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NidÈnakathÈ 
_____ 

 
 SirimatÈ amhÈkaÑ Buddhena BhagavatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena 
sakalalokapatthaÔamahÈkaruÓÈsinehasiniddhahadayena sabbattha 
appaÔihatasabbaÒÒutÈnÈvaraÓÈdiÒÈÓobhÈsasamujjalitena 
sanarÈmaralokagurunÈ sadevakassa lokassa atthÈya hitÈya sukhÈya dhammo 
ca vinayo ca desito paÒÒatto, so pariyattipaÔipattipaÔivedhavasena vibhattesu 
tÊsu saddhammesu pariyattisaddhammo nÈma, tadeva ca sÈsanaÔÔhitiyÈ 
pamÈÓaÑ, satiyeva hi tasmiÑ itare uppajjanti, nÈsati, vuttaÒhetaÑ 
A~guttaraÔÔhakathÈyaÑ– (AÑ-®Ôha 1. 72 piÔÔhe) 

  “Suttantesu asantesu, pamuÔÔhe vinayamhi ca. 
  Tamo bhavissati loko, s|riye attha~gate yathÈ. 

  Suttante rakkhite sante, paÔipatti hoti rakkhitÈ. 
  PaÔipattiyaÑ Ôhito dhÊro, yogakkhemÈ na dhaÑsatÊ”ti. 

 Teneva ca saddhammaciraÔÔhitikÈmino theravarÈ MahÈkassapÈdayo 
pariyattisaddhammasa~khÈtaÑ TepiÔakaÑ BuddhavacanaÑ 
sa~gÊtimÈropetvÈ BuddhasÈsanaÑ saÑrakkhiÑsu, taÑkÈlikÈ ca rÈjÈno 
saddhammÈbhivuddhikÈmÈ tesaÑ sa~gÊtikÈrÈnamanubalappadÈnena 
sahÈyattamupÈgamuÑ. 

 TathÈ hi cat|hÈdhikatimÈsaparinibbute Bhagavati 
MahÈkassapattherappamukhehi paÒcahi arahantasatehi RÈjagahe paÔhamÈ 
dhammasa~gÊti katÈ raÒÒo MÈgadhassa AjÈtasattuno visesÈnuggahamÈdÈya. 

 Vassasataparinibbute ca Bhagavati MahÈyasattherappamukhehi sattahi 
arahantasatehi VesÈliyaÑ dutiyÈ dhammasa~gÊti katÈ, tadÈ ca KÈlÈsoko 
mahÊpati tesaÑ sahÈyattamupÈgato. 

 TathÈgataparinibbÈnato pana dvinnaÑ vassasatÈnamupari 
paÒcattiÑsatime vasse MahÈmoggaliputtatissattherappamukhehi 
arahantasahassehi PÈÔaliputte tatiyÈ dhammasa~gÊti katÈ 
sakalalokapatthaÔayasassa DhammÈsokassa bh|patino niratisayÈnuggahaÑ 
laddhÈna.

 



ii NidÈnakathÈ 

 SammÈsambuddhaparinibbutito pana catunnaÑ vassasatÈnamupari 
paÓÓÈse vasse La~kÈdÊpe VaÔÔagÈmaÓirÈjino kÈle MÈtulajanapade 
ŒlokaleÓe catutthÊ dhammasa~gÊti katÈ paÒcahi arahantasatehi 
MahÈdhammarakkhitattherappamukhehi, yÈ loke “potthakÈropanasa~gÊtÊ”ti 
pÈkaÔÈ. 

 Buddhavasse pana catussatÈdhikadvisahassÈnamupari 
pannarasamasa~khyaÑ sampatte imasmimpi MarammaraÔÔhe 
MindonnÈmassa mahÈdhammarÈjino kÈle Mandalay itipÈkaÔe 
RatanÈpuÒjanagare paÒcamÊ dhammasa~gÊti katÈ 
catussatÈdhikadvisahassattherehi 
DakkhiÓÈrÈmavÈsÊtipiÔakadharabhadantajÈgarattherappamukhehi tasseva 
raÒÒo anavasesÈnuggahamÈdÈya, yÈ loke “selakkharÈropanasa~gÊtÊ”ti 
vuccati. 

 ItthaÑ sudaÑ Buddhassa Bhagavato sÈsanaÑ iddhaÒceva hoti phÊtaÒca 
vitthÈrikaÑ bÈhujaÒÒaÑ puthubh|taÑ yÈvajjatanÈ. 

 CirakÈlato panetaÑ BuddhavacanaÑ lekhaparamparÈya ceva 
muddaÓaparamparÈya ca anekakkhattuÑ parivattiyÈbhataÑ na sakkÈ dÈni 
vattuÑ “paÔhamadutiyatatiyÈdisa~gÊtimÈropitÈkÈreneva sabbaso 
parisuddhan”ti, aÒÒadatthu panÈdhunikapotthakesu saÑvijjamÈnehi kehici 
pamÈdalekhÈdisaÒjÈtakhalitÈdhikaparibhaÔÔhapÈÔhehi malÊnamevetaÑ, tathÈ 
hi nÈnÈdesiyapotthakesu aÒÒamaÒÒaÑ saÑsandiyamÈnesu anekÈ 
visadisapÈÔhÈ dissanti. 

 Tatoyeva ca Buddhavacanassa suparisuddhabhÈvakÈmino mahÈtherÈ 
sasatthantarapiÔakattayakovidÈ dhammavinayaÑ vÈcentÈyeva te 
khalitÈdhikaparibhaÔÔhapÈÔhe disvÈ evaÑ samacintesuÑ kathesuÑ ca– 

 “AdvayavÈdino suparisuddhavacanassa tassa Bhagavato pÈvacanaÑ 
advayaÑ suparisuddhaÑ nimmalamevassa, imesu pana pÈvacanapotthakesu 
aÒÒamaÒÒaÑ visadisÈ ceva aparisuddhÈ ca pÈÔhÈ dissanti, nissaÑsayaÑ kho 
ayameva m|lapÈÔho, yo nesaÑ yuttisampanno, tadaÒÒo pana 
pamÈdalekhapÈÔhoyeva, tÈdisÈ ca dissanti ÈdhunikapÈvacanapotthakesu 
kismiÒci kismiÒci ÔhÈne. 

 KÈmaÒcetedÈni na tÈva bahutarÈ, yÈva yathÈbh|taÑ pÈÄiyÈ atthaÑ 
paÔisedheyyuÑ, etarahi pana asodhiyamÈnÈ te gacchante gacchante 

  



 NidÈnakathÈ iii 

kÈle bahutarÈ bahutarÈ jÈyeyyuÑ, taÑkÈlikÈ ca pacchimÈ janÈ te sodhetuÑ  
asamatthÈ yathÈdhippetaÑ pÈÄiyÈ atthaÑ na sammÈ jÈneyyuÑ, evamete 
saddhammassa sammosÈya antaradhÈnÈya saÑvatteyyuÑ. 

 VuttaÑ hetaÑ A~guttaranikÈye– (AÑ 1. 60 piÔÔhe) 

 ‘Dveme bhikkhave dhammÈ saddhammassa sammosÈya antaradhÈnÈya 
saÑvattanti, katame dve, dunnikkhittaÑ ca padabyaÒjanaÑ attho ca 
dunnÊto, dunnikkhittassa bhikkhave padabyaÒjanassa atthopi dunnayo hoti, 
ime kho bhikkhave dve dhammÈ saddhammassa sammosÈya antaradhÈnÈya 
saÑvattantÊ’ti. 

 YaÑn|na mayaÑ te sodhetvÈ nimmalaÑ parisuddhaÑ BuddhavacanaÑ 
sampatiÔÔhÈpeyyÈma, tadassa saddhammaciraÔÔhitiyÈ bahujanahitÈya 
bahujanasukhÈya ca, taÑ pana na sukaraÑ sampÈdetuÑ aÒÒatra 
dhammikarÈj|namanuggahenÈ”ti. 

 SÈ panÈyaÑ kathÈ patthaÔÈ sÈdhujanaparamparÈya, sutÈ ca U Nu 
nÈmadheyyaggamahÈmaccappamukhehi MarammaraÔÔhissarehi, sutvÈna te 
evaÑ samacintesuÑ sammantayiÑsu ca “na kho panetaÑ amhÈkaÑ 
patir|paÑ, ye mayaÑ pubbakehi dhammikehi dhammarÈj|hi 
samanuggahitassa BuddhasÈsanassa parihÈnikÈraÓaÑ passamÈnÈyeva 
ajjhupekkhitvÈ appossukkÈ vihareyyÈma, yaÑn|na mayaÑ 
sÈsanopakÈrupÈye sampÈdetvÈ visesato ca ÈdhunikapÈvacanapotthakesu 
dissamÈne saÑsayaÔÔhÈnÊye pamÈdalekhapÈÔhe saÑsodhetukÈmÈnaÑ 
mahÈtherÈnaÑ ajjhÈsayaÑ parip|retvÈ BuddhasÈsanaÑ anuggaÓheyyÈmÈ”ti, 
atha te sabbepi sÈsanÈnuggahÈya katasanniÔÔhÈnÈ ahesuÑ. 

 AnuggahitukÈmehipi ca tehi na sakkÈ ÈÓÈya kÈtuÑ vinÈ 
mahÈjanacchandasaÒjÈtopadesena, mahÈjanappatinidhibh|tÈ hi etarahi 
MarammikÈ rÈjÈno, upadeso ca santhÈgÈrasamitiyaÑ 
mahÈjanappatinidhibh|tÈnaÑ matisajÊvÈnaÑ chandeneva samuppajjati, 
tasmÈ BuddhasÈsanÈnuggahÈya santhÈgÈrasamitiyaÑ ekaÑ 
dhammupadesaÑ paÒÒÈpetvÈ BuddhasÈsanasamiti nÈma mahÈsamiti 
samuÔÔhÈpitÈ.  TassÈ kho pana samitiyÈ sabhÈpati hoti 
ThadosirÊsudhammopÈdhidhÈrÊ Sir U Thwinvhayo mahÈseÔÔhi, upasabhÈpati 
pana ThadosirÊsudhammopÈdhidhÈrÊyeva U Thein Maungvhayo 
padhÈnaÉÉavinicchayamandiramhi mahÈkkhadassÈdhipati, 
sabbakammavidhÈyako pana 
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hitadharo ThadomahÈsaresÊth|pÈdhiko U Chan Htunvhayo 
upadesikÈdhipatipadhÈnanÊtivedimahÈmantÊ.  BhaÓÉuppÈdako pana 
raÔÔhissarÈnaÑ patinidhibh|to U Win nÈmadheyyo 
sÈsanaÔÔhÈnikamahÈmatto. 

 Atha te BuddhasÈsanasamitikÈ “yÈyeva kho panatthÈya 
samuÔÔhÈpitÈyaÑ samiti, tadatthamidÈni visesato kÈhÈmÈ”ti 
MarammaraÔÔhebhipÈkaÔaguÓasamudayasamudite tattha tattha 
padhÈnanÈyakabh|te paropaÓÓÈsamahÈthere dÊghadassino nimantiya 
evamÈrocesuÑ “ayaÑ bhante amhÈkaÑ BuddhasÈsanamahÈsamiti 
BuddhasÈsanÈnuggahatthÈyeva raÔÔhissarÈnaÑ dhammupadesena 
samuÔÔhÈpitÈ, sacedÈni bhante pubbe viya dhammasa~gÊtiÑ katvÈ sÈsanaÑ 
paggaÓhituÑ yujjeyya, mahÈtherÈ ca tathÈ kÈtumiccheyyuÑ, vissatthÈva 
bhante karontu, mayaÑ tattha kÈyaÒÈÓapaccayabalehi niravasesaÑ byÈvaÔÈ 
bhavissÈmÈ”ti. 

 Atha kho te mahÈtherÈ “dhammasa~gÊtiÑ karissÈmÈ”ti katasanniÔÔhÈnÈ 
evaÑ pativedesuÑ “kattabbÈyevesÈ dhammasa~gÊti, nesÈ na kattabbÈ, tasmÈ 
mayaÑ dÈni piÔakapotthakÈni paÒcamasa~gÊtisilÈlekhÈya samÈnetvÈ 
tÈniyeva sarÊraÑ katvÈ pÈÄisaÑsodhanapubba~gamaÑ dhammasa~gÊtiÑ 
kassÈma, yÈya Èdhunikapotthakesu paramparÈparivattanavasena saÒjÈtÈ 
pamÈdalekhapÈÔhÈ ca nirÈkarÊyissanti, visodhitaÒca suparisuddhaÑ 
pÈvacanam|laÑ labhitvÈ taÑ muddÈpetvÈ sakalaloke nÈnÈraÔÔhesu 
nÈnÈdesesu byÈpanavasena BuddhasÈsanassa ciraÔÔhiti ca sÈdhiyissati, sabbe 
ca TheravÈdikÈ raÔÔhÈ MarammaraÔÔhasahitÈ ekato hutvÈ BuddhasÈsanaÑ 
abh|tapubbapaggahena paggaÓhituÑ labhissanti, sÈ ca purimikÈ paÒca 
sa~gÊtiyo upanidhÈya chaÔÔhasa~gÊti nÈma bhavissati, taÒca sabbaÑ 
bhavissati bahujanahitÈya bahujanasukhÈya atthÈya hitÈya sukhÈya 
devamanussÈnaÑ, bah|ni panettha ÈvassakakiccÈni paÔikacceva 
samÈdapetabbÈni tumhÈkamÈyattÈni, tasmÈ sa~gÊtikÈlavavatthÈnÈdikiccaÑ 
tumhÈkaÑyeva bhÈro hot|”ti. 

 Atha te BuddhasÈsanasamitikÈ sÈsanapÈlakÈnaÑ mahÈtherÈnaÑ 
chandaÒca ruciÒca samÈdÈya ovÈdaÒca sirasÈ sampaÔicchitvÈ therÈnaÑ ceva 
attano ca kattabbakiccÈnaÑ pariniÔÔhÈnasamayaÑ sallakkhetvÈ “ayaÑ 
chaÔÔhasa~gÊti SammÈsambuddhaparinibbÈnato catussatÈdhikÈnaÑ dvinnaÑ 
vassasahassÈnamupari 
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aÔÔhanavutime vasse vesÈkhapuÓÓamito paÔÔhÈya ÈrabhitabbÈ, dve ca 
vassÈni kattabbÈ, paÒcannaÑ ca sÈsanavassasahassÈnamupaÉÉhavasse 
vesÈkhapuÓÓamiyaÑyeva pariniÔÔhÈpetabbÈ”ti sa~gÊtikÈlaÑ vavatthapesuÑ. 

 Tato paÔÔhÈya ca te punappunaÑ sannipatitvÈ sammantayitvÈ sa~gÊtiyÈ 
pubbakiccesu nirantaraÑ byÈvaÔÈ honti, “mahantaÑ kho JinasÈsanaÑ 
mahatiyÈyevetaÑ p|jÈya p|janÊyan”ti mantvÈ tehi kÈrÈpitÈni 
mahantamahantÈni sÈsanamandirÈni, tattha sa~gÊtiÑ kurumÈnassa 
bhikkhusaÑghassa sukhasannisajjatthaÑ sannipÈtaÔÔhÈnabh|taÑ mahantaÑ 
sa~gÊtimandiraÑ Yangon nÈma rÈjadhÈniyaÑ SirÊma~galatthale Kaba Aye 
(LokasÈma) nÈmakassa cetiyassa Èsanne selapabbataguhÈvesena kÈrÈpitaÑ 
tibh|makaÑ pÈyaso silÈ-iÔÔhakÈyomayaÑ, evaÑ mahantampetaÑ 
ekasaÑvacchareneva pariniÔÔhÈpitaÑ iddhiyÈ maÒÒe nimmitaÑ, taÒca bahi 
ÔhatvÈ apekkhattaÑ sayaÑjÈtaselapabbato viya dissati, anto pavisitvÈ 
olokayataÑ pana olokitolokitaÔÔhÈnato dassanÊyaÑ pÈsÈdikaÑ ramaÓÊyaÑ 
atittikarameva hutvÈ devavimÈnamiva khÈyati.  Tassa panÈvid|re 
aÉÉhateyyÈnaÑ sa~gÊtikÈrabhikkhusahassÈnaÑ nivÈsappahonakÈ cattÈro 
iÔÔhakamayÈ mahÈpÈsÈdÈ ceva iÔÔhakamayÈyeva bhojanamahÈsÈlÈ ca 
mahÈsÊmÈpÈsÈdÈdayo ca muddaÓayantasÈlÈ ca tatheva kÈrÈpitÈ. 

 MahÈtherÈpi ca “sa~gÊtikiccaÑ nÈma therÈdheyyaÑ, therÈnaÑ 
ovÈdeneva kattabbaÑ, na vinÈ tena, tasmÈ bhikkhusaÑghassa ceva 
upÈsakÈnaÒca sabbampi sa~gÊtipaÔibaddhamovÈdaÑ dÈtuÑ 
bhavitabbamettha ovÈdadÈyakasaÑghasabhÈyapÊ”ti 
MarammaraÔÔhadhaj|pame aggamahÈpaÓÉitopÈdhidhÈrino ca 
raÔÔhovÈdÈcariyasammate ca raÔÔhavinayadharasammate ca aÒÒe 
cÈbhipÈkaÔagarubhÈvanÊyÈdiguÓagaÓasama~ginoti parosataÑ 
nÈyakamahÈthere uccinitvÈ “chaÔÔhasa~gÊti-
ovÈdÈcariyasaÑghanÈyakasabhaÑ” nÈmekaÑ padhÈnamahÈsaÑghasabhaÑ 
patiÔÔhÈpesuÑ, te ca nÈyakamahÈtherÈ SambuddhavacanaratanÈkarapÈrage 
vividhasatthantaragahanÈsa~gacÈrine therÈnuthere paÒcavÊsatimatte 
samuccinitvÈ “chaÔÔhasa~gÊtidhurandharasabhÈ”ti ca sammannitvÈ tassÈ 
sabhÈya bhÈraÑ niyyÈtesuÑ sabbÈni sa~gÊtipaÔibaddhakiccÈni 
saÑvidahituÑ.  Te ca sa~gÊtidhurandharasabhikÈ therÈ 
sakalamarammaraÔÔhe Nyaung Yan Sayadawti abhipÈkaÔaÑ 
“AggamahÈpaÓÉito” pÈdhinÈ ceva “AbhidhajamahÈraÔÔhagur|” pÈdhinÈ cÈti  
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dvÊhi MarammaraÔÔhissarasamappitopÈdhÊhi virÈjitaÑ jÈtiyÈ ÈsÊtivassikaÑ 
upasampadÈya saÔÔhivassaÑ “BhadantarevataÑ” nÈma mahÈtheravaraÑ 
sabhÈpatiÑ katvÈ TepiÔake Buddhavacane ceva nÈnÈsatthesu ca kovide 
dhammÈcariyakavipadappatte bhikkh| uccinitvÈ aÔÔhadasÈdivaggavasena 
parosataÑ pÈÄivisodhakavagge ceva sambahule ca paÔivisodhakavagge 
bandhÈpetvÈ visodhanappaÔivisodhanehi BuddhavacanaÑ suparisuddhattaÑ 
paÔipÈpetvÈ dhammasa~gÊtiÑ kÈtumÈrabhiÑsu, yathÈ taÑ 
porÈÓakasa~gÊtikÈrÈ. 

 EvaÒca pana ÈrabhÊyamÈnesu sa~gÊtipubbakiccesu tehi 
sa~gÊtidhurandharasabhikamahÈtherehi TipiÔakapariyattisaÑsodhanakiccaÑ 
sampÈdetuÑ piÔakapotthakÈni anekabhÈge katvÈ MarammikÈnaÑ 
yathÈvuttapÈÄivisodhakavaggÈnaÑ visuÑ visuÑ niyyÈtitÈni, na kevalaÒca 
MarammikÈnameva, api ca kho SÊhaÄasyÈmakambojalÈvosa~khÈtesu 
raÔÔhantaresupi padhÈnapÈmokkhabhÈvamÈpannÈnaÑ 
vibhÈvippavarapadappattÈnaÑ saÑgharÈjasaÑghanÈyakamahÈtherÈnaÑ ca 
santikaÑ pahitÈni visodhanÈya, evametÈni 
pamÈdakhalitÈdhikaparibhaÔÔhapÈÔhÈnaÑ nirÈkaraÓavasena visodhitÈni ceva 
paÔivisodhitÈni ca, atha tÈni anekavÈravisodhanena suvisodhitÈni 
suparisuddhÈni BuddhasÈsanamuddaÓayantÈlaye samappitÈni suÔÔhu 
muddÈpanÈya. 

 EvaÑ samappetvÈpi ca tehi sa~gÊtidhurandharasabhikamahÈtheravarehi 
“appeva nÈmettha evaÑ suvisodhitepi siyÈ avasiÔÔho kocipi doso, 
muddaÓakammakarÈnaÑ vÈ duÔÔhapitaÑ, tassapi sabbassa visodhanÈya 
bhavitabbameva osÈnasodheyyapattapÈÔhakehipÊ”ti sampassamÈnehi 
sanikÈyambarapuÓÓindusa~kÈsÈnaÑ 
laddhaggamahÈpaÓÉitÈdipaÓÉiccapadÈnaÑ pÈvacanetarasatthapÈragÈnaÑ 
“catunnaÒca MarammikÈnaÑ ekassa ca La~kÈdÊpikassÈ”ti paÒcannaÑ 
mahÈtherÈnaÑ osÈnasodheyyapattapÈÔhakasammuti dinnÈ, “yathÈtra na 
kocipi doso paÒÒÈyetha, yathÈ ca taÑ olokayataÑ paribyattaÑ 
suviÒÒeyyamassa, evamosÈnasodheyyapattaÑ vicinitvÈ sodhent|”ti ca 
nesaÑ bhÈro kato. 

 LaddhasammutikÈ ca te paÒca mahÈtherÈ m|lasodheyyapattapÈÔhakehi 
gahaÔÔhapaÓÉitehi ceva dhammÈcariyabhikkhupaÓÉitehi ca anekavÈraÑ 
parisodhitaÑ osÈnasodheyyapattaÑ paÔivisodhitam|lapotthakena ceva 
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aÒÒehi sadesadesantarikapÈvacanapotthakehi ca vividhabyÈkaraÓÈdisatthehi 
ca punappunaÑ saÑsandetvÈ 
suvisadaparibyattakaÓÉavÈravÈkyacchedasa~ketataÒca sampÈpetvÈ mahatÈ 
parissamena osÈnasodhanamakaÑsu, evamidaÑ piÔakavaraÑ 
theravÈdÊnekÈyikavibudhappamukhÈnaÑ satthÈgamaratanÈlayasÈragÈhÊnaÑ 
veyyÈkaraÓakesarÊnaÑ accantanimmalaÒÈÓavÈrinÈ paridhovitaÑ, taÑ 
vibudhappavarekagocaraÑ vimuttirasassÈdabhÈgi hutvÈ ciraÑ vilasataÑ, 
sakalopiminÈ loko saddhammanirato SammÈsambuddhaparÈyaÓo 
bhavatanti. 

 TenetaÑ vuccati– 

 1.  M|lakaÑ pariyattÊva, sÈsanassa Mahesino. 
 PariyattippamÈÓÈ hi, ciraÑ saddhammasaÓÔhiti. 

 2.  TasmÈ taÑ rakkhituÑ therÈ, dhammasa~gÈhakÈ purÈ. 
 RÈjÈno upanissÈya, akaÑsu dhammasa~gahe. 

 3.  PaÔhamaÑ dhammasa~gÊtiÑ, AjÈtasatturÈjino. 
 Anuggahena katvÈna, pÈlayuÑ JinasÈsanaÑ. 

 4.  DutiyaÑ tu tathÈ katvÈ, KÈlÈsokassa rÈjino. 
 KÈle tamupanissÈya, pÈlayuÑ JinasÈsanaÑ. 

 5.  TatiyaÑpica katvÈna, DhammÈsokassa rÈjino. 
 Anuggahena Buddhassa, sÈsanaÑ abhipÈlayuÑ. 

 6.  CatutthiÑ pana La~kÈyaÑ, VaÔÔagÈmaÓirÈjino. 
 KÈlamhi potthakÈruÄhaÑ, katvÈna pÈlayuÑ tathÈ. 

 7.  ImasmiÑ MarammaraÔÔhepi, MindonnÈma narÈdhipaÑ. 
 RajjaÑ samanusÈsantaÑ, ratanattayamÈmakaÑ. 

 8.  SannissÈya mahÈtherÈ, thirasÊlÈ guÓÈkarÈ. 
 PaÒcamiÑ dhammasa~gÊtiÑ, karontÈ sÈsanaÔÔhitiÑ. 

 9.  PatthayantÈ likhÈpetvÈ, silÈpaÔÔesu peÔakaÑ. 
 ByÈyÈmena mahantena, pÈlayuÑ JinasÈsanaÑ. 

 



viii NidÈnakathÈ 

 10.  ItthaÑ purÈ mathÈtherÈ, rÈjÈno cÈpi dhammikÈ. 
 SÈsanaÑ paripÈlesuÑ, jÊvitaÑ viya attano. 

 11.  TathÈpi khalitÈdÈni, dissanti PiÔakattaye. 
 ParamparÈya lekhÈya, saÒjÈtÈ muddaÓena ca. 

 12.  DisvÈna te mahÈtherÈ, vÈcentÈva TipeÔakaÑ. 
 VuccamÈnanayenevaÑ, cintesuÑ mantayiÑsu ca. 

 13.  “KatvÈna sÈdhukaÑ gantha-suddhikaÑ sÈsanÈyukaÑ. 
 YaÑn|na dhammasa~gÊtiÑ, kareyyÈma mayaÑ” iti. 

 14.  EtamatthaÑ suÓitvÈna, U Nu nÈma mahÈsayo. 
 Marammavisaye agga-mahÈmaccadhurandharo. 

 15.  “SÈsanÈyattakiccÈni, sampÈdentÈ visesato. 
 Sa~gÊtiyaÒca therÈnaÑ, samp|rentÈ manorathaÑ. 

 16.  YathÈ rakkhiÑsu porÈÓÈ, surÈjÈno tathÈ mayaÑ. 
 SaÑrakkheyyÈma Sambuddha-sÈsanaÑ” iti cintiya. 

 17.  MahÈmaccehi aÒÒehi, sa~gamehi ca mantiya. 
 SuppatiÔÔhÈpayitvÈna, BuddhasÈsanasa~gamaÑ. 

 18.  MahÈtherÈnamÈdÈya, chandaÑ idha nivÈsinaÑ. 
 AÒÒesu SÊhaÄÈdÊsu, videsesu ca vÈsinaÑ. 

 19.  KÈretvÈ dhammasa~gÊtiÑ, sodhetvÈ SatthusÈsanaÑ. 
 PaggahatthÈya saddhammaÑ, karaÑ daÄhaparakkamaÑ. 

 20.  SirÊma~galavikhyÈte, thalasmiÑ pavare subhe. 
 CetiyassÈvid|ramhi, Kaba Aye itisaÒÒino. 

 21.  GuhÈvesena kÈretvÈ, mahÈsa~gÊtimandiraÑ. 
 ŒvÈsÈdiÒca bhikkh|naÑ, kÈresi muddaÓÈlayaÑ. 

 22.  GanthasaÑsodhanaÑ dhamma-sa~gÊtiyÈ tu paÓÉitÈ. 
 MahÈtheravarÈkaÑsu, satimantÈ punappunaÑ. 

  



 NidÈnakathÈ ix 

 23.  MuddÈpente ca passitvÈ, mahÈtherehi paÒcahi. 

 SodheyyapattamosÈnaÑ, nimmalattaÑ supÈpitaÑ. 

 24.  SunimmalaÑ pÈvacanaÑ, vimuttisukhadaÑ idaÑ. 

 SuÔÔhu muddÈpitaÑ hoti, sabbalokatthasiddhiyÈ. 

 25.  YathÈ sa~gÊtiyo pubbe, saddhammassa ciraÔÔhitiÑ. 

 PatthayantÈ pavattesuÑ, mahÈtherÈ mahiddhikÈ. 

 26.  Tatheva chaÔÔhamiÑ dhamma-sa~gÊtiÑ MarammamaÓÉale. 

 MahÈtherÈ pavattenti, saddhammaÔÔhitikÈmino. 

 27.  CiraÑ tiÔÔhatu saddhammo, asaddhammo vinassatu. 

 Saddhammagaruno niccaÑ, hontu sabbepi paÓinoti. 

_____ 

 

Sa~ketaviÒÒÈpanaÑ 

 SÊ   = SÊhaÄapotthake dissamÈnapÈÔho. 

 Ka-SÊ = Katthaci SÊhaÄapotthake ...  

 SyÈ  = SyÈmapotthake ...  

 KaÑ = Kambojapotthake ...  

 I  = I~galisapotthake ...  

 Ka  = Katthaci Marammapotthake ...  

 ®Ôha = AÔÔhakathÈ. 

 ?   = “SiyÈ nukho porÈÓapÈÔho”ti takkitapÈÔho.
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AbhidhammapiÔaka 
 

Dhammasa~gaÓÊpÈÄi 
 

_____ 
 

Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa. 
 
 

MÈtikÈ 
 

TikamÈtikÈ 

 1. KusalÈ dhammÈ. (363, 985, 1384) 
  AkusalÈ dhammÈ. (365, 427, 986, 1385) 
  AbyÈkatÈ dhammÈ. (431, 583, 987, 1386) 

 2. SukhÈya vedanÈya sampayuttÈ dhammÈ. (988, 1387) 
 DukkhÈya vedanÈya sampayuttÈ dhammÈ. (989, 1388) 
  AdukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttÈ dhammÈ. (990, 1389) 

 3. VipÈkÈ dhammÈ. (991, 1390) 
 VipÈkadhammadhammÈ. (992, 1391) 
  NevavipÈkanavipÈkadhammadhammÈ. (993, 1392) 

 4. UpÈdiÓÓupÈdÈniyÈ1 dhammÈ. (994, 1393) 
  AnupÈdiÓÓupÈdÈniyÈ dhammÈ. (995, 1394) 
 AnupÈdiÓÓa-anupÈdÈniyÈ2 dhammÈ. (996, 1395) 

  5. SaÑkiliÔÔhasaÑkilesikÈ dhammÈ. (997, 1396) 
 AsaÑkiliÔÔhasaÑkilesikÈ dhammÈ. (998, 1397) 
 AsaÑkiliÔÔha-asaÑkilesikÈ3 dhammÈ. (999, 1398) 
______________________________________________________________ 
 1. UpÈdinnupÈdÈniyÈ (SyÈ) 2. AnupÈdinnÈnupÈdÈniyÈ (SyÈ) 
 3. AsaÑkiliÔÔhÈsaÑkilesikÈ (SyÈ) 
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 6. SavitakkasavicÈrÈ dhammÈ. (1000, 1399) 
 AvitakkavicÈramattÈ dhammÈ. (1001, 1400) 
 Avitakka-avicÈrÈ1 dhammÈ. (1002, 1401) 
 
 7. PÊtisahagatÈ dhammÈ. (1003, 1402) 
 SukhasahagatÈ dhammÈ. (1004, 1403)  
 UpekkhÈsahagatÈ dhammÈ. (1005, 1404) 
 
 8. Dassanena pahÈtabbÈ dhammÈ. (1006, 1405) 
 BhÈvanÈya pahÈtabbÈ dhammÈ. (1011, 1406) 
 Neva dassanena na bhÈvanÈya pahÈtabbÈ dhammÈ. (1012, 1407) 
 
 9. Dassanena pahÈtabbahetukÈ dhammÈ. (1013, 1408) 
 BhÈvanÈya pahÈtabbahetukÈ dhammÈ. (1018, 1409) 
 Neva dassanena na bhÈvanÈya pahÈtabbahetukÈ dhammÈ. 
 (1019, 1410) 
 
 10. ŒcayagÈmino dhammÈ. (1020, 1411) 
  ApacayagÈmino dhammÈ. (1021, 1412) 
 NevÈcayagÈmi nÈpacayagÈmino2 dhammÈ. (1022, 1413) 
 
 11. SekkhÈ dhammÈ. (1023, 1414) 
 AsekkhÈ dhammÈ. (1024, 1415) 
 NevasekkhanÈsekkhÈ3 dhammÈ. (1025, 1416) 
 
 12. ParittÈ dhammÈ. (1026, 1417) 
 MahaggatÈ dhammÈ. (1027, 1418) 
 AppamÈÓÈ dhammÈ. (1028, 1419) 
 
 13. ParittÈrammaÓÈ dhammÈ. (1029, 1420) 
 MahaggatÈrammaÓÈ dhammÈ. (1030, 1421) 
  AppamÈÓÈrammaÓÈ dhammÈ. (1031, 1422) 
______________________________________________________________ 
 1. AvitakkÈvicÈrÈ (SyÈ) 2. NevÈcayagÈmino nÈpacayagÈmino (SyÈ)  
 3. NevasekkhÈnÈsekkhÈ (SÊ, SyÈ) 
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 14. HÊnÈ dhammÈ. (1032, 1423) 
 MajjhimÈ dhammÈ. (1033, 1424) 
 PaÓÊtÈ dhammÈ. (1034, 1425) 

 15. MicchattaniyatÈ dhammÈ. (1035, 1426) 
 SammattaniyatÈ dhammÈ. (1036, 1427) 
 AniyatÈ dhammÈ. (1037, 1428) 

 16. MaggÈrammaÓÈ dhammÈ. (1038, 1429) 
 MaggahetukÈ dhammÈ. (1039, 1429) 
 MaggÈdhipatino dhammÈ. (1040, 1429) 

 17. UppannÈ dhammÈ. (1041, 1430) 
 AnuppannÈ dhammÈ. (1042, 1430) 
 UppÈdino dhammÈ. (1043, 1430) 

 18. AtÊtÈ dhammÈ. (1044, 1431) 
 AnÈgatÈ dhammÈ. (1045, 1431) 
 PaccuppannÈ dhammÈ. (1046, 1431) 

 19. AtÊtÈrammaÓÈ dhammÈ. (1047, 1432) 
 AnÈgatÈrammaÓÈ dhammÈ. (1048, 1433) 
 PaccuppannÈrammaÓÈ dhammÈ. (1049, 1434) 

 20. AjjhattÈ dhammÈ. (1050, 1435) 
 BahiddhÈ dhammÈ. (1051, 1435) 
 AjjhattabahiddhÈ dhammÈ. (1052, 1435) 

 21. AjjhattÈrammaÓÈ dhammÈ. (1053, 1436) 
 BahiddhÈrammaÓÈ dhammÈ. (1054, 1437) 
 AjjhattabahiddhÈrammaÓÈ dhammÈ. (1055, 1437) 

 22. SanidassanasappaÔighÈ dhammÈ. (1056, 1438) 
 AnidassanasappaÔighÈ dhammÈ. (1057, 1439) 
 Anidassana-appaÔighÈ1 dhammÈ. (1058, 1440) 
 

TikamÈtikÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. AnidassanÈppaÔighÈ (SyÈ) 
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DukamÈtikÈ 
 

Hetugocchaka 

 1. Het| dhammÈ. (1059, 1077,1441) 
 Na het| dhammÈ. (1078, 1442) 
 
 2. SahetukÈ dhammÈ. (1079, 1443) 
 AhetukÈ dhammÈ. (1080, 1444) 
 
 3. HetusampayuttÈ dhammÈ. (1081, 1445) 
 HetuvippayuttÈ dhammÈ. (1082, 1446) 
 
 4. Het| ceva dhammÈ sahetukÈ ca. (1083, 1447) 
 SahetukÈ ceva dhammÈ na ca het|. (1084, 1448) 
 
 5. Het| ceva dhammÈ hetusampayuttÈ ca. (1085, 1449) 
 HetusampayuttÈ ceva dhammÈ na ca het|. (1086, 1450) 
 
 6. Na het| kho pana dhammÈ sahetukÈpi. (1087, 1451) 
 AhetukÈpi. (1088, 1452) 
 

HetugocchakaÑ. 
_____ 

 
C|Äantaraduka 

 7. SappaccayÈ dhammÈ. (1089, 1453) 
  AppaccayÈ dhammÈ. (1090, 1454) 
 
 8. Sa~khatÈ dhammÈ. (1091, 1455) 
 Asa~khatÈ dhammÈ. (1092, 1456) 
  
 9. SanidassanÈ dhammÈ. (1093, 1457) 
 AnidassanÈ dhammÈ. (1094, 1458) 
 
 10. SappaÔighÈ dhammÈ. (1095, 1459) 
 AppaÔighÈ dhammÈ. (1096, 1460) 
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 11. R|pino dhammÈ. (1097, 1461) 
 Ar|pino dhammÈ. (1098, 1462) 

 12. LokiyÈ dhammÈ. (1099, 1463) 
  LokuttarÈ dhammÈ. (1100, 1464) 

 13. Kenaci viÒÒeyyÈ dhammÈ. (1101, 1464)  
 Kenaci na viÒÒeyyÈ dhammÈ. (1101, 1464)  

C|ÄantaradukaÑ. 
_____ 

 
Œsavagocchaka 

 14. ŒsavÈ dhammÈ. (1102, 1465) 
  No ÈsavÈ dhammÈ. (1107, 1466) 

 15. SÈsavÈ dhammÈ. (1108, 1467) 
 AnÈsavÈ dhammÈ. (1109, 1468) 

 16. ŒsavasampayuttÈ dhammÈ. (1110, 1469)  
 ŒsavavippayuttÈ dhammÈ. (1111, 1470) 

 17. ŒsavÈ ceva dhammÈ sÈsavÈ ca. (1112, 1471) 
 SÈsavÈ ceva dhammÈ no ca ÈsavÈ. (1113, 1472) 

 18. ŒsavÈ ceva dhammÈ ÈsavasampayuttÈ ca. (1114, 1473) 
 ŒsavasampayuttÈ ceva dhammÈ no ca ÈsavÈ. (1115, 1474) 

 19. ŒsavavippayuttÈ kho pana dhammÈ sÈsavÈpi. (1116, 1475) 
 AnÈsavÈpi. (1117, 1476) 

ŒsavagocchakaÑ. 
_____ 

 
SaÒÒojanagocchaka 

 20. SaÒÒojanÈ dhammÈ. (1118, 1477) 
 No saÒÒojanÈ dhammÈ. (1129, 1478) 
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 21. SaÒÒojaniyÈ dhammÈ. (1130, 1479) 
 AsaÒÒojaniyÈ dhammÈ. (1131, 1480) 
 
 22. SaÒÒojanasampayuttÈ dhammÈ. (1132, 1481) 
 SaÒÒojanavippayuttÈ dhammÈ. (1133, 1482) 
 
 23. SaÒÒojanÈ ceva dhammÈ saÒÒojaniyÈ ca. (1134, 1483) 
 SaÒÒojaniyÈ ceva dhammÈ no ca saÒÒojanÈ. (1135,1484) 
 
 24. SaÒÒojanÈ ceva dhammÈ saÒÒojanasampayuttÈ ca. (1136, 1485) 
 SaÒÒojanasampayuttÈ ceva dhammÈ no ca saÒÒojanÈ. (1137, 1486) 
 
 25. SaÒÒojanavippayuttÈ kho pana dhammÈ saÒÒojaniyÈpi. (1138, 1487) 
 AsaÒÒojaniyÈpi. (1139, 1488) 
 

SaÒÒojanagocchakaÑ. 
_____ 

 
Ganthagocchaka 

 26. GanthÈ dhammÈ. (1140, 1489) 
 No ganthÈ dhammÈ. (1145, 1490) 
 
 27. GanthaniyÈ dhammÈ. (1146, 1491) 
 AganthaniyÈ dhammÈ. (1147, 1492) 
 
 28. GanthasampayuttÈ dhammÈ. (1148, 1493) 
 GanthavippayuttÈ dhammÈ. (1149, 1494) 
 
 29. GanthÈ ceva dhammÈ ganthaniyÈ ca. (1150, 1495) 
 GanthaniyÈ ceva dhammÈ no ca ganthÈ. (1151, 1496) 
 
 30. GanthÈ ceva dhammÈ ganthasampayuttÈ ca. (1152, 1497) 
 GanthasampayuttÈ ceva dhammÈ no ca ganthÈ. (1153, 1498) 
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 31. GanthavippayuttÈ kho pana dhammÈ ganthaniyÈpi. (1154, 1499) 
 AganthaniyÈpi. (1155, 1500) 

GanthagocchakaÑ. 
_____ 

 
Oghagocchaka 

 
 32. OghÈ dhammÈ. (1156, 1501) 
 No oghÈ dhammÈ. 

 33. OghaniyÈ dhammÈ. 
 AnoghaniyÈ dhammÈ. 

 34. OghasampayuttÈ dhammÈ. 
 OghavippayuttÈ dhammÈ. 

 35. OghÈ ceva dhammÈ oghaniyÈ ca. 
 OghaniyÈ ceva dhammÈ no ca oghÈ. 

 36. OghÈ ceva dhammÈ oghasampayuttÈ ca. 
 OghasampayuttÈ ceva dhammÈ no ca oghÈ. 

 37. OghavippayuttÈ kho pana dhammÈ oghaniyÈpi.  
 AnoghaniyÈpi. 

OghagocchakaÑ. 
_____ 

 
Yogagocchaka 

 38. YogÈ dhammÈ. (1157, 1502) 
 No yogÈ dhammÈ. 

 39. YoganiyÈ dhammÈ. 
 AyoganiyÈ dhammÈ. 

 40. YogasampayuttÈ dhammÈ. 
 YogavippayuttÈ dhammÈ. 
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 41. YogÈ ceva dhammÈ yoganiyÈ ca. 
 YoganiyÈ ceva dhammÈ no ca yogÈ. 
 
 42. YogÈ ceva dhammÈ yogasampayuttÈ ca. 
 YogasampayuttÈ ceva dhammÈ no ca yogÈ. 
 
 43. YogavippayuttÈ kho pana dhammÈ yoganiyÈpi. 
 AyoganiyÈpi. 
 

YogagocchakaÑ. 
_____ 

 
NÊvaraÓagocchaka 

 44. NÊvaraÓÈ dhammÈ. (1158, 1503) 
 No nÊvaraÓÈ dhammÈ. (1169, 1504) 
 
 45. NÊvaraÓiyÈ dhammÈ. (1170, 1505) 
 AnÊvaraÓiyÈ dhammÈ. (1171, 1506) 
 
 46. NÊvaraÓasampayuttÈ dhammÈ. (1172, 1507) 
 NÊvaraÓavippayuttÈ dhammÈ. (1173, 1508) 
 
 47. NÊvaraÓÈ ceva dhammÈ nÊvaraÓiyÈ ca. (1174, 1509) 
 NÊvaraÓiyÈ ceva dhammÈ no ca nÊvaraÓÈ. (1175, 1510) 
 
 48. NÊvaraÓÈ ceva dhammÈ nÊvaraÓasampayuttÈ ca. (1176, 1511) 
 NÊvaraÓasampayuttÈ ceva dhammÈ no ca nÊvaraÓÈ. (1177, 1512) 
 
 49. NÊvaraÓavippayuttÈ kho pana dhammÈ nÊvaraÓiyÈpi. (1178, 1513) 
 AnÊvaraÓiyÈpi. (1179, 1514) 
 

NÊvaraÓagocchakaÑ. 
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ParÈmÈsagocchaka 

 50. ParÈmÈsÈ dhammÈ. (1180, 1515) 
 No parÈmÈsÈ dhammÈ. (1182, 1516) 

 51. ParÈmaÔÔhÈ dhammÈ. (1183, 1517) 
 AparÈmaÔÔhÈ dhammÈ. (1184, 1518) 

 52. ParÈmÈsasampayuttÈ dhammÈ. (1185, 1519) 
 ParÈmÈsavippayuttÈ dhammÈ. (1186, 1520) 

 53. ParÈmÈsÈ ceva dhammÈ parÈmaÔÔhÈ ca. (1187, 1521) 
 ParÈmaÔÔhÈ ceva dhammÈ no ca parÈmÈsÈ. (1188, 1522) 

 54. ParÈmÈsavippayuttÈ kho pana dhammÈ parÈmaÔÔhÈpi. (1189, 1523) 
 AparÈmaÔÔhÈpi. (1190, 1524) 

ParÈmÈsagocchakaÑ. 
_____ 

 
Mahantaraduka 

 55. SÈrammaÓÈ dhammÈ. (1191, 1525) 
 AnÈrammaÓÈ dhammÈ. (1192, 1526) 

 56. CittÈ dhammÈ. (1193, 1527) 
 No cittÈ dhammÈ. (1194, 1528) 

 57. CetasikÈ dhammÈ. (1195, 1529) 
 AcetasikÈ dhammÈ. (1196, 1530) 

 58. CittasampayuttÈ dhammÈ. (1197, 1531) 
 CittavippayuttÈ dhammÈ. (1198, 1532) 

 59. CittasaÑsaÔÔhÈ dhammÈ. (1199, 1533) 
 CittavisaÑsaÔÔhÈ dhammÈ. (1200, 1534) 

 60. CittasamuÔÔhÈnÈ dhammÈ. (1201, 1535) 
 No cittasamuÔÔhÈnÈ dhammÈ. (1202, 1536) 
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 61. Cittasahabhuno dhammÈ. (1203, 1537) 
  No cittasahabhuno dhammÈ. (1204, 1538) 

 62. CittÈnuparivattino dhammÈ. (1205, 1539) 
 No cittÈnuparivattino dhammÈ. (1206, 1540) 

 63. CittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈ dhammÈ. (1207, 1541) 
 No cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈ dhammÈ. (1208, 1542) 

 64. CittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabhuno dhammÈ. (1209, 1543) 
 No cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabhuno dhammÈ. (1210, 1544) 

 65. CittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattino dhammÈ. (1211, 1545) 
 No cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattino dhammÈ. (1212, 1546) 

 66. AjjhattikÈ dhammÈ. (1213, 1547) 
 BÈhirÈ dhammÈ. (1214, 1548) 

 67. UpÈdÈ dhammÈ. (1215, 1549) 
 No upÈdÈ dhammÈ. (1216, 1550) 

 68. UpÈdiÓÓÈ1 dhammÈ. (1217, 1551) 
 AnupÈdiÓÓÈ dhammÈ. (1218, 1552) 

MahantaradukaÑ. 
_____ 

 
UpÈdÈnagocchaka 

 69. UpÈdÈnÈ dhammÈ. (1219, 1553) 
 No upÈdÈnÈ dhammÈ. (1224, 1554) 

 70. UpÈdÈniyÈ dhammÈ. (1225, 1555) 
 AnupÈdÈniyÈ dhammÈ. (1226, 1556) 

 71. UpÈdÈnasampayuttÈ dhammÈ. (1227, 1557) 
 UpÈdÈnavippayuttÈ dhammÈ. (1228, 1558) 

 72. UpÈdÈnÈ ceva dhammÈ upÈdÈniyÈ ca. (1229, 1559) 
 UpÈdÈniyÈ ceva dhammÈ no ca upÈdÈnÈ. (1230, 1560) 
______________________________________________________________ 
 1. UpÈdinnÈ (SÊ, SyÈ) 
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 73. UpÈdÈnÈ ceva dhammÈ upÈdÈnasampayuttÈ ca. (1231, 1561) 
 UpÈdÈnasampayuttÈ ceva dhammÈ no ca upÈdÈnÈ. (1232, 1562) 
 
 74. UpÈdÈnavippayuttÈ kho pana dhammÈ upÈdÈniyÈpi. (1233, 1563) 
 AnupÈdÈniyÈpi. (1234, 1564) 
 

UpÈdÈnagocchakaÑ. 
_____ 

 
Kilesagocchaka 

 75. KilesÈ dhammÈ. (1235, 1565) 
 No kilesÈ dhammÈ. (1246, 1566) 
 
 76. SaÑkilesikÈ dhammÈ. (1247, 1567) 
 AsaÑkilesikÈ dhammÈ. (1248, 1568) 
 
 77. SaÑkiliÔÔhÈ dhammÈ. (1249, 1569) 
 AsaÑkiliÔÔhÈ dhammÈ. (1250, 1570) 
 
 78. KilesasampayuttÈ dhammÈ. (1251, 1571) 
 KilesavippayuttÈ dhammÈ. (1252, 1572) 
 
 79. KilesÈ ceva dhammÈ saÑkilesikÈ ca. (1253, 1573) 
 SaÑkilesikÈ ceva dhammÈ no ca kilesÈ. (1254, 1574) 
 
 80. KilesÈ ceva dhammÈ saÑkiliÔÔhÈ ca. (1255, 1575) 
 SaÑkiliÔÔhÈ ceva dhammÈ no ca kilesÈ. (1256, 1576) 
 
 81. KilesÈ ceva dhammÈ kilesasampayuttÈ ca. (1257, 1577) 
 KilesasampayuttÈ ceva dhammÈ no ca kilesÈ. (1258, 1578) 
 
 82. KilesavippayuttÈ kho pana dhammÈ saÑkilesikÈpi. (1259, 1579) 
 AsaÑkilesikÈpi. (1260, 1580) 
 

KilesagocchakaÑ. 
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PiÔÔhiduka 

 83. Dassanena pahÈtabbÈ dhammÈ. (1261, 1581) 
 Na dassanena pahÈtabbÈ dhammÈ. (1265, 1582) 

 84. BhÈvanÈya pahÈtabbÈ dhammÈ. (1266, 1583) 
 Na bhÈvanÈya pahÈtabbÈ dhammÈ. (1267, 1584) 

 85. Dassanena pahÈtabbahetukÈ dhammÈ. (1268, 1585) 
 Na dassanena pahÈtabbahetukÈ dhammÈ. (1272, 1586) 

 86. BhÈvanÈya pahÈtabbahetukÈ dhammÈ. (1273, 1587) 
 Na bhÈvanÈya pahÈtabbahetukÈ dhammÈ. (1274, 1588) 

 87. SavitakkÈ dhammÈ. (1275, 1589) 
 AvitakkÈ dhammÈ. (1276, 1590) 

 88. SavicÈrÈ dhammÈ. (1277, 1591) 
 AvicÈrÈ dhammÈ. (1278, 1592) 

 89. SappÊtikÈ dhammÈ. (1279, 1593) 
 AppÊtikÈ dhammÈ. (1280, 1594) 

 90. PÊtisahagatÈ dhammÈ. (1281, 1595) 
 Na pÊtisahagatÈ dhammÈ. (1282, 1596) 

 91. SukhasahagatÈ dhammÈ. (1283, 1597) 
 Na sukhasahagatÈ dhammÈ. (1284, 1598) 

 92. UpekkhÈsahagatÈ dhammÈ. (1285, 1599) 
 Na upekkhÈsahagatÈ dhammÈ. (1286, 1600) 

 93. KÈmÈvacarÈ dhammÈ. (1287, 1601) 
 Na kÈmÈvacarÈ dhammÈ. (1288, 1602) 

 94. R|pÈvacarÈ dhammÈ. (1289, 1603) 
 Na r|pÈvacarÈ dhammÈ. (1290, 1604) 

 95. Ar|pÈvacarÈ dhammÈ. (1291, 1605) 
 Na ar|pÈvacarÈ dhammÈ. (1292, 1606) 
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 96. PariyÈpannÈ dhammÈ. (1293, 1607) 
 ApariyÈpannÈ dhammÈ. (1294, 1608) 

 97. NiyyÈnikÈ dhammÈ. (1295, 1609) 
 AniyyÈnikÈ dhammÈ. (1296, 1610) 

 98. NiyatÈ dhammÈ. (1297, 1611) 
 AniyatÈ dhammÈ. (1298, 1612) 

 99. Sa-uttarÈ dhammÈ. (1299, 1613) 
 AnuttarÈ dhammÈ. (1300, 1614) 

 100. SaraÓÈ dhammÈ. (1301, 1615) 
 AraÓÈ dhammÈ. (1302, 1616) 

PiÔÔhidukaÑ. 

AbhidhammadukamÈtikÈ. 
_____ 

 
SuttantikadukamÈtikÈ 

 101. VijjÈbhÈgino dhammÈ. (1303) 
 AvijjÈbhÈgino dhammÈ. (1304) 

 102. Vijj|pamÈ dhammÈ. (1305) 
 Vajir|pamÈ dhammÈ. (1306) 

 103. BÈlÈ dhammÈ. (1307) 
 PaÓÉitÈ dhammÈ. (1308) 

 104. KaÓhÈ dhammÈ. (1309) 
 SukkÈ dhammÈ. (1310) 

 105. TapanÊyÈ dhammÈ. (1311) 
 AtapanÊyÈ dhammÈ. (1312) 

 106. AdhivacanÈ dhammÈ. (1313) 
 AdhivacanapathÈ dhammÈ. (1313) 

 



 Dhammasa~gaÓÊpÈÄi 14 

 107. Nirutti dhammÈ. (1314) 
 NiruttipathÈ dhammÈ. (1314) 

 108. PaÒÒatti dhammÈ. (1315) 
 PaÒÒattipathÈ dhammÈ. (1315) 

 109. NÈmaÒca. (1316) 
  R|paÒca. (1317) 

 110. AvijjÈ ca. (1318) 
  BhavataÓhÈ ca. (1319) 

 111. BhavadiÔÔhi ca. (1320) 
 VibhavadiÔÔhi ca. (1321) 

 112. SassatadiÔÔhi ca. (1322) 
 UcchedadiÔÔhi ca. (1323) 

 113. AntavÈ diÔÔhi ca. (1324) 
 AnantavÈ diÔÔhi ca. (1325) 

 114. PubbantÈnudiÔÔhi ca. (1326) 
 AparantÈnudiÔÔhi ca. (1327) 

 115. AhirikaÒca. (1328) 
 AnottappaÒca. (1329) 

 116. HirÊ ca. (1330) 
 OttappaÒca. (1331) 

 117. DovacassatÈ ca. (1332) 
 PÈpamittatÈ ca. (1333) 

 118. SovacassatÈ ca. (1334) 
 KalyÈÓamittatÈ ca. (1335) 

 119. ŒpattikusalatÈ ca. (1336) 
 ŒpattivuÔÔhÈnakusalatÈ ca. (1337) 

 120. SamÈpattikusalatÈ ca. (1338) 
 SamÈpattivuÔÔhÈnakusalatÈ ca. (1339) 
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 121. DhÈtukusalatÈ ca. (1340) 
 ManasikÈrakusalatÈ ca. (1341) 

 122. ŒyatanakusalatÈ ca. (1342) 
 PaÔiccasamuppÈdakusalatÈ ca. (1343) 

 123. ®hÈnakusalatÈ ca. (1344) 
 AÔÔhÈnakusalatÈ ca. (1345) 

 124. Ajjavo ca. (1346) 
 Maddavo ca. (1347) 

 125. Khanti ca. (1348) 
 SoraccaÒca. (1349) 

 126. SÈkhalyaÒca. (1350) 
 PaÔisanthÈro ca1. (1351) 

 127. Indriyesu aguttadvÈratÈ ca. (1352) 
 Bhojane amattaÒÒutÈ ca. (1353) 

 128. Indriyesu guttadvÈratÈ ca. (1354) 
 Bhojane mattaÒÒutÈ ca. (1355) 

 129. MuÔÔhasaccaÒca. (1356) 
 AsampajaÒÒaÒca. (1357) 

 130. Sati ca. (1358) 
 SampajaÒÒaÒca. (1359) 

 131. PaÔisa~khÈnabalaÒca. (1360) 
 BhÈvanÈbalaÒca. (1361) 

 132. Samatho ca. (1362) 
 VipassanÈ ca. (1363) 

 133. SamathanimittaÒca. (1364) 
 PaggÈhanimittaÒca. (1365) 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔisandhÈro ca (Ka) 
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 134. PaggÈho ca. (1366) 
 Avikkhepo ca. (1367) 

 135. SÊlavipatti ca. (1368) 
 DiÔÔhivipatti ca. (1369) 

 136. SÊlasampadÈ ca. (1370) 
  DiÔÔhisampadÈ ca. (1371) 

 137. SÊlavisuddhi ca. (1372) 
 DiÔÔhivisuddhi ca. (1373) 

 138. DiÔÔhivisuddhi kho pana. (1374) 
 YathÈdiÔÔhissa ca padhÈnaÑ. (1375) 

 139. SaÑvego ca saÑvejaniyesu ÔhÈnesu. (1376) 
  SaÑviggassa ca yoniso padhÈnaÑ. (1377) 

 140. AsantuÔÔhitÈ ca kusalesu dhammesu. (1378) 
 AppaÔivÈnitÈ ca padhÈnasmiÑ. (1379) 

 141. VijjÈ ca. (1380) 
 Vimutti ca. (1381) 

 142. Khaye ÒÈÓaÑ. (1382) 
 AnuppÈde ÒÈÓanti. (1383) 
 

SuttantikadukamÈtikÈ1.  
 
 

MÈtikÈ niÔÔhitÈ. 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. SuttantamÈtikÈ (SyÈ)

 



  

1. CittuppÈdakaÓÉa 
 

KÈmÈvacarakusala 

 

 PadabhÈjanÊ 

 1. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye kÈmÈvacaraÑ kusalaÑ 

cittaÑ uppannaÑ hoti somanassasahagataÑ ÒÈÓasampayuttaÑ 

r|pÈrammaÓaÑ vÈ saddÈrammaÓaÑ vÈ gandhÈrammaÓaÑ vÈ 

rasÈrammaÓaÑ vÈ phoÔÔhabbÈrammaÓaÑ vÈ dhammÈrammaÓaÑ vÈ yaÑ 

yaÑ vÈ panÈrabbha. TasmiÑ samaye phasso hoti, vedanÈ hoti, saÒÒÈ hoti, 

cetanÈ hoti, cittaÑ hoti, vitakko hoti, vicÈro hoti, pÊti hoti, sukhaÑ hoti, 

cittassekaggatÈ hoti, saddhindriyaÑ hoti, vÊriyindriyaÑ1 hoti, satindriyaÑ 

hoti, samÈdhindriyaÑ hoti, paÒÒindriyaÑ hoti, manindriyaÑ hoti, 

somanassindriyaÑ hoti, jÊvitindriyaÑ hoti, sammÈdiÔÔhi hoti, 

sammÈsa~kappo hoti, sammÈvÈyÈmo hoti, sammÈsati hoti, sammÈsamÈdhi 

hoti, saddhÈbalaÑ hoti, vÊriyabalaÑ2 hoti, satibalaÑ hoti, samÈdhibalaÑ 

hoti, paÒÒÈbalaÑ hoti, hiribalaÑ hoti, ottappabalaÑ hoti, alobho hoti, adoso 

hoti, amoho hoti, anabhijjhÈ hoti, abyÈpÈdo hoti, sammÈdiÔÔhi hoti, hirÊ hoti, 

ottappaÑ hoti, kÈyapassaddhi3 hoti, cittapassaddhi4 hoti, kÈyalahutÈ hoti, 

cittalahutÈ hoti, kÈyamudutÈ hoti, cittamudutÈ hoti, kÈyakammaÒÒatÈ hoti, 

cittakammaÒÒatÈ hoti, kÈyapÈguÒÒatÈ hoti, cittapÈguÒÒatÈ hoti, kÈyujukatÈ5 

hoti, cittujukatÈ6 hoti, sati hoti, sampajaÒÒaÑ hoti, samatho hoti, vipassanÈ 

hoti, paggÈho hoti, avikkhepo hoti. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi 

paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime dhammÈ kusalÈ. 

______________________________________________________________ 
 1. ViriyindriyaÑ (SÊ, SyÈ) 2. ViriyabalaÑ (SÊ, SyÈ) 3. KÈyappassaddhi (SyÈ)  

 4. Cittappassaddhi (SyÈ) 5. KÈyujjukatÈ (SÊ, Ka) 6. CittujjukatÈ (SÊ, Ka) 
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 2. Katamo tasmiÑ samaye phasso hoti. Yo tasmiÑ samaye phasso 
phusanÈ samphusanÈ samphusitattaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye phasso hoti. 
 
 3. KatamÈ tasmiÑ samaye vedanÈ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
tajjÈmanoviÒÒÈÓadhÈtusamphassajaÑ cetasikaÑ sÈtaÑ cetasikaÑ sukhaÑ 
cetosamphassajaÑ sÈtaÑ sukhaÑ vedayitaÑ cetosamphassajÈ sÈtÈ sukhÈ 
vedanÈ. AyaÑ tasmiÑ samaye vedanÈ hoti. 
 
 4. KatamÈ tasmiÑ samaye saÒÒÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
tajjÈmanoviÒÒÈÓadhÈtusamphassajÈ saÒÒÈ saÒjÈnanÈ saÒjÈnitattaÑ. AyaÑ 
tasmiÑ samaye saÒÒÈ hoti. 
 
 5. KatamÈ tasmiÑ samaye cetanÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
tajjÈmanoviÒÒÈÓadhÈtusamphassajÈ cetanÈ saÒcetanÈ cetayitattaÑ1. AyaÑ 
tasmiÑ samaye cetanÈ hoti.  
 
 6. KatamaÑ tasmiÑ samaye cittaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye cittaÑ 
mano mÈnasaÑ hadayaÑ paÓÉaraÑ mano manÈyatanaÑ manindriyaÑ 
viÒÒÈÓaÑ viÒÒÈÓakkhandho tajjÈmanoviÒÒÈÓadhÈtu. IdaÑ tasmiÑ samaye 
cittaÑ hoti. 
 
 7. Katamo tasmiÑ samaye vitakko hoti. Yo tasmiÑ samaye takko 
vitakko sa~kappo appanÈ byappanÈ cetaso abhiniropanÈ sammÈsa~kappo. 
AyaÑ tasmiÑ samaye vitakko hoti. 
 
 8. Katamo tasmiÑ samaye vicÈro hoti. Yo tasmiÑ samaye cÈro vicÈro 
anuvicÈro upavicÈro cittassa anusandhÈnatÈ anupekkhanatÈ. AyaÑ tasmiÑ 
samaye vicÈro hoti. 
 
 9. KatamÈ tasmiÑ samaye pÊti hoti. YÈ tasmiÑ samaye pÊti pÈmojjaÑ 
ÈmodanÈ pamodanÈ hÈso pahÈso vitti odagyaÑ attamanatÈ cittassa. AyaÑ 
tasmiÑ samaye pÊti hoti. 
______________________________________________________________ 
 1. SaÒcetayitattaÑ (SyÈ) 
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 10. KatamaÑ tasmiÑ samaye sukhaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
cetasikaÑ sÈtaÑ cetasikaÑ sukhaÑ cetosamphassajaÑ sÈtaÑ sukhaÑ 
vedayitaÑ cetosamphassajÈ sÈtÈ sukhÈ vedanÈ. IdaÑ tasmiÑ samaye 
sukhaÑ hoti. 
 
 11. KatamÈ tasmiÑ samaye cittassekaggatÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
cittassa Ôhiti saÓÔhiti avaÔÔhiti avisÈhÈro avikkhepo avisÈhaÔamÈnasatÈ 
samatho samÈdhindriyaÑ samÈdhibalaÑ sammÈsamÈdhi. AyaÑ tasmiÑ 
samaye cittassekaggatÈ hoti. 
 
 12. KatamaÑ tasmiÑ samaye saddhindriyaÑ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
saddhÈ saddahanÈ okappanÈ abhippasÈdo saddhÈ saddhindriyaÑ 
saddhÈbalaÑ. IdaÑ tasmiÑ samaye saddhindriyaÑ hoti. 
 
 13. KatamaÑ tasmiÑ samaye vÊriyindriyaÑ hoti. Yo tasmiÑ samaye 
cetasiko vÊriyÈrambho1 nikkamo parakkamo uyyÈmo vÈyÈmo ussÈho 
ussoÄhÊ2 thÈmo dhiti asithilaparakkamatÈ anikkhittachandatÈ 
anikkhittadhuratÈ dhurasampaggÈho vÊriyaÑ vÊriyindriyaÑ vÊriyabalaÑ 
sammÈvÈyÈmo. IdaÑ tasmiÑ samaye vÊriyindriyaÑ hoti. 
 
 14. KatamaÑ tasmiÑ samaye satindriyaÑ hoti. YÈ tasmiÑ samaye sati 
anussati paÔissati sati saraÓatÈ dhÈraÓatÈ apilÈpanatÈ asammussanatÈ sati 
satindriyaÑ satibalaÑ sammÈsati. IdaÑ tasmiÑ samaye satindriyaÑ hoti. 
 
 15. KatamaÑ tasmiÑ samaye samÈdhindriyaÑ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
cittassa Ôhiti saÓÔhiti avaÔÔhiti avisÈhÈro avikkhepo avisÈhaÔamÈnasatÈ 
samatho samÈdhindriyaÑ samÈdhibalaÑ sammÈsamÈdhi. IdaÑ tasmiÑ 
samaye samÈdhindriyaÑ hoti. 
 
 16. KatamaÑ tasmiÑ samaye paÒÒindriyaÑ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
paÒÒÈ pajÈnanÈ vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhaÓÈ upalakkhaÓÈ 
paccupalakkhaÓÈ paÓÉiccaÑ kosallaÑ nepuÒÒaÑ vebhabyÈ cintÈ 
upaparikkhÈ bh|rÊ 
______________________________________________________________ 
 1. ViriyÈrambho (SÊ, SyÈ) 2. UssoÄhi (SÊ) 
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medhÈ pariÓÈyikÈ vipassanÈ sampajaÒÒaÑ patodo paÒÒÈ paÒÒindriyaÑ 
paÒÒÈbalaÑ paÒÒÈsatthaÑ paÒÒÈpÈsÈdo paÒÒÈ-Èloko paÒÒÈ-obhÈso 
paÒÒÈpajjoto paÒÒÈratanaÑ amoho dhammavicayo sammÈdiÔÔhi. IdaÑ 
tasmiÑ samaye paÒÒindriyaÑ hoti. 
 
 17. KatamaÑ tasmiÑ samaye manindriyaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
cittaÑ mano mÈnasaÑ hadayaÑ paÓÉaraÑ mano manÈyatanaÑ 
manindriyaÑ viÒÒÈÓaÑ viÒÒÈÓakkhandho tajjÈmanoviÒÒÈÓadhÈtu. IdaÑ 
tasmiÑ samaye manindriyaÑ hoti. 
 
 18. KatamaÑ tasmiÑ samaye somanassindriyaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ 
samaye cetasikaÑ sÈtaÑ cetasikaÑ sukhaÑ cetosamphassajaÑ sÈtaÑ 
sukhaÑ vedayitaÑ cetosamphassajÈ sÈtÈ sukhÈ vedanÈ. IdaÑ tasmiÑ 
samaye somanassindriyaÑ hoti. 
 
 19. KatamaÑ tasmiÑ samaye jÊvitindriyaÑ hoti. Yo tesaÑ ar|pÊnaÑ 
dhammÈnaÑ Èyu Ôhiti yapanÈ yÈpanÈ iriyanÈ1 vattanÈ pÈlanÈ jÊvitaÑ 
jÊvitindriyaÑ. IdaÑ tasmiÑ samaye jÊvitindriyaÑ hoti. 
 
 20. KatamÈ tasmiÑ samaye sammÈdiÔÔhi hoti. YÈ tasmiÑ samaye paÒÒÈ 
pajÈnanÈ vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhaÓÈ upalakkhaÓÈ 
paccupalakkhaÓÈ paÓÉiccaÑ kosallaÑ nepuÒÒaÑ vebhabyÈ cintÈ 
upaparikkhÈ bh|rÊ medhÈ pariÓÈyikÈ vipassanÈ sampajaÒÒaÑ patodo paÒÒÈ 
paÒÒindriyaÑ paÒÒÈbalaÑ paÒÒÈsatthaÑ paÒÒÈpÈsÈdo paÒÒÈ-Èloko 
paÒÒÈ-obhÈso paÒÒÈpajjoto paÒÒÈratanaÑ amoho dhammavicayo 
sammÈdiÔÔhi. AyaÑ tasmiÑ samaye sammÈdiÔÔhi hoti. 
 
 21. Katamo tasmiÑ samaye sammÈsa~kappo hoti. Yo tasmiÑ samaye 
takko vitakko sa~kappo appanÈ byappanÈ cetaso abhiniropanÈ 
sammÈsa~kappo. AyaÑ tasmiÑ samaye sammÈsa~kappo hoti. 
______________________________________________________________ 
 1. IrÊyanÈ (SÊ) 
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 22. Katamo tasmiÑ samaye sammÈvÈyÈmo hoti. Yo tasmiÑ samaye 
cetasiko vÊriyÈrambho nikkamo parakkamo uyyÈmo vÈyÈmo ussÈho ussoÄhÊ 
thÈmo dhiti asithilaparakkamatÈ anikkhittachandatÈ anikkhittadhuratÈ 
dhurasampaggÈho vÊriyaÑ vÊriyindriyaÑ vÊriyabalaÑ sammÈvÈyÈmo. AyaÑ 
tasmiÑ samaye sammÈvÈyÈmo hoti. 
 
 23. KatamÈ tasmiÑ samaye sammÈsati hoti. YÈ tasmiÑ samaye sati 
anussati paÔissati sati saraÓatÈ dhÈraÓatÈ apilÈpanatÈ asammussanatÈ sati 
satindriyaÑ satibalaÑ sammÈsati. AyaÑ tasmiÑ samaye sammÈsati hoti.  
 
 24. Katamo tasmiÑ samaye sammÈsamÈdhi hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
cittassa Ôhiti saÓÔhiti avaÔÔhiti avisÈhÈro avikkhepo avisÈhaÔamÈnasatÈ 
samatho samÈdhindriyaÑ samÈdhibalaÑ sammÈsamÈdhi. AyaÑ tasmiÑ 
samaye sammÈsamÈdhi hoti. 
 
 25. KatamaÑ tasmiÑ samaye saddhÈbalaÑ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
saddhÈ saddahanÈ okappanÈ abhippasÈdo saddhÈ saddhindriyaÑ 
saddhÈbalaÑ. IdaÑ tasmiÑ samaye saddhÈbalaÑ hoti. 
 
 26. KatamaÑ tasmiÑ samaye vÊriyabalaÑ hoti. Yo tasmiÑ samaye 
cetasiko vÊriyÈrambho nikkamo parakkamo uyyÈmo vÈyÈmo ussÈho ussoÄhÊ 
thÈmo dhiti asithilaparakkamatÈ anikkhittachandattÈ anikkhittadhuratÈ 
dhurasampaggÈho vÊriyaÑ vÊriyindriyaÑ vÊriyabalaÑ sammÈvÈyÈmo. IdaÑ 
tasmiÑ samaye vÊriyabalaÑ hoti. 
 
 27. KatamaÑ tasmiÑ samaye satibalaÑ hoti. YÈ tasmiÑ samaye sati 
anussati paÔissati sati saraÓatÈ dhÈraÓatÈ apilÈpanatÈ asammussanatÈ sati 
satindriyaÑ satibalaÑ sammÈsati. IdaÑ tasmiÑ samaye satibalaÑ hoti. 
 
 28. KatamaÑ tasmiÑ samaye samÈdhibalaÑ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
cittassa Ôhiti saÓÔhiti avaÔÔhiti avisÈhÈro avikkhepo avisÈhaÔamÈnasatÈ 
samatho samÈdhindriyaÑ samÈdhibalaÑ sammÈsamÈdhi. IdaÑ tasmiÑ 
samaye samÈdhibalaÑ hoti. 
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 29. KatamaÑ tasmiÑ samaye paÒÒÈbalaÑ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
paÒÒÈ pajÈnanÈ vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhaÓÈ upalakkhaÓÈ 
paccupalakkhaÓÈ paÓÉiccaÑ kosallaÑ nepuÒÒaÑ vebhabyÈ cintÈ 
upaparikkhÈ bh|rÊ medhÈ pariÓÈyikÈ vipassanÈ sampajaÒÒaÑ patodo paÒÒÈ 
paÒÒindriyaÑ paÒÒÈbalaÑ paÒÒÈsatthaÑ paÒÒÈpÈsÈdo paÒÒÈ-Èloko 
paÒÒÈ-obhÈso paÒÒÈpajjoto paÒÒÈratanaÑ amoho dhammavicayo 
sammÈdiÔÔhi. IdaÑ tasmiÑ samaye paÒÒÈbalaÑ hoti. 
 
 30. KatamaÑ tasmiÑ samaye hiribalaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
hirÊyati hiriyitabbena hirÊyati pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ 
samÈpattiyÈ. IdaÑ tasmiÑ samaye hiribalaÑ hoti. 
 
 31. KatamaÑ tasmiÑ samaye ottappabalaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
ottappati ottappitabbena ottappati pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ 
samÈpattiyÈ. IdaÑ tasmiÑ samaye ottappabalaÑ hoti. 
 
 32. Katamo tasmiÑ samaye alobho hoti. Yo tasmiÑ samaye alobho 
alubbhanÈ alubbhitattaÑ asÈrÈgo asÈrajjanÈ asÈrajjitattaÑ anabhijjhÈ alobho 
kusalam|laÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye alobho hoti. 
 
 33. Katamo tasmiÑ samaye adoso hoti. Yo tasmiÑ samaye adoso 
adussanÈ adussitattaÑ1 abyÈpÈdo abyÈpajjo adoso kusalam|laÑ. AyaÑ 
tasmiÑ samaye adoso hoti. 
 
 34. Katamo tasmiÑ samaye amoho hoti. YÈ tasmiÑ samaye paÒÒÈ 
pajÈnanÈ vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhaÓÈ upalakkhaÓÈ 
paccupalakkhaÓÈ paÓÉiccaÑ kosallaÑ nepuÒÒaÑ vebhabyÈ cintÈ 
upaparikkhÈ bh|rÊ medhÈ pariÓÈyikÈ vipassanÈ sampajaÒÒaÑ patodo paÒÒÈ 
paÒÒindriyaÑ paÒÒÈbalaÑ paÒÒÈsatthaÑ paÒÒÈpÈsÈdo paÒÒÈ-Èloko 
paÒÒÈ-obhÈso paÒÒÈpajjoto paÒÒÈratanaÑ amoho dhammavicayo 
sammÈdiÔÔhi amoho kusalam|laÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye amoho hoti. 
______________________________________________________________ 
 1. Ad|sanÈ ad|sitattaÑ (SyÈ) 

 



 1. CittuppÈdakaÓÉa 23 

 35. KatamÈ tasmiÑ samaye anabhijjhÈ hoti. Yo tasmiÑ samaye alobho 
alubbhanÈ alubbhitattaÑ asÈrÈgo asÈrajjanÈ asÈrajjitattaÑ anabhijjhÈ alobho 
kusalam|laÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye anabhijjhÈ hoti. 
 
 36. Katamo tasmiÑ samaye abyÈpÈdo hohi. Yo tasmiÑ samaye adoso 
adussanÈ adussitattaÑ abyÈpÈdo abyÈpajjo adoso kusalam|laÑ. AyaÑ 
tasmiÑ samaye abyÈpÈdo hoti. 
 
 37. KatamÈ tasmiÑ samaye sammÈdiÔÔhi hoti. YÈ tasmiÑ samaye paÒÒÈ 
pajÈnanÈ vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhaÓÈ upalakkhaÓÈ 
paccupalakkhaÓÈ paÓÉiccaÑ kosallaÑ nepuÒÒaÑ vebhabyÈ cintÈ 
upaparikkhÈ bh|rÊ medhÈ pariÓÈyikÈ vipassanÈ sampajaÒÒaÑ patodo paÒÒÈ 
paÒÒindriyaÑ paÒÒÈbalaÑ paÒÒÈsatthaÑ paÒÒÈpÈsÈdo paÒÒÈ-Èloko 
paÒÒÈ-obhÈso paÒÒÈpajjoto paÒÒÈratanaÑ amoho dhammavicayo 
sammÈdiÔÔhi. AyaÑ tasmiÑ samaye sammÈdiÔÔhi hoti. 
 
 38. KatamÈ tasmiÑ samaye hirÊ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye hirÊyati 
hiriyitabbena hirÊyati pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ sammÈpattiyÈ. 
AyaÑ tasmiÑ samaye hirÊ hoti. 
 
 39. KatamaÑ tasmiÑ samaye ottappaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
ottappati ottappitabbena ottappati pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ 
samÈpattiyÈ. IdaÑ tasmiÑ samaye ottappaÑ hoti. 
 
 40. KatamÈ tasmiÑ samaye kÈyapassaddhi hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
vedanÈkkhandhassa saÒÒÈkkhandhassa sa~khÈrakkhandhassa passaddhi 
paÔipassaddhi1 passambhanÈ paÔipassambhanÈ2 paÔipassambhitattaÑ3. AyaÑ 
tasmiÑ samaye kÈyapassaddhi hoti. 
 
 41. KatamÈ tasmiÑ samaye cittapassaddhi hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
viÒÒÈÓakkhandhassa passaddhi paÔipassaddhi passambhanÈ paÔipassambhanÈ 
paÔipassambhitattaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye cittapassaddhi hoti. 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔippassaddhi (SÊ, SyÈ) 2. PaÔippassambhanÈ (SÊ, SyÈ) 
 3. PaÔippassambhitattaÑ (SÊ, SyÈ) 
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  42. KatamÈ tasmiÑ samaye kÈyalahutÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
vedanÈkkhandhassa saÒÒÈkkhandhassa sa~khÈrakkhandhassa lahutÈ 
lahupariÓÈmatÈ adandhanatÈ avitthanatÈ. AyaÑ tasmiÑ samaye kÈyalahutÈ 
hoti. 
 
 43. KatamÈ tasmiÑ samaye cittalahutÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
viÒÒÈÓakkhandhassa lahutÈ lahupariÓÈmatÈ adandhanatÈ avitthanatÈ. AyaÑ 
tasmiÑ samaye cittalahutÈ hoti. 
 
 44. KatamÈ tasmiÑ samaye kÈyamudutÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
vedanÈkkhandhassa saÒÒÈkkhandhassa sa~khÈrakkhandhassa mudutÈ 
maddavatÈ akakkhaÄatÈ akathinatÈ. AyaÑ tasmiÑ samaye kÈyamudutÈ hoti. 
 
 45. KatamÈ tasmiÑ samaye cittamudutÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
viÒÒÈÓakkhandhassa mudutÈ maddavatÈ akakkhaÄatÈ akathinatÈ. AyaÑ 
tasmiÑ samaye cittamudutÈ hoti. 
 
 46. KatamÈ tasmiÑ samaye kÈyakammaÒÒatÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
vedanÈkkhandhassa saÒÒÈkkhandhassa sa~khÈrakkhandhassa kammaÒÒatÈ 
kammaÒÒattaÑ kammaÒÒabhÈvo. AyaÑ tasmiÑ samaye kÈyakammaÒÒatÈ 
hoti. 
 
 47. KatamÈ tasmiÑ samaye cittakammaÒÒatÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
viÒÒÈÓakkhandhassa kammaÒÒatÈ kammaÒÒattaÑ kammaÒÒabhÈvo. AyaÑ 
tasmiÑ samaye cittakammaÒÒatÈ hoti. 
 
 48. KatamÈ tasmiÑ samaye kÈyapÈguÒÒatÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
vedanÈkkhandhassa saÒÒÈkkhandhassa sa~khÈrakkhandhassa paguÓatÈ 
paguÓattaÑ paguÓabhÈvo. AyaÑ tasmiÑ samaye kÈyapÈguÒÒatÈ hoti. 
 
 49. KatamÈ tasmiÑ samaye cittapÈguÒÒatÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
viÒÒÈÓakkhandhassa paguÓatÈ paguÓattaÑ paguÓabhÈvo. AyaÑ tasmiÑ 
samaye cittapÈguÒÒatÈ hoti. 
 
 50. KatamÈ tasmiÑ samaye kÈyujukatÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
vedanÈkkhandhassa saÒÒÈkkhandhassa sa~khÈrakkhandhassa ujutÈ ujukatÈ 
ajimhatÈ ava~katÈ akuÔilatÈ. AyaÑ tasmiÑ samaye kÈyujukatÈ hoti. 
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 51. KatamÈ tasmiÑ samaye cittujukatÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
viÒÒÈÓakkhandhassa ujutÈ ujukatÈ ajimhatÈ ava~katÈ akuÔilatÈ. AyaÑ 
tasmiÑ samaye cittujukatÈ hoti. 
 
 52. KatamÈ tasmiÑ samaye sati hoti. YÈ tasmiÑ samaye sati anussati 
paÔissati sati saraÓatÈ dhÈraÓatÈ apilÈpanatÈ asammussanatÈ sati satindriyaÑ 
satibalaÑ sammÈsati. AyaÑ tasmiÑ samaye sati hoti. 
 
 53. KatamaÑ tasmiÑ samaye sampajaÒÒaÑ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
paÒÒÈ pajÈnanÈ vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhaÓÈ upalakkhaÓÈ 
paccupalakkhaÓÈ paÓÉiccaÑ kosallaÑ nepuÒÒaÑ vebhabyÈ cintÈ 
upaparikkhÈ bh|rÊ medhÈ pariÓÈyikÈ vipassanÈ sampajaÒÒaÑ patodo paÒÒÈ 
paÒÒindriyaÑ paÒÒÈbalaÑ paÒÒÈsatthaÑ paÒÒÈpÈsÈdo paÒÒÈ-Èloko 
paÒÒÈ-obhÈso paÒÒÈpajjoto paÒÒÈratanaÑ amoho dhammavicayo 
sammÈdiÔÔhi. IdaÑ tasmiÑ samaye sampajaÒÒaÑ hoti. 
 
 54. Katamo tasmiÑ samaye samatho hoti. YÈ tasmiÑ samaye cittassa 
Ôhiti saÓÔhiti avaÔÔhiti avisÈhÈro avikkhepo avisÈhaÔamÈnasatÈ samatho 
samÈdhindriyaÑ samÈdhibalaÑ sammÈsamÈdhi. AyaÑ tasmiÑ samaye 
samatho hoti. 
 
 55. KatamÈ tasmiÑ samaye vipassanÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye paÒÒÈ 
pajÈnanÈ vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhaÓÈ upalakkhaÓÈ 
paccupalakkhaÓÈ paÓÉiccaÑ kosallaÑ nepuÒÒaÑ vebhabyÈ cintÈ 
upaparikkhÈ bh|rÊ medhÈ pariÓÈyikÈ vipassanÈ sampajaÒÒaÑ patodo paÒÒÈ 
paÒÒindriyaÑ paÒÒÈbalaÑ paÒÒÈsatthaÑ paÒÒÈpÈsÈdo paÒÒÈ-Èloko 
paÒÒÈ-obhÈso paÒÒÈpajjoto paÒÒÈratanaÑ amoho dhammavicayo 
sammÈdiÔÔhi. AyaÑ tasmiÑ samaye vipassanÈ hoti. 
 
 56. Katamo tasmiÑ samaye paggÈho hoti. Yo tasmiÑ samaye cetasiko 
vÊriyÈrambho nikkamo parakkamo uyyÈmo vÈyÈmo ussÈho ussoÄhÊ thÈmo 
dhiti asithilaparakkamatÈ 
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anikkhittachandatÈ anikkhittadhuratÈ dhurasampaggÈho vÊriyaÑ 
vÊriyindriyaÑ vÊriyabalaÑ sammÈvÈyÈmo. AyaÑ tasmiÑ samaye paggÈho 
hoti. 
 
 57. Katamo tasmiÑ samaye avikkhepo hoti. YÈ tasmiÑ samaye cittassa 
Ôhiti saÓÔhiti avaÔÔhiti avisÈhÈro avikkhepo avisÈhaÔamÈnasatÈ samatho 
samÈdhindriyaÑ samÈdhibalaÑ sammÈsamÈdhi. AyaÑ tasmiÑ samaye 
avikkhepo hoti. 

 Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino 
dhammÈ. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 

PadabhÈjanÊyaÑ niÔÔhitaÑ. 
 

PaÔhamabhÈÓavÈro. 
_____ 

 
KoÔÔhÈsavÈra 

 58. TasmiÑ kho pana samaye cattÈro khandhÈ honti, dvÈyatanÈni honti, 
dve dhÈtuyo honti, tayo ÈhÈrÈ honti, aÔÔhindriyÈni honti, paÒca~gikaÑ 
jhÈnaÑ hoti, paÒca~giko maggo hoti, satta balÈni honti, tayo het| honti, eko 
phasso hoti, ekÈ vedanÈ hoti, ekÈ saÒÒÈ hoti, ekÈ cetanÈ hoti, ekaÑ cittaÑ 
hoti, eko vedanÈkkhandho hoti, eko saÒÒÈkkhandho hoti, eko 
sa~khÈrakkhandho hoti, eko viÒÒÈÓakkhandho hoti, ekaÑ manÈyatanaÑ 
hoti, ekaÑ manindriyaÑ hoti, ekÈ manoviÒÒÈÓadhÈtu hoti, ekaÑ 
dhammÈyatanaÑ hoti, ekÈ dhammadhÈtu hoti. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye 
aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 59. Katame tasmiÑ samaye cattÈro khandhÈ honti. VedanÈkkhandho 
saÒÒÈkkhandho sa~khÈrakkhandho viÒÒÈÓakkhandho. 
 
 60. Katamo tasmiÑ samaye vedanÈkkhandho hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
cetasikaÑ sÈtaÑ cetasikaÑ sukhaÑ cetosamphassajaÑ sÈtaÑ 
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sukhaÑ vedayitaÑ cetosamphassajÈ sÈtÈ sukhÈ vedanÈ. AyaÑ tasmiÑ 
samaye vedanÈkkhandho hoti. 
 
 61. Katamo tasmiÑ samaye saÒÒÈkkhandho hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
saÒÒÈ saÒjÈnanÈ saÒjÈnitattaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye saÒÒÈkkhandho hoti. 
 
 62. Katamo tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti. Phasso cetanÈ 
vitakko vicÈro pÊti cittassekaggatÈ saddhindriyaÑ vÊriyindriyaÑ satindriyaÑ 
samÈdhindriyaÑ paÒÒindriyaÑ jÊvitindriyaÑ sammÈdiÔÔhi sammÈsa~kappo 
sammÈvÈyÈmo sammÈsati sammÈsamÈdhi saddhÈbalaÑ vÊriyabalaÑ 
satibalaÑ samÈdhibalaÑ paÒÒÈbalaÑ hiribalaÑ ottappabalaÑ alobho adoso 
amoho anabhijjhÈ abyÈpÈdo sammÈdiÔÔhi hirÊ ottappaÑ kÈyapassaddhi 
cittapassaddhi kÈyalahutÈ cittalahutÈ kÈyamudutÈ cittamudutÈ 
kÈyakammaÒÒatÈ cittakammaÒÒatÈ kÈyapÈguÒÒatÈ cittapÈguÒÒatÈ 
kÈyujukatÈ cittujukatÈ sati sampajaÒÒaÑ samatho vipassanÈ paggÈho 
avikkhepo. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ 
ar|pino dhammÈ ÔhapetvÈ1 vedanÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ saÒÒÈkkhandhaÑ 
ÔhapetvÈ viÒÒÈÓakkhandhaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti. 
 
 63. Katamo tasmiÑ samaye viÒÒÈÓakkhandho hoti. YaÑ tasmiÑ 
samaye cittaÑ mano mÈnasaÑ hadayaÑ paÓÉaraÑ mano manÈyatanaÑ 
manindriyaÑ viÒÒÈÓaÑ viÒÒÈÓakkhandho tajjÈmanoviÒÒÈÓadhÈtu. AyaÑ 
tasmiÑ samaye viÒÒÈÓakkhandho hoti. 

Ime tasmiÑ samaye cattÈro khandhÈ honti. 
 
 64. KatamÈni tasmiÑ samaye dvÈyatanÈni honti. ManÈyatanaÑ 
dhammÈyatanaÑ. 
 
 65. KatamaÑ tasmiÑ samaye manÈyatanaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
cittaÑ mano mÈnasaÑ hadayaÑ paÓÉaraÑ mano manÈyatanaÑ 
manindriyaÑ viÒÒÈÓaÑ viÒÒÈÓakkhandho tajjÈmanoviÒÒÈÓadhÈtu. IdaÑ 
tasmiÑ samaye manÈyatanaÑ hoti. 
______________________________________________________________ 
 1. ThapetvÈ (Ka) 
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 66. KatamaÑ tasmiÑ samaye dhammÈyatanaÑ hoti. VedanÈkkhandho 
saÒÒÈkkhandho sa~khÈrakkhandho. IdaÑ tasmiÑ samaye dhammÈyatanaÑ 
hoti. 

ImÈni tasmiÑ samaye dvÈyatanÈni honti. 
 
 67. KatamÈ tasmiÑ samaye dve dhÈtuyo honti. ManoviÒÒÈÓadhÈtu 
dhammadhÈtu. 
 
 68. KatamÈ tasmiÑ samaye manoviÒÒÈÓadhÈtu hoti. YaÑ tasmiÑ 
samaye cittaÑ mano mÈnasaÑ hadayaÑ paÓÉaraÑ mano manÈyatanaÑ 
manindriyaÑ viÒÒÈÓaÑ viÒÒÈÓakkhandho tajjÈmanoviÒÒÈÓadhÈtu. AyaÑ 
tasmiÑ samaye manoviÒÒÈÓadhÈtu hoti. 
 
 69. KatamÈ tasmiÑ samaye dhammadhÈtu hoti. VedanÈkkhandho 
saÒÒÈkkhandho sa~khÈrakkhandho. AyaÑ tasmiÑ samaye dhammadhÈtu 
hoti. 

ImÈ tasmiÑ samaye dve dhÈtuyo honti. 
 
 70. Katame tasmiÑ samaye tayo ÈhÈrÈ honti. PhassahÈro 
manosaÒcetanÈhÈro viÒÒÈÓÈhÈro. 
 
 71. Katamo tasmiÑ samaye phassÈhÈro hoti. Yo tasmiÑ samaye phasso 
phusanÈ samphusanÈ samphusitattaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye phassÈhÈro 
hoti. 
 
 72. Katamo tasmiÑ samaye manosaÒcetanÈhÈro hoti. YÈ tasmiÑ 
samaye cetanÈ saÒcetanÈ cetayitattaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye 
manosaÒcetanÈhÈro hoti. 
 
 73. Katamo tasmiÑ samaye viÒÒÈÓÈhÈro hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
cittaÑ mano mÈnasaÑ hadayaÑ paÓÉaraÑ mano manÈyatanaÑ 
manindriyaÑ viÒÒÈÓaÑ viÒÒÈÓakkhandho tajjÈmanoviÒÒÈÓadhÈtu. AyaÑ 
tasmiÑ samaye viÒÒÈÓÈhÈro hoti. 

Ime tasmiÑ samaye tayo ÈhÈrÈ honti. 
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 74. KatamÈni tasmiÑ samaye aÔÔhindriyÈni honti. SaddhindriyaÑ 
vÊriyindriyaÑ satindriyaÑ samÈdhindriyaÑ paÒÒindriyaÑ manindriyaÑ 
somanassindriyaÑ jÊvitindriyaÑ. 
 
 75. KatamaÑ tasmiÑ samaye saddhindriyaÑ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
saddhÈ saddahanÈ okappanÈ abhippasÈdo saddhÈ saddhindriyaÑ 
saddhÈbalaÑ. IdaÑ tasmiÑ samaye saddhindriyaÑ hoti. 
 
 76. KatamaÑ tasmiÑ samaye vÊriyindriyaÑ hoti. Yo tasmiÑ samaye 
cetasiko vÊriyÈrambho nikkamo parakkamo uyyÈmo vÈyÈmo ussÈho ussoÄhÊ 
thÈmo dhiti asithilaparakkamatÈ anikkhittachandatÈ anikkhittadhuratÈ 
dhurasampaggÈho vÊriyaÑ vÊriyindriyaÑ vÊriyabalaÑ sammÈvÈyÈmo. IdaÑ 
tasmiÑ samaye vÊriyindriyaÑ hoti. 
 
 77. KatamaÑ tasmiÑ samaye satindriyaÑ hoti. YÈ tasmiÑ samaye sati 
anussati paÔissati sati saraÓatÈ dhÈraÓatÈ apilÈpanatÈ asammussanatÈ sati 
satindriyaÑ satibalaÑ sammÈsati. IdaÑ tasmiÑ samaye satindriyaÑ hoti. 
 
 78. KatamaÑ tasmiÑ samaye samÈdhindriyaÑ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
cittassa Ôhiti saÓÔhiti avaÔÔhiti avisÈhÈro avikkhepo avisÈhaÔamÈnasatÈ 
samatho samÈdhindriyaÑ samÈdhibalaÑ sammÈsamÈdhi. IdaÑ tasmiÑ 
samaye samÈdhindriyaÑ hoti. 
 
 79. KatamaÑ tasmiÑ samaye paÒÒindriyaÑ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
paÒÒÈ pajÈnanÈ vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhaÓÈ upalakkhaÓÈ 
paccupalakkhaÓÈ paÓÉiccaÑ kosallaÑ nepuÒÒaÑ vebhabyÈ cintÈ 
upaparikkhÈ bh|rÊ medhÈ pariÓÈyikÈ vipassanÈ sampajaÒÒaÑ patodo paÒÒÈ 
paÒÒindriyaÑ paÒÒÈbalaÑ paÒÒÈsatthaÑ paÒÒÈpÈsÈdo paÒÒÈ-Èloko 
paÒÒÈ-obhÈso paÒÒÈpajjoto paÒÒÈratanaÑ amoho dhammavicayo 
sammÈdiÔÔhi. IdaÑ tasmiÑ samaye paÒÒindriyaÑ hoti. 
 
 80. KatamaÑ tasmiÑ samaye manindriyaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
cittaÑ mano mÈnasaÑ hadayaÑ paÓÉaraÑ mano manÈyatanaÑ 
manindriyaÑ viÒÒÈÓaÑ viÒÒÈÓakkhandho tajjÈmanoviÒÒÈÓadhÈtu. IdaÑ 
tasmiÑ samaye manindriyaÑ hoti. 
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 81. KatamaÑ tasmiÑ samaye somanassindriyaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ 
samaye cetasikaÑ sÈtaÑ cetasikaÑ sukhaÑ cetosamphassajaÑ sÈtaÑ 
sukhaÑ vedayitaÑ cetosamphassajÈ sÈtÈ sukhÈ vedanÈ. IdaÑ tasmiÑ 
samaye somanassindriyaÑ hoti. 
 
 82. KatamaÑ tasmiÑ samaye jÊvitindriyaÑ hoti. Yo tesaÑ ar|pÊnaÑ 
dhammÈnaÑ Èyu Ôhiti yapanÈ yÈpanÈ iriyanÈ vattanÈ pÈlanÈ jÊvitaÑ 
jÊvitindriyaÑ. IdaÑ tasmiÑ samaye jÊvitindriyaÑ hoti. 

ImÈni tasmiÑ samaye aÔÔhindriyÈni honti. 
 
 83. KatamaÑ tasmiÑ samaye paÒca~gikaÑ jhÈnaÑ hoti. Vitakko vicÈro 
pÊti sukhaÑ cittassekaggatÈ. 
 
 84. Katamo tasmiÑ samaye vitakko hoti. Yo tasmiÑ samaye takko 
vitakko sa~kappo appanÈ byappanÈ cetaso abhiniropanÈ samÈsa~kappo. 
AyaÑ tasmiÑ samaye vitakko hoti. 
 
 85. Katamo tasmiÑ samaye vicÈro hoti. Yo tasmiÑ samaye cÈro vicÈro 
anuvicÈro upavicÈro cittassa anusandhÈnatÈ anupekkhanatÈ. AyaÑ tasmiÑ 
samaye vicÈro hoti. 
 
 86. KatamÈ tasmiÑ samaye pÊti hoti. YÈ tasmiÑ samaye pÊti pÈmojjaÑ 
ÈmodanÈ pamodanÈ hÈso pahÈso vitti odagyaÑ attamanatÈ cittassa. AyaÑ 
tasmiÑ samaye pÊti hoti. 
 
 87. KatamaÑ tasmiÑ samaye sukhaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
cetasikaÑ sÈtaÑ cetasikaÑ sukhaÑ cetosamphassajaÑ sÈtaÑ sukhaÑ 
vedayitaÑ cetosamphassajÈ sÈtÈ sukhÈ vedanÈ. IdaÑ tasmiÑ samaye 
sukhaÑ hoti. 
 
 88. KatamÈ tasmiÑ samaye cittassekaggatÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
cittassa Ôhiti saÓÔhiti avaÔÔhiti avisÈhÈro avikkhepo avisÈhaÔamÈnasatÈ 
samatho samÈdhindriyaÑ samÈdhibalaÑ sammÈsamÈdhi. AyaÑ tasmiÑ 
samaye cittassekaggatÈ hoti. 

IdaÑ tasmiÑ samaye paÒca~gikaÑ jhÈnaÑ hoti. 
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 89. Katamo tasmiÑ samaye paÒca~giko maggo hoti. SammÈdiÔÔhi 
sammÈsa~kappo sammÈvÈyÈmo sammÈsati sammÈsamÈdhi. 
 
 90. KatamÈ tasmiÑ samaye sammÈdiÔÔhi hoti. YÈ tasmiÑ samaye paÒÒÈ 
pajÈnanÈ vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhaÓÈ upalakkhaÓÈ 
paccupalakkhaÓÈ paÓÉiccaÑ kosallaÑ nepuÒÒaÑ vebhabyÈ cintÈ 
upaparikkhÈ bh|rÊ medhÈ pariÓÈyikÈ vipassanÈ sampajaÒÒaÑ patodo paÒÒÈ 
paÒÒindriyaÑ paÒÒÈbalaÑ paÒÒÈsatthaÑ paÒÒÈpÈsÈdo paÒÒÈ-Èloko 
paÒÒÈ-obhÈso paÒÒÈpajjoto paÒÒÈratanaÑ amoho dhammavicayo 
sammÈdiÔÔhi. AyaÑ tasmiÑ samaye sammÈdiÔÔhi hoti. 
 
 91. Katamo tasmiÑ samaye sammÈsa~kappo hoti. Yo tasmiÑ samaye 
takko vitakko sa~kappo appanÈ byappanÈ cetaso abhiniropanÈ 
sammÈsa~kappo. AyaÑ tasmiÑ samaye sammÈsa~kappo hoti. 
 
 92. Katamo tasmiÑ samaye sammÈvÈyÈmo hoti. Yo tasmiÑ samaye 
cetasiko vÊriyÈrambho nikkamo parakkamo uyyÈmo vÈyÈmo ussÈho ussoÄhÊ 
thÈmo dhiti asithilaparakkamatÈ anikkhittachandatÈ anikkhittadhuratÈ 
dhurasampaggÈho vÊriyaÑ vÊriyindriyaÑ vÊriyabalaÑ sammÈvÈyÈmo. AyaÑ 
tasmiÑ samaye sammÈvÈyÈmo hoti. 
 
 93. KatamÈ tasmiÑ samaye sammÈsati hoti. YÈ tasmiÑ samaye sati 
anussati paÔissati sati saraÓatÈ dhÈraÓatÈ apilÈpanatÈ asammussanatÈ sati 
satindriyaÑ satibalaÑ sammÈsati. AyaÑ tasmiÑ samaye sammÈsati hoti. 
 
 94. Katamo tasmiÑ samaye sammÈsamÈdhi hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
cittassa Ôhiti saÓÔhiti avaÔÔhiti avisÈhÈro avikkhepo avisÈhaÔamÈnasatÈ 
samatho samÈdhindriyaÑ samÈdhibalaÑ sammÈsamÈdhi. AyaÑ tasmiÑ 
samaye sammÈsamÈdhi hoti. 

AyaÑ tasmiÑ samaye paÒca~giko maggo hoti. 

 



 Dhammasa~gaÓÊpÈÄi 32 

 95. KatamÈni tasmiÑ samaye satta balÈni honti. SaddhÈbalaÑ 
vÊriyabalaÑ satibalaÑ samÈdhibalaÑ paÒÒÈbalaÑ hiribalaÑ ottappabalaÑ. 
 
 96. KatamaÑ tasmiÑ samaye saddhÈbalaÑ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
saddhÈ saddahanÈ okappanÈ abhippasÈdo saddhÈ saddhindriyaÑ 
saddhÈbalaÑ. IdaÑ tasmiÑ samaye saddhÈbalaÑ hoti. 
 
 97. KatamaÑ tasmiÑ samaye vÊriyabalaÑ hoti. Yo tasmiÑ samaye 
cetasiko vÊriyÈrambho nikkamo parakkamo uyyÈmo vÈyÈmo ussÈho ussoÄhÊ 
thÈmo dhiti asithilaparakkamatÈ anikkhittachandatÈ anikkhittadhuratÈ 
dhurasampaggÈho vÊriyaÑ vÊriyindriyaÑ vÊriyabalaÑ sammÈvÈyÈmo. IdaÑ 
tasmiÑ samaye vÊriyabalaÑ hoti. 
 
 98. KatamaÑ tasmiÑ samaye satibalaÑ hoti. YÈ tasmiÑ samaye sati 
anussati paÔissati sati saraÓatÈ dhÈraÓatÈ apilÈpanatÈ asammussanatÈ sati 
satindriyaÑ satibalaÑ sammÈsati. IdaÑ tasmiÑ samaye satibalaÑ hoti. 
 
 99. KatamaÑ tasmiÑ samaye samÈdhibalaÑ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
cittassa Ôhiti saÓÔhiti avaÔÔhiti avisÈhÈro avikkhepo avisÈhaÔamÈnasatÈ 
samatho samÈdhindriyaÑ samÈdhibalaÑ sammÈsamÈdhi. IdaÑ tasmiÑ 
samaye samÈdhibalaÑ hoti. 
 
 100. KatamaÑ tasmiÑ samaye paÒÒÈbalaÑ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
paÒÒÈ pajÈnanÈ vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhaÓÈ upalakkhaÓÈ 
paccupalakkhaÓÈ paÓÉiccaÑ kosallaÑ nepuÒÒaÑ vebhabyÈ cintÈ 
upaparikkhÈ bh|rÊ medhÈ pariÓÈyikÈ vipassanÈ sampajaÒÒaÑ patodo paÒÒÈ 
paÒÒindriyaÑ paÒÒÈbalaÑ paÒÒÈsatthaÑ paÒÒÈpÈsÈdo paÒÒÈ-Èloko 
paÒÒÈ-obhÈso paÒÒÈpajjoto paÒÒÈratanaÑ amoho dhammavicayo 
sammÈdiÔÔhi. IdaÑ tasmiÑ samaye paÒÒÈbalaÑ hoti. 
 
 101. KatamaÑ tasmiÑ samaye hiribalaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
hirÊyati hiriyitabbena hirÊyati pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ 
samÈpattiyÈ. IdaÑ tasmiÑ samaye hiribalaÑ hoti. 
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 102. KatamaÑ tasmiÑ samaye ottappabalaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
ottappati ottappitabbena ottappati pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ 
samÈpattiyÈ. IdaÑ tasmiÑ samaye ottappabalaÑ hoti. 

ImÈni tasmiÑ samaye satta balÈni honti. 
 
 103. Katame tasmiÑ samaye tayo het| honti. Alobho adoso amoho.  
 
 104. Katamo tasmiÑ samaye alobho hoti. Yo tasmiÑ samaye alobho 
alubbhanÈ alubbhitattaÑ asÈrÈgo asÈrajjanÈ asÈrajjitattaÑ anabhijjhÈ alobho 
kusalam|laÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye alobho hoti. 
 
 105. Katamo tasmiÑ samaye adoso hoti. Yo tasmiÑ samaye adoso 
adussanÈ adussitattaÑ abyÈpÈdo abyÈpajjo adoso kusalam|laÑ. AyaÑ 
tasmiÑ samaye adoso hoti. 
 
 106. Katamo tasmiÑ samaye amoho hoti. YÈ tasmiÑ samaye paÒÒÈ 
pajÈnanÈ -pa- amoho dhammavicayo sammÈdiÔÔhi. AyaÑ tasmiÑ samaye 
amoho hoti. 

ImaÑ tasmiÑ samaye tayo het| honti. 
 
 107. Katamo tasmiÑ samaye eko phasso hoti. Yo tasmiÑ samaye 
phasso phusanÈ samphusanÈ samphusitattaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye eko 
phasso hoti. 
 
 108. KatamÈ tasmiÑ samaye ekÈ vedanÈ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
cetasikaÑ sÈtaÑ cetasikaÑ sukhaÑ cetosamphassajaÑ sÈtaÑ sukhaÑ 
vedayitaÑ cetosamphassajÈ sÈtÈ sukhÈ vedanÈ. AyaÑ tasmiÑ samaye ekÈ 
vedanÈ hoti. 
 
 109. KatamÈ tasmiÑ samaye ekÈ saÒÒÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye saÒÒÈ 
saÒjÈnanÈ saÒjÈnitattaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye ekÈ saÒÒÈ hoti. 
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 110. KatamÈ tasmiÑ samaye ekÈ cetanÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye cetanÈ 
saÒcetanÈ cetayitattaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye ekÈ cetanÈ hoti. 
 
 111. KatamaÑ tasmiÑ samaye ekaÑ cittaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
cittaÑ mano mÈnasaÑ hadayaÑ paÓÉaraÑ mano manÈyatanaÑ 
manindriyaÑ viÒÒÈÓaÑ viÒÒÈÓakkhandho tajjÈmanoviÒÒÈÓadhÈtu. IdaÑ 
tasmiÑ samaye ekaÑ cittaÑ hoti. 
 
 112. Katamo tasmiÑ samaye eko vedanÈkkhandho hoti. YaÑ tasmiÑ 
samaye cetasikaÑ sÈtaÑ cetasikaÑ sukhaÑ cetosamphassajaÑ sÈtaÑ 
sukhaÑ vedayitaÑ cetosamphassajÈ sÈtÈ sukhÈ vedanÈ. AyaÑ tasmiÑ 
samaye eko vedanÈkkhandho hoti. 
 
 113. Katamo tasmiÑ samaye eko saÒÒÈkkhandho hoti. YÈ tasmiÑ 
samaye saÒÒÈ saÒjÈnanÈ saÒjÈnitattaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye eko 
saÒÒÈkkhandho hoti. 
 
 114. Katamo tasmiÑ samaye eko sa~khÈrakkhandho hoti. Phasso 
cetanÈ vitakko vicÈro pÊti cittassekaggatÈ saddhindriyaÑ vÊriyindriyaÑ 
satindriyaÑ samÈdhindriyaÑ paÒÒindriyaÑ jÊvitindriyaÑ sammÈdiÔÔhi 
sammÈsa~kappo sammÈvÈyÈmo sammÈsati sammÈsamÈdhi saddhÈbalaÑ 
vÊriyabalaÑ satibalaÑ samÈdhibalaÑ paÒÒÈbalaÑ hiribalaÑ ottappabalaÑ 
alobho adoso amoho anabhijjhÈ abyÈpÈdo sammÈdiÔÔhi hirÊ ottappaÑ 
kÈyapassaddhi cittapassaddhi kÈyalahutÈ cittalahutÈ kÈyamudutÈ cittamudutÈ 
kÈyakammaÒÒatÈ cittakammaÒÒatÈ kÈyapÈguÒÒatÈ cittapÈguÒÒatÈ 
kÈyujukatÈ cittujukatÈ sati sampajaÒÒaÑ samatho vipassanÈ paggÈho 
avikkhepo. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ 
ar|pino dhammÈ ÔhapetvÈ vedanÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ saÒÒÈkkhandhaÑ 
ÔhapetvÈ viÒÒÈÓakkhandhaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye eko sa~khÈrakkhandho 
hoti. 
 
 115. Katamo tasmiÑ samaye eko viÒÒÈÓakkhandho hoti. YaÑ tasmiÑ 
samaye cittaÑ mano mÈnasaÑ hadayaÑ paÓÉaraÑ mano manÈyatanaÑ 
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manindriyaÑ viÒÒÈÓaÑ viÒÒÈÓakkhandho tajjÈmanoviÒÒÈÓadhÈtu. AyaÑ 
tasmiÑ samaye eko viÒÒÈÓakkhandho hoti. 
 
 116. KatamaÑ tasmiÑ samaye ekaÑ manÈyatanaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ 
samaye cittaÑ mano mÈnasaÑ hadayaÑ paÓÉaraÑ mano manÈyatanaÑ 
manindriyaÑ viÒÒÈÓaÑ viÒÒÈÓakkhandho tajjÈmanoviÒÒÈÓadhÈtu. IdaÑ 
tasmiÑ samaye ekaÑ manÈyatanaÑ hoti. 
 
 117. KatamaÑ tasmiÑ samaye ekaÑ manindriyaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ 
samaye cittaÑ mano mÈnasaÑ hadayaÑ paÓÉaraÑ mano manÈyatanaÑ 
manindriyaÑ viÒÒÈÓaÑ viÒÒÈÓakkhandho tajjÈmanoviÒÒÈÓadhÈtu. IdaÑ 
tasmiÑ samaye ekaÑ manindriyaÑ hoti. 
 
 118. KatamÈ tasmiÑ samaye ekÈ manoviÒÒÈÓadhÈtu hoti. YaÑ tasmiÑ 
samaye cittaÑ mano mÈnasaÑ hadayaÑ paÓÉaraÑ mano manÈyatanaÑ 
manindriyaÑ viÒÒÈÓaÑ viÒÒÈÓakkhandho tajjÈmanoviÒÒÈÓadhÈtu. AyaÑ 
tasmiÑ samaye ekÈ manoviÒÒÈÓadhÈtu hoti. 
 
 119. KatamaÑ tasmiÑ samaye ekaÑ dhammÈyatanaÑ hoti. 
VedanÈkkhandho saÒÒÈkkhandho sa~khÈrakkhandho. IdaÑ tasmiÑ samaye 
ekaÑ dhammÈyatanaÑ hoti. 
 
 120. KatamÈ tasmiÑ samaye ekÈ dhammadhÈtu hoti. VedanÈkkhandho 
saÒÒÈkkhandho sa~khÈrakkhandho. AyaÑ tasmiÑ samaye ekÈ 
dhammadhÈtu hoti. 
 
 Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino 
dhammÈ. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 

KoÔÔhÈsavÈro. 
_____ 

 
SuÒÒatavÈra 

 121. TasmiÑ kho pana samaye dhammÈ honti, khandhÈ honti, ÈyatanÈni 
honti, dhÈtuyo honti, ÈhÈrÈ honti, 
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indriyÈni honti, jhÈnaÑ hoti, maggo hoti, balÈni honti, het| honti, phasso 
hoti, vedanÈ hoti, saÒÒÈ hoti, cetanÈ hoti, cittaÑ hoti, vedanÈkkhandho hoti, 
saÒÒÈkkhandho hoti, sa~khÈrakkhandho hoti, viÒÒÈÓakkhandho hoti, 
manÈyatanaÑ hoti, manindriyaÑ hoti, manoviÒÒÈÓadhÈtu hoti, 
dhammÈyatanaÑ hoti, dhammadhÈtu hoti. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye 
aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 122. Katame tasmiÑ samaye dhammÈ honti. VedanÈkkhandho 
saÒÒÈkkhandho sa~khÈrakkhandho viÒÒÈÓakkhandho. Ime tasmiÑ samaye 
dhammÈ honti. 
 
 123. Katame tasmiÑ samaye khandhÈ honti. VedanÈkkhandho 
saÒÒÈkkhandho sa~khÈrakkhandho viÒÒÈÓakkhandho. Ime tasmiÑ samaye 
khandhÈ honti. 
 
 124. KatamÈni tasmiÑ samaye ÈyatanÈni honti. ManÈyatanaÑ 
dhammÈyatanaÑ. ImÈni tasmiÑ samaye ÈyatanÈni honti. 
 
 125. KatamÈ tasmiÑ samaye dhÈtuyo honti. ManoviÒÒÈÓadhÈtu 
dhammadhÈtu. ImÈ tasmiÑ samaye dhÈtuyo honti. 
 
 126. Katame tasmiÑ samaye ÈhÈrÈ honti. PhassÈhÈro 
manosaÒcetanÈhÈro viÒÒÈÓÈhÈro. Ime tasmiÑ samaye ÈhÈrÈ honti. 
 
 127. KatamÈni tasmiÑ samaye indriyÈni honti. SaddhindriyaÑ 
vÊriyindriyaÑ satindriyaÑ samÈdhindriyaÑ paÒÒindriyaÑ manindriyaÑ 
somanassindriyaÑ jÊvitindriyaÑ. ImÈni tasmiÑ samaye indriyÈni honti. 
 
 128. KatamaÑ tasmiÑ samaye jhÈnaÑ hoti. Vitakko vicÈro pÊti sukhaÑ 
cittassekaggatÈ. IdaÑ tasmiÑ samaye jhÈnaÑ hoti. 
 
 129. Katamo tasmiÑ samaye maggo hoti. SammÈdiÔÔhi sammÈsa~kappo 
sammÈvÈyÈmo sammÈsati sammÈsamÈdhi. AyaÑ tasmiÑ samaye maggo 
hoti. 
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 130. KatamÈni tasmiÑ samaye balÈni honti. SaddhÈbalaÑ vÊriyabalaÑ 
satibalaÑ samÈdhibalaÑ paÒÒÈbalaÑ hiribalaÑ ottappabalaÑ. ImÈni tasmiÑ 
samaye balÈni honti. 
 
 131. Katame tasmiÑ samaye het| honti. Alobho adoso amoho. Ime 
tasmiÑ samaye het| honti. 
 
 132. Katamo tasmiÑ samaye phasso hoti -pa-. AyaÑ tasmiÑ samaye 
phasso hoti. 
 
 133. KatamÈ tasmiÑ samaye vedanÈ hoti -pa-. AyaÑ tasmiÑ samaye 
vedanÈ hoti. 
 
 134. KatamÈ tasmiÑ samaye saÒÒÈ hoti -pa-. AyaÑ tasmiÑ samaye 
saÒÒÈ hoti. 
 
 135. KatamÈ tasmiÑ samaye cetanÈ hoti -pa-. AyaÑ tasmiÑ samaye 
cetanÈ hoti. 
 
 136. KatamaÑ tasmiÑ samaye cittaÑ hoti -pa-. IdaÑ tasmiÑ samaye 
cittaÑ hoti. 
 
 137. Katamo tasmiÑ samaye vedanÈkkhandho hoti -pa-. AyaÑ tasmiÑ 
samaye vedanÈkkhandho hoti. 
 
 138. Katamo tasmiÑ samaye saÒÒÈkkhandho hoti -pa-. AyaÑ tasmiÑ 
samaye saÒÒÈkkhandho hoti. 
 
 139. Katamo tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti -pa-. AyaÑ 
tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti. 
 
 140. Katamo tasmiÑ samaye viÒÒÈÓakkhandho hoti -pa-. AyaÑ tasmiÑ 
samaye viÒÒÈÓakkhandho hoti. 
 
 141. KatamaÑ tasmiÑ samaye manÈyatanaÑ hoti -pa-. IdaÑ tasmiÑ 
samaye manÈyatanaÑ hoti. 
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 142. KatamaÑ tasmiÑ samaye manindriyaÑ hoti -pa-. IdaÑ tasmiÑ 
samaye manindriyaÑ hoti. 
 
 143. KatamÈ tasmiÑ samaye manoviÒÒÈÓadhÈtu hoti -pa-. AyaÑ 
tasmiÑ samaye manoviÒÒÈÓadhÈtu hoti. 
 
 144. KatamaÑ tasmiÑ samaye dhammÈyatanaÑ hoti. VedanÈkkhandho 
saÒÒÈkkhandho sa~khÈrakkhandho. IdaÑ tasmiÑ samaye dhammÈyatanaÑ 
hoti. 
 
 145. KatamÈ tasmiÑ samaye dhammadhÈtu hoti. VedanÈkkhandho 
saÒÒÈkkhandho sa~khÈrakkhandho. AyaÑ tasmiÑ samaye dhammadhÈtu 
hoti. 

 Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino 
dhammÈ. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 

SuÒÒatavÈro. 
 

PaÔhamaÑ cittaÑ. 
_____ 

 
 146. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye kÈmÈvacaraÑ kusalaÑ 
cittaÑ uppannaÑ hoti somanassasahagataÑ ÒÈÓasampayuttaÑ sasa~khÈrena 
r|pÈrammaÓaÑ vÈ -pa- dhammÈrammaÓaÑ vÈ yaÑ yaÑ vÈ panÈrabbha. 
TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 

DutiyaÑ cittaÑ. 
_____ 

 
 147. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye kÈmÈvacaraÑ kusalaÑ 
cittaÑ uppannaÑ hoti somanassasahagataÑ ÒÈÓavippayuttaÑ 
r|pÈrammaÓaÑ vÈ saddÈrammaÓaÑ vÈ gandhÈrammaÓaÑ vÈ 
rasÈrammaÓaÑ vÈ phoÔÔhabbÈrammaÓaÑ vÈ dhammÈrammaÓaÑ vÈ yaÑ 
yaÑ vÈ panÈrabbha. TasmiÑ samaye phasso hoti, vedanÈ hoti, saÒÒÈ hoti, 
cetanÈ hoti, cittaÑ hoti, vitakko hoti, vicÈro hoti, pÊti hoti, sukhaÑ hoti, 
cittassekaggatÈ hoti, saddhindriyaÑ hoti, vÊriyindriyaÑ hoti, satindriyaÑ 
hoti, samÈdhindriyaÑ 
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hoti, manindriyaÑ hoti, somanassindriyaÑ hoti, jÊvitindriyaÑ hoti, 
sammÈsa~kappo hoti, sammÈvÈyÈmo hoti, sammÈsati hoti, sammÈsamÈdhi 
hoti, saddhÈbalaÑ hoti, vÊriyabalaÑ hoti, satibalaÑ hoti, samÈdhibalaÑ hoti, 
hiribalaÑ hoti, ottappabalaÑ hoti, alobho hoti, adoso hoti, anabhijjhÈ hoti, 
abyÈpÈdo hoti, hirÊ hoti, ottappaÑ hoti, kÈyapassaddhi hoti, cittapassaddhi 
hoti, kÈyalahutÈ hoti, cittalahutÈ hoti, kÈyamudutÈ hoti, cittamudutÈ hoti, 
kÈyakammaÒÒatÈ hoti, cittakammaÒÒatÈ hoti, kÈyapÈguÒÒatÈ hoti, 
cittapÈguÒÒatÈ hoti, kÈyujukatÈ hoti, cittujukatÈ hoti, sati hoti, samatho hoti, 
paggÈho hoti, avikkhepo hoti. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi 
paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime dhammÈ kusalÈ -pa-.  

 TasmiÑ kho pana samaye cattÈro khandhÈ honti, dvÈyatanÈni honti, dve 
dhÈtuyo honti, tayo ÈhÈrÈ honti, sattindriyÈni honti, paÒca~gikaÑ jhÈnaÑ 
hoti, catura~giko maggo hoti, cha balÈni honti, dve het| honti, eko phasso 
hoti -pa- ekaÑ dhammÈyatanaÑ hoti, ekÈ dhammadhÈtu hoti. Ye vÈ pana 
tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime 
dhammÈ kusalÈ -pa-. 
 
 148. Katamo tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti. Phasso cetanÈ 
vitakko vicÈro pÊti cittassekaggatÈ saddhindriyaÑ vÊriyindriyaÑ satindriyaÑ 
samÈdhindriyaÑ jÊvitindriyaÑ sammÈsa~kappo sammÈvÈyÈmo sammÈsati 
sammÈsamÈdhi saddhÈbalaÑ vÊriyabalaÑ satibalaÑ samÈdhibalaÑ 
hiribalaÑ ottappabalaÑ alobho adoso anabhijjhÈ abyÈpÈdo hirÊ ottappaÑ 
kÈyapassaddhi cittapassaddhi kÈyalahutÈ cittalahutÈ kÈyamudutÈ cittamudutÈ 
kÈyakammaÒÒatÈ cittakammaÒÒatÈ kÈyapÈguÒÒatÈ cittapÈguÒÒatÈ 
kÈyujukatÈ cittujukatÈ sati samatho paggÈho avikkhepo. Ye vÈ pana tasmiÑ 
samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ ÔhapetvÈ 
vedanÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ saÒÒÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ viÒÒÈÓakkhandhaÑ. 
AyaÑ tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 

TatiyaÑ cittaÑ. 
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 149. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye kÈmÈvacaraÑ kusalaÑ 
cittaÑ uppannaÑ hoti somanassasahagataÑ ÒÈÓavippayuttaÑ sasa~khÈrena 
r|pÈrammaÓaÑ vÈ -pa- dhammÈrammaÓaÑ vÈ yaÑ yaÑ vÈ panÈrabbha. 
TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 

CatutthaÑ cittaÑ. 
_____ 

 
 150. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye kÈmÈvacaraÑ kusalaÑ 
cittaÑ uppannaÑ hoti upekkhÈsahagataÑ ÒÈÓasampayuttaÑ r|pÈrammaÓaÑ 
vÈ saddÈrammaÓaÑ vÈ gandhÈrammaÓaÑ vÈ rasÈrammaÓaÑ vÈ 
phoÔÔhabbÈrammÈÓaÑ vÈ dhammÈrammaÓaÑ vÈ yaÑ yaÑ vÈ panÈrabbha. 
TasmiÑ samaye phasso hoti, vedanÈ hoti, saÒÒÈ hoti, cetanÈ hoti, cittaÑ 
hoti, vitakko hoti, vicÈro hoti, upekkhÈ hoti, cittassekaggatÈ hoti, 
saddhindriyaÑ hoti, vÊriyindriyaÑ hoti, satindriyaÑ hoti, samÈdhindriyaÑ 
hoti, paÒÒindriyaÑ hoti, manindriyaÑ hoti, upekkhindriyaÑ hoti, 
jÊvitindriyaÑ hoti, sammÈdiÔÔhi hoti, sammÈsa~kappo hoti, sammÈvÈyÈmo 
hoti, sammÈsati hoti, sammÈsamÈdhi hoti, saddhÈbalaÑ hoti, vÊriyabalaÑ 
hoti, satibalaÑ hoti, samÈdhibalaÑ hoti, paÒÒÈbalaÑ hoti, hiribalaÑ hoti, 
ottappabalaÑ hoti, alobho hoti, adoso hoti, amoho hoti, anabhijjhÈ hoti, 
abyÈpÈdo hoti, sammÈdiÔÔhi hoti, hirÊ hoti, ottappaÑ hoti, kÈyapassaddhi 
hoti, cittapassaddhi hoti, kÈyalahutÈ hoti, cittalahutÈ hoti, kÈyamudutÈ hoti, 
cittamudutÈ hoti, kÈyakammaÒÒatÈ hoti, cittakammaÒÒatÈ hoti, 
kÈyapÈguÒÒatÈ hoti, cittapÈguÒÒatÈ hoti, kÈyujukatÈ hoti, cittujukatÈ hoti, 
sati hoti, sampajaÒÒaÑ hoti, samatho hoti, vipassanÈ hoti, paggÈho hoti, 
avikkhepo hoti. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ 
ar|pino dhammÈ. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 151. Katamo tasmiÑ samaye phasso hoti. Yo tasmiÑ samaye phasso 
phusanÈ samphusanÈ samphusitattaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye phasso hoti. 
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 152. KatamÈ tasmiÑ samaye vedanÈ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
tajjÈmanoviÒÒÈÓadhÈtusamphassajaÑ cetasikaÑ neva sÈtaÑ nÈsÈtaÑ 
cetosamphassajaÑ adukkhamasukhaÑ vedayitaÑ cetosamphassajÈ 
adukkhamasukhÈ vedanÈ. AyaÑ tasmiÑ samaye vedanÈ hoti -pa-. 
 
 153. KatamÈ tasmiÑ samaye upekkhÈ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
cetasikaÑ neva sÈtaÑ nÈsÈtaÑ cetosamphassajaÑ adukkhamasukhaÑ 
vedayitaÑ cetosamphassajÈ adukkhamasukhÈ vedanÈ. AyaÑ tasmiÑ samaye 
upekkhÈ hoti -pa-. 
 
 154. KatamaÑ tasmiÑ samaye upekkhindriyaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ 
samaye cetasikaÑ neva sÈtaÑ nÈsÈtaÑ cetosamphassajaÑ 
adukkhamasukhaÑ vedayitaÑ cetosamphassajÈ adukkhamasukhÈ vedanÈ. 
IdaÑ tasmiÑ samaye upekkhindriyaÑ hoti -pa-. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye 
aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime dhammÈ kusalÈ -pa-. 

 TasmiÑ kho pana samaye cattÈro khandhÈ honti, dvÈyatanÈni honti, dve 
dhÈtuyo honti, tayo ÈhÈro honti, aÔÔhindriyÈni honti, catura~gikaÑ jhÈnaÑ 
hoti, paÒca~giko maggo hoti, satta balÈni honti, tayo het| honti, eko phasso 
hoti -pa- ekaÑ dhammÈyatanaÑ hoti, ekÈ dhammadhÈtu hoti. Ye vÈ pana 
tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime 
dhammÈ kusalÈ -pa-. 
 
 155. Katamo tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti. Phasso cetanÈ 
vitakko vicÈro cittassekaggatÈ saddhindriyaÑ vÊriyindriyaÑ satindriyaÑ 
samÈdhindriyaÑ paÒÒindriyaÑ jÊvitindriyaÑ sammÈdiÔÔhi sammÈsa~kappo 
sammÈvÈyÈmo sammÈsati sammÈsamÈdhi saddhÈbalaÑ vÊriyabalaÑ 
satibalaÑ samÈdhibalaÑ paÒÒÈbalaÑ hiribalaÑ ottappabalaÑ alobho adoso 
amoho anabhijjhÈ abyÈpÈdo sammÈdiÔÔhi hirÊ ottappaÑ kÈyapassaddhi 
cittapassaddhi kÈyalahutÈ cittalahutÈ kÈyamudutÈ cittamudutÈ 
kÈyakammaÒÒatÈ cittakammaÒÒatÈ kÈyapÈguÒÒatÈ cittapÈguÒÒatÈ 
kÈyujukatÈ cittujukatÈ sati sampajaÒÒaÑ samatho vipassanÈ paggÈho 
avikkhepo. 
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 Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino 
dhammÈ ÔhapetvÈ vedanÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ saÒÒÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ 
viÒÒÈÓakkhandhaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti -pa-. Ime 
dhammÈ kusalÈ. 
 

PaÒcamaÑ cittaÑ. 
_____ 

 
 156. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye kÈmÈvacaraÑ kusalaÑ 
cittaÑ uppannaÑ hoti upekkhÈsahagataÑ ÒÈÓasampayuttaÑ sasa~khÈrena 
r|pÈrammaÓaÑ vÈ -pa- dhammÈrammaÓaÑ vÈ yaÑ yaÑ vÈ panÈrabbha. 
TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 

ChaÔÔhaÑ cittaÑ. 
_____ 

 
 157. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye kÈmÈvacaraÑ kusalaÑ 
cittaÑ uppannaÑ hoti upekkhÈsahagataÑ ÒÈÓavippayuttaÑ r|pÈrammaÓaÑ 
vÈ saddhÈrammaÓaÑ vÈ gandhÈrammaÓaÑ vÈ rasÈrammaÓaÑ vÈ 
phoÔÔhabbÈrammaÓaÑ vÈ dhammÈrammaÓaÑ vÈ yaÑ yaÑ vÈ panÈrabbha. 
TasmiÑ samaye phasso hoti, vedanÈ hoti, saÒÒÈ hoti, cetanÈ hoti, cittaÑ 
hoti, vitakko hoti, vicÈro hoti, upekkhÈ hoti, cittassekaggatÈ hoti, 
saddhindriyaÑ hoti, vÊriyindriyaÑ hoti, satindriyaÑ hoti, samÈdhindriyaÑ 
hoti, manindriyaÑ hoti, upekkhindriyaÑ hoti, jÊvitindriyaÑ hoti, 
sammÈsa~kappo hoti, sammÈvÈyÈmo hoti, sammÈsati hoti, sammÈsamÈdhi 
hoti, saddhÈbalaÑ hoti, vÊriyabalaÑ hoti, satibalaÑ hoti, samÈdhibalaÑ hoti, 
hiribalaÑ hoti, ottappabalaÑ hoti, alobho hoti, adoso hoti, anabhijjhÈ hoti, 
abyÈpÈdo hoti, hirÊ hoti, ottappaÑ hoti, kÈyapassaddhi hoti, cittapassaddhi 
hoti, kÈyalahutÈ hoti, cittalahutÈ hoti, kÈyamudutÈ hoti, cittamudutÈ hoti, 
kÈyakammaÒÒatÈ hoti, cittakammaÒÒatÈ hoti, kÈyapÈguÒÒatÈ hoti, 
cittapÈguÒÒatÈ hoti, kÈyujukatÈ hoti, cittujukatÈ hoti, sati hoti, samatho hoti, 
paggÈho hoti, 
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avikkhepo hoti. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ 
ar|pino dhammÈ. Ime dhammÈ kusalÈ -pa-. 

 TasmiÑ kho pana samaye cattÈro khandhÈ honti, dvÈyatanÈni honti, dve 
dhÈtuyo honti, tayo ÈhÈrÈ honti, sattindriyÈni honti, catura~gikaÑ jhÈnaÑ 
hoti, catura~giko maggo hoti, cha balÈni honti, dve het| honti, eko phasso 
hoti -pa- ekaÑ dhammÈyatanaÑ hoti, ekÈ dhammadhÈtu hoti. Ye vÈ pana 
tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime 
dhammÈ kusalÈ -pa-. 

 
 158. Katamo tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti. Phasso cetanÈ 
vitakko vicÈro cittassekaggatÈ saddhindriyaÑ vÊriyindriyaÑ satindriyaÑ 
samÈdhindriyaÑ jÊvitindriyaÑ sammÈsa~kappo sammÈvÈyÈmo sammÈsati 
sammÈsamÈdhi saddhÈbalaÑ vÊriyabalaÑ satibalaÑ samÈdhibalaÑ 
hiribalaÑ ottappabalaÑ alobho adoso anabhijjhÈ abyÈpÈdo hirÊ ottappaÑ 
kÈyapassaddhi cittapassaddhi kÈyalahutÈ cittalahutÈ kÈyamudutÈ cittamudutÈ 
kÈyakammaÒÒatÈ cittakammaÒÒatÈ kÈyapÈguÒÒatÈ cittapÈguÒÒatÈ 
kÈyujukatÈ cittujukatÈ sati samatho paggÈho avikkhepo. 

 Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino 
dhammÈ ÔhapetvÈ vedanÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ saÒÒÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ 
viÒÒÈÓakkhandhaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti -pa-. Ime 
dhammÈ kusalÈ. 
 

SattamaÑ cittaÑ. 
_____ 

  
 159. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye kÈmÈvacaraÑ kusalaÑ 
cittaÑ uppannaÑ hoti upekkhÈsahagataÑ ÒÈÓavippayuttaÑ sasa~khÈrena 
r|pÈrammaÓaÑ vÈ -pa- dhammÈrammaÓaÑ vÈ yaÑ yaÑ vÈ panÈrabbha. 
TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 

AÔÔhamaÑ cittaÑ. 
 

AÔÔha kÈmÈvacaramahÈkusalacittÈni. 
 

DutiyabhÈÓavÈro. 
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R|pÈvacarakusala 
 

Catukkanaya 

 160. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ 
savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ1 upasampajja viharati 
pathavÊkasiÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime 
dhammÈ kusalÈ. 
 
 161. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ cetaso 
ekodibhÈvaÑ avitakkaÑ avicÈraÑ samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ2 
upasampajja viharati pathavÊkasiÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti, vedanÈ 
hoti, saÒÒÈ hoti, cetanÈ hoti, cittaÑ hoti, pÊti hoti, sukhaÑ hoti, 
cittassekaggatÈ hoti, saddhindriyaÑ hoti, vÊriyindriyaÑ hoti, satindriyaÑ 
hoti, samÈdhindriyaÑ hoti, paÒÒindriyaÑ hoti, manindriyaÑ hoti, 
somanassindriyaÑ hoti, jÊvitindriyaÑ hoti, sammÈdiÔÔhi hoti, sammÈvÈyÈmo 
hoti -pa- paggÈho hoti, avikkhepo hoti. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi 
atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime dhammÈ kusalÈ -pa-. 

 TasmiÑ kho pana samaye cattÈro khandhÈ honti, dvÈyatanÈni honti, dve 
dhÈtuyo honti, tayo ÈhÈrÈ honti, aÔÔhindriyÈni honti, tiva~gikaÑ jhÈnaÑ hoti, 
catura~giko maggo hoti, satta balÈni honti, tayo het| honti, eko phasso hoti 
-pa- ekaÑ dhammÈyatanaÑ hoti, ekÈ dhammadhÈtu hoti. Ye vÈ pana tasmiÑ 
samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime dhammÈ 
kusalÈ -pa-. 
 
 162. Katamo tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti. Phasso cetanÈ pÊti 
cittassekaggatÈ saddhindriyaÑ vÊriyindriyaÑ satindriyaÑ samÈdhindriyaÑ 
paÒÒindriyaÑ jÊvitindriyaÑ sammÈdiÔÔhi sammÈvÈyÈmo -pa- paggÈho 
avikkhepo. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ 
ar|pino dhammÈ 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔhamajjhÈnaÑ (SÊ) 2. DutiyajjhÈnaÑ (SÊ) 
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ÔhapetvÈ vedanÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ saÒÒÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ 
viÒÒÈÓakkhandhaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti -pa-. Ime 
dhammÈ kusalÈ. 
 
 163. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti pÊtiyÈ ca virÈgÈ upekkhako ca viharati sato ca sampajÈno sukhaÒca 
kÈyena paÔisaÑvedeti. YaÑ taÑ ariyÈ Ècikkhanti upekkhako satimÈ 
sukhavihÈrÊti tatiyaÑ jhÈnaÑ1 upasampajja viharati pathavÊkasiÓaÑ. 
TasmiÑ samaye phasso hoti, vedanÈ hoti, saÒÒÈ hoti, cetanÈ hoti, cittaÑ 
hoti, sukhaÑ hoti, cittassekaggatÈ hoti, saddhindriyaÑ hoti, vÊriyindriyaÑ 
hoti, satindriyaÑ hoti, samÈdhindriyaÑ hoti, paÒÒindriyaÑ hoti, 
manindriyaÑ hoti, somanassindriyaÑ hoti, jÊvitindriyaÑ hoti, sammÈdiÔÔhi 
hoti, sammÈvÈyÈmo hoti -pa- paggÈho hoti, avikkhepo hoti. Ye vÈ pana 
tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime 
dhammÈ kusalÈ -pa-. 

 TasmiÑ kho pana samaye cattÈro khandhÈ honti, dvÈyatanÈni honti, dve 
dhÈtuyo honti, tayo ÈhÈrÈ honti, aÔÔhindriyÈni honti, duva~gikaÑ jhÈnaÑ 
hoti, catura~giko maggo hoti, satta balÈni honti, tayo het| honti, eko phasso 
hoti -pa- ekaÑ dhammÈyatanaÑ hoti, ekÈ dhammadhÈtu hoti. Ye vÈ pana 
tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime 
dhammÈ kusalÈ -pa-. 
 
 164. Katamo tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti. Phasso cetanÈ 
cittassekaggatÈ saddhindriyaÑ vÊriyindriyaÑ satindriyaÑ samÈdhindriyaÑ 
paÒÒindriyaÑ jÊvitindriyaÑ sammÈdiÔÔhi sammÈvÈyÈmo -pa- paggÈho 
avikkhepo. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ 
ar|pino dhammÈ ÔhapetvÈ vedanÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ saÒÒÈkkhandhaÑ 
ÔhapetvÈ viÒÒÈÓakkhandhaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti 
-pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 165. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti sukhassa ca pahÈnÈ dukkhassa ca pahÈnÈ pubbeva 
somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ adukkhamasukhaÑ 
upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. TatiyajjhÈnaÑ (SÊ) 
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jhÈnaÑ1 upasampajja viharati pathavÊkasiÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti, 
vedanÈ hoti, saÒÒÈ hoti, cetanÈ hoti, cittaÑ hoti, upekkhÈ hoti, 
cittassekaggatÈ hoti, saddhindriyaÑ hoti, vÊriyindriyaÑ hoti, satindriyaÑ 
hoti, samÈdhindriyaÑ hoti, paÒÒindriyaÑ hoti, manindriyaÑ hoti, 
upekkhindriyaÑ hoti, jÊvitindriyaÑ hoti, sammÈdiÔÔhi hoti, sammÈvÈyÈmo 
hoti -pa- paggÈho hoti, avikkhepo hoti. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi 
atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime dhammÈ kusalÈ -pa-. 

 TasmiÑ kho pana samaye cattÈro khandhÈ honti, dvÈyatanÈni honti, dve 
dhÈtuyo honti, tayo ÈhÈrÈ honti, aÔÔhindriyÈni honti, duva~gikaÑ jhÈnaÑ 
hoti, catura~giko maggo hoti, satta balÈni honti, tayo het| honti, eko phasso 
hoti -pa- ekaÑ dhammÈyatanaÑ hoti, ekÈ dhammadhÈtu hoti. Ye vÈ pana 
tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime 
dhammÈ kusalÈ -pa-. 
 
 166. Katamo tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti. Phasso cetanÈ 
cittassekaggatÈ saddhindriyaÑ vÊriyindriyaÑ satindriyaÑ samÈdhindriyaÑ 
paÒÒindriyaÑ jÊvitindriyaÑ sammÈdiÔÔhi sammÈvÈyÈmo -pa- paggÈho 
avikkhepo. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ 
ar|pino dhammÈ ÔhapetvÈ vedanÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ saÒÒÈkkhandhaÑ 
ÔhapetvÈ viÒÒÈÓakkhandhaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti 
-pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 

Catukkanayo. 
_____ 

 
PaÒcakanaya 

 167. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
______________________________________________________________ 
 1. CatutthajjhÈnaÑ (SÊ) 
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pathavÊkasiÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime 
dhammÈ kusalÈ. 
 
 168. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti avitakkaÑ vicÈramattaÑ samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati pathivÊkasiÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti, vedanÈ 
hoti, saÒÒÈ hoti, cetanÈ hoti, cittaÑ hoti, vicÈro hoti, pÊti hoti, sukhaÑ hoti, 
cittassekaggatÈ hoti, saddhindriyaÑ hoti, vÊriyindriyaÑ hoti, satindriyaÑ 
hoti, samÈdhindriyaÑ hoti, paÒÒindriyaÑ hoti, manindriyaÑ hoti, 
somanassindriyaÑ hoti, jÊvitindriyaÑ hoti, sammÈdiÔÔhi hoti, sammÈvÈyÈmo 
hoti -pa- paggÈho hoti, avikkhepo hoti. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi 
atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime dhammÈ kusalÈ -pa-. 

 TasmiÑ kho pana samaye cattÈro khandhÈ honti, dvÈyatanÈni honti, dve 
dhÈtuyo honti, tayo ÈhÈrÈ honti, aÔÔhindriyÈni honti, catura~gikaÑ jhÈnaÑ 
hoti, catura~giko maggo hoti, satta balÈni honti, tayo het| honti, eko phasso 
hoti -pa- ekaÑ dhammÈyatanaÑ hoti, ekÈ dhammadhÈtu hoti. Ye vÈ pana 
tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime 
dhammÈ kusalÈ -pa-. 
 
 169. Katamo tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti. Phasso cetanÈ 
vicÈro pÊti cittassekaggatÈ saddhindriyaÑ vÊriyindriyaÑ satindriyaÑ 
samÈdhindriyaÑ paÒÒindriyaÑ jÊvitindriyaÑ sammÈdiÔÔhi sammÈvÈyÈmo 
-pa- paggÈho avikkhepo. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi 
paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ ÔhapetvÈ vedanÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ 
saÒÒÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ viÒÒÈÓakkhandhaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye 
sa~khÈrakkhandho hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 170. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati pathavÊkasiÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti, vedanÈ 

 



 Dhammasa~gaÓÊpÈÄi 48 

hoti, saÒÒÈ hoti, cetanÈ hoti, cittaÑ hoti, pÊti hoti, sukhaÑ hoti, 
cittassekaggatÈ hoti, saddhindriyaÑ hoti, vÊriyindriyaÑ hoti, satindriyaÑ 
hoti, samÈdhindriyaÑ hoti, paÒÒindriyaÑ hoti, manindriyaÑ hoti, 
somanassindriyaÑ hoti, jÊvitindriyaÑ hoti, sammÈdiÔÔhi hoti, sammÈvÈyÈmo 
hoti -pa- paggÈho hoti, avikkhepo hoti. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi 
atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime dhammÈ kusalÈ -pa-. 

 TasmiÑ kho pana samaye cattÈro khandhÈ honti, dvÈyatanÈni honti, dve 
dhÈtuyo honti, tayo ÈhÈrÈ honti, aÔÔhindriyÈni honti, tiva~gikaÑ jhÈnaÑ hoti, 
catura~giko maggo hoti, satta balÈni honti, tayo het| honti, eko phasso hoti 
-pa- ekaÑ dhammÈyatanaÑ hoti, ekÈ dhammadhÈtu hoti. Ye vÈ pana tasmiÑ 
samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime dhammÈ 
kusalÈ -pa-. 
 
 171. Katamo tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti. Phasso cetanÈ pÊti 
cittassekaggatÈ saddhindriyaÑ vÊriyindriyaÑ satindriyaÑ samÈdhindriyaÑ 
paÒÒindriyaÑ jÊvitindriyaÑ sammÈdiÔÔhi sammÈvÈyÈmo -pa- paggÈho 
avikkhepo. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ 
ar|pino dhammÈ ÔhapetvÈ vedanÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ saÒÒÈkkhandhaÑ 
ÔhapetvÈ viÒÒÈÓakkhandhaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti 
-pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 172. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti pÊtiyÈ ca virÈgÈ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
pathavÊkasiÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti, vedanÈ hoti, saÒÒÈ hoti, 
cetanÈ hoti, cittaÑ hoti, sukhaÑ hoti, cittassekaggatÈ hoti, saddhindriyaÑ 
hoti, vÊriyindriyaÑ hoti, satindriyaÑ hoti, samÈdhindriyaÑ hoti, 
paÒÒindriyaÑ hoti, manindriyaÑ hoti, somanassindriyaÑ hoti, jÊvitindriyaÑ 
hoti, sammÈdiÔÔhi hoti, sammÈvÈyÈmo hoti -pa- paggÈho hoti, avikkhepo 
hoti. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino 
dhammÈ. Ime dhammÈ kusalÈ -pa-. 
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 TasmiÑ kho pana samaye cattÈro khandhÈ honti, dvÈyatanÈni honti, dve 
dhÈtuyo honti, tayo ÈhÈrÈ honti, aÔÔhindriyÈni honti, duva~gikaÑ jhÈnaÑ 
hoti, catura~giko maggo hoti, satta balÈni honti, tayo het| honti, eko phasso 
hoti -pa- ekaÑ dhammÈyatanaÑ hoti, ekÈ dhammadhÈtu hoti. Ye vÈ pana 
tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime 
dhammÈ kusalÈ -pa-. 
 
 173. Katamo tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti. Phasso cetanÈ 
cittassekaggatÈ saddhindriyaÑ vÊriyindriyaÑ satindriyaÑ samÈdhindriyaÑ 
paÒÒindriyaÑ jÊvitindriyaÑ sammÈdiÔÔhi sammÈvÈyÈmo -pa- paggÈho 
avikkhepo. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ 
ar|pino dhammÈ ÔhapetvÈ vedanÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ saÒÒÈkkhandhaÑ 
ÔhapetvÈ viÒÒÈÓakkhandhaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti 
-pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 174. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti sukhassa ca pahÈnÈ -pa- paÒcamaÑ jhÈnaÑ1 upasampajja viharati 
pathavÊkasiÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti, vedanÈ hoti, saÒÒÈ hoti, 
cetanÈ hoti, cittaÑ hoti, upekkhÈ hoti, cittassekaggatÈ hoti, saddhindriyaÑ 
hoti, vÊriyindriyaÑ hoti, satindriyaÑ hoti, samÈdhindriyaÑ hoti, 
paÒÒindriyaÑ hoti, manindriyaÑ hoti, upekkhindriyaÑ hoti, jÊvitindriyaÑ 
hoti, sammÈdiÔÔhi hoti, sammÈvÈyÈmo hoti -pa- paggÈho hoti, avikkhepo 
hoti. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino 
dhammÈ. Ime dhammÈ kusalÈ -pa-. 

 TasmiÑ kho pana samaye cattÈro khandhÈ honti, dvÈyatanÈni honti, dve 
dhÈtuyo honti, tayo ÈhÈrÈ honti, aÔÔhindriyÈni honti, duva~gikaÑ jhÈnaÑ 
hoti, catura~giko maggo hoti, satta balÈni honti, tayo het| honti, eko phasso 
hoti -pa- ekaÑ dhammÈyatanaÑ hoti, ekÈ dhammadhÈtu hoti. Ye 
______________________________________________________________ 
 1. PaÒcamajjhÈnaÑ (SÊ) 

 



 Dhammasa~gaÓÊpÈÄi 50 

vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. 
Ime dhammÈ kusalÈ -pa-. 
 
 175. Katamo tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti. Phasso cetanÈ 
cittassekaggatÈ saddhindriyaÑ vÊriyindriyaÑ satindriyaÑ samÈdhindriyaÑ 
paÒÒindriyaÑ jÊvitindriyaÑ sammÈdiÔÔhi sammÈvÈyÈmo -pa- paggÈho 
avikkhepo. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ 
ar|pino dhammÈ ÔhapetvÈ vedanÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ saÒÒÈkkhandhaÑ 
ÔhapetvÈ viÒÒÈÓakkhandhaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti 
-pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 

PaÒcakanayo. 
_____ 

 
Catasso paÔipadÈ 

 176. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
dukkhapaÔipadaÑ1 dandhÈbhiÒÒaÑ pathavÊkasiÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso 
hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 177. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
dukkhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ pathavÊkasiÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso 
hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
  
 178. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
sukhapaÔipadaÑ2 dandhÈbhiÒÒaÑ pathavÊkasiÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso 
hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 179. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti vivicceva kÈmehi -pa-. paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
sukhapaÔipadaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. DukkhÈpaÔipadaÑ (bah|su) 2. SukhÈpaÔipadaÑ (bah|su) 
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khippÈbhiÒÒaÑ pathavÊkasiÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- 
avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ -pa-. 
 
 180. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ -pa- tatiyaÑ 
jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ -pa- paÒcamaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja viharati dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ 
pathavÊkasiÓaÑ -pa- dukkhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ pathavÊkasiÓaÑ -pa- 
sukhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ pathavikasiÓaÑ -pa- sukhapaÔipadaÑ 
khippÈbhiÒÒaÑ pathavÊkasiÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- 
avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 

Catasso paÔipadÈ. 
_____ 

 
CattÈri ÈrammaÓÈni 

 181. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
parittaÑ parittÈrammaÓaÑ pathavÊkasiÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti 
-pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 182. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
parittaÑ appamÈÓÈrammaÓaÑ pathavÊkasiÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti 
-pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 183. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
appamÈÓaÑ parittÈrammaÓaÑ pathavÊkasiÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti 
-pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 184. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
appamÈÓaÑ appamÈÓÈrammaÓaÑ pathavÊkasiÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso 
hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
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 185. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ -pa- tatiyaÑ 
jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ -pa- paÒcamaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja viharati parittaÑ parittÈrammaÓaÑ pathavÊkasiÓaÑ 
-pa- parittaÑ appamÈÓÈrammaÓaÑ pathavÊkasiÓaÑ -pa- appamÈÓaÑ 
parittÈrammaÓaÑ pathavÊkasiÓaÑ -pa- appamÈÓaÑ appamÈÓÈrammaÓaÑ 
pathavÊkasiÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime 
dhammÈ kusalÈ. 

CattÈri ÈrammaÓÈni. 
_____ 

 
SoÄasakkhattukaÑ 

 186. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ parittaÑ parittÈrammaÓaÑ 
pathavÊkasiÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime 
dhammÈ kusalÈ. 

 187. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ parittaÑ appamÈÓÈrammÈÓaÑ 
pathavÊkasiÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime 
dhammÈ kusalÈ. 

 188. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ appamÈÓaÑ parittÈrammaÓaÑ 
pathavÊkasiÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime 
dhammÈ kusalÈ. 

 189. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ appamÈÓaÑ appamÈÓÈrammaÓaÑ 
pathavÊkasiÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime 
dhammÈ kusalÈ. 

 190. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
dukkhapaÔipadaÑ 
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khippÈbhiÒÒaÑ parittaÑ parittÈrammaÓaÑ pathavÊkasiÓaÑ. TasmiÑ samaye 
phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 

 191. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
dukkhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ parittaÑ appamÈÓÈrammaÓaÑ 
pathavÊkasiÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime 
dhammÈ kusalÈ. 

 192. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
dukkhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ appamÈÓaÑ parittÈrammaÓaÑ 
pathavÊkasiÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime 
dhammÈ kusalÈ. 

 193. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
dukkhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ appamÈÓaÑ appamÈÓÈrammaÓaÑ 
pathavÊkasiÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime 
dhammÈ kusalÈ. 

 194. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
sukhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ parittaÑ parittÈrammaÓaÑ pathavÊkasiÓaÑ. 
TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 

 195. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
sukhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ parittaÑ appamÈÓÈrammaÓaÑ 
pathavÊkasiÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime 
dhammÈ kusalÈ. 

 196. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
sukhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ appamÈÓaÑ parittÈrammaÓaÑ 
pathavÊkasiÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime 
dhammÈ kusalÈ. 

 197. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
sukhapaÔipadaÑ 
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dandhÈbhiÒÒaÑ appamÈÓaÑ appamÈÓÈrammaÓaÑ pathavÊkasiÓaÑ. TasmiÑ 
samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 

 198. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ parittaÑ parittÈrammaÓaÑ pathavÊkasiÓaÑ. 
TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa- Ime dhammÈ kusalÈ. 

 199. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ parittaÑ appamÈÓÈrammaÓaÑ 
pathavÊkasiÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime 
dhammÈ kusalÈ. 

 200. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ appamÈÓaÑ parittÈrammaÓaÑ 
pathavÊkasiÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime 
dhammÈ kusalÈ. 

 201. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ appamÈÓaÑ appamÈÓÈrammaÓaÑ 
pathavÊkasiÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime 
dhammÈ kusalÈ. 

 202. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ -pa- tatiyaÑ 
jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ -pa- paÒcamaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja viharati dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ parittaÑ 
parittÈrammaÓaÑ pathavÊkasiÓaÑ -pa- dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ 
parittaÑ appamÈÓÈrammaÓaÑ pathavÊkasiÓaÑ -pa- dukkhapaÔipadaÑ 
dandhÈbhiÒÒaÑ appamÈÓaÑ parittÈrammaÓaÑ pathavÊkasiÓaÑ -pa- 
dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ appamÈÓaÑ appamÈÓÈrammaÓaÑ 
pathavÊkasiÓaÑ -pa- dukkhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ parittaÑ 
parittÈrammaÓaÑ pathavÊkasiÓaÑ -pa- dukkhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ 
parittaÑ appamÈÓÈrammaÓaÑ pathavÊkasiÓaÑ -pa- dukkhapaÔipadaÑ 
khippÈbhiÒÒaÑ appamÈÓaÑ parittÈrammaÓaÑ pathavÊkasiÓaÑ -pa- 
dukkhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ appamÈÓaÑ appamÈÓÈrammaÓaÑ 
pathavÊkasiÓaÑ -pa- sukhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ 
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parittaÑ parittÈrammaÓaÑ pathavÊkasiÓaÑ -pa- sukhapaÔipadaÑ 
dandhÈbhiÒÒaÑ parittaÑ appamÈÓÈrammaÓaÑ pathavÊkasiÓaÑ -pa- 
sukhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ appamÈÓaÑ parittÈrammaÓaÑ 
pathavÊkasiÓaÑ -pa- sukhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ appamÈÓaÑ 
appamÈÓÈrammaÓaÑ pathavÊkasiÓaÑ -pa- sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ 
parittaÑ parittÈrammaÓaÑ pathavÊkasiÓaÑ -pa- sukhapaÔipadaÑ 
khippÈbhiÒÒaÑ parittaÑ appamÈÓÈrammaÓaÑ pathavÊkasiÓaÑ -pa- 
sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ appamÈÓaÑ parittÈrammaÓaÑ 
pathavÊkasiÓaÑ -pa- sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ appamÈÓaÑ 
appamÈÓÈrammaÓaÑ pathavÊkasiÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- 
avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 

SoÄasakkhattukaÑ. 
_____ 

 
AÔÔhakasiÓaÑ soÄasakkhattukaÑ 

 203. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
ÈpokasiÓaÑ -pa- tejokasiÓaÑ -pa- vÈyokasiÓaÑ -pa- nÊlakasiÓaÑ -pa- 
pÊtakasiÓaÑ -pa- lohitakasiÓaÑ -pa- odÈtakasiÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso 
hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 

AÔÔhakasiÓaÑ soÄasakkhattukaÑ. 
_____ 

 
AbhibhÈyatanÈni parittÈni 

 204. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati parittÈni tÈni 
abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. 
Ime dhammÈ kusalÈ. 
  
 205. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati parittÈni tÈni 
abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ 
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jhÈnaÑ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
-pa- paÒcamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. TasmiÑ samaye phasso hoti 
-pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 

Catasso paÔipadÈ 

 206. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati parittÈni tÈni 
abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ. TasmiÑ samaye 
phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 207. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati parittÈni tÈni 
abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati dukkhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ. TasmiÑ samaye 
phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 208. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati parittÈni tÈni 
abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati sukhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ. TasmiÑ samaye 
phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 209. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati parittÈni tÈni 
abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ. TasmiÑ samaye 
phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 210. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati parittÈni tÈni 
abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ 
jhÈnaÑ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
-pa- paÒcamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
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viharati dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ -pa- dukkhapaÔipadaÑ 
khippÈbhiÒÒaÑ -pa- sukhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ -pa- sukhapaÔipadaÑ 
khippÈbhiÒÒaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime 
dhammÈ kusalÈ. 

Cattasso paÔipadÈ. 
_____ 

 
Dve ÈrammaÓÈni 

 211. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati parittÈni tÈni 
abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati parittaÑ parittÈrammaÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso 
hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 212. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati parittÈni tÈni 
abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati appamÈÓaÑ parittÈrammaÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso 
hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 213. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati parittÈni tÈni 
abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ 
jhÈnaÑ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
-pa- paÒcamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati parittaÑ parittÈrammaÓaÑ -pa- 
appamÈÓaÑ parittÈrammaÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo 
hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 

Dve ÈrammaÓÈni. 
_____ 

 
AÔÔhakkhattukaÑ 

 214. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati parittÈni tÈni 
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abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ parittaÑ 
parittÈrammaÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. 
Ime dhammÈ kusalÈ. 

 215. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati parittÈni tÈni 
abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ appamÈÓaÑ 
parittÈrammaÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. 
Ime dhammÈ kusalÈ. 

 216. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati parittÈni tÈni 
abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati dukkhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ parittaÑ 
parittÈrammaÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. 
Ime dhammÈ kusalÈ. 

 217. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati parittÈni tÈni 
abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati dukkhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ appamÈÓaÑ 
parittÈrammaÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. 
Ime dhammÈ kusalÈ. 

 218. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati parittÈni tÈni 
abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati sukhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ parittaÑ 
parittÈrammaÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. 
Ime dhammÈ kusalÈ. 

 219. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati parittÈni tÈni 
abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati sukhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ appamÈÓaÑ 
parittÈrammaÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. 
Ime dhammÈ kusalÈ. 
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 220. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati parittÈni tÈni 
abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ parittaÑ 
parittÈrammaÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. 
Ime dhammÈ kusalÈ. 

 221. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati parittÈni tÈni 
abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ appamÈÓaÑ 
parittÈrammaÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. 
Ime dhammÈ kusalÈ. 

 222. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati parittÈni tÈni 
abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ 
jhÈnaÑ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
-pa- paÒcamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati dukkhapaÔipadaÑ 
dandhÈbhiÒÒaÑ parittaÑ parittÈrammaÓaÑ -pa- dukkhapaÔipadaÑ 
dandhÈbhiÒÒaÑ appamÈÓaÑ parittÈrammaÓaÑ -pa- dukkhapaÔipadaÑ 
khippÈbhiÒÒaÑ parittaÑ parittÈrammaÓaÑ -pa- dukkhapaÔipadaÑ 
khippÈbhiÒÒaÑ appamÈÓaÑ parittÈrammaÓaÑ -pa- sukhapaÔipadaÑ 
dandhÈbhiÒÒaÑ parittaÑ parittÈrammaÓaÑ -pa- sukhapaÔipadaÑ 
dandhÈbhiÒÒaÑ appamÈÓaÑ parittÈrammaÓaÑ -pa- sukhapaÔipadaÑ 
khippÈbhiÒÒaÑ parittaÑ parittÈrammaÓaÑ -pa- sukhapaÔipadaÑ 
khippÈbhiÒÒaÑ appamÈÓaÑ parittÈrammaÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti 
-pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 

AÔÔhakkhattukaÑ. 
_____ 

 
Idampi aÔÔhakkhattukaÑ 

 223. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati parittÈni 
suvaÓÓadubbaÓÓÈni tÈni abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti vivicceva kÈmehi -pa- 
paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- 
avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
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 224. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati parittÈni 
suvaÓÓadubbaÓÓÈni tÈni abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti vitakkavicÈrÈnaÑ 
v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ 
-pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ -pa- paÒcamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. 
TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 

Idampi aÔÔhakkhattukaÑ. 
_____ 

 
AppamÈÓÈni 

 225. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati appamÈÓÈni tÈni 
abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. 
Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 226. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati appamÈÓÈni tÈni 
abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ 
jhÈnaÑ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
-pa- paÒcamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. TasmiÑ samaye phasso hoti 
-pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 

Catasso paÔipadÈ 

 227. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati appamÈÓÈni tÈni 
abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti vivicceva kimehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ. TasmiÑ samaye 
phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 228. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati appamÈÓÈni tÈni 
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abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati dukkhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ. TasmiÑ samaye 
phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 229. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati appamÈÓÈni tÈni 
abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati sukhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ. TasmiÑ samaye 
phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 230. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati appamÈÓÈni tÈni 
abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ. TasmiÑ samaye 
phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 231. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati appamÈÓÈni tÈni 
abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ 
jhÈnaÑ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
-pa- paÒcamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati dukkhapaÔipadaÑ 
dandhÈbhiÒÒaÑ -pa- dukkhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ -pa- sukhapaÔipadaÑ 
dandhÈbhiÒÒaÑ -pa- sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ. TasmiÑ samaye 
phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 

Catasso paÔipadÈ. 
_____ 

 
Dve ÈrammaÓÈni 

 232. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati appamÈÓÈni tÈni 
abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati parittaÑ appamÈÓÈrammaÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso 
hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
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 233. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati appamÈÓÈni tÈni 
abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati appamÈÓaÑ appamÈÓÈrammaÓaÑ. TasmiÑ samaye 
phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 234. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati appamÈÓÈni tÈni 
abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ 
jhÈnaÑ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
-pa- paÒcamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati parittaÑ appamÈÓÈrammaÓaÑ 
-pa- appamÈÓaÑ appamÈÓÈrammaÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- 
avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 

Dve ÈrammaÓÈni. 
_____ 

 
Aparampi aÔÔhakkhattukaÑ 

 235. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati appamÈÓÈni tÈni 
abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ parittaÑ 
appamÈÓÈrammaÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. 
Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 236. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati appamÈÓÈni tÈni 
abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ appamÈÓaÑ 
appamÈÓÈrammaÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. 
Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 237. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati appamÈÓÈni tÈni 
abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja 
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viharati dukkhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ parittaÑ appamÈÓÈrammaÓaÑ. 
TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 

 238. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati appamÈÓÈni tÈni 
abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati dukkhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ appamÈÓaÑ 
appamÈÓÈrammaÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. 
Ime dhammÈ kusalÈ. 

 239. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati appamÈÓÈni tÈni 
abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati sukhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ parittaÑ 
appamÈÓÈrammaÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. 
Ime dhammÈ kusalÈ. 

 240. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati appamÈÓÈni tÈni 
abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati sukhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ appamÈÓaÑ 
appamÈÓÈrammaÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. 
Ime dhammÈ kusalÈ. 

 241. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati appamÈÓÈni tÈni 
abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ parittaÑ 
appamÈÓÈrammaÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. 
Ime dhammÈ kusalÈ. 

 242. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati appamÈÓÈni tÈni 
abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ appamÈÓaÑ 
appamÈÓÈrammaÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. 
Ime dhammÈ kusalÈ. 

 243. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati appamÈÓÈni tÈni 
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abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti vittakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ 
jhÈnaÑ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
-pa- paÒcamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati dukkhapaÔipadaÑ 
dandhÈbhiÒÒaÑ parittaÑ appamÈÓÈrammaÓaÑ -pa- dukkhapaÔipadaÑ 
dandhÈbhiÒÒaÑ appamÈÓaÑ appamÈÓÈrammaÓaÑ -pa- dukkhapaÔipadaÑ 
khippÈbhiÒÒaÑ parittaÑ appamÈÓÈrammaÓaÑ -pa- dukkhapaÔipadaÑ 
khippÈbhiÒÒaÑ appamÈÓaÑ appamÈÓÈrammaÓaÑ -pa- sukhapaÔipadaÑ 
dandhÈbhiÒÒaÑ parittaÑ appamÈÓÈrammaÓaÑ -pa- sukhapaÔipadaÑ 
dandhÈbhiÒÒaÑ appamÈÓaÑ appamÈÓÈrammaÓaÑ -pa- sukhapaÔipadaÑ 
khippÈbhiÒÒaÑ parittaÑ appamÈÓÈrammaÓaÑ -pa- sukhapaÔipadaÑ 
khippÈbhiÒÒaÑ appamÈÓaÑ appamÈÓÈrammaÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso 
hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 

Aparampi aÔÔhakkhattukaÑ. 
_____ 

 
Idampi aÔÔhakkhattukaÑ 

 244. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati appamÈÓÈni 
suvaÓÓadubbaÓÓÈni tÈni abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti vivicceva kÈmehi -pa- 
paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- 
avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 245. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati appamÈÓÈni 
suvaÓÓadubbaÓÓÈni tÈni abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti vitakkavicÈrÈnaÑ 
v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ 
-pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ -pa- paÒcamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. 
TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 

Idampi aÔÔhakkhattukaÑ. 
_____ 

 
 246. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati nÊlÈni nÊlavaÓÓÈni 
nÊlanidassanÈni nÊlanibhÈsÈni tÈni abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti 
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vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. TasmiÑ 
samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 247. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati pÊtÈni pÊtavaÓÓÈni 
pÊtanidassanÈni pÊtanibhÈsÈni -pa- lohitakÈni lohitakavaÓÓÈni 
lohitakanidassanÈni lohitakanibhÈsÈni -pa- odÈtÈni odÈtavaÓÓÈni 
odÈtanidassanÈni odÈtanibhÈsÈni tÈni abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊti vivicceva 
kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. TasmiÑ samaye 
phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 

ImÈnipi abhibhÈyatanÈni soÄasakkhattukÈni. 
_____ 

 
TÊÓi vimokkhÈni soÄasakkhattukÈni 

 248. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti r|pÊ r|pÈni passati vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. 
Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 249. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ bahiddhÈ r|pÈni passati vivicceva kÈmehi -pa- 
paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- 
avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 250. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti subhanti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ 
kusalÈ. 
 

ImÈnipi tÊÓi vimokkhÈni soÄasakkhattukÈni. 
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CattÈri brahmavihÈrajhÈnÈni soÄasakkhattukÈni 

 251. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
mettÈsahagataÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime 
dhammÈ kusalÈ. 
 
 252. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati mettÈsahagataÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti 
-pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 253. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti pÊtiyÈ ca virÈgÈ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
mettÈsahagataÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime 
dhammÈ kusalÈ. 
 
 254. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
mettÈsahagataÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime 
dhammÈ kusalÈ. 
 
 255. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti avitakkaÑ vicÈramattaÑ samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati mettÈsahagataÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- 
avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 256. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati mettÈsahagataÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti 
-pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 257. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti pÊtiyÈ ca virÈgÈ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
mettÈsahagataÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime 
dhammÈ kusalÈ. 
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 258. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
karuÓÈsahagataÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. 
Ime dhammÈ kusalÈ. 

 259. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ -pa- tatiyaÑ 
jhÈnaÑ -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
karuÓÈsahagataÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. 
Ime dhammÈ kusalÈ. 

 260. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
muditÈsahagataÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. 
Ime dhammÈ kusalÈ. 

 261. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ -pa- tatiyaÑ 
jhÈnaÑ -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
muditÈsahagataÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. 
Ime dhammÈ kusalÈ. 

 262. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti sukhassa ca pahÈnÈ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
upekkhÈsahagataÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. 
Ime dhammÈ kusalÈ. 

CattÈri brahmavihÈrajhÈnÈni1 soÄasakkhattukÈni. 
_____ 

 
AsubhajhÈnaÑ soÄasakkhattukaÑ 

 263. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
uddhumÈtakasaÒÒÈsahagataÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo 
hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. BrahmavihÈrajjhÈnÈni (SÊ, SyÈ) 
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 264. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
vinÊlakasaÒÒÈsahagataÑ -pa- vipubbakasaÒÒÈsahagataÑ -pa- 
vicchiddakasaÒÒÈsahagataÑ -pa- vikkhÈyitakasaÒÒÈsahagataÑ -pa- 
vikkhittakasaÒÒÈsahagataÑ -pa- hatavikkhittakasaÒÒÈsahagataÑ -pa- 
lohitakasaÒÒÈsahagataÑ -pa- puÄavakasaÒÒÈsahagataÑ1 -pa- 
aÔÔhikasaÒÒÈsahagataÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti 
-pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 

AsubhajhÈnaÑ2 soÄasakkhattukaÑ. 
 

R|pÈvacarakusalaÑ. 
_____ 

 
Ar|pÈvacarakusala 

 
CattÈri ar|pajhÈnÈni soÄasakkhattukÈni 

 265. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye ar|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ 
nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasaÒÒÈsahagataÑ sukhassa 
ca pahÈnÈ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati upekkhÈsahagataÑ. 
TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 266. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye ar|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti sabbaso ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ samatikkamma 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanasaÒÒÈsahagataÑ sukhassa ca pahÈnÈ -pa- catutthaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja viharati upekkhÈsahagataÑ. TasmiÑ samaye phasso 
hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 267. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye ar|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samatikkamma 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒÈsahagataÑ sukhassa ca pahÈnÈ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati 
______________________________________________________________ 
 1. PuÄuvakasaÒÒÈsahagataÑ (Ka) 2. AsubhajjhÈnaÑ (SÊ, SyÈ)
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upekkhÈsahagataÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. 
Ime dhammÈ kusalÈ. 

 268. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye ar|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti sabbaso ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasaÒÒÈsahagataÑ sukhassa ca pahÈnÈ -pa- catutthaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja viharati upekkhÈsahagataÑ. TasmiÑ samaye phasso 
hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 

CattÈri ar|pajhÈnÈni1 soÄasakkhattukÈni. 

Ar|pÈvacarakusalaÑ. 
_____ 

 
Tebh|makakusala 

 
KÈmÈvacarakusala 

 269. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye kÈmÈvacaraÑ kusalaÑ 
cittaÑ uppannaÑ hoti somanassasahagataÑ ÒÈÓasampayuttaÑ hÊnaÑ -pa- 
majjhimaÑ -pa- paÓÊtaÑ -pa- chandÈdhipateyyaÑ -pa- vÊriyÈdhipateyyaÑ 
-pa- cittÈdhipateyyaÑ -pa- vÊmaÑsÈdhipateyyaÑ -pa- chandÈdhipateyyaÑ 
hÊnaÑ -pa- majjhimaÑ -pa- paÓÊtaÑ -pa- vÊriyÈdhipateyyaÑ hÊnaÑ -pa- 
majjhimaÑ -pa- paÓÊtaÑ -pa- cittÈdhipateyyaÑ hÊnaÑ -pa- majjhimaÑ -pa- 
paÓÊtaÑ -pa- vÊmaÑsÈdhipateyyaÑ hÊnaÑ -pa- majjhimaÑ -pa- paÓÊtaÑ. 
TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 

 270. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye kÈmÈvacaraÑ kusalaÑ 
cittaÑ uppannaÑ hoti somanassasahagataÑ ÒÈÓasampayuttaÑ sasa~khÈrena 
-pa- somanassasahagataÑ ÒÈÓavippayuttaÑ -pa- somanassasahagataÑ 
ÒÈÓavippayuttaÑ sasa~khÈrena -pa- upekkhÈsahagataÑ ÒÈÓasampayuttaÑ 
-pa- upekkhÈsahagataÑ ÒÈÓasampayuttaÑ sasa~khÈrena -pa- 
upekkhÈsahagataÑ ÒÈÓavippayuttaÑ -pa- upekkhÈsahagataÑ 
ÒÈÓavippayuttaÑ sasa~khÈrena hÊnaÑ -pa- majjhimaÑ -pa- paÓÊtaÑ -pa- 
chandÈdhipateyyaÑ -pa- vÊriyÈdhipateyyaÑ -pa- cittÈdhipateyyaÑ -pa- 
chandÈdhipateyyaÑ hÊnaÑ -pa- majjhimaÑ -pa- paÓÊtaÑ -pa- 
vÊriyÈdhipateyyaÑ hÊnaÑ -pa- majjhimaÑ -pa- 
______________________________________________________________ 
 1. Ar|pajjhÈnÈni (SÊ, SyÈ) 
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paÓÊtaÑ -pa- cittÈdhipateyyaÑ hÊnaÑ -pa- majjhimaÑ -pa- paÓÊtaÑ. TasmiÑ 
samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 

KÈmÈvacarakusalaÑ. 
_____ 

 
R|pÈvacarakusala 

 271. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
pathavÊkasiÓaÑ hÊnaÑ -pa- majjhimaÑ -pa- paÓÊtaÑ -pa- 
chandÈdhipateyyaÑ -pa- vÊriyÈdhipateyyaÑ -pa- cittÈdhipateyyaÑ -pa- 
vÊmaÑsÈdhipateyyaÑ -pa- chandÈdhipateyyaÑ hÊnaÑ -pa- majjhimaÑ -pa- 
paÓÊtaÑ -pa- vÊriyÈdhipateyyaÑ hÊnaÑ -pa- majjhimaÑ -pa- paÓÊtaÑ -pa- 
cittÈdhipateyyaÑ hÊnaÑ -pa- majjhimaÑ -pa- paÓÊtaÑ -pa- 
vÊmaÑsÈdhipateyyaÑ hÊnaÑ -pa- majjhimaÑ -pa- paÓÊtaÑ. TasmiÑ samaye 
phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 272. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ -pa- tatiyaÑ 
jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ -pa- paÒcamaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja viharati pathavÊkasiÓaÑ hÊnaÑ -pa- majjhimaÑ -pa- 
paÓÊtaÑ -pa- chandÈdhipateyyaÑ -pa- vÊriyadhipateyyaÑ -pa- 
cittÈdhipateyyaÑ -pa- vÊmaÑsÈdhipateyyaÑ -pa- chandÈdhipateyyaÑ hÊnaÑ 
-pa- majjhimaÑ -pa- paÓÊtaÑ -pa- vÊriyÈdhipateyyaÑ hÊnaÑ -pa- 
majjhimaÑ -pa- paÓÊtaÑ -pa- cittÈdhipateyyaÑ hÊnaÑ -pa- majjhimaÑ -pa- 
paÓÊtaÑ -pa- vÊmaÑsÈdhipateyyaÑ hÊnaÑ -pa- majjhimaÑ -pa- paÓÊtaÑ. 
TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 

R|pÈvacarakusalaÑ. 
_____ 

 
Ar|pÈvacarakusala 

 273. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye ar|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhaveti sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ 
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nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasaÒÒÈsahagataÑ sukhassa 
ca pahÈnÈ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati hÊnaÑ -pa- 
majjhimaÑ -pa- paÓÊtaÑ -pa- chandÈdhipateyyaÑ -pa- vÊriyÈdhipateyyaÑ 
-pa- cittÈdhipateyyaÑ -pa- vÊmaÑsÈdhipateyyaÑ -pa- chandÈdhipateyyaÑ 
hÊnaÑ -pa- majjhimaÑ -pa- paÓÊtaÑ -pa- vÊriyÈdhipateyyaÑ hÊnaÑ -pa- 
majjhimaÑ -pa- paÓÊtaÑ -pa- cittÈdhipateyyaÑ hÊnaÑ -pa- majjhimaÑ -pa- 
paÓÊtaÑ -pa- vÊmaÑsÈdhipateyyaÑ hÊnaÑ -pa- majjhimaÑ -pa- paÓÊtaÑ. 
TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 274. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye ar|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti sabbaso ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ samatikkamma 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanasaÒÒÈsahagataÑ sukhassa ca pahÈnÈ -pa- catutthaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja viharati hÊnaÑ -pa- majjhimaÑ -pa- paÓÊtaÑ -pa- 
chandÈdhipateyyaÑ -pa- vÊriyÈdhipateyyaÑ -pa- cittÈdhipateyyaÑ -pa- 
vÊmaÑsÈdhipateyyaÑ -pa- chandÈdhipateyyaÑ hÊnaÑ -pa- majjhimaÑ -pa- 
paÓÊtaÑ -pa- vÊriyÈdhipateyyaÑ hÊnaÑ -pa- majjhimaÑ -pa- paÓÊtaÑ -pa- 
cittÈdhipateyyaÑ hÊnaÑ -pa- majjhimaÑ -pa- paÓÊtaÑ -pa- 
vÊmaÑsÈdhipateyyaÑ hÊnaÑ -pa- majjhimaÑ -pa- paÓÊtaÑ. TasmiÑ samaye 
phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 275. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye ar|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samatikkamma 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒÈsahagataÑ sukhassa ca pahÈnÈ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati hÊnaÑ -pa- majjhimaÑ -pa- paÓÊtaÑ -pa- 
chandadhipateyyaÑ -pa- vÊriyÈdhipateyyaÑ -pa- cittÈdhipateyyaÑ -pa- 
vÊmaÑsÈdhipateyyaÑ -pa- chandÈdhipateyyaÑ hÊnaÑ -pa- majjhimaÑ -pa- 
paÓÊtaÑ -pa- vÊriyÈdhipateyyaÑ hÊnaÑ -pa- majjhimaÑ -pa- paÓÊtaÑ -pa- 
cittÈdhipateyyaÑ hÊnaÑ -pa- majjhimaÑ -pa- paÓÊtaÑ -pa- 
vÊmaÑsÈdhipateyyaÑ hÊnaÑ -pa- majjhimaÑ -pa- paÓÊtaÑ. TasmiÑ samaye 
phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 276. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye ar|p|papattiyÈ maggaÑ 
bhÈveti sabbaso ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasaÒÒÈsahagataÑ sukhassa ca pahÈnÈ -pa- catutthaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja viharati hÊnaÑ -pa- majjhimaÑ -pa- paÓÊtaÑ -pa- 
chandÈdhipateyyaÑ -pa- vÊriyÈdhipateyyaÑ -pa- cittÈdhipateyyaÑ -pa- 
vÊmaÑsÈdhipateyyaÑ -pa- chandÈdhipateyyaÑ hÊnaÑ -pa- majjhimaÑ -pa- 
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paÓÊtaÑ -pa- vÊriyÈdhipateyyaÑ hÊnaÑ -pa- majjhimaÑ -pa- paÓÊtaÑ -pa- 
cittÈdhipateyyaÑ hÊnaÑ -pa- majjhimaÑ -pa- paÓÊtaÑ -pa- 
vÊmaÑsÈdhipateyyaÑ hÊnaÑ -pa- majjhimaÑ -pa- paÓÊtaÑ. TasmiÑ samaye 
phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 

Ar|pÈvacarakusalaÑ. 
_____ 

 
Lokuttarakusala 

 
SuddhikapaÔipadÈ 

 277. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
vihÈrati dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti, 
vedanÈ hoti, saÒÒÈhoti, cetanÈ hoti, cittaÑ hoti, vitakko hoti, vicÈro hoti, pÊti 
hoti, sukhaÑ hoti, cittassekaggatÈ hoti, saddhindriyaÑ hoti, vÊriyindriyaÑ 
hoti, satindriyaÑ hoti, samÈdhindriyaÑ hoti, paÒÒindriyaÑ hoti, 
manindriyaÑ hoti, somanassindriyaÑ hoti, jÊvitindriyaÑ hoti, 
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ hoti, sammÈdiÔÔhi hoti, sammÈsa~kappo hoti, 
sammÈvÈcÈ hoti, sammÈkammanto hoti, sammÈ-ÈjÊvo hoti, sammÈvÈyÈmo 
hoti, sammÈsati hoti, sammÈsamÈdhi hoti, saddhÈbalaÑ hoti, vÊriyabalaÑ 
hoti, satibalaÑ hoti, samÈdhibalaÑ hoti, paÒÒÈbalaÑ hoti, hiribalaÑ hoti, 
ottappabalaÑ hoti, alobho hoti, adoso hoti, amoho hoti, anabhijjhÈ hoti, 
abyÈpÈdo hoti, sammÈdiÔÔhi hoti, hirÊ hoti, ottappaÑ hoti, kÈyapassaddhi 
hoti, cittapassaddhi hoti, kÈyalahutÈ hoti, cittalahutÈ hoti, kÈyamudutÈ hoti, 
cittamudutÈ hoti, kÈyakammaÒÒatÈ hoti, cittakammaÒÒatÈ hoti, 
kÈyapÈguÒÒatÈ hoti, cittapÈguÒÒatÈ hoti, kÈyujukatÈ hoti, cittujukatÈ hoti, 
sati hoti, sampajaÒÒaÑ hoti, samatho hoti, vipassanÈ hoti, 
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paggÈho hoti, avikkhepo hoti. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi 
paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 278. Katamo tasmiÑ samaye phasso hoti. Yo tasmiÑ samaye phasso 
phusanÈ samphusanÈ samphusitattaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye phasso hoti. 
 
 279. KatamÈ tasmiÑ samaye vedanÈ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
tajjÈmanoviÒÒÈÓadhÈtusamphassajaÑ cetasikaÑ sÈtaÑ cetasikaÑ sukhaÑ 
cetosamphassajaÑ sÈtaÑ sukhaÑ vedayitaÑ cetosamphassajÈ sÈtÈ sukhÈ 
vedanÈ. AyaÑ tasmiÑ samaye vedanÈ hoti. 
 
 280. KatamÈ tasmiÑ samaye saÒÒÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
tajjÈmanoviÒÒÈÓadhÈtusamphassajÈ saÒÒÈ saÒjÈnanÈ saÒjÈnitattaÑ. AyaÑ 
tasmiÑ samaye saÒÒÈ hoti. 
 
 281. KatamÈ tasmiÑ samaye cetanÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
tajjÈmanoviÒÒÈÓadhÈtusamphassajÈ cetanÈ saÒcetanÈ cetayitattaÑ. AyaÑ 
tasmiÑ samaye cetanÈ hoti. 
 
 282. KatamaÑ tasmiÑ samaye cittaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye cittaÑ 
mano mÈnasaÑ hadayaÑ paÓÉaraÑ mano manÈyatanaÑ manindriyaÑ 
viÒÒÈÓaÑ viÒÒÈÓakkhandho tajjÈmanoviÒÒÈÓadhÈtu. IdaÑ tasmiÑ samaye 
cittaÑ hoti. 
 
 283. Katamo tasmiÑ samaye vitakko hoti. Yo tasmiÑ samaye takko 
vitakko sa~kappo appanÈ byappanÈ cetaso abhiniropanÈ sammÈsa~kappo 
magga~gaÑ maggapariyÈpannaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye vitakko hoti. 
 
 284. Katamo tasmiÑ samaye vicÈro hoti. Yo tasmiÑ samaye cÈro 
vicÈro anuvicÈro upavicÈro cittassa anusandhÈnatÈ anupekkhanatÈ. AyaÑ 
tasmiÑ samaye vicÈro hoti. 
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 285. KatamÈ tasmiÑ samaye pÊti hoti. YÈ tasmiÑ samaye pÊti pÈmojjaÑ 
ÈmodanÈ pamodanÈ hÈso pahÈso vitti odagyaÑ attamanatÈ cittassa 
pÊtisambojjha~go. AyaÑ tasmiÑ samaye pÊti hoti. 
 
 286. KatamaÑ tasmiÑ samaye sukhaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
cetasikaÑ sÈtaÑ cetasikaÑ sukhaÑ cetosamphassajaÑ sÈtaÑ sukhaÑ 
vedayitaÑ cetosamphassajÈ sÈtÈ sukhÈ vedanÈ. IdaÑ tasmiÑ samaye 
sukhaÑ hoti. 
 
 287. KatamÈ tasmiÑ samaye cittassekaggatÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
cittassa Ôhiti saÓÔhiti avaÔÔhiti avisÈhÈro avikkhepo avisÈhaÔamÈnasatÈ 
samatho samÈdhindriyaÑ samÈdhibalaÑ sammÈsamÈdhi 
samÈdhisambojjha~go magga~gaÑ maggapariyÈpannaÑ. AyaÑ tasmiÑ 
samaye cittassekaggatÈ hoti. 
 
 288. KatamaÑ tasmiÑ samaye saddhindriyaÑ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
saddhÈ saddahanÈ okappanÈ abhippasÈdo saddhÈ saddhindriyaÑ 
saddhÈbalaÑ. IdaÑ tasmiÑ samaye saddhindriyaÑ hoti. 
 
 289. KatamaÑ tasmiÑ samaye vÊriyindriyaÑ hoti. Yo tasmiÑ samaye 
cetasiko vÊriyÈrambho nikkamo parakkamo uyyÈmo vÈyÈmo ussÈho ussoÄhÊ 
thÈmo dhiti asithilaparakkamatÈ anikkhittachandatÈ anikkhittadhuratÈ 
dhurasampaggÈho vÊriyaÑ vÊriyindriyaÑ vÊriyabalaÑ sammÈvÈyÈmo 
vÊriyasambojjha~go magga~gaÑ maggapariyÈpannaÑ. IdaÑ tasmiÑ samaye 
vÊriyindriyaÑ hoti. 
 
 290. KatamaÑ tasmiÑ samaye satindriyaÑ hoti. YÈ tasmiÑ samaye sati 
anussati paÔissati sati saraÓatÈ dhÈraÓatÈ apilÈpanatÈ asammussanatÈ sati 
satindriyaÑ satibalaÑ sammÈsati satisambojjha~go magga~gaÑ 
maggapariyÈpannaÑ. IdaÑ tasmiÑ samaye satindriyaÑ hoti. 
 
 291. KatamaÑ tasmiÑ samaye samÈdhindriyaÑ hoti. YÈ tasmiÑ 
samaye cittassa Ôhiti saÓÔhiti avaÔÔhiti avisÈhÈro avikkhepo 
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avisÈhaÔamÈnasatÈ samatho samÈdhindriyaÑ samÈdhibalaÑ sammÈsamÈdhi 
samÈdhisambojjha~go magga~gaÑ maggapariyÈpannaÑ. IdaÑ tasmiÑ 
samÈdhindriyaÑ hoti.  
 
 292. KatamaÑ tasmiÑ samaye paÒÒindriyaÑ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
paÒÒÈ pajÈnanÈ vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhaÓÈ upalakkhaÓÈ 
paccupalakkhaÓÈ paÓÉiccaÑ kosallaÑ nepuÒÒaÑ vebhabyÈ cintÈ 
upaparikkhÈ bh|rÊ medhÈ pariÓÈyikÈ vipassanÈ sampajaÒÒaÑ patodo paÒÒÈ 
paÒÒindriyaÑ paÒÒÈbalaÑ paÒÒÈsatthaÑ paÒÒÈpÈsÈdo paÒÒÈ-Èloko 
paÒÒÈ-obhÈso paÒÒÈpajjoto paÒÒÈratanaÑ amoho dhammavicayo 
sammÈdiÔÔhi dhammavicayasambojjha~go magga~gaÑ maggapariyÈpannaÑ. 
IdaÑ tasmiÑ samaye paÒÒindriyaÑ hoti. 
 
 293. KatamaÑ tasmiÑ samaye manindriyaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
cittaÑ mano mÈnasaÑ hadayaÑ paÓÉaraÑ mano manÈyatanaÑ 
manindriyaÑ viÒÒÈÓaÑ viÒÒÈÓakkhandho tajjÈmanoviÒÒÈÓadhÈtu. IdaÑ 
tasmiÑ samaye manindriyaÑ hoti. 
 
 294. KatamaÑ tasmiÑ samaye somanassindriyaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ 
samaye cetasikaÑ sÈtaÑ cetasikaÑ sukhaÑ cetosamphassajaÑ sÈtaÑ 
sukhaÑ vedayitaÑ cetosamphassajÈ sÈtÈ sukhÈ vedanÈ. IdaÑ tasmiÑ 
samaye somanassindriyaÑ hoti. 
 
 295. KatamaÑ tasmiÑ samaye jÊvitindriyaÑ hoti. Yo tesaÑ ar|pÊnaÑ 
dhammÈnaÑ Èyu Ôhiti yapanÈ yÈpanÈ iriyanÈ vattanÈ pÈlanÈ jÊvitaÑ 
jÊvitindriyaÑ. IdaÑ tasmiÑ samaye jÊvitindriyaÑ hoti. 
 
 296. KatamaÑ tasmiÑ samaye anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ hoti. YÈ 
tesaÑ dhammÈnaÑ anaÒÒÈtÈnaÑ adiÔÔhÈnaÑ appattÈnaÑ aviditÈnaÑ 
asacchikatÈnaÑ sacchikiriyÈya paÒÒÈ pajÈnanÈ vicayo pavicayo 
dhammavicayo sallakkhaÓÈ upalakkhaÓÈ paccupalakkhaÓÈ paÓÉiccaÑ 
kosallaÑ nepuÒÒaÑ vebhabyÈ cintÈ upaparikkhÈ bh|rÊ medhÈ pariÓÈyikÈ 
vipassanÈ sampajaÒÒaÑ patodo 
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paÒÒÈ paÒÒindriyaÑ paÒÒÈbalaÑ paÒÒÈsatthaÑ paÒÒÈpÈsÈdo paÒÒÈ-Èloko 
paÒÒÈ-obhÈso paÒÒÈpajjoto paÒÒÈratanaÑ amoho dhammavicayo 
sammÈdiÔÔhi dhammavicayasambojjha~go magga~gaÑ maggapariyÈpannaÑ. 
IdaÑ tasmiÑ samaye anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ hoti. 
 
 297. KatamÈ tasmiÑ samaye sammÈdiÔÔhi hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
paÒÒÈ pajÈnanÈ vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhaÓÈ upalakkhaÓÈ 
paccupalakkhaÓÈ paÓÉiccaÑ kosallaÑ nepuÒÒaÑ vebhabyÈ cintÈ 
upaparikkhÈ bh|rÊ medhÈ pariÓÈyikÈ vipassanÈ sampajaÒÒaÑ patodo paÒÒÈ 
paÒÒindriyaÑ paÒÒÈbalaÑ paÒÒÈsatthaÑ paÒÒÈpÈsÈdo paÒÒÈ-Èloko 
paÒÒÈ-obhÈso paÒÒÈpajjoto paÒÒÈratanaÑ amoho dhammavicayo 
sammÈdiÔÔhi dhammavicayasambojjha~go magga~gaÑ maggapariyÈpannaÑ. 
AyaÑ tasmiÑ samaye sammÈdiÔÔhi hoti. 
 
 298. Katamo tasmiÑ samaye sammÈsa~kappo hoti. Yo tasmiÑ samaye 
takko vitakko sa~kappo appanÈ byappanÈ cetaso abhiniropanÈ 
sammÈsa~kappo magga~gaÑ maggapariyÈpannaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye 
sammÈsa~kappo hoti. 
 
 299. KatamÈ tasmiÑ samaye sammÈvÈcÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
cat|hi vacÊduccaritehi Èrati virati paÔivirati veramaÓÊ akiriyÈ akaraÓaÑ 
anajjhÈpatti velÈ-anatikkamo setughÈto sammÈvÈcÈ magga~gaÑ 
maggapariyÈpannaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye sammÈvÈcÈ hoti. 
 
 300. Katamo tasmiÑ samaye sammÈkammanto hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
tÊhi kÈyaduccaritehi Èrati virati paÔivirati veramaÓÊ akiriyÈ akaraÓaÑ 
anajjhÈpatti velÈ-anatikkamo setughÈto sammÈkammanto magga~gaÑ 
maggapariyÈpannaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye sammÈkammanto hoti.  
 
 301. Katamo tasmiÑ samaye sammÈ-ÈjÊvo hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
micchÈ-ÈjÊvÈ Èrati virati paÔivirati veramaÓÊ akiriyÈ akaraÓaÑ anajjhÈpatti 
velÈ-anatikkamo setughÈto sammÈ-ÈjÊvo magga~gaÑ maggapariyÈpannaÑ. 
AyaÑ tasmiÑ samaye sammÈ-ÈjÊvo hoti. 
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 302. Katamo tasmiÑ samaye sammÈvÈyÈmo hoti. Yo tasmiÑ samaye 
cetasiko vÊriyÈrambho nikkamo parakkamo uyyÈmo vÈyÈmo ussÈho ussoÄhÊ 
thÈmo dhiti asithilaparakkamatÈ anikkhittachandatÈ anikkhittadhuratÈ 
dhurasampaggÈho vÊriyaÑ vÊriyindriyaÑ vÊriyabalaÑ sammÈvÈyÈmo 
vÊriyasambojjha~go magga~gaÑ maggapariyÈpannaÑ. AyaÑ tasmiÑ 
samaye sammÈvÈyÈmo hoti. 
 
 303. KatamÈ tasmiÑ samaye sammÈsati hoti. YÈ tasmiÑ samaye sati 
anussati paÔissati sati saraÓatÈ dhÈraÓatÈ apilÈpanatÈ asammussanatÈ sati 
satindriyaÑ satibalaÑ sammÈsati satisambojjha~go magga~gaÑ 
maggapariyÈpannaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye sammÈsati hoti.  
 
 304. Katamo tasmiÑ samaye sammÈsamÈdhi hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
cittassa Ôhiti saÓÔhiti avaÔÔhiti avisÈhÈro avikkhepo avisÈhaÔamÈnasatÈ 
samatho samÈdhindriyaÑ samÈdhibalaÑ sammÈsamÈdhi 
samÈdhisambojjha~go magga~gaÑ maggapariyÈpannaÑ. AyaÑ tasmiÑ 
samaye sammÈsamÈdhi hoti. 
 
 305. KatamaÑ tasmiÑ samaye saddhÈbalaÑ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
saddhÈ saddahanÈ okappanÈ abhippasÈdo saddhÈ saddhindriyaÑ 
saddhÈbalaÑ. IdaÑ tasmiÑ samaye saddhÈbalaÑ hoti. 
 
 306. KatamaÑ tasmiÑ samaye vÊriyabalaÑ hoti. Yo tasmiÑ samaye 
cetasiko vÊriyÈrambho nikkamo parakkamo uyyÈmo vÈyÈmo ussÈho ussoÄhÊ 
thÈmo dhiti asithilaparakkamatÈ anikkhittachandatÈ anikkhittadhuratÈ 
dhurasampaggÈho vÊriyaÑ vÊriyindriyaÑ vÊriyabalaÑ sammÈvÈyÈmo 
vÊriyasambojjha~go magga~gaÑ maggapariyÈpannaÑ. IdaÑ tasmiÑ samaye 
vÊriyabalaÑ hoti. 
 
 307. KatamaÑ tasmiÑ samaye satibalaÑ hoti. YÈ tasmiÑ samaye sati 
anussati paÔissati sati saraÓatÈ dhÈraÓatÈ apilÈpanatÈ asammussanatÈ sati 
satindriyaÑ satibalaÑ sammÈsati 
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satisambojjha~go magga~gaÑ maggapariyÈpannaÑ. IdaÑ tasmiÑ samaye 
satibalaÑ hoti. 
 
 308. KatamaÑ tasmiÑ samaye sammÈdhibalaÑ hoti. YÈ tasmiÑ 
samaye cittassa Ôhiti saÓÔhiti avaÔÔhiti avisÈhÈro avikkhepo 
avisÈhaÔamÈnasatÈ samatho samÈdhindriyaÑ samÈdhibalaÑ sammÈsamÈdhi 
samÈdhisambojjha~go magga~gaÑ maggapariyÈpannaÑ. IdaÑ tasmiÑ 
samaye samÈdhibalaÑ hoti. 
 
 309. KatamaÑ tasmiÑ samaye paÒÒÈbalaÑ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
paÒÒÈ pajÈnanÈ vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhaÓÈ upalakkhaÓÈ 
paccupalakkhaÓÈ paÓÉiccaÑ kosallaÑ nepuÒÒaÑ vebhabyÈ cintÈ 
upaparikkhÈ bh|rÊ medhÈ pariÓÈyikÈ vipassanÈ sampajaÒÒaÑ patodo paÒÒÈ 
paÒÒindriyaÑ paÒÒÈbalaÑ paÒÒÈsatthaÑ paÒÒÈpÈsÈdo paÒÒÈ-Èloko 
paÒÒÈ-obhÈso paÒÒÈpajjoto paÒÒÈratanaÑ amoho dhammavicayo 
sammÈdiÔÔhi dhammavicayasambojjha~go magga~gaÑ maggapariyÈpannaÑ. 
IdaÑ tasmiÑ samaye paÒÒÈbalaÑ hoti. 
 
 310. KatamaÑ tasmiÑ samaye hiribalaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
hÊrÊyati hiriyitabbena hirÊyati pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ 
samÈpattiyÈ. IdaÑ tasmiÑ samaye hiribalaÑ hoti. 
 
 311. KatamaÑ tasmiÑ samaye ottappabalaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
ottappati ottappitabbena ottappati pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ 
samÈpattiyÈ. IdaÑ tasmiÑ samaye ottappabalaÑ hoti. 
 
 312. Katamo tasmiÑ samaye alobho hoti. Yo tasmiÑ samaye alobho 
alubbhanÈ alubbhitattaÑ asÈrÈgo asÈrajjanÈ asÈrajjitattaÑ anabhijjhÈ alobho 
kusalam|laÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye alobho hoti. 
 
 313. Katamo tasmiÑ samaye adoso hoti. Yo tasmiÑ samaye adoso 
adussanÈ adussitattaÑ abyÈpÈdo abyÈpajjo adoso kusalam|laÑ. AyaÑ 
tasmiÑ samaye adoso hoti. 
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 314. Katamo tasmiÑ samaye amoho hoti. YÈ tasmiÑ samaye paÒÒÈ 
pajÈnanÈ vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhaÓÈ upalakkhaÓÈ 
paccupalakkhaÓÈ paÓÉiccaÑ kosallaÑ nepuÒÒaÑ vebhabyÈ cintÈ 
upaparikkhÈ bh|rÊ medhÈ pariÓÈyikÈ vipassanÈ sampajaÒÒaÑ patodo paÒÒÈ 
paÒÒindriyaÑ paÒÒÈbalaÑ paÒÒÈsatthaÑ paÒÒÈpÈsÈdo paÒÒÈ-Èloko 
paÒÒÈ-obhÈso paÒÒÈpajjoto paÒÒÈratanaÑ amoho dhammavicayo 
sammÈdiÔÔhi dhammavicayasambojjha~go magga~gaÑ maggapariyÈpannaÑ. 
AyaÑ tasmiÑ samaye amoho hoti. 
 
 315. KatamÈ tasmiÑ samaye anabhijjhÈ hoti. Yo tasmiÑ samaye alobho 
alubbhanÈ alubbhitattaÑ asÈrÈgo asÈrajjanÈ asÈrajjitattaÑ anabhijjhÈ alobho 
kusalam|laÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye anabhijjhÈ hoti. 
 
 316. KatamÈ tasmiÑ samaye abyÈpÈdo hoti. Yo tasmiÑ samaye adoso 
adussanÈ adussitattaÑ abyÈpÈdo abyÈpajjo adoso kusalam|laÑ. AyaÑ 
tasmiÑ samaye abyÈpÈdo hoti. 
 
 317. KatamÈ tasmiÑ samaye sammÈdiÔÔhi hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
paÒÒÈ pajÈnanÈ vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhaÓÈ upalakkhaÓÈ 
paccupalakkhaÓÈ paÓÉiccaÑ kosallaÑ nepuÒÒaÑ vebhabyÈ cintÈ 
upaparikkhÈ bh|rÊ medhÈ pariÓÈyikÈ vipassanÈ sampajaÒÒaÑ patodo paÒÒÈ 
paÒÒindriyaÑ paÒÒÈbalaÑ paÒÒÈsatthaÑ paÒÒÈpÈsÈdo paÒÒÈ-Èloko 
paÒÒÈ-obhÈso paÒÒÈpajjoto paÒÒÈratanaÑ amoho dhammavicayo 
sammÈdiÔÔhi dhammavicayasambojjha~go magga~gaÑ maggapariyÈpannaÑ. 
AyaÑ tasmiÑ samaye sammÈdiÔÔhi hoti. 
 
 318. KatamÈ tasmiÑ samaye hirÊ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye hirÊyati 
hiriyitabbena hirÊyati pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ samÈpattiyÈ. 
AyaÑ tasmiÑ samaye hirÊ hoti. 
 
 319. KatamaÑ tasmiÑ samaye ottappaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
ottappati ottappitabbena ottappati pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ 
samÈpattiyÈ. IdaÑ tasmiÑ samaye ottappaÑ hoti. 
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 320. KatamÈ tasmiÑ samaye kÈyapassaddhi hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
vedanÈkkhandhassa saÒÒÈkkhandhassa sa~khÈrakkhandhassa passaddhi 
paÔipassaddhi passambhanÈ paÔipassambhanÈ paÔipassambhitattaÑ 
passaddhisambojjha~go. AyaÑ tasmiÑ samaye kÈyapassaddhi hoti. 
 
 321. KatamÈ tasmiÑ samaye cittapassaddhi hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
viÒÒÈÓakkhandhassa passaddhi paÔipassaddhi passambhanÈ paÔipassambhanÈ 
paÔipassambhitattaÑ passaddhisambojjha~go. AyaÑ tasmiÑ samaye 
cittapassaddhi hoti. 
 
 322. KatamÈ tasmiÑ samaye kÈyalahutÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
vedanÈkkhandhassa saÒÒÈkkhandhassa sa~khÈrakkhandhassa lahutÈ 
lahupariÓÈmatÈ adandhanatÈ avitthanatÈ. AyaÑ tasmiÑ samaye kÈyalahutÈ 
hoti.  
 
 323. KatamÈ tasmiÑ samaye cittalahutÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
viÒÒÈÓakkhandhassa lahutÈ lahupariÓÈmatÈ adandhanatÈ avitthanatÈ. AyaÑ 
tasmiÑ samaye cittalahutÈ hoti. 
 
 324. KatamÈ tasmiÑ samaye kÈyamudutÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
vedanÈkkhandhassa saÒÒÈkkhandhassa sa~khÈrakkhandhassa mudutÈ 
maddavatÈ akakkhaÄatÈ akathinatÈ. AyaÑ tasmiÑ samaye kÈyamudutÈ hoti. 
 
 325. KatamÈ tasmiÑ samaye cittamudutÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
viÒÒÈÓakkhandhassa mudutÈ maddavatÈ akakkhaÄatÈ akathinatÈ ayaÑ 
tasmiÑ samaye cittamudutÈ hoti. 
 
 326. KatamÈ tasmiÑ samaye kÈyakammaÒÒatÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
vedanÈkkhandhassa saÒÒÈkkhandhassa sa~khÈrakkhandhassa kammaÒÒatÈ 
kammaÒÒattaÑ kammaÒÒabhÈvo. AyaÑ tasmiÑ samaye kÈyakammaÒÒatÈ 
hoti. 
 
 327. KatamÈ tasmiÑ samaye cittakammaÒÒatÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
viÒÒÈÓakkhandhassa kammaÒÒatÈ kammaÒÒattaÑ kammaÒÒabhÈvo. AyaÑ 
tasmiÑ samaye cittakammaÒÒatÈ hoti. 
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 328. KatamÈ tasmiÑ samaye kÈyapÈguÒÒatÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
vedanÈkkhandhassa saÒÒÈkkhandhassa sa~khÈrakkhandhassa paguÓatÈ 
paguÓattaÑ paguÓabhÈvo. AyaÑ tasmiÑ samaye kÈyapÈguÒÒatÈ hoti. 
 
 329. KatamÈ tasmiÑ samaye cittapÈguÒÒatÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
viÒÒÈÓakkhandhassa paguÓatÈ paguÓattaÑ paguÓabhÈvo. AyaÑ tasmiÑ 
samaye cittapÈguÒÒatÈ hoti. 
 
 330. KatamÈ tasmiÑ samaye kÈyujukatÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
vedanÈkkhandhassa saÒÒÈkkhandhassa sa~khÈrakkhandhassa ujutÈ ujukatÈ 
ajimhatÈ ava~katÈ akuÔilatÈ. AyaÑ tasmiÑ samaye kÈyujukatÈ hoti. 
 
 331. KatamÈ tasmiÑ samaye cittujukatÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
viÒÒÈÓakkhandhassa ujutÈ ujukatÈ ajimhatÈ ava~katÈ akuÔilatÈ. AyaÑ 
tasmiÑ samaye cittujukatÈ hoti. 
 
 332. KatamÈ tasmiÑ samaye sati hoti. YÈ tasmiÑ samaye sati anussati 
paÔissati sati saraÓatÈ dhÈraÓatÈ apilÈpanatÈ asammussanatÈ sati satindriyaÑ 
satibalaÑ sammÈsati satisambojjha~go magga~gaÑ maggapariyÈpannaÑ. 
AyaÑ tasmiÑ samaye sati hoti. 
 
 333. KatamaÑ tasmiÑ samaye sampajaÒÒaÑ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
paÒÒÈ pajÈnanÈ vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhaÓÈ upalakkhaÓÈ 
paccupalakkhaÓÈ paÓÉiccaÑ kosallaÑ nepuÒÒaÑ vebhabyÈ cintÈ 
upaparikkhÈ bh|rÊ medhÈ pariÓÈyikÈ vipassanÈ sampajaÒÒaÑ patodo paÒÒÈ 
paÒÒindriyaÑ paÒÒÈbalaÑ paÒÒÈsatthaÑ paÒÒÈpÈsÈdo paÒÒÈ-Èloko 
paÒÒÈ-obhÈso paÒÒÈpajjoto paÒÒÈratanaÑ amoho dhammavicayo 
sammÈdiÔÔhi dhammavicayasambojjha~go magga~gaÑ maggapariyÈpannaÑ. 
IdaÑ tasmiÑ samaye sampajaÒÒaÑ hoti. 
 
 334. Katamo tasmiÑ samaye samatho hoti. YÈ tasmiÑ samaye cittassa 
Ôhiti saÓÔhiti avaÔÔhiti avisÈhÈro avikkhepo avisÈhaÔamÈnasatÈ samatho 
samÈdhindriyaÑ samÈdhibalaÑ sammÈsamÈdhi samÈdhisambojjha~go 
magga~gaÑ maggapariyÈpannaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye samatho hoti. 
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 335. KatamÈ tasmiÑ samaye vipassanÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye paÒÒÈ 
pajÈnanÈ vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhaÓÈ upalakkhaÓÈ 
paccupalakkhaÓÈ paÓÉiccaÑ kosallaÑ nepuÒÒaÑ vebhabyÈ cintÈ 
upaparikkhÈ bh|rÊ medhÈ pariÓÈyikÈ vipassanÈ sampajaÒÒaÑ patodo paÒÒÈ 
paÒÒindriyaÑ paÒÒÈbalaÑ paÒÒÈsatthaÑ paÒÒÈpÈsÈdo paÒÒÈ-Èloko 
paÒÒÈ-obhÈso paÒÒÈpajjoto paÒÒÈratanaÑ amoho dhammavicayo 
sammÈdiÔÔhi dhammavicayasambojjha~go magga~gaÑ maggapariyÈpannaÑ. 
AyaÑ tasmiÑ samaye vipassanÈ hoti. 
 
 336. Katamo tasmiÑ samaye paggÈho hoti. Yo tasmiÑ samaye cetasiko 
vÊriyÈrambho nikkamo parakkamo uyyÈmo vÈyÈmo ussÈho ussoÄhÊ thÈmo 
dhiti asithilaparakkamatÈ anikkhittachandatÈ anikkhittadhuratÈ 
dhurasampaggÈho vÊriyaÑ vÊriyindriyaÑ vÊriyabalaÑ sammÈvÈyÈmo 
vÊriyasambojjha~go magga~gaÑ maggapariyÈpannaÑ. AyaÑ tasmiÑ 
samaye paggÈho hoti. 
 
 337. Katamo tasmiÑ samaye avikkhepo hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
cittassa Ôhiti saÓÔhiti avaÔÔhiti avisÈhÈro avikkhepo avisÈhaÔamÈnasatÈ 
samatho samÈdhindriyaÑ samÈdhibalaÑ sammÈsamÈdhi 
samÈdhisambojjha~go magga~gaÑ maggapariyÈpannaÑ. AyaÑ tasmiÑ 
samaye avikkhepo hoti. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi 
paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime dhammÈ kusalÈ. 

 TasmiÑ kho pana samaye cattÈro khandhÈ honti, dvÈyatanÈni honti, dve 
dhÈtuyo honti, tayo ÈhÈrÈ honti, navindriyÈni honti, paÒca~gikaÑ jhÈnaÑ 
hoti, aÔÔha~giko maggo hoti, satta balÈni honti, tayo het| honti, eko phasso 
hoti, ekÈ vedanÈ hoti, ekÈ saÒÒÈ hoti, ekÈ cetanÈ hoti, ekaÑ cittaÑ hoti, eko 
vedanÈkkhandho hoti, eko saÒÒÈkkhandho hoti, eko sa~khÈrakkhandho hoti, 
eko viÒÒÈÓakkhandho hoti, ekaÑ manÈyatanaÑ hoti, ekaÑ manindriyaÑ 
hoti, ekÈ manoviÒÒÈÓadhÈtu hoti, ekaÑ dhammÈyatanaÑ hoti, ekÈ 
dhammadhÈtu hoti. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi 
paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime dhammÈ kusalÈ -pa- 
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 338. Katamo tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti. Phasso cetanÈ 
vitakko vicÈro pÊti cittassekaggatÈ saddhindriyaÑ vÊriyindriyaÑ satindriyaÑ 
samÈdhindriyaÑ paÒÒindriyaÑ jÊvitindriyaÑ anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ 
sammÈdiÔÔhi sammÈsa~kappo sammÈvÈcÈ sammÈkammanto sammÈ-ÈjÊvo 
sammÈvÈyÈmo sammÈsati sammÈsamÈdhi saddhÈbalaÑ vÊriyabalaÑ 
satibalaÑ samÈdhibalaÑ paÒÒÈbalaÑ hiribalaÑ ottappabalaÑ alobho adoso 
amoho anabhijjhÈ abyÈpÈdo sammÈdiÔÔhi hirÊ ottappaÑ kÈyapassaddhi 
cittapassaddhi kÈyalahutÈ cittalahutÈ kÈyamudutÈ cittamudutÈ 
kÈyakammaÒÒatÈ cittakammaÒÒatÈ kÈyapÈguÒÒatÈ cittapÈguÒÒatÈ 
kÈyujukatÈ cittujukatÈ sati sampajaÒÒaÑ samatho vipassanÈ paggÈho 
avikkhepo. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ 
ar|pino dhammÈ ÔhapetvÈ vedanÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ saÒÒÈkkhandhaÑ 
ÔhapetvÈ viÒÒÈÓakkhandhaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti 
-pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 339. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati dukkhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- 
avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 340. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati sukhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- 
avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 341. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- 
avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 342. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ 
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pattiyÈ vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ -pa- tatiyaÑ 
jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ -pa- paÒcamaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja viharati dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ -pa- 
dukkhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ -pa- sukhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ -pa- 
sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- 
avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 

SuddhikapaÔipadÈ. 
_____ 

 
SuÒÒata 

 343. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati suÒÒataÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. 
Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 344. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ -pa- 
tatiyaÑ jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ -pa- 
paÒcamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati suÒÒataÑ. TasmiÑ samaye phasso 
hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 

SuÒÒataÑ. 
_____ 

 
SuÒÒatam|lakapaÔipadÈ 

 345. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ suÒÒataÑ. TasmiÑ samaye 
phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
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 346. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati dukkhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ suÒÒataÑ. TasmiÑ samaye 
phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 347. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati sukhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ suÒÒataÑ. TasmiÑ samaye phasso 
hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 348. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ suÒÒataÑ. TasmiÑ samaye phasso 
hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 349. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ -pa- 
tatiyaÑ jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhanaÑ -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ -pa- 
paÒcamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ 
suÒÒataÑ -pa- dukkhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ suÒÒataÑ -pa- 
sukhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ suÒÒataÑ -pa- sukhapaÔipadaÑ 
khippÈbhiÒÒaÑ suÒÒataÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti 
-pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 

SuÒÒatam|lakapaÔipadÈ. 
_____ 

 
AppaÓihita 

 350. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati 
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appaÓihitaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime 
dhammÈ kusalÈ. 
 
 351. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ -pa- 
tatiyaÑ jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ -pa- 
paÒcamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati appaÓihitaÑ. TasmiÑ samaye 
phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 

AppaÓihitaÑ. 
_____ 

 
AppaÓihitam|lakapaÔipadÈ 

 352. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ appaÓihitaÑ. TasmiÑ samaye 
phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 353. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati dukkhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ appaÓihitaÑ. TasmiÑ samaye 
phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 354. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati sukhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ appaÓihitaÑ. TasmiÑ samaye 
phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
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 355. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ appaÓihitaÑ. TasmiÑ samaye 
phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ.  
 
 356. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ -pa- 
tatiyaÑ jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ -pa- 
paÒcamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ 
appaÓihitaÑ -pa- dukkhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ appaÓihitaÑ -pa- 
sukhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ appaÓihitaÑ -pa- sukhapaÔipadaÑ 
khippÈbhiÒÒaÑ appaÓihitaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo 
hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 

AppaÓihitam|lakapaÔipadÈ. 
_____ 

 
VÊsati mahÈnaya 

 357. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ maggaÑ 
bhÈveti -pa- lokuttaraÑ satipaÔÔhÈnaÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ 
sammappadhÈnaÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti -pa- 
lokuttaraÑ indriyaÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ balaÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ 
bojjha~gaÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ saccaÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ 
samathaÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ dhammaÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ 
khandhaÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ ÈyatanaÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ 
dhÈtuÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ ÈhÈraÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ phassaÑ 
bhÈveti -pa- lokuttaraÑ vedanaÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ saÒÒaÑ bhÈveti 
-pa- lokuttaraÑ cetanaÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ cittaÑ bhÈveti niyyÈnikaÑ 
apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya bh|miyÈ pattiyÈ 
vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ. 
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TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 

VÊsati mahÈnayÈ. 
_____ 

 
Adhipati 

 358. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ chandÈdhipateyyaÑ -pa- 
vÊriyÈdhipateyyaÑ -pa- cittÈdhipateyyaÑ -pa- vÊmaÑsÈdhipateyyaÑ. 
TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 359. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ -pa- 
tatiyaÑ jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ -pa- 
paÒcamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ 
chandÈdhipateyyaÑ -pa- vÊriyÈdhipateyyaÑ -pa- cittÈdhipateyyaÑ -pa- 
vÊmaÑsÈdhipateyyaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti 
-pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
 360. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ maggaÑ 
bhÈveti -pa- lokuttaraÑ satipaÔÔhÈnaÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ 
sammappadhÈnaÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti -pa- 
lokuttaraÑ indriyaÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ balaÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ 
bojjha~gaÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ saccaÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ 
samathaÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ dhammaÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ 
khandhaÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ ÈyatanaÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ 
dhÈtuÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ ÈhÈraÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ phassaÑ 
bhÈveti -pa- lokuttaraÑ vedanaÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ saÒÒaÑ bhÈveti 
-pa- lokuttaraÑ cetanaÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ cittaÑ bhÈveti niyyÈnikaÑ 
apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya bh|miyÈ pattiyÈ 
vivicceva 
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kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati dukkhapaÔipadaÑ 
dandhÈbhiÒÒaÑ chandÈdhipateyyaÑ -pa- vÊriyÈdhipateyyaÑ -pa- 
cittÈdhipateyyaÑ -pa- vÊmaÑsÈdhipateyyaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti 
-pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 

Adhipati. 
 

PaÔhamo maggo. 
_____ 

 
 361. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ kÈmarÈgabyÈpÈdÈnaÑ tanubhÈvÈya 
dutiyÈya bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ. TasmiÑ samaye 
phasso hoti -pa- aÒÒindriyaÑ hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ 
kusalÈ. 
 

Dutiyo maggo. 
_____ 

 
 362. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ kÈmarÈgabyÈpÈdÈnaÑ 
anavasesappahÈnÈya tatiyÈya bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- 
paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ. 
TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- aÒÒindriyaÑ hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. 
Ime dhammÈ kusalÈ. 
 

Tatiyo maggo. 
_____ 

 
 363. Katame dhammÈ kusalÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ r|parÈga-ar|parÈgamÈna-uddhacca-
avijjÈya anavasesappahÈnÈya catutthÈya bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi 
-pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati dukkhapaÔipadaÑ 
dandhÈbhiÒÒaÑ. TasmiÑ samaye 
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phasso hoti -pa- aÒÒindriyaÑ hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ 
kusalÈ -pa-. 
 
 364. KatamaÑ tasmiÑ samaye aÒÒindriyaÑ hoti. YÈ tesaÑ 
dhammÈnaÑ ÒÈtÈnaÑ diÔÔhÈnaÑ pattÈnaÑ viditÈnaÑ sacchikatÈnaÑ 
sacchikiriyÈya paÒÒÈ pajÈnanÈ vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhaÓÈ 
upalakkhaÓÈ paccupalakkhaÓÈ paÓÉiccaÑ kosallaÑ nepuÒÒaÑ vebhabyÈ 
cintÈ upaparikkhÈ bh|rÊ medhÈ pariÓÈyikÈ vipassanÈ sampajaÒÒaÑ patodo 
paÒÒÈ paÒÒindriyaÑ paÒÒÈbalaÑ paÒÒÈsatthaÑ paÒÒÈpÈsÈdo paÒÒÈ-Èloko 
paÒÒÈ-obhÈso paÒÒÈpajjoto paÒÒÈratanaÑ amoho dhammavicayo 
sammÈdiÔÔhi dhammavicayasambojjha~go magga~gaÑ maggapariyÈpannaÑ. 
IdaÑ tasmiÑ samaye aÒÒindriyaÑ hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ye vÈ pana 
tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime 
dhammÈ kusalÈ. 
 

Catuttho maggo. 
 

LokuttaraÑ cittaÑ. 
_____ 

 
DvÈdasa akusala 

 365. Katame dhammÈ akusalÈ. YasmiÑ samaye akusalaÑ cittaÑ 
uppannaÑ hoti somanassasahagataÑ diÔÔhigatasampayuttaÑ r|pÈrammaÓaÑ 
vÈ saddÈrammaÓaÑ vÈ gandhÈrammaÓaÑ vÈ rasÈrammaÓaÑ vÈ 
phoÔÔhabbÈrammaÓaÑ vÈ dhammÈrammaÓaÑ vÈ yaÑ yaÑ vÈ panÈrabbha. 
TasmiÑ samaye phasso hoti, vedanÈ hoti, saÒÒÈ hoti, cetanÈ hoti, cittaÑ 
hoti, vitakko hoti, vicÈro hoti, pÊti hoti, sukhaÑ hoti, cittassekaggatÈ hoti, 
vÊriyindriyaÑ hoti, samÈdhindriyaÑ hoti, manindriyaÑ hoti, 
somanassindriyaÑ hoti, jÊvitindriyaÑ hoti, micchÈdiÔÔhi hoti, 
micchÈsa~kappo hoti, micchÈvÈyÈmo hoti, micchÈsamÈdhi hoti, vÊriyabalaÑ 
hoti, samÈdhibalaÑ hoti, ahirikabalaÑ hoti, anottappabalaÑ hoti, lobho hoti, 
moho hoti, abhijjhÈ hoti, micchÈdiÔÔhi hoti, ahirikaÑ 
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hoti, anottappaÑ hoti, samatho hoti, paggÈho hoti, avikkhepo hoti. Ye vÈ 
pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime 
dhammÈ akusalÈ. 
 
 366. Katamo tasmiÑ samaye phasso hoti. Yo tasmiÑ samaye phasso 
phusanÈ samphusanÈ samphusitattaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye phasso hoti. 
 
 367. KatamÈ tasmiÑ samaye vedanÈ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
tajjÈmanoviÒÒÈÓadhÈtusamphassajaÑ cetasikaÑ sÈtaÑ cetasikaÑ sukhaÑ 
cetosamphassajaÑ sÈtaÑ sukhaÑ vedayitaÑ cetosamphassajÈ sÈtÈ sukhÈ 
vedanÈ. AyaÑ tasmiÑ samaye vedanÈ hoti. 
 
 368. KatamÈ tasmiÑ samaye saÒÒÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
tajjÈmanoviÒÒÈÓadhÈtusamphassajÈ saÒÒÈ saÒjÈnanÈ saÒjÈnitattaÑ. AyaÑ 
tasmiÑ samaye saÒÒÈ hoti. 
 
 369. KatamÈ tasmiÑ samaye cetanÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
tajjÈmanoviÒÒÈÓadhÈtusamphassajÈ cetanÈ saÒcetanÈ cetayitattaÑ. AyaÑ 
tasmiÑ samaye cetanÈ hoti. 
 
 370. KatamaÑ tasmiÑ samaye cittaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye cittaÑ 
mano mÈnasaÑ hadayaÑ paÓÉaraÑ mano manÈyatanaÑ manindriyaÑ 
viÒÒÈÓaÑ viÒÒÈÓakkhandho tajjÈmanoviÒÒÈÓadhÈtu. IdaÑ tasmiÑ samaye 
cittaÑ hoti. 
 
 371. Katamo tasmiÑ samaye vitakko hoti. Yo tasmiÑ samaye takko 
vitakko sa~kappo appanÈ byappanÈ cetaso abhiniropanÈ micchÈsa~kappo. 
AyaÑ tasmiÑ samaye vitakko hoti. 
 
 372. Katamo tasmiÑ samaye vicÈro hoti. Yo tasmiÑ samaye cÈro 
vicÈro anuvicÈro upavicÈro cittassa anusandhÈnatÈ anupekkhanatÈ. AyaÑ 
tasmiÑ samaye vicÈro hoti. 
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 373. KatamÈ tasmiÑ samaye pÊti hoti. YÈ tasmiÑ samaye pÊti pÈmojjaÑ 
ÈmodanÈ pamodanÈ hÈso pahÈso vitti odagyaÑ attamanatÈ cittassa. AyaÑ 
tasmiÑ samaye pÊti hoti. 
 
 374. KatamaÑ tasmiÑ samaye sukhaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
cetasikaÑ sÈtaÑ cetasikaÑ sukhaÑ cetosamphassajaÑ sÈtaÑ sukhaÑ 
vedayitaÑ cetosamphassajÈ sÈtÈ sukhÈ vedanÈ. IdaÑ tasmiÑ samaye 
sukhaÑ hoti. 
 
 375. KatamÈ tasmiÑ samaye cittassekaggatÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
cittassa Ôhiti saÓÔhiti avaÔÔhiti avisÈhÈro avikkhepo avisÈhaÔamÈnasatÈ 
samatho samÈdhindriyaÑ samÈdhibalaÑ micchÈsamÈdhi. AyaÑ tasmiÑ 
samaye cittassekaggatÈ hoti. 
 
 376. KatamaÑ tasmiÑ samaye vÊriyindriyaÑ hoti. Yo tasmiÑ samaye 
cetasiko vÊriyÈrambho nikkamo parakkamo uyyÈmo vÈyÈmo ussÈho ussoÄhÊ 
thÈmo dhiti asithilaparakkamatÈ anikkhittachandatÈ anikkhittadhuratÈ 
dhurasampaggÈho vÊriyaÑ vÊriyindriyaÑ vÊriyabalaÑ micchÈvÈyÈmo. IdaÑ 
tasmiÑ samaye vÊriyindriyaÑ hoti. 
 
 377. KatamaÑ tasmiÑ samaye samÈdhindriyaÑ hoti. YÈ tasmiÑ 
samaye cittassa Ôhiti saÓÔhiti avaÔÔhiti avisÈhÈro avikkhepo 
avisÈhaÔamÈnasatÈ samatho samÈdhindriyaÑ samÈdhibalaÑ micchÈsamÈdhi 
idaÑ tasmiÑ samaye samÈdhindriyaÑ hoti. 
 
 378. KatamaÑ tasmiÑ samaye manindriyaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
cittaÑ mano mÈnasaÑ hadayaÑ paÓÉaraÑ mano manÈyatanaÑ 
manindriyaÑ viÒÒÈÓaÑ viÒÒÈÓakkhandho tajjÈmanoviÒÒÈÓadhÈtu. IdaÑ 
tasmiÑ samaye manindriyaÑ hoti. 
 
 379. KatamaÑ tasmiÑ samaye somanassindriyaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ 
samaye cetasikaÑ sÈtaÑ cetasikaÑ sukhaÑ cetosamphassajaÑ sÈtaÑ 
sukhaÑ vedayitaÑ cetosamphassajÈ sÈtÈ sukhÈ vedanÈ. IdaÑ tasmiÑ 
samaye somanassindriyaÑ hoti. 
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 380. KatamaÑ tasmiÑ samaye jÊvitindriyaÑ hoti. Yo tesaÑ ar|pÊnaÑ 
dhammÈnaÑ Èyu Ôhiti yapanÈ yÈpanÈ iriyanÈ vattanÈ pÈlanÈ jÊvitaÑ 
jÊvitindriyaÑ. IdaÑ tasmiÑ samaye jÊvitindriyaÑ hoti. 
 
 381. KatamÈ tasmiÑ samaye micchÈdiÔÔhi hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
diÔÔhi diÔÔhigataÑ diÔÔhigahanaÑ diÔÔhikantÈro diÔÔhivis|kÈyikaÑ 
diÔÔhivipphanditaÑ diÔÔhisaÒÒojanaÑ gÈho patiÔÔhÈho1 abhiniveso parÈmÈso 
kummaggo micchÈpatho micchattaÑ titthÈyatanaÑ vipariyÈsaggÈho2. AyaÑ 
tasmiÑ samaye micchÈdiÔÔhi hoti. 
 
 382. Katamo tasmiÑ samaye micchÈsa~kappo hoti. Yo tasmiÑ samaye 
takko vittakko sa~kappo appanÈ byappanÈ cetaso abhiniropanÈ 
micchÈsa~kappo. AyaÑ tasmiÑ samaye micchÈsa~kappo hoti. 
 
 383. Katamo tasmiÑ samaye micchÈvÈyÈmo hoti. Yo tasmiÑ samaye 
cetasiko vÊriyÈrambho nikkamo parakkamo uyyÈmo vÈyÈmo ussÈho ussoÄhÊ 
thÈmo dhiti asithilaparakkamatÈ anikkhittachandatÈ anikkhittadhuratÈ 
dhurasampaggÈho vÊriyaÑ vÊriyindriyaÑ vÊriyabalaÑ micchÈvÈyÈmo. AyaÑ 
tasmiÑ samaye micchÈvÈyÈmo hoti. 
 
 384. Katamo tasmiÑ samaye micchÈsamÈdhi hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
cittassa Ôhiti saÓÔhiti avaÔÔhiti avisÈhÈro avikkhepo avisÈhaÔamÈnasatÈ 
samatho samÈdhindriyaÑ samÈdhibalaÑ micchÈsamÈdhi. AyaÑ tasmiÑ 
samaye micchÈsamÈdhi hoti. 
 
 385. KatamaÑ tasmiÑ samaye vÊriyabalaÑ hoti. Yo tasmiÑ samaye 
cetasiko vÊriyÈrambho nikkamo parakkamo uyyÈmo vÈyÈmo ussÈho ussoÄhÊ 
thÈmo dhiti asithilaparakkamatÈ anikkhittachandatÈ anikkhittadhuratÈ 
dhurasampaggÈho vÊriyaÑ vÊriyindriyaÑ vÊriyabalaÑ micchÈvÈyÈmo. IdaÑ 
tasmiÑ samaye vÊriyabalaÑ hoti. 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔiggÈho (SÊ, SyÈ) 2. VipariyesagÈho (Ka) 
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 386. KatamaÑ tasmiÑ samaye samÈdhibalaÑ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
cittassa Ôhiti saÓÔhiti avaÔÔhiti avisÈhÈro avikkhepo avisÈhaÔamÈnasatÈ 
samatho samÈdhindriyaÑ samÈdhibalaÑ micchÈsamÈdhi. IdaÑ tasmiÑ 
samaye samÈdhibalaÑ hoti. 
 
 387. KatamaÑ tasmiÑ samaye ahirikabalaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
na hirÊyati hiriyitabbena na hirÊyati pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ 
samÈpattiyÈ. IdaÑ tasmiÑ samaye ahirikabalaÑ hoti. 
 
 388. KatamaÑ tasmiÑ samaye anottappabalaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ 
samaye na ottappati ottappitabbena na ottappati pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ samÈpattiyÈ. IdaÑ tasmiÑ samaye anottappabalaÑ hoti. 
 
 389. Katamo tasmiÑ samaye lobho hoti. Yo tasmiÑ samaye lobho 
lubbhanÈ lubbhitattaÑ sÈrÈgo sÈrajjanÈ sÈrajjitattaÑ abhijjhÈ lobho 
akusalam|laÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye lobho hoti. 
 
 390. Katamo tasmiÑ samaye moho hoti. YaÑ tasmiÑ samaye aÒÒÈÓaÑ 
adassanaÑ anabhisamayo ananubodho asambodho appaÔivedho asaÑgÈhanÈ 
apariyogÈhanÈ asamapekkhanÈ apaccavekkhanÈ apaccakkhakammaÑ 
dummejjhaÑ bÈlyaÑ asampajaÒÒaÑ moho pamoho sammoho avijjÈ 
avijjogho avijjÈyogo avijjÈnusayo avijjÈpariyuÔÔhÈnaÑ avijjÈla~gÊ moho 
akusalam|laÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye moho hoti. 
 
 391. KatamÈ tasmiÑ samaye abhijjhÈ hoti. Yo tasmiÑ samaye lobho 
lubbhanÈ lubbhitattaÑ sÈrÈgo sÈrajjanÈ sÈrajjitattaÑ abhijjhÈ lobho 
akusalam|laÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye abhijjhÈ hoti. 
 
 392. KatamÈ tasmiÑ samaye micchÈdiÔÔhi hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
diÔÔhi diÔÔhigataÑ diÔÔhigahanaÑ diÔÔhikantÈro diÔÔhivis|kÈyikaÑ 
diÔÔhivipphanditaÑ diÔÔhisaÒÒojanaÑ gÈho patiÔÔhÈho abhiniveso parÈmÈso 
kummaggo 
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micchÈpatho micchattaÑ titthÈyatanaÑ vipariyÈsaggÈho. AyaÑ tasmiÑ 
samaye micchÈdiÔÔhi hoti. 
 
 393. KatamaÑ tasmiÑ samaye ahirikaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye na 
hirÊyati hiriyitabbena na hirÊyati pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ 
samÈpattiyÈ. IdaÑ tasmiÑ samaye ahirikaÑ hoti. 
 
 394. KatamaÑ tasmiÑ samaye anottappaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
na ottappati ottappitabbena na ottappati pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ samÈpattiyÈ. IdaÑ tasmiÑ samaye anottappaÑ hoti. 
 
 395. Katamo tasmiÑ samaye samatho hoti. YÈ tasmiÑ samaye cittassa 
Ôhiti saÓÔhiti avaÔÔhiti avisÈhÈro avikkhepo avisÈhaÔamÈnasatÈ samatho 
samÈdhindriyaÑ samÈdhibalaÑ micchÈsamÈdhi. AyaÑ tasmiÑ samaye 
samatho hoti. 
 
 396. Katamo tasmiÑ samaye paggÈho hoti. Yo tasmiÑ samaye cetasiko 
vÊriyÈrambho nikkamo parakkamo uyyÈmo vÈyÈmo ussÈho ussoÄhÊ thÈmo 
dhiti asithilaparakkamatÈ anikkhittachandatÈ anikkhittadhuratÈ 
dhurasampaggÈho vÊriyaÑ vÊriyindriyaÑ vÊriyabalaÑ micchÈvÈyÈmo. AyaÑ 
tasmiÑ samaye paggÈho hoti. 
 
 397. Katamo tasmiÑ samaye avikkhepo hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
cittassa Ôhiti saÓÔhiti avaÔÔhiti avisÈhÈro avikkhepo avisÈhaÔamÈnasatÈ 
samatho samÈdhindriyaÑ samÈdhibalaÑ micchÈsamÈdhi. AyaÑ tasmiÑ 
samaye avikkhepo hoti. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi 
paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime dhammÈ akusalÈ. 

 TasmiÑ kho pana samaye cattÈro khandhÈ honti, dvÈyatanÈni honti, dve 
dhÈtuyo honti, tayo ÈhÈrÈ honti, paÒcindriyÈni honti, paÒca~gikaÑ jhÈnaÑ 
hoti, catura~giko maggo hoti, cattÈri balÈni honti, dve het| honti, eko 
phasso hoti -pa- ekaÑ dhammÈyatanaÑ hoti, ekÈ dhammÈdhÈtu hoti. Ye vÈ 
pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime 
dhammÈ akusalÈ -pa-. 
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 398. Katamo tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti. Phasso cetanÈ 
vitakko vicÈro pÊti cittassekaggatÈ vÊriyindriyaÑ samÈdhindriyaÑ 
jÊvitindriyaÑ micchÈdiÔÔhi micchÈsa~kappo micchÈvÈyÈmo micchÈsamÈdhi 
vÊriyabalaÑ samÈdhibalaÑ ahirikabalaÑ anottappabalaÑ lobho moho 
abhijjhÈ micchÈdiÔÔhi ahirikaÑ anottappaÑ samatho paggÈho avikkhepo. Ye 
vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ 
ÔhapetvÈ vedanÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ saÒÒÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ 
viÒÒÈÓakkhandhaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti -pa-. Ime 
dhammÈ akusalÈ. 
 
 399. Katame dhammÈ akusalÈ. YasmiÑ samaye akusalaÑ cittaÑ 
uppannaÑ hoti somanassasahagataÑ diÔÔhigatasampayuttaÑ sasa~khÈrena 
r|pÈrammaÓaÑ vÈ -pa- dhammÈrammaÓaÑ vÈ yaÑ yaÑ vÈ panÈrabbha. 
TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ akusalÈ. 
 
 400. Katame dhammÈ akusalÈ. YasmiÑ samaye akusalaÑ cittaÑ 
uppannaÑ hoti somanassasahagataÑ diÔÔhigatavippayuttaÑ r|pÈrammaÓaÑ 
vÈ saddÈrammaÓaÑ vÈ gandhÈrammaÓaÑ vÈ rasÈrammaÓaÑ vÈ 
phoÔÔhabbÈrammaÓaÑ vÈ dhammÈrammaÓaÑ vÈ yaÑ yaÑ vÈ panÈrabbha. 
TasmiÑ samaye phasso hoti, vedanÈ hoti, saÒÒÈ hoti, cetanÈ hoti, cittaÑ 
hoti, vitakko hoti, vicÈro hoti, pÊti hoti, sukhaÑ hoti, cittassekaggatÈ hoti, 
vÊriyindriyaÑ hoti, samÈdhindriyaÑ hoti, manindriyaÑ hoti, 
somanassindriyaÑ hoti, jÊvitindriyaÑ hoti, micchÈsa~kappo hoti, 
micchÈvÈyÈmo hoti, micchÈsamÈdhi hoti, vÊriyabalaÑ hoti, samÈdhibalaÑ 
hoti, ahirikabalaÑ hoti, anottappabalaÑ hoti, lobho hoti, moho hoti, abhijjhÈ 
hoti, ahirikaÑ hoti, anottappaÑ hoti, samatho hoti, paggÈho hoti avikkhepo 
hoti. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino 
dhammÈ. Ime dhammÈ akusalÈ -pa-. 

 TasmiÑ kho pana samaye cattÈro khandhÈ honti, dvÈyatanÈni honti, dve 
dhÈtuyo honti, tayo ÈhÈrÈ honti, paÒcindriyÈni honti, paÒca~gikaÑ jhÈnaÑ 
hoti, tiva~giko maggo hoti, cattÈri balÈni honti, dve het| honti, eko phasso 
hoti -pa- ekaÑ 
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dhammÈyatanaÑ hoti. EkÈ dhammadhÈtu hoti. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye 
aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime dhammÈ akusalÈ 
-pa-. 
 
 401. Katamo tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti. Phasso cetanÈ 
vitakko vicÈro pÊti cittassekaggatÈ vÊriyindriyaÑ samÈdhindriyaÑ 
jÊvitindriyaÑ micchÈsa~kappo micchÈvÈyÈmo micchÈsamÈdhi vÊriyabalaÑ 
samÈdhibalaÑ ahirikabalaÑ anottappabalaÑ lobho moho abhijjhÈ ahirikaÑ 
anottappaÑ samatho paggÈho avikkhepo. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi 
atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ ÔhapetvÈ vedanÈkkhandhaÑ 
ÔhapetvÈ saÒÒÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ viÒÒÈÓakkhandhaÑ. AyaÑ tasmiÑ 
samaye sa~khÈrakkhandho hoti -pa-. Ime dhammÈ akusalÈ. 
 
 402. Katame dhammÈ akusalÈ. YasmiÑ samaye akusalaÑ cittaÑ 
uppannaÑ hoti somanassasahagataÑ diÔÔhigatavippayuttaÑ sasa~khÈrena 
r|pÈrammaÓaÑ vÈ -pa- dhammÈrammaÓaÑ vÈ yaÑ yaÑ panÈrabbha. 
TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ akusalÈ. 
 
 403. Katame dhammÈ akusalÈ. YasmiÑ samaye akusalaÑ cittaÑ 
uppannaÑ hoti upekkhÈsahagataÑ diÔÔhigatasampayuttaÑ r|pÈrammaÓaÑ 
vÈ saddÈrammaÓaÑ vÈ gandhÈrammaÓaÑ vÈ rasÈrammaÓaÑ vÈ 
phoÔÔhabbÈrammaÓaÑ vÈ dhammÈrammaÓaÑ vÈ yaÑ yaÑ vÈ panÈrabbha. 
TasmiÑ samaye phasso hoti, vedanÈ hoti, saÒÒÈ hoti, cetanÈ hoti, cittaÑ 
hoti, vitakko hoti, vicÈro hoti, upekkhÈ hoti, cittassekaggatÈ hoti, 
vÊriyindriyaÑ hoti, samÈdhindriyaÑ hoti, manindriyaÑ hoti, 
upekkhindriyaÑ hoti, jÊvitindriyaÑ hoti, micchÈdiÔÔhi hoti, micchÈsa~kappo 
hoti, micchÈvÈyÈmo hoti, micchÈsamÈdhi hoti, vÊriyabalaÑ hoti, 
samÈdhibalaÑ hoti, ahirikabalaÑ hoti, anottappabalaÑ hoti, lobho hoti, 
moho hoti, abhijjhÈ hoti, micchÈdiÔÔhi hoti, ahirikaÑ hoti, anottappaÑ hoti, 
samatho hoti, paggÈho hoti, avikkhepo hoti. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye 
aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime dhammÈ akusalÈ. 
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 404. Katamo tasmiÑ samaye phasso hoti. Yo tasmiÑ samaye phasso 
phusanÈ samphusanÈ samphusitattaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye phasso hoti. 
 
 405. KatamÈ tasmiÑ samaye vedanÈ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
tajjÈmanoviÒÒÈÓadhÈtusamphassajaÑ cetasikaÑ neva sÈtaÑ nÈsÈtaÑ 
cetosamphassajaÑ adukkhamasukhaÑ vedayitaÑ cetosamphassajÈ 
adukkhamasukhÈ vedanÈ. AyaÑ tasmiÑ samaye vedanÈ hoti -pa-. 
 
 406. KatamÈ tasmiÑ samaye upekkhÈ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
cetasikaÑ neva sÈtaÑ nÈsÈtaÑ cetosamphassajaÑ adukkhamasukhaÑ 
vedayitaÑ cetosamphassajÈ adukkhamasukhÈ vedanÈ. AyaÑ tasmiÑ samaye 
upekkhÈ hoti -pa-. 
 
 407. KatamaÑ tasmiÑ samaye upekkhindriyaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ 
samaye cetasikaÑ neva sÈtaÑ nÈsÈtaÑ cetosamphassajaÑ 
adukkhamasukhaÑ vedayitaÑ cetosamphassajÈ adukkhamasukhÈ vedanÈ. 
IdaÑ tasmiÑ samaye upekkhindriyaÑ hoti -pa-. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye 
aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime dhammÈ akusalÈ. 

 TasmiÑ kho pana samaye cattÈro khandhÈ honti, dvÈyatanÈni honti, dve 
dhÈtuyo honti, tayo ÈhÈrÈ honti, paÒcindriyÈni honti, catura~gikaÑ jhÈnaÑ 
hoti, catura~giko maggo hoti, cattÈri balÈni honti, dve het| honti, eko 
phasso hoti -pa- ekaÑ dhammÈyatanaÑ hoti, ekÈ dhammadhÈtu hoti. Ye vÈ 
pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime 
dhammÈ akusalÈ -pa-. 
 
 408. Katamo tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti. Phasso cetanÈ 
vitakko vicÈro cittassekaggatÈ vÊriyindriyaÑ samÈdhindriyaÑ jÊvitindriyaÑ 
micchÈdiÔÔhi micchÈsa~kappo micchÈvÈyÈmo micchÈsamÈdhi vÊriyabalaÑ 
samÈdhibalaÑ ahirikabalaÑ anottappabalaÑ lobho moho abhijjhÈ 
micchÈdiÔÔhi ahirikaÑ anottappaÑ samatho paggÈho avikkhepo. Ye vÈ pana 
tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ ÔhapetvÈ 
vedanÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ saÒÒÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ viÒÒÈÓakkhandhaÑ. 
AyaÑ tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti -pa-. Ime dhammÈ akusalÈ. 
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 409. Katame dhammÈ akusalÈ. YasmiÑ samaye akusalaÑ cittaÑ 
uppannaÑ hoti upekkhÈsahagataÑ diÔÔhigatasampayuttaÑ sasa~khÈrena 
r|pÈrammaÓaÑ vÈ -pa- dhammÈrammaÓaÑ vÈ yaÑ yaÑ vÈ panÈrabbha. 
TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ akusalÈ. 
 
 410. Katame dhammÈ akusalÈ. YasmiÑ samaye akusalaÑ cittaÑ 
uppannaÑ hoti upekkhÈsahagataÑ diÔÔhigatavippayuttaÑ r|pÈrammaÓaÑ vÈ 
saddÈrammaÓaÑ vÈ gandhÈrammaÓaÑ vÈ rasÈrammaÓaÑ vÈ 
phoÔÔhabbÈrammaÓaÑ vÈ dhammÈrammaÓaÑ vÈ yaÑ yaÑ vÈ panÈrabbha. 
TasmiÑ samaye phasso hoti, vedanÈ hoti, saÒÒÈ hoti, cetanÈ hoti, cittaÑ 
hoti, vitakko hoti, vicÈro hoti, upekkhÈ hoti, cittassekaggatÈ hoti, 
vÊriyindriyaÑ hoti, samÈdhindriyaÑ hoti, manindriyaÑ hoti, 
upekkhindriyaÑ jÊvitindriyaÑ hoti, micchÈsa~kappo hoti, micchÈvÈyÈmo 
hoti, micchÈsamÈdhi hoti, vÊriyabalaÑ hoti, samÈdhibalaÑ hoti, 
ahirikabalaÑ hoti, anottappabalaÑ hoti, lobho hoti, moho hoti, abhijjhÈ hoti, 
ahirikaÑ hoti, anottappaÑ hoti, samatho hoti, paggÈho hoti, avikkhepo hoti. 
Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino 
dhammÈ. Ime dhammÈ akusalÈ -pa-. 

 TasmiÑ kho pana samaye cattÈro khandhÈ honti, dvÈyatanÈni honti, dve 
dhÈtuyo honti, tayo ÈhÈrÈ honti, paÒcindriyÈni honti, catura~gikaÑ jhÈnaÑ 
hoti, tiva~giko maggo hoti, cattÈri balÈni honti, dve het| honti, eko phasso 
hoti -pa- ekaÑ dhammÈyatanaÑ hoti, ekÈ dhammÈdhÈtu hoti. Ye vÈ pana 
tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime 
dhammÈ akusalÈ -pa-. 
 
 411. Katamo tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti. Phasso cetanÈ 
vitakko vicÈro cittassekaggatÈ vÊriyindriyaÑ samÈdhindriyaÑ jÊvitindriyaÑ 
micchÈsa~kappo micchÈvÈyÈmo micchÈsamÈdhi vÊriyabalaÑ samÈdhibalaÑ 
ahirikabalaÑ anottappabalaÑ lobho moho abhijjhÈ ahirikaÑ anottappaÑ 
samatho paggÈho avikkhepo. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi 
paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ ÔhapetvÈ 
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vedanÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ saÒÒÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ viÒÒÈÓakkhandhaÑ. 
AyaÑ tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti -pa-. Ime dhammÈ akusalÈ. 
 
 412. Katame dhammÈ akusalÈ. YasmiÑ samaye akusalaÑ cittaÑ 
uppannaÑ hoti upekkhÈsahagataÑ diÔÔhigatavippayuttaÑ sasa~khÈrena 
r|pÈrammaÓaÑ vÈ -pa- dhammÈrammaÓaÑ vÈ yaÑ yaÑ vÈ panÈrabbha. 
TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ akusalÈ.  
 
 413. Katame dhammÈ akusalÈ. YasmiÑ samaye akusalaÑ cittaÑ 
uppannaÑ hoti domanassasahagataÑ paÔighasampayuttaÑ r|pÈrammaÓaÑ 
vÈ saddÈrammaÓaÑ vÈ gandhÈrammaÓaÑ vÈ rasÈrammaÓaÑ vÈ 
phoÔÔhabbÈrammaÓaÑ vÈ dhammÈrammaÓaÑ vÈ yaÑ yaÑ vÈ panÈrabbha. 
TasmiÑ samaye phasso hoti, vedanÈ hoti, saÒÒÈ hoti, cetanÈ hoti, cittaÑ 
hoti, vitakko hoti, vicÈro hoti, dukkhaÑ hoti, cittassekaggatÈ hoti, 
vÊriyindriyaÑ hoti, samÈdhindriyaÑ hoti, manindriyaÑ hoti, 
domanassindriyaÑ hoti, jÊvitindriyaÑ hoti, micchÈsa~kappo hoti, 
micchÈvÈyÈmo hoti, micchÈsamÈdhi hoti, vÊriyabalaÑ hoti, samÈdhibalaÑ 
hoti, ahirikabalaÑ hoti, anottappabalaÑ hoti, doso hoti, moho hoti, byÈpÈdo 
hoti, ahirikaÑ hoti, anottappaÑ hoti, samatho hoti, paggÈho hoti, avikkhepo 
hoti. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino 
dhammÈ. Ime dhammÈ akusalÈ. 
 
 414. Katamo tasmiÑ samaye phasso hoti. Yo tasmiÑ samaye phasso 
phusanÈ samphusanÈ samphusitattaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye phasso hoti. 
 
 415. KatamÈ tasmiÑ samaye vedanÈ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
tajjÈmanoviÒÒÈÓadhÈtusamphassajaÑ cetasikaÑ asÈtaÑ cetasikaÑ dukkhaÑ 
cetosamphassajaÑ asÈtaÑ dukkhaÑ vedayitaÑ cetosamphassajÈ asÈtÈ 
dukkhÈ vedanÈ. AyaÑ tasmiÑ samaye vedanÈ hoti -pa-. 
 
 416. KatamaÑ tasmiÑ samaye dukkhaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
cetasikaÑ asÈtaÑ cetasikaÑ dukkhaÑ cetosamphassajaÑ asÈtaÑ dukkhaÑ 
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vedayitaÑ cetosamphassajÈ asÈtÈ dukkhÈ vedanÈ. IdaÑ tasmiÑ samaye 
dukkhaÑ hoti -pa-. 
 
 417. KatamaÑ tasmiÑ samaye domanassindriyaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ 
samaye cetasikaÑ asÈtaÑ cetasikaÑ dukkhaÑ cetosamphassajaÑ asÈtaÑ 
dukkhaÑ vedayitaÑ cetosamphassajÈ asÈtÈ dukkhÈ vedanÈ. IdaÑ tasmiÑ 
samaye domanassindriyaÑ hoti -pa-. 
 
 418. Katamo tasmiÑ samaye doso hoti. Yo tasmiÑ samaye doso 
dussanÈ dussitattaÑ byÈpatti byÈpajjanÈ byÈpajjitattaÑ virodho paÔivirodho 
caÓÉikkaÑ asuropo anattamanatÈ cittassa. AyaÑ tasmiÑ samaye doso hoti 
-pa-. 
 
 419. Katamo tasmiÑ samaye byÈpÈdo hoti. Yo tasmiÑ samaye doso 
dussanÈ dussitattaÑ byÈpatti byÈpajjanÈ byÈpajjitattaÑ virodho paÔivirodho 
caÓÉikkaÑ asuropo anattamanatÈ cittassa. AyaÑ tasmiÑ samaye byÈpÈdo 
hoti -pa-. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ 
ar|pino dhammÈ. Ime dhammÈ akusalÈ. 

 TasmiÑ kho pana samaye cattÈro khandhÈ honti, dvÈyatanÈni honti, dve 
dhÈtuyo honti, tayo ÈhÈrÈ honti, paÒcindriyÈni honti, catura~gikaÑ jhÈnaÑ 
hoti, tiva~giko maggo hoti, cattÈri balÈni honti, dve het| honti, eko phasso 
hoti -pa- ekaÑ dhammÈyatanaÑ hoti, ekÈ dhammÈdhÈtu hoti. Ye vÈ pana 
tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime 
dhammÈ akusalÈ -pa-. 
 
 420. Katamo tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti. Phasso cetanÈ 
vitakko vicÈro cittassekaggatÈ vÊriyindriyaÑ samÈdhindriyaÑ jÊvitindriyaÑ 
micchÈsa~kappo micchÈvÈyÈmo micchÈsamÈdhi vÊriyabalaÑ samÈdhibalaÑ 
ahirikabalaÑ anottappabalaÑ doso moho byÈpÈdo ahirikaÑ anottappaÑ 
samatho paggÈho avikkhepo. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi 
paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ ÔhapetvÈ vedanÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ 
saÒÒÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ viÒÒÈÓakkhandhaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye 
sa~khÈrakkhandho hoti -pa-. Ime dhammÈ akusalÈ. 
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 421. Katame dhammÈ akusalÈ. YasmiÑ samaye akusalaÑ cittaÑ 
uppannaÑ hoti domanassasahagataÑ paÔighasampayuttaÑ sasa~khÈrena 
r|pÈrammaÓaÑ vÈ -pa- dhammÈrammaÓaÑ vÈ yaÑ yaÑ vÈ panÈrabbha. 
TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ akusalÈ. 
 
 422. Katame dhammÈ akusalÈ. YasmiÑ samaye akusalaÑ cittaÑ 
uppannaÑ hoti upekkhÈsahagataÑ vicikicchÈsampayuttaÑ r|pÈrammaÓaÑ 
vÈ saddÈrammaÓaÑ vÈ gandhÈrammaÓaÑ vÈ rasÈrammaÓaÑ vÈ 
phoÔÔhabbÈrammaÓaÑ vÈ dhammÈrammaÓaÑ vÈ yaÑ yaÑ vÈ panÈrabbha. 
TasmiÑ samaye phasso hoti, vedanÈ hoti, saÒÒÈ hoti, cetanÈ hoti, cittaÑ 
hoti, vitakko hoti, vicÈro hoti, upekkhÈ hoti, cittassekaggatÈ hoti, 
vÊriyindriyaÑ hoti, manindriyaÑ hoti, upekkhindriyaÑ hoti, jÊvitindriyaÑ 
hoti, micchÈsa~kappo hoti, micchÈvÈyÈmo hoti, vÊriyabalaÑ hoti, 
ahirikabalaÑ hoti, anottappabalaÑ hoti, vicikicchÈ hoti, moho hoti, 
ahirikaÑ hoti, anottappaÑ hoti, paggÈho hoti. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye 
aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime dhammÈ akusalÈ. 
 
 423. Katamo tasmiÑ samaye phasso hoti. Yo tasmiÑ samaye phasso 
phusanÈ samphusanÈ samphusitattaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye phasso hoti 
-pa-. 
 
 424. KatamÈ tasmiÑ samaye cittassekaggatÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
cittassa Ôhiti. AyaÑ tasmiÑ samaye cittassekaggatÈ hoti -pa-. 
 
 425. KatamÈ tasmiÑ samaye vicikicchÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
ka~khÈ ka~khÈyanÈ ka~khÈyitattaÑ vimati vicikicchÈ dveÄhakaÑ 
dvedhÈpatho saÑsayo anekaÑsaggÈho ÈsappanÈ parisappanÈ apariyogÈhanÈ 
thambhitattaÑ cittassa manovilekho. AyaÑ tasmiÑ samaye vicikicchÈ hoti 
-pa-. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino 
dhammÈ. Ime dhammÈ akusalÈ. 

 TasmiÑ kho pana samaye cittÈro khandhÈ honti, dvÈyatanÈni honti, dve 
dhÈtuyo honti, tayo ÈhÈrÈ honti, cattÈri indriyÈni 
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honti, catura~gikaÑ jhÈnaÑ hoti, duva~giko maggo hoti, tÊÓi balÈni honti, 
eko hetu hoti, eko phasso hoti -pa- ekaÑ dhammÈyatanaÑ hoti, ekÈ 
dhammadhÈtu hoti. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi 
paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime dhammÈ akusalÈ -pa-. 
 
 426. Katamo tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti. Phasso cetanÈ 
vitakko vicÈro cittassekaggatÈ vÊriyindriyaÑ jÊvitindriyaÑ micchÈsa~kappo 
micchÈvÈyÈmo vÊriyabalaÑ ahirikabalaÑ anottappabalaÑ vicikicchÈ moho 
ahirikaÑ anottappaÑ paggÈho. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi 
paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ ÔhapetvÈ vedanÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ 
saÒÒÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ viÒÒÈÓakkhandhaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye 
sa~khÈrakkhandho hoti -pa-. Ime dhammÈ akusalÈ. 
 
 427. Katame dhammÈ akusalÈ. YasmiÑ samaye akusalaÑ cittaÑ 
uppannaÑ hoti upekkhÈsahagataÑ uddhaccasampayuttaÑ r|pÈrammaÓaÑ 
vÈ -pa- yaÑ yaÑ vÈ panÈrabbha. TasmiÑ samaye phasso hoti, vedanÈ hoti, 
saÒÒÈ hoti, cetanÈ hoti, cittaÑ hoti, vitakko hoti, vicÈro hoti, upekkhÈ hoti, 
cittassekaggatÈ hoti, vÊriyindriyaÑ hoti, samÈdhindriyaÑ hoti, manindriyaÑ 
hoti, upekkhindriyaÑ hoti, jÊvitindriyaÑ hoti, micchÈsa~kappo hoti, 
micchÈvÈyÈmo hoti, micchÈsamÈdhi hoti, vÊriyabalaÑ hoti, samÈdhibalaÑ 
hoti, ahirikabalaÑ hoti, anottappabalaÑ hoti, uddhaccaÑ hoti, moho hoti, 
ahirikaÑ hoti, anottappaÑ hoti, samatho hoti, paggÈho hoti, avikkhepo hoti. 
Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino 
dhammÈ. Ime dhammÈ akusalÈ. 
 
 428. Katamo tasmiÑ samaye phasso hoti. Yo tasmiÑ samaye phasso 
phusanÈ samphusanÈ samphusitattaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye phasso hoti 
-pa-. 
 
 429. KatamaÑ tasmiÑ samaye uddhaccaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
cittassa uddhaccaÑ av|pasamo cetaso vikkhepo bhantattaÑ cittassa. IdaÑ 
tasmiÑ 
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samaye uddhaccaÑ hoti -pa-. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi 
paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime dhammÈ akusalÈ. 

 TasmiÑ kho pana samaye cattÈro khandhÈ honti, dvÈyatanÈni honti, dve 
dhÈtuyo honti, tayo ÈhÈrÈ honti, paÒcindriyÈni honti, catura~gikaÑ jhÈnaÑ 
hoti, tiva~giko maggo hoti, cattÈri balÈni honti, eko hetu hoti, eko phasso 
hoti -pa- ekaÑ dhammÈyatanaÑ hoti, eko dhammÈdhÈtu hoti. Ye vÈ pana 
tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime 
dhammÈ akusalÈ -pa-. 
 
 430. Katamo tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti. Phasso cetanÈ 
vitakko vicÈro cittassekaggatÈ vÊriyindriyaÑ samÈdhindriyaÑ jÊvitindriyaÑ 
micchÈsa~kappo micchÈvÈyÈmo micchÈsamÈdhi vÊriyabalaÑ samÈdhibalaÑ 
ahirikabalaÑ anottappabalaÑ uddhaccaÑ moho ahirikaÑ anottappaÑ 
samatho paggÈho avikkhepo. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi 
paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ ÔhapetvÈ vedanÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ 
saÒÒÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ viÒÒÈÓakkhandhaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye 
sa~khÈrakkhandho hoti -pa-. Ime dhammÈ akusalÈ. 
 

DvÈdasa akusalacittÈni. 
_____ 

 
AbyÈkatavipÈka 

 
KusalavipÈkapaÒcaviÒÒÈÓa 

 431. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye kÈmÈvacarassa 
kusalassa kammassa katattÈ upacitattÈ vipÈkaÑ cakkhuviÒÒÈÓaÑ uppannaÑ 
hoti upekkhÈsahagataÑ r|pÈrammaÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti, 
vedanÈ hoti, saÒÒÈ hoti, cetanÈ hoti, cittaÑ hoti, upekkhÈ hoti, 
cittassekaggatÈ hoti, manindriyaÑ hoti, upekkhindriyaÑ hoti, jÊvitindriyaÑ 
hoti. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino 
dhammÈ. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
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 432. Katamo tasmiÑ samaye phasso hoti. Yo tasmiÑ samaye phasso 
phusanÈ samphusanÈ samphusitattaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye phasso hoti. 
 
 433. KatamÈ tasmiÑ samaye vedanÈ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
tajjÈcakkhuviÒÒÈÓadhÈtusamphassajaÑ cetasikaÑ neva sÈtaÑ nÈsÈtaÑ 
cetosamphassajaÑ adukkhamasukhaÑ vedayitaÑ cetosamphassajÈ 
adukkhamasukhÈ vedanÈ. AyaÑ tasmiÑ samaye vedanÈ hoti. 
 
 434. KatamÈ tasmiÑ samaye saÒÒÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
tajjÈcakkhuviÒÒÈÓadhÈtusamphassajÈ saÒÒÈ saÒjÈnanÈ saÒjÈnitattaÑ. AyaÑ 
tasmiÑ samaye saÒÒÈ hoti. 
 
 435. KatamÈ tasmiÑ samaye cetanÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
tajjÈcakkhuviÒÒÈÓadhÈtusamphassajÈ cetanÈ saÒcetanÈ cetayitattaÑ. AyaÑ 
tasmiÑ samaye cetanÈ hoti. 
 
 436. KatamaÑ tasmiÑ samaye cittaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye cittaÑ 
mano mÈnasaÑ hadayaÑ paÓÉaraÑ mano manÈyatanaÑ manindriyaÑ 
viÒÒÈÓaÑ viÒÒÈÓakkhandho tajjÈcakkhuviÒÒÈÓadhÈtu. IdaÑ tasmiÑ samaye 
cittaÑ hoti. 
 
 437. KatamÈ tasmiÑ samaye upekkhÈ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
cetasikaÑ neva sÈtaÑ nÈsÈtaÑ cetosamphassajaÑ adukkhamasukhaÑ 
vedayitaÑ cetosamphassajÈ adukkhamasukhÈ vedanÈ. AyaÑ tasmiÑ samaye 
upekkhÈ hoti. 
 
 438. KatamÈ tasmiÑ samaye cittassekaggatÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
cittassa Ôhiti. AyaÑ tasmiÑ samaye cittassekaggatÈ hoti. 
 
 439. KatamaÑ tasmiÑ samaye manindriyaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
cittaÑ mano mÈnasaÑ hadayaÑ paÓÉaraÑ mano manÈyatanaÑ 
manindriyaÑ viÒÒÈÓaÑ viÒÒÈÓakkhandho tajjÈcakkhuviÒÒÈÓadhÈtu. IdaÑ 
tasmiÑ samaye manindriyaÑ hoti. 
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  440. KatamaÑ tasmiÑ samaye upekkhindriyaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ 
samaye cetasikaÑ neva sÈtaÑ nÈsÈtaÑ cetosamphassajaÑ 
adukkhamasukhaÑ vedayitaÑ cetosamphassajÈ adukkhamasukhÈ vedanÈ. 
IdaÑ tasmiÑ samaye upekkhindriyaÑ hoti. 
 
 441. KatamaÑ tasmiÑ samaye jÊvitindriyaÑ hoti. Yo tesaÑ ar|pÊnaÑ 
dhammÈnaÑ Èyu Ôhiti yapanÈ yÈpanÈ iriyanÈ vattanÈ pÈlanÈ jÊvitaÑ 
jÊvitindriyaÑ. IdaÑ tasmiÑ samaye jÊvitindriyaÑ hoti. Ye vÈ pana tasmiÑ 
samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime dhammÈ 
abyÈkatÈ. 

 TasmiÑ kho pana samaye cattÈro khandhÈ honti, dvÈyatanÈni honti, dve 
dhÈtuyo honti, tayo ÈhÈrÈ honti, tÊÓindriyÈni honti, eko phasso hoti -pa- ekÈ 
cakkhuviÒÒÈÓadhÈtu hoti, ekaÑ dhammÈyatanaÑ hoti, ekÈ dhammadhÈtu 
hoti. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino 
dhammÈ. Ime dhammÈ abyÈkatÈ -pa-. 
 
 442. Katamo tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti. Phasso cetanÈ 
cittassekaggatÈ jÊvitindriyaÑ. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi 
paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ ÔhapetvÈ vedanÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ 
saÒÒÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ viÒÒÈÓakkhandhaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye 
sa~khÈrakkhandho hoti -pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 
 443. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye kÈmÈvacarassa 
kusalassa kammassa katattÈ upacitattÈ vipÈkaÑ sotaviÒÒÈÓaÑ uppannaÑ 
hoti upekkhÈsahagataÑ saddÈrammaÓaÑ -pa- ghÈnaviÒÒÈÓaÑ uppannaÑ 
hoti upekkhÈsahagataÑ gandhÈrammaÓaÑ -pa- jÊvhÈviÒÒÈÓaÑ uppannaÑ 
hoti upekkhÈsahagataÑ rasÈrammaÓaÑ -pa- kÈyaviÒÒÈÓaÑ uppannaÑ hoti 
sukhasahagataÑ phoÔÔhabbÈrammaÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti, 
vedanÈ hoti, saÒÒÈ hoti, cetanÈ hoti, cittaÑ hoti, sukhaÑ hoti, 
cittassekaggatÈ hoti, manindriyaÑ hoti, sukhindriyaÑ hoti, jÊvitindriyaÑ 
hoti. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino 
dhammÈ. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
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 444. Katamo tasmiÑ samaye phasso hoti. Yo tasmiÑ samaye phasso 
phusanÈ samphusanÈ samphusitattaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye phasso hoti. 
 
 445. KatamÈ tasmiÑ samaye vedanÈ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
tajjÈkÈyaviÒÒÈÓadhÈtusamphassajaÑ kÈyikaÑ sÈtaÑ kÈyikaÑ sukhaÑ 
kÈyasamphassajaÑ sÈtaÑ sukhaÑ vedayitaÑ kÈyasamphassajÈ sÈtÈ sukhÈ 
vedanÈ. AyaÑ tasmiÑ samaye vedanÈ hoti. 
 
 446. KatamÈ tasmiÑ samaye saÒÒÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
tajjÈkÈyaviÒÒÈÓadhÈtusamphassajÈ saÒÒÈ saÒjÈnanÈ saÒjÈnitattaÑ. AyaÑ 
tasmiÑ samaye saÒÒÈ hoti. 
 
 447. KatamÈ tasmiÑ samaye cetanÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
tajjÈkÈyaviÒÒÈÓadhÈtusamphassajÈ cetanÈ saÒcetanÈ cetayitattaÑ. AyaÑ 
tasmiÑ samaye cetanÈ hoti. 
 
 448. KatamaÑ tasmiÑ samaye cittaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye cittaÑ 
mano mÈnasaÑ hadayaÑ paÓÉaraÑ mano manÈyatanaÑ manindriyaÑ 
viÒÒÈÓaÑ viÒÒÈÓakkhandho tajjÈkÈyaviÒÒÈÓadhÈtu. IdaÑ tasmiÑ samaye 
cittaÑ hoti. 
 
 449. KatamaÑ tasmiÑ samaye sukhaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
kÈyikaÑ sÈtaÑ kÈyikaÑ sukhaÑ kÈyasamphassajaÑ sÈtaÑ sukhaÑ 
vedayitaÑ kÈyasamphassajÈ sÈtÈ sukhÈ vedanÈ. IdaÑ tasmiÑ samaye 
sukhaÑ hoti. 
 
 450. KatamÈ tasmiÑ samaye cittassekaggatÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
cittassa Ôhiti. AyaÑ tasmiÑ samaye cittassekaggatÈ hoti. 
 
 451. KatamaÑ tasmiÑ samaye manindriyaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
cittaÑ mano mÈnasaÑ hadayaÑ paÓÉaraÑ mano manÈyatanaÑ 
manindriyaÑ viÒÒÈÓaÑ viÒÒÈÓakkhandho tajjÈkÈyaviÒÒÈÓadhÈtu. IdaÑ 
tasmiÑ samaye manindriyaÑ hoti. 
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 452. KatamaÑ tasmiÑ samaye sukhindriyaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
kÈyikaÑ sÈtaÑ kÈyikaÑ sukhaÑ kÈyasamphassajaÑ sÈtaÑ sukhaÑ 
vedayitaÑ kÈyasamphassajÈ sÈtÈ sukhÈ vedanÈ. IdaÑ tasmiÑ samaye 
sukhindriyaÑ hoti. 
 
 453. KatamaÑ tasmiÑ samaye jÊvitindriyaÑ hoti. Yo tesaÑ ar|pÊnaÑ 
dhammÈnaÑ Èyu Ôhiti yapanÈ yÈpanÈ iriyanÈ vattanÈ pÈlanÈ jÊvitaÑ 
jÊvitindriyaÑ. IdaÑ tasmiÑ samaye jÊvitindriyaÑ hoti. Ye vÈ pana tasmiÑ 
samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime dhammÈ 
abyÈkatÈ. 

 TasmiÑ kho pana samaye cattÈro khandhÈ honti, dvÈyatanÈni honti, dve 
dhÈtuyo honti, tayo ÈhÈrÈ honti, tÊÓindriyÈni honti, eko phasso hoti -pa- ekÈ 
kÈyaviÒÒÈÓadhÈtu hoti, ekaÑ dhammÈyatanaÑ hoti, ekÈ dhammadhÈtu hoti. 
Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino 
dhammÈ. Ime dhammÈ abyÈkatÈ -pa-. 
 
 454. Katamo tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti. Phasso cetanÈ 
cittassekaggatÈ jÊvitindriyaÑ. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi 
paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ ÔhapetvÈ vedanÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ 
saÒÒÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ viÒÒÈÓakkhandhaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye 
sa~khÈrakkhandho hoti -pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 

KusalavipÈkÈni paÒcaviÒÒÈÓÈni. 
_____ 

 
KusalavipÈkamanodhÈtu 

 455. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye kÈmÈvacarassa 
kusalassa kammassa katattÈ upacitattÈ vipÈkÈ manodhÈtu uppannÈ hoti 
upekkhÈsahagatÈ r|pÈrammaÓÈ vÈ -pa- phoÔÔhabbÈrammaÓÈ vÈ yaÑ yaÑ vÈ 
panÈrabbha. TasmiÑ samaye phasso hoti, vedanÈ hoti, saÒÒÈ hoti, cetanÈ 
hoti, cittaÑ hoti, vittakko hoti, vicÈro 
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hoti, upekkhÈ hoti, cittassekaggatÈ hoti, manindriyaÑ hoti, upekkhindriyaÑ 
hoti, jÊvitindriyaÑ hoti. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi 
paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 
 456. Katamo tasmiÑ samaye phasso hoti. Yo tasmiÑ samaye phasso 
phusanÈ samphusanÈ samphusitattaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye phasso hoti. 
 
 457. KatamÈ tasmiÑ samaye vedanÈ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
tajjÈmanodhÈtusamphassajaÑ cetasikaÑ neva sÈtaÑ nÈsÈtaÑ 
cetosamphassajaÑ adukkhamasukhaÑ vedayitaÑ cetosamphassajÈ 
adukkhamasukhÈ vedanÈ. AyaÑ tasmiÑ samaye vedanÈ hoti. 
 
 458. KatamÈ tasmiÑ samaye saÒÒÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
tajjÈmanodhÈtusamphassajÈ saÒÒÈ saÒjÈnanÈ saÒjÈnitattaÑ. AyaÑ tasmiÑ 
samaye saÒÒÈ hoti. 
 
  459. KatamÈ tasmiÑ samaye cetanÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
tajjÈmanodhÈtusamphassajÈ cetanÈ saÒcetanÈ cetayitattaÑ. AyaÑ tasmiÑ 
samaye cetanÈ hoti. 
 
 460. KatamaÑ tasmiÑ samaye cittaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye cittaÑ 
mano mÈnasaÑ hadayaÑ paÓÉaraÑ mano manÈyatanaÑ manindriyaÑ 
viÒÒÈÓaÑ viÒÒÈÓakkhandho tajjÈmanodhÈtu. IdaÑ tasmiÑ samaye cittaÑ 
hoti. 
 
 461. Katamo tasmiÑ samaye vitakko hoti. Yo tasmiÑ samaye takko 
vitakko sa~kappo appanÈ byappanÈ cetaso abhiniropanÈ. AyaÑ tasmiÑ 
samaye vitakko hoti. 
 
 462. Katamo tasmiÑ samaye vicÈro hoti. Yo tasmiÑ samaye cÈro 
vicÈro anuvicÈro upavicÈro cittassa anusandhÈnatÈ anupekkhanatÈ. AyaÑ 
tasmiÑ samaye vicÈro hoti. 

 



 Dhammasa~gaÓÊpÈÄi 110 

 463. KatamÈ tasmiÑ samaye upekkhÈ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
cetasikaÑ neva sÈtaÑ nÈsÈtaÑ cetosamphassajaÑ adukkhamasukhaÑ 
vedayitaÑ cetosamphassajÈ adukkhamasukhÈ vedanÈ. AyaÑ tasmiÑ samaye 
upekkhÈ hoti. 
 
 464. KatamÈ tasmiÑ samaye cittassekaggatÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
cittassa Ôhiti. AyaÑ tasmiÑ samaye cittassekaggatÈ hoti. 
 
 465. KatamaÑ tasmiÑ samaye manindriyaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
cittaÑ mano mÈnasaÑ hadayaÑ paÓÉaraÑ mano manÈyatanaÑ 
manindriyaÑ viÒÒÈÓaÑ viÒÒÈÓakkhandho tajjÈmanodhÈtu. IdaÑ tasmiÑ 
samaye manindriyaÑ hoti. 
 
 466. KatamaÑ tasmiÑ samaye upekkhindriyaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ 
samaye cetasikaÑ neva sÈtaÑ nÈsÈtaÑ cetosamphassajaÑ 
adukkhamasukhaÑ vedayitaÑ cetosamphassajÈ adukkhamasukhÈ vedanÈ. 
IdaÑ tasmiÑ samaye upekkhindriyaÑ hoti. 
 
 467. KatamaÑ tasmiÑ samaye jÊvitindriyaÑ hoti. Yo tesaÑ ar|pÊnaÑ 
dhammÈnaÑ Èyu Ôhiti yapanÈ yÈpanÈ iriyanÈ vattanÈ pÈlanÈ jÊvitaÑ 
jÊvitindriyaÑ. IdaÑ tasmiÑ samaye jÊvitindriyaÑ hoti. Ye vÈ pana tasmiÑ 
samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime dhammÈ 
abyÈkatÈ. 

 TasmiÑ kho pana samaye cattÈro khandhÈ honti, dvÈyatanÈni honti, dve 
dhÈtuyo honti, tayo ÈhÈrÈ honti, tÊÓindriyÈni honti, eko phasso hoti -pa- ekÈ 
manodhÈtu hoti, ekaÑ dhammÈyatanaÑ hoti, ekÈ dhammadhÈtu hoti. Ye vÈ 
pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime 
dhammÈ abyÈkatÈ -pa-. 
 
 468. Katamo tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti. Phasso cetanÈ 
vitakko vicÈro cittassekaggatÈ jÊvitindriyaÑ. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye 
aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ ÔhapetvÈ 
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vedanÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ saÒÒÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ viÒÒÈÓakkhandhaÑ. 
AyaÑ tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti -pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 

KusalavipÈkÈ manodhÈtu. 
_____ 

 
KusalavipÈkamanoviÒÒÈÓadhÈtusomanassasahagata 

 469. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye kÈmÈvacarassa 
kusalassa kammassa katattÈ upacitattÈ vipÈkÈ manoviÒÒÈÓadhÈtu uppannÈ 
hoti somanassasahagatÈ r|pÈrammaÓÈ vÈ -pa- dhammÈrammaÓÈ vÈ yaÑ 
yaÑ vÈ panÈrabbha. TasmiÑ samaye phasso hoti, vedanÈ hoti, saÒÒÈ hoti, 
cetanÈ hoti, cittaÑ hoti, vitakko hoti, vicÈro hoti, pÊti hoti, sukhaÑ hoti, 
cittassekaggatÈ hoti, manindriyaÑ hoti, somanassindriyaÑ hoti, 
jÊvitindriyaÑ hoti. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi 
paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 
 470. Katamo tasmiÑ samaye phasso hoti. Yo tasmiÑ samaye phasso 
phusanÈ samphusanÈ samphusitattaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye phasso hoti. 
 
 471. KatamÈ tasmiÑ samaye vedanÈ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
tajjÈmanoviÒÒÈÓadhÈtusamphassajaÑ cetasikaÑ sÈtaÑ cetasikaÑ sukhaÑ 
cetosamphassajaÑ sÈtaÑ sukhaÑ vedayitaÑ cetosamphassajÈ sÈtÈ sukhÈ 
vedanÈ. AyaÑ tasmiÑ samaye vedanÈ hoti. 
 
 472. KatamÈ tasmiÑ samaye saÒÒÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
tajjÈmanoviÒÒÈÓÈdhÈtusamphassajÈ saÒÒÈ saÒjÈnanÈ saÒjÈnitattaÑ. AyaÑ 
tasmiÑ samaye saÒÒÈ hoti. 
 
 473. KatamÈ tasmiÑ samaye cetanÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
tajjÈmanoviÒÒÈÓadhÈtusamphassajÈ cetanÈ saÒcetanÈ cetayitattaÑ. AyaÑ 
tasmiÑ samaye cetanÈ hoti. 
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 474. KatamaÑ tasmiÑ samaye cittaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye cittaÑ 
mano mÈnasaÑ hadayaÑ paÓÉaraÑ mano manÈyatanaÑ manindriyaÑ 
viÒÒÈÓaÑ viÒÒÈÓakkhandho tajjÈmanoviÒÒÈÓadhÈtu. IdaÑ tasmiÑ samaye 
cittaÑ hoti. 
 
 475. Katamo tasmiÑ samaye vitakko hoti. Yo tasmiÑ samaye takko 
vitakko sa~kappo appanÈ byappanÈ cetaso abhiniropanÈ. AyaÑ tasmiÑ 
samaye vitakko hoti. 
 
 476. Katamo tasmiÑ samaye vicÈro hoti. Yo tasmiÑ samaye cÈro 
vicÈro anuvicÈro upavicÈro cittassa anusandhÈnatÈ anupekkhanatÈ. AyaÑ 
tasmiÑ samaye vicÈro hoti. 
 
 477. KatamÈ tasmiÑ samaye pÊti hoti. YÈ tasmiÑ samaye pÊti pÈmojjaÑ 
ÈmodanÈ pamodanÈ hÈso pahÈso vitti odagyaÑ attamanatÈ cittassa. AyaÑ 
tasmiÑ samaye pÊti hoti. 
 
 478. KatamaÑ tasmiÑ samaye sukhaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
cetasikaÑ sÈtaÑ cetasikaÑ sukhaÑ cetosamphassajaÑ sÈtaÑ sukhaÑ 
vedayitaÑ cetosamphassajÈ sÈtÈ sukhÈ vedanÈ. IdaÑ tasmiÑ samaye 
sukhaÑ hoti. 
 
 479. KatamÈ tasmiÑ samaye cittassekaggatÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
cittassa Ôhiti. AyaÑ tasmiÑ samaye cittassekaggatÈ hoti. 
 
 480. KatamaÑ tasmiÑ samaye manindriyaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
cittaÑ mano mÈnasaÑ hadayaÑ paÓÉaraÑ mano manÈyatanaÑ 
manindriyaÑ viÒÒÈÓaÑ viÒÒÈÓakkhandho tajjÈmanoviÒÒÈÓadhÈtu. IdaÑ 
tasmiÑ samaye manindriyaÑ hoti. 
 
 481. KatamaÑ tasmiÑ samaye somanassindriyaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ 
samaye cetasikaÑ sÈtaÑ cetasikaÑ sukhaÑ cetosamphassajaÑ sÈtaÑ 
sukhaÑ vedayitaÑ cetosamphassajÈ sÈtÈ sukhÈ vedanÈ. IdaÑ tasmiÑ 
samaye somanassindriyaÑ hoti. 
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 482. KatamaÑ tasmiÑ samaye jÊvitindriyaÑ hoti. Yo tesaÑ ar|pÊnaÑ 
dhammÈnaÑ Èyu Ôhiti yapanÈ yÈpanÈ iriyanÈ vattanÈ pÈlanÈ jÊvitaÑ 
jÊvitindriyaÑ. IdaÑ tasmiÑ samaye jÊvitindriyaÑ hoti. Ye vÈ pana tasmiÑ 
samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime dhammÈ 
abyÈkatÈ. 

 TasmiÑ kho pana samaye cattÈro khandhÈ honti, dvÈyatanÈni honti, dve 
dhÈtuyo honti, tayo ÈhÈrÈ honti, tÊÓindriyÈni honti, eko phasso hoti -pa- ekÈ 
manoviÒÒÈÓadhÈtu hoti, ekaÑ dhammÈyatanaÑ hoti, ekÈ dhammadhÈtu 
hoti. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino 
dhammÈ. Ime dhammÈ abyÈkatÈ -pa-. 
 
 483. Katamo tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti. Phasso cetanÈ 
vitakko vicÈro pÊti cittassekaggatÈ jÊvitindriyaÑ. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye 
aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ ÔhapetvÈ 
vedanÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ saÒÒÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ viÒÒÈÓakkhandhaÑ. 
AyaÑ tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti -pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 

KusalavipÈkÈ manoviÒÒÈÓadhÈtu somanassasahagatÈ. 
_____ 

 
KusalavipÈkamanoviÒÒÈÓadhÈtu-upekkhÈsahagata 

 484. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye kÈmÈvacarassa 
kusalassa kammassa katattÈ upacitattÈ vipÈkÈ manoviÒÒÈÓadhÈtu uppannÈ 
hoti upekkhÈsahagatÈ r|pÈrammaÓÈ vÈ -pa- dhammÈrammaÓÈ vÈ yaÑ yaÑ 
vÈ panÈrabbha. TasmiÑ samaye phasso hoti, vedanÈ hoti, saÒÒÈ hoti, cetanÈ 
hoti, cittaÑ hoti, vitakko hoti, vicÈro hoti, upekkhÈ hoti, cittassekaggatÈ 
hoti, manindriyaÑ hoti, upekkhindriyaÑ hoti, jÊvitindriyaÑ hoti. Ye vÈ pana 
tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime 
dhammÈ abyÈkatÈ. 
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 485. Katamo tasmiÑ samaye phasso hoti. Yo tasmiÑ samaye phasso 
phusanÈ samphusanÈ samphusitattaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye phasso hoti. 
 
 486. KatamÈ tasmiÑ samaye vedanÈ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
tajjÈmanoviÒÒÈÓadhÈtusamphassajaÑ cetasikaÑ neva sÈtaÑ nÈsÈtaÑ 
cetosamphassajaÑ adukkhamasukhaÑ vedayitaÑ cetosamphassajÈ 
adukkhamasukhÈ vedanÈ. AyaÑ tasmiÑ samaye vedanÈ hoti. 
 
 487. KatamÈ tasmiÑ samaye saÒÒÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
tajjÈmanoviÒÒÈÓadhÈtusamphassajÈ saÒÒÈ saÒjÈnanÈ saÒjÈnitattaÑ. AyaÑ 
tasmiÑ samaye saÒÒÈ hoti. 
 
 488. KatamÈ tasmiÑ samaye cetanÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
tajjÈmanoviÒÒÈÓadhÈtusamphassajÈ cetanÈ saÒcetanÈ cetayitattaÑ. AyaÑ 
tasmiÑ samaye cetanÈ hoti. 
 
 489. KatamaÑ tasmiÑ samaye cittaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye cittaÑ 
mano mÈnasaÑ hadayaÑ paÓÉaraÑ mano manÈyatanaÑ manindriyaÑ 
viÒÒÈÓaÑ viÒÒÈÓakkhandho tajjÈmanoviÒÒÈÓadhÈtu. IdaÑ tasmiÑ samaye 
cittaÑ hoti. 
 
 490. Katamo tasmiÑ samaye vitakko hoti. Yo tasmiÑ samaye takko 
vitakko sa~kappo appanÈ byappanÈ cetaso abhiniropanÈ. AyaÑ tasmiÑ 
samaye vitakko hoti. 
 
 491. Katamo tasmiÑ samaye vicÈro hoti. Yo tasmiÑ samaye cÈro 
vicÈro anuvicÈro upavicÈro cittassa anusandhÈnatÈ anupekkhanatÈ. AyaÑ 
tasmiÑ samaye vicÈro hoti. 
 
 492. KatamÈ tasmiÑ samaye upekkhÈ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
cetasikaÑ neva sÈtaÑ nÈsÈtaÑ cetosamphassajaÑ adukkhamasukhaÑ 
vedayitaÑ cetosamphassajÈ adukkhamasukhÈ vedanÈ. AyaÑ tasmiÑ samaye 
upekkhÈ hoti. 
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 493. KatamÈ tasmiÑ samaye cittassekaggatÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
cittassa Ôhiti. AyaÑ tasmiÑ samaye cittassekaggatÈ hoti. 
 
 494. KataÑ tasmiÑ samaye manindriyaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
cittaÑ mano mÈnasaÑ hadayaÑ paÓÉaraÑ mano manÈyatanaÑ 
manindriyaÑ viÒÒÈÓaÑ viÒÒÈÓakkhandho tajjÈmanoviÒÒÈÓadhÈtu. IdaÑ 
tasmiÑ samaye manindriyaÑ hoti. 
 
 495. KatamaÑ tasmiÑ samaye upekkhindriyaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ 
samaye cetasikaÑ neva sÈtaÑ nÈsÈtaÑ cetosamphassajaÑ 
adukkhamasukhaÑ vedayitaÑ cetosamphassajÈ adukkhamasukhÈ vedanÈ. 
IdaÑ tasmiÑ samaye upekkhindriyaÑ hoti. 
 
 496. KatamaÑ tasmiÑ samaye jÊvitindriyaÑ hoti. Yo tesaÑ ar|pÊnaÑ 
dhammÈnaÑ Èyu Ôhiti yapanÈ yÈpanÈ iriyanÈ vattanÈ pÈlanÈ jÊvitaÑ 
jÊvitindriyaÑ. IdaÑ tasmiÑ samaye jÊvitindriyaÑ hoti. Ye vÈ pana tasmiÑ 
samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime dhammÈ 
abyÈkatÈ. 

 TasmiÑ kho pana samaye cattÈro khandhÈ honti, dvÈyatanÈni honti, dve 
dhÈtuyo honti, tayo ÈhÈrÈ honti, tÊÓindriyÈni honti, eko phasso hoti -pa- ekÈ 
manoviÒÒÈÓadhÈtu hoti, ekaÑ dhammÈyatanaÑ hoti, ekÈ dhammadhÈtu 
hoti. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino 
dhammÈ. Ime dhammÈ abyÈkatÈ -pa-. 
 
 497. Katamo tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti. Phasso cetanÈ 
vitakko vicÈro cittassekaggatÈ jÊvitindriyaÑ. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye 
aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ ÔhapetvÈ 
vedanÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ saÒÒÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ viÒÒÈÓakkhandhaÑ. 
AyaÑ tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti -pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 

KusalavipÈkÈ upekkhÈsahagatÈ manoviÒÒÈÓadhÈtu. 
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AÔÔhamahÈvipÈka 

 498. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye kÈmÈvacarassa 
kusalassa kammassa katattÈ upacitattÈ vipÈkÈ manoviÒÒÈÓadhÈtu uppannÈ 
hoti somanassasahagatÈ ÒÈÓasampayuttÈ -pa- somanassa sahagatÈ 
ÒÈÓasampayuttÈ sasa~khÈrena -pa- somanassasahagatÈ ÒÈÓavippayuttÈ -pa- 
somanassasahagatÈ ÒÈÓavippayuttÈ sasa~khÈrena -pa- upekkhÈsahagatÈ 
ÒÈÓasampayuttÈ -pa- upekkhÈsahagatÈ ÒÈÓasampayuttÈ sasa~khÈrena -pa- 
upekkhÈsahagatÈ ÒÈÓavippayuttÈ -pa- upekkhÈsahagatÈ ÒÈÓavippayuttÈ 
sasa~khÈrena r|pÈrammaÓÈ vÈ -pa- dhammÈrammaÓÈ vÈ yaÑ yaÑ vÈ 
panÈrabbha. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime 
dhammÈ abyÈkatÈ -pa- alobho abyÈkatam|laÑ -pa- adoso abyÈkatam|laÑ 
-pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 

AÔÔhamahÈvipÈkÈ. 
_____ 

 
R|pÈvacaravipÈka 

 499. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ 
maggaÑ bhÈveti vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati pathavÊkasiÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti 
-pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. Tasseva r|pÈvacarassa kusalassa kammassa 
katattÈ upacittÈ vipÈkaÑ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati pathavÊkasiÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- 
avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 
 500. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye r|p|papattiyÈ 
maggaÑ bhÈveti vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ -pa- 
tatiyaÑ jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ -pa- 
paÒcamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati pathavÊkasiÓaÑ. TasmiÑ samaye 
phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. Tasseva 
r|pÈvacarassa kusalassa kammassa katattÈ upacitattÈ vipÈkaÑ sukhassa ca 
pahÈnÈ -pa- paÒcamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati pathavÊkasiÓaÑ. 
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TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ 
abyÈkatÈ. 
 

R|pÈvacaravipÈkÈ. 
_____ 

 
Ar|pÈvacaravipÈka 

 501. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye ar|p|papattiyÈ 
maggaÑ bhÈveti sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ paÔighasaÒÒÈnaÑ 
attha~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasaÒÒÈsahagataÑ 
sukhassa ca pahÈnÈ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. TasmiÑ 
samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. Tasseva 
ar|pÈvacarassa kusalassa kammassa katattÈ upacitattÈ vipÈkaÑ sabbaso 
r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ 
amanasikÈrÈ ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasaÒÒÈsahagataÑ sukhassa ca pahÈnÈ -pa- 
catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- 
avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 
 502. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye ar|p|papattiyÈ 
maggaÑ bhÈveti sabbaso ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ samatikkamma 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanasaÒÒÈsahagataÑ sukhassa ca pahÈnÈ -pa- catutthaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja viharati. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo 
hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. Tasseva ar|pÈvacarassa kusalassa kammassa 
katattÈ upacitattÈ vipÈkaÑ sabbaso ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ samatikkamma 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanasaÒÒÈsahagataÑ sukhassa ca pahÈnÈ -pa- catutthaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja viharati. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo 
hoti -pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 
 503. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye ar|p|papattiyÈ 
maggaÑ bhÈveti sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samatikkamma 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒÈsahagataÑ sukhassa ca pahÈnÈ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. 
Ime dhammÈ kusalÈ. Tasseva ar|pÈvacarassa kusalassa kammassa katattÈ 
upacitattÈ 
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vipÈkaÑ sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samatikkamma 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒÈsahagataÑ sukhassa ca pahÈnÈ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. 
Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 
 504. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye ar|p|papattiyÈ 
maggaÑ bhÈveti sabbaso ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasaÒÒÈsahagataÑ sukhassa ca pahÈnÈ -pa- catutthaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja viharati. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo 
hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. Tasseva ar|pÈvacarassa kusalassa kammassa 
katattÈ upacitattÈ vipÈkaÑ sabbaso ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasaÒÒÈsahagataÑ sukhassa ca pahÈnÈ -pa- catutthaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja viharati. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo 
hoti -pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 

Ar|pÈvacaravipÈkÈ. 
_____ 

 
LokuttaravipÈka-paÔhamamaggavipÈka 

 
SuddhikapaÔipadÈ 

 505. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- 
avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. Tasseva lokuttarassa kusalassa 
jhÈnassa katattÈ bhÈvitattÈ vipÈkaÑ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja virahati dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ suÒÒataÑ. 
TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- aÒÒindriyaÑ hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. 
Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 
 506. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- 
avikkhepo hoti -pa-. Ime 
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dhammÈ kusalÈ. Tasseva lokuttarassa kusalassa jhÈnassa katattÈ bhÈvitattÈ 
vipÈkaÑ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ animittaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti 
-pa- aÒÒindriyaÑ hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 

 507. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- 
avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. Tasseva lokuttarassa kusalassa 
jhÈnassa katattÈ bhÈvitattÈ vipÈkaÑ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja viharati dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ 
appaÓihitaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- aÒÒindriyaÑ hoti -pa- 
avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 

 508. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ -pa- 
tatiyaÑ jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ -pa- 
paÒcamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒanti 
kusalaÑ -pa- dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ suÒÒatanti vipÈko -pa- 
dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒanti kusalaÑ -pa- dukkhapaÔipadaÑ 
dandhÈbhiÒÒaÑ animittanti vipÈko -pa- dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒanti 
kusalaÑ -pa- dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ appaÓihitanti vipÈko. 
TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ 
abyÈkatÈ. 

 509. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati dukkhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ -pa- sukhapaÔipadaÑ 
dandhÈbhiÒÒaÑ -pa- sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ 
-pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ -pa- 
paÒcamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒanti 
kusalaÑ -pa- sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ suÒÒatanti vipÈko -pa- 
sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒanti kusalaÑ -pa- sukhapaÔipadaÑ 
khippÈbhiÒÒaÑ animittanti vipÈko -pa- sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒanti 
kusalaÑ -pa- 
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sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ appaÓihitanti vipÈko. TasmiÑ samaye 
phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 

SuddhikapaÔipadÈ. 
_____ 

 
SuddhikasuÒÒata 

 510. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati suÒÒataÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. 
Ime dhammÈ kusalÈ. Tasseva lokuttarassa kusalassa jhÈnassa katattÈ 
bhÈvitattÈ vipÈkaÑ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati suÒÒataÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. 
Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 
 511. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati suÒÒataÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. 
Ime dhammÈ kusalÈ tasseva lokuttarassa kusalassa jhÈnassa katattÈ 
bhÈvitattÈ vipÈkaÑ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati animittaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. 
Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 
 512. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati suÒÒataÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. 
Ime dhammÈ kusalÈ. Tasseva lokuttarassa kusalassa jhÈnassa katattÈ 
bhÈvitattÈ vipÈkaÑ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati appaÓihitaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. 
Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
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  513. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ -pa- 
tatiyaÑ jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ -pa- 
paÒcamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati suÒÒatanti kusalaÑ -pa- suÒÒatanti 
vipÈko -pa- suÒÒatanti kusalaÑ -pa- animittanti vipÈko -pa- suÒÒatanti 
kusalaÑ -pa- appaÓihitanti vipÈko. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- 
avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 

SuddhikasuÒÒataÑ. 
_____ 

 
SuÒÒatapaÔipadÈ 

 514. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ suÒÒataÑ. TasmiÑ samaye 
phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. Tasseva 
lokuttarassa kusalassa jhÈnassa katattÈ bhÈvitattÈ vipÈkaÑ vivicceva kÈmehi 
-pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati dukkhapaÔipadaÑ 
dandhÈbhiÒÒaÑ suÒÒataÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti 
-pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 
 515. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ suÒÒataÑ. TasmiÑ samaye 
phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. Tasseva 
lokuttarassa kusalassa jhÈnassa katattÈ bhÈvitattÈ vipÈkaÑ vivicceva kÈmehi 
-pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati dukkhapaÔipadaÑ 
dandhÈbhiÒÒaÑ animittaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti 
-pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 
 516. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ 
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pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ suÒÒataÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti 
-pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. Tasseva lokuttarassa 
kusalassa jhÈnassa katattÈ bhÈvitattÈ vipÈkaÑ vivicceva kÈmehi -pa- 
paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ 
appaÓihitaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime 
dhammÈ abyÈkatÈ. 
 
 517. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ -pa- 
tatiyaÑ jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ -pa- 
paÒcamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ 
suÒÒatanti kusalaÑ -pa- dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ suÒÒatanti 
vipÈko -pa- dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ suÒÒatanti kusalaÑ -pa- 
dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ animittanti vipÈko -pa- dukkhapaÔipadaÑ 
dandhÈbhiÒÒaÑ suÒÒatanti kusalaÑ -pa- dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ 
appaÓihitanti vipÈko. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. 
Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 
 518. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati dukkhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ suÒÒataÑ -pa- sukhapaÔipadaÑ 
dandhÈbhiÒÒaÑ suÒÒataÑ -pa- sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ suÒÒataÑ 
-pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ -pa- 
paÔhamaÑ jhÈnaÑ -pa- paÒcamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ suÒÒatanti kusalaÑ -pa- sukhapaÔipadaÑ 
khippÈbhiÒÒaÑ suÒÒatanti vipÈko -pa- sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ 
suÒÒatanti kusalaÑ -pa- sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ animittanti vipÈko 
-pa- sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ suÒÒatanti kusalaÑ -pa- 
sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ appaÓihitanti vipÈko. TasmiÑ samaye 
phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 

SuÒÒatapaÔipadÈ. 
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Suddhika-appaÓihita 

 519. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati appaÓihitaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. 
Ime dhammÈ kusalÈ. Tasseva lokuttarassa kusalassa jhÈnassa katattÈ 
bhÈvitattÈ vipÈkaÑ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati appaÓihitaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. 
Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 
 520. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati appaÓihitaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. 
Ime dhammÈ kusalÈ. Tasseva lokuttarassa kusalassa jhÈnassa katattÈ 
bhÈvitattÈ vipÈkaÑ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati animittaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. 
Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 
 521. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati appaÓihitaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. 
Ime dhammÈ kusalÈ. Tasseva lokuttarassa kusalassa jhÈnassa katattÈ 
bhÈvitattÈ vipÈkaÑ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati suÒÒataÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. 
Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
  
 522. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ -pa- 
tatiyaÑ jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ -pa- 
paÒcamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati appaÓihitanti kusalaÑ -pa- 
appaÓihitanti vipÈko -pa- appaÓihitanti 
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kusalaÑ -pa- animittanti vipÈko -pa- appaÓihitanti kusalaÑ -pa- suÒÒatanti 
vipÈko. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ 
abyÈkatÈ. 
 

Suddhika-appaÓihitaÑ. 
_____ 

 
AppaÓihitapaÔipadÈ 

 523. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ appaÓihitaÑ. TasmiÑ samaye 
phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. Tasseva 
lokuttarassa kusalassa jhÈnassa katattÈ bhÈvitattÈ vipÈkaÑ vivicceva kÈmehi 
-pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati dukkhapaÔipadaÑ 
dandhÈbhiÒÒaÑ appaÓihitaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo 
hoti -pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 
 524. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ appaÓihitaÑ. TasmiÑ samaye 
phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. Tasseva 
lokuttarassa kusalassa jhÈnassa katattÈ bhÈvitattÈ vipÈkaÑ vivicceva kÈmehi 
-pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati dukkhapaÔipadaÑ 
dandhÈbhiÒÒaÑ animittaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti 
-pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 
 525. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ appaÓihitaÑ. TasmiÑ samaye 
phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. Tasseva 
lokuttarassa 
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kusalassa jhÈnassa katattÈ bhÈvitattÈ vipÈkaÑ vivicceva kÈmehi -pa- 
paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ 
suÒÒataÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime 
dhammÈ abyÈkatÈ. 
 
 526. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ -pa- 
tatiyaÑ jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ -pa- 
paÒcamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ 
appaÓihitanti kusalaÑ -pa- dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ appaÓihitanti 
vipÈko -pa- dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ appaÓihitanti kusalaÑ -pa- 
dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ animittanti vipÈko -pa- dukkhapaÔipadaÑ 
dandhÈbhiÒÒaÑ appaÓihitanti kusalaÑ -pa- dukkhapaÔipadaÑ 
dandhÈbhiÒÒaÑ suÒÒatanti vipÈko. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- 
avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 
 527. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati dukkhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ appaÓihitaÑ -pa- sukhapaÔipadaÑ 
dandhÈbhiÒÒaÑ appaÓihitaÑ -pa- sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ 
appaÓihitaÑ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ 
jhÈnaÑ -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ -pa- paÒcamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ appaÓihitanti kusalaÑ -pa- sukhapaÔipadaÑ 
khippÈbhiÒÒaÑ appaÓihitanti vipÈko -pa- sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ 
appaÓihitanti kusalaÑ -pa- sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ animittanti 
vipÈko -pa- sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ appaÓihitanti kusalaÑ -pa- 
sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ suÒÒatanti vipÈko. TasmiÑ samaye phasso 
hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ abyakatÈ. 
 

AppaÓihitapaÔipadÈ. 
_____ 

 
VÊsati mahÈnaya 

 528. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ maggaÑ 
bhÈveti -pa- lokuttaraÑ satipaÔÔhÈnaÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ 
sammappadhÈnaÑ 
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bhÈveti -pa- lokuttaraÑ iddhipÈdaÑ bhÈvehi -pa- lokuttaraÑ indriyaÑ 
bhÈveti -pa- lokuttaraÑ balaÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ bojjha~gaÑ bhÈveti 
-pa- lokuttaraÑ saccaÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ samathaÑ bhÈveti -pa- 
lokuttaraÑ dhammaÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ khandhaÑ bhÈveti -pa- 
lokuttaraÑ ÈyatanaÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ dhÈtuÑ bhÈveti -pa- 
lokuttaraÑ ÈhÈraÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ phassaÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ 
vedanaÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ saÒÒaÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ cetanaÑ 
bhÈveti -pa- lokuttaraÑ cittaÑ bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ 
diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- 
paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ. 
TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
Tasseva lokuttarassa kusalassa jhÈnassa katattÈ bhÈvitattÈ vipÈkaÑ 
vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ suÒÒataÑ -pa- animittaÑ -pa- 
appaÓihitaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime 
dhammÈ abyÈkatÈ. 
 

VÊsati mahÈnayÈ. 
_____ 

 
ChandÈdhipateyyasuddhikapaÔipadÈ 

 529. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ chandÈdhipateyyaÑ. TasmiÑ 
samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. Tasseva 
lokuttarassa kusalassa jhÈnassa katattÈ bhÈvitattÈ vipÈkaÑ vivicceva kÈmehi 
-pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati dukkhapaÔipadaÑ 
dandhÈbhiÒÒaÑ suÒÒataÑ chandÈdhipateyyaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti 
-pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 
 530. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
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bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ chandÈdhipateyyaÑ. TasmiÑ 
samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. Tasseva 
lokuttarassa kusalassa jhÈnassa katattÈ bhÈvitattÈ vipÈkaÑ vivicceva kÈmehi 
-pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati dukkhapaÔipadaÑ 
dandhÈbhiÒÒaÑ animittaÑ chandÈdhipateyyaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti 
-pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
  
 531. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ chandÈdhipateyyaÑ. TasmiÑ 
samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. Tasseva 
lokuttarassa kusalassa jhÈnassa katattÈ bhÈvitattÈ vipÈkaÑ vivicceva kÈmehi 
-pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati dukkhapaÔipadaÑ 
dandhÈbhiÒÒaÑ appaÓihitaÑ chandÈdhipateyyaÑ. TasmiÑ samaye phasso 
hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 
 532. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ -pa- 
tatiyaÑ jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ -pa- 
paÒcamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ 
chandÈdhipateyyanti kusalaÑ -pa- dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ 
suÒÒataÑ chandÈdhipateyyanti vipÈko -pa- dukkhapaÔipadaÑ 
dandhÈbhiÒÒaÑ chandÈdhipateyyanti kusalaÑ -pa- dukkhapaÔipadaÑ 
dandhÈbhiÒÒaÑ animittaÑ chandÈdhipateyyanti vipÈko -pa- 
dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ chandÈdhipateyyanti kusalaÑ -pa- 
dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ appaÓihitaÑ chandÈdhipateyyanti vipÈko. 
TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ 
abyÈkatÈ. 
 
 533. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati 
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dukkhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ chandÈdhipateyyaÑ -pa- sukhapaÔipadaÑ 
dandhÈbhiÒÒaÑ chandÈdhipateyyaÑ -pa- sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ 
chandÈdhipateyyaÑ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ -pa- 
catutthaÑ jhÈnaÑ -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ -pa- paÒcamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ chandÈdhipateyyanti 
kusalaÑ -pa- sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ suÒÒattaÑ 
chandÈdhipateyyanti vipÈko -pa- sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ 
chandÈdhipateyyanti kusalaÑ -pa- sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ 
animittaÑ chandÈdhipateyyanti vipÈko -pa- sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ 
chandÈdhipateyyanti kusalaÑ -pa- sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ 
appaÓihitaÑ chandÈdhipateyyanti vipÈko. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- 
avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 

ChandÈdhipateyyasuddhikapaÔipadÈ. 
_____ 

 
ChandÈdhipateyyasuddhikasuÒÒata 

 534. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati suÒÒataÑ chandÈdhipateyyaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- 
avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. Tasseva lokuttarassa kusalassa 
jhÈnassa katattÈ bhÈvitattÈ vipÈkaÑ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja viharati suÒÒataÑ chandÈdhipateyyaÑ. TasmiÑ 
samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 
 535. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati suÒÒataÑ chandÈdhipateyyaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- 
avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. Tasseva lokuttarassa kusalassa 
jhÈnassa katattÈ bhÈvitattÈ vipÈkaÑ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja viharati animittaÑ chandÈdhipateyyaÑ. TasmiÑ 
samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
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  536. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati suÒÒataÑ chandÈdhipateyyaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- 
avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. Tasseva lokuttarassa kusalassa 
jhÈnassa katattÈ bhÈvitattÈ vipÈkaÑ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja viharati appaÓihitaÑ chandÈdhipateyyaÑ. TasmiÑ 
samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 
 537. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ -pa- 
tatiyaÑ jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ -pa- 
paÒcamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati suÒÒataÑ chandÈdhipateyyanti 
kusalaÑ -pa- suÒÒataÑ chandÈdhipateyyanti vipÈko -pa- suÒÒataÑ 
chandÈdhipateyyanti kusalaÑ -pa- animittaÑ chandÈdhipateyyanti vipÈko 
-pa- suÒÒataÑ chandÈdhipateyyanti kusalaÑ -pa- appaÓihitaÑ 
chandÈdhipateyyanti vipÈko. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo 
hoti -pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 

ChandÈdhipateyyasuddhikasuÒÒatÈ. 
_____ 

 
 538. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ suÒÒataÑ chandÈdhipateyyaÑ. 
TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
Tasseva lokuttarassa kusalassa jhÈnassa katattÈ bhÈvitattÈ vipÈka vivicceva 
kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati dukkhapaÔipadaÑ 
dandhÈbhiÒÒaÑ suÒÒataÑ chandÈdhipateyyaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti 
-pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
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 539. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ suÒÒataÑ chandÈdhipateyyaÑ. 
TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
Tasseva lokuttarassa kusalassa jhÈnassa katattÈ bhÈvitattÈ vipÈkaÑ 
vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ animittaÑ chandÈdhipateyyaÑ. TasmiÑ 
samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 
 540. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ suÒÒataÑ chandÈdhipateyyaÑ. 
TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
Tasseva lokuttarassa kusalassa jhÈnassa katattÈ bhÈvitattÈ vipÈkaÑ 
vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ appaÓihitaÑ chandÈdhipateyyaÑ. 
TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ 
abyÈkatÈ. 
 
 541. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ -pa- 
tatiyaÑ jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ -pa- 
paÒcamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ 
suÒÒataÑ chandÈdhipateyyanti kusalaÑ -pa- dukkhapaÔipadaÑ 
dandhÈbhiÒÒaÑ suÒÒataÑ chandÈdhipateyyanti vipÈko -pa- 
dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ suÒÒataÑ chandÈdhipateyyanti kusalaÑ 
-pa- dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ animittaÑ chandÈdhipateyyanti 
vipÈko -pa- dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ suÒÒataÑ 
chandÈdhipateyyanti kusalaÑ -pa- dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ 
appaÓihitaÑ chandÈdhipateyyanti vipÈko. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- 
avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ.  
 
 542. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
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bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati dukkhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ suÒÒataÑ chandÈdhipateyyaÑ 
-pa- sukhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ suÒÒataÑ chandÈdhipateyyaÑ -pa- 
sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ suÒÒataÑ chandÈdhipateyyaÑ -pa- dutiyaÑ 
jhÈnaÑ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
-pa- paÒcamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati sukhapaÔipadaÑ 
khippÈbhiÒÒaÑ suÒÒataÑ chandÈdhipateyyanti kusalaÑ -pa- 
sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ suÒÒataÑ chandÈdhipateyyanti vipÈko -pa- 
sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ suÒÒataÑ chandÈdhipateyyanti kusalaÑ 
-pa- sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ animittaÑ chandÈdhipateyyanti vipÈko 
-pa- sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ suÒÒataÑ chandÈdhipateyyanti 
kusalaÑ -pa- sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ appaÓihitaÑ 
chandÈdhipateyyanti vipÈko. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo 
hoti -pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 

_____ 
 
 543. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati appaÓihitaÑ chandÈdhipateyyaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- 
avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. Tasseva lokuttarassa kusalassa 
jhÈnassa katattÈ bhÈvitattÈ vipÈkaÑ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja viharati appaÓihitaÑ chandÈdhipateyyaÑ. TasmiÑ 
samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 

 544. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati appaÓihitaÑ chandÈdhipateyyaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- 
avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. Tasseva lokuttarassa kusalassa 
jhÈnassa katattÈ bhÈvitattÈ vipÈkaÑ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja viharati animittaÑ chandÈdhipateyyaÑ. TasmiÑ 
samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 

 545. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati 
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appaÓihitaÑ chandÈdhipateyyaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- 
avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. Tasseva lokuttarassa kusalassa 
jhÈnassa katattÈ bhÈvitattÈ vipÈkaÑ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja viharati suÒÒataÑ chandÈdhipateyyaÑ. TasmiÑ 
samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 
 546. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ -pa- 
tatiyaÑ jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ -pa- 
paÒcamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati appaÓihitaÑ chandÈdhipateyyanti 
kusalaÑ -pa- appaÓihitaÑ chandÈdhipateyyanti vipÈko -pa- appaÓihitaÑ 
chandÈdhipateyyanti kusalaÑ -pa- animittaÑ chandÈdhipateyyanti vipÈko 
-pa- appaÓihitaÑ chandÈdhipateyyanti kusalaÑ -pa- suÒÒataÑ 
chandÈdhipateyyanti vipÈko. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo 
hoti -pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 

_____ 
 
 547. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ appaÓihitaÑ chandÈdhipateyyaÑ. 
TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
Tasseva lokuttarassa kusalassa jhÈnassa katattÈ bhÈvitattÈ vipÈkaÑ 
vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ appaÓihitaÑ chandÈdhipateyyaÑ. 
TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ 
abyÈkatÈ. 
 
 548. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ appaÓihitaÑ chandÈdhipateyyaÑ. 
TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
Tasseva lokuttarassa kusalassa jhÈnassa katattÈ bhÈvitattÈ vipÈkaÑ 
vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ animittaÑ 
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chandÈdhipateyyaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. 
Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 

 549. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ appaÓihitaÑ chandÈdhipateyyaÑ. 
TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. 
Tasseva lokuttarassa kusalassa jhÈnassa katattÈ bhÈvitattÈ vipÈkaÑ 
vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ suÒÒataÑ chandÈdhipateyyaÑ. TasmiÑ 
samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 

 550. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ -pa- 
tatiyaÑ jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ -pa- 
paÒcamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ 
appaÓihitaÑ chandÈdhipateyyanti kusalaÑ -pa- dukkhapaÔipadaÑ 
dandhÈbhiÒÒaÑ appaÓihitaÑ chandÈdhipateyyanti vipÈko -pa- 
dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ appaÓihitaÑ chandÈdhipateyyanti 
kusalaÑ -pa- dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ animittaÑ 
chandÈdhipateyyanti vipÈko -pa- dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ 
appaÓihitaÑ chandÈdhipateyyanti kusalaÑ -pa- dukkhapaÔipadaÑ 
dandhÈbhiÒÒaÑ suÒÒataÑ chandÈdhipateyyanti vipÈko. TasmiÑ samaye 
phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 

 551. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya 
bh|miyÈ pattiyÈ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati dukkhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ appaÓihitaÑ chandÈdhipateyyaÑ 
-pa- sukhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ appaÓihitaÑ chandÈdhipateyyaÑ -pa- 
sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ appaÓihitaÑ chandÈdhipateyyaÑ -pa- 
dutiyaÑ jhÈnaÑ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ -pa- paÔhamaÑ 
jhÈnaÑ -pa- paÒcamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati sukhapaÔipadaÑ 
khippÈbhiÒÒaÑ appaÓihitaÑ chandÈdhipateyyanti kusalaÑ -pa- 
sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ appaÓihitaÑ chandÈdhipateyyanti vipÈko 
-pa- 
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sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ appaÓihitaÑ chandÈdhipateyyanti kusalaÑ 
-pa- sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ animittaÑ chandÈdhipateyyanti vipÈko 
-pa- sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ appaÓihitaÑ chandÈdhipateyyanti 
kusalaÑ -pa- sukhapaÔipadaÑ khippÈbhiÒÒaÑ suÒÒataÑ 
chandÈdhipateyyanti vipÈko. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo 
hoti -pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 

_____ 
 
 552. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ maggaÑ 
bhÈveti -pa- lokuttaraÑ satipaÔÔhÈnaÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ 
sammappadhÈnaÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti -pa- 
lokuttaraÑ indriyaÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ balaÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ 
bojjha~gaÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ saccaÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ 
samathaÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ dhammaÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ 
khandhaÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ ÈyatanaÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ 
dhÈtuÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ ÈhÈraÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ phassaÑ 
bhÈveti -pa- lokuttaraÑ vedanaÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ saÒÒaÑ bhÈveti 
-pa- lokuttaraÑ cetanaÑ bhÈveti -pa- lokuttaraÑ cittaÑ bhÈveti niyyÈnikaÑ 
apacayagÈmiÑ diÔÔhigatÈnaÑ pahÈnÈya paÔhamÈya bh|miyÈ pattiyÈ 
vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ chandÈdhipateyyaÑ. TasmiÑ samaye 
phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. Tasseva 
lokuttarassa kusalassa jhÈnassa katattÈ bhÈvitattÈ vipÈkaÑ vivicceva kÈmehi 
-pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati dukkhapaÔipadaÑ 
dandhÈbhiÒÒaÑ suÒÒataÑ -pa- animittaÑ -pa- appaÓihitaÑ 
chandÈdhipateyyaÑ -pa- vÊriyÈdhipateyyaÑ -pa- cittÈdhipateyyaÑ -pa- 
vÊmaÑsÈdhipateyyaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti 
-pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 

PaÔhamamaggavipÈko. 
_____ 

 
DutiyÈdimaggavipÈka 

 553. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye lokuttaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti niyyÈnikaÑ apacayagÈmiÑ kÈmarÈgabyÈpÈdÈnaÑ 
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tanubhÈvÈya dutiyÈya bh|miyÈ pattiyÈ -pa- kÈmarÈgabyÈpÈdÈnaÑ 
anavasesappahÈnÈya tatiyÈya bh|miyÈ pattiyÈ -pa- r|parÈga-ar|parÈgamÈna-
uddhacca-avijjÈya anavasesappahÈnÈya catutthÈya bh|miyÈ pattiyÈ 
vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati 
dukkhapaÔipadaÑ dandhÈbhiÒÒaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- 
aÒÒindriyaÑ hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ kusalÈ. Tasseva 
lokuttarassa kusalassa jhÈnassa katattÈ bhÈvitattÈ vipÈkaÑ vivicceva kÈmehi 
-pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati dukkhapaÔipadaÑ 
dandhÈbhiÒÒaÑ suÒÒataÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- 
aÒÒÈtÈvindriyaÑ hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye 
aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 
 554. Katamo tasmiÑ samaye phasso hoti. Yo tasmiÑ samaye phasso 
phusanÈ samphusanÈ samphusitattaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye phasso hoti 
-pa-. 
 
 555. KatamaÑ tasmiÑ samaye aÒÒatÈvindriyaÑ hoti. YÈ tesaÑ 
aÒÒÈtÈvÊnaÑ dhammÈnaÑ aÒÒÈ paÒÒÈ pajÈnanÈ vicayo pavicayo 
dhammavicayo sallakkhaÓÈ upalakkhaÓÈ paccupalakkhaÓÈ paÓÉiccaÑ 
kosallaÑ nepuÒÒaÑ vebhabyÈ cintÈ upaparikkhÈ bh|rÊ medhÈ pariÓÈyikÈ 
vipassanÈ sampajaÒÒaÑ patodo paÒÒÈ paÒÒindriyaÑ paÒÒÈbalaÑ 
paÒÒÈsatthaÑ paÒÒÈpÈsÈdo paÒÒÈ-Èloko paÒÒÈ-obhÈso paÒÒÈpajjoto 
paÒÒÈratanaÑ amoho dhammavicayo sammÈdiÔÔhi 
dhammavicayasambojjha~go magga~gaÑ maggapariyÈpannaÑ. IdaÑ 
tasmiÑ samaye aÒÒÈtÈvindriyaÑ hoti -pa-. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye 
aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 

DutiyÈdimaggavipÈko. 
 

LokuttaravipÈko. 
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AkusalavipÈka-abyÈkata 
 

AkusalavipÈkapaÒcaviÒÒÈÓa 

 556. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye akusalassa kammassa 
katattÈ upacitattÈ vipÈkaÑ cakkhuviÒÒÈÓaÑ uppannaÑ hoti 
upekkhÈsahagataÑ r|pÈrammaÓaÑ -pa- sotaviÒÒÈÓaÑ uppannaÑ hoti 
upekkhÈsahagataÑ saddÈrammaÓaÑ -pa- ghÈnaviÒÒÈÓaÑ uppannaÑ hoti 
upekkhÈsahagataÑ gandhÈrammaÓaÑ -pa- jivhÈviÒÒÈÓaÑ uppannaÑ hoti 
upekkhÈsahagataÑ rasÈrammaÓaÑ -pa- kÈyaviÒÒÈÓaÑ uppannaÑ hoti 
dukkhasahagataÑ phoÔÔhabbÈrammaÓaÑ. TasmiÑ samaye phasso hoti, 
vedanÈ hoti, saÒÒÈ hoti, cetanÈ hoti, cittaÑ hoti, dukkhaÑ hoti, 
cittassekaggatÈ hoti, manindriyaÑ hoti, dukkhindriyaÑ hoti, jÊvitindriyaÑ 
hoti. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino 
dhammÈ. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 
 557. Katamo tasmiÑ samaye phasso hoti. Yo tasmiÑ samaye phasso 
phusanÈ samphusanÈ samphusitattaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye phasso hoti. 
 
 558. KatamÈ tasmiÑ samaye vedanÈ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
tajjÈkÈyaviÒÒÈÓadhÈtusamphassajaÑ kÈyikaÑ asÈtaÑ kÈyikaÑ dukkhaÑ 
kÈyasamphassajaÑ asÈtaÑ dukkhaÑ vedayitaÑ kÈyasamphassajÈ asÈtÈ 
dukkhÈ vedanÈ. AyaÑ tasmiÑ samaye vedanÈ hoti -pa-. 
 
 559. KatamaÑ tasmiÑ samaye dukkhaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ samaye 
kÈyikaÑ asÈtaÑ kÈyikaÑ dukkhaÑ kÈyasamphassajaÑ asÈtaÑ dukkhaÑ 
vedayitaÑ kÈyasamphassajÈ asÈtÈ dukkhÈ vedanÈ. IdaÑ tasmiÑ samaye 
dukkhaÑ hoti -pa-. 
 
 560. KatamaÑ tasmiÑ samaye dukkhindriyaÑ hoti. YaÑ tasmiÑ 
samaye kÈyikaÑ asÈtaÑ kÈyikaÑ dukkhaÑ kÈyasamphassajaÑ asÈtaÑ 
dukkhaÑ vedayitaÑ kÈyasamphassajÈ asÈtÈ dukkhÈ vedanÈ. IdaÑ tasmiÑ 
samaye dukkhindriyaÑ hoti -pa-. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi 
paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
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 TasmiÑ kho pana samaye cattÈro khandhÈ honti, dvÈyatanÈni honti, dve 
dhÈtuyo honti, tayo ÈhÈrÈ honti, tÊÓindriyÈni honti, eko phasso hoti -pa- ekÈ 
kÈyaviÒÒÈÓadhÈtu hoti, ekaÑ dhammÈyatanaÑ hoti, ekÈ dhammadhÈtu hoti. 
Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino 
dhammÈ. Ime dhammÈ abyÈkatÈ -pa-. 
 
 561. Katamo tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti. Phasso cetanÈ 
cittassekaggatÈ jÊvitindriyaÑ. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi 
paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ ÔhapetvÈ vedanÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ 
saÒÒÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ viÒÒÈÓakkhandhaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye 
sa~khÈrakkhandho hoti -pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 

AkusalavipÈkapaÒcaviÒÒÈÓÈni. 
_____ 

 
AkusalavipÈkamanodhÈtu 

 562. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye akusalassa kammassa 
katattÈ upacitattÈ vipÈkÈ manodhÈtu uppannÈ hoti upekkhÈsahagatÈ 
r|pÈrammaÓÈ vÈ -pa- phoÔÔhabbÈrammaÓÈ vÈ yaÑ yaÑ vÈ panÈrabbha. 
TasmiÑ samaye phasso hoti, vedanÈ hoti, saÒÒÈ hoti, cetanÈ hoti, cittaÑ 
hoti, vitakko hoti, vicÈro hoti, upekkhÈ hoti, cittassekaggatÈ hoti, 
manindriyaÑ hoti, upekkhindriyaÑ hoti, jÊvitindriyaÑ hoti. Ye vÈ pana 
tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime 
dhammÈ abyÈkatÈ -pa-. 

 TasmiÑ kho pana samaye cattÈro khandhÈ honti, dvÈyatanÈni honti, dve 
dhÈtuyo honti, tayo ÈhÈrÈ honti, tÊÓindriyÈni honti, eko phasso hoti -pa- rkÈ 
manodhÈtu hoti, ekaÑ dhammÈyatanaÑ hoti, ekÈ dhammadhÈtu hoti. Ye vÈ 
pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime 
dhammÈ abyÈkatÈ -pa-. 
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 563. Katamo tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti. Phasso cetanÈ 
vitakko vicÈro cittassekaggatÈ jÊvitindriyaÑ. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye 
aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ ÔhapetvÈ 
vedanÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ saÒÒÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ viÒÒÈÓakkhandhaÑ. 
AyaÑ tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti -pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 

AkusalavipÈkÈ manodhÈtu. 
_____ 

 
AkusalavipÈkamanoviÒÒÈÓadhÈtu 

 564. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye akusalassa kammassa 
katattÈ upacitattÈ vipÈkÈ manoviÒÒÈÓadhÈtu uppannÈ hoti upekkhÈsahagatÈ 
r|pÈrammaÓÈ vÈ -pa- dhammÈrammaÓÈ vÈ yaÑ yaÑ vÈ panÈrabbha. 
TasmiÑ samaye phasso hoti, vedanÈ hoti, saÒÒÈ hoti, cetanÈ hoti, cittaÑ 
hoti, vitakko hoti, vicÈro hoti, upekkhÈ hoti, cittassekaggatÈ hoti, 
manindriyaÑ hoti, upekkhindriyaÑ hoti, jÊvitindriyaÑ hoti. Ye vÈ pana 
tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime 
dhammÈ abyÈkatÈ -pa-. 

 TasmiÑ kho pana samaye cattÈro khandhÈ honti, dvÈyatanÈni honti, dve 
dhÈtuyo honti, tayo ÈhÈrÈ honti, tÊÓindriyÈni honti, eko phasso hoti -pa- ekÈ 
manoviÒÒÈÓadhÈtu hoti, ekaÑ dhammÈyatanaÑ hoti, ekÈ dhammadhÈtu 
hoti. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino 
dhammÈ. Ime dhammÈ abyÈkatÈ -pa-. 
 
 565. Katamo tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti. Phasso cetanÈ 
vitakko vicÈro cittassekaggatÈ jÊvitindriyaÑ. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye 
aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ ÔhapetvÈ 
vedanÈkkhandhaÑ 
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ÔhapetvÈ saÒÒÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ viÒÒÈÓakkhandhaÑ. AyaÑ tasmiÑ 
samaye sa~khÈrakkhandho hoti -pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 

AkusalavipÈkÈ manoviÒÒÈÓadhÈtu. 
 

VipÈkÈ abyÈkatÈ. 

_____ 
 

AhetukakiriyÈ-abyÈkata 
 

KiriyÈmanodhÈtu 

 566. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye manodhÈtu uppannÈ 
hoti kiriyÈ neva kusalÈ nÈkusalÈ na ca kammavipÈkÈ upekkhÈsahagatÈ 
r|pÈrammaÓÈ vÈ -pa- phoÔÔhabbÈrammaÓÈ vÈ yaÑ yaÑ vÈ panÈrabbha. 
TasmiÑ samaye phasso hoti, vedanÈ hoti, saÒÒÈ hoti, cetanÈ hoti, cittaÑ 
hoti, vitakko hoti, vicÈro hoti, upekkhÈ hoti, cittassekaggatÈ hoti, 
manindriyaÑ hoti, upekkhindriyaÑ hoti, jÊvitindriyaÑ hoti. Ye vÈ pana 
tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime 
dhammÈ abyÈkatÈ -pa-. 

 TasmiÑ kho pana samaye cattÈro khandhÈ honti, dvÈyatanÈni honti, dve 
dhÈtuyo honti, tayo ÈhÈrÈ honti, tÊÓindriyÈni honti, eko phasso hoti -pa- ekÈ 
manodhÈtu hoti, ekaÑ dhammÈyatanaÑ hoti, ekÈ dhammadhÈtu hoti. Ye vÈ 
pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime 
dhammÈ abyÈkatÈ -pa-. 
 
 567. Katamo tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti. Phasso cetanÈ 
vitakko vicÈro cittassekaggatÈ jÊvitindriyaÑ. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye 
aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ ÔhapetvÈ 
vedanÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ saÒÒÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ viÒÒÈÓakkhandhaÑ. 
AyaÑ tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti -pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 

KiriyÈ manodhÈtu. 
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KiriyÈmanoviÒÒÈÓadhÈtusomanassasahagata 

 568. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye manoviÒÒÈÓadhÈtu 
uppannÈ hoti kiriyÈ neva kusalÈ nÈkusalÈ na ca kammavipÈkÈ 
somanassasahagatÈ r|pÈrammaÓÈ vÈ -pa- dhammÈrammaÓÈ vÈ yaÑ yaÑ vÈ 
panÈrabbha. TasmiÑ samaye phasso hoti, vedanÈ hoti, saÒÒÈ hoti, cetanÈ 
hoti, cittaÑ hoti, vitakko hoti, vicÈro hoti, pÊti hoti, sukhaÑ hoti, 
cittassekaggatÈ hoti, vÊriyindriyaÑ hoti, samÈdhindriyaÑ hoti, manindriyaÑ 
hoti, somanassindriyaÑ hoti, jÊvitindriyaÑ hoti. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye 
aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 
 569. Katamo tasmiÑ samaye phasso hoti. Yo tasmiÑ samaye phasso 
phusanÈ samphusanÈ samphusitattaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye phasso hoti 
-pa-. 
 
 570. KatamÈ tasmiÑ samaye cittassekaggatÈ hoti. YÈ tasmiÑ samaye 
cittassa Ôhiti saÓÔhiti avaÔÔhiti avisÈhÈro avikkhepo avisÈhaÔamÈnasatÈ 
samatho samÈdhindriyaÑ samÈdhibalaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye 
cittassekaggatÈ hoti. 
 
 571. KatamaÑ tasmiÑ samaye vÊriyindriyaÑ hoti. Yo tasmiÑ samaye 
cetasiko vÊriyÈrambho nikkamo parakkamo uyyÈmo vÈyÈmo ussÈho ussoÄhÊ 
thÈmo dhiti asithilaparakkamatÈ anikkhittachandatÈ anikkhittadhuratÈ 
dhurasampaggÈho vÊriyaÑ vÊriyindriyaÑ vÊriyabalaÑ. IdaÑ tasmiÑ samaye 
vÊriyindriyaÑ hoti.  
 
 572. KatamaÑ tasmiÑ samaye samÈdhindriyaÑ hoti. YÈ tasmiÑ 
samaye cittassa Ôhiti saÓÔhiti avaÔÔhiti avisÈhÈro avikkhepo 
avisÈhaÔamÈnasatÈ samatho samÈdhindriyaÑ samÈdhibalaÑ. IdaÑ tasmiÑ 
samaye samÈdhindriyaÑ hoti -pa-. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi 
paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 

 TasmiÑ kho pana samaye cattÈro khandhÈ honti, dvÈyatanÈni honti, dve 
dhÈtuyo honti, tayo ÈhÈrÈ honti, paÒcindriyÈni honti, 
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eko phasso hoti -pa- ekÈ manoviÒÒÈÓadhÈtu hoti, ekaÑ dhammÈyatanaÑ 
hoti, ekÈ dhammadhÈtu hoti. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi 
paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime dhammÈ abyÈkatÈ -pa-. 
 
 573. Katamo tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti. Phasso cetanÈ 
vitakko vicÈro pÊti cittassekaggatÈ vÊriyindriyaÑ samÈdhindriyaÑ 
jÊvitindriyaÑ. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ 
ar|pino dhammÈ ÔhapetvÈ vedanÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ saÒÒÈkkhandhaÑ 
ÔhapetvÈ viÒÒÈÓakkhandhaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti 
-pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 

KiriyÈ manoviÒÒÈÓadhÈtu somanassasahagatÈ. 
_____ 

 
KiriyÈmanoviÒÒÈÓadhÈtu-upekkhÈsahagata 

 574. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye manoviÒÒÈÓadhÈtu 
uppannÈ hoti kiriyÈ neva kusalÈ nÈkusalÈ na ca kammavipÈkÈ 
upekkhÈsahagatÈ r|pÈrammaÓÈ vÈ -pa- dhammÈrammaÓÈ vÈ yaÑ yaÑ vÈ 
panÈrabbha. TasmiÑ samaye phasso hoti, vedanÈ hoti, saÒÒÈ hoti, cetanÈ 
hoti, cittaÑ hoti, vitakko hoti, vicÈro hoti, upekkhÈ hoti, cittassekaggatÈ 
hoti, vÊriyindriyaÑ hoti, samÈdhindriyaÑ hoti, manindriyaÑ hoti, 
upekkhindriyaÑ hoti, jÊvitindriyaÑ hoti. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi 
atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino dhammÈ. Ime dhammÈ abyÈkatÈ -pa-. 

 TasmiÑ kho pana samaye cattÈro khandhÈ honti, dvÈyatanÈni honti, dve 
dhÈtuyo honti, tayo ÈhÈrÈ honti, paÒcindriyÈni honti, eko phasso hoti -pa- 
ekÈ manoviÒÒÈÓadhÈtu hoti, ekaÑ dhammÈyatanaÑ hoti, ekÈ dhammadhÈtu 
hoti. Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino 
dhammÈ. Ime dhammÈ abyÈkatÈ -pa-. 
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 575. Katamo tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti. Phasso cetanÈ 
vitakko vicÈro cittassekaggatÈ vÊriyindriyaÑ samÈdhindriyaÑ jÊvitindriyaÑ. 
Ye vÈ pana tasmiÑ samaye aÒÒepi atthi paÔiccasamuppannÈ ar|pino 
dhammÈ ÔhapetvÈ vedanÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ saÒÒÈkkhandhaÑ ÔhapetvÈ 
viÒÒÈÓakkhandhaÑ. AyaÑ tasmiÑ samaye sa~khÈrakkhandho hoti -pa-. Ime 
dhammÈ abyÈkatÈ. 
 

KiriyÈ manoviÒÒÈÓadhÈtu upekkhÈsahagatÈ. 
 

AhetukÈ kiriyÈ abyÈkatÈ. 
_____ 

 
SahetukakÈmÈvacarakiriyÈ 

 576. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye manoviÒÒÈÓadhÈtu 
uppannÈ hoti kiriyÈ neva kusalÈ nÈkusalÈ na ca kammavipÈkÈ 
somanassasahagatÈ ÒÈÓasampayuttÈ -pa- somanassasahagatÈ 
ÒÈÓasampayuttÈ sasa~khÈrena -pa- somanassasahagatÈ ÒÈÓavippayuttÈ -pa- 
somanassasahagatÈ ÒÈÓavippayuttÈ sasa~khÈrena -pa- upekkhÈsahagatÈ 
ÒÈÓasampayuttÈ -pa- upekkhÈsahagatÈ ÒÈÓasampayuttÈ sasa~khÈrena -pa- 
upekkhÈsahagatÈ ÒÈÓavippayuttÈ -pa- upekkhÈsahagatÈ ÒÈÓavippayuttÈ 
sasa~khÈrena r|pÈrammaÓÈ vÈ -pa- dhammÈrammaÓÈ vÈ yaÑ yaÑ vÈ 
panÈrabbha. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime 
dhammÈ abyÈkatÈ -pa- alobho abyÈkatam|laÑ -pa- adoso abyÈkatam|laÑ 
-pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 

SahetukÈ kÈmÈvacarakiriyÈ. 
_____ 

 
R|pÈvacarakiriyÈ 

 577. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye r|pÈvacaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti kiriyaÑ neva kusalaÑ nÈkusalaÑ na ca kammavipÈkaÑ 
diÔÔhadhammasukhavihÈraÑ vivicceva kÈmehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati pathavÊkasiÓaÑ. 
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TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ 
abyÈkatÈ. 
 
 578. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye r|pÈvacaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti kiriyaÑ neva kusalaÑ nÈkusalaÑ na ca kammavipÈkaÑ 
diÔÔhadhammasukhavihÈraÑ vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ 
jhÈnaÑ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
-pa- paÒcamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati pathavÊkasiÓaÑ. TasmiÑ 
samaye phasso hoti -pa- avikkheppo hoti -pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 

R|pÈvacarakiriyÈ. 
_____ 

 
Ar|pÈvacarakiriyÈ 

 579. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye ar|pÈvacaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti kiriyaÑ neva kusalaÑ nÈkusalaÑ na ca kammavipÈkaÑ 
diÔÔhadhammasukhavihÈraÑ sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ 
paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasaÒÒÈsahagataÑ sukhassa ca pahÈnÈ -pa- catutthaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja viharati. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo 
hoti -pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 
 580. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye ar|pÈvacaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti kiriyaÑ neva kusalaÑ nÈkusalaÑ na ca kammavipÈkaÑ 
diÔÔhadhammasukhavihÈraÑ sabbaso ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ samatikkamma 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanasaÒÒÈsahagataÑ sukhassa ca pahÈnÈ -pa- catutthaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja viharati. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo 
hoti -pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 
 581. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye ar|pÈvacaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti kiriyaÑ neva kusalaÑ nÈkusalaÑ na ca kammavipÈkaÑ 
diÔÔhadhammasukhavihÈraÑ sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samatikkamma 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒÈsahagataÑ sukhassa ca pahÈnÈ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja 
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viharati. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo hoti -pa-. Ime dhammÈ 
abyÈkatÈ. 
 
 582. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. YasmiÑ samaye ar|pÈvacaraÑ jhÈnaÑ 
bhÈveti kiriyaÑ neva kusalaÑ nÈkusalaÑ na ca kammavipÈkaÑ 
diÔÔhadhammasukhavihÈraÑ sabbaso ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasaÒÒÈsahagataÑ sukhassa ca pahÈnÈ -pa- catutthaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja viharati. TasmiÑ samaye phasso hoti -pa- avikkhepo 
hoti -pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ -pa- alobho abyÈkatam|laÑ -pa- adoso 
abyÈkatam|laÑ -pa- amoho abyÈkatam|laÑ -pa-. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 

Ar|pÈvacarakiriyÈ. 
 

KiriyÈ abyÈkatÈ. 
 
 

CittuppÈdakaÓÉaÑ niÔÔhitaÑ.

 



   

2. R|pakaÓÉa 
 

Uddesa 

 583. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. KusalÈkusalÈnaÑ dhammÈnaÑ vipÈkÈ 
kÈmÈvacarÈr|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ apariyÈpannÈ vedanÈkkhandho 
saÒÒÈkkhandho sa~khÈrakkhandho viÒÒÈÓakkhandho. Ye ca dhammÈ kiriyÈ 
neva kusalÈ nÈkusalÈ na ca kammavipÈkÈ. SabbaÒca r|paÑ asa~khatÈ ca 
dhÈtu. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 

MÈtikÈ 
 

Ekaka 

 584. Tattha katamaÑ sabbaÑ r|paÑ. CattÈro ca mahÈbh|tÈ catunnaÒca 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya r|paÑ. IdaÑ vuccati sabbaÑ r|paÑ. SabbaÑ 
r|paÑ na hetu ahetukaÑ hetuvippayuttaÑ sappaccayaÑ sa~khataÑ r|paÑ1 
lokiyaÑ sÈsavaÑ saÑyojaniyaÑ ganthaniyaÑ oghaniyaÑ yoganiyaÑ 
nÊvaraÓiyaÑ parÈmaÔÔhaÑ upÈdÈniyaÑ saÑkilesikaÑ abyÈkataÑ 
anÈrammaÓaÑ acetasikaÑ cittavippayuttaÑ 
nevavipÈkanavipÈkadhammadhammaÑ asaÑkiliÔÔhasaÑkilesikaÑ na 
savitakkasavicÈraÑ na avitakkavicÈramattaÑ avitakka-avicÈraÑ na 
pÊtisahagataÑ na sukhasahagataÑ na upekkhÈsahagataÑ neva dassanena na 
bhÈvanÈya pahÈtabbaÑ neva dassanena na bhÈvanÈya pahÈtabbahetukaÑ 
neva ÈcayagÈmi na apacayagÈmi nevasekkhanÈsekkhaÑ parittaÑ 
kÈmÈvacaraÑ na r|pÈvacaraÑ na ar|pÈvacaraÑ pariyÈpannaÑ no 
apariyÈpannaÑ aniyataÑ aniyyÈnikaÑ uppannaÑ chahi viÒÒÈÓehi 
viÒÒeyyaÑ aniccaÑ jarÈbhibh|taÑ. 
 

EvaÑ ekavidhena r|pasa~gaho. 
 

EkakaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. R|piyaÑ (SÊ) 
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Duka 

Duvidhena r|pasa~gaho– 

 Atthi r|paÑ upÈdÈ, atthi r|paÑ no upÈdÈ. 
 Atthi r|paÑ upÈdiÓÓaÑ, atthi r|paÑ anupÈdiÓÓaÑ. 
 Atthi r|paÑ upÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ, atthi r|paÑ anupÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ. 
 Atthi r|paÑ sanidassanaÑ, atthi r|paÑ anidassanaÑ. 
 Atthi r|paÑ sappaÔighaÑ, atthi r|paÑ appaÔighaÑ.  
 Atthi r|paÑ indriyaÑ, atthi r|paÑ na indriyaÑ. 
 Atthi r|paÑ mahÈbh|taÑ, atthi r|paÑ na mahÈbh|taÑ. 
 Atthi r|paÑ viÒÒatti, atthi r|paÑ na viÒÒatti. 
 Atthi r|paÑ cittasamuÔÔhÈnaÑ, atthi r|paÑ na cittasamuÔÔhÈnaÑ. 
 Atthi r|paÑ cittasahabhu, atthi r|paÑ na cittasahabhu. 
 Atthi r|paÑ cittÈnuparivatti, atthi r|paÑ na cittÈnuparivatti. 
 Atthi r|paÑ ajjhattikaÑ, atthi r|paÑ bÈhiraÑ. 
 Atthi r|paÑ oÄÈrikaÑ, atthi r|paÑ sukhumaÑ. 
 Atthi r|paÑ d|re, atthi r|paÑ santike. 

 Atthi r|paÑ cakkhusamphassassa vatthu, atthi r|paÑ 
cakkhusamphassassa na vatthu. Atthi r|paÑ cakkhusamphassajÈya vedanÈya 
-pa- saÒÒÈya -pa- cetanÈya -pa- cakkhuviÒÒÈÓassa vatthu, atthi r|paÑ 
cakkhuviÒÒÈÓassa na vatthu. 

 Atthi r|paÑ sotasamphassassa -pa- ghÈnasamphassassa -pa- 
jivhÈsamphassassa -pa- kÈyasamphassassa vatthu, atthi r|paÑ 
kÈyasamphassassa na vatthu. Atthi r|paÑ kÈyasamphassajÈya vedanÈya -pa- 
saÒÒÈya -pa- cetanÈya -pa- kÈyaviÒÒÈÓassa vattu, atthi r|paÑ 
kÈyaviÒÒÈÓassa na vatthu. 

 Atthi r|paÑ cakkhusamphassassa ÈrammaÓaÑ, atthi r|paÑ 
cakkhusamphassassa nÈrammaÓaÑ. Atthi r|paÑ cakkhusamphassajÈya 
vedanÈya -pa- saÒÒÈya -pa- cetanÈya -pa- cakkhuviÒÒÈÓassa ÈrammaÓaÑ, 
atthi r|paÑ cakkhuviÒÒÈÓassa nÈrammaÓaÑ.
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 Atthi r|paÑ sotasamphassassa -pa- ghÈnasamphassassa -pa- 
jivhÈsamphassassa -pa- kÈyasamphassassa ÈrammaÓaÑ, atthi r|paÑ 
kÈyasamphassassa nÈrammaÓaÑ. Atthi r|paÑ kÈyasamphassajÈya vedanÈya 
-pa- saÒÒÈya -pa- cetanÈya -pa- kÈyaviÒÒÈÓassa ÈrammaÓaÑ, atthi r|paÑ 
kÈyaviÒÒÈÓassa nÈrammaÓaÑ. 

 Atthi r|paÑ cakkhÈyatanaÑ, atthi r|paÑ na cakkhÈyatanaÑ. Atthi 
r|paÑ sotÈyatanaÑ -pa- ghÈnÈyatanaÑ -pa- jivhÈyatanaÑ -pa- 
kÈyÈyatanaÑ, atthi r|paÑ na kÈyÈyatanaÑ. 

 Atthi r|paÑ r|pÈyatanaÑ, atthi r|paÑ na r|pÈyatanaÑ. Atthi r|paÑ 
saddÈyatanaÑ -pa- gandhÈyatanaÑ -pa- rasÈyatanaÑ -pa- 
phoÔÔhabbÈyatanaÑ, atthi r|paÑ na phoÔÔhabbÈyatanaÑ.  

 Atthi r|paÑ cakkhudhÈtu, atthi r|paÑ na cakkhudhÈtu. Atthi r|paÑ 
sotadhÈtu -pa- ghÈnadhÈtu -pa- jivhÈdhÈtu -pa- kÈyadhÈtu, atthi r|paÑ na 
kÈyadhÈtu. 

 Atthi r|paÑ r|padhÈtu, atthi r|paÑ na r|padhÈtu. Atthi r|paÑ 
saddadhÈtu -pa- gandhadhÈtu -pa- rasadhÈtu -pa- phoÔÔhabbadhÈtu, atthi 
r|paÑ na phoÔÔhabbadhÈtu. 

 Atthi r|paÑ cakkhundriyaÑ, atthi r|paÑ na cakkhundriyaÑ. Atthi 
r|paÑ sotindriyaÑ -pa- ghÈnindriyaÑ -pa- jivhindriyaÑ -pa- kÈyindriyaÑ, 
atthi r|paÑ na kÈyindriyaÑ. 

 Atthi r|paÑ itthindriyaÑ, atthi r|paÑ na itthindriyaÑ. 
 Atthi r|paÑ purisindriyaÑ, atthi r|paÑ na purisindriyaÑ. 
 Atthi r|paÑ jÊvitindriyaÑ, atthi r|paÑ na jÊvitindriyaÑ. 
 Atthi r|paÑ kÈyaviÒÒatti, atthi r|paÑ na kÈyaviÒÒatti. 
 Atthi r|paÑ vacÊviÒÒatti, atthi r|paÑ na vacÊviÒÒatti. 
 Atthi r|paÑ ÈkÈsadhÈtu, atthi r|paÑ na ÈkÈsadhÈtu. 
 Atthi r|paÑ ÈpodhÈtu, atthi r|paÑ na ÈpodhÈtu. 
 Atthi r|paÑ r|passa lahutÈ, atthi r|paÑ r|passa na lahutÈ. 
 Atthi r|paÑ r|passa mudutÈ, atthi r|paÑ r|passa na mudutÈ. 
 Atthi r|paÑ r|passa kammaÒÒatÈ, atthi r|paÑ r|passa na kammaÒÒatÈ. 
 Atthi r|paÑ r|passa upacayo, atthi r|paÑ r|passa na upacayo. 
 Atthi r|paÑ r|passa santati, atthi r|paÑ r|passa na santati. 
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 Atthi r|paÑ r|passa jaratÈ, atthi r|paÑ r|passa na jaratÈ. 
 Atthi r|paÑ r|passa aniccatÈ, atthi r|paÑ r|passa na aniccatÈ. 
 Atthi r|paÑ kabaÄÊkÈro ÈhÈro, atthi r|paÑ na kabaÄÊkÈro ÈhÈro. 
 

EvaÑ duvidhena r|pasa~gaho. 
 

DukaÑ. 
_____ 

 
Tika 

Tividhena r|pasa~gaho– 
 
 585. YaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ taÑ upÈdÈ, yaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ 
taÑ atthi upÈdÈ, atthi no upÈdÈ. 

 YaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ taÑ upÈdiÓÓaÑ, yaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ 
taÑ atthi upÈdiÓÓaÑ, atthi anupÈdiÓÓaÑ. 

 YaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ taÑ upÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ, yaÑ taÑ r|paÑ 
bÈhiraÑ taÑ atthi upÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ, atthi anupÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ. 

 YaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ taÑ anidassanaÑ, yaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ 
taÑ atthi sanidassanaÑ, atthi anidassanaÑ. 

 YaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ taÑ sappaÔighaÑ, yaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ 
taÑ atthi sappaÔighaÑ, atthi appaÔighaÑ. 

 YaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ taÑ indriyaÑ, yaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ 
taÑ atthi indriyaÑ, atthi na indriyaÑ. 

 YaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ taÑ na mahÈbh|taÑ, yaÑ taÑ r|paÑ 
bÈhiraÑ taÑ atthi mahÈbh|taÑ, atthi na mahÈbh|taÑ. 

 YaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ taÑ na viÒÒatti, yaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ 
taÑ atthi viÒÒatti, atthi na viÒÒatti. 
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 YaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ taÑ na cittasamuÔÔhÈnaÑ, yaÑ taÑ r|paÑ 
bÈhiraÑ taÑ atthi cittasamuÔÔhÈnaÑ, atthi na cittasamuÔÔhÈnaÑ. 

 YaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ taÑ na cittasahabhu, yaÑ taÑ r|paÑ 
bÈhiraÑ taÑ atthi cittasahabhu, atthi na cittasahabhu. 

 YaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ taÑ na cittÈnuparivatti, yaÑ taÑ r|paÑ 
bÈhiraÑ taÑ atthi cittÈnuparivatti, atthi na cittÈnuparivatti. 

 YaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ taÑ oÄÈrikaÑ, yaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ 
taÑ atthi oÄÈrikaÑ, atthi sukhumaÑ. 

 YaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ taÑ santike, yaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ taÑ 
atthi d|re, atthi santike. 

 YaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ taÑ cakkhusamphassassa na vatthu, yaÑ taÑ 
r|paÑ ajjhattikaÑ taÑ atthi cakkhusamphassassa vatthu, atthi 
cakkhusamphassassa na vatthu. 

 YaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ taÑ cakkhusamphassajÈya vedanÈya -pa- 
saÒÒÈya -pa- cetanÈya -pa- cakkhuviÒÒÈÓassa na vatthu, yaÑ taÑ r|paÑ 
ajjhattikaÑ taÑ atthi cakkhuviÒÒÈÓassa vatthu, atthi cakkhuviÒÒÈÓassa na 
vatthu. 

 YaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ taÑ sotasamphassassa -pa- 
ghÈnasamphassassa -pa- jivhÈsamphassassa -pa- kÈyasamphassassa na 
vatthu, yaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ taÑ atthi kÈyasamphassassa vatthu, atthi 
kÈyasamphassassa na vatthu. YaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ taÑ 
kÈyasamphassajÈya vedanÈya -pa- saÒÒÈya -pa- cetanÈya -pa- 
kÈyaviÒÒÈÓassa na vatthu, yaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ taÑ atthi 
kÈyaviÒÒÈÓassa vatthu, atthi kÈyaviÒÒÈÓassa na vatthu. 

 YaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ taÑ cakkhusamphassassa nÈrammaÓaÑ, 
yaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ taÑ atthi cakkhusamphassassa ÈrammaÓaÑ, atthi 
cakkhusamphassassa nÈrammaÓaÑ. YaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ taÑ 
cakkhusamphassajÈya vedanÈya -pa- saÒÒÈya -pa- cetanÈya -pa- 
cakkhuviÒÒÈÓassa nÈrammaÓaÑ, yaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ taÑ atthi 
cakkhuviÒÒÈÓassa ÈrammaÓaÑ, atthi cakkhuviÒÒÈÓassa nÈrammaÓaÑ. 

 YaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ taÑ sotasamphassassa -pa- 
ghÈnasamphassassa -pa- jivhÈsamphassassa -pa- kÈyasamphassassa 
nÈrammaÓaÑ, yaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ taÑ atthi kÈyasamphassassa 
ÈrammaÓaÑ, atthi kÈyasamphassassa nÈrammaÓaÑ. YaÑ taÑ r|paÑ 
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ajjhattikaÑ taÑ kÈyasamphassajÈya vedanÈya -pa- saÒÒÈya -pa- cetanÈya 
-pa- kÈyaviÒÒÈÓassa nÈrammaÓaÑ, yaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ taÑ atthi 
kÈyaviÒÒÈÓassa ÈrammaÓaÑ, atthi kÈyaviÒÒÈÓassa nÈrammaÓaÑ. 

 YaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ taÑ na cakkhÈyatanaÑ, yaÑ taÑ r|paÑ 
ajjhattikaÑ taÑ atthi cakkhÈyatanaÑ, atthi na cakkhÈyatanaÑ. YaÑ taÑ 
r|paÑ bÈhiraÑ taÑ na sotÈyatanaÑ -pa- na ghÈnÈyatanaÑ -pa- na 
jivhÈyatanaÑ -pa- na kÈyÈyatanaÑ, yaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ taÑ atthi 
kÈyÈyatanaÑ, atthi na kÈyÈyatanaÑ. 

 YaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ taÑ na r|pÈyatanaÑ, yaÑ taÑ r|paÑ 
bÈhiraÑ taÑ atthi r|pÈyatanaÑ, atthi na r|pÈyatanaÑ. YaÑ taÑ r|paÑ 
ajjhattikaÑ taÑ na saddÈyatanaÑ -pa- na gandhÈyatanaÑ -pa- na 
rasÈyatanaÑ -pa- na phoÔÔhabbÈyatanaÑ, yaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ taÑ atthi 
phoÔÔhabbÈyatanaÑ, atthi na phoÔÔhabbÈyatanaÑ. 

 YaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ taÑ na cakkhudhÈtu, yaÑ taÑ r|paÑ 
ajjhattikaÑ taÑ atthi cakkhudhÈtu, atthi na cakkhudhÈtu. YaÑ taÑ r|paÑ 
bÈhiraÑ taÑ na sotadhÈtu -pa- na ghÈnadhÈtu -pa- na jivhÈdhÈtu -pa- na 
kÈyadhÈtu, yaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ taÑ atthi kÈyadhÈtu, atthi na 
kÈyadhÈtu. 

 YaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ taÑ na r|padhÈtu, yaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ 
taÑ atthi r|padhÈtu, atthi na r|padhÈtu. YaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ taÑ na 
saddadhÈtu -pa- na gandhadhÈtu -pa- na rasadhÈtu -pa- na phoÔÔhabbadhÈtu, 
yaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ taÑ atthi phoÔÔhabbadhÈtu, atthi na 
phoÔÔhabbadhÈtu. 

 YaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ taÑ na cakkhundriyaÑ, yaÑ taÑ r|paÑ 
ajjhattikaÑ taÑ atthi cakkhundriyaÑ, atthi na cakkhundriyaÑ. YaÑ taÑ 
r|paÑ bÈhiraÑ taÑ na sotindriyaÑ -pa- na ghÈnindriyaÑ -pa- na 
jivhindriyaÑ -pa- na kÈyindriyaÑ, yaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ taÑ atthi 
kÈyindriyaÑ, atthi na kÈyindriya. 

 YaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ taÑ na itthindriyaÑ, yaÑ taÑ r|paÑ 
bÈhiraÑ taÑ atthi itthindriyaÑ, atthi na itthindriyaÑ. 

 YaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ taÑ na purisindriyaÑ, yaÑ taÑ r|paÑ 
bÈhiraÑ taÑ atthi purisindriyaÑ, atthi na purisindriyaÑ. 

 YaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ taÑ na jÊvitindriyaÑ, yaÑ taÑ r|paÑ 
bÈhiraÑ taÑ atthi jÊvitindriyaÑ, atthi na jÊvitindriyaÑ. 
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 YaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ taÑ na kÈyaviÒÒatti, yaÑ taÑ r|paÑ 
bÈhiraÑ taÑ atthi kÈyaviÒÒatti, atthi na kÈyaviÒÒatti. 

 YaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ taÑ na vacÊviÒÒatti, yaÑ taÑ r|paÑ 
bÈhiraÑ taÑ atthi vacÊviÒÒatti, atthi na vacÊviÒÒatti. 

 YaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ taÑ na ÈkÈsadhÈtu, yaÑ taÑ r|paÑ 
bÈhiraÑ taÑ atthi ÈkÈsadhÈtu, atthi na ÈkÈsadhÈtu. 

 YaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ taÑ na ÈpodhÈtu, yaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ 
taÑ atthi ÈpodhÈtu, atthi na ÈpodhÈtu. 

 YaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ taÑ r|passa na lahutÈ, yaÑ taÑ r|paÑ 
bÈhiraÑ taÑ atthi r|passa lahutÈ, atthi r|passa na lahutÈ. 

 YaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ taÑ r|passa na mudutÈ, yaÑ taÑ r|paÑ 
bÈhiraÑ taÑ atthi r|passa mudutÈ, atthi r|passa na mudutÈ. 

 YaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ taÑ r|passa na kammaÒÒatÈ, yaÑ taÑ 
r|paÑ bÈhiraÑ taÑ atthi r|passa kammaÒÒatÈ, atthi r|passa na 
kammaÒÒatÈ. 

 YaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ taÑ r|passa na upacayo, yaÑ taÑ r|paÑ 
bÈhiraÑ taÑ atthi r|passa upacayo, atthi r|passa na upacayo. 

 YaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ taÑ r|passa na santati, yaÑ taÑ r|paÑ 
bÈhiraÑ taÑ atthi r|passa santati, atthi r|passa na santati. 

 YaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ taÑ r|passa na jaratÈ, yaÑ taÑ r|paÑ 
bÈhiraÑ taÑ atthi r|passa jaratÈ, atthi r|passa na jaratÈ. 

 YaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ taÑ r|passa na aniccatÈ, yaÑ taÑ r|paÑ 
bÈhiraÑ taÑ atthi r|passa aniccatÈ, atthi r|passa na aniccatÈ. 

 YaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ taÑ na kabaÄÊkÈro ÈhÈro, yaÑ taÑ r|paÑ 
bÈhiraÑ taÑ atthi kabaÄÊkÈro ÈhÈro, atthi na kabaÄÊkÈro ÈhÈro. 
 

EvaÑ tividhena r|pasa~gaho. 
 

TikaÑ. 
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Catukka 

Catubbidhena r|pasa~gaho– 

 586. YaÑ taÑ r|paÑ upÈdÈ taÑ atthi upÈdiÓÓaÑ, atthi anupÈdiÓÓaÑ. 

YaÑ taÑ r|paÑ no upÈdÈ taÑ atthi upÈdiÓÓaÑ, atthi anupÈdiÓÓaÑ. 

 YaÑ taÑ r|paÑ upÈdÈ taÑ atthi upÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ, atthi 

anupÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ. YaÑ taÑ r|paÑ no upÈdÈ taÑ atthi 

upÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ, atthi anupÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ. 

 YaÑ taÑ r|paÑ upÈdÈ taÑ atthi sappaÔighaÑ, atthi appaÔighaÑ. YaÑ 

taÑ r|paÑ no upÈdÈ taÑ atthi sappaÔighaÑ, atthi appaÔighaÑ. 

 YaÑ taÑ r|paÑ upÈdÈ taÑ atthi oÄÈrikaÑ, atthi sukhumaÑ. YaÑ taÑ 

r|paÑ no upÈdÈ taÑ atthi oÄÈrikaÑ, atthi sukhumaÑ. 

 YaÑ taÑ r|paÑ upÈdÈ taÑ atthi d|re, atthi santike. YaÑ taÑ r|paÑ no 

upÈdÈ taÑ atthi d|re, atthi santike. 

 YaÑ taÑ r|paÑ upÈdiÓÓaÑ taÑ atthi sanidassanaÑ, atthi anidassanaÑ. 

YaÑ taÑ r|paÑ anupÈdiÓÓaÑ taÑ atthi sanidassanaÑ, atthi anidassanaÑ. 

 YaÑ taÑ r|paÑ upÈdiÓÓaÑ taÑ atthi sappaÔighaÑ, atthi appaÔighaÑ. 

YaÑ taÑ r|paÑ anupÈdiÓÓaÑ taÑ atthi sappaÔighaÑ, atthi appaÔighaÑ. 

 YaÑ taÑ r|paÑ upÈdiÓÓaÑ taÑ atthi mahÈbh|taÑ, atthi na 

mahÈbh|taÑ. YaÑ taÑ r|paÑ anupÈdiÓÓaÑ taÑ atthi mahÈbh|taÑ, atthi na 

mahÈbh|taÑ. 

 YaÑ taÑ r|paÑ upÈdiÓÓaÑ taÑ atthi oÄÈrikaÑ, atthi sukhumaÑ. YaÑ 

taÑ r|paÑ anupÈdiÓÓaÑ taÑ atthi oÄÈrikaÑ, atthi sukhumaÑ. 

 YaÑ taÑ r|paÑ upÈdiÓÓaÑ taÑ atthi d|re, atthi santike. YaÑ taÑ 

r|paÑ anupÈdiÓÓaÑ taÑ atthi d|re, atthi santike. 
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 YaÑ taÑ r|paÑ upÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ taÑ atthi sanidassanaÑ, atthi 

anidassanaÑ. YaÑ taÑ r|paÑ anupÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ taÑ atthi 

sanidassanaÑ, atthi anidassanaÑ. 

 YaÑ taÑ r|paÑ upÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ taÑ atthi sappaÔighaÑ, atthi 
appaÔighaÑ. YaÑ taÑ r|paÑ anupÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ taÑ atthi sappaÔighaÑ, 
atthi appaÔighaÑ. 

 YaÑ taÑ r|paÑ upÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ taÑ atthi mahÈbh|taÑ, atthi na 
mahÈbh|taÑ. YaÑ taÑ r|paÑ anupÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ taÑ atthi 
mahÈbh|taÑ, atthi na mahÈbh|taÑ. 

 YaÑ taÑ r|paÑ upÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ taÑ atthi oÄÈrikaÑ, atthi 
sukhumaÑ. YaÑ taÑ r|paÑ anupÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ taÑ atthi oÄÈrikaÑ, atthi 
sukhumaÑ. 

 YaÑ taÑ r|paÑ upÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ taÑ atthi d|re, atthi santike. YaÑ 
taÑ r|paÑ anupÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ taÑ atthi d|re, atthi santike. 

 YaÑ taÑ r|paÑ sappaÔighaÑ taÑ atthi indriyaÑ, atthi na indriyaÑ. 
YaÑ taÑ r|paÑ appaÔighaÑ taÑ atthi indriyaÑ, atthi na indriyaÑ. 

 YaÑ taÑ r|paÑ sappaÔighaÑ taÑ atthi mahÈbh|taÑ, atthi na 
mahÈbh|taÑ. YaÑ taÑ r|paÑ appaÔighaÑ taÑ atthi mahÈbh|taÑ, atthi na 
mahÈbh|taÑ. 

 YaÑ taÑ r|paÑ indriyaÑ taÑ atthi oÄÈrikaÑ, atthi sukhumaÑ. YaÑ 
taÑ r|paÑ na indriyaÑ taÑ atthi oÄÈrikaÑ, atthi sukhumaÑ. 

 YaÑ taÑ r|paÑ indriyaÑ taÑ atthi d|re, atthi santike. YaÑ taÑ r|paÑ 
na indriyaÑ taÑ atthi d|re, atthi santike. 

 YaÑ taÑ r|paÑ mahÈbh|taÑ taÑ atthi oÄÈrikaÑ, atthi sukhumaÑ. YaÑ 
taÑ r|paÑ na mahÈbh|taÑ taÑ atthi oÄÈrikaÑ, atthi sukhumaÑ. 

 YaÑ taÑ r|paÑ mahÈbh|taÑ taÑ atthi d|re, atthi santike. YaÑ taÑ 
r|paÑ na mahÈbh|taÑ taÑ atthi d|re, atthi santike. 

 DiÔÔhaÑ sutaÑ mutaÑ viÒÒÈtaÑ r|paÑ. 

EvaÑ catubbidhena r|pasa~gaho. 

CatukkaÑ. 
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PaÒcaka 

PaÒcavidhena r|pasa~gaho– 

 587. PathavÊdhÈtu ÈpodhÈtu tejodhÈtu vÈyodhÈtu, yaÒca r|paÑ upÈdÈ. 

EvaÑ paÒcavidhena r|pasa~gaho. 

PaÒcakaÑ. 
_____ 

 
Chakka 

Chabbidhena r|pasa~gaho– 

 588. CakkhuviÒÒeyyaÑ r|paÑ sotaviÒÒeyyaÑ r|paÑ ghÈnaviÒÒeyyaÑ 
r|paÑ jivhÈviÒÒeyyaÑ r|paÑ kÈyaviÒÒeyyaÑ r|paÑ manoviÒÒeyyaÑ 
r|paÑ. 

EvaÑ chabbidhena r|pasa~gaho. 

ChakkaÑ. 
_____ 

 
Sattaka 

Sattavidhena r|pasa~gaho– 

 589. CakkhuviÒÒeyyaÑ r|paÑ sotaviÒÒeyyaÑ r|paÑ ghÈnaviÒÒeyyaÑ 
r|paÑ jivhÈviÒÒeyyaÑ r|paÑ kÈyaviÒÒeyyaÑ r|paÑ manodhÈtuviÒÒeyyaÑ 
r|paÑ manoviÒÒÈÓadhÈtuviÒÒeyyaÑ r|paÑ. 

EvaÑ sattavidhena r|pasa~gaho. 

SattakaÑ. 
_____ 

 
AÔÔhaka 

AÔÔhavidhena r|pasa~gaho– 

 590. CakkhuviÒÒeyyaÑ r|paÑ sotaviÒÒeyyaÑ r|paÑ ghÈnaviÒÒeyyaÑ 
r|paÑ jivhÈviÒÒeyyaÑ r|paÑ kÈyaviÒÒeyyaÑ r|paÑ atthi 
sukhasamphassaÑ atthi dukkhasamphassaÑ manodhÈtuviÒÒeyyaÑ r|paÑ 
manoviÒÒÈÓadhÈtuviÒÒeyyaÑ r|paÑ. 

EvaÑ aÔÔhavidhena r|pasa~gaho. 

AÔÔhakaÑ. 
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Navaka 

Navavidhena r|pasa~gaho– 

 591. CakkhundriyaÑ sotindriyaÑ ghÈnindriyaÑ jivhindriyaÑ 
kÈyindriyaÑ itthindriyaÑ purisindriyaÑ jÊvitindriyaÑ, yaÒca r|paÑ na 
indriyaÑ. 

EvaÑ navavidhena r|pasa~gaho. 

NavakaÑ. 
_____ 

 
Dasaka 

Dasavidhena r|pasa~gaho– 

 592. CakkhundriyaÑ sotindriyaÑ ghÈnindriyaÑ jivhindriyaÑ 
kÈyindriyaÑ itthindriyaÑ purisindriyaÑ jÊvitindriyaÑ na indriyaÑ r|paÑ 
atthi sappaÔighaÑ atthi appaÔighaÑ. 

EvaÑ dasavidhena r|pasa~gaho. 

DasakaÑ. 
_____ 

 
EkÈdasaka 

EkÈdasavidhena r|pasa~gaho– 

  593. CakkhÈyatanaÑ sotÈyatanaÑ ghÈnÈyatanaÑ jivhÈyatanaÑ 
kÈyÈyatanaÑ r|pÈyatanaÑ saddÈyatanaÑ gandhÈyatanaÑ rasÈyatanaÑ 
phoÔÔhabbÈyatanaÑ, yaÒca r|paÑ anidassana-appaÔighaÑ1 
dhammÈyatanapariyÈpannaÑ. 

EvaÑ ekÈdasavidhena r|pasa~gaho. 

EkÈdasakaÑ. 

MÈtikÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. AnidassanaÑ appaÔighaÑ (SÊ, SyÈ) 
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R|pavibhatti 
 

Ekakaniddesa 

 594. SabbaÑ r|paÑ na hetumeva ahetukameva hetuvippayuttameva 
sappaccayameva sa~khatameva r|pameva lokiyameva sÈsavameva 
saÒÒojaniyameva ganthaniyameva oghaniyameva yoganiyameva 
nÊvaraÓiyameva parÈmaÔÔhameva upÈdÈniyameva saÑkilesikameva 
abyÈkatameva anÈrammaÓameva acetasikameva cittavippayuttameva 
nevavipÈkanavipÈkadhammadhammameva asaÑkiliÔÔhasaÑkilesikameva na 
savitakkasavicÈrameva na avitakkavicÈramattameva avitakka-avicÈrameva 
na pÊtisahagatameva na sukhasahagatameva na upekkhÈsahagatameva neva 
dassanena na bhÈvanÈya pahÈtabbahetukameva neva ÈcayagÈmi na 
apacayagÈmimeva nevasekkhanÈsekkhameva parittameva kÈmÈvacarameva 
na r|pÈvacarameva na ar|pÈvacarameva pariyÈpannameva no 
apariyÈpannameva aniyatameva aniyyÈnikameva uppannaÑ chahi viÒÒÈÓehi 
viÒÒeyyameva aniccameva jarÈbhibh|tameva. 
 

EvaÑ ekavidhena r|pasa~gaho. 
 

Ekakaniddeso. 
_____ 

 
Dukaniddesa 

 
UpÈdÈbhÈjanÊya 

 595. KatamaÑ taÑ r|paÑ upÈdÈ. CakkhÈyatanaÑ sotÈyatanaÑ 
ghÈnÈyatanaÑ jivhÈyatanaÑ kÈyÈyatanaÑ r|pÈyatanaÑ saddÈyatanaÑ 
gandhÈyatanaÑ rasÈyatanaÑ itthindriyaÑ purisindriyaÑ jÊvitindriyaÑ 
kÈyaviÒÒatti vacÊviÒÒatti ÈkÈsadhÈtu r|passa lahutÈ r|passa mudutÈ r|passa 
kammaÒÒatÈ r|passa upacayo r|passa santati r|passa jaratÈ r|passa aniccatÈ 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. 
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 596. KatamaÑ taÑ r|paÑ cakkhÈyatanaÑ. YaÑ cakkhu1 catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya pasÈdo attabhÈvapariyÈpanno anidassano 
sappaÔigho, yena cakkhunÈ anidassanena sappaÔighena r|paÑ sanidassanaÑ 
sappaÔighaÑ passi vÈ passati vÈ passissati vÈ passe vÈ, cakkhuÑpetaÑ 
cakkhÈyatanaÑpetaÑ cakkhudhÈtupesÈ cakkhundriyaÑpetaÑ lokopeso 
dvÈrÈpesÈ samuddopeso paÓÉaraÑpetaÑ khettaÑpetaÑ vatthuÑpetaÑ 
nettaÑpettaÑ nayanaÑpetaÑ orimaÑ tÊraÑpetaÑ suÒÒo gÈmopeso. IdaÑ 
taÑ r|paÑ cakkhÈyatanaÑ. 

 597. KatamaÑ taÑ r|paÑ cakkhÈyatanaÑ. YaÑ cakkhu catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya pasÈdo attabhÈvapariyÈpanno anidassano 
sappaÔigho, yamhi cakkhumhi anidassanamhi sappaÔighamhi r|paÑ 
sanidassanaÑ sappaÔighaÑ paÔihaÒÒi vÈ paÔihaÒÒati vÈ paÔihaÒÒissati vÈ 
paÔihaÒÒe vÈ, cakkhuÑpetaÑ cakkhÈyatanaÑpetaÑ cakkhudhÈtupesÈ 
cakkhundriyaÑpetaÑ lokopeso dvÈrÈpesÈ samuddopeso paÓÉaraÑpetaÑ 
khettaÑpetaÑ vatthuÑpetaÑ nettaÑpetaÑ nayanaÑpetaÑ orimaÑ 
tÊraÑpetaÑ suÒÒo gÈmopeso. IdaÑ taÑ r|paÑ cakkhÈyatanaÑ. 

 598. KatamaÑ taÑ r|paÑ cakkhÈyatanaÑ. YaÑ cakkhu catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya pasÈdo attabhÈvapariyÈpanno anidassano 
sappaÔigho, yaÑ cakkhu anidassanaÑ sappaÔighaÑ r|pamhi sanidassanamhi 
sappaÔighamhi paÔihaÒÒi vÈ paÔihaÒÒati vÈ paÔihaÒÒissati vÈ paÔihaÒÒe vÈ, 
cakkhuÑpetaÑ cakkhÈyatanaÑpetaÑ cakkhudhÈtupesÈ 
cakkhundriyaÑpetaÑ lokopeso dvÈrÈpesÈ samuddopeso paÓÉaraÑpetaÑ 
khettaÑpetaÑ vatthuÑpetaÑ nettaÑpetaÑ nayanaÑpetaÑ orimaÑ 
tÊraÑpetaÑ suÒÒo gÈmopeso. IdaÑ taÑ r|paÑ cakkhÈyatanaÑ. 

 599. KatamaÑ taÑ r|paÑ cakkhÈyatanaÑ. YaÑ cakkhu catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya pasÈdo attabhÈvapariyÈpanno anidassano 
sappaÔigho, yaÑ cakkhuÑ nissÈya r|paÑ Èrabbha cakkhusamphasso uppajji 
vÈ uppajjati vÈ uppajjissati vÈ uppajje vÈ -pa-. YaÑ cakkhuÑ nissÈya r|paÑ 
Èrabbha cakkhusamphassajÈ vedanÈ -pa- saÒÒÈ -pa- cetanÈ -pa- 
cakkhuviÒÒÈÓaÑ uppajji vÈ uppajjati vÈ uppajjissati vÈ uppajje vÈ -pa-. YaÑ 
cakkhuÑ nissÈya r|pÈrammaÓo cakkhusamphasso uppajji vÈ uppajjati vÈ 
uppajjissati vÈ uppajje vÈ -pa-. YaÑ cakkhuÑ nissÈya r|pÈrammaÓÈ 
cakkhusamphassajÈ vedanÈ -pa- saÒÒÈ -pa- cetanÈ -pa- 
______________________________________________________________ 
 1. CakkhuÑ (SÊ, SyÈ) 
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cakkhuviÒÒÈÓaÑ uppajji vÈ uppajjati vÈ uppajjissati vÈ uppajje vÈ, 
cakkhuÑpetaÑ cakkhÈyatanaÑpetaÑ cakkhudhÈtupesÈ 
cakkhundriyaÑpetaÑ lokopeso dvÈrÈpesÈ samuddopeso paÓÉaraÑpetaÑ 
khettaÑpetaÑ vatthuÑpetaÑ nettaÑpetaÑ nayanaÑpetaÑ orimaÑ 
tÊraÑpetaÑ suÒÒo gÈmopeso. IdaÑ taÑ r|paÑ cakkhÈyatanaÑ. 
 
 600. KatamaÑ taÑ r|paÑ sotÈyatanaÑ. YaÑ sotaÑ catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya pasÈdo attabhÈvapariyÈpanno anidassano 
sappaÔigho, yena sotena anidassanena sappaÔighena saddaÑ anidassanaÑ 
sappaÔighaÑ suÓi vÈ suÓÈti vÈ suÓissati vÈ suÓe vÈ, sotaÑpetaÑ 
sotÈyatanaÑpetaÑ sotadhÈtupesÈ sotindriyaÑpetaÑ lokopeso dvÈrÈpesÈ 
samuddopeso paÓÉaraÑpetaÑ khettaÑpetaÑ vatthuÑpetaÑ orimaÑ 
tÊraÑpetaÑ suÒÒo gÈmopeso. IdaÑ taÑ r|paÑ sotÈyatanaÑ. 
 
 601. KatamaÑ taÑ r|paÑ sotÈyatanaÑ. YaÑ sotaÑ catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya pasÈdo attabhÈvapariyÈpanno anidassano 
sappaÔigho, yamhi sotamhi anidassanamhi sappaÔighamhi saddo anidassano 
sappaÔigho paÔihaÒÒi vÈ paÔihaÒÒati vÈ paÔihaÒÒissati vÈ paÔihaÒÒe vÈ, 
sotaÑpetaÑ sotÈyatanaÑpetaÑ sotadhÈtupesÈ sotindriyaÑpetaÑ lokopeso 
dvÈrÈpesÈ samuddopeso paÓÉaraÑpetaÑ khettaÑpetaÑ vatthuÑpetaÑ 
orimaÑ tÊraÑpetaÑ suÒÒo gÈmopeso. IdaÑ taÑ r|paÑ sotÈyatanaÑ. 
 
 602. KatamaÑ taÑ r|paÑ sotÈyatanaÑ. YaÑ sotaÑ catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya pasÈdo attabhÈvapariyÈpanno anidassano 
sappaÔigho, yaÑ sotaÑ anidassanaÑ  
sappaÔighaÑ saddamhi anidassanamhi sappaÔighamhi paÔihaÒÒi vÈ 
paÔihaÒÒati vÈ paÔihaÒÒissati vÈ paÔihaÒÒe vÈ, sotaÑpetaÑ 
sotÈyatanaÑpetaÑ sotadhÈtupesÈ sotindriyaÑpetaÑ lokopeso dvÈrÈpesÈ 
samuddopeso paÓÉaraÑpetaÑ khettaÑpetaÑ vatthuÑpetaÑ orimaÑ 
tÊraÑpetaÑ suÒÒo gÈmopeso. IdaÑ taÑ r|paÑ sotÈyatanaÑ. 
 
 603. KatamaÑ taÑ r|paÑ sotÈyatanaÑ. YaÑ sotaÑ catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya pasÈdo attabhÈvapariyÈpanno anidassano 
sappaÔigho, yaÑ sotaÑ nissÈya saddaÑ Èrabbha sotasamphasso uppajji vÈ 
uppajjati vÈ 
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uppajjissati vÈ uppajje vÈ -pa-. YaÑ sotaÑ nissÈya saddaÑ Èrabbha 
sotasamphassajÈ vedanÈ -pa- saÒÒÈ -pa- cetanÈ -pa- sotaviÒÒÈÓaÑ uppajji vÈ 
uppajjati vÈ uppajjissati vÈ uppajje vÈ -pa-. YaÑ sotaÑ nissÈya 
saddÈrammaÓo sotasamphasso uppajji vÈ uppajjati vÈ uppajjissati vÈ uppajje 
vÈ -pa-. YaÑ sotaÑ nissÈya saddÈrammaÓÈ sotasamphassajÈ vedanÈ -pa- 
saÒÒÈ -pa- cetanÈ -pa- sotaviÒÒÈÓaÑ uppajji vÈ uppajjati vÈ uppajjissati vÈ 
uppajje vÈ, sotaÑpetaÑ sotÈyatanaÑpetaÑ sotadhÈtupesÈ sotindriyaÑpetaÑ 
lokopeso dvÈrÈpesÈ samuddopeso paÓÉaraÑpetaÑ khettaÑpetaÑ 
vatthuÑpetaÑ orimaÑ tÊraÑpetaÑ suÒÒo gÈmopeso. IdaÑ taÑ r|paÑ 
sotÈyatanaÑ. 
 
 604. KatamaÑ taÑ r|paÑ ghÈnÈyatanaÑ. YaÑ ghÈnaÑ catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya pasÈdo attabhÈvapariyÈpanno anidassano 
sappaÔigho, yena ghÈnena anidassanena sappaÔighena gandhaÑ anidassanaÑ 
sappaÔighaÑ ghÈyi vÈ ghÈyati vÈ ghÈyissati vÈ ghÈye vÈ, ghÈnaÑpetaÑ 
ghÈnÈyatanaÑpetaÑ ghÈnadhÈtupesÈ ghÈnindriyaÑpetaÑ lokopeso 
dvÈrÈpesÈ samuddopeso paÓÉaraÑpetaÑ khettaÑpetaÑ vatthuÑpetaÑ 
orimaÑ tÊraÑpetaÑ suÒÒo gÈmopeso. IdaÑ taÑ r|paÑ ghÈnÈyatanaÑ. 
 
 605. KatamaÑ taÑ r|paÑ ghÈnÈyatanaÑ. YaÑ ghÈnaÑ catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya pasÈdo attabhÈvapariyÈpanno anidassano 
sappaÔigho, yamhi ghÈnamhi anidassanamhi sappaÔighamhi gandho 
anidassano sappaÔigho paÔihaÒÒi vÈ paÔihaÒÒati vÈ paÔihaÒÒissati vÈ 
paÔihaÒÒe vÈ, ghÈnaÑpetaÑ ghÈnÈyatanaÑpetaÑ ghÈnadhÈtupesÈ 
ghÈnindriyaÑpetaÑ lokopeso dvÈrÈpesÈ samuddopeso paÓÉaraÑpetaÑ 
khettaÑpetaÑ vatthuÑpetaÑ orimaÑ tÊraÑpetaÑ suÒÒo gÈmopeso. IdaÑ 
taÑ r|paÑ ghÈnÈyatanaÑ. 
 
 606. KatamaÑ taÑ r|paÑ ghÈnÈyatanaÑ. YaÑ ghÈnaÑ catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya pasÈdo attabhÈvapariyÈpanno anidassano 
sappaÔigho, yaÑ ghÈnaÑ anidassanaÑ sappaÔighaÑ gandhamhi 
anidassanamhi sappaÔighamhi paÔihaÒÒi vÈ paÔihaÒÒati vÈ paÔihaÒÒissati vÈ 
paÔihaÒÒe vÈ, ghÈnaÑpetaÑ ghÈnÈyatanaÑpetaÑ ghÈnadhÈtupesÈ 
ghÈnindriyaÑpetaÑ lokopeso dvÈrÈpesÈ 
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samuddopeso paÓÉaraÑpetaÑ khettaÑpetaÑ vatthuÑpetaÑ orimaÑ 
tÊraÑpetaÑ suÒÒo gÈmopeso. IdaÑ taÑ r|paÑ ghÈnÈyatanaÑ. 
 
 607. KatamaÑ taÑ r|paÑ ghÈnÈyatanaÑ. YaÑ ghÈnaÑ catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya pasÈdo attabhÈvapariyÈpanno anidassano 
sappaÔigho, yaÑ ghÈnaÑ nissÈya gandhaÑ Èrabbha ghÈnasamphasso uppajji 
vÈ uppajjati vÈ uppajjissati vÈ uppajje vÈ -pa-. YaÑ ghÈnaÑ nissÈya 
gandhaÑ Èrabbha ghÈnasamphassajÈ vedanÈ -pa- saÒÒÈ -pa- cetanÈ -pa- 
ghÈnaviÒÒÈÓaÑ uppajji vÈ uppajjati vÈ uppajjissati vÈ uppajje vÈ -pa-. YaÑ 
ghÈnaÑ nissÈya gandhÈrammaÓo ghÈnasamphasso uppajji vÈ uppajjati vÈ 
uppajjissati vÈ uppajje vÈ -pa-. YaÑ ghÈnaÑ nissÈya gandhÈrammaÓÈ 
ghÈnasamphassajÈ vedanÈ -pa- saÒÒÈ -pa- cetanÈ -pa- ghÈnaviÒÒÈÓaÑ 
uppajji vÈ uppajjati vÈ uppajjissati vÈ uppajje vÈ, ghÈnaÑpetaÑ 
ghÈnÈyatanaÑpetaÑ ghÈnadhÈtupesÈ ghÈnindriyaÑpetaÑ lokopeso 
dvÈrÈpesÈ samuddopeso paÓÉaraÑpetaÑ khettaÑpetaÑ vatthuÑpetaÑ 
orimaÑ tÊraÑpetaÑ suÒÒo gÈmopeso. IdaÑ taÑ r|paÑ ghÈnÈyatanaÑ. 
 
 608. KatamaÑ taÑ r|paÑ jivhÈyatanaÑ. YÈ jivhÈ catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya pasÈdo attabhÈvapariyÈpanno anidassano 
sappaÔigho, yÈya jivhÈya anidassanÈya sappaÔighÈya rasaÑ anidassanaÑ 
sappaÔighaÑ sÈyi vÈ sÈyati vÈ sÈyissati vÈ sÈye vÈ, jivhÈpesÈ 
jivhÈyatanaÑpetaÑ jivhÈdhÈtupesÈ jivhindriyaÑpetaÑ lokopeso dvÈrÈpesÈ 
samuddopeso paÓÉaraÑpetaÑ khettaÑpetaÑ vatthuÑpetaÑ orimaÑ 
tÊraÑpetaÑ suÒÒo gÈmopeso. IdaÑ taÑ r|paÑ jivhÈyatanaÑ. 
 
 609. KatamaÑ taÑ r|paÑ jivhÈyatanaÑ. YÈ jivhÈ catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya pasÈdo attabhÈvapariyÈpanno anidassano 
sappaÔigho, yÈya jivhÈya anidassanÈya sappaÔighÈya raso anidassano 
sappaÔigho paÔihaÒÒi vÈ paÔihaÒÒati vÈ paÔihaÒÒissati vÈ paÔihaÒÒe vÈ, 
jivhÈpesÈ jivhÈyatanaÑpetaÑ jivhÈdhÈtupesÈ jivhindriyaÑpetaÑ lokopeso 
dvÈrÈpesÈ samuddopeso paÓÉaraÑpetaÑ khettaÑpetaÑ vatthuÑpetaÑ 
orimaÑ tÊraÑpetaÑ suÒÒo gÈmopeso. IdaÑ taÑ r|paÑ jivhÈyatanaÑ. 
 
 610. KatamaÑ taÑ r|paÑ jivhÈyatanaÑ. YÈ jivhÈ catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya pasÈdo attabhÈvapariyÈpanno anidassano 
sappaÔigho, 
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yÈ jivhÈ anidassanÈ sappaÔighÈ rasamhi anidassanamhi sappaÔighamhi 
paÔihaÒÒi vÈ paÔihaÒÒati vÈ paÔihaÒÒissati vÈ paÔihaÒÒe vÈ, jivhÈpesÈ 
jivhÈyatanaÑpetaÑ jivhÈdhÈtupesÈ jivhindriyaÑpetaÑ lokopeso dvÈrÈpesÈ 
samuddopeso paÓÉaraÑpetaÑ khettaÑpetaÑ vatthuÑpetaÑ orimaÑ 
tÊraÑpetaÑ suÒÒo gÈmopeso. IdaÑ taÑ r|paÑ jivhÈyatanaÑ. 
 
 611. KatamaÑ taÑ r|paÑ jivhÈyatanaÑ. YÈ jivhÈ catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya pasÈdo attabhÈvapariyÈpanno anidassano 
sappaÔigho, yaÑ jivhaÑ nissÈya rasaÑ Èrabbha jivhÈsamphasso uppajji vÈ 
uppajjati vÈ uppajjissati vÈ uppajje vÈ -pa-. YaÑ jivhaÑ nissÈya rasaÑ 
Èrabbha jivhÈsamphassajÈ vedanÈ -pa- saÒÒÈ -pa- cetanÈ -pa- jivhÈviÒÒÈÓaÑ 
uppajji vÈ uppajjati vÈ uppajjissati vÈ uppajje vÈ -pa-. YaÑ jivhaÑ nissÈya 
rasÈrammaÓo jivhÈsamphasso uppajji vÈ uppajjati vÈ uppajjissati vÈ uppajje 
vÈ -pa-. YaÑ jivhaÑ nissÈya rasÈrammaÓÈ jivhÈsampassajÈ vedanÈ -pa- 
saÒÒÈ -pa- cetanÈ -pa- jivhÈviÒÒÈÓaÑ uppajji vÈ uppajjati vÈ uppajjissati vÈ 
uppajje vÈ, jivhÈpesÈ jivhÈyatanaÑpetaÑ jivhÈdhÈtupesÈ jivhindriyaÑpetaÑ 
lokopeso dvÈrÈpesÈ samuddopeso paÓÉaraÑpetaÑ khettaÑpetaÑ 
vatthuÑpetaÑ orimaÑ tÊraÑpetaÑ suÒÒo gÈmopeso. IdaÑ taÑ r|paÑ 
jivhÈyatanaÑ. 
 
 612. KatamaÑ taÑ r|paÑ kÈyÈyatanaÑ. Yo kÈyo catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya pasÈdo attabhÈvapariyÈpanno anidassano 
sappaÔigho, yena kÈyena anidassanena sappaÔighena phoÔÔhabbaÑ 
anidassanasappaÔighaÑ phusi vÈ phusati vÈ phusissati vÈ phuse vÈ, 
kÈyopeso kÈyÈyatanaÑpetaÑ kÈyadhÈtupesÈ kÈyindriyaÑpetaÑ lokopeso 
dvÈrÈpesÈ samuddopeso paÓÉaraÑpetaÑ khettaÑpetaÑ vatthuÑpetaÑ 
orimaÑ tÊraÑpetaÑ suÒÒo gÈmopeso. IdaÑ taÑ r|paÑ kÈyÈyatanaÑ. 
 
 613. KatamaÑ taÑ r|paÑ kÈyÈyatanaÑ. Yo kÈyo catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya pasÈdo attabhÈvapariyÈpanno anidassano 
sappaÔigho, yamhi kÈyamhi anidassanamhi sappaÔighamhi phoÔÔhabbo 
anidassano sappaÔigho paÔihaÒÒi vÈ paÔihaÒÒati vÈ paÔihaÒÒissati vÈ 
paÔihaÒÒe vÈ, kÈyopeso kÈyÈyatanaÑpetaÑ kÈyadhÈtupesÈ 
kÈyindriyaÑpetaÑ lokopeso dvÈrÈpesÈ samuddopeso paÓÉaraÑpetaÑ  
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khettaÑpetaÑ vatthuÑpetaÑ orimaÑ tÊraÑpetaÑ suÒÒo gÈmopeso. IdaÑ 
taÑ r|paÑ kÈyÈyatanaÑ. 
 
 614. KatamaÑ taÑ r|paÑ kÈyÈyatanaÑ. Yo kÈyo catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya pasÈdo attabhÈvapariyÈpanno anidassano 
sappaÔigho, yo kÈyo anidassano sappaÔigho phoÔÔhabbamhi anidassanamhi 
sappaÔighamhi paÔihaÒÒi vÈ paÔihaÒÒati vÈ paÔihaÒÒissati vÈ paÔihaÒÒe vÈ, 
kÈyopeso kÈyÈyatanaÑpetaÑ kÈyadhÈtupesÈ kÈyindriyaÑpetaÑ lokopeso 
dvÈrÈpesÈ samuddopeso paÓÉaraÑpetaÑ khettaÑpetaÑ vatthuÑpetaÑ 
orimaÑ tÊraÑpetaÑ suÒÒo gÈmopeso. IdaÑ taÑ r|paÑ kÈyÈyatanaÑ. 
 
 615. KatamaÑ taÑ r|paÑ kÈyÈyatanaÑ. Yo kÈyo catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya pasÈdo attabhÈvapariyÈpanno anidassano 
sappaÔigho, yaÑ kÈyaÑ nissÈya phoÔÔhabbaÑ Èrabbha kÈyasamphasso 
uppajji vÈ uppajjati vÈ uppajjissati vÈ uppajje vÈ -pa-. YaÑ kÈyaÑ nissÈya 
phoÔÔhabbaÑ Èrabbha kÈyasamphassajÈ vedanÈ -pa- saÒÒÈ -pa- cetanÈ -pa- 
kÈyaviÒÒÈÓaÑ uppajji vÈ uppajjati vÈ uppajjissati vÈ uppajje vÈ -pa-. YaÑ 
kÈyaÑ nissÈya phoÔÔhabbÈrammaÓo kÈyasamphasso uppajji vÈ uppajjati vÈ 
uppajjissati vÈ uppajje vÈ -pa-. YaÑ kÈyaÑ nissÈya phoÔÔhabbÈrammaÓÈ 
kÈyasamphassajÈ vedanÈ -pa- saÒÒÈ -pa- cetanÈ -pa- kÈyaviÒÒÈÓaÑ uppajji 
vÈ uppajjati vÈ uppajjissati vÈ uppajje vÈ, kÈyopeso kÈyÈyatanaÑpetaÑ 
kÈyadhÈtupesÈ kÈyindriyaÑpetaÑ lokopeso dvÈrÈpesÈ samuddopeso 
paÓÉaraÑpetaÑ khettaÑpetaÑ vatthuÑpetaÑ orimaÑ tÊraÑpetaÑ suÒÒo 
gÈmopeso. IdaÑ taÑ r|paÑ kÈyÈyatanaÑ. 
 
 616. KatamaÑ taÑ r|paÑ r|pÈyatanaÑ. YaÑ r|paÑ catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya vaÓÓanibhÈ sanidassanaÑ sappaÔighaÑ nÊlaÑ 
pÊtakaÑ lohitakaÑ odÈtaÑ kÈÄakaÑ maÒjiÔÔhakaÑ1 hari harivaÓÓaÑ 
amba~kuravaÓÓaÑ dÊghaÑ rassaÑ aÓuÑ th|laÑ vaÔÔaÑ parimaÓÉalaÑ 
caturaÑsaÑ2 chaÄaÑsaÑ aÔÔhaÑsaÑ soÄasaÑsaÑ ninnaÑ thalaÑ chÈyÈ 
Ètapo Èloko andhakÈro abbhÈ mahikÈ dh|mo rajo candamaÓÉalassa 
vaÓÓanibhÈ s|riyamaÓÉalassa3 vaÓÓanibhÈ 
______________________________________________________________ 
 1. MaÒjeÔÔhakaÑ (SÊ, SyÈ) 2. CaturassaÑ (SÊ, Ka) 3. SuriyamaÓÉalassa (SÊ, SyÈ) 
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tÈrakar|pÈnaÑ vaÓÓanibhÈ ÈdÈsamaÓÉalassa vaÓÓanibhÈ 
maÓisa~khamuttÈveÄuriyassa vaÓÓanibhÈ jÈtar|parajatassa vaÓÓanibhÈ, yaÑ 
vÈ panaÒÒampi atthi r|paÑ catunnaÑ mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya vaÓÓanibhÈ 
sanidassanaÑ sappaÔighaÑ, yaÑ r|paÑ sanidassanaÑ sappaÔighaÑ 
cakkhunÈ anidassanena sappaÔighena passi vÈ passati vÈ passissati vÈ passe 
vÈ, r|paÑpetaÑ r|pÈyatanaÑpetaÑ r|padhÈtupesÈ. IdaÑ taÑ r|paÑ 
r|pÈyatanaÑ. 
 
 617. KatamaÑ taÑ r|paÑ r|pÈyatanaÑ. YaÑ r|paÑ catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya vaÓÓanibhÈ sanidassanaÑ sappaÔighaÑ nÊlaÑ 
pÊtakaÑ lohitakaÑ odÈtaÑ kÈÄakaÑ maÒjiÔÔhakaÑ hari harivaÓÓaÑ 
amba~kuravaÓÓaÑ dÊghaÑ rassaÑ aÓuÑ th|laÑ vaÔÔaÑ parimaÓÉalaÑ 
caturaÑsaÑ chaÄaÑsaÑ aÔÔhaÑsaÑ soÄasaÑsaÑ ninnaÑ thalaÑ chÈyÈ Ètapo 
Èloko andhakÈro abbhÈ mahikÈ dh|mo rajo candamaÓÉalassa vaÓÓanibhÈ 
s|riyamaÓÉalassa vaÓÓanibhÈ tÈrakar|pÈnaÑ vaÓÓanibhÈ ÈdÈsamaÓÉalassa 
vaÓÓanibhÈ maÓisa~khamuttÈveÄuriyassa vaÓÓanibhÈ jÈtar|parajatassa 
vaÓÓanibhÈ, yaÑ vÈ panaÒÒampi atthi r|paÑ catunnaÑ mahÈbh|tÈnaÑ 
upÈdÈya vaÓÓanibhÈ sanidassanaÑ sappaÔighaÑ, yamhi r|pamhi 
sanidassanamhi sappaÔighamhi cakkhuÑ anidassanaÑ sappaÔighaÑ 
paÔihaÒÒi vÈ paÔihaÒÒati vÈ paÔihaÒÒissati vÈ paÔihaÒÒe vÈ, r|paÑpetaÑ 
r|pÈyatanaÑpetaÑ r|padhÈtupesÈ. IdaÑ taÑ r|paÑ r|pÈyatanaÑ. 
 
 618. KatamaÑ taÑ r|paÑ r|pÈyatanaÑ. YaÑ r|paÑ catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya vaÓÓanibhÈ sanidassanaÑ sappaÔighaÑ nÊlaÑ 
pÊtakaÑ lohitakaÑ odÈtaÑ kÈÄakaÑ maÒjiÔÔhakaÑ hari harivaÓÓaÑ 
amba~kuravaÓÓaÑ dÊghaÑ rassaÑ aÓuÑ th|laÑ vaÔÔaÑ parimaÓÉalaÑ 
caturaÑsaÑ chaÄaÑsaÑ aÔÔhaÑsaÑ soÄasaÑsaÑ ninnaÑ thalaÑ chÈyÈ Ètapo 
Èloko andhakÈro abbhÈ mahikÈ dh|mo rajo candamaÓÉalassa vaÓÓanibhÈ 
s|riyamaÓÉalassa vaÓÓanibhÈ tÈrakar|pÈnaÑ vaÓÓanibhÈ ÈdÈsamaÓÉalassa 
vaÓÓanibhÈ maÓisa~khÈmuttÈveÄuriyassa vaÓÓanibhÈ jÈtar|parajatassa 
vaÓÓanibhÈ, yaÑ vÈ panaÒÒampi atthi r|paÑ catunnaÑ mahÈbh|tÈnaÑ 
upÈdÈya vaÓÓanibhÈ sanidassanaÑ sappaÔighaÑ, yaÑ r|paÑ sanidassanaÑ 
sappaÔighaÑ cakkhumhi anidassanamhi sappatighamhi paÔihaÒÒi vÈ 
paÔihaÒÒati vÈ paÔihaÒÒissati vÈ paÔihaÒÒe vÈ, r|paÑpetaÑ 
r|pÈyatanaÑpetaÑ r|padhÈtupesÈ. IdaÑ taÑ r|paÑ r|pÈyatanaÑ. 
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 619. KatamaÑ taÑ r|paÑ r|pÈyatanaÑ. YaÑ r|paÑ catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya vaÓÓanibhÈ sanidassanaÑ sappaÔighaÑ nÊlaÑ 
pÊtakaÑ lohitakaÑ odÈtaÑ kÈÄakaÑ maÒjiÔÔhakaÑ hari harivaÓÓaÑ 
amba~kuravaÓÓaÑ dÊghaÑ rassaÑ aÓuÑ th|laÑ vaÔÔaÑ parimaÓÉalaÑ 
caturaÑsaÑ chaÄaÑsaÑ aÔÔhaÑsaÑ soÄasaÑsaÑ ninnaÑ thalaÑ chÈyÈ Ètapo 
Èloko andhakÈro abbhÈ mahikÈ dh|mo rajo candamaÓÉalassa vaÓÓanibhÈ 
s|riyamaÓÉalassa vaÓÓanibhÈ tÈrakar|pÈnaÑ vaÓÓanibhÈ ÈdÈsamaÓÉalassa 
vaÓÓanibhÈ maÓisa~khamuttÈveÄuriyassa vaÓÓanibhÈ jÈtar|parajatassa 
vaÓÓanibhÈ, yaÑ vÈ panaÒÒampi atthi r|paÑ catunnaÑ mahÈbh|tÈnaÑ 
upÈdÈya vaÓÓanibhÈ sanidassanaÑ sappaÔighaÑ, yaÑ r|paÑ Èrabbha 
cakkhuÑ nissÈya cakkhusamphasso uppajji vÈ uppajjati vÈ uppajjissati vÈ 
uppajje vÈ -pa-. YaÑ r|paÑ Èrabbha cakkhuÑ nissÈya cakkhusamphassajÈ 
vedanÈ -pa- saÒÒÈ -pa- cetanÈ -pa- cakkhuviÒÒÈÓaÑ uppajji vÈ uppajjati vÈ 
uppajjissati vÈ uppajje vÈ -pa-. YaÑ r|pÈrammaÓo cakkhuÑ nissaya 
cakkhusamphasso uppajji vÈ uppajjati vÈ uppajjissati vÈ uppajje vÈ -pa-. 
YaÑ r|pÈrammaÓÈ cakkhuÑ nissÈya cakkhusamphassajÈ vedanÈ -pa- saÒÒÈ 
-pa- cetanÈ -pa- cakkhuviÒÒÈÓaÑ uppajji vÈ uppajjati vÈ uppajjissati vÈ 
uppajje vÈ, r|paÑpetaÑ r|pÈyatanaÑpetaÑ r|padhÈtupesÈ. IdaÑ taÑ r|paÑ 
r|pÈyatanaÑ. 
 
 620. KatamaÑ taÑ r|paÑ saddÈyatanaÑ. Yo saddo catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya anidassano sappaÔigho bherisaddo mudi~gasaddo 
sa~khasaddo paÓavasaddo gÊtasaddo vÈditasaddo sammasaddo pÈÓisaddo 
sattÈnaÑ nigghosasaddo dhÈt|naÑ sannighÈtasaddo vÈtasaddo udakasaddo 
manussasaddo amanussasaddo, yo vÈ panaÒÒopi atthi saddo catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya anidassano sappaÔigho, yaÑ saddaÑ anidassanaÑ 
sappaÔighaÑ sotena anidassanena sappaÔighena suÓi vÈ suÓÈti vÈ suÓissati vÈ 
suÓe vÈ, saddopeso saddÈyatanaÑpetaÑ saddadhÈtupesÈ. IdaÑ taÑ r|paÑ 
saddÈyatanaÑ. 
 
 621. KatamaÑ taÑ r|paÑ saddÈyatanaÑ. Yo saddo catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya anidassano sappaÔigho bherisaddo mudi~gasaddo 
sa~khasaddo paÓavasaddo gÊtasaddo vÈditasaddo sammasaddo pÈÓisaddo 
sattÈnaÑ nigghosasaddo dhÈt|naÑ sannighÈtasaddo vÈtasaddo udakasaddo 
manussasaddo amanussasaddo, yo vÈ panaÒÒopi atthi saddo catunnaÑ 
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mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya anidassano sappaÔigho, yamhi saddamhi 
anidassanamhi sappaÔighamhi sotaÑ anidassanaÑ sappaÔighaÑ paÔihaÒÒi vÈ 
paÔihaÒÒati vÈ paÔihaÒÒissati vÈ paÔihaÒÒe vÈ, saddopeso 
saddÈyatanaÑpetaÑ saddadhÈtupesÈ. IdaÑ taÑ r|paÑ saddÈyatanaÑ. 
 
 622. KatamaÑ taÑ r|paÑ saddÈyatanaÑ. Yo saddo catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya anidassano sappaÔigho bherisaddo mudi~gasaddo 
sa~khasaddo paÓavasaddo gÊtasaddo vÈditasaddo sammasaddo pÈÓisaddo 
sattÈnaÑ nigghosasaddo dhÈt|naÑ sannighÈtasaddo vÈtasaddo udakasaddo 
manussasaddo amanussasaddo, yo vÈ panaÒÒopi atthi saddo catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya anidassano sappaÔigho, yo saddo anidassano 
sappaÔigho sotamhi anidassanamhi sappaÔighamhi paÔihaÒÒi vÈ paÔihaÒÒati 
vÈ paÔihaÒÒissati vÈ paÔihaÒÒe vÈ, saddopeso saddÈyatanaÑpetaÑ 
saddadhÈtupesÈ. IdaÑ taÑ r|paÑ saddÈyatanaÑ. 
 
 623. KatamaÑ taÑ r|paÑ saddÈyatanaÑ. Yo saddo catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya anidassano sappaÔigho bherisaddo mudi~gasaddo 
sa~khasaddo paÓavasaddo gÊtasaddo vÈditasaddo sammasaddo pÈÓisaddo 
sattÈnaÑ nigghosasaddo dhÈt|naÑ sannighÈtasaddo vÈtasaddo udakasaddo 
manussasaddo amanussasaddo, yo vÈ panaÒÒopi atthi saddo catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya anidassano sappaÔigho, yaÑ saddaÑ Èrabbha sotaÑ 
nissÈya sotasamphasso uppajji vÈ uppajjati vÈ uppajjissati vÈ uppajje vÈ 
-pa-. YaÑ saddaÑ Èrabbha sotaÑ nissÈya sotasamphassajÈ vedanÈ -pa- 
saÒÒÈ -pa- cetanÈ -pa- sotaviÒÒÈÓaÑ uppajji vÈ uppajjati vÈ uppajjissati vÈ 
uppajje vÈ -pa-. YaÑ saddÈrammaÓo sotaÑ nissÈya sotasamphasso uppajji 
vÈ uppajjati vÈ uppajjissati vÈ uppajje vÈ -pa-. YaÑ saddÈrammaÓÈ sotaÑ 
nissÈya sotasamphassajÈ vedanÈ -pa- saÒÒÈ -pa- cetanÈ -pa- sotaviÒÒÈÓaÑ 
uppajji vÈ uppajjati vÈ uppajjissati vÈ uppajje vÈ, saddopeso 
saddÈyatanaÑpetaÑ saddadhÈtupesÈ. IdaÑ taÑ r|paÑ saddÈyatanaÑ. 
 
 624. KatamaÑ taÑ r|paÑ gandhÈyatanaÑ. Yo gandho catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya anidassano sappaÔigho m|lagandho sÈragandho 
tacagandho pattagandho pupphagandho phalagandho Èmakagandho 
vissagandho sugandho 
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duggandho, yo vÈ panaÒÒopi atthi gandho catunnaÑ mahÈbh|tÈnaÑ 
upÈdÈya anidassano sappaÔigho, yaÑ gandhaÑ anidassanaÑ sappaÔighaÑ 
ghÈnena anidassanena sappaÔighena ghÈyi vÈ ghÈyati vÈ ghÈyissati vÈ ghÈye 
vÈ, gandhopeso gandhÈyatanaÑpetaÑ gandhadhÈtupesÈ. IdaÑ taÑ r|paÑ 
gandhÈyatanaÑ. 
 
 625. KatamaÑ taÑ r|paÑ gandhÈyatanaÑ. Yo gandho catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya anidassano sappaÔigho m|lagandho sÈragandho 
tacagandho pattagandho pupphagandho phalagandho Èmakagandho 
vissagandho sugandho duggandho, yo vÈ panaÒÒopi atthi gandho catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya anidassano sappaÔigho, yamhi gandhamhi 
anidassanamhi sappaÔighamhi ghÈnaÑ anidassanaÑ sappaÔighaÑ paÔihaÒÒi 
vÈ paÔihaÒÒati vÈ paÔihaÒÒissati vÈ paÔihaÒÒe vÈ, gandhopeso 
gandhÈyatanaÑpetaÑ gandhadhÈtupesÈ. IdaÑ taÑ r|paÑ gandhÈyatanaÑ. 
 
 626. KatamaÑ taÑ r|paÑ gandhÈyatanaÑ. Yo gandho catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya anidassano sappaÔigho m|lagandho sÈragandho 
tacagandho pattagandho pupphagandho phalagandho Èmakagandho 
vissagandho sugandho duggandho, yo vÈ panaÒÒopi atthi gandho catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya anidassano sappaÔigho, yo gandho anidassano 
sappaÔigho ghÈnamhi anidassanamhi sappaÔighamhi paÔihaÒÒi vÈ paÔihaÒÒati 
vÈ paÔihaÒÒissati vÈ paÔihaÒÒe vÈ, gandhopeso gandhÈyatanaÑpetaÑ 
gandhadhÈtupesÈ. IdaÑ taÑ r|paÑ gandhÈyatanaÑ. 
 
 627. KatamaÑ taÑ r|paÑ gandhÈyatanaÑ. Yo gandho catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya anidassano sappaÔigho m|lagandho sÈragandho 
tacagandho pattagandho pupphagandho phalagandho Èmakagandho 
vissagandho sugandho duggandho, yo vÈ panaÒÒopi atthi gandho catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya anidassano sappaÔigho, yaÑ gandhaÑ Èrabbha 
ghÈnaÑ nissÈya ghÈnasamphasso uppajji vÈ uppajjati vÈ uppajjissati vÈ 
uppajje vÈ -pa-. YaÑ gandhaÑ Èrabbha ghÈnaÑ nissÈya ghÈnasamphassajÈ 
vedanÈ -pa- saÒÒÈ -pa- cetanÈ -pa- ghÈnaviÒÒÈÓaÑ uppajji vÈ uppajjati vÈ 
uppajjissati vÈ uppajje vÈ -pa-. YaÑ gandhÈrammaÓo ghÈnaÑ nissÈya 
ghÈnasamphasso uppajji vÈ uppajjati vÈ 
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uppajjissati vÈ uppajje vÈ -pa-. YaÑ gandhÈrammaÓÈ ghÈnaÑ nissÈya 
ghÈnasamphassajÈ vedanÈ -pa- saÒÒÈ -pa- cetanÈ -pa- ghÈnaviÒÒÈÓaÑ 
uppajji vÈ uppajjati vÈ uppajjissati vÈ uppajje vÈ, gandhopeso 
gandhÈyatanaÑpetaÑ gandhadhÈtupesÈ. IdaÑ taÑ r|paÑ gandhÈyatanaÑ. 
 
 628. KatamaÑ taÑ r|paÑ rasÈyatanaÑ. Yo raso catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya anidassano sappaÔigho m|laraso khandharaso 
tacaraso pattaraso puppharaso phalaraso ambilaÑ madhuraÑ tittakaÑ 
kaÔukaÑ loÓikaÑ khÈrikaÑ lambilaÑ1 kasÈvo sÈdu asÈdu, yo vÈ panaÒÒopi 
atthi raso catunnaÑ mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya anidassano sappaÔigho, yaÑ 
rasaÑ anidassanaÑ sappaÔighaÑ jivhÈya anidassanÈya sappaÔighÈya sÈyi vÈ 
sÈyati vÈ sÈyissati vÈ sÈye vÈ, rasopeso rasÈyatanaÑpetaÑ rasadhÈtupesÈ. 
IdaÑ taÑ r|paÑ rasÈyatanaÑ. 
 
 629. KatamaÑ taÑ r|paÑ rasÈyatanaÑ. Yo raso catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya anidassano sappaÔigho m|laraso khandharaso 
tacaraso pattaraso puppharaso phalaraso ambilaÑ madhuraÑ tittakaÑ 
kaÔukaÑ loÓikaÑ khÈrikaÑ lambilaÑ kasÈvo sÈdu asÈdu, yo vÈ panaÒÒopi 
atthi raso catunnaÑ mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya anidassano sappaÔigho, yamhi 
rasamhi anidassanamhi sappaÔighamhi jivhÈ anidassanÈ sappaÔighÈ paÔihaÒÒi 
vÈ paÔihaÒÒati vÈ paÔihaÒÒissati vÈ paÔihaÒÒe vÈ, rasopeso 
rasÈyatanaÑpetaÑ rasadhÈtupesÈ. IdaÑ taÑ r|paÑ rasÈyatanaÑ. 
 
 630. KatamaÑ taÑ r|paÑ rasÈyatanaÑ. Yo raso catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya anidassano sappaÔigho m|laraso khandharaso 
tacaraso pattaraso puppharaso phalaraso ambilaÑ madhuraÑ tittakaÑ 
kaÔukaÑ loÓikaÑ khÈrikaÑ lambilaÑ kasÈvo sÈdu asÈdu, yo vÈ panaÒÒopi 
atthi raso catunnaÑ mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya anidassano sappaÔigho, yo raso 
anidassano sappaÔigho jivhÈya anidassanÈya sappaÔighÈya paÔihaÒÒi vÈ 
paÔihaÒÒati vÈ paÔihaÒÒissati vÈ paÔihaÒÒe vÈ, rasopeso rasÈyatanaÑpetaÑ 
rasadhÈtupesÈ. IdaÑ taÑ r|paÑ rasÈyatanaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. LapilakaÑ (SÊ) 
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 631. KatamaÑ taÑ r|paÑ rasÈyatanaÑ. Yo raso catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya anidassano sappaÔigho m|laraso khandharaso 
tacaraso pattaraso puppharaso phalaraso ambilaÑ madhuraÑ tittakaÑ 
kaÔukaÑ loÓikaÑ khÈrikaÑ lambilaÑ kasÈvo sÈdu asÈdu, yo vÈ panaÒÒopi 
atthi raso catunnaÑ mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya anidassano sappaÔigho, yaÑ 
rasaÑ Èrabbha jivhaÑ nissÈya jivhÈsamphasso uppajji vÈ uppajjati vÈ 
uppajjissati vÈ uppajje vÈ -pa-. YaÑ rasaÑ Èrabbha jivhaÑ nissÈya 
jivhÈsamphassajÈ vedanÈ -pa- saÒÒÈ -pa- cetanÈ -pa- jivhÈviÒÒÈÓaÑ uppajji 
vÈ uppajjati vÈ uppajjissati vÈ uppajje vÈ -pa-. YaÑ rasÈrammaÓo jivhaÑ 
nissÈya jivhÈsamphasso uppajji vÈ uppajjati vÈ uppajjissati vÈ uppajje vÈ 
-pa-. YaÑ rasÈrammaÓÈ jivhaÑ nissÈya jivhÈsamphassajÈ vedanÈ -pa- saÒÒÈ 
-pa- cetanÈ -pa- jivhÈviÒÒÈÓaÑ uppajji vÈ uppajjati vÈ uppajjissati vÈ 
uppajje vÈ, rasopeso rasÈyatanaÑpetaÑ rasadhÈtupesÈ. IdaÑ taÑ r|paÑ 
rasÈyatanaÑ. 

 632. KatamaÑ taÑ r|paÑ itthindriyaÑ. YaÑ itthiyÈ itthili~gaÑ 
itthinimittaÑ itthikuttaÑ itthÈkappo itthattaÑ itthibhÈvo1. IdaÑ taÑ r|paÑ 
itthindriyaÑ. 

 633. KatamaÑ taÑ r|paÑ purisindriyaÑ. YaÑ purisassa purisali~gaÑ 
purisanimittaÑ purisakuttaÑ purisÈkappo purisattaÑ purisabhÈvo. IdaÑ taÑ 
r|paÑ purisindriyaÑ. 

 634. KatamaÑ taÑ r|paÑ jÊvitindriyaÑ. Yo tesaÑ r|pÊnaÑ 
dhammÈnaÑ Èyu Ôhiti yapanÈ yÈpanÈ iriyanÈ vattanÈ pÈlanÈ jÊvitaÑ 
jÊvitindriyaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ jÊvitindriyaÑ. 

 635. KatamaÑ taÑ r|paÑ kÈyaviÒÒatti. YÈ kusalacittassa vÈ 
akusalacittassa vÈ abyÈkatacittassa vÈ abhikkamantassa vÈ paÔikkamantassa 
vÈ Èlokentassa vÈ vilokentassa vÈ samiÒjentassa vÈ pasÈrentassa vÈ kÈyassa 
thambhanÈ santhambhanÈ santhambhitattaÑ viÒÒatti viÒÒÈpanÈ 
viÒÒÈpitattaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ kÈyaviÒÒatti. 

 636. KatamaÑ taÑ r|paÑ vacÊviÒÒatti. YÈ kusalacittassa vÈ 
akusalacittassa vÈ abyÈkatacittassa vÈ vÈcÈ girÈ byappatho udÊraÓaÑ ghoso 
ghosakammaÑ vÈcÈ vacÊbhedo, ayaÑ vuccati vÈcÈ. YÈ tÈya vÈcÈya viÒÒatti 
viÒÒÈpanÈ viÒÒÈpitattaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ vacÊviÒÒatti. 
______________________________________________________________ 
 1. ItthittaÑ itthÊbhÈvo (SyÈ) 
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 637. KatamaÑ taÑ r|paÑ ÈkÈsadhÈtu. Yo ÈkÈso ÈkÈsagataÑ aghaÑ 
aghagataÑ vivaro vivaragataÑ asamphuÔÔhaÑ cat|hi mahÈbh|tehi. IdaÑ 
taÑ r|paÑ ÈkÈsadhÈtu. 

 638. KatamaÑ taÑ r|paÑ r|passa lahutÈ. YÈ r|passa lahutÈ 
lahupariÓÈmatÈ adandhanatÈ avitthanatÈ. IdaÑ taÑ r|paÑ r|passa lahutÈ. 

 639. KatamaÑ taÑ r|paÑ r|passa mudutÈ. YÈ r|passa mudutÈ 
maddavatÈ akakkhaÄatÈ akathinatÈ. IdaÑ taÑ r|paÑ r|passa mudutÈ. 

 640. KatamaÑ taÑ r|paÑ r|passa kammaÒÒatÈ. YÈ r|passa 
kammaÒÒatÈ kammaÒÒattaÑ kammaÒÒabhÈvo. IdaÑ taÑ r|paÑ r|passa 
kammaÒÒatÈ. 

 641. KatamaÑ taÑ r|paÑ r|passa upacayo. Yo ÈyatanÈnaÑ Ècayo, so 
r|passa upacayo. IdaÑ taÑ r|paÑ r|passa upacayo. 

 642. KatamaÑ taÑ r|paÑ r|passa santati. Yo r|passa upacayo, sÈ 
r|passa santati. IdaÑ taÑ r|paÑ r|passa santati. 

 643. KatamaÑ taÑ r|paÑ r|passa jaratÈ. YÈ r|passa jarÈ jÊraÓatÈ 
khaÓÉiccaÑ pÈliccaÑ valittacatÈ Èyuno saÑhÈni indriyÈnaÑ paripÈko. IdaÑ 
taÑ r|paÑ r|passa jaratÈ. 

 644. KatamaÑ taÑ r|paÑ r|passa aniccatÈ. Yo r|passa khayo vayo 
bhedo paribhedo aniccatÈ antaradhÈnaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ r|passa aniccatÈ. 

 645. KatamaÑ taÑ r|paÑ kabaÄÊkÈro ÈhÈro. Odano kummÈso sattu 
maccho maÑsaÑ khÊraÑ dadhi sappi navanÊtaÑ telaÑ madhu phÈÓitaÑ, 
yaÑ vÈ panaÒÒampi atthi r|paÑ yamhi yamhi janapade tesaÑ tesaÑ 
sattÈnaÑ mukhÈsiyaÑ dantavikhÈdanaÑ galajjhoharaÓÊyaÑ 
kucchivitthambhanaÑ yÈya ojÈya sattÈ yÈpenti. IdaÑ taÑ r|paÑ kabaÄÊkÈro 
ÈhÈro. 

IdaÑ taÑ r|paÑ upÈdÈ. 

UpÈdÈbhÈjanÊyaÑ. 

R|pakaÓÉe paÔhamabhÈÓavÈro. 
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 646. KatamaÑ taÑ r|paÑ no upÈdÈ. PhoÔÔhabbÈyatanaÑ ÈpodhÈtu. 
 
 647. KatamaÑ taÑ r|paÑ phoÔÔhabbÈyatanaÑ. PathavÊdhÈtu tejodhÈtu 
vÈyodhÈtu kakkhaÄaÑ mudukaÑ saÓhaÑ pharusaÑ sukhasamphassaÑ 
dukkhasamphassaÑ garukaÑ lahukaÑ, yaÑ phoÔÔhabbaÑ anidassanaÑ 
sappaÔighaÑ kÈyena anidassanena sappaÔighena phusi vÈ phusati vÈ 
phusissati vÈ phuse vÈ, phoÔÔhabbopeso phoÔÔhabbÈyatanaÑpetaÑ 
phoÔÔhabbadhÈtupesÈ. IdaÑ taÑ r|paÑ phoÔÔhabbÈyatanaÑ. 
 
 648. KatamaÑ taÑ r|paÑ phoÔÔhabbÈyatanaÑ. PathavÊdhÈtu tejodhÈtu 
vÈyodhÈtu kakkhaÄaÑ mudukaÑ saÓhaÑ pharusaÑ sukhasamphassaÑ 
dukkhasamphassaÑ garukaÑ lahukaÑ, yamhi phoÔÔhabbamhi anidassanamhi 
sappaÔighamhi kÈyo anidassano sappaÔigho paÔihaÒÒi vÈ paÔihaÒÒati vÈ 
paÔihaÒÒissati vÈ paÔihaÒÒe vÈ, phoÔÔhabbopeso phoÔÔhabbÈyatanaÑpetaÑ 
phoÔÔhabbadhÈtupesÈ. IdaÑ taÑ r|paÑ phoÔÔhabbÈyatanaÑ. 
 
 649. KatamaÑ taÑ r|paÑ phoÔÔhabbÈyatanaÑ. PathavÊdhÈtu tejodhÈtu 
vÈyodhÈtu kakkhaÄaÑ mudukaÑ saÓhaÑ pharusaÑ sukhasamphassaÑ 
dukkhasamphassaÑ garukaÑ lahukaÑ, yo phoÔÔhabbo anidassano 
sappaÔigho kÈyamhi anidassanamhi sappaÔighamhi paÔihaÒÒi vÈ paÔihaÒÒati 
vÈ paÔihaÒÒissati vÈ paÔihaÒÒe vÈ, phoÔÔhabbopeso phoÔÔhabbÈyatanaÑpetaÑ 
phoÔÔhabbadhÈtupesÈ. IdaÑ taÑ r|paÑ phoÔÔhabbÈyatanaÑ. 
 
 650. KatamaÑ taÑ r|paÑ phoÔÔhabbÈyatanaÑ. PathavÊdhÈtu tejodhÈtu 
vÈyodhÈtu kakkhaÄaÑ mudukaÑ saÓhaÑ pharusaÑ sukhasamphassaÑ 
dukkhasamphassaÑ garukaÑ lahukaÑ, yaÑ phoÔÔhabbaÑ Èrabbha kÈyaÑ 
nissÈya kÈyasamphasso uppajji vÈ uppajjati vÈ uppajjissati vÈ uppajje vÈ 
-pa-. YaÑ phoÔÔhabbaÑ Èrabbha kÈyaÑ nissÈya kÈyasamphassajÈ vedanÈ 
-pa- saÒÒÈ -pa- cetanÈ -pa- kÈyaviÒÒÈÓaÑ uppajji vÈ uppajjati vÈ uppajjissati 
vÈ uppajje vÈ -pa-. YaÑ phoÔÔhabbÈrammaÓo kÈyaÑ nissÈya kÈyasamphasso 
uppajji vÈ uppajjati vÈ uppajjissati vÈ uppajje vÈ -pa-. YaÑ 
phoÔÔhabbÈrammaÓÈ kÈyaÑ nissÈya kÈyasamphassajÈ vedanÈ -pa- saÒÒÈ -pa- 
cetanÈ -pa- kÈyaviÒÒÈÓaÑ uppajji vÈ uppajjati vÈ uppajjissati vÈ uppajje vÈ, 
phoÔÔhabbopeso phoÔÔhabbÈyatanaÑpetaÑ phoÔÔhabbadhÈtupesÈ. IdaÑ taÑ 
r|paÑ phoÔÔhabbÈyatanaÑ. 
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 651. KatamaÑ taÑ r|paÑ ÈpodhÈtu. YaÑ Èpo ÈpogataÑ sineho 
sinehagataÑ bandhanattaÑ r|passa. IdaÑ taÑ r|paÑ ÈpodhÈtu. 
 

IdaÑ taÑ r|paÑ no upÈdÈ. 
_____ 

 
 652. KatamaÑ taÑ r|paÑ upÈdiÓÓaÑ. CakkhÈyatanaÑ sotÈyatanaÑ 
ghÈnÈyatanaÑ jivhÈyatanaÑ kÈyÈyatanaÑ itthindriyaÑ purisindriyaÑ 
jÊvitindriyaÑ, yaÑ vÈ panaÒÒampi atthi r|paÑ kammassa katattÈ 
r|pÈyatanaÑ gandhÈyatanaÑ rasÈyatanaÑ phoÔÔhabbÈyatanaÑ ÈkÈsadhÈtu 
ÈpodhÈtu r|passa upacayo r|passa santati kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ 
r|paÑ upÈdiÓÓaÑ. 
 
 653. KatamaÑ taÑ r|paÑ anupÈdiÓÓaÑ. SaddÈyatanaÑ kÈyaviÒÒatti 
vacÊviÒÒatti r|passa lahutÈ r|passa mudutÈ r|passa kammaÒÒatÈ r|passa 
jaratÈ r|passa aniccatÈ, yaÑ vÈ panaÒÒampi atthi r|paÑ na kammassa 
katattÈ r|pÈyatanaÑ gandhÈyatanaÑ rasÈyatanaÑ phoÔÔhabbÈyatanaÑ 
ÈkÈsadhÈtu ÈpodhÈtu r|passa upacayo r|passa santati kabaÄÊkÈro ÈhÈro. 
IdaÑ taÑ r|paÑ anupÈdiÓÓaÑ. 
 
 654. KatamaÑ taÑ r|paÑ upÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ. CakkhÈyatanaÑ -pa- 
kÈyÈyatanaÑ itthindriyaÑ purisindriyaÑ jÊvitindriyaÑ, yaÑ vÈ panaÒÒampi 
atthi r|paÑ kammassa katattÈ r|pÈyatanaÑ gandhÈyatanaÑ rasÈyatanaÑ 
phoÔÔhabbÈyatanaÑ ÈkÈsadhÈtu ÈpodhÈtu r|passa upacayo r|passa santati 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ upÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ. 
 
 655. KatamaÑ taÑ r|paÑ anupÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ. SaddÈyatanaÑ 
kÈyaviÒÒatti vacÊviÒÒatti r|passa lahutÈ r|passa mudutÈ r|passa 
kammaÒÒatÈ r|passa jaratÈ r|passa aniccatÈ, yaÑ vÈ panaÒÒampi atthi 
r|paÑ na kammassa katattÈ r|pÈyatanaÑ gandhÈyatanaÑ rasÈyatanaÑ 
phoÔÔhabbÈyatanaÑ ÈkÈsadhÈtu ÈpodhÈtu r|passa upacayo r|passa santati 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ anupÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ. 
 
 656. KatamaÑ taÑ r|paÑ sanidassanaÑ. R|pÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ 
r|paÑ sanidassanaÑ. 
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 657. KatamaÑ taÑ r|paÑ anidassanaÑ. CakkhÈyatanaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ anidassanaÑ. 

 658. KatamaÑ taÑ r|paÑ sappaÔighaÑ. CakkhÈyatanaÑ sotÈyatanaÑ 
ghÈnÈyatanaÑ jivhÈyatanaÑ kÈyÈyatanaÑ r|pÈyatanaÑ saddÈyatanaÑ 
gandhÈyatanaÑ rasÈyatanaÑ phoÔÔhabbÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ 
sappaÔighaÑ. 

 659. KatamaÑ taÑ r|paÑ appaÔighaÑ. ItthindriyaÑ -pa- kabaÄÊkÈro 
ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ appaÔighaÑ. 

 660. KatamaÑ taÑ r|paÑ indriyaÑ. CakkhundriyaÑ sotindriyaÑ 
ghÈnindriyaÑ jivhindriyaÑ kÈyindriyaÑ itthindriyaÑ purisindriyaÑ 
jÊvitindriyaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ indriyaÑ. 

 661. KatamaÑ taÑ r|paÑ na indriyaÑ. R|pÈyatanaÑ -pa- kabaÄÊkÈro 
ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ na indriyaÑ. 

 662. KatamaÑ taÑ r|paÑ mahÈbh|taÑ. PhoÔÔhabbÈyatanaÑ ÈpodhÈtu. 
IdaÑ taÑ r|paÑ mahÈbh|taÑ. 

 663. KatamaÑ taÑ r|paÑ na mahÈbh|taÑ. CakkhÈyatanaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ na mahÈbh|taÑ. 

 664. KatamaÑ taÑ r|paÑ viÒÒatti. KÈyaviÒÒatti vacÊviÒÒatti. IdaÑ taÑ 
r|paÑ viÒÒatti. 

 665. KatamaÑ taÑ r|paÑ na viÒÒatti. CakkhÈyatanaÑ -pa- kabaÄÊkÈro 
ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ na viÒÒatti. 

 666. KatamaÑ taÑ r|paÑ cittasamuÔÔhÈnaÑ. KÈyaviÒÒatti vacÊviÒÒatti, 
yaÑ vÈ panaÒÒampi atthi r|paÑ cittajaÑ cittahetukaÑ cittasamuÔÔhÈnaÑ 
r|pÈyatanaÑ saddÈyatanaÑ gandhÈyatanaÑ rasÈyatanaÑ 
phoÔÔhabbÈyatanaÑ ÈkÈsadhÈtu ÈpodhÈtu r|passa lahutÈ r|passa mudutÈ 
r|passa kammaÒÒatÈ r|passa upacayo r|passa santati kabaÄÊkÈro ÈhÈro. 
IdaÑ taÑ r|paÑ cittasamuÔÔhÈnaÑ. 

 667. KatamaÑ taÑ r|paÑ na cittasamuÔÔhÈnaÑ. CakkhÈyatanaÑ -pa- 
kÈyÈyatanaÑ itthindriyaÑ purisindriyaÑ jÊvitindriyaÑ r|passa jaratÈ 
r|passa aniccatÈ, yaÑ vÈ panaÒÒampi atthi r|paÑ na cittajaÑ na 
cittahetukaÑ na cittasamuÔÔhÈnaÑ r|pÈyatanaÑ 
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saddÈyatanaÑ gandhÈyatanaÑ rasÈyatanaÑ phoÔÔhabbÈyatanaÑ ÈkÈsadhÈtu 
ÈpodhÈtu r|passa lahutÈ r|passa mudutÈ r|passa kammaÒÒatÈ r|passa 
upacayo r|passa santati kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ na 
cittasamuÔÔhÈnaÑ. 

 668. KatamaÑ taÑ r|paÑ cittasahabhu. KÈyaviÒÒatti vacÊviÒÒatti. IdaÑ 
taÑ r|paÑ cittasahabhu. 

 669. KatamaÑ taÑ r|paÑ na cittasahabhu. CakkhÈyatanaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ na cittasahabhu. 

 670. KatamaÑ taÑ r|paÑ cittÈnuparivatti. KÈyaviÒÒatti vacÊviÒÒatti. 
IdaÑ taÑ r|paÑ cittÈnuparivatti. 

 671. KatamaÑ taÑ r|paÑ na cittÈnuparivatti. CakkhÈyatanaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ na cittÈnuparivatti. 

 672. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ. CakkhÈyatanaÑ -pa- 
kÈyÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ. 

 673. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ. R|pÈyatanaÑ -pa- kabaÄÊkÈro 
ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ. 

 674. KatamaÑ taÑ r|paÑ oÄÈrikaÑ. CakkhÈyatanaÑ -pa-. 
PhoÔÔhabbÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ oÄÈrikaÑ. 

 675. KatamaÑ taÑ r|paÑ sukhumaÑ. ItthindriyaÑ -pa- kabaÄÊkÈro 
ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ sukhumaÑ. 

 676. KatamaÑ taÑ r|paÑ d|re. ItthindriyaÑ -pa- kabaÄÊkÈro ÈhÈro. 
IdaÑ taÑ r|paÑ d|re. 

 677. KatamaÑ taÑ r|paÑ santike. CakkhÈyatanaÑ -pa-. 
PhoÔÔhabbÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ santike. 

 678. KatamaÑ taÑ r|paÑ cakkhusamphassassa vatthu. CakkhÈyatanaÑ. 
IdaÑ taÑ r|paÑ cakkhusamphassassa vatthu. 
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 679. KatamaÑ taÑ r|paÑ cakkhusamphassassa na vatthu. SotÈyatanaÑ 
-pa- kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ cakkhusamphassassa na vatthu. 

 680. KatamaÑ taÑ r|paÑ cakkhusamphassajÈya vedanÈya -pa- saÒÒÈya 
-pa- cetanÈya -pa- cakkhuviÒÒÈÓassa vatthu. CakkhÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ 
r|paÑ cakkhuviÒÒÈÓassa vatthu. 

 681. KatamaÑ taÑ r|paÑ cakkhuviÒÒÈÓassa na vatthu. SotÈyatanaÑ 
-pa- kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ cakkhuviÒÒÈÓassa na vatthu. 

 682. KatamaÑ taÑ r|paÑ sotasamphassassa -pa- ghÈnasamphassassa 
-pa- jivhÈsamphassassa -pa- kÈyasamphassassa vatthu. KÈyÈyatanaÑ. IdaÑ 
taÑ r|paÑ kÈyasamphassassa vatthu. 

 683. KatamaÑ taÑ r|paÑ kÈyasamphassassa na vatthu. CakkhÈyatanaÑ 
-pa- kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ kÈyasamphassassa na vatthu. 

 684. KatamaÑ taÑ r|paÑ kÈyasamphassajÈya vedanÈya -pa- saÒÒÈya 
-pa- cetanÈya -pa- kÈyaviÒÒÈÓassa vatthu. KÈyÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ 
kÈyaviÒÒÈÓassa vatthu. 

 685. KatamaÑ taÑ r|paÑ kÈyaviÒÒÈÓassa na vatthu. CakkhÈyatanaÑ 
-pa- kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ kÈyaviÒÒÈÓassa na vatthu. 

 686. KatamaÑ taÑ r|paÑ cakkhusamphassassa ÈrammaÓaÑ. 
R|pÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ cakkhusamphassassa ÈrammaÓaÑ. 

 687. KatamaÑ taÑ r|paÑ cakkhusamphassassa na ÈrammaÓaÑ. 
CakkhÈyatanaÑ -pa- kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ 
cakkhusamphassassa na ÈrammaÓaÑ. 

 688. KatamaÑ taÑ r|paÑ cakkhusamphassajÈya vedanÈya -pa- saÒÒÈya 
-pa- cetanÈya -pa- cakkhuviÒÒÈÓassa ÈrammaÓaÑ. R|pÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ 
r|paÑ cakkhuviÒÒÈÓassa ÈrammaÓaÑ. 

 689. KatamaÑ taÑ r|paÑ cakkhuviÒÒÈÓassa na ÈrammaÓaÑ. 
CakkhÈyatanaÑ -pa- kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ cakkhuviÒÒÈÓassa 
na ÈrammaÓaÑ. 
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 690. KatamaÑ taÑ r|paÑ sotasamphassassa -pa- ghÈnasamphassassa 
-pa- jivhÈsamphassassa -pa- kÈyasamphassassa ÈrammaÓaÑ. 
PhoÔÔhabbÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ kÈyasamphassassa ÈrammaÓaÑ. 

 691. KatamaÑ taÑ r|paÑ kÈyasamphassassa na ÈrammaÓaÑ. 
CakkhÈyatanaÑ -pa- kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ kÈyasamphassassa 
na ÈrammaÓaÑ. 

 692. KatamaÑ taÑ r|paÑ kÈyasamphassajÈya vedanÈya -pa- saÒÒÈya 
-pa- cetanÈya -pa- kÈyaviÒÒÈÓassa ÈrammaÓaÑ. PhoÔÔhabbÈyatanaÑ. IdaÑ 
taÑ r|paÑ kÈyaviÒÒÈÓassa ÈrammaÓaÑ. 

 693. KatamaÑ taÑ r|paÑ kÈyaviÒÒÈÓassa na ÈrammaÓaÑ. 
CakkhÈyatanaÑ -pa- kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ kÈyaviÒÒÈÓassa na 
ÈrammaÓaÑ. 

 694. KatamaÑ taÑ r|paÑ cakkhÈyatanaÑ. YaÑ cakkhu catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya pasÈdo -pa- suÒÒo gÈmopeso. IdaÑ taÑ r|paÑ 
cakkhÈyatanaÑ. 

 695. KatamaÑ taÑ r|paÑ na cakkhÈyatanaÑ. SotÈyatanaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ na cakkhÈyatanaÑ. 

 696. KatamaÑ taÑ r|paÑ sotÈyatanaÑ -pa- ghÈnÈyatanaÑ -pa- 
jivhÈyatanaÑ -pa- kÈyÈyatanaÑ. Yo kÈyo catunnaÑ mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya 
pasÈdo -pa- suÒÒo gÈmopeso. IdaÑ taÑ r|paÑ kÈyÈyatanaÑ. 

 697. KatamaÑ taÑ r|paÑ na kÈyÈyatanaÑ. CakkhÈyatanaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ na kÈyÈyatanaÑ. 

 698. KatamaÑ taÑ r|paÑ r|pÈyatanaÑ. YaÑ r|paÑ catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya vaÓÓanibhÈ -pa- r|padhÈtupesÈ. IdaÑ taÑ r|paÑ 
r|pÈyatanaÑ. 

 699. KatamaÑ taÑ r|paÑ na r|pÈyatanaÑ. CakkhÈyatanaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ na r|pÈyatanaÑ. 

 700. KatamaÑ taÑ r|paÑ saddÈyatanaÑ -pa- gandhÈyatanaÑ -pa- 
rasÈyatanaÑ -pa- phoÔÔhabbÈyatanaÑ. PathavÊdhÈtu -pa- 
phoÔÔhabbadhÈtupesÈ. IdaÑ taÑ r|paÑ phoÔÔhabbÈyatanaÑ. 

 701. KatamaÑ taÑ r|paÑ na phoÔÔhabbÈyatanaÑ. CakkhÈyatanaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ na phoÔÔhabbÈyatanaÑ. 
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 702. KatamaÑ taÑ rupaÑ cakkhudhÈtu. CakkhÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ 
r|paÑ cakkhudhÈtu. 

 703. KatamaÑ taÑ r|paÑ na cakkhudhÈtu. SotÈyatanaÑ -pa- kabaÄÊkÈro 
ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ na cakkhudhÈtu. 

 704. KatamaÑ taÑ r|paÑ sotadhÈtu -pa- ghÈnadhÈtu -pa- jivhÈdhÈtu 
-pa- kÈyadhÈtu. KÈyÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ kÈyadhÈtu. 

 705. KatamaÑ taÑ r|paÑ na kÈyadhÈtu. CakkhÈyatanaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ na kÈyadhÈtu. 

 706. KatamaÑ taÑ r|paÑ r|padhÈtu. R|pÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ 
r|padhÈtu.  

 707. KatamaÑ taÑ r|paÑ na r|padhÈtu. CakkhÈyatanaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ na r|padhÈtu. 

 708. KatamaÑ taÑ r|paÑ saddadhÈtu -pa- gandhadhÈtu -pa- rasadhÈtu 
-pa- phoÔÔhabbadhÈtu. PhoÔÔhabbÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ 
phoÔÔhabbadhÈtu. 

 709. KatamaÑ taÑ r|paÑ na phoÔÔhabbadhÈtu. CakkhÈyatanaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈrÈho. IdaÑ taÑ r|paÑ na phoÔÔhabbadhÈtu. 

 710. KatamaÑ taÑ r|paÑ cakkhundriyaÑ. YaÑ cakkhu catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya pasÈdo -pa- suÒÒo gÈmopeso. IdaÑ taÑ r|paÑ 
cakkhundriyaÑ. 

 711. KatamaÑ taÑ r|paÑ na cakkhundriyaÑ. SotÈyatanaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ na cakkhundriyaÑ. 

 712. KatamaÑ taÑ r|paÑ sotindriyaÑ -pa- ghÈnindriyaÑ -pa- 
jivhindriyaÑ -pa- kÈyindriyaÑ. Yo kÈyo catunnaÑ mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya 
pasÈdo -pa- suÒÒo gÈmopeso. IdaÑ taÑ r|paÑ kÈyindriyaÑ. 

 713. KatamaÑ taÑ r|paÑ na kÈyindriyaÑ. CakkhÈyatanaÑ. KabaÄÊkÈro 
ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ na kÈyindriyaÑ. 

 714. KatamaÑ taÑ r|paÑ itthindriyaÑ. YaÑ itthiyÈ itthili~gaÑ 
itthinimittaÑ itthikuttaÑ itthÈkappo itthattaÑ itthibhÈvo. IdaÑ taÑ r|paÑ 
itthindriyaÑ. 
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 715. KatamaÑ taÑ r|paÑ na itthindriyaÑ. CakkhÈyatanaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ na itthindriyaÑ. 

 716. KatamaÑ taÑ r|paÑ purisindriyaÑ. YaÑ purisassa purisali~gaÑ 
purisanimittaÑ purisakuttaÑ purisÈkappo purisattaÑ purisabhÈvo. IdaÑ taÑ 
r|paÑ purisindriyaÑ. 

 717. KatamaÑ taÑ r|paÑ na purisindriyaÑ. CakkhÈyatanaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ na purisindriyaÑ. 

 718. KatamaÑ taÑ r|paÑ jÊvitindriyaÑ. Yo tesaÑ r|pÊnaÑ 
dhammÈnaÑ Èyu Ôhiti yapanÈ yÈpanÈ iriyanÈ vattanÈ pÈlanÈ jÊvitaÑ 
jÊvitindriyaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ jÊvitindriyaÑ. 

 719. KatamaÑ taÑ r|paÑ na jÊvitindriyaÑ. CakkhÈyatanaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ na jÊvitindriyaÑ. 

 720. KatamaÑ taÑ r|paÑ kÈyaviÒÒatti. YÈ kusalacittassa vÈ 
akusalacittassa vÈ abyÈkatacittassa vÈ abhikkamantassa vÈ paÔikkamantassa 
vÈ Èlokentassa vÈ vilokentassa vÈ samiÒjentassa vÈ pasÈrentassa vÈ kÈyassa 
thambhanÈ santhambhanÈ santhambhitattaÑ viÒÒatti viÒÒÈpanÈ 
viÒÒÈpitattaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ kÈyaviÒÒatti. 

 721. KatamaÑ taÑ r|paÑ na kÈyaviÒÒatti. CakkhÈyatanaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ na kÈyaviÒÒatti. 

 722. KatamaÑ taÑ r|paÑ vacÊviÒÒatti. YÈ kusalacittassa vÈ 
akusalacittassa vÈ abyÈkatacittassa vÈ vÈcÈ girÈ byappatho udÊraÓaÑ ghoso 
ghosakammaÑ vÈcÈ vacÊbhedo, ayaÑ vuccati vÈcÈ. YÈ tÈya vÈcÈya viÒÒatti 
viÒÒÈpanÈ viÒÒÈpitattaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ vacÊviÒÒatti. 

 723. KatamaÑ taÑ r|paÑ na vacÊviÒÒatti. CakkhÈyatanaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ na vacÊviÒÒatti. 

 724. KatamaÑ taÑ r|paÑ ÈkÈsadhÈtu. Yo ÈkÈso ÈkÈsagataÑ aghaÑ 
aghagataÑ vivaro vivaragataÑ asamphuÔÔhaÑ cat|hi mahÈbh|tehi. IdaÑ 
taÑ r|paÑ ÈkÈsadhÈtu. 
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 725. KatamaÑ taÑ r|paÑ na ÈkÈsadhÈtu. CakkhÈyatanaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ na ÈkÈsadhÈtu. 

 726. KatamaÑ taÑ r|paÑ ÈpodhÈtu. YaÑ Èpo ÈpogataÑ sineho 
sinehagataÑ bandhanattaÑ r|passa. IdaÑ taÑ r|paÑ ÈpodhÈtu. 

 727. KatamaÑ taÑ r|paÑ na ÈpodhÈtu. CakkhÈyatanaÑ -pa- kabaÄÊkÈro 
ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ na ÈpodhÈtu. 

 728. KatamaÑ taÑ r|paÑ r|passa lahutÈ. YÈ r|passa lahutÈ 
lahupariÓÈmatÈ adandhanatÈ avitthanatÈ. IdaÑ taÑ r|paÑ r|passa lahutÈ. 

 729. KatamaÑ taÑ r|paÑ r|passa na lahutÈ. CakkhÈyatanaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ r|passa na lahutÈ. 

 730. KatamaÑ taÑ r|paÑ r|passa mudutÈ. YÈ r|passa mudutÈ 
maddavatÈ akakkhaÄatÈ akathinatÈ. IdaÑ taÑ r|paÑ r|passa mudutÈ. 

 731. KatamaÑ taÑ r|paÑ r|passa na mudutÈ. CakkhÈyatanaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ r|passa na mudutÈ. 

 732. KatamaÑ taÑ r|paÑ r|passa kammaÒÒatÈ. YÈ r|passa 
kammaÒÒatÈ kammaÒÒattaÑ kammaÒÒabhÈvo. IdaÑ taÑ r|paÑ r|passa 
kammaÒÒatÈ. 

 733. KatamaÑ taÑ r|paÑ r|passa na kammaÒÒatÈ. CakkhÈyatanaÑ 
-pa- kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ r|passa na kammaÒÒatÈ. 

 734. KatamaÑ taÑ r|paÑ r|passa upacayo. Yo ÈyatanÈnaÑ Ècayo so 
r|passa upacayo. IdaÑ taÑ r|paÑ r|passa upacayo. 

 735. KatamaÑ taÑ r|paÑ r|passa na upacayo. CakkhÈyatanaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ r|passa na upacayo. 

 736. KatamaÑ taÑ r|paÑ r|passa santati. Yo r|passa upacayo, sÈ 
r|passa santati. IdaÑ taÑ r|paÑ r|passa santati. 

 737. KatamaÑ taÑ r|paÑ r|passa na santati. CakkhÈyatanaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ r|passa na santati. 
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 738. KatamaÑ taÑ r|paÑ r|passa jaratÈ. YÈ r|passa jarÈ jÊraÓatÈ 
khaÓÉiccaÑ pÈliccaÑ valittacatÈ Èyuno saÑhÈni indriyÈnaÑ paripÈko. IdaÑ 
taÑ r|paÑ r|passa jaratÈ. 

 739. KatamaÑ taÑ r|paÑ r|passa na jaratÈ. CakkhÈyatanaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ r|passa na jaratÈ. 

 740. KatamaÑ taÑ r|paÑ r|passa aniccatÈ. Yo r|passa khayo vayo 
bhedo paribhedo aniccatÈ antaradhÈnaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ r|passa aniccatÈ. 

 741. KatamaÑ taÑ r|paÑ r|passa na aniccatÈ. CakkhÈyatanaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ r|passa na aniccatÈ. 

 742. KatamaÑ taÑ r|paÑ kabaÄÊkÈro ÈhÈro. Odano kummÈso sattu 
maccho maÑsaÑ khÊraÑ dadhi sappi navanÊtaÑ telaÑ madhu phÈÓitaÑ, 
yaÑ vÈ panaÒÒampi atthi r|paÑ yamhi yamhi janapade tesaÑ tesaÑ 
sattÈnaÑ mukhÈsiyaÑ dantavikhÈdanaÑ galajjhoharaÓÊyaÑ 
kucchivitthambhanaÑ yÈya ojÈya sattÈ yÈpenti. IdaÑ taÑ r|paÑ kabaÄÊkÈro 
ÈhÈro. 

 743. KatamaÑ taÑ r|paÑ na kabaÄÊkÈro ÈhÈro. CakkhÈyatanaÑ -pa- 
r|passa aniccatÈ. IdaÑ taÑ r|paÑ na kabaÄÊkÈro ÈhÈro.EvaÑ duvidhena 
r|pasa~gaho.Dukaniddeso. 

_____ 
 

Tikaniddesa 

 744. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ upÈdÈ. CakkhÈyatanaÑ -pa- 
kÈyÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ upÈdÈ. 

 745. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ upÈdÈ. R|pÈyatanaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ upÈdÈ. 

 746. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ no upÈdÈ. PhoÔÔhabbÈyatanaÑ 
ÈpodhÈtu. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ no upÈdÈ. 
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 747. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ upÈdiÓÓaÑ. CakkhÈyatanaÑ -pa- 
kÈyÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ upÈdiÓÓaÑ. 

 748. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ upÈdiÓÓaÑ. ItthindriyaÑ 
purisindriyaÑ jÊvitindriyaÑ, yaÑ vÈ panaÒÒampi atthi r|paÑ kammassa 
katattÈ r|pÈyatanaÑ gandhÈyatanaÑ rasÈyatanaÑ phoÔÔhabbÈyatanaÑ 
ÈkÈsadhÈtu ÈpodhÈtu r|passa upacayo r|passa santati kabaÄÊkÈro ÈhÈro. 
IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ upÈdiÓÓaÑ. 

 749. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ anupÈdiÓÓaÑ. SaddÈyatanaÑ 
kÈyaviÒÒatti vacÊviÒÒatti r|passa lahutÈ r|passa mudutÈ r|passa 
kammaÒÒatÈ r|passa jaratÈ r|passa aniccatÈ, yaÑ vÈ panaÒÒampi atthi 
r|paÑ na kammassa katattÈ r|pÈyatanaÑ gandhÈyatanaÑ rasÈyatanaÑ 
phoÔÔhabbÈyatanaÑ ÈkÈsadhÈtu ÈpodhÈtu r|passa upacayo r|passa santati 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ anupÈdiÓÓaÑ. 

 750. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ upÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ. 
CakkhÈyatanaÑ -pa- kÈyÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ 
upÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ. 

 751. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ upÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ. ItthindriyaÑ 
purisindriyaÑ jÊvitindriyaÑ, yaÑ vÈ panaÒÒampi atthi r|paÑ kammassa 
katattÈ r|pÈyatanaÑ gandhÈyatanaÑ rasÈyatanaÑ phoÔÔhabbÈyatanaÑ 
ÈkÈsadhÈtu ÈpodhÈtu r|passa upacayo r|passa santati kabaÄÊkÈro ÈhÈro. 
IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ upÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ. 

 752. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ anupÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ. 
SaddÈyatanaÑ kÈyaviÒÒatti vacÊviÒÒatti r|passa lahutÈ r|passa mudutÈ 
r|passa kammaÒÒatÈ r|passa jaratÈ r|passa aniccatÈ, yaÑ vÈ panaÒÒampi 
atthi r|paÑ na kammassa katattÈ r|pÈyatanaÑ gandhÈyatanaÑ rasÈyatanaÑ 
phoÔÔhabbÈyatanaÑ ÈkÈsadhÈtu ÈpodhÈtu r|passa upacayo r|passa santati 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ anupÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ. 

 753. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ anidassanaÑ. CakkhÈyatanaÑ 
-pa- kÈyÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ anidassanaÑ.  

 754. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ sanidassanaÑ. R|pÈyatanaÑ. IdaÑ 
taÑ r|paÑ bÈhiraÑ sanidassanaÑ. 
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 755. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ anidassanaÑ. SaddÈyatanaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ anidassanaÑ. 

 756. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ sappaÔighaÑ. CakkhÈyatanaÑ 
-pa- kÈyÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ sappaÔighaÑ. 

 757. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ sappaÔighaÑ. R|pÈyatanaÑ -pa- 
phoÔÔhabbÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ sappaÔighaÑ. 

 758. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ appaÔighaÑ. ItthindriyaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ appaÔighaÑ. 

 759. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ indriyaÑ. CakkhundriyaÑ -pa- 
kÈyindriyaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ indriyaÑ. 

 760. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ indriyaÑ. ItthindriyaÑ 
purisindriyaÑ jÊvitindriyaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ indriyaÑ. 

 761. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ na indriyaÑ. R|pÈyatanaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ na indriyaÑ. 

 762. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ na mahÈbh|taÑ. CakkhÈyatanaÑ 
-pa- kÈyÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ na mahÈbh|taÑ. 

 763. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ mahÈbh|taÑ. PhoÔÔhabbÈyatanaÑ 
ÈpodhÈtu. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ mahÈbh|taÑ. 

 764. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ na mahÈbh|taÑ. R|pÈyatanaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ na mahÈbh|taÑ. 

 765. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ na viÒÒatti. CakkhÈyatanaÑ -pa- 
kÈyÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ na viÒÒatti. 

 766. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ viÒÒatti. KÈyaviÒÒatti vacÊviÒÒatti. 
IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ viÒÒatti. 

 767. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ na viÒÒatti. R|pÈyatanaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ na viÒÒatti. 
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 768. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ na cittasamuÔÔhÈnaÑ. 
CakkhÈyatanaÑ -pa- kÈyÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ na 
cittasamuÔÔhÈnaÑ. 

 769. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ cittasamuÔÔhÈnaÑ. KÈyaviÒÒatti 
vacÊviÒÒatti, yaÑ vÈ panaÒÒampi atthi r|paÑ cittajaÑ cittahetukaÑ 
cittasamuÔÔhÈnaÑ r|pÈyatanaÑ saddÈyatanaÑ gandhÈyatanaÑ rasÈyatanaÑ 
phoÔÔhabbÈyatanaÑ ÈkÈsadhÈtu ÈpodhÈtu r|passa lahutÈ r|passa mudutÈ 
r|passa kammaÒÒatÈ r|passa upacayo r|passa santati kabaÄÊkÈro ÈhÈro. 
IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ cittasamuÔÔhÈnaÑ. 

 770. KatamaÑ taÑ r|paÑ bahiraÑ na cittasamuÔÔhÈnaÑ. ItthindriyaÑ 
purisindriyaÑ jÊvitindriyaÑ r|passa jaratÈ r|passa aniccatÈ, yaÑ vÈ 
panaÒÒampi atthi r|paÑ na cittajaÑ na cittahetukaÑ na cittasamuÔÔhÈnaÑ 
r|pÈyatanaÑ saddÈyatanaÑ gandhÈyatanaÑ rasÈyatanaÑ 
phoÔÔhabbÈyatanaÑ ÈkÈsadhÈtu ÈpodhÈtu r|passa lahutÈ r|passa mudutÈ 
r|passa kammaÒÒatÈ r|passa upacayo r|passa santati kabaÄÊkÈro ÈhÈro. 
IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ na cittasamuÔÔhÈnaÑ. 

 771. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ na cittasahabhu. CakkhÈyatanaÑ 
-pa- kÈyÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ na cittasahabhu. 

 772. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ cittasahabhu. KÈyaviÒÒatti 
vacÊviÒÒatti. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ cittasahabhu. 

 773. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ na cittasahabhu. R|pÈyatanaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ na cittasahabhu. 

 774. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ na cittÈnuparivatti. 
CakkhÈyatanaÑ -pa- kÈyÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ na 
cittÈnuparivatti. 

 775. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ cittÈnuparivatti. KÈyaviÒÒatti 
vacÊviÒÒatti. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ cittÈnuparivatti. 

 776. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ na cittÈnuparivatti. R|pÈyatanaÑ 
-pa- kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ na cittÈnuparivatti. 

 777. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ oÄÈrikaÑ. CakkhÈyatanaÑ -pa- 
kÈyÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ oÄÈrikaÑ. 
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 778. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ oÄÈrikaÑ. R|pÈyatanaÑ -pa- 
phoÔÔhabbÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ oÄÈrikaÑ. 

 779. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ sukhumaÑ. ItthindriyaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ sukhumaÑ. 

 780. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ santike. CakkhÈyatanaÑ -pa- 
kÈyÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ santike. 

 781. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ d|re. ItthindriyaÑ -pa- kabaÄÊkÈro 
ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ d|re. 

 782. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ santike. R|pÈyatanaÑ -pa- 
phoÔÔhabbÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ santike. 

 783. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ cakkhusamphassassa na vatthu. 
R|pÈyatanaÑ -pa- kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ 
cakkhusamphassassa na vatthu. 

 784. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ cakkhusamphassassa vatthu. 
CakkhÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ cakkhusamphassassa vatthu. 

 785. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ cakkhusamphassassa na vatthu. 
SotÈyatanaÑ -pa- kÈyÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ 
cakkhusamphassassa na vatthu. 

 786. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ cakkhusamphassajÈya vedanÈya -pa- 
saÒÒÈya -pa- cetanÈya -pa- cakkhuviÒÒÈÓassa na vatthu. R|pÈyatanaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ cakkhuviÒÒÈÓassa na vatthu. 

 787. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ cakkhuviÒÒÈÓassa vatthu. 
CakkhÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ cakkhuviÒÒÈÓassa vatthu. 

 788. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ cakkhuviÒÒÈÓassa na vatthu. 
SotÈyatanaÑ -pa- kÈyÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ 
cakkhuviÒÒÈÓassa na vatthu. 

 789. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ sotasamphassassa -pa- 
ghÈnasamphassassa -pa- jivhÈsamphassassa -pa- kÈyasamphassassa na 
vatthu. R|pÈyatanaÑ -pa- kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ 
kÈyasamphassassa na vatthu. 

 790. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ kÈyasamphassassa vatthu. 
KÈyÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ kÈyasamphassassa vatthu. 
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 791. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ kÈyasamphassassa na vatthu. 
CakkhÈyatanaÑ -pa- jivhÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ 
kÈyasamphassassa na vatthu. 

 792. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ kÈyasamphassajÈya vedanÈya -pa- 
saÒÒÈya -pa- cetanÈya -pa- kÈyaviÒÒÈÓassa na vatthu. R|pÈyatanaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ kÈyaviÒÒÈÓassa na vatthu. 

 793. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ kÈyaviÒÒÈÓassa vatthu. 
KÈyÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ kÈyaviÒÒÈÓassa vatthu. 

 794. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ kÈyaviÒÒÈÓassa na vatthu. 
CakkhÈyatanaÑ -pa- jivhÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ 
kÈyaviÒÒÈÓassa na vatthu. 

 795. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ cakkhusamphassassa na 
ÈrammaÓaÑ cakkhÈyatanaÑ -pa- kÈyÈyatana. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ 
cakkhusamphassassa na ÈrammaÓaÑ. 

 796. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ cakkhusamphassassa ÈrammaÓaÑ. 
R|pÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ cakkhusamphassassa ÈrammaÓaÑ. 

 797. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ cakkhusamphassassa na 
ÈrammaÓaÑ. SaddÈyatanaÑ -pa- kabaÄÊro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ 
cakkhusamphassassa na ÈrammaÓaÑ. 

 798. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ cakkhusamphassajÈya vedanÈyÈ 
-pa- saÒÒÈya -pa- cetanÈya -pa- cakkhuviÒÒÈÓassa na ÈrammaÓaÑ. 
CakkhÈyatanaÑ -pa- kÈyÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ 
cakkhuviÒÒÈÓassa na ÈrammaÓaÑ. 

 799. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ cakkhuviÒÒÈÓassa ÈrammaÓaÑ. 
R|pÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ cakkhuviÒÒÈÓassa ÈrammaÓaÑ. 

 800. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ cakkhuviÒÒÈÓassa na ÈrammaÓaÑ. 
SaddÈyatanaÑ -pa- kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ 
cakkhuviÒÒÈÓassa na ÈrammaÓaÑ. 

 801. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ sotasamphassassa -pa- 
ghÈnasamphassassa -pa- jivhÈsamphassassa -pa- kÈyasamphassassa na 
ÈrammaÓaÑ. 
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cakkhÈyatanaÑ -pa- kÈyÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ 
kÈyasamphassassa na ÈrammaÓaÑ. 

 802. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ kÈyasamphassassa ÈrammaÓaÑ. 
PhoÔÔhabbÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ kÈyasamphassassa 
ÈrammaÓaÑ. 

 803. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ kÈyasamphassassa na ÈrammaÓaÑ. 
R|pÈyatanaÑ -pa- kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ 
kÈyasamphassassa na ÈrammaÓaÑ. 

 804. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ kÈyasamphassajÈya vedanÈya 
-pa- saÒÒÈya -pa- cetanÈya -pa- kÈyaviÒÒÈÓassa na ÈrammaÓaÑ. 
CakkhÈyatanaÑ -pa- kÈyÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ 
kÈyaviÒÒÈÓassa na ÈrammaÓaÑ. 

 805. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ kÈyaviÒÒÈÓassa ÈrammaÓaÑ. 
PhoÔÔhabbÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ kÈyaviÒÒÈÓassa ÈrammaÓaÑ. 

 806. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ kÈyaviÒÒÈÓassa na ÈrammaÓaÑ. 
R|pÈyatanaÑ -pa- kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ 
kÈyaviÒÒÈÓassa na ÈrammaÓaÑ. 

 807. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ na cakkhÈyatanaÑ. R|pÈyatanaÑ 
-pa- kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ na cakkhÈyatanaÑ. 

 808. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ cakkhÈyatanaÑ. YaÑ cakkhu 
catunnaÑ mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya pasÈdo -pa- suÒÒo gÈmopeso. IdaÑ taÑ 
r|paÑ ajjhattikaÑ cakkhÈyatanaÑ. 

 809. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ na cakkhÈyatanaÑ. SotÈyatanaÑ 
-pa- kÈyÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ na cakkhÈyatanaÑ. 

 810. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ na sotÈyatanaÑ -pa- na 
ghÈnÈyatanaÑ -pa- na jivhÈyatanaÑ -pa- na kÈyÈyatanaÑ. R|pÈyatanaÑ 
-pa- kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ na kÈyÈyatanaÑ. 
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 811. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ kÈyÈyatanaÑ. Yo kÈyo catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya pasÈdo -pa- suÒÒo gÈmopeso. IdaÑ taÑ r|paÑ 
ajjhattikaÑ kÈyÈyatanaÑ. 

 812. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ na kÈyÈyatanaÑ. CakkhÈyatanaÑ 
-pa- jivhÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ na kÈyÈyatanaÑ. 

 813. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ na r|pÈyatanaÑ. CakkhÈyatanaÑ 
-pa- kÈyÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ na r|pÈyatanaÑ. 

 814. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ r|pÈyatanaÑ. YaÑ r|paÑ catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya vaÓÓanibhÈ -pa- r|padhÈtupesÈ. IdaÑ taÑ r|paÑ 
bÈhiraÑ r|pÈyatanaÑ. 

 815. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ na r|pÈyatanaÑ. SaddÈyatanaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ na r|pÈyatanaÑ. 

 816. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ na saddÈyatanaÑ -pa- na 
gandhÈyatanaÑ -pa- na rasÈyatanaÑ -pa- na phoÔÔhabbÈyatanaÑ. 
CakkhÈyatanaÑ -pa- kÈyÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ na 
phoÔÔhabbÈyatanaÑ. 

 817. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ phoÔÔhabbÈyatanaÑ. PathavÊdhÈtu 
-pa- phoÔÔhabbadhÈtupesÈ. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ phoÔÔhabbÈyatanaÑ. 

 818. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ na phoÔÔhabbÈyatanaÑ. 
R|pÈyatanaÑ -pa- kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ na 
phoÔÔhabbÈyatanaÑ.  

 819. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ na cakkhudhÈtu. R|pÈyatanaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ na cakkhudhÈtu. 

 820. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ cakkhudhÈtu. CakkhÈyatanaÑ. 
IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ cakkhudhÈtu. 

 821. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ na cakkhudhÈtu. SotÈyatanaÑ 
-pa- kÈyÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ na cakkhudhÈtu. 

 822. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ na sotÈdhÈtu -pa- na ghÈnadhÈtu 
-pa- na jivhÈdhÈtu -pa- na kÈyadhÈtu. R|pÈyatanaÑ -pa- kabaÄÊkÈro ÈhÈro. 
IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ na kÈyadhÈtu. 
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 823. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ kÈyadhÈtu. KÈyÈyatanaÑ. IdaÑ 
taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ kÈyadhÈtu. 

 824. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ na kÈyadhÈtu. CakkhÈyatanaÑ 
-pa- jivhÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ na kÈyadhÈtu. 

 825. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ na r|padhÈtu. CakkhÈyatanaÑ 
-pa- kÈyÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ na r|padhÈtu. 

 826. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ r|padhÈtu. R|pÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ 
r|paÑ bÈhiraÑ r|padhÈtu. 

 827. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ na r|padhÈtu. SaddÈyatanaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ na r|padhÈtu. 

 828. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ na saddadhÈtu -pa- na 
gandhadhÈtu -pa- na rasadhÈtu. Na phoÔÔhabbadhÈtu. CakkhÈyatanaÑ -pa- 
kÈyÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ na phoÔÔhabbÈdhÈtu. 

 829. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ phoÔÔhabbadhÈtu. 
PhoÔÔhabbÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ phoÔÔhabbadhÈtu. 

 830. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ na phoÔÔhabbadhÈtu -pa- 
r|pÈyatanaÑ -pa- kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ na 
phoÔÔhabbadhÈtu. 

 831. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ na cakkhundriyaÑ. R|pÈyatanaÑ 
-pa- kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ na cakkhundriyaÑ. 

 832. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ cakkhundriyaÑ. YaÑ cakkhu 
catunnaÑ mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya pasÈdo -pa- suÒÒo gÈmopeso. IdaÑ taÑ 
r|paÑ ajjhattikaÑ cakkhundriyaÑ.  

 833. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ na cakkhundriyaÑ. SotÈyatanaÑ 
-pa- kÈyÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ na cakkhundriyaÑ. 

 834. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ na sotindriyaÑ -pa- na 
ghÈnindriyaÑ -pa- na jivhindriyaÑ -pa- na kÈyindriyaÑ. R|pÈyatanaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ na kÈyindriyaÑ. 
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 835. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ kÈyindriyaÑ. Yo kÈyo catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya pasÈdo -pa- suÒÒo gÈmopeso. IdaÑ taÑ r|paÑ 
ajjhattikaÑ kÈyindriyaÑ. 

 836. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ na kÈyindriyaÑ. CakkhÈyatanaÑ 
-pa- jivhÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ na kÈyindriyaÑ. 

 837. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ na itthindriyaÑ. CakkhÈyatanaÑ 
-pa- kÈyÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ na itthindriyaÑ. 

 838. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ itthindriyaÑ. YaÑ itthiyÈ 
itthili~gaÑ itthinimittaÑ itthikuttaÑ itthÈkappo itthattaÑ itthibhÈvo. IdaÑ 
taÑ r|paÑ bÈhiraÑ itthindriyaÑ. 

 839. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ na itthindriyaÑ. R|pÈyatanaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ na itthindriyaÑ. 

 840. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ na purisindriyaÑ. 
CakkhÈyatanaÑ -pa- kÈyÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ na 
purisindriyaÑ. 

 841. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ purisindriyaÑ. YaÑ purisassa 
purisali~gaÑ purisanimittaÑ purisakuttaÑ purisÈkappo purisattaÑ 
purisabhÈvo. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ purisindriyaÑ. 

 842. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ na purisindriyaÑ. R|pÈyatanaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ na purisindriyaÑ. 

 843. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ na jÊvitindriyaÑ. CakkhÈyatanaÑ 
-pa- kÈyÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ na jÊvitindriyaÑ. 

 844. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ jÊvitindriyaÑ. Yo tesaÑ r|pÊnaÑ 
dhammÈnaÑ Èyu Ôhiti yapanÈ yÈpanÈ iriyanÈ vattanÈ pÈlanÈ jÊvitaÑ 
jÊvitindriyaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ jÊvitindriyaÑ. 

 845. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ na jÊvitindriyaÑ. R|pÈyatanaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ na jÊvitindriyaÑ. 

 846. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ na kÈyaviÒÒatti. CakkhÈyatanaÑ 
-pa- kÈyÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ na kÈyaviÒÒatti. 
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 847. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ kÈyaviÒÒatti. YÈ kusalacittassa vÈ 
akusalacittassa vÈ abyÈkatacittassa vÈ abhikkamantassa vÈ paÔikkamantassa 
vÈ Èlokentassa vÈ vilokentassa vÈ samiÒjentassa vÈ pasÈrentassa vÈ kÈyassa 
thambhanÈ santhambhanÈ santhambhitattaÑ viÒÒatti viÒÒÈpanÈ 
viÒÒÈpitattaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ kÈyaviÒÒatti. 

 848. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ na kÈyaviÒÒatti. R|pÈyatanaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ na kÈyaviÒÒatti. 

 849. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ na vacÊviÒÒatti. CakkhÈyatanaÑ 
-pa- kÈyÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ na vacÊviÒÒatti. 

 850. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ vacÊviÒÒatti. YÈ kusalacittassa vÈ 
akusalacittassa vÈ abyÈkatacittassa vÈ vÈcÈ girÈ byappatho udÊraÓaÑ ghoso 
ghosakammaÑ vÈcÈ vacÊbhedo, ayaÑ vuccati vÈcÈ. YÈ tÈya vÈcÈya viÒÒatti 
viÒÒÈpanÈ viÒÒÈpitattaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ vacÊviÒÒatti. 

 851. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ na vacÊviÒÒatti. R|pÈyatanaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ na vacÊviÒÒatti. 

 852. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ na ÈkÈsadhÈtu. CakkhÈyatanaÑ 
-pa- kÈyÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ na ÈkÈsadhÈtu. 

 853. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ ÈkÈsadhÈtu. Yo ÈkÈso ÈkÈsagataÑ 
aghaÑ aghagataÑ vivaro vivaragataÑ asamphuÔÔhaÑ cat|hi mahÈbh|tehi. 
IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ ÈkÈsadhÈtu. 

 854. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ na ÈkÈsadhÈtu. R|pÈyatanaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ na ÈkÈsadhÈtu. 

 855. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ na ÈpodhÈtu. CakkhÈyatanaÑ 
-pa- kÈyÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ na ÈpodhÈtu. 

 856. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ ÈpodhÈtu. YaÑ Èpo ÈpogataÑ 
sineho sinehagataÑ bandhanattaÑ r|passa. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ 
ÈpodhÈtu.  

 857. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ na ÈpodhÈtu. R|pÈyatanaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ na ÈpodhÈtu. 
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 858. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ r|passa na lahutÈ. 
CakkhÈyatanaÑ -pa- kÈyÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ r|passa na 
lahutÈ. 
 859. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ r|passa lahutÈ. YÈ r|passa lahutÈ 
lahupariÓÈmatÈ adandhanatÈ avitthanatÈ. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ r|passa 
lahutÈ. 
 860. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ r|passa na lahutÈ. R|pÈyatanaÑ 
-pa- kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ r|passa na lahutÈ. 
 861. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ r|passa na mudutÈ. 
CakkhÈyatanaÑ -pa- kÈyÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ r|passa na 
mudutÈ. 
 862. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ r|passa mudutÈ. YÈ r|passa mudutÈ 
maddavatÈ akakkhaÄatÈ akathinatÈ. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ r|passa 
mudutÈ. 
 863. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ r|passa na mudutÈ. R|pÈyatanaÑ 
-pa- kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ r|passa na mudutÈ. 
 864. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ r|passa na kammaÒÒatÈ. 
CakkhÈyatanaÑ -pa- kÈyÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ r|passa na 
kammaÒÒatÈ. 
 865. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ r|passa kammaÒÒatÈ. YÈ r|passa 
kammaÒÒatÈ kammaÒÒattaÑ kammaÒÒabhÈvo. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ 
r|passa kammaÒÒatÈ. 
 866. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ r|passa na kammaÒÒatÈ. 
R|pÈyatanaÑ -pa- kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ r|passa na 
kammaÒÒatÈ. 
 867. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ r|passa na upacayo. 
CakkhÈyatanaÑ -pa- kÈyÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ r|passa na 
upacayo. 
 868. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ r|passa upacayo. Yo ÈyatanÈnaÑ 
Ècayo, so r|passa upacayo. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ r|passa upacayo. 
 869. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ r|passa na upacayo. R|pÈyatanaÑ 
-pa- kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ r|passa na upacayo. 
 870. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ r|passa na santati. 
CakkhÈyatanaÑ -pa- kÈyÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ r|passa na 
santati. 
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  871. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ r|passa santati. Yo r|passa 
upacayo, sÈ r|passa santati. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ r|passa santati. 

 872. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ r|passa na santati. R|pÈyatanaÑ 
-pa- kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ r|passa na santati. 

 873. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ r|passa na jaratÈ. 
CakkhÈyatanaÑ -pa- kÈyÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ r|passa na 
jaratÈ. 

 874. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ r|passa jaratÈ. YÈ r|passa jarÈ 
jÊraÓatÈ khaÓÉiccaÑ pÈliccaÑ valittacatÈ Èyuno saÑhÈni indriyÈnaÑ 
paripÈko. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ r|passa jaratÈ. 

 875. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ r|passa na jaratÈ. R|pÈyatanaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ r|passa na jaratÈ. 

 876. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ r|passa na aniccatÈ. 
CakkhÈyatanaÑ -pa- kÈyÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ r|passa na 
aniccatÈ. 

 877. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ r|passa aniccatÈ. Yo r|passa khayo 
vayo bhedo paribhedo aniccatÈ antaradhÈnaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ 
r|passa aniccatÈ. 

 878. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ r|passa na aniccatÈ. R|pÈyatanaÑ 
-pa- kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ r|passa na aniccatÈ. 

 879. KatamaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ na kabaÄÊkÈro ÈhÈro. 
CakkhÈyatanaÑ -pa- kÈyÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ ajjhattikaÑ na 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. 

 880. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ kabaÄÊkÈro ÈhÈro. Odano kummÈso 
sattu maccho maÑsaÑ khÊraÑ dadhi sappi navanÊtaÑ telaÑ madhu 
phÈÓitaÑ, yaÑ vÈ panaÒÒampi atthi r|paÑ yamhi yamhi janapade tesaÑ 
tesaÑ sattÈnaÑ mukhÈsiyaÑ dantavikhÈdanaÑ galajjhoharaÓÊyaÑ 
kucchivitthambhanaÑ yÈya ojÈya sattÈ yÈpenti. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. 
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 881. KatamaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ na kabaÄÊkÈro ÈhÈro. R|pÈyatanaÑ 
-pa- r|passa aniccatÈ. IdaÑ taÑ r|paÑ bÈhiraÑ na kabaÄÊkÈro ÈhÈro. 

EvaÑ tividhena r|pasa~gaho. 

Tikaniddeso. 
_____ 

 
Catukka 

 882. KatamaÑ taÑ r|paÑ upÈdÈ upÈdiÓÓaÑ. CakkhÈyatanaÑ -pa- 
kÈyÈyatanaÑ itthindriyaÑ purisindriyaÑ jÊvitindriyaÑ, yaÑ vÈ panaÒÒampi 
atthi r|paÑ kammassa katattÈ r|pÈyatanaÑ gandhÈyatanaÑ rasÈyatanaÑ 
ÈkÈsadhÈtu r|passa upacayo r|passa santati kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ 
r|paÑ upÈdÈ upÈdiÓÓaÑ. 

 883. KatamaÑ taÑ r|paÑ upÈdÈ anupÈdiÓÓaÑ. SaddÈyatanaÑ 
kÈyaviÒÒatti vacÊviÒÒatti r|passa lahutÈ r|passa mudutÈ r|passa 
kammaÒÒatÈ r|passa jaratÈ r|passa aniccatÈ, yaÑ vÈ panaÒÒampi atthi 
r|paÑ na kammassa katattÈ r|pÈyatanaÑ gandhÈyatanaÑ rasÈyatanaÑ 
ÈkÈsadhÈtu r|passa upacayo r|passa santati kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ 
r|paÑ upÈdÈ anupÈdiÓÓaÑ. 

 884. KatamaÑ taÑ r|paÑ no upÈdÈ upÈdiÓÓaÑ. Kammassa katattÈ 
phoÔÔhabbÈyatanaÑ ÈpodhÈtu. IdaÑ taÑ r|paÑ no upÈdÈ upÈdiÓÓaÑ.  

 885. KatamaÑ taÑ r|paÑ no upÈdÈ anupÈdiÓÓaÑ. Na kammassa 
katattÈ phoÔÔhabbÈyatanaÑ ÈpodhÈtu. IdaÑ taÑ r|paÑ no upÈdÈ 
anupÈdiÓÓaÑ. 

 886. KatamaÑ taÑ r|paÑ upÈdÈ upÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ. CakkhÈyatanaÑ 
-pa- kÈyÈyatanaÑ itthindriyaÑ purisindriyaÑ jÊvitindriyaÑ, yaÑ vÈ 
panaÒÒampi atthi r|paÑ kammassa katattÈ r|pÈyatanaÑ gandhÈyatanaÑ 
rasÈyatanaÑ ÈkÈsadhÈtu r|passa upacayo r|passa santati kabaÄÊkÈro ÈhÈro. 
IdaÑ taÑ r|paÑ upÈdÈ upÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ. 

 887. KatamaÑ taÑ r|paÑ upÈdÈ anupÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ. SaddÈyatanaÑ 
kÈyaviÒÒatti vacÊviÒÒatti r|passa lahutÈ r|passa mudutÈ r|passa 
kammaÒÒatÈ 
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r|passa jaratÈ r|passa aniccatÈ, yaÑ vÈ panaÒÒampi atthi r|paÑ na 
kammassa katattÈ r|pÈyatanaÑ gandhÈyatanaÑ rasÈyatanaÑ ÈkÈsadhÈtu 
r|passa upacayo r|passa santati kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ upÈdÈ 
anupÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ. 

 888. KatamaÑ taÑ r|paÑ no upÈdÈ upÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ. Kammassa 
katattÈ phoÔÔhabbÈyatanaÑ ÈpodhÈtu. IdaÑ taÑ r|paÑ no upÈdÈ 
upÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ. 

 889. KatamaÑ taÑ r|paÑ no upÈdÈ anupÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ. Na 
kammassa katattÈ phoÔÔhabbÈyatanaÑ ÈpodhÈtu. IdaÑ taÑ r|paÑ no upÈdÈ 
anupÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ. 

 890. KatamaÑ taÑ r|paÑ upÈdÈ sappaÔighaÑ. CakkhÈyatanaÑ -pa- 
rasÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ upÈdÈ sappaÔighaÑ. 

 891. KatamaÑ taÑ r|paÑ upÈdÈ appaÔighaÑ. ItthindriyaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ upÈdÈ appaÔighaÑ. 

 892. KatamaÑ taÑ r|paÑ no upÈdÈ sappaÔighaÑ. PhoÔÔhabbÈyatanaÑ. 
IdaÑ taÑ r|paÑ no upÈdÈ sappaÔighaÑ. 

 893. KatamaÑ taÑ r|paÑ no upÈdÈ appaÔighaÑ. ŒpodhÈtu. IdaÑ taÑ 
r|paÑ no upÈdÈ appaÔighaÑ. 

 894. KatamaÑ taÑ r|paÑ upÈdÈ oÄÈrikaÑ. CakkhÈyatanaÑ -pa- 
rasÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ upÈdÈ oÄÈrikaÑ. 

 895. KatamaÑ taÑ r|paÑ upÈdÈ sukhumaÑ. ItthindriyaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ upÈdÈ sukhumaÑ. 

 896. KatamaÑ taÑ r|paÑ no upÈdÈ oÄÈrikaÑ. PhoÔÔhabbÈyatanaÑ. 
IdaÑ taÑ r|paÑ no upÈdÈ oÄÈrikaÑ. 

 897. KatamaÑ taÑ r|paÑ no upÈdÈ sukhumaÑ. ŒpodhÈtu. IdaÑ taÑ 
r|paÑ no upÈdÈ sukhumaÑ. 

 898. KatamaÑ taÑ r|paÑ upÈdÈ d|re. ItthindriyaÑ -pa- kabaÄÊkÈro 
ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ upÈdÈ d|re. 
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 899. KatamaÑ taÑ r|paÑ upÈdÈ santike. CakkhÈyatanaÑ -pa- 
rasÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ upÈdÈ santike. 

 900. KatamaÑ taÑ r|paÑ no upÈdÈ d|re. ŒpodhÈtu. IdaÑ taÑ r|paÑ 
no upÈdÈ d|re. 

 901. KatamaÑ taÑ r|paÑ no upÈdÈ santike. PhoÔÔhabbÈyatanaÑ. IdaÑ 
taÑ r|paÑ no upÈdÈ santike. 

 902. KatamaÑ taÑ r|paÑ upÈdiÓÓaÑ sanidassanaÑ. Kammassa katattÈ 
r|pÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ upÈdiÓÓaÑ sanidassanaÑ. 

 903. KatamaÑ taÑ r|paÑ upÈdiÓÓaÑ anidassanaÑ. CakkhÈyatanaÑ 
-pa- kÈyÈyatanaÑ itthindriyaÑ purisindriyaÑ jÊvitindriyaÑ, yaÑ vÈ 
panaÒÒampi atthi r|paÑ kammassa katattÈ gandhÈyatanaÑ rasÈyatanaÑ 
phoÔÔhabbÈyatanaÑ ÈkÈsadhÈtu ÈpodhÈtu r|passa upacayo r|passa santati 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ upÈdiÓÓaÑ anidassanaÑ. 

 904. KatamaÑ taÑ r|paÑ anupÈdiÓÓaÑ sanidassanaÑ. Na kammassa 
katattÈ r|pÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ anupÈdiÓÓaÑ sanidassanaÑ. 

 905. KatamaÑ taÑ r|paÑ anupÈdiÓÓaÑ anidassanaÑ. SaddÈyatanaÑ 
kÈyaviÒÒatti vacÊviÒÒatti r|passa lahutÈ r|passa mudutÈ r|passa 
kammaÒÒatÈ r|passa jaratÈ r|passa aniccatÈ, yaÑ vÈ panaÒÒampi atthi 
r|paÑ na kammassa katattÈ gandhÈyatanaÑ rasÈyatanaÑ 
phoÔÔhabbÈyatanaÑ ÈkÈsadhÈtu ÈpodhÈtu r|passa upacayo r|passa santati 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ anupÈdiÓÓaÑ anidassanaÑ. 

 906. KatamaÑ taÑ r|paÑ upÈdiÓÓaÑ sappaÔighaÑ. CakkhÈyatanaÑ 
-pa- kÈyÈyatanaÑ, yaÑ vÈ panaÒÒampi r|paÑ kammassa katattÈ 
r|pÈyatanaÑ gandhÈyatanaÑ rasÈyatanaÑ phoÔÔhabbÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ 
r|paÑ upÈdiÓÓaÑ sappaÔighaÑ. 

 907. KatamaÑ taÑ r|paÑ upÈdiÓÓaÑ appaÔighaÑ. ItthindriyaÑ 
purisindriyaÑ jÊvitindriyaÑ, yaÑ vÈ panaÒÒampi atthi r|paÑ kammassa 
katattÈ ÈkÈsadhÈtu ÈpodhÈtu r|passa upacayo r|passa santati kabaÄÊkÈro 
ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ upÈdiÓÓaÑ appaÔighaÑ. 
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 908. KatamaÑ taÑ r|paÑ anupÈdiÓÓaÑ sappaÔighaÑ. SaddÈyatanaÑ, 
yaÑ vÈ panaÒÒampi atthi r|paÑ na kammassa katattÈ r|pÈyatanaÑ 
gandhÈyatanaÑ rasÈyatanaÑ phoÔÔhabbÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ 
anupÈdiÓÓaÑ sappaÔighaÑ. 

 909. KatamaÑ taÑ r|paÑ anupÈdiÓÓaÑ appaÔighaÑ. KÈyaviÒÒatti 
vacÊviÒÒatti r|passa lahutÈ r|passa mudutÈ r|passa kammaÒÒatÈ r|passa 
jaratÈ r|passa aniccatÈ, yaÑ vÈ panaÒÒampi atthi r|paÑ na kammassa 
katattÈ ÈkÈsadhÈtu ÈpodhÈtu r|passa upacayo r|passa santati kabaÄÊkÈro 
ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ anupÈdiÓÓaÑ appaÔighaÑ. 

 910. KatamaÑ taÑ r|paÑ upÈdiÓÓaÑ mahÈbh|taÑ. Kammassa katattÈ 
phoÔÔhabbÈyatanaÑ ÈpodhÈtu. IdaÑ taÑ r|paÑ upÈdiÓÓaÑ mahÈbh|taÑ. 

 911. KatamaÑ taÑ r|paÑ upÈdiÓÓaÑ na mahÈbh|taÑ. CakkhÈyatanaÑ 
-pa- kÈyÈyatanaÑ itthindriyaÑ purisindriyaÑ jÊvitindriyaÑ, yaÑ vÈ 
panaÒÒampi atthi r|paÑ kammassa katattÈ r|pÈyatanaÑ gandhÈyatanaÑ 
rasÈyatanaÑ ÈkÈsadhÈtu r|passa upacayo r|passa santati kabaÄÊkÈro ÈhÈro. 
IdaÑ taÑ r|paÑ upÈdiÓÓaÑ na mahÈbh|taÑ. 

 912. KatamaÑ taÑ r|paÑ anupÈdiÓÓaÑ mahÈbh|taÑ. Na kammassa 
katattÈ phoÔÔhabbÈyatanaÑ ÈpodhÈtu. IdaÑ taÑ r|paÑ anupÈdiÓÓaÑ 
mahÈbh|taÑ. 

 913. KatamaÑ taÑ r|paÑ anupÈdiÓÓaÑ na mahÈbh|taÑ. SaddÈyatanaÑ 
kÈyaviÒÒatti vacÊviÒÒatti r|pÈssa lahutÈ r|passa mudutÈ r|passa 
kammaÒÒatÈ r|passa jaratÈ r|passa aniccatÈ, yaÑ vÈ panaÒÒampi atthi 
r|paÑ na kammassa katattÈ r|pÈyatanaÑ gandhÈyatanaÑ rasÈyatanaÑ 
ÈkÈsadhÈtu r|passa upacayo r|passa santati kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ 
r|paÑ anupÈdiÓÓaÑ na mahÈbh|taÑ. 

 914. KatamaÑ taÑ r|paÑ upÈdiÓÓaÑ oÄÈrikaÑ. CakkhÈyatanaÑ -pa- 
kÈyÈyatanaÑ, yaÑ vÈ panaÒÒampi atthi r|paÑ kammassa katattÈ 
r|pÈyatanaÑ gandhÈyatanaÑ rasÈyatanaÑ phoÔÔhabbÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ 
r|paÑ upÈdiÓÓaÑ oÄÈrikaÑ. 

 915. KatamaÑ taÑ r|paÑ upÈdiÓÓaÑ sukhumaÑ. ItthindriyaÑ 
purisindriyaÑ jÊvitindriyaÑ, yaÑ vÈ panaÒÒampi atthi r|paÑ kammassa 
katattÈ ÈkÈsadhÈtu ÈpodhÈtu 
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r|passa upacayo r|passa santati kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ 
upÈdiÓÓaÑ sukhumaÑ. 

 916. KatamaÑ taÑ r|paÑ anupÈdiÓÓaÑ oÄÈrikaÑ. SaddÈyatanaÑ, yaÑ 
vÈ panaÒÒampi atthi r|paÑ na kammassa katattÈ r|pÈyatanaÑ 
gandhÈyatanaÑ rasÈyatanaÑ phoÔÔhabbÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ 
anupÈdiÓÓaÑ oÄÈrikaÑ. 

 917. KatamaÑ taÑ r|paÑ anupÈdiÓÓaÑ sukhumaÑ. KÈyaviÒÒatti 
vacÊviÒÒatti r|passa lahutÈ r|passa mudutÈ r|passa kammaÒÒatÈ r|passa 
jaratÈ r|passa aniccatÈ, yaÑ vÈ panaÒÒampi atthi r|paÑ na kammassa 
katattÈ ÈkÈsadhÈtu ÈpodhÈtu r|passa upacayo r|passa santati kabaÄÊkÈro 
ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ anupÈdiÓÓaÑ sukhumaÑ. 

 918. KatamaÑ taÑ r|paÑ upÈdiÓÓaÑ d|re. ItthindriyaÑ purisindriyaÑ 
jÊvitindriyaÑ, yaÑ vÈ panaÒÒampi atthi r|paÑ kammassa katattÈ ÈkÈsadhÈtu 
ÈpodhÈtu r|passa upacayo r|passa santati kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ 
r|paÑ upÈdiÓÓaÑ d|re. 

 919. KatamaÑ taÑ r|paÑ upÈdiÓÓaÑ santike. CakkhÈyatanaÑ -pa- 
kÈyÈyatanaÑ, yaÑ vÈ panaÒÒampi atthi r|paÑ kammassa katattÈ 
r|pÈyatanaÑ gandhÈyatanaÑ rasÈyatanaÑ phoÔÔhabbÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ 
r|paÑ upÈdiÓÓaÑ santike. 

 920. KatamaÑ taÑ r|paÑ anupÈdiÓÓaÑ d|re. KÈyaviÒÒatti vacÊviÒÒatti 
r|passa lahutÈ r|passa mudutÈ r|passa kammaÒÒatÈ r|passa jaratÈ r|passa 
aniccatÈ, yaÑ vÈ panaÒÒampi atthi r|paÑ na kammassa katattÈ ÈkÈsadhÈtu 
ÈpodhÈtu r|passa upacayo r|passa santati kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ 
r|paÑ anupÈdiÓÓaÑ d|re. 

 921. KatamaÑ taÑ r|paÑ anupÈdiÓÓaÑ santike. SaddÈyatanaÑ, yaÑ vÈ 
panaÒÒampi atthi r|paÑ na kammassa katattÈ r|pÈyatanaÑ gandhÈyatanaÑ 
rasÈyatanaÑ phoÔÔhabbÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ anupÈdiÓÓaÑ santike. 

 922. KatamaÑ taÑ r|paÑ upÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ sanidassanaÑ. 
Kammassa katattÈ r|pÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ upÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ 
sanidassanaÑ. 
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 923. KatamaÑ taÑ r|paÑ upadiÓÓupÈdÈniyaÑ anidassanaÑ. 
CakkhÈyatanaÑ -pa- kÈyÈyatanaÑ itthindriyaÑ purisindriyaÑ jÊvitindriyaÑ, 
yaÑ vÈ panaÒÒampi atthi r|paÑ kammassa katattÈ gandhÈyatanaÑ 
rasÈyatanaÑ phoÔÔhabbÈyatanaÑ ÈkÈsadhÈtu ÈpodhÈtu r|passa upacayo 
r|passa santati kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ upÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ 
anidassanaÑ. 

 924. KatamaÑ taÑ r|paÑ anupÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ sanidassanaÑ. Na 
kammassa katattÈ r|pÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ anupÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ 
sanidassanaÑ. 

 925. KatamaÑ taÑ r|paÑ anupÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ anidassanaÑ. 
SaddÈyatanaÑ kÈyaviÒÒatti vacÊviÒÒatti r|passa lahutÈ r|passa mudutÈ 
r|passa kammaÒÒatÈ r|passa jaratÈ r|passa aniccatÈ, yaÑ vÈ panaÒÒampi 
atthi r|paÑ na kammassa katattÈ gandhÈyatanaÑ rasÈyatanaÑ 
phoÔÔhabbÈyatanaÑ ÈkÈsadhÈtu ÈpodhÈtu r|passa upacayo r|passa santati 
kÈbaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ anupÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ anidassanaÑ. 

 926. KatamaÑ taÑ r|paÑ upÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ sappaÔighaÑ. 
CakkhÈyatanaÑ -pa- kÈyÈyatanaÑ, yaÑ vÈ panaÒÒampi atthi r|paÑ 
kammassa katattÈ r|pÈyatanaÑ gandhÈyatanaÑ rasÈyatanaÑ 
phoÔÔhabbÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ upÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ sappaÔighaÑ. 

 927. KatamaÑ taÑ r|paÑ upÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ appaÔighaÑ. 
ItthindriyaÑ purisindriyaÑ jÊvitindriyaÑ, yaÑ vÈ panaÒÒampi atthi r|paÑ 
kammassa katattÈ ÈkÈsadhÈtu ÈpodhÈtu r|passa upacayo r|passa santati 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ upÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ appaÔighaÑ. 

 928. KatamaÑ taÑ r|paÑ anupÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ sappaÔighaÑ. 
SaddÈyatanaÑ, yaÑ vÈ panaÒÒampi atthi r|paÑ na kammassa katattÈ 
r|pÈyatanaÑ gandhÈyatanaÑ rasÈyatanaÑ phoÔÔhabbÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ 
r|paÑ anupÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ sappaÔighaÑ. 

 929. KatamaÑ taÑ r|paÑ anupÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ appaÔighaÑ. 
KÈyaviÒÒatti vacÊviÒÒatti r|passa lahutÈ r|passa mudutÈ r|passa 
kammaÒÒatÈ r|passa jaratÈ r|passa aniccatÈ, yaÑ vÈ panaÒÒampi atthi 
r|paÑ na kammassa katattÈ ÈkÈsadhÈtu ÈpodhÈtu r|passa upacayo r|passa 
santati kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ anupÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ 
appaÔighaÑ. 
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 930. KatamaÑ taÑ r|paÑ upÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ mahÈbh|taÑ. 
Kammassa katattÈ phoÔÔhabbÈyatanaÑ ÈpodhÈtu. IdaÑ taÑ r|paÑ 
upÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ mahÈbh|taÑ. 
 
 931. KatamaÑ taÑ r|paÑ upÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ na mahÈbh|taÑ. 
CakkhÈyatanaÑ -pa- kÈyÈyatanaÑ itthindriyaÑ purisindriyaÑ jÊvitindriyaÑ, 
yaÑ vÈ panaÒÒampi atthi r|paÑ kammassa katattÈ r|pÈyatanaÑ 
gandhÈyatanaÑ rasÈyatanaÑ ÈkÈsadhÈtu r|passa upacayo r|passa santati 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ upÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ na mahÈbh|taÑ. 
 
 932. KatamaÑ taÑ r|paÑ anupÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ mahÈbh|taÑ. Na 
kammassa katattÈ phoÔÔhabbÈyatanaÑ ÈpodhÈtu. IdaÑ taÑ r|paÑ 
anupÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ mahÈbh|taÑ. 
 
 933. KatamaÑ taÑ r|paÑ anupÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ na mahÈbh|taÑ. 
SaddÈyatanaÑ kÈyaviÒÒatti vacÊviÒÒatti r|passa lahutÈ r|passa mudutÈ 
r|passa kammaÒÒatÈ r|passa jaratÈ r|passa aniccatÈ, yaÑ vÈ panaÒÒampi 
atthi r|paÑ na kammassa upacayo r|passa santati kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ 
taÑ r|paÑ anupÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ na mahÈbh|taÑ. 
 
 934. KatamaÑ taÑ r|paÑ upÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ oÄÈrikaÑ. 
CakkhÈyatanaÑ -pa- kÈyÈyatanaÑ, yaÑ vÈ panaÒÒampi atthi r|paÑ 
kammassa katattÈ r|pÈyatanaÑ gandhÈyatanaÑ rasÈyatanaÑ 
phoÔÔhabbÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ upÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ oÄÈrikaÑ. 
 
 935. KatamaÑ taÑ r|paÑ upÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ sukhumaÑ. ItthindriyaÑ 
purisindriyaÑ jÊvitindriyaÑ, yaÑ vÈ panaÒÒampi atthi r|paÑ kammassa 
katattÈ ÈkÈsadhÈtu ÈpodhÈtu r|passa upacayo r|passa santati kabaÄÊkÈro 
ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ upÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ sukhumaÑ. 
 
 936. KatamaÑ taÑ r|paÑ anupÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ oÄÈrikaÑ. 
SaddÈyatanaÑ, yaÑ vÈ panaÒÒampi atthi r|paÑ na kammassa katattÈ 
r|pÈyatanaÑ gandhÈyatanaÑ rasÈyatanaÑ phoÔÔhabbÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ 
r|paÑ anupÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ oÄÈrikaÑ. 
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 937. KatamaÑ taÑ r|paÑ anupÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ sukhumaÑ. 
KÈyaviÒÒatti vacÊviÒÒatti r|passa lahutÈ r|passa mudutÈ r|passa 
kammaÒÒatÈ r|passa jaratÈ r|passa aniccatÈ, yaÑ vÈ panaÒÒampi atthi 
r|paÑ na kammassa katattÈ ÈkÈsadhÈtu ÈpodhÈtu r|passa upacayo r|passa 
santati kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ anupÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ 
sukhumaÑ. 

 938. KatamaÑ taÑ r|paÑ upÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ d|re. ItthindriyaÑ 
purisindriyaÑ jÊvitindriyaÑ, yaÑ vÈ panaÒÒampi atthi r|paÑ kammassa 
katattÈ ÈkÈsadhÈtu ÈpodhÈtu r|passa upacayo r|passa santati kabaÄÊkÈro 
ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ upÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ d|re. 

 939. KatamaÑ taÑ r|paÑ upÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ santike. CakkhÈyatanaÑ 
-pa- kÈyÈyatanaÑ, yaÑ vÈ panaÒÒampi atthi r|paÑ kammassa katattÈ 
r|pÈyatanaÑ gandhÈyatanaÑ rasÈyatanaÑ phoÔÔhabbÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ 
r|paÑ upÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ santike. 

 940. KatamaÑ taÑ r|paÑ anupÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ d|re. KÈyaviÒÒatti 
vacÊviÒÒatti r|passa lahutÈ r|passa mudutÈ r|passa kammaÒÒatÈ r|passa 
jaratÈ r|passa aniccatÈ, yaÑ vÈ panaÒÒampi atthi r|paÑ na kammassa 
katattÈ ÈkÈsadhÈtu ÈpodhÈtu r|passa upacayo r|passa santati kabaÄÊkÈro 
ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ anupÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ d|re. 

 941. KatamaÑ taÑ r|paÑ anupÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ santike. 
SaddÈyatanaÑ, yaÑ vÈ panaÒÒampi atthi r|paÑ na kammassa katattÈ 
r|pÈyatanaÑ gandhÈyatanaÑ rasÈyatanaÑ phoÔÔhabbÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ 
r|paÑ anupÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ santike. 

 942. KatamaÑ taÑ r|paÑ sappaÔighaÑ indriyaÑ. CakkhundriyaÑ -pa- 
kÈyindriyaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ sappaÔighaÑ indriyaÑ. 

 943. KatamaÑ taÑ r|paÑ sappaÔighaÑ na indriyaÑ. R|pÈyatanaÑ -pa- 
phoÔÔhabbÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ sappaÔighaÑ na indriyaÑ. 

 944. KatamaÑ taÑ r|paÑ appaÔighaÑ indriyaÑ. ItthindriyaÑ 
purisindriyaÑ jÊvitindriyaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ appaÔighaÑ indriyaÑ. 
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 945. KatamaÑ taÑ r|paÑ appaÔighaÑ na indriyaÑ. KÈyaviÒÒatti 
vacÊviÒÒatti -pa- kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ appaÔighaÑ na 
indriyaÑ. 

 946. KatamaÑ taÑ r|paÑ sappaÔighaÑ mahÈbh|taÑ. 
PhoÔÔhabbÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ sappaÔighaÑ mahÈbh|taÑ. 

 947. KatamaÑ taÑ r|paÑ sappaÔighaÑ na mahÈbh|taÑ. 
CakkhÈyatanaÑ -pa- rasÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ sappaÔighaÑ na 
mahÈbh|taÑ. 

 948. KatamaÑ taÑ r|paÑ appaÔighaÑ mahÈbh|taÑ. ŒpodhÈtu. IdaÑ 
taÑ r|paÑ appaÔighaÑ mahÈbh|taÑ. 

 949. KatamaÑ taÑ r|paÑ appaÔighaÑ na mahÈbh|taÑ. ItthindriyaÑ 
-pa- kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ appaÔighaÑ na mahÈbh|taÑ. 

 950. KatamaÑ taÑ r|paÑ indriyaÑ oÄÈrikaÑ. CakkhundriyaÑ -pa- 
kÈyindriyaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ indriyaÑ oÄÈrikaÑ. 

 951. KatamaÑ taÑ r|paÑ indriyaÑ sukhumaÑ. ItthindriyaÑ 
purisindriyaÑ jÊvitindriyaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ indriyaÑ sukhumaÑ. 

 952. KatamaÑ taÑ r|paÑ na indriyaÑ oÄÈrikaÑ. R|pÈyatanaÑ -pa- 
phoÔÔhabbÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ na indriyaÑ oÄÈrikaÑ. 

 953. KatamaÑ taÑ r|paÑ na indriyaÑ sukhumaÑ. KÈyaviÒÒatti 
vacÊviÒÒatti -pa- kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ na indriyaÑ sukhumaÑ. 

 954. KatamaÑ taÑ r|paÑ indriyaÑ d|re. ItthindriyaÑ purisindriyaÑ 
jÊvitindriyaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ indriyaÑ d|re. 

 955. KatamaÑ taÑ r|paÑ indriyaÑ santike. CakkhundriyaÑ -pa- 
kÈyindriyaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ indriyaÑ santike. 

 956. KatamaÑ taÑ r|paÑ na indriyaÑ d|re. KÈyaviÒÒatti vacÊviÒÒatti 
-pa- kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ na indriyaÑ d|re. 

 957. KatamaÑ taÑ r|paÑ na indriyaÑ santike. R|pÈyatanaÑ -pa- 
phoÔÔhabbÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ na indriyaÑ santike. 

 958. KatamaÑ taÑ r|paÑ mahÈbh|taÑ oÄÈrikaÑ. PhoÔÔhabbÈyatanaÑ. 
IdaÑ taÑ r|paÑ mahÈbh|taÑ oÄÈrikaÑ. 
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 959. KatamaÑ taÑ r|paÑ mahÈbh|taÑ sukhumaÑ. ŒpodhÈtu. IdaÑ 
taÑ r|paÑ mahÈbh|taÑ sukhumaÑ. 

 960. KatamaÑ taÑ r|paÑ na mahÈbh|taÑ oÄÈrikaÑ. CakkhÈyatanaÑ 
-pa- rasÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ na mahÈbh|taÑ oÄÈrikaÑ. 

 961. KatamaÑ taÑ r|paÑ na mahÈbh|taÑ sukhumaÑ. ItthindriyaÑ 
-pa- kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ na mahÈbh|taÑ sukhumaÑ. 

 962. KatamaÑ taÑ r|paÑ mahÈbh|taÑ d|re. ŒpodhÈtu. IdaÑ taÑ 
r|paÑ mahÈbh|taÑ d|re. 

 963. KatamaÑ taÑ r|paÑ na mahÈbh|taÑ santike. PhoÔÔhabbÈyatanaÑ. 
IdaÑ taÑ r|paÑ mahÈbh|taÑ santike. 

 964. KatamaÑ taÑ r|paÑ na mahÈbh|taÑ d|re. ItthindriyaÑ -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ na mahÈbh|taÑ d|re. 

 965. KatamaÑ taÑ r|paÑ na mahÈbh|taÑ santike. CakkhÈyatanaÑ -pa- 
rasÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ na mahÈbh|taÑ santike. 

 966. R|pÈyatanaÑ diÔÔhaÑ saddÈyatanaÑ sutaÑ gandhÈyatanaÑ 
rasÈyatanaÑ phoÔÔhabbÈyatanaÑ mutaÑ sabbaÑ r|paÑ manasÈ viÒÒÈtaÑ 
r|paÑ. 

EvaÑ catubbidhena r|pasa~gaho. 

CatukkaÑ. 

_____ 
 

PaÒcaka 

 967. KatamaÑ taÑ r|paÑ pathavÊdhÈtu. YaÑ kakkhaÄaÑ kharagataÑ1 
kakkhaÄattaÑ kakkhaÄabhÈvo ajjhattaÑ vÈ bahiddhÈ vÈ upÈdiÓÓaÑ vÈ 
anupÈdiÓÓaÑ vÈ. IdaÑ taÑ r|paÑ pathavÊdhÈtu. 

 968. KatamaÑ taÑ r|paÑ ÈpodhÈtu. YaÑ Èpo ÈpogataÑ sineho 
sinehagataÑ bandhanattaÑ r|passa ajjhattaÑ vÈ bahiddhÈ vÈ upÈdiÓÓaÑ vÈ 
anupÈdiÓÓaÑ vÈ. IdaÑ taÑ r|paÑ ÈpodhÈtu. 
______________________________________________________________ 
 1. KharigataÑ (Ka) 
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 969. KatamaÑ taÑ r|paÑ tejodhÈtu. YaÑ tejo tejogataÑ usmÈ 
usmÈgataÑ usumaÑ usumagataÑ ajjhattaÑ vÈ bahiddhÈ vÈ upÈdiÓÓaÑ vÈ 
anupÈdiÓÓaÑ vÈ. IdaÑ taÑ r|paÑ tejodhÈtu. 

 970. KatamaÑ taÑ r|paÑ vÈyodhÈtu. YaÑ vÈyo vÈyogataÑ 
thambhitattaÑ r|passa ajjhattaÑ vÈ bahiddhÈ vÈ upÈdiÓÓaÑ vÈ 
anupÈdiÓÓaÑ vÈ. IdaÑ taÑ r|paÑ vÈyodhÈtu. 

 971. KatamaÑ taÑ r|paÑ upÈdÈ. CakkhÈyatanaÑ -pa- kabaÄÊkÈro 
ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ upÈdÈ. 

EvaÑ paÒcavidhena r|pasa~gaho. 

PaÒcakaÑ. 

_____ 
 

Chakka 

 972. R|pÈyatanaÑ cakkhuviÒÒeyyaÑ r|paÑ saddÈyatanaÑ 
sotaviÒÒeyyaÑ r|paÑ gandhÈyatanaÑ ghÈnaviÒÒeyyaÑ r|paÑ rasÈyatanaÑ 
jivhÈviÒÒeyyaÑ r|paÑ phoÔÔhabbÈyatanaÑ kÈyaviÒÒeyyaÑ r|paÑ sabbaÑ 
r|paÑ manoviÒÒeyyaÑ r|paÑ.EvaÑ chabbidhena r|pasa~gaho.ChakkaÑ. 

_____ 
 

Sattaka 

 973. R|pÈyatanaÑ cakkhuviÒÒeyyaÑ r|paÑ saddÈyatanaÑ 
sotaviÒÒeyyaÑ r|paÑ gandhÈyatanaÑ ghÈnaviÒÒeyyaÑ r|paÑ rasÈyatanaÑ 
jivhÈviÒÒeyyaÑ r|paÑ phoÔÔhabbÈyatanaÑ kÈyaviÒÒeyyaÑ r|paÑ 
r|pÈyatanaÑ saddÈyatanaÑ gandhÈyatanaÑ rasÈyatanaÑ 
phoÔÔhabbÈyatanaÑ manodhÈtuviÒÒeyyaÑ r|paÑ sabbaÑ r|paÑ 
manoviÒÒÈÓadhÈtuviÒÒeyyaÑ r|paÑ. 

EvaÑ sattavidhena r|pasa~gaho. 

SattakaÑ. 
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AÔÔhaka 

 974. R|pÈyatanaÑ cakkhuviÒÒeyyaÑ r|paÑ saddÈyatanaÑ 
sotaviÒÒeyyaÑ r|paÑ gandhÈyatanaÑ ghÈnaviÒÒeyyaÑ r|paÑ rasÈyatanaÑ 
jivhÈviÒÒeyyaÑ r|paÑ manÈpiyo phoÔÔhabbo sukhasamphasso 
kÈyaviÒÒeyyaÑ r|paÑ amanÈpiyo phoÔÔhabbo dukkhasamphasso 
kÈyaviÒÒeyyaÑ r|paÑ r|pÈyatanaÑ saddÈyatanaÑ gandhÈyatanaÑ 
rasÈyatanaÑ phoÔÔhabbÈyatanaÑ manodhÈtuviÒÒeyyaÑ r|paÑ sabbaÑ 
r|paÑ manoviÒÒÈÓadhÈtuviÒÒeyyaÑ r|paÑ. 

EvaÑ aÔÔhavidhena r|pasa~gaho. 

AÔÔhakaÑ. 
_____ 

 
Navaka 

 975. KatamaÑ taÑ r|paÑ cakkhundriyaÑ. YaÑ cakkhu catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya pasÈdo -pa- suÒÒo gÈmopeso. IdaÑ taÑ r|paÑ 
cakkhundriyaÑ. 

 976. KatamaÑ taÑ r|paÑ sotindriyaÑ -pa- ghÈnindriyaÑ -pa- 
jivhindriyaÑ -pa- kÈyindriyaÑ -pa- itthindriyaÑ -pa- purisindriyaÑ -pa- 
jÊvitindriyaÑ. Yo tesaÑ r|pÊnaÑ dhammÈnaÑ Èyu Ôhiti yapanÈ yÈpanÈ 
iriyanÈ vattanÈ pÈlanÈ jÊvitaÑ jÊvitindriyaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ jÊvitindriyaÑ. 

 977. KatamaÑ taÑ r|paÑ na indriyaÑ. R|pÈyatanaÑ -pa- kabaÄÊkÈro 
ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ na indriyaÑ. 

EvaÑ navavidhena r|pasa~gaho. 

NavakaÑ. 
_____ 

 
Dasaka 

 978. KatamaÑ taÑ r|paÑ cakkhundriyaÑ. YaÑ cakkhu catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya pasÈdo -pa- suÒÒo gÈmopeso. IdaÑ taÑ r|paÑ 
cakkhundriyaÑ. 

 979. KatamaÑ taÑ r|paÑ sotindriyaÑ -pa- ghÈnindriyaÑ -pa- 
jivhindriyaÑ -pa- kÈyindriyaÑ -pa- itthindriyaÑ -pa- purisindriyaÑ -pa- 
jÊvitindriyaÑ. Yo tesaÑ r|pÊnaÑ 
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dhammÈnaÑ Èyu Ôhiti yapanÈ yÈpanÈ iriyanÈ vattanÈ pÈlanÈ jÊvitaÑ 
jÊvitindriyaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ jÊvitindriyaÑ. 

 980. KatamaÑ taÑ r|paÑ na indriyaÑ sappaÔighaÑ. R|pÈyatanaÑ -pa- 
phoÔÔhabbÈyatanaÑ. IdaÑ taÑ r|paÑ na indriyaÑ sappaÔighaÑ. 

 981. KatamaÑ taÑ r|paÑ na indriyaÑ appaÔighaÑ. KÈyaviÒÒatti -pa- 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ r|paÑ na indriyaÑ appaÔighaÑ. 

EvaÑ dasavidhena r|pasa~gaho. 

DasakaÑ. 
_____ 

 
EkÈdasaka 

 982. KatamaÑ taÑ r|paÑ cakkhÈyatanaÑ. YaÑ cakkhu catunnaÑ 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya pasÈdo -pa- suÒÒo gÈmopeso. IdaÑ taÑ r|paÑ 
cakkhÈyatanaÑ. 

 983. KatamaÑ taÑ r|paÑ sotÈyatanaÑ -pa- ghÈnÈyatanaÑ -pa- 
jivhÈyatanaÑ -pa- kÈyÈyatanaÑ -pa- r|pÈyatanaÑ -pa- saddÈyatanaÑ -pa- 
gandhÈyatanaÑ -pa- rasÈyatanaÑ -pa- phoÔÔhabbÈyatanaÑ. PathavÊdhÈtu 
-pa- phoÔÔhabbadhÈtupesÈ. IdaÑ taÑ r|paÑ phoÔÔhabbÈyatanaÑ. 

 984. KatamaÑ taÑ r|paÑ anidassanaÑ appaÔighaÑ 
dhammÈyatanapariyÈpannaÑ. ItthindriyaÑ -pa- kabaÄÊkÈro ÈhÈro. IdaÑ taÑ 
r|paÑ anidassanaÑ appaÔighaÑ dhammÈyatanapariyÈpannaÑ. 

EvaÑ ekÈdasavidhena r|pasa~gaho. 

EkÈdasakaÑ. 

AÔÔhamo bhÈÓavÈro. 

R|pavibhatti. 
 
 

R|pakaÓÉaÑ niÔÔhitaÑ. 

 



  

3. NikkhepakaÓÉa 
 

Tikanikkhepa 

 985. Katame dhammÈ kusalÈ. TÊÓi kusalam|lÈni alobho adoso amoho, 
taÑsampayutto vedanÈkkhandho saÒÒÈkkhandho sa~khÈrakkhandho 
viÒÒÈÓakkhandho, taÑsamuÔÔhÈnaÑ kÈyakammaÑ vacÊkammaÑ 
manokammaÑ. Ime dhammÈ kusalÈ. 
 
  986. Katame dhammÈ akusalÈ. TÊÓi akusalam|lÈni lobho doso moho, 
tadekaÔÔhÈ ca kilesÈ, taÑsampayutto vedanÈkkhandho saÒÒÈkkhandho 
sa~khÈrakkhandho viÒÒÈÓakkhandho, taÑsamuÔÔhÈnaÑ kÈyakammaÑ 
vacÊkammaÑ manokammaÑ. Ime dhammÈ akusalÈ. 
 
 987. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. KusalÈkusalÈnaÑ dhammÈnaÑ vipÈkÈ 
kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ apariyÈpannÈ vedanÈkkhandho 
saÒÒÈkkhandho sa~khÈrakkhandho viÒÒÈÓakkhandho, ye ca dhammÈ kiriyÈ 
neva kusalÈ nÈkusalÈ na ca kammavipÈkÈ sabbaÒca r|paÑ asa~khatÈ ca 
dhÈtu. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 
 988. Katame dhammÈ sukhÈya vedanÈya sampayuttÈ. Sukhabh|miyaÑ 
kÈmÈvacare r|pÈvacare apariyÈpanne sukhaÑ vedanaÑ ÔhapetvÈ 
taÑsampayutto saÒÒÈkkhandho sa~khÈrakkhandho viÒÒÈÓakkhandho. Ime 
dhammÈ sukhÈya vedanÈya sampayuttÈ. 
 
 989. Katame dhammÈ dukkhÈya vedanÈya sampayuttÈ. 
Dukkhabh|miyaÑ kÈmÈvacare dukkhaÑ vedanaÑ ÔhapetvÈ taÑsampayutto 
saÒÒÈkkhandho sa~khÈrakkhandho viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ 
dukkhÈya vedanÈya sampayuttÈ. 
 
 990. Katame dhammÈ adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttÈ. 
Adukkhamasukhabh|miyaÑ kÈmÈvacare r|pÈvacare ar|pÈvacare 
apariyÈpanne adukkhamasukhaÑ vedanaÑ ÔhapetvÈ taÑsampayutto 
saÒÒÈkkhandho sa~khÈrakkhandho viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ 
adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttÈ. 
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 991. Katame dhammÈ vipÈkÈ. KusalÈkusalÈnaÑ dhammÈnaÑ vipÈkÈ 
kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ apariyÈpannÈ vedanÈkkhandho -pa- 
viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ vipÈkÈ. 
 
 992. Katame dhammÈ vipÈkadhammadhammÈ. KusalÈkusalÈ dhammÈ 
kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ apariyÈpannÈ vedanÈkkhandho -pa- 
viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ vipÈkadhammadhammÈ. 
 
 993. Katame dhammÈ nevavipÈkanavipÈkadhammadhammÈ. Ye ca 
dhammÈ kiriyÈ neva kusalÈ nÈkusalÈ na ca kammavipÈkÈ sabbaÒca r|paÑ 
asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ nevavipÈkanavipÈkadhammadhammÈ. 
 
 994. Katame dhammÈ upÈdiÓÓupÈdÈniyÈ. SÈsavÈ kusalÈkusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ vipÈkÈ kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ vedanÈkkhandho 
-pa- viÒÒÈÓakkhandho, yaÒca r|paÑ kammassa katattÈ. Ime dhammÈ 
upÈdiÓÓupÈdÈniyÈ. 
 
 995. Katame dhammÈ anupÈdiÓÓupÈdÈniyÈ. SÈsavÈ kusalÈkusalÈ 
dhammÈ kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ vedanÈkkhandho -pa- 
viÒÒÈÓakkhandho, ye ca dhammÈ kiriyÈ neva kusalÈ nÈkusalÈ na ca 
kammavipÈkÈ, yaÒca r|paÑ na kammassa katattÈ. Ime dhammÈ 
anupÈdiÓÓupÈdÈniyÈ. 
 
 996. Katame dhammÈ anupÈdiÓÓa-anupÈdÈniyÈ. ApariyÈpannÈ maggÈ 
ca maggaphalÈni ca asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ anupÈdiÓÓa-
anupÈdÈniyÈ. 
 
 997. Katame dhammÈ saÑkiliÔÔhasaÑkilesikÈ. TÊÓi akusalam|lÈni lobho 
doso moho, tadekaÔÔhÈ ca kilesÈ, taÑsampayutto vedanÈkkhandho -pa- 
viÒÒÈÓakkhandho, taÑsamuÔÔhÈnaÑ kÈyakammaÑ vacÊkammaÑ 
manokammaÑ. Ime dhammÈ saÑkiliÔÔhasaÑkilesikÈ. 
 
 998. Katame dhammÈ asaÑkiliÔÔhasaÑkilesikÈ. SÈsavÈ kusalÈbyÈkatÈ 
dhammÈ kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ r|pakkhandho 
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vedanÈkkhandho saÒÒÈkkhandho sa~khÈrakkhandho viÒÒÈÓakkhandho. Ime 
dhammÈ asaÑkiliÔÔhasaÑkilesikÈ. 
 
 999. Katame dhammÈ asaÑkiliÔÔha-asaÑkilesikÈ. ApariyÈpannÈ maggÈ 
ca maggaphalÈni ca asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ asaÑkiliÔÔha-
asaÑkilesikÈ. 
 
 1000. Katame dhammÈ savitakkasavicÈrÈ. SavitakkasavicÈrabh|miyaÑ 
kÈmÈvacare r|pÈvacare apariyÈpanne vitakkavicÈre ÔhapetvÈ taÑsampayutto 
vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ savitakkasavicÈrÈ. 
 
 1001. Katame dhammÈ avitakkavicÈramattÈ. 
AvitakkavicÈramattabh|miyaÑ r|pÈvacare apariyÈpanne vicÈraÑ ÔhapetvÈ 
taÑsampayutto vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ 
avitakkavicÈramattÈ. 
 
 1002. Katame dhammÈ avitakka-avicÈrÈ. Avitakka-avicÈrabh|miyaÑ 
kÈmÈvacare r|pÈvacare ar|pÈvacare apariyÈpanne vedanÈkkhandho -pa- 
viÒÒÈÓakkhandho sabbaÒca r|paÑ asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ 
avitakka-avicÈrÈ. 
 
 1003. Katame dhammÈ pÊtisahagatÈ. PÊtibh|miyaÑ kÈmÈvacare 
r|pÈvacare apariyÈpanne pÊtiÑ ÔhapetvÈ taÑsampayutto vedanÈkkhandho 
-pa- viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ pÊtisahagatÈ. 
 
 1004. Katame dhammÈ sukhasahagatÈ. Sukhabh|miyaÑ kÈmÈvacare 
r|pÈvacare apariyÈpanne sukhaÑ ÔhapetvÈ taÑsampayutto saÒÒÈkkhandho 
sa~khÈrakkhandho viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ sukhasahagatÈ. 
 
 1005. Katame dhammÈ upekkhÈsahagatÈ. UpekkhÈbh|miyaÑ 
kÈmÈvacare r|pÈvacare ar|pÈvacare apariyÈpanne upekkhaÑ ÔhapetvÈ 
taÑsampayutto saÒÒÈkkhandho sa~khÈrakkhandho viÒÒÈÓakkhandho. Ime 
dhammÈ upekkhÈsahagatÈ. 
 
 1006. Katame dhammÈ dassanena pahÈtabbÈ. TÊÓi saÒÒojanÈni 
sakkÈyadiÔÔhi vicikicchÈ sÊlabbataparÈmÈso. 
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 1007. Tattha katamÈ sakkÈyadiÔÔhi. Idha assutavÈ puthujjano ariyÈnaÑ 
adassÈvÊ ariyadhammassa akovido ariyadhamme avinÊto sappurisÈnaÑ 
adassÈvÊ sappurisadhammassa akovido sappurisadhamme avinÊto r|paÑ 
attato samanupassati, r|pavantaÑ vÈ attÈnaÑ, attani vÈ r|paÑ, r|pasmiÑ vÈ 
attÈnaÑ. VedanaÑ attato samanupassati, vedanÈvantaÑ vÈ attÈnaÑ, attani vÈ 
vedanaÑ, vedanÈya vÈ attÈnaÑ. SaÒÒaÑ attato samanupassati, saÒÒÈvantaÑ 
vÈ attÈnaÑ, attani vÈ saÒÒaÑ, saÒÒÈya vÈ attÈnaÑ. Sa~khÈre attato 
samanupassati, sa~khÈravantaÑ vÈ attÈnaÑ, attani vÈ sa~khÈre, sa~khÈresu 
vÈ attÈnaÑ. ViÒÒÈÓaÑ attato samanupassati, viÒÒÈÓavantaÑ vÈ attÈnaÑ, 
attani vÈ viÒÒÈÓaÑ, viÒÒÈÓasmiÑ vÈ attÈnaÑ. YÈ evar|pÈ diÔÔhi diÔÔhigataÑ 
diÔÔhigahanaÑ diÔÔhikantÈro diÔÔhivis|kÈyikaÑ1 diÔÔhivipphanditaÑ 
diÔÔhisaÒÒojanaÑ gÈho paÔiggÈho abhiniveso parÈmÈso kummaggo 
micchÈpatho micchattaÑ titthÈyatanaÑ vipariyÈsaggÈho. AyaÑ vuccati 
sakkÈyadiÔÔhi. 
 
 1008. Tattha katamÈ vicikicchÈ. Satthari ka~khati vicikicchati, dhamme 
ka~khati vicikicchati, saÑghe ka~khati vicikicchati, sikkhÈya ka~khati 
vicikicchati, pubbante ka~khati vicikicchati, aparante ka~khati vicikicchati, 
pubbantÈparante ka~khati vicikicchati, idappaccayatÈ paÔiccasamuppannesu 
dhammesu ka~khati vicikicchati. YÈ evar|pÈ ka~khÈ ka~khÈyanÈ 
ka~khÈyitattaÑ vimati vicikicchÈ dveÄhakaÑ dvedhÈpatho saÑsayo 
anekaÑsaggÈho ÈsappanÈ parisappanÈ apariyogÈhanÈ thambhitattaÑ cittassa 
manovilekho. AyaÑ vuccati vicikicchÈ. 
 
 1009. Tattha katamo sÊlabbataparÈmÈso. Ito bahiddhÈ 
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ sÊlena suddhi vatena suddhi sÊlabbatena suddhÊti. YÈ 
evar|pÈ diÔÔhi diÔÔhigataÑ diÔÔhigahanaÑ diÔÔhikantÈro diÔÔhivis|kÈyikaÑ 
diÔÔhivipphanditaÑ diÔÔhisaÒÒojanaÑ gÈho paÔiggÈho abhiniveso parÈmÈso 
kummaggo micchÈpatho micchattaÑ titthÈyatanaÑ vipariyÈsaggÈho. AyaÑ 
vuccati sÊlabbataparÈmÈso. 
______________________________________________________________ 
 1. DiÔÔhivis|kÈyitaÑ (SÊ) 
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 1010. ImÈni tÊÓi saÑyojanÈni, tadekaÔÔhÈ ca kilesÈ taÑsampayutto 
vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho, taÑsamuÔÔhÈnaÑ kÈyakammaÑ 
vacÊkammaÑ manokammaÑ. Ime dhammÈ dassanena pahÈtabbÈ. 
 
 1011. Katame dhammÈ bhÈvanÈya pahÈtabbÈ. Avaseso lobho doso 
moho, tadekaÔÔhÈ ca kilesÈ, taÑsampayutto vedanÈkkhandho -pa- 
viÒÒÈÓakkhandho, taÑsamuÔÔhÈnaÑ kÈyakammaÑ vacÊkammaÑ 
manokammaÑ. Ime dhammÈ bhÈvanÈya pahÈtabbÈ. 
 
 1012. Katame dhammÈ neva dassanena na bhÈvanÈya pahÈtabbÈ. 
KusalÈbyÈkatÈ dhammÈ kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ apariyÈpannÈ 
vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho sabbaÒca r|paÑ asa~khatÈ ca dhÈtu. 
Ime dhammÈ neva dassanena na bhÈvanÈya pahÈtabbÈ. 
 
 1013. Katame dhammÈ dassanena pahÈtabbahetukÈ. TÊÓi saÒÒojanÈni 
sakkÈyadiÔÔhi vicikicchÈ sÊlabbataparÈmÈso. 
 
 1014. Tattha katamÈ sakkÈyadiÔÔhi -pa-. AyaÑ vuccati sakkÈyadiÔÔhi. 
 
 1015. Tattha katamÈ vicikicchÈ -pa-. AyaÑ vuccati vicikicchÈ. 
 
 1016. Tattha katamo sÊlabbataparÈmÈso -pa-. AyaÑ vuccati 
sÊlabbataparÈmÈso. 
 
 1017. ImÈni tÊÓi saÒÒojanÈni, tadekaÔÔhÈ ca kilesÈ taÑsampayutto 
vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho, taÑsamuÔÔhÈnaÑ kÈyakammaÑ 
vacÊkammaÑ manokammaÑ, ime dhammÈ dassanena pahÈtabbahetukÈ. TÊÓi 
saÒÒojanÈni sakkÈyadiÔÔhi vicikicchÈ sÊlabbataparÈmÈso, ime dhammÈ 
dassanena pahÈtabbÈ. TadekaÔÔho lobho doso moho, ime dhammÈ dassanena 
pahÈtabbahet|. TadekaÔÔhÈ ca kilesÈ taÑsampayutto vedanÈkkhandho -pa- 
viÒÒÈÓakkhandho, taÑsamuÔÔhÈnaÑ kÈyakammaÑ vacÊkammaÑ 
manokammaÑ. Ime dhammÈ dassanena pahÈtabbahetukÈ. 
 
 1018. Katame dhammÈ bhÈvanÈya pahÈtabbahetukÈ. Avaseso lobho 
doso moho, ime dhammÈ bhÈvanÈya pahÈtabbahet|. 
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TadekaÔÔhÈ ca kilesÈ taÑsampayutto vedanÈkkhandho -pa- 
viÒÒÈÓakkhandho, taÑsamuÔÔhÈnaÑ kÈyakammaÑ vacÊkammaÑ 
manokammaÑ. Ime dhammÈ bhÈvanÈya pahÈtabbahetukÈ. 
 
 1019. Katame dhammÈ neva dassanena na bhÈvanÈya pahÈtabbahetukÈ. 
Te dhamme ÔhapetvÈ avasesÈ kusalÈkusalÈbyÈkatÈ dhammÈ kÈmÈvacarÈ 
r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ apariyÈpannÈ vedanÈkkhandho saÒÒÈkkhandho 
sa~khÈrakkhandho viÒÒÈÓakkhandho sabbaÒca r|paÑ asa~khatÈ ca dhÈtu. 
Ime dhammÈ neva dassanena na bhÈvanÈya pahÈtabbahetukÈ. 
 
 1020. Katame dhammÈ ÈcayagÈmino. SÈsavÈ kusalÈkusalÈ dhammÈ 
kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ vedanÈkkhandho -pa- 
viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ ÈcayagÈmino. 
 
  1021. Katame dhammÈ apacayagÈmino. CattÈro maggÈ apariyÈpannÈ. 
Ime dhammÈ apacayagÈmino. 
 
 1022. Katame dhammÈ neva ÈcayagÈmi na apacayagÈmino. 
KusalÈkusalÈnaÑ dhammÈnaÑ vipÈkÈ kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ 
apariyÈpannÈ vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho, ye ca dhammÈ kiriyÈ 
neva kusalÈ nÈkusalÈ na ca kammavipÈkÈ sabbaÒca r|paÑ asa~khatÈ ca 
dhÈtu. Ime dhammÈ neva ÈcayagÈmi na apacayagÈmino. 
 
 1023. Katame dhammÈ sekkhÈ. CattÈro maggÈ apariyÈpannÈ heÔÔhimÈni 
ca tÊÓi sÈmaÒÒaphalÈni. Ime dhammÈ sekkhÈ. 
 
 1024. Katame dhammÈ asekkhÈ. UpariÔÔhimaÑ1 ArahattaphalaÑ. Ime 
dhammÈ asekkhÈ. 
 
 1025. Katame dhammÈ nevasekkhanÈsekkhÈ. Te dhamme ÔhapetvÈ 
avasesÈ kusalÈkusalÈbyÈkatÈ dhammÈ kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ 
vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho sabbaÒca r|paÑ asa~khatÈ ca dhÈtu. 
Ime dhammÈ nevasekkhanÈsekkhÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. UparimaÑ (SyÈ) 
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 1026. Katame dhammÈ parittÈ. Sabbeva kÈmÈvacarÈ 
kusalÈkusalÈbyÈkatÈ dhammÈ r|pakkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho. Ime 
dhammÈ parittÈ. 

 1027. Katame dhammÈ mahaggatÈ. R|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ 
kusalÈbyÈkatÈ dhammÈ vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho. Ime 
dhammÈ mahaggatÈ. 

 1028. Katame dhammÈ appamÈÓÈ. ApariyÈpannÈ maggÈ ca 
maggaphalÈni ca asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ appamÈÓÈ. 

 1029. Katame dhammÈ parittÈrammaÓÈ. Paritte dhamme Èrabbha ye 
uppajjanti cittacetasikÈ dhammÈ. Ime dhammÈ parittÈrammaÓÈ. 

 1030. Katame dhammÈ mahaggatÈrammaÓÈ. Mahaggate dhamme 
Èrabbha ye uppajjanti cittacetasikÈ dhammÈ. Ime dhammÈ 
mahaggatÈrammaÓÈ. 

 1031. Katame dhammÈ appamÈÓÈrammaÓÈ. AppamÈÓe dhamme 
Èrabbha ye uppajjanti cittacetasikÈ dhammÈ. Ime dhammÈ 
appamÈÓÈrammaÓÈ. 

 1032. Katame dhammÈ hÊnÈ. TÊÓi akusalam|lÈni lobho doso moho, 
tadekaÔÔhÈ ca kilesÈ taÑsampayutto vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho, 
taÑsamuÔÔhÈnaÑ kÈyakammaÑ vacÊkammaÑ manokammaÑ. Ime dhammÈ 
hÊnÈ. 

 1033. Katame dhammÈ majjhimÈ. SÈsavÈ kusalÈbyÈkatÈ dhammÈ 
kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ r|pakkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho. 
Ime dhammÈ majjhimÈ. 

 1034. Katame dhammÈ paÓÊtÈ. ApariyÈpannÈ maggÈ ca maggaphalÈni 
ca asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ paÓÊtÈ. 

 1035. Katame dhammÈ micchattaniyatÈ. PaÒca kammÈni ÈnantarikÈni 
yÈ ca micchÈdiÔÔhi niyatÈ. Ime dhammÈ micchattaniyatÈ. 

 1036. Katame dhammÈ sammattaniyatÈ. CattÈro maggÈ apariyÈpannÈ. 
Ime dhammÈ sammattaniyatÈ. 
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 1037. Katame dhammÈ aniyatÈ. Te dhamme ÔhapetvÈ avasesÈ 
kusalÈkusalÈbyÈkatÈ dhammÈ kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ 
apariyÈpannÈ vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho sabbaÒca r|paÑ 
asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ aniyatÈ. 

 1038. Katame dhammÈ maggÈrammaÓÈ. AriyamaggaÑ Èrabbha ye 
uppajjanti cittacetasikÈ dhammÈ. Ime dhammÈ maggÈrammaÓÈ. 

 1039. Katame dhammÈ maggahetukÈ. Ariyamaggasama~gissa 
magga~gÈni ÔhapetÈ taÑsampayutto vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho, 
ime dhammÈ maggahetukÈ. Ariyamaggasama~gissa sammÈdiÔÔhi maggo 
ceva hetu ca, sammÈdiÔÔhiÑ ÔhapetvÈ taÑsampayutto vedanÈkkhandho -pa- 
viÒÒÈÓakkhandho, ime dhammÈ maggahetukÈ. Ariyamaggasama~gissa 
alobho adoso amoho, ime dhammÈ maggahet|. TaÑsampayutto 
vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ maggahetukÈ. 

 1040. Katame dhammÈ maggÈdhipatino. AriyamaggaÑ adhipatiÑ 
karitvÈ ye uppajjanti cittacetasikÈ dhammÈ, ime dhammÈ maggÈdhipatino. 
Ariyamaggasama~gissa vÊmaÑsÈdhipateyyaÑ maggaÑ bhÈvayantassa 
vÊmaÑsaÑ ÔhapetvÈ taÑsampayutto vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho. 
Ime dhammÈ maggÈdhipatino. 

 1041. Katame dhammÈ uppannÈ. Ye dhammÈ jÈtÈ bh|tÈ saÒjÈtÈ nibbattÈ 
abhinibbattÈ pÈtubh|tÈ uppannÈ samuppannÈ uÔÔhitÈ samuÔÔhitÈ uppannÈ 
uppannaÑsena sa~gahitÈ r|paÑ1 vedanÈ saÒÒÈ sa~khÈrÈ viÒÒÈÓaÑ. Ime 
dhammÈ uppannÈ. 

 1042. Katame dhammÈ anuppannÈ. Ye dhammÈ ajÈtÈ abh|tÈ asaÒjÈtÈ 
anibbattÈ anabhinibbattÈ apÈtubh|tÈ anuppannÈ asamuppannÈ anuÔÔhitÈ 
asamuÔÔhitÈ anuppannÈ anuppannaÑsena sa~gahitÈ r|paÑ vedanÈ saÒÒÈ 
sa~khÈrÈ viÒÒÈÓaÑ. Ime dhammÈ anuppannÈ. 

 1043. Katame dhammÈ uppÈdino. KusalÈkusalÈnaÑ dhammÈnaÑ 
avipakkavipÈkÈnaÑ vipÈkÈ kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ 
apariyÈpannÈ vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho, yaÒca r|paÑ 
kammassa katattÈ uppajjissati. Ime dhammÈ uppÈdino. 
______________________________________________________________ 
 1. R|pÈ (bah|su) 
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 1044. Katame dhammÈ atÊtÈ. Ye dhammÈ atÊtÈ niruddhÈ vigatÈ 
vipariÓatÈ attha~gatÈ abbhattha~gatÈ uppajjitvÈ vigatÈ atÊtÈ atÊtaÑsena 
sa~gahitÈ r|paÑ vedanÈ saÒÒÈ sa~khÈrÈ viÒÒÈÓaÑ. Ime dhammÈ atÊtÈ. 

 1045. Katame dhammÈ anÈgatÈ. Ye dhammÈ ajÈtÈ abh|tÈ asaÒjÈtÈ 
anibbattÈ anabhinibbattÈ apÈtubh|tÈ anuppannÈ asamuppannÈ anuÔÔhitÈ 
asamuÔÔhitÈ anÈgatÈ anÈgataÑsena sa~gahitÈ r|paÑ vedanÈ saÒÒÈ sa~khÈrÈ 
viÒÒÈÓaÑ. Ime dhammÈ anÈgatÈ. 

 1046. Katame dhammÈ paccuppannÈ. Ye dhammÈ jÈtÈ bh|tÈ saÒjÈtÈ 
nibbattÈ abhinibbattÈ pÈtubh|tÈ uppannÈ samuppannÈ uÔÔhitÈ samuÔÔhitÈ 
paccuppannÈ paccuppannaÑsena sa~gahitÈ r|paÑ vedanÈ saÒÒÈ sa~khÈrÈ 
viÒÒÈÓaÑ. Ime dhammÈ paccuppannÈ. 

 1047. Katame dhammÈ atÊtÈrammaÓÈ. AtÊte dhamme Èrabbha ye 
uppajjanti cittacetasikÈ dhammÈ. Ime dhammÈ atÊtÈrammaÓÈ. 

 1048. Katame dhammÈ anÈgatÈrammaÓÈ. AnÈgate dhamme Èrabbha ye 
uppajjanti cittacetasikÈ dhammÈ. Ime dhammÈ anÈgatÈrammaÓÈ. 

 1049. Katame dhammÈ paccuppannÈrammaÓÈ. Paccuppanne dhamme 
Èrabbha ye uppajjanti cittacetasikÈ dhammÈ. Ime dhammÈ 
paccuppannÈrammaÓÈ. 

 1050. Katame dhammÈ ajjhattÈ. Ye dhammÈ tesaÑ tesaÑ sattÈnaÑ 
ajjhattaÑ paccattaÑ niyatÈ pÈÔipuggalikÈ upÈdiÓÓÈ r|paÑ vedanÈ saÒÒÈ 
sa~khÈrÈ viÒÒÈÓaÑ. Ime dhammÈ ajjhattÈ. 

 1051. Katame dhammÈ bahiddhÈ. Ye dhammÈ tesaÑ tesaÑ 
parasattÈnaÑ parapuggalÈnaÑ ajjhattaÑ paccattaÑ niyatÈ pÈÔipuggalikÈ 
upÈdiÓÓÈ r|paÑ vedanÈ saÒÒÈ sa~khÈrÈ viÒÒÈÓaÑ. Ime dhammÈ bahiddhÈ. 

 1052. Katame dhammÈ ajjhattabahiddhÈ. TadubhayaÑ. Ime dhammÈ 
ajjhattabahiddhÈ. 

 1053. Katame dhammÈ ajjhattÈrammaÓÈ. Ajjhatte dhamme Èrabbha ye 
uppajjanti cittacetasikÈ dhammÈ. Ime dhammÈ ajjhattÈrammaÓÈ. 

 



 Dhammasa~gaÓÊpÈÄi 214 

 1054. Katame dhammÈ bahiddhÈrammaÓÈ. BahiddhÈ dhamme Èrabbha 
ye uppajjanti cittacetasikÈ dhammÈ. Ime dhammÈ bahiddhÈrammaÓÈ. 
 
 1055. Katame dhammÈ ajjhattabahiddhÈrammaÓÈ. AjjhattabahiddhÈ 
dhamme Èrabbha ye uppajjanti cittacetasikÈ dhammÈ. Ime dhammÈ 
ajjhattabahiddhÈrammaÓÈ. 
 
 1056. Katame dhammÈ sanidassanasappaÔighÈ. R|pÈyatanaÑ. Ime 
dhammÈ sanidassanasappaÔighÈ. 
 
 1057. Katame dhammÈ anidassanasappaÔighÈ. CakkhÈyatanaÑ 
sotÈyatanaÑ ghÈnÈyatanaÑ jivhÈyatanaÑ kÈyÈyatanaÑ saddÈyatanaÑ 
gandhÈyatanaÑ rasÈyatanaÑ phoÔÔhabbÈyatanaÑ. Ime dhammÈ 
anidassanasappaÔighÈ. 
 
 1058. Katame dhammÈ anidassana-appaÔighÈ. VedanÈkkhandho 
saÒÒÈkkhandho sa~khÈrakkhandho viÒÒÈÓakkhandho, yaÒca r|paÑ 
anidassanaÑ appaÔighaÑ dhammÈyatanapariyÈpannaÑ asa~khatÈ ca dhÈtu. 
Ime dhammÈ anidassana-appaÔighÈ. 
 

TikaÑ. 
_____ 

 
Dukanikkhepa 

 
Hetugocchaka 

 1059. Katame dhammÈ het|. Tayo kusalahet|, tayo akusalahet|, tayo 
abyÈkatahet|, nava kÈmÈvacarahet|, cha r|pÈvacarahet|, cha 
ar|pÈvacarahet|, cha apariyÈpannahet|. 
 
 1060. Tattha katame tayo kusalahet|. Alobho adoso amoho. 
 
 1061. Tattha katamo alobho. Yo alobho alubbhanÈ alubbhitattaÑ 
asÈrÈgo asÈrajjanÈ asÈrajjitattaÑ anabhijjhÈ alobho kusalam|laÑ. AyaÑ 
vuccati alobho. 
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 1062. Tattha katamo adoso. Yo adoso adussanÈ adussitattaÑ metti 
mettÈyanÈ mettÈyitattaÑ anuddÈ anuddÈyanÈ anudÈyitattaÑ hitesitÈ 
anukampÈ abyÈpÈdo abyÈpajjo adoso kusalam|laÑ. AyaÑ vuccati adoso. 
 
 1063. Tattha katamo amoho. Dukkhe ÒÈÓaÑ, dukkhasamudaye ÒÈÓaÑ, 
dukkhanirodhe ÒÈÓaÑ, dukkhanirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya ÒÈÓaÑ, 
pubbanteÒÈÓaÑ, aparante ÒÈÓaÑ, pubbantÈparante ÒÈÓaÑ, idappaccayatÈ 
paÔiccasamuppannesu dhammesu ÒÈÓaÑ. YÈ evar|pÈ paÒÒÈ pajÈnanÈ vicayo 
pavicayo dhammavicayo sallakkhaÓÈ upalakkhaÓÈ paccupalakkhaÓÈ 
paÓÉiccaÑ kosallaÑ nepuÒÒaÑ vebhabyÈ cintÈ upaparikkhÈ bh|rÊ medhÈ 
pariÓÈyikÈ vipassanÈ sampajaÒÒaÑ patodo paÒÒÈ paÒÒindriyaÑ paÒÒÈbalaÑ 
paÒÒÈsatthaÑ paÒÒÈpÈsÈdo paÒÒÈ-Èloko paÒÒÈ-obhÈso paÒÒÈpajjoto 
paÒÒÈratanaÑ amoho dhammavicayo sammÈdiÔÔhi. AyaÑ vuccati amoho. 

Ime tayo kusalahet|. 
 
 1064. Tattha katame tayo akusalahet|. Lobho doso moho. 
 
 1065. Tattha katamo lobho. Yo rÈgo sÈrÈgo anunayo anurodho nandÊ 
nandÊrÈgo1 cittassa sÈrÈgo icchÈ mucchÈ ajjhosÈnaÑ gedho paligedho sa~go 
pa~go ejÈ mÈyÈ janikÈ saÒjananÊ sibbinÊ2 jÈlinÊ saritÈ visattikÈ suttaÑ visaÔÈ 
Èy|hinÊ3 dutiyÈ paÓidhi bhavanetti vanaÑ vanatho santhavo sineho apekkhÈ 
paÔibandhu ÈsÈ ÈsisanÈ ÈsisitattaÑ4 r|pÈsÈ saddÈsÈ gandhÈsÈ rasÈsÈ 
phoÔÔhabbÈsÈ lÈbhÈsÈ dhanÈsÈ puttÈsÈ jÊvitÈsÈ jappÈ pajappÈ abhijappÈ jappÈ 
jappanÈ jappitattaÑ loluppaÑ loluppÈyanÈ loluppÈyitattaÑ pucchaÒjikatÈ5 
sÈdhukamyatÈ adhammarÈgo visamalobho nikanti nikÈmanÈ patthanÈ pihanÈ 
sampatthanÈ kÈmataÓhÈ bhavataÓhÈ vibhavataÓhÈ r|pataÓhÈ ar|pataÓhÈ 
nirodhataÓhÈ r|pataÓhÈ saddataÓhÈ 
______________________________________________________________ 
 1. NandirÈgo (SÊ) 2. SibbanÊ (SÊ) 3. Œy|hanÊ (SÊ, SyÈ) 
 4. ŒsiÑsanÈ ÈsiÑsitattaÑ (SÊ, SyÈ) 5. PuÒcikatÈ (SyÈ) pucchikatÈ (SÊ) 
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gandhataÓhÈ rasataÓhÈ phoÔÔhabbataÓhÈ dhammataÓhÈ ogho yogo gantho 
upÈdÈnaÑ ÈvaraÓaÑ nÊvaraÓaÑ chÈdanaÑ bandhanaÑ upakkileso anusayo 
pariyuÔÔhÈnaÑ latÈ vevicchaÑ dukkham|laÑ dukkhanidÈnaÑ 
dukkhappabhavo mÈrapÈso mÈrabaÄisaÑ mÈravisayo taÓhÈnadÊ taÓhÈjÈlaÑ 
taÓhÈgaddulaÑ taÓhÈsamuddo abhijjhÈ lobho akusalam|laÑ. AyaÑ vuccati 
lobho. 
 
 1066. Tattha katamo doso. “AnatthaÑ me acarÊ”ti ÈghÈto jÈyati, 
“anatthaÑ me caratÊ”ti ÈghÈto jÈyati, “anatthaÑ me carissatÊ”ti ÈghÈto 
jÈyati, “piyassa me manÈpassa anatthaÑ acari -pa- anatthaÑ carati -pa- 
anatthaÑ carissatÊ”ti ÈghÈto jÈyati, “appiyassa me amanÈpassa atthaÑ acari 
-pa- atthaÑ carati -pa- atthaÑ carissatÊ”ti ÈghÈto jÈyati, aÔÔhÈne vÈ pana 
ÈghÈto jÈyati. Yo evar|po cittassa ÈghÈto paÔighÈto paÔighaÑ paÔivirodho 
kopo pakopo sampakopo doso padoso sampadoso cittassa byÈpatti 
manopadoso kodho kujjhanÈ kujjhitattaÑ doso dussanÈ dussitattaÑ byÈpatti 
byÈpajjanÈ byÈpajjitattaÑ virodho paÔivirodho caÓÉikkaÑ asuropo 
anattamanatÈ cittassa. AyaÑ vuccati doso. 
 
 1067. Tattha katamo moho. Dukkhe aÒÒÈÓaÑ, dukkhasamudaye 
aÒÒÈÓaÑ, dukkhanirodhe aÒÒÈÓaÑ, dukkhanirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya 
aÒÒÈÓaÑ, pubbante aÒÒÈÓaÑ, aparante aÒÒÈÓaÑ, pubbantÈparante aÒÒÈÓaÑ, 
idappaccayatÈ paÔiccasamuppannesu dhammesu aÒÒÈÓaÑ. YaÑ evar|paÑ 
aÒÒÈÓaÑ adassanaÑ anabhisamayo ananubodho asambodho appaÔivedho 
asaÑgÈhanÈ apariyogÈhanÈ asamapekkhanÈ apaccavekkhaÓÈ 
apaccakkhakammaÑ dummejjhaÑ bÈlyaÑ asampajaÒÒaÑ moho pamoho 
sammoho avijjÈ avijjogho avijjÈyogo avijjÈnusayo avijjÈpariyuÔÔhÈnaÑ 
avijjÈla~gÊ moho akusalam|laÑ. AyaÑ vuccati moho. 

Ime tayo akusalahet|. 
 
 1068. Tattha katame tayo abyÈkatahet|. KusalÈnaÑ vÈ dhammÈnaÑ 
vipÈkato kiriyÈbyÈkatesu vÈ dhammesu alobho adoso amoho. Ime tayo 
abyÈkatahet|. 
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 1069. Tattha katame nava kÈmÈvacarahet|. Tayo kusalahet|, tayo 
akusalahet|, tayo abyÈkatahet|. Ime nava kÈmÈvacarahet|. 
 
 1070. Tattha katame cha r|pÈvacarahet|. Tayo kusalahet|, tayo 
abyÈkatahet|. Ime cha r|pÈvacarahet|. 
 
 1071. Tattha katame cha ar|pÈvacarahet|. Tayo kusalahet|, tayo 
abyÈkatahet|. Ime cha ar|pÈvacarahet|. 
 
 1072. Tattha katame cha apariyÈpannahet|. Tayo kusalahet|, tayo 
abyÈkatahet|. Ime cha apariyÈpannahet|. 
 
 1073. Tattha katame tayo kusalahet|. Alobho adoso amoho. 
 
 1074. Tattha katamo alobho. Yo alobho alubbhanÈ alubbhitattaÑ 
asÈrÈgo asÈrajjanÈ asÈrajjitattaÑ anabhijjhÈ alobho kusalam|laÑ. AyaÑ 
vuccati alobho. 
 
 1075. Tattha katamo adoso. Yo adoso adussanÈ adussitattaÑ -pa- 
abyÈpÈdo abyÈpajjo adoso kusalam|laÑ. AyaÑ vuccati adoso. 
 
 1076. Tattha katamo amoho. Dukkhe ÒÈÓaÑ, dukkhasamudaye ÒÈÓaÑ, 
dukkhanirodhe ÒÈÓaÑ, dukkhanirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya ÒÈÓaÑ, pubbante 
ÒÈÓaÑ, aparante ÒÈÓaÑ, pubbantÈparante ÒÈÓaÑ, idappaccayatÈ 
paÔiccasamuppannesu dhammesu ÒÈÓaÑ. YÈ evar|pÈ paÒÒÈ pajÈnanÈ vicayo 
pavicayo dhammavicayo sallakkhaÓÈ upalakkhaÓÈ paccupalakkhaÓÈ 
paÓÉiccaÑ kosallaÑ nepuÒÒaÑ vebhabyÈ cintÈ upaparikkhÈ bh|rÊ medhÈ 
pariÓÈyikÈ vipassanÈ sampajaÒÒaÑ patodo paÒÒÈ paÒÒindriyaÑ paÒÒÈbalaÑ 
paÒÒÈsatthaÑ paÒÒÈpÈsÈdo paÒÒÈ-Èloko paÒÒÈ-obhÈso paÒÒÈpajjoto 
paÒÒÈratanaÑ amoho dhammavicayo sammÈdiÔÔhi 
dhammavicayasambojjha~go magga~gaÑ maggapariyÈpannaÑ. AyaÑ 
vuccati amoho. 

 
Ime tayo kusalahet|. 
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 1077. Tattha katame tayo abyÈkatahet|. KusalÈnaÑ dhammÈnaÑ 
vipÈkato alobho adoso amoho. Ime tayo abyÈkatahet|. Ime cha 
apariyÈpannahet|. Ime dhammÈ het|. 
 
 1078. Katame dhammÈ na het|. Te dhamme ÔhapetvÈ avasesÈ 
kusalÈkusalÈbyÈkatÈ dhammÈ kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ ar|pavacarÈ 
apariyÈpannÈ vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho sabbaÒca r|paÑ 
asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ na het|. 
 
 1079. Katame dhammÈ sahet|kÈ. Tehi dhammehi ye dhammÈ sahetukÈ 
vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ sahetukÈ. 
 
 1080. Katame dhammÈ ahetukÈ. Tehi dhammehi ye dhammÈ ahetukÈ 
vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho sabbaÒca r|paÑ asa~khatÈ ca dhÈtu. 
Ime dhammÈ ahetukÈ. 
 
 1081. Katame dhammÈ hetusampayuttÈ. Tehi dhammehi ye dhammÈ 
sampayuttÈ vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ 
hetusampayuttÈ. 
 
 1082. Katame dhammÈ hetuvippayuttÈ. Tehi dhammehi ye dhammÈ 
vippayuttÈ vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho sabbaÒca r|paÑ 
asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ hetuvippayuttÈ. 
 
 1083. Katame dhammÈ het| ceva sahetukÈ ca. Lobho mohena hetu ceva 
sahetuko ca, moho lobhena hetu ceva sahetuko ca, doso mohena hetu ceva 
sahetuko ca, moho dosena hetu ceva sahetuko ca, alobho adoso amoho, te 
aÒÒamaÒÒaÑ het| ceva sahetukÈ ca. Ime dhammÈ het| ceva sahatukÈ ca. 
 
 1084. Katame dhammÈ sahetukÈ ceva na ca het|. Tehi dhammehi ye 
dhammÈ sahetukÈ, te dhamme ÔhapetvÈ vedanÈkkhandho -pa- 
viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ sahetukÈ ceva na ca het|. 
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 1085. Katame dhammÈ het| ceva hetusampayuttÈ ca. Lobho mohena 
hetu ceva hetusampayutto ca, moho lobhena hetu ceva hetusampayutto ca, 
doso mohena hetu ceva hetusampayutto ca, moho dosena hetu ceva 
hetusampayutto ca, alobho adoso amoho, te aÒÒamaÒÒaÑ het| ceva 
hetusampayuttÈ ca. Ime dhammÈ het| ceva hetusampayuttÈ ca. 
 
 1086. Katame dhammÈ hetusampayuttÈ ceva na ca het|. Tehi 
dhammehi ye dhammÈ sampayuttÈ, te dhamme ÔhapetvÈ vedanÈkkhandho 
-pa- viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ hetusampayuttÈ ceva na ca het|. 
 
 1087. Katame dhammÈ na het| sahetukÈ. Tehi dhammehi ye dhammÈ 
na het| sahetukÈ vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ na 
het| sahetukÈ. 
 
 1088. Katame dhammÈ na het| ahetukÈ. Tehi dhammehi ye dhammÈ na 
het| ahetukÈ vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho sabbaÒca r|paÑ 
asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ na het| ahetukÈ. 

_____ 
 

C|Äantaraduka 

 1089. Katame dhammÈ sappaccayÈ. PaÒcakkhandhÈ r|pakkhandho 
vedanÈkkhandho saÒÒÈkkhandho sa~khÈrakkhandho viÒÒÈÓakkhandho. Ime 
dhammÈ sappaccayÈ. 
 
 1090. Katame dhammÈ appaccayÈ. Asa~khatÈ dhÈtu. Ime dhammÈ 
appaccayÈ. 
 
 1091. Katame dhammÈ sa~khatÈ. Yeva te dhammÈ sappaccayÈ, teva te 
dhammÈ sa~khatÈ. 
 
 1092. Katame dhammÈ asa~khatÈ. Yo eva so dhammo appaccayo, so 
eva so dhammo asa~khato. 
 
 1093. Katame dhammÈ sanidassanÈ. R|pÈyatanaÑ. Ime dhammÈ 
sanidassanÈ. 
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 1094. Katame dhammÈ anidassanÈ. CakkhÈyatanaÑ -pa- 
phoÔÔhabbÈyatanaÑ vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho, yaÒca r|paÑ 
anidassanaÑ appaÔighaÑ dhammÈyatanapariyÈpannaÑ asa~khatÈ ca dhÈtu. 
Ime dhammÈ anidassanÈ. 
 
 1095. Katame dhammÈ sappaÔighÈ. CakkhÈyatanaÑ -pa- 
phoÔÔhabbÈyatanaÑ. Ime dhammÈ sappaÔighÈ. 
 
 1096. Katame dhammÈ appaÔighÈ. VedanÈkkhandho -pa- 
viÒÒÈÓakkhandho, yaÒca r|paÑ anidassanaÑ appaÔighaÑ 
dhammÈyatanapariyÈpannaÑ asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ appaÔighÈ. 
 
 1097. Katame dhammÈ r|pino. CattÈro ca mahÈbh|tÈ catunnaÒca 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya r|paÑ. Ime dhammÈ r|pino. 
 
 1098. Katame dhammÈ ar|pino. VedanÈkkhandho -pa- 
viÒÒÈÓakkhandho asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ ar|pino. 
 
 1099. Katame dhammÈ lokiyÈ. SÈsavÈ kusalÈkusalÈbyÈkatÈ dhammÈ 
kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ r|pakkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho. 
Ime dhammÈ lokiyÈ. 
 
 1100. Katame dhammÈ lokuttarÈ. ApariyÈpannÈ maggÈ ca 
maggaphalÈni ca asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ lokuttarÈ. 
 
 1101. Katame dhammÈ kenaci viÒÒeyyÈ kenaci na viÒÒeyyÈ. Ye te 
dhammÈ cakkhuviÒÒeyyÈ na te dhammÈ sotaviÒÒeyyÈ, ye vÈ pana te 
dhammÈ sotaviÒÒeyyÈ na te dhammÈ cakkhuviÒÒeyyÈ. Ye te dhammÈ 
cakkhuviÒÒeyyÈ na te dhammÈ ghÈnaviÒÒeyyÈ, ye vÈ pana te dhammÈ 
ghÈnaviÒÒeyyÈ na te dhammÈ cakkhuviÒÒeyyÈ. Ye te dhammÈ 
cakkhuviÒÒeyyÈ na te dhammÈ jivhÈviÒÒeyyÈ, ye vÈ pana te dhammÈ 
jivhÈviÒÒeyyÈ na te dhammÈ cakkhuviÒÒeyyÈ. Ye te dhammÈ 
cakkhuviÒÒeyyÈ na te dhammÈ kÈyaviÒÒeyyÈ, ye vÈ pana te dhammÈ 
kÈyaviÒÒeyyÈ na te dhammÈ cakkhuviÒÒeyyÈ. Ye te dhammÈ sotaviÒÒeyyÈ 
na te dhammÈ ghÈnaviÒÒeyyÈ, ye vÈ pana te dhammÈ ghÈnaviÒÒeyyÈ na te 
dhammÈ sotaviÒÒeyyÈ. Ye te dhammÈ sotaviÒÒeyyÈ na te dhammÈ 
jivhÈviÒÒeyyÈ, ye vÈ pana te 
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dhammÈ jivhÈviÒÒeyyÈ na te dhammÈ sotaviÒÒeyyÈ. Ye te dhammÈ 
sotaviÒÒeyyÈ na te dhammÈ kÈyaviÒÒeyyÈ, ye vÈ pana te dhammÈ 
kÈyaviÒÒeyyÈ na te dhammÈ sotaviÒÒeyyÈ. Ye te dhammÈ sotaviÒÒeyyÈ na 
te dhammÈ cakkhuviÒÒeyyÈ, ye vÈ pana te dhammÈ cakkhuviÒÒeyyÈ na te 
dhammÈ sotaviÒÒeyyÈ. Ye te dhammÈ ghÈnaviÒÒeyyÈ na te dhammÈ 
jivhÈviÒÒeyyÈ, ye vÈ pana te dhammÈ jivhÈviÒÒeyyÈ na te dhammÈ 
ghÈnaviÒÒeyyÈ. Ye te dhammÈ ghÈnaviÒÒeyyÈ na te dhammÈ kÈyaviÒÒeyyÈ, 
ye vÈ pana te dhammÈ kÈyaviÒÒeyyÈ na te dhammÈ ghÈnaviÒÒeyyÈ. Ye te 
dhammÈ ghÈnaviÒÒeyyÈ na te dhammÈ cakkhuviÒÒeyyÈ, ye vÈ pana te 
dhammÈ cakkhuviÒÒeyyÈ na te dhammÈ ghÈnaviÒÒeyyÈ. Ye te dhammÈ 
ghÈnaviÒÒeyyÈ na te dhammÈ sotaviÒÒeyyÈ, ye vÈ pana te dhammÈ 
sotaviÒÒeyyÈ na te dhammÈ ghÈnaviÒÒeyyÈ. Ye te dhammÈ jivhÈviÒÒeyyÈ 
na te dhammÈ kÈyaviÒÒeyyÈ, ye vÈ pana te dhammÈ kÈyaviÒÒeyyÈ na te 
dhammÈ jivhÈviÒÒeyyÈ. Ye te dhammÈ jivhÈviÒÒeyyÈ na te dhammÈ 
cakkhuviÒÒeyyÈ, ye vÈ pana te dhammÈ cakkhuviÒÒeyyÈ na te dhammÈ 
jivhÈviÒÒeyyÈ. Ye te dhammÈ jivhÈviÒÒeyyÈ na te dhammÈ sotaviÒÒeyyÈ, ye 
vÈ pana te dhammÈ sotaviÒÒeyyÈ na te dhammÈ jivhÈviÒÒeyyÈ. Ye te 
dhammÈ jivhÈviÒÒeyyÈ na te dhammÈ ghÈnaviÒÒeyyÈ, ye vÈ pana te 
dhammÈ ghÈnaviÒÒeyyÈ na te dhammÈ jivhÈviÒÒeyyÈ. Ye te dhammÈ 
kÈyaviÒÒeyyÈ na te dhammÈ cakkhuviÒÒeyyÈ, ye vÈ pana te dhammÈ 
cakkhuviÒÒeyyÈ na te dhammÈ kÈyaviÒÒeyyÈ. Ye te dhammÈ kÈyaviÒÒeyyÈ 
na te dhammÈ sotaviÒÒeyyÈ, ye vÈ pana te dhammÈ sotaviÒÒeyyÈ na te 
dhammÈ kÈyaviÒÒeyyÈ. Ye te dhammÈ kÈyaviÒÒeyyÈ na te dhammÈ 
ghÈnaviÒÒeyyÈ, ye vÈ pana te dhammÈ ghÈnaviÒÒeyyÈ na te dhammÈ 
kÈyaviÒÒeyyÈ. Ye te dhammÈ kÈyaviÒÒeyyÈ na te dhammÈ jivhÈviÒÒeyyÈ, 
ye vÈ pana te dhammÈ jivhÈviÒÒeyyÈ na te dhammÈ kÈyaviÒÒeyyÈ. Ime 
dhammÈ kenaci viÒÒeyyÈ kenaci na viÒÒeyyÈ. 

_____ 
 

Œsavagocchaka 

 1102. Katame dhammÈ ÈsavÈ. CattÈro ÈsavÈ kÈmÈsavo bhavÈsavo 
diÔÔhÈsavo avijjÈsavo. 
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 1103. Tattha katamo kÈmÈsavo. Yo kÈmesu kÈmacchando kÈmarÈgo 
kÈmanandÊ kÈmataÓhÈ kÈmasineho kÈmapariÄÈho kÈmamucchÈ 
kÈmajjhosÈnaÑ. AyaÑ vuccati kÈmÈsavo. 
 
 1104. Tattha katamo bhavÈsavo. Yo bhavesu bhavachando1 bhavarÈgo 
bhavanandÊ bhavataÓhÈ bhavasineho bhavapariÄÈho bhavamucchÈ 
bhavajjhosÈnaÑ. AyaÑ vuccati bhavÈsavo. 
 
 1105. Tattha katamo diÔÔhÈsavo. “Sassato loko”ti vÈ, “asassato loko”ti 
vÈ, “antavÈ loko”ti vÈ, “anantavÈ loko”ti vÈ, “taÑ jÊvaÑ taÑ sarÊran”ti vÈ, 
“aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊran”ti vÈ, “hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈ, “na 
hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈ, “hoti ca na ca hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ”ti vÈ, “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈ. YÈ 
evar|pÈ diÔÔhi diÔÔhigataÑ diÔÔhigahanaÑ diÔÔhikantÈro diÔÔhivis|kÈyikaÑ 
diÔÔhivipphanditaÑ diÔÔhisaÒÒojanaÑ gÈho paÔiggÈho abhiniveso parÈmÈso 
kummaggo micchÈpatho micchattaÑ titthÈyatanaÑ vipariyÈsaggÈho. AyaÑ 
vuccati diÔÔhÈsavo. SabbÈpi micchÈdiÔÔhi diÔÔhÈsavo. 
 
 1106. Tattha katamo avijjÈsavo. Dukkhe aÒÒÈÓaÑ, dukkhasamudaye 
aÒÒÈÓaÑ, dukkhanirodhe aÒÒÈÓaÑ, dukkhanirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya 
aÒÒÈÓaÑ, pubbante aÒÒÈÓaÑ, aparante aÒÒÈÓaÑ, pubbantÈparante aÒÒÈÓaÑ, 
idappaccayatÈ paÔiccasamuppannesu dhammesu aÒÒÈÓaÑ. YaÑ evar|paÑ 
aÒÒÈÓaÑ adassanaÑ anabhisamayo ananubodho asambodho appaÔivedho 
asaÑgÈhanÈ apariyogÈhanÈ asamapekkhanÈ apaccavekkhaÓÈ 
apaccakkhakammaÑ dummejjhaÑ bÈlyaÑ asampajaÒÒaÑ moho pamoho 
sammoho avijjÈ avijjogho avijjÈyogo avijjÈnusayo avijjÈpariyuÔÔhÈnaÑ 
avijjÈla~gÊ moho akusalam|laÑ. AyaÑ vuccati avijjÈsavo. 

Ime dhammÈ ÈsavÈ. 
 
 1107. Katame dhammÈ no ÈsavÈ. Te dhamme ÔhapetvÈ avasesÈ 
kusalÈkusalÈbyÈkatÈ dhammÈ kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ ar|pavacarÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Bhavacchando (SÊ, SyÈ) 
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apariyÈpannÈ vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho sabbaÒca r|paÑ 
asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ no ÈsavÈ. 
 
 1108. Katame dhammÈ sÈsavÈ. KusalÈkusalÈbyÈkatÈ dhammÈ 
kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ r|pakkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho. 
Ime dhammÈ sÈsavÈ. 
 
 1109. Katame dhammÈ anÈsavÈ. ApariyÈpannÈ maggÈ ca maggaphalÈni 
ca asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ anÈsavÈ. 
 
 1110. Katame dhammÈ ÈsavasampayuttÈ. Tehi dhammehi ye dhammÈ 
sampayuttÈ vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ 
ÈsavasampayuttÈ. 
 
 1111. Katame dhammÈ ÈsavavippayuttÈ. Tehi dhammehi ye dhammÈ 
vippayuttÈ vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho sabbaÒca r|paÑ 
asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ ÈsavavippayuttÈ. 
 
 1112. Katame dhammÈ ÈsavÈ ceva sÈsavÈ ca. Te yeva ÈsavÈ ÈsavÈ ceva 
sÈsavÈ ca. 
 
 1113. Katame dhammÈ sÈsavÈ ceva no ca ÈsavÈ. Tehi dhammehi ye 
dhammÈ sÈsavÈ, te dhamme ÔhapetvÈ avasesÈ sÈsavÈ kusalÈkusalÈbyÈkatÈ 
dhammÈ kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ r|pakkhandho -pa- 
viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ sÈsavÈ ceva no ca ÈsavÈ. 
 
 1114. Katame dhammÈ ÈsavÈ ceva ÈsavasampayuttÈ ca. KÈmÈsavo 
avijjÈsavena Èsavo ceva Èsavasampayutto ca, avijjÈsavo kÈmÈsavena Èsavo 
ceva Èsavasampayutto ca, bhavÈsavo avijjÈsavena Èsavo ceva 
Èsavasampayutto ca, avijjÈsavo bhavÈsavena Èsavo ceva Èsavasampayutto 
ca, diÔÔhÈsavo avijjÈsavena Èsavo ceva Èsavasampayutto ca, avijjÈsavo 
diÔÔhÈsavena Èsavo ceva Èsavasampayutto ca. Ime dhammÈ ÈsavÈ ceva 
ÈsavasampayuttÈ ca. 
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  1115. Katame dhammÈ ÈsavasampayuttÈ ceva no ca ÈsavÈ. Tehi 
dhammehi ye dhammÈ sampayuttÈ, te dhamme ÔhapetvÈ vedanÈkkhandho 
-pa- viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ ÈsavasampayuttÈ ceva no ca ÈsavÈ. 
 
 1116. Katame dhammÈ ÈsavavippayuttÈ sÈsavÈ. Tehi dhammehi ye 
dhammÈ vippayuttÈ sÈsavÈ kusalÈkusalÈbyÈkatÈ dhammÈ kÈmÈvacarÈ 
r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ r|pakkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ 
ÈsavavippayuttÈ sÈsavÈ. 
 
 1117. Katame dhammÈ ÈsavavippayuttÈ anÈsavÈ. ApariyÈpannÈ maggÈ 
ca maggaphalÈni ca asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ ÈsavavippayuttÈ 
anÈsavÈ. 
 

NikkhepakaÓÉe paÔhamabhÈÓavÈro. 
_____ 

 
SaÒÒojanagocchaka 

 1118. Katame dhammÈ saÒÒojÈnÈ. Dasa saÒÒojanÈni 
kÈmarÈgasaÒÒojanaÑ paÔighasaÒÒojanaÑ mÈnasaÒÒojanaÑ 
diÔÔhisaÒÒojanaÑ vicikicchÈsaÒÒojanaÑ sÊlabbataparÈmÈsasaÒÒojanaÑ 
bhavarÈgasaÒÒojanaÑ issÈsaÒÒojanaÑ macchariyasaÒÒojanaÑ 
avijjÈsaÒÒojanaÑ. 
 
 1119. Tattha katamaÑ kÈmarÈgasaÒÒojanaÑ. Yo kÈmesu kÈmacchando 
kÈmarÈgo kÈmanandÊ kÈmataÓhÈ kÈmasineho kÈmapariÄÈho kÈmamucchÈ 
kÈmajjhosÈnaÑ. IdaÑ vuccati kÈmarÈgasaÒÒojanaÑ. 
 
 1120. Tattha katamaÑ paÔighasaÒÒojanaÑ. “AnatthaÑ me acarÊ”ti 
ÈghÈto jÈyati, “anatthaÑ me caratÊ”ti ÈghÈto jÈyati, “anatthaÑ me 
carissatÊ”ti ÈghÈto jÈyati, “piyassa me manÈpassa anatthaÑ acari -pa- 
anatthaÑ carati -pa- anatthaÑ carissatÊ”ti ÈghÈto jÈyati, “appiyassa me 
amanÈpassa atthaÑ acari -pa- atthaÑ carati -pa- atthaÑ carissatÊ”ti 
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ÈghÈto jÈyati, aÔÔhÈne vÈ pana ÈghÈto jÈyati. Yo evar|po cittassa ÈghÈto 
paÔighÈto paÔighaÑ paÔivirodho kopo pakopo sampakopo doso padoso 
sampadoso cittassa byÈpatti manopadoso kodo kujjhanÈ kujjhitattaÑ doso 
dussanÈ dussitattaÑ byÈpatti byÈpajjanÈ byÈpajjitattaÑ virodho paÔivirodho 
caÓÉikkaÑ asuropo anattamanatÈ cittassa. IdaÑ vuccati paÔighasaÒÒojanaÑ. 
 
 1121. Tattha katamaÑ mÈnasaÒÒojanaÑ. “SeyyohamasmÊ”ti mÈno, 
“sadisohamasmÊ”ti mÈno, “hÊnohamasmÊ”ti mÈno. Yo evar|po mÈno 
maÒÒanÈ maÒÒitattaÑ unnati unnamo1 dhajo sampaggÈho ketukamyatÈ 
cittassa. IdaÑ vuccati mÈnasaÒÒojanaÑ. 
 
 1122. Tattha katamaÑ diÔÔhisaÒÒojanaÑ. “Sassato loko”ti vÈ, “asassato 
loko”ti vÈ, “antavÈ loko”ti vÈ, “anantavÈ loko”ti vÈ, “taÑ jÊvaÑ taÑ 
sarÊran”ti vÈ, “aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊran”ti vÈ, “hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ”ti vÈ, “na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈ, “hoti ca na ca hoti 
tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈ, “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ”ti vÈ. YÈ evar|pÈ diÔÔhi diÔÔhigataÑ diÔÔhigahanaÑ diÔÔhikantÈro 
diÔÔhivis|kÈyikaÑ diÔÔhivipphanditaÑ diÔÔhisaÒÒojanaÑ gÈho paÔiggÈho 
abhiniveso parÈmÈso kummaggo micchÈpatho micchattaÑ titthÈyatanaÑ 
vipariyÈsaggÈho. IdaÑ vuccati diÔÔhisaÒÒojanaÑ. ®hapetvÈ 
sÊlabbataparÈmÈsasaÒÒojanaÑ sabbÈpi micchÈdiÔÔhi diÔÔhisaÒÒojanaÑ. 
 
 1123. TatthÈ katamaÑ vicikicchÈsaÒÒojanaÑ. Satthari ka~khati 
vicikicchati, dhamme ka~khati vicikicchati, saÑghe ka~khati vicikicchati, 
sikkhÈya ka~khati vicikicchÈti, pubbante ka~khati vicikicchati, aparante 
ka~khati vicikicchati, pubbantÈparante ka~khati vicikicchÈti, idappaccayatÈ 
paÔiccasamuppannesu dhammesu ka~khati vicikicchati. YÈ evar|pÈ ka~khÈ 
ka~khÈyanÈ ka~khÈyitattaÑ vimati vicikicchÈ dveÄhakaÑ dvedhÈpatho 
saÑsayo anekaÑsaggÈho ÈsappanÈ parisappanÈ apariyogÈhanÈ 
thambhitattaÑ cittassa manovilekho. IdaÑ vuccati vicikicchÈsaÒÒojanaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. UÓÓati uÓÓÈmo (SyÈ) 
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 1124. Tattha katamaÑ sÊlabbataparÈmÈsasaÒÒojanaÑ. “Ito bahiddhÈ 
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ sÊlena suddhi vatena suddhi sÊlabbatena suddhÊ”ti yÈ 
evar|pÈ diÔÔhi diÔÔhigataÑ diÔÔhigahanaÑ diÔÔhikantÈro diÔÔhivis|kÈyikaÑ 
diÔÔhivipphanditaÑ diÔÔhisaÒÒojanaÑ gÈho patiÔÔhÈho abhiniveso parÈmÈso 
kummagge micchÈpatho micchattaÑ titthÈyatanaÑ vipariyÈsaggÈho. IdaÑ 
vuccati sÊlabbataparÈmÈsasaÒÒojanaÑ. 
 
 1125. Tattha katamaÑ bhavarÈgasaÒÒojanaÑ. Yo bhavesu bhavachando 
bhavarÈgo bhavanandÊ bhavataÓhÈ bhavasineho bhavapariÄÈho bhavamucchÈ 
bhavajjhosÈnaÑ. IdaÑ vuccati bhavarÈgasaÒÒojanaÑ. 
 
 1126. Tattha katamaÑ issÈsaÒÒojanaÑ. YÈ 
paralÈbhasakkÈragarukÈramÈnanavandanap|janÈsu issÈ issÈyanÈ issÈyitattaÑ 
us|yÈ us|yanÈ us|yitattaÑ1. IdaÑ vuccati issÈsaÒÒojanaÑ. 
 
 1127. Tattha katamaÑ macchariyasaÒÒojanaÑ. PaÒca macchariyÈni 
ÈvÈsa macchariyaÑ kulamacchariyaÑ lÈbhamacchariyaÑ 
vaÓÓamacchariyaÑ dhammamacchariyaÑ. YaÑ evar|paÑ maccheraÑ 
maccharÈyanÈ maccharÈyitattaÑ vevicchaÑ kadariyaÑ kaÔukaÒcukatÈ 
aggahitattaÑ cittassa. IdaÑ vuccati macchariyasaÒÒojanaÑ. 
 
 1128. Tattha katamaÑ avijjÈsaÒÒojanaÑ. Dukkhe aÒÒÈÓaÑ, 
dukkhasamudaye aÒÒÈÓaÑ, dukkhanirodhe aÒÒÈÓaÑ, 
dukkhanirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya aÒÒÈÓaÑ, pubbante aÒÒÈÓaÑ, aparante 
aÒÒÈÓaÑ, pubbantÈparante aÒÒÈÓaÑ, idappaccayatÈ paÔiccasamuppannesu 
dhammesu aÒÒÈÓaÑ. YaÑ evar|paÑ aÒÒÈÓaÑ adassanaÑ anabhisamayo 
ananubodho asambodho appaÔivedho asaÑgÈhanÈ apariyogÈhanÈ 
asamapekkhanÈ apaccavekkhaÓÈ apaccakkhakammaÑ dummejjhaÑ bÈlyaÑ 
asampajaÒÒaÑ moho pamoho sammoho avijjÈ avijjogho avijjÈyogo 
avijjÈnusayo avijjÈpariyuÔÔhÈnaÑ avijjÈla~gÊ moho akusalam|laÑ. IdaÑ 
vuccati avijjÈsaÒÒojanaÑ. 
 

Ime dhammÈ saÒÒojanÈ.  
______________________________________________________________ 
 1. UssuyÈ ussuyanÈ ussuyitattaÑ (Ka) 
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 1129. Katame dhammÈ no saÒÒojanÈ. Te dhamme ÔhapetvÈ avasesÈ 
kusalÈkusalÈbyÈkatÈ dhammÈ kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ 
apariyÈpannÈ vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho sabbaÒca r|paÑ 
asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ no saÒÒojanÈ. 
 
 1130. Katame dhammÈ saÒÒojaniyÈ. SÈsavÈ kusalÈkusalÈbyÈkatÈ 
dhammÈ kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ r|pakkhandho -pa- 
viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ saÒÒojaniyÈ. 
 
 1131. Katame dhammÈ asaÒÒojaniyÈ. ApariyÈpannÈ maggÈ ca 
maggaphalÈni ca asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ asaÒÒojaniyÈ. 
 
 1132. Katame dhammÈ saÒÒojanasampayuttÈ. Tehi dhammehi ye 
dhammÈ sampayuttÈ vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ 
saÒÒojanasampayuttÈ. 
 
 1133. Katame dhammÈ saÒÒojanavippayuttÈ. Tehi dhammehi ye 
dhammÈ vippayuttÈ vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho sabbaÒca 
r|paÑ asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ saÒÒojanavippayuttÈ. 
 
 1134. Katame dhammÈ saÒÒojanÈ ceva saÒÒojaniyÈ ca. TÈneva 
saÒÒojanÈni saÒÒojanÈ ceva saÒÒojaniyÈ ca. 
 
 1135. Katame dhammÈ saÒÒojaniyÈ ceva no ca saÒÒojanÈ. Tehi 
dhammehi ye dhammÈ saÒÒojaniyÈ, te dhamme ÔhapetvÈ avasesÈ sÈsavÈ 
kusalÈkusalÈbyÈkatÈ dhammÈ kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ 
r|pakkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ saÒÒojaniyÈ ceva no ca 
saÒÒojanÈ. 
 
 1136. Katame dhammÈ saÒÒojanÈ ceva saÒÒojanasampayuttÈ ca. 
KÈmarÈgasaÒÒojanaÑ avijjÈsaÒÒojanena saÒÒojanaÒceva 
saÒÒojanasampayuttaÒca, avijjÈsaÒÒojanaÑ kÈmarÈgasaÒÒojanena 
saÒÒojanaÒceva saÒÒojanasampayuttaÒca, paÔighasaÒÒojanaÑ 
avijjÈsaÒÒojanena saÒÒojanaÒceva saÒÒojanasampayuttaÒca, 
avijjÈsaÒÒojanaÑ paÔighasaÒÒojanena 
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saÒÒojanaÒceva saÒÒojanasampayuttaÒca, mÈnasaÒÒojanaÑ 
avijjÈsaÒÒojanena saÒÒojanaÒceva saÒÒojanasampayuttaÒca, 
avijjÈsaÒÒojanaÑ mÈnasaÒÒojanena saÒÒojanaÒceva 
saÒÒojanasampayuttaÒca, diÔÔhisaÒÒojanaÑ avijjÈsaÒÒojanena 
saÒÒojanaÒceva saÒÒojanasampayuttaÒca, avijjÈsaÒÒojanaÑ 
diÔÔhisaÒÒojanena saÒÒojanaÒceva saÒÒojanasampayuttaÒca, 
vicikicchÈsaÒÒojanaÑ avijjÈsaÒÒojanena saÒÒojanaÒceva 
saÒÒojanasampayuttaÒca, avijjÈsaÒÒojanaÑ vicikicchÈsaÒÒojanena 
saÒÒojanaÒceva saÒÒojanasampayuttaÒca, sÊlabbataparÈmÈsasaÒÒojanaÑ 
avijjÈsaÒÒojanena saÒÒojanaÒceva saÒÒojanasampayuttaÒca, 
avijjÈsaÒÒojanaÑ sÊlabbataparÈmÈsasaÒÒojanena saÒÒojanaÒceva 
saÒÒojanasampayuttaÒca, bhavarÈgasaÒÒojanaÑ avijjÈsaÒÒojanena 
saÒÒojanaÒceva saÒÒojanasampayuttaÒca, avijjÈsaÒÒojanaÑ 
bhavarÈgasaÒÒojanena saÒÒojanaÒceva saÒÒojanasampayuttaÒca, 
issÈsaÒÒojanaÑ avijjÈsaÒÒojanena saÒÒojanaÒceva saÒÒojanasampayuttaÒca, 
avijjÈsaÒÒojanaÑ issÈsaÒÒojanena saÒÒojanaÒceva saÒÒojanasampayuttaÒca, 
macchariyasaÒÒojanaÑ avijjÈsaÒÒojanena saÒÒojanaÒceva 
saÒÒojanasampayuttaÒca, avijjÈsaÒÒojanaÑ macchariyasaÒÒojanena 
saÒÒojanaÒceva saÒÒojanasampayuttaÒca. Ime dhammÈ saÒÒojanÈ ceva 
saÒÒojanasampayuttÈ ca. 
 
 1137. Katame dhammÈ saÒÒojanasampayuttÈ ceva no ca saÒÒojanÈ. 
Tehi dhammehi ye dhammÈ sampayuttÈ, te dhamme ÔhapetvÈ 
vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ saÒÒojanasampayuttÈ 
ceva no ca saÒÒojanÈ. 
 
 1138. Katame dhammÈ saÒÒojanavippayuttÈ saÒÒojaniyÈ. Tehi 
dhammehi ye dhammÈ vippayuttÈ sÈsavÈ kusalÈkusalÈbyÈkatÈ dhammÈ 
kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ r|pakkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho. 
Ime dhammÈ saÒÒojanavippayuttÈ saÒÒojaniyÈ. 
 
 1139. Katame dhammÈ saÒÒojanavippayuttÈ asaÒÒojaniyÈ. 
ApariyÈpannÈ maggÈ ca maggaphalÈni ca asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ 
saÒÒojanavippayuttÈ asaÒÒojaniyÈ. 
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Ganthagocchaka 

 1140. Katame dhammÈ ganthÈ. CattÈro ganthÈ abhijjhÈkÈyagantho 
byÈpÈdo kÈyagantho sÊlabbataparÈmÈso kÈyagantho idaÑsaccÈbhiniveso 
kÈyagantho. 
 
 1141. Tattha katamo abhijjhÈkÈyagantho. Yo rÈgo sÈrÈgo anunayo 
anurodho nandÊ nandÊrÈgo cittassa sÈrÈgo icchÈ mucchÈ ajjhosÈnaÑ gedho 
paligedho sa~go pa~ko ejÈ mÈyÈ janikÈ saÒjananÊ sibbinÊ jÈlinÊ saritÈ 
visattikÈ suttaÑ visaÔÈ Èy|hinÊ dutiyÈ paÓidhi bhavanetti vanaÑ vanatho 
santhavo sineho apekkhÈ paÔibandhu ÈsÈ ÈsisanÈ ÈsisitattaÑ r|pÈsÈ saddÈsÈ 
gandhÈsÈ rasÈsÈ phoÔÔhabbÈsÈ lÈbhÈsÈ dhanÈsÈ puttÈsÈ jÊvitÈsÈ jappÈ pajappÈ 
abhijappÈ jappÈ jappanÈ jappitattaÑ loluppaÑ loluppÈyanÈ loluppÈyitattaÑ 
pucchaÒjikatÈ sÈdhukamyatÈ adhammarÈgo visamalobho nikanti nikÈmanÈ 
patthanÈ pihanÈ sampatthanÈ kÈmataÓhÈ bhavataÓhÈ vibhavataÓhÈ r|pataÓhÈ 
ar|pataÓhÈ nirodhataÓhÈ r|pataÓhÈ saddataÓhÈ gandhataÓhÈ rasataÓhÈ 
phoÔÔhabbataÓhÈ dhammataÓhÈ ogho yogo gantho upÈdÈnaÑ ÈvaraÓaÑ 
nÊvaraÓaÑ chÈdanaÑ bandhanaÑ upakkileso anusayo pariyuÔÔhÈnaÑ latÈ 
vevicchaÑ dukkham|laÑ dukkhanidÈnaÑ dukkhappabhavo mÈrapÈso 
mÈrabaÄisaÑ mÈravisayo taÓhÈnadÊ taÓhÈjÈlaÑ taÓhÈgaddulaÑ 
taÓhÈsamuddo abhijjhÈ lobho akusalam|laÑ. AyaÑ vuccati 
abhijjhÈkÈyagantho. 
 
 1142. Tattha katamo byÈpÈdo kÈyagantho. “AnatthaÑ me acarÊ”ti 
ÈghÈto jÈyati, “anatthaÑ me caratÊ”ti ÈghÈto jÈyati, “anatthaÑ me 
carissatÊ”ti ÈghÈto jÈyati, “piyassa me manÈpassa anatthaÑ acari -pa- 
anatthaÑ carati -pa- anatthaÑ carissatÊ”ti ÈghÈto jÈyati, “appiyassa me 
amanÈpassa atthaÑ acari -pa- atthaÑ carati -pa- atthaÑ carissatÊ”ti ÈghÈto 
jÈyati, aÔÔhÈne vÈ pana ÈghÈto jÈyati. Yo evar|po cittassa ÈghÈto paÔighÈto 
paÔighaÑ paÔivirodho kopo pakopo sampakopo doso padoso sampadoso 
cittassa byÈpatti manopadoso kodho kujjhanÈ kujjhitattaÑ doso 
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dussanÈ dussitattaÑ byÈpatti byÈpajjanÈ byÈpajjitattaÑ virodho paÔivirodho 
caÓÉikkaÑ asuropo anattamanatÈ cittassa. AyaÑ vuccati byÈpÈdo 
kÈyagantho. 
 
 1143. Tattha katamo sÊlabbataparÈmÈso kÈyagantho. “Ito bahiddhÈ 
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ sÊlena suddhi vatena suddhi sÊlabbatena suddhÊ”ti yÈ 
evar|pÈ diÔÔhi diÔÔhigataÑ diÔÔhigahanaÑ diÔÔhikantÈro diÔÔhivis|kÈyikaÑ 
diÔÔhivipphanditaÑ diÔÔhisaÒÒojanaÑ gÈho patiÔÔhÈho abhiniveso parÈmÈso 
kummaggo micchÈpatho micchattaÑ hitthÈyatanaÑ vipariyÈsaggÈho. AyaÑ 
vuccati sÊlabbataparÈmÈso kÈyagantho. 
 
 1144. Tattha katamo idaÑsaccÈbhiniveso kÈyagantho. “Sassato loko 
idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti vÈ, “asassato loko idameva saccaÑ 
moghamaÒÒan”ti vÈ, “antavÈ loko idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti vÈ, 
“anantavÈ loko idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti vÈ, “taÑ jÊvaÑ taÑ 
sarÊraÑ idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti vÈ, “aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊraÑ 
idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti vÈ, “hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ 
idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti vÈ, “na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ 
idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti vÈ, “hoti ca na ca hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti vÈ, “neva hoti na na hoti 
tathÈgato paraÑ maraÓÈ idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti vÈ. YÈ evar|pÈ 
diÔÔhi diÔÔhigataÑ diÔÔhigahanaÑ diÔÔhikantÈro diÔÔhivis|kÈyikaÑ 
diÔÔhivipphanditaÑ diÔÔhisaÒÒojanaÑ gÈho patiÔÔhÈho abhiniveso parÈmÈso 
kummaggo micchÈpatho micchattaÑ titthÈyatanaÑ vipariyÈsaggÈho. AyaÑ 
vuccati idaÑsaccÈbhiniveso kÈyagantho. ®hapetvÈ sÊlabbataparÈmÈsaÑ 
kÈyaganthaÑ sabbÈpi micchÈdiÔÔhi idaÑsaccÈbhiniveso kÈyagantho. 

Ime dhammÈ ganthÈ. 
 
 1145. Katame dhammÈ no ganthÈ. Te dhamme ÔhapetvÈ avasesÈ 
kusalÈkusalÈbyÈkatÈ dhammÈ kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ 
apariyÈpannÈ vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho sabbaÒca r|paÑ 
asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ no ganthÈ. 
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 1146. Katame dhammÈ ganthaniyÈ. SÈsavÈ kusalÈkusalÈbyÈkatÈ 
dhammÈ kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ r|pakkhandho -pa- 
viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ ganthaniyÈ. 
 
 1147. Katame dhammÈ aganthaniyÈ. ApariyÈpannÈ maggÈ ca 
maggaphalÈni ca asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ aganthaniyÈ. 
 
 1148. Katame dhammÈ ganthasampayuttÈ. Tehi dhammehi ye dhammÈ 
sampayuttÈ vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ 
gandhasampayuttÈ. 
 
 1149. Katame dhammÈ ganthavippayuttÈ. Tehi dhammehi ye dhammÈ 
vippayuttÈ vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho sabbaÒca r|paÑ 
asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ ganthavippayuttÈ. 
 
 1150. Katame dhammÈ ganthÈ ceva ganthaniyÈ ca. Teva ganthÈ ganthÈ 
ceva ganthaniyÈ ca. 
 
 1151. Katame dhammÈ ganthaniyÈ ceva no ca ganthÈ. Tehi dhammehi 
ye dhammÈ ganthaniyÈ, te dhamme ÔhapetvÈ avasesÈ sÈsavÈ 
kusalÈkusalÈbyÈkatÈ dhammÈ kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ 
r|pakkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ ganthaniyÈ ceva no ca 
ganthÈ. 
 
 1152. Katame dhammÈ ganthÈ ceva ganthasampayuttÈ ca. 
SÊlabbataparÈmÈso kÈyagantho abhijjhÈkÈyaganthena gantho ceva 
ganthasampayutto ca, abhijjhÈkÈyagantho sÊlabbataparÈmÈsena 
kÈyaganthena gantho ceva ganthasampayutto ca, idaÑsaccÈbhiniveso 
kÈyagantho abhijjhÈkÈyaganthena gantho ceva ganthasampayutto ca, 
abhijjhÈkÈyagantho idaÑsaccÈbhinivesena kÈyaganthena gantho ceva 
ganthasampayutto ca. Ime dhammÈ ganthÈ ceva ganthasampayuttÈ ca. 
 
 1153. Katame dhammÈ ganthasampayuttÈ ceva no ca ganthÈ. Tehi 
dhammehi ye dhammÈ sampayuttÈ, te dhamme ÔhapetvÈ vedanÈkkhandho 
-pa- viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ ganthasampayuttÈ ceva no ca ganthÈ. 

 



 Dhammasa~gaÓÊpÈÄi 232 

 1154. Katame dhammÈ ganthavippayuttÈ ganthaniyÈ. Tehi dhammehi 
ye dhammÈ vippayuttÈ sÈsavÈ kusalÈkusalÈbyÈkatÈ dhammÈ kÈmÈvacarÈ 
r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ r|pakkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ 
ganthavippayuttÈ ganthaniyÈ. 
 
 1155. Katame dhammÈ ganthavippayuttÈ aganthaniyÈ. ApariyÈpannÈ 
maggÈ ca maggÈphalÈni ca asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ 
ganthavippayuttÈ aganthaniyÈ. 

_____ 
 

Oghagocchaka 

 1156. Katame dhammÈ oghÈ -pa-. 
_____ 

 
Yogagocchaka 

 1157. Katame dhammÈ yogÈ -pa-. 
_____ 

 
NÊvaraÓagocchaka 

 1158. Katame dhammÈ nÊvaraÓÈ. Cha nÊvaraÓÈ1 
kÈmacchandanÊvaraÓaÑ byÈpÈdanÊvaraÓaÑ thinamiddhanÊvaraÓaÑ 
uddhaccakukkuccanÊvaraÓaÑ vicikicchÈnÊvaraÓaÑ avijjÈnÊvaraÓaÑ. 
 
 1159. Tattha katamaÑ kÈmacchandanÊvaraÓaÑ. Yo kÈmesu 
kÈmacchando kÈmarÈgo kÈmanandÊ kÈmataÓhÈ kÈmasineho kÈmapariÄÈho 
kÈmamucchÈ kÈmajjhosÈnaÑ. IdaÑ vuccati kÈmacchandanÊvaraÓaÑ. 
 
 1160. Tattha katamaÑ byÈpÈdanÊvaraÓaÑ. “AnatthaÑ me acarÊ”ti 
ÈghÈto jÈyati, “anatthaÑ me caratÊ”ti ÈghÈto jÈyati, “anatthaÑ me 
carissatÊ”ti ÈghÈto jÈyati, “piyassa me manÈpassa anatthaÑ acari -pa- 
anatthaÑ carati -pa- anatthaÑ carissatÊ”ti ÈghÈto jÈyati, 
______________________________________________________________ 
 1. NÊvaraÓÈni (SyÈ) 
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“appiyassa me amanÈpassa atthaÑ acari -pa- atthaÑ carati -pa- atthaÑ 
carissatÊ”ti ÈghÈto jÈyati, aÔÔhÈne vÈ pana ÈghÈto jÈyati. Yo evar|po cittassa 
ÈghÈto paÔighÈto paÔighaÑ paÔivirodho kopo pakopo sampakopo doso 
padoso sampadoso cittassa byÈpatti manopadoso kodho kujjhanÈ 
kujjhitattaÑ doso dussanÈ dussitattaÑ byÈpatti byÈpajjanÈ byÈpajjitattaÑ 
virodho paÔivirodho caÓÉikkaÑ asuropo anattamanatÈ cittassa. IdaÑ vuccati 
byÈpÈdanÊvaraÓaÑ. 
 
 1161. Tattha katamaÑ thinamiddhanÊvaraÓaÑ. Atthi thinaÑ, atthi 
middhaÑ. 
 
 1162. Tattha katamaÑ thinaÑ. YÈ cittassa akallatÈ akammaÒÒatÈ 
olÊyanÈ sallÊyanÈ lÊnaÑ lÊyanÈ lÊyitattaÑ thinaÑ thiyanÈ thiyitattaÑ cittassa. 
IdaÑ vuccati thinaÑ. 
 
 1163. Tattha katamaÑ middhaÑ. YÈ kÈyassa akallatÈ akammaÒÒatÈ 
onÈho pariyonÈho antosamorodho middhaÑ soppaÑ pacalÈyikÈ soppaÑ 
supanÈ supitattaÑ. IdaÑ vuccati middhaÑ. Iti idaÒca thinaÑ idaÒca 
middhaÑ, idaÑ vuccati thinamiddhanÊvaraÓaÑ. 
 
 1164. Tattha katamaÑ uddhaccakukkuccanÊvaraÓaÑ. Atthi uddhaccaÑ, 
atthi kukkuccaÑ. 
 
 1165. Tattha katamaÑ uddhaccaÑ. YaÑ cittassa uddhaccaÑ av|pasamo 
cetaso vikkhepo bhantattaÑ cittassa. IdaÑ vuccati uddhaccaÑ. 
 
 1166. Tattha katamaÑ kukkuccaÑ. Akappiye kappiyasaÒÒitÈ, kappiye 
akappiyasaÒÒitÈ, avajje vajjasaÒÒitÈ, vajje avajjasaÒÒitÈ. YaÑ evar|paÑ 
kukkuccaÑ kukkuccÈyanÈ kukkuccÈyitattaÑ cetaso vippaÔisÈro 
manovilekho. IdaÑ vuccati kukkuccaÑ. Iti idaÒca uddhaccaÑ idaÒca 
kukkuccaÑ, idaÑ vuccati uddhaccakukkuccanÊvaraÓaÑ. 
 
 1167. Tattha katamaÑ vicikicchÈnÊvaraÓaÑ. Satthari ka~khati 
vicikicchati, dhamme ka~khati vicikicchati, saÑghe ka~khati vicikicchati, 
sikkhÈya ka~khati vicikicchati, pubbante ka~khati vicikicchati, aparante 
ka~khati vicikicchati, 
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pubbantÈparante ka~khati vicikicchati, idappaccayatÈ paÔiccasamuppannesu 
dhammesu ka~khati vicikicchati. YÈ evar|pÈ ka~khÈ ka~khÈyanÈ 
ka~khÈyitattaÑ vimati vicikicchÈ dveÄhakaÑ dvedhÈpatho saÑsayo 
anekaÑsaggÈho ÈsappanÈ parisappanÈ apariyogÈhanÈ thambhitattaÑ cittassa 
manovilekho. IdaÑ vuccati vicikicchÈnÊvaraÓaÑ. 
 
 1168. Tattha katamaÑ avijjÈnÊvaraÓaÑ. Dukkhe aÒÒÈÓaÑ, 
dukkhasamudaye aÒÒÈÓaÑ, dukkhanirodhe aÒÒÈÓaÑ, 
dukkhanirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya aÒÒÈÓaÑ, pubbante aÒÒÈÓaÑ, aparante 
aÒÒÈÓaÑ, pubbantÈparante aÒÒÈÓaÑ, idappaccayatÈ paÔiccasamuppannesu 
dhammesu aÒÒÈÓaÑ. YaÑ evar|paÑ aÒÒÈÓaÑ adassanaÑ anabhisamayo 
ananubodho asambodho appaÔivedho asaÑgÈhanÈ apariyogÈhanÈ 
asamapekkhanÈ apaccavekkhaÓÈ apaccakkhakammaÑ dummejjhaÑ bÈlyaÑ 
asampajaÒÒaÑ moho pamoho sammoho avijjÈ avijjogho avijjÈyogo 
avijjÈnusayo avijjÈpariyuÔÔhÈnaÑ avijjÈla~gÊ moho akusalam|laÑ. IdaÑ 
vuccati avijjÈnÊvaraÓaÑ. 

Ime dhammÈ nÊvaraÓÈ. 
 
 1169. Katame dhammÈ no nÊvaraÓÈ. Te dhamme ÔhapetvÈ avasesÈ 
kusalÈkusalÈbyÈkatÈ dhammÈ kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ 
apariyÈpannÈ vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho sabbaÒca r|paÑ 
asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ no nÊvaraÓÈ. 
 
 1170. Katame dhammÈ nÊvaraÓiyÈ. SÈsavÈ kusalÈkusalÈbyÈkatÈ 
dhammÈ kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ r|pakkhandho -pa- 
viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ nÊvaraÓiyÈ. 
 
 1171. Katame dhammÈ anÊvaraÓiyÈ. ApariyÈpannÈ maggÈ ca 
maggaphalÈni ca asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ anÊvaraÓiyÈ. 
 
 1172. Katame dhammÈ nÊvaraÓasampayuttÈ. Tehi dhammehi ye 
dhammÈ sampayuttÈ vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ 
nÊvaraÓasampayuttÈ. 
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 1173. Katame dhammÈ nÊvaraÓavippayuttÈ. Tehi dhammehi ye dhammÈ 
vippayuttÈ vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho sabbaÒca r|paÑ 
asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ nÊvaraÓavippayuttÈ. 

 1174. Katame dhammÈ nÊvaraÓÈ ceva nÊvaraÓiyÈ ca. TÈneva nÊvaraÓÈni 
nÊvaraÓÈ ceva nÊvaraÓiyÈ ca. 

 1175. Katame dhammÈ nÊvaraÓiyÈ ceva no ca nÊvaraÓÈ. Tehi dhammehi 
ye dhammÈ nÊvaraÓiyÈ, te dhamme ÔhapetvÈ avasesÈ sÈsavÈ 
kusalÈkusalÈbyÈkatÈ dhammÈ kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ 
r|pakkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ nÊvaraÓiyÈ ceva no ca 
nÊvaraÓÈ. 

 1176. Katame dhammÈ nÊvaraÓÈ ceva nÊvaraÓasampayuttÈ ca. 
KÈmacchandanÊvaraÓaÑ avijjÈnÊvaraÓena nÊvaraÓaÒceva 
nÊvaraÓasampayuttaÒca, avijjÈnÊvaraÓaÑ kÈmacchandanÊvaraÓena 
nÊvaraÓaÒceva nÊvaraÓasampayuttaÒca, byÈpÈdanÊvaraÓaÑ avijjÈnÊvaraÓena 
nÊvaraÓaÒceva nÊvaraÓÈsampayuttaÒca, avijjÈnÊvaraÓaÑ byÈpÈdanÊvaraÓena 
nÊvaraÓaÒceva nÊvaraÓasampayuttaÒca, thinamiddhanÊvaraÓaÑ 
avijjÈnÊvaraÓena nÊvaraÓaÒceva nÊvaraÓasampayuttaÒca, avijjÈnÊvaraÓaÑ 
thinamiddhanÊvaraÓena nÊvaraÓaÒceva nÊvaraÓasampayuttaÒca, 
uddhaccanÊvaraÓaÑ avijjÈnÊvaraÓena nÊvaraÓaÒceva nÊvaraÓÈsampayuttaÒca, 
avijjÈnÊvaraÓaÑ uddhaccanÊvaraÓena nÊvaraÓaÒceva nÊvaraÓasampayuttaÒca, 
kukkuccanÊvaraÓaÑ avijjÈnÊvaraÓena nÊvaraÓaÒceva nÊvaraÓasampayuttaÒca, 
avijjÈnÊvaraÓaÑ kukkuccanÊvaraÓena nÊvaraÓaÒceva nÊvaraÓasampayuttaÒca, 
vicikicchÈnÊvaraÓaÑ avijjÈnÊvaraÓena nÊvaraÓaÒceva 
nÊvaraÓasampayuttaÒca, avijjÈnÊvaraÓaÑ vicikicchÈnÊvaraÓena 
nÊvaraÓaÒceva nÊvaraÓasampayuttaÒca, kÈmacchandanÊvaraÓaÑ 
uddhaccanÊvaraÓena nÊvaraÓaÒceva nÊvaraÓasampayuttaÒca, 
uddhaccanÊvaraÓaÑ kÈmacchandanÊvaraÓena nÊvaraÓaÒceva 
nÊvaraÓasampayuttaÒca, byÈpÈdanÊvaraÓaÑ uddhaccanÊvaraÓena 
nÊvaraÓaÒceva nÊvaraÓasampayuttaÒca, uddhaccanÊvaraÓaÑ 
byÈpÈdanÊvaraÓena nÊvaraÓaÒceva nÊvaraÓasampayuttaÒca, 
thinamiddhanÊvaraÓaÑ uddhaccanÊvaraÓena nÊvaraÓaÒceva 
nÊvaraÓasampayuttaÒca, uddhaccanÊvaraÓaÑ thinamiddhanÊvaraÓena 
nÊvaraÓaÒceva nÊvaraÓasampayuttaÒca, kukkuccanÊvaraÓaÑ 
uddhaccanÊvaraÓena nÊvaraÓaÒceva nÊvaraÓasampayuttaÒca, 
uddhaccanÊvaraÓaÑ kukkuccanÊvaraÓena nÊvaraÓaÒceva 
nÊvaraÓasampayuttaÒca, vicikicchÈnÊvaraÓaÑ uddhaccanÊvaraÓena 
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nÊvaraÓaÒceva nÊvaraÓasampayuttaÒca, uddhaccanÊvaraÓaÑ 
vicikicchÈnÊvaraÓena nÊvaraÓaÒceva nÊvaraÓasampayuttaÒca, 
avijjÈnÊvaraÓaÑ uddhaccanÊvaraÓena nÊvaraÓaÒceva nÊvaraÓasampayuttaÒca, 
uddhaccanÊvaraÓaÑ avijjÈnÊvaraÓena nÊvaraÓaÒceva nÊvaraÓasampayuttaÒca. 
Ime dhammÈ nÊvaraÓÈ ceva nÊvaraÓasampayuttÈ ca. 
 
 1177. Katame dhammÈ nÊvaraÓasampayuttÈ ceva no ca nÊvaraÓÈ. Tehi 
dhammehi ye dhammÈ sampayuttÈ, te dhamme ÔhapetvÈ vedanÈkkhandho 
-pa- viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ nÊvaraÓasampayuttÈ ceva no ca 
nÊvaraÓÈ. 
 
 1178. Katame dhammÈ nÊvaraÓavippayuttÈ nÊvaraÓiyÈ. Tehi dhammehi 
ye dhammÈ vippayuttÈ sÈsavÈ kusalÈbyÈkatÈ dhammÈ kÈmÈvacarÈ 
r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ r|pakkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ 
nÊvaraÓavippayuttÈ nÊvaraÓiyÈ. 
 
 1179. Katame dhammÈ nÊvaraÓavippayuttÈ anÊvaraÓiyÈ. ApariyÈpannÈ 
maggÈ ca maggaphalÈni ca asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ 
nÊvaraÓavippayuttÈ anÊvaraÓiyÈ. 

_____ 
 

ParÈmÈsagocchaka 

 1180. Katame dhammÈ parÈmÈsÈ. DiÔÔhiparÈmÈso. 
 
 1181. Tattha katamo diÔÔhiparÈmÈso. “Sassato loko”ti vÈ, “asassato 
loko”ti vÈ, “antavÈ loko”ti vÈ, “anantavÈ loko”ti vÈ, “taÑ jÊvaÑ taÑ 
sarÊran”ti vÈ, “aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊran”ti vÈ, “hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ”ti vÈ, “na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈ, hoti ca na ca hoti 
tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈ, “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ”ti vÈ. YÈ evar|pÈ diÔÔhi diÔÔhigataÑ diÔÔhigahanaÑ diÔÔhikantÈro 
diÔÔhivis|kÈyikaÑ diÔÔhivipphanditaÑ diÔÔhisaÒÒojanaÑ gÈho paÔiggÈho 
abhiniveso parÈmÈso kummaggo micchÈpatho micchattaÑ titthÈyatanaÑ 
vipariyÈsaggÈho. AyaÑ vuccati diÔÔhiparÈmÈso. SabbÈpi micchÈdiÔÔhi 
diÔÔhiparÈmÈso. 
 

Ime dhammÈ parÈmÈsÈ. 
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 1182. Katame dhammÈ no parÈmÈsÈ. Te dhamme ÔhapetvÈ avasesÈ 
kusalÈkusalÈbyÈkatÈ dhammÈ kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ 
apariyÈpannÈ vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho sabbaÒca r|paÑ 
asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ no parÈmÈsÈ. 
 
 1183. Katame dhammÈ parÈmaÔÔhÈ. SÈsavÈ kusalÈkusalÈbyÈkatÈ 
dhammÈ kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ r|pakkhandho -pa- 
viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ parÈmaÔÔhÈ. 
 
 1184. Katame dhammÈ aparÈmaÔÔhÈ. ApariyÈpannÈ maggÈ ca 
maggaphalÈni ca asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ aparÈmaÔÔhÈ.  
 
 1185. Katame dhammÈ parÈmÈsasampayuttÈ. Tehi dhammehi ye 
dhammÈ sampayuttÈ vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ 
parÈmÈsasampayuttÈ. 
 
 1186. Katame dhammÈ parÈmÈsavippayuttÈ. Tehi dhammehi ye 
dhammÈ vippayuttÈ vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho sabbaÒca 
r|paÑ asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ parÈmÈsavippayuttÈ. 
 
 1187. Katame dhammÈ parÈmÈsÈ ceva parÈmaÔÔhÈ ca. Sveva parÈmÈso 
parÈmÈso ceva parÈmaÔÔho ca. 
 
 1188. Katame dhammÈ parÈmaÔÔhÈ ceva no ca parÈmÈsÈ. Tehi 
dhammehi ye dhammÈ parÈmaÔÔhÈ, te dhamme ÔhapetvÈ avasesÈ sÈsavÈ 
kusalÈkusalÈbyÈkatÈ dhammÈ kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ 
r|pakkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ parÈmaÔÔhÈ ceva no ca 
parÈmÈsÈ. 
 
 1189. Katame dhammÈ parÈmÈsavippayuttÈ parÈmaÔÔhÈ. Tehi 
dhammehi ye dhammÈ vippayuttÈ sÈsavÈ kusalÈkusalÈbyÈkatÈ dhammÈ 
kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ r|pakkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho. 
Ime dhammÈ parÈmÈsavippayuttÈ parÈmaÔÔhÈ. 
 
 1190. Katame dhammÈ parÈmÈsavippayuttÈ aparÈmaÔÔhÈ. ApariyÈpannÈ 
maggÈ ca maggaphalÈni ca asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ 
parÈmÈsavippayuttÈ aparÈmaÔÔhÈ. 
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Mahantaraduka 

 1191. Katame dhammÈ sÈrammaÓÈ. VedanÈkkhandho saÒÒÈkkhandho 
sa~khÈrakkhandho viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ sÈrammaÓÈ. 
 
 1192. Katame dhammÈ anÈrammaÓÈ. SabbaÒca r|paÑ asa~khatÈ ca 
dhÈtu. Ime dhammÈ anÈrammaÓÈ. 
 
 1193. Katame dhammÈ cittÈ. CakkhuviÒÒÈÓaÑ sotaviÒÒÈÓaÑ 
ghÈnaviÒÒÈÓaÑ jivhÈviÒÒÈÓaÑ kÈyaviÒÒÈÓaÑ manodhÈtu 
manoviÒÒÈÓadhÈtu. Ime dhammÈ cittÈ. 
 
 1194. Katame dhammÈ no cittÈ. VedanÈkkhandho saÒÒÈkkhandho 
sa~kharakkhandho sabbaÒca r|paÑ asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ no 
cittÈ. 
 
 1195. Katame dhammÈ cetasikÈ. VedanÈkkhandho saÒÒÈkkhandho 
sa~khÈrakkhandho. Ime dhammÈ cetasikÈ. 
 
 1196. Katame dhammÈ acetasikÈ. CittaÒca sabbaÒca r|paÑ asa~khatÈ 
ca dhÈtu. Ime dhammÈ acetasikÈ. 
 
 1197. Katame dhammÈ cittasampayuttÈ. VedanÈkkhandho 
saÒÒÈkkhandho sa~khÈrakkhandho. Ime dhammÈ cittasampayuttÈ. 
 
 1198. Katame dhammÈ cittavippayuttÈ. SabbaÒca r|paÑ asa~khatÈ ca 
dhÈtu. Ime dhammÈ cittavippayuttÈ. CittaÑ na vattabbaÑ cittena 
sampayuttantipi cittena vippayuttantipi. 
 
 1199. Katame dhammÈ cittasaÑsaÔÔhÈ. VedanÈkkhandho 
saÒÒÈkkhandho sa~kharakkhandho. Ime dhammÈ cittasaÑsaÔÔhÈ. 
 
 1200. Katame dhammÈ cittavisaÑsaÔÔhÈ. SabbaÒca r|paÑ asa~khatÈ ca 
dhÈtu. Ime dhammÈ cittavisaÑsaÔÔhÈ. CittaÑ na vattabbaÑ cittena 
saÑsaÔÔhantipi cittena visaÑsaÔÔhantipi. 

 



 3. NikkhepakaÓÉa 239 

 1201. Katame dhammÈ cittasamuÔÔhÈnÈ. VedanÈkkhandho 
saÒÒÈkkhandho sa~khÈrakkhandho kÈyaviÒÒatti vacÊviÒÒatti, yaÑ vÈ 
panaÒÒampi atthi r|paÑ cittajaÑ cittahetukaÑ cittasamuÔÔhÈnaÑ 
r|pÈyatanaÑ saddÈyatanaÑ gandhÈyatanaÑ rasÈyatanaÑ 
phoÔÔhabbÈyatanaÑ ÈkÈsadhÈtu ÈpodhÈtu r|passa lahutÈ r|passa mudutÈ 
r|passa kammaÒÒatÈ r|passa upacayo r|passa santati kabaÄÊkÈro ÈhÈro. Ime 
dhammÈ cittasamuÔÔhÈnÈ. 

 1202. Katame dhammÈ no cittasamuÔÔhÈnÈ. CittaÒca avasesaÒca r|paÑ 
asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ no cittasamuÔÔhÈnÈ. 

 1203. Katame dhammÈ cittasahabhuno. VedanÈkkhandho 
saÒÒÈkkhandho sa~khÈrakkhandho kÈyaviÒÒatti vacÊviÒÒatti. Ime dhammÈ 
cittasahabhuno. 

 1204. Katame dhammÈ no cittasahabhuno. CittaÒca avasesaÒca r|paÑ 
asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ no cittasahabhuno. 

 1205. Katame dhammÈ cittÈnuparivattino. VedanÈkkhandho 
saÒÒÈkkhandho sa~khÈrakkhandho kÈyaviÒÒatti vacÊviÒÒatti. Ime dhammÈ 
cittÈnuparivattino. 

 1206. Katame dhammÈ no cittÈnuparivattino. CittaÒca avasesaÒca 
r|paÑ asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ no cittÈnuparivattino. 

 1207. Katame dhammÈ cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈ. VedanÈkkhandho 
saÒÒÈkkhandho sa~khÈrakkhandho. Ime dhammÈ cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈ. 

 1208. Katame dhammÈ no cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈ. CittaÒca sabbaÒca 
r|paÑ asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ no cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈ. 

 1209. Katame dhammÈ cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabhuno. 
VedanÈkkhandho saÒÒÈkkhandho sa~khÈrakkhandho. Ime dhammÈ 
cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabhuno.  

 1210. Katame dhammÈ no cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabhuno. 
CittaÒca sabbaÒca r|paÑ asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ no 
cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabhuno. 

 1211. Katame dhammÈ cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattino. 
VedanÈkkhandho saÒÒÈkkhandho sa~khÈrakkhandho. Ime dhammÈ 
cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattino. 
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 1212. Katame dhammÈ no cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhanÈnuparivattino. 
CittaÒca sabbaÒca r|paÑ asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ no 
cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattino. 
 
 1213. Katame dhammÈ ajjhattikÈ. CakkhÈyatanaÑ -pa- manÈyatanaÑ. 
Ime dhammÈ ajjhattikÈ.  
 
 1214. Katame dhammÈ bÈhirÈ. R|pÈyatanaÑ -pa- dhammÈyatanaÑ. 
Ime dhammÈ bÈhirÈ. 
  
 1215. Katame dhammÈ upÈdÈ. CakkhÈyatanaÑ -pa- kabaÄÊkÈro ÈhÈro. 
Ime dhammÈ upÈdÈ. 
 
 1216. Katame dhammÈ no upÈdÈ. VedanÈkkhandho saÒÒÈkkhandho 
sa~khÈrakkhandho viÒÒÈÓakkhandho cattÈro ca mahÈbh|tÈ asa~khatÈ ca 
dhÈtu. Ime dhammÈ no upÈdÈ. 
 
 1217. Katame dhammÈ upÈdiÓÓÈ. SÈsavÈ kusalÈkusalÈnaÑ dhammÈnaÑ 
vipÈkÈ kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ vedanÈkkhandho -pa- 
viÒÒÈÓakkhandho, yaÒca r|paÑ na kammassa katattÈ. Ime dhammÈ 
upÈdiÓÓÈ. 
 
 1218. Katame dhammÈ anupÈdiÓÓÈ. SÈsavÈ kusalÈkusalÈ dhammÈ 
kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ vedanÈkkhandho -pa- 
viÒÒÈÓakkhandho, ye ca dhammÈ kiriyÈ neva kusalÈ nÈkusalÈ na ca 
kammavipÈkÈ, yaÒca r|paÑ na kammassa katattÈ apariyÈpannÈ maggÈ ca 
maggaphalÈni ca asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ anupÈdiÓÓÈ. 

_____ 
 

UpÈdÈnagocchaka 

 1219. Katame dhammÈ upÈdÈnÈ. CattÈri upÈdÈnÈni kÈmupÈdÈnaÑ 
diÔÔhupÈdÈnaÑ sÊlabbatupÈdÈnaÑ attavÈdupÈdÈnaÑ1. 
______________________________________________________________ 
 1. KÈm|pÈdÈnaÑ diÔÔh|pÈdÈnaÑ sÊlabbat|pÈdÈnaÑ attavÈd|pÈdÈnaÑ (SÊ) 
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 1220. Tattha katamaÑ kÈmupÈdÈnaÑ. Yo kÈmesu kÈmacchando 
kÈmarÈgo kÈmanandÊ kÈmataÓhÈ kÈmasineho kÈmapariÄÈho kÈmamucchÈ 
kÈmajjhosÈnaÑ. IdaÑ vuccati kÈmupÈdÈnaÑ. 
 
 1221. Tattha katamaÑ diÔÔhupÈdÈnaÑ. “Natthi dinnaÑ, natthi yiÔÔhaÑ, 
natthi hutaÑ, natthi sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko, natthi 
ayaÑ loko, natthi paro loko, natthi mÈtÈ, natthi pitÈ, natthi sattÈ opapÈtikÈ, 
natthi loke samaÓabrÈhmaÓÈ sammaggatÈ1 sammÈpaÔipannÈ, ye imaÒca 
lokaÑ paraÒca lokaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedentÊ”ti yÈ evar|pÈ 
diÔÔhi diÔÔhigataÑ diÔÔhigahanaÑ diÔÔhikantÈro diÔÔhivis|kÈyikaÑ 
diÔÔhivipphanditaÑ diÔÔhisaÒÒojanaÑ gÈho patiÔÔhÈho abhiniveso parÈmÈso 
kummaggo micchÈpatho micchattaÑ titthÈyatanaÑ vipariyÈsaggÈho. IdaÑ 
vuccati diÔÔhupÈdÈnaÑ. ®hapetvÈ sÊlabbatupÈdÈnaÒca attavÈdupÈdÈnaÒca 
sabbÈpi micchÈdiÔÔhi diÔÔhupÈdÈnaÑ. 
 
 1222. Tattha katamaÑ sÊlabbatupÈdÈnaÑ. “Ito bahiddhÈ 
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ sÊlena suddhi vatena suddhi sÊlabbatena suddhÊ”ti yÈ 
evar|pÈ diÔÔhi diÔÔhigataÑ diÔÔhigahanaÑ diÔÔhikantÈro diÔÔhivis|kÈyikaÑ 
diÔÔhivipphanditaÑ diÔÔhisaÒÒojanaÑ gÈho patiÔÔhÈho abhiniveso parÈmÈso 
kummaggo micchÈpatho micchattaÑ titthÈyatanaÑ vipariyÈsaggÈho. IdaÑ 
vuccati sÊlabbatupÈdÈnaÑ. 
 
 1223. Tattha katamaÑ attavÈdupÈdÈnaÑ. Idha assutavÈ puthujjano 
ariyÈnaÑ adassÈvÊ ariyadhammassa akovido ariyadhamme avinÊto 
sappurisÈnaÑ adassÈvÊ sappurisadhammassa akovido sappurisadhamme 
avinÊto r|paÑ attato samanupassati, r|pavantaÑ vÈ attÈnaÑ, attani vÈ 
r|paÑ, r|pasmiÑ vÈ attÈnaÑ. VedanaÑ -pa-. SaÒÒaÑ -pa-. Sa~khÈre -pa-. 
ViÒÒÈÓaÑ attato samanupassati, viÒÒÈÓavantaÑ vÈ attÈnaÑ, attani vÈ 
viÒÒÈÓaÑ, viÒÒÈÓasmiÑ vÈ attÈnaÑ. YÈ evar|pÈ diÔÔhi diÔÔhigataÑ 
diÔÔhigahanaÑ diÔÔhikantÈro diÔÔhivis|kÈyikaÑ diÔÔhivipphanditaÑ 
diÔÔhisaÒÒojanaÑ gÈho patiÔÔhÈho abhiniveso parÈmÈso kummaggo 
micchÈpatho micchattaÑ titthÈyatanaÑ vipariyÈsaggÈho. IdaÑ vuccati 
attavÈdupÈdÈnaÑ. 

 
Ime dhammÈ upÈdÈnÈ. 

______________________________________________________________ 
 1. SamaggatÈ (Ka) 
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 1224. Katame dhammÈ no upÈdÈnÈ. Te dhamme ÔhapetvÈ avasesÈ 
kusalÈkusalÈbyÈkatÈ dhammÈ kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ 
apariyÈpannÈ vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho sabbaÒca r|paÑ 
asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ no upÈdÈnÈ. 
 
 1225. Katame dhammÈ upÈdÈniyÈ. SÈsavÈ kusalÈkusalÈbyÈkatÈ dhammÈ 
kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ ar|pavacarÈ r|pakkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho. 
Ime dhammÈ upÈdÈniyÈ. 
 
 1226. Katame dhammÈ anupÈdÈniyÈ. ApariyÈpannÈ maggÈ ca 
maggaphalÈni ca asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ anupÈdÈniyÈ. 
 
 1227. Katame dhammÈ upÈdÈnasampayuttÈ. Tehi dhammehi ye 
dhammÈ sampayuttÈ vedanÈkkhandho. ViÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ 
upÈdÈnasampayuttÈ. 
 
 1228. Katame dhammÈ upÈdÈnavippayuttÈ. Tehi dhammehi ye dhammÈ 
vippayuttÈ vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho sabbaÒca r|paÑ 
asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ upÈdÈnavippayuttÈ. 
 
 1229. Katame dhammÈ upÈdÈnÈ ceva upÈdÈniyÈ ca. TÈneva upÈdÈnÈni 
upÈdÈnÈ ceva upÈdÈniyÈ ca. 
 
 1230. Katame dhammÈ upÈdÈniyÈ ceva no ca upÈdÈnÈ. Tehi dhammehi 
ye dhammÈ upÈdÈniyÈ, te dhamme ÔhapetvÈ avasesÈ sÈsavÈ 
kusalÈkusalÈbyÈkatÈ dhammÈ kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ 
r|pakkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ upÈdÈniyÈ ceva no ca 
upÈdÈnÈ. 
 
 1231. Katame dhammÈ upÈdÈnÈ ceva upÈdÈnasampayuttÈ ca. 
DiÔÔhupÈdÈnaÑ kÈmupÈdÈnena upÈdÈnaÒceva upÈdÈnasampayuttaÒca, 
kÈmupÈdÈnaÑ diÔÔhupÈdÈnena upÈdÈnaÒceva upÈdÈnasampayuttaÒca, 
sÊlabbatupÈdÈnaÑ kÈmupÈdÈnena upÈdÈnaÒceva upÈdÈnasampayuttaÒca, 
kÈmupÈdÈnaÑ sÊlabbatupÈdÈnena upÈdÈnaÒceva 
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upÈdÈnasampayuttaÒca, attavÈdupÈdÈnaÑ kÈmupÈdÈnena upÈdÈnaÒceva 
upÈdÈnasampayuttaÒca, kÈmupÈdÈnaÑ attavÈdupÈdÈnena upÈdÈnaÒceva 
upÈdÈnasampayuttaÒca. Ime dhammÈ upÈdÈnÈ ceva upÈdÈnasampayuttÈ ca. 
 
 1232. Katame dhammÈ upÈdÈnasampayuttÈ ceva no ca upÈdÈnÈ. Tehi 
dhammehi ye dhammÈ sampayuttÈ, te dhamme ÔhapetvÈ vedanÈkkhandho 
-pa- viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ upÈdÈnasampayuttÈ ceva no ca 
upÈdÈnÈ. 
 
 1233. Katame dhammÈ upÈdÈnavippayuttÈ upÈdÈniyÈ. Tehi dhammehi 
ye dhammÈ vippayuttÈ sÈsavÈ kusalÈkusalÈbyÈkatÈ dhammÈ kÈmÈvacarÈ 
r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ r|pakkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ 
upÈdÈnavippayuttÈ upÈdÈniyÈ. 
 
 1234. Katame dhammÈ upÈdÈnavippayuttÈ anupÈdÈniyÈ. ApariyÈpannÈ 
maggÈ ca maggaphalÈni ca asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ 
upÈdÈnavippayuttÈ anupÈdÈniyÈ. 
 

NikkhepakaÓÉe dutiyabhÈÓavÈro. 
_____ 

 
Kilesagocchaka 

 1235. Katame dhammÈ kilesÈ. Dasa kilesavatth|ni lobho doso moho 
mÈno diÔÔhi vicikicchÈ thinaÑ uddhaccaÑ ahirÊkaÑ anottappaÑ. 
 
 1236. Tattha katamo lobho. Yo rÈgo sÈrÈgo anunayo anurodho nandÊ 
nandÊrÈgo cittassa sÈrÈgo icchÈ mucchÈ ajjhosÈnaÑ gedho paligedho sa~go 
pa~ko ejÈ mÈyÈ janikÈ saÒjananÊ sibbinÊ jÈlinÊ saritÈ visattikÈ suttaÑ visaÔÈ 
Èy|hinÊ dutiyÈ paÓidhi bhavanetti vanaÑ vanatho santhavo sineho apekkhÈ 
paÔibandhu ÈsÈ ÈsisanÈ ÈsisitattaÑ r|pÈsÈ saddÈsÈ gandhÈsÈ 
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rasÈsÈ phoÔÔhabbÈsÈ lÈbhÈsÈ dhanÈsÈ puttÈsÈ jÊvitÈsÈ jappÈ pajappÈ 
abhijappÈ jappÈ jappanÈ jappitattaÑ loluppaÑ loluppÈyanÈ loluppÈyitattaÑ 
pucchaÒjikatÈ sÈdhukamyatÈ adhammarÈgo visamalobho nikanti nikÈmanÈ 
patthanÈ pihanÈ sampatthÈnÈ kÈmataÓhÈ bhavataÓhÈ vibhavataÓhÈ r|pataÓhÈ 
ar|pataÓhÈ nirodhataÓhÈ r|pataÓhÈ saddataÓhÈ gandhataÓhÈ rasataÓhÈ 
phoÔÔhabbataÓhÈ dhammataÓhÈ ogho yogo gantho upÈdÈnaÑ ÈvaraÓaÑ 
nÊvaraÓaÑ chÈdanaÑ bandhanaÑ upakkileso anusayo pariyuÔÔhÈnaÑ latÈ 
vevicchaÑ dukkham|laÑ dukkhanidÈnaÑ dukkhappabhavo mÈrapÈso 
mÈrabaÄisaÑ mÈravisayo taÓhÈnadÊ taÓhÈjÈlaÑ taÓhÈgaddulaÑ 
taÓhÈsamuddo abhijjhÈ lobho akusalam|laÑ. AyaÑ vuccati lobho. 
 
 1237. Tattha katamo doso. “AnatthaÑ me acarÊ”ti ÈghÈto jÈyati, 
“anatthaÑ me caratÊ”ti ÈghÈto jÈyati, “anatthaÑ me carissatÊ”ti ÈghÈto 
jÈyati, “piyassa me manÈpassa anatthaÑ acari -pa- anatthaÑ carati -pa- 
anatthaÑ carissatÊ”ti ÈghÈto jÈyati, “appiyassa me amanÈpassa atthaÑ acari 
-pa- atthaÑ carati -pa- atthaÑ carissatÊ”ti ÈghÈto jÈyati, aÔÔhÈne vÈ pana 
ÈghÈto jÈyati. Yo evar|po cittassa ÈghÈto paÔighÈto paÔighaÑ paÔivirodho 
kopo pakopo sampakopo doso padoso sampadoso cittassa byÈpatti 
manopadoso kodho kujjhanÈ kujjhitattaÑ doso dussanÈ dussitattaÑ byÈpatti 
byÈpajjanÈ byÈpajjitattaÑ virodho paÔivirodho caÓÉikkaÑ asuropo 
anattamanatÈ cittassa. AyaÑ vuccati doso. 
 
 1238. Tattha katamo moho. Dukkhe aÒÒÈÓaÑ, dukkhasamudaye 
aÒÒÈÓaÑ, dukkhanirodhe aÒÒÈÓaÑ, dukkhanirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya 
aÒÒÈÓaÑ pubbante aÒÒÈÓaÑ, aparante aÒÒÈÓaÑ, pubbantÈparante aÒÒÈÓaÑ, 
idappaccayatÈ paÔiccasamuppannesu dhammesu aÒÒÈÓaÑ. YaÑ evar|paÑ 
aÒÒÈÓaÑ adassanaÑ anabhisamayo ananubodho asambodho appaÔivedho 
asaÑgÈhanÈ apariyogÈhanÈ asamapekkhanÈ apaccavekkhaÓÈ 
apaccakkhakammaÑ dummejjhaÑ bÈlyaÑ asampajaÒÒaÑ moho pamoho 
sammoho avijjÈ avijjogho avijjÈyogo avijjÈnusayo avijjÈpariyuÔÔhÈnaÑ 
avijjÈla~gÊ moho akusalam|laÑ. AyaÑ vuccati moho. 

 



 3. NikkhepakaÓÉa 245 

 1239. Tattha katamo mÈno. “SeyyohamasmÊ”ti mÈno, 
“sadisohamasmÊ”ti mÈno, “hÊnohamasmÊ”ti mÈno. Yo evar|po mÈno 
maÒÒanÈ maÒÒitattaÑ unnati unnamo dhajo sampaggÈho ketukamyatÈ 
cittassa. AyaÑ vuccati mÈno. 
 
 1240. Tattha katamÈ diÔÔhi. “Sassato loko”ti vÈ, “asassato loko”ti vÈ, 
“antavÈ loko”ti vÈ, “anantavÈ loko”ti vÈ, “taÑ jÊvaÑ taÑ sarÊran”ti vÈ, 
“aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊran”ti vÈ, “hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈ, “na 
hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈ, “hoti ca na ca hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ”ti vÈ, “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈ. YÈ 
evar|pÈ diÔÔhi diÔÔhigataÑ diÔÔhigahanaÑ diÔÔhikantÈro diÔÔhivis|kÈyikaÑ 
diÔÔhivipphanditaÑ diÔÔhisaÒÒojanaÑ gÈho patiÔÔhÈho abhiniveso parÈmÈso 
kummaggo micchÈpatho micchattaÑ titthÈyatanaÑ vipariyÈsaggÈho. AyaÑ 
vuccati diÔÔhi. SabbÈpi micchÈdiÔÔhi diÔÔhi. 
 
 1241. Tattha katamÈ vicikicchÈ. Satthari ka~khati vicikicchati, dhamme 
ka~khati vicikicchati, saÑghe ka~khati vicikicchati, sikkhÈya ka~khati 
vicikicchati, pubbante ka~khati vicikicchati, aparante ka~khati vicikicchati, 
pubbantÈparante ka~khati vicikicchati, idappaccayatÈ paÔiccasamuppannesu 
dhammesu ka~khati vicikicchati. YÈ evar|pÈ ka~khÈ ka~khÈyanÈ 
ka~khÈyitattaÑ vimati vicikicchÈ dveÄhakaÑ dvedhÈpatho saÑsayo 
anekaÑsaggÈho ÈsappanÈ parisappanÈ apariyogÈhanÈ thambhitattaÑ cittassa 
manovilekho. AyaÑ vuccati vicikicchÈ. 
 
 1242. Tattha katamaÑ thinaÑ. YÈ cittassa akallatÈ akammaÒÒatÈ 
olÊyanÈ sallÊyanÈ lÊnaÑ lÊyanÈ lÊyitattaÑ thinaÑ thiyanÈ thiyitattaÑ cittassa. 
IdaÑ vuccati thinaÑ. 
 
 1243. Tattha katamaÑ uddhaccaÑ. YaÑ cittassa uddhaccaÑ av|pasamo 
cetaso vikkhepo bhantattaÑ cittassa. IdaÑ vuccati uddhaccaÑ. 
 
 1244. Tattha katamaÑ ahirikaÑ. YaÑ na hirÊyati hiriyitabbena na 
hirÊyati pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ samÈpattiyÈ. IdaÑ vuccati 
ahirikaÑ. 
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 1245. Tattha katamaÑ anottappaÑ. YaÑ na ottappati ottappitabbena na 
ottappati pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ samÈpattiyÈ. IdaÑ vuccati 
anottappaÑ. 

Ime dhammÈ kilesÈ. 
 
 1246. Katame dhammÈ no kilesÈ. Te dhamme ÔhapetvÈ avasesÈ 
kusalÈkusalÈbyÈkatÈ dhammÈ kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ 
apariyÈpannÈ vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho sabbaÒca r|paÑ 
asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ no kilesÈ. 
 
 1247. Katame dhammÈ saÑkilesikÈ. SÈsavÈ kusalÈkusalÈbyÈkatÈ 
dhammÈ. KÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ r|pakkhandho -pa- 
viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ saÑkilesikÈ. 
 
 1248. Katame dhammÈ asaÑkilesikÈ apariyÈpannÈ maggÈ ca 
maggaphalÈni ca asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ asaÑkilesikÈ. 
 
 1249. Katame dhammÈ saÑkiliÔÔhÈ. TÊÓi akusalam|lÈni lobho doso 
moho, tadekaÔÔhÈ ca kilesÈ taÑsampayutto vedanÈkkhandho -pa- 
viÒÒÈÓakkhandho, taÑsamuÔÔhÈnaÑ kÈyakammaÑ vacÊkammaÑ 
manokammaÑ. Ime dhammÈ saÑkiliÔÔhÈ. 
 
 1250. Katame dhammÈ asaÑkiliÔÔhÈ. KusalÈbyÈkatÈ dhammÈ 
kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ apariyÈpannÈ vedanÈkkhandho -pa- 
viÒÒÈÓakkhandho sabbaÒca r|paÑ asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ 
asaÑkiliÔÔhÈ. 
 
 1251. Katame dhammÈ kilesasampayuttÈ. Tehi dhammehi ye dhammÈ 
sampayuttÈ vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ 
kilesasampayuttÈ. 
 
 1252. Katame dhammÈ kilesavippayuttÈ. Tehi dhammehi ye dhammÈ 
vippayuttÈ vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho sabbaÒca r|paÑ 
asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ kilesavippayuttÈ. 
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 1253. Katame dhammÈ kilesÈ ceva saÑkilesikÈ ca. Teva kilesÈ kilesÈ 
ceva saÑkilesikÈ ca. 
 
 1254. Katame dhammÈ saÑkilesikÈ ceva no ca kilesÈ. Tehi dhammehi 
ye dhammÈ saÑkilesikÈ, te dhamme ÔhapetvÈ avasesÈ sÈsavÈ 
kusalÈkusalÈbyÈkatÈ dhammÈ kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ 
r|pakkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ saÑkilesikÈ ceva no ca 
kilesÈ. 
 
 1255. Katame dhammÈ kilesÈ ceva saÑkiliÔÔhÈ ca. Teva kilesÈ kilesÈ 
ceva saÑkiliÔÔhÈ ca. 
 
 1256. Katame dhammÈ saÑkiliÔÔhÈ ceva no ca kilesÈ. Tehi dhammehi 
ye dhammÈ saÑkiliÔÔhÈ, te dhamme ÔhapetvÈ vedanÈkkhandho -pa- 
viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ saÑkiliÔÔhÈ ceva no ca kilesÈ. 
 
 1257. Katame dhammÈ kilesÈ ceva kilesasampayuttÈ ca. Lobho mohena 
kileso ceva kilesasampayutto ca, moho lobhena kileso ceva 
kilesasampayutto ca, doso mohena kileso ceva kilesasampayutto ca, moho 
dosena kileso ceva kilesasampayutto ca, mÈno mohena kileso ceva 
kilesasampayutto ca, moho mÈnena kileso ceva kilesasampayutto ca, diÔÔhi 
mohena kileso ceva kilesasampayuttÈ ca, moho diÔÔhiyÈ kileso ceva 
kilesasampayutto ca, vicikicchÈ mohena kileso ceva kilesasampayuttÈ ca, 
moho vicikicchÈya kileso ceva kilesasampayutto ca, thinaÑ mohena kileso 
ceva kilesasampayuttaÒca, moho thinena kileso ceva kilesasampayutto ca, 
uddhaccaÑ mohena kileso ceva kilesasampayuttaÒca, moho uddhaccena 
kileso ceva kilesasampayutto ca, ahirikaÑ mohena kileso ceva 
kilesasampayuttaÒca, moho ahirikena kileso ceva kilesasampayutto ca, 
anottappaÑ mohena kileso ceva kilesasampayuttaÒca, moho anottappena 
kileso ceva kilesasampayutto ca, lobho 
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uddhaccena kileso ceva kilesasampayutto ca, uddhaccaÑ lobhena kileso 
ceva kilesasampayuttaÒca, doso uddhaccena kileso ceva kilesasampayutto 
ca, uddhaccaÑ dosena kileso ceva kilesasampayuttaÒca, moho uddhaccena 
kileso ceva kilesasampayutto ca, uddhaccaÑ mohena kileso ceva 
kilesasampayuttaÒca, mÈno uddhaccena kileso ceva kilesasampayutto ca, 
uddhaccaÑ mÈnena kileso ceva kilesasampayuttaÒca, diÔÔhi uddhaccena 
kileso ceva kilesasampayuttÈ ca, uddhaccaÑ diÔÔhiyÈ kileso ceva 
kilesasampayuttaÒca, vicikicchÈ uddhaccena kileso ceva kilesasampayuttÈ 
ca, uddhaccaÑ vicikicchÈya kileso ceva kilesasampayuttaÒca, thinaÑ 
uddhaccena kileso ceva kilesasampayuttaÒca, uddhaccaÑ thinena kileso 
ceva kilesasampayuttaÒca, ahirikaÑ uddhaccena kileso ceva 
kilesasampayuttaÒca, uddhaccaÑ ahirikena kileso ceva kilesasampayuttaÒca, 
anottappaÑ uddhaccena kileso ceva kilesasampayuttaÒca, uddhaccaÑ 
anottappena kileso ceva kilesasampayuttaÒca, lobho ahirikena kileso ceva 
kilesasampayutto ca, ahirikaÑ lobhena kileso ceva kilesasampayuttaÒca, 
doso ahirikena kileso ceva kilesasampayutto ca, ahirikaÑ dosena kileso 
ceva kilesasampayuttaÒca, moho ahirikena kileso ceva kilesasampayutto ca, 
ahirikaÑ mohena kileso ceva kilesasampayuttaÒca, mÈno ahirikena kileso 
ceva kilesasampayutto ca, ahirikaÑ mÈnena kileso ceva 
kilesasampayuttaÒca, diÔÔhi ahirikena kileso ceva kilesasampayuttÈ ca, 
ahirikaÑ diÔÔhiyÈ kileso ceva kilesasampayuttaÒca, vicikicchÈ ahirikena 
kileso ceva kilesasampayuttÈ ca, ahirikaÑ vicikicchÈya kileso ceva 
kilesasampayuttaÒca, thinaÑ ahirikena kileso ceva kilesasampayuttaÒca, 
ahirikaÑ thinena kileso ceva kilesasampayuttaÒca, uddhaccaÑ ahirikena 
kileso ceva kilesasampayuttaÒca, ahirikaÑ uddhaccena kileso ceva 
kilesasampayuttaÒca, anottappaÑ ahirikena kileso ceva 
kilesasampayuttaÒca, ahirikaÑ anottappena kileso ceva 
kilesasampayuttaÒca, lobho anottappena kileso ceva kilesasampayutto ca, 
anottappaÑ lobhena kileso ceva 
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kilesasampayuttaÒca, doso anottappena kileso ceva kilesasampayutto ca, 
anottappaÑ dosena kileso ceva kilesasampayuttaÒca, moho anottappena 
kileso ceva kilesasampayutto ca, anottappaÑ mohena kileso ceva 
kilesasampayuttaÒca, mÈno anottappena kileso ceva kilesasampayutto ca, 
anottappaÑ mÈnena kileso ceva kilesasampayuttaÒca, diÔÔhi anottappena 
kileso ceva kilesasampayuttÈ ca, anottappaÑ diÔÔhiyÈ kileso ceva 
kilesasampayuttaÒca, vicikicchÈ anottappena kileso ceva kilesasampayuttÈ 
ca, anottappaÑ vicikicchÈya kileso ceva kilesasampayuttaÒca, thinaÑ 
anottappena kileso ceva kilesasampayuttaÒca, anottappaÑ thinena kileso 
ceva kilesasampayuttaÒca, uddhaccaÑ anottappena kileso ceva 
kilesasampayuttaÒca, anottappaÑ uddhaccena kileso ceva 
kilesasampayuttaÒca, ahirikaÑ anottappena kileso ceva 
kilesasampayuttaÒca, anottappaÑ ahirikena kileso ceva 
kilesasampayuttaÒca. Ime dhammÈ kilesÈ ceva kilesasampayuttÈ ca. 
 
 1258. Katame dhammÈ kilesasampayuttÈ ceva no ca kilesÈ. Tehi 
dhammehi ye dhammÈ sampayuttÈ, te dhamme ÔhapetvÈ vedanÈkkhandho 
-pa- viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ kilesasampayuttÈ ceva no ca kilesÈ. 
 
 1259. Katame dhammÈ kilesavippayuttÈ saÑkilesikÈ. Tehi dhammehi 
ye dhammÈ vippayuttÈ sÈsavÈ kusalÈbyÈkatÈ dhammÈ kÈmÈvacarÈ 
r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ r|pakkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ 
kilesavippayuttÈ saÑkilesikÈ. 
 
 1260. Katame dhammÈ kilesavippayuttÈ asaÑkilesikÈ. ApariyÈpannÈ 
maggÈ ca maggaphalÈni ca asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ 
kilesavippayuttÈ asaÑkilesikÈ. 

_____ 
 

PiÔÔhiduka 

 1261. Katame dhammÈ dassanena pahÈtabbÈ. TÊÓi saÒÒojanÈni 
sakkÈyadiÔÔhi vicikicchÈ sÊlabbataparÈmÈso. 
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 1262. Tattha katamÈ sakkÈyadiÔÔhi. Idha assutavÈ puthujjano ariyÈnaÑ 
adassÈvÊ ariyadhammassa akovido ariyadhamme avinÊto sappurisÈnaÑ 
adassÈvÊ sappurisadhammassa akovido sappurisadhamme avinÊto r|paÑ 
attato samanupassati, r|pavantaÑ vÈ attÈnaÑ, attani vÈ r|paÑ, r|pasmiÑ vÈ 
attÈnaÑ. VedanaÑ -pa-. SaÒÒaÑ -pa-. Sa~khÈre -pa-. ViÒÒÈÓaÑ attato 
samanupassati, viÒÒÈÓavantaÑ vÈ attÈnaÑ, attani vÈ viÒÒÈÓaÑ, 
viÒÒÈÓasmiÑ vÈ attÈnaÑ. YÈ evar|pÈ diÔÔhi diÔÔhigataÑ -pa- 
vipariyÈsaggÈho. AyaÑ vuccati sakkÈyadiÔÔhi. 
 
 1263. Tattha katamÈ vicikicchÈ. Satthari ka~khati vicikicchati -pa- 
thambhitattaÑ cittassa manovilekho. AyaÑ vuccati vicikicchÈ. 
 
 1264. Tattha katamo sÊlabbataparÈmÈso. “Ito bahiddhÈ 
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ sÊlena suddhi vatena suddhi sÊlabbatena suddhÊ”ti yÈ 
evar|pÈ diÔÔhi diÔÔhigataÑ -pa- vipariyÈsaggÈho. AyaÑ vuccati 
sÊlabbataparÈmÈso. ImÈni tÊÓi saÒÒojanÈni, tadekaÔÔhÈ ca kilesÈ 
taÑsampayutto vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho, taÑsamuÔÔhÈnaÑ 
kÈyakammaÑ vacÊkammaÑ manokammaÑ. Ime dhammÈ dassanena 
pahÈtabbÈ. 
 
 1265. Katame dhammÈ na dassanena pahÈtabbÈ. Te dhamme ÔhapetvÈ 
avasesÈ kusalÈkusalÈbyÈkatÈ dhammÈ kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ 
apariyÈpannÈ vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho sabbaÒca r|paÑ 
asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ na dassanena pahÈtabbÈ. 
 
 1266. Katame dhammÈ bhÈvanÈya pahÈtabbÈ. Avaseso lobho doso 
moho, tadekaÔÔhÈ ca kilesÈ taÑsampayutto vedanÈkkhandho -pa- 
viÒÒÈÓakkhandho, taÑsamuÔÔhÈnaÑ kÈyakammaÑ vacÊkammaÑ 
manokammaÑ. Ime dhammÈ bhÈvanÈya pahÈtabbÈ. 
 
 1267. Katame dhammÈ na bhÈvanÈya pahÈtabbÈ. Te dhamme ÔhapetvÈ 
avasesÈ kusalÈkusalÈbyÈkatÈ dhammÈ kÈmÈvacara r|pavacarÈ ar|pÈvacarÈ 
apariyÈpannÈ vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho sabbaÒca r|paÑ 
asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ na bhÈvanÈya pahÈtabbÈ. 
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 1268. Katame dhammÈ dassanena pahÈtabbahetukÈ. TÊÓi saÒÒojanÈni 
sakkÈyadiÔÔhi vicikicchÈ sÊlabbataparÈmÈso. 
 
 1269. Tattha katamÈ sakkÈyadiÔÔhi. Idha assutavÈ puthujjano ariyÈnaÑ 
adassÈvÊ ariyadhammassa akovido ariyadhamme avinÊto sappurisÈnaÑ 
adassÈvÊ sappurisadhammassa akovido sappurisadhamme avinÊto r|paÑ 
attato samanupassati, r|pavantaÑ vÈ attÈnaÑ, attani vÈ r|paÑ, r|pasmiÑ vÈ 
attÈnaÑ. VedanaÑ -pa-. SaÒÒaÑ -pa-. Sa~khÈre -pa-. ViÒÒÈÓaÑ attato 
samanupassati, viÒÒÈÓavantaÑ vÈ attÈnaÑ, attani vÈ viÒÒÈÓaÑ, 
viÒÒÈÓasmiÑ vÈ attÈnaÑ. YÈ evar|pÈ diÔÔhi diÔÔhigataÑ -pa- 
vipariyÈsaggaho. AyaÑ vuccati sakkÈyadiÔÔhi. 
 
 1270. Tattha katamÈ vicikicchÈ. Satthari ka~khati vicikicchati -pa- 
thambhitattaÑ cittassa manovilekho. AyaÑ vuccati vicikicchÈ. 
 
 1271. Tattha katamo sÊlabbataparÈmÈso. “Ito bahiddhÈ 
samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ sÊlena suddhi vatena suddhi sÊlabbatena suddhÊ”ti yÈ 
evar|pÈ diÔÔhi diÔÔhigataÑ -pa- vipariyÈsaggÈho. AyaÑ vuccati 
sÊlabbataparÈmÈso. ImÈni tÊÓi saÑyojanÈni, tadekaÔÔhÈ ca kilesÈ 
taÑsampayutto vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho, taÑsamuÔÔhÈnaÑ 
kÈyakammaÑ vacÊkammaÑ manokammaÑ, ime dhammÈ dassanena 
pahÈtabbahetukÈ. TÊÓi saÒÒojanÈni sakkÈyadiÔÔhi vicikicchÈ 
sÊlabbataparÈmÈso, ime dhammÈ dassanena pahÈtabbÈ. TadekaÔÔho lobho 
doso moho, ime dhammÈ dassanena pahÈtabbahet|. TadekaÔÔhÈ ca kilesÈ 
taÑsampayutto vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho, taÑsamuÔÔhÈnaÑ 
kÈyakammaÑ vacÊkammaÑ manokammaÑ. Ime dhammÈ dassanena 
pahÈtabbahetukÈ. 
 
 1272. Katame dhammÈ na dassanena pahÈtabbahetukÈ. Te dhamme 
ÔhapetvÈ avasesÈ kusalÈkusalÈbyÈkatÈ dhammÈ kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ 
ar|pÈvacarÈ apariyÈpannÈ vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho sabbaÒca 
r|paÑ asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ na dassanena pahÈtabbahetukÈ. 
 
 1273. Katame dhammÈ bhÈvanÈya pahÈtabbahetukÈ. Avaseso lobho 
doso moho, ime dhammÈ bhÈvanÈya pahÈtabbahet|. 
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TadekaÔÔhÈ ca kilesÈ taÑsampayutto vedanÈkkhandho -pa- 
viÒÒÈÓakkhandho, taÑsamuÔÔhÈnaÑ kÈyakammaÑ vacÊkammaÑ 
manokammaÑ. Ime dhammÈ bhÈvanÈya pahÈtabbahetukÈ. 

 1274. Katame dhammÈ na bhÈvanÈya pahÈtabbahetukÈ. Te dhamme 
ÔhapetvÈ avasesÈ kusalÈkusalÈbyÈkatÈ dhammÈ kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ 
ar|pÈvacarÈ apariyÈpannÈ vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho sabbaÒca 
r|paÑ asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ na bhÈvanÈya pahÈtabbahetukÈ.  

 1275. Katame dhammÈ savitakkÈ. Savitakkabh|miyaÑ kÈmÈvacare 
r|pÈvacare apariyÈpanne vitakkaÑ ÔhapetvÈ taÑsampayutto 
vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ savitakkÈ. 

 1276. Katame dhammÈ avitakkÈ. Avitakkabh|miyaÑ kÈmÈvacare 
r|pÈvacare ar|pÈvacare apariyÈpanne vedanÈkkhandho -pa- 
viÒÒÈÓakkhandho vitakko ca sabbaÒca r|paÑ asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime 
dhammÈ avitakkÈ. 

 1277. Katame dhammÈ savicÈrÈ. SavicÈrabh|miyaÑ kÈmÈvacare 
r|pÈvacare apariyÈpanne vicÈraÑ ÔhapetvÈ taÑsampayutto vedanÈkkhandho 
saÒÒÈkkhandho sa~khÈrakkhandho viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ 
savicÈrÈ. 

 1278. Katame dhammÈ avicÈrÈ. AvicÈrabh|miyaÑ kÈmÈvacare 
r|pÈvacare ar|pÈvacare apariyÈpanne vedanÈkkhandho -pa- 
viÒÒÈÓakkhandho vicÈro ca sabbaÒca r|paÑ asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime 
dhammÈ avicÈrÈ. 

 1279. Katame dhammÈ sappÊtikÈ. SappÊtikabh|miyaÑ kÈmÈvacare 
r|pÈvacare apariyÈpanne pÊtiÑ ÔhapetvÈ taÑsampayutto vedanÈkkhandho 
-pa- viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ sappÊtikÈ. 

 1280. Katame dhammÈ appÊtikÈ. AppÊtikabh|miyaÑ kÈmÈvacare 
r|pÈvacare ar|pÈvacare apariyÈpanne vedanÈkkhandho -pa- 
viÒÒÈÓakkhandho pÊti ca sabbaÒca r|paÑ asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ 
appÊtikÈ. 

 1281. Katame dhammÈ pÊtisahagatÈ. PÊtibh|miyaÑ kÈmÈvacare 
r|pÈvacare apariyÈpanne pÊtiÑ ÔhapetvÈ taÑsampayutto vedanÈkkhandho 
-pa- viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ pÊtisahagatÈ. 
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 1282. Katame dhammÈ na pÊtisahagatÈ. Na pÊtibh|miyaÑ kÈmÈvacare 
r|pÈvacare ar|pÈvacare apariyÈpanne vedanÈkkhandho -pa- 
viÒÒÈÓakkhandho pÊti ca sabbaÒca r|paÑ asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ 
na pÊtisahagatÈ. 

 1283. Katame dhammÈ sukhasahagatÈ. Sukhabh|miyaÑ kÈmÈvacare 
r|pÈvacare apariyÈpanne sukhaÑ ÔhapetvÈ taÑsampayutto saÒÒÈkkhandho 
sa~khÈrakkhandho viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ sukhasahagatÈ. 

 1284. Katame dhammÈ na sukhasahagatÈ. Na sukhabh|miyaÑ 
kÈmÈvacare r|pÈvacare ar|pÈvacare apariyÈpanne vedanÈkkhandho -pa- 
viÒÒÈÓakkhandho sukhaÒca sabbaÒca r|paÑ asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime 
dhammÈ na sukhasahagatÈ. 

 1285. Katame dhammÈ upekkhÈsahagatÈ. UpekkhÈbh|miyaÑ 
kÈmÈvacare r|pÈvacare ar|pÈvacare apariyÈpanne upekkhaÑ ÔhapetvÈ 
taÑsampayutto saÒÒÈkkhandho sa~khÈrakkhandho viÒÒÈÓakkhandho. Ime 
dhammÈ upekkhÈsahagatÈ. 

 1286. Katame dhammÈ na upekkhÈsahagatÈ. Na upekkhÈbh|miyaÑ 
kÈmÈvacare r|pÈvacare apariyÈpanne vedanÈkkhandho -pa- 
viÒÒÈÓakkhandho upekkhÈ ca sabbaÒca r|paÑ asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime 
dhammÈ na upekkhÈsahagatÈ. 

 1287. Katame dhammÈ kÈmÈvacarÈ. HeÔÔhato AvicinirayaÑ pariyantaÑ 
karitvÈ uparito ParanimmitavasavattÊ deve1 anto karitvÈ yaÑ etasmiÑ 
antare etthÈvacarÈ ettha pariyÈpannÈ khandhadhÈtu ÈyatanÈ r|paÑ vedanÈ 
saÒÒÈ sa~khÈrÈ viÒÒÈÓaÑ. Ime dhammÈ kÈmÈvacarÈ. 

 1288. Katame dhammÈ na kÈmÈvacarÈ. R|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ 
apariyÈpannÈ. Ime dhammÈ na kÈmÈvacarÈ. 

 1289. Katame dhammÈ r|pÈvacarÈ. HeÔÔhato brahmalokaÑ pariyantaÑ 
karitvÈ uparito AkaniÔÔhe deve2 anto karitvÈ yaÑ etasmiÑ antare 
etthÈvacarÈ ettha pariyÈpannÈ samÈpannassa vÈ upapannassa vÈ 
diÔÔhidhammasukhavihÈrissa3 vÈ cittacetasikÈ dhammÈ. Ime dhammÈ 
r|pÈvacarÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Paranimmitavasavattideve (SÊ, Ka) 2. AkaniÔÔhadeve (SÊ, Ka)  
 3. DiÔÔhadhammasukhavihÈrassa (Ka) 
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 1290. Katame dhammÈ na r|pÈvacarÈ. KÈmÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ 
apariyÈpannÈ. Ime dhammÈ na r|pÈvacarÈ. 
 
 1291. Katame dhammÈ ar|pÈvacarÈ. HeÔÔhato ŒkÈsÈnaÒcÈyatanupage 
deve pariyantaÑ karitvÈ uparito NevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanupage deve anto 
karitvÈ yaÑ etasmiÑ antare etthÈvacarÈ ettha pariyÈpannÈ samÈpannassa vÈ 
upapannassa vÈ diÔÔhadhammasukhavihÈrissa vÈ cittacetasikÈ dhammÈ. Ime 
dhammÈ ar|pÈvacarÈ. 
 
 1292. Katame dhammÈ na ar|pÈvacarÈ. KÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ 
apariyÈpannÈ. Ime dhammÈ na ar|pÈvacarÈ. 
 
 1293. Katame dhammÈ pariyÈpannÈ. SÈsavÈ kusalÈkusalÈbyÈkatÈ 
dhammÈ kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ r|pakkhandho -pa- 
viÒÒÈÓakkhandho. Ime dhammÈ pariyÈpannÈ. 
 
 1294. Katame dhammÈ apariyÈpannÈ. MaggÈ ca maggaphalÈni ca 
asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ apariyÈpannÈ.  
 
 1295. Katame dhammÈ niyyÈnikÈ. CattÈro maggÈ apariyÈpannÈ. Ime 
dhammÈ niyyÈnikÈ. 
 
 1296. Katame dhammÈ aniyyÈnikÈ. Te dhamme ÔhapetvÈ avasesÈ 
kusalÈkusalÈbyÈkatÈ dhammÈ kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ 
apariyÈpannÈ vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho sabbaÒca r|paÑ 
asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ aniyyÈnikÈ. 
 
 1297. Katame dhammÈ niyatÈ. PaÒca kammÈni ÈnantarikÈni yÈ ca 
micchÈdiÔÔhi niyatÈ cattÈro maggÈ apariyÈpannÈ. Ime dhammÈ niyatÈ. 
 
 1298. Katame dhammÈ aniyatÈ. Te dhamme ÔhapetvÈ avasesÈ 
kusalÈkusalÈbyÈkatÈ dhammÈ kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ 
apariyÈpannÈ vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho sabbaÒca r|paÑ 
asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ aniyatÈ. 
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 1299. Katame dhammÈ sa-uttarÈ. SÈsavÈ kusalÈkusalÈbyÈkatÈ dhammÈ 
kÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ r|pakkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho. 
Ime dhammÈ sa-uttarÈ. 
 
 1300. Katame dhammÈ anuttarÈ. ApariyÈpannÈ maggÈ ca maggaphalÈni 
ca asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ anuttarÈ. 
 
 1301. Katame dhammÈ saraÓÈ. TÊÓi akusalam|lÈni lobho doso moho, 
tadekaÔÔhÈ ca kilesÈ taÑsampayutto vedanÈkkhandho -pa- viÒÒÈÓakkhandho, 
taÑsamuÔÔhÈnaÑ kÈyakammaÑ vacÊkammaÑ manokammaÑ. Ime dhammÈ 
saraÓÈ. 
 
 1302. Katame dhammÈ araÓÈ. KusalÈbyÈkatÈ dhammÈ kÈmÈvacarÈ 
r|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ apariyÈpannÈ vedanÈkkhandho -pa- 
viÒÒÈÓakkhandho sabbaÒca r|paÑ asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dhammÈ araÓÈ. 
 

AbhidhammadukaÑ. 
_____ 

 
Suttantikadukanikkhepa 

 1303. Katame dhammÈ vijjÈbhÈgino. VijjÈya sampayuttakÈ dhammÈ. 
Ime dhammÈ vijjÈbhÈgino. 
 
 1304. Katame dhammÈ avijjÈbhÈgino. AvijjÈya sampayuttakÈ dhammÈ. 
Ime dhammÈ avijjÈbhÈgino. 
 
 1305. Katame dhammÈ vijj|pamÈ. HeÔÔhimesu tÊsu ariyamaggesu 
paÒÒÈ. Ime dhammÈ vijj|pamÈ. 
 
 1306. Katame dhammÈ vajir|pamÈ. UpariÔÔhime Arahattamagge paÒÒÈ. 
Ime dhammÈ vajir|pamÈ. 
 
 1307. Katame dhammÈ bÈlÈ. AhirÊkaÒca anottappaÒca. Ime dhammÈ 
bÈlÈ. Sabbepi akusalÈ dhammÈ bÈlÈ. 
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 1308. Katame dhammÈ paÓÉitÈ. HirÊ ca ottappaÒca. Ime dhammÈ 
paÓÉitÈ. Sabbepi kusalÈ dhammÈ paÓÉitÈ. 

 1309. Katame dhammÈ kaÓhÈ. AhirÊkaÒca anottappaÒca. Ime dhammÈ 
kaÓhÈ. Sabbepi akusalÈ dhammÈ kaÓhÈ. 

 1310. Katame dhammÈ sukkÈ. HirÊ ca ottappaÒca. Ime dhammÈ sukkÈ. 
Sabbepi kusalÈ dhammÈ sukkÈ. 

 1311. Katame dhammÈ tapanÊyÈ. KÈyaduccaritaÑ vacÊduccaritaÑ 
manoduccaritaÑ. Ime dhammÈ tapanÊyÈ. Sabbepi akusalÈ dhammÈ tapanÊyÈ. 

 1312. Katame dhammÈ atapanÊyÈ. KÈyasucaritaÑ vacÊsucaritaÑ 
manosucaritaÑ. Ime dhammÈ atapanÊyÈ. Sabbepi kusalÈ dhammÈ atapanÊyÈ. 

 1313. Katame dhammÈ adhivacanÈ. YÈ tesaÑ tesaÑ dhammÈnaÑ 
sa~khÈ samaÒÒÈ paÒÒatti vohÈro nÈmaÑ nÈmakammaÑ nÈmadheyyaÑ 
nirutti byaÒjanaÑ abhilÈpo. Ime dhammÈ adhivacanÈ. Sabbeva dhammÈ 
adhivacanapathÈ.  

 1314. Katame dhammÈ nirutti. YÈ tesaÑ tesaÑ dhammÈnaÑ sa~khÈ 
samaÒÒÈ paÒÒatti vohÈro nÈmaÑ nÈmakammaÑ nÈmadheyyaÑ nirutti 
byaÒjanaÑ abhilÈpo. Ime dhammÈ nirutti. Sabbeva dhammÈ niruttipathÈ. 

 1315. Katame dhammÈ paÒÒatti. YÈ tesaÑ tesaÑ dhammÈnaÑ sa~khÈ 
samaÒÒÈ paÒÒatti vohÈro nÈmaÑ nÈmakammaÑ nÈmadheyyaÑ nirutti 
byaÒjanaÑ abhilÈpo. Ime dhammÈ paÒÒatti. Sabbeva dhammÈ paÒÒattipathÈ. 

 1316. Tattha katamaÑ nÈmaÑ. VedanÈkkhandho saÒÒÈkkhandho 
sa~khÈrakkhandho viÒÒÈÓakkhandho asa~khatÈ ca dhÈtu. IdaÑ vuccati 
nÈmaÑ. 

 1317. Tattha katamaÑ r|paÑ. CattÈro ca mahÈbh|tÈ catunnaÒca 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya r|paÑ. IdaÑ vuccati r|paÑ. 

 1318. Tattha katamÈ avijjÈ. YaÑ aÒÒÈÓaÑ adassanaÑ -pa- avijjÈla~gÊ 
moho akusalam|laÑ. AyaÑ vuccati avijjÈ. 
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 1319. Tattha katamÈ bhavataÓhÈ. Yo bhavesu bhavachando -pa- 
bhavajjhosÈnaÑ. AyaÑ vuccati bhavataÓhÈ. 

 1320. Tattha katamÈ bhavadiÔÔhi. “Bhavissati attÈ ca loko cÈ”ti yÈ 
evar|pÈ diÔÔhi diÔÔhigataÑ -pa- vipariyÈsaggÈho. AyaÑ vuccati bhavadiÔÔhi. 

 1321. Tattha katamÈ vibhavadiÔÔhi. “Na bhavissati attÈ ca loko cÈ”ti yÈ 
evar|pÈ diÔÔhi diÔÔhigataÑ -pa- vipariyÈsaggÈho. AyaÑ vuccati 
vibhavadiÔÔhi. 

 1322. Tattha katamÈ sassatadiÔÔhi. “Sassato attÈ ca loko cÈ”ti yÈ evar|pÈ 
diÔÔhi diÔÔhigataÑ -pa- vipariyÈsaggÈho. AyaÑ vuccati sassatadiÔÔhi. 

 1323. Tattha katamÈ ucchedadiÔÔhi. “Ucchijjissati attÈ ca loko cÈ”ti yÈ 
evar|pÈ diÔÔhi diÔÔhigataÑ -pa- vipariyÈsaggÈho. AyaÑ vuccati 
ucchedadiÔÔhi. 

 1324. Tattha katamÈ antavÈ diÔÔhi. “AntavÈ attÈ ca loko cÈ”ti yÈ evar|pÈ 
diÔÔhi diÔÔhigataÑ -pa- vipariyÈsaggÈho. AyaÑ vuccati antavÈ diÔÔhi. 

 1325. Tattha katamÈ anantavÈ diÔÔhi. “AnantavÈ attÈ ca loko cÈ”ti yÈ 
evar|pÈ diÔÔhi diÔÔhigataÑ -pa- vipariyÈsaggÈho. AyaÑ vuccati anantavÈ 
diÔÔhi. 

 1326. Tattha katamÈ pubbantÈnudiÔÔhi. PubbantaÑ Èrabbha yÈ uppajjati 
diÔÔhi diÔÔhigataÑ -pa- vipariyÈsaggÈho. AyaÑ vuccati pubbantÈnudiÔÔhi. 

 1327. Tattha katamÈ aparantÈnudiÔÔhi. AparantaÑ Èrabbha yÈ uppajjati 
diÔÔhi diÔÔhigataÑ -pa- vipariyÈsaggÈho. AyaÑ vuccati aparantÈnudiÔÔhi. 

 1328. Tattha katamaÑ ahirikaÑ. YaÑ na hirÊyati hiriyitabbena na 
hirÊyati pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ samÈpattiyÈ. IdaÑ vuccati 
ahirikaÑ. 

 1329. Tattha katamaÑ anottappaÑ. YaÑ na ottappati ottappitabbena na 
ottappati pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ samÈpattiyÈ. IdaÑ vuccati 
anottappaÑ. 
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 1330. Tattha katamÈ hirÊ. YaÑ hirÊyati hiriyitabbena hirÊyati pÈpakÈnaÑ 
akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ samÈpattiyÈ. AyaÑ vuccati hirÊ. 
 
 1331. Tattha katamaÑ ottappaÑ. YaÑ ottappati ottappitabbena 
ottappati pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ samÈpattiyÈ. IdaÑ vuccati 
ottappaÑ. 
 
 1332. Tattha katamÈ dovacassatÈ. Sahadhammike vuccamÈne 
dovacassÈyaÑ dovacassiyaÑ dovacassatÈ vippaÔik|laggÈhitÈ 
vipaccanÊkasÈtatÈ anÈdariyaÑ anÈdaratÈ agÈravatÈ appaÔissavatÈ. AyaÑ 
vuccati dovacassatÈ.  
 
 1333. Tattha katamÈ pÈpamittatÈ. Ye te puggalÈ assaddhÈ dussÊlÈ 
appassutÈ maccharino duppaÒÒÈ. YÈ tesaÑ sevanÈ nisevanÈ saÑsevanÈ 
bhajanÈ sambhajanÈ bhatti sambhatti taÑsampava~katÈ. AyaÑ vuccati 
pÈpamittatÈ. 
 
 1334. Tattha katamÈ sovacassatÈ. Sahadhammike vuccamÈne 
sovacassÈyaÑ sovacassiyaÑ sovacassatÈ appaÔik|laggÈhitÈ 
avipaccanÊkasÈtatÈ sagÈravatÈ sÈdariyaÑ sÈdaratÈ sappaÔissavatÈ. AyaÑ 
vuccati sovacassatÈ. 
 
 1335. Tattha katamÈ kalyÈÓamittatÈ. Ye te puggalÈ saddhÈ sÊlavanto 
bahussutÈ cÈgavanto paÒÒavanto. YÈ tesaÑ sevanÈ nisevanÈ saÑsevanÈ 
bhajanÈ sambhajanÈ bhatti sambhatti taÑsampava~katÈ. AyaÑ vuccati 
kalyÈÓamittatÈ. 
 
 1336. Tattha katamÈ ÈpattikusalatÈ. PaÒcapi ÈpattikkhandhÈ Èpattiyo, 
sattapi ÈpattikkhandhÈ Èpattiyo. YÈ tÈsaÑ ÈpattÊnaÑ ÈpattikusalatÈ paÒÒÈ 
pajÈnanÈ -pa- amoho dhammavicayo sammÈdiÔÔhi. AyaÑ vuccati 
ÈpattikusalatÈ. 
 
 1337. Tattha katamÈ ÈpattivuÔÔhÈnakusalatÈ. YÈ tÈhi ÈpattÊhi 
vuÔÔhÈnakusalatÈ paÒÒÈ pajÈnanÈ -pa- amoho dhammavicayo sammÈdiÔÔhi. 
AyaÑ vuccati ÈpattivuÔÔhÈnakusalatÈ. 
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 1338. Tattha katamÈ samÈpattikusalatÈ. Atthi savitakkasavicÈrÈ 
samÈpatti, atthi avitakkavicÈramattÈ samÈpatti, atthi avitakka-avicÈrÈ 
samÈpatti. YÈ tÈsaÑ samÈpattÊnaÑ samÈpattikusalatÈ paÒÒÈ pajÈnanÈ -pa- 
amoho dhammavicayo sammÈdiÔÔhi. AyaÑ vuccati samÈpattikusalatÈ. 
 
 1339. Tattha katamÈ samÈpattivuÔÔhÈnakusalatÈ. YÈ tÈhi samÈpattÊhi 
vuÔÔhÈnakusalatÈ paÒÒÈ pajÈnanÈ -pa- amoho dhammavicayo sammÈdiÔÔhi. 
AyaÑ vuccati samÈpattivuÔÔhÈnakusalatÈ. 
 
 1340. Tattha katamÈ dhÈtukusalatÈ. AÔÔhÈrasa dhÈtuyo cakkhudhÈtu 
r|padhÈtu cakkhuviÒÒÈÓadhÈtu, sotadhÈtu saddadhÈtu sotaviÒÒÈÓadhÈtu, 
ghÈnadhÈtu gandhadhÈtu ghÈnaviÒÒÈÓadhÈtu, jivhÈdhÈtu rasadhÈtu 
jivhÈviÒÒÈÓadhÈtu, kÈyadhÈtu phoÔÔhabbadhÈtu kÈyaviÒÒÈÓadhÈtu, 
manodhÈtu dhammadhÈtu manoviÒÒÈÓadhÈtu. YÈ tÈsaÑ dhÈt|naÑ 
dhÈtukusalatÈ paÒÒÈ pajÈnanÈ -pa- amoho dhammavicayo sammÈdiÔÔhi. 
AyaÑ vuccati dhÈtukusalatÈ. 
 
 1341. Tattha katamÈ manasikÈrakusalatÈ. YÈ tÈsaÑ dhÈt|naÑ 
manasikÈrakusalatÈ paÒÒÈ pajÈnanÈ -pa- amoho dhammavicayo 
sammÈdiÔÔhi. AyaÑ vuccati manasikÈrakusalatÈ. 
 
 1342. Tattha katamÈ ÈyatanakusalatÈ. DvÈdasÈyatanÈni cakkhÈyatanaÑ 
r|pÈyatanaÑ, sotÈyatanaÑ saddÈyatanaÑ, ghÈnÈyatanaÑ gandhÈyatanaÑ, 
jivhÈyatanaÑ rasÈyatanaÑ, kÈyÈyatanaÑ phoÔÔhabbÈyatanaÑ, manÈyatanaÑ 
dhammÈyatanaÑ. YÈ tesaÑ ÈyatanÈnaÑ ÈyatanakusalatÈ paÒÒÈ pajÈnanÈ 
-pa- amoho dhammavicayo sammÈdiÔÔhi. AyaÑ vuccati ÈyatanakusalatÈ. 
 
 1343. Tattha katamÈ paÔiccasamuppÈdakusalatÈ. “AvijjÈpaccayÈ 
sa~khÈrÈ, sa~khÈrapaccayÈ viÒÒÈÓaÑ, viÒÒÈÓapaccayÈ nÈmar|paÑ, 
nÈmar|papaccayÈ saÄÈyatanaÑ, saÄÈyatanapaccayÈ phasso, phassapaccayÈ 
vedanÈ, vedanÈpaccayÈ taÓhÈ, taÓhÈpaccayÈ upÈdÈnaÑ, upÈdÈnapaccayÈ 
bhavo, bhavapaccayÈ jÈti, jÈtipaccayÈ jarÈmaraÓaÑ, 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ sambhavanti, 
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evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotÊ”ti yÈ tattha paÒÒÈ 
pajÈnanÈ -pa- amoho dhammavicayo sammÈdiÔÔhi. AyaÑ vuccati 
paÔiccasamuppÈdakusalatÈ. 
 
 1344. Tattha katamÈ ÔhÈnakusalatÈ. “Ye ye dhammÈ yesaÑ yesaÑ 
dhammÈnaÑ het| paccayÈ uppÈdÈya1 taÑ taÑ ÔhÈnan”ti yÈ tattha paÒÒÈ 
pajÈnanÈ -pa- amoho dhammavicayo sammÈdiÔÔhi. AyaÑ vuccati 
ÔhÈnakusalatÈ. 
 
 1345. Tattha katamÈ aÔÔhÈnakusalatÈ. “Ye ye dhammÈ yesaÑ yesaÑ 
dhammÈnaÑ na het| na paccayÈ uppÈdÈya taÑ taÑ aÔÔhÈnan”ti yÈ tattha 
paÒÒÈ pajÈnanÈ -pa- amoho dhammavicayo sammÈdiÔÔhi. AyaÑ vuccati 
aÔÔhÈnakusalatÈ. 
 
 1346. Tattha katamo ajjavo. YÈ ajjavatÈ ajimhatÈ ava~katÈ akuÔilatÈ. 
AyaÑ vuccati ajjavo. 
 
 1347. Tattha katamo maddavo. YÈ mudutÈ maddavatÈ akakkhaÄatÈ 
akathinatÈ nÊcacittatÈ. AyaÑ vuccati maddavo. 
 
 1348. Tattha katamÈ khanti. YÈ khanti khamanatÈ adhivÈsanatÈ 
acaÓÉikkaÑ anasuropo attamanatÈ cittassa. AyaÑ vuccati khanti. 
 
 1349. Tattha katamaÑ soraccaÑ. Yo kÈyiko avÊtikkamo, vÈcasiko 
avÊtikkamo, kÈyikavÈcasiko avÊtikkamo. IdaÑ vuccati soraccaÑ. Sabbopi 
sÊlasaÑvaro soraccaÑ. 
 
 1350. 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 sÈkhalyaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. UpÈdÈya (SÊ, Ka) 
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 1351. Tattha katamo paÔisanthÈro. Dve paÔisanthÈrÈ ÈmisapaÔisanthÈro 
ca dhammapaÔisanthÈro ca. Idhekacco paÔisanthÈrako hoti 
ÈmisapaÔisanthÈrena vÈ dhammapaÔisanthÈrena vÈ. AyaÑ vuccati 
paÔisanthÈro. 
 
 1352. Tattha katamÈ indriyesu aguttadvÈratÈ. Idhekacco cakkhunÈ 
r|paÑ disvÈ nimittaggÈhÊ hoti anubyaÒjanaggÈhÊ yatvÈdhikaraÓamenaÑ 
cakkhundriyaÑ asaÑvutaÑ viharantaÑ abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ 
dhammÈ anvÈssaveyyuÑ tassa saÑvarÈya na paÔipajjati na rakkhati 
cakkhundriyaÑ cakkhundriye na saÑvaraÑ Èpajjati, sotena saddaÑ sutvÈ 
-pa- ghÈnena gandhaÑ ghÈyitvÈ -pa- jivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ -pa- kÈyena 
phoÔÔhabbaÑ phusitvÈ -pa- manasÈ dhammaÑ viÒÒÈya nimittaggÈhÊ hoti 
anubyaÒjanaggÈhÊ yatvÈdhikaraÓamenaÑ manindriyaÑ asaÑvutaÑ 
viharantaÑ abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ anvÈssaveyyuÑ 
tassa saÑvarÈya na paÔipajjati na rakkhati manindriyaÑ manindriye na 
saÑvaraÑ Èpajjati. YÈ imesaÑ channaÑ indriyÈnaÑ agutti agopanÈ 
anÈrakkho asaÑvaro. AyaÑ vuccati indriyesu aguttadvÈratÈ. 
 
 1353. Tattha katamÈ bhojane amattaÒÒutÈ. Idhekacco appaÔisa~khÈ 
ayoniso ÈhÈraÑ ÈhÈreti davÈya madÈya maÓÉanÈya vibh|sanÈya. YÈ tattha 
asantuÔÔhitÈ amattaÒÒutÈ appaÔisa~khÈ bhojane. AyaÑ vuccati bhojane 
amattaÒÒutÈ. 
 
 1354. Tattha katamÈ indriyesu guttadvÈratÈ. Idhekacco cakkhunÈ r|paÑ 
disvÈ na nimittaggÈhÊ hoti nÈnubyaÒjanaggÈhÊ yatvÈdhikaraÓamenaÑ 
cakkhundriyaÑ asaÑvutaÑ viharantaÑ abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ 
dhammÈ anvÈssaveyyuÑ tassa saÑvarÈya paÔipajjati rakkhati 
cakkhundriyaÑ cakkhundriye saÑvaraÑ Èpajjati, sotena saddaÑ sutvÈ -pa- 
ghÈnena gandhaÑ ghÈyitvÈ -pa- jivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ -pa- kÈyena 
phoÔÔhabbaÑ phusitvÈ -pa- manasÈ dhammÈ viÒÒÈya na nimittaggÈhÊ hoti 
nÈnubyaÒjanaggÈhÊ yatvÈdhikaraÓamenaÑ manindriyaÑ asaÑvutaÑ 
viharantaÑ abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ anvÈssaveyyuÑ 
tassa saÑvarÈya paÔipajjati rakkhati manindriyaÑ manindriye saÑvaraÑ 
Èpajjati. YÈ imesaÑ channaÑ indriyÈnaÑ gutti gopanÈ Èrakkho saÑvaro. 
AyaÑ vuccati indriyesu guttadvÈratÈ. 
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 1355. Tattha katamÈ bhojane mattaÒÒutÈ. Idhekacco paÔisa~khÈ yoniso 
ÈhÈraÑ ÈhÈreti “neva davÈya na madÈya na maÓÉanÈya na vibh|sanÈya 
yÈvadeva imassa kÈyassa ÔhitiyÈ yÈpanÈya vihiÑs|paratiyÈ 
brahmacariyÈnuggahÈya iti purÈÓaÒca vedanaÑ paÔiha~khÈmi, navaÒca 
vedanaÑ na uppÈdessÈmi, yÈtrÈ ca me bhavissati, anavajjatÈ ca phÈsuvihÈro 
cÈ”ti yÈ tattha santuÔÔhitÈ mattaÒÒutÈ paÔisa~khÈ bhojane. AyaÑ vuccati 
bhojane mattaÒÒutÈ. 
 
 1356. Tattha katamaÑ muÔÔhasaccaÑ. YÈ asati ananussati appaÔissati 
asati asaraÓatÈ adhÈraÓatÈ pilÈpanatÈ sammusanatÈ. IdaÑ vuccati 
muÔÔhasaccaÑ. 
 
 1357. Tattha katamaÑ asampajaÒÒaÑ. YaÑ aÒÒÈÓaÑ adassanaÑ -pa- 
avijjÈla~gÊ moho akusalam|laÑ. IdaÑ vuccati asampajaÒÒaÑ.  
 
 1358. Tattha katamÈ sati. YÈ sati anussati paÔissati sati saraÓatÈ 
dhÈraÓatÈ apilÈpanatÈ asammusanatÈ sati satindriyaÑ satibalaÑ sammÈsati. 
AyaÑ vuccati sati. 
 
 1359. Tattha katamaÑ sampajaÒÒaÑ. YÈ paÒÒÈ pajÈnanÈ -pa- amoho 
dhammavicayo sammÈdiÔÔhi. IdaÑ vuccati sampajaÒÒaÑ. 
 
 1360. Tattha katamaÑ paÔisa~khÈnabalaÑ. YÈ paÒÒÈ pajÈnanÈ -pa- 
amoho dhammavicayo sammÈdiÔÔhi. IdaÑ vuccati paÔisa~khÈnabalaÑ. 
 
 1361. Tattha katamaÑ bhÈvanÈbalaÑ. YÈ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ 
ÈsevanÈ bhÈvanÈ bahulÊkammaÑ. IdaÑ vuccati bhÈvanÈbalaÑ. Sattapi 
bhojjha~gÈ bhÈvanÈbalaÑ. 
 
 1362. Tattha katamo samatho. YÈ cittassa Ôhiti -pa- sammÈsamÈdhi. 
AyaÑ vuccati samatho. 
 
 1363. Tattha katamÈ vipassanÈ. YÈ paÒÒÈ pajÈnanÈ -pa- amoho 
dhammavicayo sammÈdiÔÔhi. AyaÑ vuccati vipassanÈ. 
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 1364. Tattha katamaÑ samathanimittaÑ. YÈ cittassa Ôhiti -pa- 
sammÈsamÈdhi. IdaÑ vuccati samathanimittaÑ. 
 
 1365. Tattha katamaÑ paggÈhanimittaÑ. Yo cetasiko vÊriyÈrambho -pa- 
sammÈvÈyÈmo. IdaÑ vuccati paggÈhanimittaÑ. 
 
 1366. Tattha katamo paggÈho. Yo cetasiko vÊriyÈrambho -pa- 
sammÈvÈyÈmo. AyaÑ vuccati paggÈho. 
 
 1367. Tattha katamo avikkhepo. YÈ cittassa Ôhiti -pa- sammÈsamÈdhi. 
AyaÑ vuccati avikkhepo. 
 
 1368. Tattha katamÈ sÊlavipatti. Yo kÈyiko vÊtikkamo, vÈcasiko 
vÊtikkamo, kÈyikavÈcasiko vÊtikkamo. AyaÑ vuccati sÊlavipatti. Sabbampi 
dussilyaÑ sÊlavipatti. 
 
 1369. Tattha katamÈ diÔÔhivipatti. “Natthi dinnaÑ, natthi yiÔÔhaÑ, natthi 
hutaÑ, natthi sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko, natthi ayaÑ 
loko, natthi paro loko, natthi mÈtÈ, natthi pitÈ, natthi sattÈ opapÈtikÈ, natthi 
loke samaÓabrÈhmaÓÈ sammaggatÈ sammÈpaÔipannÈ, ye imaÒca lokaÑ 
paraÒca lokaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedentÊ”ti yÈ evar|pÈ diÔÔhi 
diÔÔhigataÑ -pa- vipariyÈsaggÈho. AyaÑ uccati diÔÔhivipatti. SabbÈpi 
micchÈdiÔÔhi diÔÔhivipatti. 
 
 1370. Tattha katamÈ sÊlasampadÈ. Yo kÈyiko avÊtikkamo, vÈcasiko 
avÊtikkamo, kÈyikavÈcasiko avÊtikkamo. AyaÑ vuccati sÊlasampadÈ. 
Sabbopi sÊlasaÑvaro sÊlasampadÈ. 
 
 1371. Tattha katamÈ diÔÔhisampadÈ. “Atthi dinnaÑ, atthi yiÔÔhaÑ, atthi 
hutaÑ, atthi sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko, atthi ayaÑ loko, 
atthi paro loko, atthi mÈtÈ, atthi pitÈ, atthi sattÈ opapÈtikÈ, atthi loke 
samaÓabrÈhmaÓÈ sammaggatÈ sammÈpaÔipannÈ, ye imaÒca lokaÑ paraÒca 
lokaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedentÊ”ti yÈ evar|pÈ paÒÒÈ pajÈnanÈ 
-pa- amoho dhammavicayo sammÈdiÔÔhi. AyaÑ vuccati diÔÔhisampadÈ. 
SabbÈpi sammÈdiÔÔhi diÔÔhisampadÈ. 
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 1372. Tattha katamÈ sÊlavisuddhi. Yo kÈyiko avÊtikkamo, vÈcasiko 
avÊtikkamo, kÈyikavÈcasiko avÊtikkamo. AyaÑ vuccati sÊlavisuddhi. Sabbopi 
sÊlasaÑvaro sÊlavisuddhi. 
 
 1373. Tattha katamÈ diÔÔhivisuddhi. KammassakataÒÈÓaÑ 
saccÈnulomikaÒÈÓaÑ maggasama~gissa ÒÈÓaÑ phalasama~gissa ÒÈÓaÑ. 
 
 1374. DiÔÔhivisuddhi kho panÈti yÈ paÒÒÈ pajÈnanÈ -pa- amoho 
dhammavicayo sammÈdiÔÔhi. 
 
 1375. YathÈdiÔÔhissa ca padhÈnanti yo cetasiko vÊriyÈrambho -pa- 
sammÈvÈyÈmo. 
 
 1376. SaÑvegoti jÈtibhayaÑ jarÈbhayaÑ byÈdhibhayaÑ 
maraÓÈbhayaÑ, saÑvejaniyaÑ1 ÔhÈnanti jÈti jarÈ byÈdhi maraÓaÑ. 
 
 1377. SaÑviggassa ca yoniso padhÈnanti idha bhikkhu anuppannÈnaÑ 
pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ anuppÈdÈya chandaÑ janeti vÈyamati 
vÊriyaÑ Èrabhati cittaÑ paggaÓhÈti padahati, uppannÈnaÑ pÈpakÈnaÑ 
akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya chandaÑ janeti vÈyamati vÊriyaÑ 
Èrabhati cittaÑ paggaÓhÈti padahati, anuppannÈnaÑ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ 
uppÈdÈya chandaÑ janeti vÈyamati vÊriyaÑ Èrabhati cittaÑ paggaÓhÈti 
padahati, uppannÈnaÑ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ ÔhitiyÈ asammosÈya 
bhiyyobhÈvÈya vepullÈya bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ chandaÑ janeti vÈyamati 
vÊriyaÑ Èrabhati cittaÑ paggaÓhÈti padahati. 
 
 1378. AsantuÔÔhitÈ ca kusalesu dhammes|ti yÈ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ 
bhÈvanÈya asantuÔÔhassa bhiyyokamyatÈ. 
 
 1379. AppaÔivÈnitÈ ca padhÈnasminti yÈ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ 
bhÈvanÈya sakkaccakiriyatÈ sÈtaccakiriyatÈ aÔÔhitakiriyatÈ anolÊnavuttitÈ 
anikkhittachandatÈ anikkhittadhuratÈ ÈsevanÈ bhÈvanÈ bahulÊkammaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑvejanÊyaÑ (SÊ) 
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 1380. VijjÈti tisso vijjÈ. PubbenivÈsÈnussatiÒÈÓaÑ vijjÈ, sattÈnaÑ 
cut|papÈte ÒÈÓaÑ vijjÈ, ÈsavÈnaÑ khaye ÒÈÓaÑ vijjÈ. 
 
 1381. VimuttÊti dve vimuttiyo. Cittassa1 adhimutti nibbÈnaÒca. 
 
 1382. Khaye ÒÈÓanti maggasama~gissa ÒÈÓaÑ. 
 
 1383. AnuppÈde ÒÈÓanti phalasama~gissa ÒÈÓaÑ. 

 
 

NikkhepakaÓÉo niÔÔhito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. Cittassa ca (SÊ, SyÈ)

 



  

4. AÔÔhakathÈkaÓÉa 
 

Tika-atthuddhÈra 

 1384. Katame dhammÈ kusalÈ. Cat|su bh|mÊsu kusalaÑ. Ime dhammÈ 
kusalÈ. 
 
 1385. Katame dhammÈ akusalÈ. DvÈdasa akusalacittuppÈdÈ. Ime 
dhammÈ akusalÈ. 
 
 1386. Katame dhammÈ abyÈkatÈ. Cat|su bh|mÊsu vipÈko tÊsu bh|mÊsu 
kiriyÈbyÈkataÑ r|paÒca nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ abyÈkatÈ. 
 
  1387. Katame dhammÈ sukhÈya vedanÈya sampayuttÈ. 
KÈmÈvacarakusalato cattÈro somanassasahagatacittuppÈdÈ akusalato cattÈro 
kÈmÈvacarakusalassa vipÈkato ca kiriyato ca paÒca 
r|pÈvacaratikacatukkajjhÈnÈ kusalato ca vipÈkato ca kiriyato ca 
lokuttaratikacatukkajjhÈnÈ kusalato ca vipÈkato ca etthuppannaÑ sukhaÑ 
vedanaÑ ÔhapetvÈ. Ime dhammÈ sukhÈya vedanÈya sampayuttÈ. 
 
 1388. Katame dhammÈ dukkhÈya vedanÈya sampayuttÈ. Dve 
domanassasahagatacittuppÈdÈ dukkhasahagataÑ kÈyaviÒÒÈÓaÑ 
etthuppannaÑ dukkhaÑ vedanaÑ ÔhapetvÈ. Ime dhammÈ dukkhÈya 
vedanÈya sampayuttÈ. 
 
 1389. Katame dhammÈ adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttÈ. 
KÈmÈvacarakusalato cattÈro upekkhÈsahagatacittuppÈdÈ akusalato cha 
kÈmÈvacarakusalassa vipÈkato dasa akusalassa vipÈkato cha kiriyato cha 
r|pÈvacaraÑ catutthaÑ jhÈnaÑ kusalato ca vipÈkato ca kiriyato ca cattÈro 
ar|pÈvacarÈ kusalato ca vipÈkato ca etthuppannaÑ adukkhamasukhaÑ 
vedanaÑ ÔhapetvÈ. Ime dhammÈ adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttÈ. 
Tisso ca vedanÈ r|paÒca nibbÈnaÒca.
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Ime dhammÈ na vattabbÈ sukhÈya vedanÈya sampayuttÈtipi dukkhÈya 
vedanÈya sampayuttÈtipi adukkhamasukhÈya vedanÈya sampayuttÈtipi. 

 1390. Katame dhammÈ vipÈkÈ. Cat|su bh|mÊsu vipÈko. Ime dhammÈ 
vipÈkÈ. 

 1391. Katame dhammÈ vipÈkadhammadhammÈ. Cat|su bh|mÊsu 
kusalaÑ akusalaÑ. Ime dhammÈ vipÈkadhammadhammÈ. 

 1392. Katame dhammÈ nevavipÈkanavipÈkadhammadhammÈ. TÊsu 
bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ r|paÒca nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ 
nevavipÈkanavipÈkadhammadhammÈ. 

 1393. Katame dhammÈ upÈdiÓÓupÈdÈniyÈ. TÊsu bh|mÊsu vipÈko, yaÒca 
r|paÑ kammassa katattÈ. Ime dhammÈ upÈdiÓÓupÈdÈniyÈ. 

 1394. Katame dhammÈ anupÈdiÓÓupÈdÈniyÈ. TÊsu bh|mÊsu kusalaÑ 
akusalaÑ tÊsu bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ, yaÒca r|paÑ na kammassa katattÈ. 
Ime dhammÈ anupÈdiÓÓupÈdÈniyÈ. 

 1395. Katame dhammÈ anupÈdiÓÓa-anupÈdÈniyÈ. CattÈro maggÈ 
apariyÈpannÈ cattÈri ca sÈmaÒÒÈphalÈni nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ 
anupÈdiÓÓa-anupÈdÈniyÈ. 

 1396. Katame dhammÈ saÑkiliÔÔhasaÑkilesikÈ. 
DvÈdasÈkusalacittuppÈdÈ. Ime dhammÈ saÑkiliÔÔhasaÑkilesikÈ. 

 1397. Katame dhammÈ asaÑkiliÔÔhasaÑkilesikÈ. TÊsu bh|mÊsu kusalaÑ 
tÊsu bh|mÊsu vipÈko tÊsu bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ sabbaÒca r|paÑ. Ime 
dhammÈ asaÑkiliÔÔhasaÑkilesikÈ. 

 1398. Katame dhammÈ asaÑkiliÔÔha-asaÑkilesikÈ. CattÈro maggÈ 
apariyÈpannÈ cattÈri ca sÈmaÒÒÈphalÈni nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ 
asaÑkiliÔÔha-asaÑkilesikÈ. 

 1399. Katame dhammÈ savitakkasavicÈrÈ. KÈmÈvacaraÑ kusalaÑ 
akusalaÑ kÈmÈvacarakusalassa vipÈkato ekÈdasa cittuppÈdÈ akusalassa 
vipÈkato dve kiriyato ekÈdasa r|pÈvacaraÑ paÔhamaÑ
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jhÈnaÑ kusalato ca vipÈkato ca kiriyato ca lokuttaraÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
kusalato ca vipÈkato ca etthuppanne vitakkavicÈre ÔhapetvÈ. Ime dhammÈ 
savitakkasavicÈrÈ. 
 
 1400. Katame dhammÈ avitakkavicÈramattÈ. R|pÈvacarapaÒcakanaye 
dutiyaÑ jhÈnaÑ kusalato ca vipÈkato ca kiriyato ca lokuttarapaÒcakanaye 
dutiyaÑ jhÈnaÑ kusalato ca vipÈkato ca etthuppannaÑ vicÈraÑ ÔhapetvÈ 
vitakko ca. Ime dhammÈ avitakkavicÈramattÈ. 
 
 1401. Katame dhammÈ avitakka-avicÈrÈ. DvepaÒcaviÒÒÈÓÈni 
r|pÈvacaratikatikajjhÈnÈ kusalato ca vipÈkato ca kiriyato ca cattÈro ÈruppÈ 
kusalato ca vipÈkato ca kiriyato ca lokuttaratikatikajjhÈnÈ kusalato ca 
vipÈkato ca paÒcakanaye dutiye jhÈne1 uppanno ca vicÈro r|paÒca 
nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ avitakka-avicÈrÈ. VitakkasahajÈto vicÈro na 
vattabbo savitakkasavicÈrotipi avitakkavicÈramattotipi avitakka-avicÈrotipi. 
 
 1402. Katame dhammÈ pÊtisahagatÈ. KÈmÈvacarakusalato cattÈro 
somanassasahagatacittuppÈdÈ akusalato cattÈro kÈmÈvacarakusalassa 
vipÈkato paÒca kiriyato paÒca r|pÈvacaradukatikajjhÈnÈ kusalato ca 
vipÈkato ca kiriyato ca lokuttaradukatikajjhÈnÈ kusalato ca vipÈkato ca 
etthuppannaÑ pÊtiÑ ÔhapetvÈ. Ime dhammÈ pÊtisahagatÈ. 
 
 1403. Katame dhammÈ sukhasahagatÈ. KÈmÈvacarakusalato cattÈro 
somanassasahagatacittuppÈdÈ akusalato cattÈro kÈmÈvacarakusalassa 
vipÈkato cha kiriyato paÒca r|pÈvacaratikacatukkajjhÈnÈ kusalato ca 
vipÈkato ca kiriyato ca lokuttaratikacatukkajjhÈnÈ kusalato ca vipÈkato ca 
etthuppannaÑ sukhaÑ ÔhapetvÈ. Ime dhammÈ sukhasahagatÈ. 
 
 1404. Katame dhammÈ upekkhÈsahagatÈ. KÈmÈvacarakusalato cattÈro 
upekkhÈsahagatacittuppÈdÈ akusalato cha kÈmÈvacara- 
______________________________________________________________ 
 1. DutiyajjhÈne (SÊ) 
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kusalassa vipÈkato dasa akusalassa vipÈkato cha kiriyato cha r|pÈvacaraÑ 
catutthaÑ jhÈnaÑ kusalato ca vipÈkato ca kiriyato ca cattÈro ÈruppÈ 
kusalato ca vipÈkato ca kiriyato ca lokuttaraÑ catutthaÑ jhÈnaÑ kusalato ca 
vipÈkato ca etthuppannaÑ upekkhaÑ ÔhapetvÈ. Ime dhammÈ 
upekkhÈsahagatÈ. PÊti na pÊtisahagatÈ sukhasahagatÈ na upekkhÈsahagatÈ, 
sukhaÑ na sukhasahagataÑ siyÈ pÊtisahagataÑ na upekkhÈsahagataÑ siyÈ 
na vattabbaÑ pÊtisahagatanti. Dve domanassasahagatacittuppÈdÈ 
dukkhasahagatakÈyaviÒÒÈÓaÑ, yÈ ca vedanÈ upekkhÈ r|paÒca nibbÈnaÒca. 
Ime dhammÈ na vattabbÈ pÊtisahagatÈtipi sukhasahagatÈtipi 
upekkhÈsahagatÈtipi. 
 
 1405. Katame dhammÈ dassanena pahÈtabbÈ. CattÈro 
diÔÔhigatasampayuttacittuppÈdÈ vicikicchÈsahagato cittuppÈdo. Ime dhammÈ 
dassanenapahÈtabbÈ. 
 
 1406. Katame dhammÈ bhÈvanÈya pahÈtabbÈ. Uddhaccasahagato 
cittuppÈdo. Ime dhammÈ bhÈvanÈya pahÈtabbÈ. CattÈro diÔÔhigatavippayuttÈ 
lobhasahagatacittuppÈdÈ dve domanassasahagatacittuppÈdÈ. Ime dhammÈ 
siyÈ dassanena pahÈtabbÈ, siyÈ bhÈvanÈya pahÈtabbÈ. 
 
 1407. Katame dhammÈ neva dassanena na bhÈvanÈya pahÈtabbÈ. 
Cat|su bh|mÊsu kusalaÑ cat|su bh|mÊsu vipÈko tÊsu bh|mÊsu 
kiriyÈbyÈkataÑ r|paÒca nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ neva dassanena na 
bhÈvanÈya pahÈtabbÈ. 
 
 1408. Katame dhammÈ dassanena pahÈtabbahetukÈ. CattÈro 
diÔÔhigatasampayuttacittuppÈdÈ vicikicchÈsahagato cittuppÈdo etthuppannaÑ 
mohaÑ ÔhapetvÈ. Ime dhammÈ dassanena pahÈtabbahetukÈ. 
 
 1409. Katame dhammÈ bhÈvanÈya pahÈtabbahetukÈ. Uddhaccasahagato 
cittuppÈdo etthuppannaÑ mohaÑ ÔhapetvÈ. Ime dhammÈ bhÈvanÈya 
bhÈvanÈya pahÈtabbahetukÈ. CattÈro diÔÔhigatavippayuttÈ 
lobhasahagatacittuppÈdÈ dve domanassasahagatacittuppÈdÈ. Ime dhammÈ 
siyÈ dassanena pahÈtabbahetukÈ, siyÈ bhÈvanÈya pahÈtabbahetukÈ. 
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 1410. Katame dhammÈ neva dassanena na bhÈvanÈya pahÈtabbahetukÈ. 
VicikicchÈsahagato moho uddhaccasahagato moho cat|su bh|mÊsu kusalaÑ 
cat|su bh|mÊsu vipÈko tÊsu bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ r|paÒca nibbÈnaÒca. 
Ime dhammÈ neva dassanena na bhÈvanÈya pahÈtabbahetukÈ. 
 
 1411. Katame dhammÈ ÈcayagÈmino. TÊsu bh|mÊsu kusalaÑ akusalaÑ. 
Ime dhammÈ ÈcayagÈmino. 
 
 1412. Katame dhammÈ apacayagÈmino. CattÈro maggÈ apariyÈpannÈ. 
Ime dhammÈ apacayagÈmino. 
 
 1413. Katame dhammÈ nevÈcayagÈminÈpacayagÈmino. Cat|su bh|mÊsu 
vipÈko tÊsu bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ r|paÒca nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ 
nevÈcayagÈminÈpacayagÈmino. 
 
 1414. Katame dhammÈ sekkhÈ. CattÈro maggÈ apariyÈpannÈ heÔÔhimÈni 
ca tÊÓi sÈmaÒÒaphalÈni. Ime dhammÈ sekkhÈ. 
 
 1415. Katame dhammÈ asekkhÈ. UpariÔÔhimaÑ ArahattaphalaÑ. Ime 
dhammÈ asekkhÈ. 
 
 1416. Katame dhammÈ nevasekkhanÈsekkhÈ. TÊsu bh|mÊsu kusalaÑ 
akusalaÑ tÊsu bh|mÊsu vipÈko tÊsu bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ r|paÒca 
nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ nevasekkhanÈsekkhÈ. 
 
 1417. Katame dhammÈ parittÈ. KÈmÈvacarakusalaÑ akusalaÑ sabbo 
kÈmÈvacarassa vipÈko kÈmÈvacarakiriyÈbyÈkataÑ sabbaÒca r|paÑ. Ime 
dhammÈ parittÈ. 
 
 1418. Katame dhammÈ mahaggatÈ. R|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ 
kusalÈbyÈkatÈ. Ime dhammÈ mahaggatÈ. 
 
 1419. Katame dhammÈ appamÈÓÈ. CattÈro maggÈ apariyÈpannÈ cattÈri 
ca sÈmaÒÒÈphalÈni nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ appamÈÓÈ. 
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 1420. Katame dhammÈ parittÈrammaÓÈ. Sabbo kÈmÈvacarassa vipÈko 
kiriyÈmanodhÈtu kiriyÈhetukamanoviÒÒÈÓadhÈtu somanassasahagatÈ. Ime 
dhammÈ parittÈrammaÓÈ. 
 
 1421. Katame dhammÈ mahaggatÈrammaÓÈ. ViÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ. Ime dhammÈ mahaggatÈrammaÓÈ. 
 
 1422. Katame dhammÈ appamÈÓÈrammaÓÈ. CattÈro maggÈ 
apariyÈpannÈ cattÈri ca sÈmaÒÒaphalÈni. Ime dhammÈ appamÈÓÈrammaÓÈ. 
KÈmÈvacarakusalato cattÈro ÒÈÓavippayuttacittuppÈdÈ kiriyato cattÈro 
ÒÈÓavippayuttacittuppÈdÈ sabbaÑ akusalaÑ. Ime dhammÈ siyÈ 
parittÈrammaÓÈ, siyÈ mahaggatÈrammaÓÈ, na appamÈÓÈrammaÓÈ. SiyÈ na 
vattabbÈ parittÈrammaÓÈtipi mahaggatÈrammaÓÈtipi. KÈmÈvacarakusalato 
cattÈro ÒÈÓasampayuttacittuppÈdÈ kiriyato cattÈro ÒÈÓasampayuttacittuppÈdÈ 
r|pÈvacaraÑ catutthaÑ jhÈnaÑ kusalato ca kiriyato ca 
kiriyÈhetukamanoviÒÒÈÓadhÈtu upekkhÈsahagatÈ. Ime dhammÈ siyÈ 
parittÈrammaÓÈ, siyÈ mahaggatÈrammaÓÈ, siyÈ appamÈÓÈrammaÓÈ. SiyÈ na 
vattabbÈ parittÈrammaÓÈtipi mahaggatÈrammaÓÈtipi appamÈÓÈrammaÓÈtipi. 
R|pÈvacaratikacatukkajjhÈnÈ kusalato ca vipÈkato ca kiriyato ca catutthassa 
jhÈnassa vipÈko ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ. Ime dhammÈ na 
vatthabbÈ parittÈrammaÓÈtipi mahaggatÈrammaÓÈtipi 
appamÈÓÈrammaÓÈtipi. R|paÒca nibbÈnaÒca anÈrammaÓÈ. 
 
 1423. Katame dhammÈ hÊnÈ. DvÈdasa akusalacittuppÈdÈ. Ime dhammÈ 
hÊnÈ. 
 
 1424. Katame dhammÈ majjhimÈ. TÊsu bh|mÊsu kusalaÑ tÊsu bh|mÊsu 
vipÈko tÊsu bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ sabbaÒca r|paÑ. Ime dhammÈ 
majjhimÈ. 
 
 1425. Katame dhammÈ paÓÊtÈ. CattÈro maggÈ apariyÈpannÈ cattÈri ca 
sÈmaÒÒaphalÈni nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ paÓÊtÈ. 
 
 1426. Katame dhammÈ micchattaniyatÈ. CattÈro 
diÔÔhigatasampayuttacittuppÈdÈ dve domanassasahagatacittuppÈdÈ. Ime 
dhammÈ siyÈ micchattaniyatÈ, siyÈ aniyatÈ. 
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 1427. Katame dhammÈ sammattaniyatÈ. CattÈro maggÈ apariyÈpannÈ. 
Ime dhammÈ sammattaniyatÈ. 
 
 1428. Katame dhammÈ aniyatÈ. CattÈro 
diÔÔhigatavippayuttalobhasahagatacittuppÈdÈ vicikicchÈsahagato cittuppÈdo 
uddhaccasahagato cittuppÈdo tÊsu bh|mÊsu kusalaÑ cat|su bh|mÊsu vipÈko 
tÊsu bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ r|paÒca nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ aniyatÈ. 
 
 1429. Katame dhammÈ maggÈrammaÓÈ. KÈmÈvacarakusalato cattÈro 
ÒÈÓasampayuttacittuppÈdÈ kiriyato cattÈro ÒÈÓasampayuttacittuppÈdÈ. Ime 
dhammÈ siyÈ maggÈrammaÓÈ, na maggahetukÈ, siyÈ maggÈdhipatino. SiyÈ 
na vattabbÈ maggÈrammaÓÈtipi maggÈdhipatinotipi. CattÈro ariyamaggÈ na 
maggÈrammaÓÈ maggahetukÈ, siyÈ maggÈdhipatino. SiyÈ na vattabbÈ 
maggÈdhipatinoti. R|pÈvacaracatutthaÑ jhÈnaÑ kusalato ca kiriyato ca 
kiriyÈhetukamanoviÒÒÈÓadhÈtu upekkhÈsahagatÈ. Ime dhammÈ siyÈ 
maggÈrammaÓÈ, na maggahetukÈ, na maggÈdhipatino. SiyÈ na vattabbÈ 
maggÈrammaÓÈti. KÈmÈvacarakusalato cattÈro ÒÈÓavippayuttacittuppÈdÈ 
sabbaÑ akusalaÑ sabbo kÈmÈvacarassa vipÈko kiriyato cha cittuppÈdÈ 
r|pÈvacaratikacatukkajjhÈnÈ kusalato ca vipÈkato ca kiriyato ca catutthassa 
jhÈnassa vipÈko cattÈro ÈruppÈ kusalato ca vipÈkato ca kiriyato ca cattÈri ca 
sÈmaÒÒÈphalÈni. Ime dhammÈ na vattabbÈ maggÈrammaÓÈtipi 
maggahetukÈtipi maggÈdhipatinotipi. R|paÒca nibbÈnaÒca anÈrammaÓÈ. 
 
 1430. Katame dhammÈ uppÈnnÈ. Cat|su bh|mÊsu vipÈko, yaÒca r|paÑ 
kammassa katattÈ. Ime dhammÈ siyÈ uppannÈ siyÈ uppÈdino. Na vattabbÈ 
anuppannÈti. Cat|su bh|mÊsu kusalaÑ akusalaÑ tÊsu bh|mÊsu 
kiriyÈbyÈkataÑ, yaÒca r|paÑ na kammassa katattÈ. Ime dhammÈ siyÈ 
uppÈnnÈ siyÈ anuppannÈ. Na vattabbÈ uppÈdinoti. NibbÈnaÑ na vattabbaÑ 
uppannantipi anuppannantipi uppÈdinotipi. 
 
 1431. NibbÈnaÑ ÔhapetvÈ sabbe dhammÈ siyÈ atÊtÈ siyÈ anÈgatÈ siyÈ 
paccuppannÈ. NibbÈnaÑ na vattabbaÑ atÊtantipi anÈgatantipi 
paccuppannantipi. 
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 1432. Katame dhammÈ atÊtÈrammaÓÈ. ViÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ. Ime dhammÈ atÊtÈrammaÓÈ. 
 
 1433. NiyogÈ anÈgatÈrammaÓÈ natthi. 
 
 1434. Katame dhammÈ paccuppannÈrammaÓÈ. DvepaÒcaviÒÒÈÓÈni tisso 
ca manodhÈtuyo. Ime dhammÈ paccuppannÈrammaÓÈ. KÈmÈvacarakusalassa 
vipÈkato dasa cittuppÈdÈ akusalassa vipÈkato manoviÒÒÈÓadhÈtu 
upekkhÈsahagatÈ kiriyÈhetukamanoviÒÒÈÓadhÈtu somanassasahagatÈ, ime 
dhammÈ siyÈ atÊtÈrammaÓÈ siyÈ anÈgatÈrammaÓÈ siyÈ 
paccuppannÈrammaÓÈ. KÈmÈvacarakusalaÑ akusalaÑ kiriyato nava 
cittuppÈdÈ r|pÈvacaraÑ catutthaÑ jhÈnaÑ kusalato ca kiriyato ca, ime 
dhammÈ siyÈ atÊtÈrammaÓÈ siyÈ anÈgatÈrammaÓÈ siyÈ 
paccuppannÈrammaÓÈ. SiyÈ na vattabbÈ atÊtÈrammaÓÈtipi 
anÈgatÈrammaÓÈtipi paccuppannÈrammaÓÈtipi. R|pÈvacaratikacatukkajjhÈnÈ 
kusalato ca vipÈkato ca kiriyato ca catutthassa jhÈnassa vipÈko 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ cattÈro maggÈ apariyÈpannÈ cattÈri 
ca sÈmaÒÒÈphalÈni, ime dhammÈ na vattabbÈ atÊtÈrammaÓÈtipi 
anÈgatÈrammaÓÈtipi paccuppannÈrammaÓÈtipi. R|paÒca nibbÈnaÒca 
anÈrammaÓÈ. 
 
 1435. Anindriyabaddhar|paÒca nibbÈnaÒca ÔhapetvÈ sabbe dhammÈ 
siyÈ ajjhattÈ siyÈ bahiddhÈ siyÈ ajjhattabahiddhÈ. Anindriyabaddhar|paÒca 
nibbÈnaÒca bahiddhÈ. 
 
 1436. Katame dhammÈ ajjhattÈrammaÓÈ. ViÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ. Ime dhammÈ ajjhattÈrammaÓÈ. 
 
 1437. Katame dhammÈ bahiddhÈrammaÓÈ. 
R|pÈvacaratikacatukkajjhÈnÈ kusalato ca vipÈkato ca kiriyato ca catutthassa 
jhÈnassa vipÈko ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ cattÈro maggÈ apariyÈpannÈ cattÈri ca 
sÈmaÒÒaphalÈni. Ime dhammÈ bahiddhÈrammaÓÈ. R|paÑ ÔhapetvÈ sabbeva 
kÈmÈvacarÈ kusalÈkusalÈbyÈkatÈ dhammÈ r|pÈvacaraÑ catutthaÑ jhÈnaÑ 
kusalato ca kiriyato ca, ime dhammÈ siyÈ ajjhattÈrammaÓÈ 
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siyÈ bahiddhÈrammaÓÈ siyÈ ajjhattabahiddhÈrammaÓÈ. ŒkiÒcaÒÒÈyatanaÑ 
na vattabbaÑ ajjhattÈrammaÓÈntipi bahiddhÈrammaÓantipi 
ajjhattabahiddhÈrammaÓantipi. R|paÒca nibbÈnaÒca anÈrammaÓÈ. 
 
 1438. Katame dhammÈ sanidassanasappaÔighÈ. R|pÈyatanaÑ. Ime 
dhammÈ sanidassanasappaÔighÈ. 
 
 1439. Katame dhammÈ anidassanasappaÔighÈ. CakkhÈyatanaÑ -pa- 
phoÔÔhabbÈyatanaÑ. Ime dhammÈ anidassanasappaÔighÈ. 
 
 1440. Katame dhammÈ anidassana-appaÔighÈ. Cat|su bh|mÊsu kusalaÑ 
akusalaÑ cat|su bh|mÊsu vipÈko tÊsu bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ, yaÒca r|paÑ 
anidassanaÑ appaÔighaÑ dhammÈyatanapariyÈpannaÑ nibbÈnaÒca. Ime 
dhammÈ anidassana-appaÔighÈ. 
 

TikaÑ. 
_____ 

 
Duka-atthuddhÈra 

 
Hetugocchaka 

 1441. Katame dhammÈ het|. Tayo kusalahet| tayo akusalahet| tayo 
abyÈkatahet|, alobho kusalahetu adoso kusalahetu cat|su bh|mÊsu kusalesu 
uppajjanti, amoho kusalahetu kÈmÈvacarakusalato cattÈro ÒÈÓavippayutte 
cittuppÈde ÔhapetvÈ cat|su bh|mÊsu kusalesu uppajjati. 

 Lobho aÔÔhasu lobhasahagatesu cittuppÈdesu uppajjati, doso dvÊsu 
domanassasahagatesu cittuppÈdesu uppajjati, moho sabbÈkusalesu uppajjati. 

 Alobho vipÈkahetu adoso vipÈkahetu kÈmÈvacarassa vipÈkato ahetuke 
cittuppÈde ÔhapetvÈ cat|su bh|mÊsu vipÈkesu uppajjanti, amoho vipÈkahetu 
kÈmÈvacarassa vipÈkato 
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ahetuke cittuppÈde ÔhapetvÈ cattÈro ÒÈÓavippayutte cittuppÈde ÔhapetvÈ 
cat|su bh|mÊsu vipÈkesu uppajjati. 
 
 Alobho kiriyahetu adoso kiriyahetu kÈmÈvacarakiriyato ahetuke 
cittuppÈde ÔhapetvÈ tÊsu bh|mÊsu kiriyesu uppajjanti, amoho kiriyahetu 
kÈmÈvacarakiriyato ahetuke cittuppÈde ÔhapetvÈ cattÈro ÒÈÓavippayutte 
cittuppÈde ÔhapetvÈ tÊsu bh|mÊsu kiriyesu uppajjati. Ime dhammÈ het|. 
 
 1442. Katame dhammÈ na het|. ®hapetvÈ het| cat|su bh|mÊsu kusalaÑ 
akusalaÑ cat|su bh|mÊsu vipÈko tÊsu bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ r|paÒca 
nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ na het|. 
 
 1443. Katame dhammÈ sahetukÈ. VicikicchÈsahagataÑ 
uddhaccasahagataÑ mohaÑ ÔhapetvÈ avasesaÑ akusalaÑ cat|su bh|mÊsu 
kusalaÑ kÈmÈvacarassa vipÈkato ahetuke cittuppÈde ÔhapetvÈ cat|su 
bh|mÊsu vipÈko kÈmÈvacarakiriyato ahetuke cittuppÈde ÔhapetvÈ tÊsu 
bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ. Ime dhammÈ sahetukÈ. 
 
 1444. Katame dhammÈ ahetukÈ. VicikicchÈsahagato moho 
uddhaccasahagato moho dvepaÒcaviÒÒÈÓÈni tisso ca manodhÈtuyo paÒca ca 
ahetukamanoviÒÒÈÓadhÈtuyo r|paÒca nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ ahetukÈ. 
 
 1445. Katame dhammÈ hetusampayuttÈ. VicikicchÈsahagataÑ 
uddhaccasahagataÑ mohaÑ ÔhapetvÈ avasesaÑ akusalaÑ cat|su bh|mÊsu 
kusalaÑ kÈmÈvacarassa vipÈkato ahetuke cittuppÈde ÔhapetvÈ cat|su 
bh|mÊsu vipÈko kÈmÈvacarakiriyato ahetuke cittuppÈde ÔhapetvÈ tÊsu 
bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ. Ime dhammÈ hetusampayuttÈ. 
 
 1446. Katame dhammÈ hetuvippayuttÈ. VicikicchÈsahagato moho 
uddhaccasahagato moho dvepaÒcaviÒÒÈÓÈni tisso ca manodhÈtuyo paÒca ca 
ahetukamanoviÒÒÈÓadhÈtuyo r|paÒca nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ 
hetuvippayuttÈ. 
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 1447. Katame dhammÈ het| ceva sahetukÈ ca. Yattha dve tayo het| 
ekato uppajjanti. Ime dhammÈ het| ceva sahetukÈ ca. 
 
 1448. Katame dhammÈ sahetukÈ ceva na ca het|. Cat|su bh|mÊsu 
kusalaÑ akusalaÑ kÈmÈvacarassa vipÈkato ahetuke cittuppÈde ÔhapetvÈ 
cat|su bh|mÊsu vipÈko kÈmÈvacarakiriyato ahetuke cittuppÈde ÔhapetvÈ tÊsu 
bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ etthuppanne het| ÔhapetvÈ. Ime dhammÈ sahetukÈ 
ceva na ca het|. AhetukÈ dhammÈ na vattabbÈ het| ceva sahetukÈ cÈtipi 
sahetukÈ ceva na ca het|hipi. 
 
 1449. Katame dhammÈ het| ceva hetusampayuttÈ ca. Yattha dve tayo 
het| ekato uppajjanti. Ime dhammÈ het| ceva hetusampayuttÈ ca. 
 
 1450. Katame dhammÈ hetusampayuttÈ ceva na ca het|. Cat|su 
bh|mÊsu kusalaÑ akusalaÑ kÈmÈvacarassa vipÈkato ahetuke cittuppÈde 
ÔhapetvÈ cat|su bh|mÊsu vipÈko kÈmÈvacarakiriyato ahetuke cittuppÈde 
ÔhapetvÈ tÊsu bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ etthuppanne het| ÔhapetvÈ. Ime 
dhammÈ hetusampayuttÈ ceva na ca het|. HetuvippayuttÈ dhammÈ na 
vattabbÈ het| ceva hetusampayuttÈ cÈtipi hetusampayuttÈ ceva na ca 
het|tipi. 
 
 1451. Katame dhammÈ na het| sahetukÈ. Cat|su bh|mÊsu kusalaÑ 
akusalaÑ kÈmÈvacarassa vipÈkato ahetuke cittuppÈde ÔhapetvÈ cat|su 
bh|mÊsu vipÈko kÈmÈvacarakiriyato ahetuke cittuppÈde ÔhapetvÈ tÊsu 
bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ etthuppanne het| ÔhapetvÈ. Ime dhammÈ na het| 
sahetukÈ. 
 
 1452. Katame dhammÈ na het| ahetukÈ. DvepaÒcaviÒÒÈÓÈni tisso ca 
manodhÈtuyo paÒca ca ahetukamanoviÒÒÈÓadhÈtuyo r|paÒca nibbÈnaÒca. 
Ime dhammÈ na het| ahetukÈ. Het| dhammÈ na vattabbÈ na het| 
sahetukÈtipi na het| ahetukÈtipi. 
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C|Äantaraduka 

 1453. Katame dhammÈ sappaccayÈ. Cat|su bh|mÊsu kusalaÑ akusalaÑ 
cat|su bh|mÊsu vipÈko tÊsu bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ sabbaÒca r|paÑ. Ime 
dhammÈ sappaccayÈ. 
 
 1454. Katame dhammÈ appaccayÈ. NibbÈnaÑ. Ime dhammÈ appaccayÈ. 
 
 1455. Katame dhammÈ sa~khatÈ. Cat|su bh|mÊsu kusalaÑ akusalaÑ 
cat|su bh|mÊsu vipÈko tÊsu bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ sabbaÒca r|paÑ. Ime 
dhammÈ sa~khatÈ. 
 
 1456. Katame dhammÈ asa~khatÈ. NibbÈnaÑ. Ime dhammÈ asa~khatÈ. 
 
 1457. Katame dhammÈ sanidassanÈ. R|pÈyatanaÑ. Ime dhammÈ 
sanidassanÈ. 
 
 1458. Katame dhammÈ anidassanÈ. CakkhÈyatanaÑ -pa- 
phoÔÔhabbÈyatanaÑ cat|su bh|mÊsu kusalaÑ akusalaÑ cat|su bh|mÊsu 
vipÈko tÊsu bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ, yaÒca r|paÑ anidassanaÑ appaÔighaÑ 
dhammÈyatanapariyÈpannaÑ nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ anidassanÈ.  
 
 1459. Katame dhammÈ sappaÔighÈ. CakkhÈyatanaÑ -pa- 
phoÔÔhabbÈyatanaÑ. Ime dhammÈ sappaÔighÈ. 
 
 1460. Katame dhammÈ appaÔighÈ. Cat|su bh|mÊsu kusalaÑ akusalaÑ 
cat|su bh|mÊsu vipÈko tÊsu bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ, yaÒca r|paÑ 
anidassanaÑ appaÔighaÑ dhammÈyatanapariyÈpannaÑ nibbÈnaÒca. Ime 
dhammÈ appaÔighÈ. 
 
 1461. Katame dhammÈ r|pino. CattÈro ca mahÈbh|tÈ catunnaÒca 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈya r|paÑ. Ime dhammÈ r|pino. 
 
 1462. Katame dhammÈ ar|pino. Cat|su bh|mÊsu kusalaÑ akusalaÑ 
cat|su bh|mÊsu vipÈko tÊsu bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ nibbÈnaÒca. Ime 
dhammÈ ar|pino. 
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 1463. Katame dhammÈ lokiyÈ. TÊsu bh|mÊsu kusalaÑ akusalaÑ tÊsu 
bh|mÊsu vipÈko tÊsu bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ sabbaÒca r|paÑ. Ime dhammÈ 
lokiyÈ. 
 
 1464. Katame dhammÈ lokuttarÈ. CattÈro maggÈ apariyÈpannÈ cattÈri 
ca sÈmaÒÒaphalÈni nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ lokuttarÈ. Sabbe1 dhammÈ 
kenaci viÒÒeyyÈ kenaci na viÒÒeyyÈ. 

_____ 
 

Œsavagocchaka 

 1465. Katame dhammÈ ÈsavÈ. CattÈro ÈsavÈ kÈmÈsavo bhavÈsavo 
diÔÔhÈsavo avijjÈsavo. KÈmÈsavo aÔÔhasu lobhasahagatesu cittuppÈdesu 
uppajjati, bhavÈsavo cat|su diÔÔhigatavippayuttalobhasahagatesu 
cittuppÈdesu uppajjati, diÔÔhÈsavo cat|su diÔÔhigatasampayuttesu 
cittuppÈdesu uppajjati, avijjÈsavo sabbÈkusalesu uppajjati. Ime dhammÈ 
ÈsavÈ. 
 
 1466. Katame dhammÈ no ÈsavÈ. ®hapetvÈ Èsave avasesaÑ akusalaÑ 
cat|su bh|mÊsu kusalaÑ cat|su bh|mÊsu vipÈko tÊsu bh|mÊsu 
kiriyÈbyÈkataÑ r|paÒca nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ no ÈsavÈ. 
 
 1467. Katame dhammÈ sÈsavÈ. TÊsu bh|mÊsu kusalaÑ akusalaÑ tÊsu 
bh|mÊsu vipÈko tÊsu bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ sabbaÒca r|paÑ. Ime dhammÈ 
sÈsavÈ. 
 
 1468. Katame dhammÈ anÈsavÈ. CattÈro maggÈ apariyÈpannÈ cattÈri ca 
samaÒÒaphalÈni nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ anÈsavÈ. 
 
 1469. Katame dhammÈ ÈsavasampayuttÈ. Dve 
domanassasahagatacittuppÈdÈ etthuppannaÑ mohaÑ ÔhapetvÈ, 
vicikicchÈsahagataÑ uddhaccasahagataÑ mohaÑ ÔhapetvÈ avasesaÑ 
akusalaÑ. Ime dhammÈ ÈsavasampayuttÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Sabbeva (SyÈ) 
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 1470. Katame dhammÈ ÈsavavippayuttÈ. DvÊsu domanassasahagatesu 
cittuppÈdesu uppanno moho vicikicchÈsahagato moho uddhaccasahagato 
moho cat|su bh|mÊsu kusalaÑ cat|su bh|mÊsu vipÈko tÊsu bh|mÊsu 
kiriyÈbyÈkataÑ r|paÒca nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ ÈsavavippayuttÈ. 
 
 1471. Katame dhammÈ Èsavo ceva sÈsavÈ ca. Teva ÈsavÈ ÈsavÈ ceva 
sÈsavÈ ca. 
 
 1472. Katame dhammÈ sÈsavÈ ceva no ca ÈsavÈ. ®hapetvÈ Èsave 
avasesaÑ akusalaÑ tÊsu bh|mÊsu kusalaÑ tÊsu bh|mÊsu vipÈko tÊsu bh|mÊsu 
kiriyÈbyÈkataÑ sabbaÒca r|paÑ. Ime dhammÈ sÈsavÈ ceva no ca ÈsavÈ. 
AnÈsavÈ dhammÈ na vattabbÈ ÈsavÈ ceva sÈsavÈ cÈtipi sÈsavÈ ceva no ca 
ÈsavÈtipi. 
 
 1473. Katame dhammÈ ÈsavÈ ceva ÈsavasampayuttÈ ca. Yattha dve tayo 
ÈsavÈ ekato uppajjanti. Ime dhammÈ ÈsavÈ ceva ÈsavasampayuttÈ ca. 
 
 1474. Katame dhammÈ ÈsavasampayuttÈ ceva no ca ÈsavÈ. ®hapetvÈ 
Èsave avasesaÑ akusalaÑ. Ime dhammÈ ÈsavasampayuttÈ ceva no ca ÈsavÈ. 
ŒsavavippayuttÈ dhammÈ na vattabbÈ ÈsavÈ ceva ÈsavasampayuttÈ cÈtipi 
ÈsavasampayuttÈ ceva no ca ÈsavÈtipi. 
 
 1475. Katame dhammÈ ÈsavavippayuttÈ sÈsavÈ. DvÊsu 
domanassasahagatesu cittuppÈdesu uppannÈ moho vicikicchÈsahagato moho 
uddhaccasahagato moho tÊsu bh|mÊsu kusalaÑ tÊsu bh|mÊsu vipÈko tÊsu 
bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ sabbaÒca r|paÑ. Ime dhammÈ ÈsavavippayuttÈ 
sÈsavÈ. 
 
 1476. Katame dhammÈ ÈsavavippayuttÈ anÈsavÈ. CattÈro maggÈ 
apariyÈpannÈ cattÈri ca sÈmaÒÒaphalÈni nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ 
ÈsavavippayuttÈ anÈsavÈ. ŒsavasampayuttÈ dhammÈ na vattabbÈ 
ÈsavavippayuttÈ sÈsavÈtipi ÈsavavippayuttÈ anÈsavÈtipi. 
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SaÒÒojanagocchaka 

 1477. Katame dhammÈ saÒÒojanÈ. Dasa saÒÒojanÈni 
kÈmarÈgasaÒÒojanaÑ paÔighasaÒÒojanaÑ mÈnasaÒÒojanaÑ 
diÔÔhisaÒÒojanaÑ vicikicchÈsaÒÒojanaÑ sÊlabbataparÈmÈsasaÒÒojanaÑ 
bhavarÈgasaÒÒojanaÑ issÈsaÒÒojanaÑ macchariyasaÒÒojanaÑ 
avijjÈsaÒÒojanaÑ. KÈmarÈgasaÒÒojanaÑ aÔÔhasu lobhasahagatesu 
cittuppÈdesu uppajjati, paÔighasaÒÒojanaÑ dvÊsu domanassasahagatesu 
cittuppÈdesu uppajjati, mÈnasaÒÒojanaÑ cat|su 
diÔÔhigatavippayuttalobhasahagatesu 
cittuppÈdesu uppajjati, diÔÔhisaÒÒojanaÑ cat|su diÔÔhigatasampayuttesu 
cittuppÈdesu uppajjati, vicikicchÈsaÒÒojanaÑ vicikicchÈsahagatesu 
cittuppÈdesu uppajjati, sÊlabbataparÈmÈsasaÒÒojanaÑ cat|su 
diÔÔhigatasampayuttesu cittuppÈdesu uppajjati, bhavarÈgasaÒÒojanaÑ cat|su 
diÔÔhigatavippayuttalobhasahagatesu cittuppÈdesu uppajjati, 
issÈsaÒÒojanaÒca macchariyasaÒÒojanaÒca dvÊsu domanassasahagatesu 
cittuppÈdesu uppajjanti, avijjÈsaÒÒojanaÑ sabbÈkusalesu uppajjati. Ime 
dhammÈ saÒÒojanÈ. 

 1478. Katame dhammÈ no saÒÒojanÈ. ®hapetvÈ saÒÒojane avasesaÑ 
akusalaÑ cat|su bh|mÊsu kusalaÑ cat|su bh|mÊsu vipÈko tÊsu bh|mÊsu 
kiriyÈbyÈkataÑ r|paÒca nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ no saÒÒojanÈ. 

 1479. Katame dhammÈ saÒÒojaniyÈ. TÊsu bh|mÊsu kusalaÑ akusalaÑ 
tÊsu bh|mÊsu vipÈko tÊsu bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ sabbaÒca r|paÑ. Ime 
dhammÈ saÒÒojaniyÈ. 

 1480. Katame dhammÈ asaÒÒojaniyÈ. CattÈro maggÈ apariyÈpannÈ 
cattÈri ca sÈmaÒÒaphalÈni nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ asaÒÒojaniyÈ. 

 1481. Katame dhammÈ saÒÒojanasampayuttÈ. UddhaccasahagataÑ 
mohaÑ ÔhapetvÈ avasesaÑ akusalaÑ. Ime dhammÈ saÒÒojanasampayuttÈ. 

 1482. Katame dhammÈ saÒÒojanavippayuttÈ. Uddhaccasahagato moho 
cat|su bh|mÊsu kusalaÑ cat|su bh|mÊsu vipÈko tÊsu bh|mÊsu 
kiriyÈbyÈkataÑ r|paÒca nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ saÒÒojanavippayuttÈ. 

 1483. Katame dhammÈ saÒÒojanÈ ceva saÒÒojaniyÈ ca. TÈneva 
saÒÒojanÈni saÒÒojanÈ ceva saÒÒojaniyÈ ca. 
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 1484. Katame dhammÈ saÒÒojaniyÈ ceva no ca saÒÒojanÈ. ®hapetvÈ 
saÒÒojane avasesaÑ akusalaÑ tÊsu bh|mÊsu kusalaÑ tÊsu bh|mÊsu vipÈko 
tÊsu bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ sabbaÒca r|paÑ. Ime dhammÈ saÒÒojaniyÈ 
ceva no ca saÒÒojanÈ. AsaÒÒojaniyÈ dhammÈ na vattabbÈ saÒÒojanÈ ceva 
saÒÒojaniyÈ cÈtipi saÒÒojaniyÈ ceva no ca saÒÒojanÈtipi. 
 
 1485. Katame dhammÈ saÒÒojanÈ ceva saÒÒojanasampayuttÈ ca. Yattha 
dve tÊÓi saÒÒojanÈni ekato uppajjanti. Ime dhammÈ saÒÒojanÈ ceva 
saÒÒojanasampayuttÈ ca. 
 
 1486. Katame dhammÈ saÒÒojanasampayuttÈ ceva no ca saÒÒojanÈ. 
®hapetvÈ saÒÒojane avasesaÑ akusalaÑ. Ime dhammÈ saÒÒojanasampayuttÈ 
ceva no ca saÒÒojanÈ. SaÒÒojanavippayuttÈ dhammÈ na vattabbÈ saÒÒojanÈ 
ceva saÒÒojanasampayuttÈ cÈtipi saÒÒojanasampayuttÈ ceva no ca 
saÒÒojanÈtipi. 
 
 1487. Katame dhammÈ saÒÒojanavippayuttÈ saÒÒojaniyÈ. 
Uddhaccasahagato moho tÊsu bh|mÊsu kusalaÑ tÊsu bh|mÊsu vipÈko tÊsu 
bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ sabbaÒca r|paÑ. Ime dhammÈ 
saÒÒojanavippayuttÈ saÒÒojaniyÈ. 
 
 1488. Katame dhammÈ saÒÒojanavippayuttÈ asaÒÒojaniyÈ. CattÈro 
maggÈ apariyÈpannÈ cattÈri ca sÈmaÒÒaphalÈni nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ 
saÒÒojanavippayuttÈ asaÒÒojaniyÈ. SaÒÒojanasampayuttÈ dhammÈ na 
vattabbÈ saÒÒojanavippayuttÈ saÒÒojaniyÈtipi saÒÒojanavippayuttÈ 
asaÒÒojaniyÈtipi. 

_____ 
 

Ganthagocchaka 

 1489. Katame dhammÈ ganthÈ. CattÈro ganthÈ abhijjhÈkÈyagantho 
byÈpÈdo kÈyagantho sÊlabbataparÈmÈso kÈyagantho idaÑsaccÈbhiniveso 
kÈyagantho. AbhijjhÈkÈyagantho aÔÔhasu 
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lobhasahagatesu cittuppÈdesu uppajjati, byÈpÈdo kÈyagantho dvÊsu 
domanassasahagatesu cittuppÈdesu uppajjati, sÊlabbataparÈmÈso kÈyagantho 
ca idaÑsaccÈbhiniveso kÈyagantho ca cat|su diÔÔhigatasampayuttesu 
cittuppÈdesu uppajjanti. Ime dhammÈ ganthÈ. 

 1490. Katame dhammÈ no ganthÈ. ®hapetvÈ ganthe avasesaÑ akusalaÑ 
cat|su bh|mÊsu kusalaÑ cat|su bh|mÊsu vipÈko tÊsu bh|mÊsu 
kiriyÈbyÈkataÑ r|paÒca nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ no ganthÈ. 

 1491. Katame dhammÈ ganthaniyÈ. TÊsu bh|mÊsu kusalaÑ akusalaÑ 
tÊsu bh|mÊsu vipÈko tÊsu bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ sabbaÒca r|paÑ. Ime 
dhammÈ ganthaniyÈ. 

 1492. Katame dhammÈ aganthaniyÈ. CattÈro maggÈ apariyÈpannÈ 
cattÈri ca sÈmaÒÒaphalÈni nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ aganthaniyÈ. 

 1493. Katame dhammÈ ganthasampayuttÈ. CattÈro 
diÔÔhigatasampayuttacittuppÈdÈ cattÈro 
diÔÔhigatavippayuttalobhasahagatacittuppÈdÈ etthuppannaÑ lobhaÑ ÔhapetvÈ, 
dve domanassasahagatacittuppÈdÈ etthuppannaÑ paÔighaÑ ÔhapetvÈ. Ime 
dhammÈ ganthasampayuttÈ. 

 1494. Katame dhammÈ ganthavippayuttÈ. Cat|su 
diÔÔhigatavippayuttalobhasahagatesu cittuppÈdesu uppanno lobho dvÊsu 
domanassasahagatesu cittuppÈdesu uppannaÑ paÔighaÑ vicikicchÈsahagato 
cittuppÈdo uddhaccasahagato cittuppÈdo cat|su bh|mÊsu kusalaÑ cat|su 
bh|mÊsu vipÈko tÊsu bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ r|paÒca nibbÈnaÒca. Ime 
dhammÈ ganthavippayuttÈ. 

 1495. Katame dhammÈ ganthÈ ceva ganthaniyÈ ca. Teva ganthÈ ganthÈ 
ceva ganthaniyÈ ca. 

 1496. Katame dhammÈ ganthaniyÈ ceva no ca ganthÈ. ®hapetvÈ ganthe 
avasesaÑ akusalaÑ tÊsu bh|mÊsu kusalaÑ tÊsu bh|mÊsu vipÈko tÊsu bh|mÊsu 
kiriyÈbyÈkataÑ sabbaÒca r|paÑ. Ime dhammÈ ganthaniyÈ ceva no ca 
ganthÈ. AganthaniyÈ dhammÈ na vattabbÈ ganthÈ ceva ganthaniyÈ cÈtipi 
ganthaniyÈ ceva no ca ganthÈtipi. 
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 1497. Katame dhammÈ ganthÈ ceva ganthasampayuttÈ ca. Yattha diÔÔhi 
ca lobho ca ekato uppajjanti. Ime dhammÈ ganthÈ ceva ganthasampayuttÈ 
ca. 

 1498. Katame dhammÈ ganthasampayuttÈ ceva no ca ganthÈ. AÔÔha 
lobhasahagatacittuppÈdÈ dve domanassasahagatacittuppÈdÈ etthuppanne 
ganthe ÔhapetvÈ. Ime dhammÈ ganthasampayuttÈ ceva no ca ganthÈ. 
GanthavippayuttÈ dhammÈ na vattabbÈ ganthÈ ceva ganthasampayuttÈ cÈtipi 
ganthasampayuttÈ ceva no ca ganthÈtipi. 

 1499. Katame dhammÈ ganthavippayuttÈ ganthaniyÈ. Cat|su 
diÔÔhigatavippayuttalobhasahagatesu cittuppÈdesu uppanno lobho dvÊsu 
domanassasahagatesu cittuppÈdesu uppannaÑ paÔighaÑ vicikicchÈsahagato 
cittuppÈdo uddhaccasahagato cittuppÈdo tÊsu bh|mÊsu kusalaÑ tÊsu bh|mÊsu 
vipÈko tÊsu bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ sabbaÒca r|paÑ. Ime dhammÈ 
ganthavippayuttÈ ganthaniyÈ. 

 1500. Katame dhammÈ ganthavippayuttÈ aganthaniyÈ. CattÈro maggÈ 
apariyÈpannÈ cattÈri ca sÈmaÒÒaphalÈni nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ 
ganthavippayuttÈ aganthaniyÈ. GanthasampayuttÈ dhammÈ na vattabbÈ 
ganthavippayuttÈ ganthaniyÈtipi ganthavippayuttÈ aganthaniyÈtipi. 

_____ 
 

Oghagocchaka 

 1501. Katame dhammÈ oghÈ -pa-. 
_____ 

 
Yogagocchaka 

 1502. Katame dhammÈ yogÈ -pa-. 
_____ 

 
NÊvaraÓagocchaka 

 1503. Katame dhammÈ nÊvaraÓÈ. Cha nÊvaraÓÈ kÈmacchandanÊvaraÓaÑ 
byÈpÈdanÊvaraÓaÑ thinamiddhanÊvaraÓaÑ uddhaccakukkuccanÊvaraÓaÑ 
vicikicchÈnÊvaraÓaÑ 
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avijjÈnÊvaraÓaÑ. KÈmacchandanÊvaraÓaÑ aÔÔhasu lobhasahagatesu 
cittuppÈdesu uppajjati, byÈpÈdanÊvaraÓaÑ dvÊsu domanassasahagatesu 
cittuppÈdesu uppajjati, thinamiddhanÊvaraÓaÑ sasa~khÈrikesu akusalesu 
uppajjati, uddhaccanÊvaraÓaÑ uddhaccasahagatesu cittuppÈdesu uppajjati, 
kukkuccanÊvaraÓaÑ dvÊsu domanassasahagatesu cittuppÈdesu uppajjati, 
vicikicchÈnÊvaraÓaÑ vicikicchÈsahagatesu cittuppÈdesu uppajjati, 
avijjÈnÊvaraÓaÑ sabbÈkusalesu uppajjati. Ime dhammÈ nÊvaraÓÈ. 
 
 1504. Katame dhammÈ no nÊvaraÓÈ. ®hapetvÈ nÊvaraÓe avasesaÑ 
akusalaÑ cat|su bh|mÊsu kusalaÑ cat|su bh|mÊsu vipÈko tÊsu bh|mÊsu 
kiriyÈbyÈkataÑ r|paÒca nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ no nÊvaraÓÈ. 
 
 1505. Katame dhammÈ nÊvaraÓiyÈ. TÊsu bh|mÊsu kusalaÑ akusalaÑ 
tÊsu bh|mÊsu vipÈko tÊsu bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ sabbaÒca r|paÑ. Ime 
dhammÈ nÊvaraÓiyÈ. 
 
 1506. Katame dhammÈ anÊvaraÓiyÈ. CattÈro maggÈ apariyÈpannÈ cattÈri 
ca sÈmaÒÒaphalÈni nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ anÊvaraÓiyÈ. 
 
 1507. Katame dhammÈ nÊvaraÓasampayuttÈ. DvÈdasa 
akusalacittuppÈdÈ. Ime dhammÈ nÊvaraÓasampayuttÈ. 
 
 1508. Katame dhammÈ nÊvaraÓavippayuttÈ. Cat|su bh|mÊsu kusalaÑ 
cat|su bh|mÊsu vipÈko tÊsu bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ r|paÒca nibbÈnaÒca. 
Ime dhammÈ nÊvaraÓavippayuttÈ. 
 
 1509. Katame dhammÈ nÊvaraÓÈ ceva nÊvaraÓiyÈ ca. TÈneva nÊvaraÓÈni 
nÊvaraÓÈ ceva nÊvaraÓiyÈ ca. 
 
 1510. Katame dhammÈ nÊvaraÓiyÈ ceva no ca nÊvaraÓÈ. ®hapetvÈ 
nÊvaraÓe avasesaÑ akusalaÑ tÊsu bh|mÊsu kusalaÑ tÊsu bh|mÊsu vipÈko tÊsu 
bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ sabbaÒca r|paÑ. Ime dhammÈ nÊvaraÓiyÈ ceva no 
ca nÊvaraÓÈ. AnÊvaraÓiyÈ dhammÈ na vattabbÈ nÊvaraÓÈ ceva nÊvaraÓiyÈ 
cÈtipi nÊvaraÓiyÈ ceva no ca nÊvaraÓÈtipi. 
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 1511. Katame dhammÈ nÊvaraÓÈ ceva nÊvaraÓasampayuttÈ ca. Yattha 
dve tÊÓi nÊvaraÓÈni ekato uppajjanti. Ime dhammÈ nÊvaraÓÈ ceva 
nÊvaraÓasampayuttÈ ca. 
 
 1512. Katame dhammÈ nÊvaraÓasampayuttÈ ceva no ca nÊvaraÓÈ. 
®hapetvÈ nÊvaraÓe avasesaÑ akusalaÑ. Ime dhammÈ nÊvaraÓasampayuttÈ 
ceva no ca nÊvaraÓÈ. NÊvaraÓavippayuttÈ dhammÈ na vattabbÈ nÊvaraÓÈ ceva 
nÊvaraÓasampayuttÈ cÈtipi nÊvaraÓasampayuttÈ ceva no ca nÊvaraÓÈtipi. 
 
 1513. Katame dhammÈ nÊvaraÓavippayuttÈ nÊvaraÓiyÈ. TÊsu bh|mÊsu 
kusalaÑ tÊsu bh|mÊsu vipÈko tÊsu bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ sabbaÒca r|paÑ. 
Ime dhammÈ nÊvaraÓavippayuttÈ nÊvaraÓiyÈ. 
  
 1514. Katame dhammÈ nÊvaraÓavippayuttÈ anÊvaraÓiyÈ. CattÈro maggÈ 
apariyÈpannÈ cattÈri ca sÈmaÒÒaphalÈni nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ 
nÊvaraÓavippayuttÈ anÊvaraÓiyÈ. NÊvaraÓasampayuttÈ dhammÈ na vattabbÈ 
nÊvaraÓavippayuttÈ nÊvaraÓiyÈtipi nÊvaraÓavippayuttÈ anÊvaraÓiyÈtipi. 

_____ 
 

ParÈmÈsagocchaka 

 1515. Katame dhammÈ parÈmÈsÈ. DiÔÔhiparÈmÈso cat|su 
diÔÔhigatasampayuttesu cittuppÈdesu uppajjati. Ime dhammÈ parÈmÈsÈ. 
 
 1516. Katame dhammÈ no parÈmÈsÈ. ®hapetvÈ parÈmÈsaÑ avasesaÑ 
akusalaÑ cat|su bh|mÊsu kusalaÑ cat|su bh|mÊsu vipÈko tÊsu bh|mÊsu 
kiriyÈbyÈkataÑ r|paÒca nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ no parÈmÈsÈ. 
 
 1517. Katame dhammÈ parÈmaÔÔhÈ. TÊsu bh|mÊsu kusalaÑ akusalaÑ 
tÊsu bh|mÊsu vipÈko tÊsu bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ sabbaÒca r|paÑ. Ime 
dhammÈ parÈmaÔÔhÈ. 
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 1518. Katame dhammÈ aparÈmaÔÔhÈ. CattÈro maggÈ apariyÈpannÈ 
cattÈri ca sÈmaÒÒaphalÈni nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ aparÈmaÔÔhÈ. 
 
 1519. Katame dhammÈ parÈmÈsasampayuttÈ. CattÈro 
diÔÔhigatasampayuttacittuppÈdÈ etthuppannaÑ parÈmÈsaÑ ÔhapetvÈ. Ime 
dhammÈ parÈmÈsasampayuttÈ. 
 
 1520. Katame dhammÈ parÈmÈsavippayuttÈ. CattÈro 
diÔÔhigatavippayuttalobhasahagatacittuppÈdÈ dve 
domanassasahagatacittuppÈdÈ vicikicchÈsahagato cittuppÈdo 
uddhaccasahagato cittuppÈdo cat|su bh|mÊsu kusalaÑ cat|su bh|mÊsu 
vipÈko tÊsu bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ r|paÒca nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ 
parÈmÈsavippayuttÈ. ParÈmÈso na vattabbo parÈmÈsasampayuttotipi 
parÈmÈsavippayuttotipi. 
  
 1521. Katame dhammÈ parÈmÈsÈ ceva parÈmaÔÔhÈ ca. So eva parÈmÈso 
parÈmÈso ceva parÈmaÔÔho ca. 
 
 1522. Katame dhammÈ parÈmaÔÔhÈ ceva no ca parÈmÈsÈ. ®hapetvÈ 
parÈmÈsaÑ avasesaÑ akusalaÑ tÊsu bh|mÊsu kusalaÑ tÊsu bh|mÊsu vipÈko 
tÊsu bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ sabbaÒca r|paÑ. Ime dhammÈ parÈmaÔÔhÈ 
ceva no ca parÈmÈsÈ. AparÈmaÔÔhÈ dhammÈ na vattabbÈ parÈmÈsÈ ceva 
parÈmaÔÔhÈ cÈtipi parÈmaÔÔhÈ ceva no ca parÈmÈsÈtipi. 
 
 1523. Katame dhammÈ parÈmasavippayuttÈ parÈmaÔÔhÈ. CattÈro 
diÔÔhigatavippayuttalobhasahagatacittuppÈdÈ dve 
domanassasahagatacittuppÈdÈ vicikicchÈsahagato cittuppÈdo 
uddhaccasahagato cittuppÈdo tÊsu bh|mÊsu kusalaÑ tÊsu bh|mÊsu vipÈko tÊsu 
bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ sabbaÒca r|paÑ. Ime dhammÈ parÈmÈsavippayuttÈ 
parÈmaÔÔhÈ. 
 
 1524. Katame dhammÈ parÈmÈsavippayuttÈ aparÈmaÔÔhÈ. CattÈro 
maggÈ apariyÈpannÈ cattÈri ca sÈmaÒÒaphalÈni nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ 
parÈmÈsavippayuttÈ aparÈmaÔÔhÈ. ParÈmÈsÈ ca parÈmÈsasampayuttÈ ca 
dhammÈ na vattabbÈ parÈmÈsavippayuttÈ parÈmaÔÔhÈtipi parÈmÈsavippayuttÈ 
aparÈmaÔÔhÈtipi. 
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Mahantaraduka 

 1525. Katame dhammÈ sÈrammaÓÈ. Cat|su bh|mÊsu kusalaÑ akusalaÑ 
cat|su bh|mÊsu vipÈko tÊsu bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ. Ime dhammÈ 
sÈrammaÓÈ. 

 1526. Katame dhammÈ anÈrammaÓÈ. R|paÒca nibbÈnaÒca. Ime 
dhammÈ anÈrammaÓÈ. 

 1527. Katame dhammÈ cittÈ. CakkhuviÒÒÈÓaÑ sotaviÒÒÈÓaÑ 
ghÈnaviÒÒÈÓaÑ jivhÈviÒÒÈÓaÑ kÈyaviÒÒÈÓaÑ manodhÈtu 
manoviÒÒÈÓadhÈtu. Ime dhammÈ cittÈ. 

 1528. Katame dhammÈ no cittÈ. VedanÈkkhandho saÒÒÈkkhandho 
sa~khÈrakkhandho r|paÒca nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ no cittÈ. 

 1529. Katame dhammÈ cetasikÈ. VedanÈkkhandho saÒÒÈkkhandho. 
Sa~khÈrakkhandho. Ime dhammÈ cetasikÈ. 

 1530. Katame dhammÈ acetasikÈ. CittaÒca r|paÒca nibbÈnaÒca. Ime 
dhammÈ acetasikÈ. 

 1531. Katame dhammÈ cittasampayuttÈ. VedanÈkkhandho 
saÒÒÈkkhandho sa~khÈrakkhandho. Ime dhammÈ cittasampayuttÈ. 

 1532. Katame dhammÈ cittavippayuttÈ. R|paÒca nibbÈnaÒca. Ime 
dhammÈ cittavippayuttÈ. CittaÑ na vattabbaÑ cittena sampayuttantipi 
cittena vippayuttantipi. 

 1533. Katame dhammÈ cittasaÑsaÔÔhÈ. VedanÈkkhandho 
saÒÒÈkkhandho sa~khÈrakkhandho. Ime dhammÈ cittasaÑsaÔÔhÈ. 

 1534. Katame dhammÈ cittavisaÑsaÔÔhÈ. R|paÒca nibbÈnaÒca. Ime 
dhammÈ cittavisaÑsaÔÔhÈ. CittaÑ na vattabbaÑ cittena saÑsaÔÔhantipi 
cittena visaÑsaÔÔhantipi. 

 1535. Katame dhammÈ cittasamuÔÔhÈnÈ. VedanÈkkhandho 
saÒÒÈkhandho sa~khÈrakkhandho kÈyaviÒÒatti vacÊviÒÒatti, yaÑ vÈ 
panaÒÒampi atthi r|paÑ cittajaÑ 
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cittahetukaÑ cittasamuÔÔhÈnaÑ r|pÈyatanaÑ saddÈyatanaÑ gandhÈyatanaÑ 
rasÈyatanaÑ phoÔÔhabbÈyatanaÑ ÈkÈsadhÈtu ÈpodhÈtu r|passa lahutÈ 
r|passa mudutÈ r|passa kammaÒÒatÈ r|passa upacayo r|passa santati 
kabaÄÊkÈro ÈhÈro. Ime dhammÈ cittasamuÔÔhÈnÈ. 

 1536. Katame dhammÈ no cittasamuÔÔhÈnÈ. CittaÒca avasesaÒca r|paÑ 
nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ no cittasamuÔÔhÈnÈ. 

 1537. Katame dhammÈ cittasahabhuno. VedanÈkkhandho 
saÒÒÈkkhandho sa~khÈrakkhandho kÈyaviÒÒatti vacÊviÒÒatti. Ime dhammÈ 
cittasahabhuno. 

 1538. Katame dhammÈ no cittasahabhuno. CittaÒca avasesaÒca r|paÑ 
nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ no cittasahabhuno. 

 1539. Katame dhammÈ cittÈnuparivattino. VedanÈkkhandho 
saÒÒÈkkhandho sa~khÈrakkhandho kÈyaviÒÒatti vacÊviÒÒatti. Ime dhammÈ 
cittÈnuparivattino. 

 1540. Katame dhammÈ no cittÈnuparivattino. CittaÒca avasesaÒca 
r|paÑ nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ no cittÈnuparivattino. 

 1541. Katame dhammÈ cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈ. VedanÈkkhandho 
saÒÒÈkkhandho sa~khÈrakkhandho. Ime dhammÈ cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈ. 

 1542. Katame dhammÈ no cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈ. CittaÒca r|paÒca 
nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ no cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈ. 

 1543. Katame dhammÈ cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabhuno. 
VedanÈkkhandho saÒÒÈkkhandho sa~khÈrakkhandho. Ime dhammÈ 
cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabhuno. 

 1544. Katame dhammÈ no cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabhuno. 
CittaÒca r|paÒca nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ no 
cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnasahabhuno. 

 1545. Katame dhammÈ cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattino. 
VedanÈkkhandho saÒÒÈkkhandho sa~khÈrakkhandho. Ime dhammÈ 
cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattino. 
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 1546. Katame dhammÈ no cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattino. 
CittaÒca r|paÒca nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ no 
cittasaÑsaÔÔhasamuÔÔhÈnÈnuparivattino. 
 
 1547. Katame dhammÈ ajjhattikÈ. CakkhÈyatanaÑ -pa- manÈyatanaÑ. 
Ime dhammÈ ajjhattikÈ. 
 
 1548. Katame dhammÈ bÈhirÈ. R|pÈyatanaÑ -pa- dhammÈyatanaÑ. 
Ime dhammÈ bÈhirÈ. 
 
 1549. Katame dhammÈ upÈdÈ. CakkhÈyatanaÑ -pa- kabaÄÊkÈro ÈhÈro. 
Ime dhammÈ upÈdÈ. 
 
 1550. Katame dhammÈ no upÈdÈ. Cat|su bh|mÊsu kusalaÑ akusalaÑ 
cat|su bh|mÊsu vipÈko tÊsu bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ cattÈro ca mahÈbh|tÈ 
nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ no upÈdÈ. 
 
 1551. Katame dhammÈ upÈdiÓÓÈ. TÊsu bh|mÊsu vipÈko, yaÒca r|paÑ 
kammassa katattÈ. Ime dhammÈ upÈdiÓÓÈ. 
 
 1552. Katame dhammÈ anupÈdiÓÓÈ. TÊsu bh|mÊsu kusalaÑ akusalaÑ 
tÊsu bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ, yaÒca r|paÑ na kammassa katattÈ cattÈro 
maggÈ apariyÈpannÈ cattÈri ca sÈmaÒÒaphalÈni nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ 
anupÈdiÓÓÈ. 

_____ 
 

UpÈdÈnagocchaka 

 1553. Katame dhammÈ upÈdÈnÈ. CattÈri upÈdÈnÈni kÈmupÈdÈnaÑ 
diÔÔhupÈdÈnaÑ sÊlabbatupÈdÈnaÑ attavÈdupÈdÈnaÑ. KÈmupÈdÈnaÑ aÔÔhasu 
lobhasahagatesu cittuppÈdesu uppajjati, diÔÔhupÈdÈnaÒca sÊlabbatupÈdÈnaÒca 
attavÈdupÈdÈnaÒca cat|su diÔÔhigatasampayuttesu cittuppÈdesu uppajjanti. 
Ime dhammÈ upÈdÈnÈ. 
 
 1554. Katame dhammÈ no upÈdÈnÈ. ®hapetvÈ upÈdÈne avasesaÑ 
akusalaÑ cat|su bh|mÊsu kusalaÑ cat|su bh|mÊsu vipÈko tÊsu bh|mÊsu 
kiriyÈbyÈkataÑ r|paÒca nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ no upÈdÈnÈ. 
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 1555. Katame dhammÈ upÈdÈniyÈ. TÊsu bh|mÊsu kusalaÑ akusalaÑ tÊsu 
bh|mÊsu vipÈko tÊsu bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ sabbaÒca r|paÑ. Ime dhammÈ 
upÈdÈniyÈ. 

 1556. Katame dhammÈ anupÈdÈniyÈ. CattÈro maggÈ apariyÈpannÈ 
cattÈri ca sÈmaÒÒaphalÈni nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ anupÈdÈniyÈ. 

 1557. Katame dhammÈ upÈdÈnasampayuttÈ. CattÈro 
diÔÔhigatasampayuttalobhasahagatacittuppÈdÈ cattÈro 
diÔÔhigatavippayuttalobhasahagatacittuppÈdÈ etthuppannaÑ lobhaÑ ÔhapetvÈ. 
Ime dhammÈ upÈdÈnasampayuttÈ. 

 1558. Katame dhammÈ upÈdÈnavippayuttÈ. Cat|su 
diÔÔhigatavippayuttalobhasahagatesu cittuppÈdesu uppanno lobho dve 
domanassasahagatacittuppÈdÈ vicikicchÈsahagato cittuppÈdo 
uddhaccasahagato cittuppÈdo cat|su bh|mÊsu kusalaÑ cat|su bh|mÊsu 
vipÈko tÊsu bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ r|paÒca nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ 
upÈdÈnavippayuttÈ. 

 1559. Katame dhammÈ upÈdÈnÈ ceva upÈdÈniyÈ ca. TÈneva upÈdÈnÈni 
upÈdÈnÈ ceva upÈdÈniyÈ ca. 

 1560. Katame dhammÈ upÈdÈniyÈ ceva no ca upÈdÈnÈ. ®hapetvÈ 
upÈdÈne avasesaÑ akusalaÑ tÊsu bh|mÊsu kusalaÑ tÊsu bh|mÊsu vipÈko tÊsu 
bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ sabbaÒca r|paÑ. Ime dhammÈ upÈdÈniyÈ ceva no 
ca upÈdÈnÈ. AnupÈdÈniyÈ dhammÈ na vattabbÈ upÈdÈnÈ ceva upÈdÈniyÈ 
cÈtipi upÈdÈniyÈ ceva no ca upÈdÈnÈtipi. 

 1561. Katame dhammÈ upÈdÈnÈ ceva upÈdÈnasampayuttÈ ca. Yattha 
diÔÔhi ca lobho ca ekato uppajjanti. Ime dhammÈ upÈdÈnÈ ceva 
upÈdÈnasampayuttÈ ca. 

 1562. Katame dhammÈ upÈdÈnasampayuttÈ ceva no ca upÈdÈnÈ. 
AÔÔhalobhasahagatacittuppÈdÈ etthuppanne upÈdÈne ÔhapetvÈ. Ime dhammÈ 
upÈdÈnasampayuttÈ ceva no ca upÈdÈnÈ. UpÈdÈnavippayuttÈ dhammÈ na 
vattabbÈ upÈdÈnÈ ceva upÈdÈnasampayuttÈ cÈtipi upÈdÈnasampayuttÈ ceva 
no ca upÈdÈnÈtipi. 
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 1563. Katame dhammÈ upÈdÈnavippayuttÈ upÈdÈniyÈ. Cat|su 
diÔÔhigatavippayuttalobhasahagatesu cittuppÈdesu uppanno lobho dve 
domanassasahagatacittuppÈdÈ vicikicchÈsahagato cittuppÈdo 
uddhaccasahagato cittuppÈdo tÊsu bh|mÊsu kusalaÑ tÊsu bh|mÊsu vipÈko tÊsu 
bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ sabbaÒca r|paÑ. Ime dhammÈ upÈdÈnavippayuttÈ 
upÈdÈniyÈ. 
 
 1564. Katame dhammÈ upÈdÈnavippayuttÈ anupÈdÈniyÈ. CattÈro maggÈ 
apariyÈpannÈ cattÈri ca sÈmaÒÒaphalÈni nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ 
upÈdÈnavippayuttÈ anupÈdÈniyÈ. UpÈdÈnasampayuttÈ dhammÈ na vattabbÈ 
upÈdÈnavippayuttÈ upÈdÈniyÈtipi upÈdÈnavippayuttÈ anupÈdÈniyÈtipi. 

_____ 
 

Kilesagocchaka 

 1565. Katame dhammÈ kilesÈ. Dasa kilesavatth|ni lobho doso moho 
mÈno diÔÔhi vicikicchÈ thinaÑ uddhaccaÑ ahirikaÑ anottappaÑ. Lobho 
aÔÔhasu lobhasahagatesu cittuppÈdesu uppajjati, doso dvÊsu 
domanassasahagatesu cittuppÈdesu uppajjati, moho sabbÈkusalesu uppajjati, 
mÈno cat|su diÔÔhigatavippayuttalobhasahagatesu cittuppÈdesu uppajjati, 
diÔÔhi cat|su diÔÔhigatasampayuttesu cittuppÈdesu uppajjati, vicikicchÈ 
vicikicchÈsahagatesu cittuppÈdesu uppajjati, thinaÑ sasa~khÈrikesu 
akusalesu uppajjati, uddhaccaÒca ahirikaÒca anottappaÒca sabbÈkusalesu 
uppajjanti. Ime dhammÈ kilesÈ. 
 
 1566. Katame dhammÈ no kilesÈ. ®hapetvÈ kilese avasesaÑ akusalaÑ 
cat|su bh|mÊsu kusalaÑ cat|su bh|mÊsu vipÈko tÊsu bh|mÊsu 
kiriyÈbyÈkataÑ r|paÒca nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ no kilesÈ. 
 
 1567. Katame dhammÈ saÑkilesikÈ. TÊsu bh|mÊsu kusalaÑ akusalaÑ 
tÊsu bh|mÊsu vipÈko tÊsu bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ sabbaÒca r|paÑ. Ime 
dhammÈ saÑkilesikÈ. 
 
 1568. Katame dhammÈ asaÑkilesikÈ. CattÈro maggÈ apariyÈpannÈ 
cattÈri ca sÈmaÒÒaphalÈni nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ asaÑkilesikÈ. 
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 1569. Katame dhammÈ saÑkiliÔÔhÈ. DvÈdasa akusalacittuppÈdÈ. Ime 
dhammÈ saÑkiliÔÔhÈ. 
 
 1570. Katame dhammÈ asaÑkiliÔÔhÈ. Cat|su bh|mÊsu kusalaÑ cat|su 
bh|mÊsu vipÈko tÊsu bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ r|paÒca nibbÈnaÒca. Ime 
dhammÈ asaÑkiliÔÔhÈ. 
 
 1571. Katame dhammÈ kilesasampayuttÈ. DvÈdasa akusalacittuppÈdÈ. 
Ime dhammÈ kilesasampayuttÈ. 
 
 1572. Katame dhammÈ kilesavippayuttÈ. Cat|su bh|mÊsu kusalaÑ 
cat|su bh|mÊsu vipÈko tÊsu bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ r|paÒca nibbÈnaÒca. 
Ime dhammÈ kilesavippayuttÈ. 
 
 1573. Katame dhammÈ kilesÈ ceva saÑkilesikÈ ca. Teva kilesÈ kilesÈ 
ceva saÑkilesikÈ ca. 
 
 1574. Katame dhammÈ saÑkilesikÈ ceva no ca kilesÈ. ®hapetvÈ kilese 
avasesaÑ akusalaÑ tÊsu bh|mÊsu kusalaÑ tÊsu bh|mÊsu vipÈko tÊsu bh|mÊsu 
kiriyÈbyÈkataÑ sabbaÒca r|paÑ. Ime dhammÈ saÑkilesikÈ ceva no ca 
kilesÈ. AsaÑkilesikÈ dhammÈ na vattabbÈ kilesÈ ceva saÑkilesikÈ cÈtipi 
saÑkilesikÈ ceva no ca kilesÈtipi. 
 
 1575. Katame dhammÈ kilesÈ ceva saÑkiliÔÔhÈ ca. Teva kilesÈ kilesÈ 
ceva saÑkiliÔÔhÈ ca. 
 
 1576. Katame dhammÈ saÑkiliÔÔhÈ ceva no ca kilesÈ. ®hapetvÈ kilese 
avasesaÑ akusalaÑ. Ime dhammÈ saÑkiliÔÔhÈ ceva no ca kilesÈ. 
AsaÑkiliÔÔhÈ dhammÈ na vattabbÈ kilesÈ ceva saÑkiliÔÔhÈ cÈtipi saÑkiliÔÔhÈ 
ceva no ca kilesÈtipi. 
 
 1577. Katame dhammÈ kilesÈ ceva kilesasampayuttÈ ca. Yattha dve 
tayo kilesÈ ekato uppajjanti. Ime dhammÈ kilesÈ ceva kilesasampayuttÈ ca. 
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 1578. Katame dhammÈ kilesasampayuttÈ ceva no ca kilesÈ. ®hapetvÈ 
kilese avasesaÑ akusalaÑ. Ime dhammÈ kilesasampayuttÈ ceva no ca kilesÈ. 
KilesavippayuttÈ dhammÈ na vattabbÈ kilesÈ ceva kilesasampayuttÈ cÈtipi 
kilesasampayuttÈ ceva no ca kilesÈtipi. 
 
 1579. Katame dhammÈ kilesavippayuttÈ saÑkilesikÈ. TÊsu bh|mÊsu 
kusalaÑ tÊsu bh|mÊsu vipÈko tÊsu bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ sabbaÒca r|paÑ. 
Ime dhammÈ kilesavippayuttÈ saÑkilesikÈ. 
 
 1580. Katame dhammÈ kilesavippayuttÈ asaÑkilesikÈ. CattÈro maggÈ 
apariyÈpannÈ cattÈri ca sÈmaÒÒaphalÈni nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ 
kilesavippayuttÈ asaÑkilesikÈ. KilesasampayuttÈ dhammÈ na vattabbÈ 
kilesavippayuttÈ saÑkilesikÈtipi kilesavippayuttÈ asaÑkilesikÈtipi. 

_____ 
 

PiÔÔhiduka 

 1581. Katame dhammÈ dassanena pahÈtabbÈ. CattÈro 
diÔÔhigatasampayuttacittuppÈdÈ vicikicchÈsahagato cittuppÈdo. Ime dhammÈ 
dassanena pahÈtabbÈ. CattÈro diÔÔhigatavippayuttalobhasahagatacittuppÈdÈ 
dve domanassasahagatacittuppÈdÈ. Ime dhammÈ siyÈ dassanena pahÈtabbÈ, 
siyÈ na dassanena pahÈtabbÈ. 
 
 1582. Katame dhammÈ na dassanena pahÈtabbÈ. Uddhaccasahagato 
cittuppÈdo cat|su bh|mÊsu kusalaÑ cat|su bh|mÊsu vipÈko tÊsu bh|mÊsu 
kiriyÈbyÈkataÑ r|paÒca nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ na dassanena pahÈtabbÈ. 
 
 1583. Katame dhammÈ bhÈvanÈya pahÈtabbÈ. Uddhaccasahagato 
cittuppÈdo. Ime dhammÈ bhÈvanÈya pahÈtabbÈ. CattÈro 
diÔÔhigatavippayuttalobhasahagatacittuppÈdÈ dve 
domanassasahagatacittuppÈdÈ. Ime dhammÈ siyÈ bhÈvanÈya pahÈtabbÈ, siyÈ 
na bhÈvanÈya pahÈtabbÈ. 

 



294 Dhammasa~gaÓÊpÈÄi  

 1584. Katame dhammÈ na bhÈvanÈya pahÈtabbÈ. CattÈro 
diÔÔhigatasampayuttacittuppÈdÈ vicikicchÈsahagato cittupÈdo cat|su bh|mÊsu 
kusalaÑ cat|su bh|mÊsu vipÈko tÊsu bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ r|paÒca 
nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ na bhÈvanÈya pahÈtabbÈ. 
 
 1585. Katame dhammÈ dassanena pahÈtabbahetukÈ. CattÈro 
diÔÔhigatasampayuttacittuppÈdÈ vicikicchÈsahagato cittuppÈdo etthuppannaÑ 
mohaÑ ÔhapetvÈ. Ime dhammÈ dassanena pahÈtabbahetukÈ. CattÈro 
diÔÔhigatavippayuttalobhasahagatacittuppÈdÈ dve 
domanassasahagatacittuppÈdÈ. Ime dhammÈ siyÈ dassanena 
pahÈtabbahetukÈ, siyÈ na dassanena pahÈtabbahetukÈ. 
 
 1586. Katame dhammÈ na dassanena pahÈtabbahetukÈ. 
VicikicchÈsahagato moho uddhaccasahagato cittuppÈdo cat|su bh|mÊsu 
kusalaÑ cat|su bh|mÊsu vipÈko tÊsu bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ r|paÒca 
nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ na dassanena pahÈtabbahetukÈ. 
 
 1587. Katame dhammÈ bhÈvanÈya pahÈtabbahetukÈ. Uddhaccasahagato 
cittuppÈdo etthuppannaÑ mohaÑ ÔhapetvÈ. Ime dhammÈ bhÈvanÈya 
pahÈtabbahetukÈ. CattÈro diÔÔhigatavippayuttalobhasahagatacittuppÈdÈ dve 
domanassasahagatacittuppÈdÈ. Ime dhammÈ siyÈ bhÈvanÈya 
pahÈtabbahetukÈ, siyÈ na bhÈvanÈya pahÈtabbahetukÈ. 
 
 1588. Katame dhammÈ na bhÈvanÈya pahÈtabbahetukÈ. CattÈro 
diÔÔhigatasampayuttacittuppÈdÈ vicikicchÈsahagato cittuppÈdo 
uddhaccasahagato moho cat|su bh|mÊsu kusalaÑ cat|su bh|mÊsu vipÈko 
tÊsu bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ r|paÒca nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ na 
bhÈvanÈya pahÈtabbahetukÈ. 
 
 1589. Katame dhammÈ savitakkÈ. KÈmÈvacarakusalaÑ akusalaÑ 
kÈmÈvacarakusalassa vipÈkato ekÈdasa cittuppÈdÈ akusalassa vipÈkato dve 
kiriyato ekÈdasa r|pÈvacaraÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ kusalato ca vipÈkato ca 
kiriyato ca lokuttaraÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ kusalato ca vipÈkato ca 
etthuppannaÑ vitakkaÑ ÔhapetvÈ. Ime dhammÈ savitakkÈ. 
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 1590. Katame dhammÈ avitakkÈ. DvepaÒcaviÒÒÈÓÈni 
r|pÈvacaratikacatukkajjhÈnÈ kusalato ca vipÈkato ca kiriyato ca cattÈro 
ar|pÈvacarÈ kusalato ca vipÈkato ca kiriyato ca lokuttaratikacatukkajjhÈnÈ 
kusalato ca vipÈkato ca vitakko ca r|paÒca nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ 
avitakkÈ. 
 
 1591. Katame dhammÈ savicÈrÈ. KÈmÈvacarakusalaÑ akusalaÑ 
kÈmÈvacarakusalassa vipÈkato ekÈdasa cittuppÈdÈ akusalassa vipÈkato dve 
kiriyato ekÈdasa r|pÈvacara-ekakadukajjhÈnÈ kusalato ca vipÈkato ca 
kiriyato ca lokuttara-ekakadukajjhÈnÈ kusalato ca vipÈkato ca etthuppannaÑ 
vicÈraÑ ÔhapetvÈ. Ime dhammÈ savicÈrÈ. 
 
 1592. Katame dhammÈ avicÈrÈ. DvepaÒcaviÒÒÈÓÈni 
r|pÈvacaratikatikajjhÈnÈ kusalato ca vipÈkato ca kiriyato ca cattÈro ÈruppÈ 
kusalato ca vipÈkato ca kiriyato ca lokuttaratikatikajjhÈnÈ kusalato ca 
vipÈkato ca vicÈro ca r|paÒca nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ avicÈrÈ. 
 
 1593. Katame dhammÈ sappÊtikÈ. KÈmÈvacarakusalato cattÈro 
somanassasahagatacittuppÈdÈ akusalato cattÈro kÈmÈvacarakusalassa 
vipÈkato paÒca kiriyato paÒca r|pÈvacaradukatikajjhÈnÈ kusalato ca 
vipÈkato ca kiriyato ca lokuttaradukatikajjhÈnÈ kusalato ca vipÈkato ca 
etthuppannaÑ pÊtiÑ ÔhapetvÈ. Ime dhammÈ sappÊtikÈ. 
 
 1594. Katame dhammÈ appÊtikÈ. KÈmÈvacarakusalato cattÈro 
upekkhÈsahagatacittuppÈdÈ akusalato aÔÔha kÈmÈvacarakusalassa vipÈkato 
ekÈdasa akusalassa vipÈkato satta kiriyato cha r|pÈvacaradukadukajjhÈnÈ 
kusalato ca vipÈkato ca kiriyato ca cattÈro ÈruppÈ kusalato ca vipÈkato ca 
kiriyato ca lokuttaradukadukajjhÈnÈ kusalato ca vipÈkato ca pÊti ca r|paÒca 
nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ appÊtikÈ. 
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 1595. Katame dhammÈ pÊtisahagatÈ. KÈmÈvacarakusalato cattÈro 
somanassasahagatacittuppÈdÈ akusalato cattÈro kÈmÈvacarakusalassa 
vipÈkato paÒca kiriyato paÒca r|pÈvacaradukatikajjhÈnÈ kusalato ca 
vipÈkato ca kiriyato ca lokuttaradukatikajjhÈnÈ kusalato ca vipÈkato ca 
etthuppannaÑ pÊtiÑ ÔhapetvÈ. Ime dhammÈ pÊtisahagatÈ. 
 
 1596. Katame dhammÈ na pÊtisahagatÈ. KÈmÈvacarakusalato cattÈro 
upekkhÈsahagatacittuppÈdÈ akusalato aÔÔha kÈmÈvacarakusalassa vipÈkato 
ekÈdasa akusalassa vipÈkato satta kiriyato cha r|pÈvacaradukadukajjhÈnÈ 
kusalato ca vipÈkato ca kiriyato ca cattÈro ÈruppÈ kusalato ca vipÈkato ca 
kiriyato ca lokuttaradukadukajjhÈnÈ kusalato ca vipÈkato ca pÊti ca r|paÒca 
nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ na pÊtisahagatÈ. 
 
 1597. Katame dhammÈ sukhasahagatÈ. KÈmÈvacarakusalato cattÈro 
somanassasahagatacittuppÈdÈ akusalato cattÈro kÈmÈvacarakusalassa 
vipÈkato cha kiriyato paÒca r|pÈvacaratikacatukkajjhÈnÈ kusalato ca 
vipÈkato ca kiriyato ca lokuttaratikacatukkajjhÈnÈ kusalato ca vipÈkato ca 
etthuppannaÑ sukhaÑ ÔhapetvÈ. Ime dhammÈ sukhasahagatÈ. 
 
 1598. Katame dhammÈ na sukhasahagatÈ. KÈmÈvacarakusalato cattÈro 
upekkhÈsahagatacittuppÈdÈ akusalato aÔÔha kÈmÈvacarakusalassa vipÈkato 
dasa akusalassa vipÈkato satta kiriyato cha r|pÈvacaraÑ catutthaÑ jhÈnaÑ 
kusalato ca vipÈkato ca kiriyato ca cattÈro ÈruppÈ kusalato ca vipÈkato ca 
kiriyato ca lokuttaraÑ catutthaÑ jhÈnaÑ kusalato ca vipÈkato ca sukhaÒca 
r|paÒca nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ na sukhasahagatÈ. 
 
 1599. Katame dhammÈ upekkhÈsahagatÈ. KÈmÈvacarakusalato cattÈro 
upekkhÈsahagatacittuppÈdÈ akusalato cha kÈmÈvacarakusalassa vipÈkato 
dasa akusalassa vipÈkato cha kiriyato 
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cha r|pÈvacaraÑ catutthaÑ jhÈnaÑ kusalato ca vipÈkato ca kiriyato ca 
cattÈro ÈruppÈ kusalato ca vipÈkato ca kiriyato ca lokuttaraÑ catutthaÑ 
jhÈnaÑ kusalato ca vipÈkato ca etthuppannaÑ upekkhaÑ ÔhapetvÈ. Ime 
dhammÈ upekkhÈsahagatÈ. 

 1600. Katame dhammÈ na upekkhÈsahagatÈ. KÈmÈvacarakusalato 
cattÈro somanassasahagatacittuppÈdÈ akusalato cha kÈmÈvacarakusalassa 
vipÈkato cha akusalassa vipÈkato eko kiriyato paÒca 
r|pÈvacaratikacatukkajjhÈnÈ kusalato ca vipÈkato ca kiriyato ca 
lokuttaratikacatukkajjhÈnÈ kusalato ca vipÈkato ca upekkhÈ ca r|paÒca 
nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ na upekkhÈsahagatÈ.  

 1601. Katame dhammÈ kÈmÈvacarÈ. KÈmÈvacarakusalaÑ akusalaÑ 
sabbo kÈmÈvacarassa vipÈko kÈmÈvacarakiriyÈbyÈkataÑ sabbaÒca r|paÑ 
ime dhammÈ kÈmÈvacarÈ. 

 1602. Katame dhammÈ na kÈmÈvacarÈ. R|pÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ 
apariyÈpannÈ. Ime dhammÈ na kÈmÈvacarÈ. 

 1603. Katame dhammÈ r|pÈvacarÈ. R|pÈvacaracatukkapaÒcakajjhÈnÈ 
kusalato ca vipÈkato ca kiriyato ca. Ime dhammÈ r|pÈvacarÈ. 

 1604. Katame dhammÈ na r|pÈvacarÈ. KÈmÈvacarÈ ar|pÈvacarÈ 
apariyÈpannÈ. Ime dhammÈ na r|pÈvacarÈ. 

 1605. Katame dhammÈ na ar|pÈvacarÈ. CattÈro ÈruppÈ kusalato ca 
vipÈkato ca kiriyato ca. Ime dhammÈ ar|pÈvacarÈ. 

 1606. Katame dhammÈ na ar|pÈvacarÈ. KÈmÈvacarÈ r|pÈvacarÈ 
apariyÈpannÈ. Ime dhammÈ na ar|pÈvacarÈ. 

 1607. Katame dhammÈ pariyÈpannÈ. TÊsu bh|mÊsu kusalaÑ akusalaÑ 
tÊsu bh|mÊsu vipÈko tÊsu bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ sabbaÒca r|paÑ. Ime 
dhammÈ pariyÈpannÈ. 

 1608. Katame dhammÈ apariyÈpannÈ. CattÈro maggÈ apariyÈpannÈ 
cattÈri ca sÈmaÒÒaphalÈni nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ apariyÈpannÈ. 
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 1609. Katame dhammÈ niyyÈnikÈ. CattÈro maggÈ apariyÈpannÈ. Ime 
dhammÈ niyyÈnikÈ. 
 
 1610. Katame dhammÈ aniyyÈnikÈ. TÊsu bh|mÊsu kusalaÑ akusalaÑ 
cat|su bh|mÊsu vipÈko tÊsu bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ r|paÒca nibbÈnaÒca. 
Ime dhammÈ aniyyÈnikÈ. 
 
 1611. Katame dhammÈ niyatÈ. CattÈro diÔÔhigatasampayuttacittuppÈdÈ 
dve domanassasahagatacittuppÈdÈ, ime dhammÈ siyÈ niyatÈ siyÈ aniyatÈ. 
CattÈro maggÈ apariyÈpannÈ. Ime dhammÈ niyatÈ. 
 
 1612. Katame dhammÈ aniyatÈ. CattÈro 
diÔÔhigatavippayuttalobhasahagatacittuppÈdÈ vicikicchÈsahagato cittuppÈdo 
uddhaccasahagato cittuppÈdo tÊsu bh|mÊsu kusalaÑ cat|su bh|mÊsu vipÈko 
tÊsu bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ r|paÒca nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ aniyatÈ. 
 
 1613. Katame dhammÈ sa-uttarÈ. TÊsu bh|mÊsu kusalaÑ akusalaÑ tÊsu 
bh|mÊsu vipÈko tÊsu bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ sabbaÒca r|paÑ. Ime dhammÈ 
sa-uttarÈ. 
 
 1614. Katame dhammÈ anuttarÈ. CattÈro maggÈ apariyÈpannÈ cattÈri ca 
sÈmaÒÒaphalÈni nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ anuttarÈ. 
 
 1615. Katame dhammÈ saraÓÈ. DvÈdasa akusalacittuppÈdÈ. Ime 
dhammÈ saraÓÈ. 
 
 1616. Katame dhammÈ araÓÈ. Cat|su bh|mÊsu kusalaÑ cat|su bh|mÊsu 
vipÈko tÊsu bh|mÊsu kiriyÈbyÈkataÑ r|paÒca nibbÈnaÒca. Ime dhammÈ 
araÓÈ. 
 

AtthuddhÈro niÔÔhito. 
 
 

Dhammasa~gaÓÊpakaraÓaÑ niÔÔhitaÑ. 
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Ar|pÈvacarakiriyÈ 143 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
Ar|pÈvacaravipÈkaÑ 117 
Alobho 214 
Avikkhepo 26, 95 
AvijjÈsavo 222 
Avitakka-avicÈrÈ 207 
AvitakkavicÈramattÈ 207 
AhirikabalaÑ 94 
AhirikaÑ 95 

[ Œ ] 
ŒkÈsadhÈtu 169, 177 
ŒcayagÈmino 210 
ŒpodhÈtu 175 
ŒrammaÓÈni 51, 57 
ŒrammaÓaÑ 174 

[ I ] 
ItthindriyaÑ 168 
IndriyaÑ 172 

[ U ] 
UddhaccasampayuttaÑ 103 
UpÈdÈr|paÑ 156 
UpÈdiÓÓupÈdÈniyaÑ 171 
UpÈdiÓÓaÑ 171 
UpÈdÈnÈ 240 
UpekkhÈsahagatÈ 207 
UpekkhÈsahagataÑ 97, 99 

 



 Dhammasa~gaÓÊpÈÄiyÈ 300 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ E ] 
EkÈdasaka 204 

[ O ] 
OÄÈrikaÑ 173 

[ Ka ] 
KabaÄÊkÈro 169 
KÈmÈvacarakiriyÈ 142 
KÈmÈsavo 222 
KÈyakammaÒÒatÈ 24 
KÈyapÈguÒÒatÈ 24 
KÈyamudutÈ 24 
KÈyÈyatanaÑ 161 
KÈyalahutÈ 24 
KÈyaviÒÒÈÓaÑ 106 
KÈyaviÒÒatti 168, 177 
KÈyujukatÈ 24 
KiriyÈmanodhÈtu 139 
KiriyÈmanoviÒÒÈÓadhÈtu 140 
KilesÈ 243 

[ Ga ] 
GanthÈ 229 
GandhÈyatanaÑ 165 

[ Gha ] 
GhÈnÈyatanaÑ 159 

[ Ca ] 
CakkhÈyatanaÑ 157 
CakkhuviÒÒÈÓaÑ 104 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ca ] 
CakkhundriyaÑ 176 
Catukkanayo 44 
Catukkar|pasa~gaha 192 
Catuttho maggo 89 
CatutthaÑ cittaÑ 40 
CittakammaÒÒatÈ 24 
CittapÈguÒÒatÈ 24 
CittamudutÈ 24 
CittalahutÈ 24 
CittasamuÔÔhÈnaÑ 172 
Cittasahabhu 173 
CittassekaggatÈ 19 
CittÈnuparivatti 173 
CittujukatÈ 25 
CittaÑ 18 
CetanÈ 18 

[ Cha ] 
Chakka 202 
ChaÔÔhaÑ cittaÑ 42 

[ Ja ] 
JivhÈyatanaÑ 160 
JÊvitindriyaÑ 20, 168 

[ Ta ] 
Tatiyo maggo 89 
TatiyaÑ cittaÑ 39 
Tayo het| 33 
Tikaniddesar|pasa~gaha 179 
TÊÓi akusalam|lÈni 205 
TÊÓi kusalam|lÈni 205 

 



 LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 301 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Da ] 
Dasaka 203 
Dassanena pahÈtabbÈ 207 
DiÔÔhÈsavo 222 
DukkhapaÔipadaÑ  
   dandhÈbhiÒÒÈdi 52 
DutiyÈdimaggavipÈko 134 
Dutiyo maggo 89 
DutiyaÑ cittaÑ 38 
D|rer|paÑ 173 
DomanassasahagataÑ 100, 102 
Doso 216 

[ Dha ] 
DhammadhÈtu 28 
DhammÈyatanaÑ 28 

[ Na ] 
Navaka 203 
NÊvaraÓÈ 232 

[ Pa ] 
PaggÈho 25, 95 
PaccuppannÈ 213 
PaÒcaka 201 
PaÒcakanayo 46 
PaÒca~giko maggo 31 
PaÒca~gikaÑ jhÈnaÑ 30 
PaÒcamaÑ cittaÑ 42 
PaÒÒindriyaÑ 19 
PaÔipadÈ 50, 56 
PaÔhamamaggavipÈko 134 
PaÔhamo maggo 89 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PaÔhamaÑ cittaÑ 38 
PaÓÊtÈ 211 
ParÈmÈsÈ 236 
ParittÈ 211 
ParittÈrammaÓÈ 211 
PÊti 18 
PÊtisahagatÈ 207 
PurisindriyaÑ 168, 177 

[ Pha ] 
PhassÈhÈra 28 
Phasso 18 
PhoÔÔhabbÈyatanaÑ 170 

[ Ba ] 
BÈhiraÑ 173 

[ Bha ] 
BhavÈsavo 222 

[ Ma ] 
MajjhimÈ 211 
ManÈyatanaÑ 27 
ManindriyaÑ 20 
ManodhÈtu 108, 137 
ManoviÒÒaÓadhÈtu 28, 111, 113 
ManosaÒcetanÈhÈro 28 
MahaggatÈ 211 
MahÈbh|taÑ 172 
MicchattaniyatÈ 211 

 



 Dhammasa~gaÓÊpÈÄiyÈ 302 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MicchÈdiÔÔhi 93 
MicchÈvÈyÈmo 93 
MicchÈsa~kappo 91, 93 
MicchÈsamÈdhi 93 
Moho 94, 216 

[ Ra ] 
RasÈyatanaÑ 167 
R|pakaÓÉamÈtikÈ 145 
R|passa aniccatÈ 169 
R|passa upacayo 169 
R|passa kammaÒÒatÈ 169 
R|passa jaratÈ 169 
R|passa mudutÈ 169 
R|passa lahutÈ 169 
R|passa santati 169 
R|pÈyatanaÑ 162 
R|pÈvacarakiriyÈ 142 
R|pÈvacaravipÈka 116 

[ La ] 
LokuttaraÑ jhÈnaÑ 72, 129 
Lobho 94, 215 

[ Va ] 
VacÊviÒÒatti 168, 177 
Vatthu 173 
VicÈro 18 
VicikicchÈ 208 
VicikicchÈsampayuttaÑ 102 
ViÒÒatti 172 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
ViÒÒÈÓakkhandho 27 
ViÒÒÈÓÈhÈra 28 
Vitakko 18 
VipassanÈ 25 
VÊriyabalaÑ 21, 93 
VÊriyindriyaÑ 19, 93 
VÊsati mahÈnaya 87, 125 
VedanÈ 18 
VedanÈkkhandho 26 

[ Sa ] 
SakkÈyadiÔÔhi 208 
Sa~khÈrakkhandho 27 
SaÒÒÈ 18 
SaÒÒÈkkhandho 27 
SaÒÒojanÈ 224 
Sattaka 202 
Satta balÈni 32 
SattamaÑ cittaÑ 43 
Sati 25 
SatibalaÑ 21 
SatindriyaÑ 19 
Santiker|paÑ 173 
SaddÈyatanaÑ 164 
SaddhÈbalaÑ 21 
SaddhindriyaÑ 19 
SanidassanaÑ 171 
SappaccayÈ 219 
SappaÔighaÑ 172 
SampajaÒÒaÑ 25 

 



 LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 303 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
Samatho 25 

[ Sa ] 

SamÈdhibalaÑ 21 
SuddhikapaÔipadÈ 126 

SamÈdhindriyaÑ 19 
SuddhikasuÒÒatÈ 128 

SammÈdiÔÔhi 20 
SekkhÈ 210 

SammÈvÈyÈmo 21 
SotaviÒÒÈÓaÑ 106 

SammÈsa~kappo 20 
SotÈyatanaÑ 158 

SammÈsati 21 
SotindriyaÑ 176 

SammÈsamÈdhi 21 
SomanassasahagatÈ 116 

SavitakkasavicÈrÈ 207 
SomanassasahagataÑ 90, 96 

SÊlabbataparÈmÈso 208 SomanassindriyaÑ 20 

[ Ha ] SukhasahagatÈ 207 
HÊnÈ 211 SukhumaÑ r|paÑ 173 

SukhaÑ 19 Het| 214

 



  

 



  

Dhammasa~gaÓÊpÈÄiyÈ 
 

NÈnÈpÈÔhÈ 

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

Dhammasa~gaÓÊpÈÄiyÈ 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
AkaniÔÔhe deve = AkaniÔÔhadeve (SÊ, Ka) 253 
AdussanÈ adussitattaÑ = Ad|sanÈ ad|sitattaÑ (SyÈ) 22 
Anidassana-appaÔighÈ = AnidassanÈppaÔighÈ (SyÈ) 3 
Anidassana-appaÔighaÑ = AnidassanaÑ appaÔighaÑ (SÊ, SyÈ) 155 
AnupÈdiÓÓa-anupÈdÈniyÈ = AnupÈdinnÈnupÈdÈniyÈ (SyÈ) 1 
Ar|pajhÈnÈni = Ar|pajjhÈnÈni (SÊ, SyÈ) 69 
Avitakka-avicÈrÈ = AvitakkÈvicÈrÈ (SyÈ) 2 
Av|pasamo = Avupasamo (SÊ) 103 
AsubhajhÈnaÑ = AsubhajjhÈnaÑ (SÊ, SyÈ) 68 
AsaÑkiliÔÔha-asaÑkilesikÈ = AsaÑkiliÔÔhÈsaÑkilesikÈ (SyÈ) 1 

  [ Œ ] 
Œy|hinÊ = Œy|hanÊ (SÊ, SyÈ) 215 
ŒsisanÈ ÈsisitattaÑ = ŒsiÑsanÈ ÈsiÑsitattaÑ (SÊ, SyÈ) 215 

  [ I ] 
ItthattaÑ itthibhÈvo = ItthittaÑ itthÊbhÈvo (SyÈ) 168 
IriyanÈ = IrÊyanÈ (SÊ) 20

 



306 Dhammasa~gaÓÊpÈÄiyÈ 
 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ U ] 
Unnati unnamo = UÓÓati uÓÓÈmo (SyÈ) 225 
UpariÔÔhimaÑ = UparimaÑ (SyÈ) 210 
UpÈdiÓÓÈ = UpÈdinnÈ (SÊ, SyÈ) 10 
UpÈdiÓÓupÈdÈniyÈ = UpÈdinnupÈdÈniyÈ (SyÈ) 1 
UppÈdÈya = UpÈdÈya (SÊ, Ka) 260 
Us|yÈ us|yanÈ us|yitattaÑ = UssuyÈ ussuyanÈ ussuyitattaÑ (Ka) 226 
UssoÄhÊ = UssoÄhi (SÊ) 19 

  [ Ka ] 
KÈmupÈdÈnaÑ = KÈm|pÈdÈnaÑ (SÊ) 240 
KÈyapassaddhi = KÈyappassaddhi (SyÈ) 17 
KÈyujukatÈ = KÈyujjukatÈ (SÊ, Ka) 17 

  [ Kha ] 
KharagataÑ = KharigataÑ (Ka) 201 

  [ Ca ] 
Cakkhu = CakkhuÑ (SÊ, SyÈ) 157 
CatutthaÑ jhÈnaÑ = CatutthajjhÈnaÑ (SÊ) 46 
CaturaÑsaÑ = CaturassaÑ (SÊ, Ka) 162 
Cittapassaddhi = Cittappassaddhi (SyÈ) 17 
Cittassa = Cittassa ca (SÊ, SyÈ) 265 
CittujukatÈ = CittujjukatÈ (SÊ, Ka) 17 
CetayitattaÑ = SaÒcetayitattaÑ (SyÈ) 18 

  [ ®ha ] 
®hapetvÈ = ThapetvÈ (Ka) 27 

  [ Ta ] 
TatiyaÑ jhÈnaÑ = TatiyajjhÈnaÑ (SÊ) 45 

 



 NÈnÈpÈÔhÈ 307 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Da ] 
DiÔÔhadhammasukhavihÈrissa = DiÔÔhadhammasukhavihÈrassa (Ka) 253 
DiÔÔhivis|kÈyikaÑ = DiÔÔhivis|kÈyitaÑ (SÊ) 208 
DukkhapaÔipadaÑ = DukkhÈpaÔipadaÑ (bah|su) 50 
Dutiye jhÈne = DutiyajjhÈne (SÊ) 268 
DutiyaÑ jhÈnaÑ = DutiyajjhÈnaÑ (SÊ) 44 

  [ Na ] 
NandÊrÈgo = NandirÈgo (SÊ) 215 
NÊvaraÓÈ = NÊvaraÓÈni (SyÈ) 232 
NevasekkhanÈsekkhÈ = NevasekkhÈnÈsekkhÈ (SÊ, SyÈ) 2 
NevÈcayagÈmi nÈpacayagÈmino = NevÈcayagÈmino  
 nÈpacayagÈmino (SyÈ) 2 

  [ Pa ] 
PaÒcamaÑ jhÈnaÑ = PaÒcamajjhÈnaÑ (SÊ) 49 
PatiÔÔhÈho = PaÔiggÈho (SÊ, SyÈ) 93 
PaÔipassaddhi = PaÔippassaddhi (SÊ, SyÈ) 23 
PaÔipassambhanÈ = PaÔippassambhanÈ (SÊ, SyÈ) 23 
PaÔipassambhitattaÑ = PaÔippassambhitattaÑ (SÊ, SyÈ) 23 
PaÔisanthÈro ca = PaÔisandhÈro ca (Ka) 15 
PaÔhamaÑ jhÈnaÑ = PaÔhamajjhÈnaÑ (SÊ) 44 
ParanimmitavasavattÊ deve = Paranimmitavasavattideve (SÊ, Ka) 253 
PucchaÒjikatÈ = PuÒcikatÈ (SyÈ) PucchikatÈ (SÊ) 215 
PuÄavakasaÒÒÈ = PuÄuvakasaÒÒÈ (Ka) 68 

  [ Ba ] 
BrahmavihÈrajhÈnÈni = BrahmavihÈrajjhÈnÈni (SÊ, SyÈ) 67 

  [ Bha ] 
Bhavachando = Bhavacchando (SÊ, SyÈ) 222 

 



308 Dhammasa~gaÓÊpÈÄiyÈ 
 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ma ] 
MaÒjiÔÔhakaÑ = MaÒjeÔÔhakaÑ (SÊ, SyÈ) 162 

  [ Ra ] 
R|pÈvacaratikacatukkajhÈnÈ = R|pÈvacaratikacatukkajjhÈnÈ (SÊ, SyÈ) 266 
R|paÑ = R|pÈ (bah|su) 212 
R|paÑ = R|piyaÑ (SÊ) 145 

  [ La ] 
LambilaÑ = LapilakaÑ (SÊ) 167 

  [ Va ] 
VipariyÈsaggÈho = VipariyesagÈho (Ka) 93 
VÊriyabalaÑ = ViriyabalaÑ (SÊ, SyÈ) 17 
VÊriyÈrambho = ViriyÈrambho (SÊ, SyÈ) 19 
VÊriyindriyaÑ = ViriyindriyaÑ (SÊ, SyÈ) 17 

  [ Sa ] 
Sabbe = Sabbeva (SyÈ) 278 
SibbinÊ = SibbanÊ (SÊ) 215 
SukhapaÔipadaÑ = SukhÈpaÔipadaÑ (bah|su) 50 
SuttantikadukamÈtikÈ = SuttantamÈtikÈ (SyÈ) 16 
S|riyamaÓÉalassa = SuriyamaÓÉalassa (SÊ, SyÈ) 162 
SaÑvejanÊyaÑ = SaÑvejaniyaÑ (SyÈ, Ka) 264 
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