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KhuddakanikÈya

NettipÈÄi
_____
Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa.
1. Sa~gahavÈra
YaÑ loko p|jayate, salokapÈlo sadÈ namassati ca.
Tasseta sÈsanavaraÑ, vid|hi ÒeyyaÑ naravarassa.
DvÈdasa padÈni suttaÑ, taÑ sabbaÑ byaÒjanaÒca attho ca.
TaÑ viÒÒeyyaÑ ubhayaÑ, ko attho byaÒjanaÑ katamaÑ.
SoÄasahÈrÈ netti1, paÒcanayÈ sÈsanassa pariyeÔÔhi.
AÔÔhÈrasam|lapadÈ, mahakaccÈnena2 niddiÔÔhÈ3.
HÈrÈ byaÒjanavicayo, suttassa nayÈ tayo ca suttattho.
UbhayaÑ pariggahÊtaÑ, vuccati suttaÑ yathÈsuttaÑ.
YÈ ceva desanÈ yaÒca, desitaÑ ubhayameva viÒÒeyyaÑ.
TatrÈyamÈnupubbÊ, navavidhasuttantapariyeÔÔhÊti.
Sa~gahavÈro.
_____
2. UddesavÈra
1. Tattha katame soÄasa hÈrÈ, desanÈ vicayo yutti padaÔÔhÈno lakkhaÓo
catuby|ho ÈvaÔÔo vibhatti parivattano vevacano
______________________________________________________________
1. NettÊ (Ka)
3. Upari 168 piÔÔhe PeÔakopadese thokaÑ visadisaÑ.

2. MahÈkaccÈnena (SÊ)
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NettipÈÄi

paÒÒatti otaraÓo sodhano adhiÔÔhÈno parikkhÈro samÈropano iti.
TassÈnugÊti
* DesanÈ vicayo yutti, padaÔÔhÈno ca lakkhaÓo.
Catuby|ho ca ÈvaÔÔo, vibhatti parivattano.
* Vevacano ca paÒÒatti, otaraÓo ca sodhano.
AdhiÔÔhÈno parikkhÈro, samÈropano soÄaso1.
Ete soÄasa hÈrÈ, pakittitÈ atthato asaÑkiÓÓÈ.
EtesaÒceva bhavati, vitthÈratayÈ nayavibhattÊti.
2. Tattha katame paÒca nayÈ, nandiyÈvaÔÔo tipukkhalo sÊhavikkÊÄito
disÈlocano a~kuso iti.
TassÈnugÊti
+ PaÔhamo nandiyÈvaÔÔo, dutiyo ca tipukkhalo.
SÊhavikkÊÄito nÈma, tatiyo nayalaÒjako2.
+ DisÈlocanamÈhaÑsu, catutthaÑ nayamuttamaÑ.
PaÒcamo a~kuso nÈma, sabbe paÒca nayÈ gatÈti.
3. Tattha katamÈni aÔÔhÈrasa m|lapadÈni, nava padÈni kusalÈni nava
padÈni akusalÈni. Tattha katamÈni nava padÈni akusalÈni, taÓhÈ avijjÈ lobho
doso moho subhasaÒÒÈ sukhasaÒÒÈ niccasaÒÒÈ attasaÒÒÈti, imÈni nava
padÈni akusalÈni, yattha sabbo akusalapakkho sa~gahaÑ samosaraÓaÑ
gacchati.
Tattha katamÈni nava padÈni kusalÈni, samatho vipassanÈ alobho adoso
amoho asubhasaÒÒÈ dukkhasaÒÒÈ aniccasaÒÒÈ anattasaÒÒÈti, imÈni nava
padÈni kusalÈni, yattha sabbo kusalapakkho sa~gahaÑ samosaraÓaÑ
gacchati.
______________________________________________________________
* Upari 169 piÔÔhe PeÔakopadesepi.
+ Upari 169 piÔÔhe PeÔakopadese thokaÑ visadisaÑ.

1. SoÄasa (SÊ)
2. NayalaÒchako (SÊ)

3. NiddesavÈra
TatridaÑ uddÈnaÑ
TaÓhÈ ca avijjÈpi ca, lobho doso tatheva moho ca.
Caturo ca vipallÈsÈ, kilesabh|mÊ nava padÈni.
Samatho ca vipassanÈ ca, kusalÈni ca yÈni tÊÓi m|lÈni.
Caturo catipaÔÔhÈnÈ, indriyabh|mÊ nava padÈni.
Navahi ca padehi kusalÈ, navahi ca yujjanti akusalapakkhÈ.
Ete kho m|lapadÈ, bhavanti aÔÔhÈrasa padÈnÊti.
UddesavÈro.
_____
3. NiddesavÈra
4. Tattha sa~khepato netti kittitÈ.
HÈrasa~khepa
1. AssÈdÈdÊnavatÈ, nissaraÓampi ca phalaÑ upÈyo ca.
ŒÓattÊ ca Bhagavato, yogÊnaÑ desanÈhÈro.
2. YaÑ pucchitaÒca vissajjitaÒca, suttassa yÈ ca anugÊti.
Suttassa yo pavicayo, hÈro vicayoti niddiÔÔho.
3. SabbesaÑ hÈrÈnaÑ, yÈ bh|mÊ yo ca gocaro tesaÑ.
YuttÈyuttaparikkhÈ, hÈro yuttÊti niddiÔÔho.
4. DhammaÑ deseti Jino, tassa ca dhammassa yaÑ padaÔÔhÈnaÑ.
Iti yÈva sabbadhammÈ, eso hÈro padaÔÔhÈno.
5. Vuttamhi ekadhamme, ye dhammÈ ekalakkhaÓÈ keci.
VuttÈ bhavanti sabbe, so hÈro lakkhaÓo nÈma.
6. NeruttamadhippÈyo, byaÒjanamatha desanÈnidÈnaÒca.
PubbÈparÈnusandhÊ, eso hÈro catuby|ho.
7. Ekamhi padaÔÔhÈne, pariyesati sesakaÑ padaÔÔhÈnaÑ.
ŒvaÔÔati paÔipakkhe, ÈvaÔÔo nÈma so hÈro.
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NettipÈÄi
8. DhammaÒca padaÔÔhÈnaÑ, bh|miÒca vibhajjate ayaÑ hÈro.
SÈdhÈraÓe asÈdhÈ-raÓe ca neyyo vibhattÊti.
9. KusalÈkusale dhamme, niddiÔÔhe bhÈvite pahÊne ca.
Parivattati paÔipakkhe, hÈro parivattano nÈma.
10. VevacanÈni bah|ni tu, sutte vuttÈni ekadhammassa.
Yo jÈnÈti suttavid|, vevacano nÈma so hÈro.
11. EkaÑ BhagavÈ dhammaÑ, paÒÒattÊhi vividhÈhi deseti.
So ÈkÈro Òeyyo, paÒÒattÊ nÈma hÈroti.
12. Yo ca paÔiccuppÈdo, indriyakhandhÈ ca dhÈtu ÈyatanÈ.
Etehi otarati yo, otaraÓo nÈma so hÈro.
13. Vissajjitamhi paÒhe, gÈthÈyaÑ pucchitÈ yamÈrabbha.
SuddhÈsuddhaparikkhÈ, hÈro so sodhano nÈma.
14. EkattatÈya dhammÈ, yepi ca vemattatÈya niddiÔÔhÈ.
Te na vikappayitabbÈ, eso hÈro adhiÔÔhÈno.
15. Ye dhammÈ yaÑ dhammaÑ, janayantippaccayÈ paramparato.
HetumavakaÉÉhayitvÈ, eso hÈro parikkhÈro.
16. Ye dhammÈ yaÑm|lÈ, ye cekatthÈ pakÈsitÈ MuninÈ.
Te samaropayitabbÈ, esa samÈropano hÈro.
Nayasa~khepa
17. TaÓhaÒca avijjampi ca, samathena vipassanÈya yo neti.
Saccehi yojayitvÈ, ayaÑ nayo nandiyÈvaÔÔo.
18. Yo akusale sam|lehi,
Neti kusale ca kusalam|lehi.
Bh|taÑ tathaÑ avitathaÑ, tipukkhalaÑ taÑ nayaÑ Èhu.
19. Yo neti vipallÈsehi, kilese indriyehi saddhamme.
EtaÑ nayaÑ nayavid|, sÊhavikkÊÄitaÑ Èhu.

4. PaÔiniddesavÈra
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20. VeyyÈkaraÓesu hi ye,
KusalÈkusalÈ tahiÑ tahiÑ vuttÈ.
ManasÈ volokayate, taÑ khu disÈlocanaÑ Èhu.
21. OloketvÈ disalocanena, ukkhipiya yaÑ samÈneti.
Sabbe kusalÈkusale, ayaÑ nayo a~kuso nÈma.
22. SoÄasa hÈrÈ paÔhamaÑ, disalocanato1 disÈ viloketvÈ.
Sa~khipiya a~kusena hi, nayehi tÊhi niddise suttaÑ.
DvÈdasapada
23. AkkharaÑ padaÑ byaÒjanaÑ, nirutti tatheva niddeso.
ŒkÈrachaÔÔhavacanaÑ, ettÈva byaÒjanaÑ sabbaÑ.
24. Sa~kÈsanÈ pakÈsanÈ, vivaraÓÈ vibhajanuttÈnÊkammapaÒÒatti.
Etehi chahi padehi, attho kammaÒca niddiÔÔhaÑ.
25. TÊÓi ca nayÈ an|nÈ, atthassa ca chappadÈni gaÓitÈni.
Navahi padehi Bhagavato, vacanassattho samÈyutto.
26. Atthassa navappadÈni, byaÒjanapariyeÔÔhiyÈ catubbÊsa.
UbhayaÑ sa~kalayitvÈ2, tettiÑsÈ ettikÈ nettÊti.
NiddesavÈro.
_____
4. PaÔiniddesavÈra
1. DesanÈhÈravibha~ga
5. Tattha katamo desanÈhÈro, “assÈdÈdÊnavatÈ”ti gÈthÈ ayaÑ
desanÈhÈro kiÑ desayati, assÈdaÑ ÈdÊnavaÑ nissaraÓaÑ phalaÑ upÈyaÑ
ÈÓattiÑ. * DhammaÑ vo bhikkhave desessÈmi ÈdikalyÈÓaÑ
majjhekalyÈÓaÑ pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ
kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ pakÈsessÈmÊti.
______________________________________________________________
1. Disalocanena (Ka)

2. Sa~khepayato (Ka)

* Ma 3. 327 piÔÔhe.
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Tattha katamo assÈdo–
* “KÈmaÑ1 kÈmayamÈnassa, tassa cetaÑ samijjhati.
AddhÈ pÊtimano hoti, laddhÈ macco yadicchatÊ”ti.
AyaÑ assÈdo.
Tattha katamo ÈdÊnavo–
+ “Tassa ce kÈmayÈnassa, chandajÈtassa jantuno.
Te kÈmÈ parihÈyanti, sallaviddhova ruppatÊ”ti.
AyaÑ ÈdÊnavo.
Tattha katamaÑ nissaraÓaÑ–
* “Yo kÈme parivajjeti, sappasseva padÈ siro.
SomaÑ visattikaÑ loke, sato samativattatÊ”ti.
IdaÑ nissaraÓaÑ.
Tattha katamo assÈdo–
“KhettaÑ vatthuÑ hiraÒÒaÑ vÈ, gavÈssaÑ dÈsaporisaÑ.
Thiyo bandh| puth| kÈme, yo naro anugijjhatÊ”ti.
AyaÑ assÈdo.
Tattha katamo ÈdÊnavo–
“AbalÈ naÑ balÊyanti, maddantenaÑ parissayÈ.
Tato naÑ dukkhamanveti, nÈvaÑ bhinnamivodakan”ti.
AyaÑ ÈdÊnavo.
Tattha katamaÑ nissaraÓaÑ–
“TasmÈ jantu sadÈ sato, kÈmÈni parivajjaye.
Te pahÈya tare oghaÑ, nÈvaÑ sitvÈva pÈrag|”ti.

IdaÑ nissaraÓaÑ.
______________________________________________________________
* Upari 59, 198 piÔÔhesupi.
1. KÈmamÈdikÈ imÈ cha gÈthÈ Khu 1. 399 piÔÔhe passitabbÈ.

+ Upari 59 piÔÔhepi.

4. PaÔiniddesavÈra
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Tattha katamaÑ phalaÑ–
* “Dhammo have rakkhati dhammacÈriÑ,
ChattaÑ mahantaÑ yatha vassakÈle.
EsÈnisaÑso dhamme suciÓÓe,
Na duggatiÑ gacchati dhammacÈrÊ”ti.
IdaÑ phalaÑ.
Tattha katamo upÈyo–
“Sabbe sa~khÈrÈ aniccÈ”ti -pa-.
“Sabbe sa~khÈrÈ dukkhÈ”ti -pa-.
“Sabbe dhammÈ anattÈ”ti, yadÈ paÒÒÈya passati.
Atha nibbindati dukkhe, esa maggo visuddhiyÈ”ti1.
AyaÑ upÈyo.
Tattha katamÈ Èóatti–
“CakkhumÈ visamÈnÊva, vijjamÈne parakkame.
PaÓÉito jÊvalokasmiÑ, pÈpÈni parivajjaye”ti2.
AyaÑ ÈÓatti.
“SuÒÒato lokaÑ avekkhassu, mogharÈjÈ”ti ÈÓatti,
“SadÈ sato”ti upÈyo.
“AttÈnudiÔÔhiÑ |hacca, evaÑ maccutaro siyÈ”3.
IdaÑ phalaÑ.
6. Tatta BhagavÈ ugghaÔitaÒÒussa puggalassa nissaraÓaÑ desayati,
vipaÒcitaÒÒussa4 puggalassa ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca desayati, neyyassa
puggalassa assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca desayati.
Tattha catasso paÔipadÈ, cattÈro puggalÈ. TaÓhÈcarito mando
satindriyena dukkhÈya paÔipadÈya dandhÈbhiÒÒÈya niyyÈti satipaÔÔhÈnehi
nissayehi. . TaÓhÈcarito udattho5 samÈdhindriyena dukkhÈya paÔipadÈya
______________________________________________________________
* Khu 5. 215 piÔÔhe thokaÑ visadisaÑ.
1. Khu 1. 53 piÔÔhe Dhammapade.
2. Khu 1. 137 piÔÔhe UdÈne.
3. Khu 1. 448 piÔÔhe SuttanipÈte; upari 198, 207 piÔÔhesupi.
4. VipaccitaÒÒussa (SÊ)
5. Udatto (Ka)
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khippÈbhiÒÒÈya niyyÈti jhÈnehi nissayehi. . DiÔÔhicarito mando
vÊriyindriyena sukhÈya paÔipadÈya dandhÈbhiÒÒÈya niyyÈti
sammappadhÈnehi nissayehi. . DiÔÔhicarito udatto paÒÒindriyena sukhÈya
paÔipadÈya khippÈbhiÒÒÈya niyyÈti saccehi nissayehi.
Ubho taÓhÈcaritÈ samathapubba~gamÈya vipassanÈya niyyanti
rÈgavirÈgÈya cetovimuttiyÈ. Ubho diÔÔhicaritÈ vipassanÈpubba~gamena
samathena niyyanti avijjÈvirÈgÈya paÒÒÈvimuttiyÈ.
Tattha ye samathapubba~gamÈhi paÔipadÈhi niyyanti, te nandiyÈvaÔÔena
nayena hÈtabbÈ, ye vipassanÈpubba~gamÈhi paÔipadÈhi niyyanti, te
sÊhavikkÊÄitena nayena hÈtabbÈ.
7. SvÈyaÑ hÈro kattha sambhavati, yassa SatthÈ vÈ dhammaÑ desayati
aÒÒataro vÈ garuÔÔhÈnÊyo sabrahmacÈrÊ, so taÑ dhammaÑ sutvÈ saddhaÑ
paÔilabhati. Tattha yÈ vÊmaÑsÈ ussÈhanÈ tulanÈ upaparikkhÈ, ayaÑ sutamayÊ
paÒÒÈ. TathÈ sutena nissayena yÈ vÊmaÑsÈ tulanÈ upaparikkhÈ
manasÈnupekkhaÓÈ, ayaÑ cintÈmayÊ paÒÒÈ. ImÈhi dvÊhi paÒÒÈhi
manasikÈrasampayuttassa yaÑ ÒÈÓaÑ uppajjati dassanabh|miyaÑ vÈ
bhÈvanÈbh|miyaÑ vÈ, ayaÑ bhÈvanÈmayÊ paÒÒÈ.
8. ParatoghosÈ sutamayÊ paÒÒÈ. PaccattasamuÔÔhitÈ yoniso manasikÈrÈ
cintÈmayÊ paÒÒÈ. YaÑ parato ca ghosena paccattasamuÔÔhitena ca
yonisomanasikÈrena ÒÈÓaÑ uppajjati, ayaÑ bhÈvanÈmayÊ paÒÒÈ. Yassa imÈ
dve paÒÒÈ atthi sutamayÊ cintÈmayÊ ca, ayaÑ ugghaÔitaÒÒ|. Yassa sutamayÊ
paÒÒÈ atthi, cintÈmayÊ natthi, ayaÑ vipaÒcitaÒÒ|. Yassa neva sutamayÊ
paÒÒÈ atthi na cintÈmayÊ, ayaÑ neyyo.
9. SÈyaÑ dhammadesanÈ kiÑ desayati, cattÈri saccÈni dukkhaÑ
samudayaÑ nirodhaÑ maggaÑ. ŒdÊnavo ca phalaÒca dukkhaÑ, assÈdo
samudayo, nissaraÓaÑ nirodho, upÈyo ÈÓatti ca maggo. ImÈni cattÈri
saccÈni. IdaÑ dhammacakkaÑ.
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YathÈha BhagavÈ–“idaÑ dukkhan”ti me bhikkhave BÈrÈÓasiyaÑ
Isipatane migadÈye anuttaraÑ dhammacakkaÑ pavattitaÑ appaÔivattiyaÑ
samaÓena vÈ brÈhmaÓena vÈ devena vÈ mÈrena vÈ brahmunÈ vÈ kenaci vÈ
lokasmiÑ, sabbaÑ dhammacakkaÑ.*
Tattha aparimÈÓÈ padÈ, aparimÈÓÈ akkharÈ, aparimÈÓÈ byaÒjanÈ,
aparimÈÓÈ ÈkÈrÈ neruttÈ niddesÈ. Etasseva atthassa sa~kÈsanÈ pakÈsanÈ
vivaraÓÈ vibhajanÈ uttÈnÊkammaÑ1 paÒÒatti, itipidaÑ dukkhaÑ
ariyasaccaÑ.
“AyaÑ dukkhasamudayo”ti me bhikkhave BÈrÈÓasiyaÑ Isipatane
migadÈye anuttaraÑ dhammacakkaÑ pavattitaÑ -pa- “ayaÑ
dukkhanirodho”ti me bhikkhave -pa- “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ
paÔipadÈ”ti me bhikkhave BÈrÈÓasiyaÑ Isipatane migadÈye anuttaraÑ
dhammacakkaÑ pavattitaÑ appaÔivattiyaÑ samaÓena vÈ brÈhmaÓena vÈ
devena vÈ mÈrena vÈ brahmunÈ vÈ kenaci vÈ lokasmiÑ.
Tattha aparimÈÓÈ padÈ, aparimÈÓÈ akkharÈ, aparimÈÓÈ byaÒjanÈ,
aparimÈÓÈ ÈkÈrÈ neruttÈ niddesÈ. Etasseva atthassa sa~kÈsanÈ pakÈsanÈ
vivaraÓÈ vibhajanÈ uttÈnÊkammaÑ paÒÒatti itipidaÑ dukkhanirodhagÈminÊ
paÔipadÈ ariyasaccaÑ.
Tattha BhagavÈ akkharehi sa~kÈseti, padehi pakÈseti, byaÒjanehi
vivarati, ÈkÈrehi vibhajati, niruttÊhi uttÈnÊkaroti2, niddesehi paÒÒapeti.
Tattha BhagavÈ akkharehi ca padehi ca ugghaÔeti3, byaÒjanehi ca ÈkÈrehi ca
vipaÒcayati, niruttÊhi ca niddesehi ca vitthÈreti. Tattha ugghaÔanÈ4 Èdi,
vipaÒcanÈ majjhe, vitthÈraÓÈ pariyosÈnaÑ. SoyaÑ dhammavinayo
ugghaÔÊyanto ugghaÔitaÒÒ|puggalaÑ vineti, tena naÑ Èhu “ÈdikalyÈÓo”ti.
VipaÒcÊyanto vipaÒcitaÒÒ|puggalaÑ vineti, tena naÑ Èhu
“majjhekalyÈÓo”ti. VitthÈrÊyanto neyyaÑ puggalaÑ vineti, tena naÑ Èhu
“pariyosÈnakalyÈÓo”ti.
______________________________________________________________
* DhammacakkappavattanasuttaÑ Vi 3. 14; SaÑ 3. 368 piÔÔhÈdÊsu passitabbaÑ.
1. UttÈnikammaÑ (Ka)
2. UttÈniÑ karoti (Ka)
3. UgghÈÔeti (SÊ)
4. UgghÈÔanÈ (SÊ)
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10. Tattha chappadÈni attho sa~kÈsanÈ pakÈsanÈ vivaraÓÈ vibhajanÈ
uttÈnÊkammaÑ paÒÒatti, imÈni chappadÈni attho. ChappadÈni byaÒjanaÑ
akkharaÑ padaÑ byaÒjanaÑ ÈkÈro nirutti niddeso, imÈni chappadÈni
byaÒjanaÑ. TenÈha BhagavÈ “dhammaÑ vo bhikkhave desessÈmi
ÈdikalyÈÓaÑ majjhekalyÈÓaÑ pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ sabyaÒjanan”ti.
Kevalanti lokuttaraÑ na missaÑ lokiyehi dhammehi. ParipuÓÓanti
parip|raÑ an|naÑ anatirekaÑ. Parisuddhanti nimmalaÑ sabbamalÈpagataÑ
pariyodÈtaÑ upaÔÔhitaÑ sabbavisesÈnaÑ, idaÑ vuccati TathÈgatapadaÑitipi
TathÈgatanisevitaÑitipi TathÈgatÈraÒjitaÑitipi, ato cetaÑ brahmacariyaÑ
paÒÒÈyati. TenÈha BhagavÈ “kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ
brahmacariyaÑ pakÈsessÈmÊ”ti.
KesaÑ ayaÑ dhammadesanÈ, yogÊnaÑ. TenÈha ÈyasmÈ
MahÈkaccÈyano–
“AssÈdÈdÊnavatÈ, nissaraÓampi ca phalaÑ upÈyo ca.
ŒÓattÊ ca Bhagavato, yogÊnaÑ desanÈhÈro”ti.
Niyutto desanÈhÈro.
_____
2. VicayahÈravibha~ga
11. Tattha katamo vicayo hÈro, “yaÑ pucchitaÒca vissajjitaÒcÈ”ti gÈthÈ,
ayaÑ vicayo hÈro.
KiÑ vicinati. PadaÑ vicinati, paÒhaÑ vicinati, visajjanaÑ1 vicinati,
pubbÈparaÑ vicinati, assÈdaÑ vicinati, ÈdÊnavaÑ vicinati, nissaraÓaÑ
vicinati, phalaÑ vicinati, upÈyaÑ vicinati, ÈÓattiÑ vicinati, anugÊtiÑ
vicinati, sabbe nava suttante vicinati. YathÈ kiÑ bhave, yathÈ ÈyasmÈ Ajito
PÈrÈyane BhagavantaÑ paÒhaÑ pucchati–
“Kenassu nivuto loko, (iccÈyasmÈ Ajito,)
Kenassu nappakÈsati.
KissÈbhilepanaÑ br|si, kiÑ su tassa mahabbhayan”ti2.
______________________________________________________________
1. VissajjanaÑ (SÊ, Ka)

2. Khu 1. 434 piÔÔhe SuttanipÈte; upari 60 piÔÔhepi.
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ImÈni cattÈri padÈni pucchitÈni, so eko paÒho. KasmÈ,
ekavatthupariggahÈ, evaÒhi Èha “kenassu nivuto loko”ti lokÈdhiÔÔhÈnaÑ
pucchati, “kenassu nappakÈsatÊ”ti lokassa appakÈsanaÑ pucchati,
“kissÈbhilepanaÑ br|sÊ”ti lokassa abhilepanaÑ pucchati, “kiÑsu tassa
mahabbhayan”ti tasseva lokassa mahÈbhayaÑ pucchati. Loko tividho
kilesaloko bhavaloko indriyaloko.
Tattha visajjanÈ–
* “AvijjÈya nivuto loko, (AjitÈti BhagavÈ,)
VivicchÈ1 pamÈdÈ nappakÈsati.
JappÈbhilepanaÑ br|mi, dukkhamassa mahabbhayan”ti.
ImÈni cattÈri padÈni imehi cat|hi padehi visajjitÈni paÔhamaÑ
paÔhamena, dutiyaÑ dutiyena, tatiyaÑ tatiyena, catutthaÑ catutthena.
“Kenassu nivuto loko”ti paÒhe “avijjÈya nivuto loko”ti visajjanÈ.
NÊvaraÓehi nivuto loko, avijjÈnÊvaraÓÈ hi sabbe sattÈ. YathÈha BhagavÈ
“sabbasattÈnaÑ bhikkhave sabbapÈÓÈnaÑ sabbabh|tÈnaÑ pariyÈyato
ekameva nÊvaraÓaÑ vadÈmi yadidaÑ avijjÈ, avijjÈnÊvaraÓÈ hi sabbe sattÈ.
Sabbasova bhikkhave avijjÈya nirodhÈ cÈgÈ paÔinissaggÈ natthi sattÈnaÑ
nÊvaraÓanti vadÈmÊ”ti. Tena ca paÔhamassa padassa visajjanÈ yuttÈ.
“Kenassu nappakÈsatÊ”ti paÒhe “vivicchÈ pamÈdÈ nappakÈsatÊ”ti
visajjanÈ. Yo puggalo nÊvaraÓehi nivuto, so vivicchati, vivicchÈ nÈma
vuccati vicikicchÈ, so vicikicchanto nÈbhisaddahati, na abhisaddahanto
vÊriyaÑ nÈrabhati akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya kusalÈnaÑ
dhammÈnaÑ sacchikiriyÈya. So idhappamÈdamanuyutto viharati pamatto,
sukke dhamme na uppÈdiyati, tassa te anuppÈdiyamÈnÈ nappakÈsanti,
yathÈha BhagavÈ–
______________________________________________________________
* Khu 1. 434 piÔÔhe SuttanipÈte; upari 60, 177, 183 piÔÔhesupi.
1. VevicchÈ (Khu 1. 434 piÔÔhe.)
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“D|re santo pakÈsanti1, Himavantova pabbato.
Asantettha na dissanti, rattiÑ khittÈ2 yathÈ sarÈ.
Te guÓehi pakÈsanti, kittiyÈ ca yasena cÈ”ti.
Tena ca dutiyassa padassa visajjanÈ yuttÈ.

“KissÈbhilepanaÑ br|sÊ”ti paÒhe “jappÈbhilepanaÑ br|mÊ”ti visajjanÈ.
JappÈ nÈma vuccati taÓhÈ, sÈ kathaÑ abhilimpati. YathÈha BhagavÈ–
* “Ratto atthaÑ na jÈnÈti, ratto dhammaÑ na passati.
AndhantamaÑ3 tadÈ hoti, yaÑ rÈgo sahate naran”ti.
SÈyaÑ taÓhÈ Èsattibahulassa puggalassa “evaÑ abhijappÈ”ti karitvÈ
tattha loko abhilitto nÈma bhavati, tena ca tatiyassa padassa visajjanÈ yuttÈ.
“KiÑ su tassa mahabbhayan”ti paÒhe “dukkhamassa mahabbhayan”ti
visajjanÈ. DuvidhaÑ dukkhaÑ kÈyikaÒca cetasikaÒca. YaÑ kÈyikaÑ idaÑ
dukkhaÑ, yaÑ cetasikaÑ idaÑ domanassaÑ. Sabbe sattÈ hi dukkhassa
ubbijjanti, natthi bhayaÑ dukkhena samasamaÑ, kuto vÈ pana tassa
uttaritaraÑ. Tisso dukkhatÈ dukkhadukkhatÈ sa~khÈradukkhatÈ
vipariÓÈmadukkhatÈ. Tattha loko odhaso kadÈci karahaci dukkhadukkhatÈya
muccati. TathÈ vipariÓÈmadukkhatÈya. TaÑ kissa hetu, honti loke
appÈbÈdhÈpi dÊghÈyukÈpi. Sa~khÈradukkhatÈya pana loko anupÈdisesÈya
nibbÈnadhÈtuyÈ muccati, tasmÈ sa~khÈradukkhatÈ dukkhaÑ lokassÈti katvÈ
dukkhamassa mahabbhayanti. Tena ca catutthassa padassa visajjanÈ yuttÈ.
TenÈha BhagavÈ “avijjÈya nivuto loko”ti.
** Savanti sabbadhi sotÈ, (iccÈyasmÈ Ajito,)
SotÈnaÑ kiÑ nivÈraÓaÑ.
SotÈnaÑ saÑvaraÑ br|hi, kena sotÈ pidhÊyare4.
ImÈni cattÈri padÈni pucchitÈni. Te dve paÒhÈ. KasmÈ, ime hi
batvÈdhivacanena pucchitÈ. EvaÑ samÈpannassa lokassa evaÑ
saÑkiliÔÔhassa kiÑ lokassa vodÈnaÑ vuÔÔhÈnamiti, evaÒhi Èha.
______________________________________________________________
1. PakÈsenti (Khu 1. 56 piÔÔhe.)
* Upari 32 piÔÔhepi.
** Khu 1. 434 piÔÔhe SuttanipÈte; upari 61 piÔÔhepi.

2. Ratti khittÈ (SÊ)
3. AndhatamaÑ (Ka)
4. PithÊyare (SÊ), pidhiyyare (Ka)
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Savanti sabbadhi sotÈti asamÈhitassa savanti
abhijjhÈbyÈpÈdappamÈdabahulassa. Tattha yÈ abhijjhÈ ayaÑ lobho
akusalam|laÑ, yo byÈpÈdo ayaÑ doso akusalam|laÑ, yo pamÈdo ayaÑ
moho akusalam|laÑ. TassevaÑ asamÈhitassa chasu Èyatanesu taÓhÈ savanti
r|pataÓhÈ saddataÓhÈ gandhataÓhÈ rasataÓhÈ phoÔÔhabbataÓhÈ
dhammataÓhÈ, yathÈha BhagavÈ–
“SavatÊ”ti ca kho bhikkhave channetaÑ ajjhattikÈnaÑ ÈyatanÈnaÑ
adhivacanaÑ. Cakkhu savati manÈpikesu r|pesu, amanÈpikesu1
paÔihaÒÒatÊti. SotaÑ -pa-. GhÈnaÑ. JivhÈ. KÈyo. Mano savati manÈpikesu
dhammesu amanÈpikesu paÔihaÒÒatÊti. Iti sabbÈ ca savati, sabbathÈ ca savati.
TenÈha “savanti sabbadhi sotÈ”ti.
“SotÈnaÑ kiÑ nivÈraÓan”ti pariyuÔÔhÈnavighÈtaÑ pucchati, idaÑ
vodÈnaÑ. “SotÈnaÑ saÑvaraÑ br|hi, kena sotÈ pidhÊyare”ti
anusayasamugghÈtaÑ pucchati, idaÑ vuÔÔhÈnaÑ.
Tattha visajjanÈ–
* “YÈni sotÈni lokasmiÑ, (AjitÈti BhagavÈ,)
Sati tesaÑ nivÈraÓaÑ.
SotÈnaÑ saÑvaraÑ br|mi, paÒÒÈyete pidhÊyare”ti.
KÈyagatÈya satiyÈ bhÈvitÈya bahulÊkatÈya cakkhu nÈviÒchati
manÈpikesu r|pesu, amanÈpikesu na paÔihaÒÒati, sotaÑ -pa- ghÈnaÑ. JivhÈ.
KÈyo. Mano nÈviÒchati manÈpikesu dhammesu, amanÈpikesu na
paÔihaÒÒati. Kena kÈraÓena, saÑvutanivÈritattÈ indriyÈnaÑ. Kena te
saÑvutanivÈritÈ, sati-Èrakkhena. TenÈha BhagavÈ “sati tesaÑ nivÈraÓan”ti.
PaÒÒÈya anusayÈ pahÊyanti, anusayesu pahÊnesu pariyuÔÔhÈnÈ pahÊyanti.
Kissa2, anusayassa pahÊnattÈ. TaÑ yathÈ khandhavantassa rukkhassa
anavasesam|luddharaÓe kate pupphaphalapallava~kurasantati samucchinnÈ
bhavati.
______________________________________________________________
1. AmanÈpiyesu (Ka)
2. Tassa (SÊ)

* Khu 1. 434 piÔÔhe SuttanipÈte; upari 61, 180, 225 piÔÔhesupi.
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EvaÑ anusayesu pahÊnesu pariyuÔÔhÈnasantati samucchinnÈ bhavati pidahitÈ
paÔicchannÈ. Kena, paÒÒÈya. TenÈha BhagavÈ “paÒÒÈyete pidhÊyare”ti.
* “PaÒÒÈ ceva sati ca, (iccÈyasmÈ Ajito,)
NÈmar|paÒca mÈrisa.
EtaÑ me puÔÔho pabr|hi, katthetaÑ uparujjhatÊ”ti.
* “YametaÑ paÒhaÑ apucchi1, Ajita taÑ vadÈmi te.
Yattha nÈmaÒca r|paÒca, asesaÑ uparujjhati.
ViÒÒÈÓassa nirodhena, etthetaÑ uparujjhatÊ”ti.
AyaÑ paÒhe2 anusandhiÑ pucchati. AnusandhiÑ pucchanto kiÑ
pucchati, anupÈdisesaÑ nibbÈnadhÈtuÑ. TÊÓi ca saccÈni sa~khatÈni
nirodhadhammÈni dukkhaÑ samudayo maggo, nirodho asa~khato. Tattha
samudayo dvÊsu bh|mÊsu pahÊyati dassanabh|miyÈ ca bhÈvanÈbh|miyÈ ca.
Dassanena tÊÓi saÑyojanÈni pahÊyanti sakkÈyadiÔÔhi vicikicchÈ
sÊlabbataparÈmÈso, bhÈvanÈya satta saÑyojanÈni pahÊyanti kÈmacchando
byÈpÈdo r|parÈgo ar|parÈgo mÈno uddhaccaÑ avijjÈvasesÈ3. TedhÈtuke
imÈni dasa saÑyojanÈni PaÒcorambhÈgiyÈni paÒcuddhambhÈgiyÈni.
12. Tattha tÊÓi saÑyojanÈni sakkÈyadiÔÔhi vicikicchÈ sÊlabbataparÈmÈso
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ adhiÔÔhÈya nirujjhanti. Satta saÑyojanÈni
kÈmacchando byÈpÈdo r|parÈgo ar|parÈgo mÈno uddhaccaÑ avijjÈ vasesÈ
aÒÒindriyaÑ adhiÔÔhÈya nirujjhanti. YaÑ pana evaÑ jÈnÈti “khÊÓÈ me jÈtÊ”ti,
idaÑ khaye ÒÈÓaÑ. “NÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈti, idaÑ anuppÈde ÒÈÓaÑ.
ImÈni dve ÒÈÓÈni aÒÒÈtÈvindriyaÑ. Tattha yaÒca
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ yaÒca aÒÒindriyaÑ, imÈni aggaphalaÑ
arahattaÑ pÈpuÓantassa nirujjhanti, tattha yaÒca khaye ÒÈÓaÑ yaÒca
anuppÈde ÒÈÓaÑ, imÈni dve ÒÈÓÈni ekapaÒÒÈ.
Api ca ÈrammaÓasa~ketena dve nÈmÈni labbhanti, “khÊÓÈ me jÈtÊ”ti
pajÈnantassa khaye ÒÈÓanti nÈmaÑ labhati, “nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti
______________________________________________________________
* Khu 1. 434 piÔÔhe SuttanipÈte; upari 61 piÔÔhe.
2. PaÒho (SÊ, Ka) NettivibhÈvanÊ passitabbÈ.

1. MaÑ pucchi (Ka)
3. AvijjÈ ca niravasesÈ (SÊ, Ka)
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pajÈnantassa anuppÈde ÒÈÓanti nÈmaÑ labhati. SÈ pajÈnanaÔÔhena paÒÒÈ,
yathÈdiÔÔhaÑ apilÈpanaÔÔhena sati.
13. Tattha ye paÒcupÈdÈnakkhandhÈ, idaÑ nÈmar|paÑ. Tattha ye
phassapaÒcamakÈ dhammÈ, idaÑ nÈmaÑ. YÈni paÒcindriyÈni r|pÈni, idaÑ
r|paÑ. TadubhayaÑ nÈmar|paÑ viÒÒÈÓasampayuttaÑ tassa nirodhaÑ
BhagavantaÑ pucchanto ÈyasmÈ Ajito PÈrÈyane evamÈha–
“PaÒÒÈ ceva sati ca, nÈmar|paÒca mÈrisa.
EtaÑ me puÔÔho pabr|hi, katthetaÑ uparujjhatÊ”ti.
Tattha sati ca paÒÒÈ ca cattÈri indriyÈni, sati dve indriyÈni satindriyaÒca
samÈdhindriyaÒca, paÒÒÈ dve indriyÈni paÒÒindriyaÒca vÊriyindriyaÒca. YÈ
imesu cat|su indriyesu saddahanÈ okappanÈ, idaÑ saddhindriyaÑ. Tattha yÈ
saddhÈdhipateyyÈ cittekaggatÈ, ayaÑ chandasamÈdhi. SamÈhite citte
kilesÈnaÑ vikkhambhanatÈya paÔisa~khÈnabalena vÈ bhÈvanÈbalena vÈ,
idaÑ pahÈnaÑ. Tattha ye assÈsapassÈsÈ vitakkavicÈrÈ saÒÒÈvedayitÈ
sarasa~kappÈ, ime sa~khÈrÈ. Iti purimako ca chandasamÈdhi,
kilesavikkhambhanatÈya ca pahÈnaÑ ime ca sa~khÈrÈ, tadubhayaÑ
chandasamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti
vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. Tattha
yÈ vÊriyÈdhipateyyÈ cittekaggatÈ, ayaÑ vÊriyasamÈdhi -pa-. Tattha yÈ
cittÈdhipateyyÈ cittekaggatÈ, ayaÑ cittasamÈdhi -pa-. Tattha yÈ
vÊmaÑsÈdhipateyyÈ cittekaggatÈ, ayaÑ vÊmaÑsÈsamÈdhi. SamÈhite citte
kilesÈnaÑ vikkhambhanatÈya paÔisa~khÈnabalena vÈ bhÈvanÈbalena vÈ,
idaÑ pahÈnaÑ. Tattha ye assÈsapassÈsÈ vitakkavicÈrÈ saÒÒÈvedayitÈ
sarasa~kappÈ, ime sa~khÈrÈ. Iti purimako ca vÊmaÑsÈsamÈdhi,
kilesavikkhambhanatÈya ca pahÈnaÑ ime ca sa~khÈrÈ, tadubhayaÑ
vÊmaÑsÈsamÈdhippadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti
vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ.
14. Sabbo samÈdhi ÒÈÓam|lako ÒÈÓapubba~gamo ÒÈÓÈnuparivatti,
YathÈ pure tathÈ pacchÈ, yathÈ pacchÈ tathÈ pure.
YathÈ divÈ tathÈ rattiÑ1, yathÈ rattiÑ tathÈ divÈ.
______________________________________________________________
1. Ratti (Ka) ayaÑ gÈthÈ Khu 2. 284 piÔÔhe aÒÒathÈ dissati.
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Iti vivaÔena cetasÈ apariyonaddhena sappabhÈsaÑ cittaÑ bhÈveti
paÒcindriyÈni kusalÈni cittasahabh|ni citte uppajjamÈne uppajjanti, citte
nirujjhamÈne nirujjhanti. NÈmar|paÒca viÒÒÈÓahetukaÑ viÒÒÈÓapaccayÈ
nibbattaÑ, tassa maggena hetu upacchinno, viÒÒÈÓaÑ anÈhÈraÑ
anabhinanditaÑ appaÔisandhikaÑ taÑ nirujjhati. NÈmar|pamapi ahetu
appaccayaÑ punabbhavaÑ na nibbattayati1. EvaÑ viÒÒÈÓassa nirodhÈ paÒÒÈ
ca sati ca nÈmar|paÒca nirujjhati. TenÈha BhagavÈ–
“YametaÑ paÒhaÑ apucchi, Ajita taÑ vadÈmi te.
Yattha nÈmaÒca r|paÒca, asesaÑ uparujjhati.
ViÒÒÈÓassa nirodhena, etthetaÑ uparujjhatÊ”ti2.
“Ye ca sa~khÈtadhammÈse, (iccÈyasmÈ Ajito,)
Ye ca sekkhÈ puth| idha.
TesaÑ me nipako iriyaÑ, puÔÔho pabr|hi mÈrisÈ”ti2.
15. ImÈni tÊÓi padÈni pucchitÈni, te tayo paÒhÈ. Kissa,
sekhÈsekhavipassanÈpubba~gamappahÈnayogena, evaÒhi Èha. “Ye ca
sa~khÈtadhammÈse”ti arahattaÑ pucchati, “ye ca sekkhÈ puth| idhÈ”ti
sekhaÑ pucchati, “tesaÑ me nipako iriyaÑ, puÔÔho pabr|hi mÈrisÈ”ti
vipassanÈpubba~gamaÑ pahÈnaÑ pucchati.
Tattha visajjanÈ–
“KÈmesu nÈbhigijjheyya, (AjitÈti BhagavÈ,)
ManasÈ’nÈvilo siyÈ.
Kusalo sabbadhammÈnaÑ, sato bhikkhu paribbaje”ti2.
Bhagavato sabbaÑ kÈyakammaÑ ÒÈÓapubba~gamaÑ ÒÈÓÈnuparivatti,
sabbaÑ vacÊkammaÑ ÒÈÓapubba~gamaÑ ÒÈÓÈnuparivatti, sabbaÑ
manokammaÑ ÒÈÓapubba~gamaÑ ÒÈÓÈnuparivatti. . AtÊte aÑse
appaÔihataÒÈÓadassanaÑ, anÈgate aÑse appaÔihataÒÈÓadassanaÑ,
paccuppanne aÑse appaÔihataÒÈÓadassanaÑ.
______________________________________________________________
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Ko ca ÒaÓadassanassa paÔighÈto, yaÑ anicce dukkhe anattani ca
aÒÒÈÓaÑ adassanaÑ, ayaÑ ÒÈÓadassanassa paÔighÈto. YathÈ idha puriso
tÈrakar|pÈni passeyya, no ca gaÓanasa~ketena jÈneyya, ayaÑ
ÒÈÓadassanassa paÔighÈto.
Bhagavato pana appaÔihataÒÈÓadassanaÑ, anÈvaraÓaÒÈÓadassanÈ hi
BuddhÈ Bhagavanto. Tattha sekhena dvÊsu dhammesu cittaÑ rakkhitabbaÑ
gedhÈ ca rajanÊyesu dhammesu, dosÈ ca pariyuÔÔhÈnÊyesu. Tattha yÈ icchÈ
mucchÈ patthanÈ piyÈyanÈ kÊÄanÈ, taÑ BhagavÈ nivÈrento evamÈha “kÈmesu
nÈbhigijjheyyÈ”ti.
“ManasÈ’nÈvilo siyÈ”ti pariyuÔÔhÈnavighÈtaÑ Èha. TathÈ hi sekho
abhigijjhanto asamuppannaÒca kilesaÑ uppÈdeti, uppannaÒca kilesaÑ
phÈtiÑ karoti. Yo pana anÈvilasa~kappo anabhigijjhanto vÈyamati, so
anuppannÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ anuppÈdÈya chandaÑ
janeti vÈyamati vÊriyaÑ Èrabhati cittaÑ paggaÓhÈti padahati. So
uppannÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya chandaÑ janeti
vÈyamati vÊriyaÑ Èrabhati cittaÑ paggaÓhÈti padahati. So anuppannÈnaÑ
kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ uppÈdÈya chandaÑ janeti vÈyamati vÊriyaÑ
Èrabhati cittaÑ paggaÓhÈti padahati. So uppannÈnaÑ kusalÈnaÑ
dhammÈnaÑ ÔhitiyÈ asammosÈya bhiyyobhÈvÈya vepullÈya bhÈvanÈya
pÈrip|riyÈ chandaÑ janeti vÈyamati vÊriyaÑ Èrabhati cittaÑ paggaÓhÈti
padahati.
16. Katame anuppannÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ, kÈmavitakko
byÈpÈdavitakko vihiÑsÈvitakko, ime anuppannÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ.
Katame uppannÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ, anusayÈ akusalam|lÈni, ime
uppannÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ. Katame anuppannÈ kusalÈ dhammÈ, yÈni
sotÈpannassa indriyÈni, ime anuppannÈ kusalÈ dhammÈ. Katame uppannÈ
kusalÈ dhammÈ, yÈni aÔÔhamakassa indriyÈni, ime uppannÈ kusalÈ dhammÈ.
Yena kÈmavitakkaÑ vÈreti, idaÑ satindriyaÑ. Yena byÈpÈdavitakkaÑ
vÈreti, idaÑ samÈdhindriyaÑ. Yena vihiÑsÈvitakkaÑ vÈreti, idaÑ
vÊriyindriyaÑ.
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Yena uppannuppanne pÈpake akusale dhamme pajahati vinodeti byantÊkaroti
anabhÈvaÑ gameti nÈdhivÈseti, idaÑ paÒÒindriyaÑ. YÈ imesu cat|su
indriyesu saddahanÈ okappanÈ, idaÑ saddhindriyaÑ.
Tattha saddhindriyaÑ kattha daÔÔhabbaÑ, cat|su sotÈpattiya~gesu.
VÊriyindriyaÑ kattha daÔÔhabbaÑ, cat|su sammappadhÈnesu. SatindriyaÑ
kattha daÔÔhabbaÑ, cat|su satipaÔÔhÈnesu. SamÈdhindriyaÑ kattha
daÔÔhabbaÑ, cat|su jhÈnesu. PaÒÒindriyaÑ kattha daÔÔhabbaÑ, cat|su
ariyasaccesu. EvaÑ sekho sabbehi kusalehi dhammehi appamatto vutto
BhagavatÈ anÈvilatÈya manasÈ. TenÈha BhagavÈ “manasÈ’nÈvilosiyÈ”ti.
17. “Kusalo sabbadhammÈnan”ti loko nÈma tividho kilesaloko
bhavaloko indriyaloko. Tattha kilesalokena bhavaloko samudÈgacchati, so
indriyÈni nibbatteti, indriyesu bhÈviyamÈnesu neyyassa pariÒÒÈ bhavati. SÈ
duvidhena upaparikkhitabbÈ dassanapariÒÒÈya ca bhÈvanÈpariÒÒÈya ca.
YadÈ hi sekho ÒeyyaÑ parijÈnÈti, tadÈ nibbidÈsahagatehi saÒÒÈmanasikÈrehi
neyyaÑ pariÒÒÈtaÑ bhavati. Tassa dve dhammÈ kosallaÑ gacchanti
dassanakosallaÒca bhÈvanÈkosallaÒca.
TaÑ ÒÈÓaÑ paÒcavidhena veditabbaÑ abhiÒÒÈ pariÒÒÈ pahÈnaÑ
bhÈvanÈ sacchikiriyÈ. Tattha katamÈ abhiÒÒÈ, yaÑ dhammÈnaÑ salakkhaÓe
ÒÈÓaÑ dhammapaÔisambhidÈ ca atthapaÔisambhidÈ ca, ayaÑ abhiÒÒÈ.
Tattha katamÈ pariÒÒÈ, evaÑ abhijÈnitvÈ yÈ parijÈnanÈ “idaÑ kusalaÑ,
idaÑ akusalaÑ, idaÑ sÈvajjaÑ, idaÑ anavajjaÑ, idaÑ kaÓhaÑ, idaÑ
sukkaÑ, idaÑ sevitabbaÑ, idaÑ na sevitabbaÑ, ime dhammÈ evaÑgahitÈ,
idaÑ phalaÑ nibbattenti1, tesaÑ evaÑgahitÈnaÑ ayaÑ attho”ti, ayaÑ
pariÒÒÈ.
EvaÑ parijÈnitvÈ tayo dhammÈ avasiÔÔhÈ bhavanti pahÈtabbÈ
bhÈvetabbÈ sacchikÈtabbÈ ca, tattha katame dhammÈ pahÈtabbÈ, ye akusalÈ,
tattha katame dhammÈ bhÈvetabbÈ, ye kusalÈ, tattha katame dhammÈ
sacchikÈtabbÈ, yaÑ asa~khataÑ, yo evaÑ jÈnÈti ayaÑ vuccati atthakusalo
______________________________________________________________
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dhammakusalo kalyÈÓatÈkusalo phalatÈkusalo, Èyakusalo apÈyakusalo
upÈyakusalo mahatÈ kosallena samannÈgatoti, tenÈha BhagavÈ “kusalo
sabbadhammÈnan”ti.
“Sato bhikkhu paribbaje”ti tena diÔÔhadhammasukhavihÈratthaÑ
abhikkante paÔikkante Èlokite vilokite samiÒjite1 pasÈrite
sa~ghÈÔipattacÊvaradhÈraÓe asite pÊte khÈyite sÈyite uccÈrapassÈvakamme
gate Ôhite nisinne sutte jÈgarite bhÈsite tuÓhibhÈve satena sampajÈnena
vihÈtabbaÑ. ImÈ dve cariyÈ anuÒÒÈtÈ BhagavatÈ ekÈ visuddhÈnaÑ, ekÈ
visujjhantÈnaÑ, ke visuddhÈ, arahato. Ke visujjhantÈ, sekkhÈ. KatakiccÈni hi
arahato indriyÈni. YaÑ bojjhaÑ, taÑ catubbidhaÑ dukkhassa
pariÒÒÈbhisamayena samudayassa pahÈnÈbhisamayena maggassa
bhÈvanÈbhisamayena nirodhassa sacchikiriyÈbhisamayena, idaÑ
catubbidhaÑ bojjhaÑ yo evaÑ jÈnÈti, ayaÑ vuccati sato abhikkamati sato
paÔikkamati khayÈ rÈgassa khayÈ dosassa khayÈ mohassa. TenÈha BhagavÈ
“sato bhikkhu paribbaje”ti, tenÈha–
“KÈmesu nÈbhigijjheyya, (AjitÈti BhagavÈ.)
ManasÈ’nÈvilo siyÈ.
Kusalo sabbadhammÈnaÑ, sato bhikkhu paribbaje”ti.
EvaÑ pucchitabbaÑ, evaÑ visajjitabbaÑ. Suttassa ca anugÊti atthato ca
byaÒjanato ca samÈnetabbÈ2. AtthÈpagataÑ hi byaÒjanaÑ samphappalÈpaÑ
bhavati. Dunnikkhittassa padabyaÒjanassa atthopi dunnayo bhavati, tasmÈ
atthabyaÒjan|petaÑ sa~gÈyitabbaÑ. SuttaÒca pavicinitabbaÑ. KiÑ idaÑ
suttaÑ Èhacca vacanaÑ anusandhivacanaÑ nÊtatthaÑ neyyatthaÑ
saÑkilesabhÈgiyaÑ nibbedhabhÈgiyaÑ asekkhabhÈgiyaÑ. KuhiÑ imassa
suttassa sabbÈni saccÈni passitabbÈni, ÈdimajjhapariyosÈneti. EvaÑ suttaÑ
pavicetabbaÑ. TenÈha ÈyasmÈ MahÈkaccÈyano “yaÑ pucchitaÒca
vissajjitaÒca, suttassa yÈ ca anugÊtÊ”ti.
Niyutto vicayo hÈro.
______________________________________________________________
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3. YuttihÈravibha~ga
18. Tattha katamo yuttihÈro, “sabbesaÑ hÈrÈnan”ti, ayaÑ yuttihÈro.
KiÑ yojayati1, cattÈro mahÈpadesÈ BuddhÈpadeso saÑghÈpadeso
sambahulattherÈpadeso2 ekattherÈpadeso. Ime cattÈro mahÈpadesÈ, tÈni
padabyaÒjanÈni sutte otÈrayitabbÈni, vinaye sandassayitabbÈni,
dhammatÈyaÑ upanikkhipitabbÈni.
KatamasmiÑ sutte otÈrayitabbÈni, cat|su ariyasaccesu. KatamasmiÑ
vinaye sandassayitabbÈni, rÈgavinaye dosavinaye mohavinaye. KatamissaÑ3
dhammatÈyaÑ upanikkhipitabbÈni, paÔiccasamuppÈde. Yadi cat|su
ariyasaccesu avatarati, kilesavinaye sandissati, dhammataÒca na vilometi,
evaÑ Èsave na janeti. Cat|hi mahÈpadesehi yaÑ yaÑ yujjati, yena yena
yujjati, yathÈ yathÈ yujjati, taÑ taÑ gahetabbaÑ.
19. PaÒhaÑ pucchitena kati padÈni paÒheti padaso pariyogÈhitabbaÑ
vicetabbaÑ. Yadi sabbÈni padÈni ekaÑ atthaÑ abhivadanti, eko paÒho. Atha
cattÈri padÈni ekaÑ atthaÑ abhivadanti, eko paÒho. Atha tÊÓi padÈni ekaÑ
atthaÑ abhivadanti, eko paÒho. Atha dve padÈni ekaÑ atthaÑ abhivadanti,
eko paÒho. Atha ekaÑ padaÑ ekaÑ atthaÑ abhivadati, eko paÒho. TaÑ
upaparikkhamÈnena aÒÒÈtabbaÑ kiÑ ime dhammÈ nÈnatthÈ nÈnÈbyaÒjanÈ,
udÈhu imesaÑ dhammÈnaÑ eko attho byaÒjanameva nÈnanti. YathÈ kiÑ
bhave, yathÈ sÈ devatÈ BhagavantaÑ paÒhaÑ pucchati.
“KenassubbhÈhato loko, kenassu parivÈrito.
Kena sallena otiÓÓo, kissa dh|pÈyito sadÈ”ti4.
ImÈni cattÈri padÈni pucchitÈni. Te tayo paÒhÈ kathaÑ ÒÈyati.
BhagavÈ hi devatÈya visajjeti.
“MaccunÈbbhÈhato loko, jarÈya parivÈrito.
TaÓhÈsallena otiÓÓo, icchÈdh|pÈyito sadÈ”ti5.
______________________________________________________________
1. Yojeti (SÊ)
4. SaÑ 1. 37 piÔÔhe.
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20. Tattha jarÈ ca maraÓaÒca imÈni dve sa~khatassa
sa~khatalakkhaÓÈni. JarÈyaÑ Ôhitassa aÒÒathattaÑ, maraÓaÑ vayo. Tattha
jarÈya ca maraÓassa ca atthato nÈnattaÑ. Kena kÈraÓena, gabbhagatÈpi hi
mÊyanti, na ca te jiÓÓÈ bhavanti. Atthi ca devÈnaÑ maraÓaÑ, na ca tesaÑ
sarÊrÈni jÊranti. Sakkateva jarÈya paÔikammaÑ kÈtuÑ, na pana sakkate
maraÓassa paÔikammaÑ kÈtuÑ aÒÒatreva iddhimantÈnaÑ iddhivisayÈ. YaÑ
panÈha taÓhÈsallena otiÓÓoti dissanti vÊtarÈgÈ jÊrantÈpi mÊyantÈpi. Yadi ca
yathÈ jarÈmaraÓaÑ, evaÑ taÓhÈpi siyÈ. EvaÑ sante sabbe yobbanaÔÔhÈpi
vigatataÓhÈ siyuÑ. YathÈ ca taÓhÈ dukkhassa samudayo, evaÑ
jarÈmaraÓampi siyÈ dukkhassa samudayo, na ca siyÈ taÓhÈ dukkhassa
samudayo, na hi jarÈmaraÓaÑ dukkhassa samudayo, taÓhÈ dukkhassa
samudayo. YathÈ ca taÓhÈ maggavajjhÈ, evaÑ jarÈmaraÓampi siyÈ
maggavajjhaÑ. ImÈya yuttiyÈ aÒÒamaÒÒehi kÈraÓehi gavesitabbaÑ. Yadi ca
sandissati yuttisamÈr|ÄhaÑ atthato ca aÒÒattaÑ, byaÒjanatopi gavesitabbaÑ.
Salloti vÈ dh|pÈyananti vÈ imesaÑ dhammÈnaÑ atthato ekattaÑ. Na hi
yujjati icchÈya ca taÓhÈya ca atthato aÒÒattaÑ. TaÓhÈya adhippÈye
aparip|ramÈne navasu ÈghÈtavatth|su kodho ca upanÈho ca uppajjati. ImÈya
yuttiyÈ jarÈya ca maraÓassa ca taÓhÈya ca atthato aÒÒattaÑ.
YaÑ panidaÑ BhagavatÈ dvÊhi nÈmehi1 abhilapitaÑ icchÈtipi taÓhÈtipi,
idaÑ BhagavatÈ bÈhirÈnaÑ vatth|naÑ ÈrammaÓavasena dvÊhi nÈmehi
abhilapitaÑ icchÈtipi taÓhÈtipi, sabbÈ hi taÓhÈ ajjhosÈnalakkhaÓena
ekalakkhaÓÈ. YathÈ sabbo aggi uÓhattalakkhaÓena ekalakkhaÓo, api ca
upÈdÈnavasena aÒÒamaÒÒÈni nÈmÈni labhati, kaÔÔhaggÊtipi tiÓaggÊtipi
sakalikaggÊtipi gomayaggÊtipi thusaggÊtipi sa~kÈraggÊtipi, sabbo hi aggi
uÓhattalakkhaÓova. EvaÑ sabbÈ taÓhÈ ajjhosÈnalakkhaÓena ekalakkhaÓÈ, api
tu ÈrammaÓa-upÈdÈnavasena aÒÒamaÒÒehi nÈmehi abhilapitÈ icchÈ-itipi
taÓhÈ-itipi sallo-itipi dh|pÈyanÈ-itipi saritÈ-itipi visattikÈ-itipi sineho-itipi
kilamatho-itipi latÈ-itipi maÒÒanÈ-itipi bandho-itipi ÈsÈ-itipi pipÈsÈ-itipi
abhinandanÈ-itipi, iti sabbÈ taÓhÈ ajjhosÈnalakkhaÓena ekalakkhaÓÈ. YathÈ
ca vevacane vuttÈ.
______________________________________________________________
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“ŒsÈ ca pihÈ abhinandanÈ ca,
AnekadhÈt|su sarÈ patiÔÔhitÈ.
AÒÒÈÓam|lappabhavÈ pajappitÈ,
SabbÈ mayÈ byantikatÈ sam|likÈ”ti1.

TaÓhÈyetaÑ vevacanaÑ. YathÈha BhagavÈ * r|pe tissa avigatarÈgassa
avigatacchandassa avigatapemassa avigatapipÈsassa avigatapariÄÈhassa.
EvaÑ vedanÈya saÒÒÈya sa~khÈresu viÒÒÈÓe avigatarÈgassa
avigatacchandassa avigatapemassa avigatapipÈsassa avigatapariÄÈhassa
sabbaÑ suttaÑ vitthÈretabbaÑ. TaÓhÈyetaÑ vevacanaÑ evaÑ yujjati.
21. Sabbo dukkh|pacÈro kÈmataÓhÈsa~khÈram|lako, na pana yujjati
sabbo nibbid|pacÈro kÈmataÓhÈparikkhÈram|lako. ImÈya yuttiyÈ
aÒÒamaÒÒehi kÈraÓehi gavesitabbaÑ.
YathÈ hi2 BhagavÈ rÈgacaritassa puggalassa asubhaÑ desayati,
dosacaritassa BhagavÈ puggalassa mettaÑ desayati. Mohacaritassa BhagavÈ
puggalassa paÔiccasamuppÈdaÑ desayati. Yadi hi BhagavÈ rÈgacaritassa
puggalassa mettaÑ cetovimuttiÑ deseyya. SukhaÑ vÈ paÔipadaÑ
dandhÈbhiÒÒaÑ sukhaÑ vÈ paÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ
vipassanÈpubba~gamaÑ vÈ pahÈnaÑ deseyya, na yujjati desanÈ. EvaÑ yaÑ
kiÒci rÈgassa anulomappahÈnaÑ dosassa anulomappahÈnaÑ mohassa
anulomappahÈnaÑ. SabbaÑ taÑ vicayena hÈrena vicinitvÈ yuttihÈrena
yojetabbaÑ. YÈvatikÈ ÒÈÓassa bh|mi.
MettÈvihÈrissa sato byÈpÈdo cittaÑ pariyÈdÈya ÔhassatÊti na yujjati
desanÈ, byÈpÈdo pahÈnaÑ abbhatthaÑ gacchatÊti yujjati desanÈ.
KaruÓÈvihÈrissa sato vihesÈ cittaÑ pariyÈdÈya ÔhassatÊti na yujjati desanÈ,
vihesÈ pahÈnaÑ abbhatthaÑ gacchatÊti yujjati desanÈ. MuditÈvihÈrissa sato
arati cittaÑ pariyÈdÈya ÔhassatÊti na yujjati desanÈ, arati pahÈnaÑ
abbhatthaÑ gacchatÊti yujjati desanÈ. UpekkhÈvihÈrissa sato rÈgo cittaÑ
pariyÈdÈya ÔhassatÊti na yujjati desanÈ, rÈgo pahÈnaÑ abbhatthaÑ gacchatÊti
yujjati desanÈ. AnimittavihÈrissa
______________________________________________________________
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sato nimittÈnusÈrÊ tena teneva viÒÒÈÓaÑ pavattatÊti na yujjati desanÈ,
nimittaÑ pahÈnaÑ abbhatthaÑ gacchatÊti yujjati desanÈ. AsmÊti vigataÑ
ayamahamasmÊti na samanupassÈmi. Atha ca pana me kismÊti kathasmÊti
vicikicchÈ kathaÑkathÈsallaÑ cittaÑ pariyÈdÈya ÔhassatÊti na yujjatÊ desanÈ,
vicikicchÈ kathaÑkathÈsallaÑ pahÈnaÑ abbhatthaÑ gacchatÊti yujjati
desanÈ.
YathÈ vÈ pana paÔhamaÑ jhÈnaÑ samÈpannassa sato kÈmarÈgabyÈpÈdÈ
visesÈya saÑvattantÊti na yujjati desanÈ, hÈnÈya saÑvattantÊti yujjati desanÈ.
VitakkasahagatÈ vÈ saÒÒÈmanasikÈrÈ hÈnÈya saÑvattantÊti na yujjati desanÈ,
visesÈya saÑvattantÊti yujjati desanÈ. . DutiyaÑ jhÈnaÑ samÈpannassa sato
vitakkavicÈrasahagatÈ saÒÒÈmanasikÈrÈ visesÈya saÑvattantÊti na yujjati
desanÈ, hÈnÈya saÑvattantÊti yujjati desanÈ. UpekkhÈsukhasahagatÈ vÈ
saÒÒÈmanasikÈrÈ hÈnÈya saÑvattantÊti na yujjati desanÈ, visesÈya
saÑvattantÊti yujjati desanÈ. . TatiyaÑ jhÈnaÑ samÈpannassa sato
pÊtisukhasahagatÈ saÒÒÈmanasikÈrÈ visesÈya saÑvattantÊti na yujjati desanÈ,
hÈnÈya saÑvattantÊti yujjati desanÈ, upekkhÈsatipÈrisuddhisahagatÈ vÈ
saÒÒÈmanasikÈrÈ hÈnÈya saÑvattantÊti na yujjati desanÈ, visesÈya
saÑvattantÊti yujjati desanÈ. . CatutthaÑ jhÈnaÑ samÈpannassa sato
upekkhÈsahagatÈ saÒÒÈmanasikÈrÈ visesÈya saÑvattantÊti na yujjati desanÈ,
hÈnÈya saÑvattantÊti yujjati desanÈ. . ŒkÈsÈnaÒcÈyatanasahagatÈ vÈ
saÒÒÈmanasikÈrÈ hÈnÈya saÑvattantÊti na yujjati desanÈ, visesÈya
saÑvattantÊti yujjati desanÈ.
ŒkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ samÈpannassa sato r|pasahagatÈ saÒÒÈmanasikÈrÈ
visesÈya saÑvattantÊti na yujjati desanÈ, hÈnÈya saÑvattantÊti yujjati desanÈ.
ViÒÒÈÓaÒcÈyatanasahagatÈ vÈ saÒÒÈmanasikÈrÈ hÈnÈya saÑvattantÊti na
yujjati desanÈ, visesÈya saÑvattantÊti yujjati desanÈ. . ViÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ
samÈpannassa sato ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasahagatÈ saÒÒÈmanasikÈrÈ visesÈya
saÑvattantÊti na yujjati desanÈ, hÈnÈya saÑvattantÊti yujjati desanÈ.
ŒkiÒcaÒÒÈyatanasahagatÈ vÈ saÒÒÈmanasikÈrÈ hÈnÈya saÑvattantÊti na
yujjati desanÈ, visesÈya saÑvattantÊti yujjati desanÈ.
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ŒkiÒcaÒÒÈyatanaÑ samÈpannassa sato viÒÒÈÓaÒcÈyatanasahagatÈ
saÒÒÈmanasikÈrÈ visesÈya saÑvattantÊti na yujjati desanÈ, hÈnÈya
saÑvattantÊti yujjati desanÈ. . Neva saÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasahagatÈ vÈ
saÒÒÈmanasikÈrÈ hÈnÈya saÑvattantÊti na yujjati desanÈ, visesÈya
saÑvattantÊti yujjati desanÈ. NevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ samÈpannassa sato
saÒÒ|pacÈrÈ visesÈya saÑvattantÊti na yujjati desanÈ, hÈnÈya saÑvattantÊti
yujjati desanÈ. . SaÒÒÈvedayitanirodhasahagatÈ vÈ saÒÒÈmanasikÈrÈ hÈnÈya
saÑvattantÊti na yujjati desanÈ, visesÈya saÑvattantÊti yujjati desanÈ. .
KallatÈparicitaÑ cittaÑ na ca abhinÊhÈraÑ khamatÊti na yujjati desanÈ,
kallatÈparicitaÑ cittaÑ atha ca abhinÊhÈraÑ khamatÊti yujjati desanÈ.
EvaÑ sabbe navasuttantÈ yathÈdhammaÑ yathÈvinayaÑ
yathÈsatthusÈsanaÑ sabbato vicayena hÈrena vicinitvÈ yuttihÈrena
yojetabbÈti. TenÈha ÈyasmÈ MahÈkaccÈyano “sabbesaÑ hÈrÈnaÑ yÈ
bh|miyo ca gocaro tesan”ti.
Niyutto yuttihÈro.
_____
4. PadaÔÔhÈnahÈravibha~ga
22. Tattha katamo padaÔÔhÈno hÈro, “dhammaÑ deseti Jino”ti, ayaÑ
padaÔÔhÈno hÈro. KiÑ deseti, sabbadhammayÈthÈva-asampaÔivedhalakkhaÓÈ
avijjÈ, tassÈ vipallÈsÈ padaÔÔhÈnaÑ. AjjhosÈnalakkhaÓÈ taÓhÈ, tassÈ
piyar|paÑ sÈtar|paÑ padaÔÔhÈnaÑ. PatthanalakkhaÓo lobho, tassa
adinnÈdÈnaÑ padaÔÔhÈnaÑ. VaÓÓasaÓÔhÈnabyaÒjanaggahaÓalakkhaÓÈ
subhasaÒÒÈ, tassÈ indriyÈ saÑvaro padaÔhÈnaÑ. SÈsavaphassaupagamanalakkhaÓÈ sukhasaÒÒÈ, tassÈ assÈdo padaÔÔhÈnaÑ.
Sa~khatalakkhaÓÈnaÑ dhammÈnaÑ asamanupassanalakkhaÓÈ niccasaÒÒÈ,
tassÈ viÒÒÈÓaÑ padaÔÔhÈnaÑ, aniccasaÒÒÈdukkhasaÒÒÈasamanupassanalakkhaÓÈ attasaÒÒÈ, tassÈ nÈmakÈyo padaÔÔhÈnaÑ. .
SabbadhammasampaÔivedhalakkhaÓÈ vijjÈ, tassÈ sabbaÑ neyyaÑ
padaÔÔhÈnaÑ. CittavikkhepapaÔisaÑharaÓalakkhaÓo samatho, tassa asubhÈ
padaÔÔhÈnaÑ. IcchÈvacarapaÔisaÑharaÓalakkhaÓo alobho, tassa adinnÈdÈnÈ
veramaÓÊ1 padaÔÔhÈnaÑ
______________________________________________________________
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abyÈpajjalakkhaÓo adoso, tassa pÈÓÈtipÈtÈ veramaÓÊ padaÔÔhÈnaÑ. VatthuavippaÔipattilakkhaÓo1 amoho, tassa sammÈpaÔipatti padaÔÔhÈnaÑ.
VinÊlakavipubbakagahaÓalakkhaÓÈ asubhasaÒÒÈ, tassÈ nibbidÈ padaÔÔhÈnaÑ.
SÈsavaphassaparijÈnanalakkhaÓÈ dukkhasaÒÒÈ, tassÈ vedanÈ padaÔÔhÈnaÑ.
Sa~khatalakkhaÓÈnaÑ dhammÈnaÑ samanupassanalakkhaÓÈ aniccasaÒÒÈ,
tassÈ uppÈdavayÈ padaÔÔhÈnaÑ. Sabbadhamma-abhinivesalakkhaÓÈ
anattasaÒÒÈ, tassÈ dhammasaÒÒÈ padaÔÔhÈnaÑ.
PaÒca kÈmaguÓÈ kÈmarÈgassa padaÔÔhÈnaÑ, paÒcindriyÈni r|pÊni
r|parÈgassa padaÔÔhÈnaÑ, chaÔÔhÈyatanaÑ bhavarÈgassa padaÔÔhÈnaÑ,
nibbattabhavÈnupassitÈ paÒcannaÑ upÈdÈnakkhandhÈnaÑ padaÔÔhÈnaÑ,
pubbenivÈsÈnussatiÒÈÓadassanassa padaÔÔhÈnaÑ. OkappanalakkhaÓÈ saddhÈ
adhimuttipaccupaÔÔhÈnÈ ca, anÈvilalakkhaÓo pasÈdo
sampasÊdanapaccupaÔÔhÈno ca. AbhipatthiyanalakkhaÓÈ saddhÈ, tassÈ
aveccapasÈdo padaÔÔhÈnaÑ. AnÈvilalakkhaÓo pasÈdo, tassa saddhÈ
padaÔÔhÈnaÑ. ŒrambhalakkhaÓaÑ vÊriyaÑ, tassa sammappadhÈnaÑ
padaÔÔhÈnaÑ. ApilÈpanalakkhaÓÈ sati, tassÈ satipaÔÔhÈnaÑ padaÔÔhÈnaÑ.
EkaggalakkhaÓo samÈdhi, tassa jhÈnÈni padaÔÔhÈnaÑ. PajÈnanalakkhaÓÈ
paÒÒÈ, tassÈ saccÈni padaÔÔhÈnaÑ.
Aparo nayo, assÈdamanasikÈralakkhaÓo ayonisomanasikÈro, tassa avijjÈ
padaÔÔhÈnaÑ. SaccasammohanalakkhaÓÈ avijjÈ, sÈ sa~khÈrÈnaÑ
padaÔÔhÈnaÑ. PunabbhavavirohaÓalakkhaÓÈ sa~khÈrÈ, te2 viÒÒÈÓassa
padaÔÔhÈnaÑ. OpapaccayikanibbattilakkhaÓaÑ viÒÒÈÓaÑ, taÑ nÈmar|passa
padaÔÔhÈnaÑ. NÈmakÈyar|pakÈyasa~ghÈtalakkhaÓaÑ nÈmar|paÑ, taÑ
chaÄÈyatanassa padaÔÔhÈnaÑ. IndriyavavatthÈnalakkhaÓaÑ chaÄÈyatanaÑ,
taÑ phassassa padaÔÔhÈnaÑ. Cakkhur|paviÒÒÈÓasannipÈtalakkhaÓo phasso,
so vedanÈya padaÔÔhÈnaÑ. IÔÔhÈniÔÔha-anubhavanalakkhaÓÈ vedanÈ, sÈ
taÓhÈya padaÔÔhÈnaÑ. AjjhosÈnalakkhaÓÈ taÓhÈ, sÈ upÈdÈnassa padaÔÔhÈnaÑ.
OpapaccayikaÑ upÈdÈnaÑ, taÑ bhavassa padaÔÔhÈnaÑ.
NÈmakÈyar|pakÈyasambhavanalakkhaÓo bhavo, so jÈtiyÈ padaÔÔhÈnaÑ.
KhandhapÈtubhavanalakkhaÓÈ jÈti, sÈ jarÈya padaÔÔhÈnaÑ.
UpadhiparipÈkalakkhaÓÈ jarÈ, sÈ maraÓassa padaÔÔhÈnaÑ.
JÊvitindriyupacchedalakkhaÓaÑ maraÓaÑ, taÑ sokassa padaÔÔhÈnaÑ.
UssukkakÈrako soko, so paridevassa
______________________________________________________________
1. Vatthu-avippaÔipÈdÈnalakkhaÓo (SÊ, Ka)

2. TaÑ (Ka)
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padaÔÔhÈnaÑ. LÈlappakÈrako paridevo, so dukkhassa padaÔÔhÈnaÑ.
KÈyasaÑpÊÄanaÑ dukkhaÑ, taÑ domanassassa padaÔÔhÈnaÑ.
CittasaÑpÊÄanaÑ domanassaÑ, taÑ upÈyÈsassa padaÔÔhÈnaÑ.
OdahanakÈrako upÈyÈso, so bhavassa padaÔÔhÈnaÑ. ImÈni bhava~gÈni yadÈ
samaggÈni nibbattÈni bhavanti so bhavo, taÑ saÑsÈrassa padaÔÔhÈnaÑ.
NiyyÈnikalakkhaÓo maggo, so nirodhassa padaÔÔhÈnaÑ.
TitthaÒÒutÈ pÊtaÒÒutÈya padaÔÔhÈnaÑ, pÊtaÒÒutÈ pattaÒÒutÈya1
padaÔÔhÈnaÑ, pattaÒÒutÈ attaÒÒutÈya padaÔÔhÈnaÑ, attaÒÒutÈ
pubbekatapuÒÒatÈya padaÔÔhÈnaÑ, pubbekatapuÒÒatÈ patir|padesavÈsassa
padaÔÔhÈnaÑ, patir|padesavÈso sappuris|panissayassa padaÔÔhÈnaÑ,
sappuris|panissayo attasammÈpaÓidhÈnassa padaÔÔhÈnaÑ,
attasammÈpaÓidhÈnaÑ sÊlÈnaÑ padaÔÔhÈnaÑ, sÊlÈni avippaÔisÈrassa
padaÔÔhÈnaÑ, avippaÔisÈro pÈmojjassa padaÔÔhÈnaÑ, pÈmojjaÑ pÊtiyÈ
padaÔÔhÈnaÑ, pÊti passaddhiyÈ padaÔÔhÈnaÑ, passaddhi sukhassa
padaÔÔhÈnaÑ, sukhaÑ samÈdhissa padaÔÔhÈnaÑ, samÈdhi
yathÈbh|taÒÈÓadassanassa padaÔÔhÈnaÑ, yathÈ-bh|taÒÈÓadassanaÑ
nibbidÈya padaÔÔhÈnaÑ, nibbidÈ virÈgassa padaÔÔhÈnaÑ, virÈgo vimuttiyÈ
padaÔÔhÈnaÑ. Vimutti vimuttiÒÈÓadassanassa padaÔÔhÈnaÑ. EvaÑ yo koci
upanissayo yo koci paccayo, sabbo so padaÔÔhÈnaÑ. TenÈha ÈyasmÈ
MahÈkaccÈyano “dhammaÑ deseti Jino”ti.
Niyutto padaÔÔhÈno hÈro.
_____
5. LakkhaÓahÈravibha~ga
23. Tattha katamo lakkhaÓo hÈro. “Vuttamhi ekadhamme”ti, ayaÑ
lakkhaÓo hÈro, kiÑ lakkhayati, ye dhammÈ ekalakkhaÓÈ, tesaÑ dhammÈnaÑ
ekasmiÑ dhamme vutte avasiÔÔhÈ dhammÈ vuttÈ bhavanti. YathÈ kiÑ bhave.
YathÈha BhagavÈ–
CakkhuÑ bhikkhave anavaÔÔhitaÑ ittaraÑ parittaÑ pabha~gu parato
dukkhaÑ byasanaÑ calanaÑ2 kukkuÄaÑ sa~khÈraÑ3 vadhakaÑ
amittamajjhe. ImasmiÑ cakkhusmiÑ vutte avasiÔÔhÈni ajjhattikÈni ÈyatanÈni
vuttÈni bhavanti, kena kÈraÓena, sabbÈni hi cha ajjhattikÈni ÈyatanÈni
vadhakaÔÔhena ekalakkhaÓÈni. YathÈ cÈha BhagavÈ–
______________________________________________________________
1. MattaÒÒutÈya (SÊ, Ka)
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AtÊte RÈdha r|pe anapekkho hoti, anÈgataÑ r|paÑ mÈ abhinandi1,
paccuppannassa r|passa nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya cÈgÈya
paÔinissaggÈya paÔipajja. ImasmiÑ r|pakkhandhe vutte avasiÔÔhÈ khandhÈ
vuttÈ bhavanti, kena kÈraÓena, sabbe hi paÒcakkhandhÈ YamakovÈdasutte2
vadhakaÔÔhena ekalakkhaÓÈ vuttÈ. YathÈ cÈha BhagavÈ–
“YesaÒca susamÈraddhÈ, niccaÑ kÈyagatÈsati.
AkiccaÑ te na sevanti, kicce sÈtaccakÈrino”3.
Iti kÈyagatÈya satiyÈ vuttÈya vuttÈ bhavanti vedanÈgatÈ sati cittagatÈ
dhammagatÈ ca. TathÈ yaÑ kiÒci diÔÔhaÑ vÈ sutaÑ vÈ mutaÑ vÈti vutte
vuttaÑ bhavati viÒÒÈtaÑ. YathÈ cÈha BhagavÈ–
* TasmÈtiha tvaÑ bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharÈhi ÈtÈpÊ sampajÈno
satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. “ŒtÈpÊ”ti vÊriyindriyaÑ,
“sampajÈno”ti paÒÒindriyaÑ, “satimÈ”ti satindriyaÑ, “vineyya loke
abhijjhÈdomanassan”ti samÈdhindriyaÑ, evaÑ kÈye kÈyÈnupassino viharato
cattÈro satipaÔÔhÈnÈ bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti. Kena kÈraÓena,
ekalakkhaÓattÈ catunnaÑ indriyÈnaÑ.
24. Cat|su satipaÔÔhÈnesu bhÈviyamÈnesu cattÈro sammappadhÈnÈ
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti, cat|su sammappadhÈnesu bhÈviyamÈnesu
cattÈro iddhipÈdÈ bhÈviyamÈnesu paÒcindriyÈni bhÈvanÈpÈrip|riÑ
gacchanti, cat|su iddhipÈdesu bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti, paÒcasu
indriyesu bhÈviyamÈnesu paÒca balÈni bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti, paÒcasu
balesu bhÈviyamÈnesu satta bojjha~gÈ bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti, sattasu
bojjha~gesu bhÈviyamÈnesu ariyo aÔÔha~giko maggo bhÈvanÈpÈrip|riÑ
gacchati, sabbeva4 bodha~gamÈ dhammÈ bodhipakkhiyÈ bhÈvanÈpÈrip|riÑ
gacchanti. Kena kÈraÓena, sabbe hi bodha~gamÈ bodhipakkhiyÈ
neyyÈnikalakkhaÓena ekalakkhaÓÈ, te ekalakkhaÓattÈ bhÈvanÈpÈrip|riÑ
gacchanti.
EvaÑ akusalÈpi dhammÈ ekalakkhaÓattÈ pahÈnaÑ abbhatthaÑ
gacchanti. Cat|su satipaÔÔhÈnesu bhÈviyamÈnesu vipallÈsÈ pahÊyanti,
______________________________________________________________
1. Abhinanda (Ka)
3. Khu 1. 55 piÔÔhe Dhammapade.
* SaÑ 3. 125, 165 piÔÔhesu thokaÑ visadisaÑ.

2. SaÑ 2. 89 piÔÔhe.
4. Sabbe ca (SÊ, Ka)
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ÈhÈrÈ cassa pariÒÒaÑ gacchanti, upÈdÈnehi anupÈdÈno bhavati, yogehi ca
visaÑyutto bhavati, ganthehi ca vippayutto bhavati, Èsavehi ca anÈsavo
bhavati, oghehi ca nitthiÓÓo bhavati, sallehi ca visallo bhavati,
viÒÒÈÓaÔÔhitiyo cassa pariÒÒaÑ gacchanti, agatigamanehi na agatiÑ
gacchati, evaÑ akusalÈpi dhammÈ ekalakkhaÓattÈ pahÈnaÑ abbhatthaÑ
gacchanti.
Yattha vÈ pana r|pindriyaÑ desitaÑ, desitÈ tattheva r|padhÈtu
r|pakkhandho r|paÒcÈyatanaÑ. Yattha vÈ pana sukhÈ vedanÈ desitÈ,
desitaÑ tattha sukhindriyaÑ somanassindriyaÑ dukkhasamudayo ca
ariyasaccaÑ. Yattha vÈ pana dhukkhÈ vedanÈ desitÈ, desitaÑ tattha
dukkhindriyaÑ domanassindriyaÑ dukkhaÒca ariyasaccaÑ. Yattha vÈ pana
adukkhamasukhÈ vedanÈ desitÈ, desitaÑ tattha upekkhindriyaÑ sabbo ca
paÔiccasamuppÈdo. Kena kÈraÓena, adukkhamasukhÈya hi vedanÈya avijjÈ
anuseti. AvijjÈpaccayÈ sa~khÈrÈ, sa~khÈrapaccayÈ viÒÒÈÓaÑ,
viÒÒÈÓapaccayÈ nÈmar|paÑ, nÈmar|papaccayÈ caÄÈyatanaÑ,
saÄÈyatanapaccayÈ phasso, phassapaccayÈ vedanÈ, vedanÈpaccayÈ taÓhÈ,
taÓhÈpaccayÈ upÈdÈnaÑ, upÈdÈnapaccayÈ bhavo, bhavapaccayÈ jÈti,
jÈtipaccayÈ jarÈmaraÓaÑ sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ
sambhavanti, evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. So
ca sarÈgasadosasamohasaÑkilesapakkhena hÈtabbo,
vÊtarÈgavÊtadosavÊtamoha-ariyadhammehi hÈtabbo.
EvaÑ ye dhammÈ ekalakkhaÓÈ kiccato ca lakkhaÓato ca sÈmaÒÒato ca
cut|papÈtato ca, tesaÑ dhammÈnaÑ ekasmiÑ dhamme vutte avasiÔÔhÈ
dhammÈ vuttÈ bhavanti. TenÈha ÈyasmÈ MahÈkaccÈyano “vuttamhi
ekadhamme”ti.
Niyutto lakkhaÓo hÈro.
_____
6. Catuby|hahÈravibha~ga
25. Tattha katamo catuby|ho hÈro. “NeruttamadhippÈyo”ti ayaÑ.
ByaÒjanena suttassa neruttaÒca adhippÈyo ca nidÈnaÒca pubbÈparasandhi ca
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gavesitabbo. Tattha katamaÑ neruttaÑ, yÈ niruttipadasaÑhitÈ, yaÑ
dhammÈnaÑ nÈmaso ÒÈÓaÑ. YadÈ hi bhikkhu atthassa ca nÈmaÑ jÈnÈti,
dhammassa ca nÈmaÑ jÈnÈti, tathÈ tathÈ naÑ abhiniropeti. AyaÒca vuccati
atthakusalo dhammakusalo byaÒjanakusalo niruttikusalo pubbÈparakusalo
desanÈkusalo atÊtÈdhivacanakusalo anÈgatÈdhivacanakusalo
paccuppannÈdhivacanakusalo itthÈdhivacanakusalo purisÈdhivacanakusalo
napuÑsakÈdhivacanakusalo ekÈdhivacanakusalo anekÈdhivacanakusalo,
evaÑ sabbÈni kÈtabbÈni janapadaniruttÈni sabbÈ ca janapadaniruttiyo. AyaÑ
niruttipadasaÑhitÈ. (1)
26. Tattha katamo adhippÈyo.
+ “Dhammo have rakkhati dhammacÈriÑ,
ChattaÑ mahantaÑ yatha vassakÈle.
EsÈnisaÑso dhamme suciÓÓe,
Na duggatiÑ gacchati dhammacÈrÊ”ti.
Idha Bhagavato ko adhippÈyo, ye apÈyehi parimuccitukÈmÈ bhavissanti,
te dhammacÈrino bhavissantÊti ayaÑ ettha Bhagavato adhippÈyo.
* “Coro yathÈ sandhimukhe gahÊto,
SakammunÈ haÒÒati1 bajjhate ca.
EvaÑ ayaÑ pecca pajÈ parattha,
SakammunÈ haÒÒati1 bajjhate cÈ”ti.
Idha Bhagavato ko adhippÈyo, saÒcetanikÈnaÑ katÈnaÑ kammÈnaÑ
upacitÈnaÑ dukkhavedanÊyÈnaÑ aniÔÔhaÑ asÈtaÑ vipÈkaÑ
paccanubhavissatÊti ayaÑ ettha Bhagavato adhippÈyo.
“SukhakÈmÈni bh|tÈni, yo daÓÉena vihiÑsati.
Attano sukhamesÈno, pecca so na labhate sukhan”ti2.
Idha Bhagavato ko adhippÈyo, ye sukhena atthikÈ bhavissanti, te
pÈpakammaÑ3 na karissantÊti ayaÑ ettha Bhagavato adhippÈyo.
______________________________________________________________
+ HeÔÔhÈ 7 piÔÔhe; upari 38, 197 piÔÔhesupi.

* Khu 2. 327 piÔÔhe passitabbaÑ; upari 108 piÔÔhepi.
1. HaÒÒate (SÊ)
2. Ma 3. 89; Khu 1. 33 piÔÔhesu; upari 108, 113 piÔÔhesupi. 3. PÈpakaÑ kammaÑ (Ka)
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“MiddhÊ yadÈ hoti mahagghaso ca,
NiddÈyitÈ samparivattasÈyÊ.
MahÈvarÈhova nivÈpapuÔÔho.
PunappunaÑ gabbhamupeti mando”ti1.
Idha Bhagavato ko adhippÈyo, ye jarÈmaraÓena aÔÔiyitukÈmÈ
bhavissanti, te bhavissanti bhojane mattaÒÒuno indriyesu guttadvÈrÈ
pubbarattÈpararattaÑ jÈgariyÈnuyogamanuyuttÈ vipassakÈ kusalesu
dhammesu sagÈravÈ ca sabrahmacÈrÊsu theresu navesu majjhimes|ti ayaÑ
ettha Bhagavato adhippÈyo.
“AppamÈdo amatapadaÑ2, pamÈdo maccuno padaÑ.
AppamattÈ na mÊyanti, ye pamattÈ yathÈ matÈ”ti.
Idha Bhagavato ko adhippÈyo, ye amatapariyesanaÑ pariyesitukÈmÈ
bhavissanti, te appamattÈ viharissantÊti ayaÑ ettha Bhagavato adhippÈyo.
AyaÑ adhippÈyo. (2)
27. Tattha katamaÑ nidÈnaÑ, yathÈ so Dhaniyo gopÈlako BhagavantaÑ
Èha–
* “Nandati puttehi puttimÈ,
GomÈ3 gohi tatheva nandati.
UpadhÊ hi narassa nandanÈ,
Na hi so nandati yo nir|padhÊ”ti.
BhagavÈ Èha–
* “Socati puttehi puttimÈ,
Gopiko4 gohi tatheva socati.
UpadhÊ hi narassa socanÈ,
Na hi so socati yo nir|padhÊ”ti.
______________________________________________________________
1. Khu 1. 59 piÔÔhe Dhammapade; upari 108 piÔÔhepi.
2. AmataÑ padaÑ (Ka) Khu 1. 16 piÔÔhe passitabbaÑ.
3. Gomiko (SÊ), Gopiko (Ka) Khu 1. 284 piÔÔhe; SaÑ 1. 109 piÔÔhe ca passitabbaÑ.

* SaÑ 1. 109; Khu 1. 284 piÔÔhesu; upari 205 piÔÔhepi.
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IminÈ vatthunÈ iminÈ nidÈnena evaÑ ÒÈyati “idha BhagavÈ bÈhiraÑ
pariggahaÑ upadhiÑ ÈhÈ”ti. YathÈ ca mÈro pÈpimÈ Gijjhak|ÔÈ pabbatÈ
puthusilaÑ pÈtesi, BhagavÈ Èha–
“Sacepi kevalaÑ sabbaÑ, Gijjhak|ÔaÑ calessasi.
Neva sammÈvimuttÈnaÑ, BuddhÈnaÑ atthi iÒjitaÑ1.
* NabhaÑ phaleyyappathavÊ caleyya,
Sabbeva pÈÓÈ uda santaseyyuÑ.
Sallampi ce urasi pakappayeyyuÑ2,
UpadhÊsu tÈÓaÑ na karonti BuddhÈ”ti.
IminÈ vatthunÈ iminÈ nidÈnena evaÑ ÒÈyati “idha BhagavÈ kÈyaÑ
upadhiÑ ÈhÈ”ti. YathÈ cÈha–
** “Na taÑ daÄhaÑ bandhanamÈhu dhÊrÈ,
YadÈyasaÑ dÈrujapabbajaÒca3.
SÈrattarattÈ maÓikuÓÉalesu,
Puttesu dÈresu ca yÈ apekkhÈ”ti.
IminÈ vatthunÈ iminÈ nidÈnena evaÑ ÒÈyati “idha BhagavÈ bÈhiresu
vatth|su taÓhaÑ ÈhÈ”ti. YathÈ cÈha–
** “EtaÑ daÄhaÑ bandhanamÈhu dhÊrÈ,
OhÈrinaÑ sithilaÑ duppamuÒcaÑ.
Etampi chetvÈna paribbajanti,
Anapekkhino kÈmasukhaÑ pahÈyÈ”ti.
IminÈ vatthunÈ iminÈ nidÈnena evaÑ ÒÈyati “idha BhagavÈ
bÈhiravatthukÈya taÓhÈya pahÈnaÑ ÈhÈ”ti. YathÈ cÈha–
“ŒturaÑ asuciÑ p|tiÑ, duggandhaÑ dehanissitaÑ.
PaggharantaÑ divÈ rattiÑ, bÈlÈnaÑ abhinanditan”ti.
IminÈ vatthunÈ iminÈ nidÈnena evaÑ ÒÈyati “idha BhagavÈ
ajjhattikavatthukÈya taÓhÈya pahÈnaÑ ÈhÈ”ti. YathÈ cÈha–
______________________________________________________________
1. SaÑ 1. 111 piÔÔhe.
* SaÑ 1. 108 piÔÔhe.
2. PakampayeyyuÑ (SÊ)
** Khu 1. 63; Khu 5. 53 piÔÔhesu; upari 132, 185 piÔÔhesupi.
3. DÈrujaÑ babbajaÒca (SÊ)
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“Ucchinda sinehamattano, kumudaÑ sÈradikaÑva pÈÓinÈ.
Santimaggameva br|haya, nibbÈnaÑ Sugatena desitan”ti1.

IminÈ vatthunÈ iminÈ nidÈnena evaÑ ÒÈyati “idha BhagavÈ
ajjhattikavatthukÈya taÓhÈya pahÈnaÑ ÈhÈ”ti. IdaÑ nidÈnaÑ. (3)
Tattha katamo pubbÈparasandhi. YathÈha–
+ “KÈmandhÈ jÈlasaÒchannÈ, taÓhÈchadanachÈditÈ.

PamattabandhanÈ2 baddhÈ3, macchÈva kuminÈmukhe.
JarÈmaraÓamanventi, vaccho khÊrapakova mÈtaran”ti.

AyaÑ kÈmataÓhÈ vuttÈ. SÈ katamena pubbÈparena yujjati, yathÈha–
* “Ratto atthaÑ na jÈnÈti, ratto dhammaÑ na passati.
AndhantamaÑ tadÈ hoti, yaÑ rÈgo sahate naran”ti.
Iti andhatÈya ca saÒchannatÈya ca sÈyeva taÓhÈ abhilapitÈ. YaÒcÈha
kÈmandhÈ jÈlasaÒchannÈ, taÓhÈchadanachÈditÈti. YaÒcÈha ratto atthaÑ na
jÈnÈti, ratto dhammaÑ na passatÊti, imehi padehi pariyuÔÔhÈnehi sÈyeva
taÓhÈ abhilapitÈ. YaÑ andhakÈraÑ, ayaÑ dukkhasamudayo, yÈ ca taÓhÈ
ponobhavikÈ, yaÒcÈha kÈmÈti ime kilesakÈmÈ. YaÒcÈha jÈlasaÒchannÈti
tesaÑ yeva kÈmÈnaÑ payogena pariyuÔÔhÈnaÑ dasseti, tasmÈ kilesavasena
ca pariyuÔÔhÈnavasena ca taÓhÈbandhanaÑ vuttaÑ. Ye edisikÈ, te
jarÈmaraÓaÑ anventi, ayaÑ BhagavatÈ yathÈnikkhittagÈthÈbalena dassitÈ
jÈrÈmaraÓamanventÊti.
“Yassa papaÒcÈ ÔhitÊ ca natthi,
SandÈnaÑ palighaÒca4 vÊtivatto.
TaÑ nittaÓhaÑ MuniÑ carantaÑ,
Na vijÈnÈti sadevakopi loko”ti.
PapaÒcÈ nÈma taÓhÈdiÔÔhimÈnÈ, tadabhisa~khatÈ ca sa~khÈrÈ. ®hiti
nÈma anusayÈ. SandÈnaÑ nÈma taÓhÈya pariyuÔÔhÈnaÑ, yÈni
chattiÑsataÓhÈya
______________________________________________________________
1. Khu 1. 54 piÔÔhe Dhammapade.
+ Khu 1. 172 piÔÔhe; upari 107, 184, 196 piÔÔhesupi.

2. PamattabandhunÈ Khu 1. 172 piÔÔhe. TadaÔÔhakathÈpi passitabbÈ.
3. BandhÈ (Ka)
* HeÔÔhÈ 12 piÔÔhepi.
4. PaÄighaÒca (SÊ) Khu 1. 174 piÔÔhe passitabbaÑ.
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jÈliniyÈ vicaritÈni. Paligho nÈma moho. Ye ca papaÒcÈ sa~khÈrÈ yÈ ca Ôhiti
yaÑ sandÈnaÒca yaÑ palighaÒca yo etaÑ sabbaÑ samatikkanto, ayaÑ
vuccati nittaÓho iti.
28. Tattha pariyuÔÔhÈnasa~khÈrÈ diÔÔhadammavedanÊyÈ vÈ
upapajjavedanÊyÈ vÈ aparÈpariyavedanÊyÈ vÈ, evaÑ taÓhÈ tividhaÑ phalaÑ
deti diÔÔhe vÈ dhamme upapajje vÈ apare vÈ pariyÈye, evaÑ BhagavÈ Èha
“yaÑ lobhapakataÑ kammaÑ karoti kÈyena vÈ vÈcÈya vÈ manasÈ vÈ, tassa
vipÈkaÑ anubhoti diÔÔhe vÈ dhamme upapajje vÈ apare vÈ pariyÈye”ti. IdaÑ
Bhagavato pubbÈparena yujjati. Tattha pariyuÔÔhÈnaÑ
diÔÔhadhammavedanÊyaÑ vÈ kammaÑ upapajjavedanÊyaÑ vÈ kammaÑ
aparÈpariyÈyavedanÊyaÑ1 vÈ kammaÑ, evaÑ kammaÑ tidhÈ vipaccati
diÔÔhe vÈ dhamme upapajje vÈ apare vÈ pariyÈye. YathÈha–
* “YaÒce bÈlo idha pÈÓÈtipÈtÊ hoti -pa- micchÈdiÔÔhi hoti, tassa diÔÔhe vÈ
dhamme vipÈkaÑ paÔisaÑvedeti upapajje vÈ apare vÈ pariyÈye”ti. IdaÑ
Bhagavato pubbÈparena yujjati. Tattha pariyuÔÔhÈnaÑ paÔisa~khÈnabalena
pahÈtabbaÑ, sa~khÈrÈ dassanabalena, chattiÑsa taÓhÈvicaritÈni
bhÈvanÈbalena pahÈtabbÈnÊti evaÑ taÓhÈpi tidhÈ pahÊyati. YÈ nittaÓhÈtÈ
ayaÑ sa-upÈdisesÈ nibbÈnadhÈtu. BhedÈ kÈyassa ayaÑ anupÈdisesÈ
nibbÈnadhÈtu.
PapaÒco nÈma vuccati anubandho. YaÒcÈha BhagavÈ “papaÒceti
atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ cakkhuviÒÒeyyaÑ r|paÑ ÈrabbhÈ”ti. YaÒcÈha
BhagavÈ “atÊte rÈdha r|pe anapekkho hoti, anÈgataÑ r|paÑ mÈ abhinandi,
paccuppannassa r|passa nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya paÔinissaggÈya
paÔipajjÈ”ti. IdaÑ Bhagavato pubbÈparena yujjati. Yo cÈpi papaÒco ye ca
sa~khÈrÈ yÈ ca atÊtÈnÈgatapaccuppannassa abhinandanÈ, idaÑ ekatthaÑ. Api
ca aÒÒamaÒÒehi padehi aÒÒamaÒÒehi akkharehi aÒÒamaÒÒehi byaÒjanehi
aparimÈÓÈ dhammadesanÈ vuttÈ BhagavatÈ. EvaÑ suttena suttaÑ
saÑsandayitvÈ pubbÈparena saddhiÑ yojayitvÈ suttaÑ niddiÔÔhaÑ bhavati.
So cÈyaÑ2 pubbÈparo sandhi catubbidho atthasandhi byaÒjanasandhi
desanÈsandhi niddesasandhÊti.
______________________________________________________________
1. AparÈpariyavedanÊyaÑ (SÊ)

* Ma 3. 257 piÔÔhe.
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Tattha atthasandhi chappadÈni sa~kÈsanÈ pakÈsanÈ vivaraÓÈ vibhajanÈ
uttÈnÊkammatÈ paÒÒattÊti.
ByaÒjanasandhi chappadÈni akkharaÑ padaÑ byaÒjanaÑ ÈkÈro nirutti
niddesoti.
DesanÈsandhi na ca pathaviÑ nissÈya jhÈyati jhÈyÊ jhÈyati ca. Na ca
ÈpaÑ nissÈya jhÈyati jhÈyÊ jhÈyati ca, na ca tejaÑ nissÈya jhÈyati jhÈyÊ
jhÈyati ca, na ca vÈyuÑ nissÈya jhÈyati jhÈyÊ jhÈyati ca -pa- na ca
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ nissÈya. Na ca viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ nissÈya. Na ca
ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ nissÈya. Na ca nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ nissÈya. Na ca
imaÑ lokaÑ nissÈya. Na ca paralokaÑ nissÈya jhÈyati jhÈyÊ jhÈyati ca.
YamidaÑ ubhayamantarena diÔÔhaÑ sutaÑ mutaÑ viÒÒÈtaÑ pattaÑ
pariyesitaÑ vitakkitaÑ vicÈritaÑ manasÈnucintitaÑ, tampi nissÈya na
jhÈyati jhÈyÊ jhÈyati ca. AyaÑ sadevake loke samÈrake sabrahmake
sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya anissitena cittena na ÒÈyati
jhÈyanto.
YathÈ mÈro pÈpimÈ Godhikassa kulaputtassa1 viÒÒÈÓaÑ samanvesanto
na jÈnÈti na passati. So hi papaÒcÈtÊto taÓhÈpahÈnena diÔÔhinissayopissa
natthi. YathÈ ca Godhikassa, evaÑ Vakkalissa sadevakena lokena
samÈrakena sabrahmakena sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya
anissitacittÈ na ÒÈyanti jhÈyamÈnÈ. AyaÑ desanÈsandhi.
Tattha katamÈ niddesasandhi, nissitacittÈ akusalapakkhena niddisitabbÈ,
anissitacittÈ kusalapakkhena niddisitabbÈ. NissitacittÈ kilesena niddisitabbÈ,
anissitacittÈ vodÈnena niddisitabbÈ. NissitacittÈ saÑsÈrappavattiyÈ
niddisitabbÈ, anissitacittÈ saÑsÈranivattiyÈ niddisitabbÈ. NissitacittÈ taÓhÈya
ca avijjÈya ca niddisitabbÈ, anissitacittÈ samathena ca vipassanÈya ca
niddisitabbÈ. NissitacittÈ ahirikena ca anottappena ca niddisitabbÈ,
anissitacittÈ hiriyÈ ca ottappena ca niddisitabbÈ. NissitacittÈ asatiyÈ ca
asampajaÒÒena ca niddisitabbÈ, anissitacittÈ satiyÈ ca sampajaÒÒena ca
niddisitabbÈ. NissitacittÈ
______________________________________________________________
1. SaÑ 1. 123 piÔÔhe.
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ayoniyÈ ca ayonisomanasikÈrena ca niddisitabbÈ, anissitacittÈ yoniyÈ ca
yonisomanasikÈrena ca niddisitabbÈ. NissitacittÈ kosajjena ca dovacassena
ca niddisitabbÈ, anissitacittÈ vÊriyÈrambhena ca sovacassena ca niddisitabbÈ.
NissitacittÈ assaddhiyena ca pamÈdena ca niddisitabbÈ, anissitacittÈ
saddhÈya ca appamÈdena ca niddisitabbÈ. NissitacittÈ
asaddhammassavanena ca asaÑvaraÓena ca niddisitabbÈ, anissitacittÈ
saddhammassavanena ca saÑvarena ca niddisitabbÈ. NissitacittÈ abhijjhÈya
ca byÈpÈdena ca niddisitabbÈ, anissitacittÈ anabhijjhÈya ca abyÈpÈdena ca
niddisitabbÈ. NissitacittÈ nÊvaraÓehi ca saÒÒojaniyehi ca niddisitabbÈ,
anissitacittÈ rÈgavirÈgÈya ca cetovimuttiyÈ avijjÈvirÈgÈya ca paÒÒÈvimuttiyÈ
niddisitabbÈ. NissitacittÈ ucchedadiÔÔhiyÈ ca sassatadiÔÔhiyÈ ca niddisitabbÈ,
anissitacittÈ sa-upÈdisesÈya ca anupÈdisesÈya ca nibbÈnadhÈtuyÈ
niddisitabbÈ. AyaÑ niddesasandhi. TenÈha ÈyasmÈ MahÈkaccÈyano
“neruttamadhippÈyo”ti.
Niyutto catuby|ho hÈro.
_____
7. ŒvaÔÔahÈravibha~ga
29. Tattha katamo ÈvaÔÔo hÈro, “ekamhi padaÔÔhÈne”ti ayaÑ.
* “Œrambhatha1 nikkamatha, yuÒjatha BuddhasÈsane.
DhunÈtha maccuno senaÑ, naÄÈgÈraÑva kuÒjaro”ti.
“Œrambhatha nikkamathÈ”ti vÊriyassa padaÔÔhÈnaÑ. “YuÒjatha
BuddhasÈsane”ti samÈdhissa padaÔÔhÈnaÑ. “DhunÈtha maccuno senaÑ,
naÄÈgÈraÑva kuÒjaro”ti paÒÒÈya padaÔÔhÈnaÑ. . “Œrambhatha
nikkamathÈ”ti vÊriyindriyassa padaÔÔhÈnaÑ. “YuÒjatha BuddhasÈsane”ti
samÈdhindriyassa padaÔÔhÈnaÑ. “DhunÈtha maccuno senaÑ, naÄÈgÈraÑva
kuÒjaro”ti paÒÒindriyassa padaÔÔhÈnaÑ. ImÈni padaÔÔhÈnÈni desanÈ.
AyuÒjantÈnaÑ vÈ sattÈnaÑ yoge, yuÒjantÈnaÑ vÈ Èrambho.
Tattha ye na yuÒjanti, te pamÈdam|lakÈ na yuÒjanti. So pamÈdo
duvidho taÓhÈm|lako avijjÈm|lako ca. Tattha avijjÈm|lako
______________________________________________________________
* SaÑ 1. 158; Khu 2. 267 piÔÔhesu; upari 217 piÔÔhepi.
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yena aÒÒÈÓena nivuto ÒeyyaÔÔhÈnaÑ nappajÈnÈti paÒcakkhandhÈ
uppÈdavayadhammÈti, ayaÑ avijjÈm|lako. Yo taÓhÈm|lako, so tividho
anuppannÈnaÑ bhogÈnaÑ uppÈdÈya pariyesanto pamÈdaÑ Èpajjati,
uppannÈnaÑ bhogÈnaÑ ÈrakkhanimittaÑ paribhoganimittaÒca pamÈdaÑ
Èpajjati ayaÑ loke catubbidho pamÈdo ekavidho avijjÈya tividho taÓhÈya.
Tattha avijjÈya nÈmakÈyo padaÔÔhÈnaÑ. TaÓhÈya r|pakÈyo padaÔÔhÈnaÑ.
TaÑ kissa hetu, r|pÊsu bhavesu ajjhosÈnaÑ, ar|pÊsu sammoho. Tattha
r|pakÈyo r|pakkhandho nÈmakÈyo cattÈro ar|pino khandhÈ. Ime
paÒcakkhandhÈ katamena upÈdÈnena sa-upÈdÈnÈ, taÓhÈya ca avijjÈya ca.
Tattha taÓhÈ dve upÈdÈnÈni kÈmupÈdÈnaÒca sÊlabbatupÈdÈnaÒca. AvijjÈ dve
upÈdÈnÈni diÔÔhupÈdÈnaÒca attavÈdupÈdÈnaÒca. Imehi cat|hi upÈdÈnehi ye
sa-upÈdÈnÈ khandhÈ, idaÑ dukkhaÑ. CattÈri upÈdÈnÈni, ayaÑ samudayo.
PaÒcakkhandhÈ dukkhaÑ. TesaÑ BhagavÈ pariÒÒÈya pahÈnÈya ca
dhammaÑ deseti dukkhassa pariÒÒÈya samudayassa pahÈnÈya.
30. Tattha yo tividho taÓhÈm|lako pamÈdo anuppannÈnaÑ bhogÈnaÑ
uppÈdÈya pariyesati, uppannÈnaÑ bhogÈnaÑ ÈrakkhaÓaÒca karoti
paribhoganimittaÒca, tassa sampaÔivedhena rakkhaÓÈ paÔisaÑharaÓÈ, ayaÑ
samatho.
So kathaÑ bhavati, yadÈ jÈnÈti kÈmÈnaÑ assÈdaÒca assÈdato ÈdÊnavaÒca
ÈdÊnavato nissaraÓaÒca nissaraÓato okÈraÒca saÑkilesaÒca vodÈnaÒca
nekkhamme ca ÈnisaÑsaÑ. Tattha yÈ vÊmaÑsÈ upaparikkhÈ. AyaÑ
vipassanÈ. Ime dve dhammÈ bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti samatho ca
vipassanÈ ca. Imesu dvÊsu dhammesu bhÈviyamÈnesu dve dhammÈ pahÊyanti
taÓhÈ ca avijjÈ ca, imesu dvÊsu dhammesu pahÊnesu cattÈri upÈdÈnÈni
nirujjhanti. UpÈdÈnanirodhÈ bhavanirodho. BhavanirodhÈ jÈtinirodho,
jÈtinirodhÈ jarÈmaraÓaÑ sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ nirujjhanti.
Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti. Iti purimakÈni ca
dve saccÈni dukkhaÑ samudayo ca, samatho ca vipassanÈ ca maggo. Bhava
nirodho nibbÈnaÑ imÈni cattÈri saccÈni. TenÈha BhagavÈ “Èrambhatha
nikkamathÈ”ti.
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YathÈpi m|le anupaddave daÄhe.
Chinnopi rukkho punareva1 r|hati.
Evampi taÓhÈnusaye an|hate,
NibbattatÊ dukkhamidaÑ punappunaÑ.
AyaÑ taÓhÈnusayo katamassÈ taÓhÈya, bhavataÓhÈya. Yo etassa
dhammassa paccayo ayaÑ avijjÈ. AvijjÈpaccayÈ hi bhavataÓhÈ. Ime dve
kilesÈ taÓhÈ ca avijjÈ ca. TÈni cattÈri upÈdÈnÈni tehi cat|hi upÈdÈnehi ye saupÈdÈnÈ khandhÈ, idaÑ dukkhaÑ. CattÈri upÈdÈnÈni ayaÑ samudayo.
PaÒcakkhandhÈ dukkhaÑ. TesaÑ BhagavÈ pariÒÒÈya ca pahÈnÈya ca
dhammaÑ deseti dukkhassa pariÒÒÈya samudayassa pahÈnÈya.
Yena taÓhÈnusayaÑ sam|hanati2, ayaÑ samatho. Yena taÓhÈnusayassa
paccayaÑ avijjaÑ vÈrayati, ayaÑ vipassanÈ. Ime dve dhammÈ
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti samatho ca vipassanÈ ca. Tattha samathassa
phalaÑ rÈgavirÈgÈ cetovimutti, vipassanÈya phalaÑ avijjÈvirÈgÈ
paÒÒÈvimutti. Iti purimakÈni ca dve saccÈni dukkhaÑ samudayo ca, samatho
vipassanÈ ca maggo, dve ca vimuttiyo nirodho. ImÈni cattÈri saccÈni.
TenÈha BhagavÈ “yathÈpi m|le”ti.
* “SabbapÈpassa akaraÓaÑ, kusalassa upasampadÈ.
SacittapariyodÈpanaÑ3, etaÑ BuddhÈna sÈsanan”ti.
SabbapÈpaÑ nÈma tÊÓi duccaritÈni kÈyaduccaritaÑ vacÊduccaritaÑ
manoduccaritaÑ, te dasa akusalakammapathÈ pÈÓÈtipÈto adinnÈdÈnaÑ
kÈmesumicchÈcÈro musÈvÈdo pisuÓÈ vÈcÈ pharusÈ vÈcÈ samphappalÈpo
abhijjhÈ byÈpÈdo micchÈdiÔÔhi, tÈni dve kammÈni cetanÈ cetasikaÒca. Tattha
yo ca pÈÓÈtipÈto yÈ ca pisuÓÈ vÈcÈ yÈ ca pharusÈ vÈcÈ, idaÑ
dosasamuÔÔhÈnaÑ. YaÒca adinnÈdÈnaÑ yo ca kÈmesumicchÈcÈro yo ca
musÈvÈdo, idaÑ lobhasamuÔÔhÈnaÑ, yo samphappalÈpo, idaÑ
mohasamuÔÔhÈnaÑ. ImÈni satta kÈraÓÈni cetanÈkammaÑ. YÈ abhijjhÈ, ayaÑ
lobho akusalam|laÑ. Yo byÈpÈdo, ayaÑ doso akusalam|laÑ.
______________________________________________________________
1. Punadeva (Ka) Khu 1. 62 piÔÔhe.
2. Sam|hanti (SÊ)
* DÊ 2. 42; Khu 1. 41 piÔÔhesu; upari 68, 148, 161, 205, 208 piÔÔhesupi.
3. PariyodapanaÑ (SÊ)
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yÈ micchÈdiÔÔhi, ayaÑ micchÈmaggo. ImÈni tÊÓi kÈraÓÈni cetasikakammaÑ.
TenÈha “cetanÈkammaÑ cetasikakamman”ti.
Akusalam|laÑ payogaÑ gacchantaÑ catubbidhaÑ agatiÑ gacchati
chandÈ dosÈ bhayÈ mohÈ. Tattha yaÑ chandÈ agatiÑ gacchati, idaÑ
lobhasamuÔÔhÈnaÑ. YaÑ dosÈ agatiÑ gacchati, idaÑ dosasamuÔÔhÈnaÑ.
YaÑ bhayÈ ca mohÈ ca agatiÑ gacchati, idaÑ mohasamuÔÔhÈnaÑ. Tattha
lobho asubhÈya pahÊyati. Doso mettÈya. Moho paÒÒÈya. TathÈ lobho
upekkhÈya pahÊyati. Doso mettÈya ca karuÓÈya ca. Moho muditÈya pahÈnaÑ
abbhatthaÑ gacchati. TenÈha BhagavÈ “sabbapÈpassa akaraÓan”ti.
31. SabbapÈpaÑ nÈma aÔÔha micchattÈni micchÈdiÔÔhi micchÈsa~kappo
micchÈvÈcÈ micchÈkammanto micchÈ-ÈjÊvo micchÈvÈyÈmo micchÈsati
micchÈsamÈdhi, idaÑ vuccati sabbapÈpaÑ. ImesaÑ aÔÔhannaÑ
micchattÈnaÑ yÈ akiriyÈ akaraÓaÑ anajjhÈcÈro, idaÑ vuccati sabbapÈpassa
akaraÓaÑ.
AÔÔhasu micchattesu pahÊnesu aÔÔha sammattÈni sampajjanti. AÔÔhannaÑ
sammattÈnaÑ yÈ kiriyÈ karaÓaÑ sampÈdanaÑ, ayaÑ vuccati kusalassa
upasampadÈ. SacittapariyodÈpananti atÊtassa maggassa bhÈvanÈkiriyaÑ
dassayati, citte pariyodÈpite1 paÒcakkhandhÈ pariyodÈpitÈ bhavanti, evaÒhi
BhagavÈ Èha “cetovisuddhatthaÑ bhikkhave TathÈgate brahmacariyaÑ
vussatÊ”ti. DuvidhÈ hi pariyodÈpanÈ nÊvaraÓappahÈnaÒca
anusayasamugghÈto ca. Dve pariyodÈpanabh|miyo dassanabh|mi ca,
bhÈvanÈbh|mi ca, tattha yaÑ paÔivedhena pariyodÈpeti, idaÑ dukkhaÑ.
Yato pariyodÈpeti, ayaÑ samudayo. Yena pariyodÈpeti, ayaÑ maggo. YaÑ
pariyodÈpitaÑ, ayaÑ nirodho. ImÈni cattÈri saccÈni. TenÈha BhagavÈ
“sabbapÈpassa akaraÓan”ti.
* “Dhammo have rakkhati dhammacÈriÑ,
ChattaÑ mahantaÑ yatha vassakÈle.
EsÈnisaÑso dhamme suciÓÓe,
Na duggatiÑ gacchati dhammacÈrÊ”ti.
______________________________________________________________
1. Pariyodapite (SÊ, Ka)

* HeÔÔhÈ 7. 29 piÔÔhesu; upari ca 197 piÔÔhepi.
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Dhammo nÈma duvidho indriyasaÑvaro maggo ca. Duggati nÈma
duvidhÈ devamanusse vÈ upanidhÈya apÈyÈ duggati, nibbÈnaÑ vÈ
upanidhÈya sabbÈ upapattiyo duggati. Tattha yÈ saÑvarasÊle akhaÓÉakÈritÈ,
ayaÑ dhammo suciÓÓo apÈyehi rakkhati. EvaÑ BhagavÈ Èha–dvemÈ
bhikkhave sÊlavato gatiyo devÈ ca manussÈ ca. EvaÒca NÈÄandÈyaÑ nigame
asibandhakaputto GÈmaÓi BhagavantaÑ etadavoca–
* “BrÈhmaÓÈ bhante pacchÈbh|makÈ kÈmaÓÉalukÈ sevÈlamÈlikÈ
udakorohakÈ aggiparicÈrakÈ, te mataÑ kÈla~kataÑ uyyÈpenti nÈma,
saÒÒÈpenti nÈma, saggaÑ nÈma okkÈmenti1. BhagavÈ pana bhante ArahaÑ
SammÈsambuddho pahoti tathÈ kÈtuÑ, yathÈ sabbo loko kÈyassa bhedÈ
paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjeyyÈ”ti. Tena hi GÈmaÓi
taÒÒevettha paÔipucchissÈmi, yathÈ te khameyya, tathÈ naÑ byÈkareyyÈsÊti.
TaÑ kiÑ maÒÒasi GÈmaÓi, idhassa puriso pÈÓÈtipÈtÊ adinnÈdÈyÊ
kÈmesumicchÈcÈrÊ musÈvÈdÊ pisuÓavÈco pharusavÈco samphappalÈpÊ
abhijjhÈlu byÈpannacitto micchÈdiÔÔhiko, tamenaÑ mahÈ janakÈyo
sa~gamma samÈgamma ÈyÈceyya thomeyya paÒjaliko anuparisakkeyya
“ayaÑ puriso kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ
upapajjat|”ti. TaÑ kiÑ maÒÒasi GÈmaÓi, api nu so puriso mahato
janakÈyassa ÈyÈcanahetu vÈ thomanahetuvÈ paÒjalikaÑ2 anuparisakkanahetu
vÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjeyyÈti. No
hetaÑ bhante.
SeyyathÈpi GÈmaÓi puriso mahatiÑ puthusilaÑ gambhÊre udakarahade3
pakkhipeyya, tamenaÑ mahÈ janakÈyo sa~gamma samÈgamma ÈyÈceyya
thomeyya paÒjaliko anuparisakkeyya “ummujja bho puthusile, uplava bho
puthusile, thalamuplava bho puthusile”ti. TaÑ kiÑ maÒÒasi GÈmaÓi, api nu
sÈ mahatÊ puthusilÈ mahato janakÈyassa ÈyÈcanahetu vÈ thomanahetu vÈ
paÒjalikaÑ anuparisakkanahetu vÈ ummujjeyya vÈ uplaveyya vÈ thalaÑ vÈ
uplaveyyÈti. No
______________________________________________________________
* SaÑ 2. 498, 500 piÔÔhesu.
2. PaÒjalikÈ (SaÑ 2. 498 piÔÔhe.)

1. Uggamenti (SÊ)
3. Udakadahe (Ka)
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hetaÑ bhante. Evameva kho GÈmaÓi yo so puriso pÈÓÈtipÈtÊ -pamicchÈdiÔÔhiko, kiÒcÈpi naÑ mahÈ janakÈyo sa~gamma samÈgamma
ÈyÈceyya thomeyya paÒjaliko anuparisakkeyya “ayaÑ puriso kÈyassa bhedÈ
paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjat|”ti. Atha kho so puriso
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ
upapajjeyya.
TaÑ kiÑ maÒÒasi GÈmaÓi, idhassa puriso pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato
adinnÈdÈnÈ paÔivirato kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato musÈvÈdÈ paÔivirato
pisuÓÈya vÈcÈya paÔivirato pharusÈya vÈcÈya paÔivirato samphappalÈpÈ
paÔivirato anabhijjhÈlu abyÈpannacitto sammÈdiÔÔhiko, tamenaÑ mahÈ
janakÈyo sa~gamma samÈgamma ÈyÈceyya thomeyya paÒjaliko
anuparisakkeyya “ayaÑ puriso kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ
duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjat|”ti. TaÑ kiÑ maÒÒasi GÈmaÓi, api
nu so puriso mahato janakÈyassa ÈyÈcanahetu vÈ thomanahetu vÈ
paÒjalikaÑ anuparisakkanahetu vÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ
duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjeyyÈti. No hetaÑ bhante.
SeyyathÈpi GÈmaÓi puriso sappikumbhaÑ vÈ telakumbhaÑ vÈ
gambhÊre1 udakarahade ogÈhetvÈ bhindeyya. Tatra yÈssa sakkharakaÔhalaÑ2
vÈ, sÈ adhogÈmÊ assa. YaÒca khvassa tatra sappi vÈ telaÑ vÈ, taÑ
uddhaÑgÈmi assa. TamenaÑ mahÈ janakÈyo sa~gamma samÈgamma
ÈyÈceyya thomeyya paÒjaliko anuparisakkeyya “osÊda bho sappitela,
saÑsÊda bho sappitela, adho gaccha3 bho sappitelÈ”ti. TaÑ kiÑ maÒÒasi
GÈmaÓi, api nu taÑ sappitelaÑ mahato janakÈyassa ÈyÈcanahetu vÈ
thomanahetu vÈ paÒjalikaÑ anuparisakkanahetu vÈ “osÊdeyya vÈ saÑsÊdeyya
vÈ adho vÈ gaccheyyÈ”ti. No hetaÑ bhante.
Evameva kho GÈmaÓi yo so puriso pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato -pasammÈdiÔÔhiko, kiÒcÈpi naÑ mahÈ janakÈyo sa~gamma samÈgamma
ÈyÈceyya thomeyya paÒjaliko anuparisakkeyya “ayaÑ puriso
______________________________________________________________
1. GambhÊraÑ (SÊ, Ka)
3. AvaÑgaccha (SÊ, Ka)

2. SakkharÈ vÈ kaÔhalÈ (SaÑ 2. 499 piÔÔhe)
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kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ
upapajjat|”ti. Atha kho so puriso kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ
saggaÑ lokaÑ upapajjeyya. Iti dhammo suciÓÓo apÈyehi rakkhati. Tattha yÈ
maggassa tikkhatÈ adhimattatÈ, ayaÑ dhammo suciÓÓo sabbÈhi upapattÊhi
rakkhati. EvaÑ BhagavÈ Èha–
“TasmÈ rakkhitacittassa, sammÈsa~kappagocaro.
SammÈdiÔÔhipurekkhÈro, ÒatvÈna udayabbayaÑ.
ThinamiddhÈbhibh| bhikkhu, sabbÈ duggatiyo jahe”ti1.
32. Tattha duggatÊnaÑ hetu taÓhÈ ca avijjÈ ca, tÈni cattÈri upÈdÈnÈni,
tehi cat|hi upÈdÈnehi ye sa-upÈdÈnÈ khandhÈ, idaÑ dukkhaÑ. CattÈri
upÈdÈnÈni, ayaÑ samudayo. PaÒcakkhandhÈ dukkhaÑ, tesaÑ BhagavÈ
pariÒÒÈya ca pahÈnÈya ca dhammaÑ deseti dukkhassa pariÒÒÈya
samudayassa pahÈnÈya. Tattha taÓhÈya paÒcindriyÈni r|pÊni padaÔÔhÈnaÑ.
AvijjÈya manindriyaÑ padaÔÔhÈnaÑ. PaÒcindriyÈni r|pÊni rakkhanto
samÈdhiÑ bhÈvayati, taÓhaÒca niggaÓhÈti. ManindriyaÑ rakkhanto
vipassanaÑ bhÈvayati, avijjaÒca niggaÓhÈti, TaÓhÈniggahena dve upÈdÈnÈni
pahÊyanti kÈmupÈdÈnaÒca sÊlabbatupÈdÈnaÒca. AvijjÈniggahena dve
upÈdÈnÈni pahÊyanti diÔÔhupÈdÈnaÒca attavÈdupÈdÈnaÒca. Cat|su upÈdÈnesu
pahÊnesu dve dhammÈ bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti samatho ca vipassanÈ
ca. IdaÑ vuccati brahmacariyanti.
Tattha brahmacariyassa phalaÑ cattÈri sÈmaÒÒaphalÈni sotÈpattiphalaÑ
sakadÈgÈmiphalaÑ anÈgÈmiphalaÑ arahattaÑ2 aggaphalaÑ. ImÈni cattÈri
brahmacariyassa phalÈni3. Iti purimakÈni ca dve saccÈni dukkhaÑ
samudayo ca. Samatho ca vipassanÈ ca brahmacariyaÒca maggo,
brahmacariyassa phalÈni ca tadÈrammaÓÈ ca asa~khatÈdhÈtu nirodho. ImÈni
cattÈri saccÈni. TenÈha BhagavÈ “dhammo have rakkhatÊ”ti.
Tattha yaÑ paÔivedhena rakkhati, idaÑ dukkhaÑ. Yato rakkhati, ayaÑ
samudayo. Yena rakkhati, ayaÑ maggo. YaÑ rakkhati, ayaÑ nirodho. ImÈni
cattÈri saccÈni. TenÈha ÈyasmÈ MahÈkaccÈyano “ekamhi padaÔÔhÈne”ti.
Niyutto ÈvaÔÔo hÈro.
______________________________________________________________
1. Khu 1. 121 piÔÔhe; upari 85, 90 piÔÔhesupi.
3. BrahmacariyaphalÈnÊti (SÊ)
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8. VibhattihÈravibha~ga
33. Tattha katamo vibhattihÈro, “dhammaÒca padaÔÔhÈnaÑ bh|miÒcÈ”ti.

Dve suttÈni vÈsanÈbhÈgiyaÒca nibbedhabhÈgiyaÒca. Dve paÔipadÈ
puÒÒabhÈgiyÈ ca phalabhÈgiyÈ ca. Dve sÊlÈni saÑvarasÊlaÒca pahÈnasÊlaÒca,
tattha BhagavÈ vÈsanÈbhÈgiyaÑ suttaÑ puÒÒabhÈgiyÈya paÔipadÈya desayati,
so saÑvarasÊle Ôhito tena brahmacariyena brahmacÈrÊ bhavati, tattha
BhagavÈ nibbedhabhÈgiyaÑ suttaÑ phalabhÈgiyÈya paÔipadÈya desayati, so
pahÈnasÊle Ôhito tena brahmacariyena brahmacÈrÊ bhavati.
Tattha katamaÑ vÈsanÈbhÈgiyaÑ suttaÑ, vÈsÈnÈbhÈgiyaÑ nÈma suttaÑ
dÈnakathÈ sÊlakathÈ saggakathÈ kÈmÈnaÑ ÈdÊnavo nekkhamme ÈnisaÑsoti.
Tattha katamaÑ nibbedhabhÈgiyaÑ suttaÑ, nibbedhabhÈgiyaÑ nÈma
suttaÑ yÈ catusaccappakÈsanÈ, vÈsanÈbhÈgiye sutte natthi pajÈnanÈ, natthi
maggo, natthi phalaÑ. NibbedhabhÈgiye sutte atthi pajÈnanÈ, atthi maggo,
atthi phalaÑ. ImÈni cattÈri suttÈni. ImesaÑ catunnaÑ suttÈnaÑ desanÈya
phalena sÊlena brahmacariyena sabbato vicayena hÈrena vicinitvÈ
yuttihÈrena yojayitabbÈ yÈvatikÈ ÒÈÓassa bh|mi.
34. Tattha katame dhammÈ sÈdhÈraÓÈ, dve dhammÈ sÈdhÈraÓÈ
nÈmasÈdhÈraÓÈ vatthusÈdhÈraÓÈ ca. YaÑ vÈ pana kiÒci aÒÒampi evaÑ
jÈtiyaÑ, micchattaniyatÈnaÑ sattÈnaÑ aniyatÈnaÒca sattÈnaÑ
dassanappahÈtabbÈ kilesÈ sÈdhÈraÓÈ, puthujjanassa sotÈpannassa ca
kÈmarÈgabyÈpÈdÈ sÈdhÈraÓÈ, puthujjanassa anÈgÈmissa ca uddhaÑbhÈgiyÈ
saÑyojanÈ sÈdhÈraÓÈ, yaÑ kiÒci ariyasÈvako lokiyaÑ samÈpattiÑ
samÈpajjati, sabbÈ sÈ avÊtarÈgehi1 sÈdhÈraÓÈ, sÈdhÈraÓÈ hi dhammÈ evaÑ
aÒÒamaÒÒaÑ paraÑ paraÑ sakaÑ sakaÑ visayaÑ nÈtivattanti. Yopi imehi
dhammehi samannÈgato na so taÑ dhammaÑ upÈtivattati. Ime dhammÈ
sÈdhÈraÓÈ.
Tattha katame dhammÈ asÈdhÈraÓÈ yÈva desanaÑ upÈdÈya gavesitabbÈ
sekkhÈsekkhÈ bhabbÈbhabbÈti, aÔÔhamakassa sotÈpannassa ca
kÈmarÈgabyÈpÈdÈ sÈdhÈraÓÈ dhammatÈ asÈdhÈraÓÈ, aÔÔhamakassa
anÈgÈmissa ca
______________________________________________________________
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uddhambhÈgiyÈ saÑyojanÈ sÈdhÈraÓÈ dhammatÈ asÈdhÈraÓÈ. SabbesaÑ
sekkhÈnaÑ nÈmaÑ sÈdhÈraÓaÑ dhammatÈ asÈdhÈraÓÈ. SabbesaÑ
paÔipannakÈnaÑ nÈmaÑ sÈdhÈraÓaÑ dhammatÈ asÈdhÈraÓÈ. SabbesaÑ
sekkhÈnaÑ sekkhasÊlaÑ sÈdhÈraÓaÑ dhammatÈ asÈdhÈraÓÈ. EvaÑ
visesÈnupassinÈ hÊnukkaÔÔhamajjhimaÑ upÈdÈya gavesitabbaÑ.
Dassanabh|mi niyÈmÈvakkantiyÈ padaÔÔhÈnaÑ, bhÈvanÈbh|mi
uttarikÈnaÑ phalÈnaÑ pattiyÈ padaÔÔhÈnaÑ, dukkhÈ paÔipadÈ dandhÈbhiÒÒÈ
samathassa padaÔÔhÈnaÑ, sukhÈ paÔipadÈ khippÈbhiÒÒÈ vipassanÈya
padaÔÔhÈnaÑ, dÈnamayaÑ puÒÒakiriyavatthu parato ghosassa sÈdhÈraÓaÑ
padaÔÔhÈnaÑ, sÊlamayaÑ puÒÒakiriyavatthu cintÈmayiyÈ paÒÒÈya
sÈdhÈraÓaÑ padaÔÔhÈnaÑ, bhÈvanÈmayaÑ puÒÒakiriyavatthu
bhÈvanÈmayiyÈ paÒÒÈya sÈdhÈraÓaÑ padaÔÔhÈnaÑ. DÈnamayaÑ
puÒÒakiriyavatthu parato ca ghosassa sutamayiyÈ ca paÒÒÈya sÈdhÈraÓaÑ
padaÔÔhÈnaÑ sÊlamayaÑ puÒÒakiriyavatthu cintÈmayiyÈ ca paÒÒÈya yoniso
ca manasikÈrassa sÈdhÈraÓaÑ padaÔÔhÈnaÑ, bhÈvanÈmayaÑ
puÒÒakiriyavatthu bhÈvanÈmayiyÈ ca paÒÒÈya sammÈdiÔÔhiyÈ ca sÈdhÈraÓaÑ
padaÔÔhÈnaÑ. Patir|padesavÈso vivekassa ca samÈdhissa ca sÈdhÈraÓaÑ
padaÔÔhÈnaÑ, sappuris|panissayo tiÓÓaÒca aveccappasÈdÈnaÑ samathassa ca
sÈdhÈraÓaÑ padaÔÔhÈnaÑ, attasammÈpaÓidhÈnaÑ hiriyÈ ca vipassanÈya ca
sÈdhÈraÓaÑ padaÔÔhÈnaÑ, akusalapariccÈgo kusalavÊmaÑsÈya ca
samÈdhindriyassa ca sÈdhÈraÓaÑ padaÔÔhÈnaÑ, dhammasvÈkkhÈtatÈ
kusalam|laropanÈya ca phalasamÈpattiyÈ ca sÈdhÈraÓaÑ padaÔÔhÈnaÑ,
saÑghasuppaÔipannatÈ saÑghasuÔÔhutÈya sÈdhÈraÓaÑ padaÔÔhÈnaÑ,
satthusampadÈ appasannÈnaÒca pasÈdÈya pasannÈnaÒca bhiyyobhÈvÈya
sÈdhÈraÓaÑ padaÔÔhÈnaÑ, appaÔihatapÈtimokkhatÈ dumma~k|naÒca
puggalÈnaÑ niggahÈya pesalÈnaÒca puggalÈnaÑ phÈsuvihÈrÈya sÈdhÈraÓaÑ
padaÔÔhÈnaÑ. TenÈha ÈyasmÈ MahÈkaccÈyano “dhammaÒca padaÔÔhÈnan”ti.
Niyutto vibhattihÈro.

NettipÈÄi

44

9. ParivattanahÈravibha~ga
35. Tattha katamo parivattano hÈro, “kusalÈkusale dhamme”ti.
SammÈdiÔÔhissa purisapuggalassa miccÈdiÔÔhi nijjiÓÓÈ bhavati. Ye cassa
micchÈdiÔÔhipaccayÈ uppajjeyyuÑ aneke1 pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ, te cassa
nijjiÓÓÈ honti. SammÈdiÔÔhipaccayÈ cassa aneke kusalÈ dhammÈ
sambhavanti, te cassa bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti. SammÈsa~kappassa
purisapuggalassa micchÈsa~kappo nijjiÓÓo bhavati. Ye cassa
micchÈsa~kappapaccayÈ uppajjeyyuÑ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ, te
cassa nijjiÓÓÈ honti. SammÈsa~kappapaccayÈ cassa aneke kusalÈ dhammÈ
sambhavanti. Te cassa bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti. EvaÑ sammÈvÈcassa
sammÈkammantassa sammÈ-ÈjÊvassa sammÈvÈyÈmassa sammÈsatissa
sammÈsamÈdhissa sammÈvimuttassa sammÈvimuttiÒÈÓadassanassa
purisapuggalassa micchÈvimuttiÒÈÓadassanaÑ nijjiÓÓaÑ bhavati. Ye cassa
micchÈvimuttiÒÈÓadassanapaccayÈ uppajjeyyuÑ aneke pÈpakÈ akusalÈ
dhammÈ, te cassa nijjiÓÓÈ honti. SammÈvimuttiÒÈÓadassanapaccayÈ cassa
aneke kusalÈ dhammÈ sambhavanti, te cassa bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti.
36. Yassa vÈ pÈÓÈtipÈtÈ paÔiviratassa pÈÓÈtipÈto pahÊno hoti.
AdinnÈdÈnÈ paÔiviratassa adinnÈdÈnaÑ pahÊnaÑ hoti. BrahmacÈrissa
abrahmacariyaÑ pahÊnaÑ hoti. SaccavÈdissa musÈvÈdo pahÊno hoti.
ApisuÓavÈcassa pisuÓÈ vÈcÈ pahÊnÈ hoti. SaÓhavÈcassa pharusÈ vÈcÈ pahÊnÈ
hoti. KÈlavÈdissa samphappalÈpo pahÊno hoti. AnabhijjhÈlussa2 abhijjhÈ
pahÊnÈ hoti. AbyÈpannacittassa byÈpÈdo pahÊno hoti. SammÈdiÔÔhissa
micchÈdiÔÔhi pahÊnÈ hoti.
Ye ca kho keci ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ garahanti, nesaÑ
sandiÔÔhikÈ sahadhammikÈ gÈrayhÈ vÈdÈnuvÈdÈ Ègacchanti. SammÈdiÔÔhiÒca
te bhavanto dhammaÑ garahanti. Tena hi ye micchÈdiÔÔhikÈ, tesaÑ
bhavantÈnaÑ pujjÈ ca pÈsaÑsÈ ca. EvaÑ sammÈsa~kappaÑ sammÈvÈcaÑ
sammÈkammantaÑ sammÈ-ÈjÊvaÑ sammÈvÈyÈmaÑ sammÈsatiÑ
sammÈsamÈdhiÑ sammÈvimuttiÑ sammÈvimuttiÒÈÓadassanaÒca te bhavanto
dhammaÑ garahanti. Tena hi ye micchÈvimuttiÒÈÓadassanÈ, tesaÑ
bhavantÈnaÑ pujjÈ ca pÈsaÑsÈ ca.
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Ye ca kho keci evamÈhaÑsu “bhuÒjitabbÈ kÈmÈ, paribhuÒjitabbÈ kÈmÈ,
ÈsevitabbÈ kÈmÈ, nisevitabbÈ kÈmÈ, bhÈvayitabbÈ kÈmÈ, bahulÊkÈtabbÈ
kÈmÈ”ti. KÈmehi veramaÓÊ tesaÑ adhammo.
Ye vÈ pana keci evamÈhaÑsu “attakilamathÈnuyogo dhammo”ti.
NiyyÈniko tesaÑ dhammo adhammo. Ye ca kho keci evamÈhaÑsu “dukkho
dhammo”ti. Sukho tesaÑ dhammo adhammo. YathÈ vÈ pana bhikkhuno
sabbasa~khÈresu asubhÈnupassino viharato subhasaÒÒÈ pahÊyanti.
DukkhÈnupassino viharato sukhasaÒÒÈ pahÊyanti. AniccÈnupassino viharato
niccasaÒÒÈ pahÊyanti. AnattÈnupassino viharato attasaÒÒÈ pahÊyanti. YaÑ
yaÑ vÈ pana dhammaÑ rocayati vÈ upagacchati vÈ, tassa tassa dhammassa
yo paÔipakkho, svassa aniÔÔhato ajjhÈpanno bhavati. TenÈha ÈyasmÈ
MahÈkaccÈyano “kusalÈkusaladhamme”ti.
Niyutto parivattano hÈro.
_____
10. VevacanahÈravibha~ga
37. Tattha katamo vevacano hÈro, “VevacanÈni bah|nÊ”ti. YathÈ ekaÑ
BhagavÈ dhammaÑ aÒÒamaÒÒehi vevacanehi niddisati. YathÈha BhagavÈ–
* “ŒsÈ ca pihÈ abhinandanÈ ca,
AnekadhÈt|su sarÈ patiÔÔhitÈ.
AÒÒÈÓam|lappabhavÈ pajappitÈ,
SabbÈ mayÈ byantikatÈ sam|likÈ”ti.
ŒsÈ nÈma vuccati yÈ bhavissassa atthassa ÈsÊsanÈ1 avassaÑ ÈgamissatÊti
ÈsÈssa uppajjati. PihÈ nÈma yÈ vattamÈnassa2 atthassa patthanÈ, seyyataraÑ
vÈ disvÈ “ediso bhaveyyan”ti pihÈssa uppajjati. AtthanipphattipaÔipÈlanÈ
abhinandanÈ nÈma, piyaÑ vÈ ÒÈtiÑ abhinandati, piyaÑ vÈ dhammaÑ
abhinandati, appaÔik|lato vÈ abhinandati.
______________________________________________________________
* HeÔÔhÈ 22 piÔÔhe; upari 180, 183 piÔÔhesupi.
2. VattamÈnakassa (SÊ)

1. ŒsiÑsanÈ (SÊ)
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AnekadhÈt|ti cakkhudhÈtu r|padhÈtu cakkhuviÒÒÈÓadhÈtu, sotadhÈtu
saddadhÈtu sotaviÒÒÈÓadhÈtu, ghÈnadhÈtu gandhadhÈtu ghÈnaviÒÒÈÓadhÈtu,
jivhÈdhÈtu rasadhÈtu jivhÈviÒÒÈÓadhÈtu, kÈyadhÈtu phoÔÔhabbadhÈtu
kÈyaviÒÒÈÓadhÈtu, manodhÈtu dhammadhÈtu manoviÒÒÈÓadhÈtu.
SarÈti keci r|pÈdhimuttÈ keci saddÈdhimuttÈ keci gandhÈdhimuttÈ keci
rasÈdhimuttÈ keci phoÔÔhabbÈdhimuttÈ keci dhammÈdhimuttÈ. Tattha yÈni
cha gehasitÈni domanassÈni yÈni ca cha gehasitÈni somanassÈni yÈni ca cha
nekkhammasitÈni domanassÈni yÈni ca cha nekkhammasitÈni somanassÈni,
imÈni catuvÊsapadÈni taÓhÈpakkho, taÓhÈya etaÑ vevacanaÑ. YÈ cha
upekkhÈ gehasitÈ, ayaÑ diÔÔhipakkho.
38. SÈyeva pattanÈkÈrena dhammanandÊ dhammapemaÑ
dhammajjhosÈnanti taÓhÈya etaÑ vevacanaÑ. CittaÑ mano viÒÒÈÓanti
cittassa etaÑ vevacanaÑ. ManindriyaÑ manodhÈtu manÈyatanaÑ vijÈnanÈti
manassetaÑ vevacanaÑ. PaÒÒindriyaÑ paÒÒÈbalaÑ adhipaÒÒÈ sikkhÈ paÒÒÈ
paÒÒÈkkhandho dhammavicayasambojjha~go ÒÈÓaÑ sammÈdiÔÔhi tÊraÓÈ
vipassanÈ dhamme ÒÈÓaÑ atthe ÒÈÓaÑ anvaye ÒÈÓaÑ kheye ÒÈÓaÑ
anuppÈde ÒÈÓaÑ anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ aÒÒindriyaÑ aÒÒÈtÈvindriyaÑ
cakkhu vijjÈ buddhi bh|ri medhÈ Èloko, yaÑ vÈ pana yaÑ kiÒci aÒÒaÑpi
evaÑjÈtiyaÑ, paÒÒÈya etaÑ vevacanaÑ. PaÒcindriyÈni lokuttarÈni, sabbÈ
paÒÒÈ. Api ca ÈdhipateyyaÔÔhena saddhÈ, ÈrambhaÔÔhena vÊriyaÑ,
apilÈpanaÔÔhena sati, avikkhepaÔÔhena samÈdhi, pajÈnanaÔÔhena paÒÒÈ.
YathÈ ca BuddhÈnussatiyaÑ vuttaÑ itipi so BhagavÈ ArahaÑ
SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro
PurisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ.
Balanipphattigato vesÈrajjappatto adhigatappaÔisambhido catuyogavippahÊno
agatigamanavÊtivatto uddhaÔasallo nir|ÄhavaÓo madditakaÓÉako
nibbÈpitapariyuÔÔhÈno1 bandhanÈtÊto ganthaviniveÔhano ajjhÈsayavÊtivatto
bhinnandhakÈro cakkhumÈ lokadhammasamatikkanto
anurodhavirodhavippayutto iÔÔhÈniÔÔhesu dhammesu asa~khepagato
bandhanÈtivatto Ôhapitasa~gÈmo abhikkantataro ukkÈdharo Èlokakaro
pajjotakaro tamonudo raÓaÒjaho aparimÈÓavaÓÓo appameyyavaÓÓo
asa~kheyyavaÓÓo ÈbhaÑkaro pabhaÑkaro
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1. NibbÈhita... (Ka)

4. PaÔiniddesavÈra

47

dhammobhÈsapajjotakaroti ca BuddhÈ Bhagavantoti ca BuddhÈnussatiyÈ
etaÑ vevacanaÑ.
YathÈ ca dhammÈnussatiyaÑ vuttaÑ svÈkkhÈto BhagavatÈ dhammo
sandiÔÔhiko akÈliko ehipassiko opaneyyiko1 paccattaÑ veditabbo viÒÒ|hi *.
YadidaÑ madanimmadano pipÈsavinayo ÈlayasamugghÈÔo vaÔÔ|pacchedo
suÒÒato atidullabho taÓhakkhayo virÈgo nirodho nibbÈnaÑ.
** “Asa~khataÑ’nantamanÈsavaÒca,
SaccaÒca pÈraÑ nipuÓaÑ sududdasaÑ.
AjajjaraÑ dhuvaÑ apalokitaÑ2,
AnidassanaÑ nippapaÒca santaÑ.
** AmataÑ paÓÊtaÒca sivaÒca khemaÑ,
TaÓhakkhayo acchariyaÒca abbhutaÑ.
AnÊtikaÑ anÊtikadhammaÑ3,
NibbÈnametaÑ Sugatena desitaÑ.
AjÈtaÑ abh|taÑ anupaddavaÒca,
AkataÑ asokaÒca atho visokaÑ.
An|pasaggaÑnupasaggadhammaÑ,
NibbÈnametaÑ Sugatena desitaÑ.
GambhÊraÒceva duppassaÑ, uttaraÒca anuttaraÑ.
AsamaÑ appaÔisamaÑ, jeÔÔhaÑ seÔÔhanti vuccati.
LeÓaÒca tÈÓaÑ araÓaÑ ana~gaÓaÑ,
AkÈca metaÑ vimalanti vuccati.
DÊpo sukhaÑ appamÈÓaÑ patiÔÔhÈ,
AkiÒcanaÑ appapaÒcanti vuttan”ti.
DhammÈnussatiyÈ etaÑ vevacanaÑ.
______________________________________________________________
1. Opanayiko (SÊ)
* AÑ 2. 252 piÔÔhe.
2. ApalokiyaÑ (SÊ, Ka)

** SaÑ 2. 543 piÔÔhe.
3. NÊtikadhammameva vÈ (SÊ, Ka)
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YathÈ ca saÑghÈnussatiyaÑ vuttaÑ suppaÔipanno ujuppaÔipanno
ÒÈyappaÔipanno sÈmÊcippaÔipanno yadidaÑ cattÈri purisayugÈni aÔÔha
purisapuggalÈ esa Bhagavato sÈvakasaÑgho Èhuneyyo pÈhuneyyo
dakkhiÓeyyo aÒjalikaraÓÊyo anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassa,
sÊlasampanno samÈdhisampanno paÒÒÈsampanno vimuttisampanno
vimuttiÒÈÓadassanasampanno sattÈnaÑ sÈro sattÈnaÑ maÓÉo sattÈnaÑ
uddhÈro sattÈnaÑ esikÈ1 sattÈnaÑ surabhipas|naÑ pujjo devÈnaÒca
manussÈnaÒcÈti saÑghÈnussatiyÈ etaÑ vevacanaÑ.
YathÈ ca sÊlÈnussatiyaÑ vuttaÑ yÈni tÈni sÊlÈni akhaÓÉÈni acchiddÈni
asabalÈni akammÈsÈni ariyÈni ariyakantÈni bhujissÈni viÒÒuppasatthÈni
aparÈmaÔÔhÈni samÈdhisaÑvattanikÈni, ala~kÈro ca sÊlaÑ
uttama~gopasobhaÓatÈya, nidhÈnaÒca sÊlaÑ
sabbadobhaggasamatikkamanaÔÔhena, sippaÒca sÊlaÑ akkhaÓavedhitÈya, velÈ
ca sÊlaÑ anatikkamanaÔÔhena, dhaÒÒaÒca sÊlaÑ daliddopacchedanaÔÔhena2,
ÈdÈso ca sÊlaÑ dhammavolokanatÈya, pÈsÈdo ca sÊlaÑ volokanaÔÔhena,
sabbabh|mÈnuparivatti ca sÊlaÑ amatapariyosÈnanti sÊlÈnussatiyÈ etaÑ
vevacanaÑ.
YathÈ ca cÈgÈnussatiyaÑ vuttaÑ yasmiÑ samaye ariyasÈvako agÈraÑ
ajjhÈvasati muttacÈgo payatapÈÓi vossaggarato yÈcayogo
dÈnasaÑvibhÈgaratoti cÈgÈnussatiyÈ etaÑ vevacanaÑ. TenÈha ÈyasmÈ
MahÈkaccÈyano “vevacanÈni bah|nÊ”ti.
Niyutto vevacano hÈro.
_____
11. PaÒÒattihÈravibha~ga
39. Tattha katamo paÒÒattihÈro, “ekaÑ BhagavÈ dhammaÑ paÒÒattÊhi
vividhÈhi desetÊ”ti.
YÈ pakatikathÈya desanÈ. AyaÑ nikkhepapaÒÒatti. KÈ ca pakatikathÈya
desanÈ, cattÈri saccÈni. YathÈ BhagavÈ Èha “idaÑ dukkhan”ti ayaÑ paÒÒatti
paÒcannaÑ khandhÈnaÑ channaÑ dhÈt|naÑ aÔÔhÈrasannaÑ dhÈt|naÑ
dvÈdasannaÑ ÈyatanÈnaÑ dasannaÑ indriyÈnaÑ nikkhepapaÒÒatti.
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* KabaÄÊkÈre ce bhikkhave ÈhÈre atthi rÈgo atthi nandÊ1 atthi taÓhÈ,
patiÔÔhitaÑ tattha viÒÒÈÓaÑ vir|ÄhaÑ. Yattha patiÔÔhitaÑ viÒÒÈÓaÑ
vir|ÄhaÑ, atthi tattha nÈmar|passa avakkanti. Yattha atthi nÈmar|passa
avakkanti, atthi tattha sa~khÈrÈnaÑ vuddhi2. Yattha atthi sa~khÈrÈnaÑ
vuddhi, atthi tattha ÈyatiÑ punabbhavÈbhinibbatti. Yattha atthi ÈyatiÑ
punabbhavÈbhinibbatti, atthi tattha ÈyatiÑ jÈtijarÈmaraÓaÑ. Yattha atthi
ÈyatiÑ jÈtijarÈmaraÓaÑ, sasokaÑ taÑ bhikkhave sadaraÑ sa-upÈyÈsanti
vadÈmi.
Phasse ce -pa-. ManosaÒcetanÈya ce bhikkhave ÈhÈre. ViÒÒÈÓe ce
bhikkhave ÈhÈre atthi rÈgo atthi nandÊ atthi taÓhÈ, patiÔÔhitaÑ tattha
viÒÒÈÓaÑ vir|ÄhaÑ. Yattha patiÔÔhitaÑ viÒÒÈÓaÑ vir|ÄhaÑ, atthi tattha
nÈmar|passa avakkanti. Yattha atthi nÈmar|passa avakkanti, atthi tattha
sa~khÈrÈnaÑ vuddhi. Yattha atthi sa~khÈrÈnaÑ vuddhi, atthi tattha ÈyatiÑ
punabbhavÈbhinibbatti. Yattha atthi ÈyatiÑ punabbhavÈbhinibbatti, atthi
tattha ÈyatiÑ jÈtijarÈmaraÓaÑ. Yattha atthi ÈyatiÑ jÈtijarÈmaraÓaÑ,
sasokaÑ taÑ bhikkhave sadaraÑ sa-upÈyÈsanti vadÈmi. AyaÑ
pabhavapaÒÒatti dukkhassa ca samudayassa ca.
KabaÄÊkÈre ce bhikkhave ÈhÈre natthi rÈgo natthi nandÊ natthi taÓhÈ,
appatiÔÔhitaÑ tattha viÒÒÈÓaÑ avir|ÄhaÑ. Yattha appatiÔÔhitaÑ viÒÒÈÓaÑ
avir|ÄhaÑ, natthi tattha nÈmar|passa avakkanti. Yattha natthi nÈmar|passa
avakkanti, natthi tattha sa~khÈrÈnaÑ vuddhi. Yattha natthi sa~khÈrÈnaÑ
vuddhi, natthi tattha ÈyatiÑ punabbhavÈbhinibbatti. Yattha natthi ÈyatiÑ
punabbhavÈbhinibbatti, natthi tattha ÈyatiÑ jÈtijarÈmaraÓaÑ. Yattha natthi
ÈyatiÑ jÈtijarÈmaraÓaÑ, asokaÑ taÑ bhikkhave adaraÑ anupÈyÈsanti
vadÈmi.
Phasse ce -pa-. ManosaÒcetanÈya ce bhikkhave ÈhÈre. ViÒÒÈÓe ce
bhikkhave ÈhÈre natthi rÈgo natthi nandÊ natthi taÓhÈ, appatiÔÔhitaÑ tattha
viÒÒÈÓaÑ avir|ÄhaÑ. Yattha appatiÔÔhitaÑ viÒÒÈÓaÑ avir|ÄhaÑ, natthi tattha
nÈmar|passa avakkanti. Yattha natthi nÈmar|passa avakkanti, natthi tattha
sa~khÈrÈnaÑ vuddhi. Yattha natthi sa~khÈrÈnaÑ vuddhi, natthi tattha ÈyatiÑ
punabbhavÈbhinibbatti. Yattha natthi ÈyatiÑ punabbhavÈbhinibbatti, natthi
tattha ÈyatiÑ jÈtijarÈmaraÓaÑ. Yattha natthi ÈyatiÑ jÈtijarÈmaraÓaÑ,
asokaÑ taÑ bhikkhave adaraÑ anupÈyÈsanti vadÈmi.
______________________________________________________________
* SaÑ 1. 325, 326; Abhi 4. 114; Khu 7. 19 piÔÔhesu.
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AyaÑ pariÒÒÈpaÒÒatti dukkhassa, pahÈnapaÒÒatti samudayassa,
bhÈvanÈpaÒÒatti maggassa, sacchikiriyÈpaÒÒatti nirodhassa.
40. * SamÈdhiÑ bhikkhave bhÈvetha appamatto nipako sato, samÈhito
bhikkhave bhikkhu yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. KiÒca yathÈbh|taÑ pajÈnÈti
“cakkhu1 aniccan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. “R|pÈ aniccÈ”ti yathÈbh|taÑ
pajÈnÈti “cakkhuviÒÒÈÓaÑ aniccan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti.
“Cakkhusamphasso anicco”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. YampidaÑ2
cakkhusamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ
adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi aniccanti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti.
* SotaÑ -pa-. GhÈnaÑ. JivhÈ. KÈyo. “mano anicco”ti3 yathÈbh|taÑ
pajÈnÈti. “DhammÈ aniccÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. “ManoviÒÒÈÓaÑ
aniccan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. “Manosamphasso anicco”ti yathÈbh|taÑ
pajÈnÈti. YampidaÑ manosamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ
dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi aniccanti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti.
AyaÑ bhÈvanÈpaÒÒatti maggassa, pariÒÒÈpaÒÒatti dukkhassa,
pahÈnapaÒÒatti samudayassa, sacchikiriyÈpaÒÒatti nirodhassa.
+ R|paÑ RÈdha vikiratha vidhamatha viddhaÑsetha vikÊÄaniyaÑ4
karotha, paÒÒÈya taÓhakkhayÈya paÔipajjatha. TaÓhakkhayÈ dukkhakkhayo,
dukkhakkhayÈ nibbÈnaÑ. VedanaÑ -pa-. SaÒÒaÑ. Sa~khÈre viÒÒÈÓaÑ
vikiratha vidhamatha viddhaÑsetha vikÊÄaniyaÑ karotha, paÒÒÈya
taÓhakkhayÈya paÔipajjatha. TaÓhakkhayÈ dukkhakkhayo, dukkhakkhayÈ
nibbÈnaÑ.
AyaÑ nirodhapaÒÒatti nirodhassa, nibbidÈpaÒÒatti assÈdassa,
pariÒÒÈpaÒÒatti dukkhassa, pahÈnapaÒÒatti samudayassa, bhÈvanÈpaÒÒatti
maggassa, sacchikiriyÈpaÒÒatti nirodhassa.
“So idaÑ dukkhan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “ayaÑ dukkhasamudayo”ti
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “ayaÑ dukkhanirodho”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti “ayaÑ
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti.
______________________________________________________________
* SaÑ 2. 302 piÔÔhe.
3. Aniccan”ti (SaÑ 2. 302 piÔÔhe)

1. CakkhuÑ (Ka)
+ SaÑ 2. 155 piÔÔhe.
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AyaÑ paÔivedhapaÒÒatti saccÈnaÑ, nikkhepapaÒÒatti dassanabh|miyÈ,
bhÈvanÈpaÒÒatti maggassa, sacchikiriyÈpaÒÒatti sotÈpattiphalassa. “So ime
ÈsavÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “ayaÑ Èsavasamudayo”ti yathÈbh|taÑ
pajÈnÈti, “ayaÑ Èsavanirodho”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. “AyaÑ
ÈsavanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. “Ime ÈsavÈ asesaÑ
nirujjhantÊ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti.
AyaÑ uppÈdapaÒÒatti khaye ÒÈÓassa, okÈsapaÒÒatti anuppÈde ÒÈÓassa,
bhÈvanÈpaÒÒatti maggassa, pariÒÒÈpaÒÒatti dukkhassa, pahÈnapaÒÒatti
samudayassa, ÈrambhapaÒÒatti vÊriyindriyassa, ÈhaÔanÈpaÒÒatti ÈsÈÔikÈnaÑ,
nikkhepapaÒÒatti bhÈvanÈbh|miyÈ, abhinighÈtapaÒÒatti pÈpakÈnaÑ
akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ.
41. IdaÑ “dukkhan”ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu
cakkhuÑ udapÈdi, ÒÈÓaÑ udapÈdi, paÒÒÈ udapÈdi, vijjÈ udapÈdi, Èloko
udapÈdi. AyaÑ “dukkhasamudayo”ti me bhikkhave -pa-. AyaÑ
“dukkhanirodho”ti me bhikkhave. AyaÑ “dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti
me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuÑ udapÈdi, ÒÈÓaÑ
udapÈdi, paÒÒÈ udapÈdi, vijjÈ udapÈdi, Èloko udapÈdi1.
AyaÑ desanÈpaÒÒatti saccÈnaÑ, nikkhepapaÒÒatti sutamayiyÈ paÒÒÈya,
sacchikiriyÈpaÒÒatti anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyassa, pavattanÈpaÒÒatti
dhammacakkassa.
“TaÑ kho panidaÑ dukkhaÑ pariÒÒeyyan”ti me bhikkhave pubbe
ananussutesu dhammesu cakkhuÑ udapÈdi, ÒÈÓaÑ udapÈdi, paÒÒÈ udapÈdi,
vijjÈ udapÈdi, Èloko udapÈdi. “So kho panÈyaÑ dukkhasamudayo
pahÈtabbo”ti me bhikkhave -pa-. “So kho panÈyaÑ dukkhanirodho
sacchikÈtabbo”ti me bhikkhave -pa-. “SÈ kho panÈyaÑ
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ bhÈvetabbÈ”ti me bhikkhave pubbe
ananussutesu dhammesu cakkhuÑ udapÈdi, ÒÈÓaÑ udapÈdi, paÒÒÈ udapÈdi,
vijjÈ udapÈdi, Èloko udapÈdi1.
AyaÑ bhÈvanÈpaÒÒatti maggassa, nikkhepapaÒÒatti cintÈmayiyÈ
paÒÒÈya, sacchikiriyÈpaÒÒatti aÒÒindriyassa.
______________________________________________________________
1. Vi 3. 15, 16; SaÑ 3. 369 piÔÔhesu passitabbaÑ.
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“TaÑ kho panidaÑ dukkhaÑ pariÒÒÈtan”ti me bhikkhave pubbe
ananussutesu dhammesu cakkhuÑ udapÈdi, ÒÈÓaÑ udapÈdi, paÒÒÈ udapÈdi,
vijjÈ udapÈdi, Èloko udapÈdi. “So kho panÈyaÑ dukkhasamudayo pahÊno”ti
me bhikkhave -pa-. “So kho panÈyaÑ dukkhanirodho sacchikato”ti me
bhikkhave -pa-. “SÈ kho panÈyaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ bhÈvitÈ”ti
me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuÑ udapÈdi, ÒÈÓaÑ
udapÈdi, paÒÒÈ udapÈdi, vijjÈ udapÈdi, Èloko udapÈdi.* AyaÑ
bhÈvanÈpaÒÒatti maggassa, nikkhepapaÒÒatti bhÈvanÈmayiyÈ paÒÒÈya,
sacchikiriyÈpaÒÒatti aÒÒÈtÈvino indriyassa, pavattanÈpaÒÒatti
dhammacakkassa.
+ “TulamatulaÒca sambhavaÑ, bhavasa~khÈramavassaji Muni.
Ajjhattarato samÈhito, abhindi1 kavacamivattasambhavan”ti.
“Tulan”ti sa~khÈradhÈtu. “Atulan”ti nibbÈnadhÈtu, “tulamatulaÒca
sambhavan”ti abhiÒÒÈpaÒÒatti sabbadhammÈnaÑ. NikkhepapaÒÒatti
dhammapaÔisambhidÈya. “Bhavasa~khÈramavassaji munÊ”ti
pariccÈgapaÒÒatti samudayassa. PariÒÒÈpaÒÒatti dukkhassa. “Ajjhattarato
samÈhito”ti bhÈvanÈpaÒÒatti kÈyagatÈya satiyÈ. ®hitipaÒÒatti cittekaggatÈya.
“Abhindi kavacamivattasambhavan”ti abhinibbidÈpaÒÒatti cittassa,
upÈdÈnapaÒÒatti sabbaÒÒutÈya, padÈlanÈpaÒÒatti avijjaÓÉakosÈnaÑ. TenÈha
BhagavÈ “tulamatulaÒca sambhavan”ti.
** Yo dukkhamaddakkhi yatonidÈnaÑ,
KÈmesu so jantu kathaÑ nameyya.
KÈmÈ hi loke sa~goti ÒatvÈ,
TesaÑ satÊmÈ vinayÈya sikkheti.
“Yo dukkhan”ti vevacanapaÒÒatti ca dukkhassa pariÒÒÈpaÒÒatti ca.
“YatonidÈnan”ti pabhavapaÒÒatti ca samudayassa pahÈnapaÒÒatti ca.
“AddakkhÊ”ti vevacanapaÒÒatti ca ÒÈÓacakkhussa paÔivedhapaÒÒatti ca.
“KÈmesu so jantu kathaÑ nameyyÈ”ti vevacanapaÒÒatti ca kÈmataÓhÈya
abhinivesapaÒÒatti ca. “KÈmÈ hi loke sa~goti ÒatvÈ”ti paccatthikato
dassanapaÒÒattikÈmÈnaÑ. KÈmÈ hi a~gÈrakÈs|pamÈ maÑsapes|pamÈ
pÈvakakappÈ papÈta-uragopamÈ ca.
______________________________________________________________
* Vi 3. 15, 16; SaÑ 3. 369 piÔÔhesu passitabbaÑ.
+ DÊ 2. 90; SaÑ 3. 230; Khu 1. 155 piÔÔhesu; upari 215 piÔÔhepi.

1. AbhidÈ (SÊ, Ka) DÊ 2. 90 piÔÔhe.
** SaÑ 1. 118, 120 piÔÔhesu passitabbaÑ; upari 171 piÔÔhepi.
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“TesaÑ satÊmÈ”ti apacayapaÒÒatti pahÈnÈya, nikkhepapaÒÒatti kÈyagatÈya
satiyÈ, bhÈvanÈpaÒÒatti maggassa. “VinayÈya sikkhe”ti paÔivedhapaÒÒatti
rÈgavinayassa dosavinayassa mohavinayassa. “Jant|”ti vevacanapaÒÒatti
yogissa. YÈdÈ hi yogÊ kÈmÈ sa~goti pajÈnÈti. So kÈmÈnaÑ anuppÈdÈya
kusale dhamme uppÈdayati, so anuppannÈnaÑ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ
uppÈdÈya vÈyamati. AyaÑ vÈyÈmapaÒÒatti appattassa pattiyÈ.
NikkhepapaÒÒatti oramattikÈya asantuÔÔhiyÈ. Tattha so uppannÈnaÑ
kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ ÔhitiyÈ vÈyamatÊti ayaÑ appamÈdapaÒÒatti
bhÈvanÈya, nikkhepapaÒÒatti vÊriyindriyassa, ÈrakkhapaÒÒatti kusalÈnaÑ
dhammÈnaÑ, ÔhitipaÒÒatti adhicittasikkhÈya. TenÈha BhagavÈ “yo
dukkhamaddakkhi yatonidÈnan”ti.
* “Mohasambandhano loko, bhabbar|pova dissati.
Upadhibandhano1 bÈlo, tamasÈ parivÈrito.
AssirÊ viya2 khÈyati, passato natthi kiÒcanan”ti.
“Mohasambandhano loko”ti desanÈpaÒÒatti vipallÈsÈnaÑ.
“Bhabbar|pova dissatÊ”ti viparÊtapaÒÒatti lokassa. “Upadhibandhano bÈlo”ti
pabhavapaÒÒatti pÈpakÈnaÑ icchÈvacarÈnaÑ, kiccapaÒÒatti
pariyuÔÔhÈnÈnaÑ. BalavapaÒÒatti kilesÈnaÑ. Vir|hanÈpaÒÒatti sa~khÈrÈnaÑ.
“TamasÈ parivÈrito”ti desanÈpaÒÒatti avijjandhakÈrassa vevacanapaÒÒatti ca.
“AssirÊ viya khÈyatÊ”ti dassanapaÒÒatti dibbacakkhussa, nikkhepapaÒÒatti
paÒÒÈcakkhussa. “Passato natthi kiÒcanan”ti paÔivedhapaÒÒatti sattÈnaÑ,
rÈgo kiÒcanaÑ doso kiÒcanaÑ moho kiÒcanaÑ. TenÈha BhagavÈ
“mohasambandhano loko”ti.
+ “Atthi bhikkhave ajÈtaÑ abh|taÑ akataÑ asa~khataÑ, no cetaÑ
bhikkhave abhavissa ajÈtaÑ abh|taÑ akataÑ asa~khataÑ. Nayidha3 jÈtassa
bh|tassa katassa sa~khatassa nissaraÓaÑ paÒÒÈyetha. YasmÈ ca kho
bhikkhave atthi ajÈtaÑ abh|taÑ akataÑ asa~khataÑ, tasmÈ jÈtassa bh|tassa
katassa sa~khatassa nissaraÓaÑ paÒÒÈyatÊ”ti.
“No cetaÑ bhikkhave abhavissa ajÈtaÑ abh|taÑ akataÑ asa~khatan”ti
desanÈpaÒÒatti nibbÈnassa vevacanapaÒÒatti ca. “Nayidha jÈtassa bh|tassa
katassa sa~khatassa nissaraÓaÑ paÒÒÈyethÈ”ti vevacanapaÒÒatti sa~khatassa
______________________________________________________________
* Khu 1. 176 piÔÔhe UdÈne.
2. Sassatoriva (Khu 1. 176 piÔÔhe.)
3. Na ikha (SÊ, Ka)

1. Upadhisambandhano (SÊ)
+ Khu 1. 178 piÔÔhe UdÈne.
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upanayanapaÒÒatti ca. “YasmÈ ca kho bhikkhave atthi ajÈtaÑ abh|taÑ
akataÑ asa~khatan”ti vevacanapaÒÒatti nibbÈnassa jotanÈpaÒÒatti ca.
“TasmÈ jÈtassa bh|tassa katassa sa~khatassa nissaraÓaÑ paÒÒÈyatÊ”ti ayaÑ
vevacanapaÒÒatti nibbÈnassa, niyyÈnikapaÒÒatti maggassa, nissaraÓapaÒÒatti
saÑsÈrato. TenÈha BhagavÈ “no cetaÑ bhikkhave abhavissÈ”ti. TenÈha
ÈyasmÈ MahÈkaccÈyano “ekaÑ BhagavÈ dhammaÑ, paÒÒattÊhi vividhÈhi
desetÊ”ti.
Niyutto paÒÒattihÈro.
_____
12. OtaraÓahÈravibha~ga
42. Tattha katamo otaraÓo hÈro, “yo ca paÔiccuppÈdo”ti.
* “UddhaÑ adho sabbadhi vippamutto,
AyaÑ ahasmÊti1 anÈnupassÊ.
EvaÑ vimutto udatÈri oghaÑ,
AtiÓÓapubbaÑ apunabbhavÈyÈ”ti.
“Uddhan”ti r|padhÈtu ca ar|padhÈtu ca. “Adho”ti kÈmadhÈtu.
“Sabbadhivippamutto”ti tedhÈtuke ayaÑ asekkhÈvimutti. TÈniyeva
asekkhÈni paÒcindriyÈni, ayaÑ indriyehi otaraÓÈ.
TÈniyeva asekkhÈni paÒcindriyÈni vijjÈ, vijjuppÈdÈ avijjÈnirodho,
avijjÈnirodhÈ sa~khÈranirodho, sa~khÈranirodhÈ viÒÒÈÓanirodho,
viÒÒÈÓanirodhÈ nÈmar|panirodho, nÈmar|panirodhÈ saÄÈyatananirodho,
saÄÈyatananirodhÈ phassanirodho, phassanirodhÈ vedanÈnirodho,
vedanÈnirodhÈ taÓhÈnirodho, taÓhÈnirodhÈ upÈdÈnanirodho, upÈdÈnanirodhÈ
bhavanirodho, bhavanirodhÈ jÈtinirodho, jÈtinirodhÈ jarÈmaraÓaÑ
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ nirujjhanti. Evametassa kevalassa
dukkhakkhandhassa nirodho hoti. AyaÑ paÔiccasamuppÈdehi otaraÓÈ.
______________________________________________________________
* Khu 1. 170 piÔÔhe UdÈne; upari 123, 184 piÔÔhesupi.
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TÈniyeva asekkhÈni paÒcindriyÈni tÊhi khandhehi sa~gahitÈni
sÊlakkhandhena samÈdhikkhandhena paÒÒÈkkhandhena, ayaÑ khandhehi
otaraÓÈ.
TÈniyeva asekkhÈni paÒcindriyÈni sa~khÈrapariyÈpannÈni ye sa~khÈrÈ
anÈsavÈ, no ca bhava~gÈ, te sa~khÈrÈ dhammadhÈtusa~gahitÈ. AyaÑ dhÈt|hi
otaraÓÈ.
SÈ dhammadhÈtu dhammÈyatanapariyÈpannÈ, yaÑ ÈyatanaÑ anÈsavaÑ,
no ca bhava~gaÑ. AyaÑ Èyatanehi otaraÓÈ.
“AyaÑ ahasmÊti anÈnupassÊ”ti ayaÑ sakkÈyadiÔÔhiyÈ samugghÈto, sÈ
sekkhÈvimutti, tÈniyeva sekkhÈni paÒcindriyÈni. AyaÑ indriyehi otaraÓÈ.
TÈniyeva sekkhÈni paÒcindriyÈni vijjÈ, vijjuppÈdÈ avijjÈnirodho,
avijjÈnirodhÈ sa~khÈranirodho, evaÑ sabbo paÔiccasamuppÈdo. AyaÑ
paÔiccasamuppÈdehi otaraÓÈ.
SÈyeva vijjÈ paÒÒÈkkhandho. AyaÑ khandhehi otaraÓÈ.
SÈyeva vijjÈ sa~khÈrapariyÈpannÈ, ye sa~khÈrÈ anÈsavÈ, no ca
bhava~gÈ, te sa~khÈrÈ dhammadhÈtusa~gahitÈ, ayaÑ dhÈt|hi otaraÓÈ.
SÈ dhammadhÈtu dhammÈyatanapariyÈpannÈ, yaÑ ÈyatanaÑ anÈsavaÑ,
no ca bhava~gaÑ, ayaÑ Èyatanehi otaraÓÈ.
SekkhÈya ca vimuttiyÈ asekkhÈya ca vimuttiyÈ vimutto udatÈri oghaÑ
atiÓÓapubbaÑ apunabbhavÈya. TenÈha BhagavÈ “uddhaÑ adho”ti.
43. “Nissitassa calitaÑ, anissitassa calitaÑ natthi, calite asati passaddhi,
passaddhiyÈ sati nati na hoti, natiyÈ asati Ègatigati na hoti, ÈgatigatiyÈ asati
cut|papÈto na hoti, cut|papÈte asati nevidha na huraÑ na ubhayamantarena
esevanto dukkhassÈ”ti1.
“Nissitassa calitan”ti nissayo nÈma duvidho taÓhÈnissayo ca
diÔÔhinissayo ca, tattha yÈ rattassa cetanÈ, ayaÑ taÓhÈnissayo. YÈ m|Ähassa
cetanÈ, ayaÑ diÔÔhinissayo. CetanÈ pana sa~khÈrÈ sa~khÈra______________________________________________________________
1. Khu 1. 179 piÔÔhe UdÈne.
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paccayÈ viÒÒÈÓaÑ, viÒÒÈÓapaccayÈ nÈmar|paÑ, evaÑ sabbo
paÔiccasamuppÈdo. AyaÑ paÔiccasamuppÈdehi otaraÓÈ.
Tattha yÈ rattassa vedanÈ, ayaÑ sukhÈ vedanÈ. YÈ samm|Ähassa
vedanÈ, ayaÑ adukkhamasukhÈ vedanÈ, imÈ dve vedanÈ vedanÈkkhandho.
AyaÑ khandhehi otaraÓÈ.
Tattha sukhÈ vedanÈ dve indriyÈni sukhindriyaÑ somanassindriyaÒca,
adukkhamasukhÈ vedanÈ upekkhindriyaÑ. AyaÑ indriyehi otaraÓÈ.
TÈniyeva indriyÈni sa~khÈrapariyÈpannÈni, ye sa~khÈrÈ sÈsavÈ
bhava~gÈ, te sa~khÈrÈ dhammadhÈtusa~gahitÈ. AyaÑ dhÈt|hi otaraÓÈ.
SÈ dhammadhÈtu dhammÈyatanapariyÈpannÈ, yaÑ ÈyatanaÑ sÈsavaÑ
bhava~gaÑ, ayaÑ Èyatanehi otaraÓÈ.
“Anissitassa calitaÑ natthÊ”ti samathavasena vÈ taÓhÈya anissito
vipassanÈvasena vÈ diÔÔhiyÈ anissito. YÈ vipassanÈ ayaÑ vijjÈ, vijjuppÈdÈ
avijjÈnirodho, avijjÈnirodhÈ sa~khÈranirodho, sa~khÈranirodhÈ
viÒÒÈÓanirodho, evaÑ sabbo paÔiccasamuppÈdo. AyaÑ paÔiccasamuppÈdehi
otaraÓÈ.
SÈyeva vipassanÈ paÒÒÈkkhandho. AyaÑ khandhehi otaraÓÈ.
SÈyeva vipassanÈ dve indriyÈni vÊriyindriyaÒca paÒÒindriyaÒca. AyaÑ
indriyehi otaraÓÈ.
SÈyeva vipassanÈ sa~khÈrapariyÈpannÈ, ye sa~khÈrÈ anÈsavÈ, no ca
bhava~gÈ, te sa~khÈrÈ dhammadhÈtusa~gahitÈ. AyaÑ dhÈt|hi otaraÓÈ.
SÈ dhammadhÈtu dhammÈyatanapariyÈpannÈ, yaÑ ÈyatanaÑ anÈsavaÑ,
no ca bhava~gaÑ. AyaÑ Èyatanehi otaraÓÈ.
“PassaddhiyÈ satÊ”ti duvidhÈ passaddhi kÈyikÈ ca cetasikÈ ca. YaÑ
kÈyikaÑ sukhaÑ, ayaÑ kÈyapassaddhi. YaÑ cetasikaÑ sukhaÑ, ayaÑ
cetasikÈ passaddhi. PassaddhakÈyo sukhaÑ vediyati1, sukhino cittaÑ
samÈdhiyati, samÈhito yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, yathÈbh|taÑ pajÈnanto
nibbindati,
______________________________________________________________
1. Vedayati (Ka)
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nibbindanto virajjati, virÈgÈ vimuccati, vimuttasmiÑ “vimuttam”iti1 ÒÈÓaÑ
hoti, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ
itthattÈyÈ”ti pajÈnÈti. So na namati r|pesu, na saddesu, na gandhesu, na
rasesu, na phoÔÔhabbesu, na dhammesu khayÈ rÈgassa khayÈ dosassa khayÈ
mohassa yena r|pena TathÈgataÑ taÔÔhantaÑ carantaÑ paÒÒÈpayamÈno
paÒÒÈpeyya, tassa r|passa khayÈ virÈgÈ nirodhÈ cÈgÈ paÔinissaggÈ
r|pasa~khaye vimutto, TathÈgato atthÊtipi na upeti, natthÊtipi na upeti, atthi
natthÊtipi na upeti, nevatthi no natthÊtipi na upeti. Atha kho gambhÊro
appameyyo asa~kheyyo nibbutotiyeva sa~khaÑ gacchati khayÈ rÈgassa,
khayÈ dosassa, khayÈ mohassa.
YÈya vedanÈya -pa-. YÈya saÒÒÈya. Yehi sa~khÈrehi. Yena viÒÒÈÓena
TathÈgataÑ tiÔÔhantaÑ carantaÑ paÒÒÈpayamÈno paÒÒÈpeyya, tassa
viÒÒÈÓassa khayÈ virÈgÈ nirodhÈ cÈgÈ paÔinissaggÈ viÒÒÈÓasa~khaye
vimutto, TathÈgato atthÊtipi na upeti, natthÊtipi na upeti, atthi natthÊtipi na
upeti, nevatthi no natthÊtipi na upeti. Atha kho gambhÊro appameyyo
asa~kheyyo nibbutotiyeva sa~khaÑ gacchati khayÈ rÈgassa, khayÈ dosassa,
khayÈ mohassa. “ŒgatÊ”ti idhÈgati. “GatÊ”ti peccabhavo. ŒgatigatÊpi na
bhavanti, “nevidhÈ”ti chasu ajjhattikesu Èyatanesu. “Na huran”ti chasu
bÈhiresu Èyatanesu. “Na ubhayamantarenÈ”ti phassasamuditesu dhammesu
attÈnaÑ na passati. “Esevanto dukkhassÈ”ti paÔiccasamuppÈdo, so duvidho
lokiyo ca lokuttaro ca. Tattha lokiyo avijjÈpaccayÈ sa~khÈrÈ, yÈva
jarÈmaraÓÈ. Lokuttaro sÊlavato avippaÔisÈro jÈyati, yÈva nÈparaÑ itthattÈyÈti
pajÈnÈti. TenÈha BhagavÈ “nissitassa calitaÑ anissitassa calitaÑ natthi -paesevanto dukkhassÈ”ti.
44. “Ye keci sokÈ paridevitÈ vÈ,
DukkhÈ2 ca lokasmimanekar|pÈ.
PiyaÑ paÔiccappabhavanti ete,
Piye asante na bhavanti ete3.
______________________________________________________________
1. VimuttamhÊti (SÊ, Ka)
3. Khu 1. 191 piÔÔhe; upari 178 piÔÔhepi.
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TasmÈ hi te sukhino vÊtasokÈ,
YesaÑ piyaÑ natthi kuhiÒci loke.
TasmÈ asokaÑ virajaÑ patthayÈno,
PiyaÑ na kayirÈtha kuhiÒci loke”ti1.

“Ye keci sokÈ paridevitÈ vÈ, dukkhÈ ca lokasmimanekar|pÈ piyaÑ
paÔiccappabhavanti ete”ti–ayaÑ dukkhÈ vedanÈ. “Piye asante na bhavanti
ete”ti–ayaÑ sukhÈ vedanÈ. VedanÈ vedanÈkkhandho. AyaÑ khandhehi
otaraÓÈ.
VedanÈpaccayÈ taÓhÈ, taÓhÈpaccayÈ upÈdÈnaÑ, upÈdÈnapaccayÈ bhavo,
bhavapaccayÈ jÈti, jÈtipaccayÈ jarÈmaraÓaÑ, evaÑ sabbaÑ. AyaÑ
paÔiccasamuppÈdehi otaraÓÈ.
Tattha sukhÈ vedanÈ dve indriyÈni sukhindriyaÑ somanassindriyaÒca.
DukkhÈ vedanÈ dve indriyÈni dukkhindriyaÑ domanassindriyaÒca. AyaÑ
indriyehi otaraÓÈ.
TÈniyeva indriyÈni sa~khÈrapariyÈpannÈni, ye sa~khÈrÈ sÈsavÈ
bhava~gÈ, te sa~khÈrÈ dhammadhÈtusa~gahitÈ. AyaÑ dhÈt|hi otaraÓÈ.
SÈ dhammadhÈtu dhammÈyatanapariyÈpannÈ, yaÑ ÈyatanaÑ sÈsavaÑ
bhava~gaÑ. AyaÑ Èyatanehi otaraÓÈ.
TasmÈ hi te sukhino vÊtasokÈ,
YesaÑ piyaÑ natthi kuhiÒci loke.
TasmÈ asokaÑ virajaÑ patthayÈno,
PiyaÑ na kayirÈtha kuhiÒci loketi.
IdaÑ taÓhÈpahÈnaÑ. TaÓhÈnirodhÈ upÈdÈnanirodho, upÈdÈnanirodhÈ
bhavanirodho, evaÑ sabbaÑ. AyaÑ paÔiccasamuppÈdehi otaraÓÈ.
TaÑyeva taÓhÈpahÈnaÑ samatho. So samatho dve indriyÈni satindriyaÑ
samÈdhindriyaÒca. AyaÑ indriyehi otaraÓÈ.
Soyeva samatho samÈdhikkhandho. AyaÑ khandhehi otaraÓÈ.
Soyeva samatho sa~khÈrapariyÈpanno, ye sa~khÈrÈ anÈsavÈ, no ca
bhava~gÈ, te sa~khÈrÈ dhammadhÈtusa~gahitÈ. AyaÑ dhÈt|hi otaraÓÈ.
______________________________________________________________
1. Khu 1. 191 piÔÔhe UdÈne.
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SÈ dhammadhÈtu dhammÈyatanapariyÈpannÈ, yaÑ ÈyatanaÑ anÈsavaÑ,
no ca bhava~gaÑ. AyaÑ Èyatanehi otaraÓÈ. TenÈha BhagavÈ “ye keci
sokÈ”ti.
KÈmaÑ kÈmayamÈnassa, tassa ce taÑ samijjhati.
AddhÈ pÊtimano hoti, laddhÈ macco yadicchati.
Tassa ce kÈmayÈnassa, chandajÈtassa jantuno.
Te kÈmÈ parihÈyanti, sallaviddhova ruppati.
Yo kÈme parivajjeti, sappasseva padÈ siro.
SomaÑ visattikaÑ loke, sato samativattatÊti1.
Tattha yÈ pÊtimanatÈ, ayaÑ anunayo. YadÈha sallaviddhova ruppatÊti,
idaÑ paÔighaÑ. AnunayaÑ paÔighaÒca pana taÓhÈpakkho, taÓhÈya ca pana
dasar|pÊni ÈyatanÈni padaÔÔhÈnaÑ. AyaÑ Èyatanehi otaraÓÈ.
TÈniyeva dasa r|pÊni r|pakÈyo nÈmasampayutto, tadubhayaÑ
nÈmar|paÑ, nÈmar|papaccayÈ saÄÈyatanaÑ, saÄÈyatanapaccayÈ phasso,
phassapaccayÈ vedanÈ, vedanÈpaccayÈ taÓhÈ, evaÑ sabbaÑ. AyaÑ
paÔiccasamuppÈdehi otaraÓÈ.
Tadeva nÈmar|paÑ paÒcakkhandho. AyaÑ khandhehi otaraÓÈ.
Tadeva nÈmar|paÑ aÔÔhÈrasa dhÈtuyo. AyaÑ dhÈt|hi otaraÓÈ.
Tattha yo r|pakÈyo imÈni paÒca r|pÊni indriyÈni, yo nÈmakÈyo imÈni
paÒca ar|pÊni indriyÈni, imÈni dasa indriyÈni. AyaÑ indriyehi otaraÓÈ.
Tattha yadÈha–
“Yo kÈme parivajjeti, sappasseva padÈ siro.
SomaÑ visattikaÑ loke, sato samativattatÊ”ti.
AyaÑ sa-upÈdisesÈ nibbÈnadhÈtu, ayaÑ dhÈt|hi otaraÓÈ.
SÈyeva sa-upÈdisesÈ nibbÈnadhÈtu vijjÈ, vijjuppÈdÈ avijjÈnirodho,
avijjÈnirodhÈ sa~khÈranirodho, evaÑ sabbaÑ. AyaÑ paÔiccasamuppÈdehi
otaraÓÈ.
______________________________________________________________
1. HeÔÔhÈ 6 piÔÔhepi.
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SÈyeva vijjÈ paÒÒÈkkhandho. AyaÑ khandhehi otaraÓÈ.

SÈyeva vijjÈ dve indriyÈni vÊriyindriyaÑ paÒÒindriyaÒca. AyaÑ
indriyehi otaraÓÈ.
SÈyeva vijjÈ sa~khÈrapariyÈpannÈ, ye sa~khÈrÈ anÈsavÈ, no ca
bhava~gÈ, te sa~khÈrÈ dhammadhÈtusa~gahitÈ. AyaÑ dhÈt|hi otaraÓÈ.
SÈ dhammadhÈtu dhammÈyatanapariyÈpannÈ, yaÑ ÈyatanaÑ anÈsavaÑ,
no ca bhava~gaÑ. AyaÑ Èyatanehi otaraÓÈ. TenÈha BhagavÈ “kÈmaÑ
kÈmayamÈnassÈ”ti.
EttÈvatÈ paÔicca indriyakhandhadhÈtu-ÈyatanÈni samosaraÓotaraÓÈni
bhavanti. EvaÑ paÔicca indriyakhandhadhÈtu-ÈyatanÈni otÈretabbÈni. TenÈha
ÈyasmÈ MahÈkaccÈyano “yo ca paÔiccuppÈdo”ti.
Niyutto otaraÓo hÈro.
_____
13. SodhanahÈravibha~ga
45. Tattha katamo sodhano hÈro, “vissajjitamhi paÒhe”ti gÈthÈ. YathÈ
ÈyasmÈ Ajito PÈrÈyane BhagavantaÑ paÒhaÑ pucchati–
* “Kenassu nivuto loko, kenassu nappakÈsati.
KissÈbhilepanaÑ br|si, kiÑsu tassa mahabbhayan”ti.
* “AvijjÈya nivuto loko, (AjitÈti BhagavÈ,)
VivicchÈ pamÈdÈ nappakÈsati.
JappÈbhilepanaÑ br|mi, dukkhamassa mahabbhayan”ti.
“Kenassu nivuto loko”ti paÒhe “avijjÈya nivuto loko”ti BhagavÈ padaÑ
sodheti, no ca ÈrambhaÑ. “Kenassu nappakÈsatÊ”ti paÒhe “vivicchÈ pamÈdÈ
nappakÈsatÊ”ti BhagavÈ padaÑ sodheti, no ca ÈrambhaÑ. “KissÈbhilepanaÑ
br|sÊ”ti paÒhe “jappÈbhilepanaÑ br|mÊ”ti BhagavÈ padaÑ sodheti, no ca
ÈrambhaÑ. “KiÑsu tassa mahabbhayan”ti paÒhe “dukkhamassa
mahabbhayan”ti suddho Èrambho. TenÈha BhagavÈ “avijjÈya nivuto loko”ti.
______________________________________________________________
* HeÔÔhÈ 10, 11 piÔÔhesu; upari ca 177, 183 piÔÔhesupi.
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* “Savanti sabbadhi sotÈ, (iccÈyasmÈ Ajito,)
SotÈnaÑ kiÑ nivÈraÓaÑ.
SotÈnaÑ saÑvaraÑ br|hi, kena sotÈ pidhÊyare”ti.
** “YÈni sotÈni lokasmiÑ, (AjitÈti BhagavÈ,)
Sati tesaÑ nivÈraÓaÑ.
SotÈnaÑ saÑvaraÑ br|mi, paÒÒÈyete pidhÊyare”ti.
“Savanti sabbadhi sotÈ, sotÈnaÑ kiÑ nivÈraÓan”ti paÒhe “yÈni sotÈni
lokasmiÑ, sati tesaÑ nivÈraÓan”ti BhagavÈ padaÑ sodheti, no ca ÈrambhaÑ.
“SotÈnaÑ saÑvaraÑ br|hi, kena sotÈ pidhÊyare”ti paÒhe sotÈnaÑ saÑvaraÑ
br|mi, paÒÒÈyete pidhÊyare”ti suddho Èrambho. TenÈha BhagavÈ “yÈni
sotÈni lokasmin”ti.
+ “PaÒÒÈ ceva sati ca, (iccÈyasmÈ Ajito,)
NÈmar|paÒca mÈrisa.
EtaÑ me puÔÔho pabr|hi, katthetaÑ uparujjhatÊ”ti.
PaÒhe–
+ “YametaÑ paÒhaÑ apucchi, Ajita taÑ vadÈmi te.
Yattha nÈmaÒca r|paÒca, asesaÑ uparujjhati.
ViÒÒÈÓassa nirodhena, etthetaÑ uparujjhatÊ”ti.
Suddho Èrambho. TenÈha BhagavÈ “yametaÑ paÒhaÑ apucchÊ”ti.
Yattha evaÑ suddho Èrambho, so paÒho visajjito bhavati. Yattha pana
Èrambho asuddho, na tÈva so paÒho visajjito bhavati. TenÈha ÈyasmÈ
MahÈkaccÈyano “vissajjitamhi paÒhe”ti.
Niyutto sodhano hÈro.
_____
14. AdhiÔÔhÈnahÈravibha~ga
46. Tattha katamo adhiÔÔhÈno hÈro, “ekattatÈya dhammÈ, yepi ca
vemattatÈya niddiÔÔhÈ”ti.
Ye tattha niddiÔÔhÈ, tathÈ te dhÈrayitabbÈ.
______________________________________________________________
* HeÔÔhÈ 12 piÔÔhepi.
+ HeÔÔhÈ 14, 15 piÔÔhesupi.

** HeÔÔhÈ 13 piÔÔhe; upari 180, 225 piÔÔhesupi.
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“Dukkhan”ti ekattatÈ. Tattha katamaÑ dukkhaÑ, jÈti dukkhÈ, jarÈ
dukkhÈ, byÈdhi dukkho, maraÓaÑ dukkhaÑ, appiyehi sampayogo dukkho,
piyehi vippayogo dukkho, yampicchaÑ na labhati tampi dukkhaÑ,
saÑkhittena paÒcupÈdÈnakkhandhÈ dukkhÈ, r|pÈ dukkhÈ, vedanÈ dukkhÈ,
saÒÒÈ dukkhÈ, sa~khÈrÈ dukkhÈ, viÒÒÈÓaÑ dukkhaÑ. AyaÑ vemattatÈ.
“Dukkhasamudayo”ti ekattatÈ. Tattha katamo dukkhasamudayo, yÈyaÑ
taÓhÈ ponobhavikÈ1 nandÊrÈgasahagatÈ tatratatrÈbhinandinÊ. SeyyathidaÑ,
kÈmataÓhÈ bhavataÓhÈ vibhavataÓhÈ. AyaÑ vemattatÈ.
“Dukkhanirodho”ti ekattatÈ. Tattha katamo dukkhanirodho, yo
tassÈyeva taÓhÈya asesavirÈganirodho cÈgo paÔinissaggo mutti anÈlayo.
AyaÑ vemattatÈ.
“DukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti ekattatÈ. Tattha katamÈ
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ, ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo.
SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi sammÈsa~kappo sammÈvÈcÈ sammÈkammanto
sammÈ-ÈjÊvo sammÈvÈyÈmo sammÈsati sammÈsamÈdhi. AyaÑ vemattatÈ.
“Maggo”ti ekattatÈ. Tattha katamo maggo, nirayagÈmÊ maggo
tiracchÈnayonigÈmÊ maggo pettivisayagÈmÊ maggo asurayoniyo2 maggo
saggagÈmiyo maggo manussagÈmÊ maggo nibbÈnagÈmÊ maggo. AyaÑ
vemattatÈ.
“Nirodho”ti ekattatÈ. Tattha katamo nirodho, paÔisa~khÈnirodho
appaÔisa~khÈnirodho anunayanirodho paÔighanirodho mÈnanirodho
makkhanirodho paÄÈsanirodho issÈnirodho macchariyanirodho
sabbakilesanirodho. AyaÑ vemattatÈ.
“R|pan”ti ekattatÈ. Tattha katamaÑ r|paÑ, cÈtumahÈbh|tikaÑ3 r|paÑ
catunnaÑ mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya r|passa paÒÒatti. Tattha katamÈni cattÈri
mahÈbh|tÈni, pathavÊdhÈtu4 ÈpodhÈtu tejodhÈtu vÈyodhÈtu.
47. DvÊhi ÈkÈrehi dhÈtuyo pariggaÓhÈti sa~khepena ca vitthÈrena ca.
KathaÑ vitthÈrena dhÈtuyo pariggaÓhÈti, vÊsatiyÈ ÈkÈrehi
______________________________________________________________
1. PonobbhavikÈ (Ka)
3. CÈtummahÈbh|tikaÑ (SÊ)

2. AsurayonigÈmiyo (SÊ), asurayonigÈmÊniyo (Ka)
4. PaÔhavÊdhÈtu (SÊ)
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pathavÊdhÈtuÑ vitthÈrena pariggaÓhÈti, dvÈdasahi ÈkÈrehi ÈpodhÈtuÑ
vitthÈrena pariggaÓhÈti, cat|hi ÈkÈrehi tejodhÈtuÑ vitthÈrena pariggaÓhÈti,
chahi ÈkÈrehi vÈyodhÈtuÑ vitthÈrena pariggaÓhÈti.
Katamehi vÊsatiyÈ ÈkÈrehi pathavÊdhÈtuÑ vitthÈrena pariggaÓhÈti. Atthi
imasmiÑ kÈye kesÈ lomÈ nakhÈ dantÈ taco, maÑsaÑ nhÈru aÔÔhi
aÔÔhimiÒjaÑ1 vakkaÑ, hadayaÑ yakanaÑ kilomakaÑ pihakaÑ papphÈsaÑ,
antaÑ antaguÓaÑ udariyaÑ karÊsaÑ matthake matthalu~ganti imehi vÊsatiyÈ
ÈkÈrehi pathavÊdhÈtuÑ vitthÈrena pariggaÓhÈti.
Katamehi dvÈdasahi ÈkÈrehi ÈpodhÈtuÑ vitthÈrena pariggaÓhÈti. Atthi
imasmiÑ kÈye pittaÑ semhaÑ pubbo lohitaÑ sedo medo assu vasÈ kheÄo
si~ghÈÓikÈ lasikÈ muttanti imehi dvÈdasahi ÈkÈrehi ÈpodhÈtuÑ vitthÈrena
pariggaÓhÈti.
Katamehi cat|hi ÈkÈrehi tejodhÈtuÑ vitthÈrena pariggaÓhÈti. Yena ca
santappati, yena ca jÊrÊyati2, yena ca pariÉayhati, yena ca
asitapÊtakhÈyitasÈyitaÑ sammÈ pariÓÈmaÑ gacchati, imehi cat|hi ÈkÈrehi
tejodhÈtuÑ vitthÈrena pariggaÓhÈti.
Katamehi chahi ÈkÈrehi vÈyodhÈtuÑ vitthÈrena pariggaÓhÈti.
Uddha~gamÈ vÈtÈ, adhogamÈ vÈtÈ, kucchisayÈ vÈtÈ, koÔÔhÈsayÈ3 vÈtÈ,
a~gama~gÈnusÈrino vÈtÈ, assÈso passÈso iti, imehi chahi ÈkÈrehi
vÈyodhÈtuÑ vitthÈrena pariggaÓhÈti.
EvaÑ imehi dvÈcattÈlÊsÈya ÈkÈrehi vitthÈrena dhÈtuyo sabhÈvato
upalakkhayanto tulayanto parivÊmaÑsanto pariyogÈhanto paccavekkhanto na
kiÒci gayh|pagaÑ passati kÈyaÑ vÈ kÈyapadesaÑ vÈ, yathÈ candanikaÑ
pavicinanto na kiÒci gayh|pagaÑ passeyya, yathÈ sa~kÈraÔÔhÈnaÑ
pavicinanto na kiÒci gayh|pagaÑ passeyya, yathÈ vaccakuÔiÑ pavicinanto
na kiÒci gayh|pagaÑ passeyya, yathÈ sivathikaÑ4 pavicinanto na kiÒci
gayh|pagaÑ passeyya. Evameva imehi dvÈcattÈlÊsÈya ÈkÈrehi evaÑ
vitthÈrena dhÈtuyo
______________________________________________________________
1. AÔÔhimiÒjÈ (SÊ)
3. KoÔÔhasayÈ (SÊ)

2. JÊrati (SÊ), jÊrayati (Ka); Ma 3. 284 piÔÔhe passitabbaÑ.
4. SÊvathikaÑ (SÊ)
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sabhÈvato upalakkhayanto tulayanto parivÊmaÑsanto pariyogÈhanto
paccavekkhanto na kiÒci gayh|pagaÑ passati kÈyaÑ vÈ kÈyapadesaÑ vÈ.
TenÈha BhagavÈ yÈ ceva kho pana ajjhattikÈ pathavÊdhÈtu1, yÈ ca bÈhirÈ
pathavÊdhÈtu, pathavÊdhÈturevesÈ. TaÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na
meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ,
evametaÑ yathÈbh|taÑ sammapaÒÒÈya disvÈ pathavÊdhÈtuyÈ nibbindati,
pathavÊdhÈtuyÈ cittaÑ virÈjeti. YÈ ceva kho pana ajjhattikÈ ÈpodhÈtu, yÈ ca
bÈhirÈ ÈpodhÈtu -pa-. YÈ ceva kho pana ajjhattikÈ tejodhÈtu, yÈ ca bÈhirÈ
tejodhÈtu -pa-. YÈ ceva kho pana ajjhattikÈ vÈyodhÈtu, yÈ ca bÈhirÈ
vÈyodhÈtu, vÈyodhÈturevesÈ. TaÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso
attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ, evametaÑ
yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya disvÈ vÈyodhÈtuyÈ nibbindati, vÈyodhÈtuyÈ
cittaÑ virÈjeti. AyaÑ vemattatÈ.
48. “AvijjÈ”ti ekattatÈ. Tattha katamÈ avijjÈ, * dukkhe aÒÒÈÓaÑ,
dukkhasamudaye aÒÒÈÓaÑ, dukkhanirodhe aÒÒÈÓaÑ,
dukkhanirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya aÒÒÈÓaÑ pubbante aÒÒÈÓaÑ, aparante
aÒÒÈÓaÑ, pubbantÈparante aÒÒÈÓaÑ, idappaccayatÈpaÔiccasamuppannesu
dhammesu aÒÒÈÓaÑ, yaÑ evar|paÑ aÒÒÈÓaÑ adassanaÑ anabhisamayo
ananubodho asambodho appaÔivedho asallakkhaÓÈ anupalakkhaÓÈ
apaccupalakkhaÓÈ asamapekkhaÓÈ2 apaccakkhakammaÑ dummejjhaÑ
bÈlyaÑ asampajaÒÒaÑ moho pamoho sammoho avijjÈ avijjogho avijjÈyogo
avijjÈnusayo avijjÈpariyuÔÔhÈnaÑ avijjÈla~gÊ moho akusalam|laÑ. AyaÑ
vemattatÈ.
“VijjÈ”ti ekattatÈ. Tattha katamÈ vijjÈ, + dukkhe ÒÈÓaÑ,
dukkhasamudaye ÒÈÓaÑ, dukkhanirodhe ÒÈÓaÑ, dukkhanirodhagÈminiyÈ
paÔipadÈya ÒÈÓaÑ, pubbante ÒÈÓaÑ, aparante ÒÈÓaÑ, pubbantÈparante
ÒÈÓaÑ, idappaccayatÈpaÔiccasamuppannesu dhammesu ÒÈÓaÑ, yÈ evar|pÈ
paÒÒÈ pajÈnanÈ vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhaÓÈ upalakkhaÓÈ
paccupalakkhaÓÈ paÓÉiccaÑ kosallaÑ nepuÒÒaÑ vebhabyÈ3 cintÈ
upaparikkhÈ bh|rÊ medhÈ pariÓÈyikÈ vipassanÈ sampajaÒÒaÑ patodo paÒÒÈ
paÒÒindriyaÑ paÒÒÈbalaÑ paÒÒÈsatthaÑ paÒÒÈpasÈdo
______________________________________________________________
1. NevesÈhaÑ (SÊ, Ka) Ma 3. 283 piÔÔhe.
2. AsamavekkhaÓaÑ (Ka) + Abhi 1. 217 piÔÔhÈdÊsupi.

* Abhi 1. 216 piÔÔhÈdÊsupi.
3. VebhavyÈ (SÊ)
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paÒÒÈ-Èloko paÒÒÈ-obhÈso paÒÒÈpajjoto paÒÒÈratanaÑ amoho
dhammavicayo sammÈdiÔÔhi dhammavicayasambojjha~go magga~gaÑ
maggapariyÈpannaÑ. AyaÑ vemattatÈ.
“SamÈpattÊ”ti ekattatÈ. Tattha katamÈ samÈpatti, saÒÒÈsamÈpatti
asaÒÒÈsamÈpatti, nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈsamÈpatti. Vibh|tasaÒÒÈsamÈpatti
nirodhasamÈpattÊti. AyaÑ vemattatÈ.
“JhÈyÊ”ti ekattatÈ. Tattha katamo jhÈyÊ, atthi sekkho jhÈyÊ, atthi asekkho
jhÈyÊ, nevasekkhanÈsekkho jhÈyÊ, ÈjÈniyo jhÈyÊ, assakhalu~ko jhÈyÊ,
diÔÔhuttaro jhÈyÊ, taÓhuttaro jhÈyÊ, paÒÒuttaro jhÈyÊ. AyaÑ vemattatÈ.
“SamÈdhÊ”ti ekattatÈ. Tattha katamo samÈdhi, saraÓo samÈdhi, araÓo
samÈdhi, savero samÈdhi, avero samÈdhi, sabyÈpajjo1 samÈdhi, abyÈpajjo
samÈdhi, sappÊtiko samÈdhi, nippÊtiko samÈdhi, sÈmiso samÈdhi, nirÈmiso
samÈdhi, sasa~khÈro samÈdhi, asa~khÈro samÈdhi, ekaÑsabhÈvito samÈdhi,
ubhayaÑsabhÈvito samÈdhi, ubhayato bhÈvitabhÈvano samÈdhi,
savitakkasavicÈro samÈdhi, avitakkavicÈramatto samÈdhi, avitakka-avicÈro
samÈdhi, hÈnabhÈgiyo samÈdhi, ÔhitibhÈgiyo samÈdhi, visesabhÈgiyo
samÈdhi, nibbedhabhÈgiyo samÈdhi, lokiyo samÈdhi, lokuttaro samÈdhi,
micchÈsamÈdhi, sammÈsamÈdhi. AyaÑ vemattatÈ.
“PaÔipadÈ”ti ekattatÈ. Tattha katamÈ paÔipadÈ, ÈgÈÄhapaÔipadÈ2,
nijjhÈmapaÔipadÈ, majjhimapaÔipadÈ, akkhamÈ paÔipadÈ, khamÈ paÔipadÈ,
samÈ paÔipadÈ, damÈ paÔipadÈ, dukkhÈ paÔipadÈ dandhÈhiÒÒÈ, dukkhÈ
paÔipadÈ khippÈbhiÒÒÈ, sukhÈ paÔipadÈ dandhÈbhiÒÒÈ, sukhÈ paÔipadÈ
khippÈbhiÒÒÈti. AyaÑ vemattatÈ.
“KÈyo”ti ekattatÈ. Tattha katamo kÈyo, nÈmakÈyo r|pakÈyo ca. Tattha
katamo r|pakÈyo, * kesÈ lomÈ nakhÈ dantÈ taco maÑsaÑ nhÈru3 aÔÔhi
aÔÔhimiÒjaÑ vakkaÑ hadayaÑ yakanaÑ kilomakaÑ pihakaÑ papphÈsaÑ
antaÑ antaguÓaÑ udariyaÑ karÊsaÑ pittaÑ semhaÑ pubbo lohitaÑ sedo
______________________________________________________________
1. SabyÈpajjho (SÊ)
2. ŒgÈÄhÈ paÔipadÈ (SÊ) AÔÔhakathÈ oloketabbÈ.
* DÊ 2. 233-4; Ma 1. 72; Khu 1. 2; Abhi 2. 200 piÔÔhesupi.
3. NahÈru (SÊ)
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medo assu vasÈ kheÄo si~ghÈÓikÈ lasikÈ muttaÑ matthalu~ganti, ayaÑ
r|pakÈyo. NÈmakÈyo nÈma vedanÈ saÒÒÈ cetanÈ cittaÑ phasso
manasikÈroti, ayaÑ nÈmakÈyoti. AyaÑ vemattatÈ.
EvaÑ yo dhammo yassa dhammassa samÈnabhÈvo, so dhammo tassa
dhammassa ekattatÈya ekÊ bhavati. Yena yena vÈ pana vilakkhaÓo, tena tena
vemattaÑ gacchati. EvaÑ sutte vÈ veyyÈkaraÓe vÈ gÈthÈyaÑ vÈ pucchitena
vÊmaÑsayitabbaÑ, kiÑ ekattatÈya pucchati, udÈhu vemattatÈyÈti. Yadi
ekattatÈya pucchitaÑ, ekattatÈya visajjayitabbaÑ. Yadi vemattatÈya
pucchitaÑ, vemattatÈya visajjayitabbaÑ. Yadi sattÈdhiÔÔhÈnena pucchitaÑ,
sattÈdhiÔÔhÈnena visajjayitabbaÑ. Yadi dhammÈdhiÔÔhÈnena pucchitaÑ,
dhammÈdhiÔÔhÈnena visajjayitabbaÑ. YathÈ yathÈ vÈ pana pucchitaÑ, tathÈ
tathÈ visajjayitabbaÑ. TenÈha ÈyasmÈ MahÈkaccÈyano “ekattatÈya
dhammÈ”ti.
Niyutto adhiÔÔhÈno hÈro.
_____
15. ParikkhÈrahÈravibha~ga
49. Tattha katamo parikkhÈro hÈro, “ye dhammÈ yaÑ dhammaÑ
janayantÊ”ti.
Yo dhammo yaÑ dhammaÑ janayati, tassa so parikkhÈro. KiÑlakkhaÓo
parikkhÈro, janakalakkhaÓo parikkhÈro. Dve dhammÈ janayanti hetu ca
paccayo ca. Tattha kiÑlakkhaÓo hetu, kiÑlakkhaÓo paccayo.
AsÈdhÈraÓalakkhaÓo hetu, sÈdhÈraÓalakkhaÓo paccayo. YathÈ kiÑ bhave.
YathÈ a~kurassa nibbattiyÈ bÊjaÑ asÈdhÈraÓaÑ, pathavÊ Èpo ca sÈdhÈraÓÈ.
A~kurassa hi pathavÊ Èpo ca paccayo sabhÈvo hetu. YathÈ vÈ pana ghaÔe
duddhaÑ pakkhittaÑ dadhi bhavati, na catthi ekakÈlasamavadhÈnaÑ
duddhassa ca dadhissa ca. EvamevaÑ natthi ekakÈlasamavadhÈnaÑ hetussa
ca paccayassa ca.
AyaÒhi saÑsÈro sahetu sappaccayo nibbatto. VuttaÑ hi avijjÈpaccayÈ
sa~khÈrÈ, sa~khÈrapaccayÈ viÒÒÈÓaÑ, evaÑ sabbo paÔiccasamuppÈdo. Iti
avijjÈ avijjÈya hetu ayoniso manasikÈro paccayo. PurimikÈ avijjÈ
pacchimikÈya avijjÈya hetu. Tattha purimikÈ avijjÈ
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avijjÈnusayo pacchimikÈ avijjÈ avijjÈpariyuÔÔhÈnaÑ, purimiko avijjÈnusayo
pacchimikassa avijjÈpariyuÔÔhÈnassa hetubh|to paribr|hanÈya, bÊja~kuro
viya samanantarahetutÈya. YaÑ pana yattha phalaÑ nibbattati, idamassa
paramparahetutÈya hetubh|taÑ. Duvidho hi hetu samanantarahetu
paramparahetu ca, evaÑ avijjÈyapi duvidho hetu samanantarahetu
paramparahetu ca.
YathÈ vÈ pana thÈlakaÒca vaÔÔi ca telaÒca padÊpassa paccayabh|taÑ na
sabhÈvahetu, na hi sakkÈ thÈlakaÒca vaÔÔiÒca telaÒca anaggikaÑ dÊpetuÑ
padÊsassa paccayabh|taÑ. PadÊpo viya sabhÈvo hetu hoti. Iti sabhÈvo hetu,
parabhÈvo paccayo. Ajjhattiko hetu, bÈhiro paccayo. Janako hetu,
pariggÈhako paccayo. AsÈdhÈraÓo hetu, sÈdhÈraÓo paccayo.
Avupacchedattho santati attho, nibbatti attho phalattho, paÔisandhi attho
punabbhavattho, palibodhattho pariyuÔÔhÈnattho, asamugghÈtattho
anusayattho, asampaÔivedhattho avijjattho, apariÒÒÈtattho viÒÒÈÓassa
bÊjattho. Yattha avupacchedo tattha santati, yattha santati tattha nibbatti,
yattha nibbatti tattha phalaÑ, yattha phalaÑ tattha paÔisandhi, yattha
paÔisandhi tattha punabbhavo, yattha punabbhavo tattha palibodho, yattha
palibodho tattha pariyuÔÔhÈnaÑ, yattha pariyuÔÔhÈnaÑ tattha asamugghÈto.
Yattha asamugghÈto tattha anusayo, yattha anusayo tattha asampaÔivedho,
yattha asampaÔivedho tattha avijjÈ, yattha avijjÈ tattha sÈsavaÑ viÒÒÈÓaÑ
apariÒÒÈtaÑ, yattha sÈsavaÑ viÒÒÈÓaÑ apariÒÒÈtaÑ tattha bÊjattho.
SÊlakkhandho samÈdhikkhandhassa paccayo, samÈdhikkhandho
paÒÒÈkkhandhassa paccayo, paÒÒÈkkhandho vimuttikkhandhassa paccayo,
vimuttikkhandho vimuttiÒÈÓadassanakkhandhassa paccayo. TitthaÒÒutÈ
pÊtaÒÒutÈya paccayo, pÊtaÒÒutÈ pattaÒÒutÈya paccayo, pattaÒÒutÈ attaÒÒutÈya
paccayo.
YathÈ vÈ pana cakkhuÒca paÔicca r|pe ca uppajjati cakkhuviÒÒÈÓaÑ.
Tattha cakkhu ÈdhipateyyapaccayatÈya paccayo, r|pÈ ÈrammaÓapaccayatÈya
paccayo. Œloko sinnissayatÈya paccayo, manasikÈro sabhÈvo
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hetu. Sa~khÈrÈ viÒÒÈÓassa paccayo sabhÈvo hetu. ViÒÒÈÓaÑ nÈmar|passa
paccayo sabhÈvo hetu. NÈmar|paÑ saÄÈyatanassa paccayo sabhÈvo hetu.
SaÄÈyatanaÑ phassassa paccayo sabhÈvo hetu. Phasso vedanÈya paccayo
sabhÈvo hetu. VedanÈ taÓhÈya paccayo sabhÈvo hetu. TaÓhÈ upÈdÈnassa
paccayo sabhÈvo hetu. UpÈdÈnaÑ bhavassa paccayo sabhÈvo hetu. Bhavo
jÈtiyÈ paccayo sabhÈvo hetu. JÈti jÈrÈmaraÓassa paccayo sabhÈvo hetu.
JarÈmaraÓaÑ sokassa paccayo sabhÈvo hetu. Soko paridevassa paccayo
sabhÈvo hetu. Paridevo dukkhassa paccayo sabhÈvo hetu. DukkhaÑ
domanassassa paccayo sabhÈvo hetu. DomanassaÑ upÈyÈsassa paccayo
sabhÈvo hetu. EvaÑ yo koci upanissayo sabbo so parikkhÈro. TenÈha
ÈyasmÈ MahÈkaccÈyano “ye dhammÈ yaÑ dhammaÑ janayantÊ”ti.
Niyutto parikkhÈro hÈro.
_____
16. SamÈropanahÈravibha~ga
50. Tattha katamo samÈropano hÈro, “ye dhammÈ yaÑm|lÈ, ye
cekatthÈ pakÈsitÈ MuninÈ”ti.
EkasmiÑ padaÔÔhÈne yattakÈni padaÔÔhÈnÈni otaranti, sabbÈni tÈni
samÈropayitabbÈni. YathÈ ÈvaÔÔe hÈre bahukÈni padaÔÔhÈnÈni otarantÊti.
Tattha samÈropanÈ catubbidhÈ padaÔÔhÈnaÑ, vevacanaÑ, bhÈvanÈ,
pahÈnamiti.
Tattha katamÈ padaÔÔhÈnena samÈropanÈ.
* “SabbapÈpassa akaraÓaÑ, kusalassa upasampadÈ.

SacittapariyodÈpanaÑ, etaÑ BuddhÈna sÈsanan”ti.
Tassa kiÑ padaÔÔhÈnaÑ, tÊÓi sucaritÈni kÈyasucaritaÑ vacÊsucaritaÑ
manosucaritaÑ, idaÑ padaÔÔhÈnaÑ, tattha yaÑ kÈyikaÒca vÈcasikaÒca
sucaritaÑ, ayaÑ sÊlakkhandho. Manosucarite yÈ anabhijjhÈ abyÈpÈdo ca,
ayaÑ samÈdhikkhandho. YÈ sammÈdiÔÔhi, ayaÑ paÒÒÈkkhandho. IdaÑ
padaÔÔhÈnaÑ, tattha
______________________________________________________________
* HeÔÔhÈ 37 piÔÔhe; upari 148, 161, 205, 208 piÔÔhesupi.
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sÊlakkhandho ca samÈdhikkhandho ca samatho, paÒÒÈkkhandho vipassanÈ.
IdaÑ padaÔÔhÈnaÑ, tattha samathassa phalaÑ rÈgavirÈgÈ cetovimutti,
vipassanÈya phalaÑ avijjÈvirÈgÈ paÒÒÈvimutti. IdaÑ padaÔÔhÈnaÑ.
VanaÑ vanathassa padaÔÔhÈnaÑ. KiÒca vanaÑ, ko ca vanatho. VanaÑ
nÈma paÒca kÈmaguÓÈ, taÓhÈ vanatho. IdaÑ padaÔÔhÈnaÑ. VanaÑ nÈma
nimittaggÈho “itthÊ”ti vÈ “puriso”ti vÈ. Vanatho nÈma tesaÑ tesaÑ
a~gapacca~gÈnaÑ anubyaÒjanaggÈho “aho cakkhu, aho sotaÑ, aho ghÈnaÑ,
aho jivhÈ, aho kÈyo, iti. IdaÑ padaÔÔhÈnaÑ. VanaÑ nÈma cha
ajjhattikabÈhirÈni ÈyatanÈni apariÒÒÈtÈni. YaÑ tadubhayaÑ paÔicca uppajjati
saÒÒojanaÑ, ayaÑ vanatho. IdaÑ padaÔÔhÈnaÑ. VanaÑ nÈma anusayo.
Vanatho nÈma pariyuÔÔhÈnaÑ. IdaÑ padaÔÔhÈnaÑ. TenÈha BhagavÈ “chetvÈ
vanaÒca vanathaÒcÈ”ti. AyaÑ padaÔÔhÈnena samÈropanÈ. (1)
51. Tattha katamÈ vevacanena samÈropanÈ, rÈgavirÈgÈ cetovimutti
sekkhaphalaÑ. AvijjÈvirÈgÈ paÒÒÈvimutti asekkhaphalaÑ. IdaÑ vevacanaÑ.
RÈgavirÈgÈ cetovimutti anÈgÈmiphalaÑ. AvijjÈvirÈgÈ paÒÒÈvimutti
aggaphalaÑ arahattaÑ. IdaÑ vevacanaÑ. RÈgavirÈgÈ cetovimutti
kÈmadhÈtusamatikkamanaÑ. AvijjÈvirÈgÈ paÒÒÈvimutti
tedhÈtusamatikkamanaÑ. IdaÑ vevacanaÑ. PaÒÒindriyaÑ, paÒÒÈbalaÑ,
adhipaÒÒÈsikkhÈ, paÒÒÈkkhandho, dhammavicayasambojjha~go,
upekkhÈsambojjha~go, ÒÈÓaÑ, sammÈdiÔÔhi, tÊraÓÈ, santÊraÓÈ, hirÊ,
vipassanÈ, dhamme ÒÈÓaÑ, sabbaÑ, idaÑ vevacanaÑ. AyaÑ vevacanena
samÈropanÈ. (2)
Tattha katamÈ bhÈvanÈya samÈropanÈ, yathÈha BhagavÈ “tasmÈtiha
tvaÑ bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharÈhi, ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya
loke abhijjhÈdomanassaÑ”. ŒtÈpÊti vÊriyindriyaÑ. SampajÈnoti
paÒÒindriyaÑ. SatimÈti satindriyaÑ. Vineyya loke abhijjhÈdomanassanti
samÈdhindriyaÑ. EvaÑ kÈye kÈyÈnupassino viharato cattÈro satipaÔÔhÈnÈ
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti. Kena kÈraÓena, ekalakkhaÓattÈ catunnaÑ
indriyÈnaÑ. Cat|su satipaÔÔhÈnesu bhÈviyamÈnesu cattÈro sammappadhÈnÈ
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti. Cat|su sammappadhÈnesu bhÈviyamÈnesu
cattÈro iddhipÈdÈ bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti. Cat|su iddhipÈdesu
bhÈviyamÈnesu paÒcindriyÈni bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti. EvaÑ
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sabbe. Kena kÈraÓena, sabbe hi bodha~gamÈ dhammÈ bodhipakkhiyÈ
niyyÈnikalakkhaÓena ekalakkhaÓÈ, te ekalakkhaÓattÈ bhÈvanÈpÈrip|riÑ
gacchanti. AyaÑ bhÈvanÈya samÈropanÈ. (3)
Tattha katamÈ pahÈnena samÈropanÈ, kÈye kÈyÈnupassÊ viharanto
“asubhe subhan”ti vipallÈsaÑ pajahati, kabaÄÊkÈro cassa ÈhÈro pariÒÒaÑ
gacchati, kÈmupÈdÈnena ca anupÈdÈno bhavati, kÈmayogena ca visaÑyutto
bhavati, abhijjhÈkÈyaganthena ca vippayujjati, kÈmÈsavena ca anÈsavo
bhavati, kÈmoghaÒca uttiÓÓo bhavati, rÈgasallena ca visallo bhavati,
r|p|pikÈ1 cassa viÒÒÈÓaÔÔhiti pariÒÒaÑ gacchati, r|padhÈtuyaÑ cassa rÈgo
pahÊno bhavati, na ca chandÈgatiÑ gacchati.
VedanÈsu vedanÈnupassÊ viharanto “dukkhe sukhan”ti vipallÈsaÑ
pajahati, phasso cassa ÈhÈro pariÒÒaÑ gacchati, bhav|pÈdÈnena ca
anupÈdÈno bhavati, bhavayogena ca visaÑyutto bhavati,
byÈpÈdakÈyaganthena ca vippayujjati, bhavÈsavena ca anÈsavo bhavati,
bhavoghaÒca uttiÓÓo bhavati, dosasallena ca visallo bhavati, vedan|pikÈ
cassa viÒÒÈÓaÔÔhiti pariÒÒaÑ gacchati, vedanÈdhÈtuyaÑ cassa rÈgo pahÊno
bhavati, na ca dosÈgatiÑ gacchati.
Citte cittÈnupassÊ viharanto “anicce niccan”ti vipallÈsaÑ pajahati,
viÒÒÈÓaÑ cassa ÈhÈro pariÒÒaÑ gacchati, diÔÔhupÈdÈnena ca anupÈdÈno
bhavati, diÔÔhiyogena ca visaÑyutto bhavati, sÊlabbataparÈmÈsakÈyaganthena
ca vippayujjati, diÔÔhÈsavena ca anÈsavo bhavati, diÔÔhoghaÒca uttiÓÓo
bhavati, mÈnasallena ca visallo bhavati, saÒÒ|pikÈ cassa viÒÒÈÓaÔÔhiti
pariÒÒaÑ gacchati, saÒÒÈdhÈtuyaÑ cassa rÈgo pahÊno bhavati, na ca
bhayÈgatiÑ gacchati.
Dhammesu dhammÈnupassÊ viharanto “anattani2 attÈ”ti vipallÈsaÑ
pajahati, manosaÒcetanÈ cassa ÈhÈro pariÒÒaÑ gacchati, attavÈdupÈdÈnena
ca anupÈdÈno bhavati, avijjÈyogena ca visaÑyutto bhavati,
idaÑsaccÈbhinivesakÈyaganthena ca vippayujjati, avijjÈsavena ca anÈsavo
bhavati, avijjoghaÒca uttiÓÓo bhavati, mohasallena ca visallo
______________________________________________________________
1. R|pupikÈ (Ka) evamuparipi.

2. Anattaniye (SÊ) Passa AÑ 1. 361 piÔÔhe.
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bhavati, sa~khÈr|pikÈ cassa viÒÒÈÓaÔÔhiti pariÒÒaÑ gacchati,
sa~khÈradhÈtuyaÑ cassa rÈgo pahÊno bhavati, na ca mohÈgatiÑ gacchati.
AyaÑ pahÈnena samÈropanÈ. (4)
TenÈha ÈyasmÈ MahÈkaccÈyano–
“Ye dhammÈ yaÑm|lÈ, ye cekatthÈ pakÈsitÈ MuninÈ.
Te samÈropayitabbÈ, esa samÈropano hÈro”ti.
Niyutto samÈropano hÈro.
NiÔÔhito ca hÈravibha~go.
_____
1. DesanÈhÈrasampÈta
52. “SoÄasa hÈrÈ paÔhamaÑ,
Disalocanato disÈ viloketvÈ.
Sa~khipiya a~kusena hi,
Nayehi tÊhi niddise suttan”ti.
VuttÈ, tassÈ niddeso kuhiÑ daÔÔhabbo, hÈrasampÈte. Tattha katamo
desanÈhÈrasampÈto.
“Arakkhitena cittena1, micchÈdiÔÔhihatena ca.
ThinamiddhÈbhibh|tena, vasaÑ mÈrassa gacchatÊ”ti.
Arakkhitena cittenÈti kiÑ desayati, pamÈdaÑ taÑ maccuno padaÑ.
MicchÈdiÔÔhihatena cÈti micchÈdiÔÔhihataÑ nÈma vuccati yadÈ “anicce
niccan”ti passati, so vipallÈso. So pana vipallÈso kiÑlakkhaÓo,
viparÊtaggÈhalakkhaÓo vipallÈso. So kiÑ vipallÈsayati, tayo dhamme saÒÒaÑ
cittaÑ diÔÔhimiti. So kuhiÑ vipallÈsayati, cat|su attabhÈvavatth|su, * r|paÑ
attato samanupassati, r|pavantaÑ vÈ attÈnaÑ, attani vÈ r|paÑ, r|pasmiÑ vÈ
attÈnaÑ. EvaÑ vedanaÑ -pa- saÒÒaÑ. Sa~khÈre. ViÒÒÈÓaÑ attato
samanupassati, viÒÒÈÓavantaÑ vÈ attÈnaÑ, attani vÈ viÒÒÈÓaÑ,
viÒÒÈÓasmiÑ vÈ attÈnaÑ.
______________________________________________________________
1. KÈyena (Khu 1. 121 piÔÔhe.)
* Ma 1. 374; Ma 3. 68; SaÑ 2. 36, 478; AÑ 1. 535; Abhi 1. 208; Abhi 2. 379;
PaÔisaÑ 147 piÔÔhesupi.
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Tattha r|paÑ paÔhamaÑ vipallÈsavatthu “asubhe subhan”ti. VedanÈ
dutiyaÑ vipallÈsavatthu “dukkhe sukhan”ti. SaÒÒÈ sa~khÈrÈ ca tatiyaÑ
vipallÈsavatthu “anattani attÈ”ti. ViÒÒÈÓaÑ catutthaÑ vipallÈsavatthu
“anicce niccan”ti. Dve dhammÈ cittassa saÑkilesÈ taÓhÈ ca avijjÈ ca.
TaÓhÈnivutaÑ cittaÑ dvÊhi vipallÈsehi vipallÈsÊyati “asubhe subhan”ti
“dukkhe sukhan”ti. DiÔÔhinivutaÑ cittaÑ dvÊhi vipallÈsehi vipallÈsÊyati
“anicce niccan”ti “anattani attÈ”ti.
Tattha yo diÔÔhivipallÈso, so atÊtaÑ r|paÑ attato samanupassati, atÊtaÑ
vedanaÑ -pa- atÊtaÑ saÒÒaÑ, atÊte sa~khÈre. AtÊtaÑ viÒÒÈÓaÑ attato
samanupassati. Tattha yo taÓhÈvipallÈso, so anÈgataÑ r|paÑ abhinandati,
anÈgataÑ vedanaÑ -pa- anÈgataÑ saÒÒaÑ, anÈgate sa~khÈre, anÈgataÑ
viÒÒÈÓaÑ abhinandati. Dve dhammÈ cittassa upakkilesÈ taÓhÈ ca avijjÈ ca.
TÈhi visujjhantaÑ cittaÑ visujjhati. TesaÑ avijjÈnÊvaraÓÈnaÑ
taÓhÈsaÑyojanÈnaÑ pubbÈ koÔi na paÒÒÈyati sandhÈvantÈnaÑ
saÑsarantÈnaÑ sakiÑ nirayaÑ sakiÑ tiracchÈnayoniÑ sakiÑ pettivisayaÑ
sakiÑ asurakÈyaÑ sakiÑ deve sakiÑ manusse.
ThinamiddhÈbhibh|tenÈti thinaÑ1 nÈma yÈ cittassa akallatÈ
akammaniyatÈ. MiddhaÑ nÈma yaÑ kÈyassa lÊnattaÑ. VasaÑ mÈrassa
gacchatÊti kilesamÈrassa ca sattamÈrassa ca vasaÑ gacchati, so hi nivuto
saÑsÈrÈbhimukho hoti. ImÈni BhagavatÈ dve saccÈni desitÈni dukkhaÑ
samudayo ca. TesaÑ BhagavÈ pariÒÒÈya ca pahÈnÈya ca dhammaÑ deseti
dukkhassa pariÒÒÈya samudayassa pahÈnÈya. Yena ca parijÈnÈti yena ca
pajahati, ayaÑ maggo. YaÑ taÓhÈya avijjÈya ca pahÈnaÑ, ayaÑ nirodho.
ImÈni cattÈri saccÈni. TenÈha BhagavÈ “arakkhitena cittenÈ”ti. TenÈhÈyasmÈ
MahÈkaccÈyano “assÈdÈdÊnavatÈ”ti.
Niyutto desanÈhÈrasampÈto.
______________________________________________________________
1. ThÊnaÑ (SÊ)
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2. VicayahÈrasampÈta
53. Tattha katamo vicayo hÈrasampÈto. Tattha taÓhÈ duvidhÈ kusalÈpi
akusalÈpi. AkusalÈ saÑsÈragÈminÊ, kusalÈ apacayagÈminÊ pahÈnataÓhÈ.
MÈnopi duvidho kusalopi akusalopi. YaÑ mÈnaÑ nissÈya mÈnaÑ pajahati,
ayaÑ mÈno kusalo. Yo pana mÈno dukkhaÑ nibbattayati, ayaÑ mÈno
akusalo. Tattha yaÑ nekkhammasitaÑ domanassaÑ kudÈssunÈmÈhaÑ taÑ
ÈyatanaÑ sacchikatvÈ upasampajja viharissaÑ yaÑ ariyÈ santaÑ ÈyatanaÑ
sacchikatvÈ upasampajja viharantÊti tassa uppajjati pihÈ, pihÈpaccayÈ
domanassaÑ, ayaÑ taÓhÈ kusalÈ rÈgavirÈgÈ cetovimutti, tadÈrammaÓÈ
kusalÈ avijjÈvirÈgÈ paÒÒÈvimutti.
TassÈ ko pavicayo, aÔÔha magga~gÈni sammÈdiÔÔhi sammÈsa~kappo
sammÈvÈcÈ sammÈkammanto sammÈ-ÈjÊvo sammÈvÈyÈmo sammÈsati
sammÈsamÈdhi. So kattha daÔÔhabbo, catutthe jhÈne pÈramitÈya. Catutthe hi
jhÈne aÔÔha~gasamannÈgataÑ cittaÑ bhÈvayati parisuddhaÑ pariyodÈthaÑ
ana~gaÓaÑ vigat|pakkilesaÑ mudu kammaniyaÑ ÔhitaÑ ÈneÒjappattaÑ. So
tattha aÔÔhavidhaÑ adhigacchati cha abhiÒÒÈ dve ca visese, taÑ cittaÑ yato
parisuddhaÑ, tato pariyodÈtaÑ, yato pariyodÈtaÑ, tato ana~gaÓaÑ, yato
ana~gaÓaÑ, tato vigat|pakkilesaÑ, yato vigat|pakkilesaÑ, tato mudu, yato
mudu, tato kammaniyaÑ, yato kammaniyaÑ, tato ÔhitaÑ, yato ÔhitaÑ, tato
ÈneÒjappattaÑ. Tattha a~gaÓÈ ca upakkilesÈ ca tadubhayaÑ taÓhÈpakkho.
YÈ ca iÒjanÈ yÈ ca cittassa aÔÔhiti, ayaÑ diÔÔhipakkho.
CattÈri indriyÈni dukkhindriyaÑ domanassindriyaÑ sukhindriyaÑ
somanassindriyaÒca catutthajjhÈne nirujjhanti, tassa upekkhindriyaÑ
avasiÔÔhaÑ bhavati. So uparimaÑ samÈpattiÑ santato manasikaroti, tassa
uparimaÑ samÈpattiÑ santato manasikaroto catutthajjhÈne oÄÈrikÈ saÒÒÈ
saÓÔhahati ukkaÓÔhÈ ca paÔighasaÒÒÈ, so sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ
samatikkamÈ paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ
“anantaÑ ÈkÈsan”ti ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasamÈpattiÑ sacchikatvÈ upasampajja
viharati. AbhiÒÒÈbhinÊhÈro r|pasaÒÒÈ vokÈro nÈnattasaÒÒÈ samatikkamati
paÔighasaÒÒÈ cassa abbhatthaÑ gacchati, evaÑ samÈdhi tassa samÈhitassa
obhÈso antaradhÈyati dassanaÒca r|pÈnaÑ, so samÈdhi
chaÄa~gasamannÈgato
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paccavekkhitabbo. AnabhijjhÈsahagataÑ me mÈnasaÑ sabbaloke,
abyÈpannaÑ me cittaÑ sabbasattesu, ÈraddhaÑ me vÊriyaÑ paggahitaÑ,
passaddho me kÈyo asÈraddho, samÈhitaÑ me cittaÑ avikkhittaÑ, upaÔÔhitÈ
me sati asammuÔÔhÈ1, tattha yaÒca anabhijjhÈsahagataÑ mÈnasaÑ sabbaloke
yaÒca abyÈpannaÑ cittaÑ sabbasattesu yaÒca ÈraddhaÑ vÊriyaÑ paggahitaÑ
yaÒca samÈhitaÑ cittaÑ avikkhittaÑ, ayaÑ samatho. Yo passaddho kÈyo
asÈraddho, ayaÑ samÈdhiparikkhÈro. YÈ upaÔÔhitÈ sati asammuÔÔhÈ ayaÑ
vipassanÈ.
54. So samÈdhi paÒcavidhena veditabbo ayaÑ samÈdhi
“paccuppannasukho”ti itissa paccattameva ÒÈÓadassanaÑ paccupaÔÔhitaÑ
bhavati, ayaÑ samÈdhi “ÈyatiÑ sukhavipÈko”ti itissa paccattameva
ÒÈÓadassanaÑ paccupaÔÔhitaÑ bhavati, ayaÑ samÈdhi “ariyo nirÈmiso”ti
itissa paccattameva ÒÈÓadassanaÑ paccupaÔÔhitaÑ bhavati, ayaÑ samÈdhi
“akÈpurisasevito”ti itissa paccattameva ÒÈÓadassanaÑ paccupaÔÔhitaÑ
bhavati, ayaÑ samÈdhi “santo ceva paÓÊto ca paÔippassaddhiladdho ca
ekodibhÈvÈdhigato ca na sasa~khÈraniggayhavÈritagato2 cÈ”ti itissa
paccattameva ÒÈÓadassanaÑ paccupaÔÔhitaÑ bhavati. TaÑ kho panimaÑ
samÈdhiÑ “sato samÈpajjÈmi sato vuÔÔhahÈmÊ”ti itissa paccattameva
ÒÈÓadassanaÑ paccupaÔÔhitaÑ bhavati. Tattha yo ca samÈdhi
paccuppannasukho yo ca samÈdhi ÈyatiÑ sukhavipÈko ayaÑ samatho. Yo ca
samÈdhi ariyo nirÈmiso, yo ca samÈdhi akÈpurisasevito, yo ca samÈdhi
santo ceva paÓÊto ca paÔippassaddhiladdho ca ekodibhÈvÈdhigato ca na
sasa~khÈraniggayhavÈritagato ca yaÒcÈhaÑ taÑ kho panimaÑ samÈdhiÑ
sato samÈpajjÈmi sato vuÔÔhahÈmÊti. AyaÑ vipassanÈ.
So samÈdhi paÒcavidhena veditabbo pÊtipharaÓatÈ sukhapharaÓatÈ
cetopharaÓatÈ ÈlokapharaÓatÈ paccavekkhaÓÈnimittaÑ. Tattha yo ca
pÊtipharaÓo yo ca sukhapharaÓo yo ca cetopharaÓo, ayaÑ samatho. Yo ca
ÈlokapharaÓo yaÒca paccavekkhaÓÈnimittaÑ. AyaÑ vipassanÈ.
______________________________________________________________
1. AppammuÔÔhÈ (SÊ)
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55. Dasa kasiÓÈyatanÈni pathavÊkasiÓaÑ ÈpokasiÓaÑ tejokasiÓaÑ
vÈyokasiÓaÑ nÊlakasiÓaÑ pÊtakasiÓaÑ lohitakasiÓaÑ odÈtakasiÓaÑ
ÈkÈsakasiÓaÑ viÒÒÈÓakasiÓaÑ. Tattha yaÒca pathavÊkasiÓaÑ yaÒca
ÈpokasiÓaÑ evaÑ sabbaÑ, yaÒca odÈtakasiÓaÑ. ImÈni aÔÔha kasiÓÈni
samatho. YaÒca ÈkÈsakasiÓaÑ yaÒca viÒÒÈÓakasiÓaÑ, ayaÑ vipassanÈ.
EvaÑ sabbo ariyo maggo yena yena ÈkÈrena vutto, tena tena
samathavipassanena yojayitabbo. Te tÊhi dhammehi sa~gahitÈ aniccatÈya
dukkhatÈya anattatÈya. So samathavipassanaÑ bhÈvayamÈno tÊÓi
vimokkhamukhÈni bhÈvayati. TÊÓi vimokkhamukhÈni bhÈvayanto tayo
khandhe bhÈvayati. Tayo khandhe bhÈvayanto ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ
bhÈvayati.
RÈgacarito puggalo animittena vimokkhamukhena niyyÈti1
adhicittasikkhÈya sikkhanto lobhaÑ akusalam|laÑ pajahanto
sukhavedanÊyaÑ phassaÑ anupagacchanto sukhaÑ vedanaÑ parijÈnanto
rÈgamalaÑ pavÈhento rÈgarajaÑ niddhunanto rÈgavisaÑ vamento rÈgaggiÑ
nibbÈpento rÈgasallaÑ uppÈÔento rÈgajaÔaÑ vijaÔento. Dosacarito puggalo
appaÓihitena vimokkhamukhena niyyÈti adhisÊlasikkhÈya sikkhanto dosaÑ
akusalam|laÑ pajahanto dukkhavedanÊyaÑ phassaÑ anupagacchanto
dukkhavedanaÑ parijÈnanto dosamalaÑ pavÈhento dosarajaÑ niddhunanto
dosavisaÑ vamento dosaggiÑ nibbÈpento dosasallaÑ uppÈÔento dosajaÔaÑ
vijaÔento. Mohacarito puggalo suÒÒatavimokkhamukhena niyyÈti
adhipaÒÒÈsikkhÈya sikkhanto mohaÑ akusalam|laÑ pajahanto
adukkhamasukhavedanÊyaÑ phassaÑ anupagacchanto adukkhamasukhaÑ
vedanaÑ parijÈnanto mohamalaÑ pavÈhento moharajaÑ niddhunanto
mohavisaÑ vamento mohaggiÑ nibbÈpento mohasallaÑ uppÈÔento
mohajaÔaÑ vijaÔento.
Tattha suÒÒatavimokkhamukhaÑ paÒÒÈkkhandho,
animittavimokkhamukhaÑ samÈdhikkhandho, appaÓihitavimokkhamukhaÑ
sÊlakkhandho, so tÊÓi vimokkhamukhÈni bhÈvayanto tayo khandhe
bhÈvayati, tayo khandhe bhÈvayanto ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ
bhÈvayati, tattha yÈ ca sammÈvÈcÈ yo ca sammÈkammanto yo ca sammÈÈjÊvo, ayaÑ sÊlakkhandho, yo ca
______________________________________________________________
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sammÈvÈyÈmo yÈ ca sammÈsati yo ca sammÈsamÈdhi, ayaÑ
samÈdhikkhandho, yÈ ca sammÈdiÔÔhi yo ca sammÈsa~kappo, ayaÑ
paÒÒÈkkhandho.
Tattha sÊlakkhandho ca samÈdhikkhandho ca samatho, paÒÒÈkkhandho
vipassanÈ, yo samathavipassanaÑ bhÈveti, tassa dve bhava~gÈni bhÈvanaÑ
gacchanti kÈyo cittaÒca, bhavanirodhagÈminÊ paÔipadÈ dve padÈni sÊlaÑ
samÈdhi ca. So hoti bhikkhu bhÈvitakÈyo bhÈvitasÊlo bhÈvitacitto
bhÈvitapaÒÒo, kÈye bhÈviyamÈne dve dhammÈ bhÈvanaÑ gacchanti
sammÈkammanto sammÈvÈyÈmo ca, sÊle bhÈviyamÈne dve dhammÈ
bhÈvanaÑ gacchanti sammÈvÈcÈ sammÈ-ÈjÊvo ca, citte bhÈviyamÈne dve
dhammÈ bhÈvanaÑ gacchanti sammÈsati sammÈsamÈdhi ca, paÒÒÈya
bhÈviyamÈnÈya dve dhammÈ bhÈvanaÑ gacchanti sammÈdiÔÔhi
sammÈsa~kappo ca.
Tattha yo ca sammÈkammanto yo ca sammÈvÈyÈmo siyÈ kÈyiko siyÈ
cetasiko, tattha yo kÈyasa~gaho, so kÈye bhÈvite bhÈvanaÑ gacchati, yo
cittasa~gaho, so citte bhÈvite bhÈvanaÑ gacchati, so samathavipassanaÑ
bhÈvayanto paÒcavidhaÑ adhigamaÑ gacchati1 khippÈdhigamo ca hoti,
vimuttÈdhigamo ca hoti, mahÈdhigamo ca hoti, vipulÈdhigamo ca hoti,
anavasesÈdhigamo ca hoti, tattha samathena khippÈdhigamo ca
mahÈdhigamo ca vipulÈdhigamo ca hoti, vipassanÈya vimuttÈdhigamo ca
anavasesÈdhigamo ca hoti.
56. Tattha yo desayati, so DasabalasamannÈgato SatthÈ ovÈdena sÈvake
na visaÑvÈdayati, so tividhaÑ idaÑ karotha iminÈ upÈyena karotha idaÑ vo
kurumÈnÈnaÑ hitÈya sukhÈya bhavissati, so tathÈ ovadito tathÈnusiÔÔho
tathÈkaronto tathÈpaÔipajjanto taÑ bh|miÑ na pÈpuÓissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ
vijjati, so tathÈ ovadito tathÈnusiÔÔho sÊlakkhandhaÑ aparip|rayanto taÑ
bh|miÑ anupÈpuÓissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati, so tathÈ ovadito tathÈnusiÔÔho
sÊlakkhandhaÑ parip|rayanto taÑ bh|miÑ anupÈpuÓissatÊti ÔhÈnametaÑ
vijjati.
2 SammÈsambuddhassa te sato ime dhammÈ anabhisambuddhÈti netaÑ

ÔhÈnaÑ vijjati, sabbÈsavaparikkhÊÓassa te sato ime ÈsavÈ aparikkhÊÓÈti
______________________________________________________________
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netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati, yassa te atthÈya dhammo desito, so na niyyÈti
takkarassa sammÈ dukkhakkhayÈyÈti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati, sÈvako kho pana
te dhammÈnudhammappaÔipanno sÈmÊcippaÔipanno anudhammacÈrÊ so
pubbena aparaÑ uÄÈraÑ visesÈdhigamaÑ na sacchikarissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ
vijjati.
Ye kho pana dhammÈ antarÈyikÈ, te paÔisevato nÈlaÑ antarÈyÈyÈti
netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. Ye kho pana dhammÈ aniyyÈnikÈ, te niyyanti
takkarassa sammÈ dukkhakkhayÈyÈti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. Ye kho pana
dhammÈ niyyÈnikÈ, te niyyanti takkarassa sammÈ dukkhakkhayÈyÈti
ÔhÈnametaÑ vijjati, sÈvako kho pana te sa-upÈdiseso anupÈdisesaÑ
nibbÈnadhÈtuÑ anupÈpuÓissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati.
1 DiÔÔhisampanno mÈtaraÑ jÊvitÈ voropeyya hatthehi vÈ pÈdehi vÈ

suhataÑ kareyyÈti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati, puthujjano mÈtaraÑ jÊvitÈ
voropeyya hatthehi vÈ pÈdehi vÈ suhataÑ kareyyÈti ÔhÈnametaÑ vijjati,
evaÑ pitaraÑ, arahantaÑ bhikkhuÑ, diÔÔhisampanno puggalo saÑghaÑ
bhindeyya saÑghe vÈ saÑgharÈjiÑ janeyyÈti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati,
puthujjano saÑghaÑ bhindeyya saÑghe vÈ saÑgharÈjiÑ janeyyÈti
ÔhÈnametaÑ vijjati, diÔÔhisampanno TathÈgatassa duÔÔhacitto lohitaÑ
uppÈdeyya, parinibbutassa vÈ TathÈgatassa duÔÔhacitto th|paÑ bhindeyyÈti
netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati, puthujjano TathÈgatassa duÔÔhacitto lohitaÑ
uppÈdeyya, parinibbutassa vÈ TathÈgatassa duÔÔhacitto th|paÑ bhindeyyÈti
ÔhÈnametaÑ vijjati. DiÔÔhisampanno aÒÒaÑ SatthÈraÑ apadiseyya api
jÊvitahet|ti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati, puthujjano aÒÒaÑ SatthÈraÑ apadiseyyÈti
ÔhÈnametaÑ vijjati, diÔÔhisampanno ito bahiddhÈ aÒÒaÑ dakkhiÓeyyaÑ
pariyeseyyÈti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati, puthujjano ito bahiddhÈ aÒÒaÑ
dakkhiÓeyyaÑ pariyeseyyÈti ÔhÈnametaÑ vijjati, diÔÔhisampanno
kut|halama~galena suddhiÑ pacceyyÈti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati, puthujjano
kut|halama~galena suddhiÑ pacceyyÈti ÔhÈnametaÑ vijjati.
57. 1 ItthÊ rÈjÈ cakkavattÊ siyÈti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati, puriso rÈjÈ
cakkavattÊ siyÈti ÔhÈnametaÑ vijjati, itthÊ Sakko DevÈnamindo siyÈti netaÑ
ÔhÈnaÑ vijjati, puriso Sakko DevÈnamindo siyÈti ÔhÈnametaÑ vijjati, itthÊ
mÈro pÈpimÈ siyÈti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati, puriso mÈro
______________________________________________________________
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pÈpimÈ siyÈti ÔhÈnametaÑ vijjati, itthÊ mahÈbrahmÈ siyÈti netaÑ ÔhÈnaÑ
vijjati, puriso mahÈbrahmÈ siyÈti ÔhÈnametaÑ vijjati, itthÊ TathÈgato ArahaÑ
SammÈsambuddho siyÈti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati, puriso TathÈgato ArahaÑ
SammÈsambuddho siyÈti ÔhÈnametaÑ vijjati.
Dve TathÈgatÈ Arahanto SammÈsambuddhÈ apubbaÑ acarimaÑ ekissÈ
lokadhÈtuyÈ uppajjeyyuÑ vÈ dhammaÑ vÈ deseyyunti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati,
ekova TathÈgato ArahaÑ SammÈsambuddho ekissÈ lokadhÈtuyÈ uppajjissati
vÈ dhammaÑ vÈ desessatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati.
TiÓÓaÑ duccaritÈnaÑ iÔÔho kanto piyo manÈpo vipÈko bhavissatÊti
netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati, tiÓÓaÑ duccaritÈnaÑ aniÔÔho akanto appiyo amanÈpo
vipÈko bhavissatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati, tiÓÓaÑ sucaritÈnaÑ aniÔÔho akanto
appiyo amanÈpo vipÈko bhavassatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati, tiÓÓaÑ
sucaritÈnaÑ iÔÔho kanto piyo manÈpo vipÈko bhavissatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati.
AÒÒataro samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ kuhako lapako nemittako
kuhanalapananemittakattaÑ pubba~gamaÑ katvÈ paÒca nÊvaraÓe appahÈya
cetaso upakkilese paÒÒÈya dubbalÊkaraÓe cat|su satipaÔÔhÈnesu
anupaÔÔhitassati1 viharanto satta bojjha~ge abhÈvayitvÈ anuttaraÑ
sammÈsambodhiÑ abhisambujjhissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati, aÒÒataro
samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ sabbadosÈpagato paÒca nÊvaraÓe pahÈya cetaso
upakkilese paÒÒÈya dubbalÊkaraÓe cat|su satipaÔÔhÈnesu upaÔÔhitassati
viharanto satta bojjha~ge bhÈvayitvÈ anuttaraÑ sammÈsambodhiÑ
abhisambujjhissatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati. YaÑ ettha ÒÈÓaÑ hetuso ÔhÈnaso
anodhiso idaÑ vuccati ÔhÈnÈÔÔhÈnaÒÈÓaÑ paÔhamaÑ TathÈgatabalaÑ. (1)
Iti ÔhÈnÈÔÔhÈnagatÈ sabbe khayadhammÈ vayadhammÈ virÈgadhammÈ
nirodhadhammÈ keci sagg|pagÈ keci apÈy|pagÈ keci nibbÈn|pagÈ, evaÑ
BhagavÈ Èha–
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58. 1 Sabbe sattÈ marissanti, maraÓantaÑ hi jÊvitaÑ.
YathÈkammaÑ gamissanti, puÒÒapÈpaphal|pagÈ.
NirayaÑ pÈpakammantÈ, puÒÒakammÈ ca suggatiÑ1.
Apare ca maggaÑ bhÈvetvÈ, parinibbanti’nÈsavÈti.
Sabbe sattÈti ariyÈ ca anariyÈ ca sakkÈyapariyÈpannÈ ca
sakkÈyavÊtivattÈ ca. MarissantÊti dvÊhi maraÓehi dandhamaraÓena ca
adandhamaraÓena ca, sakkÈyapariyÈpannÈnaÑ adandhamaraÓaÑ
sakkÈyavÊtivattÈnaÑ dandhamaraÓaÑ. MaraÓantaÑ hi jÊvitanti khayÈ Èyussa
indriyÈnaÑ uparodhÈ jÊvitapariyanto maraÓapariyanto. YathÈkammaÑ
gamissantÊti kammassakatÈ. PuÒÒapÈpaphal|pagÈti kammÈnaÑ
phaladassÈvitÈ ca avippavÈso ca.
NirayaÑ pÈpakammantÈti apuÒÒasa~khÈrÈ. PuÒÒakammÈ ca suggatinti
puÒÒasa~khÈrÈ sugatiÑ gamissanti. Apare ca maggaÑ bhÈvetvÈ,
parinibbanti’nÈsavÈti sabbasa~khÈrÈnaÑ samatikkamanaÑ. TenÈha
BhagavÈ–“sabbe -pa- nÈsavÈ”ti.
“Sabbe sattÈ marissanti, maraÓantaÑ hi jÊvitaÑ. YathÈkammaÑ
gamissanti, puÒÒapÈpaphal|pagÈ. NirayaÑ pÈpakammantÈ”ti ÈgÈÄhÈ ca
nijjhÈmÈ ca paÔipadÈ. “Apare ca maggaÑ bhÈvetvÈ, parinibbanti’nÈsavÈ”ti
majjhimÈ paÔipadÈ. “Sabbe sattÈ marissanti, maraÓantaÑ hi jÊvitaÑ,
yathÈkammaÑ gamissanti, puÒÒapÈpaphal|pagÈ, nirayaÑ pÈpakammantÈ”ti
ayaÑ saÑkileso. EvaÑ saÑsÈraÑ nibbattayati. “Sabbe sattÈ marissanti -panirayaÑ pÈpakammantÈ”ti ime tayo vaÔÔÈ dukkhavaÔÔo kammavaÔÔo
kilesavaÔÔo. “Apare ca maggaÑ bhÈvetvÈ, parinibbanti’nÈsavÈ”ti tiÓÓaÑ
vaÔÔÈnaÑ vivaÔÔanÈ. “Sabbe sattÈ marissanti -pa- nirayaÑ pÈpakammantÈ”ti
ÈdÊnavo, “puÒÒakammÈ ca suggatin”ti assÈdo, “apare ca maggaÑ bhÈvetvÈ,
parinibbanti’nÈsavÈ”ti nissaraÓaÑ. “Sabbe sattÈ marissanti -pa- nirayaÑ
pÈpakammantÈ”ti hetu ca phalaÒca, paÒcakkhandhÈ phalaÑ, taÓhÈ hetu,
“apare ca maggaÑ bhÈvetvÈ, parinibbanti’nÈsavÈ”ti maggo ca phalaÒca.
“Sabbe sattÈ marissanti, maraÓantaÑ hi jÊvitaÑ. YathÈkammaÑ gamissanti,
puÒÒapÈpaphal|pagÈ, nirayaÑ pÈpakammantÈ”ti ayaÑ saÑkileso, so
saÑkileso tividho taÓhÈsaÑkileso diÔÔhisaÑkileso duccaritasaÑkilesoti.
______________________________________________________________
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59. Tattha taÓhÈsaÑkileso tÊhi taÓhÈhi niddisitabbo kÈmataÓhÈya
bhavataÓhÈya vibhavataÓhÈya, yena yena vÈ pana vatthunÈ ajjhosito, tena
teneva niddisitabbo, tassÈ vitthÈro chattiÑsÈya taÓhÈya jÈliniyÈ vicaritÈni.
Tattha diÔÔhisaÑkileso uccheda-sassatena niddisitabbo, yena yena vÈ pana
vatthunÈ diÔÔhivasena abhinivisati, “idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti tena
teneva niddisitabbo, tassÈ vitthÈro dvÈsaÔÔhi diÔÔhigatÈni. Tattha
duccaritasaÑkileso cetanÈ cetasikakammena niddisitabbo, tÊhi duccaritehi
kÈyaduccaritena vacÊduccaritena manoduccaritena, tassÈ vitthÈro dasa
akusalakammapathÈ. Apare ca maggaÑ bhÈvetvÈ, parinibbanti’nÈsavÈti
idaÑ vodÈnaÑ.
TayidaÑ vodÈnaÑ tividhaÑ, taÓhÈsaÑkileso samathena visujjhati, so
samatho samÈdhikkhandho, diÔÔhisaÑkileso vipassanÈya visujjhati, sÈ
vipassanÈ paÒÒÈkkhandho, duccaritasaÑkileso sucaritena visujjhati, taÑ
sucaritaÑ sÊlakkhandho.
“Sabbe sattÈ marissanti, maraÓantaÑ hi jÊvitaÑ, yathÈkammaÑ
gamissanti, puÒÒapÈpaphal|pagÈ, nirayaÑ pÈpakammantÈ”ti
apuÒÒappaÔipadÈ, “puÒÒakammÈ ca suggatin”ti puÒÒappaÔipadÈ, “apare ca
maggaÑ bhÈvetvÈ, parinibbanti’nÈsavÈ”ti puÒÒapÈpasamatikkamappaÔipadÈ,
tattha yÈ ca puÒÒappaÔipadÈ yÈ ca apuÒÒappaÔipadÈ, ayaÑ ekÈ paÔipadÈ
sabbatthagÈminÊ ekÈ apÈyesu, ekÈ devesu, yÈ ca puÒÒapÈpa-samatikkamÈ
paÔipadÈ ayaÑ tattha tattha gÈminÊ paÔipadÈ.
Tayo rÈsÊ micchattaniyato rÈsi sammattaniyato rÈsi aniyato rÈsi, tattha
yo ca micchattaniyato rÈsi yo ca sammattaniyato rÈsi ekÈ paÔipadÈ tattha
tattha gÈminÊ, tattha yo aniyato rÈsi, ayaÑ sabbatthagÈminÊ paÔipadÈ, kena
kÈraÓena paccayaÑ labhanto niraye upapajjeyya, paccayaÑ labhanto
tiracchÈnayonÊsu upapajjeyya, paccayaÑ labhanto pettivisayesu upapajjeyya,
paccayaÑ labhanto asuresu upapajjeyya, paccayaÑ labhanto devesu
upapajjeyya, paccayaÑ labhanto manussesu upapajjeyya, paccayaÑ labhanto
parinibbÈyeyya, tasmÈyaÑ sabbatthagÈminÊ paÔipadÈ, yaÑ ettha ÒÈÓaÑ
hetuso ÔhÈnaso anodhiso, idaÑ vuccati sabbatthagÈminÊ paÔipadÈ ÒÈÓaÑ
dutiyaÑ TathÈgatabalaÑ. (2)
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Iti sabbatthagÈminÊ paÔipadÈ anekadhÈtuloko, tattha tattha gÈminÊ
paÔipadÈ nÈnÈdhÈtuloko. Tattha katamo anekadhÈtuloko, cakkhudhÈtu
r|padhÈtu cakkhuviÒÒÈÓadhÈtu, sotadhÈtu saddadhÈtu sotaviÒÒÈÓadhÈtu,
ghÈnadhÈtu gandhadhÈtu ghÈnaviÒÒÈÓadhÈtu, jivhÈdhÈtu rasadhÈtu
jivhÈviÒÒÈÓadhÈtu, kÈyadhÈtu phoÔÔhabbadhÈtu kÈyaviÒÒÈÓadhÈtu,
manodhÈtu dhammadhÈtu manoviÒÒÈÓadhÈtu, pathavÊdhÈtu, ÈpodhÈtu,
tejodhÈtu, vÈyodhÈtu, ÈkÈsadhÈtu, viÒÒÈÓadhÈtu, kÈmadhÈtu, byÈpÈdadhÈtu,
vihiÑsÈdhÈtu, nekkhammadhÈtu, abyÈpÈdadhÈtu, avihiÑsÈdhÈtu,
dukkhadhÈtu, domanassadhÈtu, avijjÈdhÈtu, sukhadhÈtu, somanassadhÈtu,
upekkhÈdhÈtu, r|padhÈtu, ar|padhÈtu, nirodhadhÈtu, sa~khÈradhÈtu,
nibbÈnadhÈtu, ayaÑ anekadhÈtuloko.
Tattha katamo nÈnÈdhÈtuloko, aÒÒÈ cakkhudhÈtu, aÒÒÈ r|padhÈtu, aÒÒÈ
cakkhuviÒÒÈÓadhÈtu, evaÑ sabbÈ, aÒÒÈ nibbÈnadhÈtu. YaÑ ettha ÒÈÓaÑ
hetuso ÔhÈnaso anodhiso, idaÑ vuccati anekadhÈtu nÈnÈdhÈtu ÒÈÓaÑ tatiyaÑ
TathÈgatabalaÑ. (3)
60. Iti anekadhÈtu nÈnÈdhÈtukassa lokassa yaÑ yadeva dhÈtuÑ sattÈ
adhimuccanti, taÑ tadeva adhiÔÔhahanti abhinivisanti, keci r|pÈdhimuttÈ,
keci saddÈdhimuttÈ, keci gandhÈdhimuttÈ, keci rasÈdhimuttÈ, keci
phoÔÔhabbÈdhimuttÈ, keci dhammÈdhimuttÈ, keci itthÈdhimuttÈ, keci
purisÈdhimuttÈ, keci cÈgÈdhimuttÈ, keci hÊnÈdhimuttÈ, keci paÓÊtÈdhimuttÈ,
keci devÈdhimuttÈ, keci manussÈdhimuttÈ, keci nibbÈnÈdhimuttÈ. YaÑ ettha
ÒÈÓaÑ hetuso ÔhÈnaso anodhiso, ayaÑ veneyyo, ayaÑ na veneyyo, ayaÑ
saggagÈmÊ, ayaÑ duggatigÈmÊti, idaÑ vuccati sattÈnaÑ nÈnÈdhimuttikatÈ
ÒÈÓaÑ catutthaÑ TathÈgatabalaÑ. (4)
Iti te yathÈdhimuttÈ ca bhavanti, taÑ taÑ kammasamÈdÈnaÑ
samÈdiyanti, te chabbidhaÑ kammaÑ samÈdiyanti, keci lobhavasena, keci
dosavasena, keci mohavasena, keci saddhÈvasena, keci vÊriyavasena, keci
paÒÒÈvasena, taÑ vibhajjamÈnaÑ duvidhaÑ saÑsÈragÈmi ca nibbÈnagÈmi
ca.
Tattha yaÑ lobhavasena dosavasena mohavasena ca kammaÑ karoti,
idaÑ kammaÑ kaÓhaÑ kaÓhavipÈkaÑ, tattha yaÑ saddhÈvasena kammaÑ
karoti, idaÑ kammaÑ
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sukkaÑ sukkavipÈkaÑ. Tattha yaÑ lobhavasena dosavasena mohavasena
saddhÈvasena ca kammaÑ karoti, idaÑ kammaÑ kaÓhasukkaÑ
kaÓhasukkavipÈkaÑ. Tattha yaÑ vÊriyavasena paÒÒÈvasena ca kammaÑ
karoti, idaÑ kammaÑ akaÓhaÑ asukkaÑ akaÓha-asukkavipÈkaÑ
kammuttamaÑ kammaseÔÔhaÑ kammakkhayÈya saÑvattati.
CattÈri kammasamÈdÈnÈni atthi kammasamÈdÈnaÑ paccuppannasukhaÑ
ÈyatiÑ dukkhavipÈkaÑ, atthi kammasamÈdÈnaÑ paccuppannadukkhaÑ
ÈyatiÑ sukhavipÈkaÑ, atthi kammasamÈdÈnaÑ paccuppannadukkhaÒceva
ÈyatiÑ ca dukkhavipÈkaÑ, atthi kammasamÈdÈnaÑ paccuppannasukhaÒceva
ÈyatiÑ ca sukhavipÈkaÑ, yaÑ evaÑ jÈtiyaÑ kammasamÈdÈnaÑ, iminÈ
puggalena akusalakammasamÈdÈnaÑ upacitaÑ avipakkaÑ vipÈkÈya
paccupaÔÔhitaÑ na ca bhabbo abhinibbidhÈ gantunti taÑ BhagavÈ na ovadati.
YathÈ DevadattaÑ KokÈlikaÑ SunakkhattaÑ LicchaviputtaÑ, ye vÈ
panaÒÒepi sattÈ micchattaniyatÈ imesaÒca puggalÈnaÑ upacitaÑ akusalaÑ
na ca tÈva pÈrip|riÑ gataÑ, purÈ pÈrip|riÑ gacchati. PurÈ phalaÑ
nibbattayati, purÈ maggamÈvÈrayati, purÈ veneyyattaÑ samatikkamatÊti te
BhagavÈ asamatte ovadati. YathÈ PuÓÓaÒca GovatikaÑ acelaÒca
KukkuravatikaÑ.
61. Imassa ca puggalassa akusalakammasamÈdÈnaÑ parip|ramÈnaÑ
maggaÑ ÈvÈrayissati purÈ pÈrip|riÑ gacchati, purÈ phalaÑ nibbattayati,
purÈ maggamÈvÈrayati, purÈ veneyyattaÑ samatikkamatÊti taÑ BhagavÈ
asamattaÑ ovadati. YathÈ ÈyasmantaÑ A~gulimÈlaÑ.
SabbesaÑ mudumajjhÈdhimattatÈ, tattha mudu ÈneÒjÈbhisa~khÈrÈ
majjhaÑ avasesakusalasa~khÈrÈ, adhimattaÑ akusalasa~khÈrÈ, yaÑ ettha
ÒÈÓaÑ hetuso ÔhÈnaso anodhiso, idaÑ diÔÔhadhammavedanÊyaÑ, idaÑ
upapajjavedanÊyaÑ, idaÑ aparÈpariyavedanÊyaÑ, idaÑ nirayavedanÊyaÑ,
idaÑ tiracchÈnavedanÊyaÑ, idaÑ pettivisayavedanÊyaÑ, idaÑ
asuravedanÊyaÑ, idaÑ devavedanÊyaÑ, idaÑ manussavedanÊyanti, idaÑ
vuccati atÊtÈnÈgatapaccuppannÈnaÑ kammasamÈdÈnÈnaÑ hetuso ÔhÈnaso
anodhiso vipÈkavemattatÈ ÒÈÓaÑ paÒcamaÑ TathÈgatabalaÑ. (5)
62. Iti tathÈ samÈdinnÈnaÑ kammÈnaÑ samÈdinnÈnaÑ jhÈnÈnaÑ
vimokkhÈnaÑ samÈdhÊnaÑ samÈpattÊnaÑ ayaÑ saÑkileso, idaÑ vodÈnaÑ,
idaÑ vuÔÔhÈnaÑ, evaÑ saÑkilissati, evaÑ vodÈyati, evaÑ vuÔÔhahatÊti
ÒÈÓaÑ anÈvaraÓaÑ.

4. PaÔiniddesavÈra

83

Tattha kati jhÈnÈni, cattÈri jhÈnÈni. Kati vimokkhÈ, ekÈdasa ca aÔÔha ca
satta ca tayo ca dve ca. Kati samÈdhÊ, tayo samÈdhÊ savitakko savicÈro
samÈdhi, avitakko vicÈramatto samÈdhi, avitakko avicÈro samÈdhi. Kati
samÈpattiyo, paÒca samÈpattiyo saÒÒÈsamÈpatti asaÒÒÈsamÈpatti
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈsamÈpatti vibh|tasaÒÒÈsamÈpatti1 nirodhasamÈpatti.
Tattha katamo saÑkileso, paÔhamajjhÈnassa kÈmarÈgabyÈpÈdÈ
saÑkileso ye ca kukkuÔajhÈyÊ dve paÔhamakÈ yo vÈ pana koci hÈnabhÈgiyo
samÈdhi, ayaÑ saÑkileso, tattha katamaÑ vodÈnaÑ, nÊvaraÓapÈrisuddhi,
paÔhamassa jhÈnassa ye ca kukkuÔajhÈyÊ dve pacchimakÈ yo vÈ pana koci
visesabhÈgiyo samÈdhi, idaÑ vodÈnaÑ, tattha katamaÑ vuÔÔhÈnaÑ, yaÑ
samÈpattivuÔÔhÈnakosallaÑ, idaÑ vuÔÔhÈnaÑ, yaÑ ettha ÒÈÓaÑ hetuso
ÔhÈnaso anodhiso, idaÑ vuccati sabbesaÑ
jhÈnavimokkhasamÈdhisamÈpattÊnaÑ saÑkilesavodÈnavuÔÔhÈnaÒÈÓaÑ
chaÔÔhaÑ TÈthÈgatabalaÑ. (6)
63. Iti tasseva samÈdhissa tayo dhammÈ parivÈrÈ indriyÈni balÈni
vÊriyamiti, tÈniyeva indriyÈni vÊriyavasena balÈni bhavanti,
ÈdhipateyyaÔÔhena indriyÈni, akampiyaÔÔhena balÈni, iti tesaÑ
mudumajjhÈdhimattatÈ ayaÑ mudindriyo ayaÑ majjhindriyo ayaÑ
tikkhindriyoti. Tattha BhagavÈ tikkhindriyaÑ saÑkhittena ovÈdena ovadati,
majjhindriyaÑ BhagavÈ saÑkhittavitthÈrena ovadati, mudindriyaÑ BhagavÈ
vitthÈrena ovadati. Tattha BhagavÈ tikkhindriyassa mudukaÑ
dhammadesanaÑ upadisati, majjhindriyassa BhagavÈ
mudutikkhadhammadesanaÑ upadisati, mudindriyassa BhagavÈ tikkhaÑ
dhammadesanaÑ upadisati. Tattha BhagavÈ tikkhindriyassa samathaÑ
upadisati, majjhindriyassa BhagavÈ samathavipassanaÑ upadisati,
mudindriyassa BhagavÈ vipassanaÑ upadisati. Tattha BhagavÈ
tikkhindriyassa nissaraÓaÑ upadisati, majjhindriyassa BhagavÈ ÈdÊnavaÒca
nissaraÓaÒca upadisati, mudindriyassa BhagavÈ assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca
nissaraÓaÒca upadisati. Tattha BhagavÈ tikkhindriyassa adhipaÒÒÈsikkhÈya
paÒÒÈpayati, majjhindriyassa BhagavÈ adhicittasikkhÈya paÒÒÈpayati,
mudindriyassa BhagavÈ adhisÊlasikkhÈya paÒÒÈpayati.
______________________________________________________________
1. Vibh|tasamÈpatti (SÊ, Ka) 59 piÔÔhe natthi pÈÔhanÈnattaÑ.
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YaÑ ettha ÒÈÓaÑ hetuso ÔhÈnaso anodhiso ayaÑ imaÑ bh|miÑ
bhÈvanaÒca gato, imÈya velÈya imÈya anusÈsaniyÈ evaÑ dhÈtuko cÈyaÑ
ayaÑ cassa Èsayo ayaÒca anusayo iti, idaÑ vuccati parasattÈnaÑ
parapuggalÈnaÑ indriyaparopariyattavemattatÈ ÒÈÓaÑ sattamaÑ
TathÈgatabalaÑ. (7)
Iti tattha yaÑ anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati. SeyyathidaÑ,
ekampi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo tissopi jÈtiyo catassopi jÈtiyo paÒcapi jÈtiyo
dasapi jÈtiyo vÊsampi jÈtiyo tiÑsampi jÈtiyo cattÈrÊsampi jÈtiyo paÒÒÈsampi
jÈtiyo jÈtisatampi jÈtisahassampi jÈtisatasahassampi anekÈnipi jÈtisatÈni
anekÈnipi jÈtisahassÈni anekÈnipi jÈtisatasahassÈni anekepi saÑvaÔÔakappe
anekepi vivaÔÔakappe anekepi saÑvaÔÔavivaÔÔakappe. AmutrÈsiÑ evaÑnÈmo
evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ
evamÈyupariyanto, so tato cuto amutra udapÈdiÑ. TatrÈpÈsiÑ evaÑnÈmo
evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ
evamÈyupariyanto, so tato cuto idh|papannoti, iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ
anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati.
64. Tattha sagg|pagesu ca sattesu manuss|pagesu ca sattesu
apÈy|pagesu ca sattesu imassa puggalassa lobhÈdayo ussannÈ alobhÈdayo
mandÈ, imassa puggalassa alobhÈdayo ussannÈ lobhÈdayo mandÈ, ye vÈ
pana ussannÈ ye vÈ pana mandÈ imassa puggalassa imÈni indriyÈni upacitÈni
imassa puggalassa imÈni indriyÈni anupacitÈni amukÈya vÈ kappakoÔiyaÑ
kappasatasahasse vÈ kappasahasse vÈ kappasate vÈ kappe vÈ antarakappe vÈ
upaÉÉhakappe vÈ saÑvacchare vÈ upaÉÉhasaÑvacchare vÈ mÈse vÈ pakkhe
vÈ divase vÈ muhutte vÈ iminÈ pamÈdena vÈ pasÈdena vÈti. TaÑ taÑ
bhavaÑ BhagavÈ anussaranto asesaÑ jÈnÈti, tattha yaÑ dibbena cakkhunÈ
visuddhena atikkantamÈnusakena satte passati cavamÈne upapajjamÈne hÊne
paÓÊte suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate yathÈkamm|page satte pajÈnÈti
ime vata bhonto sattÈ kÈyaduccaritena samannÈgatÈ vacÊduccaritena
samannÈgatÈ manoduccaritena samannÈgatÈ ariyÈnaÑ upavÈdakÈ
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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, tattha sagg|pagesu ca sattesu manuss|pagesu ca
sattesu apÈy|pagesu ca sattesu iminÈ puggalena evar|paÑ kammaÑ
amukÈya kappakoÔiyaÑ upacitaÑ kappasatasahasse vÈ kappasahasse vÈ
kappasate vÈ kappe vÈ antarakappe vÈ upaÉÉhakappe vÈ saÑvacchare vÈ
upaÉÉhasaÑvacchare vÈ mÈse vÈ pakkhe vÈ divase vÈ muhutte vÈ iminÈ
pamÈdena vÈ pasÈdena vÈti. ImÈni Bhagavato dve ÒÈÓÈni
pubbenivÈsÈnussatiÒÈÓaÒca dibbacakkhu ca aÔÔhamaÑ navamaÑ
TathÈgatabalaÑ. (8-9)
Iti tattha yaÑ sabbaÒÒutÈ pattÈ viditÈ sabbadhammÈ virajaÑ vÊtamalaÑ
uppannaÑ sabbaÒÒutaÒÈÓaÑ nihato mÈro Bodhim|le, idaÑ Bhagavato
dasamaÑ balaÑ sabbÈsavaparikkhayaÑ ÒÈÓaÑ. DasabalasamannÈgatÈ hi
BuddhÈ Bhagavantoti. (10)
Niyutto vicayo hÈrasampÈto.
_____
3. YuttihÈrasampÈta
65. Tattha katamo yuttihÈrasampÈto.
* “TasmÈ rakkhitacittassa, sammÈsa~kappagocaro.
SammÈdiÔÔhipurekkhÈro, ÒatvÈna udayabbayaÑ.
ThinamiddhÈbhibh| bhikkhu, sabbÈ duggatiyo jahe”ti.
“TasmÈ rakkhitacittassa, sammÈsa~kappagocaro”ti rakkhitacittassa
sammÈsa~kappagocaro bhavissatÊti yujjati, sammÈsa~kappagocaro
sammÈdiÔÔhi bhavissatÊti yujjati, sammÈdiÔÔhipurekkhÈro viharanto
udayabbayaÑ paÔivijjhissatÊti yujjati, udayabbayaÑ paÔivijjhanto sabbÈ
duggatiyo jahissatÊti yujjati. SabbÈ duggatiyo jahanto sabbÈni
duggativinipÈtabhayÈni samatikkamissatÊti yujjatÊti.
Niyutto yuttihÈrasampÈto.
______________________________________________________________
* HeÔÔhÈ 41 piÔÔhe; upari 90 piÔÔhepi.
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4. PadaÔÔhÈnahÈrasampÈta
66. Tattha katamo padaÔÔhÈno hÈrasampÈto.

“TasmÈ rakkhitacittassa, sammÈsa~kappagocaro”ti gÈthÈ. “TasmÈ
rakkhitacittassÈ”ti tiÓÓaÑ sucaritÈnaÑ padaÔÔhÈnaÑ.
“SammÈsa~kappagocaro”ti samathassa padaÔÔhÈnaÑ.
“SammÈdiÔÔhipurekkhÈro”ti vipassanÈya padaÔÔhÈnaÑ. “©atvÈna
udayabbayan”ti dassanabh|miyÈ padaÔÔhÈnaÑ. “ThinamiddhÈbhibh|
bhikkh|”ti vÊriyassa padaÔÔhÈnaÑ. “SabbÈ duggatiyo jahe”ti bhÈvanÈya
padaÔÔhÈnaÑ.
Niyutto padaÔÔhÈno hÈrasampÈto.
5. LakkhaÓahÈrasampÈta
67. Tattha katamo lakkhaÓo hÈrasampÈto.
“TasmÈ rakkhitacittassa, sammÈsa~kappagocaro”ti gÈthÈ. “TasmÈ
rakkhitacittassa, sammÈsa~kappagocaro”ti idaÑ satindriyaÑ, satindriye
gahite gahitÈni bhavanti paÒcindriyÈni. “SammÈdiÔÔhipurekkhÈro”ti
sammÈdiÔÔhiyÈ gahitÈya gahito bhavati ariyo aÔÔha~giko maggo. TaÑ kissa
hetu, sammÈdiÔÔhito hi sammÈsa~kappo pabhavati, sammÈsa~kappato
sammÈvÈcÈ pabhavati, sammÈvÈcÈto sammÈkammanto pabhavati,
sammÈkammantato sammÈ-ÈjÊvo pabhavati, sammÈ-ÈjÊvato sammÈvÈyÈmo
pabhavati, sammÈvÈyÈmato sammÈsati pabhavati, sammÈsatito
sammÈsamÈdhi pabhavati, sammÈsamÈdhito sammÈvimutti pabhavati,
sammÈvimuttito sammÈvimuttiÒÈÓadassanaÑ pabhavati.
Niyutto lakkhaÓo hÈrasampÈto.
6. Catuby|hahÈrasampÈta
68. Tattha katamo catuby|ho hÈrasampÈto.
“TasmÈ rakkhitacittassa, sammÈsa~kappagocaro”ti gÈthÈ. “TasmÈ
rakkhitacittassÈ”ti rakkhitaÑ paripÈlÊyatÊti esÈ nirutti. Idha Bhagavato ko
adhippÈyo, ye duggatÊti parimuccitukÈmÈ bhavissanti, te dhammacÈrino
bhavissantÊti ayaÑ ettha Bhagavato adhippÈyo, KokÈliko hi
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SÈriputtamoggallÈnesu theresu cittaÑ padosayitvÈ MahÈpadumaniraye
upapanno. BhagavÈ ca sati-Èrakkhena cetasÈ samannÈgato, suttamhi vuttaÑ
“satiyÈ cittaÑ rakkhitabban”ti.
Niyutto catuby|ho hÈrasampÈto.
7. ŒvaÔÔahÈrasampÈta
69. Tattha katamo ÈvaÔÔo hÈrasampÈto.
“TasmÈ rakkhitacittassa, sammÈsa~kappagocaro”ti gÈthÈ. “TasmÈ
rakkhitacittassa, sammÈsa~kappagocaro”ti samatho1.
“SammÈdiÔÔhipurekkhÈro”ti vipassanÈ. “©atvÈna udayabbayan”ti
dukkhapariÒÒÈ. “ThinamiddhÈbhibh| bhikkh|”ti samudayapahÈnaÑ. “SabbÈ
duggatiyo jahe”ti nirodho2. ImÈni cattÈri saccÈni.
Niyutto ÈvaÔÔo hÈrasampÈto.
8. VibhattihÈrasampÈta
70. Tattha katamo vibhattihÈrasampÈto.
“TasmÈ rakkhitacittassa, sammÈsa~kappagocaro”ti gÈthÈ. Kusalapakkho
kusalapakkhena niddisitabbo. Akusalapakkho akusalapakkhena niddisitabbo.
Niyutto vibhattihÈrasampÈto.
9. ParivattanahÈrasampÈta
71. Tattha kattamo parivattano hÈrasampÈto.
“TasmÈ rakkhitacittassa, sammÈsa~kappagocaro”ti gÈthÈ.
SamathavipassanÈya bhÈvitÈya nirodho phalaÑ, pariÒÒÈtaÑ dukkhaÑ,
samudayo pahÊno, maggo bhÈvito paÔipakkhena.
Niyutto parivattano hÈrasampÈto.
______________________________________________________________
1. AyaÑ samamathÈ (SÊ, Ka)
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10. VevacanahÈrasampÈta
72. Tattha katamo vevacano hÈrasampÈto.

“TasmÈ rakkhitacittassa, sammÈsa~kappagocaro”ti gÈthÈ. “TasmÈ
rakkhitacittassÈ”ti cittaÑ mano viÒÒÈÓaÑ manindriyaÑ manÈyatanaÑ
vijÈnanÈ vijÈnitattaÑ, idaÑ vevacanaÑ. “SammÈsa~kappagocaro”ti
nekkhammasa~kappo abyÈpÈdasa~kappo avihiÑsÈsa~kappo, idaÑ
vevacanaÑ. “SammÈdiÔÔhipurekkhÈro”ti sammÈdiÔÔhi nÈma paÒÒÈsatthaÑ
paÒÒÈkhaggo paÒÒÈratanaÑ paÒÒÈpajjoto paÒÒÈpatodo paÒÒÈpÈsÈdo, idaÑ
vevacanaÑ.
Niyutto vevacano hÈrasampÈto.
11. PaÒÒattihÈrasampÈta
73. Tattha katamo paÒÒattihÈrasampÈto.
“TasmÈ rakkhitacittassa, sammÈsa~kappagocaro”ti gÈthÈ. “TasmÈ
rakkhitacittassÈ”ti padaÔÔhÈnapaÒÒatti satiyÈ. “SammÈsa~kappagocaro”ti
bhÈvanÈpaÒÒatti samathassa. “SammÈdiÔÔhipurekkhÈro, ÒatvÈna
udayabbayan”ti dassanabh|miyÈ nikkhepapaÒÒatti. “ThinamiddhÈbhibh|
bhikkh|”ti samudayassa anavasesappahÈnapaÒÒatti, “sabbÈ duggatiyo jahe”ti
bhÈvanÈpaÒÒatti maggassa.
Niyutto paÒÒattihÈrasampÈto.
12. OtaraÓahÈrasampÈta
74. Tattha katamo otaraÓo hÈrasampÈto.
“TasmÈ rakkhitacittassa, sammÈsa~kappagocaro”ti gÈthÈ. “TasmÈ
rakkhitacittassa, sammÈsa~kappagocaro. SammÈdiÔÔhipurekkhÈro”ti
sammÈdiÔÔhiyÈ gahitÈya gahitÈni bhavanti paÒcindriyÈni, ayaÑ indriyehi
otaraÓÈ.
TÈniyeva indriyÈni vijjÈ, vijjuppÈdÈ avijjÈnirodho, avijjÈnirodhÈ
sa~khÈranirodho, sa~khÈranirodhÈ viÒÒÈÓanirodho, evaÑ sabbaÑ, ayaÑ
paÔiccasamuppÈdena otaraÓÈ.
TÈniyeva paÒcindriyÈni tÊhi khandhehi sa~gahitÈni sÊlakkhandhena
samÈdhikkhandhena paÒÒÈkkhandhena, ayaÑ khandhehi otaraÓÈ.
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TÈni yeva paÒcindriyÈni sa~khÈrapariyÈpannÈni. Ye sa~khÈrÈ anÈsavÈ
no ca bhava~gÈ, te sa~khÈrÈ dhammadhÈtusa~gahitÈ, ayaÑ dhÈt|hi otaraÓÈ.
SÈ dhammadhÈtu dhammÈyatanapariyÈpannÈ, yaÑ ÈyatanaÑ anÈsavaÑ
no ca bhava~gaÑ, ayaÑ Èyatanehi otaraÓÈ.
Niyutto otaraÓo hÈrasampÈto.
13. SodhanahÈrasampÈta
75. Tattha katamo sodhano hÈrasampÈto.
“TasmÈ rakkhitacittassa, sammÈsa~kappagocaro”ti gÈthÈ. Yattha
Èrambho suddho, so paÒho visajjito bhavati. Yattha pana Èrambho na
suddho, na tÈva so paÒho visajjito bhavati.
Niyutto sodhano hÈrasampÈto.
14. AdhiÔÔhÈnahÈrasampÈta
76. Tattha katamo adhiÔÔhÈno hÈrasampÈto.
TasmÈ rakkhitacittassa, sammÈsa~kappagocaroti gÈthÈ. TasmÈ
rakkhitacittassÈti ekattatÈ. CittaÑ mano viÒÒÈÓaÑ, ayaÑ vemattatÈ.
sammÈsa~kappagocaroti ekattatÈ. Nekkhammasa~kappo abyÈpÈdasa~kappo
avihiÑsÈsa~kappo ayaÑ vemattatÈ. SammÈdiÔÔhipurekkhÈroti ekattatÈ.
SammÈdiÔÔhi nÈma yaÑ dukkhe ÒÈÓaÑ dukkhasamudaye ÒÈÓaÑ
dukkhanirodhe ÒÈÓaÑ dukkhanirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya ÒÈÓaÑ magge
ÒÈÓaÑ hetumhi ÒÈÓaÑ hetusamuppannesu dhammesu ÒÈÓaÑ paccaye ÒÈÓaÑ
paccayasamuppannesu dhammesu ÒÈÓaÑ, yaÑ tattha tattha yathÈbh|taÑ
ÒÈÓadassanaÑ abhisamayo sampaÔivedho saccÈgamanaÑ, ayaÑ vemattatÈ.
©atvÈna udayabbayanti ekattatÈ, udayena avijjÈpaccayÈ sa~khÈrÈ,
sa~khÈrapaccayÈ viÒÒÈÓaÑ, evaÑ sabbaÑ samudayo bhavati. Vayena
avijjÈnirodhÈ sa~khÈranirodho, evaÑ sabbaÑ nirodho hoti, ayaÑ vemattatÈ.
ThinamiddhÈbhibh| bhikkh|ti ekattatÈ, thinaÑ nÈma yÈ cittassa akallatÈ
akammaniyatÈ, middhaÑ nÈma yaÑ kÈyassa lÊnattaÑ, ayaÑ vemattatÈ.
SabbÈ duggatiyo jaheti ekattatÈ, devamanussa vÈ
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upanidhÈya apÈyÈ duggati, nibbÈnaÑ vÈ upanidhÈya sabbÈ upapattiyo
duggati, ayaÑ vemattatÈ.
Niyutto adhiÔÔhÈno hÈrasampÈto.
15. ParikkhÈrahÈrasampÈta
77. Tattha katamo parikkhÈro hÈrasampÈto.
TasmÈ rakkhitacittassa, sammÈsa~kappagocaroti gÈthÈ. AyaÑ
samathavipassanÈya parikkhÈro.
Niyutto parikkhÈro hÈrasampÈto.
16. SamÈropanahÈrasampÈta
78. Tattha katamo samÈropano hÈrasampÈto.
* “TasmÈ rakkhitacittassa, sammÈsa~kappagocaro.
SammÈdiÔÔhipurekkhÈro, ÒatvÈna udayabbayaÑ.
ThinamiddhÈbhibh| bhikkhu, sabbÈ duggatiyo jahe”ti.
TasmÈ rakkhitacittassÈti tiÓÓaÑ sucaritÈnaÑ padaÔÔhÈnaÑ, citte rakkhite
taÑ rakkhitaÑ bhavati kÈyakammaÑ vacÊkammaÑ manokammaÑ.
SammÈdiÔÔhipurekkhÈroti sammÈdiÔÔhiyÈ bhÈvitÈya bhÈvito bhavati ariyo
aÔÔha~giko maggo. Kena kÈraÓena, sammÈdiÔÔhito hi sammÈsa~kappo
pabhavati, sammÈsa~kappato sammÈvÈcÈ pabhavati, sammÈvÈcÈto
sammÈkammanto pabhavati, sammÈkammantato sammÈ-ÈjÊvo pabhavati,
sammÈ-ÈjÊvato sammÈvÈyÈmo pabhavati, sammÈvÈyÈmato sammÈsati
pabhavati, sammÈsatito sammÈsamÈdhi pabhavati, sammÈsamÈdhito
sammÈvimutti pabhavati, sammÈvimuttito sammÈvimuttiÒÈÓadassanaÑ
pabhavati. AyaÑ anupÈdiseso puggalo anupÈdisesÈ ca nibbÈnadhÈtu.
Niyutto samÈropano hÈrasampÈto.
______________________________________________________________
* HeÔÔhÈ 41, 85 piÔÔhesupi.

4. PaÔiniddesavÈra

91

TenÈha ÈyasmÈ MahÈkaccÈyano–
“SoÄasa hÈrÈ paÔhamaÑ, disalocanato disÈ viloketvÈ.
Sa~khipiya a~kusena hi, nayehi tÊhi niddise suttan”ti.
Niyutto hÈrasampÈto.
NayasamuÔÔhÈna
79. Tattha katamaÑ nayasamuÔÔhÈnaÑ. PubbÈ koÔi na paÒÒÈyati avijjÈya
ca bhavataÓhÈya ca, tattha avijjÈnÊvaraÓaÑ taÓhÈsaÑyojanaÑ.
AvijjÈnÊvaraÓÈ sattÈ avijjÈsaÑyuttÈ1 avijjÈpakkhena vicaranti, te vuccanti
diÔÔhicaritÈti. TaÓhÈsaÑyojanÈ sattÈ taÓhÈsaÑyuttÈ taÓhÈpakkhena vicaranti,
te vuccanti taÓhÈcaritÈti. DiÔÔhicaritÈ ito bahiddhÈ pabbajitÈ
attakilamathÈnuyogamanuyuttÈ viharanti. TaÓhÈcaritÈ ito bahiddhÈ pabbajitÈ
kÈmesu kÈmasukhallikÈnuyogamanuyuttÈ viharanti.
Tattha kiÑkÈraÓaÑ yaÑ diÔÔhicaritÈ ito bahiddhÈ pabbajitÈ
attakilamathÈnuyogamanuyuttÈ viharanti. TaÓhÈcaritÈ ito bahiddhÈ pabbajitÈ
kÈmesu kÈmasukhallikÈnuyogamanuyuttÈ viharanti. Ito bahiddhÈ natthi
saccavavatthÈnaÑ, kuto catusaccappakÈsanÈ vÈ samathavipassanÈkosallaÑ
vÈ upasamasukhappatti vÈ. Te upasamasukhassa anabhiÒÒÈ viparÊtacetÈ
evamÈhaÑsu “natthi sukhena sukhaÑ, dukkhena nÈma sukhaÑ
adhigantabban”ti. Yo kÈme paÔisevati, so lokaÑ vaÉÉhayati, yo lokaÑ
vaÉÉhayati, so bahuÑ puÒÒaÑ pasavatÊti te evaÑsaÒÒÊ evaÑdiÔÔhÊ dukkhena
sukhaÑ patthayamÈnÈ kÈmesu puÒÒasaÒÒÊ attakilamathÈnuyogamanuyuttÈ
ca viharanti kÈmasukhallikÈnuyogamanuyuttÈ ca, te tadabhiÒÒÈ santÈ
rogameva vaÉÉhayanti, gaÓÉameva vaÉÉhayanti, sallameva vaÉÉhayanti, te
rogÈbhitunnÈ gaÓÉapaÔipÊÄitÈ sallÈnuviddhÈ nirayatiracchÈnayonipetÈsuresu
ummujjanimujjÈni karontÈ ugghÈtanigghÈtaÑ paccanubhontÈ
rogagaÓÉasallabhesajjhaÑ na vindanti. Tattha attakilamathÈnuyogo
kÈmasukhallikÈnuyogo ca saÑkileso, samathavipassanÈ vodÈnaÑ.
AttakilamathÈnuyogo kÈmasukhallikÈnuyogo ca rogo, samathavipassanÈ
roganigghÈtakabhesajjaÑ. AttakilamathÈnuyogo kÈmasukhallikÈnuyogo ca
gaÓÉo, samathavipassanÈ
______________________________________________________________
1. AvijjÈya saÑyuttÈ (SÊ, Ka)
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gaÓÉanigghÈtakabhesajjaÑ. AttakilamathÈnuyogo kÈmasukhallikÈnuyogo ca
sallo, samathavipassanÈ salluddharaÓabhesajjaÑ.
Tattha saÑkileso dukkhaÑ, tadabhisa~go taÓhÈ samudayo, taÓhÈnirodho
dukkhanirodho, samathavipassanÈ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ, imÈni
cattÈri caccÈni. DukkhaÑ pariÒÒeyyaÑ, samudayo pahÈtabbo, maggo
bhÈvetabbo, nirodho sacchikÈtabbo.
80. Tattha diÔÔhicaritÈ r|paÑ attato upagacchanti. VedanaÑ -pasaÒÒaÑ. Sa~khÈre. ViÒÒÈÓaÑ attato upagacchanti. TaÓhÈcaritÈ r|pavantaÑ
attÈnaÑ upagacchanti. Attani vÈ r|paÑ, r|pasmiÑ vÈ attÈnaÑ,
vedanÈvantaÑ -pa- saÒÒÈvantaÑ. Sa~khÈravantaÑ. ViÒÒÈÓavantaÑ attÈnaÑ
upagacchanti, attani vÈ viÒÒÈÓaÑ, viÒÒÈÓasmiÑ vÈ attÈnaÑ, ayaÑ vuccati
vÊsativatthukÈ sakkÈyadiÔÔhi.
TassÈ paÔipakkho lokuttarÈ sammÈdiÔÔhi, anvÈyikÈ sammÈsa~kappo
sammÈvÈcÈ sammÈkammanto sammÈ-ÈjÊvo sammÈvÈyÈmo sammÈsati
sammÈsamÈdhi, ayaÑ ariyo aÔÔha~giko maggo, te tayo khandhÈ
sÊlakkhandho samÈdhikkhandho paÒÒÈkkhandho. SÊlakkhandho
samÈdhikkhandho ca samatho, paÒÒÈkkhandho vipassanÈ. Tattha sakkÈyo
dukkhaÑ, sakkÈyasamudayo dukkhasamudayo, sakkÈyanirodho
dukkhanirodho, ariyo-aÔÔha~giko maggo dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ,
imÈni cattÈri saccÈni. DukkhaÑ pariÒÒeyyaÑ, samudayo pahÈtabbo, maggo
bhÈvetabbo nirodho sacchikÈtabbo.
Tattha ye r|paÑ attato upagacchanti. VedanaÑ -pa- saÒÒaÑ. Sa~khÈre.
ViÒÒÈÓaÑ attato upagacchanti. Ime vuccanti “ucchedavÈdino”ti. Ye
r|pavantaÑ attÈnaÑ upagacchanti. Attani vÈ r|paÑ, r|pasmiÑ vÈ attÈnaÑ.
Ye vedanÈvantaÑ -pa-. Ye saÒÒÈvantaÑ, ye sa~khÈravantaÑ, ye
viÒÒÈÓavantaÑ attÈnaÑ upagacchanti, attani vÈ viÒÒÈÓaÑ, viÒÒÈÓasmiÑ vÈ
attÈnaÑ. Ime vuccanti “sassatavÈdino”ti, tattha ucchedasassatavÈdÈ ubho
antÈ, ayaÑ saÑsÈrapavatti. Tassa paÔipakkho majjhimÈ paÔipadÈ ariyo
aÔÔha~giko maggo, ayaÑ saÑsÈranivatti. Tattha pavatti dukkhaÑ,
tadabhisa~go taÓhÈ samudayo, taÓhÈnirodho dukkhanirodho, ariyo
aÔÔha~giko maggo
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dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ, imÈni cittÈri saccÈni. DukkhaÑ
pariÒÒeyyaÑ, samudayo pahÈtabbo, maggo bhÈvetabbo, nirodho
sacchikÈtabbo.
Tattha ucchedasassataÑ samÈsato vÊsativutthukÈ sakkÈyadiÔÔhi,
vitthÈrato dvÈsaÔÔhi diÔÔhigatÈni, tesaÑ paÔipakkho tecattÈlÊsaÑ
bodhipakkhiyÈ dhammÈ aÔÔha vimokkhÈ dasa kasiÓÈyatanÈni. DvÈsaÔÔhi
diÔÔhigatÈni mohajÈlaÑ anÈdi-anidhanappavattaÑ. TecattÈlÊsaÑ1
bodhipakkhiyÈ dhammÈ ÒÈÓavajiraÑ mohajÈlappadÈlanaÑ. Tattha moho
avijjÈ, jÈlaÑ bhavataÓhÈ, tena vuccati “pubbÈ koÔi na paÒÒÈyati avijjÈya ca
bhavataÓhÈya cÈ”ti.
81. Tattha diÔÔhicarito asmiÑ sÈsane pabbajito sallekhÈnusantatavutti
bhavati sallekhe tibbagÈravo. TaÓhÈcarito asmiÑ sÈsane pabbajito
sikkhÈnusantatavutti bhavati sikkhÈya tibbagÈravo. DiÔÔhicarito
sammattaniyÈmaÑ okkamanto dhammÈnusÈrÊ bhavati. TaÓhÈcarito
sammattaniyÈmaÑ okkamanto saddhÈnusÈrÊ bhavati, diÔÔhicarito sukhÈya
paÔipadÈya dandhÈbhiÒÒÈya khippÈbhiÒÒÈya ca niyyÈti. TaÓhÈcarito
dukkhÈya paÔipadÈya dandhÈbhiÒÒÈya khippÈbhiÒÒÈya ca niyyÈti.
Tattha kiÑ kÈraÓaÑ, yaÑ taÓhÈcarito dukkhÈya paÔipadÈya
dandhÈbhiÒÒÈya khippÈbhiÒÒÈya ca niyyÈti, tassa hi kÈmÈ apariccattÈ
bhavanti, so kÈmehi viveciyamÈno dukkhena paÔinissarati dandhaÒca
dhammaÑ ÈjÈnÈti. Yo panÈyaÑ diÔÔhicarito ayaÑ Èditoyeva kÈmehi
anatthiko bhavati. So tato viveciyamÈno khippaÒca paÔinissarati, khippaÒca
dhammaÑ ÈjÈnÈti. DukkhÈpi paÔipadÈ duvidhÈ dandhÈbhiÒÒÈ ca
khippÈbhiÒÒÈ ca. SukhÈpi paÔipadÈ duvidhÈ dandhÈbhiÒÒÈ ca khippÈbhiÒÒÈ
ca. SattÈpi duvidhÈ mudindriyÈpi tikkhindriyÈpi. Ye mudindriyÈ, te
dandhaÒca paÔinissaranti dandhaÒca dhammaÑ ÈjÈnanti. Ye tikkhindriyÈ, te
khippaÒca paÔinissaranti, khippaÒca dhammaÑ ÈjÈnanti, imÈ catasso
paÔipadÈ. Ye hi keci niyyiÑsu vÈ niyyanti vÈ niyyissanti vÈ, te imÈhi eva
cat|hi paÔipadÈhi. EvaÑ ariyÈ catukkamaggaÑ paÒÒÈpenti
abudhajanasevitÈya bÈlakantÈya rattavÈsiniyÈ nandiyÈ bhavataÓhÈya
avaÔÔanatthaÑ2. AyaÑ vuccati nandiyÈvaÔÔassan nayassa bh|mÊti, tenÈha
“taÓhaÒca avijjampi ca samathenÈ”ti.
______________________________________________________________
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82. VeyyÈkaraÓesu hi ye kusalÈkusalÈti te duvidhÈ upaparikkhitabbÈ
lokavaÔÔÈnusÈrÊ ca lokavivaÔÔÈnusÈrÊ ca. VaÔÔaÑ nÈma saÑsÈro. VivaÔÔaÑ
nibbÈnaÑ. KammakilesÈ hetu saÑsÈrassa. Tattha kammaÑ cetanÈ
cetasikaÒca niddisitabbaÑ. TaÑ kathaÑ daÔÔhabbaÑ, upacayena sabbepi
kilesÈ cat|hi vipallÈsehi niddisitabbÈ, te kattha daÔÔhabbÈ, dasa vatthuke
kilesapuÒje. KatamÈni dasa vatth|ni, cattÈro ÈhÈrÈ, cattÈro vipallÈsÈ, cattÈri
upÈdÈnÈni, cattÈro yogÈ, cattÈro ganthÈ, cattÈro ÈsavÈ, cattÈro oghÈ, cattÈro
sallÈ, catasso viÒÒÈÓaÔÔhitiyo cattÈri agatigamanÈni. PaÔhame ÈhÈre paÔhamo
vipallÈso, dutiye ÈhÈre dutiyo vipallÈso, tatiye ÈhÈre tatiyo vipallÈso,
catutthe ÈhÈre catuttho vipallÈso. PaÔhame vipallÈse paÔhamaÑ upÈdÈnaÑ.
Dutiye vipallÈse dutiyaÑ upÈdÈnaÑ, tatiye vipallÈse tatiyaÑ upÈdÈnaÑ,
catutthe vipallÈse catutthaÑ upÈdÈnaÑ. PaÔhame upÈdÈne paÔhamo yogo,
dutiye upÈdÈne dutiyo yogo, tatiye upÈdÈne tatiyo yogo, catutthe upÈdÈne
catuttho yogo. PaÔhame yoge paÔhamo gantho, dutiye yoge dutiyo gantho,
tatiye yoge tatiyo gantho, catutthe yoge catuttho gantho, paÔhame ganthe
paÔhamo Èsavo, dutiye ganthe dutiyo Èsavo, tatiye ganthe tatiyo Èsavo,
catutthe ganthe catuttho Èsavo. PaÔhame Èsave paÔhamo ogho, dutiye Èsave
dutiyo ogho, tatiye Èsave tatiyo ogho, catutthe Èsave catuttho ogho. PaÔhame
oghe paÔhamo sallo, dutiye oghe dutiyo sallo, tatiye oghe tatiyo sallo,
catutthe oghe catuttho sallo. PaÔhame salle paÔhamÈ viÒÒÈÓaÔÔhiti, dutiye
salle dutiyÈ viÒÒÈÓaÔÔhiti, tatiye salle tatiyÈ viÒÒÈÓaÔÔhiti, catutthe salle
catutthÊ1 viÒÒÈÓaÔÔhiti, paÔhamÈyaÑ viÒÒÈÓaÔÔhitiyaÑ paÔhamaÑ
agatigamanaÑ. DutiyÈyaÑ viÒÒÈÓaÔÔhitiyaÑ dutiyaÑ agatigamanaÑ.
TatiyÈyaÑ viÒÒÈÓaÔÔhitiyaÑ tatiyaÑ agatigamanaÑ, catutthiyaÑ2
viÒÒÈÓaÔÔhitiyaÑ catutthaÑ agatigamanaÑ.
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83. Tattha yo ca kabaÄÊkÈro ÈhÈro phasso ÈhÈro, ime taÓhÈcaritassa
puggalassa upakkilesÈ. Yo ca manosaÒcetanÈhÈro yo ca viÒÒÈÓÈhÈro, ime
diÔÔhicaritassa puggalassa upakkilesÈ. Tattha yo ca “asubhe subhan”ti
vipallÈso, yo ca “dukkhe sukhan”ti vipallÈso, ime taÓhÈcaritassa puggalassa
upakkilesÈ. Yo ca “anicce niccan”ti vipallÈso, yo ca “anattani attÈ”ti
vipallÈso, ime diÔÔhicaritassa puggalassa upakkilesÈ. . Tattha yaÒca
kÈmupÈdÈnaÑ yaÒca bhavupÈdÈnaÑ, ime taÓhÈcaritassa puggalassa
upakkilesÈ. YaÒca diÔÔhupÈdÈnaÑ yaÒca attavÈdupÈdÈnaÑ, ime
diÔÔhicaritassa puggalassa upakkilesÈ. . Tattha yo ca kÈmayogo, yo ca
bhavayogo, ime taÓhÈcaritassa puggalassa upakkilesÈ. Yo ca diÔÔhiyogo, yo
ca avijjÈyogo, ime diÔÔhicaritassa puggalassa upakkilesÈ. . Tattha yo ca
abhijjhÈkÈyagantho, yo ca byÈpÈdo kÈyagantho, ime taÓhÈcaritassa
puggalassa upakkilesÈ. Yo ca parÈmÈsakÈyagantho, yo ca
idaÑsaccÈbhinivesakÈyagantho, ime diÔÔhicaritassa puggalassa upakkilesÈ. .
Tattha yo ca kÈmÈsavo, yo ca bhavÈsavo, ime taÓhÈcaritassa puggalassa
upakkilesÈ. Yo ca diÔÔhÈsavo, yo ca avijjÈsavo, ime diÔÔhicaritassa
puggalassa upakkilesÈ. . Tattha yo ca kÈmogho, yo ca bhavogho, ime
taÓhÈcaritassa puggalassa upakkilesÈ. Yo ca diÔÔhogho, yo ca avijjogho, ime
diÔÔhicaritassa puggalassa upakkilesÈ. . Tattha yo ca rÈgasallo, yo ca
dosasallo, ime taÓhÈcaritassa puggalassa upakkilesÈ. Yo ca mÈnasallo, yo ca
mohasallo, ime diÔÔhicaritassa puggalassa upakkilesÈ. Tattha yÈ ca r|p|pagÈ
viÒÒÈÓaÔÔhiti, yÈ ca vedan|pagÈ viÒÒÈÓaÔÔhiti, ime taÓhÈcaritassa puggalassa
upakkilesÈ. YÈ ca saÒÒ|pagÈ viÒÒÈÓaÔÔhiti, yÈ ca sa~khÈr|pagÈ viÒÒÈÓaÔÔhiti,
ime diÔÔhicaritassa puggalassa upakkilesÈ. Tattha yaÒca chandÈ
agatigamanaÑ yaÒca dosÈ agatigamanaÑ, ime taÓhÈcaritassa puggalassa
upakkilesÈ. YaÒca bhayÈ agatigamanaÑ, yaÒca mohÈ agatigamanaÑ, ime
diÔÔhicaritassa puggalassa upakkilesÈ.
84. Tattha kabaÄÊkÈre ÈhÈre “asubhe subhan”ti vipallÈso. Phasse ÈhÈre
“dukkhe sukhan”ti vipallÈso. ViÒÒÈÓe ÈhÈre
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“anicce niccan”ti vipallÈso. ManosaÒcetanÈya ÈhÈre “anattani attÈ”ti
vipallÈso, paÔhame vipallÈse Ôhito kÈme upÈdiyati, idaÑ vuccati
kÈmupÈdÈnaÑ. Dutiye vipallÈse Ôhito anÈgataÑ bhavaÑ upÈdiyati, idaÑ
vuccati bhavupÈdÈnaÑ. Tatiye vipallÈse Ôhito
saÑsÈrÈbhinandiniÑ diÔÔhiÑ upÈdiyati, idaÑ vuccati diÔÔhupÈdÈnaÑ, catutthe
vipallÈse Ôhito attÈnaÑ kappiyaÑ upÈdiyati, idaÑ vuccati attavÈdupÈdÈnaÑ.
KÈmupÈdÈnena kÈmehi saÑyujjati, ayaÑ vuccati kÈmayogo.
BhavupÈdÈnena bhavehi saÑyujjati, ayaÑ vuccati bhavayogo.
DiÔÔhupÈdÈnena pÈpikÈya diÔÔhiyÈ saÑyujjati, ayaÑ vuccati diÔÔhiyogo.
AttavÈdupÈdÈnena avijjÈya saÑyujjati, ayaÑ vuccati avijjÈyogo.
PaÔhame yoge Ôhito abhijjhÈya kÈyaÑ ganthati, ayaÑ vuccati
abhijjhÈkÈyagantho. Dutiye yoge Ôhito byÈpÈdena kÈyaÑ ganthati, ayaÑ
vuccati byÈpÈdakÈyagantho. Tatiye yoge Ôhito parÈmÈsena kÈyaÑ ganthati,
ayaÑ vuccati parÈmÈsakÈyagantho. Catutthe yoge Ôhito
idaÑsaccÈbhinivesena kÈyaÑ ganthati, ayaÑ vuccati
idaÑsaccÈbhinivesakÈyagantho.
Tassa evaÑganthitÈ kilesÈ Èsavanti. Kuto ca vuccati ÈsavantÊti,
anusayato vÈ pariyuÔÔhÈnato vÈ. Tattha abhijjhÈkÈyaganthena kÈmÈsavo,
byÈpÈdakÈyaganthena bhavÈsavo, parÈmÈsakÈyaganthena diÔÔhÈsavo,
idaÑsaccÈbhinivesakÈyaganthena avijjÈsavo.
Tassa ime cattÈro ÈsavÈ vepullaÑ gatÈ oghÈ bhavanti. Iti ÈsavavepullÈ
oghavepullaÑ. Tattha kÈmÈsavena kÈmogho, bhavÈsavena bhavogho,
diÔÔhÈsavena diÔÔhogho, avijjÈsavena avijjogho.
Tassa ime cattÈro oghÈ anusayasahagatÈ ajjhÈsayaÑ anupaviÔÔhÈ
hadayaÑ Èhacca tiÔÔhanti, tena vuccanti sallÈ-iti. Tattha kÈmoghena
rÈgasallo, bhavoghena dosasallo, diÔÔhoghena mÈnasallo, avijjoghena
mohasallo.
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Tassa imehi cat|hi sallehi pariyÈdinnaÑ1 viÒÒÈÓaÑ cat|su dhammesu
saÓÔhahati r|pe vedanÈya saÒÒÈya sa~khÈresu. Tattha rÈgasallena
nand|pasecanena viÒÒÈÓena r|p|pagÈ viÒÒÈÓaÔÔhiti, dosasallena
nand|pasecanena viÒÒÈÓena vedan|pagÈ viÒÒÈÓaÔÔhiti, mÈnasallena
nand|pasecanena viÒÒÈÓena saÒÒ|pagÈ viÒÒÈÓaÔÔhiti, mohasallena
nand|pasecanena viÒÒÈÓena sa~khÈr|pagÈ viÒÒÈÓaÔÔhiti.
Tassa imÈhi cat|hi viÒÒÈÓaÔÔhitÊhi upatthaddhaÑ viÒÒÈÓaÑ cat|hi
dhammehi agatiÑ gacchati chandÈ dosÈ bhayÈ mohÈ. Tattha rÈgena
chandÈgatiÑ gacchati, dosena dosÈgatiÑ gacchati, bhayena bhayÈgatiÑ
gacchati, mohena mohÈgatiÑ gacchati. Iti kho taÒca kammaÑ ime ca kilesÈ,
esa hetu saÑsÈrassa, evaÑ sabbe kilesÈ cat|hi vipallÈsehi niddisitabbÈ.
85. Tattha imÈ catasso disÈ kabaÄÊkÈro ÈhÈro “asubhe subhan”ti
vipallÈso, kÈmupÈdÈnaÑ, kÈmayogo, abhijjhÈkÈyagantho, kÈmÈsavo,
kÈmogho, rÈgasallo, r|p|pagÈ viÒÒÈÓaÔÔhiti, chandÈ agatigamananti paÔhamÈ
disÈ.
Phasso ÈhÈro, “dukkhe sukhan”ti vipallÈso, bhavupÈdÈnaÑ, bhavayogo,
byÈpÈdakÈyagantho, bhavÈsavo, bhavogho, dosasallo, vedan|pagÈ
viÒÒÈÓaÔÔhiti, dosÈ agatigamananti dutiyÈ disÈ.
ViÒÒÈÓÈhÈro “anicce niccan”ti vipallÈso, diÔÔhupÈdÈnaÑ, diÔÔhiyogo
parÈmÈsakÈyagantho, diÔÔhÈsavo, diÔÔhogho, mÈnasallo, saÒÒ|pagÈ
viÒÒÈÓaÔÔhiti, bhayÈ agatigamananti tatiyÈ disÈ.
ManosaÒcetanÈhÈro “anattani attÈ”ti vipallÈso, attavÈdupÈdÈnaÑ,
avijjÈyogo, idaÑsaccÈbhinivesakÈyagantho, avijjÈsavo, avijjogho,
mohasallo, sa~khÈr|pagÈ viÒÒÈÓaÔÔhiti, mohÈ agatigamananti catutthÊ disÈ.
Tattha yo ca kabaÄÊkÈro ÈhÈro yo ca “asubhe subhan”ti vipallÈso,
kÈmupÈdÈnaÑ, kÈmayogo, abhijjhÈkÈyagantho,
______________________________________________________________
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kÈmÈsavo, kÈmogho, rÈgasallo, r|p|pagÈ viÒÒÈÓaÔÔhiti chandÈ
agatigamananti, imesaÑ dasannaÑ suttÈnaÑ eko attho, byaÒjanameva
nÈnaÑ. Ime rÈgacaritassa puggalassa upakkilesÈ.
Tattha yo ca phasso ÈhÈro yo ca “dukkhe sukhan”ti vipallÈso
bhavupÈdÈnaÑ, bhavayogo, byÈpÈdakÈyagantho, bhavÈsavo, bhavogho,
dosasallo, vedan|pagÈ viÒÒÈÓaÔÔhiti, dosÈ agatigamananti imesaÑ dasannaÑ
suttÈnaÑ eko attho byaÒjanameva nÈnaÑ, ime dosacaritassa puggalassa
upakkilesÈ.
Tattha yo ca viÒÒÈÓÈhÈro yo ca “anicce niccan”ti vipallÈso,
diÔÔhupÈdÈnaÑ, diÔÔhiyogo, parÈmÈsakÈyagantho, diÔÔhÈsavo, diÔÔhogho,
mÈnasallo, saÒÒ|pagÈ viÒÒÈÓaÔÔhiti, bhayÈ agatigamananti imesaÑ
dasannaÑ suttÈnaÑ eko attho, byaÒjanameva nÈnaÑ. Ime diÔÔhicaritassa
mandassa upakkilesÈ.
Tattha yo ca manosaÒcetanÈhÈro yo ca “anattani attÈ”ti vipallÈso,
attavÈdupÈdÈnaÑ, avijjÈyogo, idaÑsaccÈbhinivesakÈyagantho, avijjÈsavo,
avijjogho, mohasallo, sa~khÈr|pagÈ viÒÒÈÓaÔÔhiti, mohÈ agatigamananti,
imesaÑ dasannaÑ suttÈnaÑ eko attho, byaÒjanameva nÈnaÑ. Ime
diÔÔhicaritassa udattassa1 upakkilesÈ.
Tattha yo ca kabaÄÊkÈro ÈhÈro yo ca phasso ÈhÈro, ime appaÓihitena
vimokkhamukhena pariÒÒaÑ gacchanti, viÒÒÈÓÈhÈro suÒÒatÈya,
manosaÒcetanÈhÈro animittena, tattha yo ca “asubhe subhan”ti vipallÈso, yo
ca “dukkhe sukhan”ti vipallÈso, ime appaÓihitena vimokkhamukhena
pahÈnaÑ abbhatthaÑ gacchanti. “Anicce niccan”ti vipallÈso suÒÒatÈya,
“anattani attÈ”ti vipallÈso animittena. . Tattha kÈmupÈdÈnaÒca
bhavupÈdÈnaÒca appaÓihitena vimokkhamukhena pahÈnaÑ gacchanti.
DiÔÔhupÈdÈnaÑ suÒÒatÈya, attavÈdupÈdÈnaÑ animittena. . Tattha kÈmayogo
ca bhavayogo ca appaÓihitena vimokkhamukhena pahÈnaÑ gacchanti,
diÔÔhiyogo suÒÒatÈya, avijjÈyogo animittena. . Tattha abhijjhÈkÈyagantho ca
byÈpÈdakÈyagantho ca
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appaÓihitena vimokkhamukhena pahÈnaÑ gacchanti, parÈmÈsakÈyagantho
suÒÒatÈya, idaÑsaccÈbhinivesakÈyagantho animittena.
Tattha kÈmÈsavo ca bhavÈsavo ca appaÓihitena vimokkhamukhena
pahÈnaÑ gacchanti, diÔÔhÈsavo suÒÒatÈya, avijjÈsavo animittena. . Tattha
kÈmogho ca bhavogho ca appaÓihitena vimokkhamukhena pahÈnaÑ
gacchanti, diÔÔhogho suÒÒatÈya, avijjogho animittena. . Tattha rÈgasallo ca
dosasallo ca appaÓihitena vimokkhamukhena pahÈnaÑ gacchanti, mÈnasallo
suÒÒatÈya, mohasallo animittena. . Tattha r|p|pagÈ ca viÒÒÈÓaÔÔhiti
vedan|pagÈ ca viÒÒÈÓaÔÔhiti appaÓihitena vimokkhamukhena pariÒÒaÑ
gacchanti, saÒÒ|pagÈ suÒÒatÈya, sa~khÈr|pagÈ animittena.
Tattha chandÈ ca agatigamanaÑ dosÈ ca agatigamanaÑ appaÓihitena
vimokkhamukhena pahÈnaÑ gacchanti, bhayÈ agatigamanaÑ suÒÒatÈya,
mohÈ agatigamanaÑ animittena vimokkhamukhena pahÈnaÑ gacchanti. Iti
sabbe lokavaÔÔÈnusÈrino dhammÈ niyyanti. Te lokÈ tÊhi vimokkhamukhehi.
86. TatridaÑ niyyÈnaÑ–
Catasso paÔipadÈ, cattÈro satipaÔÔhÈnÈ, cattÈri jhÈnÈni, cattÈro vihÈrÈ,
cattÈro sammappadhÈnÈ, cattÈro acchariyÈ abbhutÈ dhammÈ, cattÈri
adhiÔÔhÈnÈni, catasso samÈdhibhÈvanÈ, cattÈro sukhabhÈgiyÈ dhammÈ,
catasso appamÈÓÈ.
PaÔhamÈ paÔipadÈ paÔhamaÑ satipaÔÔhÈnaÑ, dutiyÈ paÔipadÈ dutiyaÑ
satipaÔÔhÈnaÑ, tatiyÈ paÔipadÈ tatiyaÑ satipaÔÔhÈnaÑ, catutthÊ paÔipadÈ
catutthaÑ satipaÔÔhÈnaÑ. PaÔhamaÑ satipaÔÔhÈnaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ,
dutiyaÑ satipaÔÔhÈnaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ, tatiyaÑ satipaÔÔhÈnaÑ tatiyaÑ
jhÈnaÑ. CatutthaÑ satipaÔÔhÈnaÑ catutthaÑ jhÈnaÑ. PaÔhamaÑ jhÈnaÑ
paÔhamo vihÈro, dutiyaÑ jhÈnaÑ dutiyo vihÈro, tatiyaÑ jhÈnaÑ tatiyo
vihÈro, catutthaÑ jhÈnaÑ catuttho vihÈro. . PaÔhamo vihÈro paÔhamaÑ
sammappadhÈnaÑ, dutiyo vihÈro dutiyaÑ sammappadhÈnaÑ, tatiyo vihÈro
tatiyaÑ sammappadhÈnaÑ, catuttho vihÈro catutthaÑ sammappadhÈnaÑ. .
PaÔhamaÑ sammappadhÈnaÑ paÔhamo acchariyo abbhuto dhammo, dutiyaÑ
dutiyo. TatiyaÑ tatiyo. CatutthaÑ sammappadhÈnaÑ catuttho acchariyo
abbhuto dhammo. . PaÔhamo acchariyo abbhuto dhammo
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paÔhamaÑ adhiÔÔhÈnaÑ, dutiyo acchariyo abbhuto dhammo dutiyaÑ
adhiÔÔhÈnaÑ, tatiyo acchariyo abbhuto dhammo tatiyaÑ adhiÔÔhÈnaÑ,
catuttho acchariyo abbhuto dhammo catutthaÑ adhiÔÔhÈnaÑ. . PaÔhamaÑ
adhiÔÔhÈnaÑ paÔhamÈ samÈdhibhÈvanÈ, dutiyaÑ adhiÔÔhÈnaÑ dutiyÈ
samÈdhibhÈvanÈ, tatiyaÑ adhiÔÔhÈnaÑ tatiyÈ samÈdhibhÈvanÈ, catutthaÑ
adhiÔÔhÈnaÑ catutthÊ samÈdhibhÈvanÈ. . PaÔhamÈ samÈdhibhÈvanÈ paÔhamo
sukhabhÈgiyo dhammo, dutiyÈ samÈdhibhÈvanÈ dutiyo sukhabhÈgiyo
dhammo, tatiyÈ samÈdhibhÈvanÈ tatiyo sukhabhÈgiyo dhammo, catutthÊ
samÈdhibhÈvanÈ catuttho sukhabhÈgiyo dhammo. . PaÔhamo sukhabhÈgiyo
dhammo paÔhamaÑ appamÈÓaÑ, dutiyo sukhabhÈgiyo dhammo dutiyaÑ
appamÈÓaÑ, tatiyo sukhabhÈgiyo dhammo tatiyaÑ appamÈÓaÑ, catuttho
sukhabhÈgiyo dhammo catutthaÑ appamÈÓaÑ. . PaÔhamÈ paÔipadÈ bhÈvitÈ
bahulÊkatÈ1 paÔhamaÑ satipaÔÔhÈnaÑ parip|reti, dutiyÈ paÔipadÈ bhÈvitÈ
bahulÊkatÈ dutiyaÑ satipaÔÔhÈnaÑ parip|reti, tatiyÈ paÔipadÈ bhÈvitÈ
bahulÊkatÈ tatiyaÑ satipaÔÔhÈnaÑ parip|reti, catutthÊ paÔipadÈ bhÈvitÈ
bahulÊkatÈ catutthaÑ satipaÔÔhÈnaÑ parip|reti. . PaÔhamo satipaÔÔhÈno
bhÈvito bahulÊkato paÔhamaÑ jhÈnaÑ parip|reti, dutiyo satipaÔÔhÈno bhÈvito
bahulÊkato dutiyaÑ jhÈnaÑ parip|reti, tatiyo satipaÔÔhÈno bhÈvito bahulÊkato
tatiyaÑ jhÈnaÑ parip|reti, catuttho satipaÔÔhÈno bhÈvito bahulÊkato
catutthaÑ jhÈnaÑ parip|reti.
PaÔhamaÑ jhÈnaÑ bhÈvitaÑ bahulÊkataÑ paÔhamaÑ vihÈraÑ parip|reti,
dutiyaÑ jhÈnaÑ bhÈvitaÑ bahulÊkataÑ dutiyaÑ vihÈraÑ parip|reti, tatiyaÑ
jhÈnaÑ bhÈvitaÑ bahulÊkataÑ tatiyaÑ vihÈraÑ parip|reti, catutthaÑ jhÈnaÑ
bhÈvitaÑ bahulÊkataÑ catutthaÑ vihÈraÑ parip|reti. . PaÔhamo vihÈro
bhÈvito bahulÊkato anuppannÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ
anuppÈdaÑ parip|reti, dutiyo vihÈro bhÈvito bahulÊkato uppannÈnaÑ
pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnaÑ parip|reti, tatiyo vihÈro
bhÈvito bahulÊkato anuppannÈnaÑ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ uppÈdaÑ
parip|reti, catuttho vihÈro bhÈvito bahulÊkato uppannÈnaÑ kusalÈnaÑ
dhammÈnaÑ ÔhitiÑ asammosaÑ bhiyyobhÈvaÑ parip|reti. . PaÔhamaÑ
sammappadhÈnaÑ bhÈvitaÑ bahulÊkataÑ
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mÈnappahÈnaÑ parip|reti, dutiyaÑ sammappadhÈnaÑ bhÈvitaÑ
bahulÊkataÑ ÈlayasamugghÈtaÑ parip|reti, tatiyaÑ sammappadhÈnaÑ
bhÈvitaÑ bahulÊkataÑ avijjÈpahÈnaÑ parip|reti, catutthaÑ
sammappadhÈnaÑ bhÈvitaÑ bahulÊkataÑ bhav|pasamaÑ parip|reti. .
MÈnappahÈnaÑ bhÈvitaÑ bahulÊkataÑ saccÈdhiÔÔhÈnaÑ parip|reti,
ÈlayasamugghÈto bhÈvito bahulÊkato cÈgÈdhiÔÔhÈnaÑ parip|reti,
avijjÈpahÈnaÑ bhÈvitaÑ bahulÊkataÑ paÒÒÈdhiÔÔhÈnaÑ parip|reti,
bhav|pasamo bhÈvito bahulÊkato upasamÈdhiÔÔhÈnaÑ parip|reti. .
SaccÈdhiÔÔhÈnaÑ bhÈvitaÑ bahulÊkataÑ chandasamÈdhiÑ parip|reti,
cÈgÈdhiÔÔhÈnaÑ bhÈvitaÑ bahulÊkataÑ vÊriyasamÈdhiÑ parip|reti,
paÒÒÈdhiÔÔhÈnaÑ bhÈvitaÑ bahulÊkataÑ cittasamÈdhiÑ parip|reti,
upasamÈdhiÔÔhÈnaÑ bhÈvitaÑ bahulÊkataÑ vÊmaÑsÈsamÈdhiÑ parip|reti.
ChandasamÈdhi bhÈvito bahulÊkato indriyasaÑvaraÑ parip|reti,
vÊriyasamÈdhi bhÈvito bahulÊkato tapaÑ parip|reti, cittasamÈdhi bhÈvito
bahulÊkato buddhiÑ parip|reti, vÊmaÑsÈsamÈdhi bhÈvito bahulÊkato
sabb|padhipaÔinissaggaÑ parip|reti. . IndriyasaÑvaro bhÈvito bahulÊkato
mettaÑ parip|reti, tapo bhÈvito bahulÊkato karuÓaÑ parip|reti, buddhi
bhÈvitÈ bahulÊkatÈ muditaÑ parip|reti, sabb|padhipaÔinissaggo bhÈvito
bahulÊkato upekkhaÑ parip|reti.
87. Tattha imÈ catasso disÈ paÔhamÈ paÔipadÈ paÔhamo satipaÔÔhÈno
paÔhamaÑ jhÈnaÑ paÔhamo vihÈro paÔhamo sammappadhÈno paÔhamo
acchariyo abbhuto dhammo saccÈdhiÔÔhÈnaÑ chandasamÈdhi
indriyasaÑvaro mettÈ iti paÔhamÈ disÈ.
DutiyÈ paÔipadÈ dutiyo satipaÔÔhÈno dutiyo vihÈro dutiyo
sammappadhÈno dutiyo acchariyo abbhuto dhammo bhavÈdhiÔÔhÈnaÑ
vÊriyasamÈdhi tapo karuÓÈ iti dutiyÈ disÈ.
TatiyÈ paÔipadÈ tatiyo satipaÔÔhÈno tatiyaÑ jhÈnaÑ tatiyo vihÈro tatiyo
sammappadhÈno tatiyo acchariyo abbhuto dhammo paÒÒÈdhiÔÔhÈnaÑ
cittasamÈdhi buddhi muditÈ iti tatiyÈ disÈ.
CatutthÊ paÔipadÈ catuttho satipaÔÔhÈno catutthaÑ jhÈnaÑ catuttho
vihÈro catuttho sammappadhÈno catuttho acchariyo abbhuto dhammo
upasamÈdhiÔÔhÈnaÑ vÊmaÑsÈsamÈdhi sabb|padhipaÔinissaggo upekkhÈ iti
catutthÊ disÈ.
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Tattha paÔhamÈ paÔipadÈ paÔhamo satipaÔÔhÈno paÔhamaÑ jhÈnaÑ
paÔhamo vihÈro paÔhamo sammappadhÈno paÔhamo acchariyo abbhuto
dhammo saccÈdhiÔÔhÈnaÑ chandasamÈdhi indriyasaÑvaro, mettÈ iti imesaÑ
dasannaÑ suttÈnaÑ eko attho, byaÒjanameva nÈnaÑ. IdaÑ rÈgacaritassa
puggalassa bhesajjaÑ.
DutiyÈ paÔipadÈ dutiyo satipaÔÔhÈno dutiyaÑ jhÈnaÑ dutiyo vihÈro
dutiyo sammappadhÈno dutiyo acchariyo abbhuto dhammo cÈgÈdhiÔÔhÈnaÑ
vÊriyasamÈdhi tapo karuÓÈ iti imesaÑ dasannaÑ suttÈnaÑ eko attho,
byaÒjanameva nÈnaÑ. IdaÑ dosacaritassa puggalassa bhesajjaÑ.
TatiyÈ paÔipadÈ tatiyo satipaÔÔhÈno tatiyaÑ jhÈnaÑ tatiyo vihÈro tatiyo
sammappadhÈno tatiyo acchariyo abbhuto dhammo paÒÒÈdhiÔÔhÈnaÑ
cittasamÈdhi buddhi muditÈ iti imesaÑ dasannaÑ suttÈnaÑ eko attho,
byaÒjanameva nÈnaÑ. IdaÑ diÔÔhicaritassa mandassa bhesajjaÑ.
CatutthÊ paÔipadÈ catuttho satipaÔÔhÈno catutthaÑ jhÈnaÑ catuttho
vihÈro catuttho sammappadhÈno catuttho acchariyo abbhuto dhammo
upasamÈdhiÔÔhÈnaÑ vÊmaÑsÈsamÈdhi sabb|padhipaÔinissaggo upekkhÈ iti
imesaÑ dasannaÑ suttÈnaÑ eko attho, byaÒjanameva nÈnaÑ. IdaÑ
diÔÔhicaritassa udattassa bhesajjaÑ.
Tattha dukkhÈ ca paÔipadÈ dandhÈbhiÒÒÈ dukkhÈ ca paÔipadÈ
khippÈbhiÒÒÈ appaÓihitaÑ vimokkhamukhaÑ, sukhÈ paÔipadÈ dandhÈbhiÒÒÈ
suÒÒataÑ vimokkhamukhaÑ, sukhÈ paÔipadÈ khippÈbhiÒÒÈ animittaÑ
vimokkhamukhaÑ.
Tattha kÈye kÈyÈnupassitÈ satipaÔÔhÈnaÒca vedanÈsu vedanÈnupassitÈ
patipaÔÔhÈnaÒca appaÓihitaÑ vimokkhamukhaÑ, citte cittÈnupassitÈ
suÒÒataÑ vimokkhamukhaÑ. Dhammesu dhammÈnupassitÈ animittaÑ
vimokkhamukhaÑ.
Tattha paÔhamaÒca jhÈnaÑ dutiyaÒca jhÈnaÑ appaÓihitaÑ
vimokkhamukhaÑ, tatiyaÑ jhÈnaÑ suÒÒataÑ vimokkhamukhaÑ, catutthaÑ
jhÈnaÑ animittaÑ vimokkhamukhaÑ.
Tattha paÔhamo ca vihÈro dutiyo ca vihÈro appaÓihitaÑ
vimokkhamukhaÑ, tatiyo vihÈro suÒÒataÑ vimokkhamukhaÑ, catuttho
vihÈro animittaÑ vimokkhamukhaÑ.
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Yattha paÔhamaÒca sammappadhÈnaÑ dutiyaÒca sammappadhÈnaÑ
appaÓihitaÑ vimokkhamukhaÑ, tatiyaÑ sammappadhÈnaÑ suÒÒataÑ
vimokkhamukhaÑ, catutthaÑ sammappadhÈnaÑ animittaÑ
vimokkhamukhaÑ.
Tattha mÈnappahÈnaÒca ÈlayasamugghÈto ca appaÓihitaÑ
vimokkhamukhaÑ, avijjÈpahÈnaÑ suÒÒataÑ vimokkhamukhaÑ,
bhav|pasamo animittaÑ vimokkhamukhaÑ.
Tattha saccÈdhiÔÔhÈnaÒca cÈgÈdhiÔÔhÈnaÒca appaÓihitaÑ
vimokkhamukhaÑ, paÒÒÈdhiÔÔhÈnaÑ suÒÒataÑ vimokkhamukhaÑ,
upasamÈdhiÔÔhÈnaÑ animittaÑ vimokkhamukhaÑ.
Tattha chandasamÈdhi ca vÊriyasamÈdhi ca appaÓihitaÑ
vimokkhamukhaÑ, cittasamÈdhi suÒÒataÑ vimokkhamukhaÑ,
vÊmaÑsÈsamÈdhi animittaÑ vimokkhamukhaÑ.
Tattha indriyasaÑvaro ca tapo ca appaÓihitaÑ vimokkhamukhaÑ,
buddhi suÒÒataÑ vimokkhamukhaÑ sabb|padhipaÔinissaggo animittaÑ
vimokkhamukhaÑ.
Tattha mettÈ ca karuÓÈ ca appaÓihitaÑ vimokkhamukhaÑ, muditÈ
suÒÒataÑ vimokkhamukhaÑ upekkhÈ animittaÑ vimokkhamukhaÑ.
TesaÑ vikkÊÄitaÑ. CattÈro ÈhÈrÈ tesaÑ paÔipakkho catasso paÔipadÈ -pacattÈro vipallÈsÈ tesaÑ paÔipakkho cattÈro satipaÔÔhÈnÈ. CattÈri upÈdÈnÈni
tesaÑ paÔipakkho cattÈri jhÈnÈni. CattÈro yogÈ tesaÑ paÔipakkho cattÈro
vihÈrÈ. CattÈro ganthÈ tesaÑ paÔipakkho cattÈro sammappadhÈnÈ. CattÈro
ÈsavÈ tesaÑ paÔipakkho cattÈro acchariyÈ abbhutÈ dhammÈ. CattÈro oghÈ
tesaÑ paÔipakkho cattÈri adhiÔÔhÈnÈni. CattÈro sallÈ tesaÑ paÔipakkho
catasso samÈdhibhÈvanÈ. Catasso viÒÒÈÓaÔÔhitiyo tÈsaÑ paÔipakkho cattÈro
sukhabhÈgiyÈ dhammÈ. CattÈri agatigamanÈni tesaÑ paÔipakkho catasso
appamÈÓÈ.
SÊhÈ BuddhÈ PaccekabuddhÈ sÈvakÈ ca hatarÈgadosamohÈ, tesaÑ
vikkÊÄitaÑ bhÈvanÈ sacchikiriyÈ byantÊkiriyÈ ca. VikkÊÄitaÑ
indriyÈdhiÔÔhÈnaÑ vikkÊÄitaÑ vipariyÈsÈnadhiÔÔhÈnaÒca. IndriyÈni
saddhammagocaro vipariyÈsÈ kilesagocaro. AyaÑ vuccati sÊhavikkÊÄitassa ca
nayassa disÈlocanassa ca nayassa bh|mÊti. TenÈha “yo neti vipallÈsehi
saÑkilese”ti. VeyyÈkaraÓesu hi ye “kusalÈkusalÈ”ti ca.
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Tattha ye dukkhÈya paÔipadÈya dandhÈbhiÒÒÈya khippÈbhiÒÒÈya ca
niyyanti, ime dve puggalÈ, ye sukhÈya paÔipadÈya dandhÈbhiÒÒÈya
khippÈbhiÒÒÈya ca niyyanti, ime dve puggalÈ. TesaÑ catunnaÑ puggalÈnaÑ
ayaÑ saÑkileso, cattÈro ÈhÈrÈ, cattÈro vipallÈsÈ, cattÈri upÈdÈnÈni, cattÈro
yogÈ, cattÈro ganthÈ, cattÈro ÈsavÈ, cattÈro oghÈ, cattÈro sallÈ, catasso
viÒÒÈÓaÔÔhitiyo, cattÈri agatigamanÈnÊti. TesaÑ catunnaÑ puggalÈnaÑ idaÑ
vodÈnaÑ, catasso paÔipadÈ, cattÈro satipaÔÔhÈnÈ, cattÈri jhÈnÈni, cattÈro
vihÈrÈ, cattÈro sammappadhÈnÈ, cattÈro acchariyÈ abbhutÈ dhammÈ, cattÈri
adhiÔÔhÈnÈni, catasso samÈdhibhÈvanÈ, cattÈro sukhabhÈgiyÈ dhammÈ,
catasso appamÈÓÈ iti.
88. Tattha ye dukkhÈya paÔipadÈya dandhÈbhiÒÒÈya khippÈbhiÒÒÈya ca
niyyanti ime dve puggalÈ. Ye sukhÈya paÔipadÈya dandhÈbhiÒÒÈya
khippÈbhiÒÒÈya ca niyyanti, ime dve puggalÈ. Tattha yo sukhÈya paÔipadÈya
khippÈbhiÒÒÈya niyyÈti, ayaÑ ugghaÔitaÒÒ|. Yo sÈdhÈraÓÈya, ayaÑ
vipaÒcitaÒÒ|. Yo dukkhÈya paÔipadÈya dandhÈbhiÒÒÈya niyyÈti, ayaÑ
neyyo.
Tattha BhagavÈ ugghaÔitaÒÒussa puggalassa samathaÑ upadisati,
neyyassa vipassanaÑ, samathavipassanaÑ vipaÒcitaÒÒussa. Tattha BhagavÈ
ugghaÔitaÒÒussa puggalassa mudukaÑ dhammadesanaÑ upadisati, tikkhaÑ
neyyassa, mudutikkhaÑ vipaÒcitaÒÒussa, tattha BhagavÈ ugghaÔitaÒÒussa
puggalassa saÑkhittena dhammaÑ desayati, saÑkhittavitthÈrena
vipaÒcitaÒÒussa, vitthÈrena neyyassa. Tattha BhagavÈ ugghaÔitaÒÒussa
puggalassa nissaraÓaÑ upadisati, vipaÒcitaÒÒussa ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca
upadisati, neyyassa assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca upadisati. Tattha
BhagavÈ ugghaÔitaÒÒussa adhipaÒÒÈsikkhaÑ paÒÒÈpayati, adhicittaÑ
vipaÒcitaÒÒussa adhisÊlaÑ neyyassa.
Tattha ye dukkhÈya paÔipadÈya dandhÈbhiÒÒÈya khippÈbhiÒÒÈya ca
niyyanti, ime dve puggalÈ. Ye sukhÈya paÔipadÈya dandhÈbhiÒÒÈya
khippÈbhiÒÒÈya ca niyyanti. Ime dve puggalÈ. Iti kho cattÈri hutvÈ tÊÓi
bhavanti ugghaÔitaÒÒ| vipaÒcitaÒÒ| neyyoti.
TesaÑ tiÓÓaÑ puggalÈnaÑ ayaÑ saÑkileso, tÊÓi akusalam|lÈni lobho
akusalam|laÑ doso akusalam|laÑ moho akusalam|laÑ,
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tÊÓi duccaritÈni kÈyaduccaritaÑ vacÊduccaritaÑ manoduccaritaÑ, tayo
akusalavitakkÈ kÈmavitakko byÈpÈdavitakko vihiÑsÈvitakko, tisso
akusalasaÒÒÈ kÈmasaÒÒÈ byÈpÈdasaÒÒÈ vihiÑsÈsaÒÒÈ, tisso viparÊtasaÒÒÈ
niccasaÒÒÈ sukhasaÒÒÈ attasaÒÒÈ, tisso vedanÈ sukhÈ vedanÈ dukkhÈ vedanÈ
adukkhamasukhÈ vedanÈ, tisso dukkhatÈ dukkhadukkhatÈ sa~khÈradukkhatÈ
vipariÓÈmadukkhatÈ, tayo aggÊ rÈgaggi dosaggi mohaggi, tayo sallÈ
rÈgasallo dosasallo mohasallo, tisso jaÔÈ rÈgajaÔÈ dosajaÔÈ mohajaÔÈ, tisso
akusal|paparikkhÈ akusalaÑ kÈyakammaÑ akusalaÑ vacÊkammaÑ
akusalaÑ manokammaÑ. Tisso vipattiyo sÊlavipatti diÔÔhivipatti
ÈcÈravipattÊti. TesaÑ tiÓÓaÑ puggalÈnaÑ idaÑ vodÈnaÑ. TÊÓi kusalam|lÈni
alobho kusalam|laÑ adoso kusalam|laÑ amoho kusalam|laÑ. TÊÓi
sucaritÈni kÈyasucaritaÑ vacÊsucaritaÑ manosucaritaÑ. Tayo kusalavitakkÈ
nekkhammavitakko abyÈpÈdavitakko avihiÑsÈvitakko. Tayo samÈdhÊ
savitakko savicÈro samÈdhi avitakko vicÈramatto samÈdhi avitakko avicÈro
samÈdhi, tisso kusalasaÒÒÈ nekkhammasaÒÒÈ abyÈpÈdasaÒÒÈ avihiÑsÈsaÒÒÈ,
tisso aviparÊtasaÒÒÈ aniccasaÒÒÈ dukkhasaÒÒÈ anattasaÒÒÈ, tisso
kusal|paparikkhÈ kusalaÑ kÈyakammaÑ kusalaÑ vacÊkammaÑ kusalaÑ
manokammaÑ, tÊÓi soceyyÈni kÈyasoceyyaÑ vacÊsoceyyaÑ manosoceyyaÑ,
tisso sampattiyo sÊlasampatti samÈdhisampatti paÒÒÈsampatti, tisso sikkhÈ
adhisÊlasikkhÈ adhicittasikkhÈ adhipaÒÒÈsikkhÈ, tayo khandhÈ sÊlakkhandho
samÈdhikkhandho paÒÒÈkkhandho, tÊÓi vimokkhamukhÈni suÒÒataÑ
animittaÑ appaÓihitanti.
Iti kho cattÈri hutvÈ tÊÓi bhavanti, tÊÓi hutvÈ dve bhavanti taÓhÈcarito ca
diÔÔhicarito ca.
TesaÑ dvinnaÑ puggalÈnaÑ ayaÑ saÑkileso, taÓhÈ ca avijjÈ ca
ahirikaÒca anottappaÒca assati ca asampajaÒÒaÒca ayoniso manasikÈro ca
kosajjaÒca dovacassaÒca ahaÑkÈro ca mamaÑkÈro ca assaddhÈ ca pamÈdo
ca asaddhammassavanaÒca asaÑvaro ca abhijjhÈ ca byÈpÈdo ca nÊvaraÓaÒca
saÑyojanaÒca kodho ca upanÈho ca makkho ca palÈso ca issÈ ca
maccheraÒca mÈyÈ ca sÈÔheyyaÒca sassatadiÔÔhi ca ucchedadiÔÔhi cÈti.
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TesaÑ dvinnaÑ puggalÈnaÑ idaÑ vodÈnaÑ, samatho ca vipassanÈ ca
hirÊ ca ottappaÒca sati ca sampajaÒÒaÒca yoniso manasikÈro ca
vÊriyÈrambho ca sovacassaÒca dhamme ÒÈÓaÒca anvaye ÒÈÓaÒca khaye
ÒÈÓaÒca anuppÈde ÒÈÓaÒca saddhÈ ca appamÈdo ca saddhammassavanaÒca
saÑvaro ca anabhijjhÈ ca abyÈpÈdo ca rÈgavirÈgÈ ca cetovimutti avijjÈvirÈgÈ
ca paÒÒÈvimutti abhisamayo ca appicchatÈ ca santuÔÔhi ca akkodho ca
anupanÈho ca amakkho ca apalÈso ca issÈpahÈnaÒca macchariyappahÈnaÒca
vijjÈ ca vimutti ca sa~khatÈrammaÓo ca vimokkho asa~khatÈrammaÓo ca
vimokkho sa-upÈdisesÈ ca nibbÈnadhÈtu anupÈdisesÈ ca nibbÈnadhÈt|ti.
AyaÑ vuccati tipukkhalassa ca nayassa a~kusassa ca nayassa bh|mÊti.
TenÈha “yo akusale sam|lehi netÊ”ti “oloketvÈ disalocanenÈ”ti ca.
NiyuttaÑ nayasamuÔÔhÈnaÑ.
_____
SÈsanapaÔÔhÈna
89. Tattha aÔÔhÈrasa m|lapadÈ kuhiÑ daÔÔhabbÈ, sÈsanapaÔÔhÈne. Tattha
katamaÑ sÈsanapaÔÔhÈnaÑ–saÑkilesabhÈgiyaÑ suttaÑ, vÈsanÈbhÈgiyaÑ
suttaÑ, nibbedhabhÈgiyaÑ suttaÑ, asekkhabhÈgiyaÑ suttaÑ,
saÑkilesabhÈgiyaÒca vÈsanÈbhÈgiyaÒca suttaÑ, saÑkilesabhÈgiyaÒca
nibbedhabhÈgiyaÒca suttaÑ, saÑkilesabhÈgiyaÒca asekkhabhÈgiyaÒca
suttaÑ, saÑkilesabhÈgiyaÒca nibbedhabhÈgiyaÒca asekkhabhÈgiyaÒca
suttaÑ, saÑkilesabhÈgiyaÒca vÈsanÈbhÈgiyaÒca nibbedhabhÈgiyaÒca suttaÑ,
vÈsanÈbhÈgiyaÒca nibbedhabhÈgiyaÒca suttaÑ, taÓhÈsaÑkilesabhÈgiyaÑ
suttaÑ, diÔÔhisaÑkilesabhÈgiyaÑ suttaÑ, duccaritasaÑkilesabhÈgiyaÑ
suttaÑ, taÓhÈvodÈnabhÈgiyaÑ suttaÑ, diÔÔhivodÈnabhÈgiyaÑ suttaÑ,
duccaritavodÈnabhÈgiyaÑ suttaÑ.
Tattha saÑkileso tividho taÓhÈsaÑkileso diÔÔhisaÑkileso
duccaritasaÑkileso. tattha taÓhÈsaÑkileso samathena visujjhati, so samatho
samÈdhikkhandho. DiÔÔhisaÑkileso vipassanÈya visujjhati,
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sÈ vipassanÈ paÒÒÈkkhandho. DuccaritasaÑkileso sucaritena visujjhati, taÑ
sucaritaÑ sÊlakkhandho. Tassa sÊle patiÔÔhitassa yadi Èsatti uppajjati bhavesu,
evaÑ sÈyaÑ samathavipassanÈ bhÈvanÈmayaÑ puÒÒakriyavatthu bhavati
tatr|papattiyÈ saÑvattati. ImÈni cattÈri suttÈni, sÈdhÈraÓÈni katÈni aÔÔha
bhavanti, tÈniyeva aÔÔha suttÈni sÈdhÈraÓÈni katÈni soÄasa bhavanti.
Imehi soÄasahi suttehi bhinnehi navavidhaÑ suttaÑ bhinnaÑ bhavati.
GÈthÈya gÈthÈ anuminitabbÈ, veyyÈkaraÓena veyyÈkaraÓaÑ anuminitabbaÑ.
Suttena suttaÑ anuminitabbaÑ.
90. Tattha katamaÑ saÑkilesabhÈgiyaÑ suttaÑ.
“KÈmandhÈ jÈlasaÒchannÈ, taÓhÈchadanachÈditÈ.
PamattabandhanÈ baddhÈ, macchÈva kuminÈmukhe.
JarÈmaraÓamanventi, vaccho khÊrapakova mÈtaran”ti1.
IdaÑ saÑkilesabhÈgiyaÑ suttaÑ.
CattÈrimÈni bhikkhave agatigamanÈni. KatamÈni cattÈri, chandÈgatiÑ2
gacchati, dosÈgatiÑ gacchati, mohÈgatiÑ gacchati, bhayÈgatiÑ gacchati.
ImÈni kho bhikkhave cattÈri agatigamanÈni. Idamavoca BhagavÈ, idaÑ
vatvÈna Sugato, athÈparaÑ etadavoca SatthÈ–
* “ChandÈ dosÈ bhayÈ mohÈ, yo dhammaÑ ativattati.
NihÊyati tassa yaso, kÈÄapakkheva candimÈ”ti3.
IdaÑ saÑkilesabhÈgiyaÑ suttaÑ.
“Manopubba~gamÈ dhammÈ, manoseÔÔhÈ manomayÈ.
ManasÈ ce puduÔÔhena, bhÈsati vÈ karoti vÈ.
Tato naÑ dukkhamanveti, cakkaÑva vahato padan”ti4.
IdaÑ saÑkilesabhÈgiyaÑ suttaÑ.
______________________________________________________________
1. HeÔÔhÈ 32 piÔÔhe; upari 184, 196 piÔÔhesupi.

2. ChandÈ agatiÑ (SÊ, Ka)

* Upari 212 piÔÔhepi.
3. AÑ 1. 325 piÔÔhe; upari 140 piÔÔhepi peyyÈlamukhena.

4. Khu 1. 13 piÔÔhe.
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“MiddhÊ yadÈ hoti mahagghaso ca,
NiddÈyitÈ samparivattasÈyÊ.
MahÈvarÈhova nivÈpapuÔÔho,
PunappunaÑ gabbhamupeti mando”ti1.
IdaÑ saÑkilesabhÈgiyaÑ suttaÑ.
* “AyasÈva malaÑ samuÔÔhitaÑ, tatuÔÔhÈya2 tameva khÈdati.
EvaÑ atidhonacÈrinaÑ, sÈni3 kammÈni nayanti duggatin”ti.
IdaÑ saÑkilesabhÈgiyaÑ suttaÑ.
+ “Coro yathÈ sandhimukhe gahÊto,
SakammunÈ haÒÒati bajjhate ca.
EvaÑ ayaÑ pecca pajÈ parattha,
SakammunÈ haÒÒati bajjhate cÈ”ti.
IdaÑ saÑkilesabhÈgiyaÑ suttaÑ.
** “SukhakÈmÈni bh|tÈni, yo daÓÉena vihiÑsati.
Attano sukhamesÈno, pecca so na labhate4 sukhan”ti.
IdaÑ saÑkilesabhÈgiyaÑ suttaÑ.
++ “GunnaÑ ce taramÈnÈnaÑ, jimhaÑ gacchati pu~gavo.

SabbÈ tÈ jimhaÑ gacchanti, nette jimhaÑ gate5 sati.
Evameva manussesu, yo hoti seÔÔhasammato.
So ce adhammaÑ carati, pageva itarÈ pajÈ.
SabbaÑ raÔÔhaÑ dukkhaÑ seti, rÈjÈ ce hoti adhammiko”ti.
IdaÑ saÑkilesabhÈgiyaÑ suttaÑ.

“Sukicchar|pÈvatime manussÈ,
Karonti pÈpaÑ upadhÊsu rattÈ.
Gacchanti te bahujanasannivÈsaÑ,
NirayaÑ avÊciÑ kaÔukaÑ bhayÈnakan”ti.
IdaÑ saÑkilesabhÈgiyaÑ suttaÑ.
______________________________________________________________
1. HeÔÔhÈ 30 piÔÔhepi.
2. TaduÔÔhÈya (SÊ)
+ HeÔÔhÈ 29 piÔÔhepi.
4. Labhe (Ka)
5. Jimhagate (Ka)

* Khu 1. 48 piÔÔhe; upari 173, 201 piÔÔhesupi.
3. TÈni (SÊ)
** HeÔÔhÈ 29 piÔÔhe; upari 113 piÔÔhepi.
++ AÑ 1. 387 piÔÔhe, JÈ 1. 110 piÔÔhe pana thokaÑ visadisaÑ.
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“PhalaÑ ve kadaliÑ hanti, phalaÑ veÄuÑ phalaÑ naÄaÑ.
SakkÈro kÈpurisaÑ hanti, gabbho assatariÑ yathÈ”ti1.
IdaÑ saÑkilesabhÈgiyaÑ suttaÑ.
* “Kodhamakkhagaru bhikkhu, lÈbhasakkÈragÈravo2.
Sukhette p|tibÊjaÑva, saddhamme na vir|hatÊ”ti.
IdaÑ saÑkilesabhÈgiyaÑ suttaÑ.
91. “IdhÈhaÑ bhikkhave ekaccaÑ puggalaÑ paduÔÔhacittaÑ evaÑ
cetasÈ ceto paricca pajÈnÈmi, (yathÈ kho ayaÑ puggalo iriyati, yaÒca
paÔipadaÑ paÔipanno, yaÒca maggaÑ samÈr|Äho)3 imamhi cÈyaÑ samaye
kÈlaÑ kareyya, yathÈbhataÑ nikkhitto, evaÑ niraye. TaÑ kissa hetu, cittaÑ
hissa bhikkhave paduÔÔhaÑ4, cetopadosahetu5 kho pana bhikkhave
evamidhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ
vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjantÊ”ti. EtamatthaÑ BhagavÈ avoca, tatthetaÑ iti
vuccati–
“PaduÔÔhacittaÑ ÒatvÈna, ekaccaÑ idha puggalaÑ.
EtamatthaÒca byÈkÈsi, Buddho6 bhikkh|na santike.
Imamhi cÈyaÑ samaye, kÈlaÑ kayirÈtha puggalo.
NirayaÑ upapajjeyya, cittaÑ hissa pad|sitaÑ.
Cetopadosahetu hi, sattÈ gacchanti duggatiÑ.
YathÈbhataÑ nikkhipeyya, evameva tathÈvidho.
KÈyassa bhedÈ duppaÒÒo, nirayaÑ so’papajjatÊ”ti.
Ayampi attho vutto BhagavatÈ iti me sutanti.
IdaÑ saÑkilesabhÈgiyaÑ suttaÑ.
+ “Sace bhÈyatha dukkhassa, sace vo dukkhamappiyaÑ.

MÈkattha pÈpakaÑ kammaÑ, Èvi7 vÈ yadi vÈ raho.
______________________________________________________________
1. AÑ 1. 385 piÔÔhe.
* AÑ 1. 356 piÔÔhe.
2. LÈbhasakkÈrakÈraÓÈ (SÊ, Ka)
3. ( ) Natthi AÑ 1. 8 piÔÔhe; Khu 1. 203 piÔÔhe ca.
4. PadositaÑ (SÊ, Ka) AÑ 1. 8 piÔÔhe; Khu 1. 203 piÔÔhe ca passitabbaÑ.
5. Cittapadosahetu (SÊ, Ka)
6. SatthÈ (SÊ, Ka)
+ Khu 1. 137 piÔÔhe; upari 196, 197 piÔÔhesupi.
7. ŒvÊ (SÊ)
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* Sace ca pÈpakaÑ kammaÑ, karissatha karotha vÈ.
Na vo dukkhÈ pamutyatthi, upeccapi palÈyatan”ti.
IdaÑ saÑkilesabhÈgiyaÑ suttaÑ.
“Adhammena dhanaÑ laddhÈ, musÈvÈdena c|bhayaÑ.
Mameti bÈlÈ maÒÒanti, taÑ kathaÑ nu bhavissati.
AntarÈyÈ su bhavissanti, sambhata’ssa vinassati.
MatÈ saggaÑ na gacchanti, nanu ettÈvatÈ hatÈ”ti.
IdaÑ saÑkilesabhÈgiyaÑ suttaÑ.
“KathaÑ khaÓati attÈnaÑ, kathaÑ mittehi jÊrati.
KathaÑ vivaÔÔate dhammÈ, kathaÑ saggaÑ na gacchati.
LobhÈ khaÓati attÈnaÑ, luddho mittehi jÊrati.
LobhÈ vivaÔÔate dhammÈ, lobhÈ saggaÑ na gacchatÊ”ti.
IdaÑ saÑkilesabhÈgiyaÑ suttaÑ.
+ “Caranti bÈlÈ dummedhÈ, amitteneva attanÈ.
KarontÈ pÈpakaÑ kammaÑ, yaÑ hoti kaÔukapphalaÑ1.
Na taÑ kammaÑ kataÑ sÈdhu, yaÑ katvÈ anutappati.
Yassa assumukho rodaÑ, vipÈkaÑ paÔisevatÊ”ti.
IdaÑ saÑkilesabhÈgiyaÑ suttaÑ.
“DukkaraÑ duttitikkhaÒca, abyattena ca2 sÈmaÒÒaÑ.
Bah| hi tattha sambÈdhÈ, yattha bÈlo visÊdati3.
Yo hi atthaÒca dhammaÒca, bhÈsamÈne TathÈgate.
ManaÑ padosaye bÈlo, moghaÑ kho tassa jÊvitaÑ.
EtaÒcÈhaÑ arahÈmi, dukkhaÒca ito ca pÈpiyataraÑ bhante.
Yo appameyyesu TathÈgatesu,
CittaÑ padosemi avÊtarÈgo”ti.
IdaÑ saÑkilesabhÈgiyaÑ suttaÑ.
______________________________________________________________
* Khu 1. 137 piÔÔhe.
2. Aviyattena (SÊ, Ka)

+ Khu 1. 22 piÔÔhe.

1. KaÔakaÑ phalaÑ (Ka)
3. SaÑ 1. 7 piÔÔhe.
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* “AppameyyaÑ paminanto, kodha vidvÈ vikappaye.
AppameyyaÑ pamÈyinaÑ1, nivutaÑ taÑ maÒÒe akissavan”ti.
IdaÑ saÑkilesabhÈgiyaÑ suttaÑ.
+ “Purisassa hi jÈtassa, kuÔhÈrÊ2 jÈyate mukhe.
YÈya chindati attÈnaÑ, bÈlo dubbhÈsitaÑ bhaÓaÑ.
Na hi satthaÑ sunisitaÑ, visaÑ halÈhalaÑ iva.
EvaÑ viraddhaÑ pÈteti, vÈcÈ dubbhÈsitÈ yathÈ”ti.
IdaÑ saÑkilesabhÈgiyaÑ suttaÑ.
92. ** “Yo nindiyaÑ pasaÑsati,
TaÑ vÈ nindati yo pasaÑsiyo.
VicinÈti mukhena so kaliÑ,
KalinÈ tena sukhaÑ na vindati.
** Appamatto ayaÑ kali,
Yo akkhesu dhanaparÈjayo.
SabbassÈpi sahÈpi attanÈ,
Ayameva mahantataro3 kali.
Yo sugatesu manaÑ padosaye.
** SataÑ sahassÈnaÑ nirabbudÈnaÑ,
ChattiÑsatÊ paÒca ca abbudÈni.
YamariyagarahÊ nirayaÑ upeti,
VÈcaÑ manaÒca paÓidhÈya pÈpakan”ti.
IdaÑ saÑkilesabhÈgiyaÑ suttaÑ.
++ “Yo lobhaguÓe anuyutto,

So vacasÈ4 paribhÈsati aÒÒe.
Assaddho kadariyo5 avadaÒÒ|,
Macchari pesuÓiyaÑ anuyutto.
______________________________________________________________
* SaÑ 1. 151 piÔÔhe.
+ SaÑ 1. 151; AÑ 3. 396; Khu 1. 381 piÔÔhesu.

1. PamÈyantaÑ (SÊ, Ka)
2. KudhÈrÊ (Ka)
** SaÑ 1. 151; AÑ 1. 309, 310; AÑ 3. 396; Khu 1. 381, 2 piÔÔhesu.
++ Khu 1. 382 piÔÔhe.
3. Mahattaro (Ka)
4. VacasÈ ca (Ka)
5. Anariyo (SÊ, Ka)
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* Mukhadugga vibh|ta anariya,
Bh|nahu pÈpaka dukkaÔakÈri.
Purisanta kalÊ avajÈtaputta1,
MÈ bahubhÈÓidha nerayikosi.
** RajamÈkirasÊ ahitÈya,
Sante garahasi kibbisakÈrÊ.
Bah|ni duccaritÈni caritvÈ,
Gacchasi kho papataÑ cirarattan”ti.
IdaÑ saÑkilesabhÈgiyaÑ suttaÑ.
Tattha katamaÑ vÈsanÈbhÈgiyaÑ suttaÑ.
+ “Manopubba~gamÈ dhammÈ, manoseÔÔhÈ manomayÈ.
ManasÈ ce pasannena, bhÈsati vÈ karoti vÈ.
Tato naÑ sukhamanveti, chÈyÈva anapÈyinÊ”ti2.
IdaÑ vÈsanÈbhÈgiyaÑ suttaÑ.
93. ++ “MahÈnÈmo Sakko BhagavantaÑ etadavoca–idaÑ bhante
Kapilavatthu iddhaÒceva phÊtaÒca bÈhujaÒÒaÑ3 ÈkiÓÓamanussaÑ
sambÈdhaby|taÑ, so kho ahaÑ bhante BhagavantaÑ vÈ payirupÈsitvÈ
manobhÈvanÊye vÈ bhikkh| sÈyanhasamayaÑ KapilavatthuÑ pavisanto
bhantenapi hatthinÈ samÈgacchÈmi, bhantenapi assena samÈgacchÈmi,
bhantenapi rathena samÈgacchÈmi, bhantenapi sakaÔena samÈgacchÈmi,
bhantenapi purisena samÈgacchÈmi, tassa mayhaÑ bhante tasmiÑ samaye
mussateva BhagavantaÑ Èrabbha sati, mussati dhammaÑ Èrabbha sati,
mussati saÑghaÑ Èrabbha sati. Tassa mayhaÑ bhante evaÑ hoti “imamhi
cÈhaÑ sÈyanhasamaye kÈlaÑ kareyyaÑ, kÈ mayhaÑ4 gati, ko
abhisamparÈyo”ti.
MÈ bhÈyi MahÈnÈma, mÈ bhÈyi MahÈnÈma, apÈpakaÑ te maraÓaÑ
bhavissati, apÈpikÈ5 kÈlaÑkiriyÈ. Cat|hi kho MahÈnÈma dhammehi
______________________________________________________________
* Khu 1. 382 piÔÔhe.
+ Khu 1. 13 piÔÔhe.
3. BahujanaÑ (SÊ, Ka)

1. AvajÈtakaputta (SÊ, Ka)
2. AnupÈyinÊti (Ka)
4. Mamassa (SÊ, Ka)

** Khu 1. 383 piÔÔhe.
++ SaÑ 3. 323 piÔÔhe.
5. ApÈpÊkÈ te (SÊ)
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samannÈgato ariyasÈvako nibbÈnaninno hoti nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈro.
Katamehi cat|hi, idha MahÈnÈma ariyasÈvako Buddhe aveccappasÈdena
samannÈgato hoti, itipi so BhagavÈ ArahaÑ -pa- Buddho BhagavÈti.
Dhamme -pa-. SaÑghe -pa-. Ariyakantehi sÊlehi samannÈgato hoti
akhaÓÉehi -pa- samÈdhisaÑvattanikehi. SeyyathÈpi MahÈnÈma rukkho
pÈcÊnaninno pÈcÊnapoÓo pÈcÊnapabbhÈro, so m|lacchinno1 katamena
papateyyÈti. Yena bhante ninno yena poÓo yena pabbhÈroti. Evameva kho
MahÈnÈma imehi cat|hi dhammehi samannÈgato ariyasÈvako nibbÈnaninno
hoti nibbÈnapoÓo nibbÈnapabbhÈro. MÈ bhÈyi MahÈnÈma, mÈ bhÈyi
MahÈnÈma, apÈpakaÑ te maraÓaÑ bhavissati, apÈpikÈ kÈlaÑkiriyÈ”ti.
IdaÑ vÈsanÈbhÈgiyaÑ suttaÑ.
* “SukhakÈmÈni bh|tÈni, yo daÓÉena na hiÑsati.
Attano sukhamesÈno, pecca so labhate sukhan”ti.
IdaÑ vÈsanÈbhÈgiyaÑ suttaÑ.
** “GunnaÒce taramÈnÈnaÑ, ujuÑ gacchati pu~gavo.
SabbÈ tÈ ujuÑ gacchanti, nette ujuÑ gate sati.
Evameva manussesu, yo hoti seÔÔhasammato.
So sace2 dhammaÑ carati, pageva itarÈ pajÈ.
SabbaÑ raÔÔhaÑ sukhaÑ seti, rÈjÈ ce hoti dhammiko”ti.
IdaÑ vÈsanÈbhÈgiyaÑ suttaÑ.
94. BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. +
Tena kho pana samayena sambahulÈ bhikkh| Bhagavato cÊvarakammaÑ
karonti “niÔÔhitacÊvaro BhagavÈ temÈsaccayena cÈrikaÑ pakkamissatÊ”ti.
Tena kho pana samayena IsidattapurÈÓÈ thapatayo SÈkete3 paÔivasanti
kenaci deva karaÓÊyena. AssosuÑ kho IsidattapurÈÓÈ thapatayo “sambahulÈ
kira bhikkh| Bhagavato cÊvarakammaÑ karonti “niÔÔhitacÊvaro BhagavÈ
temÈsaccayena cÈrikaÑ pakkamissatÊ”ti.
______________________________________________________________
1. M|lehi chinno (SÊ, Ka)
* HeÔÔhÈ 29, 108 piÔÔhesupi.
** AÑ 1. 387-8 piÔÔhesu; JÈ 1. 110-1 piÔÔhesu pana thokaÑ visadisaÑ.
+ SaÑ 3. 303 piÔÔhÈdÊsu.
2. So ceva (SÊ)
3. SÈdhuke (SaÑ 3. 303 piÔÔhe)

114

NettipÈÄi

Atha kho IsidattapurÈÓÈ thapatayo magge purisaÑ ÔhapesuÑ “yadÈ
tvaÑ ambho purisa passeyyÈsi BhagavantaÑ ÈgacchantaÑ ArahantaÑ
SammÈsambuddhaÑ, atha amhÈkaÑ ÈroceyyÈsÊ”ti. DvÊhatÊhaÑ Ôhito kho so
puriso addasa BhagavantaÑ d|ratova ÈgacchantaÑ, disvÈna yena
IsidattapurÈÓÈ thapatayo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ IsidattapurÈÓe
thapatayo etadavoca “ayaÑ so bhante1 BhagavÈ Ègacchati ArahaÑ
SammÈsambuddho, yassadÈni kÈlaÑ maÒÒathÈ”ti.
Atha kho IsidattapurÈÓÈ thapatayo yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ BhagavantaÑ piÔÔhito piÔÔhito
anubandhiÑsu. Atha kho BhagavÈ maggÈ okkamma yena aÒÒataraÑ
rukkham|laÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi.
IsidattapurÈÓÈ thapatayo BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu,
ekamantaÑ nisinnÈ kho IsidattapurÈÓÈ thapatayo BhagavantaÑ
etadavocuÑ–
YadÈ mayaÑ bhante BhagavantaÑ suÓoma “SÈvatthiyÈ Kosalesu
cÈrikaÑ pakkamissatÊ”ti, hoti no tasmiÑ samaye anattamanatÈ hoti
domanassaÑ “d|re no BhagavÈ bhavissatÊ”ti. YadÈ pana mayaÑ bhante
BhagavantaÑ suÓoma “SÈvatthiyÈ Kosalesu cÈrikaÑ pakkanto”ti, hoti no
tasmiÑ samaye anattamanatÈ hoti domanassaÑ “d|re no BhagavÈ”ti -pa-.
YadÈ pana mayaÑ bhante BhagavantaÑ suÓoma “KÈsÊsu Magadhesu2
cÈrikaÑ pakkamissatÊ”ti, hoti no tasmiÑ samaye anattamanatÈ hoti
domanassaÑ “d|re no BhagavÈ bhavissatÊ”ti. YadÈ pana mayaÑ bhante
BhagavantaÑ suÓoma “KÈsÊsu Magadhesu cÈrikaÑ pakkanto”ti, anappakÈ
no tasmiÑ samaye anattamanatÈ hoti anappakaÑ domanassaÑ “d|re no
BhagavÈ”ti.
YadÈ pana mayaÑ bhante BhagavantaÑ suÓoma “Magadhesu KÈsÊsu3
cÈrikaÑ pakkamissatÊ”ti, hoti no tasmiÑ samaye attamanatÈ hoti
somanassaÑ “Èsanne no BhagavÈ bhavissatÊ”ti. YadÈ pana mayaÑ bhante
BhagavantaÑ suÓoma “Magadhesu KÈsÊsu cÈrikaÑ pakkanto”ti, hoti
______________________________________________________________
1. AyaÑ bhante (SÊ, Ka)
3. Magadhehi KÈsÊsu (SaÑ 3. 304 piÔÔhe.)

2. KÈsÊhi MÈgadhe (SaÑ 3. 304 piÔÔhe)
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no tasmiÑ samaye attamanatÈ hoti somanassaÑ “Èsanne no BhagavÈ”ti -pa-.
YadÈ pana mayaÑ bhante BhagavantaÑ suÓoma “Kosalesu SÈvatthiÑ1
cÈrikaÑ pakkamissatÊ”ti. Hoti no tasmiÑ samaye attamanatÈ hoti
somanassaÑ “Èsanne no BhagavÈ bhavissatÊ”ti.
YadÈ pana mayaÑ bhante BhagavantaÑ suÓoma “SÈvatthiyaÑ viharati
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme”ti. Hoti anappakÈ no tasmiÑ samaye
attamanatÈ, hoti anappakaÑ somanassaÑ “Èsanne no BhagavÈ”ti.
TasmÈtiha thapatayo sambÈdho gharÈvÈso rajÈpatho, abbhokÈso
pabbajjÈ, alaÒca pana vo thapatayo appamÈdÈyÈti. Atthi kho no bhante
etamhÈ sambÈdhÈ aÒÒo sambÈdho sambÈdhataro ceva sambÈdhasa~khÈtataro
cÈti. Katamo pana vo thapatayo etamhÈ sambÈdhÈ aÒÒo sambÈdho
sambÈdhataro ceva sambÈdhasa~khÈtataro cÈti.
Idha mayaÑ bhante yadÈ rÈjÈ pasenadi Kosalo uyyÈnabh|miÑ
niyyÈtukÈmo2 hoti, ye te raÒÒo Pasenadissa Kosalassa nÈgÈ opavayhÈ, te
kappetvÈ yÈ tÈ raÒÒo Pasenadissa Kosalassa pajÈpatiyo piyÈ manÈpÈ, tÈ3
ekaÑ purato ekaÑ pacchato nisÊdÈpema, tÈsaÑ kho pana bhante bhaginÊnaÑ
evar|po gandho hoti. SeyyathÈpi nÈma gandhakaraÓÉakassa tÈvadeva
vivariyamÈnassa, yathÈ taÑ rÈjakaÒÒÈnaÑ4 gandhena vibh|sitÈnaÑ. TÈsaÑ
kho pana bhante bhaginÊnaÑ evar|po kÈyasamphasso hoti, seyyathÈpi nÈma
t|lapicuno vÈ kappÈsapicuno vÈ, yathÈ taÑ rÈjakaÒÒÈnaÑ sukhedhitÈnaÑ.
TasmiÑ kho pana bhante samaye nÈgopi rakkhitabbo hoti, tÈpi bhaginiyo
rakkhitabbÈ honti, attÈpi rakkhitabbo hoti. Na kho pana mayaÑ bhante
abhijÈnÈma tÈsu bhaginÊsu pÈpakaÑ cittaÑ uppÈdentÈ, ayaÑ kho no bhante
etamhÈ sambÈdhÈ aÒÒo sambÈdho sambÈdhataro ceva sambÈdhasa~khÈtataro
cÈti.
______________________________________________________________
1. Kosalesu SÈvatthiyaÑ (SÊ, Ka), Kosalehi SÈvatthiÑ (SaÑ 3. 305 piÔÔhe.)
2. GantukÈmo (SÊ, Ka)

3. TÈsaÑ (SÊ, Ka)

4. RÈjÈrahena (SÊ, Ka)
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TasmÈtiha thapatayo sambÈdho gharÈvÈso rajÈpatho, abbhokÈso
pabbajjÈ. AlaÒca pana vo thapatayo appamÈdÈya. Cat|hi kho thapatayo
dhammehi samannÈgato ariyasÈvako sotÈpanno hoti avinipÈtadhammo
niyato sambodhiparÈyaÓo.
Katamehi cat|hi, idha thapatayo sutavÈ ariyasÈvako Buddhe
aveccappasÈdena samannÈgato hoti itipi so BhagavÈ ArahaÑ -pa- Buddho
BhagavÈti. Dhamme -pa-. SaÑghe -pa-. Vigatamalamaccherena cetasÈ
agÈraÑ ajjhÈvasati, muttacÈgo payatapÈÓi vossaggarato yÈcayogo
dÈnasaÑvibhÈgarato appaÔivibhattaÑ. Imehi kho thapatayo cat|hi dhammehi
samannÈgato ariyasÈvako sotÈpanno hoti avinipÈtadhammo niyato
sambodhiparÈyaÓo.
Tumhe kho thapatayo Buddhe aveccappasÈdena samannÈgatÈ itipi so
BhagavÈ ArahaÑ -pa- Buddho BhagavÈti. Dhamme -pa-. SaÑghe -pa-. YaÑ
kho pana kiÒci kule deyyadhammaÑ, sabbaÑ taÑ appaÔivibhattaÑ
sÊlavantehi lalyÈÓadhammehi, taÑ kiÑ maÒÒatha thapatayo katividhÈ te
Kosalesu manussÈ ye tumhÈkaÑ samasamÈ yadidaÑ dÈnasaÑvibhÈgehÊti.
LÈbhÈ no bhante, suladdhaÑ no bhante, yesaÑ no BhagavÈ evaÑ pajÈnÈtÊti.
IdaÑ vÈsanÈbhÈgiyaÑ suttaÑ.
95. “EkapupphaÑ cajitvÈna1, sahassaÑ kappakoÔiyo.
Deve ceva manusse ca, sesena parinibbuto”ti.
IdaÑ vÈsanÈbhÈgiyaÑ suttaÑ.
“Assatthe haritobhÈse, saÑvir|Ähamhi pÈdape.
EkaÑ BuddhagataÑ saÒÒaÑ, alabhiÑ’haÑ2 patissato3.
Ajja tiÑsaÑ tato kappÈ, nÈbhijÈnÈmi duggatiÑ.
Tisso vijjÈ sacchikatÈ, tassÈ saÒÒÈya vÈsanÈ”ti.
IdaÑ vÈsanÈbhÈgiyaÑ suttaÑ.
______________________________________________________________
1. YajitvÈna (Ka)

2. AlabhitthaÑ (Ka)

3. Khu 2. 261 piÔÔhe.
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“PiÓÉÈya KosalaÑ puraÑ, pÈvisi Aggapuggalo.
Anukampako purebhattaÑ, taÓhÈnighÈtako Muni.
Purisassa vaÔaÑsako hatthe, sabbapupphehi’la~kato.
So addasÈsi SambuddhaÑ, BhikkhusaÑghapurakkhataÑ.
PavisantaÑ rÈjamaggena, devamÈnusap|jitaÑ.
HaÔÔho cittaÑ pasÈdetvÈ, Sambuddhamupasa~kami.
So taÑ vaÔaÑsakaÑ surabhiÑ, vaÓÓavantaÑ manoramaÑ.
SambuddhassupanÈmesi, pasanno sehi pÈÓibhi.
Tato aggisikhÈ vaÓÓÈ, Buddhassa lapanantarÈ.
SahassaraÑsi vijjuriva, okkÈ nikkhami ÈnanÈ.
PadakkhiÓaÑ karitvÈna, sÊse Œdiccabandhuno.
TikkhattuÑ parivaÔÔetvÈ, muddhanantaradhÈyatha.
IdaÑ disvÈ acchariyaÑ, abbhutaÑ lomahaÑsanaÑ.
EkaÑsaÑ cÊvaraÑ katvÈ, Œnando etadabravi.
Ko hetu sitakammassa, byÈkarohi MahÈmune.
DhammÈloko bhavissati, ka~khaÑ vitara no Mune.
Yassa taÑ sabbadhammesu, sadÈ ÒÈÓaÑ pavattati.
Ka~khiÑ vematikaÑ theraÑ, ŒnandaÑ etadabravi.
Yo so Œnanda puriso, mayi cittaÑ pasÈdayi.
CaturÈsÊtikappÈni, duggatiÑ na gamissati.
Devesu devasobhaggaÑ, dibbaÑ rajjaÑ pasÈsiya.
Manujesu manujindo, rÈjÈ raÔÔhe bhavissati.
So carimaÑ pabbajitvÈ, sacchikatvÈ ca1 dhammataÑ.
Paccekabuddho dhutarÈgo, vaÔaÑsako nÈma bhavissati.
Natthi citte pasannamhi, appakÈ nÈma dakkhiÓÈ.
TathÈgate vÈ Sambuddhe, atha vÈ tassa sÈvake2.
______________________________________________________________
1. SacchikatvÈna (Ka)

2. Khu 2. 66 piÔÔhe.
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EvaÑ acintiyÈ BuddhÈ, BuddhadhammÈ acintiyÈ.
Acintiye pasannÈnaÑ, vipÈko hoti acintiyo”ti1.
IdaÑ vÈsanÈbhÈgiyaÑ suttaÑ.
96. “IdhÈhaÑ bhikkhave ekaccaÑ puggalaÑ pasannacittaÑ evaÑ cetasÈ
ceto paricca pajÈnÈmi “(yathÈ kho ayaÑ puggalo iriyati, yaÒca paÔipadaÑ
paÔipanno, yaÒca maggaÑ samÈr|Äho.)2 Imamhi cÈyaÑ samaye kÈlaÑ
kareyya, yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ sagge. TaÑ kissa hetu, cittaÑ hissa
bhikkhave pasannaÑ, cetopasÈdahetu3 kho pana evamidhekacce sattÈ
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjantÊ”ti.
EtamatthaÑ BhagavÈ avoca, tatthetaÑ iti vuccati–
“PasannacittaÑ ÒatvÈna, ekaccaÑ idha puggalaÑ.
EtamatthaÒca byÈkÈsi, Buddho4 bhikkh|na santike.
Imamhi cÈyaÑ samaye, kÈlaÑ kayirÈtha puggalo.
Saggamhi upapajjeyya, cittaÑ hissa pasÈditaÑ.
CetopasÈdahetu hi, sattÈ gacchanti suggatiÑ.
YathÈbhataÑ nikkhipeyya, evamevaÑ tathÈvidho
KÈyassa bhedÈ sappaÒÒo, saggaÑ so upapajjatÊti.
Ayampi attho vutto BhagavatÈ iti me sutan”ti.
IdaÑ vÈsanÈbhÈgiyaÑ suttaÑ.
“SuvaÓÓacchadanaÑ nÈvaÑ, nÈri Èruyha tiÔÔhasi.
OgÈhasi5 pokkharaÓiÑ, padmaÑ chindasi pÈÓinÈ6.
Kena te tÈdiso vaÓÓo, ÈnubhÈvo juti ca te.
Uppajjanti ca te bhogÈ, ye keci manasicchitÈ.
PucchitÈ devate saÑsa, kissa kammassidaÑ phalaÑ.
SÈ devatÈ attamanÈ, devarÈjena pucchitÈ.
______________________________________________________________
1. Khu 3. 7 piÔÔhe.
3. CittappasÈdahetu (SÊ, Ka)
5. OgÈhase (SÊ, Ka)

2. ( ) Natthi AÑ 1. 8 piÔÔhe; Khu 1. 204 piÔÔhe ca.
4. SatthÈ (SÊ, Ka)
6. Khu 2. 6, 7 piÔÔhesupi.
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PaÒha puÔÔhÈ viyÈkÈsi, Sakkassa iti me sutaÑ.
AddhÈnaÑ paÔipannÈhaÑ, disvÈ th|paÑ manoramaÑ.
Tattha cittaÑ pasÈdesiÑ, Kassapassa Yasassino.
Padmapupphehi p|jesiÑ, pasannÈ sehi tasseva.
Kammassa phalaÑ vipÈko, etÈdisaÑ katapuÒÒÈ labhantÊ”ti.
IdaÑ vÈsanÈbhÈgiyaÑ suttaÑ.
“DÈnakathÈ sÊlakathÈ saggakathÈ puÒÒakathÈ puÒÒavipÈkakathÈ”ti.
IdaÑ vÈsanÈbhÈgiyaÑ suttaÑ.
“ApicÈpi paÑsuth|pesu uddissakatesu DasabaladharÈnaÑ tatthapi
kÈraÑ katvÈ saggesu narÈ pamodantÊ”ti.
IdaÑ vÈsanÈbhÈgiyaÑ suttaÑ.
97. “DevaputtasarÊravaÓÓÈ, sabbe subhagasaÓÔhitÊ.
Udakena paÑsuÑ temetvÈ, th|paÑ vaÉÉhetha kassapaÑ.
AyaÑ sugatte Sugatassa th|po,
Mahesino DasabaladhammadhÈrino.
TasmiÑ1 ime devamanujÈ pasannÈ,
KÈraÑ karontÈ jarÈmaraÓÈ pamuccare”ti.
IdaÑ vÈsanÈbhÈgiyaÑ suttaÑ.
“UÄÈraÑ vata taÑ Èsi, yÈhaÑ th|paÑ Mahesino.
UppalÈni ca cattÈri, mÈlaÒca abhiropayiÑ.
Ajja tiÑsaÑ tato kappÈ, nÈbhijÈnÈmi duggatiÑ.
VinipÈtaÑ na gacchÈmi, th|paÑ p|jetva2 Satthuno”ti.
IdaÑ vÈsanÈbhÈgiyaÑ suttaÑ.
“BÈttiÑsalakkhaÓadharassa,
Vijitavijayassa LokanÈthassa.
SatasahassaÑ kappe,
Mudito th|paÑ ap|jesi.
______________________________________________________________
1. YasmiÑ (SÊ)

2. P|jetvÈ (Ka)
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YaÑ mayÈ pasutaÑ puÒÒaÑ,
Tena ca puÒÒena deva sobhaggaÑ.
RajjÈni ca kÈritÈni,
AnÈgantuna vinipÈtaÑ.
YaÑ cakkhu adantadamakassa, sÈsane paÓihitaÑ tathÈ.
CittaÑ taÑ me sabbaÑ, laddhaÑ vimuttacittamhi vidh|talato”ti.
IdaÑ vÈsanÈbhÈgiyaÑ suttaÑ.
98. “SÈmÈkapatthodanamattameva hi,
Paccekabuddhamhi adÈsi dakkhiÓaÑ.
Vimuttacitte akhile anÈsave,
AraÓavihÈrimhi asa~gamÈnase.
TasmiÑ ca okappayi dhammamuttamaÑ,
TasmiÑ ca dhamme paÓidhesiÑ mÈnasaÑ.
EvaÑvihÈrÊhi me sa~gamo siyÈ,
Bhave kudÈsupi ca mÈ apekkhavÈ.
Tasseva kammassa vipÈkato ahaÑ,
SahassakkhattuÑ kurus|papajjatha1.
DÊghÈyukesu amamesu pÈÓisu,
VisesagÈmÊsu ahÊnagÈmisu.
Tasseva kammassa vipÈkato ahaÑ,
SahassakkhattuÑ tidasopapajjatha.
VicitramÈlÈbharaÓÈnulepisu,
VisiÔÔhakÈy|pagato yasassisu.

Tasseva kammassa vipÈkato ahaÑ,
Vimuttacitto akhilo anÈsavo.
Imehi me antimadehadhÈribhi,
SamÈgamo Èsi hitÈhitÈsihi.
______________________________________________________________
1. Kur|s|papajjatha (SÊ)
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PaccakkhaÑ khvimaÑ avaca TathÈgato Jino,
Samijjhate sÊlavato yadicchati.
YathÈ yathÈ me manasÈ vicintitaÑ,
TathÈ samiddhaÑ ayamantimo bhavo”ti.
IdaÑ vÈsanÈbhÈgiyaÑ suttaÑ.
“EkatiÑsamhi kappamhi Jino anejo,
AnantadassÊ BhagavÈ SikhÊti.
TassÈpi rÈjÈ bhÈtÈ sikhiddhe1,
Buddhe ca dhamme ca abhippasanno.
Parinibbute LokavinÈyakamhi,
Th|paÑ sakÈsi vipulaÑ mahantaÑ.
Samantato gÈvutikaÑ Mahesino,
DevÈtidevassa Naruttamassa.
TasmiÑ manusso balimÈbhihÈrÊ,
Paggayha jÈtisumanaÑ pahaÔÔho.
VÈtena pupphaÑ patitassa ekaÑ,
TÈhaÑ gahetvÈna tasseva dÈsi.
So maÑ avocÈbhipasannacitto,
Tuyhameva etaÑ pupphaÑ dadÈmi.
TÈhaÑ gahetvÈ abhiropayesiÑ,
PunappunaÑ Buddhamanussaranto.
Ajja tiÑsaÑ tato kappÈ, nÈbhijÈnÈmi duggatiÑ.
VinipÈtaÒca na gacchÈmi, th|pap|jÈyidaÑ phalan”ti.
IdaÑ vÈsanÈbhÈgiyaÑ suttaÑ.
“KapilaÑ nÈma nagaraÑ, suvibhattaÑ mahÈpathaÑ.
ŒkiÓÓamiddhaÑ phÊtaÒca, Brahmadattassa rÈjino.
______________________________________________________________
1. SikhaÓÉi (SÊ)
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KummÈsaÑ vikkiÓiÑ tattha, PaÒcÈlÈnaÑ puruttame.
SohaÑ addasiÑ SambuddhaÑ, upariÔÔhaÑ yasassinaÑ.
HaÔÔho cittaÑ pasÈdetvÈ, nimantesiÑ NaruttamaÑ.
AriÔÔhaÑ dhuvabhattena, yaÑ me gehamhi vijjatha.
Tato ca Kattiko puÓÓo1, puÓÓamÈsÊ upaÔÔhitÈ.
NavaÑ dussayugaÑ gayha, ariÔÔhassopanÈmayiÑ.
PasannacittaÑ ÒatvÈna, paÔiggaÓhi Naruttamo.
Anukampako kÈruÓiko, taÓhÈnighÈtako Muni.
TÈhaÑ kammaÑ karitvÈna, kalyÈÓaÑ BuddhavaÓÓitaÑ.
Deve ceva manusse ca, sandhÈvitvÈ tato cuto.
BÈrÈÓasiyaÑ nagare, seÔÔhissa ekaputtako.
AÉÉha kulasmiÑ uppajjiÑ, pÈÓehi ca piyataro.
Tato ca viÒÒutaÑ patto, devaputtena codito.
PÈsÈdÈ or|hitvÈna, Sambuddhamupasa~kamiÑ.
So me dhammamadesayi, anukampÈya Gotamo.
DukkhaÑ dukkhasamuppÈdaÑ, dukkhassa ca atikkamaÑ.
AriyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ, dukkh|pasamagÈminaÑ.
CattÈri ariyasaccÈni, Muni dhammamadesayi.
TassÈhaÑ vacanaÑ sutvÈ, vihariÑ sÈsane rato.
SamathaÑ paÔivijjhÈhaÑ, rattindivamatandito.
AjjhattaÒca bahiddhÈ ca, ye me vijjiÑsu2 ÈsavÈ.
Sabbe ÈsuÑ samucchinnÈ, na ca uppajjare puna.
PariyantakataÑ dukkhaÑ, carimoyaÑ samussayo.
JÈtimaraÓasaÑsÈro, natthidÈni punabbhavo”ti.
IdaÑ vÈsanÈbhÈgiya suttaÑ.
______________________________________________________________
1. KattikÈ puÓÓÈ (Ka)

2. VijjhiÑsu (SÊ)
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99. Tattha katamaÑ nibbedhabhÈgiyaÑ suttaÑ.
* “UddhaÑ adho sabbadhi vippamutto,
AyaÑ ahasmÊti anÈnupassÊ.
EvaÑ vimutto udatÈri oghaÑ,
AtiÓÓapubbaÑ apunabbhavÈyÈ”ti.
IdaÑ nibbedhabhÈgiyaÑ suttaÑ.
“SÊlavato Œnanda na cetanÈ karaÓÊyÈ “kinti me avippaÔisÈro jÈyeyyÈ”ti.
DhammatÈ esÈ Œnanda yaÑ sÊlavato avippaÔisÈro jÈyeyya. . AvippaÔisÈrinÈ
Œnanda na cetanÈ karaÓÊyÈ “kinti me pÈmojjaÑ jÈyeyyÈ”ti. DhammatÈ esÈ
Œnanda yaÑ avippaÔisÈrino pÈmojjaÑ jÈyeyya. . Pamuditena Œnanda na
cetanÈ karaÓÊyÈ “kinti me pÊti jÈyeyyÈ”ti. DhammatÈ esÈ Œnanda yaÑ
pamuditassa pÊti jÈyeyya. . PÊtimanassa Œnanda na cetanÈ karaÓÊyÈ “kinti
me kÈyo passambheyyÈ”ti. DhammatÈ esÈ Œnanda yaÑ pÊtimanassa kÈyo
passambheyya. . PassaddhakÈyassa Œnanda na cetanÈ karaÓÊyÈ “kintÈhaÑ
sukhaÑ vediyeyyan”ti. DhammatÈ esÈ Œnanda yaÑ passaddhakÈyo sukhaÑ
vediyeyya. .Sukhino Œnanda na cetanÈ karaÓÊyÈ “kinti me samÈdhi
jÈyeyyÈ”ti. DhammatÈ esÈ Œnanda yaÑ sukhino samÈdhi jÈyeyya. .
SamÈhitassa Œnanda na cetanÈ karaÓÊyÈ “kintÈhaÑ yathÈbh|taÑ
pajÈneyyan”ti. DhammatÈ esÈ Œnanda yaÑ samÈhito yathÈbh|taÑ
pajÈneyya. . YathÈbh|taÑ pajÈnatÈ Œnanda na cetanÈ karaÓÊyÈ “kinti me
nibbidÈ jÈyeyyÈ”ti. DhammatÈ esÈ Œnanda yaÑ yathÈbh|taÑ pajÈnanto
nibbinteyya. . Nibbindantena Œnanda na cetanÈ karaÓÊyÈ “kinti me virÈgo
jÈyeyyÈ”ti. DhammatÈ esÈ Œnanda yaÑ nibbindanto virajjeyya. .
Virajjantena Œnanda na cetanÈ karaÓÊyÈ “kinti me vimutti jÈyeyyÈ”ti.
DhammatÈ esÈ Œnanda yaÑ virajjanto vimucceyya. . Vimuttena Œnanda na
cetanÈ karaÓÊyÈ “kinti me vimuttiÒÈÓadassanaÑ uppajjeyyÈ”ti. DhammatÈ
esÈ Œnanda yaÑ vimuttassa vimuttiÒÈÓadassanaÑ uppajjeyyÈ”ti1.
IdaÑ nibbedhabhÈgiyaÑ suttaÑ.
______________________________________________________________
* HeÔÔhÈ 54 piÔÔhe; upari ca 184 piÔÔhepi.

1. AÑ 3. 516, 7 piÔÔhesu passitabbaÑ.
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100. * “YadÈ have pÈtubhavanti dhammÈ,
ŒtÈpino jhÈyato brÈhmaÓassa.
Athassa ka~khÈ vapayanti sabbÈ.
Yato pajÈnÈti sahetudhamman”ti.
IdaÑ nibbedhabhÈgiyaÑ suttaÑ.
* “YadÈ have pÈtubhavanti dhammÈ,
ŒtÈpino jhÈyato brÈhmaÓassa.
Athassa ka~khÈ vapayanti sabbÈ,
Yato khayaÑ paccayÈnaÑ avedÊ”ti.
IdaÑ nibbedhabhÈgiyaÑ suttaÑ.
“KiÑnu kujjhasi mÈ kujjhi, akkodho Tissa te varaÑ.
KodhamÈnamakkhavinayatthaÑ hi,
Tissa brahmacariyaÑ vussatÊ”ti1.
IdaÑ nibbedhabhÈgiyaÑ suttaÑ.
“KadÈhaÑ NandaÑ passeyyaÑ, ÈraÒÒaÑ paÑsuk|likaÑ.
AÒÒÈtuÒchena yÈpentaÑ, kÈmesu anapekkhinan”ti2.
IdaÑ nibbedhabhÈgiyaÑ suttaÑ.
“KiÑsu chetvÈ sukhaÑ seti, kiÑsu chetvÈ na socati.
Kissassu3 ekadhammassa, vadhaÑ rocesi GotamÈti.
KodhaÑ chetvÈ sukhaÑ seti, kodhaÑ chetvÈ na socati.
Kodhassa visam|lassa, madhuraggassa brÈhmaÓa.
VadhaÑ ariyÈ pasaÑsanti, taÑ hi chetvÈ na socatÊ”ti4.
IdaÑ nibbedhabhÈgiyaÑ suttaÑ.
“KiÑsu hane uppatitaÑ, kiÑsu jÈtaÑ vinodaye.
KiÒcassu pajahe dhÊro, kissÈbhisamayo sukho.
______________________________________________________________
* Vi 3. 2; Khu 1. 78 piÔÔhesu.
3. Kissassa (SÊ, Ka)

1. SaÑ 1. 469 piÔÔhe.

2. SaÑ 1. 468 piÔÔhe.
4. SaÑ 1. 162 piÔÔhe.
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KodhaÑ hane uppatitaÑ, rÈgaÑ jÈtaÑ vinodaye.
AvijjaÑ pajahe dhÊro, saccÈbhisamayo sukho”ti.
IdaÑ nibbedhabhÈgiyaÑ suttaÑ.
101. * “SattiyÈ viya omaÔÔho, ÉayhamÈnova1 matthake.
KÈmarÈgappahÈnÈya, sato bhikkhu paribbaje.
SattiyÈ viya omaÔÔho, ÉayhamÈnova matthake.
SakkÈyadiÔÔhippahÈnÈya, sato bhikkhu paribbaje”ti.
IdaÑ nibbedhabhÈgiyaÑ suttaÑ.
** “Sabbe khayantÈ nicayÈ, patanantÈ samussayÈ.
SabbesaÑ maraÓamÈgamma, sabbesaÑ jÊvitamaddhuvaÑ.
+ EtaÑ bhayaÑ maraÓe2 pekkhamÈno,
PuÒÒÈni kayirÈtha sukhÈvahÈni.
Sabbe khayantÈ nicayÈ, patanantÈ samussayÈ.
SabbesaÑ maraÓamÈgamma, sabbesaÑ jÊvitamaddhuvaÑ.
+ EtaÑ bhayaÑ maraÓe pekkhamÈno,
LokÈmisaÑ pajahe santipekkho”ti.
IdaÑ nibbedhabhÈgiyaÑ suttaÑ.
“SukhaÑ sayanti munayo, na te socanti mÈvidha.
YesaÑ jhÈnarataÑ cittaÑ, paÒÒavÈ susamÈhito.
ŒraddhavÊriyo pahitatto, oghaÑ tarati duttaraÑ.
Virato kÈmasaÒÒÈya, sabbasaÑyojanÈtÊto3.
NandibhavaparikkhÊÓo4, so gambhÊre na sÊdatÊ”ti5.
IdaÑ nibbedhabhÈgiyaÑ suttaÑ.
“SaddahÈno arahataÑ, dhammaÑ nibbÈnapattiyÈ.
Suss|saÑ labhate paÒÒaÑ, appamatto vicakkhaÓo6.
______________________________________________________________
* SaÑ 1. 12; Khu 2. 228 piÔÔhesu; upari 201 piÔÔhepi.
+ SaÑ 1. 53 piÔÔhe.
3. SabbasaÑyojanÈtigo (SÊ)
4. NandÊrÈgaparikkhÊÓo (Ka); SaÑ 1. 51 piÔÔhepi.
5. SaÑ 1. 51 piÔÔhe thokaÑ visadisaÑ.

1. DayhamÈneva (Ka)
2. MaraÓaÑ (Ka)
** SaÑ 1. 12 piÔÔhe.
6. SaÑ 1. 217 piÔÔhe.
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* Patir|pakÈrÊ dhuravÈ, uÔÔhÈtÈ vindate dhanaÑ.
Saccena kittiÑ pappoti, dadaÑ mittÈni ganthati.
AsmÈ lokÈ paraÑ lokaÑ, evaÑ1 pecca na socatÊ”ti.
IdaÑ nibbedhabhÈgiyaÑ suttaÑ.
** “SabbaganthapahÊnassa, vippamuttassa te sato.
SamaÓassa na taÑ sÈdhu, yadaÒÒamanusÈsasÊti.
Yena kenaci vaÓÓena, saÑvÈso Sakka jÈyati.
Na taÑ arahati sappaÒÒo, manasÈ anukampituÑ2.
ManasÈ ce pasannena, yadaÒÒamanusÈsati.
Na tena hoti saÑyutto, yÈnukampÈ anuddayÈ”ti.
IdaÑ nibbedhabhÈgiyaÑ suttaÑ.
102. “RÈgo ca doso ca kutonidÈnÈ,
AratÊ ratÊ3 lomahaÑso kutojÈ.
Kuto samuÔÔhÈya manovitakkÈ,
KumÈrakÈ dha~kamivosajanti.
RÈgo ca doso ca itonidÈnÈ,
AratÊ ratÊ lomahaÑso itojÈ.
Ito samuÔÔhÈya manovitakkÈ,
KumÈrakÈ dha~kamivosajanti.
SnehajÈ attasambh|tÈ, nigrodhasseva khandhajÈ.
Puthu visattÈ kÈmesu, mÈluvÈva vitatÈ vane.
Ye naÑ pajÈnanti yatonidÈnaÑ,
Te naÑ vinodenti suÓohi yakkha.
Te duttaraÑ oghamimaÑ taranti,
AtiÓÓapubbaÑ apunabbhavÈyÈ”ti4.
IdaÑ nibbedhabhÈgiyaÑ suttaÑ.
______________________________________________________________
* SaÑ 1. 217 piÔÔhe.
1. Save (SÊ)
3. Arati rati (Ka)

** SaÑ 1. 208 piÔÔhe.
2. AnanukampituÑ (SÊ, Ka)
4. SaÑ 1. 209 piÔÔhe; Khu 1. 320 piÔÔhe ca.
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* “DukkaraÑ BhagavÈ sudukkaraÑ BhagavÈ”ti.
“DukkaraÑ vÈpi karonti, (KÈmadÈti BhagavÈ)
SekkhÈ sÊlasamÈhitÈ.
®hitattÈ anagÈriyupetassa,
TuÔÔhi hoti sukhÈvahÈ”ti.
“DullabhÈ1 BhagavÈ yadidaÑ tuÔÔhÊ”ti.
“DullabhaÑ vÈpi labhanti, (KÈmadÈti BhagavÈ)
Cittav|pasame ratÈ.
YesaÑ divÈ ca ratto ca,
BhÈvanÈya rato mano”ti.
“DussamÈdahaÑ BhagavÈ yadidaÑ cittan”ti.
“DussamÈdahaÑ vÈpi samÈdahanti, (KÈmadÈti BhagavÈ)
Indriy|pasame ratÈ.
Te chetvÈ maccuno jÈlaÑ,
AriyÈ gacchanti kÈmadÈ”ti.
“Duggamo BhagavÈ visamo maggo”ti.
“Duggame visame vÈpi, ariyÈ gacchanti kÈmada2.
AnariyÈ visame magge, papatanti avaÑsirÈ.
AriyÈnaÑ samo maggo, ariyÈ hi visame samÈ”ti.
IdaÑ nibbedhabhÈgiyaÑ suttaÑ.
103. ** “IdaÑ hi taÑ JetavanaÑ, isisaÑghanisevitaÑ.
ŒvutthaÑ dhammarÈjena, pÊtisaÒjananaÑ mama.
KammaÑ vijjÈ ca dhammo ca, sÊlaÑ jÊvitamuttamaÑ.
Etena maccÈ sujjhanti, na gottena dhanena vÈ.
TasmÈ hi paÓÉito poso, sampassaÑ atthamattano.
Yoniso vicine dhammaÑ, evaÑ tattha visujjhati.
______________________________________________________________
* SaÑ 1. 45, 46 piÔÔhesu.
2. KÈmadÈ (Ka)

1. DullabhaÑ (SÊ, Ka)
** SaÑ 1. 54 piÔÔhe.
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SÈriputtova paÒÒÈya, sÊlena upasamena ca.
Yopi pÈra~gato bhikkhu, etÈvaparamo siyÈ”ti.
IdaÑ nibbedhabhÈgiyaÑ suttaÑ.
* “AtÊtaÑ nÈnvÈgameyya, nappaÔika~khe anÈgataÑ.
YadatÊtaÑ pahÊnaÑ1 taÑ, appattaÒca anÈgataÑ.
PaccuppannaÒca yo dhammaÑ2, tattha tattha vipassati.
AsaÑhÊraÑ asaÑkuppaÑ, taÑ vidvÈ manubr|haye.
Ajjeva kiccamÈtappaÑ3, ko jaÒÒÈ maraÓaÑ suve.
Na hi no sa~garaÑ tena, mahÈsenena maccunÈ.
EvaÑ vihÈriÑ ÈtÈpiÑ, ahorattamatanditaÑ.
TaÑ ve “Bhaddekaratto”ti, santo Ècikkhate MunÊ”ti.
IdaÑ nibbedhabhÈgiyaÑ suttaÑ.
“CattÈrimÈnibhikkhave sacchikÈtabbÈni. KatamÈni cattÈri, atthi
bhikkhave dhammÈ cakkhunÈ paÒÒÈya ca sacchikÈtabbÈ, atthi dhammÈ
satiyÈ paÒÒÈya ca sacchikÈtabbÈ, atthi dhammÈ kÈyena paÒÒÈya ca
sacchikÈtabbÈ, atthi dhammÈ paÒÒÈya veditabbÈ, paÒÒÈya ca sacchikÈtabbÈ.
Katame ca bhikkhave dhammÈ cakkhunÈ paÒÒÈya ca sacchikÈtabbÈ,
dibbacakkhu suvisuddhaÑ atikkantamÈnusakaÑ cakkhunÈ paÒÒÈya ca
sacchikÈtabbaÑ.
Katame ca bhikkhave dhammÈ satiyÈ paÒÒÈya ca sacchikÈtabbÈ,
pubbenivÈsÈnussati satiyÈ paÒÒÈya ca sacchikÈtabbÈ.
Katame ca bhikkhave dhammÈ kÈyena paÒÒÈya ca sacchikÈtabbÈ,
iddhividhÈ nirodhÈ kÈyena paÒÒÈya ca sacchikÈtabbÈ.
Katame ca bhikkhave dhammÈ paÒÒÈya veditabbÈ, paÒÒÈya
sacchikÈtabbÈ, ÈsavÈnaÑ khaye ÒÈÓaÑ paÒÒÈya veditabbaÑ, paÒÒÈya ca
sacchikÈtabban”ti.
IdaÑ nibbedhabhÈgiyaÑ suttaÑ.
______________________________________________________________
1. PahÊÓaÑ (SÊ)
2. YaÑ dhammaÑ (Ka)

* Ma 3. 226 piÔÔhÈdÊsu.
3. KiccaÑ ÈtappaÑ (SÊ)
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104. Tattha katamaÑ asekkhabhÈgiyaÑ suttaÑ.
“Yassa sel|pamaÑ cittaÑ, ÔhitaÑ nÈnupakampati.
VirattaÑ rajanÊyesu, kopaneyye na kuppati.
YassevaÑ bhÈvitaÑ cittaÑ, kuto naÑ dukkhamessatÊ”ti1.
IdaÑ asekkhabhÈgiyaÑ suttaÑ.
Œyasmato ca SÈriputtassa cÈrikÈdasamaÑ veyyÈkaraÓaÑ kÈtabbanti.
IdaÑ asekkhabhÈgiyaÑ suttaÑ.
* “Yo brÈhmaÓo bÈhitapÈpadhammo,
NihuÑhu~ko2 nikkasÈvo yatatto.
Vedantag| v|sitabrahmacariyo,
Dhammena so brahmavÈdaÑ vadeyya.
Yassu’ssadÈ natthi kuhiÒci loke”ti.
IdaÑ asekkhabhÈgiyaÑ suttaÑ.
** “BÈhitvÈ pÈpake dhamme, ye caranti sadÈ satÈ.
KhÊÓasaÑyojanÈ BuddhÈ, te ve lokasmi3 brÈhmaÓÈ”ti.
IdaÑ asekkhabhÈgiyaÑ suttaÑ.
+ “Yattha Èpo ca pathavÊ, tejo vÈyo na gÈdhati.
Na tattha sukkÈ jotanti, Èdicco nappakÈsati.
Na tattha candimÈ bhÈti, tamo tattha na vijjati.
YadÈ ca attanÈ’vedi4, Muni monena brahmaÓo.
Atha r|pÈ ar|pÈ ca, sukhadukkhÈ pamuccatÊ”ti.
IdaÑ asekkhabhÈgiyaÑ suttaÑ.
“YadÈ sakesu dhammesu, pÈrag| hoti brÈhmaÓo.
Atha etaÑ pisÈcaÒca, pakkulaÒcÈtivattatÊ”ti5.
IdaÑ asekkhabhÈgiyaÑ suttaÑ.
______________________________________________________________
1. Khu 1. 152 piÔÔhe; upari 185 piÔÔhepi.
2. Nihuhu~ko (SÊ)
3. LokasmiÑ (SÊ, Ka)
4. VedÊ (SÊ)

* Vi 3. 3; Khu 1. 80 piÔÔhesu.
** Khu 1. 81 piÔÔhe.
+ Khu 1. 86, 87 piÔÔhesu.
5. Khu 1. 82 piÔÔhe.
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NÈbhinandati ÈyantiÑ1, pakkamantiÑ na socati.
Sa~gÈ sa~gÈmajiÑ muttaÑ, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓan”ti.
IdaÑ asekkhabhÈgiyaÑ suttaÑ.
“Na udakena sucÊ2 hoti, bahvettha nhÈyatÊ3 jano.
Yamhi saccaÒca dhammo ca, so sucÊ so ca brÈhmaÓo”ti4.
IdaÑ asekkhabhÈgiyaÑ suttaÑ.
* “YadÈ have pÈtubhavanti dhammÈ,
ŒtÈpino jhÈyato brÈhmaÓassa.
Vidh|payaÑ tiÔÔhati mÈrasenaÑ,
S|riyova obhÈsayamantalikkhan”ti.
IdaÑ asekkhabhÈgiyaÑ suttaÑ.
“SantindriyaÑ passatha iriyamÈnaÑ,
TevijjapattaÑ apahÈnadhammaÑ.
SabbÈni yogÈni upÈtivatto,
AkiÒcano iriyati paÑsuk|liko.
TaÑ devatÈ sambahulÈ uÄÈrÈ,
BrahmavimÈnaÑ upasa~kamitvÈ.
ŒjÈniyaÑ jÈtibalaÑ nisedhaÑ,
NÊtaÑ5 namassanti pasannacittÈ.
Namo te PurisÈjaÒÒa, namo te Purisuttama.
Yassa te nÈbhijÈnÈma, kiÑ tvaÑ nissÈya jhÈyasÊ”ti.
IdaÑ asekkhabhÈgiyaÑ suttaÑ.
“SahÈyÈ vatime bhikkh|, cirarattasametikÈ.
Sameti nesaÑ saddhammo, dhamme Buddhappavedite.
______________________________________________________________
1. ŒyantiÑ nÈbhinandati (Khu 1. 83 piÔÔhe.)

2. Suci (SÊ, Ka) Khu 1. 84 piÔÔhe.

3. NahÈyati (SÊ)

* Vi 3. 2; Khu 1. 79 piÔÔhesu.

4. Khu 1. 84 piÔÔhe.

5. Nidha (Ka); SaÑ ÔÔha 2. 237 piÔÔhe passitabbaÑ.
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SuvinÊtÈ kappinena, dhamme ariyappavedite.
DhÈrenti antimaÑ detaÑ, jetvÈ mÈraÑ savÈhinin”ti1.
IdaÑ asekkhabhÈgiyaÑ suttaÑ.
* “NayidaÑ sithilamÈrabbha, nayidaÑ appena thÈmasÈ.
NibbÈnaÑ adhigantabbaÑ, sabbadukkhappamocanaÑ2.
AyaÒca daharo bhikkhu, ayamuttamaporiso.
DhÈreti antimaÑ dehaÑ, jetvÈ mÈraÑ savÈhinin”ti.
IdaÑ asekkhabhÈgiyaÑ suttaÑ.
“DubbaÓÓako l|khacÊvaro, mogharÈjÈ sadÈ sato.
KhÊÓÈsavo visaÑyutto, katakicco anÈsavo.
Tevijjo iddhippatto ca, cetopariyÈyakovido.
DhÈreti antimaÑ detaÑ, jetvÈ mÈraÑ savÈhinin”ti.
IdaÑ asekkhabhÈgiyaÑ suttaÑ.
105. ** TathÈgato bhikkhave ArahaÑ SammÈsambuddho r|passa
nibbidÈ virÈgÈ nirodhÈ anupÈdÈ vimutto SammÈsambuddhoti vuccati.
Bhikkhupi bhikkhave paÒÒÈvimutto r|passa nibbidÈ virÈgÈ nirodhÈ anupÈdÈ
vimutto paÒÒÈvimuttoti vuccati.
TathÈgato bhikkhave ArahaÑ SammÈsambuddho vedanÈya -pasaÒÒÈya. Sa~khÈrÈnaÑ. ViÒÒÈÓassa nibbidÈ virÈgÈ nirodhÈ anupÈdÈ vimutto
SammÈsambuddhoti vuccati. Bhikkhupi bhikkhave paÒÒÈvimutto viÒÒÈÓassa
nibbidÈ virÈgÈ nirodhÈ anupÈdÈ vimutto paÒÒÈvimuttoti vuccati.
Tatra kho bhikkhave ko viseso ko adhippayÈso3 kiÑ nÈnÈkaraÓaÑ
TathÈgatassa Arahato SammÈsambuddhassa paÒÒÈvimuttena bhikkhunÈti.
BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ -pa-.
TathÈgato bhikkhave ArahaÑ SammÈsambuddho anuppannassa
maggassa uppÈdetÈ, asaÒjÈtassa maggassa saÒjanetÈ, anakkhÈtassa maggassa
______________________________________________________________
1. SavÈhanan”ti (Ka) SaÑ 1. 472 piÔÔhe passitabbaÑ.
2. SabbaganthapamocanaÑ (Ka)
3. AdhippÈyo (SÊ, Ka)

* SaÑ 1. 466 piÔÔhe.
** SaÑ 2. 54 piÔÔhe.
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akkhÈtÈ, maggaÒÒ| maggavid| maggakovido, maggÈnugÈ ca bhikkhave
etarahi sÈvakÈ viharanti pacchÈsamannÈgatÈ. AyaÑ kho bhikkhave viseso,
ayaÑ adhippayÈso, idaÑ nÈnÈkaraÓaÑ TathÈgatassa Arahato
SammÈsambuddassa paÒÒÈvimuttena bhikkhunÈ”ti.
IdaÑ asekkhabhÈgiyaÑ suttaÑ.
106. Tattha katamaÑ saÑkilesabhÈgiyaÒca vÈsanÈbhÈgiyaÒca suttaÑ.
“Channamativassati, vivaÔaÑ nÈtivassati.
TasmÈ channaÑ vivaretha, evaÑ taÑ nÈtivassatÊ”ti1.
“ChannamativassatÊ”ti saÑkileso, “vivaÔaÑ nÈtivassatÊ”ti vÈsanÈ, “tasmÈ
channaÑ vivaretha, evaÑ taÑ nÈtivassatÊ”ti ayaÑ saÑkileso ca vÈsanÈ ca.
IdaÑ saÑkilesabhÈgiyaÒca vÈsanÈbhÈgiyaÒca suttaÑ.
“CattÈrome mahÈrÈja2 puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ, katame
cattÈro, tamo tamaparÈyaÓo tamo jotiparÈyaÓo joti tamaparÈyaÓo joti
jotiparÈyaÓo”ti. Tattha yo ca puggalo joti tamaparÈyaÓo yo ca puggalo tamo
tamaparÈyaÓo, ime dve puggalÈ saÑkilesabhÈgiyÈ, yo ca puggalo tamo
jotiparÈyaÓo yo ca puggalo joti jotiparÈyaÓo, ime dve puggalÈ
vÈsanÈbhÈgiyÈ. IdaÑ saÑkilesabhÈgiyaÒca vÈsanÈbhÈgiyaÒca suttaÑ.
Tattha katamaÑ saÑkilesabhÈgiyaÒca nibbedhabhÈgiyaÒca suttaÑ.
* “Na taÑ daÄhaÑ bandhanamÈhu dhÊrÈ,
“YadÈyasaÑ dÈrujapabbajaÒca.
SÈrattarattÈ maÓikuÓÉalesu,
Puttesu dÈresu ca yÈ apekkhÈ”ti. . AyaÑ saÑkileso.
** “EtaÑ daÄhaÑ bandhanamÈhu dhÊrÈ,
OhÈrinaÑ sithilaÑ duppamuÒcaÑ.
Etampi chetvÈna paribbajanti,
Anapekkhino kÈmasukhaÑ pahÈyÈ”ti.
______________________________________________________________
1. Khu 1. 144 piÔÔhe; upari 185 piÔÔhe ca.
* HeÔÔhÈ 31 piÔÔhe; upari 185 piÔÔhepi.

2. Bhikkhave (AÑ 1. 397 piÔÔhe.)
** HeÔÔhÈ 31 piÔÔhepi.
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AyaÑ nibbedho. . IdaÑ saÑkilesabhÈgiyaÒca nibbedhabhÈgiyaÒca
suttaÑ.
107. * “YaÒca bhikkhave ceteti, yaÒca pakappeti, yaÒca anuseti.
ŒrammaÓametaÑ hoti viÒÒÈÓassa ÔhitiyÈ, ÈrammaÓe sati patiÔÔhÈ viÒÒÈÓassa
hoti, tasmiÑ patiÔÔhite viÒÒÈÓe vir|Ähe ÈyatiÑ1 punabbhavÈbhinibbatti hoti,
ÈyatiÑ punabbhavÈbhinibbattiyÈ sati ÈyatiÑ1 jÈtijarÈmaraÓaÑ
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ sambhavanti, evametassa kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
No ce bhikkhave ceteti, no ce pakappeti, atha ce anuseti.
ŒrammaÓametaÑ hoti viÒÒÈÓassa ÔhitiyÈ, ÈrammaÓe sati patiÔÔhÈ
viÒÒÈÓassa2 hoti, tasmiÑ patiÔÔhite viÒÒÈÓe vir|Ähe ÈyatiÑ
punabbhavÈbhinibbatti hoti, ÈyatiÑ punabbhavÈbhinibbattiyÈ sati ÈyatiÑ
jÈtijarÈmaraÓaÑ sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ sambhavanti,
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotÊ”ti. AyaÑ
saÑkileso.
“Yato ca kho bhikkhave no ceva3 ceteti, no ca pakappeti, no ca anuseti.
ŒrammaÓametaÑ na hoti viÒÒÈÓassa ÔhitiyÈ, ÈrammaÓe asati patiÔÔhÈ
viÒÒÈÓassa na hoti, tasmiÑ appatiÔÔhite viÒÒÈÓe avir|Ähe ÈyatiÑ
punabbhavÈbhinibbatti na hoti, ÈyatiÑ punabbhavÈbhinibbattiyÈ asati ÈyatiÑ
jÈtijarÈmaraÓaÑ sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ nirujjhanti.
Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotÊ”ti, ayaÑ nibbedho.
IdaÑ saÑkilesabhÈgiyaÒca nibbedhabhÈgiyaÒca suttaÑ.
108. Tattha katamaÑ saÑkilesabhÈgiyaÒca asekkhabhÈgiyaÒca suttaÑ.
** “Samuddo samuddo”ti kho bhikkhave assutavÈ puthujjano bhÈsati,
neso bhikkhave ariyassa vinaye samuddo, mahÈ eso bhikkhave udakarÈsi
mahÈ udakaÓÓavo. Cakkhu bhikkhave purisassa samuddo, tassa r|pamayo
vego. AyaÑ saÑkileso.
______________________________________________________________
* SaÑ 1. 295 piÔÔhe.
3. Ca (SÊ, Ka)

1. Œyati (SÊ, Ka)

2. Tassa viÒÒÈÓassa (SÊ, Ka)
** SaÑ 2. 367 piÔÔhe.
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* “Yo taÑ r|pamayaÑ vegaÑ sahati. AyaÑ vuccati bhikkhave atari1
cakkhusamuddaÑ sa-|miÑ sÈvaÔÔaÑ sagahaÑ2 sarakkhasaÑ tiÓÓo pÈra~gato
thale tiÔÔhati brÈhmaÓo”ti. AyaÑ asekkho.
* “SotaÑ bhikkhave -pa-. GhÈnaÑ. JivhÈ. KÈyo. Mano bhikkhave
purisassa samuddo tassa dhammamayo vego”ti. . AyaÑ saÑkileso.
* “Yo taÑ dhammamayaÑ vegaÑ sahati, ayaÑ vuccati bhikkhave atari
manosamuddaÑ sa-|miÑ sÈvaÔÔaÑ sagahaÑ sarakkhasaÑ tiÓÓo pÈra~gato
thale tiÔÔhati brÈhmaÓo”ti. AyaÑ asekkho. Idamavoca BhagavÈ, idaÑ
vatvÈna Sugato, athÈparaÑ etadavoca SatthÈ–
Yo imaÑ samuddaÑ sagahaÑ2 sarakkhasaÑ,
Sa-|miÑ sÈvaÔÔaÑ sabhayaÑ duttaraÑ accatari.
Sa vedantag| vusitabrahmacariyo,
Lokantag| pÈragatoti vuccatÊ”ti.
AyaÑ asekkho. IdaÑ saÑkilesabhÈgiyaÒca asekkhabhÈgiyaÒca suttaÑ.
** “Chayime bhikkhave baÄisÈ lokasmiÑ anayÈya sattÈnaÑ
byÈbÈdhÈya3 pÈÓÊnaÑ. Katame cha, santi bhikkhave cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ
iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, taÒce bhikkhu
abhinandati abhivadati ajjhosÈya tiÔÔhati, ayaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu
gilitabaÄiso4 mÈrassa anayaÑ Èpanno, byasanaÑ Èpanno,
yathÈkÈmakaraÓÊyo5 pÈpimato.
Santi bhikkhave sotaviÒÒeyyÈ saddÈ -pa- ghÈnaviÒÒeyyÈ gandhÈ.
JivhÈviÒÒeyyÈ rasÈ. KÈyaviÒÒeyyÈ phoÔÔhabbÈ. ManoviÒÒeyyÈ dhammÈ iÔÔhÈ
kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, taÒce bhikkhu abhinandati
abhivadati ajjhosÈya tiÔÔhati. AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu giÄitabaliso
mÈrassa anayaÑ Èpanno, byasanaÑ Èpanno, yathÈkÈmakaraÓÊyo
pÈpimato”ti. . AyaÑ saÑkileso.
______________________________________________________________
* SaÑ 2. 367 piÔÔhe.
2. SagÈhaÑ (SaÑ 2. 367 piÔÔhe.)
3. VadhÈya (SaÑ 2. 368 piÔÔhe.)
5. YathÈkÈmaÑ karaÓÊyo (Ka)

1. AtÈri (SÊ, Ka)
** SaÑ 2. 368 piÔÔhe.
4. GilabaÄiso (SÊ, Ka) SaÑ 1. 182 piÔÔhepi.
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“Santi ca bhikkhave cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ
kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, taÒce bhikkhu nÈbhinandati nÈbhivadati nÈjjhosÈya
tiÔÔhati, ayaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu na gilitabaÄiso mÈrassa, abhedi
baÄisaÑ, paribhedi baÄisaÑ, na anayaÑ Èpanno, na byasanaÑ Èpanno, na
yathÈkÈmakaraÓÊyo pÈpimato.
Santi ca bhikkhave sotaviÒÒeyyÈ saddÈ -pa- manoviÒÒeyyÈ dhammÈ
iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈmupasaÑhitÈ rajanÊyÈ, taÒce bhikkhu
nÈbhinandati nÈbhivadati, nÈjjhosÈya tiÔÔhati. AyaÑ vuccati bhikkhave
bhikkhu na gilitabaÄiso mÈrassa, abhedi baÄisaÑ, paribhedi baÄisaÑ, na
anayaÑ Èpanno, na byasanaÑ Èpanno, na yathÈkÈmakaraÓÊyo pÈpimato”ti. .
AyaÑ asekkho. IdaÑ saÑkilesabhÈgiyaÒca asekkhabhÈgiyaÒca suttaÑ.
109. Tattha katamaÑ saÑkilesabhÈgiyaÒca nibbedhabhÈgiyaÒca
asekkhabhÈgiyaÒca suttaÑ.
* AyaÑ loko santÈpajÈto,
Phassapareto rogaÑ vadati attato1.
Yena yena hi maÒÒanti2,
Tato taÑ hoti aÒÒathÈ.
AÒÒathÈbhÈvÊ bhavasatto loko,
Bhavapareto bhavamevÈbhinandati.
Yadabhinandati taÑ bhayaÑ.
Yassa bhÈyati taÑ dukkhan”ti. AyaÑ saÑkileso.
* “BhavavippahÈnÈya kho panidaÑ brahmacariyaÑ vussatÊ”ti. AyaÑ
nibbedho.
* “Ye hi keci samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ bhavena bhavassa
vippamokkhamÈhaÑsu, sabbe te “avippamuttÈ bhavasmÈ”ti vadÈmi. Ye vÈ
pana keci samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ vibhavena bhavassa nissaraÓamÈhaÑsu,
sabbe te “anissaÔÈ bhavasmÈ”ti vadÈmi. UpadhiÑ3 hi paÔicca dukkhamidaÑ
sambhotÊ”ti. AyaÑ saÑkileso.
______________________________________________________________
* Khu 1. 115 piÔÔhe UdÈne.
2. MaÒÒati (Khu 1. 115 piÔÔhe.)

1. Attano (SÊ, Ka)
3. UpadhÊ (SÊ, Ka)
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* “SabbupÈdÈnakkhayÈ natthi dukkhassa sambhavo”ti. AyaÑ nibbedho.

* “LokamimaÑ passa, puth| avijjÈya paretÈ bh|tÈ bh|taratÈ1, bhavÈ
aparimuttÈ, ye hi keci bhavÈ sabbadhi sabbatthatÈya, sabbe te bhavÈ aniccÈ
dukkhÈ vipariÓÈmadhammÈ”ti. AyaÑ saÑkileso.
** “EvametaÑ yathÈbh|taÑ, sammappaÒÒÈya passato.
BhavataÓhÈ pahÊyati, vibhavaÑ nÈbhinandati.
Sabbaso taÓhÈnaÑ khayÈ,
AsesavirÈganirodho nibbÈnan”ti. AyaÑ nibbedho.
** “Tassa nibbutassa bhikkhuno,
AnupÈdÈ punabbhavo na hoti.
Abhibh|to mÈro vijitasa~gÈmo,
UpaccagÈ sabbabhÈvÈni tÈdÊ”ti.
AyaÑ asekkho. IdaÑ saÑkilesabhÈgiyaÒca nibbedhabhÈgiyaÒca
asekkhabhÈgiyaÒca suttaÑ.
+ CattÈrome bhikkhave puggalÈ. Katame cattÈro, anusotagÈmÊ
paÔisotagÈmÊ Ôhitatto tiÓÓo pÈra~gato thale tiÔÔhati brÈhmaÓoti. Tattha yoyaÑ
puggalo anusotagÈmÊ, ayaÑ puggalo saÑkilesabhÈgiyo. Tattha yoyaÑ
puggalo paÔisotagÈmÊ yo ca Ôhitatto, ime dve puggalÈ nibbedhabhÈgiyÈ.
Tattha yoyaÑ puggalo tiÓÓo pÈra~gato thale tiÔÔhati brÈhmaÓo, ayaÑ
asekkho. IdaÑ saÑkilesabhÈgiyaÒca nibbedhabhÈgiyaÒca
asekkhabhÈgiyaÒca suttaÑ.
110. Tattha katamaÑ saÑkilesabhÈgiyaÒca vÈsanÈbhÈgiyaÒca
nibbedhabhÈgiyaÒca suttaÑ.
2 ChaÄÈbhijÈtiko atthi puggalo kaÓho kaÓhÈbhijÈtiko kaÓhaÑ

dhammaÑ abhijÈyati, atthi puggalo kaÓho kaÓhÈbhijÈtiko sukkaÑ
dhammaÑ abhijÈyati, atthi puggalo kaÓho kaÓhÈbhijÈtiko akaÓhaÑ asukkaÑ
akaÓha-asukkavipÈkaÑ accantadiÔÔhaÑ3 nibbÈnaÑ ÈrÈdheti,
______________________________________________________________
* Khu 1. 115 piÔÔhe UdÈne.
1. ParetaÑ bh|taÑ bh|tarataÑ. (®Ôha)
** Khu 1. 116 piÔÔhe UdÈne; upari 186 piÔÔhepi.
2. DÊ 3. 217; AÑ 2. 338 piÔÔhesupi passitabbaÑ,

+ AÑ 1. 311 piÔÔhe.
3. AntaÑ niÔÔhaÑ (SÊ)
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atthi puggalo sukko sukkÈbhijÈtiko kaÓhaÑ dhammaÑ abhijÈyati, atthi
puggalo sukko sukkÈbhijÈtiko sukkaÑ dhammaÑ abhijÈyati, atthi puggalo
sukko sukkÈbhijÈtiko akaÓhaÑ asukkaÑ akaÓha-asukkavipÈkaÑ
accantadiÔÔhaÑ nibbÈnaÑ ÈrÈdheti.
Tattha yo ca puggalo kaÓho kaÓhÈbhijÈtiko kaÓhaÑ dhammaÑ
abhijÈyati, yo ca puggalo sukko sukkÈbhijÈtiko kaÓhaÑ dhammaÑ
abhijÈyati, ime dve puggalÈ saÑkilesabhÈgiyÈ.
Tattha yo ca puggalo kaÓho kaÓhÈbhijÈtiko sukkaÑ dhammaÑ
abhijÈyati, yo ca puggalo sukko sukkÈbhijÈtiko sukkaÑ dhammaÑ
abhijÈyati, ime dve puggalÈ vÈsanÈbhÈgiyÈ.
Tattha yo ca puggalo kaÓho kaÓhÈbhijÈtiko akaÓhaÑ asukkaÑ akaÓhaasukkavipÈkaÑ accantadiÔÔhaÑ nibbÈnaÑ ÈrÈdheti, yo ca puggalo sukko
sukkÈbhijÈtiko akaÓhaÑ asukkaÑ akaÓha-asukkavipÈkaÑ accantadiÔÔhaÑ
nibbÈnaÑ ÈrÈdheti, ime dve puggalÈ nibbedhabhÈgiyÈ, idaÑ
saÑkilesabhÈgiyaÒca vÈsanÈbhÈgiyaÒca nibbedhabhÈgiyaÒca suttaÑ.
CattÈrimÈni bhikkhave kammÈni, katamÈni cattÈri, atthi kammaÑ
kaÓhaÑ kaÓhavipÈkaÑ, atthi kammaÑ sukkaÑ sukkavipÈkaÑ, atthi
kammaÑ kaÓhasukkaÑ kaÓhasukkavipÈkaÑ, atthi kammaÑ akaÓhaÑ
asukkaÑ akaÓha-asukkavipÈkaÑ kammuttamaÑ kammaseÔÔhaÑ
kammakkhayÈya saÑvattati1.
Tattha yaÒca kammaÑ kaÓhaÑ kaÓhavipÈkaÑ, yaÒca kammaÑ
kaÓhasukkaÑ kaÓhasukkavipÈkaÑ, ayaÑ saÑkileso. YaÒca kammaÑ
sukkaÑ sukkavipÈkaÑ, ayaÑ vÈsanÈ. YaÒca kammaÑ akaÓhaÑ asukkaÑ
akaÓha-asukkavipÈkaÑ kammuttamaÑ kammaseÔÔhaÑ kammakkhayÈya
saÑvattati, ayaÑ nibbedho. IdaÑ saÑkilesabhÈgiyaÒca vÈsanÈbhÈgiyaÒca
nibbedhabhÈgiyaÒca suttaÑ.
111. Tattha katamaÑ vÈsanÈbhÈgiyaÒca, nibbedhabhÈgiyaÒca suttaÑ.
LaddhÈna mÈnusattaÑ dve, kiccaÑ akiccameva ca.
SukiccaÑ ceva puÒÒÈni, saÑyojanavippahÈnaÑ vÈti.
______________________________________________________________
1. AÑ 1. 553 piÔÔhe.
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“SukiccaÑ ceva puÒÒÈnÊ”ti vÈsanÈ. “SaÑyojanavippahÈnaÑ vÈ”ti
nibbedho.
PuÒÒÈni karitvÈna, saggÈ saggaÑ vajanti katapuÒÒÈ.
SaÑyojanappahÈnÈ, jarÈmaraÓÈ vippamuccantÊti.
“PuÒÒÈni karitvÈna, saggÈ saggaÑ vajanti katapuÒÒÈ”ti vÈsanÈ.
“SaÑyojanappahÈnÈ jarÈmaraÓÈ vippamuccantÊ”ti nibbedho. IdaÑ
vÈsanÈbhÈgiyaÒca nibbedhabhÈgiyaÒca suttaÑ.
DvemÈni bhikkhave padhÈnÈni1, katamÈni dve, yo ca agÈrasmÈ
anagÈriyaÑ pabbajitesu cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnapaccayabhesajjaparikkhÈraÑ pariccajati, yo ca agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitesu
sabb|padhipaÔinissaggo taÓhakkhayo virÈgo nirodho nibbÈnanti, tattha yo
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitesu cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnapaccayabhesajjaparikkhÈraÑ pariccajati, ayaÑ vÈsanÈ.
Yo agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitesu sabb|padhipaÔinissaggo
taÓhakkhayo virÈgo nirodho nibbÈnaÑ, ayaÑ nibbedho. IdaÑ
vÈsanÈbhÈgiyaÒca nibbedhabhÈgiyaÒca suttaÑ.
Tattha taÓhÈsaÑkilesabhÈgiyaÑ suttaÑ taÓhÈpakkheneva niddisitabbaÑ
tÊhi taÓhÈhi kÈmataÓhÈya bhavataÓhÈya vibhavataÓhÈya. Yena yena vÈ pana
vatthunÈ ajjhositÈ, tena teneva niddisitabbaÑ, tassÈ vitthÈro
chattiÑsataÓhÈjÈliniyÈ vicaritÈni.
Tattha diÔÔhisaÑkilesabhÈgiyaÑ suttaÑ diÔÔhipakkheneva niddisitabbaÑ
ucchedasassatena, yena yena vÈ pana vatthunÈ diÔÔhivasena abhinivisati
“idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti, tena teneva niddisitabbaÑ, tassÈ
vitthÈro dvÈsaÔÔhidiÔÔhigatÈni.
Tattha duccaritasaÑkilesabhÈgiyaÑ suttaÑ cetanÈya cetasikakammena
niddisitabbaÑ tÊhi duccaritehi kÈyaduccaritena vacÊduccaritena
manoduccaritena, tassa vitthÈro dasa-akusalakammapathÈ.
______________________________________________________________
1. AÑ 1. 51 piÔÔhepi passitabbaÑ.
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Tattha taÓhÈvodÈnabhÈgiyaÑ suttaÑ samathena niddisitabbaÑ,
diÔÔhivodÈnabhÈgiyaÑ suttaÑ vipassanÈya niddisitabbaÑ,
duccaritavodÈnabhÈgiyaÑ suttaÑ sucaritena niddisitabbaÑ, tÊÓi
akusalam|lÈni, taÑ kissa hetu, saÑsÈrassa nibbattiyÈ, tathÈ nibbatte saÑsÈre
kÈyaduccaritaÑ kÈyasucaritaÑ vacÊduccaritaÑ vacÊsucaritaÑ
manoduccaritaÑ manosucaritaÑ iminÈ asubhena kammavipÈkena idaÑ
bÈlalakkhaÓaÑ nibbattatÊti. IdaÑ saÑkilesabhÈgiyaÑ suttaÑ.
IminÈ subhena kammavipÈkena idaÑ mahÈpurisalakkhaÓaÑ nibbattatÊti
idaÑ vÈsanÈbhÈgiyaÑ suttaÑ.
Tattha saÑkilesabhÈgiyaÑ suttaÑ cat|hi kilesabh|mÊhi niddisitabbaÑ
anusayabh|miyÈ pariyuÔÔhÈnabh|miyÈ saÑyojanabh|miyÈ upÈdÈnabh|miyÈ,
sÈnusayassa pariyuÔÔhÈnaÑ jÈyati, pariyuÔÔhito saÑyujjati, saÑyujjanto
upÈdiyati, upÈdÈnapaccayÈ bhavo, bhavapaccayÈ jÈti, jÈtipaccayÈ
jarÈmaraÓaÑ sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ sambhavanti,
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. ImÈhi cat|hi
kilesabh|mÊhi sabbe kilesÈ sa~gahaÑ samosaraÓaÑ gacchanti, idaÑ
saÑkilesabhÈgiyaÑ suttaÑ.
VÈsanÈbhÈgiyaÑ suttaÑ tÊhi sucaritehi niddisitabbaÑ,
nibbedhabhÈgiyaÑ suttaÑ cat|hi saccehi niddisitabbaÑ, asekkhabhÈgiyaÑ
suttaÑ tÊhi dhammehi niddisitabbaÑ Buddhadhammehi
Paccekabuddhadhammehi sÈvakabh|miyÈ, jhÈyivisaye niddisitabbanti.
112. Tattha katame aÔÔhÈrasa m|lapadÈ, lokiyaÑ lokuttaraÑ lokiyaÒca
lokuttaraÒca, sattÈdhiÔÔhÈnaÑ dhammÈdhiÔÔhÈnaÑ sattÈdhiÔÔhÈnaÒca
dhammÈdhiÔÔhÈnaÒca, ÒÈÓaÑ ÒeyyaÑ ÒÈÓaÒca ÒeyyaÒca, dassanaÑ bhÈvanÈ
dassanaÒca bhÈvanÈ ca, sakavacanaÑ paravacanaÑ sakavacanaÒca
paravacanaÒca, visajjanÊyaÑ avisajjanÊyaÑ visajjanÊyaÒca avisajjanÊyaÒca,
kammaÑ vipÈko kammaÒca vipÈko ca, kusalaÑ akusalaÑ kusalaÒca
akusalaÒca, anuÒÒÈtaÑ paÔikkhittaÑ anuÒÒÈtaÒca paÔikkhittaÒca, thavo cÈti.
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Tattha katamaÑ lokiyaÑ.

* “Na hi pÈpaÑ kataÑ kammaÑ, sajjukhÊraÑva muccati.
ahantaÑ1 bÈlamanveti, bhasmacchannova2 pÈvakoti.
IdaÑ lokiyaÑ.
** “CattÈrimÈni bhikkhave agatigamanÈni sabbaÑ -pa-. NihÊyate tassa
yaso kÈÄapakkheva candimÈ”ti. IdaÑ lokiyaÑ.
AÔÔhime bhikkhave lokadhammÈ, katame aÔÔha, lÈbho alÈbho, yaso
ayaso, nindÈ pasaÑsÈ, sukhaÑ dukkhaÑ. Ime kho bhikkhave aÔÔha
lokadhammÈti3. IdaÑ lokiyaÑ.
Tattha katamaÑ lokuttaraÑ.
“YassindriyÈni samatha~gatÈni.
AssÈ yathÈ sÈrathinÈ sudantÈ.
PahÊnamÈnassa anÈsavassa,
DevÈpi tassa pihayanti tÈdino”ti4.
IdaÑ lokuttaraÑ.
“PaÒcimÈni bhikkhave indriyÈni lokuttarÈni, katamÈni paÒca,
saddhindriyaÑ vÊriyindriyaÑ satindriyaÑ samÈdhindriyaÑ paÒÒindriyaÑ.
ImÈni kho bhikkhave paÒcindriyÈni lokuttarÈnÊ”ti. IdaÑ lokuttaraÑ. (1)
Tattha katamaÑ lokiyaÒca lokuttaraÒca.
“LaddhÈna mÈnusattaÑ dve, kiccaÑ akiccameva cÈ”ti5 dve gÈthÈ. YaÑ
iha “sukiccaÑ ceva puÒÒÈnÊ”ti ca “puÒÒÈni karitvÈna, saggÈ saggaÑ vajanti
katapuÒÒÈ”ti ca. IdaÑ lokiyaÑ.
YaÑ iha “saÑyojanavippahÈnaÑ vÈ”ti ca “saÑyojanappahÈnÈ,
jarÈmaraÓÈ vippamuccantÊ”ti ca, idaÑ lokuttaraÑ. IdaÑ lokiyaÒca
lokuttaraÒca.
______________________________________________________________
* Khu 1. 23 piÔÔhe Dhammapade.
2. BhasmÈchannova (Ka)
3. DÊ 3. 215; AÑ 1. 7 piÔÔhesu passitabbaÑ.
4. Khu 1. 27 piÔÔhe Dhammapade; upari 200 piÔÔhepi.

1. DahantaÑ (SÊ, Ka)
** HeÔÔhÈ 107 piÔÔhepi.
5. HeÔÔhÈ 137, 138 piÔÔhesu.
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ViÒÒÈÓe ce bhikkhave ÈhÈre sati nÈmar|passa avakkanti hoti,
nÈmar|passa avakkantiyÈ sati punabbhavo hoti, punabbhave sati jÈti hoti,
jÈtiyÈ sati jarÈmaraÓaÑ sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ sambhavanti.
Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. 1 SeyyathÈpi
bhikkhave mahÈrukkho, tassa yÈni ceva m|lÈni adhogamÈni yÈni ca
tiriya~gamÈni, sabbÈni tÈni uddhaÑ ojaÑ abhiharanti. EvaÑ hi so bhikkhave
mahÈrukkho tadÈhÈro tadupÈdÈno ciraÑ dÊghamaddhÈnaÑ tiÔÔheyya1.
Evameva kho bhikkhave viÒÒÈÓe ÈhÈre sati nÈmar|passa avakkanti hoti
sabbaÑ -pa-. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotÊti.
IdaÑ lokiyaÑ.
ViÒÒÈÓe ce bhikkhave ÈhÈre asati nÈmar|passa avakkanti na hoti,
nÈmar|passa avakkantiyÈ asati punabbhavo na hoti, punabbhave asati jÈti na
hoti, jÈtiyÈ asati jarÈmaraÓaÑ sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ
nirujjhanti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti1.
SeyyathÈpi bhikkhave mahÈrukkho atha puriso Ègaccheyya kuddÈlapiÔakaÑ2
ÈdÈya, so taÑ rukkhaÑ m|le chindeyya, m|le3 chetvÈ palikhaÓeyya,
palikhaÓitvÈ m|lÈni uddhareyya antamaso usÊranÈÄimattÈnipi. So taÑ
rukkhaÑ khaÓÉÈkhaÓÉikaÑ chindeyya, khaÓÉÈkhaÓÉikaÑ chinditvÈ4
phÈleyya, phÈletvÈ sakalikaÑ sakalikaÑ kareyya, sakalikaÑ sakalikaÑ
karitvÈ vÈtÈtape visoseyya, vÈtÈtape visosetvÈ agginÈ Éaheyya, agginÈ
ÉahetvÈ masiÑ kareyya, masiÑ karitvÈ mahÈvÈte vÈ ophuÓeyya, nadiyÈ vÈ
sÊghasotÈya pavÈheyya, evaÑ hi so bhikkhave mahÈrikkho ucchinnam|lo
assa tÈlavatthukato anabhÈvaÑkato5 ÈyatiÑ anuppÈdadhammo1. Evameva
kho bhikkhave viÒÒÈÓe ÈhÈre asati nÈmar|passa avakkanti na hoti,
nÈmar|passa avakkantiyÈ asati sabbaÑ -pa-. Evametassa kevalassa
dukkhakkhandhassa nirodho hotÊti idaÑ lokuttaraÑ. IdaÑ lokiyaÒca
lokuttaraÒca. (2)
______________________________________________________________
1. SaÑ 1. 314 piÔÔhe.
4. ChetvÈ (SÊ, Ka)

2. KadÈlapiÔakaÑ (Ka)

3. M|laÑ (SaÑ 1. 314 piÔÔhe.)
5. AnabhÈvaÑgato (SÊ)
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113. Tattha katamaÑ sattÈdhiÔÔhÈnaÑ.
“SabbÈ disÈ anuparigamma cetasÈ,
NevajjhagÈ piyataramattanÈ kvaci.
EvaÑ piyo puthu attÈ paresaÑ,
TasmÈ na hiÑse paramattakÈmo”ti1.
IdaÑ sattÈdhiÔÔhÈnaÑ.
* “Ye keci bh|tÈ bhavissanti ye vÈpi2,
Sabbe gamissanti pahÈya detaÑ.
TaÑ sabbajÈniÑ kusalo viditvÈ,
ŒtÈpiyo3 brahmacariyaÑ careyyÈ”ti.
IdaÑ sattÈdhiÔÔhÈnaÑ.

** Sattahi bhikkhave a~gehi samannÈgataÑ kalyÈÓamittaÑ api
viveciyamÈnena paÓÈmiyamÈnena gale pisanamajjamÈnena4 yÈvajÊvaÑ na
vijahitabbaÑ. Katamehi sattahi, piyo ca hoti manÈpo ca garu ca bhÈvanÊyo
ca vattÈ ca vacanakkhamo ca gambhÊraÒca kathaÑ kattÈ hoti, no ca aÔÔhÈne5
niyojeti. Imehi kho bhikkhave sattahi -pa- na vijahitabbaÑ. Idamavoca
BhagavÈ, idaÑ vatvÈna Sugato. AthÈparaÑ etadavoca SatthÈ–
“Piyo garu bhÈvanÊyo, vattÈ ca vacanakkhamo.
GambhÊraÒca kathaÑ kattÈ, na caÔÔhÈne niyojako.
TaÑ mittaÑ mittakÈmena, yÈvajÊvampi seviyan”ti.
IdaÑ sattÈdhiÔÔhÈnaÑ.
Tattha katamaÑ dhammÈdhiÔÔhÈnaÑ.
“YaÒca kÈmasukhaÑ loke, yaÒcidaÑ diviyaÑ sukhaÑ.
TaÓhakkhayasukhassete, kalaÑ nÈgghanti soÄasin”ti6.
IdaÑ dhammÈdhiÔÔhÈnaÑ.
______________________________________________________________
1. ParaÑ attakÈmoti (SÊ) SaÑ 1. 75 piÔÔhe; Khu 1. 133 piÔÔhe ca passitabbaÑ.
* Khu 1. 134 piÔÔhe.
2. Ca (SÊ, Ka)
3. ŒtÈpÊ so (SÊ, Ka)
** AÑ 2. 422 piÔÔhe passitabbaÑ.
4. Galepi pamajjamÈnena (SÊ)
5. Na ca aÔÔhÈne (SÊ, Ka)
6. Khu 1. 89 piÔÔhe; upari 206, 209 piÔÔhesupi.
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“SusukhaÑ vata nibbÈnaÑ, SammÈsambuddhadesitaÑ.
AsokaÑ virajaÑ khemaÑ, yattha dukkhaÑ nirujjhatÊ”ti1.
IdaÑ dhammÈdhiÔÔhÈnaÑ. (3)
Tattha katamaÑ sattÈdhiÔÔhÈnaÒca dhammÈdhiÔÔhÈnaÒca.
* “MÈtaraÑ pitaraÑ hantvÈ, rÈjÈno dve ca khattiye.
RaÔÔhaÑ sÈnucaraÑ hantvÈ”ti. . IdaÑ dhammÈdhiÔÔhÈnaÑ.
“AnÊgho yÈti brÈhmaÓo”ti. . IdaÑ sattÈdhiÔÔhÈnaÑ.
IdaÑ sattÈdhiÔÔhÈnaÒca dhammÈdhiÔÔhÈnaÒca.
CattÈrome bhikkhave iddhipÈdÈ2. Katame cattÈro,
chandasamÈdhipadhÈnasa~khÈrasamannÈgato iddhipÈdo, vÊriya -pa- citta.
VÊmaÑsÈsamÈdhipadhÈnasa~khÈrasamannÈgato iddhipÈdoti, idaÑ
dhammÈdhiÔÔhÈnaÑ.
So kÈyepi cittaÑ samodahati, cittepi kÈyaÑ samodahati, kÈye
sukhasaÒÒaÒca lahusaÒÒaÒca okkamitvÈ upasampajja viharati. IdaÑ
sattÈdhiÔÔhÈnaÑ, idaÑ sattÈdhiÔÔhÈnaÒca dhammÈdhiÔÔhÈnaÒca. (4)
114. Tattha katamaÑ ÒÈÓaÑ.
“YaÑ taÑ lokuttaraÑ ÒÈÓaÑ, SabbaÒÒ| yena vuccati.
Na tassa parihÈna’tthi, sabbakÈle pavattatÊ”ti.
IdaÑ ÒÈÓaÑ.
“PaÒÒÈ hi seÔÔhÈ lokasmiÑ, yÈyaÑ nibbÈnagÈminÊ3.
YÈya sammÈ pajÈnÈti, jÈtimaraÓasa~khayan”ti.
IdaÑ ÒÈÓaÑ.
Tattha katamaÑ ÒeyyaÑ.
** “KittayissÈmi te4 santiÑ, (DhotakÈti BhagavÈ,)
DiÔÔhe dhamme anÊtihaÑ.
YaÑ viditvÈ sato caraÑ, tare loke visattikaÑ.
______________________________________________________________
* Khu 1. 55 piÔÔhe Dhammapade.
1. Khu 2. 264 piÔÔhe.
2. SaÑ 3. 222 piÔÔhÈdÊsu IddhipÈdasaÑyutte passitabbaÑ.
3. NibbedhagÈminÊ (Khu 1. 219 piÔÔhe)
** Khu 1. 439 piÔÔhe.
4. Vo (SÊ, Ka)
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TaÒcÈhaÑ abhinandÈmi, mahesi santimuttamaÑ.
YaÑ viditvÈ sato caraÑ, tare loke visattikaÑ.
YaÑ kiÒci sampajÈnÈsi, (DhotakÈti BhagavÈ,)
UddhaÑ adho tiriyaÒcÈpi majjhe.
EtaÑ viditvÈ sa~goti loke,
BhavÈbhavÈya mÈkÈsi taÓhan”ti.
IdaÑ ÒeyyaÑ.
“CatunnaÑ bhikkhave ariyasaccÈnaÑ ananubodhÈ appaÔivedhÈ
evamidaÑ dÊghamaddhÈnaÑ sandhÈvitaÑ saÑsaritaÑ mamaÒceva
tumhÈkaÒca -pa-. TayidaÑ bhikkhave dukkhaÑ ariyasaccaÑ anubuddhaÑ
paÔividdhaÑ, dukkhasamudayaÑ1 ariyasaccaÑ anubuddhaÑ paÔividdhaÑ,
dukkhanirodhaÑ2 ariyasaccaÑ anubuddhaÑ paÔividdhaÑ,
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ ariyasaccaÑ anubuddhaÑ paÔividdhaÑ.
UcchinnÈ bhavataÓhÈ, khÊÓÈ bhavanetti, natthidÈni punabbhavo”ti.
Idamavoca BhagavÈ, idaÑ vatvÈna Sugato, athÈparaÑ etadavoca SatthÈ–
CatunnaÑ ariyasaccÈnaÑ, yathÈbh|taÑ adassanÈ.
SaÑsitaÑ3 dÊghamaddhÈnaÑ, tÈsu tÈsveva jÈtisu.
TÈni etÈni diÔÔhÈni, bhavanetti sam|hatÈ.
UcchinnaÑ m|laÑ dukkhassa, natthidÈni punabbha vo”ti4.
IdaÑ ÒeyyaÑ. (5)
Tattha kahamaÑ ÒÈÓaÒca ÒeyyaÒca. R|paÑ aniccaÑ, vedanÈ aniccÈ,
saÒÒÈ aniccÈ, sa~khÈrÈ aniccÈ, viÒÒÈÓaÑ aniccanti. IdaÑ ÒeyyaÑ.
EvaÑ jÈnaÑ evaÑ passaÑ ariyasÈvako “r|paÑ aniccan”ti passati,
“vedanÈ aniccÈ”ti passati, “saÒÒaÑ. Sa~khÈre. ViÒÒÈÓaÑ aniccan”ti
passatÊti. IdaÑ ÒÈÓaÑ.
So parimuccati r|pena, parimuccati vedanÈya, parimuccati saÒÒÈya,
parimuccati sa~khÈrehi, parimuccati viÒÒÈÓamhÈ, parimuccati dukkhasmÈti
vÈdÈmÊti. IdaÑ ÒÈÓaÒca ÒeyyaÒca.
______________________________________________________________
1. Dukkhasamudayo (SÊ, Ka)
3. SaÑsaritaÑ (SÊ)

2. Dukkhanirodho (SÊ, Ka)
4. Vi 3. 325, 326; DÊ 277; SaÑ 3. 377, 378 piÔÔhesu.
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“Sabbe sa~khÈrÈ aniccÈ”ti idaÑ ÒeyyaÑ. “YadÈ paÒÒÈya passatÊ”ti idaÑ
ÒÈÓaÑ. “Atha nibbindati dukkhe esa maggo visuddhiyÈ”ti idaÑ ÒÈÓaÒca
ÒeyyaÒca.
“Sabbe sa~khÈrÈ dukkhÈ”ti idaÑ ÒeyyaÑ. “YadÈ paÒÒÈya passatÊ”ti
idaÑ ÒÈÓaÑ. “Atha nibbindati dukkhe esa maggo visuddhiyÈ”ti idaÑ
ÒÈÓaÒca ÒeyyaÒca.
“Sabbe dhammÈ anattÈ”ti idaÑ ÒeyyaÑ. “YadÈ paÒÒÈya passatÊ”ti idaÑ
ÒÈÓaÑ. “Atha nibbindati dukkhe esa maggo visuddhiyÈ”ti idaÑ ÒÈÓaÒca
ÒeyyaÒca.
Ye hi keci SoÓa1 samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ aniccena r|pena dukkhena
vipariÓÈmadhammena “seyyohamasmÊ”ti vÈ samanupassanti,
“sadisohamasmÊ”ti vÈ samanupassanti, “hÊnohamasmÊ”ti vÈ samanupassanti.
KimaÒÒatra yathÈbh|tassa adassanÈ. AniccÈya vedanÈya -pa- aniccÈya
saÒÒÈya. Aniccehi sa~khÈrehi. Aniccena viÒÒÈÓena dukkhena
vipariÓÈmadhammena “seyyohamasmÊ”ti vÈ samanupassanti,
“sadisohamasmÊ”ti vÈ samanupassanti, “hÊnohamasmÊ”ti vÈ samanupassanti,
kimaÒÒatra yathÈbh|tassa adassanÈti. IdaÑ ÒeyyaÑ.
Ye ca kho keci SoÓa samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ aniccena r|pena dukkhena
vipariÓÈmadhammena “seyyohamasmÊ”tipi na samanupassanti,
“sadisohamasmÊ”tipi na samanupassanti, “hÊnohamasmÊ”tipi na
samanupassanti, kimaÒÒatra yathÈbh|tassa dassanÈ. AniccÈya vedanÈya -paaniccÈya saÒÒÈya. Aniccehi sa~khÈrehi. Aniccena viÒÒÈÓena dukkhena
vipariÓÈmadhammena “seyyohamasmÊ”tipi na samanupassanti,
“sadisohamasmÊ”tipi na samanupassanti, “hÊnohamasmÊ”tipi na
samanupassanti, kimaÒÒatra yathÈbh|tassa dassanÈti. IdaÑ ÒÈÓaÑ.
IdaÑ ÒÈÓaÒca ÒeyyaÒca. (6)
Tattha katamaÑ dassanaÑ.
115. “Ye ariyasaccÈni vibhÈvayanti,
GambhÊrapaÒÒena sudesitÈni.
KiÒcÈpi te honti bhusaÑ pamattÈ2,
Na te bhavaÑ aÔÔhamamÈdiyantÊ”ti3.
IdaÑ dassanaÑ.
______________________________________________________________
1. SaÑ 2. 40 piÔÔhe SoÓasutte.

2. BhusappamattÈ (SÊ)

3. Khu 1. 6, 313 piÔÔhesu.
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* “YathindakhÊlo pathavissito siyÈ,
Catubbhi vÈtehi asampakampiyo.
Tath|pamaÑ sappurisaÑ vadÈmi,
Yo ariyasaccÈni avecca passatÊ”ti.
IdaÑ dassanaÑ.
Cat|hi bhikkhave sotÈpattiya~gehi samannÈgato ariyasÈvako
Èka~khamÈno attanÈva attÈnaÑ byÈkareyya “khÊÓanirayomhi,
khÊÓatiracchÈnayoni, khÊÓapettivisayo, khÊÓÈpÈyadeggativinipÈto,
sotÈpannohamasmi avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyaÓo,
sattakkhattuparamaÑ1 deve ca manusse ca sandhÈvitvÈ saÑsaritvÈ
dukkhassantaÑ karissÈmÊ”ti. Katamehi cat|hi, idha bhikkhave
ariyasÈvakassa TathÈgate saddhÈ niviÔÔhÈ patiÔÔhitÈ vir|ÄhÈ m|lajÈtÈ
asaÑhÈriyÈ samaÓena vÈ brÈhmaÓena vÈ devena vÈ mÈrena vÈ brahmunÈ vÈ
kenaci vÈ lokasmiÑ saha dhammena, dhamme kho pana niÔÔhaÑ gato hoti,
svÈkkhÈto BhagavatÈ dhammo sandiÔÔhiko akÈliko ehipassiko opaneyyiko
paccattaÑ veditabbo viÒÒ|hi, yadidaÑ madanimmadano -pa- nirodho
nibbÈnaÑ, saha dhammiyÈ kho panassa honti iÔÔhÈ kantÈ piyÈ manÈpÈ gihÊ
ceva pabbajitÈ ca. Ariyakantehi kho pana sÊlehi samannÈgato hoti akhaÓÉehi
acchiddehi asabalehi akammÈsehi bhujissehi viÒÒuppasaÔÔhehi aparÈmaÔÔhehi
samÈdhisaÑvattanikehi. Imehi kho bhikkhave cat|hi sotÈpattiya~gehi
samannÈgato ariyasÈvako Èka~khamÈno attanÈva attÈnaÑ byÈkareyya
“khÊÓanirayomhi, khÊÓatiracchÈnayoni, khÊÓapettivisayo,
khÊÓÈpÈyaduggativinipÈto, sotÈpannohamasmi avinipÈtadhammo niyato
sambodhiparÈyaÓo, sattakkhattuparamaÑ deve ca manusse ca sandhÈvitvÈ
saÑsaritvÈ dukkhassantaÑ karissÈmÊ”ti.
IdaÑ dassanaÑ.
______________________________________________________________
* Khu 1. 6, 313 piÔÔhesu.
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Tattha katamÈ bhÈvanÈ.
* “YassindriyÈni bhÈvitÈni1,
AjjhattaÑ bahiddhÈ ca sabbaloke.
Nibbijjha imaÑ paraÒca lokaÑ,
KÈlaÑ ka~khati bhÈvito sa danto”ti.
AyaÑ bhÈvanÈ.
“CattÈrimÈni bhikkhave dhammapadÈni. KatamÈni cattÈri, anabhijjhÈ
dhammapadaÑ, abyÈpÈdo dhammapadaÑ, sammÈsati dhammapadaÑ,
sammÈsamÈdhi dhammapadaÑ, imÈni kho bhikkhave cattÈri
dhammapadÈnÊ”ti2. . AyaÑ bhÈvanÈ. (7)
Tattha katamaÑ dassanaÒca bhÈvanÈ ca “paÒca chinde paÒca jahe”ti
idaÑ dassanaÑ. “PaÒca cuttari bhÈvaye. PaÒca sa~gÈtigo bhikkhu,
oghatiÓÓoti vuccatÊ”ti3. AyaÑ bhÈvanÈ. IdaÑ dassanaÒca bhÈvanÈ ca.
4 TÊÓimÈni bhikkhave indriyÈni, katamÈni tÊÓi,

anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ aÒÒindriyaÑ aÒÒÈtÈvindriyaÑ4. KatamaÒca
bhikkhave anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ, idha bhikkhave bhikkhu
anabhisametassa dukkhassa ariyasaccassa abhisamayÈya chandaÑ janeti
vÈyamati vÊriyaÑ Èrabhati cittaÑ paggaÓhÈti padahati, anabhisametassa
dukkhasamudayassa ariyasaccassa -pa- dukkhanirodhassa -padukkhanirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya ariyasaccassa abhisamÈyÈya chandaÑ
janeti vÈyamati vÊriyaÑ Èrabhati cittaÑ paggaÓhÈti padahati. IdaÑ
bhikkhave anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyanti. IdaÑ dassanaÑ.
KatamaÒca bhikkhave aÒÒindriyaÑ, idha bhikkhave bhikkhu “idaÑ
dukkhan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “ayaÑ dukkhasamudayo”ti yathÈbh|taÑ
pajÈnÈti, “ayaÑ dukkhanirodho”ti -pa- “ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ
paÔipadÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. IdaÑ bhikkhave aÒÒindriyaÑ.
KatamaÒca bhikkhave aÒÒÈtÈvindriyaÑ, idha bhikkhave bhikkhu
ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme
sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharati, khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ
brahmacariyaÑ, kataÑ
______________________________________________________________
* Khu 1. 358 piÔÔhe.
2. AÑ 1. 337 piÔÔhe passitabbaÑ.

3. Khu 1. 66 piÔÔhe.

1. SubhÈvitÈni (SÊ, Ka)
4-4. SaÑ 3. 180 piÔÔhe.
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karaÓÊyaÑ nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈti. IdaÑ bhikkhave aÒÒÈtÈvindriyanti.
AyaÑ bhÈvanÈ.
IdaÑ dassanaÒca bhÈvanÈ ca. (8)
116. Tattha katamaÑ sakavacanaÑ.
* “SabbapÈpassa akaraÓaÑ, kusalassa upasampadÈ.
SacittapariyodÈpanaÑ, etaÑ BuddhÈna sÈsanan”ti.
IdaÑ sakavacanaÑ.
+ TÊÓimÈni bhikkhave bÈlassa bÈlalakkhaÓÈni bÈlanimittÈni
bÈlÈpadÈnÈni, yehi bÈlaÑ bÈloti pare saÒjÈnanti. KatamÈni tÊÓi, bÈlo
bhikkhave duccintitacintÊ ca hoti, dubbhÈsitabhÈsÊ ca hoti,
dukkaÔakammakÈrÊ1 ca hoti. ImÈni kho bhikkhave tÊÓi bÈlassa
bÈlalakkhaÓÈni bÈlanimittÈni bÈlÈpadÈnÈni.
++ TÊÓimÈni bhikkhave paÓÉitassa paÓÉitalakkhaÓÈni paÓÉitanimittÈni
paÓÉitÈpadÈnÈni, yehi paÓÉitaÑ paÓÉitoti pare saÒjÈnanti. KatamÈni tÊÓi,
paÓÉito bhikkhave sucintitacintÊ ca hoti, subhÈsitabhÈsÊ ca hoti,
sukatakammakÈrÊ ca hoti. ImÈni kho bhikkhave tÊÓi paÓÉitassa
paÓÉitalakkhaÓÈni paÓÉitanimittÈni paÓÉitÈpadÈnÈnÊti.
IdaÑ sakavacanaÑ.
Tattha katamaÑ paravacanaÑ.
“PathavÊsamo natthi vitthato,
Ninno pÈtÈlasamo na vijjati.
Merusamo natthi unnato,
Cakkavattisadiso natthi poriso”ti.
IdaÑ paravacanaÑ.
______________________________________________________________
* HeÔÔhÈ 37, 68 piÔÔhesu; upari 161, 205, 208 piÔÔhesupi.
+ Ma 3. 203; AÑ 1. 100 piÔÔhesu passitabbaÑ.
1. DukkatakammakÈrÊ (SÊ) Ma 3. 201 piÔÔhe; AÑ 1. 100 piÔÔhe ca passitabbaÑ.
++ Ma 3. 208; AÑ 1. 101 piÔÔhesu passitabbaÑ.
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** Hotu DevÈnaminda subhÈsitena jayoti. Hotu Vepacatti subhÈsitena
jayoti. BhaÓa Vepacitti gÈthanti. Atha kho bhikkhave Vepacitti asurindo
imaÑ gÈthaÑ abhÈsi–
“Bhiyyo bÈlÈ pakujjheyyuÑ1, no cassa paÔisedhako.
TasmÈ bhusena daÓÉena, dhÊro bÈlaÑ nisedhaye”ti.
BhÈsitÈya kho pana bhikkhave VepacittinÈ asurindena gÈthÈya asurÈ
anumodiÑsu, devÈ tuÓhÊ ahesuÑ. Atha kho bhikkhave Vepacitti asurindo
SakkaÑ DevÈnamindaÑ etadavoca “bhaÓa DevÈnaminda gÈthan”ti. EvaÑ
vutte bhikkhave Sakko DevÈnamindo imaÑ gÈthaÑ abhÈsi–
“Etadeva ahaÑ maÒÒe, bÈlassa paÔisedhanaÑ.
ParaÑ sa~kupitaÑ ÒatvÈ, yo sato upasammatÊ”ti.
BhÈsitÈya kho pana bhikkhave Sakkena DevÈnamindena gÈthÈya devÈ
anumodiÑsu, asurÈ tuÓhÊ ahesuÑ. Atha kho bhikkhave Sakko DevÈnamindo
VepacittiÑ asurindaÑ etadavoca “bhaÓa Vepacitti gÈthan”ti. EvaÑ vutte
bhikkhave Vepacitti asurindo imaÑ gÈthaÑ abhÈsi–
“Etadeva titikkhÈya, vajjaÑ passÈmi vÈsava.
YadÈ naÑ maÒÒati2 bÈlo, bhayÈ myÈyaÑ titikkhati.
AjjhÈruhati dummedho, gova bhiyyo palÈyinan”ti.
BhÈsitÈya kho pana bhikkhave VepacittinÈ asurindena gÈthÈya asurÈ
anumodiÑsu, devÈ tuÓhÊ ahesuÑ. Atha kho Vepacitti asurindo SakkaÑ
DevÈnamindaÑ etadavoca “bhaÓa DevÈnaminda gÈthan”ti. EvaÑ vutte
bhikkhave Sakko DevÈnaminto imÈ gÈthÈyo abhÈsi–
“KÈmaÑ maÒÒatu vÈ mÈ vÈ, bhayÈ myÈyaÑ titikkhati.
SadatthaparamÈ atthÈ, khantyÈ bhiyyo na vijjati.
Yo have balavÈ santo, dubbalassa titikkhati.
TamÈhu paramaÑ khantiÑ, niccaÑ khamati dubbalo.
AbalaÑ taÑ balaÑ Èhu, yassa bÈlabalaÑ balaÑ.
Balassa dhammaguttassa, paÔivattÈ na vijjati.
______________________________________________________________
** SaÑ 1. 224, 225 piÔÔhesu.

1. PabhijjeyyuÑ (Ka)

2. MaÒÒatÊ (SÊ)
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Tasseva tena pÈpiyo, yo kuddhaÑ paÔikujjhati.
KuddhaÑ appaÔikujjhanto, sa~gÈmaÑ jeti dujjayaÑ.
UbhinnamatthaÑ carati, attano ca parassa ca.
ParaÑ sa~kupitaÑ ÒatvÈ, yo sato upasammati.
UbhinnaÑ tikicchantÈnaÑ, attano ca parassa ca.
JanÈ maÒÒanti bÈloti, ye dhammassa akovidÈ”ti.
BhÈsitÈsu kho pana bhikkhave Sakkena DevÈnamindena gÈthÈsu devÈ
anumodiÑsu, asurÈ tuÓhÊ ahesunti. IdaÑ paravacanaÑ. (9)
117. Tattha katamaÑ sakavacanaÒca paravacanaÒca.
YaÒca pattaÑ yaÒca pattabbaÑ ubhayametaÑ rajÈnukiÓÓaÑ
ÈturassÈnusikkhato. Ye ca sikkhÈsÈrÈ sÊlaÑ vataÑ jÊvitaÑ brahmacariyaÑ
upaÔÔhÈnasÈrÈ, ayameko anto. Ye ca evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino “natthi
kÈmesu doso”ti, ayaÑ dutiyo anto. Iccete ubho antÈ kaÔasivaÉÉhanÈ kaÔasiyo
diÔÔhiÑ vaÉÉhenti. Ete ubho ante anabhiÒÒÈya olÊyanti eke atidhÈvanti eketi.
IdaÑ paravacanaÑ.
Ye ca kho te ubho ante abhiÒÒÈya tatra ca na ahesuÑ, te na ca
amaÒÒiÑsu, vaÔÔaÑ tesaÑ natthi paÒÒÈpanÈyÈti. IdaÑ sakavacanaÑ. AyaÑ
udÈno sakavacanaÒca paravacanaÒca.
* RÈjÈ Pasenadi1 Kosalo BhagavantaÑ etadavoca–idha mayhaÑ
bhante rahogatassa paÔisallÊnassa evaÑ cetaso parivitakko udapÈdi “kesaÑ
nu kho piyo attÈ, kesaÑ appiyo attÈ”ti. Tassa mayhaÑ bhante etadahosi “ye
ca kho keci kÈyena duccaritaÑ caranti, vÈcÈya duccaritaÑ caranti, manasÈ
duccaritaÑ caranti, tesaÑ appiyo attÈ. KiÒcÈpi te evaÑ vadeyyuÑ ‘piyo no
attÈ’ti, atha kho tesaÑ appiyo attÈ. TaÑ kissa hetu, yaÑ hi appiyo appiyassa
kareyya, taÑ te attanÈva attano karonti, tasmÈ tesaÑ appiyo attÈ. Ye ca kho
keci kÈyena sucaritaÑ caranti, vÈcÈya sucaritaÑ caranti, manasÈ sucaritaÑ
caranti, tesaÑ piyo attÈ. KiÒcÈpi te evaÑ vadeyyuÑ ‘appiyo no attÈ’ti, atha
kho tesaÑ piyo attÈ. TaÑ kissa hetu, yaÑ hi piyo piyassa
______________________________________________________________
* SaÑ 1. 71, 72 piÔÔhesu.
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kareyya. TaÑ te attanÈva attano karonti. TasmÈ tesaÑ piyo attÈ”ti.
EvametaÑ mahÈrÈja, evametaÑ mahÈrÈja, ye hi keci mahÈrÈja kÈyena
duccaritaÑ caranti, vÈcÈya duccaritaÑ caranti, manasÈ duccaritaÑ caranti
tasmÈ tesaÑ appiyo attÈ. KiÒcÈpi te evaÑ vadeyyuÑ “piyo no attÈ”ti, atha
kho tesaÑ appiyo attÈ. TaÑ kissa hetu, yaÑ hi mahÈrÈja appiyo appiyassa
kareyya, taÑ te attanÈva attano karonti, tasmÈ tesaÑ appiyo attÈ. Ye ca kho
keci mahÈrÈja kÈyena sucaritaÑ caranti, vÈcÈya sucaritaÑ caranti, manasÈ
sucaritaÑ caranti, tesaÑ piyo attÈ. KiÒcÈpi te evaÑ vadeyyuÑ “appiyo no
attÈ”ti, atha kho tesaÑ piyo attÈ. TaÑ kissa hetu, yaÑ hi mahÈrÈja piyo
piyassa kareyya, taÑ te attanÈva attano karonti, tasmÈ tesaÑ piyo attÈti.
Idamavoca BhagavÈ -pa- SatthÈ–
“AttÈnaÒce piyaÑ jaÒÒÈ, na naÑ pÈpena saÑyuje.
Na hi taÑ sulabhaÑ hoti, sukhaÑ dukkaÔakÈrinÈ.
* AntakenÈdhipannassa1, jahato mÈnusaÑ bhavaÑ.
KiÑ hi tassa sakaÑ hoti, kiÒca ÈdÈya gacchati.
KiÒcassa anugaÑ hoti, chÈyÈva anapÈyinÊ.
Ubho puÒÒaÒca pÈpaÒca, yaÑ macco kurute idha.
TaÒhi tassa sakaÑ hoti, taÑva ÈdÈya gacchati.
TaÑvassa anugaÑ hoti, chÈyÈva anapÈyinÊ.
TasmÈ kareyya kalyÈÓaÑ, nicayaÑ samparÈyikaÑ.
PuÒÒÈni paralokasmiÑ, patiÔÔhÈ honti pÈÓinan”ti.
IdaÑ suttaÑ paravacanaÑ. AnugÊti sakavacanaÑ. IdaÑ sakavacanaÒca
paravacanaÒca. (10)
118. Tattha katamaÑ visajjanÊyaÑ.
PaÒhe pacchite idaÑ abhiÒÒeyyaÑ, idaÑ pariÒÒeyyaÑ, idaÑ
pahÈtabbaÑ, idaÑ bhÈvetabbaÑ, idaÑ sacchikÈtabbaÑ, ime dhammÈ
evaÑgahitÈ idaÑ phalaÑ nibbattayanti.
______________________________________________________________
* Upari 154 piÔÔhepi.
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TesaÑ evaÑgahitÈnaÑ ayamattho iti idaÑ visajjanÊyaÑ. “UÄhÈro Buddho
BhagavÈ”ti Buddha-uÄÈrataÑ dhammasvÈkkhÈtataÑ saÑghasuppaÔipattiÒca
ekaÑseneva niddise. “Sabbe sa~khÈrÈ aniccÈ”ti “sabbe sa~khÈrÈ dukkhÈ”ti
“sabbe dhammÈ anattÈ”ti ekaÑseneva niddise. YaÑ vÈ panaÒÒampi evaÑ
jÈtiyaÑ. IdaÑ visajjanÊyaÑ.
Tattha katamaÑ avisajjanÊyaÑ.
“Œka~khato te naradammasÈrathi1,
DevÈ manussÈ manasÈ vicintitaÑ.
Sabbe na jaÒÒÈ kasiÓÈpi pÈÓino,
SantaÑ samÈdhiÑ araÓaÑ nisevato.
KintaÑ BhagavÈ Èka~khatÊ”ti.
IdaÑ avisajjanÊyaÑ.
Ettako BhagavÈ sÊlakkhandhe samÈdhikkhandhe paÒÒÈkkhandhe
vimuttikkhandhe vimuttiÒÈÓadassanakkhandhe iriyÈyaÑ pabhÈve
hitesitÈyaÑ karuÓÈyaÑ iddhiyanti. IdaÑ avisajjanÊyaÑ.
TathÈgatassa bhikkhave Arahato SammÈsambuddhassa loke uppÈdÈ
tiÓÓaÑ ratanÈnaÑ uppÈdo2 Buddharatanassa dhammaratanassa
saÑgharatanassa. KiÑpamÈÓÈni tÊÓi ratanÈnÊti. IdaÑ avisajjanÊyaÑ.
Buddhavisayo avisajjanÊyo. PuggalaparoparaÒÒutÈ avisajjanÊyÈ. PubbÈ
bhikkhave koÔi na paÒÒÈyati avijjÈnÊvaraÓÈnaÑ sattÈnaÑ
taÓhÈsaÑyojanÈnaÑ sakiÑ nirayaÑ sakiÑ tiracchÈnayoniÑ sakiÑ
pettivisayaÑ sakiÑ asurayoniÑ sakiÑ deve sakiÑ manusse sandhÈvitaÑ
saÑsaritaÑ. KatamÈ pubbÈ koÔÊti avisajjanÊyaÑ. Na paÒÒÈyatÊti sÈvakÈnaÑ
ÒÈÓavekallena. DuvidhÈ BuddhÈnaÑ BhagavantÈnaÑ desanÈ att|panÈyikÈ ca
par|panÈyikÈ ca. Na paÒÒÈyatÊti par|panÈyikÈ. Natthi BuddhÈnaÑ
BhagavantÈnaÑ avijÈnanÈti3 att|panÈyikÈ. YathÈ BhagavÈ KokÈlikaÑ
bhikkhuÑ Èrabbha aÒÒataraÑ bhikkhuÑ evamÈha–
______________________________________________________________
1. NaradammasÈrathÊ (SÊ)
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SeyyathÈpi bhikkhu vÊsatikhÈriko kosalako tilavÈho -pa-. Na tveva eko
abbudo nirayo. SeyyathÈpi bhikkhu vÊsati abbudÈ nirayÈ, evameko
nirabbudo nirayo. SeyyathÈpi bhikkhu vÊsati nirabbudÈ nirayÈ, evameko
ababo nirayo. SeyyathÈpi bhikkhu vÊsati ababÈ nirayÈ, evameko aÔaÔo
nirayo. SeyyathÈpi bhikkhu vÊsati aÔaÔÈ nirayÈ, evameko ahaho nirayo.
SeyyathÈpi bhikkhu vÊsati ahahÈ nirayÈ, evameko kumudo nirayo.
SeyyathÈpi bhikkhu vÊsati kumudÈ nirayÈ, evameko sogandhiko nirayo.
SeyyathÈpi bhikkhu vÊsati sogandhikÈ nirayÈ, evameko uppalako nirayo.
SeyyathÈpi bhikkhu vÊsati uppalakÈ nirayÈ, evameko puÓÉarÊko nirayo.
SeyyathÈpi bhikkhu vÊsati puÓÉarÊkÈ nirayÈ, evameko padumo nirayo.
Padume pana bhikkhu niraye KokÈliko bhikkhu upapanno
SÈriputtamoggallÈnesu cittaÑ ÈghÈtetvÈti1. YaÑ vÈ pana kiÒci BhagavÈ Èha
“ayaÑ appameyyo asa~khyeyo”ti. SabbaÑ taÑ avisajjanÊyaÑ. IdaÑ
avisajjanÊyaÑ. (11)
119. Tattha katamaÑ visajjanÊyaÒca avisajjanÊyaÒca, yadÈ so Upako
ÈjÊvako BhagavantaÑ Èha “kuhiÑ Èvuso Gotama gamissasÊ”ti.
BhagavÈ Èha–
“BÈrÈÓasiÑ gamissÈmi, ahaÑ taÑ amatadundubhiÑ.
DhammacakkaÑ pavattetuÑ, loke appaÔivattiyan”ti.
Upako ÈjÊvako Èha “‘Jino’ti kho Èvuso bho Gotama paÔijÈnÈsÊ”ti.
BhagavÈ Èha–
“MÈdisÈ ve JinÈ2 honti, ye pattÈ ÈsavakkhayaÑ.
JitÈ me pÈpakÈ dhammÈ, tasmÈhaÑ UpakÈ Jino”ti3.
KathaÑ Jino kena Jinoti visajjanÊyaÑ. Katamo Jinoti avisajjanÊyaÑ.
Katamo Èsavakkhayo, rÈgakkhayo dosakkhayo mohakkhayoti visajjanÊyaÑ.
Kittako Èsavakkhayoti avisajjanÊyaÑ. IdaÑ visajjanÊyaÒca avisajjanÊyaÒca.
______________________________________________________________
1. SaÑ 1. 153, 154; AÑ 3. 395, 396; Khu 1. 381 piÔÔhesu.
3. Vi 3. 12; Ma 1. 227; Ma 2. 295; Abhi 4. 218 piÔÔhesu.
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Atthi TathÈgatoti visajjanÊyaÑ. Atthi r|panti visajjanÊyaÑ. R|paÑ
TathÈgatoti avisajjanÊyaÑ. R|pavÈ TathÈgatoti avisajjanÊyaÑ. R|pe
TathÈgatoti avisajjanÊyaÑ. TathÈgate r|panti avisajjanÊyaÑ. EvaÑ atthi
vedanÈ -pa- saÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. Atthi viÒÒÈÓanti visajjanÊyaÑ. ViÒÒÈÓaÑ
TathÈgatoti avisajjanÊyaÑ. ViÒÒÈÓavÈ TathÈgatoti avisajjanÊyaÑ. ViÒÒÈÓe
TathÈgatoti avisajjanÊyaÑ. TathÈgate viÒÒÈÓanti avisajjanÊyaÑ. AÒÒatra
r|pena TathÈgatoti avisajjanÊyaÑ. AÒÒatra vedanÈya -pa- saÒÒÈya.
Sa~khÈrehi. ViÒÒÈÓena TathÈgatoti avisajjanÊyaÑ. AyaÑ so TathÈgato
ar|pako. Avedanako. AsaÒÒako. Asa~khÈrako. AviÒÒÈÓakoti avisajjanÊyaÑ.
IdaÑ visajjanÊyaÒca avisajjanÊyaÒca.
Passati BhagavÈ dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena
satte cavamÈne upapajjamÈne evaÑ sabbaÑ -pa- yathÈkamm|page satte
pajÈnÈtÊti visajjanÊyaÑ. Katame sattÈ, katamo TathÈgatoti avisajjanÊyaÑ.
IdaÑ visajjanÊyaÒca avisajjanÊyaÒca.
Atthi TathÈgatoti visajjanÊyaÑ. Atthi TathÈgato paraÑ maraÓÈti
avisajjanÊyaÑ. IdaÑ visajjanÊyaÒca avisajjanÊyaÒca. (12)
120. Tattha katamaÑ kammaÑ.
* “AntakenÈdhipannassa, jahato mÈnusaÑ bhavaÑ.
KiÑ hi tassa sakaÑ hoti, kiÒca ÈdÈya gacchati.
KiÒcassa anugaÑ hoti, chÈyÈva anapÈyinÊ.
Ubho puÒÒaÒca pÈpaÒca, yaÑ macco kurute idha.
TaÒhi tassa sakaÑ hoti, taÑva1 ÈdÈya gacchati.
TaÑvassa anugaÑ hoti, chÈyÈva anapÈyinÊ”ti.
IdaÑ kammaÑ.
+ “Puna caparaÑ bhikkhave bÈlaÑ pÊÔhasamÈr|ÄhaÑ vÈ

maÒcasamÈr|ÄhaÑ vÈ chamÈyaÑ2 vÈ semÈnaÑ yÈnissa pubbe pÈpakÈni
kammÈni katÈni kÈyena duccaritÈni vÈcÈya duccaritÈni manasÈ duccaritÈni,
tÈnissa tamhi samaye olambanti
______________________________________________________________
* SaÑ 1. 72 piÔÔhe; heÔÔhÈ 151 piÔÔhepi.
+ Ma 3. 203 piÔÔhe.

1. TaÒca (SÊ, Ka)
2. ChamÈya (SÊ, Ka)
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ajjholambanti abhippalambanti. SeyyathÈpi bhikkhave mahataÑ
pabbatak|ÔÈnaÑ chÈyÈ sÈyanhasamayaÑ pathaviyaÑ olambanti
ajjholambanti abhippalambanti. Evameva kho bhikkhave bÈlaÑ
pÊÔhasamÈr|ÄhaÑ vÈ maÒcasamÈr|ÄhaÑ vÈ chamÈyaÑ vÈ semÈnaÑ yÈnissa
pubbe pÈpakÈni kammÈni katÈni kÈyena duccaritÈni vÈcÈya duccaritÈni
manasÈ duccaritÈni, tÈnissa tamhi samaye olambanti ajjholambanti
abhippalambanti. Tatra bhikkhave bÈlassa evaÑ hoti “akataÑ vata me
kalyÈÓaÑ, akataÑ kusalaÑ, akataÑ bhÊruttÈÓaÑ. KataÑ pÈpaÑ, kataÑ
luddaÑ, kataÑ kibbisaÑ, yÈvatÈ bho akatakalyÈÓÈnaÑ akatakusalÈnaÑ
akatabhÊruttÈÓÈnaÑ katapÈpÈnaÑ kataluddÈnaÑ katakibbisÈnaÑ gati, taÑ
gatiÑ pecca gacchÈmÊ”ti, so socati kilamati paridevati urattÈÄiÑ kandati
sammohaÑ ÈpajjatÊ”ti.
* Puna caparaÑ bhikkhave paÓÉitaÑ pÊÔhasamÈr|ÄhaÑ vÈ
maÒcasamÈr|ÄhaÑ vÈ chamÈyaÑ vÈ semÈnaÑ yÈnissa pubbe kalyÈÓÈni
kammÈni katÈni kÈyena sucaritÈni vÈcÈya sucaritÈni manasÈ sucaritÈni,
tÈnissa tamhi samaye olambanti ajjholambanti abhippalambanti. SeyyathÈpi
bhikkhave mahataÑ pabbatak|ÔÈnaÑ chÈyÈ sÈyanhasamayaÑ pathaviyaÑ
olambanti ajjholambanti abhippalambanti. Evameva kho bhikkhave
paÓÉitaÑ pÊÔhasamÈr|ÄhaÑ vÈ maÒcasamÈr|ÄhaÑ vÈ chamÈyaÑ vÈ semÈnaÑ
yÈnissa pubbe alyÈÓÈni kammÈni katÈni kÈyena sucaritÈni vÈcÈya sucaritÈni
manasÈ sucaritÈni, tÈnissa tamhi samaye olambanti ajjholambanti
abhippalambanti. Tatra bhikkhave paÓÉitassa “evaÑ hoti akataÑ vata me
pÈpaÑ, akataÑ luddaÑ, akataÑ kibbisaÑ. KataÑ kalyÈÓaÑ, kataÑ kusalaÑ,
kataÑ bhÊruttÈÓaÑ, yÈvatÈ bho akatapÈpÈnaÑ akataluddÈnaÑ
akatakibbisÈnaÑ katakalyÈÓÈnaÑ katakusalÈnaÑ katabhÊruttÈÓÈnaÑ gati,
taÑ gatiÑ pecca gacchÈmÊ”ti, so na socati na kilamati na paridevati na
urattÈÄiÑ kandati na sammohaÑ Èpajjati, “kataÑ me puÒÒaÑ, akataÑ
pÈpaÑ, yÈ bhavissati gati akatapÈpassa akataluddassa akatakibbisassa
katapuÒÒassa katakusalassa katabhÊruttÈÓassa, taÑ pecca bhave gatiÑ
paccanubhavissÈmÊ”ti vippaÔisÈro na jÈyati. AvippaÔisÈrino kho bhikkhave
itthiyÈ vÈ purisassa vÈ gihino vÈ pabbajitassa vÈ bhaddakaÑ maraÓaÑ
bhaddikÈ kÈlaÑkiriyÈti vadÈmÊ”ti. IdaÑ kammaÑ.
______________________________________________________________
* Ma 3. 210 piÔÔhe.
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TÊÓimÈni bhikkhave duccaritÈni. KatamÈni tÊÓi, kÈyaduccaritaÑ
vacÊduccaritaÑ manoduccaritaÑ, imÈni kho bhikkhave tÊÓi duccaritÈni.
TÊÓimÈni bhikkhave sucaritÈni. KatamÈni tÊÓi, kÈyasucaritaÑ vacÊsucaritaÑ
manosucaritaÑ. ImÈni kho bhikkhave tÊÓi sucaritÈni. IdaÑ kammaÑ.
Tattha katamo vipÈko.
* LÈbhÈ vo bhikkhave, suladdhaÑ vo bhikkhave, khaÓo vo bhikkhave
paÔiladdho brahmacariyavÈsÈya. DiÔÔhÈ mayÈ bhikkhave chaphassÈyatanikÈ
nÈma nirayÈ. Tattha yaÑ kiÒci cakkhunÈ r|paÑ passati aniÔÔhar|paÑyeva
passati, no iÔÔhar|paÑ. Akantar|paÑyeva passati, no kantar|paÑ.
AmanÈpar|paÑyeva passati, no manÈpar|paÑ.
YaÑ kiÒci sotena saddaÑ suÓÈti -pa- ghÈnena. JivhÈya. KÈyena. YaÑ
kiÒci manasÈ dhammaÑ vijÈnÈti aniÔÔhadhammaÑyeva1 vijÈnÈti, no
iÔÔhadhammaÑ. AkantadhammaÑyeva vijÈnÈti, no kantadhammaÑ.
AmanÈpadhammaÑyeva vijÈnÈti, no manÈpadhammaÑ. LÈbhÈ vo
bhikkhave, suladdhaÑ vo bhikkhave, khaÓo vo bhikkhave paÔiladdho
brahmacariyavÈsÈya.
DiÔÔhÈ mayÈ bhikkhave chaphassÈyatanikÈ nÈma saggÈ. Tattha yaÑkiÒci
cakkhunÈ r|paÑ passati iÔÔhar|paÑyeva passati, no aniÔÔhar|paÑ.
Kantar|paÑyeva passati, no akantar|paÑ. ManÈpar|paÑyeva passati, no
amanÈpar|paÑ. YaÑ kiÒci sotena saddaÑ suÓÈti -pa- ghÈnena. JivhÈya.
KÈyena. ManasÈ dhammaÑ vijÈnÈti iÔÔhadhammaÑyeva vijÈnÈti, no
aniÔÔhadhammaÑ. KantadhammaÑyeva vijÈnÈti, no akantadhammaÑ.
ManÈpadhammaÑyeva vijÈnÈti, no amanÈpadhammaÑ. LÈbhÈ vo
bhikkhave, suladdhaÑ vo bhikkhave, khaÓo vo bhikkhave paÔiladdho
brahmacariyavÈsÈyÈ”ti. AyaÑ vipÈko.
SaÔÔhivassasahassÈni, paripuÓÓÈni sabbaso.
Niraye paccamÈnÈnaÑ2, kadÈ anto bhavissati.
Natthi anto kuto anto, na anto paÔidissati3.
TadÈ hi pakataÑ pÈpaÑ, tuyhaÑ mayhaÒca mÈrisÈti4.
AyaÑ vipÈko. (13)
______________________________________________________________
* SaÑ 2. 341 piÔÔhe.
1. AniÔÔhar|paÑyeva (SaÑ 2. 341 piÔÔhe, tathÈ paresu no iÔÔhadhammanti-Èdipadesupi.)
2. PaccamÈnassa (Ka)
3. Patidissati (SÊ)
4. Khu 2. 216; Khu 5. 100 piÔÔhesu; upari 201, 208 piÔÔhesupi.
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121. Tattha katamaÑ kammaÒca vipÈko ca.
AdhammacÈrÊ hi naro pamatto,
YahiÑ yahiÑ gacchati duggatiÑ yo.
So naÑ adhammo carito hanÈti,
SayaÑ gahÊto yathÈ kaÓhasappo.
Na hi dhammo adhammo ca, ubho samavipÈkino.
Adhammo nirayaÑ neti, dhammo pÈpeti suggatinti1.
IdaÑ kammaÒca vipÈko ca.
* “MÈ bhikkhave puÒÒÈnaÑ bhÈyittha, sukhassetaÑ bhikkhave
adhivacanaÑ iÔÔhassa kantassa piyassa manÈpassa yadidaÑ puÒÒÈni.
AbhijÈnÈmi kho panÈhaÑ bhikkhave dÊgharattaÑ katÈnaÑ puÒÒÈnaÑ
iÔÔhaÑ2 kantaÑ piyaÑ manÈpaÑ vipÈkaÑ paccanubh|taÑ, satta vassÈni
mettacittaÑ bhÈvetvÈ satta saÑvaÔÔavivaÔÔakappe na imaÑ3 lokaÑ
punarÈgamÈsiÑ. SaÑvaÔÔamÈne sudÈhaÑ4 bhikkhave kappe Èbhassar|pago
homi. VivaÔÔamÈne kappe suÒÒaÑ brahmavimÈnaÑ upapajjÈmi. Tatra
sudÈhaÑ4 bhikkhave brahmÈ homi mahÈbrahmÈ abhibh| anabhibh|to
aÒÒadatthudaso vasavattÊ. ChattiÑsakkhattuÑ kho panÈhaÑ bhikkhave
Sakko ahosiÑ DevÈnamindo, anekasatakkhattuÑ rÈjÈ ahosiÑ cakkavattÊ5
dhammiko dhammarÈjÈ cÈturanto vijitÈvÊ janapadatthÈvariyappatto
sattaratanasamannÈgato, ko pana vÈdo padesarajjassa. Tassa mayhaÑ
bhikkhave etadahosi “kissa nu kho me idaÑ kammassa phalaÑ, kissa
kammassa vipÈko, yenÈhaÑ etarahi evaÑmahiddhiko evaÑmahÈnubhÈvo”ti.
Tassa mayhaÑ bhikkhave etadahosi “tiÓÓaÑ kho me idaÑ kammÈnaÑ
phalaÑ, tiÓÓaÑ kammÈnaÑ vipÈko. YenÈhaÑ etarahi evaÑmahiddhiko
evaÑmahÈnubhÈvo”ti. SeyyathidaÑ, dÈnassa damassa saÑyamassÈ”ti, tattha
yaÒca dÈnaÑ yo ca damo yo ca saÑyamo, idaÑ kammaÑ. Yo tappaccayÈ
vipÈko paccanubh|to, ayaÑ vipÈko. TathÈ C|Äakammavibha~go6 vattabbo.
______________________________________________________________
1. Khu 2. 272 piÔÔhe.
* Khu 1. 205 piÔÔhe; AÑ 1. 465 piÔÔhepi passitabbaÑ.
2. DÊgharattaÑ iÔÔhaÑ (SÊ, Ka) 3. Na yimaÑ (Khu 1. 205 piÔÔhe.)
4. SudaÑ (Khu 1. 205 piÔÔhe.) 5. Cakkavatti (Ka)
6. Ma 3. 243 piÔÔhÈdÊsu.
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YaÑ Subhassa mÈÓavassa Todeyyaputtassa desitaÑ. Tattha ye dhammÈ
appÈyukadÊghÈyukatÈya saÑvattanti bahvÈbÈdha-appÈbÈdhatÈya
appesakkhamahesakkhatÈya dubbaÓÓasuvaÓÓatÈya nÊcakulikauccakulikatÈya appabhogamahÈbhogatÈya duppaÒÒapaÒÒavantatÈya ca
saÑvattanti, idaÑ kammaÑ. YÈ tattha appÈyukadÊghÈyukatÈ -paduppaÒÒapaÒÒavantatÈ, ayaÑ vipÈko. IdaÑ kammaÒca vipÈko ca. (14)
122. Tattha katamaÑ kusalaÑ.
* “VÈcÈnurakkhÊ manasÈ susaÑvuto,
KÈyena ca nÈkusalaÑ kayirÈ1.
Ete tayo kammapathe visodhaye,
ŒrÈdhaye magga’misippaveditan”ti.
IdaÑ kusalaÑ.
** “Yassa kÈyena vÈcÈya, manasÈ natthi dukkaÔaÑ.
SaÑvutaÑ tÊhi ÔhÈnehi, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓan”ti.
IdaÑ kusalaÑ.
+ TÊÓimÈni bhikkhave kusalam|lÈni. KatamÈni tÊÓi, alobho
kusalam|laÑ, adoso kusalam|laÑ, amoho kusalam|laÑ. ImÈni kho
bhikkhave tÊÓi kusalam|lÈni. IdaÑ kusalaÑ. ++ VijjÈ bhikkhave2
pubba~gamÈ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ samÈpattiyÈ anudeva3 hirÊ4
ottappaÒcÈti. IdaÑ kusalaÑ.
Tattha katamaÑ akusalaÑ.
++ “Yassa accantadussÊlyaÑ, mÈluvÈ sÈlamivotthataÑ.
Karoti so tatha’ttÈnaÑ, yathÈ naÑ icchatÊ diso”ti.
IdaÑ akusalaÑ.
++ “AttanÈ hi kataÑ pÈpaÑ, attajaÑ attasambhavaÑ.
Abhimatthati5 dummedhaÑ, vajiraÑva’smamayaÑ maÓin”ti.
IdaÑ akusalaÑ.
______________________________________________________________
* Khu 1. 53 piÔÔhe Dhammapade; upari 216 piÔÔhepi.
1. AkusalaÑ na kayirÈ (SÊ)
** Khu 1. 69 piÔÔhe Dhammapade.
+ AÑ 1. 203 piÔÔhe.
++ SaÑ 3. 2 piÔÔhe.
2. VijjÈ ca kho bhikkhave (SaÑ 3. 2 piÔÔhe.)
3. Anvadeva (SÊ, Ka, SaÑ 3. 2 piÔÔhe ca), SyÈdikaÓÉe (MoggallÈne) 11 suttaÑ
passitabbaÑ.
++ Khu 1. 37 piÔÔhe Dhammapade.
4. HiriÑ (?)
5. Abhimanthati (SÊ)
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“Dasa kammapathe niseviya,
AkusalÈkusalehi vivajjitÈ.
GarahÈ ca bhavanti devate,
BÈlamatÊ nirayesu paccare”ti.
IdaÑ akusalaÑ.
* TÊÓimÈni bhikkhave akusalam|lÈni, katamÈni tÊÓi, lobho
akusalam|laÑ, doso akusalam|laÑ, moho akusalam|laÑ. ImÈni kho
bhikkhave tÊÓi akusalam|lÈni. IdaÑ akusalaÑ. (15)
Tattha katamaÑ kusalaÒca akusalaÒca.
“YÈdisaÑ vapate bÊjaÑ, tÈdisaÑ harate phalaÑ.
KalyÈÓakÈrÊ kalyÈÓaÑ, pÈpakÈrÊ ca pÈpakan”ti1.
Tattha yaÑ Èha “kalyÈÓakÈrÊ kalyÈÓan”ti, idaÑ kusalaÑ. . YaÑ Èha
“pÈpakÈrÊ ca pÈpakan”ti, idaÑ akusalaÑ. IdaÑ kusalaÒca akusalaÒca.
Subhena kammena vajanti suggatiÑ,
ApÈyabh|miÑ asubhena kammunÈ.
KhayÈ ca kammassa vimuttacetaso,
Nibbanti te jotirivindhanakkhayÈ.
Tattha yaÑ Èha “subhena kammena vajanti suggatin”ti, idaÑ kusalaÑ. .
YaÑ Èha “apÈyabh|miÑ asubhena kammunÈ”ti, idaÑ akusalaÑ. IdaÑ
kusalaÒca akusalaÒca. (16)
123. Tattha katamaÑ anuÒÒÈtaÑ.
“YathÈpi bhamaro pupphaÑ, vaÓÓagandhamaheÔhayaÑ.
Paleti2 rasamÈdÈya, evaÑ gÈme munÊ care”ti3.
IdaÑ anuÒÒÈtaÑ.
______________________________________________________________
* AÑ 1. 202 piÔÔhe.
2. PaÄeti (Ka)

1. SaÑ 1. 229 piÔÔhe.
3. Khu 1. 20 piÔÔhe Dhammapade.
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TÊÓimÈni bhikkhave bhikkh|naÑ karaÓÊyÈni. KatamÈni tÊÓi, idha
bhikkhave bhikkhu pÈtimokkhasaÑvarasaÑvuto viharati
ÈcÈragocarasampanno aÓumattesu vajjesu bhayadassÈvÊ, samÈdÈya sÊkkhati
sikkhÈpadesu, kÈyakammavacÊkammena samannÈgato kusalena
parisuddhÈjÊvo. ŒraddhavÊriyo kho pana hoti thÈmavÈ daÄhaparakkamo
anikkhittakhuro akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ
bhÈvanÈya sacchikiriyÈya. PaÒÒavÈ kho pana hoti udayatthagÈminiyÈ
paÒÒÈya samannÈgato ariyÈya nibbedhikÈya sammÈ dukkhakkhayagÈminiyÈ.
ImÈni kho bhikkhave bhikkh|naÑ tÊÓi karaÓÊyÈnÊti. IdaÑ anuÒÒÈtaÑ.
* Dasayime1 bhikkhave dhammÈ pabbajitena abhiÓhaÑ
paccavekkhitabbÈ. Katame dasa, “vevaÓÓiyamhi ajjhupagato”ti pabbajitena
abhiÓhaÑ paccavekkhitabbaÑ -pa-. Ime kho bhikkhave dasa dhammÈ
pabbajitena abhiÓhaÑ paccavekkhitabbÈti. IdaÑ anuÒÒÈtaÑ.
TÊÓimÈni bhikkhave karaÓÊyÈni. KatamÈni tÊÓi, kÈyasucaritaÑ
vacÊsucaritaÑ manosucaritanti. ImÈni kho bhikkhave tÊÓi karaÓÊyÈnÊti. IdaÑ
anuÒÒÈtaÑ.
Tattha katamaÑ paÔikkhittaÑ.
** “Natthi puttasamaÑ pemaÑ, natthi gosamitaÑ2 dhanaÑ.
Natthi suriyasamÈ3 ÈbhÈ, samuddaparamÈ sarÈ”ti.
BhagavÈ Èha–
+ “Natthi attasamaÑ pemaÑ, natthi dhaÒÒasamaÑ dhanaÑ.
Natthi paÒÒÈsamÈ ÈbhÈ, vuÔÔhiveparamÈ sarÈ”ti.
Ettha yaÑ purimakaÑ, idaÑ paÔikkhittaÑ.
TÊÓimÈni bhikkhave akaraÓÊyÈni. KatamÈni tÊÓi, kÈyaduccaritaÑ
vacÊduccaritaÑ manoduccaritanti. ImÈni kho bhikkhave tÊÓi akaraÓÊyÈnÊti.
IdaÑ paÔikkhittaÑ. (17)
______________________________________________________________
* AÑ 3. 325 piÔÔhe
2. GoÓasamaÑ (Ka)
** SaÑ 1. 6 piÔÔhe; upari 205, 207 piÔÔhesupi.

1. Dasa-ime (SÊ, Ka)
3. SuriyasamÈ (SÊ)
+ SaÑ 1. 6 piÔÔhe.
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124. Tattha katamaÑ anuÒÒÈtaÒca paÔikkhittaÒca.
“KiÑ s|dha bhÊtÈ janatÈ anekÈ,
Maggo ca’nekÈyatano pavutto1.
PucchÈmi taÑ Gotama Bh|ripaÒÒa,
KismiÑ Ôhito paraloki na bhÈyeti.
VÈcaÑ manaÒca paÓidhÈya sammÈ,
KÈyena pÈpÈni akubbamÈno.
BahvannapÈnaÑ gharamÈvasanto,
Saddho mud| saÑvibhÈgÊ vadaÒÒ|.
Etesu dhammesu Ôhito cat|su,
Dhamme Ôhito paralokaÑ na bhÈye”ti2.
Tattha yaÑ Èha “vÈcaÑ manaÒca paÓidhÈya sammÈ”ti, idaÑ
anuÒÒÈtaÑ. “KÈyena pÈpÈni akubbamÈno”ti, idaÑ paÔikkhittaÑ.
“BahvannapÈnaÑ gharamÈvasanto, saddho mud| saÑvibhÈgÊ vadaÒÒ|.
Etesu dhammesu Ôhito cat|su, dhamme Ôhito paralokaÑ nabhÈye”ti, idaÑ
anuÒÒÈtaÑ. IdaÑ anuÒÒÈtaÒca paÔikkhittaÒca.
* SabbapÈpassa akaraÓaÑ, kusalassa upasampadÈ.
SacittapariyodÈpanaÑ, etaÑ BuddhÈnasÈsanaÑ.
Tattha yaÑ Èha “sabbapÈpassa akaraÓan”ti, idaÑ paÔikkhittaÑ, yaÑ Èha
“kusalassa upasampadÈ”ti, idaÑ anuÒÒÈtaÑ. IdaÑ anuÒÒÈtaÒca
paÔikkhittaÒca.
** KÈyasamÈcÈrampÈhaÑ DevÈnaminda duvidhena vadÈmi
sevitabbampi asevitabbampi. VacÊsÈmÈcÈrampÈhaÑ DevÈnaminda
duvidhena vadÈmi sevitabbampi asevitabbampi. ManosamÈcÈrampÈhaÑ
DevÈnaminda duvidhena vadÈmi -pa-. PariyesanampÈhaÑ DevÈnaminda
duvidhena vadÈmi sevitabbampi asevitabbampi.
“KÈyasamÈcÈrampÈhaÑ DevÈnaminda duvidhena vadÈmi sevitabbampi
asevitabbampÊ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca vuttaÑ.
YathÈr|paÒca kho kÈyasamÈcÈraÑ sevato akusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhanti,
kusalÈ dhammÈ parihÈyanti, evar|po kÈyasamÈcÈro na sevitabbo. Tattha
yaÑ jaÒÒÈ
______________________________________________________________
1. CanekÈyatanappavutto (SaÑ 1. 39 piÔÔhe)
* HeÔÔhÈ 37, 68, 148 piÔÔhesu; upari 205, 208 piÔÔhesupi.

2. SaÑ 1. 39, 40 piÔÔhesu.
** DÊ 2. 223 piÔÔhÈdÊsu.
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kÈyasamÈcÈraÑ “imaÑ kho me kÈyasamÈcÈraÑ sevato akusalÈ dhammÈ
parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhantÊ”ti, evar|po kÈyasamÈcÈro
sevitabbo. “KÈyasamÈcÈrampÈhaÑ DevÈnaminda duvidhena vadÈmi
sevitabbampi asevitabbampÊ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idameti paÔicca vuttaÑ.
“VacÊsamÈcÈraÑ -pa-. “PariyesanampÈhaÑ DevÈnaminda duvidhena vadÈmi
sevitabbampi asevitabbampÊ”ti iti kho panetaÑ vuttaÑ, kiÒcetaÑ paÔicca
vuttaÑ. YathÈr|paÒca kho pariyesanaÑ sevato akusalÈ dhammÈ
abhivaÉÉhanti, kusalÈ dhammÈ parihÈyanti, evar|pÈ pariyesanÈ na
sevitabbÈ. Tattha yaÑ jaÒÒÈ pariyesanaÑ “imaÑ kho me pariyesanaÑ
sevato akusalÈ dhammÈ parihÈyanti, kusalÈ dhammÈ abhivaÉÉhantÊ”ti,
evar|pÈ pariyesanÈ sevitabbÈ. “PariyesanampÈhaÑ DevÈnaminda duvidhena
vadÈmi sevitabbampi asevitabbampÊ”ti iti yaÑ taÑ vuttaÑ, idametaÑ
paÔicca vuttaÑ.
Tattha yaÑ Èha “sevitabbampÊ”ti, idaÑ anuÒÒÈtaÑ. YaÑ Èha “na
sevitabbampÊ”ti, idaÑ paÔikkhittaÑ. IdaÑ anuÒÒÈtaÒca paÔikkhittaÒca. (18)
170. Tattha katamo thavo.
“MaggÈnaÔÔha~giko seÔÔho, saccÈnaÑ caturo padÈ.
VirÈgo seÔÔho dhammÈnaÑ, dvipadÈnaÒca cakkhumÈ”ti1.
AyaÑ thavo.
TÊÓimÈni bhikkhave aggÈni. KatamÈni tÊÓi, yÈvatÈ bhikkhave sattÈ
apadÈ vÈ dvipadÈ vÈ catuppadÈ vÈ bahuppadÈ vÈ r|pino vÈ ar|pino vÈ
saÒÒino vÈ asaÒÒino vÈ nevasaÒÒÊnÈsaÒÒino vÈ, TathÈgato tesaÑ
aggamakkhÈyati seÔÔhamakkhÈyati pavaramakkhÈyati, yadidaÑ ArahaÑ
SammÈsambuddho. YÈvatÈ bhikkhave dhammÈnaÑ paÓÓattisa~khatÈnaÑ vÈ
asa~khatÈnaÑ vÈ, virÈgo tesaÑ dhammÈnaÑ aggamakkhÈyati
seÔÔhamakkhÈyati pavaramakkhÈyati, yadidaÑ madanimmadano -panirodho nibbÈnaÑ. YÈvatÈ bhikkhave saÑghÈnaÑ paÓÓatti gaÓÈnaÑ
paÓÓatti mahÈjanasannipÈtÈnaÑ paÓÓatti, TathÈgatasÈvakasaÑgho tesaÑ
aggamakkhÈyati seÔÔhamakkhÈyati pavaramakkhÈyati, yadidaÑ cattÈri
purisayugÈni aÔÔha purisapuggalÈ -pa- puÒÒakkhettaÑ lokassÈti2.
______________________________________________________________
1. Khu 1. 52 piÔÔhe; upari 206 piÔÔhepi.
2. AÑ 1. 343 piÔÔhe; Khu 1. 254 piÔÔhe ca passitabbaÑ.

4. PaÔiniddesavÈra

163

Sabbalokuttaro SatthÈ, dhammo ca kusalakkhato1.
GaÓo ca narasÊhassa, tÈni tÊÓi vississare.
SamaÓapadumasaÒcayo gaÓo,
Dhammavaro ca vid|naÑ sakkato.
Naravaradamako ca cakkhumÈ,
tÈni tÊÓi lokassa uttari.
SatthÈ ca appaÔisamo,
Dhammo ca sabbo nirupadÈho.
Ariyo ca gaÓavaro,
TÈni khalu vississare tÊÓi.
SaccanÈmo Jino khemo sabbÈbhibh|,
saccadhammo natthaÒÒo tassa uttari.
AriyasaÑgho niccaÑ viÒÒ|naÑ p|jito,
tÈni tÊÓi lokassa uttari.
* EkÈyanaÑ jÈtikhayantadassÊ,
MaggaÑ pajÈnÈti hitÈnukampÊ.
Etena maggena tariÑsu pubbe,
Tarissanti ye ca2 taranti oghaÑ.
TaÑ tÈdisaÑ devamanussaseÔÔhaÑ,
sattÈ namassanti visuddhipikkhÈ”ti.
AyaÑ thavoti.
Tattha lokiyaÑ suttaÑ dvÊhi suttehi niddisitabbaÑ saÑkilesabhÈgiyena
ca vÈsanÈbhÈgiyena ca. LokuttaraÑpi suttaÑ tÊhi suttehi niddisitabbaÑ
dassanabhÈgiyena ca bhÈvanÈbhÈgiyena ca asekkhabhÈgiye na ca.
LokiyaÒca lokuttaraÒca. YasmiÑ sutte yaÑ yaÑ padaÑ dissati
saÑkilesabhÈgiyaÑ vÈ vÈsanÈbhÈgiyaÑ vÈ, tena tena lokiyanti
niddisitabbaÑ, dassanabhÈgiyaÑ vÈ bhÈvanÈbhÈgiyaÑ vÈ asekkhabhÈgiyaÑ
vÈ yaÑ yaÑ padaÑ dissati tena tena lokuttaranti niddisitabbaÑ.
______________________________________________________________
1. Kusalamakkhato (Ka)
2. Ye cÈpi (SÊ, Ka)

* SaÑ 3. 146; Khu 7. 362; Khu 8. 212 piÔÔhesu.
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VÈsanÈbhÈgiyaÑ suttaÑ saÑkilesabhÈgiyassa suttassa nigghÈtÈya,
dassanabhÈgiyaÑ suttaÑ vÈsanÈbhÈgiyassa suttassa nigghÈtÈya,
bhÈvanÈbhÈgiyaÑ suttaÑ dassanabhÈgiyassa suttassa paÔinissaggÈya,
asekkhabhÈgiyaÑ suttaÑ bhÈvanÈbhÈgiyassa suttassa paÔinissaggÈya,
asekkhabhÈgiyaÑ suttaÑ diÔÔhadhammasukhavihÈratthaÑ.
LokuttaraÑ suttaÑ sattÈdhiÔÔhÈnaÑ chabbÊsatiyÈ puggalehi
niddisitabbaÑ, te tÊhi suttehi samanvesitabbÈ dassanabhÈgiyena
bhÈvanÈbhÈgiyena asekkhabhÈgiyena cÈti.
Tattha dassanabhÈgiyaÑ suttaÑ paÒcahi puggalehi niddisitabbaÑ
ekabÊjinÈ kolaÑkolena sattakkhattuparamena saddhÈnusÈrinÈ
dhammÈnusÈrinÈ cÈti, dassanabhÈgiyaÑ suttaÑ imehi paÒcahi puggalehi
niddisitabbaÑ. . BhÈvanÈbhÈgiyaÑ suttaÑ dvÈdasahi puggalehi
niddisitabbaÑ sakadÈgÈmiphalasacchikiriyÈya paÔipannena, sakadÈgÈminÈ,
anÈgÈmiphalasacchikiriyÈya paÔipannena, anÈgÈminÈ, antarÈ parinibbÈyinÈ,
upahacca parinibbÈyinÈ, asa~khÈraparinibbÈyinÈ, sasa~khÈraparinibbÈyinÈ,
uddhaÑsotena akaniÔÔhigaminÈ, saddhÈvimuttena, diÔÔhippattena,
kÈyasakkhinÈ cÈti, bhÈvanÈbhÈgiyaÑ suttaÑ imehi dvÈdasahi puggalehi
niddisitabbaÑ. . AsekkhabhÈgiyaÑ suttaÑ navahi puggalehi niddisitabbaÑ
saddhÈvimuttena, paÒÒÈvimuttena, suÒÒatavimuttena, animittavimuttena,
appaÓihitavimuttena, ubhatobhÈgavimuttena samasÊsinÈ
PaccekabuddhasammÈsambuddhehi cÈti, asekkhabhÈgiyaÑ suttaÑ imehi
navahi puggalehi niddisitabbaÑ. EvaÑ lokuttaraÑ suttaÑ sattÈdhiÔÔhÈnaÑ
imehi chabbÊsatiyÈ puggalehi niddisitabbaÑ.
LokiyaÑ suttaÑ sattÈdhiÔÔhÈnaÑ ek|navÊsatiyÈ puggalehi
niddisitabbaÑ, te caritehi niddiÔÔhÈ samanvesitabbÈ keci rÈgacaritÈ, keci
dosacaritÈ, keci mohacaritÈ, keci rÈgacaritÈ ca dosacaritÈ ca, keci rÈgacaritÈ
ca mohacaritÈ ca, keci dosacaritÈ ca mohacaritÈ ca, keci rÈgacaritÈ ca
dosacaritÈ ca mohacaritÈ ca, rÈgamukhe Ôhito rÈgacarito, rÈgamukhe Ôhito
dosacarito, rÈgamukhe Ôhito mohacarito, rÈgamukhe Ôhito rÈgacarito ca
dosacarito ca mohacarito ca, dosamukhe Ôhito dosacarito, dosamukhe Ôhito
mohacarito, dosamukhe Ôhito rÈgacarito, dosamukhe Ôhito rÈgacarito ca
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dosacarito ca mohacarito ca, mohamukhe Ôhito mohacarito, mohamukhe
Ôhito rÈgacarito mohamukhe Ôhito dosacarito, mohamukhe Ôhito rÈgacarito ca
dosacarito ca mohacarito cÈti, lokiyaÑ suttaÑ sattÈdhiÔÔhÈnaÑ imehi
ek|navÊsatiyÈ puggalehi niddisitabbaÑ.
VÈsanÈbhÈgiyaÑ suttaÑ sÊlavantehi niddisitabbaÑ, te sÊlavanto paÒca
puggalÈ pakatisÊlaÑ samÈdÈnasÊlaÑ cittappasÈdo samatho vipassanÈ cÈti,
vÈsanÈbhÈgiyaÑ suttaÑ imehi paÒcahi puggalehi niddisitabbaÑ.
LokuttaraÑ suttaÑ dhammÈdhiÔÔhÈnaÑ tÊhi suttehi niddisitabbaÑ
dassanabhÈgiyena bhÈvanÈbhÈgiyena asekkhabhÈgiyena ca.
LokiyaÒca lokuttaraÒca sattÈdhiÔÔhÈnaÒca dhammÈdhiÔÔhÈnaÒca
ubhayena niddisitabbaÑ, ÒÈÓaÑ paÒÒÈya niddisitabbaÑ paÒÒindriyena
paÒÒÈbalena adhipaÒÒÈsikkhÈya dhammavicayasambojjha~gena
sammÈdiÔÔhiyÈ tÊraÓÈya santÊraÓÈya dhamme ÒÈÓena anvaye ÒÈÓena khaye
ÒÈÓena anuppÈde ÒÈÓena anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyena aÒÒindreyena
aÒÒÈtÈvindriyena cakkhunÈ vijjÈya buddhiyÈ bh|riyÈ medhÈya, yaÑ yaÑ vÈ
pana labbhati, tena tena paÒÒÈdhivacanena niddisitabbaÑ.
©eyyaÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannehi ajjhattikabÈhirehi hÊnappaÓÊtehi
d|rasantikehi sa~khatÈsa~khatehi kusalÈkusalÈbyÈkatehi sa~khepato vÈ
chahi ÈrammaÓehi niddisitabbaÑ. . ©ÈÓaÒca Òe yyaÒca tadubhayena
niddisitabbaÑ, paÒÒÈpi ÈrammaÓabh|tÈ ÒeyyaÑ, YaÑ kiÒci
ÈrammaÓabh|taÑ ajjhattikaÑ vÈ bÈhiraÑ vÈ, sabbaÑ taÑ sa~khatena
asa~khatena ca niddisitabbaÑ.
DassanaÑ bhÈvanÈ1 sakavacanaÑ paravacanaÑ visajjanÊyaÑ
avisajjanÊyaÑ kammaÑ vipÈkoti sabbattha tadubhayaÑ sutte yathÈ
niddiÔÔhaÑ, tathÈ upadhÈrayitvÈ labbhamÈnato niddisitabbaÑ, yaÑ vÈ pana
kiÒci BhagavÈ aÒÒataravacanaÑ bhÈsati, sabbaÑ taÑ yathÈniddiÔÔhaÑ
dhÈrayitabbaÑ.
Duvidho hetu yaÒca kammaÑ ye ca kilesÈ, samudayo kilesÈ. Tattha
kilesÈ saÑkilesabhÈgiyena suttena niddisitabbÈ, samudayo
______________________________________________________________
1. DassanÈ bhÈvanÈ (SÊ)
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saÑkilesabhÈgiyena ca vÈsanÈbhÈgiyena ca suttena niddisitabbo. Tattha
kusalaÑ cat|hi suttehi niddisitabbaÑ vÈsanÈbhÈgiyena dassanabhÈgiyena
bhÈvanÈbhÈgiyena asekkhabhÈgiyena ca. AkusalaÑ saÑ kilesabhÈgiyena
suttena niddisitabbaÑ. KusalaÒca akusalaÒca tadubhayena1 niddisittabbaÑ.
AnuÒÒÈtaÑ Bhagavato anuÒÒÈtÈya niddisitabbaÑ, taÑ paÒcavidhaÑ
saÑvaro pahÈnaÑ bhÈvanÈ sacchikiriyÈ kappiyÈnulomoti, yaÑ dissati tÈsu
tÈsu bh|mÊsu, taÑ kappiyÈnulomena niddisitabbaÑ. PaÔikkhittaÑ BhagavatÈ
paÔikkhittakÈraÓena niddisitabbaÑ. AnuÒÒÈtaÒca paÔikkhittaÒca tadubhayena
niddisitabbaÑ. Thavo pasaÑsÈya niddisitabbo, so paÒcavidhena veditabbo
Bhagavato dhammassa ariyasaÑghassa ariyadhammÈnaÑ sikkhÈya
lokiyaguÓasampattiyÈti. EvaÑ thavo paÒcavidhena niddisitabbo.
Indriyabh|mi navahi padehi niddisitabbÈ, kilesabh|mi navahi padehi
niddisitabbÈ, evametÈni aÔÔhÈrasa padÈni honti nava padÈni kusalÈni
navapadÈni akusalÈnÊti, tathÈhi vuttaÑ “aÔÔharasa m|lapadÈ kuhiÑ
daÔÔhabbÈ, sÈsanappaÔÔhÈne”ti2. TenÈha ÈyasmÈ MahÈkaccÈyano–
“Navahi ca padehi kusalÈ,
Navahi ca yujjanti akusalapakkhÈ.
Ete kho3 m|lapadÈ, bhavanti aÔÔhÈrasa padÈnÊ”ti4.
NiyuttaÑ sÈsanappaÔÔhÈnaÑ.
EttÈvatÈsamattÈ Netti yÈ ÈyasmatÈ MahÈkaccÈyanena bhÈsitÈ BhagavatÈ
anumoditÈ m|lasa~gÊtiyaÑ sa~gÊtÈti.

NettipakaraÓaÑ niÔÔhitaÑ.

______________________________________________________________
1. Tadubhayehi (SÊ)

2. HeÔÔhÈ 106 piÔÔhe.

3. Khalu (Ka)

4. HeÔÔhÈ 3 piÔÔhe.

KhuddakanikÈya

PeÔakopadesapÈÄi
_____
Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa.

1. AriyasaccappakÈsanapaÔhamabh|mi
Namo SammÈsambuddhÈnaÑ paramatthadassÊnaÑ
sÊlÈdiguÓapÈramippattÈnaÑ.
1. Duve het| duve paccayÈ sÈvakassa sammÈdiÔÔhiyÈ uppÈdÈya parato
ca ghoso saccÈnusandhi ajjhattaÒca yoniso manasikÈro. Tattha katamo
parato ghoso, yÈ parato desanÈ ovÈdo anusÈsanÊ saccakathÈ saccÈnulomo.
CattÈri saccÈni dukkhaÑ samudayo nirodho maggo. ImesaÑ catunnaÑ
saccÈnaÑ yÈ desanÈ sandassanÈ vivaraÓÈ vibhajanÈ uttÈnÊkiriyÈ1 pakÈsanÈ.
AyaÑ vuccati saccÈnulomo ghosoti.
2. Tattha katamo ajjhattaÑ yoniso manasikÈro. AjjhattaÑ yoniso
manasikÈro nÈma yo yathÈdesite dhamme bahiddhÈ ÈrammaÓaÑ
anabhinÊharitvÈ yoniso manasikÈro. AyaÑ vuccati yoniso manasikÈro.
TaÑÈkÈro yoniso dvÈro vidhi upÈyo. YathÈ puriso sukkhe kaÔÔhe
vigatasnehe sukkhÈya uttarÈraÓiyÈ thale abhimanthamÈnaÑ bhabbo jotissa
adhigamÈya. TaÑ kissa hetu. Yoniso aggissa adhigamÈya. Evamevassa
yamidaÑ dukkhasamudayanirodhamaggÈnaÑ aviparÊtadhammadesanaÑ
manasikaroti. AyaÑ vuccati yoniso manasikÈro.
______________________________________________________________
1. UttÈnikiriyÈ (Ka)
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PeÔakopadesapÈÄi
YathÈ tisso upamÈ pubbe assutÈ ca assutapubbÈ ca paÔibhanti. Yo hi ko

ci kÈmesu avÊtarÈgoti -pa- duve upamÈ ayoniso kÈtabbÈ pacchimesu vuttaÑ.
Tattha yo ca parato ghosoyo ca ajjhattaÑ yoniso manasikÈro. Ime dve
paccayÈ parato ghosena yÈ uppajjati paÒÒÈ. AyaÑ vuccati sutamayÊ paÒÒÈ.
YÈ ajjhattaÑ yoniso manasikÈrena uppajjati paÒÒÈ. AyaÑ vuccati cintÈmayÊ
paÒÒÈti imÈ dve paÒÒÈ veditabbÈ. PurimakÈ ca dve paccayÈ ime dve het|
dve paccayÈ sÈvakassa sammÈdiÔÔhiyÈ uppÈdÈya.
3. Tattha parato ghosassa saccÈnusandhissa desitassa atthaÑ avijÈnanto
atthappaÔisaÑvedÊ bhavissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. Na ca
atthappaÔisaÑvedÊ yoniso manasikarissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. Parato
ghosassa saccÈnusandhissa desitassa atthaÑ vijÈnanto atthappaÔisaÑvedÊ
bhavissatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati. Esa hetu etaÑ ÈrammaÓaÑ eso upÈyo
sÈvakassa niyyÈnassa natthaÒÒo. SoyaÑ na ca suttassa atthavijÈnanÈya saha
yutto nÈpi ghosÈnuyogena parato ghosassa atthaÑ avijÈnantena sakkÈ
uttarimanussadhammaÑ alamariyaÒÈÓadassanaÑ adhigantuÑ, tasmÈ
nibbÈyitukÈmena sutamayena atthÈ pariyesitabbÈ. Tattha pariyesanÈya ayaÑ
anupubbÊ bhavati soÄasa hÈrÈ, paÒca nayÈ, aÔÔhÈrasa m|lapadÈni.
TatthÈyaÑ uddÈnagÈthÈ
SoÄasahÈrÈ nettÊ, paÒcanayÈ sÈsanassa pariyeÔÔhi.
AÔÔhÈrasam|lapadÈ, KaccÈyanagottaniddiÔÔhÈ.
4. Tattha katame soÄasahÈrÈ, desanÈ vicayo yuttipadaÔÔhÈnaÑ
lakkhaÓaÑ catuby|ho ÈvaÔÔo vibhatti parivattano vevacano paÒÒatti otaraÓo
sodhano adhiÔÔhÈno parikkhÈro samÈropano, ime soÄasa hÈrÈ.
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Tattha uddÈnagÈthÈ
* DesanÈ vicayo yutti, padaÔÔhÈno ca lakkhaÓo1.
Catuby|ho ca ÈvaÔÔo, vibhatti parivattano.
Vevacano ca paÒÒatti, otaraÓo ca sodhano.
AdhiÔÔhÈno parikkhÈro, samÈropano soÄaso–2.
5. Tattha katame paÒcanayÈ, nandiyÈvaÔÔo tipukkhalo sÊhavikkÊÄito
disÈlocano a~kusoti.
Tattha uddÈnagÈthÈ
PaÔhamo nandiyÈvaÔÔo, dutiyo ca tipukkhalo.
SÊhavikkÊÄito nÈma, tatiyo hoti so nayo.
DisÈlocanamÈhaÑsu, catuttho nayalaÒjako.
PaÒcamo a~kuso nÈma3, sabbe paÒca nayÈ gatÈ.
6. Tattha katamÈni aÔÔhÈrasa m|lapadÈni avijjÈ taÓhÈ lobho doso moho
subhasaÒÒÈ sukhasaÒÒÈ niccasaÒÒÈ attasaÒÒÈ samatho vipassanÈ alobho
adoso amoho asubhasaÒÒÈ dukkhasaÒÒÈ aniccasaÒÒÈ anattasaÒÒÈ, imÈni
aÔÔhÈrasa m|lapadÈni. Tattha nava padÈni akusalÈni yattha sabbaÑ akusalaÑ
samosarati. Nava padÈni kusalÈni yattha sabbaÑ kusalaÑ samosarati.
KatamÈni nava padÈni akusalÈni yattha sabbaÑ akusalaÑ samosarato,
avijjÈ yÈva attasaÒÒÈ, imÈni nava padÈni akusalÈni, yattha sabbaÑ akusalaÑ
samosarati. KatamÈni nava padÈni kusalÈni yattha sabbaÑ kusalaÑ
samosarati. Samatho yÈva anattasaÒÒÈ, imÈni nava padÈni kusalÈni yattha
sabbaÑ kusalaÑ samosarati. ImÈni aÔÔhÈrasa m|lapadÈni.
______________________________________________________________
* HeÔÔhÈ 2 piÔÔhe.

1. PadaÔÔhÈnaÒca lakkhaÓaÑ (I)

2. SoÄasa hÈrÈ (I, Ka)

3. PaÒcamaÑ a~kusaÑ Èhu (I, Ka)
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Tattha imÈ uddÈnagÈthÈ
TaÓhÈ ca avijjÈ lobho,
Doso tatheva moho ca.
CattÈro ca vipallÈsÈ,
Kilesabh|mi nava padÈni.
Ye ca satipaÔÔhÈnÈ samatho,
VipassanÈ kusalam|laÑ.
EtaÑ sabbaÑ kusalaÑ,
Indriyabh|mi navapadÈni.
SabbaÑ kusalaÑ navahi padehi yujjati,
Navahi ceva akusalaÑ.
Ekake nava m|lapadÈni,
Ubhayato aÔÔhÈrasa m|lapadÈni.

ImesaÑ aÔÔhÈrasannaÑ m|lapadÈnaÑ yÈni nava padÈni akusalÈni, ayaÑ
dukkhasamudayo. YÈni nava padÈni kusalÈni, ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ
paÔipadÈ. Iti samudayassa dukkhaÑ phalaÑ, dukkhanirodhagÈminiyÈ
paÔipadÈya nirodhaÑ phalaÑ. ImÈni cattÈri ariyasaccÈni BhagavatÈ
BÈrÈÓasiyaÑ desitÈni.
7. Tattha dukkhassa ariyasaccassa aparimÈÓÈni akkharÈni padÈni
byaÒcanÈni ÈkÈrÈni niruttiyo niddesÈ desitÈ etassevatthassa sa~kÈsanÈya
pakÈsanÈya vivaraÓÈya vibhajanÈya uttÈnÊkammatÈya paÒÒÈpanÈyÈti. YÈ
evaÑ sabbesaÑ saccÈnaÑ iti ekamekaÑ saccaÑ aparimÈÓehi
akkharapadabyaÒjana-ÈkÈraniruttiniddesehi pariyesitabbaÑ, taÒca
byaÒjanaÑ atthaputhuttena pana attheva byaÒjanaputhuttena.
Yo hi koci samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ evaÑ vadeyya “ahaÑ idaÑ
dukkhaÑ paccakkhÈya aÒÒaÑ dukkhaÑ paÒÒapessÈmÊ”ti. Tassa taÑ
vÈcÈvatthukamevassa, pucchito ca na sampÈyissati. EvaÑ saccÈni yaÒca
rattiÑ BhagavÈ abhisambuddho, yaÒca rattiÑ anupÈdÈya parinibbuto,
etthantare yaÑ kiÒci BhagavatÈ bhÈsitaÑ SuttaÑ GeyyaÑ VeyyÈkaraÓaÑ
GÈthÈ UdÈnaÑ ItivuttakaÑ JÈtakaÑ AbbhutadhammaÑ VedallaÑ, sabbaÑ
taÑ dhammacakkaÑ pavattitaÑ. Na kiÒci BuddhÈnaÑ

1. AriyasaccappakÈsanapaÔhamabh|mi

171

BhagavantÈnaÑ dhammadesanÈya dhammacakkato bahiddhÈ, tassa sabbaÑ
suttaÑ ariyadhammesu pariyesitabbaÑ. Tattha pariggaÓhanÈya ÈlokasabhÈni
cattÈri ariyasaccÈni thÈvarÈni imÈni.
Tattha katamaÑ dukkhaÑ, jÈti jarÈ byÈdhi maraÓaÑ sa~khittena
paÒcupÈdÈnakkhandhÈ dukkhÈ. TatthÈyaÑ lakkhaÓaniddeso,
pÈtubhÈvalakkhaÓÈ jÈti, paripÈkalakkhaÓÈ jarÈ, dukkhadukkhatÈlakkhaÓo
byÈdhi, cutilakkhaÓaÑ maraÓaÑ, piyavippayogavipariÓÈmaparitÈpanalakkhaÓo soko, lÈlappanalakkhaÓo paridevo, kÈyasampÊÄanalakkhaÓaÑ
dukkhaÑ, cittasampÊÄanalakkhaÓaÑ domanassaÑ, kilesaparidahanalakkhaÓo
upÈyÈso, amanÈpasamodhÈnalakkhaÓo appiyasampayogo,
manÈpavinÈbhÈvalakkhaÓo piyavippayogo, adhippÈyavivattanalakkhaÓo
alÈbho, apariÒÒÈlakkhaÓÈ paÒcupÈdÈnakkhandhÈ, paripÈkacutilakkhaÓaÑ
jarÈmaraÓaÑ, pÈtubhÈvacutilakkhaÓaÑ cutopapatti,
paÔisandhinibbattanalakkhaÓo samudayo, samudayaparijahanalakkhaÓo
nirodho, anusayasamucchedalakkhaÓo maggo. ByÈdhilakkhaÓaÑ dukkhaÑ,
saÒjÈnanalakkhaÓo samudayo, niyyÈnikalakkhaÓo maggo, santilakkhaÓo
nirodho. AppaÔisandhibhÈvanirodhalakkhaÓÈ anupÈdisesÈ nibbÈnadhÈtu,
dukkhaÒca samudayo ca, dukkhaÒca nirodho ca, dukkhaÒca maggo ca,
samudayo ca dukkhaÒca, samudayo ca nirodho ca, samudayo ca maggo ca,
nirodho ca samudayo ca, nirodho ca dukkhaÒca, nirodho ca maggo ca,
maggo ca nirodho ca, maggo ca samudayo ca, maggo ca dukkhaÒca.
8. TatthimÈni suttÈni.
“YamekarattiÑ paÔhamaÑ, gabbhe vasati mÈÓavo.
AbbhuÔÔhitova so yÈti, sa gacchaÑ na nivattatÊ”ti1.
AÔÔhimÈ Œnanda dÈnupapattiyo ekuttarike suttaÑ, ayaÑ jÈti.
Tattha katamÈ jarÈ.
AcaritvÈ brahmacariyaÑ, aladdhÈ yobbane dhanaÑ.
JiÓÓakoÒcÈva jhÈyanti, khÊÓamaccheva pallale2.
PaÒca pubbanimittÈni devesu, ayaÑ jarÈ.
______________________________________________________________
1. Khu 5 VÊsatinipÈte AyogharajÈtake.

2. Khu 1. 36 piÔÔhe.
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Tattha katamo byÈdhi.
SÈmaÑ tena kuto rÈja, tuvampi jarÈyanti vedesi.
Khattiya kammassa phalo, loko na hi kammaÑ panayati.
Tayo gilÈnÈ, ayaÑ byÈdhi.
Tattha katamaÑ maraÓaÑ.
YathÈpi kumbhakÈrassa, kataÑ mattikabhÈjanaÑ.
KhuddakaÒca mahantaÒca, yaÑ pakkaÑ yaÒca ÈmakaÑ.
SabbaÑ bhedanapariyantaÑ, evaÑ maccÈna jÊvitaÑ1.
MamÈyite passatha phandamÈne2,
Maccheva appodake khÊÓasote.
Etampi disvÈ amamo careyya,
Bhavesu ÈsattimakubbamÈno.
UdakappanasuttaÑ, idaÑ maraÓaÑ.
Tattha katamo soko.
Idha socati pecca socati,
PÈpakÈrÊ ubhayattha socati.
So socati so vihaÒÒati,
DisvÈ kammakiliÔÔhamattamo3.
TÊÓi duccaritÈni. AyaÑ soko.
Tattha katamo paridevo.
KÈmesu giddhÈ pasutÈ pam|ÄhÈ,
AvadÈniyÈ te visame niviÔÔhÈ.
Dukkh|panÊtÈ paridevayanti,
KiÑ su bhavissÈma ito cutÈse4.
Tisso vipattiyo, ayaÑ paridevo.

______________________________________________________________
1. DÊ 2. 101 piÔÔhe adholikhitagÈthÈ.

2. HaÒÒamÈne (I) Khu 1. 400 piÔÔhe.

3. KammakiliÔÔhaÑ attano (I) Khu 1. 15 piÔÔhe.

4. Khu 1. 400 piÔÔhe.
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Tattha katamaÑ dukkhaÑ.
SataÑ Èsi ayosa~k|1, sabbe paccattavedanÈ.
JalitÈ jÈtavedÈva, accisaÑghasamÈkulÈ.
MahÈ vata so pariÄÈho2 saÑyuttake suttaÑ saccasaÑyuttesu. IdaÑ
dukkhaÑ.
Tattha katamaÑ domanassaÑ.
Sa~kappehi pareto3 so, kapaÓo viya jhÈyati.
SutvÈ paresaÑ nigghosaÑ, ma~ku hoti tathÈvidho.
Dveme tapanÊyÈ dhammÈ. IdaÑ domanassaÑ.
Tattha katamo upÈyÈso.
KammÈrÈnaÑ yathÈ ukkÈ, anto Éayhati no bahi.
EvaÑ Éayhati me hadayaÑ, sutvÈ nibbattamambujaÑ.
Tayo aggÊ. AyaÑ upÈyÈso.
Tattha katamo appiyasampayogo.
AyasÈva malaÑ samuÔÔhitaÑ, tatuÔÔhÈya tameva khÈdati.
EvaÑ atidhonacÈrinaÑ, sÈni kammÈni nayanti duggatiÑ4.
Dveme TathÈgataÑ abbhÈcikkhanti. Ekuttarike suttaÑ dukesu. AyaÑ
appiyasampayogo.
Tattha katamo piyavippayogo.
Supinena yathÈpi sa~gataÑ, paÔibuddho puriso na passati.
Evampi piyÈyitaÑ5 janaÑ, petaÑ kÈla~kataÑ6 na passati.
Te devÈ cavanadhammaÑ viditvÈ tÊhi vÈcÈhi anusÈsanti. AyaÑ
piyavippayogo.
______________________________________________________________
1. Ayosa~ku (I, Ka) Khu 2. 365 piÔÔhe.

2. ParidÈgho (I, Ka) SaÑ 3. 393 piÔÔhe.

3. Parato (Ka) Khu 1. 407 piÔÔhe.
4. Khu 1. 48; heÔÔhÈ 108; upari 201 piÔÔhesupi.
5. MamÈyitaÑ (I, Ka) Khu 1. 405 piÔÔhe,

6. KÈlakataÑ (I)
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PeÔakopadesapÈÄi
YampicchaÑ na labhati, tisso mÈradhÊtaro.
* Tassa ce kÈmayÈnassa1, chandajÈtassa jantuno.
Te kÈmÈ parihÈyanti, sallaviddhova ruppati.
SaÑkhittena paÒcupÈdÈnakkhandhÈ dukkhÈ.
Cakkhu sotaÒca ghÈnaÒca, jivhÈ kÈyo tato manaÑ.
Ete lokÈmisÈ ghorÈ, yattha sattÈ puthujjanÈ.
PaÒcime bhikkhave khandhÈ. IdaÑ dukkhaÑ.
Tattha katamÈ jarÈ ca maraÓaÒca.
AppaÑ vata jÊvitaÑ idaÑ, oraÑ vassasatÈpi mÊyate2.
Atha vÈpi akicchaÑ jÊvitaÑ, atha kho so jarasÈpi mÊyate.

SaÑyuttake PasenadisaÑyuttake suttaÑ ayyikÈ me kÈla~katÈ. AyaÑ
jarÈ ca maraÓaÒca.
Tattha katamÈ cuti ca upapatti ca.
** Sabbe sattÈ marissanti, maraÓantaÑ hi jÊvitaÑ.
YathÈkammaÑ gamissanti, attakammaphal|pagÈti3.
AyaÑ cuti ca upapatti ca.
Imehi suttehi ekasadisehi ca aÒÒehi navavidhaÑ suttaÑ taÑ
anupaviÔÔhehi lakkhaÓato dukkhaÑ ÒatvÈ sÈdhÈraÓaÒca asÈdhÈraÓaÒca
dukkhaÑ ariyasaccaÑ niddisitabbaÑ. GÈthÈhi gÈthÈ anuminitabbÈ,
byÈkaraÓehi vÈ byÈkaraÓaÑ. IdaÑ dukkhaÑ.
9. Tattha katamo dukkhasamudayo.
+ KÈmesu sattÈ kÈmasa~gasattÈ4,
SaÑyojane vajjamapassamÈnÈ.
Na hi jÈtu saÑyojanasa~gasattÈ,
OghaÑ tareyyuÑ vipulaÑ mahantaÑ.
CattÈro ÈsavÈ suttaÑ. AyaÑ dukkhasamudayo.
______________________________________________________________
* HeÔÔhÈ 6, 57 piÔÔhesu.
1. KÈmayamÈnassa (Ka) Khu 1. 399 piÔÔhe.
2. MÊyati (Khu 1. 405 piÔÔhe)
3. PuÒÒapÈpaphal|pagÈti (SaÑ 1. 98 piÔÔhe)
4. KÈmapasa~gasattÈ (I) Khu 1. 171 piÔÔhe.
+ Upari 203 piÔÔhe.
** HeÔÔhÈ 79 piÔÔhe.
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Tattha katamo dukkhanirodho.
Yamhi na mÈyÈ vasatÊ na mÈno,
Yo vÊtalobho amamo nirÈso,
PanuÓÓakodho1 abhinibbutatto.
So brÈhmaÓo so samaÓo sa bhikkhu.
DvemÈ vimuttiyo, rÈgavirÈgÈ ca cetovimutti, avijjÈvirÈgÈ ca
paÒÒÈvimutti, ayaÑ nirodho.
Tattha katamo maggo.
Eseva maggo natthaÒÒo, dassanassa visuddhiyÈ.
Ariyo aÔÔha~giko maggo, mÈrassetaÑ pamohanaÑ.
Sattime bhikkhave bojjha~gÈ, ayaÑ maggo.
Tattha katamÈni cattÈri ariyasaccÈni.
“Ye dhammÈ2 hetuppabhavÈ, tesaÑ hetuÑ TathÈgato Èha.
TesaÒca yo nirodho, evaÑvÈdÊ MahÈsamaÓo”ti.
HetuppabhavÈ dhammÈ dukkhaÑ, hetusamudayo, yaÑ Bhagavato
vacanaÑ. AyaÑ dhammo yo nirodho, ye hi keci saÑyojaniyesu dhammesu
assadÈnupassino viharanti. KilesÈ taÓhÈ pavaÉÉhati, taÓhÈpaccayÈ upÈdÈnaÑ
-pa- evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. Tattha yaÑ
saÑyojanaÑ, ayaÑ samudayo. Ye saÑyojaniyÈ dhammÈ ye ca
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ sambhavanti, idaÑ dukkhaÑ. YÈ
saÑyojaniyesu dhammesu ÈdÊnavÈnupassanÈ, ayaÑ maggo. Parimuccati
jÈtiyÈ jarÈya byÈdhÊhi maraÓehi sokehi paridevehi yÈva upÈyÈsehi, idaÑ
nibbÈnaÑ. ImÈni cattÈri saccÈni.
Tattha katamÈ anupÈdisesÈ nibbÈnadhÈtu.
Attha~gatassa napamÈÓamatthi,
TaÑ hi vÈ natthi yena naÑ paÒÒapeyya.
Sabbasa~gÈnaÑ sam|hatattÈ vid|,
SitÈ vÈdasata’ssu3 sabbe.
SaÑyuttake GodhikasaÑyuttaÑ.
______________________________________________________________
1. Panunnakodho (I) Khu 1. 110 piÔÔhe.

2. Vi 3. 51 piÔÔhe.

3. VÈdasatassa (I, Ka)
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ImÈni asÈdhÈraÓÈni suttÈni. YahiÑ yahiÑ saccÈni niddiÔÔhÈni, tahiÑ
tahiÑ saccalakkhaÓato otÈretvÈ1 aparimÈÓehi byaÒjanehi so attho
pariyesitabbo. Tattha atthÈnuparivatti byaÒjanena puna byaÒjanÈnuparivatti
atthena tassa ekamekassa aparimÈÓÈni byaÒjanÈni imehi suttehi
yathÈnikkhittehi cattÈri ariyasaccÈni niddisitabbÈni. PaÒcanikÈye
anupaviÔÔhÈhi gÈthÈhi gÈthÈ anuminitabbÈ, byÈkaraÓena byÈkaraÓaÑ. ImÈni
asÈdhÈraÓÈni suttÈni.
TesaÑ imÈ uddÈnagÈthÈ
YamekarattiÑ paÔhamaÑ, aÔÔha dÈn|papattiyo.
PaÒca pubbanimittÈni, khÊÓamacchaÑva pallalaÑ.
SÈmaÑ tena kuto rÈja, tayo devÈ gilÈnakÈ.
YathÈpi kumbhakÈrassa, yathÈ nadidakappanaÑ.
Idha socati pecca socati, tÊÓi duccaritÈni ca.
KÈmesu giddhÈ pasutÈ, yÈva tisso vipattiyo.
SataÑ Èsi2 ayosa~k|, pariÄÈho mahattaro.
Sa~kappehi pareto so, tattha tapaniyehi ca.
KammÈrÈnaÑ yathÈ ukkÈ, tayo aggÊ pakÈsitÈ.
Ayato malamuppannaÑ, abbhakkhÈnaÑ TathÈgate.
TividhaÑ devÈnusÈsanti, supinena sa~gamo yathÈ.
Tisso ceva mÈradhÊtÈ, sallaviddhova ruppati.
Cakkhu sotaÒca ghÈnaÒca, paÒcakkhandhÈ pakÈsitÈ.
AppaÑ vata jÊvitaÑ idaÑ, ayyikÈ me mahallikÈ.
Sabbe sattÈ marissanti, upapatti cuticayaÑ.
KÈmesu sattÈ pasutÈ, Èsavehi cat|hi ca.
Yamhi na mÈyÈ vasati, dvemÈ cetovimuttiyo.
Eseva maggo natthaÒÒo, bojjha~gÈ ca sudesitÈ.
______________________________________________________________
1. OhÈretvÈ (I, Ka)

2. SatamÈyu (SÊ), satadhÈtu (I)
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Attha~gatassa na pamÈÓamatthi, Godhiko parinibbuto.
Ye dhammÈ hetuppabhavÈ, saÑyojanÈnupassino.
ImÈ dasa tesaÑ uddÈnagÈthÈ.
10. TatthimÈni sÈdhÈraÓÈni suttÈni yesu suttesu sÈdhÈraÓÈni saccÈni
desitÈni anulomampi paÔilomampi vomissakampi. Tattha ayaÑ Èdi.
AvijjÈya nivuto loko, (AjitÈti BhagavÈ,)
VivicchÈ pamÈdÈ nappakÈsati.
JappÈbhilepanaÑ1 br|mi, dukkhamassa mahabbhayaÑ.
Tattha yÈ avijjÈ ca vivicchÈ ca, ayaÑ samudayo. YaÑ mahabbhayaÑ,
idaÑ dukkhaÑ. ImÈni dve saccÈni dukkhaÒca samudayo ca. “SaÑyojanaÑ
saÑyojaniyÈ ca dhammÈ”ti saÑyuttake cittasaÑyuttakesu byÈkaraÓaÑ.
Tattha yaÑ saÑyojanaÑ, ayaÑ samudayo. Ye saÑyojaniyÈ dhammÈ, idaÑ
dukkhaÑ. ImÈni dve saccÈni dukkhaÒca samudayo ca.
Tattha katamaÑ dukkhaÒca nirodho ca.
UcchinnabhavataÓhassa, netticchinnassa2 bhikkhuno.
VikkhÊÓo jÈtisaÑsÈro, natthi dÈni punabbhavo.
YaÑ cittaÑ, idaÑ dukkhaÑ. Yo bhavataÓhÈya upacchedo, ayaÑ
dukkhanirodho. VikkhÊÓo jÈtisaÑsÈro, natthi dÈni punabbhavoti niddeso.
ImÈni dve saccÈni dukkhaÒca nirodho ca. DvemÈ bhikkhave vimuttiyo
rÈgavirÈgÈ ca cetovimutti, avijjÈvirÈgÈ ca paÒÒÈvimutti. YaÑ cittaÑ, idaÑ
dukkhaÑ. YÈ vimutti, ayaÑ nirodho. ImÈni dve saccÈni dukkhaÒca nirodho
ca.
Tattha katamaÑ dukkhaÒca maggo ca.
Kumbh|pamaÑ3 kÈyamimaÑ viditvÈ,
Nagar|pamaÑ cittamidaÑ ÔhapetvÈ.
Yodhetha mÈraÑ paÒÒÈvudhena,
JitaÒca rakkhe anivesano siyÈ.
______________________________________________________________
1. JappÈnulepanaÑ (Kha); Khu 1. 434; heÔÔhÈ 11, 60 piÔÔhesu.
2. Santacittassa (Khu 1. 394 piÔÔhe.)

3. Khu 1. 18 piÔÔhe.
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Tattha yaÒca kumbh|pamo kÈyo yaÒca nagar|pamaÑ cittaÑ, idaÑ
dukkhaÑ. YaÑ paÒÒÈvudhena mÈraÑ yodhethÈti ayaÑ maggo. ImÈni dve
saccÈni. YaÑ bhikkhave na tumhÈkaÑ, taÑ pajahitabbaÑ. YÈ saÑyojanÈ,
ayaÑ maggo. Ye te dhammÈ anattaniyÈ pahÈtabbÈ, r|paÑ yÈva viÒÒÈÓaÑ,
idaÑ dukkhaÒca maggo ca.
Tattha katamaÑ dukkhaÒca samudayo ca nirodho ca.
* Ye keci sokÈ paridevitÈ vÈ,
DukkhÈ ca1 lokasmimanekar|pÈ.
PiyaÑ paÔiccappabhavanti ete,
Piye asante na bhavanti ete.
Ye sokaparidevÈ, yaÑ ca anekar|paÑ dukkhaÑ, yaÑ pemato bhavati,
idaÑ dukkhaÑ. YaÑ pemaÑ, ayaÑ samudayo. Yo tattha chandarÈgavinayo
piyassa akiriyÈ, ayaÑ nirodho. ImÈni tÊÓi saccÈni. Timbaruko paribbÈjako
pacceti “sayaÑkataÑ paraÑkatan”ti. YathesÈ vÊmaÑsÈ, idaÑ dukkhaÑ. YÈ
ete dve ante anupagamma majjhimÈ paÔipadÈ avijjÈpaccayÈ sa~khÈrÈ yÈva
jÈtipaccayÈ jarÈmaraÓaÑ, idampi dukkhaÒca samudayo ca. ViÒÒÈÓaÑ
nÈmar|paÑ saÄÈyatanaÑ phasso vedanÈ bhavo jÈti jÈrÈmaraÓaÑ, idaÑ
dukkhaÑ. AvijjÈ sa~khÈrÈ taÓhÈ upÈdÈnaÑ, ayaÑ samudayo. Iti idaÑ
sayaÑkataÑ vÊmaÑseyyÈti2 yaÒca paÔiccasamuppÈde dukkhaÑ, idaÑ eso
samudayo niddiÔÔho. AvijjÈnirodhÈ sa~khÈranirodho ca yÈva ca
jarÈmaraÓanirodhoti ayaÑ nirodho. ImÈni tÊÓi saccÈni dukkhaÒca samudayo
ca nirodho ca.
11. Tattha katamaÑ dukkhaÒca samudayo ca maggo ca.
** “Yo dukkhamaddakkhi yatonidÈnaÑ,
KÈmesu so jantu kathaÑ nameyya.
KÈmÈ hi loke sa~gÈti ÒatvÈ,
TesaÑ satÊmÈ vinayÈya sikkhe”ti3.
______________________________________________________________
* HeÔÔhÈ 57 piÔÔhe.
2. VÊmaÑsÊyati (I, Ka)
3. SaÑ 1. 120 piÔÔhe.

1. DukkhaÒca (I, Ka) Khu 1. 191 piÔÔhe.
** HeÔÔhÈ 52 piÔÔhe.
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Yo dukkhamaddakkhi, idaÑ dukkhaÑ. Yato bhavati, ayaÑ samudayo.
SandiÔÔhaÑ yato bhavati yÈva tassa vinayÈya sikkhÈ, ayaÑ maggo. ImÈni tÊÓi
saccÈni.
EkÈdasa~guttaresu GopÈlakopamasuttaÑ.
Tattha yÈva r|pasaÒÒuttÈ yaÒca saÄÈyatanaÑ yathÈ vaÓaÑ paÔicchÈdeti
yaÒca titthaÑ yathÈ ca labhati dhamm|pasaÒhitaÑ uÄÈraÑ pÊtipÈmojjaÑ
catubbidhaÑ ca attabhÈvato ca vatthu, idaÑ dukkhaÑ. YÈva ÈsÈÔikaÑ
hÈretÈ1 hoti, ayaÑ samudayo. R|pasaÒÒuttÈ ÈsÈÔakaharaÓaÑ2
vaÓapaÔicchÈdanaÑ vÊthiÒÒutÈ gocarakusalaÒca, ayaÑ maggo. AvasesÈ
dhammÈ atthi het| atthi paccayÈ atthi nissayÈ savasesadohitÈ anekap|jÈ ca
kalyÈÓamittatappaccayÈ dhammÈ vÊthiÒÒutÈ ca hetu, imÈni tÊÓi saccÈni.
Tattha katamaÑ dukkhaÒca maggo ca nirodho ca.
Sati kÈyagatÈ upaÔÔhitÈ,
Chasu phassÈyatanesu saÑvuto3.
SatataÑ bhikkhu samÈhito,
JaÒÒÈ4 nibbÈnamattano.
Tattha yÈ ca kÈyagatÈ sati yaÒca saÄÈyatanaÑ yattha sabbaÒcetaÑ
dukkhaÑ. YÈ ca kÈyagatÈ sati yo ca sÊlasaÑvaro yo ca samÈdhi yattha yÈ
sati, ayaÑ paÒÒÈkkhandho. Sabbampi sÊlakkhandho samÈdhikkhandho, ayaÑ
maggo. EvaÑvihÈrinÈ ÒÈtabbaÑ nibbÈnaÑ. AyaÑ nirodho, imÈni tÊÓi
saccÈni. . SÊle patiÔÔhÈya dve dhammÈ bhÈvetabbÈ samatho ca vipassanÈ ca.
Tattha yaÑ cittasahajÈtÈ dhammÈ, idaÑ dukkhaÑ. Yo ca samatho yÈ ca
vipassanÈ, ayaÑ maggo. RÈgavirÈgÈ ca cetovimutti, avijjÈvirÈgÈ ca
paÒÒÈvimutti, ayaÑ nirodho. ImÈni tÊÓi saccÈni.
______________________________________________________________
1. SÈÔetÈ (SÊ, I) AÑ 3. 546 piÔÔhe.

2. ŒsÈÔikasÈÔanÈ (I)

3. SaÑvaro (I, Ka) Khu 1. 108 piÔÔhe.

4. JÈneyya (I, Ka)
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Tattha katamo samudayo ca nirodho ca.
ŒsÈ ca pÊhÈ abhinandanÈ ca,
AnekadhÈt|su sarÈ patiÔÔhitÈ.
AÒÒÈÓam|lappabhavÈ pajappitÈ,
SabbÈ mayÈ byantikatÈ sam|likÈ.

AÒÒÈÓam|lappabhavÈti purimakehi samudayo. SabbÈ mayÈ byantikatÈ
sam|likÈti nirodho. ImÈni dve saccÈni. CatunnaÑ dhammÈnaÑ ananubodhÈ
appaÔivedhÈ vitthÈrena kÈtabbaÑ. Ariyassa sÊlassa samÈdhino paÒÒÈya
vimuttiyÈ. Tattha yo imesaÑ catunnaÑ dhammÈnaÑ ananubodhÈ
appaÔivedhÈ, ayaÑ samudayo. PaÔivedho bhavanettiyÈ, ayaÑ nirodho. AyaÑ
samudayo ca nirodho ca.
Tattha katamo samudayo ca maggo ca.
YÈni sotÈni lokasmiÑ, (AjitÈti BhagavÈ,)
Sati tesaÑ nivÈraÓaÑ.
SotÈnaÑ saÑvaraÑ br|mi, paÒÒÈyete pidhÊyare1.
YÈni sotÈnÊti ayaÑ samudayo. YÈ ca paÒÒÈ yÈ ca sati nivÈraÓaÑ
pidhÈnaÒca, ayaÑ maggo. ImÈni dve saccÈni. . SaÒcetaniyaÑ suttaÑ
daÄhanemiyÈnÈkÈro chahi mÈsehi niddiÔÔho. Tattha yaÑ kÈyaÑ
kÈyakammaÑ sava~kaÑ sadosaÑ sakasÈvaÑ yÈ sava~katÈ sadosatÈ
sakasÈvatÈ, ayaÑ samudayo. EvaÑ vacÊkammaÑ manokammaÑ ava~kaÑ
adosaÑ akasÈvaÑ, yÈ ava~katÈ adosatÈ akasÈvatÈ, ayaÑ maggo. EvaÑ
vacÊkammaÑ manokammaÑ. ImÈni dve saccÈni samudayo ca maggo ca.
Tattha katamo samudayo canirodho ca maggo ca.
“Nissitassa calitaÑ, anissitassa calitaÑ natthi, calite asati passaddhi,
passaddhiyÈ sati nati na hoti, natiyÈ asati2 Ègatigati na hoti, ÈgatigatiyÈ asati
cut|papÈto na hoti, cut|papÈte asati nevidha na huraÑ na ubhayamantarena.
Esevanto dukkhassÈ”ti.
______________________________________________________________
1. Khu 1. 434 piÔÔhe.

2. AsatiyÈ (I) Khu 1. 179; SaÑ 2. 284 piÔÔhesu passitabbaÑ.
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Tattha dve nissayÈ, ayaÑ samudayo. Yo ca anissayo, yÈ ca anati, ayaÑ
maggo. YÈ Ègatigati na hoti cut|papÈto ca yo esevanto dukkhassÈti, ayaÑ
nirodho. ImÈni tÊÓi saccÈni. . AnupaÔÔhitakÈyagatÈ sati -pa- yaÑ
vimuttiÒÈÓadassanaÑ, ayaÑ samudayo. EkÈrasa-upanissayÈ vimuttiyo yÈva
upanissaya-upasampadÈ upaÔÔhitakÈyagatÈsatissa viharati. SÊlasaÑvaro
sosÈniyo hoti, yaÒca vimuttiÒÈÓadassanaÑ, ayaÑ maggo. YÈ ca vimutti,
ayaÑ nirodho. ImÈni tÊÓi saccÈni. Samudayo ca nirodho ca maggo ca.
12. Tattha katamo nirodho ca maggo ca.
SayaÑ katena saccena,
Tena attanÈ abhinibbÈnagato vitiÓÓaka~kho.
VibhavaÒca ÒatvÈ lokasmiÑ,
TÈva khÊÓapunabbhavo sa bhikkhu.
YaÑ saccena, ayaÑ maggo. YaÑ khÊÓapunabbhavo, ayaÑ nirodho.
ImÈni dve saccÈni. . PaÒca vimuttÈyatanÈni SatthÈ vÈ dhammaÑ desesi
aÒÒataro vÈ viÒÒ| sabrÈhmacÈrÊti vitthÈrena kÈtabbÈ. Tassa
atthappaÔisaÑvedissa pÈmojjaÑ jÈyati, pamuditassa pÊti jÈyati, yÈva
nibbindanto virajjati, ayaÑ maggo. YÈ vimutti, ayaÑ nirodho. EvaÑ paÒca
vimuttÈyatanÈni vitthÈrena, imÈni dve saccÈni nirodho ca maggo ca.
ImÈni sÈdhÈraÓÈni suttÈni. Imehi sÈdhÈraÓehi suttehi yathÈnikkhittehi
paÔivedhato ca lakkhaÓato ca otÈretvÈ aÒÒÈni suttÈni niddisitabbÈni
aparihÈyantena. GÈthÈhi gÈthÈ anuminitabbÈ, byÈkaraÓehi byÈkaraÓaÑ. Ime
ca sÈdhÈraÓÈ dasa parivaÉÉhakÈ eko ca catukko niddeso sÈdhÈraÓo. AyaÒca
pakiÓÓakaniddeso. EkaÑ paÒca cha ca savekadeso sabbaÑ. Ime dve
parivajjanÈ purimakÈ ca dasa. Ime dvÈdasa parivaÉÉhakÈ saccÈni. . EttÈvatÈ
sabbaÑ suttaÑ natthi, taÑ byÈkaraÓaÑ vÈ gÈthÈ viya. Imehi dvÈdasahi
parivaÉÉhakehi na otarituÑ appamattena pariyesitvÈ niddisitabbÈ.
TatthÈyaÑ sa~khepo. SabbaÑ dukkhaÑ sattahi padehi samosaraÓaÑ
gacchati. Katarehi sattahi, appiyasampayogo ca piyavippayogo ca, imehi

182

PeÔakopadesapÈÄi

dvÊhi padehi sabbaÑ dukkhaÑ niddisitabbaÑ. Tassa dve nissayÈ kÈyo ca
cittaÒca, tena vuccati “kÈyikaÑ dukkhaÑ cetasikaÒce”ti, natthi taÑ
dukkhaÑ na kÈyikaÑ vÈ na cetasikaÑ, sabbaÑ dukkhaÑ dvÊhi dukkhehi
niddisitabbaÑ kÈyikena ca cetasikena ca. TÊhi dukkhatÈhi sa~gahitaÑ
dukkhadukkhatÈya sa~khÈradukkhatÈya vipariÓÈmadukkhatÈya. Iti taÑ
sabbaÑ dukkhaÑ tÊhi dukkhatÈhi sa~gahitaÑ, iti idaÒca dukkhaÑ tividhaÑ,
duvidhaÑ dukkhaÑ kÈyikaÒca cetasikaÒca. DuvidhaÑ appiyasampayogo ca
piyavippayogo ca, idaÑ sattavidhaÑ dukkhaÑ.
Tattha tividho samudayo acatuttho apaÒcamo. Katamo tividho, taÓhÈ ca
diÔÔhi ca kammaÑ, tattha taÓhÈ ca bhavasamudayo kammaÑ. TathÈ1
nibbattassa hÊnapaÓÊtatÈ2, ayaÑ samudayo. Iti yÈpi bhavagatÊsu hÊnatÈ ca
paÓÊtatÈ ca, yÈpi tÊhi dukkhatÈhi sa~gahitÈ, yopi dvÊhi m|lehi samudÈnÊto
avijjÈya nivutassa bhavataÓhÈsaÑyuttassa saviÒÒÈÓako kÈyo, sopi tÊhi
dukkhatÈhi sa~gahito.
TathÈ vipallÈsato diÔÔhi ÈgantabbÈ3. SÈ sattavidhÈ niddisitabbÈ. Eko
vipallÈso tÊÓi niddisÊyati cattÈri vipallÈsavatth|ni. Tattha katamo eko
vipallÈso, yo viparÊtaggoho paÔikkhepena, otaraÓaÑ yathÈ “anicce
niccam”iti viparÊtaÑ gaÓhÈti. EvaÑ cattÈro vipallÈsÈ. Ayameko vipallÈsÊyati
saÒÒÈ cittaÑ diÔÔhi. KatamÈni cattÈri vipallÈsavatth|ni, kÈyo vedanÈ cittaÑ
dhammÈ. EvaÑ vipallÈsagatassa akusalaÒca pavaÉÉheti. Tattha
saÒÒÈvipallÈso dosaÑ akusalam|laÑ pavaÉÉheti. CittavipallÈso lobhaÑ
akusalam|laÑ pavaÉÉheti. DiÔÔhivipallÈso mohaÑ akusalam|laÑ
pavaÉÉheti. Tattha dosassa akusalam|lassa tÊÓi micchattÈni phalaÑ
micchÈvÈcÈ micchÈkammanto micchÈ-ÈjÊvo, lobhassa akusalam|lassa tÊÓi
micchattÈni phalaÑ micchÈsa~kappo micchÈvÈyÈmo micchÈsamÈdhi,
mohassa akusalam|lassa dve micchattÈni phalaÑ micchÈdiÔÔhi ca micchÈsati
ca. EvaÑ akusalaÑ sahetu sappaccayaÑ vipallÈsÈ ca paccayo,
akusalam|lÈni sahet| eteyeva paÔipakkhena an|nÈ anadhikÈ dvÊhi paccayehi
niddisitabbÈ. Nirodhe ca magge ca vipallÈsamupÈdÈya parato4 paÔipakkhena
catasso.
______________________________________________________________
1. Tattha (I)
3. MavagantabbÈ (Ka)

2. HÊnapaÓÊtatÈya (I)
4. Parito (I)
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TatthimÈ uddÈnagÈthÈ
AvijjÈya nivuto loko, cittaÑ saÑyojanampi.
SÈ pacchinnabhavataÓhÈ, dvemÈ ceva vimuttiyo.
Kumbh|pamaÑ kÈyamimaÑ, yaÑ na tumhÈkaÑ taÑ pajaha1.
Ye keci sokaparidevÈ, timbaruko ca sayaÑkataÑ.
DukkhaÑ diÔÔhi ca uppannaÑ, yaÒca gopÈlakopamaÑ.
Sati kÈyagatÈ mÈhu, samatho ca vipassanÈ.
ŒsÈ pihÈ ca abhinandanÈ ca, catunnamananubodhanÈ.
YÈni sotÈni lokasmiÑ, daÄhaÑ nemiyÈnÈkÈro.
YaÑ nissitassa calitaÑ, anupaÔÔhitakÈyagatÈsati.
SayaÑ katena saccena, vimuttÈyatanehi ca.
PeÔakopadese MahÈkaccÈyanena bhÈsite paÔhamabh|mi
ariyasaccappakÈsanÈ nÈma taÑ jÊvatÈ BhÈgavatÈ mÈdisena samuddanena
TathÈgatenÈti.
_____
2. SÈsanapaÔÔhÈnadutiyabh|mi
13. Tattha katamaÑ sÈsanappaÔÔhÈnaÑ, saÑkilesabhÈgiyaÑ suttaÑ,
vÈsanÈ bhÈgiyaÑ suttaÑ, nibbedhabhÈgiyaÑ suttaÑ, asekkhabhÈgiyaÑ
suttaÑ, saÑkilesabhÈgiyaÒca vÈsanÈbhÈgiyaÒca, saÑkilesabhÈgiyaÒca
nibbedhabhÈgiyaÒca, saÑkilesabhÈgiyaÒca nibbedhabhÈgiyaÒca
asekkhabhÈgiyaÒca, vÈsanÈbhÈgiyaÒca nibbedhabhÈgiyaÒca. ŒÓatti, phalaÑ,
upÈyo, ÈÓatti ca phalaÒca, phalaÒca upÈyo ca, ÈÓatti ca phalaÒca upÈyo ca.
AssÈdo, ÈdÊnavo, nissaraÓaÑ, assÈdo ca ÈdÊnavo ca, assÈdo ca nissaraÓaÒca,
ÈdÊnavo ca nissaraÓaÒca, assÈdo ca ÈdÊnavo ca nissaraÓaÒca. LokikaÑ,
lokuttaraÑ, lokikaÒca lokuttaraÒca. KammaÑ, vipÈko, kammaÒca vipÈko ca.
NiddiÔÔhaÑ, aniddiÔhaÑ, niddiÔÔhaÒca aniddiÔÔhaÒca. ©ÈÓaÑ, ÒeyyaÑ,
ÒÈÓaÒca ÒeyyaÒca. DassanaÑ, bhÈvanÈ, dassanaÒca bhÈvanÈ ca.
VipÈkakammaÑ, na vipÈkakammaÑ,
______________________________________________________________
1. JahÈ (I, Ka)
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nevavipÈkanavipÈkakammaÑ. SakavacanaÑ, paravacanaÑ, sakavacanaÒca
paravacanaÒca. SattÈdhiÔÔhÈnaÑ, dhammÈdhiÔÔhÈnaÑ, sattÈdhiÔÔhÈnaÒca
dhammÈdhiÔÔhÈnaÒca. Thavo, sakavacanÈdhiÔÔhÈnaÑ, paravacanÈdhiÔÔhÈnaÑ,
sakavacanÈdhiÔÔhÈnaÒca paravacanÈdhiÔÔhÈnaÒca. KiriyaÑ, phalaÑ,
kiriyaÒca phalaÒca. AnuÒÒÈtaÑ, paÔikkhittaÑ, anuÒÒÈtaÒca paÔikkhittaÒca.
ImÈni cha paÔikkhittÈni.
14. Tattha katamaÑ saÑkilesabhÈgiyaÑ suttaÑ.
KÈmandhÈ jÈlasaÒchannÈ, taÓhÈchadanachÈditÈ.
PamattabandhunÈ baddhÈ, macchÈva kuminÈmukhe.
JarÈmaraÓamanventi, viccho khÊrapakova1 mÈtaraÑ.
PaÒcime bhikkhave nÊvaraÓÈ.
Tattha katamaÑ vÈsanÈbhÈgiyaÑ suttaÑ.
* Manopubba~gamÈ dhammÈ, manoseÔÔhÈ manomayÈ.
ManasÈ ce pasannena, bhÈsati vÈ karoti vÈ.
Tato naÑ sukhamanveti, chÈyÈva anapÈyinÊ.
SaÑyuttake suttaÑ.
MahÈnÈmassa Sakkassa idaÑ BhagavÈ SakyÈnaÑ Kapilavatthumhi
nagare nayavitthÈrena saddhÈsÊlaparibhÈvitaÑ suttaÑ bhÈvaÒÒena
paribhÈvitaÑ taÑ nÈma pacchime kÈle.
Tattha katamaÑ nibbedhabhÈgiyaÑ suttaÑ.
** UddhaÑ adho sabbadhi vippamutto,
AyaÑ ahasmÊti anÈnupassÊ.
EvaÑ vimutto udatÈri oghaÑ,
AtiÓÓapubbaÑ apunabbhavÈya2.
SÊlÈni nu kho bhavanti kimatthiyÈni Œnando pucchati SatthÈraÑ.
______________________________________________________________
1. KhÊr|pakova (Ka) Khu 1. 172; heÔÔhÈ 32, 107 piÔÔhesu passitabbaÑ.
* HeÔÔhÈ 112 piÔÔhe; upari 277 piÔÔhepi.
** HeÔÔhÈ 54, 123 piÔÔhesupi.
2. Khu 1. 170 piÔÔhe.
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Tattha katamaÑ asekkhabhÈgiyaÑ suttaÑ.
* Yassa sel|pamaÑ cittaÑ, ÔhitaÑ nÈnupakampati.
VirattaÑ rajanÊyesu, kopaneyye1 na kuppati.
YassevaÑ bhÈvitaÑ cittaÑ, kuto taÑ dukkhamessatÊti.
SÈriputto nÈma BhagavÈ theraÒÒataro so maÑ Èsajja appaÔinissajja
cÈrikaÑ pakkamati, SÈriputtassa byÈkaraÓaÑ kÈtabbaÑ. Yassa n|na
BhagavÈ kÈyagatÈ sati abhÈvitÈ assa abahulÊkatÈ vitthÈrena kÈtabbaÑ.
15. Tattha katamaÑ saÑkilesabhÈgiyaÒca vÈsanÈbhÈgiyaÒca.
** Channamativassati, vivaÔaÑ nÈtivassati.
TasmÈ channaÑ vivaretha, evaÑ taÑ nÈtivassati2.
ChannamativassatÊti saÑkileso. VivaÔaÑ nÈtivassatÊti vÈsanÈ. Tamo
tamaparÈyanoti vitthÈrena. Tattha yo ca tamo yo ca tamaparÈyano, ayaÑ
saÑkileso. Yo ca joti yo ca jotiparÈyano, ayaÑ vÈsanÈ.
Tattha katamaÑ saÑkilesabhÈgiyaÒca nibbedhabhÈgiyaÒca suttaÑ.
+ Na taÑ daÄhaÑ bandhanamÈhu dhÊrÈ,
YadÈyasaÑ dÈrujapabbajaÒca3.
SÈrattarattÈ maÓikuÓÉalesu,
Puttesu dÈresu ca yÈ apekkhÈ.
Na taÑ daÄaÑ bandhanamÈhu dhÊrÈ, yadÈ puttesu dÈresu ca yÈ apekkhÈ,
ayaÑ saÑkileso. Etampi chetvÈ paribbajanti dhÊrÈ anapekkhino sabbakÈme
pahÈyÈti, ayaÑ nibbedho. . YaÑ cetayitaÑ pakappitaÑ yÈ ca nÈmar|passa
avakkanti hoti. Imehi cat|hi padehi saÑkileso. Pacchimakehi cat|hi
nibbedho.
Tattha katamaÑ saÑkilesabhÈgiyaÒca nibbedhabhÈgiyaÒca
asekkhabhÈgiyaÒca suttaÑ.
______________________________________________________________
* HeÔÔhÈ 129 piÔÔhe.
1. KopanÊye (Ka) Khu 1. 125 piÔÔhe.
+
** HeÔÔhÈ 132 piÔÔhe. 2. Khu 1. 144 piÔÔhe.
HeÔÔhÈ 31, 132 piÔÔhesupi.
3. DÈrujaÑ babbajaÒca (I) Khu 1. 63 piÔÔhe; SaÑ 1. 77 piÔÔhe ca.
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* AyaÑ loko santÈpajÈto,
Phassapareto rogaÑ1 vadati attato.
Yena yena hi maÒÒanti,
Tato taÑ hoti aÒÒathÈ.
* AÒÒathÈbhÈvÊ bhavasatto loko,
Bhavapareto bhavamevÈbhinandati.
Yadabhinandati taÑ bhayaÑ,
Yassa bhÈyati taÑ dukkhaÑ.
BhavippahÈnÈya kho panidaÑ brahmacariyaÑ vussati.

Ye hi keci samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ bhavena bhavassa
vippamokkhamÈhaÑsu, sabbete “avippamuttÈ bhavasmÈ”ti vadÈmi. Ye vÈ
pana keci samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ vibhavena bhavassa nissaraÓamÈhaÑsu,
sabbete “anissaÔÈ bhavasmÈ”ti vadÈmi. UpadhiÑ hi paÔicca dukkhamidaÑ
sambhoti, sabbupÈdÈnakkhayÈ natthi dukkhassa sambhavo, lokamimaÑ
passa, puth| avijjÈya paretÈ bh|tÈ bh|taratÈ bhavÈ aparimuttÈ. Ye hi keci
bhavÈ sabbadhi sabbatthatÈya, sabbete bhavÈ aniccÈ dukkhÈ
vipariÓÈmadhammÈti.
** “EvametaÑ yathÈbh|taÑ, sammappaÒÒÈya passato.
BhavataÓhÈ pahÊyati, vibhavaÑ nÈbhinandati.
Sabbaso taÓhÈnaÑ khayÈ, asesavirÈganirodho nibbÈnaÑ.
** Tassa nibbutassa bhikkhuno,
AnupÈdÈ punabbhavo na hoti.
Abhibh|to mÈro vijitasa~gÈmo,
UpeccagÈ sabbabhavÈni tÈdÊ”ti.
AyaÑ loko santÈpajÈto yÈva dukkhanti yaÑ taÓhÈ saÑkileso.
YaÑ punaggahaÓaÑ ye hi keci samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ bhavena
bhavassa vimokkhamÈhaÑsu, sabbete “avimuttÈ bhavasmÈ”ti vadÈmi. Ye vÈ
pana keci samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ vibhavena bhavassa nissaraÓamÈhaÑsu
“anissaÔÈ bhavasmÈ”ti vadÈmi. AyaÑ diÔÔhisaÑkileso, taÑ
______________________________________________________________
* HeÔÔhÈ 135 piÔÔhe.

1. RodaÑ (I) Khu 1. 115 piÔÔhe.

** HeÔÔhÈ 136 piÔÔhe.
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diÔÔhisaÑkileso ca taÓhÈsaÑkileso ca, ubhayametaÑ saÑkileso. YaÑ
punaggahaÓaÑ bhavavippahÈnÈya brahmacariyaÑ vussati, yÈva sabbaso
upÈdÈnakkhayÈ sambhavÈ, idaÑ nibbedhabhÈgiyaÑ. Tassa nibbutassa
bhikkhuno yÈva upaccagÈ sabbabhavÈni tÈdÊti idaÑ asekkhabhÈgiyaÑ.
CattÈro puggalÈ anusotagÈmÊ saÑkileso Ôhitatto ca paÔisotagÈmÊ ca
nibbedho. Thale tiÔÔhatÊti asekkhabh|mi.
16. Tattha katamaÑ vÈsanÈbhÈgiyaÒca nibbedhabhÈgiyaÒca suttaÑ.
“Dadato puÒÒaÑ pavaÉÉhati,
SaÑyamato veraÑ na cÊyati.
Kusalo ca jahÈti pÈpakaÑ,
RÈgadosamohakkhayÈ sanibbuto”ti1.
Dadato puÒÒaÑ pavaÉÉhati, saÑyamato veraÑ na cÊyatÊti vÈsanÈ. .
Kusalo ca jahÈti pÈpakaÑ, rÈgadosamohakkhayÈ sanibbutoti nibbedho.
SotÈnugatesu dhammesu vacasÈ paricitesu manasÈnupekkhitesu diÔÔhiyÈ
suppaÔividdhesu paÒcÈnisaÑsÈ pÈÔika~khÈ. Idhekaccassa bahussutÈ dhammÈ
honti dhÈtÈ apamuÔÔhÈ vacasÈ paricitÈ manasÈnupekkhitÈ diÔÔhiyÈ
suppaÔividdhÈ, so yuÒjanto ghaÔento vÈyÈmanto diÔÔheva dhamme visesaÑ
pappoti. No ce diÔÔheva dhamme visesaÑ pappoti, gilÈno pappoti. No ce
gilÈno pappoti, maraÓakÈlasamaye pappoti. No ce maraÓakÈlasamaye
pappoti, devabh|to pÈpuÓÈti. No ce devabh|to pÈpuÓÈti, tena
dhammarÈgena tÈya dhammanandiyÈ paccekabodhiÑ pÈpuÓÈti.
TatthÈyaÑ diÔÔheva dhamme pÈpuÓÈti, ayaÑ nibbedho. YaÑ samparÈye
paccekabodhiÑ pÈpuÓÈti, ayaÑ vÈsanÈ. ImÈni soÄasa suttÈni sabbasÈsanaÑ
atiggaÓhanto tiÔÔhanti. Imehi soÄasahi suttehi navavidho suttanto vibhatto
bhavati. So ca paÒÒavato no duppaÒÒassa, yuttassa no ayuttassa, akammassa
vihÈrissa pakatiyÈ loke
______________________________________________________________
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saÑkileso carati. So saÑkileso tividho taÓhÈsaÑkileso diÔÔhisaÑkileso
duccaritasaÑkileso. Tato saÑkilesato uÔÔhahanto saÑkileso dhammesu
patiÔÔhahati, lokiyesu patiÔÔhahatÊti. TatthÈkusalo diÔÔhato sace taÑ sÊlaÒca
diÔÔhiÒca parÈmasati, tassa so taÓhÈsaÑkileso hoti. Sace panassa evaÑ hoti
“iminÈhaÑ sÊlena vÈ vatena vÈ brahmacariyena vÈ devo vÈ bhavissaÑ1
devaÒÒataro vÈ”ti yassa hoti micchÈdiÔÔhi, etassa micchÈdiÔÔhisaÑkileso
bhavati. Sace pana sÊle patiÔÔhito aparÈmaÔÔhassa hi sÊlavataÑ hoti, tassa taÑ
sÊlavato yoniso gahitaÑ avippaÔisÈraÑ janeti yÈva vimuttiÒÈÓadassanaÑ,
taÒca tassa diÔÔheva dhamme kÈla~katassa vÈ tamhiyeva vÈ pana
aparÈpariyÈyena vÈ, aÒÒesu khandhesu evaÑ sutaÑ “sucaritaÑ vÈsanÈya
saÑvattatÊ”ti vÈsanÈbhÈgiyaÑ suttaÑ vuccati. Tattha sÊlesu Ôhitassa
vinÊvaraÓaÑ cittaÑ, taÑ tato sakkÈyadiÔÔhippahÈnÈya BhagavÈ dhammaÑ
deseti. So accantaniÔÔhaÑ nibbÈnaÑ pÈpuÓÈti, yadi vÈ sÈsanantare accantaÑ
nibbÈnaÑ pÈpuÓÈti, yadi vÈ ekÈsane cha abhiÒÒe. Tattha dve puggalÈ
ariyadhamme pÈpuÓanti saddhÈnusÈrÊ ca dhammÈnusÈrÊ ca. Tattha
dhammÈnusÈrÊ ugghaÔitaÒÒ|, saddhÈnusÈrÊ neyyo. Tattha ugghaÔitaÒÒ|
duvidho koci tikkhindriyo koci mudindriyo. Tattha neyyopi duvidho koci
tikkhindriyo koci mudindriyo. Tattha yo ca ugghaÔitaÒÒ| mudindriyo, yo ca
neyyo tikkhindriyo, ime puggalÈ asamindriyÈ honti. Tattha ime puggalÈ
samindriyÈ parihÈyanti ca ugghaÔitaÒÒuto, vipaÒcitaÒÒ| neyyato, ime
majjhimÈ bh|migatÈ vipaÒcitaÒÒ| hoti. Ime tayo puggalÈ.
17. Tattha catutthÈ pana paÒcamÈ ugghaÔitaÒÒ| vipaÒcitaÒÒ| neyyo ca,
tattha ugghaÔitaÒÒ| puggalo indriyÈni paÔilabhitvÈ dassanabh|miyaÑ Ôhito
sotÈpattiphalaÒca pÈpuÓÈti, ekabÊjÊ hoti paÔhamo sotÈpanno. Tattha
vipaÒcitaÒÒ| puggalo indriyÈni paÔilabhitvÈ dassanabh|miyaÑ Ôhito
sotÈpattiphalaÒca pÈpuÓÈti, kolaÑkolo ca hoti dutiyo sotÈpanno. Tattha
neyyo puggalo indriyÈni paÔilabhitvÈ dassanabh|miyaÑ Ôhito
sotÈpattiphalaÒca pÈpuÓÈti, sattakkhattuparamo ca
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hoti, ayaÑ tatiyo sotÈpanno. Ime tayo puggalÈ indriyavemattatÈya
sotÈpattiphale ÔhitÈ.
UgghaÔitaÒÒ| ekabÊjÊ hoti, vipaÒcitaÒÒ| kolaÑkolo hoti, neyyo
sattakkhattuparamo hoti. IdaÑ nibbedhabhÈgiyaÑ suttaÑ. Sace pana
taduttari vÈyamati accantaniÔÔhaÑ nibbÈnaÑ pÈpuÓÈti. Tattha ugghaÔitaÒÒ|
puggalo yo tikkhindriyo, te dve puggalÈ honti anÈgÈmiphalaÑ pÈpuÓitvÈ
antarÈparinibbÈyÊ ca upahaccaparinibbÈyÊ ca. Tattha vipaÒcitaÒÒ| puggalo
yo tikkhindriyo, te dve puggalÈ honti anÈgÈmiphalaÑ pÈpuÓanti
asa~khÈraparinibbÈyÊ ca sasa~khÈraparinibbÈyÊ ca. Tattha neyyo
anÈgÈmiphalaÑ pÈpuÓanto uddhaÑsoto akaniÔÔhagÈmÊ hoti. UgghaÔitaÒÒ| ca
vipaÒcitaÒÒ| ca, indriyanÈnattena ugghaÔitaÒÒ| puggalo tikkhindriyo
antarÈparinibbÈyÊ hoti, uggaÔitaÒÒ| mudindriyo uddhaÑsoto akaniÔÔhagÈmÊ
hoti. UgghaÔitaÒÒ| ca vipaÒcitaÒÒ| ca indriyanÈnattena ugghaÔitaÒÒ|
puggalo tikkhindriyo sasa~khÈraparinibbÈyÊ hoti, tikkhindriyo
antarÈparinibbÈyÊ hoti, ugghaÔitaÒÒ| mudindriyo upahaccaparinibbÈyÊ hoti.
VipaÒcitaÒÒ| tikkhindriyo asa~khÈraparinibbÈyÊ hoti, vipaÒcitaÒÒ|
mudindriyo sasa~khÈraparinibbÈyÊ hoti, neyyo upahaccaparinibbÈyÊ hoti,
vipaÒcitaÒÒ| tikkhindriyo asa~khÈraparinibbÈyÊ hoti. VipaÒcitaÒÒ|
mudindriyo sasa~khÈraparinibbÈyÊ hoti, neyyo uddhaÑsoto akaniÔÔhagÈmÊ
hoti. Iti paÒca anÈgÈmino, chaÔÔho sakadÈgÈmÊ, tayo ca sotÈpannÈti ime nava
sekkhÈ.
Tattha ugghaÔitaÒÒ| puggalo tikkhindriyo arahattaÑ pÈpuÓanto dve
puggalÈ honti ubhatobhÈgavimutto paÒÒÈvimutto ca. Tattha ugghaÔitaÒÒ|
puggalo mudindriyo arahattaÑ pÈpuÓanto dve puggalÈ honti, ÔhitakappÊ1 ca
paÔivedhanabhÈvo ca. Tattha vipaÒcitaÒÒ| puggalo ca tikkhindriyo so
arahattaÑ pÈpuÓanto dve puggalÈ honti cetanÈbhabbo ca rakkhaÓÈbhabbo
ca. Tattha vipaÒcitaÒÒ| mudindriyo arahattaÑ pÈpuÓanto dve puggalÈ honti,
sace ceteti na parinibbÈyÊ, no ce ceteti parinibbÈyÊti. Sace anurakkhati na
parinibbÈyÊ, no ce anurakkhati parinibbÈyÊti. Tattha neyyo puggalo
bhÈvanÈnuyogamanuyutto
______________________________________________________________
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parihÈnadhammo hoti kammaniyato vÈ samasÊsi vÈ, ime nava arahanto idaÑ
catubbidhaÑ suttaÑ saÑkilesabhÈgiyaÑ asekkhabhÈgiyaÑ. Imesu puggalesu
TathÈgatassa dasavidhaÑ balaÑ pavattati.
18. KatamaÑ dasavidhaÑ, idha BuddhÈnaÑ BhagavantÈnaÑ appavattite
dhammacakke mahesakkhÈ devaputtÈ yÈcanÈya abhiyÈtÈ1 honti “desetu
Sugato dhamman”ti. So anuttarena BuddhacakkhunÈ volokento addasÈsi
sattÈnaÑ tayo rÈsÊnaÑ sammattaniyato micchattaniyato aniyato2. Tattha
sammattaniyato rÈsi micchÈsatiÑ ÈpajjeyyÈti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati, asatthuko
parinibbÈyeyyÈti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati, samÈpattiÑ ÈpajjeyyÈti ÔhÈnametaÑ
vijjati. Tattha micchattaniyato rÈsi ariyasamÈpattiÑ paÔipajjissatÊti netaÑ
ÔhÈnaÑ vijjati, anariyamicchÈpaÔipattiÑ paÔipajjissatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati.
Tattha aniyato rÈsi sammÈpaÔipajjamÈnaÑ sammattaniyatarÈsiÑ gamissatÊti
ÔhÈnametaÑ vijjati, micchÈpaÔipajjamÈno sammattaniyatarÈsiÑ gamissatÊti
netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. SammÈpaÔipajjamÈnaÑ sammattaniyatarÈsiÑ
gamissatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati, micchÈpaÔipajjamÈnaÑ micchattaniyatarÈsiÑ
gamissatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati. Ime tayo anuttarena BuddhacakkhunÈ
volokentassa SammÈsambuddhassa me sato ime dhammÈ
anabhisambuddhÈti ettavatÈ maÑ koci sahadhammena paÔicodissatÊti netaÑ
ÔhÈnaÑ vijjati, vÊtarÈgassa te paÔijÈnato akhÊÓÈsavatÈya sahadhammena koci
paÔicodissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. Yato pana imassa aniyatassa rÈsissa
dhammadesanÈ, sÈ na dissati takkarassa sammÈdukkhakkhayÈyÈti netaÑ
ÔhÈnaÑ vijjati, tathÈ ovadito yaÑ pana me aniyatarÈsi sÈvako pubbenÈparaÑ
visesaÑ na sacchikarissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati.
19. YaÑ kho Muni nÈnappakÈrassa nÈnÈniruttiyo devanÈgayakkhÈnaÑ
dameti dhamme vavatthÈnena vatvÈ kÈraÓato aÒÒaÑ pÈraÑ gamissatÊti
netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. DhammapaÔisambhidÈ. Yato panimÈ niruttito satta
satta niruttiyo nÈbhisambhuneyyÈti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati.
NiruttipaÔisambhidÈ. Nirutti kho pana abhisamaggaratÈnaÑ sÈvakÈnaÑ
tamatthamaviÒÒÈpayeti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. AtthapaÔisambhidÈ.
MahesakkhÈ devaputtÈ upasa~kamitvÈ paÒhe
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pucchiÑsu. KÈyikena vÈ mÈnasikena vÈ paripÊÄitassa hatthakuÓÊti vÈ pÈde vÈ
khaÒje dandhassa1 so attho na paribhÈjiyatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati.
PaÔibhÈnapaÔisambhidÈ. Yamhi taÑ tesaÑ hoti tamhi asantaÑ bhavatÊti
netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. YaÑ hi nÈsaÑ tesaÑ na bhavati, tamhi nÈsaÑ tesaÑ
bhavissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. EvaÑ samudayassa nirodhÈya dasa
akusalakammapathÈ. MÈro vÈ indo vÈ brahmÈ vÈ TathÈgato vÈ cakkavattÊ vÈ
so vata nÈma mÈtugÈmo bhavissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati, puriso assa rÈjÈ
cakkavattÊ Sakko DevÈnamindo bhavissatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati. Itissa
evar|paÑ balaÑ evar|paÑ ÒÈÓaÑ, idaÑ vuccati ÔhÈnÈÔÔhÈnaÒÈÓaÑ
paÔhamaÑ TathÈgatabalaÑ taÑ niddisitabbaÑ. TÊhi rÈsÊhi cat|hi vesÈrajjehi
cat|hi paÔisambidÈhi paÔiccasamuppÈdassa pavattiyaÑ nivattiyaÑ
bhÈgiyaÒca. KusalaÑ kusalavipÈkesu ca upapajjati yaÒca itthipurisÈnaÑ.
IdaÑ paÔhamaÑ balaÑ TathÈgato evaÑ jÈnÈti.
YesaÑ pana sammattaniyato rÈsi, nÈyaÑ sabbatthagÈminÊ paÔipadÈ,
nibbÈnagÈminÊyevÈyaÑ paÔipadÈ. Tattha siyÈ micchattiniyato rÈsi, esÈpi na
sabbatthagÈminÊ paÔipadÈ. SakkÈyasamudayagÈminÊyevÈyaÑ paÔipadÈ hotu,
ayaÑ tattha tattha paÔipattiyÈ Ôhito gacchati nibbÈnaÑ. Gacchati apÈyaÑ.
Gacchati devamanussassa. YaÑ yaÑ vÈ paÔipadaÑ paÔipajjeyya sabbattha
gaccheyya, ayaÑ sabbatthagÈminÊ paÔipadÈ. YaÑ ettha ÒÈÓaÑ yathÈbh|taÑ,
idaÑ vuccati sabbatthagÈminÊ paÔipadÈÒÈÓaÑ dutiyaÑ TathÈgatabalaÑ.
SÈ kho panÈyaÑ sabbatthagÈminÊ paÔipÈdÈ nÈnÈdhimuttÈ keci kÈmesu
keci dukkarakÈriyaÑ keci attakilamathÈnuyogamanuyuttÈ keci saÑsÈrena
suddhiÑ paccenti keci anajjÈbhÈvanÈti. Tena tena caritena vinibandhÈnaÑ
sattÈnaÑ yaÑ ÒÈÓaÑ yathÈbh|taÑ nÈnÈgataÑ lokassa anekÈdhimuttagataÑ
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. IdaÑ tatiyaÑ TathÈgatabalaÑ.
Tattha sattÈnaÑ adhimuttÈ bhavanti Èsevanti bhÈventi bahulÊkaronti.
TesaÑ kammupasayÈnaÑ tadÈdhimuttÈnaÑ. SÈ ceva dhÈtu saÑvahati.
KatarÈ panesÈ dhÈtu nekkhammadhÈtu baladhÈtu kÈci sampatti kÈci
micchattaÒca dhÈtu adhimuttÈ bhavanti. AÒÒatarÈ uttari na samanupassanti.
Te tadevaÔÔhÈnaÑ
______________________________________________________________
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mahÈ jarÈmaraÓassa abhinivissa voharanti “idameva saccaÑ
moghamaÒÒan”ti. YathÈ BhagavÈ Sakkassa DevÈnamindassa bhÈsitaÑ. YaÑ
tattha yathÈbh|taÑ ÒÈÓaÑ. IdaÑ vuccati catutthaÑ TathÈgatabalaÑ.
Tattha yaÑyeva dhÈtu1 seÔÔhanti taÑ taÑ kÈyena ca vÈcÈya ca
Èrambhanti cetasiko. Œrambho cetanÈ kammaÑ kÈyikÈ vÈcasikÈ Èrambho
setasikattÈ kammantaraÑ TathÈgato evaÑ pajÈnÈti “iminÈ sattena evaÑ
dhÈtukena evar|paÑ kammaÑ kataÑ, taÑ atÊtamaddhÈnaÑ iminÈ hetunÈ
tassa evar|po vipÈko vipaccati etarahi vipaccissati vÈ anÈgatamaddhÈnanti.
EvaÑ paccuppannamaddhÈnaÑ pajÈnÈti “ayaÑ puggalo evaÑdhÈtuko idaÑ
kammaÑ karoti. TaÓhÈya ca diÔÔhiyÈ ca iminÈ hetunÈ na tassa vipÈko
diÔÔheyeva dhamme nibbattissati, upapajje vÈ”ti aparamhi vÈ pariyÈye evaÑ
pajÈnÈti ayaÑ puggalo evar|paÑ kammaÑ karissati anÈgatamaddhÈnaÑ,
iminÈ hetunÈ tassa evar|po vipÈko nibbattissati, iminÈ hetunÈ yÈni cattÈri
kammaÔÔhÈnÈni idaÑ kammaÔÔhÈnaÑ paccuppannasukhaÑ ÈyatiÑ ca
sukhavipÈkaÑ -pa-. Iti ayaÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannÈnaÑ
kammasamÈdÈnÈnaÑ hetuso ÔhÈnaso vipÈkavemattataÑ pajÈnÈti uccÈvacÈ
hÊnapaÓÊtatÈ, idaÑ vuccati kammavipÈkaÒÈÓaÑ paÒcamaÑ TathÈgatabalaÑ.
TathÈ sattÈ yaÑ vÈ kammasamÈdÈnaÑ samÈdiyantÈ tattha evaÑ pajÈnÈti
imassa puggalassa kammÈdhimuttassa rÈgacaritassa nekkhammadhÈt|naÑ
pÈrip|riÑ gacchanti, tassa rÈgÈnugate suÒÒamÈnassa paÔhamaÑ jhÈnaÑ
saÑkilissati, sace puna uttari vÈyÈmato jhÈnavodÈnagate mÈnase
visesabhÈgiyaÑ paÔipadaÑ anuyuÒjiyati. Tassa hi jhÈnabhÈgiyaÑyeva
paÔhamajjhÈne Ôhitassa dutiyaÑ jhÈnaÑ vodÈnaÑ gacchati, tatiyaÒca jhÈnaÑ
samÈpajjitukÈmassa somanassindriyaÑ cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhati, tassa sÈ
pÊti avisesabhÈgiyaÑ tatiyaÑ jhÈnaÑ Èdissa tiÔÔhati. Sace tassa nissaraÓaÑ
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. TathÈgatassa catutthajjhÈnaÑ vodÈnaÑ gacchatiyeva,
catutthassa jhÈnassa hÈnabhÈgiyÈ dhammÈ, te ca dhammÈ yattha pajÈyanti
yehi catutthajjhÈnaÑ vodÈnaÑ dissati. EvaÑ ajjhÈsayasamÈpattiyÈ yÈ
catasso samÈpattiyo tÊÓi vimokkhamukhÈni aÔÔha vimokkhajhÈnÈnÊti cattÈri
jhÈnÈni vimokkhÈti. AÔÔha ca vimokkhÈ tÊÓi ca vimokkhamukhÈni. SamÈdhÊti
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cattÈro samÈdhÊ chandasamÈdhi vÊriyasamÈdhi cittasamÈdhi
vÊmaÑsÈsamÈdhÊti, samÈpattiyo catasso ajjhÈsayasamÈpattiyo iti imesaÑ
jhÈnÈnaÑ vimokkhasamÈpattÊti evar|po saÑkileso rÈgacaritassa puggalassa.
EvaÑ dosacaritassa. Mohacaritassa. RÈgacaritassa puggalassa evar|paÑ
vodÈnaÑ iti yaÑ ettha ÒÈÓaÑ yathÈbh|taÑ asÈdhÈraÓaÑ sabbasattehi. IdaÑ
vuccati chaÔÔhaÑ TathÈgatabalaÑ.
Tattha TathÈgato evaÑ pajÈnÈti lokikÈ dhammÈ lokuttarÈ dhammÈ
bhÈvanÈbhÈgiyaÑ indriyaÑ nÈmaÑ labhanti. Œdhipateyyabh|miÑ upÈdÈya
balaÑ nÈmaÑ labhanti thÈmagataÑ mano manindriyaÑ taÑ upÈdÈya.
VÊriyaÑ nÈmaÑ labhanti ÈrambhadhÈtuÑ upÈdÈya. Itissa deva evar|paÑ
ÒÈÓaÑ imehi ca dhammehi ime puggalÈ samannÈgatÈtipi dhammadesanaÑ
akÈsi. ŒkÈrato ca vokÈrato ca ÈsayajjhÈsayassa adhimuttisamannÈgatÈnaÑ.
IdaÑ vuccati parasattÈnaÑ parapuggalÈnaÑ indriyabalavÊriyavemattataÑ
ÒÈÓaÑ sattamaÑ TathÈgatabalaÑ.
Tattha ca TathÈgato lokÈdÊsu ca bh|mÊsu saÑyojanÈnaÒca sekkhÈnaÑ
dvÊhi balehi gatiÑ pajÈnÈti, pubbenivÈsÈnussatiyÈ atÊte saÑsÈre etarahi ca
paccuppanne dibbacakkhunÈ cut|papÈtaÑ iti imÈni dve balÈni
dibbacakkhuto abhinÊhitÈni. So atÊtamaddhÈnaÑ dibbassa cakkhuno gocaro
so etarahi sati gocaro iti attano ca paresaÑ ca pubbenivÈsaÒÈÓaÑ
anekavidhaÑ nÈnappakÈrakaÑ paccuppannamaddhÈnaÑ dibbena cakkhunÈ
imÈni dve TathÈgatabalÈni, aÔÔhamaÑ pubbenivÈso, navamaÑ dibbacakkhu.
Puna caparaÑ TathÈgato ariyapuggalÈnaÑ jhÈnaÑ vodÈnaÑ
nibbedhabhÈgiyaÑ pajÈnÈti ayaÑ puggalo iminÈ maggena imÈya paÔipadÈya
ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme
sacchikatvÈ upasampajja viharatÊti iti attano ca ÈsavÈnaÑ khayaÑ ÒÈÓaÑ
diÔÔhekaÔÔhÈnaÑ catubh|mimupÈdÈya yÈva navannaÑ arahantÈnaÑ
Èsavakkhayo odhiso sekkhÈnaÑ anodhiso arahantÈnaÑ. Tattha cetovimutti
dvÊhi Èsavehi anÈsavÈ kÈmÈsavena ca bhavÈsavena ca, paÒÒÈvimutti dvÊhi
Èsavehi anÈsavÈ diÔÔhÈsavena ca avijjÈsavena ca, imÈsaÑ dvinnaÑ
vimuttÊnaÑ yathÈbh|taÑ ÒÈÓaÑ, idaÑ vuccati Œsavakkhaye ÒÈÓaÑ.
DasamaÑ TathÈgatabalaÑ.

194

PeÔakopadesapÈÄi

20. Imesu dasasu balesu Ôhito TathÈgato paÒcavidhaÑ sÈsanaÑ deseti
saÑkilesabhÈgiyaÑ vÈsanÈbhÈgiyaÑ dassanabhÈgiyaÑ bhÈvanÈbhÈgiyaÑ
asekkhabhÈgiyaÑ. Tattha yo taÓhÈsaÑkileso, imassa alobho nissaraÓaÑ. Yo
diÔÔhisaÑkileso, imassa amoho nissaraÓaÑ. Yo duccaritasaÑkileso, imassa
tÊÓi kusalÈni nissaraÓaÑ. KiÑ nidÈnaÑ, tÊÓi imÈni1 manoduccaritÈni
abhijjhÈ byÈpÈdo micchÈdiÔÔhi. Tattha abhijjhyÈ manoduccaritaÑ
kÈyakammaÑ upaÔÔhapeti, adinnÈdÈnaÑ sabbaÒca tadupanibbaddhaÑ
vÈcÈkammaÑ upaÔÔhapeti, musÈvÈdaÒca sabbavitathaÑ sabbaÑ
vÈcamabhÈvaÑ sabbamakkhaÑ palÈsaÑ abhijjhÈ akusalam|lanti, sucarite
sucaritaÑ musÈvÈdÈ adinnÈdÈnÈ abhijjhÈya cetanÈ, tattha byÈpÈdo
manoduccaritaÑ kÈyakammaÑ upaÔÔhapeti, pÈÓÈtipÈtaÑ sabbaÒca metaÑ
ÈkaÉÉhanaÑ parikaÉÉhanaÑ nibbaddhaÑ rocanaÑ vÈcÈkammaÑ
upaÔÔhapeti, pisuÓavÈcaÑ pharusavÈcaÑ micchÈdiÔÔhi manoduccaritaÒca
abhijjhaÑ byÈpÈdaÑ micchÈdiÔÔhiÑ payojeti, tassa yo koci micchÈdiÔÔhi
cÈgo rÈgajo vÈ dosajo vÈ sabbaso micchÈdiÔÔhi sambh|to iminÈ kÈraÓena
micchÈdiÔÔhiÑ upaÔÔhapeti, kÈmesumicchÈcÈraÑ vacÊkammaÑ upaÔÔhapeti
samphappalÈpaÑ. ImÈni tÊÓi duccaritÈni akusalam|lÈni.
YÈ abhijjhÈ, so lobho. Yo byÈpÈdo, sodoso. YÈ micchÈdiÔÔhi, so moho.
TÈni aÔÔha micchattÈni upaÔÔhapenti. Tesu gahitesu tÊsu akusalam|lesu
dasavidhaÑ akusalam|laÑ pÈrip|riÑ gacchati, tassa tividhassa
duccaritasaÑkilesassa vÈsanÈbhÈgiyaÒca suttaÑ nissaraÓaÑ. Tattha yo
bahusito niddeso yathÈ lobho doso mohopi, tattha asituÑ ettha lobho ussado
tena kÈraÓena tesu vÈ dhammesu lobho paÒÒapiyati. TatthÈyaÑ moho
akusalaÑ moho ayaÑ avijjÈ, sÈ catubbidhÈ r|pe abhiniviÔÔhÈ, r|paÑ attato
samanupassati, avijjÈgato r|pavantaÑ attÈnaÑ, attani vÈ r|paÑ, r|pasmiÑ
vÈ attÈnaÑ. Tattha katamaÑ padaÑ sakkÈyadiÔÔhiyÈ ucchedaÑ vadati “taÑ
jÊvaÑ taÑ sarÊran”ti natthikadiÔÔhi adhiccasamuppannadiÔÔhi ca aÒÒo ca
karoti, aÒÒo paÔisaÑvediyati. PacchimasaÔÔhikappÈnaÑ tÊÓi padÈni
sakkÈyadiÔÔhiyÈ sassataÑ bhajanti “aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊran”ti akiriyaÒca
taÑ dukkhamicchato ahetukÈ ca patanti anajjhÈbhÈvo ca kammÈnaÑ
sabbaÒca mÈnayi2. Tattha “idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti
______________________________________________________________
1. TÊÓi hi imÈni (I)

2. MÈnati (I)

2. SÈsanapaÔÔhÈnadutiyabh|mi

195

saÑsÈrena suddhi ÈjÊvakÈ chaÄÈsÊti paÒÒapenti. YathÈr|pe sakkÈyadiÔÔhiyÈ
catuvatthukÈ, evaÑ paÒcasu khandhesu vÊsativatthukÈ sakkÈyadiÔÔhiyÈ
sassataÑ bhajati. AÒÒÈjÊvakÈ ca sassatavÈdike ca sÊlabbataÑ bhajanti
parÈmasanti iminÈ bhavissÈmi devo vÈ devaÒÒataro vÈ, ayaÑ
sÊlabbataparÈmÈso. Tattha sakkÈyadiÔÔhiyÈ so r|paÑ attato samanupassati,
“taÑ jÊvaÑ taÑ sarÊram”iti taÑ ka~khati vicikicchati nÈdhimuccati
nÈbhippasÊdati pubbante aparante pubbantÈparante -pa- iti vÈsanÈbhÈgiyesu
Ôhitassa ayaÑ upakkileso.
21. Tattha saddhindriyena sabbaÑ vicikicchitaÑ pajahati, paÒÒindriyena
udayabbayaÑ passati, samÈdhindriyena cittaÑ ekodi karoti vÊriyindriyena
Èrabhati. So imehi paÒcahi indriyehi saddhÈnusÈrÊ aveccappasÈde nirato
anantariyaÑ samÈdhiÑ uppÈdeti. Indriyehi suddhehi dhammÈnusÈrÊ
appaccayatÈya anantariyaÑ samÈdhiÑ uppÈdeti. so “idaÑ dukkhan”ti
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. SaccÈni idaÑ dassanabhÈgiyaÑ suttaÑ. Tassa
paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ tÊÓi saÑyojanÈni
dassanapahÈtabbÈni sabbena sabbaÑ pahÊnÈni dve puggalakatÈni. Tattha tÊÓi
akusalam|lÈni. BhÈvanÈpahÈtabbÈni uparikkhittÈni cha bhave nibbattenti.
Tattha tesu abhijjhÈya ca byÈpÈdesu tanukatesu cha bhavÈ parikkhayÈ
mariyÈdaÑ gacchanti, dve bhavÈ avasiÔÔhÈ. Tassa abhijjhÈ ca byÈpÈdo ca
sabbena sabbaÑ parikkhÊÓÈ honti. Eko bhavo avasiÔÔho hoti. So ca
mÈnavasena nibbatteti. KiÒcÈpi ettha aÒÒepi cattÈro kilesÈ r|parÈgo
bhavarÈgo avijjÈ uddhaccaÑ ketusmimÈnabh|tÈ nappaÔibalÈ asmimÈnaÑ
vinivattetuÑ, sabbepi te asmimÈnassa pahÈnaÑ Èrabhate. KhÊÓesu na ca tesu
idamuttaridassanabh|miyaÑ paÒcasu sekkhapuggalesu tÊsu ca
paÔippannakesu dvÊsu ca phalaÔÔhesu bhÈvanÈbhÈgiyaÑ suttaÑ. Taduttari
asekkhabhÈgiyasuttaÑ, katthaci bh|mi nipÊÄiyati. IdaÒca paÒcamaÑ suttaÑ.
TiÓÓaÑ puggalÈnaÑ desitaÑ puthujjanassa sekkhassa asekkhassa
saÑkilesabhÈgiyaÑ vÈsanÈbhÈgiyaÑ. Puthujjanassa dassanabhÈgiyaÑ.
BhÈvanÈbhÈgiyaÑ paÒcannaÑ sekkhÈnaÑ. YaÑ paÔhamaniddiÔÔhaÑ
asekkhabhÈgiyaÑ sabbesaÑ arahantÈnaÑ. SÈ pana paÒcavidhÈ sattavÊsaÈkÈre1 pariyesitabbaÑ. Etesu tassa gatÊnaÑ tato uttari. TaÒca kho
sa~khepena paÒÒÈsÈya
______________________________________________________________
1. SattavÊsaÑ ÈkÈre (I)
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ÈkÈrehi sampatati, ye paÒÒÈsa ÈkÈrÈ sÈsane niddiÔÔhÈ, te sa~khipiyantÈ
dasahi ÈkÈrehi patanti. Ye ariyasaccaÑ nikkhepena Ôhite sa~khipiyattÈ
aÔÔhasu ÈkÈresu patanti. Cat|su ca sÈdhÈraÓesu suttesu yÈ hÈrasampÈtassa
bh|mi, te sa~khipiyantÈ paÒcasu suttesu patanti. SaÑkilesabhÈgiye
vÈsanÈbhÈgiye bhÈvanÈbhÈgiye nibbedhabhÈgiye asekkhabhÈgiye ca. Te
sa~khipiyantÈ cat|su suttesu patanti. SaÑkilesabhÈgiye vÈsanÈbhÈgiye
nibbedhabhÈgiye asekkhabhÈgiye ca. Te sa~khipiyamÈnÈ tÊsu suttesu patanti,
puthujjanabhÈgiye sekkhabhÈgiye asekkhabhÈgiye ca. Te sa~khipiyantÈ
dvÊsu suttesu patanti nibbedhabhÈgiye ca pubbayogabhÈgiye ca. YathÈ
vuttaÑ BhagavatÈ dve atthavase yampassamÈnÈ TathÈgatÈ Arahanto
SammÈsambuddhÈ dhammaÑ desenti SuttaÑ GeyyaÑ -pa- SatthÈ
pubbayogasamannÈgate appakasirena maÒÒamÈnÈ vasiyanti pubbayogÈ ca
bhavissanti santÈnaÑ maÒÒamÈnÈdharÈya. Tattha paÒÒÈvemattataÑ attano
samanupassamÈnena aÔÔhavidhe suttasa~khepe, yattha yattha sakkoti, tattha
tattha yojetabbaÑ. Tattha tattha yojetvÈ suttassa attho niddisitabbo. Na hi
sati vedanÈ mano dhÈretvÈ sakkÈ yena kenaci suttassa attho yathÈbh|taÑ
niddisituÑ.
Tattha purimakÈnaÑ suttÈnaÑ imÈ uddÈnagÈthÈ
KÈmandhÈ jÈlasaÒchannÈ, paÒca nÊvaraÓÈni ca.
Manopubba~gamÈ dhammÈ, MahÈnÈmo ca sÈkiyo.
UddhaÑ adho vippamutto, yaÒca sÊlakimatthiyÈ.
Yassa sel|pamaÑ cittaÑ, upatissa pucchÈdikÈ.
Yassa kÈyagatÈsati, channaÑ tamoparÈyaÓo.
Na taÑ daÄhaÑ cetasikaÑ, ayaÑ lokoti-ÈdikaÑ.
CattÈro ceva puggalÈ, dadato puÒÒaÑ pavaÉÉhitaÑ.
SotÈnugatadhammesu, imÈ tesaÑ uddÈnagÈthÈ.
22. Tattha katamÈ ÈÓatti.
Sace bhÈyatha dukkhassa, sace vo dukkhamappiyaÑ.
MÈkattha pÈpakaÑ kammaÑ, Èvi vÈ yadi vÈ raho1.
______________________________________________________________
1. Khu 1. 137; heÔÔhÈ 109 piÔÔhesupi.
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AtÊte RÈdha r|pe anapekkho hohÊti vitthÈrena kÈtabbÈ. .
SÊlavantena Œnanda puggalena sadÈ karaÓÊyÈ kintime avippaÔisÈro assÈti.
AyaÑ vuccati ÈÓatti.
Tattha katamaÑ phalaÑ.
* Dhammo have rakkhati dhammacÈriÑ,
ChattaÑ mahantaÑ yatha vassakÈle.
EsÈnisaÑso dhamme suciÓÓe, na duggatiÑ gacchati dhammacÈrÊ.
IdaÑ phalaÑ.
Tattha katamo upÈyo.
“Sabbe dhammÈ anattÈ”ti, yadÈ paÒÒÈya passati.
Atha nibbindati dukkhe, esa maggo visuddhiyÈ1.
Sattaha~gehi samannÈgato kho bhikkhu api HimavantaÑ
pabbatarÈjÈnaÑ cÈleyya, ko pana vÈdo chavaÑ avijjaÑ sattakesu
veyyÈkaraÓaÑ kÈtabbaÑ. AyaÑ upÈyo.
Tattha katamÈ ÈÓatti ca phalaÒca.
Sace bhÈyatha dukkhassa, sace vo dukkhamappiyaÑ.
MÈkattha pÈpakaÑ kammaÑ, Èvi vÈ yadi vÈ raho.
Sace hi pÈpakaÑ kammaÑ, karotha vÈ karissatha.
Na vo dukkhÈ pamokkhÈtthi, upaccÈpi palÈyataÑ2.
PurimikÈya gÈthÈya ÈÓatti pacchimikÈya phalaÑ. . SÊle patiÔÔhÈya dve
dhammÈ bhÈvetabbÈ yÈ ca cittabhÈvanÈ yÈ ca paÒÒÈbhÈvanÈ yÈ ca ÈÓatti
rÈgavirÈgÈ ca phalaÑ.
Tattha katamaÑ phalaÒca upÈyo ca.
SÊle patiÔÔhÈya naro sapaÒÒo, cittaÑ paÒÒaÒca bhÈvayaÑ.
ŒtÈpÊ nipako bhikkhu, so imaÑ vijaÔaye jaÔaÑ3.
PurimikÈya aÉÉhagÈthÈya upÈyo, pacchimikÈya aÉÉhagÈthÈya phalaÑ.
Nandiyo4 Sakko IsivutthapuririkÈma-ekarakkhe5 suttaÑ m|lato upÈdÈya
______________________________________________________________
* HeÔÔhÈ 7, 29, 38 piÔÔhesupi.
2. PalÈyato (I) heÔÔhÈ 110 piÔÔhe passitabbaÑ.
4. Nandiko (I, Ka)

1. Khu 1. 53 piÔÔhe.
3. SaÑ 1. 13 piÔÔhe.
5. Isivutta... (I)
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yÈva chasu dhammesu. Uttari paÒcasu dhammesu yÈcayogo1 karaÓÊyo,
ayaÑ upÈyo. Asahagatassa kÈmÈsavÈpi cittaÑ muccatÊti. SabbÈsu chasu tÊsu.
AyaÑ upÈyo ca phalaÒca.
Tattha katamÈ ÈÓatti ca phalaÒca upÈyo ca.
SuÒÒato lokaÑ avekkhassu, mogharÈja sadÈ sato.
AttÈnudiÔÔhiÑ uhacca2, evaÑ maccutaro siyÈ.
SuÒÒato lokaÑ avekkhassu, mogharÈjÈti ÈÓatti. SadÈ satoti upÈyo.
AttÈnudiÔÔhiÑ uhacca, evaÑ maccutaro siyÈti phalaÑ. . SamÈdhiÑ
bhikkhave bhÈvetha, samÈhito bhikkhave bhikkhu r|paÑ aniccanti pajÈnÈti.
EvaÑ passaÑ ariyasÈvako parimuccati jÈtiyÈpi -pa- upÈyÈsehipi idha tÊÓipi.
23. Tattha katamo assÈdo.
KÈmaÑ kÈmayamÈnassa, tassa cetaÑ samijjhati. AyaÑ assÈdo.
DhammacariyÈ samacariyÈ kusalacariyÈ het|hi brÈhmaÓa
evamidhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti.
AyaÑ assÈdo.
Tattha katamo ÈdÊnavo.
KÈmesu ve haÒÒate sabbÈ mucceva. AyaÑ ÈdÊnavo.
PasenadisaÑyuttake sutte pabbatopamÈ. AyaÑ ÈdÊnavo.
Tattha katamaÑ nissaraÓaÑ.
* Yo kÈme parivajjeti, sappasseva padÈ siro.
SomaÑ visattikaÑ loke, sato samativattati.
SaÑyuttake suttaÑ pÈricchattako paÓÉupalÈso sannipalÈso. IdaÑ
nissaraÓaÑ.
______________________________________________________________
1. Yo ca yogo (I)
* HeÔÔhÈ 6, 59 piÔÔhesu.

2.

hacca (Khu 1. 448; heÔÔhÈ 7 piÔÔhesu passitabbaÑ.)
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Tattha katamo assÈdo ca ÈdÊnavo ca.
YÈni karoti puriso, tÈni attani passati.
KalyÈÓakÈrÊ kalyÈÓaÑ, pÈpakÈrÊ ca pÈpakaÑ1.
Tattha yaÑ pÈpakÈrÊ paccanubhoti ayaÑ assÈdo. LÈbhÈlÈbha-aÔÔhakesu
byÈkaraÓaÑ, tattha alÈbho ayaso nindÈ dukkhaÑ, ayaÑ ÈdÊnavo. LÈbho yaso
sukhaÑ pasaÑsÈ, ayaÑ assÈdo.
Tattha katamaÑ assÈdo ca nissaraÓaÒca.
Sukho vipÈlo puÒÒÈnaÑ, adhippÈyo ca ijjhati.
KhippaÒca paramaÑ santiÑ, nibbÈnamadhigacchatÊti.
Yo ca vipÈko puÒÒÈnaÑ yÈ ca adhippÈyassa ijjhanÈ, ayaÑ assÈdo. YaÑ
khippaÒca paramaÑ santiÑ nibbÈnamadhigacchati, idaÑ nissaraÓaÑ.
BÈttiÑsÈya ceva mahÈpurisalakkhaÓehi samannÈgatassa mahÈpurisassa
dveyeva gatiyo honti, sace agÈraÑ ajjhÈvasati, rÈjÈ hoti cakkavattÊ yÈva
abhivijinitvÈ ajjhÈvasati ayaÑ assÈdo. Sace agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajati
sabbena oghena2 nissaraÓaÑ. AyaÑ assÈdo ca nissaraÓaÒca.
Tattha katamo ÈdÊnavo ca nissaraÓaÒca.
ŒdÈnassa3 bhayaÑ ÒatvÈ, jÈtimaraÓasambhavaÑ.
AnÈdÈtuÑ nibbattati, jÈtimaraÓasa~khayÈ.
PurimikÈya aÉÉhagÈthÈya jÈtimaraÓasambhavo ÈdÊnavo. AnÈdÈtuÑ
nibbattati jÈtimaraÓasa~khayÈti nissaraÓaÑ.
KicchaÑ vatÈyaÑ loko Èpanno yamidaÑ jÈyate ca mÊyate ca. YÈva
kudassunÈmassa dukkhassa anto bhavissati parato vÈti ettha yÈ uparikkhÈ,
ayaÑ ÈdÊnavo. Yo gedhaÑ ÒatvÈ abhinikkhamati yÈva purÈÓakÈya
rÈjadhÈniyÈ, idaÑ nissaraÓaÑ. AyaÑ ÈdÊnavo ca nissaraÓaÒca.
______________________________________________________________
1. Khu 5. 60 DukanipÈte.

2. Osadhena (I, Ka)

3. Œdinnassa (I)
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Tattha katamo assÈdo ca ÈdÊnavo ca nissaraÓaÒca.
KÈmÈ hi citrÈ vividhÈ1 manoramÈ,
Vir|par|pehi mathenti cittaÑ.
TasmÈ ahaÑ2 pabbajitomhi rÈja,
ApaÓÓakaÑ sÈmaÒÒameva seyyo.

YaÑ kÈmÈ hi citrÈ vividhÈ manoramÈti ayaÑ assÈdo. YaÑ vir|par|pehi
mathenti cittanti ayaÑ ÈdÊnavo. YaÑ ahaÑ agÈrasmÈ pabbajitomhi rÈja
apaÓÓakaÑ sÈmaÒÒameva seyyoti idaÑ nissaraÓaÑ.
BalavaÑ BÈlopamasuttaÑ yaÑ ÈsÈya vÈ vedanÊyaÑ kammaÑ gÈhati,
tathÈ cepi yaÑ yaÑ pÈpakammaÑ anubhoti, tattha dukkhavedanÊyena
kammena abhÈvitakÈyena ca yÈva parittacetaso ca ÈdÊnavaÑ dasseti
sukhavedanÊyena kammena assÈdeti. YaÑ purÈsadiso hoti. BhÈvitacitto
bhÈvitakÈyo bhÈvitapaÒÒo MahÈnÈmo aparittacetaso, idaÑ nissaraÓaÑ.
24. Tattha katamaÑ lokikaÑ suttaÑ.
* Na hi pÈpaÑ kataÑ kammaÑ, sajjukhÊraÑva muccati.
ahantaÑ bÈlamanveti, bhasmacchannova3 pÈvako.
CattÈri agatigamanÈni, idaÑ lokikaÑ suttaÑ.0
Tattha katamaÑ lokuttaraÑ suttaÑ.
* YassindriyÈni samatha~gatÈni4,
AssÈ yathÈ sÈrathinÈ sudantÈ.
PahÊnamÈnassa anÈsavassa,
DevÈpi tassa pihayanti tÈdinoti.
AriyaÑ vo bhikkhave sammÈsamÈdhiÑ desessÈmÊti idaÑ lokuttaraÑ
suttaÑ.
______________________________________________________________
1. MadhurÈ (Khu 2. 287 piÔÔhe.)
3. BhasmÈchannova (ka) Khu 1. 23 piÔÔhe.
* HeÔÔhÈ 140 piÔÔhe.

2. Khu 2. 327 TheragÈthÈ.
4. SamathaÑ gatÈni (I) Khu 1. 27 piÔÔhe.
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Tattha katamaÑ lokikaÑ lokuttaraÒca suttaÑ.
* SattiyÈ viya omaÔÔho, dayhamÈnova matthake.
KÈmarÈgappahÈnÈya, sato bhikkhu paribbaje.
SattiyÈ viya omaÔÔho, dayhamÈnova matthaketi lokikaÑ.
KÈmarÈgappahÈnÈya, sato bhikkhu paribbajeti lokuttaraÑ.
KabaÄÊkÈre ÈhÈre atthi chandoti lokikaÑ. Natthi chandoti lokuttaraÑ
suttaÑ.
Tattha katamaÑ kammaÑ.
Yo pÈÓamatipÈteti, musÈvÈdaÒca bhÈsati.
Loke adinnaÑ Èdiyati1, paradÈraÒca gacchati.
SurÈmerayapÈnaÒca, yo naro anuyuÒjati.
AppahÈya paÒca verÈni, dussÊlo iti vuccati.
TÊÓimÈni bhikkhave duccaritÈni. IdaÑ kammaÑ.
Tattha katamo vipÈko.
SaÔÔhivassasahassÈni, yathÈr|pÊ vipaccagÈ.
DiÔÔhÈ mayÈ bhikkhave cha phassÈyatanikÈ nÈma nirayÈ. DiÔÔhÈ mayÈ
bhikkhave cha phassÈyatanikÈ nÈma saggÈ2. AyaÑ vipÈko.
Tattha katamaÑ kammaÒca vipÈko ca.
** AyasÈva malaÑ samuÔÔhitaÑ, tatuÔÔhÈya tameva khÈdati.
EvaÑ atidhonacÈrinaÑ, sÈni kammÈni nayanti duggatiÑ.
AyasÈva malaÑ samuÔÔhitaÑ, yÈva sÈni kammÈnÊti idaÑ kammaÑ.
Nayanti duggatinti vipÈko.
Cat|su sammÈpaÔipajjamÈno mÈtari pitari TathÈgate TathÈgatasÈvake yÈ
sammÈpaÔipatti, idaÑ kammaÑ. YaÑ devesu upapajjati, ayaÑ vipÈko. IdaÑ
kammaÒca vipÈko ca.
______________________________________________________________
* SaÑ 1. 12; heÔÔhÈ 125 piÔÔhesupi.
2. SaÑ 2. 341 piÔÔhe.

1. Œdiyi (Ka) AÑ 2. 181; upari 210 piÔÔhesupi.
** Khu 1. 48; heÔÔhÈ 108, 173 piÔÔhesupi.
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25. Tattha katamaÑ niddiÔÔhaÑ suttaÑ.
Nela~go setapacchÈdo, ekÈro vattatÊ1 ratho.
AnÊghaÑ passa ÈyantaÑ, chinnasotaÑ abandhanaÑ.
YaÑ vÈ cittaÑ samaÓesu, cittÈgahapati dissati.
EvaÑ imÈya gÈthÈya niddiÔÔho attho.

GopÈlakopame ekÈdasa padÈni. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu r|paÒÒ|
hoti. YÈ ca atirekap|jÈya p|jetÈ hotÊti. ImÈni ekÈdasa padÈni yathÈbhÈsitÈni
niddiÔÔho attho.
Tattha katamo aniddiÔÔho attho.
Sukho viveko tuÔÔhassa, sutadhammassa passato.
AbyÈpajjaÑ2 sukhaÑ loke, pÈÓabh|tesu saÑyamoti.
SukhÈ virÈgatÈ loke, kÈmÈnaÑ samatikkamo.
AsmimÈnassa yo vinayo, etaÑ ve paramaÑ sukhanti.
IdaÑ aniddiÔÔhaÑ, aÔÔha mahÈpurisavitakkÈ. IdaÑ aniddiÔÔhaÑ.
Tattha katamaÑ niddiÔÔhaÒca aniddiÔÔhaÒca.
Pasannanetto sumukho, brahÈ uju patÈpavÈ.
Majjhe samaÓasaÑghassa, Èdiccova virocasi3.
Pasannanetto yÈva Èdiccova virocasÊti niddiÔÔho. Pasannanetto yo
BhagavÈ kathaÒca pana pasannanettatÈ, kathaÑ sumukhatÈ, kathaÑ
brahakÈyatÈ, kathaÑ ujukatÈ, kathaÑ patÈpavatÈ, kathaÑ virocatÈti
aniddiÔÔho. PheÓapiÓÉopamaÑ veyyÈkaraÓaÑ yathÈ pheÓapiÓÉo evaÑ
r|paÑ yathÈ pubbuÄo evaÑ vedanÈ mÈyÈ viÒÒÈÓaÑ paÒcakkhandhÈ paÒcahi
upamÈhi niddiÔÔhÈ. Kena kÈraÓena pheÓapiÓÉopamaÑ r|paÑ sabbaÒca
cakkhuviÒÒeyyaÑ yaÑ vÈ cat|hi Èyatanehi. KathaÑ vedanÈ pubbuÄ|pamÈ.
KatarÈ ca sÈ vedanÈ sukhÈ dukkhÈ adukkhamasukhÈ, evamesÈ aniddiÔÔhÈ.
EvaÑ niddiÔÔhaÒca aniddiÔÔhaÒca.
______________________________________________________________
1. Vattate (Ka) Khu 1. 174 piÔÔhe.
3. Khu 1. 367 SuttanipÈte.

2. AbyÈpajjhaÑ (I, Ka) Khu 1. 88 piÔÔhe.
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26. Tattha katamaÑ ÒÈÓaÑ.
PaÒÒÈ hi seÔÔhÈ lokasmiÑ, yÈyaÑ nibbedhagÈminÊ.
YÈya1 sammÈ pajÈnÈti, jÈtimaraÓasa~khayaÑ.
TÊÓimÈni indriyÈni anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ aÒÒindriyaÑ
aÒÒÈtÈvindriyaÑ, idaÑ ÒÈÓaÑ.
Tattha katamaÑ neyyaÑ.
KÈmesu sattÈ kÈmasa~gasattÈ,
SaÑyojane vajjamapassamÈnÈ.
Na hi jÈtu saÑyojanasa~gasattÈ,
OghaÑ tareyyuÑ vipulaÑ mahantaÑ2.
Cat|hi a~gehi samannÈgatÈ kÈyassa bhedÈ devesu uppajjanti. UdÈne
kÈpiyaÑ suttaÑ apaÓÓakapasÈdanÊyaÑ. IdaÑ neyyaÑ.
Tattha katamaÑ ÒÈÓaÒca neyyaÒca.
“Sabbe dhammÈ anattÈti, yadÈ paÒÒÈya passati.
Atha nibbindati dukkhe, esa maggo visuddhiyÈ.
YadÈ passatÊti ÒÈÓaÑ. Yo sabbadhamme anattÈkÈrena upaÔÔhapeti. IdaÑ
neyyaÑ.
CattÈri ariyasaccÈni, tattha tÊÓi neyyÈni maggasaccaÑ sÊlakkhandho ca
paÒÒÈkkhandho ca, idaÑ ÒÈÓaÒca neyyaÒca.
27. Tattha katamaÑ dassanaÑ.
Eseva maggo natthaÒÒo, dassanassa visuddhiyÈ.
EtaÒhi tumhe paÔipajjatha, mÈrassetaÑ pamohanaÑ3.
Cat|hi a~gehi samannÈgato ariyasÈvako attanÈva4 attÈnaÑ byÈkareyya
‘khÊÓanirayomhi yÈva sotÈpannohamasmi avinipÈtadhammo niyato
sammodhiparÈyaÓo”ti. IdaÑ dassanaÑ.
______________________________________________________________
1. YÈyaÑ (Ka) Khu 1. 219; heÔÔhÈ 143 piÔÔhesupi.
2. Khu 1. 171 UdÈne; heÔÔhÈ 174 piÔÔhesupi.
4. AttanÈyeva (Ka) SaÑ 3. 310 piÔÔhe.

3. Khu 1. 52 dhammapade.
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Tattha katamÈ bhÈvanÈ.
YassindriyÈni subhÈvitÈni,
AjjhattaÑ bahiddhÈ ca sabbaloke.
So puggalo mati ca r|pasaÒÒÊ,
SumohagatÈ na jÈnÈti1.

CattÈri dhammapadÈni anabhijjhÈ abyÈpÈdo sammÈsati sammÈsamÈdhi.
AyaÑ bhÈvanÈ.
Tattha katamaÑ dassanaÒca bhÈvanÈ ca.
VacasÈ manasÈtha kammunÈ ca,
Aviruddho sammÈ viditvÈ2 dhammaÑ.
NibbÈnapadÈbhipatthayÈno,
SammÈ so loke paribbajeyya.
SotÈpattiphalaÑ sacchikÈtukÈmena katame dhammÈ manasikÈtabbÈ,
BhagavÈ Èha paÒcupÈdÈnakkhandhÈ. IdaÑ dassanaÒca bhÈvanÈ ca.
28. Tattha katame vipÈkadhammadhammÈ.
YÈni karoti purisoti vitthÈro. . TÊÓimÈni bhikkhave sucaritÈni. Ime
vipÈkadhammadhammÈ.
Tattha katame navipÈkadhammadhammÈ.
R|paÑ vedayitaÑ saÒÒÈ, viÒÒÈÓaÑ yÈ ceva cetanÈ.
Nesohamasmi na meso attÈ, iti diÔÔho virajjati.
PaÒcime bhikkhave khandhÈ, ime navipÈkadhammadhammÈ.
Tattha katamo nevavipÈko navipÈkadhammadhammo.
Ye evaÑ paÔipajjanti, nayaÑ Buddhena desitaÑ.
Te dukkhassantaÑ karissanti, SatthusÈsanakÈrakÈti.
Iti yÈ ca sammÈpaÔipatti yo ca nirodho, ubhayametaÑ nevavipÈko
navipÈkadhammo. BrahmacariyaÑ vo bhikkhave desessÈmi,
brahmacariyaphalÈni ca brahmacariyaÒca ariyo aÔÔha~giko maggo
brahmacariyaphalÈni sotÈpattiphalaÑ yÈva arahattaÑ.
______________________________________________________________
1. KiÑ su mohagatÈnu jÈnÈti (Ka)

2. ViditvÈna (Ka) Khu 1. 333 Suttanipate.
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29. Tattha katamaÑ sakavacanaÑ.
* SabbapÈpassa akaraÓaÑ, kusalassa upasampadÈ.
SacittapariyodÈpanaÑ, etaÑ BuddhÈna sÈsanaÑ.
TÊÓimÈni bhikkhave vimokkhamukhÈni. IdaÑ sakavacanaÑ.
Tattha katamaÑ paravacanaÑ.
** Natthi puttasamaÑ pemaÑ, natthi goÓasamitaÑ dhanaÑ.
Natthi s|riyasamÈ ÈbhÈ, samuddaparamÈ sarÈ.
HetunÈ mÈrisÈ KosiyÈ subhÈsitena sa~gÈmavijayo sopi nÈma bhikkhave
Sakko DevÈnamindo sakaÑ phalaÑ paribhuÒjamÈnoti vitthÈrena kÈtabbaÑ.
IdaÑ paravacanaÑ.
Tattha katamaÑ sakavacanaÒca paravacanaÒca.
“YaÑ pattaÑ yaÒca pattabbaÑ, ubhayametaÑ rajÈnukiÓÓaÑ.
Ye evaÑvÈdino natthi, tesaÑ kÈmesu doso”ti.
IdaÑ paravacanaÑ. Ye ca kho te ubho ante anupagamma vaÔÔaÑ tesaÑ
natthi paÒÒÈpanÈya. IdaÑ sakavacanaÑ.
+ “Nandati puttehi puttimÈ,
GomÈ gohi1 tatheva nandati.
UpadhÊ hi narassa nandanÈ,
Na hi so nandati yo nir|padhÊ”ti. ParavacanaÑ.
+ “Socati puttehi puttimÈ,
GomÈ gohi tatheva socati.
UpadhÊ hi narassa socanÈ,
Na hi so socati yo nir|padhÊ”ti. SakavacanaÑ.
IdaÑ sakavacanaÑ paravacanaÒca.
______________________________________________________________
* Khu 1. 41; DÊ 2. 42; heÔÔhÈ 141, 161 piÔÔhesupi.
** SaÑ 1. 6; heÔÔhÈ 160 piÔÔhesupi.
1. Bhogiko bhogehi (I) SaÑ 1. 6 piÔÔhe.

+ HeÔÔhÈ 30 piÔÔhe.
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30. Tattha katamaÑ sattÈdhiÔÔhÈnaÑ.
Ye keci bh|tÈ bhavissanti ye vÈpi,
Sabbe gamissanti pahÈya dehaÑ.
TaÑ sabbajÈniÑ kusalo viditvÈ,
Dhamme Ôhito1 brahmacariyaÑ careyya.

Tayome bhikkhave SatthÈro, TathÈgato ArahaÑ sekkho paÔipado. IdaÑ
sattÈdhiÔÔhÈnaÑ.
Tattha katamaÑ dhammÈdhiÔÔhÈnaÑ.
YaÒca kÈmasukhaÑ2 loke, yaÒcidaÑ diviyaÑ sukhaÑ.
TaÓhakkhayasukhassete, kalaÑ nÈgghanti soÄasiÑ.
Sattime bhikkhave bojjha~gÈ, idaÑ dhammÈdhiÔÔhÈnaÑ.
Tattha katamaÑ sattÈdhiÔÔhÈnaÒca dhammÈdhiÔÔhÈnaÒca.
DuddasamantaÑ saccaÑ duddaso paÔivedho bÈlehi, jÈnato passato natthi
nandÊti vadÈmi. DuddasamantaÑ saccaÑ duddaso paÔivedho bÈlehÊti
dhammÈdhiÔÔhÈnaÑ. JÈnato passato natthi nandÊti sattÈdhiÔÔhÈnaÑ.
DÈrukkhandhopamaÑ Ga~gÈya tÊriyÈ orimaÒca tÊraÑ pÈrimaÒca tÊraÑ thale
vÈ3 na ca ussÊdanaÑ, majjhe ca na saÑsÊdanaÑ manussaggÈho ca
amanussaggÈho ca antop|tibhÈvo ca, idaÑ dhammÈdhiÔÔhÈnaÑ. EvaÑ pana
bhikkhu nibbÈnaninno bhavissati nibbÈnaparÈyaÓoti sattÈdhiÔÔhÈnaÑ. IdaÑ
sattÈdhiÔÔhÈnaÒca dhammÈdhiÔÔhÈnaÒca.
Tattha katamo thavo.
* MaggÈnaÔÔha~giko seÔÔho, saccÈnaÑ caturo padÈ.
VirÈgo seÔÔho dhammÈnaÑ, dvipadÈnaÒca cakkhumÈ.
TÊÓimÈni bhikkhave aggÈni, Buddho sattÈnaÑ, virÈgo dhammÈnaÑ,
saÑgho gaÓÈnaÑ. AyaÑ thavo.
______________________________________________________________
1. ŒtÈpiyo (Khu 1. 134 UdÈne)
3. Thaleva ca (Ka) SaÑ 2. 386 piÔÔhe.

2. (Khu 1. 89 UdÈne; heÔÔhÈ 142 piÔÔhesupi.)
* HeÔÔhÈ 162 piÔÔhe.
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31. Tattha katamaÑ anuÒÒÈtaÑ.
KÈyena saÑvaro sÈdhu, sÈdhu vÈcÈya saÑvaro.
ManasÈ saÑvaro sÈdhu, sÈdhu sabbattha saÑvuto.
Sabbattha saÑvuto bhikkhu, sabbadukkhÈ pamuccati1.
IdaÑ BhagavatÈ anuÒÒÈtaÑ.
TÊÓimÈni bhikkhave karaÓÊyÈni kÈyasucaritaÑ vacÊsucaritaÑ
manosucaritaÑ. IdaÑ anuÒÒÈtaÑ.
Tattha katamaÑ paÔikkhittaÑ.
Natthi puttasamaÑ pemaÑ. VitthÈro idaÑ paÔikkhittaÑ.
TÊÓimÈni bhikkhave akaraÓÊyÈni sayaÑ abhiÒÒÈya desitÈni. KatamÈni
tÊÓi, kÈyaduccaritaÑ vacÊduccaritaÑ manoduccaritaÑ. IdaÑ paÔikkhittaÑ.
Tattha katamaÑ anuÒÒÈtaÒca paÔikkhittaÒca.
* KÈyena kusalaÑ kare, assa kÈyena saÑvuto.
KÈyaduccaritaÑ hitvÈ, kÈyasucaritaÑ care.
DvÊhi paÔhamapadehi catutthena ca padena anujÈnÈti. KÈyaduccaritaÑ
hitvÈti tatiyena padena paÔikkhittanti. MahÈvibha~go aciratapÈnÈdo.
TatthimÈ uddÈnagÈthÈ
Sace bhÈyasi dukkhassa, mÈbhinandi anÈgataÑ.
VassakÈle yathÈ chattaÑ, kusalÈni kamatthake.
Sabbe dhammÈ anattÈti, samÈgataÑ vicÈlaye.
Na vo dukkhÈ pamokkhÈtthi, samatho ca vipassanÈ.
KÈmacchandaÑ upÈdÈya, yo so vitakkehi khajjati.
SubhÈvitatte bojjha~ge, so imaÑ vijaÔaye jaÔaÑ.
SuÒÒato lokaÑ avekkhassu, samÈdhibhÈvi bhÈvase.
KÈmaÑ kÈmayamÈnassa, dhammacariyÈya sugatiÑ.
HaÒÒate sabbÈ mucceva, nippoÔhento catuddisÈ.
Yo kÈme parivajjeti, pÈrichattopameva ca.
______________________________________________________________
1. Khu 1. 65 Dhammapade.

* Upari 216 piÔÔhe.
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YÈni karoti puriso, lokadhammÈ pakÈsitÈ.
Sukho vipÈko puÒÒÈnaÑ, tatiyaÑ aÒÒaÑ na vijjati.
ŒdÈnassa bhayaÑ ÒatvÈ, jÈyate jÊyatepi ca.
KÈmÈ hi citrÈ vividhÈ, atha loÓasallopamaÑ.
Na hi pÈpaÑ kataÑ kammaÑ, agatÊhi ca gacchati.
YassindriyÈni samatha~gatÈni, tatheva paÒcaÒÈÓiko.
SattiyÈ viya omaÔÔho, viÒÒÈÓaÒca patiÔÔhitÈ.
Yo pÈÓamatipÈteti, tÊÓi duccaritÈni ca.
SaÔÔhivassasahassÈni, khaÓaÑ laddhÈna dullabhaÑ.
AyasÈva malaÑ samuÔÔhitaÑ, cat|su paÔipattisu.
Nela~go setapacchÈdo, atha gopÈlakopamaÑ.
Sukho viveko tuÔÔhassa, vitakkÈ ca sudesitÈ.
PheÓapiÓÉopamaÑ r|paÑ, brahÈ uju patÈpavÈ.
PaÒÒÈ hi seÔÔhÈ lokasmiÑ, anaÒÒÈ tÊÓi indriyÈni.
KÈmesu sattÈ kÈmasa~gasattÈ, atha vaÓÓo rahassavÈ.
Sabbe dhammÈ anattÈti, ariyasaccaÒca desitaÑ.
Eseva maggo natthaÒÒo, sotÈpannoti byÈkare.
YassindriyÈni subhÈvitÈni, atha dhammapadehi ca.
VacasÈ manasÈ ceva, paÒcakkhandhÈ aniccato.
YÈni karoti puriso, tÊÓi sucaritÈni ca.
R|paÑ vedayitaÑ saÒÒÈ, paÒcakkhandhÈ pakÈsitÈ.
Yo evaÑ paÔipajjati, brahmÈ ceva phalÈni ca.
SabbapÈpassa akaraÓaÑ, vimokkhÈ taÑ hi desibhÈ.
Natthi puttasamaÑ pemaÑ, devÈnaÑ asurÈna ca.
YaÑ pattaÑ yaÒca pattabbaÑ, nandati socati niccaÑ.
Ye keci bh|tÈ bhavissanti, SatthÈro ca pakÈsitÈ.
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YaÒca kÈmasukhaÑ loke, bojjha~gÈ ca sudesitÈ.
MaggÈnaÔÔha~giko seÔÔho, tayo ca aggapattiyo.
KÈyena saÑvaro sÈdhu, karaÓÊyaÒca desitaÑ.
Natthi attasamaÑ pemaÑ, ariyÈ tÊÓi ca desitÈ.
KÈyena kusalaÑ abhirato, vinayaÒca kÈmasukhaÑ loke.
Bojjha~gÈ ca sudesitÈ, duddasaÑ anataÑ ceva parÈparaÑ ca.
PeÔakopadese sÈsanappaÔÔhÈnaÑ nÈma dutiyabh|mi samattÈ.
_____
3. SuttÈdhiÔÔhÈnatatiyabh|mi
32. Tattha katamaÑ suttÈdhiÔÔhÈnaÑ.
LobhÈdhiÔÔhÈnaÑ dosÈdhiÔÔhÈnaÑ mohÈdhiÔÔhÈnaÑ alobhÈdhiÔÔhÈnaÑ
adosÈdhiÔÔhÈnaÑ amohÈdhiÔÔhÈnaÑ kÈyakammÈdhiÔÔhÈnaÑ
vÈcÈkammÈdhiÔÔhÈnaÑ manokammÈdhiÔÔhÈnaÑ saddhindriyÈdhiÔÔhÈnaÑ
vÊriyindriyÈdhiÔÔhÈnaÑ satindriyÈdhiÔÔhÈnaÑ samÈdhindriyÈdhiÔÔhÈnaÑ
paÒÒindriyÈdhiÔÔhÈnaÑ.
Tattha katamaÑ lobhÈdhiÔÔhÈnaÑ.
Vitakkamathitassa1 jantuno,
TibbarÈgassa subhÈnupassino.
Bhiyyo taÓhÈ pavaÉÉhati,
Esa kho gÈÄhaÑ karoti bandhanaÑ.
VitakkamathitassÈti kÈmarÈgo. SubhÈnupassinoti kÈmarÈgavatthu.
Bhiyyo taÓhÈ pavaÉÉhatÊti kÈmataÓhÈ. Esa gÈÄhaÑ karoti bandhananti
rÈgaÑ, iti yo yo dhammo m|lanikkhitto, so yevettha dhammo
uggÈvahitabbo2. Na BhagavÈ ekaÑ dhammaÑ Èrabbha aÒÒaÑ dhammaÑ
deseti. Yassa vitakketi kÈmavitakko tameva vitakkaÑ kÈmavitakkena
niddisÊyati. TibbarÈgassÈti tasseva vitakkassa vatthuÑ niddisati.
SubhÈnupassino bhiyyo taÓhÈ pavaÉÉhatÊti tameva rÈgaÑ kÈmataÓhÈti
niddisati. Esa gÈÄhaÑ karoti bandhananti tameva taÓhÈsaÑyojanaÑ
niddisati. EvaÑ gÈthÈsu anuminitabbaÑ. EvaÑ saveyyÈkaraÓesu.
______________________________________________________________
1. Vitakkanimmathitassa (Ka) Khu 1. 63 Dhammapade.

2. UggÈpayitabbo (I, Ka)
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Tattha BhagavÈ ekaÑ dhammaÑ tividhaÑ niddisati, nissandato hetuto
phalato.
DadaÑ piyo hoti bhajanti naÑ bah|,
KittiÒca pappoti yaso ca vaÉÉhati.
Ama~kubh|to parisaÑ vigÈhati,
VisÈrado hoti naro amaccharÊ1.
Dadanti yaÑ yaÑ dÈnaÑ, idaÑ dÈnamayikaÑ puÒÒakriyaÑ. Tattha
hetu. YaÑ cetaÑ. Bhajanti naÑ bah|, kittinti yo ca kalyÈÓo kittisaddo loke
abbhuggacchati, yaÑ bahukassa janassa piyo bhavati manÈpo ca. YaÒca
avippaÔisÈrÊ kÈla~karoti ayaÑ nissando. YaÑ kÈyassa bhedÈ devesu
upapajjatÊti idaÑ phalaÑ. IdaÑ lobhÈdhiÔÔhÈnaÑ.
33. Tattha katamaÑ dosÈdhiÔÔhÈnaÑ.
* Yo pÈÓamatipÈteti, musÈvÈdaÒca bhÈsati.
Loke adinnaÑ Èdiyati, paradÈraÒca gacchati.
SurÈmerayapÈnaÒca, yo naro anuyuÒjati2.
AppahÈya paÒca vedrÈni, dussÊlo iti vuccati.
KÈyassa bhedÈ duppaÒÒo, nirayaÑ sopapajjati.
Yo pÈÓamatipÈtetÊti duÔÔho pÈÓamatipÈteti. MusÈvÈdaÒca bhÈsatÊti
dosopaghÈtÈya musÈvÈdaÒca bhÈsati. SurÈmerayapÈnaÒca, yo naro
anuyuÒjatÊti doso nidÈnaÑ. Yo ca surÈmerayapÈnaÑ anuyuÒjati
yathÈparadÈravihÈrÊ3 amittÈ janayanti.
PaÒca verÈni appahÈyÈti paÒcannaÑ sikkhÈpadÈnaÑ samatikkamanaÑ
sabbesaÑ dosajÈnaÑ sÈ paÓÓatti, teneva dosajanitena kammena dussÊlo iti
vuccati sopi dhammo hetunÈ niddisitabbo, nissandena phalena ca.
TÊÓi bÈlassa bÈlalakkhaÓÈni dubbhÈsitabhÈsÊ4 ca hoti, duccintitacintÊ ca
dukkaÔakammakÈrÊ ca. Tattha yaÑ kÈyena ca vÈcÈya ca parakkamati,
idamassa dukkaÔakammakÈrÊ. TÈyaÑ yathÈ ca musÈvÈdaÑ bhÈsati yathÈ
______________________________________________________________
1. SaÑ 2. 34 piÔÔhe.
3. YathÈpamuditavihÈrÊ (Ka)
* HeÔÔhÈ 201 piÔÔhe.

2. Abhigijjhati (I, Ka) AÑ 2. 181 piÔÔhe.
4. DubbhÈsitabhÈsitÈ (I, Ka) AÑ 1. 100 piÔÔhe.
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pubbaniddiÔÔhaÑ, idamassa dubbhÈsitÈ. YaÒca sa~kappeti manoduccaritaÑ
byÈpÈdaÑ. Idamassa duccintitacintitÈ, yaÑ so imehi tÊhi bÈlalakkhaÓehi
samannÈgato tÊÓi tajjÈni dukkhÈni domanassÈni anubhavati, so ca hoti
sabhaggato vÈ parisaggato vÈ tajjaÑ kathaÑ kathanti. YadÈ bhavati so ca
pÈÓÈtipÈtÈdidasa-akusalakammapatho, so tatonidÈnaÑ dukkhaÑ
domanassaÑ paÔisaÑvedetÊti. Puna caparaÑ yadÈ passati coraÑ
rÈjÈparÈdhikaÑ raÒÒÈ gahitaÑ jÊvitÈ voropetaÑ, tassevaÑ bhavati sace
mamampi rÈjÈ jÈneyya mamampi rÈjÈ gÈhÈpetvÈ jÊvitÈ voropeyyÈti, so
tatonidÈnaÑ dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti. Puna caparaÑ bÈlo yadÈ
bhavati ÈsanÈ samÈr|Äho yÈva yÈ me gati bhavissati ito pecca paraÑ
maraÓÈti so tatonidÈnaÑ dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedeti iti
bÈlalakkhaÓaÑ hetu. TÊÓi tajjÈni dukkhÈni nissando. KÈyassa bhedÈ nirayesu
upapajjati, idaÑ phalaÑ. . IdaÑ dosÈdhiÔÔhÈnaÑ.
34. Tattha katamaÑ mohÈdhiÔÔhÈnaÑ.
SataÒceva sahassÈnaÑ, kappÈnaÑ saÑsarissati.
AthavÈpi tato bhiyyo, gabbhÈ gabbhaÑ gamissatha.
AnupÈdÈya BuddhavacanaÑ, sa~khÈre attato upÈdÈya.
DukkhassantaÑ karissanti, ÔhÈnametaÑ na vijjati.
Yo yaÑ anamataggasaÑsÈraÑ samÈpanno jÈyate ca mÊyate ca, ayaÑ
avijjÈhetukÈ. YÈnipi ca sa~khÈrÈnaÑ payojanÈni, tÈnipi avijjÈpaccayÈni,
yaÑ adassanaÑ Buddhavacanassa, ayaÑ avijjÈsutteyeva niddiÔÔhaÑ. Yo ca
sa~khÈre attato harati paÒcakkhandhe paÒca diÔÔhiyo upagacchati. “EtaÑ
mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti idaÑ suttaÑ avijjÈya nikkhittaÑ, avijjÈya
nikkhipitaÑ. EvaÑ SatthÈ sutte nayena1 dhammena niddisati. AsÈdhÈraÓena
taÑyeva tattha niddisitabbaÑ. Na aÒÒaÑ.
Ye hi keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ “idaÑ dukkhan”ti
nappajÈnanti cattÈri saccÈni vitthÈrena, yaÑ tattha appajÈnanÈ, idaÑ
dukkhaÑ, ayaÑ hetu. AppajÈnanto vividhe sa~khÈre abhisa~kharoti, ayaÑ
nissando. YaÒca diÔÔhigatÈni parÈmasati “idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti
ayaÑ nissando.
______________________________________________________________
1. Sutanayena (I)
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YaÑ punabbhavaÑ nibbatteti, idaÑ phalaÑ. Ayampi dhammo saniddiÔÔho
hetuto ca phalato ca nissandato ca.
Ettha pana keci dhammÈ sÈdhÈraÓÈ bhavanti. Hetu khalu Èditoyeva
sutte nikkhipissanti. YathÈ kiÑ bhave cattÈrimÈni bhikkhave agatigamanÈni
tattha yaÒca chandÈgatiÑ gacchati yaÒca bhayÈgatiÑ gacchati, ayaÑ lobho
akusalam|laÑ. YaÑ dosÈ, ayaÑ dosoyeva. YaÑ mohÈ, ayaÑ mohoyeva.
EvaÑ imÈni tÊÓi akusalam|lÈni Èditoyeva upaparikkhitabbÈni. Yattha ekaÑ
niddisitabbaÑ, tattha ekaÑ niddisÊyati. TathÈ dve yathÈ tÊÓi, na hi ÈdÊhi
anikkhitte hetu vÈ nissando vÈ phalaÑ vÈ niddisitabbaÑ. AyaÒcettha gÈthÈ.
* ChandÈ dosÈ bhayÈ mohÈ, yo dhammaÑ ativattati.
NihÊyati1 tassa yaso, kÈÄapakkheva candimÈ.
Kattha chandÈ ca ayaÑ lobho yathÈ niddiÔÔhaÑ pubbe. IdaÑ
mohÈdhiÔÔhÈnaÑ.
35. Tattha katamaÑ alobhÈdhiÔÔhÈnaÑ.
“AsubhÈnupassiÑ2 viharantaÑ, indriyesu susaÑvutaÑ.
Bhojanamhi ca mattaÒÒuÑ, saddhaÑ ÈraddhavÊriyaÑ.
TaÑ ve nappasahati mÈro, vÈto selaÑva pabbatan”ti.
Tattha yÈ asubhÈya upaparikkhÈ, ayaÑ kÈmesu ÈdÊnavadassanena
pariccÈgo. Indriyesu susaÑvuto tasseva alobhassa pÈrip|riyaÑ mama
ÈyatanasocitaÑ anupÈdÈya. Bhojanamhi ca mattaÒÒunti rasataÓhÈpahÈnaÑ.
Iti ayaÑ alobho asubhÈnupassitÈya vatthuto dhÈrayati, so alobho hetu.
Indriyesu guttadvÈratÈya gocarato dhÈrayati, bhojanemattaÒÒutÈya parato
dhÈrayati, ayaÑ nissando. TaÑ ve nappasahati mÈro, vÈto selaÑ va
pabbatanti, idaÑ phalaÑ. Iti yoyeva dhammo Èdimhi nikkhitto, soyeva
majjhe ceva avasÈne ca.
NÈhaÑ bhikkheve aÒÒaÑ ekadhammampi samanupassÈmi
asamuppannassa kÈmacchandassa anuppÈdÈya uppannassa vÈ pahÈnÈya,
yathayidaÑ3 asubhanimittaÑ. Tattha
______________________________________________________________
1. NihÊyate (I, Ka) AÑ 1. 352 piÔÔhe.
3. YadidaÑ (I, Ka) AÑ 1. 3 piÔÔhe.

2. AsubhÈnupassÊ (I) Khu 1. 14 Dhammapade.
* HeÔÔhÈ 107 piÔÔhe.
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asubhanimittaÑ manasikarontassa anuppanno ceva kÈmacchando na
uppajjati, uppanno ca kÈmacchando pahÊyati. IdaÑ alobhassa vatthu. YaÑ
puna anuppanno kÈmarÈgo pariyÈdiyati r|parÈgaÑ ar|parÈgaÑ, iti phalaÑ.
Iti ayampi ca dhammo niddiÔÔho hetuto ca nissandato ca phalato ca. IdaÑ
alobhÈdhiÔÔhÈnaÑ.
Tattha katamaÑ adosÈdhiÔÔhÈnaÑ.
Ekampi ce pÈÓamaduÔÔhacitto,
MettÈyati kusalo1 tena hoti.
Sabbe ca pÈÓe manasÈnukampaÑ2,
Pah|tamariyo pakaroti puÒÒaÑ.
Ekampi ce pÈÓamaduÔÔhacitto mettÈyatÊti ayaÑ adoso. NigghÈtena
assÈdo, kusalo tena hotÊti tena kusalena dhammena saÑyutto
dhammapaÒÒattiÑ gacchati. Kusaloti yathÈ paÒÒÈya paÒÒo paÓÉiccena
paÓÉito. Pah|tamariyo pakaroti puÒÒanti tassÈyeva vipÈko ayaÑ lokiyassa,
na hi lokuttarassa. Tattha yÈ mettÈyanÈ, ayaÑ hetu. YaÑ kusalo bhavati
ayaÑ nissando. YÈva abyÈpajjo bh|miyaÑ bahupuÒÒaÑ pasavati, idaÑ
phalaÑ. Iti adoso niddiÔÔho hetuto ca nissandato ca phalato ca.
EkÈdasÈnisaÑsÈ mettÈya cetovimuttiyÈ. Tattha yÈ mettÈcetovimutti,
ayaÑ ariyadhammesu rÈgavirÈgÈ cetovimutti, lokikÈya bh|mikÈ hetu, yaÑ
sukhaÑ ÈyatiÑ manÈpo hoti manussÈnaÑ, ime ekÈdasa dhammÈ nissando.
YaÒca akatÈvÊ brahmakÈye upapajjati. IdaÑ phalaÑ. IdaÑ adosÈdhiÔÔhÈnaÑ.
36. Tattha katamaÑ amohÈdhiÔÔhÈnaÑ.
PaÒÒÈ hi seÔÔhÈ lokasmiÑ, yÈyaÑ nibbedhagÈminÊ3.
YÈya sammÈ pajÈnÈti, jÈtimaraÓasa~khayaÑ.
______________________________________________________________
1. KusalÊ (Ka) Khu 1. 209 piÔÔhe.

2. AnukampamÈno (I)

3. NibbedhabhÈginÊ (I, Ka) Khu 1. 219; heÔÔhÈ 143, 203 piÔÔhesupi.
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PaÒÒÈ hi seÔÔhÈti vatthuÑ. NibbedhagÈminÊti nibbÈnagÈminiyaÑ
yathÈbh|taÑ paÔivijjhati. SammÈ pajÈnÈti, jÈtimaraÓasa~khayanti amoho.
PaÒÒÈti hetu. YaÑ pajÈnÈti ayaÑ nissando. Yo jÈtimaraÓasa~khayo, idaÑ
palaÑ. Iti amoho niddiÔÔho hetunÈ ca nissandena ca phalena ca.
TÊÓimÈni bhikkhave indriyÈni anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ aÒÒindriyaÑ
aÒÒÈtÈvindriyaÑ1. Tattha katamaÑ anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ, idha
bhikkhave bhikkhu anabhisametassa dukkhassa ariyasaccassa abhisamayÈya
chandaÑ janeti vÈyamati, vÊriyaÑ Èrabhati, cittaÑ paggaÓhÈti padahati.
EvaÑ catunnaÑ ariyasaccÈnaÑ kÈtabbaÑ. Tattha katamaÑ aÒÒindriyaÑ,
idha bhikkhave bhikkhu “idaÑ dukkhaÑ ariyasaccan”ti yathÈbh|taÑ
pajÈnÈti, yÈ ca maggo, idaÑ aÒÒindriyaÑ. ŒsavakkhayÈ anÈsavo hoti, idaÑ
vuccati aÒÒÈtÈvindriyaÑ. TathÈyaÑ paÒÒÈ, ayaÑ hetu. YaÑ chandaÑ janeti
vÈyamati, yÈ pajÈnÈti, ayaÑ nissando. Yena sabbaso ÈsavÈnaÑ khayÈ hetu,
yaÑ khaye ÒÈÓamuppajjati, anuppÈde ÒÈÓaÒca, ayaÑ nissando. YaÑ
arahattaÑ, idaÑ phalaÑ. Tattha khÊÓÈ me jÈti, vusutaÑ brahmacariyaÑ,
kataÑ karaÓÊyanti, idaÑ khaye ÒÈÓaÑ. NÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈmÊti idaÑ
anuppÈde ÒÈÓaÑ. Iti imÈni indriyÈni amoho niddiÔÔho hetunÈ ca nissandena
ca phalena ca. ImÈni asÈdhÈraÓÈni niddiÔÔhÈni.
Tattha katamÈni kusalam|lÈni sÈdhÈraÓÈni. KusalaÒca vo bhikkhave
desessÈmi kusalam|laÒceva. Tattha katamaÑ kusalam|laÑ, alobho adoso
amoho. Tattha katamaÑ kusalaÑ, aÔÔha sammattÈni sammÈdiÔÔhi yÈva
sammÈsamÈdhi. Tattha yÈni kusalam|lÈni, ayaÑ hetu. YaÒca alobho tÊÓi
kammÈni samuÔÔhÈpeti sa~kappaÑ vÈyÈmaÑ samÈdhiÒca, ayaÑ alobhassa
nissando. Tattha yo adoso, ayaÑ hetu. YaÑ tayo dhamme paÔÔhapeti
sammÈvÈcaÑ sammÈkammantaÑ sammÈ-ÈjÊvaÒca, ayaÑ nissando. Tattha
yo amoho hetu, yaÑ dve dhamme upaÔÔhapeti aviparÊtadassanampi ca
anabhilÈpanaÑ, ayaÑ nissando. Imassa brahmacariyassa yaÑ phalaÑ, tÈ dve
vimuttiyo rÈgavirÈgÈ cetovimutti avijjÈ virÈgÈ ca paÒÒÈvimutti, idaÑ
phalaÑ. Iti imÈni tÊÓi kusalam|lÈni niddiÔÔhÈni
______________________________________________________________
1. Khu 1. 231 TikanipÈte.
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hetuto ca nissandato ca phalato ca. EvaÑ sÈdhÈraÓÈni kusalÈni
paÔivijjhitabbÈni.
Yattha duve yattha tÊÓi. AyaÒcettha gÈthÈ.
* “TulamatulaÒca sambhavaÑ, bhavasa~khÈramavassaji Muni.
Ajjhattarato samÈhito, abhindi kavacamivattasambhavan”ti.
TulamatulaÒca sambhavanti tulasa~khataÑ atulasa~khataÑ. Tattha ye
sa~khatÈtulaÑ, te dve dhammÈ assÈdo ca ÈdÊnavo ca tulitÈ bhavanti. Ettako
kÈmesu assÈdo. Ettako ÈdÊnavo imassa, idaÑ nissaraÓanti iti nibbÈnaÑ
pajÈnÈti. DvÊhi kÈraÓehi atulaÑ na ca sakkÈ tulayituÑ. EttakaÑ etaÑ netaÑ
paramatthÊti tena atulaÑ. Atha pÈpuÓÈ ratanaÑ karitvÈ acchariyabhÈvena
atulaÑ. Tattha kusalassa ca abhisambhavÈ jÈnanÈ passanÈ, ayaÑ amoho.
YaÑ tattha ÒÈtÈ osiraÓÈ bhavasa~khÈrÈnaÑ. AyaÑ alobho. YaÑ ajjhattarato
samÈhitoti vikkhepapaÔisaÑharaÓÈ. AyaÑ adoso iti imÈni tÊÓi kusalam|lÈni.
Tulamatulasambhavanti ayaÑ amoho. Yo bhavasa~khÈrÈnaÑ samosaraÓaÑ
lobho sammÈsamÈdhÊnaÑ assÈdo, ayaÑ hetu, yaÑ ajjhattarato
avijjaÓÉakosaÑ sambhedo, ayaÑ nissando. SÈ pavatti imÈni tÊÓi niddiÔÔhÈni
kusalam|lÈni hetuto ca nissandato ca phalato ca.
EttÈvatÈ esÈ pavatti ca nivatti ca kusalam|lehi pavattati, kusalam|lehi
nivattatÊti imehi ca tÊhi sabbaÑ akusalam|laÑ samosaraÓaÑ gacchati. So
dhamme vÈ vacanato niddiÔÔho taÓhÈti vÈ kodhoti vÈ asampajaÒÒanti vÈ
anusayoti vÈ makkhoti vÈ paÄÈsoti vÈ assatÊti vÈ issÈti vÈ macchariyanti vÈ
aÒÒÈÓanti vÈ, tehi ye ca vatth|hi niddisitabbaÑ. YassimÈni dve vacanÈni
dhammapadÈni niddiÔÔhÈni na so atthi kilesÈ, yo imesu navasu padesu
samodhÈnaÑ samosaraÓaÑ gacchati, ayaÑ kileso, na ca lobho, na ca doso,
na ca moho. YathÈ akusalam|lÈni, evaÑ kusalÈni paÔikkhepena
niddisitabbÈni. IdaÑ amohÈdhiÔÔhÈnaÑ.
______________________________________________________________
* HeÔÔhÈ 52 piÔÔhe.
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37. Tattha katamaÑ kÈyakammÈdhiÔÔhÈnaÑ.
* KÈyena kusalaÑ kare, assa kÈyena saÑvuto.
KÈyaduccaritaÑ hitvÈ, kÈyena sucaritaÑ care.

TÊÓimÈni bhikkhave sucaritÈni1. PÈÓÈtipÈtÈ veramaÓÊ, adinnÈdÈnÈ
veramaÓÊ, kÈmesumicchÈcÈrÈ veramaÓÊ, idaÑ kÈyakammÈdhiÔÔhÈnaÑ.
Tattha katamaÑ vÈcÈkammÈdhiÔÔhÈnaÑ.
SubhÈsitaÑ uttamamÈhu santo,
DhammaÑ bhaÓe nÈdhammaÑ taÑ dutiyaÑ.
PiyaÑ bhaÓe nÈppiyaÑ taÑ tatiyaÑ,
SaccaÑ bhaÓe nÈlikaÑ taÑ catutthaÑ2.
CattÈrimÈni ca vacÊsucaritÈni idaÑ vÈcÈkammÈdhiÔÔhÈnaÑ.
Tattha katamaÑ manokammÈdhiÔÔhÈnaÑ.
Manena kusalaÑ kammaÑ, manasÈ saÑvuto bhave.
ManoduccaritaÑ hitvÈ, manasÈ sucaritaÑ care.
TÊÓimÈni manosucaritÈni, anabhijjhÈ, abyÈpÈdo, sammÈdiÔÔhi, idaÑ
manokammÈdhiÔÔhÈnaÑ. ImÈni asÈdhÈraÓÈni suttÈni.
Tattha katamÈni sÈdhÈraÓÈni suttÈni.
VÈcÈnurakkhÊ manasÈ susaÑvuto,
KÈyena ca nÈkusalaÑ kayirÈ3.
Ete tayo kammapathe visodhaye,
ŒrÈdhaye maggamisippaveditaÑ.
Tisso imÈ bhikkhave pÈrisuddhiyo kÈyakammapÈrisuddhi,
vÈcÈkammapÈrisuddhi, manokammapÈrisuddhi.
Tattha katamÈ kÈyakammapÈrisuddhi, pÈÓÈtipÈtÈ veramaÓÊ, adinnÈdÈnÈ
veramaÓÊ, kÈmesumicchÈcÈrÈ veramaÓÊ. Tattha katamÈ
vacÊkammapÈrisuddhi, musÈvÈdÈ veramaÓÊ -pa- samphappalÈpÈ veramaÓÊ.
Tattha katamÈ manokammapÈrisuddhi, anabhijjhÈ abyÈpÈdo sammÈdiÔÔhi.
IdaÑ sÈdhÈraÓasuttaÑ.
______________________________________________________________
* HeÔÔhÈ 207 piÔÔhe.
1. Khu 1. 233 Sucaritasutte.
2. Khu 1. 344 SuttanipÈte.
3. AkusalaÑ na kayirÈ (I, Ka) Khu 1. 53 Dhammapade; heÔÔhÈ 158 piÔÔhepi.
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Iti sÈdhÈraÓÈni ca suttÈni asÈdhÈraÓÈni ca suttÈni paÔivijjhitabbÈni.
PaÔivijjhitvÈ vÈcÈya kÈyena ca suttassa attho niddisitabbo.
38. Tattha katamaÑ saddhindriyÈdhiÔÔhÈnaÑ.
Yassa saddhÈ TathÈgate, acalÈ suppatiÔÔhitÈ.
SÊlaÒca yassa kalyÈÓaÑ, ariyakantaÑ pasaÑsitaÑ.
SaÑghe pasÈdo yassatthi, ujubh|taÒca dassanaÑ.
Adaliddoti taÑ Èhu, amoghaÑ tassa jÊvitaÑ1.
SaddhÈ ve nandikÈ ÈrÈdhiko, no tassa saddhoti.
SabbaÑ siyÈti BhagavantaÑ, tathÈr|po dhammasampasÈdo.
IdaÑ saddhindriyÈdhiÔÔhÈnaÑ.
Tattha katamaÑ vÊriyÈdhiÔÔhÈnaÑ.
Œrambhatha2 nikkamatha, yuÒjatha BuddhasÈsane.
DhunÈtha maccuno senaÑ, naÄÈgÈraÑva kuÒjaro.
CattÈrome bhikkhave sammappadhÈnÈ, idaÑ vÊriyÈdhiÔÔhÈnaÑ.
Tattha katamaÑ satindriyÈdhiÔÔhÈnaÑ.
SatÊmato sadÈ bhiddhaÑ, bhaddamatthu satÊmato.
SatÊmato sadÈ3 seyyo, satÊmÈ sukhamedhati.
CattÈro satipaÔÔhÈnÈ vitthÈrena kÈtabbÈ, idaÑ satindriyÈdhiÔÔhÈnaÑ.
Tattha katamaÑ samÈdhindriyÈdhiÔÔhÈnaÑ.
* Œka~khato te naradammasÈrathi,
DevÈ manussÈ manasÈ vicintitaÑ.
Sabbena jaÒÒÈ kasiÓÈpi pÈÓino,
SantaÑ samÈdhiÑ araÓaÑ nisevato.
Tayome bhikkhave samÈdhÊ–savitakko savicÈro, avitakko vicÈramatto,
avitakko avicÈro, idaÑ samÈdhindriyÈdhiÔÔhÈnaÑ.
______________________________________________________________
1. SaÑ 1. 234 piÔÔhe; Khu 2. 296 AÔÔhakanipÈte ca passitabbaÑ.
2. Œrabhatha (I) SaÑ 1. 159 piÔÔhe; heÔÔhÈ 35 piÔÔhepi.
3. Suve (SaÑ 1. 210 piÔÔhe)
* HeÔÔhÈ 52 piÔÔhe.
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Tattha katamaÑ paÒÒindriyÈdhiÔÔhÈnaÑ.
PaÒÒÈ hi seÔÔhÈ lokasminti vitthÈrena.

Tisso imÈ bhikkhave paÒÒÈ, sutamayÊ, cintÈmayÊ, bhÈvanÈmayÊ, idaÑ
paÒÒindriyÈdhiÔÔhÈnaÑ suttaÑ, imÈni indriyÈdhiÔÔhÈnÈni asÈdhÈraÓÈni
suttÈni.
39. Tattha katamÈni sÈdhÈraÓÈni indriyÈdhiÔÔhÈnÈni suttÈni.
AvÊtarÈgo kÈmesu, yassa paÒcindriyÈ mud|.
SaddhÈ sati ca vÊriyaÑ, samatho ca vipassanÈ.
TÈdisaÑ bhikkhumÈsajja, pubbeva upahaÒÒati1.
PaÒcimÈni indriyÈni, saddhindriyÈdi-indriyaÑ daÔÔhabbaÑ, tÊsu
aveccappasÈde vitthÈrena suttaÑ kÈtabbaÑ, imÈni sÈdhÈraÓÈni
indriyaÑdhiÔÔÈnÈni suttÈni. YaÑ yassa sambandhaÑ kusalassa vÈ akusalassa
vÈ tena tena adhiÔÔhÈnena taÑ suttaÑ niddisitabbaÑ, natthaÒÒo dhammo
niddisitabbo, tattha sÈdhÈraÓaÑ kusalaÑ nÈpi kusalaÑ akusalaÑ yathÈ
sÈdhÈraÓÈni ca kusalam|lÈni sÈdhÈraÓÈni ca akusalam|lÈni uppannaÑ
kÈmavitakkaÑ pajahati -pa- catthÈro sammappadhÈnÈ kusalaÑ akusalaÒca.
TatthimÈ uddÈnagÈthÈ
Vitakko hi mamatthiko2, dadaÑ piyo naro iti.
Yo pÈÓamatipÈteti, tÊÓi tassa bÈlalakkhaÓaÑ.
SataÒceva sahassÈnaÑ, ye ca samaÓabrÈhmaÓÈ.
ChandÈ dosÈ bhayÈ mohÈ, cat|hi agatÊhi ca.
AsubhÈnupassiÑ viharantaÑ, nimittesu asubhÈ ca.
Ekampi ce piyaÑ pÈÓaÑ, mittÈ sace subhÈsitÈ.
PaÒÒÈ hi seÔÔhÈ lokasmiÑ, anuÒÒÈ tÊÓi indriyÈni.
KusalÈkusalam|lÈni ca, tulamatulaÒca sambhavaÑ.
KÈyena kusalaÑ kare, tÊÓi sucaritÈni ca.
SubhÈsitaÑ uttamamÈhu, santo vacÊsucaritÈni ca.
______________________________________________________________
1. AÑ 2. 327 piÔÔhe.
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KÈyena ca kusalaÑ kayirÈ, manoduccaritÈni ca.
KÈyÈnurakkhÊ ca sadÈ, tisso ca pÈrisuddhiyo.
Yassa saddhÈ TathÈgate, samuppÈde ca desito.
Œrambhatha nikkamatha, yÈ ca sammappadhÈnatÈ.
SatÊmato sadÈ bhaddaÑ, satipaÔÔhÈnabhÈvanÈ.
Œka~khato ca anaÒÒÈÓaÑ, ye ca tÊÓi samÈdhayo.
PaÒÒÈ hi seÔÔhÈ lokasmiÑ, tisso paÒÒÈ pakÈsitÈ.
AvÊtarÈgo kÈmesu, tatheva paÒcindriyÈ.
Iti therassa MahÈkaccÈyanassa JambuvanavÈsino PeÔakopadese
tatiyabh|mi suttÈdhiÔÔhÈnaÑ nÈma.
_____
4. Suttavicayacatutthabh|mi
40. Tattha katamo suttavicayo, tattha kusalehi dhammehi akusalehi
dhammehi pubbÈparaso sÈdhukaÑ upaparikkhiyati. KiÑ nu kho idaÑ
suttaÑ Èrabhi -pa- tehi suttehi saha adhisannaÔÔhehi yujjati. UdÈhu na
yujjatÊti.
YathÈ BhagavÈ kilese Èdimhi tattha deseti. KiÑ desitaÑ tesaÑ
kilesÈnaÑ pahÈnaÑ udÈhu no desitanti upaparikkhitabbaÑ. Yadi na desitaÑ
bhagavati tesaÑ kilesÈnaÑ pahÈnaÑ kusalÈ dhammÈ pariyesitabbÈ. Yattha
te akusalÈ pahÈnaÑ gacchanti. Sace samannehamÈno na labhati. Tattha
akusalÈ dhammÈ apakaÉÉhitabbÈ vÊmaÑsitabbÈ, saÑkilesabhÈgiyasuttaÑ,
yadi kilesÈ apakaÉÉhiyantÈ. Ye vÈ na denti. Tattha upaparikkhitabbÈ
ariyamaggadhammÈ tÈsu bh|mÊsu kilesÈ pahÈnaÑ gacchanti, udÈhu na
gacchantÊti. YattakÈ pana kilesÈ desitÈ. Na tattakÈ ariyadhammÈ desitÈ.
Yattha kilesÈ pahÈnaÑ gacchanti, tattha ye kilesÈ ariyadhammÈnaÑ
paÔipakkhena na yujjanti, te apakaÉÉhitabbÈ, sace apakaÉÉhiyantÈ yojanaÑ
deti. Tattha evaÑ vÊmaÑsitabbaÑ. Dve tÊÓi vÈ taduttari vÈ kilesÈ ekena
ariyamaggena pahÈnaÑ gacchantÊti. Sace evaÑ vÊmaÑsiyantÈ yojanaÑ deti,
tattha upaparikkhitabbaÑ. ParamparÈya vÈ piÔakasampadÈnena vÈ suttassa
attho ca nattho ca. YaÑ vÈ na sakkÈ suttaÑ niddisituÑ neva suttaÑ
vicikicchitabbaÑ. EvaÑ yathÈ Èdimhi kusalÈ dhammÈ honti. Ye
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kilesÈ te pahÊneyyÈti. Te upaparikkhitabbÈ. Puro vÈ kusalo paÔipakkhena vÈ
puro desanÈ, an|nÈ anadhikÈ uggahetabbÈ. YathÈ paÔhamo uttilo yesamidÈni
kilesÈnaÑ ye ariyadhammÈ desitÈ ime kilesÈ imehi ariyadhammehi
pahÊyanti, udÈhu nappahÊyantÊti vicinitabbÈ. Yadi upaparikkhiyamÈnÈ
yujjanti, gahetabbÈ. Atha na yujjanti, ye kilesÈ apaÔipakkhÈ honti, te kilesÈ
aparipakkhitabbÈ. Ye ca ariyadhammÈ paÔipakkhÈ honti, te ariyadhammÈ
apakaÉÉhitabbÈ. Na hi ariyadhammÈ anÈgÈmikilesappahÈnaÑ gacchanti,
nÈpi ariyadhammÈ sabbakilesÈnaÑ pahÈnÈya saÑvattanti. YathÈ kusalÈ
mettÈ akusalo rÈgo na tu kusalÈ mettÈti kÈretvÈ akusalassa rÈgassa pahÈnÈya
sambhavati byÈpÈdo mettÈya pahÈnaÑ gacchati. TasmÈ ubho kilesÈ
upaparikkhitabbÈ. Yo yo ca dhammo upadisiyati. Kusalo vÈ akusalo vÈ so
apakaÉÉhitabbo. Sace te yujjanti apakaÉÉhiyamÈno natthi
upaparikkhitabbaÑ. Dve vÈ kilesÈ ekena ariyadhammena pahÊneyyÈti dvÊhi
vÈ ariyadhammehi eko vÈ kileso pahÊyatÊti.
Atha vÈ evampi upaparikkhiyamÈnaÑ yujjati, tattha vÊmaÑsitabbaÑ vÈ
yathÈ yujjati tattha vÊmaÑsitabbaÑ vÈ, yathÈ nanu sakkÈ suttaÑ niddisituÑ,
na hi sutte vicikicchitabbaÑ. Kileso maÑ ariyadhammesu desitesu ubhayato
upaparikkhitabbaÑ. Kira ye vÈ ime kilesÈ desitÈ ye ca ariyadhammÈ desitÈ
gÈthÈya vÈ byÈkaraÓena vÈ, kiÑ nu kho ime kilesÈ imehi ariyadhammehi
pahÊyanti, udÈhu nappahÊyanti. Ime vÈ ariyadhammÈ imesaÑ kilesÈnaÑ
pahÈnÈya saÑvattantÊti. KiÒcÈpi kusalehi dhammehi akusalÈ dhammÈ
pahÈnaÑ gacchanti. Na tu sabbehi ariyadhammehi sabbÈkusalÈ pahÈnaÑ
gacchanti. YathÈ mettÈ kusalo akusalo ca rÈgo na tu kusalÈ mettÈ akusalo
rÈgoti kÈretvÈ mettÈya rÈgo pahÈnaÑ, byÈpÈdo mettÈya pahÈnaÑ gacchanti.
EvaÑ kilesoti kÈretvÈ suttena pahÈnaÑ gacchati. Na sutto dhammoti kÈretvÈ
sabbaÑ kilesassa pahÈnÈya saÑvattati. YaÑ tu suttassa ariyadhammo
saÑkilesapaÔipakkho, so tena pahÈnaÑ gacchatÊti.
41. Tattha kusale desite sutte byÈkaraÓe vÈ saÑkilesÈ na yujjanti
ariyadhammÈ vÈ, te MahÈpadese niddisitabbÈvayavena
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apakaÉÉhitabbÈ. . Tattha kilesehi ca desitehi ariyadhammesu ca yadipi tena
ariyadhammena te kilesÈ pahÈnaÑ gacchanti. Tatthapi uttari
upaparikkhitabbaÑ. Kena kÈraÓena ete kilesÈ pajahitabbÈ, kena kÈraÓena
ariyadhammÈ desitÈti yena yena vÈ ÈkÈrena ariyadhammÈ desitÈ, tena tena
pakÈrena ayaÑ kileso Ôhito. Atthi hi eko kileso, tena vÈ ariyadhammÈ na
aÒÒathÈ aÒÒathÈ pahÈtabbo, yathÈ diÔÔhi rÈgo avijjÈ ca dassanena pahÈtabbÈ.
SÈ ce evaÒca avijjÈ bhÈvanÈya bh|mi vÈ dhammÈ bhÈvanÈya pahÈtabbÈ.
SÈyeva uddhaÑbhÈgiyaÑ asa~khatadassanÈya vimuttiyÈ animittena
cetosamÈdhinÈ amanasikÈrena pahÊyati. EvaÑ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ
upaparikkhitabbaÑ. Ye dassanena pahÈtabbÈ kilesÈ dassanÈkÈrena
ariyadhammo desito, bhÈvanÈya pahÈtabbÈ bhÈvanÈkÈrena ariyadhammo
desito, patisevanÈ pahÈtabbÈ patisevanÈkÈrena ariyadhammo desito, evaÑ
vinodanapahÈtabbÈ yÈva satta ÈsavÈ kÈtabbÈ, yÈvaÒÒathÈ. AÒÒathÈ hesa
dhammo pahÈtabbo aÒÒenÈkÈrena ariyadhammo desito, so ariyadhammo
aÒÒathÈ pariyesitabbo. Yadi ayaÑ dhammo pariyesato yo ca deseti yena
yenÈkÈrena, so ariyadhammo pariyesitabbo, tenÈkÈrena kileso pahÊyati. So
tattha upaparikkhitabbo. Atha na yujjati yadi hi tena suttena vihitaÑ suttaÑ
vÊmaÑsitabbaÑ. YathÈ yujjati, tathÈ gahetabbaÑ. YathÈ na yujjati, tathÈ na
gahetabbaÑ, addhÈ etaÑ BhagavatÈ na bhÈsitaÑ, ÈyasmatÈ vÈ duggahitaÑ,
yathÈ mahÈpadese niddisitabbaÑ, BhagavatÈ yathÈbh|taÑ desitaÑ, yo ca
dhammo desito kusalo ca akusalo ca tassa dhammassa paccayo
pariyesitabbo. Na hi paccayÈ vinÈ dhammo appaccayo uppajjati. Tattha ko
ÈkÈro pariyesanÈya.
Tattha tathÈr|paÑ sahetu sappaccayaÑ soyaÑ dhammo vuttoti idaÑ
vÊmaÑsitabbaÑ. So ca paccayo tividho mudu majjho adhimatto. Tattha
mudumhi paccaye mududhammo gahetabbo, evaÑ satyesa paccayo duvidho
paraÑparÈpaccayo ca samanantarapaccayo ca. So paccayo mudutena
byÈdhimattaÑ pariyesitabbaÑ. KiÑ kÈraÓaÑ, aÒÒataropi paccayo aÒÒehi
paccayehi pariyattiÑ vÈ pÈrip|riÑ vÈ gacchati. Tattha yo dhammo desito,
tassa
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dhammassa etena vÈ kÈraÓena vÈ hetu pariyesitabbo. YathÈ paccayo hetunÈ
paccayena ca, so tassa dhammassa nissando pariyesitabbo. YathÈ niddiÔÔho
adhiÔÔhÈne padhÈnaÑ pariyesati, so paccayo pariyesitabbo. Na hi mudussa
dhammassa adhimatto nissando adhimattassa vÈ nissandassa mududhammo,
atha mudussa mudu majjhÈya majjho adhimattassa adhimatto yujjati, taÑ
gahetabbaÑ, atha na yujjati na gahetabbaÑ. YaÒca BhagavÈ Èrabhati
dhammaÑ desetuÑ, taÑyeva dhammaÑ majjhantapariyosÈnaÑ deseti, yathÈ
suttÈdhiÔÔhÈne dhammÈ Èdimhi niddisati, taÑyeva bahu tassa suttassa
pariyosÈnaÑ. Tassa hi dhammassa vasena taÑ suttaÑ hoti gÈthÈ vÈ
byÈkaraÓaÑ khuddakaÑ mahantaÑ vÈ, yathÈ pana duvidhÈ anur|panti vÈ
thapanÈ ca desanÈthapanÈ. R|pantipi dhammassa pariyesitabbÈ. YathÈ ca
BhagavatÈ paÒcannaÑ indriyÈnaÑ saÑvaraÓaÑ desitaÑ taÓhÈya
niggahaÓatthaÑ icchÈva hoti. Deseti yathÈ gopÈlakopame sutte aÒÒehipi
suttehi BhagavÈ bhÈsati icchÈva hoti majjhimanikÈye vitakko ayaÑ
Bhagavato desanÈnur|panti iti so dhammo aÒÒesupi veyyÈkaraÓesu
pariyesitabbo. Na hi ekaÑ hi sutte daÔÔhabbo. YujjanaÑ taÑ gahetabbaÑ.
42. Tattha katamaÑ anuÒÒÈtaÑ. YaÑ kiÒci suttaÑ BhagavatÈ na
bhÈsitaÑ taÒca suttesuyeva dissati, evametaÑ dhÈretabbaÑ. YathÈ asukena
bhÈsitanti, taÑ suttaÑ vÊmaÑsitabbaÑ. KiÑ nu kho imaÑ suttaÑ anuÒÒÈtaÑ
khamaÑ Bhagavato udÈhu nÈnuÒÒÈtaÑ khamaÑ, kiÒci r|paÒca suttaÑ
Bhagavato anuÒÒÈtaÑ khamaÑ kiÒci r|paÒca nÈnuÒÒÈtaÑ khamaÑ. YaÑ
sabbaso anotÈretvÈ Dasabalo gocaraÑ deseti, taÑ sabbaÑ suttaÑ Bhagavato
nÈnuÒÒÈtaÑ khamaÑ. Atthipi so sÈvako DasabalÈnaÑ gocaraÑ jÈnÈti
odhiso anodhiso, taÑ pana balaÑ sabbaso na jÈnÈti aÒÒathÈ nÈma savanena,
yathÈ ÈyasmatÈ SÈriputtena yena brÈhmaÓo ovadito, tassa Èyasmato natthi
indriyabalavemattaÒÈÓaÑ, tena puggala1 paro paraÒca taÑ ajÈnanto sati
uttarikaraÓÊye uppÈdito, so BhagavatÈ apasÈdito. YathÈva ÈyasmÈ
MahÈkassapo bhÈgineyyaÑ ovadati anantariyasamannÈgato iddhipaÔihÊrena
a~guliyo
______________________________________________________________
1. Puggalo paroparaÒca (I)
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adÊpetvÈ yaÑ sabbesaÑ dhammÈnaÑ kammasamÈdÈnÈnaÑ hetuso ÔhÈnaso
yathÈbh|taÑ ÒÈÓaÑ, tassa Èyasmato saÑvijjate, tena naÑ ovadati, taÑ
BhagavÈ karoti.
Sacepi dasa pajjote, dhÈrayissasi Kassapa.
Neva dakkhati r|pÈni, cakkhu tassa na vijjatÊti.
Api ca kho yathÈ d|to rÈjavacanena sattamanusÈsati, evaÑ sesÈnugo
aÒÒÈtakaÑ ghosaÑ paresaÑ deseti. AnuÒÒÈtakhamasuttaÑ gahetabbaÑ.
AnanuÒÒÈtakhamaÑ na gahetabbaÑ.
Tattha katamo suttasa~karo. PaÒcavidhaÑ suttaÑ saÑkilesabhÈgiyaÑ
vÈsanÈbhÈgiyaÑ dassanabhÈgiyaÑ bhÈvanÈbhÈgiyaÑ asekkhabhÈgiyaÑ.
AÒÒaÑ ÈrÈdheyya aÒÒaÑ deseti aÒÒassa ca suttassa atthaÑ aÒÒamhi sutte
niddisati. Suttassa vÈ hi anekÈkÈraÑ atthaÑ niddisati. AriyadhammasÈdhane
atthaÑ vivarati. VÈsanÈbhÈgiyassa atthaÑ dassanabhÈgiyesu niddisati.
OrambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ atthaÑ uddhaÑbhÈgiyesu niddisati.
MudumajjhÈnaÑ indriyÈnaÑ adhimattesu suttesu niddisati. Iti ayaÑ suttaÑ
sambhedaÑ hetunÈ ca nissandena ca phalena ca niddesena ca
mudumajjhÈdhimattatÈyapi ca atthena ca byaÒjanena ca yo sambhedo, ayaÑ
vuccati suttasa~karo. Yo asambhedo, ayaÑ vuccati suttavicayo.
TatthÈyaÑ uddÈnagÈthÈ
PurimÈnaÑ akkhaÓÉaÑ, yathÈbh|tassa paccayo.
Nissando vÈsanÈsaddhi, anuÒÒÈ suttasa~karo.
Therassa MahÈkaccÈyanassa suttavicayo nÈma catutthabh|mi.
_____
5. PaÒcamabh|mi
43. Tattha katamo hÈravibha~go. Yattha soÄasa hÈrÈ akkharaso bhedaÑ
gacchanti. Tattha Èdimhi desanÈhÈro. Tattha ayaÑ gÈthÈ kusalÈ vÈ akusalÈ
vÈ saccÈni vÈ saccekadeso vÈ. KiÑ desitanti sutte vÊmaÑsÈ desanÈhÈro.
YathÈ ariyasaccÈni nikkhepo cattÈri
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saccÈni sÈdhÈraÓÈni asÈdhÈraÓÈni ca. YÈni ca aÔÔhÈrasa padÈni dukkhato
satta padÈni sa~khepena kÈyikena cetasikena dukkhena, appiyasampayogena
piyavippayogena ca tÊhi ca sa~khatÈhi. Tattha tÊÓi sa~khatalakkhaÓÈni tisso
dukkhatÈ uppÈdo sa~khatalakkhaÓaÑ, sa~khÈradukkhatÈya dukkhatÈ ca
sa~khatalakkhaÓaÑ, vipariÓÈmadukkhatÈya dukkhatÈhi aÒÒathattaÑ ca
sa~khatalakkhaÓaÑ, dukkhadukkhatÈya ca dukkhatÈ, imesaÑ tiÓÓaÑ
sa~khatalakkhaÓÈnaÑ tÊsu vedanÈbh|mÊsu adukkhamasukhÈ vedanÈ uppÈdo
sa~khatalakkhaÓaÑ, sa~khÈradukkhatÈya ca dukkhatÈ tayo
sa~khatalakkhaÓaÑ, sukhÈ vedanÈya ca vipariÓÈmadukkhatÈya ca dukkhatÈti
aÒÒathattaÑ sa~khatalakkhaÓaÑ, dukkhÈvedanÈ dukkhadukkhatÈ ca
dukkhatÈ imamhi imesu navapadesu paÔhamakesu sattasu padesu soÄasasu
padesu dhukkhÈ pariyesitabbÈ, ekÈdasa dukkhatÈya ca lakkhaÓaÑ niddese
niddiÔÔhaÑ. PÈtubhÈvalakkhaÓÈ jÈtiyÈ ca pÈtubhÈvacutilakkhaÓo cutoti
vitthÈrena pannarasapadÈni kattabbÈni, evaÑ sÈdhÈraÓÈni asÈdhÈraÓÈni ca
sattasu dasasu padesu saÒÒÈsa tividhe ca sÈsanappaÔÔhÈne aÔÔhÈrasavidhesu
ca suttÈdhiÔÔhÈnesu dasavidhesu ca suttavidheyyesu soÄasavidhesu ca hÈresu
ekavÊsatividhÈya ca pavicayavÊmaÑsÈyÈti idaÑ desitaÑ. YathÈbh|taÒca
desitanti, ayaÑ vuccati desanÈhÈro.
44. Tattha katamo vicayo hÈro.
PadaÑ paÒhÈ ca pucchÈ ca, kiÑ pubbaÑ kiÒca pacchimaÑ.
AnugÊti sÈ ca vicayo, hÈro vicayoti niddiÔÔho.
Padanti paÔhamaÑ padaÑ, tassa ko attho, yaÑ BhagavÈ puÔÔho ÈyasmatÈ
Ajitena taÑ gahetabbaÑ, katipadÈni puÔÔhÈni yathÈkiÑ kenassu nivuto lokoti
gÈthÈ, imÈni katipadÈni cattÈri iti visajjanÈya pucchÈ. Yattakehi padehi
BhagavatÈ visajjitÈni padÈni iti pucchÈya ca yÈ padÈnaÑ sa~kÈsanÈ, idaÑ
vuccati padanti.
PaÒhÈti imÈni cattÈri padÈni, kati paÒhÈ, eko vÈ dve vÈ taduttari vÈ
imÈni cattÈri padÈni eko paÒho, atthÈnuparivatti byaÒjanaÑ hoti,
sambahulÈnipi padÈni ekamevatthaÑ pucchati. ImÈni cattÈri padÈni
anuparivattÊni taÑ byaÒjanena eko paÒhova hoti. Kenassu nivuto
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lokoti lokaÑ sandhÈya pucchati, kenassu nappakÈsati kissÈbhilepanaÑ
br|sÊti taÑyeva pucchati. KiÑsu tassa mahabbhayanti taÑyeva pucchati.
EvaÑ atthÈnuparivatti byaÒjanaÑ eko paÒho hoti, so paÒho catubbidho
ekaÑsabyÈkaraÓÊyo vibhajjabyÈkaraÓÊyo paÔipucchÈbyÈkaraÓÊyo Ôhapaniyoti,
tattha cakkhu aniccanti ekaÑsabyÈkaraÓÊyo, yaÑ aniccaÑ taÑ dukkhanti
vibhajjabyÈkaraÓÊyo, siyÈ aniccaÑ na cakkhu, yÈnipi ÈyatanÈni ca na
cakkhu, tÈnipi aniccanti na cakkhuyeva, ayaÑ vibhajjabyÈkaraÓÊyo, yaÑ
cakkhu taÑ cakkhundriyaÑ neti paÔipucchÈbyÈkaraÓÊyo, taÑ cakkhu
TathÈgatoti Ôhapaniyo. AÒÒatra cakkhunÈti Ôhapaniyo paÒho. IdaÑ paÒhaÑ
BhagavÈ kiÑ pucchito, lokassa saÑkileso pucchito. KiÑ kÈraÓaÑ, tividho hi
saÑkileso taÓhÈsaÑkileso ca diÔÔhisaÑkileso ca duccaritasaÑkileso ca.
Tattha avijjÈya nivutoti avijjaÑ dasseti, jappÈti taÓhaÑ dasseti,
mahabbhayanti akusalassa kammassa vipÈkaÑ dasseti, sotaÑ nÈma
sukhavedanÊyassa kammassa dukkhavedanÊyo vipÈko bhavissatÊti netaÑ
ÔhÈnaÑ vijjatÊti BhagavÈ visajjeti, cat|hi yo padehi avijjÈya nivuto lokoti
-pa- evaÑ vuccati.
45. Taduttari paÔipucchati, savanti sabbadhi sotÈti gÈthÈ, cattÈri padÈni
pucchati taÑ BhagavÈ dvÊhi padehi visajjeti.
* YÈni sotÈni lokasmiÑ, sati tesaÑ nivÈraÓaÑ.
SotÈnaÑ saÑvaraÑ br|mi, paÒÒÈyete pimÊyare.
ImÈni cattÈri padÈni dvÊhi padehi visajjeti. IdaÑ padanti pucchito, tassa
saÑkiliÔÔhassa lokassa vodÈnaÑ pucchito, sotÈni cha taÓhÈkÈyÈ
bahulÈdhivacanena niddiÔÔhÈ bhavanti sabbehi Èyatanehi. TÈni sotÈni kena
nivÈriyantÊti pariyuÔÔhÈnapahÈnaÑ pucchati, kena sotÈ pidhÊyareti
anusayasamugghÈtaÑ pucchati. Tattha BhagavÈ chasu dvÈresu satiyÈ deseti,
yo hi sampajÈno viharati satidovÈrikena ca tassa indriyÈni guttÈni
sambhavanti. Tattha guttesu indriyesu yÈ yÈ vipassanÈ, sÈ sÈ tesaÑ tesaÑ
sotÈnaÑ tassÈ ca avijjÈya yo loko nivuto accantapahÈnÈya saÑvattati. EvaÑ
sotÈni pihitÈnipi bhavanti tato uttari pucchati.
______________________________________________________________
* HeÔÔhÈ 13, 180 piÔÔhesupi.
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PaÒÒÈ ca sati ca nÈmar|passa kho tassa BhagavantaÑ puÔÔhumÈgamma
katthetaÑ upasammati imÈni cattÈri padÈni BhagavÈ ekena padena visajjeti.
YametaÑ paÒhaÑ apucchi1, Ajita taÑ vadÈmi te -pa-.
ViÒÒÈÓassa nirodhena, etthetaÑ upasammati.
IminÈ paÒhena kiÑ pucchati, anupÈdisesanibbÈnadhÈtuÑ pucchati, taÑ
BhagavÈ anupÈdisesÈya nibbÈnadhÈtuyÈ visajjeti. Tattha paÔhamena paÒhena
saÑkilesaÑ pucchati. Dutiyena paÒhena vodÈnaÑ pucchati. Tatiyena
paÒhena sopÈdisesanibbÈnadhÈtuÑ pucchati. Catutthena paÒhena
anupÈdisesanibbÈnadhÈtuÑ paÔipucchati tato uttari paÔipucchati.
Ye ca sa~khÈtadhammÈse, ye ca sekhÈ2 puth| idha.
TesaÑ me nipako iriyaÑ, puÔtho pabr|hi mÈrisa.
ImÈni cattÈri padÈni pucchati. Kati ca pana te paÒhe sa~khÈtadhammÈ
ca arahantÈ sekkhÈ ca. KiÑ pubbaÑ kiÒca pacchimanti ayamattho. Tattha
kataraÑ paÔhamaÑ pucchati, kataraÑ pucchÈ. AraÑhantaÑ paÔhamaÑ
pucchati. Sekkhadhamme tattha kena padena sa~khÈtadhammÈti arahanto
gahitÈ. Puth|ti sekkhÈ gahitÈ. TesaÑ me nipakoti sÈdhÈraÓaÑ padaÑ
BhagavantaÑ pucchati. Tassa sÈdhÈraÓÈni ca asÈdhÈraÓÈni ca paÒhesu
pucchitabbÈni. TaÑ BhagavÈ visajjeti. Na tathÈ puÔÔhaÑ, paÔhamaÑ
puÔÔhaÑ, taÑ pucchÈ visajjeti. YaÑ pacchÈ pucchitaÑ paÔhamaÑ visajjeti.
KiÒca idaÑ pucchitaÑ visuddhÈnaÑ visujjhantÈnaÒca kÈ iriyÈti idaÑ
pucchi, taÑ kÈmesu nÈbhigijjheyya. ManasÈnÈvilo siyÈti pariyuÔÔhÈnÈni
vitakkena ca BhagavÈ nivÈreti, dve pana vitakka-anÈvilatÈya pariyuÔÔhÈnaÑ,
yathÈ nÊvaraÓesu niddiÔÔhaÑ. KusalÈ sabbadhammes|ti arahantaÑ visajjeti.
Kenassu tarati oghanti gÈthÈ, imÈni cattÈri padÈni. CattÈroyeva paÒhÈ.
KiÑ kÈraÓaÑ, na hi ettha atthÈnuparivatti byaÒjanaÑ3 yathÈ paÔhamaÑ
AjitapaÒhesu, tassa na ekaÑsena bah|ni visajjanÈni, bahukÈ paÒhÈ, ekova na
cÈpi, sabbe pucchati, pubbe visajjito, yathÈ catuttho AjitopaÒhe,
______________________________________________________________
1. Pucchase paÒhaÑ (I, Ka) Khu 1. 434 piÔÔhe.
2. SekkhÈ (Ka) Khu 1. 434; heÔÔhÈ 16 piÔÔhesupi.
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yaÑ ettha yathÈbh|taÑ pariyesanÈpadabandhena visajjanÈyo evaÑ
yathÈbh|taÑ pariyesati. Yo puna ettha yaÑ evaÑ pucchati tattha ayamÈkÈro
pucchanÈyaÑ antojaÔÈ bahijaÔÈti gÈthÈ1 pucchitavisajjanÈya maggitabbÈ.
KathaÑ visajjitÈti BhagavÈti visajjeti. SÊle patiÔÔhÈya naro sapaÒÒoti gÈthÈ.
Tattha cittabhÈvanÈya samathÈ, paÒÒÈbhÈvanÈya vipassanÈ. Tattha evaÑ
anumÊyati, ye dhammÈ samathena ca vipassanÈya ca pahÊyanti, te ime
antojaÔÈ bahijaÔÈ. Tattha visajjanaÑ samathena rÈgo pahÊyati, vipassanÈya
avijjÈ. Ajjhattavatthuko rÈgo antojaÔÈ, bÈhiravatthuko rÈgo bahijaÔÈ.
AjjhattavatthukÈ sakkÈyadiÔÔhi, ayaÑ antojaÔÈ. EkasaÔÔhi diÔÔhigatÈni ca
bÈhiravatthukÈni bahijaÔÈ, yÈ hi ajjhattavatthukÈ yÈ diÔÔhibhÈgiyena
bhavissati, ayaÑ jaÔÈ. TathÈ saÑkhittena yÈ kÈci ajjhattavatthukÈ taÓhÈ ca
diÔÔhi ca, ayaÑ antojaÔÈ. YÈ kÈci bÈhiravatthukÈ taÓhÈ ca diÔÔhi ca, ayaÑ
bahijaÔÈ.
YathÈ devatÈ BhagavantaÑ pucchati “catucakkaÑ navadvÈraÑ”ti
gÈthÈ2. Tattha BhagavÈ visajjeti “chetvÈ naddhiÑ varattaÑ cÈ”ti gÈthÈ, idaÑ
BhagavÈ dukkhanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ visajjeti. ImÈya visajjanÈya
BhagavÈ anumÊyati kilese ettha purimÈya gÈthÈya niddisitabbena. TaÑ hi
catucakkanti cattÈro vÈ hatthapÈdÈ. NavadvÈranti nava vaÓamukhÈni. YathÈ
catucakkanti cattÈro upÈdÈnÈ, upÈdÈnappaccayÈ bhavo, upÈdÈnanirodhÈ
bhavanirodho. NavadvÈranti nava mÈnavidhÈ, mÈnajÈtikÈya hi dukkhaÑ
seyyenamhi paraso tÊÓi tikÈni puÓÓaÑ. Tikena saÑyuttaÑ hi
paÒcakÈmaguÓiko rÈgo. Tattha naddhÊti taÓhÈ visajjÊyati. Varattanti mÈnaÑ
visajjeti, icchÈ lobho ca pÈpakoti paÒcakÈmaguÓiko rÈgo. Tattha
visamalobho pÈpakoti niddisiyati sam|lataÓhanti. AÒÒÈÓam|lakÈ taÓhÈti
aÒÒÈÓam|lakÈ taÓhÈ, taÓhÈya ca diÔÔhiyÈ ca pahÈnaÑ. Ye ca puna aÒÒepi
keci catucakkayogena teneva kÈraÓena ca yujjanti, saÑsÈragÈmino dhammÈ
sabbe niddisitabbÈ. TatthÈyaÑ gÈthÈ visajjanÈ pucchÈya ca visajjanÈya
sameti3. YaÑ yadi sandena atha saha byÈkaraÓena anugÊtiyaÑ ca so vicayoti
BhagavÈ yattakÈni padÈni nikkhipati, tatthakehi anugÈyati.
______________________________________________________________
1. SaÑ 1. 13 piÔÔhe.

2. SaÑ 1. 15 piÔÔhe.

3. SamaÑti (I)
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46. AÔÔhahi bhikkhave a~gehi samannÈgato bhikkhu d|teyyaÑ
gantumarahati1. ImÈni aÔÔha padÈni nikkhittÈni. Chahi padehi BhagavÈ
anugÈyati.
“Yo ve na byathati2 patvÈ, parisaÑ uggavÈdiniÑ.
Na ca hÈpeti vacanaÑ, na ca chÈdeti sÈsanaÑ.
AsandiddhiÑ ca bhaÓati, pucchito na ca kuppati.
Sa ve tÈdisako bhikkhu, d|teyyaÑ gantumarahatÊ”ti.
Tattha pana BhagavÈ yattakÈni padÈni nikkhipati, tatthakehi anugÈyati.
Sattahi bhikkhave a~gehi samannÈgato kalyÈÓamitto piyo garubhÈvanÊyoti
vitthÈrena, idaÑ BhagavÈ sattahi padehi anugÈyati. Iti bahussutavÈ
anugÈyati, appatarakathaÑ padaÑ vÈ nikkhepo, bahussutavÈ nava padÈni
nikkhepo, appatarikÈ anugÊtiyÈ bahutarikÈ anugÈyati. AyaÑ vuccati te
anugÊti ca vicayo, ayaÑ vicayo nÈma hÈro.
Tattha katamo yuttihÈro.
* SabbesaÑ hÈrÈnaÑ, yÈ bh|mÊ yo ca gocaro tesaÑ.
YuttÈyutti parikkhÈ, hÈro yuttÊti niddiÔÔho.
HÈrÈnaÑ soÄasannaÑ yathÈ desanÈ yathÈ vicayo yo ca niddisiyati, ayaÑ
niddeso. AyaÑ pucchÈ suttesu na yujjatÊti yÈ tattha vÊmaÑsÈ, ayaÑ yutti.
YathÈ hi sahet| sappaccayÈ sattÈ saÑkilissanti, atthi hetu atthi paccayo
sattÈnaÑ saÑkilesÈya, sahet| sappaccayÈ sattÈ visujjhanti, atthi hetu atthi
paccayo sattÈnaÑ visuddhiyÈ. SÊlavatÈ Œnanda puggalena na veyyÈkaraÓiyÈ
kinti me vippaÔisÈro uppÈdeyya -pa- abyÈkaraÓaÑ kattabbaÑ, ayaÑ
visuddhiyÈ maggo. Tassa hetu ko paccayo, sÊlakkhandhassa cattÈri cattÈri
hetu ca paccayo ca. SappurisasaÑsevo yo ca patir|padesavÈso ca, ayaÑ
upÈdÈpaccayatÈ sappaccayo. YaÑ porÈÓakammaÑ assa vipÈko paccayo,
tÈya paccayÈya attasammÈpaÓidhi,
______________________________________________________________
1. KÈtumarahati (I, Ka) AÑ 3. 37 piÔÔhe.

2. ByÈthati (Ka)
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ayaÑ hetu. Iti sÊlakkhandho sahetu sappaccayoti idaÑ lokikaÑ sÊlaÑ.
YaÑ pana lokuttaraÑ sÊlaÑ, tassa tÊÓi indriyÈni paccayo saddhindriyaÑ
vÊriyindriyaÑ samÈdhindriyaÑ, ayaÑ paccayo. SatindriyaÒca
paÒÒindriyaÒca hetu. PaÒÒÈya nibbedhagÈminiyÈ, yaÑ sÊlaÑ jÈyati.
SotÈpannassa ca sÊlaÑ tenÈyaÑ hetu ayaÑ paccayo. YaÑ puna samÈdhino
passaddhi ca pÊti ca pÈmojjaÑ paccayo. YaÑ sukhaÑ hetu tena
samÈdhikkhandho sahetu sappaccayo. YaÑ samÈhito yathÈbh|taÑ pajÈnÈti,
ayaÑ paÒÒÈ. Tassa paratoghoso ajjhattaÑ ca yoniso manasikÈro hetu ca
paccayo ca, iti ime tayo khandhÈ sahet| sappaccayÈ evaÑ satta paÒÒÈ.
SattabyÈkaraÓÊsu ca suttesu na yujjati. AyaÑ yuttihÈro. So cat|su
mahÈpadesesu daÔÔhabbo.
47. Tattha katamaÑ padaÔÔhÈnaÑ.
* DhammaÑ deseti Jino, tassa ca dhammassa yaÑ padaÔÔhÈnaÑ.
Iti yÈva sabbadhammÈ, eso hÈro padaÔÔhÈno.
Tattha paÒca kÈmaguÓÈ kÈmarÈgassa padaÔÔhÈnaÑ. YesaÑ kesaÒci
kÈmarÈgo uppajjati uppanno vÈ uppajjissati vÈ, etesu yepi paÒcasu r|pesu
Èyatanesu nÈÒÒatra etehi kÈmarÈgassa padaÔÔhÈnanti. Vuccate, tena paÒca
kÈmaguÓÈ kÈmarÈgassa padaÔÔhÈnaÑ. PaÒcindriyÈni r|parÈgassa
padaÔÔhÈnaÑ. ManindriyaÑ bhavarÈgassa padaÔÔhÈnaÑ. PaÒcakkhandhÈ
sakkÈyadiÔÔhiyÈ padaÔÔhÈnaÑ. EkasaÔÔhi diÔÔhigatÈni diÔÔhirÈgassa
padaÔÔhÈnaÑ. KÈmadhÈtu kÈmarÈgassa padaÔÔhÈnaÑ. Ar|padhÈtu
ar|parÈgassa padaÔÔhÈnaÑ. SukhasaÒÒÈ kÈmarÈgassa padaÔÔhÈnaÑ.
ByÈpÈdasaÒÒÈ byÈpÈdassa padaÔÔhÈnaÑ. AsampajaÒÒatÈ sammohassa
padaÔÔhÈnaÑ. Nava ÈghÈtavatth|ni byÈpÈdassa padaÔÔhÈnaÑ. NavavidhaÑ
mÈnaÑ mÈnassa1 padaÔÔhÈnaÑ. SukhÈ vedanÈ rÈgÈnusayassa padaÔÔhÈnaÑ.
DukkhÈ vedanÈ paÔighÈnusayassa padaÔÔhÈnaÑ. AdukkhamasukhÈ vedanÈ
avijjÈnusayassa padaÔÔhÈnaÑ. AttavÈdupÈdÈnaÒca musÈvÈdo ca lobhassa
padaÔÔhÈnaÑ. PÈÓÈtipÈto ca pisuÓavÈcÈ ca pharusavÈcÈ ca byÈpÈdassa
padaÔÔhÈnaÑ. MicchattaÒca samphappalÈpo ca mohassa padaÔÔhÈnaÑ.
BhavaÑ bhogaÒca vokÈro ahaÑkÈrassa padaÔÔhÈnaÑ. BÈhirÈnaÑ
______________________________________________________________
* HeÔÔhÈ 3 piÔÔhe.
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pariggaho mamaÑkÈrassa padaÔÔhÈnaÑ. KÈyassa sa~gaÑ1 diÔÔhiyÈ
padaÔÔhÈnaÑ. KÈyikadoso dosassa padaÔÔhÈnaÑ. KÈyikakÈsÈvo lobhassa
padaÔÔhÈnaÑ. Yo yo vÈ pana dhammo yena yena ÈrammaÓena uppajjati
saccÈdhiÔÔhÈnena vÈ dhammÈdhiÔÔhÈnena vÈ anusayanena vÈ, so dhammo
tassa padaÔÔhÈnaÑ. Tena sÈrammaÓena so dhammo uppajjati.
YathÈ manusso purimassa padassa padaÔÔhÈnaÑ alabhanto dutiyaÑ
padaÑ uddharati, so pacchÈnupadaÑ saÑharati. Yadi pana yo na
dutiyapadassa padaÔÔhÈnaÑ labhati, aparaÑ padaÑ uddharati. Tassa yo ceso
paccayo bhavati. EvaÑ dhammo kusalo vÈ akusalo vÈ abyÈkato vÈ
padaÔÔhÈnaÑ alabhanto na pavattati. YathÈ payuttassa dhammassa
yonilÈbho2, ayaÑ vuccati padaÔÔhÈno hÈro.
48. Tattha katamo lakkhaÓo hÈro.
* Vuttamhi ekadhamme, ye dhammÈ ekalakkhaÓÈ tena.
Sabbe bhavanti vuttÈ, so hÈro lakkhaÓo nÈma.
YesaÒca susamÈraddhÈ, niccaÑ kÈyagatÈsatÊti gÈthÈya vuttÈya
kÈyagatÈsatiyÈ vuttÈ vedanÈgatÈ cittagatÈ dhammagatÈ ca sati catunnaÑ
satipaÔÔhÈnÈnaÑ ekena satipaÔÔhÈnena. Na hi cittaÑ ekasmiÑ viÒÒÈÓaÔÔhitiyÈ
pavattati, nÈnÈsu gatÊsu pavattati, kÈyagatÈsatiyÈ vuttÈya vuttÈ vedanÈgatÈ
cittadhammagatÈ ca. Na hi kÈyagatÈsatiyÈ bhÈvitÈya satipaÔÔhÈnÈ cattÈro
bhÈvanÈpÈrip|riÑ na gacchanti. EvaÑ tassadisesu dhammesu vuttesu
sabbadhammÈ vuttÈ ca bhavanti.
SacittapariyodÈpanaÑ, etaÑ BuddhÈna sÈsananti gÈthÈ cetasikÈ dhammÈ
vuttÈ, citte r|paÑ vuttaÑ. IdaÑ nÈmar|paÑ dukkhaÑ ariyasaccaÑ. Tato
sacittapariyodÈpanÈ yaÑ yaÑ odapeti, taÑ dukkhaÑ. Yena odapeti, so
maggo. Yato odapanÈ, so nirodho. CakkhuÑ ca paÔicca r|pe ca uppajjati
cakkhuviÒÒÈÓaÑ, tattha sahajÈtÈ vedanÈ saÒÒÈ cetanÈ phasso manasikÈro
etete dhammÈ ekalakkhaÓÈ uppÈdalakkhaÓena. Yo ca r|pe nibbindati,
vedanÈya so nibbindati, saÒÒÈsa~khÈraviÒÒÈÓesupi so nibbindati.
______________________________________________________________
1. KÈyava~kaÑ (I)

2. Yoniso lÈbho (I)

* HeÔÔhÈ 3 piÔÔhe.
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Iti ye ekalakkhaÓÈ dhammÈ, tesaÑ ekamhi dhamme niddiÔÔhe sabbe dhammÈ
niddiÔÔhÈ honti, ayaÑ vuccati lakkhaÓo hÈro.
Tattha katamo catuby|ho hÈro.
* Nirutti adhippÈyo ca, byaÒjanÈ desanÈya ca.
Suttattho pubbÈparasandhi, eso hÈro catuby|ho.
Tattha katamÈ nirutti, sÈ kathaÑ pariyesitabbÈ1. YathÈ vuttaÑ
BhagavatÈ ekÈdasahi a~gehi samannÈgato bhikkhu khippaÑ dhammesu
mahattaÑ pÈpuÓÈti, atthakusalo ca hoti, dhammakusalo ca hoti, niruttikusalo
ca hoti, itthÈdhivacanakusalo ca hoti, purisÈdhivacanakusalo ca,
vipurisÈdhivacanakusalo ca, atÊtÈdhivacanakusalo ca,
anÈgatÈdhivacanakusalo ca, paccuppannÈdhivacanakusalo ca.
EkÈdhippÈyena kusalo nÈnÈdhippÈyena kusalo. Kimhi desitaÑ,
atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ. ItthÈdhivacanena purisÈdhivacanena
vipurisÈdhivacanena sabbaÑ yathÈsuttaÑ niddiÔÔhaÑ. TaÑ byaÒjanato
niruttikosallato yo yaÑ suttassa suniruttidunniruttitaÑ avekkhati, idaÑ evaÑ
niropayitabbaÑ. Idampi na niropayitabbaÑ. IdaÑ vuccate niruttikosallaÑ.
49. Tattha katamaÑ adhippÈyakosallaÑ. YathÈdesitassa suttassa
sabbassa vÈraÑ gacchati imena BhagavatÈ desitabbanti. YathÈ kiÑ
appamÈdo amataÑ padaÑ, pamÈdo maccuno padanti gÈthÈ. Ettha Bhagavato
ko adhippÈyo ye asÊtimeva Èka~khanti te appamattÈ viharissanti, ayaÑ
adhippÈyo.
Yogassa kÈlaÑ na nivattati yÈ ca,
So na tattha pÈpintave bhavanti.
VedanÈmagga-isinÈ2 paveditaÑ,
DhutarajÈsavÈ dukkhÈ pamokkhÈtÈ.
Ettha Bhagavato ko adhippÈyo. Ye dukkhe nÈssÈdakÈ3, te
vÊriyamÈrabhissanti dukkhakkhayÈyÈti. AyaÑ tattha Bhagavato adhippÈyo.
Iti gÈthÈya vÈ byÈkaraÓena vÈ desite iminÈ suttena sÈdhakÈ,
______________________________________________________________
* HeÔÔhÈ 3 piÔÔhe passitabbaÑ.
2. VedanÈmaggaÑ isinÈ (I)

1. PassitabbÈ (I, Ka)
3. Dukkhena sÈdhakÈ (I)
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yo evaÑ dhammÈnudhammaÑ paÔipajjatÊti so adhippÈyo, ayaÑ vuccati
desanÈdhippÈyo.
Tattha katamo pubbÈparasandhi. YaÑ gÈthÈyaÑ vÈ suttesu vÈ padÈni
asÊti tÈni bhavanti evaÑ vÈ evameti tassÈ gÈthÈya suttassa vÈ yÈni purimÈni
padÈni yÈni ca pacchimakÈni, tÈni samosÈretabbÈni. EvaÑ so pubbÈparena
sandhi ÒÈyati. YÈ ekÈ samÈraddhÈ gÈthÈ dve tÊÓi vÈ tassa mekadese
bhÈsitÈnaÑ abhÈsitÈhi gÈthÈhi aniddiÔÔho attho bhavati tadupadhÈritabbaÑ.
YaÑva sabbÈ1 itissa pariyesamÈnassa pariyesanÈ ka~khÈ, tassa vÈ
puggalassa paÒÒattÊnaÑ apare pariyesitabbaÑ. IdaÑ vuccate pubbÈparena
sandhi. Kosallanti vatthuto nidÈnakosallaÑ. ByaÒjanato niruttikosallaÑ.
DesanÈdhippÈyakosallaÑ. PubbÈparena sandhikosallaÑ. Tattha tassa gÈthÈ
pariyesitÈ nidÈnaÑ vÈ. UpalabbhituÑ na attho niddisitabbo vatthuto
nidÈnakosallaÑ atthakosallaÑ imehi cat|hi padehi attho pariyesiyanto
yathÈbh|taÑ pariyiÔÔho hoti. Atha ca sabbo vatthuto vÈ nidÈnena vÈ yo
adhippÈyo byaÒjano nirutti sandhi ca anuttaro eso pubbÈparena evaÑ
suttatthena desitabbaÑ. AyaÑ catuby|ho hÈro.
50. Tattha katamo ÈvaÔÔo hÈro.
* Ekamhi padaÔÔhÈne, pariyesati sesakaÑ padaÔÔhÈnaÑ.
ŒvaÔÔati paÔipakkhe, ÈvaÔÔo nÈma so hÈro.
YathÈ kiÑ unnaÄÈnaÑ pamattÈnanti gÈthÈyo. YaÑ pamÈdo, idaÑ kissa
padaÔÔhÈnaÑ, kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ osaggassa. Kusaladhammosaggo pana
kissa padaÔÔhÈnaÑ, akusaladhammapaÔisevanÈya. Kissa padaÔÔhÈnaÑ,
kusaladhammapaÔisevanÈya. Kissa padaÔÔhÈnaÑ, kilesavatthupaÔisevanÈya.
Iti pamÈdena mohapakkhiyÈ diÔÔhi avijjÈ chandarÈgapakkhiyÈ. Tattha taÓhÈ
ca diÔÔhi cattÈro ÈsavÈ taÓhÈ kÈmÈsavo ca bhavÈsavo ca diÔÔhÈsavo ca
avijjÈsavo ca. Tattha citte atthÊti diÔÔhi cetasikesu niccanti paÒcasu
kÈmaguÓesu ajjhÈvahanena kÈmÈsavo, upapattÊsu Èsatti bhavÈsavo. Tattha
______________________________________________________________
* HeÔÔhÈ 3 piÔÔhe.
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r|pakÈyo kÈmÈsavassa bhavÈsavassa ca padaÔÔhÈnaÑ. NÈmakÈyo
diÔÔhÈsavassa avijjÈsavassa ca padaÔÔhÈnaÑ.
Tattha alliyanÈya ajjhattavÈhanaÑ kÈmÈsavassa lakkhaÓaÑ.
Patthanagantha- na-abhisa~khÈrakÈyasa~khÈraÓaÑ bhavÈsavassa lakkhaÓaÑ,
abhiniveso ca parÈmÈso ca diÔÔhÈsavassa lakkhaÓaÑ. AppaÔivedho
dhammesu asampajaÒÒÈ ca avijjÈsavassa lakkhaÓaÑ. Ime cattÈro ÈsavÈ
cattÈri upÈdÈnÈni. KÈmÈsavo kÈmupÈdÈnaÑ, bhavÈsavo bhavupÈdÈnaÑ,
diÔÔhÈsavo diÔÔhupÈdÈnaÑ, avijjÈsavo attavÈdupÈdÈnaÑ, imehi cat|hi
upÈdÈnehi paÒcakkhandhÈ. Tattha avijjÈsavo citte pahÈtabbo, so citte
cittÈnupassissa pahÊyati. DiÔÔhÈsavo dhammesu pahÈtabbo, so dhammesu
dhammÈnupassissa pahÊyati. BhavÈsavo ÈsattiyÈ pahÈtabbo, so vedanÈsu
vedanÈnupassissa pahÊyati. KÈmÈsavo paÒcasu kÈmaguÓesu pahÈtabbo, so
kÈye kÈyÈnupassissa pahÊyati. Tattha kÈyÈnupassanÈ dukkhamariyasaccaÑ
bhajati. VedanÈnupassanÈ paÒcannaÑ indriyÈnaÑ paccayo sukhindriyassa
dukkhindriyassa somanassindriyassa domanassindriyassa upekkhindriyassa,
sattakilesopacÈro tena samudayaÑ bhajati. Citte cittÈnupassanÈ nirodhaÑ
bhajati. Dhammesu dhammÈnupassanÈ maggaÑ bhajati. Tenassa cat|su ca
dassanena tasseva sabbe pahÊyanti, yena niddiÔÔhÈ paÔhamaÑ unnaÄÈnaÑ
pamattÈnaÑ tesaÑ vaÉÉhanti ÈsavÈ. JÈnato ho passato ÈsavÈnaÑ khayo
dukkhaÑ samudayo nirodho maggo hi akusalÈ dhammÈ. EvaÑ
pariyesitabbÈ. YÈva tassa akusalassa gati tato paÔipakkhena akusale dhamme
pariyesati tesaÑ kilesÈnaÑ hÈrena ÈvaÔÔati. AyaÑ vuccate ÈvaÔÔo hÈro. EvaÑ
sukkÈpi dhammÈ pariyesitabbÈ. Akusaladhamme Ègamissa.
Tattha ÈvaÔÔassa hÈrassa ayaÑ bh|mi sati upaÔÔhÈnÈ ca vipallÈsÈ ca
cattÈri ÒÈÓÈni sakkÈyasamuppÈdÈyagÈminÊ ca paÔipadÈ
sakkÈyanirodhagÈminÊ paÔipadÈ.
51. Tattha katamo vibhatti hÈro. YaÑ kiÒci vibhajjabyÈkaraÓÊyaÑ
vuccati vibhatti hÈro. YathÈ kiÑ ÈgantvÈ ca puna puggalo hoti, no
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vÈgataÑ na paribhÈsati1 paripucchatÈya paÒhÈya atiyanaÑ ekassa kiÒci,
ayaÑ vuccate vibhatti hÈro.
Tattha katamo parivattano hÈro. YaÑ kiÒci paÔipakkhaniddeso, ayaÑ
vuccati parivattano hÈro. YathÈ vuttaÑ BhagavatÈ sammÈdiÔÔhikassa
purisapuggalassa micchÈdiÔÔhi nijjiÓÓÈ hotÊti vitthÈrena sabbÈni magga~gÈni.
AyaÑ vuccate parivattano hÈro.
Tattha katamo vevacano hÈro.
Vevacanehi anekehi, ekaÑ dhammaÑ pakÈsitaÑ.
Sutte yo jÈnÈti suttavid|,
Vevacano nÈma so hÈro.
YathÈ ÈyasmÈ SÈriputto ekamhi vatthumhi vevacanena nÈnÈvuttena
BhagavatÈ pasaÑsito “mahÈpaÒÒo SÈriputto hÈsapaÒÒo javanapaÒÒo”ti idaÑ
paÒÒÈya vevacanaÑ. YathÈ ca maggavibha~ge niyyÈnattho ekamekaÑ
magga~gaÑ vevacanehi niddiÔÔhaÑ. EvaÑ avijjÈya vevacanÈ. EkaÑ
akusalam|laÑ tadeva santaÑ tesu tesu janapadesu tena tena pajÈnanti. Na hi
anena tadevapi Èlapiyanti aÒÒaÑ bhajati. SabbakÈmajahassa bhikkhunoti
kÈmÈ ÈlapitÈ. Yassa nitthiÓÓo sa~koti teyeva kÈme sa~kÈti Èlapati.
SuÓamÈnassa puretaraÑ rajjanti teyeva kÈme rajjanti Èlapati. EvaÑ suttamhi
yo dhammo desiyati tassa pariyeÔÔhi “katamassa dhammassa idaÑ nÈmaÑ
katamassa idaÑ vevacanan”ti. SabbaÒÒ| hi yesaÑ yesaÑ yÈ nirutti hoti,
yathÈ gÈmi tena tena desetÊti tassa vevacanaÑ pariyesitabbaÑ. AyaÑ
vevacano hÈro.
52. Tattha katamo paÒÒatti hÈro. CattÈri ariyasaccÈnÊti suttaÑ niddisati,
nikkhepapaÒÒatti. YÈ samudayapaÒÒatti. KabaÄÊkÈre ÈhÈre atthi chando atthi
rÈgo yÈva patiÔÔhitaÑ. Tattha viÒÒÈÓaÑ pabhavapaÒÒattiÑ paÒÒapeti.
KabaÄÊkÈre ÈhÈre natthi chando -pa- samugghÈti paÒÒatti.
Tassa kÈmÈsavÈpi cittaÑ vimuccati, bhavÈsavÈpi cittaÑ vimuccati,
avijjÈsavÈpi cittaÑ vimuccatÊti pahÈnapaÒÒattiÑ paÒÒapeti. TaÒhÈ yassa
purakkhatÈ
______________________________________________________________
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paÒÒÈ parivattati gÈthÈ manÈpapaÒÒattiÑ paÒÒapeti. EvaÑ pana
manÈpapaÒÒattÊti ekadhammaÑ BhagavÈ paÒÒapeti. Na hi taÓhÈ
dukkhasamudayoti kÈretvÈ sabbattha taÓhÈsamudayo niddisitabbo. YathÈ
uppannaÑ kÈmavitakkaÑ nÈdhivÈseti vinodeti pajahatÊti paÔikkhepapaÒÒatti.
EvaÑ sabbesaÑ dhammÈnaÑ kusalÈnaÒca akusalÈnaÒca yaÒcassa
dhammakkhettaÑ bhavati, so ceva dhammo tattha pavattati. TadavasiÔÔhÈ
dhammÈ tassÈnuvattakÈ honti. SÈ duvidhÈ paÒÒatti parÈdhÊnapaÒÒatti ca
sÈdhÊnapaÒÒatti ca. KatamÈ sÈdhÊnapaÒÒatti. SamÈdhiÑ bhikkheve1
bhÈvetha, samÈhito bhikkhave bhikkhu yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. “R|paÑ
aniccan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ sÈdhÊnapaÒÒatti parÈdhÊnapaÒÒatti ca,
sÈ paÒÒatti paÒÒÈya ca sÊlassa ca, yathÈ cattÈri jhÈnÈni bhÈvetha. Tassa atthi
samÈdhindriyaÑ mud|ni cattÈri indriyÈni tÈni catuparÈdhÊnÈni, tÊÓi
aveccappasÈdeti parÈdhÊnaÑ samÈdhindriyaÑ cattÈri indriyÈni parÈdhÊnÈti
cat|su ariyasaccesu aparÈdhÊnaÑ paÒÒindriyaÑ satipaÔÔhÈnesu
sammappadhÈnesu vÊriyindriyaÑ. Iti sake padaÔÔhÈne sake khettasÈdhÊno so
dhammo, so ca tattha paÒÒÈpetabbo. Tassa paÔipakkhÈ nighÈto niddisitabbo.
EtthÈyaÑ anekÈkÈrapaÒÒatti kena kÈraÓena ayaÑ dhammo paÒÒattoti. AyaÑ
vuccate paÒÒatti.
53. Tattha katamo otaraÓo hÈro. Chasu dhammesu otÈretabbaÑ.
Katamesu chasu, khandhesu dhÈt|su Èyatanesu indriyesu saccesu
paÔiccasamuppÈdesu. Natthi taÑ suttaÑ vÈ gÈthÈ vÈ byÈkaraÓaÑ vÈ. Imesu
channaÑ dhammÈnaÑ aÒÒatarasmiÑ na sandissati. EttÈvatÈ esa sabbÈ
desanÈ yÈ tÈ khandhÈ vÈ dhÈtuyo vÈ ÈyatanÈni vÈ saccÈni vÈ
paÔiccasamuppÈdo vÈ, tattha paÒcannaÑ khandhÈnaÑ vedanÈkkhandho
rÈgadosamohÈnaÑ padaÔÔhÈnaÑ. Tattha tisso vedanÈyo tassa sukhÈya
vedanÈya somanasso savicÈro, dukkhÈya vedanÈya domanasso savicÈro,
adukkhamasukhÈya vedanÈya upekkho savicÈro. YaÑ puna tattha vedayitaÑ
idaÑ dukkhasaccaÑ, khandhesu sa~khÈrakkhandho tattha kÈyo pamattaÑ
sa-upavattati, taÒca sa~khÈragato dvidhÈ ca bhava~gotaraÓaÑ kammaÑ tÊÓi
ca sa~khÈrÈni puÒÒÈbhisa~khÈrÈ vÈ apuÒÒÈ vÈ ÈneÒjÈ vÈ hetu
sabbasarÈgassa no vÊtarÈgassa, dosassa abhisa~khÈrÈni ca avÊtarÈgo ceteti ca
pakappeti ca,
______________________________________________________________
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vÊtarÈgo pana ceteti ca no abhisa~kharoti, yaÑ uÓhaÑ vajiraÑ kaÔÔhe vÈ
rukkhe vÈ aÒÒattha vÈ patantaÑ bhindati ca Éahati ca, evaÑ sarÈgacetanÈ
ceteti ca abhisa~kharoti ca. YathÈ sataÑ vajiraÑ na bhindati na ca Éahati,
evaÑ vÊtarÈgacetanÈ ceteti na ca abhisa~kharoti. Tattha paÒcannaÑ
khandhÈnaÑ eko khandho anindriyasarÊraÑ saÒÒÈkkhandho.
Tattha dhÈt|naÑ aÔÔhÈrasa dhÈtuyo. Tattha yÈ r|pÊ dasa dhÈtuyo, tÈsu
desiyamÈnÈsu r|pakkhandho niddisitabbo, dukkhaÑ ariyasaccaÑ. Yepi ca
cha viÒÒÈÓakÈyÈ manodhÈtusattamÈ, tattha viÒÒÈÓakkhandho ca
niddisitabbo, dukkhaÑ ariyasaccaÑ. DhammadhÈtu pana
dhammasamosaraÓÈ, so dhammo hetunÈ ca nissandena ca phalena ca
kiccena ca vevacanena ca yena yena upalabbhati, tena tena niddisitabbo.
Yadi vÈ kusalÈ yadi vÈ akusalÈ yadi vÈ abyÈkatÈ yadi vÈ asa~khatÈ.
DvÈdasannaÑ ÈyatanÈnaÑ dasa ÈyatanÈni r|pÈni taÑ dukkhaÑ ariyasaccaÑ
niddisitabbaÑ. R|pakkhandho ca manÈyatanaÒca viÒÒÈÓakkhandhena
niddisitabbaÑ, dukkhaÑ ariyasaccaÑ. DhammÈyatanaÑ
nÈnÈdhammasamosaraÓaÑ. Tattha ye dhammÈ indriyÈnaÑ indriyesu
niddisitabbÈ. Ye anindriyÈnaÑ anindriyesu niddisitabbÈ. PariyÈyato ca
otÈretabbÈ. YathÈ sÈ dhammadhÈtu tathÈ dhammÈyatanaÑ pariyesitabbaÑ.
YÈyeva hi dhammadhÈtu tadeva dhammÈyatanaÑ an|naÑ anadhikaÑ.
Tattha paÔiccasamuppÈdo atthi tividho, atthi catubbidho, atthi duvidho.
Tattha tividho paÔiccasamuppÈdo hetuphalanissando. AvijjÈ sa~khÈrÈ taÓhÈ
upÈdÈnaÑ ca ayaÑ hetu, viÒÒÈÓaÑ nÈmar|paÑ saÄÈyatanaÑ phasso vedanÈ
ca ayaÑ paccayo, yo bhavo ayaÑ vipÈko. YÈ jÈti maraÓaÑ, ayaÑ nissando.
KathaÑ catubbidho hetu paccayo vipÈko nissando ca. AvijjÈ ca
taÓhÈsa~khÈrÈ ca upÈdÈnaÑ ca ayaÑ hetu. ViÒÒÈÓaÑ nÈmar|passa paccayo.
NÈmar|paÑ upapajjati. TathÈ upapannassa saÄÈyatanaÑ phasso vedÈnÈ ca
ayaÑ paccayo. Yo bhavo, ayaÑ vipÈko. YÈ jÈti yÈ ca jarÈmaraÓaÑ, ayaÑ
nissando.
KathaÑ duvidho paÔiccasamuppÈdo. AvijjÈ sa~khÈrÈ taÓhÈ upÈdÈnaÑ,
ayaÑ samudayo, viÒÒÈÓaÑ nÈmar|paÑ saÄÈyatanaÑ phasso vedanÈ bhavo
jÈti
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maraÓaÑ ca, idaÑ dukkhaÑ. YaÑ pana avijjÈnirodhÈ sa~khÈranirodho
imÈni tappaÔipakkhena dve saccÈni. TasmÈ paÔiccasamuppÈdo yena ÈkÈrena
niddiÔÔho, tena tena niddisitabbo.
TathÈ bÈvÊsati indriyÈni, dvÈdasa indriyÈni cakkhundriyÈni
cakkhundriyaÑ yena domanassindriyaÑ, idaÑ dukkhaÑ. PurisindriyaÑ ca
diÔÔhiyÈ ca taÓhÈpadaÔÔhÈnaÑ. Yato puriso purisakÈnaÑ taÑ evaÑ kÈtabbatÈ.
Atha ajjhattaÑ sÈrajjati. AyaÑ ahaÑkÈro taÑ yasÈ sÈratto bahiddhÈ
pariyesati, ayaÑ mamaÑkÈro evaÑ itthÊ, tattha sukhindriyaÑ ca
somanassindriyaÑ ca purisindriyassÈnuvattakÈ honti. Tassa
adhippÈyaparipuÓÓÈ lobhadhammÈ kusalam|le pavaÉÉhenti. Tassa ce
ayamadhippÈyo na pÈrip|riÑ gacchati. Tassa dukkhindriyaÑ ca
domanassindriyaÑ ca vattati. Doso ca akusalam|laÑ pavaÉÉhati. Sace pana
upekkhÈ bhÈveti upekkhindriyassa anuvattakÈmÈ bhavati. Amoho ca
kusalam|laÑ pavaÉÉhati. Iti satta indriyÈni kilesavatthumupÈdÈya
ananvemÈni avamÈni sabbassa vedanÈ itthindriyaÑ purisindriyaÑ. Tattha
aÔÔha indriyÈni saddhindriyaÑ yÈva aÒÒÈtÈvino indriyaÑ, ayaÑ
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ, dasannaÑ paÒÒindriyÈnaÑ kÈmarÈgassa
padaÔÔhÈnaÑ. ManindriyaÑ bhavarÈgassa padaÔÔhÈnaÑ. PaÒÒindriyÈni
r|parÈgassa padaÔÔhÈnaÑ. ItthindriyaÑ ca purisindriyaÑ ca satta paÒÒattiyÈ
padaÔÔhÈnaÑ. Tattha yena yena indriyena yuttaÑ vÈ gÈthÈya otÈretuÑ
sakkoti, tena tena niddisitabbo. EvaÑ khandhesu dhÈt|su Èyatanesu saccesu
paÔiccasamuppÈdesu, ayaÑ otaraÓo hÈro.
54. Tattha katamo sodhano hÈro. Yo gÈthÈ ekena Èrambho bhÈsissanti.
Tattha ekissÈ bhÈsitÈya avasiÔÔhÈsu bhÈsitÈsu so attho na niddisitabbo. KiÑ
kÈraÓaÑ, na hi tÈva so attho bhÈsito, so abhÈsito na sakkÈ niddisituÑ. YathÈ
kiÑ appamÈdo amataÑ padanti gÈthÈ ayamekÈ gÈthÈ niddisitabbÈ. KiÑ
kÈraÓaÑ, atthikkhÈtÈva imassa Èrambhassa anabhÈsitaÑ.
EvaÑ1 visesato ÒatvÈ, appamÈdimhi paÓÉitÈ.
AppamÈde pamodanti, ariyÈnaÑ gocare ratÈti.
______________________________________________________________
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IdaÑ abhÈsitaÑ. ImissÈpi gÈthÈya bhÈsitÈya attho niddisitabbo. KiÑ
kÈraÓaÑ, atthi tattha avasiÔÔhaÑ. Te jhÈyino1 sÈtatikÈ, niccaÑ
daÄhaparakkamÈti gÈthÈ, evaÑ imÈ gÈthÈyo upadhÈritÈ yadÈ bhavanti, tadÈ
attho niddisitabbo. EvaÑ assutapubbesu suttesu byÈkaraÓesu vÈ ekuddeso
bhÈsito. YÈ vÊmaÑsÈ tulanÈ idaÑ atthi kiccaÑ, idaÑ suttaÑ bhÈsitaÑ tassa
vevacanaÑ niddiÔÔhaÑ vÈ na vÈti. Tattha yÈ vÊmaÑsÈ, ayaÑ vuccate
sodhano hÈro.
55. Tattha katamo adhiÔÔhÈno hÈro. EkattatÈ ca vemattatÈ ca. Tattha
kitapaÒÒatti ca kiccapaÒÒatti ca. SÈ ekattatÈ ca vemattatÈ ca yathÈ paÒÒatti
ekavevacanena vemattatÈ pajÈnÈtÊti paÒÒÈ, sÈ ca ÈdhipateyyaÔÔhena paÒÒatti.
YaÑ anomattiyaÔÔhena paÒÒattanti. TaÑ anomattiyaÔÔhena paÒÒÈbalaÑ.
Tanubh|tÈ gocarattavasÈ sevasati tÊsu ratanesu anussati BuddhÈnussati
dhammÈnussati saÑghÈnussati aviparÊtÈnussaraÓatÈya. SammÈdiÔÔhi
dhammÈnaÑ pavicayena dhammavicayasambojjha~go abhinÊhÈrato
abhiÒÒÈti. Sa~khepena maggÈ kÈ vatthu avikopanatÈya ekattÈ, yathÈ uÓhena
saÑsaÔÔhaÑ uÓhodakaÑ, sÊtena saÑsaÔÔhaÑ sÊtodakaÑ khÈrodakaÑ
guÄhodakanti, idaÑ ekattatÈ vemattatÈ ca.
Atthi puna dhammo nÈnÈdhammasaÑghato ekato yathÈr|paÑ cattÈro
vÈretabbÈ, taÒca r|panti ekattatÈ. PathavÊdhÈtu Èpo tejo vÈyodhÈt|ti
vemattatÈ. EvaÑ sabbÈ catasso dhÈtuyo r|panti ekattatÈ, pathavÊdhÈtu Èpo
tejo vÈyodhÈt|ti vemattatÈ. PathavÊdhÈt|ti lakkhaÓato ekattatÈ,
saÑkiÓÓavatthuto vemattatÈ. YaÑ kiÒci kakkhaÄalakkhaÓaÑ, sabbaÑ taÑ
pathavÊdhÈt|ti ekattatÈ. KesÈ lomÈ nakhÈ dantÈ chavi cammanti vemattatÈ.
EvaÑ sabbaÑ catasso dhÈtuyo r|panti ekattaÑ. SaddÈ gandhÈ rasÈ
phoÔÔhÈbbÈti vemattatÈ.
Atthi puna dhammo vemattatÈ aÒÒo nÈmaÑ labhati. YathÈ
kÈyÈnupassanÈya navasaÒÒÈ vinÊlakasaÒÒÈ uddhumÈtakasaÒÒÈ, ayaÑ
asubhasaÒÒÈ, yÈ ekattatÈ ÈrammaÓato vemattato, sÈ evaÑ saÒÒÈvedanÈsu
ÈdÊnavaÑ samanupassato tathÈdhiÔÔhÈnaÑ samÈdhindriyaÑ ca
______________________________________________________________
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sÈyeva dhammesu tattha saÒÒÈbhÈvanÈ vÊriyindriyaÑ ca dhammesu
dhammÈnupassanÈ citte attasaÒÒaÑ pajahato paÒÒindriyaÑ ca citte
cittÈnupassanÈ. (Iti)1 yo koci ÒÈÓapacÈro sabbaso paÒÒÈya gocaro paÒÒÈ,
ayaÑ vemattatÈ, yathÈ kÈmarÈgo bhavarÈgo diÔÔhirÈgoti vemattatÈ taÓhÈya.
Iti yaÑ ekattatÈya ca vemattatÈya ca ÒÈÓaÑ vÊmaÑsanÈ tulanÈ. AyaÑ
adhiÔÔhÈno hÈro.
56. Tattha katamo parikkhÈro hÈro. Sahetu sappaccayaÑ vodÈnaÒca
saÑkileso ca, yaÑ tadubhayaÑ pariyeÔÔhi, saparikkhÈro hÈro. Iti
dhammÈnaÑ sahetukÈnaÑ hetu pariyesitabbo, sappaccayÈnaÑ paccayo
pariyesitabbo.
Tattha kiÑ nÈnÈkaraÓaÑ, hetussa ca paccayassa ca. SabhÈvo hetu,
parabhÈvo paccayo. ParabhÈvassa paccayo hetupi, sabhÈvassa hetuyÈ
parabhÈvassa kassaci paccayo avutto hetu, vutto paccayo. Ajjhattiko hetu,
bÈhiro paccayo. SabhÈvo hetu, parabhÈvo paccayo. Nibbattako hetu,
paÔiggÈhako2 paccayo. NevÈsiko hetu, Ègantuko paccayo. AsÈdhÈraÓo hetu,
sÈdhÈraÓo paccayo. Ekoyeva hetu, aparÈparo paccayo.
Hetussa upakaraÓaÑ samudÈnetabbo. SamudÈnaÑ hetu, tattha duvidho
hetu, duvidho paccayo samanantarapaccayo ca paramparapaccayo ca.
Hetupi duvidho samanantarahetu ca paramparahetu ca. Tattha katamo
paramparapaccayo, avijjÈ nÈmar|passa paramparapaccayo, viÒÒÈÓaÑ
samanantarapaccayatÈya paccayo. Yadi Èdimhi avijjÈnirodho bhavati
nÈmar|passa nirodhopi. Tattha samanantaraÑ kiÑ kÈraÓaÑ
paramparapaccayo samanantarapaccayo samuddÈnito, ayaÑ paccayato.
Tattha katamo paramparahetu, vijÈnantassa paramparahetutÈya hetu,
aÒÒÈkÈro samanantarahetutÈya hetu. Yassa hi yaÑ samanantaraÑ nibbattati,
so tassa hetupi jÈtinirodhÈ bahi ÈkÈranirodho, ÈkÈranirodhÈ daÓÉanirodho,
daÓÉanirodhÈ khaÓÉanirodho. EvaÑ hetupi dvidhÈ so tÈhi passitabbo.
______________________________________________________________
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PaÔiccasamuppÈdo yathÈ avijjÈpaccayo tassa puna kiÑ paccayo, ayoniso
manasikÈro. So kassa paccayo sa~khÈrÈnaÑ, iti paccayo ca samuppannaÑ ca
tassa ko hetu avijjÈyeva, tathÈ hi purimÈ koÔi na paÒÒÈyati. Tattha
avijjÈnusayo avijjÈpariyuÔÔhÈnassa hetu purimÈ hetu pacchÈ paccayo, sÈpi
avijjÈsa~khÈrÈnaÑ paccayo cat|hi kÈraÓehi sahajÈtapaccayatÈya
samanantarapaccayatÈya abhisandanapaccayatÈya patiÔÔhÈnapaccayatÈya.
57. KathaÑ sahajÈtapaccayatÈya avijjÈsa~khÈrÈnaÑ paccayo, yaÑ
cittaÑ rÈgapariyuÔÔhaÑ, tattha avijjÈpariyuÔÔhÈnena sabbaÑ paÒÒÈya
gocaraÑ hanti. Tattha sa~khÈrÈ tipaccayaÔÔhikÈ addhÈbh|mikÈramahattassa1
ayaÑ avijjÈsahasamuppannaÑ vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullatamÈpajjantÊ cat|hi
kÈraÓehi paÒÒÈ pahÊyati. Katamehi cat|hi anusayo pariyuÔÔhÈnaÑ
saÑyojanaÑ upÈdÈnaÑ. Tattha anusayo pariyuÔÔhÈnaÑ jÈti pariyuÔÔhitÈ
saÑyujjati saÑyuttÈ upÈdiyati upÈdÈnapaccayÈ bhavo. EvaÑ te sa~khÈrÈ
tividhÈ uppannÈ bh|migatÈ nÈsa’ÒÒattha ayaÑ maggena vinÊtattÈyÈti2 te
thÈmagatÈ apativinÊtÈtipi te sa~khÈrÈti vuccati, evaÑ
sahetusamuppannaÔÔhena atthi meva paccayÈ sa~khÈrÈnaÑ paccayo
niddiÔÔhaÑ apanetvÈ kusalaÑ akusalaÑ kusalo ca akusalo ca pakkhipitabbo,
vipÈkadhammÈ apanetvÈ vacanÊyaÑ avacanÊyaÑ vacanÊyaÒca avacanÊyaÒca
pakkhipitabbaÑ, bhava-apevirittÈ, sabbasuttaÑ parikkhipitabbaÑ.
Dasa TathÈgatabalÈni cattÈri vesÈrajjÈni puÒÒÈni anaÒÒÈkataÑ avijjÈ
samanantarapaccayatÈya sa~khÈrÈnaÑ paccayo yena cittena saha
samuppannÈ avijjÈ tassa cittassa samanantaracittaÑ samuppannanti, tassa
yaÑ samanantaracittaÑ samuppannanti, tassa pacchimassa cittassa
purimacittaÑ hetupaccayatÈya paccayo, tena avijjÈ hetu tena cittena
upÈdÈnaÑ anokÈsakatÈ ÒÈÓaÑ na uppajjanti. YÈ tassa appamÈdÈ dhÈtu
abhijjhÈbhisanditÈ tahiÑ vipallÈsÈ uppajjanti “asubhe subhan”ti “dhukkhe
sukhan”ti, tattha sa~khÈrÈ uppajjanti rattÈ duÔÔhÈ m|lassa cetanÈ
rÈgapariyuÔÔhÈnena byÈpÈdapariyuÔÔhÈnena avijjÈpariyuÔÔhÈnena
diÔÔhivipallÈso vatthuniddese
______________________________________________________________
1. LaddhÈ bh|mikaramahattassa (I, Ka)

2. VinibhattÈya (I), vinibhattatÈya (Ka)
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niddisitabbo, yaÑ viparÊtacitto vijÈnÈti ayaÑ cittavipallÈso, yÈ viparÊtasaÒÒÈ
upaggaÓhÈti ayaÑ saÒÒÈvipallÈso. YaÑ viparÊtadiÔÔhi abhinivisati ayaÑ
diÔÔhivipallÈso. AÔÔha micchattÈni vaÉÉhanti, tÊÓi akusalÈni ayoniso
manasikÈre uppannaÑ viÒÒÈÓaÒca vijjaÒca karonti. Iti pubbÈparante
akusalÈnÈtaritaro sa~khÈrÈ vuddhiÑ vepullataÑ gacchanti. Te ca mahatÈ ca
appaÔividitÈ ponobhavikÈ1 sa~khÈrÈ bhavanti. Iti evaÑ avijjÈ
sahajÈtapaccayatÈya sa~khÈrÈnaÑ paccayo samanantarapaccayatÈya ca.
58. KathaÑ abhisandanÈkÈrena avijjÈ sa~khÈrÈnaÑ paccayo, sÈ avijjÈ te
sa~khÈre abhisanneti parippharati. SeyyathÈpi nÈma uppalaÑ vÈ padumaÑ
vÈ taÑ udake vaÉÉhaÑ assa, sÊtena vÈrinÈ abhisannaÑ parisandanaÑ
vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullataÑ Èpajjati. EvaÑ abhisandanaÔÔhena avijjÈ
sa~khÈrÈnaÑ paccayo.
KathaÑ patiÔÔhahanaÔÔhena avijjÈ sa~khÈrÈnaÑ paccayo, te sa~khÈrÈ
avijjÈyaÑ nissÈya vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullataÑ Èpajjanti. SeyyathÈpi nÈma
uppalaÑ vÈ padumaÑ vÈ pathaviÑ nissÈya pathaviÑ patiÔÔhÈya vuddhiÑ
vir|ÄhiÑ vepullataÑ Èpajjati. Ete sa~khÈrÈ avijjÈyaÑ patiÔÔhitÈ avijjÈyaÑ
nissÈya vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullataÑ gacchanti. EvaÑ patiÔÔhahanaÔÔhena
avijjÈ sa~khÈrÈnaÑ paccayo.
Puna rÈgasahagatassa kammassa vipÈkena paÔisandhimhi bhavo
nibbattati, taÑ kammassa2 sabbaÑ abhiniviÔÔhaÑ aÒÒÈÓavasena
ponobhavikÈ sa~khÈrÈti vuccanti, evampi avijjÈpaccayÈ sa~khÈrÈ atthi. Puna
paÒcasu ye ca sekkhÈ puggalÈ, ye ca asaÒÒisamÈpattiÑ samÈpannÈ, ye ca
bhavagatÈ, ye ca antogatÈyeva saÑsedajÈ, ye ca vÈ pana aÒÒo hi koci
anÈgÈmibh|tÈ na cetenti na ca patthenti, tesaÑ kiÑ paccayÈ sa~khÈrÈ. Puna
rÈgÈ atthi tesaÑ sa~khÈrÈni upÈdÈnÈni cittamanussarantiyeva
avipakkavipÈkasam|hatÈ asamucchinnapaccayÈ tesaÑ puna ca gato bhavati.
Evampi hi avijjÈpaccayÈ sa~khÈrÈ. Puna sÈ te na upÈdÈnÈ napi sa~khÈrÈ
atthi, puna tesaÑ satta anusayÈ asam|hatÈ asamucchinnÈ tadÈrammaÓaÑ
bhavati. ViÒÒÈÓassa patiÔÔhÈya viÒÒÈÓapaccayÈ nÈmar|paÑ. Evampi
avijjÈpaccayÈ sa~khÈrÈ. Puna sÈ yaÑ kiÒci kammaÑ ÈcayagÈmi. SabbaÑ
taÑ avijjÈvasena
______________________________________________________________
1. PonobbhavikÈ (Ka)

2. KÈmassa (I)
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abhisa~khariyati taÓhÈvasena ca allÊyati. AÒÒaÓavasena ca tattha ÈdÊnavampi
na jÈnÈti. Tadeva viÒÒÈÓabÊjaÑ bhavati, sÈyeva taÓhÈsineho bhavati. SÈyeva
avijjÈ sammohoti. Evampi avijjÈpaccayÈ sa~khÈrÈ vattabbÈ. Iti imehi ÈkÈrehi
avijjÈ sa~khÈrÈnaÑ paccayo.
Tattha avijjÈya hetu ayoniso manasikÈro paccayo hoti. Tattha
abhicchedo ayaÑ tattha tatiyaÑ balaÑ1 nivatti, ayaÑ paÔisandhi. Tattha
punabbhavo yo avecchedo asamugghÈtanaÔÔhena ayaÑ anusayo. YathÈ
paÔÈkaÑ vÈ sÈÔakaÑ vÈ dve janÈ pÊÄesu ca ekÈ vÈ balaÑ vÈ assa nivÈÔassesu,
na pana pÊÄesu soseyya. Tattha yaÑ sinehÈ ÈpodhÈtu anupullanÈ sosetabbÈ.
UÓhadhÈtumÈgamma sace puna taÑ ÈkÈse nikkhipeyya taÑ ussÈvena
yebhuyyataraÑ sinehamÈpajjeyya, na hi anÈgamma tejodhÈtuÑ parisesaÑ
gaccheyya. Evameva bhavaggaparamÈpi samÈpatti na anur|passa
samuggÈtÈya saÑvattati. Te hi Èlayanti sammasanti, na ca taÓhÈya
taÓhÈpahÈnaÑ gacchanti. Tattha so asamugghÈto. AvijjÈya anusayo ca
cittassa sampalibodho, idaÑ pariyuÔÔhÈnaÑ. YathÈbh|taÑ viÒÒÈÓassa
appaÔivedho ayaÑ avijjÈ-Èsavo avijjÈviÒÒÈÓabÊjaÑ bhavati. YaÑ bÊjaÑ so
hetu na samucchijjati, asamucchijjanto paÔisandehati. PaÔisandahanto na
samugghÈtaÑ gacchati. AsamugghÈtaÑ cittaÑ pariyonahati,
pariyonaddhacitto yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, iti saÒÒÈÓassa sÈsavattho,
avijjattho, hetu-attho, avacchedattho, anivatti-attho, phalattho. PaÔisandhiattho, punabbhavattho, asamugghÈtattho, anusayattho, pariyuÔÔhÈnattho,
apaÔivedhanattho. EttÈvatÈ avijjÈya khettaÑ niddiÔÔhaÑ bhavati. AyaÑ
vuccate parikkhÈro nÈma hÈro.
59. Tattha katamo samÈropano hÈro. UgghaÔitamhi tamhi santaÒceva ca
naÑ vitthÈraÑ pana vattabbaÑ. VitthÈravidhaÑ cittaÒÒÈ ayaÑ samÈropano
hÈro. . Tattha nÈmaniddeso upaghaÔakÈ2 vatthuniddeso vevacanaÑ
vatthubh|to vitthÈro. YathÈ kiÑ, yÈ bhikkh|naÑ vattato3 pahÈtabbo, ayaÑ
upaghaÔanÈ.
______________________________________________________________
1. PhalaÑ (I)

2. UgghaÔakÈ (I)

3. Nivattato (I)
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Tattha katamo samÈropano, kiÒci na vattabbaÑ, r|parÈgaÑ vÈ
nÈmavantapahÈtabbaÑ1. YÈva viÒÒÈÓanti vitthÈrena kÈtabbÈni. AvijjÈ tÈ
opammena paÒÒÈpetabbÈ, ayaÑ samÈropano. Nissitacittassa ca mattiko ca
nissayo taÓhÈ ca diÔÔhi ca. Tattha diÔÔhi avijjÈ taÓhÈ sa~khÈrÈ. Tattha
diÔÔhipaccayÈ taÓhÈ ime avijjÈpaccayÈ sa~khÈrÈ. Tattha nissitaÑ viÒÒÈÓaÑ
idaÑ sa~khÈrapaccayÈ viÒÒÈÓaÑ yÈva jarÈmaraÓaÑ, idaÑ saÑkhittena
bhÈsite avasiÔÔhaÑ paropayati.
Anissitassa2 calitaÑ natthÊti tassa evaÑ diÔÔhiyÈ taÓhÈya ca pahÈnaÑ
tattha diÔÔhi-avijjÈnirodhÈya bh|taÑ viÒÒÈÓaÑ sarÈgaÔÔhÈniyesu dhammesu
taÑ taÑ dhammaÑ upecca aÒÒaÑ dhammaÑ dhÈvati makkaÔopamatÈya,
atha khvassa parittesu dhammesu saragaÔÔhÈniyesu chandarÈgo natthi kuto
tato calanÈ, adhimattesu sattesu cittaÑ nivessayati taÑ apatiÔÔhitaÑ
viÒÒÈÓaÑ anÈhÈraÑ nirujjhati viÒÒÈÓanirodhÈ nÈmar|panirodho yÈva
jarÈmaraÓanirodho. AyaÑ samÈropano.
Tattha rÈgavasena viÒÒÈÓassa calitaÑ sapariggaho, tasmiÑ calite asati
yo parikilesopacÈro tividho aggi paÔippassaddho bhavati. TenÈha calite
asante passaddhi hoti. Tattha yaÑ samÈropanÈ passaddhakÈyo sukhaÑ
vedeti, sukhino cittaÑ samÈdhiyati. YÈva vimuttitamiti ÒÈÓadassanaÑ
bhavati. So ÈsavÈnaÑ khayÈ ca vimutti no upapajjati. Tassa upapattissa
ÈgatigatiyÈ asantiyÈ nevidha na huraÑ na ubhayamantarena. Esevanto
dhukkhassÈti anupÈdisesÈ nibbÈnadhÈtu. Idamassa suttassa majjhe
samÈropitaÑ paÔiccasamuppÈde ca vimuttiyaÑ ca yogo na ca etaÑ tassa
saÑkhittena bhÈsitassa vitthÈrena atthaÑ vibhajjanti. AyaÑ vuccate
samÈropano hÈro. Na ca saÑkilesabhÈgiyena suttena saÑkilesabhÈgiyo ye
ca dhammÈ samÈropayitabbÈ nÈÒÒe. EvaÑ vÈsanÈbhÈgiye nibbedhabhÈgiye,
ayaÑ samÈropano hÈro. . Ime soÄasa hÈrÈ. . SuvÊrassa MahÈkaccÈyanassa
JambuvanavÈsino PeÔakopadese paÒcamÈ bh|mi.
______________________________________________________________
1. NÈmamantipahÈtabbaÑ (Ka)

2. Passa Khu 1. 179 UdÈne; SaÑ 2. 284 piÔÔhesupi.
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60. BuddhÈnaÑ BhagavantÈnaÑ sÈsanaÑ tividhena sa~gahaÑ gacchati,
khandhesu dhÈt|su Èyatanesu ca. Tattha paÒcakkhandhÈ r|pakkhandho yÈva
viÒÒÈÓakkhandho. Dasa r|pa-ÈyatanÈni cakkh| r|pÈ ca yÈva kÈyo
phoÔÔhabbÈ ca, ayaÑ r|pakkhandho. Tattha cha vedanÈkÈyÈ
vedanÈkkhandho cakkhusamphassajÈ vedanÈ yÈva manosamphassajÈ vedanÈ,
ayaÑ vedanÈkkhandho. Tattha cha saÒÒÈkÈyÈ saÒÒÈkkhandho, r|pasaÒÒÈ
yÈva dhammasaÒÒÈ ime cha saÒÒÈkÈyÈ, ayaÑ saÒÒÈkkhandho. Tattha cha
cetanÈkÈyÈ sa~khÈrakkhandho, r|pasaÒcetanÈ yÈva dhammasaÒcetanÈ ime
cha cetanÈkÈyÈ, ayaÑ sa~khÈrakkhandho. Tattha cha viÒÒÈÓakÈyÈ
viÒÒÈÓakkhandho, cakkhuviÒÒÈÓaÑ yÈva manoviÒÒÈÓaÑ ime cha
viÒÒÈÓakÈyÈ, ayaÑ viÒÒÈÓakkhandho. Ime paÒcakkhandhÈ.
TesaÑ kÈ pariÒÒÈ, aniccaÑ dukkhaÑ saÒÒÈ anattÈti esÈ etesaÑ pariÒÒÈ.
Tattha katamo khandhattho, sam|hattho khandhattho, puÒjattho
khandhattho, rÈsattho khandhattho. TaÑ yathÈ dabbakkhandho
vanakkhandho dÈrukkhandho aggikkhandho udakakkhandho vÈyukkhandho
iti evaÑ khandhesu sabbasa~gahova evaÑ khandhattho.
Tattha aÔÔhÈrasa dhÈtuyo cakkhudhÈtu r|padhÈtu cakkhuviÒÒÈÓadhÈtu
-pa- manodhÈtu dhammadhÈtu manoviÒÒÈÓadhÈtu. EtÈyo aÔÔhÈrasa dhÈtuyo.
TÈsaÑ pariÒÒÈ aniccaÑ dukkhaÑ saÒÒÈ anattÈti esÈ etÈsaÑ pariÒÒÈ. Tattha
ko dhÈtu-attho, vuccate avayavattho dhÈtu-attho. Avayavoti cakkhu no
pasÈdo cakkhudhÈtu. EvaÑ paÒcasu dhÈt|su puna rÈgavavacchedattho
dhÈtu-attho. VavacchinnÈ hi cakkhudhÈtu. EvaÑ paÒcasu punarÈha
ekantipakatyatthena dhÈtu-atthoti vuccate. TaÑ yathÈ, pakatiyÈ ayaÑ puriso
pittiko semhiko vÈtiko sannipÈtikoti evaÑ pakaticakkhudhÈtu dasannaÑ
piyÈ ca sabbesu indriyesu -pa- visabhÈgattho dhÈtu-attho.
Tattha dvÈdasÈyatanÈni katamÈni, cha ajjhattikÈni cha bÈhirÈni.
CakkhÈyatanaÑ yÈva manÈyatananti ajjhattikaÑ, r|pÈyatanaÑ yÈva
dhammÈyatananti bÈhiraÑ. EtÈni dvÈdasa ÈyatanÈni. EtesaÑ kÈ pariÒÒÈ,
aniccaÑ dukkhaÑ saÒÒÈ anattÈti, esÈ etesaÑ pariÒÒÈ.
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Api ca dvidhÈ pariÒÒÈ ÒÈtapariÒÒÈ ca pahÈnapariÒÒÈ ca. Tattha ÒÈtapariÒÒÈ
nÈma aniccaÑ dukkhaÑ saÒÒÈ anattÈti, esÈ ÒÈtapariÒÒÈ. PahÈnapariÒÒÈ pana
chandarÈgappahÈnÈ, esÈ pahÈnapariÒÒÈ. Tattha katamo Èyatanattho, vuccate
ÈkÈrattho Èyatanattho. YathÈ suvaÓÓÈkaro dubbaÓÓÈkaro, yathÈ dvÊhi tehi
ÈkÈrehi te te gÈvÈ uttiÔÔhanti. EvaÑ ete hi cittacetasikÈ gÈvÈ uttiÔÔhanti
kammakilesÈ dukkhadhammÈ ca. PunarÈha ÈyadÈnattho Èyatanattho. YathÈ
raÒÒo ÈyadÈnehi Èyo bhavati. EvaÑ ÈyadÈnattho Èyatanattho.
61. CattÈri ariyasaccÈni dukkhaÑ samudayo nirodho maggo ca.
DukkhaÑ yathÈ samÈsena dhammÈcariyaÑ mÈnasaÒca, samudayo samÈsena
avijjÈ ca taÓhÈ ca, nirodho samÈsena vijjÈ ca vimutti ca, maggo samÈsena
samatho ca vipassanÈ ca.
Tattha sattatiÑsa bodhipakkhikÈ dhammÈ. Katame cattÈro satipaÔÔhÈnÈ
yÈva ariyo aÔÔha~giko maggo, evamete sattatiÑsa bodhipakkhikÈ dhammÈ.
Ye dhammÈ atÊtÈnÈgatapaccuppannÈnaÑ BuddhÈnaÑ BhagavantÈnaÑ
PaccekabuddhÈnaÑ sÈvakÈnaÑ ca nibbÈnÈya saÑvattantÊti, so maggo
cattÈro satipaÔÔhÈnÈ. Katame cattÈro, idha bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ
viharati, sammappadhÈnaÑ. IddhipÈdaÑ. IndriyÈni. BalÈni. Tattha ko
indriyattho, indattho indriyattho, Èdhipateyyattho indriyattho, pasÈdattho
indriyattho, asÈdhÈraÓaÑ kassa kiriyattho indriyattho. Anavapariyattho
balattho, thÈmattho balattho, upÈdÈyattho balattho, upatthambanattho
balattho.
Tattha katame satta bojjha~gÈ, satisambojjha~go yÈva
upekkhÈsambojjha~go. Tattha katamo aÔÔha~giko maggo, sammÈdiÔÔhi yÈva
sammÈsamÈdhi. Tattha aÔÔha~giko maggoti khandho sÊlakkhandho ca
samÈdhikkhandho ca paÒÒÈkkhandho ca. Tattha yÈ ca sammÈvÈcÈ yo ca
sammÈkammanto yo ca sammÈ-ÈjÊvo, ayaÑ sÊlakkhandho. YÈ ca sammÈsati
yo ca sammÈvÈyÈmo yo ca sammÈsamÈdhi, ayaÑ samÈdhikkhandho. Yo ca
sammÈsa~kappo yÈ ca sammÈdiÔÔhi, ayaÑ paÒÒÈkkhandho. EvaÑ tÈyo tisso
sikkhÈ. EvaÑ tÊhÈkÈrehi dasa padÈni -pa-.
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Tattha yogÈvacaro sÊlakkhandhe Ôhito dosaÑ akusalaÑ na upÈdiyati,
dosÈnusayaÑ sam|hanati, dosasallaÑ uddharati, dukkhavedanaÑ parijÈnÈti,
kÈmadhÈtuÑ samatikkamati. SamÈdhikkhandhe Ôhito lobhaÑ akusalaÑ na
upÈdiyati, rÈgÈnusayaÑ sam|hanati, lobhasallaÑ uddharati, sukhavedanaÑ
parijÈnÈti, r|padhÈtuÑ samatikkamati. PaÒÒÈkkhandhe Ôhito mohaÑ
akusalaÑ na upÈdiyati, avijjÈnusayaÑ sam|hanati, mohasallaÑ
diÔÔhisallaÒca uddharati, adukkhamasukhavedanaÑ parijÈnÈti, ar|padhÈtuÑ
samatikkamati. Iti tÊhi khandhehi tÊÓi akusalam|lÈni na upÈdiyati, cattÈri
sallÈni uddharati, tisso vedanÈ parijÈnÈti, tedhÈtukaÑ samatikkamati.
62. Tattha katamÈ avijjÈ, yaÑ cat|su ariyasaccesu aÒÒÈÓanti vitthÈrena
yathÈ so pÈÓasajjesu kathaÑkathÈ kÈtabbaÑ. Tattha katamaÑ viÒÒÈÓaÑ, cha
viÒÒÈÓakÈyÈ vedanÈ saÒÒÈ cetanÈ phasso manasikÈro, idaÑ nÈmaÑ. Yattha
katamaÑ r|paÑ, cÈtumahÈbh|tikaÑ catunnaÑ mahÈbh|tÈnaÑ
upÈdÈyar|passa paÒÒattiÑ. Iti purimakaÒca nÈmaÑ idaÒca r|paÑ
tadubhayaÑ nÈmar|panti vuccati. Tattha chaÄÈyatananti cha ajjhattikÈni
ÈyatanÈni, cakkhu ajjhattikaÑ ÈyatanaÑ yÈva mano ajjhattikaÑ ÈyatanaÑ.
Phassoti cha phassakÈyÈ cakkhusamphasso yÈva manosamphassoti phasso.
Cha vedanÈkÈyÈ vedanÈ. TaÓhÈti cha taÓhÈkÈyÈ taÓhÈ. UpÈdÈnanti cattÈri
upÈdÈnÈni kÈmupÈdÈnaÑ diÔÔhupÈdÈnaÑ sÊlabbatupÈdÈnaÑ
attavÈdupÈdÈnanti upÈdÈnaÑ. Bhavoti tayo bhavÈ kÈmabhavo r|pabhavo
ar|pabhavo. Tattha katamÈ jÈti, yÈ paÔhamaÑ khandhÈnaÑ paÔhamaÑ
dhÈt|naÑ paÔhamaÑ ÈyatanÈnaÑ uppatti jÈti saÒjÈti okkanti abhinibbatti
khandhÈnaÑ pÈtubhÈvo, ayaÑ jÈti. Tattha katamÈ jarÈ, jarÈ nÈma yaÑ taÑ
khaÓÉiccaÑ pÈliccaÑ valittacatÈ pavivittaÑ catunnaÑ mahÈbh|tÈnaÑ
vivaÓÓataÑ bhaggo taÑ jarÈ hÊyanÈ pahÊyanÈ Èyuno hÈni saÑhÈni
indriyÈnaÑ paribhedo upanÈho paripÈko, ayaÑ jarÈ. Tattha katamaÑ
maraÓaÑ, maraÓaÑ nÈma yaÑ tasmiÑ tasmiÑ sattanikÈye tesaÑ tesaÑ
sattÈnaÑ cuti cavanatÈ maraÓaÑ kÈlaÑkiriyÈ uddhumÈtakÈnaÑ bhedo
kÈyassa jÊvitindriyassa upacchedo, idaÑ maraÓaÑ. Iti purimikÈ ca jarÈ
idaÒca maraÓaÑ tadubhayaÑ jarÈmaraÓaÑ.
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Tattha andhakÈratimisÈ yathÈbh|taÑ appajÈnanalakkhaÓÈ avijjÈ
sa~khÈrÈnaÑ padaÔÔhÈnaÑ, abhisa~kharaÓalakkhaÓÈ sa~khÈrÈ,
upacayapunabbhavÈbhiropanapaccupaÔÔhÈnÈ. Te viÒÒÈÓassa padaÔÔhÈnaÑ,
vatthu saviÒÒattilakkhaÓaÑ viÒÒÈÓaÑ, taÑ nÈmar|passa padaÔÔhÈnaÑ.
AnekasannissayalakkhaÓaÑ nÈmar|paÑ, taÑ saÄÈyatanassa padaÔÔhÈnaÑ.
IndriyavavatthÈpanalakkhaÓaÑ saÄÈyatanaÑ, taÑ phassassa padaÔÔhÈnaÑ.
SannipÈtalakkhaÓo phasso, so vedanÈya padaÔÔhÈnaÑ. AnubhavanalakkhaÓÈ
vedanÈ, sÈ taÓhÈya padaÔÔhÈnaÑ. AjjhosÈnalakkhaÓÈ taÓhÈ, sÈ upÈdÈnassa
padaÔÔhÈnaÑ. ŒdÈnaparihananalakkhaÓaÑ upÈdÈnaÑ, taÑ bhavassa
padaÔÔhÈnaÑ. NÈnÈgativikkhepalakkhaÓo bhavo, so jÈtiyÈ padaÔÔhÈnaÑ.
KhandhÈnaÑ pÈtubhÈvalakkhaÓÈ jÈti, sÈ jarÈya padaÔÔhÈnaÑ.
UpanayaparipÈkalakkhaÓÈ jarÈ, sÈ maraÓassa padaÔÔhÈnaÑ.
ŒyukkhayajÊvita-uparodhalakkhaÓaÑ maraÓaÑ, taÑ dukkhassa
padaÔÔhÈnaÑ. KÈyasampÊÄanalakkhaÓaÑ dukkhaÑ, taÑ domanassassa
padaÔÔhÈnaÑ. CittasampÊÄanalakkhaÓaÑ domanassaÑ, taÑ sokassa
padaÔÔhÈnaÑ. SocanalakkhaÓo soko, so paridevassa padaÔÔhÈnaÑ.
VacÊnicchÈraÓalakkhaÓo paridevo, so upÈyÈsassa padaÔÔhÈnaÑ. Ye ÈyÈsÈ te
upÈyÈsÈ.
Nava padÈni yattha sabbo akusalapakkho sa~gahaÑ samosaraÓaÑ
gacchati. KatamÈni nava padÈni, dve m|lakilesÈ, tÊÓi akusalam|lÈni, cattÈro
vipallÈsÈ. Tattha dve m|lakilesÈ avijjÈ ca bhavataÓhÈ ca, tÊÓi akusalam|lÈni
lobho doso moho ca. CattÈro vipallÈsÈ1 “anicce niccan”ti saÒÒÈvipallÈso
cittavipallÈso diÔÔhivipallÈso. “Dukkhe sukhan”ti saÒÒÈvipallÈso
cittavipallÈso diÔÔhivipallÈso. “Anattani attÈ”ti saÒÒÈvipallÈso cittavipallÈso
diÔÔhivipallÈso. “Asubhe subhan”ti saÒÒÈvipallÈso cittavipallÈso
diÔÔhivipallÈso.
63. Tattha avijjÈ nÈma cat|su ariyasaccesu yathÈbh|taÑ aÒÒÈÓaÑ, ayaÑ
avijjÈ. BhavataÓhÈ nÈma yo bhavesu rÈgo sÈrÈgo icchÈ mucchÈ patthanÈ
nandÊ ajjhosÈnaÑ apariccÈgo, ayaÑ bhavataÓhÈ.
Tattha katamo lobho akusalam|laÑ, lobho nÈma so tesu tesu
paravatth|su paradabbesu paraÔÔhÈnesu parasÈpateyyesu
______________________________________________________________
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parapariggahitesu lobho lubbhanÈ icchÈ mucchÈ patthanÈ nandÊ ajjhosÈnaÑ
apariccÈgo, ayaÑ lobho akusalam|laÑ. KassetaÑ m|laÑ, lobho lobhajassa
akusalassa kÈyakammassa vacÊkammassa manokammassa ca, tathÈ yathÈ
taÑsampayuttÈnaÑ cittacetasikÈnaÑ dhammÈnaÑ m|laÑ.
Tattha katamo doso akusalam|laÑ, so sattesu ÈghÈto akkhanti
appaccayo byÈpÈdo padoso anatthakÈmatÈ cetaso paÔighÈto, ayaÑ doso
akusalam|laÑ. KassetaÑ m|laÑ, dosajassa kÈyakammassa vacÊkammassa
manokammassa sampayuttÈnaÒca cittacetasikÈnaÑ dhammÈnaÑ m|laÑ.
Tattha katamo moho akusalam|laÑ, yaÑ cat|su ariyasaccesu
anabhisamayo asampajjaggÈho appaÔivedho moho muyhanÈ sammoho
sammuyhanÈ avijjÈ tamo andhakÈro ÈvaraÓaÑ nÊvaraÓaÑ chadanaÑ
acchadanaÑ1 apasacchÈgamanaÑ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ, ayaÑ moho
akusalam|laÑ. KassetaÑ m|laÑ, mohajassa akusalassa kÈyakammassa
vacÊkammassa manokammassa ca taÑsampayuttakÈnaÒca cittacetasikÈnaÑ
dhammÈnaÑ m|laÑ.
Tattha vipallÈsÈ jÈnitabbÈ, vipallÈsÈnaÑ vatthu jÈnitabbaÑ. YaÑ
vipallÈsaÑ siyÈ, taÑ jÈnitabbaÑ. Tattha eko vipallÈso tÊÓi vipallÈsÈni cattÈri
vipallÈsavatth|ni. Katamo eko vipallÈso ca, yena paÔipakkhena vipallÈsitaÑ
gaÓhÈti “anicce niccan”ti, “dukkhe sukhan”ti, “anattani attÈ”ti, “asubhe
subhan”ti, ayaÑ eko vipallÈso. KatamÈni cattÈri vipallÈsavatth|ni, kÈyo
vedanÈ cittaÑ dhammÈ ca. ImÈni cattÈri vipallÈsavatth|ni, katamÈni tÊÓi
vipallÈsÈni, saÒÒÈ cittaÑ diÔÔhi ca. ImÈni tÊÓi vipallÈsÈni.
Tattha manÈpike vatthumhi indriyavatthe vaÓÓÈyatane vÈ yo nimittassa
uggÈho, ayaÑ saÒÒÈvipallÈso. Tattha viparÊtacittassa vatthumhi sati viÒÒatti,
ayaÑ cittavipallÈso. Tattha viparÊtacittassa tamhi r|pe “asubhe subhan”ti yÈ
khanti ruci upekkhanÈ nicchayo diÔÔhi nidassanaÑ santÊraÓÈ, ayaÑ
diÔÔhivipallÈso. Tattha vatthubhedena kÈyesu dvÈdasa vipallÈsÈ bhavanti.
______________________________________________________________
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TayokÈye tayo vedanÈya tayo citte tayo dhamme, cattÈro saÒÒÈvipallÈsÈ
cattÈro cittavipallÈsÈ cattÈro diÔÔhivipallÈsÈ, Èyatan|pacayato
cakkhuviÒÒÈÓasaÒÒÈsama~gissa r|pesu dvÈdasa vipallÈsÈ yÈva mano
saÒÒÈsama~gissa, dhammesu dvÈdasa vipallÈsÈ cha dvÈdasakÈ cattÈri
vipallÈsÈ bhavanti. ŒrammaÓanÈnattato hi aparimitasa~kheyyÈnaÑ
sattÈnaÑ1 aparimitamasa~kheyyÈ vipallÈsÈ bhavanti
hÊnukkaÔÔhamajjhimatÈya.
64. Tattha paÒcakkhandhÈ cattÈri attabhÈvavatth|ni bhavanti. Yo
r|pakkhandho, so kÈyo attabhÈvavatthu. Yo vedanÈkkhandho, so vedanÈ
attabhÈvavatthu. Yo saÒÒÈkkhandho ca sa~khÈrakkhandho ca, te dhammÈ
attabhÈvavatthu. Yo viÒÒÈÓakkhandho, so cittaÑ attabhÈvavatthu. Iti
paÒcakkhandhÈ cattÈri attabhÈvavatth|ni. Tattha kÈye “asubhe subhan”ti
vipallÈso bhavati. EvaÑ vedanÈsu. Citte. Dhammesu ca attavipallÈso
bhavati. Tattha catunnaÑ vipallÈsÈnaÑ samugghÈtanatthaÑ BhagavÈ cattÈro
satipaÔÔhÈne deseti paÒÒapeti kÈye kÈyÈnupassÊ viharato “asubhe subhan”ti.
VipallÈsaÑ samugghÈteti, evaÑ vedanÈsu. Citte. Dhammesu ca kÈtabbaÑ.
Tattha andhakÈratimisÈ appaÔivedhalakkhaÓÈ avijjÈ, tassÈ
vipallÈsapadaÔÔhÈnaÑ. AjjhosÈnalakkhaÓÈ taÓhÈ, tassÈ piyar|pasÈtar|paÑ
padaÔÔhÈnaÑ. AttÈsayavaÒcanÈlakkhaÓo lobho, tassa adinnÈdÈnaÑ
padaÔÔhÈnaÑ. Idha vivÈdalakkhaÓo doso, tassa pÈÓÈtipÈto padaÔÔhÈnaÑ.
VatthuvippaÔipattilakkhaÓo moho, tassa micchÈpaÔipatti padaÔÔhÈnaÑ.
Sa~khatÈnaÑ dhammÈnaÑ avinÈsaggahaÓalakkhaÓÈ niccasaÒÒÈ, tassÈ
sabbasa~khÈrÈ padaÔÔhÈnaÑ. SÈsavaphassopagamanalakkhaÓÈ sukhasaÒÒÈ,
tassÈ mama~kÈro padaÔÔhÈnaÑ. Dhammesu upagamanalakkhaÓÈ attasaÒÒÈ,
tassÈ aha~kÈro padaÔÔhÈnaÑ. VaÓÓasa~gahaÓalakkhaÓÈ subhasaÒÒÈ, tassÈ
indriya-asaÑvaro padaÔÔhÈnaÑ. Etehi navahi padehi uddiÔÔhehi sabbo
akusalapakkho niddiÔÔho bhavati, so ca kho bahussutena sakkÈ jÈnituÑ no
appassutena, paÒÒavatÈ no duppaÒÒena, yuttena no ayuttena.
______________________________________________________________
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Nava padÈni kusalÈni yattha sabbo kusalapakkho sa~gaho samosaraÓaÑ
gacchanti. KatamÈni nava padÈni, samatho vipassanÈ alobho adoso amoho
aniccasaÒÒÈ dukkhasaÒÒÈ anattasaÒÒÈ asubhasaÒÒÈ ca.
Tattha katamo samatho, yÈ cittassa Ôhiti saÓÔhiti avaÔÔhiti ÔhÈnaÑ
paÔÔhÈnaÑ upaÔÔhÈnaÑ samÈdhi samÈdhÈnaÑ avikkhepo avippaÔisÈro
v|pasamo mÈnaso ekaggaÑ cittassa, ayaÑ samatho.
Tattha katamÈ vipassanÈ, khandhesu vÈ dhÈt|su vÈ Èyatanesu vÈ
nÈmar|pesu vÈ paÔiccasamuppÈdesu vÈ paÔiccasamuppannesu vÈ dhammesu
dukkhesu vÈ samudayesu vÈ nirodhe vÈ magge vÈ kusalÈkusalesu vÈ
dhammesu sÈvajja-anavajjesu vÈ kaÓhasukkesu vÈ sevitabba-asevitabbesu vÈ
so yathÈbh|taÑ vicayo pavicayo vÊmaÑsÈ paravÊmaÑsÈ gÈhanÈ aggÈhanÈ
pariggÈhanÈ cittena paricitanÈ tulanÈ upaparikkhÈ ÒÈÓaÑ vijjÈ vÈ cakkhu
buddhi medhÈ paÒÒÈ obhÈso Èloko ÈbhÈ pabhÈ khaggo nÈrÈco1
dhammavicayasambojjha~go sammÈdiÔÔhi magga~gaÑ, ayaÑ vipassanÈ.
TenesÈ vipassanÈ iti vuccati vividhÈ vÈ esÈ vipassanÈti, tasmÈ esÈ
vipassanÈti vuccati. DvidhÈ cesÈ hi vipassanÈ dhammavipassanÈti vuccati,
dvidhÈ imÈya passati subhaÒca asubhaÒca kaÓhaÒca sukkaÒca sevitabbaÒca
asevitabbaÒca kammaÒca vipÈkaÒca bandhaÒca vimokkhaÒca ÈcayaÒca
apacayaÒca pavattiÒca nivattiÒca saÑkilesaÒca vodÈnaÒca, evaÑ vipassanÈti
vuccati. Atha vÈ vi-iti upasaggo passanÈti attho tasmÈ vipassanÈti vuccate,
ayaÑ vipassanÈ.
65. Tattha dve rogÈ sattÈnaÑ avijjÈ ca bhavataÓhÈ ca, etesaÑ dvinnaÑ
rogÈnaÑ nighÈtÈya BhagavatÈ dve bhesajjÈni vuttÈni samatho ca vipassanÈ
ca. ImÈni dve bhesajjÈni paÔisevento dve aroge sacchikaroti rÈgavirÈgaÑ
cetovimuttiÑ avijjÈvirÈgaÒca paÒÒÈvimuttiÑ. Tattha taÓhÈrogassa samatho
bhesajjaÑ, rÈgavirÈgÈ cetovimutti arogaÑ. AvijjÈrogassa
vipassanÈbhesajjaÑ avijjÈvirÈgÈ paÒÒÈvimutti arogaÑ. EvaÒhi BhagavÈ
cÈha, “dve dhammÈ pariÒÒeyyÈ2 nÈmaÒca r|paÒca, dve dhammÈ pahÈtabbÈ
avijjÈ ca bhavataÓhÈ ca, dve dhammÈ bhÈvetabbÈ samatho ca
______________________________________________________________
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vipassanÈ ca, dve dhammÈ sacchikÈtabbÈ vijjÈ ca vimutti cÈ”ti. Tattha
samathaÑ bhÈvento r|paÑ parijÈnÈti, r|paÑ parijÈnanto taÓhaÑ pajahati,
taÓhaÑ pajahanto rÈgavirÈgÈ cetovimuttiÑ sacchikaroti, vipassanaÑ
bhÈvento nÈmaÑ parijÈnÈti, nÈmaÑ parijÈnanto avijjaÑ pajahati, avijjaÑ
pajahanto avijjÈvirÈgÈ paÒÒÈvimuttiÑ sacchikaroti. YadÈ bhikkhuno dve
dhammÈ pariÒÒÈtÈ bhavanti nÈmaÒca r|paÒca, tathÈssa dve dhammÈ pahÊnÈ
bhavanti avijjÈ ca bhavataÓhÈ ca. Dve dhammÈ bhÈvitÈ bhavanti samatho ca
vipassanÈ ca, dve dhammÈ sacchikÈtabbÈ bhavanti vijjÈ ca vimutti ca.
EttÈvatÈ bhikkhu katakicco bhavati. EsÈ sopÈdisesÈ nibbÈnadhÈtu. Tassa
ÈyupariyÈdÈnÈ jÊvitindriyassa uparodhÈ idaÒca dukkhaÑ nirujjhati, aÒÒaÒca
dukkhaÑ na uppajjati. Tattha yo imesaÑ khandhÈnaÑ dhÈtu-ÈyatanÈnaÑ
nirodho v|pasamo aÒÒesaÒca khandhadhÈtu-ÈyatanÈnaÑ appaÔisandhi
apÈtubhÈvo, ayaÑ anupÈdisesÈ nibbÈnadhÈtu.
Tattha katamaÑ alobho kusalam|laÑ, yaÑdhÈtuko alobho alubbhanÈ
alubbhitattaÑ anicchÈ apatthanÈ akantÈ anajjhosÈnaÑ. AyaÑ alobho
kusalam|laÑ. KassetaÑ m|laÑ, alobhajassa kusalassa kÈyakammassa
vacÊkammassa manokammassa taÑsampayuttÈnaÒca cittacetasikÈnaÑ
dhammÈnaÑ m|laÑ. Atha vÈ ariyo aÔÔha~giko maggo kusalanti vuccati, so
tiÓÓaÑ magga~gÈnaÑ m|laÑ. KatamesaÑ tiÓÓaÑ, sammÈsa~kappassa
sammÈvÈyÈmassa sammÈsamÈdhissa ca imesaÑ m|lanti, tasmÈ
kusalam|lanti vuccati.
Tattha katamaÑ adoso kusalam|laÑ, yÈ sattesu vÈ sa~khÈresu vÈ
anaghÈto appaÔighÈto abyÈpatti abyÈpÈdo adoso mettÈ mettÈyanÈ
atthakÈmatÈ hitakÈmatÈ cetaso pasÈdo, ayaÑ adoso kusalam|laÑ. KassetaÑ
m|laÑ, adosajassa kusalassa kÈyakammassa vacÊkammassa manokammassa
taÑsampayuttÈnaÒca cittacetasikÈnaÑ dhammÈnaÑ m|laÑ. Atha vÈ tiÓÓaÑ
magga~gÈnaÑ m|laÑ. KatamesaÑ tiÓÓaÑ, sammÈvÈcÈya
sammÈkammantassa sammÈ-ÈjÊvassa ca imesaÑ tiÓÓaÑ magga~gÈnaÑ
m|laÑ, tasmÈ kusalam|lanti vuccati.
Tattha katamaÑ amoho kusalam|laÑ, yaÑ cat|su ariyasaccesu
yathÈbh|taÑ ÒÈÓadassanaÑ abhisamayo sammÈ ca paccÈgamo paÔivedho
amoho asammuyhanÈ asammoho vijjÈpakÈso Èloko
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anÈvaraÓaÑ sekkhÈnaÑ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ, ayaÑ amoho
kusalam|laÑ. KassetaÑ m|laÑ, amohajassa kusalassa kÈyakammassa
vacÊkammassa manokammassa taÑsampayuttÈnaÒca cittacetasikÈnaÑ
dhammÈnaÑ m|laÑ. Atha vÈ dvinnaÑ magga~gÈnaÑ etaÑ m|laÑ.
KatamesaÑ dvinna, sammÈdiÔÔhiyÈ ca sammÈsatiyÈ ca imesaÑ dvinnaÑ
magga~gÈnaÑ m|laÑ, tasmÈ kusalam|lanti vuccati. EvaÑ imesaÑ tÊhi
kusalam|lehi aÔÔha~giko maggo yojetabbo.
66. Tattha katamÈ aniccasaÒÒÈ, “sabbe sa~khÈrÈ
uppÈdavayadhammino”ti ca yÈ saÒÒÈ saÒjÈnanÈ vavatthapanÈ uggÈho, ayaÑ
aniccasaÒÒÈ. TassÈ ko nissando, aniccasaÒÒÈya bhÈvitÈya bahulÊkatÈya
aÔÔhasu lokadhammesu cittaÑ nÈnusandhati na sandhati na saÓÔhahati,
upekkhÈ vÈ paÔikk|latÈ vÈ saÓÔhahati, ayamassÈ nissando.
Tattha katamÈ dukkhasaÒÒÈ, “sabbe sa~khÈrÈ dukkhÈ”ti yÈ saÒÒÈ
saÒjÈnanÈ vavatthapanÈ uggÈho, ayaÑ dukkhasaÒÒÈ. TassÈ ko nissando,
dukkhasaÒÒÈya bhÈvitÈya bahulÊkatÈya Èlasse saÑpamÈde vimhaye ca cittaÑ
nÈnusandhati na sandhati na saÓÔhahati, upekkhÈ vÈ paÔikk|latÈ vÈ
saÓÔhahati, ayamassÈ nissando.
Tattha katamÈ anattasaÒÒÈ, “sabbesu dhammesu anattÈ”ti yÈ saÒÒÈ
saÒjÈnanÈ vavatthapanÈ uggÈho, ayaÑ anattasaÒÒÈ. TassÈ ko nissando,
anattasaÒÒÈya bhÈvitÈya bahulÊkatÈya aha~kÈro cittaÑ nÈnusandhati na
sandhati, mama~kÈro na saÓÔhahati, upekkhÈ vÈ paÔikk|latÈ vÈ saÓÔhahati,
ayamassÈ nissando.
Tattha katamÈ asubhasaÒÒÈ, “satta sa~khÈrÈ asubhÈ”ti yÈ saÒÒÈ
saÒjÈnanÈ vavatthapanÈ uggÈho, ayaÑ asubhasaÒÒÈ. TassÈ ko nissando,
asubhasaÒÒÈya bhÈvitÈya bahulÊkatÈya subhanimitte cittaÑ nÈnusandhati na
sandhati na saÓÔhahati, upekkhÈ vÈ paÔikk|latÈ vÈ saÓÔhahati, ayamassÈ
nissando.
Tattha paÒcannaÑ khandhÈnaÑ pariÒÒÈ BhagavatÈ desitÈ, yo tattha
asubhasaÒÒÈ r|pakkhandhassa pariÒÒattaÑ, dukkhasaÒÒÈ
vedanÈkkhandhassa pariÒÒattaÑ, anattasaÒÒÈ saÒÒÈkkhandhassa
sa~khÈrakkhandhassa pariÒÒattaÑ, aniccasaÒÒÈ viÒÒÈÓakkhandhassa
pariÒÒattaÑ. Tattha samathena taÓhaÑ samugghÈteti, vipassanÈya
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avijjaÑ samugghÈteti, adosena dosaÑ samugghÈteti, amohena mohaÑ
samugghÈteti, aniccasaÒÒÈya niccasaÒÒaÑ samugghÈteti, dukkhasaÒÒÈya
sukhasaÒÒaÑ samugghÈteti, anattasaÒÒÈya attasaÒÒaÑ samugghÈteti,
asubhasaÒÒÈya subhasaÒÒaÑ samugghÈteti.
CittavikkhepapaÔisaÑharaÓalakkhaÓo samatho, tassa jhÈnÈni
padaÔÔhÈnaÑ. SabbadhammaÑ yathÈbh|taÑ paÔivedhalakkhaÓÈ vipassanÈ,
tassÈ sabbaneyyaÑ padaÔÔhÈnaÑ. IcchÈpaÔisaÑharaÓalakkhaÓo alobho, tassa
adinnÈdÈnÈ veramaÓÊ padaÔÔhÈnaÑ. AbyÈpÈdalakkhaÓo adoso, tassa
pÈÓÈtipÈtÈ veramaÓÊ padaÔÔhÈnaÑ. Vatthu-appaÔihatalakkhaÓo amoho, tassa
sammÈpaÔipatti padaÔÔhÈnaÑ. Sa~khatÈnaÑ dhammÈnaÑ
vinÈsaggahaÓalakkhaÓÈ aniccasaÒÒÈ, tassÈ udayabbayo padaÔÔhÈnaÑ.
SÈsavaphassasaÒjÈnanalakkhaÓÈ dukkhasaÒÒÈ, tassÈ vedanÈ padaÔÔhÈnaÑ.
Sabbadhamma-anupagamanalakkhaÓÈ anattasaÒÒÈ, tassÈ dhammasaÒÒÈ
padaÔÔhÈnaÑ. VinÊlakavipubbaka-uddhumÈtakasamuggahaÓalakkhaÓÈ
asubhasaÒÒÈ, tassÈ nibbidÈ padaÔÔhÈnaÑ. Imesu navasu padesu upadiÔÔhesu
sabbo kusalapakkho upadiÔÔho bhavati, so ca bahussutena sakkÈ jÈnituÑ no
appassutena, paÒÒavatÈ no duppaÒÒena, yuttena no ayuttenÈti.
67. Tattha niccasaÒÒÈdhimuttassa aparÈparaÑ cittaÑ paÓÈmento
satimapaccavekkhato aniccasaÒÒÈ na upaÔÔhÈti, paÒcasu kÈmaguÓesu
sukhassÈdÈdhimuttassa iriyÈpathassa agatimapaccavekkhato dukkhasaÒÒÈ na
upaÔÔhÈti, khandhadhÈtu-Èyatanesu attÈdhimuttassa nÈnÈdhÈtuanekadhÈtuvinibbhogamapaccavekkhato anattasaÒÒÈ na upaÔÔhÈti,
vaÓÓasaÓÔhÈnÈbhiratassa kÈye subhÈdhimuttassa ca vippaÔicchannÈ
asubhasaÒÒÈ na upaÔÔhÈti.
AvippaÔisÈralakkhaÓÈ saddhÈ, saddahanÈ paccupaÔÔhÈnaÑ. Tassa cattÈri
sotÈpattiya~gÈni padaÔÔhÈnaÑ. EvaÒhi vuttaÑ BhagavatÈ1 saddhindriyaÑ
bhikkhave kuhiÑ daÔÔhabbaÑ, cat|su sotÈpattiya~gesu kusalesu dhammesu.
S|rÈ-apaÔikkhepanalakkhaÓaÑ vÊriyindriyaÑ, vÊriyindriyÈrambho
paccupaÔÔhÈnaÑ. Tassa atÊtÈ cattÈro sammappadhÈnÈ padaÔÔhÈnaÑ. YathÈ
vuttaÑ BhagavatÈ1 vÊriyindriyaÑ bhikkhave kuhiÑ daÔÔhabbaÑ, cat|su
sammappadhÈnesu.
______________________________________________________________
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Sati saraÓalakkhaÓÈ, asammohapaccupaÔÔhÈnÈ. Tassa atÊtÈ cattÈro
satipaÔÔhÈnÈ padaÔÔhÈnaÑ. YathÈ vuttaÑ BhagavatÈ1 satindriyaÑ bhikkhave
kuhiÑ daÔÔhabbaÑ, cat|su satipaÔÔhÈnesu.
EkaggalakkhaÓo samÈdhi, avikkhepapaccupaÔÔhÈno, tassa cattÈri ÒÈÓÈni
padaÔÔhÈnaÑ. YathÈ vuttaÑ BhagavatÈ1 samÈdhindriyaÑ bhikkhave kuhiÑ
daÔÔhabbaÑ, cat|su jhÈnesu.
PajÈnanalakkhaÓÈ paÒÒÈ, bh|tatthasantÊraÓÈ paccupaÔÔhÈnÈ, tassa cattÈri
ariyasaccÈni padaÔÔhÈnaÑ. YathÈ vuttaÑ BhagavatÈ1 paÒÒindriyaÑ
bhikkhave kuhiÑ daÔÔhabbaÑ, cat|su ariyasaccesu.
CattÈri cakkÈni2 patir|padesavÈso cakkaÑ, sappuris|panissayo cakkaÑ,
attasammÈpaÓidhÈnaÑ cakkaÑ, pubbe katapuÒÒatÈ cakkaÑ. Tattha
ariyasannissayalakkhaÓo patir|padesavÈso, so sappuris|panissayassa
padaÔÔhÈnaÑ. AriyasannissayalakkhaÓo sappuriss|panissayo, so
attasammÈpaÓidhÈnassa padaÔÔhÈnaÑ. SammÈpaÔipattilakkhaÓaÑ
attasammÈpaÓidhÈnaÑ, taÑ puÒÒÈnaÑ padaÔÔhÈnaÑ.
KusaladhammopacayalakkhaÓaÑ puÒÒaÑ, taÑ sabbasampattÊnaÑ
padaÔÔhÈnaÑ.
EkÈdasasÊlam|lakÈ dhammÈ sÊlavato avippaÔisÈro bhavati -pa- so
vimuttiÒÈÓadassanaÑ “nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnanÈ. Tattha
veramaÓilakkhaÓaÑ sÊlaÑ, taÑ avippaÔisÈrassa padaÔÔhÈnaÑ. Na
attÈnuvÈdalakkhaÓo avippaÔisÈro, so pÈmojjassa padaÔÔhÈnaÑ.
AbhippamodanalakkhaÓaÑ pÈmojjaÑ, taÑ pÊtiyÈ padaÔÔhÈnaÑ.
AttamanalakkhaÓÈ pÊti, sÈ passaddhiyÈ padaÔÔhÈnaÑ. KammaniyalakkhaÓÈ
passaddhi, sÈ sukhassa padaÔÔhÈnaÑ. AbyÈpÈdalakkhaÓaÑ sukhaÑ, taÑ
samÈdhino padaÔÔhÈnaÑ. AvikkhepanalakkhaÓo samÈdhi, so
yathÈbh|taÒÈÓadassanassa padaÔÔhÈnaÑ. AviparÊtasantÊraÓalakkhaÓÈ paÒÒÈ,
sÈ nibbidÈya padaÔÔhÈnaÑ anÈlayanalakkhaÓÈ nibbidÈ, sÈ virÈgassa
padaÔÔhÈnaÑ. AsaÑkilesalakkhaÓo virÈgo, so vimuttiyÈ padaÔÔhÈnaÑ.
AkusaladhammavivekalakkhaÓÈ vimutti, sÈ vimuttino vodÈnassa
padaÔÔhÈnaÑ.
68. Catasso ariyabh|miyo cattÈri sÈmaÒÒaphalÈni. Tattha yo
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, esÈ dassanabh|mi. SotÈpattiphalaÒca so
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yathÈbh|taÑ pajÈnitvÈ nibbindati, idaÑ tanukÈmarÈgassa padaÔÔhÈnaÑ
byÈpÈdÈnaÑ. SakadÈgÈmiphalaÒca saÓhaÑ virajjati, ayaÑ rÈgavirÈgÈ
cetovimutti. AnÈgÈmiphalaÒca yaÑ avijjÈvirÈgÈ vimuccati, ayaÑ katÈbh|mi.
arahattaÒca sÈmaÒÒaphalÈnÊti ko vacanattho, ariyo aÔÔha~giko maggo
sÈmaÒÒaÑ, tassetÈni phalÈni sÈmaÒÒaphalÈnÊti vuccati. Kissa
brahmaÒÒaphalÈnÊti vuccante, brahmaÒÒa-ariyo aÔÔha~giko maggo, tassa tÈni
phalÈnÊti brahmaÒÒaphalÈnÊti vuccante.
Tattha sotÈpanno kathaÑ hoti, saha saccÈbhisamayÈ ariyasÈvakassa tÊÓi
saÑyojanÈni pahÊyanti sakkÈyadiÔÔhi vicikicchÈ sÊlabbataparÈmÈso ca,
imesaÑ tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ pahÈnÈ parikkhayÈ ariyasÈvako hoti
sotÈpanno avinipÈtadhammo yÈva dukkhassantaÑ karoti.
Tattha katamÈ sakkÈyadiÔÔhi, assutavÈ bÈlo puthujjano yÈva
ariyadhamme akovido, so r|paÑ attato samanupassati yÈva viÒÒÈÓasmiÑ
attÈnaÑ, so imesu paÒcasu khandhesu attaggÈho vÈ attaniyaggÈho vÈ
esohamasmi ekasmiÑ vasavattiko1 pakkhitto anuggaho anusayanto
a~gama~ganti parati. YÈ tathÈbh|tassa khanti ruci pekkhanÈ
ÈkÈraparivitakko diÔÔhinijjhÈyanÈ abhippasannÈ, ayaÑ vuccate
sakkÈyadiÔÔhÊti.
Tattha paÒca diÔÔhiyo ucchedaÑ bhajanti. KatamÈyo paÒca, r|paÑ attato
samanupassati, yÈva viÒÒÈÓaÑ attato samanupassati, imÈyo paÒca ucchedaÑ
bhajanti, avasesÈyo pannarasa sassataÑ bhajanti. Iti sakkÈyadiÔÔhipahÈnÈ
dvÈsaÔÔhidiÔÔhigatÈni pahÊyanti. PahÈnÈ ucchedaÑ sassataÒca na bhajati. Iti
ucchedasassatappahÈnÈ ariyasÈvakassa na kiÒci diÔÔhigataÑ bhavati, aÒÒÈ vÈ
lokuttarÈya sammÈdiÔÔhiyÈ. KathaÑ pana sakkÈyadiÔÔhi na bhavati, idha
ariyasÈvako sutavÈ hoti, sabbo sukkapakkho kÈtabbo, yÈva ariyadhammesu
kovido r|paÑ anattato samanupassati, yÈva viÒÒÈÓaÑ -pa-. Evamassa
samanupassantassa sakkÈyadiÔÔhi na bhavati.
______________________________________________________________
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KathaÑ vicikicchÈ na bhavati, idha ariyasÈvako Buddhe na ka~khati, na
vicikicchati abhippasÊdati, itipi so BhagavÈti sabbaÑ. Dhamme na ka~khati
na vicikicchati sabbaÑ. YÈva taÓhakkhayo virÈgo nirodho nibbÈnanti, iminÈ
dutiyena Èka~khiyena dhammena samannÈgato hoti. SaÑghe na ka~khati
-pa-. YÈva p|jÈ devÈnaÒca manussÈnaÒcÈti, iminÈ tatiyena Èka~khiyena
dhammena samannÈgato hoti.
Sabbe sa~khÈrÈ dukkhÈti na ka~khati na vicikicchati adhimuccati
abhippasÊdati. TaÓhÈ dukkhasamudayoti na ka~khati na vicikicchati.
TaÓhÈnirodhÈ dukkhanirodhoti na ka~khati na vicikicchati. Ariyo aÔÔha~giko
maggo dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈti na ka~khati na vicikicchati
adhimuccati abhippasÊdati. YÈva Buddhe vÈ dhamme vÈ saÑghe vÈ dukkhe
vÈ samudaye vÈ nirodhe vÈ magge vÈ ka~khÈyanÈ vimati vicikicchÈ
dvedhÈpathÈ ÈsappanÈ1 parisappanÈ anavaÔÔhÈnaÑ adhiÔÔhÈgamanaÑ2
anekaÑso anekaÑsikatÈ, te tassa pahÊnÈ bhavanti paÓunnÈ ucchinnam|lÈ
tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ.
69. Tattha sÊlabbataparÈmÈso dvidhÈ sÊlassa vÈ suddhassa vÈ, tattha
sÊlassa sÊlabbataparÈmÈso iminÈhaÑ sÊlena vÈ vatena vÈ tapena vÈ
brahmacariyena vÈ devo vÈ bhavissÈmi devaÒÒataro vÈ tattha kapotapÈdÈhi
accharÈhi saddhiÑ kÊÄissÈmi ramissÈmi paricarissÈmÊti.
YathÈbh|tadassananti rucivimutti rÈgo rÈgaparivattakÈ diÔÔhir|panÈ passanÈ
asantussitassa sÊlabbataparÈmÈso. Tattha katamo suddhassa
sÊlabbataparÈmÈso, idhekacco sÊlaÑ parÈmasati, sÊlena sujjhati, sÊlena nÊyati,
sÊlena muccati, sukhaÑ vÊtikkamati, dukkhaÑ vÊtikkamati, sukhadukkhaÑ
vÊtikkamati anupÈpuÓÈti uparimena. TadubhayaÑ sÊlavataÑ parÈmasati
tadubhayena sÊlavatena sujjhanti muccanti nÊyanti, sukhaÑ vÊtikkamanti,
dukkhaÑ vÊtikkamanti, sukhadukkhaÑ vÊtikkamanti, anupÈpuÓantÊti
avisucikaraÑ dhammaÑ avimuttikaraÑ dhammaÑ visucito vimuttito
paccÈgacchantassa yÈ tathÈbh|tassa khanti ruci mutti pekkhanÈ
ÈkÈraparivitakko diÔÔhinijjhÈyanÈ passanÈ, ayaÑ suddhassa
sÊlabbataparÈmÈso, ete ubho parÈmÈsÈ ariyasÈvakassa
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1. AppanÈ (I, Ka) Abhi 1. 208 NikkhepakaÓÉe passitabbaÑ.
2. AniÔÔhÈgamanaÑ (Ka)

6. Suttatthasamuccayabh|mi

257

pahÊnÈ bhavanti yÈva ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ, so sÊlavÈ bhavati
ariyakantehi sÊlehi samannÈgato akkhaÓÉehi yÈva upasamasaÑvattanikehi.
ImesaÑ tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ pahÈnÈ sutavÈ ariyasÈvako bhavati
sotÈpanno avinipÈtadhammo, sabbaÑ.
SahasaccÈbhisamayÈ, iti ko vacanattho. CattÈro abhisamayÈ,
pariÒÒÈbhisamayo pahÈnÈbhisamayo sacchikiriyÈbhisamayo
bhÈvanÈbhisamayo.
Tattha ariyasÈvako dukkhaÑ pariÒÒÈbhisamayena abhisameti,
samudayaÑ pahÈnÈbhisamayena abhisameti, nirodhaÑ
sacchikiriyÈbhisamayena abhisameti, maggaÑ bhÈvanÈbhisamayena
abhisameti. KiÑ kÈraÓaÑ, dukkhassa pariÒÒÈbhisamayo, samudayassa
pahÈnÈbhisamayo, nirodhassa sacchikiriyÈbhisamayo, maggassa
bhÈvanÈbhisamayo. SamathavipassanÈya kathaÑ abhisameti, ÈrammaÓe
cittaÑ upanibandhetvÈ paÒcakkhandhe dukkhato passati. Tattha yo
upanibandho, ayaÑ samatho. YÈ pariyogÈhanÈ, ayaÑ vipassanÈ.
PaÒcakkhandhe dukkhÈti passato yo paÒcakkhandhesu Èlayo nikanti
upagamanaÑ ajjhosÈnÈ icchÈ mucchÈ paÓidhi patthanÈ pahÊyati. Tattha
paÒcakkhandhÈ dukkhaÑ. Yo tattha Èlayo nikanti upagamanaÑ ajjhosÈnaÑ
icchÈ mucchÈ paÓidhi patthanÈ, ayaÑ samudayo. YaÑ tassa pahÈnaÑ, so
nirodho samatho vipassanÈ ca maggo, evaÑ tesaÑ catunnaÑ ariyasaccÈnaÑ
ekakÈle ekakkhaÓe ekacitte apubbaÑ acarimaÑ abhisamayo bhavati. TenÈha
BhagavÈ “sahasaccÈbhisamayÈ ariyasÈvakassa tÊÓi saÑyojanÈni pahÊyantÊ”ti.
70. Tattha samathavipassanÈ yuganaddhÈ vattamÈnÈ ekakÈle ekakkhaÓe
ekacitte cattÈri kiccÈni karoti, dukkhaÑ pariÒÒÈbhisamayena abhisameti,
yÈva maggaÑ bhÈvanÈbhisamayena abhisameti. KiÑ kÈraÓÈ, dukkhaÑ
pariÒÒÈbhisamayo, yÈva maggaÑ bhÈvanÈbhisamayo. EvaÑ diÔÔhanto yathÈ
nÈvÈ jalaÑ gacchantÊ cattÈri kiccÈni karoti, pÈrimaÑ tÊraÑ pÈpeti, orimaÑ
tÊraÑ jahati, bhÈraÑ vahati, sotaÑ chindati. Evameva samathavipassanÈ
yuganaddhÈ vattamÈnÈ ekakÈle ekakkhaÓe ekacitte cattÈri kiccÈni
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karoti, dukkhaÑ pariÒÒÈbhisamayena abhisameti, yÈva maggaÑ
bhÈvanÈbhisamayena abhisameti. YathÈ vÈ s|riyo udayanto ekakÈle
apubbaÑ acarimaÑ cattÈri kiccÈni karoti, andhakÈraÑ vidhamati, ÈlokaÑ
pÈtukaroti, r|paÑ nidassÊyati, sÊtaÑ pariyÈdiyati. Evameva
samathavipassanÈ yuganaddhÈ vattamÈnÈ ekakÈle -pa-. YathÈ padÊpo jalanto
ekakÈle apubbaÑ acarimaÑ cattÈri kiccÈni karoti, andhakÈraÑ vidhamati,
ÈlokaÑ pÈtukaroti, r|paÑ nidassÊyati, upÈdÈnaÑ pariyÈdiyati. Evameva
samathavipassanÈ yuganaddhÈ vattamÈnÈ ekakÈle -pa-.
YadÈ ariyasÈvako sotÈpanno bhavati avinipÈtadhammo niyato yÈva
dukkhassantaÑ karoti, ayaÑ dassanabh|mi. SotÈpattiphalaÒca sotÈpattiphale
Ôhito uttari samathavipassanaÑ bhÈvento yuganaddhÈ vattamÈnÈ
kÈmarÈgabyÈpÈdÈnaÑ yebhuyyena pahÈnÈ ariyasÈvako hoti. SakadÈgÈmi
pariniÔÔhitattÈ sakideva imaÑ lokaÑ ÈgantvÈ dukkhassantaÑ kÈroti, ayaÑ
tanubh|mi.
SakadÈgÈmiphalaÒca yo sakadÈgÈmiphale Ôhito vipassanaÑ bhÈvento
kÈmarÈgabyÈpÈde sÈnusaye anavasesaÑ pajahati, kÈmarÈgabyÈpÈdesu
anavasesaÑ pahÊnesu paÒcorambhÈgiyÈni saÑyojanÈni pahÊnÈni bhavanti
sakkÈyadiÔÔhi sÊlabbataparÈmÈso vicikicchÈ kÈmacchando byÈpÈdo ca,
imesaÑ paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ pahÈnÈ1 ariyasÈvako
hoti anÈgÈmÊ tattha parinibbÈyÊ anÈvattidhammo tasmÈ lokÈ, ayaÑ
vÊtarÈgabh|mi.
AnÈgÈmiphalaÒca anÈgÈmiphale Ôhito uttari samathavipassanaÑ
bhÈvento paÒca uddhambhÈgiyÈni saÑyojanÈni pajahati r|parÈgaar|parÈgamÈna-uddhacca-avijjaÒca. ImesaÑ paÒcannaÑ
uddhambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ pahÈnÈ ariyasÈvako arahÈ bhavati,
khÊÓÈsavo vusitavÈ sammadaÒÒÈ2 vimutto parikkhÊÓabhavasaÑyojano
anuppattasadattho, ayaÑ katÈbh|mi.
Arahantova ayaÑ sopÈdisesÈ nibbÈnadhÈtu. Tassa ÈyukkhayÈ
jÊvitindriyÈparodhÈ idaÒca dukkhaÑ nirujjhati, aÒÒaÒca dukkhaÑ na
uppajjati. Yo imassa dukkhassa nirodho v|pasamo, aÒÒassa ca apÈtubhÈvo.
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ayaÑ anupÈdisesÈ nibbÈnadhÈtu. ImÈ dve nibbÈnadhÈtuyo. Iti saccÈni
vuttÈni. SaccÈbhisamayo vutto, kilesavavatthÈnaÑ vuttaÑ, pahÈnaÑ vuttaÑ,
bh|miyo vuttÈ, phalÈni vuttÈni, nibbÈnadhÈtuyo vuttÈ. Evamimesu vuttesu
sabbabodhi vuttÈ bhavati. Ettha yogo karaÓÊyo.
71. Tattha katamÈyo nava anupubbasamÈpattiyo, cattÈri jhÈnÈni catasso
ca ar|pasamÈpattiyo nirodhasamÈpatti ca. Tattha cattÈri jhÈnÈni katamÈni,
idha bhikkhave1 bhikkhu vivicceva kÈmehÊti vitthÈrena kÈtabbÈni. Tattha
katamÈ cattÈro ar|pasamÈpattiyo, virÈgino vata vattabbo, yÈva
nirodhasamÈpatti vitthÈrena kÈtabbÈ. ImÈyo nava anupubbasamÈpattiyo.
Tattha katamaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ, paÒca~gavippayuttaÑ
paÒca~gasamannÈgataÑ, katamehi paÒcahi a~gehi vippayuttaÑ paÒcahi
nÊvaraÓehi. Tattha katamÈni paÒca nÊvaraÓÈni, kÈmacchandoti vitthÈretabbo.
Tattha katamo kÈmacchando, yo paÒcasu kÈmaguÓesu chandarÈgo pemaÑ
nikanti ajjhosÈnaÑ icchÈ mucchÈ patthanÈ apariccÈgo anusayo
pariyuÔÔhÈnaÑ, ayaÑ kÈmacchandanÊvaraÓaÑ. Tattha katamaÑ
byÈpÈdanÊvaraÓaÑ, yo sattesu sa~khÈresu ca ÈghÈto -pa- yathÈ dose tathÈ nioÔÔhÈnÈ, ayaÑ byÈpÈdo nÊvaraÓaÑ. Tattha katamaÑ middhaÑ, yÈ cittassa
jaÄatÈ cittassa garuttaÑ cittassa akammanÊyatÈ cittassa nikkhepo niddÈyanÈ
pacalikatÈ pacalÈyanÈ pacalÈyanaÑ, idaÑ middhaÑ. Tattha katamaÑ
thinaÑ2, yÈ kÈyassa thinatÈ jaÄatÈ kÈyassa garuttÈ kÈyassa appassaddhi, idaÑ
thinaÑ. Iti idaÒca thinaÑ purimakaÒca middhaÑ tadubhayaÑ
thinamiddhanÊvaraÓanti vuccati. Tattha katamaÑ uddhaccaÑ, yo av|pasamo
cittassa, idaÑ uddhaccaÑ. Tattha katamaÑ kukkuccaÑ, yo cetaso vilekho
alaÒcanÈ vilaÒcanÈ hadayalekho vippaÔisÈro, idaÑ kukkuccaÑ. Iti idaÒca
kukkuccaÑ purimakaÒca uddhaccaÑ tadubhayaÑ
uddhaccakukkuccanÊvaraÓanti vuccati. Tattha katamaÑ
vicikicchÈnÊvaraÓaÑ, yo Buddhe vÈ dhamme vÈ saÑghe vÈ -pa- ayaÑ
vicikicchÈ. Api ca kho pana paÒca vicikicchÈyo samanantarÈyikÈ
desantarÈyikÈ samÈpattantarÈyikÈ maggantarÈyikÈ saggantarÈyikÈ, imÈyo
paÒca
______________________________________________________________
1. DÊ 1. 69 piÔÔhe.

2. ThÊnaÑ (I)

260

PeÔakopadesapÈÄi

vicikicchÈyo. Idha pana samÈpattantarÈyikÈ vicikicchÈ adhippetÈ. Ime paÒca
nÊvaraÓÈ.
Tattha nÊvaraÓÈnÊti ko vacanattho, kuto nivÈrayantÊti, sabbato
kusalapakkhikÈ nivÈrayanti. KathaÑ1 nivÈrayanti, kÈmacchando asubhato
nivÈrayati, byÈpÈdo mettÈya2 nivÈrayati, thinaÑ passaddhito nivÈrayati,
middhaÑ vÊriyÈrambhato nivÈrayati, uddhaccaÑ samathato nivÈrayati,
kukkuccaÑ avippaÔisÈrato nivÈrayati, vicikicchÈ paÒÒÈto
paÔiccasamuppÈdato nivÈrayati.
Aparo pariyÈyo, kÈmacchando alobhato kusalam|lato nivÈrayati,
byÈpÈdo adosato nivÈrayati, thinamiddhaÑ samÈdhito nivÈrayati,
uddhaccakukkuccaÑ satipaÔÔhÈnehi nivÈrayati, vicikicchÈ amohato
kusalam|lato nivÈrayati.
Aparo pariyÈyo, tayo vihÈrÈ dibbavihÈro brahmavihÈro ariyavihÈro.
DibbavihÈro cattÈri jhÈnÈni, brahmavihÈro cattÈri appamÈÓÈni, ariyavihÈro
sattatiÑsa bodhipakkhiyÈ dhammÈ. Tattha kÈmacchandho uddhaccaÑ
kukkuccaÒca dibbavihÈraÑ nivÈrayati, byÈpÈdo brahmavihÈraÑ nivÈrayati,
thinamiddhaÑ vicikicchÈ ca ariyavihÈraÑ nivÈrayati.
Aparo pariyÈyo, kÈmacchando byÈpÈdo uddhaccakukkuccaÒca
samathaÑ nivÈrayanti, thinamiddhaÑ vicikicchÈ ca vipassanaÑ nivÈrayanti,
ato nÊvaraÓanti vuccante. Imehi paÒcahi a~gehi vippayuttaÑ paÔhamaÑ
jhÈnaÑ.
Katamehi paÒcahi a~gehi sampayuttaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ,
vitakkavicÈrehi pÊtiyÈ sukhena ca cittekaggatÈya ca. ImesaÑ paÒcannaÑ
a~gÈnaÑ uppÈdapaÔilÈbhasamannÈgamo sacchikiriyaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ
paÔiladdhanti vuccati. ImÈni paÒca a~gÈni uppÈdetvÈ viharatÊti, tena vuccate
paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharatÊti dibbena vihÈrena. (1)
Tattha dutiyaÑ jhÈnaÑ catura~gasamannÈgataÑ pÊtisukhena
cittekaggatÈya ajjhattaÑ sampasÈdanena imÈni cattÈri a~gÈni uppÈdetvÈ
sampÈdetvÈ viharati, tena vuccati dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharatÊti.
(2)
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2. Mettato (I)
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Tattha paÒca~gasamannÈgataÑ tatiyaÑ jhÈnaÑ satiyÈ sampajaÒÒena
sukhena cittekaggatÈya upekkhÈya imÈni paÒca~gÈni uppÈdetvÈ sampÈdetvÈ
viharati, tena vuccati tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharatÊti. (3)
Tattha catutthaÑ jhÈnaÑ catura~gasamannÈgataÑ upekkhÈya
satipÈrisuddhiyÈ adukkhamasukhÈya vedanÈya cittekaggatÈ ca, imehi
cat|ha~gehi samannÈgataÑ catutthaÑ jhÈnaÑ. Iti imesaÑ catunnaÑ
a~gÈnaÑ uppÈdo paÔilÈbho samannÈgamo sacchikiriyÈ catutthaÑ jhÈnaÑ
paÔiladdhanti vuccati. ImÈni cattÈri jhÈnÈni uppÈdetvÈ sampÈdetvÈ
upasampajja viharati, tena vuccati dibbena vihÈrena viharatÊti. (4)
Tattha katamo aniccaÔÔho, pÊÄanaÔÔho aniccaÔÔho pabha~gaÔÔho
sampÈpanaÔÔho vivekaÔÔho aniccaÔÔho, ayaÑ aniccaÔÔho.
Tattha katamo dukkhaÔÔho, pÊÄanaÔÔho dukkhaÔÔho sampÊÄanaÔÔho
saÑvegaÔÔho byÈdhinaÔÔho, ayaÑ dukkhaÔÔho.
Tattha katamo suÒÒaÔÔho, anupalitto suÒÒaÔÔho, asambhajanaÔÔho
gatapaÔÔho1 vivaÔÔaÔÔho, ayaÑ suÒÒaÔÔho.
Tattha katamo anattaÔÔho, anissariyaÔÔho anattaÔÔho, avasavattanaÔÔho,
akÈmakÈriÔÔho parividaÔÔho, ayaÑ anattaÔÔhoti.
Suttatthasamuccayo nÈma saÑvattisantikÈ peÔakabh|mi samattÈ.
_____
7. HÈrasampÈtabh|mi
72. JhÈnaÑ virÈgo. CattÈri jhÈnÈni vitthÈrena kÈtabbÈni. TÈni duvidhÈni
bojjha~gavippayuttÈni ca bojjha~gasampayuttÈni ca. Tattha
bojjha~gavippayuttÈni bÈhirakÈni, bojjha~gasampayuttÈni ariyapuggalÈni.
Tattha yena cha puggalam|lÈni tesaÑ nikkhipetvÈ rÈgacarito, dosacarito,
mohacarito, rÈgadosacarito, rÈgamohacarito, dosamohacarito,
samabhÈgacarito, iti imesaÑ puggalÈnaÑ jhÈnaÑ samÈpajjitÈnaÑ paÒca
nÊvaraÓÈni paÔipakkho tesaÑ paÔighÈtÈya yathÈ asamattho tÊÓi
______________________________________________________________
1. AppaÔtho (I)
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akusalam|lÈni niggaÓhÈti. Lobhena akusalam|lena abhijjhÈ ca uddhaccaÒca
uppilavataÑ alobhena kusalam|lena niggaÓhÈti, kukkuccaÒca vicikicchÈ ca
mohapakkho, taÑ amohena niggaÓhÈti. Doso ca thinamiddhaÒca
dosapakkho, taÑ adosena niggaÓhÈti.
Tattha alobhassa pÈrip|riyÈ nekkhammavitakkaÑ vitakketi. Tattha
adosassa pÈrip|riyÈ abyÈpÈdavitakkaÑ vitakketi. Tattha amohassa
pÈrip|riyÈ avihiÑsÈvitakkaÑ vitakketi. Tattha alobhassa pÈrip|riyÈ vivitto
hoti kÈmehi. Tattha adosassa pÈrip|riyÈ amohassa pÈrip|riyÈ ca vivitto hoti
pÈpakehi akusalehi dhammehi, savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ
paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati.
VitakkÈti tayo vitakkÈ nekkhammavitakko abyÈpÈdavitakko
avihiÑsÈvitakko. Tattha paÔhamabhinipÈto vitakko, paÔiladdhassa vicaraÓaÑ
vicÈro. YathÈ puriso d|rato purisaÑ passati ÈgacchantaÑ, na ca tÈva jÈnÈti
eso itthÊti vÈ purisoti vÈ yadÈ tu paÔilabhati itthÊti vÈ purisoti vÈ evaÑ
vaÓÓoti vÈ evaÑ saÓÔhÈnoti vÈ ime vitakkayanto uttari upaparikkhanti kiÑ
nu kho ayaÑ sÊlavÈ udÈhu dussÊlo aÉÉho vÈ duggatoti vÈ. EvaÑ vicÈro
vitakke appeti, vicÈro cariyati ca anuvattati ca. YathÈ pakkhÊ pubbaÑ
Èy|hati pacchÈ nÈy|hati yathÈ Èy|hanÈ evaÑ vitakko, yathÈ pakkhÈnaÑ
pasÈraÓaÑ evaÑ vicÈro anupÈlati vitakketi vicarati vicÈreti. Vitakkayati
vitakketi, anuvicarati vicÈreti. KÈmasaÒÒÈya paÔipakkho vitakko,
byÈpÈdasaÒÒÈya vihiÑsasaÒÒÈya ca paÔipakkho vicÈro. VitakkÈnaÑ
kammaÑ akusalassa amanasikÈro, vicÈrÈnaÑ kammaÑ jeÔÔhÈnaÑ
saÑvÈraÓÈ. YathÈ paliko tuÓhiko sajjhÈyaÑ karoti evaÑ vitakko, yathÈ
taÑyeva anupassati evaÑ vicÈro. YathÈ apariÒÒÈ evaÑ vitakko. YathÈ
pariÒÒÈ evaÑ vicÈro. NiruttipaÔisambhidÈyaÒca paÔibhÈnapaÔisambhidÈyaÒca
vitakko, dhammapaÔisambhidÈyaÒca atthapaÔisambhidÈyaÒca vicÈro. KallitÈ
kosallattaÑ cittassa vitakko. AbhinÊhÈrakosallaÑ cittassa vicÈro. IdaÑ
kusalaÑ idaÑ akusalaÑ idaÑ bhÈvetabbaÑ idaÑ pahÈtabbaÑ idaÑ
sacchikÈtabbanti vitakko, yathÈ pahÈnaÒca bhÈvanÈ ca sacchikiriyÈ ca evaÑ
vicÈro. Imesu vitakkavicÈresu Ôhitassa duvidhaÑ dukkhaÑ na uppajjati
kÈyikaÒca cetasikaÒca. DuvidhaÑ sukhaÑ uppajjati
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kÈyikaÒca cetasikaÒca. Iti vitakkajanitaÑ cetasikaÑ sukhaÑ pÊti kÈyikaÑ
sukhaÑ kÈyikoyeva. YÈ tattha cittassa ekaggatÈ, ayaÑ samÈdhi. Iti
paÔhamaÑ jhÈnaÑ paÒca~gavippahÊnaÑ paÒca~gasamannÈgataÑ.
TesaÑyeva vitakkavicÈrÈnaÑ abhikkhaÓaÑ ÈsevanÈya tassa
tappoÓamÈnasaÑ hoti. Tassa vitakkavicÈrÈ oÄÈrikÈ khÈyanti. YaÒca
pÊtisukhaÒca nekkhammaÒca oÄÈrikaÑ bhavati. Api ca samÈdhijÈ pÊti rati ca
jÈyati. Tassa vicÈrÈrammaÓaÑ. TesaÑ v|pasamÈ ajjhattaÑ ceto sampasÊdati.
Ye vitakkavicÈrÈ dve dhammÈnussaritabbÈ. PaccuppannÈ daraÓitabbaÑ.
TesaÑ v|pasamÈ ekodibhÈvaÑ cittekaggataÑ hoti. Tassa ekodibhÈvena pÊti
pÈrip|riÑ gacchati. YÈ pÊti, taÑ somanassindriyaÑ, yaÑ sukhaÑ, taÑ
sukhindriyaÑ. YÈ cittekaggatÈ, ayaÑ samÈdhi. TaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ
catura~gasamannÈgataÑ. So pÊtiyÈ virÈgÈ yÈti ojahi jallasahagataÑ.
73. Tattha somanassacittamupÈdÈnanti ca so taÑ vicinanto
upekkhameva manasikaroti. So pÊtiyÈ virÈgÈ upekkhako viharati. YathÈ ca
pÊtiyÈ sukhamÈnitaÑ, taÑ kÈyena paÔisaÑvedeti sampajÈno viharati. Yena
satisampajaÒÒena upekkhÈpÈrip|riÑ gacchati. IdaÑ tatiyaÑ jhÈnaÑ
catura~gasamannÈgataÑ.
TathÈ kÈyikassa sukhassa pahÈnÈya paÔhame jhÈne somanassindriyaÑ
nirujjhati. Dutiye jhÈne dukkhindriyaÑ nirujjhati. So sukhassa ca pahÈnÈ
dukkhassa ca pahÈnÈ pubbeva somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ
adukkhamasukhaÑ upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja
viharati. Tattha cat|hi indriyehi upekkhÈ pasÈdÈ hoti, dukkhindriyena
domanassindriyena sukhindriyena somanassindriyena ca. TesaÑ nirodhÈ
upekkhÈsampajaÒÒaÑ hoti, tattha sukhindriyena somanassindriyena ca asati
hoti, tesaÑ nirodhÈ satimÈ hoti, dukkhindriyena domanassindriyena ca
asampajaÒÒaÑ, tesaÑ nirodhÈ sampajaÒÒaÑ hoti, iti upekkhÈya ca saÒÒÈ,
sato sampajÈno cittekaggatÈ ca idaÑ vuccate ca catutthaÑ jhÈnaÑ.
Tattha yo rÈgacarito puggalo tassa sukhindriyaÒca somanassindriyaÒca.
Yo dosacarito puggalo tassa dukkhindriyaÒca domanassindriyaÒca. Yo
mohacarito puggalo tassa asati ca asampajaÒÒaÒca.
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Tattha rÈgacaritassa puggalassa tatiye jhÈne catutthe ca anunayo
nirujjhati, dosacaritassa paÔhame jhÈne dutiye ca paÔighaÑ nirujjhati,
mohacaritassa puggalassa paÔhame jhÈne dutiye ca asampajaÒÒaÑ nirujjhati.
Tatiye jhÈne catutthe ca asati nirujjhati, evameva tesaÑ tiÓÓaÑ puggalÈnaÑ
cattÈri jhÈnÈni vodÈnaÑ gamissanti.
Tattha rÈgadosacaritassa puggalassa asampajaÒÒaÒca anunayo ca
paÔighaÒca, tena hÈnabhÈgiyaÑ1 jhÈnaÑ hoti. Tattha rÈgamohacaritassa
puggalassa anunayattaÑ ca ÈdÊnavaÑ dassitÈ, taÑ tassa hÈnabhÈgiyaÑ
jhÈnaÑ hoti. Tattha dosamohacaritassa puggalassa paÔigho ca asati ca
asampajaÒÒaÒca ÈdÊnavaÑ dassitÈ tena tassa hÈnabhÈgiyaÑ jhÈnaÑ hoti.
Tattha rÈgadosamohasamabhÈgacaritassa puggalassa visesabhÈgiyaÑ
jhÈnaÑ hoti, imÈni cattÈri jhÈnÈni sattasu puggalesu niddisitabbÈni. Cat|su
ca samÈdhÊsu chandasamÈdhinÈ paÔhamaÑ jhÈnaÑ, vÊriyasamÈdhinÈ
dutiyaÑ jhÈnaÑ, cittasamÈdhinÈ tatiyaÑ jhÈnaÑ, vÊmaÑsÈsamÈdhinÈ
catutthaÑ jhÈnaÑ. AppaÓihitena paÔhamaÑ jhÈnaÑ, suÒÒatÈya dutiyaÑ
jhÈnaÑ, animittena tatiyaÑ jhÈnaÑ, ÈnÈpÈnassatiyÈ catutthaÑ jhÈnaÑ.
KÈmavitakkabyÈpÈdÈnaÒca taÑ taÑ v|pasamena paÔhamaÑ jhÈnaÑ hoti,
vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamena dutiyaÑ jhÈnaÑ,
sukhindriyasomanassindriyÈnaÑ v|pasamena tatiyaÑ jhÈnaÑ,
kÈyasa~khÈrÈnaÑ v|pasamena catutthaÑ jhÈnaÒca. CÈgÈdhiÔÔhÈnena
paÔhamaÑ jhÈnaÑ, saccÈdhiÔÔhÈnena dutiyaÑ jhÈnaÑ, paÒÒÈdhiÔÔhÈnena
tatiyaÑ jhÈnaÑ, upasamÈdhiÔÔhÈnena catutthaÑ jhÈnaÑ. ImÈni cattÈri
jhÈnÈni sa~khepaniddesena niddiÔÔhÈni, tattha samÈdhindriyaÑ pÈrip|riÑ
gacchati. AnuvattanakÈni cattÈri, tattha yo paÔhamaÑ jhÈnaÑ nissÈya
ÈsavakkhayaÑ pÈpuÓÈti, so sukhÈya paÔipadÈya dandhÈbhiÒÒÈya
domanassindriyapaÔipakkhena. Yo dutiyaÑ jhÈnaÑ nissÈya ÈsavÈnaÑ
khayaÑ pÈpuÓÈti, so sukhÈya paÔipadÈya khippÈbhiÒÒÈya
dukkhindriyapaÔipakkhena. Yo tatiyaÑ jhÈnaÑ nissÈya ÈsavÈnaÑ khayaÑ
pÈpuÓÈti, so sukhÈya paÔipadÈya dandhÈbhiÒÒÈya
somanassindriyapaÔipakkhena. Yo catutthaÑ jhÈnaÑ nissÈya ÈsavÈnaÑ
khayaÑ pÈpuÓÈti, so sukhÈya paÔipadÈya khippÈbhiÒÒÈya
sukhindriyapaÔipakkhena gato.
PakiÓÓakaniddeso.
______________________________________________________________
1. PahÈnabhÈgiyaÑ (I, Ka)
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74. YÈni cattÈri jhÈnÈni, tesaÑ jhÈnÈnaÑ imÈni a~gÈni, tesaÑ a~gÈnaÑ
sam|ho1 assa a~gÈ, ayaÑ jhÈnabh|mi ko visesoti assa viseso. Ime sambhÈrÈ
tehi ayaÑ samudÈgamo, tassa samudÈgamassa ayaÑ upanisÈ, tÈya upanisÈya
ayaÑ bhÈvanÈ. TassÈ bhÈvanÈya ayaÑ ÈdÊnavo. Tena ayaÑ parihÈni. Kassa
parihÈnÊti tadupagajjhÈyino2. TaÑ yathÈ bhaÓitaÑ paccavekkhanto ayaÑ
viseso. Tena visesena ayaÑ assÈdo, so kassa assÈdo ajhÈniyÈ jhÈyino, tassÈ
ajhÈniyÈ jhÈyino, idaÑ kallitÈ kosalle ÔhitajjhÈnaÑ anomaddiyataÑ gacchati
jhÈnabalaÑ, jhÈnabale Ôhitassa ayaÑ pÈramippattassa imÈni jhÈna~gÈni
anÈvilasa~kappo paÔhame jhÈne jhÈna~gÈni bhÈvÊ. So pÊti tadanusÈrittÈva
paÔhame jhÈne jhÈna~gaÑ tassa~guno ca dhammÈ tadabhisannitÈya ca. PÊti
dutiye jhÈne jhÈna~gadhammatÈ kho pana tathÈ pavattassa sahagataÑ
jhÈna~gadhammaÑ sasukhatÈya ajjhattaÑ sampasÈdo dutiye jhÈne
jhÈna~gaÑ manosampasÈdanatÈya tadabhisannitÈya ca. PÊti dutiye jhÈne
jhÈna~gaÑ ajjhÈttaÑ sampasÈdanaÑ samÈdhitÈ3 pÊti dutiyejhÈnejhÈna~gaÑ,
cetaso ekodibhÈvo dutiye jhÈne jhÈna~gaÑ, upekkhÈ phassatÈ tatiye jhÈne
jhÈna~gaÑ, sukhaÑ tassa a~ganti ca. Cetaso ekodibhÈvo catutthe jhÈne
jhÈna~gaÑ, upekkhÈ adukkhamasukhÈ catutthe jhÈne jhÈna~gaÑ,
abhinisÈbh|mi upekkhÈsatipÈrisuddhi catutthe jhÈne jhÈna~gaÑ.
SatipÈrisuddhi ca anekajjhÈbh|mÊsu jhÈna~gasamÈyuttÈ pÊti cetaso
ekodibhÈvo catutthe jhÈne jhÈna~gaÑ.
Tattha katamÈ jhÈnabh|mi. Savitakke savicÈre vivekÈ anugatÈ paÔhame
jhÈne jhÈnabh|mi. Avitakke avicÈre ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ janitaÑ
pÊtimanugatÈ dutiye jhÈne jhÈnabh|mi. SukhasÈtasamohitÈ sappÊtikÈ tatiye
jhÈne jhÈnabh|mi. Tassa sukhadukkhasahagatÈ abhinÊhÈrasahagatÈ catutthe
jhÈne jhÈnabh|mi. AppamÈÓasahagatÈ sattÈrammaÓÈ paÔhame jhÈne
jhÈnabh|mi. Abhibh|mi-ÈyatanasahagatÈ r|pasaÒÒÊsu dutiye jhÈne
jhÈnabh|mi. VimokkhasahagatÈnaÑ vimokkhesu tatiye jhÈne jhÈnabh|mi.
AnupassanÈsahagatÈ kÈyasa~khÈrÈ sammÈ catutthassa jhÈnassa bh|mi.
______________________________________________________________
1. Sammoho (I, Ka)

2. TadupakajjhÈyino (I, Ka)

3. SamÈdhikÈ (I)
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75. Tattha katame jhÈnavisesÈ. Vivicceva kÈmehi vivicca pÈpakehi
akusalehi dhammehi cittacetasikasahagatÈ kÈmadhÈtusamatikkamanatÈpi,
ayaÑ jhÈnaviseso. AvitakkÈ ceva avicÈrÈ ca sappÊtikÈya satisahagatÈya
pÊtisahagatÈ saÒÒÈmanasikÈrÈ samudÈcaranti. AyaÑ jhÈnaviseso. AvitakkÈya
bh|miyÈ avicÈreyeva sati anugatÈ upekkhÈsahagatÈ manasikÈrÈ
samudÈcaranti. TadanudhammatÈya ca sati saÓÉahati1. TaÒca bh|miÑ
upasampajja viharati, ayaÑ jhÈnaviseso. SatipÈrisuddhisahagatÈ
saÒÒÈmanasikÈrÈ samudÈcaranti, taÒca bh|miÑ upasampajja viharati, ayaÑ
jhÈnaviseso. ViÒÒÈÓaÒcÈyatanasahagatÈya bh|miyaÑ
ÈkiÒcaÒÒÈyatanasahagatÈ saÒÒÈmanasikÈrÈ samudÈcaranti, taÒca bh|miÑ
upasampajja viharati, ayaÑ jhÈnaviseso.
JhÈnasambhÈrÈ nekkhammavitakko sambhÈro
kÈmavitakkavinodanÈdhippÈyatÈ. AbyÈpÈdavitakko sambhÈro
byÈpÈdavitakkapaÔivinodanÈdhippÈyatÈ. AvihiÑsÈvitakko sambhÈro
vihiÑsÈvitakkapaÔivinodanÈdhippÈyatÈ. Indriyesu guttadvÈratÈ appicchatÈ
sambhÈro parisuddhÈjÊvo catunnaÑ samÈpattÊnaÑ sambhÈro akammassa
vihÈritÈ. MaggasambhÈro samÈpattipajjanatÈ. PhalasambhÈro
jhÈnanibbattitÈya jhÈnasamudÈgamo. Kusalahetu yaÑ jhÈnaÑ samudayaÑ
gacchanti ko ca2 na kutoci nekkhammappattÈ samudÈgacchanti.
ŒlambanirodhasamÈdhi santo samudÈgacchanti. AvÊtikkantÈ
samudÈgacchanti. SukhindriyaÑ somanassindriyaÑ pahÈnÈya te ca
abyÈpajjatÈya samudÈgacchanti. TaÑ pana sandhÈya samudÈgacchanti.
AparidÈhanÈya samudÈgacchanti. AyaÑ ÒÈÓasamudÈgamo.
76. Tattha katamÈ upanisÈ. KalyÈÓamittatÈ jhÈnassa upanisÈ.
KalyÈÓasampava~katÈ jhÈnassa upanisÈ. Indriyesu guttadvÈratÈ jhÈnassa
upanisÈ. AsantuÔÔhitÈ kusalesu dhammesu jhÈnassa upanisÈ.
SaddhammassavanaÑ jhÈnassa upanisÈ. SaÑvejaniye ÔhÈne saÑviggassa
yoniso padhÈnaÑ. AyaÑ jhÈnopanisÈ.
______________________________________________________________
1. Sandahati (I)

2. Koci (Ka)
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Tattha katamÈ bhÈvanÈ, mettÈsevanÈ abyÈpÈdavitakkabhÈvanÈ.
KaruÓÈsevanÈ avihiÑsÈvitakkabhÈvanÈ. MuditÈbhÈvanÈ
pÊtisukhasampajaÒÒÈ kÈritÈ. UpekkhÈbhÈvanÈ passavatÈ upekkhÈbhÈvanÈ
apassavatÈ upekkhÈ ca ajjhupekkhÈ ca, asutasaÒÒÈbhÈvanÈ dukkhÈpaÔipadÈ
dandhÈbhiÒÒÈ bhavasandhÈbhiÒÒÈ bhavasandhÈnaÑ, sÈ chabbidhÈ bhÈvanÈ
bhÈvitÈ bahulÊkatÈ anuÔÔhitÈ vatthukatÈ yÈnÊkatÈ paricitÈ susamÈraddhÈ.
AyaÑ bhÈvanÈ.
EvaÑ bhÈvayantassa ayaÑ ÈdÊnavo. PaÔhame jhÈne
sa~khÈrasamannÈgato eso dhammo assuto sÈsavo. Sace esa dhammo ayaÑ
sÊlo ÈsannapaÔipakkho ca esa dhammo kÈmo paticÈro pativicÈro
samÈpattÊnaÑ ca sabboÄÈriko esa dhammo vitakkavicÈro ca. Tatta cittaÑ
khobhenti, kÈyo cettha kilamati, kÈyamhi cettha kilante cittaÑ vihaÒÒati.
AnabhinÊhÈrakkhamova abhiÒÒÈnaÑ ime ÈdÊnavÈ paÔhame jhÈne.
Dutiye jhÈne ime ÈdÊnavÈ pÊtipharaÓasahagato ca eso dhammo, na
samudÈcÈrasseti cittaÑ. AsodhayaÑ upagamo cesa dhammo
upagamiparissayo1 domanassapaccatthiko cesa dhammo. Tattha tattha
yuttÊnaÑ pÊti parajjato cesa dhammo dukkaraÑ hoti,
avattasantÈsabh|miparivajjayanto cat|su dukkhatÈsu esa dhammo
anuviddhÈpanasaddhÈya2 dukkhatÈya ca na palibodhadukkhatÈya ca
abhiÒÒÈdukkhatÈya ca rogadukkhatÈya ca, ime ÈdÊnavÈ dutiye jhÈne.
Tattha katame ÈdÊnavÈ tatiye jhÈne. UpekkhÈsukhasahagatÈya tattha
sÈtÈvÊnaÑ paÒcannaÑ upekkhÈsukhaÑ parivattito esa dhammo tena
niccasaÒÒitÈnaÒca yaÑ hoti. DukkhopaniyaÑ sukhaÑ cittassa sa~khobhataÑ
upÈdÈya sukhadukkhÈya gato savati. SukhadukkhÈnukataÒca upÈdÈya
anabhihÈrakkhamaÑ cittaÑ hoti. AbhiÒÒÈya sacchikiriyÈsu sabbepi cete
dhammÈ tÊsu jhÈnasamÈpattÊsu cat|hi ca dukkhatÈhi anuviddhÈnaÑ sÈ bhayÈ
dukkhatÈya palibodhadukkhatÈya ca abhiÒÒÈya dukkhatÈya ca ime ÈdÊnavÈ
tatiye jhÈne.
______________________________________________________________
1. Upagamiparicayo (I)

2. AnuviddhÈ passatiyÈ (I)
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Tattha katame ÈdÊnavÈ catutthe jhÈne, ÈkiÒcaÒÒÈsamÈpattikÈ te
dhammÈnusamÈpattikÈ etissÈ ca bh|miyaÑ sÈtÈnaÑ bÈlaputhujjanÈnaÑ
anekavidhÈni diÔÔhigatÈni uppajjanti. OÄÈrikÈ sukhumehi ca r|pasaÒÒÈhi
anuvidhÈni etÈni jhÈnÈni sadÈ anudayamettÈjhÈnakalÈnudanukalÈya
sÈdhÈraÓÈ, dukkarÈ ca sabbe cattÈro mahÈsambhÈrÈ samudÈgatÈni ca etÈni
jhÈnÈni aÒÒamaÒÒaÑ nissÈya samudÈgacchanti. Ettha samudÈgatÈ ca ete
dhammÈ na samattÈ honti. AsamuggahitanimittÈ ca ete dhammÈ parihÈyanti.
Nirujjhanti ca ete dhammÈ na upÈdiyanti nirujjha~gÈni ca, etesaÑ
dhammÈnaÑ jhÈnÈni nimittÈni na jhÈnanimittasaÒÒÈ vokirati.
AppaÔiladdhapubbÈ ca jhÈyÊvasena ca bhavati1. Imehi ÈdÊnavehi ayaÑ
jhÈnaparihÈni.
77. NirodhasamÈpattiyÈ apaÔisa~khÈya avasesasaÒÒino
ÈkiÒcaÒÒÈyatanasahagatÈ saÒÒÈmanasikÈrÈ samudÈcaranti, so
nirodhasamÈpattito parihÈyati. ŒneÒjasaÒÒino asaÒÒÈyatanaÑ samÈpannassa
ÈkiÒcaÒÒÈyatanasahagatÈ manasikÈrÈ samudÈcaranti, taÒca bh|miÑ na
pajÈnÈti, so tato parihÈyati. ŒkiÒcaÒÒÈyatanaÑ samÈpannassa
viÒÒÈÓaÒcÈyatanasaÒÒÈ manasikÈrÈ samudÈcaranti, taÒca bh|miÑ na
pajÈnÈti, so tato parihÈyati. ViÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samÈpannassa
r|pasaÒÒÈsahagatÈ. VitthÈrena -pa-. YÈva paÔhame jhÈne kÈmasaÒÒÈsahagatÈ
kÈtabbÈ. Sakassa2 parihÈyati, kala~kajjhÈne kala~kaÑ jhÈyati, parisamantato
jhÈyati, bhindanto jhÈyati, na sajjhÈyati, Èy|hanto jhÈyati, kiÒci ca niparicito
jhÈyati. AtividhÈvanto jhÈyati, atimaÒÒanto jhÈyati, kÈyasa~khÈre
appaÔisambhÈre jhÈyati, pariyuÔÔhÈnassa nissaraÓaÑ ajÈnanto jhÈyati,
nÊvaraÓÈbhibh|to jhÈyati, assÈpattimanasikaronto jhÈnassa assÈdo
kÈmarÈgapariyuÔÔhÈnaÑ pahÈnaÑ jhÈnassa assÈdo kÈmarÈgahet|naÑ
dhammÈnaÑ udayanti, nirujjha~gÈni etesaÑ dhammÈnaÑ jhÈnÈni uparimÈ
sukhupekkhÈ kÈmakammakilesÈnaÑ pahÈnaÑ assÈdo, evaÑ kho puna
jhÈnassa assÈdo mahÈsaÑvÈsamappÊÄite lokasaÑnivÈse asambodhokÈsÈ
vigamessamidaÑ jhÈnappahÈnÈ. AyaÑ palirodhamappalirodhalokasannivÈse
esanidhamidaÑ jhÈnaÑ anamataggasaÑsÈrasamÈpannÈnaÑ sattÈnaÑ
saÑsÈrappahÈnanÈ ÈnisaÑso, yamidaÑ
______________________________________________________________
1. JhÈyÊ ca vasena ca bhavati (I, Ka)

2. SÈ kassa (I, Ka)
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jhÈnassa assÈdo kÈyassa ajhÈniyajhÈyino bhavati. AjhÈniyajhÈniyajhÈyÊhi
aparÈmasanto ajhÈniyajhÈyitaÑ jhÈyati, yÈni kala~kajjhÈyino padÈni, tÈni
anudhitÈni paÔipakkhe.
78. Tattha katamaÑ jhÈnakosallaÑ, samÈpattikosallaÑ jhÈnakosallaÑ,
jhÈnavisesakosallaÑ jhÈnakosallaÑ, jhÈnantarikakosallaÑ jhÈnakosallaÑ,
samÈpattivuÔÔhÈnakosallaÑ jhÈnakosallaÑ, jhÈne sabhÈvakosallaÑ
jhÈnakosallaÑ, jhÈne ÈdÊnavakosallaÑ jhÈnakosallaÑ, jhÈne
nissaraÓakosallaÑ jhÈnakosallaÑ, jhÈnaphalena upÈdÈya kosallaÑ,
jhÈnaphalena paÔisa~khÈnaphale aparihÈnadhammatÈ nibbattijhÈne ca kÊÄitÈpi
visesabhÈgiyaÑ jhÈnaÑ paÔilabbhati. IdaÑ panassÈti bhavahÈritÈ ca
ÈrammaÓÈnimittaggÈho anabhinÊhÈrabalaÑ, cittekaggatÈ nimittÈsu gatisahitÈ
samathabalena asaÑsÊdanaÒca jhÈne maggaphalaÑ samathaÑ pavatte
samÈdhino upekkhÈpalipubbÈparanimittÈsayo paggÈhino1 satibalaÑ taÑ
pavattitÈnaÒca vipassanÈnaÑ samaÒÒÈbale.
Tattha katamÈ jhÈnapÈramitÈ, supÈramitÈ mettÈ kÈmesu sattÈ
kÈmasa~gasattÈti2 yamhi sutte desanÈya vohÈrena dve saccÈni niddiÔÔhÈni,
dukkhaÒca samudayo ca, vicayena hÈrena ye saÑyojanÊyesu dhammesu
vajjaÑ na passanti, te oghaÑ tarissantÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. Na tarissantÊti
atthi esÈ yutti ca vicayo ca idaÑ nu kissa padaÔÔhÈnaÑ, kÈmesu sattÈti paÒca
kÈmaguÓÈ, taÑ kÈmataÓhÈya padaÔÔhÈnaÑ. SaÑyojane vajjamapassamÈnÈti
avijjÈya padaÔÔhÈnaÑ, na hi jÈtu saÑyojanasa~gasattÈ oghaÑ tareyyuÑ
vipulaÑ mahantanti upÈdÈnassa padaÔÔhÈnaÑ. KÈmesu sattÈti kÈmÈ dvidhÈ
vatthukÈmÈ ca kilesakÈmÈ ca, tattha kilesakÈmÈ kÈmataÓhÈ kÈmataÓhÈya
yuttÈ bhavanti r|pataÓhÈ bhavataÓhÈ lakkhaÓena hÈrena, saÑyojane
vajjamapassamÈnÈti saÑyojanassa, yo tattha chandarÈgo tassa kiÑ
padaÔÔhÈnaÑ, sukhÈ vedanÈ dve ca indriyÈni sukhindriyaÒca
somanassindriyaÒca, iti sukhÈya vedanÈya gahitÈya tayopi vedanÈ gahitÈ
honti. VedanÈkkhandhe gahite sabbe paÒcakkhandhÈ gahitÈ honti.
R|pasaddagandharasaphoÔÔhabbÈ gahitÈ,
______________________________________________________________
1. MaggÈhino (I)

2. Khu 1. 171 UdÈne passitabbaÑ.
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vatthukÈmesu gahitesu sabbÈni cha bÈhirÈni ÈyatanÈni gahitÈni honti.
AjjhattikabÈhiresu Èyatanesu yo sato, ayaÑ vuccate lakkhaÓo hÈro, tattha yo
oÄÈrikamhi kilese ajjhÈvasito sabbakilesesu yo na tato sukhumataresu na
vÊtarÈgo bhavati. Tattha bÈhirasaÑyojanaÑ mamanti ajjhattasaÑyojanaÑ
ahanti. Tattha Bhagavato ko adhippÈyo, ye oghaÑ taritukÈmÈ te
saÑyojanÊyesu dhammesu ÈdÊnavÈnupassino viharissantÊti ayamettha
Bhagavato adhippÈyo. KÈmesu sattÈti yesu ca sattÈ yena ca sattÈ yesaÒca
sattÈ ayaÑ catubbidho ÈkÈro sabbesaÑ hÈrabhÈgiyo.
79. Tattha katamÈni tÊÓi vipallÈsÈni padaÔÔhÈnÈni ca. CittavipallÈsassa
diÔÔhivipallÈsassa saÒÒÈvipallÈsassa tayo vipallÈsÈ tÊÓi akusalam|lÈni
padaÔÔhÈnaÑ. TÊÓi akusalam|lÈni hÊnappaÓÊtakÈriyakammassa padaÔÔhÈnaÑ.
CatunnaÒca upÈdÈnÈnaÑ doso akusalam|laÑ dissati.
HÊnappaÓÊtakÈriyakammassa padaÔÔhÈnaÑ. YathÈ mÈtuyÈ vÈ pituno vÈ
aÒÒatarassa vÈ puna uÄÈrassa bhikkhuno abhayaÑ deti. Tattha aÒÒo micchÈ
paÔipajjeyya kÈyena vÈ vÈcÈya vÈ. Tattha so byÈpÈdamupÈdÈya tesaÑ
uÄÈrÈnaÑ rakkhÈvaraÓaguttiyÈ anupÈlayanto yo uÄÈrÈnaÑ abhayaÑ deti.
TesaÑ abhaye dinne yo tattha micchÈ paÔipajjeyya. Tattha so byÈpÈdaÑ
upÈdÈyanto dosajaÑ kammaÑ karoti. Yo tattha asÈdhu indriyÈ nÊvaraÓaÑ
yaÑ tesaÑ abhayaÑ dakkhiÓato saÒÒaÑ idaÑ paÓÊtaÑ kÈraÓaÑ mayÈ puna
tattha micchÈpaÔipatti ayaÑ byÈpÈdo hÊnagamivakammaÑ lobho moho ca
imÈni nÊvaraÓÈni vacanÈni tÈni cattÈri upÈdÈnÈni tehi cat|hi upÈdÈnehi yo so
upÈdÈno itthÊ vÈ puriso vÈ tesaÑ paÒcakkhandhÈnaÑ teyeva upÈdÈno
samudayo idaÑ dukkhaÒca samudayo ca soyeva desanÈhÈro.
Tattha kÈmesu ye na pajjanti, te ÈdÊnavÈnupassanÈya pajjanti. ItissÈ
kÈmadhÈtuyÈ nikkhamitukÈmatÈ, ayaÑ vuccati nekkhammacchando. Yo
tattha anabhisa~khÈrÈnaÑ kiÒci visodheti tassa dhÈvarÈ vÈ, ayaÑ
abyÈpÈdacchando. KiÒci vihiÑsati, ayaÑ vihiÑsÈchando. Iti
nekkhammÈbhinÊhatÈ tayo chandÈ. Nekkhammacchando abyÈpÈdacchando
avihiÑsÈchando.
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Tattha nekkhammacchando alobho. AbyÈpÈdacchando adoso.
AvihiÑsÈchando amoho. ImÈni tÊÓi kusalam|lÈni aÔÔhasu sampattesu
parahitÈni, tesaÑyeva catunnaÑ upÈdÈnÈnaÑ nirodhÈya saÑvattanti. Sace vÈ
puna kammaÑ kareyya kaÓhaÑ vÈ sukkaÑ vÈ. Tassa vipÈkahÈnÈya
saÑvattanti. IdaÑ kammaÑ akaÓhaÑ asukkaÑ kammakkhayÈya saÑvattati.
Tattha yo tiÓÓaÑ akusalam|lÈnaÑ nirodho, ayaÑ nirodho. Soyeva maggo
tattha paÔipadÈni imÈni dve saccÈni imÈni cattÈri saccÈni ÈvaÔÔo hÈro.
KÈmesu sattÈti ye sekkhÈ, te ekenevÈkÈrena sattÈ. Ye puthujjanÈ, te
dvÊhÈkÈrehi sattÈ, tassÈyaÑ paÒho vibhajjabyÈkaraÓÊyo vattabbo. KiÒcÈpi
sotÈpanno paÔisevanÈya, no ca kho abhinivese satto yo hi apacayÈya
padahati, na upacayÈya. Sekkho hi kilesavasena kÈme paÔisevati. Puthujjano
pana kilesasamuÔÔhÈnÈya kÈme paÔisevati. Tattha kÈmesu sattÈnaÑ catuoghaÑ tarissatÊti vibhajjabyÈkaraÓÊyo, ayaÑ vibhatti.
80. Parivattanoti kÈme ye neva sajjanti na ca saÑyojanehi saÑyuttÈ, te
oghaÑ tarissanti vipulaÑ mahantanti. AyaÑ suttassa paÔipakkho.
Vevacananti yo kÈmesu satto yo ca tattha kÈmÈnaÑ guÓo, tattha viso
satto. Yepi kÈmÈnaÑ ÈhÈrÈ dhammÈ, tattha viso satto. TatthimaÑ kÈmÈnaÑ
vevacanaÑ pÈko rajo sallaÑ gaÓÉo Êti upaddavoti. YÈni vÈ pana aÒÒÈni
vevacanÈni tattha viso sattoti vevacanaÑ. Satto bandho mucchito gadhito
ajjhosito kÈme ajjhÈpannÈ parimutto tabbahulavihÈrÊti. YÈni vÈ pana aÒÒÈni
vevacanÈni, ayaÑvevacano nÈma. . KÈmappacÈrapaÒÒattiyÈ kilesago
carapaÒÒattiyÈ paÒÒattÈ cittanti vevacanaÑ. Satto tabbahulavihÈrÊti yÈni vÈ
pana aÒÒÈni. Ime kÈmappacÈrapaÒÒattiyÈ kilesagocarapaÒÒattiyÈ paÒÒattÈ,
bÊjapaÒÒattiyÈ paÒÒattÈ, sa~khÈrÈ saÑyojanapaÒÒattiyÈ paÒÒattÈ, upÈdÈnaÑ
hetupaÒÒattiyÈ paÒÒattaÑ, puggalo puthupaÒÒattiyÈ paÒÒatto.
OtaraÓoti imÈya paÔiccasamuppÈdo dukkhaÒca samudayo ca. Ye kilesÈ
ye sa~khÈrÈ saÑyojanÈni ca paÒcasu khandhesu sa~khÈrakkhandho
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dhammÈyatanesu akusalÈ dhammÈyatanÈni indriyesu sukhindriyaÒca,
somanassindriyaÒca, ayaÑ indriyotaraÓo.
Sodhanoti ettako. Eseva Èrambho niddisitabbo suttattho.
AdhiÔÔhÈnoti ime dhammÈ atthi ekattatÈya paÒÒattÈ atthi vemattatÈya.
Ye saÒÒÈ bÈhiro kÈme, te vemattatÈya paÒÒattÈ. PaÒcasu kÈmaguÓesu sattÈti
pariyuÔÔhÈnavipallÈsÈ vemattatÈya paÒÒattÈ oghaÑ tareyyuÑ. VipulaÑ
mahantanti avijjÈ ekattatÈya paÒÒattÈ.
ParikkhÈroti tassa ko hetu ko paccayo. ŒrammaÓapaccayatÈya paccayo.
Ayoniso ca manasikÈro sannissayassa paccayatÈya paccayo. AvijjÈ
samanantarapaccayatÈya paccayo. RÈgÈnusayo hetupaccayatÈya paccayo.
AyaÑ hetu, ayaÑ paccayo.
SamÈropano paccayoti ye kÈmesu sattÈ sugatÈ sur|pÈti ayaÑ
kÈmadhÈtuyÈ chando rÈgo te apuÒÒamayÈ sa~khÈrÈ. Te kiÑ paccayÈ, avijjÈ
paccayÈ. Te kissa paccayÈ, viÒÒÈÓassa paccayÈ. Iti avijjÈpaccayÈ sa~khÈrÈ.
Sa~khÈrapaccayÈ viÒÒÈÓaÑ yÈva jarÈmaraÓaÑ evametassa kevalassa mahato
dukkhakkhandhassa samudayo hoti ekaÑ suttaÑ gataÑ. .
PaÒcanÊvaraÓikaÑ suttaÑ kÈtabbaÑ.
81. Tattha katamo desanÈhÈro nÈma yÈ ca abhijjhÈ yo ca byÈpÈdo yaÒca
uddhaccaÑ, ayaÑ taÓhÈ. YaÒca thinamiddhaÑ, yaÒca kukkuccaÑ yÈ ca
vicikicchÈ, ayaÑ diÔÔhi. YÈ pana kÈyassa akammaniyatÈ kiÒcÈpi taÑ
middhaÑ no tu sabhÈvakilesatÈya kileso, iti yÈ ca cittasallÊyanÈ yÈ ca
kÈyÈkammaniyatÈ, ayaÑ pakkhopakileso na tu sabhÈvakileso. Tattha
attasaÒÒÈnupacittaÑ kilamatho kukkuccÈnupacittaÑ thinaÑ yÈ cittassa
lÊyanÈ, iti ime paÒca nÊvaraÓÈ cattÈri nÊvaraÓÈni sabhÈvakilesÈ
thinamiddhaÑ nÊvaraÓapakkhopakileso. YathÈ cattÈro ÈsavÈ sabhÈvaÈsavatÈya ÈsavÈ no tu cittasÈsavatÈya ÈsavÈ. SabhÈvatÈya ÈsavÈ. Pakkhe
ÈsavatÈya ÈsavÈ. Atha panÈha suttantaÑ yena te sampayuttÈ vÈ vippayuttÈ
vÈ ÈsavÈ, teyeva ete vattabbÈ sÈsavÈ vÈ anÈsavÈ vÈ. (1)
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Tattha katamo vicayo. AbhijjhÈ kÈmataÓhÈ r|pataÓhÈ bhavataÓhÈ. YaÑ
vÈ pana kiÒci ajjhosÈnagataÑ sÈsavÈ abhijjhitassa mettÈnupassiya yo
anatthaÑ carati. Tattha yo byÈpÈdaÑ uppÈdeti, acari carissatÊti. EvaÑ nava
ÈghÈtavatth|ni kattabbÈni, tassevaÑ byÈpÈdÈnupassissa kileso yo paridÈho
kÈyakilamatho akammaniyatÈ middhaÑ. CittÈnupassissa paÔighÈtena
khiyanÈ, idaÑ thinamiddhaÑ. Tattha adhikaraÓa-av|pasamo, idaÑ
uddhaccaÑ. YaÑ kiÑ kasathamÊti1 idaÑ kukkuccaÑ. YaÑ yathÈ idaÑ
santÊraÓaÑ, ayaÑ vicikicchÈ. Tattha avijjÈ ca taÓhÈ ca atthi, idaÑ
pariyuÔÔhÈnaÑ. ŒvaraÓaÑ nÊvaraÓaÑ chadanaÑ upakkileso ca atthi, idaÑ
kÈmacchando kÈmarÈgapariyuÔÔhÈnassa padaÔÔhÈnaÑ. ByÈpÈdo
byÈpÈdapariyuÔÔhÈnassa padaÔÔhÈnaÑ. ThinamiddhaÑ
thinamiddhapariyuÔÔhÈnassa padaÔÔhÈnaÑ. UddhaccakukkuccaÑ
avijjÈpariyuÔÔhÈnassa padaÔÔhÈnaÑ. VicikicchÈ vicikicchÈpariyuÔÔhÈnassa
padaÔÔhÈnaÑ. KÈmarÈgapariyuÔÔhÈnaÑ anusayasaÑyojanassa padaÔÔhÈnaÑ.
ByÈpÈdapariyuÔÔhÈnaÑ paÔighasaÑyojanassa padaÔÔhÈnaÑ.
ThinamiddhapariyuÔÔhÈnaÑ mÈnasaÑyojanassa padaÔÔhÈnaÑ.
AvijjÈpariyuÔÔhÈnaÒca vicikicchÈpariyuÔÔhÈnaÒca diÔÔhisaÑyojanassa
padaÔÔhÈnaÑ. (2)
Tattha katamo lakkhaÓo hÈro. KÈmarÈgapariyuÔÔhÈne vutte sabbÈni
pariyuÔÔhÈnÈni vuttÈni hontÊti. SaÑyojanesu vuttesu sabbasaÑyojanÈni
vuttÈni honti. AyaÑ lakkhaÓo hÈro. (3)
82. Tattha katamo catuby|ho hÈro. Ye ime paÒca nÊvaraÓÈ
jhÈnapaÔipakkho. So dukkhasamudayo. YaÑ phalaÑ, idaÑ dukkhaÑ. Tattha
kÈmacchandassa nekkhammavitakko paÔipakkho. ByÈpÈdassa
abyÈpÈdavitakko paÔipakkho. TiÓÓaÑ nÊvaraÓÈnaÑ avihiÑsÈvitakko
paÔipakkho, Iti ime tayo vitakkÈ. Nekkhammavitakko samÈdhikkhandhaÑ
bhajati. AbyÈpÈdavitakko sÊlakkhandhaÑ bhajati. AvihiÑsÈvitakko
paÒÒÈkkhandhaÑ bhajati. Ime tayo khandhÈ. Ariyo aÔÔha~giko maggo
nÊvaraÓappahÈnÈya saÑvattati. YaÑ nÊvaraÓappahÈnaÑ, ayaÑ nirodho.
ImÈni cattÈri saccÈni. AyaÑ catuby|ho hÈro. (4)
Tattha katamo ÈvaÔÔo hÈro. PaÒca nÊvaraÓÈni dasa bhavanti. Yadapi
ajjhattaÑ sÈrajjati, tadapi nÊvaraÓaÑ. Yadapi bahiddhÈ sÈrajjati, tadapi
nÊvaraÓaÑ,
______________________________________________________________
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evaÑ yÈva vicikicchÈ ime dasa nÊvaraÓÈ. AjjhattabahiddhÈ kilesÈ imÈni dve
saÑyojanÈni ajjhattasaÑyojanaÒca bahiddhÈsaÑyojanaÒca. Tattha ahanti
ajjhattaÑ, mamanti bahiddhÈ. SakkÈyadiÔÔhi ajjhattaÑ, ekasaÔÔhi diÔÔhigatÈni
bahiddhÈ. Yo ajjhattaÑ chandarÈgo r|pesu avÊtarÈgo bhavati avÊtacchando.
EvaÑ yÈva viÒÒÈÓe, ayaÑ ajjhattÈ taÓhÈ. YaÑ chasu bÈhiresu Èyatanesu tÊsu
ca bhavesu ajjhosÈnaÑ, ayaÑ bahiddhÈ taÓhÈ. ImÈni dve saccÈni
saÑyojanÈni saÑyojanÊyÈ ca dhammÈ. Tattha saÑyojanesu dhammesu yÈ
nibbidÈnupassanÈ ca, ayaÑ maggo. YaÑ saÑyojanappahÈnaÑ, ayaÑ
nirodho. AyaÑ ÈvaÔÔo hÈro. (5)
Tattha katamo vibhattihÈro. SaÑyojananti na etaÑ ekaÑsena.
MÈnasaÑyojanaÑ diÔÔhibhÈgiyanti na taÑ ekaÑsena adiÔÔhamÈnaÑ
nissÈyamÈnaÑ na pajahati. Yo paÒca uddhambhÈgiyo mÈno kiÒcÈpi so
diÔÔhipakkhe siyÈ. Na tu orambhÈgiyaÑ saÑyojanaÑ tassa pahÈnÈya
saÑvattatÊti. Yo ca ahaÑkÈro na paviddhoyaÑ panassa evaÑ hoti. KadÈsu
nÈmÈhaÑ taÑ santaÑ ÈyatanaÑ sacchikatvÈ upasampajja viharissÈmi, yaÑ
ariyÈ santaÑ ÈyatanaÑ upasampajja viharissantÊti, ayaÑ abhijjhÈ na ca taÑ
nÊvaraÓaÑ. Atthi pana arahato kÈyakilesamiddhaÒca okkamati na ca taÑ
nÊvaraÓaÑ tassa thinamiddhaÑ nÊvaraÓanti. Na ekaÑsena. AyaÑ
vibhattihÈro. (6)
Parivattanoti paÒca nÊvaraÓÈ paÒca~gikena jhÈnena pahÈnaÑ gacchanti.
AyaÑ tesaÑ paÔipakkho nÊvaraÓo asukassa pahÊnÈti na aÒÒÈnuminitabbaÑ,
paramatthamajjhattaÑ, ayaÑ parivattanÈ. (7)
Tattha katamo vevacano. KÈmacchando chandarÈgo pemaÑ nikantÊti
vevacanaÑ. NÊvaraÓaÑ chadanaÑ upakkileso pariyuÔÔhÈnanti vevacanaÑ.
(8)
PaÒÒattÊti avijjÈpaccayÈ kiccapaÒÒattiyÈ1 paÒÒatti, byÈpÈdo
vikkhepapaÒÒattiyÈ paÒÒatti, thinamiddhaÑ asamugghÈtapaÒÒattiyÈ paÒÒatti.
EvaÑ sabbepi ete paÒca nÊvaraÓÈ imamhi sutte vikkhepapaÒÒattiyÈ paÒÒatti.
(9)
Tattha katamo otaraÓo. Ime paÒca nÊvaraÓÈ avijjÈ ca taÓhÈ ca tattha
avijjÈm|lÈ nÊvaraÓÈ. YÈ taÓhÈ ime sa~khÈrÈ, te avijjÈpaccayÈ
______________________________________________________________
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ime dve dhammÈ paÒcasu khandhesu sa~khÈrakkhandhapariyÈpannÈ,
Èyatanesu dhammÈyatanaÑ, dhÈt|su dhammadhÈtu, indriyesu imesaÑ
dhammÈnaÑ padaÔÔhÈnaÑ sukhindriyassa ca somanassindriyassa ca
itthindriyassa ca purisindriyassa ca. (10)
Tattha katamo sodhano hÈro. IdaÑ suttaÑ yathÈ Èrabbha nikkhittaÑ so
attho bhÈsito imehi paÒcahi padehi.(11)
Tattha kÈmacchando ca byÈpÈdo ca vicikicchÈ ca na ekattatÈyÈ
paÒÒattÈ, kÈmÈti na ekattatÈya paÒÒattÈ, atha khalu vemattatÈya paÒÒattÈ.
AyaÑ adhiÔÔhÈno hÈro. (12)
Tattha katamo parikkhÈro. KÈmacchandassa ayoniso manasikÈro
subhÈrammaÓapaccayo. SubhanimittaÒca hetu. ByÈpÈdassa ayoniso
manasikÈro ÈghÈtavatth|ni ca paccayo. PaÔighÈnusayo hetu. Thinamiddhassa
paÔisaÑhÈro paccayo. PavattiyÈ kilamathÈ calanÈ taÒca hetu.
Uddhaccakukkuccassa rajanÊyaÑ ÈrammaÓiyaÑ assÈdiyÈkindriyaÑ tÈva
aparipuÓÓaÒca ÒÈÓaÑ paccayo. KÈmasaÒÒÈ ca diÔÔhi-anusayo ca hetu.
VicikicchÈya nava mÈnavidhÈ ÈrammaÓaÑ mÈnÈnusayo, sova paccayo.
VicikicchÈnusayo hetu. Ete paÒca dhammÈ sahetu sappaccayÈ uppajjanti.
(13)
Tattha katamo samÈropano hÈro. Ime paÒca nÊvaraÓÈ cattÈropi ete ÈsavÈ
gaÓÉÈpi1 ete sallÈpi ete upÈdÈnÈni ete. Tesu eva bÈhiresu dhammesu
saÑkilesabhÈgiyaÑ suttanti paÒÒattiÑ gacchati. AyaÑ samÈropano hÈro.
(14)
NiddiÔÔhaÑ saÑkilesikabhÈgiyaÑ suttaÑ.
83. Manopubba~gamÈ dhammÈti gÈthÈ.
Tattha katamo desanÈ hÈro. Imamhi sutte ko attho khandhavavatthÈnena
viÒÒÈÓakkhandhaÑ deseti. DhÈtuvavatthÈnena manoviÒÒÈÓadhÈtuÑ.
ŒyatanavavatthÈnena manÈyatanaÑ, indriyavavattÈnena manindriyaÑ. Tassa
kiÑ pubba~gamÈ dhammÈ saÑkhittena cha dhammÈ pubba~gamÈ dhammÈ
kusalam|lÈni ca akusalam|lÈni ca animittaÑ imamhi sutte kusalam|laÑ
desitaÑ. . Tattha katamÈ manopubba~gamÈ dhammÈ. Mano tesaÑ
pubba~gamaÑ, yathÈpi balassa rÈjÈ pubba~gamo,
______________________________________________________________
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evameva dhammÈnaÑ manopubba~gamÈ. Tattha tividhÈnaÑ
pubba~gamÈnaÑ nekkhammacchandena abyÈpÈdacchandena
avihiÑsÈchandena. Alobhassa nekkhammacchandena pubba~gamÈ.
Adosassa abyÈpÈdacchandena pubba~gamÈ. Amohassa avihiÑsÈchandena
pubba~gamÈ. Tattha manoseÔÔhÈti manasÈ ime dhammÈ ussaÔÈ manena vÈ
nimmitÈ. Manova imesaÑ dhammÈnaÑ seÔÔhoti manova imesaÑ
dhammÈnaÑ seÔÔhajeÔÔhoti manova imesaÑ dhammÈnaÑ ÈdhipaccaÑ
karotÊti manoseÔÔhÈ. ManojavÈti yattha mano gacchati. Tattha ime dhammÈ
gacchantÊti manojavÈ. YathÈ vÈto sÊghaÑ gacchati aÒÒo vÈ koci sÊghaÑ
gÈmako vuccate vÈtajavoti pakkhigÈmikoti, evameva ime dhammÈ manena
sampajÈyamÈnÈ gacchanti, tattha ime dhammÈ gacchantÊti manojavÈti. Te
tividhÈ chandasamudÈnitÈ anÈvilatÈ ca sa~kappo. SattavidhÈ ca kÈyikaÑ
sucaritaÑ vÈcasikaÑ sucaritaÑ, te dasa kusalakammapathÈ. Tattha manasÈ
ce pasannenÈti manokammaÑ. BhÈsati vÈti vacÊkammaÑ. Karoti vÈti
kÈyakammaÑ. Imehi imasmiÑ sutte dasa kusalakammapathÈ paramÈpi santÈ
sÊlavatÈ paramÈ. So bhavati vivattiyaÑ na lokaniyyÈnÈya vÈsanÈbhÈgiyaÑ
suttaÑ bhavati. AyaÑ desanÈ.
Tattha katamo vicayo hÈro. Manopubba~gamÈ dhammÈti kusalam|lÈni
ca aÔÔha~gasammattÈni. IdaÑ suttaÑ.
YuttÊti dasannaÑ kusalakammapathÈnaÑ yo vipÈko, so sukhavedanÊyo
abyÈpÈdassa~gamÈno. ChÈyÈva anapÈyinÊti anugacchati atthi esÈ yutti.
PadaÔÔhÈnanti aÔÔhÈrasannaÑ manopavicÈrÈnaÑ padaÔÔhÈnaÑ.
Manopubba~gamÈ dhammÈti sabbakusalapakkhassa ime dhÈmmÈ
padaÔÔhÈnaÑ. ManasÈ ce pasannenÈti yo cetaso pasÈdo, idaÑ
saddhindriyassa padaÔÔhÈnaÑ. BhÈsati vÈti sammÈvÈcÈya. Karoti vÈti
sammÈkammantassa ca sammÈvÈyÈmassa ca padaÔÔhÈnaÑ.
LakkhaÓoti iti pubba~gamÈ dhammÈti vedanÈpubba~gamÈpi ete,
saÒÒÈpubba~gamÈpi ete, sa~khÈrapubba~gamÈpi ete. Ye keci dhammÈ
sahajÈtÈ sabbe pubba~gamÈ etesaÑ dhammÈnaÑ. Tato naÑ sukhamanvetÊti
somanassamapi naÑ anveti yaÑ susukhacchÈyÈ tadÈpi naÑ sukhaÑ tadapa
anveti.
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84. Tattha katamo catuby|ho hÈro. Manopubba~gamÈti na idaÑ
ekÈdivacanaÑ. KiÑ kÈraÓÈ, sabbe yeva ime chaviÒÒÈÓakÈyÈ, imamhi
Bhagavato ko adhippÈyo, ye sukhena atthikÈ, te manaÑ pasÈdentÊti ayaÑ
imamhi sutte Bhagavato adhippÈyo. Attho pubbeyeva niddiÔÔho.
YÈni hi kusalam|lÈni, tÈni aÔÔhÈnisaÑsamattÈ hetu, ayaÑ aÔÔha~giko
maggo. Dasa ÔhÈnÈni desanÈhet|ni desanÈpaccayÈ niddesanÈ ca. Tattha yaÑ
maÒÒe dukkhena saha nÈmar|paÑ viÒÒÈÓasaccanti a~gena kusalam|laÑ
pahÊyati, ayaÑ appahÊnabh|miyaÑ samudayo. YaÑ tesaÑ pahÈnÈ, ayaÑ
nirodho. ImÈni cattÈri saccÈni. AyaÑ ÈvaÔÔo hÈro.
VibhattÊti–
* Manopubba~gamÈ dhammÈ, manoseÔÔhÈ manojavÈ.
ManasÈ ce pasannena, bhÈsati vÈ karoti vÈ.
Tato naÑ sukhamanveti, chÈyÈva anapÈyinÊti.
TaÑ na ekaÑsena samaÓassa vÈ brÈhmaÓassa vÈ pana hoti. Tassa vÈ
micchÈdiÔÔhikassa sakasatthe cittaÑ pasÈdeti, tena ca pasannena cittena
bhÈsati byÈkaroti na taÑ sukhamanveti na chÈyÈva anugÈminÊ, dukkhameva
taÑ anveti. YathÈ vahantaÑ cakkaÑ padamanveti, idaÑ taÑ
vibhajjabyÈkaraÓÊyaÑ. ManasÈ ce pasannena kÈyakammaÑ vacÊkammaÑ
sukhavedanÊyanti samaggate sukhavedanÊyaÑ micchaggate
dukkhavedanÊyaÑ, ayaÑ vibhatti.
Tattha katamo parivattano hÈro. Manopubba~gamÈ dhammÈti yaÑ
manasÈ paduÔÔhena bhÈsati vÈ karoti vÈ dukkhamassÈnugÈminÊ, etÈniyeva
dve suttÈni bhÈsitÈni esa-eva ca paÔipakkho. . Vevacananti yadidaÑ mano
cittaÑ viÒÒÈÓaÑ manindriyaÑ manoviÒÒÈÓadhÈtu.
PaÒÒattÊti manopubba~gamÈ dhammÈti ayaÑ mano kiÒci paÒÒattiyÈ
paÒÒattaÑ. DhammÈti kusalakammapathapaÒÒattiyÈ paÒÒattaÑ.
ManoseÔÔhÈti visiÔÔhapaÒÒattiyÈ paÒÒattaÑ. ManojavÈti sahapaÒÒattiyÈ
paÒÒattaÑ. Cittanti nekkhammapaÒÒattiyÈ paÒÒattaÑ. ManasÈ ce
pasannenÈti saddhindriyapaÒÒattiyÈ paÒÒattaÑ. ManasÈ ce pasannenÈti
anÈvilasa~kappadutiyajjhÈnapaÒÒattiyÈ paÒÒattaÑ. ManasÈ ce
______________________________________________________________
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pasannenÈti assaddhÈnaÑ paÔipakkhapaÒÒattiyÈ paÒÒattaÑ. BhÈsati vÈti
sammÈvÈcÈpaÒÒattiyÈ paÒÒattaÑ. Karoti vÈti sammÈkammantapaÒÒattiyÈ
paÒÒattaÑ. Tato naÑ sukhamanvetÊti jhÈnasamÈdhÈnaÑ. Indriyesu
manindriyaÑ. PaÔiccasamuppÈde viÒÒÈÓaÑ. Manopubba~gamÈ dhammÈti
mettÈ ca mudutÈ ca jhÈnesu dutiyaÑ jhÈnaÑ tatiyaÒca. Khandhesu
sa~khÈrakkhandhapariyÈpanno. DhÈt|su dhammadhÈtu, Èyatanesu
dhammÈyatanaÑ. YaÑ kusalaÑ indriyesu sukhindriyaÒca
somanassindriyaÒca padaÔÔhÈnaÑ. ImesaÑ dhammÈnaÑ
paÔiccasamuppannÈnaÑ phassapaccayÈ sukhavedanÊyo phasso sukhavedanÈ
manopavicÈresu somanassavicÈro chattiÑsesu paÔhamapadesu cha
somanassanekkhammassitÈ. Iti ayaÑ otaraÓo hÈro.
Tattha katamo sodhano hÈro. YaÑ atthaÑ Èrabbha idaÑ suttaÑ
bhÈsitaÑ. So attho niyutto etamatthaÑ Èrabbha suttaÑ. AyaÑ sodhano hÈro.
85. Tattha katamo adhiÔÔhÈno hÈro. Manopubba~gamÈ dhammÈti
vevacanapaÒÒatti, na ekattapaÒÒatti. DhammÈti ekato na vevacanapaÒÒatti.
ManasÈ ce pasannenÈti so pasÈdo dvidho ajjhattaÒca abyÈpÈdÈ
vikkhambhanabahiddhÈ ca okappanato. So ajjhattapasÈdo dvidho.
SamugghÈtapasÈdo ca vikkhambhanapasÈdo ca byÈpÈdapariyuÔÔhÈnaÑ.
VighÈto na m|lapasÈdo jÈtam|lampi vÈ. PasÈdo sabyÈpÈdaÑ vighÈtena.
Tato naÑ sukhamanvetÊti sukhaÑ kÈyikaÒca cetasikaÒca appiyavippayogopi
piyasampayogopi nekkhammasukhampi puthujjanasukhampi
pÊtisambojjha~gampi cetasikaÑ sukhaÑ. Yampi passaddhakÈyo sukhaÑ
vedeti, tampi kÈyikaÑ sukhaÑ bojjha~gÈ ca cetasikaÑ sukhaÑ. Yampi
passaddhakÈyo sukhaÑ vedesi, tampi taÒca sukhapadaÔÔhÈnaÑ paÒÒattiyÈ
yathÈvuttaÑ taÑ aparÈmaÔÔhaÑ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ. AnvetÊti appanÈ
sandissati na cÈyaÑ vÈ pattabh|to anveti. TadidaÑ suttaÑ dvÊhi ÈkÈrehi
adhiÔÔhÈtabbaÑ. HetunÈ ca yo pasannamÈnaso vipÈkena ca yo
dukkhavedanÊyo.
ParikkhÈroti BhagavÈ paÒcasatena bhikkhusaÑghena nagaraÑ pavisati
RÈjagahaÑ. Tattha manusso puggalo BhagavantaÑ parivisati, tassa pasÈdo
uppanno kusalam|lapubbayogÈvacaropi. So aÒÒesaÒca akkhÈti, idaÑ vÈcaÑ
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bhÈsabhi lÈbhÈ tesaÑ, yesaÑ nivesanaÑ BhagavÈ pavisati, amhÈkampi yadi
bhaveyya mayampi Bhagavato saÑpasÈdaÑ lacchamhÈti. Yena BhagavÈ
tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ “namo Bhagavato namo Bhagavato”ti abyÈpÈdamÈno
ekamante aÔÔhÈsi. Tadanantare BhagavÈ imaÑ suttaÑ abhÈsittha
“manopubba~gamÈ dhammÈ”ti. SabbaÑ suttaÑ tathÈ yaÑ paresaÑ bhÈsati
idaÑ vÈcÈkammaÑ. YaÑ aÒjaliÑ paÓÈmeti, idaÑ kÈyakammaÑ. Yo
manopasÈdo, idaÑ manokammaÑ. Tattha yaÑ paresaÑ pakÈseti bhÈsati
vaÓÓaÑ. YesaÑ BhagavÈ nivesanaÑ gacchatÊti. SabbaÑ tassa alobho
kusalam|laÑ. YaÑ Bhagavati mettacitto, tassa adoso kusalam|laÑ. YaÑ
aÒjaliÑ paÓÈmeti mÈnaÒca niggaÓhÈti, tatthassa amoho kusalam|laÑ
pÈtubhavati. YaÑ uÄÈrapaÒÒaÑ paÔilabhati, idamassa
diÔÔhivipallÈsappahÈnaÑ. YaÑ tathÈyeva saÑvaro hoti, idamassa
saÒÒÈvipallÈsappahÈnaÑ. YaÑ manassa pasÈdanaÑ, idamassa
cittavipallÈsappahÈnanti akusalavipallÈsÈnaÑ vikkhambhanaÑ pahÈnaÑ
paccayo. TÊÓi kusalam|lÈni yo anÈvilacittasa~kappo, so tassa manasikÈroti
vuccati. YaÑ kilesehi vikkhambhanaÑ iti vipallÈsÈ ca ÈrammaÓÈ
sappaccayatÈya paccayo kusalam|lÈni ca sandissayatÈya paccayo, so ca
manasikÈro hetunÈ iminÈ paccayena cittaÑ uppannaÑ. Tattha yaÑ
sasatthÈrammaÓaÑ cittaÑ pavattaÑ ayaÑ BuddhÈnussati. Yampi Bhagavato
guÓe manasi karoti, ayamassa dhammÈnussati. Tattha satisampajaÒÒaÑ hetu
ayaÒca paccayo. VÈcÈ paÒÒÈ hetu vitakkavicÈrÈ paccayo. KÈyasa~khÈrÈ
kammassa abhisa~khÈro nÈma hetu vÈ appaccayo sukhavedanÊyassa
kammassa upacayo hetukÈ kammassa paccayo.
86. Tattha katamo samÈropano hÈro. ManasÈyeva pasannena
satoyevettha pasanno api ca cittavodÈnÈ sattÈ vimuccantÊti tena sattÈ
cittapubba~gamÈ cittena pasannena cetanÈpi tattha cittabh|tÈ bhavantÊti
paÔighÈ ayaÑ cetanÈnaÑ pasÈdena kÈyo cassa pasÈdo, so ca Èrabhati
pasÈdena pasanno saÒÒÈnanti cassa aviparÊtÈ, so paÒcavidho vikkhambhanÈ,
kÈyapassambhanÈyevÈ pasÈdo cittasito cittaÑ pana pubbaÑyeva pasannaÑ.
AyaÑ samÈropanÈ. EvaÑ paÒcannampi pasÈdo. Tato naÑ sukhamanvetÊti
katamaÑ BhagavÈ niddisati. Na hi attasaccaÑ tassa kammassa vipÈko
anveti. Tassa upÈyo anugacchati yadÈ sitapaccayÈ
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uppajjate somanassaÑ avippaÔisÈropi anveti. AyaÑ samÈropano hÈro.
MahÈnÈma Sakkassa suttaÑ1. TasmiÑ ce samaye assato asampajÈno
kÈlaÑ kareyya kÈ me bhavati. Assato abhisamÈhÈro yo mÈ bhÈyi MahÈnÈma
yaÑ taÑ cittaÑ dÊgharattaÑ saddhÈparibhÈvitaÑ sÊlaparibhÈvitaÑ
sutacÈgaparibhÈvitanti vitthÈrena kÈtabbaÑ. CÈgena ca paÒÒÈya ca kiÑ
dasseti, yÈ saddhÈ sÈ cetaso pasÈdo. YÈ anÈvilasa~kappitÈ, sÈ saddhÈ, kiÑ
kÈraÓÈ, anÈvilalakkhaÓÈ, anÈvilalakkhaÓÈ hi saddhÈ. Apare Èhu
guÓaparisuddhiniÔÔhÈgamanalakkhaÓÈ, yaÒca apare vÈ
vacanapaÔiggahalakkhaÓÈ saddhÈ. Aparo pariyÈyo attÈnaÑ yadi evaÑ
okappeti “nÈhaÑ kiÒci jÈnÈmÊti esÈ ahaÑ tattha anuÒÒattÈ anaÒÒatÈ”ti.
AyaÑ saddhÈti. Aparo pariyÈyo ekasaÔÔhiyÈ diÔÔhigatÈnaÑ ÈdÊnavÈnupassanÈ
aniccaÑ dukkhamanattÈti. Tena ca padiÔÔhaÑ bhavati yathÈ gambhÊre
udapÈne udakaÑ cakkhunÈ passati na ca kÈyena abhisambhunÈti. Evamassa
ariyÈ nijjhÈnakkhantiyÈ diÔÔhi bhavati, na ca sacchikatÈ. AyaÑ vuccati
saddhÈ. SÈ ca lokikÈ. Aparo pariyÈyo khamati puthujjanabh|tassa vÊsati cÈti
ko sakkÈyÈdhÊnÈ na niveso. Na etaÑ ekanti nayasaÒÒÈ yathÈbh|taÑ diÔÔhiyÈ
tu khalu mud|hi paÒcahi indriyehi dassanamaggena pahÊnÈ bhavanti.
DiÔÔhekaÔÔhÈ ca kilesÈ, ayaÑ saddhÈ.
SotÈpatta~gamadukkhÈyaÑ bh|miyaÑ paripuÓÓÈ vuccati. TasmiÑ yeva
bh|miyaÑ sekkhasÊlaÑ ariyÈ dhÈranti vuccati. TasmiÑyeva bh|miyaÑ
mudupaÒÒÈ paÒÒindriyanti vuccati. TasmiÑ yeva bh|miyaÑ khandhehi
anatthikatÈ, ayaÑ cÈgo. TasmÈ saddhÈ cÈgÈdhiÔÔhÈnena niddisitabbÈ.
Yatikena2 bhiyyo manena sÈ hissa viparÊtÈ diÔÔhikÈ assaddhÈ, sÈ nayanaupadhÊsu pamattÈ samÈdinnÈ. Tattha saddhindriyaÑ yo kÈmaÑ parivissanti
iti santapÈpapaÔinissaggÈ na cÈgÈdhiÔÔhÈnaÑ paÒÒindriyena
paÒÒÈdhiÔÔhÈnaÑ, sÊlena upasamÈdhiÔÔhÈnaÑ. Ime cattÈro dhammÈ sÊlaÑ
paribhÈvayanti saddhÈ sÊlaÑ cÈgo ca paÒÒÈti. Tattha saddhÈya oghaÑ tarati.
YaÑ sÊlaÑ, ayaÑ appamÈdo. Yo cÈgo, idaÑ paÒÒÈya kammaÑ. YÈ paÒÒÈ,
idaÑ paÒÒindriyaÑ, tattha yaÑ saddhindriyaÑ. TaÑ tÊsu aveccappasÈdesu.
YaÑ sÊlaÑ, taÑ saddhindriyesu. Yo cÈgo, so
______________________________________________________________
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cat|su jhÈnesu. YÈ paÒÒÈ, sÈ saccesu, sati sabbatthagÈminÊ. Tassa sekkhassa
bhaddikÈ bhati, bhaddiko abhisamparÈyo. Tassa sammuÔÔhassatikassa sÊlaÑ
karontassa na kÈyasammuÔÔhassatitÈya tÈni vÈ indriyÈni taÑ vÈ kusalam|laÑ
kammavipÈkaÑ bhavati. Tassa tikassa atthaniddeso. Tattha saddhÈ sÊlaÑ
cÈgo paÒÒÈ cattÈro dhammÈ. YÈ saddhÈ yÈ ca paÒÒÈ, idaÑ manosucaritaÑ.
YaÑ sÊlaÑ, idaÑ kÈyikaÑ vÈcasikaÑ sucaritaÑ. Yo cÈgo, idaÑ cetasikaÑ
alobho sucaritaÑ. Iti citte gahite paÒcakkhandhÈ gahitÈ bhavanti. Imehi
dhammehi sucaritaÑ idaÑ dukkhaÒca ariyasaccaÑ padaÔÔhÈnaÑ maggassa.
87. Tattha katamo vicayo hÈro. YÈ ca saddhÈ yaÒca sÊlaÑ, taÑ kissa
karoti. YÈ saddhÈ tÈya BhagavantaÑ anussarati mattenapi hatthinÈ samÈgatÈ,
assa bho kukkurÈ sabbaÑ sÊlena nappaÔipajjati kÈyena vÈ vÈcÈya vÈ ÔhÈnaÑ
visÈrado bhavatÊti avippaÔisÈrÊ paÒÒÈ yassa paÒÒattaÑ upaÔÔhapeti. Tassa
akhaÓÉassa sÊlaÑ yaÑ na pacchi tassaÑ mohassa akusalacittaÑ uppajjati
micchÈdiÔÔhisahagataÑ vÈ, ayaÑ vicayo hÈro. . DhammavÈdino
bhaddikÈrÈti bhavissati atthi esÈ yutti.
Tattha katamo padaÔÔhÈno hÈro. YamidaÑ cittaÑ dÊgharattaÑ
paribhÈvitaÑ saddhÈya sÊlena cÈgena paÒÒÈya samÈdhinÈ paÔhamajjhÈnassa
padaÔÔhÈnaÑ. YÈ saddhÈ assa anÈvilasa~kappo, taÑ dutiyajjhÈnassa
padaÔÔhÈnaÑ. TÊÓi ca aveccappasÈdÈ yaÑ sÊlaÑ, taÑ ariyakantaÑ, taÑ
sÊlakkhandhassa padaÔÔhÈnaÑ. YÈ paÒÒÈ, sÈ paÒÒÈkkhandhassa padaÔÔhÈnaÑ.
Ime ca dhammÈ idaÒca cittaÑ ekodibh|tasamÈdhissa padaÔÔhÈnaÑ. SaddhÈ
saddhindriyassa padaÔÔhÈnaÑ. CÈgo samÈdhindriyassa padaÔÔhÈnaÑ. PaÒÒÈ
paÒÒindriyassa padaÔÔhÈnaÑ. SaddhÈ ca paÒÒÈ ca vipassanÈya padaÔÔhÈnaÑ.
SÊlaÒca cÈgo ca samathassa padaÔÔhÈnaÑ. SaddhÈ ca paÒÒÈ ca avijjÈ virÈgÈya
paÒÒÈvimuttiyÈ padaÔÔhÈnaÑ. SÊlaÒca cÈgo ca rÈgavirÈgÈya cetovimuttiyÈ
padaÔÔhÈnaÑ.
Tattha katamo lakkhaÓo hÈro. ViÒÒÈÓe vutte saddhÈsatibhÈvite sabbe
paÒcakkhandhÈ vuttÈ bhavanti. SaddhÈya bhaÓitÈya sabbÈni satta dhanÈni
bhaÓitÈni honti saddhÈdhanaÑ -pa-. SÊlakkhandhe vutte samÈdhikkhandho
ca paÒÒÈkkhandho ca vuttÈ bhavanti. YaÑ taÑ cittaÑ dÊgharattaÑ
paribhÈvitaÑ
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pacchimake kÈle na tadanuparivatti bhavissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. Tattha
saÒÒÈpi tadanuparivattinÊ bhavati. Yepi tajjÈtikÈ dhammÈ, tepi
tadanuparivattino bhavanti. R|pasaÒÒÈ r|pasaÒcetanÈnupassanamanasikÈro
evaÑ channaÑ ÈyatanÈnaÑ viÒÒÈÓakÈye, ayaÑ lakkhaÓo hÈro.
Tattha katamo catuby|ho hÈro. Idha sutte Bhagavato ko adhippÈyo. Ye
bhaddikaÑ bhatiÑ Èka~kheyya bhaddikaÒca abhisamparÈyaÑ, te saddhaÑ
sÊlaÑ cÈgaÑ paÒÒaÒca manasi karissanti, ayaÑ adhippÈyo. Ye caÒÒepi sattÈ
TathÈgatassa sammukhaÑ na paÔiyujjhante, imaÑ dhammaÑ sotÈ
avippaÔisÈrato kÈlaÑ karissantÊti, ayaÑ adhippÈyo.
88. Tattha katamo ÈvaÔÔo hÈro. Idampi cattÈro dhammÈ saddhÈ ca paÒÒÈ
ca assaddhiyaÒca avijjaÒca hananti. SÊlaÒca cÈgo ca taÓhÈ ca dosaÒca
hananti. Tassa dve m|lÈni pahÊyanti. DukkhaÑ nivatteti
appahÊnabh|miyaÒca dvim|lÈni paÒcakkhandhÈ. Dve ariyasaccÈni samatho
ca vipassanÈ ca. DvinnaÑ m|lÈnaÑ pahÈnaÑ. ImÈni dve saccÈni nirodho ca
maggo ca. AyaÑ ÈvaÔÔo hÈro.
Tattha katamo vibhatti. YaÑ taÑ cittaÑ saddhÈparibhÈvitaÑ -pa-. Sace
puthujjanassa tassapi bhaddikÈ bhati bhavissatÊti na ekaÑsena tassa
kammaÑ diÔÔheyeva dhamme vipÈkanti paccessati, aparamhi vÈ pariyÈye
bhavissati. YaÑ vÈ atÊtaÑ vipÈkÈya paccupaÔÔhitaÑ, tappaccayÈni cetÈni, ye
yathÈ mahÈkammavibha~ge “tenÈyaÑ vibhajjabyÈkaraÓiyo niddeso
dhammacÈrino yÈ bhaddikÈ bhatÊ”ti.
Tattha katamÈ parivattanÈ. AssaddhiyaÑ dussÊlyaÑ yaÑ maccheraÑ
duppaÒÒaÑ ca1 yaÒca paÔipakkhena pahÊnÈ bhavanti, ayaÑ parivattanÈ.
Tattha katamaÑ vevacanaÑ. YaÑ taÑ cittaÑ dÊgharattaÑ paribhÈvitaÑ
cittaÑ manoviÒÒÈÓaÑ -pa- yaÑ saddhÈbalaÑ saddhindriyaÑ, yaÑ sÊlaÑ,
taÑ sucaritaÑ, saÑyamoniyamo damo dhandhatÈ imÈni tassa vevacanÈni.
Yo cÈgo, so paÔinissaggo, alobho vosaggo cÈgo yiÔÔhÈnaÑ. YÈ paÒÒÈ, sÈ
paÒÒattÈ paÒÒappabhÈ paÒÒindriyaÑ paÒÒÈbalaÑ.
______________________________________________________________
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Tattha katamÈ paÒÒatti. YaÑ taÑ cittaÑ bÊjaÑ paÒÒattiyÈ paÒÒattaÑ.
ParibhÈvanÈ vÈsanÈ paÒÒattiyÈ paÒÒatti. SaddhÈ pasÈdapaÒÒattiyÈ paÒÒattÈ.
SÊlaÑ sucaritapaÒÒattiyÈ paÒÒattaÑ. CÈgo puÒÒakiriyapaÒÒattiyÈ paÒÒatto.
PaÒÒÈ vÊmaÑsapaÒÒattiyÈ paÒÒattÈ. Ime tayo dhammÈ saddhÈ sÊlaÑ cÈgo
paÒÒavato pÈrisuddhiÑ gacchanti.
Tattha katamo otaraÓo. YaÑ cittaÑ, taÑ khandhesu viÒÒÈÓakkhandho.
DhÈt|su manoviÒÒÈÓadhÈtu, Èyatanesu manÈyatanaÑ. Ye cattÈro dhammÈ,
te khandhesu sa~khÈrakkhandhe pariyÈpannÈ -pa- dhÈt|su Èyatanesu.
Tattha katamo sodhano hÈro. IdaÑ Bhagavato bhÈsitaÑ MahÈnÈmena
Sakkena pucchitena sabbaÑ taÑ niyuttaÑ.
Tattha katamo adhiÔÔhÈno. IdaÑ cittaÑ vemattatÈya paÒÒattaÑ akusalehi
cittehi aparibhÈvitehi paribhÈvitanti yÈni puna paribhÈvitÈni aÒÒesampi
tattha upÈdÈya paÒÒattaÑ sabbepime cattÈro dhammÈ ekattatÈya paÒÒattÈ.
BhaddikÈ bhatÊti kÈmabhogino teva r|padhÈtu ar|padhÈtu manussÈti sabbÈ
bhaddikÈ bhati tadeva kathÈya paÒÒattaÑ, ayaÑ paÒÒatti.
Tattha katamo parikkhÈro. Cittassa indriyÈni paccayo
ÈdhipateyyapaccayatÈya manasikÈro. HetupaccayatÈya paccayo. SaddhÈya
lokikÈ paÒÒÈ hetupaccayatÈya paccayo. Yoniso ca manasikÈro paccayo.
SÊlassa patir|padesavÈso paccayo. AttasammÈpaÓidhÈnaÒca hetu. CÈgassa
alobho hetu. AvippaÔisÈro ca hetupaccayo. PaÒÒÈ parato ca ghoso
ajjhattaÒca yoniso manasikÈro hetupaccayo ca.
Tattha katamo samÈropano, yaÑ taÑ cittaÑ dÊgharattaÑ paribhÈvitanti
cetasikÈpi. Ettha sabbe dhammÈ paribhÈvitÈ bhaddikÈ te bhati bhavissati,
bhaddikÈ upapattiko abhisamparÈyo. Iti ye keci manussakÈ
upabhogaparibhogÈ sabbe bhaddikÈ bhatiyeva, ayaÑ samÈropano.
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89. UddhaÑ adho sabbadhi vÊtarÈgoti gÈthÈ1. Tattha kiÑ uddhaÑ nÈma,
yaÑ ito uddhaÑ bhavissati anÈgÈmÊ, idaÑ uddhaÑ. Adho nÈma
yamatikkantamatÊtaÑ, idamavoca apadÈnatanti uddhaÑ. Tattha atÊtena
sassatadiÔÔhi pubbantÈkappikÈnaÑ aparantadiÔÔhi kesaÒci, ucchedadiÔÔhiÑ
yaÑ2 vuttakappikÈnaÑ imÈ ceva diÔÔhiyo ucchedadiÔÔhi ca sassatadiÔÔhi ca.
TatthÈyaÑ sassatadiÔÔhi imÈni pannarasa padÈni sakkÈyadiÔÔhi sassataÑ
bhajanti. R|pavantaÑ me attÈ, attani me r|paÑ, r|paÑ me attÈti yaduccate
paÒÒaÑ paridahanti. YÈ ucchedadiÔÔhi sÈ paÒcasatÈni ucchedaÑ bhajanti. Te
“taÑ jÊvaÑ taÑ sarÊran”ti passanti, r|paÑ me attÈti tathÈr|pÈ catubbidhÈ
sakkÈyadiÔÔhi ucchedena ca sassatena ca. EvaÑ paÒcasu khandhesu
vÊsativatthukÈya diÔÔhiyÈ pannarasa padÈni pubbantaÑ bhajanti.
SassatadiÔÔhiyÈ paÒca padÈni aparantaÑ bhajanti ucchedadiÔÔhiyÈ. Tattha
“ayamahamasmÊ”ti passantÈ r|paÑ attato samanupassati, so ucchedavÈdÊ
r|pavantaÒca attÈnaÑ, attani ca r|paÑ, r|pasmiÑ vÈ attÈti so passati cÈti iti
ucchedadiÔÔhi ca, attato paÔissarati sassatadiÔÔhi pubbantato ca paÔissarati.
“AyamahamasmÊ”ti nasamanupassati. Tassa diÔÔhÈsavÈ pahÈnaÑ gacchanti.
Yo tÊsu addhÈsu pubbante ca aparante ca tena tena niddiÔÔhÈnena uddhaÑ
adho sabbadhi vÊtarÈgo “ahamasmÊ”ti na anupassatÊti iminÈ dvÈrena iminÈ
payogena iminÈ upÈyena idaÑ dassanabh|mi ca sotÈpattiphalaÒca so ariyo
payogo anabhÈvaÑgatena saÑsÈrena apunabbhavÈti yo koci ariyo payogo
punabbhavÈya mud|ni vÈ paÒcindriyÈni majjhÈni adhimattÈni vÈ sabbaÑ
apunabbhavappahÈnÈya saÑvattanti. Ahanti diÔÔhogho kÈmogho bhavogho
avijjogho ca odhiso. Tattha desanÈhÈrena cattÈri saccÈni paÒcahi indriyehi
sotÈpattiphalena ca dve saccÈni maggo ca nirodho ca. SakkÈyasamudayena
dve saccÈni dukkhaÒca samudayo ca, ayaÑ desanÈ hÈro.
Tattha katamo vicayo. “AyamahamasmÊ”ti asamanupassanto tÊÓi
dassanappahÈtabbÈni saÑyojanÈni pajahati. AyaÑ vicayo.
Tattha katamÈ yutti. TividhÈ puggalÈ koci ugghaÔitaÒÒ| * koci
vipaÒcitaÒÒ| koci neyyo. * UgghaÔitaÒÒ| tikkhindriyo ca tato vipaÒcitaÒÒ|
* mudindriyo tato mudindriyehi neyyo. Tattha ugghaÔitaÒÒ|
tikkhindriyatÈya
______________________________________________________________
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2. UcchedadiÔÔhiyaÑ (Ka)
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dassanabh|mimÈgamma sotÈpattiphalaÑ pÈpuÓÈti, ekabÊjako bhavati. AyaÑ
paÔhamo sotÈpanno. VipaÒcitaÒÒ| mud|hi indriyehi dassanabh|mimÈgamma
sotÈpattiphalaÑ pÈpuÓÈti, kolaÑkolo ca hoti. AyaÑ dutiyo sotÈpanno.
Tattha neyyo dassanabh|mimÈgamma sotÈpattiphalaÑ pÈpuÓÈti,
sattakkhattuparamo ca bhavati. AyaÑ tatiyo sotÈpanno.
Atthi esÈ yutti mudumajjhÈdhimattehi indriyehi mudumajjhÈdhimattaÑ
bh|miÑ sacchikareyya sakkÈyadiÔÔhippahÈnena vÈ diÔÔhigatÈni pajahati.
AyaÑ yutti.
Tattha katamo padaÔÔhÈno, tattha sakkÈyadiÔÔhi sabbamicchÈdiÔÔhiyÈ
padaÔÔhÈnaÑ. SakkÈyo nÈmar|passa padaÔÔhÈnaÑ. NÈmar|paÑ
sakkÈyadiÔÔhiyÈ padaÔÔhÈnaÑ. PaÒca indriyÈni r|pÊni r|parÈgassa
padaÔÔhÈnaÑ. SaÄÈyatanaÑ ahaÑkÈrassa padaÔÔhÈnaÑ. Tattha katamo
lakkhaÓo, dvÊsu diÔÔhÊsu pahÊnÈsu tattha ekÈ diÔÔhi diÔÔhigatÈni pahÈnaÑ
gacchanti. UddhaÑ ca adho ca vÊtarÈgo sabbarajanÊyesu vÊtarÈgo hoti. TajjÈ
parabh|miyaÑ, idaÑ paccayanti yathÈbh|taÑ passati. So
sabbapaÔiccasamuppÈdaÑ Èmasati. AyaÑ lakkhaÓo hÈro.
90. Tattha katamo cat|by|ho hÈro. Imamhi sutte Bhagavato ko
adhippÈyo. Ye sattÈ ye nÈbhiramissanti, te diÔÔhippahÈnÈya vÈyamissanti.
Ayamettha Bhagavato adhippÈyo. AyaÑ catuby|ho hÈro.
Tattha katamo ÈvaÔÔo hÈro. YÈnimÈni mud|ni paÒcindriyÈni tÈni
orambhÈgiyÈni paÒcindriyÈni. Sabbena sabbaÑ sam|hananti
abhijjhÈbyÈpÈdo ca bhÈvanÈkÈrena sekkhÈya vimuttiyÈ balaÑ saddhÈ,
uddhambhÈgiyÈni diÔÔhivasena balaÑ saddhÈ, vÊriyindriyaÑ ÈrabhitattÈ
satindriyaÑ paggahitattÈ accantaÑ niÔÔhaÑ gacchanti. Tattha yÈni indriyÈni,
ayaÑ maggo saÑkilesappahÈnaÑ. AyaÑ nirodho ÈyatiÑ anuppÈdadhammo,
idaÑ dukkhaÑ. AyaÑ ÈvaÔÔo hÈro.
Tattha katamo vibhatti hÈro. “AyamahamasmÊ”ti yo samanupassati, so
ca kho adhimattena lokikÈ yaÑ bh|miyaÑ na tu ariyena payogena so
sakkÈyadiÔÔhi pajahati. YaÑ vuccati tajjÈya bh|miyÈ adhimattÈya. Tattha
tajjÈya bh|miyaÑ paÒcahi ÈkÈrehi adhimattataÑ paÔilabhati sÊlena vatena
bÈhussaccena samÈdhinÈ nekkhammasukhena. Tattha appatte
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pattasaÒÒÊ adhimÈnaÑ gaÓhÈti. EtasmiÑ yeva vatthuppattiyaÑ BhagavÈ
idaÑ suttaÑ bhÈsati. SÊlavÈ vatamattenÈti. Tattha yo appatte pattasaÒÒÊ tassa
yo samÈdhi, so sÈmiso kÈpurisasevito pana so kÈpurisÈ vuccanti puthujjanÈ.
ŒmisaÑ yaÒca ariyamaggamÈgamma lokikÈ anariyaÑ tena samÈdhi hoti
anariyo kÈpurisasevito. Yo pana ariyÈkÈrena yathÈbh|taÑ na jÈnÈti na
passati1, so adhigamanaÑ pajahati yo ariyena samÈdhinÈ akÈpurisasevitena
nirÈmisena nÊyati, tattha akÈpurisÈ vuccanti ariyapuggalÈ. Yo tehi sevito
samÈdhi, so akÈpurisasevito. TasmÈ ekaÑ vibhajjabyÈkaraÓÊyaÑ
“ayamahamasmÊ”ti asamanupassanto tathÈ pÈteti.
Tattha katamÈ parivattanÈ, imÈya dassanabh|miyÈ kilesÈ pahÈtabbÈ,
tehi pahÊyanti aniddiÔÔhÈpi BhagavatÈ niddisitabbÈ yo.
Tattha katamaÑ vevacanaÑ. YÈ sakkÈyadiÔÔhiyÈ attadiÔÔhiyÈ. AyaÑ
bh|mi. Ye kilesÈ pahÈtabbÈ. Te appahÊyanti aniddiÔÔhÈpi BhagavatÈ
sassatadiÔÔhi ca ucchedadiÔÔhi ca, sÈ pariyantadiÔÔhi ca. YÈ apariyantadiÔÔhi
ca, sÈ sassatadiÔÔhi ca. YÈ ucchedadiÔÔhi, sÈ natthikÈ diÔÔhi. YÈ sassatadiÔÔhi,
sÈ akiriyadiÔÔhi. IdaÑ vevacanaÑ.
Tattha katamÈ paÒÒatti. TaÓhÈ saÑyojanapaÒÒattiyÈ paÒÒattÈ. Maggo
paÔilÈbhapaÒÒattiyÈ paÒÒatto. IndriyÈ paÔilÈbhapaÒÒattiyÈ paÒÒattÈti. .
Tattha katamo otaraÓo. SakkÈyo dukkhaÑ dassanappahÈtabbo. Samudayo
maggo. IndriyÈni tÈni ca niddiÔÔhÈni khandhadhÈtu-Èyatanesu.
Tattha katamo sodhano hÈro. YaÒhi Èrabbha BhagavatÈ idaÑ suttaÑ
bhÈsitaÑ, so Èrabbha niddiÔÔho. . Tattha katamo parikkhÈro. NÈmar|passa
hetupaccayopi viÒÒÈÓaÑ hetu bÊjaÑ. Tena avijjÈ ca sa~khÈrÈ ca paccayo.
Nivattinayo na aparo pariyÈyo sabbabhavo, ye ca sabbabhavassa hetu
parabhaÓÉapaccayo iti sammÈdiÔÔhi parato ca ghoso yoniso ca manasikÈro
paccayo. YÈ paÒÒÈ uppÈdeti, esÈ hetu sammÈdiÔÔhiyÈ sammÈsa~kappo
bhavati, yÈ sammÈsamÈdhi2, ayaÑ parikkhÈro.
______________________________________________________________
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Tattha katamo samÈropano. “AyamahamasmÊ”ti asamanupassÊ dukkhato
rogato -pa- pannarasa padÈni. SÊlÈni BhagavÈ kimatthiyÈni kimÈnisaÑsÈni.
SÊlÈni Œnanda avippaÔisÈratthÈni yÈva vimutti. Tattha duvidho attho
purisattho ca vacanattho ca.
91. Tattha katamo purisattho. YÈyaÑ na pacchÈnutÈpitÈ ayaÑ
avippaÔisÈro, ayaÑ purisattho. YathÈ koci br|hayati imatthamÈsevati so
bhaÓeyya, kiÒci mamettha adhÊnaÑ tassatthÈya idaÑ kiriyaÑ ÈrabhÈmÊti.
AyaÑ purisattho.
Tattha katamo vacanattho. SÊlÈni kÈyikaÑ vÈ vÈcasikaÑ vÈ sucaritaÑ
avippaÔisÈroti. Tattha sÊlassa vatassa ca bhÈsoyeva. AnaÒÒÈ sugatakammatÈ
sucaritaÑ ayaÑ avippaÔisÈro. EvaÑ yÈva vimuttÊti ekamekasmiÑ pade dve
atthÈ purisattho ca vacanattho ca, yathÈ imamhi sutte evaÑ sabbesu suttesu
dve dve atthÈ. AyaÑ hi paramattho uttamattho ca. YaÑ nibbÈnasacchikaÑ
nissÈya yaÑ sakaÑ sacchikÈtabbaÑ bhavati, so vuccati katassa1 katthoti.
AyaÑ puna vevacanaÑ sampajÈnÈti. IminÈ niyuttatthamabhilabbhanti
vacanattho. Tattha yaÑ atthaÑ sÈvako abhika~khati. Tassa yo paÔilÈbho,
ayaÑ purisattho. YaÑ yaÑ BhagavÈ dhammaÑ deseti, tassa tassa
dhammassa yÈ atthaviÒÒatti. AyaÑ attho, tattha sÊlÈnaÑ avippaÔisÈro atthopi
ÈnisaÑsopi. Eso ca ÈnisaÑso yaÑ duggatiÑ na gacchati. YathÈ taÑ
BhagavatÈ esÈnisaÑso dhamme suciÓÓe na duggatiÑ gacchati dhammacÈrÊ,
ayaÑ attho.
YaÑ puriso bhÈvanÈbh|miyaÑ sÊlÈni Èrabbha sÊlena saÑyutto hoti
evaÑ yÈva vimutti tathÈ sÊlakkhandho. Tattha yo ca avippaÔisÈro
anusayavasena niddiÔÔho, taÒca sÊlaÑ ayaÑ sÊlakkhandho.
PÈmojjapÊtipassaddhÊti ca samÈdhindriyena, ayaÑ samÈdhikkhandho. YaÑ
samÈhito yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ paÒÒÈkkhandho. Ime tayo khandhÈ
sÊlaÑ samÈdhi paÒÒÈ ca tathÈ sÊlaÑ parip|reti yaÑ vÊriyindriyaÑ tena
kÈraÓena so sÊlaÑ parip|reti, anuppannassa ca akusalassa anuppÈdÈya
vÈyamati, uppannassa ca pahÈnÈya anuppannassa ca kusalassa uppÈdÈya,
uppannassa ca kusalassa
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bhiyyobhÈvÈya iti vÊriyindriyaÑ niddiÔÔhaÑ. Tattha yo samÈdhikkhandho,
idaÑ samÈdhindriyaÑ. PaÒÒÈkkhandho paÒÒindriyaÑ, taÑ cat|su
sammappadhÈnesu daÔÔhabbaÑ. TathÈ yo anuppannassa ca akusalassa
anuppÈdÈya vÈyamati, idaÑ paÔhamaÑ sammappadhÈnaÑ. YaÑ uppannassa,
idaÑ dutiyaÑ. CattÈri sammappadhÈnÈni cat|su jhÈnesu passitabbÈni. TathÈ
sÊlakkhandhena nekkhammadhÈtu ca adhikÈ1, tayo ca vitakkÈ
nekkhammavitakko abyÈpÈdavitakko avihiÑsÈvitakko ca. SÈdhÈraÓabh|tÈ.
YÈ piyÈyamÈnassa pÈmojjena idaÑ kÈyikaÑ sukhaÑ ÈnitaÑ
aniyamÊtipemena, idaÑ dukkhaÑ. Yo tattha avikkhepo, ayaÑ samÈdhi. IdaÑ
paÒca~gikaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ. YÈ cetasikÈ passaddhi savitakkaÑ
savicÈraÑ virodhanaÑ, yo kileso ca paridÈho, so paÔhame jhÈne niruddho.
TathÈ yÈ ca kilesapassaddhi yÈ ca vitakkavicÈrÈnaÑ passaddhi, ubhayepi ete
dhamme passaddhÈyaÑ. Tattha kÈyassa cittassa ca sukhaÑ sukhÈyanÈ, idaÑ
pÊtisukhino passaddhi. Yopi ekodibhÈvo cittassa, tena ekodibhÈvena yaÑ
cittassa ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ, idaÑ catutthaÑ jhÈna~gaÑ. Iti ajjhattaÒca
sampasÈdo cetaso ca ekodibhÈvo pÊti ca sukhaÒca, idaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ
catura~gikaÑ. Yo passaddhakÈyo sukhaÑ vedeti, tena adhimattena sukhena
pharitvÈ sukhaÑ cetasikaÑ yaÑ, so pÊtivÊtarÈgo evaÑ tassa pÊtivÊtarÈgatÈya
upekkhaÑ paÔilabhati. So pÊtiyÈ ca virÈgÈ upekkhaÑ paÔilabhati. SukhaÒca
paÔisaÑvedeti. Sati ca sammÈ paÒÒÈya paÔilabhati. Sace sati ekaggatÈ idaÑ
paÒca~gikaÑ tatiyaÑ jhÈnaÑ. YaÑ sukhino cittaÑ samÈdhiyati, ayaÑ
ekaggatÈya parÈvidhÈnabhÈgiyÈ, paÔhame jhÈne atthi cittekaggatÈ no
cakkhussa vedanÈ sabbaÑ pÈrip|riÑ gacchati. YathÈ catutthe jhÈne, tathÈ yÈ
upekkhÈ passambhayaÑ satisampajaÒÒaÑ cittekaggatÈ ca, idaÑ catutthaÑ
jhÈnaÑ.
92. YathÈ samÈdhi dassayitabbaÑ, tathÈ paÒÒindriyaÑ taÑ cat|su
ariyasaccesu passitabbaÑ. YaÑ samÈhito yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, sÈ pajÈnanÈ
catubbidhÈ asubhato dukkhato anattato ca yadÈrammaÓaÑ, taÑ dukkhaÑ
ariyasaccaÑ, yaÑ pajÈnanto nibbindati vimuccati tathÈ yaÑ kÈmÈsavassa
pahÈnaÑ bhavÈsavassa diÔÔhÈsavassa avijjÈsavassa, ayaÑ nirodho
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appahÊnabh|miyaÑ Èsavasamudayo. ImÈni cattÈri ariyasaccÈni yathÈ
paÒÒindriyaÑ passitabbaÑ. YathÈyaÑ samÈhito yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ
dassanabh|mi. SotÈpattiphalaÒca yathÈbh|taÑ pajÈnanto nibbindatÊti. idaÑ
tanukaÒca. KÈmarÈgabyÈpÈdaÑ sakadÈgÈmiphalaÒca yaÑ nibbindati
virajjati, ayaÑ paÔhamajjhÈnabhÈvanÈbh|mi ca rÈgavirÈgÈ cetovimutti
anÈgÈmiphalaÒca. YaÑ vimutti vimuccati, ayaÑ avijjÈvirÈgÈ paÒÒÈvimutti
arahattaÒca. Ime avippaÔisÈrÈ ca vÊriyindriyaÒca cattÈro sammappadhÈnÈ
avippaÔisÈrÈ taÒca upari yÈva samÈdhi, evaÑ te cattÈri jhÈnÈni
samÈdhindriyaÒca yaÑ samÈhito yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. Ime cattÈro
satipaÔÔhÈnÈ sÊlapÈrip|rimupÈdÈya cÈgasaÑhitena ca nibbedhikÈnaÒca
nimittÈnaÑ anÈvilamanÈ, idaÑ satindriyaÑ cattÈro satipaÔÔhÈnÈ. YaÑ puna
imÈya dhammadesanÈya tÊsu ÔhÈnesu diÔÔhogamanakindriyaÑ
kilesapahÈnena ca sekkhasÊlaÑ, idaÑ saddhindriyaÑ. CattÈri ca
sotÈpattiya~gÈni phalÈni. SamÈdhindriyÈni sopaniyÈhÈrÊni sabbasuttesu
niddisitabbÈni. YaÑ jhÈnaÑ paÔilabhanaÑ viriyagahitaÑyeva ÒÈÓaÑ
paÔissarato, ayaÑ sutamayÊ paÒÒÈ. Yo samÈdhi pubbÈparanimittÈbhÈso
anomagatitÈya yathÈkÈmo, ayaÑ cintÈmayÊ paÒÒÈ, yaÑ tathÈsamÈhito
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ayaÑ bhÈvanÈmayÊ paÒÒÈ. AyaÑ sattaniddeso.
ImaÑ suttaÑ nibbedhabhÈgiyaÑ bujjhakÈradhikaÑ bujjhitabbaÑ. Yehi
a~gehi samannÈgataÑ taÑ bujjhissanti tassa a~gÈni bujjhissanti, tena
bojjha~gÈ. TathÈ Èdito yÈva sÊlaÑ vataÑ cetanÈ karaÓÊyÈ, kissa sÊlÈni
pÈrip|reti. Anuppannassa ca akusalassa anuppÈdÈya uppannassa ca
akusalassa pahÈnÈya anuppannassa kusalassa uppÈdÈya uppannassa ca
kusalassa bhiyyobhÈvÈya, idaÑ vÊriyaÑ tassa tassa bujjhitassa a~ganti. ayaÑ
vÊriyasambojjha~go. IminÈ vÊriyena dve dhammÈ Èdito avippaÔisÈro
pÈmojjaÒca yÈ puna pÊti avippaÔisÈrapaccayÈ pÈmojjapaccayÈ, ayaÑ
pÊtisambojjha~go. YaÑ pÊtimanassa kÈyo passambhati. AyaÑ
passaddhisambojjha~go. Tena kÈyikasukhamÈnitaÑ yaÑ sukhino cittaÑ
samÈdhiyati, ayaÑ samÈdhisambojjha~go. YaÑ samÈhito yathÈbh|taÑ
pajÈnÈti, ayaÑ dhammavicayasambojjha~go. YÈ sÊlamupÈdÈya paÒcannaÑ
bojjha~gÈnaÑ upÈdÈyÈnulomatÈ nimittÈyanÈ pÊtibhÈgiyÈnaÒca
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visesabhÈgiyÈnaÒca apilÈpanatÈ sahagatÈ hoti anavamaggo, ayaÑ
satisambojjha~go. YaÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, accÈraddhavÊriyaÑ karoti.
Uddhaccabh|mÊti katÈ abhipatthitaÑ peseti. Kosajjabh|mÊti garahito
rahitehi a~gehi bujjhati yaÑ cakkhusamathapathaÑ, sÈ upekkhÈti. Tena sÈ
upekkhÈ tassa bojjha~gassa a~ganti karitvÈ upekkhÈsambojjha~goti vuccate.
Eso suttaniddeso.
93. Tattha katamÈ desanÈ. AsmiÑ sutte cattÈri ariyasaccÈni desitÈni. .
Tattha katamo vicayo, sÊlavato avippaÔisÈro yÈva vimutti imissÈya pucchÈya
mini kimatthassamÊti dve padÈni pucchÈ dve padÈni visajjanÈni dvÊhi padehi
dve abhiÒÒaÑ dvÊhi ceva padehi visajjanÈ kiÑ pucchati nibbÈdhikaÑ
kÈyabh|miÑ kammassa tathÈ hi patiÔÔhÈ ca asekkhe dhamme uppÈdeti. .
Tattha katamÈ yutti, sÊlavato avippaÔisÈro bhavati kiÑ nicchandassa ca
virÈgo atthi esÈ yutti. . Tattha katamaÑ padaÔÔhÈnaÑ. VÊriyaÑ
vÊriyindriyassa padaÔÔhÈnaÑ. SamÈdhi samÈdhindriyassa padaÔÔhÈnaÑ.
PaÒÒÈ paÒÒindriyassa padaÔÔhÈnaÑ. VÊriyaÑ adosassa padaÔÔhÈnaÑ.
SamÈdhi alobhassa padaÔÔhÈnaÑ. PaÒÒÈ amohassa padaÔÔhÈnaÑ.
VÊriyindriyaÑ tiÓÓaÑ magga~gÈnaÑ padaÔÔhÈnaÑ, sammÈvÈcÈya
sammÈkammantassa sammÈ-ÈjÊvassa. SamÈdhindriyaÑ tiÓÓaÑ
magga~gÈnaÑ padaÔÔhÈnaÑ, sammÈsa~kappassa sammÈvÈcÈya
sammÈsamÈdhino. PaÒÒindriyaÑ dvinnaÑ magga~gÈnaÑ padaÔÔhÈnaÑ,
sammÈsatiyÈ sammÈdiÔÔhiyÈ ca.
Tattha katamo lakkhaÓo, sÊlakkhandhe vutte sabbe tayo khandhÈ vuttÈ
bhavanti, sÊlameva hi selopamatÈ yathÈ selo sabbapaccatthikehi akaraÓÊyo
evaÑ taÑ cittaÑ sabbakilesehi na kampatÊti, ayaÑ amoho. VirattaÑ1
rajanÊyes|ti ayaÑ alobho. Kopaneyye na kuppatÊti ayaÑ adoso. Tattha
paÒÒÈ amoho kusalam|laÑ, alobho alobhoyeva, adoso adosoyeva. Imehi tÊhi
kusalam|lehi sekkhabh|miyaÑ Ôhito asekkhamaggaÑ uppÈdeti.
Sekkhabh|mi sampattikammadhamme uppÈdeti, sÈ ca sammÈvimutti, yaÒca
vimutti rasaÒÈÓadassanaÑ ime dasa asekkhÈnaÑ arahattaÑ dhammÈ. Tattha
aÔÔha~gikena maggena catubbidhÈ bhÈvanÈpi labbhati. SÊlabhÈvanÈ
kÈyabhÈvanÈ
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cittabhÈvanÈ paÒÒÈbhÈvanÈ ca. Tattha sammÈkammantena sammÈ-ÈjÊvena ca
kÈyo bhÈvito. SammÈvÈcÈya sammÈvÈyÈmena ca sÊlaÑ bhÈvita.
SammÈsa~kappena sammÈsamÈdhinÈ ca cittaÑ bhÈvitaÑ. SammÈdiÔÔhiyÈ
sammÈsatiyÈ ca paÒÒÈ bhÈvitÈ. ImÈya catubbidhÈya bhÈvanÈya dve dhammÈ
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchanti cittaÑ paÒÒaÒca. CittaÑ bhÈvanÈya samatho,
paÒÒÈ bhÈvanÈya vipassanÈ. Tattha paÒÒÈ avijjÈpahÈnena cittaÑ
upakkilesehi amissÊkatanti. PaÒÒÈ bhÈvanÈya cittabhÈvanaÑyeva parip|reti.
EvaÑ yassa subhÈvitaÑ cittaÑ kuto taÑ dukkhamessatÊti. Api ca kho pana
tassa Èyasmato abyÈpÈdadhÈtu adhimuttÈ, na so petaÑ samÈpanno tassa
sa~khÈpahÈraÑ deti, sa~khÈvitakkite sarÊre dukkhaÑ na vediyati, ayaÑ
suttattho.
94. Tattha katamÈ desanÈ. Imamhi sutte dasa asekkhÈ arahattadhammÈ
desitÈ appamÈÓÈ ca sammÈ vibhÈvanÈ. . Tattha katamo vicayo. SelopamatÈ
ye ye dhammÈ vedanÊyasukhadukkhopagatÈ, te sabbe nir|paÑ
vÈnupassantÈnaÑ v|pagatÈ kÈyato vedayitaparikkhÈro appavattito dukkhaÑ
na vediyati. . Tattha katamÈ yutti, yassevaÑ bhÈvitaÑ cittaÑ kuto taÑ1
dukkhamessatÊti. TÊsu bhÈvanÈsu dukkhaÑ nakkhamati cittaÑ
cittabhÈvanÈya ca. NirodhabhÈvanÈya ca ÈnantarikÈ samÈdhibhÈvanÈya ca. .
Iti yassevaÑ bhÈvitaÑ cittanti samÈdhi phalassa padaÔÔhÈnaÑ.
Tattha katamo lakkhaÓo, yassevaÑ bhÈvitaÑ2 cittanti cittÈni bhÈvitÈni
yathÈ paÔhamaÑ niddiÔÔhÈni paÒÒÈ sÊlaÑ kÈyo cittaÑ, sÊlampi subhÈvitaÑ
kÈyikacetasikaÒca ÔhitattÈ nÈnupakampatÊti vedanÈpi tathÈ saÒÒÈpi
sa~khÈrÈpi. Kuto taÑ dukkhamessatÊti sukhampi nÈnugacchati,
adukkhamasukhampi nÈgatanti.
Tattha katamo catuby|ho hÈro, idha Bhagavato ko adhippÈyo. Ye
dukkhena adhikÈ bhavissanti, te evar|pÈhi samÈpattÊhi virahissanti.
Ayamettha Bhagavato adhippÈyo. Ye ca appasannÈ, te hi bhavissanti,
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pasannÈnaÒca pÊtipÈmojjaÑ bhavissati, ayaÑ tattha Bhagavato adhippÈyo. .
ŒvaÔÔoti natthi ÈvaÔÔanassa bh|mi.
VibhattÊti yassevaÑ bhÈvitaÑ cittaÑ kuto taÑ dukkhamessatÊti duvidho
niddeso, dukkhahetuniddeso ca paÔipakkhaniddeso ca. Ko so dukkhahetu,
yato dukkhaÑ Ègacchati paÔipakkhe vutte sesadhammÈnaÑ sÊlaÑ hetu ca
paccayo ca, te sabbe dhammÈ vuttÈ honti. Ekabodhipakkhiye dhamme vutte
sabbe bodhagamanÊyÈ dhammÈ vuttÈ bhavanti.
Tattha katamo catuby|ho hÈro, imamhi sutte Bhagavato ko adhippÈyo,
ye avippaÔisÈrena chandikÈ, te sÊlapÈrip|rÊ bhavanti pÈmojjachandikÈ
avippaÔisÈrÊpÈrip|rÊ, ayamettha Bhagavato adhippÈyo -pa- ayaÑ catuby|ho
hÈro.
Tattha katamo ÈvaÔÔo, idaÑ suttaÑ nibbedhabhÈgiyaÑ, yo nibbedho,
ayaÑ nirodho. Yena nibbijjhati, so maggo. YaÑ nibbijjhati, taÑ dukkhaÑ.
YaÑ nibbedhagÈminÈ maggena pahÊyati, samudayoyaÑ vutto.
Tattha katamÈ vibhatti, sÊlavato avippaÔisÈroti vibhajjabyÈkaraÓÊyaÑ,
parÈmasantassa natthi avippaÔisÈro yÈva dosakataÑ kÈyena vÈ vÈcÈya vÈ
akusalaÑ Èrabhati. KiÒcipissa evaÑ hoti “sukatametaÑ sucaritametaÑ no
cassa tena avippaÔisÈrena pÈmojjaÑ jÈyati yÈva vimutti, tassa sÊlavato
avippaÔisÈro”ti vibhajjabyÈkaraÓÊyaÑ, ayaÑ vibhattihÈro.
Tattha katamÈ parivattanÈ, imehi sattahi upanisÈsampattÊhi ekÈdasa
upanisÈ vibhattiyaÑ pajahÈnaÑ pajahanti, ayaÑ parivattanÈ.
Tattha katamÈ vevacanÈ, imesaÑ ariyadhammÈnaÑ
balabojjha~gavimokkhasamÈdhisamÈpattÊnaÑ imÈni vevacanÈni.
Tattha katamÈ paÒÒatti, sÊlavato avippaÔisÈroti sÊlakkhandhe
nekkhammapaÒÒattiyÈ paÒÒattaÑ, nisajjapaÒÒatti ca evaÑ dasa a~gÈni dvÊhi
dvÊhi a~gehi paÒÒattÈni.
Tattha katamo otaraÓo, idaÑ nibbedhabhÈgiyasuttaÑ paÒcasu otiÓÓaÑ
yathÈ yaÑ paÔhamaÑ niddiÔÔhaÑ evamindriyÈdikhandhadhÈtu-Èyatanesu
niddisitabbÈni.
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Tattha katamo sodhano hÈro, sÊlavato avippaÔisÈroti na tÈva suddho
Èrambho avippaÔisÈrino pÈmojjanti na tÈva suddho Èrambho yÈni ekÈdasa
padÈni desitÈni yadÈ tadÈ suddho Èrambho, ayaÑ sodhano.
Tattha katamo adhiÔÔhÈno, sÊlavemattatÈya paÒÒattaÑ evaÑ dasa padÈni
sabbÈni sÊlakkhandhassa ÈnisaÑso, te ca patÊr|padesavÈso ca paccayo
attasammÈpaÓidhÈnaÒca hetu, samÈdhikkhandhassa sukhaÑ hetu passaddhi
paccayo, yena jhÈnasahajÈti ca ÔhÈnanti jhÈna~gÈ aparo pariyÈyo kÈmesu
ÈdÊnavÈnupassanÈ samÈdhino paccayo nekkhamme ÈnisaÑsadassÈvitÈ hetu.
Tattha katamÈ samÈropanÈ, yaÑ vÊriyindriyaÑ, so sÊlakkhandho. YaÑ
sÊlaÑ, te cattÈro dhammÈ padhÈnÈ. YaÑ dhammÈnudhammapaÔipatti, so
pÈtimokkhasaÑvaro.
95. Yassa selopamaÑ cittanti gÈthÈ1, selopamanti upamÈ yathÈ selo
vÈtena na kampati na uÓhena na sÊtena saÑkampati. YathÈ anekÈ acetanÈ, te
uÓhena milÈyanti, sÊtena avasussanti, vÈtena bhajanti. Na evaÑ selo virattaÑ
rajanÊyesu dosanÊye na dussatÊti kÈraÓaÑ dosanÊye domanassantaÑ, na
duÔÔhena vÈ kampati uÓhena vÈ, so milÈyati sÊtena vÈ avasussati, evaÑ
cittaÑ rÈgena nÈnussati sÊtena kampatÊti. KiÑ kÈraÓaÑ virattaÑ rajanÊyesu
dosanÊye na dussati. KiÑ kÈraÓaÑ, dosanÊye panassanti na dussati, aduÔÔhaÑ
taÑ na kosissanti, tena kuppanÊye na kuppati, yassevaÑ bhÈvitaÑ cittaÑ
kuto taÑ dukkhaniddeso ca kuto evar|passa dukkhaÑ ÈgamissatÊti
niddiÔÔhaÑ.
ParivattanÈti kuto taÑ dukkhamessatÊti yaÑ cetasikaÑ sukhaÑ
anupÈdisesÈ ayaÑ natthi sopÈdisesÈ ayaÑ atthi. Puna evamÈhaÑsu taÑ
khaÓaÑ taÑ muhuttaÑ ubhayameva avedayitaÑ sopÈdisesaÑ yaÒca
anupÈdisesaÑ yaÒca taÑ khaÓaÑ taÑ muhuttaÑ anupÈdisesaÑ yaÒca
sopÈdisesaÑ ca avedayitaÑ. SukhamÈpannassa anÈvattikanti ayamettha
viseso parivattanÈ.
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Tattha katamo vevacano. YassevaÑ bhÈvitaÑ cittaÑ vÈ bhÈvitaÑ
subhÈvitaÑ anuÔÔhitaÑ vatthukataÑ susamÈraddhaÑ. Cittanti mano
viÒÒÈÓaÑ manindriyaÑ manoviÒÒÈÓadhÈtu.
Tattha katamÈ paÒÒatti. CittaÑ mano sa~khÈrÈ v|pasamapaÒÒattiyÈ
paÒÒattaÑ. SamÈdhi asekkhapaÒÒattiyÈ paÒÒatto. DukkhaÑ
ucchinnapaÒÒattiyÈ paÒÒattaÑ.
Tattha katamo otaraÓo, citte niddiÔÔhe paÒcakkhandhÈ niddiÔÔhÈ honti,
ayaÑ khandhesu otaraÓo, manoviÒÒÈÓadhÈtuyÈ niddiÔÔhÈya aÔÔhÈrasa
dhÈtuyo niddiÔÔhÈ honti, ayaÑ dhÈt|su otaraÓo. ManÈyatane niddiÔÔhe
sabbÈni ÈyatanÈni niddiÔÔhÈni honti. Tattha manÈyatanaÑ nÈmar|passa
padaÔÔhÈnaÑ. NÈmar|papaccayÈ saÄÈyatanaÑ. TathÈ paÔiccasamuppÈde.
AyaÑ otaraÓo. . Tattha katamo sodhano suddhoyeva Èrambho.
Tattha katamo adhiÔÔhÈno. ChaÄindriyaÑ bhÈvanÈ ekattÈyaÑ paÒÒatti
chaÔÔhitena kÈyo ekattÈya paÒÒatto.
Tattha katamo parikkhÈro. Cittassa pubbahetu samuppÈdÈya manasikÈro
ca tappoÓatÈ ca yaÑ asamÈhitabh|miyaÑ ca visesadhammÈnaÑ abhÈvitattÈ
cittasatataÑ gacchati, sace samÈdhino sukhaÑ hetu avippaÔisÈro paccayo,
ayaÑ hetu ayaÑ paccayo parikkhÈro.
Tattha katamÈ samÈropanÈ, yassevaÑ bhÈvitanti tassa dhammÈ
samÈropayitabbÈ. KÈyo sÊlaÑ paÒÒÈ bhÈvitacittanti anabhirataÑ anapaÓataÑ
anekaÑ anutaÑ anÈpajjÈsattaÑ ayaÑ samaÒÒÈyatanÈ na tassa sekkhassa
sammÈsamÈdhi sabbe asekkhÈ dasa arahantadhammÈ niddiÔÔhÈ honti.
AsekkhabhÈgiyÈni suttÈni.
96. Yassa n|na bhante kÈyagatÈsati abhÈvitÈ, ayaÑ so aÒÒataraÑ
sabrahmacÈriÑ1 Èsajja samÈpajja appaÔinisajja janapadacÈrikaÑ
pakkameyya, so ÈyasmÈ imasmiÑ vippaÔijÈnÈti dve pajÈni paÔijÈnÈti
cittabhÈvanÈyaÒca diÔÔhiyÈ pahÈnaÑ, kÈyabhÈvanÈyaÒca diÔÔhippahÈnaÑ,
kÈyabhÈvanÈyaÒca taÓhÈpahÈnaÑ, yaÑ paÔhamaÑ upamaÑ karoti.
AsucinÈpi sucinÈpi pathavÊ neva aÔÔiyati na jigucchati na pÊtipÈmojjaÑ
paÔilabhati,
______________________________________________________________
1. SabrahmacÈrÊnaÑ (Ka)
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evameva hi pathavÊsamena so cetasÈ anvayena appakena averena
abyÈpajjena viharÈmÊti. Iti so ÈyasmÈ kiÑ paÔijÈnÈti, kÈyabhÈvanÈya
sukhindriyapahÈnaÑ paÔijÈnÈti, cittabhÈvanÈya somanassindriyapahÈnaÑ
paÔijÈnÈti. KÈyikÈ vedanÈ rÈgÈnusayamanugatÈnaÑ sukhindriyaÑ
paÔikkhipati. Na hi vedanÈkkhandhaÑ yÈ cetasikÈ sukhavedanÈ tattha ayaÑ
paÔilÈbhapaccayÈ uppajjati sukhaÑ somanassaÑ. SotaÑ paÔikkhipati, na hi
manosamphassajaÑ vedanaÑ. Tattha cat|su mahÈbh|tesu r|pakkhandhassa
anusayapaÔighapahÈnaÑ bhaÓati. KÈme r|paÒca taÒca asekkhabh|miyaÑ.
KÈye kÈyÈnupassanÈ diÔÔhadhammasukhavihÈraÒca. Balena ca ussÈhena ca
sabbaÑ manasi katattÈnaÑ pahÈnaÑ me’daÑ katÈlikÈya ca purisena ca
maÓÉanakajÈtikena ca, etehi imassa mÈtÈpitusambh|taÑ paccavekkhaÓaÑ,
so kÈyena ca kÈyÈnupassanÈya ca cittena ca cittÈnupassanÈya ca dve
dhamme dhÈreti. KÈyakilesavatthuÑ cittena ca cittasannissaye cittena
subhÈvitena sattannaÑ ca samÈpattÊnaÑ viharituÑ paÔijÈnÈti.
GahapatiputtopamatÈya ca yathÈ gahapatiputtassa nÈnÈra~gÈnaÑ
vatthakaraÓÉako puÓÓo bhaveyya, so yaÑ yadeva vatthayugaÑ
pubbaÓhasamaye Èka~khati, pubbaÓhasamaye nibbÈpeti, evaÑ
majjhanhikasamaye, sÈyanhasamaye, evameva so ÈyasmÈ cittassa
subhÈvitattÈ yathÈr|pena vihÈrena Èka~khati pubbaÓhasamayaÑ viharituÑ,
tathÈr|pena1 pubbaÓhasamayaÑ viharati. Majjhanhikasamaye.
SÈyanhasamaye. Tena vesa ÈyasmatÈ upamÈya me ÈsitÈya pathavÊ vÈ
anuttarÈ indriyabhÈvanÈ bhÈvitacittena. Tena so ÈyasmÈ idaÑ aÔÔhavidhaÑ
bhÈvanaÑ paÔijÈnÈti cat|su mahÈbh|tesu, kÈyabhÈvanaÑ upakacaÓÉÈlaÑ
purisametakaÑ bhavatalÈkÈsu cittabhÈvanaÑ, imÈhi bhÈvanÈhi tÈya
bhÈvanÈya ca samathÈ pÈrip|rimantehi. Imehi cat|hi paÒÒÈpÈrip|rimantehi.
97. KathaÑ upakacaÓÉÈlaÑ paÔik|lesu dhammesu appaÔik|lasaÒÒÊ
viharati, kÈyo pakatiyÈ appaÔik|laÑ kÈye uddhumÈtakasaÒÒÈ saÑkhittena
nava saÒÒÈ ime paÔik|lÈ dhammÈ ceso ÈyasmÈ paÔik|lato ajigucchito
kÈyagatÈsatiyÈ bhÈvanÈnuyogamanuyutto viharati, na hi tassa
jigucchappahÈya cittaÑ paÔik|lati.
______________________________________________________________
1. YathÈr|pena (I, Ka)
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KathaÑ appaÔik|lesu dhammesu paÔik|lasaÒÒÊ viharatÊti kÈyo
sabbalokassa appaÔik|lo taÑ so ÈyasmÈ asubhasaÒÒÈya viharati. EvaÑ
appaÔik|lesu dhammesu paÔik|lasaÒÒÊ viharati.
KathaÑ paÔik|lesu ca appaÔik|lesu ca appaÔik|lasaÒÒÊ viharatÊti api
sabboyaÑ lokassa yamidaÑ muÓÉo pattapÈÓÊ kulesu piÓÉÈya vicarati. Tena
ca so ÈyasmÈ suvaÓÓadubbaÓÓena appaÔik|lasaÒÒÊ cittena ca kÈyena
nibbidÈsahagatena appaÔik|lasaÒÒÊ, evaÑ paÔik|lesu appaÔik|lesu ca
dhammesu appaÔik|lasaÒÒÊ viharati.
KathaÑ paÔik|lesu ca dhammesu appaÔik|lasaÒÒÊ viharati. PaÔik|lesu ca
dhammesu subhasaÒÒino itthir|pe paÔik|lesu ca jigucchino
vinÊlakavipubbake tattha so ÈyasmÈ paÔik|lasaÒÒÊ viharati.
KathaÑ paÔik|lesu dhammesu tadubhayaÑ abhinivajjayitvÈ upekkhako
viharati sato ca sampajÈno ca. AppaÔik|lelu ca dhammesu subhasaÒÒino
itthir|pe paÔik|lesu ca jigucchino vinÊlakavipubbake tadubhayaÑ
abhinivajjayitvÈ netaÑ mama nesohamasmi neso me attÈti viharati. EvaÑ
tadubhayaÑ abhinivajjayitvÈ upekkhako viharati sato sampajÈno.
Aparo pariyÈyo. TedhÈtuko lokasannivÈso sabbabÈlaputhujjanÈnaÑ
appaÔik|lasaÒÒÈ. Tattha ca ÈyasmÈ SÈriputto appaÔik|lasaÒÒÊ viharati. EvaÑ
appaÔik|lesu dhammesu paÔik|lasaÒÒÊ viharati.
KathaÑ paÔik|lesu dhammesu appaÔik|lasaÒÒÊ viharati. PaÔik|lasaÒÒino
sabbasekkhÈ idha kÈ tedhÈtuke sabbaloke. Tattha katamo bh|mippatto
samÈdhiphale sacchikato appaÔik|lasaÒÒÊ viharati. KiÑ kÈraÓaÑ, na hi taÑ
atthi yassa lokassa pahÈnÈya paÔik|lasaÒÒÊ uppÈdeyya.
KathaÑ paÔik|lesu ca appaÔik|lesu ca dhammesu paÔik|lasaÒÒÊ viharati.
TedhÈtuke lokasannivÈse yÈva kÈmalokabh|matÈ hi rÈgÈnaÑ vÊtarÈgÈnaÑ
paÔik|lasamatÈ r|pÈr|padhÈtuÑ appaÔik|lasamatÈ. Tattha ca ÈyasmÈ
SÈriputto paÔik|lasaÒÒÊ viharati. EvaÑ paÔik|lesu ca appaÔik|lesu ca
dhammesu paÔik|lasaÒÒÊ viharati.
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KathaÑ paÔik|lesu ca appaÔik|lesu ca dhammesu appaÔik|lasaÒÒÊ
viharati, yaÑ kiÒci parato duruttÈnaÑ durÈgatÈnaÑ vacanapathÈnaÑ taÑ
vacanaÑ appaÔik|laÑ yÈvatÈ vÈcaso appatir|pÈ tathÈ janassa
appaÔik|lasaÒÒÈ. Tattha ÈyasmÈ SÈriputto abhiÒÒÈya sacchikato
appaÔik|lasaÒÒÊ viharati, evaÑ paÔik|lesu ca appaÔik|lesu ca dhammesu
appaÔik|lasaÒÒÊ viharati.
98. KathaÑ paÔik|lesu ca appaÔik|lesu ca dhammesu tadubhayaÑ
abhinivajjayitvÈ upekkhako ca viharati sato ca sampajÈno. YaÒca nesaÑ
samanupassati ye dhammÈ duccaritÈ, te dhammÈ appaÔik|lÈ. Tattha ÈyasmÈ
SÈriputto iti paÔisaÒcikkhati ye dhammÈ duccaritÈ, te dhammÈ aniÔÔhavipÈkÈ.
Ye dhammÈ sucaritÈ, te ÈcayagÈmino. So ca sucaritaÑ ÈcayagÈminiÑ
karitvÈ duccaritaÑ aniÔÔhavipÈkaÑ karitvÈ tadubhayaÑ abhinivajjayitvÈ
upekkhako viharati.
Atha paÔik|lesu ca dhammesu appaÔik|lesu ca paÔik|lasaÒÒÊ viharati.
TaÓhÈ paÔik|ladhammÈ kiÑ kÈraÓaÑ, taÓhÈvasena hi sattÈ dvÊhi dhammehi
sattÈ, kabaÄÊkÈre ÈhÈre rasataÓhÈya sattÈ, phasse sukhasaÒÒÈya sattÈ.
TatthÈyasmÈ SÈriputto kabaÄÊkÈre ca ÈhÈre paÔik|lasaÒÒÊ viharati, phasse ca
dukkhasaÒÒÊ viharati. EvaÑ paÔik|lesu ca appaÔik|lesu ca paÔik|lasaÒÒÊ
viharati.
KathaÑ paÔik|lesu ca dhammesu appaÔik|lesu ca dhammesu
appaÔik|lasaÒÒÊ viharati. TaÓhÈkkhayaÑ anuttaraÑ nibbÈnaÑ tathÈ
bÈlaputhujjanÈnaÑ paÔik|lasaÒÒÈ pahatasaÒÒÈ ca. TatthÈyasmato
SÈriputtassa appaÔik|lasaÒÒÈ abyÈpÈdasaÒÒÈ ca sÈmaÑ paÒÒÈya passitvÈ
evaÑ paÔik|lesu ca dhammesu appaÔik|lasaÒÒÊ viharati.
KathaÑ paÔik|lesu ca appaÔik|lesu ca dhammesu appaÔik|lasaÒÒÊ
viharati, tatiye ca nibbÈne paÔik|lasaÒÒino yasena ca kittini ca
appaÔik|lasaÒÒino. TatthÈyasmÈ SÈriputto assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca
nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ sammÈpaÒÒÈya paÔijÈnanto paÔik|laÒca
appaÔik|laÒca dhammaÑ tadubhayaÑ abhinivajjayitvÈ appaÔik|lasaÒÒÊ
viharati.
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abhinivajjayitvÈ upekkhako viharati sato ca sampajÈno ca, yaÒca
samanupassati anunayo appaÔik|lo dhammo paÔigho ca paÔik|lo dhammo,
tatthÈyasmÈ SÈriputto anunayassa paÔighappahÊnattÈ upekkhako viharati sato
sampajÈno ca. YaÒcassa samanupassati ayaÑ paÒcavidhÈ anuttarÈ
indriyabhÈvanÈ. AyaÑ suttaniddeso.
99. Tattha katamo desanÈhÈro, imamhi sutte kiÑ desitabbaÑ, tattha
vuccate. Imamhi sutte diÔÔhadhammasukhavihÈro desito, tathÈ vimuttaÑ
cittaÑ paccavekkhaÓÈ ca adhipaÒÒÈdhammaÑ desitaÑ.
Tattha katamo vicayo, ye kÈye kÈyÈnupassino viharanti, tesaÑ cittaÑ
anunayappaÔighena na viharati anunayappaÔighena cÈbhiramamÈnassa cittaÑ
samaggataÑ bhavissatÊti bhÈvanÈya balametaÑ, ayaÑ vicayo hÈro.
Tattha katamo yuttihÈro, kÈyabhÈvanÈya ca cittabhÈvanÈya ca na kiÒci
sabrahmacÈrÊ atimaÒÒissatÊti. Atthi esÈ yutti, ayaÑ yuttihÈro.
Tattha katamo padaÔÔhÈno hÈro. KÈyabhÈvanÈya paÔhamassa sati
upaÔÔhÈnassa padaÔÔhÈnaÑ. YÈ pathavÊsamacittatÈ, sÈ aniccÈnupassanÈya
padaÔÔhÈnaÑ.
Tattha katamo lakkhaÓo, yaÑ pathavÊsamena cetasÈ viharati attÈnupassÊ
pathavÊsamena gihÊ viharati. Ko attho pathavÊsamenÈti yathÈ ye ca
selopamatÈya akammayuttÈ evameva pathavÊsamo ayaÑ hiriyatÈya. AyaÑ
lakkhaÓo.
Tattha katamo catuby|ho hÈro, imamhi byÈkaraÓe ko tassa Èyasmato
adhippÈyo. Ye keci arahantÈ indriyabhÈvanaÑ Èka~khiyanti, te
pathavÊsamataÑ uppÈdayissantÊti. AyaÑ adhippÈyo.
Tattha katamo ÈvaÔÔoti. Natthi ÈvaÔÔassa bh|mi.
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Tattha katamo vibhatti, yo kÈyÈnupassÊ viharati, so pathavÊsamacittataÑ
paÔilabhissatÊti na ekaÑsena. KiÑ kÈraÓaÑ, ye khaÓÉakÈdichinnakÈdino, na
te pathavÊsamacittataÑ paÔilabhanti. SabbÈ kÈyagatÈsati sekkhabhÈvanÈya
nibbÈnaÑ phalaÑ, ayaÑ vibhatti.
Tattha katamo parivattano hÈro, ye kÈyÈnupassino viharissanti,
tesaÑyeva kÈyapaccayÈ uppajjeyya ÈsavÈ vighÈtapariÄÈhÈ, ayaÑ parivattano
hÈro.
Tattha katamo otaraÓo, paÒcakkhandhÈ1 avitiÓÓÈ2 bÈvÊsatindriyÈni,
tathÈ yaÑ manindriyaÑ, taÑ manodhÈtu manÈyatanaÒca. YaÑ
samÈdhindriyaÑ, taÑ dhammadhÈtu dhammÈyatanaÒca. AyaÑ otaraÓo hÈro.
Tattha katamo sodhano hÈro. Ye ca manasÈ cattÈro bhÈvetabbÈ, te
sabbe bhÈvitÈ yaÑ taÑ manena pahÊne pattabbataÑ sabbattha etassa ca
atthÈya Èrambho, so attho suddho. AyaÑ sodhano hÈro.
Tattha katamo adhiÔÔhÈno, ayaÑ samÈdhi ekattatÈya paÒÒatto, cha kÈyÈ
ekattatÈya paÒÒattÈ. PaÒcindriyÈni r|pÊni r|pakÈyo. Cha vedanÈkÈyÈ
vedanÈkÈyo. Cha saÒÒÈkÈyÈ saÒÒÈkÈyo, Cha cetanÈkÈyÈ cetanÈkÈyo. Cha
viÒÒÈÓakÈyÈ viÒÒÈÓakÈyo. Sabbepi ete dhammÈ dhammakÈyotiyeva
sa~khaÑ gacchanti. AyaÑ adhiÔÔhÈno.
ParikkhÈroti samÈpattikosallaÒca vÊthikosallaÒca3 hetu. YaÒca
gocarakosallaÑ yaÒca kallaÑ taÑ kosallaÑ paccayo. VodÈnakosallaÑ hetu,
kallaÑ paccayo. SukhaÑ hetu, abyÈpajjaÑ paccayo. AyaÑ parikkhÈro.
Tattha katamo samÈropanoti yathÈ pathavÊ sucimpi nikkhÊpante
asucimpi nikkhitte tÈdiseyeva evaÑ kÈyo manÈpikehipi phassehi
amanÈpikehipi phassehi tÈdisoyeva paÔighasamphassena vÈ sukhÈya
vedanÈya tÈdisaÑ yo cittaÑ. IdaÑ suttaÑ vibhattaÑ sa-opammaÑ
ugghaÔitaÒÒussa puggalassa vibhÈgena. Tattha samÈropanÈya avakÈso natthi.
______________________________________________________________
1. Sattesu ca paÒcakkhandhÈ (I)

2. AvatiÓÓÈ (I)

3. MÊtikosallaÒca (I)

300

PeÔakopadesapÈÄi

100. Tattha katamaÑ suttaÑ saÑkilesabhÈgiyaÑ, yato ca kusalehi
dhammehi na virodhati, na vaÉÉhati, imaÑ ÈdÊnavaÑ BhagavÈ deseti, tasmÈ
channaÑ vivareyya, vivaÔaÑ nÈtivassati, tato ÈdÊnavato vivareyyÈti taÑ tÊhi
dhammehi nÈbhidhaÑsitÈti asubhasaÒÒÈya rÈgena nÈbhidhaÑsiyati. MettÈya
dosena nÈbhidhaÑsiyati. VipassanÈya mohena nÈbhidhaÑsiyati. EvaÒcassa
yo yo dhammo paÔipakkho tamhi tamhi dhamme parip|rissati. Yo tassa
dhammassa akusalo dhammo paÔipakkho, tena nÈdhivÈsiyati.
Aparo pariyÈyo ye ime dhammÈ attanÈ na sakkoti vuÔÔhÈnaÑ, te ete
dhammÈ desitÈ. ChannamativassatÊti tehi vitakkaÑ yena ca sakkÈ puna
desitaÑ cittaÑ vibhÈvetuÑ pariyodÈpetuÑ vivekaninnassa vivekapoÓassa
vivekapabbhÈrassa vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullataÑ Èpajjati kusalesu
dhammesu, seyyathÈpi nÈma uppalaÑ vÈ kumudaÑ vÈ padumaÑ vÈ udake
sukkapakkhe cando yÈvaratti yÈvadivaso Ègacchati, tassa vuddhiyeva
pÈÔika~khitabbÈ, na parihÈni, evaÑvidhaÑ taÑ cittaÑ nÈbhidhaÑsiyati.
Aparopettha yo ak|Ôo asaÔho amÈyÈvÊ uju puriso yathÈbh|taÑ attÈnaÑ
Èvikaroti. Tattha yo chÈdeti tassa akusalÈ dhammÈ cittaÑ anudhÈvanti.
ChannamativassatÊti yo pana hoti asaÔho ak|Ôo amÈyÈvÊ uju puriso
yathÈbh|taÑ attÈnaÑ Èvikaroti. Tassa cittaÑ akusalehi dhammehi na
viddhaÑsiyati, ayaÑ suttattho.
101. Tattha katamÈ desanÈ, idha desitÈ dasa akusalakammapathÈ
adhivassanatÈya dasa kusalakammapathÈ anadhivassanatÈya akusalehi na
visujjhati. YathÈ vuttaÑ BhagavatÈ “cittasaÑkilesÈ bhikkhave sattÈ
saÑkilissantÊ”ti.
Tattha katamo vicayo. YassevaÑ cittaÑ adhivÈsiyati, tassa bujjhitassa
yaÑ bhaveyya k|Ôeyya, taÑ Ènantariyenapi satthari vÈ guÓÈnukampanatÈya,
ayaÑ vicayo
Tattha katamÈ yuttÊti evaÑ anadhivasiyantaÑ cittaÑ vuÔÔhÈti. VuÔÔhitaÑ
patiÔÔhahati kusalesu dhammes|ti atthi esÈ yutti.
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PadaÔÔhÈnanti channamativassatÊti channaÑ asaÑvarÈnaÑ padaÔÔhÈnaÑ,
vivaÔaÑ nÈtivassatÊti achannaÑ saÑvaraÓÈnaÑ. TasmÈ channaÑ vivareyya
vivaÔaÑ nÈtivassatÊti desanÈya padaÔÔhÈnaÑ.
LakkhaÓoti channamativassatÊti ye keci vicittena channena ekalakkhaÓÈ
dhammÈ sabbe te aviddhaÑsiyanti. TasmÈ channaÑ vivareyya. VivaÔaÑ
nÈtivassatÊti ye keci tena acchannena ekalakkhaÓÈ dhammÈ sabbe te
nÈtivassantÊti lakkhaÓo hÈro.
Tattha katamo catuby|ho hÈro, imamhi sutte Bhagavato ko adhippÈyo,
yesaÑ kesaÒci cittaÑ akusalÈ dhammÈ adhipaÔidesitÈ te yathÈdhammaÑ
paÔikarissantÊti ayaÑ tattha Bhagavato adhippÈyo. AyaÑ catuby|ho hÈro.
ŒvaÔÔoti yaÑ channaÑ taÑ duvidhaÑ kampamÈnaÑ samucchitabbo.
ŒnantariyasamÈdhÊnaÑ, tattha passaddhiyaÒca mÈno Èsave vaÉÉheti,
assaddhiyena ca pamÈdaÑ gacchati, pamÈdena onamati, unnaÄabhÈvaÑ
gacchati. VuttaÑ cetaÑ BhagavatÈ “unnaÄÈnaÑ pamattÈnaÑ tesaÑ vaÉÉhanti
ÈsavÈ”ti cattÈri tÈni upÈdÈnÈni, yÈni cattÈri upÈdÈnÈni, te
paÒcupÈdÈnakkhandhÈ bhavanti. ImÈni saccÈni dukkhaÒca samudayo ca.
TasmÈ channaÑ vivareyyÈti yena hetunÈ, te ÈsavÈ vaÉÉhanti. TesaÑ
pahÊnattÈ ÈsavÈ pahÊyante. Tattha appamÈdena assaddhiyaÑ pahÊyati
uddhaccakukkuccappahÈnena oÄÈrikatÈ tassa dve dhammÈ na samatho ca
bhÈvanÈ ca pÈrip|riÑ gacchanti. Yo tesaÑ ÈsavÈnaÑ khayo, ayaÑ nirodho.
ImÈni cattÈri saccÈni, ayaÑ ÈvaÔÔo.
Tattha katamo vibhatti hÈro. ChannamativassatÊti na ekaÑso. KiÑ
kÈraÓaÑ, yassa assÈ nivattanÈ yathÈpi sekkhÈnaÑ. YathÈvuttaÑ
BhagavatÈ–
“KiÒcÈpi sekkho pakareyya pÈpaÑ,
KÈyena vÈcÈya uda cetasÈ vÈ.
Abhabbo hi tassa pariguhanÈya,
AbhabbatÈ diÔÔhapadassa hotÊ”ti.
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KiÒcÈpi tesaÑ nivÈraÓaÑ cittaÑ hoti. Api tu appaccayÈ samÈye ca te
niddisitabbÈ, ayaÑ vibhattihÈro.
Tattha katamo parivattano hÈro, channamativassatÊti yassa ye dhammÈ
sabbaÑ anavivaÔaÑ ativassiyati, vivaÔaÑ nÈtivassati, avaguÓantaÑ
nÈtivassati. AyaÑ parivattano hÈro.
Tattha katamo vevacano hÈro, channanti ÈvutaÑ nivutaÑ pihitaÑ
paÔikujjitaÑ saÒchannaÑ parodhaÑ, vivaÔaÑ nÈtivassatÊti yassa te dhammÈ
pabbajjitÈ vinodaÑ nÈdhivassitÈ vantikatÈti, ayaÑ vevacano hÈro.
Tattha katamo paÒÒatti hÈro, channamativassatÊti
kilesabhÈgiyapaÒÒattaÑ vivaÔaÑ nÈtivassatÊti sadhammakiccaÑ yaÑ
paÔipadÈ paÒÒattiyÈ paÒÒattaÑ, tasmÈ hi channaÑ vivareyyÈti
anusÈsanapaÒÒattiyÈ paÒÒattaÑ, vivaÔaÑ nÈtivassatÊti niddhÈnapaÒÒattiyÈ
paÒÒattaÑ, ayaÑ paÒÒatti hÈro.
Tattha katamo otaraÓo hÈro. ChannamativassatÊti tayo kilesÈ rÈgo doso
moho, te khandhesu sa~khÈrakkhandho -pa-. Te purÈ yathÈ niddiÔÔhaÑ
khandhadhÈtu-Èyatanesu, ayaÑ otaraÓo hÈro.
Tattha katamo sodhano hÈro, yenÈrambhena idaÑ suttaÑ bhÈsati so
Èrambho niyutto.
AdhiÔÔhÈnoti channamativassatÊti ekattatÈya paÒÒattaÑ kiÑ kÈraÓaÑ,
idaÑ hi ativassatÊti imassa ca ativassati evaÒca ativassatÊti ayaÑ vemattatÈya
yÈ suÓasÈdhÈraÓehi lakkhaÓehi paÒÒÈpiyati, sÈ ekattapaÒÒatti.
Tattha katamo parikkhÈro, yaÒca taÑ ativassiyanti, tassa dve het| dve
paccayÈ akusalapasuteva vÈcakattÈbhirati ca. Ime dve ayonisomanasikÈro ca
kusalÈ dhammÈ vopasaggÈ ca, ime dve paccayÈ.
Tattha katamo samÈropano, channamativassatÊti vemati passatÊti
channaÑ yaÑ pariggahituÑ yaÑ adesituÑ appassutaÑ yaÑ kathaÑkathÈ
vibh|tena akusalam|lena yaÑ taÓhÈya ca te vaÉÉhati dosÈti sannitvÈ te
appasakkhayena sa~khÈrÈ. Sa~khÈrapaccayÈ viÒÒÈÓaÑ yÈva jarÈmaraÓaÑ,
ayaÑ
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samÈropano. YaÑ puna tathÈ desanÈ, tasseva akusalÈ dhammÈ vuddhiÑ
vir|ÄhiÑ vepullatamÈpajjati tassa sa~khÈrÈ nirodhÈ, ayaÑ samÈropano.
102. CattÈro puggalÈ1 tamotamaparÈyanoti -pa-. Tattha katamo vuccate
tamo nÈma, yo tamo andhakÈro, yathÈ vuttaÑ BhagavatÈ “yathÈ andhakÈre
tasmiÑ bhayÈnake sakampidhÈtupuriso na passati, evameva aÒÒÈÓato
tamopanandhakÈro pÈpakasakammasavipÈkaÑ na saddho hoti. Iti evaÑ
lakkhaÓatÈ aÒÒÈÓaÑ tamo avijjÈ moho, yena sattÈ yathÈbh|taÑ
nappajÈnanti, iti vuccati tamoti. So tiÓÓaÑ cakkh|naÑ tamo
maÑsacakkhuno dibbacakkhuno paÒÒÈcakkhuno, imesaÑ cakkh|naÑ idha
tamo niddisiyati aÒÒÈÓanti. Tattha katamaÑ aÒÒÈÓaÑ adassanaÑ, atha
nissaye yaÑ pubbante aÒÒÈÓaÑ aparante aÒÒÈÓaÑ pubbantÈparante
aÒÒÈÓaÑ hetumhi aÒÒÈÓaÑ paccayamhi aÒÒÈÓaÑ tassa aÒÒÈÓino
samÈdhibh|tassa eso nissando. YaÑ na jÈnÈti idaÑ sevitabbaÑ idaÑ na
manasikÈtabbanti. So tena tamena niddisiyati tamopi yathÈ vuccati. M|Ähoti
evaÑ cetanÈ. Tena tamena so puggalo vuccati. Tamoti so tena tamena
asam|hatena asamucchinnena tapparamo bhavati tapparÈyano, ayaÑ vuccati
puggalo tamo tamaparÈyanoti. ParÈyanoyeva dhammo manasikÈtabbo so
tamo dahati aÒÒacittaÑ upaÔÔhapeti. Te cassa dhammÈ nijjhÈnakkhamanti. So
sutamayÈya paÒÒÈya samanupassati. (1)
Tattha katamo tamo jotiparÈyano. So tena paÒÒÈvasena iriyati evaÑ
tasseva iriyantassa parÈyano bhavati. AyaÑ vuccate puggalo tamo
jotiparÈyano. (2)
Tattha katamo puggalo joti jotiparÈyano2, tattha vuccati joti nÈma yaÑ
tassa ce tamassa paÔipakkhena ye ca dhamme antamaso ÒÈÓÈloko, so
suÓadhammo puggalo tamo jotiparÈyano, tattha vuccate, yoyaÑ puggalo
tamo jotiparÈyano, so yadi tathÈr|paÑ kalyÈÓamittaÑ paÔilabhati, yo naÑ
akusalato ca
______________________________________________________________
1. AÑ 1. 387 piÔÔhe.

2. JotiparÈyano (I)
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nivÈreti bhÈvitakusalatÈva bhÈvÊ niyojetÊti. EvaÒca saddhammaÑ deseti. Ime
dhammÈ kusalÈ, ime dhammÈ akusalÈ. Ime dhammÈ sÈvajjÈ, ime dhammÈ
anavajjÈ. Ime dhammÈ sevitabbÈ, ime dhammÈ na sevitabbÈ. Ime dhammÈ
bhajitabbÈ. Ime dhammÈ na bhajitabbÈ. Ime dhammÈ upasampajja
vihÈtabbÈ, ime dhammÈ na upasampajja vihÈtabbÈ. Ime dhammÈ
manasikÈtabbÈ, ime dhammÈ na manasikÈtabbÈti. Paccate saÒÒÈya yathÈ
saÒÒÈyati satindriyÈni, so evaÑ pajÈnÈti. Ime dhammÈ kusalÈ, ime dhammÈ
akusalÈ. Ime dhammÈ sÈvajjÈ, ime dhammÈ anavajjÈ. Ime dhammÈ
sevitabbÈ, ime dhammÈ na sevitabbÈ. Ime dhammÈ bhÈvetabbÈ, ime
dhammÈ na bhÈvetabbÈ. Ime dhammÈ upasampajja vihÈtabbÈ, ime dhammÈ
na upasampajja vihÈtabbÈ. Ime dhammÈ manasikÈtabbÈ, ime dhammÈ na
manasikÈtabbÈti. So te dhamme susuyyati, sotaÑ odahati, aÒÒaÑ cittaÑ
upaÔÔhapeti, te cassa dhammÈ nijjhÈnakkhamanti, so sutamayÈya paÒÒÈya
samannÈgato so tena paccayavasena iriyati evaÑ tasseva iriyanti tapparamo
bhavati tapparÈyano. AyaÑ vuccate puggalo tamo tamaparÈyano. (3)
Tattha katamo puggalo joti tamaparÈyano, joti nÈma yÈ tasseva tamassa
paÔipakkhena ye dhammÈ antamaso ÒÈÓÈloko, so puna dhammo. KatamÈ
uccate paÒÒÈyato paÓÉitoti vuccate, so evaÑ pajÈnÈti. Ime dhammÈ kusalÈ,
ime dhammÈ akusalÈ. Ime dhammÈ sÈvajjÈ, ime dhammÈ anavajjÈ. Ime
dhammÈ sevitabbÈ, ime dhammÈ na sevitabbÈ. Ime dhammÈ bhÈvitabbÈ, ime
dhammÈ na bhÈvitabbÈ. Ime dhammÈ upasampajja vihÈtabbÈ, ime dhammÈ
na upasampajja vihÈtabbÈ. Ime dhammÈ manasikÈtabbÈ, ime dhammÈ na
manasikÈtabbÈ. Idha pana pÈpamittasaÑsevano pÈpamittavasÈnugo akusale
dhamme abhivaÉÉheti, kusale dhamme pajahati. So tena pamÈdena
paccayasaÒÒÈ amanasikatvÈ assati-asampajaÒÒaÑ Èsevati. TayÈ yo
paÔipakkho tamo, so pavaÉÉheti. So tamÈbhibh|to parÈyano tamaparamo
ceva bhavati. AyaÑ vuccati puggalo joti tamaparÈyano. (4)
103. Tattha katamo puggalo joti jotiparÈyano. Tattha vuccate soyaÑ
puggalo kalyÈÓamittassa sannissito bhavati sakkÈ saÑyogÊ
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kusalaÑ gavesÊ, so kalyÈÓamitte upasa~kamitvÈ paripucchati, paripaÒhayati,
kiÑ kusalaÑ, kiÑ akusalaÑ. KiÑ sÈvajjaÑ, kiÑ anavajjaÑ. KiÑ
sevitabbaÑ, kiÑ na sevitabbaÑ. KiÑ bhÈvitabbaÑ, kiÑ na bhÈvitabbaÑ.
KiÑ upasampajja vihÈtabbaÑ, kiÑ na upasampajja vihÈtabbaÑ. KiÑ
manasikÈtabbaÑ, kiÑ na manasikÈtabbaÑ. KathaÑ saÑkileso hoti, kathaÑ
vodÈnaÑ hoti. KathaÑ pavatti hoti, kathaÑ nivatti hoti. KathaÑ bandho
hoti, kathaÑ mokkho hoti. KathaÑ sakkÈyasamudayo hoti, kathaÑ
sakkÈyanirodho hoti. KathaÑ sakkÈyasamudayo hoti, kathaÑ
sakkÈyanirodho hoti. So ettha desitaÑ yathÈ upaÔÔhitaÑ tathÈ
sampaÔipajjanto so evaÑ pajÈnÈti. Ime dhammÈ kusalÈ, ime dhammÈ
akusalÈ. EvaÑ -pa-. YÈva kathaÑ sakkÈyasamudayo hoti, kathaÑ
sakkÈyanirodho hotÊti vitthÈrena kÈtabbaÑ. So te dhamme adhipÈÔika~khÈti
evaÑ lakkhaÓaÑ ÒÈÓaÑ vijjÈ ÈlokaÑ vaÉÉheti. So puggalo tapparamo
bhavati tapparÈyano, ayaÑ vuccate puggalo joti jotiparÈyano.
Tattha katamo puggalo tamo tamaparÈyano. Yo akusalaÑ dhammaÑ
dÊpeti. TaÑ bhÈvanÈya hÊnÈsu gatÊsu upapattiÑ dasseti, tapparamo bhavati
tapparÈyano. AyaÑ vuccate puggalo tamo tamaparÈyano.
Tattha yo puggalo tamo jotiparÈyano. So tamena akusalassa kammassa
vipÈkaÑ dasseti. Tameti yaÑ cakkhu kalyÈÓamittassa yena akusale dhamme
pajahati, kusale dhamme abhivaÉÉhati.
Tattha yo ca paÓÊtÈsu gatÊsu upapattiÑ dasseti, tapparamo tena vuccate
tamo jotiparÈyano.
Tattha yo puggalo joti tamaparÈyano. Kusalassa kammavipÈkaÑ
dasseti. YaÑ cakkhu pÈpamittasaÑsaggena pÈpamittupasevena
pÈpamittavasÈnugo akusalaÑ dhammaÑ abhivaÉÉhati, taÑ bhÈvanÈya
hÊnÈsu gatÊsu upapattiÑ dasseti. Tapparamo tena vuccate joti tamaparÈyano.
Tattha yo puggalo joti jotiparÈyano. So jotitÈ pabhÈtÈ1 yÈva paÓÊtÈsu
gatÊsu upapattiÑ dasseti. Tapparamo tenÈha joti jotiparÈyano.
______________________________________________________________
1. JotitabhÈvatÈya (I)
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JotitamaparÈyanena dasa akusalÈnaÑ kammÈnaÑ udayaÑ dasseti.
Tamena puggalena akusalÈnaÑ kammÈnaÑ vipÈkaÑ dasseti. Na akusalÈnaÑ
dhammÈnaÑ vipÈkaÑ dasseti. Tamena aÔÔha micchattÈni dasseti. JotinÈ aÔÔha
sammattÈni dasseti. JotinÈ tamaparÈyanena dasa akusalakammapathe dasseti.
JotinÈ paÓÊtattaÑ dasseti. Tamena jotiparÈyanena atapanÊyaÑ dhammaÑ
dasseti. JotinÈ tamaparÈyanena tapanÊyaÑ dhammaÑ dasseti. AyaÑ
suttattho.
104. Tattha katamo desanÈ hÈro. Imamhi sutte kiÑ desitaÑ. Tattha
vuccate imamhi sutte kusalÈkusalÈ dhammÈ desitÈ. KusalÈkusalÈnaÒca
dhammÈnaÑ vipÈko desito. HÊnappaÓÊtÈnaÒca sattÈnaÑ gati nÈnÈkaraÓaÑ
desitaÑ. AyaÑ desanÈ hÈro.
Tattha katamo vicayo hÈro. Akusalassa kammassa yo vipÈkaÑ
paccanubhoti. Tattha Ôhito akusale dhamme uppÈdiyati vicayantaÑ yujjati.
Kusalassa kammassa yo vipÈkaÑ paccanubhoti. Tattha Ôhito kusale dhamme
uppÈdiyati vicayantaÑ yujjati. AyaÑ vicayo yutti ca.
Tattha katamo padaÔÔhÈno hÈro. Yo puggalo joti, so paccavekkhaÓÈya
padaÔÔhÈnaÑ. Yo puggalo tamo, so tamÈdinnaÑ vÈnupassanÈya
padaÔÔhÈnanti dasseti. Tamena jotiparÈyanena appamÈdassa padaÔÔhÈnaÑ
dasseti, tamo avijjÈya ca diÔÔhiyÈ ca padaÔÔhÈnaÑ dasseti. JotinÈ
tamaparÈyanena pamÈdassa ca diÔÔhiyÈ ca padaÔÔhÈna dasseti. AyaÑ
padaÔÔhÈno.
Tattha katamo lakkhaÓo hÈro. Tamena tamaparÈyanena tamoti avijjÈya
niddiÔÔhÈya sabbakilesadhammÈ niddiÔÔhÈ honti. Tamena jotiparÈyanena
jotivijjÈya niddiÔÔhÈya sabbe bodhipakkhiyadhammÈ niddiÔÔhÈ honti.
JotitamaparÈyanena pamÈdo niddiÔÔho hoti. Tamena jotiparÈyanena
appamÈdo niddiÔÔho hoti. AyaÑ lakkhaÓo hÈro.
Tattha katamo catuby|ho hÈro, imamhi sutte Bhagavato ko adhippÈyo.
Ye sattÈ nÊcakulino, na te imaÑ sutvÈ kusale dhamme samÈdÈya vattissanti.
Ye sattÈ uccakulino, te imaÑ dhammadesanaÑ
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sutvÈ bhiyyoso mattÈya kusale dhamme samÈdÈya vattissantÊti. AyaÑ
catuby|ho hÈro. Bh|miyaÑ upadeso.
Tattha katamo ÈvaÔÔo hÈro, yÈ avijjÈto pabh|ti taÓhÈ. AyaÑ samudayo.
Yo tamo tamaparÈyano, idaÑ dukkhaÑ. ImÈni dve saccÈni dukkhaÒca
samudayo ca joti yena suttena dhammena paÒÒÈpiyati, so dhammo
paÒÒindriyassa padaÔÔhÈnaÑ. Tena amohena tÊÓi kusalam|lÈni pÈrip|riÑ
gacchanti saggassa padaÔÔhÈnaÑ.
Tattha katamÈ vibhatti. Tamo tamaparÈyanoti na ekaÑ sena, kiÑ
kÈraÓaÑ, atthi tamo ca bhavo aparÈpariyavedanÊyena ca kusalena jotinÈ
puggalena sahopattibhÈve. Atthi joti ca bhavo aparÈpariyavedanÊyena ca
akusalena tamena puggalena sahopattibhÈve parivattanÈ tamesu paÔipakkhoti
jotinÈ tamaparÈyano.
Tattha katamo vevacano, yo tamo, so evaÑ attabyÈpÈdÈya paÔipanno, so
assaddhÈya bÈlo akusalo abyatto anÈdÊnavadassÊ. Yo joti, so attahitÈya
paÔipanno paÓÉito kusalo byatto ÈdÊnavadassÊ. AyaÑ vevacano.
Tattha katamÈ paÒÒatti, so puggalo vipÈkapaÒÒattiyÈ paÒÒÈpiyati,
akusale pariyÈdinnatÈ paÒÒÈpiyati. JotikusaladhammupapattipaÒÒattiyÈ
paÒÒÈpiyati kusaladhammavipÈkapaÒÒattiyÈ cÈti.
OtaraÓoti ye avijjÈpaccayÈ sa~khÈrÈ yaÒca jarÈmaraÓaÑ yÈ ca avijjÈ,
taÑ padaÔÔhÈnaÑ, niddesena vijjuppÈdo avijjÈnirodho yo yÈva
jarÈmaraÓanirodho, ime dve dhammÈ sa~khÈrakkhandhapariyÈpannÈ.
DhammadhÈtu dhammÈyatanaÒca padaÔÔhÈnaÑ niddesena dhÈt|su.
Tattha katamo sodhano, imassa suttassa desitassa Èrambho.
AdhiÔÔhÈnoti tamoti BhagavÈ bravÊti, na ekaÑ puggalaÑ deseti. YÈvatÈ
sattÈnaÑ gati, tattha ye duccaritadhammena upapannÈ, te bahulÈdhivacanena
tamo niddisati. YÈ joti sabbasattesu kusaladhammopapatti sabbaÑ taÑ jotÊti
abhilapati ayamekatÈ paccayo yonisomanasikÈrapaÒÒatti catunnaÑ
mahÈbh|tÈnaÑ puggalÈnaÑ.
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Tattha katamo parikkhÈro, akusalassa pÈpamittatÈ paccayo, ayoniso
manasikÈro hetu. Kusalassa kalyÈÓamittatÈ paccayo, yoniso manasikÈro
hetu.
Tattha katamÈ samÈropanÈti, idhekacco nÊce kule paccÈjÈto hotÊti nÊce
kule paccÈjÈto r|pesu saddesu gandhesu rasesu phassesu, so upapanno
sabbamhi mÈnussake upabhogaparibhoge. Joti paÓÊtesu kusalesu upapanno
sabbamhi mÈnussake upabhogaparibhoge upapannoti.
105. Tattha katamaÑ saÑkilesabhÈgiyaÑ nibbedhabhÈgiyaÑ ca suttaÑ,
na taÑ daÄhaÑ bandhanamÈhu dhÊrÈti gÈthÈ. Kena kÈraÓena taÑ bandhanaÑ
daÄhaÑ cat|hi kÈraÓehi issariyena sakkÈ mocetuÑ dhanena vÈ aÒÒena vÈ
yÈcanÈya vÈ parÈyanena vÈ. Yesu ca ayaÑ rÈgo maÓikuÓÉalesu puttesu
dÈresu ca yÈ apekkhÈ, idamassa cetasikabandhanaÑ. TaÑ na sakkÈ
issariyena vÈ dhanena vÈ aÒÒena vÈ yÈcanÈya vÈ parÈyanena vÈ mocetuÑ.
Na ca tattha koci atthi pÈÔibhogo. IminÈ bandhanato mocayitthÈti devo vÈ
manusso vÈ tadidaÑ bandhanaÑ rÈgÈnusayena ca chasu bÈhiresu ca
Èyatanesu bandhati. R|pesu r|pataÓhÈ bandhati. YÈva dhammesu
dhammataÓhÈ. Yo idha loke bandho paralokasmiÑ bandho nÊyati, so bandho
jÈyati, bandho mÊyati. Bandho asmÈ lokÈ paraÑ lokaÑ gacchati. Na sakkÈ
mocetuÑ aÒÒatra ariyamaggena imaÒca bandhanaÑ. MaraÓabhÈvaÒca
upapattibhÈvaÒca bhayato viditvÈ chandarÈgaÑ pajahati. So imaÑ
chandarÈgaÑ pajahitvÈ atikkamati. AyaÒca loko ito paraÑ dutiyo.
Tattha yaÑ bandhanÈsa~khÈrÈnaÑ pahÈnaÑ idaÑ vuccati ubhayesu
ÔhÈnesu vÊriyaÑ, gandhaparivÈto1 sumuni nopalimpati. Tatheva pariggahesu
puttesu dÈresu ca av|Äho salloti tasseva taÓhÈya pahÈnaÑ dasseti. AyaÑ
taÓhÈm|lassa pahÈnÈ vare2 appamattoti kÈmo pamÈdavattati pahÈnÈya
nekkhammÈbhirato appamÈdavihÈrÊ bhavati. Tassa ÈsayaÑ pahÈnÈya neva
imaÑ lokaÑ ÈsÊsati na paralokaÑ. Na idhalokaÑ nissitaÑ, piyar|paÑ
sÈtar|paÑ Èka~khati. NÈpi paralokaÑ nissitaÑ piyar|paÑ
______________________________________________________________
1. Ganthaparivaso (I), ganthaparivuto (Ka)

2. AhanÈvare (I), ahanÈvaro (Ka)
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sÈbhar|paÑ Èka~khati, tena vuccate “nÈsÊsate lokamimaÑ paraÑ lokaÒcÈ”ti.
YaÑ tassa pahÈnaÑ taÑ chedanaÑ aÔÔhakavaggiyesu Muni niddiÔÔho. So
idha virodho aÔÔhakavaggiyesu nÈsÊsanaÑ idha anÈthÈ. TathÈyaÑ taÓhÈya
tassa pariggahassa vatthukÈmassa ekagÈthÈya ete sabbe kÈmÈ dassitÈ. Tena
BhagavÈ deseti “etampi chetvÈna paribbajanti anapekkhino sabbakÈme
pahÈyÈ”ti. ImissÈ gÈthÈya dvidhÈ niddeso saÑsandananiddeso ca
samayaniddeso ca, yathÈ ayaÑ gÈthÈ saÑkilesabhÈgiyaÒca
nibbedhabhÈgiyaÒca, evaÑ tÈya gÈthÈya saÑkilesabhÈgiyaÒca
nibbedhabhÈgiyaÒca visajjanÈ. EvaÑ gÈthÈ sabbagÈthÈsu byÈkaraÓesu vÈ
niddiÔÔhaÑ suttaÑ.
106. Tattha katamÈ desanÈ, imaÑ suttaÑ kenÈdhippÈyena desitaÑ. Ye
rÈgacaritÈ sattÈ, te kÈme pajahissantÊti ayaÑ tattha Bhagavato adhippÈyo.
Tattha katamo vicayo, yassa dasavatthukÈ kilesÈ uttiÓÓÈ vantÈ viditÈ.
Katame dasavidhÈti, kilesakÈmÈ ca orambhÈgiya-uddhambhÈgiyÈ ca
saÒÒojanÈ dasavatthukÈni ÈyatanÈni, ayaÑ vicayo.
Tattha katamÈ yutti. Ye sÈrattÈ te gÈÄhabandhanena bandhanti atthi esÈ
yutti.
Tattha katamo padaÔÔhÈno, sÈratto maÓikuÓÉalesu mamaÑkÈrassa
padaÔÔhÈnaÑ. ApekkhÈti atÊtavatthussa sarÈgassa padaÔÔhÈnaÑ. Etampi
chetvÈti bhÈvanÈya padaÔÔhÈnaÑ.
Tattha katamo lakkhaÓo, sÈrattacitto maÓikuÓÉalesu yo ahaÑkÈre
visatto mamaÑkÈre visatto, yo puttadÈre sÈratto. KhettavatthusmiÑ sÈratto.
AyaÑ lakkhaÓo hÈro.
Tattha katamo catuby|ho hÈro, idha sutte Bhagavato ko adhippÈyo. Ye
nibbÈnena chandikÈ bhavissanti, te puttadÈre taÓhaÑ pajahissanti. AyaÑ
tattha Bhagavato adhippÈyo. ImÈni cattÈri saccÈni.
Tattha katamo ÈvaÔÔo, yÈ puttadÈre taÓhÈ, ayaÑ samudayo. Ye
upÈdinnakkhandhÈ, te ye ca bÈhiresu r|pesu r|papariggaho, idaÑ dukkhaÑ,
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yaÑ tattha chedanÊyaÑ, ayaÑ nirodho. Yena bhijjati, ayaÑ maggo. .
VibhattÊti natthi vibhattiyÈ bh|mi, parivattanoti paÔipakkho niddiÔÔho.
Tattha katamo vevacano, niddiÔÔho vevacano. . Tattha katamo otaraÓo.
Atthi taÓhÈ eko satto otiÓÓo tappaccayÈ viÒÒÈÓaÑ yÈva jÈrÈmaraÓaÑ. YÈ
tattha vedanÈ, ayaÑ avijjÈ vijjuppÈdÈ avijjÈnirodho yÈva jarÈmaraÓanirodho.
Tattha katamo sodhano, suddho gÈthÈya Èrambho. . Tattha katamo
adhiÔÔhÈno. Na taÑ daÄhaÑ bandhanamÈhu dhÊrÈti ekattatÈya paÒÒattÈ, na
vemattatÈya. CattÈro rÈgÈ kÈmarÈgo r|parÈgo bhavarÈgo diÔÔhirÈgo cÈti
ekattatÈya paÒÒattÈ.
Tattha katamo parikkhÈro, yesaÑ rÈgo maÓikuÓÉalesu tassa subhasaÒÒÈ
hetu, anubyaÒjanaso ca nimittaggÈhitÈ paccayo. YÈya te chinnÈni tassa
asubhasaÒÒÈ hetu, nimittaggahaÓa-anubyaÒjanaggahaÓavinodanaÑ paccayo.
Tattha katamo samÈropano, sÈratto maÓikuÓÉalesu samm|Ähavidho
duÔÔhÈtipi etampi1 chetvÈna paribbajantÊti taÑ pariÒÒÈtatthaÑ
parivajjitatthaÑ pajahitÈ, ayaÑ samÈropano.
107. YaÑ cetasikaÑ yaÑ pakappitaÑ vitthÈrena paccayo, yaÑ vÈ
cetasikaÑ kÈyikaÑ cetasikaÑ kammaÑ. KiÑ kÈraÓÈ, cetasikÈ hi cetanÈ
manokammÈti vuccate, sÈ cetanÈkammaÑ, yaÑ cetasikaÑ imaÑ kÈyikaÒca
vÈcasikaÒca imÈni tÊÓi kammÈni niddiÔÔhÈni. KÈyakammaÑ vacÊkammaÒca
tÈni kusalÈni piyaÑ kÈyena ca vÈcÈya ca Èrabhati parÈmasati, ayaÑ vuccati
sÊlabbataparÈmÈso. Sa~kappanÈ te tividhÈ sa~khÈrÈ puÒÒamayÈ apuÒÒamayÈ
ÈneÒjamayÈ, tappaccayÈ viÒÒÈÓaÑ te ÈrammaÓametaÑ hoti viÒÒÈÓassa
ÔhitiyÈ. YÈ subhasaÒÒÈ sukhasaÒÒÈ attasaÒÒÈ ca. IdaÑ cetasikaÑ. YaÑ
r|p|pagaÑ viÒÒÈÓaÑ tiÔÔhati r|pÈrammaÓaÑ r|papatiÔÔhitaÑ
nand|pasecanaÑ vuddhiÑ vur|ÄhiÑ vepullataÑ gacchati, ayaÑ sa~kappanÈ,
iti yaÑ
______________________________________________________________
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viÒÒÈÓaÔÔhitÊsu ÔhitaÑ paÔhamÈbhinibbatti-ÈrammaÓavasena upÈdÈnaÑ, idaÑ
vuccati cetasikanti.
Tattha Ôhitassa ar|passa yÈ nikanti ajjhosÈnaÑ, idampi sakampitaÑ
manÈpikesu r|pesu piyar|pasÈtar|pesu Èbhogo, idaÑ cetasikaÑ. YaÑ ceteti
sattesu1 manÈpikesu abhijjhÈkÈyagantho paÔighÈnusayesu
byÈpÈdakÈyagantho sabbe cattÈro ganthÈ, ayaÑ paÒcasu kÈmaguÓesu
paÔhamÈbhinipÈto cittassa yÈ cetanÈ yassa tattha assÈdÈnupassissa anekÈ
pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ cittaÑ ar|pavatiyo honti. Puggalo
rÈgÈnubandhibh|to tehi kilesakÈmehi yathÈ kÈmakaraÓÊyo, ayaÑ vuccate
kÈmesu pakappanÈ. Eva sabbe cattÈro oghÈ. YaÑ tehi kÈmehi saÑyutto
viharati bhÈvito ajjhosanno, ayaÑ cetanÈ. Yassa tathÈyaÑ avÊtarÈgassa
adhigatapemassa tassa vipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ uppajjanti
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ dukkhÈnuparivattitaÑ viÒÒÈÓaÑ hoti
saritassa vayadhammasamuppÈdo cittaÑ pariyÈdiyati, idaÑ vuccati
pakappitanti.
Ekamekassa ceteti ca pakappeti ca viÒÒÈÓassa Ôhiti yÈ hoti, sÈ ca Ôhiti
dvidhÈ ÈrammaÓaÔÔhiti ca ÈhÈraÔÔhiti ca, tattha yÈ ÈrammaÓaÔÔhiti, ayaÑ
nÈmar|passa paccayo. YÈ ÈhÈraÔÔhiti yÈ punabbhavÈbhinibbattikÈ Ôhiti yÈ ca
ponobhavikÈ Ôhiti, ayaÑ vuccati ÈrammaÓaÑ, taÑ hoti viÒÒÈÓassa ÔhitiyÈ
tassa viÒÒÈÓapaccayÈ nÈmar|paÑ yÈva jarÈmaraÓaÒca ceteti, atha ca puna
patthayate yato na ponobhavikÈ anÈgatavatthumhi, ayaÑ paÔipakkho
niddiÔÔho. Na ceteti na patthayati atha ca d|setÊti duvidho niddeso. Assa
pubbe hoti taÑ cetasikaÑ taÑ pakappitaÑ asam|hataÑ tappaccayÈ, ayaÑ
viÒÒÈÓassa Ôhiti hoti.
108. Atha vÈ tassa anusayÈ Èvibhavanti tappaccayÈ tassa punabbhavo
nibbattati. Atha vÈ naÑ saÑkiyate appetu ÈgÈre vÈ, sukhumÈ vÈ santi vÈ na
saÑkiyate kÈme taÑ evaÑ niccesupi ÈgÈresu jÈto hoti. TaÑ nayati yaÑ no
kappetuÑ evaÑ sa~khÈrÈ cetitÈ pakappitÈ ca
______________________________________________________________
1. Sattasu (I)
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ÈrammaÓabh|tÈ honti, yÈ ca cetanÈ yÈ ca pakappanÈ yaÒca vatthu
nibbattaÑ, ubhopi ete ÈrammaÓaÑ viÒÒÈÓassa tathÈ cetanÈya ca
sa~kappanÈya ca patthanÈya ca bh|tÈ sattÈ ceteti ca sa~kappeti ca. YaÑ
gavesanÈ na ca ceteti na ca sa~kappeti. Katame ca sattÈ bh|tÈ ye ca tanujÈtaaÓÉajÈpi aÓÉakÈ anubhinnÈ saÑsedajÈ na ca sambhinnÈ ime bh|tÈ, katame
sambhavesino gabbhagatÈ aÓÉagatÈ saÑsaranto ime na ceteti na pattheti na
ca sa~kappeti. Anusaye na ca punabbhavo nibbattÊti. Ye bh|tÈ sattÈ ye
sambhavesino, te thÈvarÈ. Ye vÈ sato cetenti patthenti ca ye thÈvarÈ. Te na
ca cetenti, na ca patthenti, na ca sa~kappenti, anusayena ca saÑsaranti.
Aparo pariyÈyo, ye ariyapuggalÈ sekkhÈ, tattha te na ca cetenti, na ca
sa~kappenti, anusayena puna uppajjanti.
Aparo pariyÈyo, sukhumÈ pÈÓÈ bh|migatÈ udakagatÈ cakkhuno
ÈpÈthaÑ nÈgacchanti, te na ca cetenti, na ca sa~kappenti, anusayena ca
saÑsaranti.
Aparo pariyÈyo, bÈhikÈ sabbe bhikkh| abhimÈnikÈ, te na ca cetenti, na
ca patthayanti, anusayena ca saÑsaranti, na ca cetenti, na ca sa~kappenti, na
ca anusenti. ŒrammaÓampetaÑ na hoti viÒÒÈÓassa ÔhitiyÈ.
Na ca cetetÊti pariyuÔÔhÈnasamugghÈtaÑ dasseti. Na ca anusetÊti
anusayasamugghÈtaÑ dasseti. Na ca cetetÊti oÄÈrikÈnaÑ kilesÈnaÑ pahÈnaÑ
dasseti. Na ca anusetÊti sukhumÈnaÑ kilesÈnaÑ pahÈnaÑ dasseti. Na ca
cetetÊti yena bh|mi ca na ca patthayantÊti sakadÈgÈmÊ anÈgÈmÊ, na ca
anusetÊti arahaÑ. Na ca cetetÊti sÊlakkhandhassa paÔipakkhena pahÈnaÑ
dasseti. Na ca patthayatÊti samÈdhikkhandhassa paÔipakkhena pahÈnaÑ
dasseti. Na ca anusayatÊti paÒÒÈkkhandhassa paÔipakkhena pahÈnaÑ dasseti.
Na ca cetetÊti apuÒÒamayÈnaÑ sa~khÈrÈnaÑ pahÈnaÑ dasseti. Na ca
patthayatÊti puÒÒamayÈnaÑ sa~khÈrÈnaÑ pahÈnaÑ dasseti. Na ca anusetÊti
ÈneÒjamayÈnaÑ sa~khÈrÈnaÑ pahÈnaÑ dasseti. Na ca cetetÊti
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ, na ca patthayatÊti aÒÒindriyaÑ, na ca
anusayatÊti aÒÒÈtÈvino indriyaÑ. Na ca cetetÊti mudukÈ indriyabhÈvanÈ, na
ca
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patthayatÊti majjha-indriyabhÈvanÈ, na ca anusetÊti adhimattÈ indriya
bhÈvanÈ. AyaÑ suttattho.
109. Tattha katamÈ desanÈ. Idha sutte cattÈri saccÈni desitÈni. YaÒca
cetayitaÑ yaÒca pakappitaÑ atthi etaÑ ÈrammaÓaÑ cittaÑ patiÔÔhati
vicinati1 yujjati. Na ca cetetÊti na ca patthayatÊti atthi evaÑ ÈrammaÓaÑ
anusaye viÒÒÈÓamiti viciniyati yujjati na ca ceteti na ca patthayati.
AnusayappahÈnÈ viÒÒÈÓaÔÔhitiÑ na gavesanti, viciyantaÑ yujjati. AyaÑ
yuttivicayo.
Tattha katamo padaÔÔhÈno. CetanÈ pariyuÔÔhÈnaÑ cetanÈpariyuÔÔhÈnassa
padaÔÔhÈnaÑ. Sa~kappanaÑ upÈdÈnassa padaÔÔhÈnaÑ. Anusayo
pariyuÔÔhÈnassa padaÔÔhÈnaÑ. TesaÑ chandarÈgavinÈsÈya bhÈvanÈ
bhavarÈgassa pahÈnaÑ.
Tattha katamo lakkhaÓo. YaÑ cetasikanti vedayitaÑ pakappitaÑ
uggahitaÑ viÒÒÈtaÑ tabbiÒÒÈÓaÑ ÈrammaÓampi paccayopi.
Tattha katamo catuby|ho. Idha sutte Bhagavato ko adhippÈyo. Ye
punabbhavaÑ na icchanti, te na cetayissanti na ca patthayissantÊti, ayaÑ
adhippÈyo.
ŒvaÔÔoti yÈ ca cetanÈ patthanÈ ca anusayo ca viÒÒÈÓaÔÔhitipahÈnÈ ca,
imÈni dve saccÈni. . VibhattÊti natthi vibhattiyÈ bh|mi. . ParivattanÈ pana
paÔipakkhaÑ suttaÑ.
Tattha katamo vevacano. CetanÈ r|pasaÒcetanÈ yÈvadhammasaÒcetanÈ.
Yo anusayo, te satta anusayÈ.
PaÒÒattÊti cetanÈpariyuÔÔhÈnaÑ paÒÒattiyÈ paÒÒattÈ. Sa~kappanaÑ
upÈdÈnapaÒÒattiyÈ paÒÒattaÑ. Anusayo hetupaÒÒattiyÈ paÒÒatto.
ViÒÒÈÓaÔÔhiti upapattihetupaÒÒattiyÈ paÒÒattÈ. CetanÈ sa~kappanÈ anusayo
samucchedo chandarÈgavinayapaÒÒattiyÈ paÒÒatto. PaÔhame keci dvÊhi
parivattakehi paÔiccasamuppÈdo idappaccayatÈya majjhapaÒÒatti.
______________________________________________________________
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OtaraÓoti dvÊhi parivattakehi dukkhaÒca samudayo ca majjhimakehi
maggo ca nirodho ca. . Sodhanoti sutte suttassa Èrambho.
AdhiÔÔhÈnoti yaÒcetayitaÑ sabbaÑ adhiÔÔhÈnena ekattÈya paÒÒattaÑ.
Sa~kappitanti upÈdÈnekattÈya paÒÒattaÑ. ViÒÒÈÓaÑ ekattÈya paÒÒattaÑ.
ParikkhÈroti subhaÒca ÈrammaÓaÑ ayoniso manasikÈro cetanÈ
hetupaccayatÈya paccayo. ViÒÒÈÓassa patiÔÔhÈno dhammo
ÈrammaÓapaccayatÈya paccayo. Tassa manasikÈro hetupaccayatÈya paccayo.
Tattha katamo samÈropano. IdaÑ suttaÑ saÒÒitaÑ tattha ceteti visajjanÈ
iti niddisitabbÈ. Tassa diÔÔhiyÈ viÒÒÈÓapaccayÈ nÈmar|paÑ yÈva
jarÈmaraÓaÑ, ayaÑ samÈropano. . ŒrammaÓametaÑ na hoti viÒÒÈÓassa
ÔhitiyÈ, viÒÒÈÓanirodhÈ nÈmar|panirodho, nÈmar|panirodhÈ yÈva
jarÈmaraÓanirodho.
110. Tattha katamaÑ saÑkilesabhÈgiyaÒca nibbedhabhÈgiyaÒca
asekkhabhÈgiyaÒca suttaÑ. AyaÑ loko1 santÈpajÈto yÈva ye hi keci samaÓÈ
vÈ brÈhmaÓÈ vÈ bhagena bhavassa vippamokkhamÈhaÑsu.
SaÑkilesabhÈgiyaÑ upadhiÑ hi paÔicca dukkhamidaÑ sambhoti, yÈ tÈ pana
taÓhÈ pahÊyanti, bhavaÑ nÈbhinandatÊti nibbedhassa nibbutassa2 bhikkhuno
anupÈdÈya punabbhavo na hoti. UpaccagÈ sabbabhavÈni tÈdÊti
asekkhabhÈgiyaÑ.
Tattha santÈpajÈtoti rÈgajo santÈpo dosajo mohajoti. TesaÑ sattÈnaÑ
ÔhÈnaÑ dasseti. Loko santÈpajÈtoti phasso tividho sukhavedanÊyo
dukkhavedanÊyo adukkhamasukhavedanÊyo. Tattha sukhavedanÊyo phasso
rÈgasantÈpo, dukkhavedanÊyo dosasantÈpo, adukkhamasukhavedanÊyo
mohasantÈpo. YathÈ ca BhagavÈ Èha paÔhamakassa valÈhakassa gomagge3
yehi gahapatiputta rÈgajehi dosajehi mohajehi santÈpehi dukkhaÑ supati, te
mama santÈpÈ na santi.
______________________________________________________________
1. Khu 1. 115 UdÈne.

2. Niccutassa (I, Ka)

3. Komagge (I, Ka) AÑ 1. 135 piÔÔhe.
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RogaÑ vadati attatoti tehi santÈpehi santÈpito tividhaÑ vipallÈsaÑ
paÔilabhati saÒÒÈvipallÈsaÑ cittavipallÈsaÑ diÔÔhivipallÈsaÑ. Tattha asubhe
subhanti saÒÒÈvipallÈso. Dukkhe sukhanti cittavipallÈso. Anicce niccanti
anattani attÈti diÔÔhivipallÈso.
YathÈ cittassa vipallÈso saÒÒÈdiÔÔhite tividhÈ vitakkÈ cittavitakko
vipallÈso saÒÒÈvitakko vipallÈso diÔÔhivitakko vipallÈsopi. Tattha avijjÈ
vipallÈso gocarÈ gatipateyyabh|mi, yathÈ hi taÑ saÒjÈnÈti yathÈ vijÈnÈti
yathÈ saÒjÈnÈti ca vijÈnÈti ca. YathÈ khanti ceteti ime cattÈro vipallÈsÈ sattÈ
yehi catubbidhaÑ attabhÈvavatthuÑ rogabh|taÑ gaÓÉabh|taÑ “attÈ”ti
vadanti. RogaÑ vadati attatoti ayaÑ ÈvaÔÔo. Yena yena hi maÒÒati tato taÑ
hoti aÒÒathÈti subhanti maÒÒati na tathÈ hoti. EvaÑ sukhanti niccaÑ attÈti
so aÒÒathÈ bhavameva santaÑ anÈgataÑ bhavaÑ patthayati, tena vuccati
“bhavarÈgo”ti. BhavamevÈbhinandati, yaÑ abhinandati, taÑ dukkhanti
paÒcakkhandhe niddisiyati. YaÒca tappaccayÈ sokaparidevadukkhaÑ tassa
hi bhÈvessati. EttÈvatÈ saÑkileso hoti. PahÈnatthaÑ kho pana
brahmacariyaÑ vussati. TiÓÓaÑ santÈpÈnaÑ chandarÈgavinayo hoti.
UpadhiÑ hi paÔicca dukkhamidaÑ bhavatÊti ye bhavamevÈbhinandanti
yassa bhÈvessati, taÑ dukkhaÑ tassa dukkhassa pahÈnamÈha. Sabbaso
upÈdÈnaÒca yaÑ natthi dukkhassa sambhavoti cattÈro vipallÈsÈ yathÈ
niddiÔÔha-upÈdÈnamÈha. Tassa paÔhamo vipallÈso kÈmupÈdÈnaÑ, dutiyaÑ
duÔÔhupÈdÈnaÑ, tatiyaÑ sÊlabbatupÈdÈnaÑ, catutthaÑ attavÈdupÈdÈnaÑ,
tesaÑ yo khayo natthi dukkhassa sambhavo upadhi nidÈnaÑ
dukkhanirodhamÈha. EvametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya passato
vibhavataÓhÈ na hoti. VibhavaÑ nÈbhinandatÊti dassanabh|miÑ manteti
sabbaso taÓhakkhayaÑ nibbÈnanti dve vimuttiyo katheti rÈgavirÈgaÒca
avijjÈvirÈgaÒca. Tassa bhikkhunoti anupÈdisesanibbÈnadhÈtuÑ manteti.
AyaÑ suttassa atthaniddeso.
111. Tattha katamo vicayo. Yassa yattha pariÄÈheti tassa
pariÉayhantassa so yathÈbh|taÑ natthi nibbindati ca, ayaÑ vicayo ca yutti
ca.
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PadaÔÔhÈno rÈgajo pariÄÈho sukhindriyassa domanassindriyassa ca
padaÔÔhÈnaÑ. Dosajo pariÄÈho sukhindriyassa domanassindriyassa ca
padaÔÔhÈnaÑ. Mohajo pariÄÈho upekkhindriyassa domanassindriyassa ca
padaÔÔhÈnaÑ.
Tattha katamo lakkhaÓo hÈro. Phassapareto vedanÈpareto saÒÒÈparetopi
sa~khÈraparetopi yena yena maÒÒati yadi subhanimittena yadi
sukhinimittena yadi niccanimittena yadi attanimittena asubhe subhanti
maÒÒati, evaÑ sabbaÑ rÈgaje pariÄÈhe vutte cattÈro pariÄÈhÈ vuttÈ bhavanti.
RÈgajo dosajo mohajo diÔÔhijo ca rÈgaÑ vadÈmÊti attato vadati. SabbÈni
pannarasa padÈni aniccaÑ dukkhanti.
Tattha katamo catuby|ho. Idha sutte Bhagavato ko adhippÈyo. Ye
pariÄÈhena na acchanti te bhavaÑ nÈbhinandanti. Ye bhavaÑ nÈbhinandanti,
te parinibbÈyissanti. AyaÑ adhippÈyo.
Tattha katamo ÈvaÔÔo. SaÑkilesabhÈgiyena dukkhaÒca samudayaÒca
niddisati. NibbedhabhÈgiyena maggaÒca nirodhaÒca.
Tattha katamÈ vibhatti. SantÈpajÈto rogajÈto rogaÑ vadati attato taÑ na
ekaÑsena hoti amanasikÈrÈ santÈpajÈto kho na ca rogaÑ attato vadati.
Tattha katamo parivattano. PakkhapaÔipakkhanidassanatthaÑ bh|mi
parivattanÈya.
Tattha katamo vevacano hÈro. RogaÒca attato vadati sallaÑ attato
vadati. Pannarasa padÈni sabbÈni vattabbÈni.
Tattha katamÈ paÒÒatti. SantÈpajÈtoti domanassapadaÔÔhÈnaÑ. Sabbe
vacanapaÒÒattiyÈ paÒÒapeti. RogaÑ vadati attato vipallÈso
saÑkilesapaÒÒattiyÈ paÒÒapeti. YaÑ nÈbhinandati, taÑ dukkhanti
vipallÈsanikkhepapaÒÒattiyÈ paÒÒattÈ. Te akatasattÈ lokÈ majjhena
vemattatÈya paÒÒattÈ.
Tattha katamo otaraÓo, santÈpajÈtoti tÊÓi akusalam|lÈni, te sa~khÈrÈ
sa~khÈrakkhandhapariyÈpannÈ, dhÈt|su dhammadhÈtu, Èyatanesu
dhammÈyatanaÑ. Indriyesu itthindriyaÑ purisindriyaÒca padaÔÔhÈnaÑ.
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Tattha katamo sodhano. Suddho suttassa Èrambho.
Tattha katamo adhiÔÔhÈno hÈro. PariÄÈhoti ye sattÈ lokÈ ekattapaÒÒattiyÈ
paÒÒattÈ, te akatasattÈ lokÈ majjhena vemattatÈya paÒÒattÈ.
Tattha katamo parikkhÈro. SantÈpajÈtoti ayoniso manasikÈro hetu,
vipallÈsaÒca paccayo. Tattha dvÊhi dhammehi attÈ abhiniviÔÔhÈ cittaÒca
cetasikaÒca dhamme ubhayÈni tassa viparÊtena parÈmasato. Aparo pariyÈyo,
cetasikehi dhammehi attasaÒÒÈ anattasaÒÒÈ samugghÈteti. Aparo pariyÈyo.
AniccasaÒÒÈ cetasikesu dhammesu, na tu attasaÒÒÈ. IdaÑ vuccati cittanti vÈ
manoti vÈ viÒÒÈÓanti vÈ idaÑ dÊgharattaÑ abbhuggataÑ etaÑ mama,
esohamasmi, eso me attÈti. Tattha cetasikÈ dhammÈnupassanÈ esÈpi
dhammasaÒÒÈ. Tassa ko hetu, ko paccayo. AhaÑkÈro hetu, mamaÑkÈro
paccayo.
Tattha katamo samÈropano. AyaÑ loko santÈpajÈtoti akusalaÑ manteti
viÒÒÈÓaÑ nÈmar|passa paccayo yÈva jarÈmaraÓanti, ayaÑ samÈropano.
112. EvametaÑ yathÈbh|taÑ, sammappaÒÒÈya passati akusalam|lÈnaÑ
pahÈnaÑ. Tattha avijjÈnirodho avijjÈnirodhÈ yÈva jarÈmaraÓanirodho, ayaÑ
samÈropano.
CattÈro puggalÈ1 anusotagÈmÊ paÔisotagÈmÊ Ôhitatto, tiÓÓo pÈra~gato
thale tiÔÔhati brÈhmaÓoti.
Tattha yo anusotagÈmÊ ayaÑ kÈme sevati. PÈpaÒca kammaÑ karoti
yÈva kÈme paÔisevati. IdaÑ lobho akusalam|laÑ, so yeva taÓhÈ, so tehi
kÈmehi vuyhati anusotagÈmÊti vuccati. Yo puggalo tÈhi gamito tappaccayÈ
tassa hetu akusalakammaÑ karoti kÈyena ca vÈcÈya ca, ayaÑ vuccati
pÈpakammaÑ karotÊti. Tassa tÊÓi sotÈni sakkÈyadiÔÔhi vicikicchÈ
sÊlabbataparÈmÈso. Imehi tÊhi
______________________________________________________________
1. AÑ 1. 311 piÔÔhe.

318

PeÔakopadesapÈÄi

sotehi tividhadhÈtuyaÑ uppajjati kÈmadhÈtuyaÑ r|padhÈtuyaÑ
ar|padhÈtuyaÑ. Tena paÔipakkhene yo kÈme na paÔisevati. Yo sÊlavataÑ na
parÈmasati. Yo sakkÈyadiÔÔhÊnaÑ pahÈnÈya kÈmesu yathÈbh|taÑ ÈdÊnavaÑ
passati. Yena ca te dhamme paÔisevati. YaÒca tappaccayÈ tiÔÔhati brÈhmaÓoti
arahaÑ kira. Tattha arahaÑ tassa pÈra~gato hoti, pÈra~gatassa thale tiÔÔhati
sopÈdisesÈ nibbÈnadhÈtu. AnusotagÈmÊnÊti dassanappahÈtabbÈnaÑ
saÑyojanÈnaÑ appahÈnamÈha. PaÔisotagÈminÊti phale diÔÔhekaÔÔhÈnaÒca
kilesÈnaÑ pahÈnamÈha, Ôhitattena paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ
saÑyojanÈnaÑ pahÈnamÈha. Tattha anusotagÈminÈ maggar|pimÈha.
PaÔisotagÈminÈ Ôhitattena ca maggamitimÈha. PÈra~gatena sÈvakÈ asekkhÈ
ca SammÈsambuddhÈ ca vuttÈ. AnusotagÈminÈ sakkÈyasamudayagÈminiÑ
paÔipadamÈha. PaÔisotagÈminÈ Ôhitattena sakkÈyanirodhagÈminiÑ
paÔipadamÈha. PÈra~gatena dasa asekkhÈ arahantÈ dhammÈ vuttÈ. AyaÑ
suttattho.
113. Tattha katamÈ desanÈ. ImasmiÑ hi sutte cattÈri ariyasaccÈni
desitÈni. TedhÈtukalokasamatikkamanaÒca.
Tattha katamo vicayo hÈro. Yo kÈme paÔisevati pÈpaÑ1 kareyyÈti yo ca
kÈme na paÔisevati so pÈpakammaÑ na kareyyÈti yo ca imehi dvÊhi bh|mÊhi
uttiÓÓo pÈra~gatoti yÈ vÊmaÑsÈ ayaÑ vicayo.
YuttÊti yujjati suttesu, nÈyujjatÊti yÈ vÊmaÑsÈya, ayaÑ yutti. .
PadaÔÔhÈnoti anusotagÈminÈ sattannaÑ saÑyojanÈnaÑ padaÔÔhÈnaÑ.
Akusalassa kiriyÈ akusalassa m|lÈnaÑ padaÔÔhÈnaÑ. PaÔisotagÈminÈ
yathÈbh|tadassanassa padaÔÔhÈnaÑ. ®hitattena asaÑhÈriyÈya2 padaÔÔhÈnaÑ.
PÈra~gatoti kadÈci bh|miyÈ padaÔÔhÈnaÑ.
Tattha katamo lakkhaÓo hÈro. Yo anusotaÑ gacchati taÓhÈvasena.
Sabbesampi kilesÈnaÑ vasena gacchati. Yo paÔisotaÑ vÈyamati. TaÓhÈya
sabbesampi so kilesÈnaÑ vÈyamati paÔisotaÑ.
______________________________________________________________
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Yo attanÈ Ôhito kÈyenapi so Ôhito vÈcÈcittenapi so Ôhito. AyaÑ lakkhaÓo
hÈro.
Tattha katamo catuby|ho. Idha sutte Bhagavato ko adhippÈyo. Ye
anusotagÈminiyÈ paÔipadÈya nÈbhiramissanti, te paÔisotaÑ vÈyamissantÊti
yÈva kadÈci bh|miyaÑ, ayaÑ adhippÈyo. . ŒvaÔÔoti idha sutte cattÈri suttÈni
desitÈni.
Tattha katamo vibhatti hÈro. Yo kÈme paÔisevati pÈpaÒca kammaÑ
karoti. So anusotagÈmÊti na ekaÑsena sotÈpannopi kÈme paÔisevati. TaÑ
bhÈgiyaÒca pÈpakammaÑ karoti. KiÒcÈpi sekkhopi kareyya pÈpaÑ yathÈ
sutte niddiÔÔho na ca so anusotagÈmÊ, idaÑ vibhajjabyÈkaraÓÊyaÑ. Na ca
kÈme paÔisevati na ca pÈpakammaÑ karoti paÔisotagÈmÊ na ca ekaÑsena
sabbe bÈhirako kÈmesu vÊtarÈgo na ca kÈme paÔisevati, tena ca
pÈpakammaÑ karoti anusotagÈmÊ paÔisotagÈmÊ, ayaÑ vibhatti.
Tattha katamo parivattano hÈro. NiddiÔÔho paÔipakkho. Vevacanoti
kÈmesu vatthukÈmÈpi kilesakÈmÈpi r|pasaddagandharasaphassaputtadÈra
dÈsakammakaraporisaÒca pariggahÈ.
PaÒÒattÊti sabbe puthujjanÈ ekattÈya paÒÒattÈ. AnusotagÈmÊti
kilesasamudÈcÈrapaÒÒattiyÈ paÒÒattÈ. Ye pana sekkhÈ puggalÈ, te
nibbÈnapaÒÒattiyÈ1 paÒÒattÈ. Ye pana anÈgÈmÊ, te asaÑhÈriya paÒÒattiyÈ
paÒÒattÈ, ayaÑ paÒÒatti.
OtaraÓoti yo anusotagÈmÊ, so dukkhaÑ. Ye tassa dhammÈ, te dukkhassa
samudayo. YaÑ r|paÑ, ayaÑ r|pakkhandho, evaÑ paÒcapi khandhÈ
paÔiccasamuppÈdo, te kilesÈ sa~khÈrakkhandhapariyÈpannÈ dhammÈyatanaÑ
dhammadhÈtu indriyesu ca paÒÒattÈ.
Sodhanoti yenÈrambhena idaÑ suttaÑ desitaÑ, so Èrambho sabbo
suddho.
______________________________________________________________
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AdhiÔÔhÈnoti paÔisotagÈminÈ sabbe sotÈpannÈ ekattena vÈ niddiÔÔhÈ
rÈgÈnusayapaÔisotagÈmino sekkhÈva maggo ca sekkho ca puggalo Ôhitattoti.
VÊtarÈgo ekattÈya paÒÒatto. PÈra~gatoti sabbe arahanto sabbe
PaccekabuddhÈ SammÈsambuddhÈ ca ekattÈya paÒÒattÈ.
ParikkhÈroti anusotagÈmino pÈpamittapaccayo kÈmapariyuÔÔhÈnaÑ
hetu. PaÔisotagÈmino dve het| dve paccayÈ ca yÈva sammÈdiÔÔhiyÈ
uppÈdÈyadiÔÔhi1, tassa paÔiladdhamaggo hetu Èrambho paccayo kÈyiko
cetasikassa koÔÔhÈso ca. . SamÈropanoti vibhatti idaÑ suttaÑ natthi
samÈropanÈya bh|mi.
114. PaÒcÈnisaÑsÈ sotÈnugatÈnaÑ dhammÈnaÑ2 yÈva diÔÔhiyÈ
suppaÔividdhÈnaÑ suttaÑ vitthÈrena kÈtabbaÑ. YuÒjato ghaÔentassa
vÈyamato gilÈno maraÓakÈle devabh|to paccekabodhiÑ pÈpuÓÈti.
SotÈnugatÈti saddhammassavanena kataÑ hoti. Na ca
adhipaÒÒÈdhammavipassanÈya tassa cittaÑ tasitaÑ hoti, na ca
anibbiddhattaÑ, idaÑ ca suttaÑ paÒcannaÑ puggalÈnaÑ desitaÑ,
saddhÈnusÈrino mudindriyassa tikkhindriyassa ca dhammÈnusÈrino
tikkhindriyassa mudindriyassa ca. Yo pana mohacarito puggalo na sakkoti
yuÒjituÑ ghaÔituÑ vÈyamituÑ yathÈbh|taÑ yathÈsamÈdhikÈ vimutti taÑ
khaÓaÑ taÑ layaÑ taÑ muhuttaÑ phalaÑ dasseti. SÈdhu parihÈyati paro
taÑ duyhati, no tu sukha-avipÈkinÊ bhavati. Tassa diÔÔhe yeva ca dhamme
upapajja-aparÈpariyavedanÊyaÑ. Tattha yo puggalo dhammÈnusÈrÊ. Tassa
yadi sotÈnugatÈ dhammÈ honti. So yuÒjanto pÈpuÓÈti. Yo dhammÈnusÈrÊ
mudindriyo, so gilÈno pÈpuÓÈti. Yo saddhÈnusÈrÊ tikkhindriyo, so
maraÓakÈlasamaye pÈpuÓÈti. Yo mudindriyo, so devabh|to pÈpuÓÈti. YadÈ
devabh|to na pÈpuÓÈti, na so teneva dhammarÈgena tÈya dhammanandiyÈ
paccekabodhiÑ pÈpuÓÈti. Yo sotÈnugatesu yuÒjati ghaÔeti vÈyamati, so
pubbÈpannena visesaÑ saÒjÈnÈti, saÒjÈnanto pÈpuÓÈti. Sace pana gilÈnassa
manasikÈro hoti, tattha yuÒjanto pÈpuÓÈti. Sace panassa maraÓakÈle
saÑviggo hoti,
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1. UpÈdÈyadiÔÔhi (I)

2. AÑ 1. 504 piÔÔhe.

7. HÈrasampÈtabh|mi

321

tattha yuÒjanto pÈpuÓÈti. Sace pana na katthaci1 saÑvego hoti, tassa
devabh|tassa sukhino dhammabh|tÈ pÈdÈ evaÑ avilapati. So evaÑ jÈnÈti
“ayaÑ so dhammavinayo yattha mayaÑ pubbe manussabh|tÈ
brahmacariyaÑ carimhÈ”ti. Atha devabh|to pÈpuÓÈti. Dibbesu vÈ paÒcasu
kÈmaguÓesu ajjhosito hoti pamÈdavihÈrÊ, so tena kusalam|lena
paccekabodhiÑ pÈpuÓÈti.
YÈ paratoghosena vacasÈ suparicitÈ, ayaÑ sutamayÊ paÒÒÈ. Ye pana
dhammÈ honti manasÈ anupekkhitÈ, ayaÑ cintÈmayÊ paÒÒÈ. YaÑ diÔÔhiyÈ
suppaÔividdhÈ, ayaÑ bhÈvanÈmayÊ paÒÒÈ. YaÑ sotÈnugatÈ vacasÈ paricitÈ
honti, so ca diÔÔhe yeva dhamme parinibbÈyÊ, ayaÑ arahaÑ puggalo. Yo
upapajjati devabh|to pÈpuÓÈti, tattha ca parinibbÈyati, ayaÑ anÈgÈmÊ. Yo
tena kusalam|lena paccekabodhiÑ pÈpuÓÈti, ayaÑ
pubbayogasambhÈrasambh|to puggalo.
SotÈnugatÈ dhammÈti paÔhamaÑ vimuttÈyatanaÑ, vacasÈ paricitÈti
dutiyaÑ tatiyaÒca vimuttÈyatanaÑ, manasÈ anupekkhitÈti catutthaÑ
vimuttÈyatanaÑ, diÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈti paÒcamaÑ vimuttÈyatanaÑ.
SotÈnugatÈya vimuttiyÈ vacasÈ yÈ vÈcÈ suppaÔividdhÈ
anupubbadhammassa sotena sutvÈ sÊlakkhandhe parip|reti, manasÈ
anupekkhitÈ samÈdhikkhandhaÑ parip|reti, diÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈ
paÒÒÈkkhandhaÑ parip|reti.
SotÈnugatÈ dhammÈ bahussutÈ hontÊti vitthÈrena kÈtabbaÑ. IdaÑ
paÔhamaÑ saddhÈpadÈnaÑ manasÈ anupekkhitÈti paÔisallÈnabahulo viharati,
vitthÈrena kÈtabbaÑ. IdaÑ dutiyaÑ saddhÈpadÈnaÑ diÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈti
anÈsavÈ cetovimuttiyÈ nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti. IdaÑ tatiyaÑ
saddhÈpadÈnaÑ.
SotÈnugatÈ dhammÈti sekkhaÑ SatthÈ dasseti. ManasÈ anupekkhitÈti
ArahattaÑ SatthÈ dasseti. DiÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈti TathÈgataÑ ArahantaÑ
SammÈsambuddhaÑ SatthÈ dasseti.
______________________________________________________________
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SotÈnugatÈ dhammÈti kÈmÈnaÑ nissaraÓaÑ dasseti. ManasÈ
anupekkhitÈti r|padhÈtuyÈ nissaraÓaÑ dasseti. DiÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈti
tedhÈtukÈnaÑ nissaraÓaÑ dasseti. AyaÑ suttattho.
115. Tattha katamo desanÈhÈro. Imamhi sutte tayo esanÈ desitÈ
sotÈnugatehi dhammehi vacasÈ paricitehi kÈmesanÈya samathamaggo.
DiÔÔhiyÈ suppaÔividdhehi brahmacariyesanÈya samathamaggo.
Vicayoti yathÈ suttaÑ manasikaronto vicinanto sutamayipaÒÒaÑ
paÔilabhati. YathÈ ca so manasikarotÊti yathÈ sutadhammÈ tadÈ
cintÈmayipaÒÒaÑ paÔilabhati. YathÈ diÔÔheva dhamme manasikaroti tadÈ
bhÈvanÈmayipaÒÒaÑ paÔilabhati. AyaÑ vicayo.
Sutena sutamayipaÒÒaÑ paÔilabhati. CintÈya cintÈmayipaÒÒaÑ
bhÈvanÈya bhÈvanÈmayipaÒÒaÑ paÔilabhati. Atthi esÈ yutti.
PadaÔÔhÈnoti sotÈnugatÈ dhammÈti dhammassavanassa padaÔÔhÈnaÑ.
VacasÈ paricitÈti yuÒjanÈya padaÔÔhÈnaÑ. ManasÈ anupekkhitÈti
dhammÈnudhammÈya vipassanÈya padaÔÔhÈnaÑ. DiÔÔhiyÈ anupekkhitÈti
paÒÒÈyapi anupekkhitÈ diÔÔhiyÈpi anupekkhitÈ.
Catuby|hoti imamhi sutte Bhagavato ko adhippÈyo. Ye imÈhi dvÊhi
paÒÒÈhi samannÈgatÈ tehi...
Sa nibbutoti maggaphalaÑ anupÈdisesaÒca nibbÈnadhÈtuÑ manteti,
dÈnena oÄÈrikÈnaÑ kilesÈnaÑ pahÈnaÑ manteti. SÊlena majjhimÈnaÑ,
paÒÒÈya sukhumakilesÈnaÑ manteti, rÈgadosamohakkhayÈ sa nibbutoti katÈ
ca bh|mi.
* Dadato puÒÒaÑ pavaÉÉhati,
SaÑyamato veraÑ na cÊyati.
Kusalo ca jahÈti pÈpakanti maggo vutto. RÈgadosamohakkhayÈ sa
nibbutoti maggaphalamÈha.
______________________________________________________________
* HeÔÔhÈ 187 piÔÔhe passitabbaÑ.

7. HÈrasampÈtabh|mi

323

Dadato puÒÒaÑ pavaÉÉhati, saÑyamatoti tÊhi padehi lokikaÑ
kusalam|laÑ vuttaÑ. RÈgadosamohakkhayÈ sa nibbutoti lokuttaraÑ
kusalam|laÑ vuttaÑ.
Dadato puÒÒaÑ pavaÉÉhati, saÑyamato veraÑ na cÊyatÊti
puthujjanabh|miÑ manteti. Kusalo ca jahÈti pÈpakanti sekkhabh|miÑ
manteti. RÈgadosamohakkhayÈ sa nibbutoti asekkhabh|mi vuttÈ.
Dadato puÒÒaÑ pavaÉÉhati, saÑyamato veraÑ na cÊyatÊti magganiyÈ
paÔipadÈ vuttÈ. Kusalo ca jahÈti pÈpakanti sekkhavimutti.
RÈgadosamohakkhayÈ sa nibbutoti asekkhavimutti.
Dadato puÒÒaÑ pavaÉÉhati, saÑyamato veraÑ na cÊyatÊti dÈnakathaÑ
sÊlakathaÑ maggakathaÑ lokikÈnaÑ dhammÈnaÑ desanamÈha. Kusalo ca
jahÈti pÈpakanti loke ÈdÊnavÈnupassanÈ. RÈgadosamohakkhayÈ sa nibbutoti
sÈmukkaÑsikÈya dhammadesanÈyapi paÔividdhÈ.
Dadato puÒÒaÑ pavaÉÉhatÊti pÈÓÈnaÑ abhayadÈnena pÈÓÈtipÈtÈ
veramaÓisattÈnaÑ abhayaÑ deti. EvaÑ sabbÈni sikkhÈpadÈni kÈtabbÈni.
SaÑyamato veraÑ na cÊyatÊti sÊle patiÔÔhÈya cittaÑ saÑyameti, tassa
saÑyamato pÈrip|riÑ gacchati. RÈgadosamohakkhayÈ sa nibbutoti dve
vimuttiyo. AyaÑ suttaniddeso.
116. Tattha katamÈ desanÈ. Imamhi sutte kiÑ desitaÑ, dve sugatiyo
devÈ ca manussÈ ca, dibbÈ ca paÒcakÈmaguÓÈ, mÈnussakÈ ca. DvÊhi padehi
niddeso. Dadato puÒÒaÑ pavaÉÉhati, saÑyamato veraÑ na cÊyati, kusalo ca
jahÈti pÈpakanti maggo vutto. RÈgadosamohakkhayÈ sa nibbutoti dve
nibbÈnadhÈtuyo desitÈ sopÈdisesÈ ca anupÈdisesÈ ca. AyaÑ desanÈ.
Vicayoti dadato puÒÒaÑ pavaÉÉhatÊti iminÈ paÔhamena padena
dÈnamayikapuÒÒakiriyavatthu vuttaÑ. Tenassa ÈnantariyÈnaÑ kusalÈnaÑ
dhammÈnaÑ. Dutiyena padena...
Yanti, niyyÈnikaÑ sÈsananti, ayaÑ adhippÈyo assavanena ca
amanasikÈrena ca appaÔivedhena ca sakkÈyasamudayagÈminÊ paÔipadÈ vuttÈ.
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Savanena ca manasikÈrena ca paÔivedhena ca sakkÈyanirodhagÈminÊ
paÔipadÈ vuttÈ. AyaÑ ÈvaÔÔo.
VibhattÊti ekaÑsabyÈkaraÓÊyo. Natthi tattha vibhattiyÈ bh|mi.
ParivattanÈti ye paÒcÈnisaÑsÈ, te paÒcÈdinÈ paÔipakkhena tenava diÔÔheva
dhamme pÈpuÓÈti, taÑ upapajjamÈnÈ aparo pariyÈyo.
Vevacananti sotÈnugatÈ dhammÈti yaÑ suttaÑ diÔÔhampi paÒÒindriyaÑ
viÒÒattampi diÔÔhiyÈ suppaÔividdhampi vibhÈvitampi.
PaÒÒattÊti sotÈnugatÈdhammÈti desanÈ avijjÈpaÒÒattiyÈ paÒÒattaÑ.
ManasikÈro pÈmojjapaÒÒattiyÈ paÒÒatto, diÔÔhadhammÈpi
ÈnisaÑsapaÒÒattiyÈ paÒÒattÈ.
OtaraÓoti tisso paÒÒÈ vacasÈ paricitesu sutamayÊpaÒÒÈ manasÈ
anupekkhitesu cintÈmayÊpaÒÒÈ diÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈsu bhÈvanÈmayÊpaÒÒÈ.
ImÈni ariyasaccÈni indriyÈni vijjuppÈdÈ avijjÈnirodho paÔiccasamuppÈdo
indriyesu tÊÓi indriyÈni, Èyatanesu dhammÈyatanapariyÈpannÈ dhÈt|su
dhammadhÈtupariyÈpannÈti. . Sodhanoti yo Èrambho suttassa paveso
niyutto.
AdhiÔÔhÈnoti paÒcÈnisaÑsÈti vemattatÈya paÒÒattÈ ÈnisaÑsÈ sotÈ
anugatÈti vemattatÈya ariyavohÈro paÒÒatto, dhamme ca savananti
ekattatÈya paÒÒattaÑ.
ParikkhÈroti dhammassavanassa payirupÈsanÈ paccayo, saddhÈ hetu.
ManasÈ anupekkhitÈti atthappaÔisaÑveditÈ paccayo, dhammappaÔisaÑveditÈ
hetu, diÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈti saddhammassavanaÒca manasikÈro ca
paccayo, sutamayÊ cintÈmayÊ paÒÒÈ hetu. . SamÈropanoti vibhattaÑ suttaÑ
aparo pariyÈyo nibbatti bale natthi. Tattha samÈropanÈya bh|mi.
117. Tattha katamaÑ vÈsanÈbhÈgiyaÒca nibbedhabhÈgiyaÒca suttaÑ.
Dadato puÒÒaÑ pavaÉÉhatÊti gÈthÈ. Dadatoti dÈnamayikapuÒÒakiriyavatthu
vuttaÑ. SaÑyamato veraÑ na cÊyatÊti sÊlamayikapuÒÒakiriyavatthu vuttaÑ.
Kusalo ca jahÈti pÈpakanti lobhassa ca mohassa ca byÈpÈdassa ca
pahÈnamÈha. RÈgadosamohakkhayÈ sa nibbutoti lobhassa ca mohassa ca
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byÈpÈdassa ca chandarÈgavinayamÈhÈti. Dadato puÒÒaÑ pavaÉÉhatÊti gÈthÈ
alobho kusalam|laÑ bhavati. SaÑyamato veraÑ na cÊyatÊti adoso
kusalam|laÑ bhavati. SaÑyamato veraÑ na cÊyatÊti averÈ asapattÈ
abyÈpÈdatÈya sadÈ. Kusalo ca jahÈti pÈpakanti ÒÈÓuppÈdÈ aÒÒÈÓanirodho.
Catutthapadena rÈgadosamohakkhayena rÈgavirÈgÈ
cetovimuttimohakkhayena avijjÈvirÈgÈ paÒÒÈvimutti, ayaÑ vicayo.
YuttÊti dÈne Ôhito ubhayaÑ hi parip|reti. MacchariyaÒca pajahati.
PuÒÒaÒca pavaÉÉhati. Atthi esÈ yutti.
PadaÔÔhÈnanti dadato puÒÒaÑ pavaÉÉhatÊti cÈgÈdhiÔÔhÈnassa
padaÔÔhÈnaÑ. SaÑyamato veraÑ na cÊyatÊti paÒÒÈdhiÔÔhÈnassa padaÔÔhÈnaÑ
kusalo ca jahÈti pÈpakanti saccÈdhiÔÔhÈnassa padaÔÔhÈnaÑ.
RÈgadosamohakkhayÈ sa nibbutoti upasamÈdhiÔÔhÈnassa padaÔÔhÈnaÑ.
AyaÑ padaÔÔhÈno.
Tattha katamo lakkhaÓo. Dadato puÒÒaÑ pavaÉÉhati saÑyamato veraÑ
na cÊyati. Dadatopi veraÑ na kariyÈti kusalo ca jahÈti pÈpakaÑ
rÈgadosamohakkhayÈ sa nibbuto r|pakkhayÈpi vedanakkhayÈpi, yena
r|pena diÔÔhaÑ, tena TathÈgato paÒÒapento paÒÒapeyya r|passa khayÈ
virÈganirodhÈti evaÑ paÒcakkhandhÈ.
Catuby|ho idha Bhagavato ko adhippÈyo, ye mahÈbhogÈnaÑ
patthayissanti. Te dÈnaÑ dassanti parissayapahÈnÈya, ye averÈbhichandakÈ,
te paÒca verÈni pajahissanti, ye kusalÈbhichandakÈ, te aÔÔha~gikaÑ maggaÑ
bhÈvessanti aÔÔhannaÑ micchattÈnaÑ pahÈnÈya. Ye nibbÈyitukÈmÈ, te
rÈgadosamohaÑ pajahissantÊti ayaÑ Bhagavato adhippÈyo.
ŒvaÔÔoti yaÒca adadato macchariyaÑ yaÒca saÑyamato veraÑ yaÒca
akusalassa pÈpassa appahÈnaÑ, ayaÑ dukkhaniddeso na samudayo.
Alobhena ca adosena ca amohena ca kusalena imÈni tÊÓi kusalam|lÈni.
TesaÑ paccayo aÔÔha sammattÈni, ayÑ maggo. TesaÑ rÈgadosamohÈnaÑ
khayÈ, ayaÑ nirodho.
VibhattÊti dadato puÒÒaÑ pavaÉÉhatÊti na ekaÑsena yo
rÈjadaÓÉabhayena deti, yo ca akappiyassa paribhogena sÊlavantesu deti, na
tassa
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puÒÒaÑ pavaÉÉhatÊti so cetaÑ dÈnaÑ akusalena deti, daÓÉadÈnaÑ
satthadÈnaÑ apuÒÒamayaÑ pavaÉÉhati, na puÒÒaÑ. SaÑyamato veraÑ na
cÊyatÊti na ekaÑsena kiÑ kÈraÓaÑ yaÒca yo padaÑ diÔÔhadhammikaÑ
passati yadi mama rÈjÈno gahetvÈ hatthaÑ vÈ chindeyya -pa- na tena
saÑyamena veraÑ na karoti. Yo tu evaÑ samÈdiyati pÈÓÈtipÈtassa pÈpako
vipÈkoti, diÔÔhe yeva dhamme abhisamparÈye ca evaÑ sabbassa akusalassa
hetuto Èrati. IminÈ saÑyamena veraÑ na cÊyati.
ParivattanÈti dadato puÒÒaÑ pavaÉÉhatÊti adadato puÒÒaÑ na
pavaÉÉhati. YaÑ dÈnamayaÑ, taÑ saÑyamato veraÑ na cÊyati, asaÑyamato
veraÑ karÊyati. Kusalo ca jahÈti pÈpakaÑ akusalo na jahÈti.
RÈgadosamohakkhayÈ sanibbutoti d|taÑ pesetvÈ paÓÊtaÑ pesetvÈpi na
pakkosÈmi, so sayameva pana mahÈbhikkhusaÑghaparivÈro amhÈkaÑ
vasanaÔÔhÈnaÑ sampatto amhehi ca santhÈgÈrasÈlÈ1 kÈritÈ, ettha mayaÑ
DasabalaÑ ÈnetvÈ ma~galaÑ bhaÓÈpemÈti cintetvÈ upasa~kamiÑsu. Yena
santhÈgÈraÑ tenupasa~kamiÑs|ti taÑ divasaÑ kira santhÈgÈre
cittakammaÑ niÔÔhÈpetvÈ aÔÔakÈ muttamattÈ honti. BuddhÈ nÈma
araÒÒajjhÈsayÈ araÒÒÈrÈmÈ antogÈme vaseyyuÑ vÈ no vÈti tasmÈ Bhagavato
manaÑ jÈnitvÈva paÔijaggissÈmÈti cintetvÈ te BhagavantaÑ upasa~kamiÑsu.
IdÈni pana manaÑ labhitvÈ paÔijaggitukÈmÈ yena santhÈgÈraÑ,
tenupasa~kamiÑsu. Sabbasantharinti yathÈ sabbaÑ santhataÑ hoti evaÑ
yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑs|ti. Ettha pana te MallarÈjÈno santhÈgÈraÑ
paÔijaggitvÈ nagaravÊthiyopi sammajjÈpetvÈ dhaje ussÈpetvÈ
suvaÓÓaghaÔikadaliyo ca ÔhapÈpetvÈ sakalanagaraÑ dÊpamÈlÈhi
vippakiÓÓatÈrakaÑ viya katvÈ khÊrapake2 dÈrake khÊraÑ pÈyetha, dahare
kumÈre lahuÑ lahuÑ bhojÈpetvÈ sayÈpetha, uccÈsaddaÑ mÈkari, ajja
ekarattiÑ SatthÈ antogÈmeva vasissati, BuddhÈ nÈma appasaddakÈmÈ hontÊti
bheriÑ carÈpetvÈ sayaÑ daÓÉakadÊpikÈ ÈdÈya yena BhagavÈ
tenupasa~kamiÑsu. BhagavantaÑ yeva purakkhatvÈti BhagavantaÑ purato
katvÈ, tattha BhagavÈ bhikkhunaÒceva upÈsakÈnaÒca majjhe nisinno ativiya
virocati. SamantapÈsÈdiko suvaÓÓavaÓÓo abhir|po dassanÊyo
______________________________________________________________
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puratthimakÈyato suvaÓÓavaÓÓÈ rasmi uÔÔhahitvÈ gaganatale asÊtihatthaÑ
ÔhÈnaÑ gaÓhÈti. PacchimakÈyato dakkhiÓahatthato vÈmahatthato
suvaÓÓavaÓÓÈ heÔÔhÈ pÈdatalehi pavÈÄavaÓÓarasmi uÔÔhahitvÈ
ghanapathaviyaÑ asÊtihatthaÑ ÔhÈnaÑ gaÓhÈti, evaÑ samantÈ
asÊtihatthamattaÑ ÔhÈnaÑ chabbaÓÓabuddharasmiyo vijjotamÈnÈ
vitaÓÉamÈnÈ vidhÈvanti, sabbe disÈbhÈgÈ suvaÓÓacampakapupphehi
vikiriyamÈnÈ viya suvaÓÓaghaÔato nikkhantasuvaÓÓarasadhÈrÈhi siÒcamÈnÈ
viya pasÈritasuvaÓÓapaÔaparikkhittÈ viya verambhavÈtasamuÔÔhitakiÑ
sukakiÑ sukÈrakaÓikÈrapupphacuÓÓasamokiÓÓÈ viya vippakasantaÑ asÊti
anubyaÒjanabyÈmappabhÈ dvattiÑsavaralakkhaÓasamujjalaÑ sarÊraÑ
samuggatatÈrakaÑ viya gaganatalaÑ vikasitamiva padumavanaÑ
sabbaphÈliphullo viya yojanasatiko pÈricchattako paÔipÈÔiyÈ ÔhapitÈnaÑ
dvattiÑsacandÈnaÑ dvattiÑsas|riyÈnaÑ dvattiÑsacakkavattÊnaÑ
dvattiÑsadevarÈjÈnaÑ dvattiÑsamahÈbrahmÈnaÑ nibbuto asekkhassa natthi
nibbuti.
Vevacananti dadato puÒÒaÑ pavaÉÉhati, anumodatopi puÒÒaÑ
pavaÉÉhati. Cittassa samÈdahatopi veyyÈvaccakiriyÈyapi puÒÒaÑ
pavaÉÉhatÊti.
PaÒÒattÊti dadato puÒÒaÑ pavaÉÉhati, alobhassa
paÔinissayaghÈtapaÒÒattiyÈ paÒÒattaÑ. SaÑyamato veraÑ na cÊyatÊti
adosassa paÔinissayaghÈtapaÒÒattiyÈ paÒÒattaÑ kusalo ca jahÈti pÈpakanti
amohassa paÔinissayaghÈtapaÒÒattiyÈ paÒÒattaÑ.
OtaraÓoti paÒcasu indriyesu dadato puÒÒaÑ pavaÉÉhati, saÑyamato
veraÑ na cÊyati saÑyamena s|lakkhandho. OtiÓÓo chasu indriyesu saÑvaro,
ayaÑ samÈdhikkhandho, yaÑ kusalo ca jahÈti pÈpakaÑ, ayaÑ
paÒÒÈkkhandho, rÈgadosamohakkhayÈ sa nibbutoti vimuttikkhandho.
DhÈt|su dhammadhÈtu, Èyatanesu manÈyatanaÑ.
Sodhanoti yenÈrambhena idaÑ suttaÑ desitaÑ so Èrambho suddho.
AdhiÔÔhÈno dÈnanti ekattatÈya paÒÒattaÑ. CÈgo pariccÈgo
dhammadÈnaÑ ÈmisadÈnaÑ, aÔÔha dÈnÈni vitthÈrena kÈtabbÈni, ayaÑ
vemattatÈ. Na ca
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dadato ekattapaÒÒattiyÈ paÒÒattaÑ. KhantÊ anavajjanti paÒÒattiyÈ paÒÒattaÑ.
RÈgadosamohakkhayÈ sa nibbutoti rodhavÊriyapaÒÒattiyÈ1 paÒÒattÈ.
ParikkhÈroti dÈnassa pÈmojjaÑ paccayo, alobho hetu. SaÑyamato
yoniso manasikÈro hetu, pariccÈgo paccayo. Kusalo ca jahÈti pÈpakanti
yathÈbh|tadassanaÑ paccayo, ÒÈÓappaÔilÈbho hetu. RÈgadosamohakkhayÈ
sa nibbutoti parato ca ghoso ajjhattaÒca yoniso manasikÈro maggo ca hetu
ca paccayo ca.
SamÈropanoti dadato puÒÒaÑ pavaÉÉhatÊti gÈthÈ tassa sÊlampi vaÉÉhati.
SaÑyamopi vaÉÉhati. SaÑyamato veraÑ na cÊyatÊti. AÒÒepi kilesÈ na cÊyanti
yepissa tappaccayÈ uppajjeyyuÑ ÈsavÈ vighÈtÈ, tepissa na uppajjanti.
RÈgadosamohakkhayÈ sa nibbutoti rÈgadosassÈpi khayÈ rÈgÈnusayassapi
khayÈ dosassa mohassÈpi sa nibbutoti sopÈdisesÈ nibbÈnadhÈtu
anupÈdisesÈpi. AyaÑ samÈropano.
Therassa MahÈkaccÈyanassa PeÔakopadese
HÈrassa sampÈtabh|mi samattÈ.
_____
8. Suttavebha~giya
118. PubbÈ koÔi na paÒÒÈyati2 avijjÈya ca bhavataÓhÈya ca. Tattha
avijjÈnÊvaraÓÈnaÑ taÓhÈsaÑyojanÈnaÑ sattÈnaÑ pubbakoÔi na paÒÒÈyati.
Tattha ye sattÈ taÓhÈsaÑyojanÈ, te ajjhosÈnabahulÈ mandavipassakÈ. Ye
pana ussannadiÔÔhikÈ sattÈ, te vipassanÈbahulÈ mandajjhosÈnÈ.
Tattha taÓhÈcaritÈ sattÈ sattasaÒÒÈbhiniviÔÔhÈ anuppÈdavayadassino. Te
paÒcasu khandhesu attÈnaÑ samanupassanti “r|pavantaÑ vÈ attÈnaÑ, attani
vÈ r|paÑ, r|pasmiÑ vÈ attÈnan”ti. EvaÑ paÒcakkhandhÈ. AÒÒehi khandhehi
attÈnaÑ samanupassanti tassa ussannadiÔÔhikÈ sattÈ vipassamÈnÈ khandhe
ujuÑ attato samanupassanti. Te r|paÑ attato samanupassanti. YaÑ r|paÑ,
so attÈ. Yo ahaÑ, taÑ r|paÑ. So r|pavinÈsaÑ passati, ayaÑ
______________________________________________________________
1. Yodha vÊriyapaÒÒattiyÈ (I, Ka)

2. SaÑ 1. 387 piÔÔhe passitabbaÑ.
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ucchedavÈdÊ. Iti paÒcannaÑ khandhÈnaÑ paÔhamÈbhinipÈtÈ sakkÈyadiÔÔhiyo
paÒca ucchedaÑ bhajanti “taÑ jÊvaÑ taÑ sarÊran”ti. Ekamekamhi khandhe
tÊhi padehi pacchimakehi sassataÑ bhajati “aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊran”ti.
Ito bahiddhÈte pabbajitÈ taÓhÈcaritÈ kÈmasukhallikÈnuyogamanuyuttÈ
viharanti. Tena ye ca nissandena diÔÔhicaritÈ attakilamathÈnuyogamanuyuttÈ
viharanti. Tena yeva diÔÔhisukhena ettÈvatÈ bÈhirako payogo.
Tattha diÔÔhicaritÈ sattÈ ye ariyadhammavinayaÑ otaranti, te
dhammÈnusÈrino honti. Ye taÓhÈcaritÈ sattÈ ariyaÑ dhammavinayaÑ
otaranti, te saddhÈnusÈrino honti
Tattha ye diÔÔhicaritÈ sattÈ, te kÈmesu dosadiÔÔhÊ, na ca ye kÈmesu
anusayÈ sam|hatÈ, te attakilamathÈnuyogamanuyuttÈ viharanti. TesaÑ
SatthÈ dhammaÑ deseti. AÒÒo vÈ sÈvako kÈmehi natthi atthoti te ca
pubbeyeva kÈmehi anatthikÈ iti kÈme appakasirena paÔinissajjanti. Te
cetasikena dukkhena anajjhositÈ. Tena vuccati “sukhÈ paÔipadÈ”ti. Ye pana
taÓhÈcaritÈ sattÈ, te kÈmesu ajjhositÈ, tesaÑ SatthÈ vÈ dhammaÑ deseti.
AÒÒataro vÈ bhikkhu kÈmehi natthi atthoti, te piyar|paÑ dukkhena
paÔinissajjanti. Tena vuccati “dukkhÈ paÔipadÈ”ti. Iti ime sabbasattÈ dvÊsu
paÔipadÈsu samosaraÓaÑ gacchanti dukkhÈyaÒca sukhÈyaÒca.
Tattha ye diÔÔhicaritÈ sattÈ, te dvidhÈ mudindriyÈ ca tikkhindriyÈ ca.
Tattha ye diÔÔhicaritÈ sattÈ tikkhindriyÈ sukhena paÔinissajjanti, khippaÒca
abhisamenti, tena vuccati “khippÈbhiÒÒÈ sukhÈ paÔipadÈ”ti. Tattha ye
diÔÔhicaritÈ sattÈ mudindriyÈ paÔhamaÑ tikkhindriyaÑ upÈdÈya dandhataraÑ
abhisamenti, te sukhena paÔinissajjanti, dandhaÒca abhisamenti. Tena
vuccati “sukhÈ paÔipadÈ dandhÈbhiÒÒÈ”ti. Tattha taÓhÈcaritÈ sattÈ dvidhÈ
tikkhindriyÈ ca mudindriyÈ ca. Tattha ye taÓhÈcaritÈ sattÈ tikkhindriyÈ
dukkhena paÔinissajjanti, khippaÒca abhisamenti. Tena vuccati “dukkhÈ
paÔipadÈ khippÈbhiÒÒÈ”ti. Tattha ye taÓhÈcaritÈ sattÈ mudindriyÈ paÔhamaÑ
tikkhindriyaÑ upÈdÈya dandhataraÑ abhisamenti, te dukkhena
paÔinissajjanti, dandhaÒca abhisamenti. Tena vuccati “dukkhÈ paÔipadÈ
dandhÈbhiÒÒÈ”ti. ImÈ catasso paÔipadÈyo apaÒcamÈ achaÔÔhÈ. Ye hi keci
nibbutÈ
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nibbÈyissanti vÈ imÈhi cat|hi paÔipadÈhi anaÒÒÈhi ayaÑ paÔipadÈcatukkena
kilese niddisati. YÈ catukkamaggena ariyadhammesu niddisitabbÈ, ayaÑ
vuccati sÊhavikkÊÄito nÈma nayo.
119. Tatrime cattÈro ÈhÈrÈ. CattÈro vipallÈsÈ upÈdÈnÈ yogÈ ganthÈ
ÈsavÈ oghÈ sallÈ viÒÒÈÓaÔÔhitiyo agatigamanÈti, evaÑ imÈni sabbÈni dasa
padÈni. AyaÑ suttassa saÑsandanÈ.
CattÈro ÈhÈrÈ. Tattha yo ca kabaÄÊkÈro ÈhÈro yo ca phasso ÈhÈro, ime
taÓhÈcaritena pahÈtabbÈ. Tattha yo ca manosaÒcetanÈhÈro yo ca
viÒÒÈÓÈhÈro, ime diÔÔhicaritena pahÈtabbÈ.
PaÔhamo ÈhÈro paÔhamo vipallÈso, dutiyo ÈhÈro dutiyo vipallÈso, tatiyo
ÈhÈro tatiyo vipallÈso, catuttho ÈhÈro catuttho vipallÈso. Ime cattÈro
vipallÈsÈ apaÒcamÈ achaÔÔhÈ. IdaÒca pamÈÓÈ cattÈro ÈhÈrÈ.
Tattha paÔhame vipallÈse Ôhito kÈme upÈdiyati, idaÑ kÈmupÈdÈnaÑ.
Dutiye vipallÈse Ôhito anÈgataÑ bhavaÑ upÈdiyati, idaÑ sÊlabbatupÈdÈnaÑ.
Tatiye vipallÈse Ôhito viparÊto diÔÔhiÑ upÈdiyati, idaÑ diÔÔhupÈdÈnaÑ.
Catutthe vipallÈse Ôhito khandhe attato upÈdiyati, idaÑ attavÈdupÈdÈnaÑ.
Tattha kÈmupÈdÈne Ôhito kÈme abhijjhÈyati ganthati, ayaÑ
abhijjhÈkÈyagantho. SÊlabbatupÈdÈne Ôhito byÈpÈdaÑ ganthati, ayaÑ
byÈpÈdakÈyagantho. DiÔÔhupÈdÈne Ôhito parÈmÈsaÑ ganthati, ayaÑ
parÈmÈsakÈyagantho. AttavÈdupÈdÈne Ôhito papaÒcanto ganthati, ayaÑ
idaÑsaccÈbhiniveso kÈyagantho.
Tassa ganthitÈ kilesÈ Èsavanti. KiÒci pana vuccati vippaÔisÈro, ye
vippaÔisÈrÈ1 te anusayÈ. Tattha abhijjhÈkÈyaganthena kÈmÈsavo,
byÈpÈdakÈyaganthena bhavÈsavo, parÈmÈsakÈyaganthena diÔÔhÈsavo, idaÑ
saccÈbhinivesakÈyaganthena avijjÈsavo.
______________________________________________________________
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Te cattÈro ÈsavÈ vepullabhÈvaÑ gatÈ oghÈ honti, tena vuccanti
“oghÈ”ti. Tattha kÈmÈsavo kÈmogho, bhavÈsavo bhavogho, avijjÈsavo
avijjogho, diÔÔhÈsavo diÔÔhogho.
Te cattÈro oghÈ ÈsayamanupaviÔÔhÈ anusayasahagatÈ vuccanti. SallÈti
hadayamÈhacca tiÔÔhantÈ. Tattha kÈmogho rÈgasallaÑ, bhavogho dosasallaÑ,
avijjogho mohasallaÑ, diÔÔhogho diÔÔhisallaÑ.
Imehi cat|hi sallehi pariyÈdinnaÑ viÒÒÈÓaÑ cat|su dhammesu tiÔÔhati
r|pe vedanÈya saÒÒÈya sa~khÈresu. ImÈ catasso viÒÒÈÓaÔÔhitiyo. Tattha
rÈgasallena nand|pasecanaÑ r|p|pagaÑ viÒÒÈÓaÑ tiÔÔhati. Dosasallena
vedanupagaÑ. Mohasallena saÒÒ|pagaÑ. DiÔÔhisallena nand|pasecanaÑ
sa~khÈr|pagaÑ viÒÒÈÓaÑ tiÔÔhati.
Cat|hi viÒÒÈÓaÔÔhitÊhi catubbidhaÑ agatiÑ gacchanti chandÈ dosÈ bhayÈ
mohÈ. RÈgena chandÈ agatiÑ gacchati, dosena dosÈ agatiÑ gacchati,
mohena mohÈ agatiÑ gacchati, diÔÔhiyÈ bhayÈ agatiÑ gacchati. Iti idaÒca
kammaÑ ime ca kilesÈ. AyaÑ saÑsÈrassa hetu.
120. TatthimÈ catasso disÈ kabaÄÊkÈrÈhÈro “asubhe subhan”ti vipallÈso
kÈmupÈdÈnaÑ kÈmayogo abhijjhÈkÈyagantho kÈmÈsavo kÈmogho
rÈgasallaÑ r|p|pagÈ viÒÒÈÓaÔÔhiti chandÈ agatigamanaÑ. AyaÑ paÔhamÈ
disÈ.
Phasso ÈhÈro “dukkhe sukhan”ti vipallÈso sÊlabbatupÈdÈnaÑ
bhavayogobyÈpÈdo kÈyagantho bhavÈsavo bhavogho dosasallaÑ
vedanupagÈ viÒÒÈÓaÔÔhiti dosÈ agatigamanaÑ, ayaÑ dutiyÈ disÈ.
ManosaÒcetanÈhÈro “anattani attÈ”ti vipallÈso diÔÔhupÈdÈnaÑ diÔÔhiyogo
parÈmÈsakÈyagantho diÔÔhÈsavo diÔÔhogho diÔÔhisallaÑ saÒÒ|pagÈ
viÒÒÈÓaÔÔhiti bhayÈ agatigamanaÑ. AyaÑ tatiyÈ disÈ.
ViÒÒaÓahÈro “anicce niccan”ti vipallÈso attavÈdupÈdÈnaÑ avijjÈyogo
idaÑsaccÈbhiniveso kÈyagantho avijjÈsavo avijjogho mohasallaÑ
sa~khÈr|pagÈ viÒÒÈÓaÔÔhiti mohÈ agatigamanaÑ,
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ayaÑ catutthÊ disÈ. Iti imesaÑ dasannaÑ suttÈnaÑ paÔhamena padena
paÔhamÈya disÈya ÈlokanaÑ. AyaÑ vuccati disÈlokanÈ.
Cat|hi vipallÈsehi akusalapakkhe disÈvilokanÈ kilesaÑ saÑyojetvÈ
ayaÑ akusalapakkhe disÈvilokanÈya bh|mi paÒcannaÑ dasannaÑ suttÈnaÑ
yÈni paÔhamÈni padÈni imesaÑ dhammÈnaÑ ko attho, eko attho,
byaÒjanameva nÈnaÑ. EvaÑ dutiyÈ evaÑ tatiyÈ evaÑ catutthÊ. AyaÑ
paÔhamÈ saÑsandanÈ.
IminÈ peyyÈlena sabbe kilesÈ cat|su padesu pakkhipitabbÈ. Tato
kusalapakkhe catasso paÔipadÈ1 cattÈri jhÈnÈni cattÈro satipaÔÔhÈnÈ cattÈro
vihÈrÈ dibbo brahmÈ ariyo ÈneÒjo cattÈro sammappadhÈnÈ cattÈro acchariyÈ
abbhutadhammÈ cattÈro adhiÔÔhÈnÈ cattÈro samÈdhayo chandasamÈdhi
vÊriyasamÈdhi cittasamÈdhi vÊmaÑsÈsamÈdhi. CattÈro dhammÈ
sukhabhÈgiyÈ nÈÒÒatra bojjha~gÈ nÈÒÒatra tapasÈ nÈÒÒatindriyasaÑvarÈ
nÈÒÒatra sabbanissaggÈ cattÈri appamÈÓÈni.
Tattha dukkhÈ paÔipadÈ dandhÈbhiÒÒÈ bhÈviyamÈnÈ bahulÊkariyamÈnÈ
paÔhamaÑ jhÈnaÑ parip|reti, paÔhamaÑ jhÈnaÑ paripuÓÓaÑ paÔhamaÑ
satipaÔÔhÈnaÑ parip|reti, paÔhamaÑ satipaÔÔhÈnaÑ paripuÓÓaÑ paÔhamaÑ
vihÈraÑ parip|reti, paÔhamo vihÈro paripuÓÓo paÔhamaÑ sammappadhÈnaÑ
parip|reti, paÔhamaÑ sammappadhÈnaÑ paripuÓÓaÑ paÔhamaÑ acchariyaÑ
abbhutadhammaÑ parip|reti, paÔhamo acchariyo abbhuto dhammo
paripuÓÓo paÔhamaÑ adhiÔÔhÈnaÑ parip|reti, paÔhamaÑ adhiÔÔhÈnaÑ
paripuÓÓaÑ chandasamÈdhiÑ parip|reti, chandasamÈdhi paripuÓÓo
indriyasaÑvaraÑ parip|reti, indriyasaÑvaro paripuÓÓo paÔhamaÑ mettÈappamÈÓaÑ parip|reti. EvaÑ yÈva sabbanissaggo catutthaÑ appamÈÓaÑ
parip|reti.
Tattha paÔhamÈ ca paÔipadÈ paÔhamaÒca jhÈnaÑ paÔhamaÒca
satipaÔÔhÈnaÑ paÔhamo ca vihÈro paÔhamaÒca sammappadhÈnaÑ paÔhamo ca
acchariyo abbhuto dhammo saccÈdhiÔÔhÈnaÒca chandasamÈdhi ca
indriyasaÑvaro ca mettÈ ca appamÈÓaÑ. AyaÑ paÔhamÈ disÈ.
DukkhÈ ca2 paÔipadÈ khippÈbhiÒÒÈ dutiyaÑ jhÈnaÑ dutiyaÒca
satipaÔÔhÈnaÑ dutiyo ca vihÈro dutiyaÒca sammappadhÈnaÑ dutiyo ca
acchariyo
______________________________________________________________
1. SaÑ 1. 467 piÔÔhe passitabbaÑ.
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abbhuto dhammo cÈgÈdhiÔÔhÈnaÑ cittasamÈdhi cattÈro iddhipÈdÈ karuÓÈ ca
appamÈÓaÑ, ayaÑ dutiyÈ disÈ.
SukhÈ ca1 paÔipadÈ dandhÈbhiÒÒÈ tatiyaÒca jhÈnaÑ tatiyaÒca
satipaÔÔhÈnaÑ tatiyo ca vihÈro tatiyaÒca sammappadhÈnaÑ tatiyo ca
acchariyo abbhuto dhammo paÒÒÈdhiÔÔhÈnaÒca vÊriyasamÈdhi ca bojjha~gÈ
ca muditÈ ca appamÈÓaÑ. AyaÑ tatiyÈ disÈ.
SukhÈ ca2 paÔipadÈ khippÈbhiÒÒÈ catutthaÑ jhÈnaÑ catutthaÒca
satipaÔÔhÈnaÑ catuttho ca vihÈro catutthaÒca sammappadhÈnaÑ catuttho ca
acchariyo abbhuto dhammo upasamÈdhiÔÔhÈnaÒca vÊmaÑsÈsamÈdhi ca
sabbanissaggo ca upekkhÈ appamÈÓaÒca. AyaÑ catutthÊ disÈ. ImÈsaÑ
catassannaÑ disÈnaÑ ÈlokanÈ. AyaÑ vuccati disÈlokano nÈma nayo.
TatthÈyaÑ yojanÈ. CattÈro ca ÈhÈrÈ catasso ca paÔipadÈ, cattÈro ca
vipallÈsÈ cattÈro ca satipaÔÔhÈnÈ, cattÈri ca upÈdÈnÈni cattÈri ca jhÈnÈni
cattÈro ca yogÈ vihÈrÈ ca, ganthÈ ca sammappadhÈnÈ ca, ÈsavÈ ca acchariyÈ
abbhutadhammÈ ca, oghÈ ca adhiÔÔhÈnÈni ca, sallÈ ca samÈdhayo,
viÒÒÈÓaÔÔhitiyo cattÈro ca sukhabhÈgiyÈ dhammÈ, cattÈri ca agatigamanÈni
cattÈri ca appamÈÓÈni iti kusalÈkusalÈnaÑ paÔipakkhavasena yojanÈ, ayaÑ
vuccati disÈlokano nayo.
Tassa cattÈri sÈmaÒÒaphalÈni pariyosÈnaÑ, yo ca dhammo
kusalÈkusalaniddese paÔhamo disÈniddeso, imassa sotÈpattiphalaÑ
pariyosÈnaÑ dutiyaÑ sakadÈgÈmiphalaÑ, tatiyaÑ anÈgÈmiphalaÑ,
catutthaÑ arahattaphalaÑ,
Tattha katamo tipukkhalo nayo, ye ca dukkhÈya paÔipadÈya
dandhÈbhiÒÒÈya khippÈbhiÒÒÈya ca niyyanti dve puggalÈ, ye ca sukhÈya
paÔipadÈya dandhÈbhiÒÒÈya khippÈbhiÒÒÈya ca niyyanti dve puggalÈ.
ImesaÑ catunnaÑ puggalÈnaÑ * yo puggalo sukhÈya paÔipadÈya
dandhÈbhiÒÒÈya niyyÈti, yo ca puggalo dukkhÈya paÔipadÈya
khippÈbhiÒÒÈya niyyÈti. Ime dve puggalÈ bhavanti. Tattha yo sukhÈya
paÔipadÈya khippÈbhiÒÒÈya
______________________________________________________________
1. TatiyÈ ca (Ka)

2. CatutthÊ ca (Ka)

* SaÑ 1. 467 piÔÔhe passitabbaÑ.
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niyyÈti, ayaÑ ugghaÔitaÒÒ|. Yo pacchimo puggalo sÈdhÈraÓo, ayaÑ
vipaÒcitaÒÒ|. Yo puggalo dandhÈbhiÒÒÈya dukkhÈya paÔipadÈya niyyÈti,
ayaÑ neyyo. Ime cattÈro bhavitvÈ tÊÓi honti, tattha ugghaÔitaÒÒussa
samathapubba~gamÈ vipassanÈ, neyyassa vipassanÈpubba~gamo samatho,
vipaÒcitaÒÒussa samathavipassanÈ yuganaddhÈ. . UgghaÔitaÒÒussa mudukÈ
desanÈ, neyyassa tikkhÈ desanÈ, vipaÒcitaÒÒussa tikkhamudukÈ desanÈ.
UgghaÔitaÒÒussa adhipaÒÒÈsikkhÈ, neyyassa adhicittasikkhÈ,
vipaÒcitaÒÒussa adhisÊlasikkhÈ. Iti imesaÑ puggalÈnaÑ1 cat|hi paÔipadÈhi2
niyyÈnaÑ.
Tattha ayaÑ saÑkileso, tÊÓi akusalam|lÈni tayo phassÈ tisso vedanÈ
tayo upavicÈrÈ tayo saÑkilesÈ tayo vitakkÈ tayo pariÄÈhÈ tÊÓi
sa~khatalakkhaÓÈni tisso dukkhatÈti.
TÊÓi akusalam|lÈnÊti lobho akusalam|laÑ, doso akusalam|laÑ, moho
akusalam|laÑ. Tayo phassÈti sukhavedanÊyo phasso, dukkhavedanÊyo
phasso, adukkhamasukhavedanÊyo phasso. Tisso vedanÈti sukhÈ vedanÈ
dukkhÈ vedanÈ adukkhamasukhÈ vedanÈ. Tayo upavicÈrÈti
somanassopavicÈro domanassopavicÈro upekkhopavicÈro. Tayo saÑkilesÈti
rÈgo doso moho. Tayo vitakkÈti kÈmavitakko byÈpÈdavitakko
vihiÑsÈvitakko. Tayo pariÄÈhÈti rÈgajo dosajo mohajo. TÊÓi
sa~khatalakkhaÓÈnÊti uppÈdo Ôhiti vayo. Tisso dukkhatÈti dukkhadukkhatÈ
vipariÓÈmadukkhatÈ sa~khatadukkhatÈ.
Tattha lobho akusalam|laÑ kuto samuÔÔhitaÑ, tividhaÑ ÈrammaÓaÑ
manÈpikaÑ amanÈpikaÑ upekkhÈÔhÈniyaÒca. Tattha manÈpikena
ÈrammaÓena lobho akusalam|laÑ samuÔÔhahati. Iti manÈpikÈ ÈrammaÓÈ
sukhavedanÊyo phasso, sukhavedanÊyaÑ phassaÑ paÔicca uppajjate
sukhavedanÈ, sukhavedanaÑ paÔicca uppajjate somanass|pavicÈro,
somanass|pavicÈraÑ paÔicca uppajjate rÈgo, rÈgaÑ paÔicca uppajjate
kÈmavitakko, kÈmavitakkaÑ paÔicca uppajjate rÈgajo pariÄÈho, rÈgajaÑ
pariÄÈhaÑ paÔicca uppajjate uppÈdo sa~khatalakkhaÓo, uppÈdaÑ
sa~khatalakkhaÓaÑ paÔicca uppajjate vipariÓÈmadukkhatÈ.
______________________________________________________________
1. SaÑ 1. 452 piÔÔhe.

2. SaÑ 1. 467 piÔÔhe.
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Doso akusalam|laÑ kuto samuÔÔhitaÑ, amanÈpikena ÈrammaÓena doso
akusalam|laÑ samuÔÔhitaÑ. Iti amanÈpikÈ ÈrammaÓÈ dukkhavedanÊyo
phasso, dukkhavedanÊyaÑ phassaÑ paÔicca uppajjate dukkhavedanÈ,
dukkhavedanaÑ paÔicca uppajjate domanass|pavicÈro, domanass|pavicÈraÑ
paÔicca uppajjate doso, dosaÑ paÔicca uppajjate byÈpÈdavitakko,
byÈpÈdavitakkaÑ paÔicca uppajjate dosajo pariÄÈho, dosajaÑ pariÄÈhaÑ
paÔicca uppajjate Ôhitassa aÒÒathattaÑ sa~khatalakkhaÓaÑ, Ôhitassa
aÒÒathattaÑ sa~khatalakkhaÓaÑ paÔicca uppajjate dukkhadukkhatÈ vedanÈ.
Moho akusalam|laÑ kuto samuÔÔhitaÑ, upekkhÈÔhÈniyena ÈrammaÓena
moho akusalam|laÑ samuÔÔhitaÑ. Iti upekkhÈÔhÈniyÈ ÈrammaÓÈ
adukkhamasukhavedanÊyo phasso, adukkhamasukhavedanÊyaÑ phassaÑ
paÔicca uppajjate adukkhamasukhÈ vedanÈ, adukkhamasukhavedanaÑ
paÔicca uppajjate upekkh|pavicÈro, upekkh|pavicÈraÑ paÔicca uppajjate
moho, mohaÑ paÔicca uppajjate vihiÑsÈvitakko, vihiÑsÈvitakkaÑ paÔicca
uppajjate mohajo pariÄÈho, mohajaÑ pariÄÈhaÑ paÔicca uppajjate vayo
sa~khatalakkhaÓaÑ, vayaÑ sa~khatalakkhaÓaÑ paÔicca uppajjate
sa~khatadukkhatÈ, iti ayaÑ tiÓÓaÑ kilesÈnaÑ niddeso, ayaÑ vuccate
kusalapakkhe tipukkhalo nayo.
Iti tÊÓi akusalam|lÈni1 na catutthÈni na paÒcamÈni, tayo phassÈti tisso
vedanÈ yÈva sa~khatadukkhatÈti, yo koci akusalapakkho, sabbo so tÊsu
akusalam|lesu samosarati.
Tattha katamo kusalapakkho, tÊÓi kusalam|lÈni1, tisso paÒÒÈ sutamayÊ
paÒÒÈ cintÈmayÊ paÒÒÈ bhÈvanÈmayÊ paÒÒÈ. Tayo samÈdhÊ
savitakkasavicÈro -pa-. Tisso sikkhÈ2 adhisÊlasikkhÈ -pa- sikkhÈ. TÊÓi
nimittÈni samathanimittaÑ paggahanimittaÑ upekkhÈnimittaÑ. Tayo vitakkÈ
nekkhammavitakko -pa- avihiÑsÈvitakko. TÊÓi indriyÈni
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyanti vitthÈro. Tayo upavicÈrÈ nekkhamm|pavicÈro
abyÈpÈd|pavicÈro avihiÑs|pavicÈro. Tisso esanÈ kÈmesanÈ bhavesanÈ
brahmacariyesanÈ. Tayo khandhÈ sÊlakkhandho samÈdhikkhandho
paÒÒÈkkhandho.
______________________________________________________________
1. AÑ 1. 202, 3 piÔÔhesu.

2. AÑ 1. 237 piÔÔhe.

336

PeÔakopadesapÈÄi

Tattha yaÑ alobho kusalam|laÑ, taÑ sutamayipaÒÒaÑ parip|reti,
sutamayÊ paÒÒÈ paripuÓÓÈ savitakkaÑ savicÈraÑ samÈdhiÑ parip|reti,
savitakko savicÈro samÈdhi paripuÓÓo adhicittasikkhaÑ parip|reti,
adhicittasikkhÈ paripuÓÓÈ samathanimittaÑ parip|reti, samathanimittaÑ
paripuÓÓaÑ nekkhammavitakkaÑ parip|reti, nekkhammavitakko paripuÓÓo
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ parip|reti, anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ
paripuÓÓaÑ nekkhamm|pavicÈraÑ parip|reti, nekkhamm|pavicÈro
paripuÓÓo kÈmesanaÑ pajahati, kÈmesanappahÈnaÑ samÈdhikkhandhaÑ
parip|reti.
Adoso kusalam|laÑ cintÈmayipaÒÒaÑ parip|reti, cintÈmayÊ paÒÒÈ
paripuÓÓÈ avitakkavicÈramattaÑ samÈdhiÑ parip|reti. AvitakkavicÈramatto
samÈdhi paripuÓÓo adhisÊlasikkhaÑ parip|reti, adhisÊlasikkhÈ paripuÓÓÈ
upekkhÈnimittaÑ parip|reti, upekkhÈnimittaÑ paripuÓÓaÑ
abyÈpÈdavitakkaÑ parip|reti, abyÈpÈdavitakko paripuÓÓo aÒÒindriyaÑ
parip|reti, aÒÒindriyaÑ paripuÓÓaÑ abyÈpÈd|pavicÈraÑ parip|reti,
abyÈpÈd|pavicÈro paripuÓÓo bhavesanaÑ pajahati, bhavesanappahÈnaÑ
sÊlakkhandhaÑ parip|reti.
Amoho kusalam|laÑ bhÈvanÈmayipaÒÒaÑ parip|reti,
bhÈvanÈmayÊpaÒÒÈ paripuÓÓÈ avitakka-avicÈraÑ samÈdhiÑ parip|reti,
avitakko avicÈro samÈdhi paripuÓÓo adhipaÒÒÈsikkhaÑ parip|reti,
adhipaÒÒÈsikkhÈ paripuÓÓÈ paggahanimittaÑ parip|reti, paggahanimittaÑ
paripuÓÓaÑ aÒÒÈtÈvino indriyaÑ parip|reti, aÒÒÈtÈvino indriyaÑ
paripuÓÓaÑ avihaÑ s|pavicÈraÑ parip|reti, avihiÑs|pavicÈro paripuÓÓo
brahmacariyesanaÑ parip|reti, brahmacariyesanÈ paripuÓÓÈ
paÒÒÈkkhandhaÑ parip|reti.
Iti ime tayo dhammÈ kusalapakkhikÈ sabbe kusalÈ dhammÈ tÊhi
tikaniddesehi niddisiyanti tÊÓi vimokkhamukhÈni tassa pariyosÈnaÑ. Tattha
paÔhamena appaÓihitaÑ, dutiyena suÒÒataÑ, tatiyena animittaÑ. AyaÑ
vuccati dutiyo tipukkhalo nÈma nayo.
Tattha ye ime tayo puggalÈ ugghaÔitaÒÒ| vipaÒcitaÒÒ| neyyoti. ImesaÑ
tiÓÓaÑ puggalÈnaÑ ye ca puggalÈ sukhÈya paÔipadÈya khippÈbhiÒÒÈya
sukhÈya paÔipadÈya dandhÈbhiÒÒÈya ca niyyanti, te dve puggalÈ. Ye ca dve
puggalÈ dukkhÈya paÔipadÈya khippÈbhiÒÒÈya dukkhÈya paÔipadÈya
dandhÈbhiÒÒÈya ca
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niyyanti, ime cattÈro tena visesena dve bhavanti diÔÔhicarito ca taÓhÈcarito
ca. Ime cattÈro bhavitvÈ tayo bhavanti, tayo bhavitvÈ dve bhavanti. ImesaÑ
dvinnaÑ puggalÈnaÑ ayaÑ saÑkileso, avijjÈ ca taÓhÈ ca, ahirikaÒca
anottappaÒca, assati ca asampajaÒÒaÒca, nÊvaraÓÈni ca saÑyojanÈni ca,
ajjhosÈnaÒca abhiniveso ca, ahaÑkÈro ca mamaÑkÈro ca, assaddhiyaÒca
dovacassaÒca, kosajjaÒca ayoniso ca manasikÈro, vicikicchÈ ca abhijjhÈ ca,
asaddhammassavanaÒca asamÈpatti ca.
Tattha avijjÈ ca ahirikaÒca assati ca nÊvaraÓÈni ca ajjhosÈnaÒca
ahaÑkÈro ca assaddhiyaÒca kosajjaÒca vicikicchÈ ca
asaddhammassavanaÒca, ayaÑ ekÈ disÈ.
TaÓhÈ ca anottappaÒca asampajaÒÒaÒca saÑyojanÈni ca abhiniveso ca
mamaÑkÈro ca dovacassatÈ ca ayoniso manasikÈro ca abhijjhÈ ca
asamÈpatti ca, ayaÑ dutiyÈ disÈ. DasannaÑ dukÈnaÑ dasa padÈni paÔhamÈni
kÈtabbÈni. SaÑkhittena atthaÑ ÒÈpenti paÔipakkhe kaÓhapakkhassa
sabbesaÑ dukÈnaÑ dasa padÈni dutiyakÈni, ayaÑ dutiyÈ disÈ.
Iti akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ dukkhaniddeso, ayaÑ samudayo. YaÑ taÑ
dhammaÑ ajjhÈvasati nÈmaÒca r|paÒca idaÑ dukkhaÑ iti ayaÒca
samudayo, idaÒca dukkhaÑ, imÈni dve saccÈni dukkhaÒca samudayo ca
nandiyÈvaÔÔassa nayassa paÔhamaniddeso.
Tattha katamo kusalapakkho, samatho ca vipassanÈ ca, vijjÈ ca
caraÓaÒca, sati ca sampajaÒÒaÒca, hirÊ ca ottappaÒca, ahaÑkÈrappahÈnaÒca
mamaÑkÈrappahÈnaÒca, sammÈvÈyÈmo ca yoniso ca manasikÈro,
sammÈsati ca sammÈsamÈdhi ca, paÒÒÈ ca nibbidÈ ca, samÈpatti ca
saddhammassavanaÒca, somanassaÒca dhammÈnudhammappaÔipatti ca.
Tattha samatho ca vijjÈ ca sati ca hirÊ ca ahaÑkÈrappahÈnaÒca
sammÈvÈyÈmo ca sammÈsati ca paÒÒÈ ca samÈpatti ca somanassaÒca, ime
dhammÈ ekÈ disÈ. VipassanÈ ca caraÓaÒca sampajaÒÒaÒca ottappaÒca
mamaÑkÈrappahÈnaÒca yoniso manasikÈro ca sammÈsamÈdhi ca nibbidÈ ca
saddhammassavanaÒca dhammÈnudhammappaÔipatti ca, ayaÑ dutiyÈ disÈ.
Iti kusalapakkhe ca akusalapakkhe ca nandiyÈvaÔÔassa pana nayassa catasso
disÈ.
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pahÈnaÑ gacchanti, tÈni kusalapakkhe dutiyehi padehi pahÈnaÑ gacchanti.
TesaÑ pahÈnÈ rÈgavirÈgÈ cetovimutti yÈni akusalapakkhassa dutiyÈni
akusalapadÈni pahÈnaÑ gacchanti, tÈni kusalapakkhassa paÔhamehi padehi
pahÈnaÑ gacchanti. TesaÑ pahÈnÈ avijjÈvirÈgÈ paÒÒÈvimutti pariyosÈnaÑ.
ImesaÑ tiÓÓaÑ nayÈnaÑ paÔhamo nayo sÊhavikkÊÄito nÈma. AÔÔha padÈni
cattÈri ca kusalÈni cattÈri ca akusalÈni imÈni aÔÔha padÈni m|lapadÈni,
atthanayena dutiyo tipukkhalo. So chahi dhammehi neti kusalam|lÈni ca
neti, akusalam|lÈni ca, iti imÈni cha padÈni purimakÈni ca aÔÔha m|lapadÈni
imÈni cuddasa padÈni aÔÔhÈrasannaÑ m|lapadÈnaÑ. Tattha yo pacchimako
nayo nandiyÈvaÔÔo, so cat|hi dhammehi neti. AvijjÈya ca taÓhÈya ca
samathena ca vipassanÈya ca, ime cattÈro dhammÈ imÈni aÔÔhÈrasa
m|lapadÈni tÊsu nayesu niddiÔÔhÈni.
Tattha yÈni nava padÈni kusalÈni, tattha sabbaÑ kusalaÑ samosarati.
TesaÒca navannaÑ m|lÈnaÑ cattÈri padÈni sÊhavikkÊÄitanaye tÊÓi tipukkhale
dve nandiyÈvaÔÔe, iccete kusalassa pakkhÈ. Tattha yÈni nava padÈni kusalÈni,
tattha sabbaÑ kusalaÑ yujjati. Tattha sÊhavikkÊÄite naye cattÈri padÈni tÊÓi
tipukkhale dve nandiyÈvaÔÔe imÈni nava padÈni kusalÈni niddiÔÔhÈni.
Tattha yÈni nandiyÈvaÔÔe naye cattÈri padÈni, tattha aÔÔhÈrasa
m|lapadÈni samosaranti. YathÈ kathaÑ, samatho ca alobho ca adoso ca
asubhasaÒÒÈ ca dukkhasaÒÒÈ ca imÈni kusalapakkhe paÒca padÈni samathaÑ
bhajanti. VipassanÈ ca amoho ca aniccasaÒÒÈ ca anattasaÒÒÈ ca imÈni cattÈri
padÈni vipassanaÑ bhajanti. ImÈni nava padÈni kusalÈni dvÊsu padesu
yojitÈni, tattha akusalapakkhe navannaÑ akusalam|lapadÈnaÑ yÈ ca taÓhÈ
yo ca lobho yo ca doso yÈ ca subhasaÒÒÈ yÈ ca sukhasaÒÒÈ, imÈni paÒca
padÈni taÓhaÑ bhajanti. YÈ ca avijjÈ yo ca moho yÈ ca niccasaÒÒÈ yÈ ca
attasaÒÒÈ, imÈni cattÈri padÈni avijjaÑ bhajanti. EtÈni nava padÈni akusalÈni
susaÑkhittÈni. Iti tayo nayÈ ekaÑ nayaÑ na paviÔÔhÈ. EvaÑ aÔÔhÈrasa
m|lapadÈni nandiyÈvaÔÔanaye niddisitabbÈni.
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KathaÑ aÔÔhÈrasa m|lapadÈni, tipukkhale naye yujjanti, navannaÑ
padÈnaÑ kusalÈnaÑ vipassanÈ ca amoho ca aniccasaÒÒÈ ca anattasaÒÒÈ ca,
imÈni cattÈri padÈni. Amoho ca samatho ca alobho ca asubhasaÒÒÈ ca, imÈni
cattÈri padÈni. Lobho ca doso ca, evaÑ imÈni nava padÈni tÊsu kusalesu
yojetabbÈni. Tattha navannaÑ padÈnaÑ akusalÈnaÑ taÓhÈ ca lobho ca
subhasaÒÒÈ ca sukhasaÒÒÈ ca, imÈni cattÈri padÈni lobho akusalam|laÑ.
AvijjÈ ca moho ca niccasaÒÒÈ ca attasaÒÒÈ ca ayaÑ moho ayaÑ doso, ye ca
imÈni nava padÈni tÊsu akusalesu yojitÈni. EvaÑ aÔÔhÈrasa m|lapadÈni
kusalam|lesu ca yojetvÈ tipukkhalena nayena niddisitabbÈni.
KathaÑ aÔÔhÈrasa m|lapadÈni sÊhavikkÊÄite naye yujjanti, taÓhÈ ca
subhasaÒÒÈ ca, ayaÑ paÔhamo vipallÈso. Lobho ca sukhasaÒÒÈ ca, ayaÑ
dutiyo vipallÈso. AvijjÈ ca niccasaÒÒÈ ca, ayaÑ tatiyo vipallÈso. Moho ca
attasaÒÒÈ ca, ayaÑ ca tuttho vipallÈso. Iti nava padÈni akusalam|lÈni cat|su
padesu yojitÈni. Tattha navannaÑ m|lapadÈnaÑ kusalÈnaÑ samatho ca
asubhasaÒÒÈ ca, idaÑ paÔhamaÑ satipaÔÔhÈnaÑ. Alobho ca dukkhasaÒÒÈ ca,
idaÑ dutiyaÑ satipaÔÔhÈnaÑ. VipassanÈ ca aniccasaÒÒÈ ca, idaÑ tatiyaÑ
satipaÔÔhÈnaÑ. Amoho ca anattasaÒÒÈ ca, idaÑ catutthaÑ satipaÔÔhÈnaÑ.
ImÈni aÔÔhÈrasa m|lapadÈni sÊhavikkÊÄitanayaÑ anupaviÔÔhÈni. ImesaÑ
tiÓÓaÑ nayÈnaÑ yÈ bh|mi ca yo rÈgo ca yo doso ca ekaÑ nayaÑ pavisati.
Ekassa nayassa akusale vÈ dhamme kusale vÈ dhamme viÒÒÈte paÔipakkho
anvesitabbo, paÔipakkhe anvesitvÈ so nayo niddisitabbo, tamhi naye
niddiÔÔho. YathÈ ekamhi naye sabbe nayÈ paviÔÔhÈ tathÈ niddisitabbÈ.
Ekamhi ca naye aÔÔhÈrasa m|lapadÈni paviÔÔhÈni, tamhi dhamme viÒÒÈte
sabbe dhammÈ viÒÒÈtÈ honti. ImesaÑ tiÓÓaÑ nayÈnaÑ sÊhavikkÊÄitanayassa
cattÈri phalÈni pariyosÈnaÑ. PaÔhamÈya disÈya paÔhamaÑ phalaÑ, dutiyÈya
disÈya dutiyaÑ phalaÑ, tatiyÈya disÈya tatiyaÑ phalaÑ, catutthÈya disÈya
catutthaÑ phalaÑ. Tipukkhalassa nayassa tÊÓi vimokkhamukhÈni
pariyosÈnaÑ. PaÔhamÈya disÈya appaÓihitaÑ, dutiyÈya disÈya suÒÒataÑ,
tatiyÈya disÈya animittaÑ. NandiyÈvaÔÔassa nayassa rÈgavirÈgÈ cetovimutti
avijjÈvirÈgÈ ca paÒÒÈvimutti
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pariyosÈnaÑ. PaÔhamÈya disÈya rÈgavirÈgÈ cetovimutti, dutiyÈya disÈya
avijjÈvirÈgÈ paÒÒÈvimutti. Ime tayo nayÈ imesaÑ tiÓÓaÑ nayÈnaÑ
aÔÔhÈrasannaÑ m|lapadÈnaÑ ÈlokanÈ, ayaÑ vuccati disÈlokano1 nayo. .
ŒloketvÈna jÈnÈti “ayaÑ dhammo imaÑ dhammaÑ bhajatÊ”ti sammÈ
yojanÈ. Kusalapakkhe akusalapakkhe ca ayaÑ nayo a~kuko nÈma. Ime
paÒca nayÈ.
TatthimÈ uddÈnagÈthÈ
* TaÓhÈ ca avijjÈpi ca, lobho doso tatheva moho ca.
CattÈro ca vipallÈsÈ, kilesabh|mÊ nava padÈni.
Ye ca satipaÔÔhÈnÈ, samatho ca vipassanÈ kusalam|lÈ.
EtaÑ sabbaÑ kusalaÑ, indriyabh|mÊ nava padÈni.
SabbakusalaÑ navahi padehi yujjati, navahi ceva akusalaÑ.
Ete te m|lapadÈ, ubhato aÔÔhÈrasa padÈni.
TaÓhÈ ceva avijjÈ ca, samatho ca vipassanÈ.
Yo neti sabbesu yogayutto, ayaÑ nayo nandiyÈvaÔÔo.
YaÑ kusalam|lehi, nayati kusala-akusalam|lehi.
Bh|taÑ tathaÑ avitathaÑ, tipukkhalaÑ taÑ nayaÑ Èhu.
So neti vipallÈsehi, kilesa-indriyehi ca.
Dhamme taÑ nayaÑ vinayamÈhu, sÊhavikkÊÄitaÑ nÈma.
VeyyÈkaraÓe vutte, kusalatÈhi akusalatÈhi ca.
Tayo Èlokayati, ayaÑ nayo disÈlocano nÈma.
** OloketvÈ disÈlocanena, ukkhipiya yaÑ samÈneti.
Sabbe kusalÈkusale, ayaÑ nayo a~kuso nÈma.
NayasamuÔÔhÈnaÑ.
PeÔakopadese MahÈkaccÈyanassa therassa Suttavibha~gassa2 dassanaÑ
samattaÑ.
______________________________________________________________
1. DisÈlocano (Ka)
** HeÔÔhÈ 5 piÔÔhe.

* HeÔÔhÈ 170 piÔÔhe PassitabbaÑ.
2. Vebha~gissa (I, Ka)
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YÈni catukkÈni akusalÈni kusalÈni ca sÊhavikkÊÄite naye niddiÔÔhÈni,
tikÈni kusalÈni ca akusalÈni ca tipukkhale naye niddiÔÔhÈni, dukÈni kusalÈni
ca akusalÈni ca nandiyÈvaÔÔe naye niddiÔÔhÈni. Yesu dvÊsu dhammesu1
kusalesu so attho tikesu vibhajjamÈnassa bhavabh|mi, atha ca sabbo2 ca
attho tÊhi byaÒjanehi niddisati. TattakÈni vuccati. Yo attho cat|hi padehi
aÔÔhavÊsatibhÈgehi natthibh|mi niddisituÑ, avacarantova cat|hi padehi
niddisati. Iti yaÑ yathÈniddiÔÔhassa avikosanÈ idaÑ pamÈÓaÑ. YathÈ sabbe
samÈdhayo tÊsu samÈdhÊsu pariyesitabbÈ, savitakkasavicÈre
avitakkavicÈramatte avitakka-avicÈre idaÑ pamÈÓaÑ, natthi catuttho
samÈdhi. TathÈ tisso paÒÒÈ cintÈmayÊ sutamayÊ bhÈvanÈmayÊ sabbÈsu
paÒÒÈsu niddisati, natthi catutthÊ paÒÒÈ na cintÈmayÊ na sutamayÊ na
bhÈvanÈmayÊ, paÒÒÈ nÈssa atthi imesaÑ dhammÈnaÑ yÈ avikkhepanÈ, idaÑ
vuccati pamÈÓanti.
Therassa MahÈkaccÈyanassa JambuvanavÈsino PeÔakopadeso samatto.

PeÔakopadesapakaraÓaÑ niÔÔhitaÑ.

______________________________________________________________
1. VisuddhÊsu (Ka)

2. Pubbo (Ka)
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[A]
AkaraÓÊyÈni tÊÓi
160
AkusalapadÈni nava
2
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150
AkhaÓÉÈni
48
AgatigamanÈni cattÈri
107
AggÈni tÊÓi
162
AÒÒÈtÈvindriyaÑ
147
AÒÒindriyaÑ
147
AÔÔhamaÑ pubbenivÈso
193
AÔÔhÈrasa dhÈtuyo
236
AÔÔhÈrasa m|lapadÈ
106, 139
AtidhonacÈrinaÑ
108
AtulaÑ
52
Atthasandhi
34
Adhammena dhanaÑ laddhÈ 110
AdhiÔÔhÈnahÈrassa
ekattatÈdayo
61-6
AdhiÔÔhÈno
61, 89
AdhippÈyakosallaÑ
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Adho
54
AnÈgÈmiphalaÒca
258
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17
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AssutavÈ
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128
[Œ]

ŒÓatti

7

ŒturaÑ

31
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6

Œrambhatha

35

ŒvaÔÔahÈrassa dhammÈdayo 35, 41
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45
[I]

Itipi so BhagavÈ

46
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[I]
Ime dve puggalÈ
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104
114

[U]
UgghaÔanÈ
UddhaÑ
UpadhÊ
UpÈyo
UssukkakÈrako
[E]
EkapupphaÑ cajitvÈna
EkÈdasÈnisaÑsÈ
EtaÑ pupphaÑ dadÈmi
EvaÑ acintiyÈ BuddhÈ
EvaÑ ganthitÈ

9
54
30
7
25
116
213
121
118
96

[O]
OtaraÓo
OdahanakÈrako
OtaraÓahÈrassa
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54, 88
26
54, 60

[ Ka ]
KaÓhÈbhijÈtiko
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KatamÈ anupÈdisesÈ
175
KatamÈ avijjÈ
246
KatamÈ asubhasaÒÒÈ
252
KatamÈ upanisÈ
266
KatamÈ kÈyakammapÈrisuddhi 216

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ka ]
KatamÈ cuti ca
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KatamÈ nirutti
231
KatamÈ paÔipadÈ
65
KatamÈ vijjÈ
64
KatamÈ vipassanÈ
250
KatamÈ bhÈvanÈ
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KatamÈ sakkÈyadiÔÔhi
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KatamÈ samÈpatti
65
Katamo anidiÔÔho
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Katamo appiyasampayogo
173
Katamo upÈyÈso
173
Katamo kÈyo
65
Katamo jhÈyÊ
65
Katamo thavo
206
Katamo dukkhanirodho
175
Katamo dukkhasamudayo
174
Katamo paridevo
172
Katamo piyavippayogo
173
Katamo byÈdhi
172
Katamo samatho
250
Katamo samÈdhi
65
Katamo suttavicayo
219
Katamo suttasa~karo
223
Katamo soko
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Katamo hÈravibha~go
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KatamaÑ adosÈdhiÔÔhÈnaÑ
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KatamaÑ anuÒÒÈtaÑ
159, 222
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KatamaÑ amohÈdhiÔÔhÈnaÑ 213
KatamaÑ alobhÈdhiÔÔhÈnaÑ 212
KatamaÑ avisajjanÊyaÑ
152
KatamaÑ
kÈyakammÈdhiÔÔhÈnaÑ
216
KatamaÑ kusalaÑ
158
KatamaÑ ÒÈÓaÑ
143
KatamaÑ ÒeyaÑ
143
KatamaÑ dassanaÑ
145
KatamaÑ dukkhaÒca
177
KatamaÑ dukkhaÑ
173
KatamaÑ domanassaÑ
173
KatamaÑ dosÈdhiÔÔhÈnaÑ
210
KatamaÑ
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142, 206
KatamaÑ niddiÔÔhaÑ
202
KatamaÑ
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218
KatamaÑ paÔikkhittaÑ 160, 207
KatamaÑ maraÓaÑ
172
KatamaÑ mohÈdhiÔÔhÈnaÑ
211
KatamaÑ visajjanÊyaÑ
151
KatamaÑ vÊriyÈdhiÔÔhÈnaÑ
217
KatamaÑ
samÈdhindriyÈdhiÔÔhÈnaÑ 217
KatamaÑ suttÈdhiÔÔhÈnaÑ
209
Kati paÒhÈ
224
KadÈhaÑ nandaÑ
124
KammasamÈdÈnÈni
82
KaraÓÊyÈni tÊÓi
160
Karoti vÈ
276
KalinÈ
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KalyÈÓamittassa a~gÈni satta 142
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KasiÓÈyatanÈni
75
KamaÓÉalukÈ
39
KÈmandhÈ
32
KÈlaÑkiriyÈ apÈpikÈ
112-3
KiÒca vanaÑ
69
KuÔhÈrÊ
111
KummÈsaÑ vikkiÓiÑ
122
Kurus|papajjatha
120
KusalapadÈni nava
2
Ko adhippÈyo
231
Kodhamakkhagaru
109
KodhaÑ chetvÈ sukhaÑ seti 124
[ Kha-Ga-Gha ]
KhantyÈ bhiyyo na vijjati
GunnaÑ ce taramÈnÈnaÑ
GharÈvÈso

149
108
115

[ Ca ]
Catasso disÈ
97
CattÈri cakkÈni
254
CattÈro sammappadhÈnÈ
27
CattutthaÑ TathÈgatabalaÑ
192
CattutthÊ disÈ
333
Catuby|hahÈrassa
neruttÈdayo
28, 35
Catuby|ho
28
CaturÈsÊtikappÈni
117
Cat|hi mahÈpadesehi
20
Cat|hi viÒÒÈÓaÔÔhitÊhi
97
Cat|hi sallehi
97
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125
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Te duvidhÈ
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168
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Natthi attasamaÑ pemaÑ
160
Natthi anto
156
Natthi puttasamaÑ pemaÑ
160
NayasamuÔÔhÈnaÑ
91
NayÈ paÒca
2, 4, 6
NavamaÑ dibbacakkhu
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Nava mÈnavidhÈ
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Nava vaÓamukhÈni
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Na huraÑ
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NÈnÈdhÈtuloko
81
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YathindakhÊlo
YassussadÈ
YuttihÈrasampÈto
YuttihÈro
YogÈvacaro

146
129
85
20
246

LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ La ]
LakkhaÓahÈrassa
dhammÈdayo
LakkhaÓo
LÈlappakÈrako
Lokantag|
LokadhammÈ aÔÔha
Loko nÈma
LobhÈ khaÓati attÈnaÑ

26-8
86
26
134
140
18
110

[ Va ]
VaÔaÑsako
Vanatho
VanaÑ nÈma
VÈcÈnurakkhÊ
VÈsanÈ
VÈsanÈbhÈgiyaÑ
Vicayo hÈrasampÈto
VicayahÈrassa padÈdayo
dvÈdasa
Vikiratha
ViÒÒÈÓÈhÈro
VitthÈraÓÈ
VipaÒcanÈ
VibhattihÈrasampÈto
VibhattihÈrassa sÈdhÈraÓÈdayo
VibhattihÈro
VivicchÈ
VedanÈ paccayÈ
VepacittinÈ

117
69
69
158
187
42
73
10
50
97
9
9
87
42-3
42
11
58
149

PadÈnukkamo

349
PiÔÔha~ko

[ Va ]
VevacanapaÒÒatti
VevacanahÈrassa
ÈsÈdayo
Vevacano
VodÈnaÑ

53
45-8
88
80

[ Sa ]
SaÑkileso
83, 106
SaÑvÈso
126
SaÑsÈro
66
SakadÈgÈmiphalaÒca
258
Sakavacana
150
Sa~khatalakkhaÓÈni
21
Sa~gÈmajiÑ
130
SacchikÈtabbÈni cattÈri
128
SattatiÑsa bodhipakkhikÈ
245
Satta bojjha~gÈ
245
SattamaÑ TathÈgatabalaÑ
193
SattÈdhiÔÔhÈnaÑ
164
SattiyÈ viya omaÔÔho
125
Sandhi catubbidho
33
SabbatthagÈminÊ
81
SabbapÈpaÑ nÈma
37
SabbÈsavaparikkhayaÑ ÒÈÓaÑ 85
Sabbe sattÈ
79
SamathavipassanÈ
257
SamÈropanahÈrassa
padaÔÔhÈnÈdayo
68, 71
SamÈropano
68, 90
SarÈ
46

350
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PadÈnukkamo
[ Sa ]
SÈmaÒÒaphalÈni
SÈsanapaÔÔhÈna
SÊlakkhandho
SÊhÈ BuddhÈ
SutamayÊ
SuppaÔipanno
SuvaÓÓacchadanaÑ
SuvinÊtÈ
Sel|pamaÑ
SotÈpattiya~gehi

PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Sa ]

41
106, 166
67
103
8
48
118
131
129
146

SotÈpanno

258

SodhanahÈrassa suddhÈdayo 60-1
Sodhano

60, 89

So pamÈdo

35

So samÈdhi

74

SvÈkkhÈto

47
[ Ha ]

HÈrÈ soÄasa

2, 4

KhuddakanikÈye dasamabhÈgapotthake

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

NettipeÔakopadesapÈÄiyaÑ
NÈnÈpÈÔhÈ

PiÔÔha~kÈ

[A]
Akusalam|lÈni = (AÑ 1. 202 piÔÔhe.)
AcaritvÈ = (Khu 1. 36 piÔÔhe.)
AccantadiÔÔhaÑ = AntaÑ niÔÔhaÑ (SÊ)
AcchadanaÑ = AvecchadanaÑ (I, Ka)
AcintiyÈ = (Khu 3. 7 piÔÔhe.)
AÔÔhimiÒjaÑ = AÔÔhimiÒjÈ (SÊ)
AÔÔhime -pa- lokadhammÈ = (AÑ 3. 7 piÔÔhe.)
Atari = AtÈri (SÊ, Ka) (SaÑ 2. 367 piÔÔhe.)
Attakammaphal|pagÈti = PuÒÒapÈpaphal|pagÈti (SaÑ 1. 98 piÔÔhe.)
AntakenÈdhipannassa = MaraÓenÈbhibhutassa (Ka)
Passa (SaÑ 1. 72 piÔÔhe.)
Attato = Attano (SÊ, Ka) (Khu 1. 115 piÔÔhe.)
AttanÈva = AttanÈyeva (Ka) (SaÑ 3. 310 piÔÔhe.)
AtthÈnuparivatti byaÒjanaÑ = YathÈnuparivatthivajjaÑ (I, Ka)
AndhantamaÑ = AndhatamaÑ (Ka)
AddhÈbh|mikÈramahattassa = LaddhÈ bh|mikaramahattassa (I, Ka)
AdhigamaÑ gacchati = Adhigacchati (SÊ)
AdhippayÈso = AdhippÈyo (SÊ, Ka) (SaÑ 2. 54 piÔÔhe.)
AdhiÔÔhÈgamanaÑ = AniÔÔhÈgamanaÑ (Ka)

159
171
136
248
118
63
140
134
174
151
135
203
226
12
240
76
131
256

352
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NÈnÈpÈÔhÈ
[A]
AdhikÈ = ŒdikÈ (I)
Anattani = Anattaniye (SÊ) (AÑ 1. 361 piÔÔhe.)
AnapÈyinÊti = AnupÈyinÊti (Ka) (Khu 1. 13 piÔÔhe.)
AnabhÈvaÑkato = AnabhÈvaÑgato (SÊ)
AnabhijjhÈlussa = AnabhijjhÈmanassa (Ka)
Aniccoti = Aniccan”ti (SaÑ 2. 302 piÔÔhe.)
Anissitassa = (Khu 1. 179 UdÈne.)
AnÊtikadhammaÑ = NÊtikadhammameva vÈ (SÊ, Ka)
(SaÑ 2. 543 piÔÔhe.)
AnukampituÑ = AnanukampituÑ (SÊ, Ka) (SaÑ 1. 208 piÔÔhe.)
AnupaÔÔhitassati = AnupaÔÔhitasati (SÊ)
Anudeva = Anvadeva (SÊ, Ka) SyÈdikaÓÉe (MoggallÈne)
11 suttaÑ passitabbaÑ.
AnuyuÒjati = Abhigijjhati (I, Ka) (AÑ 2. 181 piÔÔhe.)
AnuviddhÈpanasaddhÈya = AnuviddhÈ passatiyÈ (I)
Aneke = AnekÈ (Ka)
AparÈpariyÈyavedanÊyaÑ = AparÈpariyavedanÊyaÑ (SÊ)
ApalokitaÑ = ApalokiyaÑ (SÊ, Ka)
ApÈpikÈ = ApÈpikÈ te (SÊ)
Abyattena ca = Aviyattena (SÊ, Ka) (SaÑ 1. 7 piÔÔhe.)
AbyÈpajjaÑ = AbyÈpajjhaÑ (I, Ka) (Khu 1. 88 piÔÔhe.)
Abhinandi = Abhinanda (Ka)
Abhindi = AbhidÈ (SÊ, Ka) (DÊ 2. 90 piÔÔhe.)
Abhimatthati = Abhimanthati (SÊ) (Khu 1. 37 piÔÔhe.)
AbhiyÈtÈ = AtiyÈtÈ (I, Ka)
AmanÈpikesu = AmanÈpiyesu (Ka)
AmatapadaÑ = AmataÑ padaÑ (Ka) (Khu 1. 16 piÔÔhe.)
AyasÈva = (Khu 1. 48 piÔÔhe.)
Ayosa~k| = Ayosa~ku (I, Ka) (Khu 2. 365 piÔÔhe.)
AyaÑ ahasmÊti = AyamahamasmÊti (SÊ) (Khu 1. 170 piÔÔhe.)

PiÔÔha~kÈ
288
70
112
141
44
50
243
47
126
78
158
210
267
44
33
47
112
110
202
27
52
158
190
13
30
173
173
54, 123

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ

353
PiÔÔha~kÈ

[A]
AyaÑ so bhante = AyaÑ bhante (SÊ, Ka) (SaÑ 3. 303 piÔÔhe.)

114

AyaÑ loko = (Khu 1. 115 UdÈne.)

314

ArahattaÑ = ArahattaphalaÑ (Ka)

41

AratÊ ratÊ = Arati rati (Ka) (SaÑ 1. 209 piÔÔhe;
Khu 1. 320 piÔÔhe ca passitabbaÑ.)

126

AlabhitthaÑ = AlabhiÑ’haÑ (Ka)

116

AvajÈtaputta = AvajÈtakaputta (SÊ, Ka) (Khu 1. 382 piÔÔhe.)

112

AvaÔÔanatthaÑ = ŒvaÔÔanatthaÑ (SÊ, Ka)

93

AvijjÈvasesÈ = AvijjÈ ca niravasesÈ (SÊ, Ka)

14

AvijjÈsaÑyuttÈ = AvijjÈya saÑyuttÈ (SÊ, Ka)

91

AvijÈnanÈti = AppajÈnanÈti (SÊ)

152

AvitiÓÓÈ = AvatiÓÓÈ (I)

299

AvÊtarÈgehi = AvigatarÈgehi (Ka)
AvÊtarÈgo = (AÑ 2. 327 piÔÔhe.)
AsamavekkhaÓaÑ = AsamavekkhanaÑ (Ka)
Asati = AsatiyÈ (I) (Khu 1. 179 piÔÔhe.)

42
218
64
180

Asa~khataÑ anataÑ = Asa~khataÑnanta... (SÊ) (SaÑ 2. 543 piÔÔhe.)

47

AssirÊ viya = Sassatoriva (Khu 1. 176 piÔÔhe.)

53

Asurayoniyo = AsurayonigÈmiyo (SÊ) AsurayonigÈminiyo (Ka)

62

AsammuÔÔhÈ = AppammuÔÔhÈ (SÊ)

74

AsubhÈnupassiÑ = AsubhÈnupassÊ (I) (Khu 1. 14 Dhammapade)

212

AsaÑhÈriyÈya = AsahÈriyÈya (I)

318

AhaÑ = (Khu 2. 327) TheragÈthÈ.

200

354
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NÈnÈpÈÔhÈ

PiÔÔha~kÈ
[A]

ŒgÈÄhapaÔipadÈ = ŒgÈÄhÈ paÔipadÈ (SÊ) AÔÔhakathÈ oloketabbÈ.

65

ŒtÈpiyo = ŒtÈpÊ so (SÊ, Ka) (Khu 1. 134 piÔÔhe.)

142

ŒdÈnassa = Œdinnassa (Ka)

199

Œdiyati = Œdiyi (Ka) (AÑ 2. 181 piÔÔhe.)

201

ŒyatiÑ = Œyati (SÊ, Ka) (SaÑ 1. 295 piÔÔhe.)

133

ŒyantiÑ = ŒyantiÑ nÈbhinandati (Khu 1. 83 piÔÔhe.)

130

Œrambhatha = Œrabhatha (I) (SaÑ 1. 159 piÔÔhe.)

217

Œrambhatha = Œrabbhatha (SÊ) (SaÑ 1. 158 piÔÔhe;
Khu 2. 267 piÔÔhe ca passitabbaÑ.)

35

ŒraÒÒaÑ = AraÒÒaÑ (Ka) (SaÑ 1. 468 piÔÔhe.)

124

Œvi = ŒvÊ (SÊ) (Khu 1. 137 piÔÔhe.)

109

ŒsÈÔakaharaÓaÑ = ŒsÈÔikasÈÔanÈ (I)

179

ŒsappanÈ = AppanÈ (I, Ka) Abhi 1. 208 NikkhepakaÓÉe passitabbaÑ. 256
ŒsÊsanÈ = ŒsiÑsanÈ (SÊ)

45

[I]
Iti = ( ) Natthi I-potthake.

239

ItthaÑ = DÊgharattaÑ itthaÑ (SÊ, Ka) (Khu 1. 205 piÔÔhe.)

157

IdaÑ hi = (SaÑ 1. 54 piÔÔhe.)

127

IndriyÈni = (SaÑ 3. 180 piÔÔhe.)

147

Idha bhikkhave = (DÊ 1. 69 piÔÔhe.)

259

IddhipÈdÈ = IddhipÈdasaÑyutte.

143

ImaÑ = NayimaÑ (Khu 1. 205 piÔÔhe.)

157

ImaÑ = IdaÑ (Ka) (DÊ 2. 223 piÔÔhe.)

162

IsivutthapuririkÈma-ekarakkhe = Isivutta... (I)

197

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ

355
PiÔÔha~kÈ

[U]
UggÈvahitabbo = UggÈpayitabbo (I, Ka)

209

UgghaÔanÈ = UgghÈÔanÈ (SÊ)

9

UgghaÔeti = UgghÈÔeti (SÊ)

9

Ucchinda = (Khu 1. 54 piÔÔhe.)
UcchedadiÔÔhiÑ yaÑ = UcchedadiÔÔhiyaÑ (Ka)

32
284

UttÈnÊkammaÑ = UttÈnikammaÑ (Ka)

9

UttÈnÊkaroti = UttÈniÑ karoti (Ka)

9

UttÈnÊkiriyÈ = UttÈnikiriyÈ (Ka)

167

Udakarahade = Udakadahe (Ka)

39

Udattassa = Udatthassa (SÊ, Ka)

98

Udatto = Udattho (SÊ) U + È + dÈ + ta.

7

UddhaÑ adho = (Khu 1. 170 piÔÔhe.)

184

UddhaÑ adho -pa- gÈthÈ = (Khu 1. 170 UdÈne.)

284

UpaghaÔakÈ = UgghaÔakÈ (I)

242

Upagamiparissayo = Upagamiparicayo (I)

267

Upadhibandhano = Upadhisambandhano (SÊ) (Khu 1. 176 piÔÔhe.)

53

UpadhiÑ = UpadhÊ (SÊ, Ka) (Khu 1. 115 piÔÔhe.)

135

Uppalako nirayo = Uppalanirayo (SaÑ 1. 154 piÔÔhe.)

163

UppÈdÈyadiÔÔhi = UpÈdÈyadiÔÔhi (I)

320

Uhacca =

198

hacca (Khu 1. 448 piÔÔhe.)
[

]

hacca = Uhacca (Ka) (Khu 1. 448 piÔÔhe.)

7

[E]
Etampi = Evampi (I, Ka)

310

EvaÑ = Sa ve (SÊ) (SaÑ 1. 217 piÔÔhe.)

126

EvaÑ = EtaÑ (I) (Khu 1. 16 Dhammapade.)

237

EsikÈ = Esiko (Ka)

48

356
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NÈnÈpÈÔhÈ

PiÔÔha~kÈ

[O]
OkkÈmenti = Uggamenti (SÊ) (SaÑ 2. 489 piÔÔhe.)
OgÈhasi = OgÈhase (SÊ, Ka) (Khu 2. 7 piÔÔhe.)
Oghena = Osadhena (I, Ka)
OtÈretvÈ = OhÈretvÈ (I, Ka)
Opaneyyiko = Opanayiko (SÊ)

39
118
199
176
47

[ Ka ]
KaÔukapphalaÑ = KaÔakaÑ phalaÑ (Ka) (Khu 1. 22 piÔÔhe.)
KaÔhalÈ = KathalÈ (Ka)
Katame = Katame ca (®Ôha)
KatamissaÑ = KatamiyaÑ (SÊ)
Katassa = Satassa (Ka)
Kattiko puÓÓo = KattikÈ puÓÓÈ (Ka)
Katthaci = Kattha (I, Ka), Tattha (Ka)
KathaÑ = KiÑ taÑ (I, Ka)
Kadariyo = Anariyo (SÊ, Ka)
KabaÄÊkÈre ce bhikkhave = (SaÑ 1. 326 piÔÔhe.)
KasathamÊti = KarathamÊti (I, Ka)
KÈmada = KÈmadÈ (Ka) (SaÑ 1. 46 piÔÔhe.)
KÈmayÈnassa = KÈmayamÈnassa (Ka) (Khu 1. 399 piÔÔhe.)
KÈmaÑ = KÈmamÈdikÈ imÈ cha gÈthÈ (Khu 1. 399 piÔÔhe passitabbÈ.)
KÈmasa~gassattÈ = KÈmapasa~gasattÈ (I) (Khu 1. 171 piÔÔhe.)
KÈmasa~gasattÈti = (Khu 1. 171 UdÈne passitabbaÑ.)
KÈmesu = (Khu 1. 400 piÔÔhe.)
KÈmesu = (Khu 1. 171 UdÈne.)
KÈyassa sa~gaÑ = KÈyava~kaÑ (I)
KÈyena = (Khu 1. 65 Dhammapade.)
KÈla~kataÑ = KÈlakataÑ (I)
KÈsÊsu magadhesu = KÈsÊhi Magadhe (SaÑ 3. 304 piÔÔhe.)

110
40
17
20
287
122
321
260
111
49
273
127
174
6
174
269
172
203
230
207
173
114

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ

357
PiÔÔha~kÈ

[ Ka ]
KiccamÈtappaÑ = KiccaÑ ÈtappaÑ (SÊ)

128

Kicca paÒÒattiyÈ = PaccÈpaÒÒatiyÈ (Ka)

274

Kissa = Tassa (SÊ)

13

Kissassu = Kissassa (SÊ, Ka) (SaÑ 1. 162 piÔÔhe.)

124

KiÑ nu = (SaÑ 1. 469 piÔÔhe.)

124

KuÔhÈyÊ = KudhÈrÊ (Ka) (SaÑ 1. 151 piÔÔhe.)

111

KuddÈlapiÔakaÑ = KudÈlapiÔakaÑ (Ka)

141

Kumbh|pamaÑ = (Khu 1. 18 piÔÔhe.)

177

Kurus|papajjatha = Kur|s|papajjatha (SÊ)

120

Kulaputtassa = (SaÑ 1. 123 piÔÔhe.)

34

Kusalakkhato = Kusalamakkhato (Ka)

163

Kusalo = KusalÊ (Ka) (Khu 1. 209 piÔÔhe.)

213

Kenassu = (Khu 1. 434 piÔÔhe.)

10

KenassubbhÈhato = (SaÑ 1. 37 piÔÔhe.)

20

Ko ca = Koci (Ka)
KoÔÔhÈsayÈ = KoÔÔhasayÈ (SÊ)
Kopaneyye = KopanÊye (Ka) (Khu 1. 125 piÔÔhe.)
KampayeyyuÑ = PakampayeyyuÑ (SÊ), KappayeyyuÑ (Ka)

266
63
185
31

KammakiliÔÔhamattano = KammakiliÔÔhaÑ attano (I) (Khu 1. 15 piÔÔhe.) 172
Kammassa = KÈmassa (I)

241

[ Kha ]
KhittÈ = RattikhittÈ (SÊ) (Khu 1. 56 piÔÔhe.)
KhÊrapakova = KhÊr|pakova (Ka) (Khu 1. 172 piÔÔhe.)
KhÊrapake = KhÊrupake (I, Ka)

12
107, 184
326

358

KhuddakanikÈye dasamabhÈgapotthake

NÈnÈpÈÔhÈ
[ Ga ]
Gaccha = AvaÑgaccha (SÊ, Ka)
GatapaÔÔho = AppaÔÔho (I)
GaÓÉÈpi = TaÓhÈpi (I)
Gantumarahati = KÈtumarahati (I, Ka) (AÑ 3. 37 piÔÔhe.)
GandhaparivÈto = Ganthaparivaso (I), Ganthaparivuto (Ka)
GambhÊre = GambhÊraÑ (SÊ, Ka) (SaÑ 2. 499 piÔÔhe.)
Gale pisanamajjamÈnena = Galepi pamajjamÈnena (SÊ)
GÈthÈ = (SaÑ 1. 13, 15 piÔÔhe.)
GilitabaÄiso = GilabaÄiso (SÊ, Ka) SaÑ 2. 368 piÔÔhe.)
Gopiko = Gomiko (SÊ)
GomÈ = GÈmiko (SÊ) Gopiko (Ka)
(Khu 1. 284 piÔÔhe; SaÑ 1. 109 piÔÔhe ca passitabbaÑ.)
Gomagge = Komagge (I, Ka) (AÑ 1. 135 piÔÔhe.)
GomÈ gohi = Bhogiko bhogehi (I) (SaÑ 1. 6 piÔÔhe.)
GosamitaÑ = GoÓasamaÑ (Ka) (SaÑ 1. 6 piÔÔhe.)
[ Ca ]
CakkavattÊ = Cakkavatti (Ka)
CakkhumÈ = (Khu 1. 137 piÔÔhe.)
Cakkhu = CakkhuÑ (Ka) (SaÑ 2. 302 piÔÔhe.)
CajitvÈna = YajitvÈna (Ka) (Khu 2. 240 piÔÔhe.)
CattÈrimÈni bhikkhave = (AÑ 1. 553 piÔÔhe.)
CattÈro vipallÈsÈ = (AÑ 1. 361 piÔÔhe.)
CattÈri cakkÈni = (AÑ 1. 341 piÔÔhe.)
CattÈro puggalÈ = (AÑ 1. 397 piÔÔhe.)
CattÈrome mahÈrÈja = Bhikkhave (AÑ 1. 397 piÔÔhe.)
CattÈrome bhikkhave = (AÑ 1. 311 piÔÔhe.)
CattÈro puggalÈ = (AÑ 1. 311 piÔÔhe.)
CatutthiyaÑ = CatutthÈyaÑ (SÊ)
CatutthÊ = CatutthÈ (SÊ)

PiÔÔha~kÈ
40
261
275
228
308
40
142
227
134
30
30
314
205
160
157
7
50
116
137
247
254
303
132
136
317
94
94

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
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PiÔÔha~kÈ

[ Ca ]
CanekÈyatanopavutto = CanekÈyatanappavutto, (SaÑ 1. 39 piÔÔhe.)

161

CalanaÑ = CalaÑ (SÊ)

26

Calessasi = CaleyyÈsi (Ka) (SaÑ 1. 111 piÔÔhe.)

31

CÈtumahÈbh|tikaÑ = CÈtummahÈbh|tikaÑ (SÊ)

62

Cittena = KÈyena (Khu 1. 121 piÔÔhe.)

71

Citte = (Khu 2. 66 piÔÔhe.)

117

CetanÈ = CetanÈya (AÑ 3. 516 piÔÔhe.)

123

Ceto padosahetu = Citta padosahetu (SÊ, Ka)

109

CetopasÈdahetu = CittappasÈdahetu (SÊ, Ka)

118

Cetopariyakovido = CetopariyÈyakovido (SÊ)

131

Ceva = Ca (SÊ, Ka)

133

[ Cha ]
ChandÈgatiÑ = ChandÈ agatiÑ (SÊ, Ka) (AÑ 1. 325 piÔÔhe.)
Channamativassati = (Khu 1. 144 piÔÔhe.)

107
132, 185

ChamÈyaÑ = ChamÈya (SÊ, Ka) (Ma 3. 203 piÔÔhe.)

154

ChinditvÈ = ChetvÈ (SÊ, Ka)

141

[ Ja ]
JaÒÒÈ = JÈneyya (I, Ka)

179

JappÈbhilepanaÑ = JappÈnulepanaÑ (Ka) (Khu 1. 434 piÔÔhe.)

177

JimhaÑ gate = Jimhagate (SÊ, Ka) (AÑ 1. 387 piÔÔhe.)

108

JÊrÊyati = Jirati (SÊ) JÊrayati (Ka) (Ma 3. 284 piÔÔhe.)

63

Joti jotiparÈyano = JotiparÈyano (I)

303

JotitÈ pabhÈtÈ = JotitabhÈvatÈya (I)

305

[ Jha ]
JhÈyÊvasena ca bhavati = JhÈyÊ ca vasena ca bhavati (I, Ka)

268

KhuddakanikÈye dasamabhÈgapotthake

360
NÈnÈpÈÔhÈ

PiÔÔha~kÈ
[ ®ha ]

®hitakappÊ = ®hitakappi (I, Ka) (Abhi 3. 116 piÔÔhe.)
[

189

a]

ayhamÈnova = DayhamÈneva (Ka) (SaÑ 1. 12 piÔÔhe;
Khu 2. 228 piÔÔhe ca passitabbaÑ.)
ahantaÑ = DahantaÑ (SÊ, Ka) (Khu 1. 23 piÔÔhe.)

125
140

[ Ta ]
TaÓhakkhayasukhassete = TaÓhakkhayÈ sukhassete (SÊ)
(Khu 1. 89 piÔÔhe.)

142

TatuÔÔhÈya = TaduÔÔhÈya (SÊ) (Khu 1. 48 piÔÔhe.)

108

TathÈ = Tattha (I)

182

TathÈr|pena = YathÈr|pena (I, Ka)

295

Tadubhayena = Tadubhayehi (SÊ)

166

TadupagajjhÈyino = TadupakajjhÈyino (I, Ka)

265

TasmiÑ = YasmiÑ (SÊ)

119

TÈ = TÈsaÑ (SÊ, Ka)

115

TÊÓi imÈni = TÊÓi hi imÈni (I)

194

TÊÓimÈni bhikkhave = (Khu 1. 231 TikanipÈte.)

214

Te = Vo (SÊ, Ka) (Khu 1. 439 piÔÔhe.)

143

Te = TaÑ (Ka)

25

TecattÈlÊsaÑ = TetÈlÊsaÑ (SÊ)

93

Te jhÈyino = (Khu 1. 16 Dhammapade.)

238

TaÑva = TaÒca (SÊ, Ka) (SaÑ 1. 72 piÔÔhe.)

154

TaÑ = NaÑ (Ka)

291

[ Tha ]
Thale vÈ = Thaleva ca (Ka) (SaÑ 2. 386 piÔÔhe.)
ThinaÑ = ThÊnaÑ (SÊ, I)

206
72, 89, 259, 260

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
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PiÔÔha~kÈ

[ Da ]
Dadato = (Khu 1. 183 piÔÔhe; DÊ 2. 113 piÔÔhe ca.)
187
DadaÑ piyo = (SaÑ 2. 34 piÔÔhe.)
210
Dandhassa = Dantassa (I, Ka)
191
DaliddopacchedanaÔÔhena = DaÄiddo... (SÊ)
48
Dasayime = Dasa ime (SÊ, Ka) (AÑ 3. 325 piÔÔhe.)
160
DassanaÑ bhÈvanÈ = DassanÈbhÈvanÈ (SÊ)
165
DÈrujapabbajaÒca = DÈrujaÑ pabbajaÒca (I) (Khu 1. 63 piÔÔhe;
SaÑ 1. 77 piÔÔhe ca.)
31, 132, 185
DÈrujapabbajaÒca = DÈrujaÑ pabbajaÒca (SÊ) (Khu 1. 63 piÔÔhe.)
31
Disalocanato = Disaloca nena (Ka)
5
DisÈlokano = DisÈlocano (Ka)
340
DukkaÔakammakÈrÊ = DukkatakammakÈrÊ (SÊ) (Ma 3. 201 piÔÔhe;
AÑ 1. 100 piÔÔhe ca passitabbaÑ.)
148
DukkhasamudayaÑ = Dukkhasamudayo (SÊ, Ka) (DÊ 2. 77 piÔÔhe.)
144
DukkhanirodhaÑ = Dukkhanirodho (SÊ, Ka)
144
DukkhÈ = DukkhaÑ (SÊ, Ka) (Khu 1. 191 piÔÔhe.)
57
DukkhÈ ca = DutiyÈ ca (Ka)
332
DukkhÈ ca = DukkhaÒca (I, Ka) (Khu 1. 191 piÔÔhe.)
178
Dukkhe nÈssÈdakÈ = Dukkhena sÈdhakÈ (I)
231
DuppaÒÒaÑ ca = DuppaÒÒiyaÑ (Ka)
282
DubbhÈsitabhÈsÊ = DubbhÈsitabhÈsitÈ (I, Ka) (AÑ 1. 100 piÔÔhe.)
210
DullabhÈ = DullabhaÑ (SÊ, Ka) (SaÑ 1. 45 piÔÔhe.)
127
Dve dhammÈ pariÒÒeyyÈ = (DÊ 3. 228 piÔÔhe.)
250
DvemÈni bhikkhave padhÈnÈni = (AÑ 1. 51 piÔÔhe.)
138
[ Dha ]
DhammapadÈni = (AÑ 1. 337 piÔÔhe.)
147
DhammÈnaÑ = (AÑ 1. 504 piÔÔhe.)
320
DhammÈnaÑ = (AÑ 1. 343 piÔÔhe; Khu 1. 254 piÔÔhe ca passitabbaÑ.) 162
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NÈnÈpÈÔhÈ
[ Dha ]
Dhammesu = VisuddhÊsu (Ka)
Dhamme Ôhito = ŒtÈpiyo (Khu 1. 134 UdÈne.)

PiÔÔha~kÈ
341
206

[ Na ]
Na jÈnÈti na passati = JÈnÈti passati (I)
286
NandibhavaparikkhÊÓo = NandÊrÈgaparikkhÊÓo (Ka)
(SaÑ 1. 51 piÔÔhepi.)
125
Nandiyo = Nandiko (I, Ka)
197
NandÊ = Nandi (SÊ) (SaÑ 1. 325 piÔÔhe.)
49
NayalaÒjako = NayalaÒchako (SÊ)
2
Nayidha = Na idha (SÊ, Ka) (Khu 1. 178 piÔÔhe.)
53
NaradammasÈrathi = NaradammasÈrathÊ (SÊ)
152
NavavidhaÑ mÈnaÑ mÈnassa = NavamÈnaÑ vidhamÈnassa (I, Ka)
229
Na hi = (Khu 2. 272 piÔÔhe.)
157
NÈkusalaÑ kayirÈ = AkusalaÑ na kayirÈ (SÊ, I, Ka)
(Khu 1. 53 piÔÔhe Dhammapade ca.)
158, 216
NÈmar|paÒca = NÈmaÑ r|paÒca (Ka) (Khu 1. 434 piÔÔhe.)
61
NÈmavantapahÈtabbaÑ = NÈmamantapahÈtabbaÑ (Ka)
243
NÈrÈco = NÈrajjo (I, Ka)
250
NhÈyatÊ = NahÈyati (SÊ)
130
NhÈru = NahÈru (SÊ)
65
Nibbattayati = Nibbattiyati (Ka)
16
Nibbattenti = NibbattÈpenti (Ka)
18
NibbÈpitapariyuÔÔhÈno = NibbÈhita... (Ka)
46
NibbÈnagÈminÊ = NibbedhagÈminÊ (Khu 1. 219 piÔÔhe.)
143
NibbÈnapaÒÒattiyÈ = NiÔÔhÈnapaÒÒattiyÈ (Ka)
319
NibbedhagÈminÊ = NibbedhabhÈginÊ (I, Ka) (Khu 1. 219 piÔÔhe.)
213
Nibbutassa = Niccutassa (I, Ka)
314
NiyyÈti = NÊyÈti (SÊ)
75
NiyyÈtukÈmo = GantukÈmo (SÊ, Ka) (SaÑ 3. 305 piÔÔhe.)
115

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
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PiÔÔha~kÈ

[ Na ]
Nirabbudonirayo = Nirabbudanirayo (SaÑ 1. 153 piÔÔhe.)
Nirodho = AyaÑ nirodho (SÊ, Ka)
Nissitassa = (Khu 1. 179 piÔÔhe.)
NihuÑhu~ko = Nihuhu~ko (SÊ) (Khu 1. 80 piÔÔhe.)
NihÊyati = NihÊyate (I, Ka) (AÑ 1. 325 piÔÔhe.)
Netti = NettÊ (Ka)
Netticchinnassa = Santacittassa (Khu 1. 394 piÔÔhe.)
No ca aÔÔhÈne = Na ca aÔÔhÈne (SÊ, Ka) (AÑ 2. 422 piÔÔhe.)
No vÈgataÑ na paribhÈsati = No vÈ na paribhÈsati (I)
Na tÈvÈyaÑ paribhÈsi (Ka)
NaÑ = TaÑ (Khu 1. 125 piÔÔhe.)

234
129

[ Pa ]
PakÈsanti = PakÈsenti (Khu 1. 56 piÔÔhe.)
PaggÈhino = MaggÈhino (I)
PaccamÈnÈnaÑ = PaccamÈnassa (Ka) (Khu 2. 216 piÔÔhe.)
PaÒcamo a~kuso nÈma = PaÒcamaÑ a~kusaÑ Èhu (I, Ka)
PaÒcakkhandhÈ = Sattesu ca paÒcakkhandhÈ (I)
PaÒjalikaÑ = PaÒjalikÈ (SaÑ 2. 498 piÔÔhe.)
Pajaha = JahÈ (I, Ka)
PaÒhaÑ apucchi = Pucchase paÒhaÑ (I, Ka) (Khu 1. 434 piÔÔhe.)
PaÒhaÑ apucchi = MaÑ pucchi (Ka) (Khu 1. 434 piÔÔhe.)
PaÒhe = PaÒho (SÊ, Ka) NettivibhÈvanÊ passitabbÈ.
PaÔidissati = Patidissati (SÊ) (Khu 5. 100 piÔÔhepi.)
PaÔiggÈhako = PariggÈhako (Ka)
PattaÒÒutÈya = MattaÒÒutÈya (SÊ, Ka)
PatiÔÔhÈya = (SaÑ 1. 13 piÔÔhe.)
PathavÊdhÈtu = PaÔhavÊdhÈtu (SÊ)
PathavÊdhÈtu = NevesÈhaÑ (SÊ, Ka) (Ma 3. 283 piÔÔhe.)

12
269
156
169
299
39
183
226
14
14
156
239
26
197
62
64

153
87
55
129
212
1
177
142
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[ Pa ]
PadaÔÔhÈno ca lakkhaÓo = PadaÔÔhÈnaÒca lakkhaÓaÑ (I)
PaduÔÔhaÑ = PadositaÑ (SÊ, Ka) (AÑ 1. 8 piÔÔhe.)
(Khu 1. 203 piÔÔhe ca passitabbaÑ.)
PanuÓÓakodho = Panunnakodho (I) (Khu 1. 118 piÔÔhe.)
PabhijjeyyuÑ = PakujjheyyuÑ (SÊ, Ka) (SaÑ 1. 224 piÔÔhe.)
PamattabandhanÈ = PamattabandhunÈ (Khu 1. 172 piÔÔhe.)
PamÈyinaÑ = PamÈyantaÑ (SÊ, Ka) (SaÑ 1. 151 piÔÔhe.)
Parato = Parito (I)
ParamattakÈmoti = ParaÑ attakÈmoti (SÊ) (SaÑ 1. 75 piÔÔhe.)
(Khu 1. 133 piÔÔhe ca passitabbaÑ.)
PariyesitabbÈ = PassitabbÈ (I, Ka)
PariyodÈpite = Pariyodapite (SÊ, Ka)
Parinibbanti’nÈsavÈti = Parinibbanti anÈsavÈti (SÊ, Ka)
(Khu 1. 305 piÔÔhe.)
PariyÈdinnaÑ = PariyÈdiÓÓaÑ (Ka)
PariÄÈho = ParidÈgho (I, Ka) (SaÑ 3. 393 piÔÔhe.)
Pareto = Parato (Ka) (Khu 1. 407 piÔÔhe.)
PalighaÒca = PaÄighaÒca (SÊ) (Khu 1. 174 piÔÔhe.)
PalÈyataÑ = PalÈyato (I)
Paleti = PaÄeti (Ka)
Pasenadi = Passenadi (Ka) (SaÑ 1. 71 piÔÔhe.)
Pasannanetto = (Khu 1. 367 SutanipÈte.)
PahÈnÈ = PahÈnÈya (I, Ka)
PahÈnÈ vare = AhanÈvare (I) AhanÈvaro (Ka)
PahÊnaÑ = PahÊÓaÑ (SÊ) (Ma 3. 226 piÔÔhe.)
PÈpaÑ = PÈpakaÑ (I)
PÈpakammaÑ = PÈpakaÑ kammaÑ (Ka)
PidhÊyare = PithÊyare (SÊ) Pidhiyyare (Ka) (Khu 1. 434 piÔÔhe.)
PiyÈyitaÑ = MamÈyitaÑ (I, Ka) (Khu 1. 405 piÔÔhe.)
Puggalaparo paraÒca = Puggalo paraÒca (I)

PiÔÔha~kÈ
169
109
175
149
32, 107
111
182
142
231
38
79
97
173
173
32
197
159
150
202
258
308
128
318
29
12
173
222

NÈnÈpÈÔhÈ
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NÈnÈpÈÔhÈ
[ Pa ]
Punareva = Punadeva (Ka) (Khu 1. 62 piÔÔhe.)
P|jetva = P|jetvÈ (Ka)
PonobhavikÈ = PonobbhavikÈ (Ka)

PiÔÔha~kÈ
37
119
32, 62, 241, 311

[ Pha ]
PhandamÈne = HaÒÒamÈne (I) (Khu 1. 400 piÔÔhe.)
PhalaÑ ve = (AÑ 1. 385 piÔÔhe.)

172
109

[ Ba ]
BaddhÈ = BandhÈ (Ka) (Khu 1. 172 piÔÔhe.)
BalaÑ = PhalaÑ (I)
BahulÊkatÈ = BahulikatÈ (Ka)
BÈhujaÒÒaÑ = BahujanaÑ (SÊ, Ka) (SaÑ 3. 323 piÔÔhe.)
BuddhagataÑ = BuddhakataÑ (Ka) (Khu 2. 261 piÔÔhe.)
Buddho = SatthÈ (SÊ, Ka) (Khu 1. 204 piÔÔhe.)
Buddho = SatthÈ (SÊ, Ka)
Byathati = ByÈthati (Ka)
ByÈpÈdhÈya = VadhÈya (SaÑ 2. 368 piÔÔhe.)
Brahmacariyassa phalÈni = BrahmacariyaphalÈnÊti (SÊ)

32
242
100
112
116
118
109
228
134
41

[ Bha ]
BhagavatÈ = (SaÑ 3. 172 piÔÔhe.)
BhavissaÑ = BhavissÈmi (I)
Bhasmacchannova = BhasmÈchannova (Ka) (Khu 1. 23 piÔÔhe.)
BhÈyatha = (Khu 1. 137 piÔÔhe.)
BhÈvitÈni = SubhÈvitÈni (SÊ, Ka) (Khu 1. 358 piÔÔhe.)
Bhikkhave = (SaÑ 1. 326 piÔÔhe.)
Bhikkhave = (SaÑ 2. 341 piÔÔhe.)
Bhikkhave = (AÑ 1. 311 piÔÔhe.)
Bhikkhave = (AÑ 1. 553 piÔÔhe.)
BhusaÑ pamattÈ = BhusappamattÈ (SÊ) (Khu 1. 6 piÔÔhe.)

253
118
140, 200
196
147
49
201
136
137
145
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[ Ma ]
MaggÈnaÔÔha~giko = (Khu 1. 52 piÔÔhe.)
Maggo = (Khu 1. 52 Dhammapade.)
MaccunÈbbhÈhato = MuccunabbhÈhato (Ka)
(Khu 2. 289 piÔÔhe;
SaÑ 1. 37 piÔÔhe ca passitabbaÑ.)
MaÒÒati = MaÒÒanti (SÊ, Ka)
MaÒÒati = MaÒÒatÊ (SÊ) (SaÑ 1. 225 piÔÔhe.)
ManasÈnukampaÑ = AnukampamÈno (I)
Mamatthiko = Pamatthiko (I)
MayhaÑ = Mamassa (SÊ, Ka) (SaÑ 3. 323 piÔÔhe.)
MaraÓe = MaraÓaÑ (Ka) (SaÑ 1. 53 piÔÔhe.)
MahakaccÈnena = MahÈkaccÈnena (SÊ)
Mahantataro = Mahattaro (Ka) (AÑ 1. 309 piÔÔhe;
SaÑ 1. 151 piÔÔhe ca.)
MahÈnÈma sakkassa suttaÑ = (SaÑ 3. 322 piÔÔhe.)
MÈdisÈ ve jinÈ = JinÈ ve mÈdisÈ (SÊ, Ka) (Ma 2. 295 piÔÔhe.)
MÈnayi = MÈnati (I)
MiddhÊ = (Khu 1. 59 piÔÔhe.)
MÊyate = MÊyati, (Khu 1. 405 piÔÔhe.)
M|lacchinno = M|lehi chinno (SÊ, Ka)
M|le = M|laÑ (SaÑ 1. 314 piÔÔhe.)
MettÈya = Mettato (I)
[ Ya ]
Yatikena = Tena (Ka)
YathÈ hi = YathÈha (SÊ)
YathÈ kho -pa- samÈr|Äho. = (...) natthi (AÑ 1. 8 piÔÔhe;
Khu 1. 203 piÔÔhe ca.)
YathÈ kho -pa- samÈr|Äho = (...) natthi (AÑ 1. 8 piÔÔhe;
Khu 1. 204 piÔÔhe ca.)

PiÔÔha~kÈ
162
203

20
135
149
213
218
112
125
1
111
280
153
194
30, 108
174
113
141
260
280
22
109
118

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
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[ Ya ]
YathÈkÈmaÑ karaÓÊyo = YathÈkÈmakaraÓÊyo (SÊ) (SaÑ 2. 368 piÔÔhe.)
YathayidaÑ = YadidaÑ (I, Ka) (AÑ 1. 3 piÔÔhe.)
YathÈ pi = DÊ 2. 101 piÔÔhe AdholikhitagÈthÈ.
YathÈparadÈravihÈrÊ = YathÈpamuditavihÈrÊ (Ka)
YadÈ sakesu = (Khu 1. 82 piÔÔhe.)
YamakovÈdasutte = (SaÑ 2. 89 piÔÔhe.)
YamekarattiÑ = Khu 5 VÊsatinipÈte AyogharajÈtake.
YametaÑ paÒhaÑ apucchi = Pucchase paÒhaÑ (I, Ka)
(Khu 1. 434 piÔÔhe.)
Yassa -pa- cittanti gÈthÈ = (Khu 1. 125 UdÈnapÈÄiyaÑ.)
YassevaÑ -pa- cittanti gÈthÈ = (Khu 1. 125 UdÈne.)
YÈdisaÑ = (SaÑ 1. 229 piÔÔhe.)
YÈcayogo = Yo ca yogo (I)
YÈni = (Khu 1. 434 piÔÔhe.)
YÈni = (Khu 5. 60 DukanipÈte.)
YÈya = YÈyaÑ (Ka) (Khu 1. 219 piÔÔhe.)
Ye ca = AyaÑ gÈthÈ Khu 1. 434 piÔÔhe aÒÒathÈ dissati.
Ye ca = Ye cÈpi (SÊ, Ka) (SaÑ 3. 146 piÔÔhe.)
Ye hi keci soÓa = (SaÑ 2. SoÓasutte 40 piÔÔhe.)
Ye dhammÈ = Vi 3. 51 piÔÔhe.)
Ye vippaÔisÈrÈ = Yo vippaÔisÈro (I, Ka)
YesaÒca = (Khu 1. 55 piÔÔhe.)
YaÒca kÈmasukhaÑ = (Khu 1. 89 UdÈne.)
YampidaÑ = YamidaÑ (SÊ, Ka)
YaÑyeva dhÈtu = YaÑ yadeva dhÈtuÑ (Ka)
YaÑva sabbÈ = YaÑ vattabbaÑ (I)
Yojayati = Yojeti (SÊ)
Yo dukkhamaddakkhi = (SaÑ 1. 120 piÔÔhe.)
YonilÈbho = Yoniso lÈbho (I)

134
212
172
210
129
27
171
226
291
293
159
198
180
199
203
16
163
145
175
330
27
206
50
192
232
20
178
230
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PiÔÔha~kÈ

[ Ra ]
Rakkhitacittassa = (Khu 1. 121 piÔÔhe.)
RattiÑ khittÈ = Ratti khittÈ (SÊ) (Khu 1. 56 piÔÔhe.)
RattiÑ = Ratti (Ka) AyaÑ gÈthÈ (Khu 2. 284 piÔÔhe.) AÒÒathÈ dissati.
RÈjakaÒÒÈnaÑ = RÈjÈrahena (SÊ, Ka)
R|p|pikÈ = R|pupikÈ (Ka) evamuparipi.
RogaÑ = RodaÑ (I) (Khu 1. 115 piÔÔhe.)
RodhavÊriya paÒÒattiyÈ = YodhavÊriyapaÒÒattiyÈ (I, Ka)
[ La ]
Labhate = Labhe (Ka) (Khu 1. 33 piÔÔhe.)
LÈbhasakkÈragÈravo = LÈbhasakkÈrakÈraÓÈ (SÊ, Ka)
(AÑ 1. 356 piÔÔhe.)
Lokasmi = LokasmiÑ (SÊ, Ka) (Khu 1. 81 piÔÔhe.)
[ Va ]
VacasÈ = VacasÈ ca (Ka) (Khu 1. 382 piÔÔhe.)
VattamÈnassa = VattamÈnakassa (SÊ)
VattatÊ = Vattate (Ka) (Khu 1. 173 piÔÔhe.)
Vattato = Nivattato (I)
VatthuavippaÔipattilakkhaÓo = Vatthu-avippaÔipÈdÈnalakkhaÓo (SÊ, Ka)
VaÓÓagandhamaheÔhayaÑ = VaÓÓagandhaÑ aheÔhayaÑ (SÊ)
(Khu 1. 20 piÔÔhe.)
VassakÈle = Viya vassakÈle (Khu 5. 215 piÔÔhe.)
Vasavattiko = Avattito (I, Ka)
VÈdasata’ssu = VÈdasatassa (I, Ka)
VÈpi = Ca (SÊ, Ka) (Khu 1. 134 piÔÔhe.)
VikÊÄaniyaÑ = VikÊlanikaÑ (SÊ, Ka) (SaÑ 2. 155 piÔÔhe.)
Vicinati = Vicinayati (I, Ka)
VijjiÑsu = VijjhiÑsu (SÊ)

41
12
15
115
70
186
328
108
109
129
111
45
202
242
25
159
29
255
175
142
50
313
122

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
[ Va ]
VijjÈ bhikkhave = VijjÈ ca kho bhikkhave (SaÑ 3. 2 piÔÔhe.)
ViÒÒÈÓassa = Tassa viÒÒÈÓassa (SÊ, Ka) (SaÑ 1. 295 piÔÔhe.)
Vitakkamathitassa = Vitakkanimmathitassa (Ka)
(Khu 1. 63 Dhammapade.)
ViditvÈ = ViditvÈna (Ka) (Khu 1. 133 SuttanipÈte.)
VinÊtattÈyÈti = VinibhattÈya (I) VinibattatÈya (Ka)
VipaÒcitaÒÒ| = VipaccitaÒÒ| (SÊ)
Vibh|tasaÒÒÈsamÈpatti = Vibh|tasamÈpatti (SÊ, Ka)
“Vimuttam”iti = VimuttamhÊti (SÊ, Ka)
VirattaÑ = (Khu 1. 125 UdÈnapÈÄiyaÑ.)
VivicchÈ = VevicchÈ (Khu 1. 434 piÔÔhe.)
VividhÈ = MadhurÈ (Khu 2. 287 piÔÔhe.)
VisajjanaÑ = VissajjanaÑ (SÊ, Ka)
VÊthikosallaÒca = DhÊtikosallaÒca (I)
VÊmaÑseyyÈti = VÊmaÑsÊyati (I, Ka)
Vuddhi = Buddhi (Ka)
VedanÈmagga-isinÈ = VedanÈmaggaÑ isinÈ (I)
Vedi = VedÊ (SÊ) (Khu 1. 87 piÔÔhe.)
Vediyati = Vedayati (Ka)
VebhabyÈ = VebhavyÈ (SÊ)
VeramaÓÊ = VeramaÓi (Ka)
[ Sa ]
Sakassa = SÈ kassa (I, Ka)
Sa~kalayitvÈ = Sa~khepayato (Ka)
Sakesu = (Khu 1. 82 piÔÔhe.)
Sa~khÈraÑ = Sasa~khÈraÑ (Ka)
SagahaÑ = SagÈhaÑ (SaÑ 2. 367 piÔÔhe.)
SacittapariyodÈpanaÑ = PariyodapanaÑ (SÊ)
(Khu 1. 41 piÔÔhe; DÊ 2. 42 piÔÔhe ca passitabbaÑ.)

369
PiÔÔha~kÈ
158
133
209
204
240
8
83
57
290
11
200
10
299
178
49
231
129
56
64
24
268
5
129
26
134
37
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KhuddakanikÈye dasamabhÈgapotthake

NÈnÈpÈÔhÈ
[ Sa ]
SacchikatvÈna = SacchikatvÈ ca (Ka)
SaÓÉahati = Sandahati (I)
SattakkhattuparamaÑ = Sattakkhattuparamo (SÊ)
SataÑ Èsi = SatamÈyu (SÊ) SatadhÈtu (I)
SattavÊsa-ÈkÈre = SattavÊsaÑ ÈkÈre (I)
SattÈnaÑ = AttÈnaÑ (Ka)
Sattesu = Sattasu (I)
SanthÈgÈrasÈlÈ = SandhÈgÈrasÈlÈ (Ka)
SadÈ = Suve (SaÑ 1. 210 piÔÔhe.)
SaddhÈ = (SaÑ 1. 234 piÔÔhe; Khu 2. 296 AÔÔhakanipÈte ca
passitabbaÑ.)
Sappasseva = Sabbasseva (Ka) (Khu 1. 399 piÔÔhe.)
SabbasaÑyojanÈtÊto = SabbasaÑyojanÈtigo (SÊ) (SaÑ 1. 51 piÔÔhe.)
Sabbe sa~khÈrÈ = (Khu 1. 53 piÔÔhe.)
Sabbeva = Sabbe ca (SÊ, Ka)
Sabbe sattÈ = (SaÑ 1. 98 piÔÔhe.)
Sabbo = pubbo (Ka)
Sabbe dhammÈ = (Khu 1. 53 piÔÔhe.)
SabyÈpajjo = SabyÈpajjho (SÊ)
SabrahmacÈriÑ = SabrahmacÈrÊnaÑ (Ka)
Samatha~gatÈni = SamathaÑ gatÈni (SÊ) (Khu 1. 27 piÔÔhe.)
Samatha~gatÈni = SamathaÑ gatÈni (I) (Khu 1. 27 piÔÔhe.)
Samatho = AyaÑ samatho (SÊ, Ka)
SamÈnetabbÈ = SamÈnayitabbÈ. (SÊ, Ka)
SamÈdhitÈ = SamÈdhikÈ (I)
SamÈdhiÑ bhikkhave = (SaÑ 2. 12 piÔÔhe.)
SamiÒjite = SammiÒjite (SÊ)
Sam|lakÈ = Sam|likÈ (SÊ)
Sam|hanati = Sam|hanti (SÊ)

PiÔÔha~kÈ
117
266
146
176
195
249
311
326
217
217
59
125
7
27
79
341
197
65
294
140
200
87
19
265
235
19
22
37

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
[ Sa ]
Sam|ho = Sammoho (I, Ka)
Sameti = SamaÑti (I)
SavÈhinin”ti = SavÈhanan”ti (Ka) (SaÑ 1. 472 piÔÔhe.)
Sasa~khÈraniggayhavÈritagato = VÈritavato (SÊ) VÈrivÈvaÔo (Ka)
SÈni = TÈni (SÊ) (Khu 1. 48 piÔÔhe.)
SÈkete = SÈdhuke (SaÑ 3. 303 piÔÔhe.)
SÈvatthiÑ = SÈvatthiyaÑ (SÊ, Ka)
SivathikaÑ = SÊvathikaÑ (SÊ)
Sikhiddhe = SikhaÓÉi (SÊ)
SukhakÈmÈni = (Khu 1. 33 piÔÔhe.)
SukhÈ ca = TatiyÈ ca (Ka)
SukhÈ ca = CatutthÊ ca (Ka)
SucÊ = Sukhi (SÊ, Ka) (Khu 1. 84 piÔÔhe.)
SucaritÈni = (Khu 1. 233 Sucaritasutte.)
Suttavibha~gassa = Vebha~giyassa (I, Ka)
Sutte nayena = Sutanayena (I)
SudÈhaÑ = SudaÑ (Khu 1. 205 piÔÔhe.)
SumohagatÈ na jÈnÈti = KiÑsu mohagatÈ nu jÈnÈti (Ka)
SubhÈsitaÑ = (Khu 1. 334 SuttanipÈte.)
SusukhaÑ = (Khu 2. 264 piÔÔhe.)
S|riyasamÈ = SuriyasamÈ (SÊ)
SekhÈ = SekkhÈ (Ka) (Khu 1. 434 piÔÔhe.)
SeyyathÈpi bhikkhave = (SaÑ 1. 314 piÔÔhe.)
So cÈyaÑ = Sa cÈyaÑ (SÊ)
So sace = So ceva (SÊ) (AÑ 1. 388 piÔÔhe.)
SoÄaso = SoÄasa (SÊ)
SoÄaso = SoÄasa hÈrÈ (I, Ka)
SambahulattherÈpadeso = Sampahula... (Ka)
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PiÔÔha~kÈ
265
227
131
74
108
113
115
63
121
29
333
333
130
216
340
211
157
204
216
143
160
226
141
33
113
2
169
20
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KhuddakanikÈye dasamabhÈgapotthake

NÈnÈpÈÔhÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Sa ]
SaÑsitaÑ = SaÑsaritaÑ (SÊ)
SaÑvuto = SaÑvaro (I, Ka) (Khu 1. 108 piÔÔhe.)
SammadaÒÒÈ = SampajaÒÒo (I, Ka)
SammÈsamÈdhi = SammÈdiÔÔhi (I)

144
179
258
286

[ Ha ]
HaÒÒati = HaÒÒate (SÊ)
HÈnabhÈgiyaÑ = PahÈnabhÈgiyaÑ (I, Ka)
HÈretÈ = SÈÔetÈ (SÊ, I) (AÑ 3. 546 piÔÔhe.)
HÊnapaÓÊtatÈ = HÊnapaÓÊtatÈya (I)

29
264
179
182

KhuddakanikÈye dasamabhÈgapotthake
NettipeÔakopadesapÈÄiyaÑ

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[A]
AkkharaÑ padaÑ byaÒjanaÑ
5
AcaritvÈ brahmacariyaÑ
171
AjÈtaÑ abh|taÑ
anupaddavaÒca
47
Ajja tiÑsaÑ tato kappÈ
116,
119, 121
Ajjeva kiccamÈtappaÑ
128
AjjhattaÒca bahiddhÈ ca
122
AÒÒathÈbhÈvÊ bhavasatto
loko
135, 186
AtÊtaÑ nÈnvÈgameyya
128
AttanÈ hi kataÑ pÈpaÑ
158
AttÈnaÒce piyaÑ jaÒÒÈ
151
Attha~gatassa na
pamÈÓamatthi
175, 177
Atthassa navappadÈni
5
AdhammacÈrÊ hi naro pamatto 157
Adhammena dhanaÑ laddhÈ 110
AnÊgho yÈti brÈhmaÓo
143
AnupÈdÈya BuddhavacanaÑ 211
AntakenÈdhipannassa
151, 154
AntarÈyÈ su bhavissanti
110
AppaÑ vata jÊvitaÑ idaÑ
174
Appamatto ayaÑ kali
111
AppamÈdo amatapadaÑ
30
AppameyyaÑ paminanto
111
AppahÈya paÒca verÈni
210

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[A]
AbalaÑ taÑ balaÑ Èhu
149
AbalÈ naÑ balÊyanti
6
AmataÑ paÓÊtaÒca sivaÒca
khemaÑ
47
AyaÑ loko santÈpajÈto 135, 186
AyaÑ sugatte Sugatassa
th|po
119
AyaÒca daharo bhikkhu
131
AyasÈva malaÑ
samuÔÔhitaÑ
108, 173, 201
Arakkhitena cittena
71
AriyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ 122
AvijjÈya nivuto
loko
11, 61, 177, 183
AvÊtarÈgo kÈmesu
218
Asa~khataÑ’nantamanÈsavaÒca 47
AsandidhiÑ ca bhaÓati
228
AsubhÈnupassiÑ
viharantaÑ
212, 218
Assatthe haritobhÈse
116
AssÈdÈdÊnavatÈ
3, 10
[Œ]
Œka~khato te
naradammasÈrathi
152, 217
ŒturaÑ asuciÑ p|tiÑ
31
ŒdÈnassa bhayaÑ ÒatvÈ 199, 208

KhuddakanikÈye dasamabhÈgapotthake

374
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ
[Œ]

Œrambhatha nikkamatha

35, 217

ŒsÈ ca pihÈ
abhinandanÈ ca

22, 45, 180

[I]
IdaÑ disvÈ acchariyaÑ

117

IdaÑ hi taÑ JetavanaÑ

127

Idha socati pecca
socati

172, 176

Imamhi cÈyaÑ samaye

109, 118

[U]
Ucchinda sinehamattano

32

UcchinnabhavataÓhassa

177

UddhaÑ adho sabbadhi
vippamutto

54, 123, 184

UbhinnaÑ tikicchantÈnaÑ

150

UbhinnamatthaÑ carati

150

Ubho puÒÒaÒca pÈpaÒca 151, 154
UÄÈraÑ vata taÑ Èsi

119

[E]
EkaÑ bhagavÈ dhammaÑ

4

EkatiÑsamhi kappamhi Jino
anejo
EkattatÈya dhammÈ
EkapupphaÑ cajitvÈna

121
4
116

Ekampi ce pÈÓamaduÔÔhacitto 213

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[E]
Ekamhi padaÔÔhÈne
3, 232
EkÈyanaÑ jÈtikhayantadassÊ 163
EtaÑ daÄhaÑ bandhanamÈhu
dhÊrÈ
31,
132
EtaÒcÈhaÑ arahÈmi
110
Etadeva ahaÑ maÒÒe
149
Etadeva titikkhÈya
149
Ete soÄasa hÈrÈ
2
EvaÑ acintiyÈ BuddhÈ
118
EvaÑ visesato ÒatvÈ
237
EvaÑ vihÈriÑ ÈtÈpiÑ
128
EvametaÑ yathÈbh|taÑ 136, 186
Evameva manussesu
108, 113
Eseva maggo
natthaÒÒo
175, 203, 208
[O]
OloketvÈ disÈlocanena
5, 340
[ Ka ]
KathaÑ khaÓati attÈnaÑ
110
KadÈhaÑ nandaÑ passeyyaÑ 124
KapilaÑ nÈma nagaraÑ
121
KammaÑ vijjÈ ca dhammo ca 127
KammÈrÈnaÑ yathÈ ukkÈ 173, 176
KÈmaÑ kÈmayamÈnassa 6, 59, 198
KÈmaÑ maÒÒatu vÈ mÈ vÈ
149
KÈmacchandaÑ upÈdÈya
207
KÈmandhÈ jÈlasaÒchannÈ 32, 107,
184, 196

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

375

PaÔhamapÈdÈ
[ Ka ]

[ Ka ]

KenassubbhÈhato loko

KÈmÈ hi citrÈ vividhÈ
manoramÈ

200

KÈmesu giddhÈ pasutÈ
pam|ÄhÈ

172

KÈmesu nÈbhigijjheyya

16, 19

20

KodhaÑ chetvÈ sukhaÑ seti

124

KodhaÑ hane uppatitaÑ

125

Kodhamakkhagaru bhikkhu

109

Ko hetu sitakammassa

117

[ Kha ]

KÈmesu sattÈ
kÈmasa~gasattÈ

PiÔÔha~kÈ

174, 203, 208

KÈyena kusalaÑ abhirato

209

KÈyena kusalaÑ kare

207,
216, 218

KÈyena ca kusalaÑ kayirÈ
KÈyena saÑvaro sÈdhu

219

KhettaÑ vatthuÑ hiraÒÒaÑ vÈ
[ Ga ]
GambhÊraÒceva duppassaÑ

47

GunnaÑ ce taramÈnÈmaÑ

108

GunnaÒce taramÈnÈnaÑ

113

207, 209

KiÑnu kujjhasi mÈ kujjhi

124

KiÑsu chetvÈ sukhaÑ seti

124

KiÑsu hane uppatitaÑ

124

6

[ Ca ]
CakkhumÈ visamÈnÊva

7

Cakkhu sotaÒca
ghÈnaÒca

174, 176

KiÑs|dha bhÊtÈ janatÈ anekÈ 161

CatunnaÑ ariyasaccÈnaÑ

144

KiÒcÈpi sekko pakareyya

CattÈro ceva puggalÈ

196

301

Caranti bÈlÈ dummedhÈ

110

143

Cetopadosahetu hi

109

CetopasÈdahetu hi

118

pÈpaÑ
KittayissÈmi te santiÑ
Kumbh|pamaÑ kÈyamimaÑ
viditvÈ
KummÈsaÑ vikkiÓiÑ tattha
KusalÈkusale dhamme

177
122
4

Kena te tÈdiso vaÓÓo

118

Kenassu nivuso loko

10, 60

Coro yathÈ sandhimukhe
gahÊto

29, 108
[ Cha ]

ChandÈ dosÈ bhayÈ mohÈ 107, 212
Channamativassati

132, 185

KhuddakanikÈye dasamabhÈgapotthake
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PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ
[ Ta ]

TaÑ tÈdisaÑ devamanussaseÔÔhaÑ

163

TaÑ devatÈ sambahulÈ uÄÈrÈ

130

TaÒcÈhaÑ abhinandÈmi

144

TaÓhaÒca avijjampi ca

4

TaÓhÈ ca avijjÈpi ca

3, 340

TaÓhÈ ca avijjÈ lobho

170

TaÓhÈ ceva avijjÈ ca

340

Tato aggisikhÈ vaÓÓÈ

117

Tato ca Kattiko puÓÓo

122

Tato ca viÒÒutaÑ patto

122

Tattha cittaÑ pasÈdesiÑ

119

TasmÈ kareyya kalyÈÓaÑ

151

TasmÈ jantu sadÈ sato

6

TasmÈ rakkhitacittassa 41, 85, 90
TasmÈ hi te sukhino vÊtasokÈ
TasmÈ hi paÓÉito poso

58
127

TasmiÑ ca okappayi
dhammamuttamaÑ

120

TasmiÑ manusso
balimÈbhihÈrÊ
Tassa ce kÈmayÈnassa

121
6, 59, 174

Tassa nibbutassa
bhikkhuno
TassÈhaÑ vacanaÑ sutvÈ

136, 186
122

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Ta ]
Tasseva kammassa vipÈkato
ahaÑ
120
Tasseva tena pÈpiyo
149
TÈni etÈni diÔÔhÈni
144
TÈhaÑ kammaÑ karitvÈna
122
TividhaÑ devÈnusÈsanti
176
TÊÓi ca nayÈ an|nÈ
5
TulamatulaÒca sambhavaÑ 52, 215
Tevijjo iddhippatto ca
131
[ Da-Dha ]
DadaÑ piyo hoti bhajanti
naÑ bah|
210
Dadato puÒÒaÑ
pavaÉÉhati
187, 322
Dasa kammapathe niseviya
159
DisÈlocanamÈhaÑsu
2, 169
DukkaraÑ duttitikkhaÒca
110
DukkaraÑ vÈpi karonti
127
DukkhaÑ diÔÔhi ca uppannaÑ 183
Duggame visame vÈpi
127
DubbaÓÓako l|khacÊvaro
131
DullabhaÑ vÈpi labhanti
127
DussamÈdahaÑ vÈpi
samÈdahanti
127
D|re santo pakÈsanti
12
DevaputtasarÊravaÓÓÈ
119
Devesu devasobhaggaÑ
117
DesanÈ vicayo yutti
2, 169
DvÈdasa padÈni suttaÑ
1
DhammaÑ deseti Jino
3, 229
DhammaÒca padaÔÔhÈnaÑ
4

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

Dhammo have rakkhati
7, 29, 38, 197

Na udakena sucÊ hoti

130

Na taÑ kammaÑ kataÑ sÈdhu 110
Na taÑ daÄhaÑ bandhanamÈhu
dhÊrÈ

31, 132, 185

Natthi attasamaÑ pemaÑ

160

Natthi anto kuto anto

156

Natthi citte pasannamhi

117

Natthi puttasamaÑ
160, 205, 207

Nandati puttehi puttimÈ

30, 205

NabhaÑ phaleyyappathavÊ
caleyya

31

Namo te purisÈjaÒÒa

130

NayidaÑ sithilamÈrabbha

131

Navahi ca padehi kusalÈ

3, 166

Na hi dhammo adhammo ca

157

Na hi pÈpaÑ kataÑ
kammaÑ

PiÔÔha~kÈ

TathÈgato Jino

121

PaccuppannaÒca yo dhammaÑ 128

[ Na ]

pemaÑ

PaÔhamapÈdÈ

[ Pa ]
PaccakkhaÑ khvimaÑ avaca

[ Dha ]
dhammacÈriÑ

377

140, 200, 208

PaÒhaÑ puÔÔhÈ viyÈkÈsi
PaÒÒÈ ceva sati ca

119
14, 15, 61

PaÒÒÈ hi seÔÔhÈ lokasmiÑ

143,

203, 213, 218, 219
PaÔhamo nandiyÈvaÔÔo

2, 169

Patir|pakÈrÊ dhuravÈ

126

PathavÊsamo natthi vitthato

148

PadaÑ paÒhÈ ca pucchÈ ca

224

PadakkhiÓaÑ karitvÈna

117

PaduÔÔhacittaÑ ÒatvÈna

109

Parinibbute LokavinÈyakamhi 121
PariyantakataÑ dukkhaÑ

122

PavisantaÑ rÈjamaggena

117

PasannacittaÑ ÒatvÈna

118, 122

Pasannanetto sumukho

202

PiÓÉÈya KosalaÑ puraÑ

117

Piyo garu bhÈvanÊyo

142

PucchitÈ devate saÑsa

118

Na hi satthaÑ sunisitaÑ

111

PuÒÒÈni karitvÈna

138

NÈbhinandati ÈyantiÑ

130

PurimÈnaÑ akkhaÓÉaÑ

223

Purisassa vaÔaÑsako hatthe

117

Purisassa hi jÈtassa

111

PhalaÑ ve kadaliÑ hanti

109

PheÓapiÓÉopamaÑ r|paÑ

208

NirayaÑ pÈpakammantÈ
Nirutti adhippÈyo ca
Nela~go setapacchÈdo
NeruttamadhippÈyo

79
231
202, 208
3
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KhuddakanikÈye dasamabhÈgapotthake
PiÔÔha~kÈ

[ Ba ]
BÈttiÑsalakkhaÓadharassa
119
BÈrÈÓasiÑ gamissÈmi
153
BÈrÈÓasiyaÑ nagare
122
BÈhitvÈ pÈpake dhamme
129
Bhiyyo bÈlÈ pakujjheyyuÑ
149
[ Ma ]
MaggÈnaÔÔa~giko seÔÔho 162, 206
MaccunÈbbhÈhato loko
20
ManasÈ ce pasannena
126
Manena kusalaÑ kammaÑ
216
Manopubba~gamÈ dhammÈ 107,
112, 184, 277
MamÈyite passatha
phandamÈne
172
MÈtaraÑ pitaraÑ hantvÈ
143
MadisÈ vejinÈ honti
153
MiddhÊ yadÈ hoti
mahagghaso ca
30, 108
Mukhadugga vibh|ta anariya 112
Mohasambandhano loko
53
[ Ya ]
YaÑ kiÒci sampajÈnÈsi
144
YaÑ kusalam|lehi
340
YaÑ cakkhu adanta
damakassa
120
YaÑ taÑ lokuttaraÑ ÒÈÓaÑ 143
YaÑ nissittassa calitaÑ
183
YaÑ pattaÑ yaÒca
pattabbaÑ
205, 208
YaÑ pucchitaÒca vissajjitaÒca 3

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Ya ]
YaÑ mayÈ pasutaÑ puÒÒaÑ 120
YaÑ loko p|jayate
1
YaÒca kÈmasukhaÑ loke
142,
206, 209
Yattha Èpo ca pathavÊ
129
YathÈpi kumbhakÈrassa
172
YathÈpi bhamaro pupphaÑ
159
YathÈpi m|le anupaddave
daÄhe
37
YathÈ pure tathÈ pacchÈ
15
YathindakhÊlo pathavissito
siyÈ
146
YadÈ ca attanÈ’vedi
129
YadÈ sakesu dhammesu
129
YadÈ have pÈtubhavanti
dhammÈ
124, 130
YamekarattiÑ paÔhamaÑ 171, 176
YametaÑ paÒhaÑ apucchi 14, 16,
61, 226
YampicchaÑ na labhati
174
Yamhi na mÈyÈ vasati
176
Yamhi na mÈyÈ vasatÊ
na mÈno
175
Yassa accantadussÊlyaÑ
158
Yassa kÈyagatÈsati
196
Yassa kÈyena vÈcÈya
158
Yassa taÑ sabbadhammesu
117
Yassa papaÒcÈ ÔhitÊ ca natthi
32
Yassa saddhÈ TathÈgate 217, 219

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Ya ]
Yassa sel|pamaÑ cittaÑ 129, 185
YassindriyÈni bhÈvitÈni
147
YassindriyÈni samatha~gatÈni 140,
200
YassindriyÈni subhÈvitÈni
204
YÈ ceva desanÈ yaÒca
1
YÈdisaÑ vapate bÊjaÑ
159
YÈni karoti puriso
199, 208
YÈni sotÈni lokasmiÑ
13, 61,
180, 225
Ye ariyasaccÈni vibhÈvayanti 145
Ye evaÑ paÔipajjanti
204
Ye keci bh|tÈ bhavissanti
ye vÈpi
142, 206
Ye keci sokÈ
paridevitÈ vÈ
57, 178
Ye ca sa~khÈtadhammÈse 16, 226
Ye ca satipaÔÔhÈnÈ
340
Ye ca satipaÔÔhÈnÈ samatho
170
Ye tattha niddiÔÔhÈ
61
Ye dhammÈ yaÑ dhammaÑ
4
Ye dhammÈ yaÑm|lÈ
4, 71
Ye dhammÈ hetuppabhavÈ
175
Ye naÑ pajÈnanti
yatonidÈnaÑ
126
Yena kenaci vaÓÓena
126
YesaÒca susamÈraddhÈ
27
Yo akusale sam|lehi
4

379

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ
[ Ya ]

Yo imaÑ samuddaÑ sagahaÑ
sarakkhasaÑ
Yo kÈme parivajjeti

134
6, 59, 198

Yogassa kÈlaÑ na
nivattati yÈ ca

231

Yo ca paÔiccuppÈdo

4

Yo dukkhamaddakkhi yatonidÈnaÑ

52, 178

Yo nindiyaÑ pasaÑsati

111

Yo neti vipallÈsehi

4

Yo pÈÓamatipÈteti

201, 210

Yo brÈhmaÓo bÈhitapÈpadhammo

129

Yo lobhaguÓe anuyutto

111

Yo ve na byathati patvÈ

228

Yo so Œnanda puriso

117

Yo have balavÈ santo

149

Yo hi atthaÒca dhammaÒca

110

[ Ra ]
RajamÈkirasÊ ahitÈya
Ratto atthaÑ na jÈnÈti

112
12, 32

RÈgo ca doso ca itonidÈnÈ

126

RÈgo ca doso ca kutonidÈnÈ

126

R|paÑ vedayitaÑ saÒÒÈ 204, 208

380
PaÔhamapÈdÈ

KhuddakanikÈye dasamabhÈgapotthake
PiÔÔha~kÈ

[ La ]
LaddhÈna mÈnusattaÑ dve
LeÓaÒca tÈÓaÑ araÓaÑ
ana~gaÓaÑ
LobhÈ khaÓati attÈnaÑ

137
47
110

[ Va ]
VacasÈ manasÈ ceva
208
VacasÈ manasÈtha kammunÈ
ca
204
VÈcaÑ manaÒca paÓidhÈya
sammÈ
161
VÈcÈnurakkhÊ manasÈ
susaÑvuto
158, 216
Vitakkamathitassa jantuno
209
Vitakko hi mamatthiko
218
Virato kÈmasaÒÒÈya
125
Vissajjitamhi paÒhe
4
Vuttamhi ekadhamme
3, 230
VeyyÈkaraÓe vutte
340
VeyyÈkaraÓesu hi ye
5
VevacanÈni bah|ni tu
4
Vevacanehi anekehi
234
Vevacano ca paÒÒatti
2, 169
[ Sa ]
SaÑghe pasÈdo yassatthi
217
Sa~kappeti pareto so
173
Sa~kÈsanÈ pakÈsanÈ
5
Sace ca pÈpakaÑ kammaÑ
110
Sacepi kevalaÑ sabbaÑ
31
Sacepi dasa pajjote
223
Sace bhÈyatha dukkhassa
109,
196, 197

PaÔhamapÈdÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Sa ]
Sace bhÈyasi dukkhassa
207
Sace hi pÈpakaÑ kammaÑ
197
SaccanÈmo Jino khemo
sabbÈbhibh|
163
SaÔÔhivassasahassÈni
156, 201,
208
SataÑ Èsi ayosa~k|
173, 176
SataÑ sahassÈnaÑ
nirabbudÈnaÑ
111
SataÒceva sahassÈnaÑ
211, 218
Sati kÈyagatÈ upaÔÔhitÈ
179
SatÊmato saddÈ bhaddaÑ 217, 219
SattiyÈ viya omaÔÔho
125,
201, 208
SatthÈ ca appaÔisamo
163
Saddahano arahataÑ
125
SaddhÈ ve nandikÈ ÈrÈdhiko 217
SantindriyaÑ passatha
iriyamÈnaÑ
130
SabbaÑ kusalaÑ navehi
padehi yujjati
170
SabbakusalaÑ navahi padehi
yujjati
340
SabbaganthapahÊnassa
126
SabbapÈpassa akaraÓaÑ
37, 68,
148, 161, 205, 208
Sabbalokuttaro satthÈ
163
SabbÈ disÈ anuparigamma
cetasÈ
142
Sabbe khayantÈ nicayÈ
125

GÈthÈs|ci
PaÔhamapÈdÈ
[ Sa ]
Sabbe dhammÈ anattÈ’ti

PiÔÔha~kÈ

7, 197,
203, 207
SabbesaÑ hÈrÈnaÑ
3, 228
Sabbe sa~khÈrÈ aniccÈti
7
Sabbe sa~khÈrÈ dukkhÈti
7
Sabbe sattÈ marissanti
79, 174,
176
SamaÓapadumasaÒcayo gaÓo 163
Samatho ca vipassanÈ ca
3
SayaÑ katena saccena
181
Savanti sabbadhi sotÈ
12, 61
SahÈyÈ vatime bhikkh|
130
SÈmaÑ tena kuto rÈja
172, 176
SÈmÈkapatthodanamattameva hi
120
SÈriputtova paÒÒÈya
128
SÊle patiÔÔhÈya naro sapaÒÒo 197
Sukicchar|pÈvatime manussÈ 108
SukhaÑ sayanti munayo
125
SukhakÈmÈni bh|tÈni
29, 108,
113
SukhÈ virÈgatÈ loke
202
Sukho vipÈko puÒÒÈnaÑ
199
Sukho viveko tuÔÔhassa
202

PaÔhamapÈdÈ

381
PiÔÔha~kÈ

[ Sa ]
SuÒÒato lokaÑ
avekkhassu
7, 198, 207
Supinena yathÈpi sa~gataÑ
173
SubhÈsitaÑ uttamamÈhu santo 216
Subhena kammena vajanti
suggatiÑ
159
SurÈmerayapÈnaÒca
201
SuvaÓÓacchadanaÑ nÈvaÑ
118
SuvinÊtÈ kappinena
131
SusukhaÑ vata nibbÈnaÑ
143
Socati puttehi puttimÈ
30, 205
So carimaÑ pabbajitvÈ
117
So taÑ vaÔaÑsakaÑ surabhiÑ 117
So neti vipallÈsehi
340
So maÑ avocÈbhipasannacitto 121
So me dhammamadesayi
122
SoÄasa hÈrÈ nettÊ
1, 168
SoÄasa hÈrÈ paÔhamaÑ
5, 71, 91
SnehajÈ attasambh|tÈ
126
[ Ha ]
HaÒÒate sabbÈ macceva
HaÔÔho cittaÑ pasÈdetvÈ
HÈrÈ byaÒjanavicayo

207
122
1

