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PÈthikavaggaÔÔhakathÈ
_____
Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa.

1. PÈthikasutta
SunakkhattavatthuvaÓÓanÈ
1. EvaÑ me sutaÑ -pa- Mallesu viharatÊti PÈthikasuttaÑ. TatrÈyaÑ
apubbapadavaÓÓanÈ–Mallesu viharatÊti MallÈ nÈma jÈnapadino
rÈjakumÈrÈ, tesaÑ nivÈso ekopi janapado ruÄhÊsaddena “MallÈ”ti vuccati,
tasmiÑ Mallesu janapade. “AnupiyaÑ nÈma MallÈnaÑ nigamo”ti
Anupiyanti evaÑnÈmako MallÈnaÑ janapadassa eko nigamo, taÑ
gocaragÈmaÑ katvÈ ekasmiÑ chÈy|dakasampanne vanasaÓÉe viharatÊti
attho. Anopiyantipi pÈÔho. PÈvisÊti paviÔÔho. BhagavÈ pana na tÈva paviÔÔho,
pavisissÈmÊti nikkhantattÈ pana pÈvisÊti vutto. YathÈ kiÑ, yathÈ “gÈmaÑ
gamissÈmÊ”ti nikkhanto puriso taÑ gÈmaÑ apattopi “kuhiÑ itthannÈmo”ti
vutte “gÈmaÑ gato”ti vuccati, evaÑ. EtadahosÊti gÈmasamÊpe ÔhatvÈ
s|riyaÑ olokentassa etadahosi. Atippago khoti ativiya pago kho1, na tÈva
kulesu yÈgubhattaÑ niÔÔhitanti. KiÑ pana BhagavÈ kÈlaÑ ajÈnitvÈ
nikkhantoti. Na ajÈnitvÈ. Pacc|sakÈleyeva hi BhagavÈ ÒÈÓajÈlaÑ pattharitvÈ
lokaÑ volokento ÒÈÓajÈlassa2 anto paviÔÔhaÑ BhaggavagottaÑ
ChannaparibbÈjakaÑ disvÈ “ajjÈhaÑ imassa paribbÈjakassa mayÈ pubbe
katakÈraÓaÑ samÈharitvÈ dhammaÑ kathessÈmi, sÈ
______________________________________________________________
1. PÈto kho (SyÈ)

2. BuddhaÒÈÓassa (SÊ)
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dhammakathÈ assa mayi pasÈdappaÔilÈbhavasena saphalÈ bhavissatÊ”ti
ÒatvÈva paribbÈjakÈrÈmaÑ pavisitukÈmo atippagova nikkhami. TasmÈ tattha
pavisitukÈmatÈya evaÑ cittaÑ uppÈdesi.
2. EtadavocÈti BhagavantaÑ disvÈ mÈnathaddhataÑ akatvÈ SatthÈraÑ
paccuggantvÈ etaÑ etu kho bhanteti-ÈdikaÑ vacanaÑ avoca. ImaÑ
pariyÈyanti imaÑ vÈraÑ, ajja imaÑ ÈgamanavÈranti attho. KiÑ pana
BhagavÈ pubbepi tattha gatapubboti. Na gatapubbo, lokasamudÈcÈravasena
pana evamÈha. LokiyÈ hi cirassaÑ Ègatampi anÈgatapubbampi
manÈpajÈtikaÑ ÈgataÑ disvÈ “kuto bhavaÑ Ègato, cirassaÑ bhavaÑ Ègato,
kathaÑ te idhÈgamanamaggo ÒÈto, kiÑ maggam|ÄhosÊ”ti-ÈdÊni vadanti.
TasmÈ ayampi lokasamudÈcÈravasena evamÈhÈti veditabbo. IdamÈsananti
attano nisinnÈsanaÑ papphoÔetvÈ sampÈdetvÈ dadamÈno evamÈha.
Sunakkhatto Licchaviputtoti Sunakkhatto nÈma LicchavirÈjaputto. So kira
tassa gihisahÈyo hoti, kÈlena kÈlaÑ tassa santikaÑ gacchati. PaccakkhÈtoti
“paccakkhÈmi dÈnÈhaÑ bhante BhagavantaÑ, na dÈnÈhaÑ bhante
BhagavantaÑ uddissa viharissÈmÊ”ti evaÑ paÔi-akkhÈto nissaÔÔho pariccatto.
3. BhagavantaÑ uddissÈti “BhagavÈ me SatthÈ, Bhagavato1 ahaÑ
ovÈdaÑ paÔikaromÊ”ti2 evaÑ apadisitvÈ. Ko santo kaÑ paccÈcikkhasÊti
yÈcako vÈ yÈcitakaÑ paccÈcikkheyya, yÈcitako vÈ yÈcakaÑ. TvaÑ pana
neva yÈcako na yÈcitako, evaÑ sante moghapurisa ko santo ko samÈno kaÑ
paccÈcikkhasÊti dasseti. Passa moghapurisÈti passa tucchapurisa. YÈvaÒca te
idaÑ aparaddhanti yattakaÑ idaÑ tava aparaddhaÑ, yattako te aparÈdho,
tattako dosoti evÈhaÑ Bhaggava tassa3 dosaÑ Èropesinti dasseti.
4. Uttari manussadhammÈti paÒcasÊladasasÊlasa~khÈtÈ manussadhammÈ
uttari. IddhipÈÔihÈriyanti iddhibh|taÑ pÈÔihÈriyaÑ. Kate vÈti katamhi vÈ.
YassatthÈyÈti yassa dukkhakkhayassa atthÈya. So niyyÈti
______________________________________________________________
1. SÈvako (?)

2. OvÈdapaÔikaroti (?)

3. BhavantaÑ (SyÈ) BhagavantaÑ (Ka)
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takkarassÈti so dhammo takkarassa yathÈ mayÈ dhammo desito, tathÈ
kÈrakassa sammÈ paÔipannassa puggalassa sabbavaÔÔadukkhakkhayÈya
amatanibbÈnasacchikiriyÈya gacchati, na gacchati, saÑvattati, na
saÑvattatÊti pucchati. Tatra SunakkhattÈti tasmiÑ Sunakkhatta mayÈ desite
dhamme takkarassa sammÈ dukkhakkhayÈya saÑvattamÈne kiÑ uttari
manussadhammÈ iddhipÈÔihÈriyaÑ kataÑ karissati, ko tena katena attho.
TasmiÒhi katepi akatepi mama sÈsanassa parihÈni natthi, devamanussÈnaÒhi
amatanibbÈnasampÈpanatthÈya ahaÑ pÈramiyo p|resiÑ, na
pÈÔihÈriyakaraÓatthÈyÈti pÈÔihÈriyassa niratthakataÑ dassetvÈ “passa
moghapurisÈ”ti dutiyaÑ dosaÑ Èropesi1.
5. AggaÒÒanti lokapaÒÒattiÑ. “IdaÑ nÈma lokassa aggan”ti evaÑ
jÈnitabbampi aggaÑ mariyÈdaÑ na taÑ paÒÒapetÊti vadati. Sesamettha
anantaravÈdÈnusÈreneva veditabbaÑ.
6. AnekapariyÈyena khoti idaÑ kasmÈ ÈraddhaÑ. Sunakkhatto kira
“Bhagavato guÓaÑ makkhessÈmi, dosaÑ paÒÒapessÈmÊ”ti ettakaÑ
vippalapitvÈ Bhagavato kathaÑ suÓanto appatiÔÔho niravo aÔÔhÈsi2.
Atha BhagavÈ “Sunakkhatta evaÑ tvaÑ makkhibhÈve Ôhito sayameva
garahaÑ pÈpuÓissasÊ”ti makkhibhÈve ÈdÊnavadassanatthaÑ
anekapariyÈyenÈti-ÈdimÈha. Tattha anekapariyÈyenÈti anekakÈraÓena.
VajjigÈmeti VajjirÈjÈnaÑ gÈme VesÈlÊnagare. No visahÊti nÈsakkhi. So
avisahantoti so Sunakkhatto yassa pubbe tiÓÓaÑ ratanÈnaÑ vaÓÓaÑ
kathentassa mukhaÑ nappahoti, so dÈni teneva mukhena avaÓÓaÑ katheti,
addhÈ avisahanto asakkonto brahmacariyaÑ carituÑ attano bÈlatÈya
avaÓÓaÑ kathetvÈ hÊnÈyÈvatto. Buddho pana subuddhova, dhammo
svÈkkhÈtova, saÑgho suppaÔipannova. EvaÑ tÊÓi ratanÈni thomentÈ manussÈ
tuyheva dosaÑ dassessantÊti. Iti kho teti evaÑ kho te Sunakkhatta vattÈro
bhavissanti. Tato evaÑ dose uppanne SatthÈ atÊtÈnÈgate appaÔihataÒÈÓo,
mayhaÑ evaÑ doso uppajjissatÊti jÈnantopi puretaraÑ na kathesÊti vattuÑ
na lacchasÊti dasseti.
______________________________________________________________
1. Œropeti (Ka)

2. Ahosi (SÊ)
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apakkamevÈti apakkamiyeva, apakkanto1 vÈ cutoti attho. YathÈ taÑ
ÈpÈyikoti yathÈ apÈye nibbattanÈraho satto apakkameyya, evameva
apakkamÊti attho.
KorakkhattiyavatthuvaÓÓanÈ
7. EkamidÈhanti iminÈ kiÑ dasseti, idaÑ suttaÑ dvÊhi padehi ÈbaddhaÑ
iddhipÈÔihÈriyaÑ na karotÊti ca aggaÒÒaÑ na paÒÒapetÊti ca. Tattha
“aggaÒÒaÑ na paÒÒapetÊ”ti idaÑ padaÑ suttapariyosÈne dassessati.
“PÈÔihÈriyaÑ na karotÊ”ti imassa pana padassa anusandhidassanavasena
ayaÑ desanÈ ÈraddhÈ.
Tattha ekamidÈhanti ekasmiÑ ahaÑ. Samayanti samaye, ekasmiÑ kÈle
ahanti attho. Th|l|s|ti Th|l| nÈma janapado, tattha viharÈmi. UttarakÈ
nÈmÈti itthili~ga vasena uttarakÈti evaÑnÈmako Th|l|naÑ janapadassa
nigamo, taÑ nigamaÑ gocara gÈmaÑ katvÈti attho. Aceloti naggo.
Korakkhattiyoti antova~kapÈdo khattiyo. Kukkuravatikoti
samÈdinnakukkuravato sunakho viya ghÈyitvÈ khÈdati, uddhanantare
nipajjati, aÒÒampi sunakhakiriyameva karoti. CatukkuÓÉikoti
catusa~ghaÔÔito dve jÈÓ|ni dve ca kappare bh|miyaÑ ÔhapetvÈ vicarati.
ChamÈnikiÓÓanti bh|miyaÑ nikiÓÓaÑ pakkhittaÑ ÔhapitaÑ. Bhakkhasanti
bhakkhaÑ yaÑkiÒci khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÑ. MukhenevÈti hatthena
aparÈmasitvÈ khÈdanÊyaÑ mukheneva khÈdati, bhojanÊyampi mukheneva
bhuÒjati. SÈdhur|poti sundarar|po. AyaÑ samaÓoti ayaÑ arahataÑ samaÓo
ekoti. Tattha vatÈti patthanatthe nipÈto. EvaÑ kirassa patthanÈ ahosi “iminÈ
samaÓena sadiso aÒÒo samaÓo nÈma natthi, ayaÒhi appicchatÈya vatthaÑ na
nivÈseti, ‘esa papaÒco’ti maÒÒamÈno bhikkhÈbhÈjanampi na pariharati,
chamÈnikiÓÓa meva khÈdati, ayaÑ samaÓo nÈma. MayaÑ pana kiÑ
samaÓÈ”ti. EvaÑ SabbaÒÒubuddhassa pacchato carantova imaÑ pÈpakaÑ
vitakkaÑ vitakkesi.
EtadavocÈti BhagavÈ kira cintesi “ayaÑ Sunakkhatto pÈpajjhÈsayo, kiÑ
nu imaÑ disvÈ cintesÊ”ti. AthevaÑ cintento tassa ajjhÈsayaÑ viditvÈ “ayaÑ
moghapuriso mÈdisassa sabbaÒÒuno pacchato
______________________________________________________________
1. Apasakkanto (SÊ)
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Ègacchanto acelaÑ arahÈti maÒÒati, idheva dÈnÈyaÑ bÈlo niggahaÑ
arahatÊ”ti anivattitvÈva etaÑ tvampi nÈmÈti-Èdivacanamavoca. Tattha
tvampi nÈmÈti garahatthe pikÈro. Garahanto hi naÑ BhagavÈ “tvampi
nÈmÈ”ti Èha. “Tvampi nÈma evaÑ hÊnajjhÈsayo, ahaÑ samaÓo
Sakyaputtiyoti evaÑ paÔijÈnissasÊ”ti ayaÒhettha adhippÈyo. KiÑ pana maÑ
bhanteti mayhaÑ bhante kiÑ gÈrayhaÑ disvÈ BhagavÈ “evamÈhÈ”ti
pucchati. Athassa BhagavÈ Ècikkhanto “nanu te”ti-ÈdimÈha. MaccharÈyatÊti
“mÈ aÒÒassa arahattaÑ hot|”ti kiÑ BhagavÈ evaÑ arahattassa
maccharÈyatÊti pucchati. Na kho ahanti ahaÑ moghapurisa sadevakassa
lokassa arahattappaÔilÈbhameva paccÈsÊsÈmi1, etadatthameva me bah|ni
dukkarÈni karontena pÈramiyo p|ritÈ, na kho ahaÑ moghapurisa arahattassa
maccharÈyÈmi. PÈpakaÑ diÔÔhigatanti na arahantaÑ arahÈti, arahante ca
anarahantoti evaÑ tassa diÔÔhi uppannÈ. TaÑ sandhÈya “pÈpakaÑ
diÔÔhigatan”ti Èha. YaÑ kho panÈti yaÑ etaÑ acelaÑ evaÑ maÒÒasi.
SattamaÑ divasanti sattame divase. AlasakenÈti alasakabyÈdhinÈ.
KÈla~karissatÊti uddhumÈta-udaro marissati.
KÈlakaÒcikÈti tesaÑ asurÈnaÑ nÈma. TesaÑ kira tigÈvuto attabhÈvo
appamaÑsalohito purÈÓapaÓÓasadiso kakkaÔakÈnaÑ viya akkhÊni
nikkhamitvÈ matthake tiÔÔhanti, mukhaÑ s|cipÈsakasadisaÑ
matthakasmiÑyeva hoti, tena oÓamitvÈ gocaraÑ gaÓhanti.
BÊraÓatthambaketi bÊraÓatiÓatthambo tasmiÑ susÈne atthi, tasmÈ taÑ
bÊraÓatthambakanti vuccati.
Tenupasa~kamÊti Bhagavati ettakaÑ vatvÈ tasmiÑ gÈme piÓÉÈya
caritvÈ vihÈraÑ gate vihÈrÈ nikkhamitvÈ upasa~kami. Yena tvanti yena
kÈraÓena tvaÑ. YasmÈpi BhagavatÈ byÈkato, tasmÈti attho. MattaÑ mattanti
pamÈÓayuttaÑ pamÈÓayuttaÑ. “MantÈ mantÈ”tipi2 pÈÔho, paÒÒÈya
upaparikkhitvÈ upaparikkhitvÈti attho. YathÈ samaÓassa GotamassÈti yathÈ
samaÓassa Gotamassa micchÈ vacanaÑ assa, tathÈ kareyyÈsÊti Èha. EvaÑ
vutte acelo sunakho viya uddhanaÔÔhÈne nipanno sÊsaÑ ukkhipitvÈ akkhÊni
ummÊletvÈ olokento kiÑ kathesi “samaÓo
______________________________________________________________
1. PaccÈsiÑsÈmi (SÊ, SyÈ)

2. MantvÈ mantvÈtipi (Ka)

6

DÊghanikÈya

nÈma Gotamo amhÈkaÑ verÊ visabhÈgo, samaÓassa Gotamassa
uppannakÈlato paÔÔhÈya mayaÑ s|riye uggate khajjopanakÈ viya jÈtÈ.
samaÓo Gotamo amhe evaÑ vÈcaÑ vadeyya aÒÒathÈ vÈ. Verino pana kathÈ
nÈma tacchÈ na hoti, gaccha tvaÑ ahamettha kattabbaÑ jÈnissÈmÊ”ti vatvÈ
punadeva nipajji.
8. EkadvÊhikÈyÈti ekaÑ dveti vatvÈ gaÓesi. YathÈ tanti yathÈ
asaddahamÈno koci gaÓeyya, evaÑ gaÓesi. EkadivasaÒca tikkhattuÑ
upasa~kamitvÈ eko divaso atÊto, dve divasÈ atÊtÈti Èrocesi. SattamaÑ
divasanti so kira Sunakkhattassa vacanaÑ sutvÈ sattÈhaÑ nirÈhÈrova ahosi.
Athassa sattame divase eko upaÔÔhÈko “amhÈkaÑ kul|pakasamaÓassa ajja
sattamo divaso gehaÑ anÈgacchantassa aphÈsu nu kho jÈtan”ti
s|karamaÑsaÑ pacÈpetvÈ bhattamÈdÈya gantvÈ purato bh|miyaÑ nikkhipi.
Acelo disvÈ cintesi “samaÓassa Gotamassa kathÈ tacchÈ vÈ atacchÈ vÈ hotu,
ÈhÈraÑ pana khÈditvÈ suhitassa me maraÓampi sumaraÓan”ti dve hatthe
jaÓÓukÈni ca bh|miyaÑ ÔhapetvÈ kucchip|raÑ bhuÒji. So rattibhÈge
jÊrÈpetuÑ asakkonto alasakena kÈlamakÈsi. Sacepi hi so “na bhuÒjeyyan”ti
cinteyya, tathÈpi taÑ divasaÑ bhuÒjitvÈ alasakena kÈlaÑ kareyya.
AdvejjhavacanÈ hi TathÈgatÈti.
BÊraÓatthambaketi titthiyÈ kira “kÈla~kato korakkhattiyo”ti sutvÈ
divasÈni gaÓetvÈ idaÑ tÈva saccaÑ jÈtaÑ, idÈni naÑ aÒÒattha chaÉÉetvÈ
“musÈvÈdena samaÓaÑ GotamaÑ niggaÓhissÈmÈ”ti gantvÈ tassa sarÊraÑ
valliyÈ bandhitvÈ ÈkaÉÉhantÈ “ettha chaÉÉessÈma, ettha chaÉÉessÈmÈ”ti
gacchanti. GatagataÔÔhÈnaÑ a~gaÓameva hoti. Te kaÉÉhamÈnÈ
bÊraÓatthambakasusÈnaÑyeva gantvÈ susÈnabhÈvaÑ ÒatvÈ “aÒÒattha
chaÉÉessÈmÈ”ti ÈkaÉÉhiÑsu. Atha nesaÑ valli chijjittha, pacchÈ cÈletuÑ
nÈsakkhiÑsu. Te tatova pakkantÈ. Tena vuttaÑ “bÊraÓatthambake susÈne
chaÉÉesun”ti.
9. Tenupasa~kamÊti kasmÈ upasa~kami. So kira cintesi “avasesaÑ tÈva
samaÓassa Gotamassa vacanaÑ sameti, matassa pana uÔÔhÈya aÒÒena
saddhiÑ kathanaÑ nÈma natthi, handÈhaÑ gantvÈ pucchÈmi. Sace katheti,
sundaraÑ.
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no ce katheti, samaÓaÑ GotamaÑ musÈvÈdena niggaÓhissÈmÊ”ti iminÈ
kÈraÓena upasa~kami. ŒkoÔesÊti pahari. JÈnÈmi Èvusoti matasarÊraÑ
uÔÔhahitvÈ kathetuÑ samatthaÑ nÈma natthi, idaÑ kathaÑ kathesÊti?
BuddhÈnubhÈvena. BhagavÈ kira korakkhattiyaÑ asurayonito ÈnetvÈ sarÊre
adhimocetvÈ kathÈpesi. Tameva vÈ sarÊraÑ kathÈpesi, acinteyyo hi
Buddhavisayo.
10. Tatheva taÑ vipÈkanti tassa vacanassa vipÈkaÑ tatheva, udÈhu noti
li~gavipallÈso kato, tatheva so vipÈkoti attho. Keci pana “vipakkan”tipi
paÔhanti, nibbattanti attho.
Ettha ÔhatvÈ pÈÔihÈriyÈni samÈnetabbÈni. SabbÈneva hetÈni paÒca
pÈÔihÈriyÈni honti. “Sattame divase marissatÊ”ti vuttaÑ, so tatheva mato,
idaÑ paÔhamaÑ pÈÔihÈriyaÑ. “AlasakenÈ”ti vuttaÑ, alasakeneva mato, idaÑ
dutiyaÑ. “KÈlakaÒcikesu nibbattissatÊ”ti vuttaÑ, tattheva nibbatto, idaÑ
tatiyaÑ. “BÊraÓatthambake susÈne chaÉÉessantÊ”ti vuttaÑ, tattheva chaÉÉito,
idaÑ catutthaÑ. “NibbattaÔÔhÈnato ÈgantvÈ Sunakkhattena saddhiÑ
kathessatÊ”ti vutto, so kathesiyeva, idaÑ paÒcamaÑ pÈÔihÈriyaÑ.
AcelakaÄÈramaÔÔakavatthuvaÓÓanÈ
11. KaÄÈramaÔÔakoti1 nikkhantadantamattako. NÈmameva vÈ tassetaÑ.
LÈbhaggappattoti lÈbhaggaÑ patto, aggalÈbhaÑ pattoti vuttaÑ hoti.
Yasaggappattoti yasaggaÑ aggaparivÈraÑ patto. VatapadÈnÊti vatÈniyeva,
vatakoÔÔhÈsÈ vÈ. SamattÈnÊti gahitÈni. SamÈdinnÈnÊti tasseva vevacanaÑ.
Puratthimena vesÈlinti VesÈlito avid|re puratthimÈya disÈya. Cetiyanti
yakkhacetiyaÔÔhÈnaÑ. Esa nayo sabbattha.
12. Yena acelakoti Bhagavato vattaÑ katvÈ yena acelo kaÄÈramaÔÔako
tenupasa~kami. PaÒhaÑ apucchÊti gambhÊraÑ tilakkhaÓÈhataÑ paÒhaÑ
pucchi. Na sampÈyÈsÊti na sammÈ ÒÈÓagatiyÈ pÈyÈsi, andho viya
visamaÔÔhÈne tattha tattheva pakkhali. Neva ÈdiÑ, na pariyosÈnamaddasa.
______________________________________________________________
1. KaÄÈramaÔÔhukoti (SÊ) kaÄÈramajjakoti (SyÈ)
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Atha vÈ “na sampÈyÈsÊ”ti na sampÈdesi, sampÈdetvÈ kathetuÑ nÈsakkhi.
AsampÈyantoti kabarakkhÊni1 parivattetvÈ olokento “asikkhitakassa santike
vuÔÔhosi, anokÈsepi pabbajito paÒhaÑ pucchanto vicarasi, apehi mÈ etasmiÑ
ÔhÈne aÔÔhÈsÊ”ti vadanto. KopaÒca dosaÒca appaccayaÒca pÈtvÈkÈsÊti
kuppanÈkÈraÑ kopaÑ, dussanÈkÈraÑ dosaÑ, atuÔÔhÈkÈrabh|taÑ
domanassasa~khÈtaÑ appaccayaÒca pÈkaÔamakÈsi. ŒsÈdimhaseti
ÈsÈdiyimha ghaÔÔayimha. MÈ vata no ahosÊti aho vata me na bhaveyya.
MaÑ vata no ahosÊtipi pÈÔho. Tattha manti sÈmivacanatthe
upayogavacanaÑ, ahosi vata nu mamÈti attho. EvaÒca pana cintetvÈ
ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ “khamatha me bhante”ti taÑ khamÈpesi. Sopi ito
paÔÔhÈya aÒÒaÑ kiÒci paÒhaÑ nÈma na pucchissasÊti. Œma na pucchissÈmÊti.
Yadi evaÑ gaccha, khamÈmi teti taÑ uyyojesi.
14. Parihitoti Paridahito nivatthavattho. SÈnucÈrikoti anucÈrikÈ vuccati
bhariyÈ, saha anucÈrikÈya sÈnucÈriko, taÑ taÑ brahmacariyaÑ2 pahÈya
sabhariyoti attho. OdanakummÈsanti surÈmaÑsato atirekaÑ odanampi
kummÈsampi bhuÒjamÈno. YasÈ nihÊnoti yaÑ lÈbhaggayasaggaÑ patto, tato
parihÊno hutvÈ. “KataÑ hoti uttari manussadhammÈ iddhipÈÔihÈriyan”ti idha
sattavatapadÈtikkamavasena satta pÈÔihÈriyÈni veditabbÈni.
AcelapÈthikaputtavatthuvaÓÓanÈ
15. PÈthikaputtoti PÈthikassa putto. ©ÈÓavÈdenÈti ÒÈÓavÈdena saddhiÑ.
UpaÉÉhapathanti yojanaÑ ce, no antare bhaveyya, Gotamo aÉÉhayojanaÑ,
ahaÑ aÉÉhayojanaÑ. Esa nayo aÉÉhayojanÈdÊsu. EkapadavÈrampi
atikkamma gacchato jayo bhavissati, anÈgacchato parÈjayoti. Te tatthÈti te
mayaÑ tattha samÈgataÔÔhÈne. TaddiguÓaÑ taddiguÓÈhanti tato tato
diguÓaÑ diguÓaÑ ahaÑ karissÈmi, BhagavatÈ saddhiÑ pÈÔihÈriyaÑ kÈtuÑ
asamatthabhÈvaÑ jÈnantopi “uttamapurisena saddhiÑ paÔÔhapetvÈ
asakkuÓantassÈpi pÈsaÑso hotÊ”ti ÒatvÈ evamÈha.
______________________________________________________________
1. KampanakkhÊni (®ÊkÈ) kupurakkhÊni (SyÈ)
2. BrahmacarivataÑ (SÊ) brahmacarivattaÑ (SyÈ)
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nagaravÈsinopi taÑ sutvÈ “asamattho nÈma evaÑ na gajjati, addhÈ ayampi
arahÈ bhavissatÊ”ti tassa mahantaÑ sakkÈramakaÑsu.
16. YenÈhaÑ tenupasa~kamÊti “Sunakkhatto kira PÈthikaputto evaÑ
vadatÊ”ti assosi. Athassa hÊnajjhÈsayattÈ hÊnadassanÈya cittaÑ udapÈdi.
So Bhagavato vattaÑ katvÈ Bhagavati GandhakuÔiÑ paviÔÔhe
PÈthikaputtassa santikaÑ gantvÈ pucchi “tumhe kira evar|piÑ kathaÑ
kathethÈ”ti. Œma kathemÈti. Yadi evaÑ “mÈ bhÈyittha vissatthÈ
punappunaÑ evaÑ vadatha, ahaÑ samaÓassa Gotamassa upaÔÔhÈko, tassa
visayaÑ vijÈnÈmi, tumhehi saddhiÑ pÈÔihÈriyaÑ kÈtuÑ na sakkhissati,
ahaÑ samaÓassa Gotamassa kathetvÈ bhayaÑ uppÈdetvÈ taÑ aÒÒato gahetvÈ
gamissÈmi, tumhe mÈ bhÈyitthÈ”ti taÑ assÈsetvÈ Bhagavato santikaÑ gato.
Tena vuttaÑ “yenÈhaÑ tenupasa~kamÊ”ti. TaÑ vÈcanti-ÈdÊsu “ahaÑ
abuddhova samÈno BuddhomhÊti vicariÑ, abh|taÑ me kathitaÑ nÈhaÑ
Buddho”ti vadanto taÑ vÈcaÑ pajahati nÈma. Raho nisÊditvÈ cintayamÈno
“ahaÑ ‘ettakaÑ kÈlaÑ abuddhova samÈno BuddhomhÊ’ti vicariÑ, ito dÈni
paÔÔhÈya nÈhaÑ Buddho”ti cintayanto taÑ cittaÑ pajahati nÈma. “AhaÑ
‘ettakaÑ kÈlaÑ abuddhova samÈno BuddhomhÊ’ti pÈpakaÑ diÔÔhiÑ gahetvÈ
vicariÑ, ito dÈni paÔÔhÈya imaÑ diÔÔhiÑ pajahÈmÊ”ti pajahanto taÑ diÔÔhiÑ
paÔinissajjati nÈma. EvaÑ akaronto pana taÑ vÈcaÑ appahÈya taÑ cittaÑ
appahÈya taÑ diÔÔhiÑ appaÔinissajjitvÈti vuccati. VipateyyÈti bandhanÈ
muttatÈlapakkaÑ viya gÊvato pateyya, sattadhÈ vÈ pana phaleyya.
17. Rakkhatetanti rakkhatu etaÑ. EkaÑsenÈti nippariyÈyena. OdhÈritÈti
bhÈsitÈ. Acelo ca bhante PÈthikaputtoti evaÑ ekaÑsena Bhagavato vÈcÈya
odhÈritÈya sace acelo PÈthikaputto. Vir|par|penÈti vigatar|pena
vigacchitasabhÈvena r|pena attano r|paÑ pahÈya adissamÈnena kÈyena.
SÊhabyagghÈdivasena vÈ vividhar|pena sammukhÊbhÈvaÑ Ègaccheyya.
Tadassa Bhagavato musÈti evaÑ sante Bhagavato taÑ vacanaÑ musÈ
bhaveyyÈti musÈvÈdena niggaÓhÈti. ®hapetvÈ kira etaÑ na aÒÒena BhagavÈ
musÈvÈdena niggahitapubboti.
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18. DvayagÈminÊti sar|pena atthibhÈvaÑ, atthena natthibhÈvanti evaÑ
dvayagÈminÊ. AlikatucchanipphalavÈcÈya etaÑ adhivacanaÑ.
19. Ajitopi nÈma LicchavÊnaÑ senÈpatÊti so kira Bhagavato upaÔÔhÈko
ahosi, so kÈlamakÈsi. Athassa sarÊrakiccaÑ katvÈ manussÈ PÈthikaputtaÑ
pucchiÑsu “kuhiÑ nibbatto senÈpatÊ”ti. So Èha “mahÈniraye nibbatto”ti.
IdaÒca pana vatvÈ puna Èha “tumhÈkaÑ senÈpati mama santikaÑ Ègamma
ahaÑ tumhakaÑ vacanamakatvÈ samaÓassa Gotamassa vÈdaÑ patiÔÔhapetvÈ
niraye nibbattomhÊ”ti paroditthÈti. Tenupasa~kami divÈvihÈrÈyÈti ettha
“pÈÔihÈriyakaraÓatthÈyÈ”ti kasmÈ na vadati? AbhÈvÈ. SammukhÊbhÈvopi
hissa tena saddhiÑ natthi, kuto pÈÔihÈriyakaraÓaÑ, tasmÈ tathÈ avatvÈ
“divÈvihÈrÈyÈ”ti Èha.
IddhipÈÔihÈriyakathÈvaÓÓanÈ
20. GahapatinecayikÈti gahapatimahÈsÈlÈ. TesaÒhi
mahÈdhanadhaÒÒanicayo, tasmÈ “necayikÈ”ti vuccanti. AnekasahassÈti
sahassehipi aparimÈÓagaÓanÈ. EvaÑ mahatiÑ kira parisaÑ ÔhapetvÈ
SunakkhattaÑ aÒÒo sannipÈtetuÑ samattho natthi. Teneva BhagavÈ ettakaÑ
kÈlaÑ SunakkhattaÑ gahetvÈ vicari.
21. Bhayanti cittutrÈsabhayaÑ. Chambhitattanti sakalasarÊracalanaÑ.
LomahaÑsoti lomÈnaÑ uddhaggabhÈvo. So kira cintesi “ahaÑ atimahantaÑ
kathaÑ kathetvÈ sadevake loke aggapuggalena saddhiÑ paÔiviruddho,
mayhaÑ kho panabbhantare arahattaÑ vÈ pÈÔihÈriyakaraÓahetu vÈ natthi,
samaÓo pana Gotamo pÈÔihÈriyaÑ karissati, athassa pÈÔihÈriyaÑ disvÈ
mahÈjano ‘tvaÑ dÈni pÈÔihÈriyaÑ kÈtuÑ asakkonto kasmÈ attano
pamÈÓamajÈnitvÈ loke aggapuggalena saddhiÑ paÔimallo hutvÈ gajjasÊ’ti
kaÔÔhaleÉÉudaÓÉÈdÊhi viheÔhessatÊ”ti. Tenassa mahÈjanasannipÈtaÒceva tena
Bhagavato ca ÈgamanaÑ sutvÈ bhayaÑ vÈ chambhi tattaÑ vÈ lomahaÑso vÈ
udapÈdi. So tato dukkhÈ muccitukÈmo hindukakhÈÓukaparibbÈjakÈrÈmaÑ
agamÈsi. TamatthaÑ dassetuÑ atha kho
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BhaggavÈti-ÈdimÈha. Tattha upasa~kamÊti na kevalaÑ upasa~kami,
upasa~kamitvÈ pana d|raÑ aÉÉhayojanantaraÑ paribbÈjakÈrÈmaÑ paviÔÔho,
tatthapi cittassÈdaÑ alabhamÈno antantena ÈvijjhitvÈ1 ÈrÈmapaccante ekaÑ
gahanaÔÔhÈnaÑ upadhÈretvÈ pÈsÈÓaphalake nisÊdi. Atha BhagavÈ cintesi
“sace ayaÑ bÈlo kassacideva kathaÑ gahetvÈ idhÈ gaccheyya, mÈ nassatu
bÈlo”ti “nisinnapÈsÈÓaphalakaÑ tassa sarÊre allÊnaÑ hot|”ti adhiÔÔhÈsi. Saha
adhiÔÔhÈnacittena taÑ tassa sarÊre allÊyi. So mahÈ-addubandhanabaddho viya
chinnapÈdo viya ca ahosi.
AssosÊti ito cito ca PÈthikaputtaÑ pariyesamÈnÈ parisÈ tassa anupadaÑ
gantvÈ nisinnaÔÔhÈnaÑ ÒatvÈ Ègatena aÒÒatarena purisena “tumhe kaÑ
pariyesathÈ”ti vutte PÈthikaputtanti. So “TindukakhÈÓukaparibbÈjakÈrÈme
nisinno”ti vuttavacanena assosi.
22. SaÑsappatÊti osÊdati. Tattheva saÒcarati. PÈvaÄÈ2 vuccati
ÈnisadaÔÔhikÈ.
23. ParÈbh|tar|poti parÈjitar|po, vinaÔÔhar|po vÈ.
25. GoyugehÊti goyuttehi satamattehi vÈ sahassamattehi vÈ yugehi.
ŒviÒcheyyÈmÈti ÈkaÉÉheyyÈma. Chijjeyyunti chindeyyuÑ. PÈthikaputto vÈ
bandhaÔÔhÈne chijjeyya.
26. DÈrupattikantevÈsÊti dÈrupattikassa antevÈsÊ. Tassa kira etadahosi
“tiÔÔhatu tÈva pÈÔihÈriyaÑ, samaÓo Gotamo ‘Acelo PÈthikaputto ÈsanÈpi na
vuÔÔhahissatÊ’ti Èha. HandÈhaÑ gantvÈ yena kenaci upÈyena taÑ ÈsanÈ
vuÔÔhÈpemi. EttÈvatÈ ca samaÓassa Gotamassa parÈjayo bhavissatÊ”ti. TasmÈ
evamÈha.
27. SÊhassÈti cattÈro sÊhÈ tiÓasÊho ca kÈÄasÊho ca paÓÉusÊho ca
kesarasÊho ca. TesaÑ catunnaÑ sÊhÈnaÑ kesarasÊho aggataÑ gato, so
idhÈdhippeto. MigaraÒÒoti sabbacatuppadÈnaÑ raÒÒo. Œsayanti nivÈsaÑ.
SÊhanÈdanti abhÊtanÈdaÑ.
______________________________________________________________
1. ŒviÒchitvÈ (Ka)

2. PÈvuÄÈ (SÊ)

12

DÊghanikÈya

GocarÈya pakkameyyanti ÈhÈratthÈya pakkameyyaÑ. VaraÑ varanti
uttamuttamaÑ, th|laÑ th|lanti attho. MudumaÑsÈnÊti mud|ni maÑsÈni.
“MadhumaÑsÈnÊ”tipi pÈÔho, madhuramaÑsÈnÊti attho. Ajjhupeyyanti
upagaccheyyaÑ. SÊhanÈdaÑ naditvÈti ye dubbalÈ pÈÓÈ, te palÈyant|ti attano
s|rabhÈvasannissitena kÈruÒÒena naditvÈ.
28. VighÈsasaÑvaÉÉhoti vighÈtena saÑvaÉÉho, vighÈsaÑ
bhakkhitÈtiritta maÑsaÑ khÈditvÈ vaÉÉhito. Dittoti dappito1 th|lasarÊro.
BalavÈti balasampanno. EtadahosÊti kasmÈ ahosi? AsmimÈnadosena.
TatrÈyaÑ anupubbikathÈ–ekadivasaÑ kira so sÊho gocarato
nivattamÈno taÑ si~gÈlaÑ bhayena palÈyamÈnaÑ disvÈ kÈruÒÒajÈto hutvÈ
“vayasa mÈ bhÈyi, tiÔÔha ko nÈma tvan”ti Èha. Jambuko nÈmÈhaÑ sÈmÊti.
Vayasa Jambuka ito paÔÔhÈya maÑ upaÔÔhÈtuÑ sakkhissasÊti.
UpaÔÔhahissÈmÊti. So tato paÔÔhÈya upaÔÔhÈti. SÊho gocarato Ègacchanto
mahantaÑ mahantaÑ maÑsakhaÓÉaÑ Èharati. So taÑ khÈditvÈ avid|re
pÈsÈÓapiÔÔhe vasati. So katipÈhaccayeneva th|lasarÊro mahÈkhandho jÈto.
Atha naÑ sÊho avoca “vayasa Jambuka mama vijambhanakÈle avid|re
ÔhatvÈ ‘viroca sÈmÊ’ti vattuÑ sakkhissasÊ”ti. Sakkomi sÈmÊti. So tassa
vijambhanakÈle tathÈ karoti. Tena sÊhassa atireko asmimÈno hoti.
AthekadivasaÑ jarasi~gÈlo udakasoÓÉiyaÑ pÈnÊyaÑ pivanto attano
chÈyaÑ olokento addasa attano th|lasarÊrataÒceva mahÈkhandhataÒca.
DisvÈ ‘jarasi~gÈlosmÊ’ti manaÑ akatvÈ “ahampi sÊho jÈto”ti maÒÒi. Tato
attanÈva attÈnaÑ etadavoca “vayasa Jambuka yuttaÑ nÈma tava iminÈ
attabhÈvena parassa ucchiÔÔhamaÑsaÑ khÈdituÑ, kiÑ tvaÑ puriso na hoti,
sÊhassÈpi cattÈro pÈdÈ dve dÈÔhÈ dve kaÓÓÈ ekaÑ na~guÔÔhaÑ, tavapi
sabbaÑ tatheva, kevalaÑ tava kesarabhÈramattameva natthÊ”ti. TassevaÑ
cintayato asmimÈno vaÉÉhi. Athassa tena asmimÈnadosena etaÑ “ko
cÈhan”ti-Èdi maÒÒitamahosi2. Tattha ko cÈhanti ahaÑ ko, sÊho migarÈjÈ ko,
na me ÒÈti, na sÈmiko,
______________________________________________________________
1. Dabbito (Ka)

2. SaÒÒitamahosi (SyÈ)
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kimahaÑ tassa nipaccakÈraÑ karomÊti adhippÈyo. Si~gÈlakaÑyevÈti
si~gÈlaravameva. BheraÓÉakaÑyevÈti appiya-amanÈpasaddameva. Ke ca
chave si~gÈleti ko ca lÈmako si~gÈlo. Ke pana sÊhanÈdeti ko pana sÊhanÈdo,
si~gÈlassa ca sÊhanÈdassa ca ko sambandhoti adhippÈyo. SugatÈpadÈnes|ti
SugatalakkhaÓesu. Sugatassa sÈsanasambh|tÈsu tÊsu sikkhÈsu. KathaÑ
panesa tattha jÊvati. Etassa hi cattÈro paccaye dadamÈnÈ
sÊlÈdiguÓasampannÈnaÑ SambuddhÈnaÑ demÈti denti, tena esa1 abuddho
samÈno BuddhÈnaÑ niyÈmitapaccaye paribhuÒjanto SugatÈpadÈnesu jÊvati
nÈma. SugatÈtirittÈnÊti tesaÑ kira bhojanÈni dadamÈnÈ BuddhÈnaÒca
BuddhasÈvakÈnaÒca datvÈ pacchÈ avasesaÑ sÈyanhasamaye denti. Evamesa
SugatÈtirittÈni bhuÒjati nÈma. TathÈgateti TathÈgataÑ ArahantaÑ
SammÈsambuddhaÑ ÈsÈdetabbaÑ ghaÔÔayitabbaÑ. Atha vÈ “TathÈgate”tiÈdÊni upayogabahuvacanÈneva. ŒsÈdetabbanti idampi bahuvacanameva
ekavacanaÑ viya vuttaÑ. ŒsÈdanÈti ahaÑ Buddhena saddhiÑ pÈÔihÈriyaÑ
karissÈmÊti ghaÔÔanÈ.
29. SamekkhiyÈnÈti samekkhitvÈ, maÒÒitvÈti attho. AmaÒÒÊti puna
amaÒÒittha. Kotth|ti si~gÈlo.
30. AttÈnaÑ vighÈse samekkhiyÈti soÓÉiyaÑ ucchiÔÔhodake th|laÑ
attabhÈvaÑ disvÈ. YÈva attÈnaÑ na passatÊti yÈva ahaÑ
sÊhavighÈsasaÑvaÉÉhitako jarasi~gÈloti evaÑ yathÈbh|taÑ attÈnaÑ na
passati. Byagghoti maÒÒatÊti sÊhohamasmÊti maÒÒati, sÊhena vÈ samÈnabalo
byagghoyeva ahanti maÒÒati.
31. BhutvÈna bheketi ÈvÈÔamaÓÉ|ke khÈditvÈ. Khalam|sikÈyoti khalesu
m|sikÈyo ca khÈditvÈ. KaÔasÊsu khittÈni ca koÓapÈnÊti susÈnesu
chaÉÉitakuÓapÈni ca khÈditvÈ. MahÈvaneti mahante vanasmiÑ. SuÒÒavaneti
tucchavane. VivaÉÉhoti vaÉÉhito. Tatheva so si~gÈlakaÑ anadÊti evaÑ
saÑvaÉÉhopi migarÈjÈhamasmÊti maÒÒitvÈpi yathÈ pubbe
dubbalasi~gÈlakÈle, tatheva so si~gÈlaravaÑyeva
______________________________________________________________
1. TesaÑ (SÊ)
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aravÊti. ImÈyapi gÈthÈya bhekÈdÊni bhutvÈ vaÉÉhitasi~gÈlo viya
lÈbhasakkÈragiddho tvanti PÈthikaputtameva ghaÔÔesi.
NÈgehÊti hatthÊti. MahÈbandhanÈti mahatÈ kilesabandhanÈ mocetvÈ.
MahÈviduggÈti mahÈviduggaÑ nÈma cattÈro oghÈ. Tato uddharitvÈ
nibbÈnathale patiÔÔhapetvÈ.
AggaÒÒapaÒÒattikathÈvaÓÓanÈ
36. Iti BhagavÈ ettakena kathÈmaggena pÈÔihÈriyaÑ na karotÊti padassa
anusandhiÑ dassetvÈ idÈni “na aggaÒÒaÑ paÒÒÈpetÊ”ti imassa anusandhiÑ
dassento aggaÒÒaÒcÈhanti desanaÑ Èrabhi. Tattha aggaÒÒaÒcÈhanti ahaÑ
Bhaggava aggaÒÒaÒca pajÈnÈmi lokuppatticariyavaÑsaÒca. TaÒca
pajÈnÈmÊti na kevalaÑ aggaÒÒameva, taÒca aggaÒÒaÑ pajÈnÈmi. Tato ca
uttaritaraÑ sÊlasamÈdhito paÔÔhÈya yÈva sabbaÒÒutaÒÒÈÓÈ pajÈnÈmi. TaÒca
pajÈnaÑ na parÈmasÈmÊti taÒca pajÈnantopi ahaÑ idaÑ nÈma pajÈnÈmÊti
taÓhÈdiÔÔhimÈnavasena na parÈmasÈmi. Natthi TathÈgatassa parÈmÈsoti
dÊpeti. PaccattaÒÒeva nibbuti viditÈti attanÈyeva attani kilesanibbÈnaÑ
viditaÑ. Yadabhi jÈnaÑ TathÈgatoti yaÑ kilesanibbÈnaÑ jÈnanto TathÈgato.
No anayaÑ ÈpajjatÊti aviditanibbÈnÈ titthiyÈ viya anayaÑ dukkhaÑ
byasanaÑ nÈpajjati.
37. IdÈni yaÑ taÑ titthiyÈ aggaÒÒaÑ paÒÒapenti, taÑ dassento santi
BhaggavÈti-ÈdimÈha. Tattha issarakuttaÑ brahmakuttanti issarakataÑ
brahmakataÑ, issara nimmitaÑ1 brahmanimmitanti attho. BrahmÈ eva hi
ettha ÈdhipaccabhÈvena issaroti veditabbo. Œcariyakanti ÈcariyabhÈvaÑ
ÈcariyavÈdaÑ. Tattha ÈcariyavÈdo aggaÒÒaÑ. AggaÒÒaÑ pana ettha
desitanti katvÈ so aggaÒÒantveva vutto. KathaÑ vihitakanti kena vihitaÑ
kinti vihitaÑ. SesaÑ BrahmajÈle vitthÈritanayeneva veditabbaÑ.
41. KhiÉÉÈpadosikanti khiÉÉÈpadosikam|laÑ.
______________________________________________________________
1. IssaranimittaÑ (SÊ)
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47. AsatÈti avijjamÈnena, asaÑvijjamÈnaÔÔhenÈti attho. TucchÈti
tucchena antosÈravirahitena. MusÈti musÈvÈdena. Abh|tenÈti
bh|tatthavirahitena. AbbhÈ cikkhantÊti abhi-Ècikkhanti. ViparÊtoti
viparÊtasaÒÒo viparÊtacitto. Bhikkhavo cÈti na kevalaÑ samaÓo
Gotamoyeva, ye ca assa anusiÔÔhiÑ karonti, te bhikkh| ca viparÊtÈ. Atha
yaÑ sandhÈya viparÊtoti vadanti, taÑ dassetuÑ samaÓo Gotamoti-Èdi
vuttaÑ. SubhaÑ vimokkhanti vaÓÓakasiÓaÑ. AsubhantvevÈti subhaÒca
asubhaÒca sabbaÑ asubhanti evaÑ pajÈnÈti. Subhantveva tasmiÑ samayeti
subhanti eva ca tasmiÑ samaye pajÈnÈti, na asubhaÑ. Bhikkhavo cÈti ye te
evaÑ vadanti, tesaÑ bhikkhavo ca antevÈsikasamaÓÈ viparÊtÈ. PahotÊti
samattho paÔibalo.
48. DukkaraÑ khoti ayaÑ paribbÈjako yadidaÑ “evaÑpasanno ahaÑ
bhante”ti-ÈdimÈha, taÑ sÈÔheyyena kohaÒÒena Èha. EvaÑ kirassa ahosi
“samaÓo Gotamo mayhaÑ ettakaÑ dhammakathaÑ kathesi, tamahaÑ
sutvÈpi pabbajituÑ na sakkomi, mayÈ etassa sÈsanaÑ paÔipannasadisena
bhavituÑ vaÔÔatÊ”ti. Tato so sÈÔheyyena kohaÒÒena evamÈha. Tenassa
BhagavÈ mammaÑ1 ghaÔÔento viya “dukkaraÑ kho etaÑ Bhaggava tayÈ
aÒÒadiÔÔhikenÈ”ti-ÈdimÈha. TaÑ PoÔÔhapÈdasutte vuttatthameva.
SÈdhukamanurakkhÈti suÔÔhu anurakkha.
Iti BhagavÈ pasÈdamattÈnurakkhaÓe paribbÈjakaÑ niyojesi. Sopi evaÑ
mahantaÑ suttantaÑ sutvÈpi nÈsakkhi kilesakkhayaÑ kÈtuÑ. DesanÈ
panassa ÈyatiÑ vÈsanÈya paccayo ahosi. SesaÑ sabbattha uttÈnatthamevÈti.
Suma~galavilÈsiniyÈ DÊghanikÈyaÔÔhakathÈya

PÈthikasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

______________________________________________________________
1. DhammaÑ (Ka)

2. Udumbarikasutta
NigrodhaparibbÈjakavatthuvaÓÓanÈ
49. EvaÑ me sutanti UdumbarikasuttaÑ.
TatrÈyamapubbapadavaÓÓanÈ–paribbÈjakoti ChannaparibbÈjako.
UdumbarikÈya paribbÈjakÈrÈmeti UdumbarikÈya deviyÈ santake
paribbÈjakÈrÈme. SandhÈnoti tassa nÈmaÑ. AyaÑ pana mahÈnubhÈvo
parivÈretvÈ vicarantÈnaÑ paÒcannaÑ upÈsakasatÈnaÑ aggapuriso anÈgÈmÊ
BhagavatÈ mahÈparisamajjhe evaÑ saÑvaÓÓito–
“Chahi bhikkhave a~gehi samannÈgato SandhÈno gahapati
TathÈgate niÔÔha~gato saddhamme iriyati. Katamehi chahi. Buddhe
aveccappasÈdena dhamme aveccappasÈdena saÑghe aveccappasÈdena
ariyena sÊlena ariyena ÒÈÓena ariyÈya vimuttiyÈ. Imehi kho bhikkhave
chahi a~gehi samannÈgato SandhÈno gahapati TathÈgate niÔÔha~gato
saddhamme iriyatÊ”ti1.
So pÈtoyeva uposatha~gÈni adhiÔÔhÈya pubbaÓhasamaye
Buddhappamukhassa saÑghassa dÈnaÑ datvÈ bhikkh|su vihÈraÑ gatesu
ghare khuddakamahallakÈnaÑ dÈrakÈnaÑ saddena ubbÈÄho Satthu santike
“dhammaÑ sossÈmÊ”ti nikkhanto. Tena vuttaÑ divÈ divassa RÈjagahÈ
nikkhamÊti. Tattha divÈ divassÈti divasassa divÈ nÈma majjhanhÈtikkamo,
tasmiÑ divasassÈpi divÈbh|te atikkantamatte majjhanhike nikkhamÊti attho.
PaÔisallÊnoti tato tato r|pÈdigocarato cittaÑ paÔisaÑharitvÈ nilÊno jhÈnarati
sevanÈvasena ekÊbhÈvaÑ gato. ManobhÈvanÊyÈnanti manavaÉÉhakÈnaÑ. Ye
ca Èvajjato manasikaroto cittaÑ vinÊvaraÓaÑ hoti unnamati vaÉÉhati.
50. UnnÈdiniyÈti-ÈdÊni PoÔÔhapÈdasutte vitthÈritanayeneva veditabbÈni.
______________________________________________________________
1. AÑ 2. 392 piÔÔhe, thokaÑ visadisaÑ.
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51. YÈvatÈti yattakÈ. AyaÑ tesaÑ aÒÒataroti ayaÑ tesaÑ abbhantaro
eko savako1, Bhagavato kira sÈvakÈ gihi-anÈgÈminoyeva paÒcasatÈ
RÈjagahe paÔivasanti. YesaÑ ekekassa paÒca paÒca upÈsakasatÈni parivÈrÈ,
te sandhÈya “ayaÑ tesaÑ aÒÒataro”ti Èha. Appeva nÈmÈti tassa
upasa~kamanaÑ patthayamÈno Èha. PatthanÈ kÈraÓaÑ pana
PoÔÔhapÈdasutte2 vuttameva.
52. EtadavocÈti Ègacchanto antarÈmaggeyeva tesaÑ kathÈya sutattÈ
etaÑ aÒÒathÈ kho imeti-ÈdivacanaÑ avoca. Tattha aÒÒatitthiyÈti
dassanenapi Èkappenapi kuttenapi ÈcÈrenapi vihÈrenapi iriyÈpathenapi aÒÒe
titthiyÈti aÒÒatitthiyÈ. Sa~gamma samÈgammÈti sa~gantvÈ samÈgantvÈ rÈsi
hutvÈ nisinnaÔÔhÈne. AraÒÒavanapatthÈnÊti3 araÒÒavanapatthÈni
gÈm|pacÈrato muttÈni d|rasenÈsanÈni. PantÈnÊti d|ratarÈni
manuss|pacÈravirahitÈni. AppasaddÈnÊti vihÈr|pacÈrena gacchato
addhikajanassapi saddena mandasaddÈni. AppanigghosÈnÊti avibhÈvitatthena
nigghosena mandaniggho sÈni. VijanavÈtÈnÊti antosaÒcÈrino janassa vÈtena
vigatavÈtÈni. ManussarÈhasseyya kÈnÊti manussÈnaÑ rahassakaraÓassa
yuttÈni anucchavikÈni. PaÔisallÈnasÈruppÈnÊti ekÊbhÈvassa anur|pÈni. Iti
SandhÈno gahapati “aho mama SatthÈ yo evar|pÈni senÈsanÈni paÔisevatÊ”ti
aÒjaliÑ paggayha uttama~ge sirasmiÑ patiÔÔhapetvÈ imaÑ udÈnaÑ udÈnento
nisÊdi.
53. EvaÑ vutteti evaÑ SandhÈnena gahapatinÈ udÈnaÑ udÈnentena
vutte. Nigrodho paribbÈjako ayaÑ gahapati mama santike nisinnopi attano
SatthÈraÑyeva thometi ukkaÑsati, amhe pana atthÊtipi na maÒÒati, etasmiÑ
uppannakopaÑ samaÓassa Gotamassa upari pÈtessÈmÊti SandhÈnaÑ
gahapatiÑ etadavoca.
Yaggheti codanatthe nipÈto. JÈneyyÈsÊti bujjheyyÈsi passeyyÈsi. Kena
samaÓo Gotamo saddhiÑ sallapatÊti kena kÈraÓena kena puggalena saddhiÑ
samaÓo Gotamo sallapati vadati bhÈsati.
______________________________________________________________
1. SÈvako vÈ (SyÈ)
3. AraÒÒe vanapatthÈnÊti (SyÈ)
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KiÑ vuttaÑ hoti “yadi kiÒci sallÈpakÈraÓaÑ bhaveyya, yadi vÈ koci
samaÓassa Gotamassa santikaÑ sallÈpatthiko gaccheyya, sallapeyya, na
pana kÈraÓaÑ atthi, na tassa santikaÑ koci gacchati, svÈyaÑ kena samaÓo
Gotamo saddhiÑ sallapati, asallapanto kathaÑ unnÈdÊ bhavissatÊ”ti.
SÈkacchanti saÑsandanaÑ. PaÒÒÈveyyattiyanti uttarapaccuttaranayena
ÒÈÓa byattabhÈvaÑ. SuÒÒÈgÈrahatÈti suÒÒÈgÈresu naÔÔhÈ, samaÓena hi
Gotamena bodhim|le appamattikÈ paÒÒÈ adhigatÈ, sÈpissa suÒÒÈgÈresu
ekakassa nisÊdato naÔÔhÈ. Yadi pana mayaÑ viya gaÓasa~gaÓikaÑ katvÈ
nisÊdeyya, nÈssa paÒÒÈ nasseyyÈti dasseti. AparisÈvacaroti avisÈradattÈ
parisaÑ otarituÑ na sakkoti. NÈlaÑ sallÈpÈyÈti na samattho sallÈpaÑ
kÈtuÑ. AntamantÈnevÈti koci maÑ paÒhaÑ puccheyyÈti paÒhÈbhÊto
antamantÈneva pantasenÈsanÈni sevati. GokÈÓÈti ekakkhihatÈ kÈÓagÈvÊ. SÈ
kira pariyantacÈrinÊ hoti, antamantÈneva sevati. SÈ kira kÈÓakkhibhÈvena
vanantÈbhimukhÊpi na sakkoti bhavituÑ. KasmÈ? YasmÈ pattena vÈ sÈkhÈya
vÈ kaÓÔakena vÈ pahÈrassa bhÈyati. GunnaÑ abhimukhÊpi na sakkoti
bhavituÑ. KasmÈ? YasmÈ si~gena vÈ kaÓÓena vÈ vÈlena vÈ pahÈrassa
bhÈyati. I~ghÈti codanatthe nipÈto. SaÑsÈdeyyÈmÈti ekapaÒhapucchaneneva
saÑsÈdanaÑ visÈdamÈpannaÑ kareyyÈma. TucchakumbhÊva nanti
rittaghaÔaÑ viya naÑ. OrodheyyÈmÈti vinandheyyÈma. P|ritaghaÔo hi ito
cito ca parivattetvÈ na suvinandhanÊyo hoti. Rittako yathÈruci parivattetvÈ
sakkÈ hoti vinandhituÑ, evameva hatapaÒÒatÈya rittakumbhisadisaÑ
samaÓaÑ GotamaÑ vÈdavinandhanena samantÈ vinandhissÈmÈti vadati.
Iti paribbÈjako Satthu suvaÓÓavaÓÓaÑ nalÈÔamaÓÉalaÑ apassanto
Dasabalassa parammukhÈ attano balaÑ dÊpento asambhinnaÑ
khattiyakumÈraÑ jÈtiyÈ ghaÔÔayanto caÓÉÈlaputto viya
asambhinnakesarasÊhaÑ migarÈjÈnaÑ thÈmena ghaÔÔento jarasi~gÈlo viya ca
nÈnappakÈraÑ tucchagajjitaÑ gajji. UpÈsakopi cintesi “ayaÑ paribbÈjako ati
viya gajjati, avÊciphusanatthÈya pÈdaÑ, bhavaggaggahaÓatthÈya hatthaÑ
pasÈrayanto viya niratthakaÑ vÈyamati. Sace me SatthÈ imaÑ
ÔhÈnamÈgaccheyya, imassa
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paribbÈjakassa yÈva bhavaggÈ ussitaÑ mÈnaddhajaÑ ÔhÈnasova opÈteyyÈ”ti.
54. BhagavÈpi tesaÑ taÑ kathÈsallÈpaÑ assosiyeva. Tena vuttaÑ
“assosi kho imaÑ kathÈsallÈpan”ti.
SumÈgadhÈyÈti SumÈgadhÈ nÈma pokkharaÓÊ, yassÈ tÊre nisinno
aÒÒataro puriso padumanÈÄantarehi asurabhavanaÑ pavisantaÑ asurasenaÑ
addasa. MoranivÈpoti nivÈpo vuccati bhattaÑ, yattha morÈnaÑ abhayena
saddhiÑ nivÈpo dinno, taÑ ÔhÈnanti attho. AbbhokÈseti a~gaÓaÔÔhÈne.
AssÈsapattÈti tuÔÔhipattÈ somanassapattÈ. AjjhÈ sayanti
uttamanissayabh|taÑ. Œdibrahmacariyanti purÈÓabrahmacariyasa~khÈtaÑ
ariyamaggaÑ. IdaÑ vuttaÑ hoti “ko nÈma so bhante dhammo yena
BhagavatÈ sÈvakÈ vinÊtÈ ajjhÈsayÈdibrahmacariyÈbh|taÑ ariyamaggaÑ
p|retvÈ arahattÈdhigamavasena assÈsapattÈ paÔijÈnantÊ”ti.
TapojigucchÈvÈdavaÓÓanÈ
55. VippakatÈti mamÈgamanapaccayÈ aniÔÔhitÈva hutvÈ ÔhitÈ, kathehi,
ahametaÑ niÔÔhapetvÈ matthakaÑ pÈpetvÈ dassemÊti sabbaÒÒupavÈraÓaÑ
pavÈresi.
56. DujjÈnaÑ khoti BhagavÈ paribbÈjakassa vacanaÑ sutvÈ “ayaÑ
paribbÈjako mayÈ sÈvakÈnaÑ desetabbaÑ dhammaÑ tehi p|retabbaÑ
paÔipattiÑ pucchati, sacassÈhaÑ Èditova taÑ kathessÈmi, kathitampi naÑ na
jÈnissati, ayaÑ pana vÊriyena pÈpajigucchanavÈdo, handÈhaÑ etasseva
visaye paÒhaÑ pucchÈpetvÈ puthusamaÓa brÈhmaÓÈnaÑ laddhiyÈ
niratthakabhÈvaÑ dassemi. Atha pacchÈ imaÑ paÒhaÑ byÈkarissÈmÊ”ti
cintetvÈ dujjÈnaÑ kho etanti-ÈdimÈha. Tattha sake Ècariyaketi attano
ÈcariyavÈde. Adhijeguccheti vÊriyena pÈpajigucchanabhÈve. KathaÑ santÈti
kathaÑ bh|tÈ. TapojigucchÈti vÊriyena pÈpajigucchÈ pÈpavivajjanÈ.
ParipuÓÓÈti parisuddhÈ. KathaÑ aparipuÓÓÈti kathaÑ aparisuddhÈ hotÊti
evaÑ pucchÈti. Yatra hi nÈmÈti yo nÈma.
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57. Appasadde katvÈti nirave appasadde katvÈ. So kira cintesi “samaÓo

Gotamo ekaÑ paÒhampi na katheti, sallÈpakathÈpissa atibahukÈ natthi, ime
pana Èdito paÔÔhÈya samaÓaÑ GotamaÑ anuvattanti ceva pasaÑsanti ca,
handÈhaÑ ime nissadde katvÈ sayaÑ kathemÊ”ti. So tathÈ akÈsi. Tena
vuttaÑ “appasadde katvÈ”ti. “TapojigucchavÈdÈ”ti-ÈdÊsu tapojigucchaÑ
vadÈma, manasÈpi tameva sÈrato gahetvÈ vicarÈma, kÈyenapimhÈ tameva
allÊnÈ, nÈnappakÈrakaÑ attakilamathÈnuyogamanuyuttÈ viharÈmÈti attho.
UpakkilesavaÓÓanÈ
58. TapassÊti tapanissitako. “Acelako”ti-ÈdÊni sÊhanÈde1
vitthÈritanayeneva veditabbÈni. TapaÑ samÈdiyatÊti acelakabhÈvÈdikaÑ
tapaÑ sammÈ Èdiyati, daÄhaÑ gaÓhÈti. Attamano hotÊti ko aÒÒo mayÈ sadiso
imasmiÑ tape atthÊti tuÔÔhamano hoti. ParipuÓÓasa~kappoti alamettÈvatÈti
evaÑ pariyositasa~kappo, idaÒca titthiyÈnaÑ vasena ÈgataÑ.
SÈsanÈvacarenÈpi pana dÊpetabbaÑ. Ekacco hi dhuta~gaÑ samÈdiyati, so
teneva dhuta~gena ko aÒÒo mayÈ sadiso dhuta~gadharoti attamano hoti
paripuÓÓa sa~kappo. Tapassino upakkileso hotÊti duvidhassÈpetassa
tapassino ayaÑ upakkileso hoti. EttÈvatÈyaÑ tapo upakkileso hotÊti vadÈmi.
AttÈnukkaÑsetÊti “ko mayÈ sadiso atthÊ”ti attÈnaÑ ukkaÑsati ukkhipati.
ParaÑ vambhetÊti “ayaÑ na mÈdiso”ti paraÑ sÈhÈreti avakkhipati.
MajjatÊti mÈnamadakaraÓena majjati. MucchatÊti mucchito hoti gadhito
ajjhÈpanno. PamÈdamÈpajjatÊti etadeva sÈranti pamÈdamÈpajjati. SÈsane
pabbajitopi dhuta~gasuddhiko hoti, na kammaÔÔhÈnasuddhiko.
Dhuta~gameva arahattaÑ viya sÈrato pacceti.
______________________________________________________________
1. DÊ-®Ôha 1. 291 piÔÔhe.
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59. LÈbhasakkÈrasilokanti ettha cattÈro paccayÈ labbhantÊti lÈbhÈ,
teyeva suÔÔhu katvÈ paÔisa~kharitvÈ laddhÈ sakkÈro, vaÓÓabhaÓanaÑ siloko.
AbhinibbattetÊti acelakÈdibhÈvaÑ terasadhuta~gasamÈdÈnaÑ vÈ nissÈya
mahÈlÈbho uppajjati, tasmÈ “abhinibbattetÊ”ti vutto. Sesamettha
purimavÈranayeneva duvidhassÈpi tapassino vasena veditabbaÑ.
60. VodÈsaÑ ÈpajjatÊti dvebhÈgaÑ Èpajjati, dve bhÈge karoti. KhamatÊti
ruccati. NakkhamatÊti na ruccati. SÈpekkho pajahatÊti sataÓho pajahati.
KathaÑ? PÈtova khÊrabhattaÑ bhutto hoti. Athassa maÑsabhojanaÑ
upaneti. Tassa evaÑ hoti “idÈni evar|paÑ kadÈ labhissÈma, sace jÈneyyÈma,
pÈtova khÊrabhattaÑ na bhuÒje yyÈma, kiÑ mayÈ sakkÈ kÈtuÑ, gaccha bho,
tvameva bhuÒjÈ”ti jÊvitaÑ pariccajanto viya sÈpekkho pajahati. Gadhitoti
gedhajÈto. Mucchitoti balavataÓhÈya mucchito saÑmuÔÔhassatÊ hutvÈ.
AjjhÈpannoti Èmise atilaggo, “bhuÒjissatha Èvuso”ti dhammani
mantanamattampi akatvÈ mahante mahante kabaÄe karoti.
AnÈdÊnavadassÈvÊti ÈdÊnava mattampi na passati. AnissaraÓapaÒÒoti idha
mattaÒÒutÈnissaraÓapaccavekkhaÓa paribhogamattampi na karoti.
LÈbhasakkÈrasilokanikantihet|ti lÈbhÈdÊsu taÓhÈhetu.
61. SaÑbhakkhetÊti saÑkhÈdati. Asanivicakkanti vicakkasaÓÔhÈnÈ
asaniyeva. IdaÑ vuttaÑ hoti “asanivicakkaÑ imassa dantak|ÔaÑ
m|labÊjÈdÊsu na kiÒci na saÑbhuÒjati. Atha ca pana naÑ samaÓappavÈdena
samaÓoti saÒjÈnantÊ”ti. EvaÑ apasÈdeti1 avakkhipati. IdaÑ titthiyavasena
ÈgataÑ. Bhikkhuvasena panettha ayaÑ yojanÈ, attanÈ dhuta~gadharo hoti,
so aÒÒaÑ evaÑ apasÈdeti “kiÑ samaÓÈ nÈma ime samaÓamhÈti vadanti,
dhuta~gamattampi natthi, uddesabhattÈdÊni pariyesantÈ paccaya bÈhullikÈ
vicarantÊ”ti. L|khÈjÊvinti acelakÈdivasena vÈ dhuta~gavasena vÈ l|khajÊviÑ.
IssÈmacchariyanti parassa sakkÈrÈdisampattikhÊyanalakkhaÓaÑ issaÑ,
sakkÈrÈdikaraÓa akkhamanalakkhaÓaÑ macchariyaÒca.
______________________________________________________________
1. ApasÈreti (Ka)
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62. ŒpÈthakanisÈdÊ hotÊti manussÈnaÑ ÈpÈthe dassanaÔÔhÈne nisÊdati.
Yattha te passanti, tattha Ôhito vaggulivataÑ carati1, paÒcÈtapaÑ tappati,
ekapÈdena tiÔÔhati, s|riyaÑ namassati. SÈsane pabbajitopi
samÈdinnadhuta~go sabbarattiÑ sayitvÈ manussÈnaÑ cakkhupathe tapaÑ
karoti, mahÈsÈyanheyeva2 cÊvarakuÔiÑ karoti, s|riye uggate paÔisaÑharati,
manussÈnaÑ ÈgatabhÈvaÑ ÒatvÈ ghaÓÉiÑ3 paharitvÈ cÊvaraÑ matthake
ÔhapetvÈ ca~kamaÑ otarati, sammuÒjaniÑ gahetvÈ vihÈra~gaÓaÑ
sammajjati.
AttÈnanti attano guÓaÑ. AdassayamÈnoti ettha a-kÈro nipÈtamattaÑ,
dassayamÈnoti attho. Idampi me tapasminti idampi kammaÑ mameva
tapasmiÑ, paccatte vÈ bhummaÑ, idampi mama tapoti attho. So hi
asukasmiÑ ÔhÈne acelako atthi muttÈcÈroti-ÈdÊni sutvÈ amhÈkaÑ esa tapo,
amhÈkaÑ so antevÈsikoti-ÈdÊni bhaÓati. AsukasmiÑ vÈ pana ÔhÈne
paÑsuk|liko bhikkhu atthÊti-ÈdÊni sutvÈ asukasmiÑ vÈ pana ÔhÈne
paÑsuk|liko bhikkhu atthÊti-ÈdÊni sutvÈ amhÈkaÑ esa tapo, amhÈkaÑ so
antevÈsikoti-ÈdÊni bhaÓati.
KiÒcidevÈti kiÒci vajjaÑ diÔÔhigataÑ vÈ. PaÔicchannaÑ sevatÊti yathÈ
aÒÒe na jÈnanti, evaÑ sevati. AkkhamamÈnaÑ Èha khamatÊti
aruccamÈnaÑyeva ruccati meti vadati. AttanÈ kataÑ atimahantampi vajjaÑ
appamattakaÑ katvÈ paÒÒapeti, parena kataÑ dukkaÔamattaÑ vÊtikkamampi
pÈrÈjikasadisaÑ katvÈ dasseti. AnuÒÒeyyanti anujÈnitabbaÑ
anumoditabbaÑ.
63. Kodhano hoti upanÈhÊti kujjhanalakkhaÓena kodhena, veraappaÔinissagga lakkhaÓena upanÈhena ca samannÈgato. MakkhÊ hoti paÄÈsÊti
paraguÓamakkhana lakkhaÓena makkhena, yugaggÈhalakkhaÓena paÄÈsena
ca samannÈgato.
IssukÊ hoti maccharÊti parasakkÈrÈdÊsu us|yanalakkhaÓÈya issÈya,
ÈvÈsakula lÈbhavaÓÓadhammesu maccharÈyanalakkhaÓena
paÒcavidhamaccherena ca samannÈgato hoti. SaÔho hoti mÈyÈvÊti
kerÈÔikalakkhaÓena4 sÈÔheyyena, katappaÔicchÈdana lakkhaÓÈya mÈyÈya ca
______________________________________________________________
1. VaggulivattaÑ ovadati (SyÈ)
3. GaÓÉiÑ (SyÈ)

2. SÈyanhe mahÈsayaneyeva (SyÈ)
4. KerÈÔiyalakkhaÓena (SyÈ)
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samannÈgato hoti. Thaddho hoti atimÈnÊti
nissinehanikkaruÓathaddhalakkhaÓena thambhena, atikkamitvÈ
maÒÒanalakkhaÓena atimÈnena ca samannÈgato hoti. PÈpiccho hotÊti
asantasambhÈvanapatthanalakkhaÓÈya pÈpicchatÈya samannÈgato hoti.
PÈpikÈnanti tÈsaÑyeva lÈmakÈnaÑ icchÈnaÑ vasaÑ gato. MicchÈdiÔÔhikoti
natthi dinnanti-ÈdinayappavattÈya ayÈthÈvadiÔÔhiyÈ upeto. AntaggÈhikÈyÈti
sÈyeva diÔÔhi ucchedantassa gahitattÈ “antaggÈhikÈ”ti vuccati, tÈya
samannÈgatoti attho. SandiÔÔhi parÈmÈsÊti-ÈdÊsu sayaÑ diÔÔhi sandiÔÔhi,
sandiÔÔhimeva parÈmasati gahetvÈ vadatÊti1 sandiÔÔhiparÈmÈsÊ. ŒdhÈnaÑ
vuccati daÄhaÑ suÔÔhu ÔhapitaÑ, tathÈ katvÈ gaÓhÈtÊti ÈdhÈnaggÈhÊ. AriÔÔho
viya na sakkÈ hoti paÔinissajjÈpetunti duppaÔinissaggÊ. Yadimeti yadi ime.
ParisuddhapapaÔikappattakathÈvaÓÓanÈ
64. Idha nigrodha tapassÊti evaÑ BhagavÈ aÒÒatitthiyehi gahitaladdhiÑ
tesaÑ rakkhitaÑ tapaÑ sabbameva saÑkiliÔÔhanti upakkilesapÈÄiÑ dassetvÈ
idÈni parisuddha pÈÄidassanatthaÑ desanamÈrabhanto idha nigrodhÈtiÈdimÈha. Tattha “na attamano”ti-ÈdÊni vuttavipakkhavaseneva veditabbÈni.
SabbavÈresu ca l|khatapassino ceva dhita~gadharassa ca vasena yojanÈ
veditabbÈ2. EvaÑ so tasmiÑ ÔhÈne parisuddho hotÊti evaÑ so tena na
attamanatÈ na paripuÓÓasa~kappabhÈvasa~khÈtena kÈraÓena parisuddho
nirupakkileso hoti, uttari vÈyamamÈno kammaÔÔhÈnasuddhiko hutvÈ
arahattaÑ pÈpuÓÈti. IminÈ nayena sabbavÈresu attho veditabbo.
69. AddhÈ kho bhanteti bhante evaÑ sante ekaÑseneva vÊriyena
pÈpajigucchana vÈdo parisuddho hotÊti anujÈnÈti. Ito paraÒca aggabhÈvaÑ
vÈ sÈrabhÈvaÑ vÈ ajÈnanto aggappattÈ sÈrappattÈ cÈti Èha. Athassa BhagavÈ
sÈrappattabhÈvaÑ paÔisedhento na kho nigrodhÈti-ÈdimÈha. PapaÔikappattÈ
hotÊti sÈravato rukkhassa sÈraÑ phegguÑ tacaÒca atikkamma
bahipapaÔikasadisÈ hotÊti dasseti.
______________________________________________________________
1. CaratÊti (SÊ, SyÈ)

2. YojetabbÈ (SyÈ)
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ParisuddhatacappattÈdikathÈvaÓÓanÈ

70. AggaÑ pÈpet|ti desanÈvasena aggaÑ pÈpetvÈ desetu, sÈraÑ
pÈpetvÈ deset|ti dasabalaÑ yÈcati. CÈtuyÈmasaÑvarasaÑvutoti
catubbidhena saÑvarena pihito. Na pÈÓaÑ atipÈtetÊti pÈÓaÑ na hanati. Na
bhÈvitamÈsÊsatÊti bhÈvitaÑ nÈma tesaÑ saÒÒÈya paÒca kÈmaguÓÈ, te na
ÈsÊsati na sevatÊti attho.
AduÑ cassa hotÊti etaÒcassa idÈni vuccamÈnaÑ “so abhiharatÊ”tiÈdilakkhaÓaÑ. TapassitÈyÈti tapassibhÈvena hoti, tattha so abhiharatÊti so
taÑ sÊlaÑ abhiharati, upar|pari vaÉÉheti. SÊlaÑ me1 paripuÓÓaÑ, tapo
Èraddho, alamettÈvatÈti na vÊriyaÑ vissajjeti. No hÊnÈyÈvattatÊti hÊnÈya
gihibhÈvatthÈya na Èvattati2. SÊlato uttari visesÈdhigamatthÈya vÊriyaÑ
karotiyeva, evaÑ karonto so vivittaÑ senÈsanaÑ bhajati. “AraÒÒan”ti-ÈdÊni
SÈmaÒÒaphale3 vitthÈritÈneva. “MettÈsahagatenÈ”ti-ÈdÊni Visuddhimagge
vaÓÓitÈni. TacappattÈti papaÔikato abbhantaraÑ tacaÑ pattÈ. PhegguppattÈti
tacato abbhantaraÑ phegguÑ pattÈ, pheggusadisÈ hotÊti attho.
74. “EttÈvatÈ kho Nigrodha tapojigucchÈ aggappattÈca hoti sÈrappattÈ
cÈ”ti idaÑ BhagavÈ titthiyÈnaÑ vasenÈha. TitthiyÈnaÒhi lÈbhasakkÈro
rukkhassa sÈkhÈpalÈsasadiso. PaÒcasÊlamattakaÑ papaÔikasadisaÑ.
AÔÔhasamÈpattimattaÑ tacasadisaÑ. pubbenivÈsa ÒÈÓÈvasÈnÈ abhiÒÒÈ
pheggusadisÈ. dibbacakkhuÑ panete arahattanti gahetvÈ vicaranti. Tena
nesaÑ taÑ rukkhassa sÈrasadisaÑ. SÈsane pana lÈbhasakkÈro
sÈkhÈpalÈsasadiso. SÊlasampadÈ papaÔikasadisÈ. JhÈnasamÈpattiyo
tacasadisÈ. LokiyÈbhiÒÒÈ pheggusadisÈ. MaggaphalaÑ sÈro. Iti BhagavatÈ
attano sÈsanaÑ onatavinataphalabhÈrabharitarukkh| pamÈya upamitaÑ. So
desanÈkusalatÈya tato tacasÈrasampattito4 mama sÈsanaÑ uttaritaraÒceva
paÓÊtataraÒca, taÑ tuvaÑ kadÈ jÈnissasÊti attano desanÈyavisesabhÈvaÑ
dassetuÑ “iti kho NigrodhÈ”ti desanaÑ
______________________________________________________________
1. Meva (SÊ)
3. DÊ-®Ôha 1. 187 piÔÔhe.

2. Na vattati (SÊ)
4. TacasÈrapattito (SÊ)
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Èrabhi. Te paribbÈjakÈti te hassa parivÈrÈ tiÑsasatasa~khyÈ1 paribbÈjakÈ.
Ettha mayaÑ anassÈmÈti ettha acelakapÈÄi-ÈdÊsu, idaÑ vuttaÑ hoti
“amhÈkaÑ acelakapÈÄimattampi natthi, kuto parisuddhapÈÄi. AmhÈkaÑ
parisuddhapÈÄimattampi natthi, kuto cÈtuyÈma saÑvarÈdÊni.
CÈtuyÈmasaÑvaropi natthi, kuto araÒÒavÈsÈdÊni. AraÒÒavÈsopi natthi, kuto
nÊvaraÓappahÈnÈdÊni. NivaraÓappahÈnampi natthi, kuto brahmavihÈrÈdÊni.
BrahmavihÈramattampi natthi, kuto pubbenivÈsÈdÊni.
pubbenivÈsaÒÈÓamattampi natthi, kuto amhÈkaÑ dibbacakkhu. Ettha mayaÑ
sa-ÈcariyakÈ naÔÔhÈ”ti. Ito bhiyyo uttaritaranti ito
dibbacakkhuÒÈÓÈdhigamato bhiyyo aÒÒaÑ uttaritaraÑ visesÈdhigamaÑ
mayaÑ sutivasenÈpi na jÈnÈmÈti vadanti.
NigrodhassapajjhÈyanavaÓÓanÈ
75. Atha NigrodhaÑ paribbÈjakanti evaÑ kirassa ahosi “ime
paribbÈjakÈ idÈni Bhagavato bhÈsitaÑ suss|santi, iminÈ ca Nigrodhena
Bhagavato parammukhÈ kakkhaÄaÑ durÈsadavacanaÑ vuttaÑ, idÈni ayampi
sotukÈmo jÈto, kÈlo dÈni me imassa mÈnaddhajaÑ nipÈtetvÈ Bhagavato
sÈsanaÑ ukkhipitun”ti. Atha NigrodhaÑ paribbÈjakaÑ etadavoca.
Aparampissa ahosi “ayaÑ mayi akathente SatthÈraÑ na khamÈpessati,
tadassa anÈgate ahitÈya dukkhÈya saÑvattissati, mayÈ pana kathite
khamÈpessati, tadassa bhavissati dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈ”ti. Atha
NigrodhaÑ paribbÈjakaÑ etadavoca. AparisÈvacaraÑ pana naÑ karothÈti
ettha panÈti nipÈto, atha naÑ aparisÈvacaraÑ karothÈti attho.
“AparisÈvacaretan”tipi pÈÔho, aparisÈvacaraÑ vÈ etaÑ karotha,
gokÈÓÈdÊnaÑ vÈ aÒÒataranti attho.
GokÈÓanti etthÈpi gokÈÓaÑ pariyantacÈriniÑ viya karothÈti attho.
TuÓhÊbh|toti tuÓhÊbhÈvaÑ upagato. Ma~kubh|toti nittejataÑ Èpanno.
Pattakkhandhoti onatagÊvo. Adhomukhoti heÔÔhÈmukho.
______________________________________________________________
1. Tisatasa~khyÈ (SÊ)
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76. Buddho so BhagavÈ bodhÈyÈti sayaÑ Buddho sattÈnampi
catusaccabodha tthÈya dhammaÑ deseti. Dantoti cakkhutopi danto -pamanatopi danto. DamathÈyÈti aÒÒesampi damanatthÈya eva, na vÈdatthÈya.
Santoti rÈgasantatÈya santo, dosamoha santatÈya sabbaakusalasabbÈbhisa~khÈrasantatÈya santo. SamathÈyÈti mahÈjanassa
rÈgÈdisamanatthÈya dhammaÑ deseti. TiÓÓoti cattÈro oghe tiÓÓo.
TaraÓÈyÈti mahÈjanassa oghanittharaÓatthÈya. Parinibbutoti
kilesaparinibbÈnena parinibbuto. ParinibbÈnÈyÈti mahÈjanassÈpi
sabbakilesaparinibbÈnatthÈya dhammaÑ deseti.
BrahmacariyapariyosÈnÈdivaÓÓanÈ
77. Accayoti-ÈdÊni SÈmaÒÒaphale1 vuttÈni. UjujÈtikoti
kÈyava~kÈdivirahito ujusabhÈvo. AhamanusÈsÈmÊti ahaÑ tÈdisaÑ puggalaÑ
anusÈsÈmi, dhammaÑ assa desemi. SattÈhanti sattadivasÈni, idaÑ sabbampi
BhagavÈ dandhapaÒÒaÑ puggalaÑ sandhÈyÈha. AsaÔho pana amÈyÈvÊ
ujujÈtiko taÑmuhutteneva arahattaÑ pattuÑ sakkhissati. Iti BhagavÈ
“asaÔhan”ti-Èdivacanena saÔho hi va~kava~ko, mayÈpi na sakkÈ anusÈsitunti
dÊpento paribbÈjakaÑ pÈdesu gahetvÈ mahÈmerupÈdatale viya khipittha.
KasmÈ? AyaÒhi atisaÔho kuÔilacitto, Satthari evaÑ kathentepi
BuddhadhammasaÑghesu nÈdhimuccati, adhimuccanatthÈya sotaÑ na
odahati, kohaÒÒe Ôhito SatthÈraÑ khamÈpeti. TasmÈ BhagavÈ tassajjhÈsayaÑ
viditvÈ “etu viÒÒ| puriso asaÔho”ti-ÈdimÈha. SaÔhaÑ panÈhaÑ anusÈsituÑ na
sakkomÊti.
78. AntevÈsikamyatÈti antevÈsikamyatÈya, amhe antevÈsike icchanto.
EvamÈhÈti “etu viÒÒupuriso”ti-ÈdimÈha. Yo eva vo Ècariyoti yo eva
tumhÈkaÑ pakatiyÈ Ècariyo. UddesÈ no cÈvetukÈmoti attano anusÈsaniÑ
gÈhÈpetvÈ amhe amhÈkaÑ uddesato cÈvetukÈmo. So eva vo uddeso hot|ti
yo tumhÈkaÑ pakatiyÈ uddeso, so tumhÈkaÑyeva
______________________________________________________________
1. DÊ-®Ôha 1. 211 piÔÔhe.

PÈthikavaggaÔÔhakathÈ

27

hotu, na mayaÑ tumhÈkaÑ uddesena atthikÈ. ŒjÊvÈti ÈjÊvato.
Akusalasa~khÈtÈti akusalÈti koÔÔhÈsaÑ pattÈ. AkusalÈ dhammÈti dvÈdasa
akusalacittuppÈdadhammÈ taÓhÈyeva vÈ visesena. SÈ hi punabbhavakaraÓato
“ponobbhavikÈ”ti vuttÈ. SadarathÈti kilesadarathasampayuttÈ.
JÈtijarÈmaraÓiyÈti jÈtijarÈmaraÓÈnaÑ paccayabh|tÈ. SaÑkilesikÈ dhammÈti
dvÈdasa akusalacittuppÈdÈ. VodÈniyÈti, samathavipassanÈ dhammÈ. Te hi
satte vodÈpenti, tasmÈ “vodÈniyÈ”ti vuccanti. PaÒÒÈpÈrip|rinti
maggapaÒÒÈpÈrip|riÑ. VepullattaÒcÈti phalapaÒÒÈvepullataÑ, ubhopi vÈ
etÈni aÒÒamaÒÒavevacanÈneva. IdaÑ vuttaÑ hoti “tato tumhe
maggapaÒÒaÒceva
phalapaÒÒaÒca diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja
viharissathÈ”ti. EvaÑ BhagavÈ paribbÈjake Èrabbha attano ovÈdÈnusÈsaniyÈ
phalaÑ dassento arahatta nik|Ôena desanaÑ niÔÔhapesi.
79. YathÈ taÑ mÈrenÈti yathÈ mÈrena pariyuÔÔhitacittÈ nisÊdanti
evameva tuÓhÊbh|tÈ -pa- appaÔibhÈnÈ nisinnÈ.
MÈro kira SatthÈ ativiya gajjanto BuddhabalaÑ dÊpetvÈ imesaÑ
paribbÈjakÈnaÑ dhammaÑ deseti, kadÈci dhammÈbhisamayo bhaveyya,
handÈhaÑ pariyuÔÔhÈmÊti so tesaÑ cittÈni pariyuÔÔhÈsi.
AppahÊnavipallÈsÈnaÒhi cittaÑ MÈrassa yathÈkÈmakaraÓÊyaÑ hoti. Tepi
MÈrena pariyuÔÔhitacittÈ thaddha~gapacca~gÈ viya tuÓhÊ appaÔibhÈnÈ
nisÊdiÑsu. Atha SatthÈ ime paribbÈjakÈ ativiya niravÈ hutvÈ nisinnÈ, kiÑ nu
khoti Èvajjanto1 MÈrena pariyuÔÔhitabhÈvaÑ aÒÒÈsi. Sace pana tesaÑ
maggaphaluppattihetu bhaveyya, MÈraÑ paÔibÈhitvÈpi BhagavÈ dhammaÑ
deseyya, so pana tesaÑ natthi. “Sabbepime tucchapurisÈ”ti aÒÒÈsi. Tena
vuttaÑ “atha kho Bhagavato etadahosi sabbepime moghapurisÈ”ti-Èdi.
Tattha phuÔÔhÈ pÈpimatÈti pÈpimatÈ MÈrena phuÔÔhÈ. Yatra hi nÈmÈti
yesu nÈma. AÒÒÈÓatthampÊti jÈnanatthampi. KiÑ karissati sattÈhoti
samaÓena Gotamena paricchinnasattÈho amhÈkaÑ kiÑkarissati. IdaÑ
vuttaÑ hoti “samaÓena Gotamena ‘sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja
viharissati sattÈhan’ti vuttaÑ, so sattÈho amhÈkaÑ kiÑ apphÈsukaÑ
______________________________________________________________
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karissati. Handa mayaÑ sattÈhabbhantare etaÑ dhammaÑ sacchikÈtuÑ
sakkÈ, na sakkÈti aÒÒÈÓatthampi brahmacariyaÑ carissÈmÈ”ti. Atha vÈ
jÈnÈma tÈvassa dhammanti ekadivase ekavÈraÑ aÒÒaÓatthampi etesaÑ
cittaÑ nuppannaÑ, sattÈho pana etesaÑ kusÊtÈnaÑ kiÑ karissati, kiÑ
sakkhissanti te sattÈhaÑ p|retunti ayamettha adhippÈyo. SÊhanÈdanti
paravÈdabhindanaÑ sakavÈdasamussÈpanaÒca abhÊtanÈdaÑ naditvÈ.
PaccupaÔÔhÈsÊti patiÔÔhito. TÈvadevÈti tasmiÒÒeva khaÓe. RÈjagahaÑ pÈvisÊti
RÈjagahameva paviÔÔho. TesaÑ pana paribbÈjakÈnaÑ kiÒcÈpi idaÑ
suttantaÑ sutvÈ viseso na nibbatto, ÈyatiÑ pana nesaÑ vÈsanÈya paccayo
bhavissatÊti. SesaÑ sabbattha uttÈnamevÈti.

UdumbarikasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

3. Cakkavattisutta
AttadÊpasaraÓatÈvaÓÓanÈ
80. EvaÑ me sutanti CakkavattisuttaÑ.
TatrÈyamanuttÈnapadavaÓÓanÈ–MÈtulÈyanti evaÑnÈmake nagare. TaÑ
nagaraÑ gocaragÈmaÑ katvÈ avid|re vanasaÓÉe viharati. “Tatra kho
BhagavÈ bhikkh| ÈmantesÊ”ti ettha ayamanupubbikathÈ–
BhagavÈ kira imassa suttassa samuÔÔhÈnasamaye pacc|sakÈle
mahÈkaruÓÈ samÈpattito vuÔÔhÈya lokaÑ volokento imÈya
anÈgatavaÑsadÊpikÈya suttantakathÈya MÈtulanagaravÈsÊnaÑ caturÈsÊtiyÈ
pÈÓasahassÈnaÑ dhammÈbhisamayaÑ disvÈ pÈtova
vÊsatibhikkhusahassaparivÈro MÈtulanagaraÑ sampatto. MÈtulanagaravÈsino
khattiyÈ “BhagavÈ Ègato”ti sutvÈ paccuggamma1 DasabalaÑ nimantetvÈ
mahÈsakkÈrena nagaraÑ pavesetvÈ nisajjaÔÔhÈnaÑ saÑvidhÈya
BhagavantaÑ mahÈrahe palla~ke nisÊdÈpetvÈ Buddhappamukhassa
bhikkhusaÑghassa mahÈdÈnaÑ adaÑsu. BhagavÈ bhattakiccaÑ niÔÔhÈpetvÈ
cintesi “sacÈhaÑ imasmiÑ ÔhÈne imesaÑ manussÈnaÑ dhammaÑ
desessÈmi, ayaÑ padeso sambÈdho, manussÈnaÑ ÔhÈtuÑ vÈ nisÊdituÑ vÈ
okÈso na bhavissati, mahatÈ kho pana samÈgamena bhavitabban”ti.
Atha rÈjakulÈnaÑ bhattÈnumodanaÑ2 akatvÈva pattaÑ gahetvÈ
nagarato nikkhami. ManussÈ cintayiÑsu “SatthÈ amhÈkaÑ anumodanampi
akatvÈ gacchati, addhÈ bhattaggaÑ amanÈpaÑ ahosi, BuddhÈnaÑ nÈma na
sakkÈ cittaÑ gahetuÑ, Buddhehi saddhiÑ vissÈsakaraÓaÑ nÈma
samussitaphaÓaÑ ÈsÊvisaÑ gÊvÈya gahaÓasadisaÑ hoti, etha bho,
TathÈgataÑ khamÈpessÈmÈ”ti. SakalanagaravÈsino BhagavatÈ saheva
nikkhantÈ. BhagavÈ gacchantova magadhakkhette ÔhitaÑ
sÈkhÈviÔapasampannaÑ sandacchÈyaÑ3 karÊsamattabh|mipatthaÔaÑ ekaÑ
mÈtularukkhaÑ disvÈ imasmiÑ rukkham|le nisÊditvÈ dhamme desiyamÈne
“mahÈjanassa ÔhÈnanisajjanokÈso4 bhavissatÊ”ti
______________________________________________________________
1. PaccuggamanaÑ katvÈ (SÊ)
3. SantacchÈyaÑ (Ka), saÓÉacchÈyaÑ (SyÈ)

2. BhuttÈnumodanaÑ (SÊ)
4. ®hÈnanisajjÈnaÑ okÈso (SyÈ, Ka)
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nivattitvÈ maggÈ okkamma rukkham|laÑ upasa~kamitvÈ
DhammabhaÓÉÈgÈrikaÑ ŒnandattheraÑ olokesi. Thero olokitasaÒÒÈya eva
“SatthÈ nisÊditukÈmo”ti ÒatvÈ SugatamahÈcÊvaraÑ paÒÒapetvÈ adÈsi. NisÊdi
BhagavÈ paÒÒatte Èsane. Athassa purato manussÈ nisÊdiÑsu. Ubhosu
passesu pacchato ca bhikkhusaÑgho, ÈkÈse devatÈ aÔÔhaÑsu, evaÑ
mahÈparisamajjhagato tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi.
Te bhikkh|ti tatra upaviÔÔhÈ dhammappaÔiggÈhakÈ bhikkh|. AttadÊpÈti
attÈnaÑ dÊpaÑ tÈÓaÑ leÓaÑ gatiÑ parÈyaÓaÑ patiÔÔhaÑ katvÈ viharathÈti
attho. AttasaraÓÈti idaÑ tasseva vevacanaÑ. AnaÒÒasaraÓÈti idaÑ
aÒÒasaraÓapaÔikkhepavacanaÑ. Na hi aÒÒo aÒÒassa saraÓaÑ hoti, aÒÒassa
vÈyÈmena aÒÒassa asujjhanato1. Vuttampi cetaÑ “attÈ hi attano nÈtho, ko hi
nÈtho paro siyÈ”ti2. TenÈha “anaÒÒasaraÓÈ”ti. Ko panettha attÈ nÈma,
lokiyalokuttaro dhammo. TenÈha “dhammadÊpÈ dhammasaraÓÈ anaÒÒa
saraÓÈ”ti. “KÈye kÈyÈnupassÊ”ti-ÈdÊni MahÈsatipaÔÔhÈne vitthÈritÈni.
Gocareti carituÑ yuttaÔÔhÈne. Saketi attano santake. Pettike visayeti
pitito Ègatavisaye. Caratanti carantÈnaÑ. “Carantan”tipi pÈÔho, ayamevattho.
Na lacchatÊti na labhissati na passissati. MÈroti devaputtamÈropi
maccumÈropi kilesamÈropi. OtÈranti randhaÑ chiddaÑ vivaraÑ. AyaÑ
panattho leÉÉuÔÔhÈnato nikkhamma toraÓe nisÊditvÈ bÈlÈtapaÑ tapantaÑ
lÈpaÑ sakuÓaÑ gahetvÈ PakkhandasenasakuÓavatthunÈ dÊpetabbo.
VuttaÒhetaÑ–
“Bh|tapubbaÑ bhikkhave sakuÓagghi lÈpaÑ sakuÓaÑ sahasÈ
ajjhappattÈ aggahesi. Atha kho bhikkhave lÈpo sakuÓo sakuÓagghiyÈ
hariyamÈno evaÑ paridevasi “mayamevamha alakkhikÈ, mayaÑ
appapuÒÒÈ, ye mayaÑ agocare carimha paravisaye, sacejja mayaÑ
gocare careyyÈma sake pettike visaye, na myÈyaÑ sakuÓagghi alaÑ
abhavissa yadidaÑ yuddhÈyÈ”ti. Ko pana te lÈpa gocaro sako pettiko
visayoti.
______________________________________________________________
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yadidaÑ na~galakaÔÔhakaraÓaÑ leÉÉuÔÔhÈnanti. Atha kho bhikkhave
sakuÓagghi sake bale apatthaddhÈ sake bale asaÑvadamÈnÈ1 lÈpaÑ
sakuÓaÑ pamuÒci “gaccha kho tvaÑ lÈpa, tatrapi gantvÈ na
mokkhasÊ”ti.
Atha kho bhikkhave lÈpo sakuÓo na~galakaÔÔhakaraÓaÑ
leÉÉuÔÔhÈnaÑ gantvÈ mahantaÑ leÉÉuÑ abhiruhitvÈ sakuÓagghiÑ
vadamÈno aÔÔhÈsi “ehi kho dÈni me sakuÓagghi, ehi kho dÈni me
sakuÓagghÊ”ti. Atha kho sÈ bhikkhave sakuÓagghi sake bale
apatthaddhÈ sake bale asaÑvadamÈnÈ ubho pakkhe sannayha lÈpaÑ
sakuÓaÑ sahasÈ ajjhappattÈ. YadÈ kho bhikkhave aÒÒÈsi lÈpo sakuÓo
bahu-ÈgatÈ kho myÈyaÑ sakuÓagghÊti, atha kho tasseva leÉÉussa
antaraÑ paccupÈdi. Atha kho bhikkhave sakuÓagghi tattheva uraÑ
paccatÈÄesi. EvaÑ hi taÑ bhikkhave hoti yo agocare carati paravisaye.
TasmÈtiha bhikkhave mÈ agocare carittha paravisaye, agocare
bhikkhave carataÑ paravisaye lacchati mÈro otÈraÑ, lacchati mÈro
ÈrammaÓaÑ. Ko ca bhikkhave bhikkhuno agocaro paravisayo, yadidaÑ
paÒca kÈmaguÓÈ. Katame paÒca, cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ iÔÔhÈ kantÈ
manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ -pa-. KÈyaviÒÒeyyÈ
phoÔÔhabbÈ -pa- rajanÊyÈ. AyaÑ bhikkhave bhikkhuno agocaro
paravisayo.
Gocare bhikkhave caratha -pa- na lacchati mÈro ÈrammaÓaÑ. Ko
ca bhikkhave bhikkhuno gocaro sako pettiko visayo, yadidaÑ cattÈro
satipaÔÔhÈnÈ. Katame cattÈro, idha bhikkhave bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ
viharati -pa- sako pettiko visayo”ti2.
KusalÈnanti anavajjalakkhaÓÈnaÑ. SamÈdÈnahet|ti samÈdÈya
vattanahetu. EvamidaÑ puÒÒaÑ pavaÉÉhatÊti evaÑ idaÑ lokiyalokuttaraÑ
puÒÒaphalaÑ vaÉÉhati. PuÒÒaphalanti ca upar|pari puÒÒampi
puÒÒavipÈkopi veditabbo.
______________________________________________________________
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81. Tattha duvidhaÑ kusalaÑ vaÔÔagÈmÊ ca vivaÔÔagÈmÊ ca. Tattha
vaÔÔagÈmikusalaÑ nÈma mÈtÈpit|naÑ puttadhÊtÈsu puttadhÊtÈnaÒca
mÈtÈpit|su sinehavasena mudumaddavacittaÑ. VivaÔÔagÈmikusalaÑ nÈma
“cattÈro satipaÔÔhÈnÈ”ti-ÈdibhedÈ sattatiÑsa bodhipakkhiyadhammÈ. Tesu
vaÔÔagÈmipuÒÒassa pariyosÈnaÑ manussaloke cakkavattisirÊvibhavo.
VivaÔÔagÈmikusalassa maggaphalanibbÈnasampatti. Tattha
vivaÔÔagÈmikusalassa vipÈkaÑ suttapariyosÈne dassessati.
Idha pana vaÔÔagÈmikusalassa vipÈkadassanatthaÑ bhikkhave yadÈ
puttadhÊtaro mÈtÈpit|naÑ ovÈde na aÔÔhaÑsu, tadÈ ÈyunÈpi vaÓÓenÈpi
issariyenÈpi parihÈyiÑsu. YadÈ pana aÔÔhaÑsu, tadÈ vaÉÉhiÑs|ti vatvÈ
vaÔÔagÈmikusalÈnusandhivasena “bh|ta pubbaÑ bhikkhave”ti desanaÑ
Èrabhi. Tattha cakkavattÊti-ÈdÊni MahÈpadÈne1 vitthÈritÈneva.
82. Osakkitanti Êsakampi avasakkitaÑ. ®hÈnÈ cutanti sabbaso ÔhÈnÈ
apagataÑ. TaÑ kira cakkaratanaÑ antepuradvÈre akkhÈhataÑ viya vehÈsaÑ
aÔÔhÈsi. Athassa ubhosu passesu dve khadiratthambhe nikhaÓitvÈ
cakkaratanamatthake nemi-abhimukhaÑ ekaÑ suttakaÑ bandhiÑsu.
AdhobhÈgepi nemi-abhimukhaÑ ekaÑ bandhiÑsu. Tesu uparimasuttato
appamattakampi ogataÑ cakkaratanaÑ osakkitaÑ nÈma hoti, heÔÔhÈ suttassa
ÔhÈnaÑ uparimakoÔiyÈ atikkantagataÑ ÔhÈnÈ cutaÑ nÈma hoti, tadetaÑ
atibalavadose sati evaÑ hoti. Suttamattampi2 eka~guladva~gulamattaÑ vÈ
bhaÔÔhaÑ ÔhÈnÈ cutameva hoti, taÑ sandhÈyetaÑ vuttaÑ “osakkitaÑ ÔhÈnÈ
cutan”ti.
Atha me ÈroceyyÈsÊti tÈta tvaÑ ajja ÈdiÑ katvÈ divasassa tikkhattuÑ
cakkaratanassa upaÔÔhÈnaÑ gaccha, evaÑ gacchanto yadÈ cakkaratanaÑ
Êsakampi osakkitaÑ ÔhÈnÈ cutaÑ passasi, atha mayhaÑ ÈcikkheyyÈsi.
JÊvitaÒhi me tava hatthe nikkhittanti. AddasÈti appamatto divasassa
tikkhattuÑ gantvÈ olokento ekadivasaÑ addasa.
______________________________________________________________
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83. Atha kho bhikkhaveti bhikkhave atha rÈjÈ daÄhanemi
“cakkaratanaÑ osakkitan”ti sutvÈ uppannabalavadomanasso “na dÈni mayÈ
ciraÑ jÊvitabbaÑ bhavissati, appÈvasesaÑ me Èyu, na me dÈni kÈme
paribhuÒjanakÈlo, pabbajjÈkÈlo me idÈnÊ”ti roditvÈ paridevitvÈ jeÔÔhaputtaÑ
kumÈraÑ ÈmantÈpetvÈ etadavoca. Samuddapariyantanti parikkhittaekasamuddapariyantameva. IdaÒhissa kulasantakaÑ. CakkavÈÄapariyantaÑ
pana puÒÒiddhivasena nibbattaÑ, na taÑ sakkÈ dÈtuÑ. KulasantakaÑ pana
niyyÈtento “samuddapariyantan”ti Èha. Kesamassunti tÈpasapabbajjaÑ
pabbajantÈpi hi paÔhamaÑ kesamassuÑ ohÈrenti. Tato paÔÔhÈya par|Ähakese
bandhitvÈ vicaranti. Tena vuttaÑ “kesamassuÑ ohÈretvÈ”ti.
KÈsÈyÈnÊti kasÈyarasapÊtÈni. Œdito evaÑ katvÈ pacchÈ vakkalÈnipi
dhÈrenti. PabbajÊti pabbajito. PabbajitvÈ ca attano ma~galavanuyyÈneyeva
vasi. RÈjisimhÊti rÈja-isimhi. BrÈhmaÓapabbajitÈ hi “brÈhmaÓisayo”ti
vuccanti. SetacchattaÑ pana pahÈya rÈjapabbajitÈ rÈjisayoti. AntaradhÈyÊti
antarahitaÑ nibbutadÊpasikhÈ viya abhÈvaÑ upagataÑ. PaÔisaÑvedesÊti
kandanto paridevanto jÈnÈpesi. Pettikanti pitito ÈgataÑ dÈyajjaÑ na hoti, na
sakkÈ kusÊtena hÊnavÊriyena dasa akusalakammapathe samÈdÈya vattantena
pÈpuÓituÑ. Attano pana sukataÑ kammaÑ nissÈya dasavidhaÑ dvÈdasa
vidhaÑ vÈ cakkavattivattaÑ p|rentenevetaÑ pattabbanti dÊpeti. Atha naÑ
vattapaÔi pattiyaÑ codento “i~gha tvan”ti-ÈdimÈha. Tattha ariyeti niddose.
Cakkavattivatteti cakkavattÊnaÑ vatte.
Cakkavatti-ariyavattavaÓÓanÈ
84. Dhammanti dasakusalakammapathadhammaÑ. NissÈyÈti
tadadhiÔÔhÈnena cetasÈ tameva nissayaÑ katvÈ. DhammaÑ sakkarontoti
yathÈ kato so dhammo suÔÔhu kato hoti, evametaÑ karonto. DhammaÑ
garuÑkarontoti tasmiÑ gÈravuppattiyÈ taÑ garuÑ karonto. DhammaÑ
mÈnentoti tameva dhammaÑ piyaÒca bhÈvanÊyaÒca katvÈ viharanto.
DhammaÑ p|jentoti taÑ apadisitvÈ gandhamÈlÈdip|janenassa p|jaÑ
karonto. DhammaÑ apacayamÈnoti tasseva dhammassa aÒjalikaraÓÈdÊhi
nÊcavuttitaÑ karonto.
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Dhammaddhajo dhammaket|ti taÑ dhammaÑ dhajamiva purakkhatvÈ
ketumiva1 ca ukkhipitvÈ pavattiyÈ dhammaddhajo dhammaketu ca hutvÈti
attho. DhammÈdhi pateyyoti dhammÈdhipatibh|to ÈgatabhÈvena
dhammavaseneva sabbakiriyÈnaÑ karaÓena dhammÈdhipateyyo hutvÈ.
DhammikaÑ rakkhÈvaraÓaguttiÑ saÑvidahass|ti dhammo assÈ atthÊti
dhammikÈ, rakkhÈ ca ÈvaraÓaÒca gutti ca rakkhÈvaraÓagutti. Tattha “paraÑ
rakkhanto attÈnaÑ rakkhatÊ”ti2 vacanato khanti-Èdayo rakkhÈ. VuttaÒhetaÑ
“kathaÒca bhikkhave paraÑ rakkhanto attÈnaÑ rakkhati. KhantiyÈ
avihiÑsÈya mettacittatÈ anuddayatÈ”ti3. NivÈsanapÈrupanagehÈdÊnaÑ
nivÈraÓÈ ÈvaraÓaÑ, corÈdi-upaddavanivÈraÓatthaÑ gopÈyanÈ gutti, taÑ
sabbampi suÔÔhu saÑvidahassu pavattaya ÔhapehÊti attho. IdÈni yattha sÈ
saÑvidahitabbÈ, taÑ dassento antojanasminti-ÈdimÈha.
TatrÈyaÑ sa~khepattho–antojanasa~khÈtaÑ tava puttadÈraÑ
sÊlasaÑvare patiÔÔhapehi, vatthagandhamÈlÈdÊni cassa dehi, sabbopaddave
cassa nivÈrehi. BalakÈyÈdÊsupi eseva nayo. AyaÑ pana viseso–balakÈyo
kÈlaÑ anatikkamitvÈ bhattavetanasampadÈnenapi anuggahetabbo.
AbhisittakhattiyÈ bhadra4ssÈjÈneyyÈ diratanasampadÈnenapi
upasa~gaÓhitabbÈ. AnuyantakhattiyÈ5 tesaÑ anur|payÈnavÈhana
sampadÈnenapi paritosetabbÈ. BrÈhmaÓÈ annapÈnavatthÈdinÈ
deyyadhammena. GahapatikÈ
bhattabÊjana~galaphÈlabalibaddÈdisampadÈnena. TathÈ nigamavÈsino
negamÈ, janapadavÈsino ca jÈnapadÈ. SamitapÈpabÈhitapÈpÈ
samaÓabrÈhmaÓÈ samaÓa parikkhÈrasampadÈnena sakkÈtabbÈ.
Migapakkhino abhayadÈnena samassÈsetabbÈ.
Vijiteti attano ÈÓÈpavattiÔÔhÈne. AdhammakÈroti adhammakiriyÈ. MÈ
pavatti tthÈti yathÈ nappavattati, tathÈ naÑ paÔipÈdehÊti attho.
SamaÓabrÈhmaÓÈti samitapÈpa bÈhitapÈpÈ. MadappamÈdÈ paÔiviratÈti
navavidhÈ mÈnamadÈ, paÒcasu kÈmaguÓesu cittavossajjanasa~khÈtÈ pamÈdÈ
ca paÔiviratÈ. Khantisoracce niviÔÔhÈti adhivÈsana khantiyaÒca s|ratabhÈve
ca patiÔÔhitÈ. EkamattÈnanti attano rÈgÈdÊnaÑ damanÈdÊhi ekamattÈnaÑ
damenti samenti parinibbÈpentÊti vuccanti. KÈlena kÈlanti kÈle
______________________________________________________________
1. Kuntamiva (Ka)
4. Gadrabha (Ka)

2. SaÑ 3. 146 piÔÔhe.

3. SaÑ 3. 147 piÔÔhe.
5. AnuyuttakhattiyÈ (SÊ)
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kÈle. AbhinivajjeyyÈsÊti g|thaÑ viya visaÑ viya aggiÑ viya ca suÔÔhu
vajjeyyÈsi. SamÈdÈyÈti surabhikusumadÈmaÑ viya amataÑ viya ca sammÈ
ÈdÈya pavatteyyÈsi.
Idha ÔhatvÈ vattaÑ samÈnetabbaÑ. AntojanasmiÑ balakÈyepi ekaÑ,
khattiyesu ekaÑ, anuyantesu1 ekaÑ, brÈhmaÓagahapatikesu ekaÑ,
negamajÈnapadesu ekaÑ, samaÓabrÈhmaÓesu ekaÑ, migapakkhÊsu ekaÑ,
adhammakÈrappaÔikkhepo ekaÑ, adhanÈnaÑ dhanÈnuppadÈnaÑ ekaÑ,
samaÓabrÈhmaÓe upasa~kamitvÈ paÒhapucchanaÑ ekanti evametaÑ
dasavidhaÑ hoti. Gahapatike pana pakkhijÈte ca visuÑ katvÈ gaÓentassa2
dvÈdasavidhaÑ hoti. Pubbe avuttaÑ vÈ gaÓentena adhammarÈgassa ca
visamalobhassa ca pahÈnavasena dvÈdasavidhaÑ veditabbaÑ. IdaÑ kho tÈta
tanti idaÑ dasavidhaÑ dvÈdasavidhaÒca ariyacakkavattivattaÑ nÈma.
VattamÈnassÈti p|retvÈ vattamÈnassa. Tadahuposatheti-Èdi MahÈsudassane
vuttaÑ.
90. SamatenÈti3 attano matiyÈ. Sudanti nipÈtamattaÑ. PasÈsatÊti
anusÈsati. IdaÑ vuttaÑ hoti–porÈÓakaÑ rÈjavaÑsaÑ rÈjapaveÓiÑ
rÈjadhammaÑ pahÈya attano matimatte ÔhatvÈ janapadaÑ anusÈsatÊti.
EvamayaÑ maghadevavaÑsassa kaÄÈrajanako viya daÄhanemivaÑsassa
upacchedako antimapuriso hutvÈ uppanno. PubbenÈparanti pubbakÈlena
sadisÈ4 hutvÈ aparakÈlaÑ. JanapadÈ na pabbantÊti na vaÉÉhanti. YathÈ taÑ
pubbakÈnanti yathÈ pubbakÈnaÑ rÈj|naÑ pubbe ca pacchÈ ca sadisÈyeva
hutvÈ pabbiÑsu, tathÈ na pabbanti. Katthaci suÒÒÈ honti hataviluttÈ,
telamadhuphÈÓitÈdÊsu ceva yÈgubhattÈdÊsu ca ojÈpi parihÈyitthÈti attho.
AmaccÈ pÈrisajjÈti amaccÈ ceva parisÈvacarÈ ca. GaÓakamahÈmattÈti
acchiddakÈdipÈÔhagaÓakÈ ceva mahÈ-amaccÈ ca. AnÊkaÔÔhÈti hatthiÈcariyÈdayo. DovÈrikÈti dvÈrarakkhino. MantassÈjÊvinoti mantÈ vuccati
paÒÒÈ, taÑ nissayaÑ katvÈ ye jÊvanti paÓÉitÈ mahÈmattÈ, tesaÑ etaÑ
nÈmaÑ.
______________________________________________________________
1. Anuyuttesu (SÊ)
3. SamanenÈti (SÊ)

2. GaÓhantassa (SyÈ, Ka)
4. SadisaÑ (SÊ)
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ŒyuvaÓÓÈdiparihÈnikathÈvaÓÓanÈ

91. No ca kho adhanÈnanti balavalobhattÈ pana adhanÈnaÑ
daliddamanussÈnaÑ dhanaÑ nÈnuppadÈsi. NÈnuppadiyamÈneti
ananuppadiyamÈne, ayameva vÈ pÈÔho. DÈliddiyanti daliddabhÈvo. AttanÈ
ca jÊvÈhÊti sayaÒca jÊvaÑ yÈpehÊti attho. Uddhaggikanti-ÈdÊsu
upar|paribh|mÊsu phaladÈnavasena uddhamaggamassÈti uddhaggikÈ.
Saggassa hitÈ tatrupapattijananatoti sovaggikÈ. NibbattaÔÔhÈne sukho vipÈko
assÈti sukhavipÈkÈ. SuÔÔhu aggÈnaÑ dibbavaÓÓÈdÊnaÑ dasannaÑ visesÈnaÑ
nibbattanato saggasaÑvattanikÈ. Evar|paÑ dakkhiÓaÑ dÈnaÑ patiÔÔhapetÊti
attho.
92. PavaÉÉhissatÊti vaÉÉhissati bahuÑ bhavissati. SunisedhaÑ
nisedheyyanti suÔÔhu nisiddhaÑ nisedheyyaÑ. M|laghaccanti m|lahataÑ.
KharassarenÈti pharusa saddena. PaÓavenÈti vajjhabheriyÈ.
93. SÊsÈni nesaÑ chindissÈmÈti yesaÑ antamaso m|lakamuÔÔhimpi
harissÈma, tesaÑ tatheva sÊsÈni chindissÈma, yathÈ koci haÔabhÈvampi na
jÈnissati, amhÈkaÑ dÈni kimettha rÈjÈpi evaÑ uÔÔhÈya paraÑ mÈretÊti ayaÑ
nesaÑ adhippÈyo. UpakkamiÑs|ti ÈrabhiÑsu. Panthaduhananti
panthaghÈtaÑ, panthe ÔhatvÈ corakammaÑ.
94. Na hi devÈti so kira cintesi “ayaÑ rÈjÈ saccaÑ devÈti
mukhapaÔiÒÒÈya dinnÈya mÈrÈpeti, handÈhaÑ musÈvÈdaÑ karomÊ”ti
maraÓabhayÈ1 “na hi devÈ”ti avoca.
96. Ekidanti ettha idanti nipÈtamattaÑ, eke sattÈti attho. CÈrittanti
micchÈcÈraÑ. AbhijjhÈbyÈpÈdÈti abhijjhÈ ca byÈpÈdo ca. MicchÈdiÔÔhÊti
natthi dinnanti-ÈdikÈ antaggÈhikÈ paccanÊkadiÔÔhi.
101. AdhammarÈgoti mÈtÈ mÈtucchÈ pitucchÈ mÈtulÈnÊti-Èdike
ayuttaÔÔhÈne rÈgo. Visamalobhoti paribhogayuttesupi ÔhÈnesu
atibalavalobho. MicchÈdhammoti purisÈnaÑ purisesu itthÊnaÒca itthÊsu
chandarÈgo.
______________________________________________________________
1. MaraÓabhayena (SÊ)
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AmatteyyatÈti-ÈdÊsu mÈtu hito matteyyo, tassa bhÈvo matteyyatÈ,
mÈtari sammÈ paÔipattiyÈ etaÑ nÈmaÑ. TassÈ abhÈvo ceva tappaÔipakkhatÈ
ca amatteyyatÈ. Apetteyya tÈdÊsupi eseva nayo. Na kule jeÔÔhÈpacÈyitÈti
kule jeÔÔhÈnaÑ apacitiyÈ nÊcavuttiyÈ akaraÓabhÈvo.
DasavassÈyukasamayavaÓÓanÈ
103. YaÑ imesanti yasmiÑsamaye imesaÑ. AlaÑpateyyÈti patino
dÈtuÑ yuttÈ. ImÈni rasÈnÊti iminÈ loke aggarasÈni. AtibyÈdippissantÊti
ativiya dippissanti1, ayameva vÈ pÈÔho. Kusalantipi na bhavissatÊti kusalanti
nÈmampi na bhavissati, paÒÒatti mattampi na paÒÒÈyissatÊti attho. PujjÈ ca
bhavissanti pÈsaÑsÈ cÈti p|jÈrahÈ ca bhavissanti pasaÑsÈrahÈ ca. TadÈ kira
manussÈ “asukena nÈma mÈtÈ pahatÈ, pitÈ pahato, samaÓabrÈhmaÓÈ jÊvitÈ
voropitÈ, kule jeÔÔhÈnaÑ atthibhÈvampi na jÈnÈti, aho puriso”ti tameva
p|jessanti ceva pasaÑsissanti ca.
Na bhavissati mÈtÈti vÈti ayaÑ mayhaÑ mÈtÈti garucittaÑ na
bhavissati. Gehe mÈtugÈmaÑ viya nÈnÈvidhaÑ asabbhikathaÑ kathayamÈnÈ
agÈravupacÈrena upasa~ka missanti. MÈtucchÈdÊsupi eseva nayo. Ettha ca
mÈtucchÈti mÈtubhaginÊ. MÈtulÈnÊti mÈtulabhariyÈ. ŒcariyabhariyÈti
sippÈyatanÈni sikkhÈpakassa Ècariyassa bhariyÈ. Gar|naÑ dÈrÈti
c|ÄapitumahÈpitu-ÈdÊnaÑ bhariyÈ. Sambhedanti missÊbhÈvaÑ2,
mariyÈdabhedaÑ vÈ.
Tibbo ÈghÈto paccupaÔÔhito bhavissatÊti balavakopo punappunaÑ
uppattivasena paccupaÔÔhito bhavissati. AparÈni dve etasseva vevacanÈni.
Kopo hi cittaÑ ÈghÈtetÊti ÈghÈto. Attano ca parassa ca hitasukhaÑ
byÈpÈdetÊti byÈpÈdo. Manopad|sanato manopadosoti vuccati. TibbaÑ
vadhakacittanti piyamÈnassÈpi paraÑ mÈraÓatthÈya
______________________________________________________________
1. Dibbissanti (Ka)

2. MissakabhÈvaÑ (SyÈ, Ka)
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vadhakacittaÑ. Tassa vatthuÑ dassetuÑ mÈtupi puttamhÊti-Èdi vuttaÑ.
MÈgavikassÈti migaluddakassa.
104. Satthantarakappoti satthena antarakappo. SaÑvaÔÔakappaÑ appatvÈ
antarÈva lokavinÈso. Antarakappo ca nÈmesa dubbhikkhantarakappo
rogantarakappo satthantarakappoti tividho. Tattha lobhussadÈya pajÈya
dubbhikkhantarakappo hoti. MohussadÈya rogantarakappo. DosussadÈya
satthantarakappo. Tattha dubbhikkhantara kappena naÔÔhÈ yebhuyyena
pettivisaye upapajjanti. KasmÈ? ŒhÈranikantiyÈ balavattÈ.
Rogantarakappena naÔÔhÈ yebhuyyena sagge nibbattanti. KasmÈ? TesaÒhi
“aho vataÒÒesaÑ sattÈnaÑ evar|po rogo na bhaveyyÈ”ti mettacittaÑ
uppajjatÊti. Satthantara kappena naÔÔhÈ yebhuyyena niraye upapajjanti.
KasmÈ? AÒÒamaÒÒaÑ balavÈghÈtatÈya.
MigasaÒÒanti “ayaÑ migo, ayaÑ migo”ti saÒÒaÑ. TiÓhÈni satthÈni
hatthesu pÈtubhavissantÊti tesaÑ kira hatthena phuÔÔhamattaÑ yaÑkiÒci
antamaso tiÓapaÓÓaÑ upÈdÈya Èvudhameva bhavissati. MÈ ca mayaÑ
kaÒcÊti mayaÑ kaÒci ekapurisampi jÊvitÈ mÈ voropayimha. MÈ ca amhe
kocÊti amhepi koci ekapuriso jÊvitÈ mÈ voropa yittha. YaÑn|na mayanti
ayaÑ lokavinÈso paccupaÔÔhito, na sakkÈ dvÊhi ekaÔÔhÈne Ôhitehi jÊvitaÑ
laddhunti maÒÒamÈnÈ evaÑ cintayiÑsu. Vanagahananti vanasa~khÈtehi
tiÓagumbalatÈdÊhi gahanaÑ duppavesaÔÔhÈnaÑ. Rukkhagahananti rukkhehi
gahanaÑ duppavesaÔÔhÈnaÑ. NadÊvidugganti nadÊnaÑ antaradÊpÈdÊsu
duggamanaÔÔhÈnaÑ. Pabbatavisamanti pabbatehi visamaÑ, pabbatesupi vÈ
visamaÔÔhÈnaÑ. SabhÈgÈ yissantÊti yathÈ ahaÑ jÊvÈmi diÔÔhÈ bho sattÈ,
tvampi tathÈ jÊvasÊti evaÑ sammodana kathÈya attanÈ sabhÈge karissanti.
ŒyuvaÓÓÈdivaÉÉhanakathÈvaÓÓanÈ
105. Œyatanti mahantaÑ. PÈÓÈtipÈtÈ virameyyÈmÈti pÈÓÈtipÈtato
osakke yyÈma. PÈÓÈtipÈtaÑ virameyyÈmÈtipi sajjhÈyanti, tattha pÈÓÈtipÈtaÑ
pajaheyyÈmÈti attho. VÊsativassÈyukÈti
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mÈtÈpitaro pÈÓÈtipÈtÈ paÔiviratÈ, puttÈ kasmÈ vÊsativassÈyukÈ ahesunti.
Khettavisu ddhiyÈ. TesaÒhi mÈtÈpitaro sÊlavanto jÈtÈ. Iti sÊlagabbhe
vaÉÉhitattÈ imÈya khettavi suddhiyÈ dÊghÈyukÈ ahesuÑ. Ye panettha kÈlaÑ
katvÈ tattheva nibbattÈ, te attanova sÊlasampattiyÈ dÊghÈyukÈ ahesuÑ.
AssÈmÈti bhaveyyÈma. CattÈrÊsavassÈyukÈti-Èdayo koÔÔhÈsÈ
adinnÈdÈnÈdÊhi paÔiviratÈnaÑ vasena veditabbÈ.
Sa~kharÈja-uppattivaÓÓanÈ
106. IcchÈti mayhaÑ bhattaÑ dethÈti evaÑ uppajjanakataÓhÈ.
Anasananti na asanaÑ avipphÈrikabhÈvo kÈyÈlasiyaÑ, bhattaÑ bhuttÈnaÑ
bhattasammadapaccayÈ nipajjitukÈmatÈjanako kÈyadubbalabhÈvoti attho.
JarÈti pÈkaÔajarÈ. KukkuÔasampÈ tikÈti1 ekagÈmassa chadanapiÔÔhato
uppatitvÈ itaragÈmassa chadanapiÔÔhe patanasa~khÈto kukkuÔasampÈto etÈsu
atthÊti kukkuÔasampÈtikÈ. “KukkuÔasampÈdikÈ”tipi pÈÔho, gÈmantarato
gÈmantaraÑ kukkuÔÈnaÑ padasÈ gamanasa~khÈto kukkuÔasampÈdo etÈsu
atthÊti attho. UbhayampetaÑ ghananivÈsataÑyeva dÊpeti. AvÊci maÒÒe
phuÔo2 bhavissatÊti AvÊcimahÈnirayo viya nirantarap|rito bhavissati.
107. “AsÊtivassasahassÈyukesu bhikkhave manussesu Metteyyo nÈma
BhagavÈ loke uppajjissatÊ”ti na vaÉÉhamÈnakavasena vuttaÑ. Na hi BuddhÈ
vaÉÉhamÈne Èyumhi nibbattanti, hÈyamÈne pana nibbattanti. TasmÈ yadÈ
taÑ Èyu vaÉÉhitvÈ asa~kheyyataÑ patvÈ puna hÈyamÈnaÑ3
asÊtivassasahassakÈle Ôhassati, tadÈ uppajjissatÊti attho. Parihari ssatÊti idaÑ
pana parivÈretvÈ vicarantÈnaÑ vasena vuttaÑ. Y|poti pÈsÈdo. RaÒÒÈ
mahÈpanÈdena kÈrÈpitoti raÒÒÈ hetubh|tena tassatthÈya Sakkena devarÈjena
VissakammadevaputtaÑ4 pesetvÈ kÈrÈpito. Pubbe kira dve pitÈputtÈ
naÄakÈrÈ Paccekabuddhassa naÄehi ca
______________________________________________________________
1. KukkuÔasampÈdikÈti (SÊ)
3. BhassamÈnaÑ (SÊ, SyÈ)

2. PhuÔÔho (SÊ)
4. VisukammadevaputtaÑ (Ka)
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udumbarehi ca paÓÓasÈlaÑ kÈrÈpetvÈ taÑ tattha vÈsÈpetvÈ cat|hi paccayehi
upaÔÔhahiÑsu. Te kÈlaÑ katvÈ devaloke nibbattÈ. Tesu pitÈ devalokeyeva
aÔÔhÈsi. Putto devalokÈ cavitvÈ Surucissa raÒÒo deviyÈ SumedhÈya
kucchismiÑ nibbatto. MahÈpanÈdo nÈma kumÈro ahosi. So aparabhÈge
chattaÑ ussÈpetvÈ MahÈpanÈdo nÈma rÈjÈ jÈto. Athassa puÒÒÈnubhÈvena
Sakko devarÈjÈ VissakammadevaputtaÑ raÒÒo pÈsÈdaÑ karohÊti pahiÓi. So
tassa pÈsÈdaÑ nimmini paÒcavÊsatiyojanubbedhaÑ sattaratana mayaÑ
satabh|makaÑ. YaÑ sandhÈya jÈtake vuttaÑ–
“PanÈdo nÈma so rÈjÈ, yassa y|po suvaÓÓayo.
TiriyaÑ soÄasubbedho, uddhamÈhu1 sahassadhÈ.
SahassakaÓÉo2 satageÓÉu, dhajÈlu haritÈmayo.
AnaccuÑ tattha gandhabbÈ, cha sahassÈni sattadhÈ.
EvametaÑ tadÈ Èsi, yathÈ bhÈsasi bhaddaji.
Sakko ahaÑ tadÈ ÈsiÑ, veyyÈvaccakaro tavÈ”ti3.
So rÈjÈ tattha yÈvatÈyukaÑ vasitvÈ kÈlaÑ katvÈ devaloke nibbatti.
TasmiÑ devaloke nibbatte so pÈsÈdo MahÈga~gÈya anusotaÑ pati. Tassa
dhurasopÈna sammukhaÔÔhÈne PayÈgapatiÔÔhÈnaÑ nÈma nagaraÑ mÈpitaÑ.
ThupikÈsammukhaÔÔhÈne KoÔigÈmo nÈma. AparabhÈge amhÈkaÑ Bhagavato
kÈle so NaÄakÈradevaputto devalokato cavitvÈ manussapathe BhaddajiseÔÔhi
nÈma hutvÈ Satthu santike pabbajitvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. So nÈvÈya
ga~gÈtaraÓadivase bhikkhusaÑghassa taÑ pÈsÈdaÑ dassetÊti vatthu
vitthÈretabbaÑ. KasmÈ panesa pÈsÈdo na antarahitoti. Itarassa ÈnubhÈvÈ.
Tena saddhiÑ puÒÒaÑ katvÈ devaloke nibbattakulaputto anÈgate Sa~kho
nÈma rÈjÈ bhavissati. Tassa paribhogatthÈya so pÈsÈdo uÔÔhahissati, tasmÈ na
antarahitoti.
______________________________________________________________
1. UbbhamÈhu (SyÈ, Ka)

2. SahassakaÓÓa (SÊ)

3. Khu 5. 76 piÔÔhe.
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108. UssÈpetvÈti taÑ pÈsÈdaÑ uÔÔhÈpetvÈ. AjjhÈvasitvÈti tattha vasitvÈ.
TaÑ datvÈ vissajjitvÈti taÑ pÈsÈdaÑ dÈnavasena datvÈ nirapekkho
pariccÈgavasena ca vissajjitvÈ. Kassa ca evaÑ datvÈti. SamaÓÈdÊnaÑ.
TenÈha “samaÓabrÈhmaÓakapaÓa ddhikavanibbakayÈcakÈnaÑ dÈnaÑ
datvÈ”ti. KathaÑ pana so ekaÑ pÈsÈdaÑ bah|naÑ dassatÊti. EvaÑ kirassa
cittaÑ uppajjissati “ayaÑ pÈsÈdo vippakiriyat|”ti. So khaÓÉa khaÓÉaso
vippakirissati. So taÑ alaggamÈnova hutvÈ “yo yattakaÑ icchati, so
tattakaÑ gaÓhat|”ti dÈnavasena vissajjissati. Tena vuttaÑ “dÈnaÑ datvÈ
Metteyyassa Bhagavato -pa- viharissatÊ”ti. Ettakena BhagavÈ
vaÔÔagÈmikusalassa anusandhiÑ dasseti.
109. IdÈni vivaÔÔagÈmikusalassa anusandhiÑ dassento puna attadÊpÈ
bhikkhave viharathÈti-ÈdimÈha.
Bhikkhuno ÈyuvaÓÓÈdivaÉÉhanakathÈvaÓÓanÈ
110. IdaÑ kho bhikkhave bhikkhuno Èyusminti bhikkhave yaÑ vo
ahaÑ ÈyunÈpi vaÉÉhissathÈti avocaÑ, tattha idaÑ bhikkhuno ÈyusmiÑ idaÑ
ÈyukÈraÓanti attho. TasmÈ tumhehi ÈyunÈ vaÉÉhitukÈmehi ime cattÈro
iddhipÈdÈ bhÈvetabbÈti dasseti.
VaÓÓasminti yaÑ vo ahaÑ vaÓÓenapi vaÉÉhissathÈti avocaÑ, idaÑ
tattha vaÓÓakÈraÓaÑ. SÊlavato hi avippaÔisÈrÈdÊnaÑ vasena sarÊravaÓÓopi
kittivasena guÓavaÓÓopi vaÉÉhati. TasmÈ tumhehi vaÓÓena vaÉÉhitukÈmehi
sÊlasampannehi bhavitabbanti dasseti.
Sukhasminti yaÑ vo ahaÑ sukhenapi vaÉÉhissathÈti avocaÑ, idaÑ
tattha vivekajaÑ pÊtisukhÈdinÈnappakÈrakaÑ jhÈnasukhaÑ. TasmÈ tumhehi
sukhena vaÉÉhitukÈmehi imÈni cattÈri jhÈnÈni bhÈvetabbÈni.
Bhogasminti yaÑ vo ahaÑ bhogenapi vaÉÉhissathÈti avocaÑ, ayaÑ so
appamÈÓÈnaÑ sattÈnaÑ appaÔik|latÈvaho1 sukhasayanÈdi-ekÈdasÈnisaÑso
sabbadisÈ vipphÈritabrahmavihÈrabhogo. TasmÈ tumhehi bhogena
vaÉÉhitukÈmehi ime brahmavihÈrÈ bhÈvetabbÈ.
______________________________________________________________
1. AppaÔik|labhÈvÈvaho (SyÈ)
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Balasminti yaÑ vo ahaÑ balenapi vaÉÉhissathÈti avocaÑ, idaÑ1
ÈsavakkhayapariyosÈne uppannaÑ arahattaphalasa~khÈtaÑ balaÑ. TasmÈ
tumhehi balena vaÉÉhitukÈmehi arahattappattiyÈ yogo karaÓÊyo.
YathayidaÑ bhikkhave mÈrabalanti yathÈ idaÑ
devaputtamÈramaccumÈra kilesamÈrÈnaÑ balaÑ duppasahaÑ
durabhisambhavaÑ, evaÑ aÒÒaÑ2 loke ekabalampi na samanupassÈmi.
Tampi balaÑ idameva arahattaphalaÑ pasahati abhibhavati ajjhottha rati.
TasmÈ ettheva yogo karaÓÊyoti dasseti.
EvamidaÑ puÒÒanti evaÑ idaÑ lokuttarapuÒÒampi yÈva ÈsavakkhayÈ
pavaÉÉhatÊti vivaÔÔagÈmikusalÈnusandhiÑ niÔÔhapento arahattanik|Ôena
desanaÑ niÔÔhapesi. SuttapariyosÈne vÊsati bhikkhusahassÈni arahattaÑ
pÈpuÓiÑsu. CaturÈsÊti pÈÓasahassÈni amatapÈnaÑ piviÑs|ti.

CakkavattisuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

______________________________________________________________
1. IdaÑ taÑ (SÊ)

2. DuratisambhavaÑ aÒÒaÑ (SyÈ, Ka)

4. AggaÒÒasutta
VÈseÔÔhabhÈradvÈjavaÓÓanÈ
111. EvaÑ me sutanti AggaÒÒasuttaÑ.
TatrÈyamanuttÈnapadavaÓÓanÈ–PubbÈrÈme MigÈramÈtupÈsÈdeti ettha
ayaÑ anupubbikathÈ–atÊte satasahassakappa matthake ekÈ upÈsikÈ
PadumuttaraÑ BhagavantaÑ nimantetvÈ Buddhappamukhassa
bhikkhusatasahassassa dÈnaÑ datvÈ Bhagavato pÈdam|le nipajjitvÈ “anÈgate
tumhÈdi sassa Buddhassa aggupaÔÔhÈyikÈ homÊ”ti patthanaÑ akÈsi. SÈ
kappasatasahassaÑ devesu ceva manussesu ca saÑsaritvÈ amhÈkaÑ
Bhagavato kÈle Bhaddiyanagare MeÓÉakaseÔÔhi puttassa DhanaÒcayaseÔÔhino
gehe SumanadeviyÈ kucchimhi paÔisandhiÑ gaÓhi. JÈtakÈle tassÈ VisÈkhÈti
nÈmaÑ akaÑsu. SÈ yadÈ BhagavÈ BhaddiyanagaraÑ ÈgamÈsi, tadÈ
paÒcadÈsisatehi1 saddhiÑ Bhagavato paccuggamanaÑ katvÈ
paÔhamadassanamhiyeva sotÈpannÈ ahosi.
AparabhÈge SÈvatthiyaÑ MigÈraseÔÔhiputtassa
PuÓÓavaÉÉhanakumÈrassa gehaÑ gatÈ. Tattha naÑ MigÈraseÔÔhi mÈtuÔÔhÈne
Ôhapesi. TasmÈ MigÈramÈtÈti vuccati. PatikulaÑ gacchantiyÈ cassÈ pitÈ
mahÈlatÈpiÄandhanaÑ nÈma kÈrÈpesi. TasmiÑ piÄandhane catasso
vajiranÈÄiyo upayogaÑ agamaÑsu, muttÈnaÑ ekÈdasa nÈÄiyo, pavÈÄassa
dvÈvÊsati nÈÄiyo, maÓÊnaÑ tettiÑsanÈÄiyo. Iti etehi ca aÒÒehi ca sattahi
ratanehi niÔÔhÈnaÑ agamÈsi. TaÑ sÊse paÔimukkaÑ yÈva pÈdapiÔÔhiyÈ
bhassati. PaÒcannaÑ hatthÊnaÑ balaÑ dhÈrayamÈnÈva naÑ itthÊ dhÈretuÑ
sakkoti. SÈ aparabhÈge Dasabalassa aggupaÔÔhÈyikÈ hutvÈ taÑ pasÈdhanaÑ
vissajjetvÈ navahi koÔÊhi Bhagavato vihÈraÑ kÈrayamÈnÈ karÊsamatte
bh|mibhÈge pÈsÈdaÑ kÈresi. Tassa uparibh|miyaÑ paÒca gabbhasatÈni
honti, heÔÔhimabh|miyaÑ paÒcÈti gabbhasahassappaÔimaÓÉito ahosi. SÈ
“suddhapÈsÈdova na sobhatÊ”ti taÑ parivÈretvÈ paÒca duvaÉÉhagehasatÈni,
paÒca c|ÄapÈsÈdasatÈni, paÒca dÊghasÈlasatÈni ca kÈrÈpesi. VihÈramaho
cat|hi mÈsehi niÔÔhÈnaÑ agamÈsi.
______________________________________________________________
1. PaÒcahi dÈrikÈsatehi (SyÈ)
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MÈtugÈmattabhÈve ÔhitÈya VisÈkhÈya viya aÒÒissÈ BuddhasÈsane
dhanapariccÈgo nÈma natthi, purisattabhÈve Ôhitassa AnÈthapiÓÉikassa viya
aÒÒassÈti. So hi catupaÓÓÈsakoÔiyo vissajjetvÈ SÈvatthiyÈ dakkhiÓabhÈge
AnurÈdhapurassa MahÈvihÈrasadise ÔhÈne JetavanamahÈvihÈraÑ nÈma
kÈresi. VisÈkhÈ SÈvatthiyÈ pÈcÊnabhÈge UttaradeviyÈ1 vihÈrasadise ÔhÈne
PubbÈrÈmaÑ nÈma kÈresi. BhagavÈ imesaÑ dvinnaÑ kulÈnaÑ anukampÈya
SÈvatthiÑ nissÈya viharanto imesu dvÊsu vihÈresu nibaddhavÈsaÑ vasi.
EkaÑ antovassaÑ Jetavane vasati, ekaÑ PubbÈrÈme. TasmiÑ samaye pana
BhagavÈ PubbÈrÈme viharati. Tena vuttaÑ “PubbÈrÈme
MigÈramÈtupÈsÈde”ti.
VÈseÔÔhabhÈradvÈjÈti VÈseÔÔho ca sÈmaÓero BhÈradvÈjo ca. Bhikkh|su
parivasa ntÊti te neva titthiyaparivÈsaÑ vasanti, na ÈpattiparivÈsaÑ.
AparipuÓÓavassattÈ pana bhikkhubhÈvaÑ patthayamÈnÈ vasanti. TenevÈha
“bhikkhubhÈvaÑ Èka~khamÈnÈ”ti. Ubhopi hete
udiccabrÈhmaÓamahÈsÈlakule nibbattÈ, cattÈlÊsa cattÈlÊsa koÔivibhavÈ tiÓÓaÑ
bedÈnaÑ pÈrag| MajjhimanikÈye VÈseÔÔhasuttaÑ sutvÈ saraÓaÑ gatÈ,
TevijjasuttaÑ sutvÈ pabbajitvÈ imasmiÑ kÈle bhikkhubhÈvaÑ Èka~khamÈnÈ
parivasanti. AbbhokÈse ca~kamatÊti uttaradakkhiÓena Èyatassa pÈsÈdassa
puratthimadisÈbhÈge pÈsÈdacchÈyÈyaÑ yantarajj|hi ÈkaÉÉhiyamÈnaÑ
ratanasatubbedhaÑ suvaÓÓa-agghikaÑ viya anilapathe vidhÈvantÊhi
chabbaÓÓÈhi BuddharasmÊhi sobhamÈno aparÈparaÑ ca~kamati.
113. Anuca~kamiÑs|ti aÒjaliÑ paggayha onatasarÊrÈ hutvÈ
anuvattamÈnÈ ca~kamiÑsu. VÈseÔÔhaÑ ÈmantesÊti so tesaÑ paÓÉitataro
gahetabbaÑ vissajjetabbaÒca jÈnÈti, tasmÈ taÑ Èmantesi. TumhekhvatthÈti
tumhe kho attha. BrÈhmaÓajaccÈti brÈhmaÓajÈtikÈ. BrÈhmaÓakulÊnÈti
brÈhmaÓesu kulÊnÈ kulasampannÈ. BrÈhmaÓakulÈti brÈhmaÓakulato,
bhogÈdisampannaÑ brahmaÓakulaÑ pahÈyÈti attho. Na akkosantÊti
dasavidhena akkosavatthunÈ na akkosanti. Na paribhÈsantÊti nÈnÈvidhÈya
paribhava kathÈya na paribhÈsantÊti2 attho.
______________________________________________________________
1. UttamadeviyÈ (SyÈ, Ka)

2. Na garahantÊti (SÊ)
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Iti BhagavÈ “brÈhmaÓÈ ime sÈmaÓere akkosanti paribhÈsantÊ”ti jÈnamÈnova
pucchati. KasmÈ? Ime mayÈ apucchitÈ paÔhamataraÑ na kathessanti,
akathite kathÈ na samuÔÔhÈ tÊti kathÈsamuÔÔhÈpanatthÈya. TagghÈti
ekaÑsavacane nipÈto, ekaÑseneva no bhante brÈhmaÓÈ akkosanti
paribhÈsantÊti vuttaÑ hoti. Attar|pÈyÈti attano anur|pÈya. ParipuÓÓÈyÈti
yathÈruci padabyaÒjanÈni ÈropetvÈ ÈropetvÈ parip|ritÈya. No apari
puÓÓÈyÈti antarÈ aÔÔhapitÈya nirantaraÑ pavattÈya.
KasmÈ pana brÈhmaÓÈ ime sÈmaÓere akkosantÊti. AppatiÔÔhatÈya. Ime
hi samaÓerÈ aggabrÈhmaÓÈnaÑ puttÈ tiÓÓaÑ bedÈnaÑ pÈrag| JambudÊpe
brÈhmaÓÈnaÑ antare pÈkaÔÈ sambhÈvitÈ. TesaÑ pabbajitattÈ aÒÒe
brÈhmaÓaputtÈ pabbajiÑsu. Atha kho brÈhmaÓÈ “apatiÔÔhÈ mayaÑ jÈtÈ”ti
imÈya appatiÔÔhatÈya gÈmadvÈrepi antogÈmepi te disvÈ “tumhehi
brÈhmaÓasamayo bhinno, muÓÉasamaÓakassa pacchato pacchato rasagiddhÈ
hutvÈ vicarathÈ”ti-ÈdÊni ceva pÈÄiyaÑ ÈgatÈni “brÈhmaÓova seÔÔho vaÓÓo”tiÈdÊni ca vatvÈ akkosanti. SÈmaÓerÈ tesu akkosantesupi kopaÑ vÈ ÈghÈtaÑ
vÈ akatvÈ kevalaÑ BhagavatÈ puÔÔhÈ1 “taggha no bhante brÈhmaÓÈ
akkosanti paribhÈsantÊ”ti ÈrocesuÑ. Atha ne BhagavÈ akkosanÈkÈraÑ
pucchanto yathÈ kathaÑ pana voti pucchati. Te ÈcikkhantÈ brÈhmaÓÈ
bhanteti-ÈdimÈhaÑsu.
Tattha seÔÔho vaÓÓoti jÈtigottÈdÊnaÑ paÒÒÈpanaÔÔhÈne brÈhmaÓova
seÔÔhoti dassenti. HÊnÈ aÒÒe vaÓÓÈti itare tayo vaÓÓÈ hÊnÈ lÈmakÈti vadanti.
Sukkoti paÓÉaro. KaÓhoti kÈÄako. SujjhantÊti jÈtigottÈdÊni paÒÒÈpanaÔÔhÈne
sujjhanti. BrÈhmuno puttÈti mahÈbrahmuno puttÈ. OrasÈ mukhato jÈtÈti ure
vasitvÈ mukhato nikkhantÈ, ure katvÈ saÑvaÉÉhitÈti vÈ orasÈ. BrahmajÈti
brahmato nibbattÈ. BrahmanimmitÈti brahmunÈ nimmitÈ. BrahmadÈyÈdÈti
brahmuno dÈyÈdÈ. HÊnamattha vaÓÓaÑ ajjhupagatÈti hÊnaÑ vaÓÓaÑ
ajjhupagatÈ attha.
______________________________________________________________
1. PuÔÔhattÈ (SyÈ, Ka)
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MuÓÉake samaÓaketi nindantÈ jigucchantÈ vadanti, na muÓÉakamattaÒceva
samaÓa mattaÒca sandhÈya. Ibbheti gahapatike. KaÓheti kÈÄake. Bandh|ti
mÈrassa bandhubh|te mÈrapakkhike. PÈdÈpacceti mahÈbrahmuno pÈdÈnaÑ1
apaccabh|te, pÈdato jÈteti adhippÈyo.
114. “Taggha vo VÈseÔÔha brÈhmaÓÈ porÈÓaÑ assarantÈ evamÈhaÑs|”ti
ettha voti nipÈtamattaÑ, sÈmivacanaÑ vÈ, tumhÈkaÑ brÈhmaÓÈti attho.
PorÈÓanti porÈÓakaÑ aggaÒÒaÑ lokuppatticariyavaÑsaÑ. AssarantÈti
assaramÈnÈ2. IdaÑ vuttaÑ hoti, ekaÑsena vo VÈseÔÔha brÈhmaÓÈ porÈÓaÑ
lokuppattiÑ ananussarantÈ ajÈnantÈ evaÑ vadantÊti. “Dissanti kho panÈ”ti
evamÈdi tesaÑ laddhibhindanatthÈya vuttaÑ. Tattha brÈhmaÓiyoti
brÈhmaÓÈnaÑ puttappaÔilÈbhatthÈya ÈvÈhavivÈhavasena kulaÑ ÈnÊtÈ
brÈhmaÓiyo dissanti. TÈ kho panetÈ aparena samayena utuniyopi honti,
saÒjÈtapupphÈti attho. Gabbhiniyoti saÒjÈtagabbhÈ. VijÈyamÈnÈti
puttadhÊtaro janayamÈnÈ. PÈyamÈnÈti dÈrake thaÒÒaÑ pÈyantiyo. YonijÈva
samÈnÈti brÈhmaÓÊnaÑ passÈva maggena jÈtÈ samÈnÈ. EvamÈhaÑs|ti evaÑ
vadanti. KathaÑ? “BrÈhmaÓova seÔÔho vaÓÓo -pa- brahmadÈyÈdÈ”ti. Yadi
pana nesaÑ taÑ saccavacanaÑ3 siyÈ, brÈhmaÓÊnaÑ kucchi mahÈbrahmassa
uro bhaveyya, brÈhmaÓÊnaÑ passÈvamaggo mahÈbrahmuno mukhaÑ
bhaveyya, na kho panetaÑ evaÑ daÔÔhabbaÑ. TenÈha “te ca brahm|naÒceva
abbhÈcikkhantÊ”ti-Èdi.
CatuvaÓÓasuddhivaÓÓanÈ
EttÈvatÈ “mayaÑ mahÈbrahmuno ure vasitvÈ mukhato nikkhantÈti
vattuÑ mÈ labhant|”ti imaÑ mukhacchedakavÈdaÑ vatvÈ puna cattÈropi
vaÓÓÈ kusale dhamme samÈdÈya vattantÈva sujjhantÊti dassanatthaÑ
cattÈrome VÈseÔÔha vaÓÓÈti-ÈdimÈha. Akusalasa~khÈtÈti akusalÈti sa~khÈtÈ
akusalakoÔÔhÈsabh|tÈ vÈ. Esa nayo sabbattha. Na alamariyÈti ariyabhÈve
asamatthÈ. KaÓhÈti pakatikÈÄakÈ. KaÓhavipÈkÈti
______________________________________________________________
1. PÈdÈ (SÊ)

2. AjÈnamÈnÈ (SyÈ)

3. NesaÑ saccavacanaÑ (Ka)
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vipÈkopi nesaÑ kaÓho dukkhoti attho. Khattiyepi teti khattiyamhipi te.
Ekacceti ekasmiÑ. Esa nayo sabbattha.
SukkÈti nikkilesabhÈvena paÓÉarÈ. SukkavipÈkÈti vipÈkopi nesaÑ sukko
sukhoti attho.
116. UbhayavokiÓÓesu vattamÈnes|ti ubhayesu vokiÓÓesu missÊbh|tesu
hutvÈ vattamÈnesu. Katamesu ubhayes|ti. KaÓhasukkesu dhammesu
viÒÒugarahitesu ceva viÒÒuppasatthesu ca. Yadettha brÈhmaÓÈ
evamÈhaÑs|ti ettha etesu kaÓhasukkadhammesu vattamÈnÈpi brÈhmaÓÈ
yadetaÑ evaÑ vadanti “brÈhmaÓova seÔÔho vaÓÓo”ti-Èdi. TaÑ nesaÑ viÒÒ|
nÈnujÈnantÊti ye loke paÓÉitÈ, te nÈnumodanti, na pasaÑsantÊti attho. TaÑ
kissa hetu. ImesaÒhi vÈseÔÔhÈti-Èdimhi ayaÑ sa~khepattho–yaÑ vuttaÑ
nÈnujÈnantÊti, taÑ kasmÈti ce. YasmÈ imesaÑ catunnaÑ vaÓÓanaÑ yo
bhikkhu arahaÑ -pa- sammadaÒÒÈ vimutto, so tesaÑ aggamakkhÈyati, te ca
na evar|pÈ1. TasmÈ nesaÑ viÒÒ| nÈnujÈnanti.
Arahanti-Èdipadesu cettha kilesÈnaÑ ÈrakattÈdÊhi kÈraÓehi arahaÑ.
ŒsavÈnaÑ khÊÓattÈ khÊÓÈsavo. Satta sekkhÈ puthujjanakalyÈÓakÈ ca
brahmacariyavÈsaÑ vasanti nÈma. AyaÑ pana vutthavÈsoti vusitavÈ. Cat|hi
maggehi cat|su saccesu parijÈnanÈdi karaÓÊyaÑ kataÑ assÈti katakaraÓÊyo.
KilesabhÈro ca khandhabhÈro ca ohito assÈti ohitabhÈro. Ohitoti ohÈrito2.
Sundaro attho, sako vÈ attho sadattho, anuppatto sadattho etenÈti
anuppattasadattho. BhavasaÑyojanaÑ vuccati taÓhÈ, sÈ parikkhÊÓÈ assÈti
parikkhÊÓabhavasaÑyojano. SammadaÒÒÈ vimuttoti sammÈ hetunÈ
kÈraÓena3 jÈnitvÈ vimutto. Janetasminti jane etasmiÑ, imasmiÑ loketi attho.
DiÔÔhe ceva dhamme abhisamparÈyaÒcÈti idhattabhÈve ca parattabhÈve.
______________________________________________________________
1. Teneva evar|pÈ (SyÈ, Ka)
3. HetunÈ nayena kÈraÓena (SÊ)

2. OtÈrito (SÊ)
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117. AnantarÈti antaravirahitÈ, attano kulena sadisÈti attho. AnuyuttÈti
vasavattino. NipaccakÈranti mahallakatarÈ nipaccakÈraÑ dassenti.
DaharatarÈ abhivÈdanÈdÊni karonti. Tattha sÈmÊcikammanti
taÑtaÑvattakaraÓÈdi anucchavika kammaÑ.
118. NiviÔÔhÈti abhiniviÔÔhÈ acalaÔÔhitÈ. Kassa pana evar|pÈ saddhÈ
hotÊti. sotÈpannassa. So hi niviÔÔhasaddho asinÈ sÊse chejjamÈnepi1 Buddho
abuddhoti vÈ, dhammo adhammoti vÈ, saÑgho asaÑghoti vÈ na vadati.
PatiÔÔhitasaddho hoti s|rambaÔÔho viya.
So kira Satthu dhammadesanaÑ sutvÈ sotÈpanno hutvÈ gehaÑ agamÈsi.
Atha mÈro dvattiÑsavaralakkhaÓappaÔimaÓÉitaÑ Buddhar|paÑ mÈpetvÈ
tassa gharadvÈre ÔhatvÈ “SatthÈ Ègato”ti sÈsanaÑ pahiÓi. S|rambaÔÔho cintesi
“ahaÑ idÈneva Satthu santike dhammaÑ sutvÈ Ègato, kiÑ nu kho
bhavissatÊ”ti upasa~kamitvÈ SatthusaÒÒÈya vanditvÈ aÔÔhÈsi. MÈro Èha
“AmbaÔÔha yaÑ te mayÈ ‘r|paÑ aniccaÑ -pa- viÒÒÈÓaÑ aniccan’ti kathitaÑ,
taÑ dukkathitaÑ. AnupadhÈretvÈva hi mayÈ evaÑ vuttaÑ. TasmÈ tvaÑ
‘r|paÑ niccaÑ -pa- viÒÒÈÓaÑ niccan’ti gaÓhÈhÊ”ti. So cintesi
“aÔÔhÈnametaÑ yaÑ BuddhÈ anupadhÈretvÈ apaccakkhaÑ katvÈ kiÒci
katheyyuÑ, addhÈ ayaÑ mayhaÑ vicchindajananatthaÑ mÈro Ègato”ti. Tato
naÑ “tvaÑ mÈrosÊ”ti Èha. So musÈvÈdaÑ kÈtuÑ nÈsakkhi. “Œma
mÈrosmÊ”ti paÔijÈnÈti. “KasmÈ ÈgatosÊ”ti. Tava saddhÈcÈla natthanti Èha.
“KaÓha pÈpima tvaÑ tÈva eko tiÔÔha, tÈdisÈnaÑ mÈrÈnaÑ satampi
sahassampi satasahassampi mama saddhaÑ cÈletuÑ asamatthaÑ, maggena
ÈgatasaddhÈ nÈma thirÈ silÈpathaviyaÑ patiÔÔhitasineru viya acalÈ hoti, kiÑ
tvaÑ etthÈ”ti accharaÑ pahari. So ÔhÈtuÑ asakkonto tattheva antaradhÈyi.
Evar|paÑ saddhaÑ sandhÈyetaÑ vuttaÑ “niviÔÔhÈ”ti.
M|lajÈtÈ patiÔÔhitÈti maggam|lassa saÒjÈtattÈ tena maggam|lena
patiÔÔhitÈ. DaÄhÈti thirÈ. AsaÑhÈriyÈti sunikhÈta-indakhÊlo viya kenaci
cÈletuÑ asakkuÓeyyÈ. TassetaÑ kallaÑ vacanÈyÈti tassa ariyasÈvakassa
yuttametaÑ vattuÑ. Kinti2? “Bhagavatomhi putto
______________________________________________________________
1. ChijjamÈnepi (SyÈ, Ka)

2. KiÑ (SÊ)
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oraso”ti evamÈdi. So hi BhagavantaÑ nissÈya ariyabh|miyaÑ jÈtoti
Bhagavato putto. Ure vasitvÈ mukhato nikkhantadhammaghosavasena
maggaphalesu patiÔÔhitattÈ oraso mukhato jÈto. Ariyadhammato jÈtattÈ
ariyadhammena ca nimmitattÈ dhammajo dhammanimmito.
NavalokuttaradhammadÈyajjaÑ1 arahatÊti dhammadÈyÈdo. TaÑ kissa het|ti
yadetaÑ “Bhagavatomhi putto”ti vatvÈ “dhammajo dhammanimmito”ti
vuttaÑ, taÑ kasmÈti ce. IdÈnissa atthaÑ dassento TathÈgatassa hetantiÈdimÈha. Tattha “dhammakÈyo itipÊ”ti kasmÈ TathÈgato “dhammakÈyo”ti
vutto. TathÈgato hi TepiÔakaÑ BuddhavacanaÑ hadayena cintetvÈ vÈcÈya
abhinÊhari. Tenassa kÈyo dhammamayattÈ dhammova. Iti dhammo kÈyo
assÈti dhammakÈyo. DhammakÈyattÈ eva brahmakÈyo. Dhammo hi
seÔÔhatthena brahmÈti vuccati. Dhammabh|toti dhammasabhÈvo. Dhamma
bh|tattÈ eva brahmabh|to.
119. EttÈvatÈ BhagavÈ seÔÔhacchedakavÈdaÑ dassetvÈ idÈni aparenapi
nayena seÔÔhacchedakavÈdameva dassetuÑ hoti kho so VÈseÔÔha samayotiÈdimÈha. Tattha saÑvaÔÔavivaÔÔakathÈ BrahmajÈle2 vitthÈritÈva. ItthattaÑ
ÈgacchantÊti itthabhÈvaÑ manussattaÑ Ègacchanti. Tedha honti manomayÈti
te idha manussaloke nibbattamÈnÈpi opapÈtikÈ hutvÈ maneneva nibbattÈti
manomayÈ. Brahmaloke viya idhÈpi nesaÑ pÊtiyeva ÈhÈrakiccaÑ sÈdhetÊti
pÊtibhakkhÈ. Eteneva nayena sayaÑpabhÈdÊnipi veditabbÈnÊti.
RasapathavipÈtubhÈvavaÓÓanÈ
120. EkodakÊbh|tanti sabbaÑ cakkavÈÄaÑ ekodakameva bh|taÑ.
AndhakÈroti tamo. AndhakÈratimisÈti cakkhuviÒÒÈÓuppattinivÈraÓena
andhabhÈvakaraÓaÑ bahalatamaÑ. SamatanÊti3 patiÔÔhati samantato patthari.
Payaso tattassÈti tattassa khÊrassa. VaÓÓasampannÈti vaÓÓena sampannÈ.
KaÓikÈrapupphasadiso hissÈ vaÓÓo ahosi. GandhasampannÈti gandhena
______________________________________________________________
1. ...dhammadÈyÈdaÑ (SÊ)

2. DÊ-®Ôha 1. 101 piÔÔhe.

3. SamatÈnÊti (SyÈ, Ka)
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sampannÈ dibbagandhaÑ vÈyati. RasasampannÈti rasena sampannÈ
pakkhittadibbojÈ viya hoti. Khuddamadhunti khuddakamakkhikÈhi
katamadhuÑ. AneÄakanti niddosaÑ makkhikaÓÉakavirahitaÑ. LolajÈtikoti
lolasabhÈvo. AtÊtÈnantarepi kappe loloyeva. Ambhoti acchariyajÈto Èha.
KimevidaÑ bhavissatÊti vaÓÓopissÈ manÈpo gandhopi, raso panassÈ kÊdiso
bhavissatÊti attho. Yo tattha uppannalobho, so rasapathaviÑ a~guliyÈ sÈyi,
a~guliyÈ gahetvÈ jivhagge Ôhapesi.
AcchÈdesÊti jivhagge ÔhapitamattÈ satta rasaharaÓÊsahassÈni pharitvÈ
manÈpÈ hutvÈ tiÔÔhati. TaÓhÈ cassa okkamÊti tattha cassa taÓhÈ uppajji.
Candimas|riyÈdipÈtubhÈvavaÓÓanÈ
121. ŒluppakÈrakaÑ upakkamiÑsu paribhuÒjitunti ÈlopaÑ katvÈ piÓÉe
piÓÉe chinditvÈ paribhuÒjituÑ ÈrabhiÑsu. Candimas|riyÈti candimÈ ca
s|riyo ca. PÈturahesunti pÈtubhaviÑsu.
Ko pana tesaÑ paÔhamaÑ pÈtubhavi, ko kasmiÑ vasati, kassa kiÑ
pamÈÓaÑ, ko upari, ko sÊghaÑ gacchati, kati nesaÑ vÊthiyo, kathaÑ caranti,
kittake ÔhÈne ÈlokaÑ karontÊti. Ubho ekato pÈtubhavanti. S|riyo
paÔhamataraÑ paÒÒÈyati. TesaÒhi sattÈnaÑ sayaÑpabhÈya antarahitÈya
andhakÈro ahosi. Te bhÊtatasitÈ “bhaddakaÑ vatassa sace Èloko
pÈtubhaveyyÈ”ti cintayiÑsu. Tato mahÈjanassa s|rabhÈvaÑ janayamÈnaÑ
s|riyamaÓÉalaÑ uÔÔhahi. Tenevassa s|riyoti nÈmaÑ ahosi. TasmiÑ divasaÑ
ÈlokaÑ katvÈ attha~gate puna andhakÈro ahosi. Te “bhaddakaÑ vatassa sace
aÒÒo Èloko uppajjeyyÈ”ti cintayiÑsu. Atha nesaÑ chandaÑ ÒatvÈva
candamaÓÉalaÑ uÔÔhahi. Tenevassa candoti nÈmaÑ ahosi.
Tesu cando antomaÓivimÈne vasati. TaÑ bahi rajatena parikkhittaÑ.
Ubhayampi sÊtalameva ahosi. S|riyo antokanakavimÈne vasati. TaÑ
bÈhiraÑ phalikaparikkhittaÑ hoti. Ubhayampi uÓhameva.
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PamÈÓato cando ujukaÑ ek|napaÒÒÈsayojano. ParimaÓÉalato tÊhi
yojanehi |nadiyaÉÉhasatayojanÈ. S|riyo ujukaÑ paÒÒÈsayojano,
parimaÓÉalato diyaÉÉhasatayojano.
Cando heÔÔhÈ s|riyo upari, antarÈ nesaÑ yojanaÑ hoti. Candassa
heÔÔhimantato s|riyassa uparimantato yojanasataÑ hoti.
Cando ujukaÑ saÓikaÑ gacchati, tiriyaÑ sÊghaÑ. DvÊsu passesu
nakkhattatÈrakÈ gacchanti. Cando dhenu viya vacchaÑ taÑ taÑ nakkhattaÑ
upasa~kamati. NakkhattÈni pana attano ÔhÈnaÑ na vijahanti. S|riyassa
ujukaÑ gamanaÑ sÊghaÑ, tiriyaÑ gamanaÑ dandhaÑ. So kÈÄapakkhauposathato pÈÔipadadivase yojanÈnaÑ satasahassaÑ canda maÓÉalaÑ ohÈya
gacchati. Atha cando lekhÈ viya paÒÒÈyati. Pakkhassa dutiyÈya
satasahassanti evaÑ yÈva uposathadivasÈ satasahassaÑ satasahassaÑ ohÈya
gacchati. Atha cando anukkamena vaÉÉhitvÈ uposathadivase paripuÓÓo hoti.
Puna pÈÔipadadivase yojanÈnaÑ satasahassaÑ dhÈvitvÈ gaÓhÈti. DutiyÈya
satasahassanti evaÑ yÈva uposathadivasÈ satasahassaÑ satasahassaÑ
dhÈvitvÈ gaÓhÈti. Atha cando anukkamena hÈyitvÈ uposathadivase sabbaso
na paÒÒÈyati. CandaÑ heÔÔhÈ katvÈ s|riyo upari hoti. MahatiyÈ pÈtiyÈ
khuddakabhÈjanaÑ viya candamaÓÉalaÑ pidhÊyati. Majjhanhike gehacchÈyÈ
viya candassa chÈyÈ na paÒÒÈyati. So chÈyÈya apaÒÒÈyamÈnÈya d|re
ÔhitÈnaÑ divÈ padÊpo viya sayampi na paÒÒÈyati.
Kati nesaÑ vÊthiyoti ettha pana ajavÊthi nÈgavÊthi govÊthÊti tisso vÊthiyo
honti. Tattha ajÈnaÑ udakaÑ paÔik|laÑ hoti, hatthinÈgÈnaÑ panÈpaÑ.
GunnaÑ sÊtuÓha samatÈya phÈsu hoti. TasmÈ yaÑ kÈlaÑ candimas|riyÈ
ajavÊthiÑ Èruhanti, tadÈ devo ekabindumpi na vassati. YadÈ nÈgavÊthiÑ
Èrohanti, tadÈ bhinnaÑ viya nabhaÑ paggharati. YadÈ govÊthiÑ Èrohanti,
tadÈ utusamatÈ sampajjati. Candimas|riyÈ chamÈse Sineruto bahi
nikkhamanti, chamÈse anto vicaranti. Te hi ÈsÈÄhamÈse SinerusamÊpena
vicaranti. Tato pare dve mÈse nikkhamitvÈ bahi vicarantÈ paÔhama
kattikamÈse majjhena gacchanti. Tato cakkavÈÄÈbhimukhÈ gantvÈ tayo mÈse
cakkavÈÄasamÊpena caritvÈ puna
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nikkhamitvÈ citramÈse majjhena gantvÈ tato dve mÈse SinerubhimukhÈ
pakkhanditvÈ puna ÈsÈÄhe SinerusamÊpena caranti.
Kittake ÔhÈne ÈlokaÑ karontÊti. EkappahÈrena tÊsu dÊpesu ÈlokaÑ
karonti. KathaÑ? ImasmiÒhi dÊpe s|riyuggamanakÈlo pubbavidehe
majjhanhiko hoti, uttarakur|su attha~gamanakÈlo, aparagoyÈne
majjhimayÈmo. Pubbavidehamhi uggamanakÈlo uttarakur|su majjhanhiko,
aparagoyÈne attha~gamanakÈlo, idha majjhimayÈmo. Uttarakur|su
uggamanakÈlo aparagoyÈne majjhanhiko, idha attha~gamanakÈlo,
pubbavidehe majjhimayÈmo. AparagoyÈnadÊpe uggamanakÈlo idha
majjhinhiko, pubbavidehe attha~gamanakÈlo, uttarakur|su majjhimayÈmoti.
NakkhattÈni tÈrakar|pÈnÊti kattikÈdinakkhattÈni ceva sesatÈrakar|pÈni
ca candimas|riyehi saddhiÑyeva pÈturahesuÑ. RattindivÈti tato
s|riyattha~gamanato yÈva aruÓuggamanÈ ratti, aruÓuggamanato yÈva
s|riyattha~gamanÈ divÈti evaÑ rattindivÈ paÒÒÈyiÑsu. Atha paÒcadasa
rattiyo aÉÉhamÈso, dve aÉÉhamÈsÈ mÈsoti evaÑ mÈsaÉÉhamÈsÈ
paÒÒÈyiÑsu. Atha cattÈro mÈsÈ utu, tayo ut| saÑvaccharoti evaÑ
utusaÑvaccharÈ paÒÒÈyiÑsu.
122. VaÓÓavevaÓÓatÈ cÈti vaÓÓassa vivaÓÓabhÈvo. TesaÑ vaÓÓÈtimÈna
paccayÈti tesaÑ vaÓÓaÑ Èrabbha uppanna-atimÈnapaccayÈ.
MÈnÈtimÈnajÈtikÈnanti punappunaÑ uppajjamÈnÈtimÈnasabhÈvÈnaÑ.
RasÈya pathaviyÈti sampannarasattÈ rasÈti laddhanÈmÈya pathaviyÈ.
AnutthuniÑs|ti anubhÈsiÑsu. Aho rasanti aho amhÈkaÑ madhurarasaÑ
antarahitaÑ. AggaÒÒaÑ akkharanti lokuppattivaÑsakathaÑ. AnusarantÊti
anugacchanti.
Bh|mipappaÔakapÈtubhÈvÈdivaÓÓanÈ
123. Evameva pÈturahosÊti ediso hutvÈ uÔÔhahi, antovÈpiyaÑ udake
chinne sukkhakalalapaÔalaÑ viya ca uÔÔhahi.
124. PadÈlatÈti ekÈ madhurarasÈ bhaddÈlatÈ. KalambukÈti nÈÄikÈ. Ahu
vata noti madhurarasÈ vata no padÈlatÈ ahosi. AhÈyi vata noti sÈ no etarahi
antarahitÈti.
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125. AkaÔÔhapÈkoti akaÔÔheyeva bh|mibhÈge uppanno. AkaÓoti
nikkuÓÉako1. Athusoti nitthuso. Sugandhoti dibbagandhaÑ vÈyati.
TaÓÉulapphaloti suparisuddhaÑ paÓÉaraÑ taÓÉulameva phalati. PakkaÑ
paÔivir|Ähanti sÈyaÑ gahitaÔÔhÈnaÑ pÈto pakkaÑ hoti, puna vir|ÄhaÑ
paÔipÈkatikameva gahitaÔÔhÈnaÑ na paÒÒÈyati. NÈpadÈnaÑ paÒÒÈyatÊti
alÈyikaÑ hutvÈ an|nameva paÒÒÈyati.
Itthipurisali~gÈdipÈtubhÈvavaÓÓanÈ
126. ItthiyÈ cÈti yÈ pubbe manussakÈle itthÊ, tassa itthili~gaÑ
pÈtubhavati, pubbe purisassa purisali~gaÑ. MÈtugÈmo nÈma hi
purisattabhÈvaÑ labhanto anupubbena purisattapaccaye dhamme p|retvÈ
labhati. Puriso itthattabhÈvaÑ labhanto kÈmesumicchÈcÈraÑ nissÈya labhati.
TadÈ pana pakatiyÈ mÈtugÈmassa itthili~gaÑ, purisassa purisali~gaÑ
pÈturahosi. UpanijjhÈyatanti upanijjhÈyantÈnaÑ olokentÈnaÑ. PariÄÈhoti
rÈga pariÄÈho. SeÔÔhinti chÈrikaÑ. NibbuyhamÈnÈyÈti niyyamÈnÈya.
127. Adhammasammatanti taÑ paÑsukhipanÈdi adhammoti sammataÑ.
Tadetarahi dhammasammatanti taÑ idÈni dhammoti sammataÑ, dhammoti
taÑ gahetvÈ vicaranti. TathÈ hi ekaccesu janapadesu kalahaÑ kurumÈnÈ
itthiyo “tvaÑ kasmÈ kathesi, yÈ gomayapiÓÉamattampi nÈlatthÈ”ti vadanti.
PÈtabyatanti sevitabbataÑ. Sannidhi kÈrakanti sannidhiÑ katvÈ. ApadÈnaÑ
paÒÒÈyitthÈti chinnaÔÔhÈnaÑ |nameva hutvÈ paÒÒÈyittha. SaÓÉasaÓÉÈti
ekekasmiÑ ÔhÈne kalÈpabandhÈ viya gumbagumbÈ hutvÈ.
128. MariyÈdaÑ ÔhapeyyÈmÈti sÊmaÑ ÔhapeyyÈma. Yatra hi nÈmÈti yo
hi nÈma. PÈÓinÈ pahariÑs|ti tayo vÈre vacanaÑ agaÓhantaÑ pÈÓinÈ
pahariÑsu. Tadagge khoti taÑ aggaÑ katvÈ.
MahÈsammatarÈjavaÓÓanÈ
130. KhÊyitabbaÑ khÊyeyyÈti pakÈsetabbaÑ pakÈseyya khipitabbaÑ
khipeyya, hÈretabbaÑ hÈreyyÈti vuttaÑ hoti. Yo nesaÑ sattoti
______________________________________________________________
1. NikkaÓo (Ka), nikkoÓÉako (SyÈ)
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yo tesaÑ satto. Ko pana soti. AmhÈkaÑ bodhisatto. SÈlÊnaÑ bhÈgaÑ
anupadassÈmÈti mayaÑ ekekassa khettato ambaÓambaÓaÑ ÈharitvÈ tuyhaÑ
sÈlibhÈgaÑ dassÈma, tayÈ kiÒci kammaÑ na kÈtabbaÑ, tvaÑ amhÈkaÑ
jeÔÔhakaÔÔhÈne tiÔÔhÈti.
131. AkkharaÑ upanibbattanti sa~khÈ samaÒÒÈ paÒÒatti vohÈro
uppanno. Khattiyo khattiyotveva dutiyaÑ akkharanti na kevalaÑ
akkharameva, te panassa khettasÈmino tÊhi sa~khehi abhisekampi akaÑsu.
RaÒjetÊti sukheti pineti. AggaÒÒenÈti agganti ÒÈtena, agge vÈ ÒÈtena
lokuppattisamaye uppannena abhinibbatti ahosÊti.
BrÈhmaÓamaÓÉalÈdivaÓÓanÈ
132. VÊta~gÈrÈ vÊtadh|mÈti pacitvÈ khÈditabbÈbhÈvato
vigatadh|ma~gÈrÈ. PannamusalÈti koÔÔetvÈ pacitabbÈbhÈvato patitamusalÈ.
GhÈsamesamÈnÈti bhikkhÈ cariyavasena yÈgubhattaÑ pariyesantÈ.
TamenaÑ manussÈ disvÈti te ete manussÈ passitvÈ. AnabhisambhuÓamÈnÈti
asahamÈnÈ asakkontÈ. Ganthe karontÈti tayo vede abhisa~kharontÈ ceva
vÈcentÈ ca. AcchantÊti vasanti, “acchentÊ”tipi pÈÔho. Esevattho.
HÊnasammatanti “mante dhÈrenti mante vÈcentÊ”ti kho vÈseÔÔha idaÑ tena
samayena hÊnasammataÑ. Tadetarahi seÔÔhasammatanti taÑ idÈni “ettake
mante dhÈrenti ettake mante vÈcentÊ”ti seÔÔhasammataÑ jÈtaÑ.
BrÈhmaÓamaÓÉalassÈti brÈhmaÓagaÓassa.
133. MethunaÑ dhammaÑ samÈdÈyÈti methunadhammaÑ samÈdiyitvÈ.
Visukammante1 payojesunti gorakkha2 vÈÓijakammÈdike vissute uggate
kammante payojesuÑ.
134. SuddÈ suddÈti tena luddÈcÈrakammakhuddÈcÈrakammunÈ suddaÑ
suddaÑ lahuÑ lahuÑ kucchitaÑ gacchanti, vinassantÊti attho. Ahu khoti
hoti kho.
______________________________________________________________
1. Vissutakammante (SÊ)

2. Gopaka (SyÈ, Ka)
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135. SakaÑ dhammaÑ garahamÈnoti na setacchattaÑ ussÈpanamattena
sujjhituÑ sakkÈti evaÑ attano khattiyadhammaÑ nindamÈno. Esa nayo
sabbattha. “Imehi kho vÈseÔÔha cat|hi maÓÉalehÊ”ti iminÈ imaÑ dasseti
“samaÓamaÓÉalaÑ nÈma visuÑ natthi, yasmÈ1 pana na sakkÈ jÈtiyÈ
sujjhituÑ, attano attano sammÈpaÔipattiyÈ visuddhi hoti. TasmÈ imehi cat|hi
maÓÉalehi samaÓamaÓÉalassa abhinibbatti hoti. ImÈni maÓÉalÈni
samaÓamaÓÉalaÑ anuvattanti, anuvattantÈni ca dhammeneva anuvattanti, no
adhammena. SamaÓamaÓÉalaÒhi Ègamma sammÈpaÔipattiÑ p|retvÈ suddhiÑ
pÈpuÓantÊ”ti.
DuccaritÈdikathÈvaÓÓanÈ
136. IdÈni yathÈjÈtiyÈ na sakkÈ sujjhituÑ, sammÈpaÔipattiyÈva sujjhanti,
tamatthaÑ pÈkaÔaÑ karonto khattiyopi kho VÈseÔÔhÈti desanaÑ Èrabhi.
Tattha micchÈdiÔÔhikammasamÈdÈnahet|ti micchÈdiÔÔhivasena
samÈdinnakammahetu, micchÈdiÔÔhikammassa vÈ samÈdÈnahetu.
137. DvayakÈrÊti kÈlena kusalaÑ karoti, kÈlena akusalanti evaÑ
ubhayakÈrÊ. SukhadukkhappaÔisaÑvedÊ hotÊti ekakkhaÓe
ubhayavipÈkadÈnaÔÔhÈnaÑ nÈma natthi. Yena pana akusalaÑ bahuÑ kataÑ
hoti, kusalaÑ mandaÑ, so taÑ kusalaÑ nissÈya khattiyakule vÈ
brÈhmaÓakule vÈ nibbattati. Atha naÑ akusalakammaÑ kÈÓampi karoti
khujjampi pÊÔhasappimpi. So rajjassa vÈ anaraho hoti, abhisittakÈle vÈ
evaÑbh|to bhoge paribhuÒjituÑ na sakkoti. Aparassa maraÓakÈle dve
balavamallÈ viya te dvepi kusalÈkusalakammÈni upaÔÔhahanti. Tesu
akusalaÑ balavataraÑ hoti, taÑ kusalaÑ paÔibÈhitvÈ tiracchÈnayoniyaÑ
nibbattÈpeti. Kusalakammampi pavattivedanÊyaÑ hoti. TamenaÑ
ma~galahatthiÑ vÈ karonti ma~gala-assaÑ vÈ ma~gala-usabhaÑ vÈ. So
sampattiÑ anubhavati. IdaÑ sandhÈya vuttaÑ “sukhadukkhappaÔisaÑvedÊ
hotÊ”ti.
BodhipakkhiyabhÈvanÈvaÓÓanÈ
138. SattannaÑ bodhipakkhiyÈnanti “cattÈro satipaÔÔhÈnÈ”tiÈdikoÔÔhÈsavasena sattannaÑ, paÔipÈÔiyÈ pana sattatiÑsÈya
bodhipakkhiyÈnaÑ
______________________________________________________________
1. SammÈ (SÊ)
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dhammÈnaÑ. BhÈvanamanvÈyÈti bhÈvanaÑ anugantvÈ, paÔipajjitvÈti attho.
ParinibbÈ yatÊti kilesaparinibbÈnena parinibbÈyati. Iti BhagavÈ cattÈro vaÓÓe
dassetvÈ vinivattetvÈ paÔividdhacatusaccaÑ khÊÓÈsavameva devamanussesu
seÔÔhaÑ katvÈ dassesi.
140. IdÈni tamevatthaÑ lokasammatassa brahmunopi
vacanadassanÈnusÈrena daÄhaÑ katvÈ dassento imesaÑ hi VÈseÔÔha
catunnaÑ vaÓÓÈnanti-ÈdimÈha. “BrahmunÈ pesÈ”ti-Èdi AmbaÔÔhasutte
vitthÈritaÑ. Iti BhagavÈ ettakena iminÈ kathÈmaggena
seÔÔhacchedakavÈdameva dassetvÈ suttantaÑ vinivattetvÈ arahattanik|Ôena
desanaÑ niÔÔhÈpesi. AttamanÈ VÈseÔÔhabhÈradvÈjÈti VÈseÔÔhabhÈradvÈja
sÈmaÓerÈpi hi sakamanÈ tuÔÔhamanÈ “sÈdhu sÈdh|”ti Bhagavato bhÈsitaÑ
abhinandiÑsu. Idameva suttantaÑ ÈvajjantÈ anumajjantÈ saha
paÔisambhidÈhi arahattaÑ pÈpuÓiÑs|ti.

AggaÒÒasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

5. SampasÈdanÊyasutta
SÈriputtasÊhanÈdavaÓÓanÈ
141. EvaÑ me sutanti SampasÈdanÊyasuttaÑ.
TatrÈyamanuttÈnapadavaÓÓanÈ–NÈÄandÈyanti NÈÄandÈti evaÑnÈmake
nagare, taÑ nagaraÑ gocaragÈmaÑ katvÈ. PÈvÈrikambavaneti
DussapÈvÈrikaseÔÔhino Ambavane. TaÑ kira tassa uyyÈnaÑ ahosi. So
Bhagavato dhammadesanaÑ sutvÈ Bhagavati pasanno tasmiÑ uyyÈne
kuÔileÓamaÓÉa pÈdipaÔimaÓÉitaÑ Bhagavato vihÈraÑ katvÈ niyyÈtesi. So
vihÈro JÊvakambavanaÑ viya “PÈvÈrikambavanan”tveva sa~khyaÑ gato,
tasmiÑ PÈvÈrikambavane viharatÊti attho. BhagavantaÑ etadavoca
“evaÑpasanno ahaÑ bhante BhagavatÊ”ti. KasmÈ evaÑ avoca? Attano
uppannasomanassapavedanatthaÑ.
TatrÈyamanupubbikathÈ–thero kira taÑdivasaÑ kÈlasseva
sarÊrappaÔijagganaÑ katvÈ sunivatthanivÈsano pattacÊvaramÈdÈya pÈsÈdikehi
abhikkantÈdÊhi devamanussÈnaÑ pasÈdaÑ Èvahanto NÈÄandavÈsÊnaÑ
hitasukhamanubr|hayanto piÓÉÈya pavisitvÈ pacchÈ bhattaÑ
piÓÉapÈtapaÔikkanto vihÈraÑ gantvÈ Satthu vattaÑ dassetvÈ Satthari
GandhakuÔiÑ paviÔÔhe SatthÈraÑ vanditvÈ attano divÈÔÔhÈnaÑ agamÈsi.
Tattha saddhivihÈrikante vÈsikesu vattaÑ dassetvÈ paÔikkantesu divÈÔÔhÈnaÑ
sammajjitvÈ cammakkhaÓÉaÑ paÒÒapetvÈ udakatumbato udakena
hatthapÈde sÊtale katvÈ tisandhipalla~kaÑ ÈbhujitvÈ kÈlaparicchedaÑ katvÈ
phalasamÈpattiÑ samÈpajji.
So yathÈparicchinnakÈlavasena samÈpattito vuÔÔhÈya attano guÓe
anussaritu mÈraddho. Athassa guÓe anussarato sÊlaÑ ÈpÈthamÈgataÑ. Tato
paÔipÈÔiyÈva samÈdhi paÒÒÈ vimutti vimuttiÒÈÓadassanaÑ. PaÔhamaÑ
jhÈnaÑ -pa- ÈkÈsÈnaÒcÈyatana samÈpatti -panevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasamÈpatti vipassanÈÒÈÓaÑ -pa- dibbacakkhuÒÈÓaÑ
-pa- sotÈpattimaggo sotÈpattiphalaÑ -pa- arahattamaggo arahattaphalaÑ
atthapaÔisambhidÈ dhammapaÔisambhidÈ niruttipaÔisambhidÈ
paÔibhÈnapaÔisambhidÈ sÈvakapÈramÊÒÈÓaÑ. Ito paÔÔhÈya
kappasatasahassÈdhikassa asa~khyeyyassa upari AnomadassÊbuddhassa
pÈdam|le kataÑ abhinÊhÈraÑ ÈdiÑ katvÈ attano guÓe anussarato yÈva
nisinnapalla~kÈ guÓÈ upaÔÔhahiÑsu.
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EvaÑ thero attano guÓe anussaramÈno guÓÈnaÑ pamÈÓaÑ vÈ
paricchedaÑ vÈ daÔÔhuÑ nÈsakkhi. So cintesi “mayhaÑ tÈva padesaÒÈÓe
Ôhitassa sÈvakassa guÓÈnaÑ pamÈÓaÑ vÈ paricchedo vÈ natthi, ahaÑ pana
yaÑ SatthÈraÑ uddissa pabbajito, kÊdisÈ nu kho tassa guÓÈ”ti Dasabalassa
guÓe anussarituÑ Èraddho. So Bhagavato sÊlaÑ nissÈya, samÈdhiÑ paÒÒaÑ
vimuttiÑ vimuttiÒÈÓadassanaÑ nissÈya, cattÈro satipaÔÔhÈne nissÈya, cattÈro
sammappadhÈne cattÈro iddhipÈde cattÈro magge cattÈri phalÈni catasso
paÔisambhidÈ catuyoniparicchedakaÒÈÓaÑ cattÈro ariyavaÑse nissÈya
Dasabalassa guÓe anussaritumÈraddho.
TathÈ paÒca padhÈniya~gÈni, paÒca~gikaÑ sammÈsamÈdhiÑ,
paÒcindriyÈni, paÒca balÈni, paÒca nissaraÓiyÈ dhÈtuyo, paÒca
vimuttÈyatanÈni, paÒca vimuttiparipÈca niyÈ paÒÒÈ, cha sÈraÓÊye dhamme,
cha anussatiÔÔhÈnÈni, cha gÈrave, cha nissaraÓiyÈ dhÈtuyo, cha satatavihÈre,
cha anuttariyÈni, cha nibbedhabhÈgiyÈ paÒÒÈ, cha abhiÒÒÈ, cha
asÈdhÈraÓaÒÈÓÈni, satta aparihÈniye dhamme, satta ariyadhanÈni, satta
bojjha~ge, satta sappurisadhamme, satta nijjaravatth|ni, satta paÒÒÈ, satta
dakkhiÓeyyapuggale, satta khÊÓÈsavabalÈni, aÔÔha paÒÒÈpaÔilÈbhahet|, aÔÔha
sammattÈni, aÔÔha lokadhammÈ tikkame, aÔÔha Èrambhavatth|ni, aÔÔha
akkhaÓadesanÈ, aÔÔha mahÈpurisavitakke, aÔÔha abhibhÈyatanÈni, aÔÔha
vimokkhe, nava yonisomanasikÈram|lake dhamme, nava
pÈrisuddhipadhÈniya~gÈni, nava sattÈvÈsadesanÈ, nava ÈghÈtappaÔivinaye,
nava paÒÒÈ, nava nÈnattÈni, nava anupubbavihÈre, dasa nÈthakaraÓe
dhamme, dasa kasiÓÈyatanÈni, dasa kusalakammapathe, dasa
TathÈgatabalÈni, dasa sammattÈni, dasa ariyavÈse, dasa asekkhadhamme,
ekÈdasa mettÈnisaÑse, dvÈdasa dhammacakkÈkÈre, terasa dhuta~ga guÓe,
cuddasa BuddhaÒÈÓÈni, paÒcadasa vimuttiparipÈcaniye dhamme,
soÄasavidhaÑ ÈnÈpÈnassatiÑ, aÔÔhÈrasa Buddhadhamme, ek|navÊsati
paccavekkhaÓaÒÈÓÈni, catucattÈ lÊsa ÒÈÓavatth|ni, paropaÓÓÈsa
kusaladhamme, sattasattati ÒÈÓavatth|ni, catuvÊsatikoÔi
satasahassasamÈpattisaÒcaramahÈvajiraÒÈÓa1 nissÈya Dasabalassa guÓe
anussarituÑ Èrabhi.
______________________________________________________________
1. SamÈpattiyo saÒcÈritamahÈvajiraÒÈÓaÑ (SyÈ, Ka)
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TasmiÑyeva ca divÈÔÔhÈne nisinnoyeva upari “aparaÑ pana bhante
etadÈnutta riyan”ti Ègamissanti soÄasa aparampariyadhammÈ, tepi nissÈya
anussarituÑ Èrabhi. So “kusalapaÒÒattiyaÑ anuttaro mayhaÑ SatthÈ,
ÈyatanapaÒÒattiyaÑ anuttaro, gabbhÈvakka ntiyaÑ anuttaro, ÈdesanÈvidhÈsu
anuttaro, dassanasamÈpattiyaÑ anuttaro, puggalapaÒÒa ttiyaÑ anuttaro,
padhÈne anuttaro, paÔipadÈsu anuttaro, bhassasamÈcÈre anuttaro, purisa
sÊlasamÈcÈre anuttaro, anusÈsanÊvidhÈsu anuttaro, parapuggalavimuttiÒÈÓe
anuttaro, sassatavÈdesu anuttaro, pubbenivÈsaÒÈÓe anuttaro,
dibbacakkhuÒÈÓe anuttaro, iddhividhe anuttaro, iminÈ ca iminÈ ca
anuttaro”ti evaÑ Dasabalassa guÓe anussaranto Bhagavato guÓÈnaÑ neva
antaÑ, na pamÈÓaÑ passi. Thero attanopi tÈva guÓÈnaÑ antaÑ vÈ pamÈÓaÑ
vÈ nÈddasa, Bhagavato guÓÈnaÑ kiÑ passissati. Yassa yassa hi paÒÒÈ
mahatÊ ÒÈÓaÑ visadaÑ, so so BuddhaguÓe mahantato saddahati.
LokiyamahÈjano ukkÈsitvÈpi khipitvÈpi “namo BuddhÈnan”ti attano attano
upanissaye ÔhatvÈ BuddhÈnaÑ guÓe anussarati. SabbalokiyamahÈjanato eko
sotÈpanno BuddhaguÓe mahantato saddahati. sotÈpannÈnaÑ satatopi
sahassatopi eko sakadÈgÈmÊ. sakadÈgÈmÊnaÑ satatopi sahassa topi eko
anÈgÈmÊ. anÈgÈmÊnaÑ satatopi sahassatopi eko arahÈ BuddhaguÓe
mahantato saddahati. Avasesa-arahantehi asÊti mahÈtherÈ BuddhaguÓe
mahantato saddahanti. AsÊtimahÈtherehi cattÈro mahÈtherÈ. Cat|hi
mahÈtherehi dve aggasÈvakÈ. Tesupi SÈriputtatthero, SÈriputtattheratopi eko
Paccekabuddho BuddhaguÓe mahantato saddahati. Sace pana
sakalacakkavÈÄagabbhe sa~ghÈÔikaÓÓena sa~ghÈÔikaÓÓaÑ pahariyamÈnÈ
nisinnÈ PaccekabuddhÈ BuddhaguÓe anussareyyuÑ, tehi sabbehipi eko
SabbaÒÒubuddhova BuddhaguÓe mahantato saddahati.
SeyyathÈpi nÈma mahÈjano “mahÈsamuddo gambhÊro uttÈno”ti
jÈnanatthaÑ yottÈni vaÔÔeyya, tattha koci byÈmappamÈÓaÑ yottaÑ vaÔÔeyya,
koci dve byÈmaÑ, koci dasabyÈmaÑ, koci vÊsatibyÈmaÑ, koci
tiÑsabyÈmaÑ, koci cattÈlÊsabyÈmaÑ, koci paÒÒÈsabyÈmaÑ, koci
satabyÈmaÑ,

60

DÊghanikÈya

koci sahassabyÈmaÑ, koci caturÈsÊtibyÈmasahassaÑ. Te nÈvaÑ Èruyha,
samuddamajjhe uggatapabbatÈdimhi vÈ ÔhatvÈ attano attano yottaÑ
otÈreyyuÑ, tesu yassa yottaÑ byÈmamattaÑ, so byÈmamattaÔÔhÈneyeva
udakaÑ jÈnÈti -pa-. Yassa caturÈsÊtibyÈma sahassaÑ, so
caturÈsÊtibyÈmasahassaÔÔhÈneyeva udakaÑ jÈnÈti. Parato udakaÑ ettakanti
na jÈnÈti. MahÈsamudde pana na tattakaÑyeva udakaÑ, atha kho
anantamaparimÈÓaÑ. CaturÈsÊtiyojanasahassaÑ gambhÊro hi mahÈsamuddo,
evameva ekabyÈmayottato paÔÔhÈya navabyÈmayottena ÒÈta-udakaÑ viya
lokiyamahÈjanena diÔÔhabuddhaguÓÈ veditabbÈ. DasabyÈmayottena
dasabyÈmaÔÔhÈne ÒÈta-udakaÑ viya sotÈpannena diÔÔhabuddhaguÓÈ.
VÊsatibyÈmayottena vÊsatibyÈmaÔÔhÈne ÒÈta-udakaÑ viya sakadÈgÈminÈ
diÔÔhabuddhaguÓÈ. TiÑsabyÈmayottena tiÑsabyÈmaÔÔhÈne ÒÈta-udakaÑ viya
anÈgÈminÈ diÔÔhabuddhaguÓÈ. CattÈlÊsabyÈmayottena cattÈlÊsabyÈmaÔÔhÈne
ÒÈta-udakaÑ viya arahatÈ diÔÔhabuddhaguÓÈ. PaÒÒÈsabyÈmayottena
paÒÒÈsabyÈmaÔÔhÈne ÒÈta-udakaÑ viya asÊtimahÈtherehi diÔÔhabuddhaguÓÈ.
SatabyÈmayottena satabyÈmaÔÔhÈne ÒÈta-udakaÑ viya cat|hi mahÈtherehi
diÔÔhabuddhaguÓÈ. SahassabyÈmayottena sahassa byÈmaÔÔhÈne ÒÈta-udakaÑ
viya MahÈmoggallÈnattherena diÔÔhabuddhaguÓÈ.
CaturÈsÊtibyÈmasahassayottena caturÈsÊtibyÈmasahassaÔÔhÈne ÒÈta-udakaÑ
viya DhammasenÈpatinÈ SÈriputtattherena diÔÔhabuddhaguÓÈ. Tattha yathÈ
so puriso mahÈsamudde udakaÑ nÈma na ettakaÑyeva,
anantamaparimÈÓanti gaÓhÈti, evameva ÈyasmÈ SÈriputto dhammanvayena
anvayabuddhiyÈ anumÈnena nayaggÈhena sÈvakapÈramÊÒÈÓe ÔhatvÈ
Dasabalassa guÓe anussaranto “BuddhaguÓÈ anantÈ aparimÈÓÈ”ti saddahi.
Therena hi diÔÔhabuddhaguÓehi dhammanvayena
gahetabbabuddhaguÓÈyeva bahutarÈ. YathÈ kathaÑ viya? YathÈ ito nava ito
navÈti aÔÔhÈrasa yojanÈni avattharitvÈ gacchantiyÈ CandabhÈgÈya
mahÈnadiyÈ puriso s|cipÈsena udakaÑ gaÓheyya, s|cipÈsena gahita-udakato
aggahitameva bahu hoti. YathÈ vÈ pana puriso mahÈpathavito a~guliyÈ
paÑsuÑ gaÓheyya, a~guliyÈ gahitapaÑsuto avasesapaÑsuyeva bahu hoti.
YathÈ vÈ pana puriso mahÈsamuddÈbhimukhiÑ a~guliÑ kareyya,
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a~guli-abhimukha-udakato avasesaÑ udakaÑyeva bahu hoti. YathÈ ca
puriso ÈkÈsÈbhi mukhiÑ a~guliÑ kareyya, a~guli-abhimukha-ÈkÈsato sesaÈkÈsappadesova bahu hoti. EvaÑ therena diÔÔhabuddhaguÓehi adiÔÔhÈ guÓÈva
bah|ti veditabbÈ. Vuttampi cetaÑ–
“Buddhopi Buddhassa bhaÓeyya vaÓÓaÑ,
kappampi ce aÒÒamabhÈsamÈno.
KhÊyetha kappo ciradÊghamantare,
vaÓÓo na khÊyetha TathÈgatassÈ”ti.
EvaÑ therassa attano ca Satthu ca guÓe anussarato
yamakamahÈnadÊmahogho viya abbhantare pÊtisomanassaÑ avattharamÈnaÑ
vÈto viya bhastaÑ, ubbhijjitvÈ uggata-udakaÑ viya mahÈrahadaÑ
sakalasarÊraÑ p|reti. Tato therassa1 “supatthitÈ vata me patthanÈ, suladdhÈ
me pabbajjÈ, yvÈhaÑ evaÑvidhassa Satthu santike pabbajito”ti Èvajjantassa
balavataraÑ pÊtisomanassaÑ uppajji.
Atha thero “kassÈhaÑ imaÑ pÊtisomanassaÑ Èroceyyan”ti, cintento
aÒÒo koci samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ devo vÈ mÈro vÈ brahmÈ vÈ mama imaÑ
pasÈdaÑ anuccha vikaÑ katvÈ paÔiggahetuÑ na sakkhissati, ahaÑ imaÑ
somanassaÑ Satthunoyeva pavedeyyÈmi2, SatthÈva me paÔiggaÓhituÑ
sakkhissati, so hi tiÔÔhatu mama pÊti somanassaÑ, mÈdisassa samaÓasatassa
vÈ samaÓasahassassa vÈ samaÓasatasahassassa vÈ somanassaÑ pavedentassa
sabbesaÑ manaÑ gaÓhanto paÔiggahetuÑ sakkoti. SeyyathÈpi nÈma
aÔÔhÈrasa yojanÈni avattharamÈnaÑ gacchantiÑ CandabhÈgamahÈnadiÑ
kusumbhÈ vÈ kandarÈ vÈ sampaÔicchituÑ na sakkonti, mahÈsamuddova taÑ
sampaÔicchati. MahÈsamuddo hi tiÔÔhatu CandabhÈgÈ, evar|pÈnaÑ nadÊnaÑ
satampi sahassampi satasaha ssampi sampaÔicchati, na cassa tena |nattaÑ vÈ
p|rattaÑ vÈ paÒÒÈyati, evameva SatthÈ mÈdisassa samaÓasatassa
samaÓasahassassa samaÓasatasahassassa vÈ pÊtisomanassaÑ pavedentassa
sabbesaÑ manaÑ gaÓhanto paÔiggahetuÑ sakkoti. SesÈ samaÓabrÈhmaÓÈ
dayo CandabhÈgaÑ kusumbhakandarÈ viya mama somanassaÑ
sampaÔicchituÑ na
______________________________________________________________
1. Thero (bah|su)

2. PavedessÈmi (SÊ, SyÈ)
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sakkonti. HandÈhaÑ mama pÊtisomanassaÑ Satthunova ÈrocemÊti palla~kaÑ
vinibbhujitvÈ cammakkhaÓÉaÑ papphoÔetvÈ ÈdÈya sÈyanhasamaye
pupphÈnaÑ vaÓÔato chijjitvÈ paggharaÓakÈle SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ
attano somanassaÑ pavedento evaÑpasanno ahaÑ bhanteti-ÈdimÈha. Tattha
evaÑpasannoti evaÑ uppannasaddho, evaÑ saddahÈmÊti attho.
BhiyyobhiÒÒataroti bhiyyataro abhiÒÒÈto, bhiyyatarÈbhiÒÒo vÈ,
uttaritaraÒÈÓoti attho. Sambodhiyanti sabbaÒÒutaÒÒÈÓe arahattamaggaÒÈÓe
vÈ, arahattamaggeneva hi BuddhaguÓÈ nippadesÈ gahitÈ honti. Dve hi
aggasÈvakÈ arahattamaggeneva sÈvakapÈramÊÒÈÓaÑ paÔilabhanti.
PaccekabuddhÈ paccekabodhiÒÈÓaÑ. BuddhÈ sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÒceva sakale
ca BuddhaguÓe. SabbaÒhi nesaÑ arahattamaggeneva ijjhati. TasmÈ
arahattamaggaÒÈÓaÑ sambodhi nÈma hoti. Tena uttaritaro BhagavatÈ natthi.
TenÈha “BhagavatÈ bhiyyobhiÒÒataro yadidaÑ sambodhiyan”ti.
142. UÄÈrÈti seÔÔhÈ. AyaÒhi uÄÈrasaddo “uÄÈrÈni khÈdanÊyÈni
khÈdantÊ”ti-ÈdÊsu1 madhure Ègacchati. “UÄÈrÈya khalu bhavaÑ vacchÈyano
samaÓaÑ GotamaÑ pasaÑsÈya vasaÑsatÊ”ti-ÈdÊsu2 seÔÔhe. “AppamÈÓo
uÄÈro obhÈso”ti-ÈdÊsu3 vipule. SvÈyamidha seÔÔhe Ègato. Tena vuttaÑ
“uÄÈrÈti seÔÔhÈ”ti. ŒsabhÊti usabhassa vÈcÈsadisÊ acalÈ asampavedhÊ. EkaÑso
gahitoti anussavena vÈ ÈcariyaparamparÈya vÈ itikirÈya vÈ
piÔakasampadÈnena vÈ ÈkÈraparivitakkena vÈ diÔÔhinijjhÈnakkhantiyÈ vÈ
takkahetu vÈ nayahetu vÈ akathetvÈ paccakkhato ÒÈÓena paÔivijjhitvÈ viya
ekaÑso gahito, sanniÔÔhÈnakathÈva kathitÈti attho.
SÊhanÈdoti seÔÔhanÈdo, neva dandhÈyantena na gaggarÈyantena4 sÊhena
viya uttamanÈdo naditoti attho. KiÑ te SÈriputtÈti imaÑ desanaÑ kasmÈ
ÈrabhÊti. Anuyoga dÈpanatthaÑ. Ekacco hi sÊhanÈdaÑ naditvÈ attano
sÊhanÈde anuyogaÑ dÈtuÑ na sakkoti, nighaÑsanaÑ nakkhamati, lepe
patitamakkaÔo viya hoti. YathÈ dhamamÈnaÑ aparisuddhalohaÑ jhÈyitvÈ
jhÈma-a~gÈro hoti, evaÑ jhÈma~gÈro viya
______________________________________________________________
1. Ma 1. 301 piÔÔhe.
3. DÊ 2. 13 piÔÔhe.

2. Ma 3. 233 piÔÔhe.
4. Na bhaggarÈyantena (Ka)
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hoti. Eko sÊhanÈde anuyogaÑ dÈpiyamÈno dÈtuÑ sakkoti, nighaÑsanaÑ
khamati, dhamamÈnaÑ niddosajÈtar|paÑ viya adhikataraÑ sobhati, tÈdiso
thero. Tena naÑ BhagavÈ “anuyogakkhamo ayan”ti ÒatvÈ sÊhanÈde
anuyogadÈpanatthaÑ imampi desanaÑ Èrabhi.
Tattha sabbe teti sabbe te tayÈ. EvaÑsÊlÈti-ÈdÊsu lokiyalokuttaravasena
sÊlÈdÊni pucchati. TesaÑ vitthÈrakathÈ MahÈpadÈne kathitÈva.
KiÑ pana te SÈriputta ye te bhavissantÊti atÊtÈ ca tÈva niruddhÈ,
apaÓÓattika bhÈvaÑ gatÈ dÊpasikhÈ viya nibbutÈ, evaÑ niruddhe
apaÓÓattikabhÈvaÑ gate tvaÑ kathaÑ jÈnissasi, anÈgatabuddhÈnaÑ pana
guÓÈ kinti tayÈ attano cittena paricchinditvÈ viditÈti pucchanto evamÈha.
KiÑ pana te SÈriputta ahaÑ etarahÊti anÈgatÈpi BuddhÈ ajÈtÈ anibbattÈ
anuppannÈ, tepi kathaÑ tvaÑ jÈnissasi, tesaÒhi jÈnanaÑ apade ÈkÈse
padadassanaÑ viya hoti. IdÈni mayÈ saddhiÑ ekavihÈre vasasi, ekato
bhikkhÈya carasi, dhammadesanÈkÈle dakkhiÓapasse nisÊdasi, kiÑ pana
mayhaÑ guÓÈ attano cetasÈ paricchinditvÈ viditÈ tayÈti anuyuÒjanto
evamÈha.
Thero pana pucchite pucchite “no hetaÑ bhante”ti paÔikkhipati.
Therassa ca viditampi atthi aviditampi atthi, kiÑ so attano viditaÔÔhÈne
paÔikkhepaÑ karoti, avidita ÔÔhÈneti. ViditaÔÔhÈne na karoti,
aviditaÔÔhÈneyeva karotÊti. Thero kira anuyoge Èraddheyeva aÒÒÈsi. Na
ayaÑ anuyogo sÈvakapÈramÊÒÈÓe, sabbaÒÒutaÒÒÈÓe ayaÑ anuyogoti attano
sÈvakapÈramÊÒÈÓe paÔikkhepaÑ akatvÈ aviditaÔÔhÈne sabbaÒÒutaÒÒÈÓe
paÔikkhepaÑ karoti. Tena idampi dÊpeti “BhagavÈ mayhaÑ
atÊtÈnÈgatapaccuppannÈnaÑ BuddhÈnaÑ
sÊlasamÈdhipaÒÒÈvimuttikÈraÓajÈnanasamatthaÑ sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÑ
natthÊ”ti.
EtthÈti etesu atÊtÈdibhedesu Buddhesu. Atha kiÒcarahÊti atha kasmÈ
evaÑ ÒÈÓe asati tayÈ evaÑ kathitanti vadati.
143. Dhammanvayoti dhammassa paccakkhato ÒÈÓassa anuyogaÑ
anugantvÈ uppannaÑ anumÈnaÒÈÓaÑ nayaggÈho vidito. SÈvakapÈramÊÒÈÓe
ÔhatvÈva
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iminÈva ÈkÈrena jÈnÈmi BhagavÈti vadati. Therassa hi nayaggÈho appamÈÓo
apariyanto. YathÈ sabbaÒÒutaÒÒÈÓassa pamÈÓaÑ vÈ pariyanto vÈ natthi,
evaÑ DhammasenÈpatino nayaggÈhassa. Tena so “iminÈ evaÑvidho, iminÈ
anuttaro SatthÈ”ti jÈnÈti. Therassa hi nayaggÈho sabbaÒÒutaÒÒÈÓagatiko eva.
IdÈni taÑ nayaggÈhaÑ pÈkaÔaÑ kÈtuÑ upamÈya dassento seyyathÈpi
bhanteti-ÈdimÈha. Tattha yasmÈ Majjhimapadese nagarassa
uddhÈpapÈkÈrÈdÊni thirÈni vÈ hontu dubbalÈni vÈ, sabbaso vÈ pana mÈ
hontu, corÈsa~kÈ na hoti, tasmÈ taÑ aggahetvÈ paccantimanagaranti Èha.
DaÄhuddhÈpanti thirapÈkÈra pÈdaÑ. DaÄhapÈkÈratoraÓanti thirapÈkÈraÒceva
thirapiÔÔhasa~ghÈÔaÒca. EkadvÈranti kasmÈ Èha. BahudvÈre hi nagare bah|hi
paÓÉitadovÈrikehi bhavitabbaÑ. EkadvÈre ekova vaÔÔati. Therassa ca
paÒÒÈya sadiso aÒÒo natthi. TasmÈ attano paÓÉitabhÈvassa opammatthaÑ
ekaÑyeva dovÈrikaÑ dassetuÑ “ekadvÈran”ti Èha. PaÓÉitoti paÓÉiccena
samannÈgato. Byattoti veyyattiyena samannÈgato visadaÒÈÓo. MedhÈvÊti
ÔhÈnuppattika paÒÒÈsa~khÈtÈya medhÈya samannÈgato. AnupariyÈyapathanti
anupariyÈyanÈmakaÑ pÈkÈramaggaÑ. PÈkÈrasandhinti dvinnaÑ iÔÔhakÈnaÑ
apagataÔÔhÈnaÑ. PÈkÈravivaranti pÈkÈrassa chinnaÔÔhÈnaÑ.
Cetaso upakkileseti paÒca nÊvaraÓÈni cittaÑ upakkilesenti kiliÔÔhaÑ
karonti upatÈpenti vibÈdhenti, tasmÈ “cetaso upakkilesÈ”ti vuccanti.
PaÒÒÈya dubbalÊkaraÓeti nÊvaraÓÈ uppajjamÈnÈ anuppannÈya paÒÒÈya
uppajjituÑ na denti, uppannÈya paÒÒÈya vaÉÉhituÑ na denti, tasmÈ
“paÒÒÈya dubbalÊkaraÓÈ”ti vuccanti. SuppatiÔÔhitacittÈti cat|su
satipaÔÔhÈnesu suÔÔhu ÔhapitacittÈ hutvÈ. Satta bojjha~ge yathÈbh|tanti satta
bojjha~ge yathÈsabhÈvena bhÈvetvÈ. AnuttaraÑ sammÈsambodhinti
arahattaÑ sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÑ vÈ paÔivijjhiÑs|ti dasseti.
Apicettha satipaÔÔhÈnÈti vipassanÈ. Sambojjha~gÈ maggo. AnuttarÈ
sammÈsambodhi arahattaÑ. SatipaÔÔhÈnÈti vÈ maggÈti vÈ bojjha~gamissakÈ.
sammÈsambodhi arahattameva. DÊghabhÈÓakamahÈsÊvatthero panÈha
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“satipaÔÔhÈne vipassanÈti gahetvÈ bojjha~ge maggo1 ca
sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÒcÈti gahite sundaro paÒho bhaveyya, na panevaÑ
gahitan”ti. Iti thero SabbaÒÒubuddhÈnaÑ2 nÊvaraÓappahÈne
satipaÔÔhÈnabhÈvanÈya sambodhiyaÒca majjhe bhinnasuvaÓÓarajatÈnaÑ viya
nÈnattÈbhÈvaÑ dasseti.
Idha ÔhatvÈ upamÈ saÑsandetabbÈ–ÈyasmÈ hi SÈriputto
paccantanagaraÑ dassesi, pÈkÈraÑ dassesi, pariyÈyapathaÑ dassesi, dvÈraÑ
dassesi, paÓÉitadovÈrikaÑ dassesi, nagaraÑ pavesanakanikkhamanake
oÄÈrike pÈÓe dassesi, paÓÉitadovÈrikassa tesaÑ pÈÓÈnaÑ pÈkaÔabhÈvaÒca
dassesi. Tattha kiÑ kena sadisanti ce. Na garaÑ viya hi nibbÈnaÑ, pÈkÈro
viya sÊlaÑ, pariyÈyapatho viya hirÊ3, dvÈraÑ viya ariyamaggo,
paÓÉitadovÈriko viya DhammasenÈpati, nagarappavisanakanikkhamanakaoÄÈrikapÈÓÈ viya atÊtÈnÈgatapaccuppannÈ BuddhÈ, dovÈrikassa tesaÑ
pÈÓÈnaÑ pÈkaÔabhÈvo viya Èyasmato SÈriputtassa
atÊtÈnÈgatapaccuppannabuddhÈnaÑ sÊlasamathÈdÊhi pÈkaÔabhÈvo. EttÈvatÈ
therena BhagavÈ evamahaÑ sÈvakapÈramÊÒÈÓe ÔhatvÈ dhammanvayena
nayaggÈhena jÈnÈmÊti attano sÊhanÈdassa anuyogo dinno hoti.
144. IdhÈhaÑ bhante yena BhagavÈti imaÑ desanaÑ kasmÈ Èrabhi?
SÈvakapÈramÊÒÈÓassa nipphattidassanatthaÑ4. AyaÒhettha adhippÈyo,
BhagavÈ ahaÑ sÈvakapÈramÊÒÈÓaÑ paÔilabhanto paÒcanavutipÈsaÓÉe na
aÒÒaÑ ekampi samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ upasa~kamitvÈ
sÈvakapÈramÊÒÈÓampi paÔilabhiÑ, tumheyeva upasa~kamitvÈ tumhe
payirupÈsanto paÔilabhinti. Tattha idhÈti nipÈtamattaÑ. Upasa~kamiÑ
dhammasavanÈyÈti tumhe upasa~kamanto panÈhaÑ na cÊvarÈdihetu
upasa~kamanto, dhammasavanatthÈya upasa~kamanto. EvaÑ upasa~kamitvÈ
sÈvakapÈramÊÒÈÓaÑ paÔilabhiÑ. KadÈ pana thero dhammasavanatthÈya
upasa~ka mantoti. S|karakhataleÓe BhÈgineyyadÊghanakhaparibbÈjakassa
VedanÈpariggahasuttantakathanadivase5 upasa~kamanto, tadÈyeva
sÈvakapÈramÊÒÈÓaÑ paÔilabhÊti. TaÑdivasaÒhi thero tÈlavaÓÔaÑ gahetvÈ
BhagavantaÑ bÊjamÈno Ôhito taÑ desanaÑ sutvÈ tattheva
______________________________________________________________
1. Magge (SÊ)
2. SabbabuddhÈnaÑ (SÊ)
4. NibbattidassanatthaÑ (Ka)

3. Samatho (SÊ)
5. Ma 2. 168 piÔÔhe.
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sÈvakapÈramÊÒÈÓaÑ hatthagataÑ akÈsi. UttaruttaraÑ paÓÊtapaÓÊtanti
uttaruttaraÒceva paÓÊtapaÓÊtaÒca katvÈ desesi. KaÓhasukkasappaÔibhÈganti
kaÓhaÒceva sukkaÒca. TaÒca kho sappaÔibhÈgaÑ savipakkhaÑ1 katvÈ.
KaÓhaÑ paÔibÈhitvÈ sukkaÑ, sukkaÑ paÔibÈhitvÈ kaÓhanti evaÑ
sappaÔibhÈgaÑ katvÈ kaÓhasukkaÑ desesi, kaÓhaÑ desentopi ca sa-ussÈhaÑ
savipÈkaÑ desesi, sukkaÑ desentopi sa-ussÈhaÑ savipÈkaÑ desesi.
TasmiÑ dhamme abhiÒÒÈ idhekaccaÑ dhammaÑ dhammesu
niÔÔhamagamanti tasmiÑ desite dhamme ekaccaÑ dhammaÑ nÈma
sÈvakapÈramÊÒÈÓaÑ saÒjÈnitvÈ dhammesu niÔÔhamagamaÑ. Katamesu
dhammes|ti? catusaccadhammesu. EtthÈyaÑ therasallÈpo, KÈÄavallavÈsÊ
Sumatthero tÈva vadati “catusaccadhammesu idÈni niÔÔhagama nakÈraÓaÑ
natthi. AssajimahÈsÈvakassa hi diÔÔhadivaseyeva so paÔhamamaggena
catusaccadhammesu niÔÔhaÑ gato, aparabhÈge S|karakhataleÓadvÈre upari
tÊhi maggehi catusaccadhammesu niÔÔhaÑ gato, imasmiÑ pana ÔhÈne
‘dhammes|’ti BuddhaguÓesu niÔÔhaÑ gato”ti. LokantaravÈsÊ C|ÄasÊvatthero
pana “sabbaÑ tatheva vatvÈ imasmiÑ pana ÔhÈne ‘dhammes|’ti arahatte
niÔÔhaÑ gato”ti Èha. DÊghabhÈÓaka TipiÔakamahÈsÊvatthero pana “tatheva
purimavÈdaÑ vatvÈ imasmiÑ pana ÔhÈne ‘dhammes|’ti sÈvaka pÈramÊÒÈÓe
niÔÔhaÑ gato”ti vatvÈ “BuddhaguÓÈ pana nayato ÈgatÈ”ti Èha.
Satthari pasÊdinti evaÑ sÈvakapÈramÊÒÈÓadhammesu niÔÔhaÑ gantvÈ
bhiyyoso mattÈya “SammÈsambuddho vata so BhagavÈ”ti SatthariÑ
pasÊdiÑ. SvÈkkhÈto BhagavatÈ dhammoti suÔÔhu akkhÈto sukathito
niyyÈniko maggo phalatthÈya niyyÈti rÈgadosamohanimmadanasamattho.
SuppaÔipanno saÑghoti Buddhassa Bhagavato sÈvakasaÑghopi
va~kÈdidosa virahitaÑ sammÈpaÔipadaÑ paÔipannattÈ SuppaÔipannoti
pasannomhi BhagavatÊti2 dasseti.
KusaladhammadesanÈvaÓÓanÈ
145. IdÈni divÈÔÔhÈne nisÊditvÈ samÈpajjite soÄasa aparÈpariyadhamme
dassetuÑ aparaÑ pana bhante etadÈnuttariyanti desanaÑ Èrabhi.
______________________________________________________________
1. SavipÈkaÑ (SÊ)

2. BhagavÈti (SÊ)
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Tattha anuttariyanti anuttarabhÈvo. YathÈ BhagavÈ dhammaÑ desetÊti yathÈ
yenÈ kÈrena yÈya desanÈya BhagavÈ dhammaÑ deseti, sÈ tumhÈkaÑ desanÈ
anuttarÈti vadati. Kusalesu dhammes|ti tÈya desanÈya desitesu kusalesu
dhammesupi BhagavÈva anuttaroti dÊpeti. YÈ vÈ sÈ desanÈ, tassÈ bh|miÑ
dassentopi “kusalesu dhammes|”ti-Èha. Tatrime kusalÈ dhammÈti tatra
kusalesu dhammes|ti vuttapade ime kusalÈ dhammÈ nÈmÈti veditabbÈ.
Tattha ÈrogyaÔÔhena, anavajjaÔÔhena, kosallasambh|taÔÔhena,
niddarathaÔÔhena, sukhavipÈkaÔÔhenÈti paÒcadhÈ kusalaÑ veditabbaÑ. Tesu
jÈtaka pariyÈyaÑ patvÈ ÈrogyaÔÔhena kusalaÑ vaÔÔati. SuttantapariyÈyaÑ
patvÈ anavajjaÔÔhena. AbhidhammapariyÈyaÑ patvÈ
kosallasambh|taniddarathasukhavipÈkaÔÔhena. ImasmiÑ pana ÔhÈne
bÈhitikasuttantapariyÈyena1 anavajjaÔÔhena kusalaÑ daÔÔhabbaÑ.
CattÈro satipaÔÔhÈnÈti cuddasavidhena kÈyÈnupassanÈsatipaÔÔhÈnaÑ,
navavidhena vedanÈnupassanÈsatipaÔÔhÈnaÑ, soÄasavidhena
cittÈnupassanÈsatipaÔÔhÈnaÑ, paÒca vidhena
dhammÈnupassanÈsatipaÔÔhÈnanti evaÑ nÈnÈnayehi vibhajitvÈ
samathavipassanÈ maggavasena lokiyalokuttaramissakÈ cattÈro satipaÔÔhÈnÈ
desitÈ. PhalasatipaÔÔhÈnaÑ pana idha anadhippetaÑ2. CattÈro
sammappadhÈnÈti paggahaÔÔhena ekalakkhaÓÈ, kiccavasena nÈnÈkiccÈ. “Idha
bhikkhu anuppannÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ
anuppÈdÈyÈ”ti-ÈdinÈ nayena samathavipassanÈmaggavasena lokiyalokuttara
missakÈva cattÈro sammappadhÈnÈ desitÈ. CattÈro iddhipÈdÈti ijjhanaÔÔhena
ekasa~gahÈ, chandÈdivasena nÈnÈsabhÈvÈ. “Idha bhikkhu
chandasamÈdhipadhÈna sa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈvetÊ”ti-ÈdinÈ
nayena samathavipassanÈ maggavasena lokiyalokuttaramissakÈva cattÈro
iddhipÈdÈ desitÈ.
PaÒcindriyÈnÊti ÈdhipateyyaÔÔhena ekalakkhaÓÈni,
adhimokkhÈdisabhÈvavasena nÈnÈsabhÈvÈni.
SamathavipassanÈmaggavaseneva ca lokiyalokuttaramissakÈni saddhÈdÊni
paÒcindriyÈni desitÈni. PaÒca balÈnÊti upatthambhanaÔÔhena akampiyaÔÔhena
vÈ ekasa~gahÈni, salakkhaÓena
______________________________________________________________
1. Ma 2. 314 piÔÔhe.

2. Na adhippetaÑ (?)
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nÈnÈ bhÈvÈni. SamathavipassanÈmaggavaseneva lokiyalokuttaramissakÈni
saddhÈdÊni sa paÒca balÈni desitÈni. Satta bojjha~gÈti niyyÈnaÔÔhena
ekasa~gaho, upaÔÔhÈnÈdinÈ salakkhaÓena nÈnÈsabhÈvÈ.
SamathavipassanÈmaggavaseneva lokiyalokuttaramissakÈ satta bojjha~gÈ
desitÈ.
Ariyo aÔÔha~giko maggoti hetuÔÔhena ekasa~gaho, dassanÈdinÈ
salakkhaÓena nÈnÈsabhÈvo. SamathavipassanÈmaggavaseneva
lokiyalokuttaramissako ariyo aÔÔha~giko maggo desitoti attho.
Idha bhante bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayÈti idaÑ kimatthaÑ ÈraddhaÑ?
SÈsanassa pariyosÈnadassanatthaÑ. SÈsanassa hi na kevalaÑ maggeneva
pariyosÈnaÑ hoti, arahattaphalena pana hoti. TasmÈ taÑ dassetuÑ
idamÈraddhanti veditabbaÑ. EtadÈ nuttariyaÑ bhante kusalesu dhammes|ti
bhante yÈ ayaÑ kusalesu dhammesu evaÑ desanÈ, etadÈnuttariyaÑ. TaÑ
BhagavÈti taÑ desanaÑ BhagavÈ asesaÑ sakalaÑ abhijÈnÈti. TaÑ
Bhagavatoti taÑ desanaÑ Bhagavato asesaÑ abhijÈnato. Uttari
abhiÒÒeyyaÑ natthÊti taduttari abhijÈnitabbaÑ natthi, ayaÑ nÈma ito aÒÒo
dhammo vÈ puggalo vÈ yaÑ BhagavÈ na jÈnÈtÊti idaÑ natthi. YadabhijÈnaÑ
aÒÒo samaÓo vÈti yaÑ tumhehi anabhiÒÒÈtaÑ, taÑ aÒÒo samaÓo vÈ
brÈhmaÓo vÈ abhijÈnanto BhagavatÈ bhiyyo bhiÒÒataro assa,
adhikatarapaÒÒo bhaveyya. YadidaÑ kusalesu dhammes|ti ettha yadidanti
nipÈtamattaÑ, kusalesu dhammesu BhagavatÈ uttaritaro natthÊti
ayametthattho. Iti BhagavÈva kusalesu dhammesu anuttaroti dassento
“iminÈpi kÈraÓena evaÑpasanno ahaÑ bhante BhagavatÊ”ti dÊpeti. Ito paresu
aparaÑ panÈti-ÈdÊsu visesamattameva vaÓÓa yissÈma. PurimavÈrasadisaÑ
pana vuttanayeneva veditabbaÑ.
ŒyatanapaÓÓattidesanÈvaÓÓanÈ
146. ŒyatanapaÓÓattÊs|ti ÈyatanapaÒÒÈpanÈsu. IdÈni tÈ
ÈyatanapaÒÒattiyo dassento chayimÈni bhanteti-ÈdimÈha. ŒyatanakathÈ
panesÈ Visuddhimagge vitthÈrena kathitÈ, tena na taÑ vitthÈrayissÈma,
tasmÈ tattha vuttanayeneva sÈ vitthÈrato veditabbÈ.
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EtadÈnuttariyaÑ bhante ÈyatanapaÓÓattÊs|ti yÈyaÑ ÈyatanapaÓÓattÊsu
ajjhattika bÈhiravavatthÈnÈdivasena evaÑ desanÈ, etadÈnuttariyaÑ. SesaÑ
vuttanayameva.
GabbhÈvakkantidesanÈvaÓÓanÈ
147. GabbhÈvakkantÊs|ti gabbhokkamanesu. TÈ gabbhÈvakkantiyo
dassento catasso imÈ bhanteti-ÈdimÈha. Tattha asampajÈnoti ajÈnanto
samm|Äho hutvÈ. MÈtukucchiÑ okkamatÊti paÔisandhivasena pavisati.
®hÈtÊti vasati. NikkhamatÊti nikkhamantopi asampajÈno samm|Ähova
nikkhamati. AyaÑ paÔhamÈti ayaÑ pakati lokiyamanussÈnaÑ paÔhamÈ
gabbhÈvakkanti.
SampajÈno mÈtukucchiÑ okkamatÊti okkamanto sampajÈno asamm|Äho
hutvÈ okkamati.
AyaÑ dutiyÈti ayaÑ asÊtimahÈtherÈnaÑ sÈvakÈnaÑ dutiyÈ
gabbhÈvakkanti. Te hi pavisantÈva jÈnanti, vasantÈ ca nikkhamantÈ ca na
jÈnanti.
AyaÑ tatiyÈti ayaÑ dvinnaÒca aggasÈvakÈnaÑ paccekabodhisattÈnaÒca
tatiyÈ gabbhÈvakkanti. Te kira kammajehi vÈtehi adhosirÈ uddhaÑpÈdÈ
anekasataporise papÈte viya yonimukhe khittÈ tÈÄacchiggaÄena hatthÊ viya
sambÈdhena yonimukhena nikkhama mÈnÈ anantaÑ dukkhaÑ pÈpuÓanti.
Tena nesaÑ “mayaÑ nikkhamamhÈ”ti sampajÈnatÈ na hoti. EvaÑ
p|ritapÈramÊnampi ca sattÈnaÑ evar|pe ÔhÈne mahantaÑ dukkhaÑ
uppajjatÊti alameva gabbhÈvÈse nibbindituÑ alaÑ virajjituÑ.
AyaÑ catutthÈti ayaÑ sabbaÒÒubodhisattÈnaÑ vasena catutthÈ
gabbhÈvakkanti. sabbaÒÒubodhisattÈ hi mÈtukucchismiÑ paÔisandhiÑ
gaÓhantÈpi jÈnanti, tattha vasantÈpi jÈnanti, nikkhamantÈpi jÈnanti,
nikkhamanakÈlepi ca te kammajavÈtÈ uddhaÑpÈde adhosire katvÈ khipituÑ
na sakkonti, dve hatthe pasÈretvÈ akkhÊni ummÊletvÈ ÔhitakÈva nikkhamanti.
BhavaggaÑ upÈdÈya AvÊci-antare aÒÒo tÊsu kÈlesu sampajÈno nÈma natthi
ÔhapetvÈ sabbaÒÒubodhisatte. Teneva nesaÑ mÈtukucchiÑ okkamanakÈle ca
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nikkhamanakÈle ca dasasahassilokadhÈtu kampatÊti. Sesamettha
vuttanayeneva veditabbaÑ.
ŒdesanavidhÈdesanÈvaÓÓanÈ
148. ŒdesanavidhÈs|ti ÈdesanakoÔÔhÈsesu. IdÈni tÈ ÈdesanavidhÈ
dassento catasso imÈti-ÈdimÈha. Nimittena ÈdisatÊti Ègatanimittena
gatanimittena Ôhitanimittena vÈ idaÑ nÈma bhavissatÊti katheti.
TatridaÑ vatthu–eko rÈjÈ tisso muttÈ gahetvÈ purohitaÑ pucchi “kiÑ
me Ècariya hatthe”ti. So ito cito ca olokesi. Tena ca samayena ekÈ sarab|
“makkhikaÑ gahessÈmÊ”ti pakkhandi, gahaÓakÈle makkhikÈ palÈtÈ, so
makkhikÈya muttattÈ “muttÈ mahÈrÈjÈ”ti Èha. MuttÈ tÈva hotu, kati muttÈti.
So puna nimittaÑ olokesi. Atha avid|re kukkuÔo tikkhattuÑ saddaÑ
nicchÈresi. BrÈhmaÓo “Tisso mahÈrÈjÈ”ti Èha. EvaÑ ekacco Ègatanimittena
katheti. EtenupÈyena gataÔhitanimittehipi kathanaÑ veditabbaÑ.
AmanussÈnanti yakkhapisÈcÈdÊnaÑ. DevatÈnanti cÈtumahÈrÈjikÈdÊnaÑ.
SaddaÑ sutvÈti aÒÒassa cittaÑ ÒatvÈ kathentÈnaÑ saddaÑ sutvÈ.
VitakkavipphÈra saddanti vitakkavipphÈravasena uppannaÑ
vippalapantÈnaÑ suttapamattÈdÊnaÑ saddaÑ. SutvÈti taÑ saddaÑ sutvÈ.
YaÑ vitakkayato tassa so saddo uppanno, tassa vasena “evampi te mano”tiÈdisati. Manosa~khÈrÈ paÓihitÈti cittasa~khÈrÈ suÔÔhapitÈ. VitakkessatÊti
vitakkayissati pavattessatÊti pajÈnÈti. JÈnanto ca Ègamanena jÈnÈti,
pubbabhÈgena jÈnÈti, antosamÈpattiyaÑ cittaÑ oloketvÈ jÈnÈti. Œgamanena
jÈnÈti nÈma kasiÓaparikammakÈleyeva yenÈkÈrena esa kasiÓabhÈvanaÑ
Èraddho paÔhamajjhÈnaÑ vÈ -pa- catutthajjhÈnaÑ vÈ aÔÔhasamÈpattiyo vÈ
nibbattessatÊti jÈnÈti. PubbabhÈgena jÈnÈti nÈma samathavipassanÈya
ÈraddhÈyeva jÈnÈti, yenÈkÈrena esa vipassanaÑ Èraddho sotÈpattimaggaÑ
vÈ nibbattessati -pa- arahattamaggaÑ vÈ nibbattessatÊti jÈnÈti.
AntosamÈpattiyaÑ cittaÑ oloketvÈ jÈnÈti nÈma yenÈkÈrena imassa
manosa~khÈrÈ suÔÔhapitÈ, imassa nÈma cittassa
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anantarÈ imaÑ nÈma vitakkaÑ vitakkessati. Ito vuÔÔhitassa etassa
hÈnabhÈgiyo vÈ samÈdhi bhavissati, ÔhitibhÈgiyo vÈ visesabhÈgiyo vÈ
nibbedhabhÈgiyo vÈ abhiÒÒÈyo vÈ nibbattessatÊti jÈnÈti.
Tattha puthujjano cetopariyaÒÈÓalÈbhÊ puthujjanÈnaÑyeva cittaÑ jÈnÈti,
na ariyÈnaÑ. Ariyesupi heÔÔhimo heÔÔhimo uparimassa uparimassa cittaÑ na
jÈnÈti, uparimo pana heÔÔhimassa jÈnÈti. Etesu ca sotÈpanno
sotÈpattiphalasamÈpattiÑ samÈpajjati. sakadÈgÈmÊ, anÈgÈmÊ, arahÈ
arahattaphalasamÈpattiÑ samÈpajjati. Uparimo heÔÔhimaÑ na samÈpajjati.
TesaÒhi heÔÔhimÈ heÔÔhimÈ samÈpatti tatrupa pattiyeva hoti. Tatheva taÑ
hotÊti idaÑ ekaÑsena tatheva hoti. CetopariyaÒÈÓavasena ÒÈtaÒhi
aÒÒathÈbhÈvÊ nÈma natthi. SesaÑ purimanayeneva yojetabbaÑ.
DassanasamÈpattidesanÈvaÓÓanÈ
149. ŒtappamanvÈyÈti-Èdi BrahmajÈle vitthÈritameva. AyaÑ panettha
sa~khepo, Ètappanti vÊriyaÑ. Tadeva padahitabbato padhÈnaÑ.
AnuyuÒjitabbato anuyogo. AppamÈdanti sati-avippavÈsaÑ.
SammÈmanasikÈranti anicce aniccanti-Èdivasena pavattaÑ
upÈyamanasikÈraÑ. CetosamÈdhinti paÔhamajjhÈnasamÈdhiÑ. AyaÑ
paÔhamÈ dassanasamÈpattÊti ayaÑ dvattiÑsÈkÈraÑ paÔik|lato manasikatvÈ
paÔik|la dassanavasena1 uppÈditÈ paÔhamajjhÈnasamÈpatti paÔhamÈ
dassanasamÈpatti nÈma, sace pana taÑ jhÈnaÑ pÈdakaÑ katvÈ sotÈpanno
hoti, ayaÑ nippariyÈyeneva paÔhamÈ dassanasamÈpatti.
Atikkamma cÈti atikkamitvÈ ca. ChavimaÑsalohitanti chaviÒca
maÑsaÒca lohitaÒca. AÔÔhiÑ paccavekkhatÊti aÔÔhi aÔÔhÊti paccavekkhati.
AÔÔhi aÔÔhÊti paccavekkhitvÈ uppÈditÈ aÔÔhi-ÈrammaÓÈ
dibbacakkhupÈdakajjhÈnasamÈpatti dutiyÈ dassanasamÈpatti nÈma. Sace
pana taÑ jhÈnaÑ pÈdakaÑ katvÈ sakadÈgÈmimaggaÑ nibbatteti. AyaÑ
nippariyÈyena dutiyÈ dassanasamÈpatti. KÈÄavallavÈsÊ Sumatthero pana
“yÈva tatiyamaggÈ vaÔÔatÊ”ti Èha.
______________________________________________________________
1. PaÔik|ladassananayena (Ka)
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ViÒÒÈÓasotanti viÒÒÈÓameva. Ubhayato abbocchinnanti dvÊhipi bhÈgehi
acchinnaÑ. Idha loke patiÔÔhitaÒcÈti chandarÈgavasena imasmiÒca loke
patiÔÔhitaÑ. Dutiyapadepi eseva nayo. KammaÑ vÈ kammato
upagacchantaÑ idha loke patiÔÔhitaÑ nÈma. KammabhavaÑ ÈkaÉÉhantaÑ
paraloke patiÔÔhitaÑ nÈma. IminÈ kiÑ kathitaÑ? SekkhaputhujjanÈnaÑ
cetopariyaÒÈÓaÑ kathitaÑ. SekkhaputhujjanÈnaÒhi cetopariya ÒÈÓaÑ tatiyÈ
dassanasamÈpatti nÈma.
Idha loke appatiÔÔhitaÒcÈti nicchandarÈgattÈ idhaloke ca appatiÔÔhitaÑ.
Dutiyapadepi eseva nayo. KammaÑ vÈ kammato na upagacchantaÑ idha
loke appatiÔÔhitaÑ nÈma. KammabhavaÑ anÈkaÉÉhantaÑ paraloke
appatiÔÔhitaÑ nÈma. IminÈ kiÑ kathitaÑ? khÊÓÈsavassa cetopariyaÒÈÓaÑ
kathitaÑ. KhÊÓÈsavassa hi cetopariyaÒÈÓaÑ catutthÈ dassanasamÈpatti nÈma.
Apica dvattiÑsÈkÈre ÈraddhavipassanÈpi paÔhamÈ dassanasamÈpatti.
AÔÔhi ÈrammaÓe ÈraddhavipassanÈ dutiyÈ dassanasamÈpatti.
SekkhaputhujjanÈnaÑ cetopariya ÒÈÓaÑ khÊÓÈsavassa cetopariyaÒÈÓanti
idaÑ padadvayaÑ niccalameva. Aparo nayo paÔhamajjhÈnaÑ paÔhamÈ
dassanasamÈpatti. DutiyajjhÈnaÑ dutiyÈ. TatiyajjhÈnaÑ tatiyÈ.
CatutthajjhÈnaÑ catutthÈ dassanasamÈpatti. TathÈ paÔhamamaggo paÔhamÈ
dassanasamÈpatti. Dutiyamaggo dutiyÈ. Tatiyamaggo tatiyÈ. Catutthamaggo
catutthÈ dassanasamÈpattÊti. Sesamettha purimanayeneva yojetabbaÑ.
PuggalapaÓÓattidesanÈvaÓÓanÈ
150. PuggalapaÓÓattÊs|ti lokavohÈravasena “satto puggalo naro poso”ti
evaÑ paÒÒÈpetabbÈsu lokapaÒÒattÊsu. BuddhÈnaÒhi dve kathÈ
sammutikathÈ, paramattha kathÈti PoÔÔhapÈdasutte1 vitthÈritÈ.
Tattha puggalapaÓÓattÊs|ti ayaÑ sammutikathÈ. IdÈni ye puggale
paÒÒapento puggalapaÓÓattÊsu BhagavÈ anuttaro hoti, te dassento sattime
bhante puggalÈ. Ubhato bhÈgavimuttoti-ÈdimÈha. Tattha
ubhatobhÈgavimuttoti dvÊhi bhÈgehi vimutto, ar|pasamÈpattiyÈ
______________________________________________________________
1. DÊ-®Ôha 1. 315 piÔÔhe.
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r|pakÈyato vimutto maggena nÈmakÈyato. So catunnaÑ ar|pasamÈpattÊnaÑ
ekekato vuÔÔhÈya sa~khÈre sammasitvÈ arahattappattÈnaÑ catunnaÑ,
nirodhÈ vuÔÔhÈya arahatta ppatta-anÈgÈmino ca vasena paÒcavidho hoti.
PÈÄi panettha “katamo ca puggalo ubhatobhÈgavimutto, idhekacco
puggalo aÔÔhavimokkhe kÈyena phusitvÈ viharati, paÒÒÈya cassa disvÈ ÈsavÈ
parikkhÊÓÈ hontÊ”ti1 evaÑ aÔÔhavimokkhalÈbhino vasena ÈgatÈ. PaÒÒÈya
vimuttoti paÒÒÈvimutto, so sukkhavipassako ca, cat|hi jhÈnehi vuÔÔhÈya
arahattaÑ pattÈ cattÈro cÈti imesaÑ vasena paÒcavidhova hoti.
PÈÄi panettha aÔÔhavimokkhapaÔikkhepavaseneva ÈgatÈ. YathÈha “na
heva kho aÔÔha vimokkhe kÈyena phusitvÈ viharati, paÒÒÈya cassa disvÈ
ÈsavÈ parikkhÊÓÈ honti. AyaÑ vuccati puggalo paÒÒÈvimutto”ti2.
PhuÔÔhantaÑ sacchikarotÊti kÈyasakkhi, so jhÈnaphassaÑ paÔhamaÑ
phusati, pacchÈ nirodhaÑ nibbÈnaÑ sacchikaroti, so sotÈpattiphalaÔÔhaÑ
ÈdiÑ katvÈ yÈva arahattamaggaÔÔhÈ chabbidho hotÊti veditabbo. TenevÈha
“idhekacco puggalo aÔÔha vimokkhe kÈyena phusitvÈ viharati, paÒÒÈya cassa
disvÈ ekacce ÈsavÈ parikkhÊÓÈ honti. AyaÑ vuccati puggalo kÈyasakkhÊ”ti3.
DiÔÔhantaÑ pattoti diÔÔhippatto. TatridaÑ sa~khepalakkhaÓaÑ, dukkhÈ
sa~khÈrÈ sukho nirodhoti ÒÈtaÑ hoti diÔÔhaÑ viditaÑ sacchikataÑ passitaÑ
paÒÒÈyÈti diÔÔhippatto. VitthÈrato panesopi kÈyasakkhi viya chabbidho hoti.
TenevÈha “idhekacco puggalo idaÑ dukkhanti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti -paayaÑ dukkhanirodha gÈminÊpaÔipadÈti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti,
TathÈgatappaveditÈ cassa dhammÈ paÒÒÈya vodiÔÔhÈ honti vocaritÈ, paÒÒÈya
cassa disvÈ ekacce ÈsavÈ parikkhÊÓÈ honti. AyaÑ vuccati puggalo
diÔÔhippatto”ti4.
______________________________________________________________
1-2-3-4. Abhi 3. 117 piÔÔhe.
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SaddhÈya vimuttoti saddhÈvimutto, sopi vuttanayeneva chabbidho hoti.
TenevÈha “idhekacco puggalo idaÑ dukkhanti -pa- ayaÑ
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, TathÈgatappaveditÈ
cassa dhammÈ paÒÒÈya vodiÔÔhÈ honti vocaritÈ, paÒÒÈya cassa disvÈ ekacce
ÈsavÈ parikkhÊÓÈ honti no ca kho yathÈ diÔÔhippattassa. AyaÑ vuccati
puggalo saddhÈvimutto”ti1. Etesu hi saddhÈvimuttassa
pubbabhÈgamaggakkhaÓe saddahantassa viya, okappentassa viya,
adhimuccantassa viya ca kilesakkhayo hoti. DiÔÔhippattassa
pubbabhÈgamaggakkhaÓe kilesacchedakaÑ ÒÈÓaÑ adandhaÑ tikhiÓaÑ
s|raÑ hutvÈ vahati. TasmÈ yathÈ nÈma nÈtitikhiÓena asinÈ kadaliÑ
chindantassa chinnaÔÔhÈnaÑ na maÔÔhaÑ hoti, asi na sÊghaÑ vahati, saddo
suyyati, balavataro vÈyÈmo kÈtabbo hoti, evar|pÈ saddhÈvimuttassa
pubbabhÈgamaggabhÈvanÈ. YathÈ pana atinisitena asinÈ kadaliÑ
chindantassa chinnaÔÔhÈnaÑ maÔÔhaÑ hoti, asi sÊghaÑ vahati, saddo na
suyyati, balavataraÑ vÈyÈmakiccaÑ na hoti, evar|pÈ paÒÒÈvimuttassa
pubbabhÈgamaggabhÈvanÈ veditabbÈ.
DhammaÑ anussaratÊti dhammÈnusÈrÊ. Dhammoti paÒÒÈ,
paÒÒÈpubba~gamaÑ maggaÑ bhÈvetÊti attho. SaddhÈnusÈrimhipi eseva
nayo. Ubhopete sotÈpattimaggaÔÔhÈyeva. Vuttampi cetaÑ “yassa puggalassa
sotÈpattiphalasacchikiriyÈya paÔipannassa paÒÒindriyaÑ adhimattaÑ hoti,
paÒÒÈvÈhiÑ paÒÒÈpubba~gamaÑ ariyamaggaÑ bhÈveti. AyaÑ vuccati
puggalo dhammÈnusÈrÊ”ti.
TathÈ “yassa puggalassa sotÈpattiphalasacchikiriyÈya paÔipannassa
saddhindriyaÑ adhimattaÑ hoti, saddhÈvÈhiÑ saddhÈpubba~gamaÑ
ariyamaggaÑ bhÈveti. AyaÑ vuccati puggalo saddhÈnusÈrÊ”ti. Ayamettha
sa~khepo, vitthÈrato panesÈ ubhatobhÈga vimuttÈdikathÈ Visuddhimagge
paÒÒÈbhÈvanÈdhikÈre vuttÈ. TasmÈ tattha vuttanayeneva veditabbÈ.
SesamidhÈpi purimanayeneva yojetabbaÑ.
PadhÈnadesanÈvaÓÓanÈ
151. PadhÈnes|ti idha padahanavasena “satta bojjha~gÈ padhÈnÈ”ti
vuttÈ. TesaÑ vitthÈrakathÈ MahÈsatipaÔÔhÈne vuttanayeneva veditabbÈ.
SesamidhÈpi purimanayeneva yojetabbaÑ.
______________________________________________________________
1. Abhi 3. 118 piÔÔhe.
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PaÔipadÈdesanÈvaÓÓanÈ
152. DukkhapaÔipadÈdÊsu ayaÑ vitthÈranayo–“tattha katamÈ
dukkhapaÔipadÈ dandhÈbhiÒÒÈ paÒÒÈ, dukkhena kasirena samÈdhiÑ
uppÈdentassa dandhaÑ taÑ ÔhÈnaÑ abhijÈnantassa yÈ paÒÒÈ pajÈnanÈ -paamoho dhammavicayo sammÈdiÔÔhi, ayaÑ vuccati dukkhapaÔipadÈ
dandhÈbhiÒÒÈ paÒÒÈ. Tattha katamÈ dukkhapaÔipadÈ khippÈbhiÒÒÈ paÒÒÈ,
dukkhena kasirena samÈdhiÑ uppÈdentassa khippaÑ taÑ ÔhÈnaÑ
abhijÈnantassa yÈ paÒÒÈ pajÈnanÈ -pa- sammÈdiÔÔhi, ayaÑ vuccati
dukkhapaÔipadÈ khippÈbhiÒÒÈ paÒÒÈ. Tattha katamÈ sukhapaÔipadÈ
dandhÈbhiÒÒÈ paÒÒÈ, akicchena akasirena samÈdhiÑ uppÈdentassa dandhaÑ
taÑ ÔhÈnaÑ abhijÈnantassa yÈ paÒÒÈ pajÈnanÈ -pa- sammÈdiÔÔhi, ayaÑ
vuccati sukhapaÔipadÈ dandhÈbhiÒÒÈ paÒÒÈ. Tattha katamÈ sukhapaÔipadÈ
khippÈbhiÒÒÈ paÒÒÈ, akicchena akasirena samÈdhiÑ uppÈdentassa khippaÑ
taÑ ÔhÈnaÑ abhijÈnantassa yÈ paÒÒÈ pajÈnanÈ -pa- sammÈdiÔÔhi, ayaÑ
vuccati sukhapaÔipadÈ khippÈbhiÒÒÈ paÒÒÈ”ti1. Ayamettha sa~khepo,
vitthÈro pana Visuddhimagge vutto. SesamidhÈpi purimanayeneva
yojetabbaÑ.
BhassasamÈcÈrÈdivaÓÓanÈ
153. Na ceva musÈvÈd|pasaÒhitanti bhassasamÈcÈre Ôhitopi
kathÈmaggaÑ anupacchinditvÈ kathentopi idhekacco bhikkhu na ceva
musÈvÈd|pasaÒhitaÑ bhÈsati. AÔÔha anariyavohÈre vajjetvÈ aÔÔha
ariyavohÈrayuttameva bhÈsati. Na ca vebh|tiyanti bhassasamÈcÈre Ôhitopi
bhedakaravÈcaÑ na bhÈsati. Na ca pesuÓiyanti tassÈyevetaÑ vevacanaÑ.
Vebh|tiyavÈcÈ hi piyabhÈvassa suÒÒakaraÓato “pesuÓiyan”ti vuccati.
NÈmamevassÈ etanti MahÈsÊvatthero avoca. Na ca sÈrambhajanti
sÈrambhajÈ ca yÈ vÈcÈ, taÒca na bhÈsati. “TvaÑ dussÊlo”ti vutte, “tvaÑ
dussÊlo tavÈcariyo dussÊlo”ti vÈ, “tuyhaÑ ÈpattÊ”ti vutte, “ahaÑ piÓÉÈya
caritvÈ PÈÔaliputtaÑ gato”ti-ÈdinÈ nayena bahiddhÈ vikkhepakathÈpavattaÑ
vÈ karaÓuttariyavÈcaÑ na bhÈsati. JayÈpekkhoti jayapurekkhÈro hutvÈ,
yathÈ hatthako Sakyaputto titthiyÈ nÈma dhammenapi adhamme napi
jetabbÈti saccÈlikaÑ yaÑkiÒci bhÈsati,
______________________________________________________________
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evaÑ jayÈpekkho jayapurekkhÈro hutvÈ na bhÈsatÊti attho. MantÈ mantÈ ca
vÈcaÑ bhÈsatÊti ettha mantÈti vuccati paÒÒÈ, mantÈya paÒÒÈya. Puna mantÈti
upaparikkhitvÈ. IdaÑ vuttaÑ hoti, bhassasamÈcÈre Ôhito divasabhÈgampi
kathento paÒÒÈya upapari kkhitvÈ yuttakathameva kathetÊti. NidhÈnavatinti
hadayepi nidahitabbayuttaÑ. KÈlenÈti yuttapattakÈlena.
EvaÑ bhÈsitÈ hi vÈcÈ amusÈ ceva hoti apisuÓÈ ca apharusÈ ca asaÔhÈ ca
asamphappalÈpÈ1 ca. Evar|pÈ ca ayaÑ vÈcÈ catusaccanissitÈtipi
sikkhattayanissitÈtipi dasakathÈvatthunissitÈtipi terasadhuta~ganissitÈtipi
sattatiÑsabodhipakkhiya dhammanissitÈtipi magganissitÈtipi vuccati. TenÈha
etadÈnuttariyaÑ bhante bhassasamÈcÈreti. TaÑ purimanayeneva
yojetabbaÑ.
Sacco cassa saddho cÈti sÊlÈcÈre Ôhito bhikkhu sacco ca bhaveyya
saccakatho saddho ca saddhÈsampanno. Nanu heÔÔhÈ saccaÑ kathitameva,
idha kasmÈ puna vuttanti. HeÔÔhÈ vÈcÈsaccaÑ kathitaÑ, sÊlÈcÈre Ôhito pana
bhikkhu antamaso hasana kathÈyapi musÈvÈdaÑ na karotÊti dassetuÑ idha
vuttaÑ. IdÈni so dhammena samena jÊvitaÑ kappetÊti dassanatthaÑ na ca
kuhakoti-Èdi vuttaÑ. Tattha “kuhako”ti-ÈdÊni BrahmajÈle vitthÈritÈni.
Indriyesu guttadvÈro, bhojane mattaÒÒ|ti chasu indriyesu guttadvÈro
bhojanepi pamÈÓaÒÒ|. SamakÈrÊti samacÈrÊ, kÈyena vÈcÈya manasÈ ca
kÈyava~kÈdÊni pahÈya samaÑ caratÊti attho. JÈgariyÈnuyogamanuyuttoti
rattindivaÑ cha koÔÔhÈse katvÈ “divasaÑ ca~kamena nisajjÈyÈ”ti
vuttanayeneva jÈgariyÈnuyogaÑ yuttappayutto viharati. Atanditoti nittandÊ
kÈyÈlasiyavirahito. ŒraddhavÊriyoti kÈyikavÊriyenÈpi ÈraddhavÊriyo hoti,
gaÓasa~gaÓikaÑ vinodetvÈ cat|su iriyÈpathesu aÔÔha-Èrabbhavatthuvasena
ekavihÈrÊ. CetasikavÊriyenÈpi ÈraddhavÊriyo hoti, kilesasa~gaÓikaÑ pahÈya
vinodetvÈ aÔÔhasamÈ pattivasena ekavihÈrÊ. Apica yathÈ tathÈ kilesuppattiÑ
nivÈrento cetasikavÊriyena ÈraddhavÊriyo hoti. JhÈyÊti
______________________________________________________________
1. AsamphÈ (SÊ)
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ÈrammaÓalakkhaÓ|panijjhÈnavasena jhÈyÊ. SatimÈti cirakatÈdianussaraÓasamatthÈya satiyÈ samannÈgato.
KalyÈÓapaÔibhÈnoti vÈkkaraÓasampanno ceva hoti paÔibhÈnasampanno
ca. YuttapaÔibhÈno kho pana hoti no muttapaÔibhÈno. SÊlasamÈcÈrasmiÑ hi
Ôhitabhikkhu muttapaÔibhÈno na hoti, yuttapaÔibhÈno pana hoti Va~gÊsatthero
viya. GatimÈti gamana samatthÈya paÒÒÈya samannÈgato. DhitimÈti
dhÈraÓasamatthÈya paÒÒÈya samannÈgato. MatimÈti ettha pana matÊti
paÒÒÈya nÈmameva, tasmÈ paÒÒavÈti attho. Iti tÊhipi imehi padehi paÒÒÈva
kathitÈ. Tattha heÔÔhÈ samaÓadhammakaraÓavÊriyaÑ kathitaÑ, idha
BuddhavacanagaÓhanavÊriyaÑ. TathÈ heÔÔhÈ vipassanÈpaÒÒÈ kathitÈ, idha
BuddhavacanagaÓhanapaÒÒÈ. Na ca kÈmesu giddhoti
vatthukÈmakilesakÈmesu agiddho. Sato ca nipako cÈti
abhikkantapaÔikkantÈdÊsu sattasu ÔhÈnesu satiyÈ ceva ÒÈÓena ca
samannÈgato caratÊti attho. Nepakkanti paÒÒÈ, tÈya samannÈgatattÈ nipakoti
vutto. SesamidhÈpi purimanayeneva yojetabbaÑ.
AnusÈsanavidhÈdivaÓÓanÈ
154. PaccattaÑ yoniso manasikÈrÈti attano upÈyamanasikÈrena.
YathÈnu siÔÔhaÑ tathÈ paÔipajjamÈnoti yathÈ mayÈ anusiÔÔhaÑ anusÈsanÊ
dinnÈ, tathÈ paÔipajja mÈno. TiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈti-Èdi
vuttatthameva. SesamidhÈpi purima nayeneva yojetabbaÑ.
155. ParapuggalavimuttiÒÈÓeti sotÈpannÈdÊnaÑ parapuggalÈnaÑ tena
tena maggena kilesavimuttiÒÈÓe. SesamidhÈpi purimanayeneva yojetabbaÑ.
156. AmutrÈsiÑ evaÑnÈmoti eko pubbenivÈsaÑ anussaranto
nÈmagottaÑ pariyÈdiyamÈno gacchati. Eko suddhakhandheyeva anussarati,
eko hi sakkoti, eko na sakkoti. Tattha yo sakkoti, tassa vasena aggahetvÈ
asakkontassa vasena gahitaÑ. Asakkonto pana kiÑ karoti.
Suddhakhandheyeva anussaranto gantvÈ anekajÈtisata sahassamatthake
ÔhatvÈ nÈmagottaÑ pariyÈdiyamÈno otarati. TaÑ dassento
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evaÑnÈmoti-ÈdimÈha. So evamÈhÈti so diÔÔhigatiko evamÈha. Tattha kiÒcÈpi
sassatoti vatvÈ “te ca sattÈ saÑsarantÊ”ti vadantassa vacanaÑ
pubbÈparaviruddhaÑ hoti. DiÔÔhi gatikattÈ panesa etaÑ na sallakkhesi.
DiÔÔhigatikassa hi ÔhÈnaÑ vÈ niyamo vÈ natthi. ImaÑ gahetvÈ imaÑ
vissajjeti, imaÑ vissajjetvÈ imaÑ gaÓhÈtÊti BrahmajÈle vitthÈrita mevetaÑ.
AyaÑ tatiyo sassatavÈdoti thero lÈbhisseva vasena tayo sassatavÈde Èha.
BhagavatÈ pana takkÊvÈdampi gahetvÈ BrahmajÈle cattÈro vuttÈ. EtesaÑ
pana tiÓÓaÑ vÈdÈnaÑ vitthÈrakathÈ BrahmajÈle1 vuttanayeneva veditabbÈ.
SesamidhÈpi purimanaye neva vitthÈretabbaÑ.
157. GaÓanÈya vÈti piÓÉagaÓanÈya. Sa~khÈnenÈti acchiddakavasena
manogaÓa nÈya. UbhayathÈpi piÓÉagaÓanameva dasseti. IdaÑ vuttaÑ hoti,
vassÈnaÑ satavasena sahassavasena satasahassavasena koÔivasena piÓÉaÑ
katvÈpi ettakÈni vassasatÈnÊti vÈ ettakÈ vassakoÔiyoti vÈ evaÑ saÒkhÈtuÑ na
sakkÈ. Tumhe pana attano dasannaÑ pÈramÊnaÑ p|ritattÈ
sabbaÒÒutaÒÒÈÓassa suppaÔividdhattÈ yasmÈ vo anÈvaraÓaÒÈÓaÑ s|raÑ
vahati. TasmÈ desanÈÒÈÓakusalataÑ purakkhatvÈ vassagaÓanÈyapi
pariyantikaÑ katvÈ kappagaÓanÈyapi paricchinditvÈ ettakanti dassethÈti
dÊpeti. PÈÄiyattho panettha vuttanayoyeva. SesamidhÈpi purimanayeneva
yojetabbaÑ.
158. EtadÈnuttariyaÑ bhante sattÈnaÑ cut|papÈtaÒÈÓeti bhante yÈpi
ayaÑ sattÈnaÑ cutipaÔisandhivasena ÒÈÓadesanÈ, sÈpi tumhÈkaÑyeva
anuttarÈ. AtÊtabuddhÈpi evameva desesuÑ2. AnÈgatÈpi evameva desessanti3.
Tumhe tesaÑ atÊtÈnÈgatabuddhÈnaÑ ÒÈÓena saÑsanditvÈva desayittha.
“IminÈpi kÈraÓena evaÑpasanno ahaÑ bhante BhagavatÊ”ti dÊpeti.
PÈÄiyattho panettha vitthÈritoyeva.
159. SÈsavÈ sa-upadhikÈti sadosÈ sa-upÈrambhÈ. No ariyÈti vuccatÊti
ariyiddhÊti na vuccati. AnÈsavÈ anupadhikÈti niddosÈ anupÈrambhÈ. AriyÈti
vuccatÊti ariyiddhÊti vuccati.
______________________________________________________________
1. DÊ-®Ôha 1. 97 piÔÔhe.
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AppaÔik|lasaÒÒÊ tattha viharatÊti kathaÑ appaÔik|lasaÒÒÊ tattha viharatÊti.
PaÔik|le satte mettaÑ pharati, sa~khÈre dhÈtusaÒÒaÑ upasaÑharati. YathÈha
“kathaÑ paÔik|le appaÔik|lasaÒÒÊ viharati. AniÔÔhasmiÑ vatthusmiÑ mettÈya
vÈ pharati, dhÈtuto vÈ upasaÑharatÊ”ti1. PaÔik|lasaÒÒÊ tattha viharatÊti
appaÔik|le satte asubhasaÒÒaÑ pharati, sa~khÈre aniccasaÒÒaÑ
upasaÑharati. YathÈha “kathaÑ appaÔik|le paÔik|lasaÒÒÊ viharati, iÔÔhasmiÑ
vatthusmiÑ asubhÈya vÈ pharati, aniccato vÈ upasaÑharatÊ”ti1. EvaÑ
sesapadesupi attho veditabbo.
Upekkhako tattha viharatÊti iÔÔhe arajjanto aniÔÔhe adussanto yathÈ aÒÒe
asamapekkhanena mohaÑ uppÈdenti, evaÑ anuppÈdento chasu ÈrammaÓesu
chaÄa~gupe kkhÈya upekkhako viharati. EtadÈnuttariyaÑ bhante
iddhividhÈs|ti bhante yÈ ayaÑ dvÊsu iddhÊsu evaÑdesanÈ, etadÈnuttariyaÑ.
TaÑ BhagavÈti taÑ desanaÑ BhagavÈ asesaÑ sakalaÑ abhijÈnÈti. TaÑ
Bhagavatoti taÑ desanaÑ Bhagavato asesaÑ abhijÈnato. Uttari
abhiÒÒeyyaÑ natthÊti uttari abhijÈnitabbaÑ natthi, ayaÑ nÈma ito aÒÒo
dhammo vÈ puggalo vÈ yaÑ BhagavÈ na jÈnÈti idaÑ natthi. YadabhijÈnaÑ
aÒÒo samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈti yaÑ tumhehi anabhiÒÒÈtaÑ aÒÒo samaÓo vÈ
brÈhmaÓo vÈ abhijÈnanto BhagavatÈ bhiyyobhiÒÒataro assa,
adhikatarapaÒÒo bhaveyya. YadidaÑ iddhividhÈs|ti ettha yadidanti
nipÈtamattaÑ. IddhividhÈsu BhagavatÈ uttaritaro natthi. atÊtabuddhÈpi hi imÈ
dve iddhiyo desesuÑ, anÈgatÈpi imÈva desessanti. Tumhepi tesaÑ ÒÈÓena
saÑsanditvÈ imÈva desayittha. Iti BhagavÈ iddhividhÈsu anuttaroti dassento
“iminÈpi kÈraÓena evaÑpasanno ahaÑ bhante BhagavatÊ”ti dÊpeti. EttÈvatÈ
ye DhammasenÈpati divÈÔÔhÈne nisÊditvÈ soÄasa aparampariyadhamme
sammasi, teva dassitÈ honti.
AÒÒathÈsatthuguÓadassanÈdivaÓÓanÈ
160. IdÈni aparenapi ÈkÈrena Bhagavato guÓe dassento yaÑ taÑ
bhanteti-ÈdimÈha. Tattha saddhena kulaputtenÈti saddhÈ
______________________________________________________________
1. Khu 9. 390 piÔÔhe.
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kulaputtÈ nÈma atÊtÈnÈgatapaccuppannÈ bodhisattÈ. TasmÈ yaÑ
sabbaÒÒubodhisattena pattabbanti vuttaÑ hoti. KiÑ pana tena pattabbaÑ?
Nava lokuttaradhammÈ. Œraddha vÊriyenÈti-ÈdÊsu “vÊriyaÑ thÈmo”ti-ÈdÊni
sabbÈneva vÊriyavevacanÈni. Tattha Èraddha vÊriyenÈti paggahitavÊriyena.
ThÈmavatÈti thÈmasampannena thiravÊriyena. PurisathÈ menÈti tena
thÈmavatÈ yaÑ purisathÈmena pattabbanti vuttaÑ hoti. Anantarapadadva
yepi eseva nayo. PurisadhorayhenÈti yÈ asamadhurehi Buddhehi vahitabbÈ
dhurÈ, taÑ dhuraÑ vahanasamatthena mahÈpurisena. AnuppattaÑ taÑ
BhagavatÈti taÑ sabbaÑ atÊtÈnÈgatabuddhehi pattabbaÑ, sabbameva
anuppattaÑ, Bhagavato ekaguÓopi |Óo natthÊti dasseti. KÈmesu
kÈmasukhallikÈnuyoganti vatthukÈmesu kÈmasukhallikÈnu yogaÑ1. YathÈ
aÒÒe keÓiyajaÔilÈdayo samaÓabrÈhmaÓÈ “ko jÈnÈti paralokaÑ. Sukho imissÈ
paribbÈjikÈya mudukÈya lomasÈya bÈhÈya samphasso”ti moÄibandhÈhi
paribbÈjikÈti paricÈrenti sampattaÑ sampattaÑ r|pÈdi-ÈrammaÓaÑ
anubhavamÈnÈ kÈmasukhamanu yuttÈ, na evamanuyuttoti dasseti.
HÊnanti lÈmakaÑ. Gammanti gÈmavÈsÊnaÑ dhammaÑ. Pothujjanikanti
puthujjanehi sevitabbaÑ. Anariyanti na niddosaÑ. Na vÈ ariyehi
sevitabbaÑ. AnatthasaÒhitanti anatthasaÑyuttaÑ. AttakilamathÈnuyoganti
attano ÈtÈpanaparitÈ panÈnuyogaÑ. Dukkhanti dukkhayuttaÑ, dukkhamaÑ
vÈ. YathÈ eke samaÓabrÈhmaÓÈ kÈmasukhallikÈnuyogaÑ parivajjessÈmÈti
kÈyakilamathaÑ anudhÈvanti, tato muÒcissÈ mÈti kÈmasukhaÑ anudhÈvanti,
na evaÑ BhagavÈ. BhagavÈ pana ubho ete ante vajjetvÈ yÈ sÈ “atthi
bhikkhave majjhimÈ paÔipadÈ TathÈgatena abhisambuddhÈ cakkhukaraÓÊ”ti
evaÑ vuttÈ sammÈpaÔipatti, tameva paÔipanno. TasmÈ “na ca
attakilamathÈnuyogan”ti-ÈdimÈha.
ŒbhicetasikÈnanti abhicetasikÈnaÑ, kÈmÈvacaracittÈni atikkamitvÈ
ÔhitÈnanti attho. DiÔÔhadhammasukhavihÈrÈnanti imasmiÑyeva attabhÈve
sukhavihÈrÈnaÑ. PoÔÔhapÈdasuttantasmiÒhi
sappÊtikadutiyajjhÈnaphalasamÈpatti kathitÈ2. PÈsÈdika suttante saha
maggena vipassanÈpÈdakajjhÈnaÑ.
______________________________________________________________
1. KÈmasukhÈnuyogaÑ (SÊ, SyÈ)

2. DÊ 1. 181 piÔÔhe.
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Dasuttarasuttante catutthajjhÈnikaphalasamÈpatti. ImasmiÑ sampasÈdanÊye
diÔÔhadhammasukhavihÈrajjhÈnÈni kathitÈni. NikÈmalÈbhÊti yathÈkÈmalÈbhÊ.
AkicchalÈbhÊti adukkhalÈbhÊ. AkasiralÈbhÊti vipulalÈbhÊ.
AnuyogadÈnappakÈravaÓÓanÈ
161. EkissÈ lokadhÈtuyÈti dasasahassilokadhÈtuyÈ. TÊÓi hi khettÈni
jÈtikhettaÑ ÈÓÈkhettaÑ visayakhettaÑ. Tattha jÈtikhettaÑ nÈma dasasahassÊ
lokadhÈtu. SÈ hi TathÈgatassa mÈtukucchiÑ okkamanakÈle nikkhamanakÈle
sambodhikÈle dhammacakkappavattane Èyusa~khÈrossajjane parinibbÈne ca
kampati. KoÔisatasahassacakkavÈÄaÑ pana ÈÓÈkhettaÑ nÈma.
ŒÔÈnÈÔiyamoraparittadhajaggaparittaratanaparittÈdÊnaÒhi ettha ÈÓÈ vattati.
Visayakhettassa pana parimÈÓaÑ natthi, BuddhÈnaÒhi “yÈvatakaÑ ÒÈÓaÑ,
tÈvatakaÑ ÒeyyaÑ, yÈvatakaÑ ÒeyyaÑ, tÈvatakaÑ ÒÈÓaÑ,
ÒÈÓapariyantikaÑ ÒeyyaÑ, ÒeyyapariyantikaÑ ÒÈÓan”ti1 vacanato avisayo
nÈma natthi.
Imesu pana tÊsu khettesu ÔhapetvÈ imaÑ cakkavÈÄaÑ aÒÒasmiÑ
cakkavÈÄe BuddhÈ uppajjantÊti suttaÑ natthi, nuppajjantÊti pana atthi. TÊÓi
piÔakÈni VinayapiÔakaÑ SuttantapiÔakaÑ AbhidhammapiÔakaÑ. Tisso
sa~gÊtiyo MahÈkassapattherassa sa~gÊti, Yasattherassa sa~gÊti,
Moggaliputtatissattherassa sa~gÊtÊti. ImÈ tisso sa~gÊtiyo ÈruÄhe TepiÔake
Buddhavacane “imaÑ cakkavÈÄaÑ muÒcitvÈ aÒÒattha BuddhÈ uppajjantÊ”ti
suttaÑ natthi, nuppajjantÊti pana atthi.
ApubbaÑ acarimanti apure apacchÈ ekato nuppajjanti, pure vÈ pacchÈ
vÈ uppajjantÊti vuttaÑ hoti. Tattha bodhipalla~ke “BodhiÑ apatvÈ na
uÔÔhahissÈmÊ”ti nisinnakÈlato paÔÔhÈya yÈva mÈtukucchismiÑ
paÔisandhiggahaÓaÑ, tÈva pubbeti na veditabbaÑ. bodhisattassa hi
paÔisandhiggahaÓe dasasahassacakkavÈÄakampaneneva khettapariggaho kato.
AÒÒassa Buddhassa uppattipi nivÈritÈ hoti. ParinibbÈnato paÔÔhÈya ca yÈva
sÈsapamattÈpi dhÈtuyo tiÔÔhanti, tÈva pacchÈti na veditabbaÑ. dhÈt|su hi
______________________________________________________________
1. Khu 7. 119 piÔÔhe.

82

DÊghanikÈya

ÔhitÈsu BuddhÈpi ÔhitÈva honti. TasmÈ etthantare aÒÒassa Buddhassa uppatti
nivÈritÈva hoti. DhÈtuparinibbÈne pana jÈte aÒÒassa Buddhassa uppatti na
nivÈritÈ.
TipiÔaka-antaradhÈnakathÈ
TÊÓi antaradhÈnÈni nÈma pariyatti-antaradhÈnaÑ, paÔivedhaantaradhÈnaÑ, paÔipatti-antaradhÈnanti. Tattha pariyattÊti tÊÓi piÔakÈni.
PaÔivedhoti saccappaÔivedho. PaÔipattÊti paÔipadÈ. Tattha paÔivedho ca
paÔipatti ca hotipi na hotipi. EkasmiÒhi kÈle paÔivedhakarÈ bhikkh| bah|
honti, esa bhikkhu puthujjanoti a~guliÑ pasÈretvÈ dassetabbo hoti.
ImasmiÑyeva dÊpe ekavÈraÑ puthujjanabhikkhu nÈma nÈhosi.
PaÔipattip|rakÈpi kadÈci bah| honti, kadÈci appÈ. Iti paÔivedho ca paÔipatti
ca hotipi na hotipi. SÈsanaÔÔhitiyÈ pana pariyatti pamÈÓaÑ paÓÉito hi
TepiÔakaÑ sutvÈ dvepi p|reti.
YathÈ amhÈkaÑ bodhisatto ŒÄÈrassa santike paÒcÈbhiÒÒÈ satta ca
samÈpattiyo nibbattetvÈ nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasamÈpattiyÈ parikammaÑ
pucchi, so na jÈnÈmÊti Èha. Tato Udakassa santikaÑ gantvÈ adhigatavisesaÑ
saÑsanditvÈ nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈya tanassa parikammaÑ pucchi, so Ècikkhi,
tassa vacanasamanantarameva mahÈsatto taÑ jhÈnaÑ sampÈdesi, evameva
paÒÒavÈ bhikkhu pariyattiÑ sutvÈ dvepi p|reti. TasmÈ pariyattiyÈ ÔhitÈya
sÈsanaÑ ÔhitaÑ hoti. YadÈ pana sÈ antaradhÈyati, tadÈ paÔhamaÑ
AbhidhammapiÔakaÑ nassati. Tattha paÔÔhÈnaÑ sabbapaÔhamaÑ
antaradhÈyati. Anukka mena pacchÈ dhammasa~gaho, tasmiÑ antarahite
itaresu dvÊsu PiÔakesu Ôhitesupi sÈsanaÑ Ôhitameva hoti.
Tattha SuttantapiÔake antaradhÈyamÈne paÔhamaÑ A~guttaranikÈyo
ekÈdasakato paÔÔhÈya yÈva ekakÈ antaradhÈyati, tadanantaraÑ
SaÑyuttanikÈyo CakkapeyyÈlato paÔÔhÈya yÈva OghataraÓÈ antaradhÈyati.
TadanantaraÑ MajjhimanikÈyo IndriyabhÈva nato paÔÔhÈya yÈva
M|lapariyÈyÈ antaradhÈyati. TadanantaraÑ DÊghanikÈyo Dasuttarato
paÔÔhÈya yÈva BrahmajÈlÈ antaradhÈyati. EkissÈpi dvinnampi gÈthÈnaÑ
pucchÈ
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addhÈnaÑ gacchati, sÈsanaÑ dhÈretuÑ na sakkoti sabhiyapucchÈ
ÈÄavakapucchÈ viya ca. EtÈ kira KassapabuddhakÈlikÈ antarÈ sÈsanaÑ
dhÈretuÑ nÈsakkhiÑsu.
DvÊsu pana PiÔakesu antarahitesupi VinayapiÔake Ôhite sÈsanaÑ tiÔÔhati.
ParivÈrakkhandhakesu antarahitesu ubhatovibha~ge Ôhite Ôhitameva hoti.
ubhatovibha~ge antarahite mÈtikÈyapi ÔhitÈya Ôhitameva hoti. MÈtikÈya
antarahitÈya pÈtimokkhapabbajjÈ upasampadÈsu ÔhitÈsu sÈsanaÑ tiÔÔhati.
Li~gaÑ addhÈnaÑ gacchati. SetavatthasamaÓa vaÑso pana
KassapabuddhakÈlato paÔÔhÈya sÈsanaÑ dhÈretuÑ nÈsakkhi. PaÔisambhÊdÈ
pattehi vassasahassaÑ aÔÔhÈsi. ChaÄabhiÒÒehi vassasahassaÑ. Tevijjehi
vassa sahassaÑ. Sukkhavipassakehi vassasahassaÑ. PÈtimokkhehi
vassasahassaÑ aÔÔhÈsi1. Pacchimakassa pana saccappaÔivedhato
pacchimakassa sÊlabhedato paÔÔhÈya sÈsanaÑ osakkitaÑ nÈma hoti. Tato
paÔÔhÈya aÒÒassa Buddhassa uppatti na nivÈritÈ.
SÈsana-antarahitavaÓÓanÈ
TÊÓi parinibbÈnÈni nÈma kilesaparinibbÈnaÑ khandhaparinibbÈnaÑ
dhÈtuparinibbÈnanti. Tattha kilesaparinibbÈnaÑ bodhipalla~ke ahosi.
KhandhaparinibbÈnaÑ KusinÈrÈyaÑ. DhÈtuparinibbÈnaÑ anÈgate
bhavissati. SÈsanassa kira osakkanakÈle imasmiÑ TambapaÓÓidÊpe dhÈtuyo
sannipatitvÈ mahÈcetiyaÑ gamissanti. MahÈcetiyato NÈgadÊpe
RÈjÈyatanacetiyaÑ. Tato mahÈbodhipalla~kaÑ gamissanti. NÈgabhavanatopi
devalokatopi brahmalokatopi dhÈtuyo mahÈbodhipalla~ka meva gamissanti.
SÈsapamattÈpi dhÈtuyo na antarÈ nassissanti. SabbadhÈtuyo
mahÈbodhipalla~ke rÈsibh|tÈ suvaÓÓakkhandho viya ekagghanÈ hutvÈ
chabbaÓÓa rasmiyo vissajjessanti.
TÈ dasasahassilokadhÈtuÑ pharissanti, tato dasasahassacakkavÈÄadevatÈ
sannipatitvÈ “ajja SatthÈ parinibbÈti, ajja sÈsanaÑ osakkati,
pacchimadassanaÑ dÈni idaÑ amhÈkan”ti Dasabalassa parinibbutadivasato
mahantataraÑ kÈruÒÒaÑ karissanti. ®hapetvÈ anÈgÈmikhÊÓÈsave
______________________________________________________________
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avasesÈ sakabhÈvena sandhÈretuÑ1 na sakkhissanti. DhÈt|su tejodhÈtu
uÔÔhahitvÈ yÈva brahmalokÈ uggacchissati. SÈsapamattÈyapi dhÈtuyÈ sati
ekajÈlÈ bhavissati. DhÈt|su pariyÈdÈnaÑ gatÈsu upacchijjissati. EvaÑ
mahantaÑ ÈnubhÈvaÑ dassetvÈ dhÈt|su antarahitÈsu sÈsanaÑ antarahitaÑ
nÈma hoti.
YÈva na evaÑ antaradhÈyati, tÈva acarimaÑ nÈma hoti. EvaÑ apubbaÑ
acarimaÑ uppajjeyyuÑ, netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. KasmÈ pana apubbaÑ
acarimaÑ nuppajjantÊti. AnacchariyattÈ. BuddhÈ hi acchariyamanussÈ.
YathÈha “ekapuggalo bhikkhave loke uppajjamÈno uppajjati
acchariyamanusso. Katamo ekapuggalo, TathÈgato ArahaÑ
SammÈsambuddho”ti2. Yadi ca dve vÈ cattÈro vÈ aÔÔha vÈ soÄasa vÈ ekato
uppajjeyyuÑ, anacchariyÈ bhaveyyuÑ. EkasmiÒhi vihÈre dvinnaÑ
cetiyÈnampi lÈbhasakkÈro uÄÈro na hoti. Bhikkh|pi bahutÈya na acchariyÈ
jÈtÈ, evaÑ BuddhÈpi bhaveyyuÑ, tasmÈ nuppajjanti. DesanÈya ca
visesÈbhÈvato. YaÒhi satipaÔÔhÈnÈdi bhedaÑ dhammaÑ eko deseti. AÒÒena
uppajjitvÈpi sova desetabbo siyÈ, tato anacchariyo siyÈ. EkasmiÑ pana
dhammaÑ desente desanÈpi acchariyÈ hoti, vivÈdabhÈvato ca. Bah|su hi
Buddhesu uppannesu bah|naÑ ÈcariyÈnaÑ antevÈsikÈ viya amhÈkaÑ
Buddho pÈsÈdiko, amhÈkaÑ Buddho madhurassaro lÈbhÊ puÒÒavÈti
vivadeyyuÑ. TasmÈpi evaÑ nuppajjanti. Api cetaÑ kÈraÓaÑ
MilindaraÒÒÈpi puÔÔhena NÈgasenattherena vitthÈritameva. VuttaÒhi tattha–
Bhante NÈgasena bhÈsitampi hetaÑ BhagavatÈ “aÔÔhÈnametaÑ
bhikkhave anavakÈso, yaÑ ekissÈ lokadhÈtuyÈ dve arahanto
SammÈsambuddhÈ apubbaÑ acarimaÑ uppajjeyyuÑ, netaÑ ÔhÈnaÑ
vijjatÊ”ti. DesayantÈ ca bhante NÈgasena sabbepi TathÈgatÈ sattatiÑsa
bodhipakkhiye dhamme desenti, kathayamÈnÈ ca cattÈri ariyasaccÈni
kathenti, sikkhÈ pentÈ ca tÊsu sikkhÈsu sikkhÈpenti, anusÈsamÈnÈ ca
appamÈdappaÔi pattiyaÑ anusÈsanti. Yadi bhante NÈgasena sabbesampi
______________________________________________________________
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TathÈgatÈnaÑ ekÈ desanÈ1 ekÈ kathÈ ekasikkhÈ ekÈnusÈsanÊ,
kenakÈraÓena dve TathÈgatÈ ekakkhaÓe nuppajjanti. Ekenapi tÈva
BuddhuppÈdena ayaÑ loko obhÈsajÈto, yadi dutiyo Buddho bhaveyya,
dvinnaÑ pabhÈya ayaÑ loko bhiyyosomattÈya obhÈsajÈto bhaveyya,
ovadamÈnÈ ca dve TathÈgatÈ sukhaÑovadeyyuÑ,anusÈsamÈnÈ ca
sukhaÑ anusÈseyyuÑ,tattha me kÈraÓaÑ desehi, yathÈhaÑ nissaÑsayo
bhaveyyan”ti.
AyaÑ mahÈrÈja dasasahassÊ lokadhÈtu ekabuddhadhÈraÓÊ, ekasseva
TathÈgatassa guÓaÑ dhÈreti, yadi dutiyo Buddho uppajjeyya, nÈyaÑ
dasasahassÊ lokadhÈtu dhÈreyya, caleyya kampeyya nameyya oÓameyya
vinameyya vikireyya vidhameyya viddhaÑ seyya, na
ÔhÈnamupagaccheyya.
YathÈ mahÈrÈja nÈvÈ ekapurisasandhÈraÓÊ bhaveyya, ekapurise
abhir|Ähe sÈ nÈvÈ samupÈdikÈ bhaveyya, atha dutiyo puriso Ègaccheyya
tÈdiso ÈyunÈ vaÓÓena vayena pamÈÓena kisath|lena
sabba~gapacca~gena, so taÑ nÈvaÑ abhir|heyya, api nu sÈ mahÈrÈja
nÈvÈ dvinnampi dhÈre yyÈti. Na hi bhante, caleyya kampeyya nameyya
oÓameyya vinameyya vikireyya vidhameyya, viddhaÑseyya, na
ÔhÈnamupagaccheyya osÊdeyya udaketi. Evameva kho mahÈrÈja ayaÑ
dasasahassÊ lokadhÈtu ekabuddha dhÈraÓÊ, ekasseva TathÈgatassa
guÓaÑ dhÈreti, yadi dutiyo Buddho uppajjeyya, nÈyaÑ dasasahassÊ
lokadhÈtu dhÈreyya -pa- na ÔhÈnamupagaccheyya.
YathÈ vÈ pana mahÈrÈja puriso yÈvadatthaÑ bhojanaÑ bhuÒjeyya
chÈdentaÑ yÈva kaÓÔhamabhip|rayitvÈ, so dhÈto pÊÓito paripuÓÓo
nirantaro tandÊkato anoÓamitadaÓÉajÈto punadeva tÈvatakaÑ bhojanaÑ
bhuÒjeyya, api nu kho so mahÈrÈja puriso sukhito bhaveyyÈti. Na hi
______________________________________________________________
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bhante, sakiÑ bhuttova mareyyÈti1, evameva kho mahÈrÈja ayaÑ dasa
sahassÊ lokadhÈtu ekabuddhadhÈraÓÊ -pa- na ÔhÈnamupagaccheyyÈti.
KiÑ nu kho bhante NÈgasena atidhammabhÈrena pathavÊ calatÊti.
Idha mahÈrÈja dve sakaÔÈ ratanap|ritÈ bhaveyyuÑ yÈva mukhasamÈ,
ekasmÈ sakaÔato ratanaÑ gahetvÈ ekasmiÑ sakaÔe ÈkireyyuÑ, api nu
kho taÑ mahÈrÈja sakaÔaÑ dvinnampi sakaÔÈnaÑ ratanaÑ dhÈreyyÈti.
Na hi bhante, nÈbhipi tassa phaleyya2, arÈpi tassa bhijjeyyuÑ, nemipi
tassa opateyya, akkhopi tassa bhijjeyyÈti. KiÑ nu kho mahÈrÈja
atiratana bhÈrena sakaÔaÑ bhijjatÊti. Œma bhanteti. Evameva kho
mahÈrÈja atidhammabhÈrena pathavÊ calati.
Apica mahÈrÈja imaÑ kÈraÓaÑ BuddhabalaparidÊpanÈya osÈritaÑ
aÒÒampi tattha abhir|paÑ kÈraÓaÑ suÓohi, yena kÈraÓena dve
SammÈsambuddhÈ ekakkhaÓe nuppajjanti. Yadi mahÈrÈja dve
SammÈsambuddhÈ ekakkhaÓe uppajjeyyuÑ, tesaÑ parisÈya vivÈdo
uppajjeyya “tumhÈkaÑ Buddho amhÈkaÑ Buddho”ti, ubhato pakkhajÈtÈ
bhaveyyuÑ. YathÈ mahÈrÈja dvinnaÑ balavÈmaccÈnaÑ parisÈya vivÈdo
uppajjeyya “tumhÈkaÑ amacco amhÈkaÑ amacco”ti, ubhato pakkhajÈtÈ
honti, evameva kho mahÈrÈja yadi dve SammÈsambuddhÈ ekakkhaÓe
uppajjeyyuÑ, tesaÑ parisÈya vivÈdo uppajjeyya “tumhÈkaÑ Buddho
amhÈkaÑ Buddho”ti, ubhato pakkhajÈtÈ bhaveyyuÑ, idaÑ tÈva
mahÈrÈja ekaÑ kÈraÓaÑ, yena kÈraÓena dve SammÈsambuddhÈ
ekakkhaÓe nuppajjanti.
Aparampi mahÈrÈja uttariÑ kÈraÓaÑ suÓohi, yena kÈraÓena dve
SammÈsambuddhÈ ekakkhaÓe nuppajjanti, yadi mahÈrÈja dve
SammÈsambuddhÈ ekakkhaÓe uppajjeyyuÑ, “aggo Buddho”ti yaÑ
vacanaÑ, taÑ micchÈ bhaveyya, “jeÔÔho Buddho”ti, seÔÔho Buddhoti,
visiÔÔho Buddhoti, uttamo Buddhoti, pavaro Buddhoti, asamo
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Buddhoti, asamasamo Buddhoti, appaÔimo Buddhoti, appaÔibhÈgo
Buddhoti, appaÔipuggalo Buddhoti yaÑ vacanaÑ, taÑ micchÈ bhaveyya.
Imampi kho tvaÑ mahÈrÈja kÈraÓaÑ atthato sampaÔiccha, yena
kÈraÓena dve SammÈsambuddhÈ ekakkhaÓe nuppajjanti.
Apica kho mahÈrÈja BuddhÈnaÑ BhagavantÈnaÑ sabhÈvapakati
eso, yaÑ ekoyeva Buddho loke uppajjati. KasmÈ kÈraÓÈ? MahantatÈya
SabbaÒÒubuddhaguÓÈnaÑ, yaÑ aÒÒampi mahÈrÈja mahantaÑ hoti, taÑ
ekaÑyeva hoti. PathavÊ mahÈrÈja mahantÊ, sÈ ekÈyeva. SÈgaro mahanto,
so ekoyeva. Sineru girirÈjÈ mahanto1, so ekoyeva. ŒkÈso mahanto, so
ekoyeva. Sakko mahanto, so ekoyeva. MÈro mahanto, so ekoyeva.
MahÈbrahmÈ mahanto, so ekoyeva. TathÈgato ArahaÑ
SammÈsambuddho mahanto, so ekoyeva lokasmiÑ. Yattha te
uppajjanti, tattha aÒÒesaÑ okÈso na hoti, tasmÈ mahÈrÈja TathÈgato
ArahaÑ SammÈsambuddho ekoyeva loke uppajjatÊti. Sukathito bhante
NÈgasena paÒho opammehi kÈraÓehÊti2.
Dhammassa cÈnudhammanti navavidhassa lokuttaradhammassa
anudhammaÑ pubbabhÈgappaÔipadaÑ. Sahadhammikoti sakÈraÓo.
VÈdÈnuvÈdoti vÈdoyeva.
Acchariya-abbhutavaÓÓanÈ
162. ŒyasmÈ UdÈyÊti tayo therÈ UdÈyÊ nÈma LÈÄudÈyÊ KÈÄudÈyÊ MahÈudÈyÊti. Idha MahÈ-udÈyÊ adhippeto. Tassa kira imaÑ suttaÑ Èdito paÔÔhÈya
yÈva pariyosÈnÈ suÓa ntassa abbhantare paÒcavaÓÓÈ pÊti uppajjitvÈ
pÈdapiÔÔhito sÊsamatthakaÑ gacchati, sÊsamatthakato pÈdapiÔÔhiÑ Ègacchati,
ubhato paÔÔhÈya majjhaÑ otarati, majjhato paÔÔhÈya ubhato gacchati. So
nirantaraÑ pÊtiyÈ phuÔasarÊro balavasomanassena Dasabalassa guÓaÑ
kathento acchariyaÑ bhanteti-ÈdimÈha. AppicchatÈti nittaÓhatÈ. SantuÔÔhitÈti
cat|su paccayesu
______________________________________________________________
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tÊhÈkÈrehi santoso. SallekhatÈti sabbakilesÈnaÑ sallikhitabhÈvo. Yatra hi
nÈmÈti yo nÈma. Na attÈnaÑ pÈtukarissatÊti attano guÓe na Èvi karissati.
PaÔÈkaÑ parihare yyunti “ko amhehi sadiso atthÊ”ti vadantÈ paÔÈkaÑ
ukkhipitvÈ nÈÄandaÑ vicareyyuÑ.
Passa kho tvaÑ UdÈyi TathÈgatassa appicchatÈti passa UdÈyi yÈdisÊ
TathÈgatassa appicchatÈti therassa vacanaÑ sampaÔicchanto Èha. KiÑ pana
BhagavÈ neva attÈnaÑ pÈtukaroti, na attano guÓaÑ kathetÊti ce. Na na
katheti. AppicchatÈdÊhi kathetabbaÑ, cÊvarÈdihetuÑ na katheti. TenevÈha
“passa kho tvaÑ UdÈyi TathÈgatassa appicchatÈ”ti-Èdi. BujjhanakasattaÑ
pana Ègamma veneyyavasena katheti. YathÈha–
“Na me Ècariyo atthi, sadiso me na vijjati.
SadevakasmiÑ lokasmiÑ, natthi me paÔipuggalo”ti1.
EvaÑ TathÈgatassa guÓadÊpikÈ bah| gÈthÈpi suttantÈpi vitthÈretabbÈ.
163. AbhikkhaÓaÑ bhÈseyyÈsÊti punappunaÑ bhÈseyyÈsi.
PubbaÓhasamaye me kathitanti mÈ majjhanhikÈdÊsu na kathayittha. Ajja vÈ
me kathitanti mÈ paradivasÈdÊsu na kathayitthÈti attho. PavedesÊti kathesi.
Imassa veyyÈkaraÓassÈti niggÈthakattÈ idaÑ suttaÑ “VeyyÈkaraÓan”ti
vuttaÑ. Adhivacananti nÈmaÑ. IdaÑ pana “iti hidan”ti paÔÔhÈya padaÑ
sa~gÊtikÈrehi ÔhapitaÑ. SesaÑ sabbattha uttÈnatthamevÈti.
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6. PÈsÈdikasutta
NigaÓÔhanÈÔaputtakÈla~kiriyavaÓÓanÈ
164. EvaÑ me sutanti PÈsÈdikasuttaÑ.
TatrÈyamanuttÈnapadavaÓÓanÈ–vedhaÒÒÈ nÈma sakyÈti dhanumhi
katasikkhÈ vedhaÒÒanÈmakÈ eke sakyÈ. TesaÑ Ambavane pÈsÈdeti tesaÑ
Ambavane sippaÑ uggaÓhatthÈya kato dÊghapÈsÈdo atthi, tattha viharati.
AdhunÈ kÈla~katoti sampati kÈla~kato. DvedhikajÈtÈti dvejjhajÈtÈ1,
dvebhÈgÈ jÈtÈ. BhaÓÉanÈdÊsu bhaÓÉanaÑ pubbabhÈgakalaho, taÑ
daÓÉÈdÈnÈdivasena paÓÓattivÊtikkamavasena ca vaÉÉhitaÑ kalaho. “Na
tvaÑ imaÑ dhammavinayaÑ ÈjÈnÈsÊ”ti-ÈdinÈ nayena viruddhavacanaÑ
vivÈdo. VitudantÈti vijjhantÈ. SahitaÑ meti mama vacanaÑ atthasaÒhitaÑ.
AdhiciÓÓaÑ te viparÈvattanti yaÑ tava adhiciÓÓaÑ cirakÈlÈsevanavasena
paguÓaÑ, taÑ mama vÈdaÑ Ègamma nivattaÑ2. Œropito te vÈdoti tuyhaÑ
upari mayÈ doso Èropito. Cara vÈdappamokkhÈyÈti bhattapuÔaÑ ÈdÈya taÑ
taÑ upasa~kamitvÈ vÈdappamokkhatthÈya uttari pariyesamÈno vicara.
NibbeÔhehi vÈti atha vÈ mayÈ Èropitadosato attÈnaÑ mocehi. Sace pahosÊti
sace sakkosi. Vadho yevÈti maraÓameva. NÈÔaputtiyes|ti NÈÔaputtassa
antevÈsikesu. Nibbinnar|pÈti ukkaÓÔhitasabhÈvÈ abhivÈdanÈdÊnipi na
karonti, virattar|pÈti vigatapemÈ. PaÔivÈna r|pÈti tesaÑ sakkaccakiriyato
nivattanasabhÈvÈ. YathÈ tanti yathÈ durakkhÈtÈdisabhÈve dhammavinaye
nibbinnavirattappaÔivÈnar|pehi bhavitabbaÑ, tatheva jÈtÈti attho.
DurakkhÈteti dukkathite. Duppavediteti duviÒÒÈpite.
AnupasamasaÑvattaniketi rÈgÈdÊnaÑ upasamaÑ kÈtuÑ asamatthe.
Bhinnath|peti bhindappatiÔÔhe. Ettha hi NÈÔaputtova nesaÑ patiÔÔhaÔÔhena
th|po. So pana bhinno mato. Tena vuttaÑ “bhinnath|pe”ti. AppaÔisaraÓeti
tasseva abhÈvena paÔisaraÓavirahite.
Nanu cÈyaÑ NÈÔaputto NÈÄandavÈsiko, so kasmÈ PÈvÈyaÑ kÈla~katoti.
So kira UpÈlinÈ gahapatinÈ paÔividdhasaccena
______________________________________________________________
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dasahi gÈthÈhi bhÈsite BuddhaguÓe sutvÈ uÓhaÑ lohitaÑ chaÉÉesi. Atha
naÑ aphÈsukaÑ gahetvÈ pÈvaÑ agamaÑsu. So tattha kÈlamakÈsi. KÈlaÑ
kurumÈno ca cintesi “mama laddhi aniyyÈnikÈ sÈravirahitÈ, mayaÑ tÈva
naÔÔhÈ, avasesajanopi mÈ apÈyap|rako ahosi, sace panÈhaÑ ‘mama sÈsanaÑ
aniyyÈnikan’ti vakkhÈmi, na saddahissanti, yaÑn|nÈhaÑ dvepi jane na
ekanÊhÈrena uggaÓhÈpeyyaÑ, te mamaccayena aÒÒamaÒÒaÑ vivadissanti,
SatthÈ taÑ vivÈdaÑ paÔicca ekaÑ dhammakathaÑ kathessati, tato te
sÈsanassa mahantabhÈvaÑ jÈnissantÊ”ti.
Atha naÑ eko antevÈsiko upasa~kamitvÈ Èha “bhante tumhe dubbalÈ,
mayhampi imasmiÑ dhamme sÈraÑ Ècikkhatha, ÈcariyappamÈÓan”ti.
“Œvuso tvaÑ mamaccayena sassatanti gaÓheyyÈsÊ”ti. Aparopi upasa~kami,
taÑ ucchedaÑ gaÓhÈpesi. EvaÑ dvepi jane ekaladdhike akatvÈ bah|
nÈnÈnÊhÈrena uggaÓhÈpetvÈ kÈlamakÈsi. Te tassa sarÊrakiccaÑ katvÈ
sannipatitvÈ aÒÒamaÒÒaÑ pucchiÑsu “kassÈvuso Ècariyo sÈraÑ ÈcikkhÊ”ti.
Eko uÔÔhahitvÈ mayhanti Èha. KiÑ ÈcikkhÊti. Sassatanti. Aparo taÑ
paÔibÈhitvÈ “mayhaÑ sÈraÑ ÈcikkhÊ”ti Èha. EvaÑ sabbe “mayhaÑ sÈraÑ
Ècikkhi, ahaÑ jeÔÔhako”ti aÒÒamaÒÒaÑ vivÈdaÑ vaÉÉhetvÈ akkose ceva
paribhÈse ca hatthapÈdappa hÈrÈdÊni ca pavattetvÈ ekamaggena dve
agacchantÈ nÈnÈdisÈsu pakkamiÑsu.
165. Atha kho Cundo samaÓuddesoti ayaÑ thero DhammasenÈpatissa
kaniÔÔha bhÈtiko. TaÑ bhikkh| anupasampannakÈle “Cundo samaÓuddeso”ti
samudÈcaritvÈ therakÈlepi tatheva samudÈcariÑsu. Tena vuttaÑ “Cundo
samaÓuddeso”ti.
“PÈvÈyaÑ vassaÑvuÔÔho yena SÈmagÈmo, yenÈyasmÈ Œnando
tenupasa~kamÊ”ti kasmÈ upasa~kami? NÈÔaputte kira kÈla~kate JambudÊpe
manussÈ tattha tattha kathaÑ pavattayiÑsu “NigaÓÔho NÈÔaputto eko SatthÈti
paÒÒÈyittha, tassa kÈlaÑ kiriyÈya sÈvakÈnaÑ evar|po vivÈdo jÈto. SamaÓo
pana Gotamo JambudÊpe cando viya s|riyo viya ca pÈkaÔo, sÈvakÈpissa
pÈkaÔÈyeva. KÊdiso nu kho samaÓe Gotame parinibbute sÈvakÈnaÑ vivÈdo
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bhavissatÊ”ti. Thero taÑ kathaÑ sutvÈ cintesi “imaÑ kathaÑ gahetvÈ
Dasabalassa Èroce ssÈmi, SatthÈ etaÑ aÔÔhuppattiÑ katvÈ ekaÑ desanaÑ
kathessatÊ”ti. So nikkhamitvÈ yena SÈmagÈmo, yenÈyasmÈ Œnando
tenupasa~kami.
SÈmagÈmoti SÈmÈkÈnaÑ ussannattÈ tassa gÈmassa nÈmaÑ. YenÈyasmÈ
Œnandoti ujumeva Bhagavato santikaÑ agantvÈ yenassa upajjhÈyo ÈyasmÈ
Œnando tenupasa~kami.
BuddhakÈle kira SÈriputtatthero ca Œnandatthero ca aÒÒamaÒÒaÑ
mamÈyiÑsu. SÈriputtatthero “mayÈ kÈtabbaÑ Satthu upaÔÔhÈnaÑ karotÊ”ti
ŒnandattheraÑ mamÈyi. Œnandatthero “Bhagavato sÈvakÈnaÑ aggo”ti
SÈriputtattheraÑ mamÈyi. KuladÈrake ca pabbÈjetvÈ SÈriputtattherassa
santike upajjhaÑ gaÓhÈpesi. Sariputtattheropi tatheva akÈsi. EvaÑ
ekamekena attano pattacÊvaraÑ datvÈ pabbÈjetvÈ upajjhaÑ gaÓhÈpitÈni
paÒca paÒca bhikkhusatÈni ahesuÑ. ŒyasmÈ Œnando paÓÊtÈni cÊvarÈdÊnipi
labhitvÈ therassa adÈsi.
Dhammaratanap|jÈ
Eko kira brÈhmaÓo cintesi “Buddharatanassa ca saÑgharatanassa ca
p|jÈ paÒÒÈyati, kathaÑ nu kho dhammaratanaÑ p|jitaÑ hotÊ”ti. So
BhagavantaÑ upasa~ka mitvÈ etamatthaÑ pucchi. BhagavÈ Èha “sacepi
brÈhmaÓa dhammaratanaÑ p|jetukÈmo, ekaÑ bahussutaÑ p|jehÊ”ti.
BahussutaÑ bhante ÈcikkhathÈti. BhikkhusaÑghaÑ pucchÈti. So
bhikkhusaÑghaÑ upasa~kamitvÈ “bahussutaÑ bhante ÈcikkhathÈ”ti Èha.
Œnandatthero brÈhmaÓÈti. BrÈhmaÓo theraÑ sahassagghanikena ticÊvarena
p|jesi. Thero taÑ gahetvÈ Bhagavato santikaÑ agamÈsi. BhagavÈ “kuto
Œnanda laddhan”ti Èha. Ekena bhante brÈhmaÓena dinnaÑ, idaÑ panÈhaÑ
Èyasmato SÈriputtassa dÈtukÈmoti. Dehi ŒnandÈti. CÈrikaÑ pakkanto
bhanteti. ŒgatakÈle dehÊti, sikkhÈpadaÑ bhante paÒÒattanti. KadÈ pana
SÈriputto ÈgamissatÊti. DasÈhamattena bhanteti. “AnujÈnÈmi Œnanda
dasÈhaparamaÑ atirekacÊvaraÑ nikkhipitun”ti sikkhÈpadaÑ paÒÒÈpesi.
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SÈriputtattheropi tatheva yaÑkiÒci manÈpaÑ labhati, taÑ
Œnandattherassa deti. So imampi attano kaniÔÔhabhÈtikaÑ therasseva
saddhivihÈrikaÑ adÈsi. Tena vuttaÑ “yenassa upajjhÈyo ÈyasmÈ Œnando
tenupasa~kamÊ”ti. EvaÑ kirassa ahosi “upajjhÈyo me mahÈpaÒÒo, so imaÑ
kathaÑ Satthu Èrocessati, atha SatthÈ tadanur|paÑ dhammaÑ desessatÊ”ti.
KathÈpÈbhatanti kathÈya m|laÑ. M|laÒhi “pÈbhatan”ti vuccati. YathÈha–
AppakenÈpi medhÈvÊ, pÈbhatena vicakkhaÓo.
SamuÔÔhÈpeti attÈnaÑ, aÓuÑ aggiÑ va sandhamanti1.
BhagavantaÑ dassanÈyÈti BhagavantaÑ dassanatthÈya. KiÑ panÈnena
BhagavÈ na diÔÔhapubboti. No na diÔÔhapubbo. AyaÒhi ÈyasmÈ divÈ nava
vÈre, rattiÑ nava vÈreti ekÈhaÑ aÔÔhÈrasa vÈre upaÔÔhÈnameva gacchati.
Divasassa pana satavÈraÑ vÈ sahassa vÈraÑ vÈ gantukÈmo samÈnopi na
akÈraÓÈ gacchati, ekaÑ paÒhuddhÈraÑ gahetvÈva gacchati. So taÑ divasaÑ
tena kathÈpÈbhatena gantukÈmo evamÈha.
AsammÈsambuddhappaveditadhammavinayavaÓÓanÈ
166. EvaÑ hetaÑ Cunda hotÊti BhagavÈ Œnandattherena Èrocitepi
yasmÈ na Œnandatthero imissÈ kathÈya sÈmiko, Cundatthero pana sÈmiko.
Sova tassÈ Èdimajjha pariyosÈnaÑ jÈnÈti. TasmÈ BhagavÈ tena saddhiÑ
kathento “evaÑ hetaÑ Cunda hotÊ”ti-ÈdimÈha. Tassattho–Cunda
evaÒhetaÑ hoti durakkhÈtÈdisabhÈve dhammavinaye sÈvakÈ dvedhikajÈtÈ
bhaÓÉanÈdÊni katvÈ mukhasattÊhi vitudantÈ viharanti.
IdÈni yasmÈ aniyyÈnikasÈsaneneva niyyÈnikasÈsanaÑ pÈkaÔaÑ hoti,
tasmÈ Èdito aniyyÈnikasÈsanameva dassento idha Cunda SatthÈ ca hoti
asammÈsambuddhoti-ÈdimÈha. Tattha vokkamma ca tamhÈ dhammÈ
vattatÊti na nirantaraÑ p|reti, okkamitvÈ okkamitvÈ antarantaraÑ katvÈ
vattatÊti attho. Tassa te Èvuso lÈbhÈti tassa tuyhaÑ
______________________________________________________________
1. Khu 5. 2 piÔÔhe.
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ete dhammÈnudhammappaÔipatti-Èdayo lÈbhÈ. Suladdhanti manussattampi te
suladdhaÑ. TathÈ paÔipajjat|ti evaÑ paÔipajjatu. YathÈ te SatthÈrÈ dhammo
desitoti yena te ÈkÈrena SatthÈrÈ dhammo kathito. Yo ca samÈdapetÊti yo ca
Ècariyo samÈdapeti. YaÒca samÈdapetÊti yaÑ antevÈsiÑ samÈdapeti. Yo ca
samÈdapitoti yo ca evaÑ samÈdapito antevÈsiko. YathÈ Ècariyena
samÈdapitaÑ, tathatthÈya paÔipajjati. Sabbe teti tayopi te. Ettha hi Ècariyo
samÈdapitattÈ apuÒÒaÑ pasavati, samÈdinnantevÈsiko samÈdinnattÈ,
paÔipannako paÔipannattÈ. Tena vuttaÑ “sabbe te bahuÑ apuÒÒaÑ
pasavantÊ”ti. EtenupÈyena sabbavÈresu attho veditabbo.
167. Apicettha ÒÈyappaÔipannoti kÈraÓappaÔipanno. ©ÈyamÈrÈdhessatÊti
kÈraÓaÑ nipphÈdessati. VÊriyaÑ ÈrabhatÊti attano dukkhanibbattakaÑ
vÊriyaÑ karoti. VuttaÒhetaÑ “durakkhÈte bhikkhave dhammavinaye yo
ÈraddhavÊriyo, so dukkhaÑ viharati. Yo kusÊto, so sukhaÑ viharatÊ”ti1.
SammÈsambuddhappaveditadhammavinayÈdivaÓÓanÈ
168. EvaÑ aniyyÈnikasÈsanaÑ dassetvÈ idÈni niyyÈnikasÈsanaÑ
dassento idha pana Cunda SatthÈ ca hoti SammÈsambuddhoti-ÈdimÈha,
tattha niyyÈnikoti maggatthÈya phalatthÈya ca niyyÈti.
169. VÊriyaÑ ÈrabhatÊti attano sukhanipphÈdakaÑ vÊriyaÑ Èrabhati.
Vutta ÒhetaÑ “SvÈkkhÈte bhikkhave dhammavinaye yo kusÊto, so dukkhaÑ
viharati. Yo ÈraddhavÊriyo, so sukhaÑ viharatÊ”ti1.
170. Iti BhagavÈ niyyÈnikasÈsane sammÈpaÔipannassa kulaputtassa
pasaÑsaÑ dassetvÈ puna desanaÑ vaÉÉhento idha Cunda SatthÈ ca loke
udapÈdÊti-ÈdimÈha. Tattha aviÒÒÈpitatthÈti abodhitatthÈ.
Sabbasa~gÈhapadakatanti sabbasa~gahapadehi kataÑ, sabbasa~gÈhikaÑ
kataÑ na hotÊti attho. “Sabbasa~gÈhapadagatan”tipi pÈÔho, na
sabbasa~gÈhapadesu gataÑ, na ekasa~gahajÈtanti attho. SappÈÔihÊrakatanti
niyyÈnikaÑ.
______________________________________________________________
1. AÑ 1. 36 piÔÔhe.
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YÈva devamanussehÊti devalokato yÈva manussalokÈ suppakÈsitaÑ,
anutappo hotÊti anutÈpakaro hoti. SatthÈ ca no loketi idaÑ tesaÑ
anutÈpakÈradassanatthaÑ vuttaÑ. NÈnutappo hotÊti SatthÈraÑ Ègamma
sÈvakehi yaÑ pattabbaÑ, tassa pattattÈ anutÈpakaro na hoti.
172. Theroti thiro, therakÈrakehi dhammehi samannÈgato. “RattaÒÒ|”tiÈdÊni vuttatthÈneva. Etehi ce pÊti etehi heÔÔhÈ vuttehi.
173. PattayogakkhemÈti cat|hi yogehi khemattÈ arahattaÑ idha
yogakkhemaÑ nÈma, taÑ pattÈti attho. AlaÑ samakkhÈtuÑ saddhammassÈti
sammukhÈ gahitattÈ assa saddhammaÑ sammÈ ÈcikkhituÑ samatthÈ.
174. BrahmacÈrinoti brahmacariyavÈsaÑ vasamÈnÈ ariyasÈvakÈ.
KÈmabho ginoti gihisotÈpannÈ. “IddhaÒcevÈ”ti-ÈdÊni mahÈparinibbÈne
vitthÈritÈneva. LÈbhaggaya saggapattanti lÈbhaggaÒceva yasaggaÒca pattaÑ.
175. Santi kho pana me Cunda etarahi therÈ bhikkh| sÈvakÈti
SÈriputtamoggallÈnÈdayo therÈ. Bhikkhuniyoti KhemÈtherÊuppalavaÓÓatherÊ-Èdayo. UpÈsakÈ sÈvakÈ gihÊ odÈtavatthavasanÈ
brahmacÈrinoti Cittagahapatihatthaka-ÈÄavakÈdayo. KÈmabho ginoti C|ÄaanÈthapiÓÉikamahÈ-anÈthapiÓÉikÈdayo. BrahmacÈriniyoti NandamÈtÈdayo.
KÈmabhoginiyoti KhujjuttarÈdayo.
176. SabbÈkÈrasampannanti sabbakÈraÓasampannaÑ. Idameva tanti
idameva brahmacariyaÑ, imameva dhammaÑ sammÈ hetunÈ nayena
vadamÈno vadeyya. UdakÈ ssudanti udako sudaÑ1. PassaÑ na passatÊti
passanto na passati. So kira imaÑ paÒhaÑ mahÈjanaÑ pucchi. Tehi “na
jÈnÈma Ècariya kathehi no”ti vutto so Èha “gambhÊro ayaÑ paÒho
ÈhÈrasappÈye sati thokaÑ cintetvÈ sakkÈ kathetun”ti. Tato tehi cattÈro
______________________________________________________________
1. Uddako sudanti uddako sudaÑ (SÊ) uddakassudanti uddako sudaÑ (SyÈ)
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mÈse mahÈsakkÈre kate taÑ paÒhaÑ kathento kiÒca passaÑ na passatÊtiÈdimÈha. Tattha sÈdhunisitassÈti suÔÔhunisitassa tikhiÓassa, sunisitakhurassa
kira talaÑ paÒÒÈyati, dhÈrÈ na paÒÒÈyatÊti ayamettha attho.
Sa~gÈyitabbadhammÈdivaÓÓanÈ
177. Sa~gamma samÈgammÈti sa~gantvÈ samÈgantvÈ. Atthena atthaÑ,
byaÒjanena byaÒjananti atthena saha atthaÑ, byaÒjanenapi saha byaÒjanaÑ
samÈnente hÊti attho. Sa~gÈyitabbanti vÈcetabbaÑ sajjhÈyitabbaÑ.
YathayidaÑ brahmacariyanti yathÈ idaÑ sakalaÑ sÈsanabrahmacariyaÑ.
178. Tatra ceti tatra saÑghamajjhe, tassa vÈ bhÈsite. AtthaÒceva micchÈ
gaÓhÈti, byaÒjanÈni ca micchÈ ropetÊti “cattÈro satipaÔÔhÈnÈ”ti ettha
ÈrammaÓaÑ “satipaÔÔhÈnan”ti atthaÑ gaÓhÈti. “SatipaÔÔhÈnÈnÊ”ti byaÒjanaÑ
ropeti. Imassa nu kho Èvuso atthassÈti “satiyeva satipaÔÔhÈnan”ti atthassa
“cattÈro satipaÔÔhÈnÈ”ti kiÑ nu kho imÈni byaÒjanÈni, udÈhu “cattÈri
satipaÔÔhÈnÈnÊ”ti etÈni vÈ byaÒjanÈni. KatamÈni opÈyikatarÈnÊti imassa
atthassa katamÈni byaÒjanÈni upapannatarÈni allÊnatarÈni. ImesaÒca
byaÒjanÈnanti “cattÈro satipaÔÔhÈnÈ”ti byaÒjanÈnaÑ “satiyeva
satipaÔÔhÈnan”ti kiÑ nu kho ayaÑ attho, udÈhu “ÈrammaÓaÑ
satipaÔÔhÈnan”ti eso atthoti. Imassa kho Èvuso atthassÈti “ÈrammaÓaÑ
satipaÔÔhÈnan”ti imassa atthassa. YÈ ceva etÈnÊti yÈni ceva etÈni mayÈ
vuttÈni. YÈ ceva esoti yo ceva esa mayÈ vutto. So neva ussÈdetabboti
tumhehi tÈva sammÈ atthe ca sammÈ byaÒjane ca ÔhÈtabbaÑ. So pana neva
ussÈdetabbo, na apasÈdetabbo. SaÒÒÈpetabboti jÈnÈpetabbo. Tassa ca
atthassÈti “satiyeva satipaÔÔhÈnan”ti atthassa ca. TesaÒca byaÒjanÈnanti
“satipaÔÔhÈnÈ”ti byaÒjanÈnaÑ. NisantiyÈti nisÈmanatthaÑ dhÈraÓatthaÑ.
IminÈ nayena sabbavÈresu attho veditabbo.
181. TÈdisanti tumhÈdisaÑ. Atthupetanti atthena upetaÑ atthassa
viÒÒÈtÈraÑ. ByaÒjanupetanti byaÒjanehi upetaÑ byaÒjanÈnaÑ viÒÒÈtÈraÑ.
EvaÑ
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etaÑ bhikkhuÑ pasaÑsatha. Eso hi bhikkhu na tumhÈkaÑ sÈvako nÈma,
Buddho nÈma esa CundÈti. Iti BhagavÈ bahussutaÑ bhikkhuÑ attano ÔhÈne
Ôhapesi.
PaccayÈnuÒÒÈtakÈraÓÈdivaÓÓanÈ
182. IdÈni tatopi uttaritaraÑ desanaÑ vaÉÉhento na vo ahaÑ CundÈtiÈdimÈha. Tattha diÔÔhadhammikÈ ÈsavÈ nÈma idhaloke paccayahetu
uppajjanakÈ ÈsavÈ. SamparÈ yikÈ ÈsavÈ nÈma paraloke bhaÓÉanahetu
uppajjanakÈ ÈsavÈ. SaÑvarÈyÈti yathÈ te na pavisanti, evaÑ pidahanÈya.
PaÔighÈtÈyÈti m|laghÈtena paÔihananÈya. AlaÑ vo taÑ yÈvadeva sÊtassa
paÔighÈtÈyÈti taÑ tumhÈkaÑ sÊtassa paÔighÈtÈya samatthaÑ. IdaÑ vuttaÑ
hoti, yaÑ vo mayÈ cÊvaraÑ anuÒÒÈtaÑ, taÑ pÈrupitvÈ dappaÑ vÈ mÈnaÑ vÈ
kurumÈnÈ viharissathÈti na anuÒÒÈtaÑ, taÑ pana pÈrupitvÈ
sÊtappaÔighÈtÈdÊni katvÈ sukhaÑ samaÓadhammaÑ yoniso manasikÈraÑ
karissathÈti anuÒÒÈtaÑ, yathÈ ca cÊvaraÑ, evaÑ piÓÉapÈtÈdayopi.
AnupadasaÑvaÓÓanÈ panettha Visuddhimagge vuttanayeneva veditabbÈ.
SukhallikÈnuyogÈdivaÓÓanÈ
183. SukhallikÈnuyoganti sukhalliyanÈnuyogaÑ,
sukhasevanÈdhimuttanti attho. SukhetÊti sukhitaÑ karoti. PÊÓetÊti pÊÓitaÑ
th|laÑ karoti.
186. AÔÔhitadhammÈti naÔÔhitasabhÈvÈ1. JivhÈ no atthÊti yaÑ yaÑ
icchanti, taÑ taÑ kathenti, kadÈci maggaÑ kathenti, kadÈci phalaÑ kadÈci
nibbÈnanti adhippÈyo. JÈnatÈti sabbaÒÒutaÒÒÈÓena jÈnantena. PassatÈti
paÒcahi cakkh|hi passantena, gambhÊ ranemoti gambhÊrabh|miÑ
anupaviÔÔho. SunikhÈtoti suÔÔhu nikhÈto. Evameva kho Èvusoti evaÑ
khÊÓÈsavo abhabbo nava ÔhÈnÈni ajjhÈcarituÑ. TasmiÑ anajjhÈcÈro2 acalo
asampavedhÊ. Tattha saÒcicca pÈÓaÑ jÊvitÈ voropanÈdÊsu sotÈpannÈdayopi
abhabbÈ. SannidhikÈrakaÑ kÈme paribhuÒjitunti vatthukÈme ca
______________________________________________________________
1. AÔÔhitasabhÈvÈ (SyÈ, Ka)
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PÈthikavaggaÔÔhakathÈ

97

kilesakÈme ca sannidhiÑ katvÈ paribhuÒjituÑ. SeyyathÈpi pubbe
agÈrikabh|toti yathÈ pubbe gihibh|to paribhuÒjati, evaÑ paribhuÒjituÑ
abhabbo.
PaÒhabyÈkaraÓavaÓÓanÈ
187. AgÈramajjhe vasantÈ hi sotÈpannÈdayo yÈvajÊvaÑ gihibyaÒjanena
tiÔÔhanti. KhÊÓÈsavo pana arahattaÑ patvÈva manussabh|to parinibbÈti vÈ
pabbajati vÈ. CÈtumahÈ rÈjikÈdÊsu kÈmÈvacaradevesu muhuttampi na
tiÔÔhati. KasmÈ? VivekaÔÔhÈnassa abhÈvÈ. BhummadevattabhÈve pana Ôhito
arahattaÑ patvÈpi tiÔÔhati. Tassa vasena ayaÑ paÒho Ègato. BhinnadosattÈ
panassa bhikkhubhÈvo veditabbo. AtÊrakanti atÊraÑ aparicchedaÑ
mahantaÑ. No ca kho anÈgatanti anÈgataÑ pana addhÈnaÑ Èrabbha evaÑ
na paÒÒapeti, atÊtameva maÒÒe samaÓo Gotamo jÈnÈti, na anÈgataÑ. TathÈ
hissa atÊte aÉÉhachaÔÔha1 satajÈtakÈnussaraÓaÑ paÒÒÈyati. AnÈgate evaÑ
bahuÑ anussaraÓaÑ na paÒÒÈyatÊti imamatthaÑ maÒÒamÈnÈ evaÑ
vadeyyuÑ. TayidaÑ kiÑ s|ti anÈgate apaÒÒÈpanaÑ kiÑ nu kho.
KathaÑs|ti kena nu kho kÈraÓena ajÈnantoyeva nu kho anÈgataÑ
nÈnussarati, ananussaritukÈmatÈya nÈnussaratÊti. AÒÒavihitakena ÒÈÓadassa
nenÈti paccakkhaÑ viya katvÈ dassanasamatthatÈya dassanabh|tena ÒÈÓena
aÒÒatthavihi takena ÒÈÓena aÒÒaÑ Èrabbha pavattena, aÒÒavihitakaÑ aÒÒaÑ
Èrabbha pavattamÈnaÑ ÒÈÓadassanaÑ sa~gÈhetabbaÑ paÒÒÈpetabbaÑ
maÒÒanti. Te hi carato ca tiÔÔhato ca suttassa ca jÈgarassa ca satataÑ
samitaÑ ÒÈÓadassanaÑ paccupaÔÔhitaÑ maÒÒanti, tÈdisaÒca ÒÈÓaÑ nÈma
natthi. TasmÈ yathariva bÈlÈ abyattÈ, evaÑ maÒÒantÊti veditabbo.
SatÈnusÈrÊti pubbenivÈsÈnussatisampayuttakaÑ. YÈvatakaÑ Èka~khatÊti
yattakaÑ ÒÈtuÑ icchati, tattakaÑ jÈnissÈmÊti ÒÈÓaÑ pesesi. Athassa
dubbalapattapuÔe pakkhandanÈrÈco viya appaÔihataÑ anivÈritaÑ ÒÈÓaÑ
gacchati, tena yÈvatakaÑ Èka~khati tÈvatakaÑ anussarati. Bodhijanti
bodhim|le jÈtaÑ. ©ÈÓaÑ uppajjatÊti catumaggaÒÈÓaÑ uppajjati.
AyamantimÈ
______________________________________________________________
1. AÉÉhachakka (SyÈ, Ka)
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jÈtÊti tena ÒÈÓena jÈtim|lassa pahÊnattÈ puna ayamantimÈ jÈti. Natthi dÈni
puna bbhavoti aparampi ÒÈÓaÑ uppajjati. AnatthasaÑhitanti na
idhalokatthaÑ vÈ paralokatthaÑ vÈ nissitaÑ. Na taÑ TathÈgato byÈkarotÊti
taÑ bhÈratayuddhasÊtÈharaÓa sadisaÑ aniyyÈnikakathaÑ TathÈgato na
katheti. Bh|taÑ tacchaÑ anatthasaÑhitanti rÈjakathÈditiracchÈnakathaÑ.
KÈlaÒÒ| TathÈgato hotÊti kÈlaÑ jÈnÈti. SahetukaÑ sakÈraÓaÑ katvÈ
yuttapattakÈleyeva katheti.
188. TasmÈ TathÈgatoti vuccatÊti yathÈ yathÈ gaditabbaÑ, tathÈ tatheva
gadanato dakÈrassa takÈraÑ katvÈ TathÈgatoti vuccatÊti attho. DiÔÔhanti
r|pÈyatanaÑ. Sutanti saddÈyatanaÑ. Mutanti mutvÈ patvÈ gahetabbato
gandhÈyatanaÑ rasÈyatanaÑ phoÔÔhabbÈyatanaÑ. ViÒÒÈtanti
sukhadukkhÈdidhammÈyatanaÑ. Pattanti pariyesitvÈ vÈ apariyesitvÈ vÈ
pattaÑ. Pariyesitanti pattaÑ vÈ apattaÑ vÈ pariyesitaÑ. AnuvicaritaÑ
manasÈti cittena anusaÒcaritaÑ. “TathÈgatena abhisambuddhan”ti iminÈ
etaÑ dasseti, yaÒhi aparimÈÓÈsu lokadhÈt|su imassa sadevakassa lokassa
nÊlaÑ pÊtakanti-Èdi r|pÈrammaÓaÑ cakkhudvÈre ÈpÈthamÈgacchati, “ayaÑ
satto imasmiÑ khaÓe imaÑ nÈma r|pÈrammaÓaÑ disvÈ sumano vÈ
dummano vÈ majjhatto vÈ jÈto”ti sabbaÑ taÑ TathÈgatassa evaÑ
abhisambuddhaÑ. TathÈ yaÑ aparimÈÓÈsu lokadhÈt|su imassa sadevakassa
lokassa bherisaddo mudi~gasaddoti-Èdi saddÈrammaÓaÑ sotadvÈre
ÈpÈthamÈgacchati. M|lagandho tacagandhoti-Èdi gandhÈrammaÓaÑ
ghÈnadvÈre ÈpÈthamÈgacchati. M|laraso khandharasoti-Èdi rasÈrammaÓaÑ
jivhÈdvÈre ÈpÈtha mÈgacchati. KakkhaÄaÑ mudukanti-Èdi
pathavÊdhÈtutejodhÈtuvÈyodhÈtubhedaÑ phoÔÔhabbÈrammaÓaÑ kÈyadvÈre
ÈpÈthamÈgacchati, “ayaÑ satto imasmiÑ khaÓe imaÑ nÈma
phoÔÔhabbÈrammaÓaÑ phusitvÈ sumano vÈ dummano vÈ majjhatto vÈ jÈto”ti
sabbaÑ taÑ TathÈgatassa evaÑ abhisambuddhaÑ. TathÈ yaÑ aparimÈÓÈsu
lokadhÈt|su imassa sadevakassa lokassa sukhadukkhÈdibhedaÑ
dhammÈrammaÓaÑ manodvÈrassa ÈpÈthamÈgacchati, “ayaÑ satto imasmiÑ
khaÓe idaÑ nÈma dhammÈrammaÓaÑ vijÈnitvÈ sumano vÈ dummano vÈ
majjhatto vÈ jÈto”ti sabbaÑ taÑ TathÈgatassa evaÑ abhisambuddhaÑ.
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YaÒhi Cunda imesaÑ sattÈnaÑ diÔÔhaÑ sutaÑ mutaÑ viÒÒÈtaÑ tattha
TathÈgatena adiÔÔhaÑ vÈ asutaÑ vÈ amutaÑ vÈ aviÒÒÈtaÑ vÈ natthi. Imassa
mahÈjanassa pariyesitvÈ pattampi atthi, pariyesitvÈ appattampi atthi.
ApariyesitvÈ pattampi atthi, apariyesitvÈ appattampi atthi. Sabbampi taÑ
TathÈgatassa appattaÑ nÈma natthi, ÒÈÓena asacchi kataÑ nÈma. “TasmÈ
TathÈgatoti vuccatÊ”ti. YaÑ yathÈ lokena gataÑ tassa tatheva gatattÈ
“TathÈgato”ti vuccati. PÈÄiyaÑ pana abhisambuddhanti vuttaÑ, taÑ
gatasaddena ekatthaÑ. IminÈ nayena sabbavÈresu “TathÈgato”ti
nigamanassa attho veditabbo, tassa yutti BrahmajÈle TathÈgatasaddavitthÈre
vuttÈyeva.
AbyÈkataÔÔhÈnavaÓÓanÈ
189. EvaÑ attano asamataÑ anuttarataÑ sabbaÒÒutaÑ
dhammarÈjabhÈvaÑ kathetvÈ idÈni “puthusamaÓabrÈhmaÓÈnaÑ laddhÊsu
mayÈ aÒÒÈtaÑ adiÔÔhaÑ nÈma natthi, sabbaÑ mama ÒÈÓassa antoyeva
parivattatÊ”ti sÊhanÈdaÑ nadanto ÔhÈnaÑ kho panetaÑ Cunda vijjatÊtiÈdimÈha. Tattha TathÈgatoti satto. Na hetaÑ Èvuso atthasaÑ hitanti
idhalokaparaloka-atthasaÑhitaÑ na hoti. Na ca dhammasaÑhitanti
navalokuttara dhammanissitaÑ na hoti. Na Èdibrahmacariyakanti
sikkhattayasa~gahitassa sakala sÈsanabrahmacariyassa Èdibh|taÑ na hoti.
190. IdaÑ dukkhanti khoti-ÈdÊsu taÓhaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ tebhummakÈ
dhammÈ idaÑ dukkhanti byÈkataÑ. Tasseva dukkhassa pabhÈvikÈ janikÈ
taÓhÈ dukkhasamu dayoti byÈkataÑ. UbhinnaÑ appavatti dukkhanirodhoti
byÈkataÑ. DukkhaparijÈnano samudayapajahano nirodhasacchikaraÓo
ariyamaggo dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈti byÈkataÑ. “EtaÒhi Èvuso
atthasaÑhitan”ti-ÈdÊsu etaÑ idhalokaparaloka-atthanissitaÑ
navalokuttaradhammanissitaÑ sakalasÈsanabrahmacariyassa Èdi padhÈnaÑ
pubba~ga manti ayamattho.
PubbantasahagatadiÔÔhinissayavaÓÓanÈ
191. IdÈni yaÑ taÑ mayÈ na byÈkataÑ, taÑ ajÈnantena na byÈkatanti
mÈ evaÑ saÒÒamakaÑsu. JÈnantova ahaÑ evaÑ “etasmiÑ byÈkatepi attho
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natthÊ”ti na byÈkariÑ. YaÑ pana yathÈ byÈkÈtabbaÑ, taÑ mayÈ
byÈkatamevÈti sÊhanÈdaÑ nadanto puna yepi te CundÈti-ÈdimÈha. Tattha
diÔÔhiyova diÔÔhinissayÈ, diÔÔhinissitakÈ diÔÔhigatikÈti attho. Idameva saccanti
idameva dassanaÑ saccaÑ. MoghamaÒÒanti aÒÒesaÑ vacanaÑ moghaÑ.
AsayaÑkÈroti asayaÑ kato.
192. TatrÈti tesu samaÓabrÈhmaÓesu. Atthi nu kho idaÑ Èvuso vuccatÊti
Èvuso yaÑ tumhehi sassato attÈ ca loko cÈti vuccati, idamatthi nu kho udÈhu
natthÊti evamahaÑ te pucchÈmÊti attho. YaÒca kho te evamÈhaÑs|ti yaÑ
pana te “idameva saccaÑ mogha maÒÒan”ti vadanti, taÑ tesaÑ nÈnujÈnÈmi.
PaÒÒattiyÈti diÔÔhipaÒÒattiyÈ. Samasamanti samena ÒÈÓena samaÑ. YadidaÑ
adhipaÒÒattÊti yÈ ayaÑ adhipaÒÒatti nÈma. Ettha ahameva bhiyyo uttaritaro
na mayÈ samo atthi. Tattha yaÒca vuttaÑ “paÒÒattiyÈti yaÒca adhipaÒÒattÊ”ti
ubhayametaÑ atthato ekaÑ. Bhedato hi paÒÒatti adhipaÒÒattÊti dvayaÑ hoti.
Tattha paÒÒatti nÈma diÔÔhipaÒÒatti. AdhipaÒÒatti nÈma khandhapaÒÒatti
dhÈtupaÒÒatti ÈyatanapaÒÒatti indriyapaÒÒatti saccapaÒÒatti
puggalapaÒÒattÊti evaÑ vuttÈ cha paÒÒattiyo. Idha pana paÒÒattiyÈti etthÈpi
paÒÒatti ceva adhipaÒÒatti ca adhippetÈ, adhipaÒÒattÊti etthÈpi. BhagavÈ hi
paÒÒattiyÈpi anuttaro, adhipaÒÒattiyÈpi anuttaro. TenÈha “ahameva tattha
bhiyyo yadidaÑ adhipaÒÒattÊ”ti.
196. PahÈnÈyÈti pajahanatthaÑ. SamatikkamÈyÈti tasseva vevacanaÑ.
DesitÈti kathitÈ. PaÒÒattÈti ÔhapitÈ. SatipaÔÔhÈnabhÈvanÈya hi
ghanavinibbhogaÑ katvÈ sabba dhammesu yÈthÈvato diÔÔhesu
“suddhasa~khÈrapuÒjoyaÑ nayidha satt|palabbhatÊ”ti sanniÔÔhÈnato
sabbadiÔÔhinissayÈnaÑ pahÈnaÑ hotÊti. Tena vuttaÑ “diÔÔhinissayÈnaÑ
pahÈnÈya samatikkamÈya evaÑ mayÈ ime cattÈro satipaÔÔhÈnÈ desitÈ
paÒÒattÈ”ti. SesaÑ sabbattha uttÈnatthamevÈti.
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PÈsÈdikasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

7. LakkhaÓasutta
DvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓavaÓÓanÈ
199. EvaÑ me sutanti LakkhaÓasuttaÑ.
TatrÈyamanuttÈnapadavaÓÓanÈ–dvattiÑsimÈnÊti dvattiÑsa imÈni.
MahÈpurisalakkhaÓÈnÊti mahÈpurisabyaÒjanÈni mahÈpurisanimittÈni “ayaÑ
mahÈpuriso”ti saÒjÈnanakÈraÓÈni. “Yehi samannÈgatassa mahÈpurisassÈ”tiÈdi MahÈpadÈne vitthÈritanayeneva veditabbaÑ.
“BÈhirakÈpi isayo dhÈrenti, no ca kho jÈnanti ‘imassa kammassa katattÈ
imaÑ lakkhaÓaÑ paÔilabhatÊ’ti” kasmÈ Èha. AÔÔhuppattiyÈ anur|pattÈ. IdaÒhi
suttaÑ sa-aÔÔhuppattikaÑ. SÈ panassa aÔÔhuppatti kattha samuÔÔhitÈ?
AntogÈme manussÈnaÑ antare. TadÈ kira SÈvatthivÈsino attano attano
gehesu ca gehadvÈresu ca santhÈgÈrÈdÊsu ca nisÊditvÈ kathaÑ
samuÔÔhÈpesuÑ “Bhagavato asÊti-anubyaÒjanÈni
byÈmappabhÈdvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓÈni, yehi ca Bhagavato kÈyo,
sabbaphÈliphullo viya pÈricchattako, vikasitamiva kamalavanaÑ,
nÈnÈratanavicittaÑ viya suvaÓÓatoraÓaÑ, tÈrÈmariciviroca miva
gaganatalaÑ, ito cito ca vidhÈvamÈnÈ vipphandamÈnÈ chabbaÓÓarasmiyo
muÒcanto1 ativiya sobhati. Bhagavato ca iminÈ nÈma kammena idaÑ
lakkhaÓaÑ nibbattanti kathitaÑ natthi, yÈgu-uÄu~kamattampi pana
kaÔacchubhattamattaÑ vÈ pubbe dinnapaccayÈ evaÑ uppajjatÊti BhagavatÈ
vuttaÑ. KiÑ nu kho SatthÈ kammaÑ akÈsi, yenassa imÈni lakkhaÓÈni
nibbattantÊ”ti.
AthÈyasmÈ Œnando antogÈme caranto imaÑ kathÈsallÈpaÑ sutvÈ
katabhattakicco vihÈraÑ ÈgantvÈ Satthu vattaÑ katvÈ vanditvÈ Ôhito “mayÈ
bhante antogÈme ekÈ kathÈ sutÈ”ti Èha. Tato BhagavatÈ “kiÑ te Œnanda
sutan”ti vutte sabbaÑ Èrocesi. SatthÈ therassa vacanaÑ sutvÈ parivÈretvÈ
nisinne bhikkh| ÈmantetvÈ “dvattiÑsimÈni bhikkhave mahÈpurisassa
mahÈpurisalakkhaÓÈnÊ”ti paÔipÈÔiyÈ lakkhaÓÈni dassetvÈ yena kammena yaÑ
nibbattaÑ, tassa dassanatthaÑ evamÈha.
______________________________________________________________
1. Vissajjento (SÊ)
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SuppatiÔÔhitapÈdatÈlakkhaÓavaÓÓanÈ (1)

201. PurimaÑ jÈtinti-ÈdÊsu pubbe nivutthakkhandhÈ jÈtavasena “jÈtÊ”ti
vuttÈ. TathÈ bhavanavasena “bhavo”ti, nivutthavasena ÈlayaÔÔhena vÈ
“niketo”ti. TiÓÓampi padÈnaÑ pubbe nivutthakkhandhasantÈne Ôhitoti attho.
IdÈni yasmÈ taÑ khandha santÈnaÑ devalokÈdÊsupi vattati.
LakkhaÓanibbattanasamatthaÑ pana kusalakammaÑ tattha na sukaraÑ,
manussabh|tasseva sukaraÑ. TasmÈ yathÈbh|tena yaÑ kammaÑ kataÑ,
taÑ dassento pubbe manussabh|to samÈnoti Èha. AkÈraÓaÑ vÈ etaÑ.
Hatthi-assamigamahiÑsavÈnarÈdibh|topi mahÈpuriso pÈramiyo p|retiyeva.
YasmÈ pana evar|pe attabhÈve Ôhitena katakammaÑ na sakkÈ sukhena
dÊpetuÑ, manussabhÈve Ôhitena katakammaÑ pana sakkÈ sukhena dÊpetuÑ.
TasmÈ “pubbe manussabh|to samÈno”ti Èha.
DaÄhasamÈdÈnoti thiragahaÓo. Kusalesu dhammes|ti
dasakusalakammapathesu. AvatthitasamÈdÈnoti niccalagahaÓo
anivattitagahaÓo. MahÈsattassa hi akusalakammato aggiÑ patvÈ
kukkuÔapattaÑ viya cittaÑ paÔikuÔati, kusalaÑ patvÈ vitÈnaÑ viya pasÈri
yati. TasmÈ daÄhasamÈdÈno hoti avatthitasamÈdÈno. Na sakkÈ kenaci
samaÓena vÈ brÈhmaÓena vÈ devena vÈ mÈrena vÈ brahmunÈ vÈ
kusalasamÈdÈnaÑ vissajjÈpetuÑ.
TatrimÈni vatth|ni–pubbe kira mahÈpuriso kalandakayoniyaÑ nibbatti.
Atha deve vuÔÔhe ogho ÈgantvÈ kulÈvakaÑ gahetvÈ samuddameva pavesesi.
MahÈpuriso “puttake nÊharissÈmÊ”ti na~guÔÔhaÑ temetvÈ temetvÈ samuddato
udakaÑ bahi khipi. Sattame divase sakko ÈvajjitvÈ tattha Ègamma “kiÑ
karosÊ”ti pucchi. So tassa Èrocesi. Sakko mahÈsamuddato udakassa
dunnÊharaÓÊyabhÈvaÑ kathesi. Bodhisatto tÈdisena kusÊtena saddhiÑ
kathetumpi na vaÔÔati. “MÈ idha tiÔÔhÈ”ti apasÈresi. Sakko “anomapuri sena
gahitagahaÓaÑ na sakkÈ vissajjÈpetun”ti tuÔÔho tassa puttake ÈnetvÈ adÈsi.
MahÈjanakakÈlepi mahÈsamuddaÑ taramÈno “kasmÈ mahÈsamuddaÑ
tarasÊ”ti devatÈya puÔÔho “pÈraÑ gantvÈ kulasantake raÔÔhe rajjaÑ gahetvÈ
dÈnaÑ dÈtuÑ tarÈmÊ”ti Èha. Tato devatÈya “ayaÑ mahÈsamuddo
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gambhÊro ceva puthulo ca, kadÈ naÑ tarissatÊ”ti vutte1 so Èha “taveso
mahÈsamuddasadiso, mayhaÑ pana ajjhÈsayaÑ Ègamma khuddakamÈtikÈ
viya khÈyati. TvaÑyeva maÑ dakkhissasi samuddaÑ taritvÈ samuddapÈrato
dhanaÑ ÈharitvÈ kulasantakaÑ rajjaÑ gahetvÈ dÈnaÑ dadamÈnan”ti. DevatÈ
“anomapurisena gahitagahaÓaÑ na sakkÈ vissajjÈpetun”ti bodhisattaÑ
Èli~getvÈ haritvÈ uyyÈne nipajjÈpesi. So chattaÑ ussÈpetvÈ divase divase
paÒcasatasahassapariccÈgaÑ katvÈ aparabhÈge nikkhamma pabbajito. EvaÑ
mahÈsatto na sakkÈ kenaci samaÓena vÈ -pa- brahmunÈ vÈ
kusalasamÈdÈnaÑ vissajjÈpetuÑ. Tena vuttaÑ “daÄhasamÈdÈno ahosi
kusalesu dhammesu avatthita samÈdÈno”ti.
IdÈni yesu kusalesu dhammesu avatthitasamÈdÈno ahosi, te dassetuÑ
kÈyasucari teti-ÈdimÈha. DÈnasaÑvibhÈgeti ettha ca dÈnameva
diyyanavasena dÈnaÑ, saÑvibhÈga karaÓavasena saÑvibhÈgo.
SÊlasamÈdÈneti paÒcasÊladasasÊlacatupÈrisuddhisÊlap|raÓa kÈle.
Uposath|pavÈseti cÈtuddasikÈdibhedassa uposathassa upavasanakÈle.
MatteyyatÈyÈti mÈtukÈtabbavatte. Sesapadesupi eseva nayo.
AÒÒataraÒÒataresu cÈti aÒÒesu ca evar|pesu. Adhikusales|ti ettha atthi
kusalÈ, atthi adhikusalÈ. Sabbepi kÈmÈvacarÈ kusalÈ kusalÈ nÈma,
r|pÈvacarÈ adhikusalÈ. Ubhopi te kusalÈ nÈma, ar|pÈvacarÈ adhikusalÈ.
Sabbepi te kusalÈ nÈma, sÈvakapÈramÊpaÔilÈbhapaccayÈ kusalÈ adhikusalÈ
nÈma. Tepi kusalÈ nÈma, paccekabodhipaÔilÈbhapaccayÈ kusalÈ adhikusalÈ.
Tepi kusalÈ nÈma, sabbaÒÒutaÒÒÈÓappaÔilÈbhapaccayÈ pana kusalÈ idha
“adhikusalÈ”ti adhippetÈ. Tesu adhikusalesu dhammesu daÄhasamÈdÈno
ahosi avatthitasamÈdÈno.
KaÔattÈ upacitattÈti ettha sakimpi kataÑ katameva, abhiÓhakaraÓena
pana upacitaÑ hoti. UssannattÈti piÓÉÊtataÑ rÈsÊkataÑ kammaÑ ussannanti
vuccati. TasmÈ “ussannattÈ”ti vadanto mayÈ katakammassa cakkavÈÄaÑ
atisambÈdhaÑ, bhavaggaÑ atinÊcaÑ, evaÑ me ussannaÑ kammanti dasseti.
VipulattÈti appamÈÓattÈ. IminÈ “anantaÑ aparimÈÓaÑ mayÈ kataÑ
kamman”ti dasseti.
______________________________________________________________
1. PuÔÔho (SÊ)
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AdhiggaÓhÈtÊti adhibhavati, aÒÒehi devehi atirekaÑ labhatÊti attho.
PaÔilabhatÊti adhigacchati.
SabbÈvantehi pÈdatalehÊti idaÑ “samaÑ pÈdaÑ bh|miyaÑ nikhipatÊ”ti
etassa vitthÈravacanaÑ. Tattha sabbÈvantehÊti sabbapadesavantehi, na ekena
padesena paÔhamaÑ phusati, na ekena pacchÈ, sabbeheva pÈdatalehi samaÑ
phusati, samaÑ uddharati. Sacepi hi TathÈgato “anekasataporisaÑ narakaÑ
akkamissÈmÊ”ti pÈdaÑ abhinÊharati. TÈvadeva ninnaÔÔhÈnaÑ vÈtap|ritÈ viya
kammÈrabhastÈ unnamitvÈ pathavisamaÑ hoti. UnnataÔÔhÈnampi anto
pavisati. “D|re akkamissÈmÊ”ti abhinÊha rantassa SineruppamÈÓopi pabbato
suseditavetta~kuro viya onamitvÈ pÈdasamÊpaÑ Ègacchati. TathÈ hissa
yamakapÈÔihÈriyaÑ katvÈ “YugandharapabbataÑ akkamissÈmÊ”ti pÈde
abhinÊhaÔe pabbato onamitvÈ pÈdasamÊpaÑ Ègato. Sopi tam akkamitvÈ
dutiya pÈdena TÈvatiÑsabhavanaÑ akkami. Na hi cakkalakkhaÓena
patiÔÔhÈtabbaÔÔhÈnaÑ visamaÑ bhavituÑ sakkoti. KhÈÓu vÈ kaÓÔako vÈ
sakkharÈ vÈ kathalÈ vÈ uccÈrapassÈva kheÄasi~ghÈÓikÈdÊni vÈ purimataraÑ
vÈ apagacchanti, tattha tattheva vÈ pathaviÑ pavisanti. TathÈgatassa hi
sÊlatejena puÒÒatejena dhammatejena dasannaÑ pÈramÊnaÑ ÈnubhÈvena
ayaÑ mahÈpathavÊ sammÈ mudupupphÈbhikiÓÓÈ hoti.
202. SÈgarapariyantanti sÈgarasÊmaÑ. Na hi tassa rajjaÑ karontassa
antarÈ rukkho vÈ pabbato vÈ nadÊ vÈ sÊmÈ hoti mahÈsamuddova sÊmÈ. Tena
vuttaÑ “sÈgara pariyantan”ti. AkhilamanimittamakaÓÔakanti niccoraÑ. CorÈ
hi kharasamphassaÔÔhena khilÈ, upaddavapaccayaÔÔhena nimittÈ,
vijjhanaÔÔhena kaÓÔakÈti vuccanti. Iddhanti samiddhaÑ. PhÊtanti
sabbasampattiphÈliphullaÑ. Khemanti nibbhayaÑ. Sivanti nirupaddavaÑ.
Nirabbudanti abbudavirahitaÑ1, gumbaÑ gumbaÑ hutvÈ carantehi corehi
virahitanti attho. Akkhambhiyoti avikkhambhanÊyo. Na naÑ koci ÔhÈnato
cÈletuÑ sakkoti. PaccatthikenÈti paÔipakkhaÑ icchantena. PaccÈmittenÈti
paÔiviru ddhena amittena. UbhayampetaÑ sapattavevacanaÑ.
AbbhantarehÊti anto uÔÔhitehi rÈgÈdÊhi.
______________________________________________________________
1. Cora-abbudarahitaÑ (SÊ, SyÈ)
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BÈhirehÊti samaÓÈdÊhi. TathÈ hi naÑ bÈhirÈ DevadattakokÈlikÈdayo
samaÓÈpi SoÓadaÓÉak|ÔadaÓÉÈdayo brÈhmaÓÈpi sakkasadisÈ devatÈpi satta
vassÈni anubandhamÈno mÈropi bakÈdayo brahmÈnopi vikkhambhetuÑ
nÈsakkhiÑsu.
EttÈvatÈ BhagavatÈ kammaÒca kammasarikkhakaÒca lakkhaÓaÒca
lakkhaÓÈ nisaÑso ca vutto hoti. KammaÑ nÈma satasahassakappÈdhikÈni
cattÈri asa~khyeyyÈni daÄhavÊriyena hutvÈ kataÑ kammaÑ.
KammasarikkhakaÑ nÈma daÄhena hutvÈ katabhÈvaÑ sadevako loko
jÈnÈt|ti suppatiÔÔhitapÈdamahÈpurisalakkhaÓaÑ. LakkhaÓaÑ nÈma
suppatiÔÔhitapÈdatÈ. LakkhaÓÈnisaÑso nÈma paccatthikehi
avikkhambhanÊyatÈ.
203. TatthetaÑ vuccatÊti tattha vutte kammÈdibhede aparampi idaÑ
vuccati, gÈthÈbandhaÑ sandhÈya vuttaÑ. EtÈ pana gÈthÈ porÈÓakattherÈ
“Œnandattherena ÔhapitÈ vaÓÓanÈgÈthÈ”ti vatvÈ gatÈ. AparabhÈge therÈ
“ekapadiko atthuddhÈro”ti ÈhaÑsu.
Tattha sacceti vacÊsacce. Dhammeti dasakusalakammapathadhamme.
Dameti indriyadamane. SaÑyameti sÊlasaÑyame.
“SoceyyasÊlÈlayuposathesu cÈ”ti ettha kÈyasoceyyÈdi tividhaÑ soceyyaÑ.
Œlayabh|taÑ sÊlameva sÊlÈlayo. Uposatha kammaÑ uposatho. AhiÑsÈyÈti
avihiÑsÈya. SamattamÈcarÊti sakalaÑ acari.
AnvabhÊti anubhavi. VeyyaÒjanikÈti lakkhaÓapÈÔhakÈ. ParÈbhibh|ti
pare abhibhavanasamattho. SattubhÊti sapattehi akkhambhiyo hoti.
Na so gacchati jÈtu khambhananti so ekaÑseneva aggapuggalo
vikkhambhe tabbataÑ na gacchati. EsÈ hi tassa dhammatÈti tassa hi esÈ
dhammatÈ ayaÑ sabhÈvo.
PÈdatalacakkalakkhaÓavaÓÓanÈ (2)
204. Ubbega-uttÈsabhayanti ubbegabhayaÒceva uttÈsabhayaÒca. Tattha
corato vÈ rÈjato vÈ paccatthikato vÈ vilopanabandhanÈdinissayaÑ bhayaÑ
ubbego nÈma, taÑmuhuttikaÑ caÓÉahatthi-assÈdÊni vÈ ahiyakkhÈdayo vÈ
paÔicca lomahaÑsanakaraÑ bhayaÑ uttÈsabhayaÑ nÈma. TaÑ sabbaÑ
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apanuditÈ v|pasametÈ. SaÑvidhÈtÈti saÑvidahitÈ. KathaÑ saÑvidahati?
AÔaviyaÑ sÈsa~kaÔÔhÈnesu dÈnasÈlaÑ kÈretvÈ tattha Ègate bhojetvÈ manusse
datvÈ ativÈheti, taÑ ÔhÈnaÑ pavisituÑ asakkontÈnaÑ manusse pesetvÈ
paveseti. NagarÈdÊsupi tesu tesu ÔhÈnesu ÈrakkhaÑ Ôhapeti, evaÑ
saÑvidahati. SaparivÈraÒca dÈnaÑ adÈsÊti annaÑ pÈnanti dasavidhaÑ
dÈnavatthuÑ.
Tattha annanti yÈgubhattaÑ. TaÑ dadanto na dvÈre ÔhapetvÈ adÈsi, atha
kho antonivesane haritupalittaÔÔhÈne lÈjÈ ceva pupphÈni ca vikiritvÈ ÈsanaÑ
paÒÒapetvÈ vitÈnaÑ bandhitvÈ gandhadh|mÈdÊhi sakkÈraÑ katvÈ
bhikkhusaÑghaÑ nisÊdÈpetvÈ yÈguÑ adÈsi. YÈguÑ dento ca sabyaÒjanaÑ
adÈsi. YÈgupÈnÈvasÈne pÈde dhovitvÈ telena makkhetvÈ nÈnappakÈrakaÑ
anantaÑ khajjakaÑ datvÈ pariyosÈne anekas|paÑ anekabyaÒjanaÑ
paÓÊtabhojanaÑ adÈsi. PÈnaÑ dento ambapÈnÈdi-aÔÔhavidhaÑ pÈnaÑ adÈsi,
tampi yÈgubhattaÑ datvÈ. VatthaÑ dento na suddhavatthameva adÈsi,
ekapaÔÔa dupaÔÔÈdipahonakaÑ pana datvÈ s|cimpi adÈsi, suttampi adÈsi,
suttaÑ vaÔÔesi, s|cikammakaraÓaÔÔhÈne bhikkh|naÑ ÈsanÈni yÈgubhattaÑ
pÈdamakkhanaÑ piÔÔhimakkhanaÑ rajanaÑ paÓÉupalÈsaÑ rajanadoÓikaÑ
antamaso cÊvararajanakaÑ kappiyakÈrakampi adÈsi.
YÈnanti upÈhanaÑ. TaÑ dadantopi upÈhanatthavikaÑ
upÈhanadaÓÉakaÑ makkhanatelaÑ heÔÔhÈ vuttÈni ca annÈdÊni tasseva
parivÈraÑ katvÈ adÈsi. MÈlaÑ dentopi na suddhamÈlameva adÈsi, atha kho
naÑ gandhehi missetvÈ heÔÔhimÈni cattÈri tasseva parivÈraÑ katvÈ adÈsi.
Bodhicetiya-ÈsanapotthakÈdip|janatthÈya ceva cetiyagharadh|panatthÈya ca
gandhaÑ dentopi na suddhagandhameva adÈsi, gandhapisanakanisadÈya
ceva pakkhipanakabhÈjanena ca saddhiÑ heÔÔhimÈni paÒca tassa parivÈraÑ
katvÈ adÈsi. Cetiyap|jÈdÊnaÑ atthÈya haritÈlamanosilÈcÊnapiÔÔhÈdivilepanaÑ
dentopi na suddhavilepanameva adÈsi, vilepanabhÈjanena saddhiÑ
heÔÔhimÈni cha tassa parivÈraÑ katvÈ adÈsi. SeyyÈti maÒcapÊÔhaÑ. TaÑ
dentopi na suddhakameva adÈsi,
kojavakambalapaccattharaÓamaÒcappaÔipÈdakehi saddhiÑ antamaso
ma~gulasodhana daÓÉakaÑ1 heÔÔhimÈni ca satta tassa parivÈraÑ katvÈ adÈsi.
______________________________________________________________
1. Ma~kunasodhanadaÓÉake (SÊ), makuÓasodhanadaÓÉakaÑ (SyÈ)
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ŒvasathaÑ dentopi na gehamattameva adÈsi, atha kho naÑ
mÈlÈkammalatÈkamma paÔimaÓÉitaÑ supaÒÒattaÑ maÒcapÊÔhaÑ kÈretvÈ
heÔÔhimÈni aÔÔha tassa parivÈraÑ katvÈ adÈsi. PadÊpeyyanti padÊpatelaÑ.
TaÑ dento cetiya~gaÓe bodhiya~gaÓe dhammassava nagge vasanagehe
potthakavÈcanaÔÔhÈne iminÈ dÊpaÑ jÈlÈpethÈti na suddhatelameva adÈsi,
vaÔÔikapallakatelabhÈjanÈdÊhi saddhiÑ heÔÔhimÈni nava tassa parivÈraÑ
katvÈ adÈsi. SuvibhattantarÈnÊti suvibhatta-antarÈni.
RÈjÈnoti abhisittÈ. BhogiyÈti bhojakÈ. KumÈrÈti rÈjakumÈrÈ. Idha
kammaÑ nÈma saparivÈraÑ dÈnaÑ. KammasarikkhakaÑ nÈma saparivÈraÑ
katvÈ dÈnaÑ adÈsÊti iminÈ kÈraÓena sadevako loko jÈnÈt|ti nibbattaÑ
cakkalakkhaÓaÑ. LakkhaÓaÑ nÈma tadeva cakkalakkhaÓaÑ. ŒnisaÑyo
mahÈparivÈratÈ.
205. TatthetaÑ vuccatÊti imÈ tadatthaparidÊpanÈ gÈthÈ vuccanti.
DuvidhÈ hi gÈthÈ honti tadatthaparidÊpanÈ ca visesatthaparidÊpanÈ ca. Tattha
pÈÄi-Ègatameva atthaÑ paridÊpanÈ tadatthaparidÊpanÈ nÈma. PÈÄiyaÑ
anÈgataÑ paridÊpanÈ visesatthapari dÊpanÈ nÈma. ImÈ pana
tadatthaparidÊpanÈ. Tattha pureti pubbe. PuratthÈti tasseva vevacanaÑ.
PurimÈsu jÈtÊs|ti imissÈ jÈtiyÈ pubbekatakammapaÔikkhepadÊpanaÑ.
Ubbega-uttÈsabhayÈpan|danoti ubbegabhayassa ca uttÈsabhayassa ca
apan|dano. Ussukoti adhimutto.
SatapuÒÒalakkhaÓanti satena satena puÒÒakammena nibbattaÑ ekekaÑ
lakkhaÓaÑ. EvaÑ sante yo koci Buddho bhaveyyÈti na rocayiÑsu, anantesu
pana cakkavÈÄesu sabbe sattÈ ekekaÑ kammaÑ satakkhattuÑ kareyyuÑ,
ettakehi janehi kataÑ kammaÑ bodhisatto ekova ekekaÑ sataguÓaÑ katvÈ
nibbatto. TasmÈ “satapuÒÒa lakkhaÓo”ti imamatthaÑ rocayiÑsu.
ManussÈsurasakkarakkhasÈti manussÈ ca asurÈ ca sakkÈ ca rakkhasÈ ca.
ŒyatapaÓhitÈditilakkhaÓavaÓÓanÈ (3-5)
206. AntarÈti paÔisandhito sarasacutiyÈ antare. Idha kammaÑ nÈma
pÈÓÈtipÈtÈ virati. KammasarikkhakaÑ nÈma pÈÓÈtipÈtaÑ karonto
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padasaddasavanabhayÈ aggaggapÈdehi akkamantÈ gantvÈ paraÑ pÈtenti1.
Atha te iminÈ kÈraÓena tesaÑ taÑ kammaÑ jano jÈnÈt|ti antova~kapÈdÈ vÈ
bahiva~kapÈdÈ vÈ ukkuÔikapÈdÈ vÈ aggakoÓÉÈ vÈ paÓhikoÓÉÈ vÈ bhavanti.
AggapÈdehi gantvÈ parassa amÈritabhÈvaÑ pana TathÈgatassa sadevako
loko iminÈ kÈraÓena jÈnÈt|ti ÈyatapaÓhi mahÈpurisalakkhaÓaÑ nibbattati.
TathÈ paraÑ ghÈtentÈ unnatakÈyena gacchantÈ aÒÒe passissantÊti onatÈ
gantvÈ paraÑ ghÈtenti. Atha te evamime gantvÈ paraÑ ghÈtayiÑs|ti nesaÑ
taÑ kammaÑ iminÈ kÈraÓena paro jÈnÈt|ti khujjÈ vÈ vÈmanÈ vÈ pÊÔhasappi
vÈ bhavanti. TathÈgatassa pana evaÑ gantvÈparesaÑ aghÈtitabhÈvaÑ iminÈ
kÈraÓena sadevako loko jÈnÈt|ti brahmujugattamahÈpurisalakkhaÓaÑ
nibbattati. TathÈ paraÑ ghÈtentÈ ÈvudhaÑ vÈ muggaraÑ vÈ gaÓhitvÈ
muÔÔhikatahatthÈ paraÑ ghÈtenti. Te evaÑ tesaÑ parassa ghÈtitabhÈvaÑ
iminÈ kÈraÓena jano jÈnÈt|ti rassa~gulÊ vÈ rassahatthÈ vÈ va~ka~gulÊ vÈ
phaÓahatthakÈ vÈ bhavanti. TathÈgatassa pana evaÑ paresaÑ aghÈtita
bhÈvaÑ sadevako loko iminÈ kÈraÓena jÈnÈt|ti
dÊgha~gulimahÈpurisalakkhaÓaÑ nibbattati. Idamettha kammasarikkhakaÑ.
Idameva pana lakkhaÓattayaÑ lakkhaÓaÑ nÈma. DÊghÈyukabhÈvo
lakkhaÓÈnisaÑso.
207. MaraÓavadhabhayattanoti ettha maraÓasa~khÈto vadho
maraÓavadho, maraÓavadhato bhayaÑ maraÓavadhabhayaÑ, taÑ attano
jÈnitvÈ. PaÔivirato paraÑmÈraÓÈyÈti yathÈ mayhaÑ maraÓato bhayaÑ mama
jÊvitaÑ piyaÑ, evaÑ paresampÊti ÒatvÈ paraÑ mÈraÓato paÔivirato ahosi.
SucaritenÈti suciÓÓena. Saggama gamÈti saggaÑ gato.
Caviya punaridhÈgatoti cavitvÈ puna idhÈgato. DÊghapÈsaÓhikoti dÊgha
paÓhiko. BrahmÈva suj|ti brahmÈ viya suÔÔhu uju.
Subhujoti sundarabhujo. Sus|ti mahallakakÈlepi taruÓar|po.
SusaÓÔhitoti susaÓÔhÈnasampanno. Mudutaluna~guliyassÈti mud| ca talunÈ
ca a~guliyo assa. TÊbhÊti tÊhi. PurisavaraggalakkhaÓehÊti
______________________________________________________________
1. GhÈtenti (SÊ, SyÈ)
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purisavarassa aggalakkhaÓehi. CirayapanÈyÈti ciraÑ yÈpanÈya,
dÊghÈyukabhÈvÈya.
CiraÑ yapetÊti ciraÑ yÈpeti. CirataraÑ pabbajati yadi tatoti tato
cirataraÑ yÈpeti, yadi pabbajatÊti attho. YÈpayati ca vasiddhibhÈvanÈyÈti
vasippatto hutvÈ iddhibhÈvanÈya yÈpeti.
SattussadatÈlakkhaÓavaÓÓanÈ (6)
208. RasitÈnanti rasasampannÈnaÑ. “KhÈdanÊyÈnan”ti-ÈdÊsu
khÈdanÊyÈni nÈma piÔÔhakhajjakÈdÊni. BhojanÊyÈnÊti paÒca bhojanÈni.
SÈyanÊyÈnÊti sÈyitabbÈni sappinava nÊtÈdÊni. LehanÊyÈnÊti nillehitabbÈni
piÔÔhapÈyÈsÈdÊni. PÈnÈnÊti aÔÔha pÈnakÈni.
Idha kammaÑ nÈma kappasatasahassÈdhikÈni cattÈri asa~khyeyyÈni
dinnaÑ idaÑ paÓÊtabhojanadÈnaÑ. KammasarikkhakaÑ nÈma l|khabhojane
kucchigate lohitaÑ sussati, maÑsaÑ milÈyati. TasmÈ l|khadÈyakÈ sattÈ
iminÈ kÈraÓena nesaÑ l|khabhojanassa dinnabhÈvaÑ jano jÈnÈt|ti
appamaÑsÈ appalohitÈ manussapetÈ viya dullabhannapÈnÈ bhavanti.
PaÓÊtabhojane pana kucchigate maÑsalohitaÑ vaÉÉhati, paripuÓÓakÈyÈ
pÈsÈdikÈ abhir|padassanÈ honti. TasmÈ TathÈgatassa dÊgharattaÑ
paÓÊtabhojanadÈyakattaÑ sadevako loko iminÈ kÈraÓena jÈnÈt|ti
sattussadamahÈpurisa lakkhaÓaÑ nibbattati. LakkhaÓaÑ nÈma
sattussadalakkhaÓameva. PaÓÊtalÈbhitÈ ÈnisaÑso.
209. KhajjabhojjamathaleyyasÈyitanti khajjakaÒca bhojanaÒca
lehanÊyaÒca sÈyanÊyaÒca. UttamaggarasadÈyakoti uttamo aggarasadÈyako,
uttamÈnaÑ vÈ aggara sÈnaÑ dÈyako.
Satta cussadeti satta ca ussade. Tadatthajotakanti
khajjabhojjÈdijotakaÑ, tesaÑ lÈbhasaÑvattanikanti attho. Pabbajampi cÈti
pabbajamÈnopi ca. TadÈdhigacchatÊti taÑ adhigacchati. LÈbhiruttamanti
lÈbhi uttamaÑ.
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KaracaraÓÈdilakkhaÓavaÓÓanÈ (7-8)

210. DÈnenÈti-ÈdÊsu ekacco dÈneneva sa~gaÓhitabbo hoti, taÑ dÈnena
sa~gahesi. PabbajitÈnaÑ pabbajitaparikkhÈraÑ, gihÊnaÑ gihiparikkhÈraÑ
adÈsi.
PeyyavajjenÈti ekacco hi “ayaÑ dÈtabbaÑ nÈma deti, ekena pana
vacanena sabbaÑ makkhetvÈ nÈseti, kiÑ etassa dÈnan”ti vattÈ hoti. Ekacco
“ayaÑ kiÒcÈpi dÈnaÑ na deti, kathento pana telena viya makkheti. Eso detu
vÈ mÈ vÈ, vacanameva tassa sahassaÑ agghatÊ”ti vattÈ hoti. Evar|po
puggalo dÈnaÑ na paccÈsÊsati1, piyavacana meva paccÈsÊsati. TaÑ
piyavacanena sa~gahesi.
AtthacariyÈyÈti atthasaÑvaÉÉhanakathÈya. Ekacco hi neva dÈnaÑ, na
piyavacanaÑ paccÈsÊsati. Attano hitakathaÑ2 vaÉÉhitakathameva
paccÈsÊsati. Evar|paÑ puggalaÑ “idaÑ te kÈtabbaÑ, idaÑ te na kÈtabbaÑ.
Evar|po puggalo sevitabbo, evar|po puggalo na sevitabbo”ti evaÑ
atthacariyÈya sa~gahesi.
SamÈnattatÈyÈti samÈnasukhadukkhabhÈvena. Ekacco hi dÈnÈdÊsu
ekampi na paccasÊsati, ekÈsane nisajjaÑ, ekapalla~ke sayanaÑ, ekato
bhojananti evaÑ samÈnasukha dukkhataÑ paccÈsÊsati. Tattha jÈtiyÈ hÊno
bhogena adhiko dussa~gaho hoti. Na hi sakkÈ tena saddhiÑ ekaparibhogo3
kÈtuÑ, tathÈ akariyamÈne ca so kujjhati. Bhogena hÊno jÈtiyÈ adhikopi
dussa~gaho hoti. So hi “ahaÑ jÈtimÈ”ti bhogasampannena saddhiÑ
ekaparibhogaÑ na icchati, tasmiÑ akariyamÈne4 kujjhati. Ubhohipi hÊno
pana susa~gaho hoti. Na hi so itarena saddhiÑ ekaparibhogaÑ icchati, na
akariyamÈne ca kujjhati. Ubhohi sadisopi susa~gahoyeva. Bhikkh|su dussÊlo
dussa~gaho hoti. Na hi sakkÈ tena saddhiÑ ekaparibhogo kÈtuÑ, tathÈ
akariyamÈne ca kujjhati. SÊlavÈ susa~gaho hoti. SÊlavÈ hi adÊyamÈnepi5
akariyamÈnepi na kujjhati. AÒÒaÑ
______________________________________________________________
1. Na paccÈsiÑsati (SÊ, SyÈ)
4. KariyamÈne (SyÈ)

2. HitakataÑ (SÊ)

3. EkaparibhogaÑ (SyÈ)
5. KariyamÈnepi (SyÈ, Ka)
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attanÈ saddhiÑ paribhogaÑ akarontampi na pÈpakena cittena passati.
Paribhogopi tena saddhiÑ sukaro hoti. TasmÈ evar|paÑ puggalaÑ evaÑ
samÈnattatÈya sa~gahesi.
Susa~gahitÈssa hontÊti susa~gahitÈ assa honti. Detu vÈ mÈ vÈ detu,
karotu vÈ mÈ vÈ karotu, susa~gahitÈva honti, na bhijjanti. “YadÈssa
dÈtabbaÑ hoti, tadÈ deti. IdÈni maÒÒe natthi, tena na deti. KiÑ mayaÑ
dadamÈnameva upaÔÔhahÈma, adentaÑ akarontaÑ na upaÔÔhahÈmÈ”ti evaÑ
cintenti.
Idha kammaÑ nÈma dÊgharattaÑ kataÑ dÈnÈdisa~gahakammaÑ.
Kammasari kkhakaÑ nÈma yo evaÑ asa~gÈhako hoti, so iminÈ kÈraÓenassa
asa~gÈhakabhÈvaÑ jano jÈnÈt|ti thaddhahatthapÈdo ceva hoti,
visamaÔÔhitÈvayavalakkhaÓo1 ca. TathÈgatassa pana dÊgharattaÑ
sa~gÈhakabhÈvaÑ sadevako loko iminÈ kÈraÓena jÈnÈt|ti imÈni dve
lakkhaÓÈni nibbattanti. LakkhaÓaÑ nÈma idameva lakkhaÓadvayaÑ.
Susa~gahita parijanatÈ ÈnisaÑso.
211. KariyÈti karitvÈ. CariyÈti caritvÈ. AnavamatenÈti anavaÒÒÈtena.
“AnapamodenÈ”tipi2 pÈÔho, na appamodena na dÊnena na gabbhitenÈti3
attho.
CaviyÈti cavitvÈ. Atirucira suvaggu dassaneyyanti atiruciraÒca
supÈsÈdikaÑ suvaggu ca suÔÔhu chekaÑ dassaneyyaÒca daÔÔhabbayuttaÑ.
Susu kumÈroti suÔÔhu sukumÈro.
Parijanassavoti parijano assavo vacanakaro. Vidheyyoti
kattabbÈkattabbesu yathÈruci vidhÈtabbo. Mahimanti mahiÑ imaÑ.
Piyavad| hitasukhataÑ jigÊsamÈnoti piyavado hutvÈ hitaÒca sukhaÒca
pariyesamÈno. VacanapaÔikarassÈbhippasannÈti vacanapaÔikarÈ assa
abhippasannÈ. DhammÈnudhammanti dhammaÒca anudhammaÒca.
______________________________________________________________
1. VisamaÔÔhitasseva lakkhaÓo (SyÈ, Ka)
2. AnapavÈdenÈtipi (SÊ) anamadenÈtipi (SyÈ)

3. Dinnena na vambhitenÈti (SyÈ)
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Ussa~khapÈdÈdilakkhaÓavaÓÓanÈ (9-10)

212. Atth|pasaÑhitanti idhalokaparalokatthanissitaÑ.
Dhamm|pasaÑhitanti dasakusalakammapathanissitaÑ. BahujanaÑ
nidaÑsesÊti bahujanassa nidaÑsanakathaÑ kathesi. PÈÓÊnanti sattÈnaÑ.
“Aggo”ti-ÈdÊni sabbÈni aÒÒamaÒÒavevacanÈni. Idha kammaÑ nÈma
dÊgharattaÑ bhÈsitÈ uddha~gamanÊyÈ atth|pasaÑhitÈ vÈcÈ. Kamma
sarikkhakaÑ nÈma yo evar|paÑ uggatavÈcaÑ na bhÈsati, so iminÈ kÈraÓena
uggata vÈcÈya abhÈsanaÑ jano jÈnÈt|ti adhosa~khapÈdo1 ca hoti
adhonatalomo2 ca. TathÈ gatassa pana dÊgharattaÑ evar|pÈya uggatavÈcÈya
bhÈsitabhÈvaÑ sadevako loko iminÈ kÈraÓena jÈnÈt|ti
ussa~khapÈdalakkhaÓaÒca uddhaggalomalakkhaÓaÒca nibbattati.
LakkhaÓaÑ nÈma idameva lakkhaÓadvayaÑ. UttamabhÈvo ÈnisaÑso.
213. Erayanti bhaÓanto. BahujanaÑ nidaÑsayÊti bahujanassa hitaÑ
dasseti. DhammayÈganti dhammadÈnayaÒÒaÑ.
UbbhamuppatitalomavÈ sasoti so esa uddhaggatalomavÈ hoti.
PÈdagaÓÔhirah|ti pÈdagopphakÈ ahesuÑ. SÈdhusaÓÔhitÈti suÔÔhu saÓÔhitÈ.
MaÑsalohitÈcitÈti maÑsena ca lohitena ca ÈcitÈ. TacotthatÈti tacena
pariyonaddhÈ niguÄhÈ. VajatÊti gacchati. Anoma nikkamoti anomavihÈrÊ
seÔÔhavihÈrÊ.
EÓija~ghalakkhaÓavaÓÓanÈ (11)
214. SippaÑ vÈti-ÈdÊsu sippaÑ nÈma dve sippÈni hÊnaÒca sippaÑ
ukkaÔÔhaÒca sippaÑ. HÊnaÑ nÈma sippaÑ naÄakÈrasippaÑ
kumbhakÈrasippaÑ pesakÈrasippaÑ nahÈpitasippaÑ. UkkaÔÔhaÑ nÈma
sippaÑ lekhÈ muddÈ gaÓanÈ. VijjÈti ahivijjÈdi anekavidhÈ. CaraÓanti
paÒcasÊlaÑ dasasÊlaÑ pÈtimokkhasaÑvarasÊlaÑ. Kammanti
kammassakatÈjÈnanapaÒÒÈ. Kilisseyyunti kilameyyuÑ. AntevÈsikavattaÑ
nÈma dukkhaÑ, taÑ nesaÑ mÈ ciramahosÊti cintesi.
RÈjÈrahÈnÊti raÒÒo anur|pÈni hatthi-assÈdÊni, tÈniyeva raÒÒo senÈya
a~gabh|tattÈ rÈja~gÈnÊti vuccanti, rÈj|pabhogÈnÊti
______________________________________________________________
1. Adhogatasa~khapÈdo (SÊ)

2. Adhogatalomo (SÊ)
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raÒÒo upabhogaparibhogabhaÓÉÈni, tÈni ceva sattaratanÈni ca.
RÈjÈnucchavikÈnÊti raÒÒo anucchavikÈni. TesaÑyeva sabbesaÑ idaÑ
gahaÓaÑ. SamaÓÈrahÈnÊti samaÓÈnaÑ anur|pÈni cÊvarÈdÊni. SamaÓa~gÈnÊti
samaÓÈnaÑ koÔÔhÈsabh|tÈ catasso parisÈ. SamaÓ|pabhogÈnÊti samaÓÈnaÑ
upabhogaparikkhÈrÈ. SamaÓÈnucchavikÈnÊti tesaÑyeva adhivacanaÑ.
Idha pana kammaÑ nÈma dÊgharattaÑ sakkaccaÑ sippÈdivÈcanaÑ.
Kammasari kkhakaÑ nÈma yo evaÑ sakkaccaÑ sippaÑ avÈcento antevÈsike
ukkuÔikÈsanaja~gha pesanikÈdÊhi kilameti, tassa ja~ghamaÑsaÑ likhitvÈ
pÈtitaÑ viya hoti. TathÈgatassa pana sakkaccaÑ vÈcitabhÈvaÑ sadevako
loko iminÈ kÈraÓena jÈnÈt|ti anupubba-uggata vaÔÔitaÑ eÓija~ghalakkhaÓaÑ
nibbattati. LakkhaÓaÑ nÈma idameva lakkhaÓaÑ. AnucchavikalÈbhitÈ
ÈnisaÑso.
215. Yad|paghÈtÈyÈti yaÑ sippaÑ kassaci upaghÈtÈya na hoti.
KilissatÊti kilamissati. SukhumattacotthatÈti sukhumattacena pariyonaddhÈ.
KiÑ pana aÒÒena kammena aÒÒaÑ lakkhaÓaÑ nibbattatÊti. Na nibbattati,
yaÑ pana nibbattati, taÑ anubyaÒjanaÑ hoti, tasmÈ idha vuttaÑ.
SukhumacchavilakkhaÓavaÓÓanÈ (12)
216. SamaÓaÑ vÈti samitapÈpaÔÔhena samaÓaÑ. BrÈhmaÓaÑ vÈti
bÈhitapÈpaÔÔhena brÈhmaÓaÑ.
MahÈpaÒÒoti-ÈdÊsu mahÈpaÒÒÈdÊhi samannÈgato hotÊti attho. TatridaÑ
mahÈpaÒÒÈdÊnaÑ nÈnattaÑ.
Tattha katamÈ mahÈpaÒÒÈ. Mahante sÊlakkhandhe pariggaÓhÈtÊti
mahÈpaÒÒÈ, mahante samÈdhikkhandhe paÒÒÈkkhandhe vimuttikkhandhe
vimuttiÒÈÓa dassanakkhandhe pariggaÓhÈtÊti mahÈpaÒÒÈ, mahantÈni
ÔhÈnÈÔhÈnÈni mahantÈ vihÈrasamÈpattiyo mahantÈni ariyasaccÈni mahante
satipaÔÔhÈne sammappadhÈne iddhipÈde mahantÈni indriyÈni balÈni mahante
bojjha~ge mahante ariyamagge mahantÈni sÈmaÒÒaphalÈni mahantÈ
abhiÒÒÈyo mahantaÑ paramatthaÑ nibbÈnaÑ pariggaÓhÈtÊti mahÈpaÒÒÈ.
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KatamÈ puthupaÒÒÈ. PuthunÈnÈkhandhesu ÒÈÓaÑ pavattatÊti
puthupaÒÒÈ. PuthunÈnÈdhÈt|su puthunÈnÈ-Èyatanesu
puthunÈnÈpaÔiccasamuppÈdesu puthunÈnÈsuÒÒa tamanupalabbhesu
puthunÈnÈ-atthesu dhammesu niruttÊsu paÔibhÈnesu. PuthunÈnÈ
sÊlakkhandhesu
puthunÈnÈsamÈdhipaÒÒÈvimuttivimuttiÒÈÓadassanakkhandhesu
puthunÈnÈÔhÈnÈÔhÈnesu puthunÈnÈvihÈrasamÈpattÊsu puthunÈnÈ-ariyasaccesu
puthunÈnÈ satipaÔÔhÈnesu sammappadhÈnesu iddhipÈdesu indriyesu balesu
bojjha~gesu puthunÈnÈ ariyamaggesu sÈmaÒÒaphalesu abhiÒÒÈsu
puthujjanasÈdhÈraÓe dhamme samatikkamma paramatthe nibbÈne ÒÈÓaÑ
pavattatÊti puthupaÒÒÈ.
KatamÈ hÈsapaÒÒÈ. Idhekacco hÈsabahulo vedabahulo tuÔÔhibahulo
pÈmojja bahulo sÊlaÑ parip|reti indriyasaÑvaraÑ parip|reti bhojane
mattaÒÒutaÑ jÈgariyÈ nuyogaÑ sÊlakkhandhaÑ samÈdhikkhandhaÑ
paÒÒÈkkhandhaÑ vimuttikkhandhaÑ vimuttiÒÈÓadassanakkhandhaÑ
parip|retÊti hÈsapaÒÒÈ. HÈsabahulo -pa- pÈmojjabahulo ÔhÈnÈÔhÈnaÑ
paÔivijjhatÊti hÈsapaÒÒÈ. HÈsabahulo vihÈrasamÈpattiyo parip|retÊti
hÈsapaÒÒÈ. HÈsabahulo ariyasaccÈni paÔivijjhatÊti hÈsapaÒÒÈ. SatipaÔÔhÈne
sammappa dhÈne iddhipÈde indriyÈni balÈni bojjha~ge ariyamaggaÑ
bhÈvetÊti hÈsapaÒÒÈ. HÈsabahulo sÈmaÒÒaphalÈni sacchikarotÊti hÈsapaÒÒÈ.
AbhiÒÒÈyo paÔivijjhatÊti hÈsapaÒÒÈ. HÈsabahulo vedatuÔÔhipÈmojjabahulo
paramatthaÑ nibbÈnaÑ sacchikarotÊti hÈsapaÒÒÈ.
KatamÈ javanapaÒÒÈ. YaÑkiÒci r|paÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ yaÑ
d|re santike vÈ, sabbaÑ taÑ r|paÑ aniccato khippaÑ javatÊti javanapaÒÒÈ.
Dukkhato khippaÑ anattato khippaÑ javatÊti javanapaÒÒÈ. YÈ kÈci vedanÈ
-pa- yaÑkiÒci viÒÒÈÓaÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ, sabbaÑ taÑ viÒÒÈÓaÑ
aniccato dukkhato anattato khippaÑ javatÊti javanapaÒÒÈ. Cakkhu -pajarÈmaraÓaÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ aniccato dukkhato anattato khippaÑ
javatÊti javanapaÒÒÈ. R|paÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ aniccaÑ khayaÔÔhena
dukkhaÑ bhayaÔÔhena anattÈ asÈrakaÔÔhenÈti tulayitvÈ tÊrayitvÈ vibhÈvayitvÈ
vibh|taÑ katvÈ r|panirodhe nibbÈne khippaÑ javatÊti javana paÒÒÈ. VedanÈ
saÒÒÈ sa~khÈrÈ viÒÒÈÓaÑ cakkhu -pa- jarÈmaraÓaÑ
atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ aniccaÑ khayaÔÔhena -pa- vibh|taÑ katvÈ
jarÈmaraÓanirodhe nibbÈne khippaÑ javatÊti javanapaÒÒÈ. R|paÑ
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atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ. CakkhuÑ -pa- jarÈmaraÓaÑ aniccaÑ sa~khataÑ
paÔicca samuppannaÑ khayadhammaÑ vayadhammaÑ virÈgadhammaÑ
nirodhadhammanti tulayitvÈ tÊrayitvÈ vibhÈvayitvÈ vibh|taÑ katvÈ
jarÈmaraÓanirodhe nibbÈne khippaÑ javatÊti javanapaÒÒÈ.
KatamÈ tikkhapaÒÒÈ. KhippaÑ kilese chindatÊti tikkhapaÒÒÈ.
UppannaÑ kÈmavitakkaÑ nÈdhivÈseti. UppannaÑ byÈpÈdavitakkaÑ.
UppannaÑ vihiÑsÈvitakkaÑ. Uppannuppanne pÈpake akusale dhamme
uppannaÑ rÈgaÑ dosaÑ mohaÑ kodhaÑ upanÈhaÑ makkhaÑ paÄÈsaÑ
issaÑ macchariyaÑ mÈyaÑ sÈÔheyyaÑ thambhaÑ sÈrambhaÑ mÈnaÑ
atimÈnaÑ madaÑ pamÈdaÑ sabbe kilese sabbe duccarite sabbe
abhisa~khÈre sabbe bhavagÈmikamme nÈdhivÈseti pajahati vinodeti
byantÊkaroti anabhÈvaÑ gametÊti tikkhapaÒÒÈ. EkasmiÑ Èsane cattÈro
ariyamaggÈ cattÈri sÈmaÒÒa phalÈni catasso paÔisambhidÈyo cha abhiÒÒÈyo
adhigatÈ honti sacchikatÈ phassitÈ paÒÒÈyÈti tikkhapaÒÒÈ.
KatamÈ nibbedhikapaÒÒÈ. Idhekacco sabbasa~khÈresu ubbegabahulo
hoti uttÈsabahulo ukkaÓÔhanabahulo aratibahulo anabhiratibahulo
bahimukho na ramati sabbasa~khÈresu, anibbiddhapubbaÑ apadÈlitapubbaÑ
lobhakkhandhaÑ nibbijjhati padÈletÊti nibbedhikapaÒÒÈ. AnibbiddhapubbaÑ
apadÈlitapubbaÑ dosakkhandhaÑ mohakkhandhaÑ kodhaÑ upanÈhaÑ -pasabbe bhavagÈmikamme nibbijjhati padÈletÊti nibbedhikapaÒÒÈti1.
217. PabbajitaÑ upÈsitÈti paÓÉitaÑ pabbajitaÑ upasa~kamitvÈ
payirupÈsitÈ. Atthantaroti yathÈ eke randhagavesino upÈrambhacittatÈya
dosaÑ abbhantaraÑ karitvÈ nisÈmayanti, evaÑ anisÈmetvÈ atthaÑ
abbhantaraÑ katvÈ atthayuttaÑ kathaÑ nisÈmayi upadhÈrayi.
PaÔilÈbhagatenÈti paÔilÈbhatthÈya gatena. UppÈdanimittakovidÈti
uppÈde nimitte ca chekÈ. Avecca dakkhitÊti ÒatvÈ passissati.
AtthÈnusiÔÔhÊsu pariggahesu cÈti ye atthÈnusÈsanesu pariggahÈ
atthÈnatthaÑ pariggÈhakÈni ÒÈÓÈni, tes|ti attho.
______________________________________________________________
1. Khu 9. 371 piÔÔhe.
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SuvaÓÓavaÓÓalakkhaÓavaÓÓanÈ (13)
218. Akkodhanoti na anÈgÈmimaggena kodhassa pahÊnattÈ, atha kho

sacepi me kodho uppajjeyya, khippameva naÑ paÔivinodeyyanti evaÑ
akkodhavasikattÈ. NÈbhi sajjÊti kuÔilakaÓÔako viya tattha tattha mammaÑ
tudanto viya na laggi. Na kuppi na byÈpajjÊti-ÈdÊsu pubbuppattiko kopo.
Tato balavataro byÈpÈdo. Tato balavatarÈ patitthiyanÈ. TaÑ sabbaÑ
akaronto na kuppi na byÈpajji na patiÔÔhiyi. Appaccayanti domanassaÑ. Na
pÈtvÈkÈsÊti na kÈyavikÈrena vÈ vacÊvikÈrena vÈ pÈkaÔamakÈsi.
Idha kammaÑ nÈma dÊgharattaÑ akkodhanatÈ ceva
sukhumattharaÓÈdidÈnaÒca. KammasarikkhakaÑ nÈma kodhanassa
chavivaÓÓo Èvilo hoti mukhaÑ duddasiyaÑ vatthacchÈdanasadisaÒca
maÓÉanaÑ nÈma natthi. TasmÈ yo kodhano ceva vatthacchÈ danÈnaÒca
adÈtÈ, so iminÈ kÈraÓenassa jano kodhanÈdibhÈvaÑ jÈnÈt|ti dubbaÓÓo hoti
dussaÓÔhÈno. Akkodhanassa pana mukhaÑ virocati, chavivaÓÓo vippasÊdati.
SattÈ hi cat|hi kÈraÓehi pÈsÈdikÈ honti ÈmisadÈnena vÈ vatthadÈnena vÈ
sammajjanena vÈ akkodhanatÈya vÈ. ImÈni cattÈripi kÈraÓÈni dÊgharattaÑ
TathÈgatena katÈneva. Tenassa imesaÑ katabhÈvaÑ sadevako loko iminÈ
kÈraÓena jÈnÈt|ti suvaÓÓavaÓÓaÑ mahÈpuri salakkhaÓaÑ nibbattati.
LakkhaÓaÑ nÈma idameva lakkhaÓaÑ. SukhumattharaÓÈdilÈ bhitÈ
ÈnisaÑso.
219. AbhivissajÊti abhivissajjesi. Mahimiva suro abhivassanti suro
vuccati devo, mahÈpathaviÑ abhivassanto devo viya.
Suravarataroriva indoti surÈnaÑ varataro indo viya.
Apabbajjamicchanti apabbajjaÑ gihibhÈvaÑ icchanto. Mahatimahinti
mahantiÑ pathaviÑ.
AcchÈdanavatthamokkhapÈvuraÓÈnanti acchÈdanÈnaÒceva vatthÈnaÒca
uttamapÈvuraÓÈnaÒca. PanÈsoti vinÈso.
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KosohitavatthaguyhalakkhaÓavaÓÓanÈ (14)
220. MÈtarampi puttena samÈnetÈ ahosÊti imaÑ kammaÑ rajje
patiÔÔhitena sakkÈ kÈtuÑ. TasmÈ bodhisattopi rajjaÑ kÈrayamÈno antonagare
catukkÈdÊsu cat|su nagaradvÈresu bahinagare cat|su disÈsu imaÑ kammaÑ
karothÈti manusse Ôhapesi. Te mÈtaraÑ kuhiÑ me putto puttaÑ na passÈmÊti
vilapantiÑ pariyesamÈnaÑ disvÈ ehi amma puttaÑ dakkhasÊti taÑ ÈdÈya
gantvÈ nahÈpetvÈ bhojetvÈ puttamassÈ pariyesitvÈ dassenti. Esa nayo
sabbattha.
Idha kammaÑ nÈma dÊgharattaÑ ÒÈtÊnaÑ sama~gibhÈvakaraÓaÑ.
Kammasari kkhakaÑ nÈma ÒÈtayo hi sama~gÊbh|tÈ aÒÒamaÒÒassa vajjaÑ
paÔicchÈdenti. KiÒcÈpi hi te kalahakÈle kalahaÑ karonti, ekassa pana dose
uppanne aÒÒaÑ jÈnÈpetuÑ na icchanti. AyaÑ nÈma etassa dosoti vutte
sabbe uÔÔhahitvÈ kena diÔÔhaÑ kena sutaÑ, amhÈkaÑ ÒÈtÊsu evar|paÑ kattÈ
nÈma natthÊti. TathÈgatena ca taÑ ÒÈtisa~gahaÑ karontena dÊgharattaÑ
idaÑ vajjappaÔicchÈdanakammaÑ nÈma kataÑ hoti. Athassa sadevako loko
iminÈ kÈraÓena evar|passa kammassa katabhÈvaÑ jÈnÈt|ti
kosohitavatthaguyha lakkhaÓaÑ nibbattati. LakkhaÓaÑ nÈma idameva
lakkhaÓaÑ. Pah|taputtatÈ ÈnisaÑso.
221. VatthachÈdiyanti vatthena chÈdetabbaÑ vatthaguyhaÑ.
AmittatÈpanÈti amittÈnaÑ patÈpanÈ. Gihissa pÊtiÑ jananÈti1
gihibh|tassa sato pÊtijananÈ.
ParimaÓÉalÈdilakkhaÓavaÓÓanÈ (15-16)
222. SamaÑ jÈnÈtÊti “ayaÑ tÈrukkhasamo ayaÑ pokkharasÈtisamo”ti
evaÑ tena tena samaÑ jÈnÈti. SÈmaÑ jÈnÈtÊti sayaÑ jÈnÈti. PurisaÑ jÈnÈtÊti
“ayaÑ seÔÔha sammato”ti purisaÑ jÈnÈti. PurisavisesaÑ jÈnÈtÊti muggaÑ
mÈsena samaÑ akatvÈ guÓavisiÔÔhassa visesaÑ jÈnÈti. AyamidamarahatÊti
ayaÑ puriso idaÑ nÈma dÈnasakkÈraÑ2
______________________________________________________________
1. PÊtijananÈti (SÊ, SyÈ)

2. DÈnaÑ mÈnaÑ sakkÈraÑ (SÊ)
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arahati. Purisavisesakaro ahosÊti purisavisesaÑ ÒatvÈ kÈrako ahosi. Yo yaÑ
arahati, tasseva taÑ adÈsi. Yo hi kahÈpaÓÈrahassa aÉÉhaÑ deti, so parassa
aÉÉhaÑ nÈseti. Yo dve kahÈpaÓe deti, so attano kahÈpaÓaÑ nÈseti. TasmÈ
idaÑ ubhayampi akatvÈ yo yaÑ arahati, tassa tadeva adÈsi. SaddhÈdhanantiÈdÊsu sampattipaÔilÈbhaÔÔhena saddhÈdÊnaÑ dhanabhÈvo veditabbo.
Idha kammaÑ nÈma dÊgharattaÑ purisavisesaÑ ÒatvÈ kataÑ
samasa~gaha kammaÑ. KammasarikkhakaÑ nÈma tadassa kammaÑ
sadevako loko iminÈ kÈraÓena jÈnÈt|ti imÈni dve lakkhaÓÈni nibbattanti.
LakkhaÓaÑ nÈma idameva lakkhaÓadvayaÑ. Dhamasampatti ÈnisaÑso.
223. TuliyÈti tulayitvÈ. PaÔivicayÈti1 paÔivicinitvÈ.
MahÈjanasa~gÈhakanti mahÈjanasa~gahaÓaÑ. SamekkhamÈnoti2 samaÑ
pekkhamÈno. AtinipuÓÈ manujÈti atinipuÓÈ sukhumapaÒÒÈ
lakkhaÓapÈÔhakamanussÈ. BahuvividhÈ gihÊnaÑ arahÈnÊti bah| vividhÈni
gihÊnaÑ anucchavikÈni paÔilabhati. Daharo susu kumÈroti “ayaÑ daharo
kumÈro paÔilabhissatÊ”ti byÈkaÑsu. MahÊpatissÈti raÒÒo.
SÊhapubbaddhakÈyÈdilakkhaÓÈvaÓÓanÈ (17-19)
224. YogakkhemakÈmoti yogato khemakÈmo. PaÒÒÈyÈti kammassakata
paÒÒÈya. Idha kammaÑ nÈma mahÈjanassa atthakÈmatÈ.
KammasarikkhakaÑ nÈma taÑ mahÈjanassa atthakÈmatÈya vaÉÉhimeva
paccÈsÊsitabhÈvaÑ3 sadevako loko iminÈ kÈraÓena jÈnÈt|ti imÈni
samantaparip|rÈni aparihÊnÈni tÊÓi lakkhaÓÈni nibbattanti. LakkhaÓaÑ nÈma
idameva lakkhaÓattayaÑ. DhanÈdÊhi ceva saddhÈdÊhi ca aparihÈni ÈnisaÑso.
225. SaddhÈyÈti okappanasaddhÈya pasÈdasaddhÈya. SÊlenÈti
paÒcasÊlena dasasÊlena. SutenÈti pariyattisavanena. BuddhiyÈti etesaÑ
______________________________________________________________
1. PaviciyÈti (SÊ, SyÈ)
3. VaÉÉhitameva paccÈsÊsanabhÈvaÑ (SyÈ, Ka)

2. SamapekkhamÈnoti (Ka)
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buddhiyÈ, “kinti etehi vaÉÉheyyun”ti evaÑ cintesÊti attho. DhammenÈti
lokiyadhammena. Bah|hi sÈdhuhÊti aÒÒehipi bah|hi uttamaguÓehi. AsahÈna
dhammatanti aparihÊnadhammaÑ.
RasaggasaggitÈlakkhaÓavaÓÓanÈ (20)
226. SamÈbhivÈhiniyoti yathÈ tilaphalamattampi jivhagge ÔhapitaÑ
sabbattha pharati, evaÑ samÈ hutvÈ vahanti. Idha kammaÑ nÈma
aviheÔhanakammaÑ. Kamma sarikkhakaÑ nÈma pÈÓi-ÈdÊhi pahÈraÑ
laddhassa tattha tattha lohitaÑ saÓÔhÈti, gaÓÔhi gaÓÔhi hutvÈ antova pubbaÑ
gaÓhÈti, antova bhijjati, evaÑ so bahurogo hoti.
TathÈgatena pana dÊgharattaÑ imaÑ ÈrogyakaraÓakammaÑ1 kataÑ. Tadassa
sadevako loko iminÈ kÈraÓena jÈnÈt|ti ÈrogyakaraÑ rasaggasaggilakkhaÓaÑ
nibbattati. LakkhaÓaÑ nÈma idameva lakkhaÓaÑ. AppÈbÈdhatÈ ÈnisaÑso.
227. MaraÓavadhenÈti “etaÑ mÈretha etaÑ ghÈtethÈ”ti evaÑ ÈÓatthena
maraÓa vadhena. UbbÈdhanÈyÈti bandhanÈgÈrappavesanena.
AbhinÊlanettÈdilakkhaÓavaÓÓanÈ (21-22)
228. Na ca visaÔanti kakkaÔako viya akkhÊni nÊharitvÈ na kodhavasena
pekkhitÈ ahosi. Na ca visÈcÊti va~kakkhikoÔiyÈ pekkhitÈpi nÈhosi. Na ca
pana viceyya pekkhi tÈti viceyya pekkhitÈ nÈma yo kujjhitvÈ yadÈ naÑ paro
oloketi, tadÈ nimmÊleti na oloketi, puna gacchantaÑ kujjhitvÈ oloketi,
evar|po nÈhosi. “VineyyapekkhitÈ”tipi2 pÈÔho, ayamevattho. UjuÑ tathÈ
pasaÔamujumanoti ujumano hutvÈ uju pekkhitÈ hoti, yathÈ ca ujuÑ, tathÈ
pasaÔaÑ vipulaÑ vitthataÑ pekkhitÈ hoti. Piyadassanoti piyÈya mÈnehi
passitabbo.
Idha kammaÑ nÈma dÊgharattaÑ mahÈjanassa piyacakkhunÈ
olokanakammaÑ. KammasarikkhakaÑ nÈma kujjhitvÈ olokento kÈÓo viya
kÈkakkhi viya hoti, va~kakkhi pana Èvilakkhi ca hotiyeva. Pasannacittassa
pana
______________________________________________________________
1. ArogakaraÓaÑ kammaÑ (SÊ)

2. ViteyyapekkhitÈtipi (SyÈ, Ka)
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olokayato akkhÊnaÑ paÒcavaÓÓo pasÈdo paÒÒÈyati. TathÈgato ca tathÈ
olokesi. Athassa taÑ dÊgharattaÑ piyacakkhunÈ olokitabhÈvaÑ sadevako
loko iminÈ kÈraÓena jÈnÈt|ti imÈni nettasampattikarÈni dve
mahÈpurisalakkhaÓÈni nibbattanti. LakkhaÓaÑ nÈma idameva
lakkhaÓadvayaÑ. PiyadassanatÈ ÈnisaÑso. Abhiyoginoti lakkhaÓasatthe
yuttÈ.
UÓhÊsasÊsalakkhaÓavaÓÓanÈ (23)
230. Bahujanapubba~gamo ahosÊti bahujanassa pubba~gamo ahosi
gaÓajeÔÔhako. Tassa diÔÔhÈnugatiÑ aÒÒe ÈpajjiÑsu. Idha kammaÑ nÈma
pubba~gamatÈ. Kammasari kkhakaÑ nÈma yo pubba~gamo hutvÈ dÈnÈdÊni
kusalakammÈni karoti, so ama~kubh|to sÊsaÑ ukkhipitvÈ pÊtipÈmojjena
paripuÓÓasÊso vicarati1, mahÈpuriso2 ca hoti. TathÈgato ca tathÈ akÈsi.
Athassa sadevako loko iminÈ kÈraÓena idaÑ pubba~gamakammaÑ jÈnÈt|ti
uÓhÊsasÊsalakkhaÓaÑ nibbattati. LakkhaÓaÑ nÈma idameva lakkhaÓaÑ.
MahÈjanÈnuvattanatÈ3 ÈnisaÑso.
231. BahujanaÑ hessatÊti bahujanassa bhavissati. PaÔibhogiyÈti
veyyÈvacca karÈ, etassa bah| veyyÈvaccakarÈ bhavissantÊti attho.
Abhiharanti tadÈti daharakÈle yeva tadÈ evaÑ byÈkaronti. PaÔihÈrakanti
veyyÈvaccakarabhÈvaÑ. VisavÊti ciÓÓavasÊ.
EkekalomatÈdilakkhaÓavaÓÓanÈ (24-25)
232. UpavattatÊti ajjhÈsayaÑ anuvattati, idha kammaÑ nÈma
dÊgharattaÑ saccakathanaÑ. KammasarikkhakaÑ nÈma dÊgharattaÑ
advejjhakathÈya parisuddha kathÈya kathitabhÈvamassa sadevako loko
iminÈ kÈraÓena jÈnÈt|ti ekekaloma lakkhaÓaÒca uÓÓÈlakkhaÓaÒca nibbattati.
LakkhaÓaÑ nÈma idameva lakkhaÓadvayaÑ. MahÈjanassa
ajjhÈsayÈnuk|lena anuvattanatÈ ÈnisaÑso. Ekekalom|pacita~gavÈti ekekehi
lomehi upacitasarÊro.
______________________________________________________________
1. ParipuÓÓasÊso ca hoti (Ka)

2. MahÈpariso (SÊ)

3. MahÈparivÈratÈ (SÊ)
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CattÈlÊsÈdilakkhaÓavaÓÓanÈ (26-27)
234. Abhejjaparisoti abhinditabbapariso. Idha kammaÑ nÈma
dÊgharattaÑ apisuÓavÈcÈya kathanaÑ. KammasarikkhakaÑ nÈma
pisuÓavÈcassa kira samagga bhÈvaÑ bhindanato dantÈ aparipuÓÓÈ ceva
honti viraÄÈ ca. TathÈgatassa pana dÊgha rattaÑ apisuÓavÈcataÑ sadevako
loko iminÈ kÈraÓena jÈnÈt|ti idaÑ lakkhaÓadvayaÑ nibbattati. LakkhaÓaÑ
nÈma idameva lakkhaÓadvayaÑ. AbhejjaparisatÈ ÈnisaÑso. Caturo dasÈti
cattÈro dasa cattÈlÊsaÑ.
Pah|tajivhÈdilakkhaÓavaÓÓanÈ (28-29)
236. ŒdeyyavÈco hotÊti gahetabbavacano hoti. Idha kammaÑ nÈma
dÊgha rattaÑ apharusavÈditÈ. KammasarikkhakaÑ nÈma ye pharusavÈcÈ
honti, te iminÈ kÈraÓena nesaÑ jivhaÑ parivattetvÈ parivattetvÈ
pharusavÈcÈya kathitabhÈvaÑ jano jÈnÈt|ti baddhajivhÈ vÈ honti g|ÄhajivhÈ
vÈ dvijivhÈ vÈ mammanÈ vÈ. Ye pana jivhaÑ parivattetvÈ parivattetvÈ
pharusavÈcaÑ na vadanti, te baddhajivhÈ g|ÄhajivhÈ dvijivhÈ na honti.
Mudu nesaÑ jivhÈ hoti rattakambalavaÓÓÈ. TasmÈ TathÈgatassa dÊgharattaÑ
jivhaÑ parivattetvÈ pharusÈya vÈcÈya akathitabhÈvaÑ sadevako loko iminÈ
kÈraÓena jÈnÈt|ti pah|tajivhÈlakkhaÓaÑ nibbattati. PharusavÈcaÑ
kathentÈnaÒca saddo bhijjati. Te saddabhedaÑ katvÈ pharusavÈcÈya
kathitabhÈvaÑ jano jÈnÈt|ti chinnassarÈ vÈ honti bhinnassarÈ vÈ kÈkassarÈ
vÈ. Ye pana sarabhedakaraÑ pharusavÈcaÑ na kathenti, tesaÑ saddo
madhuro ca hoti pemanÊyo. TasmÈ TathÈgatassa dÊgharattaÑ
sarabhedakarÈya pharusavÈcÈya akathitabhÈvaÑ sadevako loko iminÈ
kÈraÓena jÈnÈt|ti brahmassara lakkhaÓaÑ nibbattati. LakkhaÓaÑ nÈma
idameva lakkhaÓadvayaÑ. ŒdeyyavacanatÈ ÈnisaÑso.
237. UbbÈdhikanti akkosayuttattÈ ÈbÈdhakariÑ.
Bahujanappamaddananti bahujanÈnaÑ pamaddaniÑ. AbÈÄhaÑ giraÑ so na
bhaÓi pharusanti ettha akÈro parato bhaÓisaddena yojetabbo. BÈÄhanti
balavaÑ atipharusaÑ. BÈÄhaÑ giraÑ so na abhaÓÊti ayamettha attho.
SusaÑhitanti suÔÔhu pemasaÒhitaÑ.
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Sakhilanti mudukaÑ. VÈcÈti vÈcÈyo. KaÓÓasukhÈti kaÓÓasukhÈyo.
“KaÓÓasukhan”tipi pÈÔho, yathÈ kaÓÓÈnaÑ sukhaÑ hoti, evaÑ erayatÊti
attho. VedayathÈti vedayittha. Brahmassarattanti brahmassarataÑ. Bahuno
bahunti bahujanassa bahuÑ. “Bah|naÑ bahunti”pi pÈÔho, bahujanÈnaÑ
bahunti attho.
SÊhahanulakkhaÓavaÓÓanÈ (30)
238. AppadhaÑsiko hotÊti guÓato vÈ ÔhÈnato vÈ padhaÑsetuÑ cÈvetuÑ
asakkuÓeyyo. Idha kammaÑ nÈma palÈpakathÈya akathanaÑ.
KammasarikkhakaÑ nÈma ye taÑ kathenti, te iminÈ kÈraÓena nesaÑ
hanukaÑ cÈletvÈ cÈletvÈ palÈpakathÈya kathitabhÈvaÑ jano jÈnÈt|ti
antopaviÔÔhahanukÈ vÈ va~kahanukÈ vÈ pabbhÈrahanukÈ vÈ honti. TathÈgato
pana tathÈ na kathesi. Tenassa hanukaÑ cÈletvÈ cÈletvÈ dÊgharattaÑ
palÈpakathÈya akathitabhÈvaÑ sadevako loko iminÈ kÈraÓena jÈnÈt|ti
sÊhahanu lakkhaÓaÑ nibbattati. LakkhaÓaÑ nÈma idameva lakkhaÓaÑ.
AppadhaÑsikatÈ ÈnisaÑso.
239. AvikiÓÓavacanabyappatho cÈti avikiÓÓavacanÈnaÑ viya
purimabodhisattÈnaÑ vacanapatho1 assÈti avikiÓÓavacanabyappatho.
Dvidugamavaratarahanutta malatthÈti dvÊhi dvÊhi gacchatÊti dvidugamo,
dvÊhi dvÊhÊti cat|hi, catuppÈdÈnaÑ varatarassa sÊhasseva hanubhÈvaÑ
alatthÈti attho. ManujÈdhipatÊti manujÈnaÑ adhipati. Tathattoti
tathasabhÈvo.
SamadantÈdilakkhaÓavaÓÓanÈ (31-32)
240. SuciparivÈroti parisuddhaparivÈro. Idha kammaÑ nÈma
sammÈjÊvatÈ2. KammasarikkhakaÑ nÈma yo visamena saÑkiliÔÔhÈjÊvena
jÊvitaÑ kappeti, tassa dantÈpi visamÈ honti dÈÔhÈpi kiliÔÔhÈ. TathÈgatassa
pana samena suddhÈjÊvena jÊvitaÑ kappita bhÈvaÑ sadevako loko iminÈ
kÈraÓena jÈnÈt|ti samadantalakkhaÓaÒca susukkadÈÔhÈ lakkhaÓaÒca
nibbattati. LakkhaÓaÑ nÈma idameva lakkhaÓadvayaÑ. SuciparivÈratÈ
ÈnisaÑso.
______________________________________________________________
1. VacanaÑ byappatho (SÊ)

2. SammÈjÊvitÈ (SÊ)
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241. AvassajÊti pahÈsi. Tidivapuravarasamoti tidivapuravarena sakkena
samo. Lapanajanti mukhajaÑ, dantanti attho.
Dijasamasukkasucisobhanadantoti dve vÈre jÈtattÈ dijanÈmakÈ sukkÈ suci
sobhanÈ ca dantÈ assÈti dijasamasukkasucisobhanadanto. Na ca
janapadatudananti yo tassa cakkavÈÄaparicchinno janapado, tassa aÒÒena
tudanaÑ pÊÄÈ vÈ ÈbÈdho vÈ natthi. Hitamapi ca bahujana sukhaÒca carantÊti
bahujanÈ samÈna sukhadukkhÈ hutvÈ tasmiÑ janapade aÒÒamaÒÒassa
hitaÒceva sukhaÒca caranti. VipÈpoti vigatapÈpo. Vigatadarathakilamathoti
vigatakÈyikadarathakilamatho. Malakhilakalikilese panudehÊti
rÈgÈdimalÈnaÒceva rÈgÈdikhilÈnaÒca dosakalÊnaÒca sabbakilesÈnaÒca
apanudehi. SesaÑ sabbattha uttÈnatthamevÈti.

Suma~galavilÈsiniyÈ DÊghanikÈyaÔÔhakathÈya

LakkhaÓasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

8. Si~gÈlasutta
NidÈnavaÓÓanÈ
242. EvaÑ me sutanti Si~gÈlasuttaÑ. TatrÈyamanuttÈnapadavaÓÓanÈ–
VeÄuvane kalandakanivÈpeti VeÄuvananti tassa uyyÈnassa nÈmaÑ. TaÑ kira
veÄ|hi parikkhittaÑ ahosi aÔÔhÈrasahatthena ca pÈkÈrena
gopuraÔÔÈlakayuttaÑ nÊlobhÈsaÑ manoramaÑ, tena VeÄuvananti vuccati.
KalandakÈnaÒcettha nivÈpaÑ adaÑsu, tena KalandakanivÈpoti vuccati.
Pubbe kira aÒÒataro rÈjÈ tattha uyyÈnakÊÄanatthaÑ Ègato surÈmadena
matto divÈ niddaÑ okkami. Parijanopissa “sutto rÈjÈ”ti pupphaphalÈdÊhi
palobhiyamÈno ito cito ca pakkÈmi. Atha surÈgandhena aÒÒatarasmÈ
susirarukkhÈ kaÓhasappo nikkhamitvÈ raÒÒo abhimukho Ègacchati, taÑ
disvÈ rukkhadevatÈ “raÒÒo jÊvitaÑ dammÊ”ti kÈÄakavesena ÈgantvÈ
kaÓÓam|le saddamakÈsi. RÈjÈ paÔibujjhi. KaÓhasappo nivatto. So taÑ disvÈ
“imÈya kÈÄakÈya mama jÊvitaÑ dinnan”ti kÈÄakÈnaÑ tattha nivÈpaÑ
paÔÔhapesi, abhayaghosaÒca ghosÈpesi. TasmÈ taÑ tato pabhuti
“KalandakanivÈpo”ti sa~khyaÑ gataÑ. KalandakÈti hi kÈÄakÈnaÑ etaÑ
nÈmaÑ.
Tena kho pana samayenÈti yasmiÑ samaye BhagavÈ RÈjagahaÑ
gocaragÈmaÑ katvÈ VeÄuvane kalandakanivÈpe viharati, tena samayena.
Si~gÈlako gahapatiputtoti Si~gÈlakoti tassa nÈmaÑ. Gahapatiputtoti
gahapatissa putto gahapatiputto. Tassa kira pitÈ gahapatimahÈsÈlo, nidahitvÈ
ÔhapitÈ cassa gehe cattÈlÊsa dhanakoÔÊyo atthi. So Bhagavati niÔÔha~gato
upÈsako sotÈpanno, bhariyÈpissa sotÈpannÈyeva. Putto panassa assaddho
appasanno. Atha naÑ mÈtÈpitaro abhikkhaÓaÑ evaÑ ovadanti “tÈta
SatthÈraÑ upasa~kama, DhammasenÈpatiÑ MahÈmoggallÈnaÑ
MahÈkassapaÑ asÊtimahÈsÈvake upasa~kamÈ”ti. So evamÈha “natthi mama
tumhÈkaÑ samaÓÈnaÑ upasa~kamanakiccaÑ, samaÓÈnaÑ santikaÑ gantvÈ
vanditabbaÑ hoti, onamitvÈ vandantassa piÔÔhi rujjati, jÈÓu kÈni kharÈni
honti, bh|miyaÑ
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nisÊditabbaÑ hoti, tattha nisinnassa vatthÈni kilissanti jÊranti, samÊpe
nisinnakÈlato paÔÔhÈya kathÈsallÈpo hoti, tasmiÑ sati vissÈso uppajjati, tato
nimantetvÈ cÊvarapiÓÉa pÈtÈdÊni dÈtabbÈni honti. EvaÑ sante attho
parihÈyati, natthi mayhaÑ tumhÈkaÑ samaÓÈnaÑ upasa~kamanakiccan”ti.
Iti naÑ yÈvajÊvaÑ ovadantÈpi mÈtÈpitaro sÈsane upanetuÑ nÈsakkhiÑsu.
Athassa pitÈ maraÓamaÒce nipanno “mama puttassa ovÈdaÑ dÈtuÑ
vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ puna cintesi “disÈ tÈta namassÈhÊ”ti evamassa ovÈdaÑ
dassÈmi, so atthaÑ ajÈnanto disÈ namassissati, atha naÑ SatthÈ vÈ sÈvakÈ vÈ
passitvÈ “kiÑ karosÊ”ti pucchissanti. Tato “mayhaÑ pitÈ disÈ namassanaÑ
karohÊti maÑ ovadÊ”ti vakkhati. Athassa te “na tuyhaÑ pitÈ etÈ disÈ
namassÈpeti, imÈ pana disÈ namassÈpetÊ”ti dhammaÑ desessanti. So
BuddhasÈsane guÓaÑ ÒatvÈ “puÒÒakammaÑ karissatÊ”ti. Atha naÑ
ÈmantÈpetvÈ “tÈta pÈtova uÔÔhÈya cha disÈ namasseyyÈsÊ”ti Èha.
MaraÓamaÒce nipannassa kathÈ nÈma yÈvajÊvaÑ anussaraÓÊyÈ hoti. TasmÈ
so gahapatiputto taÑ pituvacanaÑ anussaranto tathÈ akÈsi. TasmÈ
“kÈlasseva vuÔÔhÈya RÈjagahÈ nikkha mitvÈ”ti-Èdi vuttaÑ.
243. PuthudisÈti bahudisÈ. IdÈni tÈ dassento puratthimaÑ disantiÈdimÈha. PÈvisÊti na tÈva paviÔÔho, pavisissÈmÊti nikkhantattÈ pana
antarÈmagge vattamÈnopi evaÑ vuccati. AddasÈ kho BhagavÈti na idÈneva
addasa, pacc|sasamayepi BuddhacakkhunÈ lokaÑ volokento etaÑ disÈ
namassamÈnaÑ disvÈ “ajja ahaÑ Si~gÈlassa gahapatiputtassa gihivinayaÑ
Si~gÈlasuttantaÑ kathessÈmi, mahÈjanassa sÈ kathÈ saphalÈ bhavissati,
gantabbaÑ mayÈ etthÈ”ti. TasmÈ pÈtova nikkhamitvÈ RÈjagahaÑ piÓÉÈya
pÈvisi, pavisanto ca naÑ tatheva addasa. Tena vuttaÑ “addasÈ kho
BhagavÈ”ti. Etadavo cÈti so kira avid|re Ôhitampi SatthÈraÑ na passati,
disÈyeva namassati. Atha naÑ BhagavÈ s|riyarasmisamphassena
vikasamÈnaÑ mahÈpadumaÑ viya mukhaÑ vivaritvÈ “kiÑ nu kho tvaÑ
gahapatiputtÈ”ti-ÈdikaÑ etadavoca.
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ChadisÈdivaÓÓanÈ
244. YathÈ kathaÑ pana bhanteti so kira taÑ Bhagavato vacanaÑ

sutvÈva cintesi “yÈ kira mama pitarÈ cha disÈ namassitabbÈ”ti vuttÈ, na kira
tÈ etÈ, aÒÒÈ kira ariyasÈvakena cha disÈ namassitabbÈ. HandÈhaÑ
ariyasÈvakena namassitabbÈ disÈyeva pucchitvÈ namassÈmÊti. So tÈ
pucchanto yathÈ kathaÑ pana bhanteti-ÈdimÈha. Tattha yathÈti
nipÈtamattaÑ. KathaÑ panÈti idameva pucchÈpadaÑ. KammakilesÈti tehi
kammehi sattÈ kilissanti, tasmÈ kammakilesÈti vuccanti. ®hÈnehÊti kÈraÓehi.
ApÈya mukhÈnÊti vinÈsamukhÈni, soti so sotÈpanno ariyasÈvako. Cuddasa
pÈpakÈpagatoti etehi cuddasahi pÈpakehi lÈmakehi apagato.
ChaddisÈpaÔicchÈdÊti cha disÈ paÔicchÈ dento. UbholokavijayÈyÈti ubhinnaÑ
idhalokaparalokÈnaÑ vijinanatthÈya. AyaÒceva loko Èraddho hotÊti
evar|passa hi idha loke paÒca verÈni na honti, tenassa ayaÒceva loko
Èraddho hoti paritosito ceva nipphÈdito ca. Paralokepi paÒca verÈni na
honti, tenassa paro ca loko ÈrÈdhito hoti. TasmÈ so kÈyassa bhedÈ
parammaraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati.
245. Iti BhagavÈ sa~khepena mÈtikaÑ ÔhapetvÈ idÈni tameva vitthÈrento
kata massa cattÈro kammakilesÈti-ÈdimÈha. Kammakilesoti kammaÒca taÑ
kilesasampa yuttattÈ kileso cÈti kammakileso. Sakilesoyeva hi pÈÓaÑ hanati,
nikkileso na hanati, tasmÈ pÈÓÈtipÈto “kammakileso”ti vutto.
AdinnÈdÈnÈdÊsupi eseva nayo. AthÈparanti aparampi
etadatthaparidÊpakameva gÈthÈbandhaÑ avocÈti attho.
CatuÔhÈnÈdivaÓÓanÈ
246. PÈpakammaÑ karotÊti idaÑ BhagavÈ yasmÈ kÈrake dassite
akÈrako pÈkaÔo hoti, tasmÈ “pÈpakammaÑ na karotÊ”ti mÈtikaÑ ÔhapetvÈpi
desanÈkusalatÈya paÔhama taraÑ kÈrakaÑ dassento
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Èha. Tattha chandÈgatiÑ gacchantoti chandena pemena agatiÑ gacchanto
akattabbaÑ karonto. Parapadesupi eseva nayo. Tattha yo “ayaÑ me mitto vÈ
sambhatto vÈ sandiÔÔho vÈ ÒÈtako vÈ laÒjaÑ vÈ pana me detÊ”ti
chandavasena assÈmikaÑ sÈmikaÑ karoti, ayaÑ chandÈgatiÑ gacchanto
pÈpakammaÑ karoti nÈma. Yo “ayaÑ me verÊ”ti pakativeravasena
ta~khaÓuppannakodhavasena vÈ sÈmikaÑ assÈmikaÑ karoti, ayaÑ
dosÈgatiÑ gacchanto pÈpakammaÑ karoti nÈma. Yo pana mandattÈ
mom|hattÈ yaÑ vÈ taÑ vÈ vatvÈ assÈmikaÑ sÈmikaÑ karoti, ayaÑ
mohÈgatiÑ gacchanto pÈpakammaÑ karoti nÈma. Yo pana “ayaÑ
rÈjavallabho vÈ visamanissito vÈ anatthampi me kareyyÈ”ti bhÊto assÈmikaÑ
sÈmikaÑ karoti, ayaÑ bhayÈgatiÑ gacchanto pÈpakammaÑ karoti nÈma. Yo
pana yaÑkiÒci bhÈjento “ayaÑ me sandiÔÔho vÈ sambhatto vÈ”ti pemavasena
atirekaÑ deti, “ayaÑ me verÊ”ti dosavasena |nakaÑ deti, mom|hattÈ
dinnÈdinnaÑ ajÈnamÈno kassaci |naÑ kassaci adhikaÑ deti, “ayaÑ
imasmiÑ adiyyamÈne mayhaÑ anatthampi kareyyÈ”ti bhÊto kassaci
atirekaÑ deti, so catubbidhopi yathÈnukkamena chandÈgati-ÈdÊni gacchanto
pÈpakammaÑ karoti nÈma.
AriyasÈvako pana jÊvitakkhayaÑ pÈpuÓantopi chandÈgati-ÈdÊni na
gacchati. Tena vuttaÑ “imehi cat|hi ÔhÈnehi pÈpakammaÑ na karotÊ”ti.
NihÊyati yaso tassÈti tassa agatigÈmino kittiyasopi parivÈrayasopi
nihÊyati parihÈyati.
Cha-apÈyamukhÈdivaÓÓanÈ
247. SurÈmerayamajjappamÈdaÔÔhÈnÈnuyogoti ettha surÈti piÔÔhasurÈ
p|vasurÈ odanasurÈ kiÓÓapakkhittÈ sambhÈrasaÑyuttÈti paÒca surÈ.
Merayanti pupphÈsavo phalÈsavo madhvÈsavo guÄÈsavo sambhÈrasaÑyuttoti
paÒca ÈsavÈ. TaÑ sabbampi madakaraÓavasena majjaÑ. PamÈdaÔÔhÈnanti
pamÈdakÈraÓaÑ. YÈya cetanÈya taÑ majjaÑ pivati, tassa etaÑ
adhivacanaÑ. Anuyogoti tassa surÈmerayamajjappamÈda ÔÔhÈnassa anuanuyogo punappunaÑ karaÓaÑ. YasmÈ pana etaÑ anuyuttassa uppannÈ
ceva bhogÈ parihÈyanti, anuppannÈ ca nuppajjanti, tasmÈ “bhogÈnaÑ
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apÈyamukhan”ti vuttaÑ. VikÈlavisikhÈcariyÈnuyogoti avelÈya visikhÈsu
cariyÈnu yuttatÈ.
SamajjÈbhicaraÓanti naccÈdidassanavasena samajjÈgamanaÑ.
ŒlasyÈnuyogoti kÈyÈlasiyatÈya yuttappayuttatÈ.
SurÈmerayassa cha-ÈdÊnavÈdivaÓÓanÈ
248. EvaÑ channaÑ apÈyamukhÈnaÑ mÈtikaÑ ÔhapetvÈ idÈni tÈni
vibhajanto cha kho me gahapatiputta ÈdÊnavÈti-ÈdimÈha. Tattha
sandiÔÔhikÈti sÈmaÑ passitabbÈ, idhalokabhÈvinÊ. DhanajÈnÊti dhanahÈni.
KalahappavaÉÉhanÊti vÈcÈkalahassa ceva hatthaparÈmÈsÈdikÈyakalahassa ca
vaÉÉhanÊ. RogÈnaÑ Èyatananti tesaÑ tesaÑ akkhirogÈdÊnaÑ khettaÑ.
AkittisaÒjananÊti suraÑ pivitvÈ hi mÈtarampi paharanti pitarampi, aÒÒaÑ
bahumpi avattabbaÑ vadanti, akattabbaÑ karonti. Tena garahampi
daÓÉampi hatthapÈdÈdichedampi pÈpuÓanti, idhalokepi paralokepi akittiÑ
pÈpuÓanti, iti tesaÑ sÈ surÈ akittisaÒjananÊ nÈma hoti. KopÊnanidaÑsanÊti
guyhaÔÔhÈnaÒhi vivariya mÈnaÑ hiriÑ kopeti vinÈseti, tasmÈ “kopÊnan”ti
vuccati, surÈmadamattÈ ca taÑ taÑ a~gaÑ vivaritvÈ vicaranti, tena nesaÑ sÈ
surÈ kopÊnassa nidaÑsanato “kopÊnanidaÑ sanÊ”ti vuccati. PaÒÒÈya
dubbalikaraÓÊti SÈgatattherassa viya kammassakatapaÒÒaÑ dubbalaÑ karoti,
tasmÈ “paÒÒÈya dubbalikaraÓÊ”ti vuccati. MaggapaÒÒaÑ pana dubbalaÑ
kÈtuÑ na sakkoti. AdhigatamaggÈnaÒhi sÈ antomukhameva na pavisati.
ChaÔÔhaÑ padanti chaÔÔhaÑ kÈraÓaÑ.
249. AttÈpissa agutto arakkhito hotÊti avelÈya caranto hi
khÈÓukaÓÔakÈdÊnipi akkamati, ahinÈpi yakkhÈdÊhipi samÈgacchati, taÑ taÑ
ÔhÈnaÑ gacchatÊti ÒatvÈ verinopi naÑ nilÊyitvÈ gaÓhanti vÈ hananti vÈ.
EvaÑ attÈpissa agutto hoti arakkhito. PuttadÈrÈpi “amhÈkaÑ pitÈ amhÈkaÑ
sÈmi rattiÑ vicarati, kima~gaÑ pana mayan”ti itissa puttadhÊ taropi
bhariyÈpi bahi patthanaÑ katvÈ rattiÑ carantÈ anayabyasanaÑ pÈpuÓanti.
EvaÑ puttadÈropissa agutto arakkhito hoti. SÈpateyyanti tassa
puttadÈraparijanassa rattiÑ caraÓakabhÈvaÑ ÒatvÈ corÈ
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suÒÒaÑ gehaÑ pavisitvÈ yaÑ icchanti, taÑ haranti. EvaÑ sÈpateyyampissa
aguttaÑ arakkhitaÑ hoti. Sa~kiyo ca hotÊti aÒÒehi katapÈpakammesupi
“iminÈ kataÑ bhavi ssatÊ”ti sa~kitabbo hoti. Yassa yassa gharadvÈrena yÈti,
tattha yaÑ aÒÒena corakammaÑ paradÈrikakammaÑ vÈ kataÑ, taÑ “iminÈ
katan”ti vutte abh|taÑ asantampi tasmiÑ r|hati patiÔÔhÈti. Bah|naÒca
dukkhadhammÈnanti ettakaÑ dukkhaÑ, ettakaÑ domana ssanti vattuÑ na
sakkÈ, aÒÒasmiÑ puggale asati sabbaÑ vikÈlacÈrimhi ÈharitabbaÑ hoti, iti
so bah|naÑ dukkhadhammÈnaÑ purakkhato puregÈmÊ hoti.
250. Kva naccanti “kasmiÑ ÔhÈne naÔanÈÔakÈdinaccaÑ atthÊ”ti
pucchitvÈ yasmiÑ gÈme vÈ nigame vÈ taÑ atthi, tattha gantabbaÑ hoti,
tassa “sve naccadassanaÑ gamissÈmÊ”ti ajja vatthagandhamÈlÈdÊni
paÔiyÈdentasseva sakaladivasampi kammacchedo hoti, naccadassanena
ekÈhampi dvÊhampi tÊhampi tattheva hoti, atha vuÔÔhisampattiyÈdÊni
labhitvÈpi vappÈdikÈle vappÈdÊni akarontassa anuppannÈ bhogÈ nuppajjanti,
tassa bahi gatabhÈvaÑ ÒatvÈ anÈrakkhe gehe corÈ yaÑ icchanti, taÑ karonti,
tenassa uppannÈpi bhogÈ vinassanti. Kva gÊtanti-ÈdÊsupi eseva nayo. TesaÑ
nÈnÈkaraÓaÑ BrahmajÈle vuttameva.
251. JayaÑ veranti “jitaÑ mayÈ”ti parisamajjhe parassa sÈÔakaÑ vÈ
veÔhanaÑ vÈ gaÓhÈti, so “parisamajjhe me avamÈnaÑ karosi, hotu,
sikkhÈpessÈmi nan”ti tattha veraÑ bandhati, evaÑ jinanto sayaÑ veraÑ
pasavati. Jinoti aÒÒena jito samÈno yaÑ tena tassa veÔhanaÑ vÈ sÈÔako vÈ
aÒÒaÑ vÈ pana hiraÒÒasuvaÓÓÈdivittaÑ gahitaÑ, taÑ anusocati “ahosi vata
me, taÑ taÑ vata me natthÊ”ti tappaccayÈ socati. EvaÑ so jino vittaÑ
anusocati. SabhÈgatassa vacanaÑ na r|hatÊti vinicchayaÔÔhÈne
sakkhipuÔÔhassa sato vacanaÑ na r|hati, na patiÔÔhÈti, “ayaÑ akkhasoÓÉo
j|takaro, mÈ tassa vacanaÑ gaÓhitthÈ”ti vattÈro bhavanti. MittÈmaccÈnaÑ
paribh|to hotÊti taÒhi mittÈmaccÈ evaÑ vadanti “samma tvampi nÈma
kulaputto j|takaro chinnabhinnako hutvÈ vicarasi, na te idaÑ jÈtigottÈnaÑ
anur|paÑ, ito paÔÔhÈya mÈ evaÑ kareyyÈsÊ”ti. So evaÑ vuttopi tesaÑ
vacanaÑ na karoti. Tato tena saddhiÑ ekato na
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tiÔÔhanti na nisÊdanti. Tassa kÈraÓÈ sakkhipuÔÔhÈpi na kathenti. EvaÑ
mittÈmaccÈnaÑ paribh|to hoti.
ŒvÈhavivÈhakÈnanti ÈvÈhakÈ nÈma ye tassa gharato dÈrikaÑ
gahetukÈmÈ. VivÈhakÈ nÈma ye tassa gehe dÈrikaÑ dÈtukÈmÈ. Appatthito
hotÊti anicchito hoti. NÈlaÑ dÈrabharaÓÈyÈti dÈrabharaÓÈya na samattho.
Etassa gehe dÈrikÈ dinnÈpi etassa gehato ÈgatÈpi amhehi eva positabbÈ
bhavissatiyeva.
PÈpamittatÈya cha-ÈdÊnavÈdivaÓÓanÈ
252. DhuttÈti akkhadhuttÈ. SoÓÉÈti itthisoÓÉÈ bhattasoÓÉÈ p|vasoÓÉÈ
m|laka soÓÉÈ. PipÈsÈti pÈnasoÓÉÈ. NekatikÈti patir|pakena vaÒcanato.
VaÒcanikÈti sammukhÈvaÒcanÈhi vaÒcanikÈ. SÈhasikÈti
ekÈgÈrikÈdisÈhasikakammakÈrino. TyÈssa mittÈ hontÊti te assa mittÈ honti.
AÒÒehi sappurisehi saddhiÑ na ramati gandhamÈlÈdÊhi ala~karitvÈ
varasayanaÑ Èropitas|karo g|thak|pamiva, te pÈpamitteyeva upasa~kamati.
TasmÈ diÔÔhe ceva dhamme samparÈyaÒca bahuÑ anatthaÑ nigacchati.
253. AtisÊtanti kammaÑ na karotÊti manussehi kÈlasseva vuÔÔhÈya “etha
bho kammantaÑ gacchÈmÈ”ti vutto “atisÊtaÑ tÈva, aÔÔhÊni bhijjanti viya,
gacchatha tumhe pacchÈ jÈnissÈmÊ”ti aggiÑ tapanto nisÊdati. Te gantvÈ
kammaÑ karonti. Itarassa kammaÑ parihÈyati. Ati-uÓhanti-ÈdÊsupi eseva
nayo.
Hoti pÈnasakhÈ nÈmÈti ekacco pÈnaÔÔhÈne surÈgeheyeva sahÈyo hoti.
“Panna sakhÈ”tipi pÈÔho, ayamevattho. Sammiyasammiyoti samma sammÈti
vadanto sammukhe yeva sahÈyo hoti, parammukhe verÊsadiso otÈrameva
gavesati. Atthesu jÈtes|ti tathÈ r|pesu kiccesu samuppannesu.
Verappasavoti verabahulatÈ. AnattatÈti anatthakÈritÈ. SukadariyatÈti suÔÔhu
kadariyatÈ
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thaddhamacchariyabhÈvo. Udakamiva iÓaÑ vigÈhatÊti pÈsÈÓo udakaÑ viya
saÑsÊdanto iÓaÑ vigÈhati.
RattinuÔÔhÈnadessinÈti rattiÑ anuÔÔhÈnasÊlena. AtisÈyamidaÑ ah|ti idaÑ
atisÈyaÑ jÈtanti ye evaÑ vatvÈ kammaÑ na karonti. Iti vissaÔÔhakammanteti
evaÑ vatvÈ pariccattakammante. AtthÈ accenti mÈÓaveti evar|pe puggale
atthÈ atikkamanti, tesu na tiÔÔhanti.
TiÓÈ bhiyyoti tiÓatopi uttari. So sukhaÑ na vihÈyatÊti so puriso sukhaÑ
na jahÈti, sukhasama~gÊyeva hoti. IminÈ kathÈmaggena imamatthaÑ dasseti
“gihibh|tena satÈ ettakaÑ kammaÑ na kÈtabbaÑ, karontassa vaÉÉhi nÈma
natthi. Idhaloke paraloke garahameva pÈpuÓÈtÊ”ti.
Mittapatir|pakÈdivaÓÓanÈ
254. IdÈni yo evaÑ karoto anattho uppajjati, aÒÒÈni vÈ pana yÈni kÈnici
bhayÈni yekeci upaddavÈ yekeci upasaggÈ, sabbe te bÈlaÑ nissÈya
uppajjanti. TasmÈ “evar|pÈ bÈlÈ na sevitabbÈ”ti bÈle mittapatir|pake amitte
dassetuÑ cattÈrome gahapatiputta amittÈti-ÈdimÈha. Tattha
aÒÒadatthuharoti sayaÑ tucchahattho ÈgantvÈ ekaÑsena yaÑkiÒci
haratiyeva. VacÊparamoti vacanaparamo vacanamatteneva dÈyako kÈrako
viya hoti. AnuppiyabhÈÓÊti anuppiyaÑ bhaÓati. ApÈyasahÈyoti bhogÈnaÑ
apÈyesu sahÈyo hoti.
255. EvaÑ cattÈro amitte dassetvÈ puna tattha ekekaÑ cat|hi kÈraÓehi
vibha janto cat|hi kho gahapatiputtÈti-ÈdimÈha. Tattha aÒÒadatthuharo
hotÊti ekaÑsena hÈrakoyeva hoti. SahÈyassa gehaÑ rittahattho ÈgantvÈ
nivatthasÈÔakÈdÊnaÑ vaÓÓaÑ bhÈsati, so “ativiya tvaÑ samma imassa
vaÓÓaÑ bhÈsasÊ”ti aÒÒaÑ nivÈsetvÈ taÑ deti. Appena bahumicchatÊti
yaÑkiÒci appakaÑ datvÈ tassa santikÈ bahuÑ pattheti. Bhayassa kiccaÑ
karotÊti attano bhaye uppanne tassa dÈso viya hutvÈ taÑ taÑ kiccaÑ karoti,
ayaÑ sabbadÈ na karoti,

132

DÊghanikÈya

bhaye uppanne karoti, na pemenÈti amitto nÈma jÈto. Sevati atthakÈraÓÈti
mittasantha vavasena na sevati, attano atthameva paccÈsÊsanto sevati.
256. AtÊtena paÔisantharatÊti sahÈye Ègate “hiyyo vÈ pare vÈ1 na Ègatosi,
amhÈkaÑ imasmiÑ vÈre sassaÑ ativiya nipphannaÑ, bah|ni
sÈliyavabÊjÈdÊni ÔhapetvÈ maggaÑ olokentÈ nisÊdimha, ajja pana sabbaÑ
khÊÓan”ti evaÑ atÊtena sa~gaÓhÈti. AnÈgatenÈti “imasmiÑ vÈre amhÈkaÑ
sassaÑ manÈpaÑ bhavissati, phalabhÈrabharitÈ sÈli-Èdayo, sassasa~gahe
kate tumhÈkaÑ sa~gahaÑ kÈtuÑ samatthÈ bhavissÈmÈ”ti evaÑ anÈgatena
sa~gaÓhÈti. NiratthakenÈti hatthikkhandhe vÈ assapiÔÔhe vÈ nisinno sahÈyaÑ
disvÈ “ehi bho idha nisÊdÈ”ti vadati. ManÈpaÑ sÈÔakaÑ nivÈsetvÈ
“sahÈyakassa vata me anucchaviko aÒÒo pana mayhaÑ natthÊ”ti vadati,
evaÑ niratthakena sa~gaÓhÈti nÈma. Paccuppannesu kiccesu byasanaÑ
dassetÊti “sakaÔena me attho”ti vutte “cakkamassa bhinnaÑ, akkho
chinno”ti-ÈdÊni vadati.
257. PÈpakampissa anujÈnÈtÊti pÈÓÈtipÈtÈdÊsu yaÑkiÒci karomÈti vutte
“sÈdhu samma karomÈ”ti anujÈnÈti. KalyÈÓepi eseva nayo. SahÈyo hotÊti
“asukaÔÔhÈne suraÑ pivanti, ehi tattha gacchÈmÈ”ti vutte sÈdh|ti gacchati.
Esa nayo sabbattha. Iti viÒÒÈyÈti “mittapatir|pakÈ ete”ti evaÑ jÈnitvÈ.
SuhadamittÈdivaÓÓanÈ
260. EvaÑ na sevitabbe pÈpamitte dassetvÈ idÈni sevitabbe
kalyÈÓamitte dassento puna cattÈrome gahapatiputtÈti-ÈdimÈha. Tattha
suhadÈti sundarahadayÈ.
261. PamattaÑ rakkhatÊti majjaÑ pivitvÈ gÈmamajjhe vÈ gÈmadvÈre vÈ
magge vÈ nipannaÑ disvÈ “evaÑnipannassa kocideva nivÈsanapÈrupanampi
hareyyÈ”ti samÊpe nisÊditvÈ pabuddhakÈle gahetvÈ gacchati. Pamattassa
sÈpateyyanti
______________________________________________________________
1. Hiyyo vÈre (SyÈ, Ka)
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sahÈyo bahigato vÈ hoti suraÑ pivitvÈ vÈ pamatto, gehaÑ anÈrakkhaÑ,
“kocideva yaÑkiÒci hareyyÈ”ti gehaÑ pavisitvÈ tassa dhanaÑ rakkhati.
BhÊtassÈti kismiÒcideva bhaye uppanne “mÈ bhÈyi, mÈdise sahÈye Ôhite kiÑ
bhÈyasÊ”ti taÑ bhayaÑ haranto1 paÔisaraÓaÑ hoti. TaddiguÓaÑ bhoganti
kiccakaraÓÊye uppanne sahÈyaÑ attano santikaÑ ÈgataÑ disvÈ vadati
“kasmÈ ÈgatosÊ”ti. RÈjakule kammaÑ atthÊti. KiÑ laddhuÑ vaÔÔatÊti. Eko
kahÈpaÓoti. “Nagare kammaÑ nÈma na ekakahÈpaÓena nipphajjati, dve
gaÓhÈhÊ”ti evaÑ yattakaÑ vadati, tato diguÓaÑ deti.
262. Guyhamassa ÈcikkhatÊti attano guyhaÑ nig|hituÑ yuttakathaÑ
aÒÒassa akathetvÈ tasseva Ècikkhati. Guyhamassa parig|hatÊti tena kathitaÑ
guyhaÑ yathÈ aÒÒo na jÈnÈti, evaÑ rakkhati. ŒpadÈsu na vijahatÊti uppanne
bhaye na pariccajati. JÊvitampissa atthÈyÈti attano jÊvitampi tassa sahÈyassa
atthÈya pariccattameva hoti, attano jÊvitaÑ agaÓetvÈpi tassa kammaÑ
karotiyeva.
263. PÈpÈ nivÈretÊti amhesu passantesu passantesu tvaÑ evaÑ kÈtuÑ na
labhasi, paÒca verÈni dasa akusalakammapathe mÈ karohÊti nivÈreti.
KalyÈÓe nivesetÊti kalyÈÓakamme tÊsu saraÓesu paÒcasÊlesu
dasakusalakammapathesu vattassu, dÈnaÑ dehi puÒÒaÑ karohi dhammaÑ
suÓÈhÊti evaÑ kalyÈÓe niyojeti. AssutaÑ sÈvetÊti assuta pubbaÑ sukhumaÑ
nipuÓaÑ kÈraÓaÑ sÈveti. Saggassa magganti idaÑ kammaÑ katvÈ sagge
nibbattantÊti evaÑ saggassa maggaÑ Ècikkhati.
264. Abhavenassa na nandatÊti tassa abhavena avuÉÉhiyÈ puttadÈrassa
vÈ parijanassa vÈ tathÈr|paÑ pÈrijuÒÒaÑ disvÈ vÈ sutvÈ vÈ na nandati,
anattamano hoti. BhavenÈti vuÉÉhiyÈ tathÈr|passa sampattiÑ vÈ2
issariyappaÔilÈbhaÑ vÈ disvÈ vÈ sutvÈ vÈ nandati, attamano hoti. AvaÓÓaÑ
bhaÓamÈnaÑ nivÈretÊti “asuko vir|po na pÈsÈdiko dujjÈtiko dussÊlo”ti vÈ
vutte “evaÑ mÈ bhaÓi, r|pavÈ ca so
______________________________________________________________
1. BÈdhento (Ka)

2. SassÈdisampattiÑ vÈ (SÊ, SyÈ)

134

DÊghanikÈya

pÈsÈdiko ca sujÈto ca sÊlasampanno cÈ”ti-ÈdÊhi vacanehi paraÑ attano
sahÈyassa avaÓÓaÑ bhaÓamÈnaÑ nivÈreti. VaÓÓaÑ bhaÓamÈnaÑ
pasaÑsatÊti “asuko r|pavÈ pÈsÈdiko sujÈto sÊlasampanno”ti vutte “aho
suÔÔhu vadasi, subhÈsitaÑ tayÈ, evametaÑ, esa puriso r|pavÈ pÈsÈdiko
sujÈto sÊlasampanno”ti evaÑ attano sahÈyakassa paraÑ vaÓÓaÑ
bhaÓamÈnaÑ pasaÑsati.
265. JalaÑ aggÊva bhÈsatÊti rattiÑ pabbatamatthake jalamÈno aggi viya
virocati.
Bhoge saÑharamÈnassÈti attÈnampi parampi apÊÄetvÈ dhammena
samena bhoge sampiÓÉentassa1 rÈsiÑ karontassa. Bhamarasseva irÊyatoti
yathÈ bhamaro pupphÈnaÑ vaÓÓagandhaÑ apothayaÑ2 tuÓÉenapi
pakkhehipi rasaÑ ÈharitvÈ anupubbena cakkappa mÈÓaÑ madhupaÔalaÑ
karoti, evaÑ anupubbena mahantaÑ bhogarÈsiÑ karontassa. BhogÈ
sannicayaÑ yantÊti tassa bhogÈ nicayaÑ gacchanti. KathaÑ? Anupubbena
upacikÈhi saÑvaÉÉhiyamÈno vammiko viya. TenÈha
“vammikovupacÊyatÊ”ti. YathÈ vammiko upaciyati, evaÑ nicayaÑ yantÊti
attho.
SamÈhatvÈti samÈharitvÈ. Alamatthoti yuttasabhÈvo samattho vÈ
pariyattar|po gharÈvÈsaÑ saÓÔhÈpetuÑ.
IdÈni yathÈ vÈ gharÈvÈso saÓÔhapetabbo, tathÈ ovadanto catudhÈ vibhaje
bhogeti-ÈdimÈha. Tattha sa ve mittÈni ganthatÊti so evaÑ vibhajanto mittÈni
ganthati nÈma, abhejjamÈnÈni Ôhapeti. Yassa hi bhogÈ santi, so eva mitte
ÔhapetuÑ sakkoti, na itaro.
Ekena bhoge bhuÒjeyyÈti ekena koÔÔhÈsena bhoge bhuÒjeyya. DvÊhi
kammaÑ payojayeti dvÊhi koÔÔhÈsehi kasivÈÓijjÈdikammaÑ payojeyya.
CatutthaÒca nidhÈpeyyÈti catutthaÑ koÔÔhÈsaÑ nidhÈpetvÈ3 Ôhapeyya.
ŒpadÈsu bhavissatÊti kulÈnaÒhi na sabbakÈlaÑ ekasadisaÑ vattati, kadÈci
rÈjÈdivasena ÈpadÈpi uppajjanti, tasmÈ evaÑ ÈpadÈsu uppannÈsu bhivissatÊti
“ekaÑ koÔÔhÈsaÑ nidhÈpeyyÈ”ti
______________________________________________________________
1. SaÑvaÉÉhentassa (SÊ)
3. NidhetvÈ (SyÈ) nidhahitvÈ (Ka)

2. AheÔhayaÑ (SÊ, SyÈ)
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Èha. Imesu pana cat|su koÔÔhÈsesu katarakoÔÔhÈsaÑ gahetvÈ kusalaÑ
kÈtabbanti. “Bhoge bhuÒjeyyÈ”ti vuttakoÔÔhÈsaÑ. Tato gaÓhitvÈ
bhikkh|nampi kapaÓaddhi kÈdÊnampi dÈtabbaÑ, pesakÈranhÈpitÈdÊnampi
vetanaÑ dÈtabbaÑ.
ChaddisÈpaÔicchÈdanakaÓÉavaÓÓanÈ
266. Iti BhagavÈ ettakena kathÈmaggena evaÑ gahapatiputtassa
ariyasÈvako cat|hi kÈraÓehi akusalaÑ pahÈya chahi kÈraÓehi bhogÈnaÑ
apÈyamukhaÑ vajjetvÈ soÄasa mittÈni sevanto gharÈvÈsaÑ saÓÔhapetvÈ
dÈrabharaÓaÑ karonto dhammikena ÈjÊvena jÊvati, devamanussÈnaÒca antare
aggikkhandho viya virocatÊti vajjanÊyadhamma vajjanatthaÑ
sevitabbadhammasevanatthaÒca ovÈdaÑ datvÈ idÈni namassitabbÈ cha disÈ
dassento kathaÒca gahapatiputtÈti-ÈdimÈha.
Tattha chaddisÈpaÔicchÈdÊti yathÈ chahi disÈhi ÈgamanabhayaÑ na
Ègacchati, khemaÑ hoti nibbhayaÑ, evaÑ viharanto “chaddisÈpaÔicchÈdÊ”ti
vuccati. “PuratthimÈ disÈ mÈtÈpitaro veditabbÈ”ti-ÈdÊsu mÈtÈpitaro
pubbupakÈritÈya puratthimÈ disÈti veditabbÈ. ŒcariyÈ dakkhiÓeyyatÈya
dakkhiÓÈ disÈti. PuttadÈrÈ piÔÔhito anubandhana vasena pacchimÈ disÈti.
MittÈmaccÈ yasmÈ so mittÈmacce nissÈya te te dukkhavisese uttarati, tasmÈ
uttarÈ disÈti. DÈsakammakarÈ pÈdam|le patiÔÔhÈnavasena heÔÔhimÈ disÈti.
SamaÓabrÈhmaÓÈ guÓehi upari ÔhitabhÈvena uparimÈ disÈti veditabbÈ.
267. Bhato ne bharissÈmÊti ahaÑ mÈtÈpit|hi thaÒÒaÑ pÈyetvÈ
hatthapÈde vaÉÉhetvÈ mukhena si~ghÈÓikaÑ apanetvÈ nahÈpetvÈ maÓÉetvÈ
bhato bharito jaggito, svÈhaÑ ajja te mahallake
pÈdadhovananhÈpanayÈgubhattadÈnÈdÊhi bharissÈmi.
KiccaÑ nesaÑ karissÈmÊti attano kammaÑ ÔhapetvÈ mÈtÈpit|naÑ
rÈjakulÈdÊsu uppannaÑ kiccaÑ gantvÈ karissÈmi. KulavaÑsaÑ
saÓÔhapessÈmÊti mÈtÈpit|naÑ santakaÑ khettavatthuhiraÒÒasuvaÓÓÈdiÑ
avinÈsetvÈ rakkhantopi kulavaÑsaÑ saÓÔhapeti nÈma. MÈtÈpitaro
adhammikavaÑsato
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hÈretvÈ dhammikavaÑse Ôhapentopi, kulavaÑsena ÈgatÈni salÈkabhattÈdÊni
anupacchi nditvÈ pavattentopi kulavaÑsaÑ saÓÔhapeti nÈma. IdaÑ sandhÈya
vuttaÑ “kulavaÑsaÑ saÓÔhapessÈmÊ”ti.
DÈyajjaÑ paÔipajjÈmÊti mÈtÈpitaro attano ovÈde avattamÈne
micchÈpaÔipanne dÈrake vinicchayaÑ patvÈ aputte karonti, te dÈyajjÈrahÈ na
honti. OvÈde vattamÈne pana kulasantakassa sÈmike karonti, ahaÑ evaÑ
vattissÈmÊti adhippÈyena “dÈyajjaÑ paÔipajjÈmÊ”ti vuttaÑ.
DakkhiÓaÑ anuppadassÈmÊti tesaÑ pattidÈnaÑ katvÈ tatiyadivasato
paÔÔhÈya dÈnaÑ anuppadassÈmi. PÈpÈ nivÈrentÊti pÈÓÈtipÈtÈdÊnaÑ
diÔÔhadhammikasamparÈyikaÑ ÈdÊnavaÑ vatvÈ “tÈta mÈ evar|paÑ karÊ”ti
nivÈrenti, katampi garahanti. KalyÈÓe nivesentÊti AnÈthapiÓÉiko viya laÒjaÑ
datvÈpi sÊlasamÈdÈnÈdÊsu nivesenti. SippaÑ sikkhÈpentÊti attano ovÈde
ÔhitabhÈvaÑ ÒatvÈ vaÑsÈnugataÑ muddÈgaÓanÈdisippaÑ sikkhÈpenti.
Patir|penÈti kulasÊlar|pÈdÊhi anur|pena.
Samaye dÈyajjaÑ niyyÈdentÊti samaye dhanaÑ denti. Tattha
niccasamayo kÈlasamayoti dve samayÈ. Niccasamaye denti nÈma “uÔÔhÈya
samuÔÔhÈya imaÑ gaÓhitabbaÑ gaÓha, ayaÑ te paribbayo hotu, iminÈ
kusalaÑ karohÊ”ti denti. KÈla samaye denti nÈma sikhÈÔhapanaÈvÈhavivÈhÈdisamaye denti. Apica pacchime kÈle maraÓamaÒce nipannassa
“iminÈ kusalaÑ karohÊ”ti dentÈpi samaye denti nÈma. PaÔicchannÈ hotÊti
yaÑ puratthimadisato bhayaÑ Ègaccheyya, yathÈ taÑ nÈgacchati, evaÑ
pihitÈ hoti. Sace hi puttÈ vippaÔipannÈ assu, mÈtÈpitaro daharakÈlato
paÔÔhÈya jagganÈdÊhi sammÈ paÔipannÈ, ete dÈrakÈ, mÈtÈpit|naÑ
appatir|pÈti etaÑ bhayaÑ Ègaccheyya. PuttÈ sammÈ paÔipannÈ, mÈtÈpitaro
vippaÔipannÈ, mÈtÈpitaro puttÈnaÑ nÈnur|pÈti etaÑ bhayaÑ Ègaccheyya.
Ubhosu vippaÔipannesu duvidhampi taÑ bhayaÑ hoti. SammÈ paÔipannesu
sabbaÑ na hoti. Tena vuttaÑ “paÔicchannÈ hoti khemÈ appaÔibhayÈ”ti.
EvaÒca pana vatvÈ BhagavÈ Si~gÈlakaÑ etadavoca “na kho te
gahapatiputta pitÈ lokasammataÑ puratthimaÑ disaÑ nÈma namassÈpeti.
MÈtÈpitaro
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pana puratthimadisÈsadise katvÈ namassÈpeti. AyaÒhi te pitarÈ puratthimÈ
disÈ akkhÈtÈ, no aÒÒÈ”ti.
268. UÔÔhÈnenÈti ÈsanÈ uÔÔhÈnena. AntevÈsikena hi ÈcariyaÑ d|ratova
ÈgacchantaÑ disvÈ ÈsanÈ vuÔÔhÈya paccuggamanaÑ katvÈ hatthato
bhaÓÉakaÑ gahetvÈ ÈsanaÑ paÒÒapetvÈ nisÊdÈpetvÈ
bÊjanapÈdadhovanapÈdamakkhanÈni kÈtabbÈni. TaÑ sandhÈya vuttaÑ
“uÔÔhÈnenÈ”ti. UpaÔÔhÈnenÈti divasassa tikkhattuÑ upaÔÔhÈna gamanena.
SippuggahaÓakÈle pana avassakameva gantabbaÑ hoti. Suss|sÈyÈti
saddahitvÈ savanena. AsaddahitvÈ suÓanto hi visesaÑ nÈdhigacchati.
PÈricariyÈyÈti avasesakhuddakapÈricariyÈya. AntevÈsikena hi Ècariyassa
pÈtova uÔÔhÈya mukhodaka dantakaÔÔhaÑ datvÈ bhattakiccakÈlepi pÈnÊyaÑ
gahetvÈ paccupaÔÔhÈnÈdÊni katvÈ vanditvÈ gantabbaÑ. KiliÔÔhavatthÈdÊni
dhovitabbÈni, sÈyaÑ nahÈnodakaÑ paccupaÔÔhapetabbaÑ. AphÈsukakÈle
upaÔÔhÈtabbaÑ. Pabbajitenapi sabbaÑ antevÈsikavattaÑ kÈtabbaÑ. IdaÑ
sandhÈya vuttaÑ “pÈricariyÈyÈ”ti. SakkaccaÑ sippapaÔiggahaÓenÈti
sakkaccaÑ paÔiggahaÓaÑ nÈma thokaÑ gahetvÈ bahuvÈre sajjhÈyakaraÓaÑ,
ekapadampi visuddha meva gahetabbaÑ.
SuvinÊtaÑ vinentÊti “evaÑ te nisÊditabbaÑ, evaÑ ÔhÈtabbaÑ, evaÑ
khÈditabbaÑ, evaÑ bhuÒjitabbaÑ, pÈpamittÈ vajjetabbÈ, kalyÈÓamittÈ
sevitabbÈ”ti evaÑ ÈcÈraÑ sikkhÈpenti1 vinenti. SuggahitaÑ gÈhÈpentÊti
yathÈ suggahitaÑ gaÓhÈti, evaÑ atthaÒca byaÒjanaÒca sodhetvÈ payogaÑ
dassetvÈ gaÓhÈpenti. MittÈmaccesu paÔiyÈdentÊti “ayaÑ amhÈkaÑ
antevÈsiko byatto bahussuto mayÈ samasamo, etaÑ sallakkheyyÈthÈ”ti evaÑ
guÓaÑ kathetvÈ mittÈmaccesu patiÔÔhapenti.
DisÈsu parittÈÓaÑ karontÊti sippasikkhÈpanenevassa sabbadisÈsu
rakkhaÑ karonti. Uggahitasippo hi yaÑ yaÑ disaÑ gantvÈ sippaÑ dasseti,
tattha tatthassa lÈbhasakkÈro uppajjati, so Ècariyena kato nÈma hoti, guÓaÑ
kathentopissa mahÈjano ÈcariyapÈde dhovitvÈ
______________________________________________________________
1. SikkhÈpentÈ (SÊ)
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vasita-antevÈsiko vata ayanti paÔhamaÑ Ècariyasseva guÓaÑ kathenti,
brahmalokappa mÈÓopissa lÈbho uppajjamÈno Ècariyasantakova hoti. Apica
yaÑ vijjaÑ parijappitvÈ gacchantaÑ aÔaviyaÑ corÈ na passanti, amanussÈ
vÈ dÊghajÈti-Èdayo vÈ na viheÔhenti, taÑ sikkhÈpentÈpi disÈsu parittÈÓaÑ
karonti. YaÑ vÈ so disaÑ gato hoti, tato ka~khaÑ uppÈdetvÈ attano
santikaÑ Ègatamanusse “etissaÑ disÈyaÑ amhÈkaÑ antevÈsiko vasati, tassa
ca mayhaÒca imasmiÑ sippe nÈnÈkaraÓaÑ natthi, gacchatha tameva
pucchathÈ”ti evaÑ antevÈsikaÑ paggaÓhantÈpi tassa tattha
lÈbhasakkÈruppattiyÈ parittÈÓaÑ karonti nÈma, patiÔÔhaÑ karontÊti attho.
Sesamettha purimanayeneva yojetabbaÑ.
269. TatiyadisÈvÈre sammÈnanÈyÈti devamÈte tissamÈteti evaÑ
sambhÈvitakathÈ kathanena. AnavamÈnanÈyÈti yathÈ dÈsakammakarÈdayo
pothetvÈ viheÔhetvÈ kathenti, evaÑ hÊÄetvÈ vimÈnetvÈ akathanena.
AnaticariyÈyÈti taÑ atikkamitvÈ bahi aÒÒÈya itthiyÈ saddhiÑ paricaranto
taÑ aticarati nÈma, tathÈ akaraÓena. IssariyavossaggenÈti itthiyo hi
mahÈlatÈsadisampi1 ÈbharaÓaÑ labhitvÈ bhattaÑ vicÈretuÑ alabhamÈnÈ
kujjhanti, kaÔacchuÑ hatthe ÔhapetvÈ tava ruciyÈ karohÊti bhattagehe
vissaÔÔhe sabbaÑ issariyaÑ vissaÔÔhaÑ nÈma hoti, evaÑ karaÓenÈti attho.
Ala~kÈrÈnuppadÈnenÈti attano vibhavÈnur|pena ala~kÈradÈnena.
SusaÑvihitakammantÈti yÈgubhattapacanakÈlÈdÊni anatikkamitvÈ tassa tassa
sÈdhukaÑ karaÓena suÔÔhu saÑvihitakammantÈ. Sa~gahita parijanÈti
sammÈnanÈdÊhi ceva paheÓakapesanÈdÊhi2 ca sa~gahitaparijanÈ. Idha
parijano nÈma sÈmikassa ceva attano ca ÒÈtijano. AnaticÈrinÊti sÈmikaÑ
muÒcitvÈ aÒÒaÑ manasÈpi na pattheti. Sambhatanti kasivÈÓijjÈdÊni katvÈ
ÈbhatadhanaÑ. DakkhÈ ca hotÊti yÈgubhattasampÈdanÈdÊsu chekÈ nipuÓÈ
hoti. AnalasÈti nikkosajjÈ. YathÈ aÒÒÈ kusÊtÈ nisinnaÔÔhÈne nisinnÈva honti
ÔhitaÔÔhÈne ÔhitÈva, evaÑ ahutvÈ vipphÈritena cittena sabbakiccÈni
nipphÈdeti. SesamidhÈpi purimanayeneva yojetabbaÑ.
______________________________________________________________
1. MahÈlatÈpasÈdhanasadisampi (SyÈ)

2. PahiÓakapesanÈdÊhi (Ka)
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270. CatutthadisÈvÈre avisaÑvÈdanatÈyÈti yassa yassa nÈmaÑ gaÓhÈti,
taÑ taÑ avisaÑvÈdetvÈ idampi amhÈkaÑ gehe atthi, idampi atthi, gahetvÈ
gacchÈhÊti evaÑ avisaÑvÈdetvÈ dÈnena. AparapajÈ cassa paÔip|jentÊti
sahÈyassa puttadhÊtaro pajÈ nÈma, tesaÑ pana puttadhÊtaro ca nattupanattakÈ
ca aparapajÈ nÈma. Te paÔip|jenti keÄÈyanti mamÈyanti ma~galakÈlÈdÊsu
tesaÑ ma~galÈdÊni karonti. SesamidhÈpi purimanayeneva veditabbaÑ.
271. YathÈbalaÑ kammantasaÑvidhÈnenÈti dahareti kÈtabbaÑ
mahallakehi, mahallakehi vÈ kÈtabbaÑ daharehi, itthÊhi kÈtabbaÑ purisehi,
purisehi vÈ kÈtabbaÑ itthÊhi akÈretvÈ tassa tassa balÈnur|peneva
kammantasaÑvidhÈnena. BhattavetanÈnuppa dÈnenÈti ayaÑ khuddakaputto,
ayaÑ ekavihÈrÊti tassa tassa anur|paÑ sallakkhetvÈ bhattadÈnena ceva
paribbayadÈnena ca. GilÈnupaÔÔhÈnenÈti aphÈsukakÈle kammaÑ akÈretvÈ
sappÈyabhesajjÈdÊni datvÈ paÔijagganena. AcchariyÈnaÑ rasÈnaÑ
saÑvibhÈge nÈti acchariye madhurarase labhitvÈ sayameva akhÈditvÈ
tesampi tato saÑvibhÈga karaÓena. Samaye vossaggenÈti niccasamaye1 ca
kÈlasamaye ca vossajjanena. Nicca samaye vossajjanaÑ nÈma
sakaladivasaÑ kammaÑ karontÈ kilamanti. TasmÈ yathÈ na kilamanti, evaÑ
velaÑ ÒatvÈ vissajjanaÑ. KÈlasamaye vossaggo nÈma chaÓanakkhatta
kÊÄÈdÊsu ala~kÈrabhaÓÉakhÈdanÊyabhojanÊyÈdÊni datvÈ vissajjanaÑ.
DinnÈdÈyinoti corikÈya kiÒci agahetvÈ sÈmikehi dinnasseva ÈdÈyino.
SukatakammakarÈti “kiÑ etassa kammena katena, na mayaÑ kiÒci
labhÈmÈ”ti anujjhÈyitvÈ tuÔÔhahadayÈ yathÈ taÑ kammaÑ sukataÑ hoti,
evaÑ kÈrakÈ. KittivaÓÓaharÈti parisamajjhe kathÈya sampattÈya “ko
amhÈkaÑ sÈmikehi sadiso atthi, mayaÑ attano dÈsabhÈvampi na jÈnÈma,
tesaÑ sÈmikabhÈvampi na jÈnÈma, evaÑ no anukampantÊ”ti
guÓakathÈhÈrakÈ. SesamidhÈpi purimanayeneva yojetabbaÑ.
272. Mettena kÈyakammenÈti-ÈdÊsu mettacittaÑ paccupaÔÔhapetvÈ
katÈni kÈyakammÈdÊni mettÈni nÈma vuccanti. Tattha bhikkh|
nimantessÈmÊti
______________________________________________________________
1. Kiccasamaye (SÊ)

140

DÊghanikÈya

vihÈragamanaÑ, dhamakaraÓaÑ gahetvÈ udakaparissÈvanaÑ,
piÔÔhiparikamma pÈdaparikammÈdikaraÓaÒca mettaÑ kÈyakammaÑ nÈma.
Bhikkh| piÓÉÈya paviÔÔhe disvÈ “sakkaccaÑ yÈguÑ detha, bhattaÑ dethÈ”tiÈdivacanaÒceva, sÈdhukÈraÑ datvÈ dhammasavanaÑ ca sakkaccaÑ
paÔisanthÈrakaraÓÈdÊni ca mettaÑ vacÊkammaÑ nÈma. “AmhÈkaÑ
kul|pakattherÈ averÈ hontu abyÈpajjÈ”ti evaÑ cintanaÑ mettaÑ mano
kammaÑ nÈma. AnÈvaÔadvÈratÈyÈti apihitadvÈratÈya. Tattha sabbadvÈrÈni
vivaritvÈpi sÊlavantÈnaÑ adÈyako akÈrako pihitadvÈroyeva. SabbadvÈrÈni
pana pidahitvÈpi tesaÑ dÈyako kÈrako vivaÔadvÈroyeva. Iti sÊlavantesu
gehadvÈraÑ Ègatesu santaÒÒeva natthÊti avatvÈ dÈtabbaÑ. EvaÑ
anÈvaÔadvÈratÈ nÈma hoti.
ŒmisÈnuppadÈnenÈti purebhattaÑ paribhuÒjitabbakaÑ ÈmisaÑ nÈma,
tasmÈ sÊlavantÈnaÑ yÈgubhattasampadÈnenÈti attho. KalyÈÓena manasÈ
anukampantÊti “sabbe sattÈ sukhitÈ hontu averÈ arogÈ abyÈpajjÈ”ti evaÑ
hitapharaÓena. Apica upaÔÔhÈkÈnaÑ gehaÑ aÒÒe sÊlavante sabrahmacÈrÊ
gahetvÈ pavisantÈpi kalyÈÓena cetasÈ anukampanti nÈma. SutaÑ
pariyodÈpentÊti yaÑ tesaÑ pakatiyÈ sutaÑ atthi, tassa atthaÑ kathetvÈ
ka~khaÑ vinodenti, tathattÈya vÈ paÔipajjÈpenti. SesamidhÈpi
purimanayeneva yojetabbaÑ.
273. Alamattoti1 puttadÈrabharaÓaÑ katvÈ agÈraÑ
ajjhÈvasanasamattho. PaÓÉi toti disÈnamassanaÔÔhÈne paÓÉito hutvÈ. SaÓhoti
sukhumatthadassanena saÓhavÈcÈbhaÓa nena vÈ saÓho hutvÈ. PaÔibhÈnavÈti
disÈnamassanaÔÔhÈne paÔibhÈnavÈ hutvÈ. NivÈta vuttÊti nÊcavutti.
Atthaddhoti thambharahito. UÔÔhÈnakoti uÔÔhÈnavÊriyasampanno. Analasoti
nikkosajjo. AcchinnavuttÊti nirantarakaraÓavasena akhaÓÉavutti. MedhÈvÊti
ÔhÈnuppattiyÈ paÒÒÈya samannÈgato.
Sa~gÈhakoti cat|hi sa~gahavatth|hi sa~gahakaro. Mittakaroti
mittagavesano. VadaÒÒ|ti pubbakÈrinÈ vuttavacanaÑ jÈnÈti. SahÈyakassa
gharaÑ gatakÈle “mayhaÑ sahÈyakassa veÔhanaÑ detha, sÈÔakaÑ detha,
manussÈnaÑ bhattavetanaÑ dethÈ”ti vuttavacanamanussaranto tassa attano
______________________________________________________________
1. Alamatthoti (SÊ, Ka)
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gehaÑ Ègatassa tattakaÑ vÈ tato atirekaÑ vÈ paÔikattÈti attho. Apica
sahÈyakassa gharaÑ gantvÈ imaÑ nÈma gaÓhissÈmÊti ÈgataÑ sahÈyakaÑ
lajjÈya gaÓhituÑ asakkontaÑ anicchÈritampi tassa vÈcaÑ ÒatvÈ yena atthena
so Ègato, taÑ nipphÈdento vadaÒÒ| nÈma. Yena yena vÈ pana sahÈyakassa
|naÑ hoti, oloketvÈ taÑ taÑ dentopi vadaÒÒ|yeva. NetÈti taÑ taÑ atthaÑ
dassento paÒÒÈya netÈ. VividhÈni kÈraÓÈni dassento netÊti vinetÈ.
PunappunaÑ netÊti anunetÈ.
Tattha tatthÈti tasmiÑ tasmiÑ puggale. RathassÈÓÊva yÈyatoti yathÈ
ÈÓiyÈ satiyeva ratho yÈti, asati na yÈti, evaÑ imesu sa~gahesu satiyeva loko
vattati, asati na vattati. Tena vuttaÑ “ete kho sa~gahÈ loke, rathassÈÓÊva
yÈyato”ti.
Na mÈtÈ puttakÈraÓÈti yadi mÈtÈ ete sa~gahe puttassa na kareyya,
puttakÈraÓÈ mÈnaÑ vÈ p|jaÑ vÈ na labheyya.
Sa~gahÈ eteti upayogavacane paccattaÑ. “Sa~gahe ete”ti vÈ pÈÔho.
Samma pekkhantÊti sammÈ pekkhanti. PÈsaÑsÈ ca bhavantÊti pasaÑsanÊyÈ
ca bhavanti.
274. Iti BhagavÈ yÈ disÈ sandhÈya te gahapatiputta pitÈ Èha “disÈ
namasse yyÈsÊ”ti, imÈ tÈ cha disÈ. Yadi tvaÑ pitu vacanaÑ karosi, imÈ disÈ
namassÈti dassento Si~gÈlassa pucchÈya ÔhatvÈ desanaÑ matthakaÑ pÈpetvÈ
RÈjagahaÑ piÓÉÈya pÈvisi. Si~gÈlakopi saraÓesu patiÔÔhÈya
cattÈlÊsakoÔidhanaÑ BuddhasÈsane vikiritvÈ puÒÒa kammaÑ katvÈ
saggaparÈyaÓo ahosi. ImasmiÑ ca pana sutte yaÑ gihÊhi kattabbaÑ1
kammaÑ nÈma, taÑ akathitaÑ natthi, gihivinayo nÈmÈyaÑ suttanto. TasmÈ
imaÑ sutvÈ yathÈnusiÔÔhaÑ paÔipajjamÈnassa vuddhiyeva pÈÔika~khÈ, no
parihÈnÊti.
Suma~galavilÈsiniyÈ DÊghanikÈyaÔÔhakathÈya

Si~gÈlasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
______________________________________________________________
1. YaÑkiÒci gihikattabbaÑ (SyÈ, Ka)

9. ŒÔÈnÈÔiyasutta
PaÔhamabhÈÓavÈravaÓÓanÈ
275. EvaÑ me sutanti ŒÔÈnÈÔiyasuttaÑ. TatrÈyamapubbapadavaÓÓanÈ–
catuddisaÑ rakkhaÑ ÔhapetvÈti asurasenÈya nivÈraÓatthaÑ Sakkassa
DevÈnamindassa cat|su disÈsu ÈrakkhaÑ ÔhapetvÈ. GumbaÑ ÔhapetvÈti
balagumbaÑ ÔhapetvÈ. OvaraÓaÑ ÔhapetvÈti cat|su disÈsu Èrakkhake
ÔhapetvÈ. EvaÑ Sakkassa devÈna mindassa ÈrakkhaÑ susaÑvihitaÑ katvÈ
ŒÔÈnÈÔanagare nisinnÈ satta Buddhe Èrabbha imaÑ parittaÑ bandhitvÈ “ye
Satthu dhamma-ÈÓaÑ amhÈkaÒca rÈja-ÈÓaÑ na suÓanti, tesaÑ idaÒcidaÒca
karissÈmÈ”ti sÈvanaÑ katvÈ attanopi cat|su disÈsu mahatiyÈ ca
yakkhasenÈyÈti-ÈdÊhi cat|hi senÈhi ÈrakkhaÑ saÑvidahitvÈ abhikkantÈya
rattiyÈ -pa- ekamantaÑ nisÊdiÑsu.
AbhikkantÈya rattiyÈti tattha abhikkantasaddo khayasundarÈbhir|paabbhanumo danÈdÊsu dissati. Tattha “abhikkantÈ bhante ratti, nikkhanto
paÔhamo yÈmo, ciranisinno bhikkhusaÑgho uddisatu bhante BhagavÈ
bhikkh|naÑ pÈtimokkhan”ti1 evamÈdÊsu khaye dissati. “AyaÑ imesaÑ
catunnaÑ puggalÈnaÑ abhikkantataro paÓÊtataro cÈ”ti2 evamÈdÊsu sundare.
“Ko me vandati pÈdÈni, iddhiyÈ yasasÈ jalaÑ.
Abhikkantena vaÓÓena, sabbÈ obhÈsayaÑ disÈ”ti3–
EvamÈdÊsu abhir|pe. “AbhikkantaÑ bho GotamÈ”ti4 evamÈdÊsu
abbhanumodane. Idha pana khaye. Tena abhikkantÈya rattiyÈ, parikkhÊÓÈya
rattiyÈti vuttaÑ hoti.
AbhikkantavaÓÓÈti idha abhikkantasaddo abhir|pe. VaÓÓasaddo pana
chavithuti kulavaggakÈraÓasaÓÔhÈnapamÈÓar|pÈyatanÈdÊsu dissati. Tattha
“suvaÓÓavaÓÓosi BhagavÈ”ti5 evamÈdÊsu chaviyaÑ. “KadÈ saÒÒ|ÄhÈ pana te
gahapati ime samaÓassa Gotamassa vaÓÓÈ”ti6 evamÈdÊsu thutiyaÑ.
______________________________________________________________
1. AÑ 3. 44 piÔÔhe.
4. Vi 1. 7 piÔÔhe.

2. AÑ 1. 414 piÔÔhe.
5. Ma 2. 351 piÔÔhe.

3. Khu 2. 73 piÔÔhe.
6. Ma 2. 49 piÔÔhe.
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“cattÈrome bho Gotama vaÓÓÈ”ti1 evamÈdÊsu kulavagge. “Atha kena nu
vaÓÓena gandha thenoti vuccatÊ”ti-ÈdÊsu2 kÈraÓe. “MahantaÑ
hatthirÈjavaÓÓaÑ abhinimminitvÈ”ti3 evamÈ dÊsu saÓÔhÈne. “Tayo pattassa
vaÓÓÈ”ti4 evamÈdÊsu pamÈÓe. “VaÓÓo gandho raso ojÈ”ti evamÈdÊsu
r|pÈyatane. So idha chaviyaÑ daÔÔhabbo. Tena “abhikkantavaÓÓÈ, abhir|pa
cchavÊ”ti vuttaÑ hoti.
Kevalakappanti ettha kevalasaddo anavasesayebhuyyaabyÈmissÈnatireka daÄhatthavisaÑyogÈdi-anekattho. TathÈ hissa
“kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahma cariyan”ti5 evamÈdÊsu anavasesatÈ
attho. “KevalakappÈ ca A~gamÈgadhÈ pah|taÑ khÈda nÊyaÑ bhojanÊyaÑ
ÈdÈya abhikkamitukÈmÈ hontÊ”ti6 evamÈdÊsu yebhuyyatÈ. “Kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hotÊ”ti7 evamÈdÊsu abyÈmissatÈ. “KevalaÑ
saddhÈ mattakaÑ n|na ayamÈyasmÈ”ti8 evamÈdÊsu anatirekatÈ. “Œyasmato
bhante Anuruddhassa BÈhiko nÈma saddhivihÈriko kevalakappaÑ
saÑghabhedÈya Ôhito”ti9 evamÈdÊsu daÄhatthatÈ. “KevalÊ gusitavÈ
uttamapurisoti vuccatÊ”ti10 evamÈdÊsu visaÑyogo. Idha panassa
anavasesattho adhippeto.
Kappasaddo panÈyaÑ
abhisaddahanavohÈrakÈlapaÒÒattichedanavikappalesa samantabhÈvÈdianekattho. TathÈ hissa “okappaniyametaÑ bhoto Gotamassa. YathÈ taÑ
Arahato SammÈsambuddhassÈ”ti11 evamÈdÊsu abhisaddahanamattho.
“AnujÈnÈmi bhikkhave paÒcahi samaÓakappehi phalaÑ paribhuÒjitun”ti12
evamÈdÊsu vohÈro. “Yena sudaÑ niccakappaÑ viharÈmÊ”ti13 evamÈdÊsu
kÈlo. “IccÈyasmÈ kappo”ti14 evamÈdÊsu paÒÒatti. “Ala~kato
kappitakesamass|”ti15 evamÈdÊsu chedanaÑ. “Kappati dva~gula kappo”ti16
evamÈdÊsu vikappo, “atthi kappo nipajjitun”ti17 evamÈdÊsu leso. “Kevala
kappaÑ VeÄuvanaÑ obhÈsetvÈ”ti18
______________________________________________________________
1. DÊ 1. 86 piÔÔhe.
4. Vi 1. 353 piÔÔhe.
7. Vi 3. 1 piÔÔhe.
10. AÑ 3. 269 piÔÔhe.
13. Ma 2. 316 piÔÔhe.
16. Vi 4. 491 piÔÔhe.

2. SaÑ 1. 206 piÔÔhe.
5. Vi 1. 1 piÔÔhe.
8. AÑ 2. 331 piÔÔhe.
11. Ma 2. 316 piÔÔhe.
14. Khu 1. 444 piÔÔhe.
17. AÑ 3. 148 piÔÔhe.

3. SaÑ 1. 105 piÔÔhe.
6. Vi 3. 36 piÔÔhe.
9. AÑ 1. 562 piÔÔhe.
12. Vi 4. 244 piÔÔhe.
15. Khu 2. 100 piÔÔhe.
18. SaÑ 1. 50 piÔÔhe.
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evamÈdÊsu samantabhÈvo. Idha pana samantabhÈvo attho adhippeto. TasmÈ
“kevala kappaÑ Gijjhak|Ôan”ti ettha anavasesaÑ samantato Gijjhak|Ôanti
evamattho daÔÔhabbo.
ObhÈsetvÈti vatthamÈlÈla~kÈrasarÊrasamuÔÔhitÈya ÈbhÈya pharitvÈ,
candimÈ viya s|riyo viya ca ekobhÈsaÑ ekapajjotaÑ karitvÈti attho.
EkamantaÑ nisÊdiÑs|ti deva tÈnaÑ Dasabalassa santike nisinnaÔÔhÈnaÑ
nÈma na bahu, imasmiÑ pana sutte parittagÈra vavasena nisÊdiÑsu.
276. VessavaÓoti kiÒcÈpi cattÈro mahÈrÈjÈno ÈgatÈ, VessavaÓo pana
Dasabalassa vissÈsiko kathÈpavattane byatto susikkhito, tasmÈ VessavaÓo
mahÈrÈjÈ BhagavantaÑ etadavoca. UÄÈrÈti mahesakkhÈnubhÈvasampannÈ.
PÈÓÈtipÈtÈ veramaÓiyÈti pÈÓÈtipÈte diÔÔhadhammikasamparÈyikaÑ ÈdÊnavaÑ
dassetvÈ tato veramaÓiyÈ dhammaÑ deseti. Sesesupi eseva nayo. Tattha
santi uÄÈrÈ yakkhÈ nivÈsinoti tesu senÈsanesu santi uÄÈrÈ yakkhÈ
nibaddhavÈsino. ŒÔÈnÈÔiyanti ŒÔÈnÈÔanagare baddhattÈ evaÑnÈmaÑ. KiÑ
pana Bhagavato apaccakkhadhammo nÈma atthÊti, natthi. Atha kasmÈ
VessavaÓo “uggaÓhÈtu bhante BhagavÈ”ti-ÈdimÈha. OkÈsakaraÓatthaÑ. So
hi BhagavantaÑ imaÑ parittaÑ sÈvetuÑ okÈsaÑ kÈrento evamÈha. Satthu
kathite imaÑ parittaÑ garu bhavissatÊtipi Èha. PhÈsuvihÈrÈyÈti
gamanaÔÔhÈnÈdÊsu cat|su iriyÈpathesu sukhavihÈrÈya.
277. CakkhumantassÈti na vipassÊyeva cakkhumÈ, sattapi BuddhÈ
cakkhumanto, tasmÈ ekekassa Buddhassa etÈni satta satta nÈmÈni honti.
Sabbepi BuddhÈ cakkhumanto, sabbe sabbabh|tÈnukampino, sabbe
nhÈtakilesattÈ1 nhÈtakÈ. Sabbe mÈrasenÈpamaddino, sabbe vusitavanto,
sabbe vimuttÈ, sabbe a~gato rasmÊnaÑ nikkhantattÈ a~gÊrasÈ. Na kevalaÒca
BuddhÈnaÑ etÈneva satta nÈmÈni, asa~khyeyyÈni nÈmÈni saguÓena
Mahesinoti vuttaÑ.
VessavaÓo pana attano pÈkaÔanÈmavasena evamÈha. Te janÈti idha
khÊÓÈsavÈ janÈti adhippetÈ. ApisuÓÈthÈti desanÈsÊsamattametaÑ, amusÈ
apisuÓÈ apharusÈ mantabhÈÓinoti2 attho.
______________________________________________________________
1. NihatakilesattÈ (SÊ)

2. MattabhÈÓinoti (SÊ)
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MahattÈti mahantabhÈvaÑ pattÈ. “MahantÈ”tipi pÈÔho, mahantÈti attho.
VÊtasÈradÈti nissÈradÈ vigatalomahaÑsÈ.
Hitanti mettÈpharaÓena hitaÑ. YaÑ namassantÊti ettha yanti
nipÈtamattaÑ. Mahattanti mahantaÑ. Ayameva vÈ pÈÔho, idaÑ vuttaÑ hoti
“ye cÈpi loke kilesanibbÈ nena nibbutÈ yathÈbh|taÑ vipassisuÑ,
vijjÈdiguÓasampannaÒca hitaÑ devamanussÈnaÑ GotamaÑ namassanti, te
janÈ apisuÓÈ, tesampi namatth|”ti. AÔÔhakathÈyaÑ pana te janÈ apisuÓÈti te
BuddhÈ apisuÓÈti evaÑ paÔhamagÈthÈya BuddhÈnaÑyeva vaÓÓo kathito,
tasmÈ paÔhamagÈthÈ sattannaÑ BuddhÈnaÑ vasena vuttÈ. DutiyagÈthÈya
“Gotaman”ti desanÈmukhamattametaÑ. Ayampi hi sattannaÑyeva vasena
vuttÈti veditabbÈ. AyaÒhettha attho, loke paÓÉitÈ devamanussÈ yaÑ
namassanti GotamaÑ, tassa ca tato purimÈnaÒca BuddhÈnaÑ namatth|ti.
278. Yato uggacchatÊti yato ÔhÈnato udeti. Œdiccoti aditiyÈ putto,
vevacana mattaÑ vÈ etaÑ s|riyasaddassa. MahantaÑ maÓÉalaÑ assÈti
maÓÉalÊmahÈ. Yassa cuggacchamÈnassÈti yamhi uggacchamÈne. SaÑvarÊpi
nirujjhatÊti ratti antaradhÈyati. Yassa cuggateti yasmiÑ uggate.
Rahadoti udakarahado. TatthÈti yato uggacchati s|riyo, tasmiÑ ÔhÈne.
Samu ddoti yo so rahadoti vutto, so na aÒÒo, atha kho samuddo.
Saritodakoti visaÔodako1, saritÈ nÈnappakÈrÈ nadiyo assa udake paviÔÔhÈti vÈ
saritodako. EvaÑ taÑ tattha jÈnantÊti taÑ rahadaÑ tattha evaÑ jÈnanti.
Kinti jÈnanti? Samuddo saritodakoti evaÑ jÈnanti.
Itoti Sineruto vÈ tesaÑ nisinnaÔÔhÈnato vÈ. Janoti ayaÑ mahÈjano.
EkanÈmÈti indanÈmena ekanÈmÈ. SabbesaÑ kira tesaÑ Sakkassa devaraÒÒo
nÈmameva nÈmama kaÑsu. AsÊti dasa eko cÈti ekanavutijanÈ. IndanÈmÈti
indoti evaÑnÈmÈ. BuddhaÑ Èdiccabandhunanti kilesaniddÈpagamanenÈpi
BuddhaÑ. Œdiccena samÈnagottatÈyapi ÈdiccabandhunaÑ. Kusalena
samekkhasÊti anavajjena nipuÓena vÈ sabbaÒÒutaÒÒÈÓena mahÈjanaÑ
olokesi. AmanussÈpi taÑ vandantÊti amanussÈpi taÑ
______________________________________________________________
1. Vipatodako (Ka)
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“sabbaÒÒutaÒÒÈÓena mahÈjanaÑ olokesÊ”ti vatvÈ vandanti. SutaÑ netaÑ
abhiÓhasoti etaÑ amhehi abhikkhaÓaÑ sutaÑ. JinaÑ vandatha GotamaÑ,
JinaÑ vandÈma Gotamanti amhehi puÔÔhÈ JinaÑ vandÈma Gotamanti
vadanti.
279. Yena petÈ pavuccantÊti petÈ nÈma kÈla~katÈ, te yena disÈbhÈgena
nÊhariya nt|ti vuccanti. PisuÓÈ piÔÔhimaÑsikÈti pisuÓÈvÈcÈ ceva
piÔÔhimaÑsaÑ khÈdantÈ viya parammukhÈ garahakÈ ca. Ete ca yena
nÊhariyant|ti vuccanti, sabbepi hete dakkhiÓa dvÈrena nÊharitvÈ dakkhiÓato
nagarassa Éayhantu vÈ chijjantu vÈ haÒÒantu vÈti evaÑ vuccanti. Ito sÈ
dakkhiÓÈ disÈti yena disÈbhÈgena te petÈ ca pisuÓÈdikÈ ca nÊhariyant|ti
vuccanti, ito sÈ dakkhiÓÈ disÈ. Itoti Sineruto vÈ tesaÑ nisinnaÔÔhÈnato vÈ.
KumbhaÓÉÈ nanti te kira devÈ mahodarÈ honti, rahassa~gampi ca nesaÑ
kumbho viya mahantaÑ hoti. TasmÈ kumbhaÓÉÈti vuccanti.
280. Yattha coggacchati s|riyoti yasmiÑ disÈbhÈge s|riyo atthaÑ
gacchati.
281. YenÈti yena disÈbhÈgena. MahÈner|ti MahÈsineru pabbatarÈjÈ.
Sudassa noti sovaÓÓamayattÈ sundaradassano. Sinerussa hi pÈcÊnapassaÑ
rajatamayaÑ, dakkhiÓa passaÑ maÓimayaÑ, pacchimapassaÑ
phalikamayaÑ, uttarapassaÑ sovaÓÓamayaÑ, taÑ manuÒÒadassanaÑ hoti.
TasmÈ yena disÈbhÈgena Sineru sudassanoti ayametthattho. ManussÈ tattha
jÈyantÊti tattha Uttarakurumhi manussÈ jÈyanti. AmamÈti vatthÈbharaÓa
pÈnabhojanÈdÊsupi mamattavirahitÈ. ApariggahÈti itthipariggahena
apariggahÈ. TesaÑ kira “ayaÑ mayhaÑ bhariyÈ”ti mamattaÑ na hoti,
mÈtaraÑ vÈ bhaginiÑ vÈ disvÈ chandarÈgo nuppajjati.
Napi nÊyanti na~galÈti na~galÈnipi tattha “kasikammaÑ karissÈmÈ”ti na
khettaÑ nÊyanti. AkaÔÔhapÈkimanti akaÔÔhe bh|mibhÈge araÒÒe sayameva
jÈtaÑ. TaÓÉula pphalanti taÓÉulÈva tassa phalaÑ hoti.
TuÓÉikÊre pacitvÈnÈti ukkhaliyaÑ ÈkiritvÈ niddhuma~gÈrena agginÈ
pacitvÈ. Tattha kira jotikapÈsÈÓÈ1 nÈma honti. Atha kho te
______________________________________________________________
1. JotipÈsÈÓÈ (SÊ)
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tayo pÈsÈÓe ÔhapetvÈ taÑ ukkhaliÑ Èropenti. PÈsÈÓehi tejo samuÔÔhahitvÈ
taÑ pacati. Tato bhuÒjanti bhojananti tato ukkhalito bhojanameva bhuÒjanti,
aÒÒo s|po vÈ byaÒjanaÑ vÈ na hoti, bhuÒjantÈnaÑ cittÈnuk|loyevassa raso
hoti. Te taÑ ÔhÈnaÑ sampattÈnaÑ dentiyeva, macchariyacittaÑ nÈma na
hoti. BuddhapaccekabuddhÈdayopi mahiddhikÈ tattha gantvÈ piÓÉapÈtaÑ
gaÓhanti.
GÈviÑ ekakhuraÑ katvÈti gÈviÑ gahetvÈ ekakhuraÑ vÈhanameva1
katvÈ. TaÑ abhiruyha VessavaÓassa paricÈrakÈ yakkhÈ. Anuyanti
disodisanti tÈya tÈya disÈya caranti. PasuÑ ekakhuraÑ katvÈti ÔhapetvÈ
gÈviÑ avasesacatuppadajÈtikaÑ pasuÑ ekakhuraÑ vÈhanameva katvÈ
disodisaÑ anuyanti.
ItthiÑ vÈ vÈhanaÑ katvÈti yebhuyyena gabbhiniÑ mÈtugÈmaÑ
vÈhanaÑ karitvÈ. TassÈ piÔÔhiyÈ nisÊditvÈ caranti. TassÈ kira piÔÔhi onamituÑ
sahati. ItarÈ pana itthiyo yÈne yojenti. PurisaÑ vÈhanaÑ katvÈti purise
gahetvÈ yÈne yojenti. GaÓhantÈ ca sammÈdiÔÔhike gahetuÑ na sakkonti.
Yebhuyyena paccantimamilakkhuvÈsike2 gaÓhanti. AÒÒataro kirettha
jÈnapado ekassa therassa samÊpe nisÊditvÈ niddÈyati, thero “upÈsaka ativiya
niddÈyasÊ”ti pucchi. “Ajja bhante sabbarattiÑ VessavaÓadÈsehi
kilamitomhÊ”ti Èha.
KumÈriÑ vÈhanaÑ katvÈti kumÈriyo gahetvÈ ekakhuraÑ vÈhanaÑ
katvÈ rathe yojenti. KumÈravÈhanepi eseva nayo. PacÈrÈ tassa rÈjinoti tassa
raÒÒo paricÈrikÈ. HatthiyÈnaÑ assayÈnanti na kevalaÑ goyÈnÈdÊniyeva,
hatthi-assayÈnÈdÊnipi abhiruhitvÈ vicaranti. DibbaÑ yÈnanti aÒÒampi nesaÑ
bahuvidhaÑ dibbayÈnaÑ upaÔÔhitameva hoti, etÈni tÈva nesaÑ
upakappanayÈnÈni. Te pana pÈsÈde varasayanamhi nipannÈpi pÊÔhasivikÈdÊsu
ca nisinnÈpi vicaranti. Tena vuttaÑ “pÈsÈdÈ sivikÈ cevÈ”ti. MahÈrÈjassa
yasassinoti evaÑ ÈnubhÈvasampannassa yasassino mahÈrÈjassa etÈni yÈnÈni
nibbattanti.
______________________________________________________________
1. EkakhuraÑ assaÑ viya vÈhanameva (SyÈ, Ka)

2. PaccantamilakkhavÈsike (SÊ)
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mÈpitÈ ete ŒÔÈnÈÔÈdikÈ nagarÈ ahesuÑ, nagarÈni bhaviÑs|ti attho.
EkaÒhissa nagaraÑ ŒÔÈnÈÔÈ nÈma Èsi, ekaÑ KusinÈÔÈ nÈma, ekaÑ
ParakusinÈÔÈ nÈma, ekaÑ NÈÔas|riyÈ nÈma, ekaÑ ParakusiÔanÈÔÈ nÈma.
Uttarena kasivantoti tasmiÑ ÔhatvÈ ujuÑ uttaradisÈya Kasivanto nÈma
aÒÒaÑ nagaraÑ. Janoghamaparena cÈti etassa aparabhÈge JanoghaÑ nÈma
aÒÒaÑ nagaraÑ. Navanavatiyoti aÒÒampi Navanavatiyo nÈma ekaÑ
nagaraÑ. AparaÑ Ambara-ambaravatiyo nÈma. ŒÄakamandÈti aparampi
ŒÄakamandÈ nÈma rÈjadhÈnÊ.
TasmÈ Kuvero mahÈrÈjÈti ayaÑ kira anuppanne Buddhe Kuvero nÈma
brÈhmaÓo hutvÈ ucchuvappaÑ kÈretvÈ satta yantÈni yojesi. EkissÈya
yantasÈlÈya uÔÔhitaÑ ÈyaÑ ÈgatÈgatassa mahÈjanassa datvÈ puÒÒaÑ akÈsi.
AvasesasÈlÈhi tattheva bahutaro Èyo uÔÔhÈsi, so tena pasÊditvÈ
avasesasÈlÈsupi uppajjanakaÑ gahetvÈ vÊsati vassasahassÈni dÈnaÑ adÈsi. So
kÈlaÑ katvÈ cÈtumahÈrÈjikesu Kuvero nÈma devaputto jÈto. Apara bhÈge
visÈÓÈya rÈjadhÈniyÈ rajjaÑ kÈresi. Tato paÔÔhÈya VessavaÓoti vuccati.
Paccesanto pakÈsentÊti paÔi-esanto visuÑ visuÑ atthe upaparikkhamÈnÈ
anusÈ samÈnÈ aÒÒe dvÈdasa yakkharaÔÔhikÈ pakÈsenti. Te kira
yakkharaÔÔhikÈ sÈsanaÑ gahetvÈ dvÈdasannaÑ yakkhadovÈrikÈnaÑ
nivedenti. YakkhadovÈrikÈ taÑ sÈsanaÑ mahÈrÈjassa nivedenti. IdÈni tesaÑ
yakkharaÔÔhikÈnaÑ nÈmaÑ dassento tatolÈti-ÈdimÈha. Tesu kira eko TatolÈ
nÈma, eko TattalÈ nÈma, eko TatotalÈ nÈma, eko Ojasi nÈma, eko Tejasi
nÈma, eko TatojasÊ nÈma. S|ro rÈjÈti eko S|ro nÈma, eko RÈjÈ nÈma, eko
S|rorÈjÈ nÈma, ariÔÔho nemÊti eko AriÔÔho nÈma, eko Nemi nÈma, eko
AriÔÔhanemi nÈma.
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Rahadopi tattha dharaÓÊ nÈmÈti tattha paneko nÈmena DharaÓÊ nÈma
udaka rahado atthi, paÓÓÈsayojanÈ mahÈpokkharaÓÊ atthÊti vuttaÑ hoti. Yato
meghÈ pavassantÊti yato pokkharaÓito udakaÑ gahetvÈ meghÈ pavassanti.
VassÈ yato patÈyantÊti yato vuÔÔhiyo avattharamÈnÈ nigacchanti. Meghesu
kira uÔÔhitesu tato pokkharaÓito purÈÓa-udakaÑ bhassati. Upari megho
uÔÔhahitvÈ taÑ pokkharaÓiÑ navodakena p|reti. PurÈÓodakaÑ heÔÔhimaÑ
hutvÈ nikkhamati. ParipuÓÓÈya pokkharaÓiyÈ valÈhakÈ vigacchanti.
SabhÈpÊti sabhÈ. TassÈ kira pokkharaÓiyÈ tÊre SÈlavatiyÈ nÈma latÈya
parikkhitto dvÈdasayojaniko ratanamaÓÉapo atthi, taÑ sandhÈ yetaÑ vuttaÑ.
PayirupÈsantÊti nisÊdanti. Tattha niccaphalÈ rukkhÈti tasmiÑ ÔhÈne taÑ
maÓÉapaÑ parivÈretvÈ sadÈ phalitÈ ambajambu-Èdayo rukkhÈ niccapupphitÈ
ca campakamÈlÈdayoti1 dasseti. NÈnÈdijagaÓÈyutÈti
vividhapakkhisa~ghasamÈkulÈ. May|rakoÒcÈbhirudÈti may|rehi
koÒcasakuÓehi ca abhirudÈ upagÊtÈ.
JÊvaÒjÊvakasaddetthÈti “jÊva jÊvÈ”ti2 evaÑ viravantÈnaÑ
jÊvaÒjÊvakasakuÓÈnaÑpi ettha saddo atthi. OÔÔhavacittakÈti “uÔÔhehi citta,
uÔÔhehi cittÈ”ti3 evaÑ vassamÈnÈ uÔÔhavacittakasakuÓÈpi tattha vicaranti.
KukkuÔakÈti vanakukkuÔakÈ. KuÄÊrakÈti suvaÓÓakakkaÔakÈ. Vaneti
padumavane. PokkharasÈtakÈti pokkharasÈtakÈ nÈma sakuÓÈ.
SukasÈÄikasaddetthÈti sukÈnaÒca sÈÄikÈnaÒca saddo ettha.
DaÓÉamÈÓavakÈni cÈti manussamukhasakuÓÈ. Te kira dvÊhi hatthehi
suvaÓÓadaÓÉaÑ gahetvÈ ekaÑ pokkharapattaÑ akkamitvÈ anantare
pokkharapatte suvaÓÓadaÓÉaÑ nikkhipantÈ vicaranti. Sobhati sabbakÈlaÑ
sÈti sÈ pokkharaÓÊ sabbakÈlaÑ sobhati. KuveranaÄinÊti Kuverassa naÄinÊ
padumasarabh|tÈ, sÈ DharaÓÊ nÈma pokkharaÓÊ sadÈ nirantaraÑ sobhati.
282. Yassa kassacÊti idaÑ VessavaÓo ŒÔÈnÈÔiyaÑ rakkhaÑ niÔÔhapetvÈ
tassÈ parikammaÑ dassento Èha. Tattha suggahitÈti atthaÒca byaÒjanaÒca
parisodhetvÈ suÔÔhu uggahitÈ. SamattÈ pariyÈputÈti padabyaÒjanÈni
______________________________________________________________
1. CampakasÈlÈdayoti (SÊ)

2. JÊvaÑ jÊvÈti (SÊ)

3. UÔÔhehi citte, uÔÔhehi citteti (SÊ)
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ahÈpetvÈ paripuÓÓaÑ uggahitÈ. Atthampi pÈÄimpi visaÑvÈdetvÈ sabbaso vÈ
pana appaguÓaÑ katvÈ bhaÓantassa hi parittaÑ tejavantaÑ na hoti, sabbaso
paguÓaÑ katvÈ bhaÓantasseva tejavantaÑ hoti. LÈbhahetu uggahetvÈ
bhaÓantassÈpi atthaÑ na sÈdheti, nissaraÓapakkhe ÔhatvÈ mettaÑ
purecÈrikaÑ katvÈ bhaÓantasseva atthÈya hotÊti dasseti. YakkhapacÈroti
yakkhaparicÈrako.
VatthuÑ vÈti gharavatthuÑ vÈ. VÈsaÑ vÈti tattha nibaddhavÈsaÑ vÈ.
Samitinti samÈgamaÑ. AnÈvayhanti na ÈvÈhayuttaÑ. Avivayhanti na
vivÈhayuttaÑ. Tena saha1 ÈvÈhavivÈhaÑ na kareyyunti attho. AttÈhipi
paripuÓÓÈhÊti “kaÄÈrakkhi kaÄÈradantÈ”ti evaÑ etesaÑ attabhÈvaÑ upanetvÈ
vuttÈhi paripuÓÓabyaÒjanÈhi paribhÈsÈhi paribhÈ seyyuÑ, yakkha-akkosehi
nÈma akkoseyyunti attho. Rittampissa pattanti bhikkh|naÑ pattasadisameva
lohapattaÑ hoti. TaÑ sÊle nikkujjitaÑ yÈva galavÈÔakÈ bhassati. Atha naÑ
majjhe ayokhÊlena ÈkoÔenti.
CaÓÉÈti kodhanÈ. RuddhÈti viruddhÈ. RabhasÈti karaÓuttariyÈ. Neva
mahÈ rÈjÈnaÑ ÈdiyantÊti vacanaÑ na gaÓhanti, ÈÓaÑ na karonti.
MahÈrÈjÈnaÑ purisakÈnanti aÔÔhavÊsatiyakkhasenÈpatÊnaÑ. PurisakÈnanti
yakkhasenÈpatÊnaÑ ye manassÈ2 tesaÑ. AvaruddhÈ nÈmÈti paccÈmittÈ
verino. UjjhÈpetabbanti parittaÑ vatvÈ amanusse paÔikkamÈpetuÑ
asakkontena etesaÑ yakkhÈnaÑ ujjhÈpetabbaÑ, ete jÈnÈpetabbÈti attho.
ParittaparikammakathÈ
Idha pana ÔhatvÈ parittassa parikammaÑ kathetabbaÑ. PaÔhamameva hi
ŒÔÈnÈÔiyasuttaÑ na bhaÓitabbaÑ, MettasuttaÑ DhajaggasuttaÑ
Ratanasuttanti imÈni sattÈhaÑ bhaÓitabbÈni. Sace muÒcati, sundaraÑ. No ca
muÒcati, ŒÔÈnÈÔiyasuttaÑ bhaÓitabbaÑ, taÑ bhaÓantena bhikkhunÈ piÔÔhaÑ
vÈ maÑsaÑ vÈ na khÈditabbaÑ, susÈne na vasitabbaÑ. KasmÈ? AmanussÈ
okÈsaÑ labhanti. ParittakaraÓaÔÔhÈnaÑ haritupalittaÑ kÈretvÈ tattha
parisuddhaÑ ÈsanaÑ paÒÒapetvÈ nisÊditabbaÑ.
______________________________________________________________
1. Tenassa (Ka)

2. AmanussÈ (SÊ), manussÈ (Ka) ®ÊkÈ oloketabbÈ.
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ParittakÈrako bhikkhu vihÈrato gharaÑ nentehi phalakÈvudhehi
parivÈretvÈ netabbo. AbbhokÈse nisÊditvÈ na vattabbaÑ, dvÈravÈtapÈnÈni
pidahitvÈ nisinnena Èvudhahatthehi saÑparivÈritena mettacittaÑ
purecÈrikaÑ katvÈ vattabbaÑ. PaÔhamaÑ sikkhÈpadÈni gÈhÈpetvÈ sÊle
patiÔÔhitassa parittaÑ kÈtabbaÑ. Evampi mocetuÑ asakkontena vihÈraÑ
ÈnetvÈ cetiya~gaÓe nipajjÈpetvÈ Èsanap|jaÑ kÈretvÈ dÊpe jÈlÈpetvÈ
cetiya~gaÓaÑ sammajjitvÈ ma~galakathÈ1 vattabbÈ. SabbasannipÈto
ghosetabbo. VihÈrassa upavane jeÔÔhakarukkho nÈma hoti, tattha
bhikkhusaÑgho tumhÈkaÑ ÈgamanaÑ paÔimÈnetÊti pahiÓitabbaÑ.
SabbasannipÈtaÔÔhÈne anÈgantuÑ nÈma na labbhati. Tato amanussagahitako
“tvaÑ ko nÈmÈ”ti pucchitabbo. NÈme kathite nÈmeneva Èlapitabbo.
ItthannÈma tuyhaÑ mÈlÈgandhÈdÊsu patti Èsanap|jÈya patti piÓÉapÈte patti,
bhikkhusaÑghena tuyhaÑ paÓÓÈkÈratthÈya mahÈma~galakathÈ vuttÈ,
bhikkhusaÑghe gÈravena etaÑ muÒcÈhÊti mocetabbo. Sace na muÒcati,
devatÈnaÑ ÈrocetabbaÑ “tumhe jÈnÈtha, ayaÑ amanusso amhÈkaÑ
vacanaÑ na karoti, mayaÑ Buddha-ÈÓaÑ karissÈmÈ”ti parittaÑ kÈtabbaÑ.
EtaÑ tÈva gihÊnaÑ parikammaÑ. Sace pana bhikkhu amanussena gahito
hoti, ÈsanÈni dhovitvÈ sabbasannipÈtaÑ ghosÈpetvÈ gandhamÈlÈdÊsu pattiÑ
datvÈ parittaÑ bhaÓitabbaÑ. IdaÑ bhikkh|naÑ parikammaÑ.
Vikkanditabbanti sabbasannipÈtaÑ ghosÈpetvÈ aÔÔhavÊsati
yakkhasenÈpatayo kanditabbÈ. Viravitabbanti “ayaÑ yakkho gaÓhÈtÊ”tiÈdÊni bhaÓantena tehi saddhiÑ kathetabbaÑ. Tattha gaÓhÈtÊti sarÊre
adhimuccati. ŒvisatÊti tasseva vevacanaÑ. Atha vÈ laggati na apetÊti vuttaÑ
hoti. HeÔhetÊti uppannaÑ rogaÑ vaÉÉhento bÈdhati. ViheÔhetÊti tasseva
vevacanaÑ. HiÑsatÊti appamaÑsalohitaÑ karonto dukkhÈpeti. VihiÑsatÊti
tasseva vevacanaÑ. Na muÒcatÊti appamÈdagÈho2 hutvÈ muÒcituÑ na
icchati, evaÑ etesaÑ viravitabbaÑ.
283. IdÈni yesaÑ evaÑ viravitabbaÑ, te dassetuÑ katamesaÑ
yakkhÈnanti-ÈdimÈha. Tattha indo somoti-ÈdÊni tesaÑ nÈmÈni. Tesu
______________________________________________________________
1. Ma~galagÈthÈ (SÊ)
2. ApamÈragÈho (SÊ), saÑsumÈraggÈho (SyÈ), ÈdhÈnaggÈho (?)
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vessÈmittoti VessÈmittapabbatavÈsÊ eko yakkho. Yugandharopi
YugandharapabbatavÈsÊyeva. Hiri netthi ca mandiyoti hiri ca netti ca
mandiyo ca. MaÓi mÈÓi varo dÊghoti maÓi ca mÈÓi ca varo ca dÊgho ca.
AthoserÊsako sahÈti tehi saha aÒÒo serÊsako nÈma. “ImesaÑ yakkhÈnaÑ
-pa- ujjhÈpetabban”ti ayaÑ yakkho imaÑ heÔheti viheÔheti na muÒcatÊti
evaÑ etesaÑ yakkhasenÈpatÊnaÑ ÈrocetabbaÑ. Tato te bhikkhusaÑgho
attano dhamma-ÈÓaÑ karoti, mayampi amhÈkaÑ yakkharÈja-ÈÓaÑ karomÈti
ussukkaÑ karissanti. EvaÑ amanussÈnaÑ okÈso na bhavissati,
BuddhasÈvakÈnaÑ phÈsu vihÈro ca bhavissatÊti dassento “ayaÑ kho sÈ
mÈrisa ŒÔÈnÈÔiyÈ rakkhÈ”ti-ÈdimÈha. TaÑ sabbaÑ, tato paraÒca
uttÈnatthamevÈti.

Suma~galavilÈsiniyÈ DÊghanikÈyaÔÔhakathÈya

ŒÔÈnÈÔiyasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

10. Sa~gÊtisutta
296. EvaÑ me sutanti Sa~gÊtisuttaÑ. TatrÈyamapubbapadavaÓÓanÈ–
cÈrikaÑ caramÈnoti nibaddhacÈrikaÑ caramÈno. TadÈ kira SatthÈ
dasasahassacakkavÈÄe ÒÈÓa jÈlaÑ pattharitvÈ lokaÑ volokayamÈno
PÈvÈnagaravÈsino MallarÈjÈno disvÈ ime rÈjÈno mayhaÑ
sabbaÒÒutaÒÒÈÓajÈlassa anto paÒÒÈyanti kiÑ nu khoti Èvajjanto “rÈjÈno
ekaÑ sandhÈgÈraÑ kÈresuÑ, mayi gate ma~galaÑ bhaÓÈpessanti, ahaÑ
tesaÑ ma~galaÑ vatvÈ uyyojetvÈ ‘bhikkhusaÑghassa dhammakathaÑ
kathehÊ’ti SÈriputtaÑ vakkhÈmi, SÈriputto tÊhi PiÔakehi sammasitvÈ
cuddasapaÒhÈdhikena paÒhasahassena paÔimaÓÉetvÈ bhikkhusaÑghassa
Sa~gÊtisuttaÑ nÈma kathessati, suttantaÑ ÈvajjetvÈ paÒca bhikkhusatÈni saha
paÔisambhidÈhi arahattaÑ pÈpuÓissantÊ”ti imamatthaÑ disvÈ cÈrikaÑ
pakkanto. Tena vuttaÑ “Mallesu cÈrikaÑ caramÈno”ti.
UbbhatakanavasandhÈgÈravaÓÓanÈ
297. Ubbhatakanti tassa nÈmaÑ, uccattÈ vÈ evaÑ vuttaÑ.
SandhÈgÈranti nagaramajjhe sandhÈgÈrasÈlÈ. SamaÓena vÈti ettha yasmÈ
gharavatthupariggaha kÈleyeva devatÈ attano vasanaÔÔhÈnaÑ gaÓhanti.
TasmÈ devena vÈti avatvÈ “samaÓena vÈ brahmaÓena vÈ kenaci vÈ
manussabh|tenÈ”ti vuttaÑ. Yena BhagavÈ tenupa sa~kamiÑs|ti Bhagavato
ÈgamanaÑ sutvÈ “amhehi gantvÈpi na BhagavÈ ÈnÊto, d|taÑ pesetvÈpi na
pakkosÈpito, sayameva pana mahÈbhikkhusaÑghaparivÈro amhÈkaÑ vasana
ÔÔhÈnaÑ sampatto, amhehi ca sandhÈgÈrasÈlÈ kÈritÈ, ettha mayaÑ
DasabalaÑ ÈnetvÈ ma~galaÑ bhaÓÈpessÈmÈ”ti cintetvÈ upasa~kamiÑsu.
298. Yena sandhÈgÈraÑ tenupasa~kamiÑs|ti taÑ divasaÑ kira
sandhÈgÈre cittakammaÑ niÔÔhapetvÈ aÔÔakÈ muttamattÈ honti, BuddhÈ ca
nÈma araÒÒajjhÈsayÈ araÒÒÈrÈmÈ, antogÈme vaseyyuÑ vÈ no vÈ. TasmÈ
Bhagavato manaÑ jÈnitvÈva paÔijaggissÈmÈti cintetvÈ te BhagavantaÑ
upasa~kamiÑsu. IdÈni pana manaÑ labhitvÈ paÔijaggitukÈmÈ yena
sandhÈgÈraÑ
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tenupasa~kamiÑsu. Sabbasantharinti yathÈ sabbaÑ santhataÑ hoti, evaÑ.
Yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑs|ti ettha pana te MallarÈjÈno sandhÈgÈraÑ
paÔijaggitvÈ nagaravÊthiyopi sammajjÈpetvÈ dhaje ussÈpetvÈ gehadvÈresu
puÓÓaghaÔe ca kadaliyo ca ÔhapÈpetvÈ sakalanagaraÑ dÊpamÈlÈdÊhi
vippakiÓÓatÈrakaÑ viya katvÈ khÊrapÈyake dÈrake khÊraÑ pÈyyetha, dahare
kumÈre lahuÑ lahuÑ bhojÈpetvÈ sayÈpetha, uccÈ saddaÑ mÈ karittha, ajja
ekarattiÑ SatthÈ antogÈme vasissati, BuddhÈ nÈma appasadda kÈmÈ hontÊti
bheriÑ carÈpetvÈ sayaÑ daÓÉadÊpikaÑ ÈdÈya yena BhagavÈ tenupasa~ka
miÑsu.
299. BhagavantaÑyeva purakkhatvÈti BhagavantaÑ purato katvÈ.
Tattha BhagavÈ bhikkh|naÒceva upÈsakÈnaÒca majjhe nisinno ativiya
virocati, samantapÈsÈdiko suvaÓÓavaÓÓo abhir|po dassanÊyo. PurimakÈyato
suvaÓÓavaÓÓÈ rasmi uÔÔhahitvÈ asÊtihatthaÑ ÔhÈnaÑ gaÓhÈti.
PacchimakÈyato. DakkhiÓahatthato. VÈmahatthato suvaÓÓavaÓÓÈ rasmi
uÔÔhahitvÈ asÊtihatthaÑ ÔhÈnaÑ gaÓhÈti. Upari kesantato paÔÔhÈya
sabbakesÈvaÔÔehi moragÊvavaÓÓÈ rasmi uÔÔhahitvÈ gaganatale asÊtihatthaÑ
ÔhÈnaÑ gaÓhÈti. HeÔÔhÈ pÈdatalehi pavÈÄavaÓÓÈ rasmi uÔÔhahitvÈ
ghanapathaviyaÑ asÊtihatthaÑ ÔhÈnaÑ gaÓhÈti. EvaÑ samantÈ asÊti
hatthamattaÑ ÔhÈnaÑ chabbaÓÓÈ Buddharasmiyo vijjotamÈnÈ
vipphandamÈnÈ vidhÈvanti. Sabbe disÈbhÈgÈ suvaÓÓacampakapupphehi
vikiriyamÈnÈ viya suvaÓÓaghaÔato nikkhantasuvaÓÓarasadhÈrÈhi siÒcamÈnÈ
viya pasÈrita suvaÓÓapaÔaparikkhittÈ viya
verambhavÈtasamuÔÔhitakiÑsukakaÓikÈrapupphacuÓÓa samÈkiÓÓÈ viya ca
vippakÈsanti.
Bhagavatopi asÊtianubyaÒjanabyÈmappabhÈdvattiÑsavaralakkhaÓasamujjalaÑ sarÊraÑ
samuggatatÈrakaÑ viya gaganatalaÑ, vikasitamiva padumavanaÑ, sabbapÈli
phullo viya yojanasatiko pÈricchattako paÔipÈÔiyÈ ÔhapitÈnaÑ
dvattiÑsacandÈnaÑ dvattiÑsas|riyÈnaÑ dvattiÑsacakkavattirÈjÈnaÑ
dvattiÑsadevarÈjÈnaÑ dvattiÑsamahÈbrahmÈnaÑ siriyÈ siriÑ
abhibhavamÈnaÑ viya virocati. ParivÈretvÈ nisinnÈ bhikkh|pi sabbeva
appicchÈ santuÔÔhÈ pavivittÈ asaÑsaÔÔhÈ ÈraddhavÊriyÈ vattÈro vacanakkhamÈ
codakÈ pÈpagarahino sÊlasampannÈ
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samÈdhisampannÈ paÒÒÈ vimutti vimuttiÒÈÓadassanasampannÈ. Tehi
parivÈrito BhagavÈ rattakambalaparikkhitto viya suvaÓÓakkhandho,
rattapadumavanasaÓÉamajjhagatÈ viya suvaÓÓanÈvÈ,
pavÈÄavedikÈparikkhitto viya suvaÓÓapÈsÈdo virocittha.
AsÊtimahÈtherÈpi naÑ meghavaÓÓaÑ paÑsuk|laÑ pÈrupitvÈ
maÓivamma vammitÈ viya mahÈnÈgÈ parivÈrayiÑsu vantarÈgÈ bhinnakilesÈ
vijaÔitajaÔÈ chinnaba ndhanÈ kule vÈ gaÓe vÈ alaggÈ. Iti BhagavÈ sayaÑ
vÊtarÈgo vÊtarÈgehi, vÊtadoso vÊtadosehi, vÊtamoho vÊtamohehi, nittaÓho
nittaÓhehi, nikkileso nikkilesehi, sayaÑ Buddho bahussutabuddhehi
parivÈrito pattaparivÈritaÑ viya kesaraÑ, kesaraparivÈritÈ viya kaÓÓikÈ,
aÔÔhanÈgasahassaparivÈrito viya Chaddanto nÈgarÈjÈ, naputihaÑsasahassa
parivÈrito viya DhataraÔÔho haÑsarÈjÈ, sena~gaparivÈrito viya
cakkavattirÈjÈ, marugaÓa parivÈrito viya Sakko devarÈjÈ,
brahmagaÓaparivÈrito viya hÈrito mahÈbrahmÈ asamena Buddhavesena
aparimÈÓena BuddhavilÈsena tassaÑ parisati1 nisinno pÈveyyake malle
bahudeva rattiÑ dhammiyÈ kathÈya sandassetvÈ uyyojesi.
Ettha ca dhammikathÈ nÈma sandhÈgÈra-anumodanappaÔisaÑyuttÈ
pakiÓÓaka kathÈ veditabbÈ. TadÈ hi BhagavÈ ÈkÈsaga~gaÑ otÈrento viya
pathavojaÑ ÈkaÉÉhanto viya mahÈjambuÑ matthake gahetvÈ cÈlento viya
yojaniyamadhugaÓÉaÑ cakkayantena pÊÄetvÈ madhupÈnaÑ pÈyamÈno viya
ca pÈveyyakÈnaÑ mallÈnaÑ hitasukhÈvahaÑ pakiÓÓakakathaÑ kathesi.
300. TuÓhÊbh|taÑ tuÓhÊbh|tanti yaÑ yaÑ disaÑ anuviloketi, tattha
tattha tuÓhÊbh|tameva. AnuviloketvÈti maÑsacakkhunÈ dibbacakkhunÈti
dvÊhi cakkh|hi tato tato viloketvÈ. MaÑsacakkhunÈ hi nesaÑ bahiddhÈ
iriyÈpathaÑ pariggahesi. Tattha ekabhikkhussÈpi neva hatthakukkuccaÑ na
pÈdakukkuccaÑ ahosi, na koci sÊsamukkhipi, na kathaÑ kathesi, na
niddÈyanto nisÊdi. Sabbepi tÊhi sikkhÈhi sikkhitÈ nivÈte padÊpa sikhÈ viya
niccalÈ nisÊdiÑsu. Iti nesaÑ imaÑ iriyÈpathaÑ maÑsacakkhunÈ pariggahesi.
ŒlokaÑ
______________________________________________________________
1. ParisatiÑ (SÊ)
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pana vaÉÉhayitvÈ dibbacakkhunÈ hadayar|paÑ disvÈ abbhantaragataÑ sÊlaÑ
olokesi. So anekasatÈnaÑ bhikkh|naÑ antokumbhiyaÑ jalamÈnaÑ padÊpaÑ
viya arahattupagaÑ sÊlaÑ addasa. ŒraddhavipassakÈ hi te bhikkh|. Iti
nesaÑ sÊlaÑ disvÈ “imepi bhikkh| mayhaÑ anucchavikÈ, ahampi imesaÑ
anucchaviko”ti cakkhutalesu nimittaÑ ÔhapetvÈ bhikkhusaÑghaÑ oloketvÈ
ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ Èmantesi “piÔÔhi me ÈgilÈyatÊ”ti. KasmÈ ÈgilÈyati?
Bhagavato hi chabbassÈni mahÈpadhÈnaÑ padahantassa mahantaÑ
kÈyadukkhaÑ ahosi. Athassa aparabhÈge mahallakakÈle piÔÔhivÈto uppajji.
Sa~ghÈÔiÑ paÒÒÈpetvÈti sandhÈgÈrassa kira ekapasse te rÈjÈno kappiya
maÒcakaÑ paÒÒapesuÑ “appeva nÈma SatthÈ nipajjeyyÈ”ti. SatthÈpi cah|hi
iriyÈpathehi paribhuttaÑ imesaÑ mahapphalaÑ bhavissatÊti tattha sa~ghÈÔiÑ
paÒÒÈpetvÈ nipajji.
BhinnanigaÓÔhavatthuvaÓÓanÈ
301. Tassa kÈla~kiriyÈyÈti-ÈdÊsu yaÑ vattabbaÑ, taÑ sabbaÑ heÔÔhÈ
vuttameva.
302. ŒmantesÊti bhaÓÉanÈdiv|pasamakaraÑ svÈkhyÈtaÑ dhammaÑ
desetukÈmo Èmantesi.
EkakavaÓÓanÈ
303. TatthÈti tasmiÑ dhamme. Sa~gÈyitabbanti samaggehi
gÈyitabbaÑ1, ekava canehi aviruddhavacanehi bhaÓitabbaÑ2. Na
vivaditabbanti atthe vÈ byaÒjane vÈ vivÈdo na kÈtabbo. Eko dhammoti
ekakadukatikÈdivasena bahudhÈ sÈmaggirasaÑ dassetukÈmo paÔhamaÑ tÈva
“eko dhammo”ti Èha. Sabbe sattÈti kÈmabhavÈdÊsu saÒÒÈ bhavÈdÊsu
ekavokÈrabhavÈdÊsu ca sabbabhavesu sabbe sattÈ. ŒhÈraÔÔhitikÈti ÈhÈrato
Ôhiti etesanti ÈhÈraÔÔhitikÈ. Iti sabbasattÈnaÑ Ôhiti hetu ÈhÈro nÈma eko
dhammo amhÈkaÑ SatthÈrÈ yÈthÈvato ÒatvÈ sammadakkhÈto Èvusoti dÊpeti.
______________________________________________________________
1. Sa~gÈyitabbaÑ (SyÈ, Ka)

2. BhavitabbaÑ (SÊ)
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Nanu ca evaÑ sante yaÑ vuttaÑ “asaÒÒasattÈ devÈ ahetukÈ anÈhÈrÈ
apha ssakÈ”ti-Èdi1, taÑ vacanaÑ virujjhatÊti, na virujjhati. TesaÒhi jhÈnaÑ
ÈhÈro hoti. EvaÑ santepi “cattÈrome bhikkhave ÈhÈrÈ bh|tÈnaÑ vÈ sattÈnaÑ
ÔhitiyÈ sambhavesÊnaÑ vÈ anuggahÈya. Katame cattÈro. KabaÄÊkÈro ÈhÈro
oÄÈriko vÈ sukhumo vÈ, phasso dutiyo, manosaÒcetanÈ tatiyÈ, viÒÒÈÓaÑ
catutthan”ti2 idampi virujjhatÊti, idampi na virujjhati. EtasmiÒhi sutte
nippariyÈyena ÈhÈralakkhaÓÈva dhammÈ ÈhÈrÈti vuttÈ. Idha pana pariyÈyena
paccayo ÈhÈroti vutto. SabbadhammÈnaÒhi paccayo laddhuÑ vaÔÔati. So ca
yaÑ yaÑ phalaÑ janeti, taÑ taÑ Èharati nÈma, tasmÈ ÈhÈroti vuccati.
TenevÈha “avijjampÈhaÑ bhikkhave sÈhÈraÑ vadÈmi, no anÈhÈraÑ. Ko ca
bhikkhave avijjÈya ÈhÈro. PaÒcanÊvaraÓÈtissa vacanÊyaÑ.
PaÒcanÊvaraÓepÈhaÑ bhikkhave sÈhÈre vadÈmi, no anÈhÈre. Ko ca
bhikkhave paÒcannaÑ nÊvaraÓÈnaÑ ÈhÈro. AyonisomanasikÈrotissa
vacanÊyan”ti3. AyaÑ idha adhippeto.
EtasmiÒhi paccayÈhÈre gahite pariyÈyÈhÈropi nippariyÈyÈhÈropi sabbo
gahitova hoti. Tattha asaÒÒabhave paccayÈhÈro labbhati. Anuppanne hi
Buddhe titthÈyatane pabbajitÈ vÈyokasiÓe parikammaÑ katvÈ
catutthajjhÈnaÑ nibbattetvÈ tato vuÔÔhÈya dhÊ cittaÑ, dhibbatetaÑ4 cittaÑ
cittassa nÈma abhÈvoyeva sÈdhu, cittaÒhi nissÈyeva
vadhabandhÈdipaccayaÑ dukkhaÑ uppajjati. Citte asati natthetanti khantiÑ
ruciÑ uppÈdetvÈ aparihÊnajjhÈnÈ kÈla~katvÈ asaÒÒabhave nibbattanti. Yo
yassa iriyÈpatho manussaloke paÓihito ahosi, so tena iriyÈpathena
nibbattitvÈ paÒca kappasatÈni Ôhito vÈ nisinno vÈ nipanno vÈ hoti. ( )5
Evar|pÈnampi sattÈnaÑ paccayÈhÈro labbhati. Te hi yaÑ jhÈnaÑ bhÈvetvÈ
nibbattÈ, tadeva nesaÑ paccayo hoti. YathÈ jiyÈvegena khittasaro yÈva
jiyÈvego atthi, tÈva gacchati, evaÑ yÈva jhÈnapaccayo atthi, tÈva tiÔÔhanti.
TasmiÑ niÔÔhite khÊÓavego saro viya patanti. Ye pana te nerayikÈ neva
uÔÔhÈnaphal|pajÊvÊ na puÒÒaphal|pajÊvÊti vuttÈ, tesaÑ ko
______________________________________________________________
1. Abhi 2. 434 piÔÔhe.
4. Dhi vatetaÑ (SyÈ)

2. SaÑ 1. 253 piÔÔhe.
3. AÑ 3. 346 piÔÔhe.
5. (EttakaÑ addhÈnaÑ sayito viya hoti) (SyÈ)
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ÈhÈroti. TesaÑ kammameva ÈhÈro. KiÑ paÒca ÈhÈrÈ atthÊti ce. PaÒca, na
paÒcÈti idaÑ na vattabbaÑ. Nanu paccayo ÈhÈroti vuttametaÑ. TasmÈ yena
kammena te niraye nibbattÈ, tadeva tesaÑ ÔhitipaccayattÈ ÈhÈro hoti. YaÑ
sandhÈya idaÑ vuttaÑ “na ca tÈva kÈlaÑ karoti, yÈva na taÑ pÈpakammaÑ
byantÊ hotÊ”ti1.
KabaÄÊkÈraÑ ÈhÈraÑ Èrabbha cettha vivÈdo na kÈtabbo. Mukhe
uppanno kheÄopi hi tesaÑ ÈhÈrakiccaÑ sÈdheti. KheÄopi hi niraye
dukkhavedaniyo hutvÈ paccayo hoti, sagge sukhavedaniyo. Iti kÈmabhave
nippariyÈyena cattÈro ÈhÈrÈ. R|pÈr|pabhavesu ÔhapetvÈ asaÒÒaÑ sesÈnaÑ
tayo. AsaÒÒÈnaÒceva avasesÈnaÒca paccayÈhÈroti iminÈ ÈhÈrena “sabbe
sattÈ ÈhÈraÔÔhitikÈ”ti etaÑ paÒhaÑ kathetvÈ “ayaÑ kho Èvuso”ti evaÑ
niyyÈtanampi “atthi kho Èvuso”ti puna uddharaÓampi akatvÈ “sabbe sattÈ
sa~khÈraÔÔhitikÈ”ti dutiyapaÒhaÑ vissajjesi.
KasmÈ pana na niyyÈtesi na uddharittha? Tattha tattha niyyÈtiyamÈnepi
uddhariyamÈnepi pariyÈpuÓituÑ vÈcetuÑ dukkhaÑ hoti, tasmÈ dve
ekÈbaddhe katvÈ vissajjesi. Imasmimpi vissajjane heÔÔhÈ vuttapaccayova
attano phalassa sa~kharaÓato sa~khÈroti vutto. Iti heÔÔhÈ ÈhÈrapaccayo
kathito, idha ka~khÈrapaccayoti ayamettha heÔÔhimato viseso. “HeÔÔhÈ
nippariyÈyÈhÈro gahito, idha pariyÈyÈhÈroti evaÑ gahite viseso pÈkaÔo
bhaveyya, no ca gaÓhiÑs|”ti MahÈsÊvatthero Èha. Indriyabaddhassapi hi
anindriyabaddhassapi paccayo laddhuÑ vaÔÔati. VinÈ paccayena dhammo
nÈma natthi. Tattha anindriyabaddhassa tiÓarukkhalatÈdino pathavÊraso
Èporaso ca paccayo hoti. Deve avassante hi tiÓÈdÊni milÈyanti, vassante ca
pana haritÈni honti. Iti tesaÑ pathavÊraso Èporaso ca paccayo hoti.
Indriyabaddhassa avijjÈ taÓhÈ kammaÑ ÈhÈroti evamÈdayo paccayÈ, iti
heÔÔhÈ paccayoyeva ÈhÈroti kathito, idha sa~khÈroti ayamevettha viseso.
______________________________________________________________
1. Ma 3. 205 piÔÔhe.
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AyaÑ kho Èvusoti Èvuso amhÈkaÑ SatthÈrÈ mahÈbodhimaÓÉe nisÊditvÈ
sayaÑ sabbaÒÒutaÒÒÈÓena sacchikatvÈ ayaÑ ekadhammo desito. Tattha
ekadhamme tumhehi sabbeheva sa~gÈyitabbaÑ na vivaditabbaÑ.
YathayidaÑ brahmacariyanti yathÈ sa~gÈyamÈnÈnaÑ tumhÈkaÑ idaÑ
sÈsanabrahmacariyaÑ addhaniyaÑ assa. Ekena hi bhikkhunÈ “atthi kho
Èvuso eko dhammo sammadakkhÈto. Katamo eko dhammo. Sabbe sattÈ
ÈhÈraÔhitikÈ. Sabbe sattÈ sa~khÈraÔÔhitikÈ”ti kathite tassa kathaÑ sutvÈ aÒÒo
kathessati. Tassapi aÒÒoti evaÑ paramparakathÈniyamena idaÑ
brahmacariyaÑ ciraÑ tiÔÔhamÈnaÑ sadevakassa lokassa atthÈya hitÈya
bhavissatÊti ekakavasena DhammasenÈpati SÈriputtatthero sÈmaggirasaÑ
dassesÊti.
EkakavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
DukavaÓÓanÈ
304. Iti ekakavasena sÈmaggirasaÑ dassetvÈ idÈni dukavasena dassetuÑ
puna desanaÑ Èrabhi. Tattha nÈmar|paduke nÈmanti cattÈro ar|pino
khandhÈ nibbÈnaÒca. Tattha cattÈro khandhÈ nÈmanaÔÔhena nÈmaÑ.
NÈmanaÔÔhenÈti nÈmakaraÓaÔÔhena. YathÈ hi mahÈjanasammatattÈ
mahÈsammatassa “MahÈsammato”ti nÈmaÑ ahosi, yathÈ mÈtÈpitaro “ayaÑ
Tisso nÈma hotu, Phusso nÈma hot|”ti evaÑ puttassa kittimanÈmaÑ karonti,
yathÈ vÈ “dhammakathiko vinayadharo”ti guÓato nÈmaÑ Ègacchati, na evaÑ
vedanÈdÊnaÑ. VedanÈdayo hi mahÈpathavÊ-Èdayo viya attano nÈmaÑ
karontÈva uppajjanti. Tesu uppannesu tesaÑ nÈmaÑ uppannameva hoti. Na
hi vedanaÑ uppannaÑ “tvaÑ vedanÈ nÈma hohÊ”ti, koci bhaÓati, na cassÈ
yena kenaci kÈraÓena nÈmaggahaÓakiccaÑ atthi, yathÈ pathaviyÈ uppannÈya
“tvaÑ pathavÊ nÈma hohÊ”ti nÈmaggahaÓakiccaÑ natthi, cakkavÈÄasinerumhi
candimas|riyanakkhattesu uppannesu “tvaÑ cakkavÈÄaÑ nÈma, tvaÑ
nakkhattaÑ nÈma hohÊ”ti nÈmaggahaÓakiccaÑ natthi, nÈmaÑ uppannameva
hoti, opapÈtikÈ paÒÒatti nipatati, evaÑ vedanÈya uppannÈya “tvaÑ vedanÈ
nÈma hohÊ”ti nÈmaggahaÓakiccaÑ natthi, tÈya uppannÈya
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vedanÈti nÈmaÑ uppannameva hoti. SaÒÒÈdÊsupi eseva nayo. AtÊtepi hi
vedanÈ vedanÈyeva. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ viÒÒÈÓameva. AnÈgatepi.
Paccuppannepi. nibbÈnaÑ pana sadÈpi nibbÈnamevÈti. NÈmanaÔÔhena
nÈmaÑ. NamanaÔÔhenÈpi cettha cattÈro khandhÈ nÈmaÑ. Te hi
ÈrammaÓÈbhimukhaÑ namanti. NÈmanaÔÔhena sabbampi nÈmaÑ. CattÈro hi
khandhÈ ÈrammaÓe aÒÒamaÒÒaÑ nÈmenti, nibbÈnaÑ ÈrammaÓÈ
dhipatipaccayatÈya attani anavajjadhamme nÈmeti.
R|panti cattÈro ca mahÈbh|tÈ catunnaÒca mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya
r|paÑ, taÑ sabbampi ruppanaÔÔhena r|paÑ. Tassa vitthÈrakathÈ
Visuddhimagge vuttanayeneva veditabbÈ.
AvijjÈti dukkhÈdÊsu aÒÒÈÓaÑ. Ayampi vitthÈrato Visuddhimagge
kathitÈyeva. BhavataÓhÈti bhavapatthanÈ. YathÈha “tattha katamÈ
bhavataÓhÈ. Yo bhavesu bhavacchando”ti-Èdi1.
BhavadiÔÔhÊti bhavo vuccati sassataÑ, sassatavasena uppajjanakadiÔÔhi.
SÈ “tattha katamÈ bhavadiÔÔhi. “Bhavissati attÈ ca loko cÈ’ti yÈ evar|pÈ
diÔÔhi diÔÔhigatan”ti-ÈdinÈ1 nayena abhidhamme vitthÈritÈ. VibhavadiÔÔhÊti
vibhavo vuccati ucchedaÑ, uccheda vasena uppajjanakadiÔÔhi. SÈpi “tattha
katamÈ vibhavadiÔÔhi. ‘Na bhavissati attÈ ca loko cÈ’ti. YÈ evar|pÈ diÔÔhi
diÔÔhigatan”ti-ÈdinÈ1 nayena tattheva vitthÈritÈ.
Ahirikanti “yaÑ na hirÊyati hirÊyitabbenÈ”ti1 evaÑ vitthÈritÈ nillajjatÈ.
Anotta ppanti “yaÑ na ottappati ottappitabbenÈ”ti1 evaÑ vitthÈrito
abhÈyanaka-ÈkÈro.
HirÊ ca ottappaÒcÈti “yaÑ hirÊyati hirÊyitabbena, ottappati
ottappitabbenÈ”ti2 evaÑ vitthÈritÈni hiri-ottappÈni. Api cettha
ajjhattasamuÔÔhÈnÈ hirÊ, bahiddhÈsamu ÔÔhÈnaÑ ottappaÑ. AttÈdhipateyyÈ
hirÊ, lokÈdhipateyyaÑ ottappaÑ. LajjÈsabhÈva saÓÔhitÈ hirÊ,
bhayasabhÈvasaÓÔhitaÑ ottappaÑ. VitthÈrakathÈ panettha sabbÈkÈrena
Visuddhimagge vuttÈ.
______________________________________________________________
1. Abhi 1. 257 piÔÔhe.

2. Abhi 1. 258 piÔÔhe.
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DovacassatÈti dukkhaÑ vaco etasmiÑ vippaÔik|lagÈhimhi
vipaccanÊkasÈte anÈdare puggaleti dubbaco, tassa kammaÑ dovacassaÑ,
tassa bhÈvo dovacassatÈ. VitthÈrato panesÈ “tattha katamÈ dovacassatÈ.
Sahadhammike vuccamÈne dovaca ssÈyan”ti1 abhidhamme ÈgatÈ. SÈ atthato
sa~khÈrakkhandho hoti. “CatunnaÒca khandhÈnaÑ etenÈkÈrena pavattÈnaÑ
etaÑ adhivacanan”ti vadanti. PÈpamittatÈti pÈpÈ assaddhÈdayo puggalÈ
etassa mittÈti pÈpamitto, tassa bhÈvo pÈpamittatÈ. VitthÈrato panesÈ “tattha
katamÈ pÈpamittatÈ, ye te puggalÈ assaddhÈ dussÊlÈ appassutÈ maccharino
duppaÒÒÈ. YÈ tesaÑ sevanÈ nisevanÈ saÑsevanÈ bhajanÈ saÑbhajanÈ bhatti
saÑbhatti taÑsampava~katÈ”ti1 evaÑ ÈgatÈ. SÈpi atthato dovacassatÈ viya
daÔÔhabbÈ.
SovacassatÈ ca kalyÈÓamittatÈ ca vuttappaÔipakkhanayena veditabbÈ.
Ubhopi panetÈ idha lokiyalokuttaramissakÈ kathitÈ.
ŒpattikusalatÈti “paÒcapi ÈpattikkhandhÈ Èpattiyo, sattapi
ÈpattikkhandhÈ Èpattiyo. YÈ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ ÈpattikusalatÈ paÒÒÈ
pajÈnanÈ”ti1 evaÑ vutto ÈpattikusalabhÈvo.
ŒpattivuÔÔhÈnakusalatÈti “yÈ tÈhi ÈpattÊhi vuÔÔhÈnakusalatÈ paÒÒÈ
pajÈnanÈ”ti1 evaÑ vuttÈ saha kammavÈcÈya ÈpattÊhi
vuÔÔhÈnaparicchedajÈnanÈ paÒÒÈ.
SamÈpattikusalatÈti “atthi savitakkasavicÈrÈ samÈpatti, atthi
avitakkavicÈramattÈ samÈpatti, atthi avitakka-avicÈrÈ samÈpatti. YÈ tÈsaÑ
samÈpattÊnaÑ kusalatÈ paÒÒÈ pajÈnanÈ”ti2 evaÑ vuttÈ saha parikammena
appanÈparicchedajÈnanÈ paÒÒÈ. SamÈpatti vuÔÔhÈnakusalatÈti “yÈ tÈhi
samÈpattÊhi vuÔÔhÈnakusalatÈ paÒÒÈ pajÈnanÈ”ti2 evaÑ vuttÈ
yathÈparicchinnasamayavaseneva samÈpattito vuÔÔhÈnasamatthÈ “ettakaÑ
gate s|riye uÔÔhahissÈmÊ”ti vuÔÔhÈnakÈlaparicchedakÈ paÒÒÈ.
DhÈtukusalatÈti “aÔÔhÈrasa dhÈtuyo cakkhudhÈtu -pamanoviÒÒÈÓadhÈtu. YÈ tÈsaÑ dhÈt|naÑ kusalatÈ paÒÒÈ pajÈnanÈ”ti2 evaÑ
vuttÈ.
______________________________________________________________
1. Abhi 1. 258 piÔÔhe.

2. Abhi 1. 259 piÔÔhe.
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aÔÔhÈrasannaÑ dhÈt|naÑ sabhÈvaparicchedakÈ
savanadhÈraÓasammasanapaÔivedha paÒÒÈ. ManasikÈrakusalatÈti “yÈ tÈsaÑ
dhÈt|naÑ manasikÈrakusalatÈ paÒÒÈ pajÈna nÈ”ti1 evaÑ vuttÈ tÈsaÑyeva
dhÈt|naÑ sammasanapaÔivedhapaccavekkhaÓapaÒÒÈ.
ŒyatanakusalatÈti “dvÈdasÈyatanÈni cakkhÈyatanaÑ -padhammÈyatanaÑ. YÈ tesaÑ ÈyatanÈnaÑ ÈyatanakusalatÈ paÒÒÈ pajÈnanÈ”ti1
evaÑ vuttÈ dvÈdasannaÑ ÈyatanÈnaÑ uggaha manasikÈrapajÈnanÈ paÒÒÈ.
Apica dhÈtukusalatÈpi uggahamana
sikÈrasavanasammasanapaÔivedhapaccavekkhaÓesu vattati
manasikÈrakusalatÈpi Èyatana kusalatÈpi. AyaÑ panettha viseso, savanauggahapaccavekkhaÓÈ lokiyÈ, paÔivedho lokuttaro, sammasanamanasikÈrÈ
lokiyalokuttaramissakÈ. PaÔiccasamuppÈdakusalatÈti “avijjÈpaccayÈ
sa~khÈrÈ -pa- samudayo hotÊti yÈ tattha paÒÒÈ pajÈnanÈ”ti1 evaÑ vuttÈ
dvÈdasannaÑ paccayÈkÈrÈnaÑ uggahÈdivasena pavattÈ paÒÒÈ.
®hÈnakusalatÈti “ye ye dhammÈ yesaÑ yesaÑ dhammÈnaÑ
hetupaccayÈ uppÈdÈya taÑ taÑ ÔhÈnanti yÈ tattha paÒÒÈ pajÈnanÈ”ti2 evaÑ
vuttÈ “cakkhuÑ vatthuÑ katvÈ r|paÑ ÈrammaÓaÑ katvÈ uppannassa
cakkhuviÒÒÈÓassa3 cakkhur|paÑ4 ÔhÈnaÒceva kÈraÓaÒcÈ”ti evaÑ
ÔhÈnaparicchindanasamatthÈ paÒÒÈ. AÔÔhÈnakusalatÈti “ye ye dhammÈ
yesaÑ yesaÑ dhammÈnaÑ na het| na paccayÈ uppÈdÈya taÑ taÑ aÔÔhÈnanti
yÈ tattha paÒÒÈ pajÈnanÈ”ti5 evaÑ vuttÈ “cakkhuÑ vatthuÑ katvÈ r|paÑ
ÈrammaÓaÑ katvÈ sotaviÒÒÈÓÈdÊni nuppajjanti, tasmÈ tesaÑ cakkhur|paÑ4
na ÔhÈnaÑ na kÈraÓan”ti evaÑ aÔÔhÈnaparicchindanasamatthÈpaÒÒÈ. Apica
etasmiÑ duke “kittÈvatÈ pana bhante ÔhÈnÈÔhÈnakusalo bhikkh|ti alaÑ
vacanÈyÈti. IdhÈnanda bhikkhu aÔÔhÈna metaÑ anavakÈso, yaÑ
diÔÔhisampanno puggalo kaÒci sa~khÈraÑ niccato upagaccheyya, netaÑ
ÔhÈnaÑ vijjatÊti pajÈnÈti. ®hanaÒca kho etaÑ vijjati, yaÑ puthujjano kaÒci
sa~khÈraÑ niccato upagaccheyyÈ”ti6 iminÈpi suttena attho veditabbo.
______________________________________________________________
1. Abhi 1. 259 piÔÔhe.
3. CakkhuviÒÒÈÓakÈyassa (Ka)
5. Abhi 1. 260 piÔÔhe.

2. Abhi 1. 260 piÔÔhe.
4. CakkhupasÈdo (Abhi-®Ôha 1. 424)
6. Ma 3. 109 piÔÔhe.
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Ajjavanti gomuttava~katÈ candava~katÈ na~galakoÔiva~katÈti tayo
anajjavÈ. Ekacco hi bhikkhu paÔhamavaye ekavÊsatiyÈ anesanÈsu chasu ca
agocaresu carati, majjhimapacchimavayesu lajjÊ kukkuccako sikkhÈkÈmo
hoti, ayaÑ gomuttava~katÈ nÈma. Eko paÔhamavayepi pacchimavayepi
catupÈrisuddhisÊlaÑ p|reti, lajjÊ kukkuccako sikkhÈkÈmo hoti,
majjhimavaye purimasadiso, ayaÑ candava~katÈ nÈma. Eko paÔhama vayepi
majjhimavayepi catupÈrisuddhisÊlaÑ p|reti, lajjÊ kukkuccako sikkhÈkÈmo
hoti, pacchimavaye purimasadiso, ayaÑ na~galakoÔiva~katÈ nÈma. Eko
sabbametaÑ va~kataÑ pahÈya tÊsupi vayesu pesalo lajjÊ kukkuccako
sikkhÈkÈmo hoti. Tassa yo so ujubhÈvo, idaÑ ajjavaÑ nÈma.
Abhidhammepi vuttaÑ “tattha katamo ajjavo. YÈ ajjavatÈ1 ajimhatÈ
ava~katÈ akuÔilatÈ, ayaÑ vuccati ajjavo”ti2. Lajjavanti “tattha katamo
lajjavo. Yo hirÊyati hirÊyitabbena hirÊyati pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ
dhammÈnaÑ samÈpattiyÈ. AyaÑ vuccati lajjavo”ti evaÑ vutto lajjÊbhÈvo.
KhantÊti “tattha katamÈ khanti. YÈ khanti khamanatÈ adhivÈsanatÈ
acaÓÉikkaÑ anassuropo attamanatÈ cittassÈ”ti2 evaÑ vuttÈ
adhivÈsanakhanti. Soraccanti “tattha katamaÑ soraccaÑ. Yo kÈyiko
avÊtikkamo, vÈcasiko avÊtikkamo, yÈyikavÈcasiko avÊtikkamo. IdaÑ vuccati
soraccaÑ. Sabbopi sÊlasaÑvaro soraccan”ti2 evaÑ vutto suratabhÈvo.
SÈkhalyanti “tattha katamaÑ sÈkhalyaÑ. YÈ sÈ vÈcÈ aÓÉakÈ kakkasÈ
parakaÔukÈ parÈbhisajjanÊ kodhasÈmantÈ asamÈdhisaÑvattanikÈ, tathÈr|piÑ
vÈcaÑ pahÈya yÈ sÈ vÈcÈ neÄÈ kaÓÓasukhÈ pemanÊyÈ hadaya~gamÈ porÊ
bahujanakantÈ bahujanamanÈpÈ, tathÈr|piÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ hoti. YÈ tattha
saÓhavÈcatÈ sakhilavÈcatÈ apharusavÈcatÈ. IdaÑ vuccati sÈkhalyan”ti2 evaÑ
vutto sammodakamudukabhÈvo. PaÔisanthÈroti ayaÑ lokasannivÈso Èmisena
dhammena cÈti dvÊhi chiddo, tassa taÑ chiddaÑ yathÈ na paÒÒÈyati, evaÑ
pÊÔhassa viya paccattharaÓena Èmisena dhammena ca paÔisantharaÓaÑ.
abhidhammepi vuttaÑ “tattha katamo
______________________________________________________________
1. YÈ ujutÈ ujukatÈ (Abhi 1. 24), appicchatÈ (Ka) SÊ-SyÈ-potthakesu natthi.
2. Abhi 1. 260 piÔÔhe.
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paÔisanthÈro. ŒmisapaÔisanthÈro ca dhammapaÔisanthÈro ca. Idhekacco
paÔisanthÈrako hoti ÈmisapaÔisanthÈrena vÈ dhammapaÔisanthÈrena vÈ.
AyaÑ vuccati paÔisanthÈro”ti1. Ettha ca Èmisena sa~gaho ÈmisapaÔisanthÈro
nÈma. TaÑ karontena mÈtÈpit|naÑ bhikkhugatikassa veyyÈvaccakarassa
raÒÒo corÈnaÒca aggaÑ aggahetvÈpi dÈtuÑ vaÔÔati. ŒmasitvÈ dinne hi rÈjÈno
ca corÈ ca anatthampi karonti jÊvitakkhayampi pÈpenti, anÈmasitvÈ dinne
attamanÈ honti. CoranÈgavatthu-ÈdÊni cettha vatth|ni kathetabbÈni. TÈni
samantapÈsÈdikÈya VinayaÔÔhakathÈyaÑ2 vitthÈritÈni. SakkaccaÑ
uddesadÈnaÑ pÈÄivaÓÓanÈ dhammakathÈkathananti evaÑ dhammena
sa~gaho dhammapaÔisanthÈro nÈma.
AvihiÑsÈti karuÓÈpi karuÓÈpubbabhÈgopi. Vuttampi cetaÑ “tattha
katamÈ avihiÑsÈ. YÈ sattesu karuÓÈ karuÓÈyanÈ karuÓÈyitattaÑ
karuÓÈcetovimutti, ayaÑ vuccati avihiÑsÈ”ti. Soceyyanti mettÈya ca
mettÈpubbabhÈgassa ca vasena sucibhÈvo. Vuttampi cetaÑ “tattha katamaÑ
soceyyaÑ. YÈ sattesu metti mettÈyanÈ mettÈyitattaÑ mettÈcetovimutti, idaÑ
vuccati soceyyan”ti.
MuÔÔhassaccanti sativippavÈso, yathÈha “tattha katamaÑ
muÔÔhassaccaÑ. YÈ asati ananussati appaÔissati assaraÓatÈ adhÈraÓatÈ
pilÈpanatÈ sammussanatÈ, idaÑ vuccati muÔÔhassaccaÑ”3. AsampajaÒÒanti
“tattha katamaÑ asampajaÒÒaÑ, yaÑ aÒÒÈÓaÑ adassanaÑ avijjÈla~gÊ moho
akusalam|lan”ti3 evaÑ vuttÈ avijjÈyeva. Sati satiyeva. SampajaÒÒaÑ ÒÈÓaÑ.
Indriyesu aguttadvÈratÈti “tattha katamÈ indriyesu aguttadvÈratÈ.
Idhekacco cakkhunÈ r|paÑ disvÈ nimittaggÈhÊ hotÊ”ti4 ÈdinÈ nayena
vitthÈrito indriyasaÑvara bhedo. Bhojane amattaÒÒutÈti “tattha katamÈ
bhojane amattaÒÒutÈ. Idhekacco appaÔisa~khÈ ayoniso ÈhÈraÑ ÈhÈreti
davÈya madÈya maÓÉanÈya vibh|sanÈya. YÈ tattha asantuÔÔhitÈ amattaÒÒutÈ
appaÔisa~khÈ bhojane”ti evaÑ Ègato bhojane amattaÒÒubhÈvo.
Anantaraduko vuttappaÔipakkhanayena veditabbo.
______________________________________________________________
1. Abhi 1. 260 piÔÔhe.
3. Abhi 1. 262 piÔÔhe.

2. Vi-®Ôha 2. 68 piÔÔhe.
4. Abhi 1. 261 piÔÔhe.

PÈthikavaggaÔÔhakathÈ

165

PaÔisa~khÈnabalanti “tattha katamaÑ paÔisa~khÈnabalaÑ. YÈ paÒÒÈ
pajÈnanÈ”ti evaÑ vitthÈritaÑ appaÔisa~khÈya akampanaÒÈÓaÑ.
BhÈvanÈbalanti bhÈventassa uppannaÑ balaÑ. Atthato
vÊriyasambojjha~gasÊsena tattha bojjha~gÈ honti. Vuttampi cetaÑ “tattha
katamaÑ bhÈvanÈbalaÑ. YÈ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ ÈsevanÈ bhÈvanÈ
bahulÊkammaÑ, idaÑ vuccati bhÈvanÈbalaÑ. Sattabojjha~gÈ
bhÈvanÈbalan”ti.
Satibalanti assatiyÈ akampanavasena satiyeva. SamÈdhibalanti uddhacce
akampanavasena samÈdhiyeva. Samatho samÈdhi. VipassanÈ paÒÒÈ.
Samathova taÑ ÈkÈraÑ gahetvÈ puna pavattetabbassa samathassa
nimittavasena samathanimittaÑ. PaggÈhanimittepi eseva nayo. PaggÈho
vÊriyaÑ. Avikkhepo ekaggatÈ. Imehi pana sati ca sampajaÒÒaÒca
paÔisa~khÈnabalaÒca bhÈvanÈbalaÒca satibalaÒca samÈdhibalaÒca samatho
ca vipassanÈ ca samathanimittaÒca paggÈhanimittaÒca paggÈho ca
avikkhepo cÈti chahi dukehi parato sÊladiÔÔhisampadÈdukena ca
lokiyalokuttaramissakÈ dhammÈ kathitÈ.
SÊlavipattÊti “tattha katamÈ sÊlavipatti. KÈyiko vÊtikkamo -pa-. Sabbampi
dussÊlyaÑ sÊlavipattÊ”ti evaÑ vutto sÊlavinÈsako asaÑvaro. DiÔÔhivipattÊti
“tattha katamÈ diÔÔhivipatti. Natthi dinnaÑ natthi yiÔÔhan”ti evaÑ ÈgatÈ
sammÈdiÔÔhivinÈsikÈ micchÈ diÔÔhi.
SÊlasampadÈti “tattha katamÈ sÊlasampadÈ. KÈyiko avÊtikkamo”ti evaÑ
pubbe vuttasoraccameva sÊlassa sampÈdanato parip|raÓato “sÊlasampadÈ”ti
vuttaÑ. Ettha ca “sabbopi sÊlasaÑvaro sÊlasampadÈ”ti idaÑ
mÈnasikapariyÈdÈnatthaÑ vuttaÑ. DiÔÔhi sampadÈti “tattha katamÈ
diÔÔhisampadÈ. Atthi dinnaÑ atthi yiÔÔhaÑ -pa- sacchikatvÈ pavedentÊti yÈ
evar|pÈ paÒÒÈ pajÈnanÈ”ti evaÑ ÈgataÑ diÔÔhipÈrip|ribh|taÑ ÒÈÓaÑ.
SÊlavisuddhÊti visuddhiÑ pÈpetuÑ samatthaÑ sÊlaÑ. Abhidhamme
panÈyaÑ “tattha katamÈ sÊlavisuddhi. KÈyiko avÊtikkamo vÈcasiko
avÊtikkamo kÈyikavÈcasiko avÊtikkamo, ayaÑ vuccati sÊlavisuddhÊ”ti evaÑ
vibhattÈ. DiÔÔhivisuddhÊti visuddhiÑ pÈpetuÑ samatthaÑ dassanaÑ.
Abhidhamme panÈyaÑ “tattha katamÈ diÔÔhivisuddhi. KammassakataÒÈÓaÑ
saccÈnulomikaÒÈÓaÑ maggasama~gissaÒÈÓaÑ phalasama~gissa ÒÈÓan”ti
evaÑ vuttÈ. Ettha ca tividhaÑ duccaritaÑ
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attanÈ katampi parena katampi sakaÑ nÈma1 na hoti atthabhaÒjanato.
SucaritaÑ sakaÑ nÈma1 atthajananatoti evaÑ jÈnanaÑ kammassakataÒÈÓaÑ
nÈma. TasmiÑ ÔhatvÈ bahuÑ vaÔÔagÈmikammaÑ Èy|hitvÈ sukhato
sukheneva arahattaÑ pattÈ gaÓanapathaÑ vÊtivattÈ. VipassanÈÒÈÓaÑ pana
vacÊsaccaÒca anulometi, paramatthasaccaÒca na vilometÊti saccÈnulomikaÑ
ÒÈÓanti vuttaÑ.
“DiÔÔhivisuddhi kho pana yathÈdiÔÔhissa ca padhÈnan”ti ettha
diÔÔhivisuddhÊti ÒÈÓadassanaÑ kathitaÑ. YathÈdiÔÔhissa ca padhÈnanti
taÑsampayuttameva vÊriyaÑ. Apica purimapadena catumaggaÒÈÓaÑ.
Pacchimapadena taÑsampayuttaÑ vÊriyaÑ. Abhidhamme pana
“diÔÔhivisuddhi kho panÈti yÈ paÒÒÈ pajÈnanÈ amoho dhammavicayo
sammÈdiÔÔhi. YathÈdiÔÔhissa ca padhÈnanti yo cetasiko vÊriyÈrambho
sammÈvÈyÈmo”ti evaÑ ayaÑ duko vibhatto.
“SaÑvego ca saÑvejanÊyesu ÔhÈnes|”ti ettha “saÑvegoti jÈtibhayaÑ
jarÈbhayaÑ byÈdhibhayaÑ maraÓabhayan”ti evaÑ jÈti-ÈdÊni bhayato
dassanaÒÈÓaÑ. SaÑvejanÊyaÑ ÔhÈnanti jÈtijarÈbyadhimaraÓaÑ. EtÈni hi
cattÈri jÈti dukkhÈ jarÈ dukkhÈ byÈdhi dukkho maraÓaÑ dukkhanti evaÑ
saÑveguppattikÈraÓattÈ saÑvejanÊyaÑ ÔhÈnanti vuttÈni. SaÑviggassa ca
yoniso padhÈnanti evaÑ saÑvegajÈtassa upÈyapadhÈnaÑ. “Idha bhikkhu
anuppannÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ anuppÈdÈya chandaÑ
janetÊ”ti evaÑ ÈgatavÊriyassetaÑ adhivacanaÑ.
AsantuÔÔhitÈ ca kusalesu dhammes|ti yÈ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ
bhÈvanÈya asantuÔÔhassa bhiyyokamyatÈ, tÈya hi sama~gÊbh|to puggalo
sÊlaÑ p|retvÈ jhÈnaÑ uppÈdeti. JhÈnaÑ labhitvÈ vipassanaÑ Èrabhati.
Œraddhavipassako arahattaÑ agahetvÈ antarÈ vosÈnaÑ nÈpajjati.
AppaÔivÈnitÈ ca padhÈnasminti “kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ bhÈvanÈya
sakkaccakiriyatÈ sÈtaccakiriyatÈ aÔÔhitakiriyatÈ anolÊnavuttitÈ anikkhitta
chandatÈ anikkhittadhuratÈ ÈsevanÈ bhÈvanÈ bahulÊkamman”ti evaÑ vuttÈ
rattindivaÑ cha koÔÔhÈse katvÈ jÈgariyÈnuyogavasena Èraddhe padhÈnasmiÑ
arahattaÑ apatvÈ anivattanatÈ.
______________________________________________________________
1. SakakammaÑ nÈma (SyÈ, Ka)
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VijjÈti tisso vijjÈ. VimuttÊti dve vimuttiyo, cittassa ca adhimutti,
nibbÈnaÒca. Ettha ca aÔÔha samÈpattiyo nÊvaraÓÈdÊhi suÔÔhu muttattÈ
adhimutti nÈma. NibbÈnaÑ sabbasa~khatato muttattÈ vimuttÊti veditabbaÑ.
Khaye ÒÈÓanti kilesakkhayakare ariyamagge ÒÈÓaÑ. AnuppÈdeÒÈÓanti
paÔisandhivasena anuppÈdabh|te taÑtaÑmaggavajjhakilesÈnaÑ vÈ
anuppÈdapariyosÈne uppanne ariyaphale ÒÈÓaÑ. TenevÈha “khaye ÒÈÓanti
maggasama~gissa ÒÈÓaÑ. AnuppÈde ÒÈÓanti phalasama~gissa ÒÈÓan”ti. Ime
kho Èvusoti-Èdi ekake vuttanayeneva yojetabbaÑ. Iti paÒcatiÑsÈya dukÈnaÑ
vasena thero sÈmaggirasaÑ dassesÊti.
DukavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
TikavaÓÓanÈ
305. Iti dukavasena sÈmaggirasaÑ dassetvÈ idÈni tikavasena dassetuÑ
puna Èrabhi. Tattha lubbhatÊti lobho. AkusalaÒca taÑ m|laÒca, akusalÈnaÑ
vÈ m|lanti akusalam|laÑ. DussatÊti doso. MuyhatÊti moho. TesaÑ
paÔipakkhanayena alobhÈdayo veditabbÈ. (1-2)
DuÔÔhu caritÈni, vir|pÈni vÈ caritÈnÊti duccaritÈni. KÈyena duccaritaÑ,
kÈyato vÈ pavattaÑ duccaritanti kÈyaduccaritaÑ. Sesesupi eseva nayo.
SuÔÔhu caritÈni, sundarÈni vÈ caritÈnÊti sucaritÈni. Dvepi cete tikÈ paÓÓattiyÈ
vÈ kammapathehi vÈ kathetabbÈ. PaÒÒattiyÈ tÈva kÈyadvÈre
paÒÒattasikkhÈpadassa vÊtikkamo kÈyaducca ritaÑ, avÊtikkamo
kÈyasucaritaÑ. VacÊdvÈre paÒÒattasikkhÈpadassa vÊtikkamo vacÊduccaritaÑ,
avÊtikkamo vacÊsucaritaÑ. Ubhayattha paÒÒattassa sikkhÈpadassa
vÊtikkamova manoduccaritaÑ, avÊtikkamo manosucaritaÑ. AyaÑ
paÓÓattikathÈ. PÈÓÈtipÈtÈdayo pana tisso cetanÈ kÈyadvÈrepi vacÊdvÈrepi
uppannÈ kÈyaduccaritaÑ. Catasso musÈvÈdÈdicetanÈ vacÊduccaritaÑ.
AbhijjhÈ byÈpÈdo micchÈdiÔÔhÊti tayo cetanÈsampayuttadhammÈ
manoduccaritaÑ. PÈÓÈtipÈtÈdÊhi viramantassa uppannÈ
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tisso cetanÈpi viratiyopi kÈyasucaritaÑ. MusÈvÈdÈdÊhi viramantassa catasso
cetanÈpi viratiyopi vacÊsucaritaÑ. AnabhijjhÈ abyÈpÈdo sammÈdiÔÔhÊti tayo
cetanÈsampayutta dhammÈ manosucaritanti ayaÑ kammapathakathÈ. (3-4)
KÈmapaÔisaÑyutto vitakko kÈmavitakko. ByÈpÈdapaÔisaÑyutto vitakko
byÈpÈda vitakko. VihiÑsÈpaÔisaÑyutto vitakko vihiÑsÈvitakko. Tesu dve
sattesupi sa~khÈre supi uppajjanti. KÈmavitakko hi piye manÈpe satte vÈ
sa~khÈre vÈ vitakkentassa uppajjati. ByÈpÈdavitakko appiye amanÈpe satte
vÈ sa~khÈre vÈ kujjhitvÈ olokanakÈlato paÔÔhÈya yÈva vinÈsanÈ uppajjati.
VihiÑsÈvitakko sa~khÈresu nuppajjati. Sa~khÈro1 hi dukkhÈpetabbo nÈma
natthi. Ime sattÈ haÒÒantu vÈ ucchijjantu vÈ vinassantu vÈ mÈ vÈ ahesunti
cintanakÈle pana sattesu uppajjati. (5)
NekkhammapaÔisaÑyutto vitakko nekkhammavitakko. So
asubhapubbabhÈge kÈmÈvacaro hoti. AsubhajjhÈne r|pÈvacaro. TaÑ jhÈnaÑ
pÈdakaÑ katvÈ uppanna maggaphalakÈle lokuttaro. AbyÈpÈdapaÔisaÑyutto
vitakko abyÈpÈdavitakko. So mettÈ pubbabhÈge kÈmÈvacaro hoti.
MettÈjhÈne r|pÈvacaro. TaÑ jhÈnaÑ pÈdakaÑ katvÈ
uppannamaggaphalakÈle lokuttaro. AvihiÑsÈpaÔisaÑyutto vitakko
avihiÑsÈvitakko. So karuÓÈpubbabhÈge kÈmÈvacaro. KaruÓÈjhÈne
r|pÈvacaro. TaÑ jhÈnaÑ pÈdakaÑ katvÈ uppannamaggaphalakÈle lokuttaro.
YadÈ alobho sÊsaÑ hoti, tadÈ itare dve tadanvÈyikÈ bhavanti. YadÈ mettÈ
sÊsaÑ hoti, tadÈ itare dve tadanvÈyikÈ bhavanti. YadÈ karuÓÈ sÊsaÑ hoti,
tadÈ itare dve tadanvÈyikÈ bhavantÊti. KÈmasa~kappÈdayo vuttanayeneva
veditabbÈ. DesanÈmattameva hetaÑ. Atthato pana kÈmavitakkÈdÊnaÒca
kÈmasa~kappÈ dÊnaÒca nÈnÈkaraÓaÑ natthi. (6-8)
KÈmapaÔisaÑyuttÈ saÒÒÈ kÈmasaÒÒÈ. ByÈpÈdapaÔisaÑyuttÈ saÒÒÈ
byÈpÈda saÒÒÈ. VihiÑsÈpaÔisaÑyuttÈ saÒÒÈ vihiÑsÈsaÒÒÈ. TÈsampi
______________________________________________________________
1. Sa~khÈresu (Ka)
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kÈmavitakkÈdÊnaÑ viya uppajjanÈkÈro veditabbo. TaÑsampayuttÈyeva hi
etÈ. Nekkha mmasaÒÒÈdayopi nekkhammavitakkÈdisampayuttÈyeva. TasmÈ
tÈsampi tatheva kÈmÈ vacarÈdibhÈvo veditabbo. (9-10)
KÈmadhÈtu-ÈdÊsu “kÈmapaÔisaÑyutto takko vitakko micchÈsa~kappo.
AyaÑ vuccati kÈmadhÈtu. Sabbepi akusalÈ dhammÈ kÈmadhÈt|”ti ayaÑ
kÈmadhÈtu. “ByÈpÈdapaÔisaÑyutto takko vitakko micchÈsa~kappo. AyaÑ
vuccati byÈpÈdadhÈtu. Dasasu ÈghÈtavatth|su cittassa ÈghÈto paÔighÈto
anattamanatÈ cittassÈ”ti ayaÑ byÈpÈda dhÈtu. “VihiÑsÈpaÔisaÑyutto takko
vitakko micchÈsa~kappo. AyaÑ vuccati vihiÑsÈ dhÈtu. Idhekacco pÈÓinÈ vÈ
leÉÉunÈ vÈ daÓÉena vÈ satthena vÈ rajjuyÈ vÈ aÒÒatara ÒÒatarena vÈ satte
viheÔhetÊ”ti ayaÑ vihiÑsÈdhÈtu. Tattha dve kathÈ sabbasa~gÈhikÈ ca
asambhinnÈ ca. Tattha kÈmadhÈtuyÈ gahitÈya itarÈ dve gahitÈva honti, tato
pana nÊharitvÈ ayaÑ byÈpÈdadhÈtu ayaÑ vihiÑsÈdhÈt|ti dassetÊti ayaÑ
sabbasa~gÈhikakathÈ nÈma. KÈmadhÈtuÑ kathento pana BhagavÈ
byÈpÈdadhÈtuÑ byÈpÈdadhÈtuÔÔhÈne, vihiÑsÈdhÈtuÑ vihiÑsÈdhÈtuÔÔhÈne
ÔhapetvÈ avasesaÑ kÈmadhÈtu nÈmÈti kathesÊti ayaÑ asambhinnakathÈ
nÈma. (11)
NekkhammadhÈtu-ÈdÊsu “nekkhammapaÔisaÑyutto takko vitakko
sammÈ sa~kappo. AyaÑ vuccati nekkhammadhÈtu. Sabbepi kusalÈ dhammÈ
nekkhamma dhÈt|”ti ayaÑ nekkhammadhÈtu. AbyÈpÈdapaÔisaÑyutto takko
-pa-. AyaÑ vuccati abyÈpÈdadhÈtu. YÈ sattesu metti -pa- mettÈcetovimuttÊ”ti
ayaÑ abyÈpÈdadhÈtu. “AvihiÑsÈpaÔisaÑyutto takko -pa-. AyaÑ vuccati
avihiÑsÈdhÈtu. YÈ sattesu karuÓÈ -pa- karuÓÈcetovimuttÊ”ti ayaÑ
avihiÑsÈdhÈtu. IdhÈpi vuttanayeneva dve kathÈ veditabbÈ. (12)
AparÈpi tisso dhÈtuyoti aÒÒÈpi suÒÒataÔÔhena tisso dhÈtuyo. TÈsu
“tattha katamÈ kÈmadhÈtu. HeÔÔhato AvÊcinirayaÑ pariyantaÑ karitvÈ”ti
evaÑ vitthÈrito kÈmabhavo kÈmadhÈtu nÈma. “HeÔÔhato brahmalokaÑ
pariyantaÑ karitvÈ ÈkÈsÈnaÒcÈyatanupage deve pariyantaÑ karitvÈ”ti evaÑ
vitthÈritÈ pana r|pÈr|pabhavÈ itarÈ dve dhÈtuyo. DhÈtuyÈ ÈgataÔÔhÈnamhi hi
bhavena paricchinditabbÈ. Bhavassa ÈgataÔÔhÈne dhÈtuyÈ paricchinditabbÈ.
Idha bhavena paricchedo kathito.
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r|padhÈtu-ÈdÊsu r|pÈr|padhÈtuyo r|pÈr|pabhavÈyeva. NirodhadhÈtuyÈ
nibbÈnaÑ kathitaÑ. (13-14)
HÊnÈdÊsu hÊnÈ dhÈt|ti dvÈdasa akusalacittuppÈdÈ. AvasesÈ
tebh|makadhammÈ majjhimadhÈtu. Nava lokuttaradhammÈ paÓÊtadhÈtu.
(15)
KÈmataÓhÈti paÒcakÈmaguÓiko rÈgo. R|pÈr|pabhavesu pana rÈgo
jhÈnanikanti sassatadiÔÔhisahagato rÈgo bhavavasena patthanÈ bhavataÓhÈ.
UcchedadiÔÔhisahagato rÈgo vibhavataÓhÈ. Apica ÔhapetvÈ pacchimaÑ
taÓhÈdvayaÑ sesataÓhÈ kÈmataÓhÈ nÈma. YathÈha “tattha katamÈ
bhavataÓhÈ. BhavadiÔÔhisahagato rÈgo sÈrÈgo cittassa sÈrÈgo, ayaÑ vuccati
bhavataÓhÈ. Tattha katamÈ vibhavataÓhÈ. UcchedadiÔÔhisahagato rÈgo
sÈrÈgo cittassa sÈrÈgo, ayaÑ vuccati vibhavataÓhÈ. AvasesÈ taÓhÈ
kÈmataÓhÈ”ti. Puna kÈmataÓhÈdÊsu paÒcakÈmaguÓiko rÈgo kÈmataÓhÈ.
R|pÈr|pabhavesu chandarÈgo itarÈ dve taÓhÈ. Abhidhamme panetÈ
“kÈmadhÈtupaÔisaÑyutto -pa- ar|padhÈtupaÔisaÑyutto”ti evaÑ vitthÈritÈ.
IminÈ vÈrena kiÑ dasseti, sabbepi tebh|makÈ dhammÈ rajanÊyaÔÔhena
taÓhÈvatthukÈti sabbataÓhÈ kÈmataÓhÈya pariyÈdiyitvÈ tato nÊharitvÈ itarÈ
dve taÓhÈ dasseti. R|pataÓhÈdÊsu r|pabhave chandarÈgo r|pataÓhÈ.
Ar|pabhave chandarÈgo ar|pataÓhÈ. UcchedadiÔÔhisahagato rÈgo
nirodhataÓhÈ. (16-17-18)
SaÑyojanattike vaÔÔasmiÑ saÑyojayanti bandhantÊti saÑyojanÈni. Sati
r|pÈdibhede kÈye diÔÔhi, vijjamÈnÈ vÈ kÈye diÔÔhÊti sakkÈyadiÔÔhi. Vicinanto
etÈya kicchati, na sakkoti sanniÔÔhÈnaÑ kÈtunti vicikicchÈ. SÊlaÒca vataÒca
parÈmasatÊti sÊlabbataparÈmÈso. Atthato pana “r|paÑ attato
samanupassatÊ”ti-ÈdinÈ nayena ÈgatÈ vÊsativatthukÈ diÔÔhi sakkÈyadiÔÔhi
nÈma. “Satthari ka~khatÊ”ti-ÈdinÈ nayena ÈgatÈ aÔÔhavatthukÈ vimati
vicikicchÈ nÈma. “Idhekacco sÊlena suddhi vatena suddhi sÊlabbatena
suddhÊti sÊlaÑ parÈmasati, vataÑ paramasati, sÊlabbataÑ parÈmasati. YÈ
evar|pÈ diÔÔhi diÔÔhigatan”ti-ÈdinÈ nayena Ègato vipariyesaggÈho
sÊlabbataparÈmÈso nÈma. (19)
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Tayo ÈsavÈti ettha cirapÈrivÈsiyaÔÔhena vÈ ÈsavanaÔÔhena1 vÈ ÈsavÈ.
Tattha “purimÈ bhikkhave koÔi na paÒÒÈyati avijjÈya, ito pubbe avijjÈ
nÈhosi, atha pacchÈ samabhavÊ”ti, “purimÈ bhikkhave koÔi na paÒÒÈyati
bhavataÓhÈya bhavadiÔÔhiyÈ, ito pubbe bhavadiÔÔhi nÈhosi, atha pacchÈ
samabhavÊ”ti evaÑ tÈva cirapÈrivÈsiyaÔÔhena ÈsavÈ veditabbÈ. Cakkhuto
r|pe savati Èsavati sandati pavattati. Sotato sadde. GhÈnato gandhe. JivhÈto
rase. KÈyato phoÔÔhabbe. Manato dhamme savati Èsavati sandati pavattatÊti
evaÑ ÈsavanaÔÔhena ÈsavÈti veditabbÈ.
PÈÄiyaÑ pana katthaci dve ÈsavÈ ÈgatÈ “diÔÔhadhammikÈ ca ÈsavÈ
samparÈyikÈ ca ÈsavÈ”ti, katthaci “tayome bhikkhave ÈsavÈ. KÈmÈsavo
bhavÈsavo avijjÈsavo”ti tayo. Abhidhamme teyeva diÔÔhÈsavena saddhiÑ
cattÈro. NibbedhikapariyÈye “atthi bhikkhave ÈsavÈ nirayagÈminiyÈ, atthi
ÈsavÈ tiracchÈnayonigÈminiyÈ, atthi ÈsavÈ pettivisayagÈminiyÈ, atthi ÈsavÈ
manussalokagÈminiyÈ, atthi ÈsavÈ devalokagÈminiyÈ”ti evaÑ paÒca.
ChakkanipÈte Èhuneyyasutte “atthi bhikkhave ÈsavÈ saÑvarÈ pahÈtabbÈ,
atthi ÈsavÈ paÔisevanÈ pahÈtabbÈ, atthi ÈsavÈ parivajjanÈ pahÈtabbÈ, atthi
ÈsavÈ adhivÈsanÈ pahÈtabbÈ, atthi ÈsavÈ vinodanÈ pahÈtabbÈ, atthi ÈsavÈ
bhÈvanÈ pahÈtabbÈ”ti evaÑ cha. SabbÈsavapariyÈye teyeva
dassanÈpahÈtabbehi saddhiÑ satta. ImasmiÑ pana Sa~gÊtisutte tayo. Tattha
“yo kÈmesu kÈmacchando”ti evaÑ vutto paÒcakÈmaguÓiko rÈgo kÈmÈsavo
nÈma. “Yo bhavesu bhavacchando”ti evaÑ vutto sassatadiÔÔhisahagato rÈgo,
bhavavasena vÈ patthanÈ bhavÈsavo nÈma. “Dukkhe aÒÒÈÓan”ti-ÈdinÈ
nayena ÈgatÈ avijjÈ avijjÈsavo nÈmÈti. KÈmabhavÈdayo kÈmadhÈtuÈdivasena vuttÈyeva. (20-21)
KÈmesanÈdÊsu “tattha katamÈ kÈmesanÈ, yo kÈmesu kÈmacchando
kÈmajjho sÈnaÑ, ayaÑ vuccati kÈmesÈnÈ”ti evaÑ vutto kÈmagavesanarÈgo
kÈmesanÈ nÈma. “Tattha katamÈ bhavesanÈ, yo
______________________________________________________________
1. AssavanaÔÔhena (SÊ)
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bhavesu bhavacchando bhavajjhosÈnaÑ, ayaÑ vuccati bhavesanÈ”ti evaÑ
vutto bhavagavesanarÈgo bhavesanÈ nÈma. “Tattha katamÈ
brahmacariyesanÈ, sassato lokoti vÈ -pa- neva hoti na nahoti TathÈgato
parammaraÓÈti vÈ, yÈ evar|pÈ diÔÔhi diÔÔhigataÑ vipariyesaggÈho, ayaÑ
vuccati brahmacariyesanÈ”ti evaÑ vuttÈ diÔÔhigatikasammatassa
brahmacariyassa gavesanadiÔÔhi brahmacariyesanÈ nÈma. Na kevalaÒca
bhavarÈga diÔÔhiyova, tadekaÔÔhaÑ kammampi esanÈyeva. VuttaÒhetaÑ
“tattha katamÈ kÈmesanÈ. KÈmarÈgo tadekaÔÔhaÑ akusalaÑ kÈyakammaÑ
vacÊkammaÑ manokammaÑ, ayaÑ vuccati kÈmesanÈ. Tattha katamÈ
bhavesanÈ. BhavarÈgo tadekaÔÔhaÑ akusalaÑ kÈyakammaÑ vacÊkammaÑ
manokammaÑ, ayaÑ vuccati bhavesanÈ. Tattha katamÈ brahmacariyesanÈ.
AntaggÈhikÈ diÔÔhi tadekaÔÔhaÑ akusalaÑ kÈyakammaÑ vacÊ kammaÑ
manokammaÑ, ayaÑ vuccati brahmacariyesanÈ”ti. (22)
VidhÈsu “kathaÑvidhaÑ sÊlavantaÑ vadanti, kathaÑvidhaÑ
paÒÒavantaÑ vadantÊ”ti-ÈdÊsu1 ÈkÈrasaÓÔhÈnaÑ vidhÈ nÈma. “Ekavidhena
ÒÈÓavatthu duvidhena ÒÈÓavatth|”ti-ÈdÊsu2 koÔÔhÈso. “SeyyohamasmÊti
vidhÈ”ti-ÈdÊsu3 mÈno vidhÈ nÈma. Idha so adhippeto. MÈno hi
seyyÈdivasena vidahanato vidhÈti vuccati. SeyyohamasmÊti iminÈ
seyyasadisahÊnÈnaÑ vasena tayo mÈnÈ vuttÈ. SadisahÊnesupi eseva nayo.
AyaÒhi mÈno nÈma seyyassa tividho, sadisassa tividho, hÊnassa
tividhoti navavidho hoti. Tattha “seyyassa seyyohamasmÊ”ti mÈno
rÈj|naÒceva pabbajitÈnaÒca uppajjati.
RÈjÈ hi raÔÔhena vÈ dhanavÈhanehi vÈ4 “ko mayÈ sadiso atthÊ”ti etaÑ
mÈnaÑ karoti. Pabbajitopi sÊladhuta~gÈdÊhi “ko mayÈ sadiso atthÊ”ti etaÑ
mÈnaÑ karoti. “Seyyassa sadisohamasmÊ”ti mÈnopi etesaÑyeva uppajjati.
RÈjÈ hi raÔÔhena vÈ dhana vÈhanehi vÈ aÒÒarÈj|hi saddhiÑ mayhaÑ kiÑ
nÈnÈkaraÓanti etaÑ mÈnaÑ karoti. Pabbajitopi sÊladhuta~gÈdÊhipi aÒÒena
bhikkhunÈ mayhaÑ kiÑ nÈnÈkaraÓanti etaÑ mÈnaÑ karoti. “Seyyassa
hÊnohamasmÊ”ti mÈnopi etesaÑyeva uppajjati.
______________________________________________________________
1. SaÑ 1. 51 piÔÔhe.
3. Abhi 2. 381 piÔÔhe.

2. Abhi 2. 323 piÔÔhe.
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Yassa hi raÒÒo raÔÔhaÑ vÈ dhanavÈhanÈdÊni vÈ nÈtisampannÈni honti, so
mayhaÑ rÈjÈti vohÈramukhamattameva, kiÑ rÈjÈ nÈma ahanti etaÑ mÈnaÑ
karoti. Pabbajitopi appalÈbhasakkÈro ahaÑ dhammakathiko bahussuto
mahÈtheroti kathÈmattakameva, kiÑ dhammakathiko nÈmÈhaÑ kiÑ
bahussuto kiÑ mahÈthero yassa me lÈbhasakkÈro natthÊti etaÑ mÈnaÑ
karoti.
“Sadisassa seyyohamasmÊ”ti mÈnÈdayo amaccÈdÊnaÑ uppajjanti.
Amacco vÈ hi raÔÔhiyo vÈ bhogayÈnavÈhanÈdÊhi ko mayÈ sadiso aÒÒo
rÈjapuriso atthÊti vÈ mayhaÑ aÒÒehi saddhiÑ kiÑ nÈnÈkaraÓanti vÈ
amaccoti nÈmameva mayhaÑ, ghÈsacchÈdana mattampi me natthi, kiÑ
amacco nÈmÈhanti vÈ ete mÈne karoti.
“HÊnassa seyyohamasmÊ”ti mÈnÈdayo dÈsÈdÊnaÑ uppajjanti. DÈso hi
mÈtito vÈ pitito vÈ ko mayÈ sadiso aÒÒo dÈso nÈma atthi, aÒÒe jÊvituÑ
asakkontÈ kucchihetu dÈsÈ jÈtÈ, ahaÑ pana paveÓÊ-ÈgatattÈ seyyoti vÈ
paveÓÊ-ÈgatabhÈvena ubhatosuddhikadÈsattena asukadÈsena nÈma saddhiÑ
kiÑ mayhaÑ nÈnÈkaraÓanti vÈ kucchivasenÈhaÑ dÈsabya upagato,
mÈtÈpitukoÔiyÈ pana me dÈsaÔÔhÈnaÑ natthi, kiÑ dÈso nÈma ahanti vÈ ete
mÈne karoti. YathÈ ca dÈso, evaÑ pukkusacaÓÉÈlÈdayopi ete mÈne
karontiyeva.
Ettha ca seyyassa seyyohamasmÊti ca, sadisassa sadisohamasmÊti ca,
hÊnassa hÊnohamasmÊti ca ime tayo mÈnÈ yÈthÈvamÈnÈ nÈma
arahattamaggavajjhÈ. SesÈ cha mÈnÈ ayÈthÈvamÈnÈ nÈma
paÔhamamaggavajjhÈ. (23)
Tayo addhÈti tayo kÈlÈ. AtÊto addhÈti-ÈdÊsu dvepariyÈyÈ
suttantapariyÈyo ca abhidhammapariyÈyo ca. SuttantapariyÈyena
paÔisandhito pubbe atÊto addhÈ nÈma. Cutito pacchÈ anÈgato addhÈ nÈma.
Saha cutipaÔisandhÊhi tadantaraÑ paccuppanno addhÈ nÈma.
AbhidhammapariyÈyena tÊsu khaÓesu bha~gato uddhaÑ atÊto addhÈ nÈma.
UppÈdato pubbe anÈgato addhÈ nÈma. KhaÓattaye paccuppanno addhÈ
nÈma. AtÊtÈdi bhedo ca nÈma ayaÑ dhammÈnaÑ hoti, na kÈlassa.
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AtÊtÈdibhede pana dhamme upÈdÈya idhe paramatthato avijjamÈnopi kÈlo
teneva vohÈrena vuttoti veditabbo. (24)
Tayo antÈti tayo koÔÔhÈsÈ. “KÈyabandhanassa anto jÊratÊ”ti-ÈdÊsu1 hi
antoyeva anto. “Esevanto dukkhassÈ”ti-ÈdÊsu2 parabhÈgo anto. “AntamidaÑ
bhikkhave jÊvi kÈnan”ti3 ettha lÈmakabhÈvo anto. “SakkÈyo kho Èvuso
paÔhamo anto”ti-ÈdÊsu4 koÔÔhÈso anto. Idha koÔÔhÈso adhippeto. SakkÈyoti
paÒcupÈdÈnakkhandhÈ. SakkÈyasamudayoti tesaÑ nibbattikÈ purimataÓhÈ.
SakkÈyanirodhoti ubhinnaÑ appavattibh|taÑ nibbÈnaÑ. Maggo pana
nirodhÈdhigamassa upÈyattÈ nirodhe gahite gahitovÈti veditabbo. (25)
DukkhadukkhatÈti dukkhabh|tÈ dukkhatÈ. DukkhavedanÈyetaÑ
nÈmaÑ. Sa~khÈradukkhatÈti sa~khÈrabhÈvena dukkhatÈ.
AdukkhamasukhÈvedanÈyetaÑ nÈmaÑ. SÈ hi sa~khatattÈ
uppÈdajarÈbha~gapÊÄitÈ, tasmÈ aÒÒadukkhasabhÈvavirahato
sa~khÈradukkhatÈti vuttÈ. VipariÓÈmadukkhatÈti vipariÓÈme dukkhatÈ.
SukhavedanÈ yetaÑ nÈmaÑ, sukhassa hi vipariÓÈme dukkhaÑ uppajjati,
tasmÈ sukhaÑ vipariÓÈma dukkhatÈti vuttaÑ. Apica ÔhapetvÈ
dukkhavedanaÑ sukhavedanaÒca sabbepi tebh|makÈ dhammÈ “sabbe
sa~khÈrÈ dukkhÈ”ti vacanato sa~khÈradukkhatÈti veditabbÈ. (27)
Micchattaniyatoti micchÈsabhÈvo hutvÈ niyato. NiyatamicchÈdiÔÔhiyÈ
saddhiÑ ÈnantariyakammassetaÑ nÈmaÑ. SammÈsabhÈve niyato
sammattaniyato. CatunnaÑ ariyamaggÈnametaÑ nÈmaÑ. Na niyatoti
aniyato. AvasesÈnaÑ dhammÈnametaÑ nÈmaÑ. (28)
Tayo tamÈti “tamandhakÈro sammoho avijjogho mahÈbhayo”ti
vacanato avijjÈ tamo nÈma. Idha pana avijjÈsÊsena vicikicchÈ vuttÈ.
ŒrabbhÈti Ègamma. Ka~khatÊti ka~khaÑ uppÈdeti. VicikicchatÊti vicinanto
kicchaÑ Èpajjati, sanniÔÔhÈtuÑ na sakkoti. NÈdhimucchatÊti tattha
adhimucchituÑ na sakkoti. Na sampasÊdatÊti taÑ Èrabbha pasÈdaÑ
ÈropetuÑ na sakkoti. (29)
______________________________________________________________
1. Vi 4. 277 piÔÔhe.
3. SaÑ 2. 76 piÔÔhe.
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ArakkheyyÈnÊti na rakkhitabbÈni. TÊsu dvÈresu paccekaÑ
rakkhaÓakiccaÑ natthi, sabbÈni satiyÈ eva rakkhitÈnÊti dÊpeti. Natthi
TathÈgatassÈti “idaÑ nÈma me sahasÈ uppannaÑ kÈyaduccaritaÑ, imÈhaÑ
yathÈ me paro na jÈnÈti, tathÈ rakkhÈmi, paÔicchÈdemÊ”ti evaÑ
rakkhitabbaÑ natthi TathÈgatassa kÈyaduccaritaÑ. Sesesupi eseva nayo.
KiÑ pana sesakhÊÓÈsavÈnaÑ kÈyasamÈcÈrÈdayo aparisuddhÈti. No
aparisuddhÈ. Na pana TathÈgatassa viya parisuddhÈ. AppassutakhÊÓÈsavo hi
kiÒcÈpi lokavajjaÑ nÈpajjati, paÓÓattiyaÑ pana akovidattÈ vihÈrakÈraÑ
kuÔikÈraÑ sahagÈraÑ sahasseyyanti evar|pÈ kÈyadvÈre Èpattiyo Èpajjati.
SaÒcarittaÑ padaso dhammaÑ uttarichappaÒca vÈcaÑ bh|tÈrocananti
evar|pÈ vacÊdvÈre Èpattiyo Èpajjati. UpanikkhittasÈdiyanavasena manodvÈre
r|piyappaÔiggÈhaÓÈpattiÑ Èpajjati, dhammasenÈpatisadisassÈpi hi khÊÓÈ
savassa manodvÈre sa-upÈrambhavasena manoduccaritaÑ uppajjati eva.
CatumavatthusmiÒhi1 paÒcahi bhikkhusatehi saddhiÑ
SÈriputtamoggallÈnÈnaÑ paÓÈmitakÈle tesaÑ atthÈya cÈtumeyyakehi
Sakyehi Bhagavati khamÈpite thero BhagavatÈ “kinti te SÈriputta ahosi mayÈ
bhikkhusaÑghe paÓÈmite”ti puÔÔho ahaÑ parisÈya abyatta bhÈvena SatthÈrÈ
paÓÈmito. Ito dÈni paÔÔhÈya paraÑ na ovadissÈmÊti cittaÑ uppÈdetvÈ Èha
“evaÑ kho me bhante ahosi BhagavatÈ bhikkhusaÑgho paÓÈmito,
appossukko dÈni BhagavÈ diÔÔhadhammasukhavihÈraÑ anuyutto viharissati,
mayampi dÈni appossukkÈ diÔÔhadhammasukhavihÈraÑ anuyuttÈ
viharissÈmÈ”ti.
Athassa tasmiÑ manoduccarite upÈrambhaÑ Èropento SatthÈ Èha
“Ègamehi tvaÑ SÈriputta, na kho te SÈriputta punapi evar|paÑ cittaÑ
uppÈdetabban”ti. EvaÑ paraÑ na ovadissÈmi nÈnussasissÈmÊti
vitakkitamattampi therassa manoduccaritaÑ nÈma jÈtaÑ. Bhagavato pana
ettakaÑ nÈma natthi, anacchariyaÒcetaÑ. SabbaÒÒutaÑ pattassa duccaritaÑ
na bhaveyya. bodhisattabh|miyaÑ Ôhitassa chabbassÈni padhÈnaÑ
anuyuÒjantassÈpi panassa nÈhosi. UdaracchaviyÈ piÔÔhikaÓÔakaÑ allÊnÈya
“kÈlaÑkato samaÓo Gotamo”ti devatÈnaÑ vimatiyÈ uppajjamÈnÈyapi
“Siddhattha kasmÈ kilamasi, sakkÈ
______________________________________________________________
1. PÈtumavatthusmiÑ hi (SyÈ)
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bhoge ca bhuÒjituÑ puÒÒÈni ca kÈtun”ti mÈrena pÈpimatÈ vuccamÈnassa
“bhoge bhuÒjissÈmÊ”ti vitakkamattampi nuppajjati. Atha naÑ mÈro
bodhisattakÈle chabbassÈni BuddhakÈle ekaÑ vassaÑ anubandhitvÈ kiÒci
vajjaÑ apassitvÈ idaÑ vatvÈ pakkÈmi–
“SattavassÈni BhagavantaÑ, anubandhiÑ padÈpadaÑ.
OtÈraÑ nÈdhigacchissaÑ, Sambuddhassa satÊmato”ti1.
Apica aÔÔhÈrasannaÑ BuddhadhammÈnaÑ vasenÈpi Bhagavato
duccaritÈbhÈvo veditabbo. AÔÔhÈrasa BuddhadhammÈ nÈma natthi
TathÈgatassa kÈyaduccaritaÑ, natthi vacÊduccaritaÑ, natthi
manoduccaritaÑ, atÊte Buddhassa appaÔihataÒÈÓaÑ, anÈgate, paccuppanne
Buddhassa appaÔihataÒÈÓaÑ, sabbaÑ kÈyakammaÑ Buddhassa Bhagavato
ÒÈÓÈnuparivatti, sabbaÑ vacÊkammaÑ, sabbaÑ manokammaÑ Buddhassa
Bhagavato ÒÈÓÈnuparivatti, natthi chandassa hÈni, natthi vÊriyassa hÈni,
natthi satiyÈ hÈni, natthi davÈ, natthi ravÈ, natthi calitaÑ, natthi sahasÈ,
natthi abyÈvaÔo mano, natthi akusala cittanti. (30)
KiÒcanÈti palibodhÈ. RÈgo kiÒcananti rÈgo uppajjamÈno satte bandhati
palibundhati2, tasmÈ kiÒcananti vuccati. Itaresupi dvÊsu eseva nayo. (31)
AggÊti anudahanaÔÔhena aggi. RÈgaggÊti rÈgo uppajjamÈno satte
anudahati jhÈpeti, tasmÈ aggÊti vuccati. Itaresupi eseva nayo. Tattha
vatth|ni–ekÈ dahara bhikkhunÊ CittalapabbatavihÈre uposathÈgÈraÑ gantvÈ
dvÈrapÈlar|pakaÑ olokayamÈnÈ ÔhitÈ. AthassÈ anto rÈgo uppanno, sÈ teneva
jhÈyitvÈ kÈlamakÈsi. Bhikkhuniyo gacchamÈnÈ “ayaÑ daharÈ ÔhitÈ,
pakkosatha nan”ti ÈhaÑsu. EkÈ gantvÈ kasmÈ ÔhitÈsÊti hatthe gaÓhi.
GahitamattÈ parivattitvÈ papatÈ. IdaÑ tÈva rÈgassa anudahanatÈya vatthu.
Dosassa pana anudahanatÈya manopadosikÈ devÈ. Mohassa anudahanatÈya
khiÉÉÈpado sikÈ devÈ daÔÔhabbÈ. Mohavasena hi tÈsaÑ satisammoso hoti.
TasmÈ khiÉÉÈvasena ÈhÈrakÈlaÑ ativattitvÈ kÈlaÑkaronti. (32)
______________________________________________________________
1. Khu 1. 343 piÔÔhe.
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ŒhuneyyaggÊti-ÈdÊsu ÈhunaÑ vuccati sakkÈro, ÈhunaÑ arahantÊti
ÈhuneyyÈ. MÈtÈpitaro hi puttÈnaÑ bah|pakÈratÈya ÈhunaÑ arahanti. Tesu
vippaÔipajjamÈnÈ puttÈ nirayÈdÊsu nibbattanti. TasmÈ kiÒcÈpi mÈtÈpitaro
nÈnudahanti, anudahanassa pana paccayÈ honti. Iti anudahanaÔÔhena
ÈhuneyyaggÊti vuccanti. SvÈyamattho
MittavindakavatthunÈ dÊpetabbo–
Mittavindako hi mÈtarÈ “tÈta ajja uposathiko hutvÈ vihÈre sabbarattiÑ
dhamma ssavanaÑ suÓa, sahassaÑ te dassÈmÊ”ti vutto dhanalobhena
uposathaÑ samÈdÈya vihÈraÑ gantvÈ idaÑ ÔhÈnaÑ akutobhayanti
sallakkhetvÈ dhammÈsanassa heÔÔhÈ nipanno sabbarattiÑ niddÈyitvÈ gharaÑ
agamÈsi. MÈtÈ pÈtova yÈguÑ pacitvÈ upanÈmesi. So sahassaÑ gahetvÈva
pivi. Athassa etadahosi “dhanaÑ saÑharissÈmÊ”ti. So nÈvÈya samuddaÑ
pakkhanditukÈmo ahosi. Atha naÑ mÈtÈ “tÈta imasmiÑ kule cattÈlÊsakoÔi
dhanaÑ atthi, alaÑ gamanenÈ”ti nivÈresi. So tassÈ vacanaÑ anÈdiyitvÈ
gacchati eva. MÈtÈ purato aÔÔhÈsi. Atha naÑ kujjhitvÈ “ayaÑ mayhaÑ
purato tiÔÔhatÊ”ti pÈdena paharitvÈ patitaÑ antaraÑ katvÈ agamÈsi.
MÈtÈ uÔÔhahitvÈ “mÈdisÈya mÈtari evar|paÑ kammaÑ katvÈ gatassa te
gataÔÔhÈne sukhaÑ bhavissatÊti evaÑsaÒÒÊ nÈma tvaÑ puttÈ”ti Èha. Tassa
nÈvaÑ Èruyha gacchato sattame divase nÈvÈ aÔÔhÈsi. Atha te manussÈ
“addhÈ ettha pÈpapuriso atthi, salÈkaÑ dethÈ”ti ÈhaÑsu. SalÈkÈ diyyamÈnÈ
tasseva tikkhattuÑ pÈpuÓÈti. Te tassa uÄumpaÑ datvÈ taÑ samudde
pakkhipiÑsu. So ekaÑ dÊpaÑ gantvÈ vimÈnapetÊhi saddhiÑ sampattiÑ
anubhavanto tÈhi “purato purato1 mÈ agamÈsÊ”ti vuccamÈnopi taddiguÓaÑ
taddiguÓaÑ sampattiÑ passanto anupubbena khuracakkadharaÑ ekaÑ
addasa. Tassa taÑ cakkaÑ padumapupphaÑ viya upaÔÔhÈsi. So taÑ Èha
“abbho idaÑ tayÈ piÄandhitaÑ padumaÑ mayhaÑ dehÊ”ti. “Na idaÑ sÈmi
padumaÑ, khuracakkaÑ etan”ti. So “vaÒcesi maÑ, tvaÑ kiÑ mayÈ
padumaÑ adiÔÔhapubban”ti vatvÈ tvaÑ lohitacandanaÑ vilimpitvÈ
piÄandhanaÑ padumapupphaÑ mayhaÑ na dÈtukÈmoti Èha. So cintesi
“ayampi mayÈ katasadisaÑ kammaÑ katvÈ tassa
______________________________________________________________
1. Parato parato (Ka)
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phalaÑ anubhavitukÈmo”ti. Atha naÑ “handa re”ti vatvÈ tassa matthake
cakkaÑ pakkhipi. Tena vuttaÑ–
“Catubbhi aÔÔhajjhagamÈ, aÔÔhÈhipi ca soÄasa.
SoÄasÈhi ca bÈttiÑsa, atricchaÑ cakkamÈsado.
IcchÈhatassa posassa, cakkaÑ bhamati matthake”ti1.
GahapatÊti pana gehasÈmiko vuccati. So mÈtugÈmassa
sayanavatthÈla~kÈrÈdi anuppadÈnena bah|pakÈro. TaÑ aticaranto mÈtugÈmo
nirayÈdÊsu nibbattati, tasmÈ sopi purimanayeneva anudahanaÔÔhena
gahapataggÊti vutto.
Tattha vatthu–Kassapabuddhassa kÈle sotÈpannassa upÈsakassa
bhariyÈ aticÈrinÊ ahosi. So taÑ paccakkhato disvÈ “kasmÈ tvaÑ evaÑ
karosÊ”ti Èha. SÈ “sacÈhaÑ evar|paÑ karomi, ayaÑ me sunakho
viluppamÈno khÈdat|”ti vatvÈ kÈlaÑ katvÈ KaÓÓamuÓÉakadahe
vemÈnikapetÊ hutvÈ nibbattÈ. DivÈ sampattiÑ anubhavati, rattiÑ dukkhaÑ.
TadÈ BÈrÈÓasÊrÈjÈ migavaÑ caranto araÒÒaÑ pavisitvÈ anupubbena
KaÓÓamuÓÉakadahaÑ sampatto tÈya saddhiÑ sampattiÑ anubhavati. SÈ taÑ
vaÒcetvÈ rattiÑ dukkhaÑ anubhavati. So ÒatvÈ “kattha nu kho gacchatÊ”ti
piÔÔhito piÔÔhito gantvÈ avid|re Ôhito KaÓÓamuÓÉakadahato nikkhamitvÈ taÑ
“paÔapaÔan”ti khÈdamÈnaÑ ekaÑ sunakhaÑ disvÈ asinÈ dvidhÈ chindi. Dve
ahesuÑ. Puna chinne cattÈro. Puna chinne aÔÔha. Puna chinne soÄasa
ahesuÑ. SÈ “kiÑ karosi sÈmÊ”ti Èha. So “kiÑ idan”ti Èha. SÈ “evaÑ akatvÈ
kheÄapiÓÉaÑ bh|miyaÑ niÔÔhubhitvÈ pÈdena ghaÑsÈhÊ”ti Èha. So tathÈ
akÈsi. SunakhÈ antaradhÈyiÑsu. TaÑ divasaÑ tassÈ kammaÑ khÊÓaÑ. RÈjÈ
vippaÔisÈrÊ hutvÈ gantuÑ Èraddho. SÈ “mayhaÑ sÈmi kammaÑ khÊÓaÑ mÈ
agamÈ”ti Èha. RÈjÈ asutvÈva gato.
DakkhiÓeyyaggÊti ettha pana dakkhiÓÈti cattÈro paccayÈ,
bhikkhusaÑgho dakkhiÓeyyo. So gihÊnaÑ tÊsu saraÓesu paÒcasu sÊlesu
dasasu sÊlesu mÈtÈpitu-upaÔÔhÈne dhammikasamabrÈhmaÓa-upaÔÔhÈneti
evamÈdÊsu kalyÈÓadhammesu niyojanena bah|pa kÈro, tasmiÑ
micchÈpaÔipannÈ gihÊ
______________________________________________________________
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bhikkhusaÑghaÑ akkositvÈ paribhÈsitvÈ nirayÈdÊsu nibbattanti, tasmÈ sopi
purimanayeneva anudahanaÔÔhena dakkhiÓeyyaggÊti vutto. Imassa
panatthassa vibhÈvanatthaÑ VimÈnavatthusmiÑ RevatÊvatthu
vitthÈretabbaÑ. (33)
“Tividhena r|pasa~gaho”ti ettha tividhenÈti tÊhi koÔÔhÈsehi. Sa~gahoti
jÈtisaÒjÈtikiriyagaÓanavasena catubbidho sa~gaho. Tattha sabbe khattiyÈ
Ègacchant|ti-Èdiko1 jÈtisa~gaho. Sabbe kosalakÈti-Èdiko1 saÒjÈtisa~gaho.
Sabbe hatthÈrohÈti-Èdiko1 kiriyasa~gaho. CakkhÈyatanaÑ katamaÑ
khandhagaÓanaÑ gacchatÊti. CakkhÈyatanaÑ r|pakkhandhagaÓanaÑ
gacchatÊti. HaÒci cakkhÈyatanaÑ2 r|pakkhandhena sa~gahitanti ayaÑ
gaÓanasa~gaho, so idha adhippeto. TasmÈ tividhena r|pasa~gahoti tÊhi
koÔÔhÈsehi r|pagaÓanÈti attho.
SanidassanÈdÊsu attÈnaÑ Èrabbha pavattena cakkhuviÒÒÈÓasa~khÈtena
saha nidassanenÈti sanidassanaÑ. CakkhupaÔihananasamatthato saha
paÔighenÈti sappa ÔighaÑ. TaÑ atthato r|pÈyatanameva.
CakkhuviÒÒÈÓasa~khÈtaÑ nÈssa nidassananti anidassanaÑ.
SotÈdipaÔihananasamatthato saha paÔighenÈti sappaÔighaÑ. TaÑ atthato
cakkhÈyatanÈdÊni nava ÈyatanÈni. VuttappakÈraÑ nÈssa nidassananti
anidassanaÑ. NÈssa paÔighoti appaÔighaÑ. TaÑ atthato ÔhapetvÈ
dasÈyatanÈni avasesaÑ sukhuma r|paÑ. (34)
Tayo sa~khÈrÈti sahajÈtadhamme ceva samparÈye phaladhamme ca
sa~kharonti rÈsÊ karontÊti sa~khÈrÈ. Abhisa~kharotÊti abhisa~khÈro. PuÒÒo
abhisa~khÈro puÒÒÈbhi sa~khÈro.
“Tattha katamo puÒÒÈbhisa~khÈro. KusalÈ cetanÈ kÈmÈvacarÈ
r|pÈvacarÈ dÈnamayÈ sÊlamayÈ bhÈvanÈmayÈ”ti evaÑ vuttÈnaÑ aÔÔhannaÑ
kÈmÈvacarakusala mahÈcittacetanÈnaÑ, paÒcannaÑ
r|pÈvacarakusalacetanÈnaÒcetaÑ adhivacanaÑ. Ettha ca dÈnasÊlamayÈ
aÔÔheva cetanÈ honti. BhÈvanÈmayÈ terasÈpi. YathÈ hi paguÓaÑ dhammaÑ
sajjhÈyamÈno ekaÑ dve anusandhiÑ gatopi na jÈnÈti, pacchÈ Èvajjanto
jÈnÈti, evameva
______________________________________________________________
1. Ma 1. 375 piÔÔhe.
2. R|pakkhandhagaÓanaÑ gacchati, tena vata re vattabbe acakkhÈyatanaÑ
(SyÈ, Abhi 4. 250; Abhi-®Ôha 1. 325)
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kasiÓaparikammaÑ karontassa paguÓajjhÈnaÑ paccavekkhantassa
ÒÈÓavippayuttÈpi bhÈvanÈ hoti. Tena vuttaÑ “bhÈvanÈmayÈ terasÈpÊ”ti.
Tattha dÈnamayÈdÊsu “dÈnaÑ Èrabbha dÈnamadhikicca yÈ uppajjati
cetanÈ saÒcetanÈ cetayitattaÑ, ayaÑ vuccati dÈnamayo puÒÒÈbhisa~khÈro.
SÊlaÑ Èrabbha, bhÈvanaÑ Èrabbha bhÈvanamadhikicca yÈ uppajjati cetanÈ
saÒcetanÈ cetayitattaÑ, ayaÑ vuccati bhÈvanÈmayo puÒÒÈbhisa~khÈro”ti
ayaÑ sa~khepadesanÈ.
CÊvarÈdÊsu pana cat|su paccayesu r|pÈdÊsu vÈ chasu ÈrammaÓesu
annÈdÊsu vÈ dasasu dÈnavatth|su taÑ taÑ dentassa tesaÑ uppÈdanato
paÔÔhÈya pubbabhÈge, pariccÈga kÈle, pacchÈ somanassacittena anussaraÓe
cÈti tÊsu kÈlesu pavattÈ cetanÈ dÈnamayÈ nÈma. SÊlap|raÓatthÈya pana
pabbajissÈmÊti vihÈraÑ gacchantassa, pabbajantassa manorathaÑ matthakaÑ
pÈpetvÈ pabbajito vatamhi sÈdhu sÈdh|ti Èvajjantassa, pÈtimokkhaÑ
saÑvarantassa, cÊvarÈdayo paccaye paccavekkhantassa, ÈpÈthagatesu
r|pÈdÊsu cakkhudvÈrÈdÊni saÑvarantassa, ÈjÊvaÑ sodhentassa ca pavattÈ
cetanÈ sÊlamayÈ nÈma.
PaÔisambhidÈyaÑ vuttena vipassanÈmaggena “cakkhuÑ aniccato
dukkhato anattato bhÈventassa -pa- manaÑ. R|pe. Dhamme.
CakkhuviÒÒÈÓaÑ -pa- manoviÒÒÈÓaÑ. CakkhusamphassaÑ -pamanosamphassaÑ. CakkhusamphassajaÑ vedanaÑ -pa- manosamphassajaÑ
vedanaÑ. R|pasaÒÒaÑ. JarÈmaraÓaÑ aniccato dukkhato anattato
bhÈventassa pavattÈ cetanÈ bhÈvanÈmayÈ nÈmÈ”ti ayaÑ vitthÈrakathÈ.
ApuÒÒo ca so abhisa~khÈro cÈti apuÒÒÈbhisa~khÈro. DvÈdasaakusalacitta sampayuttÈnaÑ cetanÈnaÑ etaÑ adhivacanaÑ. Vuttampi cetaÑ
“tattha katamo apuÒÒÈbhisa~khÈro. AkusalacetanÈ kÈmÈvacarÈ, ayaÑ
vuccati apuÒÒÈbhisa~khÈro”ti. ŒneÒjaÑ niccalaÑ santaÑ vipÈkabh|taÑ
ar|pameva abhisa~kharotÊti ÈneÒjÈbhi sa~khÈro. CatunnaÑ
ar|pÈvacarakusalacetanÈnaÑ etaÑ adhivacanaÑ. YathÈha “tattha katamo
ÈneÒjÈbhisa~khÈro. KusalacetanÈ ar|pÈvacarÈ, ayaÑ vuccati ÈneÒjÈbhi
sa~khÈro”ti. (35)
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Puggalattike sattavidho purisapuggalo, tisso sikkhÈ sikkhatÊti sekkho.
KhÊÓÈ savo sikkhitasikkhattÈ puna na sikkhissatÊti asekkho. Puthujjano
sikkhÈhi paribÈhiyattÈ nevasekkho nÈsekkho. (36)
Therattike jÈtimahallako gihÊ jÈtitthero nÈma. “CattÈrome bhikkhave
thera karaÓÈ1 dhammÈ. Idha bhikkhave thero sÊlavÈ hoti. Bahussuto hoti,
catunnaÑ jhÈnÈnaÑ lÈbhÊ hoti, ÈsavÈnaÑ khayÈ -pa- upasampajja viharati.
Ime kho bhikkhave cattÈro therakaraÓÈ dhammÈ”ti2 evaÑ vuttesu
dhammesu ekena vÈ anekehi vÈ samannÈgato dhammathero nÈma. AÒÒataro
theranÈmako bhikkh|ti evaÑ theranÈmako vÈ, yaÑ vÈ pana mahallakakÈle
pabbajitaÑ sÈmaÓerÈdayo disvÈ thero theroti vadanti, ayaÑ sammutithero
nÈma. (37)
PuÒÒakiriyavatth|su dÈnameva dÈnamayaÑ. PuÒÒakiriyÈ ca sÈ tesaÑ
tesaÑ ÈnisaÑsÈnaÑ vatthu cÈti puÒÒakiriyavatthu. Itaresupi dvÊsu eseva
nayo. Atthato pana pubbe vuttadÈnamayacetanÈdivaseneva saddhiÑ
pubbabhÈga-aparabhÈgacetanÈhi imÈni tÊÓi puÒÒakiriyavatth|ni veditabbÈni.
EkamekaÒcettha pubbabhÈgato paÔÔhÈya kÈyena karontassa kÈyakammaÑ
hoti. TadatthaÑ vÈcaÑ nicchÈrentassa vacÊkammaÑ. KÈya~gavÈca~gaÑ
acopetvÈ manasÈ cintentassa manokammaÑ. AnnÈdÊni dentassa cÈpi
annadÈnÈdÊni demÊti vÈ dÈnapÈramiÑ ÈvajjetvÈ vÈ dÈnakÈle dÈnamayaÑ
puÒÒakiriya vatthu hoti. VattasÊse ÔhatvÈ dadato sÊlamayaÑ. Khayato vayato
sammasanaÑ paÔÔhapetvÈ dadato bhÈvanÈmayaÑ puÒÒakiriyavatthu hoti.
AparÈnipi satta puÒÒakiriyavatth|ni apacitisahagataÑ
puÒÒakiriyavatthu, veyyÈvaccasahagataÑ, pattÈnuppadÈnaÑ,
pattabbhanumodanaÑ, desanÈmayaÑ, savanamayaÑ, diÔÔhijugataÑ
puÒÒakiriyavatth|ti. Tattha mahallakaÑ disvÈ paccugga mana
pattacÊvarappaÔiggahaÓa abhivÈdana maggasampadÈnÈdivasena
apacitisahagataÑ veditabbaÑ. VuÉÉhatarÈnaÑ vattappaÔipattikaraÓavasena,
gÈmaÑ piÓÉÈya paviÔÔhaÑ bhikkhuÑ disvÈ pattaÑ gahetvÈ gÈme bhikkhaÑ
samÈdapetvÈ upasaÑharaÓavasena, “gaccha bhikkh|naÑ pattaÑ ÈharÈ”ti
sutvÈ vegena gantvÈ pattÈharaÓÈdivasena ca
______________________________________________________________
1. TherakaraÓÊyÈ (SÊ, Ka)

2. AÑ 1. 331 piÔÔhe.
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veyyÈvaccasahagataÑ veditabbaÑ. CattÈro paccaye datvÈ sabbasattÈnaÑ
patti hot|ti pavattanavasena pattÈnuppadÈnaÑ veditabbaÑ. Parehi dinnÈya
pattiyÈ sÈdhu suÔÔh|ti anumodanÈvasena pattabbhanumodanaÑ veditabbaÑ.
Eko “evaÑ maÑ ‘dhammakathiko’ti jÈnissantÊ”ti icchÈya ÔhatvÈ
lÈbhagaruko hutvÈ deseti, taÑ na mahapphalaÑ. Eko attano
paguÓadhammaÑ apaccÈsÊsamÈno paresaÑ deseti, idaÑ desanÈmayaÑ
puÒÒakiriyavatthu nÈma. Eko suÓanto ‘iti maÑ ‘saddho’ti jÈnissantÊ”ti
suÓÈti, taÑ na mahapphalaÑ. Eko “evaÑ me mahapphalaÑ bhavissatÊ”ti
hitappharaÓena muducittena dhammaÑ suÓÈti, idaÑ savanamayaÑ
puÒÒakiriyavatthu. DiÔÔhijugataÑ pana sabbesaÑ niyamalakkhaÓaÑ.
YaÑkiÒci puÒÒaÑ karontassa hi diÔÔhiyÈ ujubhÈveneva mahapphalaÑ hoti.
Iti imesaÑ sattannaÑ puÒÒakiriyavatth|naÑ purimeheva tÊhi sa~gaho
veditabbo. Ettha hi apacitiveyyÈvaccÈni sÊlamaye.
PattidÈnapattabbhanumodanÈni dÈnamaye. DesanÈsavanÈni bhÈvanÈmaye.
DiÔÔhijugataÑ tÊsupi sa~gahaÑ gacchati. (38)
CodanÈvatth|nÊti codanÈkÈraÓÈni. DiÔÔhenÈti maÑsacakkhunÈ vÈ dibba
cakkhunÈ vÈ vÊtikkamaÑ disvÈ codeti. SutenÈti pakatisotena vÈ dibbasotena
vÈ parassa saddaÑ sutvÈ codeti. Parisa~kÈya vÈti diÔÔhaparisa~kitena vÈ
sutaparisa~kitena vÈ mutaparisa~kitena vÈ codeti. Ayamettha sa~khepo,
vitthÈro pana samantapÈsÈdikÈyaÑ vuttanayeneva veditabbo. (39)
KÈm|papattiyoti kÈm|pasevanÈ kÈmappaÔilÈbhÈ vÈ.
PaccupaÔÔhitakÈmÈti nibaddhakÈmÈ nibaddhÈrammaÓÈ. SeyyathÈpi
manussÈti yathÈ manussÈ. ManussÈ hi nibaddheyeva vatthusmiÑ vasaÑ
vattenti. Yattha paÔibaddhacittÈ honti, satampi sahassampi datvÈ
mÈtugÈmaÑ ÈnetvÈ nibaddhabhogaÑ bhuÒjanti. Ekacce devÈ nÈma
catudevalokavÈsino. Tepi nibaddhavatthusmiÑyeva vasaÑ vattenti. Ekacce
vinipÈtikÈ nÈma nerayike ÔhapetvÈ avasesÈ macchakacchapÈdayopi hi
nibaddhavatthusmiÑyeva vasaÑ vattenti. Maccho attano macchiyÈ1
kacchapo
______________________________________________________________
1. MacchiniyÈ (SÊ, SyÈ)

PÈthikavaggaÔÔhakathÈ

183

kacchapiyÈti1. NimminitvÈ nimminitvÈti nÊlapÊtÈdivasena yÈdisaÑ yÈdisaÑ
attano r|paÑ icchanti, tÈdisaÑ tÈdisaÑ nimminitvÈ Èyasmato Anuruddhassa
purato manÈpa kÈyikÈ devatÈ viya. NimmÈnaratÊti evaÑ sayaÑ nimmite
nimmite nimmÈne rati etesanti nimmÈnaratÊ. ParanimmitakÈmÈti parehi
nimmitakÈmÈ. TesaÒhi manaÑ ÒatvÈ pare yathÈrucitaÑ kÈmabhogaÑ
nimminanti, te tattha vasaÑ vattenti. KathaÑ parassa manaÑ jÈnantÊti.
Pakatisevanavasena. YathÈ hi kusalo s|do raÒÒo bhuÒjantassa yaÑ yaÑ so
bahuÑ gaÓhÈti, taÑ taÑ tassa ruccatÊti jÈnÈti, evaÑ pakatiyÈ abhirucitÈ
rammaÓaÑ ÒatvÈ tÈdisakaÑyeva nimminanti. Te tattha vasaÑ vattenti,
methunaÑ sevanti. Keci pana therÈ “hasitamattena olokitamattena
Èli~gitamattena ca tesaÑ kÈma kiccaÑ ijjhatÊ”ti vadanti, taÑ aÔÔhakathÈyaÑ
“etaÑ pana natthÊ”ti paÔikkhittaÑ. Na hi kÈyena aphusantassa phoÔÔhabbaÑ
kÈmakiccaÑ sÈdheti. Channampi hi kÈmÈvacarÈnaÑ kÈmÈ pÈkatikÈ eva.
Vuttampi cetaÑ–
“Cha ete kÈmÈvacarÈ, sabbakÈmasamiddhino.
SabbesaÑ ekasa~khÈtaÑ2, Èyu bhavati kittakan”ti3. (40)
Sukh|papattiyoti sukhappaÔilÈbhÈ. UppÈdetvÈ uppÈdetvÈ sukhaÑ
viharantÊti te heÔÔhÈ paÔhamajjhÈnasukhaÑ nibbattetvÈ upari
vipÈkajjhÈnasukhaÑ anubhavantÊti attho. Sukhena abhisannÈti
dutiyajjhÈnasukhena tintÈ. ParisannÈti samantato tintÈ. Parip|rÈti paripuÓÓÈ.
ParipphuÔÈti tasseva vevacanaÑ. Idampi vipÈkajjhÈnasukhameva sandhÈya
vuttaÑ. AhosukhaÑ ahosukhanti tesaÑ kira bhavalobho mahÈ uppajjati.
TasmÈ kadÈci karahaci evaÑ udÈnaÑ udÈnenti. SantamevÈti paÓÊtameva.
TusitÈti tato uttariÑ sukhassa4 apatthanato santuÔÔhÈ hutvÈ. SukhaÑ
paÔivedentÊti tatiyajjhÈnasukhaÑ anubhavanti. (41)
SekkhÈ paÒÒÈti satta ariyapaÒÒÈ. Arahato paÒÒÈ asekkhÈ. AvasesÈ
paÒÒÈ nevasekkhÈnÈsekkhÈ. (42)
______________________________________________________________
1. KacchapiniyÈti (SÊ, SyÈ)
3. Kittakoti (Abhi 2. 439 piÔÔhe)

2. Ekasa~khÈto (Abhi 2. 439 piÔÔhe)
4. Tato sukhassa (Ka)
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CintÈmayÈdÊsu ayaÑ vitthÈro–“tattha katamÈ cintÈmayÈ paÒÒÈ,
yogavihitesu vÈ kammÈyatanesu yogavihitesu vÈ sippÈyatanesu yogavihitesu
vÈ vijjÈÔÔhÈnesu kamma ssakataÑ vÈ saccÈnulomikaÑ vÈ r|paÑ aniccanti vÈ
-pa- viÒÒÈÓaÑ aniccanti vÈ yaÑ evar|paÑ anulomikaÑ khantiÑ diÔÔhiÑ
ruciÑ mutiÑ pekkhaÑ dhammanijjhÈna kkhantiÑ parato asutvÈ paÔilabhati,
ayaÑ vuccati cintÈmayÈ paÒÒÈ. Tattha katamÈ sutamayÈ paÒÒÈ,
yogavihitesu vÈ kammÈyatanesu -pa- dhammanijjhÈnakkhantiÑ parato sutvÈ
paÔilabhati, ayaÑ vuccati sutamayÈ paÒÒÈ. SabbÈpi samÈpannassa paÒÒÈ
bhÈvanÈmayÈ paÒÒÈ”ti1. (43)
SutÈvudhanti sutameva ÈvudhaÑ. TaÑ atthato TepiÔakaÑ
BuddhavacanaÑ. TaÒhi nissÈya bhikkhu paÒÒÈvudhaÑ nissÈya s|ro yodho
avikampamÈno mahÈkantÈraÑ viya saÑsÈrakantÈraÑ atikkamati
avihaÒÒamÈno. Teneva vuttaÑ “sutÈvudho bhikkhave ariyasÈvako akusalaÑ
pajahati, kusalaÑ bhÈveti, sÈvajjaÑ pajahati, anavajjaÑ bhÈveti,
suddhamattÈnaÑ pariharatÊ”ti2.
PavivekÈvudhanti “kÈyaviveko cittaviveko upadhiviveko”ti ayaÑ
tividhopi vivekova ÈvudhaÑ. Tassa nÈnÈkaraÓaÑ kÈyaviveko
vivekaÔÔhakÈyÈnaÑ nekkhammÈ bhiratÈnaÑ. Cittaviveko ca
parisuddhacittÈnaÑ paramavodÈnappattÈnaÑ. Upadhi viveko ca
nirupadhÊnaÑ puggalÈnaÑ. ImasmiÒhi tividhe viveke abhirato, na kutoci
bhÈyati. TasmÈ ayampi avassayaÔÔhena Èvudhanti vutto.
LokiyalokuttarapaÒÒÈva ÈvudhaÑ paÒÒÈvudhaÑ, yassa sÈ atthi, so na kutoci
bhÈyati, na cassa koci bhÈyati. TasmÈ sÈpi avassayaÔÔheneva Èvudhanti
vuttÈ. (44)
AnaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyanti ito pubbe anaÒÒÈtaÑ aviditaÑ dhammaÑ
jÈnissÈ mÊti paÔipannassa uppannaÑ indriyaÑ. SotÈpattimaggaÒÈÓassetaÑ
adhivacanaÑ. AÒÒindriyanti aÒÒÈbh|taÑ ÈjÈnanabh|taÑ indriyaÑ.
SotÈpattiphalato paÔÔhÈya chasu ÔhÈnesu ÒÈÓassetaÑ adhivacanaÑ.
AÒÒÈtÈvindriyanti aÒÒÈtÈvÊsu jÈnanakiccapariyo sÈnappattesu dhammesu
indriyaÑ. ArahattaphalaÒÈÓassetaÑ adhivacanaÑ. (45)
______________________________________________________________
1. Abhi 2. 337 piÔÔhe.

2. AÑ 2. 480 piÔÔhe.
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MaÑsacakkhu cakkhupasÈdo. Dibbacakkhu ÈlokanissitaÑ ÒÈÓaÑ.
PaÒÒÈcakkhu lokiyalokuttarapaÒÒÈ. (46)
AdhisÊlasikkhÈdÊsu adhisÊlaÒca taÑ sikkhitabbato sikkhÈ cÈti
adhisÊlasikkhÈ. ItarasmiÑ dvayepi eseva nayo. Tattha sÊlaÑ adhisÊlaÑ,
cittaÑ adhicittaÑ, paÒÒÈ adhipaÒÒÈti ayaÑ pabhedo veditabbo–
SÊlaÑ nÈma paÒcasÊladasasÊlÈni, pÈtimokkhasaÑvaro adhisÊlaÑ nÈma.
AÔÔha samÈpattiyo cittaÑ, vipassanÈpÈdakajjhÈnaÑ adhicittaÑ.
KammassakataÒÈÓaÑ paÒÒÈ, vipassanÈpaÒÒÈ adhipaÒÒÈ. Anuppannepi hi
BuddhuppÈde pavattatÊti paÒcasÊladasasÊlÈni sÊlameva,
pÈtimokkhasaÑvarasÊlaÑ BuddhuppÈdeyeva pavattatÊti adhisÊlaÑ.
CittapaÒÒÈ supi eseva nayo. Apica nibbÈnaÑ patthayantena samÈdinnaÑ
paÒcasÊlampi dasasÊlampi adhisÊlameva. SamÈpannÈ aÔÔha samÈpattiyopi
adhicittameva. SabbaÑ vÈ lokiyaÑ sÊlameva, lokuttaraÑ adhisÊlaÑ.
CittapaÒÒÈsupi eseva nayo. (47)
BhÈvanÈsu khÊÓÈsavassa paÒcadvÈrikakÈyo kÈyabhÈvanÈ nÈma. AÔÔha
samÈpattiyo cittabhÈvanÈ nÈma. ArahattaphalapaÒÒÈ paÒÒÈbhÈvanÈ nÈma.
KhÊÓÈsavassa hi ekanteneva paÒcadvÈrikakÈyo subhavito hoti. AÔÔha
samÈpattiyo cassa na aÒÒesaÑ viya dubbalÈ, tasseva ca paÒÒÈ bhÈvitÈ nÈma
hoti paÒÒÈvepullapattiyÈ. TasmÈ evaÑ vuttaÑ. (48)
Anuttariyesu vipassanÈ dassanÈnuttariyaÑ. Maggo paÔipadÈnussariyaÑ.
PhalaÑ vimuttÈnuttariyaÑ. PhalaÑ vÈ dassanÈnuttariyaÑ. Maggo
paÔipadÈnuttariyaÑ. NibbÈnaÑ vimuttÈnuttariyaÑ. NibbÈnaÑ vÈ
dassanÈnuttariyaÑ, tato uttariÒhi daÔÔhabbaÑ nÈma natthi. Maggo
paÔipadÈnuttariyaÑ. PhalaÑ vimuttÈnuttariyaÑ. Anuttariyanti uttamaÑ
jeÔÔhakaÑ. (49)
SamÈdhÊsu paÔhamajjhÈnasamÈdhi savitakkasavicÈro. PaÒcakanayena
dutiya jjhÈnasamÈdhi avitakkavicÈramatto. Seso avitakka-avicÈro. (50)
SuÒÒatÈdÊsu tividhÈ kathÈ Ègamanato saguÓato ÈrammaÓatoti.
Œgamanato nÈma eko bhikkhu anattato abhinivisitvÈ anattato disvÈ anattato
vuÔÔhÈti, tassa vipassanÈ suÒÒatÈ nÈma hoti. KasmÈ? AsuÒÒatattakÈrakÈnaÑ
kilesÈnaÑ abhÈvÈ.
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VipassanÈgamanena maggasamÈdhi suÒÒato nÈma hoti. MaggÈgamanena
phalasamÈdhi suÒÒato nÈma. Aparo aniccato abhinivisitvÈ aniccato disvÈ
aniccato vuÔÔhÈti. Tassa vipassanÈ animittÈ nÈma hoti. KasmÈ?
NimittakÈrakakilesÈbhÈvÈ. VipassanÈgamanena maggasamÈdhi animitto
nÈma hoti. MaggÈgamanena phalaÑ animittaÑ nÈma. Aparo dukkhato
abhinivisitvÈ dukkhato disvÈ dukkhato vuÔÔhÈti, tassa vipassanÈ appaÓihitÈ
nÈma hoti. KasmÈ? PaÓidhikÈrakakilesÈbhÈvÈ. VipassanÈgamanena
maggasamÈdhi appaÓihito nÈma. MaggÈgamanena phalaÑ appaÓihitaÑ
nÈmÈti ayaÑ Ègamanato kathÈ. MaggasamÈdhi pana rÈgÈdÊhi suÒÒatattÈ
suÒÒato, rÈganimittÈdÊnaÑ abhÈvÈ animitto, rÈgapaÓidhi-ÈdÊnaÑ abhÈvÈ
appaÓihitoti ayaÑ saguÓato yathÈ. NibbÈnaÑ rÈgÈdÊhi suÒÒatattÈ
rÈgÈdinimittapaÓidhÊnaÒca abhÈvÈ suÒÒataÒceva animittaÒca appaÓihitaÒca.
TadÈrammaÓo maggasamÈdhi suÒÒato animitto appaÓihito. AyaÑ
ÈrammaÓato kathÈ. (51)
SoceyyÈnÊti sucibhÈvakarÈ soceyyappaÔipadÈ dhammÈ. VitthÈro
panettha “tattha katamaÑ kÈyasoceyyaÑ. PÈÓÈtipÈtÈ veramaÓÊ”ti-ÈdinÈ
nayena vuttÈnaÑ tiÓÓaÑ sucari tÈnaÑ vasena veditabbo. (52)
MoneyyÈnÊti munibhÈvakarÈ moneyyappaÔipadÈ dhammÈ. TesaÑ
vitthÈro “tattha katamaÑ kÈyamoneyyaÑ. TividhakÈyaduccaritassa
pahÈnaÑ kÈyamoneyyaÑ, tividhaÑ kÈyasucaritaÑ kÈyamoneyyaÑ,
kÈyÈrammaÓe ÒÈÓaÑ kÈyamoneyyaÑ, kÈya pariÒÒÈ kÈyamoneyyaÑ,
kÈyapariÒÒÈsahagato maggo kÈyamoneyyaÑ, kÈyasmiÑ
chandarÈgappahÈnaÑ kÈyamoneyyaÑ, kÈyasa~khÈranirodhÈ
catutthajjhÈnasamÈpatti kÈyamoneyyaÑ. Tattha katamaÑ vacÊmoneyyaÑ,
catubbidhavacÊduccaritassa pahÈnaÑ vacÊmoneyyaÑ, catubbidhaÑ
vacÊsucaritaÑ vacÊmoneyyaÑ, vÈcÈrammaÓe ÒÈÓaÑ vacÊmoneyyaÑ,
vÈcÈpariÒÒÈ vacÊmoneyyaÑ, pariÒÒÈsahagato maggo, vÈcÈya chanda
rÈgappahÈnaÑ, vacÊsa~khÈranirodhÈ dutiyajjhÈnasamÈpatti vacÊmoneyyaÑ.
Tattha katamaÑ manomoneyyaÑ, tividhamanoduccaritassa pahÈnaÑ
manomoneyyaÑ, tividhaÑ manosucaritaÑ manomoneyyaÑ, manÈrammaÓe
ÒÈÓaÑ manomoneyyaÑ, manopariÒÒÈ manomoneyyaÑ. PariÒÒÈsahagato
maggo, manasmiÑ
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chandarÈgappahÈnaÑ, cittasa~khÈranirodhÈ saÒÒÈvedayitanirodhasamÈpatti
manomoneyyan”ti1. (53)
Kosallesu Èyoti vuÉÉhi. ApÈyoti avuÉÉhi. Tassa tassa kÈraÓaÑ upÈyo.
TesaÑ pajÈnanÈ kosallaÑ. VitthÈro pana vibha~ge vuttoyeva.
VuttaÒhetaÑ–“tattha katamaÑ ÈyakosallaÑ, ime dhamme
manasikaroto anuppannÈ ceva akusalÈ dhammÈ nuppajjanti, uppannÈ ca
akusalÈ dhammÈ nirujjhanti. Ime vÈ pana me dhamme manasikaroto
anuppannÈ ceva kusalÈ dhammÈ uppajjanti, uppannÈ ca kusalÈ dhammÈ
bhiyyobhÈvÈya vepullÈya bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ saÑvatta ntÊti, yÈ tattha
paÒÒÈ pajÈnanÈ -pa- samÈdiÔÔhi. IdaÑ vuccati ÈyakosallaÑ. Tattha katamaÑ
apÈyakosallaÑ. Ime dhamme manasikaroto anuppannÈ ceva kusalÈ dhammÈ
na uppajjanti, uppannÈ ca kusalÈ dhammÈ nirujjhanti. Ime vÈ pana me
dhamme manasi karoto anuppannÈ ceva akusalÈ dhammÈ uppajjanti,
uppannÈ ca akusalÈ dhammÈ bhiyyo bhÈvÈya vepullÈya bhÈvanÈya
pÈrip|riyÈ saÑvattantÊti, yÈ tattha paÒÒÈ pajÈnanÈ -pa- sammÈdiÔÔhi. IdaÑ
vuccati apÈyakosallaÑ. SabbÈpi tatrupÈyÈ paÒÒÈ upÈyakosallan”ti2. IdaÑ
pana accÈyikakicce vÈ bhaye vÈ uppanne tassa tikicchanatthaÑ
ÔhÈnuppattiyÈ kÈraÓajÈnanavaseneva veditabbaÑ. (54)
MadÈti majjanÈkÈravasena pavattamÈnÈ. Tesu “ahaÑ nirogo saÔÔhi vÈ
sattati vÈ vassÈni atikkantÈni, na me harÊtakÊkhaÓÉampi khÈditapubbaÑ, ime
panaÒÒe asukaÑ nÈma ÔhÈnaÑ rujjati, bhesajjaÑ khÈdÈmÈti vicaranti, ko
aÒÒo mÈdiso nirogo nÈmÈ”ti evaÑ mÈnakaraÓaÑ Èrogyamado.
“MahallakakÈle puÒÒaÑ karissÈma, daharamha tÈvÈ”ti yobbane ÔhatvÈ
mÈnakaraÓaÑ yobbanamado. “CiraÑ jÊviÑ ciraÑ jÊvÈmi ciraÑ jÊvissÈmi,
sukhaÑ jÊviÑ sukhaÑ jÊvÈmi sukhaÑ jÊvissÈmÊ”ti evaÑ mÈnakaraÓaÑ jÊvita
mado. (55)
Œdhipateyyesu adhipatito ÈgataÑ ÈdhipateyyaÑ. “Ettakomhi sÊlena
samÈdhinÈ paÒÒÈya vimuttiyÈ, na me etaÑ patir|pan”ti evaÑ attÈnaÑ
______________________________________________________________
1. Khu 7. 44 piÔÔhe.

2. Abhi 2. 338 piÔÔhe.
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adhipatiÑ jeÔÔhakaÑ katvÈ pÈpassa akaraÓaÑ attÈdhipateyyaÑ nÈma. LokaÑ
adhipatiÑ katvÈ akaraÓaÑ lokÈdhipateyyaÑ nÈma. LokuttaradhammaÑ
adhipatiÑ katvÈ akaraÓaÑ dhammÈdhipateyyaÑ nÈma. (56)
KathÈvatth|nÊti kathÈkÈraÓÈni. AtÊtaÑ vÈ addhÈnanti atÊtaÑ dhammaÑ,
atÊta kkhandheti attho. Apica “yaÑ bhikkhave r|paÑ atÊtaÑ niruddhaÑ
vipariÓataÑ, ‘ahosÊ’ti tassa sa~khÈ, ‘ahosÊ’ti tassa paÒÒatti ‘ahosÊ’ti tassa
samaÒÒÈ, na tassa sa~khÈ ‘atthÊ’ti, na tassa sa~khÈ ‘bhavissatÊ’ti1 evaÑ
Ègatena niruttipathasuttenapettha attho dÊpetabbo. (57)
VijjÈti tamavijjhanaÔÔhena vijjÈ. ViditakaraÓaÔÔhenÈpi vijjÈ.
PubbenivÈsÈnussati ÒÈÓaÒhi uppajjamÈnaÑ pubbenivÈsaÑ chÈdetvÈ ÔhitaÑ
tamaÑ vijjhati, pubbenivÈsaÒca viditaÑ karotÊti vijjÈ. Cut|papÈtaÒÈÓaÑ
cutipaÔisandhicchÈdakaÑ tamaÑ vijjhati, taÒca viditaÑ karotÊti vijjÈ.
ŒsavÈnaÑ khaye ÒÈÓaÑ catusaccacchÈdakaÑ tamaÑ vijjhati,
catusaccadhammaÒca viditaÑ karotÊti vijjÈ. (58)
VihÈresu aÔÔha samÈpattiyo dibbovihÈro. Catasso appamaÒÒÈ brahmÈ
vihÈro. PhalasamÈpatti ariyo vihÈro. (59)
PÈÔihÈriyÈni KevaÔÔasutte2 vitthÈritÈneva. (60)
“Ime kho Èvuso”ti-ÈdÊsu vuttanayeneva yojetabbaÑ. Iti samasaÔÔhiyÈ
tikÈnaÑ vasena asÊtisatapaÒhe kathento thero sÈmaggirasaÑ dassesÊti.
TikavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
CatukkavaÓÓanÈ
306. Iti tikavasena sÈmaggirasaÑ dassetvÈ idÈni catukkavasena
dassetuÑ puna desanaÑ Èrabhi. Tattha “satipaÔÔhÈnacatukkaÑ” pubbe
vitthÈritameva. (1)
______________________________________________________________
1. SaÑ 2. 59 piÔÔhe.

2. DÊ-®Ôha 1. 321 piÔÔhe.
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SammappadhÈnacatukke chandaÑ janetÊti “yo chando chandikatÈ
kattukamyatÈ kusalo dhammacchando”ti evaÑ vuttaÑ kattukamyataÑ
janeti. VÈyamatÊti vÈyÈmaÑ karoti. VÊriyaÑ ÈrabhatÊti vÊriyaÑ janeti.
CittaÑ paggaÓhÈtÊti cittaÑ upatthambheti. Ayamettha sa~khepo, vitthÈro
pana sammappadhÈnavibha~ge Ègatoyeva. (2)
IddhipÈdesu chandaÑ nissÈya pavatto samÈdhi chandasamÈdhi.
PadhÈnabh|tÈ sa~khÈrÈ padhÈnasa~khÈrÈ. SamannÈgatanti tehi dhammehi
upetaÑ. IddhiyÈ pÈdaÑ, iddhibh|taÑ vÈ pÈdanti iddhipÈdaÑ. Sesesupi eseva
nayo. Ayamettha sa~khepo, vitthÈro pana iddhipÈdavibha~ge Ègato eva.
Visuddhimagge panassa attho dÊpito. JhÈnakathÈpi Visuddhimagge
vitthÈritÈva. (3-4)
307. DiÔÔhadhammasukhavihÈrÈyÈti imasmiÑyeva attabhÈve
sukhavihÈratthÈya. Idha PhalasamÈpattijhÈnÈni, khÊÓÈsavassa aparabhÈge
nibbattitajhÈnÈni ca kathitÈni. (5-1)
ŒlokasaÒÒaÑ manasikarotÊti divÈ vÈ rattiÑ vÈ s|riyacandapajjotamaÓiÈdÊnaÑ ÈlokaÑ Èlokoti manasikaroti. DivÈsaÒÒaÑ adhiÔÔhÈtÊti evaÑ namasi
katvÈ divÈtisaÒÒaÑ Ôhapeti. YathÈ divÈ tathÈ rattinti yathÈ divÈ diÔÔho Èloko,
tatheva taÑ rattiÑ manasi karoti. YathÈ rattiÑ tathÈ divÈti yathÈ rattiÑ
Èloko diÔÔho, evameva divÈ manasikaroti. Iti vivaÔena cetasÈti evaÑ
apihitena cittena. ApariyonaddhenÈti samantato anaddhena. SappabhÈsanti
sa-obhÈsaÑ. ©ÈÓadassanapaÔilÈbhÈyÈti ÒÈÓadassanapaÔilÈbhatthÈya. IminÈ
kiÑ kathitaÑ? Middhavinodana-ÈlÈko kathito parikamma-Èloko vÈ. IminÈ
kiÑ kathitaÑ hoti? KhÊÓÈsavassa dibbacakkhuÒÈÓaÑ, tasmiÑ vÈ Ègatepi
anÈgatepi pÈdakajjhÈnasamÈpattimeva sandhÈya “sappabhÈsaÑ cittaÑ
bhÈvetÊ”ti vuttaÑ. (5-2)
SatisampajaÒÒÈyÈti sattaÔÔhÈnikassa satisampajaÒÒassa atthÈya. ViditÈ
vedanÈ uppajjantÊti-ÈdÊsu khÊÓÈsavassa vatthu viditaÑ hoti ÈrammaÓaÑ
viditaÑ vatthÈ rammaÓaÑ viditaÑ. VatthÈrammaÓaviditatÈya evaÑ vedanÈ
uppajjanti, evaÑ tiÔÔhanti, evaÑ nirujjhanti. Na kevalaÒca vedanÈ eva idha
vuttÈ,
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saÒÒÈdayopi, avuttÈ cetanÈdayopi, viditÈ ca uppajjanti ceva tiÔÔhanti ca
nirujjhanti ca. Api ca vedanÈya uppÈdo vidito hoti, upaÔÔhÈnaÑ viditaÑ hoti.
AvijjÈsamudayÈ vedanÈ samudayo. TaÓhÈsamudayÈ kammasamudayo.
PhassasamudayÈ vedanÈsamudayo. NibbattilakkhaÓaÑ passantopi
vedanÈkkhandhassa samudayaÑ passati. EvaÑ vedanÈya uppÈdo vidito hoti.
KathaÑ vedanÈya upaÔÔhÈnaÑ viditaÑ hoti? Aniccato manisikaroto
khayat|paÔÔhÈnaÑ viditaÑ hoti. Dukkhato manasikaroto bhayat|paÔÔhÈnaÑ
viditaÑ hoti. Anattato manasikaroto suÒÒat|paÔÔhÈnaÑ viditaÑ hoti. EvaÑ
vedanÈya upaÔÔhÈnaÑ viditaÑ hoti, khayato bhayato suÒÒato jÈnÈti. KathaÑ
vedanÈya attha~gamo vidito hoti? AvijjÈnirodhÈ vedanÈnirodho -pa-. EvaÑ
vedanÈya attha~gamo vidito hoti. IminÈpi nayenettha attho veditabbo. (5-3)
Iti r|panti-Èdi vuttanayameva. AyaÑ Èvuso samÈdhibhÈvanÈti ayaÑ
ÈsavÈnaÑ khayaÒÈÓassa pÈdakajjhÈnasamÈdhibhÈvanÈ. (5-4)
308. AppamaÒÒÈti pamÈÓaÑ agahetvÈ anavasesapharaÓavasena
appamaÒÒÈva. AnupadavaÓÓanÈ pana bhÈvanÈsamÈdhividhÈnaÒca etÈsaÑ
Visuddhimagge vitthÈrita meva. Ar|pakathÈpi Visuddhimagge vitthÈritÈva.
(6-7)
ApassenÈnÊti apassayÈni. Sa~khÈyÈti ÒÈÓena ÒatvÈ. PaÔisevatÊti ÒaÓena
ÒatvÈ sevitabbayuttakameva sevati. Tassa ca vitthÈro “paÔisa~khÈ yoniso
cÊvaraÑ paribhuÒjatÊ”ti-ÈdinÈ nayena veditabbo. Sa~khÈyekaÑ adhivÈsetÊti
ÒÈÓena ÒatvÈ adhivÈsetabbayuttakameva adhivÈseti. VitthÈro panettha
“paÔisa~khÈ yoniso khamo hoti sÊtassÈ”ti-ÈdinÈ nayena veditabbo.
ParivajjetÊti ÒÈÓena ÒatvÈ parivajjetuÑ yuttameva parivajjeti. Tassa vitthÈro
“paÔisa~khÈ yoniso caÓÉaÑ hatthiÑ parivajjetÊ”ti-ÈdinÈ nayena veditabbo.
VinodetÊti ÒÈÓena ÒatvÈ vinodetabbameva vinodeti, nudati nÊharati anto
pavisituÑ na deti. Tassa vitthÈro “uppannaÑ kÈmavitakkaÑ nÈdhivÈsetÊ”tiÈdinÈ nayena veditabbo. (8)
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AriyavaÑsacatukkavaÓÓanÈ
309. AriyavaÑsÈti ariyÈnaÑ vaÑsÈ. YathÈ hi khattiyavaÑso
brÈhmaÓavaÑso vessavaÑso suddavaÑso samaÓavaÑso kulavaÑso
rÈjavaÑso, evaÑ ayampi aÔÔhamo ariyavaÑso ariyatanti ariyapaveÓÊ nÈma
hoti. So kho panÈyaÑ ariyavaÑso imesaÑ vaÑsÈnaÑ m|lagandhÈdÊnaÑ
kÈÄÈnusÈritagandhÈdayo viya aggamakkhÈyati. Ke pana te ariyÈ yesaÑ ete
vaÑsÈti? AriyÈ vuccanti BuddhÈ ca PaccekabuddhÈ ca TathÈgatasÈvakÈca,
etesaÑ ariyÈnaÑ vaÑsÈti ariyavaÑsÈ. Ito pubbe hi
satasahassakappÈdhikÈnaÑ catunnaÑ asa~khyeyyÈnaÑ matthake
TaÓha~karo Medha~karo SaraÓa~karo DÊpa~karoti cattÈro BuddhÈ uppannÈ,
te ariyÈ, tesaÑ ariyÈnaÑ vaÑsÈti ariyavaÑsÈ. TesaÑ BuddhÈnaÑ
parinibbÈnato aparabhÈge asa~khyeyyaÑ atikkamitvÈ KoÓÉaÒÒo nÈma
Buddho uppanno -pa-. ImasmiÑ kappe Kakusandho KoÓÈgamano Kassapo,
amhÈkaÑ BhagavÈ Gotamoti cattÈro BuddhÈ uppannÈ, tesaÑ ariyÈnaÑ
vaÑsÈti ariyavaÑsÈ. Apica atÊtÈnÈgatapaccuppannÈnaÑ
sabbabuddhapaccekabuddhabuddhasÈvakÈnaÑ ariyÈnaÑ vaÑsÈti
ariyavaÑsÈ. Te kho panete aggaÒÒÈ aggÈti jÈnitabbÈ. RattaÒÒÈ dÊgharattaÑ
pavattÈti jÈnitabbÈ. VaÑsaÒÒÈ vaÑsÈti jÈnitabbÈ.
PorÈÓÈti na adhunuppattiyÈ, asaÑkiÓÓÈ avikiÓÓÈ anapanÊtÈ.
AsaÑkiÓÓapubbÈ atÊtabuddhehi na saÑkiÓÓapubbÈ, “kiÑ imehÊ”ti na
apanÊtapubbÈ. Na sa~kÊyantÊti idÈnipi na apanÊyanti. Na sa~kÊyissantÊti
anÈgatabuddhehipi na apanÊyissanti, ye loke viÒÒ| samaÓabrÈhmaÓÈ, tehi
appaÔikuÔÔhÈ, samaÓehi brÈhmaÓehi viÒÒ|hi aninditÈ agarahitÈ.
SantuÔÔho hotÊti paccayasantosavasena santuÔÔho hoti. ItarÊtarena
cÊvarenÈti th|lasukhumal|khapaÓÊtathirajiÓÓÈnaÑ yena kenaci, atha kho
yathÈladdhÈdÊnaÑ itarÊtarena yena kenaci santuÔÔho hotÊti attho.
CÊvarasmiÒhi tayo santosÈ yathÈlÈbha santoso yathÈbalasantoso
yathÈsÈruppasantosoti. PiÓÉapÈtÈdÊsupi eseva nayo. TesaÑ vitthÈrakathÈ
SÈmaÒÒaphale vuttanayeneva veditabbÈ. Ime tayo santose sandhÈya
“santuÔÔho hoti, itarÊtarena yathÈladdhÈdÊsu yena kenaci cÊvarena santuÔÔho
hotÊ”ti vuttaÑ.
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Ettha ca cÊvaraÑ jÈnitabbaÑ, cÊvarakkhettaÑ jÈnitabbaÑ, paÑsuk|laÑ
jÈnitabbaÑ, cÊvarasantoso jÈnitabbo, cÊvarapaÔisaÑyuttÈni dhuta~gÈni
jÈnitabbÈni. Tattha cÊvaraÑ jÈnitabbanti khomÈdÊni cha cÊvarÈni duk|lÈdÊni
cha anulomacÊvarÈni jÈnitabbÈni. ImÈni dvÈdasa kappiyacÊvarÈni. KusacÊraÑ
vÈkacÊraÑ phalakacÊraÑ kesakambalaÑ vÈÄakambalaÑ potthako cammaÑ
ul|kapakkhaÑ rukkhadussaÑ latÈdussaÑ erakadussaÑ kadalidussaÑ
veÄudussanti evamÈdÊni pana akappiyacÊvarÈni. CÊvarakkhettanti “saÑghato
vÈ gaÓato vÈ ÒÈtito vÈ mittato vÈ attano vÈ danena paÑsuk|laÑ vÈ”ti evaÑ
uppajjanato cha khettÈni, aÔÔhannaÒca mÈtikÈnaÑ vasena aÔÔha khettÈni
jÈnitabbÈni. PaÑsuk|lanti sosÈnikaÑ, pÈpaÓikaÑ, rathiyaÑ,
sa~kÈrak|ÔakaÑ, sotthiyaÑ, sinÈnaÑ, titthaÑ, gatapaccÈgataÑ,
aggidaÉÉhaÑ, gokhÈyitaÑ, upacika khÈyitaÑ, und|rakhÈyitaÑ,
antacchinnaÑ, dasÈcchinnaÑ, dhajÈhaÔaÑ, th|paÑ, samaÓa cÊvaraÑ,
sÈmuddiyaÑ, ÈbhisekiyaÑ, panthikaÑ, vÈtÈhaÔaÑ, iddhimayaÑ,
devadattiyanti tevÊsati paÑsuk|lÈni veditabbÈni.
Ettha ca sotthiyanti gabbhamalaharaÓaÑ. GatapaccÈgatanti
matakasarÊraÑ pÈrupitvÈ susÈnaÑ netvÈ ÈnÊtacÊvaraÑ. DhajÈhaÔanti dhajaÑ
ussÈpetvÈ tato ÈnÊtaÑ. Th|panti vammike p|jitacÊvaraÑ. SÈmuddiyanti
samuddavÊcÊhi thalaÑ pÈpitaÑ. Panthikanti panthaÑ gacchantehi
corabhayena pÈsÈÓehi koÔÔetvÈ pÈrutacÊvaraÑ. Iddhimayanti
ehibhikkhucÊvaraÑ. SesaÑ pÈkaÔameva.
CÊvarasantosoti vÊsati cÊvarasantosÈ ( )1 vitakkasantoso,
gamanasantoso, pariye sanasantoso, paÔilÈbhasantoso,
mattappaÔiggahaÓasantoso, loluppavivajjanasantoso, yathÈlÈbhasantoso,
yathÈbalasantoso, yathÈsÈruppasantoso, udakasantoso, dhovana santoso,
karaÓasantoso, parimÈÓasantoso, suttasantoso, sibbanasantoso,
rajanasantoso, kappasantoso, paribhogasantoso, sannidhiparivajjanasantoso,
vissajjanasantosoti.
Tattha sÈdakabhikkhunÈ2 temÈsaÑ nibaddhavÈsaÑ vasitvÈ
ekamÈsamattaÑ vitakketuÑ vaÔÔati. So hi pavÈretvÈ cÊvaramÈse cÊvaraÑ
karoti.
______________________________________________________________
1. (CÊvare hi) natthi (Ka)

2. SÈÔakatthinÈ bhikkhunÈ (SÊ)
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PaÑsuk|liko aÉÉhamÈseneva karoti. Iti mÈsaÉÉhamÈsamattaÑ vitakkanaÑ
vitakka santoso. Vitakkasantosena pana santuÔÔhena bhikkhunÈ
pÈcÊnakkhaÓÉarÈjivÈsikapaÑsuk|likattherasadisena bhavitabbaÑ.
Thero kira CetiyapabbatavihÈre cetiyaÑ vandissÈmÊti Ègato cetiyaÑ
vanditvÈ cintesi “mayhaÑ cÊvaraÑ jiÓÓaÑ bah|naÑ vasanaÔÔhÈne
labhissÈmÊ”ti. So mahÈvihÈraÑ gantvÈ saÑghattheraÑ disvÈ vasanaÔÔhÈnaÑ
pucchitvÈ tattha vuttho punadivase cÊvaraÑ ÈdÈya ÈgantvÈ theraÑ vandi.
Thero kiÑ Èvusoti Èha. GÈmadvÈraÑ bhante gamissÈmÊti. AhampÈvuso
gamissÈmÊti. SÈdhu bhanteti gacchanto mahÈbodhidvÈrakoÔÔhake ÔhatvÈ
puÒÒavantÈnaÑ vasanaÔÔhÈne manÈpaÑ labhissÈmÊti cintetvÈ aparisuddho
me vitakkoti tatova paÔinivatti. Punadivase amba~gaÓasamÊpato, punadivase
mahÈcetiyassa uttaradvÈrato, tatheva paÔinivattitvÈ catutthadivase therassa
santikaÑ agamÈsi. Thero imassa bhikkhuno vitakko na parisuddho
bhavissatÊti cÊvaraÑ gahetvÈ tena saddhiÑyeva paÒhaÑ pucchamÈno gÈmaÑ
pÈvisi. TaÒca rattiÑ eko manusso uccÈrapalibuddho sÈÔakeyeva vaccaÑ
katvÈ taÑ sa~kÈraÔÔhÈne chaÉÉesi. PaÑsuk|likatthero taÑ nÊlamakkhikÈhi
samparikiÓÓaÑ disvÈ aÒjaliÑ paggahesi. MahÈthero “kiÑ Èvuso sa~kÈra
ÔÔhÈnassa aÒjaliÑ paggaÓhÈsÊ”ti. “NÈhaÑ bhante sa~kÈraÔÔhÈnassa aÒjaliÑ
paggaÓhÈmi, mayhaÑ pitu Dasabalassa paggaÓhÈmi, puÓÓadÈsiyÈ sarÊraÑ
pÈrupitvÈ chaÉÉitaÑ paÑsu k|laÑ tumbamatte pÈÓake vidhunitvÈ susÈnato
gaÓhantena dukkaraÑ kataÑ bhante”ti. MahÈthero “parisuddho vitakko
paÑsuk|likassÈ”ti cintesi. PaÑsuk|likattheropi tasmiÑ yeva ÔhÈne Ôhito
vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ tÊÓi phalÈni patto taÑ sÈÔakaÑ gahetvÈ cÊvaraÑ katvÈ
pÈrupitvÈ pÈcÊnakkhaÓÉarÈjiÑ gantvÈ aggaphalaÑ arahattaÑ pÈpuÓi.
CÊvaratthÈya gacchantassa pana “kattha labhissÈmÊ”ti acintetvÈ
kammaÔÔhÈna sÊseneva gamanaÑ gamanasantoso nÈma.
Pariyesantassa pana yena vÈ tena vÈ saddhiÑ apariyesitvÈ lajjiÑ
pesalaÑ bhikkhuÑ gahetvÈ pariyesanaÑ pariyesanasantoso nÈma.
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EvaÑ pariyesantassa ÈhariyamÈnaÑ cÊvaraÑ d|rato disvÈ “etaÑ
manÈpaÑ bhavissati, etaÑ amanÈpan”ti evaÑ avitakketvÈ th|lasukhumÈdÊsu
yathÈladdheneva santussanaÑ paÔilÈbhasantoso nÈma.
EvaÑ laddhaÑ gaÓhantassÈpi “ettakaÑ dupaÔÔassa bhavissati, ettakaÑ
ekapaÔÔassÈ”ti attano pahonakamatteneva santussanaÑ
mattappaÔiggahaÓasantoso nÈma.
CÊvaraÑ pariyesantassa pana “asukassa gharadvÈre manÈpaÑ
labhissÈmÊ”ti acintetvÈ dvÈrapaÔipÈÔiyÈ caraÓaÑ loluppavivajjanasantoso
nÈma.
L|khapaÓÊtesu yena kenaci yÈpetuÑ sakkontassa yathÈladdheneva
yÈpanaÑ yathÈlÈbhasantoso nÈma.
Attano thÈmaÑ jÈnitvÈ yena yÈpetuÑ sakkoti, tena yÈpanaÑ
yathÈbalasantoso nÈma.
ManÈpaÑ aÒÒassa datvÈ attano yena kenaci yÈpanaÑ
yathÈsÈruppasantoso nÈma.
“Kattha udakaÑ manÈpaÑ, kattha amanÈpan”ti avicÈretvÈ yena kenaci
dhovanu pagena udakena dhovanaÑ udakasantoso nÈma.
PaÓÉumattikagerukap|tipaÓÓarasa kiliÔÔhÈni pana udakÈni vajjetuÑ vaÔÔati.
Dhovantassa pana muggarÈdÊhi apaharitvÈ hattheti madditvÈ dhovanaÑ
dhovanasantoso nÈma. TathÈ asujjhantaÑ paÓÓÈni pakkhipitvÈ tÈpitaudakenÈpi dhovituÑ vaÔÔati.
EvaÑ dhovitvÈ karontassa idaÑ th|laÑ, idaÑ sukhumanti akopetvÈ
pahonaka nÊhÈreneva karaÓaÑ karaÓasantoso nÈma.
TimaÓÉalappaÔicchÈdanamattasseva karaÓaÑ parimÈÓasantoso nÈma.
CÊvarakaraÓatthÈya pana manÈpasuttaÑ pariyesissÈmÊti avicÈretvÈ
rathikÈdÊsu vÈ devaÔÔhÈne vÈ ÈharitvÈ pÈdam|le vÈ ÔhapitaÑ yaÑkiÒcideva
suttaÑ gahetvÈ karaÓaÑ suttasantoso nÈma.
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KusibandhanakÈle pana a~gulamatte sattavÈre na vijjhitabbaÑ, evaÑ
karontassa hi yo bhikkhu sahÈyo na hoti, tassa vattabhedopi natthi.
Tiva~gulamatte1 pana sattavÈre vijjhitabbaÑ, evaÑ karontassa
maggapaÔipannenÈpi sahÈyena bhavitabbaÑ. Yo na hoti, tassa vattabhedo.
AyaÑ sibbanasantoso nÈma.
Rajantena pana kÈÄakacchakÈdÊni pariyesantena na rajitabbaÑ.
SomavakkalÈdÊsu yaÑ labhati, tena rajitabbaÑ. Alabhantena pana manussehi
araÒÒe vÈkaÑ gahetvÈ chaÉÉitarajanaÑ vÈ bhikkh|hi pacitvÈ
chaÉÉitakasaÔaÑ vÈ gahetvÈ rajitabbaÑ, ayaÑ rajanasantoso nÈma.
NÊlakaddamakÈÄasÈmesu yaÑkiÒci gahetvÈ hatthipiÔÔhe nisinnassa
paÒÒÈyamÈna kapakaraÓaÑ kappasantoso nÈma.
HirikopÊnapaÔicchÈdanamattavasena paribhuÒjanaÑ paribhogasantoso
nÈma.
DussaÑ pana labhitvÈ suttaÑ vÈ s|ciÑ vÈ kÈrakaÑ vÈ alabhantena
ÔhapetuÑ vaÔÔati, labhantena na vaÔÔati. Katampi sace antevÈsikÈdÊnaÑ
dÈtukÈmo hoti, te ca asannihitÈ yÈva ÈgamanÈ ÔhapetuÑ vaÔÔati.
Œgatamattesu dÈtabbaÑ. DÈtuÑ asakkontena adhiÔÔhÈtabbaÑ. AÒÒasmiÑ
cÊvare sati paccattharaÓampi adhiÔÔhÈtuÑ vaÔÔati. AnadhiÔÔhi tameva hi
sannimi hoti. AdhiÔÔhitaÑ na hotÊti MahÈsÊvatthero Èha. AyaÑ
sannidhiparivajjanasantoso nÈma.
Vissajjantena pana na mukhaÑ oloketvÈ dÈtabbaÑ. SÈraÓÊyadhamme
ÔhatvÈ vissajjitabbanti ayaÑ vissajjanasantoso nÈma.
CÊvarapaÔisaÑyuttÈni dhuta~gÈni nÈma paÑsuk|lika~gaÒceva
tecÊvarika~gaÒca. TesaÑ vitthÈrakathÈ Visuddhimaggato veditabbÈ. Iti
cÊvarasantosamahÈ-ariyavaÑsaÑ p|rayamÈno bhikkhu imÈni dve
dhuta~gÈni gopeti. ImÈni gopento cÊvarasantosamahÈ ariyavaÑsena
santuÔÔho hoti.
VaÓÓavÈdÊti eko santuÔÔho hoti, santosassa vaÓÓaÑ na katheti, eko na
santuÔÔho hoti, santosassa vaÓÓaÑ katheti,
______________________________________________________________
1. Dva~gulamatte (SÊ)
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eko neva santuÔÔho hoti, na santosassa vaÓÓaÑ katheti, eko santuÔÔho ceva
hoti, santosassa ca vaÓÓaÑ katheti, taÑ dassetuÑ “itarÊtaracÊvarasantuÔÔhiyÈ
ca vaÓÓavÈdÊ”ti vuttaÑ.
Anesananti d|teyyapahinagamanÈnuyogappabhedaÑ nÈnappakÈraÑ
anesanaÑ. Appatir|panti ayuttaÑ. AladdhÈ cÈti alabhitvÈ. YathÈ ekacco
“kathaÑ nu kho cÊvaraÑ labhissÈmÊ”ti puÒÒavantehi bhikkh|hi saddhiÑ
ekato hutvÈ kohaÒÒaÑ karonto uttasati paritasati, santuÔÔho bhikkhu evaÑ
aladdhÈ cÊvaraÑ na paritasati. LaddhÈ cÈti dhammena samena labhitvÈ.
Agadhitoti vigatalobhagiddho. Amucchitoti adhimatta taÓhÈya mucchaÑ
anÈpanno. AnajjhÈpannoti taÓhÈya anotthato apariyonaddho.
ŒdÊnavadassÈvÊti anesanÈpattiyaÒca gedhitaparibhoge ca ÈdÊnavaÑ
passamÈno. NissaraÓapaÒÒoti “yÈvadeva sÊtassa paÔighÈtÈyÈ”ti vuttaÑ
nissaraÓameva pajÈnanto.
ItarÊtaracÊvarasantuÔÔhiyÈti yena kenaci cÊvarena santuÔÔhiyÈ.
NevattÈnukkaÑ setÊti “ahaÑ paÑsuk|liko, mayÈ upasampadamÈÄeyeva
paÑsuk|lika~gaÑ gahitaÑ, ko mayÈ sadiso atthÊ”ti attukkaÑsanaÑ na
karoti. Na paraÑ vambhetÊti “ime panaÒÒe bhikkh| na paÑsuk|likÈ”ti vÈ
“paÑsuk|lika~gamattampi etesaÑ natthÊ”ti vÈ evaÑ paraÑ na vambheti. Yo
hi tattha dakkhoti yo tasmiÑ cÊvarasantose, vaÓÓavÈdÈdÊsu vÈ dakkho cheko
byatto. Analasoti sÈtaccakiriyÈya Èlasiyavirahito. SampajÈno paÔissatoti
sampajÈnapaÒÒÈya ceva satiyÈ ca yutto. AriyavaÑse Ôhitoti ariyavaÑse
patiÔÔhito. (9-1)
ItarÊtarena piÓÉapÈtenÈti yena kenaci piÓÉapÈtena. EtthÈpi piÓÉapÈto
jÈnitabbo, piÓÉapÈtakkhettaÑ jÈnitabbaÑ, piÓÉapÈtasantoso jÈnitabbo,
piÓÉapÈtapaÔisaÑyuttaÑ dhuta~gaÑ jÈnitabbaÑ. Tattha piÓÉapÈtoti “odano
kummÈso sattu maccho maÑsaÑ khÊraÑ dadhi sappi navanÊtaÑ telaÑ
madhu phÈÓitaÑ yÈgu khÈdanÊyaÑ sÈyanÊyaÑ lehanÊyan”ti soÄasa piÓÉapÈtÈ.
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PiÓÉapÈtakkhettanti saÑghabhattaÑ, uddesabhattaÑ, nimantanaÑ,
salÈka bhattaÑ, pakkhikaÑ, uposathikaÑ, pÈÔipadikaÑ, ÈgantukabhattaÑ,
gamikabhattaÑ, gilÈnabhattaÑ, gilÈnupaÔÔhÈkabhattaÑ, dhurabhattaÑ,
kuÔibhattaÑ, vÈrabhattaÑ, vihÈra bhattanti pannarasa piÓÉapÈtakkhettÈni.
PiÓÉapÈtasantosoti piÓÉapÈte vitakkasantoso, gamanasantoso,
pariyesanasantoso, paÔilÈbhasantoso, paÔiggahaÓasantoso,
mattappaÔiggahaÓasantoso, loluppavivajjana santoso, yathÈlÈbhasantoso,
yathÈbalasantoso, yathÈsÈruppasantoso, upakÈrasantoso, parimÈÓasantoso,
paribhogasantoso, sannidhiparivajjanasantoso, vissajjanasantosoti pannarasa
santosÈ.
Tattha sÈdako bhikkhu mukhaÑ dhovitvÈ vitakketi. PiÓÉapÈtikena pana
gaÓena saddhiÑ caratÈ sÈyaÑ ther|paÔÔhÈnakÈle “sve kattha piÓÉÈya
carissÈmÈti asukagÈme bhante”ti ettakaÑ cintetvÈ tato paÔÔhÈya na
vitakketabbaÑ. EkacÈrikena vitakkamÈÄake ÔhatvÈ vitakketabbaÑ. Tato
paraÑ vitakkento ariyavaÑsÈ cuto hoti paribÈhiro. AyaÑ vitakkasantoso
nÈma.
PiÓÉÈya pavisantena “kuhiÑ labhissÈmÊ”ti acintetvÈ kammaÔÔhÈnasÊsena
gantabbaÑ. AyaÑ gamanasantoso nÈma.
Pariyesantena yaÑ vÈ taÑ vÈ agahetvÈ lajjiÑ pesalameva gahetvÈ
pariyesi tabbaÑ. AyaÑ pariyesanasantoso nÈma.
D|ratova ÈhariyamÈnaÑ disvÈ “etaÑ manÈpaÑ, etaÑ amanÈpan”ti
cittaÑ na uppÈdetabbaÑ. AyaÑ paÔilÈbhasantoso nÈma.
“ImaÑ manÈpaÑ gaÓhissÈmi, imaÑ amanÈpaÑ na gaÓhissÈmÊ”ti
acintetvÈ yaÑkiÒci yÈpanamattaÑ gahetabbameva, ayaÑ
paÔiggahaÓasantoso nÈma.
Ettha pana deyyadhammo bahu, dÈyako appaÑ dÈtukÈmo, appaÑ
gahetabbaÑ. Deyyadhammo bahu, dÈyakopi bahuÑ dÈtukÈmo, pamÈÓeneva
gahetabbaÑ. Deyya dhammo na bahu, dÈyakopi appaÑ dÈtukÈmo, appaÑ
gahetabbaÑ. Deyyadhammo na bahu, dÈyako pana bahuÑ dÈtukÈmo,
pamÈÓena gahetabbaÑ.
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PaÔiggahaÓasmiÒhi mattaÑ ajÈnanto manussÈnaÑ pasÈdaÑ makkheti,
saddhÈdeyyaÑ vinipÈteti, sÈsanaÑ na karoti, vijÈtamÈtuyÈpi cittaÑ gahetuÑ
na sakkoti. Iti mattaÑ jÈnitvÈva paÔiggahetabbanti ayaÑ
mattappaÔiggahaÓasantoso nÈma.
SaddhakulÈniyeva1 agantvÈ dvÈrappaÔipÈÔiyÈ gantabbaÑ. AyaÑ loluppa
vivajjanasantoso nÈma. YathÈlÈbhasantosÈdayo cÊvare vuttanayÈ eva.
PiÓÉapÈtaÑ paribhuÒjitvÈ samaÓadhammaÑ anupÈlessÈmÊti evaÑ
upakÈraÑ ÒatvÈ paribhuÒjanaÑ upakÈrasantoso nÈma.
PattaÑ p|retvÈ ÈnÊtaÑ na paÔiggahetabbaÑ, anupasampanne sati tena
gÈhÈpe tabbaÑ, asati harÈpetvÈ paÔiggahaÓamattaÑ gahetabbaÑ. AyaÑ
parimÈÓasantoso nÈma.
“JighacchÈya paÔivinodanaÑ idamettha nissaraÓan”ti evaÑ
paribhuÒjanaÑ paribhogasantoso nÈma.
NidahitvÈ na paribhuÒjitabbanti ayaÑ sannidhiparivajjanasantoso
nÈma.
MukhaÑ anoloketvÈ sÈraÓÊyadhamme Ôhitena vissajjetabbaÑ. AyaÑ
vissajjana santoso nÈma.
PiÓÉapÈtapaÔisaÑyuttÈni pana paÒca dhuta~gÈni piÓÉapÈtika~gaÑ
sapadÈna cÈrika~gaÑ ekÈsanika~gaÑ pattapiÓÉika~gaÑ
khalupacchÈbhattika~ganti. TesaÑ vitthÈrakathÈ Visuddhimagge vuttÈ. Iti
piÓÉapÈtasantosamahÈ-ariyavaÑsaÑ p|rayamÈno bhikkhu imÈni paÒca
dhuta~gÈni gopeti. ImÈni gopento piÓÉapÈtasanto samahÈ-ariyavaÑsena
santuÔÔho hoti. “VaÓÓavÈdÊ”ti-ÈdÊni vuttanayeneva veditabbÈni. (9-2)
SenÈsanenÈti idha senÈsanaÑ jÈnitabbaÑ, senÈsanakkhettaÑ
jÈnitabbaÑ, senÈsanasantoso jÈnitabbo, senÈsanapaÔisaÑyuttaÑ dhuta~gaÑ
jÈnitabbaÑ. Tattha senÈ sananti maÒco, pÊÔhaÑ, bhisi, bimbohanaÑ, vihÈro,
aÉÉhayogo, pÈsÈdo, hammiyaÑ, guhÈ, leÓaÑ, aÔÔo,
______________________________________________________________
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mÈÄo, veÄugumbo, rukkham|laÑ, yattha vÈ pana bhikkh| paÔikkamantÊti
imÈni pannarasa senÈsanÈni.
SenÈsanakkhettanti “saÑghato vÈ gaÓato vÈ ÒÈtito vÈ mittato vÈ attano
vÈ dhanena paÑsuk|laÑ vÈ”ti cha khettÈni.
SenÈsanasantosoti senÈsane vitakkasantosÈdayo pannarasa santosÈ. Te
piÓÉapÈte vuttanayeneva veditabbÈ. SenÈsanapaÔisaÑyuttÈni pana paÒca
dhuta~gÈni ÈraÒÒi ka~gaÑ, rukkham|lika~gaÑ, abbhokÈsika~gaÑ,
sosÈnika~gaÑ, yathÈsantatika~ganti. TesaÑ vitthÈrakathÈ Visuddhimagge
vuttÈ. Iti senÈsanasantosamahÈ-ariyavaÑsaÑ p|rayamÈno bhikkhu imÈni
paÒca dhuta~gÈni gopeti. ImÈni gopento senÈsanasanto samahÈariyavaÑsena santuÔÔho hoti. (9-3)
GilÈnapaccayo pana piÓÉapÈteyeva paviÔÔho. Tattha
yathÈlÈbhayathÈbala yathÈsÈruppasantoseneva santussitabbaÑ.
Nesajjika~gaÑ bhÈvanÈrÈma-ariyavaÑsaÑ bhajati. Vuttampi cetaÑ–
“PaÒca senÈsane vuttÈ, paÒca ÈhÈranissitÈ.
Eko vÊriyasaÑyutto, dve ca cÊvaranissitÈ”ti.
Iti ÈyasmÈ DhammasenÈpati SÈriputtatthero pathaviÑ1 pattharamÈno
viya sÈgara kucchiÑ p|rayamÈno viya ÈkÈsaÑ vitthÈrayamÈno viya ca
paÔhamaÑ cÊvarasantosaÑ ariyavaÑsaÑ kathetvÈ candaÑ uÔÔhÈpento viya
s|riyaÑ ulla~ghento viya ca dutiyaÑ piÓÉapÈtasantosaÑ kathetvÈ SineruÑ
ukkhipento viya tatiyaÑ senÈsanasantosaÑ ariya vaÑsaÑ kathetvÈ idÈni
sahassanayappaÔimaÓÉitaÑ catutthaÑ bhÈvanÈrÈmaÑ ariya vaÑsaÑ
kathetuÑ puna caparaÑ Èvuso bhikkhu pahÈnÈrÈmo hotÊti desanaÑ Èrabhi.
Tattha ÈramanaÑ ÈrÈmo, abhiratÊti attho. PaÒcavidhe pahÈne ÈrÈmo
assÈti pahÈnÈrÈmo. KÈmacchandaÑ pajahanto ramati, nekkhammaÑ
bhÈvento ramati, byÈpÈdaÑ pajahanto ramati -pa- sabbakilese pajahanto
ramati, arahattamaggaÑ bhÈvento ramatÊti evaÑ pahÈne ratoti
______________________________________________________________
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pahÈnarato. Vuttanayeneva bhÈvanÈya ÈrÈmo assÈti bhÈvanÈrÈmo.
BhÈvanÈya ratoti bhÈvanÈrato.
Imesu pana cat|su ariyavaÑsesu purimehi tÊhi terasannaÑ
dhuta~gÈnaÑ catupaccayasantosassa ca vasena sakalaÑ VinayapiÔakaÑ
kathitaÑ hoti. BhÈvanÈrÈmena avasesaÑ piÔakadvayaÑ. ImaÑ pana
bhÈvanÈrÈmataÑ ariyavaÑsaÑ kathentena bhikkhunÈ PaÔisambhidÈmagge
nekkhammapÈÄiyÈ kathetabbo. DÊghanikÈye DasuttarasuttantapariyÈyena
kathetabbo. MajjhimanikÈye SatipaÔÔhÈnasuttantapariyÈyena kathe tabbo.
Abhidhamme NiddesapariyÈyena kathetabbo.
Tattha PaÔisambhidÈmagge nekkhammapÈÄiyÈti so nekkhammaÑ
bhÈvento ramati, kÈmacchandaÑ pajahanto ramati. AbyÈpÈdaÑ, byÈpÈdaÑ.
ŒlokasaÒÒaÑ, thinamiddhaÑ. AvikkhepaÑ, uddhaccaÑ.
DhammavavatthÈnaÑ, vicikicchaÑ. ©ÈÓaÑ. avijjaÑ. PÈmojjaÑ, aratiÑ.
PaÔhamaÑ jhÈnaÑ, paÒca nÊvaraÓe. DutiyaÑ jhÈnaÑ, vitakkavicÈre.
TatiyaÑ jhÈnaÑ, pÊtiÑ. CatutthaÑ jhÈnaÑ, sukhadukkhe. ŒkÈsÈnaÒcÈya
tanasamÈpattiÑ bhÈvento ramati, r|pasaÒÒaÑ paÔighasaÒÒaÑ nÈnattasaÒÒaÑ
pajahanto ramati. ViÒÒÈÓaÒcÈyatanasamÈpattiÑ -panevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasamÈpattiÑ bhÈvento ramati,
ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒaÑ pajahanto ramati.
AniccÈnupassanaÑ bhÈvento ramati, niccasaÒÒaÑ pajahanto ramati.
DukkhÈ nupassanaÑ, sukhasaÒÒaÑ. AnattÈnupassanaÑ, attasaÒÒaÑ.
NibbidÈnupassanaÑ, nandiÑ. VirÈgÈnupassanaÑ, rÈgaÑ.
NirodhÈnupassanaÑ, samudayaÑ. PaÔinissaggÈnu passanaÑ, ÈdÈnaÑ.
KhayÈnupassanaÑ, ghanasaÒÒaÑ. VayÈnupassanaÑ, Èy|hanaÑ.
VipariÓÈmÈnupassanaÑ, dhuvasaÒÒaÑ. AnimittÈnupassanaÑ, nimittaÑ.
ApaÓihitÈnupa ssanaÑ, paÓidhiÑ. SuÒÒatÈnupassanaÑ, abhinivesaÑ.
AdhipaÒÒÈdhammavipassanaÑ, sÈrÈdÈnÈbhinivesaÑ.
YathÈbh|taÒÈÓadassanaÑ, sammohÈbhinivesaÑ. ŒdÊnavÈnu passanaÑ,
ÈlayÈbhinivesaÑ. PaÔisa~khÈnupassanaÑ, appaÔisa~khaÑ. VivaÔÔÈnu
passanaÑ, saÑyogÈbhinivesaÑ. SotÈpattimaggaÑ, diÔÔhekaÔÔhe kilese.
SakadÈgÈmi maggaÑ, oÄÈrike kilese. AnÈgÈmimaggaÑ, aÓusahagate kilese.
ArahattamaggaÑ bhÈvento ramati, sabbakilese pajahanto ramatÊti evaÑ
PaÔisambhidÈmagge nekkhamma pÈÄiyÈ kathetabbo.
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DÊghanikÈye DasuttarasuttantapariyÈyenÈti ekaÑ dhammaÑ bhÈvento
ramati, ekaÑ dhammaÑ pajahanto ramati -pa- dasa dhamme bhÈvento
ramati, dasa dhamme pajahanto ramati. KatamaÑ ekaÑ dhammaÑ bhÈvento
ramati. KÈyagatÈsatiÑ sÈtasaha gataÑ. ImaÑ ekaÑ dhammaÑ bhÈvento
ramati. KatamaÑ ekaÑ dhammaÑ pajahanto ramati. AsmimÈnaÑ. ImaÑ
ekaÑ dhammaÑ pajahanto ramati. Katame dve dhamme -pa-. Katame dasa
dhamme bhÈvento ramati. Dasa kasiÓÈyatanÈni. Ime dasa dhamme bhÈvento
ramati. Katame dasa dhamme pajahanto ramati. Dasa micchatte. Ime dasa
dhamme pajahanto ramati. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu bhÈvanÈrÈmo
hotÊti evaÑ dÊghanikÈye dasuttarasuttantapariyÈyena kathetabbo.
MajjhimanikÈye SatipaÔÔhÈnasuttantapariyÈyenÈti ekÈyano bhikkhave
maggo -pa- yÈvadeva ÒÈÓamattÈya paÔissatimattÈya anissito ca viharati na ca
kiÒci loke upÈdi yati. Evampi bhikkhave bhikkhu bhÈvanÈrÈmo hoti
bhÈvanÈrato, pahÈnÈrÈmo hoti pahÈnarato. Puna caparaÑ bhikkhave
bhikkhu gacchanto vÈ gacchÈmÊti pajÈnÈti -pa-. Puna caparaÑ bhikkhave
bhikkhu seyyathÈpi passeyya sarÊraÑ sivathikÈya chaÉÉitaÑ -pa- p|tÊni
cuÓÓakajÈtÈni. So imameva kÈyaÑ upasaÑharati, ayampi kho kÈyo evaÑ
dhammo evaÑbhÈvÊ evaÑanatÊtoti. Iti ajjhattaÑ vÈ kÈye kÈyÈnupassÊ
viharati -pa-. Evampi kho bhikkhave bhikkhu bhÈvanÈrÈmo hotÊti evaÑ
MajjhimanikÈye SatipaÔÔhÈnasuttantapariyÈyena kathetabbo.
Abhidhamme NiddesapariyÈyenÈti sabbepi sa~khate aniccato dukkhato
rogato gaÓÉato -pa- saÑkilesikadhammato passanto ramati. AyaÑ
bhikkhave bhikkhu bhÈva nÈrÈmo hotÊti evaÑ niddesapariyÈyena
kathetabbo.
Neva attÈnukkaÑsetÊti ajja me saÔÔhi vÈ sattati vÈ vassÈni aniccaÑ
dukkhaÑ anattÈti vipassanÈya kammaÑ karontassa, ko mayÈ sadiso atthÊti
evaÑ attukkaÑsanaÑ na karoti. Na paraÑ vambhetÊti aniccaÑ dukkhanti
vipassanÈmattakampi natthi, kiÑ ime vissaÔÔhakammaÔÔhÈnÈ carantÊti evaÑ
paraÑ vambhanaÑ na karoti. SesaÑ vuttanaya meva. (9-4)
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310. PadhÈnÈnÊti uttamavÊriyÈni. SaÑvarapadhÈnanti cakkhÈdÊni
saÑvarantassa uppannavÊriyaÑ. PahÈnapadhÈnanti kÈmavitakkÈdayo
pajahantassa uppannavÊriyaÑ. BhÈvanÈpadhÈnanti bojjha~ge bhÈventassa
uppannavÊriyaÑ. AnurakkhaÓÈpadhÈnanti samÈdhinimittaÑ
anurakkhantassa uppannavÊriyaÑ. (10-1)
Vivekanissitanti-ÈdÊsu viveko virÈgo nirodhoti tÊÓipi nibbÈnassa
nÈmÈni. NibbÈnaÒhi upadhivivekattÈ viveko. TaÑ Ègamma rÈgÈdayo
virajjantÊti virÈgo. NirujjhantÊti nirodho. TasmÈ “vivekanissitan”ti-ÈdÊsu
ÈrammaÓavasena adhigantabba vasena vÈ nibbÈnanissitanti attho.
VossaggapariÓÈminti ettha dve vossaggÈ pariccÈgavo ssaggo ca
pakkhandanavossaggo ca. Tattha vipassanÈ tada~gavasena kilese ca khandhe
ca pariccajatÊti pariccÈgavossaggo. Maggo ÈrammaÓavasena nibbÈnaÑ
pakkhandatÊti pakkhandanavossaggo. TasmÈ vossaggapariÓÈminti yathÈ
bhÈviyamÈno satisambo jjha~go vossaggatthÈya pariÓamati,
vipassanÈbhÈvaÒca maggabhÈvaÒca pÈpuÓÈti, evaÑ bhÈvetÊti ayamettha
attho. Sesapadesupi eseva nayo. (10-3)
Bhadrakanti bhaddakaÑ1. SamÈdhinimittaÑ vuccati
aÔÔhikasaÒÒÈdivasena adhigato samÈdhiyeva. AnurakkhatÊti
samÈdhiparibandhakadhamme2 rÈgadosamohe sodhento rakkhati. Ettha ca
aÔÔhikasaÒÒÈdikÈ paÒceva saÒÒÈ vuttÈ. ImasmiÑ pana ÔhÈne dasapi asubhÈni
vitthÈretvÈ kathetabbÈni. TesaÑ vitthÈro Visuddhimagge vuttoyeva.
(10-4)
Dhamme ÒÈÓanti ekapaÔivedhavasena catusaccadhamme ÒÈÓaÑ
catusaccabbha ntare nirodhasacce dhamme ÒÈÓaÒca. YathÈha “tattha
katamaÑ dhamme ÒÈÓaÑ, cat|su maggesu cat|su phalesu ÒÈÓan”ti3.
Anvaye ÒÈÓanti cattÈri saccÈni paccakkhato disvÈ yathÈ idÈni, evaÑ atÊtepi
anÈgatepi imeva paÒcakkhandhÈ dukkhasaccaÑ, ayameva taÓhÈ
samudayasaccaÑ, ayameva nirodho nirodhasaccaÑ, ayameva maggo
maggasaccanti evaÑ tassa ÒÈÓassa anugatiyaÑ ÒÈÓaÑ. TenÈha “so iminÈ
dhammena ÒÈtena diÔÔhena pattena viditena pariyogÈÄhena atÊtÈnÈgatena
nayaÑ netÊ”ti3. Pariye ÒÈÓanti paresaÑ
______________________________________________________________
1. Bhaddikanti laddhakaÑ (SÊ)
2. SamÈdhipÈripakkhikadhamme (SÊ) samÈdhiparipanthikadhamme (SyÈ)
3. Abhi 2. 341 piÔÔhe.
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cittaparicchede ÒÈÓaÑ. YathÈha “tattha katamaÑ pariye ÒÈÓaÑ, idha
bhikkhu para sattÈnaÑ parapuggalÈnaÑ cetasÈ ceto paricca jÈnÈtÊ”ti1
vitthÈretabbaÑ. ®hapetvÈ pana imÈni tÊÓi ÒÈÓÈni avasesaÑ sammutiÒÈÓaÑ
nÈma. YathÈha “tattha katamaÑ sammuti ÒÈÓaÑ, ÔhapetvÈ dhamme ÒÈÓaÑ
ÔhapetvÈ anvaye ÒÈÓaÑ ÔhapetvÈ paricchede ÒÈÓaÑ avasesaÑ
sammutiÒÈÓan”ti1. (11)
Dukkhe ÒÈÓÈdÊhi arahattaÑ pÈpetvÈ ekassa bhikkhuno niggamanaÑ
catusacca kammaÔÔhÈnaÑ kathitaÑ. Tattha dve saccÈni vaÔÔaÑ, dve
vivaÔÔaÑ, vaÔÔe abhiniveso hoti, no vivaÔÔe. DvÊsu saccesu Ècariyasantike
pariyattiÑ uggahetvÈ kammaÑ karoti, dvÊsu saccesu “nirodhasaccaÑ nÈma
iÔÔhaÑ kantaÑ manÈpaÑ, maggasaccaÑ nÈma iÔÔhaÑ kantaÑ manÈpan”ti
savanavasena kammaÑ karoti. DvÊsu saccesu uggahapari
pucchÈsavanadhÈraÓasammasanapaÔivedho vaÔÔati, dvÊsu savanapaÔivedho
vaÔÔati. TÊÓi kiccavasena paÔivijjhati, ekaÑ ÈrammaÓavasena. Dve saccÈni
duddasattÈ gambhÊrÈni, dve gambhÊrattÈ duddasÈni. (12)
SotÈpattiya~gÈdicatukkavaÓÓanÈ
311. SotÈpattiya~gÈnÊti sotÈpattiyÈ a~gÈni, sotÈpattimaggassa paÔilÈbha
kÈraÓÈnÊti attho. SappurisasaÑsevoti BuddhÈdÊnaÑ sappurisÈnaÑ
upasa~kamitvÈ sevanaÑ. Saddhammassavananti sappÈyassa
TepiÔakadhammassa savanaÑ. Yoni somanasikÈroti aniccÈdivasena
manasikÈro. DhammÈnudhammappaÔipattÊti lokuttara dhammassa
anudhammabh|tÈya pubbabhÈgapaÔipattiyÈ paÔipajjanaÑ. (13)
AveccappasÈdenÈti acalappasÈdena. “Itipi so BhagavÈ”ti-ÈdÊni
Visuddhimagge vitthÈritÈni. PhaladhÈtu-ÈhÈracatukkÈni uttÈnatthÈneva.
Apicettha l|khapaÓÊtavatthu vasena oÄÈrikasukhumatÈ veditabbÈ. (14-17)
ViÒÒÈÓaÔÔhitiyoti viÒÒÈÓaÑ etÈsu tiÔÔhatÊti viÒÒÈÓaÔÔhitiyo.
ŒrammaÓaÔÔhiti vasenetaÑ vuttaÑ. R|p|pÈyanti r|paÑ upagataÑ hutvÈ.
PaÒcavokÈrabhavasmiÒhi abhisa~khÈraviÒÒÈÓaÑ r|pakkhandhaÑ nissÈya
tiÔÔhati. TaÑ sandhÈyetaÑ vuttaÑ. R|pÈrammaÓanti r|pakkhandhagocaraÑ
r|papatiÔÔhitaÑ hutvÈ.
______________________________________________________________
1. Abhi 2. 342 piÔÔhe.
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Nand|pasecananti lobhasahagataÑ sampayuttanandiyÈva upasittaÑ hutvÈ.
ItaraÑ upanissayakoÔiyÈ. VuddhiÑ vir|ÄiÑ vepullaÑ ÈpajjatÊti saÔÔhipi
sattatipi vassÈni evaÑ pavattamÈnaÑ vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ Èpajjati.
Vedan|pÈyÈdÊsupi eseva nayo. Imehi pana tÊhi padehi catuvokÈrabhave
abhisa~khÈraviÒÒÈÓaÑ vuttaÑ. Tassa yÈvatÈ yukaÑ pavattanavasena
vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ ÈpajjanÈ veditabbÈ. Catukkavasena pana
desanÈya ÈgatattÈ viÒÒÈÓ|pÈyanti na vuttaÑ. EvaÑ vuccamÈne ca “katamaÑ
nu kho ettha kammaviÒÒÈÓaÑ, katamaÑ vipÈkaviÒÒÈÓan”ti sammoho
bhaveyya, tasmÈpi na vuttaÑ. AgatigamanÈni vitthÈritÈneva. (18-19)
CÊvarahet|ti kattha manÈpaÑ cÊvaraÑ labhissÈmÊti cÊvarakÈraÓÈ
uppajjati. Iti bhavÈbhavahet|ti ettha itÊti nidassanatthe nipÈto. YathÈ
cÊvarÈdihetu, evaÑ bhavÈbhava het|pÊti attho. BhavÈbhavoti cettha
paÓÊtapaÓÊtatarÈni telamadhuphÈÓitÈdÊni adhippe tÈni. ImesaÑ pana
catunnaÑ taÓhuppÈdÈnaÑ pahÈnatthÈya paÔipÈÔiyÈva cattÈro ariya vaÑsÈ
desitÈti veditabbÈ. PaÔipadÈcatukkaÑ heÔÔhÈ vuttameva. AkkhamÈdÊsu
padhÈna karaÓakÈle sÊtÈdÊni na khamatÊti akkhamÈ. KhamatÊti khamÈ.
IndriyadamanaÑ damÈ. “UppannaÑ kÈmavitakkaÑ nÈdhivÈsetÊ”ti-ÈdinÈ
nayena vitakkasamanaÑ samÈ. (20-22)
DhammapadÈnÊti dhammakoÔÔhÈsÈni. AnabhijjhÈ dhammapadaÑ nÈma
alobho vÈ alobhasÊsena adhigatajjhÈnavipassanÈmaggaphalanibbÈnÈni vÈ.
AbyÈpÈdo dhamma padaÑ nÈma akopo vÈ mettÈsÊsena adhigatajjhÈnÈdÊni
vÈ. SammÈsati dhammapadaÑ nÈma suppaÔÔhitasati vÈ satisÊsena
adhigatajjhÈnÈdÊni vÈ. SammÈsamÈdhi dhammapadaÑ nÈma samÈpatti vÈ
aÔÔhasamÈpattivasena adhigatajjhÈnavipassanÈmaggaphalanibbÈnÈni vÈ.
DasÈsubhavasena vÈ adhigatajjhÈnÈdÊni anabhijjhÈ dhammapadaÑ.
Catubrahma vihÈravasena adhigatÈni abyÈpÈdo dhammapadaÑ. DasÈnussatiÈhÈre paÔik|lasaÒÒÈ vasena adhigatÈni sammÈsati dhammapadaÑ.
DasakasiÓa-ÈnÈpÈnavasena adhigatÈni sammÈsamÈdhi dhammapadanti. (23)
DhammasamÈdÈnesu paÔhamaÑ acelakapaÔipadÈ. DutiyaÑ
tibbakilesassa arahattaÑ gahetuÑ asakkontassa assumukhassÈpi rudato
parisuddhabrahmacariya caraÓaÑ. TatiyaÑ kÈmesu pÈtabyatÈ. CatutthaÑ
cattÈro paccaye
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alabhamÈnassÈpi jhÈnavipassanÈvasena sukhasama~gino
sÈsanabrahmacariyaÑ. (24)
DhammakkhandhÈti ettha guÓaÔÔho khandhaÔÔho. SÊlakkhandhoti
sÊlaguÓo. Ettha ca phalasÊlaÑ adhippetaÑ. Sesapadesupi eseva nayo. Iti
cat|supi ÔhÈnesu phala meva vuttaÑ. (25)
BalÈnÊti upatthambhanaÔÔhena akampiyaÔÔhena ca balÈni. TesaÑ
paÔipakkhehi kosajjÈdÊhi akampaniyatÈ veditabbÈ. SabbÈnipi
samathavipassanÈmaggavasena lokiya lokuttarÈneva kathitÈni. (26)
AdhiÔÔhÈnÈnÊti ettha adhÊti upasaggamattaÑ. Atthato pana tena vÈ
tiÔÔhanti, tattha vÈ tiÔÔhanti, ÔhÈnameva vÈ taÑtaÑguÓÈdhikÈnaÑ purisÈnaÑ
adhiÔÔhÈnaÑ, paÒÒÈva adhiÔÔhÈnaÑ paÒÒÈdhiÔÔhÈnaÑ. Ettha ca paÔhamena
aggaphalapaÒÒÈ. Dutiyena vacÊ saccaÑ. Tatiyena ÈmisapariccÈgo.
Catutthena kiles|pasamo kathitoti veditabbo. PaÔhamena ca
kammassakatapaÒÒaÑ vipassanÈpaÒÒaÑ vÈ ÈdiÑ katvÈ phalapaÒÒÈ kathitÈ.
Dutiyena vacÊsaccaÑ ÈdiÑ katvÈ paramatthasaccaÑ nibbÈnaÑ. Tatiyena
ÈmisapariccÈgaÑ ÈdiÑ katvÈ aggamaggena kilesapariccÈgo. Catutthena
samÈpattivikkhambhite kilese ÈdiÑ katvÈ aggamaggena kilesav|pasamo.
PaÒÒÈdhiÔÔhÈnena vÈ ekena arahattaphalapaÒÒÈ kathitÈ. Sesehi
paramatthasaccaÑ. SaccÈdhiÔÔhÈnena vÈ ekena paramattha saccaÑ kathitaÑ.
Sesehi arahattapaÒÒÈti M|sikÈbhayatthero Èha. (27)
PaÒhabyÈkaraÓÈdicatukkavaÓÓanÈ.
312. PaÒhabyÈkaraÓÈni MahÈpadesakathÈya vitthÈritÈneva. (28)
KaÓhanti kÈÄakaÑ dasa-akusalakammapathakammaÑ. KaÓhavipÈkanti
apÈye nibbattanato kÈÄakavipÈkaÑ. Sukkanti paÓÉaraÑ
kusalakammapathakammaÑ. Sukka vipÈkanti sagge nibbattanato
paÓÉaravipÈkaÑ. KaÓhasukkanti missakakammaÑ. KaÓhasukkavipÈkanti
sukhadukkhavipÈkaÑ. MissakakammaÒhi katvÈ akusalena
tiracchÈnayoniyaÑ ma~galahatthiÔÔhÈnÈdÊsu uppanno kusalena pavatte
sukhaÑ vedayati. Kusalena rÈjakulepi nibbatto akusalena pavatte dukkhaÑ
vedayati. AkaÓha-asukkanti kammakkhayakaraÑ catumaggaÒÈÓaÑ
adhippetaÑ.
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TaÒhi yadi kaÓhaÑ bhaveyya, kaÓhavipÈkaÑ dadeyya. Yadi sukkaÑ
bhaveyya, sukka vipÈkaÑ dadeyya. UbhayavipÈkassa pana adÈnato
akaÓhÈsukkavipÈkattÈ akaÓhaÑ asukkanti ayamettha attho. (29)
SacchikaraÓÊyÈti paccakkhakaraÓena ceva paÔilÈbhena ca sacchikÈtabbÈ.
CakkhunÈti dibbacakkhunÈ. KÈyenÈti sahajÈtanÈmakÈyena. PaÒÒÈyÈti
arahattaphala ÒÈÓena. (30)
OghÈti vaÔÔasmiÑ satte ohananti osÊdÈpentÊti oghÈ. Tattha
paÒcakÈmaguÓiko rÈgo kÈmogho. R|pÈr|pabhavesu chandarÈgo bhavogho.
TathÈ jhÈnanikanti sassata diÔÔhisahagato ca rÈgo. DvÈsaÔÔhi diÔÔhiyo
diÔÔhogho. (31)
VaÔÔasmiÑ yojentÊti yogÈ. Te oghÈ viya veditabbÈ. (32)
VisaÑyojentÊti visaÒÒogÈ. Tattha asubhajjhÈnaÑ kÈmayogavisaÑyogo.
TaÑ pÈdakaÑ katvÈ adhigato anÈgÈmimaggo ekanteneva
kÈmayogavisaÒÒogo nÈma. arahattamaggo bhavayogavisaÒÒogo nÈma.
SotÈpattimaggo diÔÔhiyogavisaÒÒogo nÈma. Arahattamaggo
avijjÈyogavisaÒÒogo nÈma. (33)
Ganthanavasena ganthÈ. VaÔÔasmiÑ nÈmakÈyaÒceva r|pakÈyaÒca
ganthati bandhati palibundhatÊti kÈyagantho. IdaÑsaccÈbhinivesoti idameva
saccaÑ, moghamaÒÒanti evaÑ pavatto diÔÔhÈbhiniveso. (34)
UpÈdÈnÈnÊti ÈdÈnaggahaÓÈni. KÈmoti rÈgo, soyeva gahaÓaÔÔhena
upÈdÈnanti kÈmupÈdÈnaÑ. DiÔÔhÊti micchÈdiÔÔhi, sÈpi gahaÓaÔÔhena
upÈdÈnanti diÔÔhupÈdÈnaÑ. IminÈ suddhÊti evaÑ sÊlavatÈnaÑ gahaÓaÑ
sÊlabbatupÈdÈnaÑ. AttÈti etena vadati ceva upÈdiyati cÈti attavÈdupÈdÈnaÑ.
(35)
Yoniyoti koÔÔhÈsÈ. AÓÉe jÈtÈti aÓÉajÈ. JalÈbumhi jÈtÈti jalÈbujÈ.
SaÑsede jÈtÈti saÑsedajÈ. SayanasmiÑ1 p|timacchÈdÊsu ca
nibbattÈnametaÑ adhivacanaÑ. Vegena ÈgantvÈ upapatitÈ viyÈti opapÈtikÈ.
Tattha devamanussesu saÑsedaja-opapÈtikÈnaÑ
______________________________________________________________
1. SaÑsedasmiÑ (SÊ)
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ayaÑ viseso. SaÑsedajÈ mandÈ daharÈ hutvÈ nibbattanti. OpapÈtikÈ
soÄasavassuddesikÈ hutvÈ. Manussesu hi bhummadevesu ca imÈ catassopi
yoniyo labbhanti. TathÈ tiracchÈnesu supaÓÓanÈgÈdÊsu. VuttaÒhetaÑ “tattha
bhikkhave aÓÉajÈ supaÓÓÈ aÓÉajeva nÈge haranti, na jalÈbuje na saÑsedaje
na opapÈtike”ti1. CÈtumahÈrÈjikato paÔÔhÈya uparidevÈ opapÈtikÈyeva. TathÈ
nerayikÈ. Petesu catassopi labbhanti. GabbhÈvakka ntiyo sampasÈdanÊye
kathitÈ eva. (36-37)
AttabhÈvapaÔilÈbhesu paÔhamo khiÉÉÈpadosikavasena veditabbo.
Dutiyo orabbhikÈdÊhi ghÈtiyamÈna-urabbhÈdivasena. Tatiyo
manopadosikÈvasena. Catuttho cÈtumahÈrÈjike upÈdÈya
uparisesadevatÈvasena. Te hi devÈ neva attasaÒcetanÈya maranti, na
parasaÒcetanÈya. (38)
DakkhiÓÈvisuddhÈdicatukkavaÓÓanÈ
313. DakkhiÓÈvisuddhiyoti dÈnasa~khÈtÈ dakkhiÓÈ visujjhanti
mahapphalÈ honti etÈhÊti dakkhiÓÈvisuddhiyo.
DÈyakato visujjhati, no paÔiggÈhakatoti yattha dÈyako sÊlavÈ hoti,
dhamme nuppannaÑ deyyadhammaÑ deti, paÔiggÈhako dussÊlo. AyaÑ
dakkhiÓÈ VessantaramahÈrÈjassa dakkhiÓÈsadisÈ. PaÔiggÈhakato visujjhati,
no dÈyakatoti yattha paÔiggÈ hako sÊlavÈ hoti, dÈyako dussÊlo,
adhammenuppannaÑ deti, ayaÑ dakkhiÓÈ coraghÈ takassa dakkhiÓÈsadisÈ.
Neva dÈyakato visujjhati, no paÔiggÈhakatoti yattha ubhopi dussÊlÈ,
deyyadhammopi adhammena nibbatto. VipariyÈyena catutthÈ veditabbÈ.
(39)
Sa~gahavatth|nÊti sa~gahakÈraÓÈni. TÈni heÔÔhÈ vibhattÈneva. (40)
AnariyavohÈrÈti anariyÈnaÑ lÈmakÈnaÑ vohÈrÈ. (41)
AriyavohÈrÈti ariyÈnaÑ sappurisÈnaÑ vohÈrÈ. (42)
______________________________________________________________
1. SaÑ 2. 207 piÔÔhe.
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DiÔÔhavÈditÈti diÔÔhaÑ mayÈti evaÑ vÈditÈ. Ettha ca

taÑtaÑsamuÔÔhÈpaka cetanÈvasena attho veditabbo. (43-46)
AttantapÈdicatukkavaÓÓanÈ
314. AttantapÈdÊsu paÔhamo acelako. Dutiyo orabbhikÈdÊsu aÒÒataro.
Tatiyo yaÒÒayÈjako. Catuttho sÈsane sammÈpaÔipanno. (47)
AttahitÈya paÔipannÈdÊsu paÔhamo yo sayaÑ sÊlÈdisampanno, paraÑ
sÊlÈdÊsu na samÈdapeti ÈyasmÈ Vakkalitthero viya. Dutiyo yo attanÈ na
sÊlÈdisampanno, paraÑ sÊlÈdÊsu samÈdapeti ÈyasmÈ Upanando viya. Tatiyo
yo nevattanÈ sÊlÈdisampanno, paraÑ sÊlÈdÊsu na samÈdapeti Devadatto viya.
Catuttho yo attanÈ ca sÊlÈdisampanno, paraÒca sÊlÈdÊsu samÈdapeti ÈyasmÈ
MahÈkassapo viya. (48)
TamÈdÊsu tamoti andhakÈrabh|to. TamaparÈyaÓoti tamameva paraÑ
ayanaÑ gati assÈti tamaparÈyaÓo. EvaÑ sabbapadesu attho veditabbo. Ettha
ca paÔhamo nÊce caÓÉÈlÈdikule dujjÊvite hÊnattabhÈve nibbattitvÈ tÊÓi
duccaritÈni parip|reti. Dutiyo tathÈvidho hutvÈ tÊÓi sucaritÈni parip|reti.
Tatiyo uÄÈre khattiyakule bahu-annapÈne sampannattabhÈve nibbattitvÈ tÊÓi
duccaritÈni parip|reti. Catuttho tÈdisova hutvÈ tÊÓi sucaritÈni parip|reti. (49)
SamaÓamacaloti samaÓa-acalo. Ma-kÈro padasandhimattaÑ. So
SotÈpanno veditabbo. SotÈpanno hi cat|hi vÈtehi indakhÊlo viya
parappavÈdehi akampiyo. Acala saddhÈya samannÈgatoti samaÓamacalo.
Vuttampi cetaÑ “katamo ca puggalo samaÓa macalo, idhekacco puggalo
tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ”ti1 vitthÈro. RÈgado sÈnaÑ pana
tanubh|tattÈ sakadÈgÈmÊ samaÓapadumo nÈma. TenÈha “katamo pana
puggalo samaÓapadumo, idhekacco puggalo sakideva imaÑ lokaÑ ÈgantvÈ
dukkha ssantaÑ karoti, ayaÑ vuccati
______________________________________________________________
1. Abhi 3. 173 piÔÔhe.
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puggalo samaÓapadumo”ti1. RÈgadosÈnaÑ abhÈvÈ khippameva pupphissatÊti
anÈgÈmÊ samaÓapuÓÉarÊko nÈma. TenÈha “katamo ca puggalo
samaÓapuÓÉarÊko, idhekacco puggalo paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ -pa-.
AyaÑ vuccati puggalo samaÓapuÓÉarÊko”ti1. arahÈ pana sabbesampi
ganthakÈrakilesÈnaÑ abhÈvÈ samaÓesu samaÓasukhumÈlo nÈma. TenÈha
“katamo ca puggalo samaÓesu samaÓasukhumÈlo, idhekacco ÈsavÈnaÑ
khayÈ -pa- upasampajja viharati. AyaÑ vuccati puggalo samaÓesu
samaÓasukhu mÈlo”ti2. (50)
“Ime kho Èvuso”ti-Èdi vuttanayeneva yojetabbaÑ. Iti samapaÒÒÈsÈya
catukkÈnaÑ vasena dvepaÒhasatÈni kathento thero sÈmaggirasaÑ dassesÊti.
CatukkavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
PaÒcakavaÓÓanÈ
315. Iti catukkavasena sÈmaggirasaÑ dassetvÈ idÈni paÒcakavasena
dassetuÑ puna desanaÑ Èrabhi. Tattha paÒcasu khandhesu r|pakkhandho
lokiyo. SesÈ lokiya lokuttarÈ. UpÈdÈnakkhandhÈ lokiyÈva. VitthÈrato pana
khandhakathÈ Visuddhimagge vuttÈ. KÈmaguÓÈ heÔÔhÈ vitthÈritÈva. (1-3)
SukatadukkaÔÈdÊhi gantabbÈti gatiyo. Nirayoti nirassÈdo. SahokÈsena
khandhÈ kathitÈ. Tato paresu tÊsu nibbattÈ khandhÈva vuttÈ. Catutthe
okÈsopi. (4)
ŒvÈse macchariyaÑ ÈvÈsamacchariyaÑ. Tena samannÈgato bhikkhu
ÈgantukaÑ disvÈ “ettha cetiyassa vÈ saÑghassa vÈ parikkhÈro Ôhapito”tiÈdÊni vatvÈ saÑghikampi ÈvÈsaÑ nivÈreti. So kÈlaÑ katvÈ peto vÈ ajagaro
vÈ hutvÈ nibbattati. Kule macchariyaÑ kulamacchariyaÑ. Tena
samannÈgato bhikkhu tehi kÈraÓehi attano upaÔÔhÈkakule
______________________________________________________________
1. Abhi 3. 173 piÔÔhe.
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aÒÒesaÑ pavesanampi nivÈreti. LÈbhe macchariyaÑ lÈbhamacchariyaÑ.
Tena samannÈgato bhikkhu saÑghikampi lÈbhaÑ maccharÈyanto yathÈ aÒÒe
na labhanti, evaÑ karoti. VaÓÓe macchariyaÑ vaÓÓamacchariyaÑ. VaÓÓoti
cettha sarÊravaÓÓopi guÓa vaÓÓopi veditabbo. Pariyattidhamme
macchariyaÑ dhammamacchariyaÑ. Tena samannÈgato bhikkhu “imaÑ
dhammaÑ pariyÈpuÓitvÈ eso maÑ abhibhavissatÊ”ti aÒÒassa na deti. Yo
pana dhammÈnuggahena vÈ puggalÈnuggahena vÈ na deti, na taÑ
macchariyaÑ. (5)
CittaÑ nivÈrenti pariyonandhantÊti nÊvaraÓÈni. KÈmacchando
nÊvaraÓapatto arahattamaggavajjho. KÈmarÈgÈnusayo
kÈmarÈgasaÑyojanapatto anÈgÈmimaggavajjho. ThinaÑ cittagelaÒÒaÑ.
MiddhaÑ khandhattayagelaÒÒaÑ. Ubhayampi arahatta maggavajjhaÑ. TathÈ
uddhaccaÑ. KukkuccaÑ anÈgÈmimaggavajjhaÑ. VicikicchÈ
paÔhamamaggavajjhÈ. (6)
SaÑyojanÈnÊti bandhanÈni. Tehi pana baddhesu puggalesu
r|pÈr|pabhave nibbattÈ sotÈpannasakadÈgÈmino antobaddhÈ bahisayitÈ
nÈma. TesaÒhi kÈmabhave bandhanaÑ. KÈmabhave anÈgÈmino bahibaddhÈ
antosayitÈ nÈma. TesaÒhi r|pÈr|pa bhave bandhanaÑ. KÈmabhave
sotÈpannasakadÈgÈmino antobaddhÈ antosayitÈ nÈma. R|pÈr|pabhave
anÈgÈmino bahibaddhÈ bahisayitÈ nÈma. KhÊÓÈsavo sabbattha abandhano.
(7-8)
SikkhitabbaÑ padaÑ sikkhÈpadaÑ, sikkhÈkoÔÔhÈsoti attho. SikkhÈya vÈ
padaÑ sikkhÈpadaÑ, adhicitta-adhipaÒÒÈsikkhÈya adhigamupÈyoti attho.
Ayamettha sa~khepo. VitthÈrato pana sikkhÈpadakathÈ vibha~gappakaraÓe
sikkhÈpadavibha~ge ÈgatÈ eva. (9)
AbhabbaÔÔhÈnÈdipaÒcakavaÓÓanÈ
316. “Abhabbo Èvuso khÊÓÈsavo bhikkhu saÒcicca pÈÓan”ti-Èdi
desanÈsÊsameva, sotÈpannÈdayopi pana abhabbÈ. PuthujjanakhÊÓÈsavÈnaÑ
nindÈpasaÑsatthampi evaÑ vuttaÑ. Puthujjano nÈma gÈrayho,
mÈtughÈtÈdÊnipi
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karoti. KhÊÓÈsavo pana pÈsaÑso, kunthakipillikaghÈtÈdÊnipi na karotÊti. (10)
Byasanesu viyassatÊti byasanaÑ, hitasukhaÑ khipati viddhaÑsetÊti
attho. ©ÈtÊnaÑ byasanaÑ ÒÈtibyasanaÑ, corarogabhayÈdÊhi ÒÈtivinÈsoti
attho. BhogÈnaÑ byasanaÑ bhogabyasanaÑ, rÈjacorÈdivasena
bhogavinÈsoti attho. Rogo eva byasanaÑ rogabyasanaÑ. Rogo hi ÈrogyaÑ
byasati vinÈsetÊti byasanaÑ, sÊlassa byasanaÑ sÊlabyasanaÑ. DussÊlyassetaÑ
nÈmaÑ. SammÈdiÔÔhiÑ vinÈsayamÈnÈ uppannÈ diÔÔhi eva byasanaÑ
diÔÔhibyasanaÑ. Ettha ca ÒÈtibyasanÈdÊni tÊÓi neva akusalÈni na
tilakkhaÓÈhatÈni. SÊladiÔÔhibyasanadvayaÑ akusalaÑ tilakkhaÓÈhataÑ.
Teneva “nÈvuso sattÈ ÒÈtibyasanahetu vÈ”ti-ÈdimÈha. (11)
©ÈtisampadÈti ÒÈtÊnaÑ sampadÈ pÈrip|rÊ bahubhÈvo.
BhogasampadÈyapi eseva nayo. Œrogyassa sampadÈ ÈrogyasampadÈ.
PÈrip|rÊ dÊgharattaÑ arogatÈ. SÊladiÔÔhi sampadÈsupi eseva nayo. IdhÈpi
ÒÈtisampadÈdayo no kusalÈ, na tilakkhaÓÈhatÈ. SÊladiÔÔhisampadÈ kusalÈ,
tilakkhaÓÈhatÈ. Teneva “nÈvuso sattÈ ÒÈtisampadÈ hetuvÈ”ti-ÈdimÈha. (12)
SÊlavipattisÊlasampattikathÈ MahÈparinibbÈne vitthÈritÈva. (13-14)
CodakenÈti vatthusaÑsandassanÈ, ÈpattisaÑsandassanÈ,
saÑvÈsappaÔikkhepo, sÈmÊcippaÔikkhepoti cat|hi codanÈvatth|hi
codayamÈnena. KÈlena vakkhÈmi no akÈlenÈti ettha cuditakassa kÈlo
kathito, na codakassa. ParaÑ codentena hi parisamajjhe vÈ
uposathapavÈraÓagge vÈ ÈsanasÈlÈbhojanasÈlÈdÊsu vÈ na codetabbaÑ.
DivÈÔÔhÈne nisinnakÈle “karotÈyasmÈ okÈsaÑ, ahaÑ ÈyasmantaÑ
vattukÈmo”ti evaÑ okÈsaÑ kÈretvÈ codetabbaÑ. PuggalaÑ pana
upaparikkhitvÈ yo lolapuggalo abh|taÑ vatvÈ bhikkh|naÑ ayasaÑ Èropeti,
so okÈsakammaÑ vinÈpi codetabbo. Bh|tenÈti tacchena sabhÈvena.
SaÓhenÈti maÔÔhena mudukena. AtthasaÒhitenÈti atthakÈmatÈya hitakÈma
tÈya upetena. (15)
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PadhÈniya~gapaÒcakavaÓÓanÈ

317. PadhÈniya~gÈnÊti padhÈnaÑ vuccati padahanaÑ1, padhÈnamassa
atthÊti padhÈniyo, padhÈniyassa bhikkhuno a~gÈni padhÈniya~gÈni. Saddhoti
saddhÈya samannÈgato. SaddhÈ panesÈ ÈgamanasaddhÈ, adhigamanasaddhÈ,
okappanasaddhÈ, pasÈdasaddhÈti catubbidhÈ. Tattha sabbaÒÒubodhisattÈnaÑ
saddhÈ abhinÊhÈrato ÈgatattÈ ÈgamanasaddhÈ nÈma. AriyasÈvakÈnaÑ
paÔivedhena adhigatattÈ adhigamanasaddhÈ nÈma. Buddho dhammo
saÑghoti vutte acalabhÈvena okappanaÑ okappanasaddhÈ nÈma.
PasÈduppatti pasÈdasaddhÈ nÈma. Idha okappanasaddhÈ adhippetÈ. Bodhinti
catutthamaggaÒÈÓaÑ. TaÑ suppaÔividdhaÑ TathÈgatenÈti saddahati.
DesanÈsÊsameva cetaÑ, iminÈ pana a~gena tÊsupi ratanesu saddhÈ adhippetÈ.
Yassa hi BuddhÈdÊsu pasÈdo balavÈ, tassa padhÈnavÊriyaÑ ijjhati.
AppÈbÈdhoti arogo. AppÈta~koti niddukkho. SamavepÈkiniyÈti
samavipÈcanÊyÈ. GahaÓiyÈti kammajatejodhÈtuyÈ. NÈtisÊtÈya nÈccuÓhÈyÈti
atisÊtagahaÓiko sÊtabhÊr| hoti, accuÓhagahaÓiko uÓhabhÊr| hoti, tesaÑ
padhÈnaÑ na ijjhati. MajjhimagahaÓikassa ijjhati. TenÈha “majjhimÈya
padhÈnakkha mÈyÈ”ti. YathÈbh|taÑ attÈnaÑ ÈvikattÈti yathÈbh|taÑ attano
aguÓaÑ pakÈsetÈ. UdayatthagÈminiyÈti udayaÒca attha~gamaÒca gantuÑ
paricchindituÑ samatthÈya, etena paÒÒÈsalakkhaÓapariggÈhakaÑ
udayabbayaÒÈÓaÑ vuttaÑ. AriyÈyÈti parisu ddhÈya. NibbedhikÈyÈti
anibbiddhapubbe lobhakkhandhÈdayo nibbijjhituÑ samatthÈya. SammÈ
dukkhakkhayagÈminiyÈti tada~gavasena kilesÈnaÑ pahÊnattÈ yaÑ yaÑ
dukkhaÑ khÊyati, tassa tassa dukkhassa khayagÈminiyÈ. Iti sabbehi imehi
padehi vipassanÈpaÒÒÈva kathitÈ. DuppaÒÒassa hi padhÈnaÑ na ijjhati. (16)
SuddhÈvÈsÈdipaÒcakavaÓÓanÈ
318. SuddhÈvÈsÈti suddhÈ idha ÈvasiÑsu Èvasanti Èvasissanti vÈti
suddhÈvÈsÈ. SuddhÈti kilesamalarahitÈ anÈgÈmikhÊÓÈsavÈ. AvihÈti-ÈdÊsu
yaÑ vattabbaÑ, taÑ MahÈpadÈne vuttameva. (17)
______________________________________________________________
1. PadahanabhÈvo (SyÈ, Ka)
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AnÈgÈmÊsu Èyuno majjhaÑ anatikkamitvÈ antarÈva kilesaparinibbÈnaÑ
arahattaÑ patto antarÈparinibbÈyÊ nÈma. MajjhaÑ upahacca atikkamitvÈ
patto upahaccaparinibbÈyÊ nÈma. Asa~khÈrena appayogena akilamanto
sukhena patto asa~khÈraparinibbÈyÊ nÈma. Sasa~khÈrena sappayogena
kilamanto dukkhena patto sasa~khÈraparinibbÈyÊ nÈma. Ime cattÈro
paÒcasupi suddhÈvÈsesu labbhanti. UddhaÑsoto-akaniÔÔhagÈmÊti ettha pana
catukkaÑ veditabbaÑ. Yo hi avihÈto paÔÔhÈya cattÈro devaloke sodhetvÈ
akaniÔÔhaÑ gantvÈ parinibbÈyati, ayaÑ uddhaÑsoto akaniÔÔhagÈmÊ nÈma. Yo
avihÈto dutiyaÑ vÈ tatiyaÑ vÈ catutthaÑ vÈ devalokaÑ gantvÈ
parinibbÈyati, ayaÑ uddhaÑsoto na akaniÔÔhagÈmÊ nÈma. Yo kÈmabhavato
akaniÔÔhesu nibbattitvÈ parinibbÈyati, ayaÑ na uddhaÑsoto akaniÔÔhagÈmÊ
nÈma. Yo heÔÔhÈ cat|su devalokesu tattha tattheva nibbattitvÈ parinibbÈyati,
ayaÑ na uddhaÑsoto na akaniÔÔha gÈmÊ nÈmÈti. (18)
CetokhilapaÒcakavaÓÓanÈ
319. CetokhilÈti cittassa thaddhabhÈvÈ. Satthari ka~khatÊti Satthu sarÊre
vÈ guÓe vÈ ka~khati. SarÊre ka~khamÈno
“dvattiÑsamahÈpurisavaralakkhaÓapaÔimaÓÉitaÑ nÈma sarÊraÑ atthi nu kho
natthÊ”ti ka~khati. GuÓe ka~khamÈno “atÊtÈnÈgatapaccu
ppannajÈnanasamatthaÑ sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÑ atthi nu kho natthÊ”ti ka~khati.
ŒtappÈyÈti vÊriyakaraÓatthÈya. AnuyogÈyÈti punappunaÑ yogÈya.
SÈtaccÈyÈti satatakiriyÈya. PadhÈnÈyÈti padahanatthÈya. AyaÑ paÔhamo
cetokhiloti ayaÑ Satthari vicikicchÈ sa~khÈto paÔhamo cittassa
thaddhabhÈvo. Dhammeti pariyattidhamme ca paÔivedhadhamme ca.
Pariyattidhamme ka~khamÈno “TepiÔakaÑ BuddhavacanaÑ caturÈsÊti
DhammakkhandhasahassÈnÊti vadanti, atthi nu kho etaÑ natthÊ”ti ka~khati.
PaÔivedhadhamme ka~khamÈno “vipassanÈnissando maggo nÈma,
magganissando phalaÑ nÈma, sabbasa~khÈrapaÔinissaggo nibbÈnaÑ nÈmÈti
vadanti, taÑ atthi nu kho natthÊ”ti ka~khati. SaÑghe ka~khatÊti
“UjuppaÔipannoti-ÈdÊnaÑ padÈnaÑ vasena evar|paÑ paÔipadaÑ paÔipanno
cattÈro maggaÔÔhÈ cattÈro phalaÔÔhÈti aÔÔhannaÑ puggalÈnaÑ sam|habh|to
saÑgho nÈma atthi nu kho natthÊ”ti ka~khati. SikkhÈya ka~khamÈno
“adhisÊlasikkhÈ nÈma, adhicitta-adhipaÒÒÈsikkhÈ nÈmÈti
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vadanti, sÈ atthi nu kho natthÊ”ti ka~khati. AyaÑ paÒcamoti ayaÑ
sabrahmacÈrÊsu kopasa~khÈto paÒcamo cittassa thaddhabhÈvo
kacavarabhÈvo khÈÓukabhÈvo. (19)
CetasovinibandhÈdipaÒcakavaÓÓanÈ
320. CetasovinibandhÈti cittaÑ bandhitvÈ muÔÔhiyaÑ katvÈ viya
gaÓhantÊti cetasovinibandhÈ. KÈmeti vatthukÈmepi kilesakÈmepi. KÈyeti
attano kÈye. R|peti bahiddhÈr|pe. YÈvadatthanti yattakaÑ icchati, tattakaÑ.
UdarÈvadehakanti udara p|raÑ. TaÒhi udaraÑ avadehanato
“udarÈvadehakan”ti vuccati. Seyyasukhanti maÒcapÊÔhasukhaÑ.
Passasukhanti yathÈ samparivattakaÑ sayantassa dakkhiÓapassa
vÈmapassÈnaÑ sukhaÑ hoti, evaÑ uppannaÑ sukhaÑ. Middhasukhanti
niddÈsukhaÑ. Anuyuttoti yuttappayutto viharati. PaÓidhÈyÈti patthayitvÈ.
BrÈhmacariyenÈti methuna viratibrahmacariyena. Devo vÈ bhavissÈmÊti
mahesakkhadevo vÈ bhavissÈmi. DevaÒÒataro vÈti appesakkhadevesu vÈ
aÒÒataro. (20)
Indriyesu paÔhamapaÒcake lokiyÈneva kathitÈni. DutiyapaÒcake
paÔhamadutiya catutthÈni lokiyÈni, tatiyapaÒcamÈni lokiyalokuttarÈni.
TatiyapaÒcake samathavipassanÈ maggavasena lokiyalokuttarÈni. (21-23)
NissaraÓiyapaÒcakavaÓÓanÈ
321. NissaraÓiyÈti nissaÔÈ visaÒÒuttÈ. DhÈtuyoti attasuÒÒasabhÈvÈ.
KÈme1 manasikarototi kÈme1 manasikarontassa, asubhajjhÈnato vuÔÔhÈya
agadaÑ gahetvÈ visaÑ vÊmaÑsanto viya vÊmaÑsanatthaÑ kÈmÈbhimukhaÑ
cittaÑ pesentassÈti attho. Na pakkhandatÊti na pavisati. Na pasÊdatÊti
pasÈdaÑ nÈpajjati. Na santiÔÔhatÊti na patiÔÔhati. Na vimuccatÊti
nÈdhimuccati. YathÈ pana kukkuÔapattaÑ vÈ nhÈrudaddulaÑ vÈ aggimhi
pakkhittaÑ patilÊyati patikuÔati pativattati na sampasÈriyati, evaÑ patilÊyati
na pasÈriyati. NekkhammaÑ kho panÈti idha nekkhammaÑ nÈma dasasu
asubhesu paÔhamajjhÈnaÑ, tadassa manasikaroto cittaÑ pakkhandati. Tassa
taÑ cittanti tassa
______________________________________________________________
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taÑ asubhajjhÈnacittaÑ. Sugatanti gocare gatattÈ suÔÔhu gataÑ. SubhÈvitanti
ahÈnabhÈ giyattÈ suÔÔhu bhÈvitaÑ. SuvuÔÔhitanti kÈmato suÔÔhu vuÔÔhitaÑ.
Suvimuttanti kÈmehi suÔÔhu vimuttaÑ. KÈmapaccayÈ ÈsavÈ nÈma
kÈmahetukÈ cattÈro ÈsavÈ. VighÈtÈti dukkhÈ. PariÄÈhÈti kÈmarÈgapariÄÈhÈ.
Na so taÑ vedanaÑ vedetÊti so taÑ kÈma vedanaÑ
vighÈtapariÄÈhavedanaÒca na vedayati. IdamakkhÈtaÑ kÈmÈnaÑ
nissaraÓanti idaÑ asubhajjhÈnaÑ kÈmehi nissaÔattÈ kÈmÈnaÑ nissaraÓanti
akkhÈtaÑ. Yo pana taÑ jhÈnaÑ pÈdakaÑ katvÈ sa~khÈre sammasanto
tatiyaÑ maggaÑ patvÈ anÈgÈmiphalena nibbÈnaÑ disvÈ puna kÈmÈ nÈma
natthÊti jÈnÈti, tassa cittaÑ accantanissaraÓameva. Sesapadesupi eseva nayo.
(24-1)
AyaÑ pana viseso, dutiyavÈre mettÈjhÈnÈni byÈpÈdassa nissaraÓaÑ
nÈma. Tatiya vÈre karuÓÈjhÈnÈni vihiÑsÈya nissaraÓaÑ nÈma. CatutthavÈre
ar|pajjhÈnÈni r|pÈnaÑ nissaraÓaÑ nÈma. AccantanissaraÓe cettha
arahattaphalaÑ yojetabbaÑ. (24-2-4)
PaÒcamavÈre sakkÈyaÑ manasikarototi suddhasa~khÈre pariggaÓhitvÈ
arahattaÑ pattassa sukkhavipassakassa phalasamÈpattito vuÔÔhÈya
vÊmaÑsanatthaÑ paÒcupÈdÈna kkhandhÈbhimukhaÑ cittaÑ pesentassa.
IdamakkhÈtaÑ sakkÈyanissaraÓanti idaÑ arahattamaggena ca phalena ca
nibbÈnaÑ disvÈ Ôhitassa bhikkhuno puna sakkÈyo natthÊti uppannaÑ
arahattaphalasamÈpatticittaÑ sakkÈyassa nissaraÓanti akkhÈtaÑ. (24-5)
VimuttÈyatanapaÒcakavaÓÓanÈ
322. VimuttÈyatanÈnÊti vimuccanakÈraÓÈni. AtthapaÔisaÑvedinoti pÈÄiatthaÑ jÈnantassa. DhammapaÔisaÑvedinoti pÈÄiÑ jÈnantassa. PÈmojjanti
taruÓapÊti. PÊtÊti tuÔÔhÈkÈrabh|tÈ balavapÊti. KÈyoti nÈmakÈyo
paÔipassambhati. SukhaÑ vedayatÊti sukhaÑ paÔilabhati. CittaÑ
samÈdhiyatÊti arahattaphalasamÈdhinÈ samÈdhiyati. AyaÒhi taÑ dhammaÑ
suÓanto ÈgatÈgataÔÔhÈne jhÈnavipassanÈmaggaphalÈni jÈnÈti, tassa evaÑ
jÈnato pÊti uppajjati. So tassÈ pÊtiyÈ antarÈ osakkituÑ na dento
upacÈrakammaÔÔhÈniko hutvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓÈti.
TaÑ sandhÈya vuttaÑ “cittaÑ samÈdhiyatÊ”ti. Sesesupi eseva
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nayo. AyaÑ pana viseso, samÈdhinimittanti aÔÔhatiÑsÈya ÈrammaÓesu
aÒÒataro samÈdhiyeva samÈdhinimittaÑ. SuggahitaÑ hotÊti-ÈdÊsu
Ècariyasantike kammaÔÔhÈnaÑ uggaÓhantena suÔÔhu gahitaÑ hoti. SuÔÔhu
manasikatanti suÔÔhu upadhÈritaÑ. SuppaÔi viddhaÑ paÒÒÈyÈti paÒÒÈya
suÔÔhu paccakkhaÑ kataÑ. TasmiÑ dhammeti tasmiÑ
kammaÔÔhÈnapÈÄidhamme. (25)
VimuttiparipÈcanÊyÈti vimutti vuccati arahattaÑ, taÑ paripÈcentÊti
vimutti paripÈcanÊyÈ. AniccasaÒÒÈti aniccÈnupassanÈÒÈÓe uppannasaÒÒÈ.
Anicce dukkha saÒÒÈti dukkhÈnupassanÈÒÈÓe uppannasaÒÒÈ. Dukkhe
anattasaÒÒÈti anattÈnupassanÈ ÒÈÓe uppannasaÒÒÈ. PahÈnasaÒÒÈti
pahÈnÈnupassanÈÒÈÓe uppannasaÒÒÈ. VirÈga saÒÒÈti virÈgÈnupassanÈÒÈÓe
uppannasaÒÒÈ. (26)
“Ime kho Èvuso”ti-Èdi vuttanayeneva yojetabbaÑ. Iti chabbÊsatiyÈ
paÒcakÈnaÑ vasena tiÑsasatapaÒhe kathento thero sÈmaggirasaÑ dassesÊti.
PaÒcakavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
ChakkavaÓÓanÈ
323. Iti paÒcakavasena sÈmaggirasaÑ dassetvÈ idÈni chakkavasena
dassetuÑ puna desanaÑ Èrabhi. Tattha ajjhattikÈnÊti ajjhattajjhattikÈni.
BÈhirÈnÊti tato ajjhatta jjhattato bahibh|tÈni. VitthÈrato pana ÈyatanakathÈ
Visuddhimagge kathitÈva. ViÒÒÈÓa kÈyÈti viÒÒÈÓasam|hÈ.
CakkhuviÒÒÈÓanti cakkhupasÈdanissitaÑ kusalÈkusalavipÈka viÒÒÈÓaÑ. Esa
nayo sabbattha. Cakkhusamphassoti cakkhunissito samphasso. Sota
samphassÈdÊsupi eseva nayo. Manosamphassoti ime dasa samphasse
ÔhapetvÈ seso sabbo manosamphasso nÈma. VedanÈchakkampi eteneva
nayena veditabbaÑ. R|pa saÒÒÈti r|paÑ ÈrammaÓaÑ katvÈ uppannÈ saÒÒÈ.
EtenupÈyena sesÈpi veditabbÈ. CetanÈchakkepi eseva nayo. TathÈ
taÓhÈchakke. (1-8)
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AgÈravoti gÈravavirahito. Appatissoti appatissayo anÊcavutti. Ettha
pana yo bhikkhu Satthari dharamÈne tÊsu kÈlesu upaÔÔhÈnaÑ na yÈti. Satthari
anupÈhane ca~kamante sa-upÈhano ca~kamati, nÊce ca~kamante ucce
ca~kamati, heÔÔhÈ vasante upari vasati, SatthudassanaÔÔhÈne ubho aÑse
pÈrupati, chattaÑ dhÈreti, upÈhanaÑ dhÈreti, nahÈyati, uccÈraÑ vÈ
passÈvaÑ vÈ karoti. Parinibbute pana cetiyaÑ vandituÑ na gacchati,
cetiyassa paÒÒÈyanaÔÔhÈne SatthudassanaÔÔhÈne vuttaÑ sabbaÑ karoti, ayaÑ
Satthari agÈravo nÈma. Yo pana dhammassavane saÑghuÔÔhe sakkaccaÑ na
gacchati, sakkaccaÑ dhammaÑ na suÓÈti, samullapanto nisÊdati, sakkaccaÑ
na gaÓhÈti, na vÈceti, ayaÑ dhamme agÈravo nÈma. Yo pana therena
bhikkhunÈ anajjhiÔÔho dhammaÑ deseti, nisÊdati, paÒhaÑ katheti, vuÉÉhe
bhikkh| ghaÔÔento gacchati, tiÔÔhati, nisÊdati, dussapalla tthikaÑ vÈ
hatthapallatthikaÑ vÈ karoti, saÑghamajjhe ubho aÑse pÈrupati, chattupÈ
hanaÑ dhÈreti, ayaÑ saÑghe agÈravo nÈma. Ekabhikkhusmimpi hi agÈrave
kate saÑghe agÈravo katova hoti. Tisso sikkhÈ pana ap|rayamÈnova
sikkhÈya agÈravo nÈma. AppamÈdalakkhaÓaÑ ananubr|hayamÈno
appamÈde agÈravo nÈma. Duvi dhampi paÔisanthÈraÑ akaronto paÔisanthÈre
agÈravo nÈma. Cha gÈravÈ vuttappaÔi pakkhavasena veditabbÈ. (9-10)
Somanass|pavicÈrÈti somanassasampayuttÈ vicÈrÈ.
SomanassaÔÔhÈniyanti somanassakÈraÓabh|taÑ. UpavicaratÊti vitakkena
vitakketvÈ vicÈrena paricchindati. Esa nayo sabbattha.
Domanass|pavicÈrÈpi evameva veditabbÈ. TathÈ upekkh|pa vicÈrÈ.
SÈraÓÊyadhammÈ heÔÔhÈ vitthÈritÈ. DiÔÔhisÈmaÒÒagatoti iminÈ pana padena
Kosambakasutte paÔhamamaggo kathito. Idha cattÈropi maggÈ. (11-14)
VivÈdam|lachakkavaÓÓanÈ
325. VivÈdam|lÈnÊti vivÈdassa m|lÈni. Kodhanoti kujjhanalakkhaÓena
kodhena samannÈgato. UpanÈhÊti vera-appaÔinissaggalakkhaÓena upanÈhena
samannÈ gato. AhitÈya dukkhÈya devamanussÈnanti dvinnaÑ bhikkh|naÑ
vivÈdo kathaÑ devamanussÈnaÑ ahitÈya dukkhÈya saÑvattati.
Kosambakakkhandhake viya dvÊsu bhikkh|su vivÈdaÑ Èpannesu tasmiÑ
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vihÈre tesaÑ antevÈsikÈ vivadanti. TesaÑ ovÈdaÑ gaÓhanto
bhikkhunisaÑgho vivadati. Tato tesaÑ upaÔÔhÈkÈ vivadanti. Atha
manussÈnaÑ ÈrakkhadevatÈ dve koÔÔhÈsÈ honti. Tattha dhammavÈdÊnaÑ
ÈrakkhadevatÈ dhammavÈdiniyo honti adhammavÈdÊnaÑ adhammavÈdiniyo.
Tato ÈrakkhadevatÈnaÑ mittÈ bhummÈ devatÈ bhijjanti. EvaÑ paramparÈ
yÈva brahmalokÈ ÔhapetvÈ ariyasÈvake sabbe devamanussÈ dve koÔÔhÈsÈ
honti. DhammavÈdÊhi pana adhammavÈdinova bahutarÈ honti. Tato “yaÑ
bahukehi gahitaÑ, taÑ tacchan”ti dhammaÑ vissajjetvÈ bahutarÈva
adhammaÑ gaÓhanti. Te adhammaÑ purakkhatvÈ vadantÈ apÈyesu
nibbattanti. EvaÑ dvinnaÑ bhikkh|naÑ vivÈdo devamanussÈnaÑ ahitÈya
dukkhÈya hoti.
AjjhattaÑ vÈti tumhÈkaÑ abbhantaraparisÈya. BahiddhÈ vÈti paresaÑ
parisÈya.
MakkhÊti paresaÑ guÓamakkhanalakkhaÓena makkhena samannÈgato.
PaÄÈsÊti yugaggÈhalakkhaÓena paÄÈsena samannÈgato. IssukÊti
parasakkÈrÈdÊni issÈyana lakkhaÓÈya issÈya samannÈgato. MaccharÊti
ÈvÈsamacchariyÈdÊhi samannÈgato. SaÔhoti kerÈÔiko. MÈyÈvÊti
katapÈpapaÔicchÈdako. PÈpicchoti asantasambhÈvanicchako1 dussÊlo.
MicchÈdiÔÔhÊti natthikavÈdÊ ahetukavÈdÊ akiriyavÈdÊ. SandiÔÔhiparÈmÈsÊti
sayaÑ diÔÔhimeva parÈmasati. ŒdhÈnaggÈhÊti daÄhaggÈhÊ. DuppaÔinissaggÊti
na sakkÈ hoti gahitaÑ vissajjÈpetuÑ. (15)
PathavÊdhÈt|ti patiÔÔhÈdhÈtu. ŒpodhÈt|ti ÈbandhanadhÈtu. TejodhÈt|ti
paripÈcanadhÈtu. VÈyodhÈt|ti vitthambhanadhÈtu. ŒkÈsadhÈt|ti
asamphuÔÔhadhÈtu. ViÒÒÈÓadhÈt|ti vijÈnanadhÈtu. (16)
NissaraÓiyachakkavaÓÓanÈ
326. NissaraÓiyÈ dhÈtuyoti nissaÔadhÈtuyova. PariyÈdÈya tiÔÔhatÊti
pariyÈ diyitvÈ hÈpetvÈ tiÔÔhati. MÈ hevantissa vacanÊyoti yasmÈ abh|taÑ
byÈkaraÓaÑ byÈkaroti, tasmÈ mÈ evaÑ
______________________________________________________________
1. AsantasambhÈvanicchÈyako (SyÈ, Ka)
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bhaÓÊti vattabbo. YadidaÑ mettÈcetovimuttÊti yÈ ayaÑ mettÈcetovimutti,
idaÑ issaraÓaÑ byÈpÈdassa, byÈpÈdato nissaÔÈti attho. Yo pana mettÈya
tikacatukkajjhÈnato vuÔÔhito sa~khÈre sammasitvÈ tatiyamaggaÑ patvÈ
“puna byÈpÈdo natthÊ”ti tatiyaphalena nibbÈnaÑ passati, tassa cittaÑ
accantaÑ nissaraÓaÑ byÈpÈdassa. EtenupÈyena sabbattha attho veditabbo.
(17-1-4)
AnimittÈ cetovimuttÊti arahattaphalasamÈpatti. SÈ hi
rÈganimittÈdÊnaÒceva r|panimittÈdÊnaÒca niccanimittÈdÊnaÒca abhÈvÈ
“animittÈ”ti vuttÈ. NimittÈnusÈrÊti vuttappabhedaÑ nimittaÑ anusaratÊti
nimittÈnusÈrÊ. (17-5)
AsmÊti asmimÈno. AyamahamasmÊti paÒcasu khandhesu ayaÑ nÈma
ahaÑ asmÊti ettÈvatÈ arahattaÑ byÈkataÑ hoti.
VicikicchÈkathaÑkathÈsallanti vicikicchÈ bh|taÑ kathaÑkathÈsallaÑ. MÈ
hevantissa vacanÊyoti sace te paÔhamamaggavajjhÈ vicikicchÈ uppajjati,
arahattabyÈkaraÓaÑ micchÈ hoti, tasmÈ mÈ abh|taÑ bhaÓÊti vÈretabbo.
AsmimÈnasamugghÈtoti arahattamaggo. Arahattamaggaphalavasena hi
nibbÈne diÔÔhe puna asmimÈno natthÊti arahattamaggo
asmimÈnasamugghÈtoti vutto. (17-6)
AnuttariyÈdichakkavaÓÓanÈ
327. AnuttariyÈnÊti anuttarÈni jeÔÔhakÈni. Dassanesu anuttariyaÑ
dassanÈ nuttariyaÑ. Sesapadesupi eseva nayo. Tattha hatthiratanÈdÊnaÑ
dassanaÑ na dassanÈ nuttariyaÑ, niviÔÔhasaddhassa pana
niviÔÔhapemavasena Dasabalassa vÈ bhikkhusaÑghassa vÈ
kasiÓÈsubhanimittÈdÊnaÑ vÈ aÒÒatarassa dassanaÑ dassanÈnuttariyaÑ
nÈma. KhattiyÈdÊnaÑ guÓakathÈsavanaÑ na savanÈnuttariyaÑ,
niviÔÔhasaddhassa pana niviÔÔhapemavasena tiÓÓaÑ vÈ ratanÈnaÑ
guÓakathÈsavanaÑ TepiÔakabuddhavacana savanaÑ vÈ savanÈnuttariyaÑ
nÈma. MaÓiratanÈdilÈbho na lÈbhÈnuttariyaÑ, sattavidha-ariyadhanalÈbho
pana lÈbhÈnuttariyaÑ nÈma. HatthisippÈdisikkhanaÑ na sikkhÈnuttariyaÑ,
sikkhattayap|raÓaÑ pana sikkhÈnuttariyaÑ nÈma. KhattiyÈdÊnaÑ pÈricariyÈ
na pÈricariyÈnuttariyaÑ, tiÓÓaÑ pana ratanÈnaÑ pÈricariyÈ pÈricariyÈnutta
riyaÑ nÈma. KhattiyÈdÊnaÑ guÓÈnussaraÓaÑ nÈnussatÈnuttariyaÑ, tiÓÓaÑ
pana ratanÈnaÑ guÓÈnussaraÓaÑ anussatÈnuttariyaÑ nÈma. (18)
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Anussatiyova anussatiÔÔhÈnÈni nÈma. BuddhÈnussatÊti Buddhassa
guÓÈnussa raÓaÑ. EvaÑ anussarato hi pÊti uppajjati. So taÑ pÊtiÑ khayato
vayato paÔÔhapetvÈ arahattaÑ pÈpuÓÈti. UpacÈrakammaÔÔhÈnaÑ nÈmetaÑ
gihÊnampi labbhati, esa nayo sabbattha. VitthÈrakathÈ panettha
Visuddhimagge vuttanayeneva veditabbÈ. (19)
SatatavihÈrachakkavaÓÓanÈ
328. SatatavihÈrÈti khÊÓÈsavassa niccavihÈrÈ. CakkhunÈ r|paÑ disvÈti
cakkhudvÈrÈrammaÓe ÈpÈthagate taÑ r|paÑ cakkhuviÒÒÈÓena disvÈ
javanakkhaÓe iÔÔhe arajjanto neva sumano hoti, aniÔÔhe adussanto na
dummano. Asamapekkhane mohaÑ anuppÈdento upekkhako viharati
majjhatto, satiyÈ yuttattÈ sato, sampajaÒÒena yuttattÈ sampajÈno.
Sesapadesupi eseva nayo. Iti chasupi dvÈresu upekkhako viharatÊti iminÈ
chaÄa~gupekkhÈ kathitÈ. SampajÈnoti vacanato pana cattÈri
ÒÈÓasampayuttacittÈni labbhanti. SatatavihÈrÈti vacanato aÔÔhapi mahÈcittÈni
labbhanti. Arajjanto adussantoti vacanato dasapi cittÈni labbhanti.
SomanassaÑ kathaÑ labbhatÊti ce. Œsevanato labbhati. (20)
AbhijÈtichakkavaÓÓanÈ
329. AbhijÈtiyoti jÈtiyo. KaÓhÈbhijÈtiko samÈnoti kaÓhe nÊcakule jÈto
hutvÈ. KaÓhaÑ dhammaÑ abhijÈyatÊti kaÄakaÑ dasadussÊlyadhammaÑ
pasavati karoti. So taÑ abhijÈyitvÈ niraye nibbattati. SukkaÑ dhammanti
ahaÑ pubbepi puÒÒÈnaÑ akatattÈ nÊcakule nibbatto. IdÈni puÒÒaÑ karomÊti
puÒÒasa~khÈtaÑ paÓÉaraÑ dhammaÑ abhijÈyati. So tena sagge nibbattati.
AkaÓhaÑ asukkaÑ nibbÈnanti nibbÈnaÒhi sace kaÓhaÑ bhaveyya,
kaÓhavipÈkaÑ dadeyya. Sace sukkaÑ, sukkavipÈkaÑ dadeyya. Dvinnampi
appadÈnato pana “akaÓhaÑ asukkan”ti vuttaÑ. nibbÈnaÒca nÈma imasmiÑ
atthe arahattaÑ adhippetaÑ. TaÒhi kilesanibbÈnante jÈtattÈ nibbÈnaÑ nÈma.
TaÑ esa abhijÈyati pasavati karoti. SukkÈbhijÈtiko samÈnoti sukke uccakule
jÈto hutvÈ. SesaÑ vuttanayeneva veditabbaÑ. (21)
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NibbedhabhÈgiyachakkavaÓÓanÈ
NibbedhabhÈgiyÈti nibbedho vuccati nibbÈnaÑ, taÑ bhajanti
upagacchantÊti nibbedhabhÈgiyÈ. AniccasaÒÒÈdayo paÒcake vuttÈ.
NirodhÈnupassanÈÒÈÓe saÒÒÈ nirodhasaÒÒÈ nÈma. (22)
“Ime kho Èvuso”ti-Èdi vuttanayeneva yojetabbaÑ. Iti dvÈvÊsatiyÈ
chakkÈnaÑ vasena bÈttiÑsasatapaÒhe kathento thero sÈmaggirasaÑ
dassesÊti.
ChakkavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
SattakavaÓÓanÈ
330. Iti chakkavasena sÈmaggirasaÑ dassetvÈ idÈni sattakavasena
dassetuÑ puna desanaÑ Èrabhi.
Tattha sampattipaÔilÈbhaÔÔhena saddhÈva dhanaÑ saddhÈdhanaÑ. Esa
nayo sabbattha. PaÒÒÈdhanaÑ panettha sabbaseÔÔhaÑ. PaÒÒÈya hi ÔhatvÈ tÊÓi
sucaritÈni paÒcasÊlÈni dasasÊlÈni p|retvÈ sagg|pagÈ honti,
sÈvakapÈmÊÒÈÓaÑ, paccekabodhiÒÈÓaÑ, sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÒca paÔivijjhanti.
ImÈsaÑ sampattÊnaÑ paÔilÈbhakÈraÓato paÒÒÈ “dhanan”ti vuttÈ. Sattapi
cetÈni lokiyalokuttaramissakÈneva kathitÈni. Bojjha~gakathÈ kathitÈva.
(1-2)
SamÈdhiparikkhÈrÈti samÈdhiparivÈrÈ. SammÈdiÔÔhÈdÊni vuttatthÈneva.
Imepi satta parikkhÈrÈ lokiyalokuttarÈva kathitÈ. (3)
AsataÑ dhammÈ asantÈ vÈ dhammÈ lÈmakÈ dhammÈti asaddhammÈ.
Vipari yÈyena saddhammÈ veditabbÈ. Sesamettha uttÈnatthameva.
Saddhammesu pana saddhÈdayo sabbepi vipassakasseva kathitÈ. Tesupi
paÒÒÈ lokiyalokuttarÈ. AyaÑ viseso. (4-5)
SappurisÈnaÑ dhammÈti sappurisadhammÈ. Tattha SuttageyyÈdikaÑ
dhammaÑ jÈnÈtÊti dhammaÒÒ|. Tassa tasseva bhÈsitassa atthaÑ jÈnÈtÊti
atthaÒÒ|. “Ettakomhi sÊlena samÈdhinÈ paÒÒÈyÈ”ti evaÑ attÈnaÑ jÈnÈtÊti
attaÒÒ|. PaÔiggahaÓaparibhogesu mattaÑ jÈnÈtÊti mattaÒÒ|.
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AyaÑ kÈlo uddesassa, ayaÑ kÈlo paripucchÈya, ayaÑ kÈlo yogassa
adhigamÈyÈti evaÑ kÈlaÑ jÈnÈtÊti kÈlaÒÒ|. Ettha ca paÒca vassÈni uddesassa
kÈle. Dasa paripucchÈya. IdaÑ atisambÈdhaÑ. Dasa vassÈni pana uddesassa
kÈlo. VÊsati paripucchÈya. Tato paraÑ yoge kammaÑ kÈtabbaÑ.
AÔÔhavidhaÑ parisaÑ jÈnÈtÊti parisaÒÒ|. SevitabbÈsevitabbaÑ puggalaÑ
jÈnÈtÊti puggalaÒÒ|. (6)
331. Niddasavatth|nÊti niddasÈdivatth|ni. Niddaso bhikkhu, nibbÊso,
nittiÑso, niccattÈlÊso, nippaÒÒÈso bhikkh|ti evaÑ vacanakÈraÓÈni. AyaÑ
kira paÒho titthiya samaye uppanno. TitthiyÈ hi dasavassakÈle mataÑ
nigaÓÔhaÑ niddasoti vadanti. So kira puna dasavasso na hoti. Na kevalaÒca
dasavassova. Nava vassopi -pa- ekavassopi na hoti. Eteneva nayena
vÊsativassÈdikÈlepi mataÑ nibbÊso nittiÑso niccattÈlÊso nippaÒÒÈ soti
vadanti. ŒyasmÈ Œnando gÈme vicaranto taÑ kathaÑ sutvÈ vihÈraÑ gantvÈ
Bhagavato Èrocesi. BhagavÈ Èha–
“Na idaÑ Œnanda titthiyÈnaÑ adhivacanaÑ mama sÈsane
khÊÓÈsavassetaÑ adhivacanaÑ. KhÊÓÈsavo hi dasavassakÈle parinibbuto
puna dasavasso na hoti. Na kevalaÒca dasavassova, navavassopi -paekavassopi. Na kevalaÒca ekavassova, dasamÈsikopi -pa- ekamÈsikopi.
Ekadivasikopi. Ekamuhuttopi na hoti eva. KasmÈ? Puna paÔisandhiyÈ
abhÈvÈ. NibbÊsÈdÊsupi eseva nayo. Iti BhagavÈ mama sÈsane khÊÓÈsava
ssetaÑ adhivacanan”ti1–
VatvÈ yehi kÈraÓehi so niddaso hoti, tÈni dassetuÑ satta
niddasavatth|ni deseti. Theropi tameva desanaÑ uddharitvÈ satta
niddasavatth|ni idhÈvuso bhikkhu sikkhÈ samÈdÈneti-ÈdimÈha. Tattha idhÈti
imasmiÑ sÈsane. SikkhÈsamÈdÈne tibbacchando hotÊti sikkhattayap|raÓe
bahalacchando hoti. ŒyatiÒca sikkhÈsamÈdÈne
______________________________________________________________
1. AÑ 2. 424 piÔÔhe idannissayapÈÄi.
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avigatapemoti anÈgate punadivasÈdÊsupi sikkhÈp|raÓe avigatapemena
samannÈgato hoti. DhammanisantiyÈti dhammanisÈmanÈya. VipassanÈyetaÑ
adhivacanaÑ. IcchÈvinayeti taÓhÈvinayane. PaÔisallÈneti ekÊbhÈve.
VÊriyÈrambheti kÈyikacetasikassa vÊriyassa p|raÓe. Satinepakketi
satiyaÒceva nepakkabhÈve ca. DiÔÔhipaÔivedheti maggadassane. SesaÑ
sabbattha vuttanayeneva veditabbaÑ. (7)
SaÒÒÈsu asubhÈnupassanÈÒÈÓe saÒÒÈ asubhasaÒÒÈ.
ŒdÊnavÈnupassanÈÒÈÓe saÒÒÈ ÈdÊnavasaÒÒÈ nÈma. SesÈ heÔÔhÈ vuttÈ eva.
BalasattakaviÒÒÈÓaÔÔhitisattaka puggalasattakÈni vuttanayÈneva.
AppahÊnaÔÔhena anusayantÊti anusayÈ. ThÈmagato kÈmarÈgo
kÈmarÈgÈnusayo. Esa nayo sabbattha. SaÑyojanasattakaÑ uttÈnatthameva.
(8-13)
AdhikaraÓasamathasattakavaÓÓanÈ
AdhikaraÓasamathesu adhikaraÓÈti samenti v|pasamentÊti
adhikaraÓasamathÈ. UppannuppannÈnanti uppannÈnaÑ uppannÈnaÑ.
AdhikaraÓÈnanti vivÈdÈdhikaraÓaÑ anuvÈdÈdhikaraÓaÑ ÈpattÈdhikaraÓaÑ
kiccÈdhikaraÓanti imesaÑ catunnaÑ. SamathÈya v|pasamÈyÈti
samathatthaÒceva v|pasamanatthaÒca. SammukhÈvinayo dÈtabbo -patiÓavatthÈrakoti ime satta samathÈ dÈtabbÈ.
TatrÈyaÑ vinicchayanayo. AdhikaraÓesu tÈva dhammoti vÈ adhammoti
vÈ aÔÔhÈ rasahi vatth|hi vivadantÈnaÑ bhikkh|naÑ yo vivÈdo, idaÑ
vivÈdÈdhikaraÓaÑ nÈma. SÊlavipattiyÈ vÈ ÈcÈradiÔÔhi-ÈjÊvavipattiyÈ vÈ
anuvadantÈnaÑ anuvÈdo upavadanÈ ceva codanÈ ca, idaÑ
anuvÈdÈdhikaraÓaÑ nÈma. MÈtikÈya ÈgatÈ paÒca, vibha~ge dveti sattapi
ÈpattikkhandhÈ, idaÑ ÈpattÈdhikaraÓaÑ nÈma. SaÑghassa apalokanÈdÊnaÑ
catunnaÑ kammÈnaÑ karaÓaÑ, idaÑ kiccÈdhikaraÓaÑ nÈma.
Tattha vivÈdÈdhikaraÓaÑ dvÊhi samathehi sammati sammukhÈvinayena
ca yebhuyyasikÈya ca. SammukhÈvinayeneva sammamÈnaÑ yasmiÑ vihÈre
uppannaÑ tasmiÑyeva vÈ aÒÒattha v|pasametuÑ gacchantÈnaÑ
antarÈmagge vÈ yattha gantvÈ saÑghassa niyyÈtikaÑ tattha saÑghena vÈ
saÑghe v|pasametuÑ asakkonte
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tattheva ubbÈhikÈya sammatapuggalehi vÈ vinicchitaÑ sammati. EvaÑ
sammamÈne ca panetasmiÑ yÈ saÑghasammukhatÈ dhammasammukhatÈ
vinayasammukhatÈ puggala sammukhatÈ, ayaÑ sammukhÈvinayo nÈma.
Tattha ca kÈrakasaÑghassa saÑghasÈmaggivasena sammukhÊbhÈvo
saÑgha sammukhatÈ. Sametabbassa vatthuno bh|tatÈ dhammasammukhatÈ.
YathÈ taÑ same tabbaÑ, tatheva sammanaÑ vinayasammukhatÈ. Yo ca
vivadati, yena ca vivadati, tesaÑ ubhinnaÑ atthapaccatthikÈnaÑ
sammukhÊbhÈvo puggalasammukhatÈ. UbbÈhi kÈya v|pasame panettha
saÑghasammukhatÈ parihÈyati. EvaÑ tÈva sammukhÈvinaye neva sammati.
Sace panevampi na sammati, atha naÑ ubbÈhikÈya sammatÈ bhikkh|
“na mayaÑ sakkoma v|pasametun”ti saÑghasseva niyyÈtenti, tato saÑgho
paÒca~gasamannÈgataÑ bhikkhuÑ salÈkaggÈhÈpakaÑ sammannati. Tena
guÄhakavivaÔakasakaÓÓajappakesu tÊsu salÈkaggÈhesu aÒÒataravasena
salÈkaÑ gÈhÈpetvÈ sannipatitaparisÈya dhammavÈdÊnaÑ yebhuyyatÈya yathÈ
te dhammavÈdino vadanti, evaÑ v|pasantaÑ adhikaraÓaÑ
sammukhÈvinayena ca yebhuyyasikÈya ca v|pasantaÑ hoti.
Tattha sammukhÈvinayo vuttanayo eva. YaÑ pana
yebhuyyasikÈkammassa karaÓaÑ, ayaÑ yebhuyyasikÈ nÈma. EvaÑ
vivÈdÈdhikaraÓaÑ dvÊhi samathehi sammati. AnuvÈdÈdhikaraÓaÑ cat|hi
samathehi sammati sammukhÈvinayena ca sativinayena ca am|Ähavinayena
ca tassapÈpiyasikÈya ca. SammukhÈvinayeneva sammamÈnaÑ yo ca
anuvadati, yaÒca anuvadati, tesaÑ vacanaÑ sutvÈ sace kÈci Èpatti natthi,
ubho khamÈpetvÈ, sace atthi, ayaÑ nÈmettha ÈpattÊti evaÑ vinicchitaÑ
v|pasammati. Tattha sammukhÈvinayalakkhaÓaÑ vuttanayameva. YadÈ
pana khÊÓÈ savassa bhikkhuno am|likÈya sÊlavipattiyÈ anuddhaÑsitassa
sativinayaÑ yÈcamÈnassa saÑgho Òatticatutthena kammena sativinayaÑ
deti, tadÈ sammukhÈvinayena ca sativi nayena ca v|pasantaÑ hoti. Dinne
pana sativinaye puna tasmiÑ puggale kassaci anuvÈdo na ruhati.
YadÈ ummattako bhikkhu ummÈdavasena assÈmaÓake ajjhÈcÈre
“saratÈyasmÈ evar|piÑ Èpattin”ti bhikkh|hi codiyamÈno “ummattakena
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me Èvuso etaÑ kataÑ, nÈhaÑ taÑ sarÈmÊ”ti bhaÓantopi bhikkh|hi
codiyamÈnova puna acodanatthÈya am|ÄhavinayaÑ yÈcati, saÑgho cassa
Òatticatutthena kammena am|Äha vinayaÑ deti, tadÈ sammukhÈvinayena ca
am|Ähavinayena ca v|pasantaÑ hoti. Dinne pana am|Ähavinaye puna
tasmiÑ puggale kassaci tappaccayÈ anuvÈdo na ruhati.
YadÈ pana pÈrÈjikena vÈ pÈrÈjikasÈmantena vÈ codiyamÈnassa
aÒÒenaÒÒaÑ paÔicarato pÈpussannatÈya pÈpiyassa puggalassa “sacÈyaÑ
acchinnam|lo bhavissati, sammÈ vattitvÈ osÈraÓaÑ labhissati. Sace
chinnam|lo ayamevassa nÈsanÈ bhavissatÊ”ti maÒÒamÈno saÑgho
Òatticatutthena kammena tassapÈpiyasikaÑ karoti, tadÈ sammukhÈ vinayena
ca tassapÈpiyasikÈya ca v|pasantaÑ hotÊti. EvaÑ anuvÈdÈdhikaraÓaÑ cat|hi
samathehi sammati. ŒpattÈdhikaraÓaÑ tÊhi samathehi sammati
sammukhÈvinayena ca paÔiÒÒÈtakaraÓena ca tiÓavatthÈrakena ca. Tassa
sammukhÈvinayeneva v|pasamo natthi. YadÈ pana ekassa vÈ bhikkhuno
santike saÑghagaÓamajjhesu vÈ bhikkhu lahukaÑ ÈpattiÑ deseti, tadÈ
ÈpattÈdhikaraÓaÑ sammukhÈvinayena ca paÔiÒÒÈtakaraÓena ca
v|pasammati.
Tattha sammukhÈvinaye tÈva yo ca deseti, yassa ca deseti, tesaÑ
sammukhÊbhÈvo puggalasammukhatÈ. SesaÑ vuttanayameva.
Puggalassa gaÓassa ca desanÈkÈle saÑghasammukhatÈ parihÈyati. YÈ
panettha ahaÑ bhante itthannÈmaÑ ÈpattiÑ Èpannoti ca Èma passÈmÊti ca
paÔiÒÒÈ, tÈya paÔiÒÒÈya “ÈyatiÑ saÑvareyyÈsÊ”ti karaÓaÑ, taÑ
paÔiÒÒÈtakaraÓaÑ nÈma. SaÑghÈdisese hi parivÈsÈdiyÈcanÈ paÔiÒÒÈ.
ParivÈsÈdÊnaÑ dÈnaÑ paÔiÒÒÈtakaraÓaÑ nÈma. Dve pakkha jÈtÈ pana
bhaÓÉanakÈrakÈ bhikkh| bahuÑ assÈmaÓakaÑ ajjhÈcaritvÈ puna
lajjidhamme uppanne sace mayaÑ imÈhi ÈpattÊhi aÒÒamaÒÒaÑ kÈressÈma,
siyÈpi taÑ adhikaraÓaÑ kakkhaÄattÈya saÑvatteyyÈti aÒÒamaÒÒaÑ ÈpattiyÈ
kÈrÈpane dosaÑ disvÈ yadÈ tiÓavatthÈrakakammaÑ karonti, tadÈ
ÈpattÈdhikaraÓaÑ sammukhÈvinayena ca tiÓavatthÈrakena ca sammati.
Tattha hi yattakÈ hatthapÈs|pagatÈ “na metaÑ khamatÊ”ti evaÑ
diÔÔhÈvikammaÑ akatvÈ niddampi okkantÈ honti, sabbesaÑ ÔhapetvÈ
thullavajjaÒca
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gihipaÔisaÑyuttaÒca sabbÈpattiyo vuÔÔhahanti, evaÑ ÈpattÈdhikaraÓaÑ tÊhi
samathehi sammati. KiccÈdhikaraÓaÑ ekena samathena sammati
sammukhÈvinayeneva. ImÈni cattÈri adhikaraÓÈni yathÈnur|paÑ imehi
sattahi samathehi sammanti. Tena vuttaÑ “uppannuppannÈnaÑ
adhikaraÓÈnaÑ samathÈya v|pasamÈya sammukhÈvinayo dÈtabbo -patiÓavatthÈrakoti. Ayamettha vinicchayanayo. VitthÈro pana
Samathakkhandhake Ègatoyeva. Vinicchayopissa samantapÈsÈdikÈyaÑ vutto.
(14)
“Ime kho Èvuso”ti-Èdi vuttanayeneva yojetabbaÑ. Iti cuddasannaÑ
sattakÈnaÑ vasena aÔÔhanavuti paÒhe kathento thero sÈmaggirasaÑ dassesÊti.
SattakavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
AÔÔhakavaÓÓanÈ
333. Iti sattakavasena sÈmaggirasaÑ dassetvÈ idÈni aÔÔhakavasena
dassetuÑ puna desanaÑ Èrabhi. Tattha micchattÈti ayÈthÈvÈ micchÈsabhÈvÈ.
SammattÈti yÈthÈvÈ sammÈsabhÈvÈ. (1-2)
334. KusÊtavatth|nÊti kusÊtassa alasassa vatth|ni, patiÔÔhÈ
kosajjakÈraÓÈnÊti attho. KammaÑ kattabbaÑ hotÊti
cÊvaravicÈraÓÈdikammaÑ kÈtabbaÑ hoti. Na vÊriyaÑ ÈrabhatÊti duvidhampi
vÊriyaÑ nÈrabhati. AppattassÈti jhÈnavipassanÈmagga phaladhammassa
appattassa pattiyÈ. AnadhigatassÈti tasseva anadhigatassa adhigama tthÈya.
AsacchikatassÈti tasseva apaccakkhakatassa sacchikaraÓatthÈya. IdaÑ
paÔhamanti idaÑ handÈhaÑ nipajjÈmÊti evaÑ osÊdanaÑ paÔhamaÑ
kusÊtavatthu. IminÈ nayena sabbattha attho veditabbo. “MÈsÈcitaÑ maÒÒe”ti
ettha pana mÈsÈcitaÑ nÈma tintamÈso. YathÈ tintamÈso garuko hoti, evaÑ
garukoti adhippÈyo. GilÈnÈ vuÔÔhito hotÊti gilÈno hutvÈ pacchÈ vuÔÔhito hoti.
(4)
335. Œrambhavatth|nÊti vÊriyakÈraÓÈni. Tesampi iminÈva nayena attho
veditabbo. (5)
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336. DÈnavatth|nÊti dÈnakÈraÓÈni. Œsajja dÈnaÑ detÊti patvÈ dÈnaÑ
deti. ŒgataÑ disvÈva muhuttaÑyeva nisÊdÈpetvÈ sakkÈraÑ katvÈ dÈnaÑ
deti, dassÈmi dassÈmÊti na kilameti. Iti ettha ÈsÈdanaÑ dÈnakÈraÓaÑ nÈma
hoti. BhayÈ dÈnaÑ detÊti-ÈdÊsupi bhayÈdÊni dÈnakÈraÓÈnÊti veditabbÈni.
Tattha bhayaÑ nÈma ayaÑ adÈyako akÈrakoti garahÈbhayaÑ vÈ
apÈyabhayaÑ vÈ. AdÈsi meti mayhaÑ pubbe esa idaÑ nÈma adÈsÊti deti.
Dassati meti anÈgate idaÑ nÈma dassatÊti deti. SÈhu dÈnanti dÈnaÑ nÈma
sÈdhu sundaraÑ, BuddhÈdÊhi paÓÉitehi pasatthanti deti. CittÈla~kÈracitta
parikkhÈratthaÑ dÈnaÑ detÊti samathavipassanÈcittassa ala~kÈratthaÒceva
parivÈ ratthaÒca deti. DÈnaÒhi cittaÑ mudukaÑ karoti. Yena laddhaÑ hoti,
sopi laddhaÑ meti muducitto hoti, yena dinnaÑ, sopi dinnaÑ mayÈti
muducitto hoti, iti ubhinnampi cittaÑ mudukaÑ karoti, teneva
“adantadamanaÑ dÈnan”ti vuccati. YathÈha–
“AdantadamanaÑ dÈnaÑ, adÈnaÑ dantad|sakaÑ1.
DÈnena piyavÈcÈya, unnamanti namanti cÈ”ti.
Imesu pana aÔÔhasu dÈnesu cittÈla~kÈradÈnameva uttamaÑ. (6)
337. DÈn|papattiyoti dÈnapaccayÈ upapattiyo. DahatÊti Ôhapeti.
AdhiÔÔhÈtÊti tasseva vevacanaÑ. BhÈvetÊti vaÉÉheti. HÊne vimuttanti hÊnesu
paÒcakÈmaguÓesu vimuttaÑ. Uttari abhÈvitanti tato uttari maggaphalatthÈya
abhÈvitaÑ. Tatr|papattiyÈ saÑvattatÊti yaÑ patthetvÈ kusalaÑ kataÑ, tattha
tattha nibbattanatthÈya saÑvattati.
VÊtarÈgassÈti maggena vÈ samucchinnarÈgassa samÈpattiyÈ vÈ
vikkhambhita rÈgassa. DÈnamatteneva hi brahmaloke nibbattituÑ na sakkÈ.
DÈnaÑ pana samÈdhi vipassanÈcittassa ala~kÈro parivÈro hoti. Tato dÈnena
muducitto brahmavihÈre bhÈvetvÈ brahmaloke nibbattati. Tena vuttaÑ
“vÊtarÈgassa no sarÈgassÈ”ti. (7)
KhattiyÈnaÑ parisÈ khattiyaparisÈ, sam|hoti attho. Esa nayo sabbattha.
(8)
______________________________________________________________
1. DÈnaÑ sabbattha sÈdhakaÑ (Ka) ®ÊkÈ passitabbÈ.
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Lokassa dhammÈ lokadhammÈ. Etehi mutto nÈma natthi, BuddhÈnampi
hontiyeva. Vuttampi cetaÑ “aÔÔhime bhikkhave lokadhammÈ lokaÑ
anuparivattanti, loko ca aÔÔha lokadhamme anuparivattatÊ”ti1. LÈbho
alÈbhoti lÈbhe Ègate alÈbho Ègato evÈti veditabbo. YasÈdÊsupi eseva nayo.
(9)
338. AbhibhÈyatanavimokkhakathÈ heÔÔhÈ kathitÈ eva. (10-11)
“Ime kho Èvuso”ti-Èdi vuttanayeneva yojetabbaÑ. Iti ekÈdasannaÑ
aÔÔhakÈnaÑ vasena aÔÔhÈsÊti paÒhe kathento thero sÈmaggirasaÑ dassesÊti.
AÔÔhakavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
NavakavaÓÓanÈ
340. Iti aÔÔhakavasena sÈmaggirasaÑ dassetvÈ idÈni navakavasena
dassetuÑ puna desanaÑ Èrabhi. Tattha ÈghÈtavatth|nÊti ÈghÈtakÈraÓÈni.
ŒghÈtaÑ bandhatÊti kopaÑ bandhati karoti uppÈdeti. (1)
TaÑ kutettha labbhÈti taÑ anatthacaraÓaÑ mÈ ahosÊti etasmiÑ puggale
kuto labbhÈ kena kÈraÓena sakkÈ laddhuÑ. Paro nÈma parassa attano
cittaruciyÈ anatthaÑ karotÊti evaÑ cintetvÈ ÈghÈtaÑ paÔivinodeti. Atha vÈ
sacÈhaÑ paÔikopaÑ kareyyaÑ, taÑ kopakaraÓaÑ ettha puggale kuto labbhÈ,
kena kÈraÓena laddhabbanti attho. Kuto lÈbhÈ tipi pÈÔho, sacÈhaÑ ettha
kopaÑ kareyyaÑ, tasmiÑ me kopakaraÓe kuto lÈbhÈ, lÈbhÈ nÈma ke siyunti
attho. ImasmiÒca atthe tanti nipÈtamattameva hoti. (2)
341. SattÈvÈsÈti sattÈnaÑ ÈvÈsÈ, vasanaÔÔhÈnÈnÊti attho. Tattha
suddhÈvÈsÈpi sattÈvÈsova, asabbakÈlikattÈ pana na gahitÈ. SuddhÈvÈsÈ hi
BuddhÈnaÑ khandhÈvÈra sadisÈ. Asa~khyeyyakappe Buddhesu
______________________________________________________________
1. AÑ 3. 7 piÔÔhe.
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anibbattantesu taÑ ÔhÈnaÑ suÒÒaÑ hotÊti asabbakÈlikattÈ na gahitÈ.
Sesamettha yaÑ vattabbaÑ, taÑ heÔÔhÈ vuttameva. (3)
342. AkkhaÓesu dhammo ca desiyatÊti catusaccadhammo desiyati.
Opasami koti kiles|pasamakaro. ParinibbÈnikoti kilesaparinibbÈnena
parinibbÈnÈvaho. SambodhagÈmÊti catumaggaÒÈÓapaÔivedhagÈmÊ.
AÒÒataranti asaÒÒabhavaÑ vÈ ar|pabhavaÑ vÈ. (4)
343. AnupubbavihÈrÈti anupaÔipÈÔiyÈ samÈpajjitabbavihÈrÈ. (5)
344. AnupubbanirodhÈti anupaÔipÈÔiyÈ nirodhÈ. (6)
“Ime kho Èvuso”ti-Èdi vuttanayeneva yojetabbaÑ. Iti channaÑ
navakÈnaÑ vasena catupaÓÓÈsa paÒhe kathento thero sÈmaggirasaÑ
dassesÊti.
NavakavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
DasakavaÓÓanÈ
345. Iti navakavasena sÈmaggirasaÑ dassetvÈ idÈni dasakavasena
dassetuÑ puna desanaÑ Èrabhi. Tattha nÈthakaraÓÈti “sanÈthÈ bhikkhave
viharatha mÈ anÈthÈ, dasa ime bhikkhave dhammÈ nÈthakaraÓÈ”ti1 evaÑ
akkhÈtÈ attano patiÔÔhÈkarÈ dhammÈ.
KalyÈÓamittoti-ÈdÊsu sÊladiguÓasampannÈ kalyÈÓÈ assa mittÈti
kalyÈÓamitto. Te cassa ÔhÈnanisajjÈdÊsu saha ayanato sahÈyÈti
kalyÈÓasahÈyo. Cittena ceva kÈyena ca kalyÈÓamittesu eva sampava~ko
onatoti kalyÈÓasampava~ko. Suvaco hotÊti sukhena vattabbo hoti sukhena
anusÈsitabbo. Khamoti gÈÄhena pharusena kakkhaÄena vucca mÈno khamati,
na kuppati. PadakkhiÓaggÈhÊ anusÈsaninti yathÈ ekacco ovadiyamÈno
vÈmato gaÓhÈti, paÔippharati vÈ asuÓanto vÈ gacchati, evaÑ akatvÈ
“ovadatha
______________________________________________________________
1. AÑ 3. 277 piÔÔhe.
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bhante anusÈsatha, tumhesu anovadantesu ko aÒÒo ovadissatÊ”ti
padakkhiÓaÑ gaÓhÈti.
UccÈvacÈnÊti uccÈni ca avacÈni ca. KiÑ karaÓÊyÈnÊti kiÑ karomÊti
evaÑ vatvÈ kattabbakammÈni. Tattha uccakammÈni nÈma cÊvarassa
karaÓaÑ rajanaÑ cetiye sudhÈ kammaÑ
uposathÈgÈracetiyagharabodhiyagharesu kattabbanti evamÈdi.
AvacakammaÑ nÈma pÈdadhovanamakkhanÈdikhuddakakammaÑ.
TatrupÈyÈyÈti tatrupagamanÊyÈ. AlaÑ kÈtunti kÈtuÑ samattho hoti. AlaÑ
saÑvidhÈtunti vicÈretuÑ samattho ( )1.
Dhamme assa kÈmo sinehoti dhammakÈmo, TepiÔakaÑ
BuddhavacanaÑ piyÈyatÊti attho. PiyasamudÈhÈroti parasmiÑ kathente
sakkaccaÑ suÓÈti, sayaÒca paresaÑ dasetu kÈmo hotÊti attho. “Abhidhamme
abhivinaye”ti ettha dhammo abhidhammo, vinayo abhivinayoti catukkaÑ
veditabbaÑ. Tattha dhammoti SuttantapiÔakaÑ. Abhidhammoti
sattapakaraÓÈni. Vinayoti ubhatovibha~gÈ. Abhivinayoti khandhakaparivÈrÈ.
Atha vÈ SuttantapiÔakampi AbhidhammapiÔakampi dhammo eva.
MaggaphalÈni abhidhammo. SakalaÑ VinayapiÔakaÑ vinayo.
Kilesav|pasamakÈraÓaÑ abhivinayo. Iti sabbasmimpi ettha dhamme
abhidhamme vinaye abhivinaye ca. UÄÈrapÈmojjoti bahulapÈmojjo hotÊti
attho.
Kusalesu dhammes|ti kÈraÓatthe bhummaÑ, catubh|maka2
kusaladhamma kÈraÓÈ, tesaÑ adhigamatthÈya anikkhittadhuro hotÊti attho.
346. KasiÓadasake sakalaÔÔhena kasiÓÈni. TadÈrammaÓÈnaÑ
dhammÈnaÑ khettaÔÔhena vÈ adhiÔÔhÈnaÔÔhena vÈ ÈyatanÈni. Uddhanti upari
gaganatalÈbhimukhaÑ. Adhoti heÔÔhÈ bh|mitalÈbhimukaÑ. Tiriyanti
khettamaÓÉalamiva samantÈ paricchi nditvÈ. Ekacco hi uddhameva kasiÓaÑ
vaÉÉheti, ekacco adho, ekacco samantato. Tena tena vÈ kÈraÓena evaÑ
pasÈreti Èlokamiva r|padassanakÈmo. Tena vuttaÑ “pathavÊka siÓameko
saÒjÈnÈti uddhaÑ adho tiriyan”ti. Advayanti idaÑ pana ekassa aÒÒabhÈvÈ
nupagamanatthaÑ vuttaÑ. YathÈ hi udakaÑ paviÔÔhassa sabbadisÈsu
udakameva hoti, na aÒÒaÑ, evameva pathavÊkasiÓaÑ pathavÊkasiÓameva
______________________________________________________________
1. (ParesaÑ dassetukÈmo hotÊti attho) (SyÈ)

2. Catubh|mika (SyÈ)
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hoti, natthi tassa aÒÒo kasiÓasambhedoti. Esa nayo sabbattha. AppamÈÓanti
idaÑ tassa tassa pharaÓa-appamÈÓavasena vuttaÑ. TaÒhi cetasÈ pharanto
sakalameva pharati, na “ayamassa Èdi, idaÑ majjhan”ti pamÈÓaÑ gaÓhÈtÊti.
ViÒÒÈÓakasiÓanti cettha kasiÓu gghÈÔimÈkÈse pavattaviÒÒÈÓaÑ. Tattha
kasiÓavasena kasiÓugghÈÔimÈkÈse kasiÓugghÈÔi mÈkÈsavasena tattha
pavattaviÒÒÈÓe uddhaÑ adho tiriyatÈ veditabbÈ. Ayamettha sa~khepo.
KammaÔÔhÈnabhÈvanÈnayena panetÈni pathavÊkasiÓÈdÊni vitthÈrato
Visuddhimagge vuttÈneva.
AkusalakammapathadasakavaÓÓanÈ
347. Kammapathesu kammÈneva sugatiduggatÊnaÑ pathabh|tattÈ
kammapathÈ nÈma. Tesu pÈÓÈtipÈto adinnÈdÈnaÑ musÈvÈdÈdayo ca cattÈro
BrahmajÈle vitthÈritÈ eva. KÈmesumicchÈcÈroti ettha pana kÈmes|ti
methunasamÈcÈresu methunavatth|su vÈ. MicchÈcÈroti ekantanindito
lÈmakÈcÈro. LakkhaÓato pana asaddhammÈdhippÈyena kÈyadvÈrappavattÈ
agamanÊyaÔÔhÈnavÊtikkamacetanÈ kÈmesumicchÈcÈro.
Tattha agamanÊyaÔÔhÈnaÑ nÈma purisÈnaÑ tÈva mÈturakkhitÈ,
piturakkhitÈ, mÈtÈpiturakkhitÈ, bhÈturakkhitÈ, bhaginirakkhitÈ, ÒÈtirakkhitÈ,
gottarakkhitÈ, dhamma rakkhitÈ, sÈrakkhÈ, saparidaÓÉÈti mÈturakkhitÈdayo
dasa. DhanakkÊtÈ, chandavÈsinÊ, bhogavÈsinÊ, paÔavÈsinÊ, odapattakinÊ,
obhatacumbaÔÈ, dÈsÊ ca bhariyÈ ca, kammakÈrÊ ca bhariyÈ ca, dhajÈhaÔÈ,
muhuttikÈti etÈ dhanakkÊtÈdayo dasÈti vÊsati. ItthÊsu pana dvinnaÑ
sÈrakkhasaparidaÓÉÈnaÑ dasannaÒca dhanakkÊtÈdÊnanti dvÈdasannaÑ
itthÊnaÑ aÒÒe purisÈ. IdaÑ agamanÊyaÔÔhÈnaÑ nÈma. So panesa micchÈcÈro
sÊlÈdiguÓarahite agamanÊyaÔÔhÈne appasÈvajjo. SÊlÈdiguÓasampanne
mahÈsÈvajjo. Tassa cattÈro sambhÈrÈ agamanÊyavatthu, tasmiÑ
sevanacittaÑ, sevanappayogo, maggenamaggappaÔi patti-adhivÈsananti. Eko
payogo sÈhatthiko eva.
AbhijjhÈyatÊti abhijjhÈ, parabhaÓÉÈbhimukhÊ hutvÈ tanninnatÈya
pavattatÊti attho. SÈ “aho vata idaÑ mamassÈ”ti evaÑ
parabhaÓÉÈbhijjhÈyanalakkhaÓÈ. AdinnÈdÈnaÑ viya appasÈvajjÈ
mahÈsÈvajjÈ ca. TassÈ dve sambhÈrÈ parabhaÓÉaÑ, attano pariÓÈma naÒca.
ParabhaÓÉavatthuke
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hi lobhe uppannepi na tÈva kammapathabhedo hoti, yÈva “aho vatÊdaÑ
mamassÈ”ti1 attano na pariÓÈmeti.
HitasukhaÑ byÈpÈdayatÊti byÈpÈdo. So paraÑ vinÈsÈya
manopadosalakkhaÓo. PharusÈvÈcÈ viya appasÈvajjo mahÈsÈvajjo ca. Tassa
dve sambhÈrÈ parasatto ca, tassa vinÈsacintÈ ca. Parasattavatthuke hi kodhe
uppannepi na tÈva kammapathabhedo hoti, yÈva “aho vatÈyaÑ ucchijjheyya
vinasseyyÈ”ti tassa vinÈsaÑ na cinteti.
YathÈbhuccagahaÓÈbhÈvena micchÈ passatÊti micchÈdiÔÔhi. SÈ “natthi
dinnan”ti-ÈdinÈ nayena viparÊtadassanalakkhaÓÈ. SamphappalÈpo viya
appasÈvajjÈ mahÈsÈvajjÈ ca. Apica aniyatÈ appasÈvajjÈ, niyatÈ mahÈsÈvajjÈ.
TassÈ dve sambhÈrÈ vatthuno ca gahitÈ kÈraviparÊtatÈ, yathÈ ca taÑ gaÓhÈti,
tathÈbhÈvena tass|paÔÔhÈnanti.
ImesaÑ pana dasannaÑ akusalakammapathÈnaÑ dhammato koÔÔhÈsato
ÈrammaÓato vedanÈto m|latoti paÒcahÈkÈrehi vinicchayo veditabbo.
Tattha dhammatoti etesu hi paÔipÈÔiyÈ satta cetanÈdhammÈva honti.
AbhijjhÈ dayo tayo cetanÈsampayuttÈ.
KoÔÔhÈsatoti paÔipÈÔiyÈ satta, micchÈdiÔÔhi cÈti ime aÔÔha kammapathÈ
eva honti, no m|lÈni. AbhijjhÈbyÈpÈdÈ kammapathÈ ceva m|lÈni ca.
AbhijjhÈ hi m|laÑ patvÈ lobho akusalam|laÑ hoti. ByÈpÈdo doso
akusalam|laÑ hoti.
ŒrammaÓatoti pÈÓÈtipÈto jÊvitindriyÈrammaÓato sa~khÈrÈrammaÓo
hoti. AdinnÈ dÈnaÑ sattÈrammaÓaÑ vÈ sa~khÈrÈrammaÓaÑ vÈ, micchÈcÈro
phoÔÔhabbavasena sa~khÈrÈrammaÓo. “SattÈrammaÓo”tipi eke. MusÈvÈdo
sattÈrammaÓo vÈ sa~khÈrÈ rammaÓo vÈ. TathÈ pisuÓavÈcÈ. PharusavÈcÈ
sattÈrammaÓÈva. SamphappalÈpo diÔÔhasutamutaviÒÒÈtavasena
sattÈrammaÓo vÈ sa~khÈrÈrammaÓo vÈ. TathÈ abhijjhÈ. ByÈpÈdo
sattÈrammaÓova. MicchÈdiÔÔhi tebh|makadhammavasena sa~khÈrÈrammaÓÈ.
______________________________________________________________
1. Aho vata yaÑ parassa mamassÈti (Ka)
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VedanÈtoti pÈÓÈtipÈto dukkhavedanÈ hoti. KiÒcÈpi hi rÈjÈno coraÑ
disvÈ hasamÈnÈpi “gacchatha naÑ ghÈtethÈ”ti vadanti, sanniÔÔhÈpakacetanÈ
pana dukkha sampayuttÈva hoti. AdinnÈdÈnaÑ tivedanaÑ. MicchÈcÈro
sukhamajjhattavasena dvivedano. SanniÔÔhÈpakacitte pana majjhattavedano
na hoti. MusÈvÈdo tivedano. TathÈ pisuÓavÈcÈ. PharusavÈcÈ dukkhavedanÈ.
SamphappalÈpo tivedano. AbhijjhÈ sukhamajjhattavasena dvivedanÈ. TathÈ
micchÈdiÔÔhi. ByÈpÈdo dukkhavedano.
M|latoti pÈÓÈtipÈto dosamohavasena dvim|lako hoti. AdinnÈdÈnaÑ
dosamoha vasena vÈ lobhamohavasena vÈ. MicchÈcÈro lobhamohavasena.
MusÈvÈdo dosamoha vasena vÈ lobhamohavasena vÈ. TathÈ pisuÓavÈcÈ
samphappalÈpo ca. PharusavÈcÈ dosamohavasena. AbhijjhÈ mohavasena
ekam|lÈ. TathÈ byÈpÈdo. MicchÈdiÔÔhi lobha mohavasena dvim|lÈti.
KusalakammapathadasakavaÓÓanÈ
PÈÓÈtipÈtÈ veramaÓi-ÈdÊni samÈdÈnasampattasamucchedavirativasena
veditabbÈni.
Dhammato pana etesupi paÔipÈÔiyÈ satta cetanÈpi vattanti viratiyopi.
Ante tayo cetanÈsampayuttÈva.
KoÔÔhÈsatoti paÔipÈÔiyÈ satta kammapathÈ eva, no m|lÈni. Ante tayo
kamma pathÈ ceva m|lÈni ca. AnabhijjhÈ hi m|laÑ patvÈ alobho
kusalam|laÑ hoti. AbyÈpÈdo adoso kusalam|laÑ. SammÈdiÔÔhi amoho
kusalam|laÑ.
ŒrammaÓatoti pÈÓÈtipÈtÈdÊnaÑ ÈrammaÓÈneva etesaÑ ÈrammaÓÈni.
VÊtikkami tabbatoyeva hi veramaÓÊ nÈma1 hoti. YathÈ pana
nibbÈnÈrammaÓo ariyamaggo kilese pajahati, evaÑ jÊvitindriyÈdiÈrammaÓÈpete kammapathÈ pÈÓÈtipÈtÈdÊni dussÊlyÈni pajahantÊti veditabbÈ.
______________________________________________________________
1. SÈ veramaÓÊ nÈma (SyÈ) virati veramaÓÊ nÈma (?)
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VedanÈtoti sabbe sukhavedanÈ honti majjhattavedanÈ vÈ. KusalaÑ

patvÈ hi dukkhavedanÈ nÈma natthi.
M|latoti paÔipÈÔiyÈ satta ÒÈÓasampayuttacittena viramantassa alobhaadosa-amohavasena tim|lÈni honti, ÒÈÓavippayuttacittena viramantassa
dvim|lÈni. AnabhijjhÈ ÒÈÓasampayuttacittena viramantassa dvim|lÈ,
ÒÈÓavippayuttacittena ekam|lÈ. Alobho pana attanÈva attano m|laÑ na hoti.
AbyÈpÈdepi eseva nayo. SammÈdiÔÔhi alobhÈdosa vasena dvim|lÈ evÈti.
AriyavÈsadasakavaÓÓanÈ
348. AriyavÈsÈti ariyÈ eva vasiÑsu vasanti vasissanti etes|ti ariyavÈsÈ.
PaÒca ~gavippahÊnoti paÒcahi a~gehi vippayuttova hutvÈ khÊÓÈsavo avasi
vasati vasissatÊti tasmÈ ayaÑ paÒca~gavippahÊnatÈ, ariyassa vÈsattÈ
ariyavÈsoti vutto. Esa nayo sabbattha.
EvaÑ kho Èvuso bhikkhu chaÄa~gasamannÈgato hotÊti
chaÄa~gupekkhÈya samannÈgato hoti. ChaÄa~gupekkhÈ nÈma keti?
©ÈÓÈdayo. “©ÈÓan”ti vutte kiriyato cattÈri ÒÈÓasampayuttacittÈni labbhanti.
“SatatavihÈro”ti vutte aÔÔha mahÈcittÈni. “RajjanadussanaÑ natthÊ”ti vutte
dasa cittÈni labbhanti. SomanassaÑ Èsevanavasena labbhati.
SatÈrakkhena cetasÈti khÊÓÈsavassa hi tÊsu dvÈresu sabbakÈlaÑ sati
Èrakkha kiccaÑ sÈdheti. Tenevassa “carato ca tiÔÔhato ca suttassa ca
jÈgarassa ca satataÑ samitaÑ ÒÈÓadassanaÑ paccupaÔÔhitaÑ hotÊ”ti vuccati.
PuthusamaÓabrÈhmaÓÈnanti bah|naÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ. Ettha ca
samaÓÈti pabbajjupagatÈ. BrÈhmaÓÈti bhovÈdino. PuthupaccekasaccÈnÊti
bah|ni pÈÔekkasaccÈni, idameva dassanaÑ saccaÑ, idameva dassanaÑ
saccanti evaÑ pÈÔiyekkaÑ gahitÈni bah|ni saccÈnÊti attho. NunnÈnÊti
nihatÈni. PaÓunnÈnÊti suÔÔhu nihatÈni. CattÈnÊti vissaÔÔhÈni. VantÈnÊti
vamitÈni. MuttÈnÊti

PÈthikavaggaÔÔhakathÈ

235

chinnabandhanÈni katÈni. PahÊnÈnÊti pajahitÈni. PaÔinissaÔÔhÈnÊti yathÈ na
puna cittaÑ Èruhanti, evaÑ paÔinissajjitÈni. SabbÈneva tÈni gahitaggahaÓassa
vissaÔÔhabhÈva vevacanÈni.
SamavayasaÔÔhesanoti ettha avayÈti an|nÈ, saÔÔhÈti vissaÔÔhÈ, sammÈ
avayÈ saÔÔhÈ esanÈ assÈti samavayasaÔÔhesano, sammÈ vissaÔÔhasabba-esanoti
attho. RÈgÈ cittaÑ vimuttanti-ÈdÊhi maggassa kiccanipphatti kathitÈ.
RÈgo me pahÊnoti-ÈdÊhi paccavekkhaÓÈya phalaÑ kathitaÑ.
AsekkhadhammadasakavaÓÓanÈ
AsekkhÈ sammÈdiÔÔhÊti-Èdayo sabbepi phalasampayuttadhammÈ eva.
Ettha ca sammÈdiÔÔhi, sammÈÒÈÓanti dvÊsu ÔhÈnesu paÒÒÈva kathitÈ.
SammÈvimuttÊti iminÈ padena vuttÈvasesÈ phalasamÈpattidhammÈ
sa~gahitÈti veditabbÈ.
“Ime kho Èvuso”ti-Èdi vuttanayeneva yojetabbaÑ. Iti channaÑ
dasakÈnaÑ vasena samasaÔÔhi paÒhe kathento thero sÈmaggirasaÑ dassesÊti.
DasakavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
PaÒhasamodhÈnavaÓÓanÈ
349. Idha pana ÔhatvÈ paÒhÈ samodhÈnetabbÈ. ImasmiÑ hi sutte
ekakavasena dve paÒhÈ kathitÈ. Dukavasena sattati. Tikavasena asÊtisataÑ.
Catukkavasena dvesa tÈni. PaÒcakavasena tiÑsasataÑ. Chakkavasena
bÈttiÑsasataÑ. Sattakavasena aÔÔhana vuti. AÔÔhakavasena aÔÔhÈsÊti.
Navakavasena catupaÓÓÈsa. Dasakavasena samasaÔÔhÊti evaÑ sahassaÑ
cuddasa paÒhÈ kathitÈ.
ImaÒhi suttantaÑ ÔhapetvÈ TepiÔake Buddhavacane aÒÒo suttanto evaÑ
bahupaÒha paÔimaÓÉito natthi. BhagavÈ imaÑ suttantaÑ Èdito paÔÔhÈya
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sakalaÑ sutvÈ cintesi “DhammasenÈpati SÈriputto BuddhabalaÑ dÊpetvÈ
appaÔivattiyaÑ sÊhanÈdaÑ nadati. SÈvakabhÈsitoti vutte okappanÈ na hoti,
JinabhÈsitoti vutte hoti, tasmÈ JinabhÈsitaÑ katvÈ devamanussÈnaÑ
okappanaÑ imasmiÑ suttante uppÈdessÈmÊ”ti. Tato vuÔÔhÈya sÈdhukÈraÑ
adÈsi. Tena vuttaÑ “atha kho BhagavÈ vuÔÔhahitvÈ ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ
Èmantesi, sÈdhu sÈdhu SÈriputta, sÈdhu kho tvaÑ SÈriputta bhikkh|naÑ
sa~gÊtipariyÈyaÑ abhÈsÊ”ti.
Tattha sa~gÊtipariyÈyanti sÈmaggiyÈ kÈraÓaÑ. IdaÑ vuttaÑ hoti “sÈdhu
kho tvaÑ SÈriputta mama sabbaÒÒutaÒÒÈÓena saÑsanditvÈ bhikkh|naÑ
sÈmaggirasaÑ1 abhÈsÊ”ti. SamanuÒÒo SatthÈ ahosÊti anumodanena
samanuÒÒo ahosi. Ettakena ayaÑ suttanto JinabhÈsito nÈma jÈto.
DesanÈpariyosÈne imaÑ suttantaÑ manasikarontÈ te bhikkh| arahattaÑ
pÈpuÓiÑs|ti.

Suma~galavilÈsiniyÈ DÊghanikÈyaÔÔhakathÈya

Sa~gÊtisuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

______________________________________________________________
1. SÈmaggikÈraÓaÑ (SÊ)

11. Dasuttarasutta
350. EvaÑ me sutanti DasuttarasuttaÑ. TatrÈyaÑ
apubbapadavaÓÓanÈ–Èvuso bhikkhaveti sÈvakÈnaÑ ÈlapanametaÑ. BuddhÈ
hi parisaÑ ÈmantayamÈnÈ bhikkhaveti vadanti. SÈvakÈ SatthÈraÑ uccaÔÔhÈne
ÔhapessÈmÈti Satthu Èlapanena anÈlapitvÈ Èvusoti Èlapanti. Te bhikkh|ti te
DhammasenÈpatiÑ parivÈretvÈ nisinnÈ bhikkh|. Ke pana te bhikkh|ti.
AnibaddhavÈsÈ disÈgamanÊyÈ bhikkh|. BuddhakÈle dve vÈre bhikkh| sanni
patanti upakaÔÔhavass|panÈyikakÈle ca pavÈraÓakÈle ca.
UpakaÔÔhavass|panÈyikÈya dasapi vÊsatipi tiÑsampi cattÈlÊsampi
paÒÒÈsampi bhikkh| vaggÈ vaggÈ kammaÔÔhÈ natthÈya Ègacchanti. BhagavÈ
tehi saddhiÑ sammoditvÈ kasmÈ bhikkhave upakaÔÔhÈya vass|panÈyikÈya
vicarathÈti pucchati. Atha te “BhagavÈ kammaÔÔhÈnatthaÑ Ègatamha,
kammaÔÔhÈnaÑ no dethÈ”ti yÈcanti.
SatthÈ tesaÑ cariyavasena rÈgacaritassa asubhakammaÔÔhÈnaÑ deti.
Dosacari tassa mettÈkammaÔÔhÈnaÑ. Mohacaritassa uddeso paripucchÈ
kÈlena dhammassavanaÑ kÈlena dhammasÈkacchÈ idaÑ tuyhaÑ sappÈyanti
Ècikkhati. Vitakkacaritassa ÈnÈpÈna ssatikammaÔÔhÈnaÑ deti.
SaddhÈcaritassa PasÈdanÊyasuttante BuddhasubodhiÑ1
dhammasudhammataÑ saÑghasuppaÔipattiÒca pakÈseti. ©ÈÓacaritassa
aniccatÈdipaÔisaÑyutte gambhÊre suttante katheti. Te kammaÔÔhÈnaÑ
gahetvÈ sace sappÈyaÑ hoti, tattheva vasanti. No ca hoti, sappÈyaÑ
senÈsanaÑ pucchitvÈ gacchanti. Te tattha vasantÈ temÈ sikaÑ paÔipadaÑ
gahetvÈ ghaÔetvÈ vÈyamantÈ sotÈpannÈpi honti sakadÈgÈminopi anÈgÈminopi
arahantopi.
Tato vutthavassÈ pavÈretvÈ Satthu santikaÑ gantvÈ “BhagavÈ ahaÑ
tumhÈkaÑ santike kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ sotÈpattiphalaÑ patto -pa- ahaÑ
aggaphalaÑ arahattan”ti paÔiladdhaguÓaÑ Èrocenti. Tattha ime bhikkh|
upakaÔÔhÈya vass|panÈ yikÈya ÈgatÈ. EvaÑ ÈgantvÈ gacchante pana
______________________________________________________________
1. BuddhasubodhitaÑ (SyÈ)
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bhikkh| BhagavÈ aggasÈvakÈnaÑ santikaÑ peseti, yathÈha “apaloketha pana
bhikkhave SÈriputtamoggallÈne”ti. Bhikkh| ca vadanti “kiÑ nu kho mayaÑ
bhante apalokema SÈriputtamoggallÈne”ti1. Atha ne BhagavÈ tesaÑ dassane
uyyojesi. “Sevatha bhikkhave SÈriputtamoggallÈne, bhajatha bhikkhave
SÈriputtamoggallÈne. PaÓÉitÈ bhikkh| anuggÈhakÈ sabrahmacÈrÊnaÑ.
SeyyathÈpi bhikkhave janetÈ evaÑ SÈriputto. SeyyathÈpi jÈtassa ÈpÈdetÈ
evaÑ MoggallÈno. SÈriputto bhikkhave sotÈpattiphale vineti, MoggallÈno
uttamatthe”ti2.
TadÈpi BhagavÈ imehi bhikkh|hi saddhiÑ paÔisanthÈraÑ katvÈ tesaÑ
bhikkh|naÑ ÈsayaÑ upaparikkhanto “ime bhikkh| sÈvakavineyyÈ”ti addasa.
SÈvakavineyyÈ nÈma ye BuddhÈnampi dhammadesanÈya bujjhanti
sÈvakÈnampi. BuddhavineyyÈ pana sÈvakÈ bodhetuÑ na sakkonti.
SÈvakavineyyabhÈvaÑ pana etesaÑ ÒatvÈ katarassa bhikkhuno desanÈya
bujjhissantÊti olokento SÈriputtassÈti disvÈ therassa santikaÑ pesesi. Thero
te bhikkh| pucchi “Satthu santikaÑ gatattha Èvuso”ti. “Œma gatamha
SatthÈrÈ pana amhe tumhÈkaÑ santikaÑ pesitÈ”ti. Tato Thero “ime bhikkh|
mayhaÑ desanÈya bujjhissanti, kÊdisÊ nu kho tesaÑ desanÈ vaÔÔatÊ”ti cintento
“ime bhikkh| samaggÈrÈmÈ, sÈmaggirasassa dÊpikÈ nesaÑ desanÈ vaÔÔatÊ”ti
sanniÔÔhÈnaÑ katvÈ tathÈr|paÑ desanaÑ desetukÈmo DasuttaraÑ
pavakkhÈmÊti-ÈdimÈha. Tattha dasadhÈ mÈtikaÑ3 ÔhapetvÈ vibhattoti
Dasuttaro, ekakato paÔÔhÈya yÈva dasakÈ gatotipi Dasuttaro, ekekasmiÑ
pabbe dasa dasa paÒhÈ visesitÈtipi Dasuttaro, taÑ DasuttaraÑ.
PavakkhÈmÊti kathessÈmi. Dhammanti suttaÑ. NibbÈnapattiyÈti
nibbÈnapaÔilÈbha tthÈya. DukkhassantakiriyÈyÈti sakalassa vaÔÔadukkhassa
pariyantakaraÓatthaÑ. Sabbaganthappamocananti abhijjhÈkÈyaganthÈdÊnaÑ
sabbaganthÈnaÑ pamocanaÑ.
Iti thero desanaÑ uccaÑ karonto bhikkh|naÑ tattha pemaÑ janento
evametaÑ uggahetabbaÑ pariyÈpuÓitabbaÑ dhÈretabbaÑ vÈcetabbaÑ
maÒÒissantÊti cat|hi padehi vaÓÓaÑ kathesi, “ekÈyano ayaÑ bhikkhave
maggo”ti-ÈdinÈ nayena tesaÑ tesaÑ suttÈnaÑ BhagavÈ viya.
______________________________________________________________
1. SaÑ 2. 5 piÔÔhe.

2. Ma 3. 291 piÔÔhe.

3. Dasa dasa mÈtikÈ (SÊ, SyÈ)
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EkadhammavaÓÓanÈ
351. (Ka)

Tattha bahukÈroti bah|pakÈro.

(Kha) BhÈvetabboti vaÉÉhetabbo.
(Ga)

PariÒÒeyyoti tÊhi pariÒÒÈhi parijÈnitabbo.

(Gha) PahÈtabboti pahÈnÈnupassanÈya pajahitabbo.
(^a)

HÈnabhÈgiyoti apÈyagÈmiparihÈnÈya saÑvattanako.

(Ca)

VisesabhÈgiyoti visesagÈmivisesÈya saÑvattanako.

(Cha)

DuppaÔivijjhoti duppaccakkhakaro.

(Ja)

UppÈdetabboti nipphÈdetabbo.

(Jha)

AbhiÒÒeyyoti ÒatapariÒÒÈya abhijÈnitabbo.

(©a)

SacchikÈtabboti paccakkhaÑ kÈtabbo.

EvaÑ sabbattha mÈtikÈsu attho veditabbo. Iti ÈyasmÈ SÈriputto yathÈ
nÈma dakkho veÄukÈro sammukhÊbh|taÑ veÄuÑ chetvÈ niggaÓÔhiÑ katvÈ
dasadhÈ khaÓÉe katvÈ1 ekametaÑ khaÓÉaÑ hÊraÑ hÊraÑ2 karonto phÈleti,
evameva tesaÑ bhikkh|naÑ sappÈyaÑ desanaÑ upaparikkhitvÈ dasadhÈ
mÈtikaÑ ÔhapetvÈ ekekakoÔÔhÈse ekeka padaÑ vibhajanto “katamo eko
dhammo bahukÈro appamÈdo kusalesu dhammes|ti”ti-ÈdinÈ nayena
desanaÑ vitthÈretuÑ Èraddho.
Tattha appamÈdo kusalesu dhammes|ti sabbatthakaÑ upakÈrakaÑ
appamÈdaÑ kathesi. AyaÒhi appamÈdo nÈma sÊlap|raÓe,3 indriyasaÑvare,
bhojane mattaÒÒutÈya, jÈgariyÈnuyoge, sattasu saddhammesu,
vipassanÈgabbhaÑ gaÓhÈpane, atthapaÔisambhi dÈdÊsu,
sÊlakkhandhÈdipaÒcadhammakkhandhesu, ÔhÈnÈÔÔhÈnesu, mahÈvihÈrasamÈ
pattiyaÑ, ariyasaccesu, satipaÔÔhÈnÈdÊsu bodhipakkhiyesu,
vipassanÈÒÈÓÈdÊsu aÔÔhasu vijjÈs|ti sabbesu anavajjaÔÔhena kusalesu
dhammesu bah|pakÈro.
______________________________________________________________
1. KhaÓÉetvÈ (SyÈ, Ka)

2. HiraÑ hiraÑ (SyÈ) hÊrahÊraÑ (SÊ)

3. SÊlasaÑvare (Ka)
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Teneva naÑ BhagavÈ “yÈvatÈ bhikkhave sattÈ apadÈ vÈ -pa- TathÈgato
tesaÑ aggamakkhÈyati. Evameva kho bhikkhave ye keci kusalÈ dhammÈ,
sabbete appamÈda m|lakÈ appamÈdasamosaraÓÈ, appamÈdo tesaÑ
dhammÈnaÑ aggamakkhÈyatÊ”ti-ÈdinÈ1 nayena hatthipadÈdÊhi opammehi
opamento SaÑyuttanikÈye AppamÈdavagge nÈnappa kÈraÑ thometi. TaÑ
sabbaÑ ekapadeneva sa~gahetvÈ thero appamÈdo kusalesu dhammes|ti Èha.
Dhammapade AppamÈdavaggenÈpissa bah|pakÈratÈ dÊpetabbÈ.
AsokavatthunÈpi dÊpetabbÈ–
(Ka)

AsokarÈjÈ hi NigrodhasÈmaÓerassa “appamÈdo amatapadan”ti
gÈthaÑ sutvÈ eva “tiÔÔha tÈta, mayhaÑ tayÈ TepiÔakaÑ
BuddhavacanaÑ kathitan”ti sÈmaÓere pasÊditvÈ
caturÈsÊtivihÈrasahassÈni kÈresi. Iti thÈmasampannena
bhikkhunÈ appamÈdassa bah|pakÈratÈ tÊhi piÔakehi dÊpetvÈ
kathetabbÈ. YaÑkiÒci suttaÑ vÈ gÈthaÑ vÈ
appamÈdadÊpanatthaÑ Èharanto “aÔÔhÈne ÔhatvÈ Èharasi,
atitthena pakkhando”ti na vattabbo. Dhammakathikassevettha
thÈmo ca balaÒca pamÈÓaÑ.

(Kha)

KÈyagatÈsatÊti ÈnÈpÈnaÑ catu-iriyÈpatho satisampajaÒÒaÑ
dvattiÑsÈkÈro catudhÈtuvavatthÈnaÑ dasa asubhÈ nava
sivathikÈ cuÓÓikamanasikÈro kesÈdÊsu cattÈri r|pajjhÈnÈnÊti
ettha uppannasatiyÈ etaÑ adhivacanaÑ, sÈtasahagatÈti ÔhapetvÈ
catuttha jjhÈnaÑ aÒÒattha sÈtasahagatÈ hoti sukhasampayuttÈ,
taÑ sandhÈyetaÑ vuttaÑ.

(Ga)

SÈsavo upÈdÈniyoti ÈsavÈnaÒceva upÈdÈnÈnaÒca paccayabh|to.
Iti tebh|makadhammameva niyameti.

(Gha)

AsmimÈnoti r|pÈdÊsu asmÊti mÈno.

(^a)

Ayoniso manasikÈroti anicce niccanti-ÈdinÈ nayena pavatto
uppathamanasikÈro.

(Ca)
VipariyÈyena yoniso manasikÈro veditabbo.
______________________________________________________________
1. SaÑ 3. 38 piÔÔhe.
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(Cha)

Œnantariko cetosamÈdhÊti aÒÒattha maggÈnantaraÑ phalaÑ
Ènantariko cetosamÈdhi nÈma. Idha pana vipassanÈnantaro
maggo vipassanÈya vÈ anantarattÈ attano vÈ anantaraÑ
phaladayakattÈ Ènantariko cetosamÈdhÊti adhippeto.

(Ja)

AkuppaÑ ÒÈÓanti aÒÒattha phalapaÒÒÈ akuppaÒÈÓaÑ nÈma.
Idha paccavekkhaÓapaÒÒÈ adhippetÈ.

(Jha)

ŒhÈraÔÔhitikÈti paccayaÔÔhitikÈ. AyaÑ eko dhammoti yena
paccayena tiÔÔhanti, ayaÑ eko dhammo ÒÈtapariÒÒÈya
abhiÒÒeyyo.

(©a)

AkuppÈ cetovimuttÊti arahattaphalavimutti.

ImasmiÑ vÈre abhiÒÒÈya ÒatapariÒÒÈ kathitÈ. PariÒÒÈya tÊraÓapariÒÒÈ.
PahÈ tabbasacchikÈtabbehi pahÈnapariÒÒÈ. DuppaÔivijjhoti ettha pana maggo
kathito. SacchikÈtabboti phalaÑ kathitaÑ, maggo ekasmiÑyeva pade
labbhati. PhalaÑ pana anekesupi labbhatiyeva.
Bh|tÈti sabhÈvato vijjamÈnÈ. TacchÈti yÈthÈvÈ. TathÈti yathÈ vuttÈ
tathÈsa bhÈvÈ. AvitathÈti yathÈ vuttÈ na tathÈ na honti. AnaÒÒathÈti
vuttappakÈrato na aÒÒathÈ. SammÈ TathÈgatena abhisambuddhÈti
TathÈgatena bodhipalla~ke nisÊditvÈ hetunÈ kÈraÓena sayameva
abhisambuddhÈ ÒÈtÈ viditÈ sacchikatÈ. IminÈ thero “ime dhammÈ
TathÈgatena abhisambuddhÈ, ahaÑ pana tumhÈkaÑ raÒÒo
lekhavÈcakasadiso’ti JinasuttaÑ dassento okappanaÑ janesi.
EkadhammavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
DvedhammavaÓÓanÈ
352. (Ka)

Ime dve dhammÈ bahukÈrÈti ime dve satisampajaÒÒÈ dhammÈ
sÊlap|raÓÈdÊsu appamÈdo viya sabbattha upakÈrakÈ hitÈvahÈ.
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(Kha)

Samatho ca vipassanÈ cÈti ime dve Sa~gÊtisutte lokiyalokuttarÈ
kathitÈ. ImasmiÑ Dasuttarasutte pubbabhÈgÈ kathitÈ.

(Cha)

SattÈnaÑ saÑkilesÈya sattÈnaÑ visuddhiyÈti ayoniso
manasikÈro hetu ceva paccayo ca sattÈnaÑ saÑkilesÈya,
yoniso manasikÈro visuddhiyÈ. TathÈ dovacassatÈ pÈpamittatÈ
saÑkilesÈya, sovacassatÈ kalyÈÓamittatÈ visuddhiyÈ. TathÈ tÊÓi
akusalam|lÈni tÊÓi kusalam|lÈni. CattÈro yogÈ cattÈro
visaÑyogÈ. PaÒca cetokhilÈ paÒcindriyÈni. Cha agÈravÈ cha
gÈravÈ. Satta asaddhammÈ satta saddhammÈ. AÔÔha
kusÊtavatth|ni aÔÔha Èrambhavatth|ni. Nava ÈghÈtavatth|ni
nava ÈghÈtappaÔivinayÈ. Dasa akusalakammapathÈ dasa
kusalakammapathÈti evaÑ pabhedÈ ime dve dhammÈ
duppaÔivijjhÈtiveditabbÈ.

(Jha)

Sa~khatÈ dhÈt|ti paccayehi katvÈ paÒcakkhandhÈ. Asa~khatÈ
dhÈt|ti paccayehi akataÑ nibbÈnaÑ.

(©a)

VijjÈ ca vimutti cÈti ettha vijjÈti tisso vijjÈ. VimuttÊti
arahattaphalaÑ.

ImasmiÑ vÈre abhiÒÒÈdÊni ekakasadisÈneva, uppÈdetabbapade pana
maggo kathito, sacchikÈtabbapade phalaÑ.
DvedhammavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
TayodhammavaÓÓanÈ
353. (Cha)

KÈmÈnametaÑ nissaraÓaÑ yadidaÑ nekkhammanti ettha
nekkhammanti anÈgÈmimaggo adhippeto. So hi sabbaso
kÈmÈnaÑ nissaraÓaÑ. R|pÈnaÑ nissaraÓaÑ yadidaÑ
Èruppanti ettha Èruppepi arahattamaggopuna uppattinivÈraÓato
sabbaso r|pÈnaÑ nissaraÓaÑ nÈma. Nirodho tassa nissaraÓanti
idha arahattaphalaÑ
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nirodhoti adhippetaÑ. Arahattaphalena hi nibbÈne diÔÔhe puna
ÈyatiÑ sabbasa~khÈrÈ na hontÊti arahattaÑ
sa~khatanirodhassa1 paccayattÈ nirodhoti vuttaÑ.
(Ja)

AtÊtaÑse ÒÈÓanti atÊtaÑsÈrammaÓaÑ ÒÈÓaÑ,
itaresupi esevanayo.

Imasmimpi vÈre abhiÒÒÈdayo ekakasadisÈva. DuppaÔivijjhapade pana
maggo kathito. SacchikÈtabbe phalaÑ.
TayodhammavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
CattÈrodhammavaÓÓanÈ
354. (Ka) CattÈri cakkÈnÊti ettha cakkaÑ nÈma dÈrucakkaÑ,
ratanacakkaÑ, dhammacakkaÑ, iriyÈpathacakkaÑ, sampatticakkanti
paÒcavidhaÑ. Tattha “yaÑ panidaÑ samma rathakÈra cakkaÑ chahi mÈsehi
niÔÔhitaÑ, chÈratt|nehÊ”ti2 idaÑ dÈrucakkaÑ. “PitarÈ pavattitaÑ cakkaÑ
anuppavattetÊ”ti3 idaÑ ratanacakkaÑ. “PavattitaÑ cakkan”ti4 idaÑ
dhammacakkaÑ. “CatucakkaÑ navadvÈran”ti5 idaÑ iriyÈpathacakkaÑ.
“CattÈrimÈni bhikkhave cakkÈni, yehi samannÈgatÈnaÑ devamanu ssÈnaÑ
catucakkaÑ pavattatÊ”ti6 idaÑ sampatticakkaÑ. IdhÈpi etadeva adhippetaÑ.
Patir|padesavÈsoti yattha catasso parisÈ sandissanti, evar|pe
anucchavike dese vÈso. Sappuris|panissayoti BuddhÈdÊnaÑ sappurisÈnaÑ
avassayanaÑ7 sevanaÑ bhajanaÑ8. AttasammÈpaÓidhÊti attano sammÈ
ÔhapanaÑ, sace pana pubbe assaddhÈdÊhi samannÈgato hoti, tÈni pahÈya
saddhÈdÊsu patiÔÔhÈpanaÑ. Pubbe ca katapuÒÒatÈti pubbe upacitakusalatÈ.
Idamevettha pamÈÓaÑ. Yena hi ÒÈÓasampayutta cittena kusalaÑ kataÑ hoti,
tadeva kusalaÑ taÑ purisaÑ patir|padese upaneti, sappurise
______________________________________________________________
1. Sabbasa~khatanirodhassa (SÊ), arahattasa~khÈtanirodhassa (®ÊkÈ)
2. AÑ 1. 109 piÔÔhe.
3. AÑ 2. 131 piÔÔhe.
4. Ma 2. 352 piÔÔhe.
5. SaÑ 1. 15 piÔÔhe.
6. AÑ 1. 341 piÔÔhe.
7. ApassayanaÑ (SÊ, Ka)
8. Payir|pÈsanaÑ (SyÈ)
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bhajÈpesi. So eva ca puggalo attÈnaÑ sammÈ Ôhapeti. Cat|su ÈhÈresu
paÔhamo loki yova. SesÈ pana tayo Sa~gÊtisutte lokiyalokuttaramissakÈ
kathitÈ. Idha pubbabhÈge lokiyÈ.
(Ca) KÈmayogavisaÑyogÈdayo anÈgÈmimaggÈdivasena veditabbÈ.
(Cha) HÈnabhÈgiyÈdÊsu paÔhamassa jhÈnassa lÈbhÊ kÈmasahagatÈ
saÒÒÈmana sikÈrÈ samudÈcaranti hÈnabhÈgiyo samÈdhi. TadanudhammatÈ
sati santiÔÔhati ÔhitibhÈ giyo samÈdhi. VitakkasahagatÈ saÒÒÈmanasikÈrÈ
samudÈcaranti visesabhÈgiyo samÈdhi. NibbidÈsahagatÈ saÒÒÈmanasikÈrÈ
samudÈcaranti virÈg|pasaÒhito nibbedha bhÈgiyo samÈdhÊti iminÈ nayena
sabbasamÈpattiyo vitthÈretvÈ attho veditabbo. Visuddhimagge panassa
vinicchayakathÈ kathitÈva.
Imasmimpi vÈre abhiÒÒÈdÊni ekakasadisÈneva. AbhiÒÒÈpade panettha
maggo kathito. SacchikÈtabbapade phalaÑ.
CattÈrodhammavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.
_____
PaÒcadhammavaÓÓanÈ
355. (Kha) PÊtipharaÓatÈdÊsu pÊtiÑ pharamÈnÈ uppajjatÊti dvÊsu jhÈnesu
paÒÒÈ pÊtipharaÓatÈ nÈma. SukhaÑ pharamÈnaÑ uppajjatÊti tÊsu jhÈnesu
paÒÒÈ sukhaphara ÓatÈ nÈma. ParesaÑ ceto pharamÈnÈ uppajjatÊti
cetopariyapaÒÒÈ cetopharaÓatÈ nÈma. ŒlokapharaÓe uppajjatÊti
dibbacakkhupaÒÒÈ ÈlokapharaÓatÈ nÈma. PaccavekkhaÓa ÒÈÓaÑ
paccavekkhaÓanimittaÑ nÈma. Vuttampi cetaÑ “dvÊsu jhÈnesu paÒÒÈ
pÊtiphara ÓatÈ, tÊsu jhÈnesu paÒÒÈ sukhapharaÓatÈ. Paracitte paÒÒÈ
cetopharaÓatÈ, dibbacakkhu ÈlokapharaÓatÈ. TamhÈ tamhÈ samÈdhimhÈ
vuÔÔhitassa paccavekkhaÓaÒÈÓaÑ paccavekkhaÓanimittan”ti1.
Tattha pÊtipharaÓatÈ sukhapharaÓatÈ dve pÈdÈ viya. CetopharaÓatÈ
Èloka pharaÓatÈ dve hatthÈ viya. AbhiÒÒÈpÈdakajjhÈnaÑ majjhimakÈyo
______________________________________________________________
1. Abhi 2. 346 piÔÔhe.
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viya. PaccavekkhaÓanimittaÑ sÊsaÑ viya. Iti ÈyasmÈ SÈriputtatthero
paÒca~gitaÑ sammÈsamÈdhiÑ a~gapacca~gasampannaÑ purisaÑ katvÈ
dassesi.
(Ja) AyaÑ samÈdhi paccuppannasukho ce vÈti-ÈdÊsu
arahattaphalasamÈdhi adhippeto. So hi appitappitakkhaÓe sukhattÈ
paccuppannasukho. Purimo purimo pacchimassa pacchimassa
samÈdhisukhassa paccayattÈ ÈyatiÑ sukhavipÈko.
Kilesehi ÈrakattÈ ariyo. KÈmÈmisavaÔÔÈmisalokÈmisÈnaÑ abhÈvÈ
nirÈmiso. BuddhÈdÊhi mahÈpurisehi sevitattÈ akÈpurisasevito.
A~gasantatÈya ÈrammaÓasantatÈya sabbakilesadarathasantatÈya ca santo.
AtappanÊyaÔÔhena paÓÊto. KilesapaÔippassaddhiyÈ laddhattÈ
kilesapaÔippassaddhibhÈvaÑ vÈ laddhattÈ paÔippassaddhaladdho. PaÔippa
ssaddhaÑ paÔippassaddhÊti hi idaÑ atthato ekaÑ. PaÔippassaddhakilesena vÈ
arahatÈ laddhattÈ paÔippassaddhaladdho. EkodibhÈvena adhigatattÈ
ekodibhÈvameva vÈ adhigatattÈ ekodibhÈvÈdhigato.
AppaguÓasÈsavasamÈdhi viya sasa~khÈrena sappayo gena cittena
paccanÊkadhamme niggayha kilese vÈretvÈ anadhigatattÈ nasasa~khÈra
niggayhavÈritagato. TaÒca samÈdhiÑ samÈpajjanto tato vÈ vuÔÔhahanto
sativepulla pattattÈ satova samÈpajjati sato vuÔÔhahati.
YathÈparicchinnakÈlavasena vÈ sato samÈpajjati sato vuÔÔhahati. TasmÈ
yadettha “ayaÑ samÈdhi paccuppannasukho ceva ÈyatiÒca sukhavipÈko”ti
evaÑ paccavekkhamÈnassa paccattaÑyeva aparappaccayaÑ ÒÈÓaÑ
uppajjati, taÑ ekama~gaÑ. Esa nayo sesesupi. Evamimehi paÒcahi
paccavekkha ÓaÒÈÓehi ayaÑ samÈdhi “paÒcaÒÈÓiko sammÈsamÈdhÊ”ti vutto.
ImasmiÑvÈre visesabhÈgiyapade maggo kathito. SacchikÈtabbapade
phalaÑ. SesaÑ purimasadisameva.
ChadhammavaÓÓanÈ
356. Chakkesu sabbaÑ uttÈnatthameva. DuppaÔivijjhapade panettha
maggo kathito. SesaÑ purimasadisaÑ.
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SattadhammavaÓÓanÈ

357. (©a) SammappaÒÒÈya sudiÔÔhÈ hontÊti hetunÈ nayena
vipassanÈÒÈÓena sudiÔÔhÈ honti. KÈmÈti vatthukÈmÈ ca kilesakÈmÈ ca, dvepi
sapariÄÈhaÔÔhena a~gÈrakÈsu viya sudiÔÔhÈ honti. Vivekaninnanti
nibbÈnaninnaÑ. PoÓaÑ pabbhÈranti ninnassetaÑ vevacanaÑ.
ByantÊbh|tanti niyatibh|taÑ1. NittaÓhanti attho. Kuto? Sabbaso Èsava
ÔÔhÈnÊyehi dhammehi tebh|makadhammehÊti attho. Idha bhÈvetabbapade
maggo kathito. SesaÑ purimasadisameva.
AÔÔhadhammavaÓÓanÈ
358. (Ka) ŒdibrahmacariyikÈya paÒÒÈyÈti sikkhattayasa~gahassa
magga brahmacariyassa Èdibh|tÈya pubbabhÈge
taruÓasamathavipassanÈpaÒÒÈya. AÔÔha~gi kassa vÈ maggassa Èdibh|tÈya
sammÈdiÔÔhipaÒÒÈya. Tibbanti balavaÑ. Hirottappanti hirÊ ca ottappaÒca.
Pemanti gehassitapemaÑ. GÈravoti garucittabhÈvo. GarubhÈva nÊyaÒhi
upanissÈya viharato kilesÈ nuppajjanti ovÈdÈnusÈsaniÑlabhati. TasmÈ taÑ
nissÈya vihÈro paÒÒÈpaÔilÈbhassa paccayo hoti.
(Cha) AkkhaÓesu yasmÈ petÈ asurÈnaÑ ÈvÈhanaÑ gacchanti,
vivÈhanaÑ gacchanti, tasmÈ pettivisayeneva asurakÈyo gahitoti veditabbo.
(Ja) AppicchassÈti ettha paccaya-appiccho, adhigama-appiccho,
pariyatti-appiccho, dhuta~ga-appicchoti cattÈro appicchÈ. Tattha paccayaappiccho bahuÑ dente appaÑ gaÓhÈti, appaÑ dente appataraÑ vÈ gaÓhÈti,
na vÈ gaÓhÈti, na anavasesagÈhÊ hoti. Adhigama-appiccho Majjhantikatthero
viya attano adhigamaÑ aÒÒesaÑ jÈnituÑ na deti. Pariyatti-appiccho
tepiÔakopi samÈno na bahussutabhÈvaÑ jÈnÈpetukÈmo hoti SÈketatissatthero
viya. Dhuta~ga-appiccho dhuta~gapariharaÓabhÈvaÑ aÒÒesaÑ jÈnituÑ na
deti DvebhÈtikattheresu JeÔÔhakatthero viya. Vatthu Visuddhimagge
kathitaÑ. AyaÑ dhammoti evaÑ santaguÓanig|hanena ca
______________________________________________________________
1. Vigataneyyantibh|taÑ (SyÈ), vigatÊbh|taÑ (?)
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paccayapaÔiggahaÓe mattaÒÒutÈya ca appicchassa puggalassa ayaÑ
navalokuttaradhammo sampajjati, no mahicchassa. EvaÑ sabbattha
yojetabbaÑ.
SantuÔÔhassÈti cat|su paccayesu tÊhi santosehi santuÔÔhassa.
PavivittassÈti kÈyacitta-upadhivivekehi vivittassa. Tattha kÈyaviveko nÈma
gaÓasa~gaÓikaÑ vinodetvÈ aÔÔha-Èrambhavatthuvasena ekÊbhÈvo.
EkÊbhÈvamattena pana kammaÑ na nipphajjatÊti kasiÓaparikammaÑ katvÈ
aÔÔha samÈpattiyo nibbatteti, ayaÑ cittaviveko nÈma. SamÈpattimatteneva
kammaÑ na nipphajjatÊti jhÈnaÑ pÈdakaÑ katvÈ sa~khÈre samma sitvÈ saha
paÔisambhidÈhi arahattaÑ pÈpuÓÈti, ayaÑ upadhiviveko nÈma. TenÈha
BhagavÈ “kÈyaviveko ca vivekaÔÔhakÈyÈnaÑ nekkhammÈbhiratÈnaÑ.
Cittaviveko ca parisuddhacittÈnaÑ paramavodÈnappattÈnaÑ. Upadhiviveko
ca nirupadhÊnaÑ pugga lÈnaÑ visa~khÈragatÈnan”ti1.
Sa~gaÓikÈrÈmassÈti gaÓasa~gaÓikÈya ceva kilesasa~gaÓikÈya ca ratassa.
ŒraddhavÊriyassÈti kÈyikacetasikavÊriyavasena ÈraddhavÊriyassa.
UpaÔÔhitasatissÈti catusatipaÔÔhÈnavasena upaÔÔhitasatissa. SamÈhitassÈti
ekaggacittassa. PaÒÒavatoti kammassakatapaÒÒÈya paÒÒavato.
NippapaÒcassÈti vigatamÈnataÓhÈdiÔÔhipapaÒcassa.
Idha bhÈvetabbapade maggo kathito. SesaÑ purimasadisameva.
NavadhammavaÓÓanÈ
359. (Kha) SÊlavisuddhÊti visuddhiÑ pÈpetuÑ samatthaÑ
catupÈrisuddhisÊlaÑ. PÈrisuddhipadhÈniya~ganti parisuddhabhÈvassa
padhÈna~gaÑ. CittavisuddhÊti vipassa nÈya padaÔÔhÈnabh|tÈ aÔÔha
paguÓasamÈpattiyo. DiÔÔhivisuddhÊti sapaccayanÈmar|pa dassanaÑ.
Ka~khÈvitaraÓavisuddhÊti paccayÈkÈraÒÈÓaÑ. Addhattayepi hi paccayavase
neva dhammÈ pavattantÊti passato ka~khaÑ vitarati.
MaggÈmaggaÒÈÓadassanavi suddhÊti obhÈsÈdayo na maggo,
vÊthippaÔipannaÑ udayabbayaÒÈÓaÑ maggoti evaÑ maggÈmagge ÒÈÓaÑ.
PaÔipadÈÒÈÓadassanavisuddhÊti rathavinÊte vuÔÔhÈnagÈmini vipassanÈ
kathitÈ, idha taruÓavipassanÈ. ©ÈÓadassanavisuddhÊti rathavinÊte maggo
kathito, idha vuÔÔhÈnagÈminivipassanÈ. EtÈ pana sattapi visuddhiyo
______________________________________________________________
1. Khu 7. 109 piÔÔhe.
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vitthÈrena Visuddhimagge kathitÈ. PaÒÒÈti arahattaphalapaÒÒÈ. Vimuttipi
arahattaphala vimuttiyeva.
(Cha) DhÈtunÈnattaÑ paÔicca uppajjati phassanÈnattanti
cakkhÈdidhÈtunÈ nattaÑ paÔicca cakkhusamphassÈdinÈnattaÑ uppajjatÊti
attho. PhassanÈnattaÑ paÔiccÈti cakkhusamphassÈdinÈnattaÑ paÔicca.
VedanÈnÈnattanti cakkhusamphassajÈdivedanÈ nÈnattaÑ. SaÒÒÈnÈnattaÑ
paÔiccÈti kÈmasaÒÒÈdinÈnattaÑ paÔicca. Sa~kappanÈnattanti
kÈmasa~kappÈdinÈnattaÑ. Sa~kappanÈnattaÑ paÔicca uppajjati
chandanÈnattanti sa~kappanÈnattatÈya r|pe chando sadde chandoti evaÑ
chandanÈnattaÑ uppajjati. PariÄÈhanÈnattanti chandanÈnattatÈya
r|papariÄÈho saddapariÄÈhoti evaÑ pariÄÈhanÈ nattaÑ uppajjati.
PariyesanÈnÈnattanti pariÄÈhanÈnattatÈya r|papariyesanÈdinÈnattaÑ
uppajjati. LÈbhanÈnattanti pariyesanÈnÈnattatÈya r|papaÔilÈbhÈdinÈnattaÑ
uppajjati.
(Ja) SaÒÒÈsu maraÓasaÒÒÈti maraÓÈnupassanÈÒaÓe saÒÒÈ.
ŒhÈrepaÔik|la saÒÒÈti ÈhÈraÑ pariggaÓhantassa uppannasaÒÒÈ. SabbalokeanabhiratisaÒÒÈti sabbasmiÑ vaÔÔe ukkaÓÔhantassa uppannasaÒÒÈ. SesÈ
heÔÔhÈ kathitÈ eva. Idha bahukÈra pade maggo kathito. SesaÑ
purimasadisameva.
DasadhammavaÓÓanÈ
360. (Jha) Nijjaravatth|nÊti nijjarakÈraÓÈni. MicchÈdiÔÔhi nijjiÓÓÈ hotÊti
ayaÑ heÔÔhÈ vipassanÈyapi nijjiÓÓÈ eva pahÊnÈ, kasmÈ puna gahitÈti.
AsamucchinnattÈ. VipassanÈya hi kiÒcÈpi jiÓÓÈ, na pana samucchinnÈ,
maggo pana uppajjitvÈ taÑ samucchindati, na puna vuÔÔhÈtuÑ deti. TasmÈ
puna gahitÈ. EvaÑ sabbapadesu nayo netabbo.
Ettha ca sammÈdiÔÔhipaccayÈ catusaÔÔhi dhammÈ bhÈvanÈpÈrip|riÑ
gacchanti. Katame catusaÔÔhi? sotÈpattimaggakkhaÓe adhimokkhaÔÔhena
saddhindriyaÑ parip|reti, paggahaÔÔhena vÊriyindriyaÑ parip|reti,
anussaraÓaÔÔhena satindriyaÑ parip|reti, avikkhepaÔÔhena samÈdhindriyaÑ
parip|reti, dassanaÔÔhena paÒÒindriyaÑ parip|reti,
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vijÈnanaÔÔhena manindriyaÑ, abhinandanaÔÔhena somanassindriyaÑ,
pavattasantati-adhipateyyaÔÔhena jÊvitindriyaÑ parip|reti -paarahattaphalakkhaÓe adhimokkhaÔÔhena saddhindriyaÑ, pavattasantatiadhipateyyaÔÔhena jÊvitindriyaÑ parip|retÊti evaÑ cat|su maggesu cat|su
phalesu aÔÔha aÔÔha hutvÈ catusaÔÔhi dhammÈ pÈrip|riÑ gacchanti. Idha
abhiÒÒeyyapade maggo kathito. SesaÑ purimasadisameva.
Idha ÔhatvÈ paÒhÈ samodhÈnetabbÈ. Dasake sataÑ paÒhÈ kathitÈ. Ekake
ca navake ca sataÑ, duke ca aÔÔhake ca sataÑ, tike ca sattake ca sataÑ,
catukke ca chakke ca sataÑ, paÒcake paÒÒÈsÈti aÉÉhachaÔÔhÈni paÒhasatÈni
kathitÈni honti.
“Idamavoca ÈyasmÈ SÈriputto, attamanÈ te bhikkh| Èyasmato
SÈriputtassa bhÈsitaÑ abhinandun”ti sÈdhu sÈdh|ti abhinandantÈ sirasÈ
sampaÔicchiÑsu. TÈya ca pana attamanatÈya imameva suttaÑ ÈvajjamÈnÈ
paÒcasatÈpi te bhikkh| saha paÔisambhi dÈhi aggaphale arahatte
patiÔÔhahiÑs|ti.
Suma~galavilÈsiniyÈ DÊghanikÈyaÔÔhakathÈya
DasuttarasuttavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

NiÔÔhitÈ ca PÈthikavaggassa vaÓÓanÈti.
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NigamanakathÈ
EttÈvatÈ ca–
ŒyÈcito Suma~gala, pariveÓanivÈsinÈ thiraguÓena.
DÈÔhÈnÈgasaÑghattherena, theravaÑsanvayena1.
DÊghÈgamavarassa Dasabala, guÓagaÓaparidÊpanassa aÔÔhakathaÑ.
YaÑ ÈrabhiÑ Suma~gala, vilÈsiniÑ nÈma nÈmena.
SÈ hi mahÈÔÔhakathÈya, sÈramÈdÈya niÔÔhitÈ.
EsÈ ekÈsÊtipamÈÓÈya, pÈÄiyÈ bhÈÓavÈrehi.
Ek|nasaÔÔhimatto, Visuddhimaggopi bhÈÓavÈrehi.
AtthappakÈsanatthÈya, ÈgamÈnaÑ kato yasmÈ.
TasmÈ tena sahÈ’yaÑ, aÔÔhakathÈ bhÈÓavÈragaÓanÈya.
SuparimitaparicchinnaÑ, cattÈlÊsasataÑ hoti.
SabbaÑ cattÈlÊsÈdhikasata, parimÈÓaÑ bhÈÓavÈrato evaÑ.
SamayaÑ pakÈsayantiÑ2, MahÈvihÈre nivÈsinaÑ.
M|lakaÔÔhakathÈsÈra, mÈdÈya mayÈ imaÑ karontena.
YaÑ puÒÒamupacitaÑ tena, hotu sabbo sukhÊ lokoti.

ParamavisuddhasaddhÈbuddhivÊriyapaÔimaÓÉitena
sÊlÈcÈrajjavamaddavÈdiguÓa samudayasamuditena
sakasamayasamayantaragahanajjhogÈhaÓasamatthena paÒÒÈ
veyyattiyasamannÈgatena tipiÔakapariyattippabhede sÈÔÔhakathe SatthusÈsane
appaÔihata ÒÈÓappabhÈvena mahÈveyyÈkaraÓena
karaÓasampattijanitasukhaviniggatamadhurodÈra vacanalÈvaÓÓayuttena
yuttamuttavÈdinÈ vÈdÊvarena mahÈkavinÈ pabhinnapaÔisambhidÈ parivÈre
chaÄabhiÒÒÈdippabhedaguÓapaÔimaÓÉite uttarimanussadhamme suppatiÔÔhita
BuddhÊnaÑ theravaÑsappadÊpÈnaÑ therÈnaÑ MahÈvihÈravÈsÊnaÑ
vaÑsÈla~kÈrabh|tena vipulavisuddhabuddhinÈ Buddhaghosoti gar|hi
gahitanÈmadheyyena therena katÈ ayaÑ Suma~galavilÈsinÊ nÈma
DÊghanikÈyaÔÔhakathÈ–
______________________________________________________________
1. TheravaÑsanvayenÈhaÑ (SyÈ)

2. PakÈsayanti (SÊ)

PÈthikavaggaÔÔhakathÈ
TÈva tiÔÔhatu lokasmiÑ, lokanittharaÓesinaÑ.
DassentÊ kulaputtÈnaÑ, nayaÑ diÔÔhivisuddhiyÈ.
YÈva Buddhoti nÈmampi, suddhacittassa tÈdino.
Lokamhi LokajeÔÔhassa, pavattati Mahesinoti.

Suma~galavilÈsinÊ nÈma
DÊghanikÈyaÔÔhakathÈ niÔÔhitÈ.
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SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo
[A]
AkaÔÔhapÈkimaÑ
AkaÔÔhapÈko
AkaÓo
AkaÓha-asukkaÑ
AkaÓhaÑ asukkaÑ
AkasiralÈbhÊ
AkÈpurisasevito
AkicchalÈbhÊ
AkuppaÑ ÒÈÓaÑ
Akkhambhiyo
AkkhamÈ
AkkharaÑ upanibbattaÑ
Agadhito
AgamanÊyaÔÔhÈnaÑ
AggaÒÒÈ
AggaÒÒaÑ
AggaÒÒaÑ akkharaÑ
AggaÒÒena
AggappattÈ sÈrappattÈ
Aggi
Acchanti
AcchÈdesi
Acchinnavutti
Acelako
AjjhÈpanno
AjjhÈvasitvÈ

PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

146
53
53
205
220
81
245
81
241
104
204
54
196
231
191
3, 14
52
54
23
176
54
50
140
7
21
41

AjjhÈsayaÑ
AjjhupeyyaÑ
AÒÒataraÒÒataresu
AÒÒadatthuharo
AÒÒavihitakena
ÒÈÓadassanena
AÒÒÈÓatthampi
AÔÔhÈrasa BuddhadhammÈ
AÔÔhitadhammÈ
AÓÉajÈ
Atippago kho
AtibyÈdippissanti
AtisÈyamidaÑ ahu
AtÊrakaÑ
AtÊtaÑ vÈ addhÈnaÑ
AtÊtaÑse ÒÈÓaÑ
AttakilamathÈnuyogaÑ
AttadÊpÈ
AttantapÈ
Atthantaro
Attamano
Attar|pÈya
AttasamÈpaÓidhi
AttasaraÓÈ
AttahitÈya paÔipannÈ
AtthacariyÈya

19
12
103
131
97
27
176
96
206
1
37
131
97
188
243
80
30
208
115
20
45
243
30
208
110
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

AtthaÒÒ|
AtthapaÔisaÑvedino
AtthasaÒhitena
AttÈnukkaÑseti
AttÈhipi paripuÓÓÈhi
AtthupetaÑ
Atth|pasaÑhitaÑ
Atha kiÒcarahi
AthÈparaÑ
Athuso
AdassayamÈno
AduÑ cassa
AdvayaÑ
AdhammakÈro
AdhammarÈgo
AdhammasammataÑ
Adhi
AdhikaraÓasamathÈ
Adhikusalesu
AdhigamanasaddhÈ
AdhiggaÓhÈti
AdhiciÓÓaÑ te viparÈvattaÑ
AdhicittaÑ
Adhijegucche
AdhiÔÔhÈti
AdhiÔÔhÈnÈni
AdhipaÒÒÈ
AdhivacanaÑ
AdhisÊlaÑ
AdhisÊlasikkhÈ

221
215
211
20
150
95
112
63
126
53
22
24
230
34
36
53
205
223
103
212
104
89
185
19
227
205
185
88
185
185

PadÈnukkamo
[A]
AdhunÈ kÈla~kato
Adho
Adhomukho
AnajjhÈpanno
AnaÒÒathÈ
AnaÒÒasaraÓÈ
AnatthasaÒhitaÑ
AnatthasaÑhitaÑ
AnaticariyÈya
AnaticÈrinÊ
AnabhisambhuÓamÈnÈ
AnariyaÑ
AnariyavohÈrÈ
AnavamÈnanÈya
Anavamatena
AnalasÈ
AnasanaÑ
AnÈdÊnavadassÈvÊ
AnÈvaÔadvÈratÈya
AnÈvayhaÑ
Animitto
AnimittÈ cetovimutti
Aniyato
AnissaraÓapaÒÒo
AnÊkaÔÔhÈ
AnuÒÒeyyaÑ
Anutappo
AnuttariyÈni
AnuttariyaÑ

PiÔÔha~ko
89
230
25
196
241
30
80
98
138
138
54
80
207
138
111
138, 140
39
21
140
150
186
219
174
21
35
22
94
219
67

PadÈnukkamo
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

PiÔÔha~ko

[A]
AnuttaraÑ sammÈsambodhiÑ
AnutthuniÑsu
AnunetÈ
AnupariyÈyapathaÑ
AnupasamasaÑvattanike
Anuppattasadattho
AnupiyaÑ
AnuppiyabhÈÓÊ
AnupubbanirodhÈ
AnupubbavihÈrÈ
AnuyuttÈ
Anuyanti disodisaÑ
Anuyutto
Anuyogo
AnurakkhaÓÈpadhÈnaÑ
Anurakkhati
AnuvicaritaÑ manasÈ
AnuviloketvÈ
Anusaranti
AnekapariyÈyena
AnesanaÑ
AneÄakaÑ
Anomanikkamo
AnottappaÑ
AnantarÈ
AntaggÈhikÈya
AntarÈ
AntarÈparinibbÈyÊ
AntÈmantÈneva

64
52
141
64
89
47
1
131
229
229
48
147
214
71
202
202
98
155
52
3
196
50
112
160
48
23
107
213
18

[A]
AntevÈsikamyatÈ
AndhakÈratimisÈ
AndhakÈro
Anvabhi
Anvaye ÒÈÓaÑ
Apatthito
ApadÈnaÑ paÒÒÈyittha
ApariggahÈ
Apariyonaddhena
AparisÈvacaro
ApassenÈni
ApÈyamukhÈni
ApÈyasahÈyo
ApÈyo
ApubbaÑ acarimaÑ
ApetteyyatÈ
AppaccayaÑ
AppaÔighaÑ
AppaÔik|lasaÒÒÊ
AppaÔisaraÓe
AppaÓihitÈ
Appatir|paÑ
Appattassa
Appatisso
AppadhaÑsiko
AppanigghosÈni
AppamaÒÒÈ
AppamÈdo
AppamÈÓaÑ
AppamÈdaÑ

26
49
49
105
202
130
53
146
189
18
190
126
131
187
81
37
116
179
79
89
186
196
226
217
122
17
190
239
231
71
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

AppasaddÈni
AppÈta~ko
AppÈbÈdho
AppicchatÈ
Appicchassa
Abbhantarehi
AbbhÈcikkhanti
AbbhokÈse
AbhikkantavaÓÓÈ
AbhikkantÈya rattiyÈ
AbhikkhaÓaÑ bhÈseyyÈsi
AbhijÈtiyo
AbhiÒÒeyyo
AbhinivajjeyyÈsi
Abhiyogino
Abhivinayo
Abhivissaji
Abhiharanti tadÈ
Abh|tena
Abhejjapariso
AmaccÈ pÈrisajjÈ
AmatteyyatÈ
AmamÈ
Amucchito
Ambho
AyaÑ tesaÑ aÒÒataro
Ayoniso manasikÈro
ArakkheyyÈni
AraÒÒavanapatthÈni
ArahaÑ

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[A]

17
212
212
87
246
104
15
19, 44
142
142
88
220
239
35
120
230
116
120
15
121
35
37
146
196
50
17
240
175
17
47

AriyavÈsÈ
234
AriyavohÈrÈ
207
AriyavaÑsÈ
191
AriyavaÑse Ôhito
196
AriyÈya
212
Ariye
33
Ariyo aÔÔha~giko maggo
68
Ariyo
245
Ariyo vihÈro
188
Alamatto
140
Alamattho
134
Alasakena
5
AlaÑ kÈtuÑ
230
AlaÑ saÑvidhÈtuÑ
230
AvayÈ
235
AvaruddhÈ nÈma
150
Avassaji
123
AvijjÈ
160
AvitathÈ
241
AvivayhaÑ
150
AvisaÑvÈdanatÈya
139
AvihiÑsÈ
164, 169
AvÊci maÒÒe phuÔo
339
Avecca dakkhiti
115
AveccappasÈdena
203
Asacchikatassa
226
AsatÈ
15
AsaddhammÈ
221
AsanivicakkaÑ
21
AsampajaÒÒaÑ
164
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
69
8
100
119
39
19
213
242
191
191
48
52
217
160
54
52
52
183

[Œ]
ŒkoÔesi
ŒgamanasaddhÈ
ŒghÈtavatth|ni
ŒghÈto
ŒghÈtaÑ bandhati
ŒcariyakaÑ
ŒcariyabhariyÈ
ŒjÊvÈ
ŒtappamanvÈya

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[Œ]

[A]
AsampajÈno
AsampÈyanto
AsayaÑkÈro
AsahÈnadhammataÑ
AssÈma
AssÈsapattÈ
Asa~khÈraparinibbÈyÊ
Asa~khatÈ dhÈtu
AsaÑkiÓÓapubbÈ
AsaÑkiÓÓÈ
AsaÑhÈriyÈ
AhÈyi vata no
AhitÈya dukkhÈya
devamanussÈnaÑ
AhirikaÑ
Ahu kho
Ahu vata no
Aho rasaÑ
Aho sukhaÑ
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7
212
228
37
228
14
37
27
71

ŒtappÈya
ŒtappaÑ
ŒdhÈnaggÈhÊ
Œdicco
ŒdibrahmacariyaÑ
ŒdÊnavadassÈvÊ
ŒdÊnavasaÒÒÈ
ŒdeyyavÈco
ŒdesanÈvidhÈsu
ŒneÒjÈbhisa~khÈro
Œnantariko cetosamÈdhi
ŒpÈthakanisÈdÊ
ŒpÈyiko
ŒbhicetasikÈnaÑ
ŒmisÈnuppadÈnena
ŒyataÑ
Œyo
ŒraddhavÊriyo
Œrabbha
Œrambhavatth|ni
ŒlasyÈnuyogo
ŒluppakÈrakaÑ
ŒlokapharaÓatÈ
ŒlokasaÒÒaÑ
ŒvasathaÑ
ŒvÈsamacchariyaÑ
ŒvÈhavivÈhakÈnaÑ
ŒviÒcheyyÈma
Œvisati

213
71
218
145
19
196
223
121
70
180
241
22
4
80
140
38
187
76, 80, 247
174
226
128
50
244
189
107
209
130
11
151
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[Œ]
Œvuso bhikkhave
ŒsabhÊ
ŒsayaÑ
ŒsavÈnaÑ khayÈ
ŒsÈdanÈ
ŒsÈdimhase
ŒsÈdetabbaÑ
ŒhÈraÔÔhitikÈ
ŒhÈre paÔik|lasaÒÒÈ
Œhuneyyaggi

237
62
11
68
13
8
13
241
248
177

[I]
I~gha
IcchÈ
IcchÈvinaye
ItarÊtaracÊvarasantuÔÔhiyÈ
ItarÊtarena cÊvarena
ItthattaÑ
Iti
Iti vissaÔÔhakammante
VivaÔena cetasÈ
ItthiÑ vÈ vÈhanaÑ katvÈ
Idameva saccaÑ
IdhÈhaÑ bhante yena BhagavÈ
IddhipÈÔihÈriyaÑ
IddhipÈdaÑ
IddhimayaÑ
IdaÑ dukkhanti
IdaÑsaccÈbhiniveso
IddhaÑ

18
39
223
196
191
49
204
131
189
147
100
65
2
189
192
99
206
104

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[I]
Idampi me tapasmiÑ
22
Idha
65
Idha loke patiÔÔhitaÒca
72
Indriyesu aguttadvÈratÈ
164
Ibbhe
46
Imassa veyyÈkaraÓassa
88
ImaÑ pariyÈyaÑ
2
IssarakuttaÑ brahmakuttaÑ
14
Issariyavossaggena
138
IssÈmacchariyaÑ
21
IssukÊ
22, 218
[U]
UccÈvacÈni
230
UjujÈtiko
26
UjjhÈpetabbaÑ
150
UÔÔhÈnako
140
UÔÔhÈnena
137
UttarakÈ
4
Uttari abhiÒÒeyyaÑ
68, 79
Uttari manussadhammÈ
2
UttaruttaraÑ paÓÊtapaÓÊtaÑ
66
UttÈsabhayaÑ
105
UdakÈssudaÑ
94
UdayatthagÈminiyÈ
212
UdarÈvadehakaÑ
214
UddesÈ no cÈvetukÈmo
26
UddhaggikaÑ
36
UddhaÑsoto-akaniÔÔhagÈmÊ
213
UpakkamiÑsu
36
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PiÔÔha~ko
[U]

UpaÔÔhÈnena
UpaÔÔhitasatissa
UpaÉÉhapathaÑ
Upadhiviveko
UpanÈhÊ
UpanijjhÈyataÑ
UppannuppannÈnaÑ
Upavattati
Upavicarati
UpahaccaparinibbÈyÊ
UppÈdanimittakovidÈ
UpÈdÈnakkhandhÈ
UpÈdÈnÈni
UppÈdetabbo
UpÈyo
Upekkhako
Uposath|pavÈse
Uposatho
UbbÈdhanÈya
UbbÈdhikaÑ
Ubbego
UbbhatakaÑ
UbhatobhÈgavimutto
UbhayavokiÓÓesu
UbholokavijayÈya
UssannattÈ
UssÈpetvÈ
Ussuko
UÄÈrapÈmojjo
UÄÈrÈ
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[E]

137
247
8
247
22, 217
53
223
120
217
213
115
209
206
239
187
79
103
105
119
121
105
153
72
47
126
103
41
107
230
62

Ekacce
47
EkadvÈraÑ
64
EkadvÊhikÈya
6
EkamattÈnaÑ
34
EkamantaÑ nisÊdiÑsu
144
EkamidÈhaÑ
4
EkaÑsena
9
EkaÑ so gahito
62
EkidaÑ
36
EkissÈ lokadhÈtuyÈ
81
Ekena bhoge bhuÒjeyya
134
EkodibhÈvÈdhigato
245
EkodakÊbh|taÑ
49
Eko dhammo
156
Etadavoca
2, 4, 125
EtadÈnuttariyaÑ 68, 69, 76, 78, 79
Ettha mayaÑ anassÈma
25
ErayaÑ
112
EvamidaÑ puÒÒaÑ
31, 42
EvaÑ pasanno ahaÑ bhante
62
EvaÑ sÊlÈ
63
EvaÑ hetaÑ Cunda hoti
92
EsÈ hi tassa dhammatÈ
105
[O]
OkappanasaddhÈ
OghÈ
OtÈraÑ
OdanakummÈsaÑ
OdhÈritÈ

212
206
30
8
9
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[O]

OpapÈtikÈ
Opasamiko
OpÈyikatarÈni
OrasÈ mukhato jÈtÈ
OrodheyyÈma
OsakkitaÑ
OhitabhÈro

206
229
95
45, 49
18
32
47

[ Ka ]
Ka~khati
Ka~khÈvitaraÓavisuddhi
KaÔattÈ upacitattÈ
KaÔasÊsu khittÈni ca koÓapÈni
KaÓhavipÈkÈ
KaÓhavipÈkaÑ
KaÓhasukkaÑ
KaÓhasukkavipÈkaÑ
KaÓhasukkasappaÔibhÈgaÑ
KaÓÓasukhÈ
KaÓhaÑ
KaÓhÈ
KaÓhÈbhijÈtiko
KatakaraÓÊyo
KatamesaÑ yakkhÈnaÑ
KathaÑ aparipuÓÓÈ
KathaÑ santÈ
KathaÑsu
KathÈpÈbhataÑ
KathÈvatth|ni
KammakilesÈ
KammapathÈ

174
247
103
13
46
205
205
205
66
122
205
46
220
47
151
19
19
97
92
188
126
231
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PiÔÔha~ko

[ Ka ]
KammasarikkhakaÑ
107
KammaÑ 105, 107, 109, 112-113
Kariya
111
KalandakÈ
124
KalambukÈ
52
KalahappavaÉÉhanÊ
128
Kalaho
89
KalyÈÓapaÔibhÈno
77
KalyÈÓamitto
229
KalyÈÓasampava~ko
229
KalyÈÓasahÈyo
229
KalyÈÓe niveseti
133
KasiÓÈni
230
Kva naccaÑ
129
KÈmadhÈtu
169
KÈmabhogino
94
KÈmavitakko
168
KÈmasaÒÒÈ
168
KÈmÈsavo
171
KÈmupÈdÈnaÑ
206
KÈm|papattiyo
182
KÈmesanÈ
171
KÈmesu kÈmasukhallikÈnuyogaÑ
80
KÈmesumicchÈcÈro
231
KÈyagatÈsati
240
KÈyabhÈvanÈ
185
KÈyaviveko
247
KÈyasakkhi
73
KÈlakaÒcikÈ
5
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[ Ka ]

[ Ka ]

KÈla~karissati
5
KÈlaÒÒ|
98, 222
KÈlena
76
KÈlena kÈlaÑ
34
KÈlena vakkhÈmi
211
KÈsÈyÈni
33
KiÒcanÈ
176
KiccÈdhikaraÓaÑ
223
KiÒcideva
22
KittivaÓÓaharÈ
139
KimevidaÑ
50
Kilissati
113
KilisseyyuÑ
112
KiÑ karaÓÊyÈni
230
KiÑ karissati sattÈho
27
KukkuÔakÈ
149
KukkuÔasampÈtikÈ
39
Kukkuravatiko
4
KumbhaÓÉÈnaÑ
146
KulamacchariyaÑ
209
KulavaÑsaÑ saÓÔhapessÈmi 135
KusÊtavatth|ni
226
KuÄÊrakÈ
149
Ke ca chave si~gÈle
13
Ke pana sÊhanÈde
13
KevalakappaÑ
143
KesamassuÑ
33
Ko cÈhaÑ
12
Kotthu
13

Kodhano
22, 217
KopaÒca dosaÒca appaccayaÒca 8
KopÊnanidaÑsanÊ
128
Kopo
116
Ko santo kaÑ paccÈcikkhasi
2
[ Kha ]
KhattiyaparisÈ
Khanti
Khantisoracce niviÔÔhÈ
Khamati
KhamÈ
Khamo
Khaye ÒÈÓaÑ
Kharassarena
Khalam|sikÈyo
KhÈdanÊyÈni
KhiÉÉÈpadosikaÑ
KhÊÓÈsavo
KhÊyitabbaÑ khÊyeyya
KhuddamadhuÑ
KhemaÑ

227
163
34
21
204
229
167
36
13
109
14
47
53
50
104

[ Ga ]
GaÓakamahÈmattÈ
GaÓanÈya vÈ
GatapaccÈgataÑ
GatimÈ
Gatiyo
GanthÈ

35
78
192
77
209
206
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[ Ga ]
Ganthe karontÈ
GandhasampannÈ
Gadhito
VanagahanaÑ
GabbhÈvakkantÊsu
Gabbhiniyo
GambhÊranemo
GammaÑ
Gar|naÑ dÈrÈ
GahaÓiyÈ
Gahapati
Gahapati necayikÈ
GÈravo
GilÈnÈ vuÔÔhito
GilÈnupaÔÔhÈnena
GumbaÑ ÔhapetvÈ
Guyhamassa Ècikkhati
GokÈÓÈ
GocarÈya pakkameyyaÑ
Gocare
Goyugehi

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Ca ]

54
49
21
38
69
46
96
80
37
212
178
10
246
226
139
142
133
18
12
30
11

[ Gha ]
GhÈsamesamÈnÈ

54

[ Ca ]
Cakkavattivatte
Cakkhumantassa
CaÓÉÈ
CattÈni
CattÈri cakkÈni

33
144
150
234
243

CatukkuÓÉiko
Caturo dasa
Candimas|riyÈ
CaraÓaÑ
CarataÑ
Cara vÈdappamokkhÈya
Cariya
Caviya
CÈrikaÑ caramÈno
CittabhÈvanÈ
Cittaviveko
Cittavisuddhi
CintÈmayÈ paÒÒÈ
CiraÑ yapeti
CÊvarakkhettaÑ
CÊvarasantoso
CÊvarahetu
CuddasapÈpakÈpagato
Cetaso upakkilese
CetasovinibandhÈ
CetiyaÑ
CetokhilÈ
CetopharaÓatÈ
CetosamÈdhiÑ
Codakena
CodanÈvatth|ni

4
121
50
112
30
89
111
111
153
185
247
247
184
109
192
192
204
126
64
214
7
213
244
71
211
182

[ Cha ]
ChandasamÈdhi
ChandaÑ janeti

189
189
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[ Cha ]
ChandÈgatiÑ gacchanto
127
ChaddisÈpaÔicchÈdi
126, 135
ChambhitattaÑ
10
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[ ©a ]

©ÈtisampadÈ
©ÈyappaÔipanno
©ÈyamÈrÈdhessati

211
93
93
162
32
126
244

ChamÈnikiÓÓaÑ
ChavimaÑsalohitaÑ
ChaÄa~gasamannÈgato
ChijjeyyuÑ

4
71
234
11

[ Ja ]
JanapadÈ na pabbanti
JanetasmiÑ
JayaÑ veraÑ
JayÈpekkho
JalaÑ aggÊva bhÈsati
JalÈbujÈ
JavanapaÒÒÈ
JÈgariyÈnuyogamanuyutto
JÈtijarÈmaraÓiyÈ
JÈtitthero
JÈnatÈ
Jino

[ ®ha ]
®hÈnakusalatÈ
®hÈnÈ cutaÑ
®hÈnehi
®hitibhÈgiyo

35
47
129
75
134
206
114
76
27
181
96
129

[ Ta ]

[ Jha ]
JhÈyÊ
[ ©a ]
©ÈÓadassanapaÔilÈbhÈya
©ÈÓadassanavisuddhi
©ÈÓavÈdena
©ÈtibyasanaÑ

76
189
247
8
211

Taggha
45
TacappattÈ
24
TacotthatÈ
112
TacchÈ
241
TaÓÉulapphalo
53, 146
TatrupÈyÈya
230
Tatr|papattiyÈ saÑvattati
227
Tathatto
122
TathÈgato
99
TatthetaÑ vuccati
105, 107
Tatheva taÑ vipÈkaÑ
7
Tatheva taÑ hoti
71
Tadagge kho
53
TadatthajotakaÑ
109
Tadassa Bhagavato musÈ
9
TaddiguÓaÑ taddiguÓÈhaÑ
8
TaddiguÓaÑ bhogaÑ
133
Tadetarahi dhammasammataÑ 53
TapassitÈya
24
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[ Ta ]
Tapassino upakkileso
TapassÊ
TapaÑ samÈdiyati
TapojigucchÈ
TamaparÈyaÓo
Tamo
TayidaÑ kiÑsu
Tayo antÈ
Tayo addhÈ
TaraÓÈya
TassetaÑ kallaÑ vacanÈya
TaÑ kutettha labbhÈ
TÈvadeva
TyÈssa mittÈ
TikkhapaÒÒÈ
TiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ
parikkhayÈ
TiÓhÈni satthÈni
TiÓÈ bhiyyo
TiÓÓo
TibbaÑ
TibbaÑ vadhakacittaÑ
TiriyaÑ
TÊÓi antaradhÈnÈni
TÊÓi parinibbÈnÈni
TÊbhi
TucchakumbhÊva
TucchÈ
TuÓÉikÊre pacitvÈna
TuÓhÊbh|taÑ tuÓhÊbh|taÑ
TuÓhÊbh|to

20
20
20
19
208
208
97
174
173
26
48
228
28
130
115
77
38
131
26
246
37
230
82
83
108
18
15
146
155
25
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PiÔÔha~ko

[ Ta ]
Tumhe khvattha
TusitÈ
Tuliya
Tedha honti manomayÈ

44
183
118
49

[ Tha ]
Thaddho hoti atimÈnÊ
ThÈmavatÈ
Th|paÑ
Thero

23
80
192
94

[ Da ]
DakkhÈ ca hoti
DakkhiÓÈ visuddhiyo
DakkhiÓeyyaggi
DakkhiÓaÑ anuppadassÈmi
DaÓÉamÈÓavakÈni
DamathÈya
DamÈ
Dame
DassanÈnuttariyaÑ
Dahati
Daharo susu kumÈro
DaÄhapÈkÈratoraÓaÑ
DaÄhasamÈdÈno
DaÄhuddhÈpaÑ
DÈnamayaÑ
DÈnavatth|ni
DÈnasaÑvibhÈge
DÈn|papattiyo
DÈyajjaÑ paÔipajjÈmi

138
207
178
136
149
26
204
105
185
227
118
64
102
64
181
227
103
227
136
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[ Da ]
DÈrupattikantevÈsÊ
11
DÈliddiyaÑ
36
DiÔÔhadhammasukhavihÈrÈya 189
DiÔÔhavÈditÈ
208
DiÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ 80
DiÔÔhinissayÈ
100
DiÔÔhipaÔivedhe
223
DiÔÔhippatto
73
DiÔÔhibyasanaÑ
211
DiÔÔhivisuddhi
165, 247
DiÔÔhisampadÈ
165
DiÔÔhisÈmaÒÒagato
217
DiÔÔhupÈdÈnaÑ
206
DiÔÔhe ceva dhamme
abhisamparÈyaÒca
47
Ditto
12
DinnÈdÈyino
139
Dibbacakkhu
185
Dibbo vihÈro
188
DibbaÑ yÈnaÑ
147
DivÈ divassa
16
DivÈsaÒÒaÑ adhiÔÔhÈti
189
DisÈsu parittÈÓaÑ karonti
137
DÊghapÈsaÓhiko
108
DukkaraÑ
15
DukkhadukkhatÈ
174
DukkhassantakiriyÈya
238
DuccaritÈni
167
DujjÈnaÑ
19
DuppaÔinissaggÊ
23, 218
DuppaÔivijjho
239, 241
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[ Da ]

Duppavedite
DuvidhaÑ kusalaÑ
DurakkhÈte
DevaÒÒataro vÈ
DovacassatÈ
DovÈrikÈ
DvayakÈrÊ
DvayagÈminÊ
DvedhikajÈtÈ

89
32
89
214
161
35
55
10
89

[ Dha ]
DhajÈhaÔaÑ
DhanajÈni
DhammakÈmo
DhammakÈyo
DhammakkhandhÈ
Dhammajo dhammanimmito
DhammaÒÒ|
Dhammathero
DhammadÈyÈdo
Dhammaddhajo dhammaketu
Dhammanvayo
DhammanisantiyÈ
DhammapaÔisaÑvedino
DhammapadÈni
DhammamacchariyaÑ
Dhammabh|to
DhammayÈgaÑ
DhammasammukhatÈ
DhammÈdhipateyyo

192
128
230
49
205
49
221
181
49
34
63
223
215
204
210
49
112
224
34
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[ Dha ]
DhammÈnudhammappaÔipatti 203
DhammÈnudhammaÑ
111
DhammÈnusÈrÊ
74
DhammikaÑ rakkhÈvaraÓaguttiÑ
saÑvidahassu
34
DhammikathÈ
155
Dhamm|pasaÑhitaÑ
112
Dhamme
105, 213
Dhamme ÒÈÓaÑ
202
Dhammena
119
Dhammo
74, 230
DhammaÑ apacayamÈno
33
DhÈtunÈnattaÑ
248
DhÈtuyo
214
DhitimÈ
77
[ Na ]
NakkhattÈni tÈrakar|pÈni
Na ca visaÔaÑ
Na ca visÈci
Na ca vebh|tiyaÑ
Na ca sÈrambhajaÑ
Natthi dÈni punabbhavo
NadÊviduggaÑ
Nand|pasecanaÑ
Na bhÈvitamasÊsati
Na lacchati
Na sa~kÊyanti
Na sampÈyÈsi
Nasasa~khÈraniggayhavÈritagato

52
119
119
75
75
98
38
204
24
30
191
7
245
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[ Na ]

Na hi deva
Na hetaÑ Èvuso
NÈgehi
NÈÔaputtiyesu
NÈtisÊtÈya nÈccuÓhÈya
NÈthakaraÓÈ
NÈnutappo
NÈnuppadiyamÈne
NÈpadÈnaÑ paÒÒÈyati
NÈbhisajji
NÈmaÑ
NÈlaÑ dÈrabharaÓÈya
NÈlaÑ sallÈpÈya
NikÈmalÈbhÊ
Nikkhamati
Nijjaravatth|ni
Niddasavatth|ni
NidhÈnavatiÑ
NipaccakÈraÑ
NippapaÒcassa
NibbÈnapattiyÈ
Nibbinnar|pÈ
NibbuyhamÈnÈya
NibbeÔhehi vÈ
NibbedhabhÈgiyÈ
NibbedhikapaÒÒÈ
NibbedhikÈya
NibbedhabhÈgiyo
NimmÈnarati
NimittÈnusÈrÊ

36
99
14
89
212
229
94
36
53
116
159
130
18
81
69
248
222
76
48
247
238
89
53
89
221
115
212
244
183
219
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[ Na ]

Nimittena Èdisati

70

NiyyÈniko

93

Niratthakena

132

NirabbudaÑ

104

Nirayo

209

NirÈmiso

245

NirodhataÓhÈ

170

NirodhasaÒÒÈ

221

NiviÔÔhÈ

48

NivÈtavutti

140

NisantiyÈ

95

NissaraÓapaÒÒo
NissaraÓiyÈ

196
214, 218

NihÊyati yaso tassa

127

NÊvaraÓÈni

210

NunnÈni

234

NekatikÈ

130

NekkhammadhÈtu

169

Nekkhammavitakko

168

NekkhammaÑ

214, 242

NetÈ
NevattÈnukkaÑseti

141
196, 201

Neva mahÈrÈjÈnaÑ Èdiyanti
Nevasekkho nÈsekkho

150

181, 183

No anayaÑ Èpajjati

14

No hÊnÈyÈvattati

24
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[ Pa ]
PakkaÑ paÔivir|ÄhaÑ
53
PaccakkhÈto
2
PaÒca~gavippahÊno
234
PaccattaÒÒeva nibbuti viditÈ
14
PaccattaÑ yoniso manasikÈrÈ 77
Paccatthikena
104
PaÒcabalÈni
67
PaccavekkhaÓanimittaÑ
244
PacÈrÈ tassa rÈjino
147
PaccÈmittena
104
PaÒcindriyÈni
67
PaccupaÔÔhÈsi
28
PaccupaÔÔhitakÈmÈ
182
Paccuppannasukho
245
Paccesanto pakÈsenti
148
PaÒÒattÈ
100
PaÒÒattiyÈ
100
PaÒÒavato
247
PaÒÒÈ
248
PaÒÒÈcakkhu
185
PaÒÒÈdhanaÑ
221
PaÒÒÈdhiÔÔhÈnaÑ
205
PaÒÒÈpÈrip|riÑ
27
PaÒÒÈbhÈvanÈ
185
PaÒÒÈya
118, 206
PaÒÒÈya dubbalikaraÓÊ
128
PaÒÒÈya dubbalÊkaraÓe
64
PaÒÒÈvimutto
73
PaÒÒÈvudhaÑ
184
PaÒÒÈveyyattiyaÑ
18
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[ Pa ]
PaÒhaÑ apucchi
7
PaÔÈkaÑ parihareyyuÑ
88
PaÔik|lasaÒÒÊ
79
PaÔighÈtÈya
96
PaÔinissaÔÔhÈni
235
PaÔipadÈÒÈÓadassanavisuddhi 247
PaÔipadÈnussariyaÑ
185
PaÔipatti
82
PaÔippassaddhaladdho
245
PaÔibhÈnavÈ
140
PaÔibhogiyÈ
120
PaÔir|padesavÈso
243
PaÔilabhati
104
PaÔilÈbhagatena
115
PaÔivÈnar|pÈ
89
PaÔivedho
82
PaÔisa~khÈnabalaÑ
165
PaÔisanthÈro
163
PaÔisallÈne
223
PaÔisallÈnasÈruppÈni
17
PaÔisallÊno
16
PaÔisevati
190
PaÔisaÑvedesi
33
PaÔihÈrakaÑ
120
PaÓÉito
64, 140
PaÓavena
36
PaÓidhÈya
214
PaÓÊto
245
PaÓunnÈni
234
PattayogakkhemÈ
94

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Pa ]
Pattakkhandho
PantÈni
Patir|pena
PatitthiyanÈ
PattaÑ
PanthaduhanaÑ
PanthikaÑ
PadakkhiÓaggÈhÊ anusÈsaniÑ
PadÈlatÈ
PadÊpeyyaÑ
PadhÈnasa~khÈrÈ
PadhÈnÈni
PadhÈnÈya
PadhÈniya~gÈni
PadhÈnesu
PannamusalÈ
PanÈso
PapaÔikappattÈ
Pabbaji
PabbajitaÑ upÈsitÈ
PabbatavisamaÑ
Pamattassa sÈpateyyaÑ
PamÈdaÔÔhÈnaÑ
Payaso tattassa
PayirupÈsanti
ParanimmitakÈmÈ
ParapuggalavimuttiÒÈÓe
ParÈbh|tar|po
ParÈmasÈmi
ParikkhÊÓabhavasaÑyojano

25
17
136
116
98
36
192
229
52
107
189
202
213
212
74
54
116
23
33
115
38
132
127
49
149
183
77
11
14
47
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PiÔÔha~ko

PiÔÔha~ko

[ Pa ]

[ Pa ]
Parijanassavo
PariÒÒeyyo
ParinibbÈnÈya
ParinibbÈniko
ParinibbÈyati
ParipuÓÓÈ
ParipuÓÓasa~kappo
Parip|rÈ
ParipphuÔÈ
ParibbÈjako
Pariyatti
PariyÈdÈya tiÔÔhati
Pariye ÒÈÓaÑ
PariyesanÈnÈnattaÑ
PariyesitaÑ
Parisa~kÈya
ParisaÒÒ|
ParisannÈ
Pariharissati
Parihito
PariÄÈhanÈnattaÑ
PariÄÈho
ParaÑ vambheti
PavakkhÈmi
PavaÉÉhissati
Pavivittassa
PavivekÈvudhaÑ
Pavedesi
PassasukhaÑ

111
239
26
229
56
19, 45
20
183
183
16
82
218
202
248
98
182
222
183
39
8
248
53, 215
20
238
36
247
184
88
214

PasÈdasaddhÈ
212
PasÈsati
35
PassaÑ na passati
94
PasuÑ ekakhuraÑ katvÈ
147
PahÈtabbo
239
PahÈnapadhÈnaÑ
202
PahÈnasaÒÒÈ
216
PahÈnÈya
100
PahÊnÈni
235
Pahoti
15
PaÄÈsÊ
22, 218
PÈkÈravivaraÑ
64
PÈkÈrasandhiÑ
64
PÈÓÈtipÈtÈ veramaÓi
233
PÈÓinÈ pahariÑsu
53
PÈÓÊnaÑ
112
PÈtabyataÑ
53
PÈturahesuÑ
50
PÈdagaÓÔhirahu
112
PÈdÈpacce
46
PÈnasakhÈ nÈma
130
PÈnÈni
109
PÈpakaÑ diÔÔhigataÑ
5
PÈpamittatÈ
161
PÈpÈ nivÈrenti
133, 136
PÈpikÈnaÑ
23
PÈpiccho
23, 218
PÈmojjaÑ
215
PÈyamÈnÈ
46
PÈricariyÈya
137
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[ Pa ]
PÈrisuddhipadhÈniya~gaÑ
247
PÈvaÄÈ
11
PÈvÈrikambavane
57
PÈsaÑsÈ ca bhavanti
141
PiÓÉapÈtakkhettaÑ
197
PiÓÉapÈtapaÔisaÑyuttÈni
198
PiÓÉapÈtasantoso
197
PipÈsÈ
130
Piyadassano
119
PiyasamudÈhÈro
230
PisuÓÈ piÔÔhimaÑsikÈ
146
PÊÓeti
96
PÊti
215
PÊtipharaÓatÈ
244
PÊtibhakkhÈ
49
Pettike visaye
30
PettikaÑ
33
PemaÑ
246
Peyyavajjena
110
PuggalaÒÒ|
222
PuggalapaÓÓattÊsu
72
PuggalasammukhatÈ
224
PujjÈ ca bhavissanti pÈsaÑsÈ ca 37
PuÒÒakiriyavatthu
181
PuthudisÈ
125
PuthupaccekasaccÈni
234
PuthupaÒÒÈ
114
PuthusamaÓabrÈhmaÓÈnaÑ
234
PubbÈrÈme MigÈramÈtupÈsÈde 43
Pubbe ca katapuÒÒatÈ
243

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Pa ]
PubbenÈparaÑ
Puratthimena vesÈliÑ
PurimÈsu jÈtÊsu
PurimaÑ jÈtiÑ
PurisathÈmena
Parisadhorayhena
Purisavisesakaro
PurisavisesaÑ jÈnÈti
PurisakÈnaÑ
PurisaÑ jÈnÈti
PokkharasÈtakÈ
PoÓaÑ pabbhÈraÑ
PothujjanikaÑ
PorÈÓÈ
PorÈÓaÑ
PaÑsuk|laÑ

35
7
107
102
80
80
118
117
150
117
149
246
80
191
46
192

[ Pha ]
PhassanÈnattaÑ
PhÈsuvihÈrÈya
PhÊtaÑ
PhuÔÔhÈ pÈpimatÈ
PhegguppattÈ

248
144
104
27
24

[ Ba ]
Bandhu
BalasmiÑ
BahukÈro
BahujanappamaddanaÑ
Bahujanapubba~gamo

46
42
239
121
120

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
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PiÔÔha~ko

[ Ba ]
BahujanaÑ nidaÑsayi
112
BahujanaÑ nidaÑsesi
112
Bahuno bahuÑ
122
BÈhirÈni
216
BÈÄhaÑ
121
BÊraÓatthambake
5-6
BuddhavineyyÈ
238
BuddhÈnussati
220
BuddhiyÈ
118
Buddho so BhagavÈ bodhÈya 26
BuddhaÑ ÈdiccabandhunaÑ 145
BodhijaÑ
97
BodhiÑ
212
Byatto
64
ByantÊbh|taÑ
246
Byagghoti maÒÒati
13
ByaÒjanupetaÑ
95
ByÈpÈdadhÈtu
169
ByÈpÈdavitakko
168
ByÈpÈdasaÒÒÈ
168
ByÈpÈdo
37, 116
BrahmakÈyo
49
Brahmacariyena
214
BrahmacariyesanÈ
172
BrahmacÈrino
94
BrahmajÈ
45
BrÈhmaÓakulÊnÈ
44
BrÈhmaÓakulÈ
44
BrÈhmaÓajaccÈ
44
BrÈhmaÓamaÓÉalassa
54
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[ Ba ]

BrÈhmaÓÈ
BrÈhmaÓiyo
BrahmadÈyÈdÈ
Brahmabh|to
BrahmassarattaÑ
BrahmanimmitÈ
BrahmÈ vihÈro
Brahmuno puttÈ

234
46
45
49
122
45
188
45

[ Bha ]
BhakkhasaÑ
Bhagavato putto
BhagavantaÑ uddissa
BhaÓÉanÈ
BhattavetanÈnuppadÈnena
Bhato ne bharissÈmi
BhadrakaÑ
Bhamarasseva irÊyato
BhayaÑ
BhavataÓhÈ
BhavadiÔÔhi
BhavÈbhavo
BhavÈsavo
Bhavena
BhavesanÈ
BhÈvanÈpadhÈnaÑ
BhÈvanÈbalaÑ
BhÈvanamanvÈya
BhÈvanÈmayÈ paÒÒÈ
BhÈvetabbo

4
49
2
89
139
135
202
134
10
170
160
204
171
133
172
202
165
56
184
239
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[ Bha ]
BhÈveti
Bhikkh|su parivasanti
Bhinnath|pe
BhiyyobhiÒÒataro
BhÊtassa
Bh|tÈ
Bh|taÑ tacchaÑ
anatthasaÑhitaÑ
BheraÓÉakaÑyeva
BhogabyasanaÑ
BhogasampadÈya
BhogasmiÑ
BhogiyÈ

227
44
89
62
133
241
98
13
211
211
41
107

[ Ma ]
Ma~kubh|to
25
MakkhÊ
22, 218
MaggÈmaggaÒÈÓadassanavisuddhi
247
MaccharÈyati
5
MaccharÊ
22, 218
Majjati
20
MajjaÑ
127
MajjhimadhÈtu
170
MatimÈ
77
MattaÒÒ|
221
MatteyyatÈya
103
MantassÈjÊvino
35
MantÈ mantÈ ca vÈcaÑ bhÈsati 76
MattaÑ mattaÑ
5
MadappamÈdÈ paÔiviratÈ
34
MadÈ
187
ManasikÈrakusalatÈ
162

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ma ]
ManujÈdhipati
ManussarÈhasseyyakÈni
Manopadoso
ManobhÈvanÊyÈnaÑ
Manosa~khÈrÈ paÓihitÈ
Manosamphasso
MaraÓavadhena
MaraÓasaÒÒÈ
Mallesu
MahattÈ
MahatimahiÑ
MahattaÑ
MahÈjanasa~gÈhakaÑ
MahÈneru
MahÈpaÒÒÈ
MahÈpurisalakkhaÓÈni
MahÈbandhanÈ
MahÈrÈjÈnaÑ purisakÈnaÑ
MahÈvane
MahÈviduggÈ
MahimaÑ
MahÊpatissa
MÈgavikassa
MÈ ca mayaÑ kaÒci
MÈtarampi puttena samÈnetÈ
MÈtukucchiÑ okkamati
MÈtucchÈ
MÈtulÈnÊ
MÈnÈtimÈnajÈtikÈnaÑ
MÈ pavattittha

122
17
37
16
70
216
119
248
1
145
116
145
118
146
113
101
14
150
13
14
111
118
38
38
117
69
37
37
52
34
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PiÔÔha~ko

PiÔÔha~ko

[ Ma ]
MÈyÈvÊ
218
MÈro
30
MÈ vata no ahosi
8
MÈsÈcitaÑ
226
MÈ hevantissa vacanÊyo
218
MigaraÒÒo
11
MigasaÒÒaÑ
38
Micchattaniyato
174
MicchattÈ
226
MicchÈcÈro
231
MicchÈdiÔÔhi
36, 218, 232
MicchÈdiÔÔhikammasamÈdÈnahetu
55
MicchÈdiÔÔhiko
23
MicchÈdiÔÔhi nijjiÓÓÈ
248
MicchÈdhammo
36
Mittakaro
140
MittÈmaccÈnaÑ paribh|to
129
MittÈmaccesu paÔiyÈdenti
137
MiddhasukhaÑ
214
Mucchati
20
Mucchito
21
MuÓÉake samaÓake
46
MuÔÔhassaccaÑ
164
MuttÈni
234
MutaÑ
98
MudumaÑsÈni
12
MusÈ
15
M|laghaccaÑ
36
M|lato
233
Mettena kÈyakammena
139

[ Ma ]

Metteyyo
MethunaÑ dhammaÑ
samÈdÈya
MedhÈvÊ
MerayaÑ
Moghapurisa
MoghamaÒÒaÑ
MoneyyÈni
MoranivÈpo
MaÑsacakkhu

39
54
64, 140
127
2
100
186
19
185

[ Ya ]
YakkhapacÈro
150
Yagghe
17
Yatra hi
19
Yatra hi nÈma
53, 88
YathayidaÑ
brahmacariyaÑ
95, 159
YathÈ kathaÑ pana vo
45
YathÈ taÑ
6
YathÈ taÑ pubbakÈnaÑ
35
YathÈ divÈ tathÈ rattiÑ
189
YathÈnusiÔÔhaÑ tathÈ
paÔipajjamÈno
77
YathÈbalaÑ
kammantasaÑvidhÈnena
139
YathÈbh|taÑ attÈnaÑ
ÈvikattÈ
212
YadidaÑ
68
YadidaÑ adhipaÒÒatti
100
YadidaÑ mettÈcetovimutti
219
Yad|paghÈtÈya
113
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206

RabhasÈ
RasasampannÈ
RasÈya pathaviyÈ
RasitÈnaÑ
Rahado
RÈgaggi
RÈja~gÈni
RÈjÈnucchavikÈni
RÈjÈno
RÈjÈrahÈni
RÈjisimhi
RÈj|pabhogÈni
Rittampissa pattaÑ
RukkhagahanaÑ
RuddhÈ
R|p|pÈyaÑ
RogabyasanaÑ
RogÈnaÑ ÈyatanaÑ

203, 240

[ La ]

Yasaggappatto

7

YasÈ nihÊno

8

YassatthÈya

2

YÈ ceva etÈni

95

YÈ ceva eso

95

YÈvatakaÑ Èka~khati

97

YÈvatÈ

17

YÈvadatthaÑ

214

YÈva devamanussehi

94

YÈvaÒca te idaÑ aparaddhaÑ

2
39

YogakkhemakÈmo

118

YogÈ

206

Yo ca samÈdapito

93

Yo ca samÈdapeti

93

YonijÈva samÈnÈ

46

Yoniyo
YonisomanasikÈro
YaÑn|na mayaÑ

38

[ Ra ]
RakkhatetaÑ

9

RaÒÒÈ MahÈpanÈdena kÈrÈpito 39
RaÒjeti
RattaÒÒÈ
RattindivÈ

PiÔÔha~ko
[ Ra ]

[ Ya ]

Y|po

PadÈnukkamo

54
191
52

RattinuÔÔhÈnadessinÈ

131

RathassÈÓÊva yÈyato

141

LajjavaÑ
LaddhÈ ca
LapanajaÑ
LÈbhaggappatto
LÈbhaggayasaggapattaÑ
LÈbhanÈnattaÑ
LÈbhamacchariyaÑ
LÈbhasakkÈrasilokaÑ
LÈbho alÈbho
L|khÈjÊviÑ

150
50
52
109
145
176
112
113
107
112
33
112
150
38
150
203
211
128
163
196
123
7
94
248
210
21
228
21

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
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PiÔÔha~ko
109
228
10
50
[ Va ]

VacÊparamo
VatapadÈni
VadaÒÒ|
VaraÑ varaÑ
VaÒcanikÈ
VajjigÈme
VaÓÓavÈdÊ
VaÓÓavevaÓÓatÈ
VaÓÓasampannÈ
VaÓÓasmiÑ
VantÈni
VatthachÈdiyaÑ
VatthuÑ vÈ
VÈcÈ
VÈdÈnuvÈdo
VÈyamati
VÈsaÑ vÈ
VikkanditabbaÑ
Vigatadarathakilamatho
VikÈlavisikhÈcariyÈnuyogo
VighÈtÈ
VighÈsasaÑvaÉÉho
Vicikicchati

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Va ]

[ La ]
LehanÊyÈni
LokadhammÈ
LomahaÑso
LolajÈtiko
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131
7
140
12
130
3
195
52
49
41
234
117
150
122
87
189
150
151
123
128
215
12
174

VicikicchÈ
170
VijanavÈtÈni
17
VijÈyamÈnÈ
46
VijjÈ
112, 188, 167
VijjÈ ca vimutti ca
242
Vijite
34
ViÒÒÈÓakasiÓaÑ
231
ViÒÒÈÓakÈyÈ
216
ViÒÒÈÓaÔÔhitiyÈ
203
ViÒÒÈÓadhÈtu
218
ViÒÒÈÓasotaÑ
72
ViÒÒÈtaÑ
98
VitakkavipphÈrasaddaÑ
70
VitudantÈ
89
ViditÈ vedanÈ uppajjanti
189
VidhÈ
172
Vidheyyo
111
Vinayo
230
VinetÈ
141
Vinodeti
190
VippakatÈ
19
Vipateyya
9
VipariÓÈmadukkhatÈ
174
ViparÊto
15
VipÈpo
123
VipulattÈ
103
VibhavataÓhÈ
170
VibhavadiÔÔhi
160
VimuttÈnuttariyaÑ
185
VimuttÈyatanÈni
215
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[ Va ]

Vimutti
167
VimuttiparipÈcanÊyÈ
216
Virattar|pÈ
89
ViravitabbaÑ
151
VirÈgasaÒÒÈ
216
VirÈgo
202
Vir|par|pena
9
VilepanaÑ
106
VivaÉÉho
13
VivÈdam|lÈni
217
VivÈdÈdhikaraÓaÑ
223
VivÈdo
89
VivekaninnaÑ
246
VivekanissitaÑ
202
Viveko
202
VisaÒÒogÈ
206
VisavÊ
120
Visamalobho
36
Visukammante payojesuÑ
54
VisesabhÈgiyo
239, 244
ViheÔheti
151
VihiÑsati
151
VihiÑsÈdhÈtu
169
VihiÑsÈsaÒÒÈ
168
VihiÑsÈvitakko
168
VÊta~gÈrÈ vÊtadh|mÈ
54
VÊtarÈgassa
227
VÊtasÈradÈ
145
VÊriyÈrambhe
223
VÊriyaÑ Èrabhati
93, 189
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[ Va ]
VuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ
Èpajjati
VusitavÈ
VedanÈto
VedanÈnÈnattaÑ
Vedayatha
VedhaÒÒÈ nÈma SakyÈ
VepullattaÒca
VeyyaÒjanikÈ
Verappasavo
VessavaÓo
Vo
Vokkamma ca tamhÈ
dhammÈ vattati
VodÈniyÈ
VodÈsaÑ
VossaggapariÓÈmiÑ
VaÑsaÒÒÈ

204
47
233
248
122
89
27
105
130
144
46
92
27
21
202
191

[ Sa ]
SakkaccaÑ
sippapaÔiggahaÓena
137
SakkÈyadiÔÔhi
170
SakkÈyanirodho
174
SakkÈyasamudayo
174
SakkÈyo
174
SakkÈyaÑ manasikaroto
215
Sake
30
Sake Ècariyake
19
SakaÑ dhammaÑ garahamÈno 55
SakhilaÑ
122
Sa~kiyo
129
Sa~khatÈ dhÈtu
242
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[ Sa ]

Sa~khÈnena
78
Sa~khÈya
190
Sa~khÈyekaÑ adhivÈseti
190
Sa~khÈradukkhatÈ
174
Sa~gaÓikÈrÈmassa
247
Sa~gamma samÈgamma
17, 95
Sa~gahavatth|ni
207
Sa~gahÈ ete
141
Sa~gahitaparijanÈ
138
Sa~gaho
179
Sa~gÈyitabbaÑ
95, 156
Sa~gÈhako
140
Sa~ghÈÔiÑ paÒÒÈpetvÈ
156
Sace pahosi
89
SacchikaraÓÊyÈ
206
SacchikÈtabbo
239, 241
SaÒÒÈnÈnattaÑ
248
SaÒÒÈpetabbo
95
SaÔho
218
SaÔÔhÈ
235
SaÓÉasaÓÉÈ
53
SaÓhena
211
SatatakiriyÈya
213
SattannaÑ bodhipakkhiyÈnaÑ 55
SattamaÑ divasaÑ
5-6
SatatavihÈrÈ
220
SattÈhaÑ
26
Sattubhi
105
Satthantarakappo
38
SatapuÒÒalakkhaÓaÑ
107
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[ Sa ]

SatÈnusÈrÊ
SatÈrakkhena cetasÈ
Satinepakke
SatibalaÑ
SatimÈ
SatisampajaÒÒÈya
Sato ca nipako ca
SaddhammassavanaÑ
SaddhÈdhanaÑ
SaddhÈvimutto
Saddho
SadarathÈ
SantuÔÔhassa
SantuÔÔho hoti
Santo
Satthari ka~khati
Santameva
SantuÔÔhitÈ
SandiÔÔhikÈ
SandiÔÔhiparÈmÈsÊ
SandhÈgÈraÑ
SandhÈno
SannidhikÈrakaÑ
SanidassanaÑ
SappaÔighaÑ
SappabhÈsaÑ
SappÈÔihÊrakataÑ
SappurisadhammÈ
SappurisasaÑsevo
Sappuris|panissayo

97
234
223
165
77
189
77
203
118, 221
74
212
27
247
191
26, 245
213
183
87
128
23, 218
153
16
53, 96
179
179
189
93
221
203
243
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[ Sa ]
Sabbasa~gÈhapadakataÑ
SabbasanthariÑ
SabbÈkÈrasampannaÑ
SabbÈvantehi pÈdatalehi
SabhÈgatassa vacanaÑ na
r|hati
SabhÈgÈyissanti
SabhÈpi
SamakÈrÊ
SamajjÈbhicaraÓaÑ
SamaÓa~gÈni
SamaÓacalo
SamaÓapadumo
SamaÓapuÓÉarÊko
SamaÓabrÈhmaÓÈ
SamaÓasukhumÈlo
SamaÓÈ
SamaÓÈnucchavikÈni
SamaÓÈrahÈni
SamaÓ|pabhogÈni
SamattÈ pariyÈputÈ
SamattÈni
SamatikkamÈya
Samatena
SamathÈya
SamathÈya v|pasamÈya
Samatho ca vipassanÈ ca
SamatanÊ
SamannÈgataÑ
SamanuÒÒo SatthÈ ahosi
SampajaÒÒaÑ

93
154
94
104
129
38
149
76
128
113
208
208
209
34
209
234
113
113
113
149
7
100
35
26
223
242
49
189
236
164

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Sa ]
SampajÈno paÔissato
196
SampajÈno mÈtukucchiÑ
okkamati
69
SammattÈ
226
SambodhagÈmÊ
229
SambodhiyaÑ
62
SambhataÑ
138
Sammattaniyato
174
SammadaÒÒÈ
47
SammappaÒÒÈya sudiÔÔhÈ
246
SammÈmanasikÈraÑ
71
Sammapekkhanti
141
SammÈ
dukkhakkhayagÈminiyÈ
212
SammÈnanÈya
138
SammÈvimutti
235
Sammiyasammiyo
130
Sammutithero
181
Samaye vossaggena
139
SamayaÑ
4
SamavayasaÔÔhesano
235
SamavepÈkiniyÈ
212
SamasamaÑ
100
SamÈ
204
SamÈdÈnahetu
31
SamÈdÈya
35
SamÈdinnÈni
7
SamÈdhinimittaÑ
202, 216
SamÈdhiparikkhÈrÈ
221
SamÈdhibalaÑ
165
SamÈnattatÈya
110

PadÈnukkamo

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

PiÔÔha~ko
[ Sa ]

SamÈnetÈ
117
SamÈbhivÈhiniyo
119
SamÈhatvÈ
134
SamÈhitassa
247
SamitiÑ
150
SamuddapariyantaÑ
33
SamekkhamÈno
118
SamekkhiyÈna
13
SamaÑ jÈnÈti
117
Saritodako
145
Sallapati
17
SallekhatÈ
88
SvÈkkhÈto BhagavatÈ dhammo 66
Sasa~khÈraparinibbÈyÊ
213
Sahadhammiko
87
SahÈyo hoti
132
SahitaÑ me
89
SÈkacchaÑ
18
SÈkhalyaÑ
163
SÈgarapariyantaÑ
104
SÈtasahagatÈ
240
SÈdhunisitassa
95
SÈdhur|po
4
SÈdhusaÓÔhitÈ
112
SÈnucÈriko
8
SÈpateyyaÑ
128
SÈpekkho
21
SÈmuddiyaÑ
192
SÈmÊcikammaÑ
48

[ Sa ]
SÈyanÊyÈni
SÈvakavineyyÈ
SÈhasikÈ
SÈhudÈnaÑ
SikkhÈpadaÑ
SikkhÈya ka~khamÈno
SikkhÈsamÈdÈne
tibbacchando
Si~gÈlakaÑyeva
SivaÑ
SÊlakkhandho
SÊlabbataparÈmÈso
SÊlabbatupÈdÈnaÑ
SÊlabyasanaÑ
SÊlavipatti
SÊlavisuddhi
SÊlasamÈdÈne
SÊlasampadÈ
SÊlÈlayo
SÊhanÈdo
SÊhanÈdaÑ
SÊhassa
SukkavipÈkÈ
SukkavipÈkaÑ
SukatakammakarÈ
SukadariyatÈ
SukkÈbhijÈtiko
samÈno
Sukko
SukkaÑ
SukkaÑ dhammaÑ

109
238
130
227
210
213
222
13
104
205
170
206
211
165
165, 247
103
165
105
62
11, 28
11
47
205
139
130
220
45
205
220
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Sa ]
SukhadukkhappaÔisaÑvedÊ
55
SukhapharaÓatÈ
244
SukhavipÈko
245
SukhallikÈnuyogaÑ
96
SukhasmiÑ
41
Sukh|papattiyo
183
Sukheti
96
Sukhena abhisannÈ
183
SuggahitaÑ
216
SugatÈtirittÈni
13
SugatÈpadÈnesu
13
SugataÑ
215
Sugandho
53
SuggahitÈ
149
SuggahitaÑ gÈhÈpenti
137
SucaritÈni
167
Sucaritena
108
SuciparivÈro
122
Sujjhanti
45
SuÒÒatÈ
185
SuÒÒavane
13
SuÒÒÈgÈrahatÈ
18
SuÔÔhu manasikataÑ
216
SutamayÈ paÒÒÈ
184
SutÈvudhaÑ
184
Sutena
118, 182
SutaÑ pariyodÈpenti
140
SudaÑ
35
SuddÈ suddÈ
54
SuddhÈvÈsÈ
212

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Sa ]

SunikhÈto
96
SunisedhaÑ nisedheyyaÑ
36
SuppaÔipanno saÑgho
66
SuppatiÔÔhitacittÈ
64
SuppaÔividdhaÑ paÒÒÈya
216
Subhantveva
15
SubhÈvitaÑ
215
Subhujo
108
SubhaÑ vimokkhaÑ
15
SumÈgadhÈya
19
SurÈ
127
SuladdhaÑ
93
SuvinÊtaÑ vinenti
137
SuvimuttaÑ
215
Suvaco
229
SuvuÔÔhitaÑ
215
Susa~gahitÈssa
111
SusaÓÔhito
108
Susu
108
SusukumÈro
111
Suss|sÈya
137
SusaÑhitaÑ
121
SusaÑvihitakammantÈ
138
SuhadÈ
132
SeÔÔhiÑ
53
SeyyathÈpi
97, 182
SeyyasukhaÑ
214
SeyyÈ
106
SenÈsanakkhettaÑ
199
SenÈsanapaÔisaÑyuttÈni
199

PadÈnukkamo

SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
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PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

PiÔÔha~ko

[ Sa ]
SenÈsanasantoso
199
SenÈsanena
198
SenÈsanaÑ
198
SoceyyÈni
186
SoÓÉÈ
130
SotÈpattiya~gÈni
203
SotthiyaÑ
192
SomanassaÔÔhÈniyaÑ
217
Somanass|pavicÈrÈ
217
SoraccaÑ
163
SovacassatÈ ca kalyÈÓamittatÈ ca
161
SaÑkilesikÈ
27
SaÑghasammukhatÈ
224
SaÑghe ka~khati
213
SaÑbhakkheti
21
SambhedaÑ
37
SammukhÈvinayo
224
SaÑyame
105
SaÑyojanÈni
170, 210
SaÑvarapadhÈnaÑ
202
SaÑvarÈya
96
SaÑvarÊpi nirujjhati
145

[ Sa ]
SaÑviggassa ca yoniso
padhÈnaÑ
SaÑvidhÈtÈ
SaÑvego
SaÑvejanÊyaÑ ÔhÈnaÑ
SaÑsappati
SaÑsÈdeyyÈma
SaÑsedajÈ
[ Ha ]
HatthiyÈnaÑ assayÈnaÑ
HÈnabhÈgiyo
HÈsapaÒÒÈ
HitaÑ
HirÊ ca ottappaÒca
HirottappaÑ
HiÑsati
HÊnamattha vaÓÓaÑ
ajjhupagatÈ
HÊnasammataÑ
HÊnÈ aÒÒe vaÓÓÈ
HÊne vimuttaÑ
HÊnaÑ
HeÔÔhimÈ disÈ
HeÔheti

166
106
166
166
11
18
206
147
239
114
145
160
246
151
45
54
45
227
80
135
151

PÈthikavaggaÔÔhakathÈya

NÈnÈpÈÔhÈ
PaÔhamo m|lapÈÔho, SÊ = SÊhaÄapotthakaÑ, SyÈ = SyÈmapotthakaÑ,
KaÑ = KambojapotthakaÑ, I = I~galisapotthakaÑ, Ka = kesuci
Marammapotthakesu dissamÈnapÈÔho, Ka-SÊ = kesuci SÊhaÄapotthakesu
dissamÈnapÈÔho.
PÈthikavaggaÔÔhakathÈya
NÈnÈpÈÔhÈ
[A]
AÔÔhÈsi = ®hassati (?)
AÉÉhachaÔÔha = AÉÉhachakka (SyÈ, Ka)
AdÈnaÑ dantad|sakaÑ = DÈnaÑ sabbattha sÈdhakaÑ (Ka)
®ÊkÈ passitabbÈ.
AnadhippetaÑ = Na adhippetaÑ (?)
AnuyantakhattiyÈ = AnuyuttakhattiyÈ (SÊ)
Anuyantesu = Anuyuttesu (SÊ)
Apakkanto = Apasakkanto (SÊ)
AppamÈdagÈho = ApamÈragÈho (SÊ) SaÑsumÈraggÈho (SyÈ)
ŒdhÈnaggÈho (?)
ApasÈdeti = ApasÈreti (Ka)
ApothayaÑ = AheÔhayaÑ (SÊ, SyÈ)
AraÒÒavanapatthÈnÊti = AraÒÒe vanapatthÈnÊti (SyÈ)
AvassayanaÑ = ApassayanaÑ (SÊ, Ka)
AsamphappalÈpÈ = AsamphÈ (SÊ)
AssaramÈnÈ = AjÈnamÈnÈ (SyÈ)
AsaÑvadamÈnÈ = AsaramÈnÈ (®ÊkÈ)
Aho vatÊdaÑ mamassÈti = Aho vata yaÑ parassa mamassÈti (Ka)
[Œ]
Œvajjanto = Œvajjento (SÊ)
ŒvijjhitvÈ = ŒviÒchitvÈ (Ka)

PiÔÔha~kÈ
83
97
227
67
34
35
4
151
21
134
17
243
76
46
31
232
27
11
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NÈnÈpÈÔhÈ

PiÔÔha~kÈ

[I]
IssaranimmitaÑ = IssaranimittaÑ (SÊ)

14

[U]
UttaradeviyÈ = UttamadeviyÈ (SyÈ, Ka)
UdakÈssudanti udako sudaÑ = Uddako sudanti uddako sudaÑ (SÊ)
Uddakassudanti uddako sudaÑ (SyÈ)
UddhamÈhu = UbbhamÈhu (SyÈ, Ka)

94
40

[O]
OvÈdaÑ paÔikaromÊti = OvÈdapaÔikaroti (?)
OhÈrito = OtÈrito (SÊ)

2
47

[ Ka ]
KukkuÔasampÈtikÈti = KukkuÔasampÈdikÈti (SÊ)
KerÈÔikalakkhaÓena = KerÈÔiyalakkheÓena (SyÈ)

39
22

44

[ Kha ]
KhaÓÉe katvÈ = KhaÓÉetvÈ (SyÈ, Ka)

239

[ Ga ]
GaÓentassa = GaÓhantassa (SyÈ, Ka)
GÈyitabbaÑ = Sa~gÈyitabbaÑ (SyÈ, Ka)

35
156

[ Gha ]
GhaÓÉiÑ = GaÓÉiÑ (SyÈ)
[ Ca ]
CakkhÈyatanaÑ = R|pakkhandhagaÓanaÑ gacchati, tena vata re
vattabbe acakkhÈyatanaÑ (SyÈ, Abhi 4. 251;
Abhi-®Ôha 1. 325)
Catubh|maka = Catubh|mika (SyÈ)
CampakamÈlÈdayoti = CampakasÈlÈdayoti (SÊ)
CÈtumavatthusmiÒhi = PÈtumavatthusmiÑhi (SyÈ)
CÊvarasantosÈ = (CÊvare hi) natthi (Ka)

22

179
230
149
175
192

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
[ Ja ]
JotikapÈsÈÓÈ = JotipÈsÈÓÈ (SÊ)
[ ©a ]
©ÈÓajÈlassa = BuddhaÒÈÓassa (SÊ)

285
PiÔÔha~kÈ
146
1

[ ®ha ]
®hÈnanisajjanokÈso = ®hÈnanisajjÈnaÑ okÈso (SyÈ, Ka)

29

[ Ta ]
TacasÈrasampattito = TacasÈrapattito (SÊ)

24

[ Tha ]
TherakaraÓÈ = TherakaraÓÊyÈ (SÊ, Ka)
Therassa = Thero (bah|su)
TheravaÑsanvayena = TheravaÑsanvayenÈhaÑ (SyÈ)

181
61
250

[ Da ]
Dappito = Dabbito (Ka)
DÈnasakkÈraÑ = DÈnaÑ mÈnaÑ sakkÈraÑ (SÊ)
Dippissanti = Dibbissanti (Ka)
DvejjhajÈtÈ = DvedhÈ jÈtÈ (SyÈ)

12
117
37
89

[ Dha ]
DhibbatetaÑ = Dhi vatetaÑ (SyÈ)
DhammadÈyajjaÑ = DhammadÈyÈdaÑ (SÊ)

157
49

[ Na ]
Na Èvattati = Na vattati (SÊ)
NaÔÔhitasabhÈvÈ = AÔÔhitasabhÈvÈ (SyÈ, Ka)
Na paccÈsÊsati = Na paccÈsiÑsati (SÊ, SyÈ)
Na paribhÈsantÊti = Na garahantÊti (SÊ)
NikkuÓÉako = NikkaÓo (Ka), NikkoÓÉako (SyÈ)
Niccasamaye = Kiccasamaye (SÊ)

24
96
110
44
53
139
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NÈnÈpÈÔhÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Na ]
NidhÈpetvÈ = NidhetvÈ (SyÈ), NidhahitvÈ (Ka)
Niyatibh|taÑ = Vigataneyyantibh|taÑ (SyÈ), VigatÊbh|taÑ (?)
NivattaÑ = ViparÈvattaÑ (SyÈ, Ka)
NipphattidassanatthaÑ = NibbattidassanatthaÑ (Ka)
NesaÑ taÑ saccavacanaÑ = NesaÑ saccavacanaÑ (Ka)
NhÈtakilesattÈ = NihatakilesattÈ (SÊ)

134
246
89
65
46
144

[ Pa ]
PakÈsayantiÑ = PakÈsayanti (SÊ)
Pago kho = PÈto kho (SyÈ)
PaccÈsÊsÈmi = PaccÈsiÑsÈmi (SÊ, SyÈ)
PaccantimamilakkhuvÈsike = PaccantamilakkhavÈsike (SÊ)
PaÒcadÈsisatehi = PaÒcahi dÈrikÈsatehi (SyÈ)
Parisati = ParisatiÑ (SÊ)
Palibundhati = Palibandhati (SÊ, SyÈ)
PavedeyyÈmi = PavedessÈmi (SÊ, SyÈ)
PaheÓakapesanÈdÊhi = PahiÓakapesanÈdÊhi (Ka)
PÈtenti = GhÈtenti (SÊ, SyÈ)
PÈdÈnaÑ = PÈdÈ (SÊ)
PÈvaÄÈ = PÈvuÄÈ (SÊ)
Purato purato = Parato parato (Ka)

250
1
5
147
43
155
176
61
138
108
46
11
177

[ Pha ]
Phaleyya = Caleyya (SyÈ, Ka)
PhuÔo = PhuÔÔho (SÊ)

86
39

[ Ba ]
BuddhasubodhiÑ = BuddhasubodhitaÑ (SyÈ)
BrahmacariyaÑ = BrahmacarivataÑ (SÊ), BrahmacarivattaÑ (SyÈ)

237
8

[ Bha ]
Bhadrakanti bhaddakaÑ = Bhaddikanti laddhakaÑ (SÊ)
BhagavatÊti = BhagavÈti (SÊ)

202
66

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
[ Bha ]
Bhagavato = SÈvako (?)
BhattÈnumodanaÑ = BhuttÈnumodanaÑ (SÊ)
Bhuttova mareyyÈti = Bhutto vameyyÈti (Ka)

287
PiÔÔha~kÈ
2
29
86

[ Ma ]
Ma~galakathÈ = Ma~galagÈthÈ (SÊ)
Ma~gulasodhanadaÓÉakaÑ = Ma~kunasodhanadaÓÉake (SÊ),
MakuÓasodhana daÓÉakaÑ (SyÈ)
MacchiyÈ = MacchiniyÈ (SÊ, SyÈ)
ManassÈ = AmanussÈ (SÊ), ManussÈ (Ka) ®ÊkÈ oloketabbÈ
MammaÑ = DhammaÑ (Ka)
MahÈjanÈnuvattanatÈ = MahÈparivÈratÈ (SÊ)
MahÈpuriso = MahÈpariso (SÊ)
MahÈlatÈsadisampi = MahÈlatÈpasÈdhanasadisampi (SyÈ)
MissÊbhÈvaÑ = MissakabhÈvaÑ (SyÈ, Ka)
MuÒcanto = Vissajjento (SÊ)

106
182
150
15
120
120
138
37
101

[ Ya ]
YÈ ajjavatÈ = YÈ ujutÈ ujukatÈ (Abhi 1. 24)
AppicchatÈ (Ka) SÊ-SyÈ-potthakesu natthi.

163

[ Va ]
VaggulivataÑ carati = VaggulivattaÑ ovadati (SyÈ)
Vacanapatho = VacanaÑ byappatho (SÊ)
VadatÊti = CaratÊti (SÊ, SyÈ)
VissakammadevaputtaÑ = VisukammadevaputtaÑ (Ka)
Visukammante = Vissutakammante (SÊ)

22
122
23
39
54

[ Sa ]
SakaÑ nÈma = SakakammaÑ nÈma (SyÈ, Ka)
Sa~khatanirodhassa = Sabbasa~khatanirodhassa (SÊ)
Arahattasa~khÈtanirodhassa (®ÊkÈ)

151

166
243
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PiÔÔha~kÈ

[ Sa ]
SaddhakulÈniyeva = AÉÉhakulÈniyeva (SÊ, SyÈ)
SandacchÈyaÑ = SantacchÈyaÑ (Ka), SaÓÉacchÈyaÑ (SyÈ)
SandhÈretuÑ = SaÓÔhÈtuÑ (SÊ), SaÓÔhÈretuÑ (SyÈ)
SavipakkhaÑ = SavipÈkaÑ (SÊ)
SamatenÈti = SamanenÈti (SÊ)
SampiÓÉentassa = SaÑvaÉÉhentassa (SÊ)
SammÈjÊvatÈ = SammÈjÊvitÈ (SÊ)
SamÈdhiparibandhakadhamme = SamÈdhipÈripakkhikadhamme (SÊ)
SamÈdhiparipanthikadhamme (SyÈ)
SamÈpattisaÒcaramahÈvajiraÒÈÓaÑ = SamÈpattiyo saÒcÈritamahÈvajiraÒÈÓaÑ (SyÈ, Ka)
SayanasmiÑ = SaÑsedasmiÑ (SÊ)
SahassakaÓÉo = SahassakaÓÓa (SÊ)
SÈdakabhikkhunÈ = SÈÔakatthinÈ bhikkhunÈ (SÊ)
SÈmaggirasaÑ = SÈmaggikÈraÓaÑ (SÊ)
SikkhÈpenti = SikkhÈpentÈ (SÊ)
SÊlap|raÓe = SÊlasaÑvare (Ka)
[ Ha ]
Haranto = BÈdhento (Ka)
HÈyamÈnaÑ = BhassamÈnaÑ (SÊ, SyÈ)
HitakathaÑ = HitakataÑ (SÊ)
Hiyyo vÈ pare vÈ = Hiyyo vÈre (SyÈ, Ka)
HirÊ = Samatho (SÊ)
Hi veramaÓÊ nÈma = SÈ veramaÓÊ nÈma (SyÈ),
Virati veramaÓÊ nÈma (?)
HÊraÑ hÊraÑ = HiraÑ hiraÑ (SyÈ), HÊrahÊraÑ (SÊ)
HetunÈ kÈraÓena = HetunÈ nayena kÈraÓena

198
29
84
66
35
134
122
202
58
206
40
192
236
137
239
133
39
110
132
65
233
239
47

