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_____  
 

Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa. 
 
 

1. Gahapativagga 
 

1. Kandarakasutta  

 1. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ CampÈyaÑ viharati 
GaggarÈya pokkharaÓiyÈ tÊre mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ. Atha kho 
Pesso1 ca hatthÈrohaputto Kandarako ca paribbÈjako yena BhagavÈ 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ Pesso hatthÈrohaputto BhagavantaÑ 
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi. Kandarako pana paribbÈjako BhagavatÈ 
saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ2 vÊtisÈretvÈ 
ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ Ôhito kho Kandarako paribbÈjako 
tuÓhÊbh|taÑ tuÓhÊbh|taÑ bhikkhusaÑghaÑ anuviloketvÈ BhagavantaÑ 
etadavoca, “acchariyaÑ bho Gotama, abbhutaÑ bho Gotama, yÈvaÒcidaÑ 
bhotÈ Gotamena sammÈ bhikkhusaÑgho paÔipÈdito. Yepi te bho Gotama 
ahesuÑ atÊtamaddhÈnaÑ Arahanto SammÈsambuddhÈ, tepi Bhagavanto 
etaparamaÑ yeva sammÈ bhikkhusaÑghaÑ paÔipÈdesuÑ, seyyathÈpi etarahi 
bhotÈ Gotamena sammÈ bhikkhusaÑgho paÔipÈdito. Yepi te bho Gotama 
bhavissanti anÈgatamaddhÈnaÑ Arahanto SammÈsambuddhÈ, tepi 
Bhagavanto etaparamaÑ yeva sammÈ bhikkhusaÑghaÑ paÔipÈdessanti, 
seyyathÈpi etarahi bhotÈ Gotamena sammÈ bhikkhusaÑgho paÔipÈdito”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Peyo (Ka) 2. SÈrÈÓÊyaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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 2. EvametaÑ Kandaraka, evametaÑ Kandaraka, yepi te Kandaraka 
ahesuÑ atÊtamaddhÈnaÑ Arahanto SammÈsambuddhÈ, tepi Bhagavanto 
etaparamaÑyeva sammÈ bhikkhusaÑghaÑ paÔipÈdesuÑ, seyyathÈpi etarahi 
mayÈ sammÈ bhikkhusaÑgho paÔipÈdito. Yepi te Kandaraka bhavissanti 
anÈgatamaddhÈnaÑ Arahanto SammÈsambuddhÈ, tepi Bhagavanto 
etaparamaÑyeva sammÈ bhikkhusaÑghaÑ paÔipÈdessanti, seyyathÈpi 
etarahi mayÈ sammÈ bhikkhusaÑgho paÔipÈdito. 

 Santi hi Kandaraka bhikkh| imasmiÑ bhikkhusaÑghe arahanto 
khÊÓÈsavÈ vusitavanto katakaraÓÊyÈ ohitabhÈrÈ anuppattasadatthÈ 
parikkhÊÓabhavasaÑyojanÈ sammadaÒÒÈ vimuttÈ, santi hi Kandaraka 
bhikkh| imasmiÑ bhikkhusaÑghe sekkhÈ santatasÊlÈ santatavuttino nipakÈ 
nipakavuttino, te cat|su1 satipaÔÔhÈnesu suppatiÔÔhitacittÈ2 viharanti. 
Katamesu cat|su, idha Kandaraka 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 abhijjhÈdomanassanti. 
 
 3. EvaÑ vutte Pesso hatthÈrohaputto BhagavantaÑ etadavoca 
“acchariyaÑ bhante, abbhutaÑ bhante, yÈva supaÒÒattÈ cime bhante 
BhagavatÈ cattÈro satipaÔÔhÈnÈ sattÈnaÑ visuddhiyÈ sokaparidevÈnaÑ3 
samatikkamÈya dukkhadomanassÈnaÑ attha~gamÈya ÒÈyassa adhigamÈya 
nibbÈnassa sacchikiriyÈya. Mayampi hi bhante gihÊ odÈtavasanÈ kÈlena 
kÈlaÑ imesu cat|su satipaÔÔhÈnesu suppatiÔÔhitacittÈ viharÈma. Idha mayaÑ 
bhante kÈye kÈyÈnupassino viharÈma Ètapino sampajÈnÈ satimanto vineyya 
loke abhijjhÈdomanassaÑ, vedanÈsu vedanÈnupassino viharÈma ÈtÈpino 
sampajÈnÈ satimanto vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ, 
______________________________________________________________ 
 1. Nipakavuttino cat|su (SÊ) 2. SupaÔÔhitacittÈ (SÊ, I, Ka)  
 3. SokapariddavÈnaÑ (SÊ, I) 
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citte cittÈnupassino viharÈma ÈtÈpino sampajÈnÈ satimanto vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ, dhammesu dhammÈnupassino viharÈma ÈtÈpino 
sampajÈnÈ satimanto vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. AcchariyaÑ 
bhante, abbhutaÑ bhante, yÈvaÒcidaÑ bhante BhagavÈ evaÑ 
manussagahane evaÑ manussakasaÔe evaÑ manussasÈÔheyye vattamÈne 
sattÈnaÑ hitÈhitaÑ jÈnÈti. GahanaÒhetaÑ bhante yadidaÑ manussÈ, 
uttÈnakaÒhetaÑ bhante yadidaÑ pasavo. AhaÑ hi bhante pahomi 
hatthidammaÑ sÈretuÑ, yÈvatakena antarena campaÑ gatÈgataÑ karissati, 
sabbÈni tÈni sÈÔheyyÈni k|ÔeyyÈni va~keyyÈni jimheyyÈni pÈtukarissati. 
AmhÈkaÑ pana bhante dÈsÈti vÈ PessÈti vÈ kammakarÈti vÈ aÒÒathÈva 
kÈyena samudÈcaranti, aÒÒathÈva vÈcÈya, aÒÒathÈva nesaÑ cittaÑ hoti. 
AcchariyaÑ bhante, abbhutaÑ bhante, yÈvaÒcidaÑ bhante BhagavÈ evaÑ 
manussagahane evaÑ manussakasaÔe evaÑ manussasÈÔheyye vattamÈne 
sattÈnaÑ hitÈhitaÑ jÈnÈti. GahanaÒhetaÑ bhante yadidaÑ manussÈ, 
uttÈnakaÒhetaÑ bhante yadidaÑ pasavo”ti. 
 
  4. EvametaÑ Pessa, evametaÑ Pessa, gahanaÒhetaÑ Pessa yadidaÑ 
manussÈ, uttÈnakaÒhetaÑ Pessa yadidaÑ pasavo. CattÈrome Pessa puggalÈ 
santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. Katame cattÈro, idha Pessa ekacco puggalo 
attantapo hoti attaparitÈpanÈnuyogamanuyutto, idha pana Pessa ekacco 
puggalo parantapo hoti paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto, idha pana Pessa 
ekacco puggalo attantapo ca hoti attaparitÈpanÈnuyogamanuyutto parantapo 
ca paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto, idha pana Pessa ekacco puggalo 
nevattantapo hoti nÈttaparitÈpanÈnuyogamanuyutto na parantapo na 
paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto, so anattantapo aparantapo diÔÔheva 
dhamme nicchÈto nibbuto sÊtÊbh|to1 sukhappaÔisaÑvedÊ brahmabh|tena 
attanÈ viharati. ImesaÑ Pessa catunnaÑ puggalÈnaÑ katamo te puggalo 
cittaÑ ÈrÈdhetÊti. 

 YvÈyaÑ bhante puggalo attantapo attaparitÈpanÈnuyogamanuyutto, 
ayaÑ me puggalo cittaÑ nÈrÈdheti. YopÈyaÑ bhante puggalo parantapo 
______________________________________________________________ 
 1. SÊtibh|to (SÊ, I, Ka) 
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paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto, ayampi me puggalo cittaÑ nÈrÈdheti. 
YopÈyaÑ bhante puggalo attantapo ca attaparitÈpanÈnuyogamanuyutto 
parantapo ca paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto, ayampi me puggalo cittaÑ 
nÈrÈdheti. Yo ca kho ayaÑ bhante puggalo nevattantapo 
nÈttaparitÈpanÈnuyogamanuyutto na parantapo na 
paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto, so anattantapo aparantapo diÔÔheva 
dhamme nicchÈto nibbuto sÊtÊbh|to sukhappaÔisaÑvedÊ brahmabh|tena 
attanÈ viharati, ayameva1 me puggalo cittaÑ ÈrÈdhetÊti. 
 
 5. KasmÈ pana te Pessa ime tayo puggalÈ cittaÑ nÈrÈdhentÊti. YvÈyaÑ 
bhante puggalo attantapo attaparitÈpanÈnuyogamanuyutto, so attÈnaÑ 
sukhakÈmaÑ dukkhapaÔikk|laÑ ÈtÈpeti paritÈpeti, iminÈ me ayaÑ puggalo 
cittaÑ nÈrÈdheti. YopÈyaÑ bhante puggalo parantapo 
paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto, so paraÑ sukhakÈmaÑ dukkhapaÔikk|laÑ 
ÈtÈpeti paritÈpeti, iminÈ me ayaÑ puggalo cittaÑ nÈrÈdheti. YopÈyaÑ 
bhante puggalo attantapo ca attaparitÈpanÈnuyogamanuyutto parantapo ca 
paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto, so attÈnaÒca paraÒca sukhakÈmaÑ 
dukkhapaÔikk|laÑ2 ÈtÈpeti paritÈpeti, iminÈ me ayaÑ puggalo cittaÑ 
nÈrÈdheti. Yo ca kho ayaÑ bhante puggalo nevattantapo 
nÈttaparitÈpanÈnuyogamanuyutto na parantapo na 
paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto, so anattantapo aparantapo diÔÔheva 
dhamme nicchÈto nibbuto sÊtÊbh|to sukhappaÔisaÑvedÊ brahmabh|tena 
attanÈ3 viharati. So attÈnaÒca paraÒca sukhakÈmaÑ dukkhapaÔikk|laÑ neva 
ÈtÈpeti na paritÈpehi, iminÈ3 me ayaÑ puggalo cittaÑ ÈrÈdheti. Handa ca 
dÈni mayaÑ bhante gacchÈma bahukiccÈ mayaÑ bahukaraÓÊyÈti. YassadÈni 
tvaÑ Pessa kÈlaÑ maÒÒasÊti. Atha kho Pesso hatthÈrohaputto Bhagavato 
bhÈsitaÑ abhinanditvÈ anumoditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. 
______________________________________________________________ 
 1. AyaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. SukhakÈme dukkhapaÔikk|le (SÊ. I) 
 3-3. Viharati. IminÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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 6. Atha kho BhagavÈ acirapakkante Pesse hatthÈrohaputte bhikkh| 
Èmantesi “paÓÉito bhikkhave Pesso hatthÈrohaputto, mahÈpaÒÒo bhikkhave 
Pesso hatthÈrohaputto, sace bhikkhave Pesso hatthÈrohaputto muhuttaÑ 
nisÊdeyya, yÈvassÈhaÑ ime cattÈro puggale vitthÈrena vibhajissÈmi1, mahatÈ 
atthena saÑyutto abhavissa, api ca bhikkhave ettÈvatÈpi Pesso 
hatthÈrohaputto mahatÈ atthena saÑyutto”ti. Etassa BhagavÈ kÈlo, etassa 
Sugata kÈlo, yaÑ BhagavÈ ime cattÈro puggale vitthÈrena vibhajeyya, 
Bhagavato sutvÈ bhikkh| dhÈressantÊti. Tena hi bhikkhave suÓÈthasÈdhukaÑ 
manasi karotha bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh| Bhagavato 
paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca– 
 
 7. Katamo ca bhikkhave puggalo attantapo 
attaparitÈpanÈnuyogamanuyutto. Idha bhikkhave ekacco puggalo acelako 
hoti, muttÈcÈro, hatthÈpalekhano2, na-ehibhaddantiko, natiÔÔhabhaddantiko3, 
nÈbhihaÔaÑ, na uddissakataÑ, na nimantanaÑ sÈdiyati, so na kumbhimukhÈ 
paÔiggaÓhÈti, na kaÄopimukhÈ4 paÔiggaÓhÈti, na eÄakamantaraÑ, na 
daÓÉamantaraÑ, na musalamantaraÑ, na dvinnaÑ bhuÒjamÈnÈnaÑ, na 
gabbhiniyÈ, na pÈyamÈnÈya, na purisantaragatÈya, na sa~kittÊsu, na yattha sÈ 
upaÔÔhito hoti, na yattha makkhikÈ saÓÉasaÓÉacÈrinÊ, na macchaÑ, na 
maÑsaÑ, na suraÑ, na merayaÑ, na thusodakaÑ pivati. So ekÈgÈriko vÈ 
hoti ekÈlopiko, dvÈgÈriko vÈ hoti dvÈlopiko -pa- sattÈgÈriko vÈ hoti 
sattÈlopiko, ekissÈpi dattiyÈ yÈpeti, dvÊhipi dattÊhi yÈpeti -pa- sattahipi 
dattÊhi yÈpeti, ekÈhikampi ÈhÈraÑ ÈhÈreti, dvÊhikampi ÈhÈraÑ ÈhÈreti -pa- 
sattÈhikampi ÈhÈraÑ ÈhÈreti, iti evar|paÑ aÉÉhamÈsikaÑ 
pariyÈyabhattabhojanÈnuyogamanuyutto viharati. So sÈkabhakkho vÈ hoti, 
sÈmÈkabhakkho vÈ hoti, nÊvÈrabhakkho vÈ hoti, daddulabhakkho vÈ hoti, 
haÔabhakkho vÈ hoti, kaÓabhakkho vÈ hoti, ÈcÈmabhakkho vÈ hoti, 
piÒÒÈkabhakkho vÈ hoti, tiÓabhakkho vÈ hoti, gomayabhakkho 
______________________________________________________________ 
 1. VibhajÈmi (SÊ, I) 2. HatthÈvalekhano (SyÈ, KaÑ) 
 3. Na-ehibhadantiko, natiÔÔhabhadantiko (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)  
 4. KhaÄopimukhÈ (SÊ) 
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vÈ hoti, vanam|laphalÈhÈro yÈpeti pavattaphalabhojÊ. So sÈÓÈnipi dhÈreti, 
masÈÓÈnipi dhÈreti, chavadussÈnipi dhÈreti, paÑsuk|lÈnipi dhÈreti, tirÊÔÈnipi 
dhÈreti, ajinampi dhÈreti, ajinakkhipampi dhÈreti, kusacÊrampi dhÈreti, 
vÈkacÊrampi dhÈreti, phalakacÊrampi dhÈreti, kesakambalampi dhÈreti, 
vÈÄakambalampi dhÈreti, ul|kapakkhampi dhÈreti, kesamassulocakopi hoti 
kesamassulocanÈnuyogamanuyutto, ubbhaÔÔhakopi hoti ÈsanapaÔikkhitto, 
ukkuÔikopi hoti ukkuÔikappadhÈnamanuyutto, kaÓÔakÈpassayikopi hoti 
kaÓÔakÈpassaye seyyaÑ kappeti1, sÈyatatiyakaÑpi 
udakorohanÈnuyogamanuyutto viharati. Iti evar|paÑ anekavihitaÑ kÈyassa 
ÈtÈpanaparitÈpanÈnuyogamanuyutto viharati. AyaÑ vuccati bhikkhave 
puggalo attantapo attaparitÈpanÈnuyogamanuyutto. 
 
 8. Katamo ca bhikkhave puggalo parantapo 
paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto. Idha bhikkhave ekacco puggalo orabbhiko 
hoti s|kariko sÈkuÓiko mÈgaviko luddo macchaghÈtako coro coraghÈtako 
goghÈtako bandhanÈgÈriko, ye vÈ panaÒÒepi keci kur|rakammantÈ. AyaÑ 
vuccati bhikkhave puggalo parantapo paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto. 
 
 9. Katamo ca bhikkhave puggalo attantapo ca 
attaparitÈpanÈnuyogamanuyutto parantapo ca 
paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto. Idha bhikkhave ekacco puggalo rÈjÈ vÈ 
hoti khattiyo muddhÈvasitto brÈhmaÓo vÈ mahÈsÈlo. So puratthimena 
nagarassa navaÑ santhÈgÈraÑ2 kÈrÈpetvÈ kesamassuÑ ohÈretvÈ kharÈjinaÑ 
nivÈsetvÈ sappitelena kÈyaÑ abbhaÒjitvÈ magavisÈÓena piÔÔhiÑ 
kaÓÉuvamÈno navaÑ santhÈgÈraÑ pavisati saddhiÑ mahesiyÈ brÈhmaÓena 
ca purohitena. So tattha anantarahitÈya bh|miyÈ haritupalittÈya seyyaÑ 
kappeti. EkissÈya gÈviyÈ sar|pavacchÈya yaÑ ekasmiÑ thane khÊraÑ hoti, 
tena rÈjÈ yÈpeti. YaÑ dutiyasmiÑ thane khÊraÑ hoti, tena mahesÊ yÈpeti. 
YaÑ tatiyasmiÑ thane khÊraÑ hoti, tena brÈhmaÓo purohito 
______________________________________________________________ 
 1. Passa Ma 1 MahÈsÊhanÈdasutte (111) piÔÔhe.  2. SandhÈgÈraÑ (®ÊkÈ) 
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yÈpeti. YaÑ catutthasmiÑ thane khÊraÑ hoti, tena aggiÑ juhati. Avasesena 
vacchako yÈpeti. So evamÈha “ettakÈ usabhÈ haÒÒantu yaÒÒatthÈya, ettakÈ 
vacchatarÈ haÒÒantu yaÒÒatthÈya, ettakÈ vacchatariyo haÒÒantu yaÒÒatthÈya, 
ettakÈ ajÈ haÒÒantu yaÒÒatthÈya, ettakÈ urabbhÈ haÒÒantu yaÒÒatthÈya, 
(ettakÈ assÈ haÒÒantu yaÒÒatthÈya)1 ettakÈ rukkhÈ chijjantu y|patthÈya, 
ettakÈ dabbhÈ l|yantu barihisatthÈyÈ”ti2. Yepissa te honti dÈsÈti vÈ PessÈti 
vÈ kammakarÈti vÈ, tepi daÓÉatajjitÈ bhayatajjitÈ assumukhÈ rudamÈnÈ 
parikammÈni karonti. AyaÑ vuccati bhikkhave puggalo attantapo ca 
attaparitÈpanÈnuyogamanuyutto parantapo ca 
paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto. 
 
 10. Katamo ca bhikkhave puggalo nevattantapo 
nÈttaparitÈpanÈnuyogamanuyutto na parantapo na 
paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto. So anattantapo aparantapo diÔÔheva 
dhamme nicchÈto nibbuto sÊtÊbh|to sukhappaÔisaÑvedÊ brahmabh|tena 
attanÈ viharati. Idha bhikkhave TathÈgato loke uppajjati ArahaÑ 
SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampa Sugato Lokavid| Anuttato 
purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ. So imaÑ 
lokaÑ sadevakaÑ samÈrakaÑ sabrahmakaÑ sassamaÓabrÈhmaÓiÑ pajaÑ 
sadevamanussaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedeti, so dhammaÑ deseti 
ÈdikalyÈÓaÑ majjhekalyÈÓaÑ pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ 
kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ pakÈseti, taÑ dhammaÑ 
suÓÈti gahapati vÈ gahapatiputto vÈ aÒÒatarasmiÑ vÈ kule paccÈjÈto. So taÑ 
dhammaÑ sutvÈ TathÈgate saddhaÑ paÔilabhati, so tena saddhÈpaÔilÈbhena 
samannÈgato iti paÔisaÒcikkhati “sambÈdho gharÈvÈso rajÈpatho, abbhokÈso 
pabbajjÈ, nayidaÑ sukaraÑ agÈraÑ ajjhÈvasatÈ ekantaparipuÓÓaÑ 
ekantaparisuddhaÑ sa~khalikhitaÑ brahmacariyaÑ carituÑ, yaÑn|nÈtaÑ 
kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajeyyan”ti. So aparena samayena appaÑ vÈ bhogakkhandhaÑ pahÈya 
mahantaÑ vÈ bhogakkhandhaÑ pahÈya appaÑ vÈ ÒÈtiparivaÔÔaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. (  ) Natthi SÊ-I-potthakesu. 2. ParihiÑsatthÈya (Ka) 
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pahÈya mahantaÑ vÈ ÒÈtiparivaÔÔaÑ pahÈya kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni 
vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajati. 
 
 11. So evaÑ pabbajito samÈno bhikkh|naÑ sikkhÈsÈjÊvasamÈpanno 
pÈÓÈtipÈtaÑ pahÈya pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti nihitadaÓÉo nihitasattho lajjÊ 
dayÈpanno sabbapÈÓabh|tahitÈnukampÊ viharati. AdinnÈdÈnaÑ pahÈya 
adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti dinnÈdÈyÊ dinnapÈÔika~khÊ, athenena sucibh|tena 
attanÈ viharati. AbrahmacariyaÑ pahÈya brahmacÈrÊ hoti ÈrÈcÈrÊ virato 
methunÈ gÈmadhammÈ. MusÈvÈdaÑ pahÈya musÈvÈdÈ paÔivirato hoti 
saccavÈdÊ saccasandho theto paccayiko avisaÑvÈdako lokassa. PisuÓaÑ 
vÈcaÑ pahÈya pisuÓÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, ito sutvÈ na amutra akkhÈtÈ 
imesaÑ bhedÈya, amutra vÈ sutvÈ na imesaÑ akkhÈtÈ am|saÑ bhedÈya, iti 
bhinnÈnaÑ vÈ sandhÈtÈ sahitÈnaÑ vÈ anuppadÈtÈ samaggÈrÈmo 
samaggarato samagganandÊ samaggakaraÓiÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ hoti. PharusaÑ 
vÈcaÑ pahÈya pharusÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, yÈ sÈ vÈcÈ nelÈ kaÓÓasukhÈ 
pemanÊyÈ hadaya~gamÈ porÊ bahujanakantÈ bahujanamanÈpÈ, tathÈr|piÑ 
vÈcaÑ bhÈsitÈ hoti. SamphappalÈpaÑ pahÈya samphappalÈpÈ paÔivirato hoti 
kÈlavÈdÊ bh|tavÈdÊ atthavÈdÊ dhammavÈdÊ vinayavÈdÊ, nidhÈnavatiÑ vÈcaÑ 
bhÈsitÈ kÈlena sÈpadesaÑ pariyantavatiÑ atthasaÑhitaÑ. So 
bÊjagÈmabh|tagÈmasamÈrambhÈ paÔivirato hoti. Ekabhattiko hoti 
ratt|parato, virato vikÈlabhojanÈ. NaccagÊtavÈditavis|kadassanÈ paÔivirato 
hoti. MÈlÈgandha vilepana dhÈraÓa maÓÉana vibh|sana ÔÔhÈnÈ paÔivirato 
hoti. UccÈsayanamahÈsayanÈ paÔivirato hoti. JÈtar|parajatapaÔiggahaÓÈ 
paÔivirato hoti. ŒmakadhaÒÒapaÔiggahaÓÈ paÔivirato hoti. 
ŒmakamaÑsapaÔiggahaÓÈ paÔivirato hoti. ItthikumÈrikapaÔiggahaÓÈ 
paÔivirato hoti. DÈsidÈsapaÔiggahaÓÈ paÔivirato hoti. AjeÄakapaÔiggahaÓÈ 
paÔivirato hoti. KukkuÔas|karapaÔiggahaÓÈ paÔivirato hoti. 
HatthigavassavaÄavapaÔiggahaÓÈ paÔivirato hoti. KhettavatthupaÔiggahaÓÈ 
paÔivirato hoti. D|teyyapahiÓagamanÈnuyogÈ paÔivirato hoti. KayavikkayÈ 
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paÔivirato hoti. TulÈk|ÔakaÑsak|ÔamÈnak|ÔÈ paÔivirato hoti. 
UkkoÔanavaÒcananikatisÈciyogÈ1 paÔivirato hoti. 
ChedanavadhabandhanaviparÈmosa-ÈlopasahasÈkÈrÈ paÔivirato hoti 2. 

 So santuÔÔho hoti kÈyaparihÈrikena cÊvarena kucchiparihÈrikena 
piÓÉapÈtena, so yena yeneva pakkamati, samÈdÈyeva pakkamati. SeyyathÈpi 
nÈma pakkhÊ sakuÓo yena yeneva Éeti, sapattabhÈrova Éeti. Evameva 
bhikkhu santuÔÔho hoti kÈyaparihÈrikena cÊvarena kucchiparihÈrikena 
piÓÉapÈtena. So yena yeneva pakkamati, samÈdÈyeva pakkamati. So iminÈ 
ariyena sÊlakkhandhena samannÈgato ajjhattaÑ anavajjasukhaÑ 
paÔisaÑvedeti. 
 
 12. So cakkhunÈ r|paÑ disvÈ na nimittaggÈhÊ hoti nÈnubyaÒjanaggÈhÊ, 
yatvÈdhikaraÓamenaÑ cakkhundriyaÑ asaÑvutaÑ viharantaÑ 
abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ anvÈssaveyyuÑ, tassa 
saÑvarÈya paÔipajjati, rakkhati cakkhundriyaÑ, cakkhundriye saÑvaraÑ 
Èpajjati. Sotena saddaÑ sutvÈ -pa-. GhÈnena gandhaÑ ghÈyitvÈ -pa-. JivhÈya 
rasaÑ sÈyitvÈ -pa-. KÈyena phoÔÔhabbaÑ phusitvÈ -pa-. ManasÈ dhammaÑ 
viÒÒÈya na nimittaggÈhÊ hoti nÈnubyaÒjanaggÈhÊ, yatvÈdhikaraÓamenaÑ 
manindriyaÑ asaÑvutaÑ viharantaÑ abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ 
dhammÈ anvÈssaveyyuÑ, tassa saÑvarÈya paÔipajjati, rakkhati 
manindriyaÑ, manindriye saÑvaraÑ Èpajjati. So iminÈ ariyena 
indriyasaÑvarena samannÈgato ajjhattaÑ abyÈsekasukhaÑ paÔisaÑvedeti. 

 So abhikkante paÔikkante sampajÈnakÈrÊ hoti, Èlokite vilokite 
sampajÈnakÈrÊ hoti, samiÒjite pasÈrite sampajÈnakÈrÊ hoti, 
saÑghÈÔipattacÊvaradhÈraÓe sampajÈnakÈrÊ hoti, asite pÊte khÈyite sÈyite 
sampajÈnakÈrÊ hoti, uccÈrapassÈvakamme sampajÈnakÈrÊ hoti, gate Ôhite 
nisinne sutte jÈgarite bhÈsite tuÓhÊbhÈve sampajÈnakÈrÊ hoti. 
______________________________________________________________ 
 1. SÈviyogÈ (SyÈ, KaÑ, Ka) sÈci kuÔilapariyÈyo. 
 2. Passa Ma 1 C|Äahatthipadopame (238) piÔÔhe. 
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 13. So iminÈ ca ariyena sÊlakkhandhena samannÈgato (imÈya ca ariyÈya 
santuÔÔhiyÈ samannÈgato)1 iminÈ ca ariyena indriyasaÑvarena samannÈgato 
iminÈ ca ariyena satisampajaÒÒena samannÈgato vivittaÑ senÈsanaÑ bhajati 
araÒÒaÑ rukkham|laÑ pabbataÑ kandaraÑ giriguhaÑ susÈnaÑ 
vanapatthaÑ abbhokÈsaÑ palÈlapuÒjaÑ. So pacchÈbhattaÑ 
piÓÉapÈtapaÔikkanto nisÊdati palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ kÈyaÑ paÓidhÈya 
parimukhaÑ satiÑ upaÔÔhapetvÈ, so abhijjhaÑ loke pahÈya vigatÈbhijjhena 
cetasÈ viharati, abhijjhÈya cittaÑ parisodheti. ByÈpÈdapadosaÑ pahÈya 
abyÈpannacitto viharati sabbapÈÓabh|tahitÈnukampÊ, byÈpÈdapadosÈ cittaÑ 
parisodheti. ThinamiddhaÑ pahÈya vigatathinamiddho viharati ÈlokasaÒÒÊ 
sato sampajÈno, thinamiddhÈ cittaÑ parisodheti. UddhaccakukkuccaÑ 
pahÈya anuddhato viharati ajjhattaÑ v|pasantacitto, uddhaccakukkuccÈ 
cittaÑ parisodheti. VicikicchaÑ pahÈya tiÓÓavicikiccho viharati 
akathaÑkathÊ kusalesu dhammesu, vicikicchÈya cittaÑ parisodheti. 

 So ime paÒca nÊvaraÓe pahÈya cetaso upakkilese paÒÒÈya dubbalÊkaraÓe 
vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ 
vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. 
VitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ 
avitakkaÑ avicÈraÑ samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati. PÊtiyÈ ca virÈgÈ upekkhako ca viharati sato ca sampajÈno sukhaÒca 
kÈyena paÔisaÑvedeti, yaÑ taÑ ariyÈ Ècikkhanti “upekkhako satimÈ 
sukhavihÈrÊ”ti, tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. Sukhassa ca pahÈnÈ 
dukkhassa ca pahÈnÈ pubbeva somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ 
adukkhamasukhaÑ upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati. 
 
 14. So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe 
vigat|pakkilese mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte pubbenivÈsÈ 
nussatiÒÈÓÈya cittaÑ abhininnÈmeti. So anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ 
anussarati, seyyathidaÑ, ekampi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo tissopi jÈtiyo catassopi 
jÈtiyo paÒcapi jÈtiyo dasapi jÈtiyo 
______________________________________________________________ 
 1. Passa Ma 1 C|Äahatthipadopame (239) piÔÔhe. 
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vÊsampi jÈtiyo tiÑsampi jÈtiyo cattÈlÊsampÊ jÈtiyo paÒÒÈsampi jÈtiyo 
jÈtisatampi jÈtisahassampi jÈtisatasahassampi anekepi saÑvaÔÔakappe 
anekepi vivaÔÔakappe anekepi saÑvaÔÔavivaÔÔakappe, “amutrÈsiÑ evaÑnÈmo 
evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ 
evamÈyupariyanto, so tato cuto amutra udapÈdiÑ, tatrÈpÈsiÑ evaÑnÈmo 
evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ 
evamÈyupariyanto, so tato cuto idh|papanno”ti, iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ 
anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati. 
 
 15. So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe 
vigat|pakkilese mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte sattÈnaÑ 
cut|papÈtaÒÈÓÈya cittaÑ abhininnÈmeti. So dibbena cakkhunÈ visuddhena 
atikkantamÈnusakena satte passati cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte 
suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate yathÈkamm|page satte pajÈnÈti. Ime vata 
bhonto sattÈ kÈyaduccaritena samannÈgatÈ vicÊduccaritena samannÈgatÈ 
manoduccaritena samannÈgatÈ, ariyÈnaÑ upÈvÈdakÈ micchÈdiÔÔhikÈ 
micchÈdiÔÔhikammasamÈdÈnÈ, te kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ 
duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapannÈ. Ime vÈ pana bhonto sattÈ 
kÈyasucaritena samannÈgatÈ vacÊsucaritena samannÈgatÈ manosucaritena 
samannÈgatÈ ariyÈnaÑ anupavÈdakÈ sammÈdiÔÔhikÈ 
sammÈdiÔÔhikammasamÈdÈnÈ, te kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ 
saggaÑ lokaÑ upapannÈti. Iti dibbena cakkhunÈ visuddhena 
atikkantamÈnusakena satte passati cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte 
suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate yathÈkamm|page satte pajÈnÈti. 
 
 16. So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe 
vigat|pakkilese mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte ÈsavÈnaÑ 
khayaÒÈÓÈya cittaÑ abhininnÈmeti. So idaÑ dukkhanti yathÈbh|taÑ 
pajÈnÈti, ayaÑ dukkhasamudayoti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ 
dukkhanirodhoti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ 
paÔipadÈti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Ime ÈsavÈti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ 
Èsavasamudayoti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ Èsavanirodhoti yathÈbh|taÑ 
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pajÈnÈti, ayaÑ ÈsavanirodhagÈminÊ paÔipadÈti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Tassa 
evaÑ jÈnato evaÑ passato kÈmÈsavÈpi cittaÑ vimuccati, bhavÈsavÈpi cittaÑ 
vimuccati, avijjÈsavÈpi cittaÑ vimuccati, vimuttasmiÑ vimuttamiti ÒÈÓaÑ 
hoti, “khÊÓÈ jÈti vusitaÑ brahmacariyaÑ kataÑ karaÓÊyaÑ nÈparaÑ 
itthattÈyÈ”ti pajÈnÈti. AyaÑ vuccati bhikkhave puggalo nevattantapo 
nÈttaparitÈpanÈnuyogamanuyutto na parantapo na 
paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto, so anattantapo aparantapo diÔÔheva 
dhamme nicchÈto nibbuto sÊtÊbh|to sukhappaÔisaÑvedÊ brahmabh|tena 
attanÈ viharatÊti. 

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 
 

KandarakasuttaÑ niÔÔhitaÑ paÔhamaÑ. 
_____ 

 
2. AÔÔhakanÈgarasutta 

 17. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ ÈyasmÈ Œnando VesÈliyaÑ 
viharati BeluvagÈmake1. Tena kho pana samayena Dasamo gahapati 
aÔÔhakanÈgaro PÈÔaliputtaÑ anuppatto hoti kenacideva karaÓÊyena. Atha kho 
Dasamo gahapati AÔÔhakanÈgaro yena KukkuÔÈrÈmo, yena aÒÒataro bhikkhu 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ taÑ bhikkhuÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho Dasamo gahapati AÔÔhakanÈgaro taÑ 
bhikkhuÑ etadavoca “kahaÑ nu kho bhante ÈyasmÈ Œnando etarahi 
viharati, dassanakÈmÈ hi mayaÑ taÑ ÈyasmantaÑ Œnandan”ti. Eso gahapati 
ÈyasmÈ Œnando VesÈliyaÑ viharati BeluvagÈmaketi. Atha kho Dasamo 
gahapati AÔÔhakanÈgaro PÈÔaliputte taÑ karaÓÊyaÑ tÊretvÈ yena VesÈlÊ, yena 
BeluvagÈmako, yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi. 
 
 18. EkamantaÑ nisinno kho Dasamo gahapati AÔÔhakanÈgaro 
ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca “atthi nu kho bhante Œnanda tena 
______________________________________________________________ 
 1. VeÄuvagÈmake (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena ekadhammo 
akkhÈto, yattha bhikkhuno appamattasa ÈtÈpino pahitattassa viharato 
avimuttaÒceva cittaÑ vimuccati, aparikkhÊÓÈ ca ÈsavÈ parikkhayaÑ 
gacchanti, ananuppattaÒca anuttaraÑ yogakkhemaÑ anupÈpuÓÈtÊ”ti. 

 Atthi kho gahapati tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ 
SammÈsambuddhena ekadhammo akkhÈto, yattha bhikkhuno appamattassa 
ÈtÈpino pahitattassa viharato avimuttaÒceva cittaÑ vimuccati, aparikkhÊÓÈ 
ca ÈsavÈ parikkhayaÑ gacchanti, ananuppattaÒca anuttaraÑ yogakkhemaÑ 
anupÈpuÓÈtÊti. 

 Katamo pana bhante Œnanda tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ 
SammÈsambuddhena ekadhammo akkhÈto, yattha bhikkhuno appamattassa 
ÈtÈpino pahitattassa viharato avimuttaÒceva cittaÑ vimuccati, aparikkhÊÓÈ 
ca ÈsavÈ parikkhayaÑ gacchanti, ananuppattaÒca anuttaraÑ yogakkhemaÑ 
anupÈpuÓÈtÊti. 
 
 19. Idha gahapati bhikkhu vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi 
dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati. So iti paÔisaÒcikkhati “idampi kho paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
abhisa~khataÑ abhisaÒcetayitaÑ. YaÑ kho pana kiÒci abhisa~khataÑ 
abhisaÒcetayitaÑ, tadaniccaÑ nirodhadhamman”ti pajÈnÈti. So tattha Ôhito 
ÈsavÈnaÑ khayaÑ pÈpuÓÈti. No ce ÈsavÈnaÑ khayaÑ pÈpuÓÈti, teneva 
dhammarÈgena tÈya dhammanandiyÈ paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ 
saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ opapÈtiko hoti tattha parinibbÈyÊ 
anÈvattidhammo tasmÈ lokÈ. Ayampi kho gahapati tena BhagavatÈ jÈnatÈ 
passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena ekadhammo akkhÈto, yattha 
bhikkhuno appamattassa ÈtÈpino pahitattassa viharato avimuttaÒceva cittaÑ 
vimuccati, aparikkhÊÓÈ ca ÈsavÈ parikkhayaÑ gacchanti, ananuppattaÒca 
anuttaraÑ yogakkhemaÑ anupÈpuÓÈti. (1) 
 
 20. Puna caparaÑ gahapati bhikkhu vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ 
ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. So iti 
paÔisaÒcikkhati idampi kho dutiyaÑ jhÈnaÑ abhisa~khataÑ 
abhisaÒcetayitaÑ -pa- anuttaraÑ yogakkhemaÑ anupÈpuÓÈti. (2) 
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 Puna caparaÑ gahapati bhikkhu pÊtiyÈ ca virÈgÈ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati. So iti paÔisaÒcikkhati idampi kho tatiyaÑ jhÈnaÑ 
abhisa~khataÑ abhisaÒcetayitaÑ -pa- anuttaraÑ yogakkhemaÑ anupÈpuÓÈti. 
(3)  

 Puna caparaÑ gahapati bhikkhu sukhassa ca pahÈnÈ -pa- catutthaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja viharati. So iti paÔisaÒcikkhati idampi kho catutthaÑ 
jhÈnaÑ abhisa~khataÑ abhisaÒcetayitaÑ -pa- anuttaraÑ yogakkhemaÑ 
anupÈpuÓÈti. (4) 

 Puna caparaÑ gahapati bhikkhu mettÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ 
pharitvÈ viharati. TathÈ dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ1. Iti 
uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ 
mettÈsahagatena cetasÈ vipulena mahaggatena appamÈÓena averena 
abyÈbajjhena2 pharitvÈ viharati. So iti paÔisaÒcikkhati “ayampi kho 
mettÈcetovimutti abhisa~khatÈ abhisaÒcetayitÈ. YaÑ kho pana kiÒci 
abhisa~khataÑ abhisaÒcetayitaÑ, tadaniccaÑ nirodhadhamman”ti pajÈnÈti. 
So tattha Ôhito -pa- anuttaraÑ yogakkhemaÑ anupÈpuÓÈti. (5)  

 Puna caparaÑ gahapati bhikkhu karuÓÈsahagatena cetasÈ -pa- 
muditÈsahagatena cetasÈ -pa- upekkhÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ 
phuritvÈ viharati. TathÈ dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti 
uddhamadho tiritaÑ sabbadhi sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ 
upekkhÈsahagatena cetasÈ vipulena mahaggatena appamÈÓena averena 
abyÈbajjhena pharitvÈ viharati. So iti paÔisaÒcikkhati “ayampi kho 
upekkhÈcetovimutti abhisa~khatÈ abhisaÒcetayitÈ. YaÑ kho pana kiÒci 
abhisa~khataÑ abhisaÒcetayitaÑ, tadaniccaÑ nirodhadhamman”ti pajÈnÈti. 
So tattha Ôhito -pa- anuttaraÑ yogakkhemaÑ anupÈpuÓÈti. (6-7-8) 

  Puna caparaÑ gahapati bhikkhu sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ 
paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ “ananto 
ÈkÈso”ti ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati. So iti paÔisaÒcikkhati 
“ayampi kho ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasamÈpatti abhisa~khatÈ abhisaÒcetayitÈ. YaÑ 
kho pana kiÒci abhisa~khataÑ abhisaÒcetayitaÑ, 
______________________________________________________________  
 1. CatutthiÑ (SÊ, I) 
 2. AbyÈpajjhena (SÊ, SyÈ, I), abyÈpajjena (Ka) A~guttaratikanipÈtaÔÊkÈ oloketabbÈ. 
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tadaniccaÑ nirodhadhammanti pajÈnÈti. So tattha Ôhito -pa- anuttaraÑ 
yogakkhemaÑ anupÈpuÓÈti. (9) 

 Puna caparaÑ gahapati bhikkhu sabbaso ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ 
samatikkamma “anantaÑ viÒÒÈÓan”ti viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasampajja 
viharati. So iti paÔisaÒcikkhati “ayampi kho viÒÒÈÓaÒcÈyatanasamÈpatti 
abhisa~khatÈ abhisaÒcetayitÈ. YaÑ kho pana kiÒci abhisa~khataÑ 
abhisaÒcetayitaÑ, tadaniccaÑ nirodhadhammanti pajÈnÈti. So tattha Ôhito 
-pa- anuttaraÑ yogakkhemaÑ anupÈpuÓÈti. (10) 

 Puna caparaÑ gahapati bhikkhu sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ 
samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharati. So 
iti paÔisaÒcikkhati “ayampi kho ÈkiÒcaÒÒÈyatanasamÈpatti abhisa~khatÈ 
abhisaÒcetayitÈ. YaÑ kho pana kiÒci abhisa~khataÑ abhisaÒcetayitaÑ, 
tadaniccaÑ nirodhadhamman”ti pajÈnÈti. So tattha Ôhito ÈsavÈnaÑ khayaÑ 
pÈpuÓÈti. No ce ÈsavÈnaÑ khayaÑ pÈpuÓÈti, teneva dhammarÈgena tÈya 
dhammanandiyÈ paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ 
opapÈtiko hoti tattha parinibbÈyÊ anÈvattidhammo tasmÈ lokÈ. Ayampi kho 
gahapati tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena 
ekadhammo akkhÈto, yattha bhikkhuno appamattassa ÈtÈpino pahitattassa 
viharato avimuttaÒceva cittaÑ vimuccati, aparikkhÊÓÈ ca ÈsavÈ parikkhayaÑ 
gacchanti, ananuppattaÒca anuttaraÑ yogakkhemaÑ anupÈpuÓÈtÊti. (11) 
 
 21. EvaÑ vutte Dasamo gahapati AÔÔhakanÈgaro ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ 
etadavoca “seyyathÈpi bhante Œnanda puriso ekaÑva nidhimukhaÑ 
gavesanto sakideva ekÈdasa nidhimukhÈni adhigaccheyya, evameva kho 
ahaÑ bhante ekaÑ amatadvÈraÑ gavesanto sakideva1 ekÈdasa amatadvÈrÈni 
alatthaÑ bhÈvanÈya. SeyyathÈpi bhante purisassa agÈraÑ ekÈdasadvÈraÑ, so 
tasmiÑ agÈre Èditte ekamekenapi dvÈrena sakkuÓeyya attÈnaÑ sotthiÑ 
kÈtuÑ, evameva kho ahaÑ bhante imesaÑ ekÈdasannaÑ amatadvÈrÈnaÑ 
ekamekenapi amatadvÈrena sakkuÓissÈmi attÈnaÑ sotthiÑ kÈtuÑ. Imehi 
nÈma bhante aÒÒÈtitthiyÈ Ècariyassa ÈcariyadhanaÑ pariyesissanti, 
kima~gaÑ 2 panÈhaÑ Èyasmato Œnandassa p|jaÑ na 
______________________________________________________________  
 1. SakiÑdeva (Ka) 2. KiÑ (SÊ, I) 
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karissÈmÊ”ti. Atha kho Dasamo gahapati AÔÔhakanÈgaro PÈÔaliputtakaÒca 
VesÈlikaÒca bhikkhusaÑghaÑ sannipÈtetvÈ paÓÊtena khÈdanÊyena 
bhojanÊyena sahatthÈ santappesi sampavÈresi, ekamekaÒca bhikkhuÑ 
paccekaÑ dussayugena acchÈdesi, ÈyasmantaÒca ŒnandaÑ ticÊvarena 
acchÈdesi, Èyasmato ca Œnandassa paÒcasatavihÈraÑ kÈrÈpesÊti. 
 

AÔÔhakanÈgarasuttaÑ niÔÔhitaÑ dutiyaÑ. 
_____ 

 
3. Sekhasutta 

 22. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Sakkesu viharati 
KapilavatthusmiÑ NigrodhÈrÈme. Tena kho pana samayena 
KÈpilavatthavÈnaÑ1 SakyÈnaÑ navaÑ santhÈgÈraÑ acirakÈritaÑ hoti 
anajjhÈvuÔÔhaÑ2 samaÓena vÈ brÈhmaÓena vÈ kenaci vÈ manussabh|tena. 
Atha kho KÈpilavatthavÈ SakyÈ yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu. 
EkamantaÑ nisinnÈ kho KÈpilavatthavÈ SakyÈ BhagavantaÑ etadavocuÑ 
“idha bhante KÈpilavatthavÈnaÑ SakyÈnaÑ navaÑ santhÈgÈraÑ 
acirakÈritaÑ3 anajjhÈvuÔÔhaÑ samaÓena vÈ brÈhmaÓena vÈ kenaci vÈ 
manussabh|tena, taÑ bhante BhagavÈ paÔhamaÑ paribhuÒjatu, BhagavatÈ 
paÔhamaÑ paribhuttaÑ pacchÈ KÈpilavatthavÈ SakyÈ paribhuÒjissanti, 
tadassa KÈpilavatthavÈnaÑ SakyÈnaÑ dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈ”ti. 
AdhivÈsesi BhagavÈ tuÓhÊbhÈvena atha kho KÈpilavatthavÈ SakyÈ 
Bhagavato adhivÈsanaÑ viditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
padakkhiÓaÑ katvÈ yena navaÑ santhÈgÈraÑ tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ sabbasanthariÑ santhÈgÈraÑ4 santharitvÈ ÈsanÈni 
paÒÒapetvÈ udakamaÓikaÑ upaÔÔhapetvÈ telappadÊpaÑ ÈropetvÈ yena 
BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ aÔÔhaÑsu. EkamantaÑ ÔhitÈ kho KÈpilavatthavÈ SakyÈ 
BhagavantaÑ etadavocuÑ “sabbasanthariÑ santhataÑ bhante santhÈgÈraÑ 
ÈsanÈni paÒÒattÈni, udakamaÓiko upaÔÔhÈpito, telappadÊpo Èropito, yassadÈni 
______________________________________________________________ 
 1. KapilavatthuvÈsÊnaÑ (Ka) 2. AnajjhÈvutthaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
 3. AcirakÈritaÑ hoti (SyÈ, KaÑ, Ka) 4. SabbasanthariÑ santhataÑ (Ka) 
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bhante BhagavÈ kÈlaÑ maÒÒatÊ”ti. Atha kho BhagavÈ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya saddhiÑ bhikkhusaÑghena yena santhÈgÈraÑ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ pÈde pakkhÈletvÈ santhÈgÈraÑ pavisitvÈ 
majjhimaÑ thambhaÑ nissÈya puratthÈbhimukho nisÊdi. BhikkhusaÑghopi 
kho pÈde pakkhÈletvÈ santhÈgÈraÑ pavisitvÈ pacchimaÑ bhittiÑ nissÈya 
puratthÈbhimukho nisÊdi BhagavantaÑyeva purakkhatvÈ. KÈpilavatthavÈpi 
kho SakyÈ pÈde pakkhÈletvÈ santhÈgÈraÑ pavisitvÈ puratthimaÑ bhittiÑ 
nissÈya pacchimÈbhimukhÈ nisÊdiÑsu BhagavantaÑyeva purakkhatvÈ. Atha 
kho BhagavÈ KÈpilavatthave Sakye bahudeva rattiÑ dhammiyÈ kathÈya 
sandassetvÈ samÈdapetvÈ samuttejetvÈ sampahaÑsetvÈ ÈyasmantaÑ 
ŒnandaÑ Èmantesi “paÔibhÈtu taÑ Œnanda KÈpilavatthavÈnaÑ SakyÈnaÑ 
sekho pÈÔipado1, piÔÔhi me ÈgilÈyati, tamahaÑ ÈyamissÈmÊ”ti. “EvaÑ 
bhante”ti kho ÈyasmÈ Œnando Bhagavato paccassosi. Ata kho BhagavÈ 
catugguÓaÑ sa~ghÈÔiÑ paÒÒÈpetvÈ dakkhiÓena passena sÊhaseyyaÑ kappesi 
pÈde pÈdaÑ accÈdhÈya sato sampajÈno uÔÔhÈnasaÒÒaÑ manasi karitvÈ. 
 
 23. Atha kho ÈyasmÈ Œnando MahÈnÈmaÑ sakkaÑ Èmantesi–idha 
MahÈnÈma ariyasÈvako sÊlasampanno hoti, indriyesu guttadvÈro hoti, 
bhojane mattaÒÒ| hoti, jÈgariyaÑ anuyutto hoti, sattahi saddhammehi 
samannÈgato hoti, catunnaÑ jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ 
diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ hoti akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ. 
 
 24. KathaÒca MahÈnÈma ariyasÈvako sÊlasampanno hoti. Idha 
MahÈnÈma ariyasÈvako sÊlavÈ hoti, pÈtimokkhasaÑvarasaÑvuto viharati 
Ècaragocarasampanno, aÓumattesu vajjesu bhayadassÈvÊ samÈdÈya sikkhati 
sikkhÈpadesu. EvaÑ kho MahÈnÈma ariyasÈvako sÊlasampanno hoti. (1) 

 KathaÒca MahÈnÈma ariyasÈvako indriyesu guttadvÈro hoti. Idha 
MahÈnÈma ariyasÈvako cakkhunÈ r|paÑ disvÈ na nimittaggÈhÊ hoti 
nÈnubyaÒjanaggÈhÊ, yatvÈdhikaraÓamenaÑ cakkhundriyaÑ asaÑvutaÑ 
viharantaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔipado (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ anvÈssaveyyuÑ, tassa 
saÑvarÈya paÔipajjati, rakkhati cakkhundriyaÑ, cakkhundriye saÑvaraÑ 
Èpajjati. Sotena saddaÑ sutvÈ -pa-. GhÈnena gandhaÑ ghÈyitvÈ -pa-. JivhÈya 
rasaÑ sÈyitvÈ -pa-. KÈyena phoÔÔhabbaÑ phusitvÈ -pa-. ManasÈ dhammaÑ 
viÒÒÈya na nimittaggÈhÊ hoti nÈnubyaÒjanaggÈhÊ, yatvÈdhikaraÓamenaÑ 
manindriyaÑ asaÑvutaÑ viharantaÑ abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ 
dhammÈ anvÈssaveyyuÑ, tassa saÑvarÈya paÔipajjati, rakkhati 
manindriyaÑ, manindriye saÑvaraÑ Èpajjati. EvaÑ kho MahÈnÈma 
ariyasÈvako indriyesu guttadvÈro hoti. (2) 

 KathaÒca MahÈnÈma ariyasÈvako bhojane mattaÒÒ| hoti. Idha 
MahÈnÈma ariyasÈvako paÔisa~khÈ yoniso ÈhÈraÑ ÈhÈreti neva davÈya na 
madÈya na maÓÉanÈya na vibh|sanÈya, yÈvadeva imassa kÈyassa ÔhitiyÈ 
yÈpanÈya vihiÑs|paratiyÈ brahmacariyÈnuggahÈya, iti purÈÓaÒca vedanaÑ 
paÔiha~khÈmi, navaÒca vedanaÑ na uppÈdessÈmi, yÈtrÈ ca me bhavissati 
anavajjatÈ ca phÈsuvihÈro cÈti. EvaÑ kho MahÈnÈma ariyasÈvako bhojane 
mattaÒÒ| hoti. (3) 

 KathaÒca MahÈnÈma ariyasÈvako jÈgariyaÑ anuyutto hoti. Idha 
MahÈnÈma ariyasÈvako divasaÑ ca~kamena nisajjÈya ÈvaraÓÊyehi 
dhammehi cittaÑ parisodheti, rattiyÈ paÔhamaÑ yÈmaÑ ca~kamena 
nisajjÈya ÈvaraÓÊyehi dhammehi cittaÑ parisodheti, rattiyÈ majjhimaÑ 
yÈmaÑ dakkhiÓena passena sÊhaseyyaÑ kappeti pÈde pÈdaÑ accÈdhÈya sato 
sampajÈno uÔÔhÈnasaÒÒaÑ manasi karitvÈ, ratthiyÈ pacchimaÑ yÈmaÑ 
paccuÔÔhÈya ca~kamena nisajjÈya ÈvaraÓÊyehi dhammehi cittaÑ parisodheti. 
EvaÑ kho MahÈnÈma ariyasÈvako jÈgariyaÑ anuyutto hoti. (4) 
 
 25. KathaÒca MahÈnÈma ariyasÈvako sattahi saddhammehi 
samannÈgato hoti. Idha MahÈnÈma ariyasÈvako saddho hoti, saddahati 
TathÈgatassa bodhiÑ “itipi so BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho 
VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ 
devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. HirimÈ hoti, hirÊyati kÈyaduccaritena 
vacÊduccaritena manoduccaritena, hirÊyati pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ samÈpattiyÈ. OttappÊ hoti, ottappati 
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kÈyaduccaritena vacÊduccaritena manoduccaritena, ottappati pÈpakÈnaÑ 
akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ samÈpattiyÈ. Bahussuto hoti sutadharo 
sutasannicayo, ye te dhammÈ ÈdikalyÈÓÈ majjhekalyÈÓÈ pariyosÈnakalyÈÓÈ 
sÈtthÈ sabyaÒjanÈ kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ 
abhivadanti, tathÈr|pÈssa dhammÈ bahussutÈ1 honti dhÈtÈ2 vacasÈ paricitÈ 
manasÈnupekkhitÈ diÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈ. ŒraddhavÊriyo viharati 
akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ upasampadÈya, 
thÈmavÈ daÄhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu. SatimÈ hoti 
paramena satinepakkena samannÈgato, cirakataÑpi cirabhÈsitaÑpi saritÈ 
anussaritÈ. PaÒÒavÈ hoti udayatthagÈminiyÈ paÒÒÈya samannÈgato ariyÈya 
nibbedhikÈya sammÈ dukkhakkhayagÈminiyÈ. EvaÑ kho MahÈnÈma 
ariyasÈvako sattahi saddhammehi samannÈgato hoti. (5-11) 
 
 26. KathaÒca MahÈnÈma ariyasÈvako catunnaÑ jhÈnÈnaÑ 
ÈbhicetasikÈnaÑ diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ hoti 
akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ. Idha MahÈnÈma ariyasÈvako vivicceva kÈmehi 
-pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. VitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ 
ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. PÊtiyÈ 
ca virÈgÈ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. Sukhassa ca pahÈnÈ 
dukkhassa ca pahÈnÈ pubbeva somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ -pa- 
catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. EvaÑ kho MahÈnÈma ariyasÈvako 
catunnaÑ jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ 
nikÈmalÈbhÊ hoti akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ. (12-15) 
 
 27. Yato kho MahÈnÈma ariyasÈvako evaÑ sÊlasampanno hoti, evaÑ 
indriyesu guttadvÈro hoti, evaÑ bhojane mattaÒÒ| hoti, evaÑ jÈgariyaÑ 
anuyutto hoti, evaÑ sattahi saddhammehi samannÈgato hoti, evaÑ catunnaÑ 
jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ hoti 
akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ. AyaÑ vuccati MahÈnÈma ariyasÈvako sekho 
pÈÔipado. 
______________________________________________________________ 
 1. Bah| sutÈ (?) 2. DhatÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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apuccaÓÉatÈya samÈpanno bhabbo abhinibbhidÈya, bhabbo sambodhÈya, 
bhabbo anuttarassa yogakkhemassa adhigamÈya. SeyyathÈpi MahÈnÈma 
kukkuÔiyÈ aÓÉÈni aÔÔha vÈ dasa vÈ dvÈdasa vÈ, tÈnÈssu kukkuÔiyÈ sammÈ 
adhisayitÈni sammÈ pariseditÈni sammÈ paribhÈvitÈni. KiÒcÈpi tassÈ 
kukkuÔiyÈ na evaÑ icchÈ uppajjeyya “aho vatime kukkuÔapotakÈ 
pÈdanakhasikhÈya vÈ mukhatuÓÉakena vÈ aÓÉakosaÑ padÈletvÈ sotthinÈ 
abhinibbhijjeyyun”ti. Atha kho bhabbÈva te kukkuÔapotakÈ 
pÈdanakhasikhÈya vÈ mukhatuÓÉakena vÈ aÓÉakosaÑ padÈletvÈ sotthinÈ 
abhinibbhijjituÑ, evameva kho MahÈnÈma yato ariyasÈvako evaÑ 
sÊlasampanno hoti, evaÑ indriyesu guttadvÈro hoti, evaÑ bhojane mattaÒÒ| 
hoti, evaÑ jÈgariyaÑ anuyutto hoti, evaÑ sattahi saddhammehi 
samannÈgato hoti, evaÑ catunnaÑ jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ 
diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ hoti akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ. 
AyaÑ vuccati MahÈnÈma ariyasÈvako sekho pÈÔipado. ApuccaÓÉatÈya 
samÈpanno bhabbo abhinibbhidÈya, bhabbo sambodhÈya, bhabbo 
anuttarassa yogakkhemassa adhigamÈya. 
 
 28. Sa kho so MahÈnÈma ariyasÈvako imaÑyeva anuttaraÑ 
upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ Ègamma anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati. 
SeyyathidaÑ, ekampi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo -pa- iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ 
anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati. Ayamassa paÔhamÈbhinibbhidÈ hoti 
kukkuÔacchÈpakasseva aÓÉakosamhÈ. (1)  

 Sa kho so MahÈnÈma ariyasÈvako imaÑyeva anuttaraÑ 
upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ Ègamma dibbena cakkhunÈ visuddhena 
atikkantamÈnusakena satte passati cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte 
suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate -pa- yathÈkamm|page satte pajÈnÈti. 
Ayamassa dutiyÈbhinibbhidÈ hoti kukkuÔacchÈpakasseva aÓÉakosamhÈ. (2) 

 Sa kho so MahÈnÈma ariyasÈvako imaÑyeva anuttaraÑ 
upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ Ègamma ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ 
paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja 
viharati. Ayamassa tatiyÈbhinibbhidÈ hoti kukkuÔacchÈpakasseva 
aÓÉakosamhÈ. (3) 
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 29. Yampi1 MahÈnÈma ariyasÈvako sÊlasampanno hoti, idampissa hoti 
caraÓasmiÑ. Yampi MahÈnÈma ariyasÈvako indriyesu guttadvÈro hoti, 
idampissa hoti caraÓasmiÑ. Yampi MahÈnÈma ariyasÈvako bhojane 
mattaÒÒ| hoti, idampissa hoti caraÓasmiÑ. Yampi MahÈnÈma ariyasÈvako 
jÈgariyaÑ anuyutto hoti, idampissa hoti caraÓasmiÑ. Yampi MahÈnÈma 
ariyasÈvako sattahi saddhammehi samannÈgato hoti, idampissa hoti 
caraÓasmiÑ. Yampi MahÈnÈma ariyasÈvako catunnaÑ jhÈnÈnaÑ 
ÈbhicetasikÈnaÑ diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ hoti 
akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ, idampissa hoti caraÓasmiÑ. 

 YaÒca kho MahÈnÈma ariyasÈvako anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ 
anussarati. SeyyathidaÑ, ekampi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo -pa- iti sÈkÈraÑ 
sa-uddesaÑ anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati, idampissa hoti vijjÈya. 
Yampi MahÈnÈma ariyasÈvako dibbena cakkhunÈ visuddhena 
atikkantamÈnusakena satte passati cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte 
suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate -pa- yathÈkamm|page satte pajÈnÈti, 
idampissa hoti vijjÈya. Yampi MahÈnÈma ariyasÈvako ÈsavÈnaÑ khayÈ 
anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ 
abhiÒÒÈsacchikatvÈ upasampajja viharati, idampissa hoti vijjÈya. 

 AyaÑ vuccati MahÈnÈma ariyasÈvako vijjÈsampanno itipi, 
caraÓasampanno itipi, vijjÈcaraÓasampanno itipi. 
 
 30. BrahmunÈpesÈ MahÈnÈma Sana~kumÈrena gÈthÈ bhÈsitÈ–  

   Khattiyo seÔÔho janetasmiÑ, ye gottapaÔisÈrino. 
   VijjÈcaraÓasampanno, so seÔÔho devamÈnuseti. 

 SÈ kho panesÈ MahÈnÈma brahmunÈ Sana~kumÈrena gÈthÈ sugÊtÈ no 
duggÊtÈ, subhÈsitÈ no dubbhÈsitÈ, atthasaÑhitÈ no anatthasaÑhitÈ, anumatÈ 
BhagavatÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. Yampi kho (Ka) 
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 Atha kho BhagavÈ uÔÔhahitvÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi “sÈdhu 
sÈdhu Œnanda, sÈdhu kho tvaÑ Œnanda KÈpilavatthavÈnaÑ SakyÈnaÑ 
sekhaÑ pÈÔipadaÑ abhÈsÊ”ti. 

 IdamavocÈyasmÈ Œnando, samanuÒÒo sattÈ ahosi. AttamanÈ 
KÈpilavatthavÈ SakyÈ Èyasmato Œnandassa bhÈsitaÑ abhinandunti. 
 

SekhasuttaÑ niÔÔhitaÑ tatiyaÑ. 
_____ 

 
4. Potaliyasutta 

 31. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ A~guttarÈpesu viharati, 
ŒpaÓaÑ nÈma A~guttarÈpÈnaÑ nigamo. Atha kho BhagavÈ 
pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya ŒpaÓaÑ piÓÉÈya pÈvisi, 
ŒpaÓe piÓÉÈya caritvÈ pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto yenaÒÒataro 
vanasaÓÉo tenupasa~kami divÈvihÈrÈya, taÑ vanasaÓÉaÑ ajjhogÈhetvÈ1 
aÒÒatarasmiÑ rukkham|le divÈvihÈraÑ nisÊdi. Potaliyopi kho gahapati 
sampannanivÈsanapÈvuraÓo2 chattupÈhanÈhi3 ja~ghÈvihÈraÑ 
anuca~kamamÈno anuvicaramÈno yena so vanasaÓÉo tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ taÑ vanasaÓÉaÑ ajjhogÈhetvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ 
sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ ÔhitaÑ kho PotaliyaÑ 
gahapatiÑ BhagavÈ etadavoca “saÑvijjanti kho gahapati ÈsanÈni, sace 
Èka~khasi nisÊdÈ”ti. EvaÑ vutte Potaliyo gahapati “gahapativÈdena maÑ 
samaÓo Gotamo samudÈcaratÊ”ti kupito anattamano tuÓhÊ ahosi. Dutiyampi 
kho BhagavÈ -pa-. Tatiyampi kho BhagavÈ PotaliyaÑ gahapatiÑ etadavoca 
“saÑvijjanti kho gahapati ÈsanÈni, sace Èka~khasi nisÊdÈ”ti. EvaÑ vutte 
Potaliyo gahapati “gahapativÈdena maÑ samaÓo Gotamo samudÈcaratÊ”ti 
kupito anattamano BhagavantaÑ etadavoca “tayidaÑ bho Gotama 
nacchannaÑ tayidaÑ nappatir|paÑ, yaÑ maÑ tvaÑ gahapativÈdena 
samudÈcarasÊ”ti. Te hi te gahapati ÈkÈrÈ te 
______________________________________________________________ 
 1. AjjhogahetvÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ), ajjhogÈhitvÈ (I, Ka) 2. PÈpuraÓo (SÊ, SyÈ, KaÑ) 
 3. ChattupÈhano (Ka)
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li~gÈ te nimittÈ yathÈ taÑ gahapatissÈti. TathÈ hi pana me bho Gotama 
sabbe kammantÈ paÔikkhittÈ, sabbe vohÈrÈ samucchinnÈti. YathÈ kathaÑ 
pana te gahapati sabbe kammantÈ paÔikkhittÈ, sabbe vohÈrÈ samucchinnÈti. 
Idha me bho Gotama yaÑ ahosi dhanaÑ vÈ dhaÒÒaÑ vÈ rajataÑ vÈ 
jÈtar|paÑ vÈ, sabbaÑ taÑ puttÈnaÑ dÈyajjaÑ niyyÈtaÑ. TatthÈhaÑ anovÈdÊ 
anupavÈdÊ ghÈsacchÈdanaparamo viharÈmi. EvaÑ kho me1 bho Gotama 
sabbe kammantÈ paÔikkhittÈ, sabbe vohÈrÈ samucchinnÈti. AÒÒathÈ kho 
tvaÑ gahapati vohÈrasamucchedaÑ vadasi, aÒÒathÈ ca pana ariyassa vinaye 
vohÈrasamucchedo hotÊti. YathÈ kathaÑ pana bhante ariyassa vinaye 
vohÈrasamucchedo hoti, sÈdhu me bhante BhagavÈ tathÈ dhammaÑ desetu, 
yathÈ ariyassa vinaye vohÈrasamucchedo hotÊti. Tena hi gahapati suÓÈhi 
sÈdhukaÑ manasi karohi bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho Potaliyo 
gahapati Bhagavato paccassosi. 
 
 32. BhagavÈ etadavoca–aÔÔha kho ime gahapati dhammÈ ariyassa 
vinaye vohÈrasamucchedÈya saÑvattanti. Katame aÔÔha. ApÈÓÈtipÈtaÑ 
nissÈya pÈÓÈtipÈto pahÈtabbo, dinnÈdÈnaÑ nissÈya adinnÈdÈnaÑ 
pahÈtabbaÑ, saccavÈcaÑ2 nissÈya musÈvÈdo pahÈtabbo, apisuÓaÑ vÈcaÑ 
nissÈya pisuÓÈ vÈcÈ pahÈtabbÈ, agiddhilobhaÑ nissÈya giddhilobho 
pahÈtabbo, anindÈrosaÑ nissÈya nindÈroso pahÈtabbo, akkodh|pÈyÈsaÑ 
nissÈya kodh|pÈyÈso pahÈtabbo, anatimÈnaÑ nissÈya atimÈno pahÈtabbo. 
Ime kho gahapati aÔÔha dhammÈ saÑkhittena vuttÈ, vitthÈrena avibhattÈ, 
ariyassa vinaye vohÈrasamucchedÈya saÑvattantÊti. Ye me3 bhante 
BhagavatÈ aÔÔha dhammÈ saÑkhittena vuttÈ, vitthÈrena avibhattÈ, ariyassa 
vinaye vohÈrasamucchedÈya saÑvattanti, sÈdhu me bhante BhagavÈ ime 
aÔÔha dhamme vitthÈrena4 vibhajatu anukampaÑ upÈdÈyÈti. Tena hi gahapati 
suÓÈhi sÈdhukaÑ manasi karohi bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho Potaliyo 
gahapati Bhagavato paccassosi. BhagavÈ etadavoca– 
______________________________________________________________ 
 1. EvaÒca me (SyÈ), evaÑ me (Ka)  2. SaccaÑ vÈcaÑ (SyÈ)  
 3. Ye me pana (SyÈ, Ka) 4. VitthÈretvÈ (Ka) 
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 33. “ApÈÓÈtipÈtaÑ nissÈya pÈÓÈtipÈto pahÈtabbo”ti iti kho panetaÑ 
vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Idha gahapati ariyasÈvako iti 
paÔisaÒcikkhati–yesaÑ kho ahaÑ saÑyojanÈnaÑ hetu pÈÓÈtipÈtÊ assaÑ, 
tesÈhaÑ saÑyojanÈnaÑ pahÈnÈya samucchedÈya paÔipanno. AhaÒceva1 kho 
pana pÈÓÈtipÈtÊ assaÑ, attÈpi maÑ upavadeyya pÈÓÈtipÈtapaccayÈ, 
anuviccÈpi maÑ viÒÒ|2 garaheyyuÑ pÈÓÈtipÈtapaccayÈ, kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ duggati pÈÔika~khÈ pÈÓÈtipÈtapaccayÈ. Etadeva kho pana 
saÑyojanaÑ etaÑ nÊvaraÓaÑ, yadidaÑ pÈÓÈtipÈto. Ye ca pÈÓÈtipÈtapaccayÈ 
uppajjeyyuÑ ÈsavÈ vighÈtapariÄÈhÈ, pÈÓÈtipÈtÈ paÔiviratassa evaÑsa te ÈsavÈ 
vighÈtapariÄÈhÈ na honti. “ApÈÓÈtipÈtaÑ nissÈya pÈÓÈtipÈto pahÈtabbo”ti iti 
yantaÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. 
 
 34. “DinnÈdÈnaÑ nissÈya adinnÈdÈnaÑ pahÈtabban”ti iti kho panetaÑ 
vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Idha gahapati ariyasÈvako iti 
paÔisaÒcikkhati–yesaÑ kho ahaÑ saÑyojanÈnaÑ hetu adinnÈdÈyÊ assaÑ, 
tesÈhaÑ saÑyojanÈnaÑ pahÈnÈya samucchedÈya paÔipanno. AhaÒceva kho 
pana adinnÈdÈyÊ assaÑ, attÈpi maÑ upavadeyya adinnÈdÈnapaccayÈ, 
anuviccÈpi maÑ viÒÒ| garaheyyuÑ adinnÈdÈnapaccayÈ, kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ duggati pÈÔika~khÈ adinnÈdÈnapaccayÈ. Etadeva kho pana 
saÑyojanaÑ etaÑ nÊvaraÓaÑ, yadidaÑ adinnÈdÈnaÑ. Ye ca 
adinnÈdÈnapaccayÈ uppajjeyyuÑ ÈsavÈ vighÈtapariÄÈhÈ, adinnÈdÈnÈ 
paÔiviratassa evaÑsa te ÈsavÈ vighÈtapariÄÈhÈ na honti. “DinnÈdÈnaÑ 
nissÈya adinnÈdÈnaÑ pahÈtabban”ti iti yantaÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca 
vuttaÑ. 
 
 35. “SaccavÈcaÑ nissÈya musÈvÈdo pahÈtabbo”ti iti kho panetaÑ 
vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Idha gahapati ariyasÈvako iti 
paÔisaÒcikkhati–yesaÑ kho ahaÑ saÑ yojanÈnaÑ hetu musÈvÈdÊ assaÑ, 
tesÈhaÑ saÑyojanÈnaÑ pahÈnÈya samucchedÈya paÔipanno. AhaÒceva kho 
pana musÈvÈdÊ assaÑ, attÈpi maÑ upavadeyya musÈvÈdapaccayÈ, 
anuviccÈpi maÑ viÒÒ| garaheyyuÑ musÈvÈdapaccayÈ, kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ duggati pÈÔika~khÈ musÈvÈdapaccayÈ. Etadeva kho pana 
saÑyojanaÑ etaÑ nÊvaraÓaÑ, 
______________________________________________________________ 
 1. AhaÒce (?)  2. Anuvicca viÒÒ| (SÊ, SyÈ, I) 
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yadidaÑ musÈvÈdo. Ye ca musÈvÈdapaccayÈ uppajjeyyuÑ ÈsavÈ 
vighÈtapariÄÈhÈ, musÈvÈdÈ paÔiviratassa evaÑsa te ÈsavÈ vighÈtapariÄÈhÈ na 
honti. “SaccavÈcaÑ nissÈya musÈvÈdo pahÈtabbo”ti iti yantaÑ vuttaÑ, 
idametaÑ paÔicca vuttaÑ. 
 
 36. “ApisuÓaÑ vÈcaÑ nissÈya pisuÓÈ vÈcÈ pahÈtabbÈ”ti iti kho panetaÑ 
vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Idha gahapati ariyasÈvako iti 
paÔisaÒcikkhati–yesaÑ kho ahaÑ saÑyojanÈnaÑ hetu pisuÓavÈco assaÑ, 
tesÈhaÑ saÑyojanÈnaÑ pahÈnÈya samucchedÈya paÔipanno. AhaÒceva kho 
pana pisuÓavÈco assaÑ, attÈpi maÑ upavadeyya pisuÓÈvÈcÈpaccayÈ, 
anuviccÈpi maÑ viÒÒ| garaheyyuÑ pisuÓavÈcÈpaccayÈ, kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ duggati pÈÔika~khÈ pisuÓavÈcÈpaccayÈ. Etadeva kho pana 
saÑyojanaÑ etaÑ nÊvaraÓaÑ, yadidaÑ pisuÓÈ vÈcÈ. Ye ca 
pisuÓavÈcÈpaccayÈ uppajjeyyuÑ ÈsavÈ vighÈtapariÄÈhÈ, pisuÓÈya vÈcÈya 
paÔiviratassa evaÑsa te ÈsavÈ vighÈtapariÄÈhÈ na honti. “ApisuÓaÑ vÈcaÑ 
nissÈya pisuÓÈ vÈcÈ pahÈtabbÈ”ti iti yantaÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca 
vuttaÑ. 
 
 37. “AgiddhilobhaÑ nissÈya giddhilobho pahÈtabbo”ti iti kho panetaÑ 
vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Idha gahapati ariyasÈvako iti 
paÔisaÒcikkhati–yesaÑ kho ahaÑ saÑyojanÈnaÑ hetu giddhilobhÊ assaÑ, 
tesÈhaÑ saÑyojanÈnaÑ pahÈnÈya samucchedÈya paÔipanno. AhaÒceva kho 
pana giddhilobhÊ assaÑ, attÈpi maÑ upavadeyya giddhilobhapaccayÈ, 
anuviccÈpi maÑ viÒÒ| garaheyyuÑ giddhilobhapaccayÈ, kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ duggati pÈÔika~khÈ giddhilobhapaccayÈ. Etadeva kho pana 
saÑyojanaÑ etaÑ nÊvaraÓaÑ, yadidaÑ giddhilobho. Ye ca 
giddhilobhapaccayÈ uppajjeyyuÑ ÈsavÈ vighÈtapariÄÈhÈ, giddhilobhÈ 
paÔiviratassa evaÑsa te ÈsavÈ vighÈtapariÄÈhÈ na honti. “AgiddhilobhaÑ 
nissÈya giddhilobho pahÈtabbo”ti iti yantaÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca 
vuttaÑ. 
 
 38. “AnindÈrosaÑ nissÈya nindÈroso pahÈtabbo”ti iti kho panetaÑ 
vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Idha gahapati ariyasÈvako iti 
paÔisaÒcikkhati–yesaÑ kho ahaÑ saÑyojanÈnaÑ hetu nindÈrosÊ assaÑ, 
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tesÈhaÑ saÑyojanÈnaÑ pahÈnÈya samucchedÈya paÔipanno. AhaÒceva kho 
pana nindÈrosÊ assaÑ, attÈpi maÑ upavadeyya nindÈrosapaccayÈ, anuviccÈpi 
maÑ viÒÒ| garaheyyuÑ nindÈrosapaccayÈ, kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
duggati pÈÔika~khÈ nindÈrosapaccayÈ. Etadeva kho pana saÑyojanaÑ etaÑ 
nÊvaraÓaÑ, yadidaÑ nindÈroso. Ye ca nindÈrosapaccayÈ uppajjeyyuÑ ÈsavÈ 
vighÈtapariÄÈhÈ, anindÈrosissa evaÑsa te ÈsavÈ vighÈtapariÄÈhÈ na honti. 
“AnindÈrosaÑ nissÈya nindÈroso pahÈtabbo”ti iti yantaÑ vuttaÑ, idametaÑ 
paÔicca vuttaÑ.  
 
 39. “Akkodh|pÈyÈsaÑ nissÈya kodh|pÈyÈso pahÈtabbo”ti iti kho 
panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Idha gahapati ariyasÈvako iti 
paÔisaÒcikkhati–yesaÑ kho ahaÑ saÑyojanÈnaÑ hetu kodh|pÈyÈsÊ assaÑ, 
tesÈhaÑ saÑyojanÈnaÑ pahÈnÈya samucchedÈya paÔipanno. AhaÒceva kho 
pana kodh|pÈyÈsÊ assaÑ, attÈpi maÑ upavadeyya kodh|pÈyÈsapaccayÈ, 
anuviccÈpi maÑ viÒÒ| garaheyyuÑ kodh|pÈyÈsapaccayÈ, kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ duggati pÈÔika~khÈ kodh|pÈyÈsapaccayÈ. Etadeva kho pana 
saÑyojanaÑ etaÑ nÊvaraÓaÑ, yadidaÑ kodh|pÈyÈso. Ye ca 
kodh|pÈyÈsapaccayÈ uppajjeyyuÑ ÈsavÈ vighÈtapariÄÈhÈ, akkodh|pÈyÈsissa 
evaÑsa te ÈsavÈ vighÈtapariÄÈhÈ na honti. “Akkodh|pÈyÈsaÑ nissÈya 
kodh|pÈyÈso pahÈtabbo”ti iti yantaÑ vuttaÑ, idametaÑ paÔicca vuttaÑ. 
 
 40. “AnatimÈnaÑ nissÈya atimÈno pahÈtabbo”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, 
kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ. Idha gahapati ariyasÈvako iti paÔisaÒcikkhati– 
yesaÑ kho ahaÑ saÑyojanÈnaÑ hetu atimÈnÊ assaÑ, tesÈhaÑ 
saÑyojanÈnaÑ pahÈnÈya samucchedÈya paÔipanno. AhaÒceva kho pana 
atimÈnÊ assaÑ, attÈpi maÑ upavadeyya atimÈnapaccayÈ, anuviccÈpi maÑ 
viÒÒ| garaheyyuÑ atimÈnapaccayÈ, kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ duggati 
pÈÔika~khÈ atimÈnapaccayÈ. Etadeva kho pana saÑyojanaÑ etaÑ 
nÊvaraÓaÑ, yadidaÑ atimÈno. Ye ca atimÈnapaccayÈ uppajjeyyuÑ ÈsavÈ 
vighÈtapariÄÈhÈ, anatimÈnissa evaÑsa te ÈsavÈ vighÈtapariÄÈhÈ na honti. 
“AnatimÈnaÑ nissÈya atimÈno pahÈtabbo”ti iti yantaÑ vuttaÑ, idametaÑ 
paÔicca vuttaÑ. 
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 41. Ime kho gahapati aÔÔha dhammÈ saÑkhittena vuttÈ, vitthÈrena 
vibhattÈ1, ye ariyassa vinaye vohÈrasamucchedÈya saÑvattanti. Na tveva 
tÈva ariyassa vinaye sabbena sabbaÑ sabbathÈ sabbaÑ vohÈrasamucchedo 
hotÊti. 

 YathÈ kathaÑ pana bhante ariyassa vinaye sabbena sabbaÑ sabbathÈ 
sabbaÑ vohÈrasamucchedo hoti. SÈdhu me bhante BhagavÈ tathÈ dhammaÑ 
desetu, yathÈ ariyassa vinaye sabbena sabbaÑ sabbathÈ sabbaÑ 
vohÈrasamucchedo hotÊti. Tena hi gahapati suÓÈhi sÈdhukaÑ manasi karohi 
bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho Potaliyo gahapati Bhagavato paccassosi. 
BhagavÈ etadavoca–  
 

KÈmÈdÊnavakathÈ 

 42. SeyyathÈpi gahapati kukkuro jighacchÈdubbalyapareto 
goghÈtakas|naÑ paccupaÔÔhito assa, tamenaÑ dakkho goghÈtako vÈ 
goghÈtakantevÈsÊ vÈ aÔÔhika~kalaÑ sunikkantaÑ nikkantaÑ nimmaÑsaÑ 
lohitamakkhitaÑ upasumbheyya2. TaÑ kiÑ maÒÒasi gahapati, api nu kho so 
kukkuro amuÑ aÔÔhika~kalaÑ sunikkantaÑ nikkantaÑ nimmaÑsaÑ 
lohitamakkhitaÑ palehanto jighacchÈdubbalyaÑ paÔivineyyÈti. No hetaÑ 
bhante. TaÑ kissa hetu, aduÑ hi bhante aÔÔhika~kalaÑ sunikkantaÑ 
nikkantaÑ nimmaÑsaÑ lohitamakkhitaÑ, yÈvadeva pana so kukkuro 
kilamathassa vighÈtassa bhÈgÊ assÈti. Evameva kho gahapati ariyasÈvako iti 
paÔisaÒcikkhati “aÔÔhika~kal|pamÈ kÈmÈ vuttÈ BhagavatÈ bahudukkhÈ 
bahupÈyÈsÈ3, ÈdÊnavo ettha bhiyyo”ti. EvametaÑ yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya disvÈ yÈyaÑ upekkhÈ nÈnattÈ nÈnattasitÈ, taÑ 
abhinivajjetvÈ yÈyaÑ upekkhÈ ekattÈ ekattasitÈ, yattha sabbaso 
lokÈmis|pÈdÈnÈ aparisesÈ nirujjhanti, tamev|pekkhaÑ bhÈveti.  
 
 43. SeyyathÈpi gahapati gijjho vÈ ka~ko vÈ kulalo vÈ maÑsapesiÑ 
ÈdÈya uÉÉÊyeyya4, tamenaÑ gijjhÈpi ka~kÈpi kulalÈpi 
______________________________________________________________ 
 1. AvibhattÈ (SyÈ, Ka) 
 2. Upacchubheyya (SÊ, I), upacch|bheyya (SyÈ, KaÑ), upaccumbheyya (Ka) 
 3. Bah|pÈyÈsÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 4. UÉÉayeyya (SyÈ, I) 
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anupatitvÈ anupatitvÈ vitaccheyyuÑ vissajjeyyuÑ1. TaÑ kiÑ maÒÒasi 
gahapati, sace so gijjho vÈ ka~ko vÈ kulalo vÈ taÑ maÑsapesiÑ na 
khippameva paÔinissajjeyya. So tatonidÈnaÑ maraÓaÑ vÈ nigaccheyya, 
maraÓamattaÑ vÈ dukkhanti. EvaÑ bhante. Evameva kho gahapati 
ariyasÈvako iti paÔisaÒcikkhati “maÑsapes|pamÈ kÈmÈ vuttÈ BhagavatÈ 
bahudukkhÈ bahupÈyÈsÈ, ÈdÊnavo ettha bhiyyo”ti. EvametaÑ yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya disvÈ yÈyaÑ upekkhÈ nÈnattÈ nÈnattasitÈ, taÑ 
abhinivajjetvÈ yÈyaÑ upekkhÈ ekattÈ ekattasitÈ, yattha sabbaso 
lokÈmis|pÈdÈnÈ aparisesÈ nirujjhanti, tamev|pekkhaÑ bhÈveti. 
 
 44. SeyyathÈpi gahapati puriso ÈdittaÑ tiÓukkaÑ ÈdÈya paÔivÈtaÑ 
gacchayya. TaÑ kiÑ maÒÒasi gahapati, sace so puriso taÑ ÈdittaÑ 
tiÓukkaÑ na khippameva paÔinissajjeyya. Tassa sÈ ÈdittÈ tiÓukkÈ hatthaÑ vÈ 
daheyya, bÈhuÑ vÈ daheyya, aÒÒataraÑ vÈ aÒÒataraÑ vÈ a~gapacca~gaÑ2 
daheyya. So tatonidÈnaÑ maraÓaÑ vÈ nigaccheyya, maraÓamattaÑ vÈ 
dukkhanti evaÑ bhante. Evameva kho gahapati ariyasÈvako iti 
paÔisaÒcikkhati “tiÓukk|pamÈ kÈmÈ vuttÈ BhagavatÈ bahudukkhÈ 
bahupÈyÈsÈ, ÈdÊnavo ettha bhiyyo”ti. EvametaÑ yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya disvÈ -pa- tamev|pekkhaÑ bhÈveti.  
 
 45. SeyyathÈpi gahapati a~gÈrakÈsu sÈdhikaporisÈ p|rÈ a~gÈrÈnaÑ 
vÊtacchikÈnaÑ vÊtadh|mÈnaÑ. Atha puriso Ègaccheyya jÊvitukÈmo 
amaritukÈmo sukhakÈmo dukkhappaÔikk|lo, tamenaÑ dve balavanto purisÈ 
nÈnÈbÈhÈsu gahetvÈ a~gÈrakÈsuÑ upakaÉÉheyyuÑ. TaÑ kiÑ maÒÒasi 
gahapati, api nu so puriso iticiticeva kÈyaÑ sannÈmeyyÈti. EvaÑ bhante. 
TaÑ kissa hetu, viditaÒhi bhante tassa purisassa “imaÑ cÈhaÑ a~gÈrakÈsuÑ 
papatissÈmi, tatonidÈnaÑ maraÓaÑ vÈ nigacchissÈmi, maraÓamattaÑ vÈ 
dukkhan”ti. Evameva kho gahapati ariyasÈvako iti paÔisaÒcikkhati 
“a~gÈrakÈs|pamÈ kÈmÈ vuttÈ BhagavatÈ bahudukkhÈ bahupÈyÈsÈ, ÈdÊnavo 
ettha bhiyyo”ti. EvametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya disvÈ -pa- 
tamev|pekkhaÑ bhÈveti. 
______________________________________________________________ 
 1. VirÈjeyyuÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. Daheyya. AÒÒataraÑ vÈ a~gapacca~gaÑ (SÊ, I) 
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 46. SeyyathÈpi gahapati puriso supinakaÑ passeyya 
ÈrÈmarÈmaÓeyyakaÑ vanarÈmaÓeyyakaÑ bh|mirÈmaÓeyyakaÑ 
pokkharaÓirÈmaÓeyyakaÑ, so paÔibuddho na kiÒci paÔipasseyya1. Evameva 
kho gahapati ariyasÈvako iti paÔisaÒcikkhati “supinak|pamÈ kÈmÈ vuttÈ 
BhagavatÈ bahudukkhÈ bahupÈyÈsÈ, ÈdÊnavo ettha bhiyyo”ti -pa- 
tamev|pekkhaÑ bhÈveti. 
 
 47. SeyyathÈpi gahapati puriso yÈcitakaÑ bhogaÑ yÈcitvÈ yÈnaÑ vÈ2 
poriseyyaÑ3 pavaramaÓikuÓÉalaÑ, so tehi yÈcitakehi bhogehi purakkhato 
parivuto antarÈpaÓaÑ paÔipajjeyya. TamenaÑ jano disvÈ evaÑ vadeyya 
“bhogÊ vata bho puriso, evaÑ kira bhogino bhogÈni bhuÒjantÊ”ti. TamenaÑ 
sÈmikÈ yatta yattheva passeyyuÑ, tattha tattheva sÈni hareyyuÑ. TaÑ kiÑ 
maÒÒasi gahapati, alaÑ nu kho tassa purisassa aÒÒathattÈyÈti. EvaÑ bhante. 
TaÑ kissa hetu, sÈmino hi bhante sÈni harantÊti. Evameva kho gahapati 
ariyasÈvako iti paÔisaÒcikkhati “yÈcitak|pamÈ kÈmÈ vuttÈ BhagavatÈ 
bahudukkhÈ bahupÈyÈsÈ, ÈdÊnavo ettha bhiyyo”ti -pa- tamev|pekkhaÑ 
bhÈveti.  
 
 48. SeyyathÈpi gahapati gÈmassa vÈ nigamassa vÈ avid|re tibbo 
vanasaÓÉo, tatrassa rukkho sampannaphalo ca upapannaphalo4 ca, na cassu 
kÈnici phalÈni bh|miyaÑ patitÈni. Atha puriso Ègaccheyya phalatthiko 
phalagavesÊ phalapariyesanaÑ caramÈno. So taÑ vanasaÓÉaÑ ajjhogÈhetvÈ 
taÑ rukkhaÑ passeyya sampannaphalaÒca upapannaphalaÒca. Tassa 
evamassa “ayaÑ kho rukkho sampannaphalo ca upapannaphalo ca, natthi ca 
kÈnici phalÈni bh|miyaÑ patitÈni, jÈnÈmi kho panÈhaÑ rukkhaÑ ÈrohituÑ5. 
YaÑn|nÈhaÑ imaÑ rukkhaÑ ÈrohitvÈ yÈvadatthaÒca khÈdeyyaÑ, 
uccha~gaÒca p|reyyan”ti. So taÑ rukkhaÑ ÈrohitvÈ yÈvadatthaÒca 
khÈdeyya, uccha~gaÒca p|reyya. Atha dutiyo puriso Ègaccheyya phalatthiko 
phalagavesÊ phalapariyesanaÑ caramÈno tiÓhaÑ kuÔhÈriÑ6 ÈdÈya, so taÑ 
vanasaÓÉaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Passeyya (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. YÈnaÑ (SyÈ, KaÑ, I) 
 3. PoroseyyaÑ (SÊ, I, Ka), oropeyya (SyÈ,kaÑ) 4. Uppannaphalo (SyÈ) 
 5. ŒruhituÑ (SÊ) 6. KudhÈriÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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ajjhogÈhetvÈ taÑ rukkhaÑ passeyya sampannaphalaÒca upapannaphalaÒca. 
Tassa evamassa “ayaÑ kho rukkho sampannaphalo ca upapannaphalo ca, 
natthi ca kÈnici phalÈni bh|miyaÑ patitÈni, na kho panÈhaÑ jÈnÈmi 
rukkhaÑ ÈrohituÑ. YaÑn|nÈhaÑ imaÑ rukkhaÑ m|lato chetvÈ 
yÈvadatthaÒca khÈdeyyaÑ, uccha~gaÒca p|reyyan”ti. So taÑ rukkhaÑ 
m|latova chindeyya. TaÑ kiÑ maÒÒasi gahapati, amuko1 yo so puriso 
paÔhamaÑ rukkhaÑ Èr|Äo, sace so na khippameva oroheyya. Tassa so 
rukkho papatanto hatthaÑ vÈ bhaÒjeyya, pÈdaÑ vÈ bhaÒjeyya, aÒÒataraÑ vÈ 
aÒÒataraÑ vÈ a~gapacca~gaÑ bhaÒjeyya. So tatonidÈnaÑ maraÓaÑ vÈ 
nigaccheyya, maraÓamattaÑ vÈ dukkhanti. EvaÑ bhante. Evameva kho 
gahapati ariyasÈvako iti paÔisaÒcikkhati “rukkhaphal|pamÈ kÈmÈ vuttÈ 
BhagavatÈ bahudukkhÈ bahupÈyÈsÈ, ÈdÊnavo ettha bhiyyo”ti. EvametaÑ 
yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya disvÈ yÈyaÑ upekkhÈ nÈnattÈ nÈnattasitÈ, taÑ 
abhinivajjetvÈ yÈyaÑ upekkhÈ ekattÈ ekattasitÈ, yattha sabbaso 
lokÈmis|pÈdÈnÈ aparisesÈ nirujjhanti, tamev|pekkhaÑ bhÈveti. 
 
 49. Sa kho so gahapati ariyasÈvako imaÑyeva anuttaraÑ 
upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ Ègamma anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati. 
SeyyathidaÑ ekampi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo -pa- iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ 
anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati.  

 Sa kho so gahapati ariyasÈvako imaÑyeva anuttaraÑ 
upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ Ègamma dibbena cakkhunÈ visuddhena 
atikkantamÈnusakena satte passati cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte 
suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate -pa- yathÈkamm|page satte pajÈnÈti. 

 Sa kho so gahapati ariyasÈvako imaÑyeva anuttaraÑ 
upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ Ègamma ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ 
paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja 
viharati. EttÈvatÈ kho gahapati ariyassa vinaye sabbena sabbaÑ sabbathÈ 
sabbaÑ vohÈrasamucchedo hoti. 
______________________________________________________________ 
 1. Asu (SÊ, I) 
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  50. TaÑ kiÑ maÒÒasi gahapati, yathÈ ariyassa vinaye sabbena sabbaÑ 
sabbathÈ sabbaÑ vohÈrasamucchedo hoti, api nu tvaÑ evar|paÑ 
vohÈrasamucchedaÑ attani samanupassasÊti. Ko cÈhaÑ bhante, ko ca 
ariyassa vinaye sabbena sabbaÑ sabbathÈ sabbaÑ vohÈrasamucchedo. 
ŒrakÈ ahaÑ bhante ariyassa vinaye sabbena sabbaÑ sabbathÈ sabbaÑ 
vohÈrasamucchedÈ. MayaÑ hi bhante pubbe aÒÒatitthiye paribbÈjake 
anÈjÈnÊyeva samÈne ÈjÈnÊyÈti amaÒÒimhÈ, anÈjÈnÊyeva samÈne 
ÈjÈnÊyabhojanaÑ bhojimha, anÈjÈnÊyeva samÈne ÈjÈnÊyaÔhÈne Ôhapimha. 
Bhikkh| pana mayaÑ bhante ÈjÈnÊyeva samÈne anÈjÈnÊyÈti amaÒÒimha, 
ÈjÈnÊyeva samÈne anÈjÈnÊyabhojanaÑ bhojimha, ÈjÈnÊyeva samÈne 
anÈjÈnÊyaÔhÈne Ôhapimha. IdÈni pana mayaÑ bhante aÒÒatitthiye paribbÈjake 
anÈjÈnÊyeva samÈne anÈjÈnÊyÈti jÈnissÈma, anÈjÈnÊyeva samÈne 
anÈjÈnÊyabhojanaÑ bhojessÈma, anÈjÈnÊyeva samÈne anÈjÈnÊyaÔhÈne 
ÔhapessÈma. Bhikkh| pana mayaÑ bhante ÈjÈnÊyeva samÈne ÈjÈnÊyÈti 
jÈnissÈma, ÈjÈnÊyeva samÈne ÈjÈnÊyabhojanaÑ bhojessÈma, ÈjÈnÊyeva 
samÈne ÈjÈniyaÔhÈne ÔhapessÈma. Ajanesi vata me bhante BhagavÈ 
samaÓesu samaÓappemaÑ samaÓesu samaÓappasÈdaÑ samaÓesu 
samaÓagÈravaÑ. 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 kho bhante BhagavatÈ anekapariyÈyena 
dhammo pakÈsito, esÈhaÑ bhante BhagavantaÑ saraÓaÑ gacchÈmi 
dhammaÒca bhikkhusaÑghaÒca, upÈsakaÑ maÑ BhagavÈ dhÈretu ajjatagge 
pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatanti. 
 

PotaliyasuttaÑ niÔÔhitaÑ catutthaÑ. 
_____ 

 
5. JÊvakasutta 

 51. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati 
JÊvakassa KomÈrabhaccassa ambavane. Atha kho JÊvako KomÈrabhacco 
yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ 
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nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho JÊvako KomÈrabhacco BhagavantaÑ 
etadavoca “sutaÑ metaÑ bhante ‘samaÓaÑ GotamaÑ uddissa pÈÓaÑ 
Èrabhanti1, taÑ samaÓo Gotamo jÈnaÑ uddissakataÑ2 maÑsaÑ paribhuÒjati 
paÔiccakamman’ti. Ye te bhante evamÈhaÑsu ‘samaÓaÑ GotamaÑ uddissa 
pÈÓaÑ Èrabhanti, taÑ samaÓo Gotamo jÈnaÑ uddissakataÑ maÑsaÑ 
paribhuÒjati paÔiccakamman’ti. Kacci te bhante Bhagavato vuttavÈdino, na 
ca BhagavantaÑ abh|tena abbhÈcikkhanti, dhammassa cÈnudhammaÑ 
byÈkaronti, na ca koci sahadhammiko vÈdÈnuvÈdo gÈrayhaÑ ÔhÈnaÑ 
ÈgacchatÊ”ti. 
 
 52. Ye te JÊvaka evamÈhaÑsu “samaÓaÑ GotamaÑ uddissa pÈÓaÑ 
Èrabhanti, taÑ samaÓo Gotamo jÈnaÑ uddissakataÑ maÑsaÑ paribhuÒjati 
paÔiccakamman”ti. Na me te vuttavÈdino, abbhÈcikkhanti ca maÑ te asatÈ 
abh|tena. TÊhi kho ahaÑ JÊvaka ÔhÈnehi maÑsaÑ aparibhoganti vadÈmi 
diÔÔhaÑ sutaÑ parisa~kitaÑ, imehi kho ahaÑ JÊvaka tÊhi ÔhÈnehi maÑsaÑ 
aparibhoganti vadÈmi. TÊhi kho ahaÑ JÊvaka ÔhÈnehi maÑsaÑ paribhoganti 
vadÈmi adiÔÔhaÑ asutaÑ aparisa~kitaÑ, imehi kho ahaÑ JÊvaka tÊhi ÔhÈnehi 
maÑsaÑ paribhoganti vadÈmi. 
 
 53. Idha JÊvaka bhikkhu aÒÒataraÑ gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ upanissÈya 
viharati, so mettÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ pharitvÈ viharati. TathÈ 
dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi 
sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ mettÈsahagatena cetasÈ vipulena 
mahaggatena appamÈÓena averena abyÈbajjhena pharitvÈ viharati, tamenaÑ 
gahapati vÈ gahapatiputto vÈ upasa~kamitvÈ svÈtanÈya bhattena nimanteti, 
Èka~khamÈnova3 JÊvaka bhikkhu adhivÈseti. So tassÈ rattiyÈ accayena 
pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya yena tassa gahapatissa vÈ 
gahapatiputtassa vÈ nivesanaÑ tenupasa~kamati, upasa~kamitvÈ paÒÒatte 
Èsane nisÊdati. TamenaÑ so gahapati vÈ gahapatiputto vÈ paÓÊtena 
piÓÉapÈtena parivisati, tassa na evaÑ hoti “sÈdhu vata mÈyaÑ4 gahapati vÈ 
gahapatiputto vÈ paÓÊtena 
______________________________________________________________ 
 1. Œrambhanti (Ka) 2. UddissakaÔaÑ (SÊ, I) 
 3. Œka~khamÈno (SyÈ, KaÑ) 4. MaÑ + ayaÑ = mÈyaÑ. 
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piÓÉapÈtena pariviseyyÈ”ti. “Aho vata mÈyaÑ gahapati vÈ gahapatiputto vÈ 
ÈyatiÑpi evar|pena paÓÊtena piÓÉapÈtena pariviseyyÈ”ti evampissa na hoti. 
So taÑ piÓÉapÈtaÑ agathito1 amucchito anajjhopanno2 ÈdÊnavadassÈvÊ 
nissaraÓapaÒÒo paribhuÒjati. TaÑ kiÑ maÒÒasi JÊvaka, api nu so bhikkhu 
tasmiÑ samaye attabyÈbÈdhÈya vÈ ceteti, parabyÈbÈdhÈya vÈ ceteti, 
ubhayabyÈbÈdhÈya vÈ cetetÊti. No hetaÑ bhante. Nanu so JÊvaka bhikkhu 
tasmiÑ samaye anavajjaÑyeva ÈhÈraÑ ÈhÈretÊti. EvaÑ bhante, sutaÑ 
metaÑ bhante “brahmÈ mettÈvihÈrÊ”ti, taÑ me idaÑ bhante BhagavÈ 
sakkhidiÔÔho, BhagavÈ hi bhante mettÈvihÈrÊti. Yena kho JÊvaka rÈgena yena 
dosena yena mohena byÈpÈdavÈ assa, so rÈgo so doso so moho TathÈgatassa 
pahÊno ucchinnam|lo tÈlÈvatthukato anabhÈvaÑkato3, ÈyatiÑ 
anuppÈdadhammo. Sace kho te JÊvaka idaÑ sandhÈya bhÈsitaÑ “anujÈnÈmi 
te etan”ti. Etadeva kho pana me bhante sandhÈya bhÈsitaÑ4. 
 
 54. Idha JÊvaka bhikkhu aÒÒataraÑ gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ upanissÈya 
viharati, so karuÓÈsahagatena cetasÈ -pa- muditÈsahagatena cetasÈ -pa- 
upekkhÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ pharitvÈ viharati. TathÈ dutiyaÑ. 
TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi 
sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ upekkhÈsahagatena cetasÈ vipulena 
mahaggatena appamÈÓena averena abyÈbajjhena pharitvÈ viharati. TamenaÑ 
gahapati vÈ gahapatiputto vÈ upasa~kamitvÈ svÈtanÈya bhattena nimanteti, 
Èka~khamÈnova JÊvaka bhikkhu adhivÈseti. So tassÈ rattiyÈ accayena 
pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya yena gahapatissa vÈ 
gahapatiputtassa vÈ nivesanaÑ tenupasa~kamati, upasa~kamitvÈ paÒÒatte 
Èsane nisÊdati. TamenaÑ so gahapati vÈ gahapatiputto vÈ paÓÊtena 
piÓÉapÈtena parivisati, tassa na evaÑ hoti “sÈdhu vata mÈyaÑ gahapati vÈ 
gahapatiputto vÈ paÓÊtena piÓÉapÈtena pariviseyyÈ”ti. “Aho vata mÈyaÑ 
gahapati vÈ gahapatiputto vÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Agadhito (SyÈ, KaÑ, Ka)  
 2. AnajjhÈpanno (SyÈ, KaÑ, Ka)  
 3. AnabhÈvakato (SÊ, I), anabhÈvaÑgato (SyÈ, KaÑ) 4. BhÈsitanti (SyÈ) 
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ÈyatiÑpi evar|pena paÓÊtena piÓÉapÈtena pariviseyyÈ”ti evampissa na hoti. 
So taÑ piÓÉapÈtaÑ agathito amucchito anajjhopanno ÈdÊnavadassÈvÊ 
nissaraÓapaÒÒo paribhuÒjati. TaÑ kiÑ maÒÒasi JÊvaka, api nu so bhikkhu 
tasmiÑ samaye attabyÈbÈdhÈya vÈ ceteti, parabyÈbÈdhÈya vÈ ceteti, 
ubhayabyÈbÈdhÈya vÈ cetetÊti. No hetaÑ bhante. Nanu so JÊvaka bhikkhu 
tasmiÑ samaye anavajjaÑyeva ÈhÈraÑ ÈhÈretÊti. EvaÑ bhante, sutaÑ 
metaÑ bhante “brahmÈ upekkhÈvihÈrÊ”ti, taÑ me idaÑ bhante BhagavÈ 
sakkhidiÔÔho, BhagavÈ hi bhante upekkhÈvihÈrÊti. Yena kho JÊvaka rÈgena 
yena dosena yena mohena vihesavÈ assa, arativÈ assa, paÔighavÈ assa. So 
rÈgo so doso so moho TathÈgahassa pahÊno ucchinnam|lo tÈlÈvatthukato 
anabhÈvaÑkato ÈyatiÑ anuppÈdadhammo, sace kho te JÊvaka idaÑ 
sandhÈya bhÈsitaÑ “anujÈnÈmi te etan”ti. Etadeva kho pana me bhante 
sandhÈya bhÈsitaÑ. 
 
 55. Yo kho JÊvaka TathÈgataÑ vÈ TathÈgatasÈvakaÑ vÈ uddissa pÈÓaÑ 
Èrabhati, so paÒcahi ÔhÈnehi bahuÑ apuÒÒaÑ pasavati. Yampi so gahapati 
evamÈha “gacchatha amukaÑ nÈma pÈÓaÑ ÈnethÈ”ti, iminÈ paÔhamena 
ÔhÈnena bahuÑ apuÒÒaÑ pasavati. Yampi so pÈÓo galappaveÔhakena1 
ÈnÊyamÈno dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti, iminÈ dutiyena ÔhÈnena 
bahuÑ apuÒÒaÑ pasavati. Yampi so evamÈha “gacchatha imaÑ pÈÓaÑ 
ÈrabhathÈ”ti, iminÈ tatiyena ÔhÈnena bahuÑ apuÒÒaÑ pasavati. Yampi so 
pÈÓo ÈrabhiyamÈno dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti, iminÈ catutthena 
ÔhÈnena bahuÑ apuÒÒaÑ pasavati. Yampi so TathÈgataÑ vÈ TathÈgata-
sÈvakaÑ vÈ akappiyena ÈsÈdeti, iminÈ paÒcamena ÔhÈnena bahuÑ apuÒÒaÑ 
pasavati. Yo kho JÊvaka TathÈgataÑ vÈ TathÈgatasÈvakaÑ vÈ uddissa 
pÈÓaÑ Èrabhati, so imehi paÒcahi ÔhÈnehi bahuÑ apuÒÒaÑ pasavatÊti.  

 EvaÑ vutte JÊvako KomÈrabhacco BhagavantaÑ etadavoca 
“acchariyaÑ bhante, abbhutaÑ bhante, kappiyaÑ vata bhante bhikkh| 
ÈhÈraÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Galappavedhakena (bah|su) 

 



 6. UpÈlisutta (56) 35 

ÈhÈrenti, anavajjaÑ vata bhante bhikkh| ÈhÈraÑ ÈhÈrenti, abhikkantaÑ 
bhante, abhikkantaÑ bhante -pa- upÈsakaÑ maÑ BhagavÈ dhÈretu, ajjatagge 
pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatan”ti. 
 

JÊvakasuttaÑ niÔÔhitaÑ paÒcamaÑ. 
_____ 

 
6. UpÈlisutta 

 56. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ NÈÄandÈyaÑ viharati 
PÈvÈrikambavane. Tena kho pana samayena NigaÓÔho NÈÔaputto1 
NÈÄandÈyaÑ paÔivasati mahatiyÈ NigaÓÔhaparisÈya saddhiÑ. Atha kho 
DÊghatapassÊ NigaÓÔho NÈÄandÈyaÑ piÓÉÈya caritvÈ pacchÈbhattaÑ 
piÓÉapÈtapaÔikkanto yena PÈvÈrikambavanaÑ yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ 
sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ ÔhitaÑ kho 
DÊghatapassiÑ NigaÓÔhaÑ BhagavÈ etadavoca “saÑvijjanti kho Tapassi2 
ÈsanÈni, sace Èka~khasi nisÊdÈ”ti. EvaÑ vutte DÊghatapassÊ NigaÓÔho 
aÒÒataraÑ nÊcaÑ ÈsanaÑ gahetvÈ ekamantaÑ nisÊdi. EkamantaÑ nisinnaÑ 
kho DÊghatapassiÑ NigaÓÔhaÑ BhagavÈ etadavoca “kati pana Tapassi 
NigaÓÔho NÈÔaputto kammÈni paÒÒapeti pÈpassa kammassa kiriyÈya pÈpassa 
kammassa pavattiyÈ”ti. Na kho Èvuso Gotama ÈciÓÓaÑ NigaÓÔhassa 
NÈÔaputtassa “kammaÑ kamman”ti paÒÒapetuÑ, “daÓÉaÑ daÓÉan”ti kho 
Èvuso Gotama ÈciÓÓaÑ NigaÓÔhassa NÈÔaputtassa paÒÒapetunti. Kati pana 
Tapassi NigaÓÔho NÈÔaputto daÓÉÈni paÒÒapeti pÈpassa kammassa kiriyÈya 
pÈpassa kammassa pavattiyÈti. TÊÓi kho Èvuso Gotama NigaÓÔho NÈÔaputto 
daÓÉÈni paÒÒapeti pÈpassa kammassa kiriyÈya pÈpassa kammassa 
pavattiyÈti. SeyyathidaÑ, kÈyadaÓÉaÑ vacÊdaÓÉaÑ manodaÓÉanti. KiÑ pana 
Tapassi aÒÒadeva kÈyadaÓÉaÑ aÒÒaÑ vacÊdaÓÉaÑ aÒÒaÑ manodaÓÉanti. 
AÒÒadeva Èvuso Gotama kÈyadaÓÉaÑ aÒÒaÑ vacÊdaÓÉaÑ aÒÒaÑ 
manodaÓÉanti. ImesaÑ pana Tapassi tiÓÓaÑ daÓÉÈnaÑ evaÑ 
paÔivibhattÈnaÑ evaÑ paÔivisiÔÔhÈnaÑ katamaÑ daÓÉaÑ NigaÓÔho NÈÔaputto 
mahÈsÈvajjataraÑ paÒÒapeti pÈpassa kammassa kiriyÈya pÈpassa kammassa 
______________________________________________________________ 
 1. NÈthaputto (SÊ), NÈtaputto (I) 2. DÊghatapassi (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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pavattiyÈ, yadi vÈ kÈyadaÓÉaÑ yadi vÈ vacÊdaÓÉaÑ yadi vÈ manodaÓÉanti. 
ImesaÑ kho Èvuso Gotama tiÓÓaÑ daÓÉÈnaÑ evaÑ paÔivibhattÈnaÑ evaÑ 
paÔivisiÔÔhÈnaÑ kÈyadaÓÉaÑ NigaÓÔho NÈÔaputto mahÈsÈvajjataraÑ 
paÒÒapeti pÈpassa kammassa kiriyÈya pÈpassa kammassa pavattiyÈ, no tathÈ 
vacÊdaÓÉaÑ no tathÈ manodaÓÉanti. “KÈyadaÓÉan”ti Tapassi vadesi? 
“KÈyadaÓÉan”ti Èvuso Gotama vadÈmi. “KÈyadaÓÉan”ti Tapassi vadesi? 
“KÈyadaÓÉan”ti Èvuso Gotama vadÈmi. “KÈyadaÓÉan”ti Tapassi vadesi? 
“KÈyadaÓÉan”ti Èvuso Gotama vadÈmÊti. Itiha BhagavÈ DÊghatapassiÑ 
NigaÓÔhaÑ imasmiÑ kathÈvatthusmiÑ yÈvatatiyakaÑ patiÔÔhÈpesi. 
 
 57. EvaÑ vutte DÊghatapassÊ NigaÓÔho BhagavantaÑ etadavoca “tvaÑ 
panÈvuso Gotama kati daÓÉÈni paÒÒapesi pÈpassa kammassa kiriyÈya 
pÈpassa kammassa pavattiyÈ”ti. Na kho Tapassi ÈciÓÓaÑ TathÈgatassa 
“daÓÉaÑ daÓÉan”ti paÒÒapetuÑ, “kammaÑ kamman”ti kho Tapassi 
ÈciÓÓaÑ TathÈgatassa paÒÒapetunti. TvaÑ panÈvuso Gotama kati kammÈni 
paÒÒapesi pÈpassa kammassa kiriyÈya pÈpassa kammassa pavattiyÈti. TÊÓi 
kho ahaÑ Tapassi kammÈni paÒÒapemi pÈpassa kammassa kiriyÈya pÈpassa 
kammassa pavattiyÈ, seyyathidaÑ, kÈyakammaÑ vacÊkammaÑ 
manokammanti. KiÑ panÈvuso Gotama aÒÒadeva kÈyakammaÑ aÒÒaÑ 
vacÊkammaÑ aÒÒaÑ manokammanti. AÒÒadeva Tapassi kÈyakammaÑ 
aÒÒaÑ vacÊkammaÑ aÒÒaÑ manokammanti. ImesaÑ panÈvuso Gotama 
tiÓÓaÑ kammÈnaÑ evaÑ paÔivibhattÈnaÑ evaÑ paÔivisiÔÔhÈnaÑ katamaÑ 
kammaÑ mahÈsÈvajjataraÑ paÒÒapesi pÈpassa kammassa kiriyÈya pÈpassa 
kammassa pavattiyÈ, yadi vÈ kÈyakammaÑ yadi vÈ vacÊkammaÑ yadi vÈ 
manokammanti. ImesaÑ kho ahaÑ Tapassi tiÓÓaÑ kammÈnaÑ evaÑ 
paÔivibhattÈnaÑ evaÑ paÔivisiÔÔhÈnaÑ manokammaÑ mahÈsÈvajjataraÑ 
paÒÒapemi pÈpassa kammassa kiriyÈya pÈpassa kammassa pavattiyÈ, no 
tathÈ kÈyakammaÑ, no tathÈ vacÊkammanti. “Manokamman”ti Èvuso 
Gotama vadesi? “Manokamman”ti Tapassi vadÈmi. “Manokamman”ti Èvuso 
Gotama vadesi? “Manokamman”ti Tapassi vadÈmi. “Manokamman”ti Èvuso 
Gotama vadesi? “Manokamman”ti Tapassi vadÈmÊti. Itiha DÊghatapassÊ 
NigaÓÔho BhagavantaÑ imasmiÑ kathÈvatthusmiÑ yÈvatatiyakaÑ 
patiÔÔhÈpetvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ yena NigaÓÔho NÈÔaputto tenupasa~kami.  
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 58. Tena kho pana samayena NigaÓÔho NÈÔaputto mahatiyÈ gihiparisÈya 
saddhiÑ nisinno hoti BÈlakiniyÈ parisÈya UpÈlipamukhÈya. AddasÈ kho 
NigaÓÔho NÈÔaputto DÊghatapassiÑ NigaÓÔhaÑ d|ratova ÈgacchantaÑ, 
disvÈna DÊghatapassiÑ NigaÓÔhaÑ etadavoca “handa kuto nu tvaÑ Tapassi 
Ègacchasi divÈ divassÈ”ti. Ito hi kho ahaÑ bhante ÈgacchÈmi samaÓassa 
Gotamassa santikÈti. Ahu pana te Tapassi samaÓena Gotamena saddhiÑ 
kocideva kathÈsallÈpoti. Ahu kho me bhante samaÓena Gotamena saddhiÑ 
kocideva kathÈsallÈpoti. YathÈ kathaÑ pana te Tapassi ahu samaÓena 
Gotamena saddhiÑ kocideva kathÈsallÈpoti. Atha kho DÊghatapassÊ 
NigaÓÔho yÈvatako ahosi BhagavatÈ saddhiÑ kathÈsallÈpo, taÑ sabbaÑ 
NigaÓÔhassa NÈÔaputtassa Èrocesi. EvaÑ vutte NigaÓÔho NÈÔaputto 
DÊghatapassiÑ NigaÓÔhaÑ etadavoca “sÈdhu sÈdhu Tapassi, yathÈ taÑ 
sutavatÈ sÈvakena sammadeva satthusÈsanaÑ ÈjÈnantena, evameva 
DÊghatapassinÈ NigaÓÔhena samaÓassa Gotamassa byÈkataÑ, kiÑ hi sobhati 
chavo manodaÓÉo imassa evaÑ oÄÈrikassa kÈyadaÓÉassa upanidhÈya, atha 
kho kÈyadaÓÉova mahÈsÈvajjataro pÈpassa kammassa kiriyÈya pÈpassa 
kammassa pavattiyÈ, no tathÈ vacÊdaÓÉo, no tathÈ manodaÓÉo”ti. 
 
 59. EvaÑ vutte UpÈli gahapati NigaÓÔhaÑ NÈÔaputtaÑ etadavoca 
“sÈdhu sÈdhu bhante DÊghatapassÊ1, yathÈ taÑ sutavatÈ sÈvakena 
sammadeva satthusÈsanaÑ ÈjÈnantena, evamevaÑ bhadantena TapassinÈ 
samaÓassa Gotamassa byÈkataÑ, kiÑ hi sobhati chavo manodaÓÉo imassa 
evaÑ oÄÈrikassa kÈyadaÓÉassa upanidhÈya, atha kho kÈyadaÓÉova 
mahÈsÈvajjataro pÈpassa kammassa kiriyÈya pÈpassa kammassa pavattiyÈ, 
no tathÈ vacÊdaÓÉo, no tathÈ manodaÓÉo. Handa cÈhaÑ bhante gacchÈmi 
samaÓassa Gotamassa imasmiÑ kathÈvatthusmiÑ vÈdaÑ ÈropessÈmi. Sace 
me samaÓo Gotamo tathÈ patiÔÔhahissati, yathÈ bhadantena TapassinÈ 
patiÔÔhÈpitaÑ. SeyyathÈpi nÈma balavÈ puriso dÊghalomikaÑ eÄakaÑ lomesu 
gahetvÈ ÈkaÉÉheyya parikaÉÉheyya samparikaÉÉheyya. EvamevÈhaÑ 
samaÓaÑ GotamaÑ vÈdena vÈdaÑ ÈkaÉÉhissÈmi parikaÉÉhissÈmi 
______________________________________________________________ 
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samparikaÉÉhissÈmi. SeyyathÈpi nÈma balavÈ soÓÉikÈkammakÈro mahantaÑ 
soÓÉikÈkilaÒjaÑ gambhÊre udakarahade pakkhipitvÈ kaÓÓe gahetvÈ 
ÈkaÉÉheyya parikaÉÉheyya samparikaÉÉheyya. EvamevÈhaÑ samaÓaÑ 
GotamaÑ vÈdena vÈdaÑ ÈkaÉÉhissÈmi parikaÉÉhissÈmi 
samparikaÉÉhissÈmi. SeyyathÈpi nÈma balavÈ soÓÉikÈdhutto vÈlaÑ1 kaÓÓe 
gahetvÈ odhuneyya niddhuneyya nipphoÔeyya2. EvamevÈhaÑ samaÓaÑ 
GotamaÑ vÈdena vÈdaÑ odhunissÈmi niddunissÈmi nipphoÔessÈmi. 
SeyyathÈpi nÈma kuÒjaro saÔÔhihÈyano gambhÊraÑ pokkharaÓiÑ ogÈhetvÈ 
sÈÓadhovikaÑ nÈma kÊÄitajÈtaÑ kÊÄati. EvamevÈhaÑ samaÓaÑ GotamaÑ 
sÈÓadhovikaÑ maÒÒe kÊÄitajÈtaÑ kÊÄissÈmi. Handa cÈhaÑ bhante gacchÈmi 
samaÓassa Gotamassa imasmiÑ kathÈvatthusmiÑ vÈdaÑ ÈropessÈmÊ”ti. 
Gaccha tvaÑ gahapati samaÓassa Gotamassa imasmiÑ kathÈvatthusmiÑ 
vÈdaÑ Èropehi, ahaÑ vÈ hi gahapati samaÓassa Gotamassa vÈdaÑ 
ÈropeyyaÑ, DÊghatapassÊ vÈ NigaÓÔho, tvaÑ vÈti. 
 
 60. EvaÑ vutte DÊghatapassÊ NigaÓÔho NigaÓÔhaÑ NÈÔaputtaÑ 
etadavoca “na kho metaÑ bhante ruccati, yaÑ UpÈli gahapati samaÓassa 
Gotamassa vÈdaÑ Èropeyya, samaÓo hi bhante Gotamo mÈyÈvÊ ÈvaÔÔaniÑ. 
MÈyaÑ jÈnÈti, yÈya aÒÒatitthiyÈnaÑ sÈvake ÈvaÔÔetÊ”ti. AÔÔhÈnaÑ kho etaÑ 
Tapassi anavakÈso, yaÑ UpÈli gahapati samaÓassa Gotamassa sÈvakattaÑ 
upagaccheyya. ®hÈnaÑ ca kho etaÑ vijjati, yaÑ samaÓo Gotamo UpÈlissa 
gahapatissa sÈvakattaÑ upagaccheyya. Gaccha tvaÑ gahapati samaÓassa 
Gotamassa imasmiÑ kathÈvatthusmiÑ vÈdaÑ Èropehi, ahaÑ vÈ hi gahapati 
samaÓassa Gotamassa vÈdaÑ ÈropeyyaÑ, DÊghatapassÊ vÈ NigaÓÔho, tvaÑ 
vÈti. Dutiyampi kho DÊghatapassÊ -pa-. Tatiyampi kho DÊghatapassÊ 
NigaÓÔho NigaÓÔhaÑ NÈÔaputtaÑ etadavoca “na kho metaÑ bhante ruccati, 
yaÑ UpÈli gahapati samaÓassa Gotamassa vÈdaÑ Èropeyya, samaÓo hi 
bhante Gotamo mÈyÈvÊ ÈvaÔÔaniÑ mÈyaÑ jÈnÈti, yÈya aÒÒatitthiyÈnaÑ 
sÈvake ÈvaÔÔetÊ”ti. AÔÔhÈnaÑ kho etaÑ Tapassi anavakÈso, yaÑ UpÈli 
gahapati samaÓassa Gotamassa 
______________________________________________________________ 
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sÈvakattaÑ upagaccheyya. ®hÈnaÑ ca kho etaÑ vijjati, yaÑ samaÓo 
Gotamo UpÈlissa gahapatissa sÈvakattaÑ upagaccheyya. Gaccha tvaÑ 
gahapati samaÓassa Gotamassa imasmiÑ kathÈvatthusmiÑ vÈdaÑ Èropehi, 
ahaÑ vÈ hi gahapati samaÓassa Gotamassa vÈdaÑ ÈropeyyaÑ, DÊghatapassÊ 
vÈ NigaÓÔho, tvaÑ vÈti. “EvaÑ bhante”ti kho UpÈli gahapati NigaÓÔhassa 
NÈÔaputtassa paÔissutvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ NigaÓÔhaÑ NÈÔaputtaÑ abhivÈdetvÈ 
padakkhiÓaÑ katvÈ yena PÈvÈrikambavanaÑ yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho UpÈli gahapati BhagavantaÑ etadavoca “ÈgamÈ nu khvidha 
bhante DÊghatapassÊ NigaÓÔho”ti. ŒgamÈ khvidha gahapati DÊghatapassÊ 
NigaÓÔhoti. Ahu kho pana te bhante DÊghatapassinÈ NigaÓÔhena saddhiÑ 
kocideva kathÈsallÈpoti. Ahu kho me gahapati DÊghatapassinÈ NigaÓÔhena 
saddhiÑ kocideva kathÈsallÈpoti. YathÈ kathaÑ pana te bhante ahu 
DÊghatapassinÈ NigaÓÔhena saddhiÑ kocideva kathÈsallÈpoti. Atha kho 
BhagavÈ yÈvatako ahosi DÊghatapassinÈ NigaÓÔhena saddhiÑ kathÈsallÈpo, 
taÑ sabbaÑ UpÈlissa gahapatissa Èrocesi. 
 
 61. EvaÑ vutte UpÈli gahapati BhagavantaÑ etadavoca “sÈdhu sÈdhu 
bhante TapassÊ, yathÈ taÑ sutavatÈ sÈvakena sammadeva satthusÈsanaÑ 
ÈjÈnantena, evamevaÑ DÊghatapassinÈ NigaÓÔhena Bhagavato byÈkataÑ, 
kiÑ hi sobhati chavo manodaÓÉo imassa evaÑ oÄÈrikassa kÈyadaÓÉassa 
upanidhÈya, atha kho kÈyadaÓÉova mahÈsÈvajjataro pÈpassa kammassa 
kiriyÈya pÈpassa kammassa pavattiyÈ, no tathÈ vacÊdaÓÉo, no tathÈ 
manodaÓÉoti. Sace kho tvaÑ gahapati sacce patiÔÔhÈya manteyyÈsi, siyÈ no 
ettha kathÈsallÈpoti. Sacce ahaÑ bhante patiÔÔhÈya mantessÈmi, hotu no 
ettha kathÈsallÈpoti. 
 
 62. TaÑ kiÑ maÒÒasi gahapati, idhassa NigaÓÔho ÈbÈdhiko dukkhito 
bÈÄhagilÈno sÊtodakapaÔikkhitto uÓhodakapaÔisevÊ, so sÊtodakaÑ alabhamÈno 
kÈla~kareyya, imassa pana gahapati NigaÓÔho NÈÔaputto katth|papattiÑ 
paÒÒapetÊti. Atthi bhante manosattÈ nÈma devÈ, tattha so upapajjati. TaÑ 
kissa hetu. Asu hi 
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bhante manopaÔibaddho kÈla~karotÊti. Manasi karohi gahapati1, manasi 
karitvÈ kho gahapati byÈkarohi, na kho te sandhiyati purimena vÈ 
pacchimaÑ, pacchimena vÈ purimaÑ, bhÈsitÈ kho pana te gahapati esÈ vÈcÈ 
“sacce ahaÑ bhante patiÔÔhÈya mantessÈmi, hotu no ettha kathÈsallÈpo”ti. 
KiÒcÈpi bhante BhagavÈ evamÈha, atha kho kÈyadaÓÉova mahÈsÈvajjataro 
pÈpassa kammassa kiriyÈya pÈpassa kammassa pavattiyÈ, no tathÈ 
vacÊdaÓÉo, no tathÈ manodaÓÉoti. 
 
 63. TaÑ kiÑ maÒÒasi gahapati, idhassa NigaÓÔho NÈÔaputto 
cÈtuyÈmasaÑvarasaÑvuto sabbavÈrivÈrito sabbavÈriyutto sabbavÈridhuto 
sabbavÈriphuÔo, so abhikkamanto paÔikkamanto bah| khuddake pÈÓe 
saÑghÈtaÑ ÈpÈdeti, imassa pana gahapati NigaÓÔho NÈÔaputto kaÑ vipÈkaÑ 
paÒÒapetÊti. AsaÒcetanikaÑ bhante NigaÓÔho NÈÔaputto no mahÈsÈvajjaÑ 
paÒÒapetÊti. Sace pana gahapati cetetÊti. MahÈsÈvajjaÑ bhante hotÊti. 
CetanaÑ pana gahapati NigaÓÔho NÈÔaputto kismiÑ paÒÒapetÊti. 
ManodaÓÉasmiÑ bhanteti. Manasi karohi gahapati, manasi karitvÈ kho 
gahapati byÈkarohi, na kho te sandhiyati purimena vÈ pacchimaÑ, 
pacchimena vÈ purimaÑ, bhÈsitÈ kho pana te gahapati esÈ vÈcÈ “sacce ahaÑ 
bhante patiÔÔhÈya mantessÈmi, hotu no ettha kathÈsallÈpo”ti. KiÒcÈpi bhante 
BhagavÈ evamÈha, atha kho kÈyadaÓÉova mahÈsÈvajjataro pÈpassa 
kammassa kiriyÈya pÈpassa kammassa pavattiyÈ, no tathÈ vacÊdaÓÉo, no 
tathÈ manodaÓÉoti. 
 
 64. TaÑ kiÑ maÒÒasi gahapati, ayaÑ NÈÄandÈ iddhÈ ceva phÊtÈ ca 
bahujanÈ ÈkiÓÓamanussÈti. EvaÑ bhante ayaÑ NÈÄandÈ iddhÈ ceva phÊtÈ ca 
bahujanÈ ÈkiÓÓamanussÈti. TaÑ kiÑ maÒÒasi gahapati, idha puriso 
Ègaccheyya ukkhittÈsiko, so evaÑ vadeyya “ahaÑ yÈvatikÈ imissÈ 
NÈÄandÈya pÈÓÈ, te ekena khaÓena ekena muhuttena ekaÑ maÑsakhalaÑ 
ekaÑ maÑsapuÒjaÑ karissÈmÊ”ti, taÑ kiÑ maÒÒasi gahapati, pahoti nu kho 
so puriso yÈvatikÈ imissÈ NÈÄandÈya pÈÓÈ, te ekena khaÓena ekena 
______________________________________________________________ 
 1. Gahapati gahapati manasi karohi (SÊ, SyÈ, KaÑ), gahapati manasi karohi (Ka),  
 gahapati gahapati (I) 
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muhuttena ekaÑ maÑsakhalaÑ ekaÑ maÑsapuÒjaÑ kÈtunti. Dasapi bhante 
purisÈ vÊsaÑpi bhante purisÈ tiÑsaÑpi bhante purisÈ cattÈrÊsaÑpi bhante 
purisÈ paÒÒÈsaÑpi bhante purisÈ nappahonti yÈvatikÈ imissÈ NÈÄandÈya 
pÈÓÈ, te ekena khaÓena ekena muhuttena ekaÑ maÑsakhalaÑ ekaÑ 
maÑsapuÒjaÑ kÈtuÑ, kiÑ hi sobhati eko chavo purisoti. TaÑ kiÑ maÒÒasi 
gahapati, idha Ègaccheyya samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ iddhimÈ cetovasippatto, 
so evaÑ vadeyya “ahaÑ imaÑ NÈÄandaÑ ekena manopadosena bhasmaÑ 
karissÈmÊ”ti, taÑ kiÑ maÒÒasi gahapati, pahoti nu kho so samaÓo 
vÈbrÈhmaÓo vÈ iddhimÈ cetovasippatto imaÑ NÈÄandaÑ ekena 
manopadosena bhasmaÑ kÈtunti. Dasapi bhante NÈÄandÈ vÊsaÑpi NÈÄandÈ 
tiÑsaÑpi nÈÄÈndÈ cattÈrÊsaÑpi NÈÄandÈ paÒÒÈsaÑpi NÈÄandÈ pahoti so 
samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ iddhimÈ cetovasippatto ekena manopadosena 
bhasmaÑ kÈtuÑ, kiÑ hi sobhati ekÈ chavÈ NÈÄandÈti. Manasi karohi 
gahapati, manasi karitvÈ kho gahapati byÈkarohi, na kho te sandhiyati 
purimena vÈ pacchimaÑ, pacchimena vÈ purimaÑ, bhÈsitÈ kho pana te 
gahapati esÈ vÈcÈ “sacce ahaÑ bhante patiÔÔhÈya mantessÈmi, hotu no ettha 
kathÈsallÈpo”ti. KiÒcÈpi bhante BhagavÈ evamÈha, atha kho kÈyadaÓÉova 
mahÈsÈvajjataro pÈpassa kammassa kiriyÈya pÈpassa kammassa pavattiyÈ, 
no tathÈ vacÊdaÓÉo, no tathÈ manodaÓÉoti. 
 
 65. TaÑ kiÑ maÒÒasi gahapati, sutaÑ te DaÓÉakÊraÒÒaÑ1 
KÈli~gÈraÒÒaÑ MajjhÈraÒÒaÑ2 MÈta~gÈraÒÒaÑ araÒÒaÑ araÒÒabh|tanti. 
EvaÑ bhante, sutaÑ me DaÓÉakÊraÒÒaÑ KÈli~gÈraÒÒaÑ MajjhÈraÒÒaÑ 
MÈta~gÈraÒÒaÑ araÒÒaÑ araÒÒabh|tanti. TaÑ kiÑ maÒÒasi gahapati, kinti 
te sutaÑ, kena taÑ DaÓÉakÊraÒÒaÑ KÈli~gÈraÒÒaÑ MajjhÈraÒÒaÑ 
MÈta~gÈraÒÒaÑ araÒÒaÑ araÒÒabh|tanti. SutaÑ metaÑ bhante isÊnaÑ 
manopadosena taÑ DaÓÉakÊraÒÒaÑ KÈli~gÈraÒÒaÑ MajjhÈraÒÒaÑ 
MÈta~gÈraÒÒaÑ araÒÒaÑ araÒÒabh|tanti. Manasi karohi gahapati, manasi 
karitvÈ kho gahapati byÈkarohi, na kho te sandhiyati purimena vÈ 
pacchimaÑ, pacchimena vÈ purimaÑ, bhÈsitÈ kho pana te gahapati esÈ vÈcÈ 
“sacce ahaÑ bhante patiÔÔhÈya mantessÈmi, hotu no ettha kathÈsallÈpo”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. DaÓÉakÈraÒÒaÑ (SÊ, I) 2. MejjhÈraÒÒaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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 66. PurimenevÈhaÑ bhante opammena Bhagavato attamano abhiraddho, 
api cÈhaÑ imÈni Bhagavato vicitrÈni paÒhapaÔibhÈnÈni sotukÈmo evÈhaÑ 
BhagavantaÑ paccanÊkaÑ kÈtabbaÑ amaÒÒissaÑ. 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 gatanti. 
 
 67. AnuviccakÈraÑ kho gahapati karohi, anuviccakÈro tumhÈdisÈnaÑ 
ÒÈtamanussÈnaÑ sÈdhu hotÊti. IminÈpÈhaÑ bhante Bhagavato bhiyyoso 
mattÈya attamano abhiraddho, yaÑ maÑ BhagavÈ evamÈha “anuviccakÈraÑ 
kho gahapati karohi, anuviccakÈro tumhÈdisÈnaÑ ÒÈtamanussÈnaÑ sÈdhu 
hotÊ”ti, maÑ hi bhante aÒÒatitthiyÈ sÈvakaÑ labhitvÈ kevalakappaÑ 
NÈÄandaÑ paÔÈkaÑ parihareyyuÑ “UpÈli amhÈkaÑ gahapati sÈvakattaÑ 
upagato”ti. Atha ca pana maÑ BhagavÈ evamÈha “anuviccakÈraÑ kho 
gahapati karohi, anuviccakÈro tumhÈdisÈnaÑ ÒÈtamanussÈnaÑ sÈdhu 
hotÊ”ti. EsÈhaÑ bhante dutiyampi BhagavantaÑ saraÓaÑ gacchÈmi 
dhammaÒca bhikkhusaÑghaÒca, upÈsakaÑ maÑ BhagavÈ dhÈretu ajjatagge 
pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatanti. 
 
 68. DÊgharattaÑ kho te gahapati NigaÓÔhÈnaÑ opÈnabh|taÑ kulaÑ, 
yena nesaÑ upagatÈnaÑ piÓÉakaÑ dÈtabbaÑ maÒÒeyyÈsÊti. IminÈpÈhaÑ 
bhante Bhagavato bhiyyoso mattÈya attamano abhiraddho, yaÑ maÑ 
BhagavÈ evamÈha “dÊgharattaÑ kho te gahapati NigaÓÔhÈnaÑ opÈnabh|taÑ 
kulaÑ, yena nesaÑ upagatÈnaÑ piÓÉakaÑ dÈtabbaÑ maÒÒeyyÈsÊ”ti. SutaÑ 
metaÑ bhante samaÓo Gotamo evamÈha “mayhameva dÈnaÑ dÈtabbaÑ, 
nÈÒÒesaÑ dÈnaÑ dÈtabbaÑ, mayhameva sÈvakÈnaÑ dÈnaÑ dÈtabbaÑ, 
nÈÒÒesaÑ sÈvakÈnaÑ dÈnaÑ dÈtabbaÑ, mayhameva dinnaÑ mahapphalaÑ, 
nÈÒÒesaÑ dinnaÑ mahapphalaÑ, mayhameva sÈvakÈnaÑ dinnaÑ 
mahapphalaÑ, nÈÒÒesaÑ sÈvakÈnaÑ dinnaÑ mahapphalan”ti, atha ca pana 
maÑ BhagavÈ NigaÓÔhesupi dÈne samÈdapeti, api ca bhante mayamettha 
kÈlaÑ jÈnissÈma, esÈhaÑ bhante tatiyampi BhagavantaÑ saraÓaÑ gacchÈmi 
dhammaÒca bhikkhusaÑghaÒca, upÈsakaÑ maÑ BhagavÈ dhÈretu ajjatagge 
pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatanti. 
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 69. Atha kho BhagavÈ UpÈlissa gahapatissa anupubbiÑ kathaÑ1 
kathesi, seyyathidaÑ, dÈnakathaÑ, sÊlakathaÑ saggakathaÑ kÈmÈnaÑ 
ÈdÊnavaÑ okÈraÑ saÑkilesaÑ nekkhamme ÈnisaÑsaÑ pakÈsesi. YadÈ 
BhagavÈ aÒÒÈsi UpÈliÑ gahapatiÑ kallacittaÑ muducittaÑ vinÊvaraÓacittaÑ 
udaggacittaÑ pasannacittaÑ, atha yÈ BuddhÈnaÑ sÈmukkaÑsikÈ 
dhammadesanÈ, taÑ pakÈsesi dukkhaÑ samudayaÑ nirodhaÑ maggaÑ, 
seyyathÈpi nÈma suddhaÑ vatthaÑ apagatakÈÄakaÑ sammadeva rajanaÑ 
paÔiggaÓheyya, evameva UpÈlissa gahapatissa tasmiÑ yeva Èsane virajaÑ 
vÊtamalaÑ dhammacakkhuÑ udapÈdi “yaÑ kiÒci samudayadhammaÑ, 
sabbaÑ taÑ nirodhadhamman”ti. Atha kho UpÈli gahapati diÔÔhadhammo 
pattadhammo viditadhammo pariyogÈÄhadhammo tiÓÓavicikiccho 
vigatakathaÑkatho vesÈrajjappatto aparappaccayo SatthusÈsane 
BhagavantaÑ etadavoca “handa ca dÈni mayaÑ bhante gacchÈma bahukiccÈ 
mayaÑ bahukaraÓÊyÈ”ti. YassadÈni tvaÑ gahapati kÈlaÑ maÒÒasÊti. 
 
 70. Atha kho UpÈli gahapati Bhagavato bhÈsitaÑ abhinanditvÈ 
anumoditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ yena 
sakaÑ nivesanaÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ dovÈrikaÑ Èmantesi 
“ajjatagge samma dovÈrika ÈvarÈmi dvÈraÑ NigaÓÔhÈnaÑ NigaÓÔhÊnaÑ, 
anÈvaÔaÑ dvÈraÑ Bhagavato bhikkh|naÑ bhikkhunÊnaÑ upÈsakÈnaÑ 
upÈsikÈnaÑ. Sace koci NigaÓÔho Ègacchati, tamenaÑ tvaÑ evaÑ vadeyyÈsi 
‘tiÔÔha bhante mÈ pÈvisi, ajjatagge UpÈli gahapati samaÓassa Gotamassa 
sÈvakattaÑ upagato, ÈvaÔaÑ dvÈraÑ NigaÓÔhÈnaÑ NigaÓÔhÊnaÑ, anÈvaÔaÑ 
dvÈraÑ Bhagavato bhikkh|naÑ bhikkhunÊnaÑ upÈsakÈnaÑ upÈsikÈnaÑ, 
sace te bhante piÓÉakena attho, ettheva tiÔÔha, ettheva te ÈharissantÊ’ti”. 
“EvaÑ bhante”ti kho dovÈriko UpÈlissa gahapatissa paccassosi. 
 
 71. Assosi kho DÊghatapassÊ NigaÓÔho “UpÈli kira gahapati samaÓassa 
Gotamassa sÈvakattaÑ upagato”ti. Atha kho DÊghatapassÊ NigaÓÔho yena 
NigaÓÔho NÈÔaputto tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ NigaÓÔhaÑ NÈÔaputtaÑ 
etadavoca “sutaÑ metaÑ bhante UpÈli kira gahapati samaÓassa Gotamassa 
sÈvakattaÑ upagato”ti. AÔÔhÈnaÑ kho etaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. ŒnupubbÊkathaÑ (SÊ), ÈnupubbikathaÑ (I), anupubbikathaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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Tapassi anavakÈso, yaÑ UpÈli gahapati samaÓassa Gotamassa sÈvakattaÑ 
upagaccheyya. ®hÈnaÑ ca kho etaÑ vijjati, yaÑ samaÓo Gotamo UpÈlissa 
gahapatissa sÈvakattaÑ upagaccheyyÈti. Dutiyampi kho DÊghatapassÊ 
NigaÓÔho -pa-. Tatiyampi kho DÊghatapassÊ NigaÓÔho NigaÓÔhaÑ 
NÈÔaputtaÑ etadavoca, sutaÑ metaÑ bhante -pa- UpÈlissa gahapatissa 
sÈvakattaÑ upagaccheyyÈti. HandÈhaÑ bhante gacchÈmi, yÈva jÈnÈmi yadi 
vÈ UpÈli gahapati samaÓassa Gotamassa sÈvakattaÑ upagato yadi vÈ noti. 
Gaccha tvaÑ Tapassi jÈnÈhi yadi vÈ UpÈli gahapati samaÓassa Gotamassa 
sÈvakattaÑ upagato yadi vÈ noti. 
 
 72. Atha kho DÊghatapassÊ NigaÓÔho yena UpÈlissa gahapatissa 
nivesanaÑ tenupasa~kami. AddasÈ kho dovÈriko DÊghatapassiÑ NigaÓÔhaÑ 
d|ratova ÈgacchantaÑ, disvÈna DÊghatapassiÑ NigaÓÔhaÑ etadavoca “tiÔÔha 
bhante mÈ pÈvisi, ajjatagge UpÈli gahapati samaÓassa Gotamassa 
sÈvakattaÑ upagato, ÈvaÔaÑ dvÈraÑ NigaÓÔhÈnaÑ NigaÓÔhÊnaÑ, anÈvaÔaÑ 
dvÈraÑ Bhagavato bhikkh|naÑ bhikkhunÊnaÑ upÈsakÈnaÑ upÈsikÈnaÑ, 
sace te bhante piÓÉakena attho, ettheva tiÔÔha, ettheva te ÈharissantÊ”ti. “Na 
me Èvuso piÓÉakena attho”ti vatvÈ tato paÔinivattitvÈ yena NigaÓÔho 
NÈÔaputto tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ NigaÓÔhaÑ NÈÔaputtaÑ etadavoca 
“saccaÑyeva kho bhante yaÑ UpÈli gahapati samaÓassa Gotamassa 
sÈvakattaÑ upagato, etaÑ kho te ahaÑ bhante nÈlatthaÑ, ‘na kho me bhante 
ruccati, yaÑ UpÈli gahapati samaÓassa Gotamassa vÈdaÑ Èropeyya. SamaÓo 
hi bhante Gotamo mÈyÈvÊ ÈvaÔÔaniÑ mÈyaÑ jÈnÈti, yÈya aÒÒatitthiyÈnaÑ 
sÈvake ÈvaÔÔetÊ’ti. ŒvaÔÔo kho te bhante UpÈli gahapati samaÓena Gotamena 
ÈvaÔÔaniyÈ mÈyÈyÈ”ti. AÔÔhÈnaÑ kho etaÑ tapassi anavakÈso, yaÑ UpÈli 
gahapati samaÓassa Gotamassa sÈvakattaÑ upagaccheyya. ®hÈnaÑ ca kho 
etaÑ vijjati, yaÑ samaÓo Gotamo UpÈlissa gahapatissa sÈvakattaÑ 
upagaccheyyÈti. Dutiyampi kho DÊghatapassÊ NigaÓÔho NigaÓÔhaÑ 
NÈÔaputtaÑ etadavoca “saccaÑyeva bhante -pa- UpÈlissa gahapatissa 
sÈvakattaÑ upagaccheyyÈti. Tatiyampi kho DÊghatapassÊ NigaÓÔho 
NigaÓÔhaÑ NÈÔaputtaÑ etadavoca “saccaÑyeva kho bhante -pa- UpÈlissa 
gahapatissa sÈvakattaÑ upagaccheyyÈti. Handa 
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cÈhaÑ Tapassi gacchÈmi, yÈva cÈhaÑ sÈmaÑyeva jÈnÈmi yadi vÈ UpÈli 
gahapati samaÓassa Gotamassa sÈvakattaÑ upagato yadi vÈ noti.  

 Atha kho NigaÓÔho NÈÔaputto mahatiyÈ NigaÓÔhaparisÈya saddhiÑ yena 
UpÈlissa gahapatissa nivesanaÑ tenupasa~kami. AddasÈ kho dovÈriko 
NigaÓÔhaÑ NÈÔaputtaÑ d|ratova ÈgacchantaÑ, disvÈna NigaÓÔhaÑ 
NÈÔaputtaÑ etadavoca “tiÔÔha bhante mÈ pÈvisi, ajjatagge UpÈli gahapati 
samaÓassa Gotamassa sÈvakattaÑ upagato, ÈvaÔaÑ dvÈraÑ NigaÓÔhÈnaÑ 
NigaÓÔhÊnaÑ, anÈvaÔaÑ dvÈraÑ Bhagavato bhikkh|naÑ bhikkhunÊnaÑ 
upÈsakÈnaÑ upÈsikÈnaÑ, sace te bhante piÓÉakena attho, ettheva tiÔÔha, 
ettheva te ÈharissantÊ”ti. Tena hi samma dovÈrika yena UpÈli gahapati 
tenupasa~kama, upasa~kamitvÈ UpÈliÑ gahapatiÑ evaÑ vadehi “NigaÓÔho 
bhante NÈÔaputto mahatiyÈ NigaÓÔhaparisÈya saddhiÑ bahidvÈrakoÔÔhake 
Ôhito, so te dassanakÈmo”ti. “EvaÑ bhante”ti kho dovÈriko NigaÓÔhassa 
NÈÔaputtassa paÔissutvÈ yena UpÈli gahapati tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
UpÈliÑ gahapatiÑ etadavoca “NigaÓÔho bhante NÈÔaputto mahatiyÈ 
NigaÓÔhaparisÈya saddhiÑ bahidvÈrakoÔÔhake Ôhito, so te dassanakÈmo”ti. 
Tena hi samma dovÈrika majjhimÈya dvÈrasÈlÈya ÈsanÈni paÒÒapehÊti. 
“EvaÑ bhante”ti kho dovÈriko UpÈlissa gahapatissa paÔissutvÈ majjhimÈya 
dvÈrasÈlÈya ÈsanÈni paÒÒapetvÈ yena UpÈli gahapati tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ UpÈliÑ gahapatiÑ etadavoca “paÒÒattÈni kho bhante 
majjhimÈya dvÈrasÈlÈya ÈsanÈni, yassadÈni kÈlaÑ maÒÒasÊ”ti. 
 
 73. Atha kho UpÈli gahapati yena majjhimÈ dvÈrasÈlÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ yaÑ tattha ÈsanaÑ aggaÒca seÔÔhaÒca uttamaÒca paÓÊtaÒca, 
tattha sÈmaÑ nisÊditvÈ dovÈrikaÑ Èmantesi–tena hi samma dovÈrika yena 
NigaÓÔho NÈÔaputto tenupasa~kama, upasa~kamitvÈ NigaÓÔhaÑ NÈÔaputtaÑ 
evaÑ vadehi “UpÈli bhante gahapati evamÈha ‘pavisa kira bhante sace 
Èka~khasÊ’ti”. “EvaÑ bhante”ti kho dovÈriko UpÈlissa gahapatissa 
paÔissutvÈ yena NigaÓÔho NÈÔaputto tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
NigaÓÔhaÑ NÈÔaputtaÑ etadavoca “UpÈli bhante gahapati evamÈha ‘pavisa 
kira bhante sace Èka~khasÊ’ti”.  
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Atha kho NigaÓÔho NÈÔaputto mahatiyÈ NigaÓÔhaparisÈya saddhiÑ yena 
majjhimÈ dvÈrasÈlÈ tenupasa~kami. Atha kho UpÈli gahapati yaÑ sudaÑ 
pubbe yato passati NigaÓÔhaÑ NÈÔaputtaÑ d|ratova ÈgacchantaÑ, disvÈna 
tato paccuggantvÈ yaÑ tattha ÈsanaÑ aggaÒca seÔÔhaÒca uttamaÒca 
paÓÊtaÒca, taÑ uttarÈsa~gena sammajjitvÈ1 pariggahetvÈ nisÊdÈpeti. So dÈni 
yaÑ tattha ÈsanaÑ aggaÒca seÔÔhaÒca uttamaÒca paÓÊtaÒca, tattha sÈmaÑ 
nisÊditvÈ NigaÓÔhaÑ NÈÔaputtaÑ etadavoca “saÑvijjanti kho bhante ÈsanÈni, 
sace Èka~khasi nisÊdÈ”ti. EvaÑ vutte NigaÓÔho NÈÔaputto UpÈliÑ gahapatiÑ 
etadavoca “ummattosi tvaÑ gahapati, dattosi tvaÑ gahapati ‘gacchÈmahaÑ 
bhante samaÓassa Gotamassa vÈdaÑ ÈropessÈmÊ’ti gantvÈ mahatÈsi 
vÈdasa~ghÈÔena paÔimukko Ègato. SeyyathÈpi gahapati puriso aÓÉahÈrako 
gantvÈ ubbhatehi aÓÉehi Ègaccheyya, seyyathÈ vÈ, pana gahapati puriso 
akkhikahÈrako gantvÈ ubbhatehi akkhÊhi Ègaccheyya, evameva kho tvaÑ 
gahapati ‘gacchÈmahaÑ bhante samaÓassa Gotamassa vÈdaÑ ÈropessÈmÊ’ti 
gantvÈ mahatÈsi vÈdasa~ghÈÔena paÔimukko Ègato, ÈvaÔÔosi kho tvaÑ 
gahapati samaÓena Gotamena ÈvaÔÔaniyÈ mÈyÈyÈ”ti. 
 
 74. BhaddikÈ bhante ÈvaÔÔanÊ mÈyÈ, kalyÈÓÊ bhante ÈvaÔÔanÊ mÈyÈ, piyÈ 
me bhante ÒÈtisÈlohitÈ imÈya ÈvaÔÔaniyÈ ÈvaÔÔeyyuÑ, piyÈnaÑpi me assa 
ÒÈtisÈlohitÈnaÑ dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya. Sabbe cepi bhante khattiyÈ 
imÈya ÈvaÔÔaniyÈ ÈvaÔÔeyyuÑ, sabbesÈnaÑpissa khattiyÈnaÑ dÊgharattaÑ 
hitÈya sukhÈya. Sabbe cepi bhante brÈhmaÓÈ -pa- vessÈ -pa- suddÈ imÈya 
ÈvaÔÔaniyÈ ÈvaÔÔeyyuÑ, sabbesÈnaÑpissa suddÈnaÑ dÊgharattaÑ hitÈya 
sukhÈya. Sadevako cepi bhante loko samÈrako sabrahmako 
sassamaÓabrÈhmaÓÊ pajÈ sadevamanussÈ imÈya ÈvaÔÔaniyÈ ÈvaÔÔeyyuÑ, 
sadevakassapissa lokassa samÈrakassa sabrahmakassa sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ 
pajÈya sadevamanussÈya dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈti. Tena hi bhante 
upamaÑ te karissÈmi, upamÈyapidhekacce viÒÒ| purisÈ bhÈsitassa atthaÑ 
ÈjÈnanti. 
______________________________________________________________ 
 1. PamajjitvÈ (SÊ, I) 
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 75. Bh|tapubbaÑ bhante aÒÒatarassa brÈhmaÓassa jiÓÓassa vuÉÉhassa 
mahallakassa daharÈ mÈÓavikÈ pajÈpatÊ ahosi gabbhinÊ upavijaÒÒÈ, atha kho 
bhante sÈ mÈÓavikÈ taÑ brÈhmaÓaÑ etadavoca “gaccha tvaÑ brÈhmaÓa, 
ŒpaÓÈ makkaÔacchÈpakaÑ kiÓitvÈ Ènehi, yo me kumÈrakassa kÊÄÈpanako 
bhavissatÊ”ti. EvaÑ vutte so brÈhmaÓo taÑ mÈÓavikaÑ etadavoca “Ègamehi 
tÈva bhoti, yÈva vijÈyati, sace tvaÑ bhoti kumÈrakaÑ vijÈyissasi, tassÈ te 
ahaÑ ŒpaÓÈ makkaÔacchÈpakaÑ kiÓitvÈ ÈnessÈmi, yo te kumÈrakassa 
kÊÄÈpanako bhavissati. Sace pana tvaÑ bhoti kumÈrikaÑ vijÈyissasi, tassÈ te 
ahaÑ ŒpaÓÈ makkaÔacchÈpikaÑ kiÓitvÈ ÈnessÈmi, yÈ te kumÈrikÈya 
kÊÄÈpanikÈ bhavissatÊ”ti. Dutiyampi kho bhante sÈ mÈÓavikÈ -pa-. Tatiyampi 
kho bhante sÈ mÈÓavikÈ taÑ brÈhmaÓaÑ etadavoca “gaccha tvaÑ 
brÈhmaÓa, ŒpaÓÈ makkaÔacchÈpakaÑ kiÓitvÈ Ènehi, yo me kumÈrakassa 
kÊÄÈpanako bhavissatÊ”ti. Atha kho bhante so brÈhmaÓo tassÈ mÈÓavikÈya 
sÈratto paÔibaddhacitto ŒpaÓÈ makkaÔacchÈpakaÑ kiÓitvÈ ÈnetvÈ taÑ 
mÈÓavikaÑ etadavoca “ayaÑ te bhoti ŒpaÓÈ makkaÔacchÈpako kiÓitvÈ 
ÈnÊto, yo te kumÈrakassa kÊÄÈpanako bhavissatÊ”ti. EvaÑ vutte bhante sÈ 
mÈÓavikÈ taÑ brÈhmaÓaÑ etadavoca “gaccha tvaÑ brÈhmaÓa imaÑ 
makkaÔacchÈpakaÑ ÈdÈya yena RattapÈÓi rajakaputto tenupasa~kama, 
upasa~kamitvÈ RattapÈÓiÑ rajakaputtaÑ evaÑ vadehi, icchÈmahaÑ samma 
RattapÈÓi imaÑ makkaÔacchÈpakaÑ pÊtÈvalepanaÑ nÈma ra~gajÈtaÑ rajitaÑ 
ÈkoÔitapaccÈkoÔitaÑ ubhatobhÈgavimaÔÔhan”ti. 

 Atha kho bhante so brÈhmaÓo tassÈ mÈÓavikÈya sÈratto paÔibaddhacitto 
taÑ makkaÔacchÈpakaÑ ÈdÈya yena RattapÈÓi rajakaputto tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ RattapÈÓiÑ rajakaputtaÑ etadavoca “icchÈmahaÑ samma 
RattapÈÓi imaÑ makkaÔacchÈpakaÑ pÊtÈvalepanaÑ nÈma ra~gajÈtaÑ rajitaÑ 
ÈkoÔitapaccÈkoÔitaÑ ubhatobhÈgavimaÔÔhan”ti. EvaÑ vutte bhante RattapÈÓi 
rajakaputto taÑ brÈhmaÓaÑ etadavoca “ayaÑ kho te bhante 
makkaÔacchÈpako ra~gakkhamo hi kho, no ÈkoÔanakkhamo, no 
vimajjanakkhamo”ti. Evameva kho bhante bÈlÈnaÑ NigaÓÔhÈnaÑ vÈdo, 
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ra~gakkhamo hi kho bÈlÈnaÑ no paÓÉitÈnaÑ, no anuyogakkhamo, no 
vimajjanakkhamo. Atha kho bhante so brÈhmaÓo aparena samayena navaÑ 
dussayugaÑ ÈdÈya yena RattapÈÓi rajakaputto tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ RattapÈÓiÑ rajakaputtaÑ etadavoca “icchÈmahaÑ samma 
RattapÈÓi imaÑ navaÑ dussayugaÑ pÊtÈvalepanaÑ nÈma ra~gajÈtaÑ rajitaÑ 
ÈkoÔitapaccÈkoÔitaÑ ubhatobhÈgavimaÔÔhan”ti. EvaÑ vutte bhante RattapÈÓi 
rajakaputto taÑ brÈhmaÓaÑ etadavoca “idaÑ kho te bhante navaÑ 
dussayugaÑ ra~gakkhamaÑ ceva ÈkoÔanakkhamaÑ ca vimajjanakkhamaÑ 
cÈ”ti. Evameva kho bhante tassa Bhagavato vÈdo Arahato 
SammÈsambuddhassa ra~gakkhamo ceva paÓÉitÈnaÑ no bÈlÈnaÑ, 
anuyogakkhamo ca vimajjanakkhamo cÈti. 

 SarÈjikÈ kho gahapati parisÈ evaÑ jÈnÈti “UpÈli gahapati NigaÓÔhassa 
NÈÔaputtassa sÈvako”ti, kassa taÑ gahapati sÈvakaÑ dhÈremÈti. EvaÑ vutte 
UpÈli gahapati uÔÔhÈyÈsanÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ yena BhagavÈ 
tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ NigaÓÔhaÑ NÈÔaputtaÑ etadavoca “tena hi bhante 
suÓohi yassÈhaÑ sÈvako”ti– 
 
 76. DhÊrassa vigatamohassa, pabhinnakhÊlassa vijitavijayassa.  
 AnÊghassa susamacittassa, vuddhasÊlassa sÈdhupaÒÒassa. 
 Vesamantarassa1 vimalassa, Bhagavato tassa sÈvakohamasmi. 

 AkathaÑkathissa tusitassa, vantalokÈmisassa muditassa. 
 KatasamaÓassa manujassa, antimasÈrÊrassa narassa. 
 Anopamassa virajassa, Bhagavato tassa sÈvakohamasmi. 

 AsaÑsayassa kusalassa, venayikassa sÈrathivarassa. 
 Anuttarassa ruciradhammassa, nikka~khassa pabhÈsakassa2. 
 MÈnacchidassa vÊrassa, Bhagavato tassa sÈvakohamasmi. 

 Nisabhassa appameyyassa, gambhÊrassa monapattassa. 
 Khema~karassa vedassa, dhammaÔÔhassa saÑvutattassa.  
 Sa~gÈtigassa muttassa, Bhagavato tassa sÈvakohamasmi. 
______________________________________________________________ 
 1. Vessantarassa (SÊ, I) 2. Pabhasakarassa (SÊ, SyÈ, I) 
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 NÈgassa pantasenassa, khÊÓasaÑyojanassa muttassa. 
 PaÔimantakassa1 dhonassa, pannadhajassa vÊtarÈgassa. 
 Dantassa nippapaÒcassa, Bhagavato tassa sÈvakohamasmi. 

 Isisattamassa akuhassa, tevijjassa brahmapattassa. 
 NhÈtakassa2 padakassa, passaddhassa viditavedassa. 
 Purindadassa a, Bhagavato tassa sÈvakohamasmi. 

 Ariyassa bhÈvitattassa, pattipattassa veyyÈkaraÓassa. 
 Satimato vipassissa, anabhinatassa no apanatassa. 
 Anejassa vasippattassa, Bhagavato tassa sÈvakohasmi. 

 Samuggatassa3 jhÈyissa, ananugatantarassa suddhassa. 
 Asitassa hitassa4, pavivittassa aggappattassa. 
 TiÓÓassa tÈrayantassa, Bhagavato tassa sÈvakohamasmi. 

 Santassa bh|ripaÒÒassa, mahÈpaÒÒassa vÊtalobhassa. 
 TathÈgatassa Sugatassa, appaÔipuggalassa asamassa. 
 VisÈradassa nipuÓassa, Bhagavato tassa sÈvakomahasmi. 

 TaÓhacchidassa Buddhassa, vÊtadh|massa anupalittassa. 
 Œhuneyyassa yakkhassa, uttamapuggalassa atulassa. 
 Mahato yasaggapattassa, Bhagavato tassa sÈvakohamasmÊti. 
 
 77. KadÈ saÒÒ|ÄhÈ pana te gahapati ime samaÓassa Gotamassa vaÓÓÈti. 
SeyyathÈpi bhante nÈnÈpupphÈnaÑ mahÈpuppharÈsi, tamenaÑ dakkho 
mÈlÈkÈro vÈ mÈlÈkÈrantevÈsÊ vÈ vicittaÑ mÈlaÑ gantheyya, evameva kho 
bhante so BhagavÈ anekavaÓÓo anekasatavaÓÓo, ko hi bhante vaÓÓÈrahassa 
vaÓÓaÑ na karissatÊti. Atha kho NigaÓÔhassa NÈÔaputtassa Bhagavato 
sakkÈraÑ asahamÈnassa tattheva uÓhaÑ lohitaÑ mukhato uggacchÊti5. 
 

UpÈlisuttaÑ niÔÔhitaÑ chaÔÔhaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔimantassa (Ka) 2. NahÈtakassa (SÊ, SyÈ, I) 
 3. Sammaggatassa (SÊ, SyÈ, I) 4. AppahÊnassa (SÊ, I), appabhÊtassa(SyÈ) 
 5. UggaÒchi (SÊ, SyÈ, I)
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7. Kukkuravatikasutta 

 78. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Koliyesu viharati 
HaliddavasanaÑ nÈma KoliyÈnaÑ nigamo. Atha kho PuÓÓo ca Koliyaputto 
govatiko acelo ca Seniyo kukkuravatiko yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ PuÓÓo Koliyaputto govatiko BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi. Acelo pana Seniyo kukkuravatiko BhagavatÈ saddhiÑ 
sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ kukkurova 
palikujjitvÈ1 ekamantaÑ nisÊdi. EkamantaÑ nisinno kho PuÓÓo Koliyaputto 
govatiko BhagavantaÑ etadavoca “ayaÑ bhante acelo Seniyo kukkuravatiko 
dukkarakÈrako chamÈnikkhittaÑ bhojanaÑ bhuÒjati, tassa taÑ 
kukkuravataÑ dÊgharattaÑ samattaÑ samÈdinnaÑ, tassa kÈ gati, ko 
abhisamparÈyo”ti. AlaÑ PuÓÓa, tiÔÔhatetaÑ, mÈ maÑ etaÑ pucchÊti. 
Dutiyampi kho PuÓÓo Koliyaputto govatiko -pa-. Tatiyampi kho PuÓÓo 
Koliyaputto govatiko BhagavantaÑ etadavoca “ayaÑ bhante acelo Seniyo 
kukkuravatiko dukkarakÈrako chamÈnikkhittaÑ bhojanaÑ bhuÒjati, tassa 
taÑ kukkuravataÑ dÊgharattaÑ samattaÑ samÈdinnaÑ, tassa kÈ gati, ko 
abhisamparÈyo”ti. 
 
 79. AddhÈ kho te ahaÑ PuÓÓa na labhÈmi, “alaÑ PuÓÓa tiÔÔhatetaÑ, mÈ 
maÑ etaÑ pucchÊ”ti, api ca tyÈhaÑ byÈkarissÈmi. Idha PuÓÓa ekacco 
kukkuravataÑ bhÈveti paripuÓÓaÑ abbokiÓÓaÑ, kukkurasÊlaÑ bhÈveti 
paripuÓÓaÑ abbokiÓÓaÑ, kukkuracittaÑ bhÈveti paripuÓÓaÑ abbokiÓÓaÑ, 
kukkurÈkappaÑ bhÈveti paripuÓÓaÑ abbokiÓÓaÑ. So kukkuravataÑ 
bhÈvetvÈ paripuÓÓaÑ abbokiÓÓaÑ kukkurasÊlaÑ bhavetvÈ paripuÓÓaÑ 
abbokiÓÓaÑ kukkuracittaÑ bhÈvetvÈ paripuÓÓaÑ abbokiÓÓaÑ 
kukkurÈkappaÑ bhÈvetvÈ paripuÓÓaÑ abbokiÓÓaÑ kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ kukkurÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati. Sace kho panassa evaÑdiÔÔhi 
hoti “iminÈhaÑ sÊlena vÈ vatena vÈ tapena vÈ brahmacariyena vÈ devo vÈ 
bhavissÈmi, devaÒÒataro vÈ”ti, sÈssa2 hoti micchÈdiÔÔhi. MicchÈdiÔÔhissa3 
kho ahaÑ PuÓÓa dvinnaÑ gatÊnaÑ aÒÒataraÑ gatiÑ vadÈmi nirayaÑ vÈ 
tiracchÈnayoniÑ vÈ. Iti kho PuÓÓa 
______________________________________________________________ 
 1. PalikuÓÔhitvÈ (SyÈ, KaÑ), paliguÓÔhitvÈ (Ka) 2. SÈyaÑ (Ka) 
 3. MicchÈdiÔÔhikassa (SÊ) 
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sampajjamÈnaÑ kukkuravataÑ kukkurÈnaÑ sahabyataÑ upaneti 
vipajjamÈnaÑ nirayanti. EvaÑ vutte acelo Seniyo kukkuravatiko parodi, 
ass|ni pavattesi. 

 Atha kho BhagavÈ PuÓÓaÑ KoliyaputtaÑ govatikaÑ etadavoca “etaÑ 
kho te ahaÑ PuÓÓa nÈlatthaÑ, ‘alaÑ PuÓÓa tiÔÔhatetaÑ, mÈ maÑ etaÑ 
pucchÊ’ti”. NÈhaÑ bhante etaÑ rodÈmi, yaÑ maÑ BhagavÈ evamÈha “api ca 
me idaÑ bhante kukkuravataÑ dÊgharattaÑ samattaÑ samÈdinnaÑ. AyaÑ 
bhante PuÓÓo Koliyaputto govatiko, tassa taÑ govataÑ dÊgharattaÑ 
samattaÑ samÈdinnaÑ, tassa kÈ gati, ko abhisamparÈyo”ti. AlaÑ Seniya 
tiÔÔhatetaÑ, mÈ maÑ etaÑ pucchÊti. Dutiyampi kho acelo Seniyo -pa-. 
Tatiyampi kho acelo Seniyo kukkuravatiko BhagavantaÑ etadavoca “ayaÑ 
bhante PuÓÓo Koliyaputto govatiko, tassa taÑ govataÑ dÊgharattaÑ 
samattaÑ samÈdinnaÑ, tassa kÈ gati, ko abhisamparÈyo”ti. 
 
 80. AddhÈ kho te ahaÑ Seniya na labhÈmi, “alaÑ Seniya tiÔÔhatetaÑ, 
mÈ maÑ etaÑ pucchÊ”ti, api ca tyÈhaÑ byÈkarissÈmi. Idha Seniya ekacco 
govataÑ bhÈveti paripuÓÓaÑ abbokiÓÓaÑ, gosÊlaÑ bhÈveti paripuÓÓaÑ 
abbokiÓÓaÑ, gocittaÑ bhÈveti paripuÓÓaÑ abbokiÓÓaÑ, gavÈkappaÑ1 
bhÈveti paripuÓÓaÑ abbokiÓÓaÑ. So govataÑ bhÈvetvÈ paripuÓÓaÑ 
abbokiÓÓaÑ gosÊlaÑ bhÈvetvÈ paripuÓÓaÑ abbokiÓÓaÑ gocittaÑ bhÈvetvÈ 
paripuÓÓaÑ abbokiÓÓaÑ gavÈkappaÑ bhÈvetvÈ paripuÓÓaÑ abbokiÓÓaÑ 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ gunnaÑ sahabyataÑ upapajjati. Sace kho 
panassa evaÑ diÔÔhi hoti “iminÈhaÑ sÊlena vÈ vatena vÈ tapena vÈ 
brahmacariyena vÈ devo vÈ bhavissÈmi devaÒÒataro vÈ”ti, sÈssa hoti 
micchÈdiÔÔhi. MicchadiÔÔhissa kho ahaÑ Seniya dvinnaÑ gatÊnaÑ aÒÒataraÑ 
gatiÑ vadÈmi nirayaÑ vÈ tiracchÈnayoniÑ vÈ. Iti kho Seniya 
sampajjamÈnaÑ govataÑ gunnaÑ sahabyataÑ upaneti vipajjamÈnaÑ 
nirayanti. EvaÑ vutte PuÓÓo Koliyaputto govatiko parodi, ass|ni pavattesi.  

 Atha kho BhagavÈ acelaÑ SeniyaÑ kukkuravatikaÑ etadavoca “etaÑ 
kho te ahaÑ Seniya nÈlatthaÑ, alaÑ Seniya tiÔÔhatelaÑ, mÈ 
______________________________________________________________ 
 1. GvÈkappaÑ (Ka) 
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maÑ etaÑ pucchÊ”ti. NÈhaÑ bhante etaÑ rodÈmi, yaÑ maÑ BhagavÈ 
evamÈha, api ca me idaÑ bhante govataÑ dÊgharattaÑ samattaÑ 
samÈdinnaÑ. EvaÑ pasanno ahaÑ bhante Bhagavati, pahoti BhagavÈ tathÈ 
dhammaÑ desetuÑ, yathÈ ahaÑ cevimaÑ govataÑ pajaheyyaÑ, ayaÑ ceva 
acelo Seniyo kukkuravatiko taÑ kukkuravataÑ pajaheyyÈti. Tena hi PuÓÓa 
suÓÈhi sÈdhukaÑ manasi karohi bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho PuÓÓo 
Koliyaputto govatiko Bhagavato paccassosi. BhagavÈ etadavoca– 
 
 81. CattÈrimÈni PuÓÓa kammÈni mayÈ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
paveditÈni. KatamÈni cattÈri, atthi PuÓÓa kammaÑ kaÓhaÑ kaÓhavipÈkaÑ, 
atthi PuÓÓa kammaÑ sukkaÑ sukkavipÈkaÑ, atthi PuÓÓa kammaÑ 
kaÓhasukkaÑ kaÓhasukkavipÈkaÑ, atthi PuÓÓa kammaÑ akaÓhaÑ asukkaÑ 
akaÓha-asukkavipÈkaÑ kammakkhayÈya saÑvattati. 

 KatamaÒca PuÓÓa kammaÑ kaÓhaÑ kaÓhavipÈkaÑ. Idha PuÓÓa ekacco 
sabyÈbajjhaÑ1 kÈyasa~khÈraÑ abhisa~kharoti, sabyÈbajjhaÑ vacÊsa~khÈraÑ 
abhisa~kharoti, sabyÈbajjhaÑ manosa~khÈraÑ abhisa~kharoti. So 
sabyÈbajjhaÑ kÈyasa~khÈraÑ abhisa~kharitvÈ sabyÈbajjhaÑ vacÊsa~khÈraÑ 
abhisa~kharitvÈ sabyÈbajjhaÑ manosa~khÈraÑ abhisa~kharitvÈ 
sabyÈbajjhaÑ lokaÑ upapajjati. TamenaÑ sabyÈbajjhaÑ lokaÑ upapannaÑ 
samÈnaÑ sabyÈbajjhÈ phassÈ phusanti, so sabyÈbajjhehi phassehi phuÔÔho 
samÈno sabyÈbajjhaÑ vedanaÑ vedati ekantadukkhaÑ, seyyathÈpi sattÈ 
nerayikÈ. Iti kho PuÓÓa bh|tÈ bh|tassa upapatti hoti. YaÑ karoti tena 
upapajjati, upapannamenaÑ phassÈ phusanti. EvaÑpÈhaÑ PuÓÓa 
‘kammadÈyÈdÈ sattÈ’ti vadÈmi. IdaÑ vuccati PuÓÓa kammaÑ kaÓhaÑ 
paÓhavipÈkaÑ. (1) 

 KatamaÒca PuÓÓa kammaÑ sukkaÑ sukkavipÈkaÑ. Idha PuÓÓa ekacco 
abyÈbajjhaÑ kÈyasa~khÈraÑ abhisa~kharoti, abyÈbajjhaÑ vacÊsa~khÈraÑ 
abhisa~kharoti, abyÈbajjhaÑ manosa~khÈraÑ abhisa~kharoti. So 
abyÈbajjhaÑ kÈyasa~khÈraÑ abhisa~kharitvÈ abyÈbajjhaÑ vacÊsa~khÈraÑ 
abhisa~kharitvÈ abyÈbajjhaÑ manosa~khÈraÑ abhisa~kharitvÈ abyÈbajjhaÑ 
lokaÑ upapajjati. TamenaÑ abyÈbajjhaÑ lokaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. SabyÈpajjhaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 
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upapannaÑ samÈnaÑ abyÈbajjhÈ phassÈ phusanti, so abyÈbajjhehi phassehi 
phuÔÔho samÈno abyÈbajjhaÑ vedanaÑ vedeti ekantasukhaÑ, seyyathÈpi 
devÈ subhakiÓhÈ. Iti kho PuÓÓa bh|tÈ bh|tassa upapatti hoti. YaÑ karoti 
tena upapajjati, upapannamenaÑ phassÈ phusanti. EvaÑpÈhaÑ PuÓÓa 
‘kammadÈyÈdÈ sattÈ’ti vadÈmi. IdaÑ vuccati PuÓÓa kammaÑ sukkaÑ 
sukkavipÈkaÑ. (2) 

 KatamaÒca PuÓÓa kammaÑ kaÓhasukkaÑ kaÓhasukkavipÈkaÑ. Idha 
PuÓÓa ekacco sabyÈbajjampi abyÈbajjampi kÈyasa~khÈraÑ abhisa~kharoti, 
sabyÈbajjhampi abyÈbajjhampi vacÊsa~khÈraÑ abhisa~kharoti, 
sabyÈbajjhampi abyÈbajjhampi manosa~khÈraÑ abhisa~kharoti. So 
sabyÈbajjhampi abyÈbajjhampi kÈyasa~khÈraÑ abhisa~kharitvÈ 
sabyÈbajjhampi abyÈbajjhampi vacÊsa~khÈraÑ abhisa~kharitvÈ 
sabyÈbajjhampi abyÈbajjhampi manosa~khÈraÑ abhisa~kharitvÈ 
sabyÈbajjhampi abyÈbajjhampi lokaÑ upapajjati. TamenaÑ sabyÈbajjhampi 
abyÈbajjhampi lokaÑ upapannaÑ samÈnaÑ sabyÈbajjhÈpi abyÈbajjhÈpi 
phassÈ phusanti, so sabyÈbajjhehipi abyÈbajjhehipi phassehi phuÔÔho samÈno 
sabyÈbajjhampi abyÈbajjhampi vedanaÑ vedeti vokiÓÓasukhadukkhaÑ, 
seyyathÈpi manussÈ ekacce ca devÈ ekacce ca vinipÈtikÈ. Iti kho PuÓÓa 
bh|tÈ bh|tassa upapatti hoti. YaÑ karoti tena upapajjati, upapannamenaÑ 
phassÈ phusanti. EvaÑpÈhaÑ PuÓÓa ‘kammadÈyÈdÈ sattÈ’ti vadÈmi. IdaÑ 
vuccati PuÓÓa kammaÑ kaÓhasukkaÑ kaÓhasukkavipÈkaÑ. (3) 

 KatamaÒca PuÓÓa kammaÑ akaÓhaÑ asukkaÑ akaÓha-asukkavipÈkaÑ 
kammakkhayÈya saÑvattati. Tatra PuÓÓa yamidaÑ kammaÑ kaÓhaÑ 
kaÓhavipÈkaÑ tassa pahÈnÈya yÈ cetanÈ, yamidaÑ1 kammaÑ sukkaÑ 
sukkavipÈkaÑ tassa pahÈnÈya yÈ cetanÈ, yamidaÑ1 kammaÑ kaÓhasukkaÑ 
kaÓhasukkavipÈkaÑ tassa pahÈnÈya yÈ cetanÈ. IdaÑ vuccati PuÓÓa kammaÑ 
akaÓhaÑ asukkaÑ akaÓha-asukkavipÈkaÑ kammakkhayÈya saÑvattatÊti. 
ImÈni kho PuÓÓa cattÈri kammÈni mayÈ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
paveditÈnÊti. (4) 
 
 82. EvaÑ vutte PuÓÓo Koliyaputto govatiko BhagavantaÑ etadavoca 
“abhikkantaÑ bhante, abhikkantaÑ bhante, seyyathÈpi bhante -pa- 
upÈsakaÑ maÑ BhagavÈ dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatan”ti. 
______________________________________________________________ 

1. YampidaÑ (SÊ, I) 
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acelo pana Seniyo kukkuravatiko BhagavantaÑ etadavoca “abhikkantaÑ 
bhante, abhikkantaÑ bhante, seyyathÈpi bhante -pa- pakÈsito, esÈhaÑ bhante 
BhagavantaÑ saraÓaÑ gacchÈmi dhammaÒca bhikkhusaÑghaÒca, 
labheyyÈhaÑ bhante Bhagavato santike pabbajjaÑ, labheyyaÑ 
upasampadan”ti. Yo kho Seniya aÒÒatitthiyapubbo imasmiÑ dhammavinaye 
Èka~khati pabbajjaÑ Èka~khati upasampadaÑ, so cattÈro mÈse parivasati, 
catunnaÑ mÈsÈnaÑ acceyena ÈraddhacittÈ bhikkh| pabbÈjenti 
upasampÈdenti bhikkhubhÈvÈya, api ca mettha puggalavemattatÈ viditÈti. 

 Sace bhante aÒÒatitthiyapubbÈ imasmiÑ dhammavinaye Èka~khantÈ 
pabbajjaÑ Èka~khantÈ upasampadaÑ, te cattÈro mÈse parivasanti, catunnaÑ 
mÈsÈnaÑ accayena ÈraddhacittÈ bhikkh| pabbÈjenti upasampÈdenti 
bhikkhubhÈvÈya, ahaÑ cattÈri vassÈni parivasissÈmi catunnaÑ vassÈnaÑ 
accayena ÈraddhacittÈ bhikkh| pabbÈjentu upasampÈdentu bhikkhu 
bhÈvÈyÈti. Alattha kho acelo Seniyo kukkuravatiko Bhagavato santike 
pabbajjaÑ, alattha upasampadaÑ, acir|pasampanno kho panÈÿasmÈ Seniyo 
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 Seniyo arahataÑ 
ahosÊti. 
 

KukkuravatikasuttaÑ niÔÔhitaÑ sattamaÑ. 
_____ 

 
8. AbhayarÈjÈkumÈrasutta 

 83. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati 
VeÄuvane kalandakanivÈpe. Atha kho Abhayo rÈjakumÈro yena NigaÓÔho 
NÈÔaputto tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ NigaÓÔhaÑ NÈÔaputtaÑ 
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi. EkamantaÑ nisinnaÑ kho AbhayaÑ 
rÈjakumÈraÑ NigaÓÔho NÈÔaputto etadavoca “ehi tvaÑ rÈjakumÈra 
samaÓassa Gotamassa
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vÈdaÑ Èropehi, evaÑ te kalyÈÓo kittisaddo abbhuggacchissati ‘Abhayena 
rÈjamÈrena samaÓassa Gotamassa evaÑ mahiddhikassa evaÑ 
mahÈnubhÈvassa vÈdo Èropito’ti”. YathÈ kathaÑ panÈhaÑ bhante samaÓassa 
Gotamassa evaÑ mahiddhikassa evaÑ mahÈnubhÈvassa vÈdaÑ 
ÈropessÈmÊti. Ehi tvaÑ rÈjakumÈra yena samaÓo Gotamo tenupasa~kama, 
upasa~kamitvÈ samaÓaÑ GotamaÑ evaÑ vadehi “bhÈseyya nu kho bhante 
tathÈvato taÑ vÈcaÑ, yÈ sÈ vÈcÈ paresaÑ appiyÈ amanÈpÈ”ti. Sace te 
samaÓo Gotamo evaÑ puÔÔho evaÑ byÈkaroti “bhÈseyya rÈjakumÈra 
TathÈgato taÑ vÈcaÑ, yÈ sÈ vÈcÈ paresaÑ appiyÈ amanÈpÈ”ti, tamenaÑ 
tvaÑ evaÑ vadeyyÈsi “atha kiÒcarahi te bhante puthujjanena nÈnÈkaraÓaÑ. 
Puthujjanopi hi taÑ vÈcaÑ bhÈseyya, yÈ sÈ vÈcÈ paresaÑ appiyÈ 
amanÈpÈ”ti. Sace pana te samaÓo Gotamo evaÑ puÔÔho evaÑ byÈkaroti “na 
rÈjakumÈra TathÈgato taÑ vÈcaÑ bhÈseyya, yÈ sÈ vÈcÈ paresaÑ appiyÈ 
amanÈpÈ”ti, tamenaÑ tvaÑ evaÑ vadeyyÈsi “atha kiÒcarahi te bhante 
Devadatto byÈkato ‘ÈpÈyiko Devadatto nerayiko Devadatto kappaÔÔho 
Devadatto atekiccho Devadatto’ti, tÈya ca pana te vÈcÈya Devadatto kupito 
ahosi anattamano”ti. ImaÑ kho te rÈjakumÈra samaÓo Gotamo 
ubhatokoÔikaÑ paÒhaÑ puÔÔho samÈno neva sakkhiti uggilituÑ, na sakkhiti 
ogilituÑ. SeyyathÈpi nÈma purisassa ayosi~ghÈÔakaÑ kaÓÔhe vilaggaÑ so 
neva sakkuÓeyya uggilituÑ, na sakkuÓeyya ogilituÑ, evameva kho te 
rÈjakumÈra samaÓo Gotamo imaÑ ubhatokoÔikaÑ paÒhaÑ puÔÔho samÈno 
neva sakkhiti uggilituÑ, na sakkhiti ogilitunti. “EvaÑ bhante”ti kho Abhayo 
rÈjakumÈro NigaÓÔhassa NÈÔaputtassa paÔissutvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ NigaÓÔhaÑ 
NÈÔaputtaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi. 
 
 84. EkamantaÑ nisinnassa kho Abhayassa rÈjakumÈrassa s|riyaÑ1 
ulloketvÈ etadahosi “akÈlo kho ajja Bhagavato vÈdaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. SuriyaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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ÈropetuÑ, sve dÈnÈhaÑ sake nivesane Bhagavato vÈdaÑ ÈropessÈmÊ”ti 
BhagavantaÑ etadavoca “adhivÈsetu me bhante BhagavÈ svÈtanÈya 
attacatuttho bhattan”ti. AdhivÈsesi BhagavÈ tuÓhÊbhÈvena. Atha kho Abhayo 
rÈjakumÈro Bhagavato adhivÈsanaÑ viditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ 
abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. Atha kho BhagavÈ tassÈ rattiyÈ 
accayena pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya yena Abhayassa 
rÈjakumÈrassa nivesanaÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane 
nisÊdi. Atha kho Abhayo rÈjakumÈro BhagavantaÑ paÓÊtena khÈdanÊyena 
bhojanÊyena sahatthÈ santappesi sampavÈresi. Atha kho Abhayo rÈjakumÈro 
BhagavantaÑ bhuttÈviÑ onÊtapattapÈÓiÑ aÒÒataraÑ nÊcaÑ ÈsanaÑ gahetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi. 
 
 85. EkamantaÑ nisinno kho Abhayo rÈjakumÈro BhagavantaÑ 
etadavoca “bhÈseyya nu kho bhante TathÈgato taÑ vÈcaÑ, yÈ sÈ vÈcÈ 
paresaÑ appiyÈ amanÈpÈ”ti. Na khvettha rÈjakumÈra ekaÑsenÈti. Ettha 
bhante anassuÑ NigaÓÔhÈti. KiÑ pana tvaÑ rÈjakumÈra evaÑ vadesi “ettha 
bhante anassuÑ NigaÓÔhÈ”ti. IdhÈhaÑ bhante yena NigaÓÔho NÈÔaputto 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ NigaÓÔhaÑ NÈÔaputtaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdiÑ, ekamantaÑ nisinnaÑ kho maÑ bhante NigaÓÔho 
NÈÔaputto etadavoca–ehi tvaÑ rÈjakumÈra samaÓassa Gotamassa vÈdaÑ 
Èropehi, evaÑ te kalyÈÓo kittisaddo abbhuggacchissati “abhayena 
rÈjakumÈrena samaÓassa Gotamassa evaÑ mahiddhikassa evaÑ 
mahÈnubhÈvassa vÈdo Èropito”ti. EvaÑ vutte ahaÑ bhante NigaÓÔhaÑ 
NÈÔaputtaÑ etadavocaÑ “yathÈ kathaÑ panÈhaÑ bhante samaÓassa 
Gotamassa evaÑ mahiddhikassa evaÑ mahÈnubhÈvassa vÈdaÑ 
ÈropessÈmÊ”ti. Ehi tvaÑ rÈjakumÈra yena samaÓo Gotamo tenupasa~kama, 
upasa~kamitvÈ samaÓaÑ GotamaÑ evaÑ vadehi “bhÈseyya nu kho bhante 
TathÈgato taÑ vÈcaÑ, yÈ sÈ vÈcÈ paresaÑ appiyÈ amanÈpÈ”ti. Sace te 
samaÓo Gotamo evaÑ puÔÔho evaÑ byÈkaroti “bhÈseyya rÈjakumÈra 
TathÈgato taÑ vÈcaÑ, yÈ sÈ vÈcÈ paresaÑ appiyÈ amanÈpÈ”ti, tamenaÑ 
tvaÑ evaÑ vadeyyÈsi “atha kiÒcarahi te bhante puthujjanena nÈnÈkaraÓaÑ, 
puthujjanopi hi taÑ vÈcaÑ 
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bhÈseyya, yÈ sÈ vÈcÈ paresaÑ appiyÈ amanÈpÈ”ti. Sace pana te samaÓo 
Gotamo evaÑ puÔÔho evaÑ byÈkaroti “na rÈjakumÈra TathÈgato taÑ vÈcaÑ 
bhÈseyya, yÈ sÈ vÈcÈ paresaÑ appiyÈ amanÈpÈ”ti, tamenaÑ tvaÑ evaÑ 
vadeyyÈsi “atha kiÒcarahi te bhante Devadatto byÈkato ‘ÈpÈyiko Devadatto 
nerayiko Devadatto kappaÔÔho Devadatto atekiccho Devadatto’ti, tÈya ca 
pana te vÈcÈya Devadatto kupito ahosi anattamano”ti. ImaÑ kho te 
rÈjakumÈra samaÓo Gotamo ubhatokoÔikaÑ paÒhaÑ puÔÔho samÈno neva 
sakkhiti uggilituÑ, na sakkhiti ogilituÑ. SeyyathÈpi nÈma purisassa 
ayosi~ghÈÔakaÑ kaÓÔhe vilaggaÑ, so neva sakkuÓeyya uggilituÑ, na 
sakkuÓeyya ogilituÑ. Evameva kho te rÈjakumÈra samaÓo Gotamo imaÑ 
ubhatokoÔikaÑ paÒhaÑ puÔho samÈno neva sakkhiti uggilituÑ, na sakkhiti 
ogilitunti. 
 
 86. Tena kho pana samayena daharo kumÈro mando uttÈnaseyyako 
Abhayassa rÈjakumÈrassa a~ke nisinno hoti. Atha kho BhagavÈ AbhayaÑ 
rÈjakumÈraÑ etadavoca “taÑ kiÑ maÒÒasi rÈjakumÈra, sacÈyaÑ kumÈro 
tuyhaÑ vÈ pamÈdamanvÈya dhÈtiyÈ vÈ pamÈdamanvÈya kaÔÔhaÑ vÈ 
kaÔhalaÑ1 vÈ mukhe Èhareyya, kinti naÑ kareyyÈsÊ”ti. ŒhareyyassÈhaÑ 
bhante, sace bhante na sakkuÓeyyaÑ Èdikeneva ÈhattuÑ2 vÈmena hatthena 
sÊsaÑ pariggahetvÈ3 dakkhiÓena hatthena va~ka~guliÑ karitvÈ salohitaÑpi 
ÈhareyyaÑ. TaÑ kissa hetu, atthi me bhante kumÈre anukampÈti. Evameva 
kho rÈjakumÈra yaÑ TathÈgato vÈcaÑ jÈnÈti abh|taÑ atacchaÑ 
anatthasaÑhitaÑ, sÈ ca paresaÑ appiyÈ amanÈpÈ, na taÑ TathÈgato vÈcaÑ 
bhÈsati. Yampi TathÈgato vÈcaÑ jÈnÈti bh|taÑ tacchaÑ anatthasaÑhitaÑ, 
sÈ ca paresaÑ appiyÈ amanÈpÈ, tampi TathÈgato vÈcaÑ na bhÈsati. YaÒca 
kho TathÈgato vÈcaÑ jÈnÈti bh|taÑ tacchaÑ atthasaÑhitaÑ, sÈ ca paresaÑ 
appiyÈ amanÈpÈ, tatra kÈlaÒÒ| TathÈgato hoti tassÈ vÈcÈya veyyÈkaraÓÈya. 
YaÑ TathÈgato vÈcaÑ jÈnÈti abh|taÑ 
______________________________________________________________ 
 1. KathalaÑ (Ka) 2. ŒharituÑ (SyÈ, KaÑ) 3. PaggahetvÈ (SÊ) 
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atacchaÑ anatthasaÑhitaÑ, sÈ ca paresaÑ piyÈ manÈpÈ, na taÑ TathÈgato 
vÈcaÑ bhÈsati. Yampi TathÈgato vÈcaÑ jÈnÈti bh|taÑ tacchaÑ 
anatthasaÑhitaÑ, sÈ ca paresaÑ piyÈ manÈpÈ, tampi TathÈgato vÈcaÑ na 
bhÈsati. YaÒca TathÈgato vÈcaÑ jÈnÈti bh|taÑ tacchaÑ atthasaÑhitaÑ, sÈ 
ca paresaÑ piyÈ manÈpÈ, tatra kÈlaÒÒ| TathÈgato hoti tassÈ vÈcÈya 
veyyÈkaraÓÈya. TaÑ kissa hetu, atthi rÈjakumÈra TathÈgatassa sattesu 
anukampÈti. 
 
 87. Yeme bhante khattiyapaÓÉitÈpi brÈhmaÓapaÓÉitÈpi 
gahapatipaÓÉitÈpi samaÓapaÓÉitÈpi paÒhaÑ abhisa~kharitvÈ TathÈgataÑ 
upasa~kamitvÈ pucchanti “pubbeva nu kho etaÑ bhante Bhagavato cetaso 
parivitakkitaÑ hoti, ye maÑ upasa~kamitvÈ evaÑ pucchissanti, tesÈhaÑ 
evaÑ puÔÔho evaÑ byÈkarissÈmÊ”ti, udÈhu ÔhÈnasovetaÑ TathÈgataÑ 
paÔibhÈtÊti. Tena hi rÈjakumÈra taÒÒevettha paÔipucchissÈmi, yathÈ te 
khameyya, tathÈ naÑ byÈkareyyÈsi, taÑ kiÑ maÒÒasi rÈjakumÈra, kusalo 
tvaÑ rathassa a~gapacca~gÈnanti. EvaÑ bhante kusalo ahaÑ rathassa 
a~gapacca~gÈnanti, taÑ kiÑ maÒÒasi rÈjakumÈra, ye taÑ upasa~kamitvÈ 
evaÑ puccheyyuÑ “kiÑ nÈmidaÑ rathassa a~gapacca~gan”ti. Pubbeva nu 
kho te etaÑ cetaso parivitakkitaÑ assa, ye maÑ upasa~kamitvÈ evaÑ 
pucchissanti, tesÈhaÑ evaÑ puÔÔho evaÑ byÈkarissÈmÊti, udÈhu 
ÔhÈnasovetaÑ paÔibhÈseyyÈti. AhaÑ hi bhante rathiko saÒÒÈto kusalo 
rathassa a~gapacca~gÈnaÑ sabbÈni me rathassa a~gapacca~gÈni suviditÈni, 
ÔhÈnasovetaÑ maÑ paÔibhÈseyyÈti. Evameva kho rÈjakumÈra ye te 
khattiyapaÓÉitÈpi brÈhmaÓapaÓÉitÈpi gahapatipaÓÉitÈpi samaÓapaÓÉitÈpi 
paÒhaÑ abhisa~kharitvÈ TathÈgataÑ upasa~kamitvÈ pucchanti. 
®hÈnasovetaÑ TathÈgataÑ paÔibhÈti. TaÑ kissa hetu, sÈ hi rÈjakumÈra 
TathÈgatassa dhammadhÈtu suppaÔividdhÈ, yassÈ dhammadhÈtuyÈ 
suppaÔividdhattÈ ÔhÈnasovetaÑ TathÈgataÑ paÔibhÈtÊti. 

 EvaÑ vutte Abhayo rÈjakumÈro BhagavantaÑ etadavoca “abhikkantaÑ 
bhante, abhikkantaÑ bhante -pa- ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatan”ti. 
 

AbhayarÈjakumÈrasuttaÑ niÔÔhitaÑ aÔÔhamaÑ. 

 



 9. Bahuvedaniyasutta (59) 59 

9. BahuvedanÊyasutta 

 88. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho PaÒcaka~go thapati yenÈyasmÈ 
UdÈyÊ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho PaÒcaka~go thapati ÈyasmantaÑ 
UdÈyiÑ etadavoca “kati nu kho bhante UdÈyi vedanÈ vuttÈ BhagavatÈ”ti. 
“Tisso kho thapati1 vedanÈ vuttÈ BhagavatÈ sukhÈ vedanÈ dukkhÈ vedanÈ 
adukkhamasukhÈ vedanÈ. ImÈ kho thapati tisso vedanÈ vuttÈ BhagavatÈ”ti. 
EvaÑ vutte PaÒcaka~go thapati ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ etadavoca “na kho 
bhante UdÈyi tisso vedanÈ vuttÈ BhagavatÈ, dve vedanÈ vuttÈ BhagavatÈ 
sukhÈ vedanÈ dukkhÈ vedanÈ. YÈyaÑ bhante adukkhamasukhÈ vedanÈ, 
santasmiÑ esÈ paÓÊte sukhe vuttÈ BhagavatÈ”ti. Dutiyampi kho ÈyasmÈ 
UdÈyÊ PaÒcaka~gaÑ thapatiÑ etadavoca “na kho gahapati dve vedanÈ vuttÈ 
BhagavatÈ, tisso vedanÈ vuttÈ BhagavatÈ sukhÈ vedanÈ dukkhÈ vedanÈ 
adukkhamasukhÈ vedanÈ. ImÈ kho thapati tisso vedanÈ vuttÈ BhagavatÈ”ti. 
Dutiyampi kho PaÒcaka~go thapati ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ etadavoca “na kho 
bhante UdÈyi tisso vedanÈ vuttÈ BhagavatÈ, dve vedanÈ vuttÈ BhagavatÈ 
sukhÈ vedanÈ dukkhÈ vedanÈ. YÈyaÑ bhante adukkhamasukhÈ vedanÈ, 
santasmiÑ esÈ paÓÊte sukhe vuttÈ BhagavatÈ”ti. Tatiyampi kho ÈyasmÈ 
UdÈyÊ PaÒcaka~gaÑ thapatiÑ etadavoca “na kho thapati dve vedanÈ vuttÈ 
BhagavatÈ, tisso vedanÈ vuttÈ BhagavatÈ sukhÈ vedanÈ dukkhÈ vedanÈ 
adukkhamasukhÈ vedanÈ. ImÈ kho thapati tisso vedanÈ vuttÈ BhagavatÈ”ti. 
Tatiyampi kho PaÒcaka~go thapati ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ etadavoca “na kho 
bhante UdÈyi tisso vedanÈ vuttÈ BhagavatÈ, dve vedanÈ vuttÈ BhagavatÈ 
sukhÈ vedanÈ dukkhÈ vedanÈ. YÈyaÑ bhante adukkhamasukhÈ vedanÈ, 
santasmiÑ esÈ paÓÊte sukhe vuttÈ BhagavatÈ”ti. Neva kho sakkhi ÈyasmÈ 
UdÈyÊ PaÒcaka~gaÑ thapatiÑ saÒÒÈpetuÑ, na panÈsakkhi PaÒcaka~go 
thapati ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ saÒÒÈpetuÑ.  
 
 89. Assosi kho ÈyasmÈ Œnando Èyasmato UdÈyissa PaÒcaka~gena 
thapatinÈ saddhiÑ imaÑ kathÈsallÈpaÑ. Atha kho ÈyasmÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Gahapati (SyÈ, KaÑ, I) 
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Œnando yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ 
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Œnando 
yÈvatako ahosi Èyasmato UdÈyissa PaÒcaka~gena thapatinÈ saddhiÑ 
kathÈsallÈpo, taÑ sabbaÑ Bhagavato Èrocesi. EvaÑ vutte BhagavÈ 
ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca “santaÒÒeva kho Œnanda pariyÈyaÑ 
PaÒcaka~go thapati UdÈyissa nÈbbhanumodi, santaÒÒeva ca pana pariyÈyaÑ 
UdÈyÊ PaÒcaka~gassa thapatissa nÈbbhanumodi. DvepÈnanda vedanÈ vuttÈ 
mayÈ pariyÈyena, tissopi vedanÈ vuttÈ mayÈ pariyÈyena, paÒcapi vedanÈ 
vuttÈ mayÈ pariyÈyena, chapi vedanÈ vuttÈ mayÈ pariyÈyena, aÔÔhÈrasapi 
vedanÈ vuttÈ mayÈ pariyÈyena, chattiÑsapi vedanÈ vuttÈ mayÈ pariyÈyena, 
aÔÔhasataÑpi vedanÈ vuttÈ mayÈ pariyÈyena. EvaÑ pariyÈyadesito kho 
Œnanda mayÈ dhammo, evaÑ pariyÈyadesite kho Œnanda mayÈ dhamme ye 
aÒÒamaÒÒassa subhÈsitaÑ sulapitaÑ na samanujÈnissanti na 
samanumaÒÒissanti na samanumodissanti, tesametaÑ pÈÔika~khaÑ, 
bhaÓÉanajÈtÈ kalahajÈtÈ vivÈdÈpannÈ aÒÒamaÒÒaÑ mukhasattÊhi vitudantÈ 
viharissanti. EvaÑ pariyÈyadesito kho Œnanda mayÈ dhammo, evaÑ 
pariyÈyadesite kho Œnanda mayÈ dhamme ye aÒÒamaÒÒassa subhÈsitaÑ 
sulapitaÑ samanujÈnissanti samanumaÒÒissanti samanumodissanti, 
tesametaÑ pÈÔika~khaÑ, samaggÈ sammodamÈnÈ avivadamÈnÈ 
khÊrodakÊbh|tÈ aÒÒamaÒÒaÑ piyacakkh|hi sampassantÈ viharissanti. 
 
 90. PaÒca kho ime Œnanda kÈmaguÓÈ. Katame paÒca, cakkhuviÒÒeyyÈ 
r|pÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, sotaviÒÒeyyÈ 
saddÈ -pa- ghÈnaviÒÒeyyÈ gandhÈ -pa- jivhÈviÒÒeyyÈ rasÈ -pa- 
kÈyaviÒÒeyyÈ phoÔÔhabbÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ 
rajanÊyÈ, ime kho Œnanda paÒca kÈmaguÓÈ. YaÑ kho Œnanda ime paÒca 
kÈmaguÓe paÔicca uppajjati sukhaÑ somanassaÑ, idaÑ vuccati 
kÈmasukhaÑ. 

 Yo kho Œnanda evaÑ vadeyya “etaparamaÑ sattÈ sukhaÑ somanassaÑ 
paÔisaÑvedentÊ”ti, idamassa nÈnujÈnÈmi, taÑ kissa hetu, atthÈnanda etamhÈ 
sukhÈ aÒÒaÑ sukhaÑ abhikkantaraÒca paÓÊtataraÒca. KatamaÒcÈnanda 
etamhÈ sukhÈ aÒÒaÑ sukhaÑ abhikkantataraÒca paÓÊtataraÒca. IdhÈnanda 
bhikkhu vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi -pa- paÔhamaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja 
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viharati. IdaÑ kho Œnanda etamhÈ sukhÈ aÒÒaÑ sukhaÑ abhikkantataraÒca 
paÓÊtataraÒca. 

 Yo kho Œnanda evaÑ vadeyya “etaparamaÑ sattÈ sukhaÑ somanassaÑ 
paÔisaÑvedentÊ”ti, idamassa nÈnujÈnÈmi, taÑ kissa hetu, atthÈnanda etamhÈ 
sukhÈ aÒÒaÑ sukhaÑ abhikkantataraÒca paÓÊtataraÒca. KatamaÒcÈnanda 
etamhÈ sukhÈ aÒÒaÑ sukhaÑ abhikkantataraÒca paÓÊtataraÒca. IdhÈnanda 
bhikkhu vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati. IdaÑ kho Œnanda etamhÈ sukhÈ aÒÒaÑ sukhaÑ abhikkantataraÒca 
paÓÊtataraÒca. 

 Yo kho Œnanda evaÑ vadeyya -pa-. KatamaÒcÈnanda etamhÈ sukhÈ 
aÒÒaÑ sukhaÑ abhikkhantataraÒca paÓÊtataraÒca. IdhÈnanda bhikkhu pÊtiyÈ 
ca virÈgÈ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. IdaÑ kho Œnanda 
etamhÈ sukhÈ aÒÒaÑ sukhaÑ abhikkantataraÒca paÓÊtataraÒca. 

 Yo kho Œnanda evaÑ vadeyya -pa-. KatamaÒcÈnanda etamhÈ sukhÈ 
aÒÒaÑ sukhaÑ abhikkantataraÒca paÓÊtataraÒca. IdhÈnanda bhikkhu 
sukhassa ca pahÈnÈ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. IdaÑ kho 
Œnanda etamhÈ sukhÈ aÒÒaÑ sukhaÑ abhikkantataraÒca paÓÊtataraÒca. 

 Yo kho Œnanda evaÑ vadeyya -pa-. KatamaÒcÈnanda etamhÈ sukhÈ 
aÒÒaÑ sukhaÑ abhikkantataraÒca paÓÊtataraÒca. IdhÈnanda bhikkhu sabbaso 
r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ 
amanasikÈrÈ “ananto ÈkÈso”ti ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati. 
IdaÑ kho Œnanda etamhÈ sukhÈ aÒÒaÑ sukhaÑ abhikkantataraÒca 
paÓÊtataraÒca. 

 Yo kho Œnanda evaÑ vadeyya -pa-. KatamaÒcÈnanda etamhÈ sukhÈ 
aÒÒaÑ sukhaÑ abhikkantataraÒca paÓÊtataraÒca. IdhÈnanda bhikkhu sabbaso 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “anantaÑ viÒÒÈÓan”ti 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati. IdaÑ kho Œnanda etamhÈ sukhÈ 
aÒÒaÑ sukhaÑ abhikkantataraÒca paÓÊtataraÒca. 

 Yo kho Œnanda evaÑ vadeyya -pa-. KatamaÒcÈnanda etamhÈ sukhÈ 
aÒÒaÑ sukhaÑ abhikkantataraÒca paÓÊtataraÒca. IdhÈnanda bhikkhu sabbaso 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ 
upasampajja viharati. IdaÑ kho Œnanda etamhÈ sukhÈ aÒÒaÑ sukhaÑ 
abhikkantataraÒca paÓÊtataraÒca. 
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 Yo kho Œnanda evaÑ vadeyya -pa-. KatamaÒcÈnanda etamhÈ sukhÈ 
aÒÒaÑ sukhaÑ abhikkantataraÒca paÓÊtataraÒca. IdhÈnanda bhikkhu sabbaso 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ upasampajja 
viharati. IdaÑ kho Œnanda etamhÈ sukhÈ aÒÒaÑ sukhaÑ abhikkantataraÒca 
paÓÊtataraÒca. 

 Yo kho Œnanda evaÑ vadeyya “etaparamaÑ sattÈ sukhaÑ somanassaÑ 
paÔisaÑvedentÊ”ti, idamassa nÈnujÈnÈmi, taÑ kissa hetu, atthÈnanda etamhÈ 
sukhÈ aÒÒaÑ sukhaÑ abhikkantataraÒca paÓÊtataraÒca. KatamÈÒcÈnanda 
etamhÈ sukhÈ aÒÒaÑ sukhaÑ abhikkantataraÒca paÓÊtataraÒca. IdhÈnanda 
bhikkhu sabbaso nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma 
saÒÒÈvedayitanirodhaÑ upasampajja viharati. IdaÑ kho Œnanda etamhÈ 
sukhÈ aÒÒaÑ sukhaÑ abhikkantataraÒca paÓÊtataraÒca. 
 
 91. ®hÈnaÑ kho panetaÑ Œnanda vijjati, yaÑ aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ 
evaÑ vadeyyuÑ “saÒÒÈvedayitanirodhaÑ samaÓo Gotamo Èha, taÒca 
sukhasmiÑ paÒÒapeti, tayidaÑ kiÑ su tayidaÑ kathaÑs|”ti. EvaÑvÈdino 
Œnanda aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evamassu vacanÊyÈ “na kho Èvuso BhagavÈ 
sukhaÑyeva vedanaÑ sandhÈya sukhasmiÑ paÒÒapeti, api ca Èvuso yattha 
yattha sukhaÑ upalabbhati yahiÑ yahiÑ, taÑ taÑ TathÈgato sukhasmiÑ 
paÒÒapetÊ”ti. 

 Idamavoca BhagavÈ. Attamano ÈyasmÈ Œnando Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandÊti. 
 

BahuvedanÊyasuttaÑ niÔÔhitaÑ navamaÑ. 
_____ 

 
10. ApaÓÓakasutta 

 92. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Kosalesu cÈrikaÑ 
caramÈno mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ yena SÈlÈ nÈma KosalÈnaÑ 
brÈhmaÓagÈmo tadavasari. AssosuÑ kho SÈleyyakÈ brÈhmaÓagahapatikÈ 
“samaÓo khalu bho Gotamo Sakyaputto SakyakulÈ pabbajito Kosalesu 
cÈrikaÑ caramÈno mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ 
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sÈlaÑ anuppatto, taÑ kho pana bhavantaÑ GotamaÑ evaÑ kalyÈÓo 
kittisaddo abbhuggato ‘itipi so BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho 
VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ 
devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ’ti, so imaÑ lokaÑ sadevakaÑ 
samÈrakaÑ sabrahmakaÑ sassamaÓabrÈhmaÓiÑ pajaÑ sadevamanussaÑ 
sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedeti, so dhammaÑ deseti ÈdikalyÈÓaÑ 
majjhekalyÈÓaÑ pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ 
kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ pakÈseti. SÈdhu kho pana 
tathÈr|pÈnaÑ ArahataÑ dassanaÑ hotÊ”ti. Atha kho SÈleyyakÈ 
brÈhmaÓagahapatikÈ yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ 
appekacce BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, appekacce 
BhagavatÈ saddhiÑ sammodiÑsu, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ 
vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, appekacce yena BhagavÈ tenaÒjaliÑ 
paÓÈmetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, appekacce Bhagavato santike nÈmagottaÑ 
sÈvetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, appekacce tuÓhÊbh|tÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu. 
 
 93. EkamantaÑ nisinne kho SÈleyyake brÈhmaÓagahapatike BhagavÈ 
etadavoca “atthi pana vo gahapatayo koci manÈpo satthÈ, yasmiÑ vo 
ÈkÈravatÊ saddhÈ paÔiladdhÈ”ti. Natthi kho no bhante koci manÈpo satthÈ, 
yasmiÑ no ÈkÈravatÊ saddhÈ paÔiladdhÈti. ManÈpaÑ vo gahapatayo 
satthÈraÑ alabhantehi ayaÑ apaÓÓako dhammo samÈdÈya vattitabbo. 
ApaÓÓako hi gahapatayo dhammo samatto samÈdinno so vo bhavissati 
dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya. Katamo ca gahapatayo apaÓÓako dhammo. 
 
 94. Santi gahapatayo eke samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino 
“natthi dinnaÑ, natthi yiÔÔhaÑ, natthi hutaÑ, natthi sukatadukkaÔÈnaÑ1 
kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko, natthi ayaÑ loko, natthi paro loko, natthi mÈtÈ, 
natthi pitÈ, natthi sattÈ opapÈtikÈ, natthi loke samaÓabrÈhmaÓÈ sammaggatÈ2 
sammÈ paÔipannÈ, ye imaÒca lokaÑ paraÒca lokaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ 
sacchikatvÈ pavedentÊ”ti. TesaÑyeva kho gahapatayo 
______________________________________________________________ 
 1. SukaÔadukkaÔÈnaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. SamaggatÈ (Ka) 
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samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ eke samaÓabrÈhmaÓÈ ujuvipaccanÊkavÈdÈ. Te 
evamÈhaÑsu “atthi dinnaÑ, atthi yiÔÔhaÑ, atthi hutaÑ, atthi 
sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko, atthi ayaÑ loko, atthi paro 
loko, atthi mÈtÈ, atthi pitÈ, atthi sattÈ opapÈtikÈ, atthi loke samaÓabrÈhmaÓÈ 
sammaggatÈ sammÈ paÔipannÈ, ye imaÒca lokaÑ paraÒca lokaÑ sayaÑ 
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedentÊ”ti. TaÑ kiÑ maÒÒatha gahapatayo, nanume 
samaÓabrÈhmaÓÈ aÒÒamaÒÒassa ujuvipaccanÊkavÈdÈti. EvaÑ bhante. 
 
 95. Tatra gahapatayo ye te samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino 
“natthi dinnaÑ, natthi yiÔÔhaÑ -pa- ye imaÒca lokaÑ paraÒca lokaÑ sayaÑ 
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedentÊ”ti. TesametaÑ pÈÔika~khaÑ, yamidaÑ1 
kÈyasucaritaÑ vacÊsucaritaÑ manosucaritaÑ, ime tayo kusale dhamme 
abhinivajjetvÈ2 yamidaÑ1 kÈyaduccaritaÑ vacÊduccaritaÑ manoduccaritaÑ, 
ime tayo akusale dhamme samÈdÈya vattissanti. TaÑ kissa hetu, na hi te 
bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ passanti akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ ÈdÊnavaÑ 
okÈraÑ saÑkilesaÑ, kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ nekkhamme ÈnisaÑsaÑ 
vodÈnapakkhaÑ. SantaÑyeva pana paraÑ lokaÑ “natthi paro loko”tissa 
diÔÔhi hoti, sÈssa hoti micchÈdiÔÔhi. SantaÑyeva kho pana paraÑ lokaÑ 
“natthi paro loko”ti sa~kappeti, svÈssa hoti micchÈsa~kappo. SantaÑyeva 
kho pana paraÑ lokaÑ “natthi paro loko”ti vÈcaÑ bhÈsati, sÈssa hoti 
micchÈvÈcÈ. SantaÑyeva kho pana paraÑ lokaÑ “natthi paro loko”ti Èha. 
Ye te arahanto paralokaviduno, tesamayaÑ paccanÊkaÑ karoti. SantaÑyeva 
kho pana paraÑ lokaÑ “natthi paro loko”ti paraÑ saÒÒÈpeti3, sÈssa hoti 
asaddhammasaÒÒatti4. TÈya ca pana asaddhammasaÒÒattiyÈ attÈnukkaÑseti, 
paraÑ vambheti. Iti pubbeva kho panassa susÊlyaÑ pahÊnaÑ hoti dussÊlyaÑ 
paccupaÔÔhitaÑ, ayaÒca micchÈdiÔÔhi micchÈsa~kappo micchÈvÈcÈ ariyÈnaÑ 
paccanÊkatÈ asaddhammasaÒÒatti attukkaÑsanÈ paravambhanÈ, 
evamassime5 aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti 
micchÈdiÔÔhipaccayÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. YadidaÑ (Ka) 2. AbhinibbajjetvÈ (SyÈ, KaÑ), abhinibbijjitvÈ (Ka)  
 3. PaÒÒÈpeti (Ka) 4. AssaddhammapaÒÒatti (Ka) 5. EvaÑ’si’me (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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  Tatra gahapatayo viÒÒ| puriso iti paÔisaÒcikkhati–sace kho natthi paro 
loko, evamayaÑ bhavaÑ purisapuggalo kÈyassa bhedÈ sotthimattÈnaÑ 
karissati. Sace kho atthi paro loko, evamayaÑ bhavaÑ purisapuggalo 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ 
upapajjissati. KÈmaÑ kho pana mÈhu paro loko, hotu nesaÑ bhavataÑ 
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ saccaÑ vacanaÑ, atha ca panÈyaÑ bhavaÑ 
purisapuggalo diÔÔheva dhamme viÒÒ|naÑ gÈrayho “dussÊlo purisapuggalo 
micchÈdiÔÔhi natthikavÈdo”ti. Sace kho attheva paro loko, evaÑ imassa 
bhoto purisapuggalassa ubhayattha kaliggaho, yaÒca diÔÔheva dhamme 
viÒÒ|naÑ gÈrayho, yaÒca kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ 
vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjissati, evamassÈyaÑ apaÓÓako dhammo 
dussamatto samÈdinno ekaÑsaÑ pharitvÈ tiÔÔhati, riÒcati kusalaÑ ÔhÈnaÑ. 
 
 96. Tatra gahapatayo ye te samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino 
“atthi dinnaÑ -pa- ye imaÒca lokaÑ paraÒca lokaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ 
sacchikatvÈ pavedentÊ”ti. TesametaÑ pÈÔika~khaÑ, yamidaÑ 
kÈyaduccaritaÑ vacÊduccaritaÑ manoduccaritaÑ, ime tayo akusale dhamme 
abhinivajjetvÈ yamidaÑ kÈyasucaritaÑ vacÊsucaritaÑ manosucaritaÑ ime 
tayo kusale dhamme samÈdÈya vattissanti. TaÑ kissa hetu, passanti hi te 
bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ ÈdÊnavaÑ okÈraÑ 
saÑkilesaÑ, kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ nekkhamme ÈnisaÑsaÑ 
vodÈnapakkhaÑ. SantaÑyeva kho pana paraÑ lokaÑ “atthi paro loko”tissa 
diÔÔhi hoti, sÈssa hoti sammÈdiÔÔhi. SantaÑyeva kho pana paraÑ lokaÑ “atthi 
paro loko”ti sa~kappeti, svÈssa hoti sammÈsa~kappo. SantaÑyeva kho pana 
paraÑ lokaÑ “atthi paro loko”ti vÈcaÑ bhÈsati sÈssa hoti sammÈvÈcÈ. 
SantaÑyeva kho pana paraÑ lokaÑ “atthi paro loko”ti Èha, ye te arahanto 
paralokaviduno tesamayaÑ na paccanÊkaÑ karoti. SantaÑyeva kho pana 
paraÑ lokaÑ “atthi paro loko”ti paraÑ saÒÒÈpeti, sÈssa hoti 
saddhammasaÒÒatti. TÈya ca pana saddhammasaÒÒattiyÈ nevattÈnukkaÑseti, 
na paraÑ vambheti. Iti pubbeva kho panassa dussÊlyaÑ pahÊnaÑ hoti, 
susÊlyaÑ paccupaÔÔhitaÑ, ayaÒca sammÈdiÔÔhi sammÈsa~kappo sammÈvÈcÈ 
ariyÈnaÑ apaccanÊkatÈ saddhammasaÒÒatti 
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anattukkaÑsanÈ aparavambhanÈ, evamassime aneke kusalÈ dhammÈ 
sambhavanti sammÈdiÔÔhipaccayÈ.  

 Tatra gahapatayo viÒÒ| puriso iti paÔisaÒcikkhati–sace kho atthi paro 
loko, evamayaÑ bhavaÑ purisapuggalo kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjissati, kÈmaÑ kho pana mÈhu paro loko, hotu 
nesaÑ bhavataÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ saccaÑ vacanaÑ, atha ca panÈyaÑ 
bhavaÑ purisapuggalo diÔÔheva dhamme viÒÒ|naÑ pÈsaÑso “sÊlavÈ 
purisapuggalo sammÈdiÔÔhi atthikavÈdo”ti. Sace kho attheva paro loko, 
evaÑ imassa bhoto purisapuggalassa ubhayattha kaÔaggaho, yaÒca diÔÔheva 
dhamme viÒÒ|naÑ pÈsaÑso, yaÒca kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ 
saggaÑ lokaÑ uppajjissati. EvamassÈyaÑ apaÓÓako dhammo susamatto 
samÈdinno ubhayaÑsaÑ pharitvÈ tiÔÔhati, riÒcati akusalaÑ ÔhÈnaÑ. 
 
 97. Santi gahapatayo eke samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑ diÔÔhino 
“karoto kÈrayato, chindato chedÈpayato, pacato pÈcÈpayato, socayato 
socÈpayato, kilamato kilamÈpayato, phandato phandÈpayato, 
pÈÓamatipÈtayato1, adinnaÑ Èdiyato, sandhiÑ chindato, nillopaÑ harato, 
ekÈgÈrikaÑ karoto, paripanthe tiÔÔhato, paradÈraÑ gacchato, musÈ bhaÓato, 
karoto na karÊyati pÈpaÑ. Khurapariyantena cepi cakkena yo imissÈ 
pathaviyÈ pÈÓe ekaÑ maÑsakhalaÑ ekaÑ maÑsapuÒjaÑ kareyya, natthi 
tatonidÈnaÑ pÈpaÑ, natthi pÈpassa Ègamo. DakkhiÓaÒcepi Ga~gÈya tÊraÑ 
gaccheyya hananto ghÈtento chindanto chedÈpento pacanto pÈcento, natthi 
tatonidÈnaÑ pÈpaÑ, natthi pÈpassa Ègamo. UttaraÒcepi Ga~gÈya tÊraÑ 
gaccheyya dadanto dÈpanto yajanto yajÈpento, natthi tatonidÈnaÑ puÒÒaÑ, 
natthi puÒÒassa Ègamo. DÈnena damena saÑyamena saccavajjena2 natthi 
puÒÒaÑ, natthi puÒÒassa Ègamo”ti. TesaÑyeva kho gahapatayo 
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ eke samaÓabrÈhmaÓÈ ujuvipaccanÊkavÈdÈ, te 
evamÈhaÑsu “karoto kÈrayato, chindato chedÈpayato, pacato pÈcÈpayato, 
______________________________________________________________ 
 1. PÈÓamatimÈpayato (SÊ, I), pÈÓamatipÈtÈpayato (SyÈ, KaÑ), pÈÓamatipÈpayato (Ka) 
 2. SaccavÈcena (Ka) 
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socayato socÈpayato, kilamato kilamÈpayato, phandato phandÈpayato, 
pÈÓamatipÈtayato, adinnaÑ Èdiyato, sandhiÑ chindato, nillopaÑ harato, 
ekÈgÈrikaÑ karoto, paripanthe tiÔÔhato, paradÈraÑ gacchato, musÈ bhaÓato, 
karoto karÊyati pÈpaÑ. Khurapariyantena cepi cakkena yo imissÈ pathaviyÈ 
pÈÓe ekaÑ maÑsakhalaÑ ekaÑ maÑsapuÒjaÑ kareyya, atthi tatonidÈnaÑ 
pÈpaÑ, atthi pÈpassa Ègamo. DakkhiÓaÒcepi Ga~gÈya tÊraÑ gaccheyya, 
hananto ghÈtento chindanto chedÈpento pacanto pÈcento, atthi tatonidÈnaÑ 
pÈpaÑ, atthi pÈpassa Ègamo. UttaraÒcepi Ga~gÈya tÊraÑ gaccheyya, dadanto 
dÈpento yajanto yajÈpento, atthi tatonidÈnaÑ puÒÒaÑ, atthi puÒÒassa 
Ègamo. DÈnena damena saÑyamena saccavajjena atthi puÒÒaÑ, atthi 
puÒÒassa Ègamo”ti. TaÑ kiÑ maÒÒatha gahapatayo, nanume 
samaÓabrÈhmaÓÈ aÒÒamaÒÒassa ujuvipaccanÊkavÈdÈti. EvaÑ bhante. 
 
 98. Tatra gahapatayo ye te samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino 
“karoto kÈrayato, chindato chedÈpayato, pacato pÈcÈpayato, socayato 
socÈpayato, kilamato kilamÈpayato, phandato phandÈpayato, 
pÈÓamatipÈtayato, adinnaÑ Èdiyato, sandhiÑ chindato, nillopaÑ harato, 
ekÈgÈrikaÑ karoto, paripanthe tiÔÔhato, paradÈraÑ gacchato, musÈ bhaÓato, 
karoto na karÊyati pÈpaÑ. Khurapariyantena cepi cakkena yo imissÈ 
pathaviyÈ pÈÓe ekaÑ maÑsakhalaÑ ekaÑ maÑsapuÒjaÑ kareyya, natthi 
tatonidÈnaÑ pÈpaÑ, natthi pÈpassa Ègamo. DakkhiÓaÒcepi Ga~gÈya tÊraÑ 
gaccheyya, hananto ghÈtento -pa-. DÈnena damena saÑyamena saccavajjena 
natthi puÒÒaÑ, natthi puÒÒassa Ègamo”ti. TesametaÑ pÈÔika~khaÑ, 
yamidaÑ kÈyasucaritaÑ vacÊsucaritaÑ manosucaritaÑ, ime tayo kusale 
dhamme abhinivajjetvÈ yamidaÑ kÈyaduccaritaÑ vacÊduccaritaÑ 
manoduccaritaÑ, ime tayo akusale dhamme samÈdÈya vattissanti, taÑ kissa 
hetu, na hi te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ passanti akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ 
ÈdÊnavaÑ okÈraÑ saÑkilesaÑ, kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ nekkhamme 
ÈnisaÑsaÑ vodÈnapakkhaÑ. SantaÑyeva kho pana kiriyaÑ “natthi 
kiriyÈ”tissa diÔÔhi hoti, sÈssa hoti micchÈdiÔÔhi. SantaÑyeva kho pana 
kiriyaÑ “natthi kiriyÈ”ti sa~kappeti, svÈssa 
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hoti micchÈsa~kappo. SantaÑyeva kho pana kiriyaÑ “natthi kiriyÈ”ti vÈcaÑ 
bhÈsati, sÈssa hoti micchÈvÈcÈ. SantaÑyeva kho pana kiriyaÑ “natthi 
kiriyÈ”ti Èha. Ye te arahanto kiriyavÈdÈ, tesamayaÑ paccanÊkaÑ karoti. 
SantaÑyeva kho pana kiriyaÑ “natthi kiriyÈ”ti paraÑ saÒÒÈpeti. SÈssa hoti 
asaddhammasaÒÒatti, tÈya ca pana asaddhammasaÒÒattiyÈ attÈnukkaÑseti, 
paraÑ vambheti. Iti pubbeva kho panassa susilyaÑ pahÊnaÑ hoti, dussilyaÑ 
paccupaÔÔhitaÑ, ayaÒca micchÈdiÔÔhi micchÈsa~kappo micchÈvÈcÈ ariyÈnaÑ 
paccanÊkatÈ asaddhammasaÒÒatti attukkaÑsanÈ paravambhanÈ, evamassime 
aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti micchÈdiÔÔhipaccayÈ. 

 Tatra gahapatayo viÒÒ| puriso iti paÔisaÒcikkhati–sace kho natthi 
kiriyÈ, evamayaÑ bhavaÑ purisapuggalo kÈyassa bhedÈ sotthimattÈnaÑ 
karissati. Sace kho atthi kiriyÈ, evamayaÑ bhavaÑ purisapuggalo kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjissati. 
KÈmaÑ kho pana mÈhu kiriyÈ, hotu nesaÑ bhavataÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ 
saccaÑ vacanaÑ, atha ca panÈyaÑ bhavaÑ purisapuggalo diÔÔheva dhamme 
viÒÒ|naÑ gÈrayho “dussÊlo purisapuggalo micchÈdiÔÔhi akiriyavÈdo”ti. Sace 
kho attheva kiriyÈ, evaÑ imassa bhoto purisapuggalassa ubhayattha 
kaliggaho, yaÒca diÔÔheva dhamme viÒÒ|naÑ gÈrayho, yaÒca kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjissati. 
EvamassÈyaÑ apaÓÓako dhammo dussamatto samÈdinno ekaÑsaÑ pharitvÈ 
tiÔÔhati, riÒcati kusalaÑ ÔhÈnaÑ. 
 
 99. Tatra gahapatayo ye te samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino 
“karoto kÈrayato, chindato chedÈpayato, pacato pÈcÈpayato, socayato 
socÈpayato, kilamato kilamÈpayato, phandato phandÈpayato, 
pÈÓamatipÈtayato, adinnaÑ Èdiyato, sandhiÑ chindato, nillopaÑ harato, 
ekÈgÈrikaÑ karoto, paripanthe tiÔÔhato, paradÈraÑ gacchato, musÈ bhaÓato, 
karoto karÊyati pÈpaÑ. Khurapariyantena cepi cakkena yo imissÈ pathaviyÈ 
pÈÓe ekaÑ maÑsakhalaÑ ekaÑ maÑsapuÒjaÑ kareyya, atthi tatonidÈnaÑ 
pÈpaÑ, atthi pÈpassa Ègamo. DakkhiÓaÒcepi Ga~gÈya tÊraÑ gaccheyya 
hananto ghÈtento 
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chindanto chedÈpento pacanto pÈcento, atthi tatonidÈnaÑ pÈpaÑ, atthi 
pÈpassa Ègamo. UttaraÒcepi Ga~gÈya tÊraÑ gaccheyya dadanto dÈpento 
yajanto yajÈpento, atthi tatonidÈnaÑ puÒÒaÑ, atthi puÒÒassa Ègamo. DÈnena 
damena saÑyamena saccavajjena atthi puÒÒaÑ, atthi puÒÒassa Ègamo”ti. 
TesametaÑ pÈÔika~khaÑ, yamidaÑ kÈyaduccaritaÑ vacÊduccaritaÑ 
manoduccaritaÑ, ime tayo akusale dhamme abhinivajjetvÈ yamidaÑ 
kÈyasucaritaÑ vacÊsucaritaÑ manosucaritaÑ, ime tayo kusale dhamme 
samÈdÈya vattissanti, taÑ kissa hetu, passanti hi te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ 
akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ ÈdÊnavaÑ okÈraÑ saÑkilesaÑ, kusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ nekkhamme ÈnisaÑsaÑ vodÈnapakkhaÑ. SantaÑyeva kho 
pana kiriyaÑ “atthi kiriyÈ”tissa diÔÔhi hoti, sÈssa hoti sammÈdiÔÔhi. 
SantaÑyeva kho pana kiriyaÑ “atthi kiriyÈ”ti sa~kappeti, svÈssa hoti 
sammÈsa~kappo. SantaÑyeva kho pana kiriyaÑ “atthi kiriyÈ”ti vÈcaÑ 
bhÈsati, sÈssa hoti sammÈvÈcÈ. SantaÑyeva kho pana kiriyaÑ “atthi 
kiriyÈ”ti Èha. Ye te arahanto kiriyavÈdÈ, tesamayaÑ na paccanÊkaÑ karoti. 
SantaÑyeva kho pana kiriyaÑ “atthi kiriyÈ”ti paraÑ saÒÒÈpeti, sÈssa hoti 
saddhammasaÒÒatti. TÈya ca pana saddhammasaÒÒattiyÈ nevattÈnukkaÑseti, 
na paraÑ vambheti. Iti pubbeva kho panassa dussÊlyaÑ pahÊnaÑ hoti, 
susÊlyaÑ paccupaÔÔhitaÑ, ayaÒca sammÈdiÔÔhi sammÈsa~kappo sammÈvÈcÈ 
ariyÈnaÑ apaccanÊkatÈ saddhammasaÒÒatti anattukkaÑsanÈ aparavambhanÈ, 
evamassime anake kusalÈ dhammÈ sambhavanti sammÈdiÔÔhipaccayÈ. 

 Tatra gahapatayo viÒÒ| puriso iti paÔisaÒcikkhati–sace kho atthi 
kiriyÈ, evamayaÑ bhavaÑ purisapuggalo kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjissati, kÈmaÑ kho pana mÈhu kiriyÈ, hotu 
nesaÑ bhavataÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ saccaÑ vacanaÑ, atha ca panÈyaÑ 
bhavaÑ purisapuggalo diÔÔheva dhamme viÒÒ|naÑ pÈsaÑso “sÊlavÈ 
purisapuggalo sammÈdiÔÔhi kiriyavÈdo”ti. Sace kho attheva kiriyÈ, evaÑ 
imassa bhoto purisapuggalassa ubhayattha kaÔaggaho, yaÒca diÔÔheva 
dhamme viÒÒ|naÑ pÈsaÑso, yaÒca kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ 
saggaÑ lokaÑ upapajjissati. EvamassÈyaÑ apaÓÓako dhammo susamato 
samÈdinno ubhayaÑsaÑ pharitvÈ tiÔÔhati, riÒcati akusalaÑ ÔhÈnaÑ. 
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 100. Santi gahapatayo eke samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino 
“natthi hetu natthi paccayo sattÈnaÑ saÑkilesÈya, ahet| appaccayÈ sattÈ 
saÑkilissanti. Natthi hetu natthi paccayo sattÈnaÑ visuddhiyÈ, ahet| 
appaccayÈ sattÈ visujjhanti. Natthi balaÑ, natthi vÊriyaÑ1, natthi 
purisathÈmo, natthi purisaparakkamo, sabbe sattÈ sabbe pÈÓÈ sabbe bh|tÈ 
sabbe jÊvÈ avasÈ abalÈ avÊriyÈ niyatisaÑgatibhÈvapariÓatÈ chasve vÈbhijÈtÊsu 
sukhadukkhaÑ paÔisaÑvedentÊ”ti. TesaÑyeva kho gahapatayo 
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ eke samaÓabrÈhmaÓÈ ujuvipaccanÊkavÈdÈ, te 
evamÈhaÑsu “atthi hetu atthi paccayo sattÈnaÑ saÑkilesÈya, sahet| 
sappaccayÈ sattÈ saÑkilissanti. Atthi hetu atthi paccayo sattÈnaÑ 
visuddhiyÈ, sahet| sappaccayÈ sattÈ visujjhanti. Atthi balaÑ, atthi vÊriyaÑ, 
atthi purisathÈmo, atthi purisaparakkamo, na sabbe sattÈ sabbe pÈÓÈ sabbe 
bh|tÈ sabbe jÊvÈ avasÈ abalÈ avÊriyÈ2 niyatisaÑgatibhÈvapariÓatÈ 
chasvevÈbhijÈtÊsu sukhadukkhaÑ paÔisaÑvedentÊ”ti. TaÑ kiÑ maÒÒatha 
gahapatayo, nanume samaÓabrÈhmaÓÈ aÒÒamaÒÒassa ujuvipaccanÊkavÈdÈti. 
EvaÑ bhante. 
 
 101. Tatra gahapatayo ye te samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino 
“natthi hetu natthi paccayo sattÈnaÑ saÑkilesÈya, ahet| appaccayÈ sattÈ 
saÑkilissanti. Natthi hetu natthi paccayo sattÈnaÑ visuddhiyÈ, ahet| 
appaccayÈ sattÈ visujjhanti. Natthi balaÑ, natthi vÊriyaÑ, natthi 
purisathÈmo, natthi purisaparakkamo, sabbe sattÈ sabbe pÈÓÈ sabbe bh|tÈ 
sabbe jÊvÈ avasÈ abalÈ avÊriyÈ niyatisaÑgatibhÈvapariÓatÈ, chasvevÈbhijÈtÊsu 
sukhadukkhaÑ paÔisaÑvedentÊ”ti. TesametaÑ pÈÔika~khaÑ, yamidaÑ 
kÈyasucaritaÑ vacÊsucaritaÑ manosucaritaÑ, ime tayo kusale dhamme 
abhinivajjetvÈ yamidaÑ kÈyaduccaritaÑ vacÊduccaritaÑ manoduccaritaÑ, 
ime tayo akusale dhamme samÈdÈya vattissanti. TaÑ kissa hetu, na hi te 
bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ passanti akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ ÈdÊnavaÑ 
okÈraÑ saÑkilesaÑ, kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ nekkhamme ÈnisaÑsaÑ 
vodÈnapakkhaÑ. SantaÑyeva kho pana hetuÑ 
______________________________________________________________ 
 1. ViriyaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
 2. Atthi purisaparakkamo, sabbe sattÈ...savalÈ sabalÈ savÊriyÈ (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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“natthi het|”tissa diÔÔhi hoti, sÈssa hoti micchÈdiÔÔhi. SantaÑyeva kho pana 
hetuÑ “natthi het|”ti sa~kappeti, svÈssa hoti micchÈsa~kappo. SantaÑyeva 
kho pana hetuÑ “natthi het|”ti vÈcaÑ bhÈsati, sÈssa hoti micchÈvÈcÈ. 
SantaÑyeva kho pana hetuÑ “natthi het|”ti Èha. Ye te arahanto hetuvÈdÈ 
tesamayaÑ paccanÊkaÑ karoti. SantaÑyeva kho pana hetuÑ “natthi het|”ti 
paraÑ saÒÒÈpeti, sÈssa hoti asaddhammasaÒÒatti. TÈya ca pana 
asaddhammasaÒÒattiyÈ attÈnukkaÑseti, paraÑ vambheti. Iti pubbeva kho 
panassa susÊlyaÑ pahÊnaÑ hoti, dussÊlyaÑ paccupaÔÔhitaÑ, ayaÒca 
micchÈdiÔÔhi micchÈsa~kappo micchÈvÈcÈ ariyÈnaÑ paccanÊkatÈ 
asaddhammasaÒÒatti attÈnukkaÑsanÈ paravambhanÈ, evamassime aneke 
pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti micchÈdiÔÔhipaccayÈ. 

 Tatra gahapatayo viÒÒ| puriso iti paÔisaÒcikkhati–sace kho natthi hetu, 
evamayaÑ bhavaÑ purisapuggalo kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
sotthimattÈnaÑ karissati. Sace kho atthi hetu, evamayaÑ bhavaÑ 
purisapuggalo kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ 
nirayaÑ upapajjissati. KÈmaÑ kho pana mÈhu hetu, hotu nesaÑ bhavataÑ 
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ saccaÑ vacanaÑ, atha ca panÈyaÑ bhavaÑ 
purisapuggalo diÔÔheva dhamme viÒÒ|naÑ gÈrayho “dussÊlo purisapuggalo 
micchÈdiÔÔhi ahetukavÈdo”ti. Sace kho attheva hetu, evaÑ imassa bhoto 
purisapuggalassa ubhayattha kaliggaho, yaÒca diÔÔheva dhamme viÒÒ|naÑ 
gÈrayho, yaÒca kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ 
nirayaÑ upapajjissati. EvamassÈyaÑ apaÓÓako dhammo dussamatto 
samÈdinno ekaÑsaÑ pharitvÈ tiÔÔhati, riÒcati kusalaÑ ÔhÈnaÑ.  

 
 102. Tatra gahapatayo ye te samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino 
“atthi hetu atthi paccayo sattÈnaÑ saÑkilesÈya, sahet| sappaccayÈ sattÈ 
saÑkilissanti. Atthi hetu atthi paccayo sattÈnaÑ visuddhiyÈ, sahet| 
sappaccayÈ sattÈ visujjhanti. Atthi balaÑ, atthi vÊriyaÑ, atthi purisathÈmo, 
atthi purisaparakkamo, na sabbe sattÈ sabbe pÈÓÈ sabbe bh|tÈ sabbe jÊvÈ 
avasÈ abalÈ avÊriyÈ niyatisaÑgatibhÈvapariÓatÈ chasvevÈbhijÈtÊsu 
sukhadukkhaÑ paÔisaÑvedentÊ”ti. TesametaÑ pÈÔika~khaÑ, yamidaÑ 
kÈyaduccaritaÑ vacÊduccaritaÑ manoduccaritaÑ, ime 
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tayo akusale dhamme abhinivajjetvÈ, yamidaÑ kÈyasucaritaÑ vacÊsucaritaÑ 
manosucaritaÑ, ime tayo kusale dhamme samÈdÈya vattissanti, taÑ kissa 
hetu, passanti hi te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ 
ÈdÊnavaÑ okÈraÑ saÑkilesaÑ, kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ nekkhamme 
ÈnisaÑsaÑ vodÈnapakkhaÑ. SantaÑyeva kho pana hetuÑ “atthi het|”tissa 
diÔÔhi hoti, sÈssa hoti sammÈdiÔÔhi. SantaÑyeva kho pana hetuÑ “atthi 
het|”ti sa~kappeti, svÈssa hoti sammÈsa~kappo. SantaÑyeva kho pana 
hetuÑ “atthi het|”ti vÈcaÑ bhÈsati, sÈssa hoti sammÈvÈcÈ. SantaÑyeva kho 
pana hetuÑ “atthi het|”ti Èha. Ye te arahanto hetuvÈdÈ, tesamayaÑ na 
paccanÊkaÑ karoti. SantaÑyeva kho pana hetuÑ “atthi het|”ti paraÑ 
saÒÒÈpeti, sÈssa hoti saddhammasaÒÒatti. TÈya ca pana 
saddhammasaÒÒattiyÈ nevattÈnukkaÑseti, na paraÑ vambheti. Iti pubbeva 
kho panassa dussÊlyaÑ pahÊnaÑ hoti, susÊlyaÑ paccupaÔÔhitaÑ, ayaÒca 
sammÈdiÔÔhi sammÈsa~kappo sammÈvÈcÈ ariyÈnaÑ apaccanÊkatÈ 
saddhammasaÒÒatti anattukkaÑsanÈ aparavambhanÈ, evamassime aneke 
kusalÈ dhammÈ sambhavanti sammÈdiÔÔhipaccayÈ. 

 Tatra gahapatayo viÒÒ| puriso iti paÔisaÒcikkhati–sace kho atthi hetu, 
evamayaÑ bhavaÑ purisapuggalo kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ 
saggaÑ lokaÑ upapajjissati. KÈmaÑ kho pana mÈhu hetu, hotu nesaÑ 
bhavataÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ saccaÑ vacanaÑ, atha ca panÈyaÑ bhavaÑ 
purisapuggalo diÔÔheva dhamme viÒÒ|naÑ pÈsaÑso “sÊlavÈ purisapuggalo 
sammÈdiÔÔhi hetuvÈdo”ti. Sace kho atthi hetu, evaÑ imassa bhoto 
purisapuggalassa ubhayattha kaÔaggaho, yaÒca diÔÔheva dhamme viÒÒ|naÑ 
pÈsaÑso, yaÒca kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ 
upapajjissati. EvamassÈyaÑ apaÓÓako dhammo susamatto samÈdinno 
ubhayaÑsaÑ pharitvÈ tiÔÔhati, riÒcati akusalaÑ ÔhÈnaÑ. 
 
 103. Santi gahapatayo eke samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino 
“natthi sabbaso ÈruppÈ”ti. TesaÑyeva kho gahapatayo samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ 
eke samaÓabrÈhmaÓÈ ujuvipaccanÊkavÈdÈ, te evamÈhaÑsu “atthi sabbaso 
ÈruppÈ”ti. TaÑ kiÑ maÒÒatha gahapatayo, nanume samaÓabrÈhmaÓÈ 
aÒÒamaÒÒassa ujuvipaccanÊkavÈdÈti. EvaÑ bhante. 

 



 10. ApaÓÓakasutta (60) 73 

Tatra gahapatayo viÒÒ| puriso iti paÔisaÒcikkhati “ye kho te bhonto 
samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino ‘natthi sabbaso ÈruppÈ’ti, idaÑ 
me adiÔÔhaÑ. Yepi te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino 
‘atthi sabbaso ÈruppÈ’ti, idaÑ me aviditaÑ. AhaÑ ceva1 kho pana ajÈnanto 
apassanto ekaÑsena ÈdÈya vohareyyaÑ ‘idameva saccaÑ moghamaÒÒan’ti, 
na metaÑ assa patir|paÑ. Ye kho te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino 
evaÑdiÔÔhino ‘natthi sabbaso ÈruppÈ’ti, sace tesaÑ bhavataÑ 
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ saccaÑ vacanaÑ, ÔhÈnametaÑ vijjati, ye te devÈ 
r|pino manomayÈ, apaÓÓakaÑ me tatr|papatti bhavissati. Ye pana te bhonto 
samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino ‘atthi sabbaso ÈruppÈ’ti, sace 
tesaÑ bhavataÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ saccaÑ vacanaÑ, ÔhÈnametaÑ vijjati, 
ye te devÈ ar|pino saÒÒÈmayÈ, apaÓÓakaÑ me tatr|papatti bhavissati. 
Dissanti kho pana r|pÈdhikaraÓaÑ2 daÓÉÈdÈna satthÈdÈna kalaha viggaha 
vivÈdatuvaÑtuvaÑ pesuÒÒa musÈvÈdÈ. Natthi kho panetaÑ sabbaso 
ar|pe”ti. So iti paÔisa~khÈya r|pÈnaÑyeva nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya 
paÔipanno hoti. 
 
 104. Santi gahapatayo eke samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino 
“natthi sabbaso bhavanirodho”ti. TesaÑyeva kho gahapatayo 
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ eke samaÓabrÈhmaÓÈ ujuvipaccanÊkavÈdÈ, te 
evamÈhaÑsu “atthi sabbaso bhavanirodho”ti. TaÑ kiÑ maÒÒatha 
gahapatayo, nanume samaÓabrÈhmaÓÈ aÒÒamaÒÒassa ujuvipaccanÊkavÈdÈti. 
EvaÑ bhante. Tatra gahapatayo viÒÒ| puriso iti paÔisaÒcikkhati “ye kho te 
bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino ‘natthi sabbaso 
bhavanirodho’ti, idaÑ me adiÔÔhaÑ. Yepi te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ 
evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino ‘atthi sabbaso bhavanirodho’ti, idaÑ me 
aviditaÑ. AhaÑ ceva kho pana ajÈnanto apassanto ekaÑsena ÈdÈya 
vohareyyaÑ ‘idameva saccaÑ moghamaÒÒan’ti, na metaÑ assa patir|paÑ. 
Ye kho te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino ‘natthi 
sabbaso bhavanirodho’ti, sace tesaÑ 
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bhavataÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ saccaÑ vacanaÑ, ÔhÈnametaÑ vijjati, ye te 
devÈ ar|pino saÒÒÈmayÈ, apaÓÓakaÑ me tatr|papatti bhavissati. Ye pana te 
bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino ‘atthi sabbaso 
bhavanirodho’ti, sace tesaÑ bhavataÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ saccaÑ 
vacanaÑ, ÔhÈnametaÑ vijjati, yaÑ diÔÔheva dhamme parinibbÈyissÈmi. Ye 
kho te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino ‘natthi sabbaso 
bhavanirodho’ti, tesamayaÑ diÔÔhi sÈrÈgÈya1 santike saÑyogÈya santike 
abhinandanÈya santike ajjhosÈnÈya santike upÈdÈnÈya santike. Ye pana te 
bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino ‘atthi sabbaso 
bhavanirodho’ti, tesamayaÑ diÔÔhi asÈrÈgÈya santike asaÑyogÈya santike 
anabhinandanÈya santike anajjhosÈnÈya santike anupÈdÈnÈya santike”ti. So 
iti paÔisa~khÈya bhavÈnaÑyeva nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya paÔipanno 
hoti. 
 
 105. CattÈrome gahapatayo puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. 
Katame cattÈro. Idha gahapatayo ekacco puggalo attantapo hoti 
attaparitÈpanÈnuyogamanuyutto, idha gahapatayo ekacco puggalo parantapo 
hoti paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto, idha gahapatayo ekacco puggalo 
attantapo ca hoti attaparitÈpanÈnuyogamanuyutto parantapo ca 
paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto, idha gahapatayo ekacco puggalo 
nevattantapo hoti nÈttaparitÈpanÈnuyogamanuyutto na parantapo na 
paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto, so anattantapo aparantapo diÔÔheva 
dhamme nicchÈto nibbuto sÊtÊbh|to sukhappaÔisaÑvedÊ brahmabh|tena 
attanÈ viharati.  
 
 106. Katamo ca gahapatayo puggalo attantapo 
attaparitÈpanÈnuyogamanuyutto. Idha gahapatayo ekacco puggalo acelako 
hoti, muttÈcÈro, hatthÈpalekhano -pa-.2 Iti evar|paÑ anekavihitaÑ kÈyassa 
ÈtÈpanaparitÈpanÈnuyogamanuyutto viharati. AyaÑ vuccati gahapatayo 
puggalo attantapo attaparitÈpanÈnuyogamanuyutto. 
______________________________________________________________ 
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katamo ca gahapatayo puggalo parantapo paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto. 
Idha gahapatayo ekacco puggalo orabbhiko hoti s|kariko -pa- ye vÈ 
panaÒÒepi keci kur|rakammantÈ. AyaÑ vuccati gahapatayo puggalo 
parantapo paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto. 

 Katamo ca gahapatayo puggalo attantapo ca 
attaparitÈpanÈnuyogamanuyutto, parantapo ca 
paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto. Idha gahapatayo ekacco puggalo rÈjÈ vÈ 
hoti khattiyo muddhÈvasitto -pa- tepi daÓÉatajjitÈ bhayatajjitÈ assumukhÈ 
rudamÈnÈ parikammÈni karonti. AyaÑ vuccati gahapatayo puggalo 
attantapo ca attaparitÈpanÈnuyogamanuyutto parantapo ca 
paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto. 

 Katamo ca gahapatayo puggalo nevattantapo 
nÈttaparitÈpanÈnuyogamanuyutto na parantapo na 
paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto, so anattantapo aparantapo diÔÔheva 
dhamme nicchÈto nibbuto sÊtÊbh|to sukhappaÔisaÑvedÊ brahmabh|tena 
attanÈ viharati. Idha gahapatayo TathÈgato loke uppajjati ArahaÑ 
SammÈsambuddho -pa-. So ime paÒca nÊvaraÓe pahÈya cetaso upakkilese 
paÒÒÈya dubbalÊkaraÓe, vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi 
savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati. VitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ cetaso 
ekodibhÈvaÑ avitakkaÑ avicÈraÑ samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ 
-pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati.  

 So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe vigat|pakkilese 
mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte pubbenivÈsÈnussatiÒÈÓÈya cittaÑ 
abhininnÈmeti, so anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati. SeyyathidaÑ, 
ekampi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo -pa- iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ anekavihitaÑ 
pubbenivÈsaÑ anussarati. So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte 
ana~gaÓe vigat|pakkilese mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte 
sattÈnaÑ cut|papÈtaÒÈÓÈya cittaÑ abhininnÈmeti. So dibbena cakkhunÈ 
visuddhena atikkantamÈnusakena satte passati cavamÈne upapajjamÈne hÊne 
paÓÊte suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate -pa- yathÈkamm|page satte 
pajÈnÈti. So evaÑ 
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samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe vigat|pakkilese mudubh|te 
kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte ÈsavÈnaÑ khayaÒÈÓÈya cittaÑ abhininnÈmeti. 
So idaÑ dukkhanti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti -pa- ayaÑ ÈsavanirodhagÈminÊ 
paÔipadÈti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Tassa evaÑ jÈnato evaÑ passato 
kÈmÈsavÈpi cittaÑ vimuccati, bhavÈsavÈpi cittaÑ vimuccati, avijjÈsavÈpi 
cittaÑ vimuccati, vimuttasmiÑ vimuttamiti ÒÈÓaÑ hoti, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ 
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈti. AyaÑ 
vuccati gahapatayo puggalo nevattantapo nÈttaparitÈpanÈnuyogamanuyutto 
na parantapo na paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto, so anattantapo aparantapo 
diÔÔheva dhamme nicchÈto nibbuto sÊtÊbh|to sukhappaÔisaÑvedÊ 
brahmabh|tena attanÈ viharatÊti. 

 EvaÑ vutte SÈleyyakÈ brÈhmaÓagahapatikÈ BhagavantaÑ etadavocuÑ 
“abhikkantaÑ bho Gotama, abhikkantaÑ bho Gotama, seyyathÈpi bho 
Gotama nikkujjitaÑ vÈ ukkujjeyya, paÔicchannaÑ vÈ vivareyya, m|Ähassa 
vÈ maggaÑ Ècikkheyya, andhakÈre vÈ telapajjotaÑ dhÈreyya ‘cakkhumanto 
r|pÈni dakkhantÊ’ti. EvamevaÑ bhotÈ Gotamena anekapariyÈyena dhammo 
pakÈsito, ete mayaÑ bhavantaÑ GotamaÑ saraÓaÑ gacchÈma DhammaÒca 
BhikkhusaÑghaÒca, upÈsake no bhavaÑ Gotamo dhÈretu ajjatagge 
pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gate”ti. 
 

ApaÓÓakasuttaÑ niÔÔhitaÑ dasamaÑ. 
 
 

Gahapativaggo niÔÔhito paÔhamo. 
 

TassuddÈnaÑ  

     KandaranÈgarasekhavato ca, 
     Potaliyo puna JÊvakabhacco. 
     UpÈlidamatho kukkura-abhayo, 
     BahuvedanÊyÈpaÓÓakato dasamo.

 



   

2. Bhikkhuvagga 
 

1. AmbalaÔÔhikarÈhulovÈdasutta 

 107. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati 
VeÄuvane kalandakanivÈpe. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ RÈhulo 
AmbalaÔÔhikÈyaÑ viharati. Atha kho BhagavÈ sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ 
vuÔÔhito yena AmbalaÔÔhikÈ, yenÈyasmÈ RÈhulo tenupasa~kami, addasÈ kho 
ÈyasmÈ RÈhulo BhagavantaÑ d|ratova ÈgacchantaÑ, disvÈna ÈsanaÑ 
paÒÒÈpesi udakaÒca pÈdÈnaÑ. NisÊdi BhagavÈ paÒÒatte Èsane, nisajja pÈde 
pakkhÈlesi. ŒyasmÈpi kho RÈhulo BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
nisÊdi. 
 
 108. Atha kho BhagavÈ parittaÑ udakÈvasesaÑ udakÈdhÈne ÔhapetvÈ 
ÈyasmantaÑ RÈhulaÑ Èmantesi “passasi no tvaÑ RÈhula imaÑ parittaÑ 
udakÈvasesaÑ udakÈdhÈne Ôhapitan”ti. EvaÑ bhante. EvaÑ parittakaÑ kho 
RÈhula tesaÑ sÈmaÒÒaÑ, yesaÑ natthi sampajÈnamusÈvÈde lajjÈti. Atha kho 
BhagavÈ parittaÑ udakÈvasesaÑ chaÉÉetvÈ ÈyasmantaÑ RÈhulaÑ Èmantesi 
“passasi no tvaÑ RÈhula parittaÑ udakÈvasesaÑ chaÉÉitan”ti. EvaÑ bhante. 
EvaÑ chaÉÉitaÑ kho RÈhula tesaÑ sÈmaÒÒaÑ, yesaÑ natthi 
sampajÈnamusÈvÈde lajjÈti. Atha kho BhagavÈ taÑ udakÈdhÈnaÑ nikkujjitvÈ 
ÈyasmantaÑ RÈhulaÑ Èmantesi “passasi no tvaÑ RÈhula imaÑ 
udakÈdhÈnaÑ nikkujjitan”ti. EvaÑ bhante. EvaÑ nikkujjitaÑ kho RÈhula 
tesaÑ sÈmaÒÒaÑ, yesaÑ natthi sampajÈnamusÈvÈde lajjÈti. Atha kho 
BhagavÈ taÑ udakÈdhÈnaÑ ukkujjitvÈ ÈyasmantaÑ RÈhulaÑ Èmantesi 
“passasi no tvaÑ RÈhula imaÑ udakÈdhÈnaÑ rittaÑ tucchan”ti. EvaÑ 
bhante. EvaÑ rittaÑ tucchaÑ kho RÈhula tesaÑ sÈmaÒÒaÑ, yesaÑ natthi 
sampajÈnamusÈvÈde lajjÈti. SeyyathÈpi RÈhula raÒÒo nÈgo ÊsÈdanto 
ur|ÄhavÈ1 abhijÈto sa~gÈmÈvacaro sa~gÈmagato purimehipi pÈdehi 
kammaÑ karoti, pacchimehipi pÈdehi kammaÑ karoti, purimenapi kÈyena 
kammaÑ karoti, pacchimenapi kÈyena kammaÑ karoti, sÊsenapi kammaÑ 
karoti, 
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kaÓÓehipi kammaÑ karoti, dantehipi kammaÑ karoti, na~guÔÔhenapi 
kammaÑ karoti, rakkhateva soÓÉaÑ. Tattha hatthÈrohassa evaÑ hoti “ayaÑ 
kho raÒÒo nÈgo ÊsÈdanto ur|ÄhavÈ abhijÈto sa~gÈmÈvacaro sa~gÈmagato 
purimehipi pÈdehi kammaÑ karoti, pacchimehipi pÈdehi kammaÑ karoti 
-pa- na~guÔÔhenapi kammaÑ karoti, rakkhateva soÓÉaÑ. ApariccattaÑ kho 
raÒÒo nÈgassa jÊvitan”ti. Yato kho RÈhula raÒÒo nÈgo ÊsÈdanto ur|ÄhavÈ 
abhijÈto sa~gÈmÈvacaro sa~gÈmagato purimehipi pÈdehi kammaÑ karoti, 
pacchimehipi pÈdehi kammaÑ karoti -pa- na~guÔÔhenapi kammaÑ karoti, 
soÓÉÈyapi kammaÑ karoti. Tattha hatthÈrohassa evaÑ hoti “ayaÑ kho 
raÒÒo nÈgo ÊsÈdanto ur|ÄhavÈ abhijÈto sa~gÈmÈvacaro sa~gÈmagato 
purimehipi pÈdehi kammaÑ karoti, pacchimehipi pÈdehi kammaÑ karoti, 
purimenapi kÈyena kammaÑ karoti, pacchimenapi kÈyena kammaÑ karoti, 
sÊsenapi kammaÑ karoti, kaÓÓehipi kammaÑ karoti, dantehipi kammaÑ 
karoti, na~guÔÔhenapi kammaÑ karoti, soÓÉÈyapi kammaÑ karoti, 
pariccattaÑ kho raÒÒo nÈgassa jÊvitaÑ, natthi dÈni kiÒci raÒÒo nÈgassa 
akaraÓÊyan”ti. Evameva kho RÈhula yassa kassaci sampajÈnamusÈvÈde 
natthi lajjÈ. NÈhaÑ tassa kiÒci pÈpaÑ akaraÓÊyanti vadÈmi. TasmÈtiha te 
RÈhula “hassÈpi na musÈ bhaÓissÈmÊ”ti evaÑ hi te RÈhula sikkhitabbaÑ. 
 
 109. TaÑ kiÑ maÒÒasi RÈhula, kimatthiyo ÈdÈsoti. PaccavekkhaÓattho 
bhanteti. Evameva kho RÈhula paccavekkhitvÈ paccavekkhitvÈ kÈyena 
kammaÑ kattabbaÑ, paccavekkhitvÈ paccavekkhitvÈ vÈcÈya kammaÑ 
kattabbaÑ, paccavekkhitvÈ paccavekkhitvÈ manasÈ kammaÑ kattabbaÑ. 
Yadeva tvaÑ RÈhula kÈyena kammaÑ kattukÈmo ahosi, tadeva te 
kÈyakammaÑ paccavekkhitabbaÑ “yaÑ nu kho ahaÑ idaÑ kÈyena 
kammaÑ kattukÈmo, idaÑ me kÈyakammaÑ attabyÈbÈdhÈyapi saÑvatteyya, 
parabyÈbÈdhÈyapi saÑvatteyya, ubhayabyÈbÈdhÈyapi saÑvatteyya. 
AkusalaÑ idaÑ kÈyakammaÑ dukkhudrayaÑ1 dukkhavipÈkan”ti. Sace tvaÑ 
RÈhula paccavekkhamÈno evaÑ jÈneyyÈsi “yaÑ kho ahaÑ idaÑ kÈyena 
kammaÑ kattukÈmo, idaÑ me kÈyakammaÑ attabyÈbÈdhÈyapi saÑvatteyya, 
parabyÈbÈdhÈyapi saÑvatteyya, 
______________________________________________________________ 
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ubhayabyÈbÈdhÈyapi saÑvatteyya, akusalaÑ idaÑ kÈyakammaÑ 
dukkhudrayaÑ dukkhapipÈkan”ti, evar|paÑ te RÈhula kÈyena kammaÑ 
sasakkaÑ na karaÓÊyaÑ1. Sace pana tvaÑ RÈhula paccavekkhamÈno evaÑ 
jÈneyyÈsi “yaÑ kho ahaÑ idaÑ kÈyena kammaÑ kattukÈmo, idaÑ me 
kÈyakammaÑ nevattabyÈbÈdhÈyapi saÑvatteyya, na parabyÈbÈdhÈyapi 
saÑvatteyya, na ubhayabyÈbÈdhÈyapi saÑvatteyya, kusalaÑ idaÑ 
kÈyakammaÑ sukhudrayaÑ sukhavipÈkan”ti, evar|paÑ te RÈhula kÈyena 
kammaÑ karaÓÊyaÑ. 

 Karontenapi te RÈhula kÈyena kammaÑ tadeva te kÈyakammaÑ 
paccavekkhitabbaÑ “yaÑ nu kho ahaÑ idaÑ kÈyena kammaÑ karomi, idaÑ 
me kÈyakammaÑ attabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, parabyÈbÈdhÈyapi 
saÑvattati, ubhayabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, akusalaÑ idaÑ kÈyakammaÑ 
dukkhudrayaÑ dukkhavipÈkan”ti. Sace pana tvaÑ RÈhula paccavekkhamÈno 
evaÑ jÈneyyÈsi “yaÑ kho ahaÑ idaÑ kÈyena kammaÑ karomi, idaÑ me 
kÈyakammaÑ attabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, parabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, 
ubhayabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, akusalaÑ idaÑ kÈyakammaÑ 
dukkhudrayaÑ dukkhavipÈkan”ti, paÔisaÑhareyyÈsi tvaÑ RÈhula evar|paÑ 
kÈyakammaÑ. Sace pana tvaÑ RÈhula paccavekkhamÈno evaÑ jÈneyyÈsi 
“yaÑ kho ahaÑ idaÑ kÈyena kammaÑ karomi, idaÑ me kÈyakammaÑ 
nevattabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, na parabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati na 
ubhayabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, kusalaÑ idaÑ kÈyakammaÑ sukhudrayaÑ 
sukhavipÈkan”ti, anupadajjeyyÈsi tvaÑ RÈhula evar|paÑ kÈyakammaÑ. 

 KatvÈpi te RÈhula kÈyena kammaÑ tadeva te kÈyakammaÑ 
paccavekkhitabbaÑ “yaÑ nu kho ahaÑ idaÑ kÈyena kammaÑ akÈsiÑ, idaÑ 
me kÈyakammaÑ attabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati2, parabyÈbÈdhÈyapi 
saÑvattati, ubhayabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, akusalaÑ idaÑ kÈyakammaÑ 
dukkhudrayaÑ dukkhavipÈkan”ti. Sace kho tvaÑ RÈhula paccavekkhamÈno 
evaÑ jÈneyyÈsi “yaÑ kho ahaÑ idaÑ kÈyena kammaÑ akÈsiÑ, idaÑ me 
kÈyakammaÑ attabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, parabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, 
ubhayabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, akusalaÑ idaÑ kÈyakammaÑ 
dukkhudrayaÑ dukkhavipÈkan”ti, evar|paÑ te RÈhula kÈyakammaÑ 
satthari vÈ viÒÒ|su vÈ 
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sabrahmacÈrÊsu desetabbaÑ vivaritabbaÑ uttÈnÊkÈtabbaÑ, desetvÈ vivaritvÈ 
uttÈnÊkatvÈ ÈyatiÑ saÑvaraÑ ÈpajjitabbaÑ. Sace pana tvaÑ RÈhula 
paccavekkhamÈno evaÑ jÈneyyÈsi “yaÑ kho ahaÑ idaÑ kÈyena kammaÑ 
akÈsiÑ, idaÑ me kÈyakammaÑ nevattabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, na 
parabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, na ubhayabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati. KusalaÑ 
idaÑ kÈyakammaÑ sukhudrayaÑ sukhavipÈkan”ti, teneva tvaÑ RÈhula 
pÊtipÈmojjena vihareyyÈsi ahorattÈnusikkhÊ kusalesu dhammesu. 
 
 110. Yadeva tvaÑ RÈhula vÈcÈya kammaÑ kattukÈmo ahosi, tadeva te 
vacÊkammaÑ paccavekkhitabbaÑ “yaÑ nu kho ahaÑ idaÑ vÈcÈya kammaÑ 
kattukÈmo, idaÑ me vacÊkammaÑ attabyÈbÈdhÈyapi saÑvatteyya, 
parabyÈbÈdhÈyapi saÑvatteyya, ubhayabyÈbÈdhÈyapi saÑvatteyya, 
akusalaÑ idaÑ vacÊkammaÑ dukkhudrayaÑ dukkhavipÈkan”ti. Sace tvaÑ 
RÈhula paccavekkhamÈno evaÑ jÈneyyÈsi “yaÑ kho ahaÑ idaÑ vÈcÈya 
kammaÑ kattukÈmo, idaÑ me vacÊkammaÑ attabyÈbÈdhÈyapi saÑvatteyya, 
parabyÈbÈdhÈyapi saÑvatteyya, ubhayabyÈbÈdhÈyapi saÑvatteyya, 
akusalaÑ idaÑ vacÊkammaÑ dukkhudrayaÑ dukkhavipÈkan”ti, evar|paÑ te 
RÈhula vÈcÈya kammaÑ sasakkaÑ na karaÓÊyaÑ. Sace pana tvaÑ RÈhula 
paccavekkhamÈno evaÑ jÈneyyÈsi “yaÑ kho ahaÑ idaÑ vÈcÈya kammaÑ 
kattukÈmo, idaÑ me vacÊkammaÑ nevattabyÈbÈdhÈyapi saÑvatteyya, na 
parabyÈbÈdhÈyapi saÑvatteyya, kusalaÑ idaÑ vacÊkammaÑ sukhudrayaÑ 
sukhavipÈkan”ti, evar|paÑ te RÈhula vÈcÈya kammaÑ karaÓÊyaÑ. 

 Karontenapi te RÈhula vÈcÈya kammaÑ tadeva te vacÊkammaÑ 
paccavekkhitabbaÑ “yaÑ nu kho ahaÑ idaÑ vÈcÈya kammaÑ karomi, idaÑ 
me vacÊkammaÑ attabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, parabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, 
ubhayabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, akusalaÑ idaÑ vacÊkammaÑ 
dukkhudrayaÑ dukkhavipÈkan”ti. Sace pana tvaÑ RÈhula paccavekkhamÈno 
evaÑ jÈneyyÈsi “yaÑ kho ahaÑ idaÑ vÈcÈya kammaÑ karomi, idaÑ me 
vacÊkammaÑ attabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, parabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, 
ubhayabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, akusalaÑ idaÑ vacÊkammaÑ 
dukkhudrayaÑ dukkhavipÈkan”ti, paÔisaÑhareyyÈsi tvaÑ RÈhula evar|paÑ 
vacÊkammaÑ. Sace pana tvaÑ RÈhula paccavekkhamÈno evaÑ jÈneyyÈsi 
“yaÑ kho ahaÑ idaÑ vÈcÈya kammaÑ karomi, idaÑ me 
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vacÊkammaÑ nevattabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, na parabyÈbÈdhÈyapi 
saÑvattati, na ubhayabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, kusalaÑ idaÑ vacÊkammaÑ 
sukhudrayaÑ sukhavipÈkan”ti, anupadajjeyyÈsi tvaÑ RÈhula evar|paÑ 
vacÊkammaÑ. 

 KatvÈpi te RÈhula vÈcÈya kammaÑ, tadeva te vacÊkammaÑ 
paccavekkhitabbaÑ “yaÑ nu kho ahÑ idaÑ vÈcÈya kammaÑ akÈsiÑ, idaÑ 
me vacÊkammaÑ attabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati1, parabyÈbÈdhÈyapi 
saÑvattati, ubhayabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, akusalaÑ idaÑ vacÊkammaÑ 
dukkhudrayaÑ dukkhavipÈkan”ti. Sace kho tvaÑ RÈhula paccavekkhamÈno 
evaÑ jÈneyyÈsi “yaÑ kho ahaÑ idaÑ vÈcÈya kammaÑ akÈsiÑ, idaÑ me 
vacÊkammaÑ attabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, parabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, 
ubhayabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, akusalaÑ idaÑ vacÊkammaÑ 
dukkhudrayaÑ dukkhavipÈkan”ti, evar|paÑ te RÈhula vacÊkammaÑ satthari 
vÈ viÒÒ|su vÈ sabrahmacÈrÊsu desetabbaÑ vivaritabbaÑ uttÈnÊkattabbaÑ, 
desetvÈ vivaritvÈ uttÈnÊkatvÈ ÈyatiÑ saÑvaraÑ ÈpajjitabbaÑ. Sace pana 
tvaÑ RÈhula paccavekkhamÈno evaÑ jÈneyyÈsi “yaÑ kho ahaÑ idaÑ 
vÈcÈya kammaÑ akÈsiÑ, idaÑ me vacÊkammaÑ nevattabyÈbÈdhÈyapi 
saÑvattati, na parabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, na ubhayabyÈbÈdhÈyapi 
saÑvattati, kusalaÑ idaÑ vacÊkammaÑ sukhudrayaÑ sukhavipÈkan”ti, 
teneva tvaÑ RÈhula pÊtipÈmojjena vihareyyÈsi ahorattÈnusikkhÊ kusalesu 
dhammesu. 
 
 111. Yadeva tvaÑ RÈhula manasÈ kammaÑ kattukÈmo ahosi, tadeva te 
manokammaÑ paccavekkhitabbaÑ “yaÑ nu kho ahaÑ idaÑ manasÈ 
kammaÑ kattukÈmo, idaÑ me manokammaÑ attabyÈbÈdhayapi 
saÑvatteyya, parabyÈbÈdhÈyapi saÑvatteyya, ubhayabyÈbÈdhÈyapi 
saÑvatteyya, akusalaÑ idaÑ manokammaÑ dukkhudrayaÑ 
dukkhavipÈkan”ti. Sace tvaÑ RÈhula paccavekkhamÈno evaÑ jÈneyyÈsi 
“yaÑ kho ahaÑ idaÑ manasÈ kammaÑ kattukÈmo, idaÑ me manokammaÑ 
attabyÈbÈdhÈyapi saÑvatteyya, parabyÈbÈdhÈyapi saÑvatteyya, 
ubhayabyÈbÈdhÈyapi saÑvatteyya, akusalaÑ idaÑ manokammaÑ 
dukkhudrayaÑ dukkhavipÈkan”ti, evar|paÑ te RÈhula manasÈ kammaÑ 
sasakkaÑ na karaÓÊyaÑ. Sace pana tvaÑ RÈhula paccavekkhamÈno evaÑ 
jÈneyyÈsi “yaÑ kho 
______________________________________________________________ 
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ahaÑ idaÑ manasÈ kammaÑ kattukÈmo, idaÑ me manokammaÑ 
nevattabyÈbÈdhÈyapi saÑvatteyya, na parabyÈbÈdhÈyapi saÑvatteyya, na 
ubhayabyÈbÈdhÈyapi saÑvatteyya, kusalaÑ idaÑ manokammaÑ 
sukhudrayaÑ sukhavipÈkan”ti, evar|paÑ te RÈhula manasÈ kammaÑ 
karaÓÊyaÑ. 

 Karontenapi te RÈhula manasÈ kammaÑ tadeva te manokammaÑ 
paccavekkhitabbaÑ “yaÑ nu kho ahaÑ idaÑ manasÈ kammaÑ karomi, 
idaÑ me manokammaÑ attabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, parabyÈbÈdhÈyapi 
saÑvattati, ubhayabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, akusalaÑ idaÑ manokammaÑ 
dukkhudrayaÑ dukkhavipÈkan”ti. Sace pana tvaÑ RÈhula paccavekkhamÈno 
evaÑ jÈneyyÈsi “yaÑ kho ahaÑ idaÑ manasÈ kammaÑ karomi, idaÑ me 
manokammaÑ attabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, parabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, 
ubhayabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, akusalaÑ idaÑ manokammaÑ 
dukkhudrayaÑ dukkhavipÈkan”ti, paÔisaÑhareyyÈsi tvaÑ RÈhula evar|paÑ 
manokammaÑ. Sace pana tvaÑ RÈhula paccavekkhamÈno evaÑ jÈneyyÈsi 
“yaÑ kho ahaÑ idaÑ manasÈ kammaÑ karomi, idaÑ me manokammaÑ 
nevattabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, na parabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, na 
ubhayabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, kusalaÑ idaÑ manokammaÑ sukhudrayaÑ 
sukhavipÈkan”ti, anupadajjeyyÈsi tvaÑ RÈhula evar|paÑ manokammaÑ. 

 KatvÈpi ye RÈhula manasÈ kammaÑ, tadeva te manokammaÑ 
paccavekkhitabbaÑ “yaÑ nu kho ahaÑ idaÑ manasÈ kammaÑ akÈsiÑ, 
idaÑ me manokammaÑ attabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati1, parabyÈbÈdhÈyapi 
saÑvattati, ubhayabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, akusalaÑ idaÑ manokammaÑ 
dukkhudrayaÑ dukkhavipÈkan”ti. Sace kho tvaÑ RÈhula paccavekkhamÈno 
evaÑ jÈneyyÈsi “yaÑ kho ahaÑ idaÑ manasÈ kammaÑ akÈsiÑ, idaÑ me 
manokammaÑ attabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, parabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, 
ubhayabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, akusalaÑ idaÑ manokammaÑ 
dukkhudrayaÑ dukkhavipÈkan”ti, evar|paÑ pana2 te RÈhula mano-
kammaÑ3 aÔÔÊyitabbaÑ harÈyitabbaÑ jigucchitabbaÑ, aÔÔÊyitvÈ harÈyitvÈ 
jigucchitvÈ ÈyatiÑ saÑvaraÑ ÈpajjitabbaÑ. Sace pana tvaÑ RÈhula 
paccavekkhamÈno evaÑ jÈneyyÈsi “yaÑ kho ahaÑ idaÑ manasÈ kammaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑvatti (SÊ, I) 2. Evar|pe (SÊ, I), evar|pe pana (SyÈ, KaÑ)  
 3. Manokamme (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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akÈsiÑ, idaÑ me manokammaÑ nevattabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, na 
parabyÈbÈdhÈyapi saÑvattapi, na ubhayabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, kusalaÑ 
idaÑ manokammaÑ sukhudrayaÑ sukhavipÈkan”ti, teneva tvaÑ RÈhula 
pÊtipÈmojjena vihareyyÈsi ahorattÈnusikkhÊ kusalesu dhammesu. 
 
 112. Ye hi keci RÈhula atÊtamaddhÈnaÑ samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ 
kÈyakammaÑ parisodhesuÑ, vacÊkammaÑ parisodhesuÑ, manokammaÑ 
parisodhesuÑ, sabbe te evametaÑ paccavekkhitvÈ paccavekkhitvÈ 
kÈyakammaÑ parisodhesuÑ, paccavekkhitvÈ paccavekkhitvÈ vacÊkammaÑ 
parisodhesuÑ, paccavekkhitvÈ paccavekkhitvÈ manokammaÑ 
parisodhesuÑ. Yepi hi keci RÈhula anÈgatamaddhÈnaÑ samaÓÈ vÈ 
brÈhmaÓÈ vÈ kÈyakammaÑ parisodhessanti, vacÊkammaÑ parisodhessanti, 
manokammaÑ parisodhessanti, sabbe te evamevaÑ paccavekkhitvÈ 
paccavekkhitvÈ kÈyakammaÑ parisodhessanti, paccavekkhitvÈ 
paccavekkhitvÈ vacÊkammaÑ parisodhessanti, paccavekkhitvÈ 
paccavekkhitvÈ manokammaÑ parisodhessanti. Yepi hi keci RÈhula etarahi 
samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ kÈyakammaÑ parisodhenti, vacÊkammaÑ 
parisodhenti, manokammaÑ parisodhenti, sabbe te evamevaÑ 
paccavekkhitvÈ paccavekkhitvÈ kÈyakammaÑ parisodhenti, paccavekkhitvÈ 
paccavekkhitvÈ vacÊkammaÑ parisodhenti, paccavekkhitvÈ paccavekkhitvÈ 
manokammaÑ parisodhenti. TasmÈtiha RÈhula “paccavekkhitvÈ 
paccavekkhitvÈ kÈyakammaÑ parisodhessÈmi, paccavekkhitvÈ 
paccavekkhitvÈ vacÊkammaÑ parisodhessÈmi, paccavekkhitvÈ 
paccavekkhitvÈ manokammaÑ parisodhessÈmÊ”ti evaÑ hi te RÈhula 
sikkhitabbanti. 

 Idamavoca BhagavÈ. Attamano ÈyasmÈ RÈhulo Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandÊti. 
 

AmbalaÔÔhikarÈhulovÈdasuttaÑ niÔÔhitaÑ paÔhamaÑ. 
_____ 

 
2. MahÈrÈhulovÈdasutta 

 113. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ 
nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya SÈvatthiÑ piÓÉÈya pÈvisi. ŒyasmÈpi 
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kho RÈhulo pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya BhagavantaÑ 
piÔÔhito piÔÔhito anubandhi. Atha kho BhagavÈ apaloketvÈ ÈyasmantaÑ 
RÈhulaÑ Èmantesi “yaÑ kiÒci RÈhula r|paÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ 
ajjhattaÑ vÈ bahiddhÈ vÈ oÄÈrikaÑ vÈ sukhumaÑ vÈ hÊnaÑ vÈ paÓÊtaÑ vÈ 
yaÑ d|re santike vÈ, sabbaÑ r|paÑ ‘netaÑ mama, nesohamasmi, na meso 
attÈ’ti, evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya daÔÔhabban”ti. R|pameva 
nu kho BhagavÈ, r|pameva nu kho SugatÈti. R|pampi RÈhula, vedanÈpi 
RÈhula, saÒÒÈpi RÈhula, sa~khÈrÈpi RÈhula, viÒÒÈÓampi RÈhulÈti. Atha kho 
ÈyasmÈ RÈhulo “ko najja1 BhagavatÈ sammukhÈ ovÈdena ovadito gÈmaÑ 
piÓÉÈya pavisissatÊ”ti tato paÔinivattitvÈ aÒÒatarasmiÑ rukkham|le nisÊdi 
palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ kÈyaÑ paÓidhÈya parimukhaÑ satiÑ 
upaÔÔhapetvÈ. AddasÈ kho ÈyasmÈ SÈriputto ÈyasmantaÑ RÈhulaÑ 
aÒÒatarasmiÑ rukkham|le nisinnaÑ palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ kÈyaÑ 
paÓidhÈya parimukhaÑ satiÑ upaÔÔhapetvÈ, disvÈna ÈyasmantaÑ RÈhulaÑ 
Èmantesi “ÈnÈpÈnassatiÑ RÈhula bhÈvanaÑ bhÈvehi, ÈnÈpÈnassati RÈhula 
bhÈvanÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ mahapphalÈ hoti mahÈnisaÑsÈ”ti. 
 
 114. Atha kho ÈyasmÈ RÈhulo sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito 
yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ RÈhulo BhagavantaÑ 
etadavoca “kathaÑ bhÈvitÈ nu kho bhante ÈnÈpÈnassati kathaÑ bahulÊkatÈ 
mahapphalÈ hoti mahÈnisaÑsÈ”ti. YaÑ kiÒci RÈhula ajjhattaÑ paccattaÑ 
kakkhaÄaÑ kharigataÑ upÈdinnaÑ. SeyyathidaÑ, kesÈ lomÈ nakhÈdantÈ 
taco, maÑsaÑ nhÈru2 aÔÔhi aÔÔhimiÒjaÑ vakkaÑ, hadayaÑ yakanaÑ 
kilomakaÑ pihakaÑ papphÈsaÑ, antaÑ antaguÓaÑ udariyaÑ karÊsaÑ, yaÑ 
vÈ panaÒÒampi kiÒci ajjhattaÑ paccattaÑ kakkhaÄaÑ kharigataÑ 
upÈdinnaÑ. AyaÑ vuccati RÈhula ajjhattikÈ pathavÊdhÈtu3. YÈ ceva kho 
pana ajjhattikÈ pathavÊdhÈtu, yÈ ca bÈhirÈ pathavÊdhÈtu, pathavÊdhÈturevesÈ. 
TaÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ. EvametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya 
disvÈ pathavÊdhÈtuyÈ nibbindati, pathavÊdhÈtuyÈ cittaÑ virÈjeti. 
______________________________________________________________ 
 1. Ko nujja (SyÈ, KaÑ) 2. NahÈru (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
 3. PaÔhavÊdhÈtu (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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 115. KatamÈ ca RÈhula ÈpodhÈtu. ŒpodhÈtu siyÈ ajjhattikÈ siyÈ bÈhirÈ. 
KatamÈ ca RÈhula ajjhattikÈ ÈpodhÈtu. YaÑ ajjhattaÑ paccattaÑ Èpo 
ÈpogataÑ upÈdinnaÑ. SeyyathidaÑ, pittaÑ semhaÑ pubbo lohitaÑ sedo 
medo assu vasÈ kheÄo si~ghÈÓikÈ lasikÈ muttaÑ, yaÑ vÈ panaÒÒampi kiÒci 
ajjhattaÑ paccattaÑ Èpo ÈpogataÑ upÈdinnaÑ. AyaÑ vuccati RÈhula 
ajjhattikÈ ÈpodhÈtu. YÈ ceva kho pana ajjhattikÈ ÈpodhÈtu, yÈ ca bÈhirÈ 
ÈpodhÈtu, ÈpodhÈturevesÈ. TaÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso 
attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ. EvametaÑ 
yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya disvÈ ÈpodhÈtuyÈ nibbindati, ÈpodhÈtuyÈ 
cittaÑ virÈjeti. 
 
 116. KatamÈ ca RÈhula tejodhÈtu. TejodhÈtu siyÈ ajjhattikÈ siyÈ bÈhirÈ. 
KatamÈ ca RÈhula ajjhattikÈ tejodhÈtu. YaÑ ajjhattaÑ paccattaÑ tejo 
tejogataÑ upÈdinnaÑ. SeyyathidaÑ, yena ca santappati, yena ca jÊrÊyati, 
yena ca pariÉayhati, yena ca asitapÊtakhÈyitasÈyitaÑ sammÈ pariÓÈmaÑ 
gacchati, yaÑ vÈ panaÒÒampi kiÒci ajjhattaÑ paccattaÑ tejo tejogataÑ 
upÈdinnaÑ. AyaÑ vuccati RÈhula ajjhattikÈ tejodhÈtu. YÈ ceva kho pana 
ajjhattikÈ tejodhÈtu, yÈ ca bÈhirÈ tejodhÈtu, tejodhÈturevesÈ. TaÑ “netaÑ 
mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ. EvametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya 
disvÈ tejodhÈtuyÈ nibbindati, tejodhÈtuyÈ cittaÑ virÈjeti.  
 
 117. KatamÈ ca RÈhula vÈyodhÈtu. VÈyodhÈtu siyÈ ajjhattikÈ siyÈ 
bÈhirÈ. KatamÈ ca RÈhula ajjhattikÈ vÈyodhÈtu. YaÑ ajjhattaÑ paccattaÑ 
vÈyo vÈyogataÑ upÈdinnaÑ. SeyyathidaÑ, uddha~gamÈ vÈtÈ, adhogamÈ 
vÈtÈ, kucchisayÈ vÈtÈ, koÔÔhÈsayÈ1 vÈtÈ, a~gama~gÈnusÈrino vÈtÈ, assÈso 
passÈso-iti, yaÑ vÈ panaÒÒampi kiÒci ajjhattaÑ paccattaÑ vÈyo vÈyogataÑ 
upÈdinnaÑ. AyaÑ vuccati RÈhula ajjhattikÈ vÈyodhÈtu. YÈ ceva kho pana 
ajjhattikÈ vÈyodhÈtu, yÈ ca bÈhirÈ vÈyodhÈtu, vÈyodhÈturevesÈ. TaÑ “netaÑ 
mama, 
______________________________________________________________ 
 1. KoÔÔhasayÈ (SÊ, I) 
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nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya 
daÔÔhabbaÑ. EvametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya disvÈ vÈyodhÈtuyÈ 
nibbindati, vÈyodhÈtuyÈ cittaÑ virÈjeti. 
 
 118. KatamÈ ca RÈhula ÈkÈsadhÈtu. ŒkÈsadhÈtu siyÈ ajjhattikÈ siyÈ 
bÈhirÈ. KatamÈ ca RÈhula ajjhattikÈ ÈkÈsadhÈtu. YaÑ ajjhattaÑ paccattaÑ 
ÈkÈsaÑ ÈkÈsagataÑ upÈdinnaÑ. SeyyathidaÑ, kaÓÓacchiddaÑ 
nÈsacchiddaÑ mukhadvÈraÑ, yena ca asitapÊtakhÈyitasÈyitaÑ ajjhoharati, 
yattha ca asitapÊtakhÈyitasÈyitaÑ santiÔÔhati, yena ca asitapÊtakhÈyitasÈyitaÑ 
adhobhÈgaÑ1 nikkhamati, yaÑ vÈ panaÒÒampi kiÒci ajjhattaÑ paccattaÑ 
ÈkÈsaÑ ÈkÈsagataÑ aghaÑ aghagataÑ vivaraÑ vivaragataÑ asamphuÔÔhaÑ 
maÑsalohitehi upÈdinnaÑ2. AyaÑ vuccati RÈhula ajjhattikÈ ÈkÈsadhÈtu. YÈ 
ceva kho pana ajjhattikÈ ÈkÈsadhÈtu, yÈ ca bÈhirÈ ÈkÈsadhÈtu, ÈkÈsadhÈtu 
revesÈ. TaÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ 
yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ. EvametaÑ yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya disvÈ ÈkÈsadhÈtuyÈ cittaÑ nibbindati, ÈkÈsadhÈtuyÈ cittaÑ 
virÈjeti. 
 
 119. PathavÊsamaÑ RÈhula bhÈvanaÑ bhÈvehi, pathavÊsamaÑ hi te 
RÈhula bhÈvanaÑ bhÈvayato uppannÈ manÈpÈmanÈpÈ phassÈ cittaÑ na 
pariyÈdÈya Ôhassanti. SeyyathÈpi RÈhula pathaviyÈ suciÑpi nikkhipanti, 
asuciÑpi nikkhipanti, g|thagataÑpi nikkhipanti, muttagataÑpi nikkhipanti, 
kheÄagataÑpi nikkhipanti, pubbagataÑpi nikkhipanti, lohitagataÑpi 
nikkhipanti. Na ca tena pathavÊ aÔÔÊyati vÈ harÈyati vÈ jigucchati vÈ. 
Evameva kho tvaÑ RÈhula pathavÊsamaÑ bhÈvanaÑ bhÈvehi, 
pathavÊsamaÑ hi te RÈhula bhÈvanaÑ bhÈvayato uppannÈ manÈpÈmanÈpÈ 
phassÈ cittaÑ na pariyÈdÈya Ôhassanti. 

 ŒposamaÑ RÈhula bhÈvanaÑ bhÈvehi, ÈposamaÑ hi te RÈhula 
bhÈvanaÑ bhÈvayato uppannÈ manÈpÈmanÈpÈ phassÈ cittaÑ na pariyÈdÈya 
Ôhassanti. SeyyathÈpi RÈhula ÈpasmiÑ suciÑpi dhovanti, asuciÑpi dhovanti, 
g|thagataÑpi dhovanti, muttagataÑpi dhovanti, kheÄagataÑpi dhovanti, 
pubbagataÑpi dhovanti, lohitagataÑpi dhovanti. Na ca tena Èpo 
______________________________________________________________ 
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aÔÔÊyati vÈ harÈyati vÈ jigucchati vÈ. Evameva kho tvaÑ RÈhula ÈposamaÑ 
bhÈvanaÑ bhÈvehi, ÈposamaÑ hi te RÈhula bhÈvanaÑ bhÈvayato uppannÈ 
manÈpÈmanÈpÈ phassÈ cittaÑ na pariyÈdÈya Ôhassanti. 

 TejosamaÑ RÈhula bhÈvanaÑ bhÈvehi, tejosamaÑ hite RÈhula 
bhÈvanaÑ bhÈvayato uppannÈ manÈpÈmanÈpÈ phassÈ cittaÑ na pariyÈdÈya 
Ôhassanti. SeyyathÈpi RÈhula tejo suciÑpi dahati, asuciÑpi dahati, 
g|thagataÑpi dahati, muttagataÑpi dahati, kheÄagataÑpi dahati, 
pubbagataÑpi dahati, lohitagataÑpi dahati. Na ca tena tejo aÔÔÊyati vÈ 
harÈyati vÈ jigucchati vÈ. Evameva kho tvaÑ RÈhula tejosamaÑ bhÈvanaÑ 
bhÈvehi, tejosamaÑ hi te RÈhula bhÈvanaÑ bhÈvayato uppannÈ 
manÈpÈmanÈpÈ phassÈ cittaÑ na pariyÈdÈya Ôhassanti. 

 VÈyosamaÑ RÈhula bhÈvanaÑ bhÈvehi, vÈyosamaÑ hi te RÈhula 
bhÈvanaÑ bhavayato uppannÈ manÈpÈmanÈpÈ phassÈ cittaÑ na pariyÈdÈya 
Ôhassanti. SeyyathÈpi RÈhula vÈyo suciÑpi upavÈyati, asuciÑpi upavÈyati, 
g|thagataÑpi upavÈyati, muttagataÑpi upavÈyati, kheÄagataÑpi upavÈyati, 
pubbagataÑpi upavÈyati, lohitagataÑpi upavÈyati. Na ca tena vÈyo aÔÔÊyati 
vÈ harÈyati vÈ jigucchati vÈ. Evameva kho tvaÑ RÈhula vÈyosamaÑ 
bhÈvanaÑ bhÈvehi, vÈyosamaÑ hi te RÈhula bhÈvanaÑ bhÈvayato uppannÈ 
manÈpÈmanÈpÈ phassÈ cittaÑ na pariyÈdÈya Ôhassanti. 

 ŒkÈsasamaÑ RÈhula bhÈvanaÑ bhÈvehi, ÈkÈsasamaÑ hi te RÈhula 
bhÈvanaÑ bhÈvayato uppannÈ manÈpÈmanÈpÈ phassÈ cittaÑ na pariyÈdÈya 
Ôhassanti. SeyyathÈpi RÈhula ÈkÈso na katthaci patiÔÔhito. Evameva kho tvaÑ 
RÈhula ÈkÈsasamaÑ bhÈvanaÑ bhÈvehi, ÈkÈsasamaÑ hi te RÈhula 
bhÈvanaÑ bhÈvayato uppannÈ manÈpÈmanÈpÈ phassÈ cittaÑ na pariyÈdÈya 
Ôhassanti. 
 
 120. MettaÑ RÈhula bhÈvanaÑ bhÈvehi, mettaÑ hi te RÈhula bhÈvanaÑ 
bhÈvayato yo byÈpÈdo, so pahÊyissati. KaruÓaÑ RÈhula bhÈvanaÑ bhÈvehi, 
karuÓaÑ hi te RÈhula bhÈvanaÑ bhÈvayato yÈ vihesÈ, sÈ pahÊyissati. 
MuditaÑ RÈhula bhÈvanaÑ bhÈvehi, muditaÑ hi te RÈhula bhÈvanaÑ 
bhÈvayato yÈ arati, sÈ pahÊyissati. 
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upekkhaÑ RÈhula bhÈvanaÑ bhÈvehi, upekkhaÑ hi te RÈhula bhÈvanaÑ 
bhÈvayato yo paÔigho, so pahÊyissati. AsubhaÑ RÈhula bhÈvanaÑ bhÈvehi, 
asubhaÑ hi te RÈhula bhÈvanaÑ bhÈvayato yo rÈgo, so pahÊyissati. 
AniccasaÒÒaÑ RÈhula bhÈvanaÑ bhÈvehi, aniccasaÒÒaÑ hi te RÈhula 
bhÈvanaÑ bhÈvayato yo asmimÈno, so pahÊyissati. 
 
 121. ŒnÈpÈnassatiÑ RÈhula bhÈvanaÑ bhÈvehi, ÈnÈpÈnassati hi te 
RÈhula bhÈvitÈ bahulÊkatÈ mahapphalÈ hoti mahÈnisaÑsÈ. KathaÑ bhÈvitÈ 
ca RÈhula ÈnÈpÈnassati kathaÑ bahulÊkatÈ mahapphalÈ hoti mahÈnisaÑsÈ. 
Idha RÈhula bhikkhu araÒÒagato vÈ rukkham|lagato vÈ suÒÒÈgÈragato vÈ 
nisÊdati palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ kÈyaÑ paÓidhÈya parimukhaÑ satiÑ 
upaÔÔhapetvÈ. So satova assasati, satova1 passasati. 

 DÊghaÑ vÈ assasanto dÊghaÑ assasÈmÊti pajÈnÈti, dÊghaÑ vÈ passasanto 
dÊghaÑ passasÈmÊti pajÈnÈti. RassaÑ vÈ assasanto rassaÑ assasÈmÊti 
pajÈnÈti, rassaÑ vÈ passasanto rassaÑ passasÈmÊti pajÈnÈti. 
SabbakÈyappaÔisaÑvedÊ assasissÈmÊti sikkhati, sabbakÈyappaÔisaÑvedÊ 
passasissÈmÊti sikkhati. PassambhayaÑ kÈyasa~khÈraÑ assatissÈmÊti 
sikkhati, passambhayaÑ kÈyasa~khÈraÑ passasissÈmÊti sikkhati.  

 PÊtippaÔisaÑvedÊ assasissÈmÊti sikkhati, pÊtippaÔisaÑvedÊ passasissÈmÊti 
sikkhati. SukhappaÔisaÑvedÊ assasissÈmÊti sikkhati, sukhappaÔisaÑvedÊ 
passasissÈmÊti sikkhati. Cittasa~khÈrappaÔisaÑvedÊ assasissÈmÊti sikkhati, 
cittasa~khÈrappaÔisaÑvedÊ passasissÈmÊti sikkhati. PassambhayaÑ 
cittasa~khÈraÑ assasissÈmÊti sikkhati, passambhayaÑ cittasa~khÈraÑ 
passasissÈmÊti sikkhati. 

 CittappaÔisaÑvesÊ assasissÈmÊti sikkhati, cittappaÔisaÑvesÊ 
passasissÈmÊti sikkhati. AbhippamodayaÑ cittaÑ assasissÈmÊti sikkhati, 
abhippamodayaÑ cittaÑ passasissÈmÊti sikkhati. SamÈdahaÑ cittaÑ 
assasissÈmÊti sikkhati, samÈdahaÑ cittaÑ passasissÈmÊti sikkhati. 
VimocayaÑ cittaÑ assasissÈmÊti sikkhati, vimocayaÑ cittaÑ passasissÈmÊti 
sikkhati. 
______________________________________________________________ 
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  AniccÈnupassÊ assasissÈmÊti sikkhati, aniccÈnupassÊ passasissÈmÊti 
sikkhati. VirÈgÈnupassÊ assasissÈmÊti sikkhati, virÈgÈnupassÊ passasissÈmÊti 
sikkhati. NirodhÈnupassÊ assasissÈmÊti sikkhati, nirodhÈnupassÊ 
passasissÈmÊti sikkhati. PaÔinissaggÈnupassÊ assasissÈmÊti sikkhati, 
paÔinissaggÈnupassÊ passasissÈmÊti sikkhati. 

 EvaÑ bhÈvitÈ kho RÈhula ÈnÈpÈnassati evaÑ bahulÊkatÈ mapphalÈ hoti 
mahÈnisaÑsÈ. EvaÑ bhÈvitÈya RÈhula ÈnÈpÈnassatiyÈ evaÑ bahulÊkatÈya 
yepi te carimakÈ assÈsÈ, tepi viditÈva nirujjhanti, no aviditÈti. 

 Idamavoca BhagavÈ. Attamano ÈyasmÈ RÈhulo Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandÊti. 
 

MahÈrÈhulovÈdasuttaÑ niÔÔhitaÑ dutiyaÑ. 
_____ 

 
3. C|ÄamÈlukyasutta 

 122. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho Èyasmato MÈlukyaputtassa1 
rahogatassa paÔisallÊnassa evaÑ cetaso parivitakko udapÈdi “yÈnimÈni 
diÔÔhigatÈni BhagavatÈ abyÈkatÈni ÔhapitÈni paÔikkhittÈni ‘sassato lokotipi, 
asassato lokotipi, antavÈ lokotipi, anantavÈ lokotipi, taÑ jÊvaÑ taÑ 
sarÊrantipi, aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊrantipi, hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈtipi, 
na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈtipi, hoti ca na ca hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈtipi, neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈtipi’, tÈni me 
BhagavÈ na byÈkaroti. YÈni me BhagavÈ na byÈkaroti, taÑ me na ruccati, 
taÑ me nakkhamati. SohaÑ BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ etamatthaÑ 
pucchissÈmi, sace me BhagavÈ byÈkarissati ‘sassato lokoti vÈ, asassato 
lokoti vÈ -pa- neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti vÈ’. EvÈhaÑ 
Bhagavati 
______________________________________________________________ 

1. MÈlu~kyaputtassa (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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brahmacariyaÑ carissÈmi. No ce me BhagavÈ byÈkarissati ‘sassato lokoti 

vÈ, asassato lokoti vÈ -pa- neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti 

vÈ’. EvÈhaÑ sikkhaÑ paccakkhÈya hÊnÈyÈvattissÈmÊ”ti. 

 

 123. Atha kho ÈyasmÈ MÈlukyaputto sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ 

vuÔÔhito yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ 

abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ 

MÈlukyaputto BhagavantaÑ etadavoca–  

 

 124. Idha mayhaÑ bhante rahogatassa paÔisallÊnassa evaÑ cetaso 

parivitakko udapÈdi “yÈnimÈni diÔÔhigatÈni BhagavatÈ abyÈkatÈni ÔhapitÈni 

paÔikkhittÈni ‘sassato lokotipi, asassato lokotipi -pa- neva hoti na na hoti 

tathÈgato paraÑ maraÓÈtipi’, tÈni me BhagavÈ na byÈkaroti. YÈni me 

BhagavÈ na byÈkaroti, taÑ me na ruccati, taÑ me nakkhamati. SohaÑ 

BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ etamatthaÑ pucchissÈmi, sace me BhagavÈ 

byÈkarissati ‘sassato lokoti vÈ, asassato lokoti vÈ -pa- neva hoti na na hoti 

tathÈgato paraÑ maraÓÈti vÈ’. EvÈhaÑ Bhagavati brahmacariyaÑ carissÈmi. 

No ce me BhagavÈ byÈkarissati ‘sassato lokoti vÈ, asassato lokoti vÈ -pa- 

neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti vÈ’. EvÈhaÑ sikkhaÑ 

paccakkhÈya hÊnÈyÈvattissÈmÊ”ti. Sace BhagavÈ jÈnÈti “sassato loko”ti, 

“sassato loko”ti me BhagavÈ byÈkarotu. Sace BhagavÈ jÈnÈti “asassato 

loko”ti, “asassato loko”ti me BhagavÈ byÈkarotu. No ce BhagavÈ jÈnÈti 

“sassato loko”ti vÈ “asassato loko”ti vÈ, ajÈnato kho pana apassato etadeva 

ujukaÑ hoti, yadidaÑ na jÈnÈmi na passÈmÊti. Sace BhagavÈ jÈnÈti “antavÈ 

loko”ti, “antavÈ loko”ti me BhagavÈ byÈkarotu. Sace BhagavÈ jÈnÈti 

“anantavÈ loko”ti, “anantavÈ loko”ti me BhagavÈ byÈkarotu. No ce BhagavÈ 

jÈnÈti “antavÈ loko”ti vÈ “anantavÈ loko”ti vÈ, ajÈnato kho pana apassato 
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etadeva ujukaÑ hoti, yadidaÑ na jÈnÈmi na passÈmÊti. Sace BhagavÈ jÈnÈti 
“taÑ jÊvaÑ taÑ sarÊran”ti, “taÑ jÊvaÑ taÑ sarÊran”ti me BhagavÈ byÈkarotu. 
Sace BhagavÈ jÈnÈti “aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊran”ti, “aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ 
sarÊran”ti me BhagavÈ byÈkarotu. No ce BhagavÈ jÈnÈti “taÑ jÊvaÑ taÑ 
sarÊran”ti vÈ “aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊran”ti vÈ, ajÈnato kho pana apassato 
etadeva ujukaÑ hoti, yadidaÑ na jÈnÈmi na passÈmÊti. Sace BhagavÈ jÈnÈti 
“hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti, “hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti me 
BhagavÈ byÈkarotu. Sace BhagavÈ jÈnÈti “na hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ”ti, “na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti me BhagavÈ byÈkarotu. No 
ce BhagavÈ jÈnÈti “hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈ “na hoti tathÈgato 
paraÑ maraÓÈ”ti vÈ, ajÈnato kho pana apassato etadeva ujukaÑ hoti, 
yadidaÑ na jÈnÈmi na passÈmÊti. Sace BhagavÈ jÈnÈti “hoti ca na ca hoti 
tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti, “hoti ca na ca hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti 
me BhagavÈ byÈkarotu. Sace BhagavÈ jÈnÈti “neva hoti na na hoti tathÈgato 
paraÑ maraÓÈ”ti, “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti me 
BhagavÈ byÈkarotu. No ce BhagavÈ jÈnÈti “hoti ca na ca hoti tathÈgato 
paraÑ maraÓÈ”ti vÈ “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈ, 
ajÈnato kho pana apassato etadeva ujukaÑ hoti, yadidaÑ na jÈnÈmi na 
passÈmÊti. 
 
 125. KiÑ nu1 tÈhaÑ MÈlukyaputta evaÑ avacaÑ “ehi tvaÑ 
MÈlukyaputta mayi brahmacariyaÑ cara, ahaÑ te byÈkarissÈmi ‘sassato 
lokoti vÈ, asassato lokoti vÈ, antavÈ lokoti vÈ, anantavÈ lokoti vÈ, taÑ jÊvaÑ 
taÑ sarÊranti vÈ, aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊranti vÈ, hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈti vÈ, na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti vÈ, hoti ca na ca hoti 
tathÈgato paraÑ maraÓÈti vÈ, neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti 
vÈ’ti”. No hetaÑ bhante. TvaÑ vÈ pana maÑ evaÑ avaca “ahaÑ bhante 
Bhagavati brahmacariyaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. KiÑ nu kho (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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carissÈmi, BhagavÈ me byÈkarissati ‘sassato lokoti vÈ, asassato lokoti vÈ, 
antavÈ lokoti vÈ, anantavÈ lokoti vÈ, taÑ jÊvaÑ taÑ sarÊranti vÈ, aÒÒaÑ 
jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊranti vÈ, hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti vÈ, na hoti 
tathÈgato paraÑ maraÓÈti vÈ, hoti ca na ca hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti 
vÈ, neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti vÈ’ti”. No hetaÑ bhante. 
Iti kira MÈlukyaputta nevÈhaÑ taÑ vadÈmi “ehi tvaÑ MÈlukyaputta mayi 
brahmacariyaÑ cara, ahaÑ te byÈkarissÈmi ‘sassato lokoti vÈ, asassato 
lokoti vÈ -pa- neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti vÈ’ti”. Napi 
kira maÑ tvaÑ vadesi “ahaÑ bhante Bhagavati brahmacariyaÑ carissÈmi, 
BhagavÈ me byÈkarissati ‘sassatolokoti vÈ, asassato lokoti vÈ -pa- neva hoti 
na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti vÈ’ti”. EvaÑ sante moghapurisa ko 
santo kaÑ paccÈcikkhasi. 
 
 126. Yo kho MÈlukyaputta evaÑ vadeyya “na tÈvÈhaÑ Bhagavati 
brahmacariyaÑ carissÈmi, yÈva me BhagavÈ na byÈkarissati ‘sassato lokoti 
vÈ, asassato lokoti vÈ -pa- neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti 
vÈ’ti”. AbyÈkatameva taÑ MÈlukyaputta TathÈgatena assa, atha so puggalo 
kÈlaÑ kareyya. SeyyathÈpi MÈlukyaputta puriso sallena viddho assa 
savisena gÈÄhapalepanena, tassa mittÈmaccÈ ÒÈtisÈlohitÈ bhisakkaÑ 
sallakattaÑ upaÔÔhapeyyuÑ. So evaÑ vadeyya “na tÈvÈhaÑ imaÑ sallaÑ 
ÈharissÈmi, yÈva na taÑ purisaÑ jÈnÈmi, yenamhi viddho ‘khattiyo vÈ 
brÈhmaÓo vÈ vesso vÈ suddo vÈ’ti”. So evaÑ vadeyya “na tÈvÈhaÑ imaÑ 
sallaÑ ÈharissÈmi, yÈva na taÑ purisaÑ jÈnÈmi, yenamhi viddho 
‘evaÑnÈmo evaÑgotto itivÈ’ti”. So evaÑ vadeyya “na tÈvÈhaÑ imaÑ sallaÑ 
ÈharissÈmi, yÈva na taÑ purisaÑ jÈnÈmi, yenamhi viddho ‘dÊgho vÈ rasso vÈ 
majjhimo vÈ’ti”. so evaÑ vadeyya “na tÈvÈtaÑ imaÑ sallaÑ ÈharissÈmi, 
yÈva na taÑ purisaÑ jÈnÈmi, yenamhi viddho ‘kÈÄo vÈ sÈmo vÈ 
ma~guracchavÊ vÈ’ti”. So evaÑ vadeyya “na tÈvÈhaÑ imaÑ sallaÑ 
ÈharissÈmi, yÈva na taÑ purisaÑ jÈnÈmi, yenamhi viddho ‘amukasmiÑ 
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gÈme vÈ nigame vÈ nagare vÈ’ti”. So evaÑ vadeyya “na tÈvÈhaÑ imaÑ 
sallaÑ ÈharissÈmi, yÈva na taÑ dhanuÑ jÈnÈmi, yenamhi viddho “yadi vÈ 
cÈpo yadi vÈ kodaÓÉo’ti”. So evaÑ vadeyya “na tÈvÈtaÑ imaÑ sallaÑ 
ÈharissÈmi, yÈva na taÑ jiyaÑ jÈnÈmi, yÈyamhi viddho ‘yadi vÈ akkassa 
yadi vÈ saÓhassa1 yadi vÈ nhÈrussa yadi vÈ maruvÈya yadi vÈ 
khÊrapaÓÓino’ti”. So evaÑ vadeyya “na tÈvÈhaÑ imaÑ sallaÑ ÈharissÈmi, 
yÈva na taÑ kaÓÉaÑ jÈnÈmi, yenamhi viddho ‘yadi vÈ gacchaÑ yadi vÈ 
ropiman’ti”. So evaÑ vadeyya “na tÈvÈhaÑ imaÑ sallaÑ ÈharissÈmi, yÈva 
na taÑ kaÓÉaÑ jÈnÈmi, yenamhi viddho yassa pattehi vÈjitaÑ2 ‘yadi vÈ 
gijjhassa yadi vÈ ka~kassa yadi vÈ kulalassa yadi vÈ morassa yadi vÈ 
sithilahanuno’ti”. So evaÑ vadeyya “na tÈvÈhaÑ imaÑ sallaÑ ÈharissÈmi, 
yÈva na taÑ kaÓÉaÑ jÈnÈmi, yenamhi viddho yassa nhÈrunÈ parikkhittaÑ 
‘yadi vÈ gavassa yadi vÈ mahiÑsassa yadi vÈ bheravassa3 yadi vÈ 
semhÈrassÈ’ti”. So evaÑ vadeyya “na tÈvÈhaÑ imaÑ sallaÑ ÈharissÈmi, 
yÈva na taÑ sallaÑ jÈnÈmi, yenamhi viddho ‘yadi vÈ sallaÑ yadi vÈ 
khurappaÑ yadi vÈ vekaÓÉaÑ yadi vÈ nÈrÈcaÑ yadi vÈ vacchadantaÑ yadi 
vÈ karavÊrapattan’ti”. AÒÒÈtameva taÑ MÈlukyaputta tena purisena assa, 
atha so puriso kÈlaÑ kareyya. Evameva kho MÈlukyaputta yo evaÑ 
vadeyya “na tÈvÈhaÑ Bhagavati brahmacariyaÑ carissÈmi, yÈva me 
BhagavÈ na byÈkarissati ‘sassato lokoti vÈ, asassato lokoti vÈ -pa- neva hoti 
na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti vÈ’ti”. AbyÈkatameva taÑ 
MÈlukyaputta TathÈgatena assa, atha so puggalo kÈlaÑ kareyya. 
 
 127. Sassato lokoti MÈlukyaputta diÔÔhiyÈ sati brahmacariyavÈso 
abhavissÈti evaÑ no. Asassato lokoti MÈlukyaputta diÔÔhiyÈ sati 
brahmacariyavÈso abhavissÈti evampi no. Sassato lokoti vÈ MÈlukyaputta 
diÔÔhiyÈ sati asassato lokoti vÈ diÔÔhiyÈ sati attheva jÈti, atthi jarÈ, atthi 
maraÓaÑ, santi sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ, yesÈhaÑ diÔÔheva 
dhamme nighÈtaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. SaÓÔhassa ((SÊ, SyÈ, KaÑ, I)  2. VÈkhittaÑ (Ka)  3. Roruvassa (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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paÒÒapemi. AntavÈ lokoti MÈlukyaputta diÔÔhiyÈ sati brahmacariyavÈso 
abhavissÈti evaÑ no. AnantavÈ lokoti MÈlukyaputta diÔÔhiyÈ sati 
brahamacariyavÈso abhavissÈti evampi no. AntavÈ lokoti vÈ MÈlukyaputta 
diÔÔhiyÈ sati anantavÈ lokoti vÈ diÔÔhiyÈ sati attheva jÈti, atthi jarÈ, atthi 
maraÓaÑ, santi sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ, yesÈhaÑ diÔÔheva 
dhamme nighÈtaÑ paÒÒapemi. TaÑ jÊvaÑ taÑ sarÊranti MÈlukyaputta 
diÔÔhiyÈ sati brahmacariyavÈso abhavissÈti evaÑ no. AÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ 
sarÊranti MÈlukyaputta diÔÔhiyÈ sati brahmacariyavÈso abhavissÈti evampi 
no. TaÑ jÊvaÑ taÑ sarÊranti vÈ MÈlukyaputta diÔÔhiyÈ sati aÒÒaÑ jÊvaÑ 
aÒÒaÑ sarÊranti vÈ diÔÔhiyÈ sati attheva jÈti -pa- nighÈtaÑ paÒÒapemi. Hoti 
tathÈgato paraÑ maraÓÈti MÈlukyaputta diÔÔhiyÈ sati brahmacariyavÈso 
abhavissÈti evaÑ no. Na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti MÈlukyaputta 
diÔÔhiyÈ sati brahmacariyavÈso abhavissÈti evampi no. Hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈti vÈ MÈlukyaputta diÔÔhiyÈ sati na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti vÈ 
diÔÔhiyÈ sati attheva jÈti -pa- yesÈhaÑ diÔÔheva dhamme nighÈtaÑ 
paÒÒapemi. Hoti ca na ca hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti MÈlukyaputta 
diÔÔhiyÈ sati brahmacariyavÈso abhavissÈti evaÑ no. Neva hoti na na hoti 
tathÈgato paraÑ maraÓÈti MÈlukyaputta diÔÔhiyÈ sati brahmacariyavÈso 
abhavissÈti evampi no. Hoti ca na ca hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti vÈ 
MÈlukyaputta diÔÔhiyÈ sati neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti vÈ 
diÔÔhiyÈ sati attheva jÈti -pa- yesÈhaÑ diÔÔheva dhamme nighÈtaÑ 
paÒÒapemi.  
 
 128. TasmÈtiha MÈlukyaputta abyÈkataÒca me abyÈkatato dhÈretha, 
byÈkataÒca me byÈkatato dhÈretha. KiÒca MÈlukyaputta mayÈ abyÈkataÑ. 
Sassato lokoti MÈlukyaputta mayÈ abyÈkataÑ, asassato lokoti mayÈ 
abyÈkataÑ, antavÈ lokoti mayÈ abyÈkataÑ, anantavÈ lokoti mayÈ 
abyÈkataÑ, taÑ jÊvaÑ taÑ sarÊranti mayÈ abyÈkataÑ, aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ 
sarÊranti mayÈ abyÈkataÑ, hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti mayÈ abyÈkataÑ, 
na hoti tathÈgato 
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paraÑ maraÓÈti mayÈ abyÈkataÑ, hoti ca na ca hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈti mayÈ abyÈkataÑ, neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti 
mayÈ abyÈkataÑ. KasmÈ cetaÑ MÈlukyaputta mayÈ abyÈkataÑ. Na hetaÑ 
MÈlukyaputta atthasaÑhitaÑ, na ÈdibrahmacariyakaÑ, na1 nibbidÈya na 
virÈgÈya na nirodhÈya na upasamÈya na abhiÒÒÈya na sambodhÈya na 
nibbÈnÈya saÑvattati, tasmÈ taÑ mayÈ abyÈkataÑ. KiÒca MÈlukyaputta 
mayÈ byÈkataÑ. IdaÑ dukkhanti MÈlukyaputta mayÈ byÈkataÑ, ayaÑ 
dukkhasamudayoti mayÈ byÈkataÑ, ayaÑ dukkhanirodhoti mayÈ byÈkataÑ, 
ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈti mayÈ byÈkataÑ. KasmÈ cetaÑ 
MÈlukyaputta mayÈ byÈkataÑ. EtaÑ hi MÈlukyaputta atthasaÑhitaÑ, etaÑ 
ÈdibrahmacariyakaÑ, nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya upasamÈya abhiÒÒÈya 
sambodhÈya nibbÈnÈya saÑvattati, tasmÈ taÑ mayÈ byÈkataÑ. TasmÈtiha 
MÈlukyaputta abyÈkataÒca me abyÈkatato dhÈretha, byÈkataÒca me 
byÈkatato dhÈrethÈti. 

 Idamavoca BhagavÈ. Attamano ÈyasmÈ MÈlukyaputto Bhagavato 
bhÈsitaÑ abhinandÊti. 
 

C|ÄamÈlukyasuttaÑ niÔÔhitaÑ tatiyaÑ. 
_____ 

 
4. MahÈmÈlukyasutta 

 129. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi 
bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ 
etadavoca “dhÈretha no tumhe bhikkhave mayÈ desitÈni paÒcorambhÈgiyÈni 
saÑyojanÈnÊ”ti. 

 EvaÑ vutte ÈyasmÈ MÈlukyaputto BhagavantaÑ etadavoca “ahaÑ kho 
bhante dhÈremi BhagavatÈ desitÈni paÒcorambhÈgiyÈni saÑyojanÈnÊ”ti. 
YathÈ kathaÑ pana tvaÑ MÈlukyaputta dhÈresi mayÈ desitÈni 
paÒcorambhÈgiyÈni saÑyojanÈnÊti. SakkÈyadiÔÔhiÑ kho ahaÑ bhante 
BhagavatÈ 
______________________________________________________________ 
 1. NetaÑ (SÊ) 
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orambhÈgiyaÑ saÑyojanaÑ desitaÑ dhÈremi, vicikicchaÑ kho ahaÑ bhante 
BhagavatÈ orambhÈgiyaÑ saÑyojanaÑ desitaÑ dhÈremi, 
sÊlabbataparÈmÈsaÑ kho ahaÑ bhante BhagavatÈ orambhÈgiyaÑ 
saÑyojanaÑ desitaÑ dhÈremi, kÈmacchandaÑ kho ahaÑ bhante BhagavatÈ 
orambhÈgiyaÑ saÑyojanaÑ desitaÑ dhÈremi, byÈpÈdaÑ kho ahaÑ bhante 
BhagavatÈ orambhÈgiyaÑ saÑyojanaÑ desitaÑ dhÈremi, evaÑ kho ahaÑ 
bhante dhÈremi BhagavatÈ desitÈni paÒcorambhÈgiyÈni saÑyojanÈnÊti. 

 Kassa kho nÈma tvaÑ MÈlukyaputta imÈni evaÑ paÒcorambhÈgiyÈni 
saÑyojanÈni desitÈni dhÈresi, nanu MÈlukyaputta aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ 
iminÈ taruÓ|pamena upÈrambhena upÈrambhissanti. Daharassa hi 
MÈlukyaputta kumÈrassa mandassa uttÈnaseyyakassa sakkÈyotipi na hoti, 
kuto panassa uppajjissati sakkÈyadiÔÔhi, anusetvevassa1 
sakkÈyadiÔÔhÈnusayo. Daharassa hi MÈlukyaputta kumÈrassa mandassa 
uttÈnaseyyakassa dhammÈtipi na hoti, kuto panassa uppajjissati dhammesu 
vicikicchÈ, anusetvevassa vicikicchÈnusayo. Daharassa hi MÈlukyaputta 
kumÈrassa mandassa uttÈnaseyyakassa sÊlÈtipi na hoti, kuto panassa 
uppajjissati sÊlesu sÊlabbataparÈmÈso, anusetvevassa 
sÊlabbataparÈmÈsÈnusayo. Daharassa hi MÈlukyaputta kumÈrassa mandassa 
uttÈnaseyyakassa kÈmÈtipi na hoti, kuto panassa uppajjissati kÈmesu 
kÈmacchando, anusetvevassa kÈmarÈgÈnusayo. Daharassa hi MÈlukyaputta 
kumÈrassa mandassa uttÈnaseyyakassa sattÈtipi na hoti, kuto panassa 
uppajjissati sattesu byÈpÈdo. Anusetvevassa byÈpÈdÈnusayo. Nanu 
MÈlukyaputta aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ iminÈ taruÓ|pamena upÈrambhena 
upÈrambhissantÊti. EvaÑ vutte ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca 
“etassa BhagavÈ kÈlo, etassa Sugata kÈlo, yaÑ BhagavÈ paÒcorambhÈgiyÈni 
saÑyojanÈni deseyya, Bhagavato sutvÈ bhikkh| dhÈressantÊ”ti. Tena 
hÈnanda suÓÈhi sÈdhukaÑ manasi karohi bhÈsissÈmÊti. EvaÑ bhanteti kho 
ÈyasmÈ Œnando Bhagavato paccassosi. BhagavÈ etadavoca– 
______________________________________________________________ 
 1. Anuseti tvevassa (SÊ, I) 
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 130. IdhÈnanda assutavÈ puthujjano ariyÈnaÑ adassÈvÊ ariyadhammassa 
akovido ariyadhamme avinÊto sappurisÈnaÑ adassÈvÊ sappuridhammassa 
akovido sappurisadhamme avinÊto sakkÈyadiÔÔhipariyuÔÔhitena cetasÈ 
viharati sakkÈyadiÔÔhiparetena, uppannÈya ca sakkÈyadiÔÔhiyÈ nissaraÓaÑ 
yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, tassa sÈ sakkÈyadiÔÔhi thÈmagatÈ appaÔivinÊtÈ 
orambhÈgiyaÑ saÑyojanaÑ. VicikicchÈpariyuÔÔhitena cetasÈ viharati 
vicikicchÈparetena, uppannÈya ca vicikicchÈya nissaraÓaÑ yathÈbh|taÑ 
nappajÈnÈti, tassa sÈ vicikicchÈ thÈmagatÈ appaÔivinÊtÈ orambhÈgiyaÑ 
saÑyojanaÑ. SÊlabbataparÈmÈsapariyuÔÔhitena cetasÈ viharati 
sÊlabbataparÈmÈsaparetena, uppannassa ca sÊlabbataparÈmÈsassa nissaraÓaÑ 
yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, tassa so sÊlabbataparÈmÈso thÈmagato appaÔivinÊto 
orambhÈgiyaÑ saÑyojanaÑ. KÈmarÈgapariyuÔÔhitena cetasÈ viharati 
kÈmarÈgaparetena, uppannassa ca kÈmarÈgassa nissaraÓaÑ yathÈbh|taÑ 
nappajÈnÈti, tassa so kÈmarÈgo thÈmagato appaÔivinÊto orambhÈgiyaÑ 
saÑyojanaÑ. ByÈpÈdapariyuÔÔhitena cetasÈ viharati byÈpÈdaparetena, 
uppannassa ca byÈpÈdassa nissaraÓaÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. Tassa so 
byÈpÈdo thÈmagato appaÔivinÊto orambhÈgiyaÑ saÑyojanaÑ.  
 
 131. SutavÈ ca kho Œnanda ariyasÈvako ariyÈnaÑ dassÈvÊ 
ariyadhammassa kovido suvinÊto sappurisÈnaÑ dassÈvÊ sappurisadhammassa 
kovido sappurisadhamme suvinÊto na sakkÈyadiÔÔhipariyuÔÔhitena cetasÈ 
viharati na sakkÈyadiÔÔhiparetena, uppannÈya ca sakkÈyadiÔÔhiyÈ nissaraÓaÑ 
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, tassa sÈ sakkÈyadiÔÔhi sÈnusayÈ pahÊyati. Na 
vicikicchÈpariyuÔÔhitena cetasÈ viharati na vicikicchÈparetena, uppannÈya ca 
vicikicchÈya nissaraÓaÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, tassa sÈ vicikicchÈ sÈnusayÈ 
pahÊyati. Na sÊlabbataparÈmÈsapariyuÔÔhitena cetasÈ viharati na 
sÊlabbataparÈmÈsaparetena, uppannassa ca sÊlabbataparÈmÈsassa nissaraÓaÑ 
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, tassa so sÊlabbataparÈmÈso sÈnusayo pahÊyati. Na 
kÈmarÈgapariyuÔÔhitena cetasÈ viharati na kÈmarÈgaparetena, uppannassa ca 
kÈmarÈgassa nissaraÓaÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, tassa so kÈmarÈgo sÈnusayo 
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pahÊyati. Na byÈpÈdapariyuÔÔhitena cetasÈ viharati na byÈpÈdaparetena 
uppannassa ca byÈpÈdassa nissaraÓaÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, tassa so 
byÈpÈdo sÈnusayo pahÊyati.  
 
 132. Yo Œnanda maggo yÈ paÔipadÈ paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ 
saÑyojanÈnaÑ pahÈnÈya, taÑ maggaÑ taÑ paÔipadaÑ anÈgamma 
paÒcorambhÈgiyÈni saÑyojanÈni Òassati vÈ dakkhati vÈ pajahissati vÈti 
netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. SeyyathÈpi Œnanda mahato rukkhassa tiÔÔhato sÈravato 
tacaÑ acchetvÈ phegguÑ acchetvÈ sÈracchedo bhavissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ 
vijjati. Evameva kho Œnanda yo maggo yÈ paÔipadÈ paÒcannaÑ 
orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ pahÈnÈya, taÑ maggaÑ taÑ paÔipadaÑ 
anÈgamma paÒcorambhÈgiyÈni saÑyojanÈni Òassati vÈ dakkhati vÈ 
pajahissati vÈti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. 

 Yo ca kho Œnanda maggo yÈ paÔipadÈ paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ 
saÑyojanÈnaÑ pahÈnÈya, taÑ maggaÑ taÑ paÔipadaÑ Ègamma 
paÒcorambhÈgiyÈni saÑyojanÈni Òassati vÈ dakkhati vÈ pajahissati vÈti 
ÔhÈnametaÑ vijjati. SeyyathÈpi Œnanda mahato rukkhassa tiÔÔhato sÈravato 
tacaÑ chetvÈ phegguÑ chetvÈ sÈracchedo bhavissatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati, 
evameva kho Œnanda yo maggo yÈ paÔipadÈ paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ 
saÑyojanÈnaÑ pahÈnÈya, taÑ maggaÑ taÑ paÔipadaÑ Ègamma 
paÒcorambhÈgiyÈni saÑyojanÈni Òassati vÈ dakkhati vÈ pajahissati vÈti 
ÔhÈnametaÑ vijjati. SeyyathÈpi Œnanda Ga~gÈ nadÊ p|rÈ udakassa 
samatittikÈ kÈkapeyyÈ, atha dubbalako puriso Ègaccheyya “ahaÑ imissÈ 
Ga~gÈya nadiyÈ tiriyaÑ bÈhÈya sotaÑ chetvÈ sotthinÈ pÈraÑ 
gacchissÈmÊ”ti1. So na sakkuÓeyya Ga~gÈya nadiyÈ tiriyaÑ bÈhÈya sotaÑ 
chetvÈ sotthinÈ pÈraÑ gantuÑ, evameva kho Œnanda yesaÑ kesaÑci2 
sakkÈyanirodhÈya dhamme desiyamÈne cittaÑ na pakkhandati nappasÊdati 
na santiÔÔhati na vimuccati, seyyathÈpi so dubbalako puriso evamete 
daÔÔhabbÈ. SeyyathÈpi Œnanda Ga~gÈ nadÊ p|rÈ udakassa samatittikÈ 
kÈkapeyyÈ, atha balavÈ puriso Ègaccheyya “ahaÑ imissÈ Ga~gÈya nadiyÈ 
tiriyaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. GacchÈmÊti (SÊ, I) 2. Yassa kassaci (sabbattha) 
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bÈhÈya sotaÑ chetvÈ sotthinÈ pÈraÑ gacchissÈmÊ”ti. So sakkuÓeyya 
Ga~gÈya nadiyÈ tiriyaÑ bÈhÈya sotaÑ chetvÈ sotthinÈ pÈraÑ gantuÑ, 
evameva kho Œnanda yesaÑ kesaÑci sakkÈyanirodhÈya dhamme 
desiyamÈne cittaÑ pakkhandati pasÊdati santiÔÔhati vimuccati, seyyathÈpi so 
balavÈ puriso evamete daÔÔhabbÈ. 
 
 133. Katamo cÈnanda maggo katamÈ paÔipadÈ paÒcannaÑ 
orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ pahÈnÈya. IdhÈnanda bhikkhu 
upadhivivekÈ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈ sabbaso kÈyaduÔÔhullÈnaÑ 
paÔippassaddhiyÈ vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ 
savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. 
So yadeva tattha hoti r|pagataÑ vedanÈgataÑ saÒÒÈgataÑ sa~khÈragataÑ 
viÒÒÈÓagataÑ, te dhamme aniccato dukkhato rogato gaÓÉato sallato aghato 
ÈbÈdhato parato palokato suÒÒato anattato samanupassati, so tehi dhammehi 
cittaÑ paÔivÈpeti1, so tehi dhammehi cittaÑ paÔivÈpetvÈ amatÈya dhÈtuyÈ 
cittaÑ upasaÑharati “etaÑ santaÑ etaÑ paÓÊtaÑ, yadidaÑ 
sabbasa~khÈrasamatho sabb|padhipaÔinissaggo taÓhÈkkhayo virÈgo nirodho 
nibbÈnan”ti, so tattha Ôhito ÈsavÈnaÑ khayaÑ pÈpuÓÈti, no ce ÈsavÈnaÑ 
khayaÑ pÈpuÓÈti, teneva dhammarÈgena tÈya dhammanandiyÈ paÒcannaÑ 
orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ opapÈtiko hoti tattha 
parinibbÈyÊ anÈvattidhammo tasmÈ lokÈ. Ayampi kho Œnanda maggo ayaÑ 
paÔipadÈ paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ pahÈnÈya. 

 Puna caparaÑ Œnanda bhikkhu vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- 
dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja viharati. So yadeva tattha hoti r|pagataÑ vedanÈgataÑ 
saÒÒÈgataÑ sa~khÈragataÑ viÒÒÈÓagataÑ -pa- anÈvattidhammo tasmÈ lokÈ. 
Ayampi kho Œnanda maggo ayaÑ paÔipadÈ paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ 
saÑyojanÈnaÑ pahÈnÈya. 

 Puna caparaÑ Œnanda bhikkhu sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ 
paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ “ananto 
ÈkÈso”ti ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati. So yadeva tattha hoti 
______________________________________________________________ 
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vedanÈgataÑ saÒÒÈgataÑ sa~khÈragataÑ viÒÒÈÓagataÑ -pa- 
anÈvattidhammo tasmÈ lokÈ. Ayampi kho Œnanda maggo ayaÑ paÔipadÈ 
paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ pahÈnÈya. 

 Puna caparaÑ Œnanda bhikkhu sabbaso ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ 
samatikkamma “anantaÑ viÒÒÈÓan”ti viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasampajja 
viharati. So yadeva tattha hoti vedanÈgataÑ saÒÒÈgataÑ sa~khÈragataÑ 
viÒÒÈÓagataÑ -pa- anÈvattidhammo tasmÈ lokÈ. Ayampi kho Œnanda maggo 
ayaÑ paÔipadÈ paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ pahÈnÈya. 

 Puna caparaÑ Œnanda bhikkhu sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ 
samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharati. So 
yadeva tattha hoti vedanÈgataÑ saÒÒÈgataÑ sa~khÈragataÑ viÒÒÈÓagataÑ 
-pa- anÈvattidhammo tasmÈ lokÈ. Ayampi kho Œnanda maggo ayaÑ 
paÔipadÈ paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ pahÈnÈyÈti.  

 Eso ce bhante maggo esÈ paÔipadÈ paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ 
saÑyojanÈnaÑ pahÈnÈya, atha kiÒcarahi idhekacce bhikkh| ceto vimuttino, 
ekacce bhikkh| paÒÒÈvimuttinoti. Ettha kho panesÈhaÑ1 Œnanda 
indriyavemattataÑ vadÈmÊti. 

 Idamavoca BhagavÈ. Attamano ÈyasmÈ Œnando Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandÊti. 
 

MahÈmÈlukyasuttaÑ niÔÔhitaÑ catutthaÑ. 
_____ 

 
5. BhaddÈlisutta 

 134. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi 
“bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ 
etadavoca “ahaÑ kho bhikkhave ekÈsanabhojanaÑ bhuÒjÈmi, 
ekÈsanabhojanaÑ kho ahaÑ bhikkhave bhuÒjamÈno appÈbÈdhataÒca 
______________________________________________________________ 
 1. Ettha kho tesÈhaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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saÒjÈnÈmi appÈta~kataÒca lahuÔÔhÈnaÒca balaÒca phÈsuvihÈraÒca. Etha 
tumhepi bhikkhave ekÈsanabhojanaÑ bhuÒjatha, ekÈsanabhojanaÑ kho 
bhikkhave tumhepi bhuÒjamÈnÈ appÈbÈdhataÒca saÒjÈnissatha 
appÈta~kataÒca lahuÔÔhÈnaÒca balaÒca phÈsuvihÈraÒcÈ”ti. EvaÑ vutte 
ÈyasmÈ BhaddÈli BhagavantaÑ etadavoca “ahaÑ kho bhante na ussahÈmi 
ekÈsanabhojanaÑ bhuÒjituÑ, ekÈsanabhojanaÒhi me bhante bhuÒjato siyÈ 
kukkuccaÑ, siyÈ vippaÔisÈro”ti. Tena hi tvaÑ BhaddÈli yattha nimantito 
assasi, tattha ekadesaÑ bhuÒjitvÈ ekadesaÑ nÊharitvÈpi bhuÒjeyyÈsi, evampi 
kho tvaÑ BhaddÈli bhuÒjamÈno ekÈsano yÈpessasÊ”ti1. Evampi kho ahaÑ 
bhante na ussahÈmi bhuÒjituÑ, evampi hi me bhante bhuÒjato siyÈ 
kukkuccaÑ, siyÈ vippaÔisÈroti. Atha kho ÈyasmÈ BhaddÈli BhagavatÈ 
sikkhÈpade paÒÒÈpiyamÈne bhikkhusaÑghe sikkhaÑ samÈdiyamÈne 
anussÈhaÑ pavedesi. Atha kho ÈyasmÈ BhaddÈli sabbaÑ taÑ temÈsaÑ na 
Bhagavato sammukhÊbhÈvaÑ adÈsi, yathÈ taÑ SatthusÈsane sikkhÈya 
aparip|rakÈrÊ. 
 
 135. Tena kho pana samayena sambahulÈ bhikkh| Bhagavato 
cÊvarakammaÑ karonti “niÔÔhitacÊvaro BhagavÈ temÈsaccayena cÈrikaÑ 
pakkamissatÊ”ti. Atha kho ÈyasmÈ BhaddÈli yena te bhikkh| tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ tehi bhikkh|hi saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ 
sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho 
ÈyasmantaÑ BhaddÈliÑ te bhikkh| etadavocuÑ “idaÑ kho Èvuso BhaddÈli 
Bhagavato cÊvarakammaÑ karÊyati2, niÔÔhitacÊvaro BhagavÈ temÈsaccayena 
cÈrikaÑ pakkamissati. I~ghÈvuso BhaddÈli etaÑ dosakaÑ sÈdhukaÑ manasi 
karohi, mÈ te pacchÈ dukkarataraÑ ahosÊ”ti. “EvamÈvuso”ti kho ÈyasmÈ 
BhaddÈli tesaÑ bhikkh|naÑ paÔissutvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho ÈyasmÈ BhaddÈli BhagavantaÑ etadavoca “accayo maÑ bhante 
accagamÈ yathÈbÈlaÑ yathÈm|ÄhaÑ yathÈ-akusalaÑ, yohaÑ BhagavatÈ 
sikkhÈpade paÒÒÈpiyamÈne bhikkhusaÑghe sikkhaÑ samÈdiyamÈne 
anussÈhaÑ pavedesiÑ, tassa me bhante BhagavÈ accayaÑ accayato 
paÔiggaÓhÈtu ÈyatiÑ saÑvarÈyÈ”ti 
______________________________________________________________ 
 1. BhuÒjamÈno yÈpessasÊti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)  2. KaraÓÊyaÑ (Ka)  
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 Taggha tvaÑ BhaddÈli accayo accagamÈ yathÈbÈlaÑ yathÈm|ÄhaÑ 
yathÈ-akusalaÑ, yaÑ tvaÑ mayÈ sikkhÈpade paÒÒÈpiyamÈne 
bhikkhusaÑghe sikkhaÑ samÈdiyamÈne anussÈhaÑ pavedesi. Samayopi kho 
te BhaddÈli appaÔividdho ahosi, BhagavÈ kho SÈvatthiyaÑ viharati, 
BhagavÈpi maÑ jÈnissati “BhaddÈli nÈma bhikkhu SatthusÈsane sikkhÈya 
aparip|rakÈrÊ”ti, ayampi kho te BhaddÈli samayo appaÔividdho ahosi. 
Samayopi kho te BhaddÈli appaÔividdho ahosi, sambahulÈ kho bhikkh| 
SÈvatthiyaÑ vassaÑ upagatÈ, tepi maÑ jÈnissanti “BhaddÈli nÈma bhikkhu 
SatthusÈsane sikkhÈya aparip|rakÈrÊ”ti, ayampi kho te BhaddÈli samayo 
appaÔividdho ahosi. Samayopi kho te BhaddÈli appaÔividdho ahosi, 
sambahulÈ kho bhikkhuniyo SÈvatthiyaÑ vassaÑ upagatÈ, tÈpi maÑ 
jÈnissanti “BhaddÈli nÈma bhikkhu SatthusÈsane sikkhÈya aparip|rakÈrÊ”ti, 
ayampi kho te BhaddÈli samayo appaÔividdho ahosi. Samayopi kho te 
BhaddÈli appaÔividdho ahosi, sambahulÈ kho upÈsakÈ SÈvatthiyaÑ 
paÔivasanti, tepi maÑ jÈnissanti “BhaddÈli nÈma bhikkhu SatthusÈsane 
sikkhÈya aparip|rakÈrÊ”ti, ayampi kho te BhaddÈli samayo appaÔividdho 
ahosi. Samayopi kho te BhaddÈli appaÔividdho ahosi, sambahulÈ kho 
upÈsikÈ savatthiyaÑ paÔivasanti, tÈpi maÑ jÈnissanti “BhaddÈli nÈma 
bhikkhu SatthusÈsane sikkhÈya aparip|rakÈrÊ”ti, ayampi kho te BhaddÈli 
samayo appaÔividdho ahosi. Samayopi kho te BhaddÈli appaÔividdho ahosi, 
sambahulÈ kho nÈnÈtitthiyÈ samaÓabrÈhmaÓÈ SÈvatthiyaÑ vassaÑ upagatÈ, 
tepi maÑ jÈnissanti “BhaddÈli nÈma bhikkhu samaÓassa Gotamassa sÈvako 
theraÒÒataro bhikkhu sÈsane sikkhÈya aparip|rakÈrÊ”ti, ayampi kho te 
BhaddÈli samayo appaÔividdho ahosÊti. Accayo maÑ bhante accagamÈ 
yathÈbÈlaÑ yathÈm|ÄhaÑ yathÈ-akusalaÑ, yohaÑ BhagavatÈ sikkhÈpade 
paÒÒÈpiyamÈne bhikkhusaÑghe sikkhaÑ samÈdiyamÈne anussÈhaÑ 
pavedesiÑ, tassa me bhante BhagavÈ accayaÑ accayato paÔiggaÓhÈtu ÈyatiÑ 
saÑvarÈyÈti. Taggha tvaÑ BhaddÈli accayo accagamÈ yathÈbÈlaÑ 
yathÈm|ÄhaÑ yathÈ-akusalaÑ, yaÑ tvaÑ mayÈ 
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sikkhÈpade paÒÒÈpiyamÈne bhikkhusaÑghe sikkhaÑ samÈdiyamÈne 
anussÈhaÑ pavedesi. 
 
 136. TaÑ kiÑ maÒÒasi BhaddÈli, idhassa bhikkhu ubhatobhÈgavimutto, 
tamahaÑ evaÑ vadeyyaÑ “ehi me tvaÑ bhikkhu pa~ke sa~kamo hohÊ”ti. 
Api nu kho so sa~kameyya vÈ aÒÒena vÈ kÈyaÑ sannÈmeyya noti vÈ 
vadeyyÈti. No hetaÑ bhante. TaÑ kiÑ maÒÒasi BhaddÈli, idhassa bhikkhu 
paÒÒÈvimutto. KÈyasakkhi. DiÔÔhippatto. SaddhÈvimutto. DhammÈnusÈrÊ. 
SaddhÈnusÈrÊ, tamahaÑ evaÑ vadeyyaÑ “ehi me tvaÑ bhikkhu pa~ke 
sa~kamo hohÊ”ti. Api nu kho so sa~kameyya vÈ aÒÒena vÈ kÈyaÑ 
sannÈmeyya noti vÈ vadeyyÈti. No hetaÑ bhante. TaÑ kiÑ maÒÒasi 
BhaddÈli, api nu tvaÑ BhaddÈli tasmiÑ samaye ubhatobhÈgavimutto vÈ 
hosi, paÒÒÈvimutto vÈ kÈyasakkhi vÈ diÔÔhippatto vÈ saddhÈvimutto vÈ 
dhammÈnusÈrÊ vÈ saddhÈnusÈrÊ vÈti. No hetaÑ bhante. Nanu tvaÑ BhaddÈli 
tasmiÑ samaye ritto tuccho aparaddhoti. EvaÑ bhante. Accayo maÑ bhante 
accagamÈ yathÈbÈlaÑ yathÈm|ÄhaÑ yathÈ-akusalaÑ, yohaÑ BhagavatÈ 
sikkhÈpade paÒÒÈpiyamÈne bhikkhusaÑghe sikkhaÑ samÈdiyamÈne 
anussÈhaÑ pavedesiÑ, tassa me bhante BhagavÈ accayaÑ accayato 
paÔiggaÓhÈtu ÈyatiÑ saÑvarÈyÈti. Taggha tvaÑ BhaddÈli accayo accagamÈ 
yathÈbÈlaÑ yathÈm|ÄhaÑ yathÈ-akusalaÑ, yaÑ tvaÑ mayÈ sikkhÈpade 
paÒÒÈpiyamÈne bhikkhusaÑghe sikkhaÑ samÈdiyamÈne anussÈhaÑ 
pavedesi. Yato ca kho tvaÑ BhaddÈli accayaÑ accayato disvÈ 
yathÈdhammaÑ paÔikarosi, taÑ te mayaÑ paÔiggaÓhÈma. VuddhihesÈ 
BhaddÈli ariyassa vinaye, yo accayaÑ accayato disvÈ yathÈdhammaÑ 
paÔikaroti, ÈyatiÑ saÑvaraÑ Èpajjati. 
 
 137. Idha BhaddÈli ekacco bhikkhu SatthusÈsane sikkhÈya aparip|rakÈrÊ 
hoti, tassa evaÑ hoti “yaÑn|nÈhaÑ vivittaÑ senÈsanaÑ bhajeyyaÑ 
araÒÒaÑ rukkham|laÑ pabbataÑ kandaraÑ giriguhaÑ susÈnaÑ 
vanapatthaÑ abbhokÈsaÑ palÈlapuÒjaÑ, appeva nÈmÈhaÑ uttari1 
manussadhammÈ alamariyaÒÈÓadassanavisesaÑ sacchikareyyan”ti, so 
vivittaÑ senÈsanaÑ bhajati araÒÒaÑ rukkham|laÑ 
______________________________________________________________ 
 1. UttariÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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pabbataÑ kandaraÑ giriguhaÑ susÈnaÑ vanapatthaÑ abbhokÈsaÑ 
palÈlapuÒjaÑ, tassa tathÈv|pakaÔÔhassa viharato SatthÈpi upavadati, 
anuviccapi viÒÒ| sabrahmacÈrÊ upavadanti, devatÈpi upavadanti, attÈpi 
attÈnaÑ upavadati. So SatthÈrÈpi upavadito anuviccapi viÒÒ|hi 
sabrahmacÈrÊhi upavadito devatÈhipi upavadito attanÈpi attÈnaÑ upavadito 
na uttari manussadhammÈ alamariyaÒÈÓadassanavisesaÑ sacchikaroti. TaÑ 
kissa hetu, evaÒhi taÑ BhaddÈli hoti, yathÈ taÑ SatthusÈsane sikkhÈya 
aparip|rakÈrissa. 
 
 138. Idha pana BhaddÈli ekacco bhikkhu SatthusÈsane sikkhÈya 
parip|rakÈrÊ hoti, tassa evaÑ hoti “yaÑn|nÈhaÑ vivittaÑ senÈsanaÑ 
bhajeyyaÑ araÒÒaÑ rukkham|laÑ pabbataÑ kandaraÑ giriguhaÑ susÈnaÑ 
vanapatthaÑ abbhokÈsaÑ palÈlapuÒjaÑ, appeva nÈmÈhaÑ uttari 
manussadhammÈ alamariyaÒÈÓadassanavisesaÑ sacchikareyyan”ti, so 
vivittaÑ senÈsanaÑ bhajati araÒÒaÑ rukkham|laÑ pabbataÑ kandaraÑ 
giriguhaÑ susÈnaÑ vanatthaÑ abbhokÈsaÑ palÈlapuÒjaÑ, tassa 
tathÈv|pakaÔÔhassa viharato SatthÈpi na upavadati, anuviccapi viÒÒ| 
sabrahmacÈrÊ na upavadanti, devatÈpi na upavadanti, attÈpi attÈnaÑ na 
upavadati. So SatthÈrÈpi anupavadito anuviccapi viÒÒ|hi sabrahmacÈrÊhi 
anupavadito devatÈhipi anupavadito attanÈpi attÈnaÑ anupavadito uttari 
manussadhammÈ alamariyaÒÈÓadassanavisesaÑ sacchikaroti, so vivicceva 
kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ 
pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. TaÑ kissa hetu, evaÒhi 
taÑ BhaddÈli hoti, yathÈ taÑ SatthusÈsane sikkhÈya parip|rakÈrissa. 
 
 139. Puna caparaÑ BhaddÈli bhikkhu vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ 
ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ avitakkaÑ avicÈraÑ 
samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. TaÑ kissa 
hetu, evaÒhi taÑ BhaddÈli hoti, yathÈ taÑ SatthusÈsane sikkhÈya 
parip|rakÈrissa. 

 Puna caparaÑ BhaddÈli bhikkhu pÊtiyÈ ca virÈgÈ upekkhako ca viharati 
sato ca sampajÈno, sukhaÒca kÈyena paÔisaÑvedeti, yaÑ taÑ ariyÈ 
Ècikkhanti “upekkhako satimÈ sukhavihÈrÊ”ti tatiyaÑ 
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jhÈnaÑ upasampajja viharati. TaÑ kissa hetu, evaÒhi taÑ BhaddÈli hoti, 
yathÈ taÑ SatthusÈsane sikkhÈya parip|rakÈrissa.  

 Puna caparaÑ BhaddÈli bhikkhu sukhassa ca pahÈnÈ dukkhassa ca 
pahÈnÈ pubbeva somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ adukkhamasukhaÑ 
upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. TaÑ kissa 
hetu, evaÒhi taÑ BhaddÈli hoti, yathÈ taÑ SatthusÈsane sikkhÈya 
parip|rakÈrissa. 

 So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe vigat|pakkilese 
mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte pubbenivÈsÈnussatiÒÈÓÈya cittaÑ 
abhininnÈmeti. So anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati, seyyathidaÑ, 
ekampi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo -pa- iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ anekavihitaÑ 
pubbenivÈsaÑ anussarati. TaÑ kissa hetu, evaÒhi taÑ BhaddÈli hoti, yathÈ 
taÑ SatthusÈsane sikkhÈya parip|rakÈrissa. 

 So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe vigat|pakkilese 
mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte sattÈnaÑ cut|papÈtaÒÈÓÈya cittaÑ 
abhininnÈmeti. So dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena satte 
passati cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate 
duggate, yathÈkamm|page satte pajÈnÈti “ime vata bhonto sattÈ 
kÈyaduccaritena samannÈgatÈ -pa- vinipÈtaÑ nirayaÑ upapannÈ. Ime vÈ 
pana bhonto sattÈ kÈyasucaritena samannÈgatÈ -pa- sugatiÑ saggaÑ lokaÑ 
upapannÈ”ti. Iti dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena -pa- 
yathÈkamm|page satte pajÈnÈti. TaÑ kissa hetu, evaÒhi taÑ BhaddÈli hoti, 
yathÈ taÑ SatthusÈsane sikkhÈya parip|rakÈrissa. 

 So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe vigat|pakkilese 
mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte ÈsavÈnaÑ khayaÒÈÓÈya cittaÑ 
abhininnÈmeti. So idaÑ dukkhanti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ 
dukkhasamudayoti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ dukkhanirodhoti 
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈti yathÈbh|taÑ 
pajÈnÈti, ime ÈsavÈti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, 
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ayaÑ Èsavasamudayoti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ Èsavanirodhoti 
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ ÈsavanirodhagÈminÊ paÔipadÈti yathÈbh|taÑ 
pajÈnÈti. Tassa evaÑ jÈnato evaÑ passato kÈmÈsavÈpi cittaÑ vimuccati, 
bhavÈsavÈpi cittaÑ vimuccati, avijjÈsavÈpi cittaÑ vimuccati, vimuttasmiÑ 
vimuttamiti ÒÈÓaÑ hoti, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ 
karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈti. TaÑ kissa hetu, evaÒhi taÑ 
BhaddÈli hoti, yathÈ taÑ SatthusÈsane sikkhÈya parip|rakÈrissÈti. 
 
 140. EvaÑ vutte ÈyasmÈ BhaddÈli BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho 
bhante hetu, ko paccayo, yena midhekaccaÑ bhikkhuÑ pasayha pasayha1 
kÈraÓaÑ karonti, ko pana bhante hetu, ko paccayo, yena midhekaccaÑ 
bhikkhuÑ no tathÈ pasayha pasayha kÈraÓaÑ karontÊ”ti. Idha BhaddÈli 
ekacco bhikkhu abhiÓhÈpattiko hoti, Èpattibahulo. So bhikkh|hi vuccamÈno 
aÒÒenaÒÒaÑ paÔicarati, bahiddhÈ kathaÑ apanÈmeti, kopaÒca dosaÒca 
appaccayaÒca pÈtukaroti, na sammÈ vattati, na lomaÑ pÈteti, na netthÈraÑ 
vattati, yena saÑgho attamano hoti, taÑ karomÊti nÈha. Tatra BhaddÈli 
bhikkh|naÑ evaÑ hoti “ayaÑ kho Èvuso bhikkhu abhiÓhÈpattiko, 
Èpattibahulo. So bhikkh|hi vuccamÈno aÒÒenaÒÒaÑ paÔicarati, bahiddhÈ 
kathaÑ apanÈmeti, kopaÒca dosaÒca appaccayaÒca pÈtukaroti, na sammÈ 
vattati, na lomaÑ pÈtehi, na netthÈraÑ vattati, yena saÑgho attamano hoti, 
taÑ karomÊti nÈha. SÈdhu vatÈyasmanto imassa bhikkhuno tathÈ tathÈ 
upaparikkhatha, yathÈssidaÑ2 adhikaraÓaÑ na khippameva v|pasameyyÈ”ti. 
Tassa kho evaÑ BhaddÈli bhikkhuno bhikkh| tathÈ tathÈ upaparikkhanti, 
yathÈssidaÑ adhikaraÓaÑ na khippameva v|pasammati. 
 
 141. Idha pana BhaddÈli ekacco bhikkhu abhiÓhÈpattiko hoti, 
Èpattibahulo. So bhikkh|hi vuccamÈno nÈÒÒenaÒÒaÑ paÔicarati, bahiddhÈ 
kathaÑ na apanÈmeti, na kopaÒca dosaÒca appaccayaÒca pÈtu karoti, sammÈ 
vattati, lomaÑ pÈteti, netthÈraÑ vattati, yena saÑgho 
______________________________________________________________ 
 1. Pavayha pavayha (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. YathayidaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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attamano hoti, taÑ karomÊti Èha. Tatra BhaddÈli bhikkh|naÑ evaÑ hoti 
“ayaÑ kho Èvuso bhikkhu abhiÓhÈpattiko, Èpattibahulo. So bhikkh|hi 
vuccamÈno nÈÒÒenaÒÒaÑ paÔicarati, bahiddhÈ kathaÑ na apanÈmeti, na 
kopaÒca dosaÒca appaccayaÒca pÈtukaroti, sammÈ vattati, lomaÑ pÈteti, 
netthÈraÑ vattati, yena saÑgho attamano hoti, taÑ karomÊti Èha. SÈdhu 
vatÈyasmanto imassa bhikkhuno tathÈ tathÈ upaparikkhatha, yathÈssidaÑ 
adhikaraÓaÑ khippameva v|pasameyyÈ”ti. Tassa kho evaÑ BhaddÈli 
bhikkhuno bhikkh| tathÈ tathÈ upaparikkhanti, yathÈssidaÑ adhikaraÓaÑ 
khippameva v|pasammati. 
 
 142. Idha BhaddÈli ekacco bhikkhu adhiccÈpattiko hoti, anÈpattibahulo. 
So bhikkh|hi vuccamÈno aÒÒenaÒÒaÑ paÔicarati, bahiddhÈ kathaÑ 
apanÈmeti, kopaÒca dosaÒca appaccayaÒca pÈtukaroti, na sammÈ vattati, na 
lomaÑ pÈteti, na netthÈraÑ vattati, yena saÑgho attamano hoti, taÑ 
karomÊti nÈha. Tatra BhaddÈli bhikkh|naÑ evaÑ hoti “ayaÑ kho Èvuso 
bhikkhu adhiccÈpattiko, anÈpattibahulo. So bhikkh|hi vuccamÈno 
aÒÒenaÒÒaÑ paÔicarati, bahiddhÈ kathaÑ apanÈmeti, kopaÒca dosaÒca 
appaccayaÒca pÈtukaroti, na sammÈ vattati, na lomaÑ pÈteti, na netthÈraÑ 
vattati, yena saÑgho attamano hoti, taÑ karomÊti nÈha. SÈdhu vatÈyasmanto 
imassa bhikkhuno tathÈ tathÈ upaparikkhatha, yathÈssidaÑ adhikaraÓaÑ na 
khippameva v|pasameyyÈ”ti. Tassa kho evaÑ BhaddÈli bhikkhuno bhikkh| 
tathÈ tathÈ upaparikkhanti, yathÈssidaÑ adhikaraÓaÑ na khippameva 
v|pasammati.  
 
 143. Idha pana BhaddÈli ekacco bhikkhu adhiccÈpattiko hoti, 
anÈpatthibahulo. So bhikkh|hi vuccamÈno nÈÒÒenaÒÒaÑ paÔicarati, na 
bahiddhÈ kathaÑ apanÈmeti, na kopaÒca dosaÒca appaccayaÒca pÈtukaroti, 
sammÈ vattati, lomaÑ pÈteti, netthÈraÑ vattati, yena saÑgho attamano hoti, 
taÑ karomÊti Èha. Tatra BhaddÈli bhikkh|naÑ evaÑ hoti “ayaÑ kho Èvuso 
bhikkhu adhiccÈpattiko anÈpattibahulo. So bhikkh|hi vuccamÈno 
nÈÒÒenaÒÒaÑ paÔicarati, na bahiddhÈ kathaÑ apanÈmeti, na kopaÒca 
dosaÒca appaccayaÒca pÈtukaroti, sammÈ vattati, lomaÑ pÈteti, netthÈraÑ 
vattati, yena 
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saÑgho attamano hoti, taÑ karomÊti Èha. SÈdhu vatÈyasmanto imassa 
bhikkhuno tathÈ tathÈ upaparikkhatha, yathÈssidaÑ adhikaraÓaÑ 
khippameva v|pasameyyÈ”ti. Tassa kho evaÑ BhaddÈli bhikkhuno bhikkh| 
tathÈ tathÈ upaparikkhanti, yathÈssidaÑ adhikaraÓaÑ khippameva 
v|pasammati. 
 
 144. Idha BhaddÈli ekacco bhikkhu saddhÈmattakena vahati 
pemamattakena. Tatra BhaddÈli bhikkh|naÑ evaÑ hoti “ayaÑ kho Èvuso 
bhikkhu saddhÈmattakena vahati pemamattakena, sace mayaÑ imaÑ 
bhikkhuÑ pasayha pasayha kÈraÓaÑ karissÈma, mÈ yaÑpissa taÑ 
saddhÈmattakaÑ pemamattakaÑ, tamhÈpi parihÈyÊ”ti. SeyyathÈpi BhaddÈli 
purisassa ekaÑ cakkhuÑ, tassa mittÈmaccÈ ÒÈtisÈlohitÈ taÑ ekaÑ cakkhuÑ 
rakkheyyuÑ “mÈ yaÑpissa taÑ ekaÑ cakkhuÑ, tamhÈpi parihÈyÊ”ti. 
Evameva kho BhaddÈli idhekacco bhikkhu saddhÈmattakena vahati 
pemamattakena. Tatra BhaddÈli bhikkh|naÑ evaÑ hoti “ayaÑ kho Èvuso 
bhikkhu saddhÈmattakena vahati pemamattakena. Sace mayaÑ imaÑ 
bhikkhuÑ pasayha pasayha kÈraÓaÑ karissÈma, mÈ yaÑpissa taÑ 
saddhÈmattakaÑ pemamattakaÑ, tamhÈpi parihÈyÊ”ti. AyaÑ kho BhaddÈli 
hetu ayaÑ paccayo, yena midhekaccaÑ bhikkhuÑ pasayha pasayha 
kÈraÓaÑ karonti. AyaÑ pana BhaddÈli hetu ayaÑ paccayo, yena 
midhekaccaÑ bhikkhuÑ no tathÈ pasayha pasayha kÈraÓaÑ karontÊti. 
 
 145. Ko nu kho bhante hetu, ko paccayo, yena pubbe appatarÈni ceva 
sikkhÈpadÈni ahesuÑ, bahutarÈ ca bhikkh| aÒÒÈya saÓÔhahiÑsu. Ko pana 
bhante hetu, ko paccayo, yena etarahi bahutarÈni ceva sikkhÈpadÈni honti, 
appatarÈ ca bhikkh| aÒÒÈya saÓÔhahantÊti. EvametaÑ BhaddÈli hoti, sattesu 
hÈyamÈnesu saddhamme antaradhÈyamÈne bahutarÈni ceva sikkhÈpadÈni 
honti, appatarÈ ca bhikkh| aÒÒÈya saÓÔhahantÊti. Na tÈva BhaddÈli SatthÈ 
sÈvakÈnaÑ sikkhÈpadaÑ paÒÒÈpeti, yÈva na idhekacce ÈsavaÔÔhÈnÊyÈ 
dhammÈ saÑghe pÈtubhavanti, yato ca kho BhaddÈli idhekacce 
ÈsavaÔÔhÈnÊyÈ dhammÈ saÑghe pÈtubhavanti, atha SatthÈ sÈvakÈnaÑ 
sikkhÈpadaÑ paÒÒÈpeti tesaÑyeva ÈsavaÔÔhÈnÊyÈnaÑ dhammÈnaÑ 
paÔighÈtÈya. Na tÈva BhaddÈli idhekacce ÈsavaÔÔhÈnÊyÈ dhammÈ saÑghe 
pÈtubhavanti, yÈva na saÑgho mahattaÑ patto hoti. Yato ca kho BhaddÈli 
saÑgho mahattaÑ patto hoti, atha 
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idhekacce ÈsavaÔÔhÈnÊyÈ dhammÈ saÑghe pÈtubhavanti, atha SatthÈ 
sÈvakÈnaÑ sikkhÈpadaÑ paÒÒÈpeti tesaÑyeva ÈsavaÔÔhÈnÊyÈnaÑ 
dhammÈnaÑ paÔighÈtÈya. Na tÈva BhaddÈli idhekacce ÈsavaÔÔhÈnÊyÈ 
dhammÈ saÑghe pÈtubhavanti, yÈva na saÑgho lÈbhaggaÑ patto hoti. 
YasaggaÑ patto hoti. BÈhusaccaÑ patto hoti. RattaÒÒutaÑ patto hoti. Yato 
ca kho BhaddÈli saÑgho rattaÒÒutaÑ patto hoti, atha idhekacce 
ÈsavaÔÔhÈnÊyÈ dhammÈ saÑghe pÈtubhavanti, atha SatthÈ sÈvakÈnaÑ 
sikkhÈpadaÑ paÒÒÈpeti tesaÑyeva ÈsavaÔÔhÈnÊyÈnaÑ dhammÈnaÑ 
paÔighÈtÈya. 
 
 146. AppakÈ kho tumhe BhaddÈli tena samayena ahuvattha, yadÈ vo 
ahaÑ ÈjÈnÊyasus|pamaÑ dhammapariyÈyaÑ desesiÑ, taÑ sarasi1 
BhaddÈlÊti. No hetaÑ bhante. Tatra BhaddÈli kaÑ hetuÑ paccesÊti. So hi 
n|nÈhaÑ bhante dÊgharattaÑ SatthusÈsane sikkhÈya aparip|rakÈrÊ ahosinti. 
Na kho BhaddÈli eseva hetu esa paccayo, api ca me tvaÑ BhaddÈli 
dÊgharattaÑ cetasÈ cetoparicca vidito “na cÈyaÑ moghapuriso mayÈ 
dhamme desiyamÈne aÔÔhiÑ katvÈ manasi katvÈ sabbacetaso2 
samannÈharitvÈ ohitasoto dhammaÑ suÓÈtÊ”ti. Api ca te ahaÑ BhaddÈli 
ÈjÈnÊyasus|pamaÑ dhammapariyÈyaÑ desessÈmi, taÑ suÓÈhi sÈdhukaÑ 
manasi karohi, bhÈsissÈmÊti. EvaÑ bhanteti kho ÈyasmÈ BhaddÈli Bhagavato 
paccassosi. BhagavÈ etadavoca–  
 
 147. SeyyathÈpi BhaddÈli dakkho assadamako bhadraÑ assÈjÈnÊyaÑ 
labhitvÈ paÔhameneva mukhÈdhÈne kÈraÓaÑ kÈreti. Tassa mukhÈdhÈne 
kÈraÓaÑ kÈriyamÈnassa hontiyeva vis|kÈyitÈni visevitÈni vipphanditÈni 
kÈnici kÈnici, yathÈ taÑ akÈritapubbaÑ kÈraÓaÑ kÈriyamÈnassa. So 
abhiÓhakÈraÓÈ anupubbakÈraÓÈ tasmiÑ ÔhÈne parinibbÈyati. Yato kho 
BhaddÈli bhadro assÈjÈnÊyo abhiÓhakÈraÓÈ anupubbakÈraÓÈ tasmiÑ ÔhÈne 
parinibbuto hoti, tamenaÑ assadamako uttari kÈraÓaÑ kÈreti yugÈdhÈne. 
Tassa yugÈdhÈne kÈraÓaÑ kÈriyamÈnassa hontiyeva vis|kÈyitÈni visevitÈni 
vipphanditÈni kÈnici kÈnici, yathÈ taÑ akÈritapubbaÑ kÈraÓaÑ 
kÈriyamÈnassa. So abhiÓhakÈraÓÈ anupubbakÈraÓÈ tasmiÑ ÔhÈne 
______________________________________________________________ 
 1. Sarasi tvaÑ (SÊ, I), sarasi taÑ (?) 2. SabbaÑ cetaso (Ka) 
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parinibbÈyati. Yato kho BhaddÈli bhadro assÈjÈnÊyo abhiÓhakÈraÓÈ 
anupubbakÈraÓÈ tasmiÑ ÔhÈne parinibbuto hoti, tamenaÑ assadamako uttari 
kÈraÓaÑ kÈreti anukkame, maÓÉale, khurakÈse1, dhÈve, davatte2, rÈjaguÓe, 
rÈjavaÑse, uttame jave uttame haye uttame sÈkhalye. Tassa uttame jave 
uttame haye uttame sÈkhalye kÈraÓaÑ kÈriyamÈnassa hontiyeva vis|kÈyitÈni 
visevitÈni vipphanditÈni kÈnici kÈnici, yathÈ taÑ akÈritapubbaÑ kÈraÓaÑ 
kÈriyamÈnassa, so abhiÓhakÈraÓÈ anupubbakÈraÓÈ tasmiÑ ÔhÈne 
parinibbÈyati. Yato kho BhaddÈli bhadro assajÈnÊyo abhiÓha kÈraÓÈ 
anupubbakÈraÓÈ tasmiÑ ÔhÈne parinibbuto hoti, tamenaÑ assadamako uttari 
vaÓÓiyaÒca pÈÓiyaÒca3 anuppavecchati. Imehi kho BhaddÈli dasaha~gehi 
samannÈgato bhadro assÈjÈnÊyo rÈjÈraho hoti rÈjabhoggo, raÒÒo a~ganteva 
sa~khyaÑ gacchati. 

 Evameva kho BhaddÈli dasahi dhammehi samannÈgato bhikkhu 
Èhuneyyo hoti pÈhuneyyo dakkhiÓeyyo aÒjalikaraÓÊyo anuttaraÑ 
puÒÒakkhettaÑ lokassa. Katamehi dasahi. Idha BhaddÈli bhikkhu asekhÈya 
sammÈdiÔÔhiyÈ samannÈgato hoti, asekhena sammÈsa~kappena samannÈgato 
hoti, asekhÈya sammÈvÈcÈya samannÈgato hoti, asekhena 
sammÈkammantena samannÈgato hoti, asekhena sammÈ-ÈjÊvena 
samannÈgato hoti, asekhena sammÈvÈyÈmena samannÈgato hoti, asekhÈya 
sammÈsatiyÈ samannÈgato hoti, asekhena sammÈsamÈdhinÈ samannÈgato 
hoti, asekhena sammÈÒÈÓena samannÈgato hoti, asekhÈya sammÈvimuttiyÈ 
samannÈgato hoti, imehi kho BhaddÈli dasahi dhammehi samannÈgato 
bhikkhu Èhuneyyo hoti pÈhuneyyo dakkhiÓeyyo aÒjalikaraÓÊyo anuttaraÑ 
puÒÒakkhettaÑ lokassÈti. 

 Idamavoca BhagavÈ. Attamano ÈyasmÈ BhaddÈli Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandÊti. 
 

BhaddÈlisuttaÑ niÔÔhitaÑ paÒcamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. KhurakÈye (SÊ, I) 2. Ravatthe (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)  
 3. ValiyaÒca (SÊ, I), baliyaÒca (SyÈ, KaÑ)
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6. LaÔukikopamasutta 

 148. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ A~guttarÈpesu viharati 
ŒpaÓaÑ nÈma A~guttarÈpÈnaÑ nigamo. Atha kho BhagavÈ 
pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya ŒpaÓaÑ piÓÉÈya pÈvisi, 
ŒpaÓe piÓÉÈya caritvÈ pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto yenaÒÒataro 
vanasaÓÉo tenupasa~kami divÈvihÈrÈya, taÑ vanasaÓÉaÑ ajjhogÈhetvÈ 
aÒÒatarasmiÑ rukkham|le divÈvihÈraÑ nisÊdi. ŒyasmÈpi kho UdÈyÊ 
pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya ŒpaÓaÑ piÓÉÈya pÈvisi, 
ŒpaÓe piÓÉÈya caritvÈ pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto yena so 
vanasaÓÉo tenupasa~kami divÈvihÈrÈya, taÑ vanasaÓÉaÑ ajjhogÈhetvÈ 
aÒÒatarasmiÑ rukkham|le divÈvihÈraÑ nisÊdi. Atha kho Èyasmato UdÈyissa 
rahogatassa paÔisallÊnassa evaÑ cetaso parivitakko udapÈdi “bah|naÑ1 vata 
no BhagavÈ dukkhadhammÈnaÑ apahattÈ, bah|naÑ vata no BhagavÈ 
sukhadhammÈnaÑ upahattÈ, bah|naÑ vata no BhagavÈ akusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ apahattÈ, bah|naÑ vata no BhagavÈ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ 
upahattÈ”ti. Atha kho ÈyasmÈ UdÈyÊ sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito 
yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi. 
 
 149. EkamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ UdÈyÊ BhagavantaÑ etadavoca 
“idha mayhaÑ bhante rahogakassa paÔisallÊnassa evaÑ cetaso parivitakko 
udapÈdi ‘bah|naÑ vata no BhagavÈ dukkhadhammÈnaÑ apahattÈ, bah|naÑ 
vata no BhagavÈ sukhadhammÈnaÑ upahattÈ, bah|naÑ vata no BhagavÈ 
akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ apahattÈ, bah|naÑ vata no BhagavÈ kusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ upahattÈ’ti, mayaÒhi bhante pubbe sÈyaÒceva bhuÒjÈma pÈto 
ca divÈ ca vikÈle, ahu kho so bhante samayo yaÑ BhagavÈ bhikkh| 
Èmantesi ‘i~gha tumhe bhikkhave etaÑ divÈvikÈlabhojanaÑ pajahathÈ’ti, 
tassa mayhaÑ bhante ahudeva aÒÒathattaÑ ahudeva2 domanassaÑ ‘yampi 
no saddhÈ gahapatikÈ divÈ vikÈle paÓÊtaÑ khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÑ denti, 
tassapi no BhagavÈ pahÈnamÈha, tassapi no Sugato paÔinissaggamÈhÈ’ti, 
______________________________________________________________ 
 1. BahunnaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) evamÊdise aviÒÒÈÓakappakaraÓe. 2. Ahu (SÊ, I) 
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te mayaÑ bhante Bhagavati pemaÒca gÈravaÒca hiriÒca ottappaÒca 
sampassamÈnÈ evaÑ taÑ divÈvikÈlabhojanaÑ pajahimhÈ, te mayaÑ bhante 
sÈyaÒceva bhuÒjÈma pÈto ca. Ahu kho so bhante samayo, yaÑ BhagavÈ 
bhikkh| Èmantesi ‘i~gha tumhe bhikkhave etaÑ rattiÑvikÈlabhojanaÑ 
pajahathÈ’ti, tassa mayhaÑ bhante ahudeva aÒÒathattaÑ ahudeva 
domanassaÑ ‘yampi no imesaÑ dvinnaÑ bhattÈnaÑ paÓÊtasa~khÈtataraÑ, 
tassapi no BhagavÈ pahÈnamÈha, tassapi no Sugato paÔinissaggamÈhÈ’ti. 
Bh|tapubbaÑ bhante aÒÒataro puriso divÈ s|peyyaÑ labhitvÈ evamÈha 
‘handa ca imaÑ nikkhipatha, sÈyaÑ sabbeva samaggÈ bhuÒjissÈmÈ’ti. YÈ 
kÈci bhante sa~khatiyo, sabbÈ tÈ rattiÑ, appÈ divÈ. Te mayaÑ bhante 
Bhagavati pemaÒca gÈravaÒca hiriÒca ottappaÒca sampassamÈnÈ evaÑ taÑ 
rattiÑvikÈlabhojanaÑ pajahimhÈ. Bh|tapubbaÑ bhante bhikkh| 
rattandhakÈratimisÈyaÑ piÓÉÈya carantÈ candanikaÑpi pavisanti, oligallepi 
papatanti, kaÓÔakÈvÈÔaÑpi1 Èrohanti, suttaÑpi gÈviÑ Èrohanti, mÈÓavehipi 
samÈgacchanti katakammehipi akatakammehipi, mÈtugÈmopi te2 
asaddhammena nimanteti. Bh|tapubbÈhaÑ bhante rattandhakÈratimisÈyaÑ 
piÓÉÈya carÈmi. AddasÈ kho maÑ bhante aÒÒatarÈ itthÊ vijjantarikÈya 
bhÈjanaÑ dhovantÊ, disvÈ maÑ bhÊtÈ vissaramakÈsi ‘abhumme3 pisÈco vata 
man’ti. EvaÑ vutte ahaÑ bhante taÑ itthiÑ etadavocaÑ ‘nÈhaÑ bhagini 
pisÈco, bhikkhu piÓÉÈya Ôhito’ti. Bhikkhussa ÈtumÈrÊ, bhikkhussa 
mÈtumÈrÊ4, varaÑ te bhikkhu tiÓhena govikantanena kucchi parikanto, na 
tveva varaÑ, yaÑ5 rattandhakÈratimisÈyaÑ kucchihetu piÓÉÈya carasÊti6. 
Tassa mayhaÑ bhante tadanussarato evaÑ hoti ‘bah|naÑ vata no BhagavÈ 
dukkhadhammÈnaÑ apahattÈ, bah|naÑ vata no BhagavÈ sukhadhammÈnaÑ 
upahattÈ, bah|naÑ vata no BhagavÈ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ apahattÈ, 
bah|naÑ vata no BhagavÈ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ upahattÈ’ti”. 
 
 150. Evameva panudÈyi, idhekacce moghapurisÈ “idaÑ pajathÈ”ti mayÈ 
vuccamÈnÈ te evamÈhaÑsu “kiÑ panimassa appamattakassa oramattakassa, 
adhisallikhatevÈyaÑ samaÓo”ti. Te taÒceva nappajahanti, 
______________________________________________________________ 
 1. KaÓÔakavattampi (SÊ, I), kaÓÔakarÈjimpi (SyÈ, KaÑ)   
 2. Tena (Ka) 3. Abbhumme (SÊ, I) 4. ®hito’ti. Bhikkhussa ÈtumÈtumÈrÊ (Ka)  
 5. Na tveva yÈ (SÊ, I) 6. CarasÈti (SÊ, I) 
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mayi ca appaccayaÑ upaÔÔhÈpenti ye ca bhikkh| sikkhÈkÈmÈ. TesaÑ taÑ 
UdÈyi hoti balavaÑ bandhanaÑ daÄhaÑ bandhanaÑ thiraÑ bandhanaÑ 
ap|tikaÑ bandhanaÑ th|lo kali~garo. SeyyathÈpi UdÈyi laÔukikÈ sakuÓikÈ 
p|tilatÈya bandhanena baddhÈ tattheva vadhaÑ vÈ bandhaÑ vÈ maraÓaÑ vÈ 
Ègameti. Yo nu kho UdÈyi evaÑ vadeyya “yena sÈ laÔukikÈ sakuÓikÈ 
p|tilatÈya bandhanena baddhÈ tattheva vadhaÑ vÈ bandhaÑ vÈ maraÓaÑ vÈ 
Ègameti. TaÒhi tassÈ abalaÑ bandhanaÑ dubbalaÑ bandhanaÑ p|tikaÑ 
bandhanaÑ asÈrakaÑ bandhanan”ti, sammÈ nu kho so UdÈyi vadamÈno 
vadeyyÈti. No hetaÑ bhante. Yena sÈ bhante laÔukikÈ sakuÓikÈ p|tilatÈya 
bandhanena baddhÈ tattheva vadhaÑ vÈ bandhaÑ vÈ maraÓaÑ vÈ Ègameti. 
TaÒhi tassÈ balavaÑ bandhanaÑ daÄhaÑ bandhanaÑ thiraÑ bandhanaÑ 
ap|tikaÑ bandhanaÑ th|lo kali~garoti. Evameva kho UdÈyi idhekacce 
moghapurisÈ “idaÑ pajahathÈ”ti mayÈ vuccamÈnÈ te evamÈhaÑsu “kiÑ 
panimassa appamattakassa oramattakassa, adhisallikhatevÈyaÑ samaÓo”ti. 
Te taÒceva nappajahanti, mayi ca appaccayaÑ upaÔÔhÈpenti ye ca bhikkh| 
sikkhÈkÈmÈ. TesaÑ taÑ UdÈyi hoti balavaÑ bandhanaÑ daÄhaÑ bandhanaÑ 
thiraÑ bandhanaÑ ap|tikaÑ bandhanaÑ th|lo kali~garo. 
 
 151. Idha panudÈyi ekacce kulaputtÈ “idaÑ pajahathÈ”ti mayÈ 
vuccamÈnÈ te evamÈhaÑsu “kiÑ panimassa appamattakassa oramattakassa 
pahÈtabbassa, yassa no BhagavÈ pahÈnamÈha, yassa no Sugato 
paÔinissaggamÈhÈ”ti. Te taÒceva pajahanti, mayi ca na appaccayaÑ 
upaÔÔhÈpenti ye ca bhikkh| sikkhÈkÈmÈ. Te taÑ pahÈya appossukkÈ 
pannalomÈ paradattavuttÈ1 migabh|tena cetasÈ viharanti, tesaÑ taÑ UdÈyi 
hoti abalaÑ bandhanaÑ dubbalaÑ bandhanaÑ p|tikaÑ bandhanaÑ 
asÈrakaÑ bandhanaÑ. SeyyathÈpi UdÈyi raÒÒo nÈgo ÊsÈdanto ur|ÄhavÈ 
abhijÈto sa~gÈmÈvacaro daÄhehi varattehi bandhanehi baddho ÊsakaÑyeva 
kÈyaÑ sannÈmetvÈ tÈni bandhanÈni saÑchinditvÈ saÑpadÈletvÈ yena 
kÈmaÑ pakkamati. Yo nu kho UdÈyi evaÑ vadeyya “yehi so raÒÒo nÈgo 
ÊsÈdanto ur|ÄhavÈ abhijÈto sa~gÈmÈvacaro daÄhehi varattehi bandhanehi 
baddho ÊsakaÑyeva kÈyaÑ sannÈmetvÈ tÈni bandhanÈni saÑchinditvÈ 
saÑpadÈletvÈ yena kÈmaÑ pakkamati. TaÒhi tassa balavaÑ bandhanaÑ 
daÄhaÑ bandhanaÑ thiraÑ bandhanaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. ParadavuttÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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ap|tikaÑ bandhanaÑ th|lo kali~garo”ti, sammÈ nu kho so UdÈyi vadamÈno 
vadeyyÈti. No hetaÑ bhante. Yehi so bhante raÒÒo nÈgo ÊsÈdanto ur|ÄhavÈ 
abhijÈto sa~gÈmÈvacaro daÄhehi varattehi bandhanehi baddho ÊsakaÑyeva 
kÈyaÑ sannÈmetvÈ tÈni bandhanÈni saÑchinditvÈ saÑpadÈletvÈ yena 
kÈmaÑ pakkamati. TaÒhi tassa abalaÑ bandhanaÑ -pa- asÈrakaÑ 
bandhananti. Evameva kho UdÈyi idhekacce kulaputtÈ “idaÑ pajahathÈ”ti 
mayÈ vuccamÈnÈ te evamÈhaÑsu “kiÑ panimassa appamattakassa 
oramattakassa pahÈtabbassa, yassa no BhagavÈ pahÈnamÈha, yassa no 
Sugato paÔinissaggamÈhÈ”ti. Te taÒceva pajahanti, mayi ca na appaccayaÑ 
upaÔÔhÈpenti ye ca bhikkh| sikkhÈkÈmÈ. Te taÑ pahÈya appossukkÈ 
pannalomÈ paradattavuttÈ migabh|tena cetasÈ viharanti, tesaÑ taÑ UdÈyi 
hoti abalaÑ bandhanaÑ dubbalaÑ bandhanaÑ p|tikaÑ bandhanaÑ 
asÈrakaÑ bandhanaÑ. 
 
 152. SeyyathÈpi UdÈyi puriso daliddo assako anÈÄhiyo, tassa’ssa ekaÑ 
agÈrakaÑ oluggaviluggaÑ kÈkÈtidÈyiÑ1 naparamar|paÑ, ekÈ khaÔopikÈ2 
oluggaviluggÈ naparamar|pÈ, ekissÈ kumbhiyÈ dhaÒÒasamavÈpakaÑ 
naparamar|paÑ, ekÈ jÈyikÈ naparamar|pÈ. So ÈrÈmagataÑ bhikkhuÑ 
passeyya sudhotahatthapÈdaÑ manuÒÒaÑ bhojanaÑ bhuttÈviÑ sÊtÈya 
chÈyÈya nisinnaÑ adhicitte yuttaÑ, tassa evamassa “sukhaÑ vata bho 
sÈmaÒÒaÑ, ÈrogyaÑ vata bho sÈmaÒÒaÑ, so vatassaÑ3, yohaÑ kesamassuÑ 
ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajeyyan”ti. So na sakkuÓeyya ekaÑ agÈrakaÑ oluggaviluggaÑ 
kÈkÈtidÈyiÑ naparamar|paÑ pahÈya, ekaÑ khaÔopikaÑ oluggaviluggaÑ 
naparamar|paÑ pahÈya, ekissÈ kumbhiyÈ dhaÒÒasamavÈpakaÑ 
naparamar|paÑ pahÈya, ekaÑ jÈyikaÑ naparamar|paÑ pahÈya kesamassuÑ 
ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajituÑ. 
Yo nu kho UdÈyi evaÑ vadeyya “yehi so puriso bandhanehi baddho na 
sakkoti ekaÑ agÈrakaÑ oluggaviluggaÑ kÈkÈtidÈyiÑ naparamar|paÑ 
pahÈya, ekaÑ khaÔopikaÑ oluggaviluggaÑ naparamar|paÑ pahÈya, ekissÈ 
kumbhiyÈ dhaÒÒasamavÈpakaÑ naparamar|paÑ pahÈya, ekaÑ jÈyikaÑ 
naparamar|paÑ pahÈya 
______________________________________________________________ 
 1. KÈkÈtiÉÈyiÑ (?)  2. KaÄopikÈ (Ka)  3. So vatassa (Ka) 
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kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajituÑ. TaÒhi tassa abalaÑ bandhanaÑ dubbalaÑ bandhanaÑ p|tikaÑ 
bandhanaÑ asÈrakaÑ bandhanan”ti, sammÈ nu kho so UdÈyi vadamÈno 
vadeyyÈti. No hetaÑ bhante. Yehi so bhante puriso bandhanehi baddho na 
sakkoti ekaÑ agÈrakaÑ oluggaviluggaÑ kÈkÈtidÈyiÑ naparamar|paÑ 
pahÈya, ekaÑ khaÔopikaÑ oluggaviluggaÑ naparamar|paÑ pahÈya, ekissÈ 
kumbhiyÈ dhaÒÒasamavÈpakaÑ naparamar|paÑ pahÈya, ekaÑ jÈyikaÑ 
naparamar|paÑ pahÈya kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajituÑ. TaÒhi tassa balavaÑ bandhanaÑ daÄhaÑ 
bandhanaÑ thiraÑ bandhanaÑ ap|tikaÑ bandhanaÑ th|lo kali~garoti. 
Evameva kho UdÈyi idhekacce moghapurisÈ “idaÑ pajahathÈ”ti mayÈ 
viccamÈnÈ te evamÈhaÑsu “kiÑ panimassa appamattakassa oramattakassa, 
adhisallikhatevÈyaÑ samaÓo”ti. Te taÒceva nappajahanti, mayi ca 
appaccayaÑ upaÔÔhÈpenti ye ca bhikkh| sikkhÈkÈmÈ. TesaÑ taÑ UdÈyi hoti 
balavaÑ bandhanaÑ daÄhaÑ bandhanaÑ thiraÑ bandhanaÑ ap|tikaÑ 
bandhanaÑ th|lo kali~garo. 
 
 153. SeyyathÈpi UdÈyi gahapati vÈ gahapatiputto vÈ aÉÉho mahaddhano 
mahÈbhogo nekÈnaÑ nikkhagaÓÈnaÑ cayo nekÈnaÑ dhaÒÒagaÓÈnaÑ cayo 
nekÈnaÑ khettagaÓÈnaÑ cayo nekÈnaÑ vatthugaÓÈnaÑ cayo nekÈnaÑ 
bhariyagaÓÈnaÑ cayo nekÈnaÑ dÈsagaÓÈnaÑ cayo nekÈnaÑ dÈsigaÓÈnaÑ 
cayo. So ÈrÈmagataÑ bhikkhuÑ passeyya, sudhotahatthapÈdaÑ manuÒÒaÑ 
bhojanaÑ bhuttÈviÑ sÊtÈya chÈyÈya nisinnaÑ adhicitte yuttaÑ, tassa 
evamassa “sukhaÑ vata bho sÈmaÒÒaÑ, ÈrogyaÑ vata bho sÈmaÒÒaÑ, so 
vatassaÑ, yohaÑ kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajeyyan”ti. So sakkuÓeyya nekÈni nikkhagaÓÈni 
pahÈya, nekÈni dhaÒÒagaÓÈni pahÈya, nekÈni khettagaÓÈni pahÈya, nekÈni 
vatthugaÓÈni pahÈya, nekÈni bhariyagaÓÈni pahÈya, nekÈni dÈsagaÓÈni 
pahÈya, nekÈni dÈsigaÓÈni pahÈya kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyani vatthÈni 
acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajituÑ. Yo nu kho UdÈyi evaÑ 
vadeyya “yehi so gahapati vÈ gahapatiputto vÈ bandhanehi baddho sakkoti 
nekÈni nikkhagaÓÈni pahÈya, nekÈni dhaÒÒagaÓÈni pahÈya, 
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nekÈni khettagaÓÈni pahÈya, nekÈni vatthugaÓÈni pahÈya, nekÈni 
bhariyagaÓÈni pahÈya, nekÈni dÈsagaÓÈni pahÈya, nekÈni dÈsigaÓÈni pahÈya 
kesamassuÑ ohÈretvÈ kasÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajituÑ. TaÒhi tassa balavaÑ bandhanaÑ daÄhaÑ bandhanaÑ thiraÑ 
bandhanaÑ ap|tikaÑ bandhanaÑ th|lo kali~garo”ti, sammÈ nu kho so 
UdÈyi vadamÈno vadeyyÈti. No hetaÑ bhante. Yehi so bhante gahapati vÈ 
gahapatiputto vÈ bandhanehi baddho sakkoti nekÈni nikkhagaÓÈni pahÈya, 
nekÈni dhaÒÒagaÓÈni pahÈya, nekÈni khettagaÓÈni pahÈya, nekÈni 
vatthugaÓÈni pahÈya, nekÈni bhariyagaÓÈni pahÈya, nekÈni dÈsagaÓÈni 
pahÈya, nekÈni dÈsigaÓÈni pahÈya kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni 
acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajituÑ. TaÒhi tassa abalaÑ 
bandhanaÑ dubbalaÑ bandhanaÑ p|tikaÑ bandhanaÑ asÈrakaÑ 
bandhananti. Evameva kho UdÈyi idhekacce kulaputtÈ “idaÑ pajahathÈ”ti 
mayÈ vuccamÈnÈ te evamÈhaÑsu “kiÑ panimassa appamattakassa 
oramattakassa pahÈtabbassa, yassa no BhagavÈ pahÈnamÈha, yassa no 
Sugato paÔinissaggamÈhÈ”ti. Te taÒceva pajahanti, mayi ca na appaccayaÑ 
upaÔÔhÈpenti ye ca bhikkh| sikkhÈkÈmÈ. Te taÑ pahÈya appossukkÈ 
pannalomÈ paradattavuttÈ migabh|tena cetasÈ viharanti, tesaÑ taÑ UdÈyi 
hoti abalaÑ bandhanaÑ dubbalaÑ bandhanaÑ p|tikaÑ bandhanaÑ 
asÈrakaÑ bandhanaÑ. 
 
 154. CattÈrome UdÈyi puggalÈ santo saÑvijjamÈno lokasmiÑ. Katame 
cattÈro. IdhudÈyi ekacco puggalo upadhipahÈnÈya paÔipanno hoti 
upadhipaÔinissaggÈya, tamenaÑ upadhipahÈnÈya paÔipannaÑ 
upadhipaÔinissaggÈya upadhipaÔisaÑyuttÈ sarasa~kappÈ samudÈcaranti. So te 
adhivÈseti nappajahati na vinodeti na byantÊkaroti na anabhÈvaÑ gameti. 
ImaÑ kho ahaÑ UdÈyi puggalaÑ saÑyuttoti vadÈmi, no visaÑyutto. TaÑ 
kissa hetu, indriyavemattatÈ hi me UdÈyi imasmiÑ puggale viditÈ. 

 Idha panudÈyi ekacco puggalo upadhipahÈnÈya paÔipanno hoti 
upadhipaÔinissaggÈya, tamenaÑ upadhipahÈnÈya paÔipannaÑ 
upadhipaÔinissaggÈya upadhipaÔisaÑyuttÈ sarasa~kappÈ samudÈcaranti. So te 
nÈdhivÈseti pajahati vinodeti byantÊkaroti anabhÈvaÑ gameti. Imampi kho 
ahaÑ 

 



 6. LaÔukikopamasutta (66) 117 

UdÈyi puggalaÑ saÑyuttoti vadÈmi, no visaÑyutto. TaÑ kissa hetu, 
indriyavemattatÈ hi me UdÈyi imasmiÑ puggale viditÈ. 

 Idha panudÈyi ekacco puggalo upadhipahÈnÈya paÔipanno hoti 
upadhipaÔinissaggÈya, tamenaÑ upadhipahÈnÈya paÔipannaÑ 
upadhipaÔinissaggÈya kadÈci karahaci satisammosÈ upadhipaÔisaÑyuttÈ 
sarasa~kappÈ samudÈcaranti. Dandho UdÈyi satuppÈdo, atha kho naÑ 
khippameva pajahati vinodeti byantÊkaroti anabhÈvaÑ gameti. SeyyathÈpi 
UdÈyi puriso divasaÑsantatte1 ayokaÔÈhe dve vÈ tÊÓi vÈ udakaphusitÈni 
nipÈteyya. Dandho UdÈyi udakaphusitÈnaÑ nipÈto, atha kho naÑ 
khippameva parikkhayaÑ pariyÈdÈnaÑ gaccheyya. Evameva kho UdÈyi 
idhekacco puggalo upadhipahÈnÈya paÔipanno hoti upadhipaÔinissaggÈya, 
tamenaÑ upadhipahÈnÈya paÔipannaÑ upadhipaÔinissaggÈya kadÈci karahaci 
satisammosÈ upadhipaÔisaÑyuttÈ sarasa~kappÈ samudÈcaranti. Dandho 
UdÈyi satuppÈdo, atha kho naÑ khippameva pajahati vinodeti byantÊkaroti 
anabhÈvaÑ gameti. Imampi kho ahaÑ UdÈyi puggalaÑ saÑyuttoti vadÈmi, 
no visaÑyutto. TaÑ kissa hetu, indriyavemattatÈ hi me UdÈyi imasmiÑ 
puggale viditÈ. 

 Idha panudÈyi ekacco puggalo upadhi dukkhassa m|lanti iti viditvÈ 
nirupadhi hoti upadhisa~khaye vimutto. ImaÑ kho ahaÑ UdÈyi puggalaÑ 
visaÑyuttoti vadÈmi, no saÑyuttoti. TaÑ kissa hetu, indriyavemattatÈ hi me 
UdÈyi imasmiÑ puggale viditÈ. Ime kho UdÈyi cattÈro puggalÈ santo 
saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. 
 
 155. PaÒca kho ime UdÈyi kÈmaguÓÈ. Katame paÒca, cakkhuviÒÒeyyÈ 
r|pÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ. SotaviÒÒeyyÈ 
saddÈ -pa-. GhÈnaviÒÒeyyÈ gandhÈ. JivhÈviÒÒeyyÈ rasÈ. KÈyaviÒÒeyyÈ 
phoÔÔhabbÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ. Ime kho 
UdÈyi paÒca kÈmaguÓÈ. YaÑ kho UdÈyi ime paÒca kÈmaguÓe paÔicca 
uppajjati sukhaÑ somanassaÑ, idaÑ vuccati kÈmasukhaÑ miÄhasukhaÑ2 
puthujjanasukhaÑ anariyasukhaÑ na sevitabbaÑ na bhÈvetabbaÑ na 
bahulÊkÈtabbaÑ, bhÈyitabbaÑ etassa sukhassÈti vadÈmi. 
______________________________________________________________ 
 1. Divasasantatte (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)  2. MÊÄhasukhaÑ (SÊ, I) 
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 156. IdhudÈyi bhikkhu vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati. VitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati. PÊtiyÈ ca virÈgÈ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati. Sukhassa ca pahÈnÈ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. 
IdaÑ vuccati nekkhammasukhaÑ pavivekasukhaÑ upasamasukhaÑ 
sambodhasukhaÑ ÈsevitabbaÑ bhÈvetabbaÑ bahulÊkÈtabbaÑ, na 
bhÈyitabbaÑ etassa sukhassÈti vadÈmi. 

 IdhudÈyi bhikkhu vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati. IdaÑ kho ahaÑ UdÈyi iÒjitasmiÑ vadÈmi. KiÒca 
tattha iÒjitasmiÑ. Yadeva tattha vitakkavicÈrÈ aniruddhÈ honti, idaÑ tattha 
iÒjitasmiÑ. IdhudÈyi bhikkhu vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja viharati, idampi kho ahaÑ UdÈyi iÒjitasmiÑ vadÈmi. 
KiÒca tattha iÒjitasmiÑ. Yadeva tattha pÊtisukhaÑ aniruddhaÑ hoti, idaÑ 
tattha iÒjitasmiÑ. IdhudÈyi bhikkhu pÊtiyÈ ca virÈgÈ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati, idampi kho ahaÑ UdÈyi iÒjitasmiÑ vadÈmi. KiÒca 
tattha iÒjitasmiÑ. Yadeva tattha upekkhÈsukhaÑ aniruddhaÑ hoti, idaÑ 
tattha iÒjitasmiÑ. IdhudÈyi bhikkhu sukhassa ca pahÈnÈ -pa- catutthaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja viharati. IdaÑ kho ahaÑ UdÈyi aniÒjitasmiÑ vadÈmi. 

 IdhudÈyi bhikkhu vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati. IdaÑ kho ahaÑ UdÈyi analanti vadÈmi, pajahathÈti 
vadÈmi, samatikkamathÈti vÈdÈmi. Ko ca tassa samatikkamo. IdhudÈyi 
bhikkhu vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati, ayaÑ tassa samatikkamo. Idampi kho ahaÑ UdÈyi analanti vadÈmi, 
pajahathÈti vadÈmi, samatikkamathÈti vadÈmi. Ko ca tassa samatikkamo. 
IdhudÈyi bhikkhu pÊtiyÈ ca virÈgÈ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, 
ayaÑ tassa samatikkamo. Idampi kho ahaÑ UdÈyi analanti vadÈmi, 
pajahathÈti vadÈmi, samatikkamathÈti vadÈmi. Ko ca tassa samatikkamo. 
IdhudÈyi bhikkhu sukhassa ca pahÈnÈ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati, ayaÑ tassa samatikkamo. Idampi kho ahaÑ UdÈyi analanti vadÈmi, 
pajahathÈti vadÈmi, samatikkamathÈti vadÈmi. Ko ca tassa samatikkamo. 
IdhudÈyi bhikkhu sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ paÔighasaÒÒÈnaÑ 
attha~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ “ananto ÈkÈso”ti 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati, ayaÑ tassa samatikkamo. Idampi 
kho ahaÑ UdÈyi 
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analanti vadÈmi, pajahathÈti vadÈmi, samatikkamathÈti vadÈmi. Ko ca tassa 
samatikkamo. IdhudÈyi bhikkhu sabbaso ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ samatikkamma 
“anantaÑ viÒÒÈÓan”ti viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati, ayaÑ tassa 
samatikkamo. Idampi kho ahaÑ UdÈyi analanti vadÈmi, pajahathÈti vadÈmi, 
samatikkamathÈti vadÈmi. Ko ca tassa samatikkamo. IdhudÈyi bhikkhu 
sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharati, ayaÑ tassa samatikkamo. Idampi 
kho ahaÑ UdÈyi analanti vadÈmi, pajahathÈti vÈdÈmi, samatikkamathÈti 
vadÈmi. Ko ca tassa samatikkamo. IdhudÈyi bhikkhu sabbaso 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ upasampajja 
viharati, ayaÑ tassa samatikkamo. Idampi kho ahaÑ UdÈyi analanti vadÈmi, 
pajahathÈti vadÈmi, samatikkamathÈti vadÈmi. Ko ca tassa samatikkamo. 
IdhudÈyi bhikkhu sabbaso nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma 
saÒÒÈvedayitanirodhaÑ upasampajja viharati, ayaÑ tassa samatikkamo. Iti 
kho ahaÑ UdÈyi nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanassapi pahÈnaÑ vadÈmi. Passasi no 
tvaÑ UdÈyi taÑ saÑyojanaÑ aÓuÑ vÈ th|laÑ vÈ, yassÈhaÑ no pahÈnaÑ 
vadÈmÊti. No hetaÑ bhanteti. 

 Idamavoca BhagavÈ. Attamano ÈyasmÈ UdÈyÊ Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandÊti. 
 

LaÔukikopamasuttaÑ niÔÔhitaÑ chaÔÔhaÑ. 
_____ 

 
7. CÈtumasutta 

 157. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ CÈtumÈyaÑ viharati 
ŒmalakÊvane. Tena kho pana samayena SÈriputtamoggallÈnappamukhÈni 
paÒcamattÈni bhikkhusatÈni CÈtumaÑ anuppattÈni honti BhagavantaÑ 
dassanÈya. Te ca ÈgantukÈ bhikkh| nevÈsikehi bhikkh|hi saddhiÑ 
paÔisammodamÈnÈ senÈsanÈni paÒÒÈpayamÈnÈ pattacÊvarÈni 
paÔisÈmayamÈnÈ uccÈsaddÈ mahÈsaddÈ ahesuÑ. Atha kho BhagavÈ 
ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ Èmantesi “ke panete Œnanda uccÈsaddÈ mahÈsaddÈ 
kevaÔÔÈ maÒÒe macchavilope”ti. EtÈni bhante 
SÈriputtamoggallÈnappamukhÈni paÒcamattÈni bhikkhusatÈni 
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CÈtumaÑ anuppattÈni BhagavantaÑ dassanÈya. Te ÈgantukÈ bhikkh| 
nevÈsikehi bhikkh|hi saddhiÑ paÔisammodamÈnÈ senÈsanÈni 
paÒÒÈpayamÈnÈ pattacÊvarÈni paÔisÈmayamÈnÈ uccÈsaddÈ mahÈsaddÈti. 
TenahÈnanda mama vacanena te bhikkh| Èmantehi “SatthÈ ÈyasmÈnte 
ÈmantetÊ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ Œnando Bhagavato paÔissutvÈ 
yena te bhikkh| tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ te bhikkh| etadavoca 
“SatthÈ Èyasmante ÈmantetÊ”ti. “EvamÈvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato 
Œnandassa paÔissutvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu. EkamantaÑ nisinne kho te 
bhikkh| BhagavÈ etadavoca “kiÑ nu tumhe bhikkhave uccÈsaddÈ 
mahÈsaddÈ kevaÔÔÈ maÒÒe macchavilope”ti. ImÈni bhante 
SÈriputtamoggallÈnappamukhÈni paÒcamattÈni bhikkhusatÈni CÈtumaÑ 
anuppattÈni BhagavantaÑ dassanÈya. Teme ÈgantukÈ bhikkh| nevÈsikehi 
bhikkh|hi saddhiÑ paÔisammodamÈnÈ senÈsanÈni paÒÒÈpayamÈnÈ 
pattacÊvarÈni paÔisÈmayamÈnÈ uccÈsaddÈ mahÈsaddÈti. Gacchatha 
bhikkhave, paÓÈmemi vo, na vo mama santike vatthabbanti. “EvaÑ 
bhante”ti kho te bhikkh| Bhagavato paÔissutvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ 
abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ senÈsanaÑ saÑsÈmetvÈ pattacÊvaramÈdÈya 
pakkamiÑsu. 
 
 158. Tena kho pana samayena CÈtumeyyakÈ SakyÈ santhÈgÈre1 
sannipatitÈ honti kenacideva karaÓÊyena. AddasaÑsu kho CÈtumeyyakÈ 
SakyÈ te bhikkh| d|ratova Ègacchante, disvÈna yena te bhikkh| 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ te bhikkh| etadavocuÑ “handa kahaÑ 
pana tumhe Èyasmanto gacchathÈ”ti. BhagavatÈ kho Èvuso bhikkhusaÑgho 
paÓÈmitoti. TenahÈyasmÈnto muhuttaÑ nisÊdatha, appeva nÈma mayaÑ 
sakkuÓeyyÈma BhagavantaÑ pasÈdetunti. “EvamÈvuso”ti kho te bhikkh| 
CÈtumeyyakÈnaÑ SakyÈnaÑ paccassosuÑ. Atha kho CÈtumeyyakÈ SakyÈ 
yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho CÈtumeyyakÈ SakyÈ 
BhagavantaÑ etadavocuÑ “abhinandatu bhante BhagavÈ bhikkhusaÑghaÑ, 
abhivadatu bante BhagavÈ bhikkhusaÑghaÑ. SeyyathÈpi 
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bhante BhagavatÈ pubbe bhikkhusaÑgho anuggahito, evameva BhagavÈ 
etarahi anuggaÓhÈtu bhikkhusaÑghaÑ, santettha bhante bhikkh| navÈ 
acirapabbajitÈ adhunÈgatÈ imaÑ dhammavinayaÑ, tesaÑ BhagavantaÑ 
dassanÈya alabhantÈnaÑ siyÈ aÒÒathattaÑ siyÈ vipariÓÈmo. SeyyathÈpi 
bhante bÊjÈnaÑ taruÓÈnaÑ udakaÑ alabhantÈnaÑ siyÈ aÒÒathattaÑ siyÈ 
vipariÓÈmo, evameva kho bhante santettha bhikkh| navÈ acirapabbajitÈ 
adhunÈgatÈ imaÑ dhammavinayaÑ, tesaÑ BhagavantaÑ dassanÈya 
alabhantÈnaÑ siyÈ aÒÒathattaÑ siyÈ vipariÓÈmo. SeyyathÈpi bhante 
vacchassa taruÓassa mÈtaraÑ apassantassa siyÈ aÒÒathattaÑ siyÈ 
vipariÓÈmo, evameva kho bhante santettha bhikkh| navÈ acirapabbajitÈ 
adhunÈgatÈ imaÑ dhammavinayaÑ, tesaÑ BhagavantaÑ apassantÈnaÑ siyÈ 
aÒÒathattaÑ siyÈ vipariÓÈmo. Abhinandatu bhante BhagavÈ 
bhikkhusaÑghaÑ, abhivadatu bhante BhagavÈ bhikkhusaÑghaÑ. SeyyathÈpi 
bhante BhagavatÈ pubbe bhikkhusaÑgho anuggahito, evameva BhagavÈ 
etarahi anuggaÓhÈtu bhikkhusaÑghan”ti.  
 
 159. Atha kho brahmÈ Sahampati Bhagavato cetasÈ 
cetoparivitakkamaÒÒÈya seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso samiÒjitaÑ1 vÈ 
bÈhaÑ pasÈreyya, pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya, evameva brahmaloke 
antarahito Bhagavato purato pÈturahosi. Atha kho brahmÈ Sahampati 
ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ yena BhagavÈ tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ 
BhagavantaÑ etadavoca “abhinandatu bhante BhagavÈ bhikkhusaÑghaÑ, 
abhivadatu bhante BhagavÈ bhikkhusaÑghaÑ. SeyyathÈpi bhante BhagavatÈ 
pubbe bhikkhusaÑgho anuggahito, evameva BhagavÈ etarahi anuggaÓhÈtu 
bhikkhusaÑghaÑ, santettha bhante bhikkh| navÈ acirapabbajitÈ adhunÈgatÈ 
imaÑ dhammavinayaÑ, tesaÑ BhagavantaÑ dassanÈya alabhantÈnaÑ siyÈ 
aÒÒathattaÑ siyÈ vipariÓÈmo. SeyyathÈpi bhante bÊjÈnaÑ taruÓÈnaÑ udakaÑ 
alabhantÈnaÑ siyÈ aÒÒathattaÑ siyÈ vipariÓÈmo, evameva kho bhante 
santettha bhikkh| navÈ acirapabbajitÈ adhunÈgatÈ imaÑ dhammavinayaÑ, 
tesaÑ BhagavantaÑ dassanÈya alabhantÈnaÑ siyÈ aÒÒathattaÑ siyÈ 
vipariÓÈmo. SeyyathÈpi bhante vacchassa taruÓassa mÈtaraÑ apassantassa 
siyÈ aÒÒathattaÑ siyÈ vipariÓÈmo, evameva kho bhante santettha bhikkh| 
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navÈ acirapabbajitÈ adhunÈgatÈ imaÑ dhammavinayaÑ, tesaÑ BhagavantaÑ 
apassantÈnaÑ siyÈ aÒÒathattaÑ siyÈ vipariÓÈmo. Abhinandatu bhante 
BhagavÈ bhikkhusaÑghaÑ, abhivadatu bhante BhagavÈ bhikkhusaÑghaÑ. 
SeyyathÈpi bhante BhagavatÈ pubbe bhikkhusaÑgho anuggahito, evameva 
BhagavÈ etarahi anuggaÓhÈtu bhikkhusaÑghan”ti. 
 
 160. AsakkhiÑsu kho CÈtumeyyakÈ ca SakyÈ brahmÈ ca Sahampati 
BhagavantaÑ pasÈdetuÑ bÊj|pamena ca taruÓ|pamena ca. Atha kho ÈyasmÈ 
MahÈmoggallÈno bhikkh| Èmantesi “uÔÔhethÈvuso, gaÓhatha pattacÊvaraÑ 
pasÈdito BhagavÈ CÈtumeyyakehi ca Sakyehi brahmunÈ ca SahampatinÈ 
bÊj|pamena ca taruÓ|pamena cÈ”ti. “EvamÈvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato 
MahÈmoggallÈnassa paÔissutvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pattacÊvaramÈdÈya yena 
BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdiÑsu. EkamantaÑ nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ 
BhagavÈ etadavoca “kinti te SÈriputta ahosi mayÈ bhikkhusaÑghe 
paÓÈmite”ti. EvaÑ kho me bhante ahosi “Bhagavato bhikkhusaÑgho 
paÓÈmito, appossukko dÈni BhagavÈ diÔÔhadhammasukhavihÈraÑ anuyutto 
viharissati, mayampi dÈni appossukkÈ diÔÔhadhammasukhavihÈramanuyutto 
viharissÈmÈ”ti. Œgamehi tvaÑ SÈriputta, Ègamehi tvaÑ SÈriputta 
diÔÔhadhammasukhavihÈranti. Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ 
MahÈmoggallÈnaÑ Èmantesi “kinti te MoggallÈna ahosi mayÈ 
bhikkhusaÑghe paÓÈmite”ti. EvaÑ kho me bhante ahosi “BhagavatÈ 
bhikkhusaÑgho paÓÈmito, appossukko dÈni BhagavÈ 
diÔÔhadhammasukhavihÈraÑ anuyutto viharissati, ahaÒca dÈni ÈyasmÈ ca 
SÈriputto bhikkhusaÑghaÑ pariharissÈmÈ”ti. SÈdhu sÈdhu MoggallÈna, 
ahaÑ vÈ hi MoggallÈna bhikkhusaÑghaÑ parihareyyaÑ 
SÈriputtamoggallÈnÈ vÈti. 
 
 161. Atha kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi–cattÈrimÈni bhikkhave 
bhayÈni udakorohante pÈÔika~khitabbÈni. KatamÈni cattÈri, |mibhayaÑ1 
kumbhÊlabhayaÑ ÈvaÔÔabhayaÑ susukÈbhayaÑ. ImÈni bhikkhave cattÈri 
bhayÈni udakorohante pÈÔika~khitabbÈni. Evameva kho bhikkhave 
cattÈrimÈni 
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bhayÈni idhekacce puggale imasmiÑ dhammavinaye agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajite pÈÔika~khitabbÈni. KatamÈni cattÈri, |mibhayaÑ kumbhÊlabhayaÑ 
ÈvaÔÔabhayaÑ susukÈbhayaÑ.  
 
 162. KatamaÒca bhikkhave |mibhayaÑ. Idha bhikkhave ekacco 
kulaputto saddhÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito hoti “otiÓÓomhi jÈtiyÈ 
jarÈya maraÓena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upÈyÈsehi, 
dukkhotiÓÓo dukkhapareto, appeva nÈma imassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa antakiriyÈ paÒÒÈyethÈ”ti. TamenaÑ tathÈ pabbajitaÑ 
samÈnaÑ sabrahmacÈrÊ ovadanti anusÈsanti “evaÑ te abhikkamitabbaÑ, 
evaÑ te paÔikkamitabbaÑ, evaÑ te ÈlokitabbaÑ, evaÑ te vilokitabbaÑ, 
evaÑ te samiÒjitabbaÑ, evaÑ te pasÈritabbaÑ, evaÑ te 
saÑghÈÔipattacÊvaraÑ dhÈretabban”ti. Tassa evaÑ hoti “mayaÑ kho pubbe 
agÈriyabh|tÈ samÈnÈ aÒÒe ovadÈma anusÈsÈma1, ime panamhÈkaÑ 
puttamattÈ maÒÒe nattamattÈ maÒÒe amhe2 ovaditabbaÑ anusÈsitabbaÑ 
maÒÒantÊ”ti. So sikkhaÑ paccakkhÈya hÊnÈyÈvattati. AyaÑ vuccati 
bhikkhave |mibhayassa bhÊto, sikkhaÑ paccakkhÈya hÊnÈyÈvatto. 
�mibhayanti kho bhikkhave kodhupÈyÈsassetaÑ adhivacanaÑ. 
 
 163. KatamaÒca bhikkhave kumbhÊlabhayaÑ. Idha bhikkhave ekacco 
kulaputto saddhÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito hoti “otiÓÓomhi jÈtiyÈ 
jarÈya maraÓena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upÈyÈsehi, 
dukkhotiÓÓo dukkhapareto, appeva nÈma imassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa antakiriyÈ paÒÒÈyethÈ”ti. TamenaÑ tathÈ pabbajitaÑ 
samÈnaÑ sabrahmacÈrÊ ovadanti anusÈsanti “idaÑ te khÈditabbaÑ, idaÑ te 
na khÈditabbaÑ, idaÑ te bhuÒjitabbaÑ, idaÑ te na bhuÒjitabbaÑ, idaÑ te 
sÈyitabbaÑ, idaÑ te na sÈyitabbaÑ, idaÑ te pÈtabbaÑ, idaÑ te na pÈtabbaÑ, 
kappiyaÑ te khÈditabbaÑ, akappiyaÑ te na khÈditabbaÑ, kappiyaÑ te 
bhuÒjitabbaÑ, akappiyaÑ te na bhuÒjitabbaÑ, kappiyaÑ te sÈyitabbaÑ, 
akappiyaÑ te na sÈyitabbaÑ, kappiyaÑ te pÈtabbaÑ, akappiyaÑ te na 
pÈtabbaÑ, kÈle te khÈditabbaÑ, vikÈle te na khÈditabbaÑ, kÈle te 
bhuÒjitabbaÑ, vikÈle 
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te na bhuÒjitabbaÑ, kÈle te sÈyitabbaÑ, vikÈle te na sÈyitabbaÑ, kÈle te 
pÈtabbaÑ, vikÈle te na pÈtabban”ti. Tassa evaÑ hoti “mayaÑ kho pubbe 
agÈriyabh|tÈ samÈnÈ yaÑ icchÈma, taÑ khÈdÈma. YaÑ na icchÈma, na taÑ 
khÈdÈma. YaÑ icchÈma, taÑ bhuÒjÈma. YaÑ na icchÈma, na taÑ bhuÒjÈma. 
YaÑ icchÈma, taÑ sÈyÈma. YaÑ na icchÈma, na taÑ sÈyÈma. YaÑ 
icchÈma, taÑ pivÈma1. YaÑ na icchÈma, na taÑ pivÈma. KappiyaÑpi 
khÈdÈma, akappiyaÑpi khÈdÈma. KappiyaÑpi bhuÒjÈma, akappiyaÑpi 
bhuÒjÈma. KappiyaÑpi sÈyÈma, akappiyaÑpi sÈyÈma. KappiyaÑpi pivÈma, 
akappiyaÑpi pivÈma. KÈlepi khÈdÈma, vikÈlepi khÈdÈma. KÈlepi bhuÒjÈma, 
vikÈlepi bhuÒjÈma. KÈlepi sayÈma, vikÈlepi sÈyÈma. KÈlepi pivÈma, 
vikÈlepi pivÈma. YaÑpi no saddhÈ gahapatikÈ divÈ vikÈle paÓÊtaÑ 
khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÑ denti, tatthapime mukhÈvaraÓaÑ maÒÒe karontÊ”ti. 
so sikkhaÑ paccakkhÈya hÊnÈyÈvattati. ayaÑ vuccati bhikkhave 
kumbhÊlabhayassa bhÊto sikkhaÑ paccakkhÈya hÊnÈyÈvatto. 
KumbhÊlabhayanti kho bhikkhave odarikattassetaÑ adhivacanaÑ. 
 
 164. KatamaÒca bhikkhave ÈvaÔÔabhayaÑ. Idha bhikkhave ekacco 
kulaputto saddhÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito hoti “otiÓÓomhi jÈtiyÈ 
jarÈya maraÓena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upÈyÈsehi, 
dukkhotiÓÓo dukkhapareto, appeva nÈma imassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa antakiriyÈ paÒÒÈyethÈ”ti. So evaÑ pabbajito samÈno 
pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ 
piÓÉÈya pavisati arakkhiteneva kÈyena arakkhitÈya vÈcÈya anupaÔÔhitÈya 
satiyÈ asaÑvutehi indriyehi. So tattha passati gahapatiÑ vÈ gahapatiputtaÑ 
vÈ paÒcahi kÈmaguÓehi samappitaÑ sama~gÊbh|taÑ paricÈrayamÈnaÑ2. 
Tassa evaÑ hoti “mayaÑ kho pubbe agÈriyabh|tÈ samÈnÈ paÒcahi 
kÈmaguÓehi samappitÈ sama~gÊbh|tÈ paricÈrimhÈ, saÑvijjanti kho pana me 
kule3 bhogÈ, sakkÈ bhoge ca bhuÒjituÑ puÒÒÈni ca kÈtun”ti. So sikkhaÑ 
paccakkhÈya hÊnÈyÈvattati. AyaÑ vuccati bhikkhave ÈvaÔÔabhayassa bhÊto 
sikkhaÑ paccakkhÈya hÊnÈyÈvatto. ŒvaÔÔabhayanti kho bhikkhave 
paÒcannetaÑ kÈmaguÓÈnaÑ adhivacanaÑ. 
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 165. KatamaÒca bhikkhave susukÈbhayaÑ. Idha bhikkhave ekacco 
kulaputto saddhÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito hoti “otiÓÓomhi jÈtiyÈ 
jarÈya maraÓena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upÈyÈsehi, 
dukkhotiÓÓo dukkhapareto, appeva nÈma imassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa antakiriyÈ paÒÒÈyethÈ”ti. So evaÑ pabbajito samÈno 
pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ 
piÓÉÈya pavisati arakkhiteneva kÈyena arakkhitÈya vÈcÈya anupaÔÔhitÈya 
satiyÈ asaÑvutehi indriyehi. so tattha passati mÈtugÈmaÑ dunnivatthaÑ vÈ 
duppÈrutaÑ vÈ, tassa mÈtugÈmaÑ disvÈ dunnivatthaÑ vÈ duppÈrutaÑ vÈ 
rÈgo cittaÑ anuddhaÑseti, so rÈgÈnuddhaÑsena1 cittena sikkhaÑ 
paccakkhÈya hÊnÈyÈvattati. AyaÑ vuccati bhikkhave susukÈbhayassa bhÊto 
sikkhaÑ paccakkhÈya hÊnÈyÈvatto. SusukÈbhayanti kho bhikkhave 
mÈtugÈmassetaÑ adhivacanaÑ. ImÈni kho bhikkhave cattÈri bhayÈni 
idhekacce puggale imasmiÑ dhammavinaye agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajite 
pÈÔika~khitabbÈnÊti. 

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 
 

CÈtumasuttaÑ niÔÔhitaÑ sattamaÑ. 
_____  

  
8. NaÄakapÈnasutta 

 166. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Kosalesu viharati 
NaÄakapÈne PalÈsavena. Tena kho pana samayena sambahulÈ abhiÒÒÈtÈ 
abhiÒÒÈtÈ kulaputtÈ BhagavantaÑ uddissa saddhÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajitÈ honti. ŒyasmÈ ca Anuruddho ÈyasmÈ ca Bhaddiyo2 ÈyasmÈ ca 
Kimilo3 ÈyasmÈ ca Bhagu ÈyasmÈ ca KoÓÉaÒÒo4 ÈyasmÈ ca Revato ÈyasmÈ 
ca Œnando aÒÒe ca abhiÒÒÈtÈ abhiÒÒÈtÈ kulaputtÈ. Tena kho pana samayena 
BhagavÈ bhikkhusaÑghapurivuto abbhokÈse nisinno hoti. Atha kho 
BhagavÈ te 
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kulaputte Èrabbha bhikkh| Èmantesi “ye te bhikkhave kulaputtÈ mamaÑ 
uddissa saddhÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitÈ, kacci te bhikkhave bhikkh| 
abhiratÈ brahmacariye”ti. EvaÑ vutte te bhikkh| tuÓhÊ ahesuÑ. Dutiyampi 
kho BhagavÈ te kulaputte Èrabbha bhikkh| Èmantesi “ye te bhikkhave 
kulaputtÈ mamaÑ uddissa saddhÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitÈ, kacci te 
bhikkhave bhikkh| abhiratÈ brahmacariye”ti. Dutiyampi kho te bhikkh| 
tuÓhÊ ahesuÑ. Tatiyampi kho BhagavÈ te kulaputte Èrabbha bhikkh| 
Èmantesi “ye te bhikkhave kulaputtÈ mamaÑ uddissa saddhÈ agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajitÈ, kacci te bhikkhave bhikkh| abhiratÈ brahmacariye”ti. 
Tatiyampi kho te bhikkh| tuÓhÊ ahesuÑ. 
 
 167. Atha kho Bhagavato etadahosi “yaÑn|nÈhaÑ te kulaputte 
puccheyyan”ti. Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ AnuruddhaÑ Èmantesi 
“kacci tumhe AnuruddhÈ abhiratÈ brahmacariye”ti. Taggha mayaÑ bhante 
abhiratÈ brahmacariyeti. SÈdhu sÈdhu AnuruddhÈ, etaÑ kho AnuruddhÈ 
tumhÈkaÑ patir|paÑ kulaputtÈnaÑ saddhÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajitÈnaÑ. YaÑ tumhe abhirameyyÈtha brahmacariye. Yena tumhe 
AnuruddhÈ bhadrena yobbanena samannÈgatÈ paÔhamena vayasÈ 
susukÈÄakesÈ kÈme paribhuÒjeyyÈtha. Tena tumhe AnuruddhÈ bhadrenapi 
yobbanena samannÈgatÈ paÔhamena vayasÈ susukÈÄakesÈ agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajitÈ. Te ca kho pana tumhe AnuruddhÈ neva rÈjÈbhinÊtÈ 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitÈ, na corÈbhinÊtÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajitÈ, na iÓaÔÔÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitÈ, na bhayaÔÔÈ agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajitÈ, nÈjÊvikÈpakatÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitÈ, api ca 
khomhi otiÓÓo jÈtiyÈ jarÈya maraÓena sokehi paridevehi dukkhehi 
domanassehi upÈyÈsehi, dukkhotiÓÓo dukkhapareto, appeva nÈma imassa 
kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriyÈ paÒÒÈyethÈti. Nanu tumhe 
AnuruddhÈ evaÑ saddhÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitÈti. EvaÑ bhante. 
EvaÑ pabbajitena ca pana AnuruddhÈ kulaputtena kimassa karaÓÊyaÑ. 
VivekaÑ AnuruddhÈ kÈmehi vivekaÑ akusalehi dhammehi pÊtisukhaÑ 
nÈdhigacchati aÒÒaÑ vÈ1 tato santataraÑ. Tassa abhijjhÈpi cittaÑ 
pariyÈdÈya tiÔÔhati, byÈpÈdopi 
______________________________________________________________ 
 1. AÒÒaÑ ca (Ka) 
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cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhati, thinamiddhaÑpi1 cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhati, 
uddhaccakukkuccaÑpi cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhati, vicikicchÈpi cittaÑ 
pariyÈdÈya tiÔÔhati, aratÊpi cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhati, tandÊpi cittaÑ 
pariyÈdÈya tiÔÔhati. VivekaÑ AnuruddhÈ kÈmehi vivekaÑ akusalehi 
dhammehi pÊtisukhaÑ nÈdhigacchati aÒÒaÑ vÈ tato santataraÑ. 

 VivekaÑ AnuruddhÈ kÈmehi vivekaÑ akusalehi dhammehi pÊtisukhaÑ 
adhigacchati aÒÒaÑ vÈ tato santataraÑ. Tassa abhijjhÈpi cittaÑ na 
pariyÈdÈya tiÔÔhati, byÈpÈdopi cittaÑ na pariyÈdÈya tiÔÔhati, thinamiddhaÑpi 
cittaÑ na pariyÈdÈya tiÔÔhati, uddhaccakukkuccaÑpi cittaÑ na pariyÈdÈya 
tiÔÔhati, vicikicchÈpi cittaÑ na pariyÈdÈya tiÔÔhati, aratÊpi cittaÑ na 
pariyÈdÈya tiÔÔhati, tandÊpi cittaÑ na pariyÈdÈya tiÔÔhati. VivekaÑ 
AnuruddhÈ kÈmehi vivekaÑ akusalehi dhammehi pÊtisukhaÑ adhigacchati, 
aÒÒaÑ vÈ tato santataraÑ. 
 
 168. Kinti vo AnuruddhÈ mayi hoti, “ye ÈsavÈ saÑkilesikÈ 
ponobbhavikÈ2 sadarÈ dukkhavipÈkÈ ÈyatiÑ jÈtijarÈmaraÓiyÈ, appahÊnÈ te 
TathÈgatassa. TasmÈ TathÈgato sa~khÈyekaÑ paÔisevati, sa~khÈyekaÑ 
adhivÈseti, sa~khÈyekaÑ parivajjeti, sa~khÈyekaÑ vinodetÊ”ti. Na kho no 
bhante Bhagavati evaÑ hoti “ye ÈsavÈ saÑkilesikÈ ponobbhavikÈ sadarÈ 
dukkhavipÈkÈ ÈyatiÑ jÈtijarÈmaraÓiyÈ, appahÊnÈ te TathÈgatassa. TasmÈ 
TathÈgato sa~khÈyekaÑ paÔisevati, sa~khÈyekaÑ adhivÈseti, sa~khÈyekaÑ 
parivajjeti, sa~khÈyekaÑ vinodetÊ”ti. EvaÑ kho no bhante Bhagavati hoti 
“ye ÈsavÈ saÑkilesikÈ ponobbhavikÈ sadarÈ dukkhavipÈkÈ ÈyatiÑ 
jÈtijarÈmaraÓiyÈ, pahÊnÈ te TathÈgatassa. TasmÈ TathÈgato sa~khÈyekaÑ 
paÔisevati, sa~khÈyekaÑ adhivÈseti, sa~khÈyekaÑ parivajjeti, sa~khÈyekaÑ 
vinodetÊ”ti. SÈdhu sÈdhu AnuruddhÈ. TathÈgatassa AnuruddhÈ ye ÈsavÈ 
saÑkilesikÈ ponobbhavikÈ sadarÈ dukkhavipÈkÈ ÈyatiÑ jÈtijarÈmaraÓiyÈ, 
pahÊnÈ te ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ 
anuppÈdadhammÈ. SeyyathÈpi AnuruddhÈ tÈlo matthakacchinno abhabbo 
punavir|ÄhiyÈ, evameva kho 
______________________________________________________________ 
 1. ThÊnamiddhampi (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)  2. PonobhavikÈ (SÊ, I) 
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AnuruddhÈ TathÈgatassa ye ÈsavÈ saÑkilesikÈ ponobbhavikÈ sadarÈ 
dukkhavipÈkÈ ÈyatiÑ jÈtijarÈmaraÓiyÈ, pahÊnÈ te ucchinnam|lÈ 
tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ. TasmÈ TathÈgato 
sa~khÈyekaÑ paÔisevati, sa~khÈyekaÑ adhivÈseti, sa~khÈyekaÑ parivajjeti, 
sa~khÈyekaÑ vinodeti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi AnuruddhÈ. KaÑ atthavasaÑ sampassamÈno 
TathÈgato sÈvake abbhatÊte kÈla~kate upapattÊsu byÈkaroti “asu amutra 
upapanno, asu amutra upapanno”ti. BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ 
BhagavaÑnettikÈ BhagavaÑpaÔisaraÓÈ, sÈdhu vata bhante BhagavantaÑyeva 
paÔibhÈtu etassa bhÈsitassa attho. Bhagavato sutvÈ bhikkh| dhÈressantÊti. Na 
kho AnuruddhÈ TathÈgato janakuhanatthaÑ na janalapanattaÑ na 
lÈbhasakkÈrasilokÈnisaÑsatthaÑ na ‘iti maÑ jano jÈnÈt|’ti sÈvake abbhatÊte 
kÈla~kate upapattÊsu byÈkaroti “asu amutra upapanno, asu amutra 
upapanno”ti. Santi ca kho AnuruddhÈ kulaputtÈ saddhÈ uÄÈravedÈ 
uÄÈrapÈmojjÈ, te taÑ sutvÈ tadatthÈya cittaÑ upasaÑharanti. TesaÑ taÑ 
AnuruddhÈ hoti dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya. 
 
 169. IdhÈnuruddhÈ bhikkhu suÓÈti “itthannÈmo bhikkhu kÈla~kato1, so 
BhagavatÈ byÈkato ‘aÒÒÈya saÓÔhahÊ’ti”. So kho panassa ÈyasmÈ sÈmaÑ 
diÔÔho vÈ hoti anussavassuto vÈ “evaÑsÊlo so ÈyasmÈ ahosi itipi, 
evaÑdhammo so ÈyasmÈ ahosi itipi, evaÑpaÒÒo so ÈyasmÈ ahosi itipi, 
evÑvihÈrÊ so ÈyasmÈ ahosi itipi, evaÑvimutto so ÈyasmÈ ahosi itipÊ”ti. So 
tassa saddhaÒca sÊlaÒca sutaÒca cÈgaÒca paÒÒaÒca anussaranto tadatthÈya 
cittaÑ upasaÑharati. Evampi kho AnuruddhÈ bhikkhuno phÈsuvihÈro hoti. 

 IdhÈnuruddhÈ bhikkhu suÓÈti “itthannÈmo bhikkhu kÈla~kato, so 
BhagavatÈ byÈkato ‘paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ 
parikkhayÈ opapÈtiko, tattha parinibbÈyÊ anÈvattidhammo tasmÈ lokÈ’ti”. So 
kho panassa ÈyasmÈ sÈmaÑ diÔÔho vÈ hoti anussavassuto 
______________________________________________________________ 
 1. KÈlakato (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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vÈ “evaÑsÊlo so ÈyasmÈ ahosi itipi, evaÑdhammo -pa- evaÑpaÒÒo, 
evaÑvihÈrÊ, evaÑvimutto so ÈyasmÈ ahosi itipÊ”ti. So tassa saddhaÒca 
sÊlaÒca sutaÒca cÈgaÒca paÒÒaÒca anussaranto tadatthÈya cittaÑ 
upasaÑharati. Evampi kho AnuruddhÈ bhikkhuno phÈsuvihÈro hoti. 

 IdhÈnuruddhÈ bhikkhu suÓÈti “itthannÈmo bhikkhu kÈla~kato, so 
BhagavatÈ byÈkato ‘tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ rÈgadosamohÈnaÑ 
tanuttÈ sakadÈgÈmÊ sakideva imaÑ lokaÑ ÈgantvÈ dukkhassantaÑ 
karissatÊ’ti”. So kho panassa ÈyasmÈ sÈmaÑ diÔÔho vÈ hoti anussavassuto vÈ 
“evaÑsÊlo so ÈyasmÈ ahosi itipi, evaÑdhammo -pa- evaÑpaÒÒo, 
evaÑvihÈrÊ, evaÑvimutto so ÈyasmÈ ahosi itipÊ”ti. So tassa saddhaÒca 
sÊlaÒca sutaÒca cÈgaÒca paÒÒaÒca anussaranto tadatthÈya cittaÑ 
upasaÑharati. Evampi kho AnuruddhÈ bhikkhuno phÈsuvihÈro hoti. 

  IdhÈnuruddhÈ bhukkhu suÓÈti “itthannÈmo bhikkhu kÈla~kato, so 
BhagavatÈ byÈkato ‘tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ sotÈpanno 
avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyaÓo’ti”. So kho panassa ÈyasmÈ 
sÈmaÑ diÔÔho vÈ hoti anussavassuto vÈ “evaÑsÊlo so ÈyasmÈ ahosi itipi, 
evaÑdhammo -pa- evaÑpaÒÒo, evaÑvihÈrÊ, evaÑvimutto so ÈyasmÈ ahosi 
itipÊ”ti. So tassa saddhaÒca sÊlaÒca sutaÒca cÈgaÒca paÒÒaÒca anussaranto 
tadatthÈya cittaÑ upasaÑharati. Evampi kho AnuruddhÈ bhikkhuno 
phÈsuvihÈro hoti. 
 
 170. IdhÈnuruddhÈ bhikkhunÊ suÓÈti “itthannÈmÈ bhikkhunÊ kÈla~katÈ, 
sÈ BhagavatÈ byÈkatÈ ‘aÒÒÈya saÓÔhahÊ’ti”. SÈ kho panassÈ bhaginÊ sÈmaÑ 
diÔÔhÈ vÈ hoti anussavassutÈ vÈ “evaÑsÊlÈ sÈ bhaginÊ ahosi itipi, 
evaÑdhammÈ sÈ bhaginÊ ahosi itipi, evaÑpaÒÒÈ sÈ bhaginÊ ahosi itipi, 
evaÑvihÈrinÊ sÈ bhaginÊ ahosi itipi, evaÑ vimuttÈ sÈ bhaginÊ ahosi itipÊ”ti. 
SÈ tassÈ saddhaÒca sÊlaÒca sutaÒca cÈgaÒca paÒÒaÒca anussarantÊ tadatthÈya 
cittaÑ upasaÑharati. Evampi kho AnuruddhÈ bhikkhuniyÈ phÈsuvihÈro hoti. 
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IdhÈnuruddhÈ bhikkhunÊ suÓÈti “itthannÈmÈ bhikkhunÊ kÈla~katÈ, sÈ 
BhagavatÈ byÈkatÈ ‘paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ 
opapÈtikÈ, tattha parinibbÈyinÊ anÈvattidhammÈ tasmÈ lokÈ’ti. SÈ kho 
panassÈ bhaginÊ sÈmaÑ diÔÔhÈ vÈ hoti anussavassutÈ vÈ “evaÑsÊlÈ sÈ bhaginÊ 
ahosi itipi, evaÑdhammÈ -pa- evaÑpaÒÒÈ, evaÑvihÈrinÊ, evaÑvimuttÈ sÈ 
bhaginÊ ahosi itipÊ”ti. SÈ tassÈ saddhaÒca sÊlaÒca sutaÒca cÈgaÒca paÒÒaÒca 
anussarantÊ tadatthÈya cittaÑ upasaÑharati. Evampi kho AnuruddhÈ 
bhikkhuniyÈ phÈsuvihÈro hoti. 

 IdhÈnuruddhÈ bhikkhunÊ suÓÈti “itthannÈmÈ bhikkhunÊ kÈla~katÈ, sÈ 
BhagavatÈ byÈkatÈ ‘tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ rÈgadosamohÈnaÑ 
tanuttÈ sakadÈgÈminÊ sakideva imaÑ lokaÑ ÈgantvÈ dukkhassantaÑ 
karissatÊ’ti”. SÈ kho panassÈ bhaginÊ sÈmaÑ diÔÔhÈ vÈ hoti anussavassutÈ vÈ 
“evaÑsÊlÈ sÈ bhaginÊ ahosi itipi, evaÑdhammÈ -pa- evaÑpaÒÒÈ, 
evaÑvihÈrinÊ, evaÑvimuttÈ sÈ bhaginÊ ahosi itipÊ”ti. SÈ tassÈ saddhaÒca 
sÊlaÒca sutaÒca cÈgaÒca paÒÒaÒca anussarantÊ tadatthÈya cittaÑ 
upasaÑharati. EvaÑmpi kho AnuruddhÈ bhikkhuniyÈ phÈsuvihÈro hoti. 

 IdhÈnuruddhÈ bhikkhunÊ suÓÈti “itthannÈmÈ bhikkhunÊ kÈla~katÈ, sÈ 
BhagavatÈ byÈkatÈ ‘tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ sotÈpannÈ 
avinipÈtadhammÈ niyatÈ sambodhiparÈyaÓÈ’ti”. SÈ kho panassa bhaginÊ 
sÈmaÑ diÔÔhÈ vÈ hoti anussavassutÈ vÈ “evaÑsÊlÈ sÈ bhaginÊ ahosi itipi, 
evaÑdhammÈ, evaÑpaÒÒÈ, evaÑvihÈrinÊ, evaÑvimuttÈ sÈ bhaginÊ ahosi 
itipÊ”ti. SÈ tassÈ saddhaÒca sÊlaÒca sutaÒca cÈgaÒca paÒÒaÒca anussarantÊ 
tadatthÈya cittaÑ upasaÑharati. Evampi kho AnuruddhÈ bhikkhuniyÈ 
phÈsuvihÈro hoti. 
 
 171. IdhÈnuruddhÈ upÈsako suÓÈti “itthannÈmo upÈsako kÈla~kato, so 
BhagavatÈ byÈkato ‘paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ 
parikkhayÈ opapÈtiko, tattha parinibbÈyÊ anÈvattidhammo tasmÈ lokÈ’ti”. So 
kho panassa ÈyasmÈ sÈmaÑ diÔÔho vÈ hoti anussavassuto vÈ “evaÑsÊlo so 
ÈyasmÈ ahosi itipi, 
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evaÑdhammo so ÈyasmÈ ahosi itipi, evaÑpaÒÒo so ÈyasmÈ ahosi itipi, 
evaÑvihÈrÊ so ÈyasmÈ ahosi itipi, evaÑvimutto so ÈyasmÈ ahosi itipÊ”ti. So 
tassa saddhaÒca sutaÒca cÈgaÒca paÒÒaÒca anussaranto tadatthÈya cittaÑ 
upasaÑharati. Evampi kho AnuruddhÈ upÈsakassa phÈsuvihÈro hoti. 

 IdhÈnuruddhÈ upÈsako suÓÈti “itthannÈmo upÈsako kÈla~kato, so 
BhagavatÈ byÈkato ‘tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ rÈgadosamohÈnaÑ 
tanuttÈ sakadÈgÈmÊ sakideva imaÑ lokaÑ ÈgantvÈ dukkhassantaÑ 
karissatÊ’ti”. So kho panassa ÈyasmÈ sÈmaÑ diÔÔho vÈ hoti anussavassuto vÈ 
“evaÑsÊlo so ÈyasmÈ ahosi itipi, evaÑdhammo, evaÑpaÒÒo, evaÑvihÈrÊ, 
evaÑvimutto so ÈyasmÈ ahosi itipÊ’ti”. So tassa saddhaÒca sÊlaÒca sutaÒca 
cÈgaÒca paÒÒaÒca anussaranto tadatthÈya cittaÑ upasaÑharati. Evampi kho 
AnuruddhÈ upÈsakassa phÈsuvihÈro hoti. 

 IdhÈnuruddhÈ upÈsako suÓÈti “itthannÈmo upÈsako kÈla~kato, so 
BhagavatÈ byÈkato ‘tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ sotÈpanno 
avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyaÓo’ti”. So kho panassa ÈyasmÈ 
sÈmaÑ diÔÔho vÈ hoti anussavassuto vÈ “evaÑsÊlo so ÈyasmÈ ahosi itipi, 
evaÑdhammo, evaÑpaÒÒo, evaÑvihÈrÊ, evaÑvimutto so ÈyasmÈ ahosi 
itipÊ”ti. So tassa saddhaÒca sÊlaÒca sutaÒca cÈgaÒca paÒÒaÒca anussaranto 
tadatthÈya cittaÑ upasaÑharati. Evampi kho AnuruddhÈ upÈsakassa 
phÈsuvihÈro hoti. 
 
 172. IdhÈnuruddhÈ upÈsikÈ suÓÈti “itthannÈmÈ upÈsikÈ kÈla~katÈ, sÈ 
BhagavatÈ byÈkatÈ ‘paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ 
opapÈtikÈ, tattha parinibbÈyinÊ anÈvattidhammÈ tasmÈ lokÈ’ti”. SÈ kho 
panassÈ bhaginÊ sÈmaÑ diÔÔhÈ vÈ hoti anussavassutÈ vÈ “evaÑsÊlÈ sÈ bhaginÊ 
ahosi itipi, evaÑdhammÈ, evaÑ paÒÒÈ, evaÑvihÈrinÊ, evaÑvimuttÈ sÈ 
bhaginÊ ahosi itipÊ”ti. SÈ tassÈ saddhaÒca sÊlaÒca sutaÒca cÈgaÒca paÒÒaÒca 
anussarantÊ tadatthÈya 
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cittaÑ upasaÑharati. Evampi kho AnuruddhÈ upÈsikÈya phÈsuvihÈro hoti. 

 IdhÈnuruddhÈ upÈsikÈ suÓÈti “itthannÈmÈ upÈsikÈ kÈla~katÈ, sÈ 

BhagavatÈ byÈkatÈ ‘tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ rÈgadosamohÈnaÑ 

tanuttÈ sakadÈgÈminÊ sakideva imaÑ lokaÑ ÈgantvÈ dukkhassantaÑ 

karissatÊ’ti”. SÈ kho panassÈ bhaginÊ sÈmaÑ diÔÔhÈ vÈ hoti anussavassutÈ vÈ 

“evaÑsÊlÈ sÈ bhaginÊ ahosi itipi, evaÑdhammÈ, evaÑpaÒÒÈ, evaÑvihÈrinÊ, 

evaÑvimuttÈ sÈ bhaginÊ ahosi itipÊ”ti. SÈ tassÈ saddhaÒca sÊlaÒca sutaÒca 

cÈgaÒca paÒÒaÒca anussarantÊ tadatthÈya cittaÑ upasaÑharati. Evampi kho 

AnuruddhÈ upÈsikÈya phÈsuvihÈro hoti. 

 IdhÈnuruddhÈ upÈsikÈ suÓÈti “itthannÈmÈ upÈsikÈ kÈla~katÈ, sÈ 

BhagavatÈ byÈkatÈ ‘tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ sotÈpannÈ 

avinipÈtadhammÈ niyatÈ sambodhiparÈyaÓÈ’ti”. SÈ kho panassÈ bhaginÊ 

sÈmaÑ diÔÔhÈ vÈ hoti anussavassutÈ vÈ “evaÑsÊlÈ sÈ bhaginÊ ahosi itipi, 

evaÑdhammÈ sÈ bhaginÊ ahosi itipi, evaÑpaÒÒÈ sÈ bhaginÊ ahosi itipi, 

evaÑvihÈrinÊ sÈ bhaginÊ ahosi itipi, evaÑvimuttÈ sÈ bhaginÊ ahosi itipÊ”ti. SÈ 

tassÈ saddhaÒca sÊlaÒca sutaÒca cÈgaÒca paÒÒaÒca anussarantÊ tadatthÈya 

cittaÑ upasaÑharati. Evampi kho AnuruddhÈ upÈsikÈya phÈsuvihÈro hoti. 

 Iti kho AnuruddhÈ TathÈgato na janakuhanatthaÑ na janalapanatthaÑ 

na lÈbhasakkÈrasilokÈnisaÑsatthaÑ na ‘iti maÑ jano jÈnÈt|’ti sÈvake 

abbhatÊte kÈla~kate upapattÊsu byÈkaroti “asu amutra upapanno asu amutra 

upapanno”ti. Santi ca kho AnuruddhÈ kulaputtÈ saddhÈ uÄÈravedÈ 

uÄÈpÈramojjÈ, te taÑ sutvÈ tadatthÈya cittaÑ upasaÑharanti. TesaÑ taÑ 

AnuruddhÈ hoti dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈti. 

 Idamavoca BhagavÈ. Attamano ÈyasmÈ Anuruddho Bhagavato bhÈsitaÑ 

abhinandÊti. 

 

NaÄakapÈnasuttaÑ niÔÔhitaÑ aÔÔhamaÑ. 
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9. GoliyÈnisutta 

 173. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati 
VeÄuvane kalandakanivÈpe. Tena kho pana samayena GoliyÈni1 nÈma 
bhikkhu ÈraÒÒiko2 padasamÈcÈro3 saÑghamajjhe osaÔo hoti kenacideva 
karaÓÊyena. Tatra kho ÈyasmÈ SÈriputto GoliyÈniÑ bhikkhuÑ Èrabbha 
bhikkh| Èmantesi– 

 ŒraÒÒikenÈvuso bhikkhunÈ saÑghagatena saÑghe viharantena 
sabrahmacÈrÊsu sagÈravena bhavitabbaÑ sappatissena. Sace Èvuso ÈraÒÒiko 
bhikkhu saÑghagato saÑghe viharanto sabrahmacÈrÊsu agÈravo hoti 
appatisso, tassa bhavanti vattÈro “kiÑ panimassÈyasmato ÈraÒÒikassa 
ekassÈraÒÒe serivihÈrena, yo ayamÈyasmÈ sabrahmacÈrÊsu agÈravo hoti 
appatisso”ti, tassa4 bhavanti vattÈro. TasmÈ ÈraÒÒikena bhikkhunÈ 
saÑghagatena saÑghe viharantena sabrahmacÈrÊsu sagÈravena bhavitabbaÑ 
sappatissena. (1) 

 ŒraÒÒikenÈvuso bhikkhunÈ saÑghagatena saÑghe viharantena 
Èsanakusalena bhavitabbaÑ “iti there ca bhikkh| nÈnupakhajja nisÊdissÈmi 
nave ca bhikkh| na Èsanena paÔibÈhissÈmÊ”ti. Sace Èvuso ÈraÒÒiko bhikkhu 
saÑghagato saÑghe viharanto na Èsanakusalo hoti. Tassa bhavanti vattÈro 
“kiÑ panimassÈyasmato ÈraÒÒikassa ekassÈraÒÒe serivihÈrena, yo 
ayamÈyasmÈ Èsanakusalo na hotÊ”ti5. Tassa bhavanti vattÈro. TasmÈ 
ÈraÒÒikena bhikkhunÈ saÑghagatena saÑghe viharantena Èsanakusalena 
bhavitabbaÑ. (2) 

 ŒraÒÒikenÈvuso bhikkhunÈ saÑghagatena saÑghe viharantena 
ÈbhisamÈcÈrikopi dhammo jÈnitabbo. Sace Èvuso ÈraÒÒiko bhikkhu 
saÑghagato saÑghe viharanto ÈbhisamÈcÈrikampi dhammaÑ na jÈnÈti. 
Tassa bhavanti vattÈro “kiÑ panimassÈyasmato ÈraÒÒikassa ekassÈraÒÒe 
serivihÈrena, yo ayamÈyasmÈ ÈbhisamÈcÈrikampi  
______________________________________________________________ 
 1. GulissÈni (SÊ, I), golissÈni (SyÈ, KaÑ) 2. ŒraÒÒako (sabbattha)  
 3. PadarasamÈcÈro (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 4. Appatissotissa (SÊ, I)  
 5. Yo ayamÈyasmÈ ÈbhisamÈcÈrikampi dhammaÑ na jÈnÈtÊti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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dhammaÑ na jÈnÈtÊ”ti. Tassa bhavanti vattÈro. TasmÈ ÈraÒÒikena bhikkhunÈ 
saÑghagatena saÑghe viharantena ÈbhisamÈcÈrikopi dhammo jÈnitabbo1. 
(3) 

 ŒraÒÒikenÈvuso bhikkhunÈ saÑghagatena saÑghe viharantena 
nÈtikÈlena gÈmo pavisitabbo, nÈtidivÈ2 paÔikkamitabbaÑ. Sace Èvuso 
ÈraÒÒiko bhikkhu saÑghagato saÑghe viharanto atikÈlena gÈmaÑ pavisati, 
atidivÈ paÔikkamati. Tassa bhavanti vattÈro “kiÑ panimassÈyasmato 
ÈraÒÒikassa ekassÈraÒÒe serivihÈrena, yo ayamÈyasmÈ atikÈlena gÈmaÑ 
pavisati, atidivÈ paÔikkamatÊ”ti. Tassa bhavanti vattÈro. TasmÈ ÈraÒÒikena 
bhikkhunÈ saÑghagatena saÑghe viharantena nÈtikÈlena gÈmo pavisitabbo, 
nÈtidivÈ paÔikkamitabbaÑ. (4) 

 ŒraÒÒikenÈvuso bhikkhunÈ saÑghagatena saÑghe viharantena na 
purebhattaÑ pacchÈbhattaÑ kulesu cÈrittaÑ ÈpajjitabbaÑ. Sace Èvuso 
ÈraÒÒiko bhikkhu saÑghagato saÑghe viharanto purebhattaÑ 
pacchÈbhattaÑ kulesu cÈrittaÑ Èpajjati. Tassa bhavanti vattÈro “ayaÑ 
n|nimassÈyasmato ÈraÒÒikassa ekassÈraÒÒe serivihÈrena viharato 
vikÈlacariyÈ bahulÊkatÈ, tamenaÑ saÑghagataÑpi samudÈcaratÊ”ti. Tassa 
bhavanti vattÈro. TasmÈ ÈraÒÒikena bhikkhunÈ saÑghagatena saÑghe 
viharantena na purebhattaÑ pacchÈbhattaÑ kulesu cÈrittaÑ ÈpajjitabbaÑ. 
(5) 

 ŒraÒÒikenÈvuso bhikkhunÈ saÑghagatena saÑghe viharantena 
anuddhatena bhavitabbaÑ acapalena. Sace Èvuso ÈraÒÒiko bhikkhu 
saÑghagato saÑghe viharanto uddhato hoti capalo. Tassa bhavanti vattÈro 
“idaÑ n|nimassÈyasmato ÈraÒÒikassa ekassÈraÒÒe serivihÈrena viharato 
uddhaccaÑ cÈpalyaÑ bahulÊkataÑ, tamenaÑ saÑghagataÑpi 
samudÈcaratÊ”ti. Tassa bhavanti vattÈro. TasmÈ ÈraÒÒikena bhikkhunÈ 
saÑghagatena saÑghe viharantena anuddhatena bhavitabbaÑ acapalena. (6) 
______________________________________________________________ 
 1. AyaÑ ÈbhisamÈcÈrikatatiyavÈro SÊ-SyÈ-KaÑ-I-potthakesu na dissati.  
 2. Na divÈ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 
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 ŒraÒÒikenÈvuso bhikkhunÈ saÑghagatena saÑghe viharantena 
amukharena bhavitabbaÑ avikiÓÓavÈcena. Sace Èvuso ÈraÒÒiko bhikkhu 
saÑghagato saÑghe viharanto mukharo hoti vikiÓÓavÈco. Tassa bhavanti 
vattÈro “kiÑ panimassÈyasmato ÈraÒÒikassa ekassÈraÒÒe serivihÈrena, yo 
ayamÈyasmÈ mukharo vikiÓÓavÈco”ti. Tassa bhavanti vattÈro. TasmÈ 
ÈraÒÒikena bhikkhunÈ saÑghagatena saÑghe viharantena amukharena 
bhavitabbaÑ avikiÓÓavÈcena. (7) 

 ŒraÒÒikenÈvuso bhikkhunÈ saÑghagatena saÑghe viharantena 
suvacena1 bhavitabbaÑ kalyÈÓamittena. Sace Èvuso ÈraÒÒiko bhikkhu 
saÑghagato saÑghe viharanto dubbaco hoti pÈpamitto. Tassa bhavanti 
vattÈro “kiÑ panimassÈyasmato ÈraÒÒikassa ekassÈraÒÒe serivihÈrena, yo 
ayamÈyasmÈ dubbaco pÈpamitto”ti. Tassa bhavanti vattÈro. TasmÈ 
ÈraÒÒikena bhikkhunÈ saÑghagatena saÑghe viharantena suvacena 
bhavitabbaÑ kalyÈÓamittena. (8) 

 ŒraÒÒikenÈvuso bhikkhunÈ indriyesu guttadvÈrena bhavitabbaÑ. Sace 
Èvuso ÈraÒÒiko bhikkhu indriyesu aguttadvÈro hoti. Tassa bhavanti vattÈro 
“kiÑ panimassÈyasmato ÈraÒÒikassa ekassÈraÒÒe serivihÈrena, yo 
ayamÈyasmÈ indriyesu aguttadvÈro”ti. Tassa bhavanti vattÈro. TasmÈ 
ÈraÒÒikena bhikkhunÈ indriyesu guttadvÈrena bhavitabbaÑ. (9)  

 ŒraÒÒikenÈvuso bhikkhunÈ bhojane mattaÒÒunÈ bhavitabbaÑ. Sace 
Èvuso ÈraÒÒiko bhikkhu bhojane amattaÒÒ| hoti. Tassa bhavanti vattÈro 
“kiÑ panimassÈyasmato ÈraÒÒikassa ekassÈraÒÒe serivihÈrena, yo 
ayamÈyasmÈ bhojane amattaÒÒ|”ti. Tassa bhavanti vattÈro. TasmÈ 
ÈraÒÒikena bhikkhunÈ bhojane mattaÒÒunÈ bhavitabbaÑ. (10) 

 ŒraÒÒikenÈvuso bhikkhunÈ jÈgariyaÑ anuyuttena bhavitabbaÑ. Sace 
Èvuso ÈraÒÒiko bhikkhu jÈgariyaÑ ananuyutto hoti. 
______________________________________________________________ 
 1. Subbacena (SÊ, Ka) 
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tassa bhavanti vattÈro “kiÑ panimassÈyasmato ÈraÒÒikassa ekassÈraÒÒe 
serivihÈrena, yo ayamÈyasmÈ jÈgariyaÑ ananuyutto”ti. Tassa bhavanti 
vattÈro. TasmÈ ÈraÒÒikena bhikkhunÈ jÈgariyaÑ anuyuttena bhavitabbaÑ. 
(11) 

 ŒraÒÒikenÈvuso bhikkhunÈ ÈraddhavÊriyena bhavitabbaÑ. Sace Èvuso 
ÈraÒÒiko bhikkhu kusÊto hoti. Tassa bhavanti vattÈro “kiÑ 
panimassÈyasmato ÈraÒÒikassa ekassÈraÒÒe serivihÈrena, yo ayamÈyasmÈ 
kusÊto”ti. Tassa bhavanti vattÈro. TasmÈ ÈraÒÒikena bhikkhunÈ 
ÈraddhavÊriyena bhavitabbaÑ. (12) 

 ŒraÒÒikenÈvuso bhikkhunÈ upaÔÔhitassatinÈ bhavitabbaÑ. Sace Èvuso 
ÈraÒÒiko bhikkhu muÔÔhassatÊ hoti. Tassa bhavanti vattÈro “kiÑ 
panimassÈyasmato ÈraÒÒikassa ekassÈraÒÒe serivihÈrena, yo ayamÈyasmÈ 
muÔÔhassatÊ”ti. Tassa bhavanti vattÈro. TasmÈ ÈraÒÒikena bhikkhunÈ 
upaÔÔhitassatinÈ bhavitabbaÑ. (13) 

 ŒraÒÒikenÈvuso bhikkhunÈ samÈhitena bhavitabbaÑ. Sace Èvuso 
ÈraÒÒiko bhikkhu asamÈhito hoti. Tassa bhavanti vattÈro “kiÑ 
panimassÈyasmato ÈraÒÒikassa ekassÈraÒÒe serivihÈrena, yo ayamÈyasmÈ 
asamÈhito”ti. Tassa bhavanti vattÈro. TasmÈ ÈraÒÒikena bhikkhunÈ 
samÈhitena bhavitabbaÑ. (14) 

 ŒraÒÒikenÈvuso bhikkhunÈ paÒÒavatÈ bhavitabbaÑ. Sace Èvuso 
ÈraÒÒiko bhikkhu duppaÒÒo hoti. Tassa bhavanti vattÈro “kiÑ 
panimassÈyasmato ÈraÒÒikassa ekassÈraÒÒe serivihÈrena, yo ayamÈyasmÈ 
duppaÒÒo”ti. Tassa bhavanti vattÈro. TasmÈ ÈraÒÒikena bhikkhunÈ 
paÒÒavatÈ bhavitabbaÑ. (15) 

 ŒraÒÒikenÈvuso bhikkhunÈ abhidhamme abhivinaye yogo karaÓÊyo. 
SantÈvuso ÈraÒÒikaÑ bhikkhuÑ abhidhamme abhiviniye paÒhaÑ 
pucchitÈro. Sace Èvuso ÈraÒÒiko bhikkhu abhidhamme abhivinaye paÒhaÑ 
puÔÔho na sampÈyati. Tassa bhavanti vattÈro “kiÑ panimassÈyasmato 
ÈraÒÒikassa ekassÈraÒÒe serivihÈrena, yo ayamÈyasmÈ abhidhamme 
abhivinaye paÒhaÑ puÔÔho na sampÈyatÊ”ti. Tassa bhavanti vattÈro. 
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TasmÈ ÈraÒÒikena bhikkhunÈ abhidhamme abhivinaye yogo karaÓÊyo. (16) 

 ŒraÒÒikenÈvuso bhikkhunÈ ye te santÈ vimokkhÈ atikkamma r|pe 

ÈruppÈ, tattha yogo karaÓÊyo. SantÈvuso ÈraÒÒikaÑ bhikkhuÑ ye te santÈ 

vimokkhÈ atikkamma r|pe ÈruppÈ, tattha paÒhaÑ pucchitÈro. Sace Èvuso 

ÈraÒÒiko bhikkhu ye te santÈ vimokkhÈ atikkamma r|pe ÈruppÈ, tattha 

paÒhaÑ puÔÔho na sampÈyati. Tassa bhavanti vattÈro “kiÑ 

panimassÈyasmato ÈraÒÒikassa ekassÈraÒÒe serivihÈrena, yo ayamÈyasmÈ ye 

te santÈ vimokkhÈ atikkamma r|pe ÈruppÈ, tattha paÒhaÑ puÔÔho na 

sampÈyatÊ”ti. Tassa bhavanti vattÈro. TasmÈ ÈraÒÒikena bhikkhunÈ ye te 

santÈ vimokkhÈ atikkamma r|pe ÈruppÈ, tattha yogo karaÓÊyo. (17) 

 ŒraÒÒikenÈvuso bhikkhunÈ uttari manussadhamme yogo karaÓÊyo. 

SantÈvuso ÈraÒÒikaÑ bhikkhuÑ uttari manussadhamme paÒhaÑ pucchitÈro. 

Sace Èvuso ÈraÒÒiko bhikkhu uttari manussadhamme paÒhaÑ puÔÔho na 

sampÈyati. Tassa bhavanti vattÈro “kiÑ panimassÈyasmato ÈraÒÒikassa 

ekassÈraÒÒe serivihÈrena, yo ayamÈyasmÈ yassatthÈya pabbajito, tamatthaÑ 

na jÈnÈtÊ”ti. Tassa bhavanti vattÈro. TasmÈ ÈraÒÒikena bhikkhunÈ uttari 

manussadhamme yogo karaÓÊyoti. (18) 

 EvaÑ vutte ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno1 ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ 

etadavoca “ÈraÒÒikeneva nu kho Èvuso SÈriputta bhikkhunÈ ime dhammÈ 

samÈdÈya vattitabbÈ, udÈhu gÈmantavihÈrinÈpÊti. ŒraÒÒikenÈpi kho Èvuso 

MoggallÈna bhikkhunÈ ime dhammÈ samÈdÈya vattitabbÈ, pageva 

gÈmantavihÈrinÈ”ti. 

 

GoliyÈnisuttaÑ niÔÔhitaÑ navamaÑ. 

______________________________________________________________ 
 1. MahÈmoggalÈno (Ka) 
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10. KÊÔÈgirisutta 

 174. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ KÈsÊsu cÈrikaÑ carati 
mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi 
“ahaÑ kho bhikkhave aÒÒatreva rattibhojanÈ1 bhuÒjÈmi. AÒÒatra kho 
panÈhaÑ bhikkhave rattibhojanÈ bhuÒjamÈno appÈbÈdhataÒca saÒjÈnÈmi 
appÈta~kataÒca lahuÔÔhÈnaÒca balaÒca phÈsuvihÈraÒca. Etha tumhepi 
bhikkhave aÒÒatreva rattibhojanÈ bhuÒjatha. AÒÒatra kho pana bhikkhave 
tumhepi rattibhojanÈ bhuÒjamÈnÈ appÈbÈdhataÒca saÒjÈnissatha 
appÈta~kataÒca lahuÔÔhÈnaÒca balaÒca phÈsuvihÈraÒcÈ”ti. “EvaÑ bhante”ti 
kho te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. Atha kho BhagavÈ KÈsÊsu 
anupubbena cÈrikaÑ caramÈno yena KÊÔÈgiri nÈma KÈsÊnaÑ nigamo 
tadavasari. Tatra sudaÑ BhagavÈ KÊÔÈgirismiÑ viharati KÈsÊnaÑ nigame. 
 
 175. Tena kho pana samayena AssajipunabbasukÈ nÈma bhikkh| 
KÊÔÈgirismiÑ ÈvÈsikÈ honti. Atha kho sambahulÈ bhikkh| yena 
AssajipunabbasukÈ bhikkh| tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ 
Assajipunabbasuke bhikkh| etadavocuÑ “BhagavÈ kho Èvuso aÒÒatreva 
rattibhojanÈ bhuÒjati bhikkhusaÑgho ca. AÒÒatra kho panÈvuso rattibhojanÈ 
bhuÒjamÈnÈ appÈbÈdhataÒca saÒjÈnanti appÈta~kataÒca lahuÔÔhÈnaÒca 
balaÒca phÈsuvihÈraÒca. Etha tumhepi Èvuso aÒÒatreva rattibhojanÈ 
bhuÒjatha. AÒÒatra kho panÈvusotumhepi rattibhojanÈ bhuÒjamÈnÈ 
appÈbÈdhataÒca saÒjÈnissatha appÈta~kataÒca lahuÔÔhÈnaÒca balaÒca 
phÈsuvihÈraÒcÈ”ti. EvaÑ vutte AssajipunabbasukÈ bhikkh| te bhikkh| 
etadavocuÑ “mayaÑ kho Èvuso sÈyaÒceva bhuÒjÈma pÈto ca divÈ ca vikÈle, 
te mayaÑ sÈyaÒceva bhuÒjamÈnÈ pÈto ca divÈ ca vikÈle appÈbÈdhataÒca 
saÒjÈnÈma appÈta~kataÒca lahuÔÔhÈnaÒca balaÒca phÈsuvihÈraÒca, te mayaÑ 
kiÑ sandiÔÔhikaÑ hitvÈ kÈlikaÑ anudhÈvissÈma, sÈyaÒceva mayaÑ 
bhuÒjissÈma pÈto ca divÈ ca vikÈle”ti. 

 Yato kho te bhikkh| nÈsakkhiÑsu Assajipunabbasuke bhikkh| 
saÒÒÈpetuÑ, atha yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. RattibhojanaÑ (Ka) 
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abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho te bhikkh| 
BhagavantaÑ etadavocuÑ “idha mayaÑ bhante yena AssajipunabbasukÈ 
bhikkh| tenupasa~kamimha, upasa~kamitvÈ Assajipunabbasuke bhikkh| 
etadavocumha ‘BhagavÈ kho Èvuso aÒÒatreva rattibhojanÈ bhuÒjati 
bhikkhusaÑgho ca, aÒÒatra kho panÈvuso rattibhojanÈ bhuÒjamÈnÈ 
appÈbÈdhataÒca saÒjÈnanti appÈta~kataÒca lahuÔÔhÈnaÒca balaÒca 
phÈsuvihÈraÒca. Etha tumhepi Èvuso aÒÒatreva rattibhojanÈ bhuÒjatha, 
aÒÒatra kho panÈvuso tumhepi rattibhojanÈ bhuÒjamÈnÈ appÈbÈdhataÒca 
saÒjÈnissatha appÈta~kataÒca lahuÔÔhÈnaÒca balaÒca phÈsuvihÈraÒcÈ’ti. 
EvaÑ vutte bhante AssajipunabbasukÈ bhikkh| amhe etadavocuÑ ‘mayaÑ 
kho Èvuso sÈyaÒceva bhuÒjÈma pÈto ca divÈ ca vikÈle, te mayaÑ sÈyaÒceva 
bhuÒjamÈnÈ pÈto ca divÈ ca vikÈle appÈbÈdhataÒca saÒjÈnÈma 
appÈta~kataÒca lahuÔÔhÈnaÒca balaÒca phÈsuvihÈraÒca, te mayaÑ kiÑ 
sandiÔÔhikaÑ hitvÈ kÈlikaÑ anudhÈvissÈma, sÈyaÒceva mayaÑ bhuÒjissÈma 
pÈto ca divÈ ca vikÈle’ti. Yato kho mayaÑ bhante nÈsakkhimha 
Assajipunabbasuke bhikkh| saÒÒÈpetuÑ, atha mayaÑ etamatthaÑ 
Bhagavato ÈrocemÈ”ti. 
 
 176. Atha kho BhagavÈ aÒÒataraÑ bhikkhuÑ Èmantesi “ehi tvaÑ 
bhikkhu mama vacanena Assajipunabbasuke bhikkh| Èmantehi ‘SatthÈ 
Èyasmante ÈmantetÊ’ti”. “EvaÑ bhante”ti kho so bhikkhu Bhagavato 
paÔissutvÈ yena AssajipunabbasukÈ bhikkh| tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
Assajipunabbasuke bhikkh| etadavoca “SatthÈ Èyasmante ÈmantetÊ”ti. 
“EvamÈvuso”ti kho AssajipunabbasukÈ bhikkh| tassa bhikkhuno paÔissutvÈ 
yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdiÑsu. EkamantaÑ nisinne kho Assajipunabbasuke bhikkh| 
BhagavÈ etadavoca “saccaÑ kira bhikkhave sambahulÈ bhikkh| tumhe 
upasa~kamitvÈ etadavocuÑ ‘BhagavÈ kho Èvuso aÒÒatreva rattibhojanÈ 
bhuÒjati bhikkhusaÑgho ca, aÒÒatra kho panÈvuso rattibhojanÈ bhuÒjamÈnÈ 
appÈbÈdhataÒca saÒjÈnanti appÈta~kataÒca lahuÔÔhÈnaÒca balaÒca 
phÈsuvihÈraÒca. Etha tumhepi Èvuso aÒÒatreva rattibhojanÈ bhuÒjatha, 
aÒÒatra kho panÈvuso tumhepi rattibhojanÈ bhuÒjamÈnÈ appÈbÈdhataÒca 
saÒjÈnissatha appÈta~kataÒca lahuÔÔhÈnaÒca balaÒca phÈsuvihÈraÒcÈ’ti. evaÑ 
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vutte kira1 bhikkhave tumhe te bhikkh| evaÑ avacuttha ‘mayaÑ kho 
panÈvuso sÈyaÒceva bhuÒjÈma pÈto ca divÈ ca vikÈle, te mayaÑ sÈyaÒceva 
bhuÒjamÈnÈ pÈto ca divÈ ca vikÈle appÈbÈdhataÒca saÒjÈnÈma 
appÈta~kataÒca lahuÔÔhÈnaÒca balaÒca phÈsuvihÈraÒca, te mayaÑ kiÑ 
sandiÔÔhikaÑ hitvÈ kÈlikaÑ anudhÈvissÈma, sÈyaÒceva mayaÑ bhuÒjissÈma 
pÈto ca divÈ ca vikÈle’ti”. EvaÑ bhante. 
 
 177. KiÑ nu me tumhe bhikkhave evaÑ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈtha 
“yaÑ kiÒcÈyaÑ purisapuggalo paÔisaÑvedeti sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tassa akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ 
abhivaÉÉhantÊ”ti. No hetaÑ bhante. Nanu me tumhe bhikkhave evaÑ 
dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈtha “idhekaccassa yaÑ evar|paÑ sukhaÑ vedanaÑ 
vedayato akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyanti. Idha 
panekaccassa evar|paÑ sukhaÑ vedanaÑ vedayato akusalÈ dhammÈ 
parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti. Idhekaccassa evar|paÑ 
dukkhaÑ vedanaÑ vedayato akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, kusalÈ 
dhammÈ parihÈyanti. Idha panekaccassa evar|paÑ dukkhaÑ vedanaÑ 
vedayato akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti. 
Idhekaccassa evar|paÑ adukkhamasukhaÑ vedanaÑ vedayato akusalÈ 
dhammÈ abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyanti. Idha panekaccassa 
evar|paÑ adukkhamasukhaÑ vedanaÑ vedayato akusalÈ dhammÈ 
parihÈyanti kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhantÊ”ti. EvaÑ bhante. 
 
 178. SÈdhu bhikkhave, mayÈ cetaÑ bhikkhave aÒÒÈtaÑ abhavissa 
adiÔÔhaÑ aviditaÑ asacchikataÑ aphassitaÑ paÒÒÈya “idhekaccassa 
evar|paÑ sukhaÑ vedanaÑ vedayato akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, 
kusalÈ dhammÈ parihÈyantÊ”ti, evÈhaÑ ajÈnanto “evar|paÑ sukhaÑ 
vedanaÑ pajahathÈ”ti vadeyyaÑ, api nu me etaÑ bhikkhave patir|paÑ 
abhavissÈti. No hetaÑ bhante. YasmÈ ca kho etaÑ bhikkhave mayÈ ÒÈtaÑ 
diÔÔhaÑ viditaÑ sacchikataÑ phassitaÑ paÒÒÈya “idhekaccassa evar|paÑ 
sukhaÑ vedanaÑ vedayato akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ 
parihÈyantÊ”ti, tasmÈhaÑ “evar|paÑ sukhaÑ vedanaÑ pajahathÈ”ti vadÈmi. 
MayÈ cetaÑ bhikkhave aÒÒÈtaÑ abhavissa adiÔÔhaÑ aviditaÑ 
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asacchikataÑ aphassitaÑ paÒÒÈya “idhekaccassa evar|paÑ sukhaÑ 
vedanaÑ vedayato akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ 
abhivaÉÉhantÊ”ti, evÈhaÑ ajÈnanto “evar|paÑ sukhaÑ vedanaÑ 
upasampajja viharathÈ”ti vadeyyaÑ, api nu me etaÑ bhikkhave patir|paÑ 
abhavissÈti. No hetaÑ bhante, YasmÈ ca kho etaÑ bhikkhave mayÈ ÒÈtaÑ 
diÔÔhaÑ viditaÑ sacchikataÑ phassitaÑ paÒÒÈya “idhekaccassa evar|paÑ 
sukhaÑ vedanaÑ vedayato akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ 
abhivaÉÉhantÊ”ti, tasmÈhaÑ “evar|paÑ sukhaÑ vedanaÑ upasampajja 
viharathÈ”ti vadÈmi. 
 
 179. MayÈ cetaÑ bhikkhave aÒÒÈtaÑ abhavissa adiÔÔhaÑ aviditaÑ 
asacchikataÑ aphassitaÑ paÒÒÈya “idhekaccassa evar|paÑ dukkhaÑ 
vedanaÑ vedayato akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ 
parihÈyantÊ”ti, evÈhaÑ ajÈnanto “evar|paÑ dukkhaÑ vedanaÑ pajahathÈ”ti 
vadeyyaÑ, api nu me etaÑ bhikkhave patir|paÑ abhavissÈti. No hetaÑ 
bhante. YasmÈ ca kho etaÑ bhikkhave mayÈ ÒÈtaÑ diÔÔhaÑ viditaÑ 
sacchikataÑ phassitaÑ paÒÒÈya “idhekaccassa evar|paÑ dukkhaÑ vedanaÑ 
vedayato akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyantÊ”ti, 
tasmÈhaÑ “evar|paÑ dukkhaÑ vedanaÑ pajahathÈ”ti vadÈmi. MayÈ cetaÑ 
bhikkhave aÒÒÈtaÑ abhavissa adiÔÔhaÑ aviditaÑ asacchikataÑ aphassitaÑ 
paÒÒÈya “idhekaccassa evar|paÑ dukkhaÑ vedanaÑ vedayato akusalÈ 
dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhantÊ”ti, evÈhaÑ ajÈnanto 
“evar|paÑ dukkhaÑ vedanaÑ upasampajja viharathÈ”ti vadeyyaÑ, api nu 
me etaÑ bhikkhave patir|paÑ abhavissÈti. No hetaÑ bhante. YasmÈ ca kho 
etaÑ bhikkhave mayÈ ÒÈtaÑ diÔÔhaÑ viditaÑ sacchikataÑ phassitaÑ 
paÒÒÈya “idhekaccassa evar|paÑ dukkhaÑ vedanaÑ vedayato akusalÈ 
dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhantÊ”ti, tasmÈhaÑ 
“evar|paÑ dukkhaÑ vedanaÑ upasampajja viharathÈ”ti vadÈmi. 
 
 180. MayÈ cetaÑ bhikkhave aÒÒÈtaÑ abhavissa adiÔÔhaÑ aviditaÑ 
asacchikataÑ aphassitaÑ paÒÒÈya “idhekaccassa evar|paÑ 
adukkhamasukhaÑ vedanaÑ vedayato akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, 
kusalÈ dhammÈ parihÈyantÊ”ti, evÈhaÑ ajÈnanto “evar|paÑ 
adukkhamasukhaÑ vedanaÑ pajahathÈ”ti vadeyyaÑ, api nu me etaÑ 
bhikkhave patir|paÑ abhavissÈti. No hetaÑ bhante yasmÈ ca kho etaÑ 
bhikkhave mayÈ ÒÈtaÑ diÔÔhaÑ viditaÑ sacchikataÑ phassitaÑ 
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paÒÒÈya “idhekaccassa evar|paÑ adukkhamasukhaÑ vedanaÑ vedayato 
akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyantÊ”ti, tasmÈhaÑ 
“evar|paÑ adukkhamasukhaÑ vedanaÑ pajahathÈ”ti vadÈmi. MayÈ cetaÑ 
bhikkhave aÒÒÈtaÑ abhavissa adiÔÔhaÑ aviditaÑ asacchikataÑ aphassitaÑ 
paÒÒÈya “idhekaccassa evar|paÑ adukkhamasukhaÑ vedanaÑ vedayato 
akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhantÊ”ti, evÈhaÑ 
ajÈnanto “evar|paÑ adukkhamasukhaÑ vedanaÑ upasampajja viharathÈ”ti 
vadeyyaÑ, api nu me etaÑ bhikkhave patir|paÑ abhavissÈti. No hetaÑ 
bhante. YasmÈ ca kho etaÑ bhikkhave mayÈ ÒÈtaÑ diÔÔhaÑ viditaÑ 
sacchikataÑ phassitaÑ paÒÒÈya “idhekaccassa evar|paÑ adukkhamasukhaÑ 
vedanaÑ vedayato akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ 
abhivaÉÉhantÊ”ti, tasmÈhaÑ “evar|paÑ adukkhamasukhaÑ vedanaÑ 
upasampajja viharathÈ”ti vadÈmi. 
 
 181. NÈhaÑ bhikkhave sabbesaÑyeva bhikkh|naÑ appamÈdena 
karaÓÊyanti vadÈmi. Na panÈhaÑ bhikkhave sabbesaÑyeva bhikkh|naÑ na 
appamÈdena karaÓÊyanti vadÈmi. Ye te bhikkhave bhikkh| arahanto 
khÊÓÈsavÈ vusitavanto katakaraÓÊyÈ ohitabhÈrÈ anuppattasadatthÈ 
parikkhÊÓabhavasaÑyojanÈ sammadaÒÒÈ vimuttÈ, tathÈr|pÈnÈhaÑ 
bhikkhave bhikkh|naÑ na appamÈdena karaÓÊyanti vadÈmi. TaÑ kissa hetu, 
kataÑ tesaÑ appamÈdena, abhabbÈ te pamajjituÑ. Ye ca kho te bhikkhave 
bhikkh| sekkhÈ appattamÈnasÈ anuttaraÑ yogakkhemaÑ patthayamÈnÈ 
viharanti, tathÈr|pÈnÈhaÑ bhikkhave bhikkh|naÑ appamÈdena karaÓÊyanti 
vadÈmi. TaÑ kissa hetu, appeva nÈmime Èyasmanto anulomikÈni senÈsanÈni 
paÔisevamÈnÈ kalyÈÓamitte bhajamÈnÈ indriyÈni samannÈnayamÈnÈ, 
yassatthÈya kulaputtÈ sammadeva agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajanti, 
tadanuttaraÑ brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ 
sacchikatvÈ upasampajja vihareyyunti. ImaÑ kho ahaÑ bhikkhave imesaÑ 
bhikkh|naÑ appamÈdaphalaÑ sampassamÈno appamÈdena karaÓÊyanti 
vadÈmi. 
 
 182. Sattime bhikkhave puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. Katame 
satta, ubhatobhÈgavimutto paÒÒÈvimutto kÈyasakkhi diÔÔhippatto 
saddhÈvimutto dhammÈnusÈrÊ saddhÈnusÈrÊ. 
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 Katamo ca bhikkhave puggalo ubhatobhÈgavimutto. Idha bhikkhave 
ekacco puggalo ye te santÈ vimokkhÈ atikkamma r|pe ÈruppÈ, te kÈyena 
phusitvÈ1 viharati, paÒÒÈya cassa disvÈ ÈsavÈ parikkhÊÓÈ honti. AyaÑ 
vuccati bhikkhave puggalo ubhatobhÈgavimutto. Imassa kho ahaÑ 
bhikkhave bhikkhuno na appamÈdena karaÓÊyanti vadÈmi. TaÑ kissa hetu, 
kataÑ tassa appamÈdena, abhabbo so pamajjituÑ. (1) 

 Katamo ca bhikkhave puggalo paÒÒÈvimutto. Idha bhikkhave ekacco 
puggalo ye te santÈ vimokkhÈ atikkamma r|pe ÈruppÈ, te na kÈyena 
phusitvÈ viharati, paÒÒÈya cassa disvÈ ÈsavÈ parikkhÊÓÈ honti. AyaÑ vuccati 
bhikkhave puggalo paÒÒÈvimutto. Imassapi kho ahaÑ bhikkhave bhikkhuno 
na appamÈdena karaÓÊyanti vadÈmi. TaÑ kissa hetu, kataÑ tassa 
appamÈdena, abhabbo so pamajjituÑ. (2) 

 Katamo ca bhikkhave puggalo kÈyasakkhi. Idha bhikkhave ekacco 
puggalo ye te santÈ vimokkhÈ atikkamma r|pe ÈruppÈ, te kÈyena phusitvÈ 
viharati, paÒÒÈya cassa disvÈ ekacce ÈsavÈ parikkhÊÓÈ honti. AyaÑ vuccati 
bhikkhave puggalo kÈyasakkhi. Imassa kho ahaÑ bhikkhave bhikkhuno 
appamÈdena karaÓÊyanti vadÈmi. TaÑ kissa hetu, appeva nÈma ayamÈyasmÈ 
anulomikÈni senÈsanÈni paÔisevamÈno kalyÈÓamitte bhajamÈno indriyÈni 
samannÈnayamÈno, yassatthÈya kulaputtÈ sammadeva agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajanti, tadanuttaraÑ brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ 
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja vihareyyÈti. ImaÑ kho ahaÑ bhikkhave 
imassa bhikkhuno appamÈdaphalaÑ sampassamÈno appamÈdena karaÓÊyanti 
vadÈmi. (3) 

 Katamo ca bhikkhave puggalo diÔÔhippatto. Idha bhikkhave ekacco 
puggalo ye te santÈ vimokkhÈ atikkamma r|pe ÈruppÈ, te na kÈyena 
phusitvÈ viharati, paÒÒÈya cassa disvÈ ekacce ÈsavÈ parikkhÊÓÈ honti, 
TathÈgatappaveditÈ cassa dhammÈ paÒÒÈya vodiÔÔhÈ honti vocaritÈ. AyaÑ 
vuccati bhikkhave puggalo diÔÔhippatto. Imassapi kho ahaÑ bhikkhave 
bhikkhuno appamÈdena karaÓÊyanti vadÈmi. TaÑ 
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kissa hetu, appeva nÈma ayamÈyasmÈ anulomikÈni senÈsanÈni paÔisevamÈno 
kalyÈÓamitte bhajamÈno indriyÈni samannÈnayamÈno, yassatthÈya kulaputtÈ 
sammadeva agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajanti, tadanuttaraÑ 
brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja vihareyyÈti. ImaÑ kho ahaÑ bhikkhave imassa bhikkhuno 
appamÈdaphalaÑ sampassamÈno appamÈdena karaÓÊyanti vadÈmi. (4) 

 Katamo ca bhikkhave puggalo saddhÈvimutto. Idha bhikkhave ekacco 
puggalo ye te santÈ vimokkhÈ atikkamma r|pe ÈruppÈ, te na kÈyena 
phusitvÈ viharati, paÒÒÈya cassa disvÈ ekacce ÈsavÈ parikkhÊÓÈ honti, 
TathÈgate cassa saddhÈ niviÔÔhÈ hoti m|lajÈtÈ patiÔÔhitÈ. AyaÑ vuccati 
bhikkhave puggalo saddhÈvimutto. Imassapi kho ahaÑ bhikkhave 
bhikkhuno appamÈdena karaÓÊyanti vadÈmi. TaÑ kissa hetu, appeva nÈma 
ayamÈyasmÈ anulomikÈni senÈsanÈni paÔisevamÈno kalyÈÓamitte bhajamÈno 
indriyÈni samannÈnayamÈno, yassatthÈya kulaputtÈ sammadeva agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajanti, tadanuttaraÑ brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva 
dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja vihareyyÈti. ImaÑ kho 
ahaÑ bhikkhave imassa bhikkhuno appamÈdaphalaÑ sampassamÈno 
appamÈdena karaÓÊyanti vadÈmi. (5) 

 Katamo ca bhikkhave puggalo dhammÈnusÈrÊ. Idha bhikkhave ekacco 
puggalo ye te santÈ vimokkhÈ atikkamma r|pe ÈruppÈ, te na kÈyena 
phusitvÈ viharati, paÒÒÈya cassa disvÈ ekacce ÈsavÈ parikkhÊÓÈ1 honti, 
TathÈgatappaveditÈ cassa dhammÈ paÒÒÈya mattaso nijjhÈnaÑ khamanti, api 
cassa ime dhammÈ honti, seyyathidaÑ, saddhindriyaÑ vÊriyindriyaÑ 
satindriyaÑ samÈdhindriyaÑ paÒÒindriyaÑ. AyaÑ vuccati bhikkhave 
puggalo dhammÈnusÈrÊ. Imassapi kho ahaÑ bhikkhave bhikkhuno 
appamÈdena karaÓÊyanti vadÈmi. TaÑ kissa hetu, appeva nÈma ayamÈyasmÈ 
anulomikÈni senÈsanÈni paÔisevamÈno kalyÈÓamitte bhajamÈno indriyÈni 
samannÈnayamÈno, yassatthÈya kulaputtÈ sammadeva agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajanti, tadanuttaraÑ brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ 
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja 
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vihareyyÈti. ImaÑ kho ahaÑ bhikkhave imassa bhikkhuno appamÈdaphalaÑ 
sampassamÈno appamÈdena karaÓÊyanti vadÈmi. (6) 

 Katamo ca bhikkhave puggalo saddhÈnusÈrÊ. Idha bhikkhave ekacco 
puggalo ye te santÈ vimokkhÈ atikkamma r|pe ÈruppÈ, te na kÈyena 
phusitvÈ viharati, paÒÒÈya cassa disvÈ ekacce ÈsavÈ parikkhÊÓÈ1 honti, 
TathÈgate cassa saddhÈmattaÑ hoti pemamattaÑ, api cassa ime dhammÈ 
honti. SeyyathidaÑ, saddhindriyaÑ vÊriyindriyaÑ satindriyaÑ 
samÈdhindriyaÑ paÒÒindriyaÑ. AyaÑ vuccati bhikkhave puggalo 
saddhÈnusÈrÊ. Imassapi kho ahaÑ bhikkhave bhikkhuno appamÈdena 
karaÓÊyanti vadÈmi. TaÑ kissa hetu, appeva nÈma ayamÈyasmÈ anulomikÈni 
senÈsanÈni paÔisevamÈno kalyÈÓamitte bhajamÈno indriyÈni 
samannÈnayamÈno, yassatthÈya kulaputtÈ sammadeva agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajanti, tadanuttaraÑ brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ 
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja vihareyyÈti. ImaÑ kho ahaÑ bhikkhave 
imassa bhikkhuno appamÈdaphalaÑ sampassamÈno appamÈdena karaÓÊyanti 
vadÈmi. (7) 
 
 183. NÈhaÑ bhikkhave Èdikeneva aÒÒÈrÈdhanaÑ vadÈmi. Api ca 
bhikkhave anupubbasikkhÈ anupubbakiriyÈ anupubbapaÔipadÈ aÒÒÈrÈdhanÈ 
hoti. KathaÒca bhikkhave anupubbasikkhÈ anupubbakiriyÈ 
anupubbapaÔipadÈ aÒÒÈrÈdhanÈ hoti. Idha bhikkhave saddhÈjÈto 
upasa~kamati, upasa~kamanto payirupÈsati, payirupÈsanto sotaÑ odahati, 
ohitasoto dhammaÑ suÓÈti, sutvÈ dhammaÑ dhÈreti, dhatÈnaÑ2 
dhammÈnaÑ atthaÑ upaparikkhati, atthaÑ upaparikkhato dhammÈ 
nijjhÈnaÑ khamanti, dhammanijjhÈnakkhantiyÈ sati chando jÈyati, 
chandajÈto ussahati, ussÈhetvÈ tuleti, tulayitvÈ padahati, pahitatto samÈno 
kÈyena ceva paramasaccaÑ sacchikaroti, paÒÒÈya ca naÑ ativijjha passati. 
SÈpi nÈma bhikkhave saddhÈ nÈhosi, tampi nÈma bhikkhave 
upasa~kamanaÑ nÈhosi, sÈpi nÈma bhikkhave payirupÈsanÈ nÈhosi, tampi 
nÈma bhikkhave sotÈvadhÈnaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. DisvÈ ÈsavÈ aparikkhÊÓÈ (SÊ, I) 2. DhÈtÈnaÑ (Ka) 

 



MajjhimapaÓÓÈsapÈÄi 146 

nÈhosi, tampi nÈma bhikkhave dhammassavanaÑ nÈhosi, sÈpi nÈma 
bhikkhave dhammadhÈraÓÈ nÈhosi, sÈpi nÈma bhikkhave atth|paparikkhÈ 
nÈhosi, sÈpi nÈma bhikkhave dhammanijjhÈnakkhanti nÈhosi, sopi nÈma 
bhikkhave chando nÈhosi, sopi nÈma bhikkhave ussÈho nÈhosi, sÈpi nÈma 
bhikkhave tulanÈ nÈhosi, tampi nÈma bhikkhave padhÈnaÑ nÈhosi. 
VippaÔipannÈttha bhikkhave, micchÈpaÔipannÈttha bhikkhave, kÊva d|revime 
bhikkhave moghapurisÈ apakkantÈ imamhÈ dhammavinayÈ. 
 
 184. Atthi bhikkhave catuppadaÑ veyyÈkaraÓaÑ. YassuddiÔÔhassa 
viÒÒ| puriso nacirasseva paÒÒÈyatthaÑ ÈjÈneyya, uddisissÈmi vo1 
bhikkhave, ÈjÈnissatha me tanti. Ke ca mayaÑ bhante, ke ca dhammassa 
aÒÒÈtÈroti. Yopi so bhikkhave satthÈ Èmisagaru ÈmisadÈyÈdo Èmisehi 
saÑsaÔÔho viharati, tassa pÈyaÑ evar|pÊ paÓopaÓaviyÈ na upeti “evaÒca no 
assa, atha naÑ kareyyÈma. Na ca no evamassa, na naÑ kareyyÈmÈ”ti. KiÑ 
pana bhikkhave yaÑ TathÈgato sabbaso Èmisehi visaÑsaÔÔho viharati. 
Saddhassa bhikkhave sÈvakassa SatthusÈsane pariyogÈhiya2 vattato 
ayamanudhammo hoti “SatthÈ BhagavÈ, sÈvakohamasmi, jÈnÈti BhagavÈ, 
nÈhaÑ jÈnÈmÊ”ti. Saddhassa bhikkhave sÈvakassa SatthusÈsane pariyogÈhiya 
vattato ruÄhanÊyaÑ3 SatthusÈsanaÑ hoti ojavantaÑ. Saddhassa bhikkhave 
sÈvakassa SatthusÈsane pariyogÈhiya vattato ayamanudhammo hoti “kÈmaÑ 
taco ca nhÈru ca aÔÔhi ca avasissatu, sarÊre upasussatu4 maÑsalohitaÑ, yaÑ 
taÑ purisathÈmena purisavÊriyena purisaparakkamena pattabbaÑ, na taÑ 
apÈpuÓitvÈ vÊriyassa saÓÔhÈnaÑ5 bhavissatÊ”ti. Saddhassa bhikkhave 
sÈvakassa SatthusÈsane pariyogÈhiya vattato dvinnaÑ phalÈnaÑ aÒÒataraÑ 
phalaÑ pÈÔika~khaÑ “diÔÔheva dhamme aÒÒÈ, sati vÈ upÈdisese anÈgÈmitÈ”ti 
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 5. SanthÈnaÑ (SÊ, SyÈ, I) 
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 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 
 

KÊÔÈgirisuttaÑ niÔÔhitaÑ dasamaÑ. 
 
 

Bhikkhuvaggo niÔÔhito dutiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

     KuÒjara RÈhula sassataloko, 
     MÈlukyaputto ca BhaddÈli nÈmo. 
     Khudda dijÈtha SahampatiyÈcaÑ. 
     NÈÄaka raÒÒikiÔÈgirinÈmo.

 



   

 
3. ParibbÈjakavagga 

 
1. Tevijjavacchasutta 

 185. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati 
MahÈvane K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Tena kho pana samayena Vacchagotto 
paribbÈjako EkapuÓÉarÊke paribbÈjakÈrÈme paÔivasati. Atha kho BhagavÈ 
pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya VesÈliÑ piÓÉÈya pÈvisi. 
Atha kho Bhagavato etadahosi “atippago kho tÈva VesÈliyaÑ piÓÉÈya 
carituÑ, yaÑn|nÈhaÑ yena EkapuÓÉarÊko paribbÈjakÈrÈmo, yena 
Vacchagotto paribbÈjako tenupasa~kameyyan”ti. Atha kho BhagavÈ yena 
EkapuÓÉarÊko paribbÈjakÈrÈmo, yena Vacchagotto paribbÈjako 
tenupasa~kami, addasÈ kho Vacchagotto paribbÈjako BhagavantaÑ d|ratova 
ÈgacchantaÑ, disvÈna BhagavantaÑ etadavoca “etu kho bhante BhagavÈ, 
svÈgataÑ1 bhante Bhagavato, cirassaÑ kho bhante BhagavÈ imaÑ 
pariyÈyamakÈsi yadidaÑ idhÈgamanÈya, nisÊdatu bhante BhagavÈ 
idamÈsanaÑ paÒÒattan”ti. NisÊdi BhagavÈ paÒÒatte Èsane. Vacchagottopi 
kho paribbÈjako aÒÒataraÑ nÊcaÑ ÈsanaÑ gahetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho Vacchagotto paribbÈjako BhagavantaÑ etadavoca 
“sutaÑ metaÑ bhante samaÓo Gotamo sabbaÒÒ| sabbadassÈvÊ aparisesaÑ 
ÒÈÓadassanaÑ paÔijÈnÈti, carato ca me tiÔÔhato ca suttassa ca jÈgarassa ca 
satataÑ samitaÑ ÒÈÓadassanaÑ paccupaÔÔhitan”ti. Ye te bhante evamÈhaÑsu 
“samaÓo Gotamo sabbaÒÒ| sabbadassÈvÊ aparisesaÑ ÒÈÓadassanaÑ 
paÔijÈnÈti, carato ca me tiÔÔhato ca suttassa ca jÈgarassa ca satataÑ samitaÑ 
ÒÈÓadassanaÑ paccupaÔÔhitan”ti. Kacci te bhante Bhagavato vuttavÈdino, na 
ca BhagavantaÑ abh|tena abbhÈcikkhanti, dhammassa cÈnudhammaÑ 
byÈkaronti, na ca koci sahadhammiko vÈdÈnuvÈdo gÈrayhaÑ ÔhÈnaÑ 
ÈgacchatÊti. Ye te vaccha evamÈhaÑsu “samaÓo Gotamo sabbaÒÒ| 
sabbadassÈvÊ aparisesaÑ ÒÈÓadassanaÑ paÔijÈnÈti, carato ca me tiÔÔhato ca 
suttassa ca jÈgarassa ca satataÑ samitaÑ ÒÈÓadassanaÑ paccupaÔÔhitan”ti. 
Na me te vuttavÈdino, abbhÈcikkhanti ca pana maÑ asatÈ abh|tenÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. SÈgataÑ (SÊ, I) 
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 186. KathaÑ byÈkaramÈnÈ pana mayaÑ bhante vuttavÈdino ceva 
Bhagavato assÈma, na ca BhagavantaÑ abh|tena abbhÈcikkheyyÈma, 
dhammassa cÈnudhammaÑ byÈkareyyÈma, na ca koci sahadhammiko 
vÈdÈnuvÈdo gÈrayhaÑ ÔhÈnaÑ ÈgaccheyyÈti. 

 “Tevijjo samaÓo Gotamo”ti kho Vaccha byÈkaramÈno vuttavÈdÊ ceva 
me assa, na ca maÑ abh|tena abbhÈcikkheyya, dhammassa cÈnudhammaÑ 
byÈkareyya, na ca koci sahadhammiko vÈdÈnuvÈdo gÈrayhaÑ ÔhÈnaÑ 
Ègaccheyya. AhaÑ hi Vaccha yÈvadeva Èka~khÈmi, anekavihitaÑ 
pubbenivÈsaÑ anussarÈmi. SeyyathidaÑ, ekampi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo -pa- iti 
sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarÈmi. AhaÑ hi 
Vaccha yÈvadeva Èka~khÈmi, dibbena cakkhunÈ visuddhena 
atikkantamÈnusakena satte passÈmi cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte 
suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate -pa- yathÈkamm|page satte pajÈnÈmi. 
AhaÑ hi Vaccha ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ 
diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharÈmi. 

 Tevijjo samaÓo Gotamoti kho Vaccha byÈkaramÈno vuttavÈdÊ ceva me 
assa, na ca maÑ abh|tena abbhÈcikkheyya, dhammassa cÈnudhammaÑ 
byÈkareyya, na ca koci sahadhammiko vÈdÈnuvÈdo gÈrayhaÑ ÔhÈnaÑ 
ÈgaccheyyÈti. 

 EvaÑ vutte Vacchagotto paribbÈjako BhagavantaÑ etadavoca “atthi nu 
kho bho Gotama koci gihÊ gihisaÑyojanaÑ appahÈya kÈyassa bhedÈ 
dukkhassantakaro”ti. Natthi kho Vaccha koci gihÊ gihisaÑyojanaÑ 
appahÈya kÈyassa bhedÈ dukkhassantakaroti. 

 Atthi pana bho Gotama koci gihÊ gihisaÑyojanaÑ appahÈya kÈyassa 
bhedÈ sagg|pagoti. “Na kho Vaccha ekaÑyeva sataÑ na dve satÈni na tÊÓi 
satÈni na cattÈri satÈni na paÒca satÈni, atha kho bhiyyova ye gihÊ 
gihisaÑyojanaÑ appahÈya kÈyassa bhedÈ sagg|pagÈti”1 
______________________________________________________________ 
 1. “Atthi kho Vaccha koci gihÊ gihisaÑyojanaÑ appahÈya kÈyassa bhedÈ 

sagg|pagoti”. (Ka)
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 Atthi nu kho bho Gotama koci ÈjÊvako1 kÈyassa bhedÈ 
dukkhassantakaroti. Natthi kho Vaccha koci ÈjÊvako kÈyassa bhedÈ 
dukkhassantakaroti. 

 Atthi pana bho Gotama koci ÈjÊvako kÈyassa bhedÈ sagg|pagoti. Ito 
kho so Vaccha ekanavuto kappo2 yamahaÑ anussarÈmi, nÈbhijÈnÈmi kaÒci 
ÈjÊvakaÑ sagg|pagaÑ aÒÒatra ekena, sopÈsi kammavÈdÊ kiriyavÈdÊti. EvaÑ 
sante bho Gotama suÒÒaÑ aduÑ titthÈyatanaÑ antamaso sagg|pagenapÊti. 
EvaÑ Vaccha suÒÒaÑ aduÑ titthÈyatanaÑ antamaso sagg|pagenapÊti. 

 Idamavoca BhagavÈ. Attamano Vacchagotto paribbÈjako Bhagavato 
bhÈsitaÑ abhinandÊti. 
 

TevijjavacchasuttaÑ niÔÔhitaÑ paÔhamaÑ. 
_____ 

 
2. Aggivacchasutta 

 187. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho Vacchagotto paribbÈjako yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho Vacchagotto paribbÈjako BhagavantaÑ etadavoca “kiÑ nu kho 
bho Gotama ‘sassato loko idameva saccaÑ moghamaÒÒan’ti evaÑdiÔÔhi3 
bhavaÑ Gotamo”ti. Na kho ahaÑ Vaccha evaÑdiÔÔhi “sassato loko idameva 
saccaÑ moghamaÒÒan”ti. 

 KiÑ pana bho Gotama “asassato loko idameva saccaÑ 
moghamaÒÒan”ti evaÑdiÔÔhi bhavaÑ Gotamoti. Na kho ahaÑ Vaccha 
evaÑdiÔÔhi “asassato loko idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. ŒjÊviko (Ka) 2. Ito kho Vaccha ekanavute kappe (Ka)   
 3. EvaÑdiÔÔhÊ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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 KiÑ nu kho bho Gotama “antavÈ loko idameva saccaÑ 
moghamaÒÒan”ti evaÑdiÔÔhi bhavaÑ Gotamoti. Na kho ahaÑ Vaccha 
evaÑdiÔÔhi “antavÈ loko idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti. 
 KiÑ pana bho Gotama “anantavÈ loko idameva saccaÑ 
moghamaÒÒan”ti evaÑdiÔÔhi bhavaÑ Gotamoti. Na kho ahaÑ Vaccha 
evaÑdiÔÔhi “anantavÈ loko idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti. 

 KiÑ nu kho bho Gotama “taÑ jÊvaÑ taÑ sarÊraÑ idameva saccaÑ 
moghamaÒÒan”ti evaÑdiÔÔhi bhavaÑ Gotamoti. Na kho ahaÑ Vaccha 
evaÑdiÔÔhi “taÑ jÊvaÑ taÑ sarÊraÑ idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti. 

 KiÑ pana bho Gotama “aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊraÑ idameva saccaÑ 
moghamaÒÒan”ti evaÑdiÔÔhi bhavaÑ Gotamoti. Na kho ahaÑ Vaccha 
evaÑdiÔÔhi “aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊraÑ idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti. 

 KiÑ nu kho bho Gotama “hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ idameva 
saccaÑ moghamaÒÒan”ti evaÑdiÔÔhi bhavaÑ Gotamoti. Na kho ahaÑ 
Vaccha evaÑdiÔÔhi “hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ idameva saccaÑ 
moghamaÒÒan”ti. 

 KiÑ pana bho Gotama “na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ idameva 
saccaÑ moghamaÒÒan”ti evaÑdiÔÔhi bhavaÑ Gotamoti. Na kho ahaÑ 
Vaccha evaÑdiÔÔhi “na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ idameva saccaÑ 
moghamaÒÒan”ti. 

 KiÑ nu kho bho Gotama “hoti ca na ca hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ 
idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti evaÑdiÔÔhi bhavaÑ Gotamoti. Na kho 
ahaÑ Vaccha evaÑdiÔÔhi “hoti ca na ca hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ 
idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti.  

 KiÑ pana bho Gotama “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ 
idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti evaÑdiÔÔhi bhavaÑ Gotamoti. Na kho 
ahaÑ Vaccha evaÑdiÔÔhi “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ 
idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti. 
 
 188. KiÑ nu kho bho Gotama “sassato loko idameva saccaÑ 
moghamaÒÒan”ti evaÑdiÔÔhi bhavaÑ Gotamoti iti puÔÔho samÈno 
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“na kho ahaÑ Vaccha evaÑdiÔÔhi ‘sassato loko idameva saccaÑ 
moghamaÒÒan’ti” vadesi1. KiÑ pana bho Gotama “asassato loko idameva 
saccaÑ moghamaÒÒan”ti evaÑdiÔÔhi bhavaÑ Gotamoti iti puÔÔho samÈno 
“na kho ahaÑ Vaccha evaÑdiÔÔhi ‘asassato loko idameva saccaÑ 
moghamaÒÒan’ti” vadesi. KiÑ nu kho bho Gotama “antavÈ loko idameva 
saccaÑ moghamaÒÒan”ti evaÑdiÔÔhi bhavaÑ Gotamoti iti puÔÔho samÈno 
“na kho ahaÑ Vaccha evaÑdiÔÔhi ‘antavÈ loko idameva saccaÑ 
moghamaÒÒan’ti” vadesi. KiÑ pana bho Gotama “anantavÈ loko idameva 
saccaÑ moghamaÒÒan”ti evaÑdiÔÔhi bhavaÑ Gotamoti iti puÔÔho samÈno 
“na kho ahaÑ Vaccha evaÑdiÔÔhi ‘anantavÈ loko idameva saccaÑ 
moghamaÒÒan’ti” vadesi. KiÑ nu kho bho Gotama “taÑ jÊvaÑ taÑ sarÊraÑ 
idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti evaÑdiÔÔhi bhavaÑ Gotamoti iti puÔÔho 
samÈno “na kho ahaÑ Vaccha evaÑdiÔÔhi ‘taÑ jÊvaÑ taÑ sarÊraÑ idameva 
saccaÑ moghamaÒÒan’ti” vadesi. KiÑ pana bho Gotama “aÒÒaÑ jÊvaÑ 
aÒÒaÑ sarÊraÑ idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti evaÑdiÔÔhi bhavaÑ 
Gotamoti iti puÔÔho samÈno “na kho ahaÑ Vaccha evaÑdiÔÔhi ‘aÒÒaÑ jÊvaÑ 
aÒÒaÑ sarÊraÑ idameva saccaÑ moghamaÒÒan’ti” vadesi. KiÑ nu kho bho 
Gotama “hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti 
evaÑdiÔÔhi bhavaÑ Gotamoti iti puÔÔho samÈno “na kho ahaÑ Vaccha 
evaÑdiÔÔhi ‘hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ idameva saccaÑ moghamaÒÒan’ti” 
vadesi. 

 KiÑ pana bho Gotama “na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ idameva 
saccaÑ moghamaÒÒan”ti evaÑdiÔÔhi bhavaÑ Gotamoti iti puÔÔho samÈno 
“na kho ahaÑ Vaccha evaÑdiÔÔhi ‘na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ idameva 
saccaÑ moghamaÒÒan’ti” vadesi. KiÑ nu kho bho Gotama “hoti ca na ca 
hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti evaÑdiÔÔhi 
bhavaÑ Gotamoti iti puÔÔho samÈno “na kho ahaÑ Vaccha evaÑdiÔÔhi ‘hoti 
ca na ca hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ idameva saccaÑ moghamaÒÒan’ti” 
vadesi. KiÑ pana bho Gotama “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti evaÑdiÔÔhi bhavaÑ Gotamoti iti 
puÔÔho samÈno “na  
______________________________________________________________ 
 1. MoghamaÒÒantÊti vadesi (SÊ), moghamaÒÒanti iti vadesi (?) 
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kho ahaÑ Vaccha evaÑdiÔÔhi ‘neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ 
idameva saccaÑ moghamaÒÒan’ti” vadesi. 

 KiÑ pana bho Gotama ÈdÊnavaÑ sampassamÈno evaÑ imÈni sabbaso 
diÔÔhigatÈni anupagatoti. 
 
 189. Sassato lokoti kho Vaccha diÔÔhigatametaÑ diÔÔhigahanaÑ 
diÔÔhikantÈro1 diÔÔhivis|kaÑ diÔÔhivipphanditaÑ diÔÔhisaÑyojanaÑ 
sadukkhaÑ savighÈtaÑ sa-upÈyÈsaÑ sapariÄÈhaÑ na nibbidÈya na virÈgÈya 
na nirodhÈya na upasamÈya na abhiÒÒÈya na sambodhÈya na nibbÈnÈya 
saÑvattati. Asassato lokoti kho Vaccha -pa-. AntavÈ lokoti kho Vaccha -pa-. 
AnantavÈ lokoti kho Vaccha -pa-. TaÑ jÊvaÑ taÑ sarÊranti kho Vaccha -pa-. 
AÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊranti kho Vaccha -pa-. Hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈti kho Vaccha -pa-. Na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti kho Vaccha 
-pa-. Hoti ca na ca hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti kho Vaccha -pa-. Neva 
hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti kho Vaccha diÔÔhigatametaÑ 
diÔÔhigahanaÑ diÔÔhikantÈro diÔÔhivis|kaÑ diÔÔhivipphanditaÑ 
diÔÔhisaÑyojanaÑ sadukkhaÑ savighÈtaÑ sa-upÈyÈsaÑ sapariÄÈhaÑ na 
nibbidÈya na virÈgÈya na nirodhÈya na upasamÈya na abhiÒÒÈya na 
sambodhÈya na nibbÈnÈya saÑvattati. ImaÑ kho ahaÑ Vaccha ÈdÊnavaÑ 
sampassamÈno evaÑ imÈni sabbaso diÔÔhigatÈni anupagatoti. 

 Atthi pana bhoto Gotamassa kiÒci diÔÔhigatanti. DiÔÔhigatanti kho 
Vaccha apanÊtametaÑ TathÈgatassa. DiÔÔhaÑ hetaÑ Vaccha TathÈgatena “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. TasmÈ TathÈgato sabbamaÒÒitÈnaÑ 
sabbamathitÈnaÑ sabba-ahaÑkÈramamaÑkÈramÈnÈnusayÈnaÑ khayÈ virÈgÈ 
nirodhÈ cÈgÈ paÔinissaggÈ anupÈdÈ vimuttoti vadÈmÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. DiÔÔhikantÈraÑ (SÊ, I) 
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 190. EvaÑ vimuttacitto pana bho Gotama bhikkhu kuhiÑ upapajjatÊti. 
UpapajjatÊti kho Vaccha na upeti. Tena hi bho Gotama na upapajjatÊti. Na 
upapajjatÊti kho Vaccha na upeti. Tena hi bho Gotama upapajjati ca na ca 
upapajjatÊti. Upapajjati ca na ca upapajjatÊti kho Vaccha na upeti. Tena hi 
bho Gotama neva upapajjati na na upapajjatÊti. Neva upapajjati na na 
upapajjatÊti kho Vaccha na upeti. 

 “EvaÑ vimuttacitto pana bho Gotama bhikkhu kuhiÑ upapajjatÊ”ti iti 
puÔÔho samÈno “upapajjatÊti kho Vaccha na upetÊ”ti vadesi. “Tena hi bho 
Gotama na upapajjatÊ”ti iti puÔÔho samÈno “na upapajjatÊti kho Vaccha na 
upetÊ”ti vadesi. “Tena hi bho Gotama upapajjati ca na ca upapajjatÊ”ti iti 
puÔÔho samÈno “upapajjati ca na ca upapajjatÊti kho Vaccha na upetÊ”ti 
vadesi. “Tena hi bho Gotama neva upapajjati na na upapajjatÊ”ti iti puÔÔho 
samÈno “neva upapajjati na na upapajjatÊti kho Vaccha na upetÊ”ti vadesi. 
EtthÈhaÑ bho Gotama aÒÒÈÓamÈpÈdiÑ, ettha sammohamÈpÈdiÑ. YÈpi me 
esÈ bhoto Gotamassa purimena kathÈsallÈpena ahu pasÈdamattÈ, sÈpi me 
etarahi antarahitÈti. AlaÑ hi te Vaccha aÒÒÈÓÈya alaÑ sammohÈya. 
GambhÊro hÈyaÑ Vaccha dhammo duddaso duranubodho santo paÓÊto 
atakkÈvacaro nipuÓo paÓÉitavedanÊyo, so tayÈ dujjÈno aÒÒadiÔÔhikena 
aÒÒakhantikena aÒÒarucikena aÒÒatrayogena1 aÒÒatrÈcariyakena2. 
 
 191. Tena hi Vaccha taÒÒevettha paÔipucchissÈmi, yathÈ te khameyya 
tathÈ naÑ byÈkareyyÈsi. TaÑ kiÑ maÒÒasi Vaccha sace te purato aggi 
jaleyya, jÈneyyÈsi tvaÑ “ayaÑ me purato aggi jalatÊ”ti. Sace me bho 
Gotama purato aggi jaleyya, jÈneyyÈhaÑ “ayaÑ me purato aggi jalatÊ”ti. 

 Sace pana taÑ Vaccha evaÑ puccheyya “yo te ayaÑ purato aggi jalati, 
ayaÑ aggi kiÑ paÔicca jalatÊ”ti, evaÑ puÔÔho tvaÑ Vaccha kinti 
byÈkareyyÈsÊti. Sace maÑ bho Gotama evaÑ puccheyya “yo te ayaÑ purato 
aggi jalati, ayaÑ aggi kiÑ paÔicca jalatÊ”ti, evaÑ puÔÔho ahaÑ bho Gotama 
evaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. AÒÒatrÈyogena (DÊ 1. 173) 2. AÒÒatthÈcariyakena (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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byÈkareyyaÑ “yo me ayaÑ purato aggi jalati, ayaÑ aggi tiÓakaÔÔhupÈdÈnaÑ 
paÔicca jalatÊ”ti. 

 Sace te Vaccha purato so aggi nibbÈyeyya, jÈneyyÈsi tvaÑ “ayaÑ me 
purato aggi nibbuto”ti. Sace me bho Gotama purato so aggi nibbÈyeyya, 
jÈneyyÈhaÑ “ayaÑ me purato aggi nibbuto”ti. 

 Sace pana taÑ Vaccha evaÑ puccheyya “yo te ayaÑ purato aggi 
nibbuto, so aggi ito katamaÑ disaÑ gato, puratthimaÑ vÈ dakkhiÓaÑ vÈ 
pacchimaÑ vÈ uttaraÑ vÈ”ti, evaÑ puÔÔho tvaÑ Vaccha kinti byÈkareyyÈsÊti. 
Na upeti bho Gotama. YaÒhi so bho Gotama aggi tiÓakaÔÔhupÈdÈnaÑ 
paÔicca ajali1, tassa ca pariyÈdÈnÈ aÒÒassa ca anupahÈrÈ anÈhÈro nibbuto 
tveva sa~khyaÑ gacchatÊti. 
 
 192. Evameva kho Vaccha yena r|pena TathÈgataÑ paÒÒÈpayamÈno 
paÒÒÈpeyya, taÑ r|paÑ TathÈgatassa pahÊnaÑ ucchinnam|laÑ 
tÈlÈvatthukataÑ anabhÈvaÑkataÑ ÈyatiÑ anuppÈdadhammaÑ. 
R|pasa~khayavimutto2 kho Vaccha TathÈgato gambhÊro appameyyo 
duppariyogÈÄho, seyyathÈpi mahÈsamuddo. UpapajjatÊti na upeti, na 
upapajjatÊti na upeti, upapajjati ca na ca upapajjatÊti na upeti, neva upapajjati 
na na upapajjatÊti na upeti. 

 YÈya vedanÈya TathÈgataÑ paÒÒÈpayamÈno paÒÒÈpeyya, sÈ vedanÈ 
TathÈgatassa pahÊnÈ ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ 
anuppÈdadhammÈ. VedanÈsa~khayavimutto kho Vaccha TathÈgato 
gambhÊro appameyyo duppariyogÈÄho, seyyathÈpi mahÈsamuddo. 
UpapajjatÊti na upeti, na upapajjatÊti na upeti, upapajjati ca na ca upapajjatÊti 
na upeti, neva upapajjati na na upapajjatÊti na upeti. 

 YÈya saÒÒÈya TathÈgataÑ paÒÒÈpayamÈno paÒÒÈpeyya, sÈ saÒÒÈ 
TathÈgatassa pahÊnÈ ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ 
anuppÈdadhammÈ, saÒÒÈsa~khayavimutto kho Vaccha TathÈgato gambhÊro 
appameyyo duppariyogÈÄho, seyyathÈpi mahÈsamuddo. 
______________________________________________________________ 
 1. Jalati (SyÈ, KaÑ, Ka) 
 2. R|pasa~khÈvimutto (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) evaÑ vedanÈsa~khayÈdÊsupi. 
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upapajjatÊti na upeti, na upapajjatÊti na upeti, upapajjati ca na ca upapajjatÊti 
na upeti, neva upapajjati na na upapajjatÊti na upeti. 

 Yehi sa~khÈrehi TathÈgataÑ paÒÒÈpayamÈno paÒÒÈpeyya, te sa~khÈrÈ 
TathÈgatassa pahÊnÈ ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ 
anuppÈdadhammÈ. Sa~khÈrasa~khayavimutto kho Vaccha TathÈgato 
gambhÊro appameyyo duppariyogÈÄho, seyyathÈpi mahÈsamuddo. 
UpapajjatÊti na upeti, na upapajjatÊti na upeti, upapajjati ca na ca upapajjatÊti 
na upeti, neva upapajjati na na upapajjatÊti na upeti. 

 Yena viÒÒÈÓena TathÈgataÑ paÒÒÈpayamÈno paÒÒÈpeyya, taÑ 
viÒÒÈÓaÑ TathÈgatassa pahÊnaÑ ucchinnam|laÑ tÈlÈvatthukataÑ 
anabhÈvaÑkataÑ ÈyatiÑ anuppÈdadhammaÑ. ViÒÒÈÓasa~khayavimutto kho 
Vaccha TathÈgato gambhÊro appameyyo duppariyogÈÄho, seyyathÈpi 
mahÈsamuddo. UpapajjatÊti na upeti, na upapajjatÊti na upeti, upapajjati ca 
na ca upapajjatÊti na upeti, neva upapajjati na na upapajjatÊti na upeti. 

 EvaÑ vutte Vacchagotto paribbÈjako BhagavantaÑ etadavoca 
“seyyathÈpi bho Gotama gÈmassa vÈ nigamassa vÈ avid|re mahÈsÈlarukkho, 
tassa aniccatÈ sÈkhÈpalÈsÈ palujjeyyuÑ1, tacapapaÔikÈ palujjeyyuÑ, phegg| 
palujjeyyuÑ2. So aparena samayena apagatasÈkhÈpalÈso 
apagatatacapapaÔiko apagataphegguko suddho assa sÈre patiÔÔhito. Evameva 
bhoto Gotamassa pÈvacanaÑ apagatasÈkhÈpalÈsaÑ apagatatacapapaÔikaÑ 
apagatapheggukaÑ suddhaÑ sÈre patiÔÔhitaÑ. AbhikkantaÑ bho Gotama 
-pa- upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ Gotamo dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ 
gatan”ti. 
 

Aggivaccha suttaÑ niÔÔhitaÑ dutiyaÑ. 
_____  

 
3. MahÈvacchasutta 

 193. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati 
VeÄuvane kalandakanivÈpe. Atha kho Vacchagotto paribbÈjako yena 
______________________________________________________________ 
 1. SÈkhÈpalÈsaÑ palujjeyya  2. Pheggu palujjeyya (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho Vacchagotto paribbÈjako BhagavantaÑ etadavoca 
“dÊgharattÈhaÑ bhotÈ Gotamena sahakathÊ, sÈdhu me bhavaÑ Gotamo 
saÑkhittena kusalÈkusalaÑ deset|”ti. SaÑkhittenapi kho te ahaÑ Vaccha 
kusalÈkusalaÑ deseyyaÑ, vitthÈrenapi kho te ahaÑ Vaccha kusalÈkusalaÑ 
deseyyaÑ. Api ca te ahaÑ Vaccha saÑkhittena kusalÈkusalaÑ desessÈmi, 
taÑ suÓÈhi sÈdhukaÑ manasi karohi bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bho”ti kho 
Vacchagotto paribbÈjako Bhagavato paccassosi. BhagavÈ etadavoca– 
 
 194. Lobho kho Vaccha akusalaÑ, alobho kusalaÑ. Doso kho Vaccha 
akusalaÑ, adoso kusalaÑ. Moho kho Vaccha akusalaÑ, amoho kusalaÑ. Iti 
kho Vaccha ime tayo dhammÈ akusalÈ, tayo dhammÈ kusalÈ. 

 PÈÓÈtipÈto kho Vaccha akusalaÑ, pÈÓÈtipÈtÈ veramaÓÊ kusalaÑ. 
AdinnÈdÈnaÑ kho Vaccha akusalaÑ, adinnÈdÈnÈ veramaÓÊ kusalaÑ. 
KÈmesumicchÈcÈro kho Vaccha akusalaÑ, kÈmesumicchÈcÈrÈ veramaÓÊ 
kusalaÑ. MusÈvÈdo kho Vaccha akusalaÑ, musÈvÈdÈ veramaÓÊ kusalaÑ. 
PisuÓÈ vÈcÈ kho Vaccha akusalaÑ, pisuÓÈya vÈcÈya veramaÓÊ kusalaÑ. 
PharusÈ vÈcÈ kho Vaccha akusalaÑ, pharusÈya vÈcÈya veramaÓÊ kusalaÑ. 
SamphappalÈpo kho Vaccha akusalaÑ, samphappalÈpÈ veramaÓÊ kusalaÑ. 
AbhijjhÈ kho Vaccha akusalaÑ, anabhijjhÈ kusalaÑ. ByÈpÈdo kho Vaccha 
akusalaÑ, abyÈpÈdo kusalaÑ. MicchÈdiÔÔhi kho Vaccha akusalaÑ, 
sammÈdiÔÔhi kusalaÑ. Iti kho Vaccha ime dasa dhammÈ akusalÈ, dasa 
dhammÈ kusalÈ. 

 Yato kho Vaccha bhikkhuno taÓhÈ pahÊnÈ hoti ucchinnam|lÈ 
tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ. So hoti bhikkhu 
arahaÑ khÊÓÈsavo vusitavÈ katakaraÓÊyo ohitabhÈro anuppattasadattho 
parikkhÊÓabhavasaÑyojano sammadaÒÒÈ vimuttoti. 
 
 195. TiÔÔhatu bhavaÑ Gotamo. Atthi pana te bhoto Gotamassa 
ekabhikkhupi sÈvako, yo ÈsavÈnaÑ khayÈ1 anÈsavaÑ cetovimuttiÑ 
______________________________________________________________ 
 1. SÈvako ÈsavÈnaÑ khayÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) evamuparipi. 
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paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajjaviharatÊti. Na kho Vaccha ekaÑyeva sataÑ na dve satÈni na tÊÓi 
satÈni na cattÈri satÈni na paÒca satÈni, atha kho bhiyyova ye bhikkh| mama 
sÈvakÈ ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva 
dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharantÊti. 

 TiÔÔhatu bhavaÑ Gotamo, tiÔÔhantu bhikkh|. Atthi pana bhoto 
Gotamassa ekÈ bhikkhunÊpi sÈvikÈ, yÈ ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ 
cetomuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja viharatÊti. Na kho Vaccha ekaÑyeva sataÑ na dve satÈni na 
tÊÓi satÈni na cattÈri satÈni na paÒca satÈni, atha kho bhiyyova yÈ 
bhikkhuniyo mama sÈvikÈ ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ 
paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja 
viharantÊti. 

 TiÔÔhatu bhavaÑ Gotamo, tiÔÔhantu bhikkh|, tiÔÔhantu bhikkhuniyo. 
Atthi pana bhoto Gotamassa ekupÈsakopi sÈvako gihÊ odÈtavasano 
brahmacÈrÊ, yo paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ 
opapÈtiko tattha parinibbÈyÊ anÈvattidhammo tasmÈ lokÈti. Na kho Vaccha 
ekaÑyeva sataÑ na dve satÈni na tÊÓi satÈni na cattÈri satÈni na paÒca 
satÈni, atha kho bhiyyova ye upÈsakÈ mama sÈvakÈ gihÊ odÈtavasanÈ 
brahmacÈrino paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ 
opapÈtikÈ tattha parinibbÈyino anÈvattidhammÈ tasmÈ lokÈti. 

 TiÔÔhatu bhavaÑ Gotamo, tiÔÔhantu bhikkh|, tiÔÔhantu bhikkhuniyo, 
tiÔÔhantu upÈsakÈ gihÊ odÈtavasanÈ brahmacÈrino. Atthi pana bhoto 
Gotamassa ekupÈsakopi sÈvako gihÊ odÈtavasano kÈmabhogÊ sÈsanakaro 
ovÈdappaÔikaro, yo tiÓÓavicikiccho vigatakathaÑkatho vesÈrajjappatto 
aparappaccayo SatthusÈsane viharatÊti. Na kho Vaccha ekaÑyeva sataÑ na 
dve satÈni na tÊÓi satÈni na cattÈri satÈni na paÒca satÈni, atha kho bhiyyova 
ye upÈsakÈ mama sÈvakÈ gihÊ odÈtavasanÈ kÈmabhogino sÈsanakarÈ 
ovÈdappaÔikarÈ tiÓÓavicikicchÈ vigatakathaÑkathÈ vesÈrajjappattÈ 
aparappaccayÈ SatthusÈsane viharantÊti. 
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 TiÔÔhatu bhavaÑ Gotamo, tiÔÔhantu bhikkh|, tiÔÔhantu bhikkhuniyo, 
tiÔÔhantu upÈsakÈ gihÊ odÈtavasanÈ brahmacÈrino, tiÔÔhantu upÈsakÈ gihÊ 
odÈtavasanÈ kÈmabhogino. Atthi pana bhoto Gotamassa ekupÈsikÈpi sÈvikÈ 
gihinÊ odÈtavasanÈ brahmacÈrinÊ, yÈ paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ 
saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ opapÈtikÈ tattha parinibbÈyinÊ anÈvattidhammÈ 
tasmÈ lokÈti. Na kho Vaccha ekaÑyeva sataÑ na dve satÈni na tÊÓi satÈni na 
cattÈri satÈni na paÒca satÈni, atha kho bhiyyova yÈ upÈsikÈ mama sÈvikÈ 
gihiniyo odÈtavasanÈ brahmacÈriniyo paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ 
saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ opapÈtikÈ tattha parinibbÈyiniyo anÈvattidhammÈ 
tasmÈ lokÈti. 

 TiÔÔhatu bhavaÑ Gotamo, tiÔÔhantu bhikkh|, tiÔÔhantu bhikkhuniyo, 
tiÔÔhantu upÈsakÈ gihÊ odÈtavasanÈ brahmacÈrino, tiÔÔhantu upÈsakÈ gihÊ 
odÈtavasanÈ kÈmabhogino, tiÔÔhantu upÈsikÈ gihiniyo odÈtavasanÈ 
brahmacÈriniyo. Atthi pana bhoto Gotamassa ekupÈsikÈpi sÈvikÈ gihinÊ 
odÈtavasanÈ kÈmabhoginÊ sÈsanakarÈ ovÈdappaÔikarÈ, yÈ tiÓÓavicikicchÈ 
vigatakathaÑkathÈ vesÈrajjappattÈ aparappaccayÈ SatthusÈsane viharatÊti. 
Na kho Vaccha ekaÑyeva sataÑ na dve satÈni na tÊÓi satÈni na cattÈri satÈni 
na paÒca satÈni, atha kho bhiyyova yÈ upÈsikÈ mama sÈvikÈ gihiniyo 
odÈtavasanÈ kÈmabhoginiyo sÈsanakarÈ ovÈdappaÔikarÈ tiÓÓavicikicchÈ 
vigatakathaÑkathÈ vesÈrajjappattÈ aparappaccayÈ SatthusÈsane viharantÊti. 
 
 196. Sace hi bho Gotama imaÑ dhammaÑ bhavaÑyeva Gotamo 
ÈrÈdhako abhavissa, no ca kho bhikkh| ÈrÈdhakÈ abhavissaÑsu, evamidaÑ 
brahmacariyaÑ aparip|raÑ abhavissa tena~gena. YasmÈ ca kho bho 
Gotama imaÑ dhammaÑ bhavaÑ ceva Gotamo ÈrÈdhako bhikkh| ca 
ÈrÈdhakÈ, evamidaÑ brahmacariyaÑ parip|raÑ tena~gena. 

 Sace hi bho Gotama imaÑ dhammaÑ bhavaÑ ceva Gotamo ÈrÈdhako 
abhavissa, bhikkh| ca ÈrÈdhakÈ abhavissaÑsu, no ca kho bhikkhuniyo 
ÈrÈdhikÈ abhavissaÑsu, evamidaÑ brahmacariyaÑ aparip|raÑ abhavissa 
tena~gena. YasmÈ ca kho bho Gotama imaÑ dhammaÑ bhavaÑ ceva 
Gotamo ÈrÈdhako 
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bhikkh| ca ÈrÈdhakÈ bhikkhuniyo ca ÈrÈdhikÈ, evamidaÑ brahmacariyaÑ 
parip|raÑ tena~gena. 

 Sace hi bho Gotama imaÑ dhammaÑ bhavaÑ ceva Gotamo ÈrÈdhako 
abhavissa, bhikkh| ca ÈrÈdhakÈ abhavissaÑsu, bhikkhuniyo ca ÈrÈdhikÈ 
abhavissaÑsu, no ca kho upÈsakÈ gihÊ odÈtavasanÈ brahmacÈrino ÈrÈdhakÈ 
abhavissaÑsu, evamidaÑ brahmacariyaÑ aparip|raÑ abhavissa tena~gena. 
YasmÈ ca kho bho Gotama imaÑ dhammaÑ bhavaÑ ceva Gotamo 
ÈrÈdhako bhikkh| ca ÈrÈdhakÈ bhikkhuniyo ca ÈrÈdhikÈ upÈsakÈ ca gihÊ 
odÈtavasanÈ brahmacÈrino ÈrÈdhakÈ, evamidaÑ brahmacariyaÑ parip|raÑ 
tena~gena. 

 Sace hi bho Gotama imaÑ dhammaÑ bhavaÑ ceva Gotamo ÈrÈdhako 
abhavissa, bhikkh| ca ÈrÈdhakÈ abhavissaÑsu, bhikkhuniyo ca ÈrÈdhikÈ 
abhavissaÑsu, upÈsakÈ ca gihÊ odÈtavasanÈ brahmacÈrino ÈrÈdhakÈ 
abhavissaÑsu, no ca kho upÈsakÈ gihÊ odÈtavasanÈ kÈmabhogino ÈrÈdhakÈ 
abhavissaÑsu, evamidaÑ brahmacariyaÑ aparip|raÑ abhavissa tena~gena. 
YasmÈ ca kho bho Gotama imaÑ dhammaÑ bhavaÑ ceva Gotamo 
ÈrÈdhako bhikkh| ca ÈrÈdhakÈ bhikkhuniyo ca ÈrÈdhikÈ upÈsakÈ ca gihÊ 
odÈtavasanÈ brahmacÈrino ÈrÈdhakÈ upÈsakÈ ca gihÊ odÈtavasanÈ 
kÈmabhogino ÈrÈdhakÈ, evamidaÑ brahmacariyaÑ parip|raÑ tena~gena. 

 Sace hi bho Gotama imaÑ dhammaÑ bhavaÑ ceva Gotamo ÈrÈdhako 
abhavissa, bhikkh| ca ÈrÈdhakÈ abhavissaÑsu, bhikkhuniyo ca ÈrÈdhikÈ 
abhavissaÑsu, upÈsakÈ ca gihÊ odÈtavasanÈ brahmacÈrino ÈrÈdhakÈ 
abhavissaÑsu, upÈsakÈ ca gihÊ odÈtavasanÈ kÈmabhogino ÈrÈdhakÈ 
abhavissaÑsu, no ca kho upÈsikÈ gihiniyo odÈtavasanÈ brahmacÈriniyo 
ÈrÈdhikÈ abhavissaÑsu, evamidaÑ brahmacariyaÑ aparip|raÑ abhavissa 
tena~gena. YasmÈ ca kho bho Gotama imaÑ dhammaÑ bhavaÑ ceva 
Gotamo ÈrÈdhako bhikkh| ca ÈrÈdhakÈ bhikkhuniyo ca ÈrÈdhikÈ upÈsakÈ ca 
gihÊ odÈtavasanÈ brahmacÈrino ÈrÈdhakÈ upÈsakÈ ca gihÊ odÈtavasanÈ 
kÈmabhogino ÈrÈdhakÈ upÈsikÈ ca gihiniyo 
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odÈtavasanÈ brahmacÈriniyo ÈrÈdhikÈ, evamidaÑ brahmacariyaÑ parip|raÑ 
tena~gena. 

 Sace hi bho Gotama imaÑ dhammaÑ bhavaÑ ceva Gotamo ÈrÈdhako 
abhavissa, bhikkh| ca ÈrÈdhakÈ abhavissaÑsu, bhikkhuniyo ca ÈrÈdhikÈ 
abhavissaÑsu, upÈsakÈ ca gihÊ odÈtavasanÈ brahmacÈrino ÈrÈdhakÈ 
abhavissaÑsu, upÈsakÈ ca gihÊ odÈtavasanÈ kÈmabhogino ÈrÈdhakÈ 
abhavissaÑsu, upÈsikÈ ca gihiniyo odÈtavasanÈ brahmacÈriniyo ÈrÈdhikÈ 
abhavissaÑsu, no ca kho upÈsikÈ gihiniyo odÈtavasanÈ kÈmabhoginiyo 
ÈrÈdhikÈ abhavissaÑsu, evamidaÑ brahmacariyaÑ aparip|raÑ abhavissa 
tena~gena. YasmÈ ca kho bho Gotama imaÑ dhammaÑ bhavaÑ ceva 
Gotamo ÈrÈdhako bhikkh| ca ÈrÈdhakÈ bhikkhuniyo ca ÈrÈdhikÈ upÈsakÈ ca 
gihÊ odÈtavasanÈ brahmacÈrino ÈrÈdhakÈ upÈsakÈ ca gihÊ odÈtavasanÈ 
kÈmabhogino ÈrÈdhakÈ upÈsikÈ ca gihiniyo odÈtavasanÈ brahmacÈriniyo 
ÈrÈdhikÈ upÈsikÈ ca gihiniyo odÈtavasanÈ kÈmabhoginiyo ÈrÈdhikÈ, 
evamidaÑ brahmacariyaÑ parip|raÑ tena~gena. 
 
 197. SeyyathÈpi bho Gotama Ga~gÈ nadÊ samuddaninnÈ samuddapoÓÈ 
samuddapabbhÈrÈ samuddaÑ Èhacca tiÔÔhati. EvamevÈyaÑ bhoto Gotamassa 
parisÈ sagahaÔÔhapabbajitÈ nibbÈnaninnÈ nibbÈnapoÓÈ nibbÈnapabbhÈrÈ 
nibbÈnaÑ Èhacca tiÔÔhati. AbhikkantaÑ bho Gotama -pa-. EsÈhaÑ 
bhavantaÑ GotamaÑ saraÓaÑ gacchÈmi dhammaÒca bhikkhusaÑghaÒca. 
LabheyyÈhaÑ bhoto Gotamassa santike pabbajjaÑ, labheyyaÑ 
upasampadanti. Yo kho Vaccha aÒÒatitthiyapubbo imasmiÑ dhammavinaye 
Èka~khati pabbajjaÑ Èka~khati upasampadaÑ, so cattÈro mÈse parivasati, 
catunnaÑ mÈsÈnaÑ accayena ÈraddhacittÈ bhikkh| pabbÈjenti 
upasampÈdenti bhikkhubhÈvÈya. Api ca mettha puggalavemattatÈ viditÈti. 
Sace bhante aÒÒatitthiyapubbÈ imasmiÑ dhammavinaye Èka~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. Alattha kho Vacchagotto paribbÈjako Bhagavato santike 
pabbajjaÑ, alattha upasampadaÑ. 
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 Acir|pasampanno kho panÈyasmÈ Vacchagotto addhamÈs|pasampanno 
yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Vacchagotto 
BhagavantaÑ etadavoca “yÈvatakaÑ bhante sekhena ÒÈÓena sekhÈya vijjÈya 
pattabbaÑ, anuppattaÑ taÑ mayÈ, uttari ca me1 BhagavÈ dhammaÑ 
deset|”ti. Tena hi tvaÑ Vaccha dve dhamme uttari bhÈvehi samathaÒca 
vipassanaÒca, ime kho te Vaccha dve dhammÈ uttari bhÈvitÈ samatho ca 
vipassanÈ ca anekadhÈtupaÔivedhÈya saÑvattissanti. 
 
 198. So tvaÑ Vaccha yÈvadeva2 Èka~khissasi “anekavihitaÑ 
iddhividhaÑ paccanubhaveyyaÑ, ekopi hutvÈ bahudhÈ assaÑ, bahudhÈpi 
hutvÈ eko assaÑ, ÈvibhÈvaÑ tirobhÈvaÑ tirokuÔÔaÑ tiropÈkÈraÑ 
tiropabbataÑ asajjamÈno gaccheyyaÑ, seyyathÈpi ÈkÈse. PathaviyÈpi 
ummujjanimujjaÑ kareyyaÑ, seyyathÈpi udake. Udakepi abhijjamÈne 
gaccheyyaÑ, seyyathÈpi pathaviyaÑ. ŒkÈsepi palla~kena kameyyaÑ, 
seyyathÈpi pakkhÊ sakuÓo. Imepi candimas|riye evaÑmahiddhike 
evaÑmahÈnubhÈve pÈÓinÈ parimaseyyaÑ parimajjeyyaÑ, yÈvabrahmalokÈpi 
kÈyena vasaÑ vatteyyan”ti. Tatra tatreva sakkhibhabbataÑ pÈpuÓissasi sati 
sati-Èyatane. (1) 

 So tvaÑ Vaccha yÈvadeva Èka~khissasi “dibbÈya sotadhÈtuyÈ 
visuddhÈya atikkantamÈnisikÈya ubho sadde suÓeyyaÑ dibbe ca mÈnuse ca 
ye d|re santike cÈ”ti. Tatra tatreva sakkhibhabbataÑ pÈpuÓissasi sati sati-
Èyatane. (2) 

 So tvaÑ Vaccha yÈvadeva Èka~khissasi “parasattÈnaÑ parapuggalÈnaÑ 
cetasÈ ceto paricca pajÈneyyaÑ. SarÈgaÑ vÈ cittaÑ sarÈgaÑ cittanti 
pajÈneyyaÑ, vÊtarÈgaÑ vÈ cittaÑ vÊtarÈgaÑ cittanti pajÈneyyaÑ. SadosaÑ 
vÈ cittaÑ sadosaÑ cittanti pajÈneyyaÑ, vÊtadosaÑ vÈ cittaÑ vÊtadosaÑ 
cittanti pajÈneyyaÑ. SamohaÑ vÈ cittaÑ samohaÑ cittanti pajÈneyyaÑ, 
vÊtamohaÑ vÈ cittaÑ vÊtamohaÑ cittanti pajÈneyyaÑ. SaÑkhittaÑ vÈ cittaÑ 
saÑkhittaÑ cittanti pajÈneyyaÑ, vikkhittaÑ vÈ cittaÑ vikkhittaÑ cittanti 
pajÈneyyaÑ. MahaggataÑ vÈ cittaÑ 
______________________________________________________________ 
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mahaggataÑ cittanti pajÈneyyaÑ, amahaggataÑ vÈ cittaÑ amahaggataÑ 
cittanti pajÈneyyaÑ. Sa-uttaraÑ vÈ cittaÑ sa-uttaraÑ cittanti pajÈneyyaÑ, 
anuttaraÑ vÈ cittaÑ anuttaraÑ cittanti pajÈneyyaÑ. SamÈhitaÑ vÈ cittaÑ 
samÈhitaÑ cittanti pajÈneyyaÑ, asamÈhitaÑ vÈ cittaÑ asamÈhitaÑ cittanti 
pajÈneyyaÑ. VimuttaÑ vÈ cittaÑ vimuttaÑ cittanti pajÈneyyaÑ, avimuttaÑ 
vÈ cittaÑ avimuttaÑ cittanti pajÈneyyan”ti. Tatra tatreva sakkhibhabbataÑ 
pÈpuÓissasi sati sati-Èyatane. (3)  

 So tvaÑ Vaccha yÈvadeva Èka~khissasi “anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ 
anussareyyaÑ. SeyyathidaÑ, ekampi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo tissopi jÈtiyo 
catassopi jÈtiyo paÒcapi jÈtiyo dasapi jÈtiyo vÊsampi jÈtiyo tiÑsampi jÈtiyo 
cattÈlÊsampi jÈtiyo paÒÒÈsampi jÈtiyo jÈtisatampi jÈtisahassampi 
jÈtisatasahassampi anekepi saÑvaÔÔakappe anekepi vivaÔÔakappe anekepi 
saÑvaÔÔavivaÔÔakappe, ‘amutrÈsiÑ evaÑnÈmo evaÑgotto evaÑvaÓÓo 
evamÈhÈro evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ evamÈyupariyanto, so tato cuto 
amutra udapÈdiÑ. TatrÈpÈsiÑ evaÑnÈmo evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro 
evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ evamÈyupariyanto, so tato cuto 
idh|papanno’ti. Iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ 
anussareyyan”ti. Tatra tatreva sakkhibhabbataÑ pÈpuÓissasi sati sati-
Èyatane. (4) 

 So tvaÑ Vaccha yÈvadeva Èka~khissasi “dibbena cakkhunÈ visuddhena 
atikkantamÈnusakena satte passeyyaÑ cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte 
suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate, yathÈkamm|page satte pajÈneyyaÑ ‘ime 
vata bhonto sattÈ kÈyaduccaritena samannÈgatÈ vacÊduccaritena 
samannÈgatÈ manoduccaritena samannÈgatÈ ariyÈnaÑ upavÈdakÈ 
micchÈdiÔÔhikÈ micchÈdiÔÔhikammasamÈdÈnÈ, te kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapannÈ. Ime vÈ pana bhonto 
sattÈ kÈyasucaritena samannÈgatÈ vacÊsucaritena samannÈgatÈ 
manosucaritena samannÈgatÈ ariyÈnaÑ anupavÈdakÈ sammÈdiÔÔhikÈ 
sammÈdiÔÔhikammasamÈdÈnÈ, te kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ 
saggaÑ lokaÑ upapannÈ’ti. Iti dibbena cakkhunÈ visuddhena 
atikkantamÈnusakena 
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satte passeyyaÑ cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte suvaÓÓe dubbaÓÓe 
sugate duggate, yathÈkamm|page satte pajÈneyyan”ti. Tatra tatreva 
sakkhibhabbataÑ pÈpuÓissasi sati sati-Èyatane. (5) 

 So tvaÑ Vaccha yÈvadeva Èka~khissasi “ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ 
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja vihareyyan”ti. Tatra tatreva sakkhibhabbataÑ pÈpuÓissasi sati 
sati-Èyataneti. (6) 
 
 199. Atha kho ÈyasmÈ Vacchagotto Bhagavato bhÈsitaÑ abhinanditvÈ 
anumoditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ 
pakkÈmi. Atha kho ÈyasmÈ Vacchagotto 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 Vacchagotto arahataÑ ahosi. 
 
 200. Tena kho pana samayena sambahulÈ bhikkh| BhagavantaÑ 
dassanÈya gacchanti. AddasÈ kho ÈyasmÈ Vacchagotto te bhikkh| d|ratova 
Ègacchante, disvÈna yena te bhikkh| tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ te 
bhikkh| etadavoca “handa kahaÑ pana tumhe Èyasmanto gacchathÈ”ti. 
BhagavantaÑ kho mayaÑ Èvuso dassanÈya gacchÈmÈti. TenahÈyasmanto 
mama vacanena Bhagavato pÈde sirasÈ vandatha, evaÒca vadetha 
“Vacchagotto bhante bhikkhu Bhagavato pÈde sirasÈ vandati, evaÒca vadeti 
‘pariciÓÓo me BhagavÈ, pariciÓÓo me Sugato’ti”. “EvamÈvuso”ti kho te 
bhikkh| Èyasmato Vacchagottassa paccassosuÑ. Atha kho te bhikkh| yena 
BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho te bhikkh| BhagavantaÑ 
etadavocuÑ “ÈyasmÈ bhante Vacchagotto Bhagavato pÈde sirasÈ vandati, 
evaÒca vadeti ‘pariciÓÓo me BhagavÈ, pariciÓÓo me Sugato’ti”. Pubbeva me 
bhikkhave Vacchagotto bhikkhu cetasÈ ceto paricca vidito “tevijjo 
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Vacchagotto bhikkhu mahiddhiko mahÈnubhÈvo”ti. DevatÈpi me 
etamatthaÑ ÈrocesuÑ “tevijjo bhante Vacchagotto bhikkhu mahiddhiko 
mahÈnubhÈvo”ti. 

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 
 

MahÈvacchasuttaÑ niÔÔhitaÑ tatiyaÑ. 
_____ 

 
4. DÊghanakhasutta  

 201. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati 
Gijjhak|Ôe pabbate S|karakhatÈyaÑ. Atha kho DÊghanakho paribbÈjako 
yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, 
ekamantaÑ Ôhito kho DÊghanakho paribbÈjako BhagavantaÑ etadavoca 
“ahaÑ hi bho Gotama evaÑvÈdÊ evaÑdiÔÔhi sabbaÑ me nakkhamatÊ”ti. YÈpi 
kho te esÈ Aggivessana diÔÔhi “sabbaÑ me nakkhamatÊ”ti, esÈpi te diÔÔhi 
nakkhamatÊti. EsÈ ce1 me bho Gotama diÔÔhi khameyya “taÑpassa 
tÈdisameva, taÑpassa tÈdisamevÈ”ti. Ato kho te Aggivessana bah| hi 
bahutarÈ lokasmiÑ, ye evamÈhaÑsu “taÑpassa tÈdisameva, taÑpassa 
tÈdisamevÈ”ti, te taÑ ceva diÔÔhiÑ nappajahanti, aÒÒaÒca diÔÔhiÑ upÈdiyanti. 
Ato kho te Aggivessana tan| hi tanutarÈ lokasmiÑ, ye evamÈhaÑsu 
“taÑpassa tÈdisameva, taÑpassa tÈdisamevÈ”ti, te taÒceva diÔÔhiÑ pajahanti, 
aÒÒaÒca diÔÔhiÑ na upÈdiyanti. Santaggivessana eke samaÓabrÈhmaÓÈ 
evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino “sabbaÑ me khamatÊ”ti. Santaggivessana eke 
samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino “sabbaÑ me nakkhamatÊ”ti. 
Santaggivessana eke samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino “ekaccaÑ 
me khamati, ekaccaÑ me nakkhamatÊ”ti. Tatraggivessana ye te 
samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino “sabbaÑ me khamatÊ”ti. 
TesamayaÑ diÔÔhi sÈrÈgÈya santike saÒÒogÈya santike abhinandanÈya 
santike ajjhosÈnÈya 
______________________________________________________________ 
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santike upÈdÈnÈya santike. Tatraggivessana ye te samaÓabrÈhmaÓÈ 
evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino “sabbaÑ me nakkhamatÊ”ti. TesamayaÑ diÔÔhi 
asÈrÈgÈya santike asaÒÒogÈya santike anabhinandanÈya santike 
anajjhosÈnÈya santike anupÈdÈnÈya santiketi. 
 
 202. EvaÑ vutte DÊghanakho paribbÈjako BhagavantaÑ etadavoca 
“ukkaÑseti1 me bhavaÑ Gotamo diÔÔhigataÑ, samukkaÑseti2 me bhavaÑ 
Gotamo diÔÔhigatan”ti. Tatraggivessana ye te samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino 
evaÑdiÔÔhino “ekaccaÑ me khamati, ekaccaÑ me nakkhamatÊ”ti. YÈ hi 
tesaÑ khamati, sÈyaÑ diÔÔhi sÈrÈgÈya santike saÒÒogÈya santike 
abhinandanÈya santike ajjhosÈnÈya santike upÈdÈnÈya santike. YÈ hi tesaÑ 
nakkhamati, sÈyaÑ diÔÔhi asÈrÈgÈya santike asaÒÒogÈya santike 
anabhinandanÈya santike anajjhosÈnÈya santike anupÈdÈnÈya santike. 
Tatraggivessana ye te samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino “sabbaÑ 
me khamatÊ”ti. Tattha viÒÒ| puriso iti paÔisaÒcikkhati–yÈ kho me ayaÑ 
diÔÔhi “sabbaÑ me khamatÊ”ti, imaÒce ahaÑ diÔÔhiÑ thÈmasÈ parÈmÈsÈ 
abhinivissa vohareyyaÑ “idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti. DvÊhi me assa 
viggaho, yo cÈyaÑ samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ evaÑvÈdÊ evaÑdiÔÔhi “sabbaÑ 
me nakkhamatÊ”ti, yo cÈyaÑ samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ evaÑvÈdÊ evaÑdiÔÔhi 
“ekaccaÑ me khamati ekaccaÑ me nakkhamatÊ”ti. Imehi assa dvÊhi 
viggaho. Iti viggahe sati vivÈdo, vivÈde sati vighÈto, vighÈte sati vihesÈ. Iti 
so viggahaÒca vivÈdaÒca vighÈtaÒca vihesaÒca attani sampassamÈno taÒceva 
diÔÔhiÑ pajahati, aÒÒaÒca diÔÔhiÑ na upÈdiyati. EvametÈsaÑ diÔÔhÊnaÑ 
pahÈnaÑ hoti, evametÈsaÑ diÔÔhÊnaÑ paÔinissaggo hoti. 
 
 203. Tatraggivessana ye te samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino 
“sabbaÑ me nakkhamatÊ”ti. Tattha viÒÒ| puriso iti paÔisaÒcikkhati–yÈ kho 
me ayaÑ diÔÔhi “sabbaÑ me nakkhamatÊ”ti, imaÒce ahaÑ diÔÔhiÑ thÈmasÈ 
parÈmÈsÈ abhinivissa vohareyyaÑ “idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti. 
DvÊhi me assa viggaho, yo cÈyaÑ samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ evaÑvÈdÊ 
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evaÑdiÔÔhi “sabbaÑ me khamatÊ”ti, yo cÈyaÑ samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ 
evaÑvÈdÊ evaÑdiÔÔhi “ekaccaÑ me khamati ekaccaÑ me nakkhamatÊ”ti. 
Imehi assa dvÊhi viggaho. Iti viggahe sati vivÈdo, vivÈde sati vighÈto, 
vighÈte sati vihesÈ. Iti so viggahaÒca vivÈdaÒca vighÈtaÒca vihesaÒca attani 
sampassamÈno taÒceva diÔÔhiÑ pajahati, aÒÒaÒca diÔÔhiÑ na upÈdiyati. 
EvametÈsaÑ diÔÔhÊnaÑ pahÈnaÑ hoti, evametÈsaÑ diÔÔhÊnaÑ paÔinissaggo 
hoti. 
 
 204. Tatraggivessana ye te samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino 
“ekaccaÑ me khamati ekaccaÑ me nakkhamatÊ”ti. Tattha viÒÒ| puriso iti 
paÔisaÒcikkhadi–yÈ kho me ayaÑ diÔÔhi “ekaccaÑ me khamati ekaccaÑ me 
nakkhamatÊ”ti, imaÒca ahaÑ diÔÔhiÑ thÈmasÈ parÈmÈsÈ abhinivissa 
vohareyyaÑ “idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti. DvÊhi me assa viggaho, yo 
cÈyaÑ samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ evaÑvÈdÊ evaÑdiÔÔhi “sabbaÑ me 
khamatÊ”ti, yo cÈyaÑ samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ evaÑvÈdÊ evaÑdiÔÔhi 
“sabbaÑ me nakkhamatÊ”ti. Imehi assa dvÊhi viggaho. Iti viggahe sati 
vivÈdo, vivÈde sati vighÈto, vighÈte sati vihesÈ. Iti so viggahaÒca vivÈdaÒca 
vighÈtaÒca vihesaÒca attani sampassamÈno taÒceva diÔÔhiÑ pajahati, 
aÒÒaÒca diÔÔhiÑ na upÈdiyati. EvametÈsaÑ diÔÔhÊnaÑ pahÈnaÑ hoti, 
evametÈsaÑ diÔÔhÊnaÑ paÔinissaggo hoti. 
 
 205. AyaÑ kho panaggivessana kÈyo r|pÊ cÈtumahÈbh|tiko1 
mÈtÈpettikasambhavo odanakummÈsupacayo 
aniccucchÈdanaparimaddanabhedanaviddhaÑsanadhammo aniccato 
dukkhato rogato gaÓÉato sallato aghato ÈbÈdhato parato palokato suÒÒato 
anattato samanupassitabbo, tassimaÑ kÈyaÑ aniccato dukkhato rogato 
gaÓÉato sallato aghato ÈbÈdhato parato palokato suÒÒato anattato 
samanupassato yo kÈyasmiÑ kÈyachando kÈyasneho kÈyanvayatÈ, sÈ 
pahÊyati. 

 Tisso kho imÈ Aggivessana vedanÈ, sukhÈ vedanÈ dukkhÈ vedanÈ 
adukkhamasukhÈ vedanÈ. YasmiÑ Aggivessana samaye sukhaÑ vedanaÑ 
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vedeti, neva tasmiÑ samaye dukkhaÑ vedanaÑ vedeti, na 
adukkhamasukhaÑ vedanaÑ vedeti, sukhaÑyeva tasmiÑ samaye vedanaÑ 
vedeti. YasmiÑ Aggivessana samaye dukkhaÑ vedanaÑ vedeti, neva 
tasmiÑ samaye sukhaÑ vedanaÑ vedeti, na adukkhamasukhaÑ vedanaÑ 
vedeti, dukkhaÑyeva tasmiÑ samaye vedanaÑ vedeti. YasmiÑ Aggivessana 
samaye adukkhamasukhaÑ vedanaÑ vedeti, neva tasmiÑ samaye sukhaÑ 
vedanaÑ vedeti, na dukkhaÑ vedanaÑ vedeti, adukkhamasukhaÑyeva 
tasmiÑ samaye vedanaÑ vedeti. SukhÈpi kho Aggivessana vedanÈ aniccÈ 
sa~khatÈ paÔiccasamuppannÈ khayadhammÈ vayadhammÈ virÈgadhammÈ 
nirodhadhammÈ, dukkhÈpi kho Aggivessana vedanÈ aniccÈ sa~khatÈ 
paÔiccasamuppannÈ khayadhammÈ vayadhammÈ virÈgadhammÈ 
nirodhadhammÈ, adukkhamasukhÈpi kho Aggivessana vedanÈ aniccÈ 
sa~khatÈ paÔiccasamuppannÈ khayadhammÈ vayadhammÈ virÈgadhammÈ 
nirodhadhammÈ. EvaÑ passaÑ Aggivessana sutavÈ ariyasÈvako sukhÈyapi 
vedanÈya nibbindati, dukkhÈyapi vedanÈya nibbindati, adukkhamasukhÈyapi 
vedanÈya nibbindati, nibbindaÑ virajjati, virÈgÈ vimuccati, vimuttasmiÑ 
vimuttamiti ÒÈÓaÑ hoti, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ 
karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈti. EvaÑ vimuttacitto kho 
Aggivessana bhikkhu na kenaci saÑvadati, na kenaci vivadati. YaÒca loke 
vuttaÑ, tena voharati aparÈmasanti. 
 
 206. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ SÈriputto Bhagavato piÔÔhito Ôhito 
hoti BhagavantaÑ bÊjayamÈno1. Atha kho Èyasmato SÈriputtassa etadahosi 
“tesaÑ tesaÑ kira no BhagavÈ dhammÈnaÑ abhiÒÒÈ pahÈnamÈha, tesaÑ 
tesaÑ kira no Sugato dhammÈnaÑ abhiÒÒÈ paÔinissaggamÈhÈ”ti. Iti hidaÑ 
Èyasmato SÈriputtassa paÔisaÒcikkhato anupÈdÈya Èsavehi cittaÑ vimucci. 
DÊghanakhassa pana paribbÈjakassa virajaÑ vÊtamalaÑ dhammacakkhuÑ 
udapÈdi “yaÑ kiÒci samudayadhammaÑ, sabbaÑ taÑ nirodhadhamman”ti. 
Atha kho DÊghanakho paribbÈjako diÔÔhadhammo pattadhammo 
viditadhammo pariyogÈÄhadhammo tiÓÓavicikiccho vigatakathaÑkatho 
vesÈrajjappatto aparappaccayo SatthusÈsane BhagavantaÑ etadavoca 
“abhikkantaÑ bho Gotama, abhikkantaÑ bho Gotama, seyyathÈpi bho 
Gotama nikkujjitaÑ vÈ ukkujjeyya, paÔicchannaÑ vÈ vivareyya, m|Ähassa 
vÈ 
______________________________________________________________ 
 1. VÊjayamÈno (SÊ, I)
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maggaÑ Ècikkheyya, andhakÈre vÈ telapajjotaÑ dhÈreyya ‘cakkhumanto 
r|pÈni dakkhantÊ’ti, evameva kho bhotÈ Gotamena anekapariyÈyena 
dhammo pakÈsito. EsÈhaÑ bhavantaÑ GotamaÑ saraÓaÑ gacchÈmi 
dhammaÒca bhikkhusaÑghaÒca, upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ Gotamo dhÈretu 
ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatan”ti. 
 

DÊghanakhasuttaÑ niÔÔhitaÑ catutthaÑ. 
_____ 

 
5. MÈgaÓÉiyasutta 

 207. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Kur|su viharati 
KammÈsadhammaÑ nÈma Kur|naÑ nigamo BhÈradvÈjagottassa 
brÈhmaÓassa agyÈgÈre tiÓasanthÈrake1. Atha kho BhagavÈ 
pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya KammÈsadhammaÑ 
piÓÉÈya pÈvisi, KammÈsadhammaÑ piÓÉÈya caritvÈ pacchÈbhattaÑ 
piÓÉapÈtapaÔikkanto yena aÒÒataro vanasaÓÉo tenupasa~kami divÈvihÈrÈya, 
taÑ vanasaÓÉaÑ ajjhogÈhetvÈ aÒÒatarasmiÑ rukkham|le divÈvihÈraÑ 
nisÊdi. Atha kho MÈgaÓÉiyo2 paribbÈjako ja~ghÈvihÈraÑ anuca~kamamÈno 
anuvicaramÈno yena BhÈradvÈjagottassa brÈhmaÓassa agyÈgÈraÑ 
tenupasa~kami, addasÈ kho MÈgaÓÉiyo paribbÈjako BhÈradvÈjagottassa 
brÈhmaÓassa agyÈgÈre tiÓasanthÈrakaÑ paÒÒattaÑ, disvÈna 
BhÈradvÈjagottaÑ brÈhmaÓaÑ etadavoca “kassa nvayaÑ bhoto 
BhÈradvÈjassa agyÈgÈre tiÓasanthÈrako paÒÒatto, samaÓaseyyÈnur|paÑ3 
maÒÒe”ti. Atthi bho MÈgaÓÉiya samaÓo Gotamo Sakyaputto SakyakulÈ 
pabbajito, taÑ kho pana bhavantaÑ GotamaÑ evaÑ kalyÈÓo kittisaddo 
abbhuggato “itipi so BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho 
VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ 
devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti, tassesÈ bhoto Gotamassa seyyÈ 
paÒÒattÈti. DuddiÔÔhaÑ vata bho BhÈradvÈja addasÈma, duddiÔÔhaÑ vata bho 
BhÈradvÈja addasÈma, ye mayaÑ tassa bhoto Gotamassa bh|nahuno4 
seyyaÑ addasÈmÈti. RakkhassetaÑ MÈgaÓÉiya vÈcaÑ, 
______________________________________________________________ 
 1. TiÓasantharake (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. MÈgandiyo (SÊ, I)  
 3. SamaÓaseyyÈr|paÑ (SÊ, I) 4. Bh|nahanassa (SyÈ, KaÑ) 
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rakkhassetaÑ MÈgaÓÉiya vÈcaÑ, bah| hi tassa bhoto Gotamassa 
khattiyapaÓÉitÈpi brÈhmaÓapaÓÉitÈpi gahapatipaÓÉitÈpi samaÓapaÓÉitÈpi 
abhippasannÈ vinÊtÈ ariye ÒÈye dhamme kusaleti. SammukhÈ cepi mayaÑ 
bho BhÈradvÈja taÑ bhavantaÑ GotamaÑ passeyyÈma. SammukhÈpi naÑ 
vadeyyÈma “bh|nahu1 samaÓo Gotamo”ti. TaÑ kissa hetu. EvaÑ hi no sutte 
ocaratÊti. Sace taÑ bhoto MÈgaÓÉiyassa agaru, ÈroceyyÈmi taÑ2 samaÓassa 
GotamassÈti. Appossukko bhavaÑ BhÈradvÈjo vuttova naÑ vadeyyÈti.  
 
 208. Assosi kho BhagavÈ dibbÈya sotadhÈtuyÈ visuddhÈya 
atikkantamÈnusikÈya BhÈradvÈjagottassa brÈhmaÓassa MÈgaÓÉiyena 
paribbÈjakena saddhiÑ imaÑ kathÈsallÈpaÑ. Atha kho BhagavÈ 
sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yena BhÈradvÈjagottassa brÈhmaÓassa 
agyÈgÈraÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ nisÊdi BhagavÈ paÒÒatte 
tiÓasanthÈrake. Atha kho BhÈradvÈjagotto brÈhmaÓo yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinnaÑ kho BhÈradvÈjagottaÑ brÈhmaÓaÑ BhagavÈ etadavoca “ahu pana 
te BhÈradvÈja MÈgaÓÉiyena paribbÈjakena saddhiÑ imaÑyeva 
tiÓasanthÈrakaÑ Èrabbha kocideva kathÈsallÈpo”ti. EvaÑ vutte 
BhÈradvÈjagotto brÈhmaÓo saÑviggo lomahaÔÔhajÈto BhagavantaÑ 
etadavoca “etadeva kho pana mayaÑ bhoto Gotamassa ÈrocetukÈmÈ, atha ca 
pana bhavaÑ Gotamo anakkhÈtaÑyeva akkhÈsÊ”ti. AyaÒca hi3 Bhagavato 
BhÈradvÈjagottena brÈhmaÓena saddhiÑ antarÈkathÈ vippakatÈ hoti. Atha 
kho MÈgaÓÉiyo paribbÈjako ja~ghÈvihÈraÑ anuca~kamamÈno 
anuvicaramÈno yena BhÈradvÈjagottassa brÈhmaÓassa agyÈgÈraÑ yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi. 
EkamantaÑ nisinnaÑ kho MÈgaÓÉiyaÑ paribbÈjakaÑ BhagavÈ etadavoca– 
______________________________________________________________ 
 1. Bh|nahano (SyÈ, KaÑ) 2. ŒroceyyametaÑ (SÊ, I), ÈrocessÈmi tassa (SyÈ, KaÑ)  
 3. AyaÒca hidaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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 209. “CakkhuÑ kho MÈgaÓÉiya r|pÈrÈmaÑ r|parataÑ 
r|pasammuditaÑ, taÑ TathÈgatassa dantaÑ guttaÑ rakkhitaÑ saÑvutaÑ, 
tassa ca saÑvarÈya dhammaÑ deseti, idaÑ nu te etaÑ MÈgaÓÉiya sandhÈya 
bhÈsitaÑ bh|nahu samaÓo Gotamo”ti. Etadeva kho pana me bho Gotama 
sandhÈya bhÈsitaÑ bh|nahu samaÓo Gotamoti. TaÑ kissa hetu. EvaÑ hi no 
sutte ocaratÊti. SotaÑ kho MÈgaÓÉiya saddÈrÈmaÑ -pa-. GhÈnaÑ kho 
MÈgaÓÉiya gandhÈrÈmaÑ. JivhÈ kho MÈgaÓÉiya rasÈrÈmÈ rasaratÈ 
rasasammuditÈ, sÈ TathÈgatassa dantÈ guttÈ rakkhitÈ saÑvutÈ, tassÈ ca 
saÑvarÈya dhammaÑ deseti, idaÑ nute etaÑ MÈgaÓÉiya sandhÈya bhÈsitaÑ 
bh|nahu samaÓo Gotamoti. Etadeva kho pana me bho Gotama sandhÈya 
bhÈsitaÑ bh|nahu samaÓo Gotamoti. TaÑ kissa hetu. EvaÑ hi no sutte 
ocaratÊti. KÈyo kho MÈgaÓÉiya phoÔÔhabbÈrÈmo phoÔÔhabbarato -pa-. Mano 
kho MÈgaÓÉiya dhammÈrÈmo dhammarato dhammasammudito, so 
TathÈgatassa danto gutto rakkhito saÑvuto, tassa ca saÑvarÈya dhammaÑ 
deseti, idaÑ nu te etaÑ MÈgaÓÉiya sandhÈya bhÈsitaÑ bh|nahu samaÓo 
Gotamoti. Etadeva kho pana me bho Gotama sandhÈya bhÈsitaÑ bh|nahu 
samaÓo Gotamoti. TaÑ kissa hetu. EvaÑ hi no sutte ocaratÊti. 
 
 210. TaÑ kiÑ maÒÒasi MÈgaÓÉiya, idhekacco cakkhuviÒÒeyyehi r|pehi 
paricÈritapubbo assa iÔÔhehi kantehi manÈpehi piyar|pehi kÈm|pasaÑhitehi 
rajanÊyehi, so aparena samayena r|pÈnaÑyeva samudayaÒca attha~gamaÒca 
assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ viditvÈ r|pataÓhaÑ pahÈya 
r|papariÄÈhaÑ paÔivino detvÈ vigatapipÈso ajjhattaÑ v|pasantacitto 
vihareyya, imassa pana te MÈgaÓÉiya kimassa vacanÊyanti. Na kiÒci bho 
Gotama. TaÑ kiÑ maÒÒasi MÈgaÓÉiya, idhekacco sotaviÒÒeyyehi saddehi 
-pa- ghÈnaviÒÒeyyehi gandhehi. JivhÈviÒÒeyyehi rasehi. KÈyaviÒÒeyyehi 
phoÔÔhabbehi paricÈritapubbo assa iÔÔhehi kantehi manÈpehi piyar|pehi 
kÈm|pasaÑhitehi rajanÊyehi, so aparena samayena phoÔÔhabbÈnaÑyeva 
samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca-ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca 
yathÈbh|taÑ viditvÈ phoÔÔhabbataÓhaÑ pahÈya phoÔÔhabbapariÄÈhaÑ 
paÔivinodetvÈ vigatapipÈso-ajjhattaÑ v|pasantacitto vihareyya, imassa pana 
te MÈgaÓÉiya kimassa vacanÊyanti. Na kiÒci bho Gotama. 
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 211. AhaÑ kho pana MÈgaÓÉiya pubbe agÈriyabh|to samÈno paÒcahi 
kÈmaguÓehi samappito sama~gÊbh|to paricÈresiÑ cakkhuviÒÒeyyehi r|pehi 
iÔÔhehi kantehi manÈpehi piyar|pehi kÈm|pasaÑhitehi rajanÊyehi, 
sotaviÒÒeyyehi saddehi -pa- ghÈnaviÒÒeyyehi gandhehi. JivhÈviÒÒeyyehi 
rasehi. KÈyaviÒÒeyyehi phoÔÔhabbehi iÔÔhahi kantehi manÈpehi piyar|pehi 
kÈm|pasaÑhitehi rajanÊyeti, tassa mayhaÑ MÈgaÓÉiya tayo pÈsÈdÈ ahesuÑ, 
eko vassiko eko hemantiko eko gimhiko, so kho ahaÑ MÈgaÓÉiya vassike 
pÈsÈde vassike cattÈro1 mÈse nippurisehi t|riyehi2 paricÈrayamÈno3 na 
heÔÔhÈpÈsÈdaÑ orohÈmi, so aparena samayena kÈmÈnaÑyeva samudayaÒca 
attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ viditvÈ 
kÈmataÓhaÑ pahÈya kÈmapariÄÈhaÑ paÔivinodetvÈ vigatapipÈso ajjhattaÑ 
v|pasantacitto viharÈmi, so aÒÒe satte passÈmi kÈmesu avÊtarÈge 
kÈmataÓhÈhi khajjamÈne kÈmapariÄÈhena pariÉayhamÈne kÈme paÔisevante, 
so tesaÑ na pihemi, na tattha abhiramÈmi. TaÑ kissa hetu. YÈhayaÑ 
MÈgaÓÉiya rati aÒÒatreva kÈmehi aÒÒatra akusalehi dhammehi api dibbaÑ 
sukhaÑ samadhigayha tiÔÔhati, tÈya ratiyÈ ramamÈno hÊnassa na pihemi, na 
tattha abhiramÈmi. 
 
 212. SeyyathÈpi MÈgaÓÉiya gahapati vÈ gahapatiputto vÈ aÉÉho 
mahaddhano mahÈbhogo paÒcahi kÈmaguÓehi samappito sama~gÊbh|to 
paricÈreyya cakkhuviÒÒeyyehi r|pehi -pa- phoÔÔhabbehi iÔÔhehi kantehi 
manÈpehi piyar|pehi kÈm|pasaÑhitehi rajanÊyehi, so kÈyena sucaritaÑ 
caritvÈ vÈcÈya sucaritaÑ caritvÈ manasÈ sucaritaÑ caritvÈ kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjeyya devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ 
sahabyataÑ, so tattha Nandane vane accharÈsaÑghaparivuto dibbehi 
paÒcahi kÈmaguÓehi samappito sama~gÊbh|to paricÈreyya, so passeyya 
gahapatiÑ vÈ gahapatiputtaÑ vÈ paÒcahi kÈmaguÓehi samappitaÑ 
sama~gÊbh|taÑ paricÈrayamÈnaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Vassike pÈsÈde cattÈro (SyÈ, KaÑ) 2. Turiyehi (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)  
 3. ParicÈriyamÈno (sabbattha) 
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 TaÑ kiÑ maÒÒasi MÈgaÓÉiya, api nu so devaputto Nandane vane 
accharÈsaÑghaparivuto dibbahi paÒcahi kÈmaguÓehi samappito 
sama~gÊbh|to paricÈrayamÈno amussa gahapatissa vÈ gahapatiputtassa vÈ 
piheyya, mÈnusakÈnaÑ vÈ paÒcannaÑ kÈmaguÓÈnaÑ, mÈnusakehi vÈ 
kÈmehi ÈvaÔÔeyyÈti. No hidaÑ bho Gotama. TaÑ kissa hetu. MÈnusakehi 
bho Gotama kÈmehi dibbakÈmÈ abhikkantatarÈ ca paÓÊtatarÈ cÈti. Evameva 
kho ahaÑ MÈgaÓÉiya pubbe agÈriyabh|to samÈno paÒcahi kÈmaguÓehi 
samappito sama~gÊbh|to paricÈresiÑ cakkhuviÒÒeyyehi r|pehi iÔÔhehi 
kantehi manÈpehi piyar|pehi kÈm|pasaÑhitehi rajanÊyahi, sotaviÒÒeyyehi 
saddehi -pa- ghÈnaviÒÒeyyehi gandhehi. JivhÈviÒÒeyyehi rasehi. 
KÈyaviÒÒeyyehi phoÔÔhabbehi iÔÔhehi kantehi manÈpehi piyar|pehi 
kÈm|pasaÑhitehi rajanÊyehi, so aparena samayena kÈmÈnaÑyeva 
samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca 
yathÈbh|taÑ viditvÈ kÈmataÓhaÑ pahÈya kÈmapariÄÈhaÑ paÔivinodetvÈ 
vigatapipÈso ajjhattaÑ v|pasantacitto viharÈmi, so aÒÒe satte passÈmi 
kÈmesu avÊtarÈge kÈmataÓhÈhi khajjamÈne kÈmapariÄÈhena pariÉayhamÈne 
kÈme paÔisevante, so tesaÑ na pihemi, na tattha abhiramÈmi. TaÑ kissa 
hetu. YÈhayaÑ MÈgaÓÉiya rati aÒÒatreva kÈmehi aÒÒatra akusalehi 
dhammehi api dibbaÑ sukhaÑ samadhigayha tiÔÔhati. TÈya ratiyÈ ramamÈno 
hÊnassa na pihemi, na tattha abhiramÈmi. 
 
 213. SeyyathÈpi MÈgaÓÉiya kuÔÔhÊ puriso arugatto pakkagatto kimÊhi 
khajjamÈno nakhehi vaÓamukhÈni vippatacchamÈno a~gÈrakÈsuyÈ kÈyaÑ 
paritÈpeyya. Tassa mittÈmaccÈ ÒÈtisÈlohitÈ bhisakkaÑ sallakattaÑ 
upaÔhÈpeyyuÑ. Tassa so bhisakko sallakatto bhesajjaÑ kareyya, so taÑ 
bhesajjaÑ Ègamma kuÔÔhehi parimucceyya, arogo assa sukhÊ serÊ sayaÑvasÊ 
yena kÈmaÑ gamo, so aÒÒaÑ kuÔÔhiÑ purisaÑ passeyya arugattaÑ 
pakkagattaÑ kimÊhi khajjamÈnaÑ nakhehi vaÓamukhÈni vippatacchamÈnaÑ 
a~gÈrakÈsuyÈ kÈyaÑ paritÈpentaÑ. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi MÈgaÓÉiya, api nu so puriso amussa kuÔÔhissa 
purisassa piheyya a~gÈrakÈsuyÈ vÈ bhesajjaÑ paÔisevanÈya vÈti. 

 



174 MajjhimapaÓÓÈsapÈÄi  

No hidaÑ bho Gotama. TaÑ kissa hetu. Roge hi bho Gotama sati 
bhesajjena karaÓÊyaÑ hoti, roge asati na bhesajjena karaÓÊyaÑ hotÊti. 
Evameva kho ahaÑ MÈgaÓÉiya pubbe agÈriyabh|to samÈno paÒcahi 
kÈmaguÓehi samappito sama~gÊbh|to paricÈresiÑ cakkhuviÒÒeyyehi r|pehi 
iÔÔhehi kantehi manÈpehi piyar|pehi kÈm|pasaÑhitehi rajanÊyehi, 
sotaviÒÒeyyehi saddehi -pa- ghÈnaviÒÒeyyehi gandhehi. JivhÈviÒÒeyyehi 
rasehi. KÈyaviÒÒeyyehi phoÔÔhabbehi iÔÔhehi kantehi manÈpehi 
kÈm|pasaÑhitehi rajanÊyehi, so aparena samayena kÈmÈnaÑyeva 
samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca 
yathÈbh|taÑ viditvÈ kÈmataÓhaÑ pahÈya kÈmapariÄÈhaÑ paÔivinodetvÈ 
vigatapipÈso ajjhattaÑ v|pasantacitto viharÈmi, so aÒÒe satte passÈmi 
kÈmesu avÊtarÈge kÈmataÓhÈhi khajjamÈne kÈmapariÄÈhena pariÉayhamÈne 
kÈme paÔisevante, so tesaÑ na pihemi, na tattha abhiramÈmi. TaÑ kissa 
hetu. YÈhayaÑ MÈgaÓÉiya rati aÒÒatreva kÈmehi aÒÒatra akusalehi 
dhammehi api dibbaÑ sukhaÑ samadhigayha tiÔÔhati. TÈya ratiyÈ ramamÈno 
hÊnassa na pihemi, na tattha abhiramÈmi. 
 
 214. SeyyathÈpi MÈgaÓÉiya kuÔÔhÊ puriso arugatto pakkagatto kimÊhi 
khajjamÈno nakhehi vaÓamukhÈni vippatacchamÈno a~gÈrakÈsuyÈ kÈyaÑ 
paritÈpeyya. Tassa mittÈmaccÈ ÒÈtisÈlohitÈ bhisakkaÑ sallakattaÑ 
upaÔÔhÈpeyyuÑ. Tassa so bhisakko sallakatto bhesajjaÑ kareyya, so taÑ 
bhesajjaÑ Ègamma kuÔÔhehi parimucceyya, arogo assa sukhÊ serÊ sayaÑvasÊ 
yena kÈmaÑ gamo, tamenaÑ dve balavanto purisÈ nÈnÈbÈhÈsu gahetvÈ 
a~gÈrakÈsuÑ upakaÉÉheyyuÑ. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi MÈgaÓÉiya, api nu so puriso iti citiceva kÈyaÑ 
sannÈmeyyÈti. EvaÑ bho Gotama. TaÑ kissa hetu. Asu hi bho Gotama aggi 
dukkhasamphasso ceva mahÈbhitÈpo ca mahÈpariÄÈho cÈti. TaÑ kiÑ 
maÒÒasi MÈgaÓÉiya, idÈneva nu kho so aggi dukkhasamphasso ceva 
mahÈbhitÈpo ca mahÈpariÄÈho ca, udÈhu pubbepi so aggi dukkhasamphasso 
ceva mahÈbhitÈpo ca mÈhÈpariÄÈho cÈti. IdÈni ceva bho Gotama so aggi 
dukkhasamphasso ceva 
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mahÈbhitÈpo ca mahÈ pariÄÈho ca, pubbepi so aggi dukkhasamphasso ceva 
mahÈbhitÈpo ca mahÈpariÄÈho ca, asu ca1 bho Gotama kuÔÔhÊ puriso arugatto 
pakkagatto kimÊhi khajjamÈno nakhehi vaÓamukhÈni vippatacchamÈno 
upahatindriyo dukkhasamphasseyeva aggismiÑ sukhamiti viparÊtasaÒÒaÑ 
paccalatthÈti. Evameva kho MÈgaÓÉiya atÊtampi addhÈnaÑ kÈmÈ 
dukkhasamphassÈ ceva mahÈbhitÈpÈ ca mahÈpariÄÈhÈ ca, anÈgatampi 
addhÈnaÑ kÈmÈ dukkhasamphassÈ ceva mahÈbhitÈpÈ ca mahÈpariÄÈhÈ ca, 
etarahipi paccuppannaÑ addhÈnaÑ kÈmÈ dukkhasamphassÈ ceva 
mahÈbhitÈpÈ ca mahÈpariÄÈhÈ ca, ime ca MÈgaÓÉiya sattÈ kÈmesu avÊtarÈgÈ 
kÈmataÓhÈhi khajjamÈnÈ kÈmapariÄÈhena pariÉayhamÈnÈ upahatindriyÈ 
dukkhasamphassesuyeva kÈmesu sukhamiti viparÊtasaÒÒaÑ paccalatthuÑ. 
 
 215. SeyyathÈpi MÈgaÓÉiya kuÔÔhÊ puriso arugatto pakkagatto kimÊhi 
khajjamÈno nakhehi vaÓamukhÈni vippatacchamÈno a~gÈrakÈsuyÈ kÈyaÑ 
paritÈpeti. YathÈ yathÈ kho MÈgaÓÉiya asu kuÔÔhÊ puriso arugatto 
pakkagatto kimÊhi khajjamÈno nakhehi vaÓamukhÈni vippatacchamÈno 
a~gÈrakÈsuyÈ kÈyaÑ paritÈpeti. TathÈ tathÈ’ssa2 tÈni vaÓamukhÈni 
asucitarÈni ceva honti duggandhatarÈni ca p|tikatarÈni ca. Hoti ceva kÈci 
sÈtamattÈ assÈdamattÈ, yadidaÑ vaÓamukhÈnaÑ kaÓÉ|vanahetu. Evameva 
kho MÈgaÓÉiya sattÈ kÈmesu avÊtarÈgÈ kÈmataÓhÈhi khajjamÈnÈ 
kÈmapariÄÈhena ca pariÉayhamÈnÈ kÈme paÔisevanti. YathÈ yathÈ kho 
MÈgaÓÉiya sattÈ kÈmesu avÊtarÈgÈ kÈmataÓhÈhi khajjamÈnÈ kÈmapariÄÈhena 
ca pariÉayhamÈnÈ kÈme paÔisevanti. TathÈ tathÈ tesaÑ tesaÑ sattÈnaÑ 
kÈmataÓhÈ ceva pavaÉÉhati, kÈmapariÄÈhena ca pariÉayhanti. Hoti ceva 
sÈtamattÈ assÈdamattÈ, yadidaÑ paÒcakÈmaguÓe paÔicca. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi MÈgaÓÉiya, api nu te diÔÔho vÈ suto vÈ rÈjÈ vÈ 
rÈjamahÈmatto vÈ paÒcahi kÈmaguÓehi samappito sama~gÊbh|to 
paricÈrayamÈno kÈmataÓhaÑ appahÈya kÈmapariÄÈhaÑ appaÔivinodetvÈ 
vigatapipÈso ajjhattaÑ v|pasantacitto vihÈsi vÈ viharati vÈ viharissati 
______________________________________________________________ 
 1. Asu hi ca (SÊ, I) 2. TatthÈ tatthÈ tasseva (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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vÈti. No hidaÑ bho Gotama. SÈdhu MÈgaÓÉiya, mayÈpi kho etaÑ 
MÈgaÓÉiya neva diÔÔhaÑ na sutaÑ rÈjÈ vÈ rÈjamahÈmatto vÈ paÒcahi 
kÈmaguÓehi samappito sama~gÊbh|to paricÈrayamÈno kÈmataÓhaÑ 
appahÈya kÈmapariÄÈhaÑ appaÔivinodetvÈ vigatapipÈso ajjhattaÑ 
v|pasantacitto vihÈsi vÈ viharati vÈ viharissati vÈ. Atha kho MÈgaÓÉiya ye 
hi keci samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ vigatapipÈsÈ ajjhattaÑ v|pasantacittÈ 
vihÈsuÑ vÈ viharanti vÈ viharissanti vÈ, sabbe te kÈmÈnaÑyeva 
samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca 
yathÈbh|taÑ viditvÈ kÈmataÓhaÑ pahÈya kÈmapariÄÈhaÑ paÔivinodetvÈ 
vigatapipÈsÈ ajjhattaÑ v|pasantacittÈ vihÈsuÑ vÈ viharanti vÈ viharissanti 
vÈti. Atha kho BhagavÈ tÈyaÑ velÈyaÑ imaÑ udÈnaÑ udÈnesi. 
 
   ŒrogyaparamÈ lÈbhÈ, nibbÈnaÑ paramaÑ sukhaÑ. 
   AÔÔha~giko ca maggÈnaÑ, khemaÑ amatagÈminanti.  
 
 216. EvaÑ vutte MÈgaÓÉiyo paribbÈjako BhagavantaÑ etadavoca 
“acchariyaÑ bho Gotama, abbhutaÑ bho Gotama, yÈva subhÈsitaÑ cidaÑ 
bhotÈ Gotamena ‘ÈrogyaparamÈ lÈbhÈ, nibbÈnaÑ paramaÑ sukhan’ti, 
mayÈpi kho etaÑ bho Gotama sutaÑ pubbakÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ 
ÈcariyapÈcariyÈnaÑ bhÈsamÈnÈnaÑ ‘ÈrogyaparamÈ lÈbhÈ, nibbÈnaÑ 
paramaÑ sukhan’ti, tayidaÑ bho Gotama sametÊ”ti. YaÑ pana te etaÑ 
MÈgaÓÉiya sutaÑ pubbakÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ ÈcariyapÈcariyÈnaÑ 
bhÈsamÈnÈnaÑ ‘ÈrogyaparamÈ lÈbhÈ, nibbÈnaÑ paramaÑ sukhan’ti, 
katamaÑ taÑ ÈrogyaÑ katamaÑ taÑ nibbÈnanti. EvaÑ vutte MÈgaÓÉiyo 
paribbÈjako sakÈneva sudaÑ gattÈni pÈÓinÈ anomajjati “idantaÑ bho 
Gotama ÈrogyaÑ, idantaÑ nibbÈnaÑ. AhaÒhi bho Gotama etarahi arogo 
sukhÊ, na maÑ kiÒci ÈbÈdhatÊ”ti. 
 
 217. SeyyathÈpi MÈgaÓÉiya jaccandho puriso, so 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 tÈrakar|pÈni, na passeyya 
samavissamaÑ, na passeyya tÈrakar|pÈni, na passeyya candimas|riye, so 
suÓeyya cakkhumato bhÈsamÈnassa “chekaÑ vata  
______________________________________________________________ 
 1. MaÒceÔÔhikÈni (SÊ, SyÈ, KaÑ, I), maÒjeÔÔhakÈni (Ka) 
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bho odÈtaÑ vatthaÑ abhir|paÑ nimmalaÑ sucÊ”ti. So odÈtapariyesanaÑ 
careyya, tamenaÑ aÒÒataro puriso telamalitena sÈhuÄicÊrena1 vaÒceyya 
“idaÑ te ambho purisa odÈtaÑ vatthaÑ abhir|paÑ nimmalaÑ sucÊ”ti. So 
taÑ paÔiggaÓheyya, paÔiggahetvÈ pÈrupeyya, pÈrupetvÈ attamano 
attamanavÈcaÑ nicchÈreyya “chekaÑ vata bho odÈtaÑ vatthaÑ abhir|paÑ 
nimmalaÑ sucÊ”ti.  

 TaÑ kiÑ maÒÒasi MÈgaÓÉiya, api nu so jaccandho puriso jÈnanto 
passanto amuÑ telamalikataÑ sÈhuÄicÊraÑ paÔiggaÓheyya, paÔiggahetvÈ 
pÈrupeyya, pÈrupetvÈ attamano attamanavÈcaÑ nicchÈreyya “chekaÑ vata 
bho odÈtaÑ vatthaÑ abhir|paÑ nimmalaÑ sucÊ”ti, udÈhu cakkhumato 
saddhÈyÈti. AjÈnanto hi bho Gotama apassanto so jaccandho puriso amuÑ 
telamalikataÑ sÈhuÄicÊraÑ paÔiggaÓheyya, paÔiggahetvÈ pÈrupeyya, 
pÈrupetvÈ attamano attamanavÈcaÑ nicchÈreyya “chekaÑ vata bho odÈtaÑ 
vatthaÑ abhir|paÑ nimmalaÑ sucÊ”ti. Cakkhumato saddhÈyÈti. Evameva 
kho MÈgaÓÉiya aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ andhÈ acakkhukÈ ajÈnantÈ ÈrogyaÑ 
apassantÈ nibbÈnaÑ. Atha ca panimaÑ gÈthaÑ bhÈsanti “ÈrogyaparamÈ 
lÈbhÈ, nibbÈnaÑ paramaÑ sukhan”ti. PubbakehesÈ MÈgaÓÉiya Arahantehi 
SammÈsambuddhehi gÈthÈ bhÈsitÈ. 

   ŒrogyaparamÈ lÈbhÈ, nibbÈnaÑ paramaÑ sukhaÑ. 
   AÔÔha~giko ca maggÈnaÑ, khemaÑ amatagÈminanti. 
 
 218. SÈ etarahi anupubbena puthujjanagÈthÈ2. AyaÑ kho pana 
MÈgaÓÉiya kÈyo rogabh|to gaÓÉabh|to sallabh|to aghabh|to ÈbÈdhabh|to, 
so tvaÑ imaÑ kÈyaÑ rogabh|taÑ gaÓÉabh|taÑ sallabh|taÑ aghabh|taÑ 
ÈbÈdhabh|taÑ “idantaÑ bho Gotama ÈrogyaÑ, idantaÑ nibbÈnan”ti vadesi. 
TaÑ hi te MÈgaÓÉiya ariyaÑ cakkhuÑ natthi, yena tvaÑ ariyena cakkhunÈ 
ÈrogyaÑ jÈneyyÈsi, nibbÈnaÑ passeyyÈsÊti. EvaÑ pasanno ahaÑ bhoto 
Gotamassa, pahoti me bhavaÑ Gotamo tathÈ dhammaÑ desetuÑ, yathÈhaÑ 
ÈrogyaÑ jÈneyyaÑ, nibbÈnaÑ passeyyanti. 
______________________________________________________________ 
 1. Telamasikatena sÈhuÄacÊvarena (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. PuthujjanagatÈ (SÊ, I) 
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 219. SeyyathÈpi MÈgaÓÉiya jaccandho puriso, so na passeyya 
kaÓhasukkÈni r|pÈni, na passeyya nÊlakÈni r|pÈni, na passeyya pÊtakÈni 
r|pÈni, na passeyya lohitakÈni r|pÈni, na passeyya maÒjiÔÔhakÈni r|pÈni, na 
passeyya samavisamaÑ, na passeyya tÈrakar|pÈni, na passeyya 
candimas|riye, tassa mittÈmaccÈ ÒÈtisÈlohitÈ bhisakkaÑ sallakattaÑ 
upaÔÔhÈpeyyuÑ, tassa so bhisakko sallakatto bhesajjaÑ kareyya, so taÑ 
bhesajjaÑ Ègamma na cakkh|ni uppÈdeyya, na cakkh|ni visodheyya. TaÑ 
kiÑ maÒÒasi MÈgaÓÉiya, nanu so vejjo yÈvadeva kilamathassa vighÈtassa 
bhÈgÊ assÈti. EvaÑ bho Gotama. Evameva kho MÈgaÓÉiya ahaÑ ce te 
dhammaÑ deseyyaÑ “idantaÑ ÈrogyaÑ, idantaÑ nibbÈnan”ti. So tvaÑ 
ÈrogyaÑ na jÈneyyÈsi, nibbÈnaÑ na passeyyÈsi. So mamassa kilamatho sÈ 
mamassa vihesÈti. EvaÑ pasanno ahaÑ bhoto Gotamassa, pahoti me 
bhavaÑ Gotamo tathÈ dhammaÑ desetuÑ, yathÈhaÑ ÈrogyaÑ jÈneyyaÑ, 
nibbÈnaÑ passeyyanti. 
 
 220. SeyyathÈpi MÈgaÓÉiya jaccandho puriso, so na passeyya 
kaÓhasukkÈni r|pÈni, na passeyya nÊlakÈni r|pÈni, na passeyya pÊtakÈni 
r|pÈni, na passeyya lohitakÈni r|pÈni, na passeyya maÒjiÔÔhakÈni r|pÈni, na 
passeyya samavisamaÑ, na passeyya tÈrakar|pÈni, na passeyya 
candimas|riye, so suÓeyya cakkhumato bhÈsamÈnassa “chekaÑ vata bho 
odÈtaÑ vatthaÑ abhir|paÑ nimmalaÑ sucÊ”ti. So odÈtapariyesanaÑ 
careyya, tamenaÑ aÒÒataro puriso telamalikatena sÈhuÄicÊrena vaÒceyya 
“idaÑ te ambho purisa odÈtaÑ vatthaÑ abhir|paÑ nimmalaÑ sucÊ”ti. So 
taÑ paÔiggaÓheyya, paÔiggahetvÈ pÈrupeyya, tassa mittÈmaccÈ ÒÈtisÈlohitÈ 
bhisakkaÑ sallakattaÑ upaÔÔhÈpeyyuÑ, tassa so bhisakko sallakatto 
bhesajjaÑ kareyya uddhaÑvirecanaÑ adhovirecanaÑ aÒjanaÑ paccaÒjanaÑ 
natthukammaÑ so taÑ bhesajjaÑ Ègamma cakkh|ni uppÈdeyya cakkh|ni 
visodheyya. Tassa saha cakkhuppÈdÈ yo amusmiÑ telamalikate sÈhuÄicÊre 
chandarÈgo. so pahÊyetha, taÒca naÑ purisaÑ amittatopi daheyya, 
paccatthikatopi daheyya, api ca jÊvitÈ voropetabbaÑ maÒÒeyya. DÊgharattaÑ 
vata bho ahaÑ iminÈ purisena telamalikatena sÈhuÄicÊrena nikato vaÒcito 
paluddho “idaÑ te ambho purisa odÈtaÑ 
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vatthaÑ abhir|paÑ nimmalaÑ sucÊ”ti. Evameva kho MÈgaÓÉiya ahaÑ ce te 
dhammaÑ deseyyaÑ “idantaÑ ÈrogyaÑ idantaÑ nibbÈnan”ti, so tvaÑ 
ÈrogyaÑ jÈneyyÈsi, nibbÈnaÑ passeyyÈsi. Tassa te saha cakkhuppÈdÈ yo 
paÒcasupÈdÈnakkhandhesu chandarÈgo, so pahÊyetha, api ca te 
evamassa”DÊgharattaÑ vata bho ahaÑ iminÈ cittena nikato vaÒcito 
paluddho1, ahaÑ hi r|paÑyeva upÈdiyamÈno upÈdiyiÑ, vedanaÑyeva 
upÈdiyamÈno upÈdiyiÑ, saÒÒaÑyeva upÈdiyamÈno upÈdiyiÑ, sa~khÈreyeva 
upÈdiyamÈno upÈdiyiÑ, viÒÒÈÓaÑyeva upÈdiyamÈno upÈdiyiÑ, tassa me 
upÈdÈnapaccayÈ bhavo, bhavapaccayÈ jÈti, jÈtipaccayÈ jÈrÈmaraÓaÑ 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ sambhavanti, evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa samudayo hotÊ”ti. EvaÑ pasanno ahaÑ bhoto 
Gotamassa, pahoti me bhavaÑ Gotamo tathÈ dhammaÑ desetuÑ, yathÈhaÑ 
imamhÈ ÈsanÈ anandho viÔÔhaheyyanti. 
 
 221. Tena hi tvaÑ MÈgaÓÉiya sappurise bhajeyyÈsi, yato kho tvaÑ 
MÈgaÓÉiya sappurise bhajissasi, tato tvaÑ MÈgaÓÉiya saddhammaÑ sossasi, 
yato kho tvaÑ MÈgaÓÉiya saddhammaÑ sossasi, tato tvaÑ MÈgaÓÉiya 
dhammÈnudhammaÑ paÔipajjissasi, yato kho tvaÑ MÈgaÓÉiya 
dhammÈnudhammaÑ paÔipajjissasi, tato tvaÑ MÈgaÓÉiya sÈmaÑyeva 
Òassasi, sÈmaÑ dakkhissasi “ime rogÈ gaÓÉÈ sallÈ idha rogÈ gaÓÉÈ sallÈ 
aparisesÈ nirujjhanti. Tassa me upÈdÈnanirodhÈ bhavanirodho, bhavanirodhÈ 
jÈtinirodho, jÈtinirodhÈ jarÈmaraÓaÑ sokaparideva dukkhadomanassupÈyÈsÈ 
nirujjhanti, evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotÊ”ti. 
 
 222. EvaÑ vutte MÈgaÓÉiyo paribbÈjako BhagavantaÑ etadavoca 
“abhikkantaÑ bho Gotama, abhikkantaÑ bho Gotama, seyyathÈpi bho 
Gotama nikkujjitaÑ vÈ ukkujjeyya, paÔicchannaÑ vÈ vivareyya, m|Ähassa 
vÈ maggaÑ Ècikkheyya, andhakÈre vÈ telapajjotaÑ dhÈreyya ‘cakkhumanto 
r|pÈni dakkhantÊ’ti, evamevaÑ bhotÈ Gotamena anekapariyÈyena dhammo 
pakÈsito. EsÈtaÑ bhavantaÑ GotamaÑ saraÓaÑ gacchÈmi dhammaÒca 
______________________________________________________________ 
 1. Paladdho (SÊ, I) 
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bhikkhusaÑghaÒca, labheyyÈhaÑ bhoto Gotamassa santike pabbajjaÑ, 
labheyyaÑ upasampadan”ti. Yo kho MÈgaÓÉiya aÒÒatitthiyapubbo imasmiÑ 
dhammavinaye Èka~khati pabbajjaÑ, Èka~khati upasampadaÑ, so cattÈro 
mÈse parivasati, catunnaÑ mÈsÈnaÑ accayena ÈraddhacittÈ bhikkh| 
pabbÈjenti upasampÈdenti bhikkhubhÈvÈya, api ca mettha puggalavemattatÈ 
viditÈti. Sace bhante aÒÒatitthiyapubbÈ imasmiÑ dhammavinaye Èka~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. Alattha kho MÈgaÓÉiyo paribbÈjako Bhagavato santike 
pabbajjaÑ, alattha upasampadaÑ. Acir|pasampanno kho panÈyasmÈ 
MÈgaÓÉiyo 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 
MÈgaÓÉiyo arahataÑ ahosÊti. 
 

MÈgaÓÉiyasuttaÑ niÔÔhitaÑ paÒcamaÑ. 
_____ 

 
6. Sandakasutta 

 223. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ KosambiyaÑ viharati 
GhositÈrÈme. Tena kho pana samayena Sandako paribbÈjako 
PilakkhaguhÈyaÑ paÔivasati mahatiyÈ paribbÈjakaparisÈya saddhiÑ 
paÒcamattehi paribbÈjakasatehi. Atha kho ÈyasmÈ Œnando sÈyanhasamayaÑ 
paÔisallÈnÈ vuÔÔhito bhikkh| Èmantesi “ÈyÈmÈvuso yena Devakatasobbho 
tenupasa~kamissÈma guhÈdassanÈyÈ”ti. “EvamÈvuso”ti kho te bhikkh| 
Èyasmato Œnandassa paccassosuÑ. Atha kho ÈyasmÈ Œnando sambahulehi 
bhikkh|hi saddhiÑ yena Devakatasobbho tenupasa~kami. Tena kho pana 
samayena Sandako paribbÈjako 
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mahatiyÈ paribbÈjakaparisÈya saddhiÑ nisinno hoti unnÈdiniyÈ 
uccÈsaddamahÈsaddÈya anekavihitaÑ tiracchÈnakathaÑ kathentiyÈ, 
seyyathidaÑ, rÈjakathaÑ corakathaÑ mahÈmattakathaÑ senÈkathaÑ 
bhayakathaÑ yuddhakathaÑ annakathaÑ pÈnakathaÑ vatthakathaÑ 
sayanakathaÑ mÈlÈkathaÑ gandhakathaÑ ÒÈtikathaÑ yÈnakathaÑ 
gÈmakathaÑ nigamakathaÑ nagarakathaÑ janapadakathaÑ itthikathaÑ 
s|rakathaÑ visikhÈkathaÑ kumbhaÔÔhÈnakathaÑ pubbapetakathaÑ 
nÈnattakathaÑ lokakkhÈyikaÑ samuddakkhÈyikaÑ itibhavÈbhavakathaÑ iti 
vÈ. AddasÈ kho Sandako paribbÈjako ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ d|ratova 
ÈgacchantaÑ, disvÈna sakaÑ parisaÑ saÓÔhÈpesi “appasaddÈ bhonto hontu, 
mÈ bhonto saddamakattha, ayaÑ samaÓassa Gotamassa sÈvako Ègacchati 
samaÓo Œnando, yÈvatÈ kho pana samaÓassa Gotamassa sÈvakÈ 
KosambiyaÑ paÔivasanti, ayaÑ tesaÑ aÒÒataro samaÓo Œnando, 
appasaddakÈmÈ kho pana te Èyasmanto appasaddavinÊtÈ appasaddassa 
vaÓÓavÈdino, appeva nÈma appasaddaÑ parisaÑ viditvÈ upasa~kamitabbaÑ 
maÒÒeyyÈ”ti. Atha kho te paribbÈjakÈ tuÓhÊ ahesuÑ. 
 
 224. Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena Sandako paribbÈjako 
tenupasa~kami. Atha kho Sandako paribbÈjako ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ 
etadavoca “etu kho bhavaÑ Œnando, svÈgataÑ bhoto Œnandassa, cirassaÑ 
kho bhavaÑ Œnando imaÑ pariyÈyamakÈsi, yadidaÑ idhÈgamanÈya, 
nisÊdatu bhavaÑ Œnando, idamÈsanaÑ paÒÒattan”ti. NisÊdi kho ÈyasmÈ 
Œnando paÒÒatte Èsane, Sandakopi kho paribbÈjako aÒÒataraÑ nÊcaÑ 
ÈsanaÑ gahetvÈ ekamantaÑ nisÊdi. EkamantaÑ nisinnaÑ kho SandakaÑ 
paribbÈjakaÑ ÈyasmÈ Œnando etadavoca “kÈyanuttha Sandaka etarahi 
kathÈya sannisinnÈ, kÈ ca pana vo antarÈkathÈ vippakatÈ”ti. TiÔÔhatesÈ bho 
Œnanda kathÈ, yÈya mayaÑ etarahi kathÈya sannisinnÈ, nesÈ bhoto 
Œnandassa kathÈ dullabhÈ bhavissati pacchÈpi savanÈya, sÈdhu vata 
bhavantaÑyeva ŒnandaÑ paÔibhÈtu sake Ècariyake dhammÊkathÈti. Tena hi 
Sandaka suÓÈhi sÈdhukaÑ manasi karohi bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bho”ti kho 
Sandako paribbÈjako Èyasmato Œnandassa paccassosi. ŒyasmÈ Œnando 
etadavoca 
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“CattÈrome Sandaka tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ 
SammÈsambuddhena abrahmacariyavÈsÈ akkhÈtÈ, cattÈri ca anassÈsikÈni 
brahmacariyÈni akkhÈtÈni, yattha viÒÒ| puriso sasakkaÑ brahmacariyaÑ na 
vaseyya, vasanto ca1 nÈrÈdheyya ÒÈyaÑ dhammaÑ kusalan”ti. Katame pana 
te bho Œnanda tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena 
cattÈro abrahmacariyavÈsÈ akkhÈtÈ, yattha viÒÒ| puriso sasakkaÑ 
brahmacariyaÑ na vaseyya, vasanto ca nÈrÈdheyya ÒÈyaÑ dhammaÑ 
kusalanti. 
 
 225. Idha Sandaka ekacco satthÈ evaÑvÈdÊ hoti evaÑdiÔÔhi “natthi 
dinnaÑ, natthi yiÔÔhaÑ, natthi hutaÑ, natthi sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ 
phalaÑ vipÈko, natthi ayaÑ loko, natthi paroloko, natthi mÈtÈ, natthi pitÈ, 
natthi sattÈ opapÈtikÈ, natthi loke samaÓabrÈhmaÓÈ sammaggatÈ 
sammÈpaÔipannÈ ye imaÒca lokaÑ paraÒca lokaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ 
sacchikatvÈ pavedenti. CÈtumahÈbh|tiko ayaÑ puriso, yadÈ kÈlaÑ karoti, 
pathavÊ pathavÊkÈyaÑ anupeti anupagacchati, Èpo ÈpokÈyaÑ anupeti 
anupagacchati, tejo tejokÈyaÑ anupeti anupagacchati, vÈyo vÈyokÈyaÑ 
anupeti anupagacchati, ÈkÈsaÑ indriyÈni sa~kamanti, ÈsandipaÒcamÈ purisÈ 
mataÑ ÈdÈya gacchanti yÈvÈÄÈhanÈ, padÈni paÒÒÈyanti, kÈpotakÈni aÔÔhÊni 
bhavanti, bhassantÈ Èhutiyo, dattupaÒÒattaÑ yadidaÑ dÈnaÑ. TesaÑ tucchÈ 
musÈ vilÈpo, ye keci atthikavÈdaÑ vadanti. BÈle ca paÓÉite ca kÈyassa 
bhedÈ ucchijjanti vinassanti, na honti paraÑ maraÓÈ”ti. 

 Tatra Sandaka viÒÒ| puriso iti paÔisaÒcikkhati–ayaÑ kho bhavaÑ 
satthÈ evaÑvÈdÊ evaÑdiÔÔhi “natthi dinnaÑ, natthi yiÔÔhaÑ, natthi hutaÑ, 
natthi sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko, natthi ayaÑ loko, 
natthi paroloko, natthi mÈtÈ, natthi pitÈ, natthi sattÈ opapÈtikÈ, natthi loke 
samaÓabrÈhmaÓÈ sammaggatÈ sammÈpaÔipannÈ ye imaÒca lokaÑ paraÒca 
lokaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedenti. CÈtumahÈbh|tiko ayaÑ 
puriso, yadÈ kÈlaÑkaroti, pathavÊ pathavÊkÈyaÑ anupeti anupagacchati, Èpo 
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ÈpokÈyaÑ anupeti anupagacchati, tejo tejokÈyaÑ anupeti anupagacchati, 
vÈyo vÈyokÈyaÑ anupeti anupagacchati, ÈkÈsaÑ indriyÈni sa~kamanti, 
ÈsandipaÒcamÈ purisÈ mataÑ ÈdÈya gacchanti yÈvÈÄÈhanÈ, padÈni 
paÒÒÈyanti, kÈpotakÈni aÔÔhÊni bhavanti, bhassantÈ Èhutiyo, dattupaÒÒattaÑ 
yadidaÑ dÈnaÑ. TesaÑ tucchÈ musÈ vilÈpo, yekeci atthikavÈdaÑ vadanti. 
BÈle ca paÓÉite ca kÈyassa bhedÈ ucchijjanti vinassanti, na honti paraÑ 
maraÓÈ”ti. Sace imassa bhoto satthuno saccaÑ vacanaÑ. Akatena me ettha 
kataÑ, avusitena me ettha vusitaÑ. Ubhopi mayaÑ ettha samasamÈ 
sÈmaÒÒaÑ pattÈ, yo cÈhaÑ na vadÈmi “ubho kÈyassa bhedÈ ucchijjissÈma 
vinassissÈma na bhavissÈma paraÑ maraÓÈ”ti. AtirekaÑ kho panimassa 
bhoto satthuno naggiyaÑ muÓÉiyaÑ ukkuÔikappadhÈnaÑ 
kesamassulocanaÑ. YohaÑ puttasambÈdhasayanaÑ1 ajjhÈvasanto 
KÈsikacandanaÑ paccanubhonto mÈlÈgandhavilepanaÑ dhÈrento 
jÈtar|parajataÑ sÈdiyanto iminÈ bhotÈ satthÈrÈ samayamagatiko bhavissÈmi 
abhisamparÈyaÑ. SohaÑ kiÑ jÈnanto kiÑ passanto imasmiÑ satthari 
brahmacariyaÑ carissÈmi. So “abrahmacariyavÈso ayan”ti iti viditvÈ tasmÈ 
brahmacariyÈ nibbijja pakkamati2. AyaÑ kho Sandaka tena BhagavatÈ 
jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena paÔhamo abrahmacariyavÈso 
akkhÈto, yattha viÒÒ| puriso sasakkaÑ brahmacariyaÑ na vaseyya, vasanto 
ca nÈrÈdheyya ÒÈyaÑ dhammaÑ kusalaÑ. 
 
 226. Puna caparaÑ Sandaka idhekacco satthÈ evaÑvÈdÊ hoti evaÑdiÔÔhi 
“karoto kÈrayato, chindato chedÈpayato, pacato pÈcÈpayato, socayato 
socÈpayato, kilamato kilamÈpayato, phandato phandÈpayato, 
pÈÓamatipÈtayato, adinnaÑ Èdiyato, sandhiÑ chindato, nillopaÑ harato, 
ekÈgÈrikaÑ karoto, paripanthe tiÔÔhato, paradÈraÑ gacchato, musÈ bhaÓato, 
karoto na karÊyati pÈpaÑ, khurapariyantena cepi cakkena yo imissÈ 
pathaviyÈ pÈÓe ekaÑ maÑsakhalaÑ ekaÑ maÑsapuÒjaÑ kareyya, natthi 
tatonidÈnaÑ pÈpaÑ, natthi pÈpassa Ègamo. DakkhiÓaÒcepi Ga~gÈya tÊraÑ 
gaccheyya hananto ghÈtento chindanto chedÈpento pacanto pacÈpento, natthi 
tatonidÈnaÑ pÈpaÑ, 
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nitthi pÈpassa Ègamo. UttaraÒcepi Ga~gÈya tÊraÑ gaccheyya dadanto 
dÈpento yajanto yajÈpento, natthi tatonidÈnaÑ puÒÒaÑ, natthi puÒÒassa 
Ègamo. DÈnena damena saÑyamena saccavajjena natthi puÒÒaÑ, natthi 
puÒÒassa Ègamo”ti. 

 Tatra Sandaka viÒÒ| puriso iti paÔisaÒcikkhati–ayaÑ kho bhavaÑ 
satthÈ evaÑvÈdÊ evaÑdiÔÔhi “karoto kÈrayato, chindato chedÈpayato, pacato 
pÈcÈpayato, socato socÈpayato, kilamato, kilamÈpayato, phandato 
phandÈpayato, pÈÓamatipÈtayato, adinnaÑ Èdiyato, sandhiÑ chindato, 
nillopaÑ harato, ekÈgÈrikaÑ karoto, paripanthe tiÔÔhato, paradÈraÑ 
gacchato, musÈ bhaÓato, karoto na karÊyati pÈpaÑ, khurapariyantena cepi 
cakkena yo imissÈ pathaviyÈ pÈÓe ekaÑ maÑsakhalaÑ ekaÑ maÑsapuÒjaÑ 
kareyya, natthi tatonidÈnaÑ pÈpaÑ, natthi pÈpassa Ègamo. DakkhiÓaÒcepi 
Ga~gÈya tÊraÑ gaccheyya hananto ghÈtento chindanto chedÈpento pacanto 
pacÈpento, natthi tatonidÈnaÑ pÈpaÑ, natthi pÈpassa Ègamo. UttaraÒcepi 
Ga~gÈya tÊraÑ gaccheyya dadanto dÈpento yajanto yajÈpento, natthi 
tatonidÈnaÑ puÒÒaÑ, natthi puÒÒassa Ègamo. DÈnena damena saÑyamena 
saccavajjena natthi puÒÒaÑ, natthi puÒÒassa Ègamo”ti. Sace imassa bhoto 
satthuno saccaÑ vacanaÑ. Akatena me ettha kataÑ, avusitena me ettha 
vusitaÑ, ubhopi mayaÑ ettha samasamÈ sÈmaÒÒaÑ pattÈ. Yo cÈhaÑ na 
vadÈmi “ubhinnaÑ kurutaÑ na karÊyati pÈpan”ti. AtirekaÑ kho panimassa 
bhoto satthuno naggiyaÑ muÓÉiyaÑ ukkuÔikappadhÈnaÑ 
kesamassulocanaÑ. YohaÑ puttasambÈdhasayanaÑ ajjhÈvasanto 
kÈsikacandanaÑ paccanubhonto mÈlÈgandhavilepanaÑ dhÈrento 
jÈtar|parajataÑ sÈdiyanto iminÈ bhotÈ satthÈrÈ samasamagatiko bhavissÈmi 
abhisamparÈyaÑ. SohaÑ kiÑ jÈnanto kiÑ passanto imasmiÑ satthari 
brahmacariyaÑ carissÈmi. So “abrahmacariyavÈso ayan”ti iti viditvÈ tasmÈ 
brahmacariyÈ nibbijja pakkamati. AyaÑ kho Sandaka tena BhagavatÈ jÈnatÈ 
passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena dutiyo abrahmacariyavÈso akkhÈto, 
yattha viÒÒ| puriso sasakkaÑ brahmacariyaÑ na vaseyya, vasanto ca 
nÈrÈdheyya ÒÈyaÑ dhammaÑ kusalaÑ. 
 
 227. Puna caparaÑ Sandaka idhekacco satthÈ evaÑvÈdÊ hoti evaÑdiÔÔhi 
“natthi hetu natthi paccayo sattÈnaÑ saÑkilesÈya, ahet| appaccayÈ 
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sattÈ saÑkilissanti. Natthi hetu natthi paccayo sattÈnaÑ visuddhiyÈ, ahet| 
appaccayÈ sattÈ visujjhanti. Natthi balaÑ, natthi vÊriyaÑ, natthi 
purisathÈmo, natthi purisaparakkamo, sabbe sattÈ sabbe pÈÓÈ sabbe bh|tÈ 
sabbe jÊvÈ avasÈ abalÈ avÊriyÈ niyati sa~gatibhÈvapariÓatÈ chasvevÈbhijÈtÊsu 
sukhadukkhaÑ paÔisaÑvedentÊ”ti. 

 Tatra Sandaka viÒÒ| puriso iti paÔisaÒcikkhati–ayaÑ kho bhavaÑ 
satthÈ evaÑvÈdÊ evaÑdiÔÔhi “natthi hetu natthi paccayo sattÈnaÑ 
saÑkilesÈya, ahet| appaccayÈ sattÈ saÑkilissanti. Natthi hetu natthi paccayo 
sattÈnaÑ visuddhiyÈ, ahet| appaccayÈ sattÈ visujjhanti. Natthi balaÑ, natthi 
vÊriyaÑ, natthi purisathÈmo, natthi purisaparakkamo, sabbe sattÈ sabbe pÈÓÈ 
sabbe bh|tÈ sabbe jÊvÈ avasÈ abalÈ avÊriyÈ niyatisa~gatibhÈvapariÓatÈ 
chasvevÈbhijÈtÊsu sukhadukkhaÑ paÔisaÑvedentÊ”ti. Sace imassa bhoto 
satthuno saccaÑ vacanaÑ. Akatena me ettha kataÑ, avusitena me ettha 
vusitaÑ, ubhopi mayaÑ ettha samasamÈ sÈmaÒÒaÑ pattÈ. Yo cÈhaÑ na 
vadÈmi “ubho ahet| appaccayÈ visujjhissÈmÈ”ti. AtirekaÑ kho panimassa 
bhoto satthuno naggiyaÑ muÓÉiyaÑ ukkuÔikappadhÈnaÑ 
kesamassulocanaÑ. YohaÑ puttasambÈdhasayanaÑ ajjhÈvasanto 
kÈsikacandanaÑ paccanubhonto mÈlÈgandhavilepanaÑ dhÈrento 
jÈtar|parajataÑ sÈdiyanto iminÈ bhotÈ satthÈrÈ samasamagatiko bhavissÈmi 
abhisamparÈyaÑ. SohaÑ kiÑ jÈnanto kiÑ passanto imasmiÑ satthari 
brahmacariyaÑ carissÈmi. So “abrahmacariyavÈso ayan”ti iti viditvÈ tasmÈ 
brahmacariyÈ nibbijja pakkamati. AyaÑ kho Sandaka tena BhagavatÈ jÈnatÈ 
passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena tatiyo abrahmacariyavÈso akkhÈto, 
yattha viÒÒ| puriso sasakkaÑ brahmacariyaÑ na vaseyya, vasanto ca 
nÈrÈdheyya ÒÈyaÑ dhammaÑ kusalaÑ. 
 
 228. Puna caparaÑ Sandaka idhekacco satthÈ evaÑvÈdÊ hoti evaÑdiÔÔhi 
“sattime kÈyÈ akaÔÈ akaÔavidhÈ animmitÈ animmÈtÈ vaÒjhÈ k|ÔaÔÔhÈ 
esikaÔÔhÈyiÔÔhitÈ. Te na iÒjanti, na vipariÓamanti, na aÒÒamaÒÒaÑ 
byÈbÈdhenti. NÈlaÑ aÒÒamaÒÒassa sukhÈya vÈ dukkhÈya vÈ sukhadukkhÈya 
vÈ. Katame satta, pathavÊkÈyo ÈpokÈyo tejokÈyo vÈyokÈyo sukhe dukkhe 
jÊve sattame. Ime sattakÈyÈ akaÔÈ akaÔavidhÈ 
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animmitÈ animmÈtÈ vaÒjhÈ k|ÔaÔÔhÈ esikaÔÔhÈyiÔÔhitÈ. Te na iÒjanti, na 
vipariÓamanti, na aÒÒamaÒÒaÑ byÈbÈdhenti. NÈlaÑ aÒÒamaÒÒassa sukhÈya 
vÈ dukkhÈya vÈ sukhadukkhÈya vÈ. Tattha natthi hantÈ vÈ ghÈtetÈ vÈ sotÈ vÈ 
sÈvetÈ vÈ viÒÒÈtÈ vÈ viÒÒÈpetÈ vÈ. Yopi tiÓhena satthena sÊsaÑ chindati, na 
koci kaÒci1 jÊvitÈ voropeti. SattannaÑtveva kÈyÈnamantarena satthaÑ 
vivaramanupatati. Cuddasa kho panimÈni yonipamukhasatasahassÈni saÔÔhi 
ca satÈni cha ca satÈni paÒca ca kammuno satÈni paÒca ca kammÈni tÊÓi ca 
kammÈni kamme ca aÉÉhakamme ca dvaÔÔhipaÔipadÈ dvaÔÔhantarakappÈ 
chaÄÈbhijÈtiyo aÔÔha purisabh|miyo ek|napaÒÒÈsa ÈjÊvakasate ek|napaÒÒÈsa 
paribbÈjakasate ek|napaÒÒÈya nÈgÈvÈsasate vÊse indriyasate tiÑse 
nirayasate chattiÑsa rajodhÈtuyo satta saÒÒÊgabbhÈ satta asaÒÒÊgabbhÈ satta 
nigaÓÔhigabbhÈ satta devÈ satta mÈnusÈ satta pesÈcÈ satta sarÈ satta pavuÔÈ 
satta papÈtÈ satta papÈtasatÈni satta supinÈ satta supinasatÈni cullÈsÊti2 
mahÈkappino3 satasahassÈni, yÈni bÈle ca paÓÉite ca sandhÈvitvÈ saÑsaritvÈ 
dukkhassantaÑ karissanti. Tattha natthi ‘iminÈhaÑ sÊlena vÈ vatena vÈ 
tapena vÈ brahmacariyena vÈ aparipakkaÑ vÈ kammaÑ paripÈcessÈmi, 
paripakkaÑ vÈ kammaÑ phussa phussa byantiÑ karissÈmÊ’ti, hevaÑ natthi, 
doÓamite sukhadukkhe, pariyantakate saÑsÈre, natthi hÈyanavaÉÉhane, 
natthi ukkaÑsÈvakaÑse. SeyyathÈpi nÈma suttaguÄe khitte 
nibbeÔhiyamÈnameva paleti, evameva bÈle ca paÓÉite ca sandhÈvitvÈ 
saÑsaritvÈ dukkhassantaÑ karissantÊ”ti. 

 Tatra Sandaka viÒÒ| puriso iti paÔisaÒcikkhati–ayaÑ kho bhavaÑ 
satthÈ evaÑ vÈdÊ evaÑdiÔÔhi “sattime kÈyÈ akaÔÈ akaÔavidhÈ animmitÈ 
animmÈtÈ vaÒjhÈ k|ÔaÔÔhÈ esikaÔÔhÈyiÔÔhitÈ. Te na iÒjanti, na vipariÓamanti, 
na aÒÒamaÒÒaÑ byÈbÈdhenti. NÈlaÑ aÒÒamaÒÒassa sukhÈya vÈ dukkhÈya 
vÈ sukhadukkhÈya vÈ. Katame satta, pathavÊkÈyo ÈpokÈyo tejokÈyo 
vÈyokÈyo sukhe dukkhe jÊve sattame. Ime satta kÈyÈ akaÔÈ akaÔavidhÈ 
animmitÈ animmÈtÈ vaÒjhÈ k|ÔaÔÔhÈ esikaÔÔhÈyiÔÔhitÈ. Te na iÒjanti na 
vipariÓamanti na aÒÒamaÒÒaÑ byÈbÈdhenti. NÈlaÑ aÒÒamaÒÒassa sukhÈya 
vÈ dukkhÈya vÈ sukhadukkhÈya vÈ. Tattha natthi hantÈ 
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vÈ ghÈtetÈ vÈ sotÈ vÈ sÈvetÈ vÈ viÒÒÈtÈ vÈ viÒÒÈpetÈ vÈ. Yopi tiÓhena 
satthena sÊsaÑ chindati, na koci kaÒci jÊvitÈ voropeti. SattannaÑtveva 
kÈyÈnamantarena satthaÑ vivaramanupatati. Cuddasa kho panimÈni 
yonipamukhasatasahassÈni saÔÔhi ca satÈni cha ca satÈni paÒca ca kammuno 
satÈni paÒca ca kammÈni tÊÓi ca kammÈni, kamme ca aÉÉhakamme ca 
dvaÔÔhipaÔipadÈ dvaÔÔhantarakappÈ chaÄÈbhijÈtiyo aÔÔha purisabh|miyo 
ek|napaÒÒÈsa ÈjÊvakasate ek|napaÒÒÈsa paribbÈjakasate ek|napaÒÒÈsa 
nÈgÈvÈsasate vÊse indriyasate tiÑse nirayasate chattiÑsa rajodhÈtuyo satta 
saÒÒÊgabbhÈ satta asaÒÒÊgabbhÈ satta nigaÓÔhigabbhÈ satta devÈ satta 
mÈnusÈ satta pesÈcÈ satta sarÈ satta pavuÔÈ satta papÈtÈ satta papÈtasatÈni 
satta supinÈ satta supinasatÈni cullÈsÊti mahÈkappino satasahassÈni, yÈni bÈle 
ca paÓÉite ca sandhÈvitvÈ saÑsaritvÈ dukkhassantaÑ karissanti. Tattha 
natthi ‘iminÈhaÑ sÊlena vÈ vatena vÈ tapena vÈ brahmacariyena vÈ 
aparipakkaÑ vÈ kammaÑ paripÈcessÈmi, paripakkaÑ vÈ kammaÑ phussa 
phussa byantiÑ karissÈmÊ’ti, hevaÑ natthi, doÓamite sukhadukkhe, 
pariyantakate saÑsÈre, natthi hÈyanavaÉÉhane, natthi ukkaÑsÈvakaÑse. 
SeyyathÈpi nÈma suttaguÄe khitte nibbeÔhiyamÈnameva paleti, evameva bÈle 
ca paÓÉite ca sandhÈvitvÈ saÑsaritvÈ dukkhassantaÑ karissantÊ”ti. Sace pana 
imassa bhoto satthuno saccaÑ vacanaÑ. Akatena me ettha kataÑ, avusitena 
me ettha vusitaÑ, ubhopi mayaÑ ettha samasamÈ sÈmaÒÒaÑ pattÈ. Yo 
cÈhaÑ na vadÈmi “ubho sandhÈvitvÈ saÑsaritvÈ dukkhassantaÑ 
karissÈmÈ”ti. AtirekaÑ kho panimassa bhoto satthuno naggiyaÑ muÓÉiyaÑ 
ukkuÔikappadhÈnaÑ kesamassulocanaÑ. YohaÑ puttasambÈdhasayanaÑ 
ajjhÈvasanto kÈsikacandanaÑ paccanubhonto mÈlÈgandhavilepanaÑ 
dhÈrento jÈtar|parajataÑ sÈdiyanto iminÈ bhotÈ satthÈrÈ samasamagatiko 
bhavissÈmi abhisamparÈyaÑ. SohaÑ kiÑ jÈnanto kiÑ passanto imasmiÑ 
satthari brahmacariyaÑ carissÈmi. So “abrahmacariyavÈso ayan”ti iti viditvÈ 
tasmÈ brahmacariyÈ nibbijja pakkamati. AyaÑ kho Sandaka tena BhagavatÈ 
jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena catuttho abrahmacariyavÈso 
akkhÈto, yattha viÒÒ| puriso sasakkaÑ brahmacariyaÑ na vaseyya, vasanto 
ca nÈrÈdheyya ÒÈyaÑ dhammaÑ kusalaÑ. 
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 Ime kho te Sandaka tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ 
SammÈsambuddhena cattÈro abrahmacariyavÈsÈ akkhÈtÈ, yattha viÒÒ| 
puriso sasakkaÑ brahmacariyaÑ na vaseyya, vasanto ca nÈrÈdheyya ÒÈyaÑ 
dhammaÑ kusalanti. 

 AcchariyaÑ bho Œnanda, abbhutaÑ bho Œnanda, yÈvaÒcidaÑ tena 
BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena cattÈro 
abrahmacariyavÈsÈva samÈnÈ abrahmacariyavÈsÈti akkhÈtÈ “yattha viÒÒ| 
puriso sasakkaÑ brahmacariyaÑ na vaseyya, vasanto ca nÈrÈdheyya ÒÈyaÑ 
dhammaÑ kusalan”ti. KatamÈni pana tÈni bho Œnanda tena BhagavatÈ 
jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena cattÈri anassÈsikÈni 
brahmacariyÈni akkhÈtÈni “yattha viÒÒ| puriso sasakkaÑ brahmacariyaÑ na 
vaseyya, vasanto ca nÈrÈdheyya ÒÈyaÑ dhammaÑ kusalan”ti. 
 
 229. Idha Sandaka ekacco satthÈ sabbaÒÒ| sabbadassÈvÊ aparisesaÑ 
ÒÈÓadassanaÑ paÔijÈnÈti “carato ca me tiÔÔhato ca suttassa ca jÈgarassa ca 
satataÑ samitaÑ ÒÈÓadassanaÑ paccupaÔÔhitan”ti. So suÒÒaÑpi agÈraÑ 
pavisati, piÓÉaÑpi na labhati, kukkuropi ÉaÑsati, caÓÉenapi hatthinÈ 
samÈgacchati, caÓÉenapi assena samÈgacchati, caÓÉenapi goÓena 
samÈgacchati, itthiyÈpi purisassapi nÈmaÑpi gottaÑpi pucchati, gÈmassapi 
nigamassapi nÈmaÑpi maggaÑpi pucchati. So “kimidan”ti puÔÔho samÈno 
suÒÒaÑ me agÈraÑ pavisitabbaÑ ahosi, tena pÈvisiÑ. PiÓÉaÑpi 
aladdhabbaÑ ahosi, tena nÈlatthaÑ. Kukkurena ÉaÑsitabbaÑ ahosi, 
tenamhi1 daÔÔho. CaÓÉena hatthinÈ samÈgantabbaÑ ahosi, tena samÈgamiÑ. 
CaÓÉena assena samÈgantabbaÑ ahosi, tena samÈgamiÑ. CaÓÉena goÓena 
samÈgantabbaÑ ahosi, tena samÈgamiÑ. ItthiyÈpi purisassapi nÈmaÑpi 
gottaÑpi pucchitabbaÑ ahosi, tena pucchiÑ. GÈmassapi nigamassapi 
nÈmaÑpi maggaÑpi pucchitabbaÑ ahosi, tena pucchinti. Tatra Sandaka 
viÒÒ| puriso iti paÔisaÒcikkhati–ayaÑ kho bhavaÑ satthÈ sabbaÒÒ| 
sabbadassÈvÊ aparisesaÑ ÒÈÓadassanaÑ paÔijÈnÈti -pa-. GÈmassapi 
nigamassapi nÈmaÑpi maggaÑpi pucchitabbaÑ ahosi, tena 
______________________________________________________________ 
 1. Tena (Ka), tenÈsiÑ (?) 
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pucchinti. So anassÈsikaÑ “idaÑ brahmacariyan”ti iti viditvÈ tasmÈ 
brahmacariyÈ nibbijja pakkamati. IdaÑ kho Sandaka tena BhagavatÈ jÈnatÈ 
passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena paÔhamaÑ anassÈsikaÑ 
brahmacariyaÑ akkhÈtaÑ, yattha viÒÒ| puriso sasakkaÑ brahmacariyaÑ na 
vaseyya, vasanto ca nÈrÈdheyya ÒÈyaÑ dhammaÑ kusalaÑ. 
 
 230. Puna caparaÑ Sandaka idhekacco satthÈ anussaviko hoti 
anussavasacco. So anussavena itihitihaparamparÈya piÔakasampadÈya 
dhammaÑ deseti. Anussavikassa kho pana Sandaka satthuno 
anussavasaccassa sussutampi hoti, dussutampi hoti. TathÈpi hoti, aÒÒathÈpi 
hoti. Tatra Sandaka viÒÒ| puriso iti paÔisaÒcikkhati–ayaÑ kho bhavaÑ 
satthÈ anussaviko anussavasacco, so anussavena itihitihaparamparÈya 
piÔakasampadÈya dhammaÑ deseti. Anussavikassa kho pana satthuno 
anussavasaccassa sussutampi hoti, dussutampi hoti. TathÈpi hoti, aÒÒathÈpi 
hoti. So anassÈsikaÑ “idaÑ brahmacariyan”ti iti viditvÈ tasmÈ brahmacariyÈ 
nibbijja pakkamati. IdaÑ kho Sandaka tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ 
ArahatÈ SammÈsambuddhena dutiyaÑ anassÈsikaÑ brahmacariyaÑ 
akkhÈtaÑ. Yattha viÒÒ| puriso sasakkaÑ brahmacariyaÑ na vaseyya, 
vasanto ca nÈrÈdheyya ÒÈyaÑ dhammaÑ kusalaÑ.  
 
 231. Puna caparaÑ Sandaka idhekacco satthÈ takkÊ hoti vÊmaÑsÊ, so 
takkapariyÈhataÑ vÊmaÑsÈnucaritaÑ sayaÑpaÔibhÈnaÑ dhammaÑ deseti. 
Takkissa kho pana Sandaka satthuno vÊmaÑsissa sutakkitampi hoti, 
duttakkitampi hoti. TathÈpi hoti, aÒÒathÈpi hoti. Tatra Sandaka viÒÒ| puriso 
iti paÔisaÒcikkhati–ayaÑ kho bhavaÑ satthÈ takkÊ vÊmaÑsÊ, so 
takkapariyÈhataÑ vÊmaÑsÈnucaritaÑ sayaÑpaÔibhÈnaÑ dhammaÑ deseti. 
Takkissa kho pana satthuno vÊmaÑsissa sutakkitampi hoti, duttakkitampi 
hoti. TathÈpi hoti, aÒÒathÈpi hoti. So anassÈsikaÑ “idaÑ brahmacariyan”ti 
iti viditvÈ tasmÈ brahmacariyÈ nibbijja pakkamati. IdaÑ kho Sandaka tena 
BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena tatiyaÑ anassÈsikaÑ 
brahmacariyaÑ akkhÈtaÑ, yattha viÒÒ| puriso sasakkaÑ brahmacariyaÑ na 
vaseyya, vasanto ca nÈrÈdheyya ÒÈyaÑ dhammaÑ kusalaÑ. 
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 232. Puna caparaÑ Sandaka idhekacco satthÈ mando hoti mom|ho, so 
mandattÈ mom|hattÈ tattha tattha1 paÒhaÑ puÔÔho samÈno vÈcÈvikkhepaÑ 
Èpajjati amarÈvikkhepaÑ “evantipi2 me no, tathÈtipi3 me no, aÒÒathÈtipi4 
me no, notipi me no, no notipi me no”ti. Tatra Sandaka viÒÒ| puriso iti 
paÔisaÒcikkhati–ayaÑ kho bhavaÑ satthÈ mando mom|ho, so mandattÈ 
mom|hattÈ tattha tattha paÒhaÑ puÔÔho samÈno vÈcÈvikkhepaÑ Èpajjati 
amarÈvikkhepaÑ “evantipi me no, tathÈtipi me no, aÒÒathÈtipi me no, notipi 
me no, no notipi me no”ti. So anassÈsikaÑ “idaÑ brahmacariyan”ti iti 
viditvÈ tasmÈ brahmacariyÈ nibbijja pakkamati. IdaÑ kho Sandaka tena 
BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena catutthaÑ 
anassÈsikaÑ brahmacariyaÑ akkhÈtaÑ, yattha viÒÒ| puriso sasakkaÑ 
brahmacariyaÑ na vaseyya, vasanto ca nÈrÈdheyya ÒÈyaÑ dhammaÑ 
kusalaÑ. 

 ImÈni kho (tÈni) Sandaka tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ 
SammÈsambuddhena cattÈri anassÈsikÈni brahmacariyÈni akkhÈtÈni, yattha 
viÒÒ| puriso sasakkaÑ brahmacariyaÑ na vaseyya, vasanto ca nÈrÈdheyya 
ÒÈyaÑ dhammaÑ kusalanti.  

 AcchariyaÑ bho Œnanda, abbhutaÑ bho Œnanda, yÈvaÒcidaÑ tena 
BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena cattÈri 
anassÈsikÈneva brahmacariyÈni anassÈsikÈni brahmacariyÈnÊti akkhÈtÈni, 
yattha viÒÒ| puriso sasakkaÑ brahmacariyaÑ na vaseyya, vasanto ca 
nÈrÈdheyya ÒÈyaÑ dhammaÑ kusalaÑ. So pana bho Œnanda SatthÈ kiÑ 
vÈdÊ kiÑ akkhÈyÊ, yattha viÒÒ| puriso sasakkaÑ brahmacariyaÑ vaseyya, 
vasanto ca ÈrÈdheyya ÒÈyaÑ dhammaÑ kusalanti.  
 
 233. Idha Sandaka TathÈgato loke uppajjati ArahaÑ SammÈsambuddho 
VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ 
devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ -pa-.5 So ime paÒca nÊvaraÓe pahÈya 
cetaso upakkilese paÒÒÈya dubbalÊkaraÓe vivicceva kÈmehi vivicca 
______________________________________________________________ 
 1. TathÈ tathÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. Evampi (SÊ, I) 3. TathÈpi (SÊ, I) 
 4. AÒÒathÈpi (SÊ, I) (  ) Sabbattha natthi.  
 5. VitthÈro Kandarakasutte (7) piÔÔhe. 
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akusalehi dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ 
paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. YasmiÑ kho1 Sandaka Satthari 
sÈvako evar|paÑ uÄÈravisesaÑ adhigacchati, tattha viÒÒ| puriso sasakkaÑ 
brahmacariyaÑ vaseyya, vasanto ca ÈrÈdheyya ÒÈyaÑ dhammaÑ kusalaÑ. 

 Puna caparaÑ Sandaka bhikkhu vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- 
dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. YasmiÑ kho Sandaka Satthari sÈvako 
evar|paÑ uÄÈravisesaÑ adhigacchati, tattha viÒÒ| puriso sasakkaÑ 
brahmacariyaÑ vaseyya, vasanto ca ÈrÈdheyya ÒÈyaÑ dhammaÑ kusalaÑ. 

 Puna caparaÑ Sandaka bhikkhu pÊtiyÈ ca virÈgÈ upekkhako ca viharati 
-pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. YasmiÑ kho Sandaka Satthari 
sÈvako evar|paÑ uÄÈravisesaÑ adhigacchati, tattha viÒÒ| puriso sasakkaÑ 
brahmacariyaÑ vaseyya, vasanto ca ÈrÈdheyya ÒÈyaÑ dhammaÑ kusalaÑ. 

 Puna caparaÑ Sandaka bhikkhu sukhassa ca pahÈnÈ -pa- catutthaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja viharati. YasmiÑ kho Sandaka Satthari sÈvako 
evar|paÑ uÄÈravisesaÑ adhigacchati, tattha viÒÒ| puriso sasakkaÑ 
brahmacariyaÑ vaseyya, vasanto ca ÈrÈdheyya ÒÈyaÑ dhammaÑ kusalaÑ. 

 So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe vigat|pakkilese 
mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte pubbenivÈsÈnussatiÒÈÓÈya cittaÑ 
abhininnÈmeti, so anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati. SeyyathidaÑ, 
ekampi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo -pa- iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ anekavihitaÑ 
pubbenivÈsaÑ anussarati. YasmiÑ kho Sandaka Satthari sÈvako evar|paÑ 
uÄÈravisesaÑ adhigacchati, tattha viÒÒ| puriso sasakkaÑ brahmacariyaÑ 
vaseyya, vasanto ca ÈrÈdheyya ÒÈyaÑ dhammaÑ kusalaÑ. 

 So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe vigat|pakkilese 
mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte sattÈnaÑ cut|papÈtaÒÈÓÈya cittaÑ 
abhininnÈmeti, so dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena satte 
passati cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate 
duggate -pa- yathÈkamm|page satte pajÈnÈti. YasmiÑ kho Sandaka Satthari 
sÈvako evar|paÑ uÄÈravisesaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. YasmiÑ kho pana (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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adhigacchati, tattha viÒÒ| puriso sasakkaÑ brahmacariyaÑ vaseyya, vasanto 
ca ÈrÈdheyya ÒÈyaÑ dhammaÑ kusalaÑ. 

 So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe vigat|pakkilese 
mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte ÈsavÈnaÑ khayaÒÈÓÈya cittaÑ 
abhininnÈmeti. So idaÑ dukkhanti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ 
dukkhasamudayoti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ dukkhanirodhoti 
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈti yathÈbh|taÑ 
pajÈnÈti. Ime ÈsavÈti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ Èsavasamudayoti 
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ Èsavanirodhoti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ 
ÈsavanirodhagÈminÊ paÔipadÈti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Tassa evaÑ jÈnato 
evaÑ passato kÈmÈsavÈpi cittaÑ vimuccati, bhavÈsavÈpi cittaÑ vimuccati, 
avijjÈsavÈpi cittaÑ vimuccati vimuttasmiÑ vimuttamiti ÒÈÓaÑ hoti, “khÊÓÈ 
jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti 
pajÈnÈti. YasmiÑ kho Sandaka Satthari sÈvako evar|paÑ uÄÈravisesaÑ 
adhigacchati, tattha viÒÒ| puriso sasakkaÑ brahmacariyaÑ vaseyya, vasanto 
ca ÈrÈdheyya ÒÈyaÑ dhammaÑ kusalanti. 
 
 234. Yo pana so bho Œnanda bhikkhu arahaÑ khÊÓÈsavo vusitavÈ 
katakaraÓÊyo ohitabhÈro anuppattasadattho parikkhÊÓabhavasaÑyojano 
sammadaÒÒÈ vimutto, paribhuÒjeyya so kÈmeti? Yo so Sandaka bhikkhu 
arahaÑ khÊÓÈsavo vusitavÈ katakaraÓÊyo ohitabhÈro anuppattasadattho 
parikkhÊÓabhavasaÑyojano sammadaÒÒÈ vimutto, abhabbo so paÒcaÔÔhÈnÈni 
ajjhÈcarituÑ, abhabbo khÊÓÈsavo bhikkhu saÒcicca pÈÓaÑ jÊvitÈ voropetuÑ, 
abhabbo khÊÓÈsavo bhikkhu adinnaÑ theyyasa~khÈtaÑ ÈdÈtuÑ, abhabbo 
khÊÓÈsavo bhikkhu methunaÑ dhammaÑ paÔisevetuÑ, abhabbo khÊÓÈsavo 
bhikkhu sampajÈnamusÈ bhÈsituÑ abhabbo khÊÓÈsavo bhikkhu 
sannidhikÈrakaÑ kÈme paribhuÒjituÑ seyyathÈpi pubbe agÈriyabh|to. Yo so 
Sandaka bhikkhu arahaÑ khÊÓÈsavo vusitavÈ katakaraÓÊyo ohitabhÈro 
anuppattasadattho parikkhÊÓabhavasaÑyojano sammadaÒÒÈ vimutto, 
abhabbo imÈni paÒcaÔÔhÈnÈni ajjhÈ caritunti. 
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 235. Yo pana so bho Œnanda bhikkhu arahaÑ khÊÓÈsavo vusitavÈ 
katakaraÓÊyo ohitabhÈro anuppattasadattho parikkhÊÓa bhavasaÑyojano 
sammadaÒÒÈ vimutto, tassa carato ceva tiÔÔhato ca suttassa ca jÈgarassa ca 
satataÑ samitaÑ ÒÈÓadassanaÑ paccupaÔÔhitaÑ “khÊÓÈ me ÈsavÈ”ti? tena hi 
Sandaka upamaÑ te karissÈmi. UpamÈyapidhekacce viÒÒ| purisÈ bhÈsitassa 
atthaÑ ÈjÈnanti. SeyyathÈpi Sandaka purisassa hatthapÈdÈ chinnÈ, tassa 
carato ceva tiÔÔhitÈ ca suttassa ca jÈgarassa ca satataÑ samitaÑ (jÈnÈti 
“chinnÈ me hatthapÈdÈ”ti. UdÈhu paccavekkhamÈno jÈnÈti “chinnÈ me 
hatthapÈdÈ”ti? na kho bho Œnanda so puriso satataÑ samitaÑ jÈnÈti “chinnÈ 
me hatthapÈdÈ”ti.)1 Api ca kho pana naÑ paccavekkhamÈno jÈnÈti “chinnÈ 
me hatthapÈdÈ”ti. Evameva kho Sandaka yo so bhikkhu arahaÑ khÊÓÈsavo 
vusitavÈ katakaraÓÊyo ohitabhÈro anuppattasadattho 
parikkhÊÓabhavasaÑyojano sammadaÒÒÈ vimutto, tassa carato ceva tiÔÔhito 
ca suttassa ca suttassa ca jÈgarassa ca satataÑ samitaÑ (ÒÈÓadassanaÑ na 
paccupaÔÔhitaÑ “khÊÓÈ me ÈsavÈ”ti.)2 Api ca kho pana naÑ 
paccavekkhamÈno jÈnÈti “khÊÓÈ me ÈsavÈ”ti. 
 
 236. KÊvabahukÈ pana bho Œnanda imasmiÑ dhammavinaye 
niyyÈtÈroti. Na kho Sandaka ekaÑyeva sataÑ na dve satÈni na tÊÓi satÈni na 
cattÈri satÈni na paÒca satÈni, atha kho bhiyyova ye imasmiÑ 
dhammavinaye niyyÈtÈroti. AcchariyaÑ bho Œnanda, abbhutaÑ bho 
Œnanda, na ca nÈma sadhammokkaÑsanÈ bhavissati, na 
paradhammavambhanÈ. Œyatane ca dhammadesanÈ, tÈva bahukÈ ca 
niyyÈtÈro paÒÒÈyissanti. Ime panÈjÊvakÈ puttamatÈya puttÈ attÈnaÒceva 
ukkaÑsenti pare ca vambhenti. Tayo ceva niyyÈtÈro paÒÒapenti. 
SeyyathidaÑ, NandaÑ VacchaÑ, KisaÑ SaÑkiccaÑ, MakkhaliÑ GosÈlanti. 
Atha kho Sandako paribbÈjako sakaÑ parisaÑ Èmantesi “carantu bhonto, 
samaÓe Gotame brahmacariyavÈso, na dÈni sukaraÑ amhehi 
lÈbhasakkÈrasiloke pariccajitun”ti. Iti hidaÑ Sandako paribbÈjako sakaÑ 
parisaÑ uyyojesi Bhagavati brahmacariyeti. 
 

SandakasuttaÑ niÔÔhitaÑ chaÔÔhaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. (ChinnÈva hatthapÈdÈ,) (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. (KhÊÓÈva ÈsavÈ,) (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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7. MahÈsakuludÈyisutta 

 237. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati 
VeÄuvane kalandakanivÈpe. Tena kho pana samayena sambahulÈ abhiÒÒÈtÈ 
abhiÒÒÈtÈ paribbÈjakÈ MoranivÈpe paribbÈjakÈrÈme paÔivasanti. 
SeyyathidaÑ, AnnabhÈro Varadharo SakuludÈyÊ ca paribbÈjako aÒÒe ca 
abhiÒÒÈtÈ abhiÒÒÈtÈ paribbÈjakÈ. Atha kho BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ 
nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya RÈjagahaÑ piÓÉÈya pÈvisi. Atha kho 
Bhagavato etadahosi “atippago kho tÈva RÈjagahe piÓÉÈya carituÑ, 
yaÑn|nÈhaÑ yena MoranivÈpo paribbÈjakÈrÈmo, yena SakuludÈyÊ 
paribbÈjako tenupasa~kameyyan”ti. Atha kho BhagavÈ yena MoranivÈpo 
paribbÈjakÈrÈmo tenupasa~kami. Tena kho pana samayena SakuludÈyÊ 
paribbÈjako mahatiyÈ paribbÈjakaparisÈya saddhiÑ nisinno hoti unnÈdiniyÈ 
uccÈsaddamahÈsaddÈya anekavihitaÑ tiracchÈnakathaÑ kathentiyÈ. 
SeyyathidaÑ, rÈjakathaÑ corakathaÑ mahÈmattakathaÑ senÈkathaÑ 
bhayakathaÑ yuddhakathaÑ annakathaÑ pÈnakathaÑ vatthakathaÑ 
sayanakathaÑ mÈlÈkathaÑ gandhakathaÑ ÒÈtikathaÑ yÈnakathaÑ 
gÈmakathaÑ nigamakathaÑ nagarakathaÑ janapadakathaÑ itthikathaÑ 
s|rakathaÑ visikhÈkathaÑ kumbhaÔÔhÈnakathaÑ pubbapetakathaÑ 
nÈnattakathaÑ lokakkhÈyikaÑ samuddakkhÈyikaÑ itibhavÈbhavakathaÑ iti 
vÈ. AddasÈ kho SakuludÈyÊ paribbÈjako BhagavantaÑ d|ratova 
ÈgacchantaÑ, disvÈna sakaÑ parisaÑ saÓÔhÈpeti “appasaddÈ bhonto hontu, 
mÈ bhonto saddamakattha, ayaÑ samaÓo Gotamo Ègacchati, 
appasaddakÈmo kho pana so ÈyasmÈ appasaddassa vaÓÓavÈdÊ, appeva nÈma 
appasaddaÑ parisaÑ viditvÈ upasa~kamitabbaÑ maÒÒeyyÈ”ti. Atha kho te 
paribbÈjakÈ tuÓhÊ ahesuÑ. Atha kho BhagavÈ yena SakuludÈyÊ paribbÈjako 
tenupasa~kami. Atha kho SakuludÈyÊ paribbÈjako BhagavantaÑ etadavoca 
“etu kho bhante BhagavÈ, svÈgataÑ bhante Bhagavato, cirassaÑ kho bhante 
BhagavÈ imaÑ pariyÈyamakÈsi yadidaÑ idhÈgamanÈya, nisÊdatu bhante 
BhagavÈ idamÈsanaÑ paÒÒattan”ti. NisÊdi BhagavÈ paÒÒatte Èsane. 
SakuludÈyÊpi kho paribbÈjako aÒÒataraÑ nÊcaÑ ÈsanaÑ gahetvÈ ekamantaÑ 
nisÊdi. EkamantaÑ nisinnaÑ kho SakuludÈyiÑ paribbÈjakaÑ BhagavÈ 
etadavoca– 

 



 7. MahÈsakuludÈyÊsutta (77) 195 

 238. KÈyanuttha UdÈyi etrahi kathÈya sannisinnÈ, kÈ ca pana vo 
antarÈkathÈ vippakatÈti. TiÔÔhatesÈ bhante kathÈ, yÈya mayaÑ etarahi 
kathÈya sannisinnÈ. NesÈ bhante kathÈ Bhagavato dullabhÈ bhavissati 
pacchÈpi savanÈya. PurimÈni bhante divasÈni purimatarÈni nÈnÈtitthiyÈnaÑ 
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ kut|halasÈlÈyaÑ sannisinnÈnaÑ sannipatitÈnaÑ 
ayamantarÈkathÈ udapÈdi “lÈbhÈ vata bho A~gamagadhÈnaÑ, suladdhalÈbhÈ 
vata bho A~gamagadhÈnaÑ. Tatrime1 samaÓabrÈhmaÓÈ sa~ghino gaÓino 
gaÓÈcariyÈ ÒÈtÈ yasassino titthakarÈ sÈdhusammatÈ bahujanassa, RÈjagahaÑ 
vassÈvÈsaÑ osaÔÈ. Ayampi kho P|raÓo Kassapo sa~ghÊ ceva gaÓÊ ca 
gaÓÈcariyo ca ÒÈto yasassÊ titthakaro sÈdhusammato bahujanassa, sopi 
RÈjagahaÑ vassÈvÈsaÑ osaÔo. Ayampi kho Makkhali GosÈlo -pa- Ajito 
Kesakambalo. Pakudho KaccÈyano. SaÒjayo BelaÔÔhaputto. NigaÓÔho 
NÈÔaputto sa~ghÊ ceva gaÓÊ ca gaÓÈcariyo ca ÒÈto yasassÊ titthakaro 
sÈdhusammato bahujanassa, sopi RÈjagahaÑ vassÈvÈsaÑ osaÔo. Ayampi kho 
samaÓo Gotamo sa~ghÊ ceva gaÓÊ ca gaÓÈcariyo ca ÒÈto yasassÊ titthakaro 
sÈdhusammato bahujanassa, sopi RÈjagahaÑ vassÈvÈsaÑ osaÔo. Ko nu kho 
imesaÑ bhavataÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ sa~ghÊnaÑ gaÓÊnaÑ gaÓÈcariyÈnaÑ 
ÒÈtÈnaÑ yasassÊnaÑ titthakarÈnaÑ sÈdhusammatÈnaÑ bahujanassa 
sÈvakÈnaÑ sakkato garukato mÈnito p|jito. KaÒca pana sÈvakÈ sakkatvÈ 
garuÑ katvÈ2 upanissÈya viharantÊ”ti. 
 
 239. Tatrekacce evamÈhaÑsu “ayaÑ kho P|raÓo Kassapo sa~ghÊ ceva 
gaÓÊ ca gaÓÈcariyo ca ÒÈto yasassÊ titthakaro sÈdhusammato bahujanassa. So 
ca kho sÈvakÈnaÑ na sakkato na garukato na mÈnito na p|jito. Na ca pana 
P|raÓaÑ KassapaÑ sÈvakÈ sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya viharanti. 
Bh|tapubbaÑ P|raÓo Kassapo anekasatÈya parisÈya dhammaÑ deseti. 
TatraÒÒataro P|raÓassa Kassapassa sÈvako saddamakÈsi ‘mÈ bhonto 
P|raÓaÑ KassapaÑ etamatthaÑ pucchittha, neso etaÑ jÈnÈti, mayametaÑ 
jÈnÈma, amhe etamatthaÑ pucchatha, mayametaÑ bhavantÈnaÑ 
byÈkarissÈmÈ’ti. Bh|tapubbaÑ P|raÓo 
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Kassapo bÈhÈ paggayha kandanto na labhati ‘appasaddÈ bhonto hontu, mÈ 
bhonto saddamakattha, nete bhavante pucchanti. amhe ete pucchanti, 
mayametesaÑ byÈkarissÈmÈ’ti. Bah| kho pana P|raÓassa Kassapassa 
sÈvakÈ vÈdaÑ ÈropetvÈ apakkantÈ ‘na tvaÑ imaÑ dhammavinayaÑ ÈjÈnÈsi, 
ahaÑ imaÑ dhammavinayaÑ ÈjÈnÈmi. KiÑ tvaÑ imaÑ dhammavinayaÑ 
ÈjÈnissasi, micchÈpaÔipanno tvamasi, ahamasmi sammÈpaÔipanno, sahitaÑ 
me, asahitaÑ te, purevacanÊyaÑ pacchÈ avaca, pacchÈvacanÊyaÑ pure 
avaca, adhiciÓÓaÑ te viparÈvattaÑ, Èropito te vÈdo, niggahitosi. Cara 
vÈdappamokkhÈya, nibbeÔhehi vÈ sace pahosÊ’ti. Iti P|raÓo Kassapo 
sÈvakÈnaÑ na sakkato na garukato na mÈnito na p|jito. Na ca pana 
P|raÓaÑ KassapaÑ sÈvakÈ sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya viharanti. 
AkkuÔÔho ca pana P|raÓo Kassapo dhammakkosenÈ”ti.  

 Ekacce evamÈhaÑsu “ayampi kho Makkhali GosÈlo -pa- Ajito 
Kesakambalo. Pakudho KaccÈyano. SaÒjayo BelaÔÔhaputto NigaÓÔho 
NÈÔaputto sa~ghÊ ceva gaÓÊ ca gaÓÈcariyo ca ÒÈto yasassÊ titthakaro 
sÈdhusammato bahujanassa. So ca kho sÈvakÈnaÑ na sakkato na garukato 
na mÈnito na p|jito. Na ca pana NigaÓÔhaÑ NÈÔaputtaÑ sÈvakÈ sakkatvÈ 
garuÑ katvÈ upanissÈya viharanti. Bh|tapubbaÑ NigaÓÔho NÈÔaputto 
anekasatÈya parisÈya dhammaÑ deseti. TatraÒÒataro NigaÓÔhassa 
NÈÔaputtassa sÈvako saddamakÈsi ‘mÈ bhonto NigaÓÔhaÑ NÈÔaputtaÑ 
etamatthaÑ pucchittha, neso etaÑ jÈnÈti, mayametaÑ jÈnÈma, amhe 
etamatthaÑ pucchatha, mayametaÑ bhavantÈnaÑ byÈkarissÈmÈ’ti. 
Bh|tapubbaÑ NigaÓÔho NÈÔaputto bÈhÈ paggayha kandanto na labhati 
“appasaddÈ bhonto hontu, mÈ bhonto saddamakattha, nete bhavante 
pucchanti, amhe ete pucchanti, mayametesaÑ byÈkarissÈmÈ”ti. Bah| kho 
pana NigaÓÔhassa NÈÔaputtassa sÈvakÈ vÈdaÑ ÈropetvÈ apakkantÈ ‘na tvaÑ 
imaÑ dhammavinayaÑ ÈjÈnÈsi, ahaÑ imaÑ dhammavinayaÑ ÈjÈnÈmi. KiÑ 
tvaÑ imaÑ dhammavinayaÑ ÈjÈnissasi, micchÈpaÔipanno tvamasi. 
Ahamasmi sammÈpaÔipanno. SahitaÑ me asahitaÑ te, purevacanÊyaÑ 
pacchÈ avaca, pacchÈvacanÊyaÑ pure avaca, adhiciÓÓaÑ te viparÈvattaÑ, 
Èropito te vÈdo, niggahitosi, cara vÈdappamokkhÈya, 
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nibbeÔhehi vÈ sace pahosÊ’ti. Iti NigaÓÔho NÈÔaputto sÈvakÈnaÑ na sakkato 
na garukato na mÈnito na p|jito. Na ca pana NigaÓÔhaÑ NÈÔaputtaÑ sÈvakÈ 
sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya viharanti. AkkuÔÔho ca pana NigaÓÔho 
NÈÔaputto dhammakkosenÈ”ti. 
 
 240. Ekacce evamÈhaÑsu “ayampi kho samaÓo Gotamo sa~ghÊ ceva 
gaÓÊ ca gaÓÈcariyo ca ÒÈto yasassÊ titthakaro sÈdhusammato bahujanassa. So 
ca kho sÈvakÈnaÑ sakkato garukato mÈnito p|jito. SamaÓaÒca pana 
GotamaÑ sÈvakÈ sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya viharanti. Bh|tapubbaÑ 
samaÓo Gotamo anekasatÈya parisÈya dhammaÑ desesi. TatraÒÒataro 
samaÓassa Gotamassa sÈvako ukkÈsi. TamenÈÒÒataro sabrahmacÈrÊ 
jaÓÓukena1 ghaÔÔesi ‘appasaddo ÈyasmÈ hotu, mÈyasmÈ saddamakÈsi, SatthÈ 
no BhagavÈ dhammaÑ desesÊ’ti. YasmiÑ samaye samaÓo Gotamo 
anekasatÈya parisÈya dhammaÑ deseti. Neva tasmiÑ samaye samaÓassa 
Gotamassa sÈvakÈnaÑ khipitasaddo vÈ hoti ukkÈsitasaddo vÈ, tamenaÑ 
mahÈjanakÈyo paccÈsÊsamÈnar|po2 paccupaÔÔhito hoti ‘yaÑ no BhagavÈ 
dhammaÑ bhÈsissati, taÑ no sossÈmÈ’ti. SeyyathÈpi nÈma puriso 
cÈtummahÈpathe khuddamadhuÑ3 anelakaÑ pÊÄeyya4, tamenaÑ 
mahÈjanakÈyo paccÈsÊsamÈnar|po paccupaÔÔhito assa. Evameva yasmiÑ 
samaye samaÓo Gotamo anekasatÈya parisÈya dhammaÑ deseti. Neva 
tasmiÑ samaye samaÓassa Gotamassa sÈvakÈnaÑ khipitasaddo vÈ hoti 
ukkÈsitasaddo vÈ, tamenaÑ mahÈjanakÈyo paccÈsÊsamÈnar|po paccupaÔÔhito 
hoti ‘yaÑ no BhagavÈ dhammaÑ bhÈsissati, taÑ no sossÈmÈ’ti. Yepi 
samaÓassa Gotamassa sÈvakÈ sabrahmacÈrÊhi sampayojetvÈ sikkhaÑ 
paccakkhÈya hÊnÈyÈvattanti, tepi Satthu ceva vaÓÓavÈdino honti, dhammassa 
ca vaÓÓavÈdino honti, saÑghassa ca vaÓÓavÈdino honti. Attagarahinoyeva 
honti anaÒÒagarahino ‘mayamevamhÈ alakkhikÈ, mayaÑ appapuÒÒÈ, te 
mayaÑ evaÑ svÈkkhÈte dhammavinaye pabbajitvÈ nÈsakkhimhÈ 
______________________________________________________________ 
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yÈvajÊvaÑ paripuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ caritun’ti. Te 
ÈrÈmikabh|tÈ vÈ upÈsakabh|tÈ vÈ paÒcasikkhÈpade samÈdÈya vattanti. Iti 
samaÓo Gotamo sÈvakÈnaÑ sakkato garukato mÈnito p|jito. SamaÓaÒca 
pana GotamaÑ sÈvakÈ sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya viharantÊ”ti. 
 
 241. Kati pana tvaÑ UdÈyi mayi dhamme samanupassasi, yehi 
mamaÑ1 sÈvakÈ sakkaronti garuÑ karonti2 mÈnenti p|jenti, sakkatvÈ garuÑ 
katvÈ upanissÈya viharantÊti. PaÒca kho ahaÑ bhante Bhagavati dhamme 
samanupassÈmi, yehi BhagavantaÑ sÈvakÈ sakkaronti garuÑ karonti 
mÈnenti p|jenti, sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya viharanti. Katame paÒca, 
BhagavÈ hi bhante appÈhÈro, appÈhÈratÈya ca vaÓÓavÈdÊ. Yampi bhante 
BhagavÈ appÈhÈro, appÈhÈratÈya ca vaÓÓavÈdÊ, imaÑ kho ahaÑ bhante 
Bhagavati paÔhamaÑ dhammaÑ samanupassÈmi, yena BhagavantaÑ sÈvakÈ 
sakkaronti garuÑ karonti mÈnenti p|jenti, sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya 
viharanti. (1) 

 Puna caparaÑ bhante BhagavÈ santuÔÔho itarÊtarena cÊvarena, 
itarÊtaracÊvarasantuÔÔhiyÈ ca vaÓÓavÈdÊ. Yampi bhante BhagavÈ santuÔÔho 
itarÊtarena cÊvarena, itarÊtaracÊvarasantuÔÔhiyÈ ca vaÓÓavÈdÊ, imaÑ kho ahaÑ 
bhante Bhagavati dutiyaÑ dhammaÑ samanupassÈmi, yena BhagavantaÑ 
sÈvakÈ sakkaronti garuÑ karonti mÈnenti p|jenti, sakkatvÈ garuÑ katvÈ 
upanissÈya viharanti. (2) 

 Puna caparaÑ bhante BhagavÈ santuÔÔho itarÊtarena piÓÉapÈtena, 
itarÊtarapiÓÉapÈtasantuÔÔhiyÈ ca vaÓÓavÈdÊ. Yampi bhante BhagavÈ santuÔÔho 
itarÊtarena piÓÉapÈtena, itarÊtarapiÓÉapÈtasantuÔÔhiyÈ ca vaÓÓavÈdÊ, imaÑ 
kho ahaÑ bhante Bhagavati tatiyaÑ dhammaÑ samanupassÈmi, yena 
BhagavantaÑ sÈvakÈ sakkaronti garuÑ karonti mÈnenti p|jenti, sakkatvÈ 
garuÑ katvÈ upanissÈya viharanti. (3) 

 Puna caparaÑ bhante BhagavÈ santuÔÔho itarÊtarena senÈsanena, 
itarÊtarasenÈsanasantuÔÔhiyÈ ca vaÓÓavÈdÊ. Yampi bhante BhagavÈ santuÔÔho 
itarÊtarena senÈsanena, itarÊtarasenÈsanasantuÔÔhiyÈ ca vaÓÓavÈdÊ, 
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imaÑ kho ahaÑ bhante Bhagavati catutthaÑ dhammaÑ samanupassÈmi, 
yena BhagavantaÑ sÈvakÈ sakkaronti garuÑ karonti mÈnenti p|jenti, 
sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya viharanti. (4) 

 Puna caparaÑ bhante BhagavÈ pavivitto, pavivekassa ca vaÓÓavÈdÊ. 
Yampi bhante BhagavÈ pavivitto, pavivekassa ca vaÓÓavÈdÊ, imaÑ kho 
ahaÑ bhante Bhagavati paÒcamaÑ dhammaÑ samanupassÈmi, yena 
BhagavantaÑ sÈvakÈ sakkaronti garuÑ karonti mÈnenti p|jenti, sakkatvÈ 
garuÑ katvÈ upanissÈya viharanti. (5) 

 Ime kho ahaÑ bhante Bhagavati paÒca dhamme samanupassÈmi, yehi 
BhagavantaÑ sÈvakÈ sakkaronti garuÑ karonti mÈnenti p|jenti, sakkatvÈ 
garuÑ katvÈ upanissÈya viharantÊti. 
 
 242. “AppÈhÈro samaÓo Gotamo, appÈhÈratÈya ca vaÓÓavÈdÊ”ti iti ce 
maÑ UdÈyi sÈvakÈ sakkareyyuÑ garuÑ kareyyuÑ mÈneyyuÑ p|jeyyuÑ, 
sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya vihareyyuÑ. Santi kho pana me UdÈyi 
sÈvakÈ kosakÈhÈrÈpi aÉÉhakosakÈhÈrÈpi beluvÈhÈrÈpi aÉÉhabeluvÈhÈrÈpi. 
AhaÑ kho pana UdÈyi appekadÈ iminÈ pattena samatittikaÑpi bhuÒjÈmi, 
bhiyyopi bhuÒjÈmi. “AppÈhÈro samaÓo Gotamo appÈhÈratÈya ca 
vaÓÓavÈdÊ”ti iti ce maÑ UdÈyi sÈvakÈ sakkareyyuÑ garuÑ kareyyuÑ 
mÈneyyuÑ p|jeyyuÑ, sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya vihareyyuÑ. Ye te 
UdÈyi mama sÈvakÈ kosakÈhÈrÈpi aÉÉhakosakÈhÈrÈpi beluvÈhÈrÈpi 
aÉÉhabeluvÈhÈrÈpi. Na maÑ te iminÈ dhammena sakkareyyuÑ garuÑ 
kareyyuÑ mÈneyyuÑ p|jeyyuÑ, sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya 
vihareyyuÑ. (1) 

 “SantuÔÔho samaÓo Gotamo itarÊtarena cÊvarena, 
itarÊtaracÊvarasantuÔÔhiyÈ ca vaÓÓavÈdÊ”ti iti ce maÑ UdÈyi sÈvakÈ 
sakkareyyuÑ garuÑ kareyyuÑ mÈneyyuÑ p|jeyyuÑ, sakkatvÈ garuÑ katvÈ 
upanissÈya vihareyyuÑ. Santi kho pana me UdÈyi sÈvakÈ paÑsuk|likÈ 
l|khacÊvaradharÈ, te susÈnÈ vÈ sa~kÈrak|ÔÈ vÈ pÈpaÓikÈ vÈ nantakÈni1 
uccinitvÈ2 sa~ghÈÔiÑ karitvÈ dhÈrenti. AhaÑ kho panudÈyi appekadÈ 
gahapaticÊvarÈni 
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dhÈremi daÄhÈni satthal|khÈni alÈbulomasÈni. “SantuÔÔho samaÓo Gotamo 
itarÊtarena cÊvarena, itarÊtaracÊvarasantuÔÔhiyÈ ca vaÓÓavÈdÊ”ti iti ce maÑ 
UdÈyi sÈvakÈ sakkareyyuÑ garuÑ kareyyuÑ mÈneyyuÑ p|jeyyuÑ, 
sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya vihareyyuÑ. Ye te UdÈyi mama sÈvakÈ 
paÑsuk|likÈ l|khacÊvaradharÈ, te susÈnÈ vÈ sa~kÈrak|ÔÈ vÈ pÈpaÓikÈ vÈ 
nantakÈni uccinitvÈ sa~ghÈÔiÑ karitvÈ dhÈrenti. Na maÑ te iminÈ 
dhammena sakkareyyuÑ garuÑ kareyyuÑ mÈneyyuÑ p|jeyyuÑ, sakkatvÈ 
garuÑ katvÈ upanissÈya vihareyyuÑ. (2) 

 “SantuÔÔho samaÓo Gotamo itarÊtarena piÓÉapÈtena, 
itarÊtarapiÓÉapÈtasantuÔÔhiyÈ ca vaÓÓavÈdÊ”ti iti ce maÑ UdÈyi sÈvakÈ 
sakkareyyuÑ garuÑ kareyyuÑ mÈneyyuÑ p|jeyyuÑ, sakkatvÈ garuÑ katvÈ 
upanissÈya vihareyyuÑ. Santi kho pana me UdÈyi sÈvakÈ piÓÉapÈtikÈ 
sapadÈnacÈrino uÒchÈsake vate ratÈ, te antaragharaÑ paviÔÔhÈ samÈnÈ 
Èsanenapi nimantiyamÈnÈ na sÈdiyanti. AhaÑ kho panudÈyi appekadÈ 
nimantanepi 1 bhuÒjÈmi sÈlÊnaÑ odanaÑ vicitakÈÄakaÑ anekas|paÑ 
anekabyaÒjanaÑ. “SantuÔÔho samaÓo Gotamo itarÊtarena piÓÉapÈtena, 
itarÊtarapiÓÉapÈtasantuÔÔhiyÈ ca vaÓÓavÈdÊ”ti iti ce maÑ UdÈyi sÈvakÈ 
sakkareyyuÑ garuÑ kareyyuÑ mÈneyyuÑ p|jeyyuÑ, sakkatvÈ garuÑ katvÈ 
upanissÈya vihareyyuÑ. Ye te UdÈyi mama sÈvakÈ piÓÉapÈtikÈ 
sapadÈnacÈrino uÒchÈsake vate ratÈ, te antaragharaÑ paviÔÔhÈ samÈnÈ 
Èsanenapi nimantiyamÈnÈ na sÈdiyanti. Na maÑ te iminÈ dhammena 
sakkareyyuÑ garuÑ kareyyuÑ mÈneyyuÑ p|jeyyuÑ, sakkatvÈ garuÑ katvÈ 
upanissÈya vihareyyuÑ. (3) 

 “SantuÔÔho samaÓo Gotamo itarÊtarena senÈsanena, 
itarÊtarasenÈsanasantuÔÔhiyÈ ca vaÓÓavÈdÊ”ti iti ce maÑ UdÈyi sÈvakÈ 
sakkareyyuÑ garuÑ kareyyuÑ mÈneyyuÑ p|jeyyuÑ, sakkatvÈ garuÑ katvÈ 
upanissÈya vihareyyuÑ. Santi kho pana me UdÈyi sÈvakÈ rukkham|likÈ 
abbhokÈsikÈ, te aÔÔhamÈse channaÑ na upenti. AhaÑ kho panudÈyi 
appekadÈ k|ÔÈgÈresupi viharÈmi ullittÈvalittesu nivÈtesu phusitaggaÄesu2 
pihitavÈtapÈnesu. “SantuÔÔho samaÓo Gotamo 
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itarÊtarena senÈsanena, itarÊtarasenÈsanasantuÔÔhiyÈ ca vaÓÓavÈdÊ”ti iti ce 
maÑ UdÈyi sÈvakÈ sakkareyyuÑ garuÑ kareyyuÑ mÈneyyuÑ p|jeyyuÑ, 
sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya vihareyyuÑ. Ye te UdÈyi mama sÈvakÈ 
rukkham|likÈ abbhokÈsikÈ, te aÔÔhamÈse channaÑ na upenti. Na maÑ te 
iminÈ dhammena sakkareyyuÑ garuÑ kareyyuÑ mÈneyyuÑ p|jeyyuÑ, 
sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya vihareyyuÑ. (4) 

 “Pavivitto samaÓo Gotamo, pavivekassa ca vaÓÓavÈdÊ”ti iti ce maÑ 
UdÈyi sÈvakÈ sakkareyyuÑ garuÑ kareyyuÑ mÈneyyuÑ p|jeyyuÑ, 
sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya vihareyyuÑ. Santi kho pana me UdÈyi 
sÈvakÈ ÈraÒÒikÈ pantasenÈsanÈ araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni 
ajjhogÈhetvÈ viharanti, te anvaddhamÈsaÑ saÑghamajjhe osaranti 
pÈtimokkhuddesÈya. AhaÑ kho panudÈyi appekadÈ ÈkiÓÓo viharÈmi 
bhikkh|hi bhikkhunÊhi upÈsakehi upÈsikÈhi raÒÒÈ rÈjamahÈmattehi titthiyehi 
titthiyasÈvakehi. “Pavivitto samaÓo Gotamo, pavivekassa ca vaÓÓavÈdÊ”ti iti 
ce maÑ UdÈyi sÈvakÈ sakkareyyuÑ garuÑ kareyyuÑ mÈneyyuÑ p|jeyyuÑ, 
sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya vihareyyuÑ. Ye te UdÈyi mama sÈvakÈ 
ÈraÒÒakÈ pantasenÈsanÈ, araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni 
ajjhogÈhetvÈ viharanti, te anvaddhamÈsaÑ saÑghamajjhe osaranti 
pÈtimokkhuddesÈya. Na maÑ te iminÈ dhammena sakkareyyuÑ garuÑ 
kareyyuÑ mÈneyyuÑ p|jeyyuÑ, sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya 
vihareyyuÑ. (5) 

 Iti kho UdÈyi na mamaÑ sÈvakÈ imehi paÒcahi dhammehi sakkaronti 
garuÑ karonti mÈnenti p|jenti, sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya viharanti. 
 
 243. Atthi kho UdÈyi aÒÒe ca paÒca dhammÈ, yehi paÒcahi dhammehi 
mamaÑ sÈvakÈ sakkaronti garuÑ karonti mÈnenti p|jenti, sakkatvÈ garuÑ 
katvÈ upanissÈya viharanti. Katame paÒca, idhudÈyi mamaÑ sÈvakÈ adhisÊle 
sambhÈventi “sÊlavÈ samaÓo Gotamo, paramena sÊlakkhandhena 
samannÈgato”ti. YampudÈyi1 mamaÑ sÈvakÈ adhisÊle sambhÈventi “sÊlavÈ 
samaÓo Gotamo, paramena sÊlakkhandhena samannÈgato”ti. AyaÑ kho  
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UdÈyi paÔhamo dhammo, yena mamaÑ sÈvakÈ sakkaronti garuÑ karonti 
mÈnenti p|jenti, sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya viharanti. 
 
 244. Puna caparaÑ UdÈyi mamaÑ sÈvakÈ abhikkante ÒÈÓadassane 
sambhÈventi “jÈnaÑyevÈha samaÓo Gotamo ‘jÈnÈmÊ’ti, passaÑyevÈha 
samaÓo Gotamo ‘passÈmÊ’ti, abhiÒÒÈya samaÓo Gotamo dhammaÑ deseti, 
no anabhiÒÒÈya. SanidÈnaÑ samaÓo Gotamo dhammaÑ deseti, no 
anidÈnaÑ. SappÈÔihÈriyaÑ samaÓo Gotamo dhammaÑ deseti, no 
appÈÔihÈriyan”ti. YampudÈyi mamaÑ sÈvakÈ abhikkante ÒÈÓadassane 
sambhÈventi “jÈnaÑyevÈha samaÓo Gotamo ‘jÈnÈmÊ’ti, passaÑyevÈha 
samaÓo Gotamo ‘passÈmÊ’ti abhiÒÒÈya samaÓo Gotamo dhammaÑ deseti, 
no anabhiÒÒÈya. SanidÈnaÑ samaÓo Gotamo dhammaÑ deseti, no 
anidÈnaÑ. SappÈÔihÈriyaÑ samaÓo Gotamo dhammaÑ deseti, no 
appÈÔihÈriyan”ti. AyaÑ kho UdÈyi dutiyo dhammo, yena mamaÑ sÈvakÈ 
sakkaronti garuÑ karonti mÈnenti p|jenti, sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya 
viharanti. 
 
 245. Puna caparaÑ UdÈyi mamaÑ sÈvakÈ adhipaÒÒÈya sambhÈventi 
“paÒÒavÈ samaÓo Gotamo, paramena paÒÒÈkkhandhena samannÈgato. TaÑ 
vata anÈgataÑ vÈdapathaÑ na dakkhati, uppannaÑ vÈ parappavÈdaÑ na 
sahadhammena suniggahitaÑ niggaÓhissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati”. TaÑ 
kiÑ maÒÒasi UdÈyi, api nu me sÈvakÈ evaÑ jÈnantÈ evaÑ passantÈ 
antarantarÈ kathaÑ opÈteyyunti. No hetaÑ bhante. Na kho panÈhaÑ UdÈyi 
sÈvakesu anusÈsaniÑ paccÈsÊsÈmi1, aÒÒadatthu mamayeva sÈvakÈ 
anusÈsaniÑ paccÈsÊsanti, yampudÈyi mamaÑ sÈvakÈ adhipaÒÒÈya 
sambhÈventi “paÒÒavÈ samaÓo Gotamo, paramena paÒÒÈkkhandena 
samannÈgato. TaÑ vata anÈgataÑ vÈdapathaÑ na dakkhati, uppannaÑ vÈ 
parappavÈdaÑ na sahadhammena niggahitaÑ niggaÓhissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ 
vijjati”. AyaÑ kho UdÈyi tatiyo dhammo, yena mamaÑ sÈvakÈ sakkaronti 
garuÑ karonti mÈnenti p|jenti, sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya viharanti. 
______________________________________________________________ 
 1. PaccÈsiÑsÈmi (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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 246. Puna caparaÑ UdÈyi mama sÈvakÈ yena dukkhena dukkhotiÓÓÈ 
dukkhaparetÈ. Te maÑ upasa~kamitvÈ dukkhaÑ ariyasaccaÑ pucchanti. 
TesÈhaÑ dukkhaÑ ariyasaccaÑ puÔÔho byÈkaromi, tesÈhaÑ cittaÑ ÈrÈdhemi 
paÒhassa veyyÈkaraÓena. Te maÑ dukkhasamudayaÑ. DukkhanirodhaÑ. 
DukkhanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ ariyasaccaÑ pucchanti. TesÈhaÑ 
dukkhanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ ariyasaccaÑ puÔÔho byÈkaromi, tesÈhaÑ 
cittaÑ ÈrÈdhemi paÒhassa veyyÈkaraÓena. YampudÈyi mama sÈvakÈ yena 
dukkhena dukkhotiÓÓÈ dukkhaparetÈ. Te maÑ upasa~kamitvÈ dukkhaÑ 
ariyasaccaÑ pucchanti. TesÈhaÑ dukkhaÑ ariyasaccaÑ puÔÔho byÈkaromi, 
tesÈhaÑ cittaÑ ÈrÈdhemi paÒhassa veyyÈkaraÓena. Te maÑ 
dukkhasamudayaÑ. DukkhanirodhaÑ. DukkhanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ 
ariyasaccaÑ pucchanti. TesÈhaÑ dukkhanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ 
ariyasaccaÑ puÔÔho byÈkaromi, tesÈhaÑ cittaÑ ÈrÈdhemi paÒhassa 
veyyÈkaraÓena. AyaÑ kho UdÈyi catuttho dhammo, yena mamaÑ sÈvakÈ 
sakkaronti garuÑ karonti mÈnenti p|jenti, sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya 
viharanti. 
 
 247. Puna caparaÑ UdÈyi akkhÈtÈ mayÈ sÈvakÈnaÑ paÔipadÈ, 
yathÈpaÔipannÈ me sÈvakÈ cattÈro satipaÔÔhÈne bhÈventi. IdhudÈyi bhikkhu 
kÈye kÈyÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu vedanÈnupassÊ viharati. Citte cittÈnupassÊ 
viharati. Dhammesu dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ 
vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. Tatra ca pana me sÈvakÈ bah| 
abhiÒÒÈvosÈnapÈramippattÈ viharanti. 

 Puna caparaÑ UdÈyi akkhÈtÈ mayÈ sÈvakÈnaÑ paÔipadÈ, yathÈpaÔipannÈ 
me sÈvakÈ cattÈro sammappadhÈne bhÈventi. IdhudÈyi 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. Tatra ca pana 
me sÈvakÈ bah| abhiÒÒÈvosÈnapÈramippattÈ viharanti. 
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 Puna caparaÑ UdÈyi akkhÈtÈ mayÈ sÈvakÈnaÑ paÔipadÈ, yathÈpaÔipannÈ 
me sÈvakÈ cattÈro iddhipÈde bhÈventi. IdhudÈyi bhikkhu 
chandasamÈdhipadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti, 
vÊriyasamÈdhipadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti, 
cittasamÈdhipadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti, 
vÊmaÑsasamÈdhipadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti. Tatra 
ca pana me sÈvakÈ bah| abhiÒÒÈvosÈnapÈramittÈ viharanti. 

 Puna caparaÑ UdÈyi akkhÈtÈ mayÈ sÈvakÈnaÑ paÔipadÈ, yathÈpaÔipannÈ 
me sÈvakÈ paÒcindriyÈni bhÈventi. IdhudÈyi bhikkhu saddhindriyaÑ bhÈveti 
upasamagÈmiÑ sambodhagÈmiÑ. VÊriyindriyaÑ bhÈveti -pa-. SatindriyaÑ 
bhÈveti. SamÈdhindriyaÑ bhÈveti. PaÒÒindriyaÑ bhÈveti upasamagÈmiÑ 
sambodhagÈmiÑ. Tatra ca pana me sÈvakÈ bah| abhiÒÒÈvosÈnapÈramippattÈ 
viharanti.  

 Puna caparaÑ UdÈyi akkhÈtÈ mayÈ sÈvakÈnaÑ paÔipadÈ, yathÈpaÔipannÈ 
me sÈvakÈ paÒca balÈni bhÈventi. IdhudÈyi bhikkhu saddhÈbalaÑ bhÈveti 
upasamagÈmiÑ sambodhagÈmiÑ. VÊriyabalaÑ bhÈveti -pa-. SatibalaÑ 
bhÈveti. SamÈdhibalaÑ bhÈveti. PaÒÒÈbalaÑ bhÈveti upasamagÈmiÑ 
sambodhagÈmiÑ. Tatra ca pana me sÈvakÈ bah| abhiÒÒÈvosÈnapÈramippattÈ 
viharanti. 

 Puna caparaÑ UdÈyi akkhÈtÈ mayÈ sÈvakÈnaÑ paÔipadÈ, yathÈpaÔipannÈ 
me sÈvakÈ sattabojjha~ge bhÈventi. IdhudÈyi bhikkhu satisambojjha~gaÑ 
bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. 
Dhammavicayasambojjha~gaÑ bhÈveti -pa-. VÊriyasambojjha~gaÑ bhÈveti. 
PÊtisambojjha~gaÑ bhÈveti. Passaddhisambojjha~gaÑ bhÈveti. 
SamÈdhisambojjha~gaÑ bhÈveti. UpekkhÈsambojjha~gaÑ bhÈveti 
vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. Tatra ca 
pana me sÈvakÈ bah| abhiÒÒÈvosÈnapÈramippattÈ viharanti. 

 Puna caparaÑ UdÈyi akkhÈtÈ mayÈ sÈvakÈnaÑ paÔipadÈ, yathÈpaÔipannÈ 
me sÈvakÈ ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈventi. IdhudÈyi bhikkhu 
sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti, sammÈsa~kappaÑ bhÈveti, sammÈvÈcaÑ bhÈveti, 
sammÈkammantaÑ bhÈveti, sammÈ-ÈjÊvaÑ bhÈveti, sammÈvÈyÈmaÑ 
bhÈveti, 
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sammÈsatiÑ bhÈveti, sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti. Tatra ca pana me sÈvakÈ 
bah| abhiÒÒÈvosÈnapÈramippattÈ viharanti. 
 
 248. Puna caparaÑ UdÈyi akkhÈtÈ mayÈ sÈvakÈnaÑ paÔipadÈ, 
yathÈpaÔipannÈ me sÈvakÈ aÔÔha vimokkhe bhÈventi. 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. Tatra ca pana me sÈvakÈ 
bah| abhiÒÒÈvosÈnapÈramippattÈ viharanti. 
 
 249. Puna caparaÑ UdÈyi akkhÈtÈ mayÈ sÈvakÈnaÑ paÔipadÈ, 
yathÈpaÔipannÈ me sÈvakÈ aÔÔha abhibhÈyatanÈni bhÈventi. AjjhattaÑ 
r|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati parittÈni suvaÓÓadubbaÓÓÈni, tÈni 
abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti evaÑ saÒÒÊ hoti, idaÑ paÔhamaÑ 
abhibhÈyatanaÑ. 

 AjjhattaÑ r|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati appamÈÓÈni 
suvaÓÓadubbaÓÓÈni, tÈni abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti evaÑ saÒÒÊ hoti, 
idaÑ dutiyaÑ abhibhÈyatanaÑ. 

 AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati parittÈni 
suvaÓÓadubbaÓÓÈni, tÈni abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti evaÑ saÒÒÊ hoti, 
idaÑ tatiyaÑ abhibhÈyatanaÑ. 

 AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati appamÈÓÈni 
suvaÓÓadubbaÓÓÈni, tÈni abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti evaÑ saÒÒÊ hoti, 
idaÑ catutthaÑ abhibhÈyatanaÑ. 
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 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 
nÊlanibhÈsaÑ. Evameva ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati 
nÊlÈni nÊlavaÓÓÈni nÊlanidassanÈni nÊlanibhÈsÈni, tÈni abhibhuyya jÈnÈmi 
passÈmÊti 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 
passÈmÊti evaÑ saÒÒÊ 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 vattaÑ BÈrÈÓaseyyakaÑ 
ubhatobhÈgavimaÔÔhaÑ lohitakaÑ lohitakavaÓÓaÑ lohitakanidassanaÑ 
lohitakanibhÈsaÑ. Evameva ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni 
passati lohitakÈni lohitakavaÓÓÈni lohitakanidassanÈni lohitakanibhÈsÈni, 
tÈni abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti evaÑ saÒÒÊ hoti, idaÑ sattamaÑ 
abhibhÈyatanaÑ. 

 AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati odÈtÈni odÈtavaÓÓÈni 
odÈtanidassanÈni odÈtanibhÈsÈni. SeyyathÈpi nÈma 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  
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jÈnÈmi passÈmÊti evaÑsaÒÒÊ hoti, idaÑ aÔÔhamaÑ abhibhÈyatanaÑ. Tatra ca 
pana me sÈvakÈ bah| abhiÒÒÈvosÈnapÈramippattÈ viharanti. 
 
 250. Puna caparaÑ UdÈyi akkhÈtÈ mayÈ sÈvakÈnaÑ paÔipadÈ, 
yathÈpaÔipannÈ me sÈvakÈ dasa kasiÓÈyatanÈni bhÈventi, pathavÊkasiÓameko 
saÒjÈnÈti uddhamadho tiriyaÑ advayaÑ appamÈÓaÑ. ŒpokasiÓa meko 
saÒjÈnÈti -pa-. TejokasiÓa meko saÒjÈnÈti. VÈyokasiÓameko saÒjÈnÈti. 
NÊlakasiÓameko saÒjÈnÈti. PÊtakasiÓameko saÒjÈnÈti. LohitakasiÓameko 
saÒjanÈti. OdÈtakasiÓameko saÒjÈnÈti. ŒkÈsakasiÓameko saÒjÈnÈti. 
ViÒÒÈÓakasiÓameko saÒjÈnÈti uddhamadho tiriyaÑ advayaÑ appamÈÓaÑ. 
Tatra ca pana me sÈvakÈ bah| abhiÒÒÈvosÈnapÈramippattÈ viharanti. 
 
 251. Puna caparaÑ UdÈyi akkhÈtÈ mayÈ sÈvakÈnaÑ paÔipadÈ, 
yathÈpaÔipannÈ me sÈvakÈ cattÈri jhÈnÈni bhÈventi. IdhudÈyi bhikkhu 
vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ 
vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, so imameva 
kÈyaÑ vivekajena pÊtisukhena abhisandeti parisandeti parip|reti 
parippharati, nÈssa kiÒci sabbÈvato kÈyassa vivekajena pÊtisukhena 
apphuÔaÑ hoti. SeyyathÈpi UdÈyi dakkho nhÈpako1 vÈ nhÈpakantevÈsÊ vÈ 
kaÑsathÈle nhÈnÊyacuÓÓÈni2 ÈkiritvÈ udakena parÙpphosakaÑ 
paripphosakaÑ sanneyya, sÈyaÑ nhÈnÊyapiÓÉi3 snehÈnugatÈ snehaparetÈ 
santarabÈhirÈ phuÔÈ snehena, na ca pagghariÓÊ. Evameva kho UdÈyi bhikkhu 
imameva kÈyaÑ vivekajena pÊtisukhena abhisandeti parisandeti parip|reti 
parippharati, nÈssa kiÒci sabbÈvato kÈyassa vivekajena pÊtisukhena 
apphuÔaÑ hoti. 

 Puna caparaÑ UdÈyi bhikkhu vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ ajjhattaÑ 
sampasÈdanaÑ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, so imameva 
kÈyaÑ samÈdhijena pÊtisukhena abhisandeti parisandeti parip|reti 
parippharati, nÈssa kiÒci sabbÈvato kÈyassa samÈdhijena pÊtisukhena 
apphuÔaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. NahÈpako (SÊ, I) 2. NahÈnÊyacuÓÓÈni (SÊ, I) 
 3. SÈssa nahÈnÊyapiÓÉÊ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 
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hoti. SeyyathÈpi UdÈyi udakarahado gambhÊro ubbhidodako1, tassa nevassa 
puratthimÈya disÈya udakassa ÈyamukhaÑ, na pacchimÈya disÈya udakassa 
ÈyamukhaÑ, na uttarÈya disÈya udakassa ÈyamukhaÑ, na dakkhiÓÈya disÈya 
udakassa ÈyamukhaÑ, devo ca na kÈlena kÈlaÑ sammÈ dhÈraÑ 
anuppaveccheyya. Atha kho tamhÈva udakarahadÈ sÊtÈ vÈridhÈrÈ ubbhijjitvÈ 
tameva udakarahadaÑ sÊtena vÈrinÈ abhisandeyya parisandeyya parip|reyya 
paripphareyya, nÈssa kiÒci sabbÈvato udakarahadassa sÊtena vÈrinÈ 
apphuÔaÑ assa. Evameva kho UdÈyi bhikkhu imameva kÈyaÑ samÈdhijena 
pÊtisukhena abhisandeti parisandeti parip|reti parippharati, nÈssa kiÒci 
sabbÈvato kÈyassa samÈdhijena pÊtisukhena apphuÔaÑ hoti. 

 Puna caparaÑ UdÈyi bhikkhu pÊtiyÈ ca virÈgÈ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati. So imameva kÈyaÑ nippÊtikena sukhena abhisandeti 
parisandeti parip|reti parippharati, nÈssa kiÒci sabbÈvato kÈyassa 
nippÊtikena sukhena apphuÔaÑ hoti. SeyyathÈpi UdÈyi uppaliniyaÑ vÈ 
paduminiyaÑ vÈ puÓÉarÊkiniyaÑ vÈ appekaccÈni uppalÈni vÈ padumÈni vÈ 
puÓÉarÊkÈni vÈ udake jÈtÈni udake saÑvaÉÉhÈni udakÈnuggatÈni anto 
nimuggaposÊni, tÈni yÈva caggÈ yÈva ca m|lÈ sÊtena vÈrinÈ abhisannÈni 
parisannÈni parip|rÈni paripphuÔÈni, nÈssa2 kiÒci sabbÈvataÑ uppalÈnaÑ vÈ 
padumÈnaÑ vÈ puÓÉarÊkÈnaÑ vÈ sÊtena vÈrinÈ apphuÔaÑ assa. Evameva kho 
UdÈyi bhikkhu imameva kÈyaÑ nippÊtikena sukhena abhisandeti parisandeti 
parip|reti parippharati, nÈssa kiÒci sabbÈvato kÈyassa nippÊtikena sukhena 
apphuÔaÑ hoti. 

 Puna caparaÑ UdÈyi bhikkhu sukhassa ca pahÈnÈ dukkhassa ca pahÈnÈ 
pubbeva somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ adukkhamasukhaÑ 
upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, so 
imameva kÈyaÑ parisuddhena cetasÈ pariyodÈtena pharitvÈ nisinno hoti, 
nÈssa kiÒci sabbÈvato kÈyassa parisuddhena cetasÈ pariyodÈtena apphuÔaÑ 
hoti. SeyyathÈpi UdÈyi puriso odÈtena vatthena sasÊtaÑ pÈrupitvÈ nisinno 
assa, nÈssa kiÒci sabbÈvato kÈyassa odÈtena 
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vatthena apphuÔaÑ assa. Evameva kho UdÈyi bhikkhu imameva kÈyaÑ 
parisuddhena cetasÈ pariyodÈtena pharitvÈ nisinno hoti, nÈssa kiÒci 
sabbÈvato kÈyassa parisuddhena cetasÈ pariyodÈtena apphuÔaÑ hoti. Tatra 
ca pana me sÈvakÈ bah| abhiÒÒÈvosÈnapÈramippattÈ viharanti. 
 
 252. Puna caparaÑ UdÈyi akkhÈtÈ mayÈ sÈvakÈnaÑ paÔipadÈ, yathÈ 
paÔipannÈ me sÈvakÈ evaÑ pajÈnanti “ayaÑ kho me kÈyo r|pÊ 
cÈtumahÈbh|tiko mÈtÈpettikasambhavo odanakummÈs|pacayo 
aniccucchÈdanaparimaddanabhedanaviddhaÑsanadhammo, idaÒca pana me 
viÒÒÈÓaÑ ettha sitaÑ ettha paÔibaddhaÑ. SeyyathÈpi UdÈyi maÓi veÄuriyo 
subho jÈtimÈ aÔÔhaÑso suparikammakato accho vippasanno 
sabbÈkÈrasampanno, tatridaÑ 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 sabbÈkÈrasampanno, tatridaÑ suttaÑ 
ÈvutaÑ nÊlaÑ vÈ pÊtaÑ vÈ lohitaÑ vÈ odÈtaÑ vÈ paÓÉusuttaÑ vÈ’ti”. 
Evameva kho UdÈyi akkhÈtÈ mayÈ sÈvakÈnaÑ paÔipadÈ, yathÈpaÔipannÈ me 
sÈvakÈ evaÑ pajÈnanti “ayaÑ kho me kÈyo r|pÊ cÈtumahÈbh|tiko 
mÈtÈpettikasambhavo odanakummÈs|pacayo 
aniccucchÈdanaparimaddanabhedanaviddhaÑsanadhammo, idaÒca pana me 
viÒÒÈÓaÑ ettha sitaÑ ettha paÔibaddhan”ti. Tatra ca pana mesÈvakÈ bah| 
abhiÒÒÈvosÈnapÈramippattÈ viharanti. 
 
 253. Puna caparaÑ UdÈyi akkhÈtÈ mayÈ sÈvakÈnaÑ paÔipadÈ, 
yathÈpaÔipannÈ me sÈvakÈ imamhÈ kÈyÈ aÒÒaÑ kÈyaÑ abhinimminanti 
r|piÑ manomayaÑ sabba~gapacca~giÑ ahÊnindriyaÑ. SeyyathÈpi UdÈyi 
puriso muÒjamhÈ ÊsikaÑ pabbÈheyya, tassa evamassa “ayaÑ muÒjo, ayaÑ 
ÊsikÈ, aÒÒo muÒjo, aÒÒÈ ÊsikÈ, muÒjamhÈtveva ÊsikÈ pabbÈÄhÈ”ti. SeyyathÈ 
vÈ panudÈyi puriso asiÑ kosiyÈ pabbÈheyya, tassa evamassa “ayaÑ asi, 
ayaÑ kosi, aÒÒo asi, aÒÒÈ kosi, kosiyÈtveva asi pabbÈÄho”ti. SeyyathÈ vÈ 
panudÈyi puriso ahiÑ karaÓÉÈ uddhareyya, tassa evamassa “ayaÑ ahi, ayaÑ 
karaÓÉo, 

 



210 MajjhimapaÓÓÈsapÈÄi  

aÒÒo ahi, aÒÒo karaÓÉo, karaÓÉÈtveva ahi ubbhato”ti. Evameva kho UdÈyi 
akkhÈtÈ mayÈ sÈvakÈnaÑ paÔipadÈ, yathÈpaÔipannÈ me sÈvakÈ imamhÈ kÈyÈ 
aÒÒaÑ kÈyaÑ abhinimminanti r|piÑ manomayaÑ sabba~gapacca~giÑ 
ahÊnindriyaÑ. Tatra ca pana me sÈvakÈ bah| abhiÒÒÈvosanapÈramippattÈ 
viharanti. 
 
 254. Puna caparaÑ UdÈyi akkhÈtÈ mayÈ sÈvakÈnaÑ paÔipadÈ, 
yathÈpaÔipannÈ me sÈvakÈ anekavihitaÑ iddhividhaÑ paccanubhonti, ekopi 
hutvÈ bahudhÈ honti, bahudhÈpi hutvÈ eko hoti, ÈvibhÈvaÑ tirobhÈvaÑ 
tirokuÔÔaÑ tiropÈkÈraÑ tiropabbataÑ asajjamÈnÈ gacchanti seyyathÈpi 
ÈkÈse, pathaviyÈpi ummujjanimujjaÑ karonti seyyathÈpi udake, udakepi 
abhijjamÈne1 gacchanti seyyathÈpi pathaviyaÑ, ÈkÈsepi palla~kena kamanti 
seyyathÈpi pakkhÊ sakuÓo, imepi candimas|riye evaÑmahiddhike 
evaÑmahÈnubhÈve pÈÓinÈ parimasanti parimajjanti, yÈva brahmalokÈpi 
kÈyena vasaÑ vattenti. SeyyathÈpi UdÈyi dakkho kumbhakÈro vÈ 
kumbhakÈrantevÈsÊ vÈ suparikammakatÈya mattikÈya yaÑ yadeva 
bhÈjanavikatiÑ Èka~kheyya, taÑ tadeva kareyya abhinipphÈdeyya. SeyyathÈ 
vÈ panudÈyi dakkho dantakÈro vÈ dantakÈrantevÈsÊ vÈ 
suparikammakatasmiÑ dantasmiÑ yaÑ yadeva dantavikatiÑ Èka~kheyya, 
taÑ tadeva kareyya abhinipphÈdeyya. SayyathÈ vÈ panudÈyi dakkho 
suvaÓÓakÈro vÈ suvaÓÓakÈrantevÈsÊ vÈ suparikammakatasmiÑ suvaÓÓasmiÑ 
yaÑ yadeva suvaÓÓavikatiÑ Èka~kheyya, taÑ tadeva kareyya 
abhinipphÈdeyya. Evameva kho UdÈyi akkhÈtÈ mayÈ sÈvakÈnaÑ paÔipadÈ, 
yathÈpaÔipannÈ me sÈvakÈ anekavihitaÑ iddhividhaÑ paccanubhonti, ekopi 
hutvÈ bahudhÈ honti, bahudhÈpi hutvÈ eko hoti, ÈvibhÈvaÑ tirobhÈvaÑ 
tirokuÔÔaÑ tiropÈkÈraÑ tiropabbataÑ asajjamÈnÈ gacchanti seyyathÈpi 
ÈkÈse, pathaviyÈpi ummujjanimujjaÑ karonti seyyathÈpi udake, udakepi 
abhijjamÈne gacchanti seyyathÈpi pathaviyaÑ, ÈkÈsepi palla~kena kamanti 
seyyathÈpi pakkhÊ sakuÓo, imepi candimas|riye evaÑmahiddhike 
evaÑmahÈnubhÈve pÈÓinÈ parimajjanti, yÈva brahmalokapi 
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kÈyena vasaÑ vattenti. Tatra ca pana me sÈvakÈ bah| 
abhiÒÒÈvosÈnapÈramippattÈ viharanti. 
 
 255. Puna caparaÑ UdÈyi akkhÈtÈ mayÈ sÈvakÈnaÑ paÔipadÈ, 
yathÈpaÔipannÈ me sÈvakÈ dibbÈya sotadhÈtuyÈ visuddhÈya 
atikkantamÈnusikÈya ubho sadde suÓanti dibbe ca mÈnuse ca ye d|re 
santike ca. SeyyathÈpi UdÈyi balavÈ sa~khadhamo appakasireneva 
cÈtuddisÈ viÒÒÈpeyya. Evameva kho UdÈyi akkhÈtÈ mayÈ sÈvakÈnaÑ 
paÔipadÈ, yathÈpaÔipannÈ me sÈvakÈ dibbÈya sotadhÈtuyÈ visuddhÈya 
atikkantamÈnusikÈya ubho sadde suÓanti dibbe ca mÈnuse ca ye d|re 
santike ca. Tatra ca pana me sÈvakÈ bah| abhiÒÒÈvosÈnapÈramippattÈ 
viharanti. 
 
 256. Puna caparaÑ UdÈyi akkhÈtÈ mayÈ sÈvakÈnaÑ paÔipadÈ, 
yathÈpaÔipannÈ me sÈvakÈ parasattÈnaÑ parapuggalÈnaÑ cetasÈ ceto paricca 
pajÈnanti, sarÈgaÑ vÈ cittaÑ sarÈgaÑ cittanti pajÈnanti, vÊtarÈgaÑ vÈ cittaÑ 
vÊtarÈgaÑ cittanti pajÈnanti, sadosaÑ vÈ cittaÑ sadosaÑ cittanti pajÈnanti, 
vÊtadosaÑ vÈ cittaÑ vÊtadosaÑ cittanti pajÈnanti, samohaÑ vÈ cittaÑ 
samohaÑ cittanti pajÈnanti, vÊtamohaÑ vÈ cittaÑ vÊtamohaÑ cittanti 
pajÈnanti, saÑkhittaÑ vÈ cittaÑ saÑkhittaÑ cittanti pajÈnanti, vikkhittaÑ vÈ 
cittaÑ vikkhittaÑ cittanti pajÈnanti, mahaggataÑ vÈ cittaÑ mahaggataÑ 
cittanti pajÈnanti, amahaggataÑ vÈ cittaÑ amahaggataÑ cittanti pajÈnanti, 
sa-uttaraÑ vÈ cittaÑ sa-uttaraÑ cittanti pajÈnanti, anuttaraÑ vÈ cittaÑ 
anuttaraÑ cittanti pajÈnanti, samÈhitaÑ vÈ cittaÑ samÈhitaÑ cittanti 
pajÈnanti, asamÈhitaÑ vÈ cittaÑ asamÈhitaÑ cittanti pajÈnanti, vimuttaÑ vÈ 
cittaÑ vimuttaÑ cittanti pajÈnanti, avimuttaÑ vÈ cittaÑ avimuttaÑ cittanti 
pajÈnanti. SeyyathÈpi UdÈyi itthÊ vÈ puriso vÈ daharo yuvÈ maÓÉanakajÈtiko 
ÈdÈse vÈ parisuddhe pariyodÈte acche vÈ udakapatte sakaÑ mukhanimittaÑ 
paccavekkhamÈno sakaÓikaÑ vÈ sakaÓikanti1 jÈneyya, akaÓikaÑ vÈ 
akaÓikanti2 jÈneyya. Evameva kho UdÈyi akkhÈtÈ mayÈ sÈvakÈnaÑ 
paÔipadÈ, yathÈpaÔipannÈ me sÈvakÈ parasattÈnaÑ parapuggalÈnaÑ cetasÈ 
ceto paricca pajÈnanti, 
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sarÈgaÑ vÈ cittaÑ sarÈgaÑ cittanti pajÈnanti, vÊtarÈgaÑ vÈ cittaÑ -pa- 
sadosaÑ vÈ cittaÑ. VÊtadosaÑ vÈ cittaÑ. SamohaÑ vÈ cittaÑ. VÊtamohaÑ 
vÈcittaÑ. SaÑkhittaÑ vÈ cittaÑ. VikkhittaÑ vÈ cittaÑ. MahaggataÑ vÈ 
cittaÑ. AmahaggataÑ vÈ cittaÑ. Sa-uttaraÑ vÈ cittaÑ. AnuttaraÑ vÈ cittaÑ. 
SamÈhitaÑ vÈ cittaÑ. AsamÈhitaÑ vÈ cittaÑ. VimuttaÑ vÈ cittaÑ. 
AvimuttaÑ vÈ cittaÑ avimuttaÑ cittanti pajÈnanti. Tatra ca pana me sÈvakÈ 
bah| abhiÒÒÈvosÈnapÈramippattÈ viharanti. 
 
 257. Puna caparaÑ UdÈyi akkhÈtÈ mayÈ sÈvakÈnaÑ paÔipadÈ, 
yathÈpaÔipannÈ me sÈvakÈ anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussaranti. 
SeyyathidaÑ, ekampi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo tissopi jÈtiyo catassopi jÈtiyo 
paÒcapi jÈtiyo dasapi jÈtiyo vÊsampi jÈtiyo tiÑsampi jÈtiyo cattÈlÊsampi 
jÈtiyo paÒÒÈsampi jÈtiyo jÈtisatampi jÈtisahassampi jÈtisatasahassampi 
anekepi saÑvaÔÔakappe anekepi vivaÔÔakappe anekepi saÑvaÔÔavivaÔÔakappe, 
“amutrÈsiÑ evaÑnÈmo evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro 
evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ evamÈyupariyanto, so tato cuto amutra 
udapÈdiÑ, tatrÈpÈsiÑ evaÑnÈmo evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro 
evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ evamÈyupariyanto, so tato cuto 
idh|papanno”ti. Iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ 
anussarati. SeyyathÈpi UdÈyi puriso sakamhÈ gÈmÈ aÒÒaÑ gÈmaÑ 
gaccheyya, tamhÈpi gÈmÈ aÒÒaÑ gÈmaÑ gaccheyya, so tamhÈ gÈmÈ 
sakaÑyeva gÈmaÑ paccÈgaccheyya. Tassa evamassa “ahaÑ kho sakamhÈ 
gÈmÈ aÒÒaÑ gÈmaÑ agacchiÑ, tatra evaÑ aÔÔhÈsiÑ evaÑ nisÊdiÑ evaÑ 
abhÈsiÑ evaÑ tuÓhÊ ahosiÑ, tamhÈpi gÈmÈ amuÑ gÈmaÑ agacchiÑ, tatrÈpi 
evaÑ aÔÔhÈsiÑ evaÑ nisÊdiÑ evaÑ abhÈsiÑ evaÑ tuÓhÊ ahosiÑ, somhi 
tamhÈ gÈmÈ sakaÑyeva gÈmaÑ paccÈgato”ti. Evameva kho UdÈyi akkhÈtÈ 
mayÈ sÈvakÈnaÑ paÔipadÈ, yathÈpaÔipannÈ me sÈvakÈ anekavihitaÑ 
pubbenivÈsaÑ anussaranti. SeyyathidaÑ, ekampi jÈtiÑ -pa- iti sÈkÈraÑ 
sa-uddesaÑ anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussaranti. Tatra ca pana me 
sÈvakÈ bah| abhiÒÒÈvosÈnapÈramippattÈ viharanti. 
 
 258. Puna caparaÑ UdÈyi akkhÈtÈ mayÈ sÈvakÈnaÑ paÔipadÈ, 
yathÈpaÔipannÈ me sÈvakÈ dibbena cakkhunÈ visuddhena 
atikkantamÈnusakena 
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satte passanti cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate 
duggate, yathÈkamm|page satte pajÈnanti “ime vata bhonto sattÈ 
kÈyaduccaritena samannÈgatÈ vacÊduccaritena samannÈgatÈ 
manoduccaritena samannÈgatÈ ariyÈnaÑ upavÈdakÈ micchÈdiÔÔhikÈ 
micchÈdiÔÔhikammasamÈdÈnÈ, te kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ 
duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapannÈ. Ime vÈ pana bhonto sattÈ 
kÈyasucaritena samannÈgatÈ vacÊsucaritena samannÈgatÈ manosucaritena 
samannÈgatÈ ariyÈnaÑ anupavÈdakÈ sammÈdiÔÔhikÈ 
sammÈdiÔÔhikammasamÈdÈnÈ, te kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ 
saggaÑ lokaÑ upapannÈ”ti. Iti dibbena cakkhunÈ visuddhena 
atikkantamÈnusakena satte passanti cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte 
suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate, yathÈkamm|page satte pajÈnanti. 
SeyyathÈpi UdÈyi dve agÈrÈ sadvÈrÈ1, tatra cakkhumÈ puriso majjhe Ôhito 
passeyya manusse gehaÑ pavisantepi nikkhamantepi anuca~kamantepi 
anuvicarantepi. Evameva kho UdÈyi akkhÈtÈ mayÈ sÈvakÈnaÑ paÔipadÈ, 
yathÈpaÔipannÈ me sÈvakÈ dibbena cakkhunÈ visuddhena 
atikkantamÈnusakena satte passanti cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte 
suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate, yathÈkamm|page satte pajÈnanti -pa-. 
Tatra ca pana me sÈvakÈ bah| abhiÒÒÈvosÈnapÈramippattÈ viharanti. 
 
 259. Puna caparaÑ UdÈyi akkhÈtÈ mayÈ sÈvakÈnaÑ paÔipadÈ, 
yathÈpaÔipannÈ me sÈvakÈ ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ 
paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja 
viharanti. SeyyathÈpi UdÈyi pabbatasa~khepe udakarahado accho 
vippasanno anÈvilo, tattha cakkhumÈ puriso tÊre Ôhito passeyya 
sippisambukampi2 sakkharakaÔhalampi macchagumbampi carantampi 
tiÔÔhantampi. Tassa evamassa “ayaÑ kho udakarahado accho vippasanno 
anÈvilo, tatrime sippisambukÈpi sakkharakaÔhalÈpi macchagumbÈpi 
carantipi tiÔÔhantipÊ”ti. Evameva kho UdÈyi akkhÈtÈ mayÈ sÈvakÈnaÑ 
paÔipadÈ, yathÈpaÔipannÈ me sÈvakÈ ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ 
cetovimuttiÑ paÒÒÈmuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja viharanti. Tatra ca pana  
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me sÈvakÈ bah| abhiÒÒÈvosÈnapÈramippattÈ viharanti. AyaÑ kho UdÈyi 
paÒcamo dhammo. Yena mama sÈvakÈ sakkaronti garuÑ karonti mÈnenti 
p|jenti, sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya viharanti. 

 Ime kho UdÈyi paÒca dhammÈ, yehi mamaÑ sÈvakÈ sakkaronti garuÑ 
karonti mÈnenti p|jenti, sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya viharantÊti. 

 Idamavoca BhagavÈ. Attamano SakuludÈyÊ paribbÈjako Bhagavato 
bhÈsitaÑ abhinandÊti. 
 

MahÈsakuludÈyisuttaÑ niÔÔhitaÑ sattamaÑ.  
_____ 

 
8. SamaÓamuÓÉikasutta  

 260. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena UggÈhamÈno 
paribbÈjako SamaÓamuÓÉikÈputto1 samayappavÈdake tindukÈcÊre ekasÈlake 
MallikÈya ÈrÈme paÔivasati mahatiyÈ paribbÈjakaparisÈya saddhiÑ 
paÒcamattehi paribbÈjakasatehi. Atha kho PaÒcaka~go thapati SÈvatthiyÈ 
nikkhami divÈ divassa BhagavantaÑ dassanÈya. Atha kho PaÒcaka~gassa 
thapatissa etadahosi “akÈlo kho tÈva BhagavantaÑ dassanÈya, paÔisallÊno 
BhagavÈ, manobhÈvaniyÈnampi bhikkh|naÑ asamayo dassanÈya, paÔisallÊnÈ 
manobhÈvaniyÈ bhikkh|, yaÑn|nÈhaÑ yena samayappavÈdako tindukÈcÊro 
ekasÈlako MallikÈya ÈrÈmo, yena UggÈhamÈno paribbÈjako 
SamaÓamuÓÉikÈputto tenupasa~kameyyan”ti. Atha kho PaÒcaka~go thapati 
yena samayappavÈdako tindukÈcÊro ekasÈlako MallikÈya ÈrÈmo, yena 
UggÈhamÈno paribbÈjako SamaÓamuÓÉikÈputto tenupasa~kami.  

 Tena kho pana samayena UggÈhamÈno paribbÈjako 
SamaÓamuÓÉikÈputto mahatiyÈ paribbÈjakaparisÈya saddhiÑ nisinno hoti 
unnÈdiniyÈ uccÈsaddamahÈsaddÈya anekavihitaÑ tiracchÈnakathaÑ 
kathentiyÈ. SeyyathidaÑ, rÈjakathaÑ corakathaÑ mahÈmattakathaÑ 
senÈkathaÑ bhayakathaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. SamaÓamaÓÉikÈputto (SÊ, I) 
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yuddhakathaÑ annakathaÑ pÈnakathaÑ vatthakathaÑ sayanakathaÑ 
mÈlÈkathaÑ gandhakathaÑ ÒÈtikathaÑ yÈnakathaÑ gÈmakathaÑ 
nigamakathaÑ nagarakathaÑ janapadakathaÑ itthikathaÑ s|rakathaÑ 
visikhÈkathaÑ kumbhaÔÔhÈnakathaÑ pubbapetakathaÑ nÈnattakathaÑ 
lokakkhÈyikaÑ samuddakkhÈyikaÑ itibhavÈbhavakathaÑ iti vÈ. 

 AddasÈ kho UggÈhamÈno paribbÈjako SamaÓamuÓÉikÈputto 
PaÒcaka~gaÑ thapatiÑ d|ratova ÈgacchantaÑ, disvÈna sakaÑ parisaÑ 
saÓÔhÈpesi “appasaddÈ bhonto hontu, mÈ bhonto saddamakatta. AyaÑ 
samaÓassa Gotamassa sÈvako Ègacchati PaÒcaka~go thapati. YÈvatÈ kho 
pana samaÓassa Gotamassa sÈvakÈ gihÊ odÈtavasanÈ SÈvatthiyaÑ 
paÔivasanti, ayaÑ tesaÑ aÒÒataro PaÒcaka~go thapati. AppasaddakÈmÈ kho 
pana te Èyasmanto appasaddavinÊtÈ appasaddassa vaÓÓavÈdino, appeva nÈma 
appasaddaÑ parisaÑ viditvÈ upasa~kamitabbaÑ maÒÒeyyÈ”ti. Atha kho te 
paribbÈjakÈ tuÓhÊ ahesuÑ. 
 
 261. Atha kho PaÒcaka~go thapati yena UggÈhamÈno paribbÈjako 
SamaÓamuÓÉikÈputto tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ UggÈhamÈnena 
paribbÈjakena SamaÓamuÓÉikÈputtena saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ 
kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho 
PaÒcaka~gaÑ thapatiÑ UggÈhamÈno paribbÈjako SamaÓamuÓÉikÈputto 
etadavoca “cat|hi kho ahaÑ gahapati dhammehi samannÈgataÑ 
purisapuggalaÑ paÒÒapemi sampannakusalaÑ paramakusalaÑ 
uttamapattipattaÑ samaÓaÑ ayojjhaÑ. Katamehi cat|hi. Idha gahapati na 
kÈyena pÈpakammaÑ karoti, na pÈpakaÑ vÈcaÑ bhÈsati, na pÈpakaÑ 
sa~kappaÑ sa~kappeti, na pÈpakaÑ ÈjÊvaÑ ÈjÊvati. Imehi kho ahaÑ gahapati 
cat|hi dhammehi samannÈgataÑ purisapuggalaÑ paÒÒapemi 
sampannakusalaÑ paramakusalaÑ uttamapattipattaÑ samaÓaÑ ayojjhan”ti. 

 Atha kho PaÒcaka~go thapati UggÈhamÈnassa paribbÈjakassa 
SamaÓamuÓÉikÈputtassa bhÈsitaÑ neva abhinandi nappaÔikkosi, 
anabhinanditvÈ appaÔikkositvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi “Bhagavato santike 
etassa bhÈsitassa atthaÑ ÈjÈnissÈmÊ”ti. Atha kho PaÒcaka~go thapati yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho PaÒcaka~go thapati yÈvatako 
ahosi 
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UggÈhamÈnena paribbÈjakena SamaÓamuÓÉikÈputtena saddhiÑ 
kathÈsallÈpo, taÑ sabbaÑ Bhagavato Èrocesi. 
 
 262. EvaÑ vutte BhagavÈ PaÒcaka~gaÑ thapatiÑ etadavoca–evaÑ 
sante kho thapati daharo kumÈro mando uttÈnaseyyako sampannakusalo 
bhavissati paramakusalo uttamapattipatto samaÓo ayojjho, yathÈ 
UggÈhamÈnassa paribbÈjakassa SamaÓamuÓÉikÈputtassa vacanaÑ. 
Daharassa hi thapati kumÈrassa mandassa uttÈnaseyyakassa kÈyotipi na hoti, 
kuto pana kÈyena pÈpakammaÑ karissati aÒÒatra phanditamattÈ. Daharassa 
hi thapati kumÈrassa mandassa uttÈnaseyyakassa vÈcÈtipi na hoti, kuto pana 
pÈpakaÑ vÈcaÑ bhÈsissati aÒÒatra roditamattÈ. Daharassa hi thapati 
kumÈrassa mandassa uttÈnaseyyakassa sa~kappotipi na hoti, kuto pana 
pÈpakaÑ sa~kappaÑ sa~kappissati aÒÒatra vik|jitamattÈ1. Daharassa hi 
thapati kumÈrassa mandassa uttÈnaseyyakassa ÈjÊvotipi na hoti, kuto pana 
pÈpakaÑ ÈjÊvaÑ ÈjÊvissati aÒÒatra mÈtuthaÒÒÈ. EvaÑ sante kho thapati 
daharo kumÈro mando uttÈnaseyyako sampannakusalo bhavissati 
paramakusalo uttamapattipatto samaÓo ayojjho, yathÈ UggÈhamÈnassa 
paribbÈjakassa SamaÓamuÓÉikÈputtassa vacanaÑ. 
 
 263. Cat|hi kho ahaÑ thapati dhammehi samannÈgataÑ 
purisapuggalaÑ paÒÒapemi na ceva sampannakusalaÑ na paramakusalaÑ 
na uttamapattipattaÑ samaÓaÑ ayojjhaÑ, api cimaÑ daharaÑ kumÈraÑ 
mandaÑ uttÈnaseyyakaÑ samadhigayha tiÔÔhati. Katamehi cat|hi. Idha 
thapati na kÈyena pÈpakammaÑ karoti, na pÈpakaÑ vÈcaÑ bhÈsati, na 
pÈpakaÑ sa~kappaÑ sa~kappeti, na pÈpakaÑ ÈjÊvaÑ ÈjÊvati. Imehi kho 
ahaÑ thapati cat|hi dhammehi samannÈgataÑ purisapuggalaÑ paÒÒapemi 
na ceva sampannakusalaÑ na paramakusalaÑ na uttamapattipattaÑ 
samaÓaÑ ayojjhaÑ, api cimaÑ daharaÑ kumÈraÑ mandaÑ uttÈnaseyyakaÑ 
samadhigayha tiÔÔhati. 

 Dasahi kho ahaÑ thapati dhammehi samannÈgataÑ purisapuggalaÑ 
paÒÒapemi sampannakusalaÑ paramakusalaÑ uttamapattipattaÑ samaÓaÑ 
ayojjhaÑ. Ime akusalÈ sÊlÈ, tamahaÑ2 thapati veditabbanti vadÈmi. 
ItosamuÔÔhÈnÈ 
______________________________________________________________ 
 1. VikujjitamattÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. KahaÑ (SÊ), tahaÑ (I) 
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akusalÈ sÊlÈ, tamahaÑ thapati veditabbanti vadÈmi. Idha akusalÈ sÊlÈ 
aparisesÈ nirujjhanti, tamahaÑ thapati veditabbanti vadÈmi. EvaÑ paÔipanno 
akusalÈnaÑ sÊlÈnaÑ nirodhÈya paÔipanno hoti, tamahaÑ thapati veditabbanti 
vadÈmi. 

 Ime kusalÈ sÊlÈ, tamahaÑ thapati veditabbanti vadÈmi. ItosamuÔÔhÈnÈ 
kusalÈ sÊlÈ, tamahaÑ thapati veditabbanti vadÈmi. Idha kusalÈ sÊlÈ aparisesÈ 
nirujjhanti, tamahaÑ thapati veditabbanti vadÈmi. EvaÑ paÔipanno 
kusalÈnaÑ sÊlÈnaÑ nirodhÈya paÔipanno hoti, tamahaÑ thapati veditabbanti 
vadÈmi. 

 Ime akusalÈ sa~kappÈ, tamahaÑ thapati veditabbanti vadÈmi. 
ItosamuÔÔhÈnÈ akusalÈ sa~kappÈ, tamahaÑ thapati veditabbanti vadÈmi. Idha 
akusalÈ sa~kappÈ aparisesÈ nirujjhanti, tamahaÑ thapati veditabbanti 
vadÈmi. EvaÑ paÔipanno akusalÈnaÑ sa~kappÈnaÑ nirodhÈya paÔipanno 
hoti, tamahaÑ thapati veditabbanti vadÈmi.  

 Ime kusalÈ sa~kappÈ, tamahaÑ thapati veditabbanti vadÈmi. 
ItosamuÔÔhÈnÈ kusalÈ sa~kappÈ, tamahaÑ thapati veditabbanti vadÈmi. Idha 
kusalÈ sa~kappÈ aparisesÈ nirujjhanti, tamahaÑ thapati veditabbanti vadÈmi. 
EvaÑ paÔipanno kusalÈnaÑ sa~kappÈnaÑ nirodhÈya paÔipanno hoti, 
tamahaÑ thapati veditabbanti vadÈmi.  
 
 264. Katame ca thapati akusalÈ sÊlÈ. AkusalaÑ kÈyakammaÑ akusalaÑ 
vacÊkammaÑ pÈpako ÈjÊvo. Ime vuccanti thapati akusalÈ sÊlÈ. 

 Ime ca thapati akusalÈ sÊlÈ kiÑsamuÔÔhÈnÈ. SamuÔÔhÈnampi nesaÑ 
vuttaÑ, cittasamuÔÔhÈnÈtissa vacanÊyaÑ. KatamaÑ cittaÑ. Cittampi hi 
bahuÑ anekavidhaÑ nÈnappakÈrakaÑ, yaÑ cittaÑ sarÈgaÑ sadosaÑ 
samohaÑ. ItosamuÔÔhÈnÈ akusalÈ sÊlÈ. 

 Ime ca thapati akusalÈ sÊlÈ kuhiÑ aparisesÈ nirujjhanti. Nirodhopi 
nesaÑ vutto, idha thapati bhikkhu kÈyaduccaritaÑ pahÈya 
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kÈyasucaritaÑ bhÈveti, vacÊduccaritaÑ pahÈya vacÊsucaritaÑ bhÈveti, 
manoduccaritaÑ pahÈya manosucaritaÑ bhÈveti, micchÈjÊvaÑ pahÈya 
sammÈjÊvena jÊvitaÑ kappeti. Etthete akusalÈ sÊlÈ aparisesÈ nirujjhanti. 

 KathaÑ paÔipanno thapati akusalÈnaÑ sÊlÈnaÑ nirodhÈya paÔipanno 
hoti. Idha thapati bhikkhu anuppannÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ anuppÈdÈya chandaÑ janeti vÈyamati vÊriyaÑ Èrabhati cittaÑ 
paggaÓhÈti padahati, uppannÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ 
pahÈnÈya chandaÑ janeti vÈyamati vÊriyaÑ Èrabhati cittaÑ paggaÓhÈti 
padahati, anuppannÈnaÑ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ uppÈdÈya chandaÑ janeti 
vÈyamati vÊriyaÑ Èrabhati cittaÑ paggaÓhÈti padahati, uppannÈnaÑ 
kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ ÔhitiyÈ asammosÈya bhiyyobhÈvÈya vepullÈya 
bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ chandaÑ janeti vÈyamati vÊriyaÑ Èrabhati cittaÑ 
paggaÓhÈti padahati. EvaÑ paÔipanno kho thapati akusalÈnaÑ sÊlÈnaÑ 
nirodhÈya paÔipanno hoti. 
 
 265. Katame ca thapati kusalÈ sÊlÈ. KusalaÑ kÈyakammaÑ kusalaÑ 
vacÊkammaÑ ÈjÊvaparisuddhaÑpi kho ahaÑ thapati sÊlasmiÑ vadÈmi. Ime 
vuccanti thapati kusalÈ sÊlÈ. 

 Ime ca thapati kusalÈ sÊlÈ kiÑsamuÔÔhÈnÈ. SamuÔÔhÈnampi nesaÑ 
vuttaÑ, cittasamuÔÔhÈnÈtissa vacanÊyaÑ. KatamaÑ cittaÑ. Cittampi hi 
bahuÑ anekavidhaÑ nÈnappakÈrakaÑ, yaÑ cittaÑ vÊtarÈgaÑ vÊtadosaÑ 
vÊtamohaÑ. ItosamuÔÔhÈnÈ kusalÈ sÊlÈ. 

 Ime ca thapati kusalÈ sÊlÈ kuhiÑ aparisesÈ nirujjhanti. Nirodhopi nesaÑ 
vutto, idha thapati bhikkhu sÊlavÈ hoti no ca sÊlamayo, taÒca cetovimuttiÑ 
paÒÒÈvimuttiÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Yatthassa te kusalÈ sÊlÈ aparisesÈ 
nirujjhanti. 

 KathaÑ paÔipanno ca thapati kusalÈnaÑ sÊlÈnaÑ nirodhÈya paÔipanno 
hoti. Idha thapati bhikkhu anuppannÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ anuppÈdÈya chandaÑ janeti vÈyamati vÊriyaÑ Èrabhati cittaÑ 
paggaÓhÈti 
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padahati. UppannÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya -pa-. 
AnuppannÈnaÑ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ uppÈdÈya -pa-. UppannÈnaÑ 
kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ ÔhitiyÈ asammosÈya bhiyyobhÈvÈya vepullÈya 
bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ chandaÑ janeti vÈyamati vÊriyaÑ Èrabhati cittÑ 
paggaÓhÈti padahati. EvaÑ paÔipanno kho thapati kusalÈnaÑ sÊlÈnaÑ 
nirodhÈya paÔipanno hoti. 
 
 266. Katame ca thapati akusalÈ sa~kappÈ. KÈmasa~kappo 
byÈpÈdasa~kappo vihiÑsÈsa~kappo. Ime vuccanti thapati akusalÈ sa~kappÈ. 

 Ime ca thapati akusalÈ sa~kappÈ kiÑsamuÔÔhÈnÈ. SamuÔÔhÈnampi nesaÑ 
vuttaÑ, saÒÒÈsamuÔÔhÈnÈtissa vacanÊyaÑ. KatamÈ saÒÒÈ. SaÒÒÈpi hi bah| 
anekavidhÈ nÈnappakÈrakÈ, kÈmasaÒÒÈ byÈpÈdasaÒÒÈ vihiÑsÈsaÒÒÈ. 
ItosamuÔÔhÈnÈ akusalÈ sa~kappÈ. 

 Ime ca thapati akusalÈ sa~kappÈ kuhiÑ aparisesÈ nirujjhanti. Nirodhopi 
nesaÑ vutto, idha thapati bhikkhu vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati. Etthete akusalÈ sa~kappÈ aparisesÈ nirujjhanti. 

 KathaÑ paÔipanno ca thapati akusalÈnaÑ sa~kappÈnaÑ nirodhÈya 
paÔipanno hoti. Idha thapati bhikkhu anuppannÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ anuppÈdÈya chandaÑ janeti vÈyamati vÊriyaÑ Èrabhati cittaÑ 
paggaÓhÈti padahati, uppannÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ 
pahÈnÈya -pa- anuppannÈnaÑ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ uppÈdÈya -pa- 
uppannÈnaÑ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ ÔhitiyÈ asammosÈya bhiyyobhÈvÈya 
vepullÈya bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ chandaÑ janeti vÈyamati vÊriyaÑ Èrabhati 
cittaÑ paggaÓhÈti padahati. EvaÑ paÔipanno kho thapati akusalÈnaÑ 
sa~kappÈnaÑ nirodhÈya paÔipanno hoti. 
 
 267. Katame ca thapati kusalÈ sa~kappÈ. Nekkhammasa~kappo 
abyÈpÈdasa~kappo avihiÑsÈsa~kappo. Ime vuccanti thapati kusalÈ 
sa~kappÈ. 

 Ime ca thapati kusalÈ sa~kappÈ kiÑsamuÔÔhÈnÈ. SamuÔÔhÈnampi nesaÑ 
vuttaÑ, saÒÒÈsamuÔÔhÈnÈtissa vacanÊyaÑ. KatamÈ saÒÒÈ. SaÒÒÈpi hi bah| 
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anekavidhÈ nÈnappakÈrakÈ, nekkhammasaÒÒÈ abyÈpÈdasaÒÒÈ 
avihiÑsÈsaÒÒÈ. ItosamuÔÔhÈnÈ kusalÈ sa~kappÈ. 

 Ime ca thapati kusalÈ sa~kappÈ kuhiÑ aparisesÈ nirujjhanti. Nirodhopi 
nesaÑ vutto, idha thapati bhikkhu vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja viharati. Etthete kusalÈ sa~kappÈ aparisesÈ nirujjhanti. 

 KathaÑ paÔipanno ca thapati kusalÈnaÑ sa~kappÈnaÑ nirodhÈya 
paÔipanno hoti. Idha thapati bhikkhu anuppannÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ anuppÈdÈya chandaÑ janeti vÈyamati vÊriyaÑ Èrabhati cittaÑ 
paggaÓhÈti padahati, uppannÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ 
pahÈnÈya -pa- anuppannÈnaÑ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ uppÈdÈya -pa- 
uppannÈnaÑ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ ÔhitiyÈ asammosÈya bhiyyobhÈvÈya 
vepullÈya bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ chandaÑ janeti vÈyamati vÊriyaÑ Èrabhati 
cittaÑ paggaÓhÈti padahati. EvaÑ paÔipanno kho thapati kusalÈnaÑ 
sa~kappÈnaÑ nirodhÈya paÔipanno hoti. 
 
 268. Katamehi cÈhaÑ thapati dasahi dhammehi samannÈgataÑ 
purisapuggalaÑ paÒÒapemi sampannakusalaÑ paramakusalaÑ 
uttamapattipattaÑ samaÓaÑ ayojjhaÑ. Idha thapati bhikkhu asekhÈya 
sammÈdiÔÔhiyÈ samannÈgato hoti, asekhena sammÈsa~kappena samannÈgato 
hoti, asekhÈya sammÈvÈcÈya samannÈgato hoti, asekhena 
sammÈkammantena samannÈgato hoti, asekhena sammÈ-ÈjÊvena 
samannÈgato hoti, asekhena sammÈvÈyÈmena samannÈgato hoti, asekhÈya 
sammÈsatiyÈ samannÈgato hoti, asekhena sammÈsamÈdhinÈ samannÈgato 
hoti, asekhena sammÈÒÈÓena samannÈgato hoti, asekhÈya sammÈvimuttiyÈ 
samannÈgato hoti. Imehi kho ahaÑ thapati dasahi dhammehi samannÈgataÑ 
purisapuggalaÑ paÒÒapemi sampannakusalaÑ paramakusalaÑ 
uttamapattipattaÑ samaÓaÑ ayojjhanti. 

 Idamavoca BhagavÈ. Attamano PaÒcaka~go thapati Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandÊti. 
 

SamaÓamuÓÉikasuttaÑ niÔÔhitaÑ aÔÔhamaÑ. 
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9. C|ÄasakuludÈyisutta 

 269. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati 
VeÄuvane kalandakanivÈpe. Tena kho pana samayena SakuludÈyÊ 
paribbÈjako MoranivÈpe paribbÈjakÈrÈme paÔivasati mahatiyÈ 
paribbÈjakaparisÈya saddhiÑ. Atha kho BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ 
nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya RÈjagahaÑ piÓÉÈya pÈvisi. Atha kho 
Bhagavato etadahosi “atippago kho tÈva RÈjagahe piÓÉÈya carituÑ. 
YaÑn|nÈhaÑ yena MoranivÈpo paribbÈjakÈrÈmo yena SakuludÈyÊ 
paribbÈjako tenupasa~kameyyan”ti. Atha kho BhagavÈ yena MoranivÈpo 
paribbÈjakÈrÈmo tenupasa~kami. 

 Tena kho pana samayena SakuludÈyÊ paribbÈjako mahatiyÈ 
paribbÈjakaparisÈya saddhiÑ nisinno hoti unnÈdiniyÈ 
uccÈsaddamahÈsaddÈya anekavihitaÑ tiracchÈnakathaÑ kathentiyÈ. 
SeyyathidaÑ, rÈjakathaÑ corakathaÑ mahÈmattakathaÑ senÈkathaÑ 
bhayakathaÑ yuddhakathaÑ annakathaÑ pÈnakathaÑ vatthakathaÑ 
sayanakathaÑ mÈlÈkathaÑ gandhakathaÑ ÒÈtikathaÑ yÈnakathaÑ 
gÈmakathaÑ nigamakathaÑ nagarakathaÑ janapadakathaÑ itthikathaÑ 
s|rakathaÑ visikhÈkathaÑ kumbhaÔÔhÈnakathaÑ pubbapetakathaÑ 
nÈnattakathaÑ lokakkhÈyikaÑ samuddakkhÈyikaÑ itibhavÈbhavakathaÑ iti 
vÈ. AddasÈ kho SakuludÈyÊ paribbÈjako BhagavantaÑ d|ratova 
ÈgacchantaÑ, disvÈna sakaÑ parisaÑ saÓÔhÈpesi “appasaddÈ bhonto hontu, 
mÈ bhonto saddamakattha, ayaÑ samaÓo Gotamo Ègacchati. 
AppasaddakÈmo kho pana so ÈyasmÈ appasaddassa vaÓÓavÈdÊ, appeva nÈma 
appasaddaÑ parisaÑ viditvÈ upasa~kamitabbaÑ maÒÒeyyÈ”ti. Atha kho te 
paribbÈjakÈ tuÓhÊ ahesuÑ. 
 
 270. Atha kho BhagavÈ yena SakuludÈyÊ paribbÈjako tenupasa~kami. 
Atha kho SakuludÈyÊ paribbÈjako BhagavantaÑ etadavoca “etu kho bhante 
BhagavÈ, svÈgataÑ bhante Bhagavato. CirassaÑ kho bhante BhagavÈ imaÑ 
pariyÈyamakÈsi, yadidaÑ idhÈgamanÈya. NisÊdatu bhante BhagavÈ, 
idamÈsanaÑ paÒÒattan”ti. NasÊdi BhagavÈ paÒÒatte Èsane. SakuludÈyÊpi kho 
paribbÈjako aÒÒataraÑ nÊcaÑ ÈsanaÑ gahetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinnaÑ kho SakuludÈyiÑ paribbÈjakaÑ BhagavÈ etadavoca 
“kÈya nuttha UdÈyi 
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etarahi kathÈya sannisinnÈ, kÈ ca pana vo antarÈkathÈ vippakatÈ”ti. 
TiÔÔhatesÈ bhante kathÈ, yÈya mayaÑ etarahi kathÈya sannisinnÈ, nesÈ 
bhante kathÈ Bhagavato dullabhÈ bhavissati pacchÈpi savanÈya. YadÈhaÑ 
bhante imaÑ parisaÑ anupasa~kanto homi, athÈyaÑ parisÈ anekavihitaÑ 
tiracchÈnakathaÑ kathentÊ nisinnÈ hoti. YadÈ ca kho ahaÑ bhante imaÑ 
parisaÑ upasa~kanto homi, athÈyaÑ parisÈ mamaÒÒeva mukhaÑ ullokentÊ 
nisinnÈ hoti “yaÑ no samaÓo UdÈyÊ dhammaÑ bhÈsissati, taÑ1 sossÈmÈ”ti. 
YadÈ pana bhante BhagavÈ imaÑ parisaÑ upasa~kanto hoti, athÈhaÒceva 
ayaÒca parisÈ Bhagavato mukhaÑ ullokentÈ2 nisinnÈ homa “yaÑ no 
BhagavÈ dhammaÑ bhÈsissati, taÑ1 sossÈmÈ”ti. 
 
 271. TenahudÈyi taÑyevettha paÔibhÈtu, yathÈ maÑ paÔibhÈseyyÈti. 
PurimÈni bhante divasÈni purimatarÈni sabbaÒÒ| sabbadassÈvÊ aparisesaÑ 
ÒÈÓadassanaÑ paÔijÈnamÈno “carato ca me tiÔÔhato ca suttassa ca jÈgarassa 
ca satataÑ samitaÑ ÒÈÓadassanaÑ paccupaÔÔhitan”ti, so mayÈ3 pubbantaÑ 
Èrabbha paÒhaÑ puÔÔho samÈno aÒÒenaÒÒaÑ paÔicari, bahiddhÈ kathaÑ 
apanÈmesi, kopaÒca dosaÒca appaccayaÒca pÈtvÈkÈsi. Tassa mayhaÑ bhante 
BhagavantaÑyeva Èrabbha sati udapÈdi “aho n|na BhagavÈ, aho n|na 
Sugato, yo imesaÑ dhammÈnaÑ sukusalo”ti. Ko pana so UdÈyi sabbaÒÒ| 
sabbadassÈvÊ aparisesaÑ ÒÈÓadassanaÑ paÔijÈnamÈno “carato ca me tiÔÔhato 
ca suttassa ca jÈgarassa ca satataÑ samitaÑ ÒÈÓadassanaÑ paccupaÔÔhitan”ti, 
yo tayÈ pubbantaÑ Èrabbha paÒhaÑ puÔÔho samÈno aÒÒenaÒÒaÑ paÔicari, 
bahiddhÈ kathaÑ apanÈmesi, kopaÒca dosaÒca appaccayaÒca pÈtvÈkÈsÊti. 
NigaÓÔho bhante NÈÔaputtoti. 

 Yo kho UdÈyi anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussareyya. SeyyathidaÑ, 
ekampi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo -pa- iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ anekavihitaÑ 
pubbenivÈsaÑ anussareyya. So vÈ maÑ pubbantaÑ Èrabbha paÒhaÑ 
puccheyya, taÑ vÈhaÑ pubbantaÑ Èrabbha paÒhaÑ puccheyyaÑ, so vÈ me 
pubbantaÑ Èrabbha 
______________________________________________________________ 
 1. TaÑ no (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. OlokentÊ (SyÈ, KaÑ, Ka)   
 3. PaccupaÔÔhitan”ti mayÈ (?) 
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paÒhassa veyyÈkaraÓena cittaÑ ÈrÈdheyya, tassa vÈhaÑ pubbantaÑ Èrabbha 
paÒhassa veyyÈkaraÓena cittaÑ ÈrÈdheyyaÑ. 

 Yo1 kho UdÈyi dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena 
satte passeyya cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte suvaÓÓe dubbaÓÓe 
sugate duggate, yathÈkamm|page satte pajÈneyya. So vÈ maÑ aparantaÑ 
Èrabbha paÒhaÑ puccheyya, taÑ vÈhaÑ aparantaÑ Èrabbha paÒhaÑ 
puccheyyaÑ. So vÈ me aparantaÑ Èrabbha paÒhassa veyyÈkaraÓena cittaÑ 
ÈrÈdheyya, tassa vÈhaÑ aparantaÑ Èrabbha paÒhassa veyyÈkaraÓena cittaÑ 
ÈrÈdheyyaÑ. 

 Api ca UdÈyi tiÔÔhatu pubbanto, tiÔÔhatu aparanto dhammaÑ te 
desessÈmi “imasmiÑ sati idaÑ hoti, imassuppÈdÈ idaÑ uppajjati, imasmiÑ 
asati idaÑ na hoti, imassa nirodhÈ idaÑ nirujjhatÊ”ti. 

 AhaÑ hi bhante yÈvatakaÑpi me iminÈ attabhÈvena paccanubh|taÑ, 
tampi nappahomi sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ anussarituÑ, kuto panÈhaÑ 
anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarissÈmi. SeyyathidaÑ, ekampi jÈtiÑ 
dvepi jÈtiyo -pa- iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ 
anussarissÈmi, seyyathÈpi BhagavÈ. AhaÑ hi bhante etarahi 
paÑsupisÈcakampi na passÈmi, kuto panÈhaÑ dibbena cakkhunÈ visuddhena 
atikkantamÈnusakena satte passissÈmi cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte 
suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate, yathÈkamm|page satte pajÈnissÈmi, 
seyyathÈpi BhagavÈ. YaÑ pana maÑ bhante BhagavÈ evamÈha “api ca 
UdÈyi tiÔÔhatu pubbanto, tiÔÔhatu aparanto, dhammaÑ te desessÈmi 
‘imasmiÑ sati idaÑ hoti, imassuppÈdÈ idaÑ uppajjati, imasmiÑ asati idaÑ 
na hoti, imassa nirodhÈ idaÑ nirujjhatÊ’ti”. TaÒca pana me bhiyyoso 
mattÈya na pakkhÈyati, appeva nÈmÈhaÑ bhante sake Ècariyake Bhagavato 
cittaÑ ÈrÈdheyyaÑ paÒhassa veyyÈkaraÓenÈti.  
 
 272. Kinti pana te UdÈyi sake Ècariyake hotÊti. AmhÈkaÑ bhante sake 
Ècariyake evaÑ hoti “ayaÑ paramo vaÓÓo ayaÑ paramo vaÓÓo”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. So (SÊ, I) 
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 YaÑ pana te etaÑ UdÈyi sake Ècariyake evaÑ hoti “ayaÑ paramo 
vaÓÓo ayaÑ paramo vaÓÓo”ti, katamo so paramo vaÓÓoti. YasmÈ bhante 
vaÓÓÈ aÒÒo vaÓÓo uttaritaro vÈ paÓÊtataro vÈ natthi, so paramo vaÓÓoti. 

 Katamo pana so paramo vaÓÓo, yasmÈ vaÓÓÈ aÒÒo vaÓÓo uttaritaro vÈ 
paÓÊtataro vÈ natthÊti. YasmÈ bhante vaÓÓÈ aÒÒo vaÓÓo uttaritaro vÈ 
paÓÊtataro vÈ natthi, so paramo vaÓÓoti. 

 DÊghÈpi kho te esÈ UdÈyi phareyya. “YasmÈ bhante vaÓÓÈ aÒÒo vaÓÓo 
uttaritaro vÈ paÓÊtataro vÈ natthi, so paramo vaÓÓo”ti vadesi, taÒca vaÓÓaÑ 
na paÒÒapesi. SeyyathÈpi UdÈyi puriso evaÑ vadeyya “ahaÑ yÈ imasmiÑ 
janapade janapadakalyÈÓÊ, taÑ icchÈmi taÑ kÈmemÊ”ti. TamenaÑ evaÑ 
vadeyyuÑ “ambho purisa yaÑ tvaÑ janapadakalyÈÓiÑ icchasi kÈmesi, 
jÈnÈsi taÑ janapadakalyÈÓiÑ ‘khattiyÊ vÈ brÈhmaÓÊ vÈ vessÊ vÈ suddÊ vÈ’ti”, 
iti puÔÔho noti vadeyya. TamenaÑ evaÑ vadeyyuÑ “ambho purisa yaÑ 
tvaÑ janapadakalyÈÓiÑ icchasi kÈmesi, jÈnÈsi taÑ janapadakalyÈÓiÑ 
‘evaÑnÈmÈ evaÑgottÈti vÈ’ti -pa- ‘dÊghÈ vÈ rassÈ vÈ majjhimÈ vÈ kÈÄÊ vÈ 
sÈmÈ vÈ ma~guracchavÊ vÈ’ti. ‘AmukasmiÑ vÈme vÈ nigame vÈ nagare 
vÈ’ti”, iti puÔÔho noti vadeyya. TamenaÑ evaÑ vadeyyuÑ “ambho purisa 
yaÑ tvaÑ na jÈnÈsi na passasi, taÑ tvaÑ icchasi kÈmesÊ”ti, iti puÔÔho ÈmÈti 
vadeyya. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi UdÈyi, nanu evaÑ sante tassa purisassa 
appÈÔihÊrakataÑ bhÈsitaÑ sampajjatÊti. AddhÈ kho bhante evaÑ sante tassa 
purisassa appÈÔihÊrakataÑ bhÈsitaÑ sampajjatÊti. 

 Evameva kho tvaÑ UdÈyi “yasmÈ bhante vaÓÓÈ aÒÒo vaÓÓo uttaritaro 
vÈ paÓÊtataro vÈ natthi, so paramo vaÓÓo”ti vadesi, taÒca vaÓÓaÑ na 
paÒÒapesÊti. 

 SeyyathÈpi bhante maÓi veÄuriyo subho jÈtimÈ aÔÔhaÑso 
suparikammakato paÓÉukambale nikkhitto bhÈsate ca tapate ca virocati ca, 
evaÑ vaÓÓo attÈ hoti arogo paraÑ maraÓÈti. 
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 273. TaÑ kiÑ maÒÒasi UdÈyi, yo vÈ maÓi veÄuriyo subho jÈtimÈ 
aÔÔhaÑso suparikammakato paÓÉukambale nikkhitto bhÈsate ca tapate ca 
virocati ca, yo vÈ rattandhakÈratimisÈya kimi khajjopanako, imesaÑ 
ubhinnaÑ vaÓÓÈnaÑ katamo vaÓÓo abhikkantataro ca paÓÊtataro cÈti. 
YvÈyaÑ bhante rattandhakÈratimisÈya kimi khajjopanako, ayaÑ imesaÑ 
ubhinnaÑ vaÓÓÈnaÑ abhikkantataro ca paÓÊtataro cÈti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi UdÈyi, yo vÈ rattandhakÈratimisÈya kimi 
khajjopanako, yo vÈ rattandhakÈratimisÈya telappadÊpo, imesaÑ ubhinnaÑ 
vaÓÓÈnaÑ katamo vaÓÓo abhikkantataro ca paÓÊtataro cÈti. YvÈyaÑ bhante 
rattandhakÈratimisÈya telappadÊpo, ayaÑ imesaÑ ubhinnaÑ vaÓÓÈnaÑ 
abhikkantataro ca paÓÊtataro cÈti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi UdÈyi, yo vÈ rattandhakÈratimisÈya telappadÊpo, yo 
vÈ rattandhakÈratimisÈya mahÈ-aggikkhandho, imesaÑ ubhinnaÑ vaÓÓÈnaÑ 
katamo vaÓÓo abhikkantataro ca paÓÊtataro cÈti. YvÈyaÑ bhante 
rattandhakÈratimisÈya mahÈ-aggikkhandho, ayaÑ imesaÑ ubhinnaÑ 
vaÓÓÈnaÑ abhikkantataro va paÓÊtataro cÈti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi UdÈyi, yo vÈ rattandhakÈratimisÈya 
mahÈ-aggikkhandho, yÈ vÈ rattiyÈ pacc|sasamayaÑ viddhe vigatavalÈhake 
deve osadhitÈrakÈ, imesaÑ ubhinnaÑ vaÓÓÈnaÑ katamo vaÓÓo 
abhikkantataro ca paÓÊtataro cÈti. YvÈyaÑ bhante rattiyÈ pacc|sasamayaÑ 
viddhe vigatavalÈhake deve osadhitÈrakÈ, ayaÑ imesaÑ ubhinnaÑ 
vaÓÓÈnaÑ abhikkantataro ca paÓÊtataro cÈti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi UdÈyi, yÈ vÈ rattiyÈ pacc|sasamayaÑ viddhe 
vigatavalÈhake deve osadhitÈrakÈ, yo vÈ tadahuposathe pannarase viddhe 
vigatavalÈhake deve abhido1 aÉÉharattasamayaÑ cando, imesaÑ ubhinnaÑ 
vaÓÓÈnaÑ katamo vaÓÓo abhikkantataro ca paÓÊtataro cÈti. YvÈyaÑ bhante 
tadahuposathe pannarase viddhe vigatavalÈhake deve 
______________________________________________________________ 
 1. Abhide (Ka-SÊ), abhidosaÑ (Ka) abhidoti abhisaddena samÈnatthanipÈtapadaÑ  
 (Chakka~guttaraÔÊkÈ MahÈvagga-aÔÔhamasuttavaÓÓanÈ) 
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abhido aÉÉharattasamayaÑ cando, ayaÑ imesaÑ ubhinnaÑ vaÓÓÈnaÑ 
abhikkantataro ca paÓÊtataro cÈti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi UdÈyi, yo vÈ tadahuposathe pannarase viddhe 
vigatavalÈhake deve abhido aÉÉharattasamayaÑ cando, yo vÈ vassÈnaÑ 
pacchime mÈse saradasamaye viddhe vigatavalÈhake deve abhido 
majjhanhikasamayaÑ s|riyo, imesaÑ ubhinnaÑ vaÓÓÈnaÑ katamo vaÓÓo 
abhikkantataro ca paÓÊtataro cÈti. YvÈyaÑ bhante vassÈnaÑ pacchime mÈse 
saradasamaye viddhe vigatavalÈhake deve abhido majjhanhikasamayaÑ 
s|riyo, ayaÑ imesaÑ ubhinnaÑ vaÓÓÈnaÑ abhikkantataro ca paÓÊtataro cÈti. 

 Ato kho te UdÈyi bah| hi bahutarÈ devÈ. Ye imesaÑ candimas|riyÈnaÑ 
ÈbhÈ nÈnubhonti, tyÈhaÑ pajÈnÈmi. Atha ca panÈhaÑ na vadÈmi “yasmÈ 
vaÓÓÈ aÒÒo vaÓÓo uttaritaro vÈ paÓÊtataro vÈ natthÊ”ti. Atha ca pana tvaÑ 
UdÈyi “yvÈyaÑ vaÓÓo kiminÈ khajjopanakena nÊhÊnataro1 ca patikiÔÔhataro 
ca, so paramo vaÓÓo”ti vadesi, taÒca vaÓÓaÑ na paÒÒapesÊti. AcchidaÑ2 
BhagavÈ kathaÑ, acchidaÑ Sugato kathaÑti. 

 KiÑ pana tvaÑ UdÈyi evaÑ vadesi “acchidaÑ BhagavÈ kathaÑ, 
acchidaÑ Sugato kathaÑ”ti. AmhÈkaÑ bhante sake Ècariyake evaÑ hoti 
“ayaÑ paramo vaÓÓo ayaÑ paramo vaÓÓo”ti. Te mayaÑ bhante BhagavatÈ 
sake Ècariyake samanuyuÒjiyamÈnÈ samanuggÈhiyamÈnÈ 
samanubhÈsiyamÈnÈ rittÈ tucchÈ aparaddhÈti. 
 

 274. KiÑ panudÈyi atthi ekantasukho loko, atthi ÈkÈravatÊ paÔipadÈ 
ekantasukhassa lokassa sacchikiriyÈyÈti. AmhÈkaÑ bhante sake Ècariyake 
evaÑ hoti “atthi ekantasukho loko, atthi ÈkÈravatÊ paÔipadÈ ekantasukhassa 
lokassa sacchikiriyÈyÈ”ti. 

 KatamÈ pana sÈ UdÈyi ÈkÈravatÊ paÔipadÈ ekantasukhassa lokassa 
sacchikiriyÈyÈti. Idha bhante ekacco pÈÓÈtipÈtaÑ pahÈya pÈÓÈtipÈtÈ 
paÔivirato hoti, adinnÈdÈnaÑ pahÈya adinnÈdÈnÈ 
______________________________________________________________ 
 1. HÊnataro (SÊ, I) 2. Acchira (Ka), acchida (?) 
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paÔivirato hoti, kÈmesumicchÈcÈraÑ pahÈya kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato 
hoti, musÈvÈdaÑ pahÈya musÈvÈdÈ paÔivirato hoti, aÒÒataraÑ vÈ pana 
tapoguÓaÑ samÈdÈya vattati. AyaÑ kho sÈ bhante ÈkÈravatÊ paÔipadÈ 
ekantasukhassa lokassa sacchikiriyÈyÈti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi UdÈyi, yasmiÑ samaye pÈÓÈtipÈtaÑ pahÈya 
pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, ekantasukhÊ vÈ tasmiÑ samaye attÈ hoti 
sukhadukkhÊ vÈti. SukhadukkhÊ bhante. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi UdÈyi, yasmiÑ samaye adinnÈdÈnaÑ pahÈya 
adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti, ekantasukhÊ vÈ tasmiÑ samaye attÈ hoti 
sukhadukkhÊ vÈti. SukhadukkhÊ bhante. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi UdÈyi, yasmiÑ samaye kÈmesumicchÈcÈraÑ pahÈya 
kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato hoti, ekantasukhÊ vÈ tasmiÑ samaye attÈ hoti 
sukhadukkhÊ vÈti. SukhadukkhÊ bhante. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi UdÈyi, yasmiÑ samaye musÈvÈdaÑ pahÈya 
musÈvÈdÈ paÔivirato hoti, ekantasukhÊ vÈ tasmiÑ samaye attÈhoti 
sukhadukkhÊ vÈti. SukhadukkhÊ bhante. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi UdÈyi, yasmiÑ samaye aÒÒataraÑ tapoguÓaÑ 
samÈdÈya vattati, ekantasukhÊ vÈ tasmiÑ samaye attÈ hoti sukhadukkhÊ vÈti. 
SukhadukkhÊ bhante. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi UdÈyi, api nu kho vokiÓÓasukhadukkaÑ paÔipadaÑ 
Ègamma ekantasukhassa lokassa sacchikiriyÈ hotÊti1. AcchidaÑ BhagavÈ 
kathaÑ, acchidaÑ Sugato kathaÑti. 

 KiÑ pana tvaÑ UdÈyi vadesi “acchidaÑ BhagavÈ kathaÑ, acchidaÑ 
Sugato kathaÑ”ti. AmhÈkaÑ bhante sake Ècariyake evaÑ hoti “atthi 
ekantasukho loko, atthi ÈkÈravatÊ paÔipadÈ ekantasukhassa lokassa 
sacchikiriyÈyÈ”ti. Te mayaÑ bhante BhagavatÈ sake Ècariyake 
samanuyuÒjiyamÈnÈ samanuggÈhiyamÈnÈ samanubhÈsiyamÈnÈ rittÈ tucchÈ 
aparaddhÈti2. 
______________________________________________________________ 
 1. SacchikiriyÈyÈti (Ka) 2. AparaddhÈ (SÊ), aparaddhÈpi (SyÈ, KaÑ, I) 
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 275. KiÑ pana bhante atthi ekantasukho loko, atthi ÈkÈravatÊ paÔipadÈ 
ekantasukhassa lokassa sacchikiriyÈyÈti. Atthi kho UdÈyi ekantasukho loko, 
atthi ÈkÈravatÊ paÔipadÈ ekantasukhassa lokassa sacchikiriyÈyÈti. 

 KatamÈ pana sÈ bhante ÈkÈravatÊ paÔipadÈ ekantasukhassa lokassa 
sacchikiriyÈyÈti. IdhudÈyi bhikkhu vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati. VitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati. PÊtiyÈ ca virÈgÈ -pa- tatiya jhÈnaÑ upasampajja 
viharati. AyaÑ kho sÈ UdÈyi ÈkÈravatÊ paÔipadÈ ekantasukhassa lokassa 
sacchikiriyÈyÈti. 

 Na1 kho sÈ bhante ÈkÈravatÊ paÔipadÈ ekantasukhassa lokassa 
sacchikiriyÈya. Sacchikato hissa bhante ettÈvatÈ ekantasukho loko hotÊti. Na 
khvÈssa UdÈyi ettÈvatÈ ekantasukho loko sacchikato hoti, ÈkÈravatÊtveva sÈ 
paÔipadÈ ekantasukhassa lokassa sacchikiriyÈyÈti. 

 EvaÑ vutte SakuludÈyissa paribbÈjakassa parisÈ unnÈdinÊ 
uccÈsaddamahÈsaddÈ ahosi “ettha mayaÑ anassÈma sÈcariyakÈ, ettha 
mayaÑ anassÈma2 sÈcariyakÈ. Na mayaÑ ito bhiyyo uttaritaraÑ 
pajÈnÈmÈ”ti. 

 Atha kho SakuludÈyÊ paribbÈjako te paribbÈjake appasadde katvÈ 
BhagavantaÑ etadavoca “kittÈvatÈ panÈssa bhante ekantasukho loko 
sacchikato hotÊ”ti. IdhudÈyi bhikkhu sukhassa ca pahÈnÈ -pa- catutthaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja viharati. YÈ tÈ devatÈ ekantasukhaÑ lokaÑ upapannÈ, 
tÈhi devatÈhi saddhiÑ santiÔÔhati sallapati sÈkacchaÑ samÈpajjati. EttÈvatÈ 
khvÈssa UdÈyi ekantasukho loko sacchikato hotÊti. 
 
 276. Etassa n|na bhante ekantasukhassa lokassa sacchikiriyÈhetu 
bhikkh| Bhagavati brahmacariyaÑ carantÊti. Na kho UdÈyi ekantasukhassa 
lokassa sacchikiriyÈhetu bhikkh| mayi brahmacariyaÑ caranti. Atthi kho 
______________________________________________________________ 
 1. KiÑ nu (SyÈ, KaÑ, Ka) 2. PanassÈma (SÊ) 
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UdÈyi aÒÒeva dhammÈ uttaritarÈ ca paÓÊtatarÈ ca, yesaÑ sacchikiriyÈhetu 
bhikkh| mayi brahmacariyaÑ carantÊti.  

 Katame pana te bhante dhammÈ uttaritarÈ ca paÓÊtatarÈ ca, yesaÑ 
sacchikiriyÈhetu bhikkh| Bhagavati brahmacariyaÑ carantÊti. IdhudÈyi 
TathÈgato loke uppajjati ArahaÑ SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno 
Sugato Lokavid| Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ 
Buddho BhagavÈ -pa-. So ime paÒca nÊvaraÓe pahÈya cetaso upakkilese 
paÒÒÈya dubbalÊkaraÓe, vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati. Ayampi kho UdÈyi dhammo uttaritaro ca paÓÊtataro 
ca, yassa sacchikiriyÈhetu bhikkh| mayi brahmacariyaÑ caranti. 

 Puna caparaÑ UdÈyi bhikkhu vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ dutiyaÑ 
jhÈnaÑ. TatiyaÑ jhÈnaÑ. CatutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. Ayampi 
kho UdÈyi dhammo uttaritaro ca paÓÊtataro ca, yassa sacchikiriyÈhetu 
bhikkh| mayi brahmacariyaÑ caranti. 

 So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe vigat|pakkilese 
mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte pubbenivÈsÈnussatiÒÈÓÈya cittaÑ 
abhininnÈmeti, so anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati. SeyyathidaÑ, 
ekampi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo -pa- iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ anekavihitaÑ 
pubbenivÈsaÑ anussarati. Ayampi kho UdÈyi dhammo uttaritaro ca 
paÓÊtataro ca, yassa sacchikiriyÈhetu bhikkh| mayi brahmacariyaÑ caranti. 

 So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe vigat|pakkilese 
mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte sattÈnaÑ cut|papÈtaÒÈÓÈya cittaÑ 
abhininnÈmeti. So dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena satte 
passati cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate 
duggate -pa- yathÈkamm|page satte pajÈnÈti. Ayampi kho UdÈyi dhammo 
uttaritaro ca paÓÊtataro ca, yassa sacchikiriyÈhetu bhikkh| mayi 
brahmacariyaÑ caranti. 

 So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe vigat|pakkilese 
mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte ÈsavÈnaÑ 
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khayaÒÈÓÈya cittaÑ abhininnÈmeti. So idaÑ dukkhanti yathÈbh|taÑ 
pajÈnÈti, ayaÑ dukkhasamudayoti -pa-. AyaÑ dukkhanirodhoti. AyaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Ime ÈsavÈti 
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ Èsavasamudayoti. AyaÑ Èsavanirodhoti. AyaÑ 
ÈsavanirodhagÈminÊ paÔipadÈti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Tassa evaÑ jÈnato 
evaÑ passato kÈmÈsavÈpi cittaÑ vimuccati, bhavÈsavÈpi cittaÑ vimuccati, 
avijjÈsavÈpi cittaÑ vimuccati. VimuttasmiÑ vimuttamiti ÒÈÓaÑ hoti, “khÊÓÈ 
jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti 
pajÈnÈti. Ayampi kho UdÈyi dhammo uttaritaro ca paÓÊtataro ca, yassa 
sacchikiriyÈhetu bhikkh| mayi brahmacariyaÑ caranti. Ime kho UdÈyi 
dhammÈ uttaritarÈ ca paÓÊtatarÈ ca, yesaÑ sacchikiriyÈhetu bhikkh| mayi 
brahmacariyaÑ carantÊti. 
 
 277. EvaÑ vutte SakuludÈyÊ 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. 

 EvaÑ vutte SakuludÈyissa paribbÈjakassa parisÈ SakuludÈyiÑ 
paribbÈjakaÑ etadavocuÑ “mÈ bhavaÑ UdÈyi samaÓe Gotame 
brahmacariyaÑ cari, mÈ bhavaÑ UdÈyi Ècariyo hutvÈ antevÈsÊvÈsaÑ vasi. 
SeyyathÈpi nÈma udakamaÓiko1 hutvÈ udaÒcaniko2 assa, evaÑ 
sampadamidaÑ3 bhoto UdÈyissa bhavissati. MÈ bhavaÑ UdÈyi samaÓe 
Gotame brahmacariyaÑ cari, mÈ bhavaÑ UdÈyi Ècariyo hutvÈ 
antevÈsÊvÈsaÑ vasÊ”ti. Iti hidaÑ SakuludÈyissa paribbÈjakassa parisÈ 
SakuludÈyiÑ paribbÈjakaÑ antarÈyamakÈsi Bhagavati brahmacariyeti. 
 

C|ÄasakuludÈyisuttaÑ niÔÔhitaÑ navamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. MaÓiko (SÊ, I, Ka) 2. Uddekaniko (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
 3. EvaÑ sampadametaÑ (SÊ, I)
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10. Vekhanasasutta 

 278. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho Vekhanaso1 paribbÈjako yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, 
ekamantaÑ Ôhito kho Vekhanaso paribbÈjako Bhagavato santike udÈnaÑ 
udÈnesi “ayaÑ paramo vaÓÓo ayaÑ paramo vaÓÓo”ti. 

 KiÑ pana tvaÑ KaccÈna evaÑ vadesi “ayaÑ paramo vaÓÓo ayaÑ 
paramo vaÓÓo”ti. Katamo KaccÈna so paramo vaÓÓoti. YasmÈ bho Gotama 
vaÓÓÈ aÒÒo vaÓÓo uttaritaro vÈ paÓÊtataro vÈ natthi, so paramo vaÓÓoti. 
Katamo pana so KaccÈna vaÓÓo, yasmÈ vaÓÓÈ aÒÒo vaÓÓo uttaritaro vÈ 
paÓÊtataro vÈ natthÊti. YasmÈ bho Gotama vaÓÓÈ aÒÒo vaÓÓo uttaritaro vÈ 
paÓÊtataro vÈ natthi, so paramo vaÓÓoti. DÊghÈpi kho te esÈ KaccÈna 
phareyya “yasmÈ bho Gotama vaÓÓÈ aÒÒo vaÓÓo uttaritaro vÈ paÓÊtataro vÈ 
natthi, so paramo vaÓÓo”ti vadesi, taÒca vaÓÓaÑ na paÒÒapesi, seyyathÈpi 
KaccÈna puriso evaÑ vadeyya “ahaÑ yÈ imasmiÑ janapade 
janapadakalyÈÓÊ, taÑ icchÈmi taÑ kÈmemÊ”ti. TamenaÑ evaÑ vadeyyuÑ 
“ambho purisa yaÑ tvaÑ janapadakalyÈÓiÑ icchasi kÈmesi, jÈnÈsi taÑ 
janapadakalyÈÓiÑ ‘khattiyÊ vÈ brÈhmaÓÊ vÈ vessÊ vÈ suddÊ vÈ’ti”, iti puÔÔho 
noti vadeyya. TamenaÑ evaÑ vadeyyuÑ “ambho purisa yaÑ tvaÑ 
janapadakalyÈÓiÑ icchasi kÈmesi, jÈnÈsi taÑ janapadakalyÈÓiÑ ‘evaÑnÈmÈ 
evaÑgottÈti vÈ’ti -pa- ‘dÊghÈ vÈ rassÈ vÈ majjhimÈ vÈ kÈÄÊ vÈ sÈmÈ vÈ 
ma~guracchavÊ vÈ’ti. ‘AmukasmiÑ gÈme vÈ nigame vÈ nagare vÈ’ti”, iti 
puÔÔho noti vadeyya. TamenaÑ evaÑ vadeyyuÑ “ambho purisa yaÑ tvaÑ 
na jÈnÈsi na passasi, taÑ tvaÑ icchasi kÈmesÊ”ti, iti puÔÔho ÈmÈti vadeyya. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi KaccÈna, nanu evaÑ sante bhassa purisassa 
appÈÔÊhÊrakataÑ bhÈsitaÑ sampajjatÊti. AddhÈ kho bho Gotama evaÑ sante 
tassa purisassa 
______________________________________________________________ 
 1. Vekhanasso (SÊ, I) 
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appÈÔihÊrakataÑ bhÈsitaÑ sampajjatÊti. Evameva kho tvaÑ KaccÈna “yasmÈ 
bho Gotama vaÓÓÈ aÒÒo vaÓÓo uttaritaro vÈ paÓÊtataro vÈ natthi, so paramo 
vaÓÓo”ti vadesi, taÒca vaÓÓaÑ na paÒÒapesÊti. SeyyathÈpi bho Gotama maÓi 
veÄuriyo subho jÈtimÈ aÔÔhaÑso suparikammakato paÓÉukambale nikkhitto 
bhÈsate ca tapate ca virocati ca, evaÑ vaÓÓo attÈ hoti arogo paraÑ maraÓÈti. 
 
 279. TaÑ kiÑ maÒÒasi KaccÈna, yo vÈ maÓi veÄuriyo subho jÈtimÈ 
aÔÔhaÑso suparikammakato paÓÉukambale nikkhitto bhÈsate ca tapate ca 
virocati ca, yo vÈ rattandhakÈratimisÈya kimi khajjopanako, imesaÑ 
ubhinnaÑ vaÓÓÈnaÑ katamo vaÓÓo abhikkantataro ca paÓÊtataro cÈti. 
YvÈyaÑ bho Gotama rattandhakÈratimisÈya kimi khajjopanako, ayaÑ 
imesaÑ ubhinnaÑ vaÓÓÈnaÑ abhikkantataro ca paÓÊtataro cÈti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi KaccÈna, yo vÈ rattandhakÈratimisÈya kimi 
khajjopanako, yo vÈ rattandhakÈratimisÈya telappadÊpo, imesaÑ ubhinnaÑ 
vaÓÓÈnaÑ katamo vaÓÓo abhikkantataro ca paÓÊtataro cÈti. YvÈyaÑ bho 
Gotama rattandhakÈratimisÈya telappadÊpo, ayaÑ imesaÑ ubhinnaÑ 
vaÓÓÈnaÑ abhikkantataro ca paÓÊtataro cÈti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi KaccÈna, yo vÈ rattandhakÈratimisÈya telappadÊpo, 
yo vÈ rattandhakÈratimisÈya mahÈ-aggikkhandho, imesaÑ ubhinnaÑ 
vaÓÓÈnaÑ katamo vaÓÓo abhikkantataro ca paÓÊtataro cÈti. YvÈyaÑ bho 
Gotama rattandhakÈratimisÈya mahÈ-aggikkhandho, ayaÑ imesaÑ 
ubhinnaÑ vaÓÓÈnaÑ abhikkantataro ca paÓÊtataro cÈti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi KaccÈna, yo vÈ rattandhakÈratimisÈya 
mahÈ-aggikkhandho, yÈ vÈ rattiyÈ pacc|sasamayaÑ viddhe vigatavalÈhake 
deve osadhitÈrakÈ, imesaÑ ubhinnaÑ vaÓÓÈnaÑ katamo vaÓÓo 
abhikkantataro ca paÓÊtataro cÈti. YÈyaÑ bho Gotama rattiyÈ 
pacc|sasamayaÑ viddhe vigatavalÈhake deve osadhitÈrakÈ, ayaÑ imesaÑ 
ubhinnaÑ vaÓÓÈnaÑ abhikkantataro ca paÓÊtataro cÈti. TaÑ kiÑ maÒÒasi 
KaccÈna, yÈ vÈ rattiyÈ pacc|sasamayaÑ viddhe vigatavalÈhake deve 
osadhitÈrakÈ, yo vÈ tadahuposathe pannarase viddhe 
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vigatavalÈhake deve abhido aÉdhurattasamayaÑ cando, imesaÑ ubhinnaÑ 
vaÓÓÈnaÑ katamo vaÓÓo abhikkantataro ca paÓÊtataro cÈti. YvÈyaÑ bho 
Gotama tadahuposathe pannarase viddhe vigatavalÈhake deve abhido 
aÉÉhurattasamayaÑ cando, ayaÑ imeyaÑ ubhinnaÑ vaÓÓÈnaÑ 
abhikkantataro ca paÓÊtataro cÈti. TaÑ kiÑ maÒÒasi KaccÈna, yo vÈ 
tadahuposathe pannarase viddhe vigatavalÈhake deve abhido 
aÉÉharattasamayaÑ cando, yo vÈ vassÈnaÑ pacchime mÈse saradasamaye 
viddhe vigatavalÈhake deve abhido majjhanhikasamayaÑ s|riyo, imesaÑ 
ubhinnaÑ vaÓÓÈnaÑ katamo vaÓÓo abhikkantataro ca paÓÊtataro cÈti. 
YvÈyaÑ bho Gotama vassÈnaÑ pacchime mÈse saradasamaye viddhe 
vigatavalÈhake deve abhido majjhanhikasamayaÑ s|riyo, ayaÑ imesaÑ 
ubhinnaÑ vaÓÓÈnaÑ abhikkantataro ca paÓÊtataro cÈti. Ato kho te KaccÈna 
bah| hi bahutarÈ devÈ, ye imesaÑ candimas|riyÈnaÑ ÈbhÈ nÈnubhonti, 
tyÈhaÑ pajÈnÈmi, atha ca panÈhaÑ na vadÈmi, yasmÈ vaÓÓÈ aÒÒo vaÓÓo 
uttaritaro ca paÓÊtataro ca natthÊti, atha ca pana tvaÑ KaccÈna yvÈyaÑ 
vaÓÓo kiminÈ khajjopanakena nihÊnataro ca patikiÔÔhataro ca so paramo 
vaÓÓoti vadeti, taÒca vaÓÓaÑ na paÒÒapesi. 

 
 280. PaÒca kho ime KaccÈna kÈmaguÓÈ. Katame paÒca, 
cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, 
sotaviÒÒeyyÈ saddÈ -pa- ghÈnaviÒÒeyyÈ gandhÈ. JivhÈviÒÒeyyÈ rasÈ. 
KÈyaviÒÒeyyÈ phoÔÔhabbÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ 
rajanÊyÈ, ime kho KaccÈna paÒca kÈmaguÓÈ. YaÑ kho KaccÈna ime paÒca 
kÈmaguÓe paÔicca uppajjati sukhaÑ somanassaÑ, idaÑ vuccati 
kÈmasukhaÑ. Iti kÈmehi kÈmasukhaÑ, kÈmasukhÈ kÈmaggasukhaÑ tattha 
aggamakkhÈyatÊti.  

 EvaÑ vutte Vekhanaso paribbÈjako BhagavantaÑ etadavoca 
“acchariyaÑ bho Gotama, abbhutaÑ bho Gotama, yÈva subhÈsitaÑ cidaÑ 
bhotÈ Gotamena ‘kÈmehi kÈmasukhaÑ, kÈmasukhÈ kÈmaggasukhaÑ tattha 
aggamakkhÈyatÊ’ti. (KÈmehi bho Gotama kÈmasukhaÑ kÈmasukhÈ 
kÈmaggasukhaÑ, tattha aggamakkhÈyatÊ”ti.) DujjÈnaÑ kho etaÑ KaccÈna 
______________________________________________________________ 
 (  ) SÊ-SyÈ-KaÑ-I-potthakesu natthi. 
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tayÈ aÒÒadiÔÔhikena aÒÒakhantikena aÒÒarucikena aÒÒatrayogena 
aÒÒatrÈcariyakena kÈmÈ1 vÈ kÈmasukhaÑ vÈ kÈmaggasukhaÑ vÈ, ye kho te 
KaccÈna bhikkh| arahanto khÊÓÈsavÈ vusitavanto katakaraÓÊyÈ ohitabhÈrÈ 
anuppattasadatthÈ parikkhÊÓabhavasaÑyojanÈ sammadaÒÒÈ vimuttÈ, te kho 
etaÑ jÈneyyuÑ, kÈmÈ vÈ kÈmasukhaÑ vÈ kÈmaggasukhaÑ vÈti. 
 
 281. EvaÑ vutte Vekhanaso paribbÈjako kupito anattamano 
BhagavantaÑyeva khuÑsento BhagavantaÑyeva vambhento 
BhagavantaÑyeva vadamÈno “samaÓo2 Gotamo pÈpito bhavissatÊ”ti 
BhagavantaÑ etadavoca “evameva panidhekacce3 samaÓabrÈhmaÓÈ ajÈnantÈ 
pubbantaÑ apassantÈ aparantaÑ, atha ca pana ‘khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ 
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈmÈ’ti 
paÔijÈnanti4, tesamidaÑ bhÈsitaÑ hassakaÑyeva sampajjati, nÈmakaÑyeva 
sampajjati, rittakaÑyeva sampajjati, tucchakaÑyeva sampajjatÊ”ti. Ye kho te 
KaccÈna samaÓabrÈhmaÓÈ ajÈnantÈ pubbantaÑ apassantÈ aparantaÑ, “khÊÓÈ 
jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti 
pajÈnÈmÈ”ti paÔijÈnanti, tesaÑ soyeva5 sahadhammiko niggaho hoti. Api ca 
KaccÈna tiÔÔhatu pubbanto, tiÔÔhatu aparanto, etu viÒÒ| puriso asaÔho 
amÈyÈvÊ ujujÈtiko, ahamanusÈsÈmi, ahaÑ dhammaÑ desemi, yathÈnusiÔÔhaÑ 
tathÈ paÔipajjÈmÈno6 nacirasseva sÈmaÒÒeva Òassati sÈmaÑ dakkhiti, evaÑ 
kira sammÈ7 bandhanÈ vippamokkho hoti, yadidaÑ avijjÈ bandhanÈ, 
seyyathÈpi KaccÈna daharo kumÈro mando uttÈnaseyyako kaÓÔhapaÒcamehi 
bandhanehi baddho assa suttabandhanehi, tassa vuddhimanvÈya 
indriyÈnaÑparipÈkamanvÈya tÈni bandhanÈni mucceyyuÑ, so mokkhomhÊti 
kho jÈneyya no ca bandhanaÑ, evameva kho KaccÈna etu viÒÒ| puriso 
asaÔho amÈyÈvÊ ujujÈtiko, ahamanusÈsÈmi, ahaÑ dhammaÑ desemi, 
yathÈnusiÔÔhaÑ tathÈ paÔipajjamÈno nacirasseva sÈmaÒÒeva 
______________________________________________________________ 
 1. KÈmaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. SamaÓo ca (SÊ, I)  
 3. Panidheke (SÊ, I), panimeke (Uparisubhasutte) 4. ItthattÈyÈti paÔijÈnanti (I)  
 5. TesaÑ tesÈyaÑ (SÊ), tesaÑyeva so (?) 6. YathÈnusiÔÔhaÑ paÔipajjamÈno (?) 
 7. EvaÑ kirÈyasmÈ (SyÈ, Ka) 
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Òassati sÈmaÑ dakkhiti, evaÑ kira sammÈ bandhanÈ vippamokkho hoti, 
yadidaÑ avijjÈ bandhanÈti. 

 EvaÑ vutte Vekhanaso paribbÈjako BhagavantaÑ etadavoca 
“abhikkantaÑ bho Gotama -pa- upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ Gotamo dhÈretu 
ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatan”ti. 
 

VekhanasasuttaÑ niÔÔhitaÑ dasamaÑ. 
 
 

ParibbÈjakavaggo niÔÔhito tatiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

     PuÓÉarÊ aggisaha kathinÈmo, 
     DÊghanakho puna BhÈradvÈjagotto. 
     Sandaka-udÈyimuÓÉikaputto,  

 MaÓiko tathÈkaccÈno varavaggo.

 



   

4. RÈjavagga 
 

1. GhaÔikÈrasutta 

 282. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Kosalesu cÈrikaÑ 
carati mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ. Atha kho BhagavÈ maggÈ 
okkamma aÒÒatarasmiÑ padese sitaÑ pÈtvÈkÈsi. Atha kho Èyasmato 
Œnandassa etadahosi “ko nu kho hetu ko paccayo Bhagavato sitassa 
pÈtukammÈya, na akÈraÓena1 TathÈgatÈ sitaÑ pÈtukarontÊ”ti. Atha kho 
ÈyasmÈ Œnando ekaÑsaÑ cÊvaraÑ2 katvÈ yena BhagavÈ tenaÒjaliÑ 
paÓÈmetvÈ BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bhante hetu ko paccayo 
Bhagavato sitassa pÈtukammÈya, na akÈraÓena TathÈgatÈ sitaÑ 
pÈtukarontÊ”ti. Bh|tapubbaÑ Œnanda imasmiÑ padese VegaÄi~gaÑ3 nÈma 
gÈmanigamo ahosi, iddho ceva phÊto ca bahujano ÈkiÓÓamanusso. 
VegaÄi~gaÑ kho Œnanda gÈmanigamaÑ Kassapo BhagavÈ ArahaÑ 
SammÈsambuddho upanissÈya vihÈsi, idha sudaÑ Œnanda Kassapassa 
Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa ÈrÈmo ahosi, idha sudaÑ Œnanda 
Kassapo BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho nisinnako bhikkhusaÑghaÑ 
ovadatÊti. Atha kho ÈyasmÈ Œnando catugguÓaÑ sa~ghÈÔiÑ paÒÒapetvÈ 
BhagavantaÑ etadavoca “tena hi bhante BhagavÈ nisÊdatu ettha, ayaÑ 
bh|mipadeso dvÊhi Arahantehi SammÈsambuddhehi paribhutto bhavissatÊ”ti. 
NisÊdi BhagavÈ paÒÒatte Èsane, nisajja kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ 
Èmantesi. 

 Bh|tapubbaÑ Œnanda imasmiÑ padese VegaÄi~gaÑ nÈma gÈmanigamo 
ahosi, iddho ceva phÊto ca bahujano ÈkiÓÓamanusso. VegaÄi~gaÑ kho 
Œnanda gÈmanigamaÑ Kassapo BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho 
upanissÈya vihÈsi, idha sudaÑ Œnanda Kassapassa Bhagavato Arahato 
SammÈsambuddhassa ÈrÈmo ahosi, idha sudaÑ Œnanda Kassapo BhagavÈ 
ArahaÑ SammÈsambuddho nisinnako bhikkhusaÑghaÑ ovadati. 
 
 283. VegaÄi~ge kho Œnanda gÈmanigame GhaÔikÈro4 nÈma kumbhakÈro 
Kassapassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa upaÔÔhÈko 
______________________________________________________________ 
 1. Na akÈraÓe (SÊ)  2. UttarÈsa~gaÑ (SyÈ, KaÑ)  
 3. Vehali~gaÑ (SÊ), VebhaligaÑ (SyÈ, KaÑ), Vebhali~gaÑ (I) 
 4. GhaÔÊkÈro (SÊ, I)
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ahosi aggupaÔÔhÈko. GhÈÔikÈrassa kho Œnanda kumbhakÈrassa JotipÈlo 
nÈma mÈÓavo sahÈyo ahosi piyasahÈyo. Atha kho Œnanda GhaÔikÈro 
kumbhakÈro JotipÈlaÑ mÈÓavaÑ Èmantesi “ÈyÈma samma JotipÈla 
KassapaÑ BhagavantaÑ ArahantaÑ SammÈsambuddhaÑ dassanÈya 
upasa~kamissÈma, sÈdhusammataÑ hi me tassa Bhagavato dassanaÑ 
Arahato SammÈsambuddhassÈ”ti. EvaÑ vutte Œnanda JotipÈlo mÈÓavo 
GhaÔikÈraÑ kumbhakÈraÑ etadavoca “alaÑ samma GhaÔikÈra, kiÑ pana 
tena muÓÉakena samaÓakena diÔÔhenÈ”ti. Dutiyampi kho Œnanda -pa-. 
Tatiyampi kho Œnanda GhaÔikÈro kumbhakÈro JotipÈlaÑ mÈÓavaÑ 
etadavoca “ÈyÈma samma JotipÈla KassapaÑ BhagavantaÑ ArahantaÑ 
SammÈsambuddhaÑ dassanÈya upasa~kamissÈma, sÈdhusammataÑ hi me 
tassa Bhagavato dassanaÑ Arahato SammÈsambuddhassÈ”ti. Tatiyampi kho 
Œnanda JotipÈlo mÈÓavo GhaÔikÈraÑ kumbhakÈraÑ etadavoca “alaÑ 
samma GhaÔikÈra, kiÑ pana muÓÉakena samaÓakena diÔÔhenÈ”ti. Tena hi 
samma JotipÈla sottisinÈniÑ1 ÈdÈya2 nadiÑ gamissÈma sinÈyitunti. “EvaÑ 
sammÈ”ti kho Œnanda JotipÈlo mÈÓavo GhaÔikÈrassa kumbhakÈrassa 
paccassosi. Atha kho Œnanda GhaÔikÈro ca kumbhakÈro JotipÈlo ca mÈÓavo 
sottisinÈniÑ ÈdÈya nadiÑ agamaÑsu sinÈyituÑ. 
 
 284. Atha kho Œnanda GhaÔikÈro kumbhakÈro JotipÈlaÑ mÈÓavaÑ 
Èmantesi “ayaÑ samma JotipÈla Kassapassa Bhagavato Arahato 
SammÈsambuddhassa avid|re ÈrÈmo, ÈyÈma samma JotipÈla KassapaÑ 
BhagavantaÑ ArahantaÑ SammÈsambuddhaÑ dassanÈya upasa~kamissÈma, 
sÈdhusammataÑ hi me tassa Bhagavato dassanaÑ Arahato 
SammÈsambuddhassÈ”ti. EvaÑ vutte Œnanda JotipÈlo mÈÓavo GhaÔikÈraÑ 
kumbhakÈraÑ etadavoca “alaÑ samma GhaÔikÈra, kiÑ pana tena 
muÓÉakena samaÓakena diÔÔhenÈ”ti. Dutiyampi kho Œnanda -pa-. Tatiyampi 
kho Œnanda GhaÔikÈro kumbhakÈro JotipÈlaÑ mÈÓavaÑ etadavoca “ayaÑ 
samma JotipÈla Kassapassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa 
avid|re ÈrÈmo, ÈyÈma samma JotipÈla KassapaÑ BhagavantaÑ ArahantaÑ 
SammÈsambuddhaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. SottiÑ sinÈniÑ (SÊ, I), sottisinÈnaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) 2. Œhara (Ka)
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dassanÈya upasa~kamissÈma, sÈdhusammataÑ hi me tassa Bhagavato 
dassanaÑ Arahato SammÈsambuddhassÈ”ti. Tatiyampi kho Œnanda JotipÈlo 
mÈÓavo GhaÔikÈraÑ kumbhakÈraÑ etadavoca “alaÑ samma GhaÔikÈra, kiÑ 
pana tena muÓÉakena samaÓakena diÔÔhenÈ”ti. Atha kho Œnanda GhaÔikÈro 
kumbakÈro JotipÈlaÑ mÈÓavaÑ ovaÔÔikÈyaÑ parÈmasitvÈ etadavoca “ayaÑ 
samma JotipÈla Kassapassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa 
avid|re ÈrÈmo, ÈyÈma samma JotipÈla KassapaÑ BhagavantaÑ ArahantaÑ 
SammÈsambuddhaÑ dassanÈya upasa~kamissÈma, sÈdhusammataÑ hi me 
tassa Bhagavato dassanaÑ Arahato SammÈsambuddhassÈ”ti. Atha kho 
Œnanda JotipÈlo mÈÓavo ovaÔÔikaÑ vinivaÔÔetvÈ1 GhaÔikÈraÑ kumbhakÈraÑ 
etadavoca “alaÑ samma GhaÔikÈra, kiÑ pana tena muÓÉakena samaÓakena 
diÔÔhenÈ”ti. Atha kho Œnanda GhaÔikÈro kumbhakÈro JotipÈlaÑ mÈÓavaÑ 
sÊsaÑnhÈtaÑ2 kesesu parÈmasitvÈ etadavoca “ayaÑ samma JotipÈla 
Kassapassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa avid|re ÈrÈmo, ÈyÈma 
samma JotipÈla KassapaÑ BhagavantaÑ ArahantaÑ SammÈsambuddhaÑ 
dassanÈya upasa~kamissÈma, sÈdhusammataÑ hi me tassa Bhagavato 
dassanaÑ Arahato SammÈsambuddhassÈ”ti. Atha kho Œnanda JotipÈlassa 
mÈÓavassa etadahosi “acchariyaÑ vata bho, abbhutaÑ vata bho, yatra hi 
nÈmÈyaÑ GhaÔikÈro kumbhakÈro ittarajacco samÈno amhÈkaÑ 
sÊsaÑnhÈtÈnaÑ kesesu parÈmasitabbaÑ maÒÒissati, na vatidaÑ kira orakaÑ 
maÒÒe bhavissatÊ”ti GhaÔikÈraÑ kumbhakÈraÑ etadavoca “yÈvatÈdohipi3 
samma GhaÔikÈrÈ”ti. YÈvatÈdohipi samma JotipÈla, tathÈ hi pana me 
sÈdhusammataÑ tassa Bhagavato dassanaÑ Arahato SammÈsambuddhassÈti. 
Tena hi samma GhaÔikÈra muÒca gamissÈmÈti. 
 
 285. Atha kho Œnanda GhaÔikÈro ca kumbhakÈro JotipÈlo ca mÈÓavo 
yena Kassapo BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ GhaÔikÈro kumbhakÈro KassapaÑ BhagavantaÑ ArahantaÑ 
SammÈsambuddhaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi. JotipÈlo pana mÈÓavo 
______________________________________________________________ 
 1. ViniveÔhetvÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. SasÊsaÑ nahÈtaÑ (SÊ), sÊsanhÈtaÑ (SyÈ, KaÑ) 
 3. YÈvetadohipi (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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Kassapena BhagavatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi. 
EkamantaÑ nisinno kho Œnanda GhaÔikÈro kumbhakÈro KassapaÑ 
BhagavantaÑ ArahantaÑ SammÈsambuddhaÑ etadavoca “ayaÑ me bhante 
JotipÈlo mÈÓavo sahÈyo piyasahÈyo, imassa BhagavÈ dhammaÑ deset|”ti. 
Atha kho Œnanda Kassapo BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho 
GhaÔikÈraÒca kumbhakÈraÑ JotipÈlaÒca mÈÓavaÑ dhammiyÈ kathÈya 
sandassesi samÈdapesi samuttejesi sampahaÑsesi. Atha kho Œnanda 
GhaÔikÈro ca kumbhakÈro JotipÈlo ca mÈÓavo Kassapena BhagavatÈ 
ArahatÈ SammÈsambuddhena dhammiyÈ kathÈya sandassitÈ samÈdapitÈ 
samuttejitÈ sampahaÑsitÈ Kassapassa Bhagavato Arahato 
SammÈsambuddhassa bhÈsitaÑ abhinanditvÈ anumoditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ 
KassapaÑ BhagavantaÑ ArahantaÑ SammÈsambuddhaÑ abhivÈdetvÈ 
padakkhiÓaÑ katvÈ pakkamiÑsu. 
 
 286. Atha kho Œnanda JotipÈlo mÈÓavo GhaÔikÈraÑ kumbhakÈraÑ 
etadavoca “imaÑ nu tvaÑ samma GhaÔikÈra dhammaÑ suÓanto, atha ca 
pana agÈrasmÈ anagÈriyaÑ na pabbajissasÊ”ti. Nanu maÑ samma JotipÈla 
jÈnÈsi andhe jiÓÓe mÈtÈpitaro posemÊti. Tena hi samma GhaÔikÈra ahaÑ 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajissÈmÊti. Atha kho Œnanda GhaÔikÈro ca 
kumbhakÈro JotipÈlo ca mÈÓavo yena Kassapo BhagavÈ ArahaÑ 
SammÈsambuddho tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ KassapaÑ 
BhagavantaÑ ArahantaÑ SammÈsambuddhaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinno kho Œnanda GhaÔikÈro kumbhakÈro 
KassapaÑ BhagavantaÑ ArahantaÑ SammÈsambuddhaÑ etadavoca “ayaÑ 
me bhante JotipÈlo mÈÓavo sahÈyo piyasahÈyo, imaÑ BhagavÈ pabbÈjet|”ti. 
Alattha kho Œnanda JotipÈlo mÈÓavo Kassapassa Bhagavato Arahato 
SammÈsambuddhassa santike pabbajjaÑ, alatta upasampadaÑ. 
 
 287. Atha kho Œnanda Kassapo BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho 
acir|pasampanne JotipÈle mÈÓave aÉÉhamÈsupasampanne VegaÄi~ge 
yathÈbhirantaÑ viharitvÈ yena BÈrÈÓasÊ tena cÈrikaÑ pakkÈmi, anupubbena 
cÈrikaÑ caramÈno yena BÈrÈÓasÊ tadavasari, tatra sudaÑ Œnanda Kassapo 
BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho BÈrÈÓasiyaÑ viharati Isipatane 
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migadÈye. Assosi kho Œnanda KikÊ KÈsirÈjÈ Kassapo kira BhagavÈ ArahaÑ 
SammÈsambuddho BÈrÈÓasiÑ anuppatto BÈrÈÓasiyaÑ viharati Isipatane 
migadÈyeti. Atha kho Œnanda KikÊ KÈsirÈjÈ bhadrÈni bhadrÈni yÈnÈni 
yojÈpetvÈ bhadraÑ1 yÈnaÑ abhiruhitvÈ bhadrehi bhadrehi yÈnehi 
BÈrÈÓasiyÈ niyyÈsi mahaccarÈjÈnubhÈvena2 KassapaÑ BhagavantaÑ 
ArahantaÑ SammÈsambuddhaÑ dassanÈya, yÈvatikÈ yÈnassa bh|mi, yÈnena 
gantvÈ yÈnÈ paccorohitvÈ pattikova yena Kassapo BhagavÈ ArahaÑ 
SammÈsambuddho tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ KassapaÑ BhagavantaÑ 
ArahantaÑ SammÈsambuddhaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinnaÑ kho Œnanda KikiÑ KÈsirÈjÈnaÑ Kassapo BhagavÈ ArahaÑ 
SammÈsambuddho dhammiyÈ kathÈya sandassesi samÈdapesi samuttejesi 
sampahaÑsesi. Atha kho Œnanda KikÊ KÈsirÈjÈ Kassapena BhagavatÈ 
ArahatÈ SammÈsambuddhena dhammiyÈ kathÈya sandassito samÈdapito 
samuttejito sampahaÑsito KassapaÑ BhagavantaÑ ArahantaÑ 
SammÈsambuddhaÑ etadavoca “adhivÈsetu me bhante BhagavÈ svÈtanÈya 
bhattaÑ saddhiÑ bhikkhusaÑghenÈ”ti. Adhi vÈsesi kho Œnanda Kassapo 
BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho tuÓhÊbhÈvena. Atha kho Œnanda KikÊ 
KÈsirÈjÈ Kassapassa Bhagavato SammÈsambuddhassa adhivÈsanaÑ viditvÈ 
uÔÔhÈyÈsanÈ KassapaÑ BhagavantaÑ ArahantaÑ SammÈsambuddhaÑ 
abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. Atha kho Œnanda KikÊ KÈsirÈjÈ 
tassÈ rattiyÈ accayena sake nivesane paÓÊtaÑ khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÑ 
paÔiyÈdÈpetvÈ paÓÉupuÔakassa3 sÈlino vigatakÈÄakaÑ anekas|paÑ 
anekabyaÒjanaÑ Kassapassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa 
kÈlaÑ ÈrocÈpesi “kÈlo bhante niÔÔhitaÑ bhattan”ti. 
 
 288. Atha kho Œnanda Kassapo BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho 
pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya yena Kikissa kÈsiraÒÒo 
nivesanaÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi saddhiÑ 
bhikkhusaÑghena. Atha kho Œnanda KikÊ KÈsirÈjÈ BuddhappumukhaÑ 
bhikkhusaÑghaÑ paÓÊtena khÈdanÊyena bhojanÊyena sahatthÈ santappesi 
sampavÈresi. 
______________________________________________________________ 
 1. BhadraÑ bhadraÑ (Ka) 
 2. MahaccÈ rÈjanubhÈvena (SÊ), mahatÈ rÈjÈnubhÈvena (I) 
 3. PaÓÉumuÔikassa (SÊ, I), paÓÉumudikassa (SyÈ, KaÑ) 
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Atha kho Œnanda KikÊ KÈsirÈjÈ KassapaÑ BhagavantaÑ ArahantaÑ 
SammÈsambuddhaÑ bhuttÈviÑ onÊtapattapÈÓiÑ aÒÒataraÑ nÊcaÑ ÈsanaÑ 
gahetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho Œnanda KikÊ KÈsirÈjÈ 
KassapaÑ BhagavantaÑ ArahantaÑ SammÈsambuddhaÑ etadavoca 
“adhivÈsetu me bhante BhagavÈ BÈrÈÓasiyaÑ vassÈvÈsaÑ, evar|paÑ 
saÑghassa upaÔÔhÈnaÑ bhavissatÊ”ti. AlaÑ mahÈrÈja, adhivuttho me 
vassÈvÈsoti. Dutiyampi kho Œnanda. Tatiyampi kho Œnanda KikÊ KÈsirÈjÈ 
KassapaÑ BhagavantaÑ ArahantaÑ SammÈsambuddhaÑ etadavoca 
“adhivÈsetu me bhante BhagavÈ BÈrÈÓasiyaÑ vassÈvÈsaÑ, evar|paÑ 
saÑghassa upaÔÔhÈnaÑ bhavissatÊ”ti. AlaÑ mahÈrÈja, adhivuttho me 
vassÈvÈsoti. Atha kho Œnanda Kikissa kÈsiraÒÒo na me Kassapo BhagavÈ 
ArahaÑ SammÈsambuddho adhivÈseti BÈrÈÓasiyaÑ vassÈvÈsanti ahudeva 
aÒÒathattaÑ, ahu domanassaÑ. Atha kho Œnanda KikÊ KÈsirÈjÈ KassapaÑ 
BhagavantaÑ ArahantaÑ SammÈsambuddhaÑ etadavoca “atthi nu kho 
bhante aÒÒo koci mayÈ upaÔÔhÈkataro”ti. 

 Atthi mahÈrÈja VegaÄi~gaÑ nÈma gÈmanigamo, tattha GhaÔikÈro nÈma 
kumbhakÈro, so me upaÔÔhÈko aggupaÔÔhÈko. TuyhaÑ kho pana mahÈrÈja na 
me Kassapo BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho adhivÈseti BÈrÈÓasiyaÑ 
vassÈvÈsanti attheva1 aÒÒathattaÑ, atthi domanassaÑ. TayidaÑ 
GhaÔikÈrassa kumbhakÈrassa2 natthi ca na ca bhavissati. GhaÔikÈro kho 
mahÈrÈja kumbhakÈro BuddhaÑ saraÓaÑ gato dhammaÑ saraÓaÑ gato 
saÑghaÑ saraÓaÑ gato. GhaÔikÈro kho mahÈrÈja kumbhakÈro pÈÓÈtipÈtÈ 
paÔivirato, adinnÈdÈnÈ paÔivirato, kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato, musÈvÈdÈ 
paÔivirato, surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔivirato. GhaÔikÈro kho 
mahÈrÈja kumbhakÈro Buddhe aveccappasÈdena samannÈgato, dhamme 
aveccappasÈdena samannÈgato, saÑghe aveccappasÈdena samannÈgato, 
ariyakantehi sÊlehi samannÈgato. GhaÔikÈro kho mahÈrÈja kumbhakÈro 
dukkhe nikka~kho, dukkhasamudaye nikka~kho, dukkhanirodhe nikka~kho, 
dukkhanirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya nikka~kho. GhaÔikÈro kho mahÈrÈja 
kumbhakÈro ekabhattiko brahmacÈrÊ sÊlavÈ kalyÈÓadhammo. GhaÔikÈro kho 
mahÈrÈja kumbhakÈro nikkhittamaÓisuvaÓÓo 
______________________________________________________________ 
 1. Atthi (SÊ, I) 2. GhaÔikÈre kumbhakÈre (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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apetajÈtar|parajato. GhaÔikÈro kho mahÈrÈja kumbhakÈro pannamusalo, na 
sahatthÈ pathaviÑ khaÓati1, yaÑ hoti k|lapaluggaÑ vÈ m|sikukkaro2 vÈ, 
taÑ kÈjena ÈharitvÈ bhÈjanaÑ karitvÈ evamÈha “ettha yo icchati, 
taÓÉulapaÔibhastÈni3 vÈ muggapaÔibhastÈni vÈ kaÄÈyapaÔibhastÈni vÈ 
nikkhipitvÈ yaÑ icchati taÑ harat|”ti. GhaÔikÈro kho mahÈrÈja kumbhakÈro 
andhe jiÓÓe mÈtÈpitaro poseti. GhaÔikÈro kho mahÈrÈja kumbhakÈro 
paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ opapÈtiko tattha 
parinibbÈyÊ anÈvattidhammo tasmÈ lokÈ. 
 
 289. EkamidÈhaÑ mahÈrÈja samayaÑ VegaÄi~ge nÈma gÈmanigame 
viharÈmi. Atha khvÈhaÑ mahÈrÈja pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya yena GhaÔikÈrassa kumbhakÈrassa mÈtÈpitaro 
tenupasa~kamiÑ, upasa~kamitvÈ GhaÔikÈrassa kumbhakÈrassa mÈtÈpitaro 
etadavocaÑ “handa ko nu kho ayaÑ bhaggavo gato”ti. Nikkhanto kho te 
bhante upaÔÔhÈko, antokumbhiyÈ odanaÑ gahetvÈ pariyogÈ s|paÑ gahetvÈ 
paribhuÒjÈti. Atha khvÈhaÑ mahÈrÈja kumbhiyÈ odanaÑ gahetvÈ pariyogÈ 
s|paÑ gahetvÈ paribhuÒjitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkamiÑ4. Atha kho mahÈrÈja 
GhaÔikÈro kumbhakÈro yena mÈtÈpitaro tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
mÈtÈpitaro etadavoca “ko kumbhiyÈ odanaÑ gahetvÈ pariyogÈ s|paÑ 
gahetvÈ paribhuÒjitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkanto”ti. Kassapo tÈta BhagavÈ 
ArahaÑ SammÈsambhuddho kumbhiyÈ odanaÑ gahetvÈ pariyogÈ s|paÑ 
gahetvÈ paribhuÒjitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkantoti. Atha kho mahÈrÈja 
GhaÔikÈrassa kumbhakÈrassa etadahosi “lÈbhÈ vata me, suladdhaÑ vata me, 
yassa me Kassapo BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho evaÑ 
abhivissattho”ti. Atha kho mahÈrÈja GhaÔikÈraÑ kumbhakÈraÑ 
aÉÉhamÈsaÑ pÊtisukhaÑ na vijahati5, sattÈhaÑ mÈtÈpit|naÑ. 
 
 290. EkamidÈhaÑ mahÈrÈja samayaÑ tattheva VegaÄi~ge nÈma 
gÈmanigame viharÈmi. Atha khvÈhaÑ mahÈrÈja pubbaÓhasamayaÑ 
nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya 
______________________________________________________________ 
 1. KumbhakÈro na musalena na sahatthÈ paÔhaviÑ khaÓati (SyÈ, KaÑ, I),  
 kumbhakÈro na musalena sahatthÈ pathaviÒca khaÓati (Ka) 
 2. M|sikukkuro (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 3. TaÓÉula pabhivattÈni (SÊ, I) 
 4. PakkÈmiÑ (SyÈ, KaÑ, I) 5. Na vijahi (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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yena GhaÔikÈrassa kumbhakÈrassa mÈtÈpitaro tenupasa~kamiÑ, 
upasa~kamitvÈ GhaÔikÈrassa kumbhakÈrassa mÈtÈpitaro etadavocaÑ “handa 
ko nu kho ayaÑ bhaggavo gato”ti. Nikkhanto kho te bhante upaÔÔhÈko, anto 
kaÄopiyÈ kummÈsaÑ gahetvÈ pariyogÈ s|paÑ gahetvÈ paribhuÒjÈti. Atha 
khvÈhaÑ mahÈrÈja kaÄopiyÈ kummÈsaÑ gahetvÈ pariyogÈ s|paÑ gahetvÈ 
paribhuÒjitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkamiÑ. Atha kho mahÈrÈja GhaÔikÈro 
kumbhakÈro yena mÈtÈpitaro tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ mÈtÈpitaro 
etadavoca “ko kaÄopiyÈ kummÈsaÑ gahetvÈ pariyogÈ s|paÑ gahetvÈ 
paribhuÒjitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkanto”ti. Kassapo tÈta BhagavÈ ArahaÑ 
SammÈsambuddho kaÄopiyÈ kummÈsaÑ gahetvÈ pariyogÈ s|paÑ gahetvÈ 
paribhuÒjitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkantoti. Atha kho mahÈrÈja GhaÔikÈrassa 
kumbhakÈrassa etadahosi “lÈbhÈ vata me, suladdhaÑ vata me, yassa me 
Kassapo BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho evaÑ abhivissattho”ti. Atha 
kho mahÈrÈja GhaÔikÈraÑ kumbhakÈraÑ aÉÉhumÈsaÑ pÊtisukhaÑ na 
vijahati, sattÈhaÑ mÈtÈpit|naÑ. 
 
 291. EkamidÈhaÑ mahÈrÈja samayaÑ tattheva VegaÄi~ge nÈma 
gÈmanigame viharÈmi. Tena kho pana samayena kuÔi1 ovassati. Atha 
khvÈhaÑ mahÈrÈja bhikkh| ÈmantesiÑ “gacchatha bhikkhave GhaÔikÈrassa 
kumbhakÈrassa nivesane tiÓaÑ jÈnÈthÈ”ti. EvaÑ vutte mahÈrÈja te bhikkh| 
maÑ etadavocuÑ “natthi kho bhante GhaÔikÈrassa kumbhakÈrassa nivesane 
tiÓaÑ, atthi ca khvÈssa Èvesane2 tiÓacchadana3n”ti. Gacchatha bhikkhave 
GhaÔikÈrassa kumbhakÈrassa ÈvesanaÑ uttiÓaÑ karothÈti. Atha kho te 
mahÈrÈja bhikkh| GhaÔikÈrassa kumbhakÈrassa ÈvesanaÑ uttiÓamakaÑsu. 
Atha kho mahÈrÈja GhaÔikÈrassa kumbhakÈrassa mÈtÈpitaro te bhikkh| 
etadavocuÑ “ke ÈsavesanaÑ uttiÓaÑ karontÊ”ti. Bhikkh| bhagini, 
Kassapassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa kuÔi ovassatÊti. 
Haratha bhante haratha bhadramukhÈti. Atha kho mahÈrÈja GhaÔikÈro 
kumbhakÈro yena mÈtÈpitaro tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ mÈtÈpitaro 
etadavoca “ke ÈvesanaÑ uttiÓamakaÑs|”ti. Bhikkh| tÈta Kassapassa kira 
______________________________________________________________ 
 1. GandhakuÔi (SÊ) 2. ŒvesanaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 3. NavacchadanaÑ (SÊ) 
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Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa kuÔi ovassatÊti. Atha kho mahÈrÈja 
GhaÔikÈrassa kumbhakÈrassa etadahosi “lÈbhÈ vata me, suladdhaÑ vata me, 
yassa me Kassapo BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho evaÑ 
abhivissattho”ti. Atha kho mahÈrÈja GhaÔikÈraÑ kumbhakÈraÑ 
aÉÉhamÈsaÑ pÊtisukhaÑ na vijahati, sattÈhaÑ mÈtÈpit|naÑ. Atha kho 
mahÈrÈja ÈvesanaÑ sabbantaÑ temÈsaÑ ÈkÈsacchadanaÑ aÔÔhÈsi, na 
devotivassi1, evar|po ca mahÈrÈja GhaÔikÈro kumbhakÈroti. LÈbhÈ bhante 
GhaÔikÈrassa kumbhakÈrassa, suladdhÈ bhante GhaÔikÈrassa kumbhakÈrassa, 
yassa BhagavÈ evaÑ abhivissatthoti. 
 
 292. Atha kho Œnanda KikÊ KÈsirÈjÈ GhaÔikÈrassa kumbhakÈrassa 
paÒcamattÈni taÓÉulavÈhasatÈni pÈhesi paÓÉupuÔakassa sÈlino tadupiyaÒca 
s|peyyaÑ. Atha kho te Œnanda rÈjapurisÈ GhaÔikÈraÑ kumbhakÈraÑ 
upasa~kamitvÈ etadavocuÑ “imÈni kho bhante paÒcamattÈni 
taÓÉulavÈhasatÈni KikinÈ KÈsirÈjena pahitÈni paÓÉupuÔakassa sÈlino 
tadupiyaÒca s|peyyaÑ, tÈni bhante paÔiggaÓhathÈ”ti2. RÈjÈ kho bahukicco 
bahukaraÓÊyo, alaÑ me raÒÒova hot|ti. SiyÈ kho pana te Œnanda evamassa 
“aÒÒo n|na tena samayena JotipÈlo mÈÓavo ahosÊ”ti. Na kho panetaÑ 
Œnanda evaÑ daÔÔhabbaÑ, ahaÑ tena samayena JotipÈlo mÈÓavo ahosinti. 

 Idamavoca BhagavÈ. Attamano ÈyasmÈ Œnando Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandÊti. 
 

GhaÔikÈrasuttaÑ niÔÔhaÑtaÑ paÔhamaÑ. 
_____ 

 
2. RaÔÔhapÈlasutta 

 293. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Kur|su cÈrikaÑ 
caramÈno mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ yena ThullakoÔÔhikaÑ3 nÈma 
Kur|naÑ nigamo tadavasari. AssosuÑ kho ThullakoÔÔhikÈ4 
brÈhmaÓagahapatikÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Na cÈtivassi (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)  
 2. PatiggaÓhÈt|ti (SÊ, I), paÔiggaÓhÈt|ti (SyÈ, KaÑ)  
 3. Th|lakoÔÔhitaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 4. Th|lakoÔÔhitakÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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“samaÓo khalu bho Gotamo Sakyaputto SakyakulÈ pabbajito Kur|su 
cÈrikaÑ caramÈno mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ ThullakoÔÔhikaÑ 
anuppatto, taÑ kho pana bhavantaÑ GotamaÑ evaÑ kalyÈÓo kittisaddo 
abbhuggato ‘itipi so BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho 
VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ 
devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ’ti, so imaÑ lokaÑ sadevakaÑ 
samÈrakaÑ sabrahmakaÑ sassamaÓabrÈhmaÓiÑ pajaÑ sadevamanussaÑ 
sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedeti, so dhammaÑ deseti ÈdikalyÈÓaÑ 
majjhekalyÈÓaÑ pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ 
kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ pakÈseti, sÈdhu kho pana 
tathÈr|pÈnaÑ ArahataÑ dassanaÑ hotÊ”ti. Atha kho ThullakoÔÔhikÈ 
brÈhmaÓagahapatikÈ yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ 
appekacce BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, appekacce 
BhagavatÈ saddhiÑ sammodiÑsu, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ 
vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, appekacce yena BhagavÈ tenaÒjaliÑ 
paÓÈmetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, appekacce Bhagavato santike nÈmagottaÑ 
sÈvetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, appekacce tuÓhÊbh|tÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu. 
EkamantaÑ nisinne kho ThullakoÔÔhike brÈhmaÓagahapatike BhagavÈ 
dhammiyÈ kathÈya sandassesi samÈdapesi samuttejesi sampahaÑsesi. 
 
 294. Tena kho pana samayena RaÔÔhapÈlo nÈma kulaputto tasmiÑyeva 
ThullakoÔÔhike aggakulassa1 putto tissaÑ parisÈyaÑ nisinno hoti. Atha kho 
RaÔÔhapÈlassa kulaputtassa etadahosi “yathÈ yathÈ khvÈhaÑ BhagavatÈ 
dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈmi2, nayidaÑ sukaraÑ agÈraÑ ajjhÈvasatÈ 
ekantaparipuÓÓaÑ ekantaparisuddhaÑ sa~khalikhitaÑ brahmacariyaÑ 
carituÑ, yaÑn|nÈhaÑ kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajeyyan”ti. Atha kho ThullakoÔÔhikÈ 
brÈhmaÓagahapatikÈ BhagavatÈ dhammiyÈ kathÈya sandassitÈ samÈdapitÈ 
samuttejitÈ sampahaÑsitÈ Bhagavato bhÈsitaÑ abhinanditvÈ anumoditvÈ 
uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkamiÑsu. 
Atha kho RaÔÔhapÈlo kulaputto acirapakkantesu 
______________________________________________________________ 
 1. Aggakulikassa (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
 2. YathÈ yathÈ kho BhagavÈ dhammaÑ deseti (SÊ) 
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ThullakoÔÔhikesu brÈhmaÓagahapatikesu yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho RaÔÔhapÈlo kulaputto BhagavantaÑ etadavoca “yathÈ yathÈhaÑ 
bhante BhagavatÈ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈmi, nayidaÑ sukaraÑ agÈraÑ 
ajjhÈvasatÈ ekantaparipuÓÓaÑ ekantaparisuddhaÑ sa~khalikhitaÑ 
brahmacariyaÑ carituÑ, icchÈmahaÑ bhante kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni 
vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajituÑ, labheyyÈhaÑ bhante 
Bhagavato santike pabbajjaÑ, labheyyaÑ upasampadaÑ, pabbÈjetu maÑ 
BhagavÈ”ti1. AnuÒÒÈtosi pana tvaÑ RaÔÔhapÈla mÈtÈpit|hi agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajjÈyÈti. Na khohaÑ bhante anuÒÒÈto mÈtÈpit|hi agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajjÈyÈti. Na kho RaÔÔhapÈla TathÈgatÈ ananuÒÒÈtaÑ 
mÈtÈpit|hi puttaÑ pabbÈjentÊti. SvÈhaÑ bhante tathÈ karissÈmi, yathÈ maÑ 
mÈtÈpitaro anujÈnissanti agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjÈyÈti. 
 
 295. Atha kho RaÔÔhapÈlo kulaputto uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ 
abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ yena mÈtÈpitaro tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ mÈtÈpitaro etadavoca “ammatÈtÈ yathÈ yathÈhaÑ BhagavatÈ 
dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈmi, nayidaÑ sukaraÑ agÈraÑ ajjhÈvasatÈ 
ekantaparipuÓÓaÑ ekantaparisuddhaÑ sa~khalikhitaÑ brahmacariyaÑ 
carituÑ, icchÈmahaÑ kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajituÑ, anujÈnÈtha maÑ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajjÈyÈ”ti. EvaÑ vutte RaÔÔhapÈlassa kulaputtassa mÈtÈpitaro 
RaÔÔhapÈlaÑ kulaputtaÑ etadavocuÑ “tvaÑ khosi tÈta RaÔÔhapÈla amhÈkaÑ 
ekaputtako piyo manÈpo sukhedhito sukhaparibhato2, na tvaÑ tÈta 
RaÔÔhapÈla kassaci dukkhassa jÈnÈsi, (  ) maraÓenapi te mayaÑ akÈmakÈ 
vinÈ bhavissÈma, kiÑ pana 
______________________________________________________________ 
 1. Ettha “labheyyÈhaÑ -pa- upasampadaÑ”ti vÈkyadvayaÑ sabbesupi  
 m|lapotthakesu dissati, PÈrÈjikapÈÄiyaÑ pana SudinnabhÈÓavÈre etaÑ natthi. 

“PabbÈjetu maÑ BhagavÈ”ti idaÑ pana vÈkyaÑ Marammapottheke yeva dissati, 
PÈrÈjikapÈÄiyaÒca tadeva atthi. 

 2. Sukhaparihato (SyÈ, KaÑ, Ka) 
 (Ehi tvaÑ tÈta RaÔÔhapÈla bhuÒja ca piva ca paricÈre hi ca, bhuÒjanto pivanto 

paricÈrento kÈme paribhuÒjanto puÒÒÈni karonto abhiramassu, na taÑ mayaÑ 
anujÈnÈma agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjÈya,) sabbattha dissati, SudinnakaÓÉe pana 
natthi, aÔÔhakathÈsupi na dassitaÑ. 
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mayaÑ taÑ jÊvantaÑ anujÈnissÈma agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjÈyÈ”ti. 
Dutiyampi kho RaÔÔhapÈlo kulaputto -pa-. Tatiyampi kho RaÔÔhapÈlo 
kulaputto mÈtÈpitaro etadavoca “ammatÈtÈ yathÈ yathÈhaÑ BhagavatÈ 
dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈmi, nayidaÑ sukaraÑ agÈraÑ ajjhÈvasatÈ 
ekantaparipuÓÓaÑ ekantaparisuddhaÑ sa~khalikhitaÑ brahmacariyaÑ 
carituÑ, icchÈmahaÑ kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajituÑ, anujÈnÈtha maÑ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajjÈyÈ”ti. Tatiyampi kho RaÔÔhapÈlassa kulaputtassa mÈtÈpitaro 
RaÔÔhapÈlaÑ kulaputtaÑ etadavocuÑ “tvaÑ khosi tÈta RaÔÔhapÈla amhÈkaÑ 
ekaputtako piyo manÈpo sukhedhito sukhaparibhato, na tvaÑ tÈta 
RaÔÔhapÈla kassaci dukkhassa jÈnÈsi, maraÓenapi te mayaÑ akÈmakÈ vinÈ 
bhavissÈma, kiÑ pana mayaÑ taÑ jÊvantaÑ anujÈnissÈma agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajjÈyÈ”ti. 
 
 296. Atha kho RaÔÔhapÈlo kulaputto “na maÑ mÈtÈpitaro anujÈnanti 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjÈyÈ”ti tattheva anantarahitÈya bh|miyÈ nipajji 
“idheva me maraÓaÑ bhavissati pabbajjÈ vÈ”ti. Atha kho RaÔÔhapÈlo 
kulaputto ekaÑpi bhattaÑ na bhuÒji, dvepi bhattÈni na bhuÒji, tÊÓipi bhattÈni 
na bhuÒji, cattÈripi bhattÈni na bhuÒji, paÒcapi bhattÈni na bhuÒji, chapi 
bhattÈni na bhuÒji, sattapi bhuttÈni na bhuÒji. Atha kho RaÔÔhapÈlassa 
kulaputtassa mÈtÈpitaro RaÔÔhapÈlaÑ kulaputtaÑ etadavocuÑ “tvaÑ khosi 
tÈta RaÔÔhapÈla amhÈkaÑ ekaputtako piyo manÈpo sukhedhito 
sukhaparibhato, na tvaÑ tÈta RaÔÔhapÈla kassaci dukkhassa jÈnÈsi, x 
maraÓenapi te mayaÑ akÈmakÈ vinÈ bhavissÈma, kiÑ pana mayaÑ taÑ 
jÊvantaÑ anujÈnissÈma agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjÈya, uÔÔhehi tÈta 
RaÔÔhapÈla bhuÒja ca piva ca paricÈrehi ca, bhuÒjanto pivanto paricÈrento 
kÈme paribhuÒjanto puÒÒÈni karonto abhiramassu, na taÑ mayaÑ 
anujÈnÈma agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjÈya, + maraÓenapi te mayaÑ 
akÈmayÈ vinÈ bhavissÈma, kiÑ pana mayaÑ taÑ jÊvantaÑ anujÈnissÈma 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjÈyÈ”ti. EvaÑ vutte RaÔÔhapÈlo kulaputto tuÓhÊ 
ahosi. Dutiyampi kho RaÔÔhapÈlassa kulaputtassa  
______________________________________________________________ 
 +  “MaraÓenapi te -pa- pabbajjÈyÈ”ti vÈkyadvayaÑ SÊ-SyÈ-KaÑ-I-potthakesu  
 dutiyaÔÔhÈne yeva dissati, PÈrÈjikapÈÄiyaÑ pana paÔhamaÔÔhÈne yeva dissati. TasmÈ  
 idha dutiyaÔÔhÈne punÈgataÑ adhikaÑ viya dissati. 
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mÈtÈpitaro RaÔÔhapÈlaÑ kulaputtaÑ etadavocuÑ -pa-. Dutiyampi kho 
RaÔÔhapÈlo kulaputto tuÓhÊ ahosi. Tatiyampi kho RaÔÔhapÈlassa kulaputtassa 
mÈtÈpitaro RaÔÔhapÈlaÑ kulaputtaÑ etadavocuÑ “tvaÑ khosi tÈta RaÔÔhapÈla 
amhÈkaÑ ekaputtako piyo manÈpo sukhedhito sukhaparibhato, na tvaÑ tÈta 
RaÔÔhapÈla kassaci dukkhassa jÈnÈsi, maraÓenapi te mayaÑ akÈmakÈ vinÈ 
bhavissÈma, kiÑ pana mayaÑ taÑ jÊvantaÑ anujÈnissÈma agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajjÈya, uÔÔhehi tÈta RaÔÔhapÈla bhuÒja ca piva ca paricÈrehi 
ca, bhuÒjanto pivanto paricÈrento kÈme paribhuÒjanto puÒÒÈni karonto 
abhiramassu, na taÑ mayaÑ anujÈnÈma agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjÈya, 
maraÓenapi te mayaÑ akÈmakÈ vinÈ bhavissÈma, kiÑ pana mayaÑ taÑ 
jÊvantaÑ anujÈnissÈma agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjÈyÈ”ti. Tatiyampi kho 
RaÔÔhapÈlo kulaputto tuÓhÊ ahosi. 
 
 297. Atha kho RaÔÔhapÈlassa kulaputtassa sahÈyakÈ yena RaÔÔhapÈlo 
kulaputto tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ RaÔÔhapÈlaÑ kulaputtaÑ 
etadavocuÑ “tvaÑ khosi1 samma RaÔÔhapÈla mÈtÈpit|naÑ ekaputtako piyo 
manÈpo sukhedhito sukhaparibhato, na tvaÑ samma RaÔÔhapÈla kassaci 
dukkhassa jÈnÈsi, maraÓenapi te mÈtÈpitaro akÈmakÈ vinÈ bhavissanti, kiÑ 
pana te taÑ jÊvantaÑ anujÈnissanti agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjÈya, uÔÔhehi 
samma RaÔÔhapÈla bhuÒja ca piva ca paricÈrehi ca, bhuÒjanto pivanto 
paricÈrento kÈme paribhuÒjanto puÒÒÈni karonto abhiramassu, na taÑ 
mÈtÈpitaro anujÈnissanti2 agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjÈya, maraÓenapi te 
mÈtÈpitaro akÈmakÈ vinÈ bhavissanti, kiÑ pana te taÑ jÊvantaÑ 
anujÈnissanti agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjÈyÈ”ti. EvaÑ vutte RaÔÔhapÈlo 
kulaputto tuÓhÊ ahosi. Dutiyampi kho. Tatiyampi kho RaÔÔhapÈlassa 
kulaputtassa sahÈyakÈ RaÔÔhapÈlaÑ kulaputtaÑ etadavocuÑ “tvaÑ khosi 
samma RaÔÔhapÈla mÈtÈpit|naÑ ekaputtako piyo manÈpo sukhedhito 
sukhaparibhato, na tvaÑ samma RaÔÔhapÈla kassaci dukkhassa jÈnÈsi, 
maraÓenapi te mÈtÈpitaro akÈmakÈ vinÈ bhavissanti, kiÑ pana te taÑ 
jÊvantaÑ anujÈnissanti agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjÈya, uÔÔhehi samma 
RaÔÔhapÈla bhuÒja ca piva ca paricÈrehi ca, bhuÒjanto pivanto paricÈrento 
kÈme paribhuÒjanto 
______________________________________________________________ 
 1. TvaÑ kho (SÊ, I) 2. AnujÈnanti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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puÒÒÈni karonto abhiramassu, na taÑ mÈtÈpitaro anujÈnissanti agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajjÈya, maraÓenapi te mÈtÈpitaro akÈmakÈ vinÈ bhavissanti, 
kiÑ pana te taÑ jÊvantaÑ anujÈnissanti agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjÈyÈ”ti. 
Tatiyampi kho RaÔÔhapÈlo kulaputto tuÓhÊ ahosi. 
 
 298. Atha kho RaÔÔhapÈlassa kulaputtassa sahÈyakÈ yena RaÔÔhapÈlassa 
kulaputtassa mÈtÈpitaro tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ RaÔÔhapÈlassa 
kulaputtassa mÈtÈpitaro etadavocuÑ “ammatÈtÈ eso RaÔÔhapÈlo kulaputto 
tattheva anantarahitÈya bh|miyÈ nipanno ‘idheva me maraÓaÑ bhavissati 
pabbajjÈ vÈ’ti. Sace tumhe RaÔÔhapÈlaÑ kulaputtaÑ nÈnujÈnissatha agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajjÈya, tattheva1 maraÓaÑ Ègamissati, sace pana tumhe 
RaÔÔhapÈlaÑ kulaputtaÑ anujÈnissatha agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjÈya, 
pabbajitampi naÑ dakkhissatha. Sace RaÔÔhapÈlo kulaputto nÈbhiramissati 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjÈya, kÈ tassa2 aÒÒÈ gati bhavissati, idheva 
paccÈgamissati, anujÈnÈtha RaÔÔhapÈlaÑ kulaputtaÑ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajjÈyÈ”ti. AnujÈnÈma tÈtÈ RaÔÔhapÈlaÑ kulaputtaÑ agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajjÈya, pabbajitena ca pana3 mÈtÈpitaro uddassetabbÈti. 
Atha kho RaÔÔhapÈlassa kulaputtassa sahÈyakÈ yena RaÔÔhapÈlo kulaputto 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ RaÔÔhapÈlaÑ kulaputtaÑ etadavocuÑ 
“uÔÔhehi samma RaÔÔhapÈla4, anuÒÒÈtosi mÈtÈpit|hi agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajjÈya, pabbajitena ca pana te mÈtÈpitaro uddassetabbÈ”ti. 
 
 299. Atha kho RaÔÔhapÈlo kulaputto uÔÔhahitvÈ balaÑ gÈhetvÈ yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho RaÔÔhapÈlo kulaputto 
BhagavantaÑ etadavoca “anuÒÒÈto ahaÑ bhante mÈtÈpit|hi agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajjÈya, pabbÈjetu maÑ BhagavÈ”ti. Alattha kho RaÔÔhapÈlo 
kulaputto 
______________________________________________________________ 
 1. Tatthevassa (SÊ) 2. KÈ cassa (SÊ) 3. Pana te (SyÈ, KaÑ, Ka) 
 4. “TvaÑ khosi samma RaÔÔhapÈla mÈtÈpit|naÑ ekaputtako piyo manÈpo sukhedhito  
 sukhaparihato, na tvaÑ samma RaÔÔhapÈla kassaci dukkhassa jÈnÈsi, uÔÔhehi samma  
 RaÔÔhapÈla bhuÒja ca piva ca paricÈrehi ca, bhuÒjanto pivanto paricÈrento kÈme  
 paribhuÒjanto puÒÒÈni karonto abhiramassu (SÊ, I, Ka) 
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Bhagavato santike pabbajjaÑ, alattha upasampadaÑ. Atha kho BhagavÈ 
acir|pasampanne Èyasmante RaÔÔhapÈle aÉÉhamÈs|pasampanne 
ThullakoÔÔhike yathÈbhirantaÑ viharatvÈ yena SÈvatthi tena cÈrikaÑ 
pakkÈmi, anupubbena cÈrikaÑ caramÈno yena SÈvatthi tadavasari, tatra 
sudaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. 
Atha kho ÈyasmÈ RaÔÔhapÈlo 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 RaÔÔhapÈlo arahataÑ ahosi. 

 Atha kho ÈyasmÈ RaÔÔhapÈlo yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho ÈyasmÈ RaÔÔhapÈlo BhagavantaÑ etadavoca “icchÈmahaÑ 
bhante mÈtÈpitaro uddassetuÑ, sace maÑ BhagavÈ anujÈnÈtÊ”ti. Atha kho 
BhagavÈ Èyasmato RaÔÔhapÈlassa cetassÈ ceto paricca1 manasÈkÈsi, yathÈ2 
BhagavÈ aÒÒÈsi “abhabbo kho RaÔÔhapÈlo kulaputto sikkhaÑ paccakkhÈya 
hÊnÈyÈvattitun”ti. Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ RaÔÔhapÈlaÑ etadavoca 
“yassadÈni tvaÑ RaÔÔhapÈla kÈlaÑ maÒÒasÊ”ti. Atha kho ÈyasmÈ RaÔÔhapÈlo 
uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ senÈsanaÑ 
saÑsÈmetvÈ pattacÊvaramÈdÈya yena ThullakoÔÔhikaÑ tena cÈrikaÑ 
pakkÈmi, anupubbena cÈrikaÑ caramÈno yena ThullakoÔÔhiko tadavasari, 
tatra sudaÑ ÈyasmÈ RaÔÔhapÈlo ThullakoÔÔhike viharati raÒÒo Korabyassa 
MigacÊre. Atha kho ÈyasmÈ RaÔÔhapÈlo pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya ThullakoÔÔhikaÑ piÓÉÈya pÈvisi, ThullakoÔÔhike 
sapadÈnaÑ piÓÉÈya caramÈno yena sakapitu nivesanaÑ tenupasa~kami. 
Tena kho pana samayena Èyasmato RaÔÔhapÈlassa pitÈ majjhimÈya 
dvÈrasÈlÈya ullikhÈpeti. AddasÈ kho Èyasmato RaÔÔhapÈlassa pitÈ 
ÈyasmantaÑ RaÔÔhapÈlaÑ d|ratova ÈgacchantaÑ, disvÈna etadavoca “imehi 
muÓÉakehi masaÓakehi amhÈkaÑ ekaputtako piyo manÈpo pabbÈjito”ti. 
Atha kho ÈyasmÈ 
______________________________________________________________ 
 1. CetoparivitakkaÑ (SÊ, I) 2. YadÈ (SÊ, I) 
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RaÔÔhapÈlo sakapitu nivesane neva dÈnaÑ alattha, na paccakkhÈnaÑ, 
aÒÒadatthu akkosameva alattha. Tena kho pana samayena Èyasmato 
RaÔÔhapÈlassa ÒÈtidÈsÊ ÈbhidosikaÑ kummÈsaÑ chaÉÉetukÈmÈ hoti. Atha 
kho ÈyasmÈ RaÔÔhapÈlo taÑ ÒÈtidÈsiÑ etadavoca “sacetaÑ bhagini 
chaÉÉanÊyadhammaÑ, idha me patte ÈkirÈ”ti. Atha kho Èyasmato 
RaÔÔhapÈlassa ÒÈtidÈsÊ taÑ ÈbhidosikaÑ kummÈsaÑ Èyasmato RaÔÔhapÈlassa 
patte ÈkirantÊ hatthÈnaÒca pÈdÈnaÒca sarassa ca nimittaÑ aggahesi. 
 

  300. Atha kho Èyasmato RaÔÔhapÈlassa ÒÈtidÈsÊ yenÈyasmato 
RaÔÔhapÈlassa mÈtÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ Èyasmato RaÔÔhapÈlassa 
mÈtaraÑ etadavoca “yaggheyye jÈneyyÈsi ayyaputto RaÔÔhapÈlo 
anuppatto”ti. Sace je saccaÑ bhaÓasi, adÈsiÑ taÑ karomÊti1. Atha kho 
Èyasmato RaÔÔhapÈlassa mÈtÈ yenÈyasmato RaÔÔhapÈlassa pitÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ Èyasmato RaÔÔhapÈlassa pitaraÑ etadavoca 
“yagghe gahapati jÈneyyÈsi RaÔÔhapÈlo kira kulaputto anuppatto”ti. Tena 
kho pana samayena ÈyasmÈ RaÔÔhapÈlo taÑ ÈbhidosikaÑ kummÈsaÑ 
aÒÒataraÑ kuÔÔam|laÑ2 nissÈya paribhuÒjati. Atha kho Èyasmato 
RaÔÔhapÈlassa pitÈ yenÈyasmÈ RaÔÔhapÈlo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
ÈyasmantaÑ RaÔÔhapÈlaÑ etadavoca “atthi nÈma tÈta RaÔÔhapÈla 
ÈbhidosikaÑ kummÈsaÑ paribhuÒjissasi, nanu tÈta RaÔÔhapÈla sakaÑ gehaÑ 
gantabban”ti. Kuto no gahapati, amhÈkaÑ gehaÑ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajitÈnaÑ. AnagÈrÈ mayaÑ gahapati, agamamha kho te gahapati gehaÑ, 
tattha neva dÈnaÑ alatthamha, na paccakkhÈnaÑ, aÒÒadatthu akkosameva 
alatthamhÈti. Ehi tÈta RaÔÔhapÈla gharaÑ gamissÈmÈti. AlaÑ gahapati, 
kataÑ me ajja bhattakiccaÑ. Tena hi tÈta RaÔÔhapÈla adhivÈsehi svÈtanÈya 
bhattanti. AdhivÈsesi kho ÈyasmÈ RaÔÔhapÈlo tuÓhÊbhÈvena. Atha kho 
Èyasmato RaÔÔhapÈlassa pitÈ Èyasmato RaÔÔhapÈlassa adhivÈsanaÑ viditvÈ 
yena sakaÑ nivesanaÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ mahantaÑ 
hiraÒÒasuvaÓÓassa puÒjaÑ kÈrÈpetvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. SaccaÑ vadasi, adÈsÊ bhavasÊti (SÊ, I), saccaÑ vadasi, adÈsÊ bhavissasi (Ka) 
 2. KuÉÉaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 

 



252 MajjhimapaÓÓÈsapÈÄi  

kilaÒjehi paÔicchÈdetvÈ Èyasmato RaÔÔhapÈlassa purÈÓadutiyikÈ Èmantesi 
“etha tumhe vadhuyo yena ala~kÈrena ala~katÈ pubbe RaÔÔhapÈlassa 
kulaputtassa piyÈ hotha manÈpÈ, tena ala~kÈrena ala~karothÈ”ti. 
 
 301. Atha kho Èyasmato RaÔÔhapÈlassa pitÈ tassÈ rattiyÈ accayena sake 
nivesane paÓÊtaÑ khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÑ paÔiyÈdÈpetvÈ Èyasmato 
RaÔÔhapÈlassa kÈlaÑ Èrocesi “kÈlo tÈta RaÔÔhapÈla niÔÔhitaÑ bhattan”ti. Atha 
kho ÈyasmÈ RaÔÔhapÈlo pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya 
yena sakapitu nivesanaÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane 
nisÊdi. Atha kho Èyasmato RaÔÔhapÈlassa pitÈ taÑ hiraÒÒasuvaÓÓassa puÒjaÑ 
vivarÈpetvÈ ÈyasmantaÑ RaÔÔhapÈlaÑ etadavoca  
“idaÑ te tÈta RaÔÔhapÈla mÈtu mattikaÑ dhanaÑ, aÒÒaÑ pettikaÑ, aÒÒaÑ 
pitÈmahaÑ. SakkÈ tÈta RaÔÔhapÈla bhoge ca bhuÒjituÑ puÒÒÈni ca kÈtuÑ, 
ehi tvaÑ tÈta RaÔÔhapÈla1 hÊnÈyÈvattitvÈ bhoge ca bhuÒjassu puÒÒÈni ca 
karohÊ”ti. Sace me tvaÑ gahapati vacanaÑ kareyyÈsi, imaÑ 
hiraÒÒasuvaÓÓassa puÒjaÑ sakaÔe ÈropetvÈ nibbÈhÈpetvÈ majjhega~gÈya 
nadiyÈ sote opilÈpeyyÈsi. TaÑ kissa hetu, ye uppajjissanti hi te gahapati 
tatonidÈnaÑ sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈti. Atha kho Èyasmato 
RaÔÔhapÈlassa purÈÓadutiyikÈ paccekaÑ pÈdesu gahetvÈ ÈyasmantaÑ 
RaÔÔhapÈlaÑ etadavocuÑ “kÊdisÈ nÈma tÈ ayyaputta accharÈyo, yÈsaÑ tvaÑ 
hetu brahmacariyaÑ carasÊ”ti. Na kho mayaÑ bhaginÊ accharÈnaÑ hetu 
brahmacariyaÑ carÈmÈti. BhaginivÈdena no ayyaputto RaÔÔhapÈlo 
samudÈcaratÊti tÈ tattheva mucchitÈ papatiÑsu. Atha kho ÈyasmÈ RaÔÔhapÈlo 
pitaraÑ etadavoca “sace gahapati bhojanaÑ dÈtabbaÑ, detha mÈ no 
viheÔhethÈ”ti. BhuÒja tÈta RaÔÔhapÈla niÔÔhitaÑ bhattanti. Atha kho Èyasmato 
RaÔÔhapÈlassa pitÈ ÈyasmantaÑ RaÔÔhapÈlaÑ paÓÊtena khÈdanÊyena 
bhojanÊyena sahatthÈ santappesi sampavÈresi. 
 
 302. Atha kho ÈyasmÈ RaÔÔhapÈlo bhuttÈvÊ onÊtapattapÈÓÊ Ôhitakova imÈ 
gÈthÈ abhÈsi– 
______________________________________________________________ 
 1. RaÔÔhapÈla sikkhaÑ paccakkhÈya (sabbattha) 
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   “Passa cittÊkataÑ bimbaÑ, arukÈyaÑ samussitaÑ. 
 ŒturaÑ bahusa~kappaÑ, yassa natthi dhuvaÑ Ôhiti.  

 Passa cittÊkataÑ r|paÑ, maÓinÈ kuÓÉalena ca. 
 AÔÔhi tacena onaddhaÑ, saha vatthebhi sobhati.  

 AlattakakatÈ pÈdÈ, mukhaÑ cuÓÓakamakkhitaÑ. 
 AlaÑ bÈlassa mohÈya, no ca pÈragavesino. 

 AÔÔhÈpadakatÈ kesÈ, nettÈ aÒjanamakkhitÈ. 
 AlaÑ bÈlassa mohÈya, no ca pÈragavesino. 

 AÒjanÊva navÈ1 cittÈ, p|tikÈyo ala~kato. 
 AlaÑ bÈlassa mohÈya, no ca pÈragavesino. 

 Odahi migavo pÈsaÑ, nÈsadÈ vÈkaraÑ migo. 
 BhutvÈ nivÈpaÑ gacchÈma2, kandante migabandhake”ti. 

 Atha kho ÈyasmÈ RaÔÔhapÈlo Ôhitakova imÈ gÈthÈ bhÈsitvÈ yena raÒÒo 
Korabyassa MigacÊraÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ aÒÒatarasmiÑ 
rukkham|le divÈvihÈraÑ nisÊdi. 
 
 303. Atha kho rÈjÈ Korabyo MigavaÑ Èmantesi “sodhehi samma 
Migava MigacÊraÑ uyyÈnabh|miÑ, gacchÈma subh|miÑ dassanÈyÈ”ti. 
“EvaÑ devÈ”ti kho migavo raÒÒo Korabyassa paÔissutvÈ MigacÊraÑ 
sodhento addasa ÈyasmantaÑ RaÔÔhapÈlaÑ aÒÒatarasmiÑ rukkham|le 
divÈvihÈraÑ nisinnaÑ, disvÈna yena rÈjÈ Korabyo tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ rÈjÈnaÑ KorabyaÑ etadavoca “suddhaÑ kho te deva 
MigacÊraÑ, atthi cettha RaÔÔhapÈlo nÈma kulaputto imasmiÑyeva 
ThullakoÔÔhike aggakulassa putto, yassa tvaÑ abhiÓhaÑ kittayamÈno ahosi, 
so aÒÒatarasmiÑ rukkham|le divÈvihÈraÑ nisinno”ti. Tena hi samma 
Migava alaÑ dÈnajja uyyÈnabh|miyÈ tameva dÈni mayaÑ bhavantaÑ 
RaÔÔhapÈlaÑ payirupÈsissÈmÈti. Atha kho rÈjÈ Korabyo yaÑ tattha 
khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÑ paÔiyattaÑ, taÑ sabbaÑ vissajjethÈti vatvÈ 
bhadrÈni bhadrÈni yÈnÈni yojÈpetvÈ bhadraÑ yÈnaÑ abhiruhitvÈ bhadrehi 
bhadrehi yÈnehi ThullakoÔÔhikamhÈ 
______________________________________________________________ 
 1. AÒjanÊvaÓÓavÈ (Ka) 2. GacchÈmi (SyÈ, Ka)  
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niyyÈsi mahaccarÈjÈnubhÈvena1 ÈyasmantaÑ RaÔÔhapÈlaÑ dassanÈya. 
YÈvatikÈ yÈnassa bh|mi, yÈnena gantvÈ yÈnÈ paccorohitvÈ pattikova 
ussaÔÈya ussaÔÈya parisÈya yenÈyasmÈ RaÔÔhapÈlo tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ RaÔÔhapÈlena saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ 
kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ Ôhito kho rÈjÈ 
Korabyo ÈyasmantaÑ RaÔÔhapÈlaÑ etadavoca “idha bhavaÑ RaÔÔhapÈla 
hatthatthare2 nisÊdat|”ti. AlaÑ mahÈrÈja, nisÊda tvaÑ, nisinno ahaÑ sake 
Èsaneti. NisÊdi rÈjÈ Korabyo paÒÒatte Èsane. Nisajja kho rÈjÈ Korabyo 
ÈyasmantaÑ RaÔÔhapÈlaÑ etadavoca–  
 
 304. CattÈrimÈni bho RaÔÔhapÈla pÈrijuÒÒÈni, yehi pÈrijuÒÒehi 
samannÈgatÈ idhekacce kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajanti. KatamÈni cattÈri, jarÈpÈrijuÒÒaÑ 
byÈdhipÈrijuÒÒaÑ bhogapÈrijuÒÒaÑ ÒÈtipÈrijuÒÒaÑ. KatamaÒca bho 
RaÔÔhapÈla jarÈpÈrijuÒÒaÑ. Idha bho RaÔÔhapÈla ekacco jiÓÓo hoti vuÉÉho 
mahallako addhagato vayo-anuppatto. So iti paÔisaÒcikkhati “ahaÑ khomhi 
etarahi jiÓÓo vuÉÉho mahallako addhagato vayo-anuppatto, na kho pana 
mayÈ sukaraÑ anadhigataÑ vÈ bhogaÑ adhigantuÑ adhigataÑ vÈ bhogaÑ 
phÈtiÑ kÈtuÑ3, yaÑn|nÈhaÑ kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni 
acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajeyyan”ti. So tena jarÈpÈrijuÒÒena 
samannÈgato kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajati. IdaÑ vuccati bho RaÔÔhapÈla jarÈpÈrijuÒÒaÑ. BhavaÑ 
kho pana RaÔÔhapÈlo etarahi daharo yuvÈ susukÈÄakeso bhadrena yobbanena 
samannÈgato paÔhamena vayasÈ, taÑ bhoto RaÔÔhapÈlassa jarÈpÈrijuÒÒaÑ 
natthi. KiÑ bhavaÑ RaÔÔhapÈlo ÒatvÈ vÈ disvÈ vÈ sutvÈ vÈ agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajito. (1) 

 KatamaÒca bho RaÔÔhapÈla byÈdhipÈrijuÒÒaÑ. Idha bho RaÔÔhapÈla 
ekacco ÈbÈdhiko hoti dukkhito bÈÄhagilÈno. So iti 
______________________________________________________________ 
 1. MahaccÈ rÈjÈnubhÈvena (SÊ) 2. KaÔÔhatthare (SyÈ, KaÑ) 3. PhÈtikattuÑ (SÊ) 
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paÔisaÒcikkhati “ahaÑ khomhi etarahi ÈbÈdhiko dukkhito bÈÄhagilÈno, na 
kho pana mayÈ sukaraÑ anadhigataÑ vÈ bhogaÑ adhigantuÑ adhigataÑ vÈ 
bhogaÑ phÈtiÑ kÈtuÑ, yaÑn|nÈhaÑ kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni 
vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajeyyan”ti. So tena 
byÈdhipÈrijuÒÒena samannÈgato kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni 
acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajati. IdaÑ vuccati bho RaÔÔhapÈla 
byÈdhipÈrijuÒÒaÑ. BhavaÑ kho pana RaÔÔhapÈlo etarahi appÈbÈdho 
appÈta~ko samavepÈkiniyÈ gahaÓiyÈ samannÈgato nÈtisÊtÈya nÈccuÓhÈya, 
taÑ bhoto RaÔÔhapÈlassa byÈdhipÈrijuÒÒaÑ natthi. KiÑ bhavaÑ RaÔÔhapÈlo 
ÒatvÈ vÈ disvÈ vÈ sutvÈ vÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito. (2) 

 KatamaÒca bho RaÔÔhapÈla bhogapÈrijuÒÒaÑ. Idha bho RaÔÔhapÈla 
ekacco aÉÉho hoti mahaddhano mahÈbhogo. Tassa te bhogÈ anupubbena 
parikkhayaÑ gacchanti. so iti paÔisaÒcikkhati “ahaÑ kho pubbe aÉÉho 
ahosiÑ mahaddhano mahÈbhogo, tassa me te bhogÈ anupubbena 
parikkhayaÑ gatÈ. Na kho pana mÈyÈ sukaraÑ anadhigataÑ vÈ bhogaÑ 
adhigantuÑ adhigataÑ vÈ bhogaÑ phÈtiÑ kÈtuÑ, yaÑn|nÈhaÑ kesamassuÑ 
ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajeyyan”ti. So tena bhogapÈrijuÒÒena samannÈgato kesamassuÑ 
ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajati. 
IdaÑ vuccati bho RaÔÔhapÈla bhogapÈrijuÒÒaÑ. BhavaÑ kho pana 
RaÔÔhapÈlo imasmiÑyeva ThullakoÔÔhike aggakulassa putto, taÑ bhoto 
RaÔÔhapÈlassa bhogapÈrijuÒÒaÑ natthi. KiÑ bhavaÑ RaÔÔhapÈlo ÒatvÈ vÈ 
disvÈ vÈ sutvÈ vÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito. (3) 

 KatamaÒca bho RaÔÔhapÈla ÒÈtipÈrijuÒÒaÑ. Idha bho RaÔÔhapÈla 
ekaccassa bah| honti mittÈmaccÈ ÒÈtisÈlohitÈ, tassa te ÒÈtakÈ anupubbena 
parikkhayaÑ gacchanti. So iti paÔisaÒcikkhati “mamaÑ kho pubbe bah| 
ahesuÑ mittÈmaccÈ ÒÈtisÈlohitÈ, tassa me te anupubbena parikkhayaÑ gatÈ. 
Na kho pana mayÈ sukaraÑ anadhigataÑ vÈ bhogaÑ adhigantuÑ adhigataÑ 
vÈ bhogaÑ phÈtiÑ kÈtuÑ, yaÑn|nÈhaÑ kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni 
vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajeyyan”ti. 
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so tena ÒÈtipÈrijuÒÒena samannÈgato kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni 
vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajati. IdaÑ vuccati bho 
RaÔÔhapÈla ÒÈtipÈrijuÒÒaÑ. Bhoto kho pana RaÔÔhapÈlassa imasmiÑ yeva 
ThullakoÔÔhike bah| mittÈmaccÈ ÒÈtisÈlohitÈ, taÑ bhoto RaÔÔhapÈlassa 
ÒÈtipÈrijuÒÒaÑ natthi. KiÑ bhavaÑ RaÔÔhapÈlo ÒatvÈ vÈ disvÈ vÈ sutvÈ vÈ 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito. (4) 

 ImÈni kho bho RaÔÔhapÈla cattÈri pÈrijuÒÒÈni. Yehi pÈrijuÒÒehi 
samannÈgatÈ idhekacce kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajanti, tÈni bhoto RaÔÔhapÈlassa natthi. KiÑ 
bhavaÑ RaÔÔhapÈlo ÒatvÈ vÈ disvÈ vÈ sutvÈ vÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajitoti.  
 
 305. Atthi kho mahÈrÈja tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ 
SammÈsambuddhena cattÈro dhammuddesÈ uddiÔÔhÈ. Ye ahaÑ1 ÒatvÈ ca 
disvÈ ca sutvÈ ca agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito. Katame cattÈro, 
“upaniyyati loko addhuvo”ti kho mahÈrÈja tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ 
ArahatÈ SammÈsambuddhena paÔhamo dhammuddeso uddiÔÔho, “yamahaÑ 
ÒatvÈ cadisvÈ ca sutvÈ ca agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito. AtÈÓo loko 
anabhissaro”ti kho mahÈrÈja tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ 
SammÈsambuddhena dutiyo dhammuddeso uddiÔÔho, yamahaÑ ÒatvÈ ca 
disvÈ ca sutvÈ ca agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito. “Assako loko sabbaÑ 
pahÈya gamanÊyan”ti kho mahÈrÈja tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ 
SammÈsambuddhena tatiyo dhammuddeso uddiÔÔho, yamahaÑ ÒatvÈ ca 
ditvÈ ca sutvÈ ca agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito. “�no loko atitto 
taÓhÈdÈso”ti kho mahÈrÈja tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ 
SammÈsambuddhena catuttho dhammuddeso uddiÔÔho, yamahaÑ ÒatvÈ ca 
disvÈ ca sutvÈ ca agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito. Ime kho mahÈrÈja tena 
BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena cattÈro 
dhammuddesÈ uddiÔÔhÈ, ye ahaÑ ÒatvÈ ca disvÈ ca sutvÈ ca agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajitoti. 
______________________________________________________________ 

1. YamahaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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 306. “Upaniyyati loko addhuvo”ti bhavaÑ RaÔÔhapÈlo Èha, imassa bho 
RaÔÔhapÈla bhÈsitassa kathaÑ attho daÔÔhabboti. TaÑ kiÑ maÒÒasi mahÈrÈja 
tvaÑ vÊsativassuddesikopi paÓÓavÊsativassuddesikopi hatthismiÑpi katÈvÊ 
assasmiÑpi katÈvÊ rathasmiÑpi katÈvÊ dhanusmiÑpi katÈvÊ tharusmiÑpi 
katÈvÊ |rubalÊ bÈhubalÊ alamatto sa~gÈmÈvacaroti? AhosiÑ ahaÑ bho 
RaÔÔhapÈla vÊsativassuddesikopi paÓÓavÊsativassuddesikopi hatthismiÑpi 
katÈvÊ assasmiÑpi katÈvÊ rathasmiÑpi katÈvÊ dhanusmiÑpi katÈvÊ 
tharusmiÑpi katÈvÊ |rubalÊ bÈhubalÊ alamatto sa~gÈmÈvacaro. 
AppekadÈhaÑ bho RaÔÔhapÈla iddhimÈva maÒÒe, na1 attano balena 
samasamaÑ samanupassÈmÊti. TaÑ kiÑ maÒÒasi mahÈrÈja, evameva tvaÑ 
etarahi |rubalÊ bÈhubalÊ alamatto sa~gÈmÈvacaroti? No hidaÑ bho 
RaÔÔhapÈla, etarahi jiÓÓo vuÉÉho mahallako addhagato vayo-anuppatto, 
ÈsÊtiko me vayo vattati, appekadÈhaÑ bho RaÔÔhapÈla idha pÈdaÑ 
karissÈmÊti aÒÒeneva pÈdaÑ karomÊti. IdaÑ kho taÑ mahÈrÈja tena 
BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena sandhÈya bhÈsitaÑ 
“upaniyyati loko addhuvo”ti. YamahaÑ ÒatvÈ ca disvÈ ca sutvÈ ca agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajitoti, acchariyaÑ bho RaÔÔhapÈla, abbhutaÑ bho 
RaÔÔhapÈla, yÈva subhÈsitaÑ cidaÑ tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ 
SammÈsambuddhena “upaniyyati loko addhuvo”ti, upaniyyati hi bho 
RaÔÔhapÈla loko addhuvo. (1) 

 SaÑvijjante kho bho RaÔÔhapÈla imasmiÑ rÈjakule hatthikÈyÈpi 
assakÈyÈpi rathakÈyÈpi pattikÈyÈpi, amhÈkaÑ ÈpadÈsu pariyodhÈya 
vattissanti. “AtÈÓo loko anabhissaro”ti bhavaÑ RaÔÔhapÈlo Èha, imassa pana 
bho RaÔÔhapÈla bhÈsitassa kathaÑ attho daÔÔhabboti. TaÑ kiÑ maÒÒasi 
mahÈrÈja, atthi te koci anusÈyiko ÈbÈdhoti. Atthi me bho RaÔÔhapÈla 
anusÈyiko ÈbÈdho, appekadÈ maÑ bho RaÔÔhapÈla mittÈmaccÈ ÒÈtisÈlohitÈ 
parivÈretvÈ ÔhitÈ honti “idÈni rÈjÈ Korabyo kÈlaÑ karissati, idÈni rÈjÈ 
Korabyo kÈlaÑ karissatÊ”ti. TaÑ kiÑ maÒÒasi mahÈrÈja, labhasi 
______________________________________________________________ 
 1. IddhimÈ maÒÒe na (SyÈ, KaÑ), iddhimÈ ca maÒÒe (SÊ), na viya maÒÒe (Ka) 
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tvaÑ te mittÈmacce ÒÈtisÈlohite “Èyantu me bhonto mittÈmaccÈ ÒÈtisÈlohitÈ, 
sabbeva santÈ imaÑ vedanaÑ saÑvibhajatha, yathÈhaÑ lahukatarikaÑ 
vedanaÑ vediyeyyan”ti, udÈhu tvaÑyeva taÑ vedanaÑ vediyasÊti? NÈhaÑ 
bho RaÔÔhapÈla labhÈmi te mittÈmacce ÒÈtisÈlohite “Èyantu me bhonto 
mittÈmaccÈ ÒÈtisÈlohitÈ, sabbeva santÈ imaÑ vedanaÑ saÑvibhajatha, 
yathÈhaÑ lahukatarikaÑ vedanaÑ vediyeyyan”ti, atha kho ahameva taÑ 
vedanaÑ vediyÈmÊti. IdaÑ kho taÑ mahÈrÈja tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ 
ArahatÈ SammÈsambuddhena sandhÈya bhÈsitaÑ “atÈÓo loko anabhissaro”ti. 
YamahaÑ ÒatvÈ ca disvÈ ca sutvÈ ca agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitoti, 
acchariyaÑ bho RaÔÔhapÈla, abbhutaÑ bho RaÔÔhapÈla, yÈva subhÈsitaÑ 
cidaÑ tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena “atÈÓo 
loko anabhissaro”ti, atÈÓo hi bho RaÔÔhapÈla loko anabhissaro. (2) 

 SaÑvijjati kho bho RaÔÔhapÈla imasmiÑ rÈjakule pah|taÑ 
hiraÒÒasuvaÓÓaÑ bh|migataÒca vehÈsagataÒca. “Assako loko sabbaÑ 
pahÈya gamanÊyan”ti bhavaÑ RaÔÔhapÈlo Èha, imassa pana bho RaÔÔhapÈla 
bhÈsitassa kathaÑ attho daÔÔhabboti. TaÑ kiÑ maÒÒasi mahÈrÈja, yathÈ 
tvaÑ etarahi paÒcahi kÈmaguÓehi samappito sama~gÊbh|to paricÈresi, 
lacchasi tvaÑ paratthÈpi “evamevÈhaÑ imeheva paÒcahi kÈmaguÓehi 
samappito sama~gÊbh|to paricÈremÊ”ti, udÈhu aÒÒe imaÑ bhogaÑ 
paÔipajjissanti, tvaÑ pana yathÈkammaÑ gamissasÊti? YathÈhaÑ bho 
RaÔÔhapÈla etarahi paÒcahi kÈmaguÓehi samappito sama~gÊbh|to paricÈremi, 
nÈhaÑ lacchÈmi paratthÈpi “evameva imeheva paÒcahi kÈmaguÓehi 
samappito sama~gÊbh|to paricÈremÊ”ti, atha kho aÒÒe imaÑ bhogaÑ 
paÔipajjissanti, ahaÑ pana yathÈkammaÑ gamissÈmÊti. IdaÑ kho taÑ 
mahÈrÈja tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena 
sandhÈya bhÈsitaÑ “assako loko sabbaÑ pahÈya gamanÊyan”ti. YamahaÑ 
ÒatvÈ ca disvÈ ca sutvÈ ca agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitoti. AcchariyaÑ 
bho RaÔÔhapÈla, abbhutaÑ bho RaÔÔhapÈla, yÈva subhÈsitaÑ cidaÑ tena 
BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena “assako loko sabbaÑ 
pahÈya 
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gamanÊyan”ti, assako hi bho RaÔÔhapÈla loko sabbaÑ pahÈya gamanÊyaÑ. 
(3) 

 “�no loko atitto taÓhÈdÈso”ti bhavaÑ RaÔÔhapÈlo Èha, imassa bho 
RaÔÔhapÈla bhÈsitassa kathaÑ attho daÔÔhabboti. TaÑ kiÑ maÒÒasi mahÈrÈja, 
phÊtaÑ KuruÑ ajjhÈvasasÊti? EvaÑ bho RaÔÔhapÈla phÊtaÑ KuruÑ 
ajjhÈvasÈmÊti. TaÑ kiÑ maÒÒasi mahÈrÈja, idha puriso Ègaccheyya 
puratthimÈya disÈya saddhÈyiko paccayiko, so taÑ upasa~kamitvÈ evaÑ 
vadeyya “yagghe mahÈrÈja jÈneyyÈsi, ahaÑ ÈgacchÈmi puratthimÈya disÈya, 
tatthaddasaÑ mahantaÑ janapadaÑ iddhaÒceva phÊtaÒca bahujanaÑ 
ÈkiÓÓamanussaÑ, bah| tattha hatthikÈyÈ assakÈyÈ rathakÈyÈ pattikÈyÈ, bahu 
tattha dhanadhaÒÒaÑ1, bahu tattha hiraÒÒasuvaÓÓaÑ akataÒceva kataÒca, 
bahu tattha itthipariggaho, sakkÈ ca tÈvatakeneva balamattena2 
abhivijinituÑ, abhivijina mahÈrÈjÈ”ti, kinti naÑ kareyyÈsÊti. Tampi mayaÑ 
bho RaÔÔhapÈla abhivijiya ajjhÈvaseyyÈmÈti. TaÑ kiÑ maÒÒasi mahÈrÈja, 
idha puriso Ègaccheyya pacchimÈya disÈya. UttarÈya disÈya. DakkhiÓÈya 
disÈya. Parasamuddato saddhÈyiko paccayiko, so taÑ upasa~kamitvÈ evaÑ 
vadeyya “yagghe mahÈrÈja jÈneyyÈsi, ahaÑ ÈgacchÈmi parasamuddato, 
tatthaddasaÑ mahantaÑ janapadaÑ iddhaÒceva phÊtaÒca bahujanaÑ 
ÈkiÓÓamanussaÑ, bah| tattha hatthikÈyÈ assakÈyÈ rathakÈyÈ patthikÈyÈ, 
bahu tattha dhanadhaÒÒaÑ, bahu tattha hiraÒÒasuvaÓÓaÑ akataÒceva 
kataÒca, bahu tattha itthipariggaho, sakkÈ ca tÈvatakeneva balamattena 
abhivijinituÑ, abhivijina mahÈrÈjÈ”ti, kinti naÑ kareyyÈsÊti. Tampi mayaÑ 
bho RaÔÔhapÈla abhivijiya ajjhÈvaseyyÈmÈti. IdaÑ kho taÑ mahÈrÈja tena 
BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena sandhÈya bhÈsitaÑ 
“|no loko atitto taÓhÈdÈso”ti. YamahaÑ ÒatvÈ ca disvÈ ca sutvÈ ca 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitoti, acchariyaÑ bho RaÔÔhapÈla, abbhutaÑ 
bho RaÔÔhapÈla, yÈva subhÈsitaÑ cidaÑ tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ 
ArahatÈ SammÈsambuddhena “|no loko atitto taÓhÈdÈso”ti. �no hi bho 
RaÔÔhapÈla loko atitto taÓhÈdÈsoti. (4) 
______________________________________________________________ 
 1. DantÈjinaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)  2. Balatthena (SÊ, SyÈ, KaÑ, I), bahalatthena (Ka) 
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 Idamavoca ÈyasmÈ RaÔÔhapÈlo, idaÑ vatvÈ athÈparaÑ etadavoca–  
 
 307. PassÈmi loke sadhane manusse,  
 laddhÈna vittaÑ na dadanti mohÈ. 
 LuddhÈ dhanaÑ1 sannicayaÑ karonti, 
 bhiyyova kÈme abhipatthayanti. 

 RÈjÈ pasayhÈ pathaviÑ vijitvÈ, 
 sasÈgarantaÑ mahimÈvasanto2.  
 OraÑ samuddassa atittar|po, 
 PÈraÑ samuddassapi patthayetha. 

 RÈjÈ ca aÒÒe ca bah| manussÈ, 
 avÊtataÓhÈ3 maraÓaÑ upenti. 
 �nÈva hutvÈna jahanti dehaÑ, 
 kÈmehi lokamhi na hatthi titti. 

 Kandanti naÑ ÒÈtÊ pakiriya kese, 
 ahovatÈ no amarÈti cÈhu. 
 Vatthena naÑ pÈrutaÑ nÊharitvÈ, 
 citaÑ samÈdÈya4 tatoÉahanti. 

 So Éayhati s|lehi tujjamÈno, 
 Ekena vatthena pahÈya bhoge. 
 Na mÊyamÈnassa bhavanti tÈÓÈ, 
 ÒÈtÊdha mittÈ atha vÈ sahÈyÈ. 

 DÈyÈdakÈ tassa dhanaÑ haranti,  
 Satto pana gacchati yena kammaÑ. 
 Na mÊyamÈnaÑ dhanamanveti kiÒci, 
 puttÈ ca dÈrÈ ca dhanaÑ ca raÔÔhaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. LaddhÈ dhanaÑ (Ka) 2. MahiyÈ vasanto (SÊ, Ka)  
 3. AtittataÓhÈ (Ka) 4. SamÈdhÈya (SÊ) 
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 Na dÊghamÈyuÑ labhate dhanena, na cÈpi vittena jaraÑ vihanti. 
 AppaÑ hidaÑ jÊvitamÈhu dhÊrÈ, asassataÑ vippariÓÈmadhammaÑ. 

 AÉÉhÈ daliddÈ ca phusanti phassaÑ,  
 bÈlo ca dhÊro ca tatheva phuÔÔho. 
 BÈlo ca bÈlyÈ vadhitova seti,  
 DhÊro ca1 na vedhati phassaphuÔÔho. 

 TasmÈ hi paÒÒÈva dhanena seyyo,  
 YÈya vosÈnamidhÈdhigacchati. 
 AbyositattÈ2 hi bhavÈbhavesu, 
 PÈpÈni kammÈni karonti mohÈ. 

 Upeti gabbhaÒca paraÒca lokaÑ,  
 saÑsÈramÈpajja paramparÈya. 
 TassappapaÒÒo abhisaddahanto, 
 upeti gabbhaÒca paraÒca lokaÑ. 

 Coro yathÈ sandhimukhe gahito,  
 sakammunÈ haÒÒati pÈpadhammo. 
 EvaÑ pajÈ pecca paramhi loke, 
 sakammunÈ haÒÒati pÈpadhammo. 

 KÈmÈhi citrÈ madhurÈ manoramÈ, 
 Vir|par|pena mathenti cittaÑ. 
 ŒdÊnavaÑ kÈmaguÓesu disvÈ,  
 tasmÈ ahaÑ pabbajitomhi rÈja. 

 DumapphalÈneva patanti mÈÓavÈ,  
 daharÈ ca vuÉÉhÈ ca sarÊrabhedÈ. 
 EtaÑpi disvÈ3 pabbajitomhi rÈja, 
 ApaÓÓakaÑ sÈmaÒÒameva seyyoti. 
 

RaÔÔhapÈlasuttaÑ niÔÔhitaÑ dutiyaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. DhÊrova (Ka) 2. AsositattÈ (SÊ, I)  
 3. Evampi disvÈ (SÊ), etaÑ viditvÈ (SyÈ, KaÑ) 
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3. Maghadevasutta 

 308. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ MithilÈyaÑ viharati 
Maghadeva-ambavane1. Atha kho BhagavÈ aÒÒatarasmiÑ padese sitaÑ 
pÈtvÈkÈsi. Atha kho Èyasmato Œnandassa etadahosi “ko nu kho hetu ko 
paccayo Bhagavato sitassa pÈtukammÈya, na akÈraÓena TathÈgatÈ sitaÑ 
pÈtukarontÊ”ti. Atha kho ÈyasmÈ Œnando ekaÑsaÑ cÊvaraÑ katvÈ yena 
BhagavÈ tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bhante 
hetu ko paccayo Bhagavato sitassa pÈtukammÈya, na akÈraÓena TathÈgatÈ 
sitaÑ pÈtukarontÊ”ti. Bh|tapubbaÑ Œnanda imissÈyeva MithilÈyaÑ rÈjÈ 
ahosi Maghadevo nÈma dhammiko dhammarÈjÈ dhamme Ôhito mahÈrÈjÈ, 
dhammaÑ carati brÈhmaÓagahapatikesu negamesu ceva jÈnapadesu ca, 
uposathaÒca upavasati cÈtuddasiÑ paÒcadasiÑ aÔÔhamiÑ ca pakkhassa. Atha 
kho Œnanda rÈjÈ Maghadevo bah|naÑ vassÈnaÑ bah|naÑ vassasatÈnaÑ 
bah|naÑ vassasahassÈnaÑ accayena kappakaÑ Èmantesi “yadÈ me samma 
kappaka passeyyÈsi sirasmiÑ palitÈni jÈtÈni, atha me ÈroceyyÈsÊ”ti. “EvaÑ 
devÈ”ti kho Œnanda kappako raÒÒo Maghadevassa paccassosi. AddasÈ kho 
Œnanda kappako bah|naÑ vassÈnaÑ bah|naÑ vassasatÈnaÑ bah|naÑ 
vassasahassÈnaÑ accayena raÒÒo Maghadevassa sirasmiÑ palitÈni jÈtÈni, 
disvÈna rÈjÈnaÑ MaghadevaÑ etadavoca “pÈtubh|tÈ kho devassa devad|tÈ, 
dissanti sirasmiÑ palitÈni jÈtÈnÊ”ti. Tena hi samma kappaka tÈni palitÈni 
sÈdhukaÑ saÓÉÈsena uddharitvÈ mama aÒjalismiÑ patiÔÔhÈpehÊti. “EvaÑ 
devÈ”ti kho Œnanda kappako raÒÒo Maghadevassa paÔissutvÈ tÈni palitÈni 
sÈdhukaÑ saÓÉÈsena uddharitvÈ raÒÒo Maghadevassa aÒjalismiÑ 
patiÔÔhÈpesi. 
 
 309. Atha kho Œnanda rÈjÈ Maghadevo kappakassa gÈmavaraÑ datvÈ 
jeÔÔhaputtaÑ kumÈraÑ ÈmantÈpetvÈ etadavoca “pÈtubh|tÈ kho me tÈta 
kumÈra devad|tÈ, dissanti sirasmiÑ palitÈni jÈtÈni, bhuttÈ kho pana me 
mÈnusakÈ kÈmÈ, samayo dibbe kÈme pariyesituÑ. Ehi 
______________________________________________________________ 
 1. MakhÈdeva-ambavane (SÊ, I), Magghadeva-ambavane (Ka) 
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tvaÑ tÈta kumÈra imaÑ rajjaÑ paÔipajja, ahaÑ pana kesamassuÑ ohÈretvÈ 
kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajissÈmi. Tena hi 
tÈta kumÈra yadÈ tvaÑpi passeyyÈsi sirasmiÑ palitÈni jÈtÈni, atha 
kappakassa gÈmavaraÑ datvÈ jeÔÔhaputtaÑ kumÈraÑ sÈdhukaÑ rajje 
samanusÈsitvÈ kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajeyyÈsi, yena me idaÑ kalyÈÓaÑ vattaÑ nihitaÑ 
anuppavatteyyÈsi, mÈ kho me tvaÑ antimapuriso ahosi. YasmiÑ kho tÈta 
kumÈra purisayuge vattamÈne evar|passa kalyÈÓassa vattassa samucchedo 
hoti, so tesaÑ antimapuriso hoti. TaÑ tÈhaÑ tÈta kumÈra evaÑ vadÈmi 
‘yena me idaÑ kalyÈÓaÑ vattaÑ nihitaÑ anuppavatteyyÈsi, mÈ kho me 
tvaÑ antimapuriso ahosÊ’ti”. Atha kho Œnanda rÈjÈ Maghadevo kappakassa 
gÈmavaraÑ datvÈ jeÔÔhaputtaÑ kumÈraÑ sÈdhukaÑ rajje samanusÈsitvÈ 
imasmiÑ yeva Maghadeva-ambavane kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni 
vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbaji. So 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 
abyÈbajjhena1 pharitvÈ vihÈsi. KaruÓÈ sahagatena cetasÈ. MuditÈsahagatena 
cetasÈ. 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 abyÈbajjhena pharitvÈ vihÈsi. 

 RÈjÈ kho panÈnanda Maghadevo caturÈsÊtivassasahassÈni kumÈrakÊÄitaÑ 
kÊÄi, caturÈsÊtivassasahassÈni oparajjaÑ kÈresi, caturÈsÊtivassasahassÈni 
rajjaÑ kÈresi, caturÈsÊtivassasahassÈni imasmiÑyeva Maghadeva-ambavane 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito brahmacariyamacari. So cattÈro 
brahmavihÈre bhÈvetvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ brahmalok|pago 
ahosi. 
______________________________________________________________ 
 1. AbyÈpajjhena (SÊ, SyÈ, KaÑ, I), abyÈpajjena (Ka) 
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 310. Atha kho raÒÒo Œnanda Maghadevassa putto bah|naÑ vassÈnaÑ 
bah|naÑ vassasatÈnaÑ bah|naÑ vassasahassÈnaÑ accayena kappakaÑ 
Èmantesi “yadÈ me samma kappaka passeyyÈsi sirasmiÑ palitÈni jÈtÈni, atha 
kho ÈroceyyÈsÊ”ti. “EvaÑ devÈ”ti kho Œnanda kappako raÒÒo 
Maghadevassa puttassa paccassosi. AddasÈ kho Œnanda kappako bah|naÑ 
vassÈnaÑ bah|naÑ vassasatÈnaÑ bah|naÑ vassasahassÈnaÑ accayena 
raÒÒo Maghadevassa puttassa sirasmiÑ palitÈni jÈtÈni, disvÈna raÒÒo 
Maghadevassa puttaÑ etadavoca “pÈtubh|tÈ kho devassa devad|tÈ, dissanti 
sirasmiÑ palitÈni jÈtÈnÊ”ti. Tena hi samma kappaka tÈni palitÈni sÈdhukaÑ 
saÓÉÈsena uddharitvÈ mama aÒjalismiÑ patiÔÔhÈpehÊti. “EvaÑ devÈ”ti kho 
Œnanda kappako raÒÒo Maghadevassa puttassa paÔissutvÈ tÈni palitÈni 
sÈdhukaÑ saÓÉÈsena uddharitvÈ raÒÒo Maghadevassa puttassa aÒjalismiÑ 
patiÔÔhÈpesi. 

 Atha kho Œnanda raÒÒo Maghadevassa putto kappakassa gÈmavaraÑ 
datvÈ jeÔÔhaputtaÑ kumÈraÑ ÈmantÈpetvÈ etadavoca “pÈtubh|tÈ kho me tÈta 
kumÈra devad|tÈ, dissanti sirasmiÑ palitÈni jÈtÈni, bhuttÈ kho pana me 
mÈnusakkÈ kÈmÈ, samayo dibbe kÈme pariyesituÑ. Ehi tvaÑ tÈta kumÈra 
imaÑ rajjaÑ paÔipajja, ahaÑ pana kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni 
acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajissÈmi. Tena hi tÈta kumÈra yadÈ 
tvaÑpi passeyyÈsi sirasmiÑ palitÈni jÈtÈni, atha kappakassa gÈmavaraÑ 
datvÈ jeÔÔhaputtaÑ kumÈraÑ sÈdhukaÑ rajje samanusÈsitvÈ kesamassuÑ 
ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajeyyÈsi, 
yena me idaÑ kalyÈÓaÑ vattaÑ nihitaÑ anuppavatteyyÈsi, mÈ kho me tvaÑ 
antimapuriso ahosi. YasmiÑ kho tÈta kumÈra purisayuge vattamÈne 
evar|passa kalyÈÓassa vattassa samucchedo hoti, so tesaÑ antimapuriso 
hoti, taÑ tÈhaÑ tÈta kumÈra evaÑ vadÈmi ‘yena me idaÑ kalyÈÓaÑ vattaÑ 
nihitaÑ anuppavatteyyÈsi, mÈ kho me tvaÑ antimapuriso ahosÊ’ti. Atha kho 
Œnanda raÒÒo Maghadevassa putto kappakassa gÈmavaraÑ datvÈ 
jeÔÔhaputtaÑ kumÈraÑ sÈdhukaÑ rajje samanusÈsitvÈ imasmiÑyeva 
Maghadeva-ambavane kesamassuÑ ohÈretvÈ 
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kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbaji. So 
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 abyÈbajjhena pharitvÈ vihÈsi. KaruÓÈsahagatena 
cetasÈ. MuditÈsahagatena cetasÈ. 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 
abyÈbajjhena pharitvÈ vihÈsi. RaÒÒo kho panÈnanda Maghadevassa putto 
caturÈsÊtivassasahassÈni kumÈrakÊÄitaÑ kÊÄi, caturÈsÊtivassasahassÈni 
oparajjaÑ kÈresi, caturÈsÊtivassasahassÈni rajjaÑ kÈresi, 
caturÈsÊtivassasahassÈni imasmiÑyeva Maghadeva-ambavane agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajito brahmacariyamacari. So cattÈro brahmavihÈre 
bhÈvetvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ brahmalok|pago ahosi. 
 
 311. RaÒÒo kho panÈnanda Maghadevassa puttapaputtakÈ tassa 
paramparÈ caturÈsÊtirÈjasahassÈni1 imasmiÑyeva Maghadeva-ambavena 
kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajiÑsu. Te mettÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ pharitvÈ vihariÑsu. 
TathÈ dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catuttaÑ. Iti uddhamadho tiriyaÑ 
sabbadhi sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ mettÈsahagatena cetasÈ vipulena 
mahaggatena appamÈÓena averena abyÈbajjhena pharitvÈ vihariÑsu. 
KaruÓÈsahagatena cetasÈ. MuditÈsahagatena cetasÈ. UpekkhÈsahagatena 
cetasÈ ekaÑ disaÑ pharitvÈ vihariÑsu. TathÈ dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ 
catutthaÑ. Iti uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi sabbattatÈya sabbÈvantaÑ 
lokaÑ upekkhÈsahagatena cetasÈ vipulena mahaggatena appamÈÓena 
averena abyÈbajjhena pharitvÈ vihariÑsu. CaturÈsÊtivassasahassÈni 
kumÈrakÊÄitaÑ kÊÄiÑsu, caturÈsÊtivassasahassÈni oparajjaÑ kÈresuÑ, 
caturÈsÊtivassasahassÈni rajjaÑ kÈresuÑ, caturÈsÊtivassasahassÈni 
imasmiÑyeva Maghadeva-ambavane 
______________________________________________________________ 
 1. CaturÈsÊtikhattiyasahassÈni (SÊ, I), caturÈsÊtisahassÈni (SyÈ, KaÑ) 
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agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitÈ brahmacariyamacariÑsu. Te cattÈro 
brahmavihÈre bhÈvetvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ brahmalok|pagÈ 
ahesuÑ. Nimi tesaÑ rÈjÈ1 pacchimako ahosi dhammiko dhammarÈjÈ 
dhamme Ôhito mahÈrÈjÈ, dhammaÑ carati brÈhmaÓagahapatikesu negamesu 
ceva jÈnapadesu ca, uposathaÒca upavasati cÈtuddasiÑ paÒcadasiÑ 
aÔÔhamiÑ ca pakkhassa.  
 
 312. Bh|tapubbaÑ Œnanda devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ SudhammÈyaÑ 
sabhÈyaÑ sannisinnÈnaÑ sannipatitÈnaÑ ayamantarÈkathÈ udapÈdi “lÈbhÈ 
vata bho VidehÈnaÑ, suladdhaÑ vata bho VidehÈnaÑ, yesaÑ Nimi rÈjÈ 
dhammiko dhammarÈjÈ dhamme Ôhito mahÈrÈjÈ, dhammaÑ carati 
brÈhmaÓagahapatikesu negamesu ceva jÈnapadesu ca, uposathaÒca upavasati 
cÈtuddasiÑ paÒcadasiÑ aÔÔhamiÑ ca pakkhassÈ”ti. Atha kho Œnanda Sakko 
DevÈnamindo deve TÈvatiÑse Èmantesi “iccheyyÈtha no tumhe mÈrisÈ 
NimiÑ rÈjÈnaÑ daÔÔhun”ti. IcchÈma mayaÑ mÈrisa NimiÑ rÈjÈnaÑ 
daÔÔhunti. Tena kho pana Œnanda samayena Nimi rÈjÈ tadahuposathe 
pannarase sÊsaÑnhÈto2 uposathiko uparipÈsÈdavaragato nisinno hoti. Atha 
kho Œnanda Sakko devÈnamindo seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso samiÒjitaÑ 
vÈ bÈhaÑ pasÈreyya, pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya. Evameva devesu 
TÈvatiÑsesu antarahito Nimissa raÒÒo pamukhe pÈturahosi. Atha kho 
Œnanda Sakko devÈnamindo NimiÑ rÈjÈnaÑ etadavoca “lÈbhÈ te mahÈrÈja, 
suladdhaÑ te mahÈrÈja,devÈ mahÈrÈja TÈvatiÑsÈ SudhammÈyaÑ sabhÈyaÑ 
kittayamÈnar|pÈ sannisinnÈ ‘lÈbhÈ vata bho VidehÈnaÑ, suladdhaÑ vata 
bho VidehÈnaÑ, yesaÑ Nimi rÈjÈ dhammiko dhammarÈjÈ dhamme Ôhito 
mahÈrÈjÈ, dhammaÑ carati brÈhmaÓagahapatikesu negamesu ceva 
jÈnapadesu ca, uposathaÒca upavasati cÈtuddasiÑ paÒcadasiÑ aÔÔhamiÑ ca 
pakkhassÈ’ti. DevÈ te mahÈrÈja TÈvatiÑsÈ dassanakÈmÈ, tassa te ahaÑ 
mahÈrÈja sahassayuttaÑ ÈjaÒÒarathaÑ pahiÓissÈmi, abhiruheyyÈsi mahÈrÈja 
dibbaÑ yÈnaÑ avikampamÈno”ti. AdhivÈsesi kho Œnanda Nimi rÈjÈ 
tuÓhÊbhÈvena. 
______________________________________________________________ 
 1. RÈjÈnaÑ (SÊ, I) 2. SasÊsaÑ nahÈto (SÊ), sÊsanhÈto (SyÈ, KaÑ) 
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 313. Atha kho Œnanda Sakko devÈnamindo Nimissa raÒÒo adhivÈsanaÑ 
viditvÈ seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso samiÒjitaÑ vÈ bÈhaÑ pasÈreyya, 
pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya. Evameva Nimissa raÒÒo pamukhe 
antarahito devesu TÈvatiÑsesu pÈturahosi. Atha kho Œnanda Sakko 
DevÈnamindo MÈtaliÑ sa~gÈhakaÑ Èmantesi “ehi tvaÑ samma MÈtali 
sahassayuttaÑ ÈjaÒÒarathaÑ yojetvÈ NimiÑ rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ evaÑ 
vadehi ‘ayaÑ te mahÈrÈja sahassayutto ÈjaÒÒaratho Sakkena 
DevÈnamindena pesito, abhiruheyyÈsi mahÈrÈja dibbaÑ yÈnaÑ 
avikampamÈno’ti”. “EvaÑ bhaddantavÈ”ti kho Œnanda MÈtali sa~gÈhako 
Sakkassa DevÈnamindassa paÔissutvÈ sahassayuttaÑ ÈjaÒÒarathaÑ yojetvÈ 
NimiÑ rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ etadavoca “ayaÑ te mahÈrÈja sahassayutto 
ÈjaÒÒaratho Sakkena DevÈnamindena pesito, abhiruha mahÈrÈja dibbaÑ 
yÈnaÑ avikampamÈno, api ca mahÈrÈja katamena taÑ nemi, yena vÈ 
pÈpakammÈ pÈpakÈnaÑ kammÈnaÑ vipÈkaÑ paÔisaÑvedenti, yena vÈ 
kalyÈÓakammÈ kalyÈÓakammÈnaÑ vipÈkaÑ paÔisaÑvedentÊ”ti. Ubhayeneva 
maÑ MÈtali nehÊti. Sampavesesi1 kho Œnanda MÈtali sa~gahako NimiÑ 
rÈjÈnaÑ SudhammaÑ sabhaÑ. AddasÈ kho Œnanda Sakko devÈnamindo 
NimiÑ rÈjÈnaÑ d|ratova ÈgacchantaÑ, disvÈna NimiÑ rÈjÈ naÑ etadavoca 
“ehi kho mahÈrÈja, svÈgataÑ mahÈrÈja, devÈ te dassanakÈmÈ mahÈrÈja, 
TÈvatiÑsÈ SudhammÈyaÑ sabhÈyaÑ kittayamÈnar|pÈ sannisinnÈ ‘lÈbhÈ 
vata bho VidehÈnaÑ, suladdhaÑ vata bho VidehÈnaÑ, yesaÑ Nimi rÈjÈ 
dhammiko dhammarÈjÈ dhamme Ôhito mahÈrÈjÈ, dhammaÑ carati 
brÈhmaÓagahapatikesu negamesu ceva jÈnapadesu ca, uposathaÒca upavasati 
cÈtuddasiÑ paÒcadasiÑ aÔÔhamiÑ ca pakkhassÈ’ti, devÈ te mahÈrÈja 
TÈvatiÑsÈ dassanakÈmÈ, abhirama mahÈrÈja devasu devÈnubhÈvenÈ”ti. 
AlaÑ mÈrisa, tattheva maÑ MithilaÑ paÔinetu, tathÈhaÑ dhammaÑ 
carissÈmi brÈhmaÓagahapatikesu negamesu ceva jÈnapadesu ca, uposathaÒca 
upavasÈmi cÈtuddasiÑ paÒcadasiÑ aÔÔhamiÑ ca pakkhassÈti. 
 
 314. Atha kho Œnanda Sakko DevÈnamindo MÈtaliÑ sa~gÈhakaÑ 
Èmantesi “ehi tvaÑ samma MÈtali sahassayuttaÑ ÈjaÒÒarathaÑ yojetvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. SampÈpesi (SÊ, I) 
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NimiÑ rÈjÈnaÑ tattheva MithilaÑ paÔinehÊ”ti. “EvaÑ bhaddantavÈ”ti kho 
Œnanda MÈtali sa~gÈhako Sakkassa devÈnamindassa paÔissutvÈ 
sahassayuttaÑ ÈjaÒÒarathaÑ yojetvÈ NimiÑ rÈjÈnaÑ tattheva MithilaÑ 
paÔinesi. Tatra sudaÑ Œnanda Nimi rÈjÈ dhammaÑ carati 
brÈhmaÓagahapatikesu negamesu ceva jÈnapadesu ca, uposathaÒca upavasati 
cÈtuddasiÑ paÒcadasiÑ aÔÔhamiÑ ca pakkhassÈti. Atha kho Œnanda Nimi 
rÈjÈ bah|naÑ vassÈnaÑ bah|naÑ vassasatÈnaÑ bah|naÑ vassasahassÈnaÑ 
accayena kappakaÑ Èmantesi “yadÈ me samma kappaka passeyyÈsi 
sirasmiÑ palitÈni jÈtÈni, atha me ÈroceyyÈsÊ”ti. “EvaÑ devÈ”ti kho Œnanda 
kappako Nimissa raÒÒo paccassosi. AddasÈ kho Œnanda kappako bah|naÑ 
vassÈnaÑ bah|naÑ vassasatÈnaÑ bah|naÑ vassasahassÈnaÑ accayena 
Nimissa raÒÒo sirasmiÑ palitÈni jÈtÈni, disvÈna NimiÑ rÈjÈnaÑ etadavoca 
“pÈtubh|tÈ kho devassa devad|tÈ, dissanti sirasmiÑ palitÈni jÈtÈnÊ”ti. Tena 
hi samma kappaka tÈni palitÈni sÈdhukaÑ saÓÉÈsena uddharitvÈ mama 
aÒjalismiÑ patiÔÔhÈpehÊti. “EvaÑ devÈ”ti kho Œnanda kappako Nimissa 
raÒÒo paÔissutvÈ tÈni palitÈni sÈdhukaÑ saÓÉÈsena uddharitvÈ Nimissa 
raÒÒo aÒjalismiÑ patiÔÔhÈpesi. Atha kho Œnanda Nimi rÈjÈ kappakassa 
gÈmavaraÑ datvÈ jeÔÔhaputtaÑ kumÈraÑ ÈmantÈpetvÈ etadavoca “pÈtubh|tÈ 
kho me tÈta kumÈra devad|tÈ, dissanti sirasmiÑ palitÈni jÈtÈni, bhuttÈ kho 
pana me mÈnusakÈ kÈmÈ, samayo dibbe kÈme pariyesituÑ. Ehi tvaÑ tÈta 
kumÈra imaÑ rajjaÑ paÔipajja. AhaÑ pana kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni 
vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajissÈmi. Tena hi tÈta 
kumÈra yadÈ tvampi passeyyÈsi sirasmiÑ palitÈni jÈtÈni, atha kappakassa 
gÈmavaraÑ datvÈ jeÔÔhaputtaÑ kumÈraÑ sÈdhukaÑ rajje samanusÈsitvÈ 
kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajeyyÈsi. Yena me idaÑ kalyÈÓaÑ vattaÑ nihitaÑ anuppavatteyyÈsi, 
mÈ kho me tvaÑ antimapuriso ahosi. YasmiÑ kho tÈta kumÈra purisayuge 
vattamÈne evar|passa kalyÈÓassa vattassa samucchedo hoti, so tesaÑ 
antimapuriso hoti. TaÑ tÈhaÑ tÈta kumÈra evaÑ vadÈmi ‘yena me idaÑ 
kalyÈÓaÑ vattaÑ nihitaÑ anuppavatteyyÈsi, mÈ kho me tvaÑ antimapuriso 
ahosÊ’ti”. 
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 315. Atha kho Œnanda Nimi rÈjÈ kappakassa gÈmavaraÑ datvÈ 
jeÔÔhaputtaÑ kumÈraÑ sÈdhukaÑ rajje samanusÈsitvÈ imasmiÑyeva 
Maghadeva-ambavane kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbaji. So 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 
abyÈbajjhena pharitvÈ vihÈsi. KaruÓÈsahagatena cetasÈ. MuditÈsahagatena 
cetasÈ. 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 abyÈbajjhena pharitvÈ vihÈsi. Nimi kho 
panÈnanda rÈjÈ caturÈsÊtivassasahassÈni kumÈrakÊÄitaÑ kÊÄi, 
caturÈsÊtivassasahassÈni oparajjaÑ kÈresi, caturÈsÊtivassasahassÈni rajjaÑ 
kÈresi, caturÈsÊtivassasahassÈni imasmiÑyeva Maghadeva-ambavane 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito brahmacariyamacari. So cattÈro 
brahmavihÈre bhÈvetvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ brahmalok|pago 
ahosi. Nimissa kho panÈnanda raÒÒo KaÄÈrajanako nÈma putto ahosi, na so 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbaji. So taÑ kalyÈÓaÑ vattaÑ samucchindi, so 
tesaÑ antimapuriso ahosi. 
 
 316. SiyÈ kho pana te Œnanda evamassa “aÒÒo n|na tena samayena rÈjÈ 
Maghadevo ahosi, yena taÑ kalyÈÓaÑ vattaÑ nihitan”ti1. Na kho panetaÑ 
Œnanda evaÑ daÔÔhabbaÑ. AhaÑ tena samayena rÈjÈ Maghadevo ahosiÑ, 
(ahaÑ taÑ kalyÈÓaÑ vattaÑ nihiniÑ,) mayÈ taÑ kalyÈÓaÑ vattaÑ nihitaÑ 
pacchimÈ janatÈ anuppavattesi. TaÑ kho panÈnanda kalyÈÓaÑ vattaÑ na 
nibbidÈya na virÈgÈya na nirodhÈya na upasamÈya na abhiÒÒÈya na 
sambodhÈya na nibbÈnÈya saÑvattati yÈvadeva brahmalok|papattiyÈ. IdaÑ 
kho panÈnanda etarahi mayÈ kalyÈÓaÑ vattaÑ nihitaÑ ekantanibbidÈya 
virÈgÈya nirodhÈya upasamÈya abhiÒÒÈya sambodhÈya nibbÈnÈya 
saÑvattati. KatamaÒcÈnanda etarati mayÈ kalyÈÓaÑ 
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vattaÑ nihitaÑ 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 Œnanda 
etarahi mayÈ kalyÈÓaÑ vattaÑ nihitaÑ ekantanibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya 
upasamÈya abhiÒÒÈya sambodhÈya nibbÈnÈya saÑvattati. TaÑ vo ahaÑ 
Œnanda evaÑ vadÈmi, yena me idaÑ kalyÈÓaÑ vattaÑ nihitaÑ 
anuppavatteyyÈtha, mÈ kho me tumhe antimapurisÈ ahuvattha. YasmiÑ kho 
Œnanda purisayuge vattamÈne evar|passa kalyÈÓassa vattassa samucchedo 
hoti, so tesaÑ antimapuriso hoti. TaÑ vo ahaÑ Œnanda evaÑ vadÈmi “yena 
me idaÑ kalyÈÓaÑ vattaÑ nihitaÑ anuppavatteyyÈtha, mÈ kho me tumhe 
antimapurisÈ ahuvatthÈ”ti. 

 Idamavoca BhagavÈ. Attamano ÈyasmÈ Œnando Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandÊti. 
 

MaghadevasuttaÑ niÔÔhitaÑ tatiyaÑ. 
_____ 

 
4. Madhurasutta 

 317. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ ÈyasmÈ MahÈkaccÈno 
MadhurÈyaÑ viharati GundÈvane. Assosi kho rÈjÈ MÈdhuro Avantiputto 
“samaÓo khalu bho KaccÈno MadhurÈyaÑ1 viharati GundÈvane, taÑ kho 
pana bhavantaÑ KaccÈnaÑ evaÑ kalyÈÓo kittisaddo abbhuggato ‘paÓÉito 
viyatto medhÈvÊ bahussuto cittakathÊ kalyÈÓapaÔibhÈno vuddho ceva arahÈ 
ca, sÈdhu kho pana tathÈr|pÈnaÑ arahataÑ dassanaÑ hotÊ’ti”. Atha kho rÈjÈ 
MÈdhuro Avantiputto bhadrÈni bhadrÈni yÈnÈni yojÈpetvÈ bhadraÑ yÈnaÑ 
abhiruhitvÈ bhadrehi bhadrehi yÈnehi MadhurÈya niyyÈsi 
mahaccarÈjÈnubhÈvena ÈyasmantaÑ MahÈkaccÈnaÑ dassanÈya, yÈvatikÈ 
yÈnassa bh|mi, yÈnena gantvÈ yÈnÈ paccorohitvÈ pattikova yenÈyasmÈ 
MahÈkaccÈno tenupasa~kami, 
______________________________________________________________
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upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ MahÈkaccÈnena saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho rÈjÈ MÈdhuro Avantiputto ÈyasmantaÑ MahÈkaccÈnaÑ 
etadavoca “brÈhmaÓÈ bho KaccÈna evamÈhaÑsu ‘brÈhmaÓova seÔÔho vaÓÓo, 
hÊno aÒÒo vaÓÓo. BrÈhmaÓova sukko vaÓÓo, kaÓho aÒÒo vaÓÓo. 
BrÈhmaÓÈva sujjhanti no abrÈhmaÓÈ. BrÈhmaÓÈva brahmuno puttÈ orasÈ 
mukhato jÈtÈ brahmajÈ brahmanimmitÈ brahmadÈyÈdÈ’ti. Idha bhavaÑ 
KaccÈno kimakkhÈyÊ”ti. Ghosoyeva kho eso mahÈrÈja lokasmiÑ 
“brÈhmaÓova seÔÔho vaÓÓo, hÊno aÒÒo vaÓÓo. BrÈhmaÓova sukko vaÓÓo, 
kaÓho aÒÒo vaÓÓo. BrÈhmaÓÈva sujjhanti no abrÈhmaÓÈ. BrÈhmaÓÈva 
brahmuno puttÈ orasÈ mukhato jÈtÈ brahmajÈ brahmanimmitÈ 
brahmadÈyÈdÈ”ti. TadaminÈpetaÑ mahÈrÈja pariyÈyena veditabbaÑ, yathÈ 
“ghosoyeveso lokasmiÑ, brÈhmaÓova seÔÔho vaÓÓo, hÊno aÒÒo vaÓÓo -pa- 
brahmadÈyÈdÈ”ti.  
  
 318. TaÑ kiÑ maÒÒasi mahÈrÈja, khattiyassa cepi ijjheyya dhanena vÈ 
dhaÒÒena vÈ rajatena vÈ jÈtar|pena vÈ, khattiyopissÈssa pubbuÔÔhÈyÊ 
pacchÈnipÈtÊ kiÑkÈrapaÔissÈvÊ manÈpacÈrÊ viyavÈdÊ. BrÈhmaÓopissÈssa. 
VessopissÈssa. SuddopissÈssa pubbuÔÔhÈyÊ pacchÈnipÈtÊ kiÑkÈrapaÔissÈvÊ 
manÈpacÈrÊ piyavÈdÊti? Khattiyassa cepi bho KaccÈna ijjheyya dhanena vÈ 
dhaÒÒena vÈ rajatena vÈ jÈtar|pena vÈ. KhatthiyopissÈssa pubbuÔÔhÈyÊ 
pacchÈnipÈtÊ kiÑkÈrapaÔissÈvÊ manÈpacÈrÊ piyavÈdÊ. BrÈhmaÓopissÈssa. 
VessopissÈssa. SuddopissÈssa pubbuÔÔhÈyÊ pacchÈnipÈtÊ kiÑkÈrapaÔissÈvÊ 
manÈpacÈrÊ piyavÈdÊti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi mahÈrÈja, brÈhmaÓassa cepi ijjheyya dhanena vÈ 
dhaÒÒena vÈ rajatena vÈ jÈtar|pena vÈ, brÈhmaÓopissÈssa pubbuÔÔhÈyÊ 
pacchÈnipÈtÊ kiÑkÈrapaÔissÈvÊ manÈpacÈrÊ piyavÈdÊ. VessopissÈssa. Suddo 
pissÈssa. KhattiyopissÈssa pubbuÔÔhÈyÊ pacchÈnipÈtÊ kiÑkÈrapaÔissÈvÊ 
manÈpasÈrÊ piyavÈdÊti? BrÈhmaÓassa cepi bho KaccÈna ijjheyya dhanena vÈ 
dhaÒÒena vÈ rajatena vÈ jÈtar|pena vÈ, brÈhmaÓopissÈssa pubbuÔÔhÈyÊ 
pacchÈnipÈtÊ kiÑkÈrapaÔissÈvÊ manÈpacÈrÊ piyavÈdÊ. VessopissÈssa. 
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SuddopissÈssa. KhattiyopissÈssa pubbuÔÔhÈyÊ pacchÈnipÈtÊ kiÑkÈrapaÔissÈvÊ 
manÈpacÈrÊ piyavÈdÊti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi mahÈrÈja, vessassa cepi ijjheyya dhanena vÈ 
dhaÒÒena vÈ rajatena vÈ jÈtar|pena vÈ, vessopissÈssa pubbuÔÔhÈyÊ 
pacchÈnipÈtÊ kiÑkÈrapaÔissÈvÊ manÈpacÈrÊ piyavÈdÊ. SuddopissÈssa. 
KhatthiyopissÈssa. BrÈhmaÓopissÈssa pubbuÔÔhÈyÊ pacchÈnipÈtÊ 
kiÑkÈrapaÔissÈvÊ manÈpacÈrÊ piyavÈdÊti? Vessassa cepi bho KaccÈna 
ijjheyya dhanena vÈ dhaÒÒena vÈ rajatena vÈ jÈtar|pena vÈ, vessopissÈssa 
pubbuÔÔhÈyÊ pacchÈnipÈtÊ kiÑkÈrapaÔissÈvÊ manÈpacÈrÊ piyavÈdÊ. 
SuddopissÈssa. KhattiyopissÈssa. BrÈhmaÓopissÈssa pubbuÔÔhÈyÊ 
pacchÈnipÈtÊ kiÑkÈrapaÔissÈvÊ manÈpacÈrÊ piyavÈdÊti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi mahÈrÈja, suddassa cepi ijjheyya dhanena vÈ 
dhaÒÒena vÈ rajatena vÈ jÈtar|pena vÈ. SuddhopissÈssa pubbuÔÔhÈyÊ 
pacchÈnipÈtÊ kiÑkÈrapaÔissÈvÊ manÈpacÈrÊ piyavÈdÊ. KhattiyopissÈssa. 
BrÈhmaÓopissÈssa. VessopissÈssa pubbuÔÔhÈyÊ pacchÈnipÈtÊ kiÑkÈrapaÔissÈvÊ 
manÈpacÈrÊ piyavÈdÊti? Suddassa ceti bho KaccÈna ijjheyya dhanena vÈ 
dhaÒÒena vÈ rajatena vÈ jÈtar|pena vÈ, suddopissÈssa pubbuÔÔhÈyÊ 
pacchÈnipÈtÊ kiÑkÈrapaÔissÈvÊ manÈpacÈrÊ piyavÈdÊti. KhattiyopissÈssa. 
BrÈhmaÓopissÈssa. VessopissÈssa pubbuÔÔhÈyÊ pacchÈnipÈtÊ kiÑkÈrapaÔissÈvÊ 
manÈpacÈrÊ piyavÈdÊti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi mahÈrÈja, yadi evaÑ sante ime cattÈro vaÓÓÈ 
samasamÈ honti, no vÈ, kathaÑ vÈ te ettha hotÊti. AddhÈ kho bho KaccÈna 
evaÑ sante ime cattÈro vaÓÓÈ samasamÈ honti, nesaÑ1 ettha kiÒci 
nÈnÈkaraÓaÑ samanupassÈmÊti. IminÈpi kho etaÑ mahÈrÈja pariyÈyena 
veditabbaÑ, yathÈ “ghosoyeveso lokasmiÑ, brÈhmaÓova seÔÔho vaÓÓo, hÊno 
aÒÒo vaÓÓo -pa- brahmadÈyÈdÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
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 319. TaÑ kiÑ maÒÒasi mahÈrÈja, idhassa khattiyo pÈÓÈtipÈtÊ adinnÈdÈyÊ 
kÈmesumicchÈcÈrÊ musÈvÈdÊ pisuÓavÈco pharusavÈco samphappalÈpÊ 
abhijjhÈlu byÈpannacitto micchÈdiÔthi1, kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjeyya, no vÈ, kathaÑ vÈ te ettha 
hotÊti. Khattiyopi hi bho KaccÈna pÈÓÈtipÈtÊ adinnÈdÈyÊ kÈmesumicchÈcÈrÊ 
musÈvÈdÊ pisuÓÈvÈco pharusavÈco samphappalÈpÊ abhijjhÈlu byÈpannacitto 
micchÈdiÔÔhi, kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ 
nirayaÑ upapajjeyya, evaÑ me ettha hoti, evaÒca pana me etaÑ arahataÑ 
sutanti. 

 SÈdhu sÈdhu mahÈrÈja, sÈdhu kho te etaÑ mahÈrÈja evaÑ hoti, sÈdhu ca 
pana te etaÑ arahataÑ sutaÑ. TaÑ kiÑ maÒÒasi mahÈrÈja, idhassa 
brÈhmaÓo -pa- idhassa vesso -pa- idhassa suddo pÈÓÈtipÈtÊ adinnÈdÈyÊ -pa- 
micchÈdiÔÔhi, kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ 
nirayaÑ upapajjeyya, no vÈ, kathaÑ vÈ te ettha hotÊti. Suddopi hi bho 
KaccÈna pÈÓÈtipÈtÊ adinnÈdÈyÊ -pa- micchÈdiÔÔhi, kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjeyya, evaÑ me ettha 
hoti, evaÒca pana me etaÑ arahataÑ sutanti. 

 SÈdhu sÈdhu mahÈrÈja, sÈdhu kho te etaÑ mahÈrÈja evaÑ hoti, sÈdhu ca 
pana te etaÑ arahataÑ sutaÑ. TaÑ kiÑ maÒÒasi mahÈrÈja, yadi evaÑ sante 
ime cattÈro vaÓÓÈ samasamÈ honti, no vÈ, kathaÑ vÈ te ettha hotÊti. AddhÈ 
kho bho KaccÈna evaÑ sante ime cattÈro vaÓÓÈ samasamÈ honti, nesaÑ 
ettha kiÒci nÈnÈkaraÓaÑ samanupassÈmÊti. IminÈpi kho etaÑ mahÈrÈja 
pariyÈyena veditabbaÑ, yathÈ “ghosoyeveso lokasmiÑ, brÈhmaÓova seÔÔho 
vaÓÓo, hÊno aÒÒo vaÓÓo -pa- brahmadÈyÈdÈ”ti. 
 
 320. TaÑ kiÑ maÒÒasi mahÈrÈja, idhassa khattiyo pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato, 
adinnÈdÈnÈ paÔivirato, kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato, musÈvÈdÈ paÔivirato, 
pisuÓÈya vÈcÈya paÔivirato, pharusÈya vÈcÈya paÔivirato, samphappalÈpÈ 
paÔivirato, anabhijjhÈlu abyÈpannacitto 
______________________________________________________________ 
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sammÈdiÔÔhi1, kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ 
upapajjeyya no vÈ, kathaÑ vÈ te ettha hotÊti. Khatthiyopi hi bho KaccÈna 
pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato, adinnÈdÈnÈ paÔivirato, kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato, 
musÈvÈdÈ paÔivirato, pisuÓÈya vÈcÈya paÔivirato, pharusÈya vÈcÈya 
paÔivirato, samphappalÈpÈ paÔivirato, anabhijjhÈlu abyÈpannacitto 
sammÈdiÔÔhi, kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ 
upapajjeyya, evaÑ me ettha hoti, evaÒca pana me etaÑ arahataÑ sutanti.  

 SÈdhu sÈdhu mahÈrÈja, sÈdhu kho te etaÑ mahÈrÈja evaÑ hoti, sÈdhu ca 
pana te etaÑ arahataÑ sutaÑ. TaÑ kiÑ maÒÒasi mahÈrÈja, idhassa 
brÈhmaÓo. Idhassa vesso. Idhassa suddo pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato, adinnÈdÈnÈ 
paÔivirato -pa- sammÈdiÔÔhi, kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ 
lokaÑ upapajjeyya, no vÈ, kathaÑ vÈ te ettha hotÊti. Suddopi hi bho 
KaccÈna pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato, adinnÈdÈnÈ paÔivirato -pa- sammÈdiÔÔhi, 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjeyya, evaÑ me 
ettha hoti, evaÒca pana me etaÑ arahataÑ sutanti. 

 SÈdhu sÈdhu mahÈrÈja, sÈdhu kho te etaÑ mahÈrÈja evaÑ hoti, sÈdhu ca 
pana te etaÑ arahataÑ sutaÑ. TaÑ kiÑ maÒÒasi mahÈrÈjÈ, yadi evaÑ sante 
ime cattÈro vaÓÓÈ samasamÈ honti, no vÈ, kathaÑ vÈ te ettha hotÊti. AddhÈ 
kho bho KaccÈna evaÑ sante ime cattÈro vaÓÓÈ samasamÈ honti, nesaÑ 
ettha kiÒci nÈnÈkaraÓaÑ samanupassÈmÊti. IminÈpi kho etaÑ mahÈrÈja 
pariyÈyena veditabbaÑ, yathÈ “ghosoyeveso lokasmiÑ, brÈhmaÓova seÔÔho 
vaÓÓo, hÊno aÒÒo vaÓÓo -pa- brahmadÈyÈdÈ”ti. 

 
 321. TaÑ kiÑ maÒÒasi mahÈrÈja, idha khattiyo sandhiÑ vÈ chindeyya, 
nillopaÑ vÈ hareyya, ekÈgÈrikaÑ vÈ kareyya, paripanthe vÈ tiÔÔheyya, 
paradÈraÑ vÈ gaccheyya. TaÒce te purisÈ gahetvÈ dasseyyuÑ “ayaÑ te deva 
coro ÈgucÈrÊ, imassa yaÑ icchasi, taÑ daÓÉaÑ paÓehÊ”ti, 
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kinti naÑ kareyyÈsÊti. GhÈteyyÈma vÈ bho KaccÈna jÈpeyyÈma vÈ 
pabbÈjeyyÈma vÈ yathÈpaccayaÑ vÈ kareyyÈma, taÑ kissa hetu, yÈ hissa 
bho KaccÈna pubbe khattiyoti samaÒÒÈ, sÈssa antarahitÈ, corotveva 
sa~khyaÑ1 gacchati. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi mahÈrÈja, idha brÈhmaÓo. Idha Vesso. Idha suddo 
sandhiÑ vÈ chindeyya, nillopaÑ vÈ hareyya, ekÈgÈrikaÑ vÈ kareyya, 
paripanthe vÈ tiÔÔheyya, paradÈraÑ vÈ gaccheyya. TaÒce te purisÈ gahetvÈ 
dasseyyuÑ “ayaÑ te deva coro ÈgucÈrÊ, imassa yaÑ icchasi, taÑ daÓÉaÑ 
paÓehÊ”ti, kinti naÑ kareyyÈsÊti. GhÈteyyÈma vÈ bho KaccÈna jÈpeyyÈma vÈ 
pabbÈjeyyÈma vÈ yathÈpaccayaÑ vÈ kareyyÈma, taÑ kissa hetu, yÈ hissa 
bho KaccÈna pubbe suddoti samaÒÒÈ, sÈssa antarahitÈ, corotveva sa~khyaÑ 
gacchatÊti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi mahÈrÈja, yadi evaÑ sante ime cattÈro vaÓÓÈ 
samasamÈ honti, no vÈ, kathaÑ vÈ te ettha hotÊti. AddhÈ kho bho KaccÈna 
evaÑ sante ime cattÈro vaÓÓÈ samasamÈ honti, nesaÑ ettha kiÒci 
nÈnÈkaraÓaÑ samanupassÈmÊti. IminÈpi kho etaÑ mahÈrÈja pariyÈyena 
veditabbaÑ, yathÈ “ghosoyeveso lokasmiÑ, brÈhmaÓova seÔÔho vaÓÓo, hÊno 
aÒÒo vaÓÓo -pa- brahmadÈyÈdÈ”ti. 
 
 322. TaÑ kiÑ maÒÒasi mahÈrÈja, idha khattiyo kesamassuÑ ohÈretvÈ 
kÈsÈyÈni vattÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito assa. Virato 
pÈÓÈtipÈtÈ, virato adinnÈdÈnÈ, virato musÈvÈdÈ, ratt|parato ekabhattiko, 
brahmacÈrÊ sÊlavÈ kalyÈÓadhammo, kinti naÑ kareyyÈsÊti. AbhivÈdeyyÈma 
vÈ2 bho KaccÈna paccuÔÔheyyÈma vÈ Èsanena vÈ nimanteyyÈma, 
abhinimanteyyÈma vÈ naÑ 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrehi, dhammikaÑ 
vÈ assa rakkhÈvaraÓaguttiÑ saÑvidaheyyÈma, taÑ kissa hetu, yÈ hissa bho 
KaccÈna pubbe khattiyoti samaÒÒÈ, sÈssa antarahitÈ, samaÓotveva sa~khyaÑ 
gacchatÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. Sa~khaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)  2. Pi (DÊ 1 SÈmaÒÒaphale 57-58) 
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 TaÑ kiÑ maÒÒasi mahÈrÈja, idha brÈhmaÓo. Idha vesso. Idha suddo 
kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajito assa. Virato pÈÓÈtipÈtÈ, virato adinnÈdÈnÈ, virato musÈvÈdÈ, 
ratth|parato ekabhattiko, brahmacÈrÊ sÊlavÈ kalyÈÓadhammo, kinti naÑ 
kareyyÈsÊti. AbhivÈdeyyÈma vÈ bho KaccÈna paccuÔÔheyyÈma vÈ Èsanena vÈ 
nimanteyyÈma, abhinimanteyyÈma vÈ naÑ 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrehi, dhammikaÑ 
vÈ assa rakkhÈvaraÓaguttiÑ saÑvidaheyyÈma, taÑ kissa hetu, yÈ hissa bho 
KaccÈna pubbe suddoti samaÒÒÈ, sÈssa antarahitÈ, samaÓotveva sa~khyaÑ 
gacchatÊti.  

 TaÑ kiÑ maÒÒasi mahÈrÈja, yadi evaÑ sante ime cattÈro vaÓÓÈ 
samasamÈ honti, no vÈ, kathaÑ vÈ te ettha hotÊti. AddhÈ kho bho KaccÈna 
evaÑ sante ime cattÈro vaÓÓÈ samasamÈ honti, nesaÑ ettha kiÒci 
nÈnÈkaraÓaÑ samanupassÈmÊti. IminÈpi kho etaÑ mahÈrÈja pariyÈyena 
veditabbaÑ, yathÈ “ghosoyeveso lokasmiÑ, brÈhmaÓova seÔÔho vaÓÓo, hÊno 
aÒÒo vaÓÓo. BrÈhmaÓova sukko vaÓÓo, kaÓho aÒÒo vaÓÓo. BrÈhmaÓÈva 
sujjhanti no abrÈhmaÓÈ. BrÈhmaÓÈva brahmuno puttÈ orasÈ mukhato jÈtÈ 
brahmajÈ brahmanimmitÈ brahmadÈyÈdÈ”ti.  
 
 323. EvaÑ vutte rÈjÈ MÈdhuro Avantiputto ÈyasmantaÑ 
MahÈkaccÈnaÑ etadavoca “abhikkantaÑ bho KaccÈna, abhikkantaÑ bho 
KaccÈna, seyyathÈpi bho KaccÈna nikkujjitaÑ vÈ ukkujjeyya, paÔicchannaÑ 
vÈ vivareyya, m|Ähassa vÈ maggaÑ Ècikkheyya, andhakÈre vÈ telapajjotaÑ 
dhÈreyya ‘cakkhumanto r|pÈni dakkhantÊ’ti. EvamevaÑ bhotÈ KaccÈnena 
anekapariyÈyena dhammo pakÈsito, esÈhaÑ bhavantaÑ KaccÈnaÑ saraÓaÑ 
gacchÈmi dhammaÒca bhikkhusaÑghaÒca, upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ KaccÈno 
dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatan”ti. MÈ kho maÑ tvaÑ mahÈrÈja 
saraÓaÑ agamÈsi, tameva tvaÑ1 BhagavantaÑ saraÓaÑ gaccha, yamahaÑ 
saraÓaÑ gatoti. KahaÑ pana bho KaccÈna etarahi so BhagavÈ viharati 
ArahaÑ SammÈsambuddhoti. Parinibbuto kho mahÈrÈja etarahi 
______________________________________________________________ 
 1. TametaÑ tvaÑ (SyÈ, KaÑ), tametaÑ (Ka)

 



 5. BodhirÈjakumÈrasutta (85) 277 

so BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddhoti. Sacepi mayaÑ bho KaccÈna 
suÓeyyÈma taÑ BhagavantaÑ dasasu yojanesu, dasapi mayaÑ yojanÈni 
gaccheyyÈma taÑ BhagavantaÑ dassanÈya ArahantaÑ SammÈsambuddhaÑ. 
Sacepi mayaÑ bho KaccÈna suÓeyyÈma taÑ BhagavantaÑ vÊsatiyÈ 
yojanesu. TiÑsÈya yojanesu. CattÈrÊsÈya yojanesu. PaÒÒÈsÈya yojanesu, 
paÒÒÈsampi mayaÑ yojanÈni gaccheyyÈma taÑ BhagavantaÑ dassanÈya 
ArahantaÑ SammÈsambuddhaÑ. Yojanasate cepi mayaÑ bho KaccÈna 
suÓeyyÈma taÑ BhagavantaÑ, yojanasatampi mayaÑ gaccheyyÈma taÑ 
BhagavantaÑ dassanÈya ArahantaÑ SammÈsambuddhaÑ. Yato ca bho 
KaccÈna parinibbuto so BhagavÈ, parinibbutampi mayaÑ BhagavantaÑ 
saraÓaÑ gacchÈma dhammaÒca hikkhusaÑghaÒca, upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ 
KaccÈno dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatanti. 
 

MadhurasuttaÑ niÔÔhitaÑ catutthaÑ.  
_____ 

 
5. BodhirÈjakumÈrasutta 

 324. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Bhaggesu viharati 
SusumÈragire BhesakaÄÈvane migadÈye. Tena kho pana samayena Bodhissa 
rÈjakumÈrassa Kokanado1 nÈma pÈsÈdo acirakÈrito hoti anajjhÈvuÔÔho 
samaÓena vÈ brÈhmaÓena vÈ kenaci vÈ manussabh|tena. Atha kho Bodhi 
rÈjakumÈro SaÒjikÈputtaÑ mÈÓavaÑ Èmantesi “ehi tvaÑ samma 
SaÒjikÈputta yena BhagavÈ tenupasa~kama, upasa~kamitvÈ mama vacanena 
Bhagavato pÈde sirasÈ vanda, appÈbÈdhaÑ appÈta~kaÑ lahuÔÔhÈnaÑ balaÑ 
phÈsuvihÈraÑ puccha ‘Bodhi bhante rÈjakumÈro Bhagavato pÈde sirasÈ 
vandati, appÈbÈdhaÑ appÈta~kaÑ lahuÔÔhÈnaÑ balaÑ phÈsuvihÈraÑ 
pucchatÊ’ti, evaÒca vadehi ‘adhivÈsetu kira bhante BhagavÈ Bodhissa 
rÈjakumÈrassa svÈtanÈya bhattaÑ saddhiÑ bhikkhusaÑghenÈ’ti”. “EvaÑ 
bho”ti kho SaÒjikÈputto mÈÓavo Bodhissa rÈjakumÈrassa paÔissutvÈ yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi. 
SammodanÊyaÑ kathaÑ sÈyaÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi. 
______________________________________________________________ 
 1. Kokanudo (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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ekamantaÑ nisinno kho SaÒjikÈputto mÈÓavo BhagavantaÑ etadavoca 
“Bodhi kho1 rÈjakumÈro bhoto Gotamassa pÈde sirasÈ vandati, appÈbÈdhaÑ 
appÈta~kaÑ lahuÔÔhÈnaÑ balaÑ phÈsuvihÈraÑ pucchati, evaÒca vadeti 
‘adhivÈsetu kira bhavaÑ Gotamo Bodhissa rÈjakumÈrassa svÈtanÈya 
bhattaÑ saddhiÑ bhikkhusaÑghenÈ’ti”. AdhivÈsesi BhagavÈ tuÓhÊbhÈvena. 
Atha kho SaÒjikÈputto mÈÓavo Bhagavato adhivÈsanaÑ viditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ 
yena Bodhi rÈjakumÈro tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BodhiÑ 
rÈjakumÈraÑ etadavoca “avocumhÈ bhoto vacanena taÑ bhavantaÑ 
GotamaÑ, Bodhi kho rÈjakumÈro bhoto Gotamassa pÈde sirasÈ vandati, 
appÈbÈdhaÑ appÈta~kaÑ lahuÔÔhÈnaÑ balaÑ phÈsuvihÈraÑ pucchati, evaÒca 
vadeti ‘adhivÈsetu kira bhavaÑ Gotamo Bodhissa rÈjakumÈrassa svÈtanÈya 
bhattaÑ saddhiÑ bhikkhusaÑghenÈ’ti, adhivuÔÔhaÒca pana samaÓena 
GotamenÈ”ti.  
 
 325. Atha kho Bodhi rÈjakumÈro tassÈ rattiyÈ accayena sake nivesane 
paÓÊtaÑ khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÑ paÔiyÈdÈpetvÈ KokanadaÒca pÈsÈdaÑ 
odÈtehi dussehi santharÈpetvÈ yÈva pacchimasopÈnakaÄevarÈ2 SaÒjikÈputtaÑ 
mÈÓavaÑ Èmantesi “ehi tvaÑ samma SaÒjikÈputta yena BhagavÈ 
tenupasa~kama, upasa~kamitvÈ Bhagavato kÈlaÑ Èrocehi ‘kÈlo bhante 
niÔÔhitaÑ bhattan’ti”. “EvaÑ bho”ti kho SaÒjikÈputto mÈÓavo Bodhissa 
rÈjakumÈrassa paÔissutvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
Bhagavato kÈlaÑ Èrocesi “kÈlo bho Gotama niÔÔhitaÑ bhattan”ti. Atha kho 
BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈpattacÊvaramÈdÈya yena Bodhissa 
rÈjakumÈrassa nivesanaÑ tenupasa~kami. Tena kho pana samayena Bodhi 
rÈjakumÈro bahidvÈrakoÔÔhake Ôhito hoti BhagavantaÑ ÈgamayamÈno. 
AddasÈ kho Bodhi rÈjakumÈro BhagavantaÑ d|ratova ÈgacchantaÑ, disvÈna 
paccuggantvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ purakkhatvÈ yena Kokanado 
pÈsÈdo tenupasa~kami. Atha kho BhagavÈ pacchimaÑ sopÈnakaÄevaraÑ 
nissÈya aÔÔhÈsi. Atha kho Bodhi rÈjakumÈro BhagavantaÑ etadavoca 
“abhiruhatu3 bhante BhagavÈ dussÈni, abhiruhatu Sugato dussÈni, yaÑ 
mama assa dÊgharattaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Bodhi bho Gotama (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. KaÄebarÈ (SÊ)  
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hitÈya sukhÈyÈ”ti. EvaÑ vutte BhagavÈ tuÓhÊ ahosi. Dutiyampi kho -pa-. 
Tatiyampi kho Bodhi rÈjakumÈro BhagavantaÑ etadavoca “abhiruhatu 
bhante BhagavÈ dussÈni, abhiruhatu Sugato dussÈni, yaÑ mama assa 
dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈ”ti. 
 
 326. Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ apalokesi. Atha kho 
ÈyasmÈ Œnando BodhiÑ rÈjakumÈraÑ etadavoca “saÑharatu rÈjakumÈra 
dussÈni, na BhagavÈ celapaÔikaÑ1 akkamissati, pacchimaÑ janataÑ 
TathÈgato anukampatÊ”ti2. Atha kho Bodhi rÈjakumÈro dussÈni 
saÑharÈpetvÈ uparikokanadapÈsÈde3 ÈsanÈni paÒÒapesi. Atha kho BhagavÈ 
KokanadaÑ pÈsÈdaÑ abhiruhitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi saddhiÑ 
bhikkhusaÑghena. Atha kho Bodhi rÈjakumÈro BuddhappamukhaÑ 
bhikkhusaÑghaÑ paÓÊtena khÈdanÊyena bhojanÊyena sahatthÈ santappesi 
sampavÈresi. Atha kho Bodhi rÈjakumÈro BhagavantaÑ bhuttÈviÑ 
onÊtapattapÈÓiÑ aÒÒataraÑ nÊcaÑ ÈsanaÑ gahetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho Bodhi rÈjakumÈro BhagavantaÑ etadavoca 
“mayhaÑ kho bhante evaÑ hoti ‘na kho sukhena sukhaÑ adhigantabbaÑ, 
dukkhena kho sukhaÑ adhigantabban’ti”. 
 
 327. Mayhampi kho rÈjakumÈra pubbeva sambodhÈ 
anabhisambuddhassa Bodhisattasseva sato etadahosi “na kho sukhena 
sukhaÑ adhigantabbaÑ, dukkhena kho sukhaÑ adhigantabban”ti. So kho 
ahaÑ rÈjakumÈra aparena samayena daharova samÈno susukÈÄakeso 
bhadrena yobbanena samannÈgato, paÔhamena vayasÈ akÈmakÈnaÑ 
mÈtÈpit|naÑ assumukhÈnaÑ rudantÈnaÑ kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni 
vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajiÑ, so evaÑ pabbajito 
samÈno 
kiÑkusalagavesÊ4 anuttaraÑ santivarapadaÑ pariyesamÈno yena ŒÄÈro 
KÈlÈmo tenupasa~kamiÑ, upasa~kamitvÈ ŒÄÈraÑ KÈlÈmaÑ etadavocaÑ 
“icchÈmahaÑ Èvuso KÈlÈma imasmiÑ dhammavinaye brahmacariyaÑ 
caritun”ti. EvaÑ vutte rÈjakumÈra ŒÄÈro KÈlÈmo maÑ etadavoca 
“viharatÈyasmÈ, 
______________________________________________________________ 
 1. CelapattikaÑ (SÊ, I) 2. ApaloketÊti (sabbattha) 
 3. Uparikokanade pÈsÈde (SÊ, I, Vinaye ca), uparikokanade (SyÈ, KaÑ) 
 4. KiÑkusalaÑgavesÊ (Ka) 

 



280 MajjhimapaÓÓÈsapÈÄi  

tÈdiso ayaÑ dhammo, yattha viÒÒ| puriso nacirasseva sakaÑ ÈcariyakaÑ 
sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja vihareyyÈ”ti. So kho ahaÑ 
rÈjakumÈra nacirasseva khippameva taÑ dhammaÑ pariyÈpuÓiÑ, so kho 
ahaÑ rÈjakumÈra tÈvatakeneva oÔÔhapahatamattena lapitalÈpanamattena 
ÒÈÓavÈdaÒca vadÈmi theravÈdaÒca, “jÈnÈmi passÈmÊ”ti ca paÔijÈnÈmi 
ahaÒceva aÒÒe ca. Tassa mayhaÑ rÈjakumÈra etadahosi “na kho ŒÄÈro 
KÈlÈmo imaÑ dhammaÑ kevalaÑ saddhÈmattakena ‘sayaÑ abhiÒÒÈ 
sacchikatvÈ upasampajja viharÈmÊ’ti pavedeti, addhÈ ŒÄÈro KÈlÈmo imaÑ 
dhammaÑ jÈnaÑ passaÑ viharatÊ”ti. 

 Atha khvÈhaÑ rÈjakumÈra yena ŒÄÈro KÈlÈmo tenupasa~kamiÑ, 
upasa~kamitvÈ ŒÄÈraÑ KÈlÈmaÑ etadavocaÑ “kittÈvatÈ no Èvuso KÈlÈma 
imaÑ dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharÈmÊti 
pavedesÊ”ti1. EvaÑ vutte rÈjakumÈra ŒÄÈro KÈlÈmo ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ 
pavedesi. Tassa mayhaÑ rÈjakumÈra etadahosi “na kho ŒÄÈrasseva 
KÈlÈmassa atthi saddhÈ, mayhaÑpatthi saddhÈ. Na kho ŒÄÈrasseva 
KÈlÈmassa atthi vÊriyaÑ -pa- sati. SamÈdhi. PaÒÒÈ, mayhaÑpatthi paÒÒÈ. 
YaÑ n|nÈhaÑ yaÑ dhammaÑ ŒÄÈro KÈlÈmo sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja viharÈmÊti pavedeti, tassa dhammassa sacchikiriyÈya 
padaheyyan”ti. So kho ahaÑ rÈjakumÈra nacirasseva khippameva taÑ 
dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja vihÈsiÑ. Atha khvÈhaÑ 
rÈjakumÈra yena ŒÄÈro KÈlÈmo tenupasa~kamiÑ, upasa~kamitvÈ ŒÄÈraÑ 
KÈlÈmaÑ etadavocaÑ “ettÈvatÈ no Èvuso KÈlÈma imaÑ dhammaÑ sayaÑ 
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja pavedesÊ”ti. EttÈvatÈ kho ahaÑ Èvuso 
imaÑ dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja pavedemÊti. 
Ahampi kho Èvuso ettÈvatÈ imaÑ dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja viharÈmÊti. LÈbhÈ no Èvuso, suladdhaÑ no Èvuso, ye mayaÑ 
ÈyasmantaÑ tÈdisaÑ sabrahmacÈriÑ passÈma, iti yÈhaÑ dhammaÑ sayaÑ 
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja pavedemi, taÑ tvaÑ dhammaÑ sayaÑ 
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharasi. YaÑ tvaÑ dhammaÑ sayaÑ 
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharasi, tamahaÑ dhammaÑ sayaÑ 
abhiÒÒÈ 
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sacchikatvÈ upasampajja pavedemi. Iti yÈhaÑ dhammaÑ jÈnÈmi, taÑ tvaÑ 
dhammaÑ jÈnÈsi. YaÑ tvaÑ dhammaÑ jÈnÈsi, tamahaÑ dhammaÑ jÈnÈmi. 
Iti yÈdiso ahaÑ tÈdiso tuvaÑ. YÈdiso tuvaÑ, tÈdiso ahaÑ. Ehi dÈni Èvuso 
ubhova santÈ imaÑ gaÓaÑ pariharÈmÈti. Iti kho rÈjakumÈra ŒÄÈro KÈlÈmo 
Ècariyo me samÈno (attano)1 antevÈsiÑ maÑ samÈnaÑ attanÈ2 samasamaÑ 
Ôhapesi, uÄÈrÈya ca maÑ p|jÈya p|jesi. Tassa mayhaÑ rÈjakumÈra etadahosi 
“nÈyaÑ dhammo nibbidÈya na virÈgÈya na nirodhÈya na upasamÈya na 
abhiÒÒÈya na sambodhÈya na nibbÈnÈya saÑvattati, yÈvadeva 
ÈkiÒcaÒÒÈyatan|papattiyÈ”ti. So kho ahaÑ rÈjakumÈra taÑ dhammaÑ 
anala~karitvÈ tasmÈ dhammÈ nibbijja apakkamiÑ.  
 
 328. So kho ahaÑ rÈjakumÈra kiÑkusalagavesÊ anuttaraÑ 
santivarapadaÑ pariyesamÈno yena Udako3 RÈmaputto tenupasa~kamiÑ, 
upasa~kamitvÈ UdakaÑ RÈmaputtaÑ etadavocaÑ “icchÈmahaÑ Èvuso4 
imasmiÑ dhammavinaye brahmacariyaÑ caritun”ti. EvaÑ vutte rÈjakumÈra 
Udako RÈmaputto maÑ etadavoca “viharatÈyasmÈ, tÈdiso ayaÑ dhammo, 
yattha viÒÒ| puriso nacirasseva sakaÑ ÈcariyakaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ 
sacchikatvÈ upasampajja vihareyyÈ”ti. So kho ahaÑ rÈjakumÈra nacirasseva 
khippameva taÑ dhammaÑ pariyÈpuÓiÑ. So kho ahaÑ rÈjakumÈra 
tÈvatakeneva oÔÔhapahatamattena lapitalÈpanamattena ÒÈÓavÈdaÒca vadÈmi 
theravÈdaÒca, “jÈnÈmi passÈmÊ”ti ca paÔijÈnÈmi ahaÒceva aÒÒe ca. Tassa 
mayhaÑ rÈjakumÈra etadahosi “na kho RÈmo imaÑ dhammaÑ kevalaÑ 
saddhÈmattakena ‘sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharÈmÊ’ti 
pavedesi, addhÈ RÈmo imaÑ dhammaÑ jÈnaÑ passaÑ vihÈsÊ”ti. Atha 
khvÈhaÑ rÈjakumÈra yena Udako RÈmaputto tenupasa~kamiÑ, 
upasa~kamitvÈ UdakaÑ RÈmaputtaÑ etadavocaÑ “kittÈvatÈ no Èvuso RÈmo 
imaÑ dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharÈmÊti 
pavedesÊ”ti. EvaÑ vutte rÈjakumÈra Udako RÈmaputto 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ pavedesi. Tassa mayhaÑ rÈjakumÈra etadahosi 
“na kho RÈmasseva ahosi saddhÈ, mayhaÑpatthi saddhÈ. Na kho RÈmasseva 
ahosi vÊriyaÑ -pa- sati. SamÈdhi. PaÒÒÈ, 
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mayhaÑpatthi paÒÒÈ, yaÑn|nÈhaÑ yaÑdhammaÑ RÈmo sayaÑ abhiÒÒÈ 
sacchikatvÈ upasampajja viharÈmÊti pavedesi, tassa dhammassa 
sacchikiriyÈya padaheyyan”ti. So kho ahaÑ rÈjakumÈra nacirasseva 
khippameva taÑ dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja 
vihÈsiÑ. 

 Atha khvÈhaÑ rÈjakumÈra yena Udako RÈmaputto tenupasa~kamiÑ, 
upasa~kamitvÈ UdakaÑ RÈmaputtaÑ etadavocaÑ “ettÈvatÈ no Èvuso RÈmo 
imaÑ dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja pavedesÊ”ti. 
EttÈvatÈ kho Èvuso RÈmo imaÑ dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja pavedesÊti. Ahampi kho Èvuso ettÈvatÈ imaÑ dhammaÑ sayaÑ 
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharÈmÊti. LÈbhÈ no Èvuso, suladdhaÑ no 
Èvuso, ye mayaÑ ÈyasmantaÑ tÈdisaÑ sabrahmacÈriÑ passÈma. Iti yaÑ 
dhammaÑ RÈmo sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja pavedesi, taÑ 
tvaÑ dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharasi. YaÑ 
tvaÑ dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharasi, taÑ 
dhammaÑ RÈmo sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja pavedesi. Iti yaÑ 
dhammaÑ RÈmo abhiÒÒÈsi, taÑ tvaÑ dhammaÑ jÈnÈsi. YaÑ tvaÑ jÈnÈsi, 
taÑ dhammaÑ RÈmo abhiÒÒÈsi. Iti yÈdiso RÈmo ahosi, tÈdiso tuvaÑ. 
YÈdiso tuvaÑ, tÈdiso RÈmo ahosi. Ehi dÈni Èvuso tuvaÑ imaÑ gaÓaÑ 
pariharÈti. Iti kho rÈjakumÈra Udako RÈmaputto sabrahmacÈrÊ me samÈno 
ÈcariyaÔÔhÈne maÑ Ôhapesi, uÄÈrÈya ca maÑ p|jÈya p|jesi. Tassa mayhaÑ 
rÈjakumÈra etadahosi “nÈyaÑ dhammo nibbidÈya na virÈgÈya na nirodhÈya 
na upasamÈya na abhiÒÒÈya na sambodhÈya na NibbÈnÈya saÑvattati, 
yÈvadeva nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatan|papattiyÈ”ti. So kho ahaÑ rÈjakumÈra 
taÑ dhammaÑ anala~karitvÈ tasmÈ dhammÈ nibbijja apakkamiÑ. 
 
 329. So kho ahaÑ rÈjakumÈra kiÑkusalagavesÊ anuttaraÑ 
santivarapadaÑ pariyesamÈno Magadhesu anupubbena cÈrikaÑ caramÈno 
yena UruvelÈ SenÈnigamo tadavasariÑ. TatthaddasaÑ ramaÓÊyaÑ 
bh|mibhÈgaÑ pÈsÈdikaÒca vanasaÓÉaÑ, nadiÒca sandantiÑ setakaÑ 
supatitthaÑ ramaÓÊyaÑ samantÈ ca gocaragÈmaÑ. Tassa mayhaÑ 
rÈjakumÈra etadahosi “ramaÓÊyo vata bho bh|mibhÈgo, pÈsÈdiko ca 
vanasaÓÉo, nadÊ ca sandati setakÈ 
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supatitthÈ ramaÓÊyÈ, samantÈ1 ca gocaragÈmo, ‘alaÑ vatidaÑ kulaputtassa 
padhÈnatthikassa padhÈnÈyÈ’ti”. So kho ahaÑ rÈjakumÈra tattheva nisÊdiÑ 
“alamidaÑ padhÈnÈyÈ”ti. Apissu maÑ rÈjakumÈra tisso upamÈ paÔibhaÑsu 
anacchariyÈ pubbe assutapubbÈ–  

 SeyyathÈpi rÈjakumÈra allaÑ kaÔÔhaÑ sasnehaÑ udake nikkhittaÑ. Atha 
puriso Ègaccheyya uttarÈraÓiÑ ÈdÈya “aggiÑ abhinibbattessÈmi tejo 
pÈtukarissÈmÊ”ti. TaÑ kiÑ maÒÒasi rÈjakumÈra, api nu so puriso amuÑ 
allaÑ kaÔÔhaÑ sasnehaÑ udake nikkhittaÑ uttarÈraÓiÑ ÈdÈya 
abhimanthento2 aggiÑ abhinibbatteyya tejo pÈtukareyyÈti. No hidaÑ 
bhante. TaÑ kissa hetu, aduÑ hi bhante allaÑ kaÔÔhaÑ sasnehaÑ, taÒca 
pana udake nikkhittaÑ, yÈvadeva ca pana so puriso kilamathassa vighÈtassa 
bhÈgÊ assÈti. Evameva kho rÈjakumÈra ye hi keci samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ 
kÈyena ceva cittena ca kÈmehi av|pakaÔÔhÈ viharanti. Yo ca nesaÑ kÈmesu 
kÈmacchando kÈmasneho kÈmamucchÈ kÈmapipÈsÈ kÈmapariÄÈho, so ca 
ajjhattaÑ na suppahÊno hoti na suppaÔippassaddho. OpakkamikÈ cepi te 
bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ dukkhÈ tibbÈ kharÈ kaÔukÈ vedanÈ vedayanti, 
abhabbÈva te ÒÈÓÈya dassanÈya anuttarÈya sambodhÈya. No cepi te bhonto 
samaÓabrÈhmaÓÈ opakkamikÈ dukkhÈ tibbÈ kharÈ kaÔukÈ vedanÈ vedayanti, 
abhabbÈva te ÒÈÓÈya dassanÈya anuttarÈya sambodhÈya. AyaÑ kho maÑ 
rÈjakumÈra paÔhamÈ upamÈ paÔibhÈsi anacchariyÈ pubbe assutapubbÈ. 
 
 330. AparÈpi kho maÑ rÈjakumÈra dutiyÈ upamÈ paÔibhÈsi anacchariyÈ 
pubbe assutapubbÈ–  

 SeyyathÈpi rÈjakumÈra allaÑ kaÔÔhaÑ sasnehaÑ ÈrakÈ udakÈ thale 
nikkhittaÑ. Atha puriso Ègaccheyya uttarÈraÓiÑ ÈdÈya “aggiÑ 
abhinibbattessÈmi tejo pÈtukarissÈmÊ”ti. TaÑ kiÑ maÒÒasi rÈjakumÈra, api 
nu so puriso amuÑ allaÑ kaÔÔhaÑ sasnehaÑ ÈrakÈ udakÈ thale nikkhittaÑ 
uttarÈraÓiÑ ÈdÈya abhimanthento aggiÑ 
______________________________________________________________ 
 1. SÈmantÈ (?) purimapiÔÔhepi. 2. Abhimatthanto (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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abhinibbatteyya tejo pÈtukareyyÈti. No hidaÑ bhante. TaÑ kissa hetu, aduÑ 
hi bhante allaÑ kaÔÔhaÑ sasnehaÑ kiÒcÈpi ÈrakÈ udakÈ thale nikkhittaÑ, 
yÈvadeva ca pana so puriso kilamathassa vighÈtassa bhÈgÊ assÈti. Evameva 
kho rÈjakumÈra ye hi keci samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ kÈyena ceva cittena ca 
kÈmehi v|pakaÔÔhÈ viharanti. Yo ca nesaÑ kÈmesu kÈmacchando 
kÈmasneho kÈmamucchÈ kÈmapipÈsÈ kÈmapariÄÈho, so ca ajjhattaÑ na 
suppahÊno hoti na suppaÔippassaddho. OpakkamikÈ cepi te bhonto 
samaÓabrÈhmaÓÈ dukkhÈ tibbÈ kharÈ kaÔukÈ vedanÈ vedayanti, abhabbÈva te 
ÒÈÓÈya dassanÈya anuttarÈya sambodhÈya, no cepi te bhonto 
samaÓabrÈhmaÓÈ opakkamikÈ dukkhÈ tibbÈ kharÈ kaÔukÈ vedanÈ vedayanti, 
abhabbÈva te ÒÈÓÈya dassanÈya anuttarÈya sambodhÈya. AyaÑ kho maÑ 
rÈjakumÈra dutiyÈ upamÈ paÔibhÈsi anacchariyÈ pubbe assutapubbÈ. 
 
 331. AparÈpi kho maÑ rÈjakumÈra tatiyÈ upamÈ paÔibhÈsi anacchariyÈ 
pubbe assutapubbÈ–  

 SeyyathÈpi rÈjakumÈra sukkhaÑ kaÔÔhaÑ koÄÈpaÑ ÈrakÈ udakÈ thale 
nikkhittaÑ. Atha puriso Ègaccheyya uttarÈraÓiÑ ÈdÈya “aggiÑ 
abhinibbattessÈmi tejo pÈtukarissÈmÊ”ti. TaÑ kiÑ maÒÒasi rÈjakumÈra, api 
nu so puriso amuÑ sukkhaÑ kaÔÔhaÑ koÄÈpaÑ ÈrakÈ udakÈ thale nikkhittaÑ 
uttarÈraÓiÑ ÈdÈya abhimanthento aggiÑ abhinibbatteyya tejo pÈtukareyyÈti. 
EvaÑ bhante. TaÑ kissa hetu, aduÑ hi bhante sukkhaÑ kaÔÔhaÑ koÄÈpaÑ, 
taÒca pana ÈrakÈ udakÈ thale nikkhittanti. Evameva kho rÈjakumÈra ye hi 
keci samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ kÈyena ceva cittena ca kÈmehi v|pakaÔÔhÈ 
viharanti. Yo ca nesaÑ kÈmesu kÈmacchando kÈmasneho kÈmamucchÈ 
kÈmapipÈsÈ kÈmapariÄÈho, so ca ajjhattaÑ suppahÊno hoti 
suppaÔippassaddho. OpakkamikÈ cepi te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ dukkhÈ 
tibbÈ kharÈ kaÔukÈ vedanÈ vedayanti, bhabbÈva te ÒÈÓÈya dassanÈya 
anuttarÈya sambodhÈya. No cepi te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ opakkamikÈ 
dukkhÈ tibbÈ kharÈ kaÔukÈ 
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vedanÈ vedayanti, bhabbÈva te ÒÈÓÈya dassanÈya anuttarÈya sambodhÈya. 
AyaÑ kho maÑ rÈjakumÈra tatiyÈ upamÈ paÔibhÈsi anacchariyÈ pubbe 
assutapubbÈ. ImÈ kho maÑ rÈjakumÈra tisso upamÈ paÔibhaÑsu anacchariyÈ 
pubbe assutapubbÈ. 
 
 332. Tassa mayhaÑ rÈjakumÈra etadahosi “yaÑn|nÈhaÑ 
dantebhidantamÈdhÈya1 jivhÈya tÈluÑ Èhacca cetasÈ cittaÑ 
abhiniggaÓheyyaÑ abhinippÊÄeyyaÑ abhisantÈpeyyan”ti, so kho ahaÑ 
rÈjakumÈra dantebhidantamÈdhÈya jivhÈya tÈluÑ Èhacca cetasÈ cittaÑ 
abhiniggaÓhÈmi abhinippÊÄemi abhisantÈpemi. Tassa mayhaÑ rÈjakumÈra 
dantebhidantamÈdhÈya jivhÈya tÈluÑ Èhacca cetasÈ cittaÑ abhiniggaÓhÈto 
abhinippÊÄayato abhisantÈpayato kacchehi sedÈ muccanti. SeyyathÈpi 
rÈjakumÈra balavÈ puriso dubbalataraÑ purisaÑ sÊse vÈ gahetvÈ khandhe vÈ 
gahetvÈ abhiniggaÓheyya abhinippÊÄeyya abhisantÈpeyya. Evameva kho me 
rÈjakumÈra dantebhidantamÈdhÈya jivhÈya tÈluÑ Èhacca cetasÈ cittaÑ 
abhiniggaÓhato abhinippÊÄayato abhisantÈpayato kacchehi sedÈ muccanti. 
ŒraddhaÑ kho pana me rÈjakumÈra vÊriyaÑ hoti asallÊnaÑ, upaÔÔhitÈ sati 
asammuÔÔhÈ, sÈraddho ca pana me kÈyo hoti appaÔippassaddho tenava 
dukkhappadhÈnena padhÈnÈbhitunnassa sato. 
 
 333. Tassa mayhaÑ rÈjakumÈra etadahosi “yaÑn|nÈhaÑ 
appÈÓakaÑyeva jhÈnaÑ jhÈyeyyan”ti, so kho ahaÑ rÈjakumÈra mukhato ca 
nÈsato ca assÈsapassÈse uparundhiÑ. Tassa mayhaÑ rÈjakumÈra mukhato ca 
nÈsato ca assÈsapassÈsesu uparuddhesu kaÓÓasotehi vÈtÈnaÑ 
nikkhamantÈnaÑ adhimatto saddo hoti. SeyyathÈpi nÈma kammÈragaggariyÈ 
dhamamÈnÈya adhimatto saddo hoti. Evameva kho me rÈjakumÈra mukhato 
ca nÈsato ca assÈsapassÈsesu uparuddhesu kaÓÓasotehi vÈtÈnaÑ 
nikkhamantÈnaÑ adhimatto saddo hoti. ŒraddhaÑ kho pana me rÈjakumÈra 
vÊriyaÑ hoti asallÊnaÑ, 
______________________________________________________________ 
 1. Passa Ma 1 VitakkasaÓÔhÈnasutte (170) piÔÔhe. 
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upaÔÔhitÈ sati asammuÔÔhÈ, sÈraddho ca pana me kÈyo hoti appaÔippassaddho 
teneva dukkhappadhÈnena padhÈnÈbhitunnassa sato. 

 Tassa mayhaÑ rÈjakumÈra etadahosi “yaÑn|nÈhaÑ appÈÓakaÑyeva 
jhÈnaÑ jhÈyeyyan”ti. So kho ahaÑ rÈjakumÈra mukhato ca nÈsato ca 
kaÓÓato ca assÈsapassÈse uparundhiÑ. Tassa mayhaÑ rÈjakumÈra mukhato 
ca nÈsato ca kaÓÓato ca assÈsapassÈsesu uparuddhesu adhimattÈ vÈtÈ 
muddhani |hananti1. SeyyathÈpi rÈjakumÈra balavÈ puriso tiÓhena sikharena 
muddhani abhimattheyya2. Evameva kho me rÈjakumÈra mukhato ca nÈsato 
ca kaÓÓato ca assÈsapassÈsesu uparuddhesu adhimattÈ vÈtÈ muddhani 
|hananti. ŒraddhaÑ kho pana me rÈjakumÈra vÊriyaÑ hoti asallÊnaÑ, 
upaÔÔhitÈ sati asammuÔÔhÈ, sÈraddho ca pana me kÈyo hoti appaÔippassaddho 
teneva dukkhappadhÈnena padhÈnÈbhitunnassa sato. 

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

 Tassa mayhaÑ rÈjakumÈra etadahosi “yaÑn|nÈhaÑ appÈÓakaÑyeva 
jhÈnaÑ jhÈyeyyan”ti. So kho ahaÑ rÈjakumÈra mukhato ca nÈsato ca 
kaÓÓato ca assÈsapassÈse uparundhiÑ. Tassa mayhaÑ rÈjakumÈra mukhato 
ca nÈsato ca kaÓÓato ca assÈsapassÈsesu 
______________________________________________________________ 
 1. �hanti (SÊ), ohananti (SyÈ, KaÑ), uhananti (Ka) 
 2. MuddhÈnaÑ abhimantheyya (SÊ, I), muddhÈnaÑ abhimattheyya (SyÈ, KaÑ) 
 3. Varattakabandhanena (SÊ) 
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uparuddhesu adhimattÈ vÈtÈ kucchiÑ parikantanti. SeyyathÈpi rÈjakumÈra 
dakkho goghÈtako vÈ goghÈtakantevÈsÊ vÈ tiÓhena govikantanena kucchiÑ 
parikanteyya. Evameva kho me rÈjakumÈra mukhato ca nÈsato ca kaÓÓato 
ca assÈsapassÈsesu uparuddhesu adhimattÈ vÈtÈ kucchiÑ parikantanti. 
ŒraddhaÑ kho pana me rÈjakumÈra vÊriyaÑ hoti asallÊnaÑ, upaÔÔhitÈ sati 
asammuÔÔhÈ, sÈraddho ca pana me kÈyo hoti appaÔippassaddho teneva 
dukkhappadhÈnena padhÈnÈbhitunnassa sato. 

 Tassa mayhaÑ rÈjakumÈra etadahosi “yaÑn|nÈhaÑ appÈÓakaÑyeva 
jhÈnaÑ jhÈyeyyan”ti. So kho ahaÑ rÈjakumÈra mukhato ca nÈsato ca 
kaÓÓato ca assÈsapassÈse uparundhiÑ. Tassa mayhaÑ rÈjakumÈra mukhato 
ca nÈsato ca kaÓÓato ca assÈsapassÈsesu uparuddhesu adhimatto kÈyasmiÑ 
ÉÈho hoti. SeyyathÈpi rÈjakumÈra dve balavanto purisÈ dubbalataraÑ 
purisaÑ nÈnÈbÈhÈsu gahetvÈ a~gÈrakÈsuyÈ santÈpeyyuÑ samparitÈpeyyuÑ. 
Evameva kho me rÈjakumÈra mukhato ca nÈsato ca kaÓÓato ca 
assÈsapassÈsesu uparuddhesu adhimatto kÈyasmiÑ ÉÈho hoti. ŒraddhaÑ 
kho pana me rÈjakumÈra vÊriyaÑ hoti asallÊnaÑ, upaÔÔhitÈ sati asammuÔÔhÈ, 
sÈraddho ca pana me kÈyo hoti appaÔippassaddho teneva dukkhappadhÈnena 
padhÈnÈbhitunnassa sato. 

 Apissu maÑ rÈjakumÈra devatÈ disvÈ evamÈhaÑsu “kÈla~kato samaÓo 
Gotamo”ti. EkaccÈ devatÈ evamÈhaÑsu “na kÈla~kato samaÓo Gotamo, api 
ca kÈla~karotÊ”ti. EkaccÈ devatÈ evamÈhaÑsu “na kÈla~kato samaÓo 
Gotamo, nÈpi kÈla~karoti, ArahaÑ samaÓo Gotamo, vihÈrotveva so1 
Arahato evar|po hotÊ”ti2. 
 
 334. Tassa mayhaÑ rÈjakumÈra etadahosi “yaÑn|nÈhaÑ sabbaso 
ÈhÈrupacchedÈya paÔipajjeyyan”ti. Atha kho maÑ rÈjakumÈra devatÈ 
______________________________________________________________ 
 1. VihÈrotveveso (SÊ) 2. VihÈrotveveso Arahato”ti (?) 
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upasa~kamitvÈ etadavocuÑ “mÈ kho tvaÑ mÈrisa sabbaso ÈhÈrupacchedÈya 
paÔipajji. Sace kho tvaÑ mÈrisa sabbaso ÈhÈrupacchedÈya paÔipajjissasi, 
tassa te mayaÑ dibbaÑ ojaÑ lomak|pehi ajjhohÈressÈma1, tÈya tvaÑ 
yÈpessasÊ”ti. Tassa mayhaÑ rÈjakumÈra etadahosi “ahaÒceva kho pana 
sabbaso ajajjitaÑ2 paÔijÈneyyaÑ, imÈ ca me devatÈ dibbaÑ ojaÑ 
lomak|pehi ajjhohÈreyyuÑ3, tÈya cÈhaÑ yÈpeyyaÑ, taÑ mamassa musÈ”ti. 
So kho ahaÑ rÈjakumÈra tÈ devatÈ paccÈcikkhÈmi halanti vadÈmi. 

 Tassa mayhaÑ rÈjakumÈra etadahosi “yaÑn|nÈhaÑ thokaÑ thokaÑ 
ÈhÈraÑ ÈhÈreyyaÑ pasataÑ pasataÑ, yadi vÈ muggay|saÑ yadi vÈ 
kulatthay|saÑ yadi vÈ kaÄÈyay|saÑ yadi vÈ hareÓukay|san”ti. So kho ahaÑ 
rÈjakumÈra thokaÑ thokaÑ ÈhÈraÑ ÈhÈresiÑ pasataÑ pasataÑ, yadi vÈ 
muggay|saÑ yadi vÈ kulatthay|saÑ yadi vÈ kaÄÈyay|saÑ yadi vÈ 
hareÓukay|saÑ. Tassa mayhaÑ rÈjakumÈra thokaÑ thokaÑ ÈhÈraÑ 
ÈhÈrayato pasataÑ pasataÑ, yadi vÈ muggay|saÑ yadi vÈ kulatthay|saÑ 
yadi vÈ kaÄÈyay|saÑ yadi vÈ hareÓukay|saÑ, adhimattakasimÈnaÑ patto 
kÈyo hoti seyyathÈpi nÈma ÈsÊtikapabbÈni vÈ kÈÄapabbÈni vÈ. Evamevassu 
me a~gapacca~gÈni bhavanti tÈyevappÈhÈratÈya. SeyyathÈpi nÈma 
oÔÔhapadaÑ. Evamevassu me ÈnisadaÑ hoti tÈyevappÈhÈratÈya. SeyyathÈpi 
nÈma vaÔÔanÈvaÄÊ. Evamevassu me piÔÔhikaÓÔako uÓÓatÈvanato hoti 
tÈyevappÈhÈratÈya. SeyyathÈpi nÈma jarasÈlÈya gopÈnasiyo oluggaviluggÈ 
bhavanti. Evamevassu me phÈsuÄiyo oluggaviluggÈ bhavanti tÈyevappÈhÈ-
ratÈya. SeyyathÈpi nÈma gambhÊre udapÈne udakatÈrakÈ gambhÊragatÈ 
okkhÈyikÈ dissanti. Evamevassu me akkhik|pesu akkhitÈrakÈ gambhÊragatÈ 
okkhÈyikÈ dissanti tÈyevappÈhÈratÈya. SeyyathÈpi nÈma tittakÈlÈbu 
Èmakacchinno vÈtÈtapena saÑphuÔito4 hoti sammilÈto. Evamevassu me 
sÊsacchavi saÑphuÔitÈ hoti sammilÈtÈ tÈyevappÈhÈratÈya. So 
______________________________________________________________ 
 1. AjjhoharissÈma (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 2. AjaddhukaÑ (SÊ, I), jaddhukaÑ (SyÈ, KaÑ) 
 3. AjjhohareyyuÑ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 
 4. Samphusito (SyÈ, KaÑ), saÑpuÔito (Ka) saÑphuÔitoti ettha sa~kucitoti attho. 
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kho ahaÑ rÈjakumÈra “udaracchaviÑ parimasissÈmÊ”ti piÔÔhikaÓÔakaÑyeva 
pariggaÓhÈmi, “piÔÔhakaÓÔakaÑ parimasissÈmÊ”ti udaracchaviÑ yeva 
pariggaÓhÈmi, yÈvassu me rÈjakumÈra udaracchavi piÔÔhikaÓÔakaÑ allÊnÈ 
hoti tÈyevappÈhÈratÈya. So kho ahaÑ rÈjakumÈra “vaccaÑ vÈ muttaÑ vÈ 
karissÈmÊ”ti tattheva avakujjo papatÈmi tÈyevappÈhÈratÈya. So kho ahaÑ 
rÈjakumÈra imameva kÈyaÑ assÈsento pÈÓinÈ gattÈni anumajjÈmi. Tassa 
mayhaÑ rÈjakumÈra pÈÓinÈ gattÈni anumajjato p|tim|lÈni lomÈni kÈyasmÈ 
papatanti tÈyevappÈhÈratÈya. Apissu maÑ rÈjakumÈra manussÈ disvÈ 
evamÈhaÑsu “kÈÄo samaÓo Gotamo”ti. Ekacce manussÈ evamÈhaÑsu “na 
kÈÄo samaÓo Gotamo, sÈmo samaÓo Gotamo”ti. Ekacce manussÈ 
evamÈhaÑsu “na kÈÄo samaÓo napi sÈmo, ma~guracchavi samaÓo 
Gotamo”ti. YÈvassu me rÈjakumÈra tÈva parisuddho chavivaÓÓo pariyodÈto 
upahato hoti tÈyevappÈhÈratÈya.  
 
 335. Tassa mayhaÑ rÈjakumÈra etadahosi “ye kho keci atÊtamaddhÈnaÑ 
samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ opakkamikÈ dukkhÈ tibbÈ1 kharÈ kaÔukÈ vedanÈ 
vedayiÑsu, etÈvaparamaÑ nayito bhiyyo. Yepi hi keci anÈgatamaddhÈnaÑ 
samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ opakkamikÈ dukkhÈ tibbÈ kharÈ kaÔukÈ vedanÈ 
vedayissanti, etÈvaparamaÑ nayito bhiyyo. Yepi hi keci etarahi samaÓÈ vÈ 
brÈhmaÓÈ vÈ opakkamikÈ dukkhÈ tibbÈ kharÈ kaÔukÈ vedanÈ vedayanti, 
etÈvaparamaÑ nayito bhiyyo. Na kho panÈhaÑ imÈya kaÔukÈya 
dukkarakÈrikÈya adhigacchÈmi uttari manussadhammÈ 
alamariyaÒÈÓadassanavisesaÑ. SiyÈ nu kho aÒÒo maggo bodhÈyÈ”ti. Tassa 
mayhaÑ rÈjakumÈra etadahosi “abhijÈnÈmi kho panÈhaÑ pitu a kammante 
sÊtÈya JambucchÈyÈya nisinno vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi 
dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharitÈ. SiyÈ nu kho eso maggo bodhÈyÈ”ti. Tassa mayhaÑ 
rÈjakumÈra satÈnusÈri viÒÒÈÓaÑ ahosi “eseva maggo bodhÈyÈ”ti. Tassa 
mayhaÑ rÈjakumÈra etadahosi “kiÑ nu kho ahaÑ tassa sukhassa bhÈyÈmi, 
yaÑ taÑ sukhaÑ aÒÒatreva kÈmehi aÒÒatra 
______________________________________________________________ 
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akusalehi dhammehÊ”ti. Tassa mayhaÑ rÈjakumÈra etadahosi “na kho ahaÑ 
tassa sukhassa bhÈyÈmi, yaÑ taÑ sukhaÑ aÒÒatreva kÈmehi aÒÒatra 
akusalehi dhammehÊ”ti. 

 Tassa mayhaÑ rÈjakumÈra etadahosi “na kho taÑ sukaraÑ sukhaÑ 
adhigantuÑ evaÑ adhimattakasimÈnaÑ pattakÈyena. YaÑn|nÈhaÑ oÄÈrikaÑ 
ÈhÈraÑ ÈhÈreyyaÑ odanakummÈsan”ti. So kho ahaÑ rÈjakumÈra oÄÈrikaÑ 
ÈhÈraÑ ÈhÈresiÑ odanakummÈsaÑ. Tena kho pana maÑ rÈjakumÈra 
samayena paÒcavaggiyÈ bhikkh| paccupaÔÔhitÈ honti “yaÑ kho samaÓo 
Gotamo dhammaÑ adhigamissati, taÑ no ÈrocessatÊ”ti. Yato kho ahaÑ 
rÈjakumÈra oÄÈrikaÑ ÈhÈraÑ ÈhÈresiÑ odanakummÈsaÑ, atha me te 
paÒcavaggiyÈ bhikkh| nibbijja pakkamiÑsu “bÈhulliko1 samaÓo Gotamo 
padhÈnavibbhanto Èvatto bÈhullÈyÈ”ti. 
 
 336. So kho ahaÑ rÈjakumÈra oÄÈrikaÑ ÈhÈraÑ ÈhÈretvÈ balaÑ gahetvÈ 
vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja vihÈsiÑ. 
VitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ dutiyaÑ jhÈnaÑ. TatiyaÑ jhÈnaÑ. CatutthaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja vihÈsiÑ. So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte 
ana~gaÓe vigat|pakkilese mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte 
pubbenivÈsÈnussatiÒÈÓÈya cittaÑ abhininnÈmesiÑ. So anekavihitaÑ 
pubbenivÈsaÑ anussarÈmi. SeyyathidaÑ, ekampi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo -pa- iti 
sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarÈmi. AyaÑ kho 
me rÈjakumÈra rattiyÈ paÔhame yÈme paÔhamÈ vijjÈ adhigatÈ, avijjÈ vihatÈ, 
vijjÈ uppannÈ, tamo vihato, Èloko uppanno, yathÈ taÑ appamattassa ÈtÈpino 
pahitattassa viharato. 

 So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe vigat|kkilese 
mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte sattÈnaÑ cut|papÈtaÒÈÓÈya cittaÑ 
abhininnÈmesiÑ. So dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena 
satte passÈmi cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate 
duggate, yathÈkamm|page satte 
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pajÈnÈmi -pa-. AhaÑ kho me rÈjakumÈra rattiyÈ majjhime yÈme dutiyÈ vijjÈ 
adhigatÈ, avijjÈ vihatÈ, vijjÈ uppannÈ, tamo vihato, Èloko uppanno, yathÈ 
taÑ appamattassa ÈtÈpino pahitattassa viharato. 

 So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe vigat|pakkilese 
mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte ÈsavÈnaÑ khayaÒÈÓÈya cittaÑ 
abhininnÈmesiÑ. So idaÑ dukkhanti yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ -pa- ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈti yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ, ime ÈsavÈti 
yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ -pa- ayaÑ ÈsavanirodhagÈminÊ paÔipadÈti 
yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ. Tassa me evaÑ jÈnato evaÑ passato kÈmÈsavÈpi 
cittaÑ vimuccittha, bhavÈsavÈpi cittaÑ vimuccittha, avijjÈsavÈpi cittaÑ 
vimuccittha, vimuttasmiÑ “vimuttam”iti ÒÈÓaÑ ahosi, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ 
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti abbhaÒÒÈsiÑ. 
AyaÑ kho me rÈjakumÈra rattiyÈ pacchime yÈme tatiyÈ vijjÈ adhigatÈ, avijjÈ 
vihatÈ, vijjÈ uppannÈ, tamo vihato, Èloko uppanno, yathÈ taÑ appamattassa 
ÈtÈpino pahitattassa viharato. 
 
 337. Tassa mayhaÑ rÈjakumÈra 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, apissu maÑ rÈjakumÈra 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 ÈvuÔÈ1”ti. 
______________________________________________________________ 
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 Itiha me rÈjakumÈra paÔisaÒcikkhato appossukkatÈya cittaÑ namati, no 
dhammadesanÈya. 
 
 338. Atha kho rÈjakumÈra brahmuno Sahampatissa mama cetasÈ 
cetoparivitakkamaÒÒÈya etadahosi “nassati vata bho loko, vinassati vata bho 
loko, yatra hi nÈma TathÈgatassa Arahato SammÈsambuddhassa 
appossukkatÈya cittaÑ namati1, no dhammadesanÈyÈ”ti. Atha kho 
rÈjakumÈra brahmÈ Sahampati seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso samiÒjitaÑ vÈ 
bÈhaÑ pasÈreyya, pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya, evameva brahmaloke 
antarahito mama purato pÈturahosi. Atha kho rÈjakumÈra brahmÈ Sahampati 
ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ yenÈhaÑ tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ maÑ 
etadavoca “desetu bhante BhagavÈ dhammaÑ, desetu Sugato dhammaÑ, 
santi sattÈ apparajakkhajÈtikÈ, assavanatÈya dhammassa parihÈyanti, 
bhavissanti dhammassa aÒÒÈtÈro”ti. Idamavoca rÈjakumÈra brahmÈ 
Sahampati, idaÑ vatvÈ athÈparaÑ etadavoca–  

    “PÈturahosi Magadhesu pubbe, 
 Dhammo asuddho samalehi cintito. 
 ApÈpuretaÑ2 amatassa dvÈraÑ, 
 SuÓantu dhammaÑ vimalenÈnubuddhaÑ. 

 Sele yathÈ pabbatamuddhaniÔÔhito,  
 YathÈpi passe janataÑ samantato. 
 Tath|pamaÑ dhammamayaÑ Sumedha, 
 PÈsÈdamÈruyha Samantacakkhu. 
 SokÈvatiÓÓaÑ3 janatamapetasoko, 
 Avekkhassu jÈtijarÈbhibh|taÑ. 

 UÔÔhehi VÊra vijitasa~gÈma, 
 SatthavÈha aÓaÓa4 vicara loke. 
 Desassu5 BhagavÈ dhammaÑ, 
 AÒÒÈtÈro bhavissantÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Namissati (?)  2. AvÈpuretaÑ (SÊ)  3. SokÈvakiÓÓaÑ (SyÈ)   
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 339. Atha khvÈhaÑ rÈjakumÈra brahmuno ca ajjhesanaÑ viditvÈ sattesu 
ca kÈruÒÒataÑ paÔicca BuddhacakkhunÈ lokaÑ volokesiÑ, addasaÑ kho 
ahaÑ rÈjakumÈra BuddhacakkhunÈ lokaÑ volokento satte apparajakkhe 
mahÈrajakkhe tikkhindriye mudindriye svÈkÈre dvÈkÈre suviÒÒÈpaye 
duviÒÒÈpaye appekacce paralokavajjabhayadassÈvine1 viharante, appekacce 
na paralokavajjabhayadassÈvine viharante, seyyathÈpi nÈma uppaliniyaÑ vÈ 
paduminiyaÑ vÈ puÓÉarÊkiniyaÑ vÈ appekaccÈni uppalÈni vÈ padumÈni vÈ 
puÓÉarÊkÈni vÈ udake jÈtÈni udake saÑvaÉÉhÈni udakÈnuggatÈni 
antonimuggaposÊni, appekaccÈni uppalÈni vÈ padumÈni vÈ puÓÉarÊkÈni vÈ 
udake jÈtÈni udake saÑvaÉÉhÈni udakÈnuggatÈni samodakaÑ ÔhitÈni, 
appekaccÈni uppalÈni vÈ padumÈni vÈ puÓÉarÊkÈni vÈ udake jÈtÈni udake 
saÑvaÉÉhÈni udakÈ accuggamma ÔhitÈni2 anupalittÈni udakena, evameva 
kho ahaÑ rÈjakumÈra BuddhacakkhunÈ lokaÑ volokento addasaÑ satte 
apparajakkhe mahÈrajakkhe tikkhindriye mudindriye svÈkÈre dvÈkÈre 
suviÒÒÈpaye duviÒÒÈpaye appekacce paralokavajjabhayadassÈvine viharante 
appekacce na paralokavajjabhayadassÈvine viharante. Atha khvÈhaÑ 
rÈjakumÈra brahmÈnaÑ SahampatiÑ gÈthÈya paccabhÈsiÑ– 

    “ApÈrutÈ tesaÑ amatassa dvÈrÈ, 
 Ye sotavanto pamuÒcantu saddhaÑ. 
 VihiÑsa saÒÒÊ paguÓaÑ na bhÈsiÑ, 
 DhammaÑ paÓÊtaÑ manujesu brahme”ti. 
 
 340. Atha kho rÈjakumÈra brahmÈ Sahampati “katÈvakÈso khomhi 
BhagavatÈ dhammadesanÈyÈ”ti maÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ 
tatthevantaradhÈyi. 

 Tassa mayhaÑ rÈjakumÈra etadahosi “kassa nu kho ahaÑ paÔhamaÑ 
dhammaÑ deseyyaÑ, ko imaÑ dhammaÑ khippameva ÈjÈnissatÊ”ti. Tassa 
mayhaÑ rÈjakumÈra etadahosi “ayaÑ kho ŒÄÈro KÈlÈmo paÓÉito viyatto 
medhÈvÊ dÊgharattaÑ apparajakkhajÈtiko, yaÑn|nÈhaÑ ŒÄÈrassa 
______________________________________________________________ 
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KÈlÈmassa paÔhamaÑ dhammaÑ deseyyaÑ, so imaÑ dhammaÑ 
khippameva ÈjÈnissatÊ”ti. Atha kho maÑ rÈjakumÈra devatÈ upasa~kamitvÈ 
etadavoca “sattÈhakÈla~kato bhante ŒÄÈro KÈlÈmo”ti, ÒÈÓaÒca pana me 
dassanaÑ udapÈdi “sattÈhakÈla~kato ŒÄÈro KÈlÈmo”ti. Tassa mayhaÑ 
rÈjakumÈra etadahosi “mahÈjÈniyo kho ŒÄÈro KÈlÈmo, sace hi so imaÑ 
dhammaÑ suÓeyya, khippameva ÈjÈneyyÈ”ti. Tassa mayhaÑ rÈjakumÈra 
etadahosi “kassa nu kho ahaÑ paÔhamaÑ dhammaÑ deseyyaÑ, ko imaÑ 
dhammaÑ khippameva ÈjÈnissatÊ”ti. Tassa mayhaÑ rÈjakumÈra etadahosi 
“ayaÑ kho Udako RÈmaputto paÓÉito viyatto medhÈvÊ dÊgharattaÑ 
apparajakkhajÈtiko, yaÑn|nÈhaÑ Udakassa RÈmaputtassa paÔhamaÑ 
dhammaÑ deseyyaÑ, so imaÑ dhammaÑ khippameva ÈjÈnissatÊ”ti. Atha 
kho maÑ rÈjakumÈra devatÈ upasa~kamitvÈ etadavoca “abhidosakÈla~kato 
bhante Udako RÈmaputto”ti. ©ÈÓaÒca pana me dassanaÑ udapÈdi 
“abhidosakÈla~kato Udako RÈmaputto”ti. Tassa mayhaÑ rÈjakumÈra 
etadahosi “mahÈjÈniyo kho Udako RÈmaputto, sace hi so imaÑ dhammaÑ 
suÓeyya, khippameva ÈjÈneyyÈ”ti. 
 
 341. Tassa mayhaÑ rÈjakumÈra etadahosi “kassa nu kho ahaÑ 
paÔhamaÑ dhammaÑ deseyyaÑ, ko imaÑ dhammaÑ khippameva 
ÈjÈnissatÊ”ti. Tassa mayhaÑ rÈjakumÈra etadahosi “bahukÈrÈ kho me 
paÒcavaggiyÈ bhikkh|, ye maÑ padhÈnapahitattaÑ upaÔÔhahiÑsu, 
yaÑn|nÈhaÑ paÒcavaggiyÈnaÑ bhikkh|naÑ paÔhamaÑ dhammaÑ 
deseyyan”ti. Tassa mayhaÑ rÈjakumÈra etadahosi “kahaÑ nu kho etarahi 
paÒcavaggiyÈ bhikkh| viharantÊ”ti. AddasaÑ khvÈhaÑ rÈjakumÈra dibbena 
cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena paÒcavaggiye bhikkh| 
BÈrÈÓasiyaÑ viharante Isipatane migadÈye. Atha khvÈhaÑ rÈjakumÈra 
UruvelÈyaÑ yathÈbhirantaÑ viharitvÈ yena BÈrÈÓasÊ tena cÈrikaÑ 
pakkamiÑ. 

 AddasÈ kho maÑ rÈjakumÈra Upako ÈjÊvako antarÈ ca GayaÑ antarÈ ca 
bodhiÑ addhÈnamaggappaÔipannaÑ, disvÈna maÑ etadavoca “vippasannÈni 
kho te Èvuso indriyÈni, parisuddho chavivaÓÓo pariyodÈto, kaÑsi tvaÑ 
Èvuso uddissa pabbajito, ko vÈ te satthÈ, kassa vÈ tvaÑ dhammaÑ rocesÊ”ti. 
EvaÑ vutte ahaÑ rÈjakumÈra UpakaÑ ÈjÊvakaÑ gÈthÈti ajjhabhÈsiÑ– 
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   “SabbÈbhibh| sabbavid|hamasmi, 
 Sabbesu dhammesu an|palitto. 
 SabbaÒjaho taÓhÈkkhaye vimutto, 
 SayaÑ abhiÒÒÈya kamuddiseyyaÑ. 

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

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

 DhammacakkaÑ pavattetuÑ, gacchÈmi KÈsinaÑ puraÑ. 
 AndhÊbh|tasmiÑ1 lokasmiÑ, ÈhaÒchaÑ2 amatadundubhin”ti. 

 YathÈ kho tvaÑ Èvuso paÔijÈnÈsi “arahasi Anantajino”ti. 

   “MÈdisÈ ve JinÈ honti, ye pattÈ ÈsavakkhayaÑ. 
 JitÈ me pÈpakÈ dhammÈ, tasmÈhamupaka3 Jino”ti.  

 EvaÑ vutte rÈjakumÈra Upako ÈjÊvako “hupeyyapÈvuso”ti4 vatvÈ sÊsaÑ 
okampetvÈ ummaggaÑ gahetvÈ pakkÈmi. 
 
 342. Atha khvÈhaÑ rÈjakumÈra anupubbena cÈrikaÑ caramÈno yena 
BÈrÈÓasÊ IsipatanaÑ migadÈyo, yena paÒcagaggiyÈ bhikkh| 
tenupasa~kamiÑ, addasaÑsu kho maÑ rÈjakumÈra paÒcavaggiyÈ bhikkh| 
d|ratova ÈgacchantaÑ, disvÈna aÒÒamaÒÒaÑ saÓÔhapesuÑ “ayaÑ kho Èvuso 
samaÓo Gotamo Ègacchati, bÈhulliko padhÈnavibbhanto Èvatto bÈhullÈya, so 
neva abhivÈdetabbo, na paccuÔÔhÈtabbo, nÈssa pattacÊvaraÑ 
paÔiggahetabbaÑ, api ca kho ÈsanaÑ ÔhapetabbaÑ, sace so Èka~khissati, 
nisÊdissatÊ”ti. YathÈ yathÈ kho ahaÑ rÈjakumÈra paÒcavaggiye bhikkh| 
upasa~kamiÑ5, tathÈ tathÈ paÒcavaggiyÈ bhikkh| nÈsakkhiÑsu sakÈya 
katikÈya saÓÔhÈtuÑ. Appekacce maÑ paccuggantvÈ pattacÊvaraÑ 
paÔiggahesuÑ, appekacce ÈsanaÑ paÒÒapesuÑ, appekacce pÈdodakaÑ 
upaÔÔhapesuÑ, api ca kho maÑ nÈmena ca  
______________________________________________________________ 
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ÈvusovÈdena ca samudÈcaranti. EvaÑ vutte ahaÑ rÈjakumÈra paÒcavaggiye 
bhikkh| etadavocaÑ “mÈ bhikkhave TathÈgataÑ nÈmena ca ÈvusovÈdena ca 
samudÈcaratha1. ArahaÑ bhikkhave TathÈgato SammÈsambuddho, odahatha 
bhikkhave sotaÑ, amatamadhigataÑ ahamanusÈsÈmi, ahaÑ dhammaÑ 
desemi, yathÈnusiÔÔhaÑ tathÈ paÔipajjamÈnÈ nacirasseva, yassatthÈya 
kulaputtÈ sammadeva agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajanti, tadanuttaraÑ 
brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja viharissathÈ”ti. EvaÑ vutte rÈjakumÈra paÒcavaggiyÈ bhikkh| 
maÑ etadavocuÑ “tÈyapi kho tvaÑ Èvuso Gotama iriyÈya2 tÈya paÔipadÈya 
tÈya dukkarakÈrikÈya nÈjjhagamÈ uttari manussadhammÈ 
alamariyaÒÈÓadassanavisesaÑ, kiÑ pana tvaÑ etarahi bÈhulliko 
padhÈnavibbhanto Èvatto bahullÈya adhigamissasi uttari manussadhammÈ 
alamariyaÒÈÓadassanavisesan”ti. EvaÑ vutte ahaÑ rÈjakumÈra 
paÒcavaggiye bhikkh| etadavocaÑ “na bhikkhave TathÈgato bÈhulliko, na 
padhÈnavibbhanto, na Èvatto bÈhullÈya, ArahaÑ bhikkhave TathÈgato 
SammÈsambuddho, odahatha bhikkhave sotaÑ, amatamadhigataÑ 
ahamanusÈsÈmi, ahaÑ dhammaÑ desemi, yathÈnusiÔÔhaÑ tathÈ 
paÔipajjamÈnÈ nacirasseva, yassatthÈya kulaputtÈ sammadeva agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajanti, tadanuttaraÑ brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva 
dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharissathÈ”ti. Dutiyampi 
kho rÈjakumÈra paÒcavaggiyÈ bhikkh| maÑ etadavocuÑ “tÈyapi kho tvaÑ 
Èvuso Gotama iriyÈya tÈya paÔipadÈya tÈya dukkarakÈrikÈya nÈjjhagamÈ 
uttari manussadhammÈ alamariyaÒÈÓadassanavisesaÑ, kiÑ pana tvaÑ 
etarahi bÈhulliko padhÈnavibbhanto Èvatto bÈhullÈya adhigamissasi uttari 
manussadhammÈ alamariyaÒÈÓadassanavisesan”ti. Dutiyampi kho ahaÑ 
rÈjakumÈra paÒcavaggiye bhikkh| etedavocaÑ “na bhikkhave TathÈgato 
bÈhulliko, na padhÈnavibbhanto, na Èvatto bÈhullÈya, ArahaÑ bhikkhave 
TathÈgato SammÈsambuddho, odahatha bhikkhave sotaÑ, amatamadhigataÑ 
ahamanusÈsÈmi, ahaÑ dhammaÑ desemi, yathÈnusiÔÔhaÑ tathÈ 
paÔipajjamÈnÈ nacirasseva, yassatthÈya kulaputtÈ sammadeva agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajanti, tadanuttaraÑ brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva 
dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja 
______________________________________________________________ 
 1. SamudÈcarittha (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. CariyÈya (SyÈ, KaÑ) 
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viharissathÈ”ti. Tatiyampi kho rÈjakumÈra paÒcavaggiyÈ bhikkh| maÑ 
etadavocuÑ “tÈyapi kho tvaÑ Èvuso Gotama iriyÈya tÈya paÔipadÈya tÈya 
dukkarakÈrikÈya nÈjjhagamÈ uttari manussadhammÈ 
alamariyaÒÈÓadassanavisesaÑ, kiÑ pana tvaÑ etarahi bÈhulliko 
padhÈnavibbhanto Èvatto bÈhullÈya adhigamissasi uttari manussadhammÈ 
alamariyaÒÈÓadassanavisesan”ti. EvaÑ vutte ahaÑ rÈjakumÈra 
paÒcavaggiye bhikkh| etadavocaÑ “abhijÈnÈtha me no tumhe bhikkhave ito 
pubbe evar|paÑ pabhÈvitametan”ti1. No hetaÑ bhante. ArahaÑ bhikkhave 
TathÈgato SammÈsambuddho, odahatha bhikkhave sotaÑ, amatamadhigataÑ 
ahamanusÈsÈmi, ahaÑ dhammaÑ desemi, yathÈnusiÔÔhaÑ tathÈ 
paÔipajjamÈnÈ nacirasseva, yassatthÈya kulaputtÈ sammadeva agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajanti, tadanuttaraÑ brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva 
dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharissathÈti. 

 AsakkhiÑ kho ahaÑ rÈjakumÈra paÒcavaggiye bhikkh| saÒÒÈpetuÑ. 
Dvepi sudaÑ rÈjakumÈra bhikkh| ovadÈmi, tayo bhikkh| piÓÉÈya caranti, 
yaÑ tayo bhikkh| piÓÉÈya caritvÈ Èharanti, tena chabbaggiyÈ2 yÈpema. 
Tayopi sudaÑ rÈjakumÈra bhikkh| ovadÈmi, dve bhikkh| piÓÉÈya caranti, 
yaÑ dve bhikkh| piÓÉÈya caritvÈ Èharanti, tena chabbaggiyÈ yÈpema. 
 
 343. Atha kho rÈjakumÈra paÒcavaggiyÈ bhikkh| mayÈ evaÑ 
ovadiyamÈnÈ evaÑ anusÈsiyamÈnÈ nacirasseva, yassatthÈya kulaputtÈ 
sammadeva agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajanti. TadanuttaraÑ 
brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja vihariÑs|ti. EvaÑ vutte Bodhi rÈjakumÈro BhagavantaÑ 
etadavoca “kÊva cirena nu kho bhante bhikkhu TathÈgataÑ vinÈyakaÑ3 
labhamÈno, yassatthÈya kulaputtÈ sammadeva agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajanti, tadanuttaraÑ brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ 
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja vihareyyÈ”ti. Tena hi rÈjakumÈra 
taÑyevettha paÔipucchissÈmi, yathÈ te khameyya, tathÈ naÑ byÈkareyyÈsi. 
TaÑ kiÑ maÒÒasi rÈjakumÈra, kusalo tvaÑ hatthÈr|Ähe4 
a~kusagayhe5sippeti. EvaÑ bhante kusalo ahaÑ hatthÈr|Ähe a~kusagayhe 
______________________________________________________________ 
 1. BhÈsitametanti (SÊ, SyÈ, Vinayepi) 2. ChabbaggÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ), chabbaggo (I)  
 3. NÈyakaÑ (?) 4. HatthÈr|yhe (SÊ, I)  
 5. A~kusagaÓhe (SyÈ, KaÑ) 
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sippeti. TaÑ kiÑ maÒÒasi rÈjakumÈra, idha puriso Ègaccheyya “Bodhi 
rÈjakumÈro hatthÈr|ÄhaÑ a~kusagayhaÑ sippaÑ jÈnÈti, tassÈhaÑ santike 
hatthÈr|ÄhaÑ a~kusagayhaÑ sippaÑ sikkhissÈmÊ”ti. So cassa assaddho, 
yÈvatakaÑ saddhena pattabbaÑ, taÑ na sampÈpuÓeyya. So cassa 
bahvÈbÈdho, yÈvatakaÑ appÈbÈdhena pattabbaÑ, taÑ na sampÈpuÓeyya. So 
cassa saÔho mÈyÈvÊ, yÈvatakaÑ asaÔhena amÈyÈvinÈ pattabbaÑ, taÑ na 
sampÈpuÓeyya. So cassa kusÊto, yÈvatakaÑ ÈraddhavÊriyena pattabbaÑ, taÑ 
na sampÈpuÓeyya. So cassa duppaÒÒo, yÈvatakaÑ paÒÒavatÈ pattabbaÑ, taÑ 
na sampÈpuÓeyya. TaÑ kiÑ maÒÒasi rÈjakumÈra, api nu so puriso tava 
santike hatthÈr|ÄhaÑ a~kusagayhaÑ sippaÑ sikkheyyÈti. EkamekenÈpi 
bhante a~gena samannÈgato so puriso na mama santike hatthÈr|ÄhaÑ 
a~kusagayhaÑ sippaÑ sikkheyya, ko pana vÈdo paÒcaha~gehÊti. 
 
 344. TaÑ kiÑ maÒÒasi rÈjakumÈra, idha puriso Ègaccheyya “Bodhi 
rÈjakumÈro hatthÈr|ÄhaÑ a~kusagayhaÑ sippaÑ jÈnÈti, tassÈhaÑ santike 
hatthÈr|ÄhaÑ a~kusagayhaÑ sippaÑ sikkhissÈmÊ”ti. So cassa saddho, 
yÈvatakaÑ saddhena pattabbaÑ, taÑ sampÈpuÓeyya. So cassa appÈbÈdho, 
yÈvatakaÑ appÈbÈdhena pattabbaÑ, taÑ sampÈpuÓeyya. So cassa asaÔho 
amÈyÈvÊ, yÈvatakaÑ asaÔhena amÈyÈvinÈ pattabbaÑ, taÑ sampÈpuÓeyya. So 
cassa ÈraddhavÊriyo, yÈvatakaÑ ÈraddhavÊriyena pattabbaÑ, taÑ 
sampÈpuÓeyya. So cassa paÒÒavÈ, yÈvatakaÑ paÒÒavatÈ pattabbaÑ, taÑ 
sampÈpuÓeyya. TaÑ kiÑ maÒÒasi rÈjakumÈra, api nu so puriso tava santike 
hatthÈr|ÄhaÑ a~kusagayhaÑ sippaÑ sikkheyyÈti. EkamekenÈpi bhante 
a~gena samannÈgato so puriso mama santike hatthÈr|ÄhaÑ a~kusagayhaÑ 
sippaÑ sikkheyya, ko pana vÈdo paÒcaha~gehÊti. Evameva kho rÈjakumÈra 
paÒcimÈni padhÈniya~gÈni. KatamÈni paÒca. Idha rÈjakumÈra bhikkhu 
saddho hoti, saddahati TathÈgatassa bodhiÑ “itipi so BhagavÈ ArahaÑ 
SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro 
purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. 
AppÈbÈdho hoti appÈta~ko samavepÈkiniyÈ gahaÓiyÈ samannÈgato 
nÈtisÊtÈya nÈccuÓhÈya majjhimÈya padhÈnakkhamÈya. AsaÔho hoti amÈyÈvÊ 
yathÈbh|taÑ attÈnaÑ ÈvikattÈ 
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Satthari vÈ viÒÒ|su vÈ sabrahmacÈrÊsu. ŒraddhavÊriyo viharati akusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ pahÈnÈya kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ upasampadÈya, thÈmavÈ 
daÄhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu. PaÒÒavÈ hoti 
udayatthagÈminiyÈ paÒÒÈya samannÈgato ariyÈya nibbedhikÈya 
sammÈdukkhakkhayagÈminiyÈ. ImÈni kho rÈjakumÈra paÒca 
padhÈniya~gÈni. 
 
 345. Imehi rÈjakumÈra paÒcahi padhÈniya~gehi samannÈgato bhikkhu 
TathÈgataÑ vinÈyakaÑ labhamÈno, yassatthÈya kulaputtÈ sammadeva 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajanti, tadanuttaraÑ brahmacariyapariyosÈnaÑ 
diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja vihareyya satta 
vassÈni. TiÔÔhantu rÈjakumÈra satta vassÈni. Imehi paÒcahi padhÈniya~gehi 
samannÈgato bhikkhu TathÈgataÑ vinÈyakaÑ labhamÈno, yassatthÈya 
kulaputtÈ sammadeva agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajanti, tadanuttaraÑ 
brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja vihareyya chabbassÈni. PaÒca vassÈni. CattÈri vassÈni. TÊÓi 
vassÈni. Dve vassÈni. EkaÑ vassaÑ. TiÔÔhatu rÈjakumÈra ekaÑ vassaÑ. 
Imehi paÒcahi padhÈniya~gehi samannÈgato bhikkhu TathÈgataÑ 
vinÈyakaÑ labhamÈno, yassatthÈya kulaputtÈ sammadeva agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajanti, tadanuttaraÑ brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva 
dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharayya satta mÈsÈni. 
TiÔÔhantu rÈjakumÈra satta mÈsÈni. Imehi paÒcahi padhÈniya~gehi 
samannÈgato bhikkhu TathÈgataÑ vinÈyakaÑ labhamÈno, yassatthÈya 
kulaputtÈ sammadeva agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajanti, tadanuttaraÑ 
brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja vihareyya cha mÈsÈni. PaÒca mÈsÈni. CattÈri mÈsÈni. TÊÓi 
mÈsÈni. Dve mÈsÈni. EkaÑ mÈsaÑ. AÉÉhamÈsaÑ. TiÔÔhatu rÈjakumÈra 
aÉÉhamÈso. Imehi paÒcahi padhÈniya~gehi samannÈgato bhikkhu 
TathÈgataÑ vinÈyakaÑ labhÈmÈno, yassatthÈya kulaputto sammadeva 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajanti, tadanuttaraÑ brahmacariyapariyosÈnaÑ 
diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja vihareyya satta 
rattindivÈni. TiÔÔhantu rÈjakumÈra satta rattindivÈni. Imehi paÒcahi 
padhÈniya~gehi samannÈgato bhikkhu TathÈgataÑ vinÈyakaÑ labhamÈno, 
yassatthÈya kulaputtÈ sammadeva agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajanti, 
tadanuttaraÑ brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ 
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sacchikatvÈ upasampajja vihareyya cha rattindivÈni. PaÒca rattindivÈni. 
CattÈri rattindivÈni. TÊÓi rattindivÈni. Dve ratthindivÈni. EkaÑ rattindivaÑ. 
TiÔÔhatu rÈjakumÈra eko rattindivo. Imehi paÒcahi padhÈniya~gehi 
samannÈgato bhikkhu TathÈgataÑ vinÈyakaÑ labhamÈno sÈyamanusiÔÔho 
pÈto visesaÑ adhigamissati, pÈtamanusiÔÔho sÈyaÑ visesaÑ adhigamissatÊti. 
EvaÑ vutte Bodhi rÈjakumÈro BhagavantaÑ etadavoca “aho Buddho aho 
dhammo aho dhammassa svÈkkhÈtatÈ, yatra hi nÈma sÈyamanusiÔÔho pÈto 
visesaÑ adhigamissati, pÈtamanusiÔÔho sÈyaÑ visesaÑ adhigamissatÊ”ti. 
 
 346. EvaÑ vutte SaÒjikÈputto mÈÓavo BodhiÑ rÈjakumÈraÑ etadavoca 
“evameva panÈyaÑ bhavaÑ Bodhi ‘aho Buddho aho dhammo aho 
dhammassa svÈkkhÈtatÈ’ti ca vadeti1, atha ca pana na taÑ bhavantaÑ 
GotamaÑ saraÓaÑ gacchati, dhammaÒca bhikkhusaÑghaÒcÈ”ti. MÈ hevaÑ 
samma SaÒjikÈputta avaca, mÈ hevaÑ samma SaÒjikÈputta avaca, 
sammukhÈ metaÑ samma SaÒjikÈputta ayyÈya sutaÑ, sammukhÈ 
paÔiggahitaÑ, ekamidaÑ samma SaÒjikÈputta samayaÑ BhagavÈ 
KosambiyaÑ viharati GhositÈrÈme. Atha kho me ayyÈ kucchimatÊ yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnÈ kho me ayyÈ BhagavantaÑ etadavoca 
“yo me ayaÑ bhante kucchigato kumÈrako vÈ kumÈrikÈ vÈ, so BhagavantaÑ 
saraÓaÑ gacchati dhammaÒca bhikkhusaÑghaÒca, upÈsakaÑ taÑ BhagavÈ 
dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatan”ti. EkamidaÑ samma 
SaÒjikÈputta samayaÑ BhagavÈ idheva Bhaggesu viharati SusumÈragire 
BhesakaÄÈvane migadÈye. Atha kho maÑ dhÈti a~kena haritvÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
aÔÔhÈsi, ekamantaÑ ÔhitÈ kho maÑ dhÈti BhagavantaÑ etadavoca “ayaÑ 
bhante Bodhi rÈjakumÈro BhagavantaÑ saraÓaÑ gacchati dhammaÒca 
bhikkhusaÑghaÒca, upÈsakaÑ taÑ BhagavÈ dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ 
saraÓaÑ gatan”ti. EsÈhaÑ samma SaÒjikÈputta tatiyakampi BhagavantaÑ 
saraÓaÑ gacchÈmi dhammaÒca bhikkhusaÑghaÒca, upÈsakaÑ maÑ 
BhagavÈ dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatanti. 
 

BodhirÈjakumÈrasuttaÑ niÔÔhitaÑ paÒcamaÑ. 
______________________________________________________________
 1. Vadesi (SÊ), pavedeti (SyÈ, KaÑ) 
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6. A~gulimÈlasutta 

 347. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena raÒÒo 
Pasenadissa Kosalassa vijite coro A~gulimÈlo nÈma hoti luddo lohitapÈÓi 
hatapahate niviÔÔho adayÈpanno pÈÓabh|tesu, tena gÈmÈpi agÈmÈ katÈ, 
nigamÈpi anigamÈ katÈ, najapadÈpi ajanapadÈ katÈ, so manusse vadhitvÈ 
vadhitvÈ a~gulÊnaÑ mÈlaÑ dhÈreti. Atha kho BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ 
nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya SÈvatthiÑ piÓÉÈya pÈvisi SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya 
caritvÈ pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto senÈsanaÑ saÑsÈmetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya yena coro A~gulimÈlo tenaddhÈnamaggaÑ paÔipajji. 
AddasÈsuÑ kho gopÈlakÈ pasupÈlakÈ kassakÈ pathÈvino BhagavantaÑ yena 
coro A~gulimÈlo tenaddhÈnamaggapaÔipannaÑ, disvÈna BhagavantaÑ 
etadavocuÑ “mÈ samaÓa etaÑ maggaÑ paÔipajji, etasmiÑ samaÓa magge 
coro A~gulimÈlo nÈma luddo lohitapÈÓi hatapahate niviÔÔho adayÈpanno 
pÈÓabh|tesu, tena gÈmÈpi agÈmÈ katÈ, nigamÈpi anigamÈ katÈ, janapadÈpi 
ajanapadÈ katÈ, so manusse vadhitvÈ vadhitvÈ a~gulÊnaÑ mÈlaÑ dhÈreti, 
etaÒhi samaÓa maggaÑ dasapi purisÈ vÊsampi purisÈ tiÑsampi purisÈ 
cattÈrÊsampi purisÈ paÒÒÈsampi purisÈ sa~karitvÈ sa~karitvÈ1 paÔipajjanti, 
tepi corassa A~gulimÈlassa hatthatthaÑ gacchantÊ”ti. EvaÑ vutte BhagavÈ 
tuÓhÊbh|to agamÈsi. Dutiyampi kho gopÈlakÈ -pa-. Tatiyampi kho gopÈlakÈ 
pasupÈlakÈ kassakÈ pathÈvino BhagavantaÑ etadavocuÑ “mÈ samaÓa etaÑ 
maggaÑ paÔipajji, etasmiÑ samaÓa magge coro A~gulimÈlo nÈma luddo 
lohitapÈÓi hatapahate niviÔÔho adayÈpanno pÈÓabh|tesu, tena gÈmÈpi agÈmÈ 
katÈ, nigamÈpi anigamÈ katÈ, janapadÈpi ajanapadÈ katÈ, somanusse 
vadhitvÈ vadhitvÈ a~gulÊnaÑ mÈlaÑ dhÈreti, etaÒhi samaÓa maggaÑ dasapi 
purisÈ vÊsampi purisÈ tiÑsampi purisÈ cattÈrÊsampi purisÈ paÒÒÈsampi 
purisÈ sa~karitvÈ sa~karitvÈ paÔipajjanti, tepi corassa A~gulimÈlassa 
hatthatthaÑ gacchantÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑharitvÈ saÑharitvÈ (SÊ, I), sa~garitvÈ (SyÈ, KaÑ) 
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 348. Atha kho BhagavÈ tuÓhÊbh|to agamÈsi. AddasÈ kho coro 
A~gulimÈlo BhagavantaÑ d|ratova ÈgacchantaÑ, disvÈnassa etadahosi 
“acchariyaÑ vata bho, abbhutaÑ vata bho, imaÑ hi maggaÑ dasapi purisÈ 
vÊsampi purisÈ tiÑsampi purisÈ cattÈrÊsampi purisÈ paÒÒÈsampi purisÈ 
sa~karitvÈ sa~karitvÈ paÔipajjanti, tepi mama hatthatthaÑ gacchanti. Atha ca 
panÈyaÑ samaÓo eko adutiyo pasayha maÒÒe Ègacchati, yaÑn|nÈhaÑ imaÑ 
samaÓaÑ jÊvitÈ voropeyyan”ti. Atha kho coro A~gulimÈlo asicammaÑ 
gahetvÈ dhanukalÈpaÑ sannayhitvÈ BhagavantaÑ piÔÔhito piÔÔhito 
anubandhi. Atha kho BhagavÈ tathÈr|paÑ iddhÈbhisa~khÈraÑ 
abhisa~khÈsi1, yathÈ coro A~gulimÈlo BhagavantaÑ pakatiyÈ gacchantaÑ 
sabbathÈmena gacchanto na sakkoti sampÈpuÓituÑ. Atha kho corassa 
A~gulimÈlassa etadahosi “acchariyaÑ vata bho, abbhutaÑ vata bho, ahaÒhi 
pubbe hatthimpi dhÈvantaÑ anupatitvÈ gaÓhÈmi, assampi dhÈvantaÑ 
anupatitvÈ gaÓhÈmi, rathampi dhÈvantaÑ anupatitvÈ gaÓhÈmi, migampi 
dhÈvantaÑ anupatitvÈ gaÓhÈmi, atha ca panÈhaÑ imaÑ samaÓaÑ pakatiyÈ 
gacchantaÑ sabbathÈmena gacchanto na sakkomi sampÈpuÓitun”ti. ®hitova 
BhagavantaÑ etadavoca “tiÔÔha tiÔÔha samaÓÈ”ti. ®hito ahaÑ A~gulimÈla, 
tvaÑ ca tiÔÔhÈti. Atha kho corassa A~gulimÈlassa etadahosi “ime kho 
samaÓÈ SakyaputtiyÈ saccavÈdino saccapaÔiÒÒÈ, atha panÈyaÑ samaÓo 
gacchaÑyevÈha ‘Ôhito ahaÑ A~gulimÈla, tvaÑ ca tiÔÔhÈ’ti, yaÑ n|nÈhaÑ 
imaÑ samaÓaÑ puccheyyan”ti. 
 
 349. Atha kho coro A~gulimÈlo BhagavantaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

    “GacchaÑ vadesi samaÓa Ôhitomhi, 
 MamaÒca br|si ÔhitamaÔÔhitoti. 
 PucchÈmi taÑ samaÓa etamatthaÑ,  
 KathaÑ Ôhito tvaÑ ahamaÔÔhitomhÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Abhisa~khÈresi (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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    ®hito ahaÑ A~gulimÈla sabbadÈ, 
    Sabbesu bh|tesu nidhÈya daÓÉaÑ. 
    TuvaÑ ca pÈÓesu asaÒÒatosi, 
    TasmÈ ÔhitohaÑ tuvamaÔÔhitosÊti. 

    CirassaÑ vata me mahito mahesÊ,  
    MahÈvanaÑ pÈpuÓi saccavÈdÊ1. 
    SohaÑ carissÈmi pahÈya pÈpaÑ2, 
    SutvÈna gÈthaÑ tava dhammaputtaÑ. 

    Itveva coro asimÈvudhaÒca, 
    Sobbhe papÈte narake akiri. 
    Avandi coro Sugatassa pÈde, 
    Tattheva naÑ pabbajjaÑ ayÈci.  

    Buddho ca kho kÈruÓiko mahesi, 
    Yo SatthÈ lokassa sadevakassa. 
    Tamehi bhikkh|ti tadÈ avoca, 
    Eseva tassa ahu bhikkhubhÈvoti. 
 
 350. Atha kho BhagavÈ ÈyasmatÈ A~gulimÈlena pacchÈsamaÓena yena 
SÈvatthi tena cÈrikaÑ pakkÈmi, anupubbena cÈrikaÑ caramÈno yena 
sÈvatthi tadavasari, tatra sudaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena raÒÒo Pasenadissa 
Kosalassa antepuradvÈre mahÈjanakÈyo sannipatitvÈ uccÈsaddo mahÈsaddo 
hoti “coro te deva vijite A~gulimÈlo nÈma luddo lohitapÈÓi hatapahate 
niviÔÔho adayÈpanno pÈÓabh|tesu, tena gÈmÈpi agÈmÈ katÈ, nigamÈpi 
anigamÈ katÈ, janapadÈpi ajanapadÈ katÈ, so manusse vadhitvÈ vadhitvÈ 
a~gulÊnaÑ mÈlaÑ dhÈreti, taÑ devo paÔisedhet|”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. MahÈvanaÑ samaÓoyaÑ paccupÈdi (SÊ), MahÈvanaÑ samaÓa paccupÈdi (SyÈ, KaÑ) 
 2. So haÑ cirassÈpi pahÈssaÑ pÈpaÑ (SÊ), sohaÑ carissÈmi pajÈhissaÑ pÈpaÑ(SyÈ,KaÑ) 
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 Atha kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo paÒcamattehi assasatehi SÈvatthiyÈ 
nikkhami divÈ divassa yena ÈrÈmo tena pÈvisi, yÈvatikÈ yÈnassa bh|mi, 
yÈnena gantvÈ yÈnÈ paccorohitvÈ pattikova yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinnaÑ kho rÈjÈnaÑ PasenadiÑ KosalaÑ BhagavÈ etadavoca “kiÑ nu te 
mahÈrÈja rÈjÈ vÈ MÈgadho Seniyo BimbisÈro kupito, VesÈlikÈ vÈ LicchavÊ 
aÒÒe vÈ paÔirÈjÈno”ti. Na kho me bhante rÈjÈ MÈgadho Seniyo BimbisÈro 
kupito, nÈpi VesÈlikÈ LicchavÊ, nÈpi aÒÒe paÔirÈjÈno, coro me bhante vijite 
A~gulimÈlo nÈma luddo lohitapÈÓi hatapahate niviÔÔho adayÈpanno 
pÈÓabh|tesu, tena gÈmÈpi agÈmÈ katÈ, nigamÈpi anigamÈ katÈ, janapadÈpi 
ajanapadÈ katÈ, so manusse vadhitvÈ vadhitvÈ a~gulÊnaÑ mÈlaÑ dhÈreti, 
tÈhaÑ bhante paÔisedhissÈmÊti. Sace pana tvaÑ mahÈrÈja A~gulimÈlaÑ 
passeyyÈsi kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajitaÑ virataÑ pÈÓÈtipÈtÈ virataÑ adinnÈdÈnÈ virataÑ 
musÈvÈdÈ ekabhattikaÑ brahmacÈriÑ sÊlavantaÑ kalyÈÓadhammaÑ, kinti 
naÑ kareyyÈsÊti. AbhivÈdeyyÈma vÈ bhante paccuÔÔheyyÈma vÈ Èsanena vÈ 
nimanteyyÈma, abhinimanteyyÈma vÈ naÑ 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrehi, dhammikaÑ 
vÈ assa rakkhÈvaraÓaguttiÑ saÑvidaheyyÈma, kuto panassa bhante 
dussÊlassa pÈpadhammassa evar|po sÊlasaÑyamo bhavissatÊti. Tena kho 
pana samayena ÈyasmÈ A~gulimÈlo Bhagavato avid|re nisinno hoti. Atha 
kho BhagavÈ dakkhiÓaÑ bÈhuÑ paggahetvÈ rÈjÈnaÑ PasenadiÑ KosalaÑ 
etadavoca “eso mahÈrÈja A~gulimÈlo”ti. Atha kho raÒÒo Pasenadissa 
Kosalassa ahudeva bhayaÑ, ahu chambhitattaÑ, ahu lomahaÑso. Atha kho 
BhagavÈ rÈjÈnaÑ PasenadiÑ KosalaÑ bhÊtaÑ saÑviggaÑ lomahaÔÔhajÈtaÑ 
viditvÈ rÈjÈnaÑ PasenadiÑ KosalaÑ etadavoca “mÈ bhÈyi mahÈrÈja, natthi 
te ito bhayan”ti. Atha kho raÒÒo Pasenadissa Kosalassa yaÑ ahosi bhayaÑ 
vÈ chambhitattaÑ vÈ lomahaÑso vÈ, so paÔippassambhi. Atha kho rÈjÈ 
Pasenadi Kosalo yenÈyasmÈ 
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A~gulimÈlo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ A~gulimÈlaÑ 
etadavoca “ayyo no bhante A~gulimÈlo”ti. “EvaÑ mahÈrÈjÈ”ti. KathaÑgotto 
ayyassa pitÈ, kathaÑgottÈ mÈtÈti. Gaggo kho mahÈrÈja pitÈ, MantÈÓÊ mÈtÈti. 
Abhiramatu bhante ayyo Gaggo MantÈÓiputto, ahamayyassa Gaggassa 
MantÈÓiputtassa ussukkaÑ karissÈmi 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈnanti. 
 
 351. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ A~gulimÈlo ÈraÒÒiko hoti 
piÓÉapÈtiko paÑsuk|liko tecÊvariko. Atha kho ÈyasmÈ A~gulimÈlo rÈjÈnaÑ 
PasenadiÑ KosalaÑ etadavoca “alaÑ mahÈrÈja, paripuÓÓaÑ me cÊvaran”ti. 
Atha kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo BhagavantaÑ etadavoca “acchariyaÑ 
bhante, abbhutaÑ bhante, yÈvaÒcidaÑ bhante BhagavÈ adantÈnaÑ dametÈ, 
asantÈnaÑ sametÈ, aparinibbutÈnaÑ parinibbÈpetÈ, yaÑ hi mayaÑ bhante 
nÈsakkhimhÈ daÓÉenapi satthenapi dametuÑ, so BhagavatÈ adaÓÉena 
asattheneva1 danto. Handa ca dÈni2 mayaÑ bhante gacchÈma, bahukiccÈ 
mayaÑ bahukaraÓÊyÈ”ti. YassadÈni mahÈrÈja kÈlaÑ maÒÒasÊti. Atha kho 
rÈjÈ pasenÈdi Kosalo uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ 
katvÈ pakkÈmi.  

 Atha kho ÈyasmÈ A~gulimÈlo pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya pÈvisi. AddasÈ kho ÈyasmÈ 
A~gulimÈlo SÈvatthiyaÑ sapadÈnaÑ piÓÉÈya caramÈno aÒÒataraÑ itthiÑ 
m|ÄhagabbhaÑ vighÈtagabbhaÑ3, disvÈnassa etadahosi “kilissanti vata bho 
sattÈ, kilissanti vata bho sattÈ”ti. Atha kho ÈyasmÈ A~gulimÈlo SÈvatthiyaÑ 
piÓÉÈya caritvÈ pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ A~gulimÈlo BhagavantaÑ etadavoca 
“idhÈhaÑ bhante pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya 
______________________________________________________________ 
 1. Asatthena (SyÈ, KaÑ) 2. Handa dÈni (SyÈ, KaÑ, I) 
 3. VisÈhagabbaÑ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 
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SÈvatthiÑ piÓÉÈya pÈvisiÑ, addasaÑ kho ahaÑ bhante SÈvatthiyaÑ 
sapadÈnaÑ piÓÉÈya caramÈno aÒÒataraÑ itthiÑ m|ÄhagabbhaÑ 
vighÈtagabbhaÑ, disvÈna mayhaÑ etadahosi “kilissanti vata bho sattÈ, 
kilissanti vata bho sattÈ”ti. 

 Tena hi tvaÑ A~gulimÈla yena sÈ itthÊ tenupasa~kama, upasa~kamitvÈ 
taÑ itthiÑ evaÑ vadehi “yatohaÑ bhagini jÈto1 nÈbhijÈnÈmi saÒcicca 
pÈÓaÑ jÊvitÈ voropetÈ, tena saccena sotthi te hotu sotthi gabbhassÈ”ti. 

 So hi n|na me bhante sampajÈnamusÈvÈdo bhavissati, mayÈ hi bhante 
bah| saÒcicca pÈÓÈ jÊvitÈ voropitÈti. Tena hi tvaÑ A~gulimÈla yena sÈ itthÊ 
tenupasa~kama, upasa~kamitvÈ taÑ itthiÑ evaÑ vadehi “yatohaÑ bhagini 
ariyÈya jÈtiyÈ jÈto nÈbhijÈnÈmi saÒcicca pÈÓaÑ jÊvitÈ voropetÈ, tena saccena 
sotthi te hotu sotthi gabbhassÈ”ti. 

 “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ A~gulimÈlo Bhagavato paÔissutvÈ yena sÈ 
itthÊ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ taÑ itthiÑ etadavoca “yatohaÑ bhagini 
ariyÈya jÈtiyÈ jÈto nÈbhijÈnÈmi saÒcicca pÈÓaÑ jÊvitÈ voropetÈ, tena saccena 
sotthi te hotu sotthi gabbhassÈ”ti. Atha khvÈssÈ itthiyÈ sotthi ahosi sotthi 
gabbhassa. 

 Atha kho ÈyasmÈ A~gulimÈlo 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 A~gulimÈlo arahataÑ ahosi. 
 
 352. Atha kho ÈyasmÈ A~gulimÈlo pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya SÈvatthiÑ piÓÉÈya pÈvisi. Tena kho pana samayena 
aÒÒenapi leÉÉu khitto Èyasmato A~gulimÈlassa kÈye nipatati, 
______________________________________________________________ 
 1. Bhagini jÈtiyÈ jÈto (SÊ) 
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aÒÒenapi daÓÉo khitto Èyasmato A~gulimÈlassa kÈye nipatati, aÒÒenapi 
sakkharÈ khittÈ Èyasmato A~gulimÈlassa kÈye nipatati. Atha kho ÈyasmÈ 
A~gulimÈlo bhinnena sÊsena lohitena gaÄantena bhinnena pattena 
vipphÈlitÈya sa~ghÈÔiyÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami. AddasÈ kho BhagavÈ 
ÈyasmantaÑ A~gulimÈlaÑ d|ratova ÈgacchantaÑ, disvÈna ÈyasmantaÑ 
A~gulimÈlaÑ etadavoca “adhivÈsehi tvaÑ brÈhmaÓa, adhivÈsehi tvaÑ 
brÈhmaÓa, yassa kho tvaÑ brÈhmaÓa kammassa vipÈkena bah|ni vassÈni 
bah|ni vassasatÈni bah|ni vassasahassÈni niraye pacceyyÈsi, tassa tvaÑ 
brÈhmaÓa kammassa vipÈkaÑ diÔÔheva dhamme paÔisaÑvedesÊ”ti. Atha kho 
ÈyasmÈ A~gulimÈlo rahogato paÔisallÊno vimuttisukhaÑ paÔisaÑvedi. TÈyaÑ 
velÈyaÑ imaÑ udÈnaÑ udÈnesi–  

   “Yo pubbeva1 pamajjitvÈ, pacchÈ so nappamajjati. 
 SomaÑ2 lokaÑ pabhÈseti, abbhÈ muttova candimÈ. 

 Yassa pÈpaÑ kataÑ kammaÑ, kusalena pidhÊyati3.  
 SomaÑ lokaÑ pabhÈseti, abbhÈ muttova candimÈ. 

 Yo have daharo bhikkhu, yuÒjati BuddhasÈsane.  
 SomaÑ lokaÑ pabhÈseti, abbho muttova candimÈ. 

 DisÈ hi me dhammakathaÑ suÓantu, 
 DisÈ hi me yuÒjantu BuddhasÈsane. 
 DisÈ hi me te manujÈ bhajantu, 
 Ye dhammamevÈdapayanti santo. 

 DisÈ hi me khantivÈdÈnaÑ, avirodhappasaÑsÊnaÑ. 
 SuÓantu dhammaÑ kÈlena, taÒca anuvidhÊyantu. 

 Na hi jÈtu so mamaÑ hiÑse, aÒÒaÑ vÈ pana kiÒci naÑ4. 
 Pappuyya paramaÑ santiÑ, rakkheyya tasathÈvare. 
______________________________________________________________ 
 1. Yo ca pubbe (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. So imaÑ (SÊ)  
 3. PithÊyati (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 4. KaÒci naÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I), kaÒcanaÑ (?) 
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   UdakaÒhi nayanti nettikÈ, usukÈrÈ namayanti1 tejanaÑ. 

   DÈruÑ namayanti1 tacchakÈ, attÈnaÑ damayanti paÓÉitÈ. 

   DaÓÉeneke damayanti, a~kusehi kasÈhi ca. 

   AdaÓÉena asatthena, ahaÑ dantomhi tÈdinÈ. 

   AhiÑsakoti me nÈmaÑ, hiÑsakassa pure sato. 

   AjjÈhaÑ saccanÈmomhi, na naÑ hiÑsÈmi kiÒci naÑ2. 

   Coro ahaÑ pure ÈsiÑ, A~gulimÈlohi vissuto. 

   VuyhamÈno mahoghena, BuddhaÑ saraÓamÈgamaÑ. 

   LohitapÈÓi pure ÈsiÑ, A~gulimÈloti vissuto. 

   SaraÓagamanaÑ passa, bhavanetti sam|hatÈ. 

   TÈdisaÑ kammaÑ katvÈna, bahuÑ duggatigÈminaÑ. 

   PhuÔÔho kammavipÈkena, aÓaÓo bhuÒjÈmi bhojanaÑ. 

   PamÈdamanuyuÒjanti, bÈlÈ dummedhino janÈ. 

   AppamÈdaÒca medhÈvÊ, dhanaÑ seÔÔhaÑva rakkhati. 

   MÈ pamÈdamanuyuÒjetha, mÈ kÈmarati santhavaÑ. 

   Appamatto hi jhÈyanto, pappoti vipulaÑ3 sukhaÑ. 

   SvÈgataÑ4 nÈpagataÑ5, nayidaÑ dummantitaÑ mama. 

   SaÑvibhattesu6 dhammesu, yaÑ seÔÔhaÑ tadupÈgamaÑ. 

   SvÈgataÑ nÈpagataÑ, nayidaÑ dummantitaÑ mama. 

   Tisso vijjÈ anuppattÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 

A~gulimÈlasuttaÑ niÔÔhitaÑ chaÔÔhaÑ.  

______________________________________________________________ 
 1. Damayanti (Ka) 2. KaÒci naÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I), kaÒcanaÑ (?) 
 3. ParamaÑ (Ka) 4. SÈgataÑ (SÊ, I) 5. NÈma sagataÑ (Ka)  
 6. Suvibhattesu (SyÈ, KaÑ), savibhattesu (SÊ, Ka), paÔibhattesu (I) 

 



 7. PiyajÈtikasutta (87) 309 

7. PiyajÈtikasutta 

 353. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena aÒÒatarassa 
gahapatissa ekaputtako piyo manÈpo kÈla~kato hoti. Tassa kÈlaÑkiriyÈya 
neva kammantÈ paÔibhanti, na bhattaÑ paÔibhÈti. So ÈÄÈhanaÑ gantvÈ 
kandati “kahaÑ ekaputtaka kahaÑ ekaputtakÈ”ti. Atha kho so gahapati yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho taÑ gahapatiÑ BhagavÈ 
etadavoca “na kho te gahapati sake citte Ôhitassa indriyÈni, atthi te 
indriyÈnaÑ aÒÒathattan”ti. KiÑ hi me bhante indriyÈnaÑ nÈÒÒathattaÑ 
bhavissati, mayhaÒhi bhante ekaputto piyo manÈpo kÈla~kato, tassa 
kÈlaÑkiriyÈya neva kammantÈ paÔibhanti, na bhattaÑ paÔibhÈti. SohaÑ 
ÈÄÈhanaÑ gantvÈ kandÈmi “kahaÑ ekaputtaka kahaÑ ekaputtakÈ”ti. 
EvametaÑ gahapati, evametaÑ gahapati1, piyajÈtikÈ hi gahapati 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ piyappabhavikÈti. Kassa kho2 
nÈmetaÑ bhante evaÑ bhavissati piyajÈtikÈ 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ piyappabhavikÈ, piyajÈtikÈ hi kho 
bhante ÈnandasomanassÈ piyappabhavikÈti. Atha kho so gahapati Bhagavato 
bhÈsitaÑ anabhinanditvÈ paÔikkositvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi. 
 
 354. Tena kho pana samayena sambahulÈ akkhadhuttÈ Bhagavato 
avid|re akkhehi dibbanti. Atha kho so gahapati yena te akkhadhuttÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ akkhadhutte etadavoca “idhÈhaÑ bhonto 
yena samaÓo Gotamo tenupasa~kamiÑ, upasa~kamitvÈ samaÓaÑ GotamaÑ 
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑ, ekamantaÑ nisinnaÑ kho maÑ bhonto 
samaÓo Gotamo etadavoca ‘na kho te gahapati sake citte Ôhitassa indriyÈni, 
atthi te indriyÈnaÑ aÒÒathattan’ti. EvaÑ vutte ahaÑ bhonto samaÓaÑ 
GotamaÑ etadavocaÑ ‘kiÑ hi me bhante indriyÈnaÑ nÈÒÒathattaÑ 
bhavissati, mayhaÒhi bhante ekaputtako piyo manÈpo kÈla~kato, tassa 
kÈlaÑkiriyÈya neva kammantÈ paÔibhanti, na bhattaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. EvametaÑ gahapati (I, sakideva), evameva (SÊ, sakideva) 2. Kissa nu kho (SÊ) 
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paÔibhÈti, sohaÑ ÈÄÈhanaÑ gantvÈ kandÈmi kahaÑ ekaputtaka kahaÑ 
ekaputtakÈ’ti. EvametaÑ gahapati, evametaÑ gahapati, piyajÈtikÈ hi 
gahapati sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ piyappabhavikÈti. Kassa kho 
nÈmetaÑ bhante evaÑ bhavissati piyajÈtikÈ 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ piyappabhavikÈ, piyajÈtikÈ hi kho 
bhante ÈnandasomanassÈ piyappabhavikÈti. Atha khvÈhaÑ bhonto 
samaÓassa Gotamassa bhÈsitaÑ anabhinanditvÈ paÔikkositvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ 
pakkamin”ti. EvametaÑ gahapati, evametaÑ gahapati, piyajÈtikÈ hi gahapati 
ÈnandasomanassÈ piyappabhavikÈti. Atha kho so gahapati “sameti me 
akkhadhuttehÊ”ti pakkÈmi. Atha kho idaÑ kathÈvatthu anupubbena 
rÈjantepuraÑ pÈvisi. 
 
 355. Atha kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo MallikaÑ deviÑ Èmantesi “idaÑ te 
Mallike samaÓena Gotamena bhÈsitaÑ piyajÈtikÈ 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ piyappabhavikÈ”ti. SacetaÑ mahÈrÈja 
BhagavatÈ bhÈsitaÑ evametanti. Evameva panÈyaÑ MallikÈ yaÒÒadeva 
samaÓo Gotamo bhÈsati, taÑ tadevassa abbhanumodati. SacetaÑ mahÈrÈja 
BhagavatÈ bhÈsitaÑ evametanti. SeyyathÈpi nÈma yaÒÒadeva Ècariyo 
antevÈsissa bhÈsati, taÑ tadevassa antevÈsÊ abbhanumodati “evametaÑ 
Ècariya evametaÑ ÈcariyÈ”ti. Evameva kho tvaÑ Mallike yaÒÒadeva 
samaÓo Gotamo bhÈsati, taÑ tadevassa abbhanumodasi “sacetaÑ mahÈrÈja 
BhagavatÈ bhÈsitaÑ evametan”ti, cara pire Mallike vinassÈti. Atha kho 
MallikÈ devÊ NÈÄija~ghaÑ brÈhmaÓaÑ Èmantesi “ehi tvaÑ brÈhmaÓa yena 
BhagavÈ tenupasa~kama, upasa~kamitvÈ mama vacanena Bhagavato pÈde 
sirasÈ vandÈhi, appÈbÈdhaÑ appÈta~kaÑ lahuÔhÈnaÑ balaÑ phÈsuvihÈraÑ 
puccha ‘MallikÈ bhante devÊ Bhagavato pÈde sirasÈ vandati, appÈbÈdhaÑ 
appÈta~kaÑ lahuÔÔhÈnaÑ balaÑ phÈsuvihÈraÑ pucchatÊ’ti, evaÒca vadehi 
‘bhÈsitÈ nu kho bhante BhagavatÈ esÈ vÈcÈ, piyajÈtikÈ 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ piyappabhavikÈ’ti, yathÈ te BhagavÈ 
byÈkaroti, taÑ sÈdhukaÑ uggahetvÈ mama ÈroceyyÈsi, na hi TathÈgatÈ 
vitathaÑ bhaÓantÊ”ti. “EvaÑ bhotÊ”ti kho NÈÄija~gho brÈhmaÓo MallikÈya 
deviyÈ paÔissutvÈ yena 
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BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho NÈÄija~gho brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca “MallikÈ bho 
Gotama devÊ bhoto Gotamassa pÈde sirasÈ vandati, appÈbÈdhaÑ 
appÈta~kaÑ lahuÔÔhÈnaÑ balaÑ phÈsuvihÈraÑ pucchati, evaÒca vadeti 
‘bhÈsitÈ nu kho bhante BhagavatÈ esÈ vÈcÈ, piyajÈtikÈ 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ piyappabhavikÈ’ti”. 
 
 356. EvametaÑ brÈhmaÓa evametaÑ brÈhmaÓa, piyajÈtikÈ hi brÈhmaÓa 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ piyappabhavikÈti. TadaminÈpetaÑ 
brÈhmaÓa pariyÈyena veditabbaÑ. YathÈ piyajÈtikÈ 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ piyappabhavikÈ. Bh|tapubbaÑ 
brÈhmaÓa imissÈyeva SÈvatthiyÈ aÒÒatarissÈ itthiyÈ mÈtÈ kÈlamakÈsi, sÈ 
tassÈ kÈlakiriyÈya ummattikÈ khittacittÈ rathikÈya rathikaÑ1 si~ghÈÔakena 
si~ghÈÔakaÑ upasa~kamitvÈ evamÈha “api me mÈtaraÑ addassatha2, api me 
mÈtaraÑ addassathÈ”ti. IminÈpi kho etaÑ brÈhmaÓa pariyÈyena veditabbaÑ 
“yathÈ piyajÈtikÈ sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ piyappabhavikÈ”ti. 

 Bh|tapubbaÑ brÈhmaÓa imissÈyeva SÈvatthiyÈ aÒÒatarissÈ itthiyÈ pitÈ 
kÈlamakÈsi. BhÈtÈ kÈlamakÈsi. BhaginÊ kÈlamakÈsi. Putto kÈlamakÈsi. DhÊtÈ 
kÈlamakÈsi. SÈmiko kÈlamakÈsi, sÈ tassa kÈlakiriyÈya ummattikÈ khittacittÈ 
rathikÈya rathikaÑ si~ghÈÔakena si~ghÈÔakaÑ upasa~kamitvÈ evamÈha “api 
me sÈmikaÑ addassatha, api me sÈmikaÑ addassathÈ”ti. IminÈpi kho etaÑ 
brÈhmaÓa pariyÈyena veditabbaÑ “yathÈ piyajÈtikÈ 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ piyappabhavikÈ”ti. 

 Bh|tapubbaÑ brÈhmaÓa imissÈyeva SÈvatthiyÈ aÒÒatarassa purisassa 
mÈtÈ kÈlamakÈsi, so tassÈ kÈlakiriyÈya ummattako khittacitto rathikÈya 
rathikaÑ si~ghÈÔakena si~ghÈÔakaÑ upasa~kamitvÈ evamÈha “api me 
mÈtaraÑ addassatha, api me mÈtaraÑ 
_____________________________________________________________ 
 1. RathiyÈya rathiyaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. Addasatha (SÊ, I) 
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addassathÈ”ti. IminÈpi kho etaÑ brÈhmaÓa pariyÈyena veditabbaÑ “yathÈ 
piyajÈtikÈ sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ piyappabhavikÈ”ti. 

 Bh|tapubbaÑ brÈhmaÓa imissÈyeva SÈvatthiyÈ aÒÒatarassa purisassa 
pitÈ kÈlamakÈsi. BhÈtÈ kÈlamakÈsi. BhaginÊ kÈlamakÈsi. Putto kÈlamakÈsi. 
DhÊtÈ kÈlamakÈsi. PajÈpati kÈlamakÈsi, so tassÈ kÈlakiriyÈya ummattako 
khittacitto rathikÈya rathikaÑ si~ghÈÔakena si~ghÈÔakaÑ upasa~kamitvÈ 
evamÈha “api me pajÈpatiÑ addassatha, api me pajÈpatiÑ addassathÈ”ti. 
IminÈpi kho etaÑ brÈhmaÓa pariyÈyena veditabbaÑ “yathÈ piyajÈtikÈ 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ piyappabhavikÈ”ti. 

 Bh|tapubbaÑ brÈhmaÓa imissÈyeva SÈvatthiyÈ aÒÒatarÈ itthÊ ÒÈtikulaÑ 
agamÈsi, tassÈ te ÒÈtakÈ sÈmikaÑ1 acchinditvÈ aÒÒassa dÈtukÈmÈ, sÈ ca taÑ 
na icchati. Atha kho sÈ itthÊ sÈmikaÑ etadavoca “ime maÑ2 ayyaputta 
ÒatakÈ tvaÑ3 acchinditvÈ aÒÒassa dÈtukÈmÈ, ahaÒca taÑ na icchÈmÊ”ti. Atha 
kho so puriso taÑ itthiÑ dvidhÈ chetvÈ attÈnaÑ upphÈlesi4 ubho pecca 
bhavissÈmÈti. IminÈpi kho etaÑ brÈhmaÓa pariyÈyena veditabbaÑ “yathÈ 
piyajÈtikÈ sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ piyappabhavikÈ”ti. 
 
 357. Atha kho NÈÄija~gho brÈhmaÓo Bhagavato bhÈsitaÑ abhinanditvÈ 
anumoditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ yena MallikÈ devÊ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
yÈvatako ahosi BhagavatÈ saddhiÑ kathÈsallÈpo, taÑ sabbaÑ MallikÈya 
deviyÈ Èrocesi. Atha kho MallikÈ devÊ yena rÈjÈ Pasenadi Kosalo 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ rÈjÈnaÑ PasenadiÑ KosalaÑ etadavoca “taÑ 
kiÑ maÒÒasi mahÈrÈja, piyÈ te VajirÊ kumÈrÊ”ti. EvaÑ Mallike piyÈ me 
VajirÊ kumÈrÊti. TaÑ kiÑ maÒÒasi mahÈrÈja, VajiriyÈ te kumÈriyÈ 
vipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ uppajjeyyuÑ 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈti. VajiriyÈ me Mallike kumÈriyÈ 
vipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ jÊvitassapi 
______________________________________________________________ 
 1. SÈmikÈ (SÊ) 2. Mama (SyÈ, KaÑ, I) 
 3. TayÈ (SÊ), taÑ (SyÈ, KaÑ, I) 4. UppÈÔesi (SÊ, I), ophÈresi (Ka) 
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siyÈ aÒÒathattaÑ, kiÑ pana me na uppajjissanti 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈti. IdaÑ kho taÑ mahÈrÈja tena 
BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena sandhÈya bhÈsitaÑ 
“piyajÈtikÈ sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ piyappabhavikÈ”ti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi mahÈrÈja, piyÈ te VÈsabhÈ khattiyÈti. EvaÑ Mallike 
piyÈ me VÈsabhÈ khattiyÈti. TaÑ kiÑ maÒÒasi mahÈrÈja, VÈsabhÈya te 
khattiyÈya vipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ uppajjeyyuÑ 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈti. VÈsabhÈya me Mallike khattiyÈya 
vipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ jÊvitassapi siyÈ aÒÒathattaÑ, kiÑ pana me na 
uppajjissanti sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈti. IdaÑ kho taÑ 
mahÈrÈja tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena 
sandhÈya bhÈsitaÑ “piyajÈtikÈ sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ 
piyappabhavikÈ”ti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi mahÈrÈja, piyo te ViÔaÔ|bho1 senÈpatÊti. EvaÑ 
Mallike piyo me ViÔaÔ|bho senÈpatÊti. TaÑ kiÑ maÒÒasi mahÈrÈja, 
ViÔaÔ|bhassa te senÈpatissa vipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ uppajjeyyuÑ 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈti. ViÔaÔ|bhassa me Mallike 
senÈpatissa vipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ jÊvitassapi siyÈ aÒÒathattaÑ, kiÑ pana 
me na uppajjissanti sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈti. IdaÑ kho taÑ 
mahÈrÈja tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena 
sandhÈya bhÈsitaÑ “piyajÈtikÈ sokaparidevadukkhadomanussupÈyÈsÈ 
viyappabhavikÈ”ti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi mahÈrÈja, piyÈ te ahanti. EvaÑ Mallike piyÈ mesi 
tvanti. TaÑ kiÑ maÒÒasi mahÈrÈja, mayhaÑ te vipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ 
uppajjeyyuÑ sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈti. TuyhaÒhi me Mallike 
vipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ jÊvitassapi siyÈ aÒÒathattaÑ, kiÑ pana me na 
uppajjissanti sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈti. IdaÑ kho taÑ 
mahÈrÈja tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena 
sandhÈya bhÈsitaÑ “piyajÈtikÈ sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ 
piyappabhavikÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. ViÉ|Éabho (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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 TaÑ kiÑ maÒÒasi mahÈrÈja, piyÈ te KÈsikosalÈti. EvaÑ Mallike piyÈ 
me KÈsikosalÈ, KÈsikosalÈnaÑ Mallike ÈnubhÈvena KÈsikacandanaÑ 
paccanubhoma, mÈlÈgandhavilepanaÑ dhÈremÈti. TaÑ kiÑ maÒÒasi 
mahÈrÈja, KÈsikosalÈnaÑ te vipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ uppajjeyyuÑ 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈti. KÈsikosalÈnaÒhi Mallike 
vipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ jÊvitassapi siyÈ aÒÒathattaÑ, kiÑ pana me na 
uppajjissanti sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈti. IdaÑ kho taÑ 
mahÈrÈja tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena 
sandhÈya bhÈsitaÑ “piyajÈtikÈ sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ 
piyappabhavikÈ”ti. 

 AcchariyaÑ Mallike, abbhutaÑ Mallike, yÈvaÒca so BhagavÈ paÒÒÈya 
ativijjha maÒÒe1 passati, ehi Mallike ÈcamehÊti2. Atha kho rÈjÈ Pasenadi 
Kosalo uÔÔhÈyÈsanÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ yena BhagavÈ tenaÒjaliÑ 
paÓÈmetvÈ tikkhattuÑ udÈnaÑ udÈnesi “namo tassa Bhagavato Arahato 
SammÈsambuddhassa, namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa, 
namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassÈ”ti. 
 

PiyajÈtikasuttaÑ niÔÔhitaÑ sattamaÑ. 
_____ 

 
8. BÈhitikasutta 

 358. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho ÈyasmÈ Œnando 
pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya 
pÈvisi, SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya caritvÈ pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto 
yena PubbÈrÈmo MigÈramÈtupÈsÈdo tenupasa~kami divÈvihÈrÈya. Tena kho 
pana samayena rÈjÈ Pasenadi Kosalo EkapuÓÉarÊkaÑ nÈgaÑ abhiruhitvÈ 
sÈvatthiyÈ niyyÈti divÈ divassa. AddasÈ kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo 
ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ d|ratova ÈgacchantaÑ, disvÈna SirivaÉÉhaÑ 
mahÈmattaÑ Èmantesi “ÈyasmÈ no eso samma SirivaÉÉha 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔivijjha paÒÒÈya (Ka) 2. ŒcÈmehÊti (SÊ, I) 
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Œnando”ti. EvaÑ mahÈrÈja ÈyasmÈ eso Œnandoti. Atha kho rÈjÈ Pasenadi 
Kosalo aÒÒataraÑ purisaÑ Èmantesi “ehi tvaÑ ambho purisa yenÈyasmÈ 
Œnando tenupasa~kama, upasa~kamitvÈ mama vacanena Èyasmato 
Œnandassa pÈde sirasÈ vandÈhi ‘rÈjÈ bhante Pasenadi Kosalo Èyasmato 
Œnandassa pÈde sirasÈ vandatÊ’ti, evaÒca vadehi ‘sace kira bhante Èyasmato 
Œnandassa na kiÒci accÈyikaÑ karaÓÊyaÑ, Ègametu kira bhante ÈyasmÈ 
Œnando muhuttaÑ anukampaÑ upÈdÈyÈ’ti”. “EvaÑ devÈ”ti kho so puriso 
raÒÒo Pasenadissa Kosalassa paÔissutvÈ yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, 
ekamantaÑ Ôhito kho so puriso ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca “rÈjÈ 
bhante Pasenadi Kosalo Èyasmato Œnandassa pÈde sirasÈ vandati, evaÒca 
vadeti ‘sace kira bhante Èyasmato Œnandassa na kiÒci accÈyikaÑ 
karaÓÊyaÑ, Ègametu kira bhante ÈyasmÈ Œnando muhuttaÑ anukampaÑ 
upÈdÈyÈ’ti”. AdhivÈsesi kho ÈyasmÈ Œnando tuÓhÊbhÈvena. Atha kho rÈjÈ 
Pasenadi Kosalo yÈvatikÈ nÈgassa bh|mi, nÈgena gantvÈ nÈgÈ paccorohitvÈ 
pattikova yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ 
ŒnandaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ Ôhito kho rÈjÈ 
Pasenadi Kosalo ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca “sace bhante Èyasmato 
Œnandassa na kiÒci accÈyikaÑ karaÓÊyaÑ, sÈdhu bhante, ÈyasmÈ Œnando 
yena AciravatiyÈ nadiyÈ tÊraÑ tenupasa~kamatu anukampaÑ upÈdÈyÈ”ti. 
AdhivÈsesi kho ÈyasmÈ Œnando tuÓhÊbhÈvena. 
 
 359. Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena AciravatiyÈ nadiyÈ tÊraÑ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ aÒÒatarasmiÑ rukkham|le paÒÒatte Èsane 
nisÊdi. Atha kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo yÈvatikÈ nÈgassa bh|mi, nÈgena 
gantvÈ nÈgÈ pacco rohitvÈ pattikova yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, 
ekamantaÑ Ôhito kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca 
“idha bhante 
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ÈyasmÈ Œnando hatthatthare nisÊdat|”ti. AlaÑ mahÈrÈja, nisÊda tvaÑ, 
nisinno ahaÑ sake Èsaneti. NisÊdi kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo paÒÒatte Èsane, 
nisajja kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca “kiÑ nu 
kho bhante Œnanda so BhagavÈ tathÈr|paÑ kÈyasamÈcÈraÑ samÈcareyya, 
yvÈssa kÈyasamÈcÈro opÈrambho samaÓehi brÈhmaÓehÊ”ti1. Na kho 
mahÈrÈja so BhagavÈ tathÈr|paÑ kÈyasamÈcÈraÑ samÈcareyya, yvÈssa 
kÈyasamÈcÈro opÈrambho samaÓehi brÈhmaÓehi viÒÒ|hÊti. 
 KiÑ pana bhante Œnanda so BhagavÈ tathÈr|paÑ vacÊsamÈcÈraÑ -pa- 
manosamÈcÈraÑ samÈcareyya, yvÈssa manosamÈcÈro opÈrambho samaÓehi 
brÈhmaÓehÊti1. Na kho mahÈrÈja so BhagavÈ tathÈr|paÑ manosamÈcÈraÑ 
samÈcareyya, yvÈssa manosamÈcÈro opÈrambho samaÓehi brÈhmaÓehi 
viÒÒ|hÊti. 

 AcchariyaÑ bhante, abbhutaÑ bhante, yaÒhi mayaÑ bhante 
nÈsakkhimhÈ paÒhena parip|retuÑ. TaÑ bhante ÈyasmatÈ Œnandena 
paÒhassa veyyÈkaraÓena parip|ritaÑ. Ye te bhante bÈlÈ abyattÈ ananuvicca 
apariyogÈhetvÈ paresaÑ vaÓÓaÑ vÈ avaÓÓaÑ vÈ bhÈsanti, na mayaÑ taÑ 
sÈrato paccÈgacchÈma. Ye pana2 te bhante paÓÉitÈ viyattÈ3 medhÈvino 
anuvicca pariyogÈhetvÈ paresaÑ vaÓÓaÑ vÈ avaÓÓaÑ vÈ bhÈsanti, mayaÑ 
taÑ sÈrato paccÈgacchÈma. 
 
 360. Katamo pana bhante Œnanda kÈyasamÈcÈro opÈrambho samaÓehi 
brÈhmaÓehi viÒÒ|hÊti. Yo kho mahÈrÈja kÈyÈsamÈcÈro akusalo. 

 Katamo pana bhante kÈyasamÈcÈro akusalo. Yo kho mahÈrÈja 
kÈyasamÈcÈro sÈvajjo. 

 Katamo pana bhante kÈyasamÈcÈro sÈvajjo. Yo kho mahÈrÈja 
kÈyasamÈcÈro sabyÈbajjho4. 
______________________________________________________________ 
 1. BrÈhmaÓehi viÒÒ|hÊti (sabbattha) AÔÔhakathÈ ®ÊkÈ oloketabbÈ. 
 2. Ye ca kho (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 3. ByattÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
 4. SabyÈpajjho (SÊ, SyÈ, KaÑ, I), sabyÈpajjo (Ka) 
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 Katamo pana bhante kÈyasamÈcÈro sabyÈbajjho. Yo kho mahÈrÈja 
kÈyasamÈcÈro dukkhavipÈko. 

 Katamo pana bhante kÈyasamÈcÈro dukkhavipÈko. Yo kho mahÈrÈja 
kÈyasamÈcÈro attabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, parabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, 
ubhayabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati. Tassa akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, 
kusalÈ dhammÈ parihÈyanti. Evar|po kho mahÈrÈja kÈyasamÈcÈro 
opÈrambho samaÓehi brÈhmaÓehi viÒÒ|hÊti. 

 Katamo pana bhante Œnanda vacÊsamÈcÈro -pa- manosamÈcÈro 
opÈrambho samaÓehi brÈhmaÓehi viÒÒ|hÊti. Yo kho mahÈrÈja 
manosamÈcÈro akusalo. 

 Katamo pana bhante manosamÈcÈro akusalo. Yo kho mahÈrÈja 
manosamÈcÈro sÈvajjo. 

 Katamo pana bhante manosamÈcÈro sÈvajjo. Yo kho mahÈrÈja 
manosamÈcÈro sabyÈbajjho. 

 Katamo pana bhante manosamÈcÈro sabyÈbajjho. Yo kho mahÈrÈja 
manosamÈcÈro dukkhavipÈko. 

 Katamo pana bhante manosamÈcÈro dukkhavipÈko. Yo kho mahÈrÈja 
manosamÈcÈro attabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, parabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, 
ubhayabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati. Tassa akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti, 
kusalÈ dhammÈ parihÈyanti. Evar|po kho mahÈrÈja manosamÈcÈro 
opÈrambho samaÓehi brÈhmaÓehi viÒÒ|hÊti. 

 KiÑ nu kho bhante Œnanda so BhagavÈ sabbesaÑyeva akusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ pahÈnaÑ vaÓÓetÊti. SabbÈkusaladhammapahÊno kho mahÈrÈja 
TathÈgato kusaladhammasamannÈgatoti. 
 
 361. Katamo pana bhante Œnanda kÈyasamÈcÈro anopÈrambho 
samaÓehi brÈhmaÓehi viÒÒ|hÊti. Yo kho mahÈrÈja kÈyasamÈcÈro kusalo. 
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 Katamo pana bhante kÈyasamÈcÈro kusalo. Yo kho mahÈrÈja 
kÈyasamÈcÈro anavajjo. 

 Katamo pana bhante kÈyasamÈcÈro anavajjo. Yo kho mahÈrÈja 
kÈyasamÈcÈro abyÈbajjho. 

 Katamo pana bhante kÈyasamÈcÈro abyÈbajjho. Yo kho mahÈrÈja 
kÈyasamÈcÈro sukhavipÈko. 

 Katamo pana bhante kÈyasamÈcÈro sukhavipÈko. Yo kho mahÈrÈja 
kÈyasamÈcÈro nevattabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, na parabyÈbÈdhÈyapi 
saÑvattati, na ubhayabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati. Tassa akusalÈ dhammÈ 
parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti. Evar|po kho mahÈrÈja 
kÈyasamÈcÈro anopÈrambho samaÓehi brÈhmaÓehi viÒÒ|hÊti.  

 Katamo pana bhante Œnanda vacÊsamÈcÈro -pa- manosamÈro 
anopÈrambho samaÓehi brÈhmaÓehi viÒÒ|hÊti. Yo kho mahÈrÈja 
manosamÈcÈro kusalo. 

 Katamo pana bhante manosamÈcÈro kusalo. Yo kho mahÈrÈja 
manosamÈcÈro anavajjo. 

 Katamo pana bhante manosamÈcÈro anavajjo. Yo kho mahÈrÈja 
manosamÈcÈro abyÈbajjho. 

 Katamo pana bhante manosamÈcÈro abyÈbajjho. Yo kho mahÈrÈja 
manosamÈcÈro sukhavipÈko. 

 Katamo pana bhante manosamÈcÈro sukhavipÈko. Yo kho mahÈrÈja 
manosamÈcÈro nevattabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati, na parabyÈbÈdhÈyapi 
saÑvattati, na ubhayabyÈbÈdhÈyapi saÑvattati. Tassa akusalÈ dhammÈ 
parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti. Evar|po kho mahÈrÈja 
manosamÈcÈro anopÈrambho samaÓehi brÈhmaÓehi viÒÒ|hÊti. 

 KiÑ pana bhante Œnanda so BhagavÈ sabbesaÑyeva kusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ upasampadaÑ vaÓÓetÊti. SabbÈkusaladhammapahÊno kho 
mahÈrÈja TathÈgato kusaladhammasamannÈgatoti. 
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 362. AcchariyaÑ bhante, abbhutaÑ bhante, yÈva subhÈsitaÑ cidaÑ1 
bhante ÈyasmatÈ Œnandena, iminÈ ca mayaÑ bhante Èyasmato Œnandassa 
subhÈsitena attamanÈbhiraddhÈ, evaÑ attamanÈbhiraddhÈ ca mayaÑ bhante 
Èyasmato Œnandassa subhÈsitena. Sace bhante Èyasmato Œnandassa 
hatthiratanaÑ kappeyya, hatthiratanampi mayaÑ Èyasmato Œnandassa 
dadeyyÈma. Sace bhante Èyasmato Œnandassa assaratanaÑ kappeyya, 
assaratanampi mayaÑ Èyasmato Œnandassa dadeyyÈma. Sace bhante 
Èyasmato Œnandassa gÈmavaraÑ kappeyya, gÈmavarampi mayaÑ Èyasmato 
Œnandassa dadeyyÈma. Api ca bhante mayampetaÑ2 jÈnÈma “netaÑ 
Èyasmato Œnandassa kappatÊ”ti. AyaÑ me bhante bÈhitikÈ raÒÒÈ MÈgadhena 
AjÈtasattunÈ Vedehiputtena vatthanÈÄiyÈ3 pakkhipitvÈ pahitÈ soÄasasamÈ 
ÈyÈmena aÔÔhasamÈ vittÈrena. TaÑ bhante ÈyasmÈ Œnando paÔiggaÓhÈtu 
anukampaÑ upÈdÈyÈti. AlaÑ mahÈrÈja, paripuÓÓaÑ me ticÊvaranti. 

 AyaÑ bhante AciravatÊ nadÊ diÔÔhÈ ÈyasmatÈ ceva Œnandena amhehi ca, 
yadÈ uparipabbate mahÈmegho abhippavuÔÔho hoti. AthÈyaÑ AciravatÊ nadÊ 
ubhato k|lÈni saÑvissandantÊ gacchati. Evameva kho bhante ÈyasmÈ 
Œnando imÈya bÈhitikÈya attano ticÊvaraÑ karissati. YaÑ panÈyasmato 
Œnandassa purÈÓaÑ ticÊvaraÑ, taÑ sabrahmacÈrÊhi saÑvibhajissati. EvÈyaÑ 
amhÈkaÑ dakkhiÓÈ saÑvissandantÊ maÒÒe gamissati. PaÔiggaÓhÈtu bhante 
ÈyasmÈ Œnando bÈhitikanti. PaÔiggahesi kho ÈyasmÈ Œnando bÈhitikaÑ. 

 Atha kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etavoca “handa 
ca dÈni mayaÑ bhante Œnanda gacchÈma, bahukiccÈ mayaÑ 
bahukaraÓÊyÈ”ti. YassadÈni tvaÑ mahÈrÈja kÈlaÑ maÒÒasÊti. Atha kho rÈjÈ 
Pasenadi Kosalo Èyasmato Œnandassa bhÈsitaÑ abhinanditvÈ anumoditvÈ 
uÔÔhÈyÈsanÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ 
pakkÈmi. 
______________________________________________________________ 
 1. SubhÈsitamidaÑ (SÊ) 2. Mayameva taÑ (SÊ), mayampanetaÑ (SyÈ, KaÑ) 
 3. ChattanÈÄiyÈ (SyÈ, KaÑ, I) 
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 363. Atha kho ÈyasmÈ Œnando acirapakkantassa raÒÒo Pasenadissa 
Kosalassa yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ 
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Œnando 
yÈvatako ahosi raÒÒÈ PasenadinÈ Kosalena siddhiÑ kathÈsallÈpo, taÑ 
sabbaÑ Bhagavato Èrocesi, taÒca bÈhitikaÑ Bhagavato pÈdÈsi. Atha kho 
BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “lÈbhÈ bhikkhave raÒÒo Pasenadissa Kosalassa, 
suladdhalÈbhÈ bhikkhave raÒÒo Pasenadissa Kosalassa, yaÑ rÈjÈ Pasenadi 
Kosalo labhati ŒnandaÑ dassanÈya, labhati payirupÈsanÈyÈ”ti. 

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 
 

BÈhitikasuttaÑ niÔÔhitaÑ aÔÔhamaÑ. 
_____ 

 
9. Dhammacetiyasutta 

 364. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Sakkesu viharati 
MedÈÄupaÑ1 nÈma SakyÈnaÑ nigamo. Tena kho pana samayena rÈjÈ 
Pasenadi Kosalo NagarakaÑ anuppatto hoti kenacideva karaÓÊyena. Atha 
kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo DÊghaÑ KÈrÈyanaÑ Èmantesi “yojehi samma 
KÈrÈyana bhadrÈni bhadrÈni yÈnÈni, uyyÈnabh|miÑ gacchÈma subh|miÑ 
dassanÈyÈ”ti2. “EvaÑ devÈ”ti kho DÊgho KÈrÈyano raÒÒo Pasenadissa 
Kosalassa paÔissutvÈ bhadrÈni bhadrÈni yÈnÈni yojÈpetvÈ raÒÒo Pasenadissa 
Kosalassa paÔivedesi “yuttÈni kho te deva bhadrÈni bhadrÈni yÈnÈni, 
yassadÈni kÈlaÑ maÒÒasÊ”ti. Atha kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo bhadraÑ yÈnaÑ 
abhiruhitvÈ bhadrehi bhadrehi yÈnehi NagarakamhÈ niyyÈsi mahaccÈ 
rÈjÈnubhÈvena. Yena ÈrÈmo tena pÈyÈsi. YÈvatikÈ yÈnassa bh|mi, yÈnena 
gantvÈ yÈnÈ paccorohitvÈ pattikova ÈrÈmaÑ pÈvisi. AddasÈ kho rÈjÈ 
Pasenadi Kosalo ÈrÈme ja~ghÈvihÈraÑ anuca~kamamÈno 
______________________________________________________________ 
 1. MetaÄ|paÑ (SÊ), MedaÄumpaÑ (I) 2. Subh|midassanÈyÈti (DÊ 2. 18 piÔÔhe) 
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anuvicaramÈno rukkham|lÈni pÈsÈdikÈni pasÈdanÊyÈni appasaddÈni 
appanigghosÈni vijanavÈtÈni manussarÈhasseyyakÈni1 paÔisallÈnasÈruppÈni. 
DisvÈna BhagavantaÑyeva Èrabbha sati udapÈdi “imÈni kho tÈni 
rukkham|lÈni pÈsÈdikÈni pasÈdanÊyÈni appasaddÈni appanigghosÈni 
vijanavÈtÈni manussarÈhasseyyakÈni paÔisallÈnasÈruppÈni. Yattha sudaÑ 
mayaÑ taÑ BhagavantaÑ payirupÈsÈma ArahantaÑ SammÈsambuddhan”ti. 
 
 365. Atha kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo DÊghaÑ KÈrÈyanaÑ Èmantesi 
“imÈni kho samma KÈrÈyana tÈni rukkham|lÈni pÈsÈdikÈni pasÈdanÊyÈni 
appasaddÈni appanigghosÈni vijanavÈtÈni manussarÈhasseyyakÈni 
paÔisallÈnasÈruppÈni. Yattha sudaÑ mayaÑ taÑ BhagavantaÑ payirupÈsÈma 
ArahantaÑ SammÈsambuddhaÑ. KahaÑ nu kho samma KÈrÈyana etarahi so 
BhagavÈ viharati ArahaÑ SammÈsambuddho”ti. Atthi mahÈrÈja MedÈÄupaÑ 
nÈma SakyÈnaÑ nigamo, tattha so BhagavÈ etarahi viharati ArahaÑ 
SammÈsambuddhoti. KÊvad|re2 pana samma KÈrÈyana NagarakamhÈ 
MedÈÄupaÑ nÈma SakyÈnaÑ nigamo hotÊti. Na d|re mahÈrÈja tÊÓi yojanÈni 
sakkÈ divasÈvasesena gantunti. Tena hi samma KÈrÈyana yojehi bhadrÈni 
bhadrÈni yÈnÈni, gamissÈma mayaÑ taÑ BhagavantaÑ dassanÈya 
ArahantaÑ SammÈsambuddhanti. “EvaÑ devÈ”ti kho DÊgho KÈrÈyano 
raÒÒo Pasenadissa Kosalassa paÔissutvÈ bhadrÈni bhadrÈni yÈnÈni yojÈpetvÈ 
raÒÒo Pasenadissa Kosalassa paÔivedesi “yuttÈni kho te deva bhadrÈni 
bhadrÈni yÈnÈni, yassadÈni kÈlaÑ maÒÒasÊ”ti. Atha kho rÈjÈ Pasenadi 
Kosalo bhadraÑ yÈnaÑ abhiruhitvÈ bhadrehi bhadrehi yÈnehi NagarakamhÈ 
yena MedÈÄupaÑ nÈma SakyÈnaÑ nigamo tena pÈyÈsi. Tenava divasÈsesena 
MedÈÄupaÑ nÈma SakyÈnaÑ nigamaÑ sampÈpuÓi. Yena ÈrÈmo tena pÈyÈsi, 
yÈvatikÈ yÈnassa bh|mi, yÈnena gantvÈ yÈnÈ paccorohitvÈ pattikova 
ÈrÈmaÑ pÈvisi. 
 
 366. Tena kho pana samayena sambahulÈ bhikkh| abbhokÈse 
ca~kamanti. Atha kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo yena te bhikkh| tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ te bhikkh| etadavoca “kahaÑ nu kho bhante 
______________________________________________________________ 
 1. ManussarÈhaseyyakÈni (SÊ, I) 2. KÊvad|ro (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)  
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etarahi so BhagavÈ viharati ArahaÑ SammÈsambuddho, dassanakÈmÈ hi 
mayaÑ taÑ BhagavantaÑ ArahantaÑ SammÈsambuddhan”ti. Eso mahÈrÈja 
vihÈro saÑvutadvÈro, tena appasaddo upasa~kamitvÈ ataramÈno ÈÄindaÑ 
pavisitvÈ ukkÈsitvÈ aggaÄaÑ ÈkoÔehi, vivarissati BhagavÈ te dvÈranti. Atha 
kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo tattheva khaggaÒca uÓhÊsaÒca DÊghassa 
KÈrÈyanassa pÈdÈsi. Atha kho DÊghassa KÈrÈyanassa etadahosi “rahÈyati 
kho dÈni rÈjÈ1 idheva2 dÈni mayÈ ÔhÈtabban”ti. Atha kho rÈjÈ Pasenadi 
Kosalo yena so vihÈro saÑvutadvÈro, tena appasaddo upasa~kamitvÈ 
ataramÈno ÈÄindaÑ pavisitvÈ ukkÈsitvÈ aggaÄaÑ ÈkoÔesi. Vivari BhagavÈ 
dvÈraÑ. Atha kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo vihÈraÑ pavisitvÈ Bhagavato 
pÈdesu sirasÈ nipatitvÈ Bhagavato pÈdÈni mukhena ca paricumbati, pÈÓÊhi ca 
parisambÈhati, nÈmaÒca sÈveti “rÈjÈhaÑ bhante Pasenadi Kosalo, rÈjÈhaÑ 
bhante Pasenadi Kosalo”ti. 
 
 367. KiÑ pana tvaÑ mahÈrÈja atthavasaÑ sampassamÈno imasmiÑ 
sarÊre evar|paÑ paramanipaccakÈraÑ karosi, mitt|pahÈraÑ3 upadaÑsesÊti. 
Atthi kho me bhante Bhagavati dhammanvayo hoti “SammÈsambuddho 
BhagavÈ, svÈkkhÈto BhagavatÈ dhammo, suppaÔipanno Bhagavato 
sÈvakasaÑgho”ti. IdhÈhaÑ bhante passÈmi eke samaÓabrÈhmaÓe 
pariyantakataÑ brahmacariyaÑ carante dasapi vassÈni vÊsampi vassÈni 
tiÑsampi vassÈni cattÈrÊsampi vassÈni. Te aparena samayena sunhÈtÈ 
suvilittÈ kappitakesamass| paÒcahi kÈmaguÓehi samappitÈ sama~gÊbh|tÈ 
paricÈrenti. Idha panÈhaÑ bhante bhikkh| passÈmi yÈvajÊvaÑ ÈpÈÓakoÔikaÑ 
paripuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ carante. Na kho panÈhaÑ bhante 
ito bahiddhÈ aÒÒaÑ evaÑ paripuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ 
samanupassÈmi. Ayampi kho me bhante Bhagavati dhammanvayo hoti 
“SammÈsambuddho BhagavÈ, svÈkkhÈto BhagavatÈ dhammo, suppaÔipanno 
Bhagavato sÈvakasaÑgho”ti. 
 
 368. Puna caparaÑ bhante rÈjÈnopi rÈj|hi vivadanti, khattiyÈpi 
khattiyehi vivadanti, brÈhmaÓÈpi brÈhmaÓehi vivadanti, gahapatayopi 
______________________________________________________________ 
 1. MahÈrÈjÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. Tenidheva (SÊ) 3. Citt|pahÈraÑ (SÊ) 
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gahapatÊhi vivadanti, mÈtÈpi puttena vivadati, puttopi mÈtarÈ vivadati, pitÈpi 
puttena vivadati, puttopi pitarÈ vivadati, bhÈtÈpi bhaginiyÈ vivadati, 
bhaginÊpi bhÈtarÈ vivadati, sahÈyopi sahÈyena vivadati. Idha panÈhaÑ 
bhante bhikkh| passÈmi samagge sammodamÈne avivadamÈne 
khÊrodakÊbh|te aÒÒamaÒÒaÑ piyacakkh|hi sampassante viharante. Na kho 
panÈhaÑ bhante ito bahiddhÈ aÒÒaÑ evaÑ samaggaÑ parisaÑ 
samanupassÈmi. Ayampi kho me bhante Bhagavati dhammanvayo hoti 
“SammÈsambuddho BhagavÈ, svÈkkhÈto BhagavatÈ dhammo, suppaÔipanno 
Bhagavato sÈvakasaÑgho”ti. 
 
 369. Puna caparÈhaÑ bhante ÈrÈmena ÈrÈmaÑ uyyÈnena uyyÈnaÑ 
anuca~kamÈmi anuvicarÈmi, sohaÑ tattha passÈmi eke samaÓabrÈhmaÓe 
kise l|khe dubbaÓÓe uppaÓÉuppaÓÉukajÈte dhamanisanthatagatte na viya 
maÒÒe cakkhuÑ bandhante janassa dassanÈya. Tassa mayhaÑ bhante 
etadahosi “addhÈ ime Èyasmanto anabhiratÈ vÈ brahmacariyaÑ caranti. 
Atthi vÈ tesaÑ kiÒci pÈpaÑ kammaÑ kataÑ paÔicchannaÑ, tathÈ hi ime 
Èyasmanto kisÈ l|khÈ dubbaÓÓÈ uppaÓÉuppaÓÉukajÈtÈ dhamanisanthatagattÈ 
na viya maÒÒe cakkhuÑ bandhanti janassa dassanÈyÈ”ti. TyÈhaÑ 
upasa~kamitvÈ evaÑ vadÈmi “kiÑ nu kho tumhe Èyasmanto kisÈ l|khÈ 
dubbaÓÓÈ uppaÓÉuppaÓÉukajÈtÈ dhamaÒisanthatagattÈ na viya maÒÒe 
cakkhuÑ bandhatha janassa dassanÈyÈ”ti. Te evamÈhaÑsu “bandhukarogo 
no1 mahÈrÈjÈ”ti. Idha panÈhaÑ bhante bhikkh| passÈmi haÔÔhapahaÔÔhe 
udaggudagge abhiratar|pe pÊÓindriye2 appossukke pannalome 
paradattavutte migabh|tena cetasÈ viharante. Tassa mayhaÑ bhante 
etadahosi “addho ime Èyasmanto tassa Bhagavato sÈsane uÄÈraÑ 
pubbenÈparaÑ visesaÑ jÈnanti, tathÈ hi ime Èyasmanto haÔÔhapahaÔÔhÈ 
udaggudaggÈ abhiratar|pÈ pÊÓindriyÈ appossukkÈ pannalomÈ paradattavuttÈ 
migabh|tena cetasÈ viharantÊ”ti. Ayampi kho me bhante Bhagavati 
dhammanvayo hoti “SammÈsambuddho BhagavÈ, svÈkkhÈto BhagavatÈ 
dhammo, suppaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho”ti. 
 
 370. Puna caparÈhaÑ bhante rÈjÈ khattiyo muddhÈvasitto pahomi 
ghÈtetÈyaÑ vÈ ghÈtetuÑ jÈpetÈyaÑ vÈ jÈpetuÑ pabbÈjetÈyaÑ vÈ 
______________________________________________________________ 
 1. PaÓÉukarogino (Ka) 2. PÊÓitindriye (SÊ, I) 
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pabbÈjetuÑ, tassa mayhaÑ bhante aÉÉakaraÓe nisinnassa antarantarÈ 
kathaÑ opÈtenti. SohaÑ na labhÈmi, mÈ me bhonto aÉÉakaraÓe nisinnassa 
antarantarÈ kathaÑ opÈtetha1. KathÈpariyosÈnaÑ me bhonto Ègament|ti. 
Tassa mayhaÑ bhante antarantarÈ kathaÑ opÈtenti. Idha panÈhaÑ bhante 
bhikkh| passÈmi, yasmiÑ samaye BhagavÈ anekasatÈya parisÈya dhammaÑ 
deseti, neva tasmiÑ samaye Bhagavato sÈvakÈnaÑ khipitasaddo vÈ hoti 
ukkÈsitasaddo vÈ. Bh|tapubbaÑ bhante BhagavÈ anekasatÈya parisÈya 
dhammaÑ deseti, tatraÒÒataro Bhagavato sÈvako ukkÈsi, tamenaÑ aÒÒataro 
sabrahmacÈrÊ jaÓÓukena ghaÔÔesi “appasaddo ÈyasmÈ hotu, mÈyasmÈ 
saddamakÈsi, SatthÈ no BhagavÈ dhammaÑ desetÊ”ti. Tassa mayhaÑ bhante 
etadahosi “acchariyaÑ vata bho, abbhutaÑ vata bho, adaÓÉena vata kira bho 
asattena evaÑ suvinÊtÈ parisÈ bhavissatÊ”ti, na kho panÈhaÑ bhante ito 
bahiddhÈ aÒÒaÑ evaÑ suvinÊtaÑ parisaÑ samanupassÈmi, ayampi kho me 
bhante Bhagavati dhammanvayo hoti “SammÈsambuddho BhagavÈ, 
svÈkkhÈto BhagavatÈ dhammo, suppaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho”ti. 
 
 371. Puna caparÈhaÑ bhante passÈmi imekacce khattiyapaÓÉite nipuÓe 
kataparappavÈde vÈlavedhir|pe, te bhindantÈ2 maÒÒe caranti paÒÒÈgatena 
diÔÔhigatÈni. Te suÓanti “samaÓo khalu bho Gotamo amukaÑ nÈma gÈmaÑ 
vÈ nigamaÑ vÈ osarissatÊ”ti. Te paÒhaÑ abhisa~kharonti “imaÑ mayaÑ 
paÒhaÑ samaÓaÑ GotamaÑ upasa~kamitvÈ pucchissÈma, evaÑ ce no 
puÔÔho evaÑ byÈkarissati, evamassa mayaÑ vÈdaÑ ÈropessÈma. EvaÑ cepi 
no puÔÔho evaÑ byÈkarissati, evampissa mayaÑ vÈdaÑ ÈropessÈmÈ”ti. Te 
suÓanti “samaÓo khalu bho Gotamo amukaÑ nÈma gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ 
osaÔo”ti, te yena BhagavÈ tenupasa~kamanti. Te BhagavÈ dhammiyÈ kathÈya 
sandasseti samÈdapeti samuttejeti sampahaÑseti. Te BhagavatÈ dhammiyÈ 
kathÈya sandassitÈ samÈdapitÈ samuttejitÈ sampahaÑsitÈ na ceva 
BhagavantaÑ paÒhaÑ pucchanti, kuto vÈdaÑ Èropessanti, aÒÒadatthu 
Bhagavato sÈvakÈ sampajjanti. Ayampi kho me bhante Bhagavato 
dhammanvayo hoti “sammÈ- 
______________________________________________________________ 
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sambuddho BhagavÈ, svÈkkhÈto BhagavatÈ dhammo, suppaÔipanno 
Bhagavato sÈvakasaÑgho”ti. 
 
 372. Puna caparÈhaÑ bhante passÈmi idhekacce brÈhmaÓapaÓÉite -pa- 
gahapatipaÓÉite. SamaÓapaÓÉite nipuÓe kataparappavÈde vÈlavedhir|pe. Te 
bhindantÈ maÒÒe caranti paÒÒÈgatena diÔÔhigatÈni. Te suÓanti “samaÓo 
khalu bho Gotamo amukaÑ nÈma gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ osarissatÊ”ti. Te 
paÒhaÑ abhisa~kharonti “imaÑ mayaÑ paÒhaÑ samaÓaÑ GotamaÑ 
upasa~kamitvÈ pucchissÈma, evaÑ ce no puÔÔho evaÑ byÈkarissati, 
evamassa mayaÑ vÈdaÑ ÈropessÈma. EvaÑ cepi no puÔÔho evaÑ 
byÈkarissati, evampissa mayaÑ vÈdaÑ ÈropessÈmÈ”ti. Te suÓanti “samaÓo 
khalu bho Gotamo amukaÑ nÈma gÈmaÑ vÈnigamaÑ vÈ osaÔo”ti, te yena 
BhagavÈ tenupasa~kamanti. Te BhagavÈ dhammiyÈ kathÈya sandasseti 
samÈdapeti samuttejeti sampahaÑseti. Te BhagavatÈ dhammiyÈ kathÈya 
sandassitÈ samÈdapitÈ samuttejitÈ sampahaÑsitÈ na ceva BhagavantaÑ 
paÒhaÑ pucchanti, kuto vÈdaÑ Èropessanti, aÒÒadatthu BhagavantaÑyeva 
okÈsaÑ yÈcanti agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajjÈya. Te BhagavÈ pabbÈjeti, te 
tathÈpabbajitÈ samÈnÈ ekÈ v|pakaÔÔhÈ appamattÈ ÈtÈpino pahitattÈ viharantÈ 
nacirasseva, yassatthÈya kulaputtÈ sammadeva agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajanti. TadanuttaraÑ brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva dhamme 
sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharanti. Te evamÈhaÑsu “manaÑ 
vata bho anassÈma, manaÑ vata bho panassÈma. MayaÑ hi pubbe 
assamaÓÈva samÈnÈ samaÓÈmhÈti paÔijÈnimhÈ, abrÈhmaÓÈva samÈnÈ 
brÈhmaÓamhÈti paÔijÈnimhÈ, anarahantova samÈnÈ arahantÈmhÈti 
paÔijÈnimhÈ, idÈni khomha samaÓÈ, idÈni khomha brÈhmaÓÈ, idÈni khomha 
arahanto”ti. Ayampi kho me bhante Bhagavati dhammanvayo hoti 
“SammÈsambuddho BhagavÈ, svÈkkhÈto BhagavatÈ dhammo, suppaÔipanno 
Bhagavato sÈvakasaÑgho”ti. 
 
 373. Puna caparÈhaÑ bhante ime IsidattapurÈÓÈ thapatayo mamabhattÈ 
mamayÈnÈ, ahaÑ nesaÑ jÊvikÈya1 dÈtÈ, yasassa ÈhattÈ. 
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atha ca pana no tathÈ mayi nipaccakÈraÑ karonti, yathÈ Bhagavati. 
Bh|tapubbÈhaÑ bhante senaÑ abbhuyyÈto samÈno ime ca IsidattapurÈÓÈ 
thapatayo vÊmaÑsamÈno aÒÒatarasmiÑ sambÈdhe Èvasathe vÈsaÑ 
upagacchiÑ. Atha kho bhante ime IsidattapurÈÓÈ thapatayo bahudeva rattiÑ 
dhammiyÈ kathÈya vÊtinÈmetvÈ yato ahosi BhagavÈ 1, tato sÊsaÑ katvÈ maÑ 
pÈdato karitvÈ nipajjiÑsu. Tassa mayhaÑ bhante etadahosi “acchariyaÑ 
vata bho, abbhutaÑ vata bho, ime IsidattapurÈÓÈ thapatayo mamabhattÈ 
mamayÈnÈ, ahaÑ nesaÑ jÊvikÈya dÈtÈ, yasassa ÈhattÈ. Atha ca pana no tathÈ 
mayi nipaccakÈraÑ karonti, yathÈ Bhagavati. AddhÈ ime Èyasmanto tassa 
Bhagavato sÈsane uÄÈraÑ pubbenÈparaÑ visesaÑ jÈnantÊ”ti. Ayampi kho me 
bhante Bhagavati dhammanvayo hoti “SammÈsambuddho BhagavÈ, 
svÈkkhÈto BhagavatÈ dhammo, suppaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho”ti. 
 
 374. Puna caparaÑ bhante BhagavÈpi khattiyo, ahampi khattiyo, 
BhagavÈpi Kosalo, ahampi Kosalo, BhagavÈpi ÈsÊtiko, ahampi ÈsÊtiko. 
Yampi bhante BhagavÈpi khattiyo, ahampi khattiyo, BhagavÈpi Kosalo, 
ahampi Kosalo, BhagavÈpi ÈsÊtiko, ahampi ÈsÊtiko, iminÈvÈrahÈmevÈhaÑ2 
bhante Bhagavati paramanipaccakÈraÑ kÈtuÑ mitt|pahÈraÑ upadaÑsetuÑ. 
Handa ca dÈni mayaÑ bhante gacchÈma bahukiccÈ mayaÑ bahukaraÓÊyÈti. 
YassadÈni tvaÑ mahÈrÈja kÈlaÑ maÒÒasÊti. Atha kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo 
uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. Atha 
kho BhagavÈ acirapakkantassa raÒÒo Pasenadissa Kosalassa bhikkh| 
Èmantesi “eso bhikkhave rÈjÈ Pasenadi Kosalo dhammacetiyÈni bhÈsitvÈ 
uÔÔhÈyÈsanÈ pakkanto, uggaÓhatha bhikkhave dhammacetiyÈni, 
pariyÈpuÓÈtha bhikkhave dhammacetiyÈni, dhÈretha bhikkhave 
dhammacetiyÈni, atthasaÑhitÈni bhikkhave dhammacetiyÈni 
ÈdibrahmacariyakÈnÊ”ti. 

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 
 

DhammacetiyasuttaÑ niÔÔhitaÑ navamaÑ. 
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10. KaÓÓakatthalasutta 

 375. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ UruÒÒÈyaÑ1 viharati 
KaÓÓakatthale migadÈye. Tena kho pana samayena rÈjÈ Pasenadi Kosalo 
UruÒÒaÑ anuppatto hoti kenacideva karaÓÊyena. Atha kho rÈjÈ Pasenadi 
Kosalo aÒÒataraÑ purisaÑ Èmantesi “ehi tvaÑ ambho purisa yena BhagavÈ 
tenupasa~kama, upasa~kamitvÈ mama vacanena Bhagavato pÈde sirasÈ 
vandÈhi, appÈbÈdhaÑ appÈta~kaÑ lahuÔÔhÈnaÑ balaÑ phÈsuvihÈraÑ puccha 
‘rÈjÈ bhante Pasenadi Kosalo Bhagavato pÈde sirasÈ vandati, appÈbÈdhaÑ 
appÈta~kaÑ lahuÔÔhÈnaÑ balaÑ phÈsuvihÈraÑ pucchatÊ’ti. EvaÒca vadehi 
‘ajja kira bhante rÈjÈ Pasenadi Kosalo pacchÈbhattaÑ bhuttapÈtarÈso 
BhagavantaÑ dassanÈya upasa~kamissatÊ’ti”. “EvaÑ devÈ”ti kho so puriso 
raÒÒo Pasenadissa Kosalassa paÔissutvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho so puriso BhagavantaÑ etadavoca “rÈjÈ bhante Pasenadi Kosalo 
Bhagavato pÈde sirasÈ vandati, appÈbÈdhaÑ appÈta~kaÑ lahuÔÔhÈnaÑ balaÑ 
phasuvihÈraÑ pucchati, evaÒca vadeti ‘ajja kira bhante rÈjÈ Pasenadi Kosalo 
pacchÈbhattaÑ bhuttapÈtarÈso BhagavantaÑ dassanÈya upasa~kamissatÊ’ti”. 
AssosuÑ kho SomÈ ca bhaginÊ SakulÈ ca bhaginÊ “ajja kira rÈjÈ Pasenadi 
Kosalo pacchÈbhattaÑ bhuttapÈtarÈso BhagavantaÑ dassanÈya 
upasa~kamissatÊ”ti. Atha kho SomÈ ca bhaginÊ SakulÈ ca bhaginÊ rÈjÈnaÑ 
PasenadiÑ KosalaÑ bhattÈbhihÈre upasa~kamitvÈ etadavocuÑ “tena hi 
mahÈrÈja amhÈkampi vacanena Bhagavato pÈde sirasÈ vandÈhi, appÈbÈdhaÑ 
appÈta~kaÑ lahuÔÔhÈnaÑ balaÑ phÈsuvihÈraÑ puccha, SomÈ ca bhante 
bhaginÊ SakulÈ ca bhaginÊ Bhagavato pÈde sirasÈ vandati, appÈbÈdhaÑ 
appÈta~kaÑ lahuÔÔhÈnaÑ balaÑ phÈsuvihÈraÑ pucchatÊ”ti. 
 
 376. Atha kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo pacchÈbhattaÑ bhuttapÈtarÈso yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho rÈjÈ Pasenadi 
______________________________________________________________ 
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Kosalo BhagavantaÑ etadavoca “SomÈ ca bhante bhaginÊ SakulÈ ca bhante 
bhaginÊ Bhagavato pÈde sirasÈ vandati1, appÈbÈdhaÑ appÈta~kaÑ 
lahuÔÔhÈnaÑ balaÑ phÈsuvihÈraÑ pucchatÊ”ti2. KiÑ pana mahÈrÈja SomÈ ca 
bhaginÊ SakulÈ ca bhiginÊ aÒÒaÑ d|taÑ nÈlatthunti. AssosuÑ kho bhante 
SomÈ ca bhaginÊ SakulÈ ca bhaginÊ “ajja kira rÈjÈ Pasenadi Kosalo 
pacchÈbhattaÑ bhuttapÈtarÈso BhagavantaÑ dassanÈya upasa~kamissatÊ”ti. 
Atha kho bhante SomÈ ca bhaginÊ SakulÈ ca bhaginÊ maÑ bhattÈbhihÈre 
upasa~kamitvÈ etadavocuÑ “tena hi mahÈrÈja amhÈkampi vacanena 
Bhagavato pÈde sirasÈ vandÈhi, appÈbÈdhaÑ appÈta~kaÑ lahuÔÔhÈnaÑ 
balaÑ phÈsuvihÈraÑ puccha, SomÈ ca bhaginÊ SakulÈ ca bhaginÊ Bhagavato 
pÈde sirasÈ vandati, appÈbÈdhaÑ appÈta~kaÑ lahuÔÔhÈnaÑ balaÑ 
phÈsuvihÈraÑ pucchatÊ”ti. Sukhiniyo hontu tÈ mahÈrÈja SomÈ ca bhaginÊ 
SakulÈ ca bhaginÊti. 
 
 377. Atha kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo BhagavantaÑ etadavoca “sutaÑ 
metaÑ bhante, samaÓo Gotamo evamÈha ‘natthi so samaÓo vÈ brÈhmaÓo 
vÈ, yo sabbaÒÒ| sabbadassÈvÊ aparisesaÑ ÒÈÓadassanaÑ paÔijÈnissati, netaÑ 
ÔhÈnaÑ vijjatÊ’ti, ye te bhante evamÈhaÑsu ‘samaÓo Gotamo evamÈha, 
natthi so samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ yo sabbaÒÒ| sabbadassÈvÊ aparisesaÑ 
ÒÈÓadassanaÑ paÔijÈnissati, netaÑ ÔhÈnaÑ vijjatÊ’ti, kacci te bhante 
Bhagavato vuttavÈdino, na ca BhagavantaÑ abh|tena abbhÈcikkhanti, 
dhammassa cÈnudhammaÑ byÈkaronti, na ca koci sahadhammiko 
vÈdÈnuvÈdo gÈrayhaÑ ÔhÈnaÑ ÈgacchatÊ”ti. Ye te mahÈrÈja evamÈhaÑsu 
“samaÓo Gotamo evamÈha ‘natthi so samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ, yo sabbaÒÒ| 
sabbadassÈvÊ aparisesaÑ ÒÈÓadassanaÑ paÔijÈnissati, netaÑ ÔhÈnaÑ vijjatÊ’ti, 
na me te vuttavÈdino abbhÈcikkhanti ca pana maÑ te asatÈ abh|tenÈ”ti.  
 
 378. Atha kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo ViÔaÔ|bhaÑ senÈpatiÑ Èmantesi “ko 
nu kho senÈpati imaÑ kathÈvatthuÑ rÈjantepure abbhudÈhÈsÊ”ti. SaÒjayo 
mahÈrÈja brÈhmaÓo ŒkÈsagottoti. Atha kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo aÒÒataraÑ 
purisaÑ Èmantesi “ehi 
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tvaÑ ambho purisa mama vacanena SaÒjayaÑ brÈhmaÓaÑ ŒkÈsagottaÑ 
Èmantehi ‘rÈjÈ taÑ bhante Pasenadi Kosalo ÈmantetÊ’ti”. “EvaÑ devÈ”ti kho 
so puriso raÒÒo Pasenadissa Kosalassa paÔissutvÈ yena SaÒjayo brÈhmaÓo 
ŒkÈsagotto tenupasa~kami, upasaÑkamitvÈ SaÒjayaÑ brÈhmaÓaÑ 
ŒkÈsagottaÑ etadavoca “rÈjÈ taÑ bhante Pasenadi Kosalo ÈmantetÊ”ti. Atha 
kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo BhagavantaÑ etadavoca “siyÈ nu kho bhante 
BhagavatÈ aÒÒadeva kiÒci sandhÈya bhÈsitaÑ, taÒca jano aÒÒathÈpi 
paccÈgaccheyya1, yathÈ kathaÑ pana bhante BhagavÈ abhijÈnÈti vÈcaÑ 
bhÈsitÈ”ti. EvaÑ kho ahaÑ mahÈrÈja abhijÈnÈmi vÈcaÑ bhÈsitÈ, natthi so 
samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ, yo sakideva sabbaÑ Òassati sabbaÑ dakkhiti, 
netaÑ ÔhÈnaÑ vijjatÊti. Hetur|paÑ bhante BhagavÈ Èha, sahetur|paÑ bhante 
BhagavÈ Èha, natthi so samaÓo vÈ brÈhamaÓo vÈ, yo sakideva sabbaÑ 
Òassati sabbaÑ dakkhiti, netaÑ ÔhÈnaÑ vijjatÊti. CattÈrome bhante vaÓÓÈ 
khattiyÈ brÈhmaÓÈ vessÈ suddÈ, imesaÑ nu kho bhante catunnaÑ vaÓÓÈnaÑ 
siyÈ viseso, siyÈ nÈnÈkaraÓanti. CattÈrome mahÈrÈja vaÓÓÈ khattiyÈ 
brÈhmaÓÈ vessÈ suddÈ, imesaÑ kho mahÈrÈja catunnaÑ vaÓÓÈnaÑ dve 
vaÓÓÈ aggamakkhÈyanti khattiyÈ ca brÈhmaÓÈ ca, yadidaÑ 
abhivÈdanapaccuÔÔhÈna-aÒjalikammasÈmÊcikammÈnÊti2. NÈhaÑ bhante 
BhagavantaÑ diÔÔhadhammikaÑ pucchÈmi, samparÈyikÈhaÑ bhante 
BhagavantaÑ pucchÈmi, cattÈrome bhante vaÓÓÈ khattiyÈ brÈhmaÓÈ vessÈ 
suddÈ, imesaÑ nu kho bhante catunnaÑ vaÓÓÈnaÑ siyÈ viseso, siyÈ 
nÈnÈkaraÓanti. 
 
 379. PaÒcimÈni mahÈrÈja padhÈniya~gÈni. KatamÈni paÒca, idha 
mahÈrÈja bhikkhu saddho hoti, saddahati TathÈgatassa bodhiÑ “itipi so 
BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| 
Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. 
AppÈbÈdho hoti appÈta~ko, samavepÈkiniyÈ gahaÓiyÈ samannÈgato 
nÈtisÊtÈya nÈccuÓhÈya majjhimÈya padhÈnakkhamÈya. AsaÔho hoti amÈyÈvÊ 
yathÈbh|taÑ attÈnaÑ ÈvikattÈ Satthari vÈ viÒÒ|su vÈ sabrahmacÈrÊsu. 
ŒraddhavÊriyo viharati akusalÈnaÑ 
______________________________________________________________ 
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dhammÈnaÑ pahÈnÈya kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ upasampadÈya thÈmavÈ 
daÄhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu. PaÒÒavÈ hoti 
udayatthagÈminiyÈ paÒÒÈya samannÈgato ariyÈya nibbedhikÈya 
sammÈdukkhakkhayagÈminiyÈ. ImÈni kho mahÈrÈja paÒca padhÈniya~gÈni. 
CattÈrome mahÈrÈja vaÓÓÈ khattiyÈ brÈhmaÓÈ vessÈ suddÈ, te cassu imehi 
paÒcahi padhÈniya~gehi samannÈgatÈ. Ettha pana nesaÑ assa dÊgharattaÑ 
hitÈya sukhÈyÈti. CattÈrome bhante vaÓÓÈ khattiyÈ brÈhmaÓÈ vessÈ suddÈ, te 
cassu imehi paÒcahi padhÈniya~gehi samannÈgatÈ. Ettha pana nesaÑ bhante 
siyÈ viseso, siyÈ nÈnÈkaraÓanti. Ettha kho nesÈhaÑ mahÈrÈja 
padhÈnavemattataÑ vadÈmi, seyyathÈpissu mahÈrÈja dve hatthidammÈ vÈ 
assadammÈ vÈ godammÈ vÈ sudantÈ suvinÊtÈ, dve hatthidammÈ vÈ 
assadammÈ vÈ godammÈ vÈ adantÈ avinÊtÈ. TaÑ kiÑ maÒÒasi mahÈrÈja, ye 
te dve hatthidammÈ vÈ assadammÈ vÈ godammÈ vÈ sudantÈ suvinÊtÈ, api nu 
te dantÈva dantakÈraÓaÑ gaccheyyuÑ, dantÈva dantabh|miÑ 
sampÈpuÓeyyunti. EvaÑ bhante. Ye pana te dve hatthidammÈ vÈ 
assadammÈ vÈ godammÈ vÈ adantÈ avinÊtÈ, api nu te adantÈva dantakÈraÓaÑ 
gaccheyyuÑ, adantÈva dantabh|miÑ sampÈpuÓeyyuÑ. SeyyathÈpi te dve 
hatthidammÈ vÈ assadammÈ vÈ godammÈ vÈ sudantÈ suvinÊtÈti. No hetaÑ 
bhante. Evameva kho mahÈrÈja yaÑ taÑ saddhena pattabbaÑ appÈbÈdhena 
asaÔhena amÈyÈvinÈ ÈraddhavÊriyena paÒÒavatÈ. TaÑ vata1 assaddho 
bahvÈbÈdho saÔho mÈyÈvÊ kusÊto duppaÒÒo pÈpuÓissatÊti, netaÑ ÔhÈnaÑ 
vijjatÊti. 
 
 380. Hetur|paÑ bhante BhagavÈ Èha, sahetur|paÑ bhante BhagavÈ Èha. 
CattÈrome bhante vaÓÓÈ khattiyÈ brÈhmaÓÈ vessÈ suddÈ, te cassu imehi 
paÒcahi padhÈniya~gehi samannÈgatÈ, te cassu sammappadhÈnÈ. Ettha pana 
nesaÑ bhante siyÈ viseso, siyÈ nÈnÈkaraÓanti. Ettha kho2 nesÈhaÑ mahÈrÈja 
na kiÒci nÈnÈkaraÓaÑ vadÈmi, yadidaÑ vimuttiyÈ vimuttiÑ. SeyyathÈpi 
mahÈrÈja puriso sukkhaÑ sÈkakaÔÔhaÑ ÈdÈya aggiÑ abhinibbatteyya, tejo 
pÈtukareyya. AthÈparo puriso sukkhaÑ sÈlakaÔÔhaÑ ÈdÈya aggiÑ 
abhinibbatteyya, tejo 
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pÈtukareyya. AthÈparo puriso sukkhaÑ ambakaÔÔhaÑ ÈdÈya aggiÑ 
abhinibbatteyya, tejo pÈtukareyya. AthÈparo puriso sukkhaÑ 
udumbarakaÔÔhaÑ ÈdÈya aggiÑ abhinibbatteyya, tejo pÈtukareyya. TaÑ kiÑ 
maÒÒasi mahÈrÈja, siyÈ nu kho tesaÑ aggÊnaÑ nÈnÈdÈruto abhinibbattÈnaÑ 
kiÒci nÈnÈkaraÓaÑ, acciyÈ vÈ acciÑ vaÓÓena vÈ vaÓÓaÑ ÈbhÈya vÈ Èbhanti. 
No hetaÑ bhante. Evameva kho mahÈrÈja yaÑ taÑ tejaÑ vÊriyÈ 
nimmathitaÑ padhÈnÈbhinibbattaÑ1. NÈhaÑ tattha kiÒci nÈnÈkaraÓaÑ 
vadÈmi. YadidaÑ vimuttiyÈ vimuttinti. Hetur|paÑ bhante BhagavÈ Èha, 
sahetur|paÑ bhante BhagavÈ Èha. KiÑ pana bhante atthi devÈti. KiÑ pana 
tvaÑ mahÈrÈja evaÑ vadesi, kiÑ pana bhante atthi devÈti. Yadi vÈ te bhante 
devÈ ÈgantÈro itthattaÑ, yadi vÈ anÈgantÈro itthattaÑ. Ye te mahÈrÈja devÈ 
sabyÈbajjhÈ, te devÈ ÈgantÈro itthattaÑ. Ye te devÈ abyÈbajjhÈ, te devÈ 
anÈgantÈro itthattanti. 
 
 381. EvaÑ vutte ViÔaÔ|bho senÈpati BhagavantaÑ etadavoca “ye te 
bhante devÈ sabyÈbajjhÈ ÈgantÈro itthattaÑ, te devÈ. Ye te devÈ abyÈbajjhÈ 
anÈgantÈro itthattaÑ, te deve tamhÈ ÔhÈnÈ cÈvessanti vÈ pabbÈjessanti vÈ”ti. 

 Atha kho Èyasmato Œnandassa etadahosi “ayaÑ kho ViÔaÔ|bho senÈpati 
raÒÒo Pasenadissa Kosalassa putto, ahaÑ Bhagavato putto. AyaÑ kho kÈlo 
yaÑ putto puttena manteyyÈ”ti. Atha kho ÈyasmÈ Œnando ViÔaÔ|bhaÑ 
senÈpatiÑ Èmantesi “tena hi senÈpati taÑyevettha paÔipucchissÈmi, yathÈ te 
khameyya, tathÈ naÑ byÈkareyyÈsi. TaÑ kiÑ maÒÒasi senÈpati, yÈvatÈ 
raÒÒo Pasenadissa Kosalassa vijitaÑ, yattha ca rÈjÈ Pasenadi Kosalo 
issariyÈdhipaccaÑ rajjaÑ kÈreti. Pahoti tattha rÈjÈ Pasenadi Kosalo 
samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ puÒÒavantaÑ vÈ apuÒÒavantaÑ vÈ 
brahmacariyavantaÑ vÈ abrahmacariyavantaÑ vÈ tamhÈ ÔhÈnÈ cÈvetuÑ vÈ 
pabbÈjetuÑ vÈ”ti. YÈvatÈ bho raÒÒo Pasenadissa Kosalassa vijitaÑ, yattha 
ca rÈjÈ Pasenadi Kosalo issariyÈdhipaccaÑ rajjaÑ kÈreti, pahoti tattha rÈjÈ 
Pasenadi 
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Kosalo samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ puÒÒavantaÑ vÈ apuÒÒavantaÑ vÈ 
brahmacariyavantaÑ vÈ abrahmacariyavantaÑ vÈ tamhÈ ÔhÈnÈ cÈvetuÑ vÈ 
pabbÈjetuÑ vÈti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi senÈpati, yÈvatÈ raÒÒo Pasenadissa Kosalassa 
avijitaÑ, yattha ca rÈjÈ Pasenadi Kosalo na issariyÈdhipaccaÑ rajjaÑ kÈreti, 
tattha pahoti rÈjÈ Pasenadi Kosalo samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ puÒÒavantaÑ 
vÈ apuÒÒavantaÑ vÈ brahmacariyavantaÑ vÈ abrahmacariyavantaÑ vÈ 
tamhÈ ÔhÈnÈ cÈvetuÑ vÈ pabbÈjetuÑ vÈti. YÈvatÈ bho raÒÒo Pasenadissa 
Kosalassa avijitaÑ, yattha ca rÈjÈ Pasenadi Kosalo na issariyÈdhipaccaÑ 
rajjaÑ kÈreti, na tattha pahoti rÈjÈ Pasenadi Kosalo samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ 
vÈ puÒÒavantaÑ vÈ apuÒÒavantaÑ vÈ brahmacariyavantaÑ vÈ 
abrahmacariyavantaÑ vÈ tamhÈ ÔhÈnÈ cÈvetuÑ vÈ pabbÈjetuÑ vÈti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi senÈpati, sutÈ te devÈ TÈvatiÑsÈti. EvaÑ bho sutÈ me 
devÈ TÈvatiÑsÈ. IdhÈpi bhotÈ raÒÒÈ PasenadinÈ Kosalena sutÈ devÈ 
TÈvatiÑsÈti. TaÑ kiÑ maÒÒasi senÈpati, pahoti rÈjÈ Pasenadi Kosalo deve 
TÈvatiÑse tamhÈ ÔhÈnÈ cÈvetuÑ vÈ pabbÈjetuÑ vÈti. Dassanampi bho rÈjÈ 
Pasenadi Kosalo deve TÈvatiÑse nappahoti, kuto pana tamhÈ ÔhÈnÈ 
cÈvessati vÈ pabbÈjessati vÈti. Evameva kho senÈpati ye te devÈ sabyÈbajjhÈ 
ÈgantÈro itthattaÑ, te devÈ, ye te devÈ abyÈbajjhÈ anÈgantÈro itthattaÑ, te 
deve dassanÈyapi nappahonti, kuto pana tamhÈ ÔhÈnÈ cÈvessanti vÈ 
pabbÈjessanti vÈti. 
 
 382. Atha kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo BhagavantaÑ etadavoca “konÈmo 
ayaÑ bhante bhikkh|”ti. Œnando nÈma mahÈrÈjÈti. Œnando vata bho, 
Œnandar|po vata bho, hetur|paÑ bhante ÈyasmÈ Œnando Èha, sahetur|paÑ 
bhante ÈyasmÈ Œnando Èha. KiÑ pana bhante atthi brahmÈti. KiÑ pana 
tvaÑ mahÈrÈja evaÑ vadesi “kiÑ pana bhante atthi brahmÈ”ti. Yadi vÈ so 
bhante brahmÈ ÈgantÈ itthattaÑ, yadi vÈ anÈgantÈ itthattanti. Yo so 
mahÈrÈja brahmÈ sabyÈbajjho, so brahmÈ ÈgantÈ itthattaÑ. Yo so brahma 
abyÈbajjho, so brahmÈ anÈgantÈ itthattanti. Atha kho aÒÒataro puriso 
rÈjÈnaÑ  
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PasenadiÑ KosalaÑ etadavoca “SaÒjayo mahÈrÈja brÈhmaÓo ŒkÈsagotto 
Ègato”ti. Atha kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo SaÒjayaÑ brÈhmaÓaÑ ŒkÈsagottaÑ 
etadavoca “ko nu kho brÈhmaÓa imaÑ kathÈvatthuÑ rÈjantepure 
abbhudÈhÈsÊ”ti. ViÔaÔ|bho mahÈrÈja senÈpatÊti. ViÔaÔ|bho senÈpati evamÈha 
“SaÒjayo mahÈrÈja brÈhmaÓo ŒkÈsagotto”ti. Atha kho aÒÒataro puriso 
rÈjÈnaÑ PasenadiÑ KosalaÑ etadavoca “yÈnakÈlo mahÈrÈjÈ”ti. 

 Atha kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo BhagavantaÑ etadavoca “sabbaÒÒutaÑ 
mayaÑ bhante BhagavantaÑ apucchimhÈ, sabbaÒÒutaÑ BhagavÈ byÈkÈsi, 
taÒca panamhÈkaÑ ruccati ceva khamati ca, tena camhÈ attamanÈ. 
CÈtuvaÓÓisuddhiÑ mayaÑ bhante BhagavantaÑ apucchimhÈ, 
cÈtuvaÓÓisuddhiÑ BhagavÈ byÈkÈsi, taÒca panamhÈkaÑ ruccati ceva 
khamati ca, tena camhÈ attamanÈ. Adhideve mayaÑ bhante BhagavantaÑ 
apucchimhÈ, adhideve BhagavÈ byÈkÈsi, taÒca panamhÈkaÑ ruccati ceva 
khamati ca, tena camhÈ attamanÈ. AdhibrahmÈnaÑ mayaÑ bhante 
BhagavantaÑ apucchimhÈ, adhibrahmÈnaÑ BhagavÈ byÈkÈsi, taÒca 
panamhÈkaÑ ruccati ceva khamati ca, tena camhÈ attamanÈ. YaÑ yadeva ca 
mayaÑ BhagavantaÑ apucchimhÈ, taÑ tadeva BhagavÈ byÈkÈsi, taÒca 
panamhÈkaÑ ruccati ceva khamati ca, tena camhÈ attamanÈ. Handa ca dÈni 
mayaÑ bhante gacchÈma bahukiccÈ mayaÑ bahukaraÓÊyÈ”ti. YassadÈni 
tvaÑ mahÈrÈja kÈlaÑ maÒÒasÊti. Atha kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo Bhagavato 
bhÈsitaÑ abhinanditvÈ anumoditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmÊti. 
 

KaÓÓakatthalasuttaÑ niÔÔhitaÑ dasamaÑ. 
 
 

RÈjavaggo niÔÔhito catuttho. 
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5. BrÈhmaÓavagga 
 

1. BrahmÈyusutta 

 383. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Videhesu cÈrikaÑ 
carati mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ paÒcamattehi bhikkhusatehi. Tena 
kho pana samayena BrahmÈyu brÈhmaÓo MithilÈyaÑ paÔivasati jiÓÓo 
vuÉÉho mahallako addhagato vayo-anuppatto vÊsavassasatiko jÈtiyÈ, tiÓÓaÑ 
vedÈnaÑ1 pÈrag| sanighaÓÉukeÔubhÈnaÑ sÈkkharappabhedÈnaÑ 
itihÈsapaÒcamÈnaÑ padako veyyÈkaraÓo lokÈyatamahÈpurisalakkhaÓesu 
anavayo. Assosi kho BrahmÈyu brÈhmaÓo “samaÓo khalu bho Gotamo 
Sakyaputto SakyakulÈ pabbajito Videhesu cÈrikaÑ carati mahatÈ 
bhikkhusaÑghena saddhiÑ paÒcamattehi bhikkhusatehi, taÑ kho pana 
bhavantaÑ GotamaÑ evaÑ kalyÈÓo kittisaddo abbhuggato ‘itipi so BhagavÈ 
ArahaÑ SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro 
purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ’ti, so imaÑ 
lokaÑ sadevakaÑ samÈrakaÑ sabrahmakaÑ sassamaÓabrÈhmaÓiÑ pajaÑ 
sadevamanussaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedeti, so dhammaÑ deseti 
ÈdikalyÈÓaÑ majjhekalyÈÓaÑ pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ 
kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ pakÈseti, sÈdhu kho pana 
tÈthÈr|pÈnaÑ ArahataÑ dassanaÑ hotÊ”ti. 
 
 384. Tena kho pana samayena BrahmÈyussa brÈhmaÓassa Uttaro nÈma 
mÈÓavo antevÈsÊ hoti tiÓÓaÑ vedÈnaÑ pÈrag| sanighaÓÉukeÔubhÈnaÑ 
sÈkkharappabhedÈnaÑ itihÈsapaÒcamÈnaÑ padako veyyÈkaraÓo 
lokÈyatamahÈpurisalakkhaÓesu anavayo. Atha kho BrahmÈyu brÈhmaÓo 
UttaraÑ mÈÓavaÑ Èmantesi “ayaÑ tÈta Uttara samaÓo Gotamo Sakyaputto 
SakyakulÈ pabbajito Videhesu cÈrikaÑ carati mahatÈ bhikkhusaÑghena 
saddhiÑ paÒcamattehi bhikkhusatehi. TaÑ kho pana bhavantaÑ GotamaÑ 
evaÑ kalyÈÓo kittisaddo abbhuggato itipi so BhagavÈ ArahaÑ 
SammÈsambuddho -pa- sÈdhu kho pana tathÈr|pÈnaÑ ArahataÑ 
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dassanaÑ hotÊ”ti. Ehi tvaÑ tÈta Uttara yena samaÓo Gotamo 
tenupasa~kama, upasa~kamitvÈ samaÓaÑ GotamaÑ jÈnÈhi, yadi vÈ taÑ 
bhavantaÑ GotamaÑ tathÈ santaÑyeva saddo abbhuggato, yadi vÈ no tathÈ. 
Yadi vÈ so bhavaÑ Gotamo tÈdiso, yadi vÈ na tÈdiso. TathÈ mayaÑ taÑ 
bhavantaÑ GotamaÑ vedissÈmÈ”ti. YathÈ kathaÑ panÈhaÑ bho taÑ 
bhavantaÑ GotamaÑ jÈnissÈmi “yadi vÈ taÑ bhavantaÑ GotamaÑ tathÈ 
santaÑyeva saddo abbhuggato, yadi vÈ no tathÈ. Yadi vÈ so bhavaÑ 
Gotamo tÈdiso, yadi vÈ na tÈdiso”ti. ŒgatÈni kho tÈta Uttara amhÈkaÑ 
mantesu dvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓÈni. Yehi samannÈgatassa 
mahÈpurisassa dveyeva gatiyo bhavanti anaÒÒÈ. Sace agÈraÑ ajjhÈvasati, 
rÈjÈ hoti cakkavattÊ dhammiko dhammarÈjÈ cÈturanto vijitÈvÊ 
janapadatthÈvariyappatto sattaratanasamannÈgato. TassimÈni satta ratanÈni 
bhavanti. SeyyathidaÑ, cakkaratanaÑ hatthiratanaÑ assaratanaÑ 
maÓiratanaÑ itthiratanaÑ gahapatiratanaÑ pariÓÈyakaratanameva sattamaÑ. 
ParosahassaÑ kho panassa puttÈ bhavanti s|rÈ vÊra~gar|pÈ 
parasenappamaddanÈ, so imaÑ pathaviÑ sÈgarapariyantaÑ adaÓÉena 
asatthena dhammena1 abhivijiya ajjhÈvasati. sace kho pana agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajati, ArahaÑ hoti SammÈsambuddho loke vivaÔÔacchado. 
AhaÑ kho pana tÈta Uttara mantÈnaÑ dÈtÈ, tvaÑ mantÈnaÑ paÔiggahetÈti. 
 
 385. “EvaÑ bho”ti kho Uttaro mÈÓavo BrahmÈyussa brÈhmaÓassa 
paÔissutvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ BrahmÈyuÑ brÈhmaÓaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ 
katvÈ Videhesu yena BhagavÈ tena cÈrikaÑ pakkÈmi, anupubbena cÈrikaÑ 
caramÈno yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ 
sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho Uttaro mÈÓavo Bhagavato kÈye 
dvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓÈni samannesi. AddasÈ kho Uttaro mÈÓavo 
Bhagavato kÈye dvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓÈni yebhuyyena thapetvÈ dve, 
dvÊsu mahÈpurisalakkhaÓesu ka~khati vicikicchati nÈdhimuccati na 
sampasÊdati kosohite ca vatthaguyhe pah|tajivhatÈya ca. Atha kho 
Bhagavato etadahosi “passati kho me ayaÑ Uttaro mÈÓavo 
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dvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓÈni yebhuyyena thapetvÈ dve, dvÊsu 
mahÈpurisalakkhaÓesu ka~khati vicikicchati nÈdhimuccati na sampasÊdati 
kosohite ca vatthaguyhe pah|tajivhatÈya cÈ”ti. Atha kho BhagavÈ 
tathÈr|paÑ iddhÈbhisa~khÈraÑ abhisa~khÈsi, yathÈ addasa Uttaro mÈÓavo 
Bhagavato kosohitaÑ vatthaguyhaÑ. Atha kho BhagavÈ jivhaÑ ninnÈmetvÈ 
ubhopi kaÓÓasotÈni anumasi paÔimasi1, ubhopi nÈsikasotÈni2 anumasi 
paÔimasi, kevalampi nalÈÔamaÓÉalaÑ jivhÈya chÈdesi. Atha kho Uttarassa 
mÈÓavassa etadahosi “samannÈgato kho samaÓo Gotamo 
dvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓehi, yaÑn|nÈhaÑ samaÓaÑ GotamaÑ 
anubbandheyyaÑ, iriyÈpathamassa passeyyan”ti. Atha kho Uttaro mÈÓavo 
sattamÈsÈni BhagavantaÑ anubandhi chÈyÈva anapÈyinÊ3. 
 
 386. Atha kho Uttaro mÈÓavo sattannaÑ mÈsÈnaÑ accayena Videhesu 
yena MithilÈ tena cÈrikaÑ pakkÈmi, anupubbena cÈrikaÑ caramÈno yena 
MithilÈ, yena BrahmÈyu brÈhmaÓo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
BrahmÈyuÑ brÈhmaÓaÑ abhivÈdetvÈ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho 
UttaraÑ mÈÓavaÑ BrahmÈyu brÈhmaÓo etadavoca “kacci tÈta Uttara taÑ 
bhavantaÑ GotamaÑ tathÈ santaÑyeva saddo abbhuggato, no aÒÒathÈ. 
Kacci pana so bhavaÑ Gotamo tÈdiso, no aÒÒÈdiso”ti. TathÈ santaÑyeva 
bho taÑ bhavantaÑ GotamaÑ saddo abbhuggato, no aÒÒathÈ. TÈdisova4 so 
bhavaÑ Gotamo, no aÒÒÈdiso. SamannÈgato ca5 so bhavaÑ Gotamo 
dvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓehi. 

 SuppatiÔÔhitapÈdo kho pana so bhavaÑ Gotamo. Idampi tassa bhoto 
Gotamassa mahÈpurisassa mahÈpurisalakkhaÓaÑ bhavati. (1) 

 HeÔÔhÈ kho pana tassa bhoto Gotamassa pÈdatalesu cakkÈni jÈtÈni 
sahassÈrÈni sanemikÈni sanÈbhikÈni sabbÈkÈraparip|rÈni. (2) 
______________________________________________________________ 
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 ŒyatapaÓhi kho pana so bhavaÑ Gotamo. (3) 

 DÊgha~guli kho pana so bhavaÑ Gotamo. (4) 

 MudutalunahatthapÈdo kho pana so bhavaÑ Gotamo. (5) 

 JÈlahatthapÈdo kho pana so bhavaÑ Gotamo. (6) 

 Ussa~khapÈdo kho pana so bhavaÑ Gotamo. (7) 

 EÓija~gho kho pana so bhavaÑ Gotamo. (8)  

 ®hitako kho pana so bhavaÑ Gotamo anonamanto ubhohi pÈÓitalehi 
jaÓÓukÈni parimasati parimajjati. (9) 

 Kosohitavatthaguyho kho pana so bhavaÑ Gotamo. (10) 

 SuvaÓÓavaÓÓo kho pana so bhavaÑ Gotamo kaÒcanasannibhattaco. (11) 

 Sukhumacchavi kho pana so bhavaÑ Gotamo, sukhumattÈ chaviyÈ 
rajojallaÑ kÈye na upalimpati. (12) 

 Ekekalomo kho pana so bhavaÑ Gotamo, ekekÈni lomÈni lomak|pesu 
jÈtÈni. (13)  

 Uddhaggalomo kho pana so bhavaÑ Gotamo, uddhaggÈni lomÈni jÈtÈni 
nÊlÈni aÒjanavaÓÓÈni kuÓÉalÈvaÔÔÈni dakkhiÓÈvaÔÔakajÈtÈni. (14) 

 Brahmujugatto kho pana so bhavaÑ Gotamo. (15)  

 Satthussado kho pana so bhavaÑ Gotamo. (16) 

 SÊhapubbaddhakÈyo kho pana so bhavaÑ Gotamo. (17) 

 CitantaraÑso kho pana so bhavaÑ Gotamo. (18)  

 NigrodhaparimaÓÉalo kho pana so bhavaÑ Gotamo, yÈvatakvassa kÈyo, 
tÈvatakvassa byÈmo, yÈvatakvassa byÈmo, tÈvatakvassa kÈyo. (19) 

 SamavaÔÔakkhandho kho pana so bhavaÑ Gotamo. (20) 

 RasaggasaggÊ kho pana so bhavaÑ Gotamo. (21) 
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 SÊhahanu kho pana so bhavaÑ Gotamo. (22) 

 CattÈlÊsadanto kho pana so bhavaÑ Gotamo. (23) 

 Samadanto kho pana so bhavaÑ Gotamo. (24) 

 AviraÄadanto kho pana so bhavaÑ Gotamo. (25) 

 SusukkadÈÔho kho pana so bhavaÑ Gotamo. (26) 

 Pah|tajivho kho pana so bhavaÑ Gotamo. (27) 

 Brahmassaro kho pana so bhavaÑ Gotamo karavikabhÈÓÊ. (28) 

 AbhinÊlanetto kho pana so bhavaÑ Gotamo. (29) 

 Gopakhumo kho pana so bhavaÑ Gotamo. (30) 

 UÓÓÈ kho panassa bhoto Gotamassa bhamukantare jÈtÈ odÈtÈ 
mudut|lasannibhÈ. (31) 

 UÓhÊsasÊso kho pana so bhavaÑ Gotamo, idampi tassa bhoto 
Gotamassa mahÈpurisassa mahÈpurisalakkhaÓaÑ bhavati. (32) 

 Imehi kho bho so bhavaÑ Gotamo dvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓehi 
samannÈgato. 
 
 387. Gacchanto kho pana so bhavaÑ Gotamo dakkhiÓeneva pÈdena 
paÔhamaÑ pakkamati, so nÈtid|re pÈdaÑ uddharati, nÈccÈsanne pÈdaÑ 
nikkhipati. So nÈtisÊghaÑ gacchati, nÈtisaÓikaÑ gacchati, na ca adduvena 
adduvaÑ sa~ghaÔÔento gacchati, na ca gopphakena gopphakaÑ sa~ghaÔÔento 
gacchati. So gacchanto na satthiÑ unnÈmeti, na satthiÑ onÈmeti, na satthiÑ 
sannÈmeti, na satthiÑ vinÈmeti. Gacchato kho pana tassa bhoto Gotamassa 
adharakÈyova1 iÒjati, na ca kÈyabalena gacchati. Apalokento kho pana so 
bhavaÑ Gotamo sabbakÈyeneva apaloketi, so na uddhaÑ ulloketi, na adho 
oloketi, na ca vipekkhamÈno gacchati, yugamattaÒca pekkhati, tato cassa 
Uttari anÈvaÔaÑ ÒÈÓadassanaÑ bhavati. So antaragharaÑ pavisanto na 
kÈyaÑ 
______________________________________________________________ 

1. AÉÉhakÈyova (Ka) ÈraddhakÈyova (SyÈ, KaÑ) 

 



 1. BrahmÈyusutta (91) 339 

unnÈmeti, na kÈyaÑ onÈmeti, na kÈyaÑ sannÈmeti, na kÈyaÑ vinÈmeti. So 
nÈtid|re nÈccÈsanne Èsanassa parivattati, na ca pÈÓinÈ ÈlambitvÈ Èsane 
nisÊdati, na ca ÈsanasmiÑ kÈyaÑ pakkhipati. So antaraghare nisinno samÈno 
na hatthakukkuccaÑ Èpajjati, na pÈdakukkuccaÑ Èpajjati, na adduvena 
adduvaÑ ÈropetvÈ nisÊdati, na ca gopphakena gopphakaÑ ÈropetvÈ nisÊdati, 
na ca pÈÓinÈ hanukaÑ upadahitvÈ1 nisÊdati. So antaraghare nisinno samÈno 
na chambhati na kampati na vedhati na paritassati, so achambhÊ akampÊ 
avedhÊ aparitassÊ vigatalomahaÑso vivekavatto ca so bhavaÑ Gotamo 
antaraghare nisinno hoti. So pattodakaÑ paÔiggaÓhanto na pattaÑ unnÈmeti, 
na pattaÑ onÈmeti, na patthaÑ sannÈmeti, na pattaÑ vinÈmeti. So 
pattodakaÑ paÔiggaÓhÈti nÈtithokaÑ nÈtibahuÑ. So na khulukhulukÈrakaÑ2 
pattaÑ dhovati, na samparivattakaÑ pattaÑ dhovati. Na pattaÑ bh|miyaÑ 
nikkhipitvÈ hatthe dhovati, hatthesu dhotesu patto dhoto hoti, patte dhote 
hatthÈ dhotÈ honti. So pattodakaÑ chaÉÉeti nÈtid|re nÈccÈsanne, na ca 
vicchaÉÉayamÈno. So odanaÑ paÔiggaÓhanto na pattaÑ unnÈmeti, na pattaÑ 
onÈmeti, na pattaÑ sannÈmeti, na pattaÑ vinÈmeti, so odanaÑ paÔiggaÓhÈti 
nÈtithokaÑ nÈtibahuÑ. ByaÒjanaÑ kho pana bhavaÑ Gotamo 
byaÒjanamattÈya ÈhÈreti, na ca byaÒjanena ÈlopaÑ atinÈmeti. 
DvattikkhattuÑ kho bhavaÑ Gotamo mukhe ÈlopaÑ samparivattetvÈ 
ajjhoharati. Na cassa kÈci odanamiÒjÈ asambhinnÈ kÈyaÑ pavisati, na cassa 
kÈci odanamiÒjÈ mukhe avasiÔÔhÈ hoti, athÈparaÑ ÈlopaÑ upanÈmeti. 
RasapaÔisaÑvedÊ kho pana so bhavaÑ Gotamo ÈhÈraÑ ÈhÈreti, no ca 
rasarÈgapaÔisaÑvedÊ. 

 AÔÔha~gasamannÈgataÑ3 kho pana so bhavaÑ Gotamo ÈhÈraÑ ÈhÈreti, 
neva davÈya na madÈya na maÓÉanÈya na vibh|sanÈya, yÈvadeva imassa 
kÈyassa ÔhitiyÈ yÈpanÈya vihiÑs|paratiyÈ brahmacariyÈnuggahÈya, iti 
purÈÓaÒca vedanaÑ paÔiha~khÈmi, navaÒca vedanaÑ na uppÈdessÈmi, yÈtrÈ 
ca me bhavissati anavajjatÈ ca phÈsuvihÈro 
______________________________________________________________ 
 1. UpÈdiyitvÈ (SÊ, I) 2. BulubulukÈrakaÑ (SÊ) 3. AÔÔha~gasamannÈgato (Ka) 
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cÈti. So bhuttÈvÊ pattodakaÑ paÔiggaÓhanto na pattaÑ unnÈmeti, na pattaÑ 
onÈmeti, na pattaÑ sannÈmeti, na pattaÑ vinÈmeti. So pattodakaÑ 
paÔiggaÓhÈti nÈtithokaÑ nÈtibahuÑ. So na khulukhulukÈrakaÑ pattaÑ 
dhovati, na samparivattakaÑ pattaÑ dhovati. Na pattaÑ bh|miyaÑ 
nikkhipitvÈ hatthe dhovati, hatthesu dhotesu patto dhoto hoti, patte dhote 
hatthÈ dhotÈ honti. So pattodakaÑ chaÉÉeti nÈtid|re nÈccÈsanne, na ca 
vicchaÉÉayamÈno. So bhuttÈvÊ na pattaÑ bh|miyaÑ nikkhipati nÈtid|re 
nÈccÈsanne, na ca anatthiko pattena hoti, na ca ativelÈnurakkhÊ pattasmiÑ. 
So bhuttÈvÊ muhuttaÑ tuÓhÊ nisÊdati, na ca anumodanassa kÈlamatinÈmeti, 
so bhuttÈvÊ anumodati. Na taÑ bhattaÑ garahati, na aÒÒaÑ bhattaÑ 
paÔika~khati, aÒÒadatthu dhammiyÈ kathÈya taÑ parisaÑ sandasseti 
samÈdapeti samuttejeti sampahaÑseti, so taÑ parisaÑ dhammiyÈ kathÈya 
sandassetvÈ samÈdapetvÈ samuttejetvÈ sampahaÑsetvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ 
pakkamati, so nÈtisÊghaÑ gacchati, nÈtisaÓikaÑ gacchati, na ca 
muccitukÈmo gacchati. Na ca tassa bhoto Gotamassa kÈye cÊvaraÑ 
accukkaÔÔhaÑ hoti, na ca accokkaÔÔhaÑ, na ca kÈyasmiÑ allÊnaÑ, na ca 
kÈyasmÈ apakaÔÔhaÑ, na ca tassa bhoto Gotamassa kÈyamhÈ vÈto cÊvaraÑ 
apavahati. Na ca tassa bhoto Gotamassa kÈye rajojallaÑ upalimpati. So 
ÈrÈmagato nisÊdati paÒÒatte Èsane, nisajja pÈde pakkhÈleti. Na ca so bhavaÑ 
Gotamo pÈdamaÓÉanÈnuyogamanuyutto viharati. So pÈde pakkhÈletvÈ 
nisÊdati palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ kÈyaÑ paÓidhÈya parimukhaÑ satiÑ 
upaÔÔhapetvÈ. So neva attabyÈbÈdhÈya ceteti, na parabyÈbÈdhÈya ceteti, na 
ubhayabyÈbÈdhÈya ceteti, attahitaparahita-ubhayahitasabbalokahitameva so 
bhavaÑ Gotamo cintento nisinno hoti. So ÈrÈmagato parisati dhammaÑ 
deseti, na taÑ parisaÑ ussÈdeti, na taÑ parisaÑ apasÈdeti, aÒÒadatthu 
dhammiyÈ kathÈya taÑ parisaÑ sandasseti samÈdapeti samuttejeti 
sampahaÑseti. 

 AÔÔha~gasamannÈgato kho panassa bhoto Gotamassa mukhato ghoso 
niccharati vissaÔÔho ca viÒÒeyyo ca maÒju ca savanÊyo ca bindu ca avisÈrÊ ca 
gambhÊro ca ninnÈdÊ ca. YathÈparisaÑ kho pana so  
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bhavaÑ Gotamo sarena viÒÒÈpeti, na cassa bahiddhÈ parisÈya ghoso 
niccharati, te tena bhotÈ Gotamena dhammiyÈ kathÈya sandassitÈ 
samÈdapitÈ samuttejitÈ sampahaÑsitÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkamanti, 
avalokayamÈnÈyeva1 avijahitattÈ2. AddasÈma kho mayaÑ bho taÑ 
bhavantaÑ GotamaÑ gacchantaÑ, addasÈma ÔhitaÑ, addasÈma 
antaragharaÑ pavisantaÑ, addasÈma antaraghare nisinnaÑ tuÓhÊbh|taÑ, 
addasÈma antaraghare bhuÒjantaÑ, addasÈma bhuttÈviÑ nisinnaÑ 
tuÓhÊbh|taÑ, addasÈma bhuttÈviÑ anumodantaÑ, addasÈma ÈrÈmaÑ 
gacchantaÑ, addasÈma ÈrÈmagataÑ nisinnaÑ tuÓhÊbh|taÑ, addasÈma 
ÈrÈmagataÑ parisati dhammaÑ desentaÑ, ediso ca ediso ca so bhavaÑ 
Gotamo, tato ca bhiyyoti.  

 388. EvaÑ vutte BrahmÈyu brÈhmaÓo uÔÔhÈyÈsanÈ ekaÑsaÑ 
uttarÈsa~gaÑ karitvÈ yena BhagavÈ tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ tikkhattuÑ 
udÈnaÑ udÈneti– 

  Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa, 
  Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa, 
  Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassÈti. 

 Appeva nÈma mayaÑ kadÈci karahaci tena bhotÈ Gotamena 
samÈgaccheyyÈma, appeva nÈma siyÈ kocideva kÈthÈsallÈpoti. 

 389. Atha kho BhagavÈ Videhesu anupubbena cÈrikaÑ caramÈno yena 
MithilÈ tadavasari, tatra sudaÑ BhagavÈ MithilÈyaÑ viharati 
Maghadevambavane. AssosuÑ kho MithileyyakÈ3 brÈhmaÓagahapatikÈ 
“samaÓo khalu bho Gotamo Sakyaputto SakyakulÈ pabbajito Videhesu 
cÈrikaÑ caramÈno mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ paÒcamattehi 
bhikkhusatehi MithilaÑ anuppatto MithilÈyaÑ viharati Maghadevambavane. 
TaÑ kho pana bhavantaÑ GotamaÑ evaÑ kalyÈÓo kittisaddo abbhuggato 
‘itipi so BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato 
Lokavid| Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho 
BhagavÈ’ti, so imaÑ lokaÑ sadevakaÑ samÈrakaÑ sabrahmakaÑ 
sassamaÓa- 
______________________________________________________________ 
 1. ApalokayamÈnÈyeva (SÊ, Ka) 2. AvijahantÈbhÈvena (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)  
 3. MethileyyakÈ (SÊ, I) 
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brÈhmaÓiÑ pajaÑ sadevamanussaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedeti, so 
dhammaÑ deseti ÈdikalyÈÓaÑ majjhekalyÈÓaÑ pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ 
sabyÈÒjanaÑ kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ pakÈseti, 
sÈdhu kho pana tathÈr|pÈnaÑ ArahataÑ dassanaÑ hotÊ”ti. 

 Atha kho MithileyyakÈ brÈhmaÓagahapatikÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ appekacce BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdiÑsu, appekacce BhagavatÈ saddhiÑ sammodiÑsu, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, 
appekacce yena BhagavÈ tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, 
appekacce Bhagavato santike nÈmagottaÑ sÈvetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, 
appekacce tuÓÊbh|tÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu.  
 
 390. Assosi kho BrahmÈyu brÈhmaÓo “samaÓo khalu bho Gotamo 
Sakyaputto SakyakulÈ pabbajito MithilaÑ anuppatto MithilÈyaÑ viharati 
Maghadevambavane”ti. Atha kho BrahmÈyu brÈhmaÓo sambahulehi 
sÈvakehi saddhiÑ yena MaghadevambavanaÑ tenupasa~kami, atha kho 
BrahmÈyuno brÈhmaÓassa avid|re ambavanassa etadahosi “na kho metaÑ 
patir|paÑ, yohaÑ pubbe appaÔisaÑvidito samaÓaÑ GotamaÑ dassanÈya 
upasa~kameyyan”ti. Atha kho BrahmÈyu brÈhmaÓo aÒÒataraÑ mÈÓavakaÑ 
Èmantesi “ehi tvaÑ mÈÓavaka yena samaÓo Gotamo tenupasa~kama, 
upasa~kamitvÈ mama vacanena samaÓaÑ GotamaÑ appÈbÈdhaÑ 
appÈta~kaÑ lahuÔÔhÈnaÑ balaÑ phasuvihÈraÑ puccha ‘BrahmÈyu bho 
Gotama brÈhmaÓo bhavantaÑ GotamaÑ appÈbÈdhaÑ appÈta~kaÑ 
lahuÔÔhÈnaÑ balaÑ phÈsuvihÈraÑ pucchatÊ’ti, evaÒca vadehi ‘BrahmÈyu bho 
Gotama brÈhmaÓo jiÓÓo vuÉÉho mahallako addhagato vayo-anuppatto 
vÊsavassasatiko jÈtiyÈ, tiÓÓaÑ vedÈnaÑ pÈrag| sanighaÓÉukeÔubhÈnaÑ 
sÈkkharappabhedÈnaÑ itihÈsapaÒcamÈnaÑ padako veyyÈkaraÓo 
lokÈyatamahÈpurisalakkhaÓesu anavayo, yÈvatÈ bho brÈhmaÓagahapatikÈ 
MithilÈyaÑ paÔivasanti, BrahmÈyu tesaÑ brÈhmaÓo aggamakkhÈyati 
yadidaÑ bhogehi, BrahmÈyu tesaÑ brÈhmaÓo aggamakkhÈyati yadidaÑ 
mantehi, BrahmÈyu tesaÑ brÈhmaÓo aggamakkhÈyati yadidaÑ ÈyunÈ ceva 
yasasÈ ca. So bhoto Gotamassa dassanakÈmo’ti”. 
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 “EvaÑ bho”ti kho so mÈÓavako BrahmÈyussa brÈhmaÓassa paÔissutvÈ 
yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, 
ekamantaÑ Ôhito kho so mÈÓavako BhagavantaÑ etadavoca “BrahmÈyu bho 
Gotama brÈhmaÓo bhavantaÑ GotamaÑ appÈbÈdhaÑ appÈta~kaÑ 
lahuÔÔhÈnaÑ balaÑ phÈsuvihÈraÑ pucchati, evaÒca vadeti ‘BrahmÈyu bho 
Gotama brÈhmaÓo jiÓÓo vuÉÉho mahallako addhagato vayo-anuppatto 
vÊsavassasatiko jÈtiyÈ, tiÓÓaÑ vedÈnaÑ pÈrag| sanighaÓÉukeÔubhÈnaÑ 
sÈkkharappabhedÈnaÑ itihÈsapaÒcamÈnaÑ padako veyyÈkaraÓo 
lokÈyatamahÈpurisalakkhaÓesu anavayo, yÈvatÈ bho brÈhmaÓagahapatikÈ 
MithilÈyaÑ paÔivasanti BrahmÈyu tesaÑ brÈhmaÓo aggamakkhÈyati 
yadidaÑ bhogehi, BrahmÈyu tesaÑ brÈhmaÓo aggamakkhÈyati yadidaÑ 
mantehi, BrahmÈyu tesaÑ brÈhmaÓo aggamakkhÈyati yadidaÑ ÈyunÈ ceva 
yasasÈ ca. So bhoto Gotamassa dassanakÈmo’ti”. YassadÈni mÈÓava 
BrahmÈyu brÈhmaÓo kÈlaÑ maÒÒatÊti. Atha kho so mÈÓavako yena 
BrahmÈyu brÈhmaÓo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BrahmÈyuÑ 
brÈhmaÓaÑ etadavoca “katÈvakÈso khomhi bhavatÈ samaÓena Gotamena, 
yassadÈni bhavaÑ kÈlaÑ maÒÒatÊ”ti. 
 
 391. Atha kho BrahmÈyu brÈhmÈÓo yena BhagavÈ tenupasa~kami. 
AddasÈ kho sÈ parisÈ BrahmÈyuÑ brÈhmaÓaÑ d|ratova ÈgacchantaÑ. 
DisvÈna oramiya1 okÈsamakÈsi, yathÈ taÑ ÒÈtassa yasassino. Atha kho 
BrahmÈyu brÈhmaÓo taÑ parisaÑ etadavoca “alaÑ bho nisÊdatha tumhe 
sake Èsane, idhÈhaÑ samaÓassa Gotamassa santike nisÊdissÈmÊ”ti. 

 Atha kho BrahmÈyu brÈhmaÓo yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ 
sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho BrahmÈyu 
brÈhmaÓo 
______________________________________________________________ 
 1. Oramattha (SyÈ, KaÑ, I), oramatha, oramati(Ka), atha naÑ (SÊ), oramiyÈti pana 
 tvÈpaccayantatthasaÑvaÓÓanÈnur|paÑ visodhitapadaÑ. 
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Bhagavato kÈye dvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓÈni samannesi. AddasÈ kho 
BrahmÈyu brÈhmaÓo Bhagavato kÈye dvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓÈni 
yebhuyyena ÔhapetvÈ dve, dvÊsu mahÈpurisalakkhaÓesu ka~khati vicikicchati 
nÈdhimuccati na sampasÊdati kosohite ca vatthaguyhe pah|tajivhatÈya ca. 
Atha kho BrahmÈyu brÈhmaÓo BhagavantaÑ gÈthÈhi ajjhabhÈsi–  

   “Ye me dvattiÑsÈti sutÈ, mahÈpurisalakkhaÓÈ. 
 Duve tesaÑ na passÈmi, bhoto kÈyasmiÑ Gotama. 

 Kacci kosohitaÑ bhoto, vatthuguyhaÑ naruttama. 
 NÈrÊsamÈnasavhayÈ, kacci jivhÈ na dassakÈ1. 

 Kacci pah|tajivhosi, yathÈ taÑ jÈniyÈmase. 
 NinnÈmayetaÑ pah|taÑ, ka~khaÑ vinaya no ise. 

 DiÔÔhadhammahitatthÈya, samparÈyasukhÈya ca. 
 KatÈvakÈsÈ pucchÈma, yaÑ kiÒci abhipatthitan”ti. 
 
 392. Atha kho Bhagavato etadahosi “passati kho me ayaÑ BrahmÈyu 
brÈhmaÓo dvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓÈni yebhuyyena ÔhapetvÈ dve, dvÊsu 
mahÈpurisalakkhaÓesu ka~khati vicikicchati nÈdhimuccati na sampasÊdati 
kosohite ca vatthaguyhe pah|tajivhatÈya cÈ”ti. Atha kho BhagavÈ 
tathÈr|paÑ iddhÈbhisa~khÈraÑ abhisa~khÈsi, yathÈ addasa BrahmÈyu 
brÈhmaÓo Bhagavato kosohitaÑ vatthaguyhaÑ. Atha kho BhagavÈ jivhaÑ 
ninnÈmetvÈ ubhopi kaÓÓasotÈni anumasi paÔimasi, ubhopi nÈsikasotÈni 
anumasi paÔimasi, kevalampi nalÈÔamaÓÉalaÑ jivhÈya chÈdesi. Atha kho 
BhagavÈ BrahmÈyuÑ brÈhmaÓaÑ gÈthÈhi paccabhÈsi– 

   “Ye te dvattiÑsÈti sutÈ, mahÈpurisalakkhaÓÈ. 
 Sabbe te mama kÈyasmiÑ, mÈ te2 ka~khÈhu brÈhmaÓa. 

 AbhiÒÒeyyaÑ abhiÒÒÈtaÑ, bhÈvetabbaÒca bhÈvitaÑ. 
 PahÈtabbaÑ pahÊnaÑ me, tasmÈ Buddhosmi brÈhmaÓa. 
______________________________________________________________ 
 1. NÈrÊsahanÈma savhayÈ, kacci jivhÈ narassikÈ. (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. MÈ vo (Ka) 
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   DiÔÔhadhammahitatthÈya, samparÈyasukhÈya ca. 
   KatÈvakÈso pucchassu, yaÑ kiÒci abhipatthitan”ti. 
 
 393. Atha kho BrahmÈyussa brÈhmaÓassa etadahosi “katÈvakÈso 
khomhi samaÓena Gotamena. KiÑ nu kho ahaÑ samaÓaÑ GotamaÑ 
puccheyyaÑ diÔÔhadhammikaÑ vÈ atthaÑ samparÈyikaÑ vÈ”ti. Atha kho 
BrahmÈyussa brÈhmaÓassa etadahosi “kusalo kho ahaÑ diÔÔhadhammikÈnaÑ 
atthÈnaÑ, aÒÒepi maÑ diÔÔhadhammikaÑ atthaÑ pucchanti. YaÑn|nÈhaÑ 
samaÓaÑ GotamaÑ samparÈyikaÑyeva atthaÑ puccheyyan”ti. Atha kho 
BrahmÈyu brÈhmaÓo BhagavantaÑ gÈthÈhi ajjhabhÈsi–  

   “KathaÑ kho brÈhmaÓo hoti, kathaÑ bhavati vedag|. 
 Tevijjo bho kathaÑ hoti, sottiyo kinti vuccati. 

 ArahaÑ bho kathaÑ hoti, kathaÑ bhavati kevalÊ. 
 Muni ca bho kathaÑ hoti, Buddho kinti pavuccatÊ”ti. 
 
 394. Atha kho BhagavÈ BrahmÈyuÑ brÈhmaÓaÑ gÈthÈhi paccabhÈsi–  

   “PubbenivÈsaÑ yo vedi, saggÈpÈyaÒca passati. 
 Atho jÈtikkhayaÑ patto, abhiÒÒÈ vosito Muni. 

 CittaÑ visuddhaÑ jÈnÈti, muttaÑ rÈgehi sabbaso. 
 PahÊnajÈtimaraÓo, brahmacariyassa kevalÊ. 
 PÈrag| sabbadhammÈnaÑ, Buddho tÈdÊ pavuccatÊ”ti. 

 EvaÑ vutte BrahmÈyu brÈhmaÓo uÔÔhÈyÈsanÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ 
karitvÈ Bhagavato pÈdesu sirasÈ nipatitvÈ Bhagavato pÈdÈni mukhena ca 
paricumbati, pÈÓÊhi ca parisambÈhati, nÈmaÒca sÈveti “BrahmÈyu ahaÑ bho 
Gotama brÈhmaÓo, BrahmÈyu ahaÑ bho Gotama brÈhmaÓo”ti. Atha kho sÈ 
parisÈ acchariyabbhutacittajÈtÈ ahosi “acchariyaÑ vata bho, abbhutaÑ vata 
bho, yatra hi nÈmÈyaÑ BrahmÈyu brÈhmaÓo ÒÈto yasassÊ evar|paÑ 
paramanipaccakÈraÑ karissatÊ”ti. Atha kho BhagavÈ BrahmÈyuÑ 
brÈhmaÓaÑ etadavoca “alaÑ brÈhmaÓa uÔÔhaha, nisÊda tvaÑ sake Èsane, 
yato te mayi cittaÑ pasannan”ti. Atha kho BrahmÈyu brÈhmaÓo uÔÔhahitvÈ 
sake Èsane nisÊdi. 
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 395. Atha kho BhagavÈ BrahmÈyussa brÈhmaÓassa anupubbiÑkathaÑ 
kathesi. SeyyathidaÑ, dÈnakathaÑ sÊlakathaÑ saggakathaÑ kÈmÈnaÑ 
ÈdÊnavaÑ okÈraÑ saÑkilesaÑ nekkhamme ÈnisaÑsaÑ pakÈsesi. YadÈ 
BhagavÈ aÒÒÈsi BrahmÈyuÑ brÈhmaÓaÑ kallacittaÑ muducittaÑ 
vinÊvaraÓacittaÑ udaggacittaÑ pasannacittaÑ. Atha yÈ BuddhÈnaÑ 
sÈmukkaÑsikÈ dhammadesanÈ, taÑ pakÈsesi dukkhaÑ samudayaÑ 
nirodhaÑ maggaÑ. SeyyathÈpi nÈma suddhaÑ vatthaÑ apagatakÈÄakaÑ 
sammadeva rajanaÑ paÔiggaÓheyya, evameva brÈhmÈyussa brÈhmaÓassa 
tasmiÑ yeva Èsane virajaÑ vÊtamalaÑ dhammacakkhuÑ udapÈdi “yaÑ kiÒci 
samudayadhammaÑ, sabbaÑ taÑ nirodhadhamman”ti. Atha kho BrahmÈyu 
brÈhmaÓo diÔÔhadhammo pattadhammo viditadhammo pariyogÈÄhadhammo 
tiÓÓavicikiccho vigatakathaÑkatho vesÈrajjappatto aparappaccayo 
SatthusÈsane BhagavantaÑ etadavoca “abhikkantaÑ bho Gotama, 
abhikkantaÑ bho Gotama, seyyathÈpi bho Gotama nikkujjitaÑ vÈ 
ukkujjeyya, paÔicchannaÑ vÈ vivareyya, m|Ähassa vÈ maggaÑ Ècikkheyya, 
andhakÈre vÈ telapajjotaÑ dhÈreyya ‘cakkhumanto r|pÈni dakkhantÊ’ti, 
evamevaÑ bhotÈ Gotamena anekapariyÈyena dhammo pakÈsito, esÈhaÑ 
bhavantaÑ GotamaÑ saraÓaÑ gacchÈmi dhammaÒca bhikkhusaÑghaÒca, 
upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ Gotamo dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ 
gataÑ, adhivÈsetu ca me bhavaÑ Gotamo svÈtanÈya bhattaÑ saddhiÑ 
bhikkhusaÑghenÈ”ti. AdhivÈsesi BhagavÈ tuÓhÊbhÈvena. Atha kho 
BrahmÈyu brÈhmaÓo Bhagavato adhivÈsanaÑ viditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. Atha kho 
BrahmÈyu brÈhmaÓo tassÈ rattiyÈ accayena sake nivesane paÓÊtaÑ 
khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÑ paÔiyÈdÈpetvÈ Bhagavato kÈlaÑ ÈrocÈpesi “kÈlo 
bho Gotama niÔÔhitaÑ bhattan”ti. 

 Atha kho BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya 
yena BrahmÈyussa brÈhmaÓassa nivesanaÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
paÒÒatte Èsane nisÊdi saddhiÑ bhikkhusaÑghena. Atha kho BrahmÈyu 
brÈhmaÓo sattÈhaÑ BuddhappamukhaÑ bhikkhusaÑghaÑ paÓÊtena 
khÈdanÊyena bhojanÊyena sahatthÈ santappesi sampavÈresi. Atha kho 
BhagavÈ tassa sattÈhassa accayena Videhesu cÈrikaÑ pakkÈmi. Atha kho 
BrahmÈyu brÈhmaÓo acirapakkantassa Bhagavato kÈlamakÈsi. Atha kho 
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sambahulÈ bhikkh| yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho te 
bhikkh| BhagavantaÑ etadavocuÑ “BrahmÈyu bhante brÈhmaÓo kÈla~kato, 
tassa kÈ gati, ko abhisamparÈyo”ti. PaÓÉito bhikkhave BrahmÈyu brÈhmaÓo 
paccapÈdi dhammassÈnudhammaÑ, na ca maÑ dhammÈdhikaraÓaÑ 
vihesesi, BrahmÈyu bhikkhave brÈhmaÓo paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ 
saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ opapÈtiko hoti tattha parinibbÈyÊ, 
anÈvattidhammo tasmÈ lokÈti. 

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 
 

BrahmÈyusuttaÑ niÔÔhitaÑ paÔhamaÑ. 
_____ 

 
2. Selasutta 

 396. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ A~guttarÈpesu cÈrikaÑ 
caramÈno mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ aÉÉhateÄasehi bhikkhusatehi. 
Yena ŒpaÓaÑ nÈma A~guttarÈpÈnaÑ nigamo tadavasari. Assosi kho 
KeÓiyo jaÔilo “samaÓo khalu bho Gotamo Sakyaputto SakyakulÈ pabbajito 
A~guttarÈpesu cÈrikaÑ caramÈno mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ 
aÉÉhateÄasehi bhikkhusatehi ŒpaÓaÑ anuppatto. TaÑ kho pana bhavantaÑ 
GotamaÑ evaÑ kalyÈÓo kittisaddo abbhuggato ‘itipi so BhagavÈ ArahaÑ 
SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro 
purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ’ti, so imaÑ 
lokaÑ sadevakaÑ samÈrakaÑ sabrahmakaÑ sassamaÓabrÈhmaÓiÑ pajaÑ 
sadevamanussaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedeti, so dhammaÑ deseti 
ÈdikalyÈÓaÑ majjhekalyÈÓaÑ pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ 
kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ pakÈseti, sÈdhu kho pana 
tathÈr|pÈnaÑ ArahataÑ dassanaÑ hotÊ”ti. 

 Atha kho KeÓiyo jaÔilo yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ 
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vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho KeÓiyaÑ jaÔilaÑ 
BhagavÈ dhammiyÈ kathÈya sandassesi samÈdapesi samuttejesi 
sampahaÑsesi. Atha kho KeÓiyo jaÔilo BhagavatÈ dhammiyÈ kathÈya 
sandassito samÈdapito samuttejito sampahaÑsito BhagavantaÑ etadavoca 
“adhivÈsetu me bhavaÑ Gotamo svÈtanÈya bhattaÑ saddhiÑ 
bhikkhusaÑghenÈ”ti. EvaÑ vutte BhagavÈ KeÓiyaÑ jaÔikaÑ etadavoca 
“mahÈ kho KeÓiya bhikkhusaÑgho aÉÉhateÄasÈni bhikkhusatÈni, tvaÒca 
brÈhmaÓesu abhippasanno”ti. Dutiyampi kho KeÓiyo jaÔilo BhagavantaÑ 
etadavoca “kiÒcÈpi kho bho Gotama mahÈ bhikkhusaÑgho aÉÉhateÄasÈni 
bhikkhusatÈni, ahaÒca brÈhmaÓesu abhippasanno, adhivÈsetu me bhavaÑ 
Gotamo svÈtanÈya bhattaÑ saddhiÑ bhikkhusaÑghenÈ”ti. Dutiyampi kho 
BhagavÈ KeÓiyaÑ jaÔilaÑ etadavoca “mahÈ kho KeÓiya bhikkhusaÑgho 
aÉÉhateÄasÈni bhikkhusatÈni, tvaÒca brÈhmaÓesu abhippasanno”ti. Tatiyampi 
kho KeÓiyo jaÔilo BhagavantaÑ etadavoca “kiÒcÈpi kho bho Gotama mahÈ 
bhikkhusaÑgho aÉÉhateÄasÈni bhikkhusatÈni, ahaÒca brÈhmaÓesu 
abhippasanno, adhivÈsetu me bhavaÑ Gotamo svÈtanÈya bhattaÑ saddhiÑ 
bhikkhusaÑghenÈ”ti. AdhivÈsesi BhagavÈ tuÓhÊbhÈvena. Atha kho KeÓiyo 
jaÔilo Bhagavato adhivÈsanaÑ viditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ yena sako assamo 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ mittÈmacce ÒÈtisÈlohite Èmantesi “suÓantu 
me bhonto mittÈmaccÈ ÒÈtisÈlohitÈ, samaÓo me Gotamo nimantito 
svÈtanÈya bhattaÑ saddhiÑ bhikkhusaÑghena, yena me kÈyaveyyÈvaÔikaÑ1 
kareyyÈthÈ”ti. “EvaÑ bho”ti kho KeÓiyassa jaÔilassa mittÈmaccÈ ÒÈtisÈlohitÈ 
KeÓiyassa jaÔilassa paÔissutvÈ appekacce uddhanÈni khaÓanti, appekacce 
kaÔÔhÈni phÈlenti, appekacce bhÈjanÈni dhovanti, appekacce udakamaÓikaÑ 
patiÔÔhÈpenti, appekacce ÈsanÈni paÒÒapenti. KeÓiyo pana jaÔilo sÈmaÑyeva 
maÓÉalamÈlaÑ paÔiyÈdeti. 
 
 397. Tena kho pana samayena Selo brÈhmaÓo ŒpaÓe paÔivasati, tiÓÓaÑ 
vedÈnaÑ pÈrag| sanighaÓÉukeÔubhÈnaÑ sÈkkharappabhedÈnaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. KÈyaveyÈvaÔÔikaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ), kÈyaveyyÈvatikaÑ (Ka) 
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itihÈsapaÒcamÈnaÑ padako veyyÈkaraÓo lokÈyatamahÈpurisalakkhaÓesu 
anavayo, tÊÓi ca mÈÓavakasatÈni mante vÈceti. Tena kho pana samayena 
KeÓiyo jaÔilo Sele brÈhmaÓe abhippasanno hoti. Atha kho Selo brÈhmaÓo 
tÊhi mÈÓavakasatehi parivuto ja~ghÈvihÈraÑ anuca~kamamÈno 
anuvicaramÈno yena KeÓiyassa jaÔilassa assamo tenupasa~kami. AddasÈ kho 
Selo brÈhmaÓo KeÓiyassa jaÔilassa assame appekacce uddhanÈni khaÓante 
appekacce kaÔÔhÈni phÈlente appekacce bhÈjanÈni dhovante appekacce 
udakamaÓikaÑ patiÔÔhÈpente appekacce ÈsanÈni paÒÒapente. KeÓiyaÑ pana 
jaÔilaÑ sÈmaÑyeva maÓÉalamÈlaÑ paÔiyÈdentaÑ. DisvÈna KeÓiyaÑ jaÔilaÑ 
etadavoca “kiÑ nu bhoto KeÓiyassa ÈvÈho vÈ bhavissati, vivÈho vÈ 
bhavissati, mahÈyaÒÒo vÈ paccupaÔÔhito, rÈjÈ vÈ MÈgadho Seniyo BimbisÈro 
nimantito svÈtanÈya saddhiÑ balakÈyenÈ”ti. Na me bho Sela ÈvÈho 
bhavissati, napi vivÈho bhavissati, napi rÈjÈ MÈgadho Seniyo BimbisÈro 
nimantito svÈtanÈya saddhiÑ balakÈyena. Api ca kho me mahÈyaÒÒo 
paccupaÔÔhito, atthi bho samaÓo Gotamo Sakyaputto SakyakulÈ pabbajito, 
A~guttarÈpesu cÈrikaÑ caramÈno mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ 
aÉÉhateÄasehi bhikkhusatehi ŒpaÓaÑ anuppatto. TaÑ kho pana bhavantaÑ 
GotamaÑ evaÑ kalyÈÓo kittisaddo abbhuggato “itipi so BhagavÈ ArahaÑ 
SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro 
purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. So me 
nimantito svÈtanÈya bhattaÑ saddhiÑ bhikkhusaÑghenÈti. “Buddho”ti bho 
KeÓiye vadesi. “Buddho”ti bho Sela vadÈmi. “Buddho”ti bho KeÓiya vadesi. 
“Buddho”ti bho Sela vadÈmÊti. 
 
 398. Atha kho Selassa brÈhmaÓassa etadahosi “ghosopi kho eso 
dullabho lokasmiÑ yadidaÑ Buddho”ti1. ŒgatÈni kho panamhÈkaÑ mantesu 
dvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓÈni, yehi samannÈgatassa 
______________________________________________________________ 

1. YadidaÑ Buddho Buddhoti (Ka) 
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mahÈpurisassa dveyeva gatiyo bhavanti anaÒÒÈ. Sace agÈraÑ ajjhÈvasati, 
rÈjÈ hoti cakkavattÊ dhammiko dhammarÈjÈ cÈturanto vijitÈvÊ 
japanadatthÈvariyappatto sattaratanasamannÈgato. TassimÈni sattaratanÈni 
bhavanti. SeyyathidaÑ, cakkaratanaÑ hatthiratanaÑ assaratanaÑ 
maÓiratanaÑ itthiratanaÑ gahapatiratanaÑ pariÓÈyakaratanameva sattamaÑ. 
ParosahassaÑ kho panassa puttÈ bhavanti surÈ vÊra~gar|pÈ 
parasenappamaddanÈ, so imaÑ pathaviÑ sÈgarapariyantaÑ adaÓÉena 
asatthena dhammena abhivijiya ajjhÈvasati. Sace pana agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajati, ArahaÑ hoti SammÈsambuddho loke vivaÔÔacchado. 

 KahaÑ pana bho KeÓiya etarahi so bhavaÑ Gotamo viharati ArahaÑ 
SammÈsambuddhoti. EvaÑ vutte KeÓiyo jaÔilo dakkhiÓaÑ bÈhuÑ 
paggahetvÈ SelaÑ brÈhmaÓaÑ etadavoca “yenesÈ bho Sela nÊlavanarÈjÊ”ti. 
Atha kho Selo brÈhmaÓo tÊhi mÈÓavakasatehi saddhiÑ yena BhagavÈ 
tenupasa~kami. Atha kho Selo brÈhmaÓo te mÈÓavake Èmantesi “appasaddÈ 
bhonto Ègacchantu pade padaÑ1 nikkhipantÈ, durÈsadÈ2 hi te Bhagavanto, 
sÊhÈva ekacarÈ, yadÈ cÈhaÑ bho samaÓena Gotamena saddhiÑ manteyyaÑ 
‘mÈ me bhonto antarantarÈ kathaÑ opÈtetha, kathÈpariyosÈnaÑ me 
bhavanto Ègament|’ti”. Atha kho Selo brÈhmaÓo yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho Selo brÈhmaÓo Bhagavato kÈye dvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓÈni 
samannesi.  

 AddasÈ kho Selo brÈhmaÓo Bhagavato kÈye 
dvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓÈni yebhuyyena ÔhapetvÈ dve, dvÊsu 
mahÈpurisalakkhaÓesu ka~khati vicikicchati nÈdhimuccati na sampasÊdati 
kosohite ca vatthaguyhe pah|tajivhatÈya ca. Atha kho Bhagavato etadahosi 
“passati kho me ayaÑ Selo brÈhmaÓo dvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓÈni 
yebhuyyena ÔhapetvÈ dve, dvÊsu mahÈpurisalakkhaÓesu ka~khati vicikicchati 
nÈdhimuccati na sampasÊdati 
______________________________________________________________ 
 1. PÈde pÈdaÑ (SÊ) 2. D|rasaddÈ (Ka) 
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kosohite ca vatthaguyhe pah|tajivhatÈya cÈ”ti. Atha kho BhagavÈ 
tathÈr|paÑ iddhÈbhisa~khÈraÑ abhisa~khÈsi, yathÈ addasa Selo brÈhmaÓo 
Bhagavato kosohitaÑ vatthaguyhaÑ. Atha kho BhagavÈ jivhaÑ ninnÈmetvÈ 
ubhopi kaÓÓasotÈni anumasi paÔimasi, ubhopi nÈsikasotÈni anumasi 
paÔimasi, kevalampi nalÈÔamaÓÉalaÑ jivhÈya chÈdesi. Atha kho Selassa 
brÈhmaÓassa etadahosi “samannÈgato kho samaÓo Gotamo 
dvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓehi paripuÓÓehi no aparipuÓÓehi, no ca kho 
naÑ jÈnÈmi ‘Buddho vÈ no vÈ’, sutaÑ kho pana metaÑ brÈhmaÓÈnaÑ 
vuddhÈnaÑ mahallakÈnaÑ ÈcariyapÈcariyÈnaÑ bhÈsamÈnÈnaÑ ‘ye te 
bhavanti Arahanto SammÈsambuddhÈ, te sake vaÓÓe bhaÒÒÈmÈne attÈnaÑ 
pÈtukarontÊ”ti, yaÑn|nÈhaÑ samaÓaÑ GotamaÑ sammukhÈ sÈruppÈhi 
gÈthÈhi abhitthaveyyan”ti. 
 
 399. Atha kho SelÈ brÈhmaÓo BhagavantaÑ sammukhÈ sÈruppÈhi 
gÈthÈhi abhitthavi–  

  ParipuÓÓakÈyo suruci, sujÈto cÈrudassano. 
  SuvaÓÓavaÓÓosi BhagavÈ, susukkadÈÔhosi vÊriyavÈ1. 

  Narassa hi sujÈtassa, ye bhavanti viyaÒjanÈ. 
  Sabbe te tava kÈyasmiÑ, mahÈpurisalakkhaÓÈ. 

  Pasannanetto sumukho, brahÈ2 uju patÈpavÈ. 
  Majjhe samaÓasaÑghassa, Èdiccova virocasi. 

  KalyÈÓadassano bhikkhu, kaÒcanasannibhattaco. 
  KiÑ te samaÓabhÈvena, evaÑ uttamavaÓÓino. 

  RÈjÈ arahasi bhavituÑ, cakkavattÊ rathesabho.  
  CÈturanto vijitÈvÊ, jambusaÓÉassa3 issaro. 

  KhattiyÈ bhogirÈjÈno, anuyantÈ4 bhavantu te. 
  RÈjÈbhirÈjÈ manujindo, rajjaÑ kÈrehi Gotama. 
______________________________________________________________ 
 1. ViriyavÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. BrahmÈ (SyÈ, KaÑ, Ka) 
 3. JambumaÓÉassa (Ka) 4. AnuyuttÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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  RÈjÈhamasmi SelÈti, dhammarÈjÈ anuttaro. 
  Dhammena cakkaÑ vattemi, cakkaÑ appaÔivattiyaÑ. 

  Sambuddho paÔijÈnÈsi, dhammarÈjÈ anuttaro. 
  Dhammena cakkaÑ vattemi, iti bhÈsasi Gotama. 

  Ko nu senÈpati bhoto, sÈvako Satthuranvayo. 
  Ko tetamanuvatteti, dhammacakkaÑ pavattitaÑ. 

  MayÈ pavattitaÑ cakkaÑ, (SelÈti BhagavÈ) dhammacakkaÑ anuttaraÑ. 
  SÈriputto anuvatteti, anujÈto TathÈgataÑ. 

  AbhiÒÒeyyaÑ abhiÒÒÈtaÑ, bhÈvetabbaÒca bhÈvitaÑ. 
  PahÈtabbaÑ pahÊnaÑ me, tasmÈ Buddhosmi brÈhmaÓa. 

  Vinayassu mayi ka~khaÑ, adhimuccassu brÈhmaÓa. 
  DullabhaÑ dassanaÑ hoti, SambuddhÈnaÑ abhiÓhaso. 

  YesaÑ ve dullabho loke, pÈtubhÈvo abhiÓhaso. 
  SohaÑ brÈhmaÓa Sambuddho, sallakatto anuttaro. 

  Brahmabh|to atitulo, mÈrasenappamaddano. 
  SabbÈmitte vasÊ katvÈ, modÈmi akutobhayo. 

  ImaÑ bhonto nisÈmetha, yathÈ bhÈsati cakkhumÈ. 
  Sallakatto mahÈvÊro, sÊhova nadatÊ vane. 

  Brahmabh|taÑ atitulaÑ, mÈrasenappamaddanaÑ. 
  Ko disvÈ nappasÊdeyya, api kaÓhÈbhijÈtiko. 

  Yo maÑ icchati anvetu, yo vÈ nicchati gacchatu. 
  IdhÈhaÑ pabbajissÈmi, varapaÒÒassa santike. 

  EtaÒce1 ruccati bhoto, SammÈsambuddhasÈsanaÑ2. 
  Mayampi pabbajissÈma, varapaÒÒassa santike. 

  BrÈhmaÓÈ tisatÈ ime, yÈcanti paÒjalÊkatÈ. 
  BrahmacariyaÑ carissÈma, BhagavÈ tava santike. 
______________________________________________________________ 
 1. EvaÒce (SyÈ, KaÑ)  2. SammÈsambuddhasÈsane (katthaci SuttanipÈte) 
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  SvÈkkhÈtaÑ brahmacariyaÑ, (SelÈti BhagavÈ) santiÔÔhikamakÈlikaÑ. 
  Yattha amoghÈ pabbajjÈ, appamattassa sikkhatoti. 

 Alattha kho Selo brÈhmaÓo sapariso Bhagavato santike pabbajjaÑ, 
alattha upasampadaÑ. 
 
 400. Atha kho KeÓiyo jaÔilo tassÈ rattiyÈ accayena sake assame paÓÊtaÑ 
khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÑ paÔiyÈdÈpetvÈ Bhagavato kÈlaÑ ÈrocÈpesi “kÈlo 
bho Gotama niÔÔhitaÑ bhattan”ti. Atha kho BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ 
nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya yena KeÓiyassa jaÔilassa assamo 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi saddhiÑ 
bhikkhusaÑghena. Atha kho KeÓiyo jaÔilo BuddhappamukhaÑ 
bhikkhusaÑghaÑ paÓÊtena khÈdanÊyena bhojanÊyena sahatthÈ santappesi 
sampavÈresi. Atha kho KeÓiyo jaÔilo BhagavantaÑ bhuttÈviÑ 
onÊtapattapÈÓiÑ aÒÒataraÑ nÊcaÑ ÈsanaÑ gahetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinnaÑ kho KeÓiyaÑ jaÔilaÑ BhagavÈ imÈhi gÈthÈhi 
anumodi– 

   “AggihuttamukhÈ yaÒÒÈ, sÈvittÊ chandaso mukhaÑ. 
 RÈjÈ mukhaÑ manussÈnaÑ, nadÊnaÑ sÈgaro mukhaÑ. 

 NakkhattÈnaÑ mukhaÑ cando, Èdicco tapataÑ mukhaÑ. 
 PuÒÒaÑ Èka~khamÈnÈnaÑ, saÑgho ve yajataÑ mukhan”ti. 

 Atha kho BhagavÈ KeÓiyaÑ jaÔilaÑ imÈhi gÈthÈhi anumoditvÈ 
uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi. 

 Atha kho ÈyasmÈ Selo sapariso 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 Selo sapariso arahataÑ ahosi. Atha 
kho ÈyasmÈ Selo sapariso yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
ekaÑsaÑ cÊvaraÑ katvÈ yena BhagavÈ tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ BhagavantaÑ 
gÈthÈhi ajjhabhÈsi– 
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   “YaÑ taÑ saraÓamÈgamma, ito aÔÔhami CakkhumÈ. 
 Sattarattena1 BhagavÈ, dantamha tava sÈsane. 

 TuvaÑ Buddho tuvaÑ SatthÈ, tuvaÑ mÈrÈbhibh| Muni. 
 TuvaÑ anusaye chetvÈ, tiÓÓo tÈresimaÑ pajaÑ. 

 UpadhÊ te samatikkantÈ, ÈsavÈ te padÈlitÈ. 
 SÊhova anupÈdÈno, pahÊnabhayabheravo. 

 Bhikkhavo tisatÈ ime, tiÔÔhanti paÒjalÊkatÈ. 
 PÈde VÊra pasÈrehi, nÈgÈ vandantu Satthuno”ti. 
 

SelasuttaÑ niÔÔhitaÑ dutiyaÑ. 
_____ 

 
3. AssalÈyanasutta 

 401. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena 
nÈnÈverajjakÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ paÒcamattÈni brÈhmaÓasatÈni SÈvatthiyaÑ 
paÔivasanti kenacideva karaÓÊyena. Atha kho tesaÑ brÈhmaÓÈnaÑ etadahosi 
“ayaÑ kho samaÓo Gotamo cÈtuvaÓÓiÑ suddhiÑ paÒÒapeti, ko nu kho 
pahoti samaÓena Gotamena saddhiÑ asmiÑ vacane paÔimantetun”ti. Tena 
kho pana samayena AssalÈyano nÈma mÈÓavo SÈvatthiyaÑ paÔivasati 
daharo vuttasiro soÄasavassuddesiko jÈtiyÈ, tiÓÓaÑ vedÈnaÑ pÈrag| 
sanighaÓÉukeÔubhÈnaÑ sÈkkharappabhedÈnaÑ itihÈsapaÒcamÈnaÑ padako 
veyyÈkaraÓo lokÈyatamahÈpurisalakkhaÓesu anavayo. Atha kho tesaÑ 
brÈhmaÓÈnaÑ etadahosi “ayaÑ kho AssalÈyano mÈÓavo SÈvatthiyaÑ 
paÔivasati daharo vuttasiro soÄasavassuddesiko jÈtiyÈ, tiÓÓaÑ vedÈnaÑ 
pÈrag| -pa- anavayo, so kho pahoti samaÓena Gotamena saddhiÑ asmiÑ 
vacane paÔimantetun”ti. 

 Atha kho te brÈhmaÓÈ yena AssalÈyano mÈÓavo tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ AssalÈyanaÑ mÈÓavaÑ etadavocuÑ “ayaÑ bho 
______________________________________________________________ 
 1. Anuttarena (Ka) 
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AssalÈyana samaÓo Gotamo cÈtuvaÓÓiÑ suddhiÑ paÒÒapeti, etu bhavaÑ 
AssalÈyano samaÓena Gotamena saddhiÑ asmiÑ vacane paÔimantet|”ti1. 

 EvaÑ vutte AssalÈyano mÈÓavo te brÈhmaÓe etadavoca “samaÓo khalu 
bho Gotamo dhammavÈdÊ, dhammavÈdino ca pana duppaÔimantiyÈ bhavanti, 
nÈhaÑ sakkomi samaÓena Gotamena saddhiÑ asmiÑ vacane 
paÔimantetun”ti. Dutiyampi kho te brÈhmaÓÈ AssalÈyanaÑ mÈÓavaÑ 
etadavocuÑ “ayaÑ bho AssalÈyana samaÓo Gotamo cÈtuvaÓÓiÑ suddhiÑ 
paÒÒapeti, etu bhavaÑ AssalÈyano samaÓena Gotamena saddhiÑ asmiÑ 
vacane paÔimantetu2. CaritaÑ kho pana bhotÈ AssalÈyanena paribbÈjakan”ti. 
Dutiyampi kho AssalÈyano mÈÓavo te brÈhmaÓe etadavoca “samaÓo khalu 
bho Gotamo dhammavÈdÊ, dhammavÈdino ca pana duppaÔimantiyÈ bhavanti, 
nÈhaÑ sakkomi samaÓena Gotamena saddhiÑ asmiÑ vacane 
paÔimantetun”ti. Tatiyampi kho te brÈhmaÓÈ AssalÈyanaÑ mÈÓavaÑ 
etadavocuÑ “ayaÑ bho AssalÈyana samaÓo Gotamo cÈtuvaÓÓiÑ suddhiÑ 
paÒÒapeti, etu bhavaÑ AssalÈyano samaÓena Gotamena saddhiÑ asmiÑ 
vacane paÔimantetu2. CaritaÑ kho pana bhotÈ AssalÈyanena paribbÈjakaÑ, 
mÈ bhavaÑ AssalÈyano ayuddhaparÈjitaÑ parÈjayÊ”ti. 

 EvaÑ vutte AssalÈyano mÈÓavo te brÈhmaÓe etadavoca “addhÈ kho 
ahaÑ bhavanto na labhÈmi ‘samaÓo khalu bho Gotamo dhammavÈdÊ, 
dhammavÈdino ca pana duppaÔimantiyÈ bhavanti, nÈhaÑ sakkomi samaÓena 
Gotamena saddhiÑ asmiÑ vacane paÔimantetun’ti, api cÈhaÑ bhavantÈnaÑ 
vacanena gamissÈmÊ”ti. 
 
 402. Atha kho AssalÈyano mÈÓavo mahatÈ brÈhmaÓagaÓena saddhiÑ 
yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho AssÈlÈyano mÈÓavo BhagavantaÑ etadavoca “brÈhmaÓÈ bho 
Gotama evamÈhaÑsu ‘brÈhmaÓova seÔÔho vaÓÓo, hÊno aÒÒo vaÓÓo. 
BrÈhmaÓova sukko vaÓÓo, kaÓho aÒÒo vaÓÓo. BrÈhmaÓÈva sujjhanti no 
abrÈhmaÓÈ, brÈhmaÓÈva brahmuno 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔimantetunti (I, Ka)  2. PaÔimantetuÑ (SÊ, I, Ka) 
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puttÈ orasÈ mukhato jÈtÈ brahmajÈ brahmanimmitÈ brahmadÈyÈdÈ’ti. Idha 
bhavaÑ Gotamo kimÈhÈ”ti. Dissanti1 kho pana AssalÈyana brÈhmaÓÈnaÑ 
brÈhmaÓiyo utuniyopi gabbhiniyopi vijÈyamÈnÈpi pÈyamÈnÈpi, te ca 
brÈhmaÓiyonijÈva samÈnÈ evamÈhaÑsu “brÈhmaÓova seÔÔho vaÓÓo, hÊno 
aÒÒo vaÓÓo. BrÈhmaÓova sukko vaÓÓo, kaÓho aÒÒo vaÓÓo. BrÈhmaÓÈva 
sujjhanti no abrÈhmaÓÈ, brÈhmaÓÈva brahmuno puttÈ orasÈ mukhato jÈtÈ 
brahmajÈ brahmanimmitÈ brahmadÈyÈdÈ”ti. KiÒcÈpi bhavaÑ Gotamo 
evamÈha, atha khvettha brÈhmaÓÈ evametaÑ maÒÒanti “brÈhmaÓova seÔÔho 
vaÓÓo, hÊno aÒÒo vaÓÓo -pa- brahmadÈyÈdÈ”ti. 
 
 403. TaÑ kiÑ maÒÒasi AssalÈyana, sutaÑ te “Yonakambojesu aÒÒesu 
ca paccantimesu janapadesu dveva vaÓÓÈ ayyo ceva dÈso ca. Ayyo hutvÈ 
dÈso hoti, dÈso hutvÈ ayyo hotÊ”ti. EvaÑ bho sutaÑ taÑ me 
“Yonakambojesu aÒÒesu ca paccantimesu janapadesu dveva vaÓÓÈ ayyo 
ceva dÈso ca. Ayyo hutvÈ dÈso hoti, dÈso hutvÈ ayyo hotÊ”ti. Ettha 
AssalÈyana brÈhmaÓÈnaÑ kiÑ balaÑ, ko assÈso, yadettha brÈhmaÓÈ 
evamÈhaÑsu “brÈhmaÓova seÔÔho vaÓÓo, hÊno aÒÒo vaÓÓo -pa- 
brahmadÈyÈdÈ”ti. KiÒcÈpi bhavaÑ Gotamo evamÈha, atha khvettha 
brÈhmaÓÈ evametaÑ maÒÒanti “brÈhmaÓova seÔÔho vaÓÓo, hÊno aÒÒo vaÓÓo 
-pa- brahmadÈyÈdÈ”ti. 
 
 404. TaÑ kiÑ maÒÒasi AssalÈyana, khattiyova nu kho pÈÓÈtipÈtÊ 
adinnÈdÈyÊ kÈmesumicchÈcÈrÊ musÈvÈdÊ pisuÓavÈco pharusavÈco 
samphappalÈpÊ abhijjhÈlu byÈpannacitto micchÈdiÔÔhi kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjeyya, no brÈhmaÓo. 
Vessova nu kho -pa-. Suddova nu kho pÈÓÈtipÈtÊ adinnÈdÈyÊ 
kÈmesumicchÈcÈrÊ musÈvÈdÊ pisuÓavÈco pharusavÈco samphappalÈpÊ 
abhijjhÈlu byÈpannacitto micchÈdiÔÔhi kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ 
duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjeyya, no brÈhmaÓoti. No hidaÑ bho 
Gotama, khattiyopi hi 
______________________________________________________________ 
 1. Dissante (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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bho Gotama pÈÓÈtipÈtÊ adinnÈdÈyÊ kÈmesumicchÈcÈrÊ musÈvÈdÊ pisuÓavÈco 
pharusavÈco samphappalÈpÊ abhijjhÈlu byÈpannacitto micchÈdiÔÔhi kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjeyya. 
BrÈhmaÓopi hi bho Gotama -pa-. Vessopi hi bho Gotama -pa-. Suddopi hi 
bho Gotama -pa-. Sabbepi hi bho Gotama cattÈro vaÓÓÈ pÈÓÈtipÈtino 
adinnÈdÈyino kÈmesumicchÈcÈrino musÈvÈdino pisuÓavÈcÈ pharusavÈcÈ 
samphappalÈpino abhijjhÈl| byÈpannacittÈ micchÈdiÔÔhÊ kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjeyyunti. Ettha 
AssalÈyana brÈhmaÓÈnaÑ kiÑ balaÑ, ko assÈso, yadettha brÈhmaÓÈ 
evamÈhaÑsu “brÈhmaÓova seÔÔho vaÓÓo, hÊno aÒÒo vaÓÓo -pa- 
brahmadÈyÈdÈ”ti. KiÒcÈpi bhavaÑ Gotamo evamÈha, atha khvettha 
brÈhmaÓÈ evametaÑ maÒÒanti “brÈhmaÓova seÔÔho vaÓÓo, hÊno aÒÒo vaÓÓo 
-pa- brahmadÈyÈdÈ”ti. 
 
 405. TaÑ kiÑ maÒÒasi assÈlÈyana, brÈhmaÓova nu kho pÈÓÈtipÈtÈ 
paÔivirato adinnÈdÈnÈ paÔivirato kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato musÈvÈdÈ 
paÔivirato pisuÓÈya vÈcÈya paÔivirato pharusÈya vÈcÈya paÔivirato 
samphappalÈpÈ paÔivirato anabhijjhÈlu abyÈpannacitto sammÈdiÔÔhi kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjeyya, no1 khattiyo, no1 
vesso, no1 suddoti. No hidaÑ bho Gotama, khattiyopi hi bho Gotama 
pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato adinnÈdÈnÈ paÔivirato kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato 
musÈvÈdÈ paÔivirato pisuÓÈya vÈcÈya paÔivirato pharusÈya vÈcÈya paÔivirato 
samphappalÈpÈ paÔivirato anabhijjhÈlu abyÈpannacitto sammÈdiÔÔhi kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjeyya. BrÈhmaÓopi hi 
bho Gotama -pa-. Vessopi hi bho Gotama -pa-. Suddopi hi bho Gotama 
-pa-. Sabbepi hi bho Gotama cattÈro vaÓÓÈ 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 upapajjeyyunti. Ettha 
______________________________________________________________ 
 1. No ca (Ka) 
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AssalÈyana brÈhmaÓÈnaÑ kiÑ balaÑ, ko assÈso, yadettha brÈhmaÓÈ 
evamÈhaÑsu “brÈhmaÓova seÔÔho vaÓÓo, hÊno aÒÒo vaÓÓo -pa- 
brahmadÈyÈdÈ”ti. KiÒcÈpi bhavaÑ Gotamo evamÈha, atha khvettha 
brÈhmaÓÈ evametaÑ maÒÒanti “brÈhmaÓova seÔÔho vaÓÓo, hÊno aÒÒo vaÓÓo 
-pa- brahmadÈyÈdÈ”ti. 
 
 406. TaÑ kiÑ maÒÒasi AssalÈyana, brÈhmaÓova nu kho pahoti asmiÑ 
padese averaÑ abyÈbajjhaÑ mettacittaÑ bhÈvetuÑ, no khattiyo, no vesso, 
no suddoti. No hidaÑ bho Gotama, khattiyopi hi bho Gotama pahoti asmiÑ 
padese averaÑ abyÈbajjhaÑ mettacittaÑ bhÈvetuÑ. BrÈhmaÓopi hi bho 
Gotama. Vessopi hi bho Gotama. Suddopi hi bho Gotama. Sabbepi hi bho 
Gotama cattÈro vaÓÓÈ pahonti asmiÑ padese averaÑ abyÈbajjhaÑ 
mettacittaÑ bhÈvetunti. Ettha AssalÈyana brÈhmaÓÈnaÑ kiÑ balaÑ, ko 
assÈso, yadettha brÈhmaÓÈ evamÈhaÑsu “brÈhmaÓova seÔÔho vaÓÓo, hÊno 
aÒÒo vaÓÓo -pa- brahmadÈyÈdÈ”ti. KiÒcÈpi bhavaÑ Gotamo evamÈha, atha 
khvettha brÈhmaÓÈ evametaÑ maÒÒanti “brÈhmaÓova seÔÔho vaÓÓo, hÊno 
aÒÒo vaÓÓo -pa- brahmadÈyÈdÈ”ti.  
 
 407. TaÑ kiÑ maÒÒasi AssalÈyana, brÈhmaÓova nu kho pahoti 
sottisinÈniÑ ÈdÈya nadiÑ gantvÈ rajojallaÑ pavÈhetuÑ, no khattiyo, no 
vesso, no suddoti. No hidaÑ bho Gotama, khattiyopi hi bho Gotama pahoti 
sottisinÈniÑ ÈdÈya nadiÑ gantvÈ rajojallaÑ pavÈhetuÑ. BrÈhmaÓopi hi bho 
Gotama. Vessopi hi bho Gotama. Suddopi hi bho Gotama. Sabbepi hi bho 
Gotama cattÈro vaÓÓÈ pahonti sottisinÈniÑ ÈdÈya nadiÑ gantvÈ rajojallaÑ 
pavÈhetunti. Ettha AssalÈyana brÈhmaÓÈnaÑ kiÑ balaÑ, ko assÈso, yadettha 
brÈhmaÓÈ evamÈhaÑsu “brÈhmaÓova seÔÔho vaÓÓo, hÊno aÒÒo vaÓÓo -pa- 
brahmadÈyÈdÈ”ti. KiÒcÈpi bhavaÑ Gotamo evamÈha, atha khvettha 
brÈhmaÓÈ evametaÑ maÒÒanti “brÈhmaÓova seÔÔho vaÓÓo, hÊno aÒÒo vaÓÓo 
-pa- brahmadÈyÈdÈ”ti. 
 
 408. TaÑ kiÑ maÒÒasi AssalÈyana, idha rÈjÈ khattiyo muddhÈvasitto 
nÈnÈjaccÈnaÑ purisÈnaÑ purisasataÑ sannipÈteyya “Èyantu bhonto,  
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ye tattha khattiyakulÈ brÈhmaÓakulÈ rÈjaÒÒakulÈ uppannÈ sÈkassa vÈ sÈlassa 
vÈ1 salaÄassa vÈ candanassa vÈ padumakassa vÈ uttarÈraÓiÑ ÈdÈya aggiÑ 
abhinibbattentu, tejo pÈtukarontu. Œyantu pana bhonto, ye tattha 
caÓÉÈlakulÈ nesÈdakulÈ venakulÈ2 rathakÈrakulÈ pukkusalulÈ uppannÈ 
sÈpÈnadoÓiyÈ vÈ s|karadoÓiyÈ vÈ rajakadoÓiyÈ vÈ eraÓÉakaÔÔhassa vÈ 
uttarÈraÓiÑ ÈdÈya aggiÑ abhinibbattentu, tejo pÈtukaront|”ti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi AssalÈyana, yo evaÑ nu kho so3 khattiyakulÈ 
brÈhmaÓakulÈ rÈjaÒÒakulÈ uppannehi sÈkassa vÈ sÈlassa vÈ salaÄassa vÈ 
candanassa vÈ padumakassa vÈ uttarÈraÓiÑ ÈdÈya aggi abhinibbatto tejo 
pÈtukato, so eva nu khvÈssa aggi accimÈ ceva4 vaÓÓavÈ5 ca pabhassaro ca, 
tena ca sakkÈ agginÈ aggikaraÓÊyaÑ kÈtuÑ. Yo pana so caÓÉÈlakulÈ 
nesÈdakulÈ venakulÈ rathakÈrakulÈ pukkusakulÈ uppannehi sÈpÈnadoÓiyÈ vÈ 
s|karadoÓiyÈ vÈ rajakadoÓiyÈ vÈ eraÓÉakaÔÔhassa vÈ uttarÈraÓiÑ ÈdÈya aggi 
abhinibbatto tejo pÈtukato, svÈssa aggi na ceva accimÈ na ca vaÓÓavÈ na ca 
pabhassaro, na ca tena sakkÈ agginÈ aggikaraÓÊyaÑ kÈtunti. No hidaÑ bho 
Gotama, yopi hi so6 bho Gotama khattiyakulÈ brÈhmaÓakulÈ rÈjaÒÒakulÈ 
uppannehi sÈkassa vÈ sÈlassa vÈ salaÄassa vÈ candanassa vÈ padumakassa vÈ 
uttarÈraÓiÑ ÈdÈya aggi abhinibbatto tejo pÈtukato, svÈssa aggi accimÈ ceva 
vaÓÓavÈ ca pabhassaro ca, tena ca sakkÈ agginÈ aggikaraÓÊyaÑ kÈtuÑ. Yopi 
so caÓÉÈlakulÈ nesÈdakulÈ venakulÈ rathakÈrakulÈ pukkusakulÈ uppannehi 
sÈpÈnadoÓiyÈ vÈ s|karadoÓiyÈ vÈ rajakadoÓiyÈ vÈ eraÓÉakaÔÔhassa vÈ 
uttarÈraÓiÑ ÈdÈya aggi abhinibbatto tejo pÈtukato, svÈssa7 aggi accimÈ ceva 
vaÓÓavÈ ca pabhassaro ca, tena ca sakkÈ agginÈ aggikaraÓÊyaÑ kÈtuÑ. 
Sabbopi hi bho Gotama aggi accimÈ ceva vaÓÓavÈ ca pabhassaro ca, 
sabbenapi 
______________________________________________________________ 
 1. UppannÈ sÈlassa vÈ (SÊ, I) 2. VeÓakulÈ (SÊ, I), veÓukulÈ(SyÈ, KaÑ)  
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360 MajjhimapaÓÓÈsapÈÄi  

sakkÈ agginÈ aggikaraÓÊyaÑ kÈtunti. Ettha AssalÈyana brÈhmaÓÈnaÑ kiÑ 
balaÑ, ko assÈso, yadettha brÈhmaÓÈ evamÈhaÑsu “brÈhmaÓova seÔÔho 
vaÓÓo, hÊno aÒÒo vaÓÓo. BrÈhmaÓova sukko vaÓÓo, kaÓho aÒÒo vaÓÓo. 
BrÈhmaÓÈva sujjhanti no abrÈhmaÓÈ, brÈhmaÓÈva brahmuno puttÈ orasÈ 
mukhato jÈtÈ brahmajÈ brahmanimmitÈ brahmadÈyÈdÈ”ti. KiÒcÈpi bhavaÑ 
Gotamo evamÈha, atha khvettha brÈhmaÓÈ evametaÑ maÒÒanti 
“brÈhmaÓova seÔÔho vaÓÓo, hÊno aÒÒo vaÓÓo -pa- brahmadÈyÈdÈ”ti.  
 
 409. TaÑ kiÑ maÒÒasi AssalÈyana, idha khattiyakumÈro 
brÈhmaÓakaÒÒÈya saddhiÑ saÑvÈsaÑ kappeyya, tesaÑ saÑvÈsamanvÈya 
putto jÈyetha. Yo so khattiyakumÈrena brÈhmaÓakaÒÒÈya putto uppanno 
siyÈ, so mÈtupi sadiso, pitupi sadiso. Khattiyotipi vattabbo, brÈhmaÓotipi 
vattabboti. Yo so bho Gotama khattiyakumÈrena brÈhmaÓakaÒÒÈya putto 
uppanno siyÈ, so mÈtupi sadiso, pitupi sadiso. Khattiyotipi vattabbo, 
brÈhmaÓotipi vattabboti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi AssalÈyana, idha brÈhmaÓakumÈro khattiyakaÒÒÈya 
saddhiÑ saÑvÈsaÑ kappeyya, tesaÑ saÑvÈsamanvÈya putto jÈyetha. Yo so 
brÈhmaÓakumÈrena khattiyakaÒÒÈya putto uppanno siyÈ, so mÈtupi sadiso, 
pitupi sadiso. Khattiyotipi vattabbo, brÈhmaÓotipi vattabboti. Yo so bho 
Gotama brÈhmaÓakumÈrena khattiyakaÒÒÈya putto uppanno siyÈ, so mÈtupi 
sadiso, pitupi sadiso. Khattiyotipi vattabbo, brÈhmaÓotipi vattabboti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi AssalÈyana, idha vaÄavaÑ gadrabhena 
sampayojeyyuÑ1, tesaÑ sampayogamanvÈya kisoro jÈyetha. Yo so vaÄavÈya 
gadrabhena kisoro uppanno siyÈ, so mÈtupi sadiso, pitupi sadiso. Assotipi 
vattabbo, gadrabhotipi vattabboti. KuÓÉaÑ hi so2 bho Gotama assataro hoti, 
idaÑ hissa bho Gotama 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑyojeyya (Ka) 
 2. VekuraÒjÈya hi so (SÊ, I), so kumÈraÓÉupi so (SyÈ, KaÑ), vekulajo hi so (?) 

 



 3. AssalÈyanasutta (93) 361 

nÈnÈkaraÓaÑ passÈmi, amutra ca panesÈnaÑ na kiÒci nÈnÈkaraÓaÑ 
passÈmÊti.  

 TaÑ kiÑ maÒÒasi AssalÈyana, idhÈssu dve mÈÓavakÈ bhÈtaro 
sa-udariyÈ. Eko ajjhÈyako upanÊto, eko anajjhÈyako anupanÊto. Kamettha 
brÈhmaÓÈ paÔhamaÑ bhojeyyuÑ saddhe vÈ thÈlipÈke vÈ yaÒÒe vÈ pÈhune 
vÈti. Yo so bho Gotama mÈÓavako ajjhÈyako upanÊto, tamettha brÈhmaÓÈ 
paÔhamaÑ bhojeyyuÑ saddhe vÈ thÈlipÈke vÈ yaÒÒe vÈ pÈhune vÈ. KiÑ hi 
bho Gotama anajjhÈyake anupanÊte dinnaÑ mahapphalaÑ bhavissatÊti.  

 TaÑ kiÑ maÒÒasi AssalÈyana, idhÈssu dve mÈÓavakÈ bhÈtaro sodariyÈ. 
Eko ajjhÈyako upanÊto dussÊlo pÈpadhammo, eko anajjhÈyako anupanÊto 
sÊlavÈ kalyÈÓadhammo. Kamettha brÈhmaÓÈ paÔhamaÑ bhojeyyuÑ saddhe 
vÈ thÈlipÈke vÈ yaÒÒe vÈ pÈhune vÈti. Yo so bho Gotama mÈÓavako 
anajjhÈyako anupanÊto sÊlavÈ kalyÈÓadhammo, tamettha brÈhmaÓÈ 
paÔhamaÑ bhojeyyuÑ saddhe vÈ thÈlipÈke vÈ yaÒÒe vÈ pÈhune vÈ. KiÑ hi 
bho Gotama dussÊle pÈpadhamme dinnaÑ mahapphalaÑ bhavissatÊti. 

 Pubbe kho tvaÑ AssalÈyana jÈtiÑ agamÈsi, jÈtiÑ gantvÈ mante agamÈsi, 
mante gantvÈ tape agamÈsi, tape gantvÈ1 cÈtuvaÓÓiÑ suddhiÑ paccÈgato, 
yamahaÑ paÒÒapemÊti. EvaÑ vutte AssalÈyano mÈÓavo tuÓhÊbh|to 
ma~kubh|to pattakkhandho adhomukho pajjhÈyanto appaÔibhÈno nisÊdi. 
 
 410. Atha kho BhagavÈ AssalÈyanaÑ mÈÓavaÑ tuÓhÊbh|taÑ 
ma~kubh|taÑ pattakkhandhaÑ adhomukhaÑ pajjhÈyantaÑ appaÔibhÈnaÑ 
viditvÈ AssalÈyanaÑ mÈÓavaÑ etadavoca–bh|tapubbaÑ AssalÈyana 
sattannaÑ brÈhmaÓisÊnaÑ araÒÒÈyatane paÓÓakuÔÊsu sammantÈnaÑ2 
evar|paÑ pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ uppannaÑ hoti “brÈhmaÓova seÔÔho vaÓÓo, 
hÊno aÒÒo vaÓÓo -pa- brahmadÈyÈdÈ”ti. Assosi 
______________________________________________________________ 
 1. Mante gantvÈ tametaÑ tvaÑ (SÊ, I), mante gantvÈ tameva ÔhapetvÈ (SyÈ, KaÑ) 
 2. VasantÈnaÑ (SÊ) 
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kho AssalÈyana Asito Devalo isi “sattannaÑ kira brÈhmaÓisÊnaÑ 
araÒÒÈyatane paÓÓakuÔÊsu sammantÈnaÑ evar|paÑ pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ 
uppannaÑ ‘brÈhmaÓova seÔÔho vaÓÓo -pa- brahmadÈyÈdÈ’ti”. Atha kho 
AssalÈyana Asito Devalo isi kesamassuÑ kappetvÈ maÒjiÔÔhavaÓÓÈni 
dussÈni nivÈsetvÈ paÔaliyo1 upÈhanÈ ÈruhitvÈ jÈtar|pamayaÑ daÓÉaÑ 
gahetvÈ sattannaÑ brÈhmaÓisÊnaÑ patthaÓÉile pÈturahosi. Atha kho 
AssalÈyana Asito Devalo isi sattannaÑ brÈhmaÓisÊnaÑ patthaÓÉile 
ca~kamamÈno evamÈha “handa ko nu kho ime bhavanto brÈhmaÓisayo 
gatÈ2, handa ko nu kho ime bhavanto brÈhmaÓisayo gatÈ”ti. Atha kho 
AssalÈyana sattannaÑ brÈhmaÓisÊnaÑ etadahosi “ko nÈyaÑ gÈmaÓÉalar|po 
viya sattannaÑ brÈhmaÓisÊnaÑ patthaÓÉile ca~kamamÈno evamÈha ‘handa 
ko nu kho ime bhavanto brÈhmaÓisayo gatÈ, handa ko nu kho ime bhavanto 
brÈhmaÓisayo gatÈ’ti. Handa naÑ abhisapÈmÈ”ti. Atha kho AssalÈyana satta 
brÈhmaÓisayo AsitaÑ DevalaÑ isiÑ abhisapiÑsu “bhasmÈ vasala3 hoti, 
bhasmÈ vasala hotÊ”ti4. YathÈ yathÈ kho AssalÈyana satta brÈhmaÓisayo 
AsitaÑ DevalaÑ isiÑ abhisapiÑsu, tathÈ tathÈ Asito Devalo isi abhir|pataro 
ceva hoti dassanÊyataro ca pÈsÈdikataro ca. Atha kho AssalÈyana sattannaÑ 
brÈhmaÓisÊnaÑ etadahosi “moghaÑ vata no tapo, aphalaÑ brahmacariyaÑ, 
mayaÑ hi pubbe yaÑ abhisapÈma ‘bhasmÈ vasala hoti, bhasmÈ vasala 
hohÊ’ti, bhasmÈva bhavati ekacco. ImaÑ pana mayaÑ yathÈ yathÈ 
abhisapÈma, tathÈ tathÈ abhir|pataro ceva hoti dassanÊyataro ca 
pÈsÈdikataro cÈ”ti. Na bhavantÈnaÑ moghaÑ tapo, nÈphalaÑ 
brahmacariyaÑ. I~gha bhavanto yo mayi manopadoso, taÑ pajahathÈti. Yo 
bhavati manopadoso, taÑ pajahÈma. Ko nu bhavaÑ hotÊti. Suto nu 
bhavataÑ “Asito Devalo isÊ”ti. EvaÑ bho. So khvÈhaÑ bho homÊti. Atha 
kho AssalÈyana satta brÈhmaÓisayo AsitaÑ DevalaÑ isiÑ abhivÈdetuÑ 
upakkamiÑsu. 
______________________________________________________________ 
 1. AÔaliyo (SÊ, I), agaliyo (SyÈ, KaÑ) 2. GantÈ (SyÈ, KaÑ, Ka)  
 3. VasalÊ (I), vasali (Ka), capalÊ (SyÈ, KaÑ) 
 4. BhasmÈ vasala hohÊti abhisapavacanaÑ SÊ-I-potthakesu sakideva ÈgataÑ. 
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 411. Atha kho AssalÈyana Asito Devalo isi satta brÈhmaÓisayo 
etadavoca “sutaÑ metaÑ bho ‘sattannaÑ kira brÈhmaÓisÊnaÑ araÒÒÈyatane 
paÓÓakuÔÊsu sammantÈnaÑ evar|paÑ pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ uppannaÑ 
‘brÈhmaÓova seÔÔho vaÓÓo, hÊno aÒÒo vaÓÓo. BrÈhmaÓova sukko vaÓÓo, 
kaÓho aÒÒo vaÓÓo. BrÈhmaÓÈva sujjhanti no abrÈhmaÓÈ, brÈhmaÓÈva 
brahmuno puttÈ orasÈ mukhato jÈtÈ brahmajÈ brahmanimmitÈ 
brahmadÈyÈdÈ’ti”. EvaÑ bho. 

 JÈnanti pana bhonto “yÈ janikÈ mÈtÈ1 brÈhmaÓaÑyeva agamÈsi, no 
abrÈhmaÓan”ti. No hidaÑ bho. 

 JÈnanti pana bhonto “yÈ janikÈmÈtu2 mÈtÈ yÈva sattamÈ 
mÈtumÈtÈmahayugÈ brÈhmaÓaÑyeva agamÈsi, no abrÈhmaÓan”ti. No hidaÑ 
bho. 

 JÈnanti pana bhonto “yo janako pitÈ3 brÈhmaÓiÑyeva agamÈsi, no 
abrÈhmaÓin”ti. No hidaÑ bho. 

 JÈnanti pana bhonto “yo janakapitu4 pitÈ yÈva sattamÈ 
pitupitÈmahayugÈ brÈhmaÓiÑyeva agamÈsi, no abrÈhmaÓin”ti. No hidaÑ 
bho. 

 JÈnanti pana bhonto yathÈ gabbhassa avakkanti hotÊti.5 JÈnÈma mayaÑ 
bho yathÈ gabbhassa avakkanti hoti5. Idha mÈtÈpitaro ca sannipatitÈ honti, 
mÈtÈ ca utunÊ hoti, gandhabbo ca paccupaÔÔhito hoti. EvaÑ tiÓÓaÑ sannipÈtÈ 
gabbhassa avakkanti hotÊti. 

 JÈnanti pana bhonto “taggha6 so gandhabbo khattiyo vÈ brÈhmaÓo vÈ 
vesso vÈ suddo vÈ”ti. Na mayaÑ bho jÈnÈma “taggha so gandhabbo 
khattiyo vÈ brÈhmaÓo vÈ vesso vÈ suddo vÈ”ti. EvaÑ sante bho jÈnÈtha “ke 
tumhe hothÈ”ti. EvaÑ sante bho na mayaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. JanimÈtÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. JanimÈtu (SÊ, SyÈ,KaÑ, I) 
 3. JanipitÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 4. Janipitu (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
 5-5. Na mayaÑ jÈnÈma bho yathÈ gabbhassa avakkanti hotÊti. YathÈ kathaÑ pana bho  
 gabbhassa avakkanti hotÊti. (Ka) 
 6. Yagghe (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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jÈnÈma “ke mayaÑ homÈ”ti. Te hi nÈma AssalÈyana satta brÈhmaÓisayo 
Asitena Devalena isinÈ sake jÈtivÈde samanuyuÒjÊyamÈnÈ 
samanuggÈhÊyamÈnÈ samanubhÈsÊyamÈnÈ na sampÈyissanti. KiÑ pana tvaÑ 
etarahi mayÈ sakasmiÑ jÈtivÈde samanuyuÒjÊyamÈno samanuggÈhÊyamÈno 
samanubhÈsÊyamÈno sampÈyissasi. YesaÑ tvaÑ sÈcariyako na PuÓÓo 
dabbigÈhoti. 

 EvaÑ vutte AssalÈyano mÈÓavo BhagavantaÑ etadavoca “abhikkantaÑ 
bho Gotama -pa- upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ Gotamo dhÈretu ajjatagge 
pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatan”ti. 
 

AssalÈyanasuttaÑ niÔÔhitaÑ tatiyaÑ. 
_____ 

 
4. GhoÔamukhasutta 

 412. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ ÈyasmÈ Udeno BÈrÈÓasiyaÑ 
viharati Khemiyambavane. Tena kho pana samayena GhoÔamukho 
brÈhmaÓo BÈrÈÓasiÑ anuppatto hoti kenacideva karaÓÊyena. Atha kho 
GhoÔamukho brÈhmaÓo ja~ghÈvihÈraÑ anuca~kamamÈno anuvicaramÈno 
yena KhemiyambavanaÑ tenupasa~kami. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ 
Udeno abbhokÈse ca~kamati. Atha kho GhoÔamukho brÈhmaÓo yenÈyasmÈ 
Udeno tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ Udenena saddhiÑ 
sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ÈyasmantaÑ 
UdenaÑ ca~kamantaÑ anuca~kamamÈno evamÈha “ambho samaÓa natthi 
dhammiko paribbajo1, evaÑ me ettha hoti, taÒca kho bhavantar|pÈnaÑ vÈ 
adassanÈ, yo vÈ panettha dhammoti. 

 EvaÑ vutte ÈyasmÈ Udeno ca~kamÈ orohitvÈ vihÈraÑ pavisitvÈ 
paÒÒatte Èsane nisÊdi. GhoÔamukhopi kho brÈhmaÓo ca~kamÈ orohitvÈ 
vihÈraÑ pavisitvÈ ekamanta aÔÔhÈsi, ekamantaÑ ÔhitaÑ kho GhoÔamukhaÑ 
brÈhmaÓaÑ ÈyasmÈ Udeno etadavoca “saÑvijjanti2 kho brÈhmaÓa ÈsanÈni, 
sace Èka~khasi nisÊdÈ”ti. Etadeva kho pana 
______________________________________________________________ 
 1. ParibbÈjo (SÊ, I) 2. SaÑvijjante (bah|su) 
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mayaÑ bhoto Udenassa ÈgamayamÈnÈ nisÊdÈma, kathaÑ hi nÈma mÈdiso 
pubbe animantito Èsane nisÊditabbaÑ maÒÒeyyÈti. Atha kho GhoÔamukho 
brÈhmaÓo aÒÒataraÑ nÊcaÑ ÈsanaÑ gahetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho GhoÔamukho brÈhmaÓo ÈyasmantaÑ UdenaÑ etadavoca “abbho 
samaÓa natthi dhammiko paribbajo, evaÑ me ettha hoti, taÒca kho 
bhavantar|pÈnaÑ vÈ adassanÈ, yo vÈ panettha dhammo”ti. Sace kho pana 
me tvaÑ brÈhmaÓa anuÒÒeyyaÑ anujÈneyyÈsi, paÔikkositabbaÒca 
paÔikkoseyyÈsi, yassa ca pana me bhÈsitassa atthaÑ na jÈneyyÈsi, 
mamaÑyeva tattha uttari paÔipuccheyyÈsi “idaÑ bho Udena kathaÑ, imassa 
kvattho”ti, evaÑ katvÈ siyÈ no ettha kathÈsallÈpoti. AnuÒÒeyyaÑ khvÈhaÑ 
bhoto Udenassa anujÈnissÈmi, paÔikkositabbaÒca paÔikkosissÈmi, yassa ca 
panÈhaÑ bhoto Udenassa bhÈsitassa atthaÑ na jÈnissÈmi, bhavantaÑyeva 
tattha UdenaÑ uttari paÔipucchissÈmi “idaÑ bho Udena kathaÑ, imassa 
kvattho”ti, evaÑ katvÈ hotu no ettha kathÈsallÈpoti. 
 
 413. CattÈrome brÈhmaÓa puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. 
Katame cattÈro. Idha brÈhmaÓa ekacco puggalo attantapo hoti 
attaparitÈpanÈnuyogamanuyutto. Idha pana brÈhmaÓa ekacco puggalo 
parantapo hoti paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto. Idha pana brÈhmaÓa 
ekacco puggalo attantapo ca hoti attaparitÈpanÈnuyogamanuyutto parantapo 
ca paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto. Idha pana brÈhmaÓa ekacco puggalo 
nevattantapo hoti nÈttaparitÈpanÈnuyogamanuyutto na parantapo na 
paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto, so anattantapo aparantapo diÔÔheva 
dhamme nicchÈto nibbuto sÊtÊbh|to sukhappaÔisaÑvedÊ brahmabh|tena 
attanÈ viharati. ImesaÑ brÈhmaÓa catunnaÑ puggalÈnaÑ katamo te puggalo 
cittaÑ ÈrÈdhetÊti. 

 YvÈyaÑ bho Udena puggalo attantapo attaparitÈpanÈnuyogamanuyutto, 
ayaÑ me puggalo cittaÑ nÈrÈdheti. YopÈyaÑ bho Udena puggalo parantapo 
paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto, ayampi me puggalo cittaÑ nÈrÈdheti. 
YopÈyaÑ bho Udena puggalo attantapo ca  
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attaparitÈpanÈnuyogamanuyutto, parantapo ca 
paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto, ayampi me puggalo cittaÑ nÈrÈdheti. Yo 
ca kho ayaÑ bho Udena puggalo nevattantapo 
nÈttaparitÈpanÈnuyogamanuyutto na parantapo na 
paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto, so anattantapo aparantapo diÔÔheva 
dhamme nicchÈto nibbuto sÊtÊbh|to sukhappaÔisaÑvedÊ brahmabh|tena 
attanÈ viharati, ayameva me puggalo cittaÑ ÈrÈdhetÊti. 

 KasmÈ pana te brÈhmaÓa ime tayo puggalÈ cittaÑ nÈrÈdhentÊti. YvÈyaÑ 
bho Udena puggalo attantapo attaparitÈpanÈnuyogamanuyutto, so attÈnaÑ 
sukhakÈmaÑ dukkhapaÔikk|laÑ ÈtÈpeti paritÈpeti, iminÈ me ayaÑ puggalo 
cittaÑ nÈrÈdheti. YopÈyaÑ bho Udena puggalo parantapo 
paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto, so paraÑ sukhakÈmaÑ dukkhapaÔikk|laÑ 
ÈtÈpeti paritÈpeti, iminÈ me ayaÑ puggalo cittaÑ nÈrÈdheti. YopÈyaÑ bho 
Udena puggalo attantapo ca attaparitÈpanÈnuyugamanuyutto parantapo ca 
paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto, so attÈnaÒca paraÒca sukhakÈmaÑ 
dukkhapaÔikk|laÑ ÈtÈpeti paritÈpeti, iminÈ me ayaÑ puggalo cittaÑ 
nÈrÈdheti. Yo ca kho ayaÑ bho Udena puggalo nevattantapo 
nÈttaparitÈpanÈnuyogamanuyutto na parantapo na 
paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto, so anattantapo aparantapo diÔÔheva 
dhamme nicchÈto nibbuto sÊtÊbh|to sukhappaÔisaÑvedÊ brahmabh|tena 
attanÈ viharati, so attÈnaÒca paraÒca sukhakÈmaÑ dukkhapaÔikk|laÑ neva 
ÈtÈpeti na paritÈpeti, iminÈ me ayaÑ puggalo cittaÑ ÈrÈdhetÊti. 
 
 414. DvemÈ brÈhmaÓa parisÈ. KatamÈ dve, idha brÈhmaÓa ekaccÈ 
parisÈ sÈrattarattÈ maÓikuÓÉalesu puttabhariyaÑ pariyesati, dÈsidÈsaÑ 
pariyesati, khettavatthuÑ pariyesati, jÈtar|parajataÑ pariyesati. 

 Idha pana brÈhmaÓa ekaccÈ parisÈ asÈrattarattÈ maÓikuÓÉalesu 
puttabhariyaÑ pahÈya dÈsidÈsaÑ pahÈya khettavatthuÑ pahÈya 
jÈtar|parajataÑ pahÈya agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitÈ, svÈyaÑ brÈhmaÓa 
puggalo nevattantapo nÈttaparitÈpanÈnuyogamanuyutto na parantapo na 
paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto, so anattantapo aparantapo diÔÔheva 
dhamme  
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nicchÈto nibbuto sÊtibh|to sukhappaÔisaÑvedÊ brahmabh|tena attanÈ 
viharati. Idha katamaÑ tvaÑ brÈhmaÓa puggalaÑ katamÈya parisÈya 
bahulaÑ samanupassasi, yÈ cÈyaÑ parisÈ sÈrattarattÈ maÓikuÓÉalesu 
puttabhariyaÑ pariyesati, dÈsidÈsaÑ pariyesati, khettavatthuÑ pariyesati, 
jÈtar|parajataÑ pariyesati, yÈ cÈyaÑ parisÈ asÈrattarattÈ maÓikuÓÉalesu 
puttabhariyaÑ pahÈya dÈsidÈsaÑ pahÈya khettavatthuÑ pahÈya 
jÈtar|parajataÑ pahÈya agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitÈti. 

 YvÈyaÑ bho Udena puggalo nevattantapo 
nÈttaparitÈpanÈnuyogamanuyutto na parantapo na 
paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto, so anattantapo aparantapo diÔÔheva 
dhamme nicchÈto nibbuto sÊtÊbh|to sukhappaÔisaÑvedÊ brahmabh|tena 
attanÈ viharati. ImÈhaÑ puggalaÑ yÈyaÑ parisÈ asÈrattarattÈ maÓikuÓÉalesu 
puttabhariyaÑ pahÈya dÈsidÈsaÑ pahÈya khettavatthuÑ pahÈya 
jÈtar|parajataÑ pahÈya agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitÈ, imissaÑ parisÈyaÑ 
bahulaÑ samanupassÈmÊti. 

 IdÈneva kho pana te brÈhmaÓa bhÈsitaÑ mayaÑ evaÑ ÈjÈnÈma “ambho 
samaÓa natthi dhammiko paribbajo, evaÑ me ettha hoti, taÒca kho 
bhavantar|pÈnaÑ vÈ adassanÈ, yo vÈ panettha dhammo”ti. AddhÈ mesÈ bho 
Udena sÈnuggahÈ vÈcÈ bhÈsitÈ, atthi dhammiko paribbajo, evaÑ me ettha 
hoti, evaÒca pana maÑ bhavaÑ Udeno dhÈretu, ye ca me bhotÈ Udenena 
cattÈro puggalÈ saÑkhittena vuttÈ vitthÈrena avibhattÈ, sÈdhu me bhavaÑ 
Udeno ime cattÈro puggale vitthÈrena vibhajatu anukampaÑ upÈdÈyÈti. 
Tena hi brÈhmaÓa suÓÈhi sÈdhukaÑ manasi karohi bhÈsissÈmÊti. EvaÑ bhoti 
kho GhoÔamukho brÈhmaÓo Èyasmato Udenassa paccassosi. ŒyasmÈ Udeno 
etadavoca–  
 
 415. Katamo ca brÈhmaÓa puggalo attantapo 
attaparitÈpanÈnuyogamanuyutto. Idha brÈhmaÓa ekacco puggalo acelako 
hoti muttÈcÈro, hatthÈpalekhano, na-ehibhaddantiko, natiÔÔhabhaddantiko, 
nÈbhihaÔaÑ, na uddissakataÑ, na nimantanaÑ sÈdiyati, so na kumbhimukhÈ 
paÔiggaÓhÈti, na kaÄopimukhÈ paÔiggaÓhÈti, na eÄakamantaraÑ, na 
daÓÉamantaraÑ, na musalamantaraÑ, na dvinnaÑ bhuÒjamÈnÈnaÑ, na 
gabbhiniyÈ, na  
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pÈyamÈnÈya, na purisantaragatÈya, na sa~kittÊsu, na yattha sÈ upaÔÔhito hoti, 

na yattha makkhikÈ saÓÉasaÓÉacÈrinÊ, na macchaÑ, na maÑsaÑ, na suraÑ, 

na merayaÑ, na thusodakaÑ pivati. So ekÈgÈriko vÈ hoti ekÈlopiko, 

dvÈgÈriko vÈ hoti dvÈlopiko -pa- sattÈgÈriko vÈ hoti sattÈlopiko. EkissÈpi 

dattiyÈ yÈpeti, dvÊhipi dattÊhi yÈpeti -pa- sattahipi dattÊhi yÈpeti. EkÈhikampi 

ÈhÈraÑ ÈhÈreti. DvÊhikampi ÈhÈraÑ ÈhÈreti -pa-. SattÈhikampi ÈhÈraÑ 

ÈhÈreti. Iti evar|paÑ addhamÈsikaÑ 

pariyÈyabhattabhojanÈnuyogamanuyutto viharati. So sÈkabhakkho vÈ hoti, 

sÈmÈkabhakkho vÈ hoti, nÊvÈrabhakkho vÈ hoti, daddulabhakkho vÈ hoti, 

haÔabhakkho vÈ hoti, kaÓabhakkho vÈ hoti, ÈcÈmabhakkho vÈ hoti, 

piÒÒÈkabhakkho vÈ hoti, tiÓabhakkho vÈ hoti, gomayabhakkho vÈ hoti, 

vanam|laphalÈhÈro yÈpeti pavattaphalabhojÊ. So sÈÓÈnipi dhÈreti, 

masÈÓÈnipi dhÈreti, chavadussÈnipi dhÈreti, paÑsuk|lÈnipi dhÈreti, tirÊÔÈnipi 

dhÈreti, ajinampi dhÈreti, ajinakkhipampi dhÈreti, kusacÊrampi dhÈreti, 

vÈkacÊrampi dhÈreti, phalakacÊrampi dhÈreti, kesakambalampi dhÈreti, 

vÈÄakambalampi dhÈreti, ul|kapakkhampi dhÈreti, kesamassulocakopi hoti 

kesamassulocanÈnuyogamanuyutto, ubbhaÔÔhakopi hoti ÈsanapaÔikkhitto, 

ukkuÔikopi hoti ukkuÔikappadhÈnamanuyutto, kaÓÔakÈpassayikopi hoti 

kaÓÔakÈpassaye seyyaÑ kappeti, sÈyatatiyakampi 

udakorohanÈnuyogamanuyutto viharati. Iti evar|paÑ anekavihitaÑ kÈyassa 

ÈtÈpanaparitÈpanÈnuyogamanuyutto viharati. AyaÑ vuccati brÈhmaÓa 

puggalo attantapo attaparitÈpanÈnuyogamanuyutto. 

 

 416. Katamo ca brÈhmaÓa puggalo parantapo 

paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto. Idha brÈhmaÓa ekacco puggalo orabbhiko 

hoti s|kariko sÈkuÓiko mÈgaviko luddo macchaghÈtako coro coraghÈtako 

goghÈtako bandhanÈgÈriko, ye vÈ panaÒÒepi keci kur|rakammantÈ. AyaÑ 

vuccati brÈhmaÓa puggalo parantapo paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto. 
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 417. Katamo ca brÈhmaÓa puggalo attantapo ca 
attaparitÈpanÈnuyogamanuyutto parantapo ca 
paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto. Idha brÈhmaÓa ekacco puggalo rÈjÈ vÈ 
hoti khattiyo muddhÈvasitto, brÈhmaÓo vÈ mahÈsÈlo, so puratthimena 
nagarassa navaÑ santhÈgÈraÑ kÈrÈpetvÈ kesamassuÑ ohÈretvÈ kharÈjinaÑ 
nivÈsetvÈ sappitelena kÈyaÑ abbhaÒjitvÈ magavisÈÓena piÔÔhiÑ 
kaÓÉuvamÈno navaÑ santhÈgÈraÑ pavisati saddhiÑ mahesiyÈ brÈhmaÓena 
ca purohitena, so tattha anantarahitÈya bh|miyÈ haritupalittÈya seyyaÑ 
kappeti, ekissÈya gÈviyÈ sar|pavacchÈya yaÑ ekasmiÑ thane khÊraÑ hoti, 
tena rÈjÈ yÈpeti, yaÑ dutiyasmiÑ thane khÊraÑ hoti, tena mahesÊ yÈpeti, 
yaÑ tatiyasmiÑ thane khÊraÑ hoti, tena brÈhmaÓo purohito yÈpeti, yaÑ 
catutthasmiÑ thane khÊraÑ hoti, tena aggiÑ juhati, avasesena vacchako 
yÈpeti. So evamÈha “ettakÈ usabhÈ haÒÒantu yaÒÒatthÈya, ettakÈ vacchatarÈ 
haÒÒantu yaÒÒatthÈya, ettakÈ vacchatariyo haÒÒantu yaÒÒatthÈya, ettakÈ ajÈ 
haÒÒantu yaÒÒatthÈya, ettakÈ urabbhÈ haÒÒantu yaÒÒatthÈya, ettakÈ assÈ 
haÒÒantu yaÒÒatthÈya, ettakÈ rukkhÈ chijjantu y|patthÈya, ettakÈ dabbhÈ 
l|yantu barihisatthÈyÈ”ti. Yepissa te honti dÈsÈti vÈ pessÈti vÈ kammakarÈti 
vÈ, tepi daÓÉatajjitÈ bhayatajjitÈ assumukhÈ rudamÈnÈ parikammÈni karonti. 
AyaÑ vuccati brÈhmaÓa puggalo attantapo ca 
attaparitÈpanÈnuyogamanuyutto parantapo ca 
paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto. 
 
 418. Katamo ca brÈhmaÓa puggalo nevattantapo 
nÈttaparitÈpanÈnuyogamanuyutto na parantapo na 
paraparitÈpanÈnuyugamanuyutto, so anattantapo aparantapo diÔÔheva 
dhamme nicchÈto nibbuto sÊtÊbh|to sukhappaÔisaÑvedÊ brahmabh|tena 
attanÈ viharati. Idha brÈhmaÓa TathÈgato loke uppajjati ArahaÑ 
SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro 
purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ, so imaÑ 
lokaÑ sadevakaÑ samÈrakaÑ sabrahmakaÑ sassamaÓabrÈhmaÓiÑ pajaÑ 
sadevamanussaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedeti, so dhammaÑ deseti 
ÈdikalyÈÓaÑ  
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majjhekalyÈÓaÑ pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ 
kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ pakÈseti, taÑ dhammaÑ 
suÓÈti gahapati vÈ gahapatiputto vÈ aÒÒatarasmiÑ vÈ kule paccÈjÈto, so taÑ 
dhammaÑ sutvÈ TathÈgate saddhaÑ paÔilabhati, so tena saddhÈpaÔilÈbhena 
samannÈgato iti paÔisaÒcikkhati “sambÈdho gharÈvÈso rajopatho, abbhokÈso 
pabbajjÈ, nayidaÑ sukaraÑ agÈraÑ ajjhÈvasatÈ ekantaparipuÓÓaÑ 
ekantaparisuddhaÑ sa~khalikhitaÑ brahmacariyaÑ carituÑ, yaÑn|nÈhaÑ 
kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajeyyan”ti, so aparena samayena appaÑ vÈ bhogakkhandhaÑ pahÈya 
mahantaÑ vÈ bhogakkhandhaÑ pahÈya appaÑ vÈ ÒÈtiparivaÔÔaÑ pahÈya 
mahantaÑ vÈ ÒÈtiparivaÔÔaÑ pahÈya kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni 
acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajati, so evaÑ pabbajito samÈno 
bhikkh|naÑ sikkhÈsÈjÊvasamÈpanno pÈÓÈtipÈtaÑ pahÈya pÈÓÈtipÈtÈ 
paÔivirato hoti, nihitadaÓÉo nihitasattho lajjÊ dayÈpanno, 
sabbapÈÓabh|tahitÈnukampÊ viharati. 

 AdinnÈdÈnaÑ pahÈya adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti dinnÈdÈyÊ 
dinnapÈÔika~khÊ, athenena sucibh|tena attanÈ viharati. 

 AbrahmacariyaÑ pahÈya brahmacÈrÊ hoti ÈrÈcÈrÊ virato methunÈ 
gÈmadhammÈ. 

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

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

 PharusaÑ vÈcaÑ pahÈya pharusÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, yÈ sÈ vÈcÈ 
nelÈ kaÓÓasukhÈ pemanÊyÈ hadaya~gamÈ porÊ bahujanakantÈ 
bahujanamanÈpÈ, tathÈr|piÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ hoti. 
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 SamphappalÈpaÑ pahÈya samphappalÈpÈ paÔivirato hoti kÈlavÈdÊ 
bh|tavÈdÊ atthavÈdÊ dhammavÈdÊ vinayavÈdÊ, nidhÈnavatiÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ 
kÈlena sÈpadesaÑ pariyantavatiÑ atthasaÑhitaÑ. 

 So bÊjagÈmabh|tagÈmasamÈrambhÈ paÔivirato hoti. Ekabhattiko hoti 
ratt|parato virato vikÈlabhojanÈ. NaccagÊtavÈditavis|kadassanÈ paÔivirato 
hoti. MÈlÈgandhavilepanadhÈraÓamaÓÉanavibh|sanaÔÔhÈnÈ paÔivirato hoti. 
UccÈsayanamahÈsayanÈ paÔivirato hoti. JÈtar|parajatapaÔiggahaÓÈ paÔivirato 
hoti. ŒmakadhaÒÒapaÔiggahaÓÈ paÔivirato hoti. ŒmakamaÑsapaÔiggahaÓÈ 
paÔivirato hoti. ItthikumÈrikapaÔiggahaÓÈ paÔivirato hoti. 
DÈsidÈsapaÔiggahaÓÈ paÔivirato hoti. AjeÄakapaÔiggahaÓÈ paÔivirato hoti. 
KukkuÔas|karapaÔiggahaÓÈ paÔivirato hoti. HatthigavassavaÄavapaÔiggahaÓÈ 
paÔivirato hoti. KhettavatthupaÔiggahaÓÈ paÔivirato hoti. 
D|teyyapahiÓagamanÈnuyogÈ paÔivirato hoti. KayavikkayÈ paÔivirato hoti. 
TulÈk|ÔakaÑsak|ÔamÈnak|ÔÈ paÔivirato hoti. 
UkkoÔanavaÒcananikatisÈciyogÈ paÔivirato hoti. 
ChedanavadhabandhanaviparÈmosa-ÈlopasahasÈkÈrÈ paÔivirato hoti.  

 So santuÔÔho hoti kÈyaparihÈrikena cÊvarena kucchiparihÈrikena 
piÓÉapÈtena, so yena yeneva pakkamati, samÈdÈyeva pakkamati. SeyyathÈpi 
nÈma pakkhÊ sakuÓo yena yeneva Éeti, sapattabhÈrova Éeti. Evameva 
bhikkhu santuÔÔho hoti kÈyaparihÈrikena cÊvarena kucchiparihÈrikena 
piÓÉapÈtena, so yena yeneva pakkamati, samÈdÈyeva pakkamati. So iminÈ 
ariyena sÊlakkhandhena samannÈgato ajjhattaÑ anavajjasukhaÑ 
paÔisaÑvedeti. 
 
 419. So cakkhunÈ r|paÑ disvÈ na nimittaggÈhÊ hoti nÈnubyaÒjanaggÈhÊ, 
yatvÈdhikaraÓamenaÑ cakkhundriyaÑ asaÑvutaÑ viharantaÑ abhijjhÈ 
domanassÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ anvÈssaveyyuÑ, tassa saÑvarÈya 
paÔipajjati rakkhati cakkhundriyaÑ, cakkhundriye saÑvaraÑ Èpajjati. Sotena 
saddaÑ sutvÈ -pa-. GhÈnena gandhaÑ ghÈyitvÈ. JivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ. 
KÈyena phoÔÔhabbaÑ phusitvÈ. ManasÈ dhammaÑ viÒÒÈya na nimittaggÈhÊ 
hoti nÈnubyaÒjanaggÈhÊ, 

 



372 MajjhimapaÓÓÈsapÈÄi  

yatvÈdhikaraÓamenaÑ manindriyaÑ asaÑvutaÑ viharantaÑ 
abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ anvÈssaveyyuÑ, tassa 
saÑvarÈya paÔipajjati, rakkhati manindriyaÑ, manindriye saÑvaraÑ 
Èpajjati, so iminÈ ariyena indriyasaÑvarena samannÈgato ajjhattaÑ 
abyÈsekasukhaÑ paÔisaÑvedeti. 

 So abhikkante paÔikkante sampajÈnakÈrÊ hoti, Èlokite vilokite 
sampajÈnakÈrÊ hoti, samiÒjite pasÈrite sampajÈnakÈrÊ hoti, 
saÑghÈÔipattacÊvaradhÈraÓe sampajÈnakÈrÊ hoti, asite pÊte khÈyite sÈyite 
sampajÈnakÈrÊ hoti, uccÈrapassÈvakamme sampajÈnakÈrÊ hoti, gate Ôhite 
nisinne sutte jÈgarite bhÈsite tuÓhÊbhÈve sampajÈnakÈrÊ hoti. 

 So iminÈ ca ariyena sÊlakkhandhena samannÈgato, (imÈya ca ariyÈya 
santuÔÔhiyÈ samannÈgato,)1 iminÈ ca ariyena indriyasaÑvarena 
samannÈgato, iminÈ ca ariyena satisampajaÒÒena samannÈgato vivittaÑ 
senÈsanaÑ bhajati araÒÒaÑ rukkham|laÑ pabbataÑ kandaraÑ giriguhaÑ 
susÈnaÑ vanapatthaÑ abbhokÈsaÑ palÈlapuÒjaÑ. So pacchÈbhattaÑ 
piÓÉapÈtapaÔikkanto nisÊdati palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ kÈyaÑ paÓidhÈya 
parimukhaÑ satiÑ upaÔÔhapetvÈ. So abhijjhaÑ loke pahÈya vigatÈbhijjhena 
cetasÈ viharati, abhijjhÈya cittaÑ parisodheti. ByÈpÈdapadosaÑ pahÈya 
abyÈpannacitto viharati sabbapÈÓabh|tahitÈnukampÊ, byÈpÈdapadosÈ cittaÑ 
parisodheti. ThinamiddhaÑ pahÈya vigatathinamiddho viharati ÈlokasaÒÒÊ 
sato sampajÈno, thinamiddhÈ cittaÑ parisodheti. UddhaccakukkuccaÑ 
pahÈya anuddhato viharati ajjhattaÑ v|pasantacitto, uddhaccakukkuccÈ 
cittaÑ parisodheti. VicikicchaÑ pahÈya tiÓÓavicikiccho viharati 
akathaÑkathÊ kusalesu dhammesu, vicikicchÈya cittaÑ parisodheti. 

 So ime paÒca nÊvaraÓe pahÈya cetaso upakkilese paÒÒÈya dubbalÊkaraÓe 
vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ 
vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. 
VitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ 
avitakkaÑ avicÈraÑ samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati. PÊtiyÈ ca virÈgÈ upekkhako ca viharati sato ca sampajÈno, sukhaÒca 
kÈyena  
______________________________________________________________ 
 1. Passa Ma 1. 239 piÔÔhe. 
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paÔisaÑvedeti, yaÑ taÑ ariyÈ Ècikkhanti “upekkhako satimÈ sukhavihÈrÊ”ti, 
tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. Sukhassa ca pahÈnÈ dukkhassa ca 
pahÈnÈ pubbeva somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ adukkhamasukhaÑ 
upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. 
 
 420. So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe 
vigat|pakkilese mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte 
pubbenivÈsÈnussatiÒÈÓÈya cittaÑ abhininnÈmeti, so anekavihitaÑ 
pubbenivÈsaÑ anussarati, seyyathidaÑ, ekampi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo tissopi 
jÈtiyo catassopi jÈtiyo paÒcapi jÈtiyo dasapi jÈtiyo vÊsampi jÈtiyo tiÑsampi 
jÈtiyo cattÈlÊsampi jÈtiyo paÒÒÈsampi jÈtiyo jÈtisatampi jÈtisahassampi 
jÈtisatasahassampi anekepi saÑvaÔÔakappe anekepi vivaÔÔakappe anekepi 
saÑvaÔÔavivaÔÔakappe “amutrÈsiÑ evaÑnÈmo evaÑgotto evaÑvaÓÓo 
evamÈhÈro evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ evamÈyupariyanto, so tato cuto 
amutra udapÈdiÑ, tatrÈpÈsiÑ evaÑnÈmo evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro 
evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ evamÈyupariyanto, so tato cuto 
idh|papanno”ti, iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ 
anussarati. 

 So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe vigat|pakkilese 
mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte sattÈnaÑ cut|papÈtaÒÈÓÈya cittaÑ 
abhininnÈmeti, so dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena satte 
passati cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate 
duggate, yathÈkamm|page satte pajÈnÈti “ime vata bhonto sattÈ 
kÈyaduccaritena samannÈgatÈ -pa- ariyÈnaÑ upavÈdakÈ micchÈdiÔÔhikÈ 
micchÈdiÔÔhikammasamÈdÈnÈ, te kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ 
duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapannÈ. Ime vÈ pana bhonto sattÈ 
kÈyasucaritena samannÈgatÈ -pa- ariyÈnaÑ anupavÈdakÈ sammÈdiÔÔhikÈ 
sammÈdiÔÔhikammasamÈdÈnÈ, te kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ 
saggaÑ lokaÑ upapannÈ”ti, iti dibbena cakkhunÈ visuddhena 
atikkantamÈnusakena satte passati cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte 
suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate, yathÈkamm|page satte pajÈnÈti. 
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 So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe vigat|pakkilese 
mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte ÈsavÈnaÑ khayaÒÈÓÈya cittaÑ 
abhininnÈmeti, so idaÑ dukkhanti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ 
dukkhasamudayoti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ dukkhanirodhoti 
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈti yathÈbh|taÑ 
pajÈnÈti. Ime ÈsavÈti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ Èsavasamudayoti 
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ Èsavanirodhoti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ 
ÈsavanirodhagÈminÊ paÔipadÈti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Tassa evaÑ jÈnato 
evaÑ passato kÈmÈsavÈpi cittaÑ vimuccati, bhavÈsavÈpi cittaÑ vimuccati, 
avijjÈsavÈpi cittaÑ vimuccati, vimuttasmiÑ vimuttamiti ÒÈÓaÑ hoti, “khÊÓÈ 
jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti 
pajÈnÈti. 

 AyaÑ vuccati brÈhmaÓa puggalo nevattantapo 
nÈttaparitÈpanÈnuyogamanuyutto na parantapo na 
paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto, so anattantapo aparantapo diÔÔheva 
dhamme nicchÈto nibbuto sÊtÊbh|to sukhappaÔisaÑvedÊ brahmabh|tena 
attanÈ viharatÊti. 

 421. EvaÑ vutte GhoÔamukho brÈhmaÓo ÈyasmantaÑ UdenaÑ 
etadavoca “abhikkantaÑ bho Udena, abhikkantaÑ bho Udena, seyyathÈpi 
bho Udena nikkujjitaÑ vÈ ukkujjeyya, paÔicchannaÑ vÈ vivareyya, m|Ähassa 
vÈ maggaÑ Ècikkheyya, andhakÈre vÈ telapajjotaÑ dhÈreyya ‘cakkhumanto 
r|pÈni dakkhantÊ’ti. EvamevaÑ bhotÈ Udenena anekapariyÈyena dhammo 
pakÈsito, esÈhaÑ bhavantaÑ UdenaÑ saraÓaÑ gacchÈmi dhammaÒca 
bhikkhusaÑghaÒca, upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ Udeno dhÈretu ajjatagge 
pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatan”ti. MÈ kho maÑ tvaÑ brÈhmaÓa saraÓaÑ 
agamÈsi, tameva BhagavantaÑ saraÓaÑ gacchÈhi, yamahaÑ saraÓaÑ gatoti. 
KahaÑ pana bho Udena etarahi so bhavaÑ Gotamo viharati ArahaÑ 
SammÈsambuddhoti. Parinibbuto kho brÈhmaÓa etarahi so BhagavÈ ArahaÑ 
SammÈsambuddhoti. 

 Sacepi1 mayaÑ bho Udena suÓeyyÈma taÑ bhavantaÑ GotamaÑ 
dasasu yojanesu, dasapi mayaÑ yojanÈni gaccheyyÈma taÑ bhavantaÑ 
GotamaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Sace hi (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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dassanÈya ArahantaÑ SammÈsambuddhaÑ. Sacepi1 mayaÑ bho Udena 
suÓeyyÈma taÑ bhavantaÑ GotamaÑ vÊsatiyÈ yojanesu. TiÑsÈya yojanesu. 
CattÈrÊsÈya yojanesu. PaÒÒÈsÈya yojanesu, paÒÒÈsampi mayaÑ yojanÈni 
gaccheyyÈma taÑ bhavantaÑ GotamaÑ dassanÈya ArahantaÑ 
SammÈsambuddhaÑ. Yojanasate cepi2 mayaÑ bho Udena suÓeyyÈma taÑ 
bhavantaÑ GotamaÑ yojanasatampi mayaÑ gaccheyyÈma taÑ bhavantaÑ 
GotamaÑ dassanÈya ArahantaÑ SammÈsambuddhaÑ. 

 Yato ca kho bho Udena parinibbuto so bhavaÑ Gotamo, parinibbutampi 
mayaÑ taÑ bhavantaÑ GotamaÑ saraÓaÑ gacchÈma dhammaÒca 
bhikkhusaÑghaÒca, upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ Udeno dhÈretu ajjatagge 
pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gataÑ. Atthi ca me bho Udena A~garÈjÈ devasikaÑ 
niccabhikkhaÑ dadÈti, tato ahaÑ bhoto Udenassa ekaÑ niccabhikkhaÑ 
dadÈmÊti. KiÑ pana te brÈhmaÓa A~garÈjÈ devasikaÑ niccabhikkhaÑ 
dadÈtÊti. PaÒca bho Udena kahÈpaÓasatÈnÊti. Na kho no brÈhmaÓa kappati 
jÈtar|parajataÑ paÔiggahetunti. Sace taÑ bhoto Udenassa na kappati, 
vihÈraÑ bhoto Udenassa kÈrÈpessÈmÊti. Sace kho me tvaÑ brÈhmaÓa 
vihÈraÑ kÈrÈpetu kÈmo, PÈÔaliputte saÑghassa upaÔÔhÈnasÈlaÑ kÈrÈpehÊti. 
IminÈpÈhaÑ bhoto Udenassa bhiyyoso mattÈya attamano abhiraddho, yaÑ 
maÑ bhavaÑ Udeno saÑghe dÈne samÈdapeti, esÈhaÑ bho Udena etissÈ ca 
niccabhikkhÈya aparÈya ca niccabhikkhÈya PÈÔaliputte saÑghassa 
upaÔÔhÈnasÈlaÑ kÈrÈpessÈmÊti. Atha kho GhoÔamukho brÈhmaÓo etissÈ ca 
niccÈbhikkhÈya aparÈya ca niccabhikkhÈya PÈÔaliputte saÑghassa 
upaÔÔhÈnasÈlaÑ kÈrÈpesi. SÈ etarahi GhoÔamukhÊti vuccatÊti. 
 

GhoÔamukhasuttaÑ niÔÔhitaÑ catutthaÑ.  
_____ 

 
5. Ca~kÊsutta 

 422. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Kosalesu cÈrikaÑ 
caramÈno mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ yena OpÈsÈdaÑ nÈma 
______________________________________________________________ 
 1. Sace (SÊ, I), sace hi (SyÈ, KaÑ) 2. Yojanasatepi (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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KosalÈnaÑ brÈhmaÓagÈmo tadavasari, tatra sudaÑ BhagavÈ OpÈsÈde 
viharati uttarena OpÈsÈdaÑ devavane SÈlavane. Tena kho pana samayena 
Ca~kÊ brÈhmaÓo OpÈsÈdaÑ ajjhÈvasati sattussadaÑ satiÓakaÔÔhodakaÑ 
sadhaÒÒaÑ rÈjabhoggaÑ raÒÒÈ PasenadinÈ Kosalena dinnaÑ rÈjadÈyaÑ 
brahmadeyyaÑ. AssosuÑ kho OpÈsÈdakÈ brÈhmaÓagahapatikÈ “samaÓo 
khalu bho Gotamo Sakyaputto SakyakulÈ pabbajito Kosalesu cÈrikaÑ 
caramÈno mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ OpÈsÈdaÑ anuppatto OpÈsÈde 
viharati uttarena OpÈsÈdaÑ devavane SÈlavane. TaÑ kho pana bhavantaÑ 
GotamaÑ evaÑ kalyÈÓo kittisaddo abbhuggato ‘itipi so BhagavÈ ArahaÑ 
SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro 
purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ’ti, so imaÑ 
lokaÑ sadevakaÑ samÈrakaÑ sabrahmakaÑ sassamaÓabrÈhmaÓiÑ pajaÑ 
sadevamanussaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedeti, so dhammaÑ deseti 
ÈdikalyÈÓaÑ majjhekalyÈÓaÑ pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ 
kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ pakÈseti, sÈdhu kho pana 
tathÈr|pÈnaÑ ArahataÑ dassanaÑ hotÊ”ti. 
 
 423. Atha kho OpÈsÈdakÈ brÈhmaÓagahapatikÈ OpÈsÈdÈ nikkhamitvÈ 
sa~ghasa~ghÊ gaÓÊbh|tÈ uttarenamukhÈ gacchanti yena devavanaÑ 
SÈlavanaÑ. Tena kho pana samayena Ca~kÊ brÈhmaÓo uparipÈsÈde 
divÈseyyaÑ upagato. AddasÈ kho Ca~kÊ brÈhmaÓo OpÈsÈdake 
brÈhmaÓagahapatike OpÈsÈdÈ nikkhamitvÈ sa~ghasa~ghÊ gaÓÊbh|te 
uttarenamukhaÑ yena devavanaÑ SÈlavanaÑ tenupasa~kamante, disvÈ 
khattaÑ Èmantesi “kiÑ nu kho bho khatte OpÈsÈdakÈ brÈhmaÓagahapatikÈ 
OpÈsÈdÈ nikkhamitvÈ sa~ghasa~ghÊ gaÓÊbh|tÈ uttarenamukhÈ gacchanti 
yena devavanaÑ SÈlavanan”ti. Atthi bho Ca~kÊ samaÓo Gotamo Sakyaputto 
SakyakulÈ pabbajito Kosalesu cÈrikaÑ caramÈno mahatÈ bhikkhusaÑghena 
saddhiÑ OpÈsÈdaÑ anuppatto OpÈsÈde viharati uttarena OpÈsÈdaÑ 
devavane SÈlavane. TaÑ kho pana bhavantaÑ GotamaÑ evaÑ kalyÈÓo 
kittisaddo abbhuggato “itipi so BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho 
VijjÈvaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ 
devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. Tamete 
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bhavantaÑ GotamaÑ dassanÈya gacchantÊti. Tena hi bho khatte yena 
OpÈsÈdakÈ brÈhmaÓagahapatikÈ tenupasa~kama, upasa~kamitvÈ OpÈsÈdake 
brÈhmaÓagahapatike evaÑ vadehi “Ca~kÊ bho brÈhmaÓo evamÈha Ègamentu 
kira bhonto, Ca~kÊpi brÈhmaÓo samaÓaÑ GotamaÑ dassanÈya 
upasa~kamissatÊ”ti. “EvaÑ bho”ti kho so khatto Ca~kissa brÈhmaÓassa 
paÔissutvÈ yena OpÈsÈdakÈ brÈhmaÓagahapatikÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ OpÈsÈdake brÈhmaÓagahapatike etadavoca “Ca~kÊ bho 
brÈhmaÓo evamÈha Ègamentu kira bhonto, Ca~kÊpi brÈhmaÓo samaÓaÑ 
GotamaÑ dassanÈya upasa~kamissatÊ”ti. 
 
 424. Tena kho pana samayena nÈnÈverajjakÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ 
paÒcamattÈni brÈhmasatÈni OpÈsÈde paÔivasanti kenacideva karaÓÊyena, 
assosuÑ kho te brÈhmaÓÈ “Ca~kÊ kira brÈhmaÓo samaÓaÑ GotamaÑ 
dassanÈya upasa~kamissatÊ”ti. Atha kho te brÈhmaÓÈ yena Ca~kÊ brÈhmaÓo 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ Ca~kiÑ brÈhmaÓaÑ etadavocuÑ 
“saccaÑ kira bhavaÑ Ca~kÊ samaÓaÑ GotamaÑ dassanÈya 
upasa~kamissatÊ”ti. EvaÑ kho me bho hoti “ahaÑ samaÓaÑ GotamaÑ 
dassanÈya upasa~kamissÈmÊ”ti. MÈ bhavaÑ Ca~kÊ samaÓaÑ GotamaÑ 
dassanÈya upasa~kami, na arahati bhavaÑ Ca~kÊ samaÓaÑ GotamaÑ 
dassanÈya upasa~kamituÑ, samaÓotveva Gotamo arahati bhavantaÑ 
Ca~kiÑ dassanÈya upasa~kamituÑ. BhavaÑ hi Ca~kÊ ubhato sujÈto mÈtito 
ca pitito ca saÑsuddhagahaÓiko yÈva sattamÈ pitÈmahayugÈ akkhitto 
anupakkuÔÔho jÈtivÈdena. Yampi bhavaÑ Ca~kÊ ubhato sujÈto mÈtito ca 
pitito ca saÑsuddhagahaÓiko yÈva sattamÈ pitÈmahayugÈ akkhitto 
anupakkuÔÔho jÈtivÈdena, iminÈpa~gena na arahati bhavaÑ Ca~kÊ samaÓaÑ 
GotamaÑ dassanÈya upasa~kamituÑ, samaÓo tveva Gotamo arahati 
bhavantaÑ Ca~kiÑ dassanÈya upasa~kamituÑ. BhavaÑ hi Ca~kÊ aÉÉho 
mahaddhano mahÈbhogo -pa-. BhavaÑ hi Ca~kÊ tiÓÓaÑ vedÈnaÑ pÈrag| 
sanighaÓÉukeÔubhÈnaÑ sÈkkharappabhedÈnaÑ itihÈsapaÒcamÈnaÑ padako 
veyyÈkaraÓo lokÈyatamahÈpurisalakkhaÓesu anavayo -pa-. BhavaÑ hi Ca~kÊ 
abhir|po dassanÊyo pÈsÈdiko paramÈya vaÓÓapokkharatÈya 
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samannÈgato brahmavaÓÓÊ brahmavacchasÊ1 akhuddÈvakÈso dassanÈya -pa-. 
BhavaÑ hi Ca~kÊ sÊlavÈ vuddhasÊlÊ vuddhasÊlena samannÈgato -pa-. BhavaÑ 
hi Ca~kÊ kalyÈÓavÈco kalyÈÓavÈkkaraÓo poriyÈ vÈcÈya samannÈgato 
vissaÔÔhÈya anelagalÈya atthassa viÒÒÈpaniyÈ -pa-. BhavaÑ hi Ca~kÊ 
bah|naÑ ÈcariyapÈcariyo tÊÓi mÈÓavakasatÈni mante vÈceti -pa-. BhavaÑ hi 
Ca~kÊ raÒÒo Pasenadissa Kosalassa sakkato garukato mÈnito p|jito apacito 
-pa-. BhavaÑ hi Ca~kÊ brÈhmaÓassa PokkharasÈtissa sakkato garukato 
mÈnito p|jito apacito -pa-. BhavaÑ hi Ca~kÊ OpÈsÈdaÑ ajjhÈvasati 
sattussadaÑ satiÓakaÔÔhodakaÑ sadhaÒÒaÑ rÈjabhoggaÑ raÒÒÈ PasenadinÈ 
Kosalena dinnaÑ rÈjadÈyaÑ brahmadeyyaÑ. Yampi bhavaÑ Ca~kÊ 
OpÈsÈdaÑ ajjhÈvasati sattussadaÑ satiÓakaÔÔhodakaÑ sadhaÒÒaÑ 
rÈjabhoggaÑ raÒÒÈ PasenadinÈ Kosalena dinnaÑ rÈjadÈyaÑ brahmadeyyaÑ, 
iminÈpa~gena na arahati bhavaÑ Ca~kÊ samaÓaÑ GotamaÑ dassanÈya 
upasa~kamituÑ, samaÓotveva Gotamo arahati bhavantaÑ Ca~kiÑ 
dassanÈya upasa~kamitunti. 
 
 425. EvaÑ vutte Ca~kÊ brÈhmaÓo te brÈhmaÓe etadavoca “tena hi bho 
mamapi suÓÈtha, yathÈ mayameva arahÈma taÑ samaÓaÑ GotamaÑ 
dassanÈya upasa~kamituÑ, natveva arahati so bhavaÑ Gotamo amhÈkaÑ 
dassanÈya upasa~kamituÑ. SamaÓo khalu bho Gotamo ubhato sujÈto mÈtito 
ca pitito ca saÑsuddhagahaÓiko yÈva sattamÈ pitÈmahayugÈ akkhitto 
anupakkuÔÔho jÈtivÈdena. Yampi bho samaÓo Gotamo ubhato sujÈto mÈtito 
ca pitito ca saÑsuddhagahaÓiko yÈva sattamÈ pitÈmahayugÈ akkhitto 
anupakkuÔÔho jÈtivÈdena, iminÈpa~gena na arahati so bhavaÑ Gotamo 
amhÈkaÑ dassanÈya upasa~kamituÑ, atha kho mayameva arahÈma taÑ 
bhavantaÑ GotamaÑ dassÈnÈya upasa~kamituÑ2. SamaÓo khalu bho 
Gotamo pah|taÑ hiraÒÒasuvaÓÓaÑ ohÈya pabbajito bh|migataÒca 
vehÈsaÔÔhaÒca -pa-. SamaÓo khalu bho Gotamo daharova samÈno yuvÈ 
susukÈÄakeso bhadrena yobbanena samannÈgato paÔhamena vayasÈ 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito -pa-. SamaÓo khalu bho Gotamo  
______________________________________________________________ 
 1. BrahmavaccasÊ (SÊ, I) 2. Ettha DÊ 1. 108 piÔÔhe aÒÒampi guÓapadaÑ dissati. 
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akÈmakÈnaÑ mÈtÈpit|naÑ assumukhÈnaÑ rudantÈnaÑ kesamassuÑ 
ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito -pa-. 
SamaÓo khalu bho Gotamo abhir|po dassanÊyo pÈsÈdiko paramÈya 
vaÓÓapokkharatÈya samannÈgato brahmavaÓÓÊ brahmavacchasÊ 
akhuddÈvakÈso dassanÈya -pa-. SamaÓo khalu bho Gotamo sÊlavÈ ariyasÊlÊ 
kusalasÊlÊ kusalena sÊlena samannÈgato -pa-. SamaÓo khalu bho Gotamo 
kalyÈÓavÈco kalyÈÓavÈkkaraÓo poriyÈ vÈcÈya samannÈgato vissaÔÔhÈya 
anelagalÈya atthassa viÒÒÈpaniyÈ -pa-. SamaÓo khalu bho Gotamo bah|naÑ 
ÈcariyapÈcariyo -pa-. SamaÓo khalu bho Gotamo khÊÓakÈmarÈgo 
vigatacÈpallo -pa-. SamaÓo khalu bho Gotamo kammavÈdÊ kiriyavÈdÊ 
apÈpapurekkhÈro brahmaÒÒÈya pajÈya -pa-. SamaÓo khalu bho Gotamo uccÈ 
kulÈ pabbajito asambhinnÈ khattiyakulÈ -pa-. SamaÓo khalu bho Gotamo 
aÉÉhÈ kulÈ pabbajito mahaddhanÈ mahÈbhogÈ -pa-. SamaÓaÑ khalu bho 
GotamaÑ tiroraÔÔhÈ tirojanapadÈ saÑpucchituÑ Ègacchanti -pa-. SamaÓaÑ 
khalu bho GotamaÑ anekÈni devatÈsahassÈni pÈÓehi saraÓaÑ gatÈni -pa-. 
SamaÓaÑ khalu bho GotamaÑ evaÑ kalyÈÓo kittisaddo abbhuggato “itipi so 
BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| 
Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti 
-pa-. SamaÓo khalu bho Gotamo dvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓehi 
samannÈgato -pa-.1 SamaÓaÑ khalu bho GotamaÑ rÈjÈ MÈgadho Seniyo 
BimbisÈro saputtadÈro pÈÓehi saraÓaÑ gato -pa-. SamaÓaÑ khalu bho 
GotamaÑ rÈjÈ Pasenadi Kosalo saputtadÈro pÈÓehi saraÓaÑ gato -pa-. 
SamaÓaÑ khalu bho GotamaÑ brÈhmaÓo PokkharasÈti saputtadÈro pÈÓehi 
saraÓaÑ gato -pa-. SamaÓo khalu bho Gotamo OpÈsÈdaÑ anuppatto 
OpÈsÈde viharati uttarena OpÈsÈdaÑ devavane SÈlavane, ye kho te samaÓÈ 
vÈ brÈhmaÓÈ vÈ amhÈkaÑ gÈmakkhettaÑ Ègacchanti, atithÊ no te honti, 
atithÊ kho panamhehi sakkÈtabbÈ garukÈtabbÈ mÈnetabbÈ p|jetabbÈ. Yampi 
samaÓo Gotamo OpÈsÈdaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. EtthÈpi DÊ 1. 109 piÔÔhe aÒÒÈnipi guÓapadÈni dissanti. 
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anuppatto OpÈsÈde viharati uttarena OpÈsÈdaÑ devavane SÈlavane, 
atithimhÈkaÑ samaÓo Gotamo, atithi kho panamhehi sakkÈtabbo 
garukÈtabbo mÈnetabbo p|jetabbo, iminÈpa~gena na arahati so bhavaÑ 
Gotamo amhÈkaÑ dassanÈya upasa~kamituÑ, atha kho mayameva arahÈma 
taÑ bhavantaÑ GotamaÑ dassanÈya upasa~kamituÑ. Ettake kho ahaÑ bho 
tassa bhoto Gotamassa vaÓÓe pariyÈpuÓÈmi, no ca kho so bhavaÑ Gotamo 
ettakavaÓÓo, aparimÈÓavaÓÓo hi so bhavaÑ Gotamo, ekamekenapi tena1 
a~gena samannÈgato na arahati so bhavaÑ Gotamo amhÈkaÑ dassanÈya 
upasa~kamituÑ, atha kho mayameva arahÈma taÑ bhavantaÑ GotamaÑ 
dassanÈya upasa~kamitunti, tena hi bho sabbeva mayaÑ samaÓaÑ GotamaÑ 
dassanÈya upasa~kamissÈmÈti. 
 
 426. Atha kho Ca~kÊ brÈhmaÓo mahatÈ brÈhmaÓagaÓena saddhiÑ yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi. Tena kho 
pana samayena BhagavÈ vuddhehi vuddhehi brÈhmaÓehi saddhiÑ kiÒci 
kiÒci kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ nisinno hoti. Tena kho pana samayena 
KÈpaÔiko2 nÈma mÈÓavo daharo vuttasiro soÄasavassuddesiko jÈtiyÈ, tiÓÓaÑ 
vedÈnaÑ pÈrag| sanighaÓÉukeÔubhÈnaÑ sÈkkharappabhedÈnaÑ 
itihÈsapaÒcamÈnaÑ padako veyyÈkaraÓo lokÈyatamahÈpurisalakkhaÓesu 
anavayo, tassaÑ parisÈyaÑ nisinno hoti, so vuddhÈnaÑ vuddhÈnaÑ 
brÈhmaÓÈnaÑ BhagavatÈ saddhiÑ mantayamÈnÈnaÑ antarantarÈ kathaÑ 
opÈteti. Atha kho BhagavÈ KÈpaÔikaÑ mÈÓavaÑ apasÈdeti “mÈyasmÈ 
BhÈradvÈjo vuddhÈnaÑ vuddhÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ mantayamÈnÈnaÑ 
antarantarÈ kathaÑ opÈtetu, kathÈpariyosÈnaÑ ÈyasmÈ BhÈradvÈjo 
Ègamet|”ti. EvaÑ vutte Ca~kÊ brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca “mÈ 
bhavaÑ Gotamo KÈpaÔikaÑ mÈÓavaÑ apasÈdesi, kulaputto ca KÈpaÔiko 
mÈÓavo, bahussuto ca KÈpaÔiko mÈÓavo, paÓÉito ca KÈpaÔiko mÈÓavo, 
kalyÈÓavÈkkaraÓo ca KÈpaÔiko mÈÓavo, pahoti ca KÈpaÔiko mÈÓavo bhotÈ 
Gotamena saddhiÑ asmiÑ vacane paÔimantetun”ti. Atha kho  
______________________________________________________________ 
 1. Ekamekenapi bho (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. KÈpaÔhiko (SÊ, I), kÈpadiko (SyÈ, KaÑ) 
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Bhagavato etadahosi “addhÈ kho KÈpaÔikassa1 mÈÓavassa tevijjake 
pÈvacane kathÈ2 bhavissati, tathÈ hi naÑ brÈhmaÓÈ saÑpurekkharontÊ”ti. 
Atha kho KÈpaÔikassa mÈÓavassa etadahosi “yadÈ me samaÓo Gotamo 
cakkhuÑ upasaÑharissati, athÈhaÑ samaÓaÑ GotamaÑ paÒhaÑ 
pucchissÈmÊ”ti. Atha kho BhagavÈ KÈpaÔikassa mÈÓavassa cetasÈ 
cetoparivitakkamaÒÒÈya yena KÈpaÔiko mÈÓavo tena cakkh|ni upasaÑhÈsi. 
 
 427. Atha kho KÈpaÔikassa mÈÓavassa etadahosi “samannÈharati kho 
maÑ samaÓo Gotamo, yaÑn|nÈhaÑ samaÓaÑ GotamaÑ paÒhaÑ 
puccheyyan”ti. Atha kho KÈpaÔiko mÈÓavo BhagavantaÑ etadavoca 
“yadidaÑ bho Gotama brÈhmaÓÈnaÑ porÈÓaÑ mantapadaÑ 
itihitihaparamparÈya piÔakasampadÈya, tattha ca brÈhmaÓÈ ekaÑsena 
niÔÔhaÑ gacchanti ‘idameva saccaÑ moghamaÒÒan’ti, idha bhavaÑ Gotamo 
kimÈhÈ”ti. KiÑ pana BhÈradvÈja atthi koci brÈhmaÓÈnaÑ ekabrÈhmaÓopi, 
yo evamÈha “ahametaÑ jÈnÈmi, ahametaÑ passÈmi, idameva saccaÑ 
moghamaÒÒan”ti. No hidaÑ bho Gotama. KiÑ pana BhÈradvÈja atthi koci 
brÈhmaÓÈnaÑ ekÈcariyopi ekÈcariyapÈcariyopi yÈva sattamÈ 
ÈcariyamahayugÈpi, yo evamÈha “ahametaÑ jÈnÈmi, ahametaÑ passÈmi, 
idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti. No hidaÑ bho Gotama. KiÑ pana 
BhÈradvÈja yepi te brÈhmaÓÈnaÑ pubbakÈ isayo mantÈnaÑ kattÈro 
mantÈnaÑ pavattÈro, yesamidaÑ etarahi brÈhmaÓÈ porÈÓaÑ mantapadaÑ 
gÊtaÑ pavuttaÑ samihitaÑ, tadanugÈyanti tadanubhÈsanti 
bhÈsitamanubhÈsanti vÈcitamanuvÈcenti, seyyathidaÑ, AÔÔhako VÈmako 
VÈmadevo VessÈmitto Yamataggi A~gÊraso BhÈradvÈjo VÈseÔÔho Kassapo 
Bhagu, tepi evamÈhaÑsu “mayametaÑ jÈnÈma, mayametaÑ passÈma, 
idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti. No hidaÑ bho Gotama. 

 Iti kira BhÈradvÈja natthi koci brÈhmaÓÈnaÑ ekabrÈhmaÓopi, yo 
evamÈha “ahametaÑ jÈnÈmi, ahametaÑ passÈmi, idameva saccaÑ 
moghamaÒÒan”ti. Natthi koci brÈhmaÓÈnaÑ ekÈcariyopi 
ekÈcariyapÈcariyopi yÈva sattamÈ ÈcariyamahayugÈpi, yo evamÈha 
______________________________________________________________ 
 1. Etadahosi “kÈpaÔikassa (Ka) 2. KathaÑ (SÊ, Ka), kataÑ (SyÈ, KaÑ, I) 
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“ahametaÑ jÈnÈmi, ahametaÑ passÈmi, idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti. 
Yepi te brÈhmaÓÈnaÑ pubbakÈ isayo mantÈnaÑ kattÈro mantÈnaÑ 
pavattÈro, yesamidaÑ etarahi brÈhmaÓÈ porÈÓaÑ mantapadaÑ gÊtaÑ 
pavuttaÑ samihitaÑ, tadanugÈyanti tadanubhÈsanti bhÈsitamanubhÈsanti 
vÈcitamanuvÈcenti, seyyathidaÑ, AÔÔhako VÈmako VÈmadevo VessÈmitto 
Yamataggi A~gÊraso BhÈradvÈjo VÈseÔÔho Kassapo Bhagu, tepi na 
evamÈhaÑsu “mayametaÑ jÈnÈma, mayametaÑ passÈma, idameva saccaÑ 
moghamaÒÒan”ti. 
 
 428. SeyyathÈpi BhÈradvÈja andhaveÓi paramparÈsaÑsattÈ purimopi na 
passati, majjhimopi na passati, pacchimopi na passati, evameva kho 
BhÈradvÈja andhaveÓ|pamaÑ maÒÒe brÈhmaÓÈnaÑ bhÈsitaÑ sampajjati. 
Purimopi na passati, majjhimopi na passati, pacchimopi na passati. TaÑ kiÑ 
maÒÒasi BhÈradvÈja, nanu evaÑ sante brÈhmaÓÈnaÑ am|likÈ saddhÈ 
sampajjatÊti. Na khvettha bho Gotama brÈhmaÓÈ saddhÈyeva payirupÈsanti. 
AnussavÈpettha brÈhmaÓÈ payirupÈsantÊti. Pubbeva kho tvaÑ BhÈradvÈja 
saddhaÑ agamÈsi. AnussavaÑ idÈni vadesi. PaÒca kho ime BhÈradvÈja 
dhammÈ diÔÔheva dhamme dvedhÈ vipÈkÈ. Katame paÒca. SaddhÈ, ruci, 
anussavo, ÈkÈraparivitakko, diÔÔhinijjhÈnakkhanti. Ime kho BhÈradvÈja 
paÒca dhammÈ diÔÔheva dhamme dvedhÈ vipÈkÈ. Api ca BhÈradvÈja 
susaddahitaÑyeva hoti, taÒca hoti rittaÑ tucchaÑ musÈ, no cepi 
susaddahitaÑ hoti. TaÒca hoti bh|taÑ tacchaÑ anaÒÒathÈ, api ca 
BhÈradvÈja surucitaÑyeva hoti -pa- svÈnussutaÑyeva hoti -pa- 
suparivitakkitaÑyeva hoti -pa- sunijjhÈyitaÑyeva hoti, taÒca hoti rittaÑ 
tucchaÑ musÈ, no cepi sunijjhÈyitaÑ hoti, taÒca hoti, bh|taÑ tacchaÑ 
anaÒÒathÈ. SaccamanurakkhatÈ BhÈradvÈja viÒÒunÈ purisena nÈlamettha 
ekaÑsena niÔÔhaÑ gantuÑ “idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti. 
 
 429. KittÈvatÈ pana bho Gotama saccÈnurakkhaÓÈ hoti, kittÈvatÈ 
saccamanurakkhati, saccÈnurakkhaÓaÑ mayaÑ bhavantaÑ GotamaÑ 
pucchÈmÈti. SaddhÈ cepi BhÈradvÈja purisassa hoti, evaÑ me saddhÈti iti 
vadaÑ saccamanurakkhati1, natveva tÈva ekaÑsena niÔÔhaÑ gacchati 
“idameva saccaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Evameva sijjhatÊti iti vÈ, taÑ saccamanurakkhati (Ka) 
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moghamaÒÒan”ti. (  )1 rucicepi BhÈradvÈja purisassa hoti -pa-. Anussavo 
cepi BhÈradvÈja purisassa hoti -pa-. ŒkÈraparivitakko cepi BhÈradvÈja 
purisassa hoti -pa-. DiÔÔhinijjhÈnakkhanti cepi BhÈradvÈja purisassa hoti, 
evaÑ me diÔÔhinijjhÈnakkhantÊti iti vadaÑ saccamanurakkhati, natveva tÈva 
ekaÑsena niÔÔhaÑ gacchati “idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti. EttÈvatÈ kho 
BhÈradvÈja saccÈnurakkhaÓÈ hoti, ettÈvatÈ saccamanurakkhati, ettÈvatÈ ca 
mayaÑ saccÈnurakkhaÓaÑ paÒÒapema, na tveva tÈva saccÈnubodho hotÊti. 
 
 430. EttÈvatÈ bho Gotama saccÈnurakkhaÓÈ hoti, ettÈvatÈ 
saccamanurakkhati, ettÈvatÈ ca mayaÑ saccÈnurakkhaÓaÑ pekkhÈma. 
KittÈvatÈ pana bho Gotama saccÈnubodho hoti, kittÈvatÈ saccamanubujjhati, 
saccÈnubodhaÑ mayaÑ bhavantaÑ GotamaÑ pucchÈmÈti. Idha2 BhÈradvÈja 
bhikkhu aÒÒataraÑ gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ upanissÈya viharati, tamenaÑ 
gahapati vÈ gahapatiputto vÈ upasa~kamitvÈ tÊsu dhammesu samannesati 
lobhanÊyesu dhammesu dosanÊyesu dhammesu mohanÊyesu dhammesu, 
“atthi nu kho imassÈyasmato tathÈr|pÈ lobhanÊyÈ dhammÈ, yathÈr|pehi 
lobhanÊyehi dhammehi pariyÈdinnacitto ajÈnaÑ vÈ vadeyya ‘jÈnÈmÊ’ti, 
apassaÑ vÈ vadeyya ‘passÈmÊ’ti paraÑ vÈ tadatthÈya samÈdapeyya, yaÑ 
paresaÑ assa dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈyÈ”ti. TamenaÑ samannesamÈno 
evaÑ jÈnÈti “natthi kho imassÈyasmato tathÈr|pÈ lobhanÊyÈ dhammÈ, 
yathÈr|pehi lobhanÊyehi dhammehi pariyÈdinnacitto ajÈnaÑ vÈ 
vadeyya’janÈmÊ’ti, apassaÑ vÈ vadeyya ‘passÈmÊ’ti, paraÑ vÈ tadatthÈya 
samÈdapeyya, yaÑ paresaÑ assa dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈya3. 
TathÈr|po4 kho panimassÈyasmato kÈyasamÈcÈro tathÈr|po4 vacÊsamÈcÈro, 
yathÈ taÑ aluddhassa. YaÑ kho pana ayamÈyasmÈ dhammaÑ deseti, 
gambhÊro so dhammo duddaso 
______________________________________________________________ 
 1. (EttÈvatÈ kho BhÈradvÈja saccÈnurakkhaÓÈ hoti, ettÈvatÈ saccamanurakkhati, ettÈvatÈ 

ca mayaÑ saccÈnurakkhaÓaÑ paÒÒÈpema, na tveva tÈva saccÈnubodho hoti) (SÊ, SyÈ, 
KaÑ, I) 

 2. Idha kira (SyÈ, KaÑ, Ka) 3. DukkhÈyÈti (sabbattha) 4. TathÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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duranubodho santo paÓÊto atakkÈvacaro nipuÓo paÓÉitavedanÊyo, na so 
dhammo sudesiyo luddhenÈ”ti. 
 
 431. Yato naÑ samannesamÈno visuddhaÑ lobhanÊyehi dhammehi 
samanupassati, tato naÑ uttari samannesati dosanÊyesu dhammesu “atthi nu 
kho imassÈyasmato tathÈr|pÈ dosanÊyÈ dhammÈ, yathÈr|pehi dosanÊyehi 
dhammehi pariyÈdinnacitto ajÈnaÑ vÈ vadeyya ‘jÈnÈmÊ’ti, apassaÑ vÈ 
vadeyya ‘passÈmÊ’ti, paraÑ vÈ tadatthÈya samÈdapeyya, yaÑ paresaÑ assa 
dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈyÈ”ti. TamenaÑ samannesamÈno evaÑ jÈnÈti 
“natthi kho imassÈyasmato tathÈr|pÈ dosanÊyÈ dhammÈ, yathÈr|pehi 
dosanÊyehi dhammehi pariyÈdinnacitto ajÈnaÑ vÈ vadeyya ‘jÈnÈmÊ’ti, 
apassaÑ vÈ vadeyya ‘passÈmÊ’ti, paraÑ vÈ tadatthÈya samÈdapeyya, yaÑ 
paresaÑ assa dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈya. TathÈr|po kho 
panimassÈyasmato kÈyasamÈcÈro tathÈr|po vacÊsamÈcÈro, yathÈ taÑ 
aduÔÔhassa. YaÑ kho pana ayamÈyasmÈ dhammaÑ deseti, gambhÊro so 
dhammo duddaso duranubodho santo paÓÊto atakkÈvacaro nipuÓo 
paÓÉitavedanÊyo, na so dhammo sudesiyo duÔÔhenÈ”ti. 
 
 432. Yato naÑ samannesamÈno visuddhaÑ dosanÊyehi dhammehi 
samanupassati, tato naÑ uttari samannesati mohanÊyesu dhammesu “atthi nu 
kho imassÈyasmato tathÈr|pÈ mohanÊyÈ dhammÈ, yathÈr|pehi mohanÊyehi 
dhammehi pariyÈdinnacitto ajÈnaÑ vÈ vadeyya ‘jÈnÈmÊ’ti, apassaÑ vÈ 
vadeyya ‘passÈmÊ’ti, paraÑ vÈ tadatthÈya samÈdapeyya, yaÑ paresaÑ assa 
dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈyÈ”ti, tamenaÑ samannesamÈno evaÑ jÈnÈti 
“natthi kho imassÈyasmato tathÈr|pÈ mohanÊyÈ dhammÈ, yathÈr|pehi 
mohanÊyehi dhammehi pariyÈdinnacitto ajÈnaÑ vÈ vadeyya ‘jÈnÈmÊ’ti, 
apassaÑ vÈ vadeyya ‘passÈmÊ’ti, paraÑ vÈ tadatthÈya samÈdapeyya, yaÑ 
paresaÑ assa dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈya. TathÈr|po kho 
panimassÈyasmato kÈyasamÈcÈro tathÈr|po vacÊsamÈcÈro, yathÈ taÑ 
am|Ähassa. YaÑ kho pana ayamÈyasmÈ dhammaÑ deseti gambhÊro so 
dhammo duddaso duranubodho santo 
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paÓÊto atakkÈvacaro nipuÓo paÓÉitavedanÊyo, na so dhammo sudesiyo 
m|ÄhenÈ”ti. 

 Yato naÑ samannesamÈno visuddhaÑ mohanÊyehi dhammehi 
samanupassati, atha tamhi saddhaÑ niveseti, saddhÈjÈto upasa~kamati, 
upasa~kamanto payirupÈsati, payirupÈsanto sotaÑ odahati, ohitasoto 
dhammaÑ suÓÈti, sutvÈ dhammaÑ dhÈreti, dhatÈnaÑ1 dhammÈnaÑ atthaÑ 
upaparikkhati, atthaÑ upaparikkhato dhammÈ nijjhÈnaÑ khamanti, 
dhammanijjhÈnakkhantiyÈ sati chando jÈyati, chandajÈto ussahati, ussahitvÈ 
tuleti, tulayitvÈ padahati, pahitatto samÈno kÈyena ceva paramasaccaÑ 
sacchikaroti, paÒÒÈya ca naÑ ativijjha passati. EttÈvatÈ kho BhÈradvÈja 
saccÈnubodho hoti. EttÈvatÈ saccamanubujjhati. EttÈvatÈ ca mayaÑ 
saccÈnubodhaÑ paÒÒapema, na tveva tÈva saccÈnuppatti hotÊti. 
 
 433. EttÈvatÈ bho Gotama saccÈnubodho hoti, ettÈvatÈ 
saccamanubujjhati. EttÈvatÈ ca mayaÑ saccÈnubodhaÑ pekkhÈma. KittÈvatÈ 
pana bho Gotama saccÈnuppatti hoti, kittÈvatÈ saccamanupÈpuÓÈti, 
saccÈnuppattiÑ mayaÑ bhavantaÑ GotamaÑ pucchÈmÈti. TesaÑyeva 
BhÈradvÈja dhammÈnaÑ ÈsevanÈ bhÈvanÈ bahulÊkammaÑ saccÈnuppatti 
hoti. EttÈvatÈ kho BhÈradvÈja saccÈnuppatti hoti, ettÈvatÈ 
saccamanupÈpuÓÈti, ettÈvatÈ ca mayaÑ saccÈnuppattiÑ paÒÒapemÈti. 
 
 434. EttÈvatÈ bho Gotama saccÈnuppatti hoti, ettÈvatÈ 
saccamanupÈpuÓÈti, ettÈvatÈ ca mayaÑ saccÈnuppattiÑ pekkhÈma. 
SaccÈnuppattiyÈ pana bho Gotama katamo dhammo bahukÈro, 
saccÈnuppattiyÈ bahukÈraÑ dhammaÑ mayaÑ bhavantaÑ GotamaÑ 
pucchÈmÈti. SaccÈnuppattiyÈ kho BhÈradvÈja padhÈnaÑ bahukÈraÑ, no 
cetaÑ padaheyya, nayidaÑ saccamanupÈpuÓeyya, yasmÈ ca kho padahati, 
tasmÈ saccamanupÈpuÓÈti, tasmÈ saccÈnuppattiyÈ padhÈnaÑ bahukÈranti. 

 PadhÈnassa pana bho Gotama katamo dhammo bahukÈro, padhÈnassa 
bahukÈraÑ dhammaÑ mayaÑ bhavantaÑ GotamaÑ pucchÈmÈti. 
PadhÈnassa kho BhÈradvÈja 
______________________________________________________________ 
 1. DhÈritÈnaÑ (Ka) 
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tulanÈ bahukÈrÈ, no cetaÑ tuleyya, nayidaÑ padaheyya, yasmÈ ca kho tuleti, 
tasmÈ padahati, tasmÈ padhÈnassa tulanÈ bahukÈrÈti. 

 TulanÈya pana bho Gotama katamo dhammo bahukÈro, tulanÈya 
bahukÈraÑ dhammaÑ mayaÑ bhavantaÑ GotamaÑ pucchÈmÈti. TulanÈya 
kho BhÈradvÈja ussÈho bahukÈro, no cetaÑ ussaheyya, nayidaÑ tuleyya, 
yasmÈ ca kho ussahati, tasmÈ tuleti, tasmÈ tulanÈya ussÈho bahukÈroti. 

 UssÈhassa pana bho Gotama katamo dhammo bahukÈro, ussÈhassa 
bahukÈraÑ dhammaÑ mayaÑ bhavantaÑ GotamaÑ pucchÈmÈti. UssÈhassa 
kho BhÈradvÈja chando bahukÈro, no cetaÑ chando jÈyetha, nayidaÑ 
ussaheyya, yasmÈ ca kho chando jÈyati, tasmÈ ussahati, tasmÈ ussÈhassa 
chando bahukÈroti. 

 Chandassa pana bho Gotama katamo dhammo bahukÈro, chandassa 
bahukÈraÑ dhammaÑ mayaÑ bhavantaÑ GotamaÑ pucchÈmÈti. Chandassa 
kho BhÈradvÈja dhammanijjhÈnakkhanti bahukÈrÈ, no cete dhammÈ 
nijjhÈnaÑ khameyyuÑ, nayidaÑ chando jÈyetha, yasmÈ ca kho dhammÈ 
nijjhÈnaÑ khamanti, tasmÈ chando jÈyati, tasmÈ chandassa 
dhammanijjhÈnakkhanti bahukÈrÈti. 

 DhammanijjhÈnakkhantiyÈ pana bho Gotama katamo dhammo 
bahukÈro, dhammanijjhÈnakkhantiyÈ bahukÈraÑ dhammaÑ mayaÑ 
bhavantaÑ GotamaÑ pucchÈmÈti. DhammanijjhÈnakkhantiyÈ kho 
BhÈradvÈja atth|paparikkhÈ bahukÈrÈ no cetaÑ atthaÑ upaparikkheyya, 
nayidaÑ dhammÈ nijjhÈnaÑ khameyyuÑ, yasmÈ ca kho atthaÑ 
upaparikkhati, tasmÈ dhammÈ nijjhÈnaÑ khamanti, tasmÈ 
dhammanijjhÈnakkhantiyÈ atth|paparikkhÈ bahukÈrÈti. 

 Atth|paparikkhÈya pana bho Gotama katamo dhammo bahukÈro, 
atth|paparikkhÈya bahukÈraÑ dhammaÑ mayaÑ bhavantaÑ GotamaÑ 
pucchÈmÈti. Atth|paparikkhÈya kho BhÈradvÈja dhammadhÈraÓÈ bahukÈrÈ, 
no cetaÑ dhammaÑ dhÈreyya, nayidaÑ atthaÑ upaparikkheyya, yasmÈ ca 
kho dhammaÑ dhÈreti, tasmÈ atthaÑ upaparikkhati, tasmÈ 
atth|paparikkhÈya dhammadhÈraÓÈ bahukÈrÈti. 

 DhammadhÈraÓÈya pana bho Gotama katamo dhammo bahukÈro, 
dhammadhÈraÓÈya bahukÈraÑ dhammaÑ mayaÑ bhavantaÑ GotamaÑ 
pucchÈmÈti. 
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dhammadhÈraÓÈya kho BhÈradvÈja dhammassavanaÑ bahukÈraÑ, no cetaÑ 
dhammaÑ suÓeyya nayidaÑ dhammaÑ dhÈreyya, yasmÈ ca kho dhammaÑ 
suÓÈti, tasmÈ dhammaÑ dhÈreti, tasmÈ dhammadhÈraÓÈya 
dhammassavanaÑ bahukÈranti. 

 Dhammassavanassa pana bho Gotama katamo dhammo bahukÈro, 
dhammassavanassa bahukÈraÑ dhammaÑ mayaÑ bhavantaÑ GotamaÑ 
pucchÈmÈti. dhammassavanassa kho BhÈradvÈja sotÈvadhÈnaÑ bahukÈraÑ, 
no cetaÑ sitaÑ odaheyya, nayidaÑ dhammaÑ suÓeyya, yasmÈ ca kho sotaÑ 
odahati, tasmÈ dhammÈ suÓÈti, tasmÈ dhammassavanassa sotÈvadhÈnaÑ 
bahukÈranti. 

 SotÈvadhÈnassa pana bho Gotama katamo dhammo bahukÈro, 
sotÈvadhÈnassa bahukÈraÑ dhammaÑ mayaÑ bhavantaÑ GotamaÑ 
pucchÈmÈti. SotÈvadhÈnassa kho BhÈradvÈja payirupÈsanÈ bahukÈrÈ, no 
cetaÑ payirupÈseyya, nayidaÑ sotaÑ odaheyya, yasmÈ ca kho payirupÈsati, 
tasmÈ sotaÑ odahati, tasmÈ sotÈvadhÈnassa payirupÈsanÈ bahukÈrÈti. 

 PayirupÈsanÈya pana bho Gotama katamo dhammo bahukÈro, 
payirupÈsanÈya bahukÈraÑ dhammaÑ mayaÑ bhavantaÑ GotamaÑ 
pucchÈmÈti. PayirupÈsanÈya kho BhÈradvÈja upasa~kamanaÑ bahukÈraÑ, 
no cetaÑ upasa~kameyya, nayidaÑ payirupÈseyya, yasmÈ ca kho 
upasa~kamati, tasmÈ payirupÈsati, tasmÈ payirupÈsanÈya upasa~kamanaÑ 
bahukÈranti. 

 Upasa~kamanassa pana bho Gotama katamo dhammo bahukÈro, 
upasa~kamanassa bahukÈraÑ dhammaÑ mayaÑ bhavantaÑ GotamaÑ 
pucchÈmÈti. Upasa~kamanassa kho BhÈradvÈja saddhÈ bahukÈrÈ, no cetaÑ 
saddhÈ jÈyetha, nayidaÑ upasa~kameyya, yasmÈ ca kho saddhÈ jÈyati, 
tasmÈ upasa~kamati, tasmÈ upasa~kamanassa saddhÈ bahukÈrÈti. 
 
 435. SaccÈnurakkhaÓaÑ mayaÑ bhavantaÑ GotamaÑ apucchimha, 
saccÈnurakkhaÓaÑ bhavaÑ Gotamo byÈkÈsi, taÒca panamhÈkaÑ ruccati 
ceva khamati ca, tena camha attamanÈ. SaccÈnubodhaÑ mayaÑ bhavantaÑ 
GotamaÑ apucchimha, saccÈnubodhaÑ bhavaÑ Gotamo byÈkÈsi, taÒca 
panamhÈkaÑ ruccati ceva khamati ca, tena camha attamanÈ. SaccÈnuppattiÑ 
mayaÑ bhavantaÑ GotamaÑ apucchimha, saccÈnuppattiÑ bhavaÑ Gotamo 
byÈkÈsi, taÒca panamhÈkaÑ ruccati ceva khamati ca, tena camha  
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attamanÈ. SaccÈnuppattiyÈ bahukÈraÑ dhammaÑ mayaÑ bhavantaÑ 
GotamaÑ apucchimha, saccÈnuppattiyÈ bahukÈraÑ dhammaÑ bhavaÑ 
Gotamo byÈkÈsi, taÒca panamhÈkaÑ ruccati ceva khamati ca, tena camha 
attamanÈ. YaÑyadeva ca mayaÑ bhavantaÑ GotamaÑ apucchimha, 
taÑtadeva bhavaÑ Gotamo byÈkÈsi, taÒca panamhÈkaÑ ruccati ceva 
khamati ca, tena camha attamanÈ. MayaÒhi bho Gotama pubbe evaÑ 
jÈnÈma, ke ca muÓÉakÈ samaÓakÈ ibbhÈ kaÓhÈ bandhupÈdÈpaccÈ, ke ca 
dhammassa aÒÒÈtÈroti. Ajanesi vata me bhavaÑ Gotamo samaÓesu 
samaÓapemaÑ, samaÓesu samaÓapasÈdaÑ, samaÓesu samaÓagÈravaÑ. 
AbhikkantaÑ bho Gotama -pa- upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ Gotamo dhÈretu 
ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatanti. 
 

Ca~kÊsuttaÑ niÔÔhitaÑ paÒcamaÑ. 
_____ 

 
6. EsukÈrÊsutta 

 436. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho EsukÈrÊ brÈhmaÓo yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho EsukÈrÊ brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca “brÈhmaÓÈ bho 
Gotama catasso pÈricariyÈ paÒÒapenti. BrÈhmaÓassa pÈricariyaÑ 
paÒÒapenti, khattiyassa pÈricariyaÑ paÒÒapenti, vessassa pÈricariyaÑ 
paÒÒapenti, suddassa pÈricariyaÑ paÒÒapenti. TatridaÑ bho Gotama 
brÈhmaÓÈ brÈhmaÓassa pÈricariyaÑ paÒÒapenti, brÈhmaÓo vÈ brÈhmaÓaÑ 
paricareyya, khattiyo vÈ brÈhmaÓaÑ paricareyya, vesso vÈ brÈhmaÓaÑ 
paricareyya, suddo vÈ brÈhmaÓaÑ paricareyyÈti. IdaÑ kho bho Gotama 
brÈhmaÓÈ brÈhmaÓassa pÈricariyaÑ paÒÒapenti. TatridaÑ bho Gotama 
brÈhmaÓÈ khattiyassa pÈricariyaÑ paÒÒapenti, khattiyo vÈ khattiyaÑ 
paricareyya, vesso vÈ khattiyaÑ paricareyya, suddo vÈ khattiyaÑ 
paricareyyÈti. IdaÑ kho bho Gotama brÈhmaÓÈ khattiyassa pÈricariyaÑ 
paÒÒapenti. TatridaÑ bho Gotama brÈhmaÓÈ vessassa pÈricariyaÑ 
paÒÒapenti, vesso vÈ vessaÑ paricareyya, suddo vÈ vessaÑ paricareyyÈti. 
IdaÑ kho bho Gotama brÈhmaÓÈ vessassa pÈricariyaÑ 
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paÒÒapenti. TatridaÑ bho Gotama brÈhmaÓÈ suddassa pÈricariyaÑ 
paÒÒapenti, suddova suddaÑ paricareyya, ko panaÒÒo suddaÑ 
paricarissatÊti. IdaÑ kho bho Gotama brÈhmaÓÈ suddassa pÈricariyaÑ 
paÒÒapenti. BrÈhmaÓÈ bho Gotama imÈ catasso pÈricariyÈ paÒÒapenti, idha 
bhavaÑ Gotamo kimÈhÈ”ti. 
 
 437. KiÑ pana brÈhmaÓa sabbo loko brÈhmaÓÈnaÑ etadabbhanujÈnÈti 
“imÈ catasso pÈricariyÈ paÒÒapent|”ti1. No hidaÑ bho Gotama. SeyyathÈpi 
brÈhmaÓa puriso daliddo2 assako anÈÄhiyo, tassa akÈmassa bilaÑ 
olaggeyyuÑ “idaÑ te ambho purisa maÑsaÑ khÈditabbaÑ, m|laÒca 
anuppadÈtabban”ti. Evameva kho brÈhmaÓa brÈhmaÓÈ appaÔiÒÒÈya tesaÑ 
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ atha ca panimÈ catasso pÈricariyÈ paÒÒapenti. NÈhaÑ 
brÈhmaÓa sabbaÑ paricaritabbanti vadÈmi, nÈhaÑ brÈhmaÓa sabbaÑ na 
paricaritabbanti vadÈmi. YaÑ hissa brÈhmaÓa paricarato pÈricariyÈhetu 
pÈpiyo assa na seyyo, nÈhaÑ taÑ paricaritabbanti vadÈmi. YaÒca khvÈssa 
brÈhmaÓa paricarato pÈricariyÈhetu seyyo assa na pÈpiyo, tamahaÑ 
paricaritabbanti vadÈmi. KhattiyaÑ cepi brÈhmaÓa evaÑ puccheyyuÑ “yaÑ 
vÈ te paricarato pÈricariyÈhetu pÈpiyo assa na seyyo, yaÑ vÈ te paricarato 
pÈricariyÈhetu seyyo assa na pÈpiyo, kamettha paricareyyÈsÊ”ti. Khattiyopi 
hi brÈhmaÓa sammÈ byÈkaramÈno evaÑ byÈkareyya “yaÑ hi me paricarato 
pÈricariyÈhetu pÈpiyo assa na seyyo, nÈhaÑ taÑ paricareyyaÑ. YaÒca kho 
me paricarato pÈricariyÈhetu seyyo assa na pÈpiyo, tamahaÑ 
paricareyyan”ti. BrÈhmaÓaÑ cepi brÈhmaÓa -pa-. VessaÑ cepi brÈhmaÓa 
-pa-. SuddaÑ cepi brÈhmaÓa evaÑ puccheyyuÑ “yaÑ vÈ te paricarato 
pÈricariyÈhetu pÈpiyo assa na seyyo, yaÑ vÈ te paricarato pÈricariyÈhetu 
seyyo assa na pÈpiyo, kamettha paricareyyÈsÊ”ti. Suddopi hi brÈhmaÓa 
sammÈ byÈkaramÈno evaÑ byÈkareyya “yaÑ hi me paricarato 
pÈricariyÈhetu pÈpiyo assa na seyyo, nÈhaÑ taÑ paricareyyaÑ. YaÒca kho 
me paricarato pÈricariyÈhetu seyyo assa na pÈpiyo, tamahaÑ 
paricareyyan”ti. NÈhaÑ brÈhmaÓa uccÈkulÊnatÈ seyyaÑsoti vadÈmi, na 
panÈhaÑ brÈhmaÓa uccÈkulÊnatÈ 
______________________________________________________________ 
 1. PaÒÒapentÊti (SÊ, Ka) 2. DaÄiddo (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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pÈpiyaÑsoti vadÈmi. NÈhaÑ brÈhmaÓa uÄÈravaÓÓatÈ seyyaÑsoti vadÈmi, na 
pÈnÈhaÑ brÈhmaÓÈ uÄÈravaÓÓatÈ pÈpiyaÑsoti vadÈmi. NÈhaÑ brÈhmaÓa 
uÄÈrabhogatÈ seyyaÑsoti vadÈmi, na panÈhaÑ brÈhmaÓa uÄÈrabhogatÈ 
pÈpiyaÑsoti vadÈmi. 
 
  438. UccÈkulÊnopi hi brÈhmaÓa idhekacco pÈÓÈtipÈtÊ hoti, adinnÈdÈyÊ 
hoti, kÈmesumicchÈcÈrÊ hoti, musÈvÈdÊ hoti, pisuÓÈvÈco hoti, pharusÈvÈco 
hoti, samphappalÈpÊ hoti, abhijjhÈlu hoti, byÈpannacitto hoti, micchÈdiÔÔhi 
hoti. TasmÈ na uccÈkulÊnatÈ seyyaÑsoti vadÈmi. UccÈkulÊnopi hi brÈhmaÓa 
idhekacco pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti, 
kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato hoti, musÈvÈdÈ paÔivirato hoti, pisuÓÈya 
vÈcÈya paÔivirato hoti, pharusÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, samphappalÈpÈ 
paÔivirato hoti, anabhijjhÈlu hoti, abyÈpannacitto hoti, sammÈdiÔÔhi hoti. 
TasmÈ na uccÈkulÊnatÈ pÈpiyaÑsoti vadÈmi.  
 
 439. UÄÈravaÓÓopi hi brÈhmaÓa -pa-. UÄÈrabhogopi hi brÈhmaÓa 
idhekacco pÈÓÈtipÈtÊ hoti -pa- micchÈdiÔÔhi hoti. TasmÈ na uÄÈrabhogatÈ 
seyyaÑsoti vadÈmi. UÄÈrabhogopi hi brÈhmaÓa idhekacco pÈÓÈtipÈtÈ 
paÔivirato hoti -pa- sammÈdiÔÔhi hoti. TasmÈ na uÄÈrabhogatÈ pÈpiyaÑsoti 
vadÈmi. NÈhaÑ brÈhmaÓa sabbaÑ paricaritabbanti vadÈmi, na panÈhaÑ 
brÈhmaÓa sabbaÑ na paricaritabbanti vadÈmi. YaÑ hissa brÈhmaÓa 
paricarato pÈricariyÈhetu saddhÈ vaÉÉhati sÊlaÑ vaÉÉhati sutaÑ vaÉÉhati 
cÈgo vaÉÉhati paÒÒÈ vaÉÉhati, tamahaÑ paricaritabbanti (vadÈmi. YaÑ 
hissa brÈhmaÓa paricarato pÈricariyÈhetu na saddhÈ vaÉÉhati na sÊlaÑ 
vaÉÉhati na sutaÑ vaÉÉhati na cÈgo vaÉÉhati na paÒÒÈ vaÉÉhati, nÈhaÑ taÑ 
paricaritabbanti) vadÈmÊti. 
 
 440. EvaÑ vutte EsukÈrÊ brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca “brÈhmaÓÈ 
bho Gotama cattÈri dhanÈni paÒÒapenti. BrÈhmaÓassa sandhanaÑ 
paÒÒapenti, khattiyassa sandhanaÑ paÒÒapenti, vessassa sandhanaÑ 
paÒÒapenti, 
______________________________________________________________ 
 (  ) Etthantare pÈÔho SÊ-SyÈ-KaÑ-I-potthakesu natthi. 
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suddassa sandhanaÑ paÒÒapenti. TatridaÑ bho Gotama brÈhmaÓÈ 
brÈhmaÓassa sandhanaÑ paÒÒapenti bhikkhÈcariyaÑ. BhikkhÈcariyaÒca 
pana brÈhmaÓo sandhanaÑ atimaÒÒamÈno akiccakÈrÊ hoti, gopova adinnaÑ 
ÈdiyamÈnoti. IdaÑ kho bho Gotama brÈhmaÓÈ brÈhmaÓassa sandhanaÑ 
paÒÒapenti. TatridaÑ bho Gotama brÈhmaÓÈ khattiyassa sandhanaÑ 
paÒÒapenti dhanukalÈpaÑ. DhanukalÈpaÒca pana khattiyo sandhanaÑ 
atimaÒÒamÈno akiccakÈrÊ hoti, gopova adinnaÑ ÈdiyamÈnoti. IdaÑ kho bho 
Gotama brÈhmaÓÈ khattiyassa sandhanaÑ paÒÒapenti. TatridaÑ bho 
Gotama brÈhmaÓÈ vessassa sandhanaÑ paÒÒapenti kasigorakkhaÑ. 
KasigorakkhaÒca pana vesso sandhanaÑ atimaÒÒamÈno akiccakÈrÊ hoti, 
gopova adinnaÑ ÈdiyamÈnoti. IdaÑ kho bho Gotama brÈhmaÓÈ vessassa 
sandhanaÑ paÒÒapenti. TatridaÑ bho Gotama brÈhmaÓÈ Suddassa 
sandhanaÑ paÒÒapenti asitabyÈbha~giÑ. AsitabyÈbha~giÒca pana suddo 
sandhanaÑ atimaÒÒamÈno akiccakÈrÊ hoti, gopova adinnaÑ ÈdiyamÈnoti. 
IdaÑ kho bho Gotama brÈhmaÓÈ suddassa sandhanaÑ paÒÒapenti. 
BrÈhmaÓÈ bho Gotama imÈni cattÈri dhanÈni paÒÒapenti. Idha bhavaÑ 
Gotamo kimÈhÈ”ti. 
 
 441. KiÑ pana brÈhmaÓa sabbo loko brÈhmaÓÈnaÑ etadabbhanujÈnÈti 
“imÈni cattÈri dhanÈni paÒÒapent|”ti. No hidaÑ bho Gotama. SeyyathÈpi 
brÈhmaÓa puriso daliddo assako anÈÄhiyo, tassa akÈmassa bilaÑ 
olaggeyyuÑ “idaÑ te ambho purisa maÑsaÑ khÈditabbaÑ, m|laÒca 
anuppadÈtabban”ti. Evameva kho brÈhmaÓa brÈhmaÓÈ appaÔiÒÒÈya tesaÑ 
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ atha ca panimÈni cattÈri dhanÈni paÒÒapenti. AriyaÑ 
kho ahaÑ brÈhmaÓa lokuttaraÑ dhammaÑ purisassa sandhanaÑ paÒÒapemi. 
PorÈÓaÑ kho panassa mÈtÈpettikaÑ kulavaÑsaÑ anussarato yattha yattheva 
attabhÈvassa abhinibbatti hoti, tena tenava sa~khyaÑ gacchati. Khattiyakule 
ce attabhÈvassa abhinibbatti hoti, khattiyotveva sa~khyaÑ gacchati. 
BrÈhmaÓakule ce attabhÈvassa abhinibbatti hoti, brÈhmaÓotveva sa~khyaÑ 
gacchati. Vessakule ce attabhÈvassa abhinibbatti hoti, vessotveva sa~khyaÑ 
gacchati. Suddakule ce attabhÈvassa abhinibbatti hoti, 
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suddotveva sa~khyaÑ gacchati. SeyyathÈpi brÈhmaÓa yaÑyadeva paccayaÑ 
paÔicca aggi jalati, tena teneva sa~khyaÑ gacchati. KaÔÔhaÒce paÔicca aggi 
jalati, kaÔÔhaggitveva sa~khyaÑ gacchati. SakalikaÒce paÔicca aggi jalati, 
sakalikaggitveva sa~khyaÑ gacchati. TiÓaÒce paÔicca aggi jalati, 
tiÓaggitveva sa~khyaÑ gacchati. GomayaÒce paÔicca aggi jalati, 
gomayaggitveva sa~khyaÑ gacchati. Evameva kho ahaÑ brÈhmaÓa ariyaÑ 
lokuttaraÑ dhammaÑ purisassa sandhanaÑ paÒÒapemi. PorÈÓaÑ kho 
panassa mÈtÈpettikaÑ kulavaÑsaÑ anussarato yattha yattheva attabhÈvassa 
abhinibbatti hoti, tena teneva sa~khyaÑ gacchati.  

 Khattiyakule ce attabhÈvassa abhinibbatti hoti, khattiyotveva sa~khyaÑ 
gacchati. BrÈhmaÓakule ce attabhÈvassa abhinibbatti hoti, brÈhmaÓotveva 
sa~khyaÑ gacchati. Vessakule ce attabhÈvassa abhinibbatti hoti, Vessotveva 
sa~khyaÑ gacchati. Suddakule ce attabhÈvassa abhinibbatti hoti, Suddotveva 
sa~khyaÑ gacchati. 

 KhattiyakulÈ cepi brÈhmaÓa agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito hoti, so ca 
TathÈgatappaveditaÑ dhammavinayaÑ Ègamma pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti, 
adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti, abrahmacariyÈ paÔivirato hoti, musÈvÈdÈ 
paÔivirato hoti, pisuÓÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, pharusÈya vÈcÈya paÔivirato 
hoti, samphappalÈpÈ paÔivirato hoti, anabhijjhÈlu hoti, abyÈpannacitto hoti, 
sammÈdiÔÔhi hoti. ŒrÈdhako hoti ÒÈyaÑ dhammaÑ kusalaÑ. 

 BrÈhmaÓakulÈ cepi brÈhmaÓa agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito hoti, so 
ca TathÈgatappaveditaÑ dhammavinayaÑ Ègamma pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti 
-pa- sammÈdiÔÔhi hoti. ŒrÈdhako hoti ÒÈyaÑ dhammaÑ kusalaÑ. 

 VessakulÈ cepi brÈhmaÓa agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito hoti, so ca 
TathÈgatappaveditaÑ dhammavinayaÑ Ègamma pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti 
-pa- sammÈdiÔÔhi hoti. ŒrÈdhako hoti ÒÈyaÑ dhammaÑ kusalaÑ. 

 SuddakulÈ cepi brÈhmaÓa agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito hoti, so ca 
TathÈgatappaveditaÑ dhammavinayaÑ Ègamma pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti 
-pa- sammÈdiÔÔhi hoti. ŒrÈdhako hoti ÒÈyaÑ dhammaÑ kusalaÑ. 
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 442. TaÑ kiÑ maÒÒasi brÈhmaÓa, brÈhmaÓova nu kho pahoti asmiÑ 
padese averaÑ abyÈbajjhaÑ mettacittaÑ bhÈvetuÑ, no khattiyo, no vesso, 
no suddoti. No hidaÑ bho Gotama. Khattiyopi hi bho Gotama pahoti asmiÑ 
padese averaÑ abyÈbajjhaÑ mettacittaÑ bhÈvetuÑ. BrÈhmaÓopi hi bho 
Gotama. Vessopi hi bho Gotama. Suddopi hi bho Gotama. Sabbepi hi bho 
Gotama cattÈro vaÓÓÈ pahonti asmiÑ padese averaÑ abyÈbajjhaÑ 
mettacittaÑ bhÈvetunti. Evameva kho brÈhmaÓa khattiyakulÈ cepi agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajito hoti, so ca TathÈgatappaveditaÑ dhammavinayaÑ 
Ègamma pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti -pa- sammÈdiÔÔhi hoti. ŒrÈdhako hoti 
ÒÈyaÑ dhammaÑ kusalaÑ. 
 BrÈhmaÓakulÈ cepi brÈhmaÓa. VessakulÈ cepi brÈhmaÓa. SuddakulÈ 
cepi brÈhmaÓa agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito hoti, so ca 
TathÈgatappaveditaÑ dhammavinayaÑ Ègamma pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti 
-pa- sammÈdiÔÔhi hoti. ŒrÈdhako hoti ÒÈyaÑ dhammaÑ kusalaÑ. 
 
 443. TaÑ kiÑ maÒÒasi brÈhmaÓa, brÈhmaÓova nu kho pahoti 
sottisinÈniÑ ÈdÈya nadiÑ gantvÈ rajojallaÑ pavÈhetuÑ, no khattiyo, no 
vesso, no suddoti. No hidaÑ bho Gotama. Khattiyopi hi bho Gotama pahoti 
sottisinÈniÑ ÈdÈya nadiÑ gantvÈ rajojallaÑ pavÈhetuÑ. BrÈhmaÓopi hi bho 
Gotama. Vessopi hi bho Gotama. Suddopi hi bho Gotama. Sabbepi hi bho 
Gotama cattÈro vaÓÓÈ pahonti sottisinÈniÑ ÈdÈya nadiÑ gantvÈ rajojallaÑ 
pavÈhetunti. Evameva kho brÈhmaÓa khattiyakulÈ cepi agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajito hoti, so ca TathÈgatappaveditaÑ dhammavinayaÑ 
Ègamma pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti -pa- sammÈdiÔÔhi hoti. ŒrÈdhako hoti 
ÒÈyaÑ dhammaÑ kusalaÑ. 

 BrÈhmaÓakulÈ cepi brÈhmaÓa. VessakulÈ cepi brÈhmaÓa. SuddakulÈ 
cepi brÈhmaÓa agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito hoti, so ca 
TathÈgatappaveditaÑ dhammavinayaÑ Ègamma pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti 
-pa- sammÈdiÔÔhi hoti. ŒrÈdhako hoti ÒÈyaÑ dhammaÑ kusalaÑ. 
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 444. TaÑ kiÑ maÒÒasi brÈhmaÓa, idha rÈjÈ khattiyo muddhÈvasitto 

nÈnÈjaccÈnaÑ purisÈnaÑ purisasataÑ sannipÈteyya. Œyantu bhonto, ye 

tattha khattiyakulÈ brÈhmaÓakulÈ rÈjaÒÒakulÈ uppannÈ sÈkassa vÈ sÈlassa vÈ 

salaÄassa vÈ candanassa vÈ padumakassa vÈ uttarÈraÓiÑ ÈdÈya aggiÑ 

abhinibbattentu, tejo pÈtukarontu. Œyantu pana bhonto, ye tattha 

caÓÉÈlakulÈ nesÈdakulÈ venakulÈ rathakÈrakulÈ pukkusalulÈ uppannÈ 

sÈpÈnadoÓiyÈ vÈ s|karadoÓiyÈ vÈ rajakadoÓiyÈ vÈ eraÓÉakaÔÔhassa vÈ 

uttarÈraÓiÑ ÈdÈya aggiÑ abhinibbattentu, tejo pÈtukaront|ti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi brÈhmaÓa, yo evaÑ nu kho so khattiyakulÈ 

brÈhmaÓakulÈ rÈjaÒÒakulÈ uppannehi sÈkassa vÈ sÈlassa vÈ salaÄassa vÈ 

candanassa vÈ padumakassa vÈ uttarÈraÓiÑ ÈdÈya aggi abhinibbatto tejo 

pÈtukato, so eva nu khvÈssa aggi accimÈ ceva vaÓÓavÈ ca pabhassaro ca, 

tena ca sakkÈ agginÈ aggikaraÓÊyaÑ kÈtuÑ. Yo pana so caÓÉÈlakulÈ 

nesÈdakulÈ venakulÈ rathakÈrakulÈ pukkusakulÈ uppannehi sÈpÈnadoÓiyÈ vÈ 

s|karadoÓiyÈ vÈ rajakadoÓiyÈ vÈ eraÓÉakaÔÔhassa vÈ uttarÈraÓiÑ ÈdÈya aggi 

abhinibbatto tejo pÈtukato, svÈssa aggi na ceva accimÈ na ca vaÓÓavÈ na ca 

pabhassaro, na ca tena sakkÈ agginÈ aggikaraÓÊyaÑ kÈtunti. No hidaÑ bho 

Gotama, yopi hi so bho Gotama khattiyakulÈ brÈhmaÓakulÈ rÈjÈÒÒakulÈ 

uppannehi sÈkassa vÈ sÈlassa vÈ salaÄassa vÈ candanassa vÈ padumakassa vÈ 

uttarÈraÓiÑ ÈdÈya aggi abhinibbatto tejo pÈtukato, svÈssa aggi accimÈ ceva 

vaÓÓavÈ ca pabhassaro ca, tena ca sakkÈ agginÈ aggikaraÓÊyaÑ kÈtuÑ. Yopi 

so caÓÉÈlakulÈ nesÈdakulÈ venakulÈ rathakÈrakulÈ pukkusakulÈ uppannehi 

sÈpÈnadoÓiyÈ vÈ s|karadoÓiyÈ vÈ rajakadoÓiyÈ vÈ eraÓÉakaÔÔhassa vÈ 

uttarÈraÓiÑ ÈdÈya aggi abhinibbatto tejo pÈtukato, svÈssa aggi accimÈ ceva 

vaÓÓavÈ ca pabhassaro ca, tena ca sakkÈ agginÈ aggikaraÓÊyaÑ kÈtuÑ. 

Sabbopi hi bho Gotama aggi accimÈ ceva vaÓÓavÈ ca pabhassaro ca, 

sabbenapi sakkÈ agginÈ aggikaraÓÊyaÑ kÈtunti. 
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 Evameva kho brÈhmaÓa khattiyakulÈ cepi agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajito hoti, so ca TathÈgatappaveditaÑ dhammavinayaÑ Ègamma 
pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti -pa- sammÈdiÔÔhi hoti. ŒrÈdhako hoti, ÒÈyaÑ 
dhammaÑ kusalaÑ. BrÈhmaÓakulÈ cepi brÈhmaÓa. VessakulÈ cepi 
brÈhmaÓa. SuddakulÈ cepi brÈhmaÓa agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito hoti, 
so ca TathÈgatappaveditaÑ dhammavinayaÑ Ègamma pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato 
hoti, adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti, abrahmacariyÈ paÔivirato hoti, musÈvÈdÈ 
paÔivirato hoti, pisuÓÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, pharusÈya vÈcÈya paÔivirato 
hoti, samphappalÈpÈ paÔivirato hoti, anabhijjhÈlu hoti, abyÈpannacitto hoti, 
sammÈdiÔÔhi hoti. ŒrÈdhako hoti, ÒÈyaÑ dhammaÑ kusalanti. 

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

EsukÈrÊsuttaÑ niÔÔhitaÑ chaÔÔhaÑ. 
_____ 

 
7. DhanaÒjÈnisutta 

 445. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati 
VeÄuvane kalandakanivÈpe. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ SÈriputto 
DakkhiÓÈgirismiÑ cÈrikaÑ carati mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ. Atha 
kho aÒÒataro bhikkhu RÈjagahe vassaÑvuÔÔho1 yena DakkhiÓÈgiri, 
yenÈyasmÈ SÈriputto tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ SÈriputtena 
saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho taÑ bhikkhuÑ ÈyasmÈ 
SÈriputto etadavoca “kaccÈvuso BhagavÈ arogo ca balavÈ cÈ”ti. Arogo 
cÈvuso BhagavÈ balavÈ cÈti. Kacci panÈvuso bhikkhusaÑgho arogo ca 
balavÈ cÈti. BhikkhusaÑghopi kho Èvuso arogo ca balavÈ cÈti. Ettha Èvuso 
TaÓÉulapÈlidvÈrÈya DhanaÒjÈni2 nÈma brÈhmaÓo atthi, 
______________________________________________________________ 
 1. VassaÑvuttho (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. DhÈnaÒjÈni (SÊ, I)  
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kaccÈvuso DhanaÒjÈni brÈhmaÓo arogo ca balavÈ cÈti. DhanaÒjÈnipi kho 
Èvuso brÈhmaÓo arogo ca balavÈ cÈti. Kacci panÈvuso DhanaÒjÈni 
brÈhmaÓo appamattoti. Kuto panÈvuso DhanaÒjÈnissa brÈhmaÓassa 
appamÈdo, DhanaÒjÈni Èvuso brÈhmaÓo rÈjÈnaÑ nissÈya 
brÈhmaÓagahapatike vilumpati, brÈhmaÓagahapatike nissÈya rÈjÈnaÑ 
vilumpati. YÈpissa bhariyÈ saddhÈ saddhakulÈ ÈnÊtÈ, sÈpi kÈla~katÈ. 
AÒÒÈssa bhariyÈ assaddhÈ assaddhakulÈ ÈnÊtÈ. DussutaÑ vatÈvuso assumha, 
dussutaÑ vatÈvuso assumha, ye mayaÑ DhanaÒjÈniÑ brÈhmaÓaÑ pamattaÑ 
assumha, appeva ca nÈma mayaÑ kadÈci karahaci DhanaÒjÈninÈ 
brÈhmaÓena saddhiÑ samÈgaccheyyÈma, appeva nÈma siyÈ kocideva 
kathÈsallÈpoti. 
 
 446. Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto DakkhiÓÈgirismiÑ yathÈbhirantaÑ 
viharitvÈ yena RÈjagahaÑ tena cÈrikaÑ pakkÈmi. Anupubbena cÈrikaÑ 
caramÈno yena RÈjagahaÑ tadavasari, tatra sudaÑ ÈyasmÈ SÈriputto 
RÈjagahe viharati VeÄuvane kalandakanivÈpe. Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto 
pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya RÈjagahaÑ piÓÉÈya pÈvisi. 
Tena kho pana samayena DhanaÒjÈni brÈhmaÓo bahinagare gÈvo goÔÔhe 
duhÈpeti. Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto RÈjagahe piÓÉÈya caritvÈ 
pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto yena DhanaÒjÈni brÈhmaÓo 
tenupasa~kami, addasÈ kho DhanaÒjÈni brÈhmaÓo ÈyamantaÑ SÈriputtaÑ 
d|ratova ÈgacchantaÑ, disvÈna yenÈyasmÈ SÈriputto tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ etadavoca “ito bho SÈriputta payo 
pÊyataÑ, tÈva bhattassa kÈlo bhavissatÊ”ti. AlaÑ brÈhmaÓa, kataÑ me ajja 
bhattakiccaÑ, amukasmiÑ me rukkham|le divÈvihÈro bhavissati, tattha 
ÈgaccheyyÈsÊti. “EvaÑ bho”ti kho DhanaÒjÈni brÈhmaÓo Èyasmato 
SÈriputtassa paccassosi. Atha kho DhanaÒjÈni brÈhmaÓo pacchÈbhattaÑ 
bhuttapÈtarÈso yenÈyasmÈ SÈriputto tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
ÈyasmatÈ SÈriputtena saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ 
vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho DhanaÒjÈniÑ 
brÈhmaÓaÑ ÈyasmÈ SÈriputto etadavoca “kaccÈsi DhanaÒjÈni appamatto”ti. 
Kuto bho SÈriputta amhÈkaÑ appamÈdo, yesaÑ no 
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mÈtÈpitaro posetabbÈ, puttadÈro posetabbo, dÈsakammakarÈ posetabbÈ, 
mittÈmaccÈnaÑ mittÈmaccakaraÓÊyaÑ kÈtabbaÑ, ÒÈtisÈlohitÈnaÑ 
ÒÈtisÈlohitakaraÓÊyaÑ kÈtabbaÑ, atithÊnaÑ atithikaraÓÊyaÑ kÈtabbaÑ, 
pubbapetÈnaÑ pubbapetakaraÓÊyaÑ kÈtabbaÑ, devatÈnaÑ devatÈkaraÓÊyaÑ 
kÈtabbaÑ, raÒÒo rÈjakaraÓÊyaÑ kÈtabbaÑ, ayampi kÈyo pÊÓetabbo 
br|hetabboti. 
 
 447. TaÑ kiÑ maÒÒasi DhanaÒjÈni, idhekacco mÈtÈpit|naÑ hetu 
adhammacÈrÊ visamacÈrÊ assa, tamenaÑ adhammacariyÈvisamacariyÈhetu 
nirayaÑ nirayapÈlÈ upakaÉÉheyyuÑ. Labheyya nu kho so “ahaÑ kho 
mÈtÈpit|naÑ hetu adhammacÈrÊ visamacÈrÊ ahosiÑ, mÈ maÑ nirayaÑ 
nirayapÈlÈ”ti. MÈtÈpitaro vÈ panassa labheyyuÑ “eso kho amhÈkaÑ hetu 
adhammacÈrÊ visamacÈrÊ ahosi, mÈ naÑ nirayaÑ nirayapÈlÈ”ti. No hidaÑ 
bho SÈriputta, atha kho naÑ vikkandantaÑyeva niraye nirayapÈlÈ 
pakkhipeyyuÑ.  

 TaÑ kiÑ maÒÒasi DhanaÒjÈni, idhekacco puttadÈrassa hetu 
adhammacÈrÊ visamacÈrÊ assa, tamenaÑ adhammacariyÈvisamacariyÈhetu 
nirayaÑ nirayapÈlÈ upakaÉÉheyyuÑ. Labheyya nu kho so “ahaÑ kho 
puttadÈrassa hetu adhammacÈrÊ visamacÈrÊ ahosiÑ, mÈ maÑ nirayaÑ 
nirayapÈlÈ”ti. PuttadÈro vÈ panassa labheyya “eso kho amhÈkaÑ hetu 
adhammacÈrÊ visamacÈrÊ ahosi, mÈ naÑ nirayaÑ nirayapÈlÈ”ti, no hidaÑ 
bho SÈriputta, atha kho naÑ vikkandantaÑyeva niraye nirayapÈlÈ 
pakkhipeyyuÑ. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi DhanaÒjÈni, idhekacco dÈsakammakaraporisassa hetu 
adhammacÈrÊ visamacÈrÊ assa, tamenaÑ adhammacariyÈvisamacariyÈhetu 
nirayaÑ nirayapÈlÈ upakaÉÉheyyuÑ. Labheyya nu kho so “ahaÑ kho 
dÈsakammakaraporisassa hetu adhammacÈrÊ visamacÈrÊ ahosiÑ, mÈ maÑ 
nirayaÑ nirayapÈlÈ”ti. DÈsakammakaraporisÈ vÈ panassa labheyyuÑ “eso 
kho amhÈkaÑ hetu adhammacÈrÊ visamacÈrÊ ahosi, mÈ naÑ nirayaÑ 
nirayapÈlÈ”ti. No hidaÑ bho SÈriputta, atha kho naÑ vikkandantaÑyeva 
niraye nirayapÈlÈ pakkhipeyyuÑ. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi DhanaÒjÈni, idhekacco mittÈmaccÈnaÑ hetu 
adhammacÈrÊ visamacÈrÊ assa, tamenaÑ adhammacariyÈvisamacariyÈhetu 
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nirayaÑ nirayapÈlÈ upakaÉÉheyyuÑ. Labheyya nu kho so “ahaÑ kho 
mittÈmaccÈnaÑ hetu adhammacÈrÊ visamacÈrÊ ahosiÑ, mÈ maÑ nirayaÑ 
nirayapÈlÈ”ti. MittÈmaccÈ vÈ panassa labheyyuÑ “eso kho amhÈkaÑ hetu 
adhammacÈrÊ visamacÈrÊ ahosi, mÈ naÑ nirayaÑ nirayapÈlÈ”ti. No hidaÑ 
bho SÈriputta. Atha kho naÑ vikkandantaÑyeva niraye nirayapÈlÈ 
pakkhipeyyuÑ. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi DhanaÒjÈni, idhekacco ÒÈtisÈlohitÈnaÑ hetu 
adhammacÈrÊ visamacÈrÊ assa, tamenaÑ adhammacariyÈvisamacariyÈhetu 
nirayaÑ nirayapÈlÈ upakaÉÉheyyuÑ. Labheyya nu kho so “ahaÑ kho 
ÒÈtisÈlohitÈnaÑ hetu adhammacÈrÊ visamacÈrÊ ahosiÑ, mÈ maÑ nirayaÑ 
nirayapÈlÈ”ti. ©ÈtisÈlohitÈ vÈ panassa labheyyuÑ “eso kho amhÈkaÑ hetu 
adhammacÈrÊ visamacÈrÊ ahosi, mÈ naÑ nirayaÑ nirayapÈlÈ”ti. No hidaÑ 
bho SÈriputta, atha kho naÑ vikkandantaÑyeva niraye nirayapÈlÈ 
pakkhipeyyuÑ. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi DhanaÒjÈni, idhekacco atithÊnaÑ hetu adhammacÈrÊ 
visamacÈrÊ assa, tamenaÑ adhammacariyÈvisamacariyÈhetu nirayaÑ 
nirayapÈlÈ upakaÉÉheyyuÑ. Labheyya nu kho so “ahaÑ kho atithÊnaÑ hetu 
adhammacÈrÊ visamacÈrÊ ahosiÑ, mÈ maÑ nirayaÑ nirayapÈlÈ”ti. AtithÊ vÈ 
panassa labheyyuÑ “eso kho amhÈkaÑ hetu adhammacÈrÊ visamacÈrÊ ahosi, 
mÈ naÑ nirayaÑ nirayapÈlÈ”ti. No hidaÑ bho SÈriputta, atha kho naÑ 
vikkandantaÑyeva niraye nirayapÈlÈ pakkhipeyyuÑ. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi dhaÒjÈni, idhekacco pubbapetÈnaÑ hetu 
adhammacÈrÊ visamacÈrÊ assa, tamenaÑ adhammacariyÈvisamacariyÈhetu 
nirayaÑ nirayapÈlÈ upakaÉÉheyyuÑ. Labheyya nu kho so “ahaÑ kho 
pubbapetÈnaÑ hetu adhammacÈrÊ visamacÈrÊ ahosiÑ, mÈ maÑ nirayaÑ 
nirayapÈlÈ”ti. PubbapetÈ vÈ panassa labheyyuÑ “eso kho amhÈkaÑ hetu 
adhammacÈrÊ visamacÈrÊ ahosi, mÈ naÑ nirayaÑ nirayapÈlÈ”ti. No hidaÑ 
bho SÈriputta, atha kho naÑ vikkandantaÑyeva niraye nirayapÈlÈ 
pakkhipeyyuÑ. 
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 TaÑ kiÑ maÒÒasi DhanaÒjÈni idhekacco devatÈnaÑ hetu adhammacÈrÊ 
visamacÈrÊ assa, tamenaÑ adhammacariyÈvisamacariyÈhetu nirayaÑ 
nirayapÈlÈ upakaÉÉheyyuÑ. Labheyya nu kho so “ahaÑ kho devatÈnaÑ 
hetu adhammacÈrÊ visamacÈrÊ ahosiÑ, mÈ maÑ nirayaÑ nirayapÈlÈ”ti. 
DevatÈ vÈ panassa labheyyuÑ “eso kho amhÈkaÑ hetu adhammacÈrÊ 
visamacÈrÊ ahosi, mÈ naÑ nirayaÑ nirayapÈlÈ”ti. No hidaÑ bho SÈriputta, 
atha kho naÑ vikkandantaÑyeva niraye nirayapÈlÈ pakkhipeyyuÑ. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi DhanaÒjÈni, idhekacco raÒÒo hetu adhammacÈrÊ 
visamacÈrÊ assa, tamenaÑ adhammacariyÈvisamacariyÈhetu nirayaÑ 
nirayapÈlÈ upakaÉÉheyyuÑ. Labheyya nu kho so “ahaÑ kho raÒÒo hetu 
adhammacÈrÊ visamacÈrÊ ahosiÑ, mÈ maÑ nirayaÑ nirayapÈlÈ”ti. RÈjÈ vÈ 
panassa labheyya “eso kho amhÈkaÑ hetu adhammacÈrÊ visamacÈrÊ ahosi, 
mÈ naÑ nirayaÑ nirayapÈlÈ”ti. No hidaÑ bho SÈriputta, atha kho naÑ 
vikkandantaÑyeva niraye nirayapÈlÈ pakkhipeyyuÑ. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi DhanaÒjÈni, idhekacco kÈyassa pÊÓanÈhetu 
br|hanÈhetu adhammacÈrÊ visamacÈrÊ assa, tamenaÑ 
adhammacariyÈvisamacariyÈhetu nirayaÑ nirayapÈlÈ upakaÉÉheyyuÑ. 
Labheyya nu kho so “ahaÑ kho kÈyassa pÊÓanÈhetu br|hanÈhetu 
adhammacÈrÊ visamacÈrÊ ahosiÑ, mÈ maÑ nirayaÑ nirayapÈlÈ”ti. Pare vÈ 
panassa labheyyuÑ “eso kho kÈyassa pÊÓanÈhetu br|hanÈhetu adhammacÈrÊ 
visamacÈrÊ ahosi, mÈ naÑ nirayaÑ nirayapÈlÈ”ti. No hidaÑ bho SÈriputta, 
atha kho naÑ vikkandantaÑyeva niraye nirayapÈlÈ pakkhipeyyuÑ. 
 
 448. TaÑ kiÑ maÒÒasi DhanaÒjÈni, yo vÈ mÈtÈpit|naÑ hetu 
adhammacÈrÊ visamacÈrÊ assa, yo vÈ mÈtÈpit|naÑ hetu dhammacÈrÊ 
samacÈrÊ assa, katamaÑ seyyoti. Yo hi bho SÈriputta mÈtÈpit|naÑ hetu 
adhammacÈrÊ visamacÈrÊ assa, na taÑ seyyo. Yo ca kho bho SÈriputta 
mÈtÈpit|naÑ hetu dhammacÈrÊ samacÈrÊ assa, tadevettha seyyo. 
AdhammacariyÈvisamacariyÈhi bho SÈriputta dhammacariyÈsamacariyÈ 
seyyoti. Atthi kho DhanaÒjÈni aÒÒesaÑ hetukÈ 
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dhammikÈ kammantÈ, yehi sakkÈ mÈtÈpitaro ceva posetuÑ, na ca 
pÈpakammaÑ kÈtuÑ, puÒÒaÒca paÔipadaÑ paÔipajjituÑ. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi DhanaÒjÈni, yo vÈ puttadÈrassa hetu adhammacÈrÊ 
visamacÈrÊ assa, yo vÈ puttadÈrassa hetu dhammacÈrÊ samacÈrÊ assa, 
katamaÑ seyyoti. Yo hi bho SÈriputta puttadÈrassa hetu adhammacÈrÊ 
visamacÈrÊ assa, na taÑ seyyo. Yo ca kho bho SÈriputta puttadÈrassa hetu 
dhammacÈrÊ samacÈrÊ assa, tadevettha seyyo. 
AdhammacariyÈvisamacariyÈhi bho SÈriputta dhammacariyÈsamacariyÈ 
seyyoti. Atthi kho DhanaÒjÈni aÒÒesaÑ hetukÈ dhammikÈ kammantÈ, yehi 
sakkÈ puttadÈraÒceva posetuÑ, na ca pÈpakammaÑ kÈtuÑ, puÒÒaÒca 
paÔipadaÑ paÔipajjituÑ. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi DhanaÒjÈni, yo vÈ dÈsakammakaraporisassa hetu 
adhammacÈrÊ visamacÈrÊ assa, yo vÈ dÈsakammakaraporisassa hetu 
dhammacÈrÊ samacÈrÊ assa, katamaÑ seyyoti. Yo hi bho SÈriputta 
dÈsakammakaraporisassa hetu adhammacÈrÊ visamacÈrÊ assa, na taÑ seyyo. 
Yo ca kho bho SÈriputta dÈsakammakaraporisassa hetu dhammacÈrÊ 
samacÈrÊ assa, tadevettha seyyo. AdhammacariyÈvisamacariyÈhi bho 
SÈriputta dhammacariyÈsamacariyÈ seyyoti. Atthi kho DhanaÒjÈni aÒÒesaÑ 
hetukÈ dhammikÈ kammantÈ, yehi sakkÈ dÈsakammakaraporise ceva 
posetuÑ, na ca pÈpakammaÑ kÈtuÑ, puÒÒaÒca paÔipadaÑ paÔipajjituÑ. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi DhanaÒjÈni, yo vÈ mittÈmaccÈnaÑ hetu adhammacÈrÊ 
visamacÈrÊ assa, yo vÈ mittÈmaccÈnaÑ hetu dhammacÈrÊ samacÈrÊ assa, 
katamaÑ seyyoti. Yo hi bho SÈriputta mittÈmaccÈnaÑ hetu adhammacÈrÊ 
visamacÈrÊ assa, na taÑ seyyo. Yo ca kho bho SÈriputta mittÈmaccÈnaÑ 
hetu dhammacÈrÊ samacÈrÊ assa, tadevettha seyyo. 
AdhammacariyÈvisamacariyÈhi bho SÈriputta dhammacariyÈsamacariyÈ 
seyyoti. Atthi kho DhanaÒjÈni aÒÒesaÑ hetukÈ dhammikÈ kammantÈ, yehi 
sakkÈ mittÈmaccÈnaÒceva mittÈmaccakaraÓÊyaÑ kÈtuÑ, na ca pÈpakammaÑ 
kÈtuÑ, puÒÒaÒca paÔipadaÑ paÔipajjituÑ. 
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 TaÑ kiÑ maÒÒasi DhanaÒjÈni, yo vÈ ÒÈtisÈlohitÈnaÑ hetu 
adhammacÈrÊ visamacÈrÊ assa, yo vÈ ÒÈtisÈlohitÈnaÑ hetu dhammacÈrÊ 
samacÈrÊ assa, katamaÑ seyyoti. Yo hi bho SÈriputta ÒÈtisÈlohitÈnaÑ hetu 
adhammacÈrÊ visamacÈrÊ assa, na taÑ seyyo. Yo ca kho bho SÈriputta 
ÒÈtisÈlohitÈnaÑ hetu dhammacÈrÊ samacÈrÊ assa, tadevettha seyyo. 
AdhammacariyÈvisamacariyÈhi bho SÈriputta dhammacariyÈsamacariyÈ 
seyyoti. Atthi kho DhanaÒjÈni aÒÒesaÑ hetukÈ dhammikÈ kammantÈ, yehi 
sakkÈ ÒÈtisÈlohitÈnaÒceva ÒÈtisÈlohitakaraÓÊyaÑ kÈtuÑ, na ca pÈpakammaÑ 
kÈtuÑ, puÒÒaÒca paÔipadaÑ paÔipajjituÑ. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi DhanaÒjÈni, yo vÈ atithÊnaÑ hetu adhammacÈrÊ 
visamacÈrÊ assa, yo vÈ atithÊnaÑ hetu dhammacÈrÊ samacÈrÊ assa, katamaÑ 
seyyoti. Yo hi bho SÈriputta atithÊnaÑ hetu adhammacÈrÊ visamacÈrÊ assa, 
na taÑ seyyo. Yo ca kho bho SÈriputta atithÊnaÑ hetu dhammacÈrÊ samacÈrÊ 
assa, tadevettha seyyo. AdhammacariyÈvisamacariyÈhi bho SÈriputta 
dhammacariyÈsamacariyÈ seyyoti. Atthi kho DhanaÒjÈni aÒÒesaÑ hetukÈ 
dhammikÈ kammantÈ, yehi sakkÈ atithÊnaÒceva atithikaraÓÊyaÑ kÈtuÑ, na 
ca pÈpakammaÑ kÈtuÑ, puÒÒaÒca paÔipadaÑ paÔipajjituÑ. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi DhanaÒjÈni, yo vÈ pubbapetÈnaÑ hetu adhammacÈrÊ 
visamacÈrÊ assa, yo vÈ pubbapetÈnaÑ hetu dhammacÈrÊ samacÈrÊ assa, 
katamaÑ seyyoti. Yo hi bho SÈriputta pubbapetÈnaÑ hetu adhammacÈrÊ 
visamacÈrÊ assa, na taÑ seyyo. Yo ca kho bho SÈriputta pubbapetÈnaÑ hetu 
dhammacÈrÊ samacÈrÊ assa, tadevettha seyyo. 
AdhammacariyÈvisamacariyÈhi bho SÈriputta 
dhammacariyÈsamacariyÈseyyoti. Atthi kho DhanaÒjÈni aÒÒesaÑ hetukÈ 
dhammikÈ kammantÈ, yehi sakkÈ pubbapetÈnaÒceva pubbapetakaraÓÊyaÑ 
kÈtuÑ, na ca pÈpakammaÑ kÈtuÑ, puÒÒaÒca paÔipadaÑ paÔipajjituÑ. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi DhanaÒjÈni, yo vÈ devatÈnaÑ hetu adhammacÈrÊ 
visamacÈrÊ assa, yo vÈ devatÈnaÑ hetu dhammacÈrÊ samacÈrÊ assa, 
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katamaÑ seyyoti. Yo hi bho SÈriputta devatÈnaÑ hetu adhammacÈrÊ 
visamacÈrÊ assa, na taÑ seyyo. Yo ca kho bho SÈriputta devatÈnaÑ hetu 
dhammacÈrÊ samacÈrÊ assa, tadevettha seyyo. 
AdhammacariyÈvisamacariyÈhi bho SÈriputta dhammacariyÈsamacariyÈ 
seyyoti. Atthi kho DhanaÒjÈni aÒÒesaÑ hetukÈ dhammikÈ kammantÈ, yehi 
sakkÈ devatÈnaÒceva devatÈkaraÓÊyaÑ kÈtuÑ, na ca pÈpakammaÑ kÈtuÑ, 
puÒÒaÒca paÔipadaÑ paÔipajjituÑ. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi DhanaÒjÈni, yo vÈ raÒÒo hetu adhammacÈrÊ 
visamacÈrÊ assa, yo vÈ raÒÒo hetu dhammacÈrÊ samacÈrÊ assa, katamaÑ 
seyyoti. Yo hi bho SÈriputta raÒÒo hetu adhammacÈrÊ visamacÈrÊ assa, na 
taÑ seyyo. Yo ca kho bho SÈriputta raÒÒo hetu dhammacÈrÊ samacÈrÊ assa, 
tadevettha seyyo. AdhammacariyÈvisamacariyÈhi bho SÈriputta 
dhammacariyÈsamacariyÈ seyyoti. Atthi kho DhanaÒjÈni aÒÒesaÑ hetukÈ 
dhammikÈ kammantÈ, yehi sakkÈ raÒÒo ceva rÈjakaraÓÊyaÑ kÈtuÑ, na ca 
pÈpakammaÑ kÈtuÑ, puÒÒaÒca paÔipadaÑ paÔipajjituÑ. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi DhanaÒjÈni, yo vÈ kÈyassa pÊÓanÈhetu br|hanÈhetu 
adhammacÈrÊ visamacÈrÊ assa, yo vÈ kÈyassa pÊÓanÈhetu br|hanÈhetu 
dhammacÈrÊ samacÈrÊ assa, katamaÑ seyyoti. Yo hi bho SÈriputta kÈyassa 
pÊÓanÈhetu br|hanÈhetu adhammacÈrÊ visamacÈrÊ assa, na taÑ seyyo. Yo ca 
kho bho SÈriputta kÈyassa pÊÓanÈhetu br|hanÈhetu dhammacÈrÊ samacÈrÊ 
assa, tadevettha seyyo. AdhammacariyÈvisamacariyÈhi bho SÈriputta 
dhammacariyÈsamacariyÈ seyyoti. Atthi kho DhanaÒjÈni aÒÒesaÑ hetukÈ 
dhammikÈ kammantÈ, yehi sakkÈ kÈyaÒceva pÊÓetuÑ br|hetuÑ, na ca 
pÈpakammaÑ kÈtuÑ, puÒÒaÒca paÔipadaÑ paÔipajjitunti. 
 
 449. Atha kho DhanaÒjÈni brÈhmaÓo Èyasmato SÈriputtassa bhÈsitaÑ 
abhinanditvÈ anumoditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi. Atha kho DhanaÒjÈni 
brÈhmaÓo aparena samayena ÈbÈdhiko ahosi dukkhito bÈÄhagilÈno. Atha 
kho DhanaÒjÈni brÈhmaÓo aÒÒataraÑ purisaÑ 
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Èmantesi “ehi tvaÑ ambho purisa yena BhagavÈ tenupasa~kama, 
upasa~kamitvÈ mama vacanena Bhagavato pÈde sirasÈ vandÈhi ‘DhanaÒjÈni 
bhante brÈhmaÓo ÈbÈdhiko dukkhito bÈÄhagilÈno, so Bhagavato pÈde sirasÈ 
vandatÊ’ti, yena cÈyasmÈ SÈriputto tenupasa~kama, upasa~kamitvÈ mama 
vacanena Èyasmato SÈriputtassa pÈde sirasÈ vandÈhi ‘DhanaÒjÈni bhante 
brÈhmaÓo ÈbÈdhiko dukkhito bÈÄhagilÈno, so Èyasmato SÈriputtassa pÈde 
sirasÈ vandatÊ’ti, evaÒca vadehi ‘sÈdhu kira bhante ÈyasmÈ SÈriputto yena 
DhanaÒjÈnissa brÈhmaÓassa nivesanaÑ tenupasa~kamatu anukampaÑ 
upÈdÈyÈ’ti”. “EvaÑ bhante”ti kho so puriso DhanaÒjÈnissa brÈhmaÓassa 
paÔissutvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ 
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho so puriso 
BhagavantaÑ etadavoca “DhanaÒjÈni bhante brÈhmaÓo ÈbÈdhiko dukkhito 
bÈÄhagilÈno, so Bhagavato pÈde sirasÈ vandatÊ”ti. Yena cÈyasmÈ SÈriputto 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho so puriso ÈyasmantaÑ 
SÈriputtaÑ etadavoca “DhanaÒjÈni bhante brÈhmaÓo ÈbÈdhiko dukkhito 
bÈÄhagilÈno, so Èyasmato SÈriputtassa pÈde sirasÈ vandati, evaÒca vadeti 
‘sÈdhu kira bhante ÈyasmÈ SÈriputto yena DhanaÒjÈnissa brÈhmaÓassa 
nivesanaÑ tenupasa~kamatu anukampaÑ upÈdÈyÈ’ti”. AdhivÈsesi kho 
ÈyasmÈ SÈriputto tuÓhÊbhÈvena. 
 
 450. Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya yena 
DhanaÒjÈnissa brÈhmaÓassa nivesanaÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
paÒÒatte Èsane nisÊdi, nisajja kho ÈyasmÈ SÈriputto DhanaÒjÈniÑ 
brÈhmaÓaÑ etadavoca “kacci te DhanaÒjÈni khamanÊyaÑ, kacci yÈpanÊyaÑ, 
kacci dukkhÈ vedanÈ paÔikkamanti, no abhikkamanti, paÔikkamosÈnaÑ 
paÒÒÈyati, no abhikkamo”ti. Na me bho SÈriputta khamanÊyaÑ, na 
yÈpanÊyaÑ, bÈÄhÈ me dukkhÈ vedanÈ abhikkamanti, no paÔikkamanti, 
abhikkamosÈnaÑ paÒÒÈyati, no paÔikkamo. SeyyathÈpi bho SÈriputta balavÈ 
puriso tiÓhena sikharena muddhani1 abhimattheyya. Evameva 
______________________________________________________________ 
 1. MuddhÈnaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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kho bho SÈriputta adhimattÈ vÈtÈ muddhani ca |hananti, na me bho 
SÈriputta khamanÊyaÑ, na yÈpanÊyaÑ, bÈÄhÈ me dukkhÈ vedanÈ 
abhikkamanti, no paÔikkamanti, abhikkamosÈnaÑ paÒÒÈyati, no paÔikkamo. 
SeyyathÈpi bho SÈriputta balavÈ puriso daÄhena varattakkhaÓÉena1 sÊse 
sÊsaveÔhaÑ dadeyya. Evameva kho bho SÈriputta adhimattÈ sÊse sÊsavedanÈ, 
na me bho SÈriputta khamanÊyaÑ, na yÈpanÊyaÑ, bÈÄhÈ me dukkhÈ vedanÈ 
abhikkamanti, no paÔikkamanti, abhikkamosÈnaÑ paÒÒÈyati, no paÔikkamo. 
SeyyathÈpi bho SÈriputta dakkho goghÈtako vÈ goghÈtakantevÈsÊ vÈ tiÓhena 
govikantanena kucchiÑ parikanteyya. Evameva kho bho SÈriputta adhimattÈ 
vÈtÈ kucchiÑ parikantanti. Na me bho SÈriputta khamanÊyaÑ, na 
yÈpanÊyaÑ, bÈÄhÈ me dukkhÈ vedanÈ abhikkamanti, no paÔikkamanti, 
abhikkamosÈnaÑ paÒÒÈyati, no paÔikkamo. SeyyathÈpi bho SÈriputta dve 
balavanto purisÈ dubbalataraÑ purisaÑ nÈnÈbÈhÈsu gahetvÈ a~gÈrakÈsuyÈ 
santÈpeyyuÑ samparitÈpeyyuÑ. Evameva kho bho SÈriputta adhimatto 
kÈyasmiÑ ÉÈho, na me bho SÈriputta khamanÊyaÑ, na yÈpanÊyaÑ, bÈÄhÈ me 
dukkhÈ vedanÈ abhikkamanti, no paÔikkamanti, abhikkamosÈnaÑ maÒÒÈyati, 
no paÔikkamoti. 
 
 451. TaÑ kiÑ maÒÒasi DhanaÒjÈni, katamaÑ seyyo nirayo vÈ 
tiracchÈnayoni vÈti. NirayÈ bho SÈriputta tiracchÈnayoni seyyoti. TaÑ kiÑ 
maÒÒasi DhanaÒjÈni, katamaÑ seyyo tiracchÈnayoni vÈ petthivisayo vÈti. 
TiracchÈnayoniyÈ bho SÈriputta pettivisayo seyyoti. TaÑ kiÑ maÒÒasi 
DhanaÒjÈni, katamaÑ seyyo pettivisayo vÈ manussÈ vÈti. PettivisayÈ bho 
SÈriputta manussÈ seyyoti. TaÑ kiÑ maÒÒasi DhanaÒjÈni, katamaÑ seyyo 
manussÈ vÈ cÈtumahÈrÈjikÈ2 vÈ devÈti. Manussehi bho SÈriputta 
cÈtumahÈrÈjikÈ devÈ seyyoti. TaÑ kiÑ maÒÒasi DhanaÒjÈni, katamaÑ seyyo 
cÈtumahÈrÈjikÈ vÈ devÈ TÈvatiÑsÈ vÈ devÈti. CÈtumahÈrÈjikehi bho 
SÈriputta devehi TÈvatiÑsÈ devÈ seyyoti. TaÑ kiÑ maÒÒasi DhanaÒjÈni, 
katamaÑ seyyo TÈvatiÑsÈ vÈ devÈ yÈmÈ vÈ devÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. Varattabandhanena (SÊ, I)  2. CÈtummahÈrÈjikÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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TÈvatiÑsehi bho SÈriputta devehi yÈmÈ devÈ seyyoti. TaÑ kiÑ maÒÒasi 
DhanaÒjÈni, katamaÑ seyyo yÈmÈ vÈ devÈ tusitÈ vÈ devÈti. YÈmehi bho 
SÈriputta devehi tusitÈ devÈ seyyoti. TaÑ kiÑ maÒÒasi DhanaÒjÈni, 
katamaÑ seyyo tusitÈ vÈ devÈ nimmÈnaratÊ vÈ devÈti. Tusitehi bho SÈriputta 
devehi nimmÈnaratÊ devÈ seyyoti. TaÑ kiÑ maÒÒasi DhanaÒjÈni, katamaÑ 
seyyo nimmÈnaratÊ vÈ devÈ paranimmitavasavattÊ vÈ devÈti. NimmÈnaratÊhi 
bho SÈriputta devehi paranimmitavasavattÊ devÈ seyyoti. TaÑ kiÑ maÒÒasi 
DhanaÒjÈni, katamaÑ seyyo paranimmitavasavattÊ vÈ devÈ brahmaloko vÈti. 
Brahmalokoti 1 bhavaÑ SÈriputto Èha, brahmalokoti bhavaÑ SÈriputto 
ÈhÈti1. 

 Atha kho Èyasmato SÈriputtassa etadahosi “ime kho brÈhmaÓÈ 
brahmalokÈdhimuttÈ, yaÑn|nÈhaÑ DhanaÒjÈnissa brÈhmaÓassa brahmÈnaÑ 
sahabyatÈya maggaÑ deseyyan”ti. BrahmÈnaÑ te DhanaÒjÈni sahabyatÈya 
maggaÑ desessÈmi, taÑ suÓÈhi sÈdhukaÑ manasi karohi bhÈsissÈmÊ”ti. 
“EvaÑ bho”ti kho DhanaÒjÈni brÈhmaÓo Èyasmato SÈriputtassa paccassosi. 
ŒyasmÈ SÈriputto etadavoca “katamo ca DhanaÒjÈni brahmÈnaÑ 
sahabyatÈya maggo. Idha DhanaÒjÈni bhikkhu mettÈsahagatena cetasÈ ekaÑ 
disaÑ pharitvÈ viharati. TathÈ dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti 
uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ 
mettÈsahagatena cetasÈ vipulena mahaggatena appamÈÓena averena 
abyÈbajjhena pharitvÈ viharati. AyaÑ kho DhanaÒjÈni brahmÈnaÑ 
sahabyatÈya maggo. 
 
 452. Puna caparaÑ DhanaÒjÈni bhikkhu karuÓÈsahagatena cetasÈ -pa- 
muditÈsahagatena cetasÈ. UpekkhÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ pharitvÈ 
viharati. TathÈ dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti uddhamadho 
tiriyaÑ sabbadhi sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ upekkhÈsahagatena cetasÈ 
vipulena mahaggatena appamÈÓena averena abyÈbajjhena pharitvÈ viharati. 
AyaÑ kho DhanaÒjÈni brahmÈnaÑ sahabyatÈya maggo”ti. Tena hi bho 
SÈriputta mama vacanena Bhagavato pÈde sirasÈ vandÈhi 
______________________________________________________________ 
 1-1. BhavaÑ SÈriputto ÈhÈti, katamaÑ SÈriputto Èha brahmalokoti. (Ka) 
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“DhanaÒjÈni bhante brÈhmaÓo ÈbÈdhiko dukkhito bÈÄhagilÈno, so Bhagavato 
pÈde sirasÈ vandatÊ”ti. Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto DhanaÒjÈniÑ brÈhmaÓaÑ 
sati uttarikaraÓÊye hÊne brahmaloke patiÔÔhÈpetvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi. Atha 
kho DhanaÒjÈni brÈhmaÓo acirapakkante Èyasmante SÈriputte kÈlamakÈsi, 
brahmalokaÒca upapajji. 
 
 453. Atha kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “eso bhikkhave SÈriputto 
DhanaÒjÈniÑ brÈhmaÓaÑ sati uttarikaraÓÊye hÊne brahmaloke patiÔÔhÈpetvÈ 
uÔÔhÈyÈsanÈ pakkanto”ti. Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ SÈriputto BhagavantaÑ etadavoca 
“DhanaÒjÈni bhante brÈhmaÓo ÈbÈdhiko dukkhito bÈÄhÈgilÈno, so Bhagavato 
pÈde sirasÈ vandatÊ”ti. KiÑ pana tvaÑ SÈriputta DhanaÒjÈniÑ brÈhmaÓaÑ 
sati uttarikaraÓÊye hÊne brahmaloke patiÔÔhÈpetvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkantoti. 
MayhaÑ kho bhante evaÑ ahosi “ime kho brÈhmaÓÈ brahmalokÈdhimuttÈ, 
yaÑn|nÈhaÑ DhanaÒjÈnissa brÈhmaÓassa brahmÈnaÑ sahabyatÈya maggaÑ 
deseyyan”ti. KÈla~katoca1 SÈriputta DhanaÒjÈni brÈhmaÓo, brahmalokaÒca 
upapannoti. 
 

DhanaÒjÈnisuttaÑ niÔÔhitaÑ sattamaÑ. 
_____ 

 
8. VÈseÔÔhasutta 

 454. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ IcchÈna~gale2 viharati 
IcchÈna~galavanasaÓÉe. Tena kho pana samayena sambahulÈ abhiÒÒÈtÈ 
abhiÒÒÈtÈ brÈhmaÓamahÈsÈlÈ IcchÈna~gale paÔivasanti. SeyyathidaÑ, Ca~kÊ 
brÈhmaÓo TÈrukkho brÈhmaÓo PokkharasÈti brÈhmaÓo JÈÓussoÓi3 
brÈhmaÓo Todeyyo brÈhmaÓo aÒÒe ca abhiÒÒÈtÈ abhiÒÒÈtÈ 
brÈhmaÓamahÈsÈlÈ. Atha kho VÈseÔÔhabhÈradvÈjÈnaÑ mÈÓavÈnaÑ 
ja~ghÈvihÈraÑ anuca~kamantÈnaÑ anuvicarantÈnaÑ4 
______________________________________________________________ 
 1. KÈla~katova (SyÈ, KaÑ, Ka) 2. IcchÈna~kale (SÊ, I)  
 3. JÈÓussoÓÊ (I), JÈÓusoÓÊ (Ka) 4. Anuca~kamamÈnÈnaÑ anuvicaramÈnÈnaÑ (SÊ, I) 
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ayamantarÈkathÈ udapÈdi “kathaÑ bho brÈhmaÓo hotÊ”ti. BhÈradvÈjo 
mÈÓavo evamÈha “yato kho bho ubhato sujÈto mÈtito ca pitito ca 
saÑsuddhagahaÓiko yÈva sattamÈ pitÈmahayugÈ akkhitto anupakkuÔÔho 
jÈtivÈdena, ettÈvatÈ kho bho brÈhmaÓo hotÊ”ti. VÈseÔÔho mÈÓavo evamÈha 
“yato kho bho sÊlavÈ ca hoti vattasampanno1 ca, ettÈvatÈ kho bho brÈhmaÓo 
hotÊ”ti. Neva kho asakkhi BhÈradvÈjo mÈÓavo VÈseÔÔhaÑ mÈÓavaÑ 
saÒÒÈpetuÑ, na pana asakkhi VÈseÔÔho mÈÓavo BhÈradvÈjaÑ mÈÓavaÑ 
saÒÒÈpetuÑ. Atha kho VÈseÔÔho mÈÓavo BhÈradvÈjaÑ mÈÓavaÑ Èmantesi 
“ayaÑ kho bho BhÈradvÈja samaÓo Gotamo Sakyaputto SakyakulÈ pabbajito 
IcchÈna~gale viharati IcchÈna~galavanasaÓÉe, taÑ kho pana bhavantaÑ 
GotamaÑ evaÑ kalyÈÓo kittisaddo abbhuggato ‘itipi so BhagavÈ ArahaÑ 
SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro 
purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ’ti, ÈyÈma 
bho BhÈradvÈja, yena samaÓo Gotamo tenupasa~kamissÈma, upasa~kamitvÈ 
samaÓaÑ GotamaÑ etamatthaÑ pucchissÈma, yathÈ no samaÓo Gotamo 
byÈkarissati, tathÈ naÑ dhÈressÈmÈ”ti. “EvaÑ bho”ti kho BhÈradvÈjo 
mÈÓavo VÈseÔÔhassa mÈÓavassa paccassosi. 
 
 455. Atha kho VÈseÔÔhabhÈradvÈjÈ mÈÓavÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodiÑsu, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, 
ekamantaÑ nisinno kho VÈseÔÔho mÈÓavo BhagavantaÑ gÈthÈhi 
ajjhabhÈsi– 

   “AnuÒÒÈtapaÔiÒÒÈtÈ, tevijjÈ mayamasmuto. 
 AhaÑ PokkharasÈtissa, TÈrukkhassÈyaÑ mÈÓavo. 

 TevijjÈnaÑ yadakkhÈtaÑ, tatra kevalinosmase. 
 PadakasmÈ veyyÈkaraÓÈ2, jappe ÈcariyasÈdisÈ. 
 TesaÑ no jÈtivÈdasmiÑ, vivÈdo atthi Gotama. 
______________________________________________________________ 
 1. Vatasampanno(I) 2. No byÈkaraÓÈ (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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 JÈtiyÈ brÈhmaÓo hoti, BhÈradvÈjo iti bhÈsati. 
 AhaÒca kammunÈ1 br|mi, evaÑ jÈnÈhi Cakkhuma. 

 Te na sakkoma ÒÈpetuÑ2, aÒÒamaÒÒaÑ mayaÑ ubho. 
 BhavantaÑ puÔÔhumÈgamÈ, SambuddhaÑ iti vissutaÑ. 

 CandaÑ yathÈ khayÈtÊtaÑ, pecca paÒjalikÈ janÈ. 
 VandamÈnÈ namassanti, evaÑ lokasmiÑ GotamaÑ. 

 CakkhuÑ loke samuppannaÑ, mayaÑ pucchÈma GotamaÑ. 
 JÈtiyÈ brÈhmaÓo hoti, udÈhu bhavati kammunÈ1. 
 AjÈnataÑ no pabr|hi, yathÈ jÈnemu brÈhmaÓanti. 
 
 456. TesaÑ vo ahaÑ byakkhissaÑ, (VÈseÔÔhÈti BhagavÈ) 
 AnupubbaÑ yathÈtathaÑ. 

 JÈtivibha~gaÑ pÈÓÈnaÑ, aÒÒamaÒÒÈhi jÈtiyo. 

 TiÓarukkhepi jÈnÈtha, na cÈpi paÔijÈnare. 
 Li~gaÑ jÈtimayaÑ tesaÑ, aÒÒamaÒÒÈ hi jÈtiyo. 

 Tato kÊÔe paÔa~ge ca, yÈva kunthakipillike. 
 Li~gaÑ jÈtimayaÑ tesaÑ, aÒÒamaÒÒÈ hi jÈtiyo. 

 Catuppadepi jÈnÈtha, khuddake ca mahallake. 
 Li~gaÑ jÈtimayaÑ tesaÑ, aÒÒamaÒÒÈ hi jÈtiyo. 

 PÈdudarepi jÈnÈtha, urage dÊghapiÔÔhike. 
 Li~gaÑ jÈtimayaÑ tesaÑ, aÒÒamaÒÒÈ hi jÈtiyo. 

 Tato macchepi jÈnÈtha, udake vÈrigocare. 
 Li~gaÑ jÈtimayaÑ tesaÑ, aÒÒamaÒÒÈ hi jÈtiyo. 

 Tato pakkhÊpi jÈnÈtha, pattayÈne viha~game. 
 Li~gaÑ jÈtimayaÑ tesaÑ, aÒÒamaÒÒÈ hi jÈtiyo. 

 YathÈ etÈsu jÈtÊsu, li~gaÑ jÈtimayaÑ puthu. 
 EvaÑ natthi manussesu, li~gaÑ jÈtimayaÑ puthu. 
______________________________________________________________ 
 1. KammanÈ (SÊ, I) 2. SaÒÒattuÑ (I), saÒÒÈpetuÑ (Ka) 
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 Na kesehi na sÊsehi, na kaÓÓehi na akkhÊhi.  
 Na mukhena na nÈsÈya, na oÔÔhehi bham|hi vÈ. 

 Na gÊvÈya na aÑsehi, na udarena na piÔÔhiyÈ. 
 Na soÓiyÈ na urasÈ, na sambÈdhe na methune1. 

 Na hatthehi na pÈdehi, na~gulÊhi nakhehi vÈ. 
 Na ja~ghÈhi na |r|hi, na vaÓÓena sarena vÈ. 
 Li~gaÑ jÈtimayaÑ neva, yathÈ aÒÒÈsu jÈtisu. 
 
 457. PaccattaÒca sarÊresu2, manussesvetaÑ na vijjati. 
 VokÈraÒca manussesu, samaÒÒÈya pavuccati. 

 Yo hi koci manussesu, gorakkhaÑ upajÊvati. 
 EvaÑ VÈseÔÔha jÈnÈhi, kassako so na brÈhmaÓo. 

 Yo hi koci manussesu, puthusippena jÊvati.  
 EvaÑ VÈseÔÔha jÈnÈhi, sippiko so na brÈhmaÓo. 

 Yo hi koci manussesu, vohÈraÑ upajÊvati. 
 EvaÑ VÈseÔÔha jÈnÈhi, vÈÓijo so na brÈhmaÓo. 

 Yo hi koci manussesu, parapessena jÊvati. 
 EvaÑ VÈseÔÔha jÈnÈhi, pessako3 so na brÈhmaÓo. 

 Yo hi koci manussesu, adinnaÑ upajÊvati. 
 EvaÑ VÈseÔÔha jÈnÈhi, coro eso na brÈhmaÓo. 

 Yo hi koci manussesu, issatthaÑ upajÊvati. 
 EvaÑ VÈseÔÔha jÈnÈhi, yodhÈjÊvo na brÈhmaÓo. 

 Yo hi koci manussesu, porohiccena jÊvati. 
 EvaÑ VÈseÔÔha jÈnÈhi, yÈjako so na brÈhmaÓo. 

 Yo hi koci manussesu, gÈmaÑ raÔÔhaÒca bhuÒjati. 
 EvaÑ VÈseÔÔha jÈnÈhi, rÈjÈ eso na brÈhmaÓo. 
______________________________________________________________ 
 1. Na sambÈdhÈ na methunÈ (Ka) 2. PaccattaÑ sasarÊresu (SÊ, I)   
 3. Pessiko (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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 Na cÈhaÑ brÈhmaÓaÑ br|mi, yonijaÑ mattisambhavaÑ. 
 BhovÈdi1 nÈma so hoti, sace hoti sakiÒcano. 
 AkiÒcanaÑ anÈdÈnaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓaÑ. 
 
 458. SabbasaÑyojanaÑ chetvÈ, yo ve na paritassati. 
 Sa~gÈtigaÑ visaÑyuttaÑ2, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓaÑ. 

 ChetvÈ naddhiÑ3 varattaÒca, sandÈnaÑ sahanukkamaÑ. 
 UkkhittapalighaÑ BuddhaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓaÑ. 

 AkkosaÑ vadhabandhaÒca, aduÔÔho yo titikkhati. 
 KhantÊbalaÑ balÈnÊkaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓaÑ. 

 AkkodhanaÑ vatavantaÑ, sÊlavantaÑ anussadaÑ. 
 DantaÑ antimasÈrÊraÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓaÑ. 

 VÈripokkharapatteva, Èraggeriva sÈsapo. 
 Yo na limpati kÈmesu, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓaÑ. 

 Yo dukkhassa pajÈnÈti, idheva khayamattano. 
 PannabhÈraÑ visaÑyuttaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓaÑ. 

 GambhÊrapaÒÒaÑ medhÈviÑ, maggÈmaggassa kovidaÑ. 
 UttamatthamanuppattaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓaÑ. 

 AsaÑsaÔÔhaÑ gahaÔÔhehi, anÈgÈrehi c|bhayaÑ. 
 AnokasÈrimappicchaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓaÑ. 

 NidhÈya daÓÉaÑ bh|tesu, tasesu thÈvaresu ca. 
 Yo na hanti na ghÈteti, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓaÑ. 

 AviruddhaÑ viruddhesu, atthadaÓÉesu nibbutaÑ. 
 SÈdÈnesu anÈdÈnaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓaÑ. 

 Yassa rÈgo ca doso ca, mÈno makkho ca ohito. 
 SÈsaporiva ÈraggÈ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. BhovÈdÊ (SyÈ, KaÑ) 2. VisaÒÒuttaÑ (Ka) 3. NandhiÑ (SÊ, I) 
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 459. AkakkasaÑ viÒÒÈpaniÑ, giraÑ saccaÑ udÊraye. 
 YÈya nÈbhisajje kiÒci, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓaÑ. 

 Yo ca dÊghaÑ va rassaÑ vÈ, aÓuÑ th|laÑ subhÈsubhaÑ. 
 Loke adinnaÑ nÈdeti1, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓaÑ. 

 ŒsÈ yassa na vijjanti, asmiÑ loke paramhi ca. 
 NirÈsÈsaÑ2 visaÑyuttaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓaÑ. 

 YassÈlayÈ na vijjanti, aÒÒÈya akathaÑkathiÑ. 
 AmatogadhaÑ anuppattaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓaÑ. 

 YodhapuÒÒaÒca pÈpaÒca, ubho sa~gaÑ upaccagÈ. 
 AsokaÑ virajaÑ SuddhaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓaÑ. 

 CandaÑva vimalaÑ SuddhaÑ, vippasannaÑ anÈvilaÑ. 
 NandÊbhavaparikkhÊÓaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓaÑ. 

 Yo imaÑ palipathaÑ duggaÑ, saÑsÈraÑ mohamaccagÈ. 
 TiÓÓo pÈra~gato jhÈyÊ, anejo akathaÑkathÊ. 
 AnupÈdÈya nibbuto, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓaÑ. 

 YodhakÈme pahantvÈna3, anÈgÈro paribbaje. 
 KÈmabhavaparikkhÊÓaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓaÑ. 

 YodhataÓhaÑ pahantvÈna, anÈgÈro paribbaje. 
 TaÓhÈbhavaparikkhÊÓaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓaÑ. 

 HitvÈ mÈnusakaÑ yogaÑ, dibbaÑ yogaÑ upaccagÈ. 
 SabbayogavisaÑyuttaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓaÑ. 

 HitvÈ ratiÑ ca aratiÑ, sÊtÊbh|taÑ nir|padhiÑ. 
 SabbalokÈbhibhuÑ vÊraÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓaÑ. 

 CutiÑ yo vedi sattÈnaÑ, upapattiÑ ca sabbaso. 
 AsattaÑ SugataÑ BuddhaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓaÑ. 

 Yassa gatiÑ na jÈnanti, devÈ gandhabbamÈnusÈ. 
 KhÊÓÈsavaÑ arahantaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. NÈdiyati (SÊ, I) 2. NirÈsayaÑ (SÊ, I) 3. PahatvÈna (SÊ) 
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 Yassa pure ca pacchÈ ca, majjhe ca natthi kiÒcanaÑ. 
 AkiÒcanaÑ anÈdÈnaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓaÑ. 

 UsabhaÑ pavaraÑ vÊraÑ, mahesiÑ vijitÈvinaÑ. 
 AnejaÑ nhÈtakaÑ1 BuddhaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓaÑ. 

 PubbenivÈsaÑ yo vedi, saggÈpÈyaÒca passati. 
 Atho jÈtikkhayaÑ patto, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓaÑ. 
 
 460. SamaÒÒÈ hesÈ lokasmiÑ, nÈmagottaÑ pakappitaÑ. 
 SammuccÈ samudÈgataÑ, tattha tattha pakappitaÑ.  

 DÊgharattÈnusayitaÑ, diÔÔhigatamajÈnataÑ. 
 AjÈnantÈ no2 pabrunti3, jÈtiyÈ hoti brÈhmaÓo. 

 Na jaccÈ brÈhmaÓo4 hoti, na jaccÈ hoti abrÈhmaÓo5. 
 KammunÈ brÈhmaÓo4 hoti, kammunÈ hoti abrÈhmaÓo5. 

 Kassako kammunÈ hoti, sippiko hoti kammunÈ. 
 VÈÓijo kammunÈ hoti, pessako hoti kammunÈ. 

 Coropi kammunÈ hoti, yodhÈjÊvopi kammunÈ. 
 YÈjako kammunÈ hoti, rÈjÈpi hoti kammunÈ. 

 EvametaÑ yathÈbh|taÑ, kammaÑ passanti paÓÉitÈ. 
 PaÔiccasamuppÈdadassÈ, kammavipÈkakovidÈ. 

 KammunÈ vattati loko, kammunÈ vattati pajÈ. 
 KammanibandhanÈ sattÈ, rathassÈÓÊva yÈyato. 

 Tapena brahmacariyena, saÑyamena damena ca. 
 Etena brÈhmaÓo hoti, etaÑ brÈhmaÓamuttamaÑ. 

 TÊhi vijjÈhi sampanno, santo khÊÓapunabbhavo. 
 EvaÑ VÈseÔÔha jÈnÈhi, brahmÈ Sakko vijÈnatan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. NahÈtakaÑ (SÊ, I) 2. AjÈnantÈ noti ajÈnantÈ eva (®ÊkÈ) 
 3. Pabruvanti (SÊ, I) 4. Vasalo (SyÈ, KaÑ, Ka) 5. BrÈhmaÓo (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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 461. EvaÑ vutte VÈseÔÔhabhÈradvÈjÈ mÈÓavÈ BhagavantaÑ etadavocuÑ 
“abhikkantaÑ bho Gotama, abhikkantaÑ bho Gotama, seyyathÈpi bho 
Gotama nikkujjitaÑ vÈ ukkujjeyya, paÔicchannaÑ vÈ vivareyya, m|Ähassa 
vÈ maggaÑ Ècikkheyya, andhakÈre vÈ telapajjotaÑ dhÈreyya ‘cakkhumanto 
r|pÈni dakkhantÊ’ti, evamevaÑ bhotÈ Gotamena anekapariyÈyena dhammo 
pakÈsito, ete mayaÑ bhavantaÑ GotamaÑ saraÓaÑ gacchÈma, dhammaÒca 
bhikkhusaÑghaÒca, upÈsake no BhagavaÑ Gotamo dhÈretu ajjatagge 
pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gate”ti. 
 

VÈseÔÔhasuttaÑ niÔÔhitaÑ aÔÔhamaÑ. 
_____ 

 
9. Subhasutta 

 462. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena Subho mÈÓavo 
Todeyyaputto SÈvatthiyaÑ paÔivasati aÒÒatarassa gahapatissa nivesane 
kenacideva karaÓÊyena. Atha kho Subho mÈÓavo Todeyyaputto yassa 
gahapatissa nivesane paÔivasati, taÑ gahapatiÑ etadavoca “sutaÑ metaÑ 
gahapati ‘avivittÈ SÈvatthÊ arahantehÊ’ti. KaÑ nu khvajja samaÓaÑ vÈ 
brÈhmaÓaÑ vÈ payirupÈseyyÈmÈ”ti. AyaÑ bhante BhagavÈ SÈvatthiyaÑ 
viharati Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme, taÑ bhante BhagavantaÑ 
payirupÈsass|ti. Atha kho Subho mÈÓavo Todeyyaputto tassa gahapatissa 
paÔissutvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ 
sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho Subho mÈÓavo Todeyyaputto BhagavantaÑ 
etadavoca “brÈhmaÓÈ bho Gotama evamÈhaÑsu ‘gahaÔÔho ÈrÈdhako hoti 
ÒÈyaÑ dhammaÑ kusalaÑ, na pabbajito ÈrÈdhako hoti ÒÈyaÑ dhammaÑ 
kusalan’ti. Idha bhavaÑ Gotamo kimÈhÈ”ti. 
 
 463. VibhajjavÈdo kho ahamettha mÈÓava, nÈhamettha ekaÑsavÈdo. 
Gihissa vÈhaÑ mÈÓava pabbajitassa vÈ micchÈpaÔipattiÑ na vaÓÓemi. GihÊ 
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vÈ hi mÈÓava pabbajito vÈ micchÈpaÔipanno micchÈpaÔipattÈdhikaraÓahetu 
na ÈrÈdhako hoti ÒÈyaÑ dhammaÑ kusalaÑ. Gihissa vÈhaÑ mÈÓava 
pabbajitassa vÈ sammÈpaÔipattiÑ vaÓÓemi. GihÊ vÈ hi mÈÓava pabbajito vÈ 
sammÈpaÔipanno sammÈpaÔipattÈdhikaraÓahetu ÈrÈdhako hoti ÒÈyaÑ 
dhammaÑ kusalanti. 

 BrÈhmaÓÈ bho Gotama evamÈhaÑsu “mahaÔÔhamidaÑ mahÈkiccaÑ 
mahÈdhikaraÓaÑ mahÈsamÈrambhaÑ, gharÈvÈsakammaÔÔhÈnaÑ 
mahapphalaÑ hoti. AppaÔÔhamidaÑ appakiccaÑ appÈdhikaraÓaÑ 
appasamÈrambhaÑ, pabbajjÈ kammaÔÔhÈnaÑ appaphalaÑ hotÊ”ti. Idha 
bhavaÑ Gotamo kimÈhÈti. 

 EtthÈpi kho ahaÑ mÈÓava vibhajjavÈdo, nÈhamettha ekaÑsavÈdo. Atthi 
mÈÓava kammaÔÔhÈnaÑ mahaÔÔhaÑ mahÈkiccaÑ mahÈdhikaraÓaÑ 
mahÈsamÈrambhaÑ, vipajjamÈnaÑ appaphalaÑ hoti. Atthi mÈÓava 
kammaÔÔhÈnaÑ mahaÔÔhaÑ mahÈkiccaÑ mahÈdhikaraÓaÑ 
mahÈsamÈrambhaÑ, sampajjamÈnaÑ mahapphalaÑ hoti. Atthi mÈÓava 
kammaÔÔhÈnaÑ appaÔÔhaÑ appakiccaÑ appÈdhikaraÓaÑ appasamÈrambhaÑ, 
vipajjamÈnaÑ appaphalaÑ hoti. Atthi mÈÓava kammaÔÔhÈnaÑ appaÔÔhaÑ 
appakiccaÑ appÈdhikaraÓaÑ appasamÈrambhaÑ, sampajjamÈnaÑ 
mahapphalaÑ hoti. KatamaÒca mÈÓava kammaÔÔhÈnaÑ mahaÔÔhaÑ 
mahÈkiccaÑ mahÈdhikaraÓaÑ mahÈsamÈrambhaÑ, vipajjamÈnaÑ 
appaphalaÑ hoti. Kasi kho mÈÓava kammaÔÔhÈnaÑ mahaÔÔhaÑ mahÈkiccaÑ 
mahÈdhikaraÓaÑ mahÈsamÈrambhaÑ, vipajjamÈnaÑ appaphalaÑ hoti. 
KatamaÒca mÈÓava kammaÔÔhÈnaÑ mahaÔÔhaÑ mahÈkiccaÑ 
mahÈdhikaraÓaÑ mahÈsamÈrambhaÑ, sampajjamÈnaÑ mahapphalaÑ hoti. 
Kasiyeva kho mÈÓava kammaÔÔhÈnaÑ mahaÔÔhaÑ mahÈkiccaÑ 
mahÈdhikaraÓaÑ mahÈsamÈrambhaÑ, sampajjamÈnaÑ mahapphalaÑ hoti. 
KatamaÒca mÈÓava kammaÔÔhÈnaÑ appaÔÔhaÑ appakiccaÑ appÈdhikaraÓaÑ 
appasamÈrambhaÑ, vipajjamÈnaÑ appaphalaÑ hoti. VaÓijjÈ kho mÈÓava 
kammaÔÔhÈnaÑ appaÔÔhaÑ appakiccaÑ appÈdhikaraÓaÑ appasamÈrambhaÑ, 
vipajjamÈnaÑ appaphalaÑ hoti. KatamaÒca mÈÓava kammaÔÔhÈnaÑ 
appaÔÔhaÑ appakiccaÑ appÈdhikaraÓaÑ appasamÈrambhaÑ, 
sampajjamÈnaÑ mahapphalaÑ hoti. VaÓijjÈyeva kho mÈÓava 
kammaÔÔhÈnaÑ appaÔÔhaÑ appakiccaÑ appÈdhikaraÓaÑ appasamÈrambhaÑ, 
sampajjÈmÈnaÑ mahapphalaÑ hoti. 
 
 464. SeyyathÈpi mÈÓava kasi kammaÔÔhÈnaÑ mahaÔÔhaÑ mahÈkiccaÑ 
mahÈdhikaraÓaÑ mahÈsamÈrambhaÑ, vipajjamÈnaÑ appaphalaÑ hoti. 
Evameva kho mÈÓava gharÈvÈsakammaÔÔhÈnaÑ mahaÔÔhaÑ mahÈkiccaÑ 
mahÈdhikaraÓaÑ mahÈsamÈrambhaÑ, 
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vipajjamÈnaÑ appaphalaÑ hoti. SeyyathÈpi mÈÓava kasiyeva 
kammaÔÔhÈnaÑ mahaÔÔhaÑ mahÈkiccaÑ mahÈdhikaraÓaÑ 
mahÈsamÈrambhaÑ, sampajjamÈnaÑ mahapphalaÑ hoti. Evameva kho 
mÈÓava gharÈvÈsakammaÔÔhÈnaÑ mahaÔÔhaÑ mahÈkiccaÑ mahÈdhikaraÓaÑ 
mahÈsamÈrambhaÑ, sampajjamÈnaÑ mahapphalaÑ hoti. SeyyathÈpi 
mÈÓava vaÓijjÈ kammaÔÔhÈnaÑ appaÔÔhaÑ appakiccaÑ appÈdhikaraÓaÑ 
appasamÈrambhaÑ, vipajjamÈnaÑ appaphalaÑ hoti. Evameva kho mÈÓava 
pabbajjÈ kammaÔÔhÈnaÑ appaÔÔhaÑ appakiccaÑ appÈdhikaraÓaÑ 
appasamÈrambhaÑ, vipajjamÈnaÑ appaphalaÑ hoti. SeyyathÈpi mÈÓava 
vaÓijjÈ yeva kammaÔÔhÈnaÑ appaÔÔhaÑ appakiccaÑ appÈdhikaraÓaÑ 
appasamÈrambhaÑ, sampajjamÈnaÑ mahapphalaÑ hoti. Evameva kho 
mÈÓava pabbajjÈ kammaÔÔhÈnaÑ appaÔÔhaÑ appakiccaÑ appÈdhikaraÓaÑ 
appasamÈrambhaÑ, sampajjamÈnaÑ mahapphalaÑ hotÊti. 

 BrÈhmaÓÈ bho Gotama paÒca dhamme paÒÒapenti puÒÒassa kiriyÈya 
kusalassa ÈrÈdhanÈyÈti. Ye te mÈÓava brÈhmaÓÈ paÒca dhamme paÒÒapenti 
puÒÒassa kiriyÈya kusalassa ÈrÈdhanÈya. Sace te agaru, sÈdhu te paÒca 
dhamme imasmiÑ parisati bhÈsass|ti. Na kho me bho Gotama garu, 
yatthassu bhavanto vÈ nisinno bhavantar|po vÈti1. Tena hi mÈÓava 
bhÈsass|ti. SaccaÑ kho bho Gotama brÈhmaÓÈ paÔhamaÑ dhammaÑ 
paÒÒapenti puÒÒassa kiriyÈya kusalassa ÈrÈdhanÈya. TapaÑ kho bho 
Gotama brÈhmaÓÈ dutiyaÑ dhammaÑ paÒÒapenti puÒÒassa kiriyÈya 
kusalassa ÈrÈdhanÈya. BrahmacariyaÑ kho bho Gotama brÈhmaÓÈ tatiyaÑ 
dhammaÑ paÒÒapenti puÒÒassa kiriyÈya kusalassa ÈrÈdhanÈya. AjjhenaÑ 
kho bho Gotama brÈhmaÓÈ catutthaÑ dhammaÑ paÒÒapenti puÒÒassa 
kiriyÈya kusalassa ÈrÈdhanÈya. CÈgaÑ kho bho Gotama brÈhmaÓÈ 
paÒcamaÑ dhammaÑ paÒÒapenti puÒÒassa kiriyÈya kusalassa ÈrÈdhanÈya. 
BrÈhmaÓÈ bho Gotama ime paÒca dhamme paÒÒapenti puÒÒassa kiriyÈya 
kusalassa ÈrÈdhanÈyÈti. Idha bhavaÑ Gotamo kimÈhÈti. 
 
 465. KiÑ pana mÈÓava atthi koci brÈhmaÓÈnaÑ ekabrÈhmaÓopi, yo 
evamÈha “ahaÑ imesaÑ paÒcannaÑ dhammÈnaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ 
sacchikatvÈ vipÈkaÑ pavedemÊ”ti. No hidaÑ bho Gotama. KiÑ pana 
mÈÓava atthi koci brÈhmaÓÈnaÑ ekÈcariyopi ekÈcariyapÈcariyopi yÈva 
sattamÈ ÈcariyamahayugÈpi yo evamÈha “ahaÑ imesaÑ paÒcannaÑ 
dhammÈnaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ 
______________________________________________________________
 1. NisinnÈ bhavantar|pÈ vÈti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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sacchikatvÈ vipÈkaÑ pavedemÊ”ti. No hidaÑ bho Gotama. KiÑ pana 
mÈÓava yepi te brÈhmaÓÈnaÑ pubbakÈ isayo mantÈnaÑ kattÈro mantÈnaÑ 
pavattÈro, yesamidaÑ etarahi brÈhmaÓÈ porÈÓaÑ mantapadaÑ gÊtaÑ 
pavuttaÑ samihitaÑ, tadanugÈyanti tadanubhÈsanti bhÈsitamanubhÈsanti 
vÈcitamanuvÈcenti. SeyyathidaÑ, AÔÔhako VÈmako VÈmadevo VessÈmitto 
Yamataggi A~gÊraso BhÈradvÈjo VÈseÔÔho Kassapo Bhagu. Tepi 
evamÈhaÑsu “mayaÑ imesaÑ paÒcannaÑ dhammÈnaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ 
sacchikatvÈ vipÈkaÑ pavedemÈ”ti. No hidaÑ bho Gotama. 

 Iti kira mÈÓava natthi koci brÈhmaÓÈnaÑ ekabrÈhmaÓopi, yo evamÈha 
“ahaÑ imesaÑ paÒcannaÑ dhammÈnaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
vipÈkaÑ pavedemÊ”ti. Natthi koci brÈhmaÓÈnaÑ ekÈcariyopi 
ekÈcariyapÈcariyopi yÈva sattamÈ ÈcariyamahayugÈpi yo evamÈha “ahaÑ 
imesaÑ paÒcannaÑ dhammÈnaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ vipÈkaÑ 
pavedemÊ”ti. Yepi te brÈhmaÓÈnaÑ pubbakÈ isayo mantÈnaÑ kattÈro 
mantÈnaÑ pavatthÈro, yesamidaÑ etarahi brÈhmaÓÈ porÈÓaÑ mantapadaÑ 
gÊtaÑ pavuttaÑ samihitaÑ, tadanugÈyanti tadanubhÈsanti 
bhÈsitamanubhÈsanti vÈcitamanuvÈcenti. SeyyathidaÑ, AÔÔhako VÈmako 
VÈmadevo VessÈmitto Yamataggi A~gÊraso BhÈradvÈjo VÈseÔÔho Kassapo 
Bhagu. Tepi na evamÈhaÑsu “mayaÑ imesaÑ paÒcannaÑ dhammÈnaÑ 
sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ vipÈkaÑ pavedemÈ”ti. 

 SeyyathÈpi mÈÓava andhaveÓi paramparÈsaÑsattÈ purimopi na passati 
majjhimopi na passati, pacchimopi na passati. Evameva kho mÈÓava 
andhaveÓ|pamaÑ maÒÒe brÈhmaÓÈnaÑ bhÈsitaÑ sampajjati, purimopi na 
passati, majjhimopi na passati, pacchimopi na passatÊti. 
 
 466. EvaÑ vutte Subho mÈÓavo Todeyyaputto BhagavatÈ 
andhaveÓ|pamena vuccamÈno kupito anattamano BhagavantaÑyeva 
khuÑsento BhagavantaÑyeva vambhento BhagavantaÑyeva vadamÈno 
“samaÓo Gotamo pÈpito bhavissatÊ”ti BhagavantaÑ etadavoca “BrÈhmaÓo 
bho Gotama PokkharasÈti OpamaÒÒo Subhagavaniko evamÈha 
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‘evameva panidhekacce1 samaÓabrÈhmaÓÈ uttari manussadhammÈ 
alamariyaÒÈÓadassanavisesaÑ paÔijÈnanti, tesamidaÑ bhÈsitaÑ 
hassakaÑyeva sampajjati, nÈmakaÑyeva sampajjati, rittakaÑyeva 
sampajjati, tucchakaÑyeva sampajjati, kathaÑ hi nÈma manussabh|to uttari 
manussadhammÈ alamariyaÒÈÓadassanavisesaÑ Òassati vÈ dakkhati vÈ 
sacchi vÈ karissatÊ’ti. NetaÑ ÔhÈnaÑ vijjatÊ”ti. 

 KiÑ pana mÈÓava brÈhmaÓo PokkharasÈti OpamaÒÒo Subhagavaniko 
sabbesaÑyeva samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ cetasÈ ceto paricca pajÈnÈtÊti. SakÈyapi 
hi bho Gotama PuÓÓikÈya dÈsiyÈ brÈhmaÓo PokkharasÈti OpamaÒÒo 
Subhagavaniko cetasÈ ceto paricca na pajÈnÈti, kuto pana sabbesaÑyeva 
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ cetasÈ ceto paricca pajÈnissatÊti. 

 SeyyathÈpi mÈÓava jaccandho puriso na passeyya kaÓhasukkÈni r|pÈni, 
na passeyya nÊlakÈni r|pÈni, na passeyya pÊtakÈni r|pÈni, na passeyya 
lohitakÈni r|pÈni, na passayya maÒjiÔÔhakÈni r|pÈni, na passeyya 
samavisamaÑ, na passeyya tÈrakar|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 tÈrakar|pÈni, natthi tÈrakar|pÈnaÑ dassÈvÊ. 
Natthi candimas|riyÈ, natthi candimas|riyÈnaÑ dassÈvÊ. AhametaÑ na 
jÈnÈmi, ahametaÑ na passÈmi, tasmÈ taÑ natthÊ”ti. SammÈ nu kho so 
mÈÓava vadamÈno vadeyyÈti. 

 No hidaÑ bho Gotama. Atthi kaÓhasukkÈni r|pÈni, atthi 
kaÓhasukkÈnaÑ r|pÈnaÑ dassÈvÊ. Atthi nÊlakÈni r|pÈni, atthi nÊlakÈnaÑ 
r|pÈnaÑ dassÈvÊ. atthi pÊtakÈni r|pÈni, atthi pÊtakÈnaÑ r|pÈnaÑ dassÈvÊ. 
Atthi lohitakÈni r|pÈni, atthi lohitakÈnaÑ r|pÈnaÑ dassÈvÊ. Atthi 
maÒjiÔÔhakÈni r|pÈni, atthi maÒjiÔÔhakÈnaÑ r|pÈnaÑ dassÈvÊ. Atthi 
samavisamaÑ, atthi samavisamassa dassÈvÊ. Atthi tÈrakar|pÈni, atthi 
tÈrakar|pÈnaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Panimeke (sabbattha) 
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dassÈvÊ. Atthi candimas|riyÈ, atthi candimas|riyÈnaÑ dassÈvÊ. “AhametaÑ 
na jÈnÈmi, ahametaÑ na passÈmi, tasmÈ taÑ natthÊ”ti na hi so bho Gotama 
sammÈ vadamÈno vadeyyÈti. 

 Evameva kho mÈÓava brÈhmaÓo PokkharasÈti OpamaÒÒo 
Subhagavaniko andho acakkhuko. So vata uttari manussadhammÈ 
alamariyaÒÈÓadassanavisesaÑ Òassati vÈ dakkhati vÈ sacchi vÈ karissatÊti 
netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. 
 
 467. TaÑ kiÑ maÒÒasi mÈÓava, ye te KosalakÈ brÈhmaÓamahÈsÈlÈ. 
SeyyathidaÑ, Ca~kÊ brÈhmaÓo TÈrukkho brÈhmaÓo PokkharasÈti brÈhmaÓo 
JÈÓussoÓi brÈhmaÓo pitÈ ca1 te Todeyyo. KatamÈ nesaÑ seyyo2, yaÑ vÈ te 
sammuccÈ3 vÈcaÑ bhÈseyyuÑ yaÑ vÈ asammuccÈti. SammuccÈ bho 
Gotama. 

 KatamÈ nesaÑ seyyo, yaÑ vÈ te mantÈ vÈcaÑ bhÈseyyuÑ yaÑ vÈ 
amantÈti. MantÈ bho Gotama. 

 KatamÈ nesaÑ seyyo, yaÑ vÈ te paÔisa~khÈya vÈcaÑ bhÈseyyuÑ yaÑ vÈ 
appaÔisa~khÈyÈti. PaÔisa~khÈya bho Gotama. 

 KatamÈ nesaÑ seyyo, yaÑ vÈ te atthasaÑhitaÑ vÈcaÑ bhÈseyyuÑ yaÑ 
vÈ anattha saÑhitanti. AtthasaÑhitaÑ bho Gotama. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi mÈÓava, yadi evaÑ sante brÈhmaÓena PokkharasÈtinÈ 
OpamaÒÒena Subhagavanikena sammuccÈ vÈ cÈ bhÈsitÈ asammuccÈti4? 
AsammuccÈ bho Gotama. 

 MantÈ vÈcÈ bhÈsitÈ amantÈti? AmantÈ bho Gotama. 

 PaÔisa~khÈya vÈcÈ bhÈsitÈ appaÔisa~khÈyÈti? AppaÔisa~khÈya bho 
Gotama. 

 AtthasaÑhitÈ vÈcÈ bhÈsitÈ anatthasaÑhitÈti? AnatthasaÑhitÈ bho 
Gotama. 
______________________________________________________________ 
 1. VÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. SeyyÈ (SyÈ, KaÑ) 3. SammusÈ (SÊ, I)  
 4. AsammusÈ vÈti (I) evamitarapaÒhattayepi vÈsaddena saha dissati. 
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 PaÒca kho ime mÈÓava nÊvaraÓÈ. Katame paÒca, 
kÈmacchandanÊvaraÓaÑ byÈpÈdanÊvaraÓaÑ thinamiddhanÊvaraÓaÑ 
uddhaccakukkuccanÊvaraÓaÑ vicikicchÈnÊvaraÓaÑ. Ime kho mÈÓava paÒca 
nÊvaraÓÈ. Imehi kho mÈÓava paÒcahi nÊvaraÓehi brÈhmaÓo PokkharasÈti 
OpamaÒÒo Subhagavaniko Èvuto nivuto ophuÔo1 pariyonaddho. So vata 
uttari manussadhammÈ alamariyaÒÈÓadassanavisesaÑ Òassati vÈ dakkhati vÈ 
sacchi vÈ karissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. 
 
 468. PaÒca kho ime mÈÓava kÈmaguÓÈ. Katame paÒca, cakkhuviÒÒeyyÈ 
r|pÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ. SotaviÒÒeyyÈ 
saddÈ -pa-. GhÈnaviÒÒeyyÈ gandhÈ. JivhÈ viÒÒeyyÈ rasÈ. KÈyaviÒÒeyyÈ 
phoÔÔhabbÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ. Ime kho 
mÈÓava paÒca kÈmaguÓÈ. Imehi kho mÈÓava paÒcahi kÈmaguÓehi brÈhmaÓo 
PokkharasÈti OpamaÒÒo Subhagavaniko gathito mucchito ajjhopanno 
anÈdÊnavadassÈvÊ anissaraÓapaÒÒo paribhuÒjati. So vata uttari 
manussadhammÈ alamariyaÒÈÓadassanavisesaÑ Òassati vÈ dakkhati vÈ 
sacchi vÈ karissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi mÈÓava, yaÑ vÈ tiÓakaÔÔhupÈdÈnaÑ paÔicca aggiÑ 
jÈleyya, yaÑ vÈ nissaÔÔhatiÓakaÔÔhupÈdÈnaÑ aggiÑ jÈleyya, katamo nu 
khvÈssa aggi accimÈ ceva vaÓÓavÈ ca pabhassaro cÈti. Sace taÑ bho 
Gotama ÔhÈnaÑ nissaÔÔhatiÓakaÔÔhupÈdÈnaÑ aggiÑ jÈletuÑ, svÈssa aggi 
accimÈ ceva vaÓÓavÈ ca pabhassaro cÈti. AÔÔhÈnaÑ kho etaÑ mÈÓava 
anavakÈso, yaÑ nissaÔÔhatiÓakaÔÔhupÈdÈnaÑ aggiÑ jÈleyya aÒÒatra 
iddhimatÈ. SeyyathÈpi mÈÓava tiÓakaÔÔhupÈdÈnaÑ paÔicca aggi jalati, 
tath|pamÈhaÑ mÈÓava imaÑ pÊtiÑ vadÈmi, yÈyaÑ pÊti paÒca kÈmaguÓe 
paÔicca. SeyyathÈpi mÈÓava nissaÔÔhatiÓakaÔÔhupÈdÈno2 aggi jalati, 
tath|pamÈhaÑ mÈÓava imaÑ pÊtiÑ vadÈmi, yÈyaÑ pÊti aÒÒatreva kÈmehi 
aÒÒatra akusalehi dhammehi. 

 KatamÈ ca mÈÓava pÊti aÒÒatreva kÈmehi aÒÒatra akusalehi dhammehi. 
Idha mÈÓava bhikkhu vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati. Ayampi kho mÈÓava pÊti aÒÒatreva kÈmehi aÒÒatra 
______________________________________________________________ 
 1. Ovuto (SÊ), ophuto (SyÈ, KaÑ, I) 
 2. NissaÔÔhatiÓakaÔÔhupÈdÈnaÑ paÔicca (SÊ, I, Ka) 
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akusalehi dhammehi. Puna caparaÑ mÈÓava bhikkhu vitakkavicÈrÈnaÑ 
v|pasamÈ dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. Ayampi kho mÈÓava pÊti 
aÒÒatreva kÈmehi aÒÒatra akusalehi dhammehi. 
 
 469. Ye te mÈÓava brÈhmaÓÈ paÒca dhamme paÒÒapenti puÒÒassa 
kiriyÈya kusalassa ÈrÈdhanÈya, katamettha1 brÈhmaÓÈ dhammaÑ 
mahapphalataraÑ paÒÒapenti puÒÒassa kiriyÈya kusalassa ÈrÈdhanÈyÈti. 
Yeme bho Gotama brÈhmaÓÈ paÒca dhamme paÒÒapenti puÒÒassa 
kiriyÈyakusalassa ÈrÈdhanÈya, cÈgamettha brÈhmaÓÈ dhammaÑ 
mahapphalataraÑ paÒÒapenti puÒÒassa kiriyÈya kusalassa ÈrÈdhanÈyÈti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi mÈÓava, idha aÒÒatarassa brÈhmaÓassa mahÈyaÒÒo 
paccupaÔÔhito assa, atha dve brÈhmaÓÈ ÈgaccheyyuÑ “itthannÈmassa 
brÈhmaÓassa mahÈyaÒÒaÑ anubhavissÈmÈ”ti. Tatrekassa2 brÈhmaÓassa 
evamassa “ahovata ahameva labheyyaÑ bhattagge aggÈsanaÑ aggodakaÑ 
aggapiÓÉaÑ, na aÒÒo brÈhmaÓo labheyya bhattagge aggÈsanaÑ aggodakaÑ 
aggapiÓÉan”ti. ®hÈnaÑ kho panetaÑ mÈÓava vijjati, yaÑ aÒÒo brÈhmaÓo 
labheyya bhattagge aggÈsanaÑ aggodakaÑ aggapiÓÉaÑ. Na so brÈhmaÓo 
labheyya bhattagge aggÈsanaÑ aggodakaÑ aggapiÓÉaÑ. “AÒÒo brÈhmaÓo 
labhati bhattagge aggÈsanaÑ aggodakaÑ aggapiÓÉaÑ, nÈhaÑ labhÈmi 
bhattagge aggÈsanaÑ aggodakaÑ aggapiÓÉan”ti iti so kupito hoti 
anattamano. Imassa pana mÈÓava brÈhmaÓÈ kiÑ vipÈkaÑ paÒÒapentÊti. Na 
khvettha bho Gotama brÈhmaÓÈ evaÑ dÈnaÑ denti “iminÈ paro kupito hotu 
anattamano”ti. Atha khvettha brÈhmaÓÈ anukampÈjÈtikaÑyeva3 dÈnaÑ 
dentÊti. EvaÑ sante kho mÈÓava brÈhmaÓÈnaÑ idaÑ chaÔÔhaÑ 
puÒÒakiriyavatthu hoti, yadidaÑ anukampÈjÈtikanti. EvaÑ sante bho 
Gotama brÈhmaÓÈnaÑ idaÑ chaÔÔhaÑ puÒÒakiriyavatthu hoti, yadidaÑ 
anukampÈjÈtikanti. 

 Ye te mÈÓava brÈhmaÓÈ paÒca dhamme paÒÒapenti puÒÒassa kiriyÈya 
kusalassa ÈrÈdhanÈya, ime tvaÑ paÒca dhamme kattha bahulaÑ 
samanupassasi gahaÔÔhesu vÈ pabbajitesu vÈti. Yeme bho Gotama brÈhmaÓÈ 
paÒca dhamme paÒÒapenti puÒÒassa kiriyÈya kusalassa ÈrÈdhanÈya, imÈhaÑ 
paÒca dhamme 
______________________________________________________________ 
 1. Kamettha (Ka-SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. Tatthekassa (I) 
 3. AnukampajÈtikaÑyeva (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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pabbajitesu bahulaÑ samanupassÈmi appaÑ gahaÔÔhesu. GahaÔÔho hi bho 
Gotama mahaÔÔho mahÈkicco mahÈdhikaraÓo mahÈsamÈrambho, na satataÑ 
samitaÑ saccavÈdÊ hoti. Pabbajito kho pana bho Gotama appaÔÔho appakicco 
appÈdhikaraÓo appasamÈrambho, satataÑ samitaÑ saccavÈdÊ hoti. GahaÔÔho 
hi bho Gotama mahaÔÔho mahÈkicco mahÈdhikaraÓo mahÈsamÈrambho, na 
satataÑ samitaÑ tapassÊ hoti. BrahmacÈrÊ hoti. SajjhÈyabahulo hoti. 
CÈgabahulo hoti. Pabbajito kho pana bho Gotama appaÔÔho appakicco 
appÈdhikaraÓo appasamÈrambho, satataÑ samitaÑ tapassÊ hoti. BrahmacÈrÊ 
hoti. SajjhÈyabahulo hoti. CÈgabahulo hoti. Yeme bho Gotama brÈhmaÓÈ 
paÒca dhamme paÒÒapenti puÒÒassa kiriyÈya kusalassa ÈrÈdhanÈya, imÈhaÑ 
paÒca dhamme pabbajitesu bahulaÑ samanupassÈmi, apaÑ gahaÔÔhes|ti. 
 Ye te mÈÓava brÈhmaÓÈ paÒca dhamme paÒÒapenti puÒÒassa kiriyÈya 
kusalassa ÈrÈdhanÈya, cittassÈhaÑ ete parikkhÈre vadÈmi, yadidaÑ cittaÑ 
averaÑ abyÈbajjhaÑ, tassa bhÈvanÈya. Idha mÈÓava bhikkhu saccavÈdÊ hoti, 
so “saccavÈdÊmhÊ”ti labhati atthavedaÑ, labhati dhammavedaÑ, labhati 
dhamm|pasaÑhitaÑ pÈmojjaÑ. YaÑ taÑ kusal|pasaÑhitaÑ pÈmojjaÑ, 
cittassÈhaÑ etaÑ parikkhÈraÑ vadÈmi, yadidaÑ cittaÑ averaÑ 
abyÈbajjhaÑ, tassa bhÈvanÈya. Idha mÈÓava bhikkhu tapassÊ hoti -pa- 
brahmacÈrÊ hoti -pa- sajjhÈyabahulo hoti -pa- cÈgabahulo hoti, so 
“cÈgabahulomhÊ”ti labhati atthavedaÑ, labhati dhammavedaÑ, labhati 
dhamm|pasaÑhitaÑ pÈmojjaÑ. YaÑ taÑ kusal|pasaÑhitaÑ pÈmojjaÑ, 
cittassÈhaÑ etaÑ parikkhÈraÑ vadÈmi, yadidaÑ cittaÑ averaÑ 
abyÈbajjhaÑ, tassa bhavanÈya. Ye te mÈÓava brÈhmaÓÈ paÒca dhamme 
paÒÒapenti puÒÒassa kiriyÈya kusalassa ÈrÈdhanÈya, cittassÈhaÑ ete 
parikkhÈre vadÈmi, yadidaÑ cittaÑ averaÑ abyÈbajjhaÑ, tassa bhÈvanÈyÈti. 
 
 470. EvaÑ vutte Subho mÈÓavo Todeyyaputto BhagavantaÑ etadavoca 
“sutaÑ metaÑ bho Gotama ‘samaÓo Gotamo brahmÈnaÑ sahabyatÈya 
maggaÑ jÈnÈtÊ’ti”. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi mÈÓava, Èsanne ito naÄakÈragÈmo, na yito d|re 
naÄakÈragÈmoti? EvaÑ bho Èsanne ito 
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naÄakÈragÈmo, na yito d|re naÄakÈrÈgÈmoti. TaÑ kiÑ maÒÒasi mÈÓava, 
idhassa puriso naÄakÈragÈme jÈtavaddho1, tamenaÑ naÄakÈragÈmato 
tÈvadeva avasaÔaÑ2 naÄakÈragÈmassa maggaÑ puccheyyuÑ. SiyÈ nu kho 
mÈÓava tassa purisassa naÄakÈragÈme jÈtavaddhassa naÄakÈragÈmassa 
maggaÑ puÔÔhassa dandhÈyittaÑ vÈ vitthÈyitattaÑ vÈti. No hidaÑ bho 
Gotama. TaÑ kissa hetu, amu hi bho Gotama puriso naÄakÈragÈme 
jÈtavaddho, tassa sabbÈneva naÄakÈragÈmassa maggÈni suviditÈnÊti. SiyÈ nu 
kho mÈÓava tassa purisassa naÄakÈragÈme jÈtavaddhassa naÄakÈragÈmassa 
maggaÑ puÔÔhassa dandhÈyitattaÑ vÈ vitthÈyitattaÑ vÈti. Na tveva 
TathÈgatassa brÈhmalokaÑ vÈ brÈhmalokagÈminiÑ vÈ paÔipadaÑ puÔÔhassa 
dandhÈyitattaÑ vÈ vitthÈyitattaÑ vÈ. BrahmÈnaÒcÈhaÑ mÈÓava pajÈnÈmi 
brahmalokaÒca brahmalokagÈminiÒca paÔipadaÑ, yathÈpaÔipanno ca 
brahmalokaÑ upapanno, taÒca pajÈnÈmÊti. SutaÑ metaÑ bho Gotama 
“samaÓo Gotamo brahmÈnaÑ sahabyatÈya maggaÑ desetÊ”ti, sÈdhu me 
bhavaÑ Gotamo brahmÈnaÑ sahabyatÈya maggaÑ deset|ti. Tena hi mÈÓava 
suÓÈhi sÈdhukaÑ manasi karohi bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bho”ti kho Subho 
mÈÓavo Todeyyaputto Bhagavato paccassosi. BhagavÈ etadavoca–  
 
 471. Katamo ca mÈÓava brahmÈnaÑ sahabyatÈya maggo. Idha mÈÓava 
bhikkhu mettÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ pharitvÈ viharati. TathÈ 
dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi 
sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ mettÈsahagatena cetasÈ vipulena 
mahaggatena appamÈÓena averena abyÈbajjhena pharitvÈ viharati. EvaÑ 
bhÈvitÈya kho mÈÓava mettÈya cetovimuttiyÈ yaÑ pamÈÓakataÑ kammaÑ, 
na taÑ tatrÈvasissati, na taÑ tatrÈvatiÔÔhati. SeyyathÈpi mÈÓava balavÈ 
sa~khadhamo appakasireneva cÈtuddisÈ viÒÒÈpeyya.3 Evameva kho mÈÓava 
-pa-. EvaÑ bhÈvitÈya kho mÈÓava mettÈya3 cetovimuttiyÈ yaÑ 
pamÈÓakataÑ kammaÑ, na taÑ tatrÈvasissati, na taÑ tatrÈvatiÔÔhati. Ayampi 
kho mÈÓava brahmÈnaÑ sahabyatÈya maggo. 
______________________________________________________________ 
 1. JÈtavaÉÉho (SyÈ, KaÑ, Ka) 2. ApasakkaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka)  
 3-3. Evameva kho mÈÓava evaÑ bhÈvitÈya mettÈya (SÊ, SyÈ, KaÑ, I, DÊ 1. 235 piÔÔhepi)  
 tathÈpi idha pÈÔhoyeva upamÈya saÑsandiyamÈno puripuÓÓo viya dissati. 
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 Puna caparaÑ mÈÓava bhikkhu karuÓÈsahagatena cetasÈ -pa- 
muditÈsahagatena cetasÈ -pa- upekkhÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ 
pharitvÈ viharati. TathÈ dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti 
uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ 
upekkhÈsahagatena cetasÈ vipulena mahaggatena appamÈÓena averena 
abyÈbajjhena pharitvÈ viharati. EvaÑ bhÈvitÈya kho mÈÓava upekkhÈya 
cetovimuttiyÈ yaÑ pamÈÓakataÑ kammaÑ, na taÑ tatrÈvasissati, na taÑ 
tatrÈvatiÔÔhati. SeyyathÈpi mÈÓava balavÈ sa~khadhamo appakasireneva 
cÈtuddisÈ viÒÒÈpeyya. Evameva kho mÈÓava -pa-. EvaÑ bhÈvitÈya kho 
mÈÓava upekkhÈya cetovimuttiyÈ yaÑ pamÈÓakataÑ kammaÑ, na taÑ 
tatrÈvasissati, na taÑ tatrÈvatiÔÔhati. Ayampi kho mÈÓava brahmÈnaÑ 
sahabyatÈya maggoti. 
 
 472. EvaÑ vutte Subho mÈÓavo Todeyyaputto BhagavantaÑ etadavoca 
“abhikkantaÑ bho Gotama, abhikkantaÑ bho Gotama, seyyathÈpi bho 
Gotama nikkujjitaÑ vÈ ukkujjeyya, paÔicchannaÑ vÈ vivarayya, m|Ähassa 
vÈ maggaÑ Ècikkheyya, andhakÈre vÈ telapajjotaÑ dhÈreyya ‘cakkhumanto 
r|pÈni dakkhantÊ’ti. EvamevaÑ bhotÈ Gotamena anekapariyÈyena dhammo 
pakÈsito, esÈhaÑ bhavantaÑ GotamaÑ saraÓaÑ gacchÈmi dhammaÒca 
bhikkhusaÑghaÒca, upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ Gotamo dhÈretu ajjatagge 
pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gataÑ. Handa ca dÈni mayaÑ bho Gotama gacchÈma 
bahukiccÈ mayaÑ bahukaraÓÊyÈ”ti. YassadÈni tvaÑ mÈÓava kÈlaÑ 
maÒÒasÊti. Atha kho Subho mÈÓavo Todeyyaputto Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinanditvÈ anumoditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi.  

 Tena kho pana samayena JÈÓussoÓi brÈhmaÓo sabbasetena 
vaÄavÈbhirathena1 SÈvatthiyÈ niyyÈti divÈ divassa. AddasÈ kho JÈÓussoÓi 
brÈhmaÓo SubhaÑ mÈÓavaÑ TodeyyaputtaÑ d|ratova ÈgacchantaÑ, 
disvÈna SubhaÑ mÈÓavaÑ TodeyyaputtaÑ etadavoca “handa kuto nu 
bhavaÑ BhÈradvÈjo Ègacchati divÈ divassÈ”ti. Ito hi kho ahaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. VaÄabhÊrathena (SÊ) 
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bho ÈgacchÈmi samaÓassa Gotamassa santikÈti. TaÑ kiÑ maÒÒasi bhavaÑ 
BhÈradvÈjo samaÓassa Gotamassa paÒÒÈveyyattiyaÑ paÓÉito maÒÒeti. Ko 
cÈhaÑ bho, ko ca samaÓassa Gotamassa paÒÒÈveyyattiyaÑ jÈnissÈmi. Sopi 
n|nassa tÈdisova, yo samaÓassa Gotamassa paÒÒÈveyyattiyaÑ jÈneyyÈti. 
UÄÈrÈya khalu bhavaÑ BhÈradvÈjo samaÓaÑ GotamaÑ pasaÑsÈya 
pasaÑsatÊti. Ko cÈhaÑ bho, ko ca samaÓaÑ GotamaÑ pasaÑsissÈmi. 
Pasatthapasatthova so bhavaÑ Gotamo seÔÔho devamanussÈnaÑ. Ye cime 
bho brÈhmaÓÈ paÒca dhamme paÒÒapenti puÒÒassa kiriyÈya kusalassa 
ÈrÈdhanÈya, cittassete samaÓo Gotamo parikkhÈre vadeti, yadidaÑ cittaÑ 
averaÑ abyÈbajjhaÑ, tassa bhÈvanÈyÈti.  

 EvaÑ vutte JÈÓussoÓi brÈhmaÓo sabbasetÈ vaÄavÈbhirathÈ orohitvÈ 
ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ yena BhagavÈ tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ udÈnaÑ 
udÈnesi “lÈbhÈ raÒÒo Pasenadissa Kosalassa, suladdhalÈbhÈ raÒÒo 
Pasenadissa Kosalassa, yassa vijite TathÈgato viharati ArahaÑ 
SammÈsambuddho”ti. 
 

SubhasuttaÑ niÔÔhitaÑ navamaÑ. 
_____ 

 
10. Sa~gÈravasutta 

 473. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Kosalesu cÈrikaÑ 
carati mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ. Tena kho pana samayena 
DhanaÒjÈnÊ1 nÈma brÈhmaÓÊ CaÒcalikappe2 paÔivasati, abhippasannÈ 
Buddhe ca dhamme ca saÑghe ca. Atha kho DhanaÒjÈnÊ brÈhmaÓÊ 
upakkhalitvÈ tikkhattuÑ udÈnaÑ udÈnesi “namo tassa Bhagavato Arahato 
SammÈsambuddhassa, namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa, 
namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassÈ”ti. 

 Tena kho pana samayena Sa~gÈravo nÈma mÈÓavo CaÒcalikappe 
paÔivasati tiÓÓaÑ vedÈnaÑ pÈrag| sanighaÓÉukeÔubhÈnaÑ 
sÈkkharappabhedÈnaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. DhÈnaÒjÈnÊ (SÊ, I) 
 2. MaÓÉalakappe (SÊ), paccalakappe (SyÈ, KaÑ), caÓÉalakappe (I) 
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itihÈsapaÒcamÈnaÑ padako veyyÈkaraÓo lokÈyatamahÈpurisalakkhaÓesu 
anavayo. Assosi kho Sa~gÈravo mÈÓavo DhanaÒjÈniyÈ brÈhmaÓiyÈ evaÑ 
vÈcaÑ bhÈsamÈnÈya, sutvÈ DhanaÒjÈniÑ brÈhmaÓiÑ etadavoca “avabh|tÈva 
ayaÑ1 DhanaÒjÈnÊ brÈhmaÓÊ, parabh|tÈva ayaÑ2 DhanaÒjÈnÊ brÈhmaÓÊ 
vijjamÈnÈnaÑ (tevijjÈnaÑ)3 brÈhmaÓÈnaÑ atha ca pana tassa muÓÉakassa 
samaÓakassa vaÓÓaÑ bhÈsissatÊ”ti4. Na hi pana tvaÑ tÈta bhadramukha 
tassa Bhagavato sÊlapaÒÒÈÓaÑ jÈnÈsi, sace tvaÑ tÈta bhadramukha tassa 
Bhagavato sÊlapaÒÒÈÓaÑ jÈneyyÈsi, na tvaÑ tÈta bhadramukha taÑ 
BhagavantaÑ akkositabbaÑ paribhÈsitabbaÑ maÒÒeyyÈsÊti. Tena hi bhoti 
yadÈ samaÓo Gotamo CaÒcalikappaÑ anuppatto hoti, atha me ÈroceyyÈsÊti. 
“EvaÑ bhadramukhÈ”ti kho DhanaÒjÈnÊ brÈhmaÓÊ Sa~gÈravassa mÈÓavassa 
paccassosi. 

 Atha kho BhagavÈ Kosalesu anupubbena cÈrikaÑ caramÈno yena 
CaÒcalikappaÑ tadavasari. Tatra sudaÑ BhagavÈ CaÒcalikappe viharati 
TodeyyÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ ambavane. Assosi kho DhanaÒjÈnÊ brÈhmaÓÊ 
“BhagavÈ kira CaÒcalikappaÑ anuppatto, CaÒcalikappe viharati 
TodeyyÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ ambavane”ti. Atha kho DhanaÒjÈnÊ brÈhmaÓÊ 
yena Sa~gÈravo mÈÓavo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ Sa~gÈravaÑ 
mÈÓavaÑ etadavoca “ayaÑ tÈta bhadramukha so BhagavÈ CaÒcalikappaÑ 
anuppatto, CaÒcalikappe viharati TodeyyÈnaÑ brÈhmaÓÈnaÑ ambavane, 
yassadÈni tÈta bhadramukha kÈlaÑ maÒÒasÊ”ti. 
 
 474. “EvaÑ bho”ti kho Sa~gÈravo mÈÓavo DhanaÒjÈniyÈ brÈhmaÓiyÈ 
paÔissutvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ 
sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho Sa~gÈravo mÈÓavo BhagavantaÑ etadavoca “santi 
kho bho Gotama eke samaÓabrÈhmaÓÈ 
diÔÔhadhammÈbhiÒÒÈvosÈnapÈramippattÈ ÈdibrahmacariyaÑ paÔijÈnanti. 
Tatra bho Gotama 
______________________________________________________________ 
 1. Avabh|tÈ cayaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. ParÈbh|tÈ cayaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)  
 3. (  ) SÊ-SyÈ-KaÑ-I-potthakesu natthi. 4. BhÈsatÊti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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ye te samaÓabrÈhmaÓÈ diÔÔhadhammÈbhiÒÒÈvosÈnapÈramippattÈ 
ÈdibrahmacariyaÑ paÔijÈnanti, tesaÑ bhavaÑ Gotamo katamoti? 
DiÔÔhadhammÈbhiÒÒÈvosÈnapÈramippattÈnaÑ ÈdibrahmacariyaÑ 
paÔijÈnantÈnampi kho ahaÑ BhÈradvÈja vemattaÑ vadÈmi. Santi BhÈradvÈja 
eke samaÓabrÈhmaÓÈ anussavikÈ, te anussavena 
diÔÔhadhammÈbhiÒÒÈvosÈnapÈramippattÈ ÈdibrahmacariyaÑ paÔijÈnanti, 
seyyathÈpi brÈhmaÓÈ tevijjÈ. Santi pana bhÈradvÈna eke samaÓabrÈhmaÓÈ 
kevalaÑ saddhÈmattakena diÔÔhadhammÈbhiÒÒÈvosÈnapÈramippattÈ 
ÈdibrahmacariyaÑ paÔijÈnanti, seyyathÈpi takkÊ vÊmaÑsÊ. Santi BhÈradvÈja 
eke samaÓabrÈhmaÓÈ pubbe ananussutesu dhammesu sÈmaÑyeva dhammaÑ 
abhiÒÒÈya diÔÔhadhammÈbhiÒÒÈvosÈnapÈramippattÈ ÈdibrahmacariyaÑ 
paÔijÈnanti. Tatra BhÈradvÈja ye te samaÓabrÈhmaÓÈ pubbe ananussutesu 
dhammesu sÈmaÑyeva dhammaÑ abhiÒÒÈya 
diÔÔhadhammÈbhiÒÒÈvosÈnapÈramippattÈ ÈdibrahmacariyaÑ paÔijÈnanti, 
tesÈhamasmi. TadaminÈpetaÑ bhÈradvÈna pariyÈyena veditabbaÑ, yathÈ ye 
te samaÓabrÈhmaÓÈ pubbe ananussutesu dhammesu sÈmaÑyeva dhammaÑ 
abhiÒÒÈya diÔÔhadhammÈbhiÒÒÈvosÈnapÈramippattÈ ÈdibrahmacariyaÑ 
paÔijÈnanti, tesÈhamasmi. 
 
 475. Idha me BhÈradvÈja pubbeva sambodhÈ anabhisambuddhassa 
bodhisattasseva sato etadahosi “sambÈdho gharÈvÈso rajÈpatho, abbhokÈso 
pabbajjÈ, na yidaÑ sukaraÑ agÈraÑ ajjhÈvasatÈ ekantaparipuÓÓaÑ 
ekantaparisuddhaÑ sa~khalikhitaÑ brahmacariyaÑ carituÑ, yaÑn|nÈhaÑ 
kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajeyyan”ti. So kho ahaÑ BhÈradvÈja aparena samayena daharova 
samÈno susukÈÄakeso bhadrena yobbanena samannÈgato, paÔhamena vayasÈ 
akÈmakÈnaÑ mÈtÈpit|naÑ assumukhÈnaÑ rudantÈnaÑ kesamassuÑ 
ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajiÑ, so 
evaÑ pabbajito samÈno kiÑ kusalagavesÊ anuttaraÑ santivarapadaÑ 
pariyesamÈno yena ŒÄÈro KÈlÈmo tenupasa~kamiÑ, upasa~kamitvÈ ŒÄÈraÑ 
KÈlÈmaÑ etadavocaÑ “icchÈmahaÑ Èvuso KÈlÈma imasmiÑ 
dhammavinaye brahmacariyaÑ caritun”ti. EvaÑ vutte BhÈradvÈja ŒÄÈro 
KÈlÈmo maÑ etadavoca “viharatÈyasmÈ, tÈdiso ayaÑ dhammo, yattha viÒÒ| 
puriso nacirasseva sakaÑ ÈcariyakaÑ 
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sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja vihareyyÈ”ti. So kho ahaÑ 
BhÈradvÈja nacirasseva khippameva taÑ dhammaÑ pariyÈpuÓiÑ, so kho 
ahaÑ BhÈradvÈja tÈvatakeneva oÔÔhapahatamattena lapitalÈpanamattena 
ÒÈÓavÈdaÒca vadÈmi theravÈdaÒca, “jÈnÈmi passÈmÊ”ti ca paÔijÈnÈmi 
ahaÒceva aÒÒe ca. Tassa mayhaÑ BhÈradvÈja etadahosi “na kho ŒÄÈro 
KÈlÈmo imaÑ dhammaÑ kevalaÑ saddhÈmattakena ‘sayaÑ abhiÒÒÈ 
sacchikatvÈ upasampajja viharÈmÊ’ti pavedeti, addhÈ ŒÄÈro KÈlÈmo imaÑ 
dhammaÑ jÈnaÑ passaÑ viharatÊ”ti. 

 Atha khvÈhaÑ BhÈradvÈja yena ŒÄÈro KÈlÈmo tenupasa~kamiÑ, 
upasa~kamitvÈ ŒÄÈraÑ KÈlÈmaÑ etadavocaÑ “kittÈvatÈ no Èvuso KÈlÈma 
imaÑ dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharÈmÊti 
pavedesÊ”ti. EvaÑ vutte BhÈradvÈja ŒÄÈro KÈlÈmo ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ 
pavedesi. Tassa mayhaÑ BhÈradvÈja etadahosi “na kho ŒÄÈrasseva 
KÈlÈmassa atthi saddhÈ, mayhaÑpatthi saddhÈ. Na kho ŒÄÈrasseva 
KÈlÈmassa atthi vÊriyaÑ -pa- sati. SamÈdhi. PaÒÒÈ, mayhaÑpatthi paÒÒÈ. 
YaÑn|nÈhaÑ yaÑ dhammaÑ ŒÄÈro KÈlÈmo ‘sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja viharÈmÊ’ti pavedeti, tassa dhammassa sacchikiriyÈya 
padaheyyan”ti. So kho ahaÑ BhÈradvÈja nacirasseva khippameva taÑ 
dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja vihÈsiÑ. Atha khvÈhaÑ 
BhÈradvÈja yena ŒÄÈro KÈlÈmo tenupasa~kamiÑ, upasa~kamitvÈ ŒÄÈraÑ 
KÈlÈmaÑ etadavocaÑ “ettÈvatÈ no Èvuso KÈlÈma imaÑ dhammaÑ sayaÑ 
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja pavedesÊ”ti. EttÈvatÈ kho ahaÑ Èvuso 
imaÑ dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja pavedemÊti. 
Ahampi kho Èvuso ettÈvatÈ imaÑ dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja viharÈmÊti. LÈbhÈ no Èvuso, suladdhaÑ no Èvuso, ye mayaÑ 
ÈyasmantaÑ tÈdisaÑ sabrahmacÈriÑ passÈma. Iti yÈhaÑ dhammaÑ sayaÑ 
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja pavedemi, taÑ tvaÑ dhammaÑ sayaÑ 
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharasi. YaÑ tvaÑ dhammaÑ sayaÑ 
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharasi, tamahaÑ dhammaÑ sayaÑ 
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja pavedemi. Iti yÈhaÑ dhammaÑ jÈnÈmi, 
taÑ tvaÑ dhammaÑ jÈnÈsi. YaÑ tvaÑ dhammaÑ jÈnÈsi, tamahaÑ 
dhammaÑ 
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jÈnÈmi. Iti yÈdiso ahaÑ, tÈdiso tuvaÑ. YÈdiso tuvaÑ, tÈdiso ahaÑ. Ehi dÈni 
Èvuso ubhova santÈ imaÑ gaÓaÑ pariharÈmÈti. Iti kho BhÈradvÈja ŒÄÈro 
KÈlÈmo Ècariyo me samÈno attano antevÈsiÑ maÑ samÈnaÑ attanÈ 
samasamaÑ Ôhapesi, uÄÈrÈya ca maÑ p|jÈya p|jesi. Tassa mayhaÑ 
BhÈradvÈja etadahosi “nÈyaÑ dhammo nibbidÈya na virÈgÈya na nirodhÈya 
na upasamÈya na abhiÒÒÈya na sambodhÈya na nibbÈnÈya saÑvattati, 
yÈvadeva ÈkiÒcaÒÒÈyatan|papattiyÈ”ti. So kho ahaÑ BhÈradvÈja taÑ 
dhammaÑ anala~karitvÈ tasmÈ dhammÈ nibbijja apakkamiÑ. 
 
 476. So kho ahaÑ BhÈradvÈja kiÑkusalagavesÊ anuttaraÑ 
santivarapadaÑ pariyesamÈno yena Udako RÈmaputto tenupasa~kamiÑ, 
upasa~kamitvÈ UdakaÑ RÈmaputtaÑ etadavocaÑ “icchÈmahaÑ Èvuso1 
imasmiÑ dhammavinaye brahmacariyaÑ caritun”ti. EvaÑ vutte BhÈradvÈja 
Udako RÈmaputto maÑ etadavoca “viharatÈyasmÈ, tÈdiso ayaÑ dhammo, 
yattha viÒÒ| puriso nacirasseva sakaÑ ÈcariyakaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ 
sacchikatvÈ upasampajja vihareyyÈ”ti. So kho ahaÑ BhÈradvÈja nacirasseva 
khippameva taÑ dhammaÑ pariyÈpuÓiÑ. So kho ahaÑ BhÈradvÈja 
tÈvatakeneva oÔÔhapahatamattena lapitalÈpanamattena ÒÈÓavÈdaÒca vadÈmi 
theravÈdaÒca, “jÈnÈmi passÈmÊ”ti ca paÔijÈnÈmi ahaÒceva aÒÒe ca. Tassa 
mayhaÑ BhÈradvÈja etadahosi “na kho RÈmo imaÑ dhammaÑ kevalaÑ 
saddhÈmattakena ‘sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharÈmÊ’ti 
pavedesi, addhÈ RÈmo imaÑ dhammaÑ jÈnaÑ passaÑ vihÈsÊ”ti. Atha 
khvÈhaÑ BhÈradvÈja yena Udako RÈmaputto tenupasa~kamiÑ, 
upasa~kamitvÈ UdakaÑ RÈmaputtaÑ etadavocaÑ “kittÈvatÈ no Èvuso RÈmo 
imaÑ dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharÈmÊti 
pavedesÊ”ti. EvaÑ vutte BhÈradvÈja Udako RÈmaputto 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ pavedesi. Tassa mayhaÑ BhÈradvÈja etadahosi 
“na kho RÈmasseva ahosi saddhÈ, mayhaÑpatthi saddhÈ. Na kho RÈmasseva 
ahosi vÊriyaÑ -pa- sati. SamÈdhi. PaÒÒÈ, mayhaÑpatthi paÒÒÈ. 
YaÑn|nÈhaÑ yaÑ dhammaÑ RÈmo sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Passa Ma 1 PÈsarÈsisutte (221) piÔÔhe. 
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upasampajja viharÈmÊti pavedesi, tassa dhammassa sacchikiriyÈya 
padaheyyan”ti. So kho ahaÑ BhÈradvÈja nacirasseva khippameva taÑ 
dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja vihÈsiÑ. 

 Atha khvÈhaÑ BhÈradvÈja yena Udako RÈmaputto tenupasa~gamiÑ, 
upasa~kamitvÈ UdakaÑ RÈmaputtaÑ etadavocaÑ “ettÈvatÈ no Èvuso RÈmo 
imaÑ dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja pavedesÊ”ti. 
EttÈvatÈ kho Èvuso RÈmo imaÑ dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja pavedesÊti. Ahampi kho Èvuso ettÈvatÈ imaÑ dhammaÑ sayaÑ 
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharÈmÊti. LÈbhÈ no Èvuso, suladdhaÑ no 
Èvuso, ye mayaÑ ÈyasmantaÑ tÈdisaÑ sabrahmacÈriÑ passÈma. Iti yaÑ 
dhammaÑ RÈmo sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja pavedesi, taÑ 
tvaÑ dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharasi. YaÑ 
tvaÑ dhammaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharasi, taÑ 
dhammaÑ RÈmo sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja pavedesi. Iti yaÑ 
dhammaÑ RÈmo abhiÒÒÈsi, taÑ tvaÑ dhammaÑ jÈnÈsi. YaÑ tvaÑ 
dhammaÑ jÈnÈsi, taÑ dhammaÑ RÈmo abhiÒÒÈsi. Iti yÈdiso RÈmo ahosi, 
tÈdiso tuvaÑ. YÈdiso tuvaÑ, tÈdiso RÈmo ahosi. Ehi dÈni Èvuso tuvaÑ 
imaÑ gaÓaÑ pariharÈti. Iti kho BhÈradvÈja Udako RÈmaputto sabrahmacÈrÊ 
me samÈno ÈcariyaÔÔhÈne maÑ Ôhapesi, uÄÈrÈya ca maÑ p|jÈya p|jesi. Tassa 
mayhaÑ BhÈradvÈja etadahosi “nÈyaÑ dhammo nibbidÈya na virÈgÈya na 
nirodhÈya na upasamÈya na abhiÒÒÈya na sambodhÈya na nibbÈnÈya 
saÑvattati, yÈvadeva nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatan|papattiyÈ”ti. So kho ahaÑ 
BhÈradvÈja taÑ dhammaÑ anala~karitvÈ tasmÈ dhammÈ nibbijja 
apakkamiÑ. 
 
 477. So kho ahaÑ BhÈradvÈja kiÑkusalagavesÊ anuttaraÑ 
santivarapadaÑ pariyesamÈno Magadhesu anupubbena cÈrikaÑ caramÈno 
yena UruveÄÈ SenÈnigamo tadavasariÑ. TatthaddasaÑ ramaÓÊyaÑ 
bh|mibhÈgaÑ pÈsÈdikaÒca vanasaÓÉaÑ nadiÒca sandantiÑ setakaÑ 
supatitthaÑ ramaÓÊyaÑ samantÈ ca gocaragÈmaÑ. Tassa mayhaÑ 
BhÈradvÈja etadahosi “ramaÓÊyo vata bho bh|mibhÈgo, pÈsÈdiko ca 
vanasaÓÉo, nadÊ ca sandati setakÈ supatitthÈ ramaÓÊyÈ, samantÈ ca 
gocaragÈmo, ‘alaÑ vatidaÑ kulaputtassa padhÈnatthikassa 
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padhÈnÈyÈ’ti”. So kho ahaÑ BhÈradvÈja tattheva nisÊdiÑ “alamidaÑ 
padhÈnÈyÈ”ti. Apissu maÑ BhÈradvÈja tisso upamÈ paÔibhaÑsu anacchariyÈ 
pubbe assutapubbÈ– 

 SeyyathÈpi BhÈradvÈja allaÑ kaÔÔhaÑ sasnehaÑ udake nikkhittaÑ. Atha 
puriso Ègaccheyya uttarÈraÓiÑ ÈdÈya “aggiÑ abhinibbattessÈmi tejo 
pÈtukarissÈmÊ”ti. TaÑ kiÑ maÒÒasi BhÈradvÈja, api nu so puriso amuÑ 
allaÑ kaÔÔhaÑ sasnehaÑ udake nikkhittaÑ uttarÈraÓiÑ ÈdÈya abhimanthento 
aggiÑ abhinibbatteyya tejo pÈtukareyyÈti. No hidaÑ bho Gotama. TaÑ 
kissa hetu, aduÑ hi bho Gotama allaÑ kaÔÔhaÑ sasnehaÑ, taÒca pana udake 
nikkhittaÑ, yÈvadeva ca pana so pariso kilamathassa vighÈtassa bhÈgÊ 
assÈti. Evameva kho BhÈradvÈja ye hi keci samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ kÈyena 
ceva cittena ca kÈmehi av|pakaÔÔhÈ viharanti. Yo ca nesaÑ kÈmesu 
kÈmacchando kÈmasneho kÈmamucchÈ kÈmapipÈsÈ kÈmapariÄÈho, so ca 
ajjhattaÑ na suppahÊno hoti na suppaÔippassaddho. OpakkamikÈ cepi te 
bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ dukkhÈ tibbÈ kharÈ kaÔukÈ vedanÈ vedayanti, 
abhabbÈva te ÒÈÓÈya dassanÈya anuttarÈya sambodhÈya. No cepi te bhonto 
samaÓabrÈhmaÓÈ opakkamikÈ dukkhÈ tibbÈ kharÈ kaÔukÈ vedanÈ vedayanti, 
abhabbÈva te ÒÈÓÈya dassanÈya anuttarÈya sambodhÈya. AyaÑ kho maÑ 
BhÈradvÈja paÔhamÈ upamÈ paÔibhÈsi anacchariyÈ pubbe assutapubbÈ. 
 
 478. AparÈpi kho maÑ BhÈradvÈja dutiyÈ upamÈ paÔibhÈsi anacchariyÈ 
pubbe assutapubbÈ– 

 SeyyathÈpi BhÈradvÈja allaÑ kaÔÔhaÑ sasnehaÑ ÈrakÈ udakÈ thale 
nikkhittaÑ. Atha puriso Ègaccheyya uttarÈraÓiÑ ÈdÈya “aggiÑ 
abhinibbattessÈmi tejo pÈtukarissÈmÊ”ti. TaÑ kiÑ maÒÒasi BhÈradvÈja, api 
nu so puriso amuÑ allaÑ kaÔÔhaÑ sasnehaÑ ÈrakÈ udakÈ thale nikkhittaÑ 
uttarÈraÓiÑ ÈdÈya abhimanthento aggiÑ abhinibbatteyya tejo pÈtukareyyÈti. 
No hidaÑ bho Gotama. TaÑ kissa hetu, aduÑ hi bho Gotama allaÑ kaÔÔhaÑ 
sasnehaÑ kiÒcÈpi ÈrakÈ udakÈ thale nikkhittaÑ, yÈvadeva ca pana so puriso 
kilamathassa 
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vighÈtassa bhÈgÊ assÈti. Evameva kho BhÈradvÈja ye hi keci samaÓÈ vÈ 
brÈhmaÓÈ vÈ kÈyena ceva cittena ca kÈmehi v|pakaÔÔhÈ viharanti. Yo ca 
nesaÑ kÈmesu kÈmacchando kÈmasneho kÈmamucchÈ kÈmapipÈsÈ 
kÈmapariÄÈho, so ca ajjhattaÑ na suppahÊno hoti na suppaÔippassaddho. 
OpakkamikÈ cepi te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ dukkhÈ tibbÈ kharÈ kaÔukÈ 
vedanÈ vedayanti, abhabbÈva te ÒÈÓÈya dassanÈya anuttarÈya sambodhÈya. 
No cepi te bhonto samaÓabrÈhmaÓÈ opakkamikÈ dukkhÈ tibbÈ kharÈ kaÔukÈ 
vedanÈ vedayanti, abhabbÈva te ÒÈÓÈya dassanÈya anuttarÈya sambodhÈya. 
AyaÑ kho maÑ BhÈradvÈja dutiyÈ upamÈ paÔibhÈsi anacchariyÈ pubbe 
assutapubbÈ. 
 
 479. AparÈpi kho maÑ BhÈradvÈja tatiyÈ upamÈ paÔibhÈsi anacchariyÈ 
pubbe assutapubbÈ–  

 SeyyathÈpi BhÈradvÈja sukkhaÑ kaÔÔhaÑ koÄÈpaÑ ÈrakÈ udakÈ thale 
nikkhittaÑ. Atha puriso Ègaccheyya uttarÈraÓiÑ ÈdÈya “aggiÑ 
abhinibbattessÈmi tejo pÈtukarissÈmÊ”ti. TaÑ kiÑ maÒÒasi BhÈradvÈja, api 
nu so puriso amuÑ sukkhaÑ kaÔÔhaÑ koÄÈpaÑ ÈrakÈ udakÈ thale nikkhittaÑ 
uttarÈraÓiÑ ÈdÈya abhimanthento aggiÑ abhinibbatteyya tejo pÈtukareyyÈti. 
EvaÑ bho Gotama. TaÑ kissa hetu, aduÑ hi bho Gotama sukkhaÑ kaÔÔhaÑ 
koÄÈpaÑ, taÒca pana ÈrakÈ udakÈ thale nikkhittanti. Evameva kho 
BhÈradvÈja ye hi keci samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ kÈyena ceva cittena ca 
kÈmehi v|pakaÔÔhÈ viharanti. Yo ca nesaÑ kÈmesu kÈmacchando 
kÈmasneho kÈmamucchÈ kÈmapipÈsÈ kÈmapariÄÈho, so ca ajjhattaÑ 
suppahÊno hoti suppaÔippassaddho. OpakkamikÈ cepi te bhonto 
samaÓabrÈhmaÓÈ dukkhÈ tibbÈ kharÈ kaÔukÈ vedanÈ vedayanti, bhabbÈva te 
ÒÈÓÈya dassanÈya anuttarÈya sambodhÈya. No cepi te bhonto 
samaÓabrÈhmaÓÈ opakkamikÈ dukkhÈ tibbÈ kharÈ kaÔukÈ vedanÈ vedayanti, 
bhabbÈva te ÒÈÓÈya dassanÈya anuttarÈya sambodhÈya. AyaÑ kho maÑ 
BhÈradvÈja tatiyÈ upamÈ paÔibhÈsi anacchariyÈ pubbe assutapubbÈ. ImÈ kho 
maÑ BhÈradvÈja tisso upamÈ paÔibhaÑsu anacchariyÈ pubbe assutapubbÈ. 
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 480. Tassa mayhaÑ BhÈradvÈja etadahosi “yaÑn|nÈhaÑ 
dantebhidantamÈdhÈya jivhÈya tÈluÑ Èhacca cetasÈ cittaÑ 
abhiniggaÓheyyaÑ abhinippÊÄeyyaÑ abhisantÈpeyyan”ti, so kho ahaÑ 
BhÈradvÈja dantebhidantamÈdhÈya jivhÈya tÈluÑ Èhacca cetasÈ cittaÑ 
abhiniggaÓhÈmi abhinippÊÄemi abhisantÈpemi. Tassa mayhaÑ BhÈradvÈja 
dantebhidantamÈdhÈya jivhÈya tÈluÑ Èhacca cetasÈ cittaÑ abhiniggaÓhato 
abhinippÊÄayato abhisantÈpayato kacchehi sedÈ muccanti. SeyyathÈpi 
BhÈradvÈja balavÈ puriso dubbalataraÑ purisaÑ sÊse vÈ gahetvÈ khandhe vÈ 
gahetvÈ abhiniggaÓheyya abhinippÊÄeyya abhisantÈpeyya. Evameva kho me 
BhÈradvÈja dantebhidantamÈdhÈya jivhÈya tÈluÑ Èhacca cetasÈ cittaÑ 
abhiniggaÓhato abhinippÊÄayato abhisantÈpayato kacchehi sedÈ muccanti. 
ŒraddhaÑ kho pana me BhÈradvÈja vÊriyaÑ hoti asallÊnaÑ, upaÔÔhitÈ sati 
asammuÔÔhÈ, sÈraddho ca pana me kÈyo hoti appaÔippassaddho teneva 
dukkhappadhÈnena padhÈnÈbhitunnassa sato. 
 
 481. Tassa mayhaÑ BhÈradvÈja etadahosi “yaÑn|nÈhaÑ 
appÈÓakaÑyeva jhÈnaÑ jhÈyeyyan”ti, so kho ahaÑ BhÈradvÈja mukhato ca 
nÈsato ca assÈsapassÈse uparundhiÑ. Tassa mayhaÑ BhÈradvÈja mukhato ca 
nÈsato ca assÈsapassÈsesu uparuddhesu kaÓÓasotehi vÈtÈnaÑ 
nikkhamantÈnaÑ adhimatto saddo hoti. SeyyathÈpi nÈma kammÈragaggariyÈ 
dhamamÈnÈya adhimatto saddo hoti. Evameva kho me BhÈradvÈja mukhato 
ca nÈsato ca assÈsapassÈsesu uparuddhesu kaÓÓasotehi vÈtÈnaÑ 
nikkhamantÈnaÑ adhimatto saddo hoti. ŒraddhaÑ kho pana me BhÈradvÈja 
vÊriyaÑ hoti asallÊnaÑ, upaÔÔhitÈ sati asammuÔÔhÈ, sÈraddho ca pana me 
kÈyo hoti appaÔippassaddho teneva dukkhappadhÈnena padhÈnÈbhitunnassa 
sato. 

 Tassa mayhaÑ BhÈradvÈja etadahosi “yaÑn|nÈhaÑ appÈÓakaÑyeva 
jhÈnaÑ jhÈyeyyan”ti. So kho ahaÑ BhÈradvÈja mukhato ca nÈsato ca 
kaÓÓato ca assÈsapassÈse uparundhiÑ. Tassa mayhaÑ BhÈradvÈja mukhato 
ca nÈsato ca kaÓÓato ca assÈsapassÈsesu uparuddhesu adhimattÈ vÈtÈ 
muddhani |hananti. SeyyathÈpi BhÈradvÈja balavÈ puriso tiÓhena sikharena 
muddhani abhimattheyya. Evameva kho me BhÈradvÈja mukhato ca 
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nÈsato ca kaÓÓato ca assÈsapassÈsesu uparuddhesu adhimattÈ vÈtÈ muddhani 
|hananti. ŒraddhaÑ kho pana me BhÈradvÈja vÊriyaÑ hoti asallÊnaÑ, 
upaÔÔhitÈ sati asammuÔÔhÈ, sÈraddho ca pana me kÈyo hoti appaÔippassaddho 
teneva dukkhappadhÈnena padhÈnÈbhitunnassa sato. 

 Tassa mayhaÑ BhÈradvÈja etadahosi “yaÑn|nÈhaÑ appÈÓakaÑyeva 
jhÈnaÑ jhÈyeyyan”ti. So kho ahaÑ BhÈradvÈja mukhato ca nÈsato ca 
kaÓÓato ca assÈsapassÈse uparundhiÑ, tassa mayhaÑ BhÈradvÈja mukhato 
ca nÈsato ca kaÓÓato ca assÈsapassÈsesu uparuddhesu adhimattÈ sÊse 
sÊsavedanÈ honti. SeyyathÈpi BhÈradvÈja balavÈ puriso daÄhena 
varattakkhaÓÉena sÊse sÊsaveÔhaÑ dadeyya. Evameva kho BhÈradvÈja 
mukhato ca nÈsato ca kaÓÓato ca assÈsapassÈsesu uparuddhesu adhimattÈ 
sÊse sÊsavedanÈ honti. ŒraddhaÑ kho pana me BhÈradvÈja vÊriyaÑ hoti 
asallÊnaÑ, upaÔÔhitÈ sati asammuÔÔhÈ, sÈraddho ca pana me kÈyo hoti 
appaÔippassaddho teneva dukkhappadhÈnena padhÈnÈbhitunnassa sato. 

 Tassa mayhaÑ BhÈradvÈja etadahosi “yaÑn|nÈhaÑ appÈÓakaÑyeva 
jhÈnaÑ jhÈyeyyan”ti. So kho ahaÑ BhÈradvÈja mukhato ca nÈsato ca 
kaÓÓato ca assÈsapassÈse uparundhiÑ, tassa mayhaÑ BhÈradvÈja mukhato 
ca nÈsato ca kaÓÓato ca assÈsapassÈsesu uparuddhesu adhimattÈ vÈtÈ 
kucchiÑ parikantanti. SeyyathÈpi BhÈradvÈja dakkho goghÈtako vÈ 
goghÈtakantevÈsÊ vÈ tiÓhena govikantanena kucchiÑ parikanteyya. Evameva 
kho me BhÈradvÈja mukhato ca nÈsato ca kaÓÓato ca assÈsapassÈsesu 
uparuddhesu adhimattÈ vÈtÈ kucchiÑ parikantanti. ŒraddhiÑ kho pana me 
BhÈradvÈja vÊriyaÑ hoti asallÊnaÑ, upaÔÔhitÈ sati asammuÔÔhÈ, sÈraddho ca 
pana me kÈyo hoti appaÔippassaddho teneva dukkhappadhÈnena 
padhÈnÈbhitunnassa sato. 

 Tassa mayhaÑ BhÈradvÈja etadahosi “yaÑn|nÈhaÑ appÈÓakaÑyeva 
jhÈnaÑ jhÈyeyyan”ti. So kho ahaÑ BhÈradvÈja mukhato ca nÈsato ca 
kaÓÓato ca assÈsapassÈse uparundhiÑ, tassa mayhaÑ BhÈradvÈja mukhato 
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ca nÈsato ca kaÓÓato ca assÈsapassÈsesu uparuddhesu adhimatto kÈyasmiÑ 

ÉÈho hoti. SeyyathÈpi BhÈradvÈja dve balavanto purisÈ dubbalataraÑ 

purisaÑ nÈnÈbÈhÈsu gahetvÈ a~gÈrakÈsuyÈ santÈpeyyuÑ samparitÈpeyyuÑ. 

Evameva kho me BhÈradvÈja mukhato ca nÈsato ca kaÓÓato ca 

assÈsapassÈsesu uparuddhesu adhimatto kÈyasmiÑ ÉÈho hoti. ŒraddhaÑ 

kho pana me BhÈradvÈja vÊriyaÑ hoti asallÊnaÑ, upaÔÔhitÈ sati asammuÔÔhÈ, 

sÈraddho ca pana me kÈyo hoti appaÔippassaddho teneva dukkhappadhÈnena 

padhÈnÈbhitunnassa sato. Apissu maÑ BhÈradvÈja devatÈ disvÈ 

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

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

evamÈhaÑsu “na kÈla~kato samaÓo Gotamo, nÈpi kÈla~karoti, ArahaÑ 

samaÓo Gotamo, vihÈrotveva so Arahato evar|po hotÊ”ti. 

 Tassa mayhaÑ BhÈradvÈja etadahosi “yaÑn|nÈhaÑ sabbaso 

ÈhÈrupacchedÈya paÔipajjeyyan”ti. Atha kho maÑ BhÈradvÈja devatÈ 

upasa~kamitvÈ etadavocuÑ “mÈ kho tvaÑ mÈrisa sabbaso ÈhÈrupacchedÈya 

paÔipajji. Sace kho tvaÑ mÈrisa sabbaso ÈhÈrupacchedÈya paÔipajjissasi, 

tassa te mayaÑ dibbaÑ ojaÑ lomak|pehi ajjhohÈressÈma, tÈya tvaÑ 

yÈpessasÊ”ti. Tassa mayhaÑ BhÈradvÈja etadahosi “ahaÒceva kho pana 

sabbaso ajajjitaÑ paÔijÈneyyaÑ, imÈ ca devatÈ dibbaÑ ojaÑ lomak|pehi 

ajjhohÈreyyuÑ, tÈya cÈhaÑ yÈpeyyaÑ, taÑ mamassa musÈ”ti. So kho ahaÑ 

BhÈradvÈja tÈ devatÈ paccÈcikkhÈmi halanti vadÈmi. 

 Tassa mayhaÑ BhÈradvÈja etadahosi “yaÑn|nÈhaÑ thokaÑ thokaÑ 

ÈhÈraÑ ÈhÈreyyaÑ pasataÑ pasataÑ, yadi vÈ muggay|saÑ yadi vÈ 

kulatthay|saÑ yadi vÈ kaÄÈyay|saÑ yadi vÈ hareÓukay|san”ti. So kho ahaÑ 

BhÈradvÈja thokaÑ thokaÑ ÈhÈraÑ ÈhÈresiÑ pasataÑ pasataÑ, yadi vÈ 

muggay|saÑ yadi vÈ kulatthay|saÑ yadi vÈ kaÄÈyay|saÑ yadi vÈ 

hareÓukay|saÑ. Tassa mayhaÑ BhÈradvÈja thokaÑ thokaÑ 
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ÈhÈraÑ ÈhÈrayato pasataÑ pasataÑ, yadi vÈ muggay|saÑ yadi vÈ 
kulatthay|saÑ yadi vÈ kaÄÈyay|saÑ yadi vÈ hareÓukay|saÑ 
adhimattakasimÈnaÑ patto kÈyo hoti, seyyathÈpi nÈma ÈsÊtikapabbÈni vÈ 
kÈÄapabbÈni vÈ. Evamevassu me a~gapacca~gÈni bhavanti 
tÈyevappÈhÈratÈya. SeyyathÈpi nÈma oÔÔhapadaÑ. Evamevassu me ÈnisadaÑ 
hoti tÈyevappÈhÈratÈya. SeyyathÈpi nÈma vaÔÔanÈvaÄÊ. Evamevassu me 
piÔÔhikaÓÔako uÓÓatÈvanato hoti tÈyevappÈhÈratÈya. SeyyathÈpi nÈma 
jarasÈlÈya gopÈnasiyo oluggaviluggÈ bhavanti. Evamevassu me phÈsuÄiyo 
oluggaviluggÈ bhavanti tÈyevappÈhÈratÈya. SeyyathÈpi nÈma gambhÊre 
udapÈne udakatÈrakÈ gambhÊragatÈ okkhÈyikÈ dissanti. Evamavassu me 
akkhik|pesu akkhitÈrakÈ gambhÊragatÈ okkhÈyikÈ dissanti 
tÈyevappÈhÈratÈya. SeyyathÈpi nÈma tittakÈlÈbu Èmakacchinno vÈtÈtapena 
saÑphuÔito hoti sammilÈto. Evamevassu me sÊsacchavi saÑphuÔitÈ hoti 
sammilÈtÈ tÈyevappÈhÈratÈya. So kho ahaÑ BhÈradvÈja “udaracchaviÑ 
parimasissÈmÊ”ti piÔÔhikaÓÔakaÑyeva pariggaÓhÈmi, “piÔÔhikaÓÔakaÑ 
parimasissÈmÊ”ti udaracchaviÑyeva pariggaÓhÈmi. YÈvassu me BhÈradvÈja 
udaracchavi piÔÔhikaÓÔakaÑ allÊnÈ hoti tÈyevappÈhÈratÈya. So kho ahaÑ 
BhÈradvÈja “vaccaÑ vÈ muttaÑ vÈ karissÈmÊ”ti tattheva avakujjo papatÈmi 
tÈyevappÈhÈratÈya. So kho ahaÑ BhÈradvÈja imameva kÈyaÑ assÈsento 
pÈÓinÈ gattÈni anumajjÈmi, tassa mayhaÑ BhÈradvÈja pÈÓinÈ gattÈni 
anumajjato p|tim|lÈni lomÈni kÈyasmÈ papatanti tÈyevappÈhÈratÈya. Apissu 
maÑ BhÈradvÈja manussÈ disvÈ evamÈhaÑsu “kÈÄo samaÓo Gotamo”ti. 
Ekacce manussÈ evamÈhaÑsu “na kaÄo samaÓo Gotamo, sÈmo samaÓo 
Gotamo”ti. Ekacce manussÈ evamÈhaÑsu “na kÈÄo samaÓo Gotamo, napi 
sÈmo, ma~guracchavi samaÓo Gotamo”ti. YÈvassu me BhÈradvÈja tÈva 
parisuddho chavivaÓÓo pariyodÈto upahato hoti tÈyevappÈhÈratÈya. 
 
 482. Tassa mayhaÑ BhÈradvÈja etadahosi “ye kho keci atÊtamaddhÈnaÑ 
samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ opakkamikÈ dukkhÈ tibbÈ kharÈ kaÔukÈ vedanÈ 
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vedayiÑsu, etÈvaparamaÑ nayito bhiyyo. Yepi hi keci anÈgatamaddhÈnaÑ 
samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ opakkamikÈ dukkhÈ tibbÈ kharÈ kaÔukÈ vedanÈ 
vedayissanti, etÈvaparamaÑ nayito bhiyyo. Yepi hi keci etarahi samaÓÈ vÈ 
brÈhmaÓÈ vÈ opakkamikÈ dukkhÈ tibbÈ kharÈ kaÔukÈ vedanÈ vedayanti, 
etÈvaparamaÑ nayito bhiyyo. Na kho panÈhaÑ imÈya kaÔukÈya 
dukkarakÈrikÈya adhigacchÈmi uttari manussadhammÈ 
alamariyaÒÈÓadassanavisesaÑ. SiyÈ nu kho aÒÒo maggo bodhÈyÈ”ti. Tassa 
mayhaÑ BhÈradvÈja etadahosi “abhijÈnÈmi kho panÈhaÑ pitu a kammante 
sÊtÈya jambucchÈyÈya nisinno vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi 
dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharitÈ. SiyÈ nu kho eso maggo bodhÈyÈ”ti. Tassa mayhaÑ 
BhÈradvÈja satÈnusÈri viÒÒÈÓaÑ ahosi “eseva maggo bodhÈyÈ”ti. Tassa 
mayhaÑ BhÈradvÈja etadahosi “kiÑ nu kho ahaÑ tassa sukhassa bhÈyÈmi, 
yaÑ taÑ sukhaÑ aÒÒatreva kÈmehi aÒÒatra akusalehi dhammehÊ”ti. Tassa 
mayhaÑ BhÈradvÈja etadahosi “na kho ahaÑ tassa sukhassa bhÈyÈmi, yaÑ 
taÑ sukhaÑ aÒÒatreva kÈmehi aÒÒatra akusalehi dhammehÊ”ti. 
 
 483. Tassa mayhaÑ BhÈradvÈja etadahosi “na kho taÑ sukaraÑ sukhaÑ 
adhigantuÑ evaÑ adhimattakasimÈnaÑ pattakÈyena, yaÑn|nÈhaÑ oÄÈrikaÑ 
ÈhÈraÑ ÈhÈreyyaÑ odanakummÈsan”ti. So kho ahaÑ BhÈradvÈja oÄÈrikaÑ 
ÈhÈraÑ ÈhÈresiÑ odanakummÈsaÑ. Tena kho pana maÑ BhÈradvÈja 
samayena paÒcavaggiyÈ bhikkh| paccupaÔÔhitÈ honti “yaÑ kho samaÓo 
Gotamo dhammaÑ adhigamissati, taÑ no ÈrocessatÊ”ti. Yato kho ahaÑ 
BhÈradvÈja oÄÈrikaÑ ÈhÈraÑ ÈhÈresiÑ odanakummÈsaÑ, atha me te 
paÒcavaggiyÈ bhikkh| nibbijja pakkamiÑsu “bÈhulliko samaÓo Gotamo 
padhÈnavibbhanto Èvatto bÈhullÈyÈ”ti. 

 So kho ahaÑ BhÈradvÈja oÄÈrikaÑ ÈhÈraÑ ÈhÈretvÈ balaÑ gahetvÈ 
vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja vihÈsiÑ.  
VitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ 
avitakkaÑ 
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avicÈraÑ samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ. TatiyaÑ jhÈnaÑ. 
CatutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja vihÈsiÑ. 

 So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe vigat|pakkilese 
mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte pubbenivÈsÈnussatiÒÈÓÈya cittaÑ 
abhininnÈmesiÑ. So anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarÈmi. SeyyathidaÑ, 
ekampi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo -pa- iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ anekavihitaÑ 
pubbenivÈsaÑ anussarÈmi. AyaÑ kho me BhÈradvÈja rattiyÈ paÔhame yÈme 
paÔhamÈ vijjÈ adhigatÈ, avijjÈ vihatÈ, vijjÈ uppannÈ, tamo vihato, Èloko 
uppanno, yathÈ taÑ appamattassa ÈtÈpino pahitattassa viharato. 
 
 484. So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe 
vigat|pakkilese mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte sattÈnaÑ 
cut|papÈtaÒÈÓÈya cittaÑ abhininnÈmesiÑ. So dibbena cakkhunÈ visuddhena 
atikkantamÈnusakena satte passÈmi cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte 
suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate, yathÈkamm|page satte pajÈnÈmi -pa-. 
AyaÑ kho me BhÈradvÈja rattiyÈ majjhime yÈme dutiyÈ vijjÈ adhigatÈ, 
avijjÈ vihatÈ, vijjÈ uppannÈ, tamo vihato, Èloko uppanno, yathÈ taÑ 
appamattassa ÈtÈpino pahitatthassa viharato. 

 So evaÑ samÈhite citte parisuddhe pariyodÈte ana~gaÓe vigat|pakkilese 
mudubh|te kammaniye Ôhite ÈneÒjappatte ÈsavÈnaÑ khayaÒÈÓÈya cittaÑ 
abhininnÈmesiÑ. So “idaÑ dukkhan”ti yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ, “ayaÑ 
dukkhasamudayo”ti yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ, “ayaÑ dukkhanirodho”ti 
yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ, “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti 
yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ. “Ime ÈsavÈ”ti yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ, “ayaÑ 
Èsavasamudayo”ti yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ, “ayaÑ Èsavanirodho”ti 
yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ, “ayaÑ ÈsavanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti 
yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ. Tassa me evaÑ jÈnato evaÑ passato kÈmÈsavÈpi 
cittaÑ vimuccittha, bhavÈsavÈpi cittaÑ vimuccittha,  
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avijjÈsavÈpi cittaÑ vimuccittha, vimuttasmiÑ “vimuttam”iti ÒÈÓaÑ ahosi, 
“khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti 
abbhaÒÒÈsiÑ. AyaÑ kho me BhÈradvÈja rattiyÈ pacchime yÈme tatiyÈ vijjÈ 
adhigatÈ, avijjÈ vihatÈ, vijjÈ uppannÈ, tamo vihato, Èloko uppanno, yathÈ 
taÑ appamattassa ÈtÈpino pahitattassa viharatoti. 
 
 485. EvaÑ vutte Sa~gÈravo mÈÓavo BhagavantaÑ etadavoca 
“aÔÔhitavataÑ1 bhoto Gotamassa padhÈnaÑ ahosi, sappurisavataÑ2 bhoto 
Gotamassa padhÈnaÑ ahosi, yathÈ taÑ Arahato SammÈsambuddhassa. KiÑ 
nu kho bho Gotama atthi devÈ”ti3. ®hÈnaso metaÑ4 BhÈradvÈja viditaÑ 
yadidaÑ adhidevÈti5. “KiÑ nu kho bho Gotama atthi devÈ”ti puÔÔho samÈno 
“ÔhÈnaso metaÑ BhÈradvÈja viditaÑ yadidaÑ adhidevÈ”ti vadesi. Nanu bho 
Gotama evaÑ sante tucchÈ musÈ hotÊti. Atthi devÈti BhÈradvÈja puÔÔho 
samÈno atthi devÈti yo vadeyya, ÔhÈnaso me viditÈti6 yo vadeyya, atha 
khvettha vinÈ purisena ekaÑsena niÔÔhaÑ gantabbaÑ7 yadidaÑ atthi devÈti. 
Kissa pana me bhavaÑ Gotamo Èdikeneva na byÈkÈsÊti8. Uccena sammataÑ 
kho etaÑ BhÈradvÈja lokasmiÑ yadidaÑ atthi devÈti. 

 EvaÑ vutte Sa~gÈravo mÈÓavo BhagavantaÑ etadavoca “abhikkantaÑ 
bho Gotama, abhikkantaÑ bho Gotama, seyyathÈpi bho Gotama nikkujjitaÑ 
vÈ ukkujjeyya, paÔicchannaÑ vÈ vivareyya, m|Ähassa vÈ maggaÑ 
Ècikkheyya, andhakÈre vÈ telapajjotaÑ dhÈreyya ‘cakkhumanto r|pÈni 
dakkhantÊ’ti. EvamevaÑ bhotÈ Gotamena anekapariyÈyena dhammo 
pakÈsito, 
______________________________________________________________ 
 1. AÔÔhita vata (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. Sappurisa vata (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)  
 3. AdhidevÈti (Ka) evaÑ sabbesu ‘atthi devÈ’tipadesu. 
 4. Kho panetaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) 
 5. Atthi devÈti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I), atidevÈti (?) evaÑ sabbesu’adhidevÈ’tipadesu. 
 6. ®hÈnaso viditÈ me viditÈti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I), ÔhÈnaso me viditÈ atidevÈti (?) 
 7. GantuÑ (Ka), gantuÑ vÈ (SyÈ, KaÑ) 
 8. Gotamo Èdikeneva byÈkÈsÊti (Ka), Gotamo atthi devÈti na byÈkÈsÊti (?) 
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esÈhaÑ bhavantaÑ GotamaÑ saraÓaÑ gacchÈmi dhammaÒca 
bhikkhusaÑghaÒca, upÈkasaÑ maÑ bhavaÑ Gotamo dhÈretu ajjatagge 
pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatan”ti. 
 

Sa~gÈravasuttaÑ niÔÔhitaÑ dasamaÑ. 

 
BrÈhmaÓavaggo niÔÔhito paÒcamo. 

 
 

TassuddÈnaÑ 

   BrahmÈyu SelassalÈyano, GhoÔamukho ca brÈhmaÓo. 
   Ca~kÊ esu DhanaÒjÈni, VÈseÔÔho SubhagÈravoti. 

 

IdaÑ vaggÈnamuddÈnaÑ  

   Vaggo Gahapati Bhikkhu, ParibbÈjakanÈmako. 
   RÈjavaggo BrÈhmaÓoti, paÒca Majjhima-Ègame. 
 

 

MajjhimapaÓÓÈsakaÑ samattaÑ. 

 





 

 

MajjhimapaÓÓÈsapÈÄiyÈ 

LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AkiÒcanaÑ 410 
Akkodh|pÈyÈsaÑ 26 
AkkhadhuttÈ 309 
AgiddhilobhaÑ 25 
Aggi nibbuto 155 
AggihuttamukhÈ 353 
AggupaÔÔhÈko 241 
A~gulimÈlo 301 
AÒÒatarÈ itthÊ 112 
AÔÔha dhammÈ 23 
AÔÔha~gasamannÈgataÑ 339 
AÔÔha vimokkhe 205 
Attantapo 3, 5, 74 
AtthavasaÑ 128 
AtthikavÈdo 66 
Atthi kiriyÈ 69 
Atthi hetu 72 
Atth|paparikkhÈya 386 
AdinnÈdÈnaÑ 8 
Addhuvo 257 
AnajjhÈvuÔÔho 277 
AnajjhÈvuÔÔhaÑ 16 
Anattantapo 7, 76 
AnatimÈnaÑ 26 
Ananto ÈkÈso 14 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 
[ A ] 

AnantaÑ viÒÒÈÓaÑ 15 
AnÈjÈnÊyabhojanaÑ 31 
AnÈvaÔaÑ 338 
AnÈsavaÑ 213 
AnindÈrosaÑ 25 
AnupubbasikkhÈ 145 
AnupubbiÑ kathaÑ 43 
AnuviccakÈraÑ 42 
AnopÈrambho 317 
ApaÓÓako 63 
Aparantapo 7 
ApÈÓÈtipÈtaÑ 24 
AppÈhÈro 199 
ApisuÓaÑ 25 
AbrahmacariyaÑ 8 
Abhabbo paÒcaÔÔhÈnÈni 192 
Abhayo 54 
AbhibhÈyatanÈni 205 
AmatadvÈraÑ 15 
AyamantarÈkathÈ 266 
ArahataÑ 306 
ArukÈyaÑ 253 
AssajipunabbasukÈ 138 
Assadamako 109 
AssalÈyano 354 

 



 MajjhimapaÓÓÈsapÈÄi 442 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Œ ] 
ŒkÈravatÊ 228 
ŒkÈsadhÈtu 86 
ŒjÈnÊyabhojanaÑ 31 
ŒdittaÑ tiÓukkaÑ 28 
ŒpodhÈtu 85 
ŒvaÔÔanÊ mÈyÈ 46 
ŒvaÔÔosi 46 
ŒsavaÔÔhÈnÊyÈ 108 
ŒsavÈnaÑ khayaÒÈÓÈya 11 

[ I ] 
IddhÈbhisa~khÈraÑ 344 
IddhipÈdaÑ 204 
IddhividhaÑ 210 

[ U ] 
UggÈhamÈno 214 
UÓhodakapaÔisevÊ 39 
UÓhaÑ lohitaÑ 49 
Uttaro 334 
UttÈnaseyyako 216 
Udaracchavi 289 
UdÈyÊ 111 
UddissakataÑ maÑsaÑ 32 
Udeno 364 
Upako 294 
Upasa~kamanassa 387 
UpÈli 48 
UbhatobhÈgavimutto 143 
Ummattosi 46 
UssÈhassa 386 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ � ] 
�mibhayaÑ 123 

[ E ] 
EkapuÓÉarÊko 148 
Ekaputtako 309 
EkÈsanabhojanaÑ 100 
EsukÈrÊ 388 

[ O ] 
OpÈsÈdakÈ 376 
OpÈrambho 316 
OsadhitÈrakÈ 232 
OrasÈ 271 

[ Ka ] 
KatamaÑ seyyo 404 
Katth|papattiÑ 39 
Kandarako 1 
KammaÑ kaÓhasukkaÑ 53 
KammaÑ kaÓhaÑ 52 
KammaÑ sukkaÑ 52 
KasiÓÈyatanÈni 207 
KÈpaÔiko 380 
KÈpilavatthavÈ 16 
KÈmaguÓÈ 117, 233, 419 
KÈyadaÓÉova 37 
KÈyasakkhi 143 
KÈrÈyano 320 
KikÊ KÈsirÈjÈ 240 
KukkuÔiyÈ aÓÉÈni 20 
Kukkuravatiko 50 

 



 LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ  443 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KukkurasÊlaÑ 50 
Kukkuro 27 
KeÓiyo 347 
Kokanado 277 
Korabyo 253 

[ Kha ] 
KhayaÒÈÓÈya 374 
KhattiyakumÈro 360 
KhattiyakulÈ 359, 392 
Khattiyo 358 
KhittacittÈ 311 

[ Ga ] 
GambhÊro 383 
GÈmavaraÑ 262 
Gotamo 197 
Gotamo mÈyÈvÊ 44 
Govatiko 50 

[ Gha ] 
GhaÔikÈro 236 
GharÈvÈsakammaÔÔhÈnaÑ 414 
GharÈvÈso 7 
GhoÔamukho 364, 375 

[ Ca ] 
Ca~kÊ 377 
CaÓÉÈlakulÈ 359 
Catasso pÈricariyÈ 388 
CattÈri jhÈnÈni 207 
CattÈri dhanÈni 390 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ca ] 
CattÈri bhayÈni 122 
CattÈrome puggalÈ 166, 365 
CattÈro vaÓÓÈ 272, 330 
Catuttho abrahmacariya- 
   vÈso 187 
CatutthaÑ jhÈnaÑ 105 
CatutthaÑ brahmacariyaÑ 190 
CÈtumahÈbh|tiko 209 
CÈtumaÑ 119 
Cut|papÈtaÒÈÓÈya 11, 373 
Cetovasippatto 41 

[ Cha ] 
Chandassa 386 
ChabbaggiyÈ 297 

[ Ja ] 
Jaccandho 177, 178, 417 
JanakuhanatthaÑ 128 
JanapadakalyÈÓÊ 231 
JÈgariyaÑ anuyutto 18 
JÈtivibha~gaÑ 408 
JivhaÑ ninnÈmetvÈ 336 
JÊvako 31 
JotipÈlo 237 

[ ©a ] 
©ÈtikulaÑ 312 
©ÈtidÈsÊ 251 

[ ®ha ] 
®hÈnaÑ vijjati 328 
®hito ahaÑ 303 

 



 MajjhimapaÓÓÈsapÈÄi 444 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ta ] 
TaÓhÈdÈso 259 
TatiyÈ upamÈ 285 
Tatiyo abrahmacariyavÈso 185 
TatiyaÑ jhÈnaÑ 104 
TatiyaÑ brahmacariyaÑ 189 
Tayo puggalÈ 366 
TikkhattuÑ udÈnaÑ 341 
Tibbo vanasaÓÉo 29 
TiracchÈnakathaÑ 181, 194 
Tisso upamÈ 283 
TulanÈya 386 
TuvaÑ Buddho 354 
TejodhÈtu 85 

[ Tha ] 
ThullakoÔÔhikÈ 244 
ThokaÑ thokaÑ 288 

[ Da ] 
DaÓÉakÊraÒÒaÑ 41 
Dasamo gahapati 12 
Dasahi dhammehi 110 
DiÔÔhikantÈro 153 
DinnÈdÈnaÑ 24 
DinnaÑ mahapphalaÑ 42 
Dibbena cakkhunÈ 11, 163, 212 
DÊghatapassÊ 35 
DÊghanakho 165 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Da ] 
DutiyÈ upamÈ 284 
Dutiyo abrahmacariyavÈso 184 
DutiyaÑ jhÈnaÑ 104 
DutiyaÑ brahmacariyaÑ 189 
Duddaso 291 
DussayugaÑ 48 
DussÈni 278 
DevatÈ 287 
Devalo 363 
DevÈnamindo 267 
DvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓÈ 336 
DvedhÈ vipÈkÈ 382 
Dve brÈhmaÓÈ 420 
Dve mÈÓavakÈ 361 
DvemÈ parisÈ 366 
Dveva vaÓÓÈ 356 

[ Dha ] 
DhanaÒjÈni 395 
DhanaÒjÈnÊ 424 
DhanukalÈpaÑ 302 
DhammadhÈtu suppaÔividdhÈ 58 
DhammadhÈraÓÈya 386 
DhammanijjhÈnakkhantiyÈ 386 
DhammarÈgena 15 
Dhammassavanassa 387 
DhammÈnusÈrÊ 144 
Dhammuddeso 256 

 



 LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ  445 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na ] 
NatthikavÈdo 65 
Natthi kiÒci 15 
Natthi kiriyÈ 67 
Natthi hetu 71 
NigaÓÔho NÈÔaputto 35 
NidhimukhaÑ 15 
NiyyÈtÈro 193 
NÊvaraÓÈ 419 
Nevattantapo 3, 7, 75 

[ Pa ] 
PaÒcaka~go 59, 214 
PaÒca dhammÈ 201, 382 
PaÒca dhamme 198, 415 
PaÒca balÈni 204 
PaÒcamattÈni bhikkhusatÈni 119 
PaÒcasatavihÈraÑ 16 
PaÒcorambhÈgiyÈni 95 
PaÒÒÈvimutto 143 
PaÔhamÈ upamÈ 283 
PaÔhamo abrahmacariyavÈso 183 
PaÔhamaÑ jhÈnaÑ 104 
PaÔhamaÑ brahmacariyaÑ 189 
PaÓÉitavedanÊyo 291 
PattodakaÑ 339 
PathavÊdhÈtu 84 
PadhÈniya~gÈni 298, 329 
PayirupÈsanÈya 387 
Paramo vaÓÓo 224 
Parantapo 3, 6, 75 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
Paricumbati 322 
ParipuÓÓakÈyo 351 
PÈÓÈtipÈtaÑ 8 
PÈrijuÒÒÈni 254 
PisuÓaÑ 8 
PubbenivÈsaÑ 10, 163, 212 
PurÈÓadutiyikÈ 252 
P|raÓo Kassapo 195 
Pesso 1 
Potaliyo 22 
PaÑsuk|liko 305 

[ Ba ] 
BahukÈro 385 
BahuÑ apuÒÒaÑ 34 
BuddhacakkhunÈ 293 
BuddhÈnaÑ sÈmukkaÑsikÈ 43 
BrahmÈyu 334 
BrahmÈ Sahampati 121, 292 
BrÈhmaÓakumÈro 360 
BrÈhmaÓakulÈ 392 
BrÈhmaÓisÊnaÑ 361 
BrÈhmaÓo 345 

[ Bha ] 
Bhagavato sÈvakohaÑ 48 
BhaddÈli 101 
BhÈseyya nu kho 56 
BhikkhubhÈvÈya 54 
Bhikkh|naÑ sikkhÈsÈjÊva- 
   samÈpanno 8 

 



 MajjhimapaÓÓÈsapÈÄi 446 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Bha ] 
BhogakkhandhaÑ pahÈya 7 
Bhogino 29 
Bhojane mattaÒÒ| 18 

[ Ma ] 
MakkaÔacchÈpakaÑ 47 
Makkhali GosÈlo 196 
Maghadevo 262 
ManÈpacÈrÊ 271 
ManopaÔibaddho 40 
MallikÈ 310 
MahÈjanakÈyo 303 
MahÈmegho 319 
MahÈsÈvajjataraÑ 36 
MÈgaÓÉiyo 169 
MÈtali 267 
MÈtÈpitaro 397 
MÈdisÈ 295 
MÈdhuro 270 
MÈlukyaputto 90 
MigÈramÈtupÈsÈdo 314 
MusÈvÈdaÑ 8 
MedÈÄupaÑ 320 

[ Ya ] 
YatohaÑ bhagini 306 
YÈcitakaÑ bhogaÑ 29 

[ Ra ] 
Ra~gakkhamo 47 
Rajakaputto 47 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ra ] 
RaÔÔhapÈlo 245 
RattibhojanÈ 138 
RÈjakumÈro 277 
RÈhulo 77 

[ La ] 
LajjÈ 77 
LaÔukikÈ 113 
LahuÔÔhÈnaÑ 101, 278 
LuddhÈ dhanaÑ 260 
Lokavid| 18 
LokÈmis|pÈdÈnÈ 27 
Loko atitto 256 
LohitamakkhitaÑ 27 

[ Va ] 
Vacchagotto 148 
VÈcaÑ jÈnÈti 57 
VÈyodhÈtu 85 
VÈseÔÔho 407 
ViÔaÔ|bho 313, 331 
VibhajjavÈdo 414 
VimuttisukhaÑ 307 
VivittaÑ senÈsanaÑ 11 
Vekhanaso 231 
VegaÄi~gaÑ 241 
VeÄuriyo 209, 232 
VokÈraÑ 409 
VohÈrasamucchedo 23 

 



 LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ  447 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] [ Sa ] 
SakadÈgÈmÊ 129 SammÈsambuddhabhÈsitÈ  
SakuludÈyÊ 194, 221    gÈthÈ 177 
Sa~gÈravo 424 SÈdhikaporisÈ 28 
SaccavÈcaÑ 24 SÈleyyakÈ 62 
SaccÈnubodho 385 SÊlasampanno 17 
SaccÈnurakkhaÓÈ 382 SupinakaÑ 29 
SaÒjayo 328 Subho 413 

SaÒjikÈputto 300 Selo 353 
SotÈpanno 129 Sattime kÈyÈ 185 

Sandako 180 [ Ha ] 
SaddhÈvimutto 144 
Sana~kumÈragÈthÈ 21 

Haratu 242 
Haratha bhante 243 

SapattabhÈrova 9 HalaÑ dÈni pakÈsituÑ 291 
SabbÈbhibh| 295 HÊne paÓÊte 290

 



  

 

 



   

 
MajjhimapaÓÓÈsapÈÄiyÈ 

NÈnÈpÈÔhÈ 

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

MajjhimapaÓÓÈsapÈÄiyÈ 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
A~kusagayhe = A~kusagaÓhe (SyÈ, KaÑ) 297 
Agathito = Agadhito (SyÈ, KaÑ, Ka) 33 
Aggakulassa = Aggakulikassa (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 245 
AcchidaÑ = Acchira (Ka) Acchida (?) 226 
AjajjitaÑ = AjaddhukaÑ (SÊ, I) JaddhukaÑ (SyÈ, KaÑ) 288 
AÒjanÊva navÈ = AÒjanÊvaÓÓavÈ (Ka) 253 
AjjhogÈhetvÈ = AjjhogahetvÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ) AjjhogÈhitvÈ (I, Ka) 22 
AjjhohÈreyyuÑ = AjjhohareyyuÑ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 288 
AjjhohÈressÈma = AjjhoharissÈma (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 288 
AÒÒatrÈcariyakena = AÒÒatthÈcariyakena (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 154 
AÒÒathÈtipi = AÒÒathÈpi (SÊ, I) 190 
AÔÔha~gasamannÈgataÑ = AÔÔha~gasamannÈgato (Ka) 339 
AttanÈ = Attano (SÊ, I) 281 
AvÊtataÓhÈ = AtittataÓhÈ (Ka) 260 
AÓaÓa = AnaÓa (SÊ, SyÈ, KaÑ, I, Ka) 292 
Ativijjha maÒÒe = PaÔivijjha paÒÒÈya (Ka) 314 
Addassatha = Addasatha (SÊ, I) 311 
AdharakÈyova = AÉÉhakÈyova (Ka) ŒraddhakÈyova (SyÈ, KaÑ) 338

 



450 MajjhimapaÓÓÈsapÈÄi  

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

 [ A ] 
AdhobhÈgaÑ = AdhobhÈgÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 86 
AndhÊbh|tasmiÑ = Andhabh|tasmiÑ (SÊ, SyÈ, I) 295 
AnajjhÈvuÔÔhaÑ = AnajjhÈvutthaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 16 
Anajjhopanno = AnajjhÈpanno (SyÈ, KaÑ, Ka) 33 
AnapÈyinÊ = AnupÈyinÊ (SyÈ, KaÑ, Ka) 336 
AnabhÈvaÑkato = AnabhÈvakato (SÊ, I) AnabhÈvaÑgato (SyÈ, KaÑ) 33 
AnassÈma = PanassÈma (SÊ) 228 
AnukampatÊ”ti = ApaloketÊti (sabbattha) 279 
AnukampÈjÈtikaÑyeva = AnukampajÈtikaÑyeva (SyÈ, KaÑ, Ka) 420 
Anuca~kamantÈnaÑ anuvicarantÈnaÑ = Anuca~kamamÈnÈnaÑ  
 anuvicaramÈnÈnaÑ (SÊ, I) 406 
AnujÈnissanti = AnujÈnanti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 248 
AnupubbiÑ kathaÑ = ŒnupubbÊkathaÑ (SÊ) ŒnupubbikathaÑ (I) 
 AnupubbikathaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) 43 
AnuyantÈ = AnuyuttÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 351 
Anusetvevassa = Anusetitvevassa (SÊ, I) 96 
ApÈpuretaÑ = AvÈpuretaÑ (SÊ) 292 
AbyÈbajjhena = AbyÈpajjhena (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) AbyÈpajjena (Ka) 14, 263 
AbyositattÈ = AsositattÈ (SÊ, I) 261 
AbhijjamÈne = AbhijjamÈnÈ (Ka) 210 
Abhido = Abhide (Ka-SÊ) AbhidosaÑ (Ka) 225 
AbhinivajjetvÈ = AbhinibbajjetvÈ (SyÈ, KaÑ) AbhinibbijjitvÈ (Ka) 64 
Abhimanthento = Abhimatthanto (SyÈ, KaÑ, Ka) 283 
Abhiruhatu = Abhir|hatu (SyÈ, KaÑ, I)  Akkamatu (Vi 4. 267 piÔÔhe) 278 
Abhisa~khÈsi = Abhisa~khÈresi (SyÈ, KaÑ, Ka) 302 
Abhumme = Abbhumme (SÊ, I) 112 
AyaÒca hi = AyaÒca hidaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 170 

 



 NÈnÈpÈÔhÈ 451 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
Avalokaya = Apalokaya (SÊ, Ka) 341 
Avabh|tÈva ayaÑ = Avabh|tÈ cayaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 425 
AvasaÔaÑ = ApasakkaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) 422 
AvijahitattÈ = AvijahantÈbhÈvena (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 341 
Asattheneva = Asatthena (SyÈ, KaÑ) 305 
AsaddhammasaÒÒatti = AssaddhammapaÒÒatti (Ka) 64 
AsammuccÈti = AsammusÈ vÈti (I) 418 
Asu ca = Asuhi ca (SÊ, I) 175 

[ Œ ] 
ŒcamehÊti = ŒcÈmehÊti (SÊ, I) 314 
ŒjÊvako = ŒjÊviko (Ka) 150 
ŒdÈya = Œhara (Ka) 237 
ŒraÒÒiko = ŒraÒÒako (sabbattha) 133 
Œrabhanti = Œrambhanti (Ka) 32 
ŒrohituÑ = ŒruhituÑ (SÊ) 29 
ŒvuÔÈ = ŒvaÔÈ (SÊ) ŒvutÈ (SyÈ, KaÑ) 291 
Œvuso = Œvuso RÈma (SÊ, SyÈ, KaÑ, Ka)  
 passa Ma 1 PÈsarÈsisutte (221) piÔÔhe. 281 
Œvesane = ŒvesanaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 243 
ŒhaÒchaÑ = ŒhaÒÒiÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) 295 
ŒhattuÑ = ŒharituÑ (SyÈ, KaÑ) 57 

  [ I ] 
IcchÈna~gale = IcchÈna~kale (SÊ, I) 406 
Ito kho so Vaccha ekanavuto kappo = Ito kho Vaccha  
 ekanavute kappe (Ka) 150 
Idheva = Tenidheva (SÊ) 322 
IminÈvÈrahÈmevÈhaÑ = IminÈpÈhaÑ (Ka) 326 
IriyÈya = CariyÈya (SyÈ, KaÑ) 296 

 



452 MajjhimapaÓÓÈsapÈÄi  

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ U ] 
UkkaÑseti = UkkaÑsati (SÊ, I, Ka) 166 
UggacchÊti = UggaÒchi (SÊ, SyÈ, I) 49 
UccinitvÈ = UcchinditvÈ (Ka) 199 
UÉÉÊyeyya = UÉÉayeyya (SyÈ, I) 27 
Uttari = UttariÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 103 
Uttari ca me = UttariÑ me (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 162 
UdakamaÓiko = MaÓiko (SÊ, I, Ka) 230 
Udako = Uddako (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 281 
UdaÒcaniko = Uddekaniko (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 230 
UddissakataÑ = UddissakaÔaÑ (SÊ, I) 32 
UpadahitvÈ = UpÈdiyitvÈ (SÊ, I) 339 
Upapannaphalo = Uppannaphalo (SyÈ) 29 
UparikokanadapÈsÈde = Uparikokanade pÈsÈde 
 (SÊ, I-Vinaye ca) Uparikokanade (SyÈ, KaÑ) 279 
Upasa~kamiÑ = Upasa~kamÈmi (SÊ, I) 295 
Upasumbheyya = Upacchubheyya (SÊ, I) Upacch|bheyya (SyÈ, KaÑ) 
 Upaccumbheyya (Ka) 27 
UpphÈlesi = UppÈÔesi (SÊ, I) OphÈresi (Ka) 312 
Ubbhidodako = Ubbhitodako (SyÈ, KaÑ, Ka) 208 
UruÒÒÈyaÑ = UjuÒÒÈyaÑ (SÊ, I) UdaÒÒÈyaÑ (SyÈ, KaÑ) 327 
Ur|ÄhavÈ = Ubb|ÄhavÈ (SÊ, I) 77 
UllokentÈ = OlokentÊ (SyÈ, KaÑ, Ka) 222 

  [ � ] 
�mibhayaÑ = UmmibhayaÑ (SyÈ, KaÑ) 122 
�hananti = �hanti (SÊ) Ohananti (SyÈ, KaÑ) Uhananti (Ka) 286 

  [ E ] 
EtaÒce = EvaÒce (SyÈ, KaÑ) 352 
“Evantipi = Evampi (SÊ, I) 190 
Evamassime = EvaÑ’si’me (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 64 

 



 NÈnÈpÈÔhÈ 453 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ E ] 
Evar|paÑ pana = Evar|pe (SÊ, I) Evar|pe pana (SyÈ, KaÑ) 82 
EvaÑdiÔÔhi = EvaÑdiÔÔhÊ (SyÈ, KaÑ, Ka) 150 
EvaÑ sampadamidaÑ = EvaÑ sampadametaÑ (SÊ, I) 230 

  [ O ] 
OpÈtetha = OpÈtentu (SÊ) Upariselasutte pana 
 “opÈtethÈ”tiyeva dissati. 324 
OphuÔo = Ovuto (SÊ) Ophuto (SyÈ, KaÑ, I) 419 
Oramiya = Oramattha (SyÈ, KaÑ, I) Oramatha, Oramati (Ka) 
 Atha naÑ (SÊ) 343 
OvadÈma anusÈsÈma = OvadÈmapi anusÈsÈmapi (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 123 

  [ Ka ] 
KaÒci = KiÒci (Ka) 186 
KaÔhalaÑ = KathalaÑ (Ka) 57 
KaÓÔakÈvÈÔaÑpi = KaÓÔakavattampi (SÊ, I) KaÓÔakarÈjimpi (SyÈ, KaÑ) 112 
Katamettha = Kamettha (Ka-SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 420 
KammunÈ = KammanÈ (SÊ, I) 408 
KaÄevarÈ = KaÄebarÈ (SÊ) 278 
KaÄopimukhÈ = KhaÄopimukhÈ (SÊ) 5 
KÈpaÔiko = KÈpaÔhiko (SÊ, I) KÈpadiko (SyÈ, KaÑ) 380 
KÈmÈ vÈ kÈmasukhaÑ vÈ = KÈmaÑ vÈ  
 kÈmasukhaÑ vÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 234 
KÈyaveyyÈvaÔikaÑ = KÈyaveyÈvaÔÔikaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 
 KÈyaveyyÈvatikaÑ (Ka) 348 
KÈla~kato = KÈlakato (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 128 
KÈla~kato ca = KÈla~katova (SyÈ, KaÑ, Ka) 406 
KiÒci naÑ = KaÒci naÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 308 

 



454 MajjhimapaÓÓÈsapÈÄi  

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ka ] 
Kimilo = Kimbilo (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 125 
KÊvad|re = KÊvad|ro (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 321 
KuÔÔam|laÑ = KuÉÉaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 251 
KuÔi = GandhakuÔi (SÊ) 243 
KuÔhÈriÑ = KudhÈriÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) 29 
Kokanado = Kokanudo (SyÈ, KaÑ, Ka) 277 
KoÔÔhÈsayÈ = KoÔÔhasayÈ (SÊ, I) 85 
KoÓÉaÒÒo = KuÓÉadhÈno (SÊ, I) 125 
KiÑkusalagavesÊ = KiÑkusalaÑ gavesÊ (Ka) 279 

  [ Kha ] 
KhaÔopikÈ = KaÄopikÈ (SÊ) 114 
KhuddamadhuÑ = KhuddaÑ madhuÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 197 
KhurakÈse = KhurakÈye (SÊ, I) 110 
KhulukhulukÈrakaÑ = BulubulukÈrakaÑ (SÊ) 339 

 [ Ga ] 
GatÈ = GantÈ (SyÈ, KaÑ, Ka) 362 
GaruÑ katvÈ = GarukatvÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 195 
GaruÑ karonti = Garukaronti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 198 
GalappaveÔhakena = Galappavedhakena (bah|su) 34 
GavÈkappaÑ = GvÈkappaÑ (Ka) 51 
GÈÄhapalepanena = GÈÄh|palepanena (Ma 3. 3 piÔÔhe) 92 
GoliyÈni = GulissÈni (SÊ, I) GolissÈni (SyÈ, KaÑ) 133 

  [ Gha ] 
GhaÔikÈrassa kumbhakÈrassa = GhaÔikÈre  
 kumbhakÈre (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 241 
GhaÔikÈro = GhaÔÊkÈro (SÊ, I) 236 

 



 NÈnÈpÈÔhÈ 455 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ca ] 
CaÒcalikappe = MaÓÉalakappe (SÊ) Paccalakappe (SyÈ, KaÑ) 
 CaÓÉalakappe (I) 424 
CatutthaÑ = CatutthiÑ (SÊ, I) DisÈvÈcakattÈ yuttataraÑ, Ma 3 (264) 
 piÔÔhe oloketabbaÑ. 14 
CaturÈsÊtirÈjasahassÈni = CaturÈsÊtikhattiyasahassÈni (SÊ, I) 
 CaturÈsÊtisahassÈni (SyÈ, KaÑ) 265 
CÈtumahÈbh|tiko = CÈtummahÈbh|tiko (SÊ, SyÈ) 167 
CÈtumahÈrÈjikÈ = CÈtummahÈrÈjikÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 404 
CÊvaraÑ = UttarÈsa~gaÑ (SyÈ, KaÑ) 236 
CullÈsÊti = C|ÄÈsÊti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 186 
Ceto paricca = CetoparivitakkaÑ (SÊ, I) 250 
CelapaÔikaÑ = CelapattikaÑ (SÊ, I) 279 

  [ Cha ] 
ChattupÈhanÈhi = ChattupÈhano (Ka) 22 
ChabbaggiyÈ = ChabbaggÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ) Chabbaggo (I) 297 

  [ Ja ] 
JaÓÓukena = JaÓÓuke (SÊ) 197 
Janakapitu = Janipitu (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 363 
Janako pitÈ = JanipitÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 363 
JanikÈ mÈtÈ = JanimÈtÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 363 
JanikÈmÈtu = JanimÈtu (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 363 
JambusaÓÉassa = JambumaÓÉassa (Ka) 351 
JÈÓussoÓi = JÈÓussoÓÊ (I) JÈÓusoÓÊ (Ka) 406 
JÈtavaddho = JÈtavaÉÉho (SyÈ, KaÑ, Ka) 422 
JÊvikÈya = JÊvitassa (SÊ) JÊvikaÑ (SÊ-®Ôha) JÊvitaÑ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 325 

  [ ©a ] 
©ÈpetuÑ = SaÒÒattuÑ (I) SaÒÒÈpetuÑ (Ka) 408 

 



456 MajjhimapaÓÓÈsapÈÄi  

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ ®ha ] 
®hitÈni = TiÔÔhanti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 293 

  [ Ta ] 
Taggha = Yagghe (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 363 
TaÓÉulapaÔibhastÈni = TaÓÉulapabhivattÈni (SÊ, I) 242 
TathÈtipi = TathÈpi (SÊ, I) 190 
Tattha tattha paÒhaÑ = TathÈ tathÈ paÒhaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 190 
TamahaÑ = KahaÑ (SÊ) TahaÑ (I) 216 
TasmÈhamupaka = TasmÈhaÑ upakÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 295 
TiÓacchadanaÑ = NavacchadanaÑ (SÊ) 243 
TiÓasanthÈrake = TiÓasantharake (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 169 
TibbÈ = TippÈ (SÊ, I) 289 
T|riyehi = Turiyehi (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 172 
Te asaddhammena = Tena asaddhammena (Ka) 112 
Te bhindantÈ = VobhindantÈ (SÊ) 324 
Telamalikatena sÈhuÄicÊrena = Telamasikatena  
 sÈhuÄacÊvarena (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 177 
  [ Tha ] 
Thapati = Gahapati (SyÈ, KaÑ, I) 59 
ThinamiddhaÑpi = ThÊnamiddhampi (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 127 
ThullakoÔÔhikÈ = Th|lakoÔÔhitakÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 244 
ThullakoÔÔhikaÑ = Th|lakoÔÔhitaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 244 

  [ Da ] 
DaÓÉakÊraÒÒaÑ = DaÓÉakÈraÒÒaÑ (SÊ, I) 41 
Daliddo = DaÄiddo (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 389 
Davatte = Ravatthe (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 110 
DassÈvine = DassÈvino (SyÈ, KaÑ, Ka) 293 
DiÔÔhikantÈro = DiÔÔhikantÈraÑ (SÊ, I) 153 
DivasaÑsantatte = Divasasantatte (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 117 

 



 NÈnÈpÈÔhÈ 457 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Da ] 
Dissanti = Dissante (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 356 
DisvÈ ekacce ÈsavÈ parikkhÊÓÈ = DisvÈ ÈsavÈ aparikkhÊÓÈ (SÊ, I) 144 
DukkhudrayaÑ = DukkhundrayaÑ, DukkhudayaÑ (Ka) 78 
DurÈsadÈ = D|rasaddÈ (Ka) 350 
Desassu = Desetu (SyÈ, KaÑ, Ka) 292 

  [ Dha ] 
DhatÈnaÑ = DhÈtÈnaÑ (Ka) 145 
DhatÈnaÑ = DhÈritÈnaÑ (Ka) 385 
DhanaÒjÈni = DhÈnaÒjÈni (SÊ, I) 395 
DhanaÒjÈnÊ = DhÈnaÒjÈnÊ (SÊ, I) 424 
DhanadhaÒÒaÑ = DantÈjinaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 259 
Dhammena = Dhammena samena (Ka) 335 
DhÈtÈ = DhatÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 19 

  [ Na ] 
NaddhiÑ = NandhiÑ (SÊ, I) 410 
Na devotivassi = Na cÈtivassi (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 244 
Na nibbidÈya = NetaÑ nibbidÈya (SÊ) 95 
NÈÔaputto = NÈthaputto (SÊ) NÈtaputto (I) 35 
NÈtidivÈ = Na divÈ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 134 
NÈdeti = NÈdiyati (SÊ, I) 411 
NÈssa = Na nesaÑ (SÊ) 208 
NÈsikasotÈni = NÈsikÈsotÈni (SÊ) 336 
Nipakavuttino, te cat|su = Nipakavuttino cat|su (SÊ) 2 
NipphoÔeyya = NicchÈdeyya (SÊ, I, Ka) NiccoÔeyya (Ka) 
 NippoÔheyya (SyÈ, KaÑ) 38 
Nibbijja pakkamati = NibbijjÈpakkamati (SÊ) 183 

 



458 MajjhimapaÓÓÈsapÈÄi  

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Na ] 
NirÈsÈsaÑ = NirÈsayaÑ (SÊ, I) 411 
NihÊnataro = HÊnataro (SÊ, I) 226 
NesaÑ ettha = NÈsaÑ ettha (SÊ) NÈhaÑ ettha (SyÈ, KaÑ) 272 
No vasso = No ca vasso (Ka) 357 
NhÈtakaÑ = NahÈtakaÑ (SÊ, I) 412 
NhÈtakassa = NahÈtakassa (SÊ, SyÈ, I) 49 
NhÈnÊyacuÓÓÈni = NahÈnÊyacuÓÓÈni (SÊ, I) 207 
NhÈpako = NahÈpako (SÊ, I) 207 
NhÈru = NahÈru (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 84 

  [ Pa ] 
PakkamiÑ = PakkÈmiÑ (SyÈ, KaÑ, I) 242 
PaccattaÒca sarÊresu = PaccattaÑ sasarÊresu (SÊ, I) 409 
PaccÈsÊsamÈnar|po = PaccÈsiÑsamÈnar|po (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 197 
PaccÈsÊsÈmi = PaccÈsiÑsÈmi (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 202 
PaÒÒapent|”ti = PaÒÒapentÊti (SÊ, Ka) 389 
PaÔaliyo = AÔaliyo (SÊ, I) Agaliyo (SyÈ, KaÑ) 362 
PaÔipasseyya = Passeyya (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 29 
PaÔimantakassa = PaÔimantassa (Ka) 49 
PaÔimantetu = PaÔimantetuÑ (SÊ, I, Ka) 355 
PaÔimasi = Parimasi (SÊ, Ka) 336 
PaÔivÈpeti = PaÔipÈpeti (SyÈ) PatiÔÔhÈpeti (Ka) 99 
PaÔivirato hoti = Passa Ma 1 C|Äahatthipadopamasutte (238) piÔÔhe. 9 
PaÓÉupuÔakassa = PaÓÉumuÔikassa (SÊ, I) PaÓÉumudikassa (SyÈ, KaÑ) 240 
PathavÊdhÈtu = PaÔhavÊdhÈtu (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 84 
PadasamÈcÈro = PadarasamÈcÈro (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 133 
Pade padaÑ = PÈde pÈdaÑ (SÊ) 350 

 



 NÈnÈpÈÔhÈ 459 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Pa ] 
Panidhekacce = Panimeke (sabbattha) 417 
Pabrunti = Pabruvanti (SÊ, I) 412 
PabhÈvitametanti = BhÈsitametanti (SÊ, SyÈ) Vinayepi. 297 
ParadattavuttÈ = ParadavuttÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 113 
Parabh|tÈva ayaÑ = ParÈbh|tÈ cayaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 425 
PariggahetvÈ = PaggahetvÈ (SÊ) 57 
ParicÈrayamÈno = ParicÈriyamÈno (sabbattha) 172 
ParicÈrayamÈnaÑ = ParicÈriyamÈnaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) 124 
Paribbajo = ParibbÈjo (SÊ, I) 364 
PariyogÈhiya = PariyogÈya (SÊ, I, Ka) Pariyogayha (SyÈ, KaÑ) 146 
ParaÑ saÒÒÈpeti = ParaÑ paÒÒÈpeti (Ka) 64 
PalikujjitvÈ = PalikuÓÔhitvÈ (SyÈ, KaÑ)  PaliguÓÔhitvÈ (Ka) 50 
Paluddho = Paladdho (SÊ, I) 179 
Pasayha pasayha = Pavayha pavayha (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 106 
PahantvÈna = PahatvÈna (SÊ) 411 
PÈÔipado = PaÔipado (SyÈ, KaÑ, Ka) 17 
PÈÓamatipÈtayato = PÈÓamatimÈpayato (SÊ, I) PÈÓamati- 
 pÈtÈpayato (SyÈ, KaÑ) PÈÓamatipÈpayato (Ka) 66 
PÈÓiyaÒca = ValiyaÒca (SÊ, I) BaliyaÒca (SyÈ, KaÑ) 110 
PÈvuraÓo = PÈpuraÓo (SÊ, SyÈ, KaÑ) 22 
PidhÊyati = PithÊyati (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 307 
PivÈma = PipÈma (SÊ, I) 124 
PÊÓindriye = PÊÓitindriye (SÊ, I) 323 
PuttasambÈdhasayanaÑ = PuttasambÈdhavasanaÑ (SÊ) 183 
PuthujjanagÈthÈ = PuthujjanagatÈ (SÊ, I) 177 
Pessako = Pessiko (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 409 
Pesso = Peyo (Ka) 1 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Pa ] 

PonobbhavikÈ = PonobhavikÈ (SÊ, I) 127 

PoriseyyaÑ = PoroseyyaÑ (SÊ, I, Ka) Oropeyya (SyÈ, KaÑ) 29 

  [ Pha ] 

PhÈtiÑ kÈtuÑ = PhÈtikattuÑ (SÊ) 254 

PhusitaggaÄesu = PhussitaggaÄesu (SÊ, I) 200 

PhusitvÈ = PhassitvÈ (SÊ, I) 143 

Phegg| palujjeyyuÑ = Pheggu palujjeyya (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 156 

  [ Ba ] 

“Bandhukarogo no = PaÓÉukarogino (Ka) 323 

BarihisatthÈyÈ”ti = ParihiÑsatthÈyÈti (Ka) Ettha ca barihisanti 

 kusatiÓaparitthataÑ yaÒÒaÔÔhÈna-attharaÓaÑ. 7 

Balamattena = Balatthena (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) Bahalatthena (Ka) 259 

BahupÈyÈsÈ = Bah|pÈyÈsÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 27 

Bah|naÑ = BahunnaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 

 EvamÊdise aviÒÒÈÓakappakaraÓe. 111 

BÈhulliko = BÈhuliko (SÊ, I) 290 

BÊjayamÈno = VÊjayamÈno (SÊ, I) 168 

BeluvagÈmake = VeÄuvagÈmake (SyÈ, KaÑ, Ka) 12 

BrahmavacchasÊ = BrahmavaccasÊ (SÊ, I) 378 

  [ Bha ] 

Bhaddiyo = Nandiyo (SÊ, I) 125 

BhadraÑ yÈnaÑ = BhadraÑ bhadraÑ yÈnaÑ (Ka) 240 

BhavaÑ SÈriputto Èha, brahmalokoti  

   bhavaÑ SÈriputto ÈhÈti = BhavaÑ SÈriputto ÈhÈti, katamaÑ  

 SÈriputto Èha brahmalokoti (Ka) 405 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Bha ] 
Bh|nahu = Bh|nahano (SyÈ, KaÑ) 170 
Bh|nahuno = Bh|nahanassa (SyÈ, KaÑ) 169 
Bheravassa = Roruvassa (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 93 
BhovÈdi = BhovÈdÊ (SyÈ, KaÑ) 410 
Maghadeva-ambavane = MakhÈdeva-ambavane (SÊ, I) 
 Magghadeva-ambavane (Ka) 262 

 [ Ma ] 
MaÒjiÔÔhakÈni = MaÒjeÔÔhikÈni (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) MaÒjeÔÔhakÈni (Ka) 176 
MajjhÈraÒÒaÑ = MejjhÈraÒÒaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 41 
MadhurÈyaÑ = MathurÈyaÑ (®ÊkÈ) 270 
ManussarÈhasseyyakÈni = ManussarÈhaseyyakÈni (SÊ, I) 321 
ManokammaÑ = Manokamme (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 82 
Mahacca = MahaccÈ (SÊ) MahatÈ (I) 240 
MahÈkappino = MahÈkappuno (SÊ, I) 186 
MahÈmoggallÈno = MahÈmoggalÈno (Ka) 137 
MÈgaÓÉiyo = MÈgandiyo (SÊ, I) 169 
MÈlukyaputtassa = MÈlu~kyaputtassa (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 89 
MicchÈdiÔÔhissa = MicchÈdiÔÔhikassa (SÊ) 50 
MicchÈdiÔÔhi = MicchÈdiÔÔhÊ (sabbattha) 273 
Mitt|pahÈraÑ = Citt|pahÈraÑ (SÊ) 322 
MithileyyakÈ = MethileyyakÈ (SÊ, I) 341 
MiÄhasukhaÑ = MÊÄhasukhaÑ (SÊ, I) 117 
Muddhani = MuddhÈnaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 403 
Muddhani abhimattheyya = MuddhÈnaÑ abhimantheyya (SÊ, I) 
 MuddhÈnaÑ abhimattheyya (SyÈ, KaÑ) 286 
M|sikukkaro = M|sikukkuro (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 242 
MedÈÄupaÑ = MetaÄ|paÑ (SÊ) MedaÄumpaÑ (I) 320 
MaÑsalohitehi upÈdinnaÑ = ŒkÈsagataÑ upÈdinnaÑ (SÊ, I) 86 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ya ] 
YatohaÑ bhagini jÈto = Bhagini jÈtiyÈ jÈto (SÊ) 386 
YathÈssidaÑ = YathayidaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) 106 
YadidaÑ Buddho”ti = YadidaÑ Buddho Buddhoti (Ka) 349 
YamidaÑ = YampidaÑ (SÊ, I) 53 
YamidaÑ = YadidaÑ (Ka) 64 
YÈvadeva = YÈvade (I) 162 
YÈvÈÄÈhanÈ = YÈva-ÈÄÈhanÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 182 
YesaÑkesaÑci = Yassakassaci (sabbattha) 98 
Yo pubbeva = Yo ca pubbe (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 307 

  [ Ra ] 
RattibhojanÈ = RattibhojanaÑ (Ka) 138 
RathikÈya rathikaÑ = RathiyÈya rathiyaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 311 
RÈgÈnuddhaÑsena cittena = Anuddhastena cittena (SÊ, I) 125 
RÈjÈ = RÈjÈnaÑ (SÊ, I) 266 
RuÄhanÊyaÑ = RumhaniyaÑ (SÊ, I) 146 
R|pasa~khayavimutto = R|pasa~khÈvimutto (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 155 
R|pÈdhikaraÓaÑ = R|pakÈraÓÈ (Ka) 73 

  [ La ] 
LuddhÈdhanaÑ = LaddhÈdhanaÑ (Ka) 260 

  [ Va ] 
VaÓÓavÈ = VaÓÓimÈ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 359 
Vattasampanno = Vatasampanno (I) 407 
VatthanÈÄiyÈ = ChattanÈÄiyÈ (SyÈ, KaÑ, I) 319 
Vadeti = Vadesi (SÊ) Pavedeti (SyÈ, KaÑ) 300 
VarattakkhaÓÉena = Varattakabandhanena (SÊ) 286 
Vasanto ca = Vasanto vÈ (SÊ, I) Evamuparipi anÈrÈdhanapakkhe. 182 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Va ] 
Vasala = VasalÊ (I) Vasali (Ka) CapalÊ (SyÈ, KaÑ) 362 
Vassike pÈsÈde vassike cattÈro = Vassike pÈsÈde cattÈro (SyÈ, KaÑ) 172 
VassaÑvuÔÔho = VassaÑvuttho (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 395 
VaÄavÈbhirathena = VaÄabhÊrathena (SÊ) 423 
VÈjitaÑ = VÈkhittaÑ (Ka) 93 
VÈlaÑ = ThÈlaÑ (Ka) 38 
Vik|jitamattÈ = VikujjitamattÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 216 
VighÈtagabbhaÑ = VisÈtagabbhaÑ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 305 
ViÔaÔ|bho = ViÉ|Éabho (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 313 
VinivaÔÔetvÈ = ViniveÔhetvÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 238 
VipulaÑ sukhaÑ = ParamaÑ sukhaÑ (Ka) 308 
VissajjeyyuÑ = VirÈjeyyuÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 28 
VisaÑyuttaÑ = VisaÒÒuttaÑ (Ka) 410 
Viharati.  So -pa- na paritÈpeti, iminÈ = Viharati.   
 IminÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 4 
VihÈrotveva so = VihÈrotveveso (SÊ)  VihÈrotveveso arahatoti (?) 287 
VÊriyavÈ = ViriyavÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 351 
Vekhanaso = Vekhanasso (SÊ, I) 231 
VegaÄi~gaÑ = Vehali~gaÑ (SÊ) VebhaligaÑ (SyÈ, KaÑ) 
 Vebhali~gaÑ (I) 236 
VedÈnaÑ = BedÈnaÑ (Ka) 334 
VenakulÈ = VeÓakulÈ (SÊ, I) VeÓukulÈ (SyÈ, KaÑ) 359 
VeyyÈkaraÓÈ = No byÈkaraÓÈ (SyÈ, KaÑ, Ka) 407 

  [ Sa ] 
Sakideva = SakiÑdeva (Ka) 15 
Sa~karitvÈ sa~karitvÈ paÔipajjanti = SaÑharitvÈ saÑharitvÈ  
 paÔipajjanti (SÊ, I)  
 Sa~garitvÈ paÔipajjanti (SyÈ, KaÑ) 301 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 
Sa~khyaÑ = Sa~khaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 275 
Saccavajjena = SaccavÈcena (Ka) 66 
SaÓhassa = SaÓÔhassa (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 93 
Satova passasati = Sato passasati (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) TatiyapÈrÈjikepi. 88 
SanthÈgÈre = SandhÈgÈre (Ka) 120 
SanthÈgÈraÑ = SandhÈgÈraÑ (®ÊkÈ) 6 
SadvÈrÈ = SannadvÈrÈ (Ka) 213 
Sampavesesi = SampÈpesi (SÊ, I) 267 
SampayojeyyuÑ = SaÑyojeyya (Ka) 360 
SappurisavataÑ = Sappurisavata (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 438 
Sabbacetaso = SabbaÑ cetaso (Ka) 109 
SabyÈbajjho = SabyÈpajjho (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) SabyÈpajjo (Ka) 316 
SabyÈbajjhaÑ = SabyÈpajjhaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 52 
SamaÓaseyyÈnur|paÑ = SamaÓaseyyÈr|paÑ (SÊ, I) 169 
SamaÓamuÓÉikÈputto = SamaÓamaÓÉikÈputto (SÊ, I) 214 
SamannÈgato ca so = SamannÈgato ca bho (sabbattha) 336 
SammaggatÈ = SamaggatÈ (Ka) 63 
SammajjitvÈ = PamajjitvÈ (SÊ, I) 46 
SammantÈnaÑ = VasantÈnaÑ (SÊ) 361 
SamÈdÈya = SamÈdhÈya (SÊ) 260 
SammÈdiÔÔhi = SammÈdiÔÔhÊ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 274 
SamiÒjite = SammiÒjite (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 9 
SamiÒjitaÑ = SammiÒjitaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 121 
SamukkaÑseti = SampahaÑsati (Ka) 166 
Samuggatassa = Sammaggatassa (SÊ, SyÈ, I) 49 
SammuccÈ = SammusÈ (SÊ, I) 418 
SamudÈcaratha = SamudÈcarittha (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 296 
Sarasi = Sarasi tvaÑ (SÊ, I) Sarasi taÑ (?) 109 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 

SarÊre upasussatu = Upasussatu sarÊre (SÊ) SarÊre avasussatu (Ka) 146 

SasakkaÑ na karaÓÊyaÑ = SaÑsakkaÑ na ca karaÓÊyaÑ (Ka) 79 

SÈkhÈpalÈsÈ palujjeyyuÑ = SÈkhÈpalÈsaÑ palujjeyya 156 

SÈciyogÈ = SÈviyogÈ (SyÈ, KaÑ, Ka) Ettha sÈcÊti kuÔilapariyÈyo. 9 

SÈraÓÊyaÑ = SÈrÈÓÊyaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 1 

SÈrÈgÈya = SarÈgÈya (SÊ, SyÈ) 74 

SÈmikaÑ = SÈmikÈ (SÊ) 312 

SÈmÊcikammÈnÊti = SÈmicikammÈnanti (SÊ) 329 

SÈvako, yo ÈsavÈnaÑ khayÈ = SÈvako ÈsavÈnaÑ  

 khayÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 157 

Sippisambukampi = Sibbikasambukampi (SyÈ, KaÑ) 213 

SÊtÊbh|to = SÊtibh|to (SÊ, I, Ka) 3 

SÊsaÑnhÈtaÑ = SasÊsaÑ nahÈtaÑ (SÊ) SÊsanhÈtaÑ (SyÈ, KaÑ) 238 

SukatadukkaÔÈnaÑ = SukaÔadukkaÔÈnaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 63 

Sukhaparibhato = Sukhaparihato (SyÈ, KaÑ, Ka) 246 

SuppatiÔÔhitacittÈ = SupaÔÔhitacittÈ (SÊ, I, Ka) 2 

SubhÈsitaÑ cidaÑ = SubhÈsitamidaÑ (SÊ) 319 

Suvacena = Subbacena (SÊ, Ka) 135 

S|riyaÑ = SuriyaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 55 

Seyyo = SeyyÈ (SyÈ, KaÑ) 418 

SokaparidevÈnaÑ = SokapariddavÈnaÑ (SÊ, I) 2 

SokÈvatiÓÓaÑ = SokÈvakiÓÓaÑ (SyÈ) 292 

SottisinÈniÑ = SottiÑ sinÈniÑ (SÊ, I) SottisinÈnaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) 237 

So vatassaÑ = So vatassa (Ka) 114 

 



466 MajjhimapaÓÓÈsapÈÄi  

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 
SaÑphuÔito = Samphusito (SyÈ, KaÑ) SaÑpuÔito (Ka) 

 SaÑphuÔitoti ettha sa~kucitoti attho. 288 

SvÈssa = So cassa (SÊ, I) Sopissa (SyÈ, KaÑ) 359 

SvÈgataÑ = SÈgataÑ (SÊ, I) 148, 308 

  [ Ha ] 
Hatthatthare = KaÔÔhatthare (SyÈ, KaÑ) 254 

HatthÈpalekhano = HatthÈvalekhano (SyÈ, KaÑ) 5 

HatthÈr|Ähe = HatthÈr|yhe (SÊ, I) 297 

“HupeyyapÈvuso”ti = HuveyyapÈvuso (SÊ, I)  

 HuveyyÈvuso (SyÈ, KaÑ) 295

 



   

 

MajjhimanikÈye MajjhimapaÓÓÈsapÈÄiyaÑ 

GÈthÈs|ci 
GÈthÈpamukhaÑ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
AkakkasaÑ viÒÒÈpaniÑ 411 
AkathaÑkathissa tusitassa 48 
AkiÒcanaÑ anÈdÈnaÑ 410, 412 
AkkodhanaÑ vatavantaÑ 410 
AkkosaÑ vadhabandhaÒca  410 
AggihuttamukhÈ yaÒÒÈ 353 
AÒjanÊvaÓÓavÈ cittÈ 253 
AjÈnataÑ no pabr|hi 408 
AÔÔhÈpadakatÈ kesÈ 253 
AÉÉhÈ daliddÈ ca phusanti 261 
AnÈgÈrehi c|bhayaÑ 410 
AnuÒÒÈtapaÔiÒÒÈtÈ 407 
AnupÈdÈya nibbuto 411 
Anejassa vasippattassa 49 
Anopamassa virajassa 48 
ApaÓÓakaÑ sÈmaÒÒameva 
   seyyo 261 
ApÈrutÈ tesaÑ amatassa 
   dvÈrÈ 293 
AbbhÈ muttova candimÈ 307 
AbhiÒÒeyyaÑ  
   abhiÒÒÈtaÑ 344, 352 
ArahaÑ bho kathaÑ hoti 345 
Ariyassa bhÈvitattassa 49 
AlattakakatÈ pÈdÈ 253 
AviruddhaÑ viruddhesu 410 
AsaÑsaÔÔhaÑ gahaÔÔhehi 410 

GÈthÈpamukhaÑ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
AsaÑsayassa kusalassa 48 
AhaÑ hi arahÈ loke 295 
AhiÑsakoti me nÈmaÑ 308 

[ Œ ] 
ŒrogyaparamÈ lÈbhÈ 176, 177 
Œraggeriva sÈsapo 410 
ŒsÈ yassa na vijjanti 411 

[ I ] 
Itveva coro asimÈvudhaÒca 303 
ImaÑ bhonto nisÈmetha 352 
Isisattamassa akuhassa 49 

[ U ] 
UÔÔhehi vÊra vijitasa~gÈma 292 
UdakaÒhi nayanti nettikÈ 308 
UpadhÊ te samatikkantÈ 354 
Upeti gabbhaÒca paraÒca  
   lokaÑ 261 
UsabhaÑ pavaraÑ vÊraÑ 412 

[ E ] 
EvametaÑ yathÈbh|taÑ 412 
EvaÒce ruccati bhoto 352 

[ O ] 
Odahi migavo pÈsaÑ 253 
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GÈthÈpamukhaÑ PiÔÔha~kÈ 

[ Ka ] 

Kacci kosohitaÑ bhoto 344 

Kacci pah|tajivhosi 344 

Kandanti naÑ ÒÈtÊ pakiriya 260 

KandaranÈgarasekhavato ca 76 

KathaÑ kho brÈhmaÓo hoti 345 

KammunÈ vattati loko 412 

KalyÈÓadassano bhikkhu 351 

Kassako kammunÈ hoti 412 

KÈmÈ hi citrÈ madhurÈ 261 

Kicchena me adhigataÑ 291 

KuÒjara RÈhula sassataloko 147 

Ko nu senÈpati bhoto 352 

[ Kha ] 

KhattiyÈ bhogirÈjÈno 351 

Khattiyo seÔÔho janetasmiÑ 21 

[ Ga ] 

GacchaÑ vadesi samaÓa  

   Ôhitomhi 302 

GambhÊrapaÒÒaÑ medhÈviÑ 410 

[ Gha ] 

GhaÔikÈro RaÔÔhapÈlo 333 

[ Ca ] 

CakkhuÑ loke samuppannaÑ 408 

Catuppadepi jÈnÈtha 408 

GÈthÈpamukhaÑ PiÔÔha~kÈ 

[ Ca ] 
CandaÑ yathÈ khayÈtÊtaÑ 408 
CandaÑva vimalaÑ suddhaÑ 411 
CittaÑ visuddhaÑ jÈnÈti 345 
CirassaÑ vata me mahito  
   mahesÊ 303 
CutiÑ yo vedi sattÈnaÑ 411 
Coro ahaÑ pure ÈsiÑ 308 
Coropi kammunÈ hoti 412 
Coro yathÈ sandhimukhe 261 

[ Cha ] 
ChetvÈ naddhiÑ varattaÒca 410 

[ Ja ] 
JÈtiyÈ brÈhmaÓo hoti 408 

[ ®ha ] 
®hito ahaÑ A~gulimÈla 303 

[ Ta ] 
TaÓhacchidassa Buddhassa 49 
Tato pakkhÊpi jÈnÈtha 408 
Tato macchepi jÈnÈtha 408 
Tapena brahmacariyena 412 
TamahaÑ br|mi  
   brÈhmaÓaÑ 410, 411 
Tato kÊÔe paÔa~ge ca 408 
TasmÈ hi paÒÒÈva dhanena 261 
TÈdisaÑ kammaÑ katvÈna 308 
TiÓarukkhepi jÈnÈtha 408 
TiÓÓassa tÈrayantassa 49 
TÊhi vijjÈhi sampanno 412 

 



 GÈthÈs|ci 469 

GÈthÈpamukhaÑ PiÔÔha~kÈ 

[ Ta ] 
TuvaÑ Buddho tuvaÑ SatthÈ 354 
Te na sakkoma ÒÈpetuÑ 408 
TevijjhÈnaÑ yadakkhÈtaÑ 407 
TesaÑ vo ahaÑ byakkhissaÑ 408 
TesaÑ no jÈtivÈdasmiÑ 407 

[ Da ] 
DaÓÉeneke damayanti 308 
Dantassa nippapaÒcassa 49 
DÈyÈdakÈ tassa dhanaÑ  
   haranti 260 

[ Da ] 
DiÔÔhadhammahitatthÈya 344, 345 
DisÈ hi me khantivÈdÈnaÑ 307 
DisÈ hi me dhammakathaÑ 307 
DÊgharattÈnusayitaÑ 412 
DumapphalÈneva patanti 261 

[ Dha ] 
DhammacakkaÑ pavattetuÑ 295 
DhÊrassa vigatamohassa 48 

[ Na ] 
Na kesehi na sÊsehi 409 
NakkhattÈnaÑ mukhaÑ cando 353 
Na gÊvÈya na aÑsehi 409 
Na cÈhaÑ brÈhmaÓaÑ br|mi 410 
Na jaccÈ brÈhmaÓo hoti 412 
Na dÊghamÈyuÑ labhate 261 
Na me Ècariyo atthi 295 
Namo tassa Bhagavato 341 
Narassa hi sujÈtassa 351 

GÈthÈpamukhaÑ PiÔÔha~kÈ 

[ Na ] 
Na hatthehi na pÈdehi 409 
Na hi jÈtu so mamaÑ hiÑse 307 
NÈgassa pantasenassa 49 
NidhÈya daÓÉaÑ bh|tesu 410 
Nisabhassa appameyyassa 48 

[ Pa ] 
PaccattaÒca sarÊresu 409 
PaÔisotagÈmiÑ nipuÓaÑ 291 
Pappuyya paramaÑ santiÑ 307 
PamÈdamanuyuÒjanti 308 
ParipuÓÓakÈyo suruci 351 
Passa cittakataÑ bimbaÑ 253 
Passa cittakataÑ r|paÑ 253 
Pasannanetto sumukho 351 
PassÈmi loke sadhane 
   manusse 260 
PÈturahosi Magadhesu pubbe 292 
PÈdudarepi jÈnÈtha 408 
PÈrag| sabbadhammÈnaÑ 345 
PuÓÉarÊ aggasaha kathinÈmo 235 
PubbenivÈsaÑ yo vedi 345, 412 
Purindadassa Sakkassa 49 

[ Ba ] 
Brahmabh|taÑ atitulaÑ 352 
Brahmabh|to atitulo 352 
BrÈhmaÓÈ tisatÈ ime 352 
BrahmÈyu selassalÈyano 439 
Buddho ca kho kÈruÓiko 303 
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[ Bha ] 
Bhikkhavo tisatÈ ime 354 

[ Ma ] 
MayÈ pavattitaÑ cakkaÑ 352 
Mahato yasaggapattassa 49 
MÈdisÈ ve jinÈ honti 295 
MÈnacchidassa vÊrassa 48 
MÈ pamÈdamanayuÒjetha 308 

[ Ya ] 
YathÈ etÈsu jÈtÊsu 408 
Yassa gatiÑ na jÈnanti 411 
Yassa pure ca pacchÈ ca 412 
Yassa pÈpaÑ kataÑ kammaÑ 307 
Yassa rÈgo ca doso ca 410 
YaÑ taÑ saraÓamÈgamma 354 
YassÈlayÈ na vijjanti 411 
Ye te dvattiÑsÈti sutÈ 344 
Ye me dvattiÑsÈti sutÈ 344 
YesaÑ ve dullabho 
   loke 352 
Yo imaÑ palipathaÑ duggaÑ 411 
Yo dukkhassa pajÈnÈti 410 
Yodha kÈme pahantvÈna 411 
Yodha taÓhaÑ pahantvÈna 411 
Yodha dÊghaÑva rassaÑ vÈ 411 
Yodha puÒÒaÒca pÈpaÒca 411 
Yo pubbeva pamajjitvÈ 307 
Yo maÑ icchati anvetu 352 
Yo have daharo bhikkhu 307 

GÈthÈpamukhaÑ PiÔÔha~kÈ 

[ Ya ] 
Yo hi koci manussesu 
   (Ga-GÈthÈ) 409 

[ Ra ] 
RÈjÈ arahasi bhavituÑ 351 
RÈjÈ ca aÒÒe ca bah| 260 
RÈjÈ pasayhÈ pathaviÑ 260 
RÈjÈhamasmi selÈti 352 

[ La ] 
Li~gaÑ jÈtimayaÑ neva 409 
LohitapÈÓi pure ÈsiÑ 308 

[ Va ] 
VÈripokkharapatteva 410 
Vinayassu mayi ka~khaÑ 352 
VisÈradassa nipuÓassa 49 
Vesamantarassa vimalassa 48 

[ Sa ] 
Sa~gÈtigassa muttassa 48 
Santassa bh|ripaÒÒassa 49 
SabbasaÑyojanaÑ chetvÈ 410 
SabbÈbhibh|  
   sabbavid|hamasmi 295 
Sambuddho paÔijÈnÈsi 352 
SamaÒÒÈ hesÈ lokasmiÑ 412 
Samuggatassa jhÈyissa 49 
SayaÑ abhiÒÒÈya  
   kamuddiseyyaÑ 295 
SvÈkkhÈtaÑ brahmacariyaÑ 353 
SvÈgataÑ nÈpagataÑ 308 
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[ Sa ] 
SÈvittÊ chandaso mukhaÑ 353 
SÈsaporiva ÈraggÈ 410 
SÊtibh|tosmi nibbuto 295 
Sele yathÈ pabbata- 
   muddhaniÔÔhito 292 
SokÈvatiÓÓaÑ janata- 
   mapetasoko 292 
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[ Sa ] 

So Éayhati s|lehi 260 

SomaÑ lokaÑ pabhÈseti 307 

[ Ha ] 

HitvÈ mÈnusakaÑ yogaÑ 411 

HitvÈ ratiÑ ca aratiÑ 411 
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