilÈ (I, Ka)
VipÈko”ti = VipÈko”ti. PaÔhamabhÈÓavÈraÑ (SyÈ)
VibhajiÑsu = VibhajesuÑ (Ka)
VirecamÈno = ViriccamÈno (SÊ, SyÈ, Ka)
Vir|ÄhiÑ = ViruÄhiÑ (MoggallÈne)
VivaÔacchado = VivaÔÔacchado (SÊ, I)
VissakammaÑ = VisukammaÑ (Ka)
Vihassati = Viharissati (SyÈ, KaÑ) Vihessati (SÊ)
VuttavacanÈpi taÑ (Tanti nipÈtamattameva-®Ôha) = VuttavacanÈ
nÈmidaÑ (Ka)
Vuddho = Buddho (SyÈ, Ka)
VeÔhamissakena = VeÄumissakena (SyÈ) Veghamissakena (I)
Vedhamissakena, Vekhamissakena (Ka)
VeÓÉudevÈ sahali ca = VeÓh| ca devÈ sahalÊ ca (SÊ, I)
VeramaÓÊ = VeramaÓi (Ka)
VelÈsikÈpi = CelÈvikÈpi (SyÈ) KeÄÈyikÈpi (SÊ)
VehÈyasÈ = VehÈsayÈ (SÊ, I)
VeÄuvagÈmako = BeÄuvagÈmako (SÊ, I)
[ Sa ]
Sa-inde = Sinde (SyÈ)
SakaÔasatthassa = SakaÔasatassa (Ka)
Sakideva (Saki + eva = sakideva, R|.) = SakiÑdeva (Ka)

PiÔÔha~kÈ
269
207
280
109
68
206
206
204
269
272
106
279
14
147
101
169
253
85
208
250
266
207
84
209
108
162

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
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PiÔÔha~kÈ

[ Sa ]
Sa kiÑ = KiÑ (SÊ, I)
85
SajjhabhÈraÑ = SajjhubhÈraÑ (SÊ, SyÈ, I)
278
SajjhaÑ = SajjhuÑ (SÊ, SyÈ, I)
278
SattambaÑ = SattambakaÑ (I)
86
Sandittha = Sandati (SyÈ, KaÑ)
107
SaddhÈtabbaÑ = SaddahÈtabbaÑ (I, Ka)
274
SandhÈgÈre = SanthÈgÈre (SÊ, SyÈ, I)
122
SannaddhakalÈpaÑ = ŒsannaddhakalÈpaÑ (SyÈ)
272
SannÈni guÓÈni = SandÈnaguÓÈni (SÊ, I) SantÈni
guÓÈni (SyÈ)
218
SampÈyanti = Sambhonti (SyÈ)
229
SamphusituÑ = ChupituÑ (I, Ka)
281
"SabbasantharisanthataÑ = SabbasanthariÑ santhataÑ (SÊ, SyÈ, I, Ka)
72
SabbasanthariÑ = SabbasantharitaÑ santhataÑ (SyÈ)
sabbasanthariÑ santhataÑ (Ka)
72
SabbaÑ cetasÈ = SabbacetasÈ (I)
165
SamacariyÈ = SammacariyÈ (Ka)
24
Sammati = Vasati (SÊ, I)
270
SamavipÈkÈ = SamasamavipÈkÈ (SÊ, SyÈ, I)
112
SamasamaphalÈ = SamÈ samaphalÈ (Ka)
112
Samupaby|Äho = Sam|pabb|Äho (SÊ, I)
227
SarÊraÑ = SarÊre (SyÈ, Ka)
117
Saropissa = Siropissa (SyÈ, KaÑ)
20
SarÊsapÈnaÑ vÈ sarÊsapattÈya = SiriÑsapÈnaÑ
siriÑsapattÈya (SÊ, SyÈ)
48
SalomahaÑso = LomahaÑso (SyÈ)
89
SasÊsakaÑ = SasÊsako (SyÈ)
259
Sahasseva = Sahassasseva (SÊ, I, Ka) Sahassaseva
(®ÊkÈyaÑ pÈÔhantaraÑ) Sahassasahasseva (UdÈnaÔÔhakathÈ) 74

302

MahÈvaggapÈÄi

NÈnÈpÈÔhÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Sa ]
SahindakÈ = Sa-indakÈ (SÊ)
SÈratthe ghaÔatha anuyuÒjatha = Sadatthe anuyuÒjatha (SÊ, SyÈ)
SadatthaÑ anuyuÒjatha (I) SÈratthe
anuyuÒjatha (Ka)
SÈrandade = SÈnandare (Ka)
SiÑsapÈvane = SÊsapÈvane (SyÈ, KaÑ)
SiÑsapÈvanan”ti = Ettha pana sabbatthapi evameva dissati,
natthi “tenupasa~kamantÊ”ti pÈÔhantaraÑ.
SÊtÊ karissatÊti = SÊtaÑ karissatÊti (SÊ, I, Ka)
SukatadukkaÔÈnaÑ = SukaÔadukkaÔÈnaÑ (SÊ, I)
Sukusalehi = Kusalehi (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
Sukho bhavetha = SukhÈ bhaveyyÈtha (Ka) SukhaÑ
bhaveyyÈtha (SyÈ) SukhamedheyyÈtha (SÊ, I)
Suddho visado = Suddho visuddho (SyÈ, KaÑ)
SunidhavassakÈrÈ = SunÊdhavassakÈrÈ (SyÈ, Ka)
SupatiÔÔhitacittÈ = SupaÔÔhitacittÈ (SÊ, I, Ka)
Suppatito = SuppatÊto (SyÈ, KaÑ)
SubbaÔÔitaÑ ubbaÔÔethÈ”ti = SuppaÔÔitaÑ uppaÔÔethÈti (Ka)
SuvaÓÓabhi~kÈraÑ = Bhi~kÈraÑ (SÊ, SyÈ, I, Cakkavattisuttepi)
S|karabhattaÑ = S|karÈnaÑ bhakkho (SyÈ)
S|riyavacchasÈ = SuriyavaccasÈ (SÊ, I)
S|riyass|panisÈ = Suriyass|panisÈ (SÊ, SyÈ, I)
SetodakÈ = SetakÈ (SÊ, MajjhimanikÈye PÈsarÈsisuttepi)
SemÈnaÑ = SayamÈnaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka)
SokÈvatiÓÓaÑ = SokÈvakiÓÓaÑ (SyÈ)
SossatÊ”ti = SuÓissati (SyÈ, KaÑ)
[ Ha ]
HariÑsu = ŒhariÑsu (SyÈ, Ka)
HataccikaÑviya = VÊtaccikaÑviya (SÊ, I)
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117
64
253
254
107
253
150
188
12
74
71
6
259
141
275
207
208
107
20
33
110
137
111

