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9. AGGAGGASAMAṆAPAÑHO  
 

1. “Bhante nāgasena bhāsitampetaṃ bhagavatā: ‘Āsavānaṃ khayā 
samaṇo hotī ’ti. Puna ca bhaṇitaṃ:  
 
 ‘Catubbhi dhammehi samaṅgibhūtaṃ,  
 taṃ ve naraṃ samaṇaṃ āhu loke ’ti.  
 

Tatrime cattāro dhammā: khanti appāhāratā rativippahānaṃ 
ākiñcaññaṃ. Sabbāni panetāni aparikkhīṇāsavassa sakilesasseva honti. Yadi 
bhante nāgasena āsavānaṃ khayā samaṇo hoti tena hi ‘catubbhi 
dhammehi samaṅgibhūtaṃ taṃ ve naraṃ samaṇaṃ āhu loke ’ti 
yaṃ vacanaṃ taṃ micchā. Yadi catubbhi dhammehi samaṅgibhūto samaṇo 
hoti, tena hi ‘āsavānaṃ khayā samaṇo hotī ’ti tampi vacanaṃ micchā. 
Ayampi ubhatokoṭiko pañho tavānuppatto. So tayā nibbāhitabbo ”ti.  
 
 
 

2. “Bhāsitampetaṃ mahārāja bhagavatā: ‘Āsavāṇaṃ khayā samaṇo hotī 
’ti. Bhaṇitañca bhagavatā:1 ‘Catubbhi dhammehi samaṅgibhūtaṃ taṃ ve 
naraṃ samaṇaṃ āhu loke ’ti. Tadidaṃ mahārāja vacanaṃ tesaṃ tesaṃ 
puggalānaṃ guṇavasena bhaṇitaṃ: ‘Catubbhi dhammehi samaṅgibhūtaṃ 
taṃ ve naraṃ samaṇaṃ āhu loke ’ti. Idaṃ pana niravasesavacanaṃ: 
‘Āsavānaṃ khayā samaṇo hotī ’ti. Api ca mahārāja ye keci kilesūpa-
samāya paṭipannā, te sabbe upādāyupādāya samaṇo khīṇāsavo 
aggamakkhāyati.  

 
Yathā mahārāja yāni kānici jalajathalajapupphāni, vassikā tesaṃ 

aggamakkhāyati, avasesāni yāni kānici vividhāni pupphajātāni, sabbāni tāni 
pupphāni yeva upādāyupādāya pana vassikaṃ yeva pupphaṃ janassa 
patthitaṃ pihayitaṃ. Evameva kho mahārāja ye keci kilesūpasamāya 
paṭipannā, te sabbe upādāyupādāya samaṇo khīṇāsavo aggamakkhāyati.  
 

Yathā vā pana mahārāja sabbadhaññānaṃ sāli aggamakkhāyati. Yā kāci 
avasesā vividhā dhaññajātiyo tā sabbā upādāyupādāya bhojanāni sarīra-
yāpanāya sāli yeva tesaṃ aggamakkhāyati. Evameva kho mahārāja ye keci 
kilesūpasamāya paṭipannā, te sabbe upādāyupādāya samaṇo khīṇāsavo 
aggamakkhāyatī ”ti.  
 
 

“Sādhu bhante nāgasena! Evametaṃ tathā sampaṭicchāmī ”ti.  
 

Aggaggasamaṇapañho navamo.  
 

***** 
 

                                                   
1 puna ca bhaṇitaṃ - Ma; bhaṇitañca - PTS.  
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9. CÂU HỎI VỀ VỊ SA-MÔN CAO QUÝ HẠNG NHẤT:  
 

1. “Thưa ngài Nāgasena, đức Thế Tôn cũng đã nói rằng: ‘Do sự cạn kiệt 
của các lậu hoặc mà trở thành vị Sa-môn.’ Và thêm nữa, Ngài đã nói 
rằng:  

‘Vị đã thành tựu bốn pháp, đương nhiên thế gian đã gọi vị ấy là 
Sa-môn.’  
 

Trong trường hợp ấy, bốn pháp này là: kham nhẫn, hạn chế về vật thực, 
dứt trừ hẳn sự thỏa thích, không sở hữu bất cứ vật gì. Tuy nhiên, người có lậu 
hoặc chưa được đoạn diệt, thậm chí còn ô nhiễm, vẫn có tất cả các pháp này. 
Thưa ngài Nāgasena, nếu do sự cạn kiệt của các lậu hoặc mà trở thành vị Sa-
môn, như thế thì lời nói rằng: ‘Vị đã thành tựu bốn pháp, đương nhiên 
thế gian đã gọi vị ấy là Sa-môn’ là sai trái. Nếu được thành tựu bốn pháp 
là trở thành vị Sa-môn, như thế thì lời nói rằng: ‘Do sự cạn kiệt của các 
lậu hoặc mà trở thành vị Sa-môn’ cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có 
cả hai khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài.”  
 

2. “Tâu đại vương, đức Thế Tôn cũng đã nói rằng: ‘Do sự cạn kiệt của các 
lậu hoặc mà trở thành vị Sa-môn.’ Và đức Thế Tôn đã nói rằng: ‘Vị đã thành 
tựu bốn pháp, đương nhiên thế gian đã gọi vị ấy là Sa-môn.’ Tâu đại vương, 
lời nói này đây đã được nói về phương diện đức hạnh của những con người 
ấy đấy: ‘Vị đã thành tựu bốn pháp, đương nhiên thế gian đã gọi vị ấy là Sa-
môn.’ Còn đây là lời nói trọn vẹn: ‘Do sự cạn kiệt của các lậu hoặc mà 
trở thành vị Sa-môn.’ Hơn nữa tâu đại vương, liên quan và đề cập đến tất 
cả những vị đã thực hành nhằm làm an tịnh các phiền não thì vị Sa-môn có 
lậu hoặc đã cạn kiệt được gọi là hạng nhất.  

Tâu đại vương, giống như trong số bất cứ các loài hoa nào sống ở nước 
hoặc sống ở đất liền, thì hoa nhài được gọi là hạng nhất. Hơn nữa, iên quan 
và đề cập đến tất cả các loài hoa nào đó còn lại, đủ các hạng, thì chỉ riêng hoa 
nhài là được con người ưa thích, yêu chuộng. Tâu đại vương, tương tợ y như 
thế liên quan và đề cập đến tất cả những vị đã thực hành nhằm làm an tịnh 
các phiền não thì vị Sa-môn có lậu hoặc đã cạn kiệt được gọi là hạng nhất.  

Tâu đại vương, hoặc giả giống như trong số tất cả các loại hạt thì gạo sāli 
được gọi là hạng nhất. Liên quan và đề cập đến bất cứ các loại hạt còn lại, đủ 
các hạng, là các loại vật thực nhằm nuôi dưỡng cơ thể, thì chỉ riêng gạo sāli 
được gọi là hạng nhất trong số các loại ấy. Tâu đại vương, tương tợ y như thế 
liên quan và đề cập đến tất cả những vị đã thực hành nhằm làm an tịnh các 
phiền não thì vị Sa-môn có lậu hoặc đã cạn kiệt được gọi là hạng nhất.”  
 

“Thưa ngài Nāgasena, tốt lắm! Trẫm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.”  
 

Câu hỏi về vị Sa-môn cao quý hạng nhất là thứ chín.  
 

***** 
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