ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๓) - หนาที่ 1

*เลมที่ ๖ หนา ๑
สุมงฺคลวิลาสินี นาม ทีฆนิกายฏกถา
ปาฏิกวคฺควณฺณนา
ปาฏิกสุตฺตวณฺณนา
สุนกฺขตฺตวตฺถุวณฺณนา
เอวมฺเม สุต ฯเป ฯ มลฺเลสุ วิหรตีติ ปาฏิกสุตฺต ฯ
ตตฺราย อนุปุพฺพปทวณฺณนา ฯ(๑) มลฺเลสุ วิหรตีติ มลฺลา นาม
ชานปทิโน ราชกุมารา เตส นิวาโส เอโกป ชนปโท รุฬหฺ ิสทฺเทน(๒) มลฺลาติ วุจจฺ ติ ฯ ตสฺมึ มลฺเลสุ ชนปเท ฯ อนุปย 
นาม มลฺลาน นิคโมติ อนุปยนฺติ เอวนามโก มลฺลาน
ชนปทสฺส เอโก นิคโมฯ ต โคจรคาม กตฺวา เอกสฺมึ
ฉายูทกสมฺปนฺเน วนสณฺเฑ วิหรตีติ อตฺโถ ฯ อโนปยนฺติป
ปาโ ฯ ปาวิสีติ ปวิฏโ ฯ ภควา ปน น ตาว ปวิฏโ
ปวิสิสฺสามีติ นิกฺขนฺตตฺตา ปน ปาวิสีติ วุตฺโต ฯ ยถา กึ ฯ
ยถา คาม คมิสฺสามีติ นิกฺขนฺโต ปุริโส ต คาม อปฺปตฺโตป (๓)
กุหึ ยุตฺถนฺนาโมติ วุตฺเต คาม คโตติ วุจฺจติ เอว ฯ
เอตทโหสีติ คามสมีเป ตฺวา สุริย (๔) โอโลเกนฺตสฺส เอต
อโหสิ ฯ อติปฺปโค โขติ อติวิย ปโต(๕) โข น ตาว กุเลสุ
# ๑. ม. อปุพพฺ ปทวณฺณนา ฯ ๒. ม.รุฬฺหีสทฺเทน ฯ ๓. ม.อปตฺโตป ฯ
๔. ม.สูริย ฯ ๕. ม.ปโค ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒
ยาคุภตฺต นิฏิตนฺติ ฯ กึ ปน ภควา กาล อชานิตฺวา
นิกฺขนฺโตติ ฯ น อชานิตฺวา ฯ ปจฺจูสกาเลเยว หิ ภควา
าณชาล ปตฺถริตฺวา โลก โวโลเกนฺโต าณชาลสฺส (๑) อนฺโต
ปวิฏ ภคฺควโคตฺต ฉนฺนปริพฺพาชก ทิสฺวา อชฺชาห อิมสฺส
ปริพฺพาชกสฺส มยา ปุพฺเพ กตการณ อาหริตฺวา(๒) ธมฺม
กเถสฺสามิ ฯ สา ธมฺมกถา อสฺส มยิ ปสาทปฏิลาภวเสน
สผลา ภวิสฺสตีติ ตฺวาว ปริพฺพาชการาม ปวิสิตุกาโม
อติปฺปโคว นิกฺขมิ ฯ ตสฺมา ตตฺถ ปวิสิตุกามตาย เอว จิตฺต
อุปฺปาเทสิ.
เอตทโวจาติ ภควนฺต ทิสฺวา มานตฺถทฺธต อกตฺวา
สตฺถาร ปจฺจุคฺคนฺตฺวา เอต เอตุ โข ภนฺเตติ อาทิก วจน
อโวจ ฯ ยุม ปริยายนฺติ ยุม วาร ฯ อชฺช ยุม อาคมนวารนฺติ
อตฺโถ ฯ กึ ปน ภควา ปุพฺเพป ตตฺถ คตปุพฺโพป ฯ(๓) น
คตปุพฺโพ ฯ โลกสมุทาจารวเสน ปน เอวมาห ฯ โลกิยา หิ
จิรสฺส อาคตมฺป อนาคตปุพฺพมฺป มนาปชาติย(๔) อาคต ทิสฺวา
กุโต ภว อาคโต ฯ จิรสฺส ภว อาคโต ฯ กถ เต ยุธาคมนมคฺโค าโต ฯ กึ มคฺคมุโฬฺหสีติ อาทีนิ วทนฺติ ฯ ตสฺมา อย(๕)
มฺป โลกสมุทาจารวเสน เอวมาหาติ เวทิตพฺโพ ฯ ยุทมาสนนฺติ อตฺตโน
#๑. สี.พุทฺธาณสฺส ฯ ๒. ม.สมาหริตฺวา ฯ ๓. ม.คตปุพฺโพติ ฯ
#๔. ม.มนาปชาติก ฯ ๕. ม. อยมฺป ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกสุตฺตวณฺณนา หนา ๓
นิสินฺนาสน ปปฺโผเฏตฺวา ททมาโน เอวมาห ฯ
สุนกฺขตฺโต ลิจฺฉวิปุตฺโตติ สุนกฺขตฺโต นาม ลิจฺฉวิราชปุตฺโต ฯ โส กิร ตสฺส คิหิสหาโย โหติ ฯ กาเลน กาล ตสฺส
สนฺติก อาคจฺฉติ ฯ (๒)ปจฺจกฺขาโตติ ปจฺจกฺขามิทานาห ภนฺเต
ภควนฺต ฯ นทานาห ภนฺเต ภควนฺต อุทฺทิสฺส วิหริสฺสามีติ
เอว ปฏิอกฺขาโต นิสฺสฏโ ปริจฺจตฺโต ฯ
ภควนฺต อุททฺ ิสฺสาติ ภควา เม สตฺถา ฯ ภควโต อห
โอวาท ปฏิกโรมีติ เอว อปทิสิตฺวา ฯ โกสนฺโต กนฺติ(๓) ยาจโก
วา ยาจิตก ปจฺจาจิกฺเขยฺย ฯ ยาจิตโก วา ยาจก ฯ ตฺว ปน
เนว ยาจโก น ยาจิตโก ฯ เอว สนฺเต โมฆปุริส โก สนฺโต
โก สมาโน ก ปจฺจาจิกฺขสีติ ทสฺเสติ ฯ ปสฺส โมฆปุริสาติ
ปสฺส ตุจฺฉปุริส ฯ ยาวฺจ เต ยุท อปรทฺธนฺติ ยตฺตก อิท
ตว อปรทฺธ ฯ ยตฺตโก เต อปราโธฯ ตตฺตโก โทโสติ เอวาห
ภวนฺต (๔) โทส อาโรเปมีติ ทสฺเสติ ฯ
อุตฺตริมนุสฺสธมฺมาติ ปฺจสีลทสสีลสงฺขาตา มนุสสฺ ธมฺมา
อุตฺตริ ฯ ยุทธฺ ิปาฏิหาริยนฺติ ยุทฺธิภูต ปาฏิหาริย ฯ กเต วาติ
กตมฺหิ วา ฯ ยสฺสตฺถายาติ ยสฺส ทุกฺขกฺขยสฺส อตฺถาย ฯ โส
นิยฺยาติ ตกฺกรสฺสาติ โส ธมฺโม ตกฺกรสฺส ยถา มยา ธมฺโม
#๑. ม.เอตฺถนฺตเร สมฺปาเทตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม.ยุ.คจฺฉติ ฯ
#๓. ม.โกสนฺโต ก ปจฺจาจิกฺขสีติ ฯ ๔. ม.ภคฺควตสฺส ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๔
เทสิโต ฯ ตถา การกสฺส สมฺมาปฏิปนฺนสฺส ปุคฺคลสฺส สพฺพวฏฏทุกฺขกฺขยาย อมตนิพฺพานสจฺฉิกิริยาย(๑) คจฺฉติ(๒) สวตฺตตีติ
ปุจฺฉติ ฯ ตตฺร สุนกฺขตฺตาติ ตสฺมึ สุนกฺขตฺต มยา เทสิเต
ธมฺเม ตกฺกรสฺส สมฺมาทุกฺขกฺขยาย สวตฺตมาเน กึ อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา ยุทฺธิปาฏิหาริย กต กริสฺสติ ฯ โก เตน กเตน
อตฺโถ ฯ ตสฺมิฺหิ กเตป อกเตป มม สาสนสฺส ปริหานิ นตฺถิ
เทวมนุสฺสานฺหิ อมตนิพฺพาน สมฺปาปนตฺถาย อห ปารมิโย
ปูเรสึ ฯ น ปาฏิหาริยกรณตฺถายาติ ปาฏิหาริยสฺส นิรตฺถกต
ทสฺเสตฺวา ปสฺส โมฆปุรสิ าติ ทุติย โทส อาโรเปสิ ฯ
อคฺคฺนฺติ โลกปฺตฺตึ ฯ ยุท นาม โลกสฺส อคฺคนฺติ
เอว ชานิตพฺพ(๓) อคฺคมริยาท น ต ปฺเปตีติ วทติ ฯ
เสสเมตฺถ อนนฺตรวารานุสาเรเนว(๔) เวทิตพฺพ ฯ อเนกปริยาเยน
โขติ ยุท กสฺมา อารทฺธฯ สุนกฺขตฺโต กิร ภควโต คุณ
มกฺเขสฺสามิ ฯ โทส ปฺเปสฺสามีติ เอตฺตก วิปฺปลปตฺวา
ภควโต กถ สุณนฺโต อปฺปติฏโ นีรโว(๕) อฏาสิ(๖) ฯ อถ
ภควา สุนกฺขตฺต เอว ตฺว มกฺขิภาเว ิโต สยเมว ครห
ปาปุณิสฺสสีติ มกฺขิภาเว อาทีนวทสฺสนตฺถ อเนกปริยาเยนาติ
อาทิมาห ฯ
#๑. ยุ.อมตมหานิพฺพาน... ฯ ๒. ม.เอตฺถนฺตเร น คจฺฉติ สวตฺตติ นาติ ทิสฺสติ ฯ
๓. ม.ชานิคพฺพมฺป ฯ ๔. ม.อนนฺตรวาทานุสาเรเนว ฯ ๕. ม.นิรโว ฯ ๖. สี.อโหสิ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกสุตฺตวณฺณนา หนา ๕
ตตฺถ อเนกปริยาเยนาติ อเนกการเณน ฯ วชฺชคิ าเมติ
วชฺชิราชูน (๑) คาเม เวสาลีนคเร ฯ โน วิสหีติ นาสกฺขิ ฯ โส
อวิสหนฺโตติ โส สุนกฺขตฺโต ยสฺส ปุพฺเพ ติณฺณ รตนาน
วณฺณ กเถนฺตสฺส มุข นปฺปโหติ ฯ โสทานิ เตเนว มุเขน
อวณฺณ กเถติ ฯ(๒) อวิสหนฺโตติ(๓) อสกฺโกนฺโต พฺรหฺมจริย จริตุ
อตฺตโน พาลตาย อวณฺณ กเถตฺวา หีนายาวตฺโตติ ฯ(๓) พุทฺโธ
ปน สุพุทฺโธว ฯ ธมฺโม สฺวากฺขาโตว ฯ สโฆ สุปฏิปนฺโนว ฯ เอว
ตีณิ รตนานิ โถเมนฺตา มนุสฺสา ตุยเฺ หว โทส ทสฺเสนฺตีติ ฯ
ยุติ โข เตติ เอว โข เต สุนกฺขตฺต วตฺตาโร ภวิสฺสนฺติ ฯ
ตโต เอว โทเส อุปฺปนฺเน สตฺถา อตีตานาคเต อปฺปฏิหตาโณ
มยฺห เอว โทโส อุปฺปชฺชิสฺสตีติ ชานนฺโตป ปุเรตร น กเถสีติ
วตฺตุ น ลจฺฉสีติ ทสฺเสติ ฯ อปกฺกเมวาติ อปกฺกมิเยว ฯ
อปกฺกนฺโต(๔) วา จุโตติ อตฺโถ ฯ ยถา ต อาปายิโกติ ยถา
อปาเย นิพฺพตฺตนารโห สตฺโต นิรเย(๕) นิพฺพตฺตนารโห สตฺโต
อปกฺกเมยฺย ฯ เอวเมว อปกฺกมีติ อตฺโถ ฯ
#๑ ม.วชฺชิราชาน ฯ ๒. ยุ.กเถสิ ฯ ๓. ม.อทฺธา อวิสหนฺโต อสกฺโกนฺโต ว พฺรหฺมจริย
จริตุ อตฺตโน พาลตาย อวณฺณ กเถตฺวา หีนายาวตฺโต ฯ ๔. สี.อปสกฺกนฺโต ฯ
๕. ม.อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๖
โกรกฺขตฺติยวตฺถุวณฺณนา
เอกมิทาหนฺติ ยุมนิ า กึ ทสฺเสติ ฯ ยุท สุตฺต ทฺวีหิ
ปเทหิ อารทฺธ ยุทฺธิปาฏิหาริย น กโรตีติ จ อคฺคฺ
น ปฺเปตีติ(๑) จ ฯ ตตฺถ อคฺคฺ น ปฺเปตีติ ยุท ปท
สุตฺตปริโยสาเน ทสฺเสสฺสติ ฯ ปาฏิหาริย น กโรตีติ อิมสฺส
ปน ปทสฺส อนุสนฺธิทสฺสนวเสน อย เทสนา อารทฺธา ฯ
ตตฺถ เอกมิทาหนฺติ เอกสฺมึ อห ฯ สมยนฺติ สมเย ฯ
เอกสฺมึ กาเล อหนฺติ อตฺโถ ฯ ถูลูสตู ิ ถูลู นาม ชนปโท ฯ
ตตฺถ วิหรามิ ฯ อุตฺตรกา นามาติ ยุตฺถีลิงฺควเสน อุตฺตรกาติ
เอวนามโก ถูลชู นปทสฺส(๒) นิคโมฯ ต นิคม โคจรคาม กตฺวาติ
อตฺโถ ฯ อเจโลติ นคฺโค ฯ โกรกฺขตฺติโยติ อนฺโตวงฺกปาโท
ขตฺติโย ฯ กุกกฺ ุรวตฺติโกติ สมาทินฺนกุกฺกุรวตฺโต(๓) สุนโข วิย
ฆายิตฺวา ขาทติ ฯ อุทฺธนฏาเน(๔) นิปชฺชติ ฯ อฺป สุนขกิริยเมว กโรติ ฯ จตุโกณฺฑิโกติ จตุสงฺฆฏฏิโก เทฺว ชานูนิ(๖)
เทฺว จ กปฺปเุ ร(๗) ภูมิย เปตฺวา วิจรติ ฯ ฉมานิกิณฺณนฺติ
ภูมิย นิกิณณ
ฺ  ปกฺขิตฺต ปต ฯ ภกฺขสนฺติ ภกฺข ยงฺกิฺจิ
ขาทนีย โภชนีย ฯ มุเขเนวาติ หตฺเถน อปรามสิตฺวา ขาทนีย
มุเขเนว ขาทติ ฯ โภชนียมฺป มุเขเนว ภฺุชติ ฯ สาธุรูโปติ
#๑. ย.ปฺเปติ ฯ ๒. ม.ถูลูน ชนปทสฺส ฯ ยุ. ขุลนู  ฯ ๓. ม.สมาทินฺนกุกฺกุรวโต ฯ
๔. ม.อุทฺธนนฺตเร ฯ ๕. ม.จตุกฺกุณฺฑิโกติ ฯ ๖. ม.ชาณูนิ ฯ ๗. ม. กปฺปเร ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกสุตฺตวณฺณนา หนา ๗
สุนฺทรรูโป ฯ อรห(๑) สมโณติ อรหนฺตสมโณ เอโกติ ฯ(๑) ตตฺถ
วตาติ ปฏนฏเ นิปาโต ฯ เอว กิรสฺส ปฏนา อโหสิ
ยุมินา สมเณน สทิโส อฺโ สมโณ นาม นตฺถิ ฯ อยฺหิ
อปฺปจฺฉตาย วตฺถ น นิวาเสติ ฯ เอส ปปฺโจติ มฺมาโน
ภิกฺขาภาชนมฺป น ปริหรติ ฯ ฉมานิกิณฺณเมว ขาทติ ฯ อย
สมโณ นาม. มย ปน กึ สมณาติ ฯ เอว สพฺพฺุพุทฺธสฺส ปจฺฉโต จรนฺโตว ยุม ปาปก วิตกฺก วิตกฺเกสิ ฯ
เอตทโวจาติ ภควา กิร จินฺเตสิ อย สุนกฺขตฺโต
ปาปชฺฌาสโย ฯ กึ นุ ยุม ทิสฺวา จินฺเตสีติ อเถว จินฺเตนฺโต
ตสฺส อชฺฌาสย วิทิตฺวา อย โมฆปุรโิ ส มาทิสสฺส สพฺพฺุโน
ปจฺฉโต อาคจฺฉนฺโต อเจล อรหาติ มฺติ ฯ อิเธวทานาย
พาโล นิคฺคห อรหตีติ อนิวตฺติตฺวาว เอต ตฺวป นามาติอาทิวจนมโวจ ฯ ตตฺถ ตฺวป นามาติ ครหฏเ ปกาโร ฯ
ครหนฺโต หิ น ภควา ตฺวป นามาติ อาห ฯ ตฺวป
นาม เอว หีนชฺฌาสโย ฯ อห สมโณ สกฺยปุตตฺ ิโยติ เอว
ปฏิชานิสฺสสีติ อยฺเหตฺถ อธิปฺปาโย ฯ กึ ปน ม ภนฺเตติ
ภนฺเต มยฺห กึ คารยฺห ทิสฺวา ภควา เอวมาหาติ ปุจฺฉติ ฯ
อถสฺส ภควา อาจิกฺขนฺโต นนุ เตติ อาทิมาห ฯ มจฺฉรายตีติ
มา อฺสฺส อรหตฺต โหตูติ กึ ภควา เอว อรหตฺตสฺส
# ๑. ม.อย สมโณติ อย อรหต สมโณ เอโกติ ฯ ๒. ม.จรนฺโตว ฯ
๓. ม. ม ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๘
มจฺฉรายตีติ ปุจฺฉติ ฯ น โข อหนฺติ อห โมฆปุริส สเทวกสฺส
โลกสฺส อรหตฺตปฏิลาภเมว ปจฺจาสึสามิ ฯ(๑) เอตทตฺถเมว เม พหูนิ
ทุกฺกรานิ กโรนฺเตน ปารมิโย ปูริตา ฯ น โข อห โมฆปุริส
อรหตฺตสฺส มจฺฉรายามิ ฯ ปาปก ทิฏ ิคตนฺติ อนรหนฺเต(๒) อรหาติ
อรหนฺเต จ อนรหนฺโตติ เอว ตสฺส ทิฏิ อุปปฺ นฺนา ฯ
ต สนฺธาย ปาปก ทิฏิคตนฺติ อาห ฯ
ย โข ปนาติ ย เอต อเจล เอว มฺสิ ฯ สตฺตม
ทิวสนฺติ สตฺตเม ทิวเส ฯ อลสเกนาติ อลสกพฺยาธินา ฯ กาล
กริสฺสตีติ อุทฺธุมาตกอุทโร(๓) มริสสฺ ติ ฯ
กาลกฺชิกาติ เตส อสุราน นาม ฯ เตส กิร ติคาวุโต
อตฺตภาโว อปฺปมสโลหิโต ปุราณปณฺณสทิโส กกฺกฏกาน วิย
อกฺขีนิ นิกฺขมิตฺวา มตฺถเก ติฏนฺติ ฯ มุข สูจิปาสกสทิส
มตฺถกสฺมึ เยว โหติ ฯ เตน โอนเมตฺวา โคจร คณฺหนฺติ ฯ
วีรณตฺถมฺภเกติ (๔)วีรณตฺถมฺโภ ตสฺมึ สุสาเน อตฺถิ ฯ ตสฺมา
ต วีรณตฺถมฺภกนฺติ วุจฺจติ ฯ
เตนุปสงฺกมีติ ภควติ เอตฺตก วตฺวา ตสฺมึ คาเม ปณฑ
ฺ าย
จริตฺวา วิหาร คเต วิหารา นิกฺขมิตฺวา อุปสงฺกมิ ฯ เยน
ตฺวนฺติ เยน การเณน ตฺว ฯ ยสฺมาป ภควตา พฺยากโต ฯ
# ๑. ม.ปจฺจาสีสามิ ฯ ๒. ม.ยุ.อรหนฺต ฯ ๓. ม.ยุ.อุทฺธุมาตอุทโร ฯ
๔. ม.โอณมิตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกสุตฺตวณฺณนา หนา ๙
ตสฺมาติ อตฺโถ ฯ มตฺต มตฺตนฺติ ปมาณยุตฺต ปมาณยุตฺต ฯ
มนฺตา มนฺตา(๑) ติป ปาโ ฯ ปฺาย อุปปริกฺขิตฺวา
อุปปริกฺขิตฺวาติ อตฺโถ ฯ ยถา สมณสฺส โคตมสฺสาติ ยถา สมณสฺส
โคตมสฺส มิจฉฺ าวจน อสฺส ฯ ตถา กเรยฺยาสีติ อาห ฯ เอว วุตฺเต
อเจโล สุนโข วิย อุทฺธนฏาเน นิปนฺโน สีส อุกฺขิปตฺวา
อกฺขีนิ อุมฺมิเลตฺวา โอโลเกนฺโต กึ กเถสิ สมโณ นาม โคตโม
อมฺหาก เวรี วิสภาโค ฯ สมณสฺส โคตมสฺส อุปฺปนฺนกาลโต
ปฏาย มย สุริเย อุคคฺ เต ขชฺโชปนกา วิย ชาตา ฯ สมโณ
โคตโม อเมฺห เอว วาจ วเทยฺย อฺถา วา ฯ เวริโน ปน
กถา นาม ตจฺฉา น โหติ ฯ คจฺฉ ตฺว อหเมตฺถ(๓)
 ชานิสฺสามีติ วตฺวา ปุนเทว นิปชฺชิ ฯ
เอกทฺวีหิกายาติ เอก เทฺวติ วตฺวา คเณสิ ฯ ยถา ตนฺติ
ยถา อสทฺทหมาโน โกจิ คเณยฺย ฯ เอว คเณสิ ฯ เอกทิวสฺจ
ติกฺขตฺตุ อุปสงฺกมิตฺวา เอโก ทิวโส อตีโต ฯ เทฺว ทิวสา อตีตาติ
อาโรเจสิ ฯ สตฺตม ทิวสนฺติ โส กิร สุนกฺขตฺตสฺส วจน
สุตฺวา สตฺตาห นิราหาโรว อโหสิ ฯ อถสฺส สตฺตเม ทิวเส
เอโก อุปฏาโก อมฺหาก กุลูปกสมณสฺส อชฺช สตฺตโม
ทิวโส เคห อนาคจฺฉนฺตสฺส อผาสุ นุ โข ชาตนฺติ สูกรมส
# ๑. ม.มนฺตา มนฺตาติป ฯ ๒. ม.ยถา สมณสฺส โคตมสฺสาติ ฯ ๓. ม.เอตฺถนฺตเร
กตฺตพฺพนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๐
ปจาเปตฺวา ภตฺต อาทาย คนฺตฺวา ปุรโต ภูมิย นิกฺขิป ฯ
อเจโล ทิสฺวา จินฺเตสิ สมณสฺส โคตมสฺส กถา ตจฺฉา วา
อตจฺฉา วา โหตุ ฯ อาหาร ปน ขาทิตฺวา สุหิตสฺส เม
มรณป สุมรณนฺติ เทฺว หตฺเถ จ ชานูนิ(๑) จ ภูมิย เปตฺวา
กุจฺฉิปูร ภฺุชิ ฯ โส รตฺติภาเค ชีราเปตุ อสกฺโกนฺโต อลสเกน
กาลมกาสิ ฯ สเจป หิ โส น ภฺุเชยฺยนฺติ จินฺเตยฺย ฯ ตถาป
ต ทิวส ภฺุชิตฺวา อลสเกน กาล กเรยฺย ฯอเทฺวชฺฌวจนา
หิ ตถาคตาติ ฯ
วีรณตฺถมฺภเกติ ติตถฺ ิยา กิร กาลกโต(๒) โกรกฺขตฺติโยติ สุตฺวา
ทิวสานิ คเณตฺวา ยุท ตาว สจฺจ ชาต ฯ ยุทานิ น อฺตฺถ
ฉฑฺเฑตฺวา มุสาวาเทน สมณ โคตม นิคฺคณฺหิสฺสามาติ คนฺตฺวา
ตสฺส สรีร วลฺลิยา พนฺธติ ฺวา อากฑฺฒนฺตา เอตฺถ ฉฑฺเฑสฺสามฯ
เอตฺถ ฉฑฺเฑสฺสามาติ คจฺฉนฺติ ฯ คตคตฏาน องฺคณเมว โหติ ฯ
เต กฑฺฒมานา วีรณตฺถมฺภก สุสานเยว คนฺตฺวา สุสานภาว
ตฺวา อฺตฺถ ฉฑฺเฑสฺสามาติ อากฑฺฒึสุ ฯ อถ เนส วลฺลี
ฉิชฺชิตฺถ ฯ ปจฺฉา จาเลตุ นาสกฺขึสุ ฯ เต ตโตว ปกฺกนฺตา ฯ
เตน วุตฺต วีรณตฺถมฺภเก สุสาเน ฉฑฺเฑสุนฺติ ฯ
เตนุปสงฺกมีติ กสฺมา อุปสงฺกมิ ฯ โส กิร จินฺเตสิ อวเสส
ตาว สมณสฺส โคตมสฺส วจน สเมติ ฯ มตสฺส ปน อุฏาย
อฺเน สทฺธึ กถน นาม นตฺถิ ฯ หนฺทาห คนฺตฺวา ปุจฺฉามิ ฯ
#๑ ม.ชณฺณุกานิ ฯ ๒ ม.กาลงฺกโต ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๑
สเจ กเถติ ฯ สุนฺทร ฯ โน เจ กเถติ ฯ สมณ โคตม มุสาวาเทน
นิคฺคณฺหิสฺสามีติ ยุมินา การเณน อุปสงฺกมิ ฯ อาโกฏเฏสีติ
ปหริ ฯ ชานามิ อาวุโสติ มตสรีร อุฏหิตฺวา กเถตุ สมตฺถ
นาม นตฺถิ ฯ ยุท กถ กเถสีติ ฯ พุทฺธานุภาเวน ฯ ภควา
กิร โกรกฺขตฺติย อสุรโยนิโต อาเนตฺวา สรีเร อธิโมเจตฺวา
กถาเปสิ ฯ ตเมว วา มตสรีร(๑) กถาเปสิ ฯ อจินฺเตยฺโย หิ
พุทฺธวิสโย ฯ
ตเถว ต วิปากนฺติ ตสฺส วจนสฺส ต วิปาก ตเถว ฯ
อุทาหุ โนติ (๓)ลิงฺควิปลฺลาโส กโต ฯ ตเถว โส วิปาโกติ อตฺโถ ฯ
เกจิ ปน วิปกฺกนฺติป ปนฺติ ฯ นิพฺพตฺตนฺติ อตฺโถ ฯ
เอตฺถ ตฺวา ปาฏิหาริยานิ สมาเนตพฺพานิ ฯ สพฺพาเนว
เหตานิ ปฺจ ปาฏิหาริยานิ โหนฺติ ฯ สตฺตเม ทิวเส มริสฺสตีติ
วุตฺต ฯ โส ตเถว มโต ฯ ยุท ปม ปาฏิหาริย ฯ อลสเกนาติ
วุตฺต ฯ อลสเกเนว มโต ฯ ยุท ทุติย ฯ กาลกฺชิเกสุ นิพฺพตฺติสฺสตีติ
วุตฺต ฯ ตตฺเถว นิพฺพตฺโต ฯ ยุท ตติย ฯ วีรณตฺถมฺภเก สุสาเน
ฉฑฺเฑสฺสนฺตีติ วุตฺต ฯ ตตฺเถว ฉฑฺฑิโต ฯ ยุท จตุตฺถ ฯ
นิพฺพตฺตฏานโต อาคนฺตฺวา สุนกฺขตฺเตน สทฺธึ กเถสฺสตีติ
วุตฺต ฯ(๔) โส กเถสิเยว ฯ ยุท ปฺจม ปาฏิหาริย ฯ
#๑. ม.ยุ. สรีร ฯ ๒. ม.อย ปาโ ๓ ม.เอตฺถนฺตเร อุทาหุ โนตีติ ทิสฺสติ ฯ
๔. ม.วุตฺโต ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๑๒
อเจลกฬารมชฺฌกวตฺถวุ ณฺณนา
กฬารมชฺฌโกติ(๑) นิกฺขนฺตทนฺตมชฺชโก ฯ (๒) นามเมว วา
ตสฺเสต ฯ ลาภคฺคปฺปตฺโตติ ลาภคฺค ปตฺโต ฯ อคฺคลาภ ปตฺโตติ
วุตฺต โหติ ฯ ยสคฺคปฺปตฺโตติ ยสคฺค อคฺคปริวาร ปตฺโต ฯ
วตฺตปทานีติ วตฺตานิเยว ฯ วตฺตโกฏาสา วา ฯ สมตฺตานีติ
คหิตานิ ฯ สมาทินฺนานีติ ตสฺเสว เววจน ฯ ปุรตฺถิเมน เวสาลินฺติ
เวสาลิโต อวิทูเร ปุรตฺถิมทิสาย ฯ เจติยนฺติ ยกฺขเจติยฏาน ฯ
เอส นโย สพฺพตฺถ ฯ
เยน อเจโลติ(๓) ภควโต วตฺต กตฺวา เยน อเจโล
กฬารมชฺฌโก เตนุปสงฺกมิ ฯ ปฺห อปุจฺฉีติ คมฺภีร ติลกฺขณาหต
ปฺห ปุจฺฉิ ฯ น สมฺปายาสีติ น สมฺมา าณคติยา สมฺปายาสิ ฯ(๕)
อนฺโธ วิย วิสมฏาเน ตตฺถ ตตฺเถว ปกฺขลิ ฯ ปฺหาน(๖) เนว
อาทึ ฯ น ปริโยสานมทฺทส ฯ อถวา น สมฺปายาสีติ น สมฺปาเทสิ
สมฺปาเทตฺวา กเถตุ นาสกฺขิ ฯ (๗)อสมฺปายนฺโตติ กุปุรกฺขนี ิ วิปริวตฺเตตฺวา(๗) โอโลเกนฺโต อสิกฺขิตกสฺส สนฺติเก วุฏโสิ ฯ อโนกาเสป
ปพฺพชิโต ปฺห ปุจฺฉนฺโต วิจรสิ ฯ อเปหิ มา เอตสฺมึ าเน
อฏาสีติ วทนฺโต ฯ โกปฺจ โทสฺจ อปฺปจฺจยฺจ ปาตฺวากาสีติ
# ๑. สี.หฬารมฏุโกติ ฯ ม.กาฬารมฏฏโกติ ฯ ๒. ม.นิกฺขนฺตทนฺตมตฺตโก ฯ
๓. ม.อเจลโกติ ฯ ๔. ที.ปา. ๑๑/๕/๑๐ ฯ ปฺห อปุจฺฉิ ฯ ๕. ม.ปายาสิ ฯ
๖. ม.เนวอาทิ น ปริโยสานมทฺทส ฯ ๗. ม.อสมฺปายนฺโตติ กพรกฺขีนิ ปริวตฺเตตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๓
กุปฺปนาการ โกป ฯ ทุสฺสนาการ โทสฯ อตุฏ าการภูต โทมนสฺสสงฺขาต อปจฺจยฺจ ปากฏมกาสิ ฯ อาสาทิยิมฺหเสติ อาสาทยิมฺหา(๑)
ฆฏฏยิมฺหา ฯ มา วต โน โภ อโหสีติ อโห วต เม น
ภเวยฺย ฯ ม วต โน อโหสีติป(๒) ปาโ ฯ ตตฺถ มนฺติ
สามิวจนฏเ อุปโยควจน ฯ อโหสิ วต นุ มมาติ อตฺโถ ฯ
เอวฺจ ปน จินฺเตตฺวา อุกฺกุฏิก นิสีทติ ฺวา ขมถ เม ภนฺเตติ
ต ขมาเปสิ ฯ โสป ยุโต ปฏาย อฺ กิฺจิ ปฺห
นาม น ปุจฺฉิสฺสสีติ ฯอาม น ปุจฺฉิสฺสามีติ ฯ ยทิ เอว
คจฺฉ ฯ ขมาเปมิ เตติ ต อุยฺโยเชสิ ฯ
ปริหิโตติ ปริทหิโต นิวตฺถวตฺโถ ฯ สานุจาริโกติ อนุจาริกา
วุจฺจติ ภริยา ฯ สหานุจาริกาย สานุจาริโก ฯ ต ต พฺรหฺมจาริวตฺต(๓) ปหาย สภริโยติ อตฺโถ ฯ โอทนกุมฺมาสนฺติ สุรามสโต
อติเรก โอทนป กุมฺมาสป ภฺุชมาโน ฯยสา นิหโี นติ ย
ลาภคฺคยสคฺค ปตฺโต ฯ ตโต ปริหีโน หุตฺวา ฯ กต โหติ
อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา ยุทฺธปิ าฏิหาริยนฺติ อิธสตฺตวตฺตปทาติกฺกมวเสน สตฺต ปาฏิหาริยานิ เวทิตพฺพานิ ฯ
# ๑. ม.อาสาทิยิมฺห ฯ ๒. ที.ปา.๑๑/๕/๑๑ ฯ มา วต โน โภ อโหสิ ฯ
๓. สี.พฺรหฺมจริวต ฯ ม.พฺรหฺมจริย ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๑๔
อเจลปาฏิกปุตฺตวตฺถุวณฺณนา
ปาฏิกปุตฺโตติ(๑) ปาฏิกสฺส ปุตฺโต ฯ าณวาเทนาติ าณวาเทน สทฺธึ ฯ อุปฑฺฒปถนฺติ โยชน เจ ฯ โน อนฺตเร ภเวยฺย
โคตโม อฑฺฒโยชน ฯ อห อฑฺฒโยชน ฯ เอส นโย อฑฺฒโยชนาทีสุ ฯ เอกปทวารป อติกฺกมฺม คจฺฉโต ชโย ภวิสฺสติ
อนาคจฺฉโต ปราชโยติ ฯ เต ตตฺถาติ เต มย ตตฺถ สมาคตฏาเน ฯ ตทฺทิคุณ ตทฺทิคุณาหนฺติ ตโต ตโต ทิคุณ ทิคุณ
อห กริสฺสามีติ ฯ ภควตา สทฺธึ ปาฏิหาริย กาตุ อสมตฺถภาว
ชานนฺโตป อุตฺตมปุริเสน สทฺธึ ปฏเปตฺวา อสกฺโกนฺตสฺสาป(๒)
ปสสา โหตีติ ตฺวา เอวมาห ฯนครวาสิโนป ต สุตฺวา
อสมตฺโถ นาม เอว น คชฺชติ ฯ อทฺธา อยป อรหา ภวิสฺสตีติ
ตสฺส มหนฺต สกฺการมกสุ ฯ
เยนาห เตนุปสงฺกมีติ สุนกฺขตฺโต กิร ปาฏิกปุตโฺ ต เอว
วทตีติ อสฺโสสิ ฯอถสฺส หีนชฺฌาสยตฺตา หีนทสฺสนาย จิตฺต
อุทปาทิ ฯ
โส ภควโต วตฺต กตฺวา ภควติ คนฺธกุฏึ ปวิฏเ
ปาฏิกปุตฺตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา ปุจฺฉิ ตุเมฺห กิร เอวรูป
กถ กเถถาติ ฯ อาม กเถมาติ ฯ ยทิ เอว มา จินฺตยิตฺถ(๓)
# ๑. ม.ปาถิกปุตฺโต ฯ ๒. ม.อสกฺกุณนฺตสฺสาป ปาสโส โหตีติ ฯ ๓. ม.อย
ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๕
มา ภายิตฺถ วิสฺสตฺถา ปุนปฺปุน เอว วเทถ ฯ อห สมณสฺส
โคตมสฺส อุปฏาโก ฯ ตสฺส วิสย ชานามิ ฯ ตุเมฺหหิ สทฺธึ
ปาฏิหาริย กาตุ นาสกฺขิสฺสติ ฯ อห สมณสฺส โคตมสฺส
กเถตฺวา ภย อุปฺปาเทตฺวา ต อฺโต คเหตฺวา คมิสฺสามิ
ตุเมฺห มา ภายิตฺถาติ ต อสฺสาเสตฺวา ภควโต สนฺติก
คโต ฯเตน วุตฺต เยนาห เตนุปสงฺกมีติ ฯ ต วาจนฺติอาทีสุ
อห อพุทฺโธว สมาโน พุทฺโธมฺหีติ วิจรึ ฯ อภูตเมว กถิต นาห
พุทฺโธติ วทนฺโต ต วาจ ปชหติ นาม. รโห นิสีทิตฺวา
จินฺตยมาโน อห เอตฺตก กาล อพุทฺโธว สมาโน พุทฺโธมฺหีติ
วิจรึ ฯ ยุโตทานิ ปฏาย นาห พุทโฺ ธติ จินฺตยนฺโต ต จิตฺต
ปชหติ นามฯ อห เอตฺตก กาล อพุทฺโธว สมาโน พุทฺโธมฺหตี ิ
ปาปก(๑) ทิฏึ คเหตฺวา วิจรึ ฯ ยุโตทานิ ปฏาย ยุม ทิฏึ
ปชหามีติ ปชหนฺโต ต ทิฏึ ปฏินิสสฺ ชฺชติ นามฯ เอว
อกโรนฺโต ปน ต วาจ อปฺปหาย ต จิตฺต อปฺปหาย ต
ทิฏึ อปฏินิสฺสชฺชิตฺวาติ วุจฺจติ ฯ วิปเตยฺยาติ พนฺธนา มุตฺตตาลปกฺก วิย คีวโต ปเตยฺย ฯ สตฺตธา วา ปน ผเลยฺย ฯ
รกฺขเตตนฺติ รกฺขตุ เอต ฯ เอกเสนาติ นิปฺปริยาเยน ฯ
โอธาริตาติ ภาสิตา ฯ อเจโล จ ภนฺเต ปาฏิกปุตโฺ ตติ เอว
เอกเสน ภควโต วาจาย โอธาริตาย สเจ อเจโล ปาฏิกปุตโฺ ต ฯ
# ๑. ม.ปาปก ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๖
วิรูปรูเปนาติ วิคตรูเปน ฯ วิคจฺฉิตสภาเวน รูเปน อตฺตโน รูป
ปหาย อทิสฺสมาเนน กาเยนฯ สีหพฺยคฺฆาทิวเสน วา วิวิธรูเปน
สมฺมุขีภาว อาคจฺเฉยฺย ฯ ตทสฺส ภควโต มุสาติ เอว สนฺเต
ภควโต ต วจน มุสา ภเวยฺยาติ มุสาวาเทน นิคฺคณฺหาติ ฯ
เปตฺวา กิร เอต น อฺเน ภควา มุสาวาเทน
นิคฺคณฺหิตพฺโพติ(๑) ฯ
ทฺวยคามินีติ สรูเปน อตฺถิภาว ฯ อตฺเถน นตฺถภิ าวนฺติ
เอว ทฺวยคามินี ฯอลิกตุจฺฉนิปฺผลวาจาย เอต อธิวจน ฯ
อชิโตป นาม ลิจฺฉวีน เสนาปตีติ โส กิร ภควโต
อุปฏาโก อโหสิ ฯ โส กาลมกาสิ ฯ อถสฺส สรีรกิจฺจ กริตฺวา
มนุสฺสา ปาฏิกปุตฺต ปุจฺฉึสุ กุหึ นิพฺพตฺโต เสนาปตีติ ฯ
โส อาห มหานิรเย นิพฺพตฺโตติ ฯ ยุทฺจ ปน วตฺวา ปุน
อาห ตุมฺหาก เสนาปติ มม สนฺติก อาคมฺม อห ตุมฺหาก
วจน อกตฺวา สมณสฺส โคตมสฺส วาท ปติฏเปตฺวา นิรเย
นิพฺพตฺโตมฺหีติ ปโรทิตถฺ าติ ฯ เตนุปสงฺกมึ(๒) ทิวา วิหารายาติ เอตฺถ
ปาฏิหาริยกรณตฺถายาติ กสฺมา น วทติ ฯ อภาวา ฯ
สมฺมุขีภาโวป หิสฺส เตน สทฺธึ นตฺถิ ฯ กุโต ปาฏิหาริยกรณ ฯ
ตสฺมา ตถา อวตฺวา ทิวาวิหารายาติ อาห ฯ
# ๑. ม.ยุ.นิคคฺ หิตปุพฺโพติ ฯ ๒. ม.ยุ.เตนุปสงฺกมิ ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๑๗
ยุทฺธิปาฏิหาริยกถาวณฺณนา
คหปติเนจยิกาติ คหปติมหาสาลา ฯ เตสฺหิ มหาธนธฺนิจโย ฯ ตสฺมา เนจยิกาติ วุจฺจนฺติ ฯ อเนกสหสฺสาติ สหสฺเสหิป
อปริมาณคณนา ฯ เอว มหตึ กิร ปริส เปตฺวา สุนกฺขตฺต
อฺโ สนฺนิปาเตตุ สมตฺโถ นตฺถิ ฯเตเนว ภควา เอตฺตก
กาล สุนกฺขตฺต คเหตฺวา วิจริ ฯ
ภยนฺติ จิตฺตุตฺราสภย ฯ ฉมฺภิตตฺตนฺติ สกลสรีรจลน ฯ
โลมหโสติ โลมาน อุทธฺ คฺคภาโว ฯ โส กิร จินฺเตสิ อห
อติมหนฺต กถ กเถตฺวา สเทวเก โลเก อคฺคปุคฺคเลน สทฺธึ
ปฏิวิรุทฺโธฯ มยฺห โข ปน อพฺภนฺตเร อรหตฺต วา ปาฏิหาริยกรณเหตุ วา นตฺถิ ฯ สมโณ ปน โคตโมปาฏิหาริย กริสฺสติ
อถสฺส ปาฏิหาริย ทิสฺวา มหาชโน ตฺวทานิ ปาฏิหาริย
กาตุ อสกฺโกนฺโต กสฺมา อตฺตโน ปมาณ อชานิตฺวา โลเก
อคฺคปุคฺคเลน สทฺธึ ปฏิมลฺโล หุตวฺ า คชฺชสีติ กฏเลฑฺฑุทณฺฑาทีหิ วิเหเสฺสตีติ ฯเตนสฺส มหาชนสนฺนิปาตฺเจว เตน
ภควโต จ อาคมน สุตฺวา ภย วา ฉมฺภิตตฺต วา โลมหโส
วา อุทปาทิ ฯ โส ตโต ทุกฺขา มฺุจิตุกาโม ติณฺฑุกขาณุปริพฺพาชการาม(๑) อคมาสิ ฯ ตมตฺถ ทสฺเสตุ อถ โข ภคฺควาติอาทิมาห.
# ๑. ม.ตินฺทกุ ขาณุกปริพฺพาชการาม ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๘
ตตฺถ อุปสงฺกมีติ น เกวล อุปสงฺกมิ ฯ อุปสงฺกมิตฺวา
ปน ทูร อฑฺฒโยชนนฺตร ปริพฺพาชการาม ปวิฏโป (๑)
จิตฺตสฺสาท อลภมาโน อนฺตนฺเตน อาวิชฺฌิตฺวา อารามปจฺจนฺเต
เอก คหนฏาน อุปธาเรตฺวา ปาสาณผลเก นิสที ิ ฯ อถ
ภควา จินฺเตสิ สเจ อย พาโล กสฺสจิเทว กถ คเหตฺวา
ลยุธาคจฺเฉยฺย ฯ มา นสฺสตุ พาโลติ นิสินฺนปาสาณผลก ตสฺส
สรีเร อลฺลีน โหตูติ อธิฏาสิ ฯ สห อธิฏานจิตฺเตน ต
ตสฺส สรีเร อลฺลิยิ ฯโส มหาอทฺทุพนฺธนพนฺโธ วิย ฉินฺนปาโท
วิย จ อโหสิ ฯ
อสฺโสสีติ ยุโต จิโต จ ปาฏิกปุตฺต ปริเยสมานา ปริสา
ตสฺส อนุปท คนฺตฺวา นิสินฺนฏาน ตฺวา อาคเตน อฺตเรน
ปุริเสน ตุเมฺห ก ปริเยสถาติ วุตฺเต ปาฏิกปุตฺตนฺติ ฯ โส
ติณฺฑุกขาณุปริพฺพาชการาเม นิสินฺโนติ วุตฺตวจเนน อสฺโสสิ.
สสปฺปตีติ โอสีทติ ฯ ตตฺเถว สฺจรติ ฯ ปาวฬา(๒) วุจฺจติ
อานิสทฏิกา ฯ ปราภูตรูโปติ ปราชิตรูโป ฯ วินฏรูโป วา ฯ
โคยุเคหีติ โคยุตฺเตหิ สตมตฺเตหิ วา สหสฺสมตฺเตหิ วา
ยุเคหิ ฯ อาวิฺเชยฺยามาติ(๓) อากฑฺเฒยฺยาม. ฉิชฺเชรนฺติ ฉิชฺเชยฺยย ฯ(๔)
ปาฏิกปุตฺโต วา พนฺธฏาเน ฉิชฺเชยฺย ฯ
# ๑. ม.เอตฺถนฺตเร ตตฺปติ ทิสฺสติ ฯ ๒. สี.ปาวุฬา ฯ ๓. ม. อาวิฺเฉยฺยามาติ ฯ
๔. ม.ฉิชฺเชยฺยุนฺติ ฉินฺเทยฺยุ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๙
ทารุปตฺติกนฺเตวาสีติ ทารุปตฺติกสฺส อนฺเตวาสีฯ ตสฺส กิร
เอตทโหสิ ติฏตุ ตาว ปาฏิหาริย ฯ สมโณ โคตโม อเจโล
ปาฏิกปุตฺโต อาสนาป น วุฏหิสฺสตีติ อาห ฯ หนฺทาห คนฺตฺวา
เยน เกนจิ อุปาเยน ต อาสนา วุฏาเปมิ ฯ เอตฺตาวตา
สมณสฺส โคตมสฺส ปราชโย ภวิสฺสตีติ ฯ ตสฺมา เอวมาห ฯ
สีหสฺสาติ จตฺตาโร สีหา ติณสีโห จ กาฬสีโห จ
ปณฺฑุสีโห จ เกสรสีโห จ ฯ เตส จตุนฺน สีหาน เกสรสีโห
อคฺคต คโต ฯ โส อิธ อธิปฺเปโต ฯ มิครฺโติ สพฺพจตุปฺปทาน
รฺโ ฯ อาสยนฺติ นิวาสฯ สีหนาทนฺติ อภีตนาท ฯ โคจราย
ปกฺกเมยฺยนฺติ อาหารตฺถาย ปกฺกเมยฺย ฯ วร วรนฺติ อุตฺตมุตฺตม
ถูล(๑) ถูลนฺติ อตฺโถ ฯ มุทุมสานีติ มุทูนิ มสานิ ฯ มธุมสานีติ ปาโ ฯ
มธุรมสานีติ อตฺโถ ฯอชฺฌเุ ปยฺยนฺติ อุปคจฺเฉยฺย ฯสีหนาท
นทิตฺวาติ เย ทุพฺพลา ปาณา ฯ เต ปลายนฺตูติ อตฺตโน
สูรภาวสนฺนิสฺสิเตน การฺุเน นทิตฺวา ฯ
วิฆาสสวฑฺโฒติ วิฆาเสน สวฑฺโฒ ฯ วิฆาส ภกฺขิตาติริตฺต มส ขาทิตฺวา วฑฺฒิโต ฯ ทิตฺโตติ ทปฺปโต ถูลสรีโร ฯ
พลวาติ พลสมฺปนฺโน ฯ เอตทโหสีติ กสฺมา อโหสิ ฯ อสฺมิมานโทเสน ฯ
ตตฺราย อนุปุพฺพิกถา เอกทิวส กิร โส สีโห โคจรโต
# ๑. ม.ถูล ถูลนฺติ อตฺโถ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๐
นิวตฺตมาโน ต สิงฺคาล ภเยน ปลายมาน ทิสฺวา การฺุชาโต
หุตฺวา วยส มา ภายิ ฯ ติฏ โก นาม ตฺวนฺติ อาห ฯ
ชมฺพุโก นามาห สามีติ ฯ วยส ชมฺพกุ ยุโต ปฏาย ม
อุปฏาตุ สกฺขิสฺสสีติ ฯ อุปฏหิสฺสามีติ ฯ โส ตโต ปฏาย
อุปฏาติ ฯ สีโห โคจรโต อาคจฺฉนฺโต มหนฺต(๑) มหนฺต มสขณฺฑ
อาหรติ ฯ โส ต ขาทิตฺวา อวิทูเร ปาสาณปฏเ วสติ ฯ โส
กติปาหจฺจเยเนว ถูลสรีโร มหาขนฺโธ ชาโต ฯ อถ น สีโห
อโวจ วยส ชมฺพุก มม วิชมฺภนกาเล อวิทูเร ตฺวา วิโรธ
สามีติ วตฺต สกฺขิสฺสสีติ ฯสกฺโกมิ สามีติ ฯโส ตสฺส วิชมฺภนกาเล ตถา กโรติ ฯเตน สีหสฺส อติเรโก อสฺมิมาโน โหติ ฯ
อเถกทิวส ชรสิงฺคาโล(๒) อุทกโสณฺฑิย ปานีย ปวนฺโต
อตฺตโน ฉาย โอโลเกนฺโต อทฺทส อตฺตโน ถูลสรีรตฺตฺเจว
มหาขนฺธตฺตฺจ ฯ ทิสฺวาน ชรสิงฺคาโล(๓) ชรสิงฺคาโลสฺมีติ มน
อกตฺวา อหป สีโห ชาโตติ มฺมาโน (๔) ตโต อตฺตนาว
อตฺตาน เอตทโวจ วยส ชมฺพุก ยุตฺต นาม ตว อิมินา
อตฺตภาเวน ปรสฺส อุจฺฉิฏมส ขาทิตุ ฯ กึ ตฺว ปุริโส น
โหสิ ฯ สีหสฺสาป จตฺตาโร ปาทา เทฺว ทาฒา เทฺว กณฺณา
เอก นงฺคุฏ ฯ ตวาป สพฺพ ตเถว ฯ เกวล ตว เกสรภารมตฺตเมว
นตฺถีติ ฯ ตสฺเสว จินฺตยโต อสฺมิมาโน วฑฺฒิ ฯ อถสฺส เตน
# ๑. ม.มหนฺต มหนฺต ฯ ๒. ม.ชรสิงฺคาโล ฯ ๓. ม.อย ปาโ นตฺถิ ฯ
๔. ม.ยุ.มฺิ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๑
อสฺมิมานโทเสน เอต โก จาหนฺติ อาทิ มฺิตฺตมโหสิ ฯ(๑)
ตตฺถ โก จาหนฺติ อห โก ฯ สีโห มิคราชา โก ฯ น
มม าติ ฯ น สามิโก ฯ กิมหนฺตสฺส นิปจฺจการ กโรมีติ
อธิปฺปาโย ฯสิงฺคาลกเยวาติ สิงฺคาลรวเมว ฯ เภรณฺฑกเยวาติ
อปฺปยอมนาปสทฺทเมว ฯ เก จ ฉเว สิงฺคาเลติ โก จ ลามโก
สิงฺคาโล ฯ เก ปน สีหนาเทติ โก ปน สีหนาโท ฯ สิงฺคาลสฺส
สีหนาทสฺส จ โก สมฺพนฺโธติ อธิปฺปาโย ฯ
สุคตาปทาเนสูติ สุคตลกฺขเณสุ ฯ สุคตสฺส สาสนสมฺภูตาสุ
ตีสุ สิกฺขาสุ ฯ กถ ปเนส ตตฺถ ชีวติ ฯ เอตสฺส หิ จตฺตาโร
ปจฺจเย ททมานา สีลาทิคุณสมฺปนฺนาน สมฺพุทฺธาน เทมาติ
เทนฺติ ฯ เอส(๒) อพุทฺโธ สมาโน พุทฺธาน นิยามิตปจฺจเย
ปริภฺุชนฺโต สุคตาปทาเนสุ ชีวติ นาม. สุคตาติริตฺตานีติ
เตส กิร โภชนานิ ททมานา พุทฺธานฺจ พุทฺธสาวกานฺจ
ทตฺวา ปจฺฉา อวเสส สายณฺหสมเย เทนฺติ ฯ เอวเมส
สุคตาติริตฺตานิ ภฺุชติ นามฯ ตถาคเตติ ตถาคต อรหนฺต
สมฺมาสมฺพุทฺธ อาสาเทตพฺพ ฆฏฏยิตพฺพ ฯ อถวา ตถาค
เตติ อาทีนิ อุปโยคพหุวจนาเนว ฯ อาสาเทตพฺพนฺติ ยุทป พหุวจนเมว เอกวจน วิย วุตฺต ฯ อาสาทนาติ อห พุทฺเธน
สทฺธึ ปาฏิหาริย กริสฺสามีติ ฆฏฏนา.
สเมกฺขิยานาติ สเมกฺขิตฺวา ฯ มฺิตฺวาติ อตฺโถ ฯ อมฺีติ
# ๑. ม.ยุ.มฺิตมโหสิ ฯ ๒. สี.เตส ฯ ม.เตน เอส ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๒
ปุน อมฺิตฺถ ฯโกตฺถูติ สิงฺคาโล ฯ
อตฺตาน วิฆาเส สเมกฺขิยาติ โสณฺฑยิ  อุจฺฉิฏโทเก ถูล
อตฺตภาว ทิสฺวา ฯ ยาว อตฺตาน น ปสฺสตีติ ยาว อห สีหวิฆาสสวฑฺฒิตโก ชรสิงฺคาโลติ เอว ยถาภูต อตฺตาน น ปสฺสติ ฯ
พฺยคฺโฆติ มฺตีติ สีโหหมสฺมีติ มฺติ ฯ สีเหน วา สมานพโล
พฺยคฺโฆเยว อหนฺติ มฺติ ฯ
ภุตฺวาน เภเกติ(๑) อาวาฏมณฺฑุเก ขาทิตฺวา ฯ ขลมูสิกาโยติ
ขเลสุ มูสิกาโย จ ขาทิตฺวา ฯ กฏสีสุ ขิตฺตานิ จ กูณปานีติ
สุสาเนสุ ฉฑฺฑิตกุณปานิ จ ขาทิตฺวา ฯ มหาวเนติ มหนฺเต มหาวนสฺมึ ฯ(๒) สฺุวเนติ ตุจฺฉวเน ฯ วิวฑฺโฒติ วฑฺฒิโต ฯ ตเถว
โส สิงฺคาลก อนทีติ เอว สวฑฺโฒป มิคราชาหมสฺมีติ มฺิตฺวาป
ยถา ปุพฺเพ ทุพฺพลสิงฺคาลกาเล ฯ ตเถว โส สิงฺคาลรวเยว อรวีติ ฯ
ยุมายป คาถาย เภกาทีนิ(๓) ภุตฺวา วฑฺฒิตสิงฺคาโล วิย ลาภสกฺการคิทฺโธ ตฺวนฺติ ปาฏิกปุตฺตเมว ฆฏเฏสิ ฯ
นาเคหีติ หตฺถีหิ ฯ มหาพนฺธนาติ มหตา กิเลสพนฺธนา
โมเจตฺวา ฯ มหาวิทุคฺคาติ มหาวิทุคฺค นาม จตฺตาโร โอฆา
ตโต อุทฺธริตฺวา นิพฺพานถเล ปติฏเปตฺวา ฯ
# ๑. ม.เภเกติ ฯ ๒. ม.มหนฺเต วนสฺม ฯ ๓. ม.เภกาทีนิ ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๒๓
อคฺคฺปฺตฺติกถาวณฺณนา
ยุติ ภควา เอตฺตเกน กถามคฺเคน ปาฏิหาริย น กโรตีติ
ปทสฺส อนุสนฺธึ ทสฺเสตฺวา ยุทานิ น อคฺคฺ ปฺเปตีติ
ยุมสฺส อนุสนฺธึ ทสฺเสนฺโต อคฺคฺฺจาหนฺติ เทสน อารภิ ฯ
ตตฺถ อคฺคฺฺจาหนฺติ อห ภคฺคว อคฺคฺฺจ
ปชานามิ โลกุปฺปตฺติจริยวตฺตฺจ ฯ ตฺจ ปชานามีติ น เกวล
อคฺคฺเมว ฯ ตฺจ อคฺคฺ ปชานามิ ฯ ตโต จ อุตฺตริตร
สีลสมาธิโต ปฏาย ยาว สพฺพฺุตาณา ปชานามิ ฯ
ตฺจ ปชานน น ปรามสามีติ ตฺจ ปชานนฺโตป อห
ยุท นาม ปชานามีติ ตณฺหาทิฏิมานวเสน น ปรามสามิ ฯ
นตฺถิ ตถาคตสฺส ปรามาโสติ ทีเปติ ฯ ปจฺจตฺตเยว นิพฺพุติ
วิทิตาติ(๑) อตฺตนาเยว อตฺตนิ กิเลสนิพฺพาน วิทิต ฯ ยทภิชาน
ตถาคโตติ ย กิเลสนิพฺพาน ชาน ชานนฺโต ฯ ตถาคโต ฯ
โน อนย อาปชฺชตีติ อวิทิตนิพฺพานา ติตฺถิยา วิย อนย
ทุกฺข พฺยสน นาปชฺชติ ฯ
ยุทานิ ยนฺต ติตฺถิยา อคฺคฺ ปฺเปนฺติ ฯ ต ทสฺเสนฺโต
สนฺติ ภคฺควาติ อาทิมาห ฯ ตตฺถ ยุสฺสรกุตฺต พฺรหฺมกุตฺตนฺติ
ยุสฺสรกต พฺรหฺมกต ฯ ยุสฺสรนิมฺมิต(๒) พฺรหฺมนิมฺมิตนฺติ อตฺโถ ฯ
พฺรหฺมาเอว หิ เอตฺถ อาธิปจฺจภาเวน ยุสฺสโรติ เวทิตพฺโพ ฯ
# ๑. ที.ปา. ๑๑/๑๓/๒๙ ปจฺจตฺตเยว นิพฺพุติ วิทิตา ฯ ๒. สี.อิสฺสรนิมิตฺต ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๔
อาจริยกนฺติ อาจริยภาว อาจริยวาท ฯ ตตฺถ อาจริยวาโท
อคฺคฺ ฯ อคฺคฺ ปน เอตฺถ เทสิตนฺติ กตฺวา โส
อคฺคฺนฺเตฺวว วุตฺโต ฯ กถวิหิตกนฺติ เกน วิหิต กินฺติ
วิหิต ฯ เสส พฺรหฺมชาเล วิตฺถาริตนเยเนว เวทิตพฺพฯ ขิฑฺฑาปโทสิกนฺติ ขิฑฺฑาปโทสิกมูล.
อสตาติ อวิชชฺ าเนน ฯ อวิชฺชมานฏเนาติ(๑) อตฺโถ ฯ
ตุจฺฉาติ ตุจฺเฉน อนฺโตสารวิรหิเตน ฯ มุสาติ มุสาวาเทน ฯ
อภูเตนาติ ภูตตฺถวิรหิเตน ฯ อพฺภาจิกฺขนฺตีติ อภิอาจิกฺขนฺติ ฯ
วิปรีโตติ วิปรีตสฺโ วิปรีตจิตฺโต ฯภิกฺขโว จาติ น เกวล
สมโณ โคตโมเยว ฯ เย จ อสฺส อนุสิฏึ กโรนฺติ ฯ เต ภิกฺขู
จ วิปรีตา ฯ อถ ย สนฺธาย วิปรีโตติ วทนฺติ ฯ ต ทสฺเสตุ
สมโณ โคตโมติ อาทิ วุตฺต ฯ สุภวิโมกฺขนฺติ(๒) วณฺณกสิณ ฯ
อสุภนฺเตฺววาติ สุภณฺจ อสุภฺจ สพฺพ อสุภนฺติ เอว
ปชานาติ ฯ สุภนฺเตฺวว ตสฺมึ สมเยติ สุภนฺติเอว จ ตสฺมึ
สมเย ปชานาติ ฯ น อสุภ ฯ ภิกฺขโว จาติ เย เต เอว
วทนฺติ ฯ เตส ภิกฺขโว จ อนฺเตวาสิกสมณา วิปรีตา ฯ
ปโหตีติ สมตฺโถ ปฏิพโล ฯ
ทุกฺกร โขติ อย ปริพฺพาชโก ยทิท เอว ปสนฺโน
อห ภนฺเตติ อาทิมาห ฯ ต สาเยฺเยน โกหฺเน อาห ฯ
# ๑. ม.อสวิชฺชมานฏเนาติ ฯ ๒. ที.ปา. ๑๑/๑๗/๓๗ สุภ วิโมกฺข ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๕
เอว กิรสฺส อโหสิ สมโณ โคตโม มยฺห เอตฺตก ธมฺมกถ
กเถสิ ฯ ตมห สุตฺวาป ปพฺพชิตุ น สกฺโกมิ ฯ มยา เอตสฺส
สาสน ปฏิปนฺนสทิเสน ภวิตุ วฏฏตีติ ฯ ตโต โส สาเยฺเยน
โกหฺเน เอวมาห ฯ เตนสฺส ภควา มมฺม(๑) ฆฏเฏนฺโต วิย
ทุกฺกร โข เอต ภคฺคว ตยา อฺทิฏิเกนาติ อาทิมาห ฯ ต
โปฏปาทสุตฺเต วุตฺตตฺถเมว ฯสาธุกมนุรกฺขาติ สุฏุ อนุรกฺข ฯ
อิติ ภควา ปสาทมตฺตานุรกฺขเน ปริพฺพาชก นิโยเชสิ ฯ
โสป เอว มหนฺต สุตตฺ นฺต สุตฺวาป นาสกฺขิ กิเลสกฺขย
กาตุ ฯ เทสนา ปนสฺส อายตึ วาสนาย ปจฺจโย อโหสิ ฯ
เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ
ปาฏิกสุตตฺ วณฺณนา นิฏิตา ฯ
ปม ฯ
ยุติ สุมงฺคลวิลาสินิยา ทีฆนิกายฏกถาย
ปาฏิกสุตตฺ วณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. กตฺถจิ. ธมฺม ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๒๖
อุทุมพฺ ริกสุตฺต
นิโคฺรธปริพฺพาชกวตฺถุ
เอวมฺเม สุตนฺติ อุทุมฺพริกสุตฺต ฯตตฺราย อนุปุพฺพปทวณฺณนา ปริพฺพาชโกติ ฉนฺนปริพฺพาชโก ฯ อุทุมฺพริกาย
ปริพฺพาชการาเมติ อุทุมฺพริกาย เทวิยา สนฺติเก ปริพฺพาชการาเม. สนฺธาโนติ ตสฺส นาม ฯ อย ปน มหานุภาโว
ปริวาเรตฺวา วิจรนฺตาน ปฺจนฺน อุปาสกสตาน อคฺคปุริโส
อนาคามี โส (๑) ภควตา มหาปริสมชฺเฌ เอว สวณฺณิโต
ฉหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคโต สนฺธาโน คหปติ
ตถาคเต นิฏงฺคโต สทฺธมฺเม ยุริยติ ฯ กตเมหิ ฉหิ ฯ พุทฺเธ
อเวจฺจปฺปสาเทน ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน สเฆ อเวจฺจปฺปสาเทน
อริเยน สีเลน อริเยน าเณน อริยาย วิมุตฺติยา ฯ ยุเมหิ
โข ภิกฺขเว ฉหิ องฺเคหิ สมนฺนาคโต สนฺธาโน คหปติ
ตถาคเต นิฏงฺคโต สทฺธมฺเม ยุริยตีติ ฯ(๒)
โส ปาโตเยว อุโปสถงฺคานิ อธิฏาย ปุพฺพณฺหสมเย
พุทฺธปฺปมุขสฺส สงฺสฺส ทาน ทตฺวา ภิกฺขูสุ วิหาร คเตสุ
ฆเร ขุทฺทกมหลฺลกาน ทารกาน สทฺเทน อุพฺพาโฬฺห สตฺถุ
สนฺติเก ธมฺม โสสฺสามีติ นิกฺขนฺโต ฯ
เตน วุตฺต ทิวาทิวสฺเสว(๓)
# ๑. ม.อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๓๙๖/๕๐๒/ ฯ ๓. ม.ยุ.ทิวา ทิวสฺส ฯ
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*เลมที่ ๖ อุทุมฺพริกสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๗
ราชคหา นิกฺขมีติ ฯตตฺถ ทิวาทิวสฺเสวาติ ทิวสฺส(๑) ทิวา นาม
มชฺฌนฺตาติกฺกโม ฯ (๒) ตสฺมึ ทิวสฺสาป ทิวาภูเต อติกฺกนฺตมตฺเต
มชฺฌนฺติเก(๓) นิกฺขมีติ อตฺโถ ฯ ปฏิสลฺลีโนติ ตโต ตโต รูปาทิโคจรโต จิตฺต ปฏิสหริตฺวา นิลีโน ฌานรติเสวนาวเสน เอกีภาว
คโต ฯ มโนภาวนียานนฺติ มนวฑฺฒกาน ฯ เย จ อาวชฺชโต
มนสิกโรโต จิตฺต วินีวรณ โหติ อุนนฺ มติ วฑฺฒติ ฯ
อุนฺนาทินิยาติ อาทีนิ โปฏปาทสุตฺเต วิตฺถาริตนเยเนว
เวทิตพฺพานิ ฯ
ยาวตาติ ยตฺตกา ฯ อย เตส อฺตโรติ อยเตส
อพฺภนฺตโร เอโก สาวโก วา ฯ(๔) ภควโต กิร สาวกา คิหอิ นาคามิโนเยว ปฺจสตา ราชคเห ปฏิวสนฺติ ฯ เยส เอเกกสฺส
ปจ ปจ อุปาสกสตานิ ปริวารา ฯ เต สนฺธาย อย เตส
อฺตโรติ อาห ฯ อปฺเปว นามาติ ตสฺส อุปสงฺกมน ปฏยมาโน
อาห ฯปฏนาการณ ปน โปฏปาทสุตฺเต วุตฺตเมว ฯ
เอตทโวจาติ อาคจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเคเยว เตส กถาย
สุตตฺตา เอต อฺถา โข ยุเมติ อาทิวจน อโวจ ฯ ตตฺถ
อฺติตฺถิยาติ ทสฺสเนนป อากปฺเปนป กุตฺเตนป อาจาเรนป
วิหาเรนป ยุริยาปเถนป อฺเ ติตฺถิยาติ อฺติตฺถิยา ฯ
# ๑. ม.ยุ. ทิวา ทิวสฺสาติ ทิวสสฺส ฯ ๒. ม.มชฺฌนฺหาติกฺกโม ฯ ๓. ม.มชฺฌนฺหิเก ฯ
๔. ม.วาสทฺโท นตฺถิ ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๓) - หนาที่ 28

*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๘
สงฺคมฺม สมาคมฺมาติ สงฺคนฺตฺวา สมาคนฺตฺวา ราสี (๑) หุตฺวา
นิสินฺนฏาเน ฯ อรวนปตฺถานีติ อรฺวนปตฺถานิ
คามูปจารโต มุตฺตานิ ทูรเสนาสนานิ ฯ ปนฺตานิ(๒) ทูรตรานิ
มนุสฺสูปจารวิหิรตานิ ฯอปฺปสทฺทานีติ วิหารูปจาเรน คจฺฉโต
อทฺธิกชนสฺสาป สทฺเทน มนฺทสทฺทานิ ฯ อปฺปนิคโฆสานีติ
อวิภาวิตฏเน นิคฺโฆเสน มนฺทนิคฺโฆสานิ ฯ วิชนวาตานีติ อนฺโต
สฺจาริโน ชนสฺส วาเทน วิคตวาตานิ ฯ มนุสสฺ ราหสฺเสยฺยกานีติ
มนุสฺสาน รหสฺส กรณสฺส ยุตฺตานิ อนุจฺฉวิกานิ ฯ ปฏิสลฺลานสารุปฺปานีติ เอกีภาวสฺส อนุรูปานิ ฯ ยุติ สนฺธาโน คหปติ
อโห มม สตฺถา โย เอวรูปานิ เสนาสนานิ ปฏิเสวตีติ
อฺชลึ ปคฺคยฺห อุตฺตมงฺเค สิรสฺมึ ปติฏเปตฺวา ยุม อุทาน
อุทาเนนฺโต นิสีทิ.
เอว วุตฺเตติ เอว สนฺธาเนน คหปตินา อุทาน
อุทาเนนฺเตน วุตฺเต ฯ นิโคฺรโธ ปริพฺพาชโก อย คหปติ มม
สนฺติเก นิสนิ ฺโนป อตฺตโน สตฺถารเยว โถเมติ อุกฺกสติ ฯ อเมฺห
ปน อตฺถีติป น มฺติ ฯ เอตสฺมึ อุปฺปนฺน โกป สมณสฺส
โคตมสฺส อุปริ ปาเตสฺสามีติ สนฺธาน คหปตึ เอตทโวจ ฯ
ยคฺเฆติ โจทนฏเ นิปาโต ฯ ชาเนยฺยาสีติ พุชฺเฌยฺยาสิ
ปสฺเสยฺยาสิ ฯ เกน สมโณ โคตโม สทฺธึ สลฺลปตีติ เกน
# ๑. ม.ราสิ ฯ ๒. ม.ปนฺตานีติ ฯ
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*เลมที่ ๖ อุทุมฺพริกสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๙
การเณน เกน ปุคฺคเลน สทฺธึ สมโณ โคตโม สลฺลปติ
วทติ ภาสติ ฯ กึ วุตฺต โหติ ยทิ กิฺจิ สลฺลาปการณ
ภเวยฺย ฯ ยทิ วา โกจิ สมณสฺส โคตมสฺส สนฺติก สลฺลาปตฺถิโก
คจฺเฉยฺย ฯ สลฺลาเปยฺย ฯ น ปน การณ อตฺถิ ฯ น ตสฺส สนฺติก
โกจิ คจฺฉติ ฯ สฺวาย เกน สมโณ โคตโม สทฺธึ สลฺลปติ
อสลฺลปนฺโต กถ อุนฺนาที ภวิสฺสตีติ ฯ
สากจฺฉนฺติ สสนฺทน ฯ ปฺาเวยฺยตฺติยนฺติ อุตฺตรปจฺจุตฺตรนเยน าณพฺยตฺตภาว ฯ สฺุาคารหตาติ สฺุาคาเรสุ นฏา ฯ สมเณน หิ โคตเมน โพธิมูเล อปฺปมตฺติกา
ปฺา อธิคตา ฯ สาปสฺส สฺุาคาเรสุ เอกกสฺส นิสีทโต
นฏา ฯ ยทิ ปน มย วิย คณสงฺคณิก กตฺวา นิสีเทยฺย
นาสฺส ปฺา นสฺเสยฺยาติ ทสฺเสติ ฯ อปริสาวจโรติ อวิสารทตฺตา ปริส โอตริตุ น สกฺโกติ ฯ นาล สลฺลาปายาติ น
สมตฺโถ อลฺลาปสลฺลาป(๑) กาตุ ฯอนฺตปนฺตาเนวาติ (๒)โกจิ ม
ปฺห ปุจฺเฉยฺยาติ ปฺหภีโต อนฺตปนฺตาเนว ปนฺตเสนาสนานิ
เสวติ ฯ โคกาณาติ เอกกฺขิหตา กาณคาวี ฯ สา กิร
ปริยนฺตจารินี โหติ ฯ อนฺตปนฺตาเนว เสวติ ฯ สา กิร
กาณกฺขิภาเวน วนนฺตาภิมุขีป น สกฺโกติ ภวิตุ ฯ กสฺมา ฯ
ยสฺมา ปตฺเตน วา สาขาย วา กณฺฏเกน วา ปหารสฺส
# ๑. ม.สลฺลาป ฯ ๒. ม.อนฺตมนฺตาเนว ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๐
ภายติ ฯ คุนฺน อภิมุขีป น สกฺโกติ ภวิตตุ ฯ กสฺมา ฯ ยสฺมา
สิงฺเคน วา กณฺเณน วา วาเลน วา ปหารสฺส ภายติ ฯ
ยุงฺฆาติ โจทนฏเ นิปาโต ฯ สสาเทยฺยามาติ เอกปฺหุจฺฉเนเนว สสาทน วิสาทมาปนฺน กเรยฺยามฯ ตุจฺฉกุมฺภึว
นนฺติ ริตฺตฆฏ วิย น ฯ โอโรเธยฺยามาติ วินทฺเธยฺยาม(๑)
ปูริตฆโฏ หิ ยุโต จิโต จ ปริวตฺเตตฺวา น สุวินทฺธิโย(๒)
โหติ ฯ ริตฺตโก ยถารุจิ ปริวตฺเตตฺวา สกฺกา โหติ วินทฺธิตุ
เอวเมว หตปฺตาย ริตฺตกุมฺภิสทิส สมณ โคตม วาทวินทฺธเนน สมนฺตา วินทฺธิสฺสามาติ วทติ ฯ
ยุติ ปริพฺพาชโก สตฺถุ สุวณฺณวณฺณ นลาฏมณฺฑล
อปสฺสนฺโต ทสพลสฺส ปรมฺมุขา อตฺตโน พล ทีเปนฺโต
อสมฺภินฺน ขตฺติยกุมาร ชาติยา ฆฏฏยนฺโต จณฺฑาลปุตฺโต วิย
อสมฺภินฺน เกสรสีห มิคราชาน ถาเมน ฆฏเฏนฺโต ชรสิคาโล
วิย จ นานปฺปการ ตุจฺฉคชฺชิต คชฺชิ ฯ อุปาสโกป จินฺเตสิ
อย ปริพฺพาชโก อติวิย คชชติ ฯ อวีจิผุสนตฺถาย ปาท ฯ ภวคฺคคหณตฺถาย หตฺถ ปสารยนฺโต วิย นิรตฺถก วายมติ ฯสเจ
เม สตฺถา ยุม าน อาคจฺเฉยฺย ฯ ยุมสฺส ปริพฺพาชกสฺส ยาว
ภวคฺคา อุสฺสิต มานทฺธช านโสว โอปาเปยฺยาติ ฯ(๓)
ภควาป เตส ต กถาสลฺลาป อสฺโสสิเยว ฯ เตน วุตฺต
# ๑. ม.วินนฺเธอยฺยาม ฯ ๒. ม.สุวินนฺธนีโย ฯ ๓. ม.โอปาเตยฺยาติ ฯ
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*เลมที่ ๖ อุทุมฺพริกสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๑
อสฺโสสิ โข ยุม กถาสลฺลาปนฺติ ฯ
สุมาคธายาติ สุมาคธา นาม โปกฺขรณี ฯ ยสฺสา ตีเร
นิสินฺโน อฺตโร ปุริโส ปทุมนาฬนฺตเรหิ อสุรภวน ปวิสนฺต
อสุรเสน อทฺทส ฯโมรนิวาโปติ นิวาโป วุจฺจติ ภตฺต ฯ ยตฺถ
โมราน อภเยน สทฺธึ นิวาโป ทินฺโน ฯ ต านนฺติ อตฺโถ ฯ
อพฺโภกาเสติ องฺคณฏาเน ฯ อสฺสาสปฺปตฺตาติ ตุฏิปฺปตฺตา
โสมนสฺสปฺปตฺตา ฯ อชฺฌาสยนฺติ อุตฺตมนิสฺสยสมฺภูต ฯ (๑) อาทิพฺรหฺมจริยนฺติ ปุราณพฺรหฺมจริยสงฺขาต อริยมคฺค ฯ ยุท วุตตฺ 
โหติ โก นาม โส ภนฺเต ธมฺโม เยน ภควตา สาวกา
วินีตา อชฺฌาสยาทิพฺรหฺมจริยภูต อริยมคฺค ปูเรตฺวา อรหตฺตาธิคมนวเสน อสฺสาสปฺปตฺตา ปฏิชานนฺตีติ ฯ
ตโปชิคุจฺฉาวาทวณฺณนา
วิปฺปกตาติ มมาคมนปจฺจยา อนิฏิตาว หุตฺวา ิตา ฯ
กเถหิ ฯ อหเมต นิฏเปตฺวา มตฺถก ปาเปตฺวา ทสฺเสมีติ
สพฺพฺุปวารณ ปวาเรสิ ฯ
ทุชฺชาน โขติ ภควา ปริพฺพาชกสฺส วจน สุตฺวา อย
ปริพฺพาชโก มยา สาวกาน เทเสตพฺพ ธมฺม เตหิ ปูเรตพฺพปฏิปตฺตึ ปุจฺฉติ ฯ สจสฺสาห อาทิโตว ต กเถสฺสามิ ฯ กถิตป
#๑ ม. ยุ. อุตตฺ มนิสฺสยภูต
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๒
น น ชานิสฺสติ ฯ อย ปน วิริเยน ปาปชิคุจฺฉนวาโท ฯ หนฺทาห
เอตสฺเสว วิสเย ปห ปุจฺฉาเปตฺวา ปุถุสมณพฺราหฺมณาน
ลทฺธิยา นิรตฺถกภาว ทสฺเสมิ ฯ อถ ปจฺฉา ยุม ปฺห
พฺยากริสฺสามีติ จินฺเตตฺวา ทุชชฺ าน โข เอตนฺติ อาทิมาห ฯ ตตฺถ
สเก อาจริยเกติ อตฺตโน อาจริยวาเท ฯ อธิเชคุจฺเฉติ วิริเยน
ปาปชิคุจฺฉนภาเว ฯ กถ สนฺตาติ กถ ภูตา ฯ ตโปชิคุจฺฉาติ วิรเิ ยน
ปาปชิคุจฺฉา ปาปวิรชฺชนา ฯ(๑) ปริปณ
ุ ฺณาติ ปริสุทฺธา ฯ กถ
อปริปุณฺณาติ กถ อปริสทุ ฺธา โหตีติ ฯเอว ปุจฺฉาติ ฯยตฺร
หิ นามาติ โย นามฯ
อปฺปสทฺเท กตฺวาติ นีรเว อปฺปสทฺเท กตฺวา ฯ โส
กิร จินฺเตสิ สมโณ โคตโม เอก ปฺหป น กเถติ
สลฺลาปกถาปสฺส อติพหุกา นตฺถิ ฯ ยุเม ปน อาทิโต ปฏาย
สมณ โคตม อนุวตฺตนฺติ เจว ปสสนฺติ จ หนฺทาห ยุเม
นิสฺสทฺเท กตฺวา สย กเถมีติ ฯ โส ตถา อกาสิ ฯ เตน
วุตฺต อปฺปสทฺเท กตฺวาติ ฯ ตโปชิคุจฺฉวาทาติ อาทีสุ ตโปชิคุจฺฉ
วทามฯ มนสาป ตเมว สารโต คเหตฺวา วิจรามฯ กาเยนป(๒) ตเมว
อลฺลีนา ฯ นานปฺปการก อตฺตกิลมถานุโยคมนุยุตฺตา วิหรามาติ
อตฺโถ ฯ
#๑ ม. ยุ. ปาปวิวชฺชนา. ๒. ม.กาเยนปมฺหา ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๓๓
อุปกฺกิเลสวณฺณนา
ตปสฺสตี ิ ตปนิสสฺ ิตโก ฯ อเจลโกติ อาทีนิ สีหนาเท
วิตฺถาริตนเยเนว เวทิตพฺพานิ ฯ ตป สมาทิยตีติ อเจลก ภาวาทิก
ตป สมฺมา อาทิยติ ฯ ทฬฺห คณฺหาติ ฯ อตฺตมโน โหตีติ
โก อฺโ มยา สทิโส ยุมสฺมึ ตเป อตฺถีติ ตุฏ มโน
โหติ ฯ ปริปณ
ุ ฺณสงฺกปฺโปติ อลเมตฺตาวตาติ เอว ปริโยสิตสงฺกปฺโป ฯ ยุทฺจ ติตถฺ ิยาน วเสน อาคต ฯ สาสนาวจรวเสนาป(๑)
ทีเปตพฺพ ฯ เอกจฺโจ หิ ธุตงฺค สมาทิยติ ฯ โส เตน ธุตงฺเคน
โก อฺโ มยา สทิโส ธุตงฺคธโรติ อตฺตมโน โหติ ปริปุณฺณสงฺกปฺโป ฯ ตปสฺสิโน อุปกฺกิเลโส โหตีติ ทุวิธสฺสาเปตสฺส
ตปสฺสิโน อย อุปกฺกิเลโส โหติ ฯ เอตฺตาวตาสฺส(๒) ตโป
อุปกฺกิเลโส โหตีติ วทามิ ฯ
อตฺตานุกฺกเสตีติ โก มยา สทิโส อตฺถตี ิ อตฺตาน
อุกฺกสติ อุกขฺ ิปติ ฯปร วมฺเภตีติ อย น มาทิโสติ ปร
สสาเทติ อวกฺขิปติ ฯ
มชฺชตีติ มานมทกรเณน มชฺชติ ฯ มุจฺฉตีติ มุจฺฉิโต
โหติ คธิโต อชฺฌาปนฺโน ฯ ปมาทมาปชฺชตีติ(๓) เอตเทว สารนฺติ
ปมาทมาปชฺชติ ฯ สาสเน ปพฺพชิโตป ธุตงฺคสุทฺธิโก โหติ ฯ น
กมฺมฏานสุทฺธิโก ฯ ธุตงฺคเมว อรหตฺต วิย สารโต ปจฺเจติ ฯ
# ๑. ม.ยุ.สาสนาวจเรนาป ปน ฯ ๒. ม.เอตฺตาวตาย ฯ ๓. ม.ปมาทมาปชฺชตีติ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๔
ลาภสกฺการสิโลกนฺติ เอตฺถ จตฺตาโร ปจฺจยา ลพฺภนฺตีติ
ลาภา ฯ เตเยว ปจฺจยา (๑) สุฏุ กตฺวา ปฏิสงฺขริตฺวา ลทฺธา (๒)
สกฺกาโร ฯ วฺณภณน สิโลโก ฯ อภินิพฺพตฺเตตีติ(๓) อเจลกาทิภาว
เตรสธุตงฺคสมาทาน(๔) วา นิสฺสาย มหาลาโภ อุปฺปชฺชติ ฯ
ตสฺมา อภินิพฺพตฺเตตีติ(๓) วุตฺโต ฯ เสสเมตฺถ ปุริมวาทนเยเนว(๕)
ทุวิธสฺสาป ตปสฺสิโน วเสน เวทิตพฺพ ฯ
โวทาส อาปชฺชตีติ(๖) เทฺวภาค อาปชฺชติ ฯ เทฺว ภาเค กโรติ ฯ
ขมตีติ รุจฺจติ ฯ นกฺขมตีติ น รุจฺจติ ฯ สาเปกฺโข ปชหตีติ
สตณฺโห ปชหติ ฯกถ ฯ ปาโตว ขีรภตฺต ภุตฺโต โหติ ฯ
อถสฺส มสโภชน อุปเนติ ฯ ตสฺส เอว โหติ ยุทานิ เอวรูป
กทา ลภิสฺสามฯ สเจ ชาเนยฺยามฯ ปาโตว ขีรภตฺต น
ภฺุเชยฺยามฯ กึ มยา สกฺกา กาตุ ฯ คจฺฉ โภ ฯ ตฺวเมว ภฺุชาติ
ชีวิต ปริจฺจชนฺโต วิย สาเปกฺโข ปชหติ ฯ คธิโตติ(๗) เคธชาโต ฯ
มุจฺฉิโตติ พลวตณฺหาย มุจฺฉิโต ปมุฏสฺสตี(๘) หุตฺวา ฯ
อชฺฌาปนฺโนติ อามิเส อติลคฺโค ฯ ภฺุชิสฺสถ อาวุโสติ ธมฺมนิมนฺตนมตฺตป อกตฺวา มหนฺเต มหนฺเต กพเฬ กโรติ ฯ อนาทีนวทสฺสาวีติ อาทีนวมตฺตป น ปสฺสติ ฯ อนิสฺสรณปฺโติ อิธ
# ๑. ม.อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ยุ.ลทฺโธ ฯ ๓. ที.ปา.๑๑/๒๕/๔๘ อภินิพฺพตฺเตติ ฯ
๔. ม.เตรสธุตงฺคสมาทาน ฯ ๕. ม.ปุริมวารนเยเนว ฯ ๖. ที.ปา.๑๑/๒๕/๔๘
โวทาส อาปชฺชติ ฯ ๗. สี.ยุ.คถิโต ฯ ๘. ม.สมุฏสฺสตี ฯ
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*เลมที่ ๖ อุทุมฺพริกสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๕
มตฺตฺุตา นิสฺสรณปจฺจเวกฺขณปริโภคมตฺตป น กโรติ ฯ
ลาภสกฺการสิโลกนิกกฺ นฺติเหตูติ ลาภาทีสุ ตณฺหาเหตุ.
สภกฺเขตีติ สงฺขาเทติ ฯ(๑) อสนิวิจกฺกนฺติ วิจกฺกสณฺานา
อสนิเยว ฯ ยุท วุตฺต โหติ อสนิวิจกฺก ยุมสฺส ทนฺตกูฏ
มูลพีชาทีสุ น กิฺจิ น สภฺุชติ ฯ อถ จ ปน น
สมณปฺปวาเทน สมโณติ สฺชานนฺตีติ ฯ(๒)เอว อปสาเทติ
อวกฺขิปติ ฯ ยุท ติตฺถิยวเสน อาคต ฯ ภิกฺขุวเสน ปเนตฺถ อย
โยชนา ฯ อตฺตนา ธุตงฺคธโร โหติ ฯ โส อฺ(๓) เอว อปสาเทติ
กึสมณา นาม ยุเม สมณมฺหาติ วทนฺติ ฯ ธุตงฺคมตฺตมฺป นตฺถิ
อุทฺเทสภตฺตาทีนิ ปริเยสนฺตา ปจฺจยพาหุลฺลิกา วิจรนฺตีติ ฯ
ลูขาชีวินฺติ อเจลกาทิวเสน วา ธุตงฺควเสน วา ลูขาชีวึ ฯ
ยุสฺสามจฺฉริยนฺติ ปรสฺส สกฺการาทิสมฺปตฺติขียนลกฺขณ ยุสฺส.
สกฺการาทิกรณอกฺขมนลกฺขณ มจฺฉริยฺจ ฯ
อาปาถกนิสาที โหตีติ มนุสสฺ าน อาปาเถ ทสฺสนฏาเน
นิสีทติ ฯ ยตฺถ เต ปสฺสนฺติ ฯ ตตฺถ ิโต วคฺคุลิวตฺต โอวทติ ฯ(๔)
ปฺจตป ตปฺปติ ฯ เอกปาเทน ติฏติ ฯ สุริย นมสฺสติ ฯสาสเน
ปพฺพชิโตป สมาทินฺนธุตงฺโค สพฺพรตฺตึ สยิตฺวา มนุสฺสาน
จกฺขุปเถ ตป กโรติ ฯ (๕)สายเณฺห มหาสยเนเยว(๕) จีวรกุฏึ กโรติ ฯ
# ๑. ม.ยุ.สงฺขาทติ ฯ ๒. ม.สฺชานนฺตีติ ฯ ๓. ม.อยฺ ฯ ๔, ม.ยุ.วคฺคุลิวต จรติ ฯ
๕. ม.มหาสายนฺเหเยว ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๖
สุริเย อุคฺคเต ปฏิสหรติ ฯ มนุสฺสาน อาคตภาว ตฺวา คณฺฑึ(๑)
ปหริตฺวา จีวร มตฺถเก เปตฺวา จงฺกม โอตรติ ฯ สมฺมชฺชนึ
คเหตฺวา วิหารงฺคณ สมฺมชฺชติ ฯ
อตฺตานนฺติ อตฺตโน คุณ ฯ อทสฺสยมาโนติ เอตฺถ อกาโร
นิปาตมตฺต ฯ ทสฺสยมาโนติ อตฺโถ ฯ ยุทมฺป เม ตปสฺมินฺติ
ยุทมฺป กมฺม มเมว ตปสฺมึ ฯ ปจฺจตฺเต วา ภุมฺม ฯ ยุทป
มม ตโปติ อตฺโถ ฯ โส หิ อสุกสฺมึ าเน อเจลโก อตฺถิ
มุตฺตาจาโรติ อาทีนิ สุตฺวา อมฺหาก เอส ตโป ฯ อมฺหาก โส
อนฺเตวาสิโกติ อาทีนิ ภณติ ฯ อสุกสฺมึ วา ปน าเน ปสุกูลิโก
ภิกฺขุ อตฺถีติ อาทีนิ สุตวฺ า อมฺหาก เอส ตโป ฯ อมฺหาก โส
อนฺเตวาสิโกติ อาทีนิ ภณติ ฯ
กิฺจิเทวาติ กิฺจิ วชฺช ทิฏิคต วา ฯ ปฏิจฺฉนฺน
เสวตีติ ยถา อฺเ น ชานนฺติ ฯ เอว เสวติ ฯ อกฺขมมาน
อาห ขมตีติ อรุจฺจมานเยว รุจฺจติ เมติ วทติ ฯ อตฺตนา
กต มหนฺตป (๒) วชฺช อปฺปมตฺตก กตฺวา ปฺเปติ ฯ ปเรน
กต ทุกฺกฏมตฺต วีติกฺกมมฺป ปาราชิกสทิส กตฺวา ทสฺเสติ ฯ
อนฺุเยฺยนฺติ อนุชานิตพฺพ อนุโมทิตพฺพ ฯ
โกธโน โหติ อุปนาหีติ กุชฺฌนลกขเณน โกเธน
เวรอปฏินิสฺสคฺคลกฺขเณน อุปนาเหน จ สมนฺนาคโต ฯ มกฺขี
# ๑. ม.มณฺท ฯ ๒. ม.อติมหนฺตมฺป ฯ ยุ.สุมหนฺตมฺป ฯ
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*เลมที่ ๖ อุทุมฺพริกสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๗
โหติ ปฬาสีติ ปรคุณมกฺขนลกฺขเณน มกฺเขน ฯ ยุคคฺคาหลกฺขเณน
ปลาเสน จ สมนฺนาคโต.
อิสฺสุกี โหติ มจฺฉรีติ ปรสกฺการาทีสุ อุสฺสูยนลกฺขณาย
ยุสฺสาย ฯ อาวาสกุลลาภวณฺณธมฺเมสุ มจฺฉรายนลกฺขเณน ปฺจวิธมจฺฉเรน จ สมนฺนาคโต โหติ ฯ สโ โหติ มายาวีติ
เกราฏิยลกฺขเณน (๑) สาเยฺเยน ฯ กตปฏิจฺฉาทนลกฺขณาย มายาย
จ สมนฺนาคโต โหติ ฯ ถทฺโธ โหติ อติมานีติ นิสฺสิเนหนิกฺกรุณถทฺธลกฺขเณน ถมฺเภน ฯ อติกฺกมิตฺวา มฺนลกฺขเณน
อติมาเนน จ สมนฺนาคโต โหติ ฯ ปาปจฺโฉ โหตีติ อสนฺตสมฺภาวนปฏนลกฺขณาย ปาปจฺฉตาย สมนฺนาคโต โหติ ฯ
ปาปกานนฺติ ตาสเยว ลามกาน ยุจฺฉาน วส คโต ฯ
มิจฺฉาทิฏิโกติ นตฺถิ ทินฺนนฺติ อาทินยปฺปวตฺตาย อยาถาวทิฏิยา อุเปโต ฯ อนฺตคฺคาหิกายาติ สาเยว ทิฏ ิ อุจฺเฉทนสฺส
คหิตตฺตา อนฺตคฺคาหิกาติ วุจฺจติ ฯ ตาย สมนฺนาคโตติ อตฺโถ ฯ
สนฺทิฏิปรามาสีติ อาทิสุ สย ทิฏ ิ สนฺทฏิ ิ ฯ (๒) สนฺทฏิ ิเมว
ปรามสติ คเหตฺวา จรตีติ (๓) สนฺทฏิ  ิปรามาสี. อาธาน วุจฺจติ
ทฬฺห สุฏุ ปต ฯ ตถา กตฺวา คณฺหาตีติ อาธานคฺคาหี ฯ
อริฏโ วิย น สกฺกา โหติ ปฏินิสฺสชฺชาเปตุนฺติ ทุปฺปฏินิสฺสคฺคี ฯยทิเมติ ยทิ อิเม ฯ
# ๑. ม.เกราฏิกลกฺขเณน ฯ ๒. ม.อุจฺเฉทนฺตสฺส ฯ ๓. ม.วทตีติ ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๓๘
ปริสุทฺธปปฏิกปฺปตฺตกถาวณฺณนา
อิธ นิโคฺรธ ตปสฺสีติ เอว ภควา อฺติตฺถิเยหิ
คหิตลทฺธึ เตส รกฺขิตตป สพฺพเมว สงฺกิลิฏนฺติ อุปกฺกิเลสปาลึ
ทสฺเสตฺวา ยุทานิ ปริสุทฺธปาลึ ทสฺสนตฺถ เทสน อารภนฺโต
อิธ นิโคฺรธาติ อาทิมาห ฯ ตตฺถ น อตฺตมโนติ อาทีนิ วุตฺตวิปกฺขวเสเนว เวทิตพฺพานิ ฯ สพฺพวาเรสุ จ ลูขตปสฺสิโน เจว
ธุตงฺคธรสฺส จ วเสน โยชนา โยเชตพฺพา ฯ (๑) เอว โส ตสฺมึ
าเน ปริสทุ ฺโธ โหตีติ เอว โส เตน น อตฺตมนตา น
ปริปุณฺณสงฺกปฺปภาวสงฺขาเตน การเณน ปริสุทโฺ ธ นิรุปกฺกิเลโส
โหติ ฯ อุตฺตรึ วายมมาโน กมฺมฏานสุทฺธิโก หุตฺวา อรหตฺต
ปาปุณาติ ฯ ยุมินา นเยน สพฺพวาเรสุ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
อทฺธา โข ภนฺเตติ ภนฺเต เอว สนฺเต เอกเสเนว
วิรีเยน ปาปชิคุจฺฉนวาโท ปริสุทฺโธ โหตีติ อนุชานาติ ฯ ยุโต
ปรฺจ อคฺคภาว วา สารภาว วา อชานนฺโต อคฺคปฺปตฺตา
สารปฺปตฺตา จาติ อาห ฯ อถสฺส ภควา สารปฺปตฺตภาว
ปฏิเสเธนฺโต น โข นิโคฺรธาติ อาทิมาห ฯ ปปฏิกปฺปตฺตา โหตีติ
สารวโต รุกขฺ สฺส สาร เผคฺคค ตจฺจ อติกฺกมฺม พหิ
ปปฏิกสทิสา โหตีติ ทสฺเสติ ฯ
# ๑. ม.ยุ.เวทิตพฺพา ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๓๙
ปริสุทฺธตจปฺปตฺตกถาวณฺณนา
อคฺค ปาเปตูติ เทสนาวเสน อคฺค ปาเปตฺวา เทเสตุ
สาร ปาเปตฺวา เทเสตูติ ทสพล ยาจติ ฯ จาตุยามสวรสวุโตติ
จตุพฺพิเธน สวเรน ปหโิ ต ฯ น ปาณอติปาเตตีติ (๑)ปาณ น
หนติ ฯ น ภาวิตมาสึสตีติ (๒) ภาวิต นาม เตส สฺาย
ปฺจ กามคุณา ฯ เต น อาสึสติ น เสวตีติ อตฺโถ ฯ
อทฺุจสฺส โหตีติ เอตฺจสฺส ยุทานิ วุจฺจมาน โส
อภิหรตีติอาทิลกฺขณ ฯ ตปสฺสิตายาติ ตปสฺสิภาเวน โหติ ฯ ตตฺถ
โส อภิหรตีติ โส ต สีล อภิหรติ ฯ อุปรูปริ วฑฺเฒติ ฯ
สีล เม(๓) ปริปุณฺณ ฯ ตโป อารทฺโธ. อลเมตฺตาวตาติ น วิริย
วิสชฺเชติ ฯ โน หีนายาวตฺตตีติ หีนาย คิหิภาวตฺถาย นาวตฺตติ ฯ(๔)
สีลโต อุตฺตริวิเสสาธิคมตฺถาย วิริย กโรติเยว ฯ เอว
กโรนฺโต โส วิวิตฺต เสนาสน ภชติ ฯ อรฺนฺติอาทีนิ
สามฺผเล วิตฺถาริตาเนว ฯเมตฺตาสหคเตนาติ อาทีนิ วิสุทฺธิมคฺเค วณฺณิตานิ. ตจปฺปตฺตาติ ปปฏิกโต อพฺภนฺตร ตจ
ปตฺตา.
เผคฺคุปฺปตฺตาติ ตจโต อพฺภนฺตร เผคฺค ปตฺตา
เผคฺคุสทิสา โหตีติ อตฺโถ ฯ
# ๑. ที.ปา.๑๑/๒๖/๕๑ น ปาณ อติปาเตติ ฯ สี.ยุ.อติปาเปติ ฯ ๒. ม.น
ภาวิตมาสีสติ ฯ ๓. สี.เมว ฯ ๔. สี.น วตฺตติ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๔๐
เอตฺตาวตา โข นิโคฺรธ ตโปชิคุจฺฉา อคฺคปฺปตฺตา จ
โหติ สารปฺปตฺตา จาติ ยุท ภควา ติตฺถิยาน วเสนาห ฯ
ติตฺถิยานฺหิ ลาภสกฺกาโร รุกฺขสฺส สาขาปลาสสทิโส ฯ
ปฺจสีลมตฺตก ปปฏิกสทิสา อฏสมาปตฺติมตฺต ตจสทิสฯ
ปุพฺเพนิวาสาณาวสานาภิฺา เผคฺคุสทิสา ฯ ทิพฺพจกฺขุ
ปเนเต อรหตฺตนฺติ คเหตฺวา วิจรนฺติ ฯ เตน เนสนฺต รุกฺขสารสทิส. สาสเน ปน ลาภสกฺกาโร สาขาปลาสสทิโส ฯ
สีลสมฺปทา ปปฏิกสทิสาฯ ฌานสมาปตฺติโย ตจสทิสา ฯ
โลกิยาภิฺา เผคฺคุสทิสา ฯ มคฺคผล สาโร ฯ ยุติ ภควตา
อตฺตโน สาสน โอนตวินตผลภารภริตรุกฺขูปมาย อุปมิต ฯ โส
เทสนากุสลตาย ตโต ตว สารสมฺปตฺติโต(๑) มม สาสน
อุตฺตริตรฺเจว ปณีตตรฺจ ฯ ต ตุว กทา ชานิสฺสสีติ อตฺตโน
เทสนาย วิเสสภาว ทสฺเสตุ ยุติ โข นิโคฺรธาติ เทสน
อารภิ ฯ เต ปริพฺพาชกาติ เต ตสฺส ปริวารา ตึสสตสงฺขาตา(๒)
ปริพฺพาชกา. เอตฺถ มย ปนสฺสามาติ(๓) เอตฺถ อเจลกปาลิอาทีสุ ฯ ยุท วุตฺต โหติ อมฺหาก อเจลกปาลิมตฺตป นตฺถิ
กุโต ปริสุทธฺ ปาลิ ฯ ตตฺถ(๔) อมฺหาก ปริสุทฺธปาลิมตฺตป นตฺถิ
กุโต จาตุยามสวราทีนิ ฯ จาตุยามสวโรป นตฺถิ ฯ กุโต อรฺวาสาทีนิ ฯ อรฺวาโสป นตฺถิ ฯ กุโต นีวรณปฺปหานาทีนิ ฯ
# ๑. สี. ตจสารปตฺติโต ฯ ม.ยุ.ตจสารสมฺปตฺติโต ฯ ๒. สี.ติสตสงฺขฺยา ฯ
ม.ตสสตสงฺขฺยา ฯ ๓. ม.เอตฺถ มย อนสฺสามาติ ฯ ๔. ม.อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ อุทุมฺพริกสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๑
นีวรปฺปหานป นตฺถิ ฯ กุโต พฺรหฺมวิหาราทีนิ ฯ พฺรหฺมวิหารมตฺตป นตฺถิ ฯ กุโต ปุพเฺ พนิวาสาทีนิ ฯ ปุพฺเพนิวาสาณมตฺตป
นตฺถิ ฯ กุโต อมฺหาก ทิพฺพจกฺขุ ฯ เอตฺถ มย สาจริยกา
นฏาติ ฯ ยุโต ภิยฺโย อุตตฺ ริตรนฺติ ยุโต ทิพฺพจกฺขุาณาธิคมโต ภิยฺโย อฺ อุตฺตรวิเสสาธิคม(๑) มย สุติวเสนาป น
ชานามาติ วทนฺติ ฯ
นิโครฺธปชฺฌายนวณฺณนา
อถ นิโครฺธ ปริพพฺ าชกนฺติ เอว กิรสฺส อโหสิ ยุเม
ปริพฺพาชกา ยุทานิ ภควโต ภาสิต สุสฺสูสนฺติ ฯ ยุมินา จ
นิโครฺเธน ภควโต ปรมฺมุขา กกฺขฬ ทุราสทวจน วุตฺต
ยุทานิ อยป โสตุกาโม ชาโต ฯ กาโลทานิ เม ยุมสฺส
มานทฺธช นิปาเตตฺวา ภควโต สาสน อุกฺขิปตุนฺติ ฯ อถ
นิโครฺธ ปริพฺพาชก เอตทโวจ ฯ อปรปสฺส อโหสิ อย มยิ
อกเถนฺเต สตฺถาร น ขมาเปสฺสติ ฯ ตทสฺส อนาคเต อหิตาย
ทุกฺขาย สวตฺติสฺสติ ฯ มยา ปน กถิเต ขมาเปสฺสติ ฯ ตทสฺส
ภวิสฺสติ ทีฆรตฺต หิตาย สุขายาติ ฯ อถ นิโครฺธ ปริพฺพาชก
เอตทโวจ ฯ อปริสาวจร ปน น กโรถาติ เอตฺถ ปนาติ
นิปาโต ฯ อถ น อปริสาวจร กโรถาติ อตฺโถ ฯ อปริสาวจเรตนฺติป ปาโ ฯ อปริสาวจร วา เอต กโรถ ฯ โคกาณาทีน
# ๑. ม.อุตฺตริตร วิเสสาธิคม ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๔๒
วา อฺตรนฺติ อตฺโถ ฯ
โคกาณนฺติ เอตฺถาป โคกาณ ปริยนฺตจารินึ วิย กโรถาติ
อตฺโถ ฯ ตุณฺหีภูโตติ ตุณฺหีภาว อุปคโต ฯมงฺกุภูโตติ นิตฺเตชต
อาปนฺโน ฯปตฺตกฺขนฺโธติ โอนตคีโว ฯอโธมุโขติ เหฏามุโข.
พุทฺโธ โส ภควา โพธายาติ สย พุทฺโธ สตฺตานป
จตุสจฺจ โพธนตฺถาย ธมฺม เทเสติ ฯ ทนฺโตติ จกฺขุโตป
ทนฺโต ฯเป ฯ มนโตป ทนฺโต ฯ ทมถายาติ อฺเสป ทมนตฺถาย
เอว ฯ น วาทตฺถาย ฯ สนฺโตติ ราคสนฺตตาย สนฺโต ฯ โทสโมหสนฺตตาย สพฺพากุสลสพฺพาภิสขารสนฺตตายสนฺโต ฯ สมถายาติ
มหาชนสฺส ราคาทิสมนตฺถาย ธมฺม เทเสติ ฯ ติณฺโณติ จตฺตาโร
โอเฆ ติณฺโณ ฯ ตรณายาติ มหาชนสฺส โอฆนิตถฺ รณตฺถาย ฯ
ปรินิพฺพุโตติ กิเลสปรินพิ ฺพาเนน ปรินิพฺพุโต ฯ ปรินิพฺพานายาติ
มหาชนสฺสาป สพฺพกิเลสปรินิพฺพาปนตฺถาย ธมฺม เทเสติ ฯ
พฺรหฺมจริยปริโยสานสจฺฉิกิริยาวณฺณนา
อจฺจโยติ อาทีนิ สามฺผเล วุตฺตานิ ฯ อุชุชาติโกติ กายวงฺกาทิวิรหิโต อุชุสภาโว ฯ อหมนุสาสามีติ อห ตาทิส ปุคฺคลอนุสาสามิ ธมฺมฺจสฺส เทเสมิ ฯ(๑) สตฺตาหนฺติ สตฺต ทิวสานิ ฯ
ยุท สพฺพป จ ภควา ทนฺธปฺ ปุคฺคล สนฺธายาห ฯ
อสโ ปน อมายาวี อุชุชาติโก ตมุหุตฺเตเนว อรหตฺต ปตฺต
# ๑. ม.ปุคฺคล อนุสาสามิ ธมฺม อสฺส เทเสมิ ฯ
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*เลมที่ ๖ อุทุมฺพริกสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๓
สกฺขิสฺสติ ฯ ยุติ ภควา อสนฺติ อาทิวจเนน สโ หิ วงฺกวงฺโก
มยาป น สกฺกา อนุสาสิตุนฺติ ทีเปนฺโต ปริพฺพาชก ปาเทสุ
คเหตฺวา (ต) มหาเมรุปาทตเล วิย ขิปตฺถ ฯ กสฺมา ฯ อยมฺหิ(๑)
อติสโ กุฏลิ จิตฺโต ฯ สตฺถริ เอว กเถนฺเตป พุทธฺ ธมฺมสเฆสุ
นาธิมุจฺจติ ฯ อธิมุจฺจนกตฺถาย โสต น โอทหติ ฯ โกหฺเ ิโต
สตฺถาร ขมาเปติ ฯ ตสฺมา ภควา ตสฺส อชฺฌาสย (๒)วิทิตฺวา
อาห (๒) ส ปนาห อนุสาสิตุ น สกฺโกมีติ ฯ
อนฺเตวาสิกมฺยตาติ อนฺเตวาสิกมฺยตาย ฯ อมฺเห อนฺเตวาสิเก
ยุจฺฉนฺโต ฯ เอวมาหาติ เอตุ วิฺู ปุริโสติ อาทิมาห ฯ(๓)
โยเอว โว อาจริโยติ โยเอว ตุมฺหาก ปกติยา อาจริโย ฯ
อุทฺเทสา โน จาเวตุกาโมติ อตฺตโน อนุสาสนึ คาหาเปตฺวา
อเมฺห อมฺหาก อุทฺเทสโต จาเวตุกาโม. โสเยว โว อุทฺเทโส
โหตูติ โย ตุมฺหาก ปกติยา อุทฺเทโส ฯ โส ตุมหฺ ากเยว โหตุ
น มย ตุมฺหาก อุทฺเทเสน อนตฺถกิ า ฯ(๔) อาชีวาติ อาชีวโต ฯ
อกุสลสงฺขาตาติ อกุสลาติ โกฏาส ปตฺตา ฯ อกุสลา ธมฺมาติ
ทฺวาทส อกุสลจิตฺตุปฺปาทธมฺมา ตณฺหาเยว วา วิเสเสน ฯ
สา หิ ปุนพฺภวกรณโต โปโนพฺภวิกาติ(๕) วุตฺตา ฯ สทรถาติ
กิเลสทรถสมฺปยุตฺตา ฯ ชาติชรามรณิยาติ ชาติชรามรณาน
ปจฺจยภูตา ฯ สกิเลสิกา ธมฺมาติ ทฺวาทส อกุสลจิตฺตุปฺปาทา ฯ
# ๑. ม.อยฺหิ ฯ ๒. ม.วิทิตฺวา เอตุ วิฺู ปุริโส อสโติอาทิมาห ฯ ๓. ม.เอตุ
วิฺุปริโสติอาทิมาห ฯ ๔. ม.อตฺถิกา ฯ ๕. ที.ปา.๑๑/๓๑/๖๐ ฯ ม.โปโนพฺภวิกา ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๔๔
โวทานิยาติ สมถวิปสฺสนาธมฺมา ฯ เต หิ สตฺเต โวทาเปนฺติ
ตสฺมา โวทานิยาติ วุจฺจนฺติ ฯ ปฺาปาริปูรินฺติ มคฺคปฺาปาริปูรึ ฯ เวปุลฺลตฺตฺจาติ ผลปฺาเวปุลฺลตฺต ฯ อุโภป
วา เอตานิ อฺมฺเววจนาเนว ฯ ยุท วุตฺต โหติ ตโต
ตุเมฺห มคฺคปฺฺเจว ผลปฺฺจ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหริสฺสถาติ ฯ เอว ภควา ปริพฺพาชเก
อารพฺภ อตฺตโน โอวาทานุสาสนิยา พล ทสฺเสนฺโต อรหตฺตนิกูเฏน เทสน นิฏาเปสิ.
ยถา ต มาเรนาติ ยถา มาเรน ปริยุฏิตจิตฺตา นิสีทนฺติ
เอวเมว ตุณฺหีภูตา ฯเป ฯ อปฺปฏิภาณา นิสินฺนา.
มาโร กิร สตฺถา อติวิย คชฺชนฺโต พุทฺธพล ทีเปตฺวา
ยุเมส ปริพพฺ าชกาน ธมฺม เทเสติ ฯ กทาจิ ธมฺมาภิสมโย ภเวยฺย
หนฺทาห ปริยุฏามีติ ฯ โส เตส จิตฺตานิ ปริยุฏ าสิ ฯ อปฺปหีนวิปลฺลาสานฺหิ จิตฺต มารสฺส ยถากามกรณีย โหติ ฯ เตป
มาเรน ปริยฏุ ิตจิตฺตา ถทฺธงฺคปจฺจงฺคา วิย ตุณฺหี อปฺปฏิภาณา นิสีทึสุ ฯ อถ สตฺถา ยุเม ปริพฺพาชกา อติวิย นีรวา
หุตฺวา นิสินฺนา ฯ กึ นุโขติ อาวชฺชนฺโต(๑) มาเรน ปริยุฏิต
ภาว อฺาสิ ฯสเจ ปน เตส มคฺคผลุปฺปตฺติเหตุ ภเวยฺย
มาร ปฏิพาหิตฺวาป ภควา ธมฺม เทเสยฺย ฯ โส ปน เตส
นตฺถิ ฯ สพฺเพปเม ตุจฺฉปุริสาติ อฺาสิ ฯ เตน วุตฺต อถโข
# ๑. สี.อาวชฺเชนฺโต ฯ
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*เลมที่ ๖ อุทุมฺพริกสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๕
ภควโต เอตทโหสิ สพฺเพปเม โมฆปุรสิ าติ อาทิ ฯ
ตตฺถ ผุฏา ปาปมตาติ ปาปมตา มาเรน ผุฏา ฯ ยตฺร
หิ นามาติ เยสุ นามฯ อฺาณตฺถมฺปติ ชานนตฺถมฺป ฯ
กึ กริสฺสติ สตฺตาโหติ สมเณน โคตเมน ปริจฺฉินฺนสตฺตาโห
อมฺหาก กึ กริสฺสติ ฯ ยุท วุตฺต โหติ สมเณน โคตเมน
สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหริสสฺ ติ สตฺตาหนฺติ
วุตฺต ฯ โส สตฺตาโห อมฺหาก กึ อผาสุก กริสฺสติ ฯ หนฺท
มย สตฺตาหพฺภนฺตเร เอต ธมฺม สจฺฉิกาตุ สกฺกา ฯ น สกฺกาติ
อฺาณตฺถมฺป พฺรหฺมจริย จริสฺสามาติ ฯ อถวา ชานาม
ตาวสฺส ธมฺมนฺติ เอกทิวเส เอกวาร อฺาณตฺถมฺป เอเตส
จิตฺตานุปฺปนฺน(๑) สตฺตาโห ปน เอเตส กุสีตาน กึ กริสฺสติ
กึ สกฺขิสฺสนฺติ เต สตฺตาห ปูเรตุนฺติ อยเมตฺถ อธิปปฺ าโย ฯ
สีหนาทนฺติ ปรวาทภินฺทน สกวาทสมุสฺสาปนฺจ อภีตนาท
นทิตฺวา ฯ ปจฺจุฏาสีติ ปติฏิโต ฯ ตาวเทวาติ ตสฺมึเยว
ขเณ ฯราชคห ปาวิสีติ ราชคหเมว ปวิฏโ ฯ เตส ปน
ปริพฺพาชกาน กิฺจาป ยุม สุตฺตนฺต สุตฺวา วิเสโส น
นิพฺพตฺโต ฯ อายตึ ปน เนส วาสนาย ปจฺจโย ภวิสฺสตีติ ฯ
เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ
อุทุมฺพริกสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
ทุติย ฯ
# ๑. ม.จิตฺต อุปฺปนฺน ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๔๖
จกฺกวตฺติสุตฺต
อตฺตทีปสรณตาวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ จกฺกวตฺติสุตฺต ฯตตฺราย อนุตฺตานปทวณฺณนา มาตุลายนฺติ เอวนามเก นคเร ฯ ต นคร โคจรคาม
กตฺวา อวิทูเร วนสณฺเฑ วิหรติ ฯ ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู
อามนฺเตสีติ เอตฺถ อยมนุปุพฺพิกถา
ภควา กิร ยุมสฺส สุตฺตสฺส สมุฏานสมเย ปจฺจูสกาเล
มหากรุณาสมาปตฺติโต วุฏาย โลก โวโลเกนฺโต ยุมาย
อนาคตวสทีปกาย สุตฺตนฺตกถาย มาตุลนครวาสีน จตุราสีติยา
ปาณสหสฺสาน ธมฺมาภิสมย ทิสฺวา ปาโตว วีสติภิกฺขุสหสฺสปริวาโร มาตุลนคร สมฺปตฺโต ฯ มาตุลนครวาสิโน ขตฺติยา
ภควา กิร อาคโตติ สุตฺวา ปจฺจุคฺคมฺม (๑) ทสพล นิมนฺเตตฺวา
มหาสกฺกาเรน นคร ปเวเสตฺวา นิสชฺชฏาน สวิธาย ภควนฺต
มหารเห ปลฺลงฺเก นิสีทาเปตฺวา พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสฆสฺส
มหาทาน อทสุ ฯ ภควา ภตฺตกิจฺจ นิฏเปตฺวา จินฺเตสิ
สจาห ยุมสฺมึ าเน ยุเมส มนุสฺสาน ธมฺม เทเสสฺสามิ ฯ อย
ปเทโส สมฺพาโธฯ มนุสฺสาน าตุ วา นิสีทิตุ วา โอกาโส
น ภวิสฺสติ ฯ มหตา โข ปน สมาคเมน ภวิตพฺพนฺติ ฯ
# ๑. สี.ปจฺจุคฺคมน กตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๖ จกฺกวตฺติสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๗
อถ ราชกุลาน ภตฺตานุโมทน (๑) อกตฺวาว ปตฺต คเหตฺวา
นครโต นิกขฺ มิ ฯ มนุสสฺ า จินฺตยึสุ สตฺถา อมฺหาก อนุโมทนป
อกตฺวา คจฺฉติ ฯ อทฺธา ภตฺตคฺค อมนาป อโหสิ ฯ พุทฺธาน
นาม น สกฺกา จิตฺต คเหตุ ฯ พุทฺเธหิ สทฺธึ วิสฺสาสกรณ
นาม สมุสฺสติ ผณ อาสีวิส คีวาย คหณสทิส โหติ ฯ เอถ
โภ ฯ ตถาคต ขมาเปสฺสามาติ ฯ สกลนครวาสิโน ภควตา สเหว
นิกฺขนฺตา ฯ ภควา คจฺฉนฺโตว มคธกฺเขตฺเต ิต สาขาวิฏปสมฺปนฺน สณฺฑจฺฉาน(๒) กรีสมตฺตภูมิภาเค ปติฏิต(๓) เอก มาตุลรุกฺข ทิสฺวา ยุมสฺมึ รุกฺขมูเล นิสีทิสฺสามิ(๔) ธมฺเม เทสิยมาเน
มหาชนสฺส านนิสชฺชาน โอกาโส(๕) ภวิสฺสตีติ นิวตฺติตฺวา
มคฺคา โอกฺกมฺม รุกฺขมูล อุปสงฺกมิตฺวา ธมฺมภณฺฑาคาริก
อานนฺทตฺเถร โอโลเกสิ ฯ เถโร โอโลกิตสฺายเอว สตฺถา
นิสีทิตุกาโมติ ตวา สุคตมหาจีวร ปฺเปตฺวา อทาสิ ฯ
นิสีทิ ภควา ปฺตฺเต อาสเน ฯ อถสฺส ปุรโต มนุสฺสา
นิสีทึสุ ฯ อุโภสุ ปสฺเสสุ ปจฺฉโต จ ภิกฺขุสโฆ ฯ อากาเส
เทวตา อฏสุ ฯ เอว มหาปริสมชฺฌคโต ตตฺร โข ภควา
ภิกฺขู อามนฺเตสิ ฯ
เต ภิกขฺ ูติ ตตฺร อุปวิฏา ธมฺมปฏิคฺคาหกา ภิกฺขู ฯ
#๑. สี.ภุตฺตนุโมทน ๒. ม.สนฺทจฺฉาย ๓ ม.กรีสมตฺตภูมิปตฺถฏ ฯ
๔. ม.นิสีทิตวฺ า ฯ ๕. ม.านนิสชฺชโนกาโส ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๔๘
อตฺตทีปาติ อตฺตาน ทีป ตาณ เลณ คตึ ปรายน ปติฏ
กตฺวา วิหรถาติ อตฺโถ ฯ อตฺตสรณาติ ยุท ตสฺเสว เววจน ฯ
อนฺสรณาติ ยุท อฺสรณปฏิกฺเขปวจน ฯ น หิ อฺโ
อฺสฺส สรณ โหติ ฯ อฺสฺส วายาเมน อฺสฺส
อสุชฺฌนโต ฯ (๑)วุตฺตมฺป เจต อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ
โก หิ นาโถ ปโร สิยาติ ฯ (๒) เตนาห อนฺสรณาติ ฯ
โก ปเนตฺถ อตฺตา นามฯ โลกิยโลกุตฺตโร ธมฺโม. เตนาห
ธมฺมทีปา ธมฺมสรณา อนฺสรณาติ ฯ กาเย กายานุปสฺสีติอาทีนิ มหาสติปฏาเน วิตฺถาริตานิ.
โคจเรติ จริตุ ยุตฺตฏาเน ฯ สเกติ อตฺตโน สนฺตเก ฯ
เปตฺติเก วิสเยติ ปติโต อาคตวิสเย ฯ จรตนฺติ วิจรนฺตาน ฯ (๓)
จรนฺตนฺติป ปาโ ฯ อยเมวตฺโถ ฯ น ลจฺฉตีติ น ลภิสฺสติ
น ปสฺสิสฺสติ ฯ มาโรติ เทวปุตฺตมาโรป(๔) กิเลสมาโรป ฯ
โอตารนฺติ รนฺธ ฉิทฺท วิวร ฯ อย ปนตฺโถ เลฑฺฑุฏานโต
นิกฺขมฺม โตรเณ นิสีทิตวฺ า พาลาตป ตปนฺต ลาป สกุณ
คเหตฺวา ปกฺขนฺทเสนสกุณวตฺถุนา ทีเปตพฺโพ ฯวุตฺต เหต
ภูตปุพฺพ ภิกฺขเว สกุณคฺฆี ลาป สกุณ สหสา
อชฺฌปฺปตฺตา อคฺคเหสิ ฯ อถโข ภิกฺขเว ลาโป สกุโณ
# ๑. สี.อสิชฌ
ฺ นโต ฯ ๒. ขุ.ธ.๒๕/๒๒/๓๖ ฯ ๓. ม.ยุ.จรนฺตาน ฯ ๔. ม.เอตฺถนฺตเร
มจฺจุมาโรปติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๖ จกฺกวตฺติสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๙
สกุณคฺฆิยา หริยมาโน เอว ปริเทเวสิ มยเมวมฺห อลกฺขิกา
มย อปฺปปฺุา ฯ เย มย อโคจเร จริมฺห ปรวิสเย ฯ สเจชฺช(๑) มย
โคจเร จเรยฺยาม สเก เปตฺติเก วิเสย ฯ น มฺยาย สกุณคฺฆี อล
อภวิสฺส ยทิท ยุทฺธายาติ ฯ โก ปน เต ลาป โคจโร สโก
เปตฺติโก วิสโยติ ฯ ยทิท นงฺคลฏกรณ เลฑฺฑุฏ านนฺติ ฯ
อถโข ภิกฺเขเว สกุณคฺฆี(๒) สเก พเล อปตฺถทฺธา สเก พเล
อปตมานา(๓) ลาป สกุณ มฺุจิ(๔) คจฺฉ โข ตฺว ลาป ฯ ตตฺรป
คนฺตฺวา น โมกฺขสีติ ฯ
อถโข ภิกฺขเว ลาโป สกุโณ นงฺคลกฏกรณ
เลฑฺฑุฏาน คนฺตฺวา มหนฺต เลฑฺฑฑ อภิรูหติ ฺวา สกุณคฺฆึ
อปตมาโน (๕) อฏาสิ เอหิ โขทานิ(๖) เม สกุณคฺฆิ ฯ เอหิ โขทานิ
(๖) เม สกุณคฺฆีติ ฯ อถโข สา (๗) ภิกฺขเว สกุณคฺฆี สเก พเล
อปตฺถทฺธา สเก พเล อปตมานา อุโภ ปกฺเข สนฺนยฺห(๘) ลาป
สกุณ สหสา อชฺฌปฺปตฺตา ฯ ยทา โข ภิกฺขเว อฺาสิ
ลาโป สกุโณ ปหุอาคตา(๙) โข มฺยาย สกุณคฺฆีติ ฯ อถโข ตสฺเสว
ลฑฺฑุสฺส อนฺตร ปจฺจุปาทิ ฯ อถโข ภิกฺขเว สกุณคฺฆี ตตฺเถว
อุร ปจฺจตาเลสิ ฯ เอวฺหิ ต ภิกฺขเว โหติ โย อโคจเร
# ๑. ม.สเจชฺช ฯ ๒. ม.สกุณคฺฆิ ฯ เอวมุปริป ฯ ๓. ม.อสวทมานา ฯ เอวมุปริป ฯ
๔. ม.ปมฺุจิ ฯ ๕. ม.วทมาโน ฯ ๖. ม.เอตฺถนฺตเร เมติ ทิสฺสติ ฯ ๗. ม.เอตฺถนฺตเร
สาติ ทิสฺสติ ฯ ๘. ม.สนฺนยฺห ฯ ๙. ม.พหุอาคตา ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๕๐
จรติ ปรวิสเย ฯ
ตสฺมาติห ภิกฺขเว มา อโคจเร จริตถฺ ปรวิสเย ฯ อโคจเร
ภิกฺขเว จรต ปรวิสเย ลจฺฉติ มาโร โอตาร ฯ ลจฺฉติ มาโร
อารมฺมณ ฯ โก จ ภิกขฺ เว ภิกฺขุโน อโคจโร ปรวิสโย ฯ ยทิท
ปฺจ กามคุณา ฯ กตเม ปฺจ ฯ จกฺขุวิฺเยฺยา รูปา ยุฏา
กนฺตา มนาปา(๑) กามูปสฺหิตา รชนียา ฯเป ฯ กายวิฺเยฺยา
โผฏพฺพา ฯเป ฯ รชนียา ฯ อย ภิกขฺ เว ภิกฺขุโน อโคจโร
ปรวิสโย ฯ
โคจเร ภิกฺขเว จรถ ฯป ฯ น ลจฺฉติ มาโร อารมฺมณ ฯ
โก จ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน โคจโร สโก เปตฺติโก วิสโย ฯ ยทิท
จตฺตาโร สติปฏานา ฯ กตเม จตฺตาโรฯ ยุธิ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ
กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ ฯเป ฯ สโก เปตฺติโก วิสโยติ ฯ
กุสลานนฺติ อนวชฺชลกฺขณาน ฯ สมาทานเหตูติ สมาทาย
วตฺตนเหตุ ฯ เอวมิท ปฺุ ปวฑฺฒตีติ เอว ยุท โลกิยโลกุตฺตร
ปฺุผล ปวฑฺฒติ ฯ ปฺุผลนฺติ จ อุปรูปริ ปฺุป
ปฺุวิปาโกป เวทิตพฺโพ ฯ
# ๑. ม.เอตฺถนฺตเร ปยรูปาติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๕๑
ทฬฺหเนมิจกฺกวตฺติราชกถาวณฺณนา
ตตฺถ ทุวิธ กุสล วฏฏคามิ(๑) จ วิวฏฏคามิ จ ฯ ตตฺถ
วฏฏคามิกุสล นาม มาตาปตูน ปุตฺตธีตูสุ(๒) ปุตฺตธีตานฺจ
มาตาปตูสุ สิเนหวเสน มุทุมทฺทวจิตฺต ฯ วิวฏฏคามิกุสล นาม
จตฺตาโร สติปฏานาติ อาทิเภทา สตฺตตึสโพธิปกฺขิยธมฺมา ฯ
เตสุ วฏฏคามิปฺุสฺส ปริโยสาน มนุสฺสโลเก จกฺกวตฺติสิริวิภโว ฯ วิวฏฏคามิกุสลสฺส มคฺคผลนิพฺพานสมฺปตฺติ ฯตตฺถ
วิวฏฏคามิกุสลสฺส วิปาก สุตฺตปริโยสาเน ทสฺเสสฺสติ ฯ
อิธ ปน วฏฏคามิกุสลสฺส วิปากทสฺสนตฺถ ภิกฺขเว ยทา
ปุตฺตธีตโร มาตาปตูน โอวาเท น อฏสุ ฯ ตทา อายุนาป
วณฺเณนาป(๓) ยุสฺสริเยนาป ปริหายึสุ ฯ ยทา ปน อฏสุ ฯ ตทา
วฑฺฒึสูติ วตฺวา วฏฏคามิกุสลานุสนฺธิวเสน ภูตปุพฺพ ภิกฺขเวติ
เทสน อารภิ ฯ ตตฺถ จกฺกวตฺตีติ อาทีนิ มหาปทาเน
วิตฺถาริตาเนว ฯ
โอสกฺกิตนฺติ อีสกมฺป อวสกฺกิต ฯ านา จุตนฺติ สพฺพโส
านา อปคต ฯ ต กิร จกฺกรตน อนฺเตปุรทฺวาเร อกฺขาหต
วิย เวหาส อฏาสิ ฯ อถสฺส อุโภสุ ปสฺเสสุ เทฺว ขทิรตฺถมฺเภ
นิกขฺ ณิตฺวา จกฺกรตนมตฺถเก เนมิอภิมุข เอก สุตฺตก พนฺธึสุ ฯ
# ๑. ม.วฏฏคามี จ วิวฏฏคามี จ ฯ ๒. ม.ปุตฺตธีตาสุ ฯ ๓. ม.วณฺเณนาป
อิสฺสริเยนาป ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๕๒
อโธภาเคป เนมิอภิมุข เอก พนฺธึสุ ฯ เตสุ อุปริมสุตฺตโต
อปฺปมตฺตกมฺป โอคต จกฺกรตน โอสกฺกิต นาม โหติ ฯ เหฏา
สุตฺตสฺส าน อุปริมโกฏิยา อติกฺกนฺตคต านา จุต นาม
โหติ ฯ ตเทต อติพลวโทเส สติ เอว โหติ ฯ สุตฺตมตฺตป ปน(๑)
เอกงฺคุลทฺวงฺคุลมตฺต วา ภฏ านา จุตเมว โหติ ฯ ต
สนฺธาเยต วุตฺต โอสกฺกิต ฺานา จุตนฺติ ฯ
อถ เม อาโรเจยฺยาสีติ ตาต ตฺว อชฺชาทึ กตฺวา
ทิวสสฺส ติกขฺ ตฺตุ จกฺกรตนสฺส อุปฏาน คจฺฉ ฯ เอว ตฺว (๑)
คจฺฉนฺโต ยทา จกฺกรตน อีสกป โอสกฺกิต านา จุต
ปสฺสสิ ฯ อถ มยฺห อาจิกฺเขยฺยาสิ ฯ ชีวิตฺหิ เม ตว หตฺเถ
นิกฺขิตฺตนฺติ ฯ อทฺทสาติ อปฺปมตฺโต ทิวสสฺส ติกฺขตฺตุ คนฺตฺวา
โอโลเกนฺโต เอกทิวส อทฺทส ฯ
อถโข ภิกฺขเวติ ภิกฺขเว อถ ราชา ทฬฺหเนมิ จกฺกรตน
โอสกฺกิตนฺติ สุตฺวา อุปฺปนฺนพลวโทมนสฺโส นทานิ มยา
จิร ชีวิตพฺพ ภวิสฺสติ ฯ อปฺปาวเสส เม อายุ ฯ น เมทานิ
กาเม ปริภฺุชนกาโล ฯ ปพฺพชฺชากาโล เม ยุทานีติ โรทิตฺวา
ปริเทวิตฺวา เชฏปุตฺต กุมาร อามนฺตาเปตฺวา เอตทโวจ ฯ
สมุทฺทปริยนฺตนฺติ ปริกขฺ ิตฺตเอกสมุทฺทปริยนฺตเมว ฯ ยุทฺหิสฺส
กุลสนฺตก ฯ จกฺกวาฬปริยนฺต ปน ปฺุิทฺธิวเสน นิพฺพตฺต ฯ
# ๑. ม.อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ จกฺกวตฺติสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๓
น ต สกฺกา ทาตุ ฯ กุลสนฺตก ปน นิยฺยาเทนฺโต สมุทฺทปริยนฺตนฺติ อาห ฯ เกสมสฺสุนฺติ ตาปสปพฺพชฺช ปพฺพชนฺตาป
หิ ปม เกสมสฺสส โอหาเรนฺติ ฯ ตโต ปฏาย ปรุฬฺหเกเส
พนฺธิตฺวา วิจรนฺติ ฯ เตน วุตฺต เกสมสฺสส โอหาเรตฺวาติ ฯ
กาสายานีติ กาสายรสปตานิ ฯ อาทิโต เอว กตฺวา ปจฺฉา
วกฺกลานิป ธาเรนฺติ ฯ ปพฺพชีติ ปพฺพชิโต ฯ ปพฺพชิตฺวา จ
อตฺตโน มงฺคลวนุยฺยาเนเยว วสิ ฯ ราชีสิมฺหีติ ราชยุสิมฺหิ ฯ
พฺราหฺมณปพฺพชิตา หิ พฺราหฺมณีสโยติ วุจฺจนฺติ ฯ เสตจฺฉตฺต
ปน ปหาย ราชปพฺพชิตา ราชีสโยติ ฯอนฺตรธายีติ อนฺตรหิต
นิพฺพุตทีปสิขา วิย อภาว อุปคต ฯ ปฏิสเวเทสีติ กนฺทนฺโต
ปริเทวนฺโต ชานาเปสิ ฯ เปตฺติกนฺติ ปติโต อาคต ทายชฺช
น โหติ ฯ น สกฺกา กุสีเตน หีนวิริเยน ทส อกุสลกมฺมปเถ
สมาทาย วตฺตนฺเตน ปาปุณิตุ ฯ อตฺตโน ปน สุกฏกมฺม นิสฺสาย
ทสวิธ วา ทฺวาทสวิธ วา จกฺกวตฺติวตฺต ปูเรนฺเตเนว ต
ปตฺตพฺพนฺติ ทีเปติ ฯ อถ น วตฺตปฏิปตฺติย โจเทนฺโต ยุงฺฆ
ตฺวนฺติ อาทิมาห ฯ ตตฺถ อริเยติ นิทฺโทเส ฯจกฺกวตฺติวตฺเตติ
จกฺกวตฺตีน วตฺเต ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๓) - หนาที่ 54

*เลมที่ ๖ หนา ๕๔
จกฺกวตฺติอริยวตฺตวณฺณนา
ธมฺมนฺติ ทสกุสลกมฺมปถธมฺม ฯ นิสฺสายาติ ตทธิฏาเนน
เจตสา ตเมว นิสฺสย กตฺวา ฯ ธมฺม สกฺกโรนฺโตติ ยถา
กโต โส ธมฺโม สุฏุ กโต โหติ ฯ เอวเมต กโรนฺโต ฯ
ธมฺม ครุกโรนฺโตติ ตสฺมึ คารวุปฺปตฺติยา ต ครร กโรนฺโต ฯ
ธมฺม มาเนนฺโตติ ตเมว ธมฺม ปยฺจ ภาวนียฺจ กตฺวา
วิหรนฺโต ฯ ธมฺม ปูเชนฺโตติ ต อปทิสิตฺวา คนฺธมาลาทิปูชเนนสฺส ปูช กโรนฺโต ฯ ธมฺม อปจายมาโนติ ตสฺเสว ธมฺมสฺส
อฺชลิกรณาทีหิ นีจวุตฺติต กโรนฺโต ฯ ธมฺมทฺธโช ธมฺมเกตูติ
ต ธมฺม ธชมิว ปุรกฺขตฺวา(๑) เกตุมิว จ กตฺวา(๒) อุกฺขิปตฺวา
ปวตฺติยา ธมฺมทฺธโช ธมฺมเกตุ จ หุตฺวาติ อตฺโถ ฯ ธมฺมาธิปเตยฺโยติ ธมฺมาธิปติภูโต อาคตภาเวน ธมฺมวเสเนว จ
สพฺพกิริยาน กรเณน ธมฺมาธิปเตยฺโย หุตฺวา ฯ
ธมฺมิก รกฺขาวรณคุตฺตึ สวิทหสฺสูติ ธมฺโม อสฺสา อตฺถีติ
ธมฺมิกา ฯ รกฺขา จ อาวรณฺจ คุตฺติ จ รกฺขาวรณคุตฺติ ฯ ตตฺถ
ปร รกฺขนฺโต อตฺตาน รกฺขีติ วจนโต ขนฺติอาทโย รกฺขา ฯ
วุตฺตเฺหต กถฺจ ภิกฺขเว ปร รกฺขนฺโต อตฺตาน รกฺขติ
ขนฺติยา อวิหึสาย เมตฺตจิตฺตตาย อนุทยตายาติ ฯ(๓) นิวาสนปารุปนเคหาทีน นิวารณา อาวรณ ฯ โจราทิอุปทฺทวนิวารณตฺถ
# ๑. ม.ปุรกฺขตฺวา ฯ ๒. ม.อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ส. มหา. ๑๙/๗๖๑/๒๒๕ ฯ
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*เลมที่ ๖ จกฺกวตฺติสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๕
โคปายนา คุตฺติ ฯ ต สพฺพมฺป สุฏ ุ สวิทหสฺสุ ปวตฺตย เปหีติ
อตฺโถ ฯ ยุทานิ ยสฺส สา สวิทหิตพฺพา ฯ ต ทสฺเสนฺโต
อนฺโตชนสฺมินฺติ อาทิมาห ฯ
ตตฺราย สงฺเขปตฺโถ อนฺโตชนสงฺขาต ตว ปุตฺตทาร
สีลสวเร ปติฏเปหิ ฯ วตฺถคนฺธมาลาทีนิ จสฺส เทหิ ฯ สพฺเพ
อุปทฺทเว จสฺส นิวาเรหิ ฯ พลกายาทีสุป เอเสว นโย ฯ อย
ปน วิเสโส พลกาโย กาล อนติกฺกมิตฺวา ภตฺตเวตฺตนสมฺปทาเนนป อนุคฺคเหตพฺโพ ฯ อภิสิตฺตขตฺติยา ภทฺรอสฺสาชาเนยฺยาทิรตนสมฺปทาเนนป(๑) อุปสงฺคหิตพฺพา ฯ อนุยนฺตขตฺติยา (๒)
เตส อนุรูปยานวาหนสมฺปทาเนนป โตเสตพฺพา ฯ(๓) พฺราหฺมณา
อนฺนปานวตฺถาทินา เทยฺยธมฺเมน ฯ คหปติกา ภตฺตวีชนงฺคลผาลพลิพทฺธาทิสมฺปทาเนน ฯ ตถา นิคมวาสิโน เนคมา ฯ ชนปทวาสิโน จ ชานปทา ฯ สมิตปาปวาหิตปาปา สมณพฺราหฺมณา
สมณพฺราหฺมณปริกฺขารสมฺปทาเนน(๔) สกฺกาเรตพฺพา ฯ มิคปกฺขิโน
อภยทาเนน สมสฺสาเสตพฺพา ฯ
วิชิเตติ อตฺตโน อาณาปวตฺติฏาเน ฯ อธมฺมกาโรติ อธมฺมกิริยา ฯ มา ปวตฺติตฺถาติ ยถา น ปวตฺตติ ฯ ตถา น ปฏิปาเทหีติ อตฺโถ ฯ สมณพฺราหฺมณาติ สมิตปาปา พาหิตปาปา ฯ
# ๑. ม.ภทฺรสฺสา... อุปสงฺคณฺหิตพฺพา ฯ ๒. สี. อนุยุตฺตขตฺติยา ฯ ๓. ม.ปริโตเสตพฺพา ฯ
๔. ม.สมณปริกฺขาร...สกฺกาตพฺพา ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๕๖
มทปฺปมาทา ปฏิวิรตาติ นววิธมานมทา ฯ ปฺจสุ กามคุเณสุ
จิตฺตโวสฺสชฺชนสงฺขาตา ปมาทา จ ปฏิวิรตา ฯ ขนฺติโสรจฺเจ
นิวิฏาติ อธิวาสนขนฺติยฺจ สุรตภาเว จ ปติฏิตา ฯ
เอกมตฺตานนฺติ อตฺตโน ราคาทีน ทมนาทีหิ เอกมตฺตาน
ทเมนฺติ สาเมนฺติ ปรินิพพฺ าเปนฺตีติ วุจฺจนฺติ ฯ กาเลน กาลนฺติ
กาเล กาเล ฯ อภินิวชฺเชยฺยาสีติ คูถ วิย วิส วิย อคฺคึ
วิย จ สุฏุ วชฺเชยฺยาสิ ฯ สมาทายาติ สุรภิกุสุมทาม วิย
อมต วิย จ สมฺมา อาทาย ปวตฺเตยฺยาสิ ฯ
อิธ ตฺวา วตฺต สมาเนตพฺพ ฯ อนฺโตชนสฺมึ พลกาเย
เอก ฯ ขตฺติเยสุ เอก ฯ อนุยนฺเตสุ(๑) เอก ฯ พฺราหฺมณคหปติเกสุ เอก
เนคมชานปเทสุ เอก ฯ สมณพฺราหฺมเณสุ เอก ฯ มิคปกฺขีสุ เอก
อธมฺมการปฏิกฺเขโป เอก ฯ อธนาน ธนานุปฺปทาน เอก
สมณพฺราหฺมเณ อุปสงฺกมิตฺวา ปฺหปุจฺฉน เอกนฺติ เอวเมต
ทสวิธ โหติ ฯ คหปติเก ปน ปกฺขิชาเต จ วิสส กตฺวา
คณฺหนฺตสฺส(๒) ทฺวาทสวิธ โหติ ฯ ปุพฺเพ อวุตฺต คณฺหนฺเตน
อธมฺมราคสฺส จ วิสมโลภสฺส จ ปหานวเสน ทฺวาทสวิธ
โหตีติ(๓) เวทิตพฺพ ฯ
ยุท โข ตาต ตนฺติ ยุท ทสวิธ ทฺวาทสวิธฺจ อริย
จกฺกวตฺติวตฺต นามฯ วตฺตมานสฺสาติ ปูเรตฺวา วตฺตมานสฺส ฯ
# ๑. สี.อนุยตุ ฺเตสุ ฯ ๒. ม.คเณนฺตสฺส ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ จกฺกวตฺติสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๗
ตทหุโปสเถติ อาทิ มหาสุทสฺสเน วุตฺต.
สมเตนาติ(๑) อตฺตโน มติยา ฯ สุทนฺติ นิปาตมตฺต ฯ
ปสาสตีติ อนุสาสติ ฯ ยุท วุตฺต โหติ โปราณก ราชวส
ราชปฺปเวณึ ราชธมฺม ปหาย อตฺตโน มติมตฺเต ตฺวา
ชนปทมนุสาสตีติ ฯ เอวมย มฆเทววสสฺส กฬารชนโก วิย
ทฬฺหเนมิวสสฺส อุปจฺเฉทโก อนฺติมปุริโส หุตฺวา อุปฺปนฺโน ฯ
ปุพฺเพนาปรนฺติ ปุพฺพกาเลน สทิสา(๒) หุตฺวา อปรกาล ฯ ชนปทา
น ปพฺพนฺตีติ(๓) น วฑฺฒนฺติ ฯ ยถา ต ปุพฺพกานนฺติ ยถา
ปุพฺพกาน ราชูน ปุพฺเพ จ ปจฺฉา จ สทิสาเยว หุตฺวา
ปจฺจึสุ ฯ (๔)ตถา น ปจฺจนฺติ กตฺถจิ สฺุา โหนฺติ หตวิลุตฺตา ฯ
เตลมธุผาณิตาทีสุ เจว ยาคุภตฺตาทีสุ จ โอชาป ปริหายิตฺถาติ
อตฺโถ ฯ
อมจฺจา ปาริสชฺชาติ อมจฺจา เจว ปริสาวจรา จ ฯ
คณกมหามตฺตาติ อจฺฉินฺทิกา(๕)ทิปาคณกา เจว มหาอมจฺจา จ ฯ
อนีกฏาติ หตฺถิอาจริยาทโย ฯ โทวาริกาติ ทฺวารรกฺขิโน ฯ
มนฺตสฺสาชีวิโนติ มนฺตา วุจฺจติ ปฺา ฯ ต นิสฺสาย กตฺวา
เย ชีวนฺติ ปณฺฑิตา มหามตฺตา ฯ เตส เอต นาม ฯ
#๑. สี.สมเนน ฯ ๒. สี.สทิส ฯ ๓. ม.ปพฺพนฺติ ๔. ม.ปพฺพสุ ฯ เอวมุปริป ฯ
๕. ม.อจฺฉิทฺทกา... ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๕๘
อายุวณฺณาทิปริหานิกถาวณฺณนา
โน จ โข อธนานนฺติ พลวโลภตฺตา ปน อธานาน
ทลิทฺทมนุสสฺ าน(๑) ธน นานุปฺปทาสิ ฯ ธเน อนนุปฺปทิยมาเนติ น อนุป-ฺ
ปทิยมาเน ฯ(๒) อยเมว วา ปาโ ฯ ทาลิทฺทิยนฺติ ทลิทฺทภาโว ฯ
อตฺตนา จ ชีวาหีติ สยฺจ ชีว ยาเปหีติ อตฺโถ ฯ
อุทฺธคฺคิกนฺติ อาทีสุ อุปรูปริภูมีสุ ผลทานวเสน อุทฺธมคฺคมสฺสาติ
อุทฺธคฺคิกา ฯ สคฺคสฺส หิตา ตตฺรูปปตฺติชนนโตติ โสวคฺคิกา ฯ
นิพฺพตฺตฏาเน สุโข วิปาโก อสฺสาติ สุขวิปากา ฯสุฏุ
อคฺคาน ทิพฺพวณฺณาทีน ทสนฺน วิเสสาน นิพฺพตฺตนโต
สคฺคสวตฺตนิกา ฯ เอวรูป ทกฺขิณทาน ปติฏเปหีติ อตฺโถ.
ปวฑฺฒิสฺสตีติ วฑฺฒิสฺสติ พหุ ภวิสฺสติ ฯ สุนิเสธ
นิเสเธยฺยนฺติ สุฏุ นิสิทธฺ  กตฺวา(๓) นิเสเธยฺย ฯ มูลฆจฺจนฺติ(๔)
มูลหต ฯ ขรสฺสเรนาติ ผรุสสทฺเทน ฯปณเวนาติ วชฺฌเภริยา ฯ
สีลานิ เนส ฉินฺทิสฺสามาติ เยส อนฺตมโส มูลกมุฏึป
หริสฺสามฯ เตส ตเถว สีสานิ ฉินฺทิสฺสามฯ ยถา โกจิ หตภาวป
น ชานิสฺสติ ฯ อมฺหากทานิ กิเมตฺถ ราชาป เอว อุฏาย
ปร มาเรตีติ อย เนส อธิปฺปาโย ฯ อุปกฺกมึสูติ อารภึสุ ฯ
ปนฺถทุหนนฺติ ปนฺถฆาต ฯ ปนฺเถ ตฺวา โจรกมฺม ฯ
# ๑. ม.เอตฺถนฺตเร ธน นานุปฺปทาสีติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม.นานุปฺปทิยมาเนติ
อนนปฺปทิยมาเน ฯ ๓. ม.อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔. ม.มูลฆจฺจนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๖ จกฺกวตฺติสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๙
น หิ เทวาติ โส กิร จินฺเตสิ อย ราชา สจฺจ
เทวาติ มุขปฏิฺาย ทินฺนาย มาราเปติ ฯ หนฺทาห มุสาวาท
กโรมีติ มรณภยา(๑) น หิ เทวาติ อโวจ.
เอกิทนฺติ เอตฺถ ยุทนฺติ นิปาตมตฺต ฯ เอเก สตฺตาติ
อตฺโถ ฯ จาริตฺตนฺติ มิจฺฉาจาร ฯ อภิชฌ
ฺ าพฺยาปาทาติ อภิชฺฌา
จ พฺยาปาโท จ ฯ มิจฺฉาทิฏีติ นตฺถิ ทินฺนนฺติอาทิกา
อนฺตคฺคาหิกา ปจฺจกนีกทิฏิ ฯ
อธมฺมราโคติ มาตา มาตุจฺฉา ปตา ปตุจฺฉา มาตุลานีติอาทิเก อยุตฺตฏาเน ราโค ฯ วิสมโลโภติ ปริโภคยุตฺเตสุป
าเนสุ อติพลวโลโภ ฯมิจฺฉาธมฺโมติ ปุริสาน ปุริเสสุ ยุตฺถีนฺจ
ยุตฺถีสุ ฉนฺทราโค.
อมตฺเตยฺยตาติ อาทีสุ มาตุ หิโต มตฺเตยฺโย ฯ ตสฺส ภาโว
มตฺเตยฺยตา ฯ มาตริ สมฺมา ปฏิปตฺติยา เอต นาม ฯ ตสฺสา
อภาโว เจว ตปฺปฏิปกฺขตา จ อมตฺเตยฺยตา ฯ อเปตฺเตยฺยตาทีสุป
เอเสว นโย ฯ น กุเล เชฏาปจายิตาติ กุเล เชฏาน อปจิติยา
นีจวุตฺติยา อกรณภาโว ฯ
# ๑. สี. มรณภเยน ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๖๐
ทสวสฺสายุกสมยวณฺณนา
ย ยุเมสนฺติ ยสฺมึ สมเย ยุเมสฯ อลปเตยฺยาติ ปติโน
ทาตุ ยุตฺตา ฯ ยุมานิ รสานีติ ยุมานิ โลเก อคฺครสานิ ฯ
อติพฺยาทิปฺปสฺสนฺตีติ(๑) อติวิย ทิปฺปสฺสนฺติ ฯ อยเมว วา ปาโ ฯ
กุสลนฺติป น ภวิสฺสตีติ นามป น ภวิสฺสติ ฯ
ปฺตฺติมตฺตป น ปฺายิสฺสตีติ อตฺโถ ฯ ปุชชฺ า จ ภวิสฺสนฺติ
ปาสสา จาติ ปูชารหา จ ภวิสฺสนฺติ(๒) ปสสารหา จ ฯ ตทา
กิร มนุสฺสา อสุเกน นาม มาตา ปหฏา ฯ ปตา ปหโฏ
สมณพฺราหฺมณา ชีวิตา โวโรปตา ฯ กุเล เชฏาน อตฺถิภาวป
น ชานาติ ฯ อโห ปุริโสติ ตเมว ปูชิสฺสนฺติ เจว ปสสิสฺสนฺติ
จ.
น ภวิสฺสติ มาตาติ วาติ อย มยฺห มาตาติ ครุจิตฺต
น ภวิสฺสติ ฯ เคเห มาตุคาม วิย นานาวิธ อสพฺภิกถ
กถยมานา อคารวูปจาเรน อุปสงฺกมิสฺสนฺติ ฯ มาตุจฺฉาทีสุป
เอเสว นโย ฯ เอตฺถ จ มาตุจฺฉาติ มาตุ ภคินี ฯ มาตุลานีติ
มาตุลภริยา ฯ อาจริยภริยาติ สิปฺปายตนานิ สิกฺขาปกสฺส
อาจริยสฺส ภริยา ฯ ครูน ทาราติ จูฬปตุมหาปตอุ าทีน
ภริยา ฯ สมฺเภทนฺติ มิสฺสกภาว ฯ(๓) มริยาทเภท วา ฯ
# ๑. ที.ปา.๑๑/๔๖/๗๘ อติวิย ทิปฺปสฺสนฺติ ฯ ม. อติพฺยาทิปฺปสฺสนฺตีติ ฯ ๒. ม. อย ปาโ
นตฺถิ ฯ ๓. ม.มิสฺสีภาว ฯ
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*เลมที่ ๖ จกฺกวตฺติสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๑
ติพฺโพ อาฆาโต ปจฺจุปฏิโต ภวิสฺสตีติ พลวโกโป
ปุนปฺปุน อุปฺปตฺติวเสน ปจฺจุปฏิโต ภวิสฺสติ ฯ อปรานิ เทฺว
เอตสฺเสว เววจนานิ ฯโกโป หิ จิตฺต อาฆาเตตีติ อาฆาโต
อตฺตโน จ ปรสฺส จ หิตสุข พฺยาปาเทตีติ พฺยาปาโท
มโน ปทูสนโต(๑) มโนปโทโสติ วุจฺจติ ฯ ติพฺพ วธกจิตฺตนฺติ
ปยมานสฺสาป ปร มารณตฺถาย วธกจิตฺต ฯ ตสฺส วตฺถถ ทสฺเสตุ
มาตุป ปุตฺตมฺหีติ อาทิ วุตฺต ฯมาควิกสฺสาติ มิคลุทฺทกสฺส ฯ
สตฺถนฺตรกปฺโปติ สตฺเถน อนฺตรกปฺโป ฯ สวฏฏกปฺป
อปฺปตฺวา อนฺตราว โลกวินาโส ฯ อนฺตรกปฺโป จ นาเมส
ทุพฺภิกฺขนฺตรกปฺโป โรคนฺตรกปฺโป สตฺถนฺตรกปฺโปติ ติวิโธฯ
ตตฺถ โลภุสฺสทาย ปชาย ทุพฺภกิ ฺขนฺตรกปฺโป โหติ ฯ โมหุสฺสทาย
โรคนฺตรกปฺโป ฯโทสุสสฺ ทาย สตฺถนฺตรกปฺโป ฯ ตตฺถ
ทุพฺภิกฺขนฺตรกปฺเปน นฏา เยภุยฺเยน ปตฺติวิสเย อุปฺปชฺชนฺติ ฯ(๒)
กสฺมา ฯ อาหารนิกฺกนฺติยา พลวตฺตา ฯ โรคนฺตรกปฺเปน นฏา
เยภุยฺเยน สคฺเค นิพฺพตฺตนฺติ ฯ กสฺมา ฯ เตสฺหิ อโห วต
อฺเส สตฺตาน เอวรูโป โรโค น ภเวยฺยาติ เมตฺตจิตฺต
อุปฺปชฺชตีติ ฯ สตฺถนฺตรกปฺเปน นฏา เยภุยฺเยน นิรเย
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ กสฺมา ฯ อฺมฺ พลวาฆาตตาย ฯ
มิคสฺนฺติ อย มิโค ฯ อย มิโคติ สฺ ฯ ติณฺหานิ
# ๑. ม.มโนปทูสนโต ฯ ๒. ม. อุปปชฺชนฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๖๒
สตฺถานิ หตฺเถสุ ปาตุภวิสฺสนฺตีติ เตส กิร หตฺเถน ผุฏมตฺต
ยงฺกิฺจิ อนฺตมโส ติณปณฺณ อุปาทาย อาวุธเมว ภวิสฺสติ ฯ
มา จ มย กฺจีติ มย กฺจิ เอก ปุริสป ชีวิตา มา
โวโรปยิมฺห ฯมา จ อเมฺห โกจีติ อเมฺหป โกจิ เอกปุริโส
ชีวิตา มา โวโรปยิตฺถ ฯ ยนฺนูน มยนฺติ อย โลกวินาโส
ปจฺจุปฏิโต ฯ น สกฺกา ทฺวีหิ เอกฏาเน ิเตหิ ชีวิต ลทฺธุนฺติ
มฺมานา เอว จินฺตยิสฺสนฺติ ฯ (๑)วนคหนนฺติ วนสงฺขาเตหิ
ติณคุมฺพลตาทีหิ คหนฏาน ฯ (๒) รุกฺขคหนนฺติ รุกฺเขหิ คหน
ทุปฺปเวสนฏาน ฯ (๓) นทีวิทุคฺคนฺติ นทีน อนฺตรทีปาทีสุ ทุคฺคมนฏาน ฯ ปพฺพตวิสมนฺติ ปพฺพเตหิ วิสม ฯ ปพฺพเตสุ วา
วิสมฏาน ฯสภาคายิสฺสนฺตีติ ยถา อห ชีวามิ ทิฏา โภ
สตฺตา ฯ ตฺวป ตถา ชีวสีติ เอว สมฺโมทนกถาย อตฺตนา
สภาเค กริสฺสนฺติ ฯ
อายุวณฺณาทิวฑฺฒนกถาวณฺณนา
อายตนฺติ มหนฺต ฯ ปาณาติปาตา วิรเมยฺยามาติ
ปาณาติปาตโต โอสกฺเกยฺยามฯ ปาณาติปาต วิรเมยฺยามาติป
สชฺฌายนฺติ ฯ ตตฺถ ปาณาติปาต ปชเหยฺยามาติ อตฺโถ ฯ
วีสติวสฺสายุกาติ มาตาปตโร ปาณาติปาตา ปฏิวิรตา ฯ ปุตฺตา
# ๑. ม.ย.จินตฺ วสุ ฯ ๒. ม.คหน ทุปฺปเวสฏาน ฯ ๓. ม.ทุปฺปเวสฏาน ฯ
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*เลมที่ ๖ จกฺกวตฺติสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๓
กสฺมา วีสติวสฺสายุกา อเหสุนฺติ ฯ เขตฺตวิสุทฺธิยา ฯเตสฺหิ
มาตาปตโร สีลวนฺโต ชาตา ฯ ยุติ สีลคพฺเภ วฑฺฒิตตฺตา
ยุมาย เขตฺตวิสุทฺธิยา ทีฆายุกา อเหสส ฯ เย ปเนตฺถ กาล
กตฺวา ตตฺเถว นิพฺพตฺตา ฯ เต อตฺตโนว สีลสมฺปตฺติยา ทีฆายุกา
อเหสส ฯ
อสฺสามาติ ภเวยฺยามฯ จตฺตารีสวสฺสายุกาติ อาทโย โกฏาสา
อทินฺนาทานาทีหิ ปฏิวิรตาน วเสน เวทิตพฺพา ฯ
สงฺขราชอุปฺปตฺติวณฺณนา
ยุจฺฉาติ มยฺห ภตฺต เทถาติ เอว อุปฺปชฺชนกตณฺหา ฯ
อนสนนฺติ น อสน อวิปฺผาริกภาโว กายาลสิย ฯ ภตฺต ภุตฺตาน
ภตฺตสมฺมทปจฺจยา นิปชฺชิตุกามตา ฯ โภชเนน (๑) กายทุพฺพลภาโวติ
อตฺโถ ฯ ชราติ ปากฏชรา ฯ กุกกฺ ุฏสมฺปาติกาต(๒) เอกคามสฺส
ฉทนปฏิโต อุปฺปติตฺวา ยุตรสฺส คามสฺส ฉทนปฏเ ปตนสงฺขาโต กุกฺกุฏสมฺปาโต เอตาสุ อตฺถีติ กุกกฺ ุฏสมฺปาติกา ฯ
สมฺปาทิกาติป(๓) ปาโ ฯ คามนฺตรโต คามนฺตร กุกฺกุฏาน ปทสา
คมนสงฺขาโต กุกฺกฏุ สมฺปาโท เอตาสุ อตฺถีติ อตฺโถ ฯ อุภยเปต
ฆนนิวาสตฺตเยว ทีเปติ ฯ อวีจิ มฺเ ผุโฏ (๔)ภวิสฺสตีติ
# ๑. ม.ยุ.นิปชฺชิตุกามตาชนโก ฯ ๒. สี. กุกกฺ ุฏสมฺปาทิกาติ ฯ ๓. ม.กุกฺกฏุ สมฺปาทิกาติป ฯ
๔. สี.ผุฏโ  ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๖๔
อวีจิมหานิรโย วิย นิรนฺตร ปูรโิ ต ภวิสฺสติ ฯ
อสีติวสฺสสหสฺสายุเกสุ ภิกฺขเว มนุสฺเสสุ เมตฺเตยฺโย นาม
ภควา โลเก อุปฺปชฺชิสสฺ ตีติ น วฑฺฒมานกวเสน วุตฺต ฯ น
หิ พุทฺธา วฑฺฒมาเน อายุมฺหิ นิพฺพตฺตนฺติ ฯ หายมาเน ปน
นิพฺพตฺตนฺติ ฯ ตสฺมา ยทา ต อายุ วฑฺฒิตฺวา อสงฺเขยฺยต
ปตฺวา ปุน (๑)ภสฺสมาน อสีติวสฺสสหสฺสายุกกาเล(๑)สฺสติ ฯ ตทา
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ อตฺโถ ฯ ปริหริสฺสตีติ ยุท ปน ปริวาเรตฺวา
วิจรนฺตาน วเสน วุตฺต ฯ ยูโปติ ปาสาโท ฯ รฺา มหาปนาเทน การาปโตติ รฺา เหตุภูเตน ตสฺสตฺถาย สกฺเกน
เทวราเชน วิสฺสกมฺมเทวปุตฺต (๒) เปเสตฺวา การาปโต ฯ ปุพฺเพ
กิร เทฺว ปตาปุตฺตา นฬการา ปจฺเจกพุทฺธสฺส นเฬหิ จ
อุทุมฺพเรหิ จ ปณฺณสาล การาเปตฺวา ต ตตฺถ วาสาเปตฺวา จตูหิ ปจฺจเยหิ อุปฏหึสุ ฯ เต กาล กตฺวา เทวโลเก
นิพฺพตฺตา ฯ เตสุ ปตา เทวโลเกเยว อฏาสิ ฯ ปุตฺโต เทวโลกา
จวิตฺวา สุรุจิสฺส รฺโ เทวิยา สุเมธาย กุจฺฉิสฺมึ นิพฺพตฺโต ฯ
มหาปนาโท นาม กุมาโร อโหสิ ฯ โส อปรภาเค ฉตฺต
อุสฺสาเปตฺวา มหาปนาโท นาม ราชา ชาโต ฯ อถสฺส
ปฺุานุภาเวน สกฺโก เทวราชา วิสฺสกมฺมเทวปุตฺต รฺโ
ปาสาท กโรหีติ ปหิณิ ฯ โส ตสฺส ปาสาท นิมฺมินิ ปฺจวีสติ# ๑. ม.หายมาน อสีติวสฺสสหสฺสกาเล ฯ ๒. ม.วิสุกมฺม... ฯ
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*เลมที่ ๖ จกฺกวตฺติสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๕
โยชนุพฺเพธ สตฺตภูมิก (๑) สตฺตรตนมย ฯย สนฺธาย ชาตเก วุตฺต
ปนาโท นาม โส ราชา ยสฺส ยูโป สุวณฺณิโย
ติริย โสฬสุพฺเพธ
อุพฺภมาหุ (๒) สหสฺสธา ฯ
สหสฺสกณฺโฑ (๓) สตฺต เคณฺฑุ ธชาลุ หริตามโย
อนจฺจจ ตตฺถ คนฺธพฺพา ฉ สหสฺสานิ สตฺตธา ฯ
เอวเมต ตทา อาสิ
ยถา ภาสสิ ภทฺทชิ
สกฺโก อห ตทา อาสึ เวยฺยาวจฺจกโร ตวาติฯ
โส ราชา ตตฺถ ยาวตายุก วสิตฺวา กาล กตฺวา
เทวโลเก นิพฺพตฺติ ฯ ตสฺมึ เทวโลเก นิพฺพตฺเต โส ปาสาโท
มหาคงฺคาย อนุโสต ปติ ฯ ตสฺส ธุรโสปาณสมฺมุฏาเน
ปยาคปติฏาน นาม นคร มาปต ฯ ถูปกาสมฺมุขฏาเน
โกฏิคาโม นาม คาโม.
อปรภาเค อมฺหาก ภควโต กาเล โส นฬการเทวปุตฺโต เทวโลกโต จวิตฺวา มนุสฺสปเถ ภทฺทชิเสฏี นาม หุตฺวา
สตฺถุ สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ โส นาวาย
คงฺคาตรณทิวเส ภิกฺขุสฆสฺส ต ปาสาท ทสฺเสสีติ วตฺถุ
วิตฺถาเรตพฺพ ฯ กสฺมา ปเนส ปาสาโท น อนฺตรหิโตติ ฯ ยุตรสฺส
อานุภาวา ฯ เตน สทฺธึ ปฺุ กตฺวา เทวโลเก นิพฺพตฺตกุลปุตฺโต อนาคเต สงฺโข นาม ราชา ภวิสฺสติ ฯ ตสฺส ปริโภคตฺถาย
# ๑. ม.สตฺตภูมิก ฯ ๒. ม.อุทฺธมาหุ ฯ ๓. สี.สหสฺสกณฺณ... ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๖๖
โส ปาสาโท อุฏหิสฺสติ ฯ ตสฺมา น อนฺตรหิโตติ ฯ
อุสฺสาเปตฺวาติ ต ปาสาท อุฏาเปตฺวา ฯ อชฺฌาวสิตฺวาติ
ตตฺถ วสิตฺวา ฯ ต ทตฺวา วิสชฺชิตฺวาติ ต ปาสาท ทานวเสน
ทตฺวา นิรเปกฺขปริจฺจาควเสน จ วิสชฺชิตฺวา ฯ กสฺส จ เอว
ทตฺวาติ ฯ สมณาทีน ฯ เตนาห สมณพฺราหฺมณกปณทฺธิกวณิพฺพกยาจกาน ทาน ทตฺวาติ ฯ กถ ปน โส เอก ปาสาท
พหูน ทสฺสตีติ ฯ เอว กิรสฺส จิตฺต อุปฺปชฺชิสฺสติ อย
ปาสาโท วิปฺปกิริยตูติ ฯ โส ขณฺฑาขณฺฑ(๑) วิปฺปกิริสฺสติ ฯ
โส ต อลคฺคมาโนว หุตฺวา โย ยตฺตก ยุจฺฉติ ฯ โส ตตฺตก
คณฺหาตูติ ทานวเสน วิสชฺเชสฺสติ ฯ เตน วุตฺต ทาน ทตฺวา
เมตฺเตยฺยสฺส ภควโต ฯเป ฯ วิหริสฺสตีติ ฯ เอตฺตเกน ภควา
วฏฏคามิกุสลสฺส อนุสนฺธึ ทสฺเสติ ฯ
ยุทานิ วิวฏฏคามิกุสลสฺส อนุสนฺธึ ทสฺเสนฺโต ปุน
อตฺตทีปา ภิกฺขเว วิหรถาติ อาทิมาห ฯ
# ๑. ม.ขณฺฑขณฺฑโส ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๖๗
ภิกฺขุโนอายุวณฺณาทิวฑฺฒนกถาวณฺณนา
ยุท โข ภิกฺขเว ภิกฺขุโน อายุสฺมินฺติ ภิกขฺ เว ย โว อห
อายุนาป วฑฺฒิสฺสถาติ อโวจ ฯ ตตฺถ ยุท ภิกฺขุโน อายุสฺมึ ยุท
อายุการณนฺติ อตฺโถ ฯ ตสฺมา ตุเมฺหหิ อายุนา วฑฺฒิตุกาเมหิ
ยุเม จตฺตาโร ยุทฺธิปาทา ภาเวตพฺพาติ ทสฺเสติ ฯ
วณฺณสฺมินฺติ ย โว อห วณฺเณนป วฑฺฒสิ ฺสถาติ อโวจ
ยุท ตตฺถ วณฺณการณ ฯ สีลวโต หิ อวิปฺปฏิสาราทีน วเสน
สรีรวณฺโณป กิตฺติวเสน คุณวณฺโณป วฑฺฒติ ฯ ตสฺมา ตุเมฺหหิ
วณฺเณน วฑฺฒิตุกาเมหิ สีลสมฺปนฺเนหิ ภวิตพฺพนฺติ ทสฺเสติ ฯ
สุขสฺมนิ ฺติ ย โว อห สุเขนป วฑฺฒิสฺสถาติ อโวจ ฯ ยุท
ตตฺถ วิเวกชปติสุขาทิ(๑) นานปฺปการก ฌานสุข ฯ ตสฺมา ตุเมฺหหิ
สุเขน วฑฺฒิตุกาเมหิ ยุมานิ จตฺตาริ ฌานานิ ภาเวตพฺพานิ ฯ
โภคสฺมนิ ฺติ ย โว อห โภเคนป วฑฺฒิสฺสถาติ อโวจ ฯ
อย โส อปฺปมาณาน สตฺตาน อปฺปฏิกูลภาวาวโห (๒) สุขสยนาทิ เอกาทสานิสโส สพฺพทิสา วิปฺผาริตพฺรหฺมวิหารโภโค ฯ
ตสฺมา ตุเมฺหหิ โภเคน วฑฺฒิตุกาเมหิ ยุเม พฺรหฺมวิหารา
ภาเวตพฺพา ฯ พลสฺมินตฺ ิ ย โว อห พเลนป วฑฺฒิสฺสถาติ
อโวจ ฯ ยุท อาสวกฺขยปริโยสาเน อุปฺปนฺน อรหตฺตผลสงฺขาต
พล ฯ ตสฺมา ตุเมฺหหิ พเลน วฑฺฒิตุกาเมหิ อรหตฺตปฺปตฺติยา
# ๑. ม.วิเวกซ ปติสุขาทิ... ฯ ๒. ม.อปฺปฏิกูลตาวโห ฯ ๓. สี.อิท ต ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๖๘
โยโค กรณีโย ฯ
ยถยิท ภิกฺขเว มารพลนฺติ ยถา ยุท เทวปุตฺตมารมจฺจุมารกิเลสมาราน พล ทุปฺปสห ทุรภิสมฺภว ฯ เอว อฺ
โลเก เอกพลป น สมนุปสฺสามิ ฯตป พล ยุทเมว อรหตฺตผล
ปสหติ อภิภวติ อชฺโฌตฺถรติ ฯ ตสฺมา เอตฺเถว โยโค กรณีโยติ
ทสฺเสติ ฯ
เอวมิท ปฺุนฺติ เอว ยุท โลกุตฺตรปฺุป ยาว
อาสวกฺขยา ปวฑฺฒตีติ ฯ วิวฏฏคามิกุสลานุสนฺธึ นิฏเปนฺโต
อรหตฺตนิกูเฏน เทสน นิฏเปสิ ฯ สุตฺตปริโยสาเน วีสติภิกฺขุสหสฺสานิ อรหตฺต ปาปุณึสุ ฯ จตุราสีติปาณสหสฺสานิ
อมตปาน ปวึสูติ ฯ
จกฺกวตฺติสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
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*เลมที่ ๖ อคฺคฺสุตฺตวณฺณนา หนา ๖๙
อคฺคฺสุตฺตวณฺณนา
วาเสฏภารทฺวาชวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ อคฺคฺสุตฺต ฯตตฺราย อนุตฺตานปทวณฺณนา ปุพฺพาราเม มิคารมาตุปาสาเทติ เอตฺถ อย
อนุปุพฺพิกถา
อตีเต กิร สตสหสฺสกปฺปมตฺถเก เอกา อุปาสิกา ปทุมุตฺตร
ภควนฺต นิมนฺเตตฺวา พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสตสหสฺสสฺส ทาน
ทตฺวา ภควโต ปาทมูเล นิปชฺชิตฺวา อนาคเต ตุมฺหาทิสสฺส
พุทฺธสฺส อคฺคูปฏายิกา โหมีติ ปตฺถน อกาสิ ฯ สา กปฺปสตสหสฺส เทเวสุ จ มนุสฺเสสุ จ สสริตฺวา อมฺหาก ภควโต
กาเล ภทฺทิยนคเร เมณฺฑกเสฏิปุตฺตสฺส ธนฺชยเสฏิโน เคเห
สุมนเทวิยา กุจฺฉิมฺหิ ปฏิสนฺธึ คณฺหิ ฯ ชาตกาเล ตสฺสา
วิสาขาติ นาม อกสุ ฯ สา ยทา ภควา ภทฺทิยนคร อคมาสิ
ตทา (๑)ปฺจหิ ทาริกาสเตหิ สทฺธึ ภควโต ปจฺจุคฺคมน กตฺวา
ปมทสฺสนมฺหิเยว โสตาปนฺนา อโหสิ ฯ
อปรภาเค สาวตฺถยิ  มิคารเสฏิปุตฺตสฺส ปุณฺณวฑฺฒนกุมารสฺส เคห คตา ฯ ตตฺถ น มิคารเสฏี มาตุฏาเน
เปสิ ฯ ตสฺมา มิคารมาตาติ วุจฺจติ ฯ ปติกุล คจฺฉนฺติยา
# ๑. ม.ปฺจทาสิสเตหิ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๗๐
จสฺสา ปตา มหาลตาปสาธนปลนฺธน(๑) นาม การาเปสิ ฯ ตสฺมึ
ปลนฺธเน จ ติสฺโส (๒)วชิรนาฬิโย อุปโยค อคมสุ ฯ มุตฺตาน
เอกาทส นาฬิโย ฯ ปพาฬสฺส(๓) ทฺวาวีสติ นาฬิโย ฯ มณีน เตตฺตึส
นาฬิโย ฯ ยุติ เอเตหิ จ อฺเหิ จ สตฺตวณฺเณหิ (๔)รตเนหิ
นิฏาน อคมาสิ ฯ ต สีเส ปฏิมุกฺก ยาว ปาทปฏิยา
ภสฺสติ ฯ ปฺจนฺน หตฺถีน พล ธารยมานาว น ยุตฺถี
ธาเรตุ สกฺโกติ ฯ
สา อปรภาเค ทสพลสฺส อคฺคูปฏายิกา หุตฺวา ต
ปสาธน วิสชฺเชตฺวา นวหิ โกฏีหิ ภควโต วิหาร การยมานา
กรีสมตฺเต ภูมิภาเค ปาสาท กาเรสิ ฯ ตสฺส อุปริภูมิย ปฺจ
คพฺภสตานิ โหนฺติ ฯ เหฏิมภูมิย ปฺจาติ เอว(๕) คพฺภสหสฺสปฏิมณฺฑิโต อโหสิ ฯ สา สุทฺธปาสาโทว น โสภตีติ ต
ปริวาเรตฺวา ปฺจ ทุวฑฺฒเคหสตานิ ฯ ปฺจ จูฬปาสาทสตานิ
ปฺจ ทีฆสาลาสตานิ จ การาเปสิ ฯวิหารมโห จตูหิ มาเสหิ
นิฏาน อคมาสิ ฯ
มาตุคามตฺตภาเว ิตาย วิสาขาย วิย อฺิสฺสา
พุทฺธสาสเน ธนปริจฺจาโค นาม นตฺถิ ฯ ปุรสิ ตฺตภาเว ิตสฺส
อนาถปณฺฑิกสฺส วิย อฺสฺสาติ ฯ โส หิ จตุปณฺณาสโกฏิโย
# ๑. ม.มหาลตาปฬนฺธน ฯ ๒. ม.ยุ.จตสฺโส ฯ ๓. ม.ปวาฬสฺส ฯ ๔. ม.สตฺตหิ ฯ
๕. ม.เอวสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ อคฺคฺสุตฺตวณฺณนา หนา ๗๑
วิสชฺเชตฺวา สาวตฺถิยา ทกฺขิณภาเค อนุราธปุรสฺส มหาวิหารสฺส
สทิเส(๑) าเน เชตวนมหาวิหาร นาม กาเรสิ. วิสาขา
สาวตฺถิยา ปาจีนภาเค อุตฺตมเทวิยา (๒) วิหารสทิเส าเน
ปุพฺพาราม นาม กาเรสิ ฯ ภควา ยุเมส ทฺวินฺน กุลาน
อนุกมฺปาย สาวตฺถิย นิสฺสาย วิหรนฺโต ยุเมสุ ทฺวีสุ วิหาเรสุ
นิพทฺธวาส วสิ ฯ เอก อนฺโตวสฺส เชตวเน วสติ ฯ เอก
ปุพฺพาราเม. ตสฺมึ สมเย ปน ภควา ปุพฺพาราเม วิหรติ ฯ
เตน วุตฺต ปุพฺพาราเม มิคารมาตุปาสาเทติ ฯ
วาเสฏภารทฺวาชาติ วาเสฏโ จ สามเณโร ภารทฺวาโช จ ฯ ภิกฺขูสุ ปริวสนฺตีติ เตเนว ติตฺถิยปริวาส วสนฺติ
น อาปตฺติปริวาส.อปริปุณฺณวสฺสตฺตา ปน ภิกฺขภุ าว
ปฏยมานา วสนฺติ ฯ เตนาห(๓) ภิกฺขุภาว อากงฺขมานาติ ฯ
อุโภป เหเต อุทิจฺจพฺราหฺมณมหาสาลกุเล นิพฺพตฺตา ฯ จตฺตาลีสจตฺตาฬีสโกฏิวิภวา ติณฺณ เวทาน ปารคู มชฺฌิมนิกาเย
วาเสฏสุตฺต สุตฺวา สรณ คตา ฯ เตวิชฺชสุตฺต สุตวฺ า
ปพฺพชิตฺวา ยุมสฺมึ กาเล ภิกฺขุภาว อากงฺขมานา ปริวสนฺติ ฯ
อพฺโภกาเส จงฺกมตีติ อุตฺตรทกฺขิเณน อายตสฺส ปาสาทสฺส
ปุรตฺถิมภาเค ปาสาทจฺฉายาย ยนฺตรชฺชูหิ อากฑฺฒิยมาน
รตนสตุพฺเพธ สุวณฺณอคฺฆิก วิย อนิลปเถ วิธาวนฺตีหิ
# ๑. ม.มหาวิหารรสทิเส ฯ ๒. ม.อุตฺตรเทวิยา ฯ ๓. ม.เตเนวาห ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๗๒
ฉพฺพณฺณาหิ พุทฺธรสฺมีหิ โสภยมาโน อปราปร จงฺกมติ ฯ
อนุจงฺกมึสูติ อฺชลึ ปคฺคยฺห โอนตสรีรา หุตฺวา อนุวตฺตมานา จงฺกมึสุ ฯ วาเสฏ อามนฺเตสีติ โส เตส ปณฺฑิตตโร
คเหตพฺพ วิสชฺเชตพฺพฺจ ชานาติ ฯ ตสฺมา ต อามนฺเตสิ ฯ
ตุเมฺห ขฺวตฺถาติ ตุเมฺห โข อตฺถ ฯ พฺราหฺมณชจฺจาติ
พฺราหฺมณชาติกา ฯ พฺราหฺมณกุลีนาติ พฺราหฺมเณสุ กุลีนา
กุลสมฺปนฺนา ฯ พฺราหฺมณกุลาติ พฺราหฺมณกุลโต ฯ โภคาทิสมฺปนฺน
พฺราหฺมณกุล ปหายาติ อตฺโถ ฯ น อกฺโกสนฺตีติ ทสวิเธน
อกฺโกสวตฺถนุ า น อกฺโกสนฺติ ฯ น ปริภาสนฺตีติ นานาวิธาย
ปริภวกถาย น ปริภาสนฺตีติ(๑) อตฺโถ ฯ ยุติ ภควา พฺราหฺมณา
ยุเม สามเณเร อกฺโกสนฺติ ปริภาสนฺตีติ ชานมาโนว ปุจฺฉติ ฯ
กสฺมา ฯ ยุเม มยา อปุจฺฉิตา ปมตร น กเถสฺสนฺติ ฯ อกถิเต
กถา น สมุฏาตีติ กถาสมุฏาปนตฺถาย ฯ ตคฺฆาติ เอกส
วจเนน นิปาโต ฯ เอกเสเนว โน ภนฺเต พฺราหฺมณา อกฺโกสนฺติ
ปริภาสนฺตีติ วุตฺต โหติ ฯ อตฺตรูปายาติ อตฺตโน อนุรูปาย ฯ
ปริปุณฺณายาติ ยถารุจึ ปทพฺยชนานิ (๒) อาโรเปตฺวา อาโรเปตฺวา ปูริตาย ฯ
โน อปริปุณณ
ฺ ายาติ อนฺตรา อฏปตาย นิรนฺตร ปวตฺตาย ฯ
กสฺมา ปน พฺราหฺมณา ยุเม สามเณเร อกฺโกสนฺตีติ ฯ
อปฺปติฏตาย ฯ ยุเม หิ สามเณรา อคฺคพฺราหฺมณาน ปุตฺตา
# ๑. สี.น ครหนฺตีติ ฯ ๒. ม.อาโรเปตฺวา อาโรเปตฺวา ปริปูริตาย ฯ
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*เลมที่ ๖ อคฺคฺสุตฺตวณฺณนา หนา ๗๓
ติณฺณ เวทาน ปารคู ชมฺพุทีเป พฺราหฺมณาน อนฺตเร ปากฏา
สมฺภาวิตา ฯ เตส ปพฺพชิตตฺตา อฺเ พหู(๑) พฺราหฺมณปุตฺตา
ปพฺพชึสุ ฯ อถโข พฺราหฺมณา อปฺปติฏา มย ชาตาติ
ยุมาย อปฺปติฏตาย คามทฺวาเรป อนฺโตคาเมป เต ทิสฺวา
ตุเมฺหหิ พฺราหฺมณสมโย ภินฺโน มุณฑ
ฺ สมณกสฺส ปจฺฉโต
ปจฺฉโต รสคิทฺธา หุตฺวา วิจรถาติ อาทีนิ เจว ปาลิย อาคตานิ
พฺราหฺมโณว เสฏโ วณฺโณติ อาทีนิ จ วตฺวา อกฺโกสนฺติ ฯ
สามเณรา เตสุ อกฺโกสนฺเตสุป โกป วา อาฆาต วา อกตฺวา
เกวล ภควตา ปุฏตฺตา (๒) ตคฺฆ โน ภนฺเต พฺราหฺมณา
อกฺโกสนฺติ ปริภาสนฺตีติ อาโรเจสส ฯ อถ เน ภควา
อกฺโกสนาการ ปุจฺฉนฺโต ยถากถ ปน โวติ ปุจฺฉติ ฯเต
อาจิกฺขนฺตา พฺราหฺมณา ภนฺเตติ อาทิมาหสุ.
ตตฺถ เสฏโ วณฺโณติ ชาติโคตฺตาทีน ปฺาปนฏาเน
พฺราหฺมโณว เสฏโติ ทสฺเสนฺติ ฯ หีนา อฺเ วณฺณาติ
ยุตเร ตโย วณฺณา หีนา ลามกาติ วทนฺติ ฯ สุกโฺ กติ
ปณฺฑโร ฯ กโณฺหติ กาฬโก ฯ สุชฌ
ฺ นฺตีติ ชาติโคตฺตาทีน
ปฺาปนฏาเน สุชฺฌนฺติ ฯ พฺรหฺมโุ น ปุตฺตาติ มหาพฺรหฺมุโน
ปุตฺตา ฯ โอรสา มุขโต ชาตาติ อุเร วสิตฺวา มุขโต
นิกฺขนฺตา ฯ อุเร กตฺวา สวฑฺฒิตาติ วา โอรสา ฯ พฺรหฺมชาติ
# ๑. ม.อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม.ปุฏา ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๗๔
พฺรหฺมโต นิพฺพตฺตา ฯ พฺรหฺมนิมฺมิตาติ พฺรหฺมุนา นิมฺมิตา ฯ
พฺรหฺมทายาทาติ พฺรหฺมุโน ทายาทา ฯ หีนมตฺถวณฺณ อชฺฌ-ู
ปคตาติ หีน วณฺณ อชฺฌูปคตา อตฺถ ฯ มุณฺฑเก สมณเกติ
นินฺทนฺตา ชิคุจฺฉนฺตา วทนฺติ ฯ น มุณฺฑกมตฺตฺเจว สมณมตฺตฺจ สนฺธาย ฯ ยุพฺเภติ คหปติเก ฯ กเณฺหติ กาฬเก ฯ
พนฺธูติ มารสฺส พนฺธภุ ูเต มารปกฺขิเก ฯ ปาทาปจฺเจติ มหาพฺรหฺมุโน ปาทาน (๑) อปจฺจภูเต ฯ ปาทโต ชาเตติ อธิปฺปาโย ฯ
ตคฺฆ โว วาเสฏ พฺราหฺมณา โปราณ อสรนฺตา
เอวมาหสูติ เอตฺถ โวติ นิปาตมตฺต ฯ สามิวจน วา ฯ ตุมฺหาก
พฺราหฺมณาติ อตฺโถ ฯ โปราณนฺติ โปราณก อคฺคฺ
โลกุปฺปตฺติจริยวสฯ อสรนฺตาติ อชานมานา ฯ (๒)ยุท วุตฺต โหติ
เอกเสน โว วาเสฏ พฺราหฺมณา โปราณ โลกุปปฺ ตฺตึ
อนนุสฺสรนฺตา อชานนฺตา เอว วทนฺตีติ ฯ ทิสฺสนฺติ โข ปนาติ
เอวมาทิ เตส ลทฺธิภินทฺ นตฺถาย วุตฺต ฯ ตตฺถ พฺราหฺมณิโยติ
พฺราหฺมณาน ปุตฺตปฏิลาภตฺถาย อาวาหวิวาหวเสน กุล อานีตา
พฺราหฺมณิโย ทิสฺสนฺติ ฯตา โข ปเนตา อปเรน สมเยน
อุตุนิโยป โหนฺติ ฯ สฺชาตปุปฺผาติ อตฺโถ ฯ คพฺภินิโยติ สฺชาตคพฺภา ฯ วิชายมานาติ ปุตฺตธีตโร ชนยมานา ฯ ปายมานาติ ทารเก
ถฺ ปายนฺติโย ฯ โยนิชาว สมานาติ พฺราหฺมณีน ปสฺสาวมคฺเคน
# ๑. สี.ปาทา ฯ ๒. ม.อสฺสรมานา ฯ
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*เลมที่ ๖ อคฺคฺสุตฺตวณฺณนา หนา ๗๕
ชาตาว สมานา ฯ เอวมาหสูติ เอว วทนฺติ ฯ กถ ฯ พฺราหฺมโณว
เสฏโ วณฺโณ ฯเป ฯ พฺรหฺมทายาทาติ ฯ ยทิ ปน (๑)เตส สจฺจ
เวจน(๑) สิยา ฯ พฺราหฺมณีน กุจฺฉิ มหาพฺรหฺมุโน(๒) อุโร ภาเวยฺย
พฺราหฺมณีน ตสฺสาว มคฺโค มหาพฺรหฺมุโณ มุข ภเวยฺย ฯ น
โข ปเนต เอว ทฏพฺพ ฯ เตนาห เต จ พฺรหฺมานฺเจว(๓)
อพฺภาจิกฺขนฺตีติ อาทิ ฯ
จตุวณฺณสุทฺธิวณฺณนา
เอตฺตาวตา มย มหาพฺรหฺมุโน อุเร วสิตฺวา มุขโต
นิกฺขนฺตาติ วตฺตุ มา ลภนฺตูติ ยุม มุขจฺเฉทกวาท วตฺวา
ปุน จตฺตาโรป วณฺณา กุสเล ธมฺเม สมาทาย วตฺตนฺตาว
สุชฺฌนฺตีติ ทสฺสนตฺถ จตฺตาโรเม วาเสฏ วณฺณาติ อาทิมาห ฯ
อกุสลสขาตาติ อกุสลาติ สขาตา อกุสลโฏาสภูตา วา ฯ
เอส นโย สพฺพตฺถ ฯ นอลมริยาติ อริยภาเว อสมตฺถา ฯ
กณฺหาติ ปกติกาฬกา ฯ กณฺหวิปากาติ วิปาโกป เนส กณฺโห
ทุกฺโขติ อตฺโถ ฯ ขตฺติเยป เตติ ขตฺติยมฺหิป เต ฯ เอกจฺเจติ
เอกสฺมึ ฯ เอส นโย สพฺพตฺถ ฯ
สุกฺกาติ นิกฺกิเลสภาเวน ปณฺฑรา ฯสุกฺกวิปากาติ วิปาโกป
เนส สุกฺโก สุโขติ อตฺโถ ฯ
# ๑. ม.เนส ต สจฺจวจน ฯ ๒. ม.มหาพฺรหฺมสฺส ฯ ๓. ม. พฺรหฺมนู ฺเจว ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๗๖
อุภยโวกิณฺเณสุ (๑) อุภเยสุ โพยกิณฺเณสุ มิสฺสีภูเตสุ หุตฺวา
วตฺตมาเนสุ ฯ กตเมสุ อุภเยสูติ กณฺหสุกฺเกสุ ธมฺเมสุ
วิฺูครหิเตสุ เจว วิฺูปสตฺเถสุ จ ฯ ยเทตฺถ พฺราหฺมณา
เอวมาหสูติ เอตฺถ เอเตสุ กณฺหสุกฺกธมฺเมสุ วตฺตมานาป
พฺราหฺมณา ยเทต เอว วทนฺติ พฺราหฺมโณว เสฏโ
วณฺโณติ อาทิ ฯ ตนฺเตส (๒)วิฺู นานุชานนฺตีติ เย โลเก
ปณฺฑิตา ฯ เต นานุโมทนฺติ ฯ นปฺปสสนฺตีติ อตฺโถ ฯ ต กิสฺส
เหตุ ฯ ยุเมสฺหิ วาเสฏาติ อาทิมฺหิ อย สเขปตฺโถ: ย
วุตฺต นานุชานนฺตีติ ฯ ต กสฺมาติ เจ ฯ ยสฺมา ยุเมส จตุนฺน
วณฺณน โย ภิกฺขุ อรห ฯเป ฯ สมฺมทฺา วิมุตฺโต ฯ โส
เตส อคฺคมกฺขายติ ฯ เตเนว (๓) เอวรูปา ตสฺมา เตส วิฺู
นานุชานนฺติ ฯ
อรหนฺติ อาทิปเทสุ เจตฺถ กิเลสาน อารกตฺตาหีหิ การเณหิ
อรห ฯ อาสวาน ขีณตฺตา ขีณาสโว ฯ สตฺต เสกฺขา ปุถชุ ฺชนกลฺยาณกา จ พฺรหฺมจริยวาส วสนฺติ นาม. อย ปน
วุฏวาโสติ วุสิตฺวา ฯจตูหิ มคฺเคหิ จตูสุ สจฺเจสุ ปริชานนาทิกรณีย กต อสฺสาติ กตกรณีโย ฯ กิเลสภาโร จ ขนฺธภาโร จ โอหิโต อสฺสาติ โอหิตภาโร ฯ โอหิโตติ โอหาริโต ฯ (๔)
# ๑. ม.อุภยโวกิณฺเณสุ วตฺตมาเนสูติ ฯ ๒. ที.ปา.๑๑/๕๓/๙๐ ตนฺตส ฯ
๓. ม.เต จ น ฯ ๔. สี.โอตาริโต ฯ
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*เลมที่ ๖ อคฺคฺสุตฺตวณฺณนา หนา ๗๗
สุนฺทโร อตฺโถ ฯ สโก วา อตฺโถติ สทตฺโถ ฯ อนุปฺปตฺโต
สทตฺโถ เอเตนาติ อนุปฺปตฺตสทตฺโถ ฯ ภวสฺโชน วุจฺจติ
ตณฺหา ฯ สา ปริกฺขีณา อสฺสาติ ปริกฺขีณภวสฺโชโน ฯ
สมฺมทฺา วิมุตฺโตติ สมฺมา เหตุนา(๑) การเณน ชานิตฺวา
วิมุตฺโต ฯ ชเนตสฺมินฺติ ชเน เอตสฺมึ ฯ ยุมสฺมึ โลเกติ อตฺโถ ฯ
ทิฏเ เจว ธมฺเม อภิสมฺปรายฺจาติ ยุธตฺตภาเว จ
ปรตฺตภาเว จ ฯ
อนนฺตราติ อนฺตรวิรหิตา ฯ อตฺตโน กุเลน สทิสาติ
อตฺโถ ฯ อนุยนฺตาติ (๒) วสวตฺติโน ฯ นิปจฺจการนฺติ มหลฺลกตรา
นิปจฺจการ ทสฺเสนฺติ ฯ ทหรตรา อภิวาทนาทีนิ กโรนฺติ ฯ
ตตฺถ สามีจิกมฺมนฺติ ตตวตฺตกรณาทิ อนุจฺฉวิกกมฺม ฯ
นิวิฏ าติ อภินิวิฏา อจลฏิตา ฯ กสฺส ปน เอวรูปา
สทฺธา โหตีติ ฯ โสตาปนฺนสฺส ฯ โส หิ นิวิฏ สทฺโธ อสินา
สีเส ฉิชฺชมาเนป (๓) พุทฺโธ อพุทฺโธติ วา ฯ ธมฺโม อธมฺโมติ
วา ฯ สโฆ อสโฆติ วา น วทติ ฯ ปติฏิตสทฺโธว โหติ
สูรมฺพฏโ วิย ฯ
โส กิร สตฺถุ ธมฺมเทสน สุตวฺ า โสตาปนฺโน หุตฺวา
เคห อคมาสิ ฯ อถ มาโร ทฺวตฺตึสวรลกฺขณปฏิมณฺฑิต พุทฺธรูป
มาเปตฺวา ตสฺส ฆรทฺวาเร ตฺวา สตฺถา อาคโตติ สาสน
# ๑. สี.เอตฺถนฺตเร นเยนาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม.อนุยุตตฺ า ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๗๘
ปหิณิ ฯ สูโร(๑) จินฺเตสิ อห ยุทาเนว สตฺถุ สนฺติเก ธมฺม
สุตฺวา อาคโต ฯ กึ นุ โข ภวิสฺสตีติ อุปสงฺกมิตฺวา สตฺถุ
สฺาย วนฺทิตฺวา อฏาสิ ฯ มาโร อาห อมฺพฏ ย
เต มยา รูป อนิจฺจ ฯเป ฯ วิฺาน อนิจฺจนฺติ กถิต
ต ทุกฺกถิต ฯ อนุปธาเรตฺวาว หิ มยา เอต วุตฺต ฯ ตสฺมา
ตฺว รูป นิจฺจ ฯเป ฯ วิฺาณ นิจฺจนฺติ คณฺหาหีติ ฯ
สูโร (๒) จินเฺ ตสิ อฏานเมต ย พุทฺธา อนุปธาเรตฺวา อปจฺจกฺข
กตฺวา กิฺจิ กเถยฺยย ฯ อทฺธาย มยฺห วิจฺฉินฺทชนนตฺถ มาโร
อาคโตติ ฯ ตโต น ตฺว มาโรสีติ อาห ฯ โส มุสาวาท กาตุ นาสกฺขิ ฯ อาม มาโรสฺมีติ ปฏิชานาติ ฯ กสฺมา
อาคโตสีติ ฯ ตว สทฺธาจาลนตฺถนฺติ อาห ฯ กฺห ปาปม
ตฺว ตาว เอโก ติฏ ฯ ตาทิสาน มาราน สตป สหสฺสป
สตสหสฺสป มม สทฺธ จาเลตุ อสมตฺถ ฯ มคฺเคน อาคตสทฺธา
นาม ถิรา สิลาปวิย ปติฏิตสิเนรุ วิย อจลา โหติ ฯ กึ
ตฺว เอตฺถาติ อจฺฉร ปหริ ฯ โส าตุ อสกฺโกนฺโต ตตฺเถว
อนฺตรธายิ ฯเอวรูป สทฺธ สนฺธาเยต วุตฺต นิวิฏาติ ฯ
มูลชาตา ปติฏิตาติ มคฺคมูลสฺส สฺชาตตฺตา เตน มูเลน
ปติฏิตา ฯ ทฬฺหาติ ถิรา ฯ อสหาริยาติ สุนิขาตยุนฺทขีโล วิย
เกนจิ จาเลตุ อสกฺกุเณยฺยา ฯ ตสฺเสต กลฺล วจนายาติ ตสฺส
# ๑. ม.สูรมฺพฏโ ฯ ๒. ม.โส ฯ
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*เลมที่ ๖ อคฺคฺสุตฺตวณฺณนา หนา ๗๙
อริยสาวกสฺส ยุตฺตเมต วตฺตุ ฯ กินฺติ ฯ(๑) ภควโตมฺหิ ปุตฺโต
โอรโสติ เอวมาทิ ฯ โส หิ ภควนฺต นิสฺสาย อริยภูมิย
ชาโตติ ภควโต ปุตฺโต ฯ อุเร วสิตฺวา มุขโต นิกฺขนฺตธมฺมโฆสวเสน มคฺคผเลสุ ปติฏิตตฺตา โอรโส มุขโต ชาโต ฯ
อริยธมฺมโต ชาตตฺตา อริยธมฺเมน จ นิมฺมิตตฺตา ธมฺมโช ธมฺมนิมฺมิโต ฯ นวโลกุตฺตรธมฺมทายชฺช (๒) อรหตีติ ธมฺมทายาโท.
ต กิสสฺ เหตูติ ยเทต ภควโตมฺหิ ปุตฺโตติ วตฺวา
ธมฺมโช ธมฺมนิมฺมิโตติ วุตฺต ฯ ต กสฺมาติ เจ ฯ ยุทานิสฺส
อตฺถ ทสฺเสนฺโต ตถาคตสฺส เหตนฺติ อาทิมาห ฯ ตตฺถ ธมฺมกาโย
ยุติปติ กสฺมา ตถาคโต ธมฺมกาโยติ วุตฺโต ฯ ตถาคโต หิ
เตปฏก พุทธฺ วจน หทเยน จินฺเตตฺวา วาจาย อภินีหริ ฯ
เตนสฺส กาโย ธมฺมมยตฺตา ธมฺโมว ฯ ยุติ ธมฺโม กาโย
อสฺสาติ ธมฺมกาโย ฯ ธมฺมกายตฺตาเอว พฺรหฺมกาโย ฯ ธมฺโม
หิ เสฏฏเน พฺรหฺมาติ วุจฺจติ ฯ ธมฺมภูโตติ ธมฺมสภาโว ฯ
ธมฺมภูตตฺตาเอว พฺรหฺมภูโต ฯ
เอตฺตาวตา ภควา เสฏจฺเฉทกวาท ทสฺเสตฺวา ยุทานิ
อปเรนป นเยน เสฏจฺเฉทกวาทเมว ทสฺเสตุ โหติ โข โส
วาเสฏา สมโยติ อาทิมาห ฯ ตตฺถ สวฏฏวิวฏฏกถา พฺรหฺมชาเล
วิตฺถาริตาว ฯ ยุตฺถตฺต อาคจฺฉนฺตีติ ยุตฺถภาว มนุสฺสตฺต
# ๑. สี. ก ฯ ๒. สี. ...ทายาท ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๘๐
อาคจฺฉนฺติ ฯ เตธ โหนฺติ มโนมยาติ เต อิธ มนุสสฺ โลเก
นิพฺพตฺตมานาป โอปปาติกา หุตฺวา มเนเนว นิพฺพตฺตาติ
มโนมยา ฯ พฺรหฺมโลเก วิย ยุธาป เตส(๑) ปติเยว อาหารกิจฺจ สาเธตีติ ปติภกฺขา ฯ เอเตเนว นเยน สยปภาทีนิป
เวทิตพฺพานิ.
รสปวิปาตุภาววณฺณนา
เอโกทกีภูตนฺติ สพฺพ จกฺกวาฬ เอโกทกเมว ภูต ฯ
อนฺธกาติ ตโมฯ อนฺธการติมิสาติ จกฺขุวิฺาณุปฺปตฺตินิวารเณน อนฺธภาวกรณ พหลตม ฯ สมนฺตานีติ (๒) ปติฏาติ(๓)
สมนฺตโต ปตฺถริ ฯ ปยตตฺตสฺสาติ(๔) ตตฺตสฺส ขีรสฺส ฯ วณฺณสมฺปนฺนาติ วณฺเณน สมฺปนฺนา ฯ กณฺณิการปุปฺผสทิโส หิสสฺ า
วณฺโณ อโหสิ ฯ คนฺธสมฺปนฺนาติ คนฺเธน สมฺปนฺนา ทิพฺพคนฺธ วายติ ฯรสสมฺปนฺนาติ รเสน สมฺปนฺนา ปกฺขิตฺตทิพฺโพชา วิย โหติ ฯ ขุทฺทมธุนฺติ(๕) ขุทฺทกมกฺขิกาหิ กตมธธ.
อเนฬกนฺติ นิทฺโทส มกฺขิกณฺฑกวิรหิต ฯ โลลชาติโกติ โลลสภาโว ฯ อตีตานนฺตเรป กปฺเป โลโลเยว ฯ อมฺโภติ อจฺฉริยชาโต อาห ฯกิเมวิท ภวิสฺสตีติ วณฺโณปสฺสา มนาโป คนฺโธป ฯ
# ๑. ม. เนส ฯ ๒. ม.สมคนีติ ฯ ๓. ม.ปติฏหิ ฯ ๔. ม.ปยโส ตตฺตสฺสาติ ฯ
๕. ม.ขุทฺทมธุนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๖ อคฺคฺสุตฺตวณฺณนา หนา ๘๑
รโส ปนสฺสา กีทโิ ส ภวิสฺสตีติ อตฺโถ ฯ โย ตตฺถ อุปฺปนฺนโลโภ
โส รสปวึ องฺคุลิยา สายิ ฯ องฺคุลิยา คเหตฺวา ชิวฺหคฺเค
เปสิ ฯ อจฺฉาเทสีติ
ชิวฺหคฺเค ปตมตฺตา สตฺต รสหรณีสหสฺสานิ
ผริตฺวา มนาปา หุตฺวา ติฏติ ฯ ตณฺหา จสฺส โอกฺกมีติ ตตฺถ
จสฺส รสตณฺหา(๑) อุปฺปชฺชติ ฯ
จนฺทิมสุรยิ าทิปาตุภาววณฺณนา
อาลุปฺปการก อุปกฺกมึสุ ปริภฺุชิตุนฺติ อาโลป กตฺวา
ปณฺเฑ ปณฺเฑ ฉินฺทิตฺวา ปริภฺุชิตุ อารภึสุ ฯ จนฺทิมสุริยาติ
จนฺทิมา จ สุริโย จ ฯปาตุรเหสุนฺติ ปาตุภวึสุ ฯ
โก ปน เตส ปม ปาตุภวิ ฯ โก กสฺมึ วสติ ฯ กสฺส
กึ ปมาณ ฯ โก อุปริ ฯ โก สีฆ คจฺฉติ ฯ กตี เนส วีถโิ ย
กถ จรนฺติ ฯ กิตฺตเก าเน อาโลก กโรนฺตีติ ฯ
น(๒) อุโภ เอกโต ปาตุภวนฺติ ฯ สุริโย ปมตร
ปฺายติ ฯ เตส หิ สตฺตาน สยปภาย อนฺตรหิตาย
อนฺธกาโร อโหสิ ฯ เต ภีตตสิตา ภทฺทก วตสฺส สเจ
อาโลโก ปาตุภเวยฺยาติ จินฺตยึสุ ฯ ตโต มหาชนสฺส สูรภาว
ชนยมาน สุริยมณฺฑล อุฏหิ ฯ เตเนวสฺส สุริโยติ นาม
# ๑. ม.ตณฺหา ฯ ๒. ม.นสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๘๒
อโหสิ ฯ ตสฺมึ ทิวส อาโลก กตฺวา อตฺถงฺคเต ปุน อนฺธกาโร
อโหสิ ฯ เต ภทฺทก วตสฺส สเจ อฺโ อาโลโก อุปฺปชฺเชยฺยาติ
จินฺตยึสุ ฯ อถ เนส ฉนฺท ตฺวาว จนฺทมณฺฑล อุฏหิ ฯ
เตเนวสฺส จนฺโทติ นาม อโหสิ.
เตสุ จนฺโท อนฺโตมณิวิมาเน วสติ ฯ ต พหิ รชเตน
ปริกฺขิตฺต ฯ อุภยป สีตลเมว โหติ ฯ(๑) สุริโย อนฺโตกนกวิมาเน
วสติ ฯ ต พาหิร(๒) ผลิกปริกฺขิตฺต โหติ ฯอุภยป อุณฺหเมว ฯ
ปมาณโต จนฺโท อุชกุ  เอกูนปฺาสโยชโน ฯ
ปริมณฺฑลโต ตีหิ โยชเนหิ อูนทิยฑฺฒสตโยชโน ฯ สุรโิ ย อุชกุ 
ปฺาสโยชโน ฯ ปริมณฺฑลโต ทิยฑฺฒสตโยชโน ฯ
จนฺโท เหฏา สุรโิ ย อุปริ ฯ อนฺตรา เนส โยชน
โหติ ฯ จนฺทสฺส เหฏิมนฺตโต สุริยสฺส อุปริมนฺตโต โยชนสต
โหติ ฯ
จนฺโท อุชุก สณิก คจฺฉติ ฯ ติรยิ  สีฆ ฯ ทฺวสี ุ ปสฺเสสุ
นกฺขตฺตตารกา คจฺฉนฺติ ฯ จนฺโท เธนุ วิย วจฺฉ ต ต
นกฺขตฺต อุปสงฺกมติ ฯ นกฺขตฺตานิ ปน อตฺตโน าน น
วิชหนฺติ ฯ สุริยสฺส อุชกุ คมน สีฆ ฯ ติริย คมน ทนฺธ ฯ โส
กาฬปกฺขอุโปสถโต ปาฏิปททิวเส โยชนาน สตสหสฺส จนฺทมณฺฑล โอหาย คจฺฉติ ฯ อถ จนฺโท เลขา วิย ปายติ ฯ
# ๑. ม.อโหสิ ฯ ๒. ม.พาหิร ฯ
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*เลมที่ ๖ อคฺคฺสุตฺตวณฺณนา หนา ๘๓
ปกฺขสฺส ทุตยิ าย สตสหสฺสนฺติ เอว ยาว อุโปสถทิวสา
สตสหสฺส สตสหสฺส โอหาย คจฺฉติ ฯ อถ จนฺโท อนุกกฺ เมน
วฑฺฒิตฺวา อุโปสถทิวเส ปริปุณฺโณ โหติ ฯ ปุน ปาฏิปททิวเส
โยชนาน สตสหสฺส ธาวิตฺวา คณฺหาติ ฯ ทุติยาย สตสหสฺสนฺติ เอว ยาว อุโปสถทิวสา สตสหสฺส สตสหสฺส
ธาวิตฺวา คณฺหาติ ฯ อถ จนฺโท อนุกฺกเมน หายิตฺวา อุโปสถทิวเส สพฺพโส น ปฺายติ ฯ จนฺท เหฏา กตฺวา สุรโย
อุปริ โหติ ฯ มหติยา ปาติยา ขุทฺทกภาชน วิย จนฺทมณฺฑล
ปถิยติ ฯ มชฺฌนฺติเก เคหจฺฉายา วิย จนฺทสฺส ฉายา น
ปฺายติ ฯ โส ฉายาย อปฺายมานาย ทูเร ิตาน ทิวา
ปทีโป วิย สยป น ปฺายติ ฯ
กตี เนส วีถิโยติ เอตฺถ ปน อชวีถิ นาควีถิ โควีถีติ
(๑) ติสโฺ ส วีถิโย โหนฺติ ฯ ตตฺถ อชาน อุทก ปฏิกูล โหติ ฯ ต หิ(๒)
หตฺถินาคาน มนาป ฯคุนฺน สีตุณฺหสมตาย ผาสุ โหติ
ตสฺมา ย กาล จนฺทิมสุริยา อชวีถึ อารูหนฺติ ฯ ตทา เทโว
เอกพินฺทุมฺป น วสฺสติ ฯ ยทา นาควีถึ อาโรหนฺติ ฯ ตทา ภินฺน
วิย นภ ปคฺฆรติ ฯ ยทา โควีถึ อารูหนฺติ ฯ ตทา อุตุสมตา
สมฺปชฺชติ ฯ
จนฺทิมสุริยา ฉ มาเส สิเนรุโต พหิ นิกฺขมนฺติ ฯ ฉ
# ๑. ม.เอตฺถนฺตเร ติสฺโสติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม.ต หีติ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๘๔
มาเส อนฺโต วิจรนฺติ ฯ เต หิ อาสาฬฺหมาเส สิเนรุสมีเปน
จรนฺติ ฯ (๑) ตโต(๒) ปเร เทฺว มาเส นิกฺขมิตฺวา พหิ จรนฺตา (๓)
ปมกตฺติกมาเส มชฺเฌน คจฺฉนฺติ ฯ ตโต จกฺกวาฬาภิมุขา
คนฺตฺวา ตโย มาเส จกฺกวาฬสมีเปน จริตฺวา ปุน นิกฺขมิตฺวา
จิตฺรมาเส มชฺเฌน คนฺตวฺ า ตโต อปเร (๔)มาเส สิเนรูภิมุขา
ปกฺขนฺทิตฺวา ปุน อาสาเฬฺห สิเนรุสมีเปน จรนฺติ ฯ
กิตฺตเก าเน อาโลก กโรนฺตตี ิ ฯ เอกปฺปหาเรน ตีสุ
ทีเปสุ อาโลก กโรนฺติ ฯ กถ ฯ ยุมสฺมึ หิ ทีเปสุริยุคฺคมนกาโล ปุพฺพวิเทเห มชฺฌนฺติโก โหติ ฯ อุตฺตรกุรสู ุ อตฺถงฺคมนกาโล ฯ อมรโคยาเน มชฺฌิมยาโม ฯ ปุพฺพวิเทหมฺหิ อุคฺคมนกาโล
อุตฺตรกุรูสุ มชฺฌนฺติโก โหติ ฯ (๕)อมรโคยาเน อตฺถงฺคมนกาโล
อิธ มชฺฌิมยาโมฯ อุตฺตรกุรูสุ อุคฺคมนกาโล อมรโคยาเน
มชฺฌนฺติโก ฯ อิธ อตฺถงฺคมนกาโล ฯ ปุพฺพวิเทเห มชฺฌิมยาโมฯ
อมรโคยานทีเป อุคฺคมนกาโล อิธมชฺฌนฺติโก ฯ ปุพฺพวิเทหทีเป (๖)
อตฺถงฺคมนกาโล ฯ อุตฺตรกุรูสุ มชฺฌิมยาโมติ ฯ
นกฺขตฺตานิ ตารกรูปานีติ กตฺติกาทินกฺขตฺตานิ เจว
เสสตารกรูปานิ จ จนฺทมิ สุริเยหิ สทฺธึเยว ปาตุรเหสส ฯ
รตฺตินฺทิวาติ ตโต สุริยตฺถงฺคมนโต ยาว อรุณุคฺคมนา รตฺติ ฯ
# ๑. ม.วิจรนฺติ ฯ ๒. ม.เอตฺถนฺตเร ปเรติ ทิสฺสติ ฯ ๓. ม.วิจรนฺตา ฯ ๔. ม.เทฺว ฯ
๕. ม.อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๖. ม.ปุพฺพวิเทเห ฯ
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*เลมที่ ๖ อคฺคฺสุตฺตวณฺณนา หนา ๘๕
อรุณุคฺคมนโต ยาว สุริยตฺถงฺคมนา ทิวาติ เอว รตฺตินฺทิวา
ปฺายึสุ ฯ อถ ปฺจทส รตฺติโย อฑฺฒมาโส ฯ เทฺว อฑฺฒมาสา
มาโสติ เอว มาสฑฺฒมาสา ปฺายึสุ ฯ อถ จตฺตาโร มาสา
อุตุ ฯ ตโย อุตู สวจฉโรติ เอว อุตุสวจฺฉรา ปฺายึสุ ฯ
วณฺณเววณฺณตา จาติ วณฺณสฺส วิวณฺณภาโว ฯ เตส
วณฺณาติมานปจฺจยาติ เตส วณฺณ อารพฺภ อุปฺปนฺนอติมานปจฺจยา ฯ มานาติมานชาติกานนฺติ ปุนปฺปุน อุปฺปชฺชมานมานาติ(๑)
มานสภาวาน ฯ รสปวิยาติ (๒) สมฺปนฺนรสตฺตา รสาติ ลทฺธนามาย
ปวิยา ฯ อนุตฺถุนึสูติ อนุภาสึสุ ฯ อโห รสนฺติ อโห อมฺหาก
มธุรรส(๓) อนฺตรหิต ฯ อคฺคฺ อกฺขรนฺติ โลกุปปฺ ตฺติวสกถ ฯ อนุสรนฺตีติ(๔)
อนุคจฺฉนฺติ ฯ
ภูมิปปฺปฏกปาตุภาวาทิวณฺณนา
เอวเมว ปาตุรโหสีติ เอทิโส หุตฺวา อุฏหิ ฯ อนฺโตวาปย
อุทเก ฉินฺเน สุกฺขกลลปฏล วิย จ อุฏหิ ฯ
ปทาลตาติ เอกา มธุรรสา ภทฺทลตา ฯ (๕) กลมฺพกาติ(๖)
นาฬิกา ฯ อหุ วต โนติ มธุรรสา วต โน ปทาลตา
อโหสิ ฯ อหายิ วต โนติ สา โน เอตรหิ อนฺตรหิตาติ ฯ
# ๑. ม.อุปฺปชฺชมานาติมานสภาวาน ฯ ๒. ม.รสาย ปวิยา ฯ ๓. ม.มธุรรส
อนฺตรหิต ฯ ๔. ที.ปา.๑๑/๕๘/๙๖ อนุสรนฺติ ฯ ๕. ม.ภทฺทาลตา ฯ ๖. ม.กลมฺพุกา ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๘๖
อกฏปากสาลิปาตุภาววณฺณนา
อกฏปาโกติ อกฏเเยว ภูมิภาเค อุปฺปนฺโน ฯ อกโณติ
นิกฺโกณฺฑโก ฯ (๑)อถูโสติ (๒) นิตฺถโู ส ฯสุคนฺโธติ ทิพฺพคนฺธ วายติ ฯ
ตณฺฑุลปฺผโลติ ปริสุทฺธ ปณฺฑร ตณฺฑุลปฺผลเมว ผลติ ฯ ปกฺก
ปฏิวิรุฬฺหนฺติ สาย คหิตฏาน ปาโต ปกฺก โหติ ฯ ปุน
วิรุฬฺห ปากติกเมว (๓)คหิตฏาน น ปฺายติ ฯนาปทาน
ปฺายตีติ อลายิต หุตฺวา อนูนเมว ปฺายติ.
ยุตฺถีปรุ ิสลิงฺคปาตุภาววณฺณนา
ยุตฺถิยา จาติ ยา ปุพฺเพ มนุสฺสกาเล ยุตถฺ ี ฯ ตสฺสา
ยุตฺถีลิงฺค ปาตุภวติ ฯ ปุพฺเพ ปุริสสฺส ปุริสลิงฺค ฯ มาตุคาโม (๔)
หิ ปุริสตฺตภาว ลภนฺโต อนุปุพฺเพน ปุริสตฺตปจฺจเย ธมฺเม
ปูเรตฺวา ลภติ ฯปุริโส ยุตถฺ ตฺตภาว ลภนฺโต กามมิจฺฉาจาร (๕)
นิสสฺ าย ลภติ ฯ ตทา ปน ปกติยา มาตุคามสฺส ยุตฺถีลิงฺค
ปุริสสฺส ปุรสิ ลิงฺค ปาตุรโหสิ ฯอุปนิชฺฌายตนฺติ (๖) อุปนิชฺฌายนฺตาน
โอโลเกนฺตาน ฯ ปริฬาโหติ ราคปริฬาโห ฯ เสฏินฺติ ฉาริก ฯ
นิพฺพุยฺหมานายาติ นิยฺยมานาย ฯ
อธมฺมสมฺมตนฺติ ต ปสุขิปนาทิก อธมฺโมติ สมฺมต ฯ
# ๑. ม.ยุ.นิกกฺ ุณฺฑโก ฯ ๒. ที.ปา.๑๑/๕๙/๙๖ อถุโส ฯ ๓. ม.ยุ.ปติปากติกเมว ฯ
๔. ม. ยุ.มาตุคาโม นาม ฯ ๕. ม. กาเมสุมิจฺฉาร ฯ ๖. ที. ปา. ๑๑/๕๙/๙๗
อุปนิชฺฌายนฺตาน ฯ ๗. ที.ปา.๑๑/๕๙/๙๗ นิพฺพุยฺหมานาย ฯ ม.อีทิสเมว ฯ
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*เลมที่ ๖ อคฺคฺสุตฺตวณฺณนา หนา ๘๗
ตเทตรหิ ธมฺมสมฺมตนฺติ ต ยุทานิ ธมฺโมติ สมฺมต ฯ ธมฺโมติ
ต คเหตฺวา วิจรนฺติ ฯตถา หิ เอกจฺเจสุ ชนปเทสุ กลห
กุรุมานา ยุตฺถิโย ตฺว กสฺมา กเถสิ ฯ ยา โคมยปณฺฑมตฺตป
นาลตฺถาติ วทนฺติ ฯ ปาตพฺยตนฺติ เสวิตพฺพต ฯสนฺนิธิการกนฺติ
สนฺนิธึ กตฺวา ฯ อปทาน ปฺายิตฺถาติ ฉินฺนฏาน โอนเมว
หุตฺวา ปฺายิตฺถ ฯ สณฺฑสณฺฑาติ เอเกกสฺมึ าเน
กลาปพนฺธา วิย คุมฺพคุมฺพา หุตฺวา ฯ
มริยาท เปยฺยามาติ สีม เปยฺยาม ยตฺร หิ นามาติ
โย หิ นามฯ ปาณินา ปหรึสูติ ตโย วาเร วจน อคฺคณฺหนฺต
ปาณินา ปหรึสุ ฯตทคฺเค โข ปนาติ (๑) ต อคฺค กตฺวา ฯ
มหาสมฺมตราชวณฺณนา
ขียิตพฺพ ขีเยยฺยาติ ปกาเสตพฺพ ปกาเสยฺย ฯ ขิปตพฺพ
ขิเปยฺย ฯ หาเรตพฺพ หาเรยฺยาติ วุตฺต โหติ ฯ โยเนส สตฺโตติ
โย เอเตส(๒) สตฺโต ฯ โก ปน โสติ ฯ อมฺหาก โพธิสตฺโต ฯ สาลีน
ภาค อนุปฺปทสฺสามาติ มย เอเกกสฺส เขตฺตโต อมฺพณมฺพณ
อาหริตฺวา ตุยฺห สาลิภาค ทสฺสามฯ ตยา กิฺจิ กมฺม น
กาตพฺพ ฯ ตฺว อมฺหาก เชฏกฏาเน ติฏาติ ฯ
อกฺขร อุปนิพฺพตฺตนฺติ สงฺขาสมฺาปฺตฺติโวหาโร
# ๑. ม.ตทคฺเค โขติ ฯ ๒. ม.เตส ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๘๘
อุปฺปนฺโน ฯ ขตฺติโย ขตฺติโยเตฺวว ทุติย อกฺขรนฺติ น เกวล
อกฺขรเมว ฯ เต ปนสฺส เขตฺตสามิ โนติ(๑) ตีหิ สงฺเขหิ อภิเสกมฺป
อกสุ ฯ รฺเชตีติ สุเขติ ปเณติ ฯ อคฺคฺเนาติ อคคนฺติ
าเตน ฯ อคฺเค วา าเตน โลกุปฺปตฺติสมเย อุปฺปนฺเนน
อภินิพฺพตฺติ อโหสีติ ฯ
พฺราหฺมณมณฺฑลาทิวณฺณนา
วีตงฺคารา วีตธูมาติ ปจิตฺวา ขาติตพฺพาภาวโต วิคตธูมงฺคารา ฯ ปนฺนมุสลาติ โกฏเฏตฺวา ปจิตพฺพาภาวโต
ปติตมุสลา ฯ ฆาสเมสมานาติ ภิกฺขาจริยวเสน ยาคุภตฺต
ปริเยสนฺตา ฯ ตเมน มนุสฺสา ทิสฺวาติ เต เอเต มนุสฺสา
ปสฺสิตฺวา ฯ อนภิสมฺภุณมานาติ อสหมานา อสกฺโกนฺตา ฯ คนฺเถ
กโรนฺตาติ ตโย เวเท อภิสงฺขโรนฺตา เจว วาเจนฺตา จ ฯ
อจฺฉนฺตีติ วสนฺติ ฯ อจฺเฉนฺตีติป ปาโ ฯ เอเสวตฺโถ ฯ
หีนสมฺมตนฺติ มนฺเต ธาเรนฺติ มนฺเต วาเจนฺตีติ โข วาเสฏ
ยุท เตน สมเยน หีนสมฺมต ฯ ตเทตรหิ เสฏสมฺมตนฺติ ต
ยุทานิ เอตฺตเก มนฺเต ธาเรนฺติ เอตฺตเก มนฺเต วาเจนฺตีติ
เสฏสมฺมต ชาต ฯพฺราหฺมณมฺฑลสฺสาติ พฺราหฺมณคณสฺส ฯ
เมถุน ธมฺม สมาทายาติ เมถุนธมฺม สมาทิยิตฺวา ฯ วิสุ
# ๑. ม.อิตสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ อคฺคฺสุตฺตวณฺณนา หนา ๘๙
กมฺมนฺเต (๑)ปโยเชสุนฺติ โคปกกมฺมวาณิชกมฺมาทิเก (๒) วิสฺสุเต อุคฺคเต
กมฺมนฺเต ปโยเชสส ฯ
สุทฺทา สุทฺทาติ เตน ลุทฺทาจารกมฺมขุทฺทาจารกมฺมุนา
สุทฺท สุทฺทนฺติ (๓) ลหุ ลหุ กุจฺฉิต คจฺฉนฺติ ฯ วินสฺสนฺตีติ
อตฺโถ ฯ อหุ โขติ โหติ โข ฯ
สก ธมฺม ครหมาโนติ น เสตจฺฉตฺต อุสสฺ าปนมตฺเตน
สุชฺฌิตุ สกฺกาติ เอว อตฺตโน ขตฺติยธมฺม นินฺทมาโน ฯ เอส
นโย สพฺพตฺถ ฯ ยุเมหิ โข วาเสฏ จตูหิ มณฺฑเลหีติ ยุมินา
ยุท ทสฺเสติ สมณมณฺฑล นาม วิสส นตถิ ฯ ยสฺมา (๔)ปน
น สกฺกา ชาติยา สุชฺฌิตุ อตฺตโน อตฺตโน สมฺมาปฏิปตฺติยาว
สุทฺธิ โหติ ฯ ตสฺมา ยุเมหิ จตูหิ มณฺฑเลหิ สมณมณฺฑลสฺส
อภินิพฺพตฺติ โหติ ฯ ยุมานิ มณฺฑลานิ สมณมณฺฑล อนุวตฺตนฺติ
อนุวตฺตนฺตานิ จ ธมฺเมเนว อนุวตฺตนนฺติ ฯ โน อธมฺเมน ฯ
สมณมณฺฑล หิ อาคมฺม สมฺมาปฏิปตฺตึ ปูเรตฺวา สุทฺธึ
ปาปุณนฺตีติ ฯ
# ๑. สี. วิสฺสตุ กมฺมนฺเต ฯ ม.วิสุกมฺมนฺเต ฯ ๒. ม.โครกฺข... ฯ ๓. ม.สุทฺท สุทฺท ฯ
๔. สี.สมฺมา ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๙๐
ทุจฺจริตาทิกถาวณฺณนา
อิทานิ ยถาชาติยา น สกฺกา สุชฺฌิตุ ฯ สมฺมาปฏิปตฺติยาว
สุชฺฌนฺติ ฯ(๑) ตมตฺถ ปากฏ กโรนฺโต ขตฺติโยป โข วาเสฏาติ
เทสน อารภิ ฯ ตตฺถ มิจฺฉาทิฏิกมฺมสมาทานเหตูติ มิจฺฉาทิฏิวเสน สมาทินฺนกมฺมเหตุ ฯ มิจฺฉาทิฏิกมฺมสฺส วา สมาทานเหตุ ฯ
ทฺวยการีติ กาเลน กุสล กโรติ ฯ กาเลน อกุสลนฺติ เอว
อุภยการี ฯ สุขทุกฺขปฏิสเวที โหตีติ เอกกฺขเณ อุภยวิปากทานฏาน นาม นตฺถิ ฯ เยน ปน อกุสล พหุ กต โหติ ฯ กุสล
มนฺท ฯ โส ต กุสล นิสสฺ าย ขตฺติยกุเล วา พฺราหฺมณกุเล
วา นิพฺพตฺติ ฯ อถ น อกุสลกมฺม กาณป กโรติ ขุชฺชป
ปสปฺปป กโรติ ฯ (๒)โส รชฺชสฺส ว อนรโห โหติ ฯ อภิสิตฺตกาเล
วา เอวภูโต โภเค ปริภฺุชิตุ น สกฺโกติ ฯ อปรสฺส มรณกาเล เทฺว พลวมลฺลา วิย เต เทฺวป กุสลากุสลกมฺมานิ
อุปฏหนฺติ ฯ เตสุ อกุสลฺเจ พลวตร โหติ ฯต กุสล
ปฏิพาหิตฺวา ติรจฺฉานโยนิย นิพฺพตฺตาเปติ ฯ กุสลกมฺมมฺป
ปวตฺติเวทนีย โหติ ฯ ตเมน(๓) มงฺคลหตฺถึ วา กโรติ(๔) มงฺคลสฺส(๕)
วา มงฺคลอสุภ วา ฯ โส ต สมฺปตฺตึ อนุภวติ ฯยุท สนฺธาย
วุตฺต สุขทุกฺขปฏิสเวที โหตีติ ฯ
# ๑. ม.อิติสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ ๒. ม.ยุ. อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ ๓. ม.ตเมน ฯ
๔. ม.กโรนฺติ ฯ ๕. ม.มงฺคลอสฺส ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๓) - หนาที่ 91

*เลมที่ ๖ หนา ๙๑
โพธิปกฺขยิ ธมฺมภาวนาวณฺณนา
สตฺตนฺน โพธิปกฺขิยานนฺติ จตฺตาโร สติปฏานาติ อาทิโกฏาสวเสน สตฺตนฺน ฯ ปฏิปาฏิยา ปน สตฺตตึสาย โพธิปกฺขิยธมฺมาน ฯ ภาวนมนฺวายาติ ภาวน อนุคนฺตฺวา ฯ ปฏิปชฺชิตฺวาติ
อตฺโถ ฯ ปรินิพฺพายตีติ(๑) กิเลสปรินิพฺพาเนน ปรินิพฺพาติ ฯ ยุติ
ภควา จตฺตาโร วณฺเณ ทสฺเสตฺวา วินิวตฺเตตฺวา ปฏิวิทฺธจตุสจฺจ
ขีณาสวเมว เทวมนุสฺเสสุ เสฏ กตฺวา ทสฺเสติ ฯ(๒)
อิทานิ ตเมวตฺถ โลกสมฺมตสฺส พฺรหฺมุโนป วจนทสฺสนานุสาเรน ทฬฺห กตฺวา ทสฺเสนฺโต ยุเมส หิ วาเสฏ จตุนฺน
วณฺณานนฺติ อาทิมาห ฯ พฺรหฺมุนา เจสาติ อาทิ(๓) อมฺพฏสุตฺเต
วิตฺถาริต ฯ ยุติ ภควา เอตฺตเกน ยุมินา กถามคฺเคน เสฏจฺเฉทกวาทเมว ทสฺเสตฺวา สุตฺตนฺต วินิวตฺเตตฺวา อรหตฺตนิกูเฏน
เทสน นิฏเปสิ ฯ อตฺตมนา วาเสฏภารทฺวาชาติ วาเสฏภารทฺวาชสามเณราป หิ อตฺตมนา (๔)ตุฏมนา สาธุ สาธูติ
ภควโต ภาสิต อภินนฺทึสุ ฯ ยุทเมว สุตฺตนฺต อาวชฺชนฺตา
อนุมชฺชนฺตา สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปาปุณึสูติ ฯ
อคฺคฺสุตฺตวณฺณนา นิฏิ
จตุตฺถ ฯ
# ๑. ม.ปรินพิ ฺพายตีติ ฯ ๒. ม.ยุ.ทสฺเสสิ ฯ ๓. ม.พฺรหฺมุนาเปสาติอาทิ ฯ
๔. ม. ยุ. สกมนา ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๙๒
สมฺปสาทนียสุตฺต
สาริปุตฺตสีหนาทวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ สมฺปสาทนิยสุตฺต ฯตตฺราย อนุตฺตานปทวณฺณนา นาฬนฺทายนฺติ นาฬนฺทาติ เอวนามเก นคเร
ต นคร โคจรคาม กตฺวา ฯ ปาวาริกมฺพวเนติ ทุสฺสปาวาริกเสฏิโน อมฺพวเน ฯ ต กิร ตสฺส อุยฺยาน อโหสิ ฯ โส
ภควโต ธมฺมเทสน สุตวฺ า ภควติ ปสนฺโน ตสฺมึ อุยฺยาเน กุฏ-ิ
เลณมณฺฑปาทิปฏิมณฺฑิต ภควโต วิหาร กตฺวา นิยฺยาเทสิ ฯ (๑)
โส วิหาโร ชีวกมฺพวน วิย ปาวาริกมฺพวนนฺเตฺวว สงฺขย
คโต ฯ ตสฺมึ ปาวาริกมฺพวเน วิหรตีติ อตฺโถ ฯ ภควนฺต
เอตทโวจ เอว ปสนฺโน อห ภนฺเต ภควตีติ ฯ กสฺมา เอว
อโวจ ฯ อตฺตโน อุปฺปนฺนโสมนสฺสปเวทนตฺถ.
ตตฺราย อนุปุพฺพิกถา เถโร กิร ตทิวส กาลสฺเสว
สรีรปฏิชคฺคน กตฺวา สุนิวตฺถนิวาสโน ปตฺตจีวรมาทาย
ปาสาทิเกหิ อภิกฺกนฺตาทีหิ เทวมนุสฺสาน ปสาท อาวหนฺโต
นาฬนฺทวาสีน หิตสุขมนุพฺรูหนฺโต(๒) ปณฺฑาย ปวิสิตฺวา ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต วิหาร คนฺตฺวา สตฺถุ วตฺต
ทสฺเสตฺวา สตฺถริ คนฺธกุฏึ ปวิฏเ สตฺถาร วนฺทิตฺวา อตฺตโน
# ๑. ม.นิยฺยาเตสิ ฯ ๒. ม. หิตสุขมนุพฺรูหยนฺโต ฯ
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*เลมที่ ๖ สมฺปสาทนียสุตฺตวณฺณนา หนา ๙๓
ทิวาฏาน อคมาสิ ฯ ตตฺถ สทฺธิวิหาริกนฺเตวาสิเกสุ วตฺต
ทสฺเสตฺวา ปฏิกฺกนฺเตสุ ทิวาฏาน สมฺมชฺชิตฺวา จมฺมขณฺฑ (๑)
ปฺเปตฺวา อุทกตุมฺพโต อุทเกน หตฺถปาเท สีตเล กตฺวา
ติสนฺธิปลฺลงฺก อาภุชติ ฺวา กาลปริจฺเฉท กตฺวา ผลสมาปตฺตึ
สมาปชฺชิ ฯ
โส ยถาปริจฺฉินฺนกาลวเสน สมาปตฺติโต วุฏาย อตฺตโน
คุเณ อนุสสฺ ริตุ อารทฺโธฯ อถสฺส คุเณ อนุสฺสรโต สีล อาปาถมาคต ฯ ตโต ปฏิปาฏิยาว สมาธิปฺาวิมุตฺติวิมุตฺติาณทสฺสน ฯ ปมชฺฌาน ฯเป ฯ จตุตฺถชฺฌาน (๒)อากาสานฺจายตนสมาปตฺติ ฯเป ฯ เนวสฺานาสฺายตนสมาปตฺติ ฯ เป ฯ
วิปสฺสนาาณ ฯเป ฯ ทิพฺพจกฺขุาณ ฯเป ฯ โสตาปตฺติมคฺโค
โสตาปตฺติผล ฯเป ฯ อรหตฺตมคฺโค อรหตฺตผล อตฺถปฏิสมฺภิทา
ธมฺมปฏิสมฺภิทา นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา สาวก
ปารมีาณ ฯ ยุโต ปฏาย กปฺปสตสหสฺสาธิกสฺส อสงฺเขยฺยสฺส
อุปริ อโนมทสฺสิพุทฺธสฺส ปาทมูเล กตอภินีหาร อาทึ กตฺวา
อตฺตโน คุเณ อนุสฺสรโต ยาว นิสินฺนปลฺลงฺกา คุณา อุปฏหึสุ ฯ
เอว เถโร อตฺตโน คุเณ อนุสฺสรมาโน คุณาน ปมาณ วา
# ๑. ม. จมฺมกฺขณฺฑฺ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. จตุตฺถชฺฌานนฺติ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๙๔
ปริจฺเฉโท วา นตฺถิ ฯ อห ปน ย สตฺถาร อุทฺทสิ ฺส ปพฺพชิโต
กีทิสา นุโข ตสฺส คุณาติ ทสพลสฺส คุเณ อนุสฺสริตุ
อารทฺโธฯ โส ภควโต สีล นิสฺสาย ฯ สมาธึ ปฺ วิมุตฺตึ
วิมุตฺติาณทสฺสน นิสฺสาย ฯ จตฺตาโร สติปฏาเน นิสฺสาย
ทสพลสฺส(๑) จตฺตาโร สมฺมปฺปธาเน จตฺตาโร ยุทฺธิปาเท จตฺตาโร
มคฺเค จตฺตาริ ผลานิ จตสฺโส ปฏิสมฺภิทา จตุโยนิปริจฺเฉทกาณ จตฺตาโร อริยวเส นิสฺสาย ทสพลสฺส คุเณ อนุสฺสริตุ
อารทฺโธ.
ตถา ปจ ปธานิยงฺคานิ ฯ ปจงฺคิก สมฺมสมาธึ ฯ
ปฺจินฺทฺริยานิ ฯ ปฺจ พลานิ ฯ ปฺจ นิสฺสรณียา ธาตุโย ฯ ปฺจ
วิมุตฺตายตนานิ ฯ ปฺจ วิมุตฺติปริปาจนิยา ปฺา ฯ ฉ สาราณีเย(๒)
ธมฺเมฯ ฉ อนุสฺสติฏานานิ ฯ ฉ คารเว ฯ ฉ นิสฺสรณียา(๓) ธาตุโย
ฉ สตฺตวิหาเร ฯ ฉ อนุตฺตริยานิ ฯ ฉ นิพฺเพธภาคิยา ปฺา
ฉ อภิฺา ฯ ฉ อสาธารณาณานิ ฯ สตฺต อปริหานีเย ธมฺเมฯ
สตฺต อริยธนานิ ฯ สตฺต โพชฺฌงฺเค ฯ สตฺต สปฺปุริสธมฺเมฯ สตฺต
นิชฺชรวตฺถูนิ ฯ สตฺต ปฺา ฯ สตฺต ทกฺขิเณยฺยปุคฺคเล ฯ สตฺต
ขีณาสวพลานิ ฯ อฏ ปฺาปฏิลาภเหตู ฯ อฏ สมฺมตฺตานิ อฏ
โลกธมฺมาติกฺกเมฯ อฏ อารพฺภวตฺถูนิ ฯ อฏ อกฺขณเทสนา ฯ อฏ
#๑. ม.อย ปาโ นฺตถิ ฯ ๒. ม.สารณีเย ฯ ยุ.นิสฺสารณีเย ฯ ๓. ม.นิสฺสรณิยา ฯ
ยุ.นิสฺสารณียา ฯ
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*เลมที่ ๖ สมฺปสาทนียสุตฺตวณฺณนา หนา ๙๕
มหาปุริสวิตกฺเก ฯ อฏ อภิภายตนานิ ฯ อฏ วิโมกฺเข ฯ นว
โยนิโสมนสิการมูลเก ธมฺเมฯ นว ปาริสุทฺธิปธานิยงฺคานิ ฯ นว
สตฺตาวาสเทสนา ฯ นว อาฆาตปฏิวินเย ฯ นว ปฺา ฯ (๑) นว
นานตฺตานิ ฯ นว อนุปพุ ฺพวิหาเร ฯ ทส นาถกรเณ ธมฺเมฯ ทส
กสิณายตนานิ ฯ ทส กุสลกมฺมปเถ ฯ ทส ตถาคตพลานิ ฯ ทส
สมฺมตฺตานิ ฯ ทส อริยวาเส ฯ ทส อเสกฺขธมฺเมฯ เอกาทส
เมตฺตานิสเส ฯ ทฺวาทส ธมฺมจกฺกากาเร ฯ เตรส ธุตงฺคคุเณ
จุทฺทส พุทฺธาณานิ ฯ ปฺจทส วิมุตฺติปริปาจนิเย ธมฺเม.
โสฬสวิธอานาปานสฺสตึ ฯ อฏารส พุทฺธธมฺเมฯ เอกูนวีสติปจฺจเวกฺขณาณานิ ฯ จตุจตฺตาลีส าณวตฺถูนิ ฯ ปโรปณฺณาสกุสลธมฺเมฯ สตฺตสตฺตติ าณวตฺถูนิ ฯ จตุวีสติโกฏิสตสหสฺสสมาปตฺติโย สฺจาริตมหาวชิราณ(๒) นิสฺสาย ทสพลสฺส คุเณ
อนุสฺสริตุ อารภิ ฯ
ตสฺมึเยว จ ทิวาฏาเน นิสนิ ฺโนเยว อุปริ อปร ปน
ภนฺเต เอตทานุตฺตริยนฺติ อาคมิสฺสนฺติ โสฬส อปรปเวณิยธมฺมา ฯ(๓)
เตป นิสฺสาย อนุสฺสริตุ อารภิ ฯ โส กุสลปฺตฺติย อนุตฺตโร
มยฺห สตฺถา ฯ อายตนปฺตฺติย อนุตฺตโร ฯ คพฺภาวกฺกนฺติย
อนุตฺตโร ฯ อาเทสนาวิธาสุ อนุตฺตโร ฯ ทสฺสนสมาปตฺติย อนุตฺตโร ฯ
# ๑. ยุ.สฺา ฯ ๒. ม.จตุวีสติโกฏิสตสหสฺสสมาปตฺติสฺจรมหาวชิราณ ฯ
๓. ม.อปรมฺปริยธมฺมา ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๙๖
ปุคฺคลปฺตฺติย อนุตฺตโร ฯ ปธาเนสุ อนุตฺตโร ฯ ปฏิปทาสุ
อนุตฺตโร ฯ ภสฺสสมาจาเร อนุตฺตโร ฯ ปุริสสีลสมาจาเร อนุตฺตโร
อนุสาสนีวิธาสุ อนุตฺตโร ฯ ปรปุคฺคลวิมุตฺติาเณ อนุตฺตโร (๑)
ปุพฺเพนิวาสาเณ อนุตฺตโร ฯ ทิพฺพจกฺขุาเณ อนุตฺตโร ฯ ยุทฺธิวิเธสุ(๒)อนุตฺตโร ฯ ยุมินา(๓) จ อนุตฺตโรติ เอว ทสพลสฺส คุเณ
อนุสฺสรนฺโต ภควโต คุณาน เนว อนฺต ฯ น ปมาณ ปสฺสิ ฯ
เถโร อตฺตโนป ตาว คุณาน อนฺต วา ปมาณ วา นาทฺทส
ภควโต คุณาน กึ ปสฺสิสฺสติ ฯ ยสฺส ยสฺส หิ ปฺา
มหตี าน วิสท ฯ โส โส พุทฺธคุเณ มหนฺตโต สทฺทหติ ฯ
โลกิยมหาชโน อุกฺกาสิตฺวาป ขิปตฺวาป นโม พุทฺธานนฺติ
อตฺตโน อตฺตโน อุปนิสฺสเย ตฺวา พุทฺธาน คุเณ อนุสฺสรติ ฯ
สพฺพโลกิยมหาชนโต เอโก โสตาปนฺโน พุทธฺ คุเณ มหนฺตโต
สทฺทหติ.โสตาปนฺนาน สตโตป สหสฺสโตป เอโก สกทาคามี ฯ สกทาคามีน สตโตปสหสฺสโตป เอโก อนาคามี ฯ
อนาคามีน สตโตป สหสฺสโตป เอโก อรหา พุทฺธคุเณ
มหนฺตโต สทฺทหติ ฯ อวเสสอรหนฺเตหิ อสีติมหาเถรา พุทฺธคุเณ
มหนฺตโต สทฺทหนฺติ ฯ อสีติมหาเถเรหิ จตฺตาโร มหาเถรา ฯ
จตูหิ มหาเถเรหิ เทฺว อคฺคสาวกา ฯ เตสุป สาริปุตฺตตฺเถโร ฯ
# ๑. ม.เอตฺถนฺตเร สสฺสตวาเทสุ อนตฺตโรติ ทิสฺสติ ฯ ย. สสฺสตวาเท ฯ
๒. ม.อิทฺธิวิเธ ฯ ๓. ม.อิมินา จ อิมินา ฯ
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*เลมที่ ๖ สมฺปสาทนียสุตฺตวณฺณนา หนา ๙๗
สาริปุตฺตตฺเถรโตป เอโก ปจฺเจกพุทฺโธ พุทฺธคุเณ มหนฺตโต
สทฺทหติ ฯ สเจ ปน สกลจกฺกวาฬคพฺเภ สงฺฆาฏิกณฺเณน
สงฺฆาฏิกณฺณ ปหรมานา(๑)นิสินฺนา ปจฺเจกพุทฺธา พุทฺธคุเณ
อนุสฺสเรยฺยย ฯ เตหิ สพฺเพหิป เอโก สพฺพฺุพุทฺโธว พุทฺธคุเณ
มหนฺตโต สทฺทหติ ฯ
เสยฺยถาป นาม มหาชโน มหาสมุทฺโท คมฺภีโร อุตฺตาโนติ
ชานนตฺถ โยตฺตานิ วฏเฏยฺย ฯ ตตฺถ โกจิ พฺยามปฺปมาณ โยตฺต
วฏเฏยฺย ฯ โกจิ เทฺวพฺยาม ฯเป ฯ โกจิ ทสพฺยาม ฯ โกจิ วีสติพฺยาม
โกจิ ตึสพฺยาม ฯ โกจิ จตฺตาลีสพฺยาม ฯ โกจิ ปฺาสพฺยาม ฯ โกจิ
สตพฺยาม ฯ โกจิ สหสฺสพฺยาม ฯ โกจิ จตุราสีติพฺยามสหสฺส. เต
นาว อารุยฺห สมุทฺทมชฺเฌ อุคฺคตปพฺพตาทิมฺหิ วา ตฺวา
อตฺตโน อตฺตโน โยตฺต โอตาเรยฺยย ฯ เตสุ ยสฺส โยตฺต
พฺยามมตฺต ฯ โส พฺยามมตฺตฏาเนเยว อุทก ชานาติ ฯเป ฯ
ยสฺส จตุราสีติพฺยามสหสฺสฯ โส จตุราสีติพฺยามสหสฺสฏาเนเยว
อุทก ชานาติ ฯ ปรโต อุทก เอตฺตกนฺติ น ชานาติ ฯ มหาสมุทฺเท ปน น ตตฺตกฺเว อุทก ฯ อถโข อนนฺตมปริมาณ ฯ
จตุราสีติโยชนสหสฺสคมฺภีโร หิ มหาสมุทฺโท ฯ เอวเมว เอกพฺยามโยตฺตโต ปฏาย นวพฺยามโยตฺเตน าตอุทก วิย
โลกิยมหาชเนน ทิฏพุทฺธคุณา เวทิตพฺพา ฯ ทสพฺยามโยตฺเตน
# ๑. ม.ปหริยมานา ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๙๘
ทสพฺยามฏาเน าตอุทก วิย โสตาปนฺเนน ทิฏพุทฺธคุณา ฯ
วีสติพฺยามโยตฺเตน วีสติพฺยามฏาเน าตอุทก วิย สกทาคามินา ทิฏ พุทธคุณา ฯ ตึสพฺยามโยตฺเตน ตึสพฺยามฏาเน
าตอุทก วิย อนาคามินา ทิฏพุทฺธคุณา ฯ จตฺตาลีสพฺยามโยตฺเตน จตฺตาลีสพฺยามฏฺาเน าตอุทก วิย อรหตา
ทิฏพุทฺธคุณา ฯ ปฺาสพฺยามโยตฺเตน ปฺาสพฺยามฏาเน
าตอุทก วิย อสีติมหาเถเรหิ ทิฏพุทฺธคุณา ฯ สตพฺยามโยตฺเตน สตพฺยามฏาเน าตอุทก วิย จตูหิ มหาเถเรหิ
ทิฏพุทฺธคุณา ฯ สหสฺสพฺยามโยตฺเตน สหสฺสพฺยามฏาเน
าตอุทก วิย มหาโมคฺคลฺลานตฺเถเรน ทิฏพุทฺธคุณา ฯ
จตุราสีติพฺยามสหสฺสโยตฺเตน จตุราสีติพฺยามสหสฺสฏาเน าตอุทก วิย ธมฺมเสนาปตินา สาริปุตฺตตฺเถเรน ทิฏพุทฺธคุณา ฯ
ตตฺถ ยถา โส ปุริโส มหาสมุทฺเท อุทก นาม น เอตฺตกเยว ฯ
อนนฺตมปริมาณนฺติ คณฺหาติ ฯ เอวเมว อายสฺมา สาริปุตฺโต
ธมฺมนฺวเยน อนฺวยพุทฺธิยา อนุมาเนน นยคฺคาเหน สาวกปารมีาเณ ตฺวา ทสพลสฺส คุเณ อนุสฺสรนฺโต พุทฺธคุณา
อนนฺตา อปริมาณาติ สทฺทหิ ฯ(๑)
เถเรน หิ ทิฏพุทฺธคุเณหิ ธมฺมนฺวเยน คเหตพฺพพุทฺธคุณาเยว พหุตรา ฯ ยถากถ วิย ฯ ยถา ยุโต นว เอโต
# ๑. ย. สทฺทหติ ฯ
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*เลมที่ ๖ สมฺปสาทนียสุตฺตวณฺณนา หนา ๙๙
นวาติ อฏารส โยชนานิ อวตฺถริตฺวา คจฺฉนฺติยา จนฺทภาคาย
มหานทิยา เอโก(๑) ปุรโิ ส สูจิปาเสน อุทก คณฺเหยฺย ฯ สูจ-ิ
ปาเสน คหิตอุทกโต อคฺคหิตเมว พหุ โหติ ฯ ยถา วาปน
ปุริโส มหาปวิโต องฺคุลิยา ปสส คณฺเหยฺย ฯ องฺคุลิยา คหิตปสุโต
อวเสสปสุเยว พหุ โหติ ฯ ยถา วาปน ปุรโิ ส มหาสมุทฺทาภิมุขึ องฺคุลึ กเรยฺย ฯ องฺคุลิอภิมุขอุทกโต อวเสสอุทกเยว พหุ
โหติ ฯ ยถา จ ปุริโส อากาสาภิมุขึ องฺคุลึ กเรยฺย ฯ องฺคุล-ิ
อภิมุขอากาสโต เสสอากาสปฺปเทโสว พหุ โหติ ฯ เอว เถเรน
ทิฏพุทฺธคุเณหิ อทิฏา พุทฺธคุณาว พหุตราติ (๒) เวทิตพฺพา ฯ
วุตฺตมฺป เจต
พุทฺโธป พุทฺธสฺส ภเณยฺย วณฺณ
กปฺปมฺป เจ อฺมภาสมาโน ฯ
ขีเยถ กปฺโป จิรทีฆมนฺตเร
วณฺโณ น ขีเยถ ตถาคตสฺสาติ ฯ
เอว เถรสฺส อตฺตโน จ สตฺถุ จ คุเณ อนุสฺสรโต
ยมกมหานที มโหโฆ วิย อพฺภนฺตเร ปติโสมนสฺส อวตฺถรมาน
วาโต วิย ภ ต ฯ อุพฺภิชชฺ ิตฺวา อุคฺคตอุทก วิย มหารหท
สกลสรีร ปูเรสิ ฯ ตโต เถโร(๓) สุปฏิตา วต เม ปฏนา
สุลทฺธา เม ปพฺพชฺชา ฯ ยฺวาห เอววิธสฺส สตฺถุ สนฺติเก
# ๑. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. ยุ. พหูติ ฯ ๓. ม. เถรสฺส ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๐๐
ปพฺพชิโตติ อาวชฺชนฺตสฺส พลวตร ปติโสมนสฺส อุปฺปชฺชิ.
อถ เถโร กสฺสาห ยุม ปติโสมนสฺส อาโรเจยฺยนฺติ
จินฺเตนฺโต อฺโ โกจิ สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา เทโว
วา มาโร วา พฺรหฺมา วา มม ยุม ปสาท อนุจฺฉวิก
กตฺวา ปฏิคคฺ เหตุ น สกฺขิสฺสติ ฯ อห ยุม โสมนสฺส สตฺถโุ นว(๑)
ปเวเทสฺสามิ ฯ(๒) สตฺถาว เม ปฏิคฺคณฺหิตุ สกฺขิสฺสติ ฯ โส หิ
ติฏตุ มม ปติโสมนสฺสฯ มาทิสสฺส สมณสตสฺส วา สมณสหสฺสสฺส วา สมณสตสหสฺสสฺส วา โสมนสฺส ปเวเทนฺตสฺส
สพฺเพส มน คณฺหนฺโต ปฏิคฺคเหตุ สกฺโกติ ฯ เสยฺยถาป นาม
อฏารส โยชนานิ อวตฺถรมาน คจฺฉนฺตึ จนฺทภาค มหานทึ
กุสุมฺภา วา กนฺทรา วา สมฺปฏิจฺฉิตุ (๓) น สกฺโกนฺติ ฯ มหาสมุทฺโทว ต สมฺปฏิจฺฉติ ฯ มหาสมุทฺโท หิ ติฏ ตุ จนฺทภาคา
เอวรูปาน นทีน สตป สหสฺสป สตสหสฺสป สมฺปฏิจฺฉติ ฯ น
จสฺส เตน อูนตฺต วา ปูรตฺต วา ปฺายติ ฯ เอวเมว
มม(๔) สตฺถา มาทิสสฺส สมณสตสฺส วา สมณสหสฺสสฺส วา
สมณสตสหสฺสสฺส วา ปติโสมนสฺส ปเวเทนฺตสฺส สพฺเพส มน
คณฺหนฺโต ปฏิคฺคเหตุ สกฺโกติ ฯ เสสา สมณพฺราหฺมณาทโย
จนฺทภาค กุสุมฺภกนฺทรา วิย มม โสมนสฺส สมฺปฏิจฺฉิตุ น
สกฺโกนฺติ ฯ หนฺทาห มม ปติโสมนสฺส สตฺถโุ นว อาโรเจมีติ
# ๑. ม.สตฺถุโนเยว ฯ ๒. ม. ปเวเทยฺยามิ ฯ ๓. ยุ.ปฏิจฉฺ ิตุ ฯ ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ สมฺปสาทนียสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๐๑
ปลฺลงฺก วินพิ ฺภุชิตฺวา จมฺมขณฺฑ ปปฺโผเฏตฺวา อาทาย
สายณฺหสมเย ปุปฺผาน วณฺฑโต ฉิชชฺ ิตฺวา ปคฺฆรณกาเล
สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา อตฺตโน โสมนสฺส ปเวเทนฺโต เอว
ปสนฺโน อห ภนฺเตติ อาทิมาห ฯ
ตตฺถ เอว ปสนฺโนติ เอว อุปฺปนฺนสทฺโธฯ เอว สทฺทหามีติ
อตฺโถ ฯ ภิยฺโยภิฺตโรติ ภิยฺยตโร อภิฺาโต ฯ ภิยฺยตราภิฺโ
วา ฯ อุตฺตริตราโณติ อตฺโถ ฯ สมฺโพธิยนฺติ สพฺพฺุตาเณ อรหตฺตมคฺคาเณ วา ฯ อรหตฺตมคฺเคเนว หิ พุทฺธคุณา
นิปฺปเทสา คหิตา โหนฺติ ฯ เทฺว หิ อคฺคสาวกา อรหตฺตมคฺเคเนว สาวกปารมีาณ ปฏิลภนฺติ ฯ ปจฺเจกพุทฺโธ (๑)ปจฺเจกโพธิาณ ฯ พุทฺธา สพฺพฺุตาณฺเจว สกเล จ พุทฺธคุเณ ฯ สพฺพฺหิ เนส อรหตฺตมคฺเคเนว ยุชฺฌติ ฯ ตสฺมา
อรหตฺตมคฺคาณ สมฺโพธิ นาม โหติ ฯ เตน อุตฺตริตโร
ภควตา นตฺถิ ฯ เตนาห ภควตา ภิยฺโยภิฺตโร ยทิท
สมฺโพธิยนฺติ ฯ
โอฬาราติ (๒) เสฏา ฯ อยฺหิ อุฬารสทฺโท อุฬารานิ
ขาทนียานิ ขาทนฺตีติ (๓)อาทีสุ มธุเร อาคจฺฉติ ฯ อุฬาราย ขลุ
ภว วจฺฉายโน สมณ โคตม ปสสาย ปสสตีติ (๔) อาทีสุ เสฏเ ฯ
# ๑. ม.ปจฺเจกพุทฺธา ฯ ๒. ที.ปา.๑๑/๗๓/๑๐๘ ฯ ๓. ม. มู.๑๒/๔๐๗/๔๓๙ ฯ
๔. ม. มู. ๑๒/๓๒๙/๓๓๖ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๐๒
อปฺปมาโณ อุฬาโร โอภาโสติ (๑)อาทีสุ วิปุเล ฯ สฺวายมิธ เสฏเ
อาคโต ฯเตน วุตฺต โอฬาราติ เสฏาติ ฯ อาสภีติ อุสภสฺส
วาจาสทิสี อจลา อสมฺปเวธี ฯ เอกโส คหิโตติ อนุสฺสเวน
วา อาจริยปรมฺปราย วา ยุติกิราย วา ปฏกสมฺปทาเนน วา
อาการปริวิตกฺเกน วา ทิฏินิชฺฌานกฺขนฺติยา วา ตกฺกเหตุ
วา นยเหตุ วา อกเถตฺวา ปจฺจกฺขโต าเณน ปฏิวิชฺฌิตฺวา
วิย เอกโส คหิโต ฯ สนฺนิฏานกถาว คหิตาติ (๒) อตฺโถ ฯ
สีหนาโทติ เสฏนาโท ฯ เนว ทนฺธายนฺเตน น คคฺครายนฺเตน(๓) สีเหน วิย อุตฺตมนาโท นทิโตติ อตฺโถ ฯ
กึนโุ ข(๔) เต สาริปุตฺตาติ ยุม เทสน กสฺมา อารภิ ฯ (๕)
อนุโยคทาปนตฺถ ฯ เอกจฺโจ หิ สีหนาท นทิตฺวา อตฺตโน
สีหนาเท อนุโยค ทาตุ น สกฺโกติ ฯ นิคฺฆสน นกฺขมติ ฯ เลเป
ปติตมกฺกโฏ วิย โหติ ฯ ยถา ธมมาน อปริสุทฺธโลห ฌายิตฺวา
ฌามองฺคาโร โหติ ฯ เอว ฌามงฺคาโร วิย โหติ ฯ เอโก
สีหนาเท อนุโยค ทาปยมาโน ทาตุ สกฺโกติ ฯ นิคฺฆสน ขมติ
ธมมาน นิทโฺ ทสชาตรูป วิย อธิกตร โสภติ ฯ ตาทิโส เถโร ฯ
เตน น ภควา อนุโยคกฺขโม อยนฺติ ตฺวา สีหนาเท
อนุโยคทาปนตฺถ ยุทป เทสน อารภิ ฯ
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๑๙/๑๖๗๒/๕๓๒ ฯ ๒. ม.ยุ.กถิตาติ ฯ ๓. กตฺถจิ. ภคฺครายนฺเตน ฯ
๔. ที.ปา.๑๑/๗๔/๑๐๘ ก นุ โข เต สารีปุตฺต ฯ ๕. ม.อารภีติ ฯ
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*เลมที่ ๖ สมฺปสาทนียสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๐๓
ตตฺถ สพฺเพ เตติ สพฺเพ เต ตยา ฯ เอวสีลาติ อาทีสุ
โลกิยโลกุตฺตรวเสน สีลาทีนิ ปุจฺฉติ ฯเตส วิตฺถารกถา
มหาปทาเน กถิตาว ฯ
กึ ปน เต สาริปตุ ฺต เย เต ภวิสฺสนฺตีติ อตีตา
จ ตาว นิรุทฺธา ฯ อปณฺณตฺติกภาว คตา ทีปสิขา วิย
นิพฺพุตา ฯ เอว นิรุทฺเธ อปณฺณตฺติกภาว คเต ตฺว กถ
ชานิสฺสสิ ฯ อนาคตพุทฺธาน ปน คุณา กึ (๑) ตยา อตฺตโน
จิตฺเตน ปริจฺฉินฺทิตฺวา วิทิตาติ ปุจฺฉนฺโต เอวมาห ฯ กึ ปน
เต สาริปุตฺต อห เอตรหีติ อนาคตาป พุทฺธา อชาตา
อนิพฺพตฺตา อนุปฺปนฺนา ฯ เตป กถ ตฺว ชานิสฺสสิ ฯ เตสฺหิ
ชานน อปเท อากาเส ปททสฺสน วิย โหติ ฯ ยุทานิ มยา
สทฺธึ เอกวิหาเร วสสิ ฯ เอกโต ภิกฺขาย จรสิ ฯ ธมฺมเทสนากาเล
ทกฺขิณปสฺเส นิสีทสิ ฯ กึ ปน มยฺห คุณา อตฺตโน เจตสา
ปริจฺฉินฺทิตฺวา วิทิตา ตยาติ อนุยฺุชนฺโต เอวมาห ฯ
เถโร ปน ปุจฺฉิเต ปุจฺฉิเต โน เหต ภนฺเตติ ปฏิกขฺ ิปติ ฯ
เถรสฺส จ วิทิตป อตฺถิ อวิทิตป อตฺถิ ฯ กึ โส อตฺตโน
วิทิตฏาเน ปฏิกฺเขป กโรติ ฯ อวิทิตฏาเนติ ฯ วิทิตฏาเน น
กโรติ ฯ อวิทิตฏาเนเยว กโรติ ฯ (๒) เถโร กิร อนุโยเค อารทฺเธเยว
อฺาสิ ฯ น อย อนุโยโค สาวกปารมีาเณ ฯ สพฺพุตาเณ
# ๑. ม.กินฺติ ฯ ยุ.กึติ ฯ ๒. ม.กโรตีติ ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๓) - หนาที่ 104

*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๐๔
อย อนุโยโคติ อตฺตโน สาวกปารมีาเณ ปฏิกฺเขป อกตฺวา
อวิทิตฏาเน สพฺพฺุตาเณ ปฏิกเฺ ขป กโรติ ฯ เตน ยุทป
ทิเปติ ภควา มยฺห อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนาน พุทฺธาน สีลสมาธิปฺาวิมุตฺติการณชานนสมตฺถ สพฺพฺุตาณ นตฺถีติ ฯ
เอตฺถาติ เอเตสุ อตีตาทิเภเทสุ พุทฺเธสุ ฯ อถ กิฺจรหีติ อถ
กสฺมา เอว าเณ อสติ ตยา เอว กถิตนฺติ วทติ ฯ
ธมฺมนฺวโยติ ธมฺมสฺส ปจฺจกฺขโต าณสฺส อนุโยค
อนุคนฺตฺวา อุปฺปนฺน อนุมาาณ นยคฺคาโห วิทิโต ฯ
สาวกปารมีาเณ ตฺวาว ยุมินาว อากาเรน ชานามิ ภควาติ
วทติ ฯ เถรสฺส หิ นยคฺคาโห อปฺปมาโณ อปริยนฺโต ฯ ยถา
สพฺพฺุตาณสฺส ปมาณ วา ปริยนฺโต วา นตฺถิ ฯ เอว
ธมฺมเสนาปติโน นยคฺคาหสฺส ฯ เตน โส ยุมินา เอววิโธฯ
ยุมินา อนุตฺตโร สตฺถาติ ชานาติ ฯ เถรสฺส หิ นยคฺคาโห
สพฺพฺุตาณคติโกเอว ฯ ยุทานิ ต นยคฺคาห ปากฏ
กาตุ อุปม (๑) ทสฺเสนฺโต เสยฺยถาป ภนฺเตติ อาทิมาห ฯ ตตฺถ
ยสฺมา มชฺฌิมปเทเส นครสฺส ทฬฺหุทฺทาปปาการาทีนิ (๒) ถิรานิ
วา โหนฺตุ ทุพฺพลานิ วา ฯ สพฺพโส วา ปน มา โหนฺตุ ฯ
โจราสงฺกา น โหติ ฯ ตสฺมา ต อคฺคเหตฺวา ปจฺจนฺติม นครนฺติ
อาห ฯ ทพฺหุทฺทาปนฺติ (๓) ถิรปาการปาท ฯ ทฬฺหปาการโตรณนฺติ
# ๑. ม. อุปมาย ฯ ๒. ม. อุทฺธาปปาการาทีนิ ฯ ๓. ที.ปา.๑๑/๗๔/๑๐๙ ทฬฺหทฺธาล ฯ
ม. ทฬฺหุทฺธาป ฯ
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*เลมที่ ๖ สมฺปสาทนียสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๐๕
ถิรปาการฺเจว ถิรปฏ ิสงฺฆาฏฺจ ฯ เอกทฺวารนฺติ
กสฺมา อาห ฯ พหุทฺวาเร หิ นคเร พหูหิ ปณฺฑิตโทวาริเกหิ
ภวิตพฺพ ฯ เอกทฺวาเร เอโกว วฏฏติ ฯ เถรสฺส จ ปฺาย
สทิโส อฺโ นตฺถิ ฯ ตสฺมา อตฺตโน ปณฺฑิตภาวสฺส โอปมฺมตฺถ
เอกเยว โทวาริก ทสฺเสตุ เอกทฺวารนฺติ อาห ฯ ปณฺฑิโตติ
ปณฺฑิจฺเจน สมนฺนาคโต ฯ พฺยตฺโตติ เวยฺยตฺติเยน สมนฺนาคโต
วิสทาโณ วา ฯ (๑) เมธาวีติ านุปฺปตฺติกปฺาสงฺขาตาย เมธาย
สมนฺนาคโต ฯ อนุปริยายปถนฺติ อนุปริยายนามก ปาการมคฺค ฯ
ปาการสนฺธินฺติ ทฺวินฺน ยุฏกาน อปคตฏาน ฯ ปาการวิวรนฺติ
ปาการสฺส ฉินฺนฏาน ฯ
เจตโส อุปกฺกิเลเสติ ปฺจ นีวรณา(๒) จิตฺต อุปกฺกเิ ลเสนฺติ
กิลิฏ กโรนฺติ อุปตาเปนฺติ วิพาเธนฺติ ฯ ตสฺมา เจตโส
อุปกฺกิเลสาติ วุจฺจนฺติ ฯ ปฺาย ทุพฺพลีกรเณติ นีวรณา
อุปฺปชฺชมานา อนุปฺปนฺนาย ปฺาย อุปฺปชฺชิตุ น เทนฺติ
อุปฺปนฺนาย ปฺาย วฑฺฒิตุ น เทนฺติ ฯ ตสฺมา ปฺาย
ทุพฺพลีกรณาติ วุจฺจนฺติ ฯ สุปฏิตจิตฺตาติ จตูสุ สติปฏาเนสุ
สุฏุ อุปฏิตจิตฺตา หุตฺวา ฯ สตฺต โพชฺฌงฺเค ยถาภูตนฺติ สตฺต
โพชฺฌงฺเค ยถาสภาเวน ภาเวตฺวา ฯ อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธินฺติ
อรหตฺต สพฺพฺุตาณ วา ปฏิวิชฺฌสึ ูติ ทสฺเสติ ฯ
อปเจตฺถ สติปฏานาติ วิปสฺสนา ฯ โพชฺฌงฺคา มคฺโค
# ๑. ม. ยุ.วาสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม.นีวรณานิ ฯ ๓. ม.ปตจิตฺตา ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๐๖
อนุตฺตรา สมฺมาสมฺโพธิ อรหตฺต ฯ สติปฏานาติ วา วิปสฺสนา(๑)
โพชฺฌงฺคมิสฺสกา ฯ สมฺมาสมฺโพธิ อรหตฺตเมว ฯ ทีฆภาณกมหาสิวตฺเถโร ปนาห สติปฏาเน วิปสฺสนาติ คเหตฺวา
โพชฺฌงฺเค มคฺโค (๒) จ สพฺพฺุตาณฺจาติ คหิเต สุนฺทโร
ปฺโห ภเวยฺย ฯ น ปเนว คหิตนฺติ ฯ ยุติ เถโร สพฺพฺุพุทฺธาน (๓) นีวรณปฺปหาเน สติปฏานภาวนาย สมฺโพธิยฺจ
มชฺเฌ ภินฺนสุวณฺณรชตาน วิย นานตฺตาภาว ทสฺเสติ ฯ
อิธ ตฺวา อุปมา สสนฺเทตพฺพา อายสฺมา หิ สาริปุตฺโต
ปจฺจนฺตนคร ทสฺเสติ ฯ (๔) ปาการ ทสฺเสสิ ฯ ปริยายปถ ทสฺเสสิ
ทฺวาร ทสฺเสสิ ฯ ปณฺฑิตโทวาริก ทสฺเสสิ ฯ นครปฺปวิสนกนิกฺขมเก(๕)
โอฬาริเก ปาเณ ทสฺเสสิ ฯ โทวาริกสฺส(๖) เตส ปาณาน ปากฏภาวฺจ ทสฺเสสิ ฯ ตตฺถ กึ เกน สทิสนฺติ เจ ฯ นคร
วิย หิ นิพฺพาน ฯ ปากาโร วิย สีล ฯ ปริยายปโถ วิย หิริ (๗)
ทฺวาร วิย อริยมคฺโค ฯ ปณฺฑิตโทวาริโก วิย ธมฺมเสนาปติ
นครปฺปวิสนกนิกฺขมนกโอฬาริกปาณา วิย อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา พุทธฺ า ฯ โทวาริกสฺส เตส ปาณาน ปากฏภาโว วิย
อายสฺมโต สาริปุตฺตสฺส อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนาน พุทฺธาน(๘)
# ๑. ม.มคฺคาติ วา ฯ ๒. สี. ยุ. มคฺเค ฯ ๓. สี.ยุ.สพฺพพุทฺธาน ฯ ๔. ม.ยุ.พสฺเสสิ ฯ
๕. ม. นคร ปเวสนกนิกฺจทรเก ฯ ๖. ม.ปณฺฑิตโทวาริกสฺส ฯ ๗. สี.ยุ.สมโถ ฯ
๘. ม. ...ปจฺจุปฺปนฺนพุทฺธาน ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๓) - หนาที่ 107

*เลมที่ ๖ สมฺปสาทนียสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๐๗
สีลสมถาทีหิ ปากฏภาโว ฯ เอตฺตาวตา เถเรน ภควา เอวมห
สาวกปารมีาเณ ตฺวา ธมฺมนฺวเยน นยคฺคาเหน ชานามีติ
อตฺตโน สีหนาทสฺส อนุโยโค ทินฺโน โหติ ฯ
ยุธาห ภนฺเต เยน ภควาติ ยุม ธมฺมเทสน (๑) กสฺมา
อารภิ ฯ สาวกปารมีาณสฺส นิปฺผตฺติทสฺสนตฺถ ฯ (๒) อยฺเหตฺถ
อธิปฺปาโย ฯ ภควา อห สาวกปารมีาณ ปฏิลภนฺโต ปฺจนวุติปาสณฺเฑสุ น อฺ เอกมฺป สมณ วา พฺราหฺมณ วา
อุปสงฺกมิตฺวา สาวกปารมีาณ(๓) ปฏิลภึ ฯ ตุเมฺหเยว อุปสงฺกมิตฺวา
ตุเมฺห ปยิรุปาสนฺโต ปฏิลภินฺติ ตตฺถ ยุธาติ นิปาตมตฺต ฯ
อุปสงฺกมึ ธมฺมสฺสวนายาติ ตุเมฺห อุปสงฺกมนฺโตปจาห(๔) น
จีวราทิเหตุ อุปสงฺกมนฺโต ฯ ธมฺมสฺสวนตฺถาย อุปสงฺกมนฺโต
เอว อุปสงฺกมิตฺวา สาวกปารมีาณ ปฏิลภึ ฯ กทา ปน
เถโร ธมฺมสฺสวนตฺถาย อุปสงฺกมนฺโตติ ฯ สูกรขาตเลเณ
ภาคิเนยฺยทีฆนขปริพฺพาชกสฺส เวทนาปริคฺคหสุตฺตนฺตกถิตทิวเส
อุปสงฺกมนฺโต ฯ ตทาเยว สาวกปารมีฺาณ ปฏิลภิ ฯ (๕)ตทิวสฺหิ
เถโร ตาลปณฺณ(๖) คเหตฺวา ภควนฺต วีชยมาโน (๗) ิโต ต เทสน
สุตฺวา ตตฺเถว สาวกปารมีาณ หตฺถคต อกาสิ ฯ อุตฺตรุตฺตร
ปณีตปณีตนฺติ อุตฺตรุตฺตรฺเจว ปณีตปณีตฺจ กตฺวา เทเสสิ ฯ
# ๑. ม.ยุ.เทสน ฯ ๒. ม. ...นวุติปาสณฺเฑ ฯ ๓. ม. ...ปารมีาณมฺป ฯ ๔. ม. อุปสงฺกมนฺโต
ปนาห ฯ ๕. ม. ยุ.ปฏิลภีติ ฯ ๖. ม. ตาลวณฺฏ ฯ ๗. ม. พีชมาโน ฯ ยุ. วีชมาโน ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๐๘
กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคนฺติ กณฺหฺเว สุกฺกฺจ ฯ ตฺจ โข
สปฺปฏิภาค สวิปกฺข (๑) กตฺวา ฯ กณฺห ปฏิพาหิตฺวา สุกฺก ฯ สกฺก
ปฏิพาหิตฺวา กณฺหนฺติ เอว สปฺปฏิภาค กตฺวา กณฺหสุกฺก
เทเสสิ ฯ กฺห เทเสนฺโตปจ สอุสฺสาห สวิปาก เทเสสิ ฯ
สุกฺก เทเสนฺโตป สอุสฺสาห สวิปาก เทเสสิ.
ตสฺมึ ธมฺเม อภิฺา ยุเธกจฺจ ธมฺม ธมฺเมสุ นิฏมคมนฺติ
เอตฺถ(๒) ตสฺมึ เทสิเต ธมฺเม เอกจฺจ ธมฺม นาม สาวกปารมีาณ
สฺชานิตฺวา ธมฺเมสุ นิฏ มคม ฯ กตเมสุ ธมฺเมสูติ ฯ จตูสุ
สจฺจธมฺเมสุ ฯ (๓) เอตฺถาย เถรสลฺลาโป ฯ กาฬวลฺลวาสี สุมนตฺเถโร(๔)
ตาว วทติ จตูสุ สจฺจธมฺเมสุ ยุทานิ นิฏคมนการณ
นตฺถิ ฯ อสฺสชิมหาสาวกสฺส หิ ทิฏทิวเสเยว โส ปมมคฺเคน
จตูสุ สจฺจธมฺเมสุ นิฏ คโต ฯ อปรภาเค สูกรขาตเลณทฺวาเร
อุปริ ตีหิ มคฺเคหิ จตูสุ สจฺจธมฺเมสุ นิฏ คโต ฯ ยุมสฺมึ
ปน าเน ธมฺเมสูติ พุทฺธคุเณสุ นิฏ คโตติ ฯ โลกนฺตรวาสี
จูฬสิวตฺเถโร ปน สพฺพ ตตฺเถว วตฺวา ยุมสฺมึ ปน าเน
ธมฺเมสูติ อรหตฺเต นิฏ คโตติ อาห ฯทีฆภาณกติปฏกมหาสิวตฺเถโร ปน ตเถว ปุริมวาท วตฺวา ยุมสฺมึ ปน าเน
ธมฺเมสูติ สาวกปารมีาเณ นิฏ คโตติ วตฺวา พุทฺธคุณา
ปน นยโต อาคตาติ อาห ฯ
# ๑. สี. สวิปาก ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม.จตุสจฺจธมฺเมสุ ฯ ๔. ม.สุมตฺเถโร ฯ
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*เลมที่ ๖ สมฺปสาทนียสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๐๙
สตฺถริ ปสีทินฺติ เอว สาวกปารมีาณธมฺเมสุ นิฏ
คนฺตฺวา ภิยฺโยโส มตฺตาย สมฺมาสมฺพุทฺโธ วต โส ภควาติ
สตฺถริ ปสีทึ ฯ สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโมติ สุฏ ุ อกฺขาโต
สุกถิโต นิยยฺ านิโก มคฺโค ผลตฺถาย นิยฺยาติ ราคโทสโมหนิมฺมทนสมตฺโถ ฯ
สุปฏิปนฺโน สโฆติ พุทฺธสฺส ภควโต สาวกสโฆป
วงฺกาทิโทสวิรหิต สมฺมาปฏิปท ปฏิปนฺนตฺตา สุปฏิปนฺโนติ
ปสนฺโนสฺมิ ภควตีติ (๑) ทสฺเสสิ ฯ(๒)
กุสลธมฺมเทสนาวณฺณนา
ยุทานิ ทิวาฏาเน นิสีทิตฺวา สมาปชฺชิเต โสฬส อปรปเวณิยธมฺเม(๓) ทสฺเสตุ อปร ปน ภนฺเต เอตทานุตฺตริยนฺติ เทสน
อารภิ ฯ ตตฺถ อนุตฺตริยนฺติ อนุตฺตรภาโว ฯ ยถา ภควา
ธมฺม เทเสตีติ ยถา เยนากาเรน ยาย เทสนาย ภควา
ธมฺม เทเสติ ฯ สา ตุมฺหาก เทสนา อนุตฺตราติ ฯกุสเลสุ
ธมฺเมสูติ ตาย เทสนาย เทสิเตสุ กุสลธมฺเมสุป ภควาว
อนุตฺตโรติ ทีเปติ ฯยา วา สา เทสนา ฯ ตสฺสา ภูมึ
ทสฺเสนฺโตป กุสเลสุ ธมฺเมสูติ อาห ฯ ตตฺรีเม กุสลา ธมฺมาติ
ตตฺร กุสเลสุ ธมฺเมสูติ วุตฺตปเท ยุเม กุสลา ธมฺมา นามาติ
# ๑. สี. ภควาติ ฯ ๒. ม. ยุ.ทสฺเสติ ฯ ๓. ม. อปราปริยธมฺเม ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๑๐
เวทิตพฺพา ฯ ตตฺถ อาโรคฺยฏเน ฯ อนวชฺชฏเน ฯ โกสลฺสมฺภูตฏเน ฯ นิทฺทรถฏเน ฯ สุขวิปากฏเนาติ ปฺจธา กุสล
เวทิตพฺพ ฯ เตสุ ชาตกปริยาย ปตฺวา อาโรคฺยฏเน กุสล
วฏฏติ ฯ สุตตฺ นฺตปริยาย ปตฺวา อนวชฺชฏเน ฯ อภิธมฺมปริยาย
ปตฺวา โกสลฺลสมฺภูตนิททฺ รถสุขวิปากฏเน ฯ ยุมสฺมึ ปน าเน
พาหิยสุตฺตนฺตปริยาเยน (๑) อนวชฺชฏเน กุสล ทฏพฺพ ฯ
จตฺตาโร สติปฏานานาติ จุทฺทสวิเธน กายานุปสฺสนาสติปฏาน ฯ นววิเธน เวทนานุปสฺสนาสติปฏาน ฯ โสฬสวิเธน
จิตฺตานุปสฺสนาสติปฏาน ฯ ปฺจวิเธน ธมฺมานุปสฺสนาสติปฏานนฺติ
เอว นานานเยหิ วิภชิตฺวา สมถวิปสฺสนามคฺควเสน โลกิยโลกุตฺตรมิสสฺ กา จตฺตาโร สติปฏานา เทสิตา ฯ ผลสติปฏาน
ปน อิธอนธิปฺเปต.
จตฺตาโร สมฺมปฺปธานาติ ปคฺคหฏเน เอกลกฺขณา ฯ กิจฺจวเสน นานากิจฺจา ฯ อิธ ภิกฺขุ อนุปฺปนฺนาน ปากปาน
อกุสลาน ธมฺมาน อนุปปฺ าทายาติ (๒)อาทินา นเยน สมถวิปสฺสนามคฺควเสน โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสกาว จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา
เทสิตา ฯ
จตฺตาโร ยุทฺธิปาทาติ ยุชฌ
ฺ นฏเน เอกสงฺคหา ฯ ฉนฺทาทิวเสน นานาสภาวา ฯ อิธ ภิกฺขุ ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขาร# ๑. ม.ม. ๑๓/๕๔๙/๔๙๘ ฯ ม. พาหิติกสุตฺตนฺตปริยาเยน ฯ
๒. อภิซ วิ. ๓๕/๔๖๕/๒๗๙ ฯ
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*เลมที่ ๖ สมฺปสาทนียสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๑๑
สมนฺนาคต ยุทฺธิปาท ภาเวตีติ (๑) อาทินา นเยน สมถวิปสฺสนามคฺควเสน โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสกาว จตฺตาโร ยุทฺธิปาทา
เทสิตา ฯ
ปฺจินฺทฺริยานีติ อธิปเตยฺยฏเน เอกลกฺขณานิ ฯ อธิโมกฺขาทิสภาววเสน นานาสภาวานิ ฯ สมถวิปสฺสนามคฺควเสเนว
โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสกานิ สทฺธาทีนิ ปฺจินฺทฺริยานิ เทสิตานิ.
ปฺจ พลานีติ อุปตฺถมฺภนฏเน วา อกมฺปยฏเน วา
เอกสงฺคหานิ ฯ สลกฺขเณน นานาสภาวานิ ฯ สมถวิปสฺสนามคฺควเสเนว โลกิยโลกุตฺตรมิสกานิ สทฺธาทีนิ ปฺจ พลานิ
เทสิตานิ ฯ
สตฺต โพชฺฌงฺคาติ นิยฺยานฏเน เอกสงฺคหา ฯ อุปฏานาทินา
สลกฺขเณน นานาสภาวา ฯ สมถวิปสฺสนามคฺควเสเนว โลกิยโลกุตฺตรมิสสฺ กา สตฺต โพชฺฌงฺคา เทสิตา ฯ
อริโย อฏงฺคิโก มคฺโคติ เหตุฏเน เอกสงฺคโห
ทสฺสนาทินา สลกฺขเณน นานาสภาโว ฯ สมถวิปสฺสนามคฺควเสเนว โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสโก อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค เทสิโตติ
อตฺโถ ฯ
อิธ ภนฺเต ภิกฺขุ อาสวาน ขยาติ ยุท กิมตฺถ
อารทฺธ ฯ สาสนสฺส ปริโยสานทสฺสนตฺถ ฯ สาสนสฺส หิ น
# ๑. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๖๘๒/๕๘๙ ฯ อภิ. วิ. ๓๕/๕๐๕/๒๙๑ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๑๒
เกวล มคฺเคเนว ปริโยสาน โหติ ฯ อรหตฺตผเลนป โหติ ฯตสฺมา
ต ทสฺเสตุ ยุทมารทฺธนฺติ เวทิตพฺพ ฯ
เอตทานุตฺตริย ภนฺเต กุสเลสุ ธมฺเมสูติ ภนฺเต ยา
อย กุสเลสุ ธมฺเมสุ เอว เทสนา เอตทานุตฺตริย ฯ ต ภควาติ
ต เทสน ภควา อเสส สกล อภิชานาติ ฯ ต ภควโตติ
ต เทสน ภควโต อเสส อภิชานโต ฯอุตฺตริอภิฺเยฺย นตฺถีติ
ตทุตฺตริ อภิชานิตพฺพ นตฺถิ ฯ อย นาม ยุโต อฺโ ธมฺโม
วา ปุคฺคโล วา ย ภควา น ชานาตีติ ยุท นตฺถิ ฯ
ยทภิชาน อฺโ สมโณ วาติ ย ตุเมฺหหิ อนภิฺาต ฯ ต
อฺโ สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา อภิชานนฺโต ภควตา
ภิยฺโยภิฺตโร อสฺส ฯ อธิกตรปฺโ ภเวยฺย ฯ ยทิท กุสเลสุ
ธมฺเมสูติ เอตฺถ ยทิทนฺติ นิปาตมตฺต ฯ กุสเลสุ ธมฺเมสุ ภควตา
อุตฺตริตโร นตฺถีติ อยเมตฺถ อตฺโถ ฯ ยุติ ภควาว กุสเลสุ
ธมฺเมสุ อนุตฺตโรติ ทสฺเสนฺโต ยุมินาป การเณน เอว ปสนฺโน
อห ภนฺเต ภควตีติ ทีเปติ ฯ ยุโต ปเรสุ อปร ปนาติอาทีสุ
วิเสสมตฺตเมว วณฺณยิสฺสาม.ปุริมวารสทิส ปน วุตตฺ นเยเนว
เวทิตพฺพ.
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*เลมที่ ๖ หนา ๑๑๓
อายตนปณฺณตฺติเทสนาวณฺณนา
อายตนปณฺณตฺตีสูติ อายตนปฺาปนาสุ ฯ ยุทานิ ตา
อายตนปฺตฺติโย ทสฺเสนฺโต ฉยิมานิ ภนฺเตติ อาทิมาห ฯ
อายตนกถา ปเนสา วิสุทฺธิมคฺเค วิตฺถาเรน กถิตา ฯ เตน
น ต วิตฺถารยิสฺสามฯ ตสฺมา ตตฺถ วุตฺตนเยเนว สา วิตฺถารโต
เวทิตพฺพา ฯ เอตทานุตฺตริย ภนฺเต อายตนปณฺณตฺตีสูติ ยา
อย อายตนปณฺณตฺตีสุ อชฺฌตฺติกพาหิรววฏานาทิวเสน เอว
เทสนา ฯ เอตทานุตฺตริย ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ
คพฺภาวกฺกนฺติเทสนาวณฺณนา
คพฺภาวกฺกนฺตีสูติ คพฺโภกฺกมเนสุ ฯ ตา คพฺภาวกฺกนฺติโย
ทสฺเสนฺโต จตสฺโส ยุมา ภนฺเตติ อาทิมาห ฯ ตตฺถ อสมฺปชาโนติ
อชานนฺโต สมฺมุโฬฺห หุตฺวา ฯ มาตุกุจฺฉึ โอกฺกมตีติ ปฏิสนฺธ-ิ
วเสน ปวิสติ ฯาตีติ วสติ ฯนิกฺขมตีติ นิกฺขมนฺโตป
อสมฺปชาโน สมฺมุโฬฺหว นิกฺขมติ ฯ อย ปมาติ อย ปกติโลกิยมนุสฺสาน ปมา คพฺภาวกฺกนฺติ ฯ
สมฺปชาโน หิ โขติ(๑) โอกฺกมตีติ โอกฺกมนฺโต สมฺปชาโน อสมฺมุฬโห
หุตฺวา โอกฺกมติ ฯ อย ทุติยาติ อย อสีติมหาสาวกาน (๒) ทุติยา
คพฺภาวกฺกนฺติ ฯ เต หิ ปวิสนฺตาว ชานนฺติ ฯ วสนฺตา จ
# ๑. ม.สมฺปชาโน มาตุกุจฺฉึ โอกฺกมตีติ ฯ ๒. ม. ยุ. อสีติมหาเถราน สาวกาน ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๑๔
นิกฺขมนฺตา จ น ชานนฺติ ฯ
อย ตติยาติ อย ทฺวินฺนฺจ อคฺคสาวกาน ปจฺเจกโพธิสตฺตานฺจ ตติยา คพฺภาวกฺกนฺติ ฯ เต กิร กมฺมเชหิ วาเตหิ
อโธสิรา อุทธฺ ปาทา อเนกสตโปริเส ปปาเต วิย โยนิมุเข ขิตฺตา
ตาลจฺฉิคฺคเลน หตฺถี วิย สมฺพาเธน โยนิมุเขน นิกฺขมมานา
อนนฺต ทุกฺข ปาปุณนฺติ เตน เตส มย นิกฺขมมฺหาติ
สมฺปชานตา น โหติ ฯ เอว ปูริตปารมีนป จ สตฺตาน
เอวรูเป าเน มหนฺต ทุกฺข อุปฺปชฺชตีติ อลเมว คพฺภาวาเส
นิพฺพินฺทิตุ อล วิรชฺชิตุ ฯ
อย จตุตฺถาติ อย สพฺพฺุโพธิสตฺตาน วเสน จตุตฺถา
คพฺภาวกฺกนฺติ ฯ สพฺพฺุโพธิสตฺตา หิ มาตุกุจฺฉิมฺหิ ปฏิสนฺธึ
คณฺหนฺตาป ชานนฺติ ฯ ตตฺถ วสนฺตาป ชานนฺติ(๑) ฯ นิกฺขมนกาเลป จ เต กมฺมชวาตา อุทฺธปาเท อโธสิเร กตฺวา ขิปตุ
น สกฺโกนฺติ ฯ เทฺว หตฺเถ ปสาเรตฺวา อกฺขีนิ อุมฺมิเลตฺวา(๒)
ิตกาว นิกฺขมนฺติ ฯภวคฺค อุปาทาย อวีจิอนฺตเร อฺโ
ตีสุ กาเลสุ สมฺปชาโน นาม นตฺถิ เปตฺวา สพฺพฺุโพธิสตฺเต ฯ เตเนว เนส มาตุกุจฺฉึ โอกฺกมนกาเล จ
นิภฺขมนกาเล จ ทสสหสฺสีโลกธาตุ สงฺกมฺปตีตี ฯ(๓) เสสเมตฺถ
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ.
# ๑. ม.เอตฺถนฺตเร นิกฺขมนฺตาป ชานนฺตีติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. ยุ. อุมมฺ ีเลตฺวา ฯ
๓. สี. ม. กมฺปติ ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๑๑๕
อาเทสนวิธาเทสนาวณฺณนา
อาเทสนวิธาสูติ อาเทสนโกฏาเสสุ ฯ ยุทานิ ตา
อาเทสนวิธา ทสฺเสนฺโต จตสฺโส ยุมาติ อาทิมาห ฯ นิมิตฺเตน
อาทิสตีติ อาคตนิมิตฺเตน วา คตินิมิตฺเตน วา ิตินิมิตฺเตน (๑)
วา ยุท นาม ภวิสฺสตีติ กเถติ ฯ
ตตฺรีท วตฺถุ: เอโก ราชา ติสฺโส มุตฺตา คเหตฺวา
ปุโรหิต ปุจฉฺ ิ กึ เม อาจริย หตฺเถติ ฯ โส ยุโต จิโต จ
โอโลเกสิ ฯ เตน จ สมเยน เอกา สรพู มกฺขิก คเหสฺสามีติ
ปกฺขนฺทติ ฯ (๒)คหณกาเล มกฺขิกา ปลาตา ฯ โส มกฺขิกาย
มุตฺตตฺตา มุตฺตา มหาราชาติ อาห ฯ มุตฺตา ตาว โหตุ
กติ มุตฺตาติ ฯ โส ปุน นิมิตฺต โอโลเกสิ ฯอถ อวิทูเร
กุกฺกุโฏ ติกฺขตฺตุ สทฺท นิจฺฉาเรสิ ฯ พฺราหฺมโณ ติสฺโส
มหาราชาติ อาห ฯ เอว เอกจฺโจ อาคตนิมิตฺเตน กเถติ ฯ
เอเตนูปาเยน คติิตินิมิตฺเตหิป (๓) กถน เวทิตพฺพ ฯ
อมนุสสฺ านนฺติ ยกฺขปสาจาทีน ฯ เทวตานนฺติ จาตุมฺมหาราชิกาทีน ฯ สทฺท สุตฺวาติ อฺสฺส จิตฺต ตฺวา กเถนฺตาน
สทฺท สุตฺวา ฯ
วิตกฺกวิปฺผารสทฺทนฺติ วิตกฺกวิปฺผารวเสน อุปฺปนฺน
วิปฺปลปนฺตาน สุตฺตปฺปมตฺตาทีน สทฺท ฯ สุตฺวาติ ต สทฺท
สุตฺวา ฯ ย วิตกฺกยโต ตสฺส โส สทฺโท อุปฺปนฺโน ฯ ตสฺส
# ๑. ม. คตนิมิตฺเตน ิตนิมิตฺเตน ฯ ๒. ม. ยุ. ปกฺขนฺทิ ฯ ๓. ม. คติตนิมิตฺเตหิป ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๑๖
วเสน เอวป เต มโนติ อาทิสติ ฯ
มโนสงฺขารา ปณิหิตาติ จิตตฺ สงฺขารา สุฏปตา ฯ
วิตกฺเกสฺสตีติ วิตกฺกยิสฺสติ ปวตฺเตสฺสตีติ ปชานาติ ฯ ชานนฺโต
จ อาคมเนน ชานาติ ฯ ปุพฺพภาเคน ชานาติ ฯ อนฺโตสมาปตฺติย
จิตฺต โอโลเกตฺวา ชานาติ ฯ อาคมเนน ชานาติ นาม กสิณปริกมฺมกาเลเยว เยนากาเรน เอส กสิณภาวน อารทฺโธ ปม
ฌาน วา ฯเป ฯ จตุตฺถ ฌาน วา อฏ สมาปตฺติโย วา
นิพฺพตฺเตสฺสตีติ ชานาติ ฯ ปุพฺพภาเคน ชานาติ นาม สมถวิปสฺสนาย อารทฺธาเยว ชานาติ ฯ เยนากาเรน เอส วิปสฺสน
อารทฺโธ โสตาปตฺติมคฺค วา นิพฺพตฺเตสฺสติ ฯเป ฯ อรหตฺตมคฺค วา นิพพตฺเตสฺสตีติ ชานาติ ฯ อนฺโตสมาปตฺติย จิตฺต
โอโลเกตฺวา ชานาติ นาม เยนากาเรน ยุมสฺส มโนสงฺขารา
สุฏปตา ฯ ยุมสฺส นาม จิตฺตสฺส อนนฺตรา ยุม นาม วิตกฺก
วิตกฺเกสฺสติ ฯ ยุโต วุฏิตสฺส เอตสฺส หานภาคิโย วา สมาธิ
ภวิสฺสติ ฯ ิติภาคิโย วา วิเสสภาคิโย วา นิพฺเพธภาคิโย วา
อภิฺาโย วา นิพฺพตฺเตสฺสตีติ ชานาติ ฯ
ตตฺถ ปุถุชชโน เจโตปริยาณลาภี ปุถชุ ฺชนานเยว จิตฺต
ชานาติ ฯ น อริยาน ฯ อริเยสุป เหฏิโม (๑) อุปริมสฺส(๑) จิตฺต
น ชานาติ ฯ อุปริโม ปน เหฏิมสฺส ชานาติ ฯ เอเตสุ จ
๑. ม. เหฏิโม เหฏิโม อุปริมสฺส อุปริมสฺส ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๓) - หนาที่ 117

*เลมที่ ๖ สมฺปสาทนียสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๑๗
โสตาปนฺโน โสตาปตฺติผลสมาปตฺตึ สมาปชฺชติ ฯ สกทาคามี
อนาคามี ฯ อรหา อรหตฺตผลสมาปตฺตึ สมาปชฺชติ. อุปริโม
เหฏิม น สมาปชฺชติ ฯ เตส หิ เหฏิมา เหฏิมา(๑) สมาปตฺติ ตตฺร
ปวตฺติเยว(๒) โหติ ฯ ตเถว ต โหตีติ ยุท เอกเสน ตเถว
โหติ ฯเจโตปริยาณวเสน าตฺหิ อฺถาภาวิ(๓) นาม
นตฺถิ ฯเสส ปุริมนเยเนว โยเชตพฺพ ฯ
ทสฺสนสมาปตฺติเทสนาวณฺณนา
อาตปฺปมนฺวายาติ อาทิ พฺรหฺมชาเล วิตถฺ าริตเมว ฯ อย
ปเนตฺถ สงฺเขโป ฯ อาตปฺปนฺติ วิริย ฯ ตเทว ปทหิตพฺพโต
ปธาน ฯอนุยฺุชิตพฺพโต อนุโยโค ฯ อปฺปมาทนฺติ สติอวิปฺปวาส.
สมฺมามนสิการนฺติ อนิจฺเจ อนิจฺจนฺติ อาทิวเสน ปวตฺต อุปายมนสิการ ฯ เจโตสมาธินฺติ ปมชฺฌานสมาธึ ฯ อย ปมา
ทสฺสนสมาปตฺตีติ อย ทฺวตฺตึสาการ ปฏิกูลโต มนสิกตฺวา
ปฏิกูลทสฺสนวเสน (๒) อุปฺปาทิตา ปมชฺฌานสมาปตฺติ ปมา
ทสฺสนสมาปตฺติ นามฯ สเจ ปน ต ฌาน ปาทก กตฺวา
โสตาปนฺโน โหติ ฯ อย นิปฺปริยาเยเนว ปมา ทสฺสนสมาปตฺติ ฯ
อติกฺกมฺม จาติ อติกฺกมิตฺวา จ ฯ ฉวิมสโลหิตนฺติ
# ๑. ม. เหฏิมา เหฏิมา ฯ ๒. ม. ตตฺรุปปตฺติเยว ฯ ๓. ม. ยุ. อฺถาภาวี ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๑๘
ฉวิฺจ มสฺจ โลหิตฺจ ฯ อฏึ ปจฺจเวกฺขตีติ อฏิ อฏีติ
ปจฺจเวกฺขติ ฯ อฏิ อฏีติ ปจฺจเวกฺขิตฺวา อุปฺปาทิตา อฏิอารมฺมณา ทิพฺพจกฺขุปาทกชฺฌานสมาปตฺติ ทุติยา ทสฺสนสมาปตฺติ นามฯ สเจ ปน ต ฌาน ปาทก กตฺวา สกทาคามิมคฺค นิพฺพตฺเตติ ฯ อย นิปฺปริยาเยน ทุติยา ทสฺสนสมาปตฺติ ฯ กาฬวลฺลวาสี สุมนตฺเถโร(๑) ปน ยาว ตติยมคฺคา
วฏฏตีติ อาห ฯ
วิฺาณโสตนฺติ วิฺาณเมว ฯ อุภยโต อพฺโพจฺฉินฺนนฺติ
ทฺวีหิป ภาเคหิ อจฺฉินฺน ฯ อิธ โลเก ปติฏิตฺจาติ ฉนฺทราควเสน ยุมสฺม
ิ ฺจ โลเก ปติฏิต ทุติยปเทป เอเสว นโย ฯ
กมฺม วา กมฺมโต อุปคจฺฉนฺต อิธ โลเก ปติฏิต นาม ฯ
กมฺมภว อากฑฺฒนฺต ปรโลเก ปติฏิต นามฯ ยุมนิ า กึ
กถิต ฯ เสกฺขปุถุชชฺ นาน เจโตปริยาณ กถิต ฯ เสกฺขปุถุชฺชนานฺหิ เจโตปริยาณ ตติยา ทสฺสนสมาปตฺติ นาม.
อิธ โลเก อปฺปติฏิตฺจาติ นิจฺฉนฺทราคตฺตา อิธ โลเก
จ อปฺปติฏิต ฯ ทุติยปเทป เอเสว นโย ฯ กมฺม วา
กมฺมโต น อุปคจฺฉนฺต อิธโลเก อปฺปติฏิต นามฯ
กมฺมภว อนากฑฺฒนฺต ปรโลเก อปฺปติฏิตนฺนามฯ ยุมินา
กึ กถิต ฯ ขีณาสวสฺส เจโตปริยาณ กถิต ฯ ขีณาสวสฺส
# ๑. ม. สุมตฺเถโร ฯ
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*เลมที่ ๖ สมฺปสาทนียสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๑๙
หิ เจโตปริยาณ จตุตฺถา ทสฺสสนสมาปตฺติ นามฯ
อปจ ทฺวตฺตึสากาเร อารทฺธวิปสฺสนาป ปมา ทสฺสนสมาปตฺติ ฯ อฏิอารมฺมเณ อารทฺธวิปสฺสนา ทุติยา ทสฺสนสมาปตฺติ ฯ เสกฺขปุถุชฺชนาน เจโตปริยาณ ขีณาสวสฺส
เจโตปริยาณนฺติ ยุท ปททฺวย นิจฺจลเมว ฯ อปโร นโย
ปมชฺฌาน ปมา ทสฺสนสมาปตฺติ ฯ ทุติยชฺฌาน ทุติยา ฯ
ตติยชฺฌาน ตติยา ฯ จตุตฺถชฺฌาน จตุตฺถา ทสฺสนสมาปตฺติ ฯ
ตถา ปมมคฺโค ปมา ทสฺสนสมาปตฺติ ฯ ทุติยมคฺโค ทุติยา ฯ
ตติยมคฺโค ตติยา ฯ จตุตฺถมคฺโค จตุตฺถา ทสฺสนสมาปตฺตีติ ฯ
เสสเมตฺถ ปุริมนเยเนว โยเชตพฺพ ฯ
ปุคฺคลปณฺณตฺติเทสนาวณฺณนา
ปุคฺคลปณฺณตฺตีสูติ โลกโวหารวเสน สตฺโต ปุคฺคโล นโร
โปโสติ เอว ปฺเปตพฺพาสุ โลกปฺตฺตีสุ ฯ พุทฺธานฺหิ
เทฺว กถา สมฺมติกถา ฯ(๑) ปรมตฺถกถาติ โปฏปาเท(๒) วิตฺถาริตา.
ตตฺถ ปุคฺคลปณฺณตฺตีสูติ อย สมฺมติกถา ฯ ยุทานิ เย
ปุคฺคเล ปฺเปนฺโต ปุคฺคลปณฺณตฺตีสุ ภควา อนุตฺตโร โหติ
เต ทสฺเสนฺโต สตฺตีเม ภนฺเต ปุคฺคลา ฯอุภโตภาควิมุตฺโตติอาทิมาห ฯ ตตฺถ อุภโตภาควิมุตฺโตติ ทฺวีหิ ภาเคหิ วิมุตฺโต ฯ
# ๑. ม. ยุ. สมฺมุติกถา ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. โปฏปาทสุตฺเต ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๒๐
อรูปสมาปตฺติยา รูปกายโต วิมุตฺโต มคฺเคน นามกายโต ฯ โส
จตุนฺน อรูปสมาปตฺตีน เอเกกโต วุฏ าย สงฺขาเร สมฺมสิตฺวา
อรหตฺตปฺปตฺตาน จตุนฺน ฯ นิโรธา วุฏาย อรหตฺตปฺปตฺตอนาคามิโน จ วเสน ปฺจวิโธ โหติ.
ปาลิ ปเนตฺถ กตโม จ ปุคคฺ โล อุภโตภาควิมุตฺโต ฯ
ยุเธกจฺโจ ปุคฺคโล อฏ วิโมกฺเข กาเยน ผุสิตฺวา วิหรติ
ปฺาย จสฺส ทิสฺวา อาสวา ปริกฺขีณา โหนฺตี(๑) อย (๒) วุจฺจติ
ปุคฺคโล อุภโตภาควิมุตฺโตติ ฯ(๒) เอว อฏวิโมกฺขลาภิโน วเสน
อาคตา ฯ ปฺาวิมุตฺโตติ ปฺาย วิมุตฺโต ฯ โส สุกฺขวิปสฺสโก
จ ฯ จตูหิ ฌาเนหิ วุฏ าย อรหตฺตปฺปตฺตา จตฺตาโร จาติ
ยุเมส วเสน ปฺจวิโธว โหติ ฯ
ปาลิ ปเนตฺถ อฏวิโมกฺขปฏิปกฺเขปวเสเนว อาคตา ฯ
ยถาห นเหว โข อฏ วิโมกฺเข กาเยน ผุสิตฺวา วิหรติ
ปฺาย จสฺส ทิสฺวา อาสวา ปริกฺขีณา โหนฺติ ฯ อย
วุจฺจติ ปุคฺคโล ปฺาวิมุตฺโตติ ฯ(๓)
ผุฏนฺต สจฺฉิกโรตีติ กายสกฺขิ ฯ โส ฌานผสฺส ปม
ผุสติ ฯ ปจฺฉา นิโรธ นิพฺพาน สจฺฉิกโรติ ฯ โส โสตาปตฺติผลฏ อาทึ กตฺวา ยาว อรหตฺตมคฺคฏา ฉพฺพิโธ โหตีติ
เวทิตพฺโพ ฯ เตเนวาห ยุเธกจฺโจ ปุคฺคโล อฏ วิโมกฺเข
# ๑. ม. ปริกขฺ ีณา โหนฺตีติ ฯ ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๓. อภิ. ปุ. ๓๖/๔๑/๑๔๕ ฯ
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*เลมที่ ๖ สมฺปสาทนียสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๒๑
กาเยน ผุสิตฺวา วิหรติ ฯ ปฺาย จสฺส ทิสฺวา เอกจฺเจ อาสวา
ปริกฺขีณา โหนฺติ ฯอย วุจฺจติ ปุคฺคโล กายสกฺขีติ ฯ(๑)
ทิฏนฺต ปตฺโตติ ทิฏิปฺปตฺโต ฯ ตตฺรีท สงฺเขปลกฺขณ ฯ
ทุกฺขา สงฺขารา สุโข นิโรโธติ าต โหติ ทิฏ วิทิต
สจฺฉิกต ผุสิต ปฺายาติ ทิฏิปฺปตฺโต ฯ วิตฺถารโต ปเนโสป
กายสกฺขิ วิย ฉพฺพิโธ โหติ ฯ เตเนวาห ยุเธกจฺโจ ปุคฺคโล
ยุท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานาติ ฯเป ฯ อย ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ ฯ ตถาคตปฺปเวทิตา จสฺส ธมฺมา
ปฺาย โวทิฏา โหนฺติ โวจริตา ฯ ปฺาย จสฺส ทิสฺวา
เอกจฺเจ อาสวา ปริกฺขีณา โหนฺติ ฯอย วุจฺจติ ปุคฺคโล
ทิฏิปฺปตฺโตติ ฯ(๒)
สทฺธาวิมุตฺโตติ สทฺธาย วิมุตฺโต ฯ โสป วุตฺตนเยเนว
ฉพฺพิโธ โหติ ฯ เตเนวาห(๓) อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล ยุท ทุกฺขนฺติ ฯเป ฯ
อย ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ ฯ ตถาคตปฺปเวทิตา จสฺส ธมฺมา ปฺาย โวทิฏา โหนฺติ โวจริตา
ปฺาย จสฺส ทิสฺวา เอกจฺเจ อาสวา ปริกฺขีณา โหนฺติ
โน จ โข ยถา ทิฏิปฺปตฺตสฺส อย วุจฺจติ ปุคฺคโล
สทฺธาวิมุตฺโตติ ฯ โน (๔) จ โข ยถา ทิฏฐปฺปตฺตสฺสาติ (๔) ฯ เอเตสุ
# ๑. อภิ. ปุ. ๓๖/๔๒/๑๔๕ ฯ ๒. อภิ.ปุ ๓๖/๔๓/๑๔๖ ฯ ๓. ม.เตเนวาห ฯ
๔. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๒๒
หิ สทฺธาวิมุตฺตสฺส ปุพพฺ ภาคมคฺคกฺขเณ สทฺทหนฺตสฺส วิย ฯ
โอกปฺเปนฺตสฺส วิย ฯ อธิมุจฺจนฺตสฺส วิย จ กิเลสกฺขโย โหติ ฯ
ทิฏิปฺปตฺตสฺส ปุพฺพภาคมคฺคกฺขเณ กิเลสจฺเฉทกาณ อทนฺธ
ติขิณ สูร หุตฺวา วหติ ฯ ตสฺมา ยถา นาม นาติติขิเณน
อสินา กทลึ ฉินฺทนฺตสฺส ฉินฺนฏาน น มฏ โหติ ฯ อสิ
น สีฆ วหติ ฯ สทฺโท สุยฺยติ ฯ พลวตโร วายาโม กาตพฺโพ
โหติ ฯ เอวรูปา สทฺธาวิมุตฺตสฺส ปุพฺพภาคมคฺคภาวนา ฯ ยถา
ปน อตินิสิเตน อสินา กทลึ ฉินฺทนฺตสฺส ฉินนฺ ฏาน มฏ
โหติ ฯ อสิ สีฆ วหติ ฯ สทฺโท น สุยฺยติ ฯ พลววายามกิจฺจ (๑)
น โหติ ฯ เอวรูปา ปฺา วิมุตฺตสฺส ปุพฺพภาคมคฺคภาวนา
เวทิตพฺพา ฯ
ธมฺม อนุสฺสรตีติ ธมฺมานุสารี ฯ ธมฺโมติ ปฺา ฯ ปฺาปุพฺพงฺคม มคฺค ภาเวตีติ อตฺโถ ฯ สทฺธานุสาริมฺหิป เอเสว
นโย ฯ อุโภเปเต โสตาปตฺติมคฺคฏาเยว ฯ วุตฺตมฺป เจต ยสฺส
ปุคฺคลสฺส โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺนสฺส ปฺินฺทฺริย
อธิมตฺต โหติ ฯ ปฺาวาหึ ปฺาปุพฺพงฺคม อริยมคฺค ภาเวติ ฯ
อย วุจฺจติ ปุคฺคโล ธมฺมานุสารีติ ฯ ตถา ยสฺส ปุคฺคลสฺส
โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย ปฏิปนฺนสฺส สทฺธินฺทรฺ ิย อธิมตฺต โหติ
สทฺธาวาหึ สทฺธาปุพฺพงฺคม อริยมคฺค ภาเวติ ฯ อย วุจฺจติ
# ๑. ม. พลวตร วายามกิจฺจ ฯ
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*เลมที่ ๖ สมฺปสาทนียสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๒๓
ปุคฺคโล สทฺธานุสารีติ ฯ (๑) อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ วิตฺถารโต ปเนสา
อุภโตภาควิมุตฺตาทิกถา วิสุทฺธิมคฺเค ปฺาภาวนาธิกาเร
วุตฺตา ฯ ตสฺมา ตตฺถ วุตตฺ นเยเนว เวทิตพฺพา ฯ เสสมิธาป
ปุริมนเยเนว โยเชตพฺพ.
ปธานเทสนาวณฺณนา
ปธาเนสูติ อิธ ปทหนวเสน สตฺต โพชฺฌงฺคา ปธานาติ
วุตฺตา ฯ เตส วิตฺถารกถา มหาสติปฏาเน วุตฺตนเยเนว
เวทิตพฺพา ฯ เสสมิธาป ปุริมนเยเนว โยเชตพฺพ ฯ
ปฏิปทาเทสนาวณฺณนา
ทุกฺขาปฏิปทาทีสุ อย วิตฺถารนโย ตตฺถ (๒) กตมา
ทุกฺขาฏิปทาทนฺธาภิฺา ปฺา ฯ ทุกฺเขน กสิเรน สมาธึ
อุปฺปาเทนฺตสฺส ทนฺธ ต าน อภิชานนฺตสฺส ยา ปฺา
ปชานนา ฯเป ฯ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏ ิ ฯ อย วุจฺจติ
ทุกฺขาปฏิปทาทนฺธาภิฺา ปฺา ฯ
ตตฺถ กตมา ทุกฺขาปฏิปทาขิปฺปาภิฺา ปฺา ฯ ทุกฺเขน
กสิเรน สมาธึ อุปฺปาเทนฺตสฺส ขิปปฺ  ต าน อภิชานนฺตสฺส
ยา ปฺา ปชานนา ฯเป ฯ สมฺมาทิฏิ ฯ อย วุจฺจติ
# ๑. อภิ. ป. ๓๖/๔๖/๑๔๗ ฯ ๒. อภิ.วิ.๓๕/๘๓๐/๔๔๙ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๒๔
ทุกฺขาปฏิปทาขิปฺปาภิฺา ปฺา.
ตตฺถ กตมา สุขาปฏิปทาทนฺธาภิฺา ปฺา ฯ อกิจฺเฉน
อกสิเรน สมาธึ อุปฺปาเทนฺตสฺส ทนฺธ ต าน อภิชานนฺตสฺส
ยา ปฺา ปชานนา ฯเป ฯ สมฺมาทิฏิ ฯ อย วุจฺจติ สุขาปฏิปทาทนฺธาภิฺา ปฺา ฯ
ตตฺถ กตมา สุขาปฏิปทาขิปฺปาภิฺา ปฺา ฯ อกิจฺเฉน
อกสิเรน สมาธึ อุปฺปาเทนฺตสฺส ขิปฺป ต าน อภิชานนฺตสฺส
ยา ปฺา ปชนนา ฯเป ฯ สมฺมาทิฏิ ฯ อย วุจฺจติ สุขาปฏิปทาขิปฺปาภิฺา ปฺาติ ฯ(๑)
อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ วิตฺถาโร ปน วิสุทฺธมิ คฺเค วุตฺโต ฯ
เสสมิธาป วุตฺตนเยเนว(๒) โยเชตพฺพ ฯ
ภสฺสสมาจาราทิเทสนาวณฺณนา
น เจว มุสาวาทุปสฺหิตนฺติ ภสฺสสมาจาเร ิโตป
กถามคฺค อนุปจฺฉินฺทิตฺวา กเถนฺโตป ยุเธกจฺโจ ภิกฺขุ น เจว
มุสาวาทุปสฺหิต ภาสติ อฏ อนริยโวหาเร วชฺเชตฺวา
อฏอริยโวหารยุตฺตเมว ภาสติ ฯ น จ เวภูติยนฺติ ภสฺสสมาจาเร
ิโตป เภทกรวาจ น ภาสติ ฯ น จ เปสุณิยนฺติ ตสฺสาเยเวต
เววจน ฯ เวภูติยวาจา หิ ปยภาวสฺส สฺุกรณโต เปสุณิยนฺติ
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๘๓๐/๔๔๙ ฯ ๒. ม. ปุริมนเยเนว ฯ
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*เลมที่ ๖ สมฺปสาทนียสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๒๕
วุจฺจติ ฯ นามเมวสฺสา เอตนฺติ มหาสิวตฺเถโร อโวจ ฯ น จ
สารมฺภชนฺติ สารมฺภชา จ ยา วาจา ฯ ตฺจ น ภาสติ ฯ ตฺว
ทุสฺสีโลติ วุตฺเต ฯ ตฺว ทุสฺสีโล ตฺวาจริโย ทุสฺสีโลติ วา ฯ ตุยฺห
อาปตฺติ อตฺถีติ (๑) วุตฺเต ฯ อห ปณฺฑาย จริตฺวา ปาฏลิปุตฺต
คโตติ อาทินา นเยน พหิทฺธา วิกฺเขปกถาปวตฺต วา กรณุตตฺ ริยวาจ น ภาสติ ฯ ชยาเปกฺโขติ ชยปุเรกฺขาโร หุตฺวา ฯ ยถา
หตฺถโก สกฺยปุตฺโต ติตถฺ ยิ า นาม ธมฺเมนป อธมฺเมนป
เชตพฺพาติ สจฺจาลิก ยกิฺจิ ภาสติ ฯ เอว ชยาเปกฺโข ชยปุเรกฺขาโร หุตฺวา น ภาสตีติ อตฺโถ ฯ มนฺตา มนฺตา จ วาจ
ภาสตีติ เอตฺถ มนฺตาติ วุจฺจติ ปฺา ฯ มนฺตาย ปฺาย ฯ
ปุน มนฺตาติ อุปปริกฺขิตฺวา ฯ ยุท วุตฺต โหติ ฯ ภสฺสสมาจาเร
ิโต ทิวสภาคป กเถนฺโต ปฺาย อุปปริกฺขิตฺวา ยุตฺตกถเมว
กเถตีติ ฯ นิธานวตินฺติ หทเยป นิทหิตพฺพยุตฺต ฯ กาเลนาติ
ยุตฺตปฺปตฺตกาเลน (๒) ฯ
เอว ภาสิตา หิ วาจา อมุสา เจว โหติ อปสุณา
จ อผรุสา จ อสา จ อสมฺผปฺปลาปา (๓) จ ฯ เอวรูปา
จ อย วา จา จตุสจฺจนิสฺสิตาติป สิกฺขตฺตยนิสฺสิตาติป ทสกถาวตฺถุนิสฺสิตาติป เตรสธุตงฺคนิสฺสิตาติป สตฺตตึสโพธิปกฺขิยธมฺมนิสฺสิตาติป มคฺคนิสฺสิตาติป วุจจฺ ติ ฯ เตนาห เอตทานุตฺตริย
# ๑. ม. อาปตฺตีติ วุตฺเต ฯ ๒. ยุ.ยุตฺตกาเลน ฯ ๓.สี. อสมฺผา ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๒๖
ภนฺเต ภสฺสสมาจาเรติ ฯต ปุริมนเยเนว โยเชตพฺพ.
สจฺโจ จสฺส สทฺโธ จาติ สีลาจาเร ิโต ภิกฺขุ สจฺโจ
จ ภเวยฺย สจฺจกโถ สทฺโธ จ สทฺธาสมฺปนฺโน ฯ นนุ เหฏา
สจฺจ กถิตเมว ฯ อิธ กสฺมา ปุน วุตฺตนฺติ ฯ เหฏา วาจาสจฺจ
กถิต ฯ สีลาจาเร ิโต ปน ภิกฺขุ อนฺตมโส หสนกถายป
มุสาวาท น กโรตีติ ทสฺเสตุ อิธ วุตฺต ฯ ยุทานิ โส
ธมฺเมน สเมน ชีวิต กปฺเปตีติ ทสฺสนตฺถ น จ กุหโกติอาทิ
วุตฺต ฯ กุหโกติ อาทีนิ พฺรหฺมชาเล วิตฺถาริตานิ ฯ
อนฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร ฯ โภชเน มตฺตฺูติ ฉสุ ยุนฺทรฺ ิเยสุ
คุตฺตทฺวาโร โภชเนป ปมาณฺู ฯ สมการีติ สมจารี ฯ กาเยน
วาจาย มนสา จ กายวงฺกาทีนิ ปหาย สม จรตีติ อตฺโถ ฯ
ชาคริยานุโยคมนุยุตฺโตติ รตฺตินฺทิว ฉ โกฏาเส กตฺวา ทิวส
จงฺกเมน นิสชฺชายาติ(๑) วุตฺตนเยเนว ชาคริยานุโยค ยุตฺตปฺปยุตฺโต
วิหรติ ฯ อตนฺทิโตติ นิตตฺ นฺที กายาลสิยวิรหิโต ฯ อารทฺธวิริโยติ
กายิกวิริเยนาป อารทฺธวิริโย โหติ ฯ คณสงฺคณิก วิโนเทตฺวา
จตูสุ ยุริยาปเถสุ อฏอารพฺภวตฺถุวเสน เอกวิหารี ฯ เจตสิกวิริเยนาป อารทฺธวิริโย โหติ ฯ กิเลสสงฺคณิก (๒) วิโนเทตฺวา
อฏสมาปตฺติวเสน เอกวิหารี ฯ อปจ ยถา ตถา กิเลสุปฺปตฺตึ
นิวาเรนฺโต เจตสิกวิริเยน อารทฺธวิรโิ ยว โหติ ฯ ฌายีติ
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๖๐๙/๓๓๕ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ปหายาติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๖ สมฺปสาทนียสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๒๗
อารมฺมณลกฺขณูปนิชฺฌานวเสน ฌายี ฯ สติมาติ จิรกตาทิอนุสฺสรณสมตฺถาย สติยา สมนฺนาคโต ฯ
กลฺยาณปฏิภาโณติ วกฺกรณสมฺปนฺโน(๑) เจว โหติ ปฏิภาณสมฺปนฺโน จ ฯ ยุตฺตปฏิภาโณ โข ปน โหติ โน มุตฺตปฏิภาโณ ฯ สีลสมาจารสฺมิฺหิ ิตภิกฺขุ มุตฺตปฏิภาโณ น
โหติ ฯ ยุตตฺ ปฏิภาโณ ปน โหติ วงฺคีสตฺเถโร วิย ฯ คติมาติ
คมนสมตฺถาย ปฺาย สมนฺนาคโต ฯ ธิติมาติ ธารณสมตฺถาย
ปฺาย สมนฺนาคโต ฯ มติมาติ เอตฺถ ปน มตีติ ปฺาย
นามเมว ฯ ตสฺมา ปฺวาติ อตฺโถ ฯ ยุติ ตีหปิ  ยุเมหิ ปเทหิ
ปฺาว กถิตา ฯ ตตฺถ เหฏา สมณธมฺมกรณวีริย กถิต
อิธ พุทฺธวจนคฺคณฺหณวีริย ฯ ตถา เหฏา วิปสฺสนาปฺา
กถิตา ฯ อิธ พุทฺธวจนคฺคณฺหณปฺา ฯ น จ กาเมสุ คิทฺโธติ
วตฺถุกามกิเลสกาเมสุ อคิทฺโธฯ สโต จ นิปโก จเรติ (๒) อภิกฺกนฺตาทีสุ (๓)
สตฺตสุ าเนสุ สติยา เจว าเณน จ สมนฺนาคโต จเรยฺยาติ(๔)
อตฺโถ ฯ เนปกฺกนฺติ ปฺา ฯ ตาย สมนฺนาคตตฺตา นิปโกติ
วุตฺโต ฯ เสสมิธาป ปุรมิ นเยเนว โยเชตพฺพ.
# ๑. ม. ยุ. วากฺกรณ... ฯ ๒. ม. จาติ ฯ ๓. ม. ยุ. อภิกฺกนฺตปฏิกฺกนฺตาทีสุ ฯ
๔. ม. จรตีติ ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๑๒๘
อนุสาสนวิธาเทสนาวณฺณนา
ปจฺจตฺต โยนิโสมนสิการาติ อตฺตโน อุปายมนสิกาเรน.
ยถานุสิฏ ตถา ปฏิปชฺชมาโนติ ยถา มยา อนุสฏิ  อนุสาสนี
ทินฺนา ฯ ตถา ปฏิปชฺชมาโน ฯ ติณฺณ สฺโชนาน ปริกฺขยาติอาทิ วุตฺตตฺถเมว ฯ เสสมิธาป ปุริมนเยเนว โยเชตพฺพ ฯ
ปรปุคฺคลวิมุตฺติาเณติ โสตาปนฺนาทีน ปรปุคฺคลาน เตน
เตน มคฺเคน กิเลสวิมุตฺติาเณ ฯเสสมิธาป ปุริมนเยเนว
โยเชตพฺพ ฯ
อมุตฺราสึ เอวนาโนติ เอโก ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรนฺโต
นามโคตฺต ปริยาทิยมาโน คจฺฉติ ฯ เอโก สุทฺธกฺขนฺเธเยว
อนุสฺสรติ ฯ เอโก หิ สกฺโกติ ฯ เอโก น สกฺโกติ ฯ ตตฺถ โย
สกฺโกติ ฯ ตสฺส วเสน อคฺคเหตฺวาq อสกฺโกนฺตสฺส วเสน คหิต ฯ
อสกฺโกนฺโต ปน กึ กโรติ ฯ สุทฺธกฺขนฺเธเยว อนุสฺสรนฺโต
คนฺตฺวา อเนกชาติสตสหสฺสมตฺถเก ตฺวา นามโคตฺต ปริยาทิยมาโน โอตรติ ฯ ต ทสฺเสนฺโต เอวนาโมติ อาทิมาห ฯโส
เอวมาหาติ โส ทิฏิคติโก เอวมาห ฯ ตตฺถ กิฺจาป สสฺสโตติ
วตฺวา เต จ สตฺตา สสรนฺตีติ วทนฺตสฺส วจน ปุพฺพาปรวิรุทฺธ โหติ ฯทิฏิคติกตฺตา ปเนส เอต น สลฺลกฺเขติ ฯ
ทิฏิคติกสฺส หิ าน วา นิยโม วา นตฺถิ ฯ ยุม คเหตฺวา
ยุม วิสชฺเชติ ฯ ยุม วิสชฺเชตฺวา ยุม คณฺหาตีติ พฺรหฺมชาเล
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*เลมที่ ๖ สมฺปสาทนียสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๒๙
วิตฺถาริตเมเวต ฯ อย(๑) ภนฺเต ตติโย สสฺสตวาโทติ(๑) เถโร ลาภิสฺเสว
วเสน ตโย สสฺสตวาเท อาห ฯ ภควตา ปน ตกฺกีวาทป
คเหตฺวา พฺรหฺมชาเล จตฺตาโร วุตฺตา ฯ เอเตส ปน ติณฺณ
วาทาน วิตฺถารกถา พฺรหฺมชาเล วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพา ฯ
เสสมิธาป ปุริมนเยเนว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ
คณนาย วาติ ปณฑ
ฺ คณนาย ฯ สงฺขาเนนาติ อจฺฉินฺทกวเสน มโนคณนาย ฯ อุภยถาป ปณฺฑคณนเมว ทสฺเสติ ฯ
ยุท วุตฺต โหติ ฯ วสฺสาน สตวเสน สหสฺสวเสน สตสหสฺสวเสน
โกฏิวเสน ปณฺฑ กตฺวาป เอตฺตกานิ วสฺสสตานีติ วา ฯ เป (๒) ฯ
เอตฺตกา วสฺสโกฏิโยติ วา เอว สงฺขาตุ น สกฺกา ฯ ตุมฺเห
ปน อตฺตโน ทสนฺน ปารมีน ปูรติ ตฺตา สพฺพฺุตาณสฺส
สุปฏิวิทฺธตฺตา ยสฺมา โว อนาวรณาณ สูร วหติ ฯ ตสฺมา
เทสนาาณกุสลต ปุรกฺขตฺวา วสฺสคณนาย สปริยนฺต(๓) กตฺวา
กปฺปคณนายป ปริจฺฉินทฺ ิตฺวา เอตฺตกนฺติ ทสฺเสถาติ ทีเปติ ฯ
ปาลิยตฺโถ ปเนตฺถ วุตฺตนโยเยว ฯ เสสมิธาป ปุริมนเยเนว
โยเชตพฺพ ฯ
เอตทานุตฺตริย ภนฺเต สตฺตาน จุตูปปาตาเณติ ภนฺเต
ยาป อย สตฺตาน จุติปฏิสนฺธิวเสน าณเทสนา ฯ สาป
ตุมฺหากเยว อนุตฺตรา ฯ อตีตพุทฺธาป เอวเมว เทเสสส ฯ
# ๑. ที. ปา. ๑๑/๘๗/๑๒๐ อย อนฺเต ตติเย สสฺสตวาโท ฯ ๒. ม. นตฺถิ ฯ ๓. ปริยนฺติก ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๓) - หนาที่ 130

*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๓๐
อนาคตาป เอวเมว เทเสสฺสนฺติ ตุเมฺห เตส อตีตานาคตพุทฺธาน
าเณน สสนฺเทตฺวาว เทสยิตฺถ ฯ ยุมินาป การเณน เอว
ปสนฺโน อห ภนฺเต ภควตีติ ทีเปติ ฯปาลิยตฺโถ ปเนตฺถ
วิตฺถาริโตเยว ฯ
สาสวา สอุปธิกาติ สโทสา สอุปารมฺภา ฯ โน อริยาติ
วุจฺจตีติ อริยทิ ฺธีติ น วุจฺจติ ฯ อนาสวา อนุปธิกาติ นิทฺโทสา
อนุปารมฺภา ฯ อริยาติ วุจฺจตีติ อริยิทธฺ ีติ วุจฺจติ ฯ อปฺปฏิกูลสฺี ตตฺถ วิหรตีติ กถ อปฺปฏิกลู สฺี ตตฺถ วิหรติ ฯ(๑) ปฏิกูเล
สตฺเต เมตฺต ผรติ ฯ สงฺขาเร ธาตุสฺ อุปสหรติ ฯ ยถาห ฯ
กถ ปฏิกูเล อปฺปฏิกูลสฺี วิหรติ ฯ อนิฏสฺมึ วตฺถุสฺมึ เมตฺตาย
วา ผรติ ฯ ธาตุโต วา อุปสหรตีติ ฯ (๒)ปฏิกูลสฺี ตตฺถ
วิหรตีติ อปฺปฏิกูเล สตฺเต อสุภสฺ ผรติ ฯ สงฺขาเร อนิจฺจสฺ อุปสหรติ ฯ ยถาห กถ อปฺปฏิกูเล ปฏิกูลสฺี
วิหรติ ฯ ยุฏ สฺมึ วตฺถุสมฺ ึ อสุภาย วา ผรติ ฯ อนิจฺจโต วา
อุปสหรตีติ ฯ เอว เสสปเทสุป อตฺโถ เวทิตพฺโพ.
อุเปกฺขโก ตตฺถ วิหรตีติ ยุฏเ อรชฺชนฺโต จ อนิฏเ
อทูสนฺโต จ ยถา(๓) อฺเ อสมเปกฺขเณน โมห อุปฺปาเทนฺติ
เอว อนุปฺปาเทนฺโต ฉสุ อารมฺมเณสุ ฉฬงฺคุเปกฺขาย อุเปกฺขโก
วิหรติ ฯ เอตทานุตฺตริย ภนฺเต ยุทฺธิวิธาสูติ ภนฺเต ยา อย
# ๑. ม. วิหรตีติ ฯ ๒. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๖๙๐/๕๙๙ ฯ ๓. ม. อทุสฺสนฺโต ยถา ฯ
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*เลมที่ ๖ สมฺปสาทนียสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๓๑
ทฺวีสุ ยุทฺธีสุ เอว เทสนา ฯ เอตทานุตฺตริย ฯ
ต ภควาติ ต เทสน ภควา อเสส สกล อภิชานาติ ฯ
ต ภควโตติ ต เทสน ภควโต อเสส อภิชานโต ฯ อุตฺตริ
อภิฺเยฺย นตฺถีติ อุตฺตริ อภิชานิตพฺพ นตฺถิ ฯ อย นาม
ยุโต อฺโ ธมฺโม วา ปุคฺคโล วา ย ภควา น
ชานาตีติ(๑) ยุท นตฺถิ ฯ ยทภิชาน อฺโ สมโณ วาติ(๒) ย
ตุเมฺหหิ อนภิฺาต ต อฺโ สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา
อภิชานนฺโต ภควตา ภิยฺโยภิฺตโร อสฺส ฯ อธิกตรปฺโ
ภเวยฺย ฯ ยทิท ยุทฺธิวิธาสูติ เอตฺถ ยทิทนฺติ นิปาตมตฺต ฯ
ยุทฺธิวิธาสุ ภควตา อุตฺตริตโร นตฺถิ ฯอตีตพุทฺธาป หิ ยุมาว
เทฺว ยุทฺธิโย เทเสสส ฯ อนาคตาป ยุมาว เทเสสฺสนติ ฯ ตุเมฺหป
เตส าเณน สสนฺเทตฺวา(๓) ยุมาว เทสยิตฺถ ฯ ยุติ ภควาว
ยุทฺธิวิธาสุ อนุตฺตโรติ ทสฺเสนฺโต ยุมินาป การเณน เอว
ปสนฺโน อห ภนฺเต ภควตีติ ทีเปติ ฯ เอตฺตาวตา เย
ธมฺมเสนาปติ ทฺวาฏาเน นิสีทิตฺวา โสฬส อปราปริยธมฺเม(๔)
สมฺมสิ ฯ เตว ทสฺสิตา โหนฺติ ฯ
# ๑. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. สมโณ วา พฺราหฺมโณ วาติ ฯ ๓. ม. สสนฺทิตฺวา ฯ
๔. ม. อปรมฺปริยธมฺเม ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๑๓๒
อฺถาสตฺถุคุณทสฺสนวณฺณนา
ยุทานิ อปเรนป อากาเรน ภควโต คุเณ ทสฺเสนฺโต
ยนฺต ภนฺเตติ อาทิมาห ฯ ตตฺถ สทฺเธน กุลปุตฺเตนาติ สทฺธา
กุลปุตฺตา นาม อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา โพธิสตฺตา ฯ ตสฺมา
ย สพฺพฺุโพธิสตฺเตน ปตฺตพฺพนฺติ วุตฺต โหติ ฯ กึ ปน
เตน ปตฺตพฺพ ฯ นว โลกุตฺตรธมฺมา ฯ อารทฺธวิริเยนาติอาทีสุ
วิริย ถาโมติ อาทีนิ สพฺพาเนว วิริยเววจนานิ ฯ ตตฺถ อารทฺธวิริเยนาติ ปคฺคหิตวิริเยน ฯ ถามวตาติ ถามสมฺปนฺเนน ถิรวิริเยน ฯ ปุรสิ ถาเมนาติ เตน ถามวตา ย ปุริสถาเมน
ปตฺตพฺพนฺติ วุตฺต โหติ ฯ อนนฺตรปททฺวเยป เอเสว นโย ฯ
ปุริสโธเรยฺหนาติ ยา อสมธุเรหิ พุทฺเธหิ วหิตพฺพา ธุรา
ต ธุร วหนสมตฺเถน มหาปุริเสน ฯ อนุปฺปตฺต ต ภควตาติ
ต สพฺพ อตีตานาคตพุทฺเธหิ ปตฺตพฺพ ฯ ต(๑) สพฺพเมว อนุปฺปตฺต
ภควตา(๒) เอกคุโณป อูโน นตฺถีติ ทสฺเสติ ฯ
กาเมสุ กามสุขลฺลกิ านุโยคนฺติ วตฺถุกาเมสุ กามสุขานุโยค ฯ (๓)
ยถา อฺเ เกณิยชฏิลาทโย สมณพฺราหฺฆณา โก ชานาติ
ปรโลก ฯ สุโข ยุมิสฺสา ปริพฺพาชิกาย มุทุกาย โลมสาย
พาหาย สมฺผสฺโสติ เตโมฬิพนฺธาหิ (๔) ปริพฺพาชิกาหิ ปริจาเรนฺติ
# ๑. ม. ยุ. อย ปาโ จตฺถิ ฯ ๒. ม. ยุ. ภควโต ฯ ๓. ม. กามสุขลฺลิกานุโยค ฯ
๔. ม. โมฬิพนฺธาหิ ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๓) - หนาที่ 133

*เลมที่ ๖ สมฺปสาทนียสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๓๓
สมฺปตฺต สมฺปตฺต รูปาทิอารมฺมณ อนุภวมานา กามสุขมนุยุตฺตา
น เอวมนุยุตฺโตติ ทสฺเสติ ฯ
หีนนฺติ ลามก ฯ คมฺมนฺติ คามวาสีน ธมฺม ฯ โปถุชชฺ นิกนฺติ ปุถชุ ฺชเนหิ เสวิตพฺพ ฯ อนริยนฺติ น นิทฺโทส. น วา
อริเยหิ เสวิตพฺพ ฯอนตฺถสฺหิตนฺติ อนตฺถยุตฺต ฯ (๑)อตฺตกิลมถานุโยคนฺติ อตฺตโน อาตาปนปริตาปนานุโยค ฯทุกฺขนฺติ ทุกฺขยุตฺต ฯ ทุกขฺ ม วา ฯ ยถา เอเก สมณพฺราหฺมณา กามสุขลฺลิกานุโยคต (๒) ปริวชฺเชสฺสามาติ กายกิลมถ อนุธาวนฺติ ฯ ตโต
มุจฺจิสฺสามาติ กามสุข อนุธาวนฺติ ฯ น เอว ภควา ฯ ภควา
ปน อุโภ เอเต อนฺเต วชฺเชตฺวา ยา สา อตฺถิ ภิกฺขเว
มชฺฌิมา ปฏิปทา ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธา จกฺขุกรณีติ เอว
วุตฺตา สมฺมาปฏิปตฺติ ฯ ตเมว ปฏิปนฺโน ฯ ตสฺมา น จ อตฺตกิลมถานุโยคนฺติอาทิมาห ฯ
อาภิเจตสิกานนฺติ อภิเจตสิกาน ฯ กามาวจรจิตฺตานิ
อติกฺกมิตฺวา ิตานนฺติ อตฺโถ ฯ ทิฏธมฺมสุขวิหารานนฺติ ยุมสฺมึเยว
อตฺตภาเว สุขวิหาราน ฯ โปฏปาทสุตฺตนฺตสฺมิฺหิ สปฺปติกทุติยชฺฌานผลสมาปตฺติ กถิตา ฯ (๓) ปาสาทิกสุตฺตนฺเต สห มคฺเคน
วิปสฺสนาปาทกชฺฌาน ฯ ทสุตฺตรสุตฺตนฺเต จตุตฺถชฺฌานิกผลสมาปตฺติ ฯ ยุมสฺมึ สมฺปสาทนีเย ทิฏธมฺมสุขวิหารชฺฌานานิ
# ๑. ม. อนตฺถสยุตฺต ฯ ๒. ม. กามสุขลฺลิกานุโยค ฯ ๓. ที. สี. ๙/๓๐๓/๒๔๑ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๓๔
กถิตานิ ฯ นิกามลาภีติ ยถากามลาภี ฯ อกิจฺฉลาภีติ อทุกฺขลาภี ฯ อกสิรลาภีติ วิปุลลาภี ฯ
อนุโยคทานปฺปการวณฺณนา
เอกีสฺสา โลกธาตุยาติ ทสสหสฺสีโลกธาตุมฺหิ ฯ (๑) ตีณิ หิ
เขตฺตานิ ชาติเขตฺต อาณาเขตฺต วิสยเขตฺต ฯ ตตฺถ ชาติเขตฺต
นาม ทสสหสฺสีโลกธาตุ ฯ สา หิ ตถาคตสฺส มาตุ กุจฺฉึ
โอกฺกมนกาเล นิกฺขมนกาเล สมฺโพธิกาเล ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตเน
อายุสขาโรสฺสชฺชเน ปรินิพฺพาเน จ กมฺปติ ฯ โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาฬ ปน อาณาเขตฺต นามฯ อาฏานาฏิยปริตฺตโมรปริตฺตธชคฺคปริตฺตรตนปริตฺตาทีนฺหิ เอตฺถ อาณา ปวตฺตติ ฯ
วิสยเขตฺตสฺส ปน ปริมาณ นตฺถิ ฯ พุทฺธานฺหิ ยาวตก
าณ ฯ ตาวตก เยฺย ฯ ยาวตก เยฺย ฯ ตาวตก าณ
าณปริยนฺติก เยฺย ฯ เยฺยปริยนฺติก าณนฺติ วจนโต อวิสโย
นาม นตฺถิ ฯ
อิเมสุ ปน ตีสุ เขตฺเตสุ เปตฺวา ยุม จกฺกวาฬ
อฺสฺมึ จกฺกวาเฬ พุทฺธา อุปฺปชฺชนฺตีติ สุตฺต นตฺถิ ฯ น
อุปฺปชฺชนฺตีติ (๒) ปน อตฺถิ ฯ ตีณิ ปฏกานิ วินยปฏก
สุตฺตนฺตปฏก อภิธมฺมปฏก ฯ ติสฺโส สงฺคีติโย มหากสฺสปตฺเถรสฺส สงฺคตี ิ ฯ
# ๑. ม. ทสสหสฺสิโลกธาตุยา ฯ ๒. ม. นุปฺปชฺชนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๖ สมฺปสาทนียสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๓๕
ยสตฺเถรสฺส สงฺคีติ ฯ โมคฺคลิปุตฺตติสฺสตฺเถรสฺส สงฺคีตีติ ฯ ยุมา
ติสฺโส สงฺคีติโย อารุเฬฺห เตปฏเก พุทฺธวจเน ยุม จกฺกวาฬ
มฺุจิตฺวา อฺตฺถ พุทฺธา อุปฺปชฺชนฺตีติ สุตฺต นตฺถิ ฯ น
อุปฺปชฺชนฺตีติ ปน อตฺถิ ฯ
อปุพฺพ อจริมนฺติ อปุเร อปจฺฉา เอกโต น อุปฺปชฺชนฺติ
ปุเร วา ปจฺฉา วา อุปปฺ ชฺชนฺตีติ วุตฺต โหติ ฯ ตตฺถ
โพธิปลฺลงฺเก โพธึ อปฺปตฺวา น อุฏ หิสสฺ ามีติ นิสินฺนกาลโต
ปฏาย ยาว มาตุ กุจฺฉิสฺมึ ปฏิสนฺธิคฺคหณ ฯ ตาว ปุเรติ
น เวทิตพฺพ ฯ โพธิสตฺสสฺส หิ ปฏิสนฺธิคฺคหเณ ทสสหสฺสจกฺกวาฬกมฺปเนเนว เขตฺตปริคฺคโห กโต ฯ อฺสฺส พุทฺธสฺส
อุปฺปตฺติป นิวาริตา โหติ ฯ ปรินิพฺพานโต ปฏาย จ ยาว
สาสปมตฺตาป ธาตุโย ติฏนฺติ ฯ ตาว ปจฺฉาติ น เวทิตพฺพ ฯ
ธาตูสุ หิ ิตาสุ พุทฺธา ิตาว โหนฺติ ฯ ตสฺมา เอตฺถนฺตเร
อฺสฺส พุทฺธสฺส อุปฺปตฺติ นิวาริตาว โหติ ฯ ธาตุปรินิพฺพาเน
ปน ชาเต อฺสฺส พุทฺธสฺส อุปฺปตฺติ น นิวาริตา ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๑๓๖
ติปฏกอนฺตรธานกถา
ตีณิ หิ (๑) อนฺตรธานานิ นาม ปริยตฺติอนฺตรธาน ฯ ปฏิเวธอนฺตรธาน ฯ ปฏิปตฺติอนฺตรธานนฺติ ฯ ตตฺถ ปริยตฺตีติ ตีณิ
ปฏกานิ ฯปฏิเวโธติ สจฺจปฏิเวโธ. ปฏิปตฺตีติ ปฏิปทา ฯ
ตตฺถ ปฏิเวโธ จ ปฏิปตฺติ จ โหติป น โหติป ฯเอกสฺมิฺหิ
กาเล ปฏิเวธกรา ภิกฺขู พหู โหนฺติ ฯ เอส ภิกฺขุ ปุถชุ ฺชโนติ
องฺคุลึ ปสาเรตฺวา ทสฺเสตพฺโพ โหติ ฯ ยุมสฺมึเยว ทีเป เอกวาร
ปุถุชชฺ นภิกฺขุ นาม นาโหสิ ฯ ปฏิปตฺติปูรกาป กทาจิ พหู
โหนฺติ ฯ กทาจิ อปฺปา โหนฺติ ฯ (๒)ยุติ ปฏิเวโธ จ ปฏิปตฺติ
จ โหติป น โหติป ฯ สาสนฏิติยา ปน ปริยตฺติ ปมาณ ฯ
ปณฺฑิโต หิ เตปฏก สุตฺวา เทฺวป ปูเรติ ฯ
ยถา อมฺหาก โพธิสตฺโต อาฬารสฺส สนฺติเก ปฺจาภิฺา สตฺต จ สมาปตฺติโย นิพฺพตฺเตตฺวา เนวสฺานาสฺายตนสมาปตฺติยา ปริกมฺม ปุจฺฉิ โส น ชานามีติ
อาห ฯ ตโต อุทฺทกสฺส (๓) สนฺติก คนฺตฺวา อธิคตวิเสส สสนฺทิตฺวา
เนวสฺานาสฺายตนสฺส ปริกมฺม ปุจฺฉิ ฯ โส อาจิกฺขิ ฯ ตสฺส
วจนสมนนฺตรเมว มหาสตฺโต ต ฌาน สมฺปาเทสิ ฯ เอวเมว
ปฺวา ภิกฺขุ ปริยตฺตึ สุตฺวา เทฺวป ปูเรติ ฯ ตสฺมา
ปริยตฺติยา ิตาย สาสน ิต โหติ ฯ ยทา ปน สา
๑. ม. ยุ. หิสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. ยุ. อุทกสฺส ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๓) - หนาที่ 137

*เลมที่ ๖ สมฺปสาทนียสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๓๗
อนฺตรธายติ ฯ ตทา ปม อภิธมฺมปฏก นสฺสติ ฯ ตตฺถ ปฏาน
สพฺพปม อนฺตรธายติ ฯ อนุกฺกเมน ปจฺฉา ธมฺมสงฺคโห ฯ ตสฺมึ
อนฺตรหิเต ยุตเรสุ ทฺวสี ุ ปฏเกสุ ิเตสุป สาสน ิตเมว
โหติ ฯ
ตตฺถ สุตฺตนฺตปฏเก อนฺตรธายมาเน ปม องฺคุตฺตรนิกาโย
เอกาทสกโต ปฏาย ยาว เอกกา อนฺตรธายติ ฯ ตทนนฺตร
สยุตฺตนิกาโย จกฺกเปยฺยาลโต ปฏาย ยาว โอฆตรณา
อนฺตรธายติ ฯ ตทนนฺตร มชฺฌิมนิกาโย ยุนฺทรฺ ิยภาวนโต
ปฏาย ยาว มูลปริยายา อนฺตรธายติ ฯ ตทนนฺตร ทีฆนิกาโย
ทสุตฺตรโต ปฏาย ยาว พฺรหฺมชาลา อนฺตรธายติ ฯ เอกิสฺสาป
ทฺวินฺนป คาถาน ปุจฺฉา อทฺธาน คจฺฉติ ฯ สาสน ธาเรตุ
น สกฺโกติ สภิยปุจฺฉา อาฬวกปุจฺฉา วิย จ ฯ เอกา กิร
กสฺสปพุทฺธกาลิกา อนฺตรา สาสน ธาเรตุ นาสกฺขิ ฯ(๑)
ทฺวีสุ ปน ปฏเกสุ อนฺตรหิเตสุป วินยปฏเก ิเต
สาสน ติฏติ ฯ ปริวารกฺขนฺธเกสุ อนฺตรหิเตสุ อุภโตวิภงฺเค
ิเต ิตเมว โหติ ฯ อุภโตวิภงฺเค อนฺตรหิเต มาติกายป ิตาย
ิตเมว โหติ ฯ มาติกาย อนฺตรหิตาย ปาฏิโมกฺขปพฺพชฺชาอุปสมฺปทาสุ ิตาสุ สาสน ติฏติ ฯ ลิงฺค อทฺธาน คจฺฉติ ฯ
เสตวตฺถสมณวโส ปน กสฺสปพุทฺธกาลโต ปฏาย สาสน
# ๑. ม. ยุ. นาสกฺขึสุ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๓๘
ธาเรตุ นาสกฺขิ ฯ ปฏิสมฺภิทปฺปตฺเตหิ วสฺสสหสฺส อฏาสิ ฯ
ฉฬภิฺเหิ วสฺสสหสฺส. เตวิชฺเชหิ วสฺสสหสฺสฯ สุกฺขวิปสฺสเกหิ
วสฺสสหสฺส. ปาฏิโมกฺเขหิ วสฺสสหสฺส อฏาสิ ฯ ปจฺฉิมกสฺส
ปน สจฺจปฏิเวธโต ปจฺฉิมกสฺส สีลเภทโต จ ปฏาย สาสน
โอสกฺกิตนฺนาม โหติ ฯตโต ปฏาย อฺสฺส พุทฺธสฺส
อุปฺปตฺติ น นิวาริตา ฯ
สาสนอนฺตรหิตวณฺณนา
ตีณิ ปรินิพฺพานานิ นาม กิเลสปรินพิ ฺพาน ขนฺธปรินิพฺพาน ธาตุปรินิพฺพานนฺติ ฯ ตตฺถ กิเลสปรินิพฺพาน
โพธิปลฺลงฺเก อโหสิ ฯ ขนฺธปรินิพฺพาน กุสินาราย ฯ ธาตุปรินิพฺพาน อนาคเต ภวิสฺสติ ฯ สาสนสฺส กิร โอสกฺกนกาเล ยุมสฺมึ ตามฺพปณฺณิทีเป (๑) ธาตุโย สนฺนิปติตฺวา มหาเจติย คมิสฺสนฺติ ฯ มหาเจติยโต นาคทีเป ราชายตนเจติย
ตโต มหาโพธิปลฺลงฺก คมิสฺสนฺติ ฯนาคภวนโตป (๒) พฺรหฺมโลกโตป ธาตุโย มหาโพธิปลฺลงฺกเมว คมิสฺสนฺติ ฯ สาสปมตฺตาป
ธาตุ (๓)น อนฺตรธายิสฺสติ ฯ (๔)สพฺพา ธาตุโย มหาโพธิปลฺลงฺเก
ราสีภูตา (๕) สุวณฺณขนฺโธ วิย เอกฆนา(๖) หุตฺวา ฉพฺพณฺณา
# ๑. ม. ตมฺพปณฺณิทีเป ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร เทวโลกโตปติ ทิสสฺ ติ ฯ ๓. ม. ยุ. ธาตุโย ฯ
๔. ม. อนฺตรา นสฺสิสฺสนฺติ ฯ ยุ. อนฺตราย นสฺสิสฺสติ ฯ ๕. ม. ยุ. ราสิภูตา ฯ
๖. ม. เอกคฺฆนา ฯ
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*เลมที่ ๖ สมฺปสาทนียสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๓๙
รสิโย (๑) วิสชฺเชสฺสนฺติ ฯ
ตา ทสสหสฺสีโลกธาตุ ผริสสฺ นฺติ ฯ ตโต ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตา สนฺนิปติตฺวา สนฺนิปติตฺวา อชฺช สตฺถา ปรินิพฺพาติ อชฺช
สาสน โอสกฺกติ ฯ ปจฺฉิมทสฺสน อิทานิ(๒) อิท อมฺหากนฺติ ทสพลสฺส ปรินิพฺพุตทิวสโต มหนฺตตร การฺุ กริสฺสนฺติ ฯ
เปตฺวา อนาคามิขีณาสเว อวเสสา สกภาเวน สณฺาเรตุ (๓)
น สกฺขิสฺสนฺติ ฯ ธาตูสุ เตโชธาตุ อุฏ หิตฺวา ยาว พฺรหฺมโลกา อุคฺคจฺฉิสฺสติ ฯ สาสปมตฺตายป ธาตุยา สติ เอกชาลา (๔)
ภวิสฺสติ ฯ ธาตูสุ ปริยาทาน คตาสุ อุปจฺฉิชฺชิสฺสติ ฯ เอว
มหนฺต อานุภาว ทสฺเสตฺวา ธาตูสุ อนฺตรหิตาสุ สาสน
อนฺตรหิต นาม โหติ.
ยาว เอว น อนฺตรธายติ ฯ ตาว อจริม นาม โหติ ฯ
เอว อปุพฺพ อจริม อุปฺปชฺเชยฺยย ฯ เนต าน วิชฺชติ ฯ กสฺมา
ปน อปุพฺพ อจริม น(๕) อุปฺปชฺชนฺตตี ิ ฯ อนจฺฉริยตฺตา ฯ พุทฺธา
หิ อจฺฉริยมนุสฺสา ฯ ยถาห เอกปุคฺคโล ภิกฺขเว โลเก
อุปฺปชฺชมาโน อุปฺปชฺชติ อจฺฉริยมนุสฺโส ฯ กตโม เอกปุคฺคโล
ตถาคโต อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ(๖) ยทิ จ เทฺว วา จตฺตาโร
วา อฏ วา โสฬส วา เอกโต อุปปฺ ชฺเชยฺยย ฯ อนจฺฉริยา
ภเวยฺยย ฯ เอกสฺมึ หิ วิหาเร ทฺวินฺน เจติยานป ลาภสกฺกาโร
# ๑. ม. ฉพฺพณฺณรสฺมิโย ฯ ๒. ม. ทานิ ฯ ๓. สี. ยุ. สณฺาตุ ฯ ม. สนฺธาเรต ฯ
๔. ยุ. เอกชาโล ฯ ๕. ม. นสทฺโท นตฺถิ ฯ ๖. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๑/๒๙ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๔๐
อุฬาโร น โหติ ฯ ภิกฺขูป พหุตาย น อจฺฉริยา ชาตา
เอว พุทฺธาป ภเวยฺยย ฯ ตสฺมา น อุปฺปชฺชนฺติ ฯ เทสนาย จ
วิเสสาภาวโต ฯ ยฺหิ สติปฏานาทิเภท ธมฺม เอโก เทเสสิ (๑)
อฺเน อุปฺปชฺชิตฺวาป โสว เทเสตพฺโพ สิยา ฯ ตโต อนจฺฉริโย
สิยา ฯเอกสฺมึ ปน ธมฺม เทเสนฺเต เทสนาป อจฺฉริยา
โหติ ฯ วิวาทาภาวโต (๒)จ ฯ พหูสุ หิ พุทฺเธสุ อุปฺปนฺเนสุ
พหูน อาจริยาน อนฺเตวาสิกา วิย อมฺหาก พุทฺโธ ปาสาทิโก
อมฺหาก พุทโฺ ธ มธุรสฺสโร ลาภี ปฺุวาติ วิวเทยฺยย ฯ ตสฺมาป
เอว น อุปฺปชฺชนฺติ ฯ อปเจต การณ มิลินฺทรฺาป ปุฏเน
นาคเสนตฺเถเรน วิตฺถาริตเมว ฯ วุตฺตฺหิ ตตฺถ
ภนฺเต นาคเสน ภาสิตมฺป เหต ภควตา ภควตา อฏานเมต
ภิกฺขเว อนวกาโส ฯ ย เอกิสฺสา โลกธาตุยา เทฺว อรหนฺโต
สมฺมาสมฺพุทฺธา อปุพฺพ อจริม อุปปฺ ชฺเชยฺย ฯ เนต าน วิชชฺ ตีติ(๓)
เทสยนฺตา จ ภนฺเต นาคเสน สพฺเพป ตถาคตา สตฺตตึส
โพธิปกฺขิเย ธมฺเม เทเสนฺติ ฯ กถยมานา จ จตฺตาริ อริยสจฺจานิ
กเถนฺติ ฯ สิกฺขาเปนฺตา จ ตีสุ สิกฺขาสุ สิกฺขาเปนฺติ ฯ อนุสาสมานา จ อปฺปมาทปฏิปตฺตึ (๔) อนุสาสนฺติ ฯ ยทิ ภนฺเต นาคเสน
สพฺเพสป ตถาคตาน เอกุทฺเทโส (๕) เอกา กถา เอก สิกฺขาปท
# ๑. ม. ยุ. เทเสติ ฯ ๒. ม. ยุ. วิวาทภาวโต ฯ ๓. องฺ เอก. ๒๐/๑๖๒/๓๖ ฯ
๔. ม. อปฺปมาทปฺปฏิปตฺติย ฯ ๕. ม. เอกา เทสนา ฯ
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*เลมที่ ๖ สมฺปสาทนียสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๔๑
เอกา อนุสนฺธิ ฯ (๑) เกน การเณน เทฺว ตถาคตา เอกกฺขเณ
นุปฺปชฺชนฺติ ฯ เอเกนป ตาว พุทฺธุปฺปาเทน อย โลโก
โอภาสชาโต ฯ ยทิ ทุติโย พุทฺโธ ภเวยฺย ฯ ทฺวินฺน ปภาย อย
โลโก ภิยฺโยโส มตฺตาย โอภาสชาโต ภเวยฺย ฯ โอวทนฺตา (๒) จ
เทฺว ตถาคตา สุข โอวเทยฺยย ฯ อนุสาสมานา จ สุข อนุสาเสยฺยย
ตตฺถ เม การณ ทสฺเสหิ ฯ (๓) ยถาห นิสฺสสโย ภเวยฺยนฺติ.
อย มหาราช ทสสหสฺสีโลกธาตุ เอกพุทฺธธารณี ฯ เอกสฺเสว
ตถาคตสฺส คุณ ธาเรติ ฯ ยทิ ทุตโิ ย พุทฺโธ อุปฺปชฺเชยฺย
นาย ทสสหสฺสีโลกธาตุ ธาเรยฺย ฯ จเลยฺย กมฺเปยฺย นเมยฺย
โอนเมยฺย วินเมยฺย วิกิเรยฺย วิธเมยฺย วิทฺธเสยฺย ฯ น านมุปคจฺเฉยฺย ฯ
ยถา มหาราช นาวา เอกปุริสสนฺธารณี ภเวยฺย ฯ เอกสฺมึ
ปุริเส อภิรุเฬฺห สามูปาทิกา (๔) ภเวยฺย ฯ อถ ทุติโย ปุริโส
อาคจฺเฉยฺย ตาทิโส อายุนา วณฺเณน วเยน ปมาเณน กีสถูเลน
สพฺพงฺคปจฺจงฺเคน ฯ โส ต นาว อภิรเู หยฺย ฯ อปนุ โข (๕) สา
มหาราช นาวา ทฺวินฺนมฺป ธาเรยฺยาติ ฯ น หิ ภนฺเต
จเลยฺย กมฺเปยฺย นเมยฺย โอนเมยฺย วินเมยฺย วิกิเรยฺย วิธเมยฺย
วิทฺธเสยฺย ฯ น านมุปคจฺเฉยฺย โอสีเทยฺย อุทเกติ ฯเอวเมว
# ๑. ม. เอกานุสาสนี ฯ ๒. ม. โอวทมานา ฯ ๓. ม. เทเสหิ ฯ ๔. ม. สา นาวา
สมุปาทิกา ฯ ๕. ม. ยุ. โขสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๔๒
โข มหาราช อย ทสสหสฺสีโลกธาตุ เอกพุทฺธธารณี ฯ เอกสฺเสว
ตถาคตสฺส คุณ ธาเรติ ฯ ยทิ ทุติโย พุทฺโธ อุปฺปชฺเชยฺย ฯ นาย
ทสสหสฺสีโลกธาตุ ธาเรยฺย ฯเป ฯ น านมุปคจฺเฉยฺย ฯ
ยถา วา ปน มหาราช ปุริโส สุขิโต (๑) ยาวทตฺถ โภชน
ภฺุเชยฺย ฉาเทนฺต ยาวกณฺมภิปูรยิตฺวา ฯ โส ตโต(๒) ปนิโต
ปริปุณฺโณ นิรนฺตโร ตนฺทีกโต อโนนมิตทณฺฑชาโต ปุนเทว
ตาวตก โภชน ภฺุเชยฺย ฯ อป นุ โข โส มหาราช ปุรโิ ส
สุขิโต ภเวยฺยาติ ฯ น หิ ภนฺเต ฯ สกึ ภุตฺโตว มเรยฺยาติ ฯ(๓)
เอวเมว โข มหาราช อย ทสสหสฺสโี ลกธาตุ เอกพุทฺธธารณี ฯ เป ฯ น านมุปคจฺเฉยฺยาติ.
กึ นุ โข ภนฺเต นาคเสน อติธมฺมภาเรน ปวี
จลตีติ ฯ ยุธ มหาราช เทฺว สกฏา รตนปริปูริตาว (๔) ภเวยฺยย
ยาว มุขสมา ฯ เอกสฺส สกฏสฺส(๕) รตน คเหตฺวา เอกมฺหิ(๖) สกเฏ
อากิเรยฺยย ฯ อป นุ โข ต มหาราช สกฏ ทฺวินฺนป สกฏาน
รตน ธาเรยฺยาติ ฯ น หิ ภนฺเต ฯ นาภิป ตสฺส จเลยฺย ฯ(๗)
อราป ตสฺส ภิชฺเชยฺยย ฯ (๘) อกฺโขป ตสฺส ภิชฺเชยฺยาติ ฯ กึ
นุ โข มหาราช อติรตนภาเรน สกฏ ภิชฺชตีติ ฯ อาม
# ๑. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. ยุ. ธาโต ฯ ๓. กตฺถจิ. ภยตฺโต วเมยฺยาติ ฯ
๔. ม. ยุ. รตนปูริตา ฯ ๕. ม. เอกสฺมา สกฏโต ฯ ๖. ม. เอกสฺมึ ฯ ๗. ม. ยุ. ผเลยฺย ฯ
๘. ม. เอตฺถนฺตเร เนมิป ตสฺส โอปเตยฺยาติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๖ สมฺปสาทนียสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๔๓
ภนฺเตติ ฯเอวเมว โข มหาราช อติธมฺมภาเรน ปวี จลติ.
อปจ มหาราช ยุม การณ พุทฺธพลปริทปี นาย โอสาริต
อฺป ตตฺถ ปฏิรูป (๑) การณ สุโณหิ ฯ เยน การเณน เทฺว
สมฺมาสมฺพุทฺธา เอกกฺขเณ นุปฺปชฺชนฺติ ฯ ยทิ มหาราช เทฺว
สมฺมาสมฺพุทฺธา เอกกฺขเณ อุปฺปชฺเชยฺยย ฯ เตส ปริสายป วิวาโท
อุปฺปชฺเชยฺย ตุมฺหาก พุทฺโธ อมฺหาก พุทฺโธติ ฯ อุภโต ปกฺขชาตา
ภเวยฺยย ฯ ยถา มหาราช ทฺวินฺน พลวามจฺจาน ปริสาย
วิวาโท อุปปฺ ชฺเชยฺย ตุมหฺ าก อมจฺโจ อมฺหาก อมจฺโจติ
อุภโต ปกฺขชาตา โหนฺติ ฯ เอเมว โข มหาราช ยทิ เทฺว
สมฺมาสมฺพุทฺธา เอกกฺขเณ อุปฺปชฺเชยฺยุ (๒) ปริสายป วิวาโท
อุปฺปชฺเชยฺย ตุมฺหาก พุทฺโธ อมฺหาก พุทฺโธติ ฯ อุภโต ปกฺขชาตา
ภเวยฺยย ฯ อิท (๓) ปม (๔) การณ สุโณหิ ฯ (๕) เยน การเณน เทฺว
สมฺมาสมฺพุทฺธา เอกกฺขเณ นุปฺปชฺชนฺติ.
อปรป มหาราช อุตฺตริการณ สุโณหิ ฯ เยน การเณน เทฺว
สมฺมาสมฺพุทฺธา เอกกฺขเณ นุปฺปชฺชนฺติ ฯ ยทิ มหาราช เทฺว
สมฺมาสมฺพุทฺธา เอกกฺขเณ อุปฺปชฺเชยฺยย ฯ อคฺโค พุทฺโธติ ย
วจน ฯ ต มิจฺฉา ภเวยฺย ฯ เชฏโ พุทฺโธติ ฯ เสฏโ พุทฺโธติ
วิสิฏโ พุทโฺ ธติ ฯ อุตฺตโม พุทโฺ ธติ ฯ ปวโร พุทฺโธติ ฯ อสโม
# ๑. ม. ยุ. อภิรูป ฯ ๒. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร เตสนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ตาว
มหาราชาติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. เอก ฯ ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๔๔
พุทฺโธติ ฯ อสมสโม พุทฺโธติ ฯ อปฺปฏิสโม(๑) พุทฺโธติ ฯ อปฺปฏิภาโค
พุทฺโธติ ฯ อปฺปฏิปุคฺคโล พุทฺโธติ ย วจน ฯ ต มิจฺฉา ภเวยฺย
ยุมป โข ตฺว มหาราช การณ อตฺถโต สมฺปฏิจฺฉ ฯ เยน
การเณน เทฺว สมฺมาสมฺพุทฺธา เอกกฺขเณ นุปฺปชฺชนฺติ ฯ
อปจ(๒) โข มหาราช พุทฺธาน สภาวปกติกา (๓) เอสา ฯ ย
เอโกเยว พุทฺโธ โลเก อุปฺปชฺชติ ฯ กสฺมา ฯ การณมหนฺตตฺตา (๔)
สพฺพฺุพทฺธคุณาน ฯ ย อฺป มหาราช มหนฺต โหติ ฯ วร
ต (๕) เอกเยว โหติ ฯ ปวี มหาราช มหนฺตา ฯ (๖) สา เอกาเยว
สาคโร มหนฺโต ฯ โส เอโกเยว ฯ สิเนรุ คิริราชา เสฏโ (๗)
มหนฺโต ฯ โส เอโกเยว ฯ อากาโส มหนฺโต ฯ โส เอโกเยว ฯ สกฺโก
มหนฺโต ฯ โส เอโกเยว ฯ (๘) พฺรหฺมา (๙) มหนฺโต ฯ โส เอโกเยว
ตถาคโต อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ มหนฺโต ฯ โส เอโกเยว เอโกเยว (๑๐)
ยตฺถ(๑๑) โส อุปฺปชฺชติ (๑๑) ตตฺถ อฺเส โอกาโส น โหติ ฯ ตสฺมา
มหาราช ตถาคโต อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ เอโกเยว โลเก
อุปฺปชฺชตีติ ฯสุกถิโต ภนฺเต นาคเสน ปโฺห โอปมฺเมหิ
การเณหีติ ฯ
# ๑. ม. อปฺปฏิโม ฯ ๒. ม. อปจ โข ฯ ๓. ม. ยุ. ภควนฺตาน สภาวปกติ ฯ ๔. ม. กสฺมา
การณา ? มหนฺตตาย ฯ ยุ. การณมหนฺตตาย ฯ ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
ยุ. วร ตนฺติ นตฺถิ ฯ ๖. ม. มหนฺตี ฯ ๗. ม. เสฏโติ นตฺถิ ฯ ๘. ม. เอตฺถนฺตเร
มาโร มหนฺโต โส เอโกเยวาติ ทิสฺสติ ฯ ๙. ม. มหาพฺรหฺมา ฯ ๑๐. ม. เอตฺถนฺตเร
โลกสฺมินฺติ ทิสฺสติ ฯ ๑๑. ม.ยุ. ยตฺถ เต อุปฺปชฺชนฺติ ฯ ๑๒. มิลนิ ท. ทฺวินฺน พุทฺธาน
โลเก นุปฺปาทปฺโห ฯ
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*เลมที่ ๖ สมฺปสาทนียสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๔๕
ธมฺมสฺส จานุธมฺมนฺติ นววิธสฺส โลกุตฺตรธมฺมสฺส
อนุธมฺม ปุพพฺ ภาคปฏิปท ฯสหธมฺมิโกติ สการโณ ฯวาทานุวาโทติ วาโทเยว ฯ(๑)
อจฺฉริยอพฺภูตวณฺณนา
อายสฺมา อุทายีติ ตโย เถรา อุทายี นาม โลฬุทายิ (๒)
กาฬุทายี มหาอุทายีติ ฯ อิธ มหาอุทายี อธิปฺเปโต ฯ ตสฺส
กิร ยุม สุตฺต อาทิโต ปฏาย ยาว ปริโยสานา สุณนฺตสฺส
อพฺภนฺตเร ปฺจวณฺณา ปติ อุปฺปชฺชิตฺวา ปาทปฏิโต ปฏาย (๓)
สีสมตฺถก คจฺฉติ ฯ สีสมตฺถกโต ปาทปฏึ โอคจฺฉติ ฯ (๔) อุภโต
ปฏาย มชฺฌ โอตรติ ฯ มชฺฌโต ปฏาย อุภโต คจฺฉติ ฯ โส
นิรนฺตร ปตยิ า ผุฏสรีโร (๕) พลวโสมนสฺเสน ทสพลสฺส คุณ
กเถนฺโต อจฺฉริย ภนฺเตติอาทิมาห ฯ อปฺปจฺฉตาติ นิตฺตณฺหตา ฯ
สนฺตุฏิตาติ จตูสุ ปจฺจเยสุ ตีหากาเรหิ สนฺโตโส ฯ สลฺเลขตาติ
สพฺพกิเลสาน สลฺเลขิตภาโว ฯยตฺร หิ นามาติ โย หิ (๖)
นาม ฯ น อตฺตาน ปาตุกริสฺสตีติ อตฺตโน คุเณ น
อาวิกริสฺสติ ฯ ปฏาก ปริหเรยฺยุนฺติ โก อเมฺหหิ สทิโส
อตฺถีติ วทนฺตา ปฏาก อุกฺขิปตฺวา นาฬนฺท วิจเรยฺยย.
ปสฺส โข ตฺว อุทายิ ตถาคตสฺส อปฺปจ ฺฉตาติ ปสฺส
# ๑. ม. วาทานุวาโทติ วาโทเยว ฯ ๒. ม. ยุ. ลาฬุทายี ฯ ๓. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
๔. ม. ยุ. อาคจฺฉติ ฯ ๕. ม. ผุฏสรีโร ฯ ๖. ม. ยุ. หิสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๔๖
อุทายิ ยาทิสี ตถาคตสฺส อปฺปจฺฉตาติ เถรสฺส วจน
สมฺปฏิจฺฉนฺโต อาห ฯ กึ ปน ภควา เนว อตฺตาน ปาตุกโรติ
น อตฺตโน คุณ กเถตีติ เจ ฯ น น กเถติ ฯ อปฺปจ ฺฉตาทีหิ
กเถตพฺพ ฯ จีวราทิเหตุ (๑)น กเถติ ฯ เตเนวาห ปสฺส โข ตฺว
อุทายิ ตถาคตสฺส อปฺปจฺฉตาติอาทิ ฯ พุชฺฌนกสตฺต ปน
อาคมฺม เวเนยฺยวเสน กเถติ ฯยถาห
น เม อาจริโย อตฺถิ สทิโส เม น วิชชฺ ติ
สเทวกสฺมึ(๒) โลกสฺมึ นตฺถิ เม ปฏิปคุ ฺคโลติ ฯ(๓)
เอว ตถาคตสฺส คุณทีปกา พหู คาถาป สุตฺตนฺตาป
วิตฺถาเรตพฺพา.
อภิกฺขณ ภาเสยฺยาสีติ ปุนปฺปนุ  ภาเสยฺยาสิ ฯ ปุพฺพเณฺห (๔)
วา เม กถิตนฺติ มา มชฺฌนฺติกาทีสุ (๕) น กถยิตฺถ ฯ อชฺช
วา เม กถิตนฺติ มา ปรทิวสาทีสุ น กถยิตฺถาติ อตฺโถ ฯ
ปเวเทสีติ กเถสิ ฯยุมสฺส เวยฺยากรณสฺสาติ นิคฺคาถกตฺตา
ยุท สุตฺต เวยฺยากรณนฺติ วุตฺต ฯ อธิวจนนฺติ นาม ฯ ยุท
ปน ยุติ หิทนฺติ(๖) ปฏาย ปท สงฺคีติกาเรหิ ปต ฯ เสส
สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ
สมฺปสาทนียสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. ม. จีวราทิเหตุ ฯ ๒. ม. สเทวกสฺมึ ฯ ๓. วิ. มหา. ๔/๑๑/๑๔ ฯ
๔. ม. ปุพฺพณฺหสมเย ฯ ๕. ม. มชฺฌนฺหิกาทีสุ ฯ ๖. ม. หิทนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๑๔๗
ปาสาทิกสุตฺต
นิคณฺนาฏปุตฺตกาลกิริยาวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ ปาสาทิกสุตฺต ฯตตฺราย อนุตฺตานปทวณฺณนา เวธฺา นาม สกฺยาติ ธนุมฺหิ กตสิกฺขา
เวธฺนามกา เอเก สกฺยา ฯ เตส อมฺพวเน ปาสาเทติ เตส
อมฺพวเน สิปฺป อุคฺคหณตฺถาย กโต ทีฆปาสาโท อตฺถิ ฯ ตตฺถ
วิหรติ ฯ อธุนา กาลกโตติ สมฺปติ กาลกโต ฯ เทฺวธิกชาตาติ
เทฺวธา(๑) ชาตา ฯ เทฺวภาคา ชาตา ฯ ภณฺฑนาทีสุ ภณฺฑน
ปุพฺพภาคกลโห ฯ ต ทณฺฑาทานาทิวเสน ปณฺณตฺติวีติกฺกมวเสน
จ วฑฺฒิต กลโห ฯ น ตฺว ยุม ธมฺมวินย อาชานาสีติ อาทินา
นเยน วิรุทฺธ วจน วิวาโท ฯวิตุทนฺตาติ วิชฺฌนฺตา ฯ
สหิต เมติ มม วจน อตฺถสฺหิต ฯ อธิจิณฺณนฺเต วิปราวตฺตนฺติ
ย ตว อธิจิณฺณ จิรกาลเสวนวเสน (๒) ปคุณ ฯ ต มม วาท
อาคมฺม วิปรีวตฺต ฯ (๓)อาโรปโต เต วาโทติ ตุยฺห อุปริ มยา
โทโส อาโรปโต ฯ จร วาทปฺปโมกฺขายาติ ภตฺตปุฏ อาทาย
ต ต ปูค (๔) อุปสงฺกมิตฺวา วาทปฺปโมกฺขตฺถาย อุตฺตรึ ปริเยสมาโน
วิจริ ฯ นิพฺเพเธหิ วาติ อถวา มยา อาโรปตโทสโต อตฺตาน
# ๑. ม. เทฺวชฺฌชาตา ฯ ๒. ม. จิรกาลาเสวนวเสน ฯ ๓. ม. นิวตฺต ฯ ๔. ม. ยุ. อย
ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๔๘
โมเจหิ ฯ สเจ ปโหสีติ สเจ สกฺโกสิ ฯ วโธเยวาติ มรณเมว ฯ
นาฏปุตฺติเยสูติ นาฏปุตฺตสฺส อนฺเตวาสิเกสุ ฯนิพฺพินฺนรูปาติ(๑)
อุกฺกณฺิตสภาวา อภิวาทนาทีนิป น กโรนฺติ ฯ วิรตฺตรูปาติ
วิคตเปมา ฯ ปฏิวานรูปาติ เตส สกฺกจฺจกิริยโต นิวตฺตนสภาวา ฯยถาตนฺติ ยถา ทุรกฺขาตาทิสภาเว ธมฺมวินเย
นิพฺพินฺนวิรตฺตปฏิวานรูเปหิ ภวิตพฺพ ฯ ตเถว ชาตาติ อตฺโถ ฯ
ทุรกฺขาเตติ(๒) ทุกฺกถิเต ฯ ทุปฺปเวทิเตติ ทุพฺพิฺาปเต ฯ (๓) อนุปสมสวตฺตนิเตติ ราคาทีน อุปสม กาตุ อสมตฺเถ ฯภินฺนถูเปติ
ภินฺนปติฏเ ฯ(๔) เอตฺถ หิ นาฏปุตฺโตว เนส ปติฏฏเน
ถูโป ฯ โส ปน ภินฺโน มโต ฯ เตน วุตฺต ภินฺนถูเปติ ฯ
อปฺปฏิสรเณติ ตสฺเสว อภาเวน ปฏิสรณวิรหิเต ฯ
นนุ จาย นาฏปุตฺโต นาฬนฺทวาสิโก ฯ โส กสฺมา ปาวาย
กาลกโตติ ฯ โส กิร อุปาลินา คหปตินา ปฏิวทิ ฺธสจฺเจน
ทสหิ คาถาหิ ภาสิเต พุทฺธคุเณ สุตฺวา อุณฺห โลหิต
ฉฑฺเฑสิ ฯ อถ น อผาสุก คเหตฺวา ปาว อคมสุ ฯ โส
ตตฺถ กาลมกาสิ ฯ กาล กุรุมาโน จ จินฺเตสิ มม ลทฺธิ
อนิยฺยานิกา สารวิรหิตา ฯ มยนฺตาว นฏา ฯ อวเสสชโนป มา
อปายปูรโก อโหสิ ฯ สเจ ปนาห มม สาสน อนิยฺยานิกนฺติ
๑. ม. นิพฺพินฺนรูปาติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. ทุรกฺขาเตติ ฯ ๓. ม. ยุ. ทุวิฺาปเต ฯ
๔. ม. ภินฺทปฺปติฏเ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาสาทิกสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๔๙
วกฺขามิ ฯ น สทฺทหิสฺสนฺติ ฯ ยนฺนูนาห เทฺวป ชเน น เอกนีหาเรน
อุคฺคณฺหาเปยฺย ฯ เต มมจฺจเยน อฺมฺ วิวทิสฺสนฺติ ฯ สตฺถา
ต วิวาท ปฏิจฺจ เอก ธมฺมกถ กเถสฺสติ ฯ ตโต เต สาสนสฺส
มหนฺตภาว ชานิสฺสนฺตีติ ฯ
อถ น เอโก อนฺเตวาสิโก อุปสงฺกมิตฺวา อาห ภนฺเต
ตุเมฺห ทุพฺพลา ฯ มยฺหป ยุมสฺมึ ธมฺเม สาร อาจิกฺขถ ฯ อาจริยปฺปมาณนฺติ อาวุโส ตฺว มมจฺจเยน สสฺสตนฺติ คเณฺหยฺยาสีติ
อปโรป อุปสงฺกมิ ฯ ต อุจฺเฉท คณฺหาเปสิ ฯ เอว เทวป
ชเน เอกลทฺธิเก อกตฺวา พหู นานานีหาเรน อุคฺคณฺหาเปตฺวา
กาลมกาสิ ฯ เต ตสฺส สรีรกิจฺจ กตฺวา สนฺนิปติตฺวา อฺมฺ ปุจฺฉึสุ กสฺสาวุโส อาจริโย สาร อาจิกฺขีติ ฯ เอโก
อุฏหิตฺวา มยฺหนฺติ อาห ฯ กึ อาจิกฺขีติ ฯ สสฺสตนฺติ ฯ
อปโร ต ปฏิพาหิตฺวา มยฺห สาร อาจิกฺขีติ อาห ฯ เอว
สพฺเพ มยฺห สาร อาจิกฺขิ ฯ อห เชฏโกติ อฺมฺ วิวาท
วฑฺเฒตฺวา อกฺโกเส เจว ปริภาเส จ หตฺถปาทปฺปหาราทีนิ
จ ปวตฺเตตฺวา เอกมคฺเคน เทฺว อคจฺฉนฺตา นานาทิสาสุ
อปกฺกมึสุ ฯ(๑)
อถโข จุนฺโท สมณุทฺเทโสติ อย เถโร ธมฺมเสนาปติสฺส กนิฏภาติโก ฯ ต ภิกฺขู อนุปสมฺปนฺนกาเล จุนฺโท
# ๑. ม. ยุ. ปกฺกมึสุ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๕๐
สมณุทฺเทโสติ สมุทาจริตฺวา เถรกาเลป ตเถว สมุทาจรึสุ
เตน วุตฺต จุนฺโท สมณุทฺเทโสติ ฯ
ปาวาย วสฺส วุฏโ  เยน สามคาโมฯ เยนายสฺมา
อานนฺโท เตนูปสงฺกมีติ กสฺมา อุปสงฺกมิ ฯ นาฏปุตฺเต กิร
กาลกเตป ชมฺพุทีเป มนุสฺสา ตตฺถ ตตฺถ กถ ปวตฺตยึสุ
นิคฺคณฺโ นาฏปุตฺโต เอโก สตฺถาป(๑) ปฺายิตฺถ ฯ ตสฺส
กาลกิริยาย สาวกาน เอวรูโป วิวาโท ชาโต ฯ สมโณ ปน
โคตโม ชมฺพุทีเป จนฺโท วิย สุรโิ ย วิย จ ปากโฏ
สาวกาปสฺส ปากฏาเยว ฯ กีทิโส นุโข สมเณ โคตเม
ปรินิพฺพุเต สาวกาน วิวาโท ภวิสฺสตีติ ฯ เถโร ต กถ
สุตฺวา จินฺเตสิ ยุม กถ คเหตฺวา ทสพลสฺส อาโรเจสฺสามิ
สตฺถา เอต อตฺถุปฺปตฺตึ กตฺวา เอก เทสน กเถสฺสตีติ ฯ
โส นิกฺขมิตฺวา เยน สามคาโม. เยนายสฺมา อานนฺโท
เตนูปสงฺกมิ ฯ
สามคาโมติ สามากาน อุสสฺ นฺนตฺตา ตสฺส คามสฺส
นามฯ เยนายสฺมา อานนฺโทติ อุชุเมว ภควโต สนฺติก อคนฺตฺวา
เยนสฺส อุปชฺฌาโย อายสฺมา อานนฺโท เตนูปสงฺกมิ ฯ
พุทฺธกาเล กิร สาริปุตฺตตฺเถโร จ อานนฺทตฺเถโร จ
อฺมฺ มมายึสุ ฯ สาริปุตฺตตฺเถโร มยา กตฺตพฺพ (๒) สตฺถุ
# ๑. ม. สตฺถาติ ฯ ๒. ม.กาตพฺพ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาสาทิกสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๕๑
อุปฏาน กโรตีติ อานนฺนทตฺเถร มมายิ ฯ อานนฺทตฺเถโร
ภควโต สาวกาน อคฺโคติ สาริปุตฺตตฺเถร มมายิ ฯ กุลทารเก
จ ปพฺพาเชตฺวา สาริปุตฺตตฺเถรสฺส สนฺติเก อุปชฺฌ คณฺหาเปติ ฯ (๑)
สาริปุตฺตตฺเถโรป ตเถว อกาสิ ฯเอว เอกเมเกน อตฺตโน ปตฺตจีวร
ทตฺวา ปพฺพาเชตฺวา อุปชฺฌ คณฺหาปตานิ ปฺจ ปฺจ
ภิกฺขุสตานิ อเหสส ฯ อายสฺมา อานนฺโท ปณีตานิ จีวราทีนิป
ลภิตฺวา เถรสฺส เทติ ฯ(๒)
ธมฺมรตนปูชาวณฺณนา
เอโก กิร พฺราหฺมโณ จินฺเตสิ พุทฺธรตนสฺส จ
สฆรตนสฺส จ ปูชา ปฺายติ ฯ กถ นุโข ธมฺมรตน
ปูชิต นาม (๓)โหตีติ ฯ โส ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา เอตมตฺถ
ปุจฺฉิ ฯ ภควา อาห สเจป พฺราหฺมณ ธมฺมรตน ปูเชตุกาโมฯ
เอก พหุสฺสุต ปูเชหีติ ฯพหุสฺสุต ภนฺเต อาจิกฺขถาติ ฯ
ภิกฺขุสฆ ปุจฺฉาติ ฯ โส ภิกฺขู (๔)อุปสงฺกมิตฺวา พหุสฺสุต ภนฺเต
อาจิกฺขถาติ อาห ฯอานนฺทตฺเถโร พฺราหฺมณาติ ฯ พฺราหฺมโณ
เถร สหสฺสคฺฆนิเกน ติจีวเรน ปูเชสิ ฯ เถโร ต คเหตฺวา
ภควโต สนฺติก อคมาสิ ฯ ภควา กุโต อานนฺท ลทฺธนฺติ
อาห ฯ เอเกน ภนฺเต พฺราหฺมเณน ทินฺน ฯ ยุท ปนาห
# ๑. ม. ยุ. คณฺหาเปสิ ฯ ๒. ม. อทาสิ ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔. ม. ยุ. ภิกฺขุสงฺฆ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๕๒
อายสฺมโต สาริปุตฺตสฺส ทาตุกาโมติ ฯ เทหิ อานนฺทาติ ฯ
จาริก ปกฺกนฺโต ภนฺเตติ ฯ อาคตกาเล เทหีติ ฯ สิกฺขาปท
ภนฺเต ปฺตฺตนฺติ ฯ กทา ปน สาริปุตฺโต อาคมิสฺสตีติ ฯ
ทสาหมตฺเตน ภนฺเตติ ฯ อนุชานามิ อานนฺท ทสาหปรม
อติเรกจีวร นิกฺขิปตุนฺติ สิกฺขาปท ปฺเปสึ ฯ(๑)
สาริปุตตฺ ตฺเถโรป ตเถว ย กิฺจิ มนาป ลภติ ฯ ต
อานนฺทตฺเถรสฺส เทติ ฯ โส ยุมป อตฺตโน กนิฏ ภาติก
เถรสฺเสว สทฺธิวิหาริก อทาสิ ฯ เตน วุตฺต เยนสฺส อุปชฺฌาโย
อายสฺมา อานนฺโท เตนุปสงฺกมีติ ฯ เอว กิรสฺส อโหสิ
อุปชฺฌโย เม มหาปฺโ ฯ โส ยุม กถ สตฺถุ อาโรเจสฺสติ ฯ
อถ สตฺถา ตทนุรูป ธมฺม เทเสสฺสตีติ ฯ กถาปาภตนฺติ กถาย
มูล ฯ มูลฺหิ ปาภตนฺติ วุจฺจติ ฯยถาห
อปฺปเกนาป เมธาวี ปาภเตน วิจกฺขโณ
สมุฏาเปติ อตฺตาน อณณ อคฺคึว สนฺธมนฺติ ฯ(๒)
ภควนฺต ทสฺสนายาติ ภควนฺต ทสฺสนตฺถาย ฯ กึ
ปนาเนน ภควา น ทิฏ ปุพฺโพติ ฯ โน น ทิฏ ปุพฺโพ ฯ
อยฺหิ อายสฺมา ทิวา นว วาเร ฯ รตฺตึ นว วาเรติ
เอกาห อฏารส วาเร อุปฏานเมว คจฺฉติ ฯ ทิวสสฺส ปน
สตวาร วา สหสฺสวาร วา คนฺตุกาโม สมาโนป น อการณา
# ๑. ม. ยุ. ปฺาเปสิ ฯ ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๔/๒
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*เลมที่ ๖ ปาสาทิกสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๕๓
คจฺฉติ ฯ เอก ปฺหุทฺธาร คเหตฺวาว คจฺฉติ ฯ โส ตทิวส
เตน กถาปาภเตน คนฺตุกาโม เอวมาห ฯ
อสมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิตธมฺมวินยวณฺณนา
เอวฺเหต จุนฺท โหตีติ ภควโต (๑) อานนฺทตฺเถเรน
อาโรจิเตป ยสฺมา น อานนฺทตฺเถโร ยุมิสฺสา กถาย สามิโก
จุนฺทตฺเถโร ปน สามิโก ฯ โส จ (๒)ตสฺสา อาทิมชฺฌปริโยสาน
ชานาติ ฯ ตสฺมา ภควา เตน สทฺธึ กเถนฺโต เอวฺเหต
จุนฺท โหตีตอิ าทิมาห ฯ ตสฺสตฺโถ จุนฺท เอวฺเหต โหติ
ทุรกฺขาตาทิสภาเว ธมฺมวินเย สาวกา เทฺวธิกชาตา
ภณฺฑนาทีนิ กตฺวา มุขสตฺตีหิ วิตุทนฺตา วิหรนฺติ ฯ
อิทนิ ยสฺมา อนิยยฺ านิกสาสเนเนว นิยฺยานิกสาสน
ปากฏ โหติ ฯ ตสฺมา อาทิโต อนิยฺยานิกสาสนเมว ทสฺเสนฺโต
อิธ จุนฺท สตฺถา จ โหติ อสมฺมาสมฺพุทฺโธติอาทิมาห ฯ ตตฺถ
โวกฺกมฺม จ ตมฺหา ธมฺมา วตฺตตีติ น นิรนฺตร ปูเรติ ฯ
โอกฺกมิตฺวา โอกฺกมิตฺวา(๓) อนฺตรนฺตร กตฺวา ปวตฺตตีติ (๔) อตฺโถ ฯ ตสฺส
เต อาวุโส ลาภาติ ตสฺส ตุยฺห เอเต ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติอาทโย ลาภา ฯ สุลทฺธนฺติ มนุสฺสตฺตป เต สุลทฺธ ฯ ตถา
ปฏิปชฺชตูติ เอว ปฏิปชฺชตุ ฯ ยถา เต สตฺถารา ธมฺโม
# ๑. ม. ยุ. ภควา ฯ ๒. ม. ยุ. โส ว ฯ ๓. ม. โอกฺกมิตฺวา โอกฺกมิตฺวา ฯ ๔. ม. ยุ. วตฺตตีติ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๕๔
เทสิโตติ เยน เต อากาเรน สตฺถารา ธมฺโม กถิโต ฯ โย
จ สมาทเปตีติ โย จ อาจริโย สมาทเปติ ฯยฺจ สมาทเปตีติ
ย จ อนฺเตวาสึ สมาทเปติ ฯ โย จ สมาทปโตติ โย จ
เอว สมาทปโต อนฺเตวาสิโก ฯ ยถา อาจริเยน สมาทปต
ตถตฺถาย ปฏิปชฺชติ ฯ สพฺเพ เตติ ตโยป เต ฯ เอตฺถ หิ
อาจริโย สมาทปตตฺตา อปฺุ ปสวติ ฯ สมาทินฺนนฺเตวาสิโก
สมาทินฺนตฺตา ฯ ปฏิปนฺนโก ปฏิปนฺนตฺตา ฯ เตน วุตฺต สพฺเพ
เต พหุ อปฺุ ปสวนฺตีติ ฯเอเตนุปาเยน สพฺพวาเรสุ อตฺโถ
เวทิตพฺโพ ฯ
อปเจตฺถ ายปฏิปนฺโนติ การณปฏิปนฺโน ฯ าย
อาราเธสฺสตีติ การณ นิปฺผาเทสฺสติ ฯ วิรยิ  อารภตีติ อตฺตโน
ทุกฺขนิพฺพตฺตก วิริย กโรติ ฯ วุตฺต เหต ทุรกฺขาเต ภิกฺขเว
ธมฺมวินเย โย อารทฺธวิรโิ ย ฯ โส ทุกฺข วิหรติ ฯโย กุสโี ต
โส สุข วิหรตีติ ฯ(๑)
# ๑. องฺ. เอก. ๒๐/๑๙๙, ๒๐๑/๔๕ ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๑๕๕
สมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิตธมฺมวินยาทิวณฺณนา
เอว อนิยฺยานิกสาสน ทสฺเสตฺวา ยุทานิ นิยฺยานิกสาสน
ทสฺเสนฺโต อิธ ปน จุนทฺ สตฺถา จ โหติ สมฺมาสมฺพุทโธติอาทิมาห ฯ
ตตฺถ นิยฺยานิโกติ มคฺคตฺถาย ผลตฺถาย จ นิยฺยาติ ฯ
วิริย อารภตีติ อตฺตโน สุขนิปฺผาทก วิริย อารภติ ฯ วุตฺตฺเหต
สฺวากฺขาเต ภิกฺขเว ธมฺมวินเย โย กุสีโต ฯ โส ทุกฺข วิหรติ
โย อารทฺธวิริโย ฯ โส สุข วิหรตีติ.(๑)
อิติ ภควา นิยฺยานิกสาสเน สมฺมาปฏิปนฺนกสฺส(๒) กุลปุตฺตสฺส อานิสส (๓) ทสฺเสตฺวา ปุน เทสน วฑฺเฒนฺโต อิธ
จุนฺท สตฺถา จ โลเก อุทปาทีติอาทิมาห ฯ
ตตฺถ จ อวิฺาปตตฺถาติ(๔) อโพธิตตฺถา ฯ สพฺพสงฺคาหปทกตนฺติ สพฺพสงฺคาหปเทหิ (๕) กต ฯ สพฺพสงฺคาหิก กต น
โหตีติ อตฺโถ ฯ สพฺพสงฺคาหปทคตนฺติป ปาโ ฯ น
สพฺพสงฺคาหปเทสุ คต ฯ น เอกสงฺคหชาตนฺติ อตฺโถ ฯ
สปฺปาฏิหีรกตนฺติ นิยฺยานิก ฯ ยาว เทวมนุสฺเสหีติ เทวโลกโต
ยาว มนุสฺสโลกา สุปฺปภาสิต ฯอนุตปฺโป โหตีติ อนุตาปกโร
โหติ ฯ
# ๑. องฺ. เอก. ๒๐/๒๐๐,๒๐๒/๔๕, ๔๖ ฯ ๒. ม.สมฺมาปฏิปนฺนสฺส ฯ ๓. ม. ยุ. ปสส ฯ
๔. ที. ปา. ๑๑/๑๐๐/๑๓๓ ฯ ๕. ม. สพฺพสงฺคหปเทหิ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๕๖
สตฺถา จ โลเกติ อิท เตส อนุตปฺปนาการทสฺสนตฺถ (๑)
วุตฺต ฯ อนนุตปฺโป โหตีติ สตฺถาร อาคมฺม สาวเกหิ ย
ปตฺตพฺพ ฯ ตสฺส ปตฺตตฺตา อนุตาปกโร น โหติ ฯ
เถโรติ ถิโร ฯ เถรการเกหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ฯ
รตฺตฺูติอาทีนิ วุตฺตตฺถาเนว ฯเอเตหิ เจวาติ เอเตหิ เหฏา
วุตฺเตหิ.
ปตฺตโยคกฺเขมาติ จตูหิ โยเคหิ เขมตฺตา อรหตฺต อิธ
โยคกฺเขม นามฯ ต ปตฺตาติ อตฺโถ ฯ อล สมกฺขาตุ
สทฺธมฺมสฺสาติ สมฺมุขา คหิตตฺตา อสฺส สทฺธมฺม สมฺมา
อาจิกฺขิตุ สมตฺถา ฯ
พฺรหฺมจาริโนติ พฺรหฺมจริยวาส วสมานา อริยสาวกา. กามโภคิโนติ คิหี โสตาปนฺนา ฯ ยุทฺธฺเจวาติอาทีนิ มหาปรินิพฺพาเน วิตฺถาริตาเนว ฯลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺตนฺติ ลาภคฺคฺเจว ยสคฺคฺจ ปตฺต ฯ
สนฺติ โข ปน เม จุนฺท เอตรหิ เถรา ภิกขฺ ู สาวกาติ
สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานาทโย เถรา ฯ ภิกขฺ ุนิโยติ เขมาเถรีอุปฺปลวณฺณาเถรีอาทโย ฯ(๒) อุปาสกา สาวกา โหนฺติ (๓) คิหี โอทาตวสนา พฺรหฺมจาริโนติ จิตฺตคหปติหตฺถกอาฬวกาทโย ฯ
# ๑. ม. อนุตาปการทสฺสนตฺถ ฯ ๒. ม. ยุ. เขมาเถรีอุปฺปลวณฺณเถรีอาทโย ฯ
๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาสาทิกสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๕๗
กามโภคิโนติ จุลฺลอนาถปณฺฑิกมหาอนาถปณฺฑิกาทโย ฯ พฺรหฺมจารินิโยติ นนฺทมาตาทโย ฯกามโภคินิโยติ ขุชฺชุตตฺ ราทโย ฯ
สพฺพาการสมฺปนฺนนฺติ สพฺพการณสมฺปนฺน ฯ ยุทเมว ตนฺติ
ยุทเมว พฺรหฺมจริย ฯ ยุทเมว ธมฺม สมฺมา เหตุนา นเยน
วทมาโน วเทยฺย ฯ
อุทฺทกสฺสุทนฺติ (๑) อุทฺทโก สุท ฯ ปสฺส น ปสฺสตีติ ปสฺสนฺโต
น ปสฺสติ ฯ โส กิร ยุม ปห มหาชน ปุจฺฉิ ฯ เตหิ
น ชานาม อาจริย กเถหิ โนติ วุตฺโต โส อาห คมฺภีโร
อย ปฺโห อาหารสปฺปาเย สติ โถก จินฺเตตฺวา สกฺกา
กเถตุนฺติ ฯ ตโต เตหิ จตฺตาโร มาเส มหาสกฺกาเร กเต ต
ปฺห กเถนฺโต กิฺจิ ปสฺส น ปสฺสตีติอาทิมาห ฯ ตตฺถ
สาธุนิสิตสฺสาติ สุฏุ นิสิตสฺส ติขณ
ิ สฺส ฯ สุนสิ ิตขุรสฺส กิร
ตล ปฺายติ ฯ ธารา น ปฺายตีติ อยเมตฺถ อตฺโถ.
สงฺคายิตพฺพธมฺมวณฺณนา
สงฺคมฺม สมาคมฺมาติ สงฺคนฺตฺวา สมาคนฺตฺวา ฯ อตฺเถน
อตฺถ พฺยฺชเนน พฺยฺชนนฺติ อตฺเถน สห อตฺถ พฺยฺชเนนป
สห พฺยฺชน สมาเนนฺเตหีติ อตฺโถ ฯ สงฺคายิตพฺพนฺติ วาเจตพฺพ
สชฺฌายิตพฺพ ฯ ยถยิท พฺรหฺมจริยนฺติ ยถา ยุท สกล
# ๑. สี. อุทฺทโก สุทนฺติ ฯ ม. อุทกาสฺสทุ นฺติ ฯ ยุ. อุทฺทกา สุท ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๕๘
สาสนพฺรหฺมจริย ฯ
ตตฺร เจติ ตตฺร สฆมชฺเฌ ฯ ตสฺส วา ภาสิเต ฯ
อตฺถฺเจว มิจฺฉา คณฺหาติ ฯ พฺยฺชนานิ จ มิจฉฺ า โรเปตีติ
จตฺตาโร สติปฏานาติ เอตฺถ อารมฺมณ สติปฏานนฺติ อตฺถ
คณฺหาติ ฯ สติปฏานานีติ พฺยฺชน โรเปติ ฯ อิมสฺส กึ (๑) นุ
โข อาวุโส อตฺถสฺสาติ สติเยว สติปฏานนฺติ อตฺถสส จตฺตาโร
สติปฏานาติ กินฺน ุโข อิมานิ พฺยฺชนานิ ฯ อุทาหุ จตฺตาริ
สติปฏานานีติ เอตานิ พฺยฺชนานิ กตมานิ โอปายิกตรานีติ
อิมสฺส อตฺถสฺส กตมานิ พฺยฺชนานิ อุปปนฺนตรานิ อลฺลีนตรานิ ฯ อิเมส วา (๒) พฺยฺชนานนฺติ จตฺตาโร สติปฏานาติ
พฺยฺชนาน สติเยว สติปฏานนฺติ กึ นุ โข อตฺโถติ ฯ อิมสฺส
โข อาวุโส อตฺถสฺสาติ อารมฺมณ สติปฏฐานนฺติ อิมสฺส
อตฺถสฺส ฯ ยานิ (๓)เจว เอตานีติ ยานิเอว (๔) เอตานิ มยา
วุตฺตานิ ฯ โย (๕) เจว เอโสติ โย เจว เอส มยา วุตฺโต ฯ โส
เนว อุสฺสาเทตพฺโพติ ตุเมฺหหิ ตาว สมฺมา อตฺเถ จ สมฺมา
พฺยฺชเน จ าตพฺพ ฯ โส ปน เนว อุสฺสาเทตพฺโพ ฯ น
อปสาเทตพฺโพ ฯ สฺาเปตพฺโพติ ชานาเปตพฺโพ ฯ ตสฺส จ
# ๑. ม. กึสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. อิเมสฺจ ฯ ๓. สี. ย ฯ ม. ยา ฯ ๔. ม. ยานิเจว ฯ
ยุ. ยาเนว ฯ ๕. สี. ย ฯ ม. ยา ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาสาทิกสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๕๙
อตฺถสฺาติ สติเยว สติปฏานนฺติ อตฺถสฺส จ ฯ เตสฺจ
พยฺฺชนานนฺติ สติปฏานาติ พฺยฺชนาน ฯ นิสนฺติยาติ
นิสามนตฺถ ธารณตฺถ ฯ ยุมินา นเยน สพฺพวาเรสุ อตฺโถ
เวทิตพฺโพ ฯ
ตาทิสนฺติ ตุมฺหาทิสฯ อตฺถุเปตนฺติ อตฺเถน อุเปต อตฺถสฺส
วิฺาตาร ฯ พฺยฺชนุเปตนฺติ พฺยฺชเนหิ อุเปต พฺยฺชนาน
วิฺาตาร ฯเอว เอต ภิกฺขุ ปสสถ ฯ เอโส หิ ภิกขฺ ุ
น ตุมฺหาก สาวโก นามฯ พุทฺโธ นาม เอส จุนฺทาติ ฯ
ยุติ ภควา พหุสฺสุต ภิกขุ อตฺตโน าเน เปติ ฯ
ปจฺจยานฺุาตการณาทิวณฺณนา
ยุทานิ ตโตป อุตฺตริตร เทสน วฑฺเฒนฺโต น โว
อห จุนฺทาติอาทิมาห ฯ ตตฺถ ทิฏธมฺมิกา อาสวา นาม
อิธ โลเก ปจฺจยเหตุ อุปฺปชฺชนกา อาสวา ฯ สมฺปรายิกา
อาสวา นาม ปรโลเก ภณฺฑนเหตุ อุปฺปชฺชนกา อาสวา ฯ
สวรายาติ ยถา เต น ปวิสนฺติ ฯ เอว ปทหนาย ฯ
ปฏิฆาตายาติ มูลฆาเตน ปฏิหนนาย ฯ อล โว ต ยาวเทว
สีตสฺส ปฏิฆาตายาติ ต ตุมฺหาก สีตสฺส ปฏิฆาตาย สมตฺถ ฯ
ยุท วุตฺต โหติ ฯ ย โว มยา จีวร อนฺุาต ฯ ต ปารุปตฺวา
ทปฺป วา มาน วา กุรุมานา วิหริสฺสถาติ น อนฺุาต ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๓) - หนาที่ 160

*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๖๐
ต ปน ปารุปตฺวา สีตปฏิฆาตาทีนิ กตฺวา สุข สมณธมฺมโยนิโสมนสิการ กริสฺสถาติ อนฺุาต ฯ ยถา จ จีวร ฯ เอว
ปณฺฑปาตาทโยป ฯ อนุปทวณฺณนา (๑) ปเนตฺถ วิสทุ ฺธิมคฺเค
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพา ฯ
สุขลฺลกิ านุโยควณฺณนา
สุขลฺลิกานุโยคนฺติ สุขอลฺลิยนานุโยค ฯ (๒)สุขเสวนาธิมุตฺตตนฺติ อตฺโถ ฯสุเขตีติ สุขิต กโรติ ฯปเณตีติ ปณิต
ถูล กโรติ ฯ
อฏิตธมฺมาติ อฏิตสภาวา ฯ (๓) ชิวฺหา โน อตฺถีติ ย
ย ยุจฉฺ นฺติ ฯ ต ต กเถนฺติ ฯ(๔) กทาจิ มคฺค กเถนฺติ ฯ กทาจิ ผล กทาจิ
นิพฺพานนฺติ อธิปฺปาโย ฯ ชานตาติ สพฺพฺุตาเณน ชานนฺเตน ฯ ปสฺสตาติ ปฺจหิ จกฺขูหิ ปสฺสนฺเตน ฯ
คมฺภีรเนโมติ คมฺภีร ภูมึ อนุปวิฏโ ฯสุนิขาโตติ สุฏุ
นิขาโต ฯ เอวเมว โข อาวุโสติ เอว ขีณาสโว อภพฺโพ
นวฏานานิ อชฺฌาจริตุ ฯ ตสฺมึ อชฺฌาจาเร (๕)อจโล (๖) อสมฺปเวธี ฯ
ตตฺถ สฺจิจฺจ ปาณ ชีวิตา โวโรปนาทีสุ โสตาปนฺนาทโยป
# ๑. ม.อนุปทสวณฺณนา ฯ ๒. ม. สุขลฺลิยนานุโยค ฯ ยุ. สุข อลฺลยิ นานุโยค ฯ
๓. ม. ยุ. นฏิตสภาวา ฯ ๔. ม. กเถนฺติ ฯ ๕. ม. อนชฺฌาจาโร ฯ ยุ. อชฺฌาจาโร ฯ
๖. ยุ. อเจโล ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาสาทิกสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๖๑
อภพฺพา ฯ สนฺนิธิการก กาเม ปริภ
ุ ฺชิตุนฺติ วตฺถุกาเม จ
กิเลสกาเม จ สนฺนิธึ กตฺวา ปริภฺุชติ ุ ฯ เสยฺยถาป ปุพฺเพ
อาคาริกภูโตติ ยถา ปุพฺเพ คิหิภูโต ปริภฺุชติ ฯ เอว ปริภฺุชิตุ
อภพฺโพ ฯ
ปฺหาพฺยากรณวณฺณนา
อคารมชฺเฌ วสนฺตา หิ โสตาปนฺนาทโย จ ยาวชีว
คิหิพฺยฺชเนน ติฏนฺติ ฯ ขีณาสโว ปน อรหตฺต ปตฺวาว
มนุสฺสภูโต ปรินิพฺพายติ วา ปพฺพชติ วา ฯ จาตุมฺมหาราชิกาทีสุ กามาวจรเทเวสุ มุหุตฺตป น ติฏติ ฯ กสฺมา ฯ
วิเวกฏานสฺส อภาวา ฯ ภุมฺมเทวตฺตภาเว ปน(๑) ิโต อรหตฺต
ปตฺวาป ติฏติ ฯ ตสฺส จ (๒) วเสน อย ปฺโห อาคโต ฯ
ภินฺนโทสตฺตา ปนสฺส ภิกฺขุภาโว เวทิตพฺโพ ฯ
อตีรกนฺติ อตีร อปริจฺเฉท มหนฺต ฯ โน จ โข
อนาคตนฺติ อนาคต ปน อทฺธาน อารพฺภ เอว น
ปฺเปติ ฯ อตีตเมว มฺเ สมโณ โคตโม ชานาติ ฯ น
อนาคต ฯ ตถา หิสฺส อตีเต อฑฺฒฉกฺกสตชาตกานุสฺสรณ (๓)
ปฺายติ ฯ อนาคเต เอว พหุอนุสฺสรณ น ปฺายตีติ
ยุมมตฺถ มฺมานา เอว วเทยฺยย ฯ ตยิท กึ สูติ อนาคเต
# ๑. ม. ปน ิโต ฯ ๒. ม. ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓. ม. อฑฺฒฉฏ... ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาสาทิกสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๖๒
อปฺาปน กึนุโข ฯ กถสูติ เกน นุ โข การเณน ฯ
อชานนฺโตเยว นุ โข อนาคต นานุสฺสรติ ฯ อนนุสฺสริตุกามตาย
นานุสฺสรตีติ ฯ อฺวิหิตเกน าณทสฺสเนนาติ ปจฺจกฺข วิย
กตฺวา ทสฺสนสมตฺถตาย ทสฺสนภูเตน าเณน อฺตฺถวิหิตเกน (๑) อฺ อารพฺภ ปวตฺเตน อฺญาวิหิตก อฺญ
อารพฺภ ปวตฺตมาน าณทสฺสน สงฺคเหตพฺพ ปฺาเปตพฺพ
มฺนฺติ ฯเต หิ จรโต จ ติฏโต จ สุตฺตสฺส จ ชาครสฺส
จ สตต สมิต าณทสฺสน ปจฺจุปฏิต มฺนฺติ ฯ ตาทิสฺจ
าณ นาม นตฺถิ ฯ ตสฺมา ยถริว พาลา อพฺยตฺตา ฯ เอว
มฺนฺตีติ เวทิตพฺพา ฯ(๒)
สตานุสารีติ ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติสมฺปยุตฺต ฯ(๓) ยาวตก
อากงฺขตีติ ยตฺตก าตุ ยุจฺฉติ ฯ ตตฺตก ชานิสฺสามีติ าณ
เปเสติ ฯ (๔)อถสฺส ทุพฺพลปตฺตปุเฏ ปกฺขิตฺตนาราโจ (๕) วิย อปฺปฏิหต
อนิวาริต าณ คจฺฉติ ฯ เตน ยาวตก อากงฺขติ ตาวตก
อนุสฺสรติ ฯ โพธิชนฺติ โพธิมูเล ชาต ฯ าณ อุปปฺ ชฺชตีติ
จตุมคฺคาณ อุปฺปชฺชติ ฯ อยมนฺติมา ชาตีติ เตน าเณน
ชาติมูลสฺส ปหีนตฺตา ปุน อยมนฺติมา ชาติ ฯนตฺถิ ทานิ
ปุนพฺภโวติ อปรป าณ อุปฺปชฺชติ ฯ อนตฺถสฺหิตนฺติ น
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร าเณนาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. เวทิตพฺโพ ฯ ๓. ม. ...สมฺปยุตฺตก ฯ
๔. ม. เปเสสิ ฯ ๕. ม. ปกฺขนฺทนาราโจ ฯ ยุ. ปกฺขนฺตนาราโจ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาสาทิกสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๖๓
อิธโลกตฺถ วา ปรโลกตฺถ วา นิสสฺ ิต ฯ น ต ตถาคโต
พฺยากโรตีติ ต ภารตยุทธฺ สีตาหรณสทิส อนิยฺยานิกกถ ตถาคโต
น กเถติ ฯ ภูต ตจฺฉ อนตฺถสฺหิตนฺติ ราชกถาทิติรจฺฉานกถ ฯ กาลฺู ตถาคโต โหตีติ กาล ชานาติ ฯสเหตุก
สการณ กตฺวา ยุตฺตปฺปตฺตกาเลเยว กเถติ ฯ
ตสฺมา ตถาคโตติ วุจฺจตีติ ยถา ยถา คทิตพฺพ ฯ ตถา
ตเถว คทนโต ทการสฺส ตการ กตฺวา ตถาคโตติ วุจฺจตีติ
อตฺโถ ฯ ทิฏ นฺติ รูปายตน ฯ สุตนฺติ สทฺทายตน ฯ มุตนฺติ
มุตฺวา ปตฺวาว คเหตพฺพโต คนฺธายตน รสายตน โผฏพฺพายตน ฯ วิฺาตนฺติ สุขทุกฺขาทิธมฺมายตน ฯ ปตฺตนฺติ ปริเยสิตฺวา
วา อปริเยสิตฺวา วา ปตฺต ฯ ปริเยสิตนฺติ ปตฺต วา อปฺปตฺต
วา ปริเยสิต ฯ อนุวิจริต มนสาติ จิตฺเตน อนุสฺจริต ฯ
ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธนฺติ ยุมินา เอต ทสฺเสติ ฯ ยฺหิ
อปริมาณาสุ โลกธาตูสุ ยุมสฺส สเทวกสฺส โลกสฺส นีล
ปตกนฺติอาทิ รูปารมฺมณ จกฺขุทฺวาเร อาปาถ อาคจฺฉติ ฯ อย
สตฺโต ยุมสฺมึ ขเณ ยุม นาม รูปารมฺมณ ทิสฺวา สุมโน
วา ทุมฺมโน วา มชฺฌตฺโต วาฟ ชาโตติ สพฺพ ต ตถาคตสฺส
เอว อภิสมฺพุทฺธ ฯ ตถา ย อปริมาณาสุ โลกธาตูสุ ยุมสฺส
สเทวกสฺส โลกสฺส เภริสทฺโท มุทิงฺคสทฺโทติอาทิ สทฺทารมฺมณ
โสตทฺวาเร อาปาถ อาคจฺฉติ ฯ มูลคนฺโธ ตจคนฺโธติอาทิ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๖๔
คนฺธารมฺมณ ฆานทฺวาเร อาปาถ อาคจฺฉติ ฯ มูลรโส ขนฺธรโสติอาทิ รสารมฺมณ ชิวฺหาทฺวาเร อาปาถ อาคจฺฉติ ฯ กกฺขฬ
มุทุกนฺติอาทิ ปวีธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุเภท โผฏพฺพารมฺมณ
กายทฺวาเร อาปาถ อาคจฺฉติ ฯ อย สตฺโต ยุมสฺมึ ขเณ
ยุม นาม โผฏพฺพารมฺมณ ผุสิตฺวา สุมโน วา ทุมฺมโน วา
มชฺฌตฺโต วา ชาโตติ สพฺพ ต ตถาคตสฺส เอว อภิสมฺพุทฺธ ฯ
ตถา ย อปริมาณาสุ โลกธาตูสุ ยุมสฺส สเทวกสฺส โลกสฺส
สุขทุกฺขาทิเภท ธมฺมารมฺมณ มโนทฺวารสฺส อาปาถ อาคจฺฉติ
อย สตฺโต ยุมสฺมึ ขเณ ยุท นาม ธมฺมารมฺมณ วิชานิตฺวา
สุมโน วา ทุมฺมโน วา มชฺฌตฺโต วา ชาโตติ สพฺพ ต
ตถาคตสฺส เอว อภิสมฺพุทฺธ ฯ
ยฺหิ จุนฺท ยุเมส สตฺตาน ทิฏ สุต มุต วิฺาต
ตตฺถ ตถาคเตน อทิฏ วา อสฺสุต วา อมุต วา อวิฺาต
วา นตฺถิ ฯ ยุมสฺส ปน (๑)มหาชนสฺส ปริเยสิตฺวา ปตฺตป
อตฺถิ ฯ ปริเยสิตฺวา อปฺปตฺตป อตฺถิ ฯ อปริเยสิตฺวา ปตฺตป
อตฺถิ ฯ อปริเยสิตฺวา อปฺปตฺตป อตฺถิ ฯ สพฺพป ต ตถาคตสฺส
อปฺปตฺต นาม นตฺถิ ฯ าเณน อสจฺฉิกต(๒) ฯ ตสฺมา ตถาคโตติ
วุจฺจตีติ ฯ ย าน (๓) ยถา โลเก น คต ตสฺส ตเถว คตตฺตา
ตถาคโตติ วุจฺจติ ฯ ปาลิย ปน อภิสมฺพุทฺธนฺติ วุตฺต ฯ ต
คตสทฺเทน เอกตฺถ ฯ ยุมนิ า นเยน สพฺพวาเรสุ ตถาคโตติ
# ๑. ม. ปนสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. อสจฺฉิกต นาม ฯ ๓. ม. ยุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาสาทิกสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๖๕
นิคมนสฺส อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ ตสฺส ยุตฺติ พฺรหฺมชาเล
ตถาคตสทฺทวิตฺถาเร วุตฺตาเยว ฯ
อพฺยากตฏานวณฺณนา
เอว อตฺตโน อสมต อนุตฺตรต สพฺพฺุต ธมฺมราชภาว
กเถตฺวา ยุทานิ ปุถุสมณพฺราหฺมณาน ลทฺธีสุ มยา อฺาต
อทิฏ นาม นตฺถิ ฯ สพฺพ มม าณสฺส อนฺโตเยว ปวตฺตตีติ
สีหนาท นทนฺโต าน โข ปเนต จุนฺท วิชชฺ ตีติ อาทิมาห ฯ
ตตฺถ ตถาคโตติ สตฺโต ฯ นเหตฮ อาวุโส อตฺถสฺหิตนฺ ยุธโลกปรโลกตฺถสฺหิต น โหติ ฯ น ธมฺมสฺหิตนฺติ นวโลกุตฺตรธมฺมนิสฺสิต น โหติ ฯ น อาทิพฺรหฺมจริยกนฺติ สิกฺขตฺตยสงฺคหิตสฺส
สกลสาสนพฺรหฺมจริยสฺส อาทิภูต น โหตฯ
อิท ทุกฺขนฺติ โขติอาทีสุ ตณฺห เปตฺวา อวเสสา
เตภูมิกา ธมฺมา ยุท ทุกขฺ นฺติ พฺยากต ฯ ตสฺเสว ทุกฺขสฺส
ปภาวิกา ชนิกา ตณฺหา ทุกฺขสมุทโยติ พฺยากต อุภินฺน
อปฺปวตฺติ ทุกฺขนิโรโธติ พฺยากต ฯทุกฺขปริชานโน สมุทยปชหโน
นิโรธสจฺฉิกรโณ อริยมคฺโค ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาติ พฺยากต ฯ
เอตฺหิ อาวุโส อตฺถสฺหิตนฺติอาทีสุ เอต ยุธโลกปรโลกตฺถนิสฺสิต
นวโลกุตฺตรธมฺมนิสฺสิต สกลสาสนพฺรหฺมจริยสฺส อาทิ ปธาน
ปุพฺพงฺคมนฺติ อยมตฺโถ ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๑๖๖
ปุพฺพนฺตสหคตทิฏินิสฺสยวณฺณนา
อิทานิ ยนฺต มยา น พฺยากต ฯ ต อชานนฺเตน
น พฺยากตนฺติ มา เอว สฺมกสุ ฯ ชานนฺโตว อห เอว
เอตสฺมึ พฺยากเตป อตฺโถ นตฺถีติ น พฺยากรึ ฯ ย ปน ยถา
พฺยากาตพฺพ ฯ ต มยา พฺยากตเมวาติ สีหนาท นทนฺโต ปุน
เยป เต จุนฺทาติอาทิมาห ฯ ตตฺถ ทิฏิโยว ทิฏินิสฺสยา
ทิฏินิสฺสิตกา ทิฏิคติกาติ อตฺโถ ฯ ยุทเมว สจฺจนฺติ ยุทเมว
ทสฺสน สจฺจ ฯ โมฆมฺนฺติ อฺเส วจน โมฆ ฯ อสยกาโรติ
อสยกโต.
ตตฺราติ เตสุ สมณพฺราหฺมเณสุ ฯ อตฺถิ นุโข ยุท
อาวุโส วุจฺจตีติ อาวุโส ย ตุเมฺหหิ สสฺสโต อตฺตา จ
โลโก จาติ วุจฺจติ ฯ ยุทมตฺถิ นุ โข อุทาหุ นตฺถตี ิ เอว
อหนฺเต ปุจฺฉามีติ อตฺโถ ฯ ยฺจ โข เต เอวมาหสูติ ย ปน
เต ยุทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ วทนฺติ ฯ ตนฺเตส นานุชานามิ ฯ
ปฺตฺติยาติ ทิฏิปฺตฺติยา ฯ สมสมนฺติ สเมน าเณน
สม ฯ ยทิท อธิปฺตฺตีติ ยา อย อธิปฺตฺติ นามฯ
เอตฺถ อหเมว ภิยโฺ ย อุตฺตริตโร น มยา สโม อตฺถิ ฯ
ตตฺถ ยฺจ วุตฺต ปฺตฺติยาติ ยฺจ อธิปฺตฺตีติ อุภยเมต
อตฺถโต เอก ฯ เภทโต หิ ปฺตฺติ อธิปฺตฺตีติ ทฺวย
โหติ ฯ ตตฺถ ปฺตฺติ นาม ทิฏิปฺตฺติ ฯ อธิปฺตฺติ
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*เลมที่ ๖ ปาสาทิกสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๖๗
นาม ขนฺธปฺตฺติ ธาตุปฺตฺติ อายตนปฺตฺติ ยุนฺทฺริยปฺตฺติ สจฺจปฺตฺติ ปุคฺคลปฺตฺตีติ เอว วุตฺตา ฉ
ปฺตฺติโย ฯ อิธ ปน ปฺตฺติยาติ เอตฺถาป ปฺตฺติ เจว
อธิปฺตฺติ จ อธิปฺเปตา ฯ อธิปฺตฺตีติ เอตฺถาป ฯ ภควา
หิ ปฺตฺติยาป อนุตฺตโร ฯ อธิปฺตฺติยาป อนุตฺตโร ฯ เตนาห
อหเมว ตตฺถ ภิยฺโย ยทิท อธิปฺตฺตีติ ฯ
ปหานายาติ ปชหนตฺถาย ฯ (๑)สมติกฺกมายาติ ตสฺเสว
เววจน ฯ เทสิตาติ กถิตา ฯ ปฺตฺตาติ ปตา ฯ สติปฏานภาวนาย หิ ฆนวินิพฺโภค กตฺวา สพฺพธมฺเมสุ ยาถาวโต (๒)
ทิฏเสุ สุทธฺ สงฺขารปฺุโช ย นยิธ สตฺตูปลพฺภตีติ สนฺนิฏานโต
สพฺพทิฏินิสฺสยาน ปหาน โหตีติ ฯ เตน วุตฺต ทิฏินิสฺสยาน
ปหานาย สมติกฺกมาย เอว มยา(๓) ยุเม จตฺตาโร สติปฏานา
เทสิตา ปฺตฺตาติ ฯเสส สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ
ปาสาทิกสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา
ฉฏ ฯ
# ๑. ม. ยุ. ปชหนตฺถ ฯ ๒. ยุ. ยถาวโต ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร อิเมติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๑๖๘
ลกฺขณสุตฺต
ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ ลกฺขณสุตฺต ฯตตฺราย อนุตฺตานปทวณฺณนา ทฺวตฺตึสิมานีติ ทฺวตฺตึส ยุมานิ ฯ มหาปุริสลกฺขณานีติ มหาปุริสพฺยฺชนานิ มหาปุริสนิมิตฺตานิ อย
มหาปุริโสติ สฺชานนการณานิ ฯ เยหิ สมนฺนาคตสฺส
มหาปุริสสฺสาติอาทิ มหาปทาเน วิตฺถาริตนเยเนว เวทิตพฺพ.
พาหิรกาป ยุสโย ธาเรนฺติ ฯ โน จ โข เต ชานนฺติ
ยุมสฺส กมฺมสฺส กตตฺตา ยุม ลกฺขณ ปฏิลภตีติ กสฺมา
อาห ฯ อตฺถปุ ฺปตฺติยา อนุรูปตฺตา ฯ ยุทฺหิ สุตฺต สอตฺถุป-ฺ
ปตฺติก ฯ สา ปนสฺส อตฺถุปฺปตฺติ กตฺถ สมุฏิตา ฯ อนฺโตคาเม
มนุสฺสาน อนฺตเร ฯ ตทา กิร สาวตฺถิวาสิโน อตฺตโน อตฺตโน
เคเหสุ จ เคหทฺวาเรสุ จ สณฺาคาราทีสุ จ นิสีทติ ฺวา
กถ สมุฏาเปสส ภควโต อสีติอนุพฺยฺชนานิ พฺยามปฺปภา
ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณานิ ฯ เยหิ จ ภควโต กาโย ฯ สพฺพผาลิผุลฺโล วิย ปาริจฺฉตฺตโก ฯ วิกสิตมิว กมลวน ฯ นานารตนวิจิตฺต วิย สุวณฺณโตรณ ฯ ตารามริจิวิกสิตมิว (๑) คคณตล ฯ ยุโต
จิโต จ วิธาวมานา วิปฺผนฺทมานา ฉพฺพณฺณรสิโย มฺุจนฺโต (๒)
# ๑. ม. ตารามริจิวิโรจมิว ฯ ๒. สี. วิสฺสชฺเชนฺโต
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*เลมที่ ๖ ลกฺขณสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๖๙
อติวิย โสภติ ฯ ภควโต จ ยุมินา นาม กมฺเมน ยุท ลกฺขณ
นิพฺพตฺตนฺติ กถิต นตฺถิ ฯ ยาคุอุฬุงฺกมตฺตมฺป ปน กฏจฺฉุภตฺตมตฺต วา ปุพฺเพ ทินฺนปจฺจยา เอว อุปฺปชฺชตีติ ภควตา
วุตฺต ฯ กึนุ โข สตฺถา กมฺม อกาสิ ฯ เยนสฺส ยุมานิ
ลกฺขณานิ นิพฺพตฺตนฺตีติ ฯ
อถายสฺมา อานนฺโท อนฺโตคาเม จรนฺโต ยุม กถาสลฺลาป
สุตฺวา กตภตฺตกิจฺโจ วิหาร อาคนฺตฺวา สตฺถุ วตฺต กตฺวา
วนฺทิตฺวา ิโต มยา ภนฺเต อนฺโตคาเม เอกา กถา สุตาติ
อาห ฯ ตโต ภควตา กินเฺ ต อานนฺท สุตนฺติ วุตฺเต สพฺพ
อาโรเจสิ ฯ สตฺถา เถรสฺส วจน สุตวฺ า ปริวาเรตฺรา นิสินฺเน
ภิกฺขู อามนฺเตตฺวา ทฺวตฺตึสิมานิ ภิกฺขเว มหาปุริสสฺส มหาปุริสลกฺขณานีติ ปฏิปาฏิยา ลกฺขณานิ ทสฺเสตฺวา เยน กมฺเมน
ย นิพฺพตฺต ฯ ตสฺส ทสฺสนตฺถ เอวมาห ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๑๗๐
สุปติฏิตปาทตาลกฺขณวณฺณนา
ปุริม ชาตินฺติอาทีสุ ปุพฺเพ นิวุฏกฺขนฺธา ชาตวเสน
ชาตีติ วุตฺตา ฯ ตถา ภวนวเสน ภโวติ ฯ นิวฏุ  วเสน อาลยฏเน
วา นิเกโตติ ฯติณฺณป ปทาน ปุพฺเพ นิวุฏกฺขนฺธสนฺตาเน
ิโตติ อตฺโถ ฯ ยุทานิ ยสฺมา ต ขนฺธสนฺตาน เทวโลกาทีสุป
ปวตฺตติ ฯ (๑) ลกฺขณนิพฺพตฺตนสมตฺถ ปน กุสลกมฺม ตตฺถ น สุกร
มนุสฺสภูตสฺเสว ต สุกร ฯ ตสฺมา ยถาภูเตน ย กมฺม กต
ต ทสฺเสนฺโต ปุพฺเพ มนุสฺสภูโต สมาโนติอาทิมาห ฯ อการณ
วา เอต ฯ หตฺถิอสฺสโคมหิสวานราทิภูโตป (๒) หิ มหาปุริโส
ปารมิโย ปูเรติเยว ฯ ยสฺมา ปน เอวรูเป อตฺตภาเว ิเตน
กตกมฺม น สกฺกา สุเขน ทีเปตุ มนุสฺสภาเว ิเตน กตกมฺม
ปน (๓) สุเขน ปเปตุ ตสฺมา ปุพฺเพ มนุสฺสภูโต สมาโนติ อาห ฯ
ทฬฺหสมาทาโนติ ถิรคฺคหโณ ฯ กุสเลสุ ธมฺเมสูติ ทสกุสลกมฺมปเถสุ ฯ อวตฺถติ สมาทาโนติ นิจฺจลคฺคหโณ อนิวตฺติตคฺคหโณ ฯ มหาสตฺตสฺส หิ อกุสลกมฺมโต อคฺคึ ปตฺวา
กุกฺกุฏปตฺต วิย จิตฺต ปฏิกุฏฏติ ฯ กุสล ปตฺวา วิตาน วิย
ปสาริยติ ฯ ตสฺมา ทฬฺหสมาทาโน โหติ อนิวตฺติตสมาทาโน ฯ (๔)
# ๑. ม. วตฺตติ ฯ ๒. ม. หตฺถิอสฺสมิคมหึสวานราทิภูโตป ฯ ยุ. พตฺถิอสฺสมิคมหิส... ฯ
๓. ม. เอตฺถนฺตเร สกฺกาติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. อวตฺติตสมาทาโน ฯ
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*เลมที่ ๖ ลกฺขณสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๗๑
น สกฺกา เกนจิ สมเณน วา พฺราหฺมเณน วา เทเวน
วา มาเรน วา พฺรหฺมุนา วา กุสลสมาทาน วิสชฺชาเปตุ ฯ
ตตฺริมานิ วตฺถูนิ
ปุพฺเพ กิร มหาปุริโส กลนฺทกโยนิย นิพฺพตฺติ ฯ อถสฺส (๑)
เทเว วุฏเ โอโฆ อาคนฺตฺวา กุลาวก คเหตฺวา สมุทฺทเมว
ปเวเสสิ ฯ มหาปุริโส ปุตฺตเก นีหริสสฺ ามีติ นงฺคุฏ เตเมตฺวา(๒)
สมุทฺทโต อุทก พหิ ขิปติ ฯ (๓) สตฺตเม ทิวเส สกฺโก อาวชฺชิตฺวา
ตตฺถ อาคมฺม กึ กโรสีติ ปุจฺฉิ ฯ โส ตสฺส อาโรเจสิ ฯ สกฺโก
มหาสมุทฺทโต อุทกสฺส ทุนฺนีหรณียภาว กเถสิ ฯ โพธิสตฺโต
ตาทิเสน กุสีเตน สทฺธึ กเถตตป น วฏฏติ ฯ มา อิธ ติฏาติ
อปสาเทติ ฯ (๔) สกฺโก อโนมปุริเสน คหิตคฺคหณ น สกฺกา
วิสชฺชาเปตุนฺติ ตุฏโ ตสฺส ปุตฺตเก อาเนตฺวา อทาสิ ฯ
มหาชนกกาเลป มหาสมุทฺท ตรมาโน กสฺมา มหาสมุทฺท
ตรสีติ เทวตาย ปุฏโ ปาร คนฺตฺวา กุลสนฺตเก รฏเ
รชฺช คเหตฺวา ทาน ทาตุ ตรามีติ อาห ฯ ตโต เทวตาย
อย มหาสมุทฺโท คมฺภีโร เจว ปุถุโล จ ฯ กทา น ตริสฺสตีติ
วุตฺเต (๕) โส อาห ตเวโส มหาสมุทฺทสทิโส ฯ มยฺห ปน อชฺฌาสย
อาคมฺม ขุทฺทกมาติกา วิย ขายติ ฯ ตฺวเยว ม ทกฺขิสฺสสิ
# ๑. ม. อถ ฯ ๒. ม. เตเมตฺวา เตเมตฺวา ฯ ๓. ม. ขิป ฯ ๔. ม. อปสาเรสิ ฯ
ยุ. อปสาเทสิ ฯ ๕. สี. ปุฏโ  ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๗๒
สมุทฺท ตริตวฺ า สมุทฺทปารโต ธน อาหริตฺวา (๑)กุลสนฺตเก
รฏเ (๑) รชฺช คเหตฺวา ทาน ททมานนฺติ ฯ เทวตา อโนมปุริเสน
คหิตคฺคหณ น สกฺกา วิสชฺชาเปตุนฺติ โพธิสตฺต อาลิงฺคิตฺวา
หริตฺวา อุยฺยาเน นิปชฺชาเปสิ ฯโส ฉตฺต อุสฺสาเปตฺวา
ทิวเส ทิวเส ปฺจสตสหสฺสปริจฺจาค(๒) กตฺวา อปรภาเค
นิกฺขมฺม ปพฺพชิโต ฯ เอว มหาสตฺโต น สกฺกา เกนจิ สมเณน
วา ฯเป ฯ พฺรหฺมุนา วา กุสลสมาทาน วิสชฺชาเปตุ ฯ เตน
วุตฺต ทฬฺหสมาทาโน อโหสิ กุสเลสุ ธมฺเมสุ อวฏิตสมาทาโนติ (๓) ฯ
อิทานิ เยสุ กุสเลสุ ธมฺเมสุ อวฏิตสมาทาโน ฯ อโหสิ
เต ทสฺเสตุ กายสุจริเตติอาทิมาห ฯ ทานสวิภาเคติ เอตฺถ จ
ทานเมว ทิยฺยนวเสน ทาน ฯ สวิภาคกรณวเสน สวิภาโค ฯ
สีลสมาทาเนติ ปฺจสีลอฏสีลทสสีลจตุปาริสุทฺธิสีลปูรณกาเล ฯ(๔)
อุโปสถูปวาเสติ จาตุทฺทสิกาทิเภทสฺส อุโปสถสฺส อุปวสนกาเล ฯ
มตฺเตยฺยตาติ มาตุยา กาตพฺพวตฺเต ฯ เสสปเทสุป เอเสว
นโยฯ อฺตรฺตเรสุ จาติ อฺเสุ จ อฺเสุ จ (๕)
เอวรูเปสุ ฯ อธิกุสเลสูติ เอตฺถ อตฺถิ กุสลา ฯ อตฺถิ อธิกุสลา ฯ
สพฺเพป กามาวจรกุสลา กุสลา นาม. รูปาวจรา อธิกุสลา ฯ
อุโภป เต กุสลา นามฯ อรูปาวจรา อธิกุสลา ฯ สพฺเพป
# ๑. ม. กุลสนฺตก รชฺช ฯ ๒. ม. ปฺจสตสหสฺส... ฯ ๓. ม. อวตฺถิตเสมาทาโน ฯ
เอวมุปริป ฯ ๔. ม. ปฺจสีลทสสีล... ฯ ๕. ม.อฺเสุ จาติ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ ลกฺขณสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๗๓
เต กุสลา นาม สาวกปารมีปฏิลาภปจฺจยา กุสลา อธิกุสลา
นาม ฯ เตป กุสลา นาม. ปจฺเจกโพธิลาภปจฺจยา กุสลา
อธิกุสลา ฯ เตป กุสลา นามฯ สพฺพฺุตาณปฏิลาภปจฺจยา
ปน กุสลา อิธ อธิกุสลาติ อธิปฺเปตา ฯเตสุ อธิกุสเลสุ
ธมฺเมสุ ทฬฺหสมาทาโน อโหสิ อวฏิตสมาทาโน ฯ
กตตฺตา อุปจิตตฺตาติ เอตฺถ สกึป กต กตเมว
อภิณฺหกรเณน ปน อุปจิต โหติ ฯอุสฺสนฺนตฺตาติ ปณฺฑีกต
ราสีกต กมฺม อุสฺสนฺนนฺติ วุจฺจติ ฯตสฺมา อุสฺสนฺนตฺตาติ
วทนฺโต มยา กตสฺส กมฺมสฺส จกฺกวาฬ อติสมฺพาธ ภวคฺค
อตินีจ ฯ เอว เม อุสฺสนฺน กมฺมนฺติ ทสฺเสติ ฯวิปุลตฺตาติ
อปฺปมาณตฺตา ฯ ยุมินา อนนฺต อปฺปมาณ มยา กต กมฺมนฺติ
ทสฺเสติ ฯอธิคฺคณฺหาตีติ อธิภวติ ฯ อฺเหิ เทเวหิ อติเรก
ลภตีติ อตฺโถ ฯ ปฏิลภตีติ อธิคจฺฉติ ฯ
สพฺพาวนฺเตหิ ปาทตเลหีติ ยุท สม ปาท ภูมิย
นิกฺขิปตีติ เอตสฺส วิตฺถารวจน ฯ ตตฺถ สพฺพาวนฺเตหีติ สพฺพปเทสวนฺเตหิ ฯ น เอเกน ปเทเสน ปม ผุสติ ฯ น เอเกน
ปจฺฉา ฯ สพฺเพเหว ปาทตเลหิ สม ผุสติ ฯสม อุทฺธรติ ฯ สเจป
หิ ตถาคโต อเนกสตโปริส นรก อกฺกมิสฺสามีติ ปาท อภิหรติ (๑)
นีหรติ ฯ (๑)ตาวเทว นินฺนฏาน วาตปูริตา วิย กมฺมารภสฺตา
อุนฺนมิตฺวา ปวีสม โหติ ฯอุนฺนต านป อนฺโต ปวิสติ ฯ
# ๑. ม. ยุ. อภินีหรติ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๗๔
ทูเร อกฺกมิสสฺ ามีติ ปาท (๑) อภินีหรนฺตสฺส สิเนรุปฺปมาโณป ปพฺพโต
สุเสทิตเวตฺตงฺกุโร วิย โอนมิตฺวา ปาทสมีป อาคจฺฉติ ฯ ตถาหิสฺส
ยมกปาฏิหาริย กตฺวา ยุคนฺธรปพฺพต อกฺกมิสฺสามีติ ปาเท
อภินีหเฏ ปพฺพโต โอนมิตฺวา ปาทสมีป อาคโต ฯ โสป ต
อกฺกมิตฺวา ทุติยปาเทน ตาวตึสภวน อกฺกมิ ฯ น หิ จกฺกลกฺขเณน ปติฏาตพฺพฏาน วิสม ภวิตุ สกฺโกติ ฯ ขาณุ
วา กณฺฏโก วา สกฺขรา วา กถลา วา อุจฺจารปสฺสาวเขฬสิงฺฆาณิกาทีนิ วา ปุริมตร วา อปคจฺฉนฺติ ฯ ตตฺถ ตตฺเถว
วา ปวึ ปวิสนฺติ ฯ ตถาคตสฺส หิ สีลเตเชน ปฺุเตเชน
ธมฺมเตเชน ทสนฺน ปารมีน อานุภาเวน อย มหาปวี สมา(๒)
มุทุปุปฺผาภิกิณฺณา โหติ ฯ
สาครปริยนฺตนฺติ สาครสีม ฯ น หิ ตสฺส รชฺช
กาเรนฺตสฺส อนฺตรา รุกโฺ ข วา ปพฺพโต วา นที วา สีมา
โหติ มหาสมุทฺโทว สีมา ฯ เตน วุตฺต สาครปริยนฺตนฺติ ฯ
อขีลมนิมิตฺตมกณฺฏกนฺติ นิจฺโจร ฯ โจรา หิ ขรสมฺผสฺสฏเน
ขีลา ฯ อุปทฺทวปจฺจยฏเน นิมิตฺตา ฯ วิชฌ
ฺ นฏเน กณฺฏกาติ
วุจฺจนฺติ ฯ ยุทฺธนฺติ สมิทธฺ  ฯ ผีตนฺติ สพฺพสมฺปตฺติยา ผาลิผุลฺล ฯ เขมนฺติ นิพฺภย ฯ สิวนฺติ นิรุปทฺทว ฯ นิรพฺพุทนฺติ
โจรอพฺพุทรหิต ฯ (๓)คุมฺพคุมฺพ หุตฺวา จรนฺเตหิ โจเรหิ วิรหิตนฺติ
# ๑. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. สมฺมา ฯ ๓. อพฺพุทวิรหิต ฯ ยุ. อพฺพุทรหิต ฯ
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*เลมที่ ๖ ลกฺขณสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๗๕
อตฺโถ ฯอกฺขมฺภิโยติ (๑) อวิกฺขมฺภิโย ฯน น โกจิ านโต
จาเลตุ สกฺโกติ ฯปจฺจตฺถิเกนาติ ปฏิปกฺข ยุจฺฉนฺเตน ฯปจฺจามิตฺเตนาติ ปฏิวิรุทฺเธน อมิตฺเตน ฯ อุภยมฺเปต สปตฺตเววจน ฯ
อพฺภนฺตเรหีติ อนฺโต อุฏิเตหิ ราคาทีหิ ฯ
พาหิเรหีติ สมณาทีหิ ฯ ตถา หิ น พาหิรา เทวทตฺตโกกาลิกาทโย
สมณาป โสณทณฺฑกูฏทณฺฑาทโย พฺราหฺมณาป สกฺกสทิสา
เทวตาป สตฺต วสฺสานิ อนุพนฺธมาโน มาโรป พกาทโย
พฺรหฺมาโนป วิกฺขมฺภิตุ นาสกฺขึสุ ฯ
เอตฺตาวตา ภควตา กมฺมฺจ กมฺมสริกฺขกฺจ ลกฺขณฺจ
ลกฺขณานิสโส จ วุตฺโต โหติ ฯกมฺม นาม สตสหสฺสกปฺปาธิกานิ จตฺตาริ อสงฺเขยฺยานิ ทฬฺหวิริเยน หุตฺวา
กตกมฺม ฯ กมฺมสริกฺขก นาม ทเฬฺหน กตกมฺมภาว (๒)
สเทวโก โลโก ชานาตูติ นิพฺพตฺต (๓)สุปติฏิตปาทมหาปุริสลกฺขณ ฯ ลกฺขณ นาม สุปติฏิตปาทตา ฯลกฺขณานิสโส นาม
ปจฺจตฺถิเกหิ อวิกฺขมฺภนียตา ฯ
ตตฺเถต วุจฺจตีติ ตตฺถ วุตฺเต กมฺมาทิเภเท อปรป ยุท
วุจฺจติ ฯ คาถาพนฺธ สนฺธาย วุตฺต ฯ เอตา ปน คาถา
โปราณกตฺเถรา อานนฺทตฺเถเรน ปตา วณฺณนาคาถาติ วตฺวา
คตา ฯ อปรภาเค เถรา เอกปทิโย (๔) อตฺถุทฺธาโรติ อาหสุ ฯ
# ๑. สี. ยุ. อวิกฺขมฺภิโย ฯ ๒. ม. ยุ. กตภาว ฯ ๓. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔. ม. เอกปทิโก ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๗๖
ตตฺถ สจฺเจติ วจีสจฺเจ ฯ ธมฺเมติ ทสกุสลกมฺมปถธมฺเมฯ
ทเมติ ยุนฺทรฺ ิยทมเน ฯ สยเมติ สีลสยเมฯ โสเจยฺยสีลาลยูโปสเถสุ
จาติ เอตฺถ กายโสเจยฺยาทิ ติวิธ โสเจยฺย ฯ อาลยภูต สีลเมว
สีลาลโย ฯ อุโปสถกมฺม อุโปสโถ ฯอหึสายาติ อวิหึสาย ฯ
สมตฺตมาจรีติ (๑) สกลมาจริ ฯ
อนุวภีติ อนุภวิ ฯ เวยฺยฺชนิกาติ ลกฺขณปากา ฯ ปราภิภูติ
ปเร อภิภวนสมตฺโถ ฯสตฺตุภีติ สปตฺเตหิ อกฺขมฺภิโย โหติ.
น โส คจฺฉติ ชาตุ ขมฺภนนฺติ โส เอกเสเนว อคฺคปุคฺคโล วิกขฺ มฺเภตพฺพต น คจฺฉติ ฯ เอสา หิ ตสฺส ธมฺมตาติ
ตสฺส หิ เอสา ธมฺมตา อย สภาโว ฯ
ปาทตลจกฺกลกฺขณวณฺณนา
อุพฺเพคอุตฺตาสภยนฺติ อุพฺเพคภยฺเจว อุตฺตาสภยฺจ ฯ
ตตฺถ โจรโต วา ราชโต วา ปจฺจตฺถิอสฺถิกโต วา วิโลปนพนฺธนาทินิสฺสยภย อุพฺเพโค นามฯ ตมุหุตฺติก จณฺฑหตฺถิ
อสฺสาทีนิ วา อหิยกฺขาทโย วา ปฏิจจฺ โลมหสนกร ภย
อุตฺตาสภย นาม. ต สพฺพ อปนุทิตา วูปสมิตา ฯ สวิธาตาติ
สวิทหิตา ฯ กถ สวิทหติ ฯ อฏวิย สาสงฺกฏาเนสุ ทานสาล
กาเรตฺวา ตตฺถ อาคเต โภเชตฺวา มนุสฺเส ทตฺวา อติวาเหติ ฯ
# ๑. ม. สมตฺตมาจรีติ ฯ
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*เลมที่ ๖ ลกฺขณสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๗๗
ต าน ปวิสิตุ อสกฺโกนฺตาน มนุสฺเส เปเสตฺวา ปเวเสติ ฯ
นคราทีสุป เตสุ เตสุ าเนสุ อารกฺข เปติ ฯ เอว
สวิทหติ ฯสปริวารฺจ ทานอทาสีติ อนฺนปานาทิ ทสวิธ
ทานวตฺถุ ฯ
ตตฺถ อนฺนนฺติ ยาคุภตฺต ฯ ต เทนฺโต (๑) น ทฺวาเร
เปตฺวา อทาสิ ฯ อถโข อนฺโตนิเวสเน หริตปู ลิตฺเต าเน
ลาชา เจว ปุปฺผานิ จ วิกิริตฺวา อาสน ปฺเปตฺวา วิตาน
พนฺธิตฺวา คนฺธธูปาทีหิ สกฺการ กตฺวา ภิกฺขุสฆ นิสีทาเปตฺวา
ยาคค อทาสิ ฯ ยาคค เทนฺโต จ สพฺยฺชน อทาสิ ฯ ยาคุปานาวสาเน ปาเท โธวิตฺวา เตเลน มกฺเขตฺวา นานปฺปการก อนนฺต
ขชฺชก ทตฺวา ปริโยสาเน อเนกสูป อเนกพฺยฺชน ปณีตโภชน
อทาสิ ฯ ปาน เทนฺโต อมฺพปานาทิอฏวิธปาน อทาสิ ฯ ตป
ยาคุภตฺต ทตฺวา ฯ วตฺถ เทนฺโต น สุทฺธวตฺถเมว อทาสิ ฯ
เอกปฏทุปฏาทิปโหนก ปน วตฺถ (๒)ทตฺวา สูจึป อทาสิ ฯ สุตฺตป
อทาสิ ฯ สุตตฺ ป วฏเฏสิ ฯ สูจิกรณฏาเน(๓) ภิกฺขูน อาสนานิ
ยาคุภตฺต ปาทมกฺขน ปฏิมกฺขน รชน ปณฺฑุปลาส รชนโทณิก
อนฺตมโส จีวรรชนกมฺป กปฺปยการกมฺป อทาสิ ฯ
ยานนฺติ อุปาหน ฯ ต เทนฺโตป (๔) อุปาหนตฺถวิก อุปาหน# ๑. ม. ยุ. ททนฺโต ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. สูจิกมฺมกรณฏาเน ฯ
๔. ม. ทเทนฺโตป ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๗๘
ทณฺฑก มกฺขนเตล เหฏา วุตฺตานิ จ อนฺนาทีนิ ตสฺเสว
ปริวาร กตฺวา อทาสิ ฯมาล เทนฺโตป น สุทฺธมาลเมว
อทาสิ ฯ อถโข น คนฺเธหิ มิสฺเสตฺวา เหฏิมานิ จตฺตาริ
ตสฺเสว ปริวาร กตฺวา อทาสิ ฯ โพธิเจติยอาสนโปตฺถกาทิปูชนตฺถาย เจว เจติยฆรธูปนตฺถาย จ คนฺธ เทนฺโตป น
สุทฺธคนฺธเมว อทาสิ ฯ คนฺธปสนกนิสทาย เจว ปกฺขิปนกภาชเนน จ สทฺธึ เหฏิมานิ ปฺจ ตสฺส ปริวาร กตฺวา
อทาสิ ฯ เจติยปูชาทีน อตฺถาย หริตาลมโนสิลาจีนปฏาทิวิเลปน เทนฺโตป น สุทฺธวิเลปนเมว อทาสิ ฯ วิเลปนภาชเนน
สทฺธึ เหฏิมานิ ฉ ตสฺส ปริวาร กตฺวา อทาสิ ฯ เสยฺยาติ
มฺจป ฯ ต เทนฺโตป น สุทฺธมฺจปเมว อทาสิ ฯ โกชวกมฺพลปจฺจตฺถรณมฺจปฏิปาทเกหิ สทฺธึ อนฺตมโส มกุณโสธนทณฺฑก (๑)เหฏิมานิ จ สตฺต ตสฺส ปริวาร กตฺวา อทาสิ ฯ
อาวสถ เทนฺโตป น เคหมตฺตเมว อทาสิ ฯ อถโข น
มาลากมฺมลตากมฺมปฏิมณฺฑิต สุปฺตฺตมฺจป กาเรตฺวา
เหฏิมานิ อฏ ตสฺส ปริวาร กตฺวา อทาสิ ฯ ปทีเปยฺยนฺติ
ปทีปเตล ฯ ต เทนฺโต เจติยงฺคเณ โพธิยงฺคเณ ธมฺมสฺสวนคฺเค
วสนเคเห โปตฺถกวาจนฏาเน จ (๒)ยุมิมา ทีป ชาลาเปถาติ น
# ๑. สี. มงฺกนุ โสธนทณฺฑเก ฯ ม. มงฺคุลโสธนทฺฑก ยุ. มกุลโสธนทณฺฑเก ฯ
๒. ม. ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ ลกฺขณสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๗๙
สุทฺธเตลเมว อทาสิ ฯ วฏฏิกปลฺลกเตลภาชนาทีหิ สทฺธึ เหฏิมานิ
นว ตสฺเสว ปริวาร กตฺวา อทาสิ ฯสุวิภตฺตนฺตรานีติ
สุวิภตฺตอนฺตรานิ ฯ
ราชาโนติ อภิสิตตฺ า ขตฺติยา ฯ (๑) โภคิกาติ โภชกา ฯ
กุมาราติ ราชกุมารา ฯ อิธ กมฺม นาม สปริวารทาน ฯ
กมฺมสริกฺขก นาม สปริวาร กตฺวา ทาน อทาสีติ ยุมินา
การเณน สเทวโก โลโก ชานาตูติ นิพฺพตฺต จกฺกลกฺขณ ฯ
ลกฺขณ นาม ตเทว จกฺกลกฺขณ ฯอานิสโส มหาปริวารตา.
ตตฺเถต วุจฺจตีติ ยุมา ตทตฺถปริทีปนา คาถา วุจฺจนฺติ ฯ
ทุวิธา หิ คาถา โหติ (๒)ตทตฺถปริทีปนา วิเสสตฺถปริทีปนา
จ ฯ ตตฺถ ปาลิย อาคตเมว อตฺถ ปริทีปยมานา (๓) ตทตฺถปริทีปนา นามฯ ปาลิย อนาคต ปริทีปยมานา วิเสสตฺถปริทีปนา นาม. ยุมา ปน ตทตฺถปริทปี นา ฯ ตตฺถ
ปุเรติ ปุพฺเพ ฯ ปุรตฺถาติ ตสฺเสว เววจน ฯ ปุริมาสุ ชาตีสูติ
ยุมิสฺสา ชาติยา ปุพฺเพ กตกมฺมปฏิกฺเขปทีปน ฯ อุพฺเพคอุตฺตาสภยาปนูทโนติ อุพฺเพคภยสฺส เจว (๔) อุตตฺ าสภยสฺส จ
อปนูทโน ฯอุสฺสุโกติ อธิมุตโต ฯ
สตปฺุลกฺขณนฺติ สเตน สเตน ปฺุกมฺเมน นิพพฺ ตฺต
# ๑. ม. อย ปาโ นติถิ ฯ ๒. ม. โหนฺติ ฯ ๓. ม. ปริทีปนา ฯ ยุ. ปริทีปยมานา ฯ
๔. ม. จ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๘๐
เอเกกลกฺขณ ฯ เอว สนฺเต โย โกจิ พุทฺโธ ภเวยฺยาติ น
โรจยึสุ ฯ อนนฺเตสุ ปน จกฺกวาเฬสุ สพฺเพ สตฺตา เอเกก
กมฺม สตกฺขตฺตุ กเรยฺยย ฯ เอตฺตเกหิ ชเนหิ กตกมฺม โพธิสตฺโต
เอโกว เอเกก สตคุณ กตฺวา นิพฺพตฺโต ฯ ตสฺมา สตปฺุลกฺขโณติ ยุมมตฺถ โรจยึสุ ฯ มนุสฺสาสุรสกฺกรกฺขสาติ มนุสฺสา
จ อสุรา จ สกฺกา จ รกฺขสา จ.
อายตปณฺหิตาทิติลกฺขณวณฺณนา
อนฺตราติ ปฏิสนฺธิโต สรสจุติยา อนฺตรา ฯ (๑) อิธ กมฺม
นาม ปาณาติปาตา ปฏิวิรติ ฯ (๒) กมฺมสริกฺขก นาม ปาณาติปาต
กโรนฺตา(๓) ปทสทฺทสวนภยา อคฺคคฺคปาเทหิ อกฺกมนฺตา คนฺตฺวา
ปร ฆาเตนฺติ ฯ (๔) อถ เต ยุมินา การเณน เตส ต กมฺม
ชโน ชานาตูติ อนฺโตวงฺกปาทา วา พหิวงฺกปาทา วา
อุกฺกุฏิกปาทา วา อคฺคโกณฺฑา วา ปฺหิโกณฺฑา วา
ภวนฺติ ฯ อคฺคคฺคปาเทหิ(๕) คนฺตฺวา ปรสฺส อมาริตภาว ปน
ตถาคตสฺส สเทวโก โลโก ยุมินา การเณน ชานาตูติ
อายตปณฺหิมหาปุริสลกฺขณ นิพฺพตฺตติ ฯ ตถา ปร ฆาเตนฺตา
อุนฺนตกาเยน คจฺฉนฺตา อฺเ ปสฺสิสฺสนฺตีติ โอนตา คนฺตฺวา
# ๑. ม. ยุ.อนฺตเร ฯ ๒. ม. ยุ. วิรติ ฯ ๓. ม. กโรนฺโต ฯ ๔. ม. ปาเตนฺติ ฯ
๕. ม. อคฺคปาเทหิ ฯ
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*เลมที่ ๖ ลกฺขณสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๘๑
ปร ฆาเตนฺติ ฯ อถ เต เอวมิเม คนฺตฺวา ปร ฆาตยึสูติ
เนสนฺต กมฺม ยุมินา การเณน ปโร ชานาตูติ ขุชฺชา วา
วามนกา (๑)วา ปสปฺป วา ภวนฺติ ฯ ตถาคตสฺส ปน เอว
คนฺตฺวา ปเรส อฆาติตภาว ยุมินา การเณน สเทวโก โลโก
ชานาตูติ พฺรหฺมูชุคตฺตมหาปุริสลกฺขณ นิพฺพตฺตติ ฯ ตถา ปร
ฆาเตนฺตา อาวุธ วา มุคฺคร วา คณฺหิตฺวา มุฏิกตหตฺถา
ปร ฆาเตนฺติ ฯ เต เอว เตส ปรสฺส ฆาติตภาว ยุมินา
การเณน ชโน ชานาตูติ รสฺสงฺคุลี วา รสฺสหตฺถา วา
วงฺกงฺคุลี วา ผณหตฺถกา วา ภวนฺติ ฯ ตถาคตสฺส ปน
เอว ปเรส อฆาติตภาว สเทวโก โลโก ยุมินา การเณน
ชานาตูติ ทีฆงฺคุลิมหาปุริสลกฺขณ นิพฺพตฺตติ ฯ ยุทเมตฺถ
กมฺมสริกฺขก ฯ ยุทเมว ปน ลกฺขณตฺตย ลกฺขณ นามฯ
ทีฆายุกภาโว ลกฺขณานิสโส ฯ
มรณวธภยมตฺตโนติ(๒) เอตฺถ มรณสงฺขาโต วโธ(๓) มรณวธโต ฯ ภย มรณวธภย ฯ ต อตฺตโน ชานิตฺวา ฯ ปฏิวิรโต
ปรมารณายาติ (๔) ยถา มยฺห มรณโต ภย มม ชีวิต ปย
เอว ปเรสมฺปติ ตฺวา ปร มรณโต ปฏิวิรโต อโหสิ ฯ
สุจริเตนาติ สุจิณฺเณน ฯสคฺคมคมาสีติ(๕) สคฺค คโต ฯ
# ๑. ม. ยุ. วามนา ฯ ๒. ม. มรณวธภยตฺตโนติ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร มรณวโธติ ทิสฺสติ ฯ
๔. ที.ปา. ๑๑/๑๓๗/๑๖๕ ฯ ๕. ม. สคฺคมคมาติ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๘๒
จวิย ปุนริธาคโตติ จวิตฺวา ปุน อิธาคโต ฯ
ทีฆปาสณฺหิโกติ(๑) ทีฆปณฺหิโก ฯพฺรหฺมาว สุชูติ พฺรหฺมา วิย
สุฏุ อุชุ ฯ
สุภุโชติ สุนฺทรภุโช ฯ สุสูติ มหลฺลกกาเลป ตรุณรูโป ฯ
สุสณฺิโตติ สุสณฺานสมฺปนฺโน มุทตุ ลุนงฺคุลิยสฺสาติ มุทู จ
ตลุนา จ องฺคุลิโย อสฺส ฯตีภีติ ตีหิ ฯ ปุริสวรคฺคลกฺขเณหีติ
ปุริสวรสฺส อคฺคลกฺขเณหิ ฯ จิรยาปนายาติ (๒) จิร ยาปนาย
ทีฆายุกภาวาย ฯ
จิร ยาเปตีติ จิร ยาเปติ ฯ จิรตร ปพฺพชติ (๓)ยทิ ตโต
หีติ ยทิ ตโต หิ จิรตร ยาเปติ ยทิ ปพฺพชตีติ อตฺโถ ฯ
ยาปยาติ จ วสิทฺธิภาวนายาติ วสิปฺปตฺโต หุตฺวา ยุทฺธิภาวนาย
ยาเปติ ฯ
สตฺตุสฺสทตาลลกฺขณวณฺณนา
รสิตานนฺติ รสสมฺปนฺนาน ฯ ขาทนียานนฺติอาทีสุ
ขาทนียานิ นาม ปฏขชฺชกาทีนิ ฯ โภชนียานนฺติ (๒) ปฺจ
โภชนานิ ฯ สายนียานนฺติ (๓)สายิตพฺพานิ สปฺปนวนีตาทีนิ ฯ
เลหนียานนฺติ นิลฺเลหิตพฺพานิ ปฏปายาสาทีนิ ฯ ปานานนฺติ อฏ
ปานกานิ ฯ
# ๑. ม. ทีฆปาสณฺหิโก ฯ ๒. ม. จิรยปนายาติ ฯ ๓. ม.ยทิ คโตติ ตโต จิรตร ฯ
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*เลมที่ ๖ ลกฺขณสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๘๓
อิธ กมฺม นาม กปฺปสตสหสฺสาธิกานิ จตฺตาริ
อสงฺเขยฺยานิ ทินฺน ยุท ปณีตโภชนทาน ฯ กมฺมสริกฺขก
นาม ลูขโภชเน กุจฺฉิคเต โลหิต สุสฺสติ ฯ มส มิลายติ ฯ
ตสฺมา ลูขทายกา สตฺตา ยุมินา การเณน เตส(๑) ลูขโภชนสฺส
ทินฺนภาว ชโน ชานาตูติ อปฺปมสา อปฺปโลหิตา มนุสฺสเปตา
วิย ทุลฺลภนฺนปานา ภวนฺติ ฯ ปณีตโภชเน ปน กุจฺฉิคเต
มสโลหิต วฑฺฒติ ฯ ปริปุณฺณกายา ปาสาทิกา อภิรูปา
ทสฺสนียา(๒) โหนฺติ ฯ ตสฺมา ตถาคตสฺส ทีฆรตฺต ปณีตโภชนทายกตฺต สเทวโก โลโก ยุมินา การเณน ชานาตูติ
สตฺตุสฺสทมหาปุริสลกฺขณ นิพฺพตฺตติ ฯ ลกฺขณ นาม สตฺตุสฺสทลกฺขณเมว ฯปณีตลาภิตา อานิสโส ฯ
ขชฺชโภชน (๓) อถ เลหสายิตนฺติ ขชฺชกฺจ โภชนณฺจ
เลหนียฺจ สายนียฺจ ฯ อุตฺตมคฺครสทายโกติ อุตฺตโม อคฺครสทายโก ฯ อุตฺตมาน วา อคฺครสาน ทายโก ฯ
สตฺต จุสฺสเทติ สตฺต จ อุสสฺ เท ฯ ตทตฺถโชตกนฺติ
ขชฺชโภชฺชาทิโชตก ฯ เตส ลาภสวตฺตนิกนฺติ อตฺโถ ฯ ปพฺพชฺชป
จาติ ปพฺพชมาโนป จ ฯตทาธิคจฺฉตีติ ต อธิคจฺฉติ ฯ
ลาภิรุตฺตมนฺติ ลาภี อุตฺตม ฯ
# ๑. ม. เนส ฯ ๒. ม. อภิรปู ทสฺสนา ฯ ๓. ม. ขชฺชโภชฺชมถ เลยฺยสายิต ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๑๘๔
กรจรณมุทุชาลตาลกฺขณวณฺณนา
ทาเนนาติอาทีสุ เอกจฺโจ ทาเนเนว สงฺคณฺหิตพฺโพ โหติ ฯ
ต ทาเนน สงฺคเหสิ ฯ ปพฺพชิตาน ปพฺพชิตปริกฺขาร ฯ คิหนี 
คิหิปริกฺขาร อทาสิ ฯ
ปยวาเจนาติ (๑) เอกจฺโจ หิ อย ทาตพฺพ ทาน(๒) นาม
เทติ ฯ เอเกน ปน วจเนน สพฺพ มกฺเขตฺวา นาเสติ ฯ กึ
เอตสฺส ทานนฺติ วตฺตา โหติ ฯ เอกจฺโจ อย กิฺจาป
ทาน น เทติ ฯ กเถนฺโต ปน เตเลน วิย มกฺเขติ ฯ
เอโส เทตุ วา มา วา ฯ วจนเมว ตสฺส สหสฺส อคฺฆตีติ วตฺวา
โหติ ฯ เอวรูโป ปุคฺคโล ทาน น ปจฺจาสึสติ ฯ ปยวจนเมว
ปจฺจาสึสติ(๓) ฯ ต ปยวจเนน สงฺคเหสิ ฯ
อตฺถจริยายาติ อตฺถสวฑฺฒนกถาย ฯ เอกจฺโจ หิ เนว
ทาน ฯ น ปยวจน ปจฺจาสึสติ ฯ อตฺตโน หิตกถ (๔) วฑฺฒกิ เมว
ปจฺจาสึสติ ฯเอวรูป ปุคฺคล ยุทนฺเต กาตพฺพ ฯ ยุท เต น
กาตพฺพ ฯ เอวรูโป ปุคฺคโล เสวิตพฺโพ ฯ เอวรูโป ปุคฺคโล
น เสวิตพฺโพติ เอว อตฺถจริยาย สงฺคเหสิ ฯ สมานตฺตตายาติ
สมานสุขทุกฺขภาเวน ฯ เอกจฺโจ หิ ทานาทีสุ เอกป น
ปจฺจาสึสติ ฯ เอกาสเน นิสชฺช ฯ เอกปลฺลงฺเก สยน ฯ เอกโต
# ๑. ม. เปยฺยวชฺเชน ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. ปจฺจาสีสติ ฯ เอวมุปริป ฯ
๔. สี. หิตกต ฯ
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*เลมที่ ๖ ลกฺขณสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๘๕
โภชนนฺติ เอว สมานสุขทุกฺขต ปจฺจาสึสติ ฯ ตตฺถ ชาติยา
หีโน โภเคน อธิโก ทุสสฺ งฺคโห โหติ ฯ น หิ สกฺกา เตน
สทฺธึ เอกปริโภค (๑) กาตุ ฯ ตถา อกริยมาเน จ โส กุชฺฌติ ฯ
โภเคน หีโน ชาติยา อธิโกป ทุสฺสงฺคโห โหติ ฯ โส หิ
อห ชาติมาติ โภคสมฺปนฺเนน สทฺธึ เอกปริโภค น ยุจฺฉติ
ตสฺมึ กริยมาเน (๒) กุชฌ
ฺ ติ ฯ อุโภหิป หีโน ปน สุสงฺคโห
โหติ ฯ น หิ โส ยุตเรน สทฺธึ เอกปริโภค ยุจฺฉติ ฯ น
อกริยมาเน(๓) กุชฺฌติ ฯ อุโภหิ สทิโสป สุสงฺคโหเยว ฯ ภิกขฺ ูสุ
ทุสฺสีโล ทุสฺสงฺคโห โหติ ฯ น หิ สกฺกา เตน สทฺธึ
เอกปริโภค(๑) กาตุ ฯ ตถา อกริยมาเนว กุชฺฌติ ฯ สีลวา สุสงฺคโห
โหติ ฯ สีลวา หิ กริยมาเนป (๔) อกริยมาเนป น กุชฺฌติ ฯ
อฺ อตฺตนา สทฺธึ ปริโภค อกโรนฺตมฺป น ปาปเกน
จิตฺเตน ปสฺสติ ฯ ปริโภโคป เตน สทฺธึ สุกโร โหติ ฯ
ตสฺมา เอวรูป ปุคฺคล เอว สมานตฺตตาย สงฺคเหสิ ฯ
สุสงฺคหิตาสฺส โหนฺตีติ สุสงฺคหิตา อสฺส โหนฺติ ฯ เทตุ
วา มา วา เทตุ ฯ กโรตุ วา มา วา กโรตุ ฯ สุสงฺคหิตาว
โหนฺติ ฯ น ภิชฺชนฺติ ฯ ยทาสฺส ทาตพฺพ โหติ ฯ ตทา เทติ ฯ
ยุทานิ มฺเ นตฺถิ ฯ เตน น เทติ ฯ กึ มย ททมานเมว
# ๑. ม. เอกปริโภโค ฯ ๒. ม. อกริยมาเน ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
๔. ม. อทียมาเนป ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๘๖
อุปฏหามฯ มย อททนฺต (๑)อกโรนฺต น อุปฏหามาติ เอว
จินฺเตนฺติ ฯ
อิธ กมฺม นาม ทีฆรตฺต กต ทานาทิสงฺคหกมฺม ฯ
กมฺมสริกฺขก นาม โย เอว อสงฺคาหโก โหติ ฯ โส ยุมินา
การเณนสฺส อสงฺคาหกภาว ชโน ชานาตูติ อิธ (๒) ถทฺธหตฺถปาโท เจว โหติ ฯ วิสมฏิตสฺเสว (๓) ลกฺขโณ จ ฯ ตถาคตสฺส
ปน ทีฆรตฺต สงฺคาหกภาว สเทวโก โลโก ยุมนิ า การเณน
ชานาตูติ ยุมานิ เทฺว ลกฺขณานิ นิพฺพตฺตนฺติ ฯ ลกฺขณ นาม
ยุทเมว ลกฺขณทฺวย ฯสุสงฺคหิตปริชนตา อานิสโส ฯ
กริยาติ กริตฺวา ฯ จริยาติ จริตฺวา ฯ อนวมเตนาติ
อนวฺาเตน ฯ อนมเทนาติป (๔) ปาโ ฯ น อปฺปมาเทน น
ทินฺเนน น วมฺภิเตนาติ (๕) อตฺโถ ฯ
จวิยาติ ฯ จวิตฺวา ฯ อติรุจิรสุวคฺคุทสฺสเนยฺยนฺติ อติรุจิรฺจ
สุปาสาทิก สุวคฺคฺจ (๖)สุฏุ เฉก ทสฺสเนยฺยฺจ ทฏพฺพยุตฺต ฯ
สุสุ กุมาโรติ สุฏุ สุกุมาโร ฯ
ปริชนสฺส โวติ ปริชโน อสฺส โว วจนกโร ฯ วิเธยฺโยติ
กตฺตพฺพากตฺตพฺเพสุ ยถารุจึ วิเธตพฺโพ ฯ (๗) มหิมนฺติ มหึ อิม ฯ
# ๑. ม. ยุ. อเทนฺต ฯ ๒. ม. ยุ.อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. วิสมฏิตาวยวลกฺขโณ ฯ
๔. สี. อนปวาเทมาติป ฯ ม. อนปโมเทนาติป ฯ ๕. ม. ยุ. คพฺภิเตนาติ ฯ
๖. ม. สุวคฺคุ จ ฯ ยุ. สุวคฺคฺุจ ฯ ๗. ม. ยุ. ยถารุจิ วิธาตพฺโพ ฯ
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*เลมที่ ๖ ลกฺขณสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๘๗
ปยวทู หิตสุขต ชิคึสมาโนติ ปยวโท หุตฺวา หิตฺจ สุขฺจ
ปริเยสมาโน ฯ วจนปฏิกรสฺสาภิปฺปสนฺนาติ วจนปฏิกรา อสฺส
อภิปฺปสนฺนา ฯ ธมฺมานุธมฺมนฺติ ธมฺมฺจ อนุธมฺมฺจ.
อุสฺสงฺขปาทอุทฺธคฺคโลมตาลกฺขณวณฺณนา
อตฺถูปสหิตนฺติ ยุธโลกปรโลกตฺถนิสฺสิต ฯ ธมฺมูปสฺหิตนฺติ ทสกุสลกมฺมปถนิสฺสิต ฯ พหุชน นิทสฺเสสีติ (๑)พหุชนสฺส
นิทสฺสนกถ (๒) กเถสิ ฯปาณีนนฺติ สตฺตาน ฯ อคฺโคติ อาทีนิ
สพฺพานิ อฺมฺเววจนานิ ฯ อิธ กมฺม นาม ทีฆรตฺต
ภาสิตา อุทฺธงฺคมนียา อตฺถูปสฺหิตา วาจา ฯ กมฺมสริกฺขก
นาม โย เอวรูป อุคฺคตวาจ น ภาสติ ฯ โส ยุมนิ า
การเณน อุคฺคตวาจาย อภาสมาน(๓) ชโน ชานาตูติ อโธสงฺขปาโท (๔)จ โหติ อโธนตโลโม (๕) จ ฯ ตถาคตสฺส ปน ทีฆรตฺต
เอวรูปาย อุคฺคตวาจาย ภาสิตภาว สเทวโก โลโก ยุมินา
การเณน ชานาตูติ อุสฺสงฺขปาทลกฺขณฺจ อุทฺธคฺคโลมลกฺขณฺจ
นิพฺพตฺตติ ฯลกฺขณ นาม ยุทเมว ลกฺขณทฺวย ฯอุตฺตมภาโว
อานิสโส ฯ
เอรยนฺติ(๖) ภณนฺโต ฯ พหุชน นิทสยีติ พหุชนสฺส หิต
# ๑. ม. ยุ. นิทเสสิ ฯ ๒. ม. ยุ. นิทสนกถ ฯ ๓. ม. อภาสน ฯ ๔. สี. อโธคตสงฺขปาโท ฯ
๕. สี. อโธคตโลโม ฯ ๖. ม. เอรยนฺติ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๘๘
ทสฺเสติ ฯธมฺมยาคนฺติ ธมฺมทานยฺ ฯ
อุพฺภมุปฺปติตโลมวา สโสติ โส เอส อุทฺธคฺคตโลมวา
โหติ ฯ ปาทคณฺิรหูติ ปาทโคปฺปกา อเหสส ฯ สาธุสณฺิตาติ
สุฏุ สณฺิตา ฯมสโลหิตาจิตาติ มเสน เจว โลหิเตน จ
อาจิตา ฯ ตโจตฺถฏาติ ตเจนปริโยนทฺธา นิคฺคุฬหฺ า ฯ วชตีติ
คจฺฉติ ฯ อโนมนิกฺกโมติ อโนมวิหารี เสฏวิหารี ฯ
เอณิชงฺฆลกฺขณวณฺณนา
สิปฺป วาติอาทีสุ สิปฺป นาม เทฺวป สิปปฺ านิ หีนฺจ
สิปฺป อุกฺกฏฺจ สิปปฺ  ฯ หีน นาม สิปฺป นฬการสิปฺป
กุมฺภการสิปฺป เปสการสิปฺป นฺหานสิปฺป ฯ อุกกฺ ฏ นาม
สิปฺป เลขา มุทฺธาคณนา ฯวิชฺชนฺติ (๑) อหิวิชฺชาทิ อเนกวิธา ฯ
จรณนฺติ ปฺจสีล ทสสีล ปาฏิโมกฺขสวรสีล ฯ กมฺมนฺติ
กมฺมสฺสกตชานนปฺา ฯ กิลิเสยฺยุนตฺ ิ กิลเมยฺยย ฯ อนฺเตวาสิกวตฺต นาม ทุกฺข ฯ ต เนส มา จิร อโหสีติ จินฺเตสิ ฯ
ราชารหานีติ รฺโ อนุรูปานิ หตฺถิอสฺสาทีนิ ฯ ตานิเยว
รฺโ เสนาย องฺคภูตตฺตา ราชงฺคานีติ วุจจฺ นฺติ ฯ ราชูปโภคานีติ
รฺโ อุปโภคปริโภคภณฺฑานิ ฯ ตานิ เจว สตฺตรตนานิ จ ฯ
ราชานุจฺฉวิกานีติ รฺโ อนุจฺฉวิกานิ ฯ เตสเยว สพฺเพส อิท
# ๑. ม. ปาทโคปฺผกา ฯ
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*เลมที่ ๖ ลกฺขณสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๘๙
คหณ ฯ สมณารหานีติ สมณาน อนุรูปานิ ติจีวราทีนิ ฯ (๑)
สมณงฺคานีติ สมณาน โกฏาสภูตา จตสฺโส ปริสา ฯ สมณูปโภคานีติ สมณาน อุปโภคปริกฺขารา ฯสมณานุจฺฉวิกานีติ
เตสเยว อธิวจน ฯ
อิธ ปน กมฺม นาม ทีฆรตฺต สกฺกจฺจ สิปฺปาทิวาจน ฯ
กมฺมสริกฺขก นาม โย เอว สกฺกจฺจ สิปฺป อวาเจนฺโต
อนฺเตวาสิเก อุกฺกุฏิกาสนชงฺฆเปสนิกาทีหิ กิลเมติ ฯ ตสฺส ชงฺฆมส
ลิขิตฺวา ปาติต วิย โหติ ฯ ตถาคตสฺส ปน สกฺกจฺจ วาจิตภาว
สเทวโก โลโก ยุมินา การเณน ชานาตูติ อนุปุพฺพอุคฺคตวฏฏิต เอณิชงฺฆลกฺขณ นิพฺพตฺตติ ฯ ลกฺขณ นาม ยุทเมว
ลกฺขณ ฯ อนุจฺฉวิกลาภิตา อานิสโส ฯ
ยทูปฆาตายาติ ย สิปฺป กสฺสจิ อุปฆาตาย น
โหติ ฯ กิลสิ ฺสตีติ กิลมิสฺสติ ฯ สุขมุ ตฺตโจตฺถฏาติ สุขมตเจน
ปริโยนทฺธา ฯ กึ ปน อฺเน กมฺเมน อฺ ลกฺขณ
นิพฺพตฺตตีติ ฯ น นิพฺพตฺตติ ฯ ย ปน นิพฺพตฺตติ ฯ ต อนุพฺยฺชน
โหติ ฯ ตสฺมา อิธ วุตฺต ฯ
# ๑. ม. ปาทโคปฺผกา ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๑๙๐
สุขุมจฺฉวิลกฺขณวณฺณนา
สมณ วาติ สมิตปาปฏเน สมณ ฯ พฺราหฺมณ วาติ
พาหิตปาปฏเน พฺราหฺมณ ฯ
มหาปฺโติอาทีสุ มหาปฺาทีหิ สมนฺนาคโต โหตีติ
อตฺโถ ฯ ตตฺรีท มหาปฺาทีน นานตฺต ฯ
ตตฺถ (๑) กตมา มหาปฺา ฯ มหนฺเต สีลกฺขนฺเธ
ปริคฺคณฺหาตีติ มหาปฺา ฯ มหนฺเต สมาธิกฺขนฺเธ ปฺากฺขนฺเธ วิมตุ ฺติกฺขนฺเธ วิมุตฺตาณทสฺสนกฺขนฺเธ ปริคฺคณฺหาตีติ
มหาปฺา ฯ มหนฺตานิ านาานานิ มหนฺตา วิหารสมาปตฺติโย มหนฺตานิ อริยสจฺจานิ มหนฺเต สติปฏาเน
สมฺมปฺปธาเน ยุทฺธิปาเท มหนฺตานิ ยุนฺทฺริยานิ พลานิ
โพชฺฌงฺคานิ (๒)มหนฺเต อริยมคฺเค มหนฺตานิ สามฺผลานิ
มหนฺตา อภิฺาโย มหนฺต ปรมตฺถ นิพฺพาน ปริคฺคณฺหาตีติ
มหาปฺา ฯ
กตมา ปุถุปฺา ฯ ปุถุนานากฺขนฺเธสุ าณ ปวตฺตตีติ
ปุถุปฺา ฯปุถุนานาธาตูสุ ปุถุนานาอายตเนสุ ปุถุนานาปฏิจฺจสมุปฺปาเทสุ ปุถุนานาสฺุตมนุปลพฺเภสุ ปุถุนานาอตฺเถสุ
ธมฺเมสุ นิรุตฺตีสุ ปฏิภาเณสุ ฯปุถุนานาสีลกฺขนฺเธสุ ปุถ-ุ
นานาสมาธิปฺาวิมุตฺติวิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธสุ ปุถุนานา# ๑. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๖๖๕/๕๗๐ ฯ ๒. ม. มหนฺเต โพชฺฌงฺเค ฯ
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*เลมที่ ๖ ลกฺขณสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๙๑
านาาเนสุ ปุถุนานาวิหารสมาปตฺตีสุ ปุถนุ านาอริยสจฺเจสุ
ปุถุนานาสติปฏาเนสุ สมฺมปฺปธาเนสุ ยุทฺธิปาเทสุ ยุนฺทฺริเยสุ
พเลสุ โพชฺฌงฺเคสุ ปุถุนานาอริยมคฺเคสุ สามฺผเลสุ
อภิฺาสุ ปุถุชชฺ นสาธารเณ ธมฺเม สมติกฺกมฺม ปรมตฺเถ
นิพฺพาเน าณ ปวตฺตตีติ ปุถุปฺา ฯ
กตมา (๑) หาสปฺา ฯ ยุเธกจฺโจ หาสพหุโล เวทพหุโล
ตุฏิพหุโล ปาโมชฺชพหุโล สีล ปริปูเรติ ยุนฺทรฺ ิยสวร ปริปเู รติ
โภชเน มตฺตฺุต ชาคริยานุโยค สีลกฺขนฺธ
ปฺากฺขนฺธ วิมุตฺติกฺขนฺธ วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺธ ปริปูเรตีติ
หาสปฺา ฯ หาสพหุโล เวทพหุโล ตุฏิพหุโล ปามุชชฺ พหุโล
านาาน ปฏิวิชฺฌตีติ หาสปฺา ฯ หาสพหุโล วิหารสมาปตฺติโย ปริปูเรตีติ หาสปฺา ฯ หาสพหุโล อริยสจฺจานิ
ปฏิวิชฺฌตีติ หาสปฺา ฯ สติปฏาเน สมฺมปฺปธาเน ยุทฺธิปาเท
ยุนฺทฺริยานิ พลานิ โพชฺฌงฺคานิ(๒) อริยมคฺค ภาเวตีติ หาสปฺา ฯ หาสพหุโล สามฺผลานิ สจฺฉิกโรตีติ หาสปฺา ฯ
อภิฺาโย ปฏิวิชฌ
ฺ ตีติ หาสปฺา ฯ หาสพหุโล เวทตุฏิปาโมชฺชพหุโล ปรมตฺถ นิพฺพาน สจฺฉิกโรตีติ หาสปฺา ฯ
กตมา ชวนปฺา ฯ ยงฺกิฺจิ รูป อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน ยนฺทูเร สนฺติเก วา ฯ สพฺพนฺต รูป
# ๑. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๖๗๔/๕๘๒ ฯ ๒. ม. โพชฺฌงฺเค ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๓) - หนาที่ 192

*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๙๒
อนิจฺจโต ขิปฺป ชวตีติ ชวนปฺา ฯ ทุกฺขโต ขิปฺป อนตฺตโต
ขิปฺป ชวตีติ ชวนปฺา ฯ ยากาจิ เวทนา ฯเป ฯ ยากาจิ
สฺญา ฯเปฯ เย เกจิ สงฺขารา ฯ เปฯ ยงฺกิฺจิ วิฺาณ
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน ฯเป ฯ สพฺพนฺต วิฺาณ อนิจฺจโต
ทุกฺขโต อนตฺตโต ขิปฺป ชวตีติ ชวนปฺา ฯ จกฺขุ (๑) ฯเป ฯ
ชรามรณ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต
ขิปฺป ชวตีติ ชวนปฺา ฯรูป อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน อนิจฺจ
ขยฏเน ทุกขฺ  ภยฏเน อนตฺตา อสารกฏเนาติ ตุลยิตฺวา
ตีเรตฺวา (๒) วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวา รูปนิโรเธ นิพฺพาเน
ขิปฺป ชวตีติ ชวนปฺา ฯเวทนา สฺา สงฺขารา
วิฺาณ จกฺขุ ฯเป ฯ ชรามรณ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน
อนิจฺจ ขยฏเน ฯเป ฯ วิภูต กตฺวา ชรามรณนิโรเธ นิพฺพาเน
ขิปฺป ชวตีติ ชวนปฺา ฯ รูป อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน
อนิจฺจ(๓) สงฺขต ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน ขยธมฺม วยธมฺม วิราคธมฺม นิโรธธมฺมนฺติ ตุลยิตฺวา ตีเรตฺวา วิภาวยิตฺวา วีภูต
กตฺวา รูปนิโรเธ นิพฺพาเน ขิปฺป ชวตีติ ชวนปฺา ฯ
เวทนา สฺา สงฺขารา วิฺาณ ฯ (๓) จกฺขุ ฯเป ฯ ชรามรณ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน (๔) อนิจฺจ สงฺขต ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน
# ๑. ม. จกฺขุ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. ตีรยิตฺวา ฯ เอวมุปริป ฯ ๓. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ ลกฺขณสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๙๓
ขยธมฺม วยธมฺม วิราคธมฺม นิโรธธมฺมนฺติ ตุลยิตฺวา ตีเรตฺวา
วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวา ชรามรณนิโรเธ นิพฺพาเน ขิปฺป
ชวตีติ ชวนปฺา ฯ
กตมา ติกฺขปฺา ฯ ขิปฺป กิเลเส ฉินฺทตีติ ติกฺขปฺา ฯ อุปฺปนฺน กามวิตกฺก นาธิวาเสติ ฯ อุปฺปนฺน
พฺยาปาทวิตกฺก ฯ อุปฺปนฺน วิหึสาวิตกฺก ฯ อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน
ปาปเก อกุสเล ธมฺเม อุปฺปนฺน ราค โทส โมห โกธ
อุปนาห มกฺข ปลาส ยุสสฺ  มจฺฉริย มาย สาเยฺย ถมฺภ
สารมฺภ มาน อติมาน มท ปมาท สพฺเพ กิเลเส สพฺเพ
ทุจฺจริเต สพฺเพ อภิสงฺขาเร สพฺเพ (๑)ภวคามิเก กมฺเม(๑)
นาธิวาเสติ ปชหติ วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนาภาวงฺคเมตีติ
ติกฺขปฺา ฯ เอกมฺหิ อาสเน จตฺตาโร อริยมคฺคา จตฺตาริ
สามฺผลานิ จตสฺโส ปฏิสมฺภิทาโย ฉ จ(๒) อภิฺาโย อธิคตา
โหนฺติ สจฺฉิกตา ผุสิตา (๓) ปฺายาติ ติกฺขปฺา ฯ
กตมา นิพฺเพธิกปฺา ฯ ยุเธกจฺโจ สพฺพสงฺขาเรสุ
อุพฺเพธพหุโล โหติ อุตฺราสพหุโล (๔) อุกฺกณฺพหุโล (๕) อรติพหุโล
อนภิรติพหุโล พหิมุโข น รมติ สพฺพสงฺขาเรสุ ฯ อนิพฺพิทฺธปุพฺพ อปทาลิตปุพฺพ โลภกฺขนฺธ นิพฺพิชฺฌติ ปทาเลตีติ
# ๑. ม. ยุ. ภวคามิกมฺเม ฯ ๒. ม. ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓. ม. ผสุสิตา ฯ ยุ. ปสฺสิตา ฯ
๔. ม. ยุ. อุตฺตาสพหุโล ฯ ๕. ม. อุกฺกณฺนพหุโล ฯ
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*เลมที่ ๖ ลกฺขณสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๙๔
นิพฺเพธิกปฺา ฯ อนิพพฺ ิทฺธปุพฺพ อปทาลิตปุพฺพ โทสกฺขนฺธ
โมหกฺขนฺธ โกธ อุปนาห ฯเป ฯ สพฺเพ ภความิเก กมฺเม
นิพฺพิชฺฌติ ปทาเลตีติ นิพฺเพธิกปฺาติ ฯ (๑)
ปพฺพชิต อุปาสิตาติ ปณฺฑติ ปพฺพชิต อุปสงฺกมิตฺวา
ปยิรุปาสิตา ฯ อตฺถนฺตโรติ ยถา เอเก รนฺธคเวสิโน อุปารมฺภจิตฺตตาย โทส อพฺภนฺตร กริตฺวา นิสามยนฺติ ฯ เอว อนิสาเมตฺวา
อตฺถ อพฺภนฺตร กตฺวา อตฺถยุตฺต กถ นิสามยิ อุปธารยิ ฯ
ปฏิลาภคเตนาติ ปฏิลาภตฺถาย คเตน ฯ อุปฺปาทนิมิตฺตโกวิทาติ อุปฺปาเท(๒) จ นิมิตฺเต จ เฉกา ฯอเวจฺจ ทกฺขตีติ
ตฺวา ปสฺสิสฺสติ.
อตฺถานุสิฏีสุ ปริคฺคเหสุ จาติ เย อตฺถานุสาสเนสุ
ปริคฺคหา อตฺถานตฺถปริคฺคาหกานิ าณานิ ฯ เตสูติ อตฺโถ ฯ
สุวณฺณวณฺณลกฺขณวณฺณนา
อกฺโกธโนติ น อนาคามิมคฺเคน โกธสฺส ปหีนตฺตา ฯ อถโข
สเจป เม โกโธ อุปฺปชฺเชยฺย ฯ ขิปฺปเมว น ปฏิวิโนเทยฺยนฺติ
เอว อโกธวสิกตฺตา ฯ นาภิสชฺชีติ กุฏิลกุฏิลกณฺโก วิย ตตฺถ
ตตฺถ มมฺม ตุทนฺโต วิย น ลคฺคิ ฯ น กุปฺป น
# ๑. ข. ปฏิ. ๓๑/๖๗๗/๕๘๕-๖ ฯ ๒. ม. อุปฺปาทนิมิตฺตโกวิทาติ อุปฺปาเท ฯ
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*เลมที่ ๖ ลกฺขณสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๙๕
พฺยาปชฺชีติอาทีสุ ปุพฺพุปฺปตฺติโก โกโป ฯ ตโต พลวตโร พฺยาปาโท
ตโต พลวตรา ปติฏิยนา ฯ ต สพฺพ อกโรนฺโต น กุปฺป น
พฺยาปชฺชิ น ปติฏยิ ฯ อปฺปจฺจยนฺติ โทมนสฺส. ปาตฺวากาสีติ
น กายวิกาเรน วา วจีวิกาเรน วา ปากฏมกาสิ ฯ
อิธ กมฺม นาม ทีฆรตฺต อโกธนตา เจว สุขุมตฺถรณาทิทานฺจ ฯ กมฺมสริกฺขก นาม โกธนสฺส หิ
ฉวิวณฺโณ อาวิโล โหติ มุข ทุทฺทสิย วตฺถจฺฉาทนสทิสฺจ
มณฺฑน นาม นตฺถิ ฯ ตสฺมา โย โกธโน เจว วตฺถจฺฉาทนานฺจ อทาตา ฯ โส ยุมินา การเณนสฺส ชโน โกธนาทิภาว ชานาตูติ ทุพฺพณฺโณ โหติ ทุสฺสณฺาโน ฯ อโกธนสฺส
ปน มุข วิโรจติ ฯ ฉวิวณฺโณ วิปฺปสีทติ ฯ สตฺตา หิ จตูหิ
การเณหิ ปาสาทิกา โหนฺติ อามิสทาเนน วา วตฺถทาเนน
วา สมฺมชฺชเนน วา อโกธนตาย วา ฯ ยุมินา จตฺตาริป
การณานิ ทีฆรตฺต ตถาคเตน กตาเนว ฯ เตนสฺส ยุเมส
กตภาว สเทวโก โลโก ยุมินา การเณน ชานาตูติ สุวณฺณวณฺณ มหาปุริสลกฺขณ นิพฺพตฺตติ ฯ ลกฺขณ นาม ยุทเมว
ลกฺขณ ฯสุขุมตฺถรณาทิลาภิตา อานิสโส.
อภิวิสชฺชตี ิ อภิวิสชฺเชสิ ฯ มหิมวิ สุโร อภิวสฺสนฺติ สุโร
วุจฺจติ เทโว ฯ มหาปวึ อภิวสฺสนฺโต เทโว วิย.
สุรวรตโรริว ยุนฺโทติ สุราน วรตโร อินโฺ ท วิย ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๙๖
อปพฺพชฺชมิจฺฉนฺติ อปพฺพชฺช คิหิภาว ยุจฺฉนฺโต ฯ
มหตึ มหินตฺ ิ มหนฺตึ ปวึ ฯ อจฺฉาทนวตฺถโมกฺขปาปุรณานนฺติ(๑)
อจฺฉาทนานฺเจว วตฺถานฺจ อุตฺตมปาปุรณานฺจ ฯปนาโสติ
วินาโส ฯ
โกโสหิตวตฺถคุยฺหลกฺขณวณฺณนา
มาตรป ปุตฺเตน สมาเนตา อโหสีติ ยุม กมฺม รชฺเช
ิเตน (๒) สกฺกา กาตุ ฯ ตสฺมา โพธิสตฺโตป รชฺช การยมาโน
อนฺโตนคเร จตุกฺกาทีสุ จตูสุ นครทฺวาเรสุ พหินคเร จตูสุ
ทิสาสุ ยุม กมฺม กโรถาติ มนุสฺเส เปสิ ฯ เต มาตร
กุหึ เม ปุตฺโต ปุตฺต น ปสฺสามีติ วิลปนฺตึ ปริเยสมาน
ทิสฺวา เอหิ อมฺม ปุตฺต ทกฺขสีติ ต อาทาย คนฺตฺวา
นฺหาเปตฺวา โภเชตฺวา ปุตฺตมสฺสา ปริเยสิตฺวา ทสฺเสนฺติ ฯ
เอส นโย สพฺพตฺถ ฯ
อิธ กมฺม นาม ทีฆรตฺต าตีน สมงฺคิภาวกรณ ฯ
กมฺมสริกฺขก นาม าตโย หิ สมงฺคีภูตา อฺมฺสฺส
วชฺช ปฏิจฺฉาเทนฺติ ฯ กิฺจาป หิ เต กลหกาเล กลห กโรนฺติ
เอกสฺส ปน โทเส อุปฺปนฺเน อฺ ชานาเปตุ น ยุจฺฉนฺติ ฯ
อย นาม เอกสฺส โทโสติ วุตฺเต สพฺเพ อุฏหิตฺวา เกน
# ๑. ม. ...ปาวุรณานนฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. ปติฏ ิเตน ฯ
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*เลมที่ ๖ ลกฺขณสุตฺตวณฺณนา หนา ๑๙๗
ทิฏ เกน สุต ฯ อมฺหาก าตีสุ เอวรูป กตฺตา นาม
นตฺถีติ ฯ ตถาคเตน ปน ต าติสงฺคห กโรนฺเตน ทีฆรตฺต
ยุท วชฺชปฏิจฺฉาทนกมฺม นาม กต โหติ ฯ อถสฺส สเทวโก
โลโก ยุมินา การเณน เอวรูปสฺส กมฺมสฺส กตภาว ชานาตูติ
โกโสหิตวตฺถคุยฺหลกฺขณ นิพฺพตฺตติ ฯ ลกฺขณ นาม ยุทเมว
ลกฺขณ ฯ ปหุตปุตฺตตา อานิสโส ฯ
วตฺถฉาทิยนฺติ(๑) วตฺเถน ฉาเทตพฺพ วตฺถคุยฺห ฯ
อมิตฺตตาปนาติ อมิตฺตาปน ตาปนา ฯ คิหิสฺส ปติชนนาติ(๒)
คิหิภูตสฺส สโต ปติชนนา ฯ
ปริมณฺฑลอโนนมชณฺณุปริมสนลกฺขณวณฺณนา
สม ชานาตีติ อย ตารุกฺขสโม อย โปกฺขรสาติสโมติ เอว เตน เตน สม ชานาติ ฯ สาม ชานาตีติ
สย ชานาติ ฯ ปุริส ชานาตีติ อย เสฏสมฺมโตติ ปุริส
ชานาติ ฯ ปุรสิ วิเสส ชานาตีติ มุคฺค มาเสน สม อกตฺวา
คุณวิสิฏสฺส วิเสส ชานาติ ฯ อยมิทมรหตีติ อย ปุริโส
ยุท นาม ทานสกฺการ (๓)อรหติ ฯ ปุรสิ วิเสสกโร ปุเร(๔) อโหสีติ
ปุริสวิเสส ตฺวา การโก อโหสิ ฯ โย ย อรหติ ฯ ตสฺเสเวต
# ๑. ม. วตฺถฉาทิยนฺติ ฯ ๒. ม. ปตึ ชนนา ฯ ๓. สี. ทาน มาน สกฺการ ฯ
๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๓) - หนาที่ 198

*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๑๙๘
อทาสิ ฯ โย หิ กหาปณารหสฺส อฑฺฒ เทติ ฯ โส ปรสฺส
อฑฺฒ นาเสติ ฯ โย เทฺว กหาปเณ เทติ ฯ โส อตฺตโน
กหาปณ นาเสติ ฯ ตสฺมา ยุท อุภยป อกตฺวา โย ย
อรหติ ฯ ตสฺส ตเทว อทาสิ ฯ สทฺธาธนนฺติอาทีสุ สมฺปตฺติปฏิลาภฏเน สทฺธาทีน ธนภาโว เวทิตพฺโพ ฯ
อิธ กมฺม นาม ทีฆรตฺต ปุริสวิเสส ตฺวา กต
สมสงฺคหกมฺม ฯ กมฺมสริกฺขก นาม ตทสฺส กมฺม สเทวโก
โลโก ยุมินา การเณน ชานาตูติ ยุมานิ เทฺว ลกฺขณานิ
นิพฺพตฺตนฺติ ฯ ลกฺขณ นาม ยุทเมว ลกฺขณทฺวย ฯ ธนสมฺปตฺติ
อานิสโส ฯ
ตุลิยาติ ตุลยิตฺวา ฯ ปฏิวิจยาติ (๑) วิจินิตฺวา ฯ(๒) มหาชนสงฺคาหกนฺติ มหาชนสงฺคห ฯ (๓) สเมกฺขมาโนติ สม เปกฺขมาโน ฯ
อภินิปุณา มนุชาติ อตินิปุณา สุขุมปฺา ลกฺขณปากามนุสฺสา ฯ พหุวิวิธา คิหีน อรหานีติ พหุวิวิธานิ คิหีน อนุจฺฉวิกานิ ปฏิลภติ ฯ ทหโร สุสุ กุมาโรติ อย ทหโร กุมาโร
ปฏิลภิสฺสตีติ พฺยากรึสุ ฯ(๔) มหีปติสสฺ าติ รฺโ.
# ๑. ม. ปฏิวจิ ย ฯ ๒. ม. ปฏิวิจินิตฺวา ฯ ยุ. ปวิจินิตฺวา ฯ ๓. ม. มหาชนสงฺคหณ ฯ
๔. ม. พฺยากสุ ฯ ๕. ม.มหีปติสฺสาติ ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๑๙๙
สีหปุพฺพทฺธกายาทิติลกฺขณวณฺณนา
โยคกฺเขมกาโมติ โยคโต เขมกาโมฯ ปฺายาติ กมฺมสฺสกตปฺาย ฯ อิธ กมฺม นาม มหาชนสฺส อตฺถกามตา ฯ
กมฺมสริกฺขก นาม ต มหาชนสฺส อตฺถกามตาย วฑฺฒิกเมว
ปจฺจาสึสนภาว (๑)สเทวโก โลโก ยุมินา การเณนสฺส(๒) ชานาตูติ
ยุมานิ สมนฺตปริปูรานิ อปริหีนานิ ตีณิ ลกฺขณานิ
นิพฺพตฺตนฺติ ฯ ลกฺขณ นาม ยุทเมว ลกฺขณตฺตย ฯ ธนาทีหิ
เจว สทฺธาทีหิ จ อปริหานิ อานิสโส ฯ
สทฺธายาติ โอกปฺปนสทฺธาย ปสาทนสทฺธาย ฯ สีเลนาติ
ปฺจสีเลน ทสสีเลน ฯ สุเตนาติ ปริยตฺติสวเนน ฯ พุทฺธิยาติ
เอเตส พุทฺธิยา ฯ กินฺติ เอเตหิ วฑฺเฒยฺยุนฺติ เอว จินฺเตสีติ
อตฺโถ ฯธมฺเมนาติ โลกิยธมฺเมน ฯพหูหิ สาธุภีติ อฺเหิป
พหูหิ อุตฺตมคุเณหิ ฯอสหานธมฺมตนฺติ(๓) อปริหานธมฺม ฯ(๔)
# ๑. ม. ปจฺจาสีสิตาภาว ฯ ยุ. ปจฺจาสึสติภาว ฯ ๒. ม. การเณน ฯ
๓. ม. อสหานธมฺมตนฺติ ฯ ๔. ม. อปริหีนธมฺม ฯ ยุ.อสหานธมฺม ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๒๐๐
รสคฺคสคฺคิตาลกฺขณวณฺณนา
สมาภิวาหินิโยติ(๑) ยถา ติลผลมตฺตมฺป ชิวฺหคฺเค ปต
สพฺพตฺถ ผรติ ฯ เอว สมา หุตฺวา วหนฺติ ฯ อิธ กมฺม นาม
อโรคกรณ (๒) กมฺม ฯ กมฺมสริกฺขก นาม ปาณิอาทีหิ ปหารลทฺธสฺส ตตฺถ ตตฺถ โลหิต สณฺาติ ฯ คณฺิ คณฺิ หุตฺวา
อนฺโต จ ปุพฺพ คณฺหาติ ฯ อนฺโต จ ภิชฺชติ ฯ เอว โส
พหุโรโค โหติ ฯ ตถาคเตน ปน ทีฆรตฺต ยุม อาโรคฺยกรณกมฺม (๓)
กต ฯ ตทสฺส สเทวโก โลโก ยุมนิ า การเณน ชานาตูติ
อาโรคฺยกรณ (๔) รสคฺคสคฺคิลกฺขณ นิพฺพตฺตติ ฯ ลกฺขณ นาม
ยุทเมว ลกฺขณ ฯ อปฺปาพาธตา อานิสโส ฯ
มรณวเธนาติ เอต มาเรถ เอต ฆาเตถาติ เอว
อาณตฺเตน มรณวเธน ฯ อุพฺพาธนายาติ พนฺธนาคารปฺปเวสเนน ฯ โอชสาติ อุชสาติ ฯ (๕)
อภินีลเนตฺตโคปขุมลกฺขณวณฺณนา
น จ วิสฏนฺติ กกฺกฏโก วิย อกฺขีนิ นีหริตฺวา น
โกธวเสน เปกฺขิตา อโหสิ ฯ น จ วิสาวีติ (๖) วงฺกกฺขิโกฏิยา
เปกฺขิตาป นาโหสิ ฯ น จ ปน วิเธยฺยเปกฺขิตาติ วิเธยฺยเปกฺขิตา
#๑. ม. สมาภิวาหินิโยติ ฯ ๒. ม. ยุ. อวิเหนกมฺม ฯ ๓. สี. อโรกรณ กมฺม ฯ
๔. ม. ยุ. อาโรคฺยกร ฯ ๕. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๖. สี. ยุ. วิสาจิต ฯ ม. วิสาจีติ ฯ
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*เลมที่ ๖ ลกฺขณสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๐๑
นาม โย กุชฌ
ฺ ิตฺวา ยทา น ปโร โอโลเกติ ฯ ตทา นิมฺมิเลติ
น โอโลเกติ ฯ ปุน คจฺฉนฺต กุชฺฌิตวฺ า โอโลเกติ ฯ เอวรูโป
นาโหสิ ฯ วิเตยฺยเปกฺขิตาติป (๑) ปาโ ฯ อยเมวตฺโถ ฯ อุชช (๒) ตถา
ปสฏมุชุมโนติ อุชุมโน หุตฺวา อุชุเปกฺขิตา โหติ ฯ ยถา จ
อุชุ ฯ ตถา ปสฏ วิปุล วิตฺถฏ (๓) เปกฺขิตา อโหสิ ฯ(๔) ปยทสฺสโนติ
ปยมเนหิ (๕) ปสฺสิตพฺโพ ฯ
อิธ กมฺม นาม ทีฆรตฺต มหาชนสฺส ปยจกฺขุนา
โอโลกนกมฺม ฯ กมฺมสริกฺขก นาม กุชฺฌิตฺวา โอโลเกนฺโต
กาโณ วิย กากกฺขิ วิย โหติ ฯ วงฺกกฺขิ ปน อาวิลกฺขิ จ
โหติเยว ฯ ปสนฺนจิตฺตสฺส ปน โอโลกยโต อกฺขนี  ปฺจวณฺโณ ปสาโท ปฺายติ ฯ ตถาคโต จ ตถา โอโลเกสิ ฯ
อถสฺส ต ทีฆรตฺต ปยจกฺขุนา โอโลกิตภาว สเทวโก โลโก
ยุมินา การเณน ชานาตูติ ยุมานิ เนตฺตสมฺปตฺติกรานิ เทฺว
มหาปุริสลกฺขณานิ นิพฺพตฺตนฺติ ฯ ลกฺขณ นาม ยุทเมว
ลกฺขณทฺวย ฯปยทสฺสนตา อานิสโส ฯ อภิโยคิโนติ ลกฺขณสตฺเถ ยุตฺตา ฯ
# ๑. ม. วิเนยฺยเปกฺขิตา ฯ ๒. ม. อุชุ ฯ ๓. ม. วิตฺถต ฯ ๔. ม. โหติ ฯ
๕. ม. ปยายมาเนหิ ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๒๐๒
อุณฺหีสสีสลกฺขณวณฺณนา
พหุชนปุพฺพงฺคโม อโหสีติ พหุชนสฺส ปุพฺพงฺคโม อโหสิ
คณเชฏโก ฯ ตสฺส ทิฏานุคตึ อฺเ อาปชฺชึสุ ฯ อิธ กมฺม
นาม ปุพฺพงฺคมตา ฯ กมฺมสริกฺขก นาม โย ปุพพฺ งฺคโม หุตฺวา
ทานาทีนิ กุสลกมฺมานิ กโรติ ฯ โส อมงฺกุภูโต สีส อุกฺขิปตฺวา
ปติปาโมชฺเชน ปริปุณฺณสีโส โหติ (๑) วิจรติ มหาปุริโส (๒) จ ตถา (๓)
อโหสิ ฯ (๔) ตถาคโต จ ตถา อกาสิ ฯอถสฺส สเทวโก โลโก
ยุมินา การเณน ยุท ปุพพฺ งฺคมกมฺม ชานาตูติ อุณฺหีสสีสลกฺขณ นิพฺพตฺตติ ฯลกฺขณ นาม ยุทเมว ลกฺขณ ฯ มหาชนานุวตฺตนตา (๕) อานิสโส ฯ
พหุชน เหสฺสตีติ พหุชนสฺส ภวิสฺสติ ฯ ปฏิโภคิยานีติ (๖)
เวยฺยาวจฺจกรา ฯ เอตสฺส พหู เวยฺยาวจฺจกรา ภวิสฺสนฺตีติ อตฺโถ ฯ
อภิหรนฺติ ตทาติ ทหรกาเลเยว ตทา เอว พฺยากโรนฺติ ฯ
ปฏิหารกนฺติ เวยฺยาวจฺจกรภาว ฯ วิสวีติ จิณฺณวสี ฯ
#๑. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. สี. มหาปริโส ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
๔. ม. ยุ. โหติ ฯ ๕. สี. มหาปริวารตา ฯ ๖. ม. ปฏิโภคิยาติ ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๒๐๓
เอเกกโลมตาทิลกฺขณวณฺณนา
อุปวตฺตตีติ อชฺฌาสย อนุวตฺตติ ฯ อิธ กมฺม นาม
ทีฆรตฺต สจฺจกถน ฯ กมฺมสริกฺขก นาม ทีฆรตฺต อเทฺวชฺฌกถาย ปริสทุ ฺธกถาย กถิตภาวมสฺส สเทวโก โลโก ยุมินา
การเณน ชานาตูติ เอเกกโลมลกฺขณฺจ อุณฺณาลกฺขฺจ
นิพฺพตฺตติ ลกฺขณ นาม ยุทเมว ลกฺขณทฺวย ฯ มหาชนสฺส
อชฺฌาสยานุกุเลน อนุวตฺตนตา อานิสโส ฯ เอเกกโลมูปจิตงฺควาติ
เอเกเกหิ โลเมหิ อุปจิตสรีโร ฯ
จตฺตาฬีสอวิรฬทนฺตลกฺขณวณฺณนา
อเภชฺชปริโสติ อภินฺทิตพฺพปริโส ฯ อิธ กมฺม นาม
ทีฆรตฺต อปสุณวาจาย กถน ฯ กมฺมสริกฺขก นาม ปสุณวาจสฺส กิรสมคฺคภาว ภินฺทโต (๑) ทนฺตา อปริปุณฺณา เจว
โหนฺติ วิรฬา จ ฯ ตถาคตสฺส ปน ทีฆรตฺต อปสณ
ุ วาจต
สเทวโก โลโก ยุมินา การเณน ชานาตูติ ยุท ลกฺขณทฺวย
นิพฺพตฺตติ ฯลกฺขณ นาม ยุทเมว ลกฺขณทฺวย ฯ อเภชฺชปริสตา อานิสโส ฯ จตุโร ทสาติ จตฺตาโร ทส จตฺตาลีส ฯ
#๑. ม. ภินฺทนโต ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๒๐๔
ปหูตชิวฺหาพฺรหฺมสฺสรลกฺขณวณฺณนา
อาเทยฺยวาโจ โหตีติ คเหตพฺพวจโน โหติ ฯ อิธ กมฺม
นาม ทีฆรตฺต อผรุสวาทิตา ฯ กมฺมสริกฺขก นาม เย ผรุสวาจา โหนฺติ ฯ เต ยุมินา การเณน เนส ชิวฺห ปริวตฺเตตฺวา (๑)
ปริวตฺเตตฺวา ผรุสวาจาย กถิตภาว ชโน ชานาตูติ ถทฺธชิวฺหา วา โหนฺติ
คุฬฺหชิวฺหา วา ทฺวิชิวฺหา (๒) วา มมฺมนา วา ฯ เย ปน
ชิวฺห ปริวตฺเตตฺวา ปริวตฺเตตฺวา ผรุสวาจ น วทนฺติ ฯ เต
ถทฺธชิวฺหา วา (๓)คุฬฺหชิวฺหา วา ทฺวิชิวฺหา วา (๓) น โหนฺติ ฯ
มุทุ เนส ชิวหฺ า โหติ รตฺตกมฺพลวณฺณา ฯ ตสฺมา ตถาคตสฺส
ทีฆรตฺต ชิวฺห ปริวตฺเตตฺวา (๔)ปริวตฺเตตฺวา ผรุสาย วาจาย
อกถิตภาว สเทวโก โลโก ยุมินา การเณน ชานาตูติ ปหุตชิวฺหาลกฺขณ (๕) นิพฺพตฺตติ ฯ ผรุสวาจ กเถนฺตานฺจ สทฺโท
ภิชฺชติ ฯ เต สทฺทเภท กตฺวา ผรุสวาจาย กถิตภาว ชโน
ชานาตูติ ฉินฺนสฺสรา วา โหนฺติ ภินนฺ สฺสรา วา กากสฺสรา
วา ฯ เย ปน สรเภทกร ผรุสวาจ น กเถนฺติ ฯเตส สทฺโท
มธุโร จ โหติ เปมนีโย จ (๓) ฯ ตสฺมา ตถาคตสฺส ทีฆรตฺต
สทฺทเภทกราย ผรุสวาจาย อกถิตภาว สเทวโก โลโก ยุมินา
การเณน ชานาตูติ พฺรหฺมสฺสรลกฺขณ นิพฺพตฺตติ ฯ ลกฺขณ
#๑. ม. ปริวตฺเตตฺวา ปริวตฺเตตฺวา ฯ ๒. ม. พทุธชิวฺหา ฯ เอวมุปริป ฯ
๓. ม. อิเมปาา นตฺถิ ฯ ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๕. ม. ปหูต... ฯ
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*เลมที่ ๖ ลกฺขณสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๐๕
นาม ยุทเมว ลกฺขณทฺวย ฯ อาเทยฺยวาจตา (๑) อานิสโส ฯ
อุพฺพาธกรนฺติ (๒) อกฺโกสยุตฺตตฺตา อาพาธกรึ ฯ พหุชนปฺปมทฺทนนฺติ พหุชนาน ปมทฺทนึ ฯ อพาฬฺห คิร โส น
ภณิ ผรุสนฺติ เอตฺถ อกาโร ปรโต ภณิสทฺเทน โยเชตพฺโพ ฯ
พาฬฺหนฺติ พาฬฺห พลว อติผรุส ฯ พาฬฺห (๓) คิร โส น
อภณีติ อยเมตฺถ อตฺโถ ฯ สุสหิตนฺติ (๔)สุฏุ เปมสหิต ฯ สขิลนฺติ
มุทุก ฯ วาจาติ วาจาโย ฯ กณฺณสุขาติ กณฺณสุขาโย ฯ
กณฺณสุขนฺติป ปาโ ฯ ยถา กณฺณาน สุข โหติ ฯ เอว
เอรยตีติ อตฺโถ ฯเวทยิถาติ (๕) เวทยิตฺถ ฯ พฺรหฺมสฺสรตฺตนฺติ
พฺรหฺมสฺสรต ฯ พหุโน พหุนฺติ พหุชนสฺส พหุ ฯพหูน พหุนฺติป
ปาโ ฯ พหุชนาน พหุนฺติ อตฺโถ ฯ
สีหหนุลกฺขณวณฺณนา
อปฺปธสิโก โหตีติ คุณโต วา านโต วา ธเสตุ (๖)
จาเวตุ อสกฺกุเณยฺโย ฯอิธ กมฺม นาม ปลาปกถาย อกถน ฯ
กมฺมสริกฺขก นาม เย ต กเถนฺติ ฯ เตยุมินา การเณน
เนส หนุก จาเลตฺวา (๗) ปลาปกถาย กถิตภาว ชโน ชานาตูติ
อนฺโตปวิฏหนุกา วา วงฺกหนุกา วา ปพฺภารหนุกา วา
#๑. ม. ยุ. อาเทยฺยวจนตา ฯ ๒. ม. อุพฺพาธิก ฯ ๓. ที. ปา ๑๑/๑๖๗/๑๘๘
อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๔. ม. สุสหิต ฯ ๕. ม. เวทยถาติ ฯ ๖. ม. ปธเสตุ ฯ
๗. ม. จาเลตฺวา จาเลตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๐๖
โหนฺติ ฯ ตถาคโต ปน ตถา น กเถสิ ฯ เตนสฺส หนุก
จาเลตฺวา จาเลตฺวา ทีฆรตฺต ปลาปกถาย อกถิตภาว สเทวโก
โลโก ยุมินา การเณน ชานาตูติ สีหหนุลกฺขณ นิพฺพตฺตติ ฯ
ลกฺขณ นาม ยุทเมว ลกฺขณ ฯ อปฺปธสิกตา อานิสโส ฯ
อวิกิณฺณวจนพฺยปฺปโถ จาติ อวิกิณฺณวจนาน วิย ปุริมโพธิสตฺตาน วจนปโถ (๑) อสฺสาติ อวิกิณฺณวจนพฺยปฺปโถ ฯ ทฺวิทุคมวรตรหนุตฺตมลตฺถาติ ทฺวีหิ ทฺวีหิ คจฺฉตีติ ทฺวิทุคโม. ทฺวีหิ
ทฺวีหีติ จตูหิ ฯ จตุปฺปทาน วรตรสฺส สีหสฺเสวหนุภาว อลตฺถาติ
อตฺโถ ฯ มนุชาธิปตีติ มนุชาน อธิปติ ฯ ตถตฺโตติ ตถสภาโว ฯ
สมทนฺตสุสุกฺกทาตาลกฺขณวณฺณนา
สุจิปริวาโรติ ปริสุทธฺ ปริวาโร ฯ อิธ กฺมฺม นาม สมฺมาชีวตา ฯ (๒) กมฺมสริกฺขก นาม โย วิสเมน สกิลิฏาชีเวน ชีวต
กปฺเปติ ฯ ตสฺส ทนฺตาป วิสมา โหนฺติ ทาาป กิลิฏา ฯ
ตถาคตสฺส ปน สเมน สุทฺธาชีเวน ชีวิต กปฺปตภาว สเทวโก
โลโก ยุมินา การเณน ชานาตูติ สมทนฺตลกฺขณฺจ สุสกุ ฺกทาาลกฺขณฺจ นิพฺพตฺตติ ฯ ลกฺขณ นาม ยุทเมว ลกฺขณทฺวย ฯ สุจิปริวารตา อานิสโส ฯ
อวสฺสชีติ ปหาสิ ฯ ติทิวปุรวรสโมติ ติทวิ ปุรวเรน สกฺเกน
#๑. สี. วจน พฺยปฺปโถ ฯ ๒. สี. ยุ. สมฺมาชีวิตา ฯ
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*เลมที่ ๖ ลกฺขณสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๐๗
สโม ฯ ลปนชนฺติ มุขช ฯ ทนฺตนฺติ อตฺโถ ฯ ทิชสมสุกฺกสุจิโสภนทนฺโตติ เทฺว วาเร ชาตตฺตา ทิชนามกา สุกฺกา สุจิ
โสภนา จ ทนฺตา อสฺสาติ ทิชสมสุกกฺ สุจิโสภนทนฺโต ฯ น
จ ชนปทตุทนนฺติ โย ตสฺส จกฺกวาฬปริจฺฉินฺโน ชนปโท ฯ ตสฺส
อฺเน ตุทน ปฬา วา อาพาโธ วา นตฺถิ ฯ หิตมฺป
จ พหุชนสุข จรนฺตีติ (๑) พหู ชนา สมานสุขทุกฺขา หุตฺวา
ตสฺมึ ชนปเท อฺมฺสฺส หิตฺเจว สุขฺจ จรนฺติ ฯ
วิปาโปติ วิคตปาโป ฯ วิคตทรถกิลมโถติ วิคตกายิกทรถกิลมโถ ฯ มลขิลกลิกิเลเสปนุเทภีติ ราคาทิมลานฺเจว ราคาทิขีลานฺจ โทสกลีนฺจ สพฺพกิเลสานฺจ อปนุเทภิ ฯ เสส
สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ
ลกฺขณสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
สตฺตม ฯ
#๑. ที. ปา. ๑๑/๑๗๑/๑๙๓ ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๒๐๘
สิงคาลสุตฺตวณฺณนา
นิทานวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ สิงฺคาลสุตฺต ฯตตฺราย อนุตฺตานปทวณฺณนา เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเปติ เวฬุวนนฺติ ตสฺส
อุยฺยานสฺส นาม ฯ ต กิร เวฬูหิ ปริกฺขิตฺต อโหสิ
อฏารสหตฺเถน จ ปากาเรน โคปุรฏฏาลกยุตฺต นีโลภาส
มโนรม ฯ เตน เวฬุวนนฺติ วุจฺจติ ฯ กลนฺทกานฺเจตฺถ นิวาป
อทสุ ฯ เตน กลนฺทกนิวาโปติ วุจฺจติ ฯ
ปุพฺเพ กิร อฺตโร ราชา ตตฺถ อุยฺยานกีฬนตฺถ
อาคโต สุรามเทน มตฺโต ทิวา นิทฺท โอกฺกมิ ฯ ปริชโนปสฺส
สุตโฺ ต ราชาติ ปุปฺผผลาทีหิ ปโลภิยมาโน ยุโต จิโต จ
ปกฺกามิ ฯ อถ สุราคนฺเธน อฺตรสฺมา สุสิรรุกฺขา กฺหสปฺโป นิกขฺ มิตฺวา รฺโ อภิมุโข อาคจฺฉติ ฯ ต ทิสฺวา
รุกฺขเทวตา รฺโ ชีวติ  ทมฺมีติ กาฬกเวเสน อาคนฺตฺวา
กณฺณมูเล สทฺทมกาสิ ฯ ราชา ปพุชฌ
ฺ ิ (๑) ฯ กณฺหสปฺโป
นิวตฺโต ฯ โส ต ทิสฺวา ยุมาย กาฬกาย มม ชีวิต
ทินฺนนฺติ กาฬกาน ตตฺถ นิวาป ปฏเปสิ ฯ อภยโฆสฺจ
โฆสาเปสิ ฯ ตสฺมา ต ตโต ปภูติ กลนฺทกนิวาโปติ สงฺขฺย
#๑. ม. ปฏิพชุ ฌิ ฯ
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*เลมที่ ๖ สิงฺคาลสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๐๙
คต ฯ กลนฺทกาติ หิ กาฬกาน เอต นาม ฯ
เตน โข ปน สมเยนาติ ยสฺมึ สมเย ภควา ราชคห
โคจรคาม กตฺวา เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป วิหรติ ฯ เตน
สมเยน ฯ สิงฺคาลโก คหปติปุตฺโตติ สิงฺคาลโกติ ตสฺส นาม ฯ
คหปติสฺส ปุตฺโตติ คหปติปุตฺโต ฯ ตสฺส กิร ปตา คหปติมหาสาโล ฯ นิทฺทหิตฺวา ปตา จสฺส เคเห จตฺตาลีส ธนโกฏิโย
อตฺถิ ฯโส ภควติ นิฏงฺคโต อุปาสโก โสตาปนฺโน ฯ ภริยาปสฺส
โสตาปนฺนาเยว ฯ ปุตฺโต ปนสฺส อสทฺโธ อปฺปสนฺโน ฯ อถ
น มาตาปตโร อภิกฺขณ เอว โอวทนฺติ ตาต สตฺถาร
อุปสงฺกมฯ ธมฺมเสนาปตึ มหาโมคฺคลฺลาน มหากสฺสป อสีติมหาสาวเก อุปสงฺกมาติ ฯ โส เอวมาห นตฺถิ มม ตุมฺหาก
สมณาน อุปสงฺกมนกิจฺจ ฯ สมณาน สนฺติก คนฺตฺวา หิ
วนฺทิตพฺพ โหติ ฯ โอนมิตฺวา วนฺทนฺตสฺส ปฏิ รุชฺชติ ฯ ชนฺนุกานิ
ขรานิ โหนฺติ ฯ ภูมิย นิสีทิตพฺพ โหติ ฯ ตตฺถ นิสนิ ฺนสฺส
วตฺถานิ กิลสิ ฺสนฺติ ชีรนฺติ ฯ สมีเป นิสินฺนกาลโต ปฏาย
กถาสลฺลาโป โหติ ฯ ตสฺมึ สติ วิสฺสาโส อุปปฺ ชฺชติ ตโต
นิมนฺติตฺวา จีวรปณฺฑปาตาทีนิ ทาตพฺพานิ โหนฺติ ฯ เอว
สนฺเต อตฺโถ ปริหายติ ฯ นตฺถิ มยฺห ตุมฺหาก สมณาน
อุปสงฺกมนกิจฺจนฺติ ฯ ยุติ น ยาวชีว โอวทนฺตาป มาตาปตโร
สาสเน อุปเนตุ นาสกฺขึสุ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๑๐
อถสฺส ปตา มรณมฺเจ นิปนฺโน มม ปุตฺตสฺส โอวาท
ทาตุ วฏฏตีติ จินฺเตตฺวา ปุน จินฺเตสิ ทิสา ตาต นมสฺสาหีติ
เอวมสฺส โอวาท ทสฺสามิ ฯ โส อตฺถ อชานนฺโต ทิสา
นมสฺสิสฺสติ ฯ อถ น สตฺถา วา สาวกา วา ปสฺสิตฺวา
กึ กโรสีติ ปุจฺฉิสฺสนฺติ ฯ ตโต มยฺห ปตา ทิสา นมสฺสน
กโรหีติ ม โอวทีติ วกฺขติ ฯ อถสฺส เต น ตุยฺห ปตา
เอตา ทิสา นมสฺสาเปติ ฯ ยุมา ปน ทิสา นมสฺสาเปตีติ
ธมฺม เทเสสฺสนฺติ ฯ โส พุทฺธสาสเน คุณ ตฺวา ปฺุกมฺม
กริสฺสตีติ ฯ อถ น อามนฺตาเปตฺวา ตาต ปาโตว อุฏาย
ฉ ทิสา นมสฺเสยฺยาสีติ อาห ฯ มรณมฺเจ นิปนฺนสฺส กถา
นาม ยาวชีว อนุสฺสรณียาว โหติ ฯ ตสฺมา โส คหปติปุตฺโต
ต ปตุ วจน อนุสฺสรนฺโต ตถา อกาสิ ฯ ตสฺมา กาลสฺเสว
วุฏาย ราชคหา นิกฺขมิตฺวาติ อาทิ วุตฺต ฯ
ปุถุ ทิสาติ พหู ทิสา ฯ ยุทานิ ตา ทสฺเสนฺโต ปุรตฺถิม
ทิสนฺติอาทิมาห ฯ ปาวิสีติ น ตาว ปวิฏโ ฯ ปวิสิสฺสามีติ
นิกฺขนฺตตฺตา ปน อนฺตรามคฺเค วตฺตมาโนป เอว วุจฺจติ ฯ
อทฺทสา โข ภควาติ น ยุทาเนว อทฺทส ฯ ปจฺจูสสมเยป
พุทฺธจกฺขุนา โลก โวโลเกนฺโต เอต ทิสา นมสฺสมาน ทิสฺวา
อชฺชาห สิงฺคาลกสฺส คหปติปุตฺตสฺส คิหิวินย สิงฺคาลสุตฺตนฺต
กเถสฺสามิ ฯ มหาชนสฺส สา กถา สผลา ภวิสฺสติ ฯ คนฺตพฺพ
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*เลมที่ ๖ สิงฺคาลสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๑๑
มยา เอตฺถาติ ตสฺมา ปาโตว นิกฺขมิตวฺ า ราชคห ปณฺฑาย
ปาวิสิ ฯ ปวิสนฺโต จ น ตเถว อทฺทส ฯ เตน วุตฺต อทฺทสา
โข ภควาติ ฯ เอตทโวจาติ โส กิร อวิทูเร ิตป สตฺถาร น
ปสฺสติ ฯ ทิสาเยว นมสฺสติ ฯ อถ น ภควา สุริยรสฺมิสมฺผสฺเสน
วิกสมาน มหาปทุม วิย มุข วิวริตฺวา กินฺน(๑) ตฺว
คหปติปุตฺตาติอาทิก เอตทโวจ ฯ
ฉทิสาวณฺณนา
ยถากถ ปน ภนฺเตติ โส กิร ต ภควโต วจน
สุตฺวาว จินฺเตสิ ยา กิร มม ปตรา ฉ ทิสา นมสฺสิตพฺพาติ
วุตฺตา ฯ น กิร ตา เอตา ฯ อฺา กิร อริยสาวเกน
ฉ ทิสา นมสฺสิตพฺพา ฯ หนฺทาห อริยสาวเกน นมสฺสิตพฺพา
ทิสาเยว ปุจฺฉิตฺวา นมสฺสิสฺสามีติ ฯ (๒) โส ตา ปุจฺฉนฺโต ยถากถ
ปน ภนฺเตติ อาทิมาห ฯ ตตฺถ ยถาติ นิปาตมตฺต ฯ กถ
ปนาติ ยุทเมว ปุจฺฉาปท ฯ กมฺมกิเลสาติ เตหิ กมฺเมหิ
สตฺตา กิลิสฺสนฺติ ฯ ตสฺมา กมฺมกิเลสาติ วุจฺจนฺติ ฯ าเนหีติ
การเณหิ ฯ อปายมุขานีติ วินาสมุขานิ ฯ โสติ โส โสตาปนฺโน
อริยสาวโก ฯ จุทฺทสปาปกาปคโตติ เอเตหิ จุทฺทสหิ ปาปเกหิ
ลามเกหิ อเปโต ฯ(๓) ฉทิสาปฏิจฺฉาทีติ ฉ ทิสา ปฏิจฺฉาเทนฺโต ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร โขติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. นมสฺสามีติ ฯ ๓. ม. อปกโต ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๑๒
อุโภโลกวิชยายาติ อุภินฺน ยุธโลกปรโลกาน วิชินนตฺถาย ฯ
อยฺเจว โลโก อารทฺโธ โหตีติ เอวรูปสฺส หิ อิธ โลเก
ปฺจ เวรานิ น โหนฺติ ฯ เตนสฺส อยฺเจว โลโก อารทฺโธ
โหติ ปริโตสิโต เจว นิปผฺ าทิโต จ ฯ ปรโลเกป ปฺจ เวรานิ
น โหนติ ฯ เตนสฺส ปโร จ โลโก อาราธิโต โหติ ฯ ตสฺมา
โส กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชติ ฯ
อิติ ภควา สงฺเขเปน มาติก เปตฺวา ยุทานิ ตเมว
วิตฺถาเรนฺโต กตมสฺส จตฺตาโร กมฺมกิเลสาติ อาทิมาห ฯ กมฺมกิเลโสติ กมฺมฺจ ต กิเลสสมฺปยุตฺตตฺตา กิเลโส จาติ กมฺมกิเลโส ฯ สกิเลโสเยว หิ ปาณ หนติ ฯ นิกฺกิเลโส น หนติ
ตสฺมา ปาณาติปาโต กมฺมกิเลโสติ วุตฺโต ฯ อทินฺนาทานาทีสุป
เอเสว นโย ฯ อถาปรนฺติ อปรป เอตทตฺถปริทีปกเมว คาถาพนฺธ
อโวจาติ อตฺโถ ฯ
จตุานวณฺณนา
ปาปกมฺม กโรตีติ ยุท ภควา ยสฺมา การเก ทสฺสิเต
อการโก ปากโฏ โหติ ฯ ตสฺมา ปาปกมฺม น กโรตีติ มาติก
เปตฺวาป เทสนากุสลตาย ปมตร การก ทสฺเสนฺโต อาห ฯ
ตตฺถ ฉนฺทาคตึ คจฺฉนฺโตติ ฉนฺเทน เปเมน อคตึ คจฺฉนฺโต
อกตฺตพฺพ กโรนฺโต ฯ ปรปเทสุป เอเสว นโย ฯ ตตฺถ โย
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*เลมที่ ๖ สิงฺคาลสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๑๓
อย เม มิตฺโต วา สมฺภตฺโต วา สนฺทฏิ โ วา าตโก
วา ลฺจ วา ปน เม เทตีติ ฉนฺทวเสน อสฺสามิก สามิก
กโรติ ฯ อย ฉนฺทาคตึ คจฺฉนฺโต ปาปกมฺม กโรติ นาม.
โย อย เม เวรีติ ปกติเวรวเสน วา ตขณุปฺปนฺนโกธวเสน
วา อสฺสามิก สามิก กโรติ ฯ อย โทสาคตึ คจฺฉนฺโต ปาปกมฺม
กโรติ นาม. โย ปน มนฺทตฺตา โมมูหตฺตา ย วา ต
วา วตฺวา อสฺสามิก สามิก กโรติ ฯ อย โมหาคตึ คจฺฉนฺโต
ปาปกมฺม กโรติ นาม. โย ปน อย ราชวลฺลโภ วา
วิสมนิสฺสิโต วา อนตฺถป เม กเรยฺยาติ ภีโต อสฺสามิก
สามิก กโรติ ฯ อย ภยาคตึ คจฺฉนฺโต ปาปกมฺม กโรติ
นาม. โย ปน ย กิฺจิ ภาเชนฺโต อย เม สนฺทิฏโ 
วา สมฺภตฺโต วาติ เปมวเสน อติเรก เทติ ฯ อย เม เวรีติ
โทสวเสน โอนก (๑)เทติ ฯ โมมูหตฺตา ทินฺนาทินฺน อชานมาโน
กสฺสจิ โอน (๒)กสฺสจิ อธิก เทติ ฯ อย ยุมสฺมึ อทิยฺยมาเน
มยฺห อนตฺถป กเรยฺยาติ ภีโต กสฺสจิ อติเรก เทติ ฯ โส
จตุพฺพิโธป ยถานุกฺกเมน ฉนฺทาคติอาทีนิ คจฺฉนฺโต ปาปกมฺม
กโรติ นาม.
อริยสาวโก ปน ชีวิตกฺขย ปาปุณนฺโตป ฉนฺทาคติอาทีนิ
น คจฺฉติ ฯเตน วุตฺต ยุเมหิ จตูหิ าเนหิ ปาปกมฺม
# ๑. ม. อูนก ฯ ๒. ม. อูน ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๑๔
น กโรตีติ ฯ
นิหียติ ตสฺส ยโสติ ตสฺส อคติคามิโน กิตฺติยโสป
ปริวารยโสป นิหียติ ปริหายติ ฯ
ฉอปายมุขวณฺณนา
สุราเมรยมชฺชปมาทฏานานุโยโคติ เอตฺถ สุราติ ปูวสุรา
ปฏสุรา โอทนสุรา กิณฺณปกฺขิตฺตา สมฺภารสยุตฺตาติ ปฺจ
สุรา ฯ เมรยนฺติ ปุปฺผาสโว ผลาสโว มธฺวาสโว คุฬาสโว
สมฺภารสยุตฺโตติ ปฺจ อาสวา ฯ ต สพฺพป มทกรณวเสน
มชฺช ฯ ปมาทฏานนฺติ ปมาทการณ ฯ ยาย เจตนาย ต
มชฺช ปวติ ฯ ตสฺสา เอต อธิวจน ฯ อนุโยโคติ ตสฺส สุราเมรยมชฺชปมาทฏานสฺส อนุโยโค(๑) ปุนปฺปุน กรณ ฯ ยสฺมา
ปน เอต อนุยุตฺตสฺส อุปฺปนฺนา เจว โภคา ปริหายนฺติ
อนุปฺปนฺนา จ นุปฺปชฺชนฺติ ฯ ตสฺมา โภคาน อปายมุขนฺติ วุตฺต ฯ
วิกาลวิสิขาจริยานุโยโคติ อเวลาย วิสิขาสุ จริยานุยุตฺตตา ฯ
สมชฺชาภิจรณนฺติ นจฺจาทิทสฺสนวเสน สมชฺชาคมน ฯ
อาลสฺยานุโยโคติ กายาลสิยตาย ยุตฺตปฺปยุตฺตตา ฯ
# ๑. ม. อนุอนุโยโค ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๒๑๕
สุราเมรยสฺส ฉอาทีนววณฺณนา
เอว ฉนฺน อปายมุขาน มาติก เปตฺวา ยุทานิ ตานิ
วิภชนฺโต ฉ โข เม คหปติปุตฺต อาทีนวาติ อาทิมาห ฯ
ตตฺถ สนฺทิฏิกาติ สาม ปสฺสติ พฺพา ฯ ยุธโลกภาวินี ฯ
ธนชานีติ ธนหานิ ฯ กลหปฺปวฑฺฒนีติ วาจากลหสฺส เจว
หตฺถปรามาสาทิกลหสฺส(๑) จ ปวฑฺฒนี ฯ โรคาน อายตนนฺติ
เตส เตส อกฺขิโรคาทีน เขตฺต ฯ อกิตฺติสฺชนนีติ สุร ปวิตฺวา
หิ มาตรป ปหรนฺติ ปตรป ฯ(๒) อฺป พหุ พหุ (๒) อวตฺตพฺพ วทนฺติ
อกาตพฺพ (๓) กโรนฺติ ฯเตน ครหป ทณฺฑมฺป หตฺถปาทาทิจฺเฉทป
ปาปุณนฺตา ฯ (๔) ยุธโลเกป ปรโลเกป อกิตฺตึ ปาปุณนฺติ ฯ ยุติ
เตส สา สุรา อกิตฺติสฺชนนี นาม โหติ ฯโกปนนิทสนีติ(๕)
คุยฺหฏานฺหิ วิวริยมาน หิรึ โกเปติ วินาเสติ ฯ ตสฺมา
โกปนนฺติ วุจฺจติ ฯ สุรามทมตฺตา จ ต ต องฺค วิวริตฺวา
วิจรนฺติ ฯ เตน เตส สา สุรา โกปนสฺส นิทฺธสนโต โกปนนิทสนีติ วุจฺจติ ฯ ปฺาย ทุพฺพลีกรณีติ สาคตตฺเถรสฺส
วิย กมฺมสฺสกตปฺ ทุพฺพล กโรติ ฯ ตสฺมา ปฺาย ทุพฺพลีกรณีติ วุจฺจติ ฯ มคฺคปฺ ปน ทุพฺพล กาตุ น สกฺโกติ ฯ
อธิคตมคฺคานฺหิ สา อนฺโตมุขเมว น ปวิสติ ฯฉฏ ปทนฺติ
# ๑. ม. หตฺถปรามาสาทิกายกลหสฺส ฯ ๒. ม. อฺ พหุป ฯ ๓. ม. อกตฺตพฺพ ฯ
๔. ม. ยุ. ปาปุณนฺติ ฯ ๕. ม. โกปนนิทสนีติ ฯ ๖. ม. นิท... ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๑๖
ฉฏ การณ ฯ
อตฺตาปสฺส อคุตฺโต อรกฺขิโต โหตีติ อเวลาย จรนฺโต
หิ ขาณุกณฺฏกาทีนิป อกฺกมติ ฯ อหินาป ยกฺขาทีหิป สมาคจฺฉติ
ต ต าน คจฺฉตีติ ตฺวา เวริโนป น นิลียิตฺวา คณฺหนฺติ
วา หนนฺติ วา ฯ เอว อตฺตาปสฺส อคุตฺโต โหติ อรกฺขิโต ฯ
ปุตฺตทาราป อมฺหาก ปตา อมฺหาก สามิ รตฺตึ วิจรติ
กิมงฺค ปน มยนฺติ ยุติสสฺ ปุตฺตธีตโรป ภริยาป พหิ
ปตฺถน กตฺวา รตฺตึ จรนฺตา อนยพฺยสน ปาปุณนฺติ ฯ เอว
ปุตฺตทาโรปสฺส อคุตฺโต อรกฺขิโต โหติ ฯ สาปเตยฺยนฺติ ตสฺส
สปุตฺตทารปริชนสฺส(๑) รตฺตึ จรณกภาว ตฺวา โจรา สฺุ
เคห ปวิสิตฺวา ย ยุจฺฉตฺติ ฯต หรนฺติ ฯเอว สาปเตยฺยมฺปสฺส
อคุตฺต อรกฺขิต โหติ ฯ สงฺกิโย จ โหตีติ อฺเหิ กตปาปกมฺเมสุป ยุมินา กต ภวิสฺสตีติ สงฺกิตพฺโพ โหติ ฯ ยสฺส ยสฺส
ฆรทฺวาเรน ยาติ ฯ ตตฺถ ย อฺเน โจรกมฺม ปรทาริกกมฺม วา กต ฯ ต ยุมินา กตนฺติ วุตฺเต อภูต อสนฺตมฺป
ตสฺมึ รูหติ ปติฏาติ ฯพหูนฺจ ทุกฺขธมฺมานนฺติ เอตฺตก
ทุกฺข ฯ เอตฺตก โทมนสฺสนฺติ วตฺตุ น สกฺกา ฯ อฺสฺมึ ปุคฺคเล
อาสงฺกิตพฺพ โหติ ตสฺเสว ฯ(๒) ยุติ โส พหูน ทุกฺขธมฺมาน
ปุรกฺขโต ปุเรคามี โหติ ฯ
กฺว นจฺจนฺติ กสฺมึ าเน นฏนาฏกาทินจฺจ อตฺถตี ิ
# ๑. ม. ปุตฺตทาร... ฯ ๒. ม. ยุ. อสติ สพฺพ วิกาลจาริมฺหิ อาหริตพฺพ โหติ ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๓) - หนาที่ 217

*เลมที่ ๖ สิงฺคาลสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๑๗
ปุจฺฉิตฺวา ยสฺมึ คาเม วา นิคเม วา ต อตฺถิ ฯ ตตฺถ คนฺตพฺพ
โหติ ฯ ตสฺส เสฺว นจฺจทสฺสน คมิสฺสามีติ อชฺช วตฺถคนฺธมาลาทีนิ ปฏิยาเทนฺตสฺเสว สกลทิวส กมฺมจฺเฉโท โหติ ฯ
นจฺจทสฺสเนน เอกาหป ทฺวีหป ตีหป ตตฺเถว โหติ ฯ อถ วุฏ ิสมฺปตฺติยาทีนิ ลภิตฺวาป วปฺปาทิกาเล วปฺปาทีนิ อกโรนฺตสฺส
อนุปฺปนฺนา โภคา นุปปฺ ชฺชนฺติ ฯ ตสฺส พหิ คตภาว ตฺวา
อนารกฺเข เคเห โจรา ย ยุจฺฉนฺติ ฯ ต หรนฺติ ฯ (๑)เตนสฺส
อุปฺปนฺนาป โภคา วินสฺสนฺติ ฯกฺว คีตนฺติ อาทีสุป เอเสว
นโย ฯเตส นานากรณ พฺรหฺมชาเล วุตฺตเมว ฯ
ชย เวรนฺติ ชิต มยาติ ปริสมชฺเฌ ปรสฺส สาฏก
วา เวน วา คณฺหาติ ฯ โส ปริสมชฺเฌ เม อวมาน
กโรสิ ฯ โหตุ ฯ สิกฺขาเปสฺสามิ นนฺติ ตตฺถ เวร พนฺธติ ฯ
เอว ชินนฺโต(๒) เวร ปสวติ ฯ ชิโนติ อฺเน ชิโต สมาโน
ยนฺเตน ตสฺส เวน วา สาฏโก วา อฺ วา ปน
หิรฺสุวณฺณาทิวิตฺต คหิต ฯ ต อนุโสจติ อโหสิ วต เม
ต ต วต เม นตฺถีติ ตปฺปจฺจยา โสจติ ฯ เอว โส ชิโน วิตฺตมนุโสจติ ฯ สภาคตสฺส วจน น รูหตีติ วินิจฺฉยฏาเน
สกฺขิปุฏสฺส สโต วจน(๓) น ปติฏาติ ฯ อย อกฺขโสณฺโฑ
ชูตกโร ฯ มา ตสฺส วจน คณฺหิตฺถาติ วตฺตาโร ภวนฺติ ฯ
# ๑. ม. ยุ. กโรนฺติ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร สยนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร น
รูหาตีติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๑๘
มิตฺตามจฺจาน ปริภโู ต โหตีติ ตฺหิ มิตฺตามจฺจา เอว วทนฺติ
สมฺม ตฺวป นาม กุลปุตโฺ ต ชูตกโร ฉินฺนโก หุตวฺ า ภินฺนโก
หุตฺวา วิจรสิ ฯ น เต ยุท ชาติโคตฺตาน อนุรูป ฯ ยุโต ปฏาย
มา เอว กเรยฺยาสีติ ฯ โส เอว วุตฺโตป เตส วจน น
กโรติ ฯ ตโต เต เตน สทฺธึ เอกโต น ติฏนฺติ น
นิสีทนฺติ ฯ ตสฺส การณา สกฺขิปุฏาป น กเถนฺติ ฯ เอว
มิตฺตามจฺจาน ปริภูโต โหติ ฯ
อาวาหวิวาหกานนฺติ อาวาหกา นาม เย ตสฺส ฆรโต
ทาริก คเหตุกามา ฯ วิวาหกา นาม เย ตสฺส เคเห ทาริก
ทาตุกามา ฯ อปฺปตฺถิโตโหตีติ อนิจฺฉิโต โหติ ฯ นาล
ทารภรณายาติ ทารภรณาย น สมตฺโถ ฯ เอตสฺส เคเห
ทาริกา ทินนฺ าป เอตสฺส เคหโต อาคตาป อเมฺหหิ เอว
โปสิตพฺพา ภวิสฺสติเยว ฯ
ปาปมิตฺตตาย ฉอาทีนววณฺณนา
เย (๑)ธุตฺตาติ อกฺขธุตฺตา ฯ โสณฺฑาติ ยุตฺถีโสณฺฑา
ภตฺตโสณฺฑา สุราโสณฺฑา (๒) มูลกโสณฺฑา ฯ ปปาสาติ ปานโสณฺฑา ฯ เนกติกาติปฏิรูปเกน วฺจนิกา ฯ (๓) วฺจนิกาติ
สมฺมุขาวฺจนาหิ วฺจนิกา ฯ สาหสิกาติ เอกาคาริกาทิสาหสิก# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. ยุ. ปูวโสณฺฑา ฯ ๓. ม. ยุ. วฺจนกา ฯ
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*เลมที่ ๖ สิงฺคาลสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๑๙
กมฺมการิโน ฯ ตฺยสฺส มิตฺตา โหนฺตีติ เต อสฺส มิตฺตา
โหนฺติ ฯ อฺเหิ สปฺปุริเสหิ สทฺธึ น รมติ คนฺธมาลาทีหิ
อลงฺกริตฺวา วรสยน อาโรปตสูกโร คูถกูปมิว ฯ เต ปาปมิตฺเตเยว
อุปสงฺกมติ ฯ ตสฺมา ทิฏเ เจว ธมฺเม สมฺปราเย (๑) จ พหุ
อนตฺถ นิคจฺฉติ ฯ
อติสีตนฺติ กมฺม น กโรตีติ มนุสฺเสหิ กาลสฺเสว วุฏ าย
เอถ โภ กมฺมนฺต คจฺฉามาติ วุตฺโต อติสีตนฺตาว ฯ อฏีนิ
ภิชฺชนฺติ (๒ ) คจฺฉถ ตุเมฺห ปจฺฉา ชานิสฺสามีติ อคฺคึ ตปนฺโต
นิสีทติ ฯ เต คนฺตฺวา กมฺม กโรนฺติ ฯ ยุตรสฺส กมฺม
ปริหายติ ฯอติอุณฺหนฺติ อาทีสุป เอเสว นโย ฯ
โหติ ปานสขา นามาติ เอกจฺโจ ปานฏาเน สุราเคเหเยว
สหาโย โหติ ฯ ปนฺนสขาติป ปาโ ฯ อยเมวตฺโถ ฯ
สมฺมิยสมฺมิโยติ สมฺม สมฺมาติ วทนฺโต สมฺมุเขเยว สหาโย
โหติ ฯ ปรมฺมุเข เวรีสทิโส โอตารเมว คเวสติฯ อตฺเถสุ ชาเตสูติ
ตถารูเปสุ กิจฺเจสุ สมุปฺปนฺเนสุ ฯ เวรปฺปสงฺโคติ(๓) เวรพหุลตา ฯ
อนตฺถตาติ อนตฺถการิตา ฯ สุกทริยตาติ สุฏุ กทริยตา ถทฺธมจฺฉริยภาโว ฯ อุทกมิว ยุณ วิคาหตีติ ปาสาโณ อุทก วิย
สสีทนฺโต (๔) ยุณ วิคาหติ ฯ
# ๑. ม. สมฺปรายฺจ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร วิยาติ ทิสฺสติ ฯ ๓. ม. เวรปฺปสโวติ ฯ
๔. ยุ สีทนฺโต ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๒๐
รตฺติมุฏ านเทสฺสินาติ รตฺตึ อนุฏานสีเลน ฯ อติสายมิท
อหูติ ยุท อติสาย ชาตนฺติ เย เอว วตฺวา กมฺม น
กโรนฺติ ฯยุติ วิสฺสฏกมฺมนฺเตติ เอว วตฺวา ปริจจฺ ตฺตกมฺมนฺเต ฯ
อตุถา อจฺเจนฺติ มาณเวติ เอวรูเป ปุคคฺ เล อตฺถา อติกฺกมนฺติ
เตสุ น ติฏนฺติ ฯ
ติณา ภิยฺโยติ ติณโตป อุตฺตรึ ฯ (๑)โส สุข (๒)น วิหายตีติ
โส ปุรโิ ส สุข น ชหติ ฯ สุขสมงฺคีเยว โหติ ฯ ยุมินา กถามคฺเคน ยุมมตฺถ ทสฺเสสิ (๓) คิหิภูเตน สตา เอตฺตก กมฺม
น กาตพฺพ ฯ กโรนฺตสฺส วุฑฺฒิ นาม นตฺถิ ฯ ยุธโลกปรโลเก
ครหเมว ปาปุณาตีติ ฯ
มิตฺตปฏิรูปกวณฺณนา
อิทานิ โย เอว กโรโต อนตฺโถ อุปฺปชฺชติ ฯ อฺานิ
วา ปน ยานิ กานิจิ ภยานิ เย เกจิ อุปทฺทวา เย เกจิ
อุปสคฺคา ฯ สพฺเพ เต พาล นิสฺสาย อุปฺปชฺชนฺติ ฯ ตสฺมา
เอวรูปา พาลา น เสวิตพฺพาติ พาเล มิตฺตปฏิรปู เก อมิตฺเต
ทสฺเสตุ จตฺตาโรเม คหปติปุตฺต อมิตฺตาติ อาทิมาห ฯ ตตฺถ
อฺทตฺถุหโรติ สย ตุจฺฉหตฺโถ อาคนฺตฺวา เอกเสน ยกิฺจ
หรติเยว ฯ วจีปรโมติ วจนปรโม วจนมตฺเตเนว ทายโก การโก
# ๑. ม. อุตฺตริ ฯ ๒. ม. สุข ฯ ๓. ม. ยุ. ทสฺเสติ ฯ
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*เลมที่ ๖ สิงฺคาลสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๒๑
วิย โหติ ฯ อนุปฺปยภาณีติ อนุปฺปย ภณติ ฯอปายสหาโยติ
โภคาน อปาเยสุ สหาโย โหติ ฯ
เอว จตฺตาโร อมิตฺเต ทสฺเสตฺวา ปุน ตตฺถ เอเกก
จตูหิ การเณหิ วิภชนฺโต จตูหิ โข คหปติปุตฺตาติ อาทิมาห ฯ
ตตฺถ อฺทตฺถุหโร โหตีติ เอกเสน หารโกเยว โหติ ฯ
สหายสฺส เคห ริตฺตหตฺโถ อาคนฺตฺวา นิวตฺถสาฏกาทีน วณฺณ
ภาสติ ฯ โส อติวิย ตฺว สมฺม ยุมสฺส วณฺณ ภาสตีติ
อฺ นิวาเสตฺวา ต เทติ ฯ อปฺเปน พหุมิจฺฉตีติ ยงฺกิฺจิ
อปฺปก ทตฺวา ตสฺส สนฺติกา พหุ ปฏเติ ฯ ภยสฺส กิจฺจ
กโรตีติ อตฺตโน ภเย อุปปฺ นฺเน ตสฺส ทาโส วิย หุตฺวา
ต ต กิจฺจ กโรติ ฯ อย สพฺพทา น กโรติ ฯ ภเย
อุปฺปนฺเน กโรติ ฯ น เปเมนาติ อมิตฺโต นาม ชาโต ฯ เสวติ
อตฺถการณาติ มิตฺตสนฺถววเสน น เสวติ ฯ อตฺตโน อตฺถเมว
ปจฺจาสึสนฺโต (๑) เสวติ.
อตีเตน ปฏิสนฺถรตีติ สหาเย อาคเต หิยฺโย วาเร (๒)น
อาคโตสิ ฯ อมฺหาก ยุมสฺมึ วาเร สสฺส อติวิย นิปฺผนฺน ฯ พหูนิ
สาลิยวพีชาทีนิ เปตฺวา มคฺค โอโลเกนฺตา นิสที ิมฺหา ฯ (๓)อชฺช
ปน สพฺพ ขีณนฺติ เอว อตีเตน สงฺคณฺหาติ ฯ อนาคเตนาติ
ยุมสฺมึ วาเร อมฺหาก สสฺส มนาป ภวิสฺสติ ผลภารภริตา
# ๑. ม. ปจฺจาสีสนฺโต ฯ ๒. ม. ยุ. หิยโฺ ย วา ปเร วา ฯ ๓. ม. ยุ. นิสีทิมฺห ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๒๒
สาลิอาทโย ฯ สสฺสสงฺคเห กเต ตุมหฺ าก สงฺคห กาตุ สมตฺถา
ภวิสฺสามาติ เอว อนาคเตน สงฺคณฺหาติ ฯ นิรตฺถเกนาติ
หตฺถิกฺขนฺเธ วา อสฺสปฏเ  วา นิสินโฺ น สหาย ทิสฺวา
เอหิ โภ อิธ นิสีทาติ วทติ ฯ มนาป สาฏก นิวาเสตฺวา
สหายกสฺส วต เม อนุจฺฉวิโก อฺโ (๑)ปน มยฺห นตฺถีติ
วทติ ฯ เอว นิรตฺถเกน สงฺคณฺหาติ นาม. ปจฺจุปฺปนฺเนสุ
กิจฺเจสุ พฺยสน ทสฺเสตีติ สกเฏน เม อตฺโถติ วุตฺเต สาธุ
อปจ (๒) จกฺกมสฺส ภินนฺ  ฯ อกฺโข ภินฺโนติอาทีนิ วทติ ฯ
ปาปกปสฺส อนุชานาตีติ ปาณาติปาตาทีสุ ยงฺกิฺจิ
กโรมาติ วุตฺเต สาธุ สมฺม กโรมาติ อนุชานาติ ฯกลฺยาเณป
เอเสว นโย ฯ สหาโย โหตีติ อสุกฏาเน สุร ปวนฺติ ฯ เอหิ
ตตฺถ คจฺฉามาติ วุตฺเต สาธูติคจฺฉติ ฯเอส นโย สพฺพตฺถ ฯ
อิติ วิฺายาติ มิตฺตปฏิรปู กา เอเตติ เอว ชานิตฺวา ฯ
สุหทมิตฺตวณฺณนา
เอว น อเสวิตพฺเพ ปาปมิตฺเต ทสฺเสตฺวา ยุทานิ เสวิตพฺเพ
กลฺยาณมิตฺเต ทสฺเสนฺโต ปุน จตฺตาโรเม คหปติปุตฺตาติอาทิมาห ฯตตฺถ สุหทาติ สุนฺทรหทยา ฯ
ปมตฺต รกฺขตีติ มชฺช ปวิตฺวา คามมชฺเฌ วา คามทฺวาเร
# ๑. ยุ. อฺ ฯ ๒. ม. ยุ. สาธุ อปจาติ อปจาติ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ สิงฺคาลสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๒๓
วา มคฺเค วา นิปนฺน ทิสฺวา เอว นิปนฺนสฺส โกจิเทว
นิวาสนปารุปนป หเรยฺยาติ สมีเป นิสีทิตฺวา ปพุทฺธกาเล
คเหตฺวา คจฺฉติ ฯ ปมตฺตสฺส สาปเตยฺยนฺติ สหาโย พหิ คโต
วา โหติ สุร ปวิตฺวา วา มตฺโต ฯ (๑) เคห อนารกฺข ฯ โกจิเทว
ยงฺกิฺจิ (๒)หเรยฺยาติ เคห ปวิสิตฺวา ตสฺส ธน รกฺขติ ฯ
ภีตสฺสาติ กิสฺมิฺจิเทว ภเย อุปฺปนฺเน มา ภายิ ฯ มาทิเส
สหาเย ิเต กึ ภายสีติ ต ภย หรนฺโต (๓)ปฏิสรณ โหติ ฯ
ตทฺทิคุณ โภคนฺติ กิจฺจกรณีเย อุปฺปนฺเน สหาย อตฺตโน
สนฺติก อาคต ทิสฺวา วทติ กสฺมา อาคโตสีติ ฯ ราชกุเล
กมฺม อตฺถีติ ฯ กึ ลทฺธุ วฏฏตีติ ฯ เอโก กหาปโณติ ฯ
นคเร กมฺม นาม น เอกกหาปเณน นิปฺปชฺชติ ฯ (๔) เทฺว
คณฺหาหีติ ฯ เอว ยตฺตก วทติ ฯ ตโต ทิคุณ เทติ ฯ
คุยฺหมสฺส อาจิกฺขตีติ อตฺตโน คุยฺห นิคฺคุยฺหิตุ (๕)ยุตฺตกถ
อฺสฺส อกเถตฺวา ตสฺเสว อาจิกฺขติ ฯ คุยฺหมสฺส ปริคูหตีติ(๖)
เตน กถิต คุยฺห ยถา อฺโ น ชานาติ ฯ เอว รกฺขติ ฯ
อาปทาสุ น วิชหตีติ อุปปฺ นฺเน ภเย น ปริจฺจชติ ฯ
ชีวิตปสฺส อตฺถายาติ อตฺตโน ชีวิตป ตสฺเสว สหายสฺส
อตฺถาย ปริจฺจตฺตเมว โหติ ฯ อตฺตโน ชีวิต อคเณตฺวาป ตสฺส
# ๑. ม. ปมตฺโต ฯ ๒. ยุ. เอตฺถนฺตเร วิตฺตนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๓. ม. พาธนฺโต ฯ
๔. ม.นิปฺผชฺชติ ฯ ๕. ม. นิคฺคูหิตุ ฯ ๖. ม. ปริคูหตีติ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๒๔
กมฺม กโรติเยว ฯ
ปาปา นิวาเรตีติ อเมฺหสุ ปสฺสนฺเตสุ ตฺว
เอว กาตุ น ลภสิ ฯ ปฺจ เวรานิ ทส อกุสลกมฺมปเถ
มา กโรหีติ นิวาเรติ ฯ กลฺยาเณ นิเวเสตีติ กลฺยาณกมฺเม
ตีสุ สรเณสุ ปฺจสุ สีเลสุ ทสสุ กุสลกมฺมปเถสุ วตฺตสฺสุ
ทาน เทหิ ปฺุ กโรหิ ธมฺม สุโณหีติ(๑) เอว กลฺยาเณ
นิโยเชติ ฯอสฺสุต สาเวตีติ อสฺสุตปุพฺพ สุขุม นิปณ
ุ  การณ
สาเวติ ฯ สคฺคสฺส มคฺคนฺติ ยุม กมฺม กตฺวา สคฺเค
นิพฺพตฺตนฺตีติ เอว สคฺคสฺส มคฺค อาจิกฺขติ.
อภเวนสฺส น นนฺทตีติ ตสฺส อภเวน อวฑฺฒิยา (๒)
ปุตฺตทารสฺส วา ปริชนสฺส วา ตถารูป ปาริชฺุ ทิสฺวา
วา สุตฺวา วา น นนฺทติ ฯ อนตฺตมโน โหติ ฯ ภเวนาติ
วฑฺฒิยา (๓)ตถารูปสฺส สสฺสาทิสมฺปตฺตึ วา(๔) ยุสฺสริยปฏิลาภ วา
ทิสฺวา วา สุตฺวา วา นนฺทติ ฯ อตฺตมโน โหติ ฯ อวณฺณ
ภณมาน นิวาเรตีติ อสุโก วิรูโป น ปาสาทิโก ทุชฺชาติโก
ทุสฺสีโลติ วา วุตฺเต เอว มา ภณิ ฯ รูปวา จ โส ปาสาทิโก
จ สุชาโต จ สีลสมฺปนฺโน จาติ อาทีหี วจเนหิ ปร อตฺตโน
สหายสฺส อวณฺณ ภณมาน นิวาเรติ ฯ วณฺณ ภณมาน
ปสสตีติ อสุโก รูปวา ปาสาทิโก สุชาโต สีลสมฺปนฺโนติ
# ๑. ม. สุณาหิ ฯ ๒. ม. ยุ. อวุฑฺฒิยา ฯ ๓. ม. วุฑฺฒิยา ฯ ๔. ม.สมฺปตฺตึ วา ฯ
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*เลมที่ ๖ สิงฺคาลสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๒๕
วุตฺเต อโห สุฏฺ วทสิ สุภาสิต ตยา เอวเมต เอส ปุริโส
รูปวา ปาสาทิโก สุชาโต สีลสมฺปนฺโนติ เอว อตฺตโน
สหายกสฺส ปร วณฺณ ภณมาน ปสสติ ฯ
ชล อคฺคิว ภาสตีติ รตฺตึ ปพฺพตมตฺถเก ชลมาโน อคฺคิ
วิย วิโรจติ ฯ
โภเค สหรมานสฺสาติ อตฺตานป ปรป อปเฬตฺวา ธมฺเมน
สเมน โภเค สมฺปณฺเฑนฺตสฺส (๑)ราสึ กโรนฺตสฺส ฯ ภมรสฺเสว
ยุริยโตติ ยถา ภมโร ปุปฺผาน วณฺณคนฺธ อเหย (๒) ตุณเฺ ฑนป
ปกฺเขหิป รช (๓) อาหริตฺวา อนุปุพฺเพน จกฺกปฺปมาณ มธุปฏล
กโรติ ฯ เอว อนุปุพฺเพน มหนฺต โภคราสึ กโรนฺตสฺส ฯ โภคา
สนฺนิจย ยนฺตีติ ตสฺส โภคา นิจย คจฺฉนฺติ ฯ กถ ฯ
อนุปุพฺเพน อุปจิกาหิ สวฑฺฒิยมาโน วมฺมิโก วิย ฯเตนาห
วมฺมิโกวูปจียตีติ ฯ(๔) ยถา วมฺมิโก อุปจิยติ ฯ เอว นิจย ยนฺตีติ
อตฺโถ ฯ
สมาหตฺวาติ สมาหริตฺวา ฯ อลมตฺโตติ ยุตฺตสภาโว
สมตฺโถ วา ปริยตฺตรูโป ฆราวาส สณฺเปตุ ฯ
อิทานิ ยถา ฆราวาโส สณฺเปตพฺโพ ฯ ตถา โอวาท
เทนฺโต (๕) จตุธา วิภเช โภเคติ อาทิมาห ฯ ตตฺถ สเว มิตฺตานิ
# ๑. สี. ยุ. สวฑฺเฒนฺตสฺส ฯ ๒. ม. อโปถย ฯ ๓. ม. รส ฯ ๔. ม. วมฺมิโกวุปจียตีติ ฯ
๕. ม. ยุ. โอวทนฺโต ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๒๖
คนฺถตีติ โส เอว วิภชนฺโต มิตฺตานิ คนฺถติ นามฯ
อภิชฺชมานานิ เปติ ฯยสฺส หิ โภคา สนฺติ ฯ โสเอว มิตฺเต
เปตุ สกฺโกติ ฯ น ยุตโร.
เอเกน โภเค ภฺุเชยฺยาติ เอเกน โกฏาเสน โภเค
ภฺุเชยฺย ฯ ทฺวีหิ กมฺม ปโยชเยติ ทฺวีหิ โกฏาเสหิ
กสิวณิชฺชาทิกมฺม (๑)ปโยเชยฺย ฯ จตุตฺถฺจ นิธาเปยฺยาติ จตุตฺถ
โกฏาส นิเธตฺวา (๒)เปยฺย ฯ อาปทาสุ ภวิสฺสตีติ กุลานฺหิ ต (๓)
น สพฺพกาล เอกสทิส วตฺตติ ฯ กทาจิ ราชาทิวเสน อาปทาป
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ ตสฺมา เอว อุปฺปนฺนาสุ อาปทาสุ ภวิสฺสตีติ เอก
โกฏาส นิธาเปยฺยาติ อาห ฯ ยุเมสุ ปน จตูสุ โกฏาเสสุ
กตร โกฏาส คเหตฺวา กุสล กาตพฺพนฺติ ฯ โภเค ภฺุเชยฺยาติ
วุตฺตโกฏาสฯ ตโต คณฺหิตฺวา ภิกฺขูนป กปณทฺธิกาทีนป
ทาน (๔)ทาตพฺพ เปสการนฺหาปตาทีนป เวตฺตน ทาตพฺพ
ฉทิสาปฏิจฺฉาทนกณฺฑวณฺณนา
อิติ ภควา เอตฺตเกน กถามคฺเคน เอว คหปติปุตฺตสฺส
อริยสาวโก จตูหิ การเณหิ อกุสล ปหาย ฉหิ การเณหิ
โภคาน อปายมุข วชฺเชตฺวา โสฬส มิตฺตานิ เสวนฺโต ฆราวาส
# ๑. ม. กสิวาณิชฺชาทิกมฺม ฯ ๒. ม. ยุ. นิธาเปตฺวา ฯ ๓. ม. ตนฺติ นตฺถิ ฯ
๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ สิงฺคาลสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๒๗
สณฺเปตฺวา ทารภรณ กโรนฺโต ธมฺมิเกน อาชีเวน ชีวติ
เทวมนุสฺสานฺจ อนฺตเร อคฺคิกฺขนฺโธ วิย วิโรจตีติ วชฺชนียธมฺมวชฺชนตฺถ เสวิตพฺพธมฺมเสวนตฺถฺจ โอวาท ทตฺวา ยุทานิ
นมสฺสิตพฺพา ฉ ทิสา ทสฺเสนฺโต กถฺจ คหปติปุตฺตาติอาทิมาห ฯ
ตตฺถ ฉทิสาปฏิจฺฉาทีติ ยถา ฉหิ ทิสาหิ อาคมนภย
น อาคจฺฉติ ฯ เขม โหติ นิพฺภย ฯ เอว วิหรนฺโต ฉทิสาปฏิจฺฉาทีติ วุจฺจติ ฯ ปุรตฺถิมา ทิสา มาตาปตโร เวทิตพฺพาติอาทีสุ มาตาปตโร ปุพฺพูปการิตาย ปุรตฺถิมา ทิสาติ เวทิตพฺพา
อาจริยา ทกฺขิเณยฺยตาย ทกฺขิณา ทิสาติ ฯ ปุตฺตทารา ปฏิโต
อนุพนฺธนวเสน ปจฺฉิมา ทิสาติ ฯ มิตฺตามจฺจา ยสฺมา โสป
มิตฺตามจฺเจ นิสฺสาย เต เต ทุกฺขวิเสเส อุตฺตรติ ฯ ตสฺมา
อุตฺตรา ทิสาติ ฯ ทาสกมฺมกรา ปาทมูเล ปติฏานวเสน เหฏิมา
ทิสาติ ฯ สมณพฺราหฺมณา คุเณหิ อุปริ ิตภาเวน อุปริมา
ทิสาติ เวทิตพฺพา ฯ
ภโต เน ภริสฺสามีติ(๑) อห มาตาปตูหิ ถฺ ปาเยตฺวา
หตฺถปาเท วฑฺเฒตฺวา มุเขน สิงฺฆาณิก อปเนตฺวา นฺหาเปตฺวา
มณฺเฑตฺวา ภโต ภริโต ชคฺคิโต ฯ สฺวาห(๒) อชฺช เต ชิณฺเณ (๓)
# ๑. ม. ภโต เน ภริสฺสามีติ ฯ ๒. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร อชฺชาติ ทิสฺสติ ฯ ๓. ม. อย
ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๒๘
มหลฺลเก ปาทโธวนนฺหาปนยาคุภตฺตทานาทีหิ ภริสฺสามิ ฯ
กิจฺจ เนส กริสฺสามีติ อห(๑) อตฺตโน กมฺม เปตฺวา
มาตาปตูน ราชกุลาทีสุ อุปฺปนฺน กิจฺจ คนฺตฺวา กริสฺสามิ ฯ
กุลวส เปสฺสามีติ(๒) มาตาปตูน สนฺตก เขตฺตวตฺถุหิรฺสุวณฺณาทึ
อวินาเสตฺวา รกฺขนฺโตป กุลวส เปติ (๓) นาม มาตาปตโร
อธมฺมิกวสโต หาเปตฺวา ธมฺมิกวเส เปนฺโตป ฯ กุลวเสน
อาคตานิ สลากภตฺตาทีนิ อนุปจฺฉินฺทิตฺวา ปวตเตนฺโตป กุลวส
เปติ นาม.ยุท สนฺธาย วุตฺต กุลวส เปสฺสามีติ ฯ
ทายชฺช ปฏิปชฺชามีติ มาตาปตโร อตฺตโน โอวาเท
อวตฺตมาเน มิจฺฉาปฏิปนฺเน ทารเก วินิจฺฉย ปตฺวา อปุตฺเต
กโรนฺติ ฯ เต ทายชฺชารหา น โหนฺติ ฯ โอวาเท วตฺตมาเน
ปน กุลสนฺตกสฺส สามิเก กโรนฺติ ฯ อห เอว วตฺติสฺสามีติ
อธิปฺปาเยน ทายชฺช ปฏิปชฺชามีติ วุตฺต.
ทกฺขิณ อนุปฺปทสฺสามีติ เตส ปตฺติทาน กตฺวา ตติยทิวสโต ปฏาย ทาน อนุปฺปทสฺสามิ ฯ ปาปา นิวาเรนฺตีติ
ปาณาติปาตาทีน ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิก อาทีนว วตฺวา ตาต
มา เอวรูป กรีติ นิวาเรนฺติ ฯ กตป ครหนฺติ กลฺยาเณ
นิเวเสนฺตีติ อนาถปณฺฑิโก วิย ลฺจ (๔)ทตฺวาป สีลสมาทานาทีสุ
# ๑. ม. อหนฺติ นตฺถิ ฯ ๒. ม. สณฺเปสฺสามีติ ฯ ๓. ม. สณฺเปติ ฯ ๔. ลฺช ฯ
ยุ.ลทฺธฺจ ฯ
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*เลมที่ ๖ สิงฺคาลสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๒๙
นิเวเสนฺติ ฯ สิปฺป สิกฺขาเปนฺตีติ อตฺตโน โอวาเท ิตภาว
ตฺวา วสานุคต (๑) มุทฺธาคณนาทิสิปฺป(๒) สิกฺขาเปนฺติ ฯปฏิรูเปนาติ
กุลสีลรูปาทีหิ อนุรูเปน ฯ
สมเย ทายชฺช นิยยฺ าเทนฺตีติ สมเย ธน เทนฺติ ฯ ตตฺถ
นิจฺจสมโย กาลสมโยติ เทฺว สมยา ฯ นิจฺจสมเย เทนฺติ นาม
อุฏาย สมุฏาย ยุม คณฺหิตพฺพ คณฺห ฯ อยนฺเต ปริพฺพโย
โหตุ ฯ ยุมินา กุสล กโรหีติ เทนฺติ ฯกาลสมเย เทนฺติ นาม
สิขาปนอาวาหวิวาหาทิสมเย เทนฺติ ฯ อปจ ปจฺฉิเม กาเล
มรณมฺเจ นิปนฺนสฺส ยุมินา กุสล กโรหีติ เทนฺตาป สมเย
เทนฺติ นาม ฯ ปฏิจฺฉนฺนา โหตีติ ย ปุรตฺถิมทิสโต ภย
อาคจฺเฉยฺย ฯ ยถา ต นาคจฺฉติ ฯ เอว ปหิตา โหติ ฯ สเจ
หิ ปุตฺตา วิปฺปฏิปนฺนา อสฺสุ ฯ มาตาปตโร ทหรกาลโต ปฏาย
ชคฺคนาทีหิ สมฺมาปฏิปนฺนา ฯ เอเต ทารกา ฯ มาตาปตูน
อปฺปฏิรูปาติ เอต ภย อาคจฺเฉยฺย ฯ ปุตฺตา สมฺมาปฏิปนฺนา
มาตาปตโร วิปฺปฏิปนฺนา ฯ มาตาปตโร ปุตฺตาน นานุรูปาติ
เอต ภย อาคจฺเฉยฺย ฯ อุโภสุ วิปฺปฏิปนฺเนสุ ทุวิธป ต
ภย โหติ ฯ สมฺมาปฏิปนฺเนสุ สพฺพ น โหติ ฯเตน วุตฺต
ปฏิจฺฉนฺนา โหติ เขมา อปฺปฏิภยาติ ฯ
เอวฺจ ปน วตฺวา ภควา สิงฺคาลก เอตทโวจ น โข
# ๑. ยุ. วสาคเต ฯ ๒. ม. มุททาคณนาทิสิปฺป ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๓๐
เต คหปติปุตฺต ปตา โลกสมฺมต ปุรตฺถิม ทิส นมสฺสาเปติ ฯ
มาตาปตโร ปน ปุรตฺถิมทิสาสทิเส กตฺวา นมสฺสาเปติ ฯ อยฺหิ
เต ปตรา ปุรตฺถิมา ทิสา อกฺขาตา ฯ โน อฺาติ ฯ
อุฏาเนนาติ อาสนา อุฏาเนน ฯ อนฺเตวาสิเกน หิ
อาจริย ทูรโตว อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา อาสนา วุฏาย ปจฺจุคฺคมน
กตฺวา หตฺถโต ภณฺฑก คเหตฺวา อาสน ปฺเปตฺวา
นิสีทาเปตฺวา วีชนปาทโธวนปาทมกฺขนานิ (๑) กาตพฺพานิ ฯ ต
สนฺธาย วุตฺต อุฏาเนนาติ ฯอุปฏาเนนาติ ทิวสสฺส ติกฺขตฺตุ
อุปฏานคมเนน ฯ สิปฺปคุ ฺคหณกาเล (๒) ปน อวสฺสเมว(๓) คนฺตพฺพ
โหติ ฯ สุสสฺ ุสายาติ สทฺทหิตฺวา สวเนนฺ อสทฺทหิตฺวา สุณนฺโต
หิ วิเสส นาธิคจฺฉติ ฯปาริจริยายาติ อวเสสขุทฺทกปาริจริยาย ฯ
อนฺเตวาสิเกน หิ อาจริยสฺส ปาโตว อุฏาย มุโขทกทนฺตกฏ
ทตฺวา ภตฺตกิจฺจกาเลป ปานีย คเหตฺวา ปจฺจุฏานาทีนิ กตฺวา
วนฺทิตฺวา คนฺตพฺพ ฯกิลิฏ วตฺถาทีนิ โธวิตพฺพานิ ฯ สาย
นฺหาโนทก ปจฺจุปฏเปตพฺพ ฯ อผาสุกกาเล อุปฏาตพฺพ ฯ
ปพฺพชิเตนป สพฺพ อนฺเตวาสิกวตฺต กาตพฺพ ฯ ยุท สนฺธาย
วุตฺต ปาริจริยายาติ ฯ สกฺกจฺจ สิปฺปปฏิคฺคหเณนาติ สกฺกจฺจ
ปฏิคฺคหณ นาม โถก คเหตฺวา พหู วาเร สชฺฌายกรณ
เอกปทป วิสุทฺธเมว คเหตพฺพ ฯ
# ๑. ม. พีชน... ฯ ๒. ยุ.สิปฺป คหณกาเล ฯ ๓. ม. อวสฺสกเมว ฯ
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*เลมที่ ๖ สิงฺคาลสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๓๑
สุวินีต วิเนนฺตีติ เอวนฺเต นิสีทิตพฺพ ฯ เอว าตพฺพ ฯ เอว
ขาทิตพฺพ เอว ภฺุชิตพฺพ ปาปมิตฺตา วชฺเชตพฺพา ฯ กลฺยาณมิตฺตา เสวิตพฺพาติ เอว อาจาร สิกฺขาเปนฺติ (๑)วิเนนฺติ ฯสุคฺคหิต
คาหาเปนฺตีติ ยถา สุคฺคหิต คณฺหาติ ฯ เอว อตฺถฺจ พฺยฺชนฺจ
โสเธตฺวา ปโยก ทสฺเสตฺวา คณฺหาเปนฺติ ฯ มิตฺตามจฺเจสุ
ปฏิเวเทนฺตีต(๒) อย อมฺหาก อนฺเตวาสิโก พฺยตฺโต พหุสฺสุโต
มยา สมสโม. เอต สลฺลกฺเขยฺยาถาติ เอว คุณ กเถตฺวา
มิตฺตามจฺเจสุ ปติฏเปนฺติ ฯ
ทิสาสุ ปริตฺตาณ กโรนฺตีติ สิปฺปสิกฺขาปเนเนวสฺส
สพฺพทิสาสุ รกฺข กโรนฺติ ฯ อุคฺคหิตสิปฺโป หิ ย ย ทิส
คนฺตฺวา สิปฺป ทสฺเสสิ ฯ (๓) ตตฺถ ตตฺถสฺส ลาภสกฺกาโร อุปฺปชฺชติ
โส อาจริเยน กโต นาม โหติ ฯ คุณ กเถนฺโตปสฺส มหาชโน
อาจริยปาเท โธวิตฺวา วสิตอนฺเตวาสิโก วต อยนฺติ ปม
อาจริยสฺเสว คุณ กเถติ ฯ (๔) พฺรหฺมโลกปฺปมาโณปสฺส ลาโภ
อุปฺปชฺชมาโน อาจริยสนฺตโกว โหติ ฯ อปจ ย วิชฺช
ปริชปฺปตฺวา คจฺฉนฺต อฏวิย โจรา น ปสฺสนฺติ ฯ อมนุสฺสา
วา ทีฆชาติ อาทโย วา น วิเหเนฺติ ฯ ต สิกฺขาเปนฺตาป
ทิสาสุ ปริตตฺ าณ กโรนฺติ ฯ ย วา โส ทิส คโต โหติ
ตโต กงฺข อุปฺปาเทตฺวา อตฺตโน สนฺติก อาคตมนุสฺเส เอติสฺส
# ๑. สี. ยุ. สิกฺขาเปนฺตา ฯ ๒. ม. ปฏิยาเทนฺตีติ ฯ ๓. ม. ยุ. ทสฺเสติ ฯ ๔. ม. ยุ. กเถนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๓๒
ทิสาย อมฺหาก อนฺเตวาสิโก วสติ ฯ ตสฺส จ มยฺหฺจ ยุมสฺมึ
สิปฺเป นานากรณ นตฺถิ ฯ คจฺฉถ ตเมว ปุจฺฉถาติ เอว
อนฺเตวาสิก ปคฺคณฺหนฺตาป ตสฺส ตตฺถ ลาภสกฺการุปฺปตฺติยา
ปริตฺตาณ กโรนฺติ นามฯ ปติฏ กโรนฺตีติ อตฺโถ ฯ เสสเมตฺถ
ปุริมนเยเนว โยเชตพฺพ ฯ
ตติยทิสาวาเร สมฺมานนายาติ เทวมาเต ติสฺสมาเตติ เอว
สมฺภาวิตกถากถเนน ฯ อวมานนายาติ (๑)ยถา ทาสกมฺมกราทโย
โปเถตฺวา (๒) วิเหเตฺวา กเถนฺติ ฯ เอว หีเฬตฺวา วิมาเนตฺวา
อกถเนน ฯ อนติจริยายาติ ต อติกฺกมิตวฺ า พหิ อฺาย ยุตฺถิยา
สทฺธึ ปริจรนฺโต ต อติจรติ นามฯ ตถา อกรเณน ฯ ยุสฺสริยโวสฺสคฺเคนาติ ยุตถฺ ิโย หิ มหาลตาปสาธนสทิสป (๓)อาภรณ
ลภิตฺวา ภตฺต วิจาเรตุ อลภมานา กุชฌ
ฺ นฺติ ฯ กฏจฺฉฉ หตฺเถ
เปตฺวา ตว รุจิยา กโรหีติ ภตฺตเคเห วิสฏเ สพฺพ ยุสฺสริย
วิสฏ นาม โหติ ฯ เอว กรเณนาติ อตฺโถ ฯอลงฺการานุปฺปทาเนนาติ อตฺตโน วิภวานุรูเปน อลงฺการทาเนน ฯ
สุสวิหิตกมฺมนฺตาติ ยาคุภตฺตปจนกาลาทีนิ อนติกกฺ มิตฺวา
ตสฺส ตสฺส สาธุก กรเณน สุฏุ สวิหิตกมฺมนฺตา ฯ สุสงฺคหิตปริชนาติ(๔) สมฺมานนาทีหิ เจว ปหิณกเปสนาทีหิ (๕)จ สงฺคหิต# ๑. ม. อนวมานนายาติ ฯ ๒. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. มหาลตาสทิสมฺป ฯ
๔. ม.สงฺคหิตปริชนาติ ฯ ๕. ม. ยุ. ปเหณกเปสนาทีหิ ฯ
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*เลมที่ ๖ สิงฺคาลสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๓๓
ปริชนา ฯ อิธ ปริชโน นาม สามิกสฺส เจว อตฺตโน จ
าติชโน ฯ อนติจารินีติ สามิก มฺุจิตฺวา อฺ มนสาป
น ปฏเติ ฯ (๑)สมฺภตนฺติ กสิวณิชฺชาทีนิ (๒) กตฺวา อาภตธน ฯ
ทกฺขา จ โหตีติ ยาคุภตฺตสมฺปาทนาทีสุ เฉกา นิปุณา โหติ ฯ
อนลสาติ นิกฺโกสชฺชา ฯ ยถา อฺา กุสีตา นิสินฺนฏาเน
นิสินฺนาว โหนฺติ ิตฏาเน ิตาว ฯ เอว อหุตฺวา วิปฺผาริเกน (๓)
จิตฺเตน สพฺพกิจฺจานิ นิปฺผาเทติ ฯเสสมิธาป ปุริมนเยเนว
โยเชตพฺพ ฯ
จตุตฺถทิสาวาเร อวิสวาทนตายาติ ยสฺส ยสฺส นาม
คณฺหาติ ฯ ต ต อวิสวาเทตฺวา ยุทป อมฺหาก เคเห อตฺถิ
ยุทป อตฺถิ ฯ คเหตฺวา คจฺฉาหีติ เอว อวิสวาเทตฺวา ทาเนน ฯ
อปรปชา ปสฺส(๔) ปฏิปูเชนฺตีติ สหายสฺส ปุตฺตธีตโร ปชา นามฯ
เตส ปน ปุตฺตธีตโร จ นตฺตา (๕) จ นตฺตกา จ อปรปชา
นามฯ เต ปฏิปูเชนฺติ เกฬายนฺติ มมายนฺติ มงฺคลกรณาทีสุ (๖)
เตส มงฺคลาทีนิ กโรนฺติ ฯเสสมิธาป ปุริมนเยเนว โยเชตพฺพ ฯ(๗)
ยถาพล กมฺมนฺตสวิธาเนนาติ ทหเรหิ กาตพฺพ
มหลฺลเกหิ ฯ มหลฺลเกหิ วา กาตพฺพ ทหเรหิ ฯ ยุตฺถีหิ กาตพฺพ
# ๑. ม. ปตฺเถติ ฯ ๒. ม. กสิวาณิชฺชาทีนิ ฯ ๓. ม. วิปฺผาริเตน ฯ ๔. ม. อปรปชา
จสฺส ฯ ๕. ม. นตฺตุปนตฺตกา ๖. ม. มงฺคลกาลาทีสุ ฯ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
๗. ม. เวทิตพฺพ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๓๔
ปุริเสหิ ฯ ปุริเสหิ วา กาตพฺพ ยุตฺถหี ิ อกาเรตฺวา ตสฺส
ตสฺส พลานุรูเปเนว กมฺมนฺตสวิธาเนน ฯ ภตฺตเวตนานุปฺปทาเนนาติ(๑) อย ขุทฺทกปุตฺโต ฯ อย เอกวิหารีติ ตสฺส ตสฺส
อนุรูป สลฺลกฺเขตฺวา ภตฺตาทาเนน เจว ปริพพฺ ยทาเนน จ ฯ
คิลานูปฏาเนนาติ อผาสุกกาเล กมฺม อกาเรตฺวา สปฺปายเภสชฺชาทีนิ ทตฺวา ปฏิชคฺคเนน ฯอจฺฉริยาน รสาน
สวิภาเคนาติ อจฺฉริเย มธุรรเส ลภิตวฺ า สยเมว อขาทิตฺวา
เตสป เตส (๒)สวิภาคกรเณน ฯ สมเย โวสฺสคฺเคนาตีติ นิจฺจสมเย (๓)
จ กาลสมเย จโวสฺสชฺชเนน ฯ นิจฺจสมเย โวสฺสชฺชน นาม
สกลทิวส กมฺม กโรนฺตา กิลมนฺติ ฯตสฺมา ยถา น
กิลมนฺติ ฯ เอว เวล ฺตฺวา วิสชฺน ฯ กาลสมเย โวสฺสคฺโค
นาม ฉณนกฺขตฺตกีฬาทีสุ อลงฺการภณฺฑขาทนียโภชนียาทีนิ
ทตฺวา วิสชฺชน ฯ
ทินฺนาทายิโนติ โจริกาย กิฺจิ อคฺคเหตฺวา สามิเกหิ
ทินฺนเยว(๔) อาทายิโน ฯ สุกตกมฺมกราติ กึ เอตสฺส กมฺเมน
กเตน ฯ น มย กิฺจิ ลภามาติ อนุชฺฌายิตฺวา ตุฏหทยา
ยถา ต กมฺม สุกต โหติ ฯ เอว การกา ฯ กิตฺติวณฺณหราติ
ปริสมชฺเฌ กถาย สมฺปตฺตาย โก อมฺหาก สามิเกหิ สทิโส
นตฺถิ ฯ (๕)มย อตฺตโน ทาสภาวป น ชานามฯ เตส สามิกภาว (๖)
# ๑. ม. ภตฺตเวตนา... ฯ ๒. ม. ยุ. ตโต ฯ ๓. สี. กิจฺจสมเย ฯ ๔. ม. ทินฺนสฺเสว ฯ
๕. ม. ยุ. อตฺถิ ฯ ๖. ม. สามิกภาวมฺป ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๓๕
น ชานาม เอว โน อนุกมฺปนฺตีติ คุณกถาหารกา ฯ
เสสมิธาป ปุริมนเยเนว โยเชตพฺพ ฯ
เมตฺเตน กายกมฺเมนาติ อาทีสุ เมตฺตจิตฺต ปจฺจุปฏเปตฺวา
กตานิ กายกมฺมาทีนิ เมตฺตานิ นาม วุจฺจนฺติ ฯตตฺถ ภิกฺขู
นิมนฺเตสฺสามีติ วิหารคมน ฯ ธมฺมกรก (๑) คเหตฺวา อุทกปริสฺสาวน
ปฏิปริกมฺมปาทปริกมฺมาทิกรณฺจ เมตฺต กายกมฺม นามฯ
ภิกฺขู ปณฺฑาย ปวิฏเ ทิสฺวา สกฺกจฺจ ยาคค เทถ ฯ ภตฺต
เทถาติ อาทิวจนฺเจว ฯ สาธุการ ทตฺวา ธมฺมสฺสวนฺจ สกฺกจฺจ
ปฏิสนฺถารกรณาทีนิ จ เมตฺต วจีกมฺม นาม. อมฺหาก
กุลูปกตฺเถรา อเวรา โหนฺตุ อพฺยาปชฺฌาติ เอว จินฺตน เมตฺต
มโนกมฺม นาม. อนาวฏทฺวารตายาติ อปหิตทฺวารตาย ฯ ตตฺถ
สพฺพทฺวารานิ วิวริตฺวาป สีลวนฺตาน อทายโก อการโก
ปหิตทฺวาโรเยว ฯ สพฺพทฺวารานิ ปน ปทหิตฺวาป เตส ทายโก
การโก วิวฏทฺวาโรเยว ฯ ยุติ สีลวนฺเตสุ เคหทฺวาร อาคเตสุ
สนฺตฺเว นตฺถีติ อวตฺวา ทาตพฺพ ฯ เอว อนาวฏทฺวารตา
นาม โหติ ฯ
อามิสานุปฺปทาเนนาติ ปุเรภตฺต ปริภฺุชติ พฺพ อามิส
นามฯ ตสฺมา สีลวนฺตาน ยาคุภตฺตสมฺปทาเนนาติ อตฺโถ ฯ
กลฺยาเณน มนสา อนุกมฺปนฺตีติ สพฺเพ สตฺตา สุขิตา โหนฺตุ
อเวรา อโรคา อพฺยาปชฺฌาติ เอว หิตผรเณน ฯ อปจ
# ๑. ม. ธมกรณ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๓๖
อุปฏากาน เคห อฺเ สีลวนฺเต สพฺรหฺมจาริโน(๑) คเหตฺวา
ปวิสนฺตาป กลฺยาเณน เจตสา อนุกมฺปนฺติ นามฯ สุต
ปริโยทเปนฺตีติ ยนฺเตส ปกติยา สุต อตฺถิ ฯ ตสฺส อตฺถ กเถตฺวา
กงฺข วิโนเทนฺติ วา ฯ ตถตฺตาย วา ปฏิปชฺชาเปนฺติ ฯเสสมิธาป
ปุริมนเยเนว โยเชตพฺพ ฯ
อลมตฺโตติ(๒) ปุตตฺ ทารภรณ กตฺวา อคาร อชฺฌาวสนสมตฺโถ.ปณฺฑิโตติ ทิสานมสฺสนฏาเน ปณฺฑโิ ต หุตฺวา ฯ
สโณฺหติ สุขุมตฺถทสฺสเนน สณฺหวาจาภณเนน วา สโณฺห
หุตฺวา ฯ ปฏิภาณวาติ ทิสานมสฺสนฏาเน ปฏิภาณวา หุตฺวา ฯ
นิวาตวุตฺตีติ นีจวุตฺติ ฯ อตฺถทฺโธติ ถมฺภรหิโต ฯ อุฏานโกติ
อุฏานวิริยสมฺปนฺโน ฯ อนลโสติ นิกฺโกสชฺโช ฯอจฺฉิทฺทวุตฺตีติ (๓)
นิรนฺตรกรณวเสน อขณฺฑวุตฺติ ฯเมธาวีติ านุปฺปตฺติยา ปฺาย
สมนฺนาคโต ฯ
สงฺคาหโกติ จตูหิ สงฺคหวตฺถูหิ สงฺคหกโร ฯ มิตฺตกโรติ
มิตฺตคเวสโน ฯ วทฺูติ ปุพฺพการินา วุตฺตวจน ชานาติ ฯ
สหายกสฺส ฆร คตกาเล มยฺห สหายกสฺส เวน เทถ
สาฏก เทถ ฯ มนุสฺสาน ภตฺตเวตฺตน เทถาติ วุตฺตวจนมนุสฺสรนฺโต ตสฺส อตฺตโน เคห อาคตสฺส ตตฺตก วา
ตโต อติเรก วา ปฏิกตฺตาติ อตฺโถ ฯ อปจ สหายกสฺส ฆร
# ๑. ม. สพฺรหฺมจารี ฯ ๒. สี. อลมตฺโถติ ฯ ๓. ที.ปา. ๑๑/๒๐๕/๒๐๖ ฯ
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*เลมที่ ๖ สิงฺคาลสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๓๗
คนฺตฺวา ยุท นาม คณฺหิสฺสามีติ อาคต สหายก ลชฺชาย
คณฺหิตุ อสกฺโกนฺต อนุจจฺ าริตป ตสฺส วาจ ตฺวา เยนตฺเถน
โส อาคโต ฯ ต นิปฺผาเทนฺโต วทฺู นาม. เยน เยน
วา ปน สหายกสฺส โอน (๑)โหติ ฯ โอโลเกตฺวา ต ต เทนฺโตป
วทฺูเยว ฯ เนตาติ ต ต อตฺถ ทสฺเสนฺโต ปฺาย
เนตา ฯ วิวิธานิ การณานิ ทสฺเสนฺโต เนตีติ วิเนตา ฯ
ปุนปฺปุน เนตีติ อนุเนตา ฯ
ตตฺถ ตตฺถาติ ตสฺมึ ตสฺมึ ปุคฺคเล ฯ รถสฺสาณีว ยายโตติ
ยถา อาณิยา สติเยว รโถ ยาติ ฯ อสติ น ยาติ ฯ เอว
ยุเมสุ สงฺคเหสุ สติเยว โลโก วตฺตติ ฯ อสติ น วตฺตติ ฯ
เตน วุตฺต เอเต โข สงฺคหา โลเก ฯรถสฺสาณีว ยายโตติ.
น มาตา ปุตฺตการณาติ ยทิ มาตา เอเต สงฺคเห
ปุตฺตสฺส น กเรยฺย ฯ ปุตฺตการณา มาน วา ปูช วา น
ลเภยฺย ฯ
สงฺคหา เอเตติ อุปโยควจเน ปจฺจตฺต ฯ สงฺคเห เอเตติ
วา ปาโ ฯ สมฺมเปกฺขนฺตีติ สมฺมา เปกฺขนฺติ ฯ ปาสสา จ
ภวนฺตีติ ปสสนียา จ ภวนฺติ
อิติ ภควา ยา ทิสา สนฺธาย เต คหปติปุตฺต ปตา
อาห ตาต(๒) ทิสา นมสฺสาติ ฯ (๓)ยุมา ตา ฉ ทิสา ฯ ยทิ
# ๑. ม. ยุ. อูน ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. นมสฺเสยฺยาสีติ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๓๘
ตฺว ปตุ วจน กโรสิ ฯ ยุมา ทิสา นมสฺสาติ ทสฺเสนฺโต
สิงฺคาลกสฺส ปุจฺฉาย ตฺวา เทสน มตฺถก ปาเปตฺวา ราชคห
ปณฺฑาย ปาวิสิ ฯ สิงฺคาลโกป สรเณสุ ปติฏาย จตฺตาลีสโกฏิธน พุทฺธสาสเน วิกีรติ ฺวา ปฺุกมฺม กตฺวา สคฺคปรายโน (๒)
อโหสิ ฯ ยุมสฺมิฺจ ปน สุตฺเต ย กิฺจิ คิหิกตฺตพฺพ (๓) กมฺมนาม.
ต อกถิต นตฺถิ ฯ คิหิวนิ โย นามาย สุตฺตนฺโต ฯ ตสฺมา ยุม
สุตฺวา ยถานุสิฏ ปฏิปชฺชมานสฺส วุฑฺฒิเยว ปาฏิกงฺขา ฯ โน
ปริหานีติ.
สิงฺคาลสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา
อฏม ฯ
#๑ฯ ม.สิงฺคาลลฺส ๒. สคฺคปรายโณ ฯ ๓. ม.ย คิหีหิ กตฺตพฺพ ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๒๓๙
อาฏานาฏิยสุตฺต
ปมภาณวารวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ อาฏานาฏิยสุตฺต ฯตตฺราย อนุปุพฺพปทวณฺณนา จตุทฺทิส รกฺข เปตฺวาติ อสุรเสนาย นิวารณตฺถ
สกฺกสฺส เทวานมินฺทสฺส จตูสุ ทิสาสุ อารกฺข เปตฺวา ฯ
คุมฺพ เปตฺวาติ พลคุมฺพ เปตฺวา ฯ โอวรณ เปตฺวาติ จตูสุ
ทิสาสุ อารกฺขิเก เปตฺวา ฯ เอว สกฺกสฺส เทวราชสฺส อารกฺข
สุสวิหิต กตฺวา อาฏานาฏานคเร (๑)นิสินฺนา สตฺต พุทฺเธ อารพฺภ
ยุม ปริตฺต พนฺธิตฺวา เย สตฺถุ ธมฺมอาณ อมฺหากฺจ
ราชอาณ น สุณนฺติ ฯ เตส ยุทฺจิทฺจ กริสฺสามาติ สาวน
กตฺวา อตฺตโนป จตูสุ ทิสาสุ มหติยา จ ยกฺขเสนายาติ
อาทีหิ จตูหิ เสนาหิ อารกฺข สวิทหิตฺวา อภิกฺกนฺตาย
รตฺติยา ฯเป ฯ เอกมนฺต นิสีทึสุ.
อภิกฺกนฺตาย รตฺติยาติ เอตฺถ อภิกฺกนฺตสทฺโท ขยสุนฺทราภิรูปอพฺภานุโมทนาทีสุ ทิสฺสติ ฯ ตตฺถ อภิกฺกนฺตา
ภนฺเต รตฺติ ฯ นิกฺขนฺโต ปโม ยาโมฯ จิร นิสนิ ฺโน ภิกฺขุสโฆ
อุทฺทิสฺสตุ ภนฺเต ภควา ภิกฺขูน ปาฏิโมกฺขนฺติ (๒)เอวมาทีสุ
ขเย ทิสฺสติ ฯ อย ยุเมส จตุนฺน ปุคฺคลาน อภิกฺกนฺตตโร
# ๑. ม. ยุ. อาฏานาฏนคเร ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. องฺ. อฏก. ๒๓/๑๑๐/๒๐๗ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๔๐
จ ปณีตตโร จาติ (๑) เอวมาทีสุ สุนฺทเร ฯ
โก เม วนฺทติ ปาทานิ ฯ ยุทฺธยิ า ยสสา ชล ฯ
อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน สพฺพา โอภาสย ทิสาติ
เอวมาทีสุ อภิรูเป ฯ อภิกกฺ นฺต โภ โคตม อภิกกฺ นฺต โภ
โคตมาติ (๒) เอวมาทีสุ อพฺภานุโมทเน ฯ อิธ ปน ขเย ฯ เตน
อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา ฯ ปริกฺขีณาย รตฺติยาติ วุตฺต โหติ ฯ
อภิกฺกนฺตวณฺณาติ อิธ อภิกฺกนฺตสทฺโท อภิรูเป ฯ วณฺณสทฺโท ปน ฉวิถุติกุลวคฺคการณสณฺานปมาณรูปายตนาทีสุ
ทิสฺสติ ฯ ตตฺถ สุวณฺณวณฺโณสิ ภควาติ (๓)เอวมาทีสุ ฉวิย ฯ
กทา สฺุฬฺหา ปน เต คหปติ ยุเม สมณสฺส โคตมสฺส
วณฺณาติ (๔)เอวมาทีสุ ถุติย ฯ จตฺตาโรเม โภ โคตม วณฺณาติ (๕)
เอวมาทีสุ กุลวคฺเค ฯ อถ เกน นุ วณฺเณน คนฺธตฺเถโนติ
วุจฺจตีติ (๖) เอวมาทีสุ การเณ ฯ มหนฺต หตฺถริ าชวณฺณ อภินิมฺมินิตฺวาติ (๗)เอวมาทีสุ สณฺาเน ฯตโย ปตฺตสฺส วณฺณาติ (๘)
เอวมาทีสุ ปมาเณ ฯ วณฺโณ คนฺโธ รโส โอชาติ เอวมาทีสุ
รูปายตเน ฯ โส อิธ ฉวิย ทฏพฺโพ ฯ เตน อภิกกฺ นฺตวณฺณาติ อภิรูปจฺฉวีติ วุตฺต โหติ ฯ
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๐๐/๑๓๑ ฯ ๒. ขุ. สุ ๒๕/๓๐๑/๓๔๒ ฯ ๓. ม.ม. ๑๓/๖๐๙/๕๕๓ ฯ
๔. ม.ม. ๑๓/๘๓/๗๘ ฯ ๕. ที.สี. ๙/๑๔๗/๑๒๐ ฯ ๖. ส.ส.๑๕/๗๙๗/๓๐๑ ฯ
๗. ส.ส.๑๕/๔๒๐/๑๕๑ ฯ ๘. วิ. มหาวิ. ๒/๑๑๙/๑๐๓ ฯ
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*เลมที่ ๖ อาฏานาฏิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๔๑
เกวลกปฺปนฺติ เอตฺถ เกวลสทฺโท อนวเสสเยภุยฺยอพฺยามิสฺสานติเรก- ทฬฺหตฺถวิสโยคาทิอเนกตฺโถ ฯ ตถา หิสฺส เกวลปริปุณฺณ ปริสทุ ฺธ พฺรหฺม- จริยนฺติ (๑) เอวมาทีสุ อนวเสสตา อตฺโถ ฯ
เกวลกปฺปา จ องฺคมคธา ปหูต ขาทนีย โภชนีย อาทาย
อภิกฺกมิตุกามา โหนฺตีติ (๒) เอวมาทีสุ เยภุยฺยตา ฯ เกวลสฺส
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหตีติ (๓) เอวมาทีสุ อพฺยามิสฺสตา ฯ เกวล
สทฺธามตฺตก นูน อยมายสฺมาติ ๑(๑)เอวมาทีสุ อนติเรกตา ฯ
อายสฺมโต ภนฺเต อนุรทุ ฺธสฺส พาหิโก นาม สทฺธึวิหาริโก
เกวลกปฺป สฆเภทาย ิโตติ (๔) เอวมาทีสุ ทฬฺหตฺถตา ฯเกวลี
วุสิตฺวา อุตฺตมปุริโสติ วุจฺจตีติ (๕) เอวมาทีสุ วิสโยโค ฯอิธ ปนสฺส
อนวเสสตา อตฺโถ อธิปฺเปโต.
กปฺปสทฺโท
ปนาย
อภิสทฺทหนโวหารกาลปฺตฺติเฉทนวิกปฺปเลสสมนฺตภาวาทิอเนกตฺโถ ฯ ตถาหิสฺส โอกปฺปนียเมต
โภโต โคตมสฺส ฯ ยถาต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ (๖)
เอวมาทีสุ อภิสทฺทหนมตฺโถ ฯ อนุชานามิ ภิกฺขเว ปฺจหิ
สมณกปฺเปหิ ผล ปริภฺุชิตุนฺติ (๗)เอวมาทีสุ โวหาโร ฯเยน
สุท นิจฺจกปฺป วิหรามีติ (๘) เอวมาทีสุ กาโล ฯ อิจฺจายสฺมา
# ๑. วิ.มหาวิ.๑/๑/๑ ฯ ๒. วิ.มหา. ๔/๔๓/๕๑ ฯ ๓. วิ. มหา. ๔/๑/๑ ฯ ๔. องฺ. จตุกฺก.
๒๑/๒๔๓/๓๒๔ ฯ ๕. องฺ. ทสก. ๒๔/๑๒/๑๘ ฯ ๖. ม.มู. ๑๒/๔๓๐/๔๖๑ ฯ
๗. วิ. จุล. ๗/๒๕/๑๑ ฯ ๘. ม. มู. ๑๒/๔๓๐/๔๖๑ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๔๒
กปฺโปติ (๑) เอวมาทีสุ ปฺตฺติ ฯ อลงฺกโต กปฺปต เกสมสฺสูติ
เอวมาทีสุ เฉทน ฯกปฺปติ ทฺวงฺคุลกปฺโปติ (๒) เอวมาทีสุ วิกปฺโป ฯ
อตฺถิ กปฺโป นิปชฺชิตุนฺติ (๓) เอวมาทีสุ เลโส ฯเกวลกปฺป เวฬุวน
โอภาเสตฺวาติ เอวมาทีสุ สมนฺตภาโว ฯอิธ ปนสฺส สมนฺตภาโว
อตฺโถ อธิปฺเปโต ฯ ตสฺมา เกวลกปฺป คิชฺฌกูฏนฺติ เอตฺถ
อนวเสส สมนฺตโต คิชฺฌกูฏนฺติ เอวมตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ
โอภาเสตฺวาติ วตฺถมาลาลงฺการสรีรสมุฏิตาย อาภาย
ผริตฺวา ฯ จนฺทิมา วิย สุริโย วิย จ เอโกภาส เอกปชฺโชต
กริตฺวาติ อตฺโถ ฯเอกมนฺต นิสีทึสูติ เทวตาน ทสพลสฺส
สนฺติเก นิสนิ ฺนฏาน นาม น พหุ ฯ ยุมสฺมึ ปน สุตฺเต
ปริตฺตคารววเสน นิสีทึสุ ฯ
เวสฺสวโณติ กิฺจาป จตฺตาโร มหาราชาโน อาคตา
เวสฺสวโณ ปน ทสพลสฺส วิสฺสาสิโก กถาปวตฺตเน พฺยตฺโต
สุสิกฺขิโต ฯ ตสฺมา เวสฺสวโณ มหาราชา ภควนฺต เอตทโวจ ฯ
อุฬาราติ มเหสกฺขา อานุภาวสมฺปนฺนาฯ ปาณาติปาตาเวรมณิยาติ
ปาณาติปาเต ทิฏธมฺมกิ สมฺปรายิก อาทีนว ทสฺเสตฺวา ตโต
เวรมณิยา ธมฺม เทเสติ ฯ เสเสสุป เอเสว นโย ฯ ตตฺถ
สนฺติ อุฬารา ยกฺขา นิวาสิโนติ เตสุ เสนาสเนสุ สนฺติ
อุฬารา ยกฺขา นิพทฺธวาสิโน ฯ อาฏานาฏิยนฺติ อาฏานาฏา# ๑. ขุ. สุ. ๒๕/๔๓๔/๕๔๔ ฯ ๒. วิ. จุล. ๗/๖๓๐/๓๙๖ ฯ ๓. ส.ส.๑๕/๒๕๖/๗๓ ฯ
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*เลมที่ ๖ อาฏานาฏิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๔๓
นคเร พนฺธตฺตา (๑) เอวนาม ฯ กิมปฺ น ภควโต อปจฺจกฺขธมฺโม
นาม อตฺถีติ ฯ นตฺถิ ฯ อถ กสฺมา เวสฺสวโณ อุคฺคณฺหาตุ
ภนฺเต ภควาติ อาห ฯ (๒)โอกาสกรณตฺถ ฯ โส หิ ภควนฺต
ยุม ปริตฺต สาเวตุ โอกาส กาเรนฺโต เอวมาห ฯ สตฺถุ กถิเต
ยุม ปริตฺต ครุ ภวิสฺสตีติป อาห ฯ ผาสุวิหารายาติ คมนฏานาทีสุ
จตูสุ ยุริยาปเถสุ สุขวิหาราย ฯ
จกฺขุมนฺตสฺสาติ น วิปสฺสีเยว จกฺขุมา ฯ สตฺตป พุทธฺ า
จกฺขุมนฺโต ฯ ตสฺมา เอเกกสฺส พุทธฺ สฺส เอตานิ สตฺต สตฺต
นามานิ โหนฺติ ฯสพฺเพป พุทฺธา จกฺขุมนฺโต ฯ สพฺเพป
สพฺพภูตานุกมฺปโน ฯ สพฺเพป นฺหาตกิเลสตฺตา (๓)นฺหาตกา ฯ สพฺเพป
มารเสนปฺปมทฺทิโน ฯ (๔) สพฺเพป วุสิตวนฺโต ฯ สพฺเพป วิปฺปมุตฺตา ฯ (๕)
สพฺเพป องฺคโต รสฺมีน นิกฺขนฺตตฺตา องฺคีรสา ฯน เกวลฺจ
พุทฺธาน เอตาเนว สตฺต นามานิ ฯ อสงฺเขยฺยานิ นามานิ
สคุเณน มเหสิโนติ วุตฺต ฯ
เวสฺสวโณ ปน อตฺตโน ปากฏนามวเสน เอวมาห ฯ
เต ชนาติ อิธ ขีณาสวา ชนาติ อธิปฺเปตา ฯ อปสุณาติ(๖)
เทสนาสีสมตฺตเมต ฯ อมุสา อปสุณา อผรุสา มนฺตภาณิโนติ (๗)
# ๑. ม. ยุ. พทฺธตฺตา ฯ ๒. ม. อาทิมาห ฯ ๓. สี. นิหตกิเลสตา ฯ ๔. ม.มารเสนาปมทฺทิโน ฯ
ยุ. มารเสนปฺปมทฺทนา ฯ ๕. ม.ยุ.วิมุตฺตา ฯ ๖. ม. อปสุณาถาติ ฯ ๗. สี. มตฺตภาณิโนติ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๔๔
อตฺโถ ฯ มหนฺตาติ มหนฺตภาว ปตฺตา ฯ มหตฺตาติป ปาโ ฯ
มหนฺตาติ อตฺโถ ฯวีตสารทาติ นิสฺสารทา วิคตโลมหสา.
หิตนฺติ เมตฺตาผรเณน หิต ฯ ย นมสฺสนฺตีติ เอตฺถ
ยนฺติ นิปาตมตฺต ฯ มหนฺตนฺติ มหตฺต ฯ อยเมว วา ปาโ ฯ
ยุท วุตฺต โหติ เย จาป นิพฺพุตา (๑) โลเก กิเลสนิพฺพาเนน
นิพฺพุตา ยถาภูต วิปสฺสึสุ ฯ วิชชฺ าทิคุณสมฺปนฺนฺจ หิต
เทวมนุสฺสาน โคตม นมสฺสนฺติ ฯ เต ชนา อปสุณา ฯ เตสป
นมตฺถูติ ฯ อฏกถาย ปน เต ชนา อปสุณาติ เต พุทฺธา
อปสุณาติ เอว ปมคาถาย พุทฺธานเยว วณฺโณ กถิโต
ตสฺมา ปมคาถา สตฺตนฺน พุทฺธาน วเสน วุตฺตา ฯ ทุติยคาถาย โคตมนฺติติ เทสนามุขมตฺตเมต ฯ อยมฺปน สตฺตนฺนเยว
วเสน วุตฺตาติ เวทิตพฺพา ฯ อยฺเหตฺถ อตฺโถ ฯ โลเก ปณฺฑิตา
เทวมนุสฺสา ย นมสฺสนฺติ โคตม ฯ ตสฺส จ ตโต ปุรมิ านฺจ
พุทฺธาน นมตฺถูติ ฯ
ยโต อุคฺคจฺฉตีติ ยโต านโต อุเทติ ฯ อาทิจฺโจติ
อาทิติยา ปุตฺโต ฯ เววจนมตฺต วา เอต สุริยสทฺทสฺส ฯ มหนฺต
มณฺฑล อสฺสาติ มณฺฑลีมหาฯ ยสฺส จุคฺคจฺฉมานสฺสาติ ยมฺหิ
อุคฺคจฺฉมาเน ฯ สวรีป นิรุชฺฌตีติ รตฺติ อนฺตรธายติ ฯยสฺส
จุคฺคเตติ ยสฺมึ อุคฺคเต ฯ
# ๑. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ อาฏานาฏิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๔๕
รหโทติ อุทกรหโท ฯ ตตฺถาติ ยโต อุคฺคจฺฉติ สุรโิ ย
ตสฺมึ าเน ฯ สมุทฺโทติ โย โส รหโทติ วุตฺโต ฯ โส น
อฺโ ฯ อถโข สมุทฺโทติ ฯ สริโตทโกติ วิสโฏทโก ฯ (๑)สริตา
นานปฺปการา นทิโย อสฺส อุทเก ปวิฏาติ วา สริโตทโก ฯ
เอวนฺต ตตฺถ ชานนฺตีติ ต รหท ตตฺถ เอว ชานนฺติ ฯกินฺติ
ชานนฺติ ฯ สมุทฺโท สริโตทโกติ เอว ชานนฺติ ฯ
อิโตติ สิเนรุโต วา เตส นิสินฺนฏานโต วา ฯ ชโนติ
อย มหาชโน ฯ เอกนามาติ ยุนฺทนาเมน เอกนามกา ฯ (๒)สพฺเพส
กิร เตส สกฺกสฺส เทวรฺโ นามเมว นาม อกสุ ฯ อสีติ
ทส เอโก จาติ เอกนวุติชนา ฯ ยุนฺทนามาติ อินฺโท(๓) ยุนฺโทติ
เอวนามา ฯ พุทฺธ อาทิจฺจพนฺธุนนฺติ กิเลสนิทฺทาปคเมนป
พุทฺธ ฯ อาทิจฺเจน สมานโคตฺตตายป อาทิจฺจพนฺธุน ฯ กุสเลน
สเมกฺขสีติ อนวชฺเชน นิปุเณน วา สพฺพฺุตาเณน
มหาชน โอโลเกสิ ฯ อมนุสฺสาป ต วนฺทนฺตีติ อมนุสฺสาป
ต สพฺพฺุตาเณน มหาชน โอโลเกตีติ (๔) วตฺวา วนฺทนฺติ ฯ
สุต เนต อภิณฺหโสติ เอต อเมฺหหิ อภิกฺขณ สุต ฯ ชิน (๕)
วนฺทถ โคตม ฯ ชิน วนฺทาม โคตมนฺติ อเมฺหหิ ปุฏา
ชิน วนฺทาม โคตมนฺติ วทนฺติ ฯ
# ๑. ม. วิปโตทโก ฯ ๒. ม. ยุ. เอกนามา ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
๔. ม. โอโลเกสีติ ฯ ๕. ม. ชิน วนฺทถ โคตม ชิน วนฺทาม โคตมนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๔๖
เยน เปตา ปวุจฺจนฺตีติ เปตา นาม กาลกตา ฯ เต
เยน ทิสาภาเคน นีหริยนฺตูติ วุจฺจนฺติ ฯ ปสุณา ปฏิมสิกาติ
ปสุณวาจา เจว ปฏิมส ขาทนฺตา วิย ปรมฺมุขาครหกา
จ ฯเอเต จ เยน นีหริยนฺตตู ิ วุจฺจนฺติ ฯ สพฺเพป เหเต
ทกฺขิณทฺวาเรน นีหริตฺวา ทกฺขิณโต นครสฺส ทยฺหนฺตุ วา
ฉินฺทนฺตุ(๑) วา หฺนฺตุ วาติ เอว วุจฺจนฺติ ฯ ยุโต สา
ทกฺขิณา ทิสาติ เยน ทิสาภาเคน เต เปตา จ ปสณ
ุ าทิกา
จ นีหริยนฺตตู ิ วุจฺจนฺติ ฯ ยุโต สา ทกฺขิณทิสา ฯ ยุโตติ
สิเนรุโต วา เตส นิสินฺนฏานโต วา ฯ กุมฺภณฺฑานนฺติ
เต กิร เทวา มโหทรา โหนฺติ ฯ รหสฺสงฺคมฺป จ เนส
กุมฺโภ วิย มหนฺต โหติ ฯ ตสฺมา กุมฺภณฺฑาติ วุจฺจนฺติ ฯ
ยตฺถ โจคฺคจฺฉติ สุริโยติ ยสฺมึ ทิสาภาเค สุริโย อตฺถ
คจฺฉติ ฯ เตน(๒) ทิสาภาเคน ฯ
มหาเนรูติ สิเนรุ (๓)ปพฺพตราชา ฯ สุทสฺสโนติ โสวณฺณมยตฺตา สุนฺทรทสฺสโน ฯ สิเนรุสฺส หิ ปาจีนปสฺส รชตมย
ทกฺขิณปสฺส มณิมย ฯ ปจฺฉิมปสฺส ผลิกมย ฯ อุตฺตรปสฺส
โสวณฺณมย ฯ ต มนฺุทสฺสน โหติ ฯตสฺมา เยน ทิสาภาเคน
สิเนรุ สุทสฺสโน โหตีติ (๔)อยเมตฺถ อตฺโถ ฯ มนุสฺสา ตตฺถ
# ๑. ม. ฉิชชฺ นตฺ ฯ ๒. ม. เยนาติ เยน ฯ ๓. ม. มหาสิเนรุ ฯ ๔. ม. ยุ. สิเนรุ
สุทสฺสโนติ ฯ
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*เลมที่ ๖ อาฏานาฏิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๔๗
ชายนฺตีติ ตตฺถ อุตฺตรกุรุมหฺ ิ มนุสฺสา ชายนฺติ ฯ อมมาติ
วตฺถาภรณปานโภชนาทีสุป มมตฺตวิรหิตา ฯ อปริคฺคหาติ
ยุตฺถีปริคฺคเหน อปริคฺคหา ฯ เตส กิร อย มยฺห ภริยาติ
มมตฺต น โหติ ฯ มาตร วา ภคนึ วา ทิสฺวา ฉนฺทราโค
น อุปฺปชฺชติ.
นป นียนฺติ นงฺคลาติ นงฺคลานิป ตตฺถ กสิกมฺม
กริสฺสามาติ น เขตฺต นียนฺติ ฯ อกฏปากิมนฺติ อกฏเ
ภูมิภาเค อรฺเ สยเมว ชาต ฯ ตณฺฑุลปฺผลนฺติ ตณฺฑุลาว
ตสฺส ผล โหติ ฯ
ตุณฺฑีกิเร ปจิตฺวานาติ อุกฺขลิย อากิริตฺวา นิทฺธุมงฺคาเรน
อคฺคินา ปจิตฺวา ฯ ตตฺถ กิร โชติกปาสาณา (๑)นาม โหนฺติ ฯ
อถ เต ตโย ปาสาเณ เปตฺวา ต อุกขฺ ลึ อาโรเปนฺติ ฯ
ปาสาเณหิ เตโช สมุฏหิตฺวา ต ปจติ ฯตโต ภฺุชนฺติ
โภชนนฺติ ตโต อุกฺขลิโต โภชนเมว ภฺุชนฺติ ฯ อฺโ สูโป
วา พฺยฺชน วา น โหติ ฯ ภฺุชนฺตาน จิตฺตานุกุโลเยว
จสฺส รโส โหติ ฯ เต ต าน สมฺปตฺตาน เทนฺติเยว ฯ
มจฺฉริยจิตฺต นาม น โหติ ฯพุทฺธปจฺเจกพุทธาทโยป มหิทฺธิกา
ตตฺถ คนฺตฺวา ปณฺฑปาต คณฺหนฺติ ฯ
คาวึ เอกขุร กตฺวาติ คาวึ คเหตฺวา เอกขุร อสฺส
# ๑. สี. โชติปาสาณา ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๔๘
วิย(๑) วาหนเมว กตฺวา ฯ ต อภิรุยหฺ เวสฺสวณสฺส ปริจาริกา(๒)
ยกฺขา ฯ อนุยนฺติ ทิโสทิสนฺติ(๓) ตาย ตาย ทิสาย อนุจรนฺติ ฯ
ปสส เอกขุร กตฺวาติ เปตฺวา คาวึ อวเสสจตุปฺปทชาติก ปสส
เอกขุร วาหนเมว กตฺวา ทิโสทิส อนุยนฺติ ฯ(๔)
อิตฺถึ วาหน กตฺวาติ เยภุยฺเยน คพฺภินึ มาตุคาม
วาหน กริตฺวา ฯ ตสฺสา ปฏิย นิสีทิตวฺ า จรนฺติ ฯ ตสฺสา
กิร ปฏิ โอนมิตุ สหติ ฯ อิตรา(๕) ยุตฺถิโย ยาเน โยเชนฺติ ฯ
ปุริส วาทน กตฺวาติ ปุริเส คเหตฺวา ยาเน โยเชนฺติ ฯ
คณฺหนฺตา จ สมฺมาทิฏิเก คเหตุ น สกฺโกนฺติ ฯ เยภุยฺเยน
ปจฺจนฺติมมิลกฺขุวาสิเก (๖) คณฺหนฺติ ฯ อฺตโร กิเรตฺถ ชานปโท
เอกสฺส เถรสฺส สมีเป นิสีทิตฺวา นิททฺ ายติ ฯ เถโร อุปาสก
อติวิย นิทฺทายสีติ ปุจฺฉิ ฯอชฺช ภนฺเต สพฺพรตฺตึ เวสฺสวณทาเสหิ กิลมิโตมฺหีติ อาห ฯ
กุมารึ วาหน กตฺวาติ กุมาริโย คเหตฺวา เอกขุร วาหน
กตฺวา รเถ โยเชนฺติ ฯ กุมารวาหเนป เอเสว นโย ฯ ปจารา
ตสฺส ราชิโนติ ตสฺส รฺโ ปริจาริกา ฯ หตฺถิยาน อสฺสยานนฺติ
น เกวล โคยานาทีนิเยว ฯ หตฺถิอสฺสยานาทีนิป อภิรูหิตฺวา
วิจรนฺติ ฯทิพฺพ ยานนฺติ อฺป เนส พหุวิธ ทิพฺพยาน
# ๑. ม. ยุ. อสฺส วิยาติ นตฺถิ ฯ ๒. ม. ปริจารกา ฯ ๓. ม. อนุยนฺติ ทิโททิสนฺติ ฯ
๔. ม. จรนฺติ ฯ ๕. ม. อิตรา ปน ฯ ๖. สี. ปจฺจนฺตมิลกฺขวาสิเก ฯ
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*เลมที่ ๖ อาฏานาฏิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๔๙
อุปฏิตเมว โหติ ฯ เอตานิ ตาว เนส อุปกปฺปนยานานิ ฯ
เต ปน ปาเสาเท วรสยนมฺหิ นิปนฺนาเยว ปฏกสีวิกาทีสุ (๑) จ
นิสินฺนา วิจรนฺติ ฯเตน วุตฺต ปาสาทา สีวิกา เจวาติ ฯ
มหาราชสฺส ยสสฺสโิ นติ เอว อานุภาวสมฺปนฺนสฺส ยสสฺสิโน
มหาราชสฺส เอตานิ ยานานิ นิพฺพตฺตนฺติ ฯ
ตสฺส จ นครา อหุ ฯ อนฺตลิกฺเข สุมาปตาติ ตสฺส
รฺโ อากาเส สุฏุ มาปตา เอเต อาฏานาฏาทิกา นครา
อเหสส ฯ นครานิ ภวึสูติ อตฺโถ ฯ เอกฺหิสฺส นคร อาฏานาฏา
นาม อสิ (๒) เอก กุสินาฏา นามฯ เอก ปรกุสนิ าฏา นาม.
เอก นาฏปริยา(๓) นาม เอก ปรกุสฏิ นาฏา นามฯ
อุตฺตเรน กปวนฺโตติ(๔) ตสฺมึ ตฺวา อุชช อุตฺตรทิสาย
กปวนฺโต นาม อฺ นคร ฯ ชโนฆมปเรน จาติ เอตสฺส
อปรภาเค ชโนฆ นาม อฺ นคร ฯ นวนวติโยติ อฺป
นวนวติโย นาม เอก นคร ฯ อปร อมฺพรอมฺพรวติโย นามฯ
อาฬกมนฺทาติ อปราป อาฬกมนฺทา นาม ราชธานี ฯ
ตสฺมา กุเวโร มหาราชาติ อย กิร อนุปฺปนฺเน พุทฺเธ
กุเวโร นาม พฺราหฺมโณ หุตฺวา อุจฺฉุวปฺป กาเรตฺวา สตฺต
ยนฺตานิ โยเชสิ ฯเอกิสฺสา ยนฺตสาลาย อุฏิต อาย
# ๑. ม. ยุ. ปสิวิกาทีสุ ฯ ๒. ม. อาสิ ฯ ๓. ม. นาฏสูริยา ฯ ๔. ม. กสิวนฺโต ฯ
เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๕๐
อาคตาคตสฺส มหาชนสฺส ทตฺวา ปฺุ อกาสิ ฯ อวเสสสาลาหิ ตตฺเถว พหุตโร อาโย อุฏาสิ ฯ โส เตน(๑) ปสีทิตฺวา
อวเสสสาลาสุป อุปฺปชฺชนก คเหตฺวา วีสติวสฺสสหสฺสานิ ทาน
อทาสิ ฯ โส กาล กตฺวา จาตุมฺมหาราชิเกสุ กุเวโร นาม
เทวปุตฺโต ชาโต ฯ อปรภาเค วิสาณาย ราชธานิยา รชฺช
กาเรสิ ฯ ตโต ปฏาย เวสฺสวโณติ วุจฺจติ ฯ
ปจฺเจสนฺโต ปกาเสนฺตีติ ปฏิเอสนฺโต วิสส วิสส อตฺเถ
อุปปริกฺขมานา อนุสาสมานา อฺเ ทฺวาทส ยกฺขรฏิกา
ปกาเสนฺติ ฯ เต กิร ยกฺขรฏิกา สาสน คเหตฺวา ทฺวาทสนฺน
ยกฺขโทวาริกาน นิเวเทนฺติ ฯ ยกฺขโทวาริกา ต สาสน
มหาราชสฺส นิเวเทนฺติ ฯ ยุทานิ เตส ยกฺขรฏิกาน นาม
ทสฺเสนฺโต ตโตลาติ อาทิมาห ฯ เตสุ กิร เอโก ตโตลา นาม
เอโก ตตฺตลา นามฯ เอโก ตโตตลา นามฯ เอโก โอชสี
นามฯ เอโก เตชสี นาม. เอโก ตโตชสีนาม. สุโรราชาติ
เอโก สูโร นามฯ เอโก ราชา นาม. เอโก สูโรราชา
นามฯ อริฏโ  เนมีติ เอโก อริฏโ นามฯ เอโก เนมิ
นามฯ เอโก อริฏเนมิ นามฯ
รหโทป ตตฺถ ธรณี นามาติ ตตฺถ ปเนโก นาเมน
ธรณี นาม อุทกรหโท อตฺถิ ฯ ปณฺณาสโยชนา มหาโปกฺขรณี
# ๑. ม. โส เตน ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๕๑
อตฺถีติ วุตฺต โหติ ฯ ยโต เมฆา ปวสฺสนฺตีติ ยโต โปกฺขรณิโต
อุทก คเหตฺวา เมฆา ปวสฺสนฺติ ฯ วสฺสา ยโต ปตายนฺตีติ
ยโต วุฏิโย อวตฺถรมานา นิคฺคจฺฉนฺติ ฯ เมเฆสุ กิร อุฏ ิเตสุ
ตโต โปกฺขรณิโต ปุราณอุทก ภสฺสติ ฯ อุปริ เมฆา (๑)อุฏหิตฺวา
ต โปกฺขรณึ นโวทเกนปูเรนฺติ ฯ (๒)ปุราโณทก เหฏิม หุตฺวา
นิกฺขมติ ฯ ปริปุณฺณาย โปกฺขรณิยา วลาหกา วิคจฺฉนฺติ ฯ
สภาปติ สภา ฯ ตสฺสา กิร โปกฺขรณิยา ตีเร ภคลวติยา (๓)
นาม ลตาย ปริกฺขิตฺโต ทฺวาทสโยชนิโก รตนมณฺฑโป อตฺถิ ฯ
ต สนฺธาเยต วุตฺต.
ปยิรุปาสนฺตีติ นิสที นฺติ ฯ ตตฺถ นิจฺจผลา รุกฺขาติ ตสฺมึ
าเน ต มณฺฑป ปริวาเรตฺวา สทา ผริตา อมฺพชมฺพูอาทโย
รุกฺขา นิจฺจปุปฺผิตา จ จมฺปกมาลาทโยติ (๔) ทสฺเสติ ฯ นานาทิชคณา ยุตาติ วิวิธปกฺขสิ งฺฆสมากุลา ฯ มยูรโกฺจาภิรุทาติ(๕) มยูเรหิ
จ โกฺจสกุเณหิ จ อภิรุตา(๖) อุปคีตา ฯ
ชีวฺชีวกสทฺเทตฺถาติ(๗) ชีว ชีวาติ (๘) เอว วิรวนฺตาน ชีวฺชีวกสกุณานป เอตฺถ สทฺโท อตฺถิ ฯ โอฏวจิตฺตกาติ อุฏเหิ
จิตฺต ฯ อุฏเหิ จิตฺตาติ (๙)เอว วสฺสมานา อุฏวจิตฺตกสกุณาป
# ๑. ม. เมโฆ ฯ ๒. ม. ปูเรติ ฯ ๓. ม. สาลวติยา ฯ ๔. สี. จมฺปกสาลาทโยติ ฯ
๕. ม. มยูรโกฺจา... ฯ ๖. ม. อภิรุทา ฯ ๗. ม. ชีวฺชีวก... ฯ ๘. สี. ชีว ชีวาติ ฯ
๙. สี. อุฏเหิ จิตฺตา อุฏเหิ จิตฺตา ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๕๒
ตตฺถ วิจรนฺติ ฯกุกฺกฏุ กาติ วนกุกฺกฏุ กา ฯ กุฬรี กาติ สุวณฺณกกฺกฏกา ฯ วเนติ ปทุมวเน ฯ โปกฺขรสาตกาติ โปกฺขรสาตกา
นาม สกุณา ฯ
สุกสาลิกสทฺเทตฺถาติ สุกานฺจ สาลิกานฺจ สทฺโท
เอตฺถ ฯ ทณฺฑมาณวกานิ จาติ มนุสสฺ มุขสกุณา ฯ เต กิร
ทฺวีหิ หตฺเถหิ สุวณฺณทณฺฑ คเหตฺวา เอก โปกฺขรปตฺต
อกฺกมิตฺวา อนนฺตเร โปกฺขรปตฺเต สุวณฺณทณฺฑ นิกฺขิปนฺตา
วิจรนฺติ ฯ โสภติ สพฺพกาล สาติ(๑) สา โปกฺขรณี สพฺพกาล โสภติ ฯ
กุเวรนฬินีติ กุเวรสฺส นฬินี ปทุมสรภูตา ฯ สา ธรณี นาม
โปกฺขรณี สทา นิรนฺตร โสภติ ฯ
ยสฺส กสฺสจีติ ยุท เวสฺสวโณ อาฏานาฏิย รกฺข
นิฏเปตฺวา ตสฺสา ปริกมฺม ทสฺเสนฺโต อาห ฯ ตตฺถ สุคฺคหิตาติ
อตฺถฺจ พฺยฺชนฺจ ปริโสเธตฺวา สุฏุ อุคฺคหิตา ฯ สมตฺตา
ปริยาปุตาติ ปทพฺยฺชนานิ อหาเปตฺวา ปริปุณฺณา (๒) อุคฺคหิตา ฯ
อตฺถมฺป ปาลิมฺป วิสวาเทตฺวา สพฺพโส วา ปน อปคุณ
กตฺวา ภณนฺตสฺส หิ ปริตฺต เตชวนฺต น โหติ ฯ สพฺพโส
ปคุณ กตฺวา ภณนฺตสฺเสว เตชวนฺต โหติ ฯ ลาภเหตุ
อุคฺคเหตฺวา ภณนฺตสฺสาป อตฺถ น สาเธติ ฯ นิสฺสรณปกฺเข
ตฺวา เมตฺต ปุเรจาริก กตฺวา ภณนฺตสฺเสว อตฺถาย โหตีติ
# ๑. ม. โสภติ สพฺพกาล สาติ ฯ ๒. ม. ปริปุณฺณ ฯ
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*เลมที่ ๖ อาฏานาฏิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๕๓
ทสฺเสติ ฯยกฺขปจาโรติ ยกฺขปริจารโก ฯ
วตฺถถ วาติ ฆรวตฺถถ วา ฯ วาส วาติ ตตฺถ นิพทฺธวาส
วา ฯ สมิตินฺติ สมาคม ฯ อนาวยฺหนฺติ น อาวาหยุตฺต ฯ
อวิวยฺหนฺติ น วิวาหยุตฺต ฯ เตน (๑) สห อาวาหวิวาห น
กเรยฺยุนฺติ อตฺโถ ฯ อตฺตาหิป ปริปณ
ุ ฺณาหีติ กฬารกฺขิ กฬารทนฺตาติ เอว เอเตส อตฺตภาว อุปเนตฺวา วุตฺตาหิ ปริปุณฺณ พฺยฺชนาหิ ปริภาสาหิ ปริภาเสยฺยย ฯ ยกฺขอกฺโกเสหิ นาม
อกฺโกเสยฺยุนฺติ อตฺโถ ฯ ริตฺตมฺป (๒) ปตฺตนฺติ ภิกฺขูน ปตฺตสทิสเมว
โลหปตฺต โหติ ฯ ต สีเส นิกฺกชุ ฺชิต ยาว คลวาฏกา
ภวิสฺสติ ฯ(๓) อถ น มชฺเฌ อโยขีเลน อาโกฏเฏนฺติ.
จณฺฑาติ โกธนา ฯ รุทฺธาติ วิรุทธฺ า ฯ รภสาติ
กรณุตฺตริยา ฯเนว มหาราชาน อาทิยนฺตีติ วจน น คณฺหนฺติ
อาณ น กโรนฺติ ฯ มหาราชาน ปุริสกานนฺติ อฏวีสติยกฺขเสนาปตีน ฯ ปุริสกาน ปุริสกานนฺติ ยกฺขเสนาปตีนเยวานุสาสกาน ฯ(๔) อวรุทฺธา นามาติ ปจฺจามิตฺตา เวริโน ฯ
อุชฺฌาเปตพฺพนฺติ ปริตตฺ  วตฺวา อมนุสฺเส ปฏิกฺกมาเปตุ
อสกฺโกนฺเตน เอเตส ยกฺขาน อุชฺฌาเปตพฺพ ฯ เอเต ชานาเปตพฺพาติ อตฺโถ.
# ๑. ม. เตนสฺส ฯ ๒. ม. ริตฺตมฺปสฺส ฯ ๓. ม. ยุ. ภสฺสติ ฯ ๔. สี. อมนุสฺสา ฯ
ม. ยุ. เย มนุสฺสา เตส ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๒๕๔
ปริตฺตปริกมฺมกถา
อิธ ปน ตฺวา ปริตฺตสฺส ปริกมฺม กเถตพฺพ ฯ ปมเมว
หิ อาฏานาฏิยสุตฺต น ภณิตพฺพ ฯ เมตฺตสุตฺต ธชคฺคสุตฺต
รตนสุตฺตนฺติ ยุมานิ สตฺตาห ภณิตพฺพานิ ฯ สเจ มฺุจติ
สุนฺทร ฯ โน เจ มฺุจติ ฯ อาฏานาฏิยสุตฺต ภณิตพฺพ ฯ ต
ภณนฺเตน ภิกฺขุนา ปฏ วา มส วา น ขาทิตพฺพ ฯ สุสาเน
น วสิตพฺพ ฯกสฺมา ฯ อมนุสฺสา โอตาร (๑) ลภนฺติ ฯ ปริตฺตกรณฏาน หริตูปลิตฺต กาเรตฺวา ตตฺถ ปริสุทฺธ อาสน
ปฺเปตฺวา นิสีทิตพฺพ ฯ
ปริตฺตการโก ภิกฺขุ วิหารโต ฆร เนนฺเตหิ ผลกาวุเธหิ
ปริวาเรตฺวา เนตพฺโพ ฯ อพฺโภกาเส นิสีทิตฺวา น วตฺตพฺพ ฯ
ทฺวารวาตปานานิ ปทหิตฺวา นิสินฺเนน อาวุธหตฺเถหิ สมฺปริวาริเตน เมตฺตจิตฺต ปุเรจาริก กตฺวา วตฺตพฺพ ฯปม สิกฺขาปทานิ คาหาเปตฺวา สีเล ปติฏิตสฺส ปริตฺต กาตพฺพ ฯ เอวป
โมเจตุ อสกฺโกนฺเตน วิหาร เนตฺวา(๒) เจติยงฺคเณ นิปชฺชาเปตฺวา
อาสนปูช กาเรตฺวา ทีเป ชาลาเปตฺวา เจติยงฺคณ สมฺมชฺชิตฺวา
มงฺคลกถา (๓)วตฺตพฺพา ฯ สพฺพสนฺนิปาโต โฆเสตพฺโพ ฯ วิหารสฺส
อุปวเน เชฏกรุกฺโข นาม โหติ ฯ ตตฺถ ภิกฺขสุ โฆ ตุมฺหาก
อาคมน ปฏิมาเนตีติ ปหิณิตพฺพ ฯสพฺพสนฺนิปาตฏาเน
อนาคนฺตุ นาม น ลพฺภติ ฯ ตโต อมนุสฺสคหิโต(๔) ตฺว โก
# ๑. ม. โอกาส ฯ ๒. ม. อาเนตฺวา ฯ ๓. สี. มงฺคลคาถา ฯ ๔. ม. อมนุสฺสคหิตโถ ฯ
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*เลมที่ ๖ อาฏานาฏิยสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๕๕
นามาติ ปุจฺฉิตพฺโพ ฯ นาเม กถิเต นาเมเนว อาลปตพฺโพ ฯ
ยุตฺถนฺนาม ตุยฺห มาลาคนฺธาทีสุ (๑) ปตฺติ ฯ อาสนปูชาย ปตฺติ
ปณฺฑปาเต ปตฺติ ฯ ภิกขฺ ุสเฆน ตุยฺห ปณฺณาการตฺถาย
มหามงฺคลกถา วุตฺตา ฯ ภิกฺขุสเฆ คารเวน เอต มฺุจาหีติ
โมเจตพฺโพ ฯ สเจ น มฺุจติ ฯ เทวตาน อาโรเจตพฺพ ตุเมฺห
ชานาถ ฯ อย อมนุสฺโส อมฺหาก วจน น กโรติ ฯ มย
พุทฺธอาณ กริสฺสามาติ ปริตฺต กาตพฺพ ฯ เอต ตาว คิหีน
ปริกมฺม ฯ สเจ ปน ภิกฺขุ อมนุสฺเสน คหิโต โหติ ฯ อาสนานิ
โธวิตฺวา สพฺพสนฺนิปาต โฆสาเปตฺวา คนฺธมาลาทีสุ ปตฺตึ
ทตฺวา ปริตตฺ  ภณิตพฺพ ฯ ยุท ภิกฺขูน ปริกมฺม ฯ
วิกฺกนฺทติ พฺพนฺติ สพฺพสนนิปาต โฆสาเปตฺวา อฏวีสติยกฺขเสนาปตโย กนฺทิตพฺพา ฯ วิรวิตพฺพนฺติ อย ยกฺโข
คณฺหาตีติ อาทีนิ ภเณนฺเตน เตหิ สทฺธึ กเถตพฺพ ฯ ตตฺถ
คณฺหาตีติ สรีเร อธิมุจฺจติ ฯ อาวิสตีติ ตสฺเสว เววจน ฯ
อถวา ลคฺคติ น อเปตีติ วุตฺต โหติ ฯ เหเตีติ อุปฺปนฺน
โรค วฑฺเฒนฺโต พาธติ ฯ วิเหเตีติ ตสฺเสว เววจน ฯ
หึสตีติ อปฺปมสโลหิต กโรนฺโต ทุกฺขาเปติ ฯ วิหึสตีติ ตสฺเสว
เววจน ฯ น มฺุจตีติ สสสุมารคฺคาโห (๒) หุตฺวา มฺุจิตุ น
ยุจฺฉติ ฯ เอว เอเตส วิรวิตพฺพ.
อิทานิ เยส เอว วิรวิตพฺพ ฯ เต ทสฺเสตุ กตเมส
# ๑. ยุ. คนฺธมาลาทีสุ ฯ ๒. สี. ยุ. อปมารคาโห ฯ ม. อปฺปมาทคาโห ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๕๖
ยกฺขานนฺติ อาทิมาห ฯ ตตฺถ ยุนฺโท โสโมติอาทีนิ เตส
นามานิ ฯ เตสุ เวสฺสามิตฺโตติ เวสฺสามิตฺตปพฺพตวาสี เอโก
ยกฺโข ฯ ยุคนฺธโรติ ยุคนฺธรปพฺพตวาสีเยว ฯ หิริ เนตฺติ จ
มนฺทิโยติ หิริ จ เนตฺติ จ มนฺทิโย จ ฯมณิ มาณิวโร
ทีโฆติ มณิ จ มาณิจโร (๓)จ ทีโฆ จ ฯ อโถ เสรีสโก สหาติ
เตหิสห อฺโ เสรีสโก นามฯ ยุเมส ยกฺขาน ฯเป ฯ
อุชฺฌาเปตพฺพนฺติ อย ยกฺโข ยุม เหเติ วิเหเติ น มฺุจตีติ
เอว เอเตส ยกฺขเสนาปตีน อาโรเจตพฺพ ฯ ตโต เต ภิกฺข-ุ
สโฆ อตฺตโน ธมฺมอาณ กโรติ ฯ มยป อมฺหาก ยกฺขราชอาณ
กโรมาติ อุสฺสุกฺก กริสสฺ นฺติ ฯ เอว อมนุสฺสาน โอกาโส น
ภวิสฺสติ ฯ พุทธสาวกาน ผาสุวิหาโร จ ภวิสสฺ ตีติ ทสฺเสนฺโต
อย โข สา มาริส อาฏานาฏิยา รกฺขาติ อาทิมาห ฯ ต
สพฺพ ฯ ตโต ปรฺจ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ
อาฏานาฏิยสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
นวม ฯ
# ๑. ม. มาณิ จ วโร จ ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๒๕๗
สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ สงฺคีติสุตฺต ฯตตฺราย อนุปุพฺพปทวณฺณนา จาริกฺจรมาโนติ นิพทฺธจาริกฺจรมาโน ฯ ตทา
กิร สตฺถา ทสสหสฺสจกฺกวาเฬ าณชาล ปตฺถริตฺวา โลก
โวโลกยมาโน ปาวานครวาสิโน มลฺลราเช ทิสฺวา ยุเม
ราชาโน มยฺห สพฺพฺุตาณชาลสฺส อนฺโต ปฺายนฺติ
กึนุโขติ อาวชฺเชนฺโต ราชาโน เอก สณฺาคาร กาเรสส
มยิ คเต มงฺคล ภณาเปสฺสนฺติ ฯ อห เตส มงฺคล วตฺวา
อุยฺโยเชตฺวา ภิกฺขุสฆสฺส ธมฺมกถ กเถหีติ สาริปตุ ฺต วกฺขามิ
สาริปุตฺโต ตีหิ ปฏเกหิ สมฺมสิตฺวา จุทฺทสปฺหาธิเกน
ปฺหสหสฺเสน ปฏิมณฺเฑตฺวา ภิกฺขุสฆสฺส สงฺคีติสุตฺต นาม
กเถสฺสติ ฯ สุตฺตนฺต อาวชฺเชตฺวา ปฺจ ภิกฺขุสตานิ สห
ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปาปุณิสฺสนฺตีติ ยุมมตฺถ ทิสฺวา จาริก
ปกฺกนฺโต ฯ เตน วุตฺต มลฺเลสุ จาริกฺจรมาโนติ ฯ
อุพฺภตกนวสณฺาคารวณฺณนา
อุพฺภตกนฺติ ตสฺส นาม ฯ อุจฺจตฺตา วา เอว วุตฺต ฯ
สณฺาคารนฺติ นครมชฺเฌ สณฺาคารสาลา ฯ สมเณน วาติ
เอตฺถ ยสฺมา ฆรวตฺถุปริคคฺ หกาเลเยว เทวตา อตฺตโน วสนฏาน
คณฺหนฺติ ฯ ตสฺมา เทเวน วาติ อวตฺวา สมเณน วา
พฺราหฺมเณน วา เกนจิ วา มนุสฺสภูเตนาติ วุตฺต ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๕๘
เยน ภควา ฯ เตนุปสงฺกมึสูติ ภควโต อาคมน สุตฺวา
อเมฺหหิ คนฺตฺวาป น ภควา อานีโต ฯ ทูต เปเสตฺวาป น
ปกฺโกสาปโต ฯ สยเมว ปน มหาภิกฺขุสฆปริวาโร อมฺหาก
วสนฏาน สมฺปตฺโต ฯ อเมฺหหิ จ สณฺาคารสาลา การิตา
เอตฺถ มย ทสพล อาเนตฺวา มงฺคล ภณาเปสฺสามาติ จินฺเตตฺวา
อุปสงฺกมึสุ ฯ
เยน สณฺาคาร เตนุปสงฺกมึสูติ ตทิวส กิร สณฺาคาเร
จิตฺตกมฺม นิฏเปตฺวา อฏฏกา มุตฺตมตฺตา โหนฺติ ฯ พุทฺธา
จ นาม อรฺชฺฌาสยา อรฺารามา ฯ อนฺโตคาเม วเสยฺยย
วา โน วา ฯ ตสฺมา ภควโต มน ชานิตฺวาว ปฏิชคฺคิสฺสามาติ
จินฺเตตฺวา เต ภควนฺต อุปสงฺกมึสุ ฯ ยุทานิ ปน ภควโต (๑)
มน ลภิตฺวา ปฏิชคฺคิตุกามา เยน สณฺาคาร เตนุปสงฺกมึสุ ฯ
สพฺพสนฺถรินฺติ ยถา สพฺพ สนฺถฏ (๒)โหติ ฯ เอว ฯ เยน ภควา
เตนุปสงฺกมึสูติ เอตฺถ ปน เต มลฺลราชาโน สณฺาคาร
ปฏิชคฺคิตฺวา นครวีถิโยป สมฺมชฺชาเปตฺวา ธเช อุสฺสาเปตฺวา
เคหทฺวาเรสุ ปุณฺณฆเฏ จ กทลิโย จ ปาเปตฺวา สกลนคร
ทีปมาลาหิ (๓)วิปฺปกิณฺณ ตารก วิย กตฺวา ขีรูปเก (๔)ทารเก
ขีร ปาเยถ ฯ ทหเร กุมาเร ลหุ ลหุ โภชาเปตฺวา สยาเปถ ฯ
# ๑. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. ยุ. สนฺถต ฯ ๓. ม. ทีปมาลาทีหิ ฯ
๔. ม. ยุ. ขีรปายเก ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๕๙
อุจฺจาสทฺท มา กริตฺถ ฯ อชฺช เอกรตฺตึ สตฺถา อนฺโตคาเม
วสิสฺสติ ฯ พุทฺธา นาม อปฺปสทฺทกามา โหนฺตีติ เภริฺจาราเปตฺวา สย ทณฺฑทีปก อาทายเยน ภควา เตนูปสงฺกมึสุ ฯ
ภควนฺตเยว ปุรกฺขตฺวาติ ภควนฺต ปุรโต กตฺวา ฯ ตตฺถ
ภควา ภิกฺขูนฺเจว อุปาสกานฺจ มชฺเฌ นิสินโฺ น อติวิย
วิโรจติ ฯ สมนฺตปาสาทิโก สุวณฺณวณฺโณ อภิรโู ป ทสฺสนีโย ฯ
ปุริมกายโต (๑) สุวณฺณวณฺณา รสฺมิ อุฏหิตฺวา อสีติหตฺถ าน
คณฺหาติ ฯมชฺฌิมกายโต ฯ(๒) ทกฺขิณหตฺถโต ฯวามหตฺถโต สุวณฺณวณฺณา รสฺมิ อุฏหิตฺวา อสีติหตฺถ าน คณฺหาติ ฯ อุปริ
เกสนฺตโต ปฏาย สพฺพเกสาวฏเฏหิ โมรคีววณฺณา รสฺมิ
อุฏหิตฺวา คคณตเล อสีติหตฺถ าน คณฺหาติ ฯ เหฏา
ปาทตเลหิ ปวาฬวณฺณา รสฺมิ อุฏ หิตฺวา ฆนปวิย อสีตหิ ตฺถ
าน คณฺหาติ ฯ เอว สมนฺตา อสีติหตฺถมตฺต าน ฉพฺพณฺณา
พุทฺธรสฺมิโย วิโชตมานา วิปฺผนฺทมานา วิธาวนฺติ ฯสพฺเพ
ทิสาภาคา สุวณฺณจมฺปกปุปฺเผหิ วิกรี ิยมานา วิย สุวณฺณฆฏโต
นิกฺขนฺตสุวณฺณรสธาราหิ สิฺจมานา วิย ปสาริตสุวณฺณปฏปริกฺขิตฺตา วิย เวรมฺภวาตสมุฏิตกึสุกกณฺณิการปุปผจุณฺณสโมกิณฺนา (๓) วิย จ วิปปฺ กาสนฺติ ฯ
# ๑. ยุ. ปุรตฺถิมา ฯ ๒. ม. ยุ. ปจฺฉิมกายโต ฯ ๓. ม. ยุ. ...สมากิณฺณา ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๖๐
ภควโตป อสีติอนุพฺยฺชนพฺยามปฺปภาทฺวตฺตึสวรลกฺขณสมุชฺชล สรีร สมุคฺคตตารก วิย คคณตล ฯ วิกสิตมิว ปทุมวณฺณ (๑)
สพฺพผาลิผุลฺโล (๒)วิย โยชนสติโก ปาริจฺฉตฺตโก ปฏิปาฏิยา
ปตาน ทฺวตฺตึสสุริยาน ทฺวตฺตึสจนฺทาน ทฺวตฺตึสจกฺกวตฺตีน (๓)
ทฺวตฺตึสเทวราชาน ทฺวตฺตึสมหาพฺรหฺมาน สิรยิ า สิรึ อภิภวมาน
วิย วิโรจติ ฯ ปริวาเรตฺวา นิสินฺนา ภิกฺขูป สพฺเพว อปฺปจฺฉา
สนฺตุฏา ปวิวิตฺตา อสสฏา อารทฺธวิริยา วตฺตาโร วจนกฺขมา
โจทกา ปาปครหิโน สีลสมฺปนฺนา สมาธิสมฺปนฺนา (๔) ปฺาสมฺปนฺนา วิมุตฺติสมฺปนฺนา วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปนฺนา ฯ (๔) เตหิ
ปริวาริโต ภควา รตฺตกมฺพลปริกฺขิตฺโต วิย สุวณฺณกฺขนฺโธฯ
รตฺตปทุมวนสณฺฑมชฺฌคตา วิย สุวณฺณนาวา ฯ ปวาฬเวทิกาย
ปริกฺขิตฺโต(๕) วิย สุวณฺณปาสาโท วิโรจิตฺถ ฯ
อสีติมหาเถราป (๖) น เมฆวณฺณ ปสุกูล ปารุปตฺวา
มณิวมฺมิกา(๗) วิย มหานาคา ปริวารยึสุ วนฺตราคา ภินฺนกิเลสา
วิชฏิตชฏา ฉินฺนพนฺธนา กุเล วา คเณ วา อลคฺคา ฯ ยุติ
ภควา สย วีตราโค วีตราเคหิ ปริวาริโต ฯ (๘)วีตโทโส วีตโทเสหิ ฯ วีตโมโห วีตโมเหหิ ฯ นิตตฺ โณฺห นิตฺตเฺหหิ ฯ นิกกฺ ิเลโส
# ๑. ม. ยุ. ปทุมวน ฯ ๒. ม. สพฺพปาลิผุลฺโล ฯ ๓. ม. ...จกฺกวตฺติราชาน ฯ
๔. ม. ปฺาวิมุตฺติวิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปนฺนา ฯ ๕. ม. ปวาฬเวทิกาปริกฺขิตฺโต ฯ
๖. ม.เอตฺถนฺตเร นนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๗. ม.มณิวมฺมวมฺมิตา ฯ ๘. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๖๑
นิกฺกิเลเสหิ ฯ สย พุทฺโธ พหุสฺสุตพุทฺเธหิ ปริวาริโต ปตฺตปริวาริต วิย เกสร ฯ เกสรปริวาริตา วิย กณฺณิกา ฯ อฏนาคสหสฺสปริวาริโต วิย ฉทฺทนฺโต นาคราชา ฯ นวุติหสสหสฺสปริวาริโต วิย ธตรฏโ หสราชา ฯ เสนงฺคปริวาริโต วิย จกฺกวตฺติราชา ฯ มรุคณปริวาริโต วิย สกฺโก เทวราชา ฯ พฺรหฺมคณปริวาริโต วิย หาริตมหาพฺรหฺม(๑) อสเมน พุทฺธเวเสน
อปริมาเณน พุทฺธวิลาเสน ตสฺส ปริสติ (๒) นิสินฺโน ปาเวยฺยเก
มลฺเล พหุเทว รตฺตึ ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสตฺวา อุยฺโยเชสิ ฯ
เอตฺถ จ ธมฺมกถา (๓)นาม สณฺาคารอนุโมทนปฏิสยุตฺตา
ปกิณฺณกกถา เวทิตพฺพา ฯ ตทา หิ ภควา อากาสคงฺค
โอตาเรนฺโต วิย ปโวช อากฑฺเฒนฺโต วิย มหาชมฺพพ มตฺถเก
คเหตฺวา จาเลนฺโต วิย โยชนีย มธุคณฺฑ จกฺกยนฺเตน ปเฬตฺวา
มธุปาน ปายมาโน วิย จ ปาเวยฺยกาน มลฺลาน หิตสุขาวห
ปกิณฺณกกถ กเถสิ ฯ
ตุณฺหีภูต ตุณฺหีภูตนติ ย ย ทิส อนุวิโลเกติ ฯ ตตฺถ
ตตฺถ ตุณฺหีภูตเมว ฯ อนุวิโลเกตฺวาติ มสจกฺขุนา ทิพฺพจกฺขุนาติ
ทฺวีหิป จกฺขูหิ ตโต ตโต วิโลเกตฺวา ฯ มสจกฺขุนา หิ เนส
พหิทฺธา ยุริยาปถ ปริคฺคเหสิ ฯตตฺถ เอกสฺส ภิกฺขุสสฺ าป
เนว หตฺถกุกกฺ ุจฺจ อโหสิ น ปาทกุกฺกุจฺจ ฯ น โกจิ สีสมุกฺขิป ฯ
# ๑. ม. หาริโต มหาพฺรหฺมา ฯ ๒. สี. ยุ. ปริสตึ ฯ ๓. ม. ยุ. ธมฺมิกถา ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๓) - หนาที่ 262

*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๖๒
น กถ กเถสิ ฯ น นิทฺทายนฺโต นิสีทิ ฯ สพฺเพป ตีหิ
สิกฺขาหิ สิกฺขิตา นิวาเต ปทีปสิขา วิย นิจฺจลา นิสีทึสุ ฯยุติ
เนส ยุม ยุริยาปถ มสจกฺขุนา ปริคฺคเหสิ ฯอาโลก ปน
วฑฺฒยิตฺวา ทิพฺพจกฺขุนา เตส (๑)หทยรูป ทิสฺวา อพฺภนฺตรคต
สีล โอโลเกสิ ฯ โส อเนกสตาน ภิกฺขูน อนฺโตกุมฺภิย ชลมาน
ปทีป วิย อรหตฺตูปค สีล อทฺทส ฯ อารทฺธวิปสฺสกา (๒)หิ เต
ภิกฺขู ฯ ยุติ เนส สีล ทิสฺวา ยุเมป ภิกฺขู มยฺห อนุจฺฉวิกา
อหป ยุเมส อนุจฺฉวิโกติ จกฺขุตเลสุ นิมิตฺต เปตฺวา ภิกฺขุสฆ โอโลเกตฺวา อายสฺมนฺต สาริปุตฺต อามนฺเตสิ ปฏิ เม
อาคิลายตีติ ฯ กสฺมา อาคิลายติ ฯ ภควโต หิ ฉพฺพสฺสานิ
มหาปธาน ปทหนฺตสฺส มหนฺต กายทุกฺขมโหสิ ฯ อถสฺส
อปรภาเค มหลฺลกกาเล ปฏิวาโต อุปฺปชฺชติ ฯ(๓)
สงฺฆาฏึ ปฺเปตฺวาติ สณฺาคารสฺส กิร เอกปสฺเส
เต ราชาโนกปฺปยมฺจก ปฺเปสส อปฺเปวนาม สตฺถา
นิปชฺเชยฺยาติ ฯ สตฺถาป จตูหิ ยุริยาปเถหิ ปริภุตฺต ยุเมส
มหปฺผล ภวิสฺสตีติ ตตฺถ สงฺฆาฏึ ปฺเปตฺวา นิปชฺชิ ฯ
# ๑. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ยุ. อารทฺธวิปสฺสนา ฯ ๓. ม. ยุ. อุปฺปชฺชิ ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๓) - หนาที่ 263

*เลมที่ ๖ หนา ๒๖๓
ภินฺนนิคณฺวตฺถุวณฺณนา
ตสฺส กาลกิริยายาติ อาทีสุ ย วตฺตพฺพ ฯ ต สพฺพ เหฏา
วุตฺตเมว ฯ
อามนฺเตสีติ ภณฺฑนาทิวูปสมกร สฺวากฺขาต ธมฺม
เทเสตุกาโม อามนฺเตสิ ฯ
เอกกวณฺณนา
ตตฺถาติ ตสฺมึ ธมฺเม. สงฺคายิตพฺพนฺติ สมคฺเคหิ สงฺคายิตพฺพ ฯ (๑)
เอกวจเนหิ อวิรุทฺธวจเนหิ ภณิตพฺพ ฯ (๒) น วิวทิตพฺพนฺติ อตฺเถ
วา พฺยฺชเน วา วิวาโท น กาตพฺโพ ฯ เอโก ธมฺโมติ เอกกทุกฺกติกาทิวเสน พหุธา สามคฺคีรส ทสฺเสตุกาโม ปม ตาว
เอโก ธมฺโมติ อาห ฯ สพฺเพ สตฺตาติ กามภวาทีสุ สฺิภวาทีสุ (๓) เอกโวการภวาทีสุ จ สพฺพภเวสุ สพฺเพ สตฺตา ฯ
อาหารฏิติกาติ อาหารโต ิติ เอเตสนฺติ อาหารฏิติกา ฯ ยุติ
สพฺพสตฺตาน ิติเหตุ อาหาโร นาม เอโก ธมฺโม อมฺหาก
สตฺถารา ยาถาวโต ตฺวา สมฺมทกฺขาโต อาวุโสติ ทีเปติ ฯ
นนุ จ เอว สนฺเต ย วุตฺต อสฺสตฺตา เทวา
อเหตุกา อนาหารา อผสฺสกาติ (๔)อาทิ ฯ ต วจน วิรุชฺฌตีติ ฯ
# ๑. ม. ยุ. คายิตพฺพ ฯ ๒. สี. ยุ. ภวิตพฺพ ฯ ๓. ม.ยุ. สฺาภวาทีสุ ฯ
๔. อภิ. วิ. ๓๕/๑๐๙๙/๕๖๔ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๖๔
น วิรชุ ฺฌติ ฯ เตสฺหิ ฌาน อาหาโร โหติ ฯ เอว สนฺเตป
จตฺตาโรเม ภิกฺขเว อาหารา ภูตาน วา สตฺตาน ิติยา
สมฺภเวสีน วา อนุคฺคหาย ฯ กตเม จตฺตาโร ฯ กพฬึกาโร
อาหาโร โอฬาริโก วา สุขุโม วา ฯ ผสฺโส ทุติโย ฯ มโนสฺเจตนา ตติยา ฯ วิฺาณ จตุตฺถนฺติ (๑) ยุทป วิรุชฺฌตีติ ฯ
ยุทป น วิรชุ ฌ
ฺ ติ ฯเอตสฺมิฺหิ สุตฺเต นิปฺปริยาเยน อาหารลกฺขณาว ธมฺมา อาหาราติ วุตฺตา ฯอิธปน ปริยาเยน
ปจฺจโย อาหาโรติ วุตโฺ ต ฯสพฺพธมฺมานฺหิ ปจฺจโย ลทฺธุ
วฏฏติ ฯ โส จ ย ย ผล ชเนติ ฯ ต ต อาหรติ นามฯ
ตสฺมา อาหาโรติ วุจฺจติ ฯเตเนวาห อวิชฺชมฺปาห ภิกฺขเว
สาหาร วทามิ ฯ โน อนาหาร ฯ โก จ ภิกฺขเว อวิชฺชาย
อาหาโร ฯ ปฺจ นีวรณาติสฺส วจนีย ฯ ปฺจนีวรเณปาห
ภิกฺขเว สาหาเร วทามิ ฯ โน อนาหาเร ฯ โก จ ภิกฺขเว
ปฺจนฺน นีวรณาน อาหาโร ฯ อโยนิโสมนสิกาโรติสฺส
วจนียนฺติ (๒) อย อิธอธิปเฺ ปโต ฯ
เอกสฺม
ิ ฺหิ (๓) ปจฺจยาหาเร คหิเต ปริยายาหาโรป
นิปฺปริยายาหาโรป สพฺโพ คหิโตว โหติ ฯ ตตฺถ อสฺภเว
ปจฺจยาหาโร ลพฺภติ ฯ อนุปฺปนฺเน หิ พุทฺเธ ติตถฺ ายตเน
ปพฺพชิตา วาโยกสิเณ ปริกมฺม กตฺวา จตุตฺถชฺฌาน
# ๑. ส. นิ. ๑๖/๒๘/๑๔ ฯ ๒. องฺ. ทสก. ๒๔/๖๑/๑๒๑ ฯ ๓. ม. เอตสฺมิฺหิ ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๖๕
นิพฺพตฺเตตฺวา ตโต วุฏาย ธิ จิตฺต ธิวเตต (๑) จิตฺต จิตฺตสฺส
นาม อภาโวเยว สาธุ ฯ จิตฺตฺหิ นิสฺสาย วธพนฺธาทิปจฺจย
ทุกฺข อุปฺปชฺชติ ฯ จิตฺเต อสติ นตฺเถตนฺติ ขนฺตึ รุจึ
อุปฺปาเทตฺวา อปริหีนชฺฌานา กาล กตฺวา อสฺภเว
นิพฺพตฺตนฺติ ฯ โย ยสฺส ยุริยาปโถ มนุสฺสโลเก ปณิหิโต อโหสิ
โส เตน ยุรยิ าปเถน นิพฺพตฺเตตฺวา ปฺจ กปฺปสตานิ ิโต
วา นิสินฺโน วา นิปนฺโน วา โหติ ฯ (๒)เอตฺตก อทฺธาน สยิโต
วิย โหติ ฯ(๒) เอวรูปานป สตฺตาน ปจฺจยาหาโร ลพฺภติ ฯ
เต หิ ย ฌาน ภาเวตฺวา นิพฺพตฺตา ฯ ตเทว เนส ปจฺจโย
โหติ ฯ ยถา ชิยาเวเคน ขิตฺตสโร ยาว ชิยาเวโค อตฺถิ ฯ ตาว
คจฺฉติ ฯ เอว ยาว ฌานปจฺจโย อตฺถิ ฯ ตาว ติฏนฺติ ฯ
ตสฺมึ นิฏิเต ขีณเวโค สโร วิย ปตนฺติ ฯ เยน ปน เต
เนรยิกา เนว อุฏานผลูปชีวี น ปฺุผลูปชีวิติ วุตฺตา ฯ เตส
โก อาหาโรติ ฯ เตส กมฺมเมว อาหาโร ฯ กึ ปฺจ อาหารา
อตฺถีติ เจ ฯ ปฺจ ฯ น ปฺจาติ ยุท น วตฺตพฺพ ฯ นนุ
ปจฺจโย อาหาโรติ วุตฺตเมต ฯ ตสฺมา เยน กมฺเมน เต นิรเย
นิพฺพตฺตา ฯ ตเทว เตส ิติปจฺจยตฺตา อาหาโร โหติ ฯ ย
สนฺธาย ยุท วุตฺต น จ ตาว กาล กโรติ ฯ ยาว
น ต ปาปกมฺม พฺยนฺตี โหตีติ ฯ(๓)
# ๑. ม. ธิพฺพเตต ฯ ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๓. ม. อุ. ๑๔/๕๑๙/๓๔๔ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๖๖
กพฬึการ อาหาร อารพฺภ เจตฺถ วิวาโท น
กาตพฺโพ ฯ มุเข อุปฺปนฺนเขโฬป หิ เตส อาหารกิจฺจ
สาเธติ ฯ เขโฬป หิ นิรเย ทุกฺขเวทนีโย หุตฺวา ปจฺจโย โหติ
สคฺเค สุขเวทนีโย ฯ ยุติ กามภเว นิปฺปริยาเยน จตฺตาโร
อาหารา ฯ รูปารูปภเวสุ เปตฺวา อสฺ เสสาน ตโย ฯ
อสฺานฺเจว อวเสสานฺจ ปจฺจยาหาโรติ ฯ ยุมินา อาหาเรน
สพฺเพ สตฺตา อาหารฏิติกาติ เอก(๑) ปฺห กเถตฺวา อย
โข อาวุโสติ เอว นิยฺยาตนป อตฺถิ โข อาวุโสติ ปุน
อุทฺธรณป อกตฺวา สพฺเพ สตฺตา สงฺขารฏิติกาติ ทุติย
ปฺห วิสชฺเชสิ ฯ
กสฺมา ปน น นิยยฺ าเตสิ น อุทฺธริตฺถ ฯ ตตฺถ ตตฺถ
นิยฺยาติยมาเนป อุทฺธริยมาเนป ปริยาปุณิตุ วาเจตุ จ ทุกฺข
โหติ ฯ ตสฺมา เทฺว เอกาพทฺเธ กตฺวา วิสชฺเชสิ ฯ ยุมสฺมึป
วิสชฺชเน เหฏา วุตฺตปจฺจโยว อตฺตโน ผลสฺส สงฺขรณโต
สงฺขาโรติ วุตฺโต ฯ ยุติ เหฏา อาหารปจฺจโย กถิโต ฯ อิธ
สงฺขารปจฺจโยติ อยเมตฺถ เหฏิมโต วิเสโส ฯ เหฏา
นิปฺปริยายาหาโร คหิโต ฯ อิธ ปริยายาหาโรติ เอว คหิเต
วิเสโส ปากโฏ ภเวยฺย ฯ โน จ คณฺหึสูติ มหาสีวตฺเถโร
อาห ฯ ยุนทฺ ฺริยพทฺธสฺสป หิ อนินทฺ ฺริยพทฺธสฺสป ปจฺจโย ลทฺธุ
# ๑. ม. เอต ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๖๗
วฏฏติ ฯ วินา ปจฺจเยน ธมฺโม นาม นตฺถิ ฯ ตตฺถ
อนินฺทฺริยพทฺธสฺส ติณรุกขฺ ลตาทิโน ปวีรโส อาโปรโส จ
ปจฺจโย โหติ ฯ เทเว อวสฺสนฺเต หิ ติณาทีนิ มิลายนฺติ ฯ
วสฺสนฺเต จ ปน หริตานิ โหนฺติ ฯ ยุติ เตส ปวีรโส อาโปรโส
จ ปจฺจโย โหติ ฯ ยุนฺทฺรยิ พทฺธสฺส อวิชฺชา ตณฺหา กมฺม
อาหาโรติ เอวมาทโย ปจฺจยา ฯ ยุติ เหฏา ปจฺจโยเยว
อาหาโรติ กถิโต ฯ อิธสงฺขาโรติ อยเมเวตฺถ วิเสโส ฯ
อย โข อาวุโสติ อาวุโส อมฺหาก สตฺถารา มหาโพธิมณฺเฑ นิสีทิตฺวา สย สพฺพฺุตาเณน สจฺฉิกตฺวา อย
เอกธมฺโม เทสิโต ฯ ตตฺถ เอกธมฺเม ตุเมฺหหิ สพฺเพเหว
สงฺคายิตพฺพ น วิวทิตพฺพ ฯยถยิท พฺรหฺมจริยนฺติ ยถา
สงฺคายมานาน ตุมฺหาก ยุท สาสนพฺรหฺมจริย อทฺธนิย
อสฺส จิรฏิติก ฯเอเกน หิ ภิกฺขุนา อตฺถิ โข อาวุโส เอโก
ธมฺโม สมฺมทกฺขาโต ฯ กตโม เอโก ธมฺโมฯ สพฺเพ สตฺตา
อาหารฏิติกา ฯ สพฺเพ สตฺตา สงฺขารฏิติกาติ กถิเต ตสฺส
กถ สุตฺวา อฺโ กเถสฺสติ ฯตสฺสป อฺโติ เอว
ปรมฺปรกถานิยเมน ยุท พฺรหฺมจริย จิร ติฏมาน สเทวกสฺส
โลกสฺส อตฺถาย หิตาย ภวิสฺสตีติ เอกกวเสน ธมฺมเสนาปติ
สาริปุตฺตตฺเถโร สามคฺคีรส ทสฺเสสีติ ฯ
เอกกวณฺณนา นิฏิตา.
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*เลมที่ ๖ หนา ๒๖๘
ทุกวณฺณนา
อิติ เอกกวเสน สามคฺคีรส ทสฺเสตฺวา ยุทานิ ทุกวเสน
ทสฺเสตุ ปุน เทสน อารภิ ฯ ตตฺถ นามรูปทุเก นามนฺติ
จตฺตาโร อรูปโน ขนฺธา นิพฺพานฺจ ฯ ตตถ จตฺตาโร ขนฺธา
นามนฏเน นาม ฯ นามนฏเนาติ นามกรณฏเน ฯ ยถา
หิ มหาชนสมฺมตตฺตา มหาสมฺมตสฺส มหาสมฺมโตติ นาม
อโหสิ ฯ ยถา วา (๑)มาตาปตโร อย ติสฺโส นาม โหตุ
ปุสฺโส (๒) นามโหตูติ เอว ปุตฺตสฺส กิตฺติมนาม กโรนฺติ ฯ ยถา
วา ธมฺมกถิโก วินยธโรติ คุณโต นาม อาคจฺฉติ ฯ น เอว
เวทนาทีน ฯ เวทนาทโย หิ มหาปวีอาทโยวิย อตฺตโน
นาม กโรนฺตาว อุปฺปชฺชนฺติ ฯ เตสุ อุปฺปนฺเนสุ เตส นาม
อุปฺปนฺนเมว โหติ ฯ น หิ เวทน อุปฺปนฺน ตฺว เวทนา
นาม โหหีติ ฯ โกจิ ภณติ ฯ น จสฺสา เยนเกนจิ การเณน
นามคฺคหณกิจฺจ อตฺถิ ฯ ยถา ปวิยา อุปฺปนฺนาย ตฺว
ปวี นาม โหหีติ นามคฺคหณกิจฺจ นตฺถิ ฯ จกฺกวาฬสิเนรุมฺหิ
จนฺทิมสุริยนกฺขตฺเตสุ อุปฺปนฺเนสุ ตฺว จกฺกวาฬ นามฯ ฯ เป ฯ
ตฺว นกฺขตฺต นาม โหหีติ นามคฺคหณกิจฺจ นตฺถิ ฯ นาม
อุปฺปนฺนเมว โหติ ฯ โอปปาติกา ปฺตฺติ นิปตติ ฯ เอว เวทนาย
อุปฺปนฺนาย ตฺว เวทนา นาม โหหีติ นามคฺคหณกิจฺจ นตฺถิ ฯ
# ๑. ม. ยุ. วาสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. ผุสฺโส ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๖๙
ตาย อุปฺปนฺนาย เวทนาติ นาม อุปปฺ นฺนเมว โหติ ฯ
สฺาทีสุป เอเสว นโย ฯ อตีเตป หิ เวทนา เวทนาเยว ฯ
สฺา. สงฺขารา ฯ วิฺาณ วิฺาณเมว ฯ อนาคเตป ฯ
ปจฺจุปฺปนฺเนป ฯ นิพฺพาน ปน สทาป นิพฺพานเมวาติ ฯ
อิติ(๑) นามกรณฏเน(๒) นาม ฯ นามนฏเนาป เจตฺถ จตฺตาโร
ขนฺธา นาม ฯ เต หิ อารมฺมณาภิมุขา (๓) นมนฺติ ฯ นามนฏเน
สพฺพป นาม ฯ จตฺตาโร หิ ขนฺธา อารมฺมเณ อฺมฺ
นาเมนฺติ ฯ นิพฺพาน อารมฺมณาธิปติปจฺจยตาย อตฺตนิ อนวชฺชธมฺเม นาเมติ ฯ
รูปนฺติ จตฺตาโร จ มหาภูตา จตุนฺนฺจ มหาภูตาน
อุปาทาย รูป ฯ ต สพฺพป รุปฺปนฏเน รูป ฯ ตสฺส
วิตฺถารกถา วิสุทฺธิมคฺเค วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพา ฯ
อวิชชฺ าติ ทุกฺขาทีสุ อาณ ฯ อยมฺป วิตฺถารโต วิสุทฺธิมคฺเค กถิตาเยว ฯ ภวตณฺหาติ ภวปฏนา ฯ ยถาห ตตฺถ
กตมา ภวตณฺหา ฯ โย ภเวสุ ภวจฺฉนฺโทติ(๔) อาทิ.
ภวทิฏีติ ภโว วุจฺจติ สสฺสต ฯ สสฺสตวเสน อุปฺปชฺชนกทิฏิ ฯสาป ตตฺถ กตมา ภวทิฏิ ฯ ภวิสฺสติ อตฺตา
จ โลโก จาติ ยา เอวรูปา ทิฏิ ทิฏ ิคตนฺติ (๕) อาทินา นเยน
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. นามนฏเน ฯ ๓. อารมฺมณาภิมุข ฯ
๔. อภิ. สงฺ. ๓๔/๘๔๕/๓๒๘ ฯ ๕. อภิ. สงฺ. ๓๔/๘๔๘/๓๒๙ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๗๐
อภิธมฺเม วิตฺถาริตา ฯวิภวทิฏีติ วิภโว วุจฺจติ อุจฺเฉท
อุจฺเฉทวเสน อุปฺปชฺชนกทิฏิ ฯสาป ตตฺถ กตมา วิภวทิฏิ
น ภวิสฺสติ อตฺตา จ โลโก จาติ ยา เอวรูปา ทิฏ ิ
ทิฏิคตนฺติ อาทินา นเยน ตตฺเถว วิตฺถาริตา ฯ
อหิริกนฺติ ย น หิริยติ หิริยิตพฺเพนาติ (๑) เอว วิตฺถาริตา
นิลฺลชฺชตา ฯ อโนตฺตปฺปนฺติ ย น โอตฺตปฺปติ โอตฺตปฺปตพฺเพนาติ เอว วิตฺถาริโต อภายนอากาโร ฯ (๒)
หิริ(๓) จ โอตฺตปฺปฺจาติ ย หิริยติ หิรยิ ติ พฺเพน
โอตฺตปฺปติ โอตฺตปฺปตพฺเพนาติ (๔) เอว วิตฺถาริตานิ หิร-ิ
โอตฺตปฺปานิ ฯ อปเจตฺถ อชฺฌตฺตสมุฏานา หิรี ฯ พหิทฺธาสมุฏาน
โอตฺตปฺป ฯ อตฺตาธิปเตยฺยา หิรี ฯ โลกาธิปเตยฺย โอตฺตปฺป ฯ
ลชฺชาสภาวสณฺิตา หิรี ฯ ภยสภาวสณฺิต โอตฺตปฺป วิตฺถารกถา ปเนตฺถ สพฺพากาเรน วิสุทฺธิมคฺเค วุตฺตา ฯ
โทวจสฺสตาติ ทุกฺข วโจ เอตสฺมึ วิปฺปฏิกูลคาหิมฺหิ
วิปจฺจนีกสาเต อนาทเร ปุคฺคเลติ ทุพฺพโจ ฯ ตสฺส กมฺม
โทวจสฺสฯ ตสฺส ภาโว โทวจสฺสตา ฯ วิตฺถารโต ปเนสา ตตฺถ
กตมา โทวจสฺสตา ฯ สหธมฺมิเก วุจฺจมาเน โทวจสฺสายนฺติ
อภิธมฺเม อาคตา ฯ สา ฯ อตฺถโต สงฺขารกฺขนฺโธ โหติ ฯ
# ๑. อภิ. สงฺ. ๓๔/๘๕๐/๓๒๙ ฯ ๒. ม. อภายนกอากาโร ฯ ๓. ม. หิรี ฯ เอวมุปริป ฯ
# ๔. อภิ. สงฺ. ๓๔/๘๕๑/๓๓๐ ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๗๑
จตุนฺนฺจ ขนฺธาน เอเตนากาเรน ปวตฺตาน เอต อธิวจนนฺติ
วทนฺติ ฯ ปาปมิตฺตตาติ ปาปา อสฺสทฺธาทโย ปุคฺคลา เอตสฺส
มิตฺตาติ ปาปมิตฺโต ฯ ตสฺส ภาโว ปาปมิตฺตตา ฯ วิตฺถารโต
ปเนสา ตตฺถ กตมาปาปมิตฺตตา ฯ เย เต ปุคฺคลา อสฺสทฺธา
ทุสฺสีลา อปฺปสฺสุตา มจฺฉริโน ทุปปฺ ฺา ฯ ยา เตส เสวนา
นิเสวนา สเสวนา ภชนา สมฺภชนา ภตฺติ สมฺภตฺติ
ตสมฺปวงฺกตาติ (๑) เอว อาคตา ฯสาป อตฺถโต โทวจสฺสตา
วิย ทฏพฺพา
โสวจสฺสตา จ กลฺยาณมิตฺตตา จ วุตฺตปฏิปกฺขนเยน
เวทิตพฺพา ฯ อุโภป ปเนตา อิธโลกิยโลกุตฺตรมิสสฺ กา กถิตา ฯ
อาปตฺติกุสลตาติ ปฺจป อาปตฺติกฺขนฺธา อาปตฺติโย
สตฺตป อาปตฺติกฺขนฺธา อาปตฺติโย ฯ ยา ตาส อาปตฺตีน
อาปตฺติกุสลตา ปฺา ปชานนาติ (๒) เอว วุตฺโต อาปตฺติกุสลภาโว ฯ
อาปตฺติวุฏานกุสลตาติ ยา ตาหิ อาปตฺตีหิ วุฏานกุสลตา ปฺา ปชานนาติ (๒)เอว วุตฺตา สห กมฺมวาจาย
อาปตฺตีหิ วุฏานปริจฺเฉทชานนา ปฺา ฯ
สมาปตฺติกุสลตาติ อตฺถิ สวิตกฺกสวิจารา สมาปตฺติ
อตฺถิ อวิตกฺกวิจารมตฺตา สมาปตฺติ ฯ อตฺถิ อวิตกฺกอวิจารา
# ๑. อภิ. สงฺ. ๓๔/๘๕๓/๓๓๐ ฯ ๒. อภิ. สงฺ ๓๔/๘๕๔/๓๓๑ ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๓) - หนาที่ 272

*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๗๒
สมาปตฺติ ฯ ยา ตาส สมาปตฺตีน กุสลตา ปฺา ปชานนาติ
เอว วุตฺตา สห ปริกมฺเมน อปฺปนาปริจฺเฉทชานนา ปฺา ฯ
สมาปตฺติวุฏานกุสลตาติ ยา ตาหิ สมาปตฺตีหิ วุฏานกุสลตา
ปฺา ปชานนาติ (๑) เอว วุตฺตา ยถา ปริจฺฉินฺนสมยวเสเนว
สมาปตฺติโต วุฏานสมตฺถา เอตฺตก คเต สุริเย วุฏหิสฺสามีติ
วุฏานกาลปริจฺเฉทกา ปฺา ฯ
ธาตุกุสลตาติ อฏารส ธาตุโย จกฺขุธาตุ ฯเป ฯ
มโนวิฺาณธาตุ ฯ ยา ตาส ธาตูน ธาตุกุสลตา ปฺา
ปชานนาติ (๑)เอว วุตฺตา อฏารสนฺน ธาตูน สภาวปริจฺเฉทกา
สวนธารณสมฺมสนปฏิเวธปฺา ฯ มนสิการกุสลตาติ ยา ตาส
ธาตูน มนสิการกุสลตา ปฺา ปชานนาติ (๑)เอว วุตฺตา
ตาสเยว ธาตูน สมฺมสนปฏิเวธปจฺจเวกฺขณปฺา ฯ
อายตนกุสลตาติ ทฺวาทสายตนานิ จกฺขฺวายตน ฯเป ฯ
ธมฺมายตนฯ ยา เตส อายตนาน อายตนกุสลตา ปฺา
ปชานนาติ (๒)เอว วุตฺตา ทฺวาทสนฺน อายตนาน อุคฺคหมนสิการชานนปฺา ฯ(๓) อปจ ธาตุกุสลตาป อุคฺคหมนสิการสวนสมฺมสนปฏิเวธปจฺจเวกฺขเณสุ วฏฏติ มนสิการกุสลตาป
อายตนกุสลตาป ฯ อย ปเนตฺถ วิเสโส ฯ สวนอุคฺคหณปจฺจเวกฺขณา(๔) โลกิยา ฯ ปฏิเวโธ โลกุตฺตโร ฯ สมฺมสนมนสิการา
# ๑. อภิ. สงฺ. ๓๔/๘๕๖/๓๓๑ ฯ ๒. อภิ. สงฺ. ๓๔/๘๕๗/๓๓๒ ฯ
๓. ม. อุคฺคหมนสิการปชานนาปฺา ฯ ๔. ม. สวนอุคฺคหปจฺจเวกฺขณา ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๗๓
โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสกา ฯ ปฏิจฺจสมุปฺปาทกุสลตาติ อวิชฺชาปจฺจยา
สงฺขารา ฯเป ฯ สมุทโย โหตีติ ยา ตตฺถ ปฺา ปชานนาติ (๑)
เอว วุตฺตา ทฺวาทสนฺน ปจฺจยาการาน อุคฺคหาทิวเสน ปวตฺตา
ปฺา ฯ
านกุสลตาติ เย เย ธมฺมา เยส เยส ธมฺมาน เหตู
ปจฺจยา อุปาทาย ต ต านนฺติ ยา ตตฺถ ปฺา ปชานนาติ (๑)
เอว วุตฺตา จกฺขฺุจ วตฺถถ กตฺวา รูป อารมฺมณ กตฺวา
อุปฺปนฺนสฺส จกฺขุวิฺาณสฺส จกฺขุรปู  านฺเจว การณฺจาติ
เอว านปริจฺฉินฺทนสมตฺถา ปฺา ฯ อฏานกุสลตาติ เย
เย ธมฺมา เยส เยส ธมฺมาน น เหตู น ปจฺจยา
อุปาทาย ต ต อฏานนฺติ ยา ตตฺถ ปฺา ปชานนาติ (๒)
เอว วุตฺตา จกฺขฺุจ วตฺถถ กตฺวา รูป อารมฺมณ กตฺวา
โสตวิฺาณาทีนิ น อุปฺปชฺชนฺติ ฯ ตสฺมา เตส จกฺขุรูป น
าน น การณนฺติ เอว อฏานปริจฺฉินฺทนสมตฺถา ปฺา ฯ
อปจ เอตสฺมึ ทุเก กิตตฺ าวตา ปน ภนฺเต านาานกุสโล
ภิกฺขูติ อล วจนายาติ ฯ ยุธานนฺท ภิกฺขุ อฏานเมต อนวกาโส
ย ทิฏิสมฺปนฺโน ปุคฺคโล กิฺจิ สงฺขาร นิจฺจโต อุปคจฺเฉยฺย
เนต าน วิชฺชตีติ ปชานาติ ฯ านฺจ โข เอต วิชฺชติ
ย ปุถุชชฺ โน กิฺจิ สงฺขาร นิจฺจโต อุปคจฺเฉยฺยาติ (๓) อิมินาป
สุตฺเตน อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
# ๑. อภิ. สงฺ. ๓๔/๘๕๖/๓๓๒ ฯ ๒. อภิ. สงฺ. ๓๔/๘๕๘/๓๓๒ ฯ
๓. อภิ. วิ. ๓๕/๘๓๙/๔๕๔ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๗๔
อาชฺชวนฺติ(๑) โคมุตฺตวงฺกตา จนฺทวงฺกตา นงฺคลโกฏิวงฺกตาติ
ตโย อนชฺชวา ฯ เอกจฺโจ หิ ภิกฺขุ ปมวเย เอกวีสติยา
อเนสนาสุ ฉสุ จ อโคจเรสุ จรติ ฯ มชฺฌิมปจฺฉิมวเยสุ ลชฺชี
กุกฺกุจฺจโก สิกฺขากาโม โหติ ฯ อย โคมุตฺตวงฺกตา นาม.
เอโก ปมวเยป ปจฺฉิมวเยป จตุปาริสุทฺธิสีล ปูเรติ ฯ ลชฺชี
กุกฺกุจฺจโก สิกฺขากาโม โหติ ฯ มชฺฌมิ วเย ปุริมสทิโส ฯ อย
จนฺทวงฺกตา นาม. เอโก ปมวเยป มชฺฌิมวเยป จตุปาริสุทฺธิสีล ปูเรติ ฯ ลชฺชี กุกกฺ ุจฺจโก สิกฺขากาโม โหติ ฯ ปจฺฉิมวเย
ปุริมสทิโส ฯ อย นงฺคลโกฏิวงฺกตา นาม. เอโก สพฺพเมต
วงฺกต ปหาย ตีสุป วเยสุ เปสโล ลชฺชี กุกกฺ ุจฺจโก สิกฺขากาโม
โหติ ฯ ตสฺส โย โส อุชภุ าโว ฯ ยุท อาชฺชว นาม. อภิธมฺเมป
วุตฺต ตตฺถ กตโม อาชฺชโว ฯ ยา อาชฺชวตา (๒) อชิมฺหตา
อวงฺกตา อกุฏิลตา ฯ อย วุจฺจติ อาชฺชโวติ ฯ (๓) ลชฺชวนฺติ ตตฺถ
กตโม ลชฺชโว ฯ ย(๔) หิริยติ หิรยิ ติ พฺเพน หิริยติ ปาปกาน
อกุสลาน ธมฺมาน สมาปตฺติยา ฯ อย วุจฺจติ ลชฺชโวติ เอว
วุตฺโต ลชฺชีภาโว ฯ
ขนฺตีติ ตตฺถ กตมา ขนฺติ ฯ ยา ขนฺติ ขมนตา
อธิวาสนตา อจณฺฑิกฺก อนสฺสุโรโป อตฺตมนตา จิตฺตสฺสาติ (๔)
# ๑. ม. อชฺชวนฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. อชฺชวตา ฯ ๓. อภิ.สงฺ. ๓๔/๘๕๙/๓๓๓ ฯ
๔. ม. โย ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๗๕
เอว วุตฺตา อธิวาสนขนฺติ ฯ โสรจฺจนฺติ ตตฺถ กตม โสรจฺจ ฯ
โย กายิโก อวีติกฺกโม. วาจสิโก อวีติกฺกโม. กายิกวาจาสิโก
อวีติกฺกโมฯ ยุท วุจฺจติ โสรจฺจ ฯ สพฺโพป สีลสวโร โสรจฺจนฺติ
เอว วุตฺโต โสรตภาโว ฯ
สาขลฺยนฺติ ตตฺถ กตม สาขลฺย ฯ ยา สา วาจา
อณฺฑกา กกฺกสา ปรกฏกา ปราภิสชฺชนี โกธสามนฺตา
อสมาธิสวตฺตนิกา ฯ ตถารูป วาจ ปหาย ยา สา วาจา
เนลา กณฺณสุขา เปมนียา หทยงฺคมา โปรี พหุชนกนฺตา
พหุชนมนาปา ฯ ตถารูป วาจ ภาสิตา โหติ ฯ ยา ตตฺถ
สฺหวาจตา สขิลวาจตา อผรุสวาจตา ฯ ยุท วุจฺจติ สาขลฺยนฺติ (๑)
เอว วุตฺโต สมฺโมทกมุทกุ ภาโว ฯปฏิสนฺถาโรติ อย โลกสนฺนิวาโส อามิเสน จ ธมฺเมน จาติ ทฺวีหิ ฉิทฺโท ฯ ตสฺส
ต ฉิทฺท ยถา น ปฺายติ ฯ เอว ปสฺส วิย ปจฺจตฺถรเณน
อามิเสน จ ธมฺเมน จ ปฏิสนฺถรณ ฯ (๒)อภิธมฺเมป วุตฺต
ตตถ กตโม ปฏิสนฺถาโร ฯ เทฺว ปฏิสนฺถารา (๓) อามิสปฏิสนฺถาโร
จ ธมฺมปฏิสนฺถาโร จ ฯ ยุเธกจฺโจ ปฏิสนฺถารโก โหติ
อามิสปฏิสนฺถาเรน วา ธมฺมปฏิสนฺถาเรน วา ฯ อย วุจฺจติ
ปฏิสนฺถาโรติ ฯ (๔) เอตฺถ จ อามิเสน สงฺคโห อามิสปฏิสนฺถาโร
# ๑. อภิ. สงฺ. ๓๔/๘๖๑/๓๓๓ ฯ ๒. ยุ. ปฏิสนฺถาร ฯ ๓. ม.เทฺว ปฏิสนฺถาราติ นตฺถิ ฯ
๔. อภิ. สงฺ. ๓๔/๘๖๑/๓๓๓ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๗๖
นาม. ต กโรนฺเตน มาตาปตูน ภิกฺขุคติกสฺส เวยฺยาวจฺจกรสฺส
รฺโ โจรานฺจ อคฺค อคฺคเหตฺวาป ทาตุ วฏฏติ ฯ
อามสิตฺวา ทินฺเน หิ ราชาโน จ โจรา จ อนตฺถป กโรนฺติ
ชีวิตกฺขยมฺป ปาเปนฺติ ฯ อนามสิตฺวา ทินฺเน อตฺตมนา โหนฺติ ฯ
โจรนาควตฺถุอาทีนิ เจตฺถ วตฺถูนิ กเถตพฺพานิ ฯ ตานิ สมนฺตปาสาทิกาย วินยฏกถาย วิตฺถาริตานิ ฯ สกฺกจฺจ อุทฺเทสทาน
ปาลิวณฺณนา ธมฺมกถากถนนฺติ เอว ธมฺเมน สงฺคโห ธมฺมปฏิสนฺถาโร นามฯ
อวิหึสาติ กรุณาป กรุณาปุพฺพภาโคป ฯ วุตฺตมฺป เจต
ตตฺถ กตมา อวิหึสา ฯ ยา สตฺเตสุ กรุณา กรุณายนา
กรุณายิตตฺต กรุณาเจโตวิมุตฺติ ฯ อย วุจฺจติ อวิหึสาติ ฯ
โสเจยฺยนฺติ เมตฺตาย จ เมตฺตาปุพฺพภาคสฺส จ วเสน
สุจิภาโว ฯ วุตฺตมฺป เจต ตตฺถ กตม โสเจยฺย ฯยา สตฺเตสุ
เมตฺติ เมตฺตายนา เมตฺตายิตตฺต เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ ฯ ยุท วุจฺจติ
โสเจยฺยนฺติ ฯ
มุฏสจฺจนฺติ สติวปิ ฺปวาโส ฯ ยถาห ตตฺถ กตม
มุฏสจฺจ ฯ ยา อสติ อนนุสฺสติ อปฺปฏิสฺสติ ฯ อสติ อสรณตา ฯ (๑)
อธารณตา ปลาปนตา สมฺมุสฺสนตา ฯ ยุท วุจฺจติ มุฏสจฺจนฺติ ฯ (๒)
อสมฺปชฺนฺติ ตตฺถ กตม อสมฺปชฺ ฯ ย อฺาณ
# ๑. ม. อสฺสรณตา ฯ ๒. อภิ. สงฺ. ๓๔/๘๖๔/๓๓๕ ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๗๗
อทสฺสน ฯเป ฯ อวิชฺชาลงฺคี โมโห อกุสลมูลนฺติ (๑) เอว วุตฺตา
อวิชฺชาเยว ฯสติ สติเยว ฯสมฺปชฺ าณ ฯ
อินฺทฺริเยสุ อคุตฺตทฺวารตาติ ตตฺถ กตมา ยุนทฺ ฺริเยสุ
อคุตฺตทฺวารตา ฯ ยุเธกจฺโจ จกฺขุนา รูป ทิสฺวา นิมิตฺตคฺคาหี
โหตีติ (๒) อาทินา นเยน วิตฺถาริโต ยุนฺทรฺ ิยสวรเภโท ฯ โภชเน
อมตฺตฺุตาติ ตตฺถ กตมา โภชเน อมตฺตฺุตา ฯ ยุเธกจฺโจ
อปฺปฏิสงฺขา อโยนิโส อาหาร อาหาเรติ ทวาย มทาย
มณฺฑนาย วิภูสนาย ฯ ยา ตตฺถ อสนฺตุฏิตา อมตฺตฺุตา
อปฺปฏิสงฺขา โภชเนติ (๓) เอว อาคโต โภชเน อมตฺตฺุภาโว ฯ
อนนฺตรทุโก วุตฺตปฏิปกฺขนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ
ปฏิสงฺขานพลนฺติ ตตฺถ กตม ปฏิสงฺขานพล ฯ ยา
ปฺา ปชานนาติ เอว วิตฺถาริต อปฺปฏิสงฺขาย อกมฺปนาณ ฯ ภาวนาพลนฺติ ภาเวนฺตสฺส อุปฺปนฺนพล ฯ อตฺถโต
วิริยสมฺโพชฺฌงฺคสีเสน สตฺต โพชฺฌงฺคา โหนฺติ ฯ วุตฺตมฺป เจต
ตตฺถ กตม ภาวนาพล ฯ ยา กุสลาน ธมฺมาน อาเสวนา
ภาวนา พหุลีกมฺม ฯ ยุท วุจฺจติ ภาวนาพล ฯสตฺตป โพชฺฌงฺคา
ภาวนาพลนฺติ ฯ(๔)
สติพลนฺติ อสติยา อกมฺปนวเสน สติเยว ฯ สมาธิพลนฺติ
อุทฺธจฺเจ อกมฺปนวเสน สมาธิเยว ฯ สมโถ สมาธิ ฯ วิปสฺสนา
# ๑. อภิ. สงฺ. ๓๔/๘๖๔/๓๓๕ ฯ ๒. อภิ. สงฺ. ๓๔/๘๖๓/๓๓๔ ฯ
๓. อภิ. สงฺ. ๓๔/๘๖๒/๓๓๔
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๗๘
ปฺา ฯ สมโถว ต อาการ คเหตฺวา ปุน (๑) ปวตฺเตตพฺพสฺส
สมถสฺส นิมติ ฺตวเสน สมถนิมิตฺต ฯปคฺคาหนิมิตฺเตป เอเสว
นโย ฯ ปคฺคาโห วิริย ฯ อวิกฺเขโปเอกคฺคตา ฯ ยุเมหิ ปน
สติ จ สมฺปชฺฺจ ปฏิสงฺขานพลฺจ ภาวนาพลฺจ
สติพลฺจ สมาธิพลฺจ สมโถ จ วิปสฺสนา จ สมถนิมิตฺตฺจ ปคฺคาหนิมิตฺตฺจ ปคฺคาโห จ อวิกฺเขโป จาติ
ฉหิ ทุเกหิ ปรโต สีลทิฏิสมฺปทาทุเกน จ โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสกา ธมฺมา กถิตา ฯ
สีลวิปตฺตีติ ตตฺถ กตมา สีลวิปตฺติ ฯ กายิโก
วีติกฺกโม ฯเป ฯ สพฺพมฺป ทุสฺสีลฺย สีลวิปตฺตีติ (๒) เอว วุตฺโต
สีลวินาสโก อสวโร ฯ ทิฏิวิปตฺตีติ ตตฺถ กตมา ทิฏิวิปตฺติ ฯ นตฺถิ ทินฺน นตฺถิ ยิฏนฺติ (๒) เอว อาคตา
สมฺมาทิฏิวินาสิกา มิจฺฉาทิฏิ ฯ
สีลสมฺปทาติ ตตฺถ กตมา สีลสมฺปทา ฯ กายิโก
อวีติกฺกโมติ (๓) เอว ปุพฺเพ วุตฺต โสรจฺจเมว สีลสฺส สมฺปาทนโต
ปริปูรณโต สีลสมฺปทาติ วุตฺต ฯ เอตฺถ จ สพฺโพป สีลสวโร
สีลสมฺปทาติ ยุท มานสิกสฺส ปริยาทานตฺถ วุตฺต ฯ ทิฏิสมฺปทาติ ตตฺถ กตมา ทิฏิสมฺปทา ฯ อตฺถิ ทินนฺ  อตฺถิ
ยิฏ ฯเป ฯ สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ ยา เอวรูปา ปฺา
# ๑. ยุ. ปุนปฺปุน ฯ ๒. อภิ. สงฺ. ๓๔/๘๗๐/๓๓๗ ฯ ๓. อภิ. สงฺ. ๓๔/๘๗๑/๓๓๗ ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๗๙
ปชานนาติ เอว อาคต ทิฏิปาริปูริภูต าณ ฯ
สีลวิสุทฺธีติ วิสุทฺธึ ปาเปตุ สมตฺถ สีล ฯ อภิธมฺเม
ปนาย ตตฺถ กตมา สีลวิสุทฺธิ ฯ กายิโก อวีติกฺกโม วาจสิโก
อวีติกฺกโม กายิกวาจสิโก อวีติกฺกโม. อย วุจฺจติ สีลวิสุทฺธีติ
เอว วิภตฺตา ฯทิฏิวิสุทฺธีติ วิสุทฺธึ ปาเปตุ สมตฺถ ทสฺสน ฯ
อภิธมฺเม ปนาย ตตฺถ กตมา ทิฏิวิสุทฺธิ ฯ กมฺมสฺสกตาณ
สจฺจานุโลมิกาณ (๑) มคฺคสมงฺคิสฺส าณ ผลสมงฺคิสฺส าณนฺติ (๑)
เอว วุตฺตา ฯ เอตฺถ จ ติวิธ ทุจฺจริต อตฺตนา กตมฺป ปเรน กตมฺป
สกกมฺม(๒) นาม น โหติ อตฺถสมฺภฺชนโต ฯ (๓)
สุจริต สกกมฺม นาม อตฺถชนนโตติ เอว ชานน กมฺมสฺสกตาณ นามฯ ตสฺมึ ตฺวา พหุ วฏฏคามิกมฺม อายูหิตฺวา
สุขโต สุเขเนว อรหตฺตปฺปตฺตาน คณนา(๔) วีติวตฺตา ฯ
วิปสฺสนาาณ ปน วจีสจฺจฺจ อนุโลเมติ ฯ ปรมตฺถสจฺจฺจ น วิโลเมตีติ สจฺจานุโลมิก าณนฺติ วุตฺต ฯ
ทิฏิวิสุทฺธิ โข ปน ยถา ทิฏิสฺส จ ปธานนฺติ
เอตฺถ ทิฏิวิสุทฺธีติ าณทสฺสน กถิต ฯ ยถา ทิฏิสฺส จ
ปธานนฺติ ตสมฺปยุตฺตเมว วิริย ฯ อปจ ปุริมปเทน จตุมคฺคาณ ฯปจฺฉิมปเทน ตสมฺปยุตฺต วิริย ฯอภิธมฺเม ปน
# ๑. ยุ. สมฺมานุโลมิก าณ ฯ ๒. ม. สก ฯ ๓. ม. ยุ. อตฺถภฺชนโต ฯ ๔. ม. อรหตฺต
ปตฺตา คณนปถ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๘๐
ทิฏิวิสุทฺธิ โข ปนาติ ยา ปฺา ปชานนา อโมโห
ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏิ ฯ ยถา ทิฏ ิสฺส จ ปธานนฺติ โย
เจตสิโก วิรยิ ารมฺโภ สมฺมาวายาโมติ (๑) เอว อย ทุโก
วิภตฺโต ฯ
สเวโค จ สเวชนีเยสุ าเนสูติ เอตฺถ สเวโคติ ชาติภย
ชราภย พยาธิภย มรณภยนฺติ (๒)เอว ชาติอาทีนิ ภยโต
ทสฺสนาณ ฯสเวชนีย านนฺติ ชาติชราพฺยาธิมรณ ฯ เอตานิ
หิ จตฺตาริ (๓)ชาติทุกฺข ชราทุกฺข พฺยาธิทุกฺข มรณทุกฺขนฺติ (๓)
เอว สเวคุปปตฺติยา การณตฺตา สเวชนีย านนฺติ วุตฺตานิ ฯ
สวิคฺคสฺส จ โยนิโส ปธานนฺติ เอว สเวคชาตสฺส อุปายปธาน ฯ
อิธ ภิกฺขุ อนุปฺปนฺนาน ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน
อนุปฺปาทาย ฉนฺท ชเนตีติ (๔) เอว อาคตวิริยสฺเสต อธิวจน ฯ
อสนฺตฏุ ิตา จ กุสเลสุ ธมฺเมสูติ ยา กุสลาน ธมฺมาน
ภาวนาย อสนฺตุฏสฺส ภิยฺโยกมฺยตา ฯ ตาย หิ สมงฺคีภูโต
ปุคฺคโล สีล ปูเรตฺวา ฌาน อุปฺปาเทติ ฯ ฌาน ลภิตฺวา
วิปสฺสน อารภติ ฯ อารทฺธวิปสฺสโก อรหตฺต อคฺคเหตฺวา
อนฺตรา โวสาน นาปชฺชติ ฯ อปฺปฏิวานิตา จ ปธานสฺมินฺติ
ยา (๕) กุสลาน ธมฺมาน ภาวนาย สกฺกจฺจกิรยิ ตา สาตจฺจกิริยตา
# ๑. อภิ. สงฺ.๓๔/๘๗๓/๓๓๘ ฯ ๒. อภิ. สงฺ. ๓๔/๘๗๔/๓๓๘ ฯ ๓. ม. ชาติ ทุกฺขา
ชรา ทุกฺขา พฺยาธิ ทุกฺโข มรณ ทุกฺข ฯ ๔. อภิ.สงฺ. ๓๔/๘๗๔/๓๓๘ ฯ ๕. ม. อย ปาโ
นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๘๑
อฏิตกิริยตา อโนลีนวุตฺติตา อนิกฺขิตฺตฉนฺทตา อนิกฺขิตฺตธุรตา
อาเสวนาภาวนา พหุลีกมฺมนฺติ เอว วุตฺตา รตฺตินฺทิว ฉ
โกฏาเส กตฺวา ชาคริยานุโยควเสน อารทฺเธ ปธานสฺมึ
อรหตฺต อปฺปตฺวา อนิวตฺตนตา.
วิชชฺ าติ ติสฺโส วิชชฺ า ฯ วิมุตฺตีติ เทฺว วิมุตฺติโย ฯ จิตฺตสฺส
จ อธิมุตฺติ ฯ นิพฺพานฺจ ฯ เอตฺถ จ อฏ สมาปตฺติโย
นีวรณาทีหิ สุฏุ มุตฺตตฺตา อธิมุตฺติ นามฯ นิพฺพาน
สพฺพสงฺขตโต วิมุตฺตตฺตา (๑) วิมุตฺตีติ เวทิตพฺพ ฯ
ขเย าณนฺติ กิเลสกฺขยกเร อริยมคฺเค าณ ฯ
อนุปฺปาเท าณนฺติ ปฏิสนฺธิวเสน อนุปฺปาทภูเต ตตมคฺควชฺฌกิเลสาน วา อนุปฺปาทปริโยสาเน อุปฺปนฺเน อริยผเล าณ ฯ
เตเนวาห ขเย าณนฺติ มคฺคสมงฺคิสฺส าณ ฯ (๖) อนุปฺปาเท
าณนฺติ ผลสมงฺคิสฺส าณนฺติ ฯ(๒)
อิเม โข อาวุโสติ อาทิ เอกเก วุตฺตนเยเนว โยเชตพฺพ ฯ
ยุติ (๑) ปฺจตึสาย ทุกาน วเสน เถโร สามคฺคีรส ทสฺเสสีติ ฯ
ทุกวณฺณนา นิฏิตา.
# ๑. ม. ยุ. มุตฺตตตฺตา ฯ ๒. อภิ. สงฺ. ๓๔/๘๗๗/๓๓๙ ฯ ๓. ปาลิยมฺป อิธฏกถายมฺป
เตตฺตึเสว ฯ สงฺคณิย ปน สสฺสตุจฺเฉททิฏิ อนฺตวานนฺตวาทิฏิ ปุพฺพนฺตาปรนฺตานุทิฏิ
จาติ ทุกตฺตย ทิสฺสติ อวิหึสาโสเจยฺยทุก จ สติสมาธิพลทุก จ น ทิสฺสติ ฯ ต
เจ ทุกตฺตย ปกฺขิปติ ทิฏิวสิ ุทฺธิ โข ปน ยถาทิฏิสฺส จ ปธานนฺติ อิทฺจ วิสุทุก
น นเณติ ปฺจตึจ ปริปุณฺณานิ ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๒๘๒
ติกวณฺณนา
อิติ ทุกวเสน สามคฺคีรส ทสฺเสตฺวา ยุทานิ ติกวเสน
ทสฺเสตุ ปุน เทสน (๑) อารภิ ฯ ตตฺถ ลุพฺภตีติ โลโภ ฯ อกุสลฺจ
ต มูลฺจ ฯ อกุสลาน วา มูลนฺติ อกุสลมูล ฯ ทุสฺสตีติ โทโส ฯ
มุยฺหตีติ โมโห ฯ เตส ปฏิปกฺขนเยน อโลภาทโย เวทิตพฺพา ฯ
ทุฏุ จริตานิ ฯ วิรปู านิ วา จริตานีติ ทุจฺจริตานิ ฯ
กาเยน ทุจฺจริต ฯ กายโต วา ปวตฺต ทุจฺจริตนฺติ กายทุจฺจริต ฯ
เสเสสุป เอเสว นโย ฯ สุฏุ จริตานิ ฯ สุนฺทรานิ วา จริตานีติ
สุจริตานิ ฯ เทฺวป เจเต ติกา ปณฺณตฺติยา วา กมฺมปเถหิ
วา กเถตพฺพา ฯ ปณฺณตฺติยา ตาว กายทฺวาเร ปฺตฺตสิกฺขาปทสฺส วีติกฺกโม กายทุจฺจริต ฯ อวีติกฺกโม กายสุจฺจริต ฯ
วจีทฺวาเร ปฺตฺตสิกฺขาปทสฺส วีติกฺกโม วจีทุจริต ฯ อวีติกฺกโม
วจีสุจริต ฯอุภยตฺถ ปฺตฺตสฺส สิกฺขาปทสฺส วีติกกฺ โมว
มโนทุจฺจริต ฯ อวีติกฺกโม มโนสุจริต ฯ อย ปณฺณตฺติกถา ฯ
ปาณาติปาตาทโย ปน ติสฺโส เจตนา กายทฺวาเรป วจีทฺวาเรป
อุปฺปนฺนา กายทุจฺจริต ฯ จตสฺโส มุสาวาทาทิเจตนา วจีทุจฺจริต ฯ อภิชฺฌา พฺยาปาโท มิจฺฉาทิฏีติ ตโย เจตนาสมฺปยุตฺตา ธมฺมา มโนทุจฺจริต ฯ ปาณาติปาตาทีหิ วิรมนฺตสฺส
อุปฺปนฺนา ติสฺโส เจตนาป วิรติโยป กายสุจริต ฯ มุสาวาทาทีหิ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๘๓
วิรมนฺตสฺส จตสฺโส เจตนาป วิรติโยป วจีสุจริต ฯ อนภิชฌ
ฺ า
อพฺยาปาโท สมฺมาทิฏีติ ตโย เจตนาสมฺปยุตฺตา ธมฺมา มโนสุจริตนฺติ อย กมฺมปถกถา ฯ
กามปฏิสยุตฺโต วิตกฺโก กามวิตกฺโก ฯ พฺยาปาทปฏิสยุตฺโต
วิตกฺโก พฺยาปาทวิตกฺโก ฯ วิหึสาปฏิสยุตฺโต วิตกฺโก วิหึสาวิตกฺโก ฯเตสุ เทฺว สตฺเตสุป สงฺขาเรสุป อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
กามวิตกฺโก หิ ปเย มนาเป สตฺเต วา สงฺขาเร วา
วิตกฺเกนฺตสฺส อุปฺปชฺชติ ฯ พฺยาปาทวิตกฺโก อปฺปเย อมนาเป
สตฺเต วา สงฺขาเร วา กุชฺฌิตฺวา โอโลกนกาลโต ปฏาย
ยาว วินาสนา อุปฺปชฺชติ ฯ วิหึสาวิตกฺโก สงฺขาเรสุ น
อุปฺปชฺชติ ฯ สงฺขาโร หิ ทุกฺขาเปตพฺโพ นาม นตฺถิ ฯ ยุเม
สตฺตา หฺนฺตุ วา อุจฺฉิชฺชนฺตุ วา วินสฺสนฺตุ วา มา
วา อเหสุนฺติ จินฺตนกาเล ปน สตฺเตสุ อุปฺปชฺชติ ฯ
เนกฺขมฺมปฏิสยุตฺโต วิตกฺโก เนกฺขมฺมวิตกฺโก ฯ โส อสุภปุพฺพภาเค กามาวจโร โหติ ฯ อสุภชฺฌาเน รูปาวจโร ฯ ต
ฌาน ปาทก กตฺวา อุปฺปนฺนมคฺคผลกาเล โลกุตฺตโร ฯ
อพฺยาปาทปฏิสยุตฺโต วิตกฺโก อพฺยาปาทวิตกฺโถ ฯโส เมตฺตาปุพฺพภาเค กามาวจโร โหติ ฯ เมตฺตาฌาเน รูปาวจโร ฯ ต ฌาน
ปาทก กตฺวา อุปปนฺนมคฺคผลกาเล โลกุตฺตโร ฯ อวิหึสาปฏิสยุตฺโต วิตกฺโก อวิหึสาวิตกฺโก ฯ โส กรุณาปุพฺพภาเค
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๘๔
กามาวจโร โหติ ฯ(๑) กรุณาฌาเน รูปาวจโร ฯ ต ฌาน ปาทก
กตฺวา อุปฺปนฺนมคฺคผลกาเล โลกุตฺตโร ฯ ยทา อโลโภ สีส
โหติ ฯตทา ยุตเร เทฺว ตทนฺวายิกา ภวนฺติ ฯ ยทา เมตฺตา
สีส โหติ ฯ ตทา ยุตเร เทฺว ตทนฺวายิกา ภวนฺติ ฯ ยทา
กรุณา สีส โหติ ฯ ตทา ยุตเร เทฺว ตทนฺวายิกา ภวนฺตีติ ฯ
กามสงฺกปฺปาทโย วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพา ฯ เทสนามตฺตเมว
เหต ฯ (๒) อตฺถโต ปน กามวิตกฺกาทีนฺจ กามสงฺกปฺปาทีนฺจ
นานากรณ นตฺถิ ฯ
กามปฏิสยุตฺตา สฺา กามสฺา ฯ พฺยาปาทปฏิสยุตฺตา
สฺา พฺยาปาทสฺา ฯ วิหึสาปฏิสยุตฺตา สฺา วิหึสาสฺา ฯ ตาสมฺป กามวิตกฺกาทีน วิย อุปฺปชฺชนากาโร
เวทิตพฺโพ ฯ ตสมฺปยุตฺตาเยว หิ เอตา ฯเนกฺขมฺมสฺาทโยป
เนกฺขมฺมวิตกฺกาทิสมฺปยุตฺตาเยว ฯ ตสฺมา ตาสมฺป ตเถว
กามาวจราทิภาโว เวทิตพฺโพ ฯ
กามธาตุอาทีสุ กามปฏิสยุตฺโต ตกฺโก วิตกฺโก มิจฺฉาสงฺกปฺโป ฯ อย วุจฺจติ กามธาตุ ฯ สพฺเพป อกุสลา ธมฺมา
กามธาตูติ อย กามธาตุ ฯ พฺยาปาทปฏิสยุตฺโต ตกฺโก วิตกฺโก
มิจฺฉาสงฺกปฺโป ฯ อย วุจฺจติ พฺยาปาทธาตุ ฯทสสุ อาฆาตวตฺถูสุ จิตฺตสฺส อาฆาโต ปฏิฆาโต อนตฺตมนตา จิตฺตสฺสาติ
# ๑. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ยุ. โหติ ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๘๕
อย พฺยาปาทธาตุ ฯ วิหึสาปฏิสยุตฺโต ตกฺโก วิตกโก มิจฺฉาสงฺกปฺโป ฯ อย วุจฺจติ วิหึสาธาตุ ฯ ยุเธกจฺโจ ปาณินา วา
เลฑฺฑุนา วา ทณฺเฑน วา สตฺเถน วา รชฺชยุ า วา
อฺตรฺตเรน วา สตฺเต วิเหเตีติ อย วิหึสาธาตุ ฯ
ตตฺถ เทฺว กถา สพฺพสงฺคาหิกา จ อสมฺภินฺนา จ ฯ ตตฺถ
กามธาตุยา คหิตาย ยุตรา เทฺว คหิตาว โหนฺติ ฯ ตโต ปน
นีหริตฺวา อย พฺยาปาทธาตุ อย วิหึสาธาตูติ ทสฺเสสีติ (๑)
อย สพฺพสงฺคาหิกถา นาม. กามธาตุ กเถนฺโต ปน
ภควา พฺยาปาทธาตุ พยาปาทธาตุฏาเน ฯ วิหึสาธาตุ วิหึสาธาตุฏาเน เปตฺวา อวเสส กามธาตุ นามาติ กเถสีติ
อย อสมฺภินฺนกถา นามฯ
เนกฺขมฺมธาตุอาทีสุ ฯ เนกฺขมฺมปฏิสยุตฺโต ตกฺโก วิตกฺโก
สมฺมาสงฺกปฺโป ฯ อย วุจฺจติ เนกฺขมฺมธาตุ ฯ สพฺเพป กุสลา
ธมฺมา เนกฺขมฺมธาตูติ อย เนกฺขมฺมธาตุ ฯ อพฺยาปาทปฏิสยุตฺโต ตกฺโก ฯเป ฯ อย วุจฺจติ อพฺยาปาทธาตุ ฯ ยา สตฺเตสุ
เมตฺติ ฯเป ฯ เมตฺตาเจโตวิมุตฺตีติ อย อพฺยาปาทธาตุ ฯ อวิหึสาปฏิสยุตฺโต ตกฺโก ฯเป ฯ อย วุจฺจติ อวิหึสาธาตุ ฯ ยา สตฺเตสุ
กรุณา ฯเป ฯ กรุณาเจโตวิมุตฺตีติ อย อวิหึสาธาตุ ฯ ยุธาป
เหฏโต (๒) วุตฺตนเยเนว เทฺว กถา เวทิตพฺพา ฯ
# ๑. ม. ยุ. ทสฺเสตีติ ฯ ๒. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๘๖
อปราป ติสฺโส ธาตุโยติ อฺาป สฺุตฏเน ติสโฺ ส
ธาตุโย ฯ ตาสุ ตตฺถ กตมา กามธาตุ ฯ เหฏโต อวีจินิรย
ปริยนฺต กริตฺวาติ (๑) เอว วิตฺถาริโต กามภโว กามธาตุ นาม.
เหฏโต พฺรหฺมโลก ปริยนฺต กริตฺวา อากาสานฺจายตนูปเค
เทเว ปริยนฺต กริตฺวาติ เอว วิตฺถาริตา ปน รูปารูปภวา
ยุตรา เทฺว ธาตุโย ฯ ธาตุยา อาคตฏานสฺมึ หิ ภเวน
ปริจฺฉินฺทิตพฺพ (๒)ภวสฺส อาคตฏาเน ธาตุยา ปริจฺฉินฺทิตพฺพ ฯ(๒)
อิธภเวน ปริจฺเฉโท กถิโต ฯ รูปธาตุอาทีสุ รูปารูปธาตุโย
รูปารูปภวาเยว ฯ นิโรธธาตุยา นิพฺพาน กถิต ฯ หีนาทีสุ ฯ
หีนธาตูติ ทฺวาทส อกุสลจิตฺตุปฺปาทา ฯ อวเสสา เตภูมิกธมฺมา
มชฺฌิมธาตุ ฯนว โลกุตฺตรธมฺมา ปณีตธาตุ ฯ
กามตณฺหาติ ปฺจกามคุณิโก ราโค ฯ รูปารูปภเวสุ ปน
ราโค ฌานนิกฺกนฺติ สสฺสตทิฏิสหคโต ราโค ภววเสน
ปฏนา ภวตณฺหา ฯอุจฺเฉททิฏิสหคโต ราโค วิภวตณฺหา ฯ
อปจ เปตฺวา ปจฺฉิม ตณฺหาทฺวย เสสตณฺหา กามตณฺหา
นาม. ยถาห ตตฺถ กตมา ภวตณฺหา ฯ สสฺสตทิฏิสหคโต (๓)ราโค สาราโค จิตฺตสฺส สาราโค ฯ อย
วุจฺจติ ภวตณฺหา ฯ ตตฺถ กตมา วิภวตณฺหา ฯ อุจฺเฉททิฏิสหคโต ราโค สาราโค จิตฺตสฺส สาราโค ฯ อย วุจฺจติ
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๑๑๐๓/๕๖๖ ฯ ๒. ม. ปริจฺฉินฺทติ พฺพา ฯ ๓. ม. ภวทิฏิสหคโต ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๘๗
วิภวตณฺหา ฯ อวเสสา ตณฺหา กามตณฺหาติ ฯ (๑)ปุน กามตณฺหาทีสุ ปฺจกามคุณิโก ราโค กามตณฺหา ฯ รูปารูปภเวสุ
ฉนฺทราโค ยุตรา เทฺว ตณฺหา ฯ อภิธมฺเม ปเนสา (๒) กามธาตุปฏิสยุตฺโต ฯเป ฯ อรูปธาตุปฏิสยุตฺโตติ (๓) เอว วิตฺถาริตา ฯ
ยุมินา วาเรน กึ ทสฺเสติ ฯ สพฺเพป เตภูมิกา ธมฺมา รชนียฏเน ตณฺหาวตฺถุกาติ สพฺพตณฺหา กามตณฺหาย ปริยาทิยิตฺวา
ตโต นีหริตฺวา ยุตรา เทฺว ตณฺหา ทสฺเสติ ฯ (๔) รูปตณฺหาทีสุ ฯ
รูปภเว ฉนฺทราโค รูปตณฺหา ฯ อรูปภเว ฉนฺทราโค อรูปตณฺหา ฯอุจฺเฉททิฏิสหคโต ราโค นิโรธตณฺหา ฯ
สฺโชนตฺติเก วฏฏสฺมึ สโยชยนฺติ (๕) พนฺธนฺตีติ
สฺโชนานิ ฯ สติ รูปาทิเภเท กาเย ทิฏิ ฯ วิชฺชมานา
วา กาเย ทิฏีติ สกฺกายทิฏิ ฯวิจนิ นฺโต เอตาย กิจฺฉติ
น สกฺโกติ สนฺนิฏาน กาตุนฺติ วิจิกิจฺฉา ฯสีลฺจ วตฺตฺจ
ปรามสตีติ สีลพฺพตฺตปรามาโส ฯ อตฺถโต ปน รูป อตฺตโต
สมนุปสฺสตีติ (๖)อาทินา นเยน อาคตา วีสติวตฺถุกา ทิฏ ิ
สกฺกายทิฏิ นามฯ สตฺถริ กงฺขตีติ อาทินา นเยน อาคตา
อฏวตฺถุกา วิมติ วิจิกิจฺฉา นาม.ยุเธกจฺโจ สีเลน สุทฺธิ
วตฺเตน สุทฺธิ สีลพฺพตฺเตน สุทฺธีติ สีล ปรามสติ ฯ วตฺต
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๙๓๓/๔๙๔ ฯ ๒. ม. ยุ. ปเนตา ฯ ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๙๓๓/๔๙๔ ฯ
๔. ยุ. ทสฺเสสิ ฯ ๕. ยุ. โยชยนฺติ ฯ ๖. อภิ. วิ. ๓๕/๙๓๒/๔๙๓ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๘๘
ปรามสติ ฯ สีลพฺพตฺต ปรามสติ ฯ ยา เอวรูปา ทิฏ ิ ทิฏิคตนฺติ อาทินา นเยน อาคโต วิปริเยสคฺคาโห สีลพฺพตฺตปรามาโส นาม ฯ
ตโย อาสวาติ เอตฺถ จิรปาริวาสิยฏเน(๑) วา อาสวนเฏน วา อาสวา ฯ ตตฺถ ปุริมา ภิกฺขเว โกฏิ น
ปฺายติ อวิชฺชาย ฯ ยุโต ปุพฺเพ อวิชฺชา นาโหสิ ฯ อถ
ปจฺฉา สมภวีติ ฯ ปุริมา ภิกฺขเว โกฏิ น ปฺายติ ภวตณฺหาย
ภวทิฏิยา ฯ ยุโต ปุพฺเพ ภวทิฏิ นาโหสิ ฯ อถ ปจฺฉา
สมภวีติ (๒) เอว ตาว จิรปาริวาสิยฏเน อาสวา เวทิตพฺพา ฯ
จกฺขุโต รูเป สวติ อาสวติ สนฺทติ ปวตฺตติ ฯ โสตโต สทฺเท
ฆานโต คนฺเธ. ชิวฺหาโต รเส ฯ กายโต โผฏพฺเพ ฯ มนโต
ธมฺเม สวติ อาสวติ สนฺทติ ปวตฺตตีติ เอว อาสวนฏเน
อาสวา เวทิตพฺพา ฯ
ปาลิย ปน กตฺถจิ เทฺว อาสวา อาคตา ทิฏธมฺมิกา
จ อาสวา สมฺปรายิกา จ อาสวาติ ฯ กตฺถจิ ตโยเม
ภิกฺขเว อาสวา ฯกามาสโว ภวาสโว อวิชฺชาสโวติ ตโย
อาคตา ฯ อภิธมฺเม เตเยว ทิฏาสเวน สทฺธึ จตฺตาโร ฯ
นิพฺเพธิกปริยาเย อตฺถิ ภิกขเว อาสวา นิรยคามินิยา ฯ อตฺถิ
อาสวา ติรจฺฉานโยนิคามินิยา ฯ อตฺถิ อาสวา ปตฺติวิสยคามินิยา
# ๑. สี. อสฺสวนฏเน ฯ ๒. องฺ. ทสก. ๒๔/๖๑/๑๒๐ ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๘๙
อตฺถิ อาสวา มนุสฺสโลกคามินิยา ฯ อตฺถิ อาสวา เทวโลกคามินิยาติ เอว ปฺจ ฯฉกฺกนิปาเต อาหุเนยฺยสุตฺเต อตฺถิ
ภิกฺขเว อาสวา สวรา ปหาตพฺพา ฯ อตฺถิ อาสวา ปฏิเสวนา
ปหาตพฺพา ฯ อตฺถิ อาสวา ปริวชฺชนา ปหาตพฺพา ฯ อตฺถิ
อาสวา อธิวาสนา ปหาตพฺพา ฯ อตฺถิ อาสวา วิโนทนา
ปหาตพฺพา ฯ อตฺถิ อาสวา ภาวนา ปหาตพฺพาติ เอว ฉ ฯ
สพฺพาสวปริยาเย เตเยว ทสฺสนาปหาตพฺเพหิ สทฺธึ สตฺต ฯ
ยุมสฺมึ ปน สงฺคีติสุตฺเต ตโย อาคตา ฯ ตตฺถ โย กาเมสุ
กามจฺฉนฺโทติ (๑) เอว วุตฺโต ปฺจกามคุณิโก ราโค กามาสโว
นาม.โย ภเวสุ ภวจฺฉนฺโทติ (๒) เอว วุตฺโต สสฺสตทิฏิสหคโต
ราโค ฯ ภววเสน วา ปตฺถนา ภวาสโว นาม. ทุกฺเข
อฺาณนฺติ (๒)อาทินา นเยน อาคตา อวิชฺชา อวิชฺชาสโว
นามาติ ฯ กามภวาทโย กามธาตุอาทิวเสน วุตฺตาเยว ฯ
กาเมสนาทีสุ ตตฺถ กตมา กาเมสนา ฯ โย กาเมสุ
กามจฺฉนฺโท กามชฺโฌสาน ฯ อย วุจจฺ ติ กาเมสนาติ (๓) เอว
วุตฺโต กามคเวสนราโค กาเมสนา นาม. ตตฺถ กตมา
ภเวสนา ฯ โย ภเวสุ ภวจฺฉนฺโท ภวชฺโฌสาน ฯ อย
วุจฺจติ ภเวสนาติ (๓) เอว วุตฺโต ภวคเวสนราโค ภเวสนา
นาม. ตตฺถ กตมา พฺรหฺมจริเยสนา ฯ สสฺสโต โลโกติ
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๙๓๑/๙๔๒ ฯ ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๙๓๑/๔๙๒ ฯ
๓. อภิ. วิ. ๓๕/๙๓๖/๔๙๕ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๙๐
วา ฯเป ฯ เนว โหติ น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ
วา ฯ ยา เอวรูปา ทิฏิ ทิฏิคต วิปริเยสคฺคาโห ฯ อย
วุจฺจติ พฺรหฺมจริเยสนาติ (๑) เอว วุตฺตา ทิฏิคติกสมฺมตสฺส
พฺรหฺมจริยสฺส คเวสนทิฏิ พฺรหฺมจริเยสนา นามน เกวลฺจ
ภวราคทิฏิโยว ฯ ตเทกฏ กมฺมป เอสนาเยว ฯ วุตฺตเฺหต
ตตฺถ กตมา กาเมสนา ฯ กามราโค ตเทกฏ อกุสล กายกมฺม
วจีกมฺม มโนกมฺม ฯ อย วุจฺจติ กาเมสนา ฯ ตตฺถ กตมา
ภเวสนา ฯ ภวราโค ตเทกฏ อกุสล กายกมฺม วจีกมฺม
มโนกมฺม ฯ อย วุจฺจติ ภเวสนา ฯ ตตฺถ กตมา พฺรหฺมจริเยสนา ฯ อนฺตคฺคาหิกา ทิฏิ ตเทกฏ อกุสล กายกมฺม
วจีกมฺม มโนกมฺม ฯ อย วุจฺจติ พฺรหฺมจริเยสนาติ ฯ (๑)
วิธาสุ กถวิธ สีลวนฺต วทนฺติ ฯ กถวิธ ปฺวนฺต
วทนฺตีติ อาทีสุ อาการสณฺาน วิธา นาม. เอกวิเธน าณวตฺถุ ทุวิเธน าณวตฺถูติ(๒) อาทีสุ โกฏาโส ฯ เสยฺโยหมสฺมีติ
วิธาติ อาทีสุ มาโน วิธา นาม. อิธโส อธิปฺเปโต ฯ มาโน
หิ เสยฺยาทิวเสน วิทหนโต วิธาติ วุจฺจติ ฯ เสยฺโยหมสฺมีติ
ยุมินา เสยฺยสทิสหีนาน วเสน ตโย มานา วุตฺตา ฯ
สทิสหีเนสุป เอเสว นโย ฯ
อยฺหิ มาโน นาม เสยฺยสฺส ติวิโธฯ สทิสสฺส ติวิโธ
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๙๓๖/๔๙๕ ฯ ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๗๙๖/๔๒๐ ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๓) - หนาที่ 291

*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๙๑
หีนสฺส ติวิโธติ นววิโธ โหติ ฯ ตตฺถ เสยฺยสฺส เสยฺโยหมสฺมตี ิ
มาโน ราชูนฺเจว ปพฺพชิตานฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ
ราชา หิ รฏเน วา ธเนน วา พาหเนน (๑)วา
โก มยา สทิโสอตฺถีติ เอต มาน กโรติ ฯ ปพฺพชิโตป
สีลธุตงฺคาทีหิ โก มยา สทิโส อตฺถตี ิ เอต มาน กโรติ ฯ
เสยฺยสฺส สทิโสหมสฺมีติ มาโนป เอเตสเยว อุปฺปชฺชติ ฯ ราชา
หิ รฏเน วา ธนพาหเนหิ วา อฺเหิ ราชูหิ สทฺธึ
มยฺห กึนานากรณนฺติ เอต มาน กโรติ ฯ ปพฺพชิโตป
สีลธุตงฺคาทีหิ อฺเน ภิกฺขุนา มยฺห กึนานากรณนฺติ เอต
มาน กโรติ ฯ เสยฺยสฺส หีโนหมสฺมีติ มาโนป เอเตสเยว
อุปฺปชฺชติ ฯ ยสฺส หิ รฺโ รฏ วา ธนพาหนาทีนิ วา
นาติสมฺปนฺนานิ โหนฺติ ฯ โส มยฺห ราชาติ โวหารสงฺขามตฺตเมว ฯ (๒)กึ ราชา นาม อหนฺติ เอต มาน กโรติ ฯ
ปพฺพชิโตป อปฺปลาภสกฺกาโร อห ธมฺมกถิโก พหุสฺสุโต
มหาเถโรติ กถามตฺตเมว ฯ กึ ธมฺมกถิโก นามาห กึ พหุสฺสุโต
กึ มหาเถโร ยสฺส เม ลาภสกฺกาโร นตฺถีติ เอต มาน
กโรติ ฯ สทิสสฺส เสยฺโยหมสฺมีติ มานาทโย อมจฺจาทีน
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ อมจฺโจ(๓) หิ รฏิโย วา โภคยานวาหนาทีหิ
# ๑. สี. ธเนน วา วาหเนน วา ฯ ม.ธนวาหเนหิ ฯ ๒. ม. โวหารมุขมตฺตเมว ฯ
ยุ. โวหารสุขมตฺตกเมว ฯ ๓. ม. อมจฺโจ วา ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๙๒
โก มยา สทิโส อฺโ ราชปุริโส อตฺถีติ วา มยฺห
อฺเหิ สทฺธิ กึนานากรณนฺติ วา อมจฺโจติ นามมตฺตเมว (๑)
มยฺห ฯ ฆาสจฺฉาทนมตฺตป เม นตฺถิ ฯ กึ อมจฺโจ นามาหนฺติ
วา เอต(๒) มาน กโรติ ฯ
หีนสฺส เสยฺโยหมสฺมีติ มานาทโย ทาสาทีน อุปฺปชฺชนฺติ ฯ
ทาโส หิ มาติโต วา ปติโต วา โก มยา สทิโส อฺโ
ทาโส นาม อตฺถิ ฯ อฺเ ชีวิตุ อสกฺโกนฺตา กุจฺฉิเหตุ
ทาสา ชาตา ฯ อห ปน ปเวณีอาคตตฺตา เสยฺโยติ วา
ปเวณีอาคตภาเวน อุภโต สุทฺธิกทาสตฺเตน อสุกทาเสน นาม
สทฺธึ กึ มยฺห นานากรณนฺติ วา กุจฺฉิวเสนาห ทาสพฺย
อุปคโต ฯ มาตาปตุโกฏิยา ปน เม ทาสฏาน นตฺถิ ฯ กึ
ทาโส นาม อหนฺติ วา เอเต มาเน กโรติ ฯ ยถา จ
ทาโส ฯ เอว ปุกฺกุสจณฺฑาลาทโยป เอเต มาเน กโรนฺติเยว ฯ
เอตฺถ จ เสยฺยสฺส เสยฺโยหมสฺมีติ จ ฯ สทิสสฺส สทิโสหมสฺมีติ จ ฯ หีนสฺส หีโนหมสฺมีติ จ ยุเม ตโย มานา
ยาถาว มานา นาม อรหตฺตมคฺควชฺฌา ฯ เสสา ธมฺมา (๓)
อยาถาว มานา นาม ปมมคฺควชฺฌ ฯ
ตโย อทฺธาติ ตโย กาลา ฯ อตีโต อทฺธาติอาทีสุ
เทฺว ปริยายา สุตฺตนฺตปริยาโย จ อภิธมฺมปริยาโย จ ฯ
สุตฺตนฺตปริยาเยน ปฏิสนฺธิโต ปุพฺเพ อตีโต อทฺธา นาม ฯ
# ๑. ม. ยุ. นามเมว ฯ ๒. ม. ยุ. เอเต มาเน ฯ ๓. ม. ยุ. ฉ มานา ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๙๓
จุติโต ปจฺฉา อนาคโต อทฺธา นาม. สห จุติปฏิสนฺธีหิ
ตทนฺตร ปจฺจุปฺปนฺโน อทฺธา นามฯ อภิธมฺมปริยาเยน ตีสุ
ขเณสุ ภงฺคโต อุทฺธ อตีโต อทฺธา นามฯ อุปฺปาทโต ปุพฺเพ
อนาคโต อทฺธา นาม ฯ ขณตฺตเย ปจฺจุปฺปนฺโน อทฺธา นามฯ
อตีตาทิเภโท จ นาม อย ธมฺมาน โหติ ฯ น กาลสฺส ฯ
อตีตาทิเภเท ปน ธมฺเม อุปาทาย อิธปรมตฺถโต อวิชฺชมาโนป
กาโล เตเนว โวหาเรน วุตฺโตติ เวทิตพฺโพ ฯ
ตโย อนฺตาติ ตโย โกฏาสา ฯ กายพนฺธนสฺส อนฺโต
ชีรตีติ (๑)อาทีสุ หิ อนฺโตเยว อนฺโต ฯ เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺสาติอาทีสุ ปรภาโค อนฺโต ฯ อนฺตมิท ภิกฺขเว ชีวิกากานนฺติ (๒)เอตฺถ
ลามกาภาโว อนฺโต ฯ สกกาโย โข อาวุโส ปโม อนฺโตติ (๓)
อาทีสุ โกฏาโส อนฺโต ฯ อิธโกฏาโส อธิปฺเปโต ฯ สกฺกาโยติ
ปฺจุปาทานกฺขนฺธา ฯ สกฺกายสมุทโยติ เตส นิพพฺ ตฺตกา ปุรมิ ตณฺหา ฯ สกฺกายนิโรโธติ อุภินฺน อปฺปวตฺติภูต นิพฺพาน ฯ
มคฺโค ปน นิโรธาธิคมสฺส อุปายตฺตา นิโรเธ คหิเต คหิโตวาติ
เวทิตพฺโพ ฯ
ทุกฺขทุกขฺ ตาติ ทุกขฺ ภูตา ทุกขฺ ตา ฯ ทุกขฺ เวทนาเยต
นาม ฯ สงฺขารทุกฺขตาติ สงฺขารภาเวน ทุกฺขตา ฯ อทุกฺขมสุขาเยต (๔)นาม ฯ สา หิ สงฺขตตฺตา อุปฺปาทชรา ภงฺคปฬิตา ฯ
# ๑. วิ. จุล. ๗/๑๖๔/๖๔ ฯ ๒. ส. ข. ๑๗/๑๖๗/๑๑๒ ฯ ๓. องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๓๓๒/๔๔๗ ฯ
๔. ม. ยุ. อทุกฺขมสุขาเวทนาเยต ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๙๔
ตสฺมา อฺทุกฺขสภาววิรหโต สงฺขารทุกฺขตาติ วุตฺตา ฯ วิปริณามทุกฺขตาติ วิปริณาเม ทุกฺขตา ฯ สุขเวทนาเยต นาม ฯ สุขสฺส
หิ วิปริณาเม ทุกฺข อุปฺปชฺชติ ฯ ตสฺมา สุข วิปริณามทุกฺขตาติ
วุตฺต ฯอปจ เปตฺวา ทุกขฺ เวทน สุขเวทนฺจ สพฺเพป เตภูมิกา
ธมฺมา สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ (๑) วจนโต สงฺขารทุกฺขตาติ
เวทิตพฺพา ฯ
มิจฺฉตฺตนิยโตติ มิจฺฉาสภาโว หุตฺวา นิยโต ฯ นิยตมิจฺฉาทิฏิยา สทฺธึ อนนฺตริยกมฺมสฺเสต (๒) นาม ฯ สมฺมาสภาเว
นิยโต สมฺมตฺตนิยโต ฯ จตุนฺน อริยมคฺคาน เอต นาม ฯ
น นิยโตติ อนิยโต ฯ อวเสสาน ธมฺมาน เอต นาม ฯ
ตโย ตมาติ ตมนฺธกาโร สมฺโมโห อวิชฺโชโฆ มหาภโยติ
วจนโต อวิชฺชา ตโม นามฯ อิธ ปน อวิชฺชาสีเสน วิจิกจิ ฺฉา
วุตฺตา ฯ อารพฺภาติ อาคมฺม. กงฺขตีติ กงฺข อุปฺปาเทติ ฯ
วิจิกิจฺฉตีติ วิจินนฺโต กิจฺฉ อาปชฺชติ ฯ สนฺนิฏาตุ น
สกฺโกติ ฯ นาธิมุจฺจตีติ ตตฺถ อธิมุจฺจิตุ น สกฺโกติ ฯ น
สมฺปสีทตีติ ต อารพฺภ ปสาท อาโรเปตุ น สกฺโกติ ฯ
อรกฺเขยฺยานีติ น รกฺขิตพฺพานิ ฯ ตีสุ ทฺวาเรสุ ปจฺเจก
รกฺขนกิจฺจ นตฺถิ ฯ สพฺพานิ สติยาเอว รกฺขิตานีติ ทีเปติ ฯ
นตฺถิ ตถาคตสฺสาติ ยุท นาม เม สหสา อุปฺปนฺน
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๓๐/๕๑ ฯ ๒. ม. ยุ. อานนฺตริย... ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๓) - หนาที่ 295

*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๙๕
กายทุจฺจริต ฯ ยุมาห ยถา เม ปโร น ชานาติ ฯ ตถา
รกฺขามิ ฯ ปฏิจฺฉาเทมีติ เอว รกฺขิตพฺพ นตฺถิ ตถาคตสฺส
กายทุจฺจริต ฯ เสเสสุป เอเสว นโย ฯ กึ ปน เสสขีณาสวาน
กายสมาจาราทโย อปริสทุ ฺธาติฯ โน อปริสุทฺธา ฯ น ปน
ตถาคตสฺส วิย ปริสุทฺธา ฯ อปฺปสฺสุตขีณาสโว หิ กิฺจาป
โลกวชฺช นาปชฺชติ ฯ ปณฺณตฺติย ปน อโกวิทตฺตา วิหารการ
กุฏิการ สหาคาร สหเสยฺยนฺติ เอวรูปา กายทฺวาเร อาปตฺติโย
อาปชฺชติ ฯ สฺจริตฺต ปทโสธมฺม อุตฺตรึฉปฺปฺจวาจ ภูตาโรจนนฺติ เอวรูปา วจีทฺวาเร อาปตฺติโย อาปชฺชติ ฯ อุปนิกขฺ ิตฺตสาทิยนวเสน มโนทฺวาเร รูปย ปฏิคฺคหณาปตฺตึ อาปชฺชติ ฯ
ธมฺมเสนาปติสทิสสฺสาป หิ ขีณาสวสฺส มโนทฺวาเร สอุปารมฺภวเสน มโนทุจฺจริต อุปฺปชฺชติเอว ฯ
ปาตุมวตฺถุสฺมึ (๑)หิ ปฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานาน ปณามิตกาเล เตส อตฺถาย ปาตุเมยฺยเกหิ (๒)
สเกฺยหิ ภควติ ขมาปเต เถโร ภควตา กินฺติ เต สาริปุตฺต
อโหสิ มยา ภิกฺขุสเฆ ปณามิเตติ ปุฏโ อห ปริสาย
อพฺยตฺตภาเวน สตฺถารา ปณามิโต ฯ ยุโตทานิ ปฏาย ปร
นโอวทิสฺสามีติ จิตฺต อุปฺปาเทตฺวา อาห เอว โข เม
ภนฺเต อโหสิ ภควตา ภิกฺขุสโฆ ปณามิโต ฯ อปฺโปสฺสุกฺโกทานิ
# ๑. ม. ยุ. จาตุมวตฺถุสฺมิฺหิ ฯ ๒. ม. จาตุเมยฺยเกหิ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๙๖
ภควา ทิฏธมฺมสุขวิหาร อนุยุตฺโต วิหริสฺสติ ฯ มยปทานิ
อปฺโปสฺสุกฺกา ทิฏธมฺมสุขวิหาร อนุยุตฺตา วิหริสฺสามาติ ฯ
อถสฺส ตสฺมึ มโนทุจฺจริเต อุปารมฺภ อาโรเปนฺโต สตฺถา
อาห อาคเมหิ ตฺว สาริปุตฺต ฯ น โข เต สาริปุตฺต ปุนป
เอวรูป จิตฺต อุปฺปาเทตพฺพนฺติ ฯ เอว ปร น โอวทิสฺสามิ
นานุสาสิสฺสามีติ วิตกฺกิตมตฺตป เถรสฺส มโนทุจจฺ ริต นาม
ชาต ฯ ภควโต ปน เอตฺตก นาม นตฺถิ ฯ อนจฺฉริยฺเจต ฯ
สพฺพฺุต ปตฺตสฺส ทุจฺจริต น ภเวยฺย ฯ โพธิสตฺตภูมิย ิตสฺส
ฉพฺพสฺสานิ ปธาน อนุยฺุชนฺตสฺสาป ปนสฺส นาโหสิ ฯ
อุทรจฺฉวิยา ปฏิกณฺฏก อลฺลีนาย กาลกโต สมโณ โคตโมติ
เอว (๑)เทวตาน วิมติยา อุปฺปชฺชมานายป สิทฺธตฺถ กสฺมา
กิลมสิ ฯ สกฺกา โภเค จ ภฺุชิตุ ปฺุานิ จ กาตุนฺติ
มาเรนป ปาปมตา วุจฺจมานสฺส โภเค ภฺุชิสฺสามีติ
วิตกฺกมตฺตป น อุปฺปชฺชติ ฯ อถ น มาโร โพธิสตฺตกาเล
ฉพฺพสฺสานิ พุทฺธกาเล เอก วสฺส อนุพนฺธิตฺวา กิฺจิ วชฺช
อปสฺสิตฺวา ยุท วตฺวา ปกฺกามิ
สตฺต วสฺสานิ ภคว (๒) อนุพนฺธึ ปทาปท
โอตาร นาธิคมิสฺส (๓) สมฺพุทฺธสฺส สตีมโตติ ฯ
อปจ อฏารสนฺน พุทฺธธมฺมาน วเสนาป ภควโต
# ๑. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. ยุ. ภควนฺต ฯ ๓. ม. ยุ. นาธิคจฺฉิสฺส ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๙๗
ทุจฺจริตาภาโว เวทิตพฺโพ ฯ อฏารส พุทฺธธมฺมา นาม นตฺถิ
ตถาคตสฺส กายทุจฺจริต ฯ นตฺถิ วจีทุจฺจริต ฯ นตฺถิ มโนทุจฺจริต
อตีเต พุทฺธสฺส อปฺปฏิหต าณ ฯ อนาคเต ฯ ปจฺจุปฺปนฺเน
พุทฺธสฺส อปฺปฏิหต าณ ฯ สพฺพ กายกมฺม พุทฺธสฺส ภควโต
าณานุปริวตฺติ ฯ สพฺพ วจีกมฺม ฯ สพฺพ มโนกมฺม พุทธฺ สฺส
ภควโต าณานุปริวตฺติ ฯ นตฺถิ ฉนฺทสฺส หานิ ฯ นตฺถิ
วิริยสฺส หานิ ฯ นตฺถิ สติยา หานิ ฯ นตฺถิ ทวา ฯ นตฺถิ
รวา ฯ นตฺถิ ขลิต ฯ (๑)นตฺถิ สหสา ฯ นตฺถิ อพฺยาวโต มโน
นตฺถิ อกุสล จิตฺตนฺติ ฯ
กิฺจนาติ ปลิโพธา ฯ ราโค กิฺจนนฺติ ราโค อุปฺปชฺชมาโน
สตฺเต พนฺธติ ปลิพนฺธติ ฯ (๒) ตสฺมา กิฺจนนฺติ วุจฺจติ ฯ ยุตเรสุป
ทฺวีสุ นโย ฯ
อคฺคีติ อนุทหนฏเน อคฺคิ ฯ ราคคฺคีติ ราโค อุปฺปชฺชมาโน
สตฺเต อนุทหติ ฌาเปติ ฯ ตสฺมา อคฺคีติ วุจฺจติ ฯยุตเรสุป
ทฺวีสุ (๓) เอเสว นโย ฯตตฺถ วตฺถูนิ เอกา ทหรภิกฺขุนี
จิตฺตลปพฺพตวิหาเร อุโปสถาคาร คนฺตฺวา ทฺวารปาลรูปก
โอโลกยมานา ิตา ฯ อถสฺสา อนฺโต ราโค อุปฺปนฺโน ฯ
สา เตเนวฌายิตฺวา กาลมกาสิ ฯ ภิกฺขุนิโย จ (๔) คจฺฉมานา
# ๑. ม. จลิต ฯ ยุ. ผลิต ฯ ๒. ม. ปลิพนุ ฺธติ ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
๔. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๒๙๘
อย ทหรา ิตา ฯ ปกฺโกสถ นนฺติ อาหสุ ฯ เอกา คนฺตฺวา
กสฺมา ิตาสีติ หตฺเถ คณฺหิ ฯ คหิตมตฺตา ปริวตฺเตตฺวา (๑)
ปปตา ฯ ยุท ตาว ราคสฺส อนุทหนตาย วตฺถถ ฯ(๒) โทสสฺส
ปน อนุทหนตาย มโนปโทสิกา เทวา ฯ โมหสฺส อนุทหนตาย
ขิฑฺฑาปโทสิกา เทวา ทฏพฺพา ฯ โมหวเสน หิ เตส (๓)
สติสมฺโมโส โหติ ฯ ตสฺมา ขิฑฺฑาวเสน อาหารกาล
อติวตฺติตฺวา กาล กโรนฺติ ฯ
อาหุเนยฺยคฺคีติอาทีสุ อาหุน วุจฺจติ สกฺกาโร ฯ อาหุน
อรหนฺตีติ อาหุเนยฺยา ฯ มาตาปตโร หิ ปุตฺตาน พหูปการตาย
อาหุน อรหนฺติ ฯ เตสุ วิปฺปฏิปชฺชมานา ปุตฺตา นิรยาทีสุ
นิพฺพตฺตนฺติ ฯ ตสฺมา กิฺจาป มาตาปตโร น อนุทหนฺติ
อนุทหนสฺส ปน ปจฺจยา โหนฺติ ฯยุติ อนุทหนฏเน
อาหุเนยฺยคฺคีติ วุจฺจนฺติ ฯสฺวายมตฺโถ มิตฺตวินฺทุกวตฺถุนา (๔)
เวทิตพฺโพ
มิตฺตวินฺทุโก หิ มาตรา ตาต อชฺช อุโปสถิโก หุตฺวา
วิหาเร สพฺพรตฺตึ ธมฺมสฺสวน สุณ ฯ สหสฺสนฺเต ทสฺสามีติ
วุตฺโต ธนโลเภน อุโปสถ สมาทาย วิหาร คนฺตฺวา ยุท
าน อกุโตภยนฺติ สลฺลกฺเขตฺวา ธมฺมาสนสฺส เหฏา นิปนฺโน
สพฺพรตฺตึ นิทฺทายิตฺวา ฆร อคมาสิ ฯ มาตา ปาโตว ยาคุ
# ๑. ม. ยุ. ปริวตฺติตฺวา ฯ ๒. ม. ยุ. วตฺถุ ฯ ๓. ม. ตาส ฯ ๔. ม. ยุ. มิตฺตวินฺทกวตฺถุนา ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๙๙
ปจิตฺวา อุปนาเมสิ ฯ โส สหสฺส คเหตฺวาว ปวิ ฯ อถสฺส
เอตทโหสิ ธน สหริสฺสามีติ ฯ โส นาวาย สมุทฺท ปกฺขนฺทิตุกาโม อโหสิ ฯ อถ น มาตา ตาต ยุมสฺมึ กุเล จตฺตาลีสโกฏิธน อตฺถิ ฯ อล คมเนนาติ นิวาเรสิ ฯ โส ตสฺสา วจน
อนาทิยิตฺวา คจฺฉติเอว ฯ มาตา ปุรโต อฏาสิ ฯ อถ ฯน
กุชฺฌิตฺวา อย มยฺห ปุรโต ติฏตีติ ปาเทน ปหริตฺวา
ปาติต (๑)มาตร (๒)อนฺตร กตฺวา อคมาสิ ฯ
มาตา อุฏหิตฺวา มาทิสาย มาตริ เอวรูป กมฺม
กตฺวา คตสฺส เม (๓)คตฏาเน สุข ภวิสฺสตีติ เอว สฺี
นาม ตฺว ปุตฺตาติ อาห ฯตสฺส นาว อารุยฺห คจฺฉโต
สตฺตเม ทิวเส นาวา อฏาสิ ฯ อถ เต มนุสฺสา อทฺธา
เอตฺถ ปาปปุริโส อตฺถิ ฯ สลาก เทถาติ อาหสุ ฯ สลากา
ทียมานา ตสฺเสว ติกฺขตฺตุ ปาปุณิ ฯ (๔)เต ตสฺส อุฬุมฺป ทตฺวา
ต สมุทฺเท ปกฺขิปสุ ฯโส เอก ทีป คนฺตฺวา เวมานเปตีหิ (๕)
สทฺธึ สมฺปตฺตึ อนุภวนฺโต ตาหิ ปุรโต ปุรโต มา อคมาสีติ
วุจฺจมาโน ฯ ตทฺทิคุณ ตทฺทิคุณ สมฺปตฺตึ ปสฺสนฺโต อนุปุพฺเพน
ขุรจกฺกธร เอก อทฺทส ฯ ตสฺส ต จกฺก ปทุมปุปผฺ  วิย
# ๑. ม. ยุ. ปติต ฯ ๒. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. เต ฯ ๔. ม. ปาปุณาติ ฯ
๕. ม. วิมานเปตีหิ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๐๐
อุปฏาสิ ฯ โส ต อาห อมฺโภ ยุท ตยา ปลนฺธติ ปทุม
มยฺห เทหีติ ฯ น ยุท สามิ ปทุม ฯ ขุรจกฺก เอตนฺติ ฯ
โส วฺเจสิ (๑) ตฺว กึ มยา ปทุม น ทิฏปุพฺพนฺติ (๒) วตฺวา
ตฺว โลหิตจนฺทน วิลิมฺปต ฺวา ปลนฺธน ปทุมปุปฺผ มยฺห น
ทาตุกาโมติ อาห ฯ โส จินฺเตสิ อยป มยา กตสทิส กมฺม
กตฺวา ตสฺส ผล อนุภวิตุกาโมติ ฯ อถ น หนฺท เทมีติ (๓)
วตฺวา ตสฺส มตฺถเก จกฺก ปกฺขิป ฯเตน วุตฺต
จตุพฺภิ อฏชฺฌคมา อฏาภิป จ โสฬส
โสฬสาหิ จ พตฺตึส อตฺริจฺฉ จกฺกมาสโท
ยุจฉฺ าหตสฺส โปสสฺส จกฺก ภมติ มตฺถเกติ ฯ
คหปตีติ ปน เคหสามิโก วุจฺจติ ฯ โส มาตุคามสฺส
สยนวตฺถาลงฺการาทิอนุปฺปทาเนน พหูปกาโร ฯ ต อติจรนฺโต
มาตุคาโม นิรยาทีสุ นิพพฺ ตฺตติ ฯ ตสฺมา โส ปุริมนเยเนว
อนุทหนฏเน คหปตคฺคีติ วุตฺโต ฯ
ตตฺถ วตฺถถ กสฺสปพุทฺธกาเล โสตาปนฺนสฺส อุปาสกสฺส
ภริยา อติจาร (๔) จรติ ฯ (๕) โส ต ปจฺจกฺขโต ทิสฺวา กสฺมา
เอว กโรสีติ อาห ฯ สา สจาห เอวรูป กโรมิ
อย เม สุนโข วิลุมฺปมาโน ขาทตูติ วตฺวา กาล กตฺวา
# ๑. ม. ยุ. วฺเจสิ ม ฯ ๒. ม. อทิฏปุพฺพนฺติ ฯ ๓. ม. เรติ ฯ ๔. ม. โสป ฯ
๕. ม. อติจารินี อโหสิ ฯ ๖. ม. วิลุปฺปมาโน ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๐๑
กณฺณมุณฺฑกทเห เวมานิกเปตี หุตฺวา นิพฺพตฺตา ฯ ทิวา
สมฺปตฺตึ อนุภวติ ฯ รตฺตึ ทุกฺข ฯ ตทา พาราณสีราชา มิคว
จรนฺโต อรฺ ปวิสิตฺวา อนุปุพฺเพน กณฺณมุณฺฑกทห
สมฺปตฺโต ตาย สทฺธึ สมฺปตฺตึ อนุภวิ ฯ (๑) สา ต วฺจิตฺวา (๒)
รตฺตึ ทุกฺข อนุภวติ ฯ โส ตฺวา กตฺถ นุโข คจฺฉตีติ
ปฏิโต ปฏ ิโต คนฺตฺวา อวิทูเร ิโต กณฺณมุณฺฑกทหโต
นิกฺขมิตฺวา ต ปฏปฏนฺติ ขาทมาน เอก สุนข ทิสวฺ า
อสินา ทฺวิธา ฉินฺทิ ฯ เทฺว อเหสส ฯ ปุน ฉินฺเน จตฺตาโร ฯ
ปุน ฉินฺเน อฏ ฯ ปุน ฉินฺเน โสฬส อเหสส ฯ สา กึ
กโรสิ สามีติ อาห ฯ โส กึ ยุทนฺติ อาห ฯ สา เอว
อกตฺวา เขฬปณฺฑ ภูมิย นุฏหิตฺวา (๓) ปาเทน ฆสาหีติ
อาห ฯ โส ตถา อกาสิ ฯ สุนขา อนฺตรธายึสุ ฯ ตทิวส
ตสฺสา กมฺม ขีณ ฯ ราชา วิปฺปฏิสารี หุตฺวา คนฺตุ
อารทฺโธ. สา มยฺห สามิ กมม ขีณ มา อคมาติ
อาห ฯราชา อสฺสุตฺวาว คโต ฯ
ทกฺขิเณยฺยคฺคีติ เอตฺถ ปน ทกฺขิณาติ จตฺตาโร ปจฺจยา ฯ
ภิกฺขุสโฆ ทกฺขิเณยฺโย ฯโส คิหีน ตีสุ สรเณสุ ปฺจสุ
สีเลสุ ทสสุ สีเลสุ มาตาปตุอุปฏาเน ธมฺมิกสมณพฺราหฺมณอุปฏาเนติ เอวมาทีสุ กลฺยาณธมฺเมสุ นิโยชเนน พหูปกาโร ฯ
# ๑. ม. อนุภวติ ฯ ๒. ม. วฺเจตฺวา ฯ ๓. ม. นิฏุภิตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๐๒
ตสฺมึ มิจฺฉาปฏิปนฺนา คิหี ภิกฺขุสฆ อกฺโกสิตฺวา ปริภาสิตฺวา
นิรยาทีสุ นิพฺพตฺตนฺติ ฯ ตสฺมา โสป ปุรมิ นเยเนว อนุทหนฏเน
ทกฺขิเณยฺยคฺคีติ วุตฺโต ฯ ยุมสฺส ปนตฺถสฺส วิภาวนตฺถ
เวมานเปตีวตฺถถป วิตฺถาเรตพฺพ ฯ
ติวิเธน รูปสงฺคโหติ เอตฺถ ติวิเธนาติ ตีหิ โกฏาเสหิ ฯ
สงฺคโหติ ชาติสฺชาติกิริยคณนวเสน จตุพฺพิโธ สงฺคโห ฯ ตตฺถ
สพฺเพ ขตฺติยา อาคจฺฉนฺตูติ อาทิโก ชาติสงฺคโห ฯ สพฺเพ
โกสลกาติ อาทิโก สฺชาติสงฺคโห.สพฺเพ หตฺถาโรหาติอาทิโก กิริยสงฺคโห ฯ จกฺขฺวายตน กตมกฺขนฺธคณน คจฺฉตีติ ฯ
จกฺขฺวายตน รูปกฺขนฺธคณน คจฺฉติตีติ ฯ (๑) หฺจิ จกฺขฺวายตน
รูปกฺขนฺธคณน (๒) คจฺฉติ เตน วต เร วตฺตพฺเพ จกฺขฺวายตน (๒)
รูปกฺขนฺเธน สงฺคหิตนฺติ (๓)อย คณนสงฺคโห ฯ โส อิธ
อธิปฺเปโต ฯ ตสฺมา ติวิเธน รูปสงฺคโหติ ตีหิ โกฏาเสหิ
รูปคณนาติ อตฺโถ ฯ
สนิทสฺสนาทีสุ อตฺตาน อารพฺภ ปวตฺเตน จกฺขุวิฺาณสงฺขาเตน สห นิทสฺสเนนาติ สนิทสฺสน ฯ จกฺขุปฏิหนนสมตฺถโต สห ปฏิเฆนาติ สปฺปฏิฆ ฯต อตฺถโต
รูปายตนเมว ฯ จกฺขุวิฺาณสงฺขาต นาสฺส นิทสฺสนนฺติ
อนิทสฺสน ฯ โสตปฏิหนนสมตฺถโต (๔) สห ปฏิเฆนาติ สปฺปฏิฆ ฯ
# ๑. ม. คจฺฉตีติ ฯ ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๓. อภิ. ก. ๓๗/๑๑๒๘/๓๖๓ ฯ
๓. ม. โสตาทิปฏิหนนสมตฺถโต ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๐๓
ต อตฺถโต จกฺขฺวายตนาทีนิ นว อายตนานิ ฯ วุตฺตปฺปการ
นาสฺส นิทสฺสนนฺติ อนิทสฺสน ฯ นาสฺส ปฏิโฆติ อปฺปฏิฆ ฯ
ต อตฺถโต เปตฺวา ทสายตนานิ อวเสส สุขุมรูป ฯ
ตโย สงฺขาราติ สหชาตธมฺเม เจว สมฺปรายผลธมฺเม
จ สงฺขโรนฺติ ราสึ (๑)กโรนฺตีติ สงฺขารา ฯ อภิสงฺขโรตีติ
อภิสงฺขาโร ฯ ปฺุโ อภิสงฺขาโร ปฺุาภิสงฺขาโร ฯ
ตตฺถ กตโม ปฺุาภิสงฺขาโร ฯ กุสลเจตนา กามาวจรา
รูปาวจรา ทานมยา สีลมยา ภาวนามยาติ (๒)เอว วุตฺตาน
อฏนฺน กามาวจรกุสลมหาจิตฺตเจตนาน ฯ ปฺจนฺน รูปาวจรกุสลเจตนานฺเจว ต อธิวจน ฯ เอตฺถ จ ทานมยสีลมยา (๓)
อฏเว เจตนา โหนฺติ ฯ ภาวนามยา เตรสาป ฯยถา หิ
ปคุณ ธมฺม สชฺฌายมาโน เอก เทฺว อนุสนฺธึ คโตป น
ชานาติ ฯ ปจฺฉา อาวชฺชมาโน(๔) ชานาติ ฯ เอวเมว กสิณปริกมฺม
กโรนฺตสฺส ปคุณชฺฌาน ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส าณวิปฺปยุตฺตาป
ภาวนา โหติ ฯเตน วุตฺต ภาวนามยา เตรสาปติ.
ตตฺถ ทานมยาทีสุ ทาน อารพฺภ ทานาธิกิจฺจ (๕) ยา
อุปฺปชฺชติ เจตนา สฺเจตนา เจตยิตฺต ฯ อย วุจฺจติ ภานมโย
ปฺุาภิสงฺขาโร ฯ สีล อารพฺภ ภาวน อารพฺภ ภาวนาธิกิจฺจ(๖) ยา อุปฺปชฺชติ เจตนา สฺเจตนา เจตยิตตฺต ฯ อย วุจฺจติ
# ๑. ม. ราสี ฯ ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๒๕๗/๑๘๑ ฯ ๓. ม. ทานสีลมยา ฯ ๔. ม. อาวชฺชนฺโต ฯ
๕. ม.ทานมธิกิจฺจ ฯ ๖. ม. ภาวนมธิกิจฺจ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๐๔
ภาวนามโย ปฺุาภิสงฺขาโรติ อย สงฺเขปเทสนา ฯ
จีวราทีสุ ปน จตูสุ ปจฺจเยสุ รูปาทีสุ วา ฉสุ
อารมฺมเณสุ อนฺนาทีสุ วา ทสสุ ทานวตฺถูสุ ต ต เทนฺตสฺส
เตส อุปฺปาทนโต ปฏาย ปุพฺพภาเค ฯ ปริจฺจาคกาเล ฯ ปจฺฉา
โสมนสฺสจิตฺเตน อนุสรเณ จาติ ตีสุ กาเลสุ ปวตฺตา เจตนา
ทานมยา นามฯ สีลปูรณตฺถาย ปน ปพฺพชิสฺสามีติ วิหาร
คจฺฉนฺตสฺส ฯ ปพฺพชนฺตสฺส มโนรถ มตฺถก ปาเปตฺวา ปพฺพชิโต
ตมฺหิ สาธุ สุฏูติ (๑) อาวชฺเชนฺตสฺส ฯ(๑) ปาฏิโมกฺข สวรนฺตสฺส
จีวราทโย ปจฺจเย ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส ฯ อาปาถคเตสุ รูปาทีสุ
จกฺขุทฺวาราทีนิ สวรนฺตสฺ ฯ อาชีว โสเธนฺตสฺส จ ปวตฺตา
เจตนา สีลมยา นาม.
ปฏิสมฺภิทาย วุตฺเตน วิปสฺสนามคฺเคน จกฺขุ อนิจฺจโต
ทุกฺขโต อนตฺตโต ภาเวนฺตสฺส มน รูเป ธมฺเมฯ จกฺขุวิฺาณ
มโนวิฺาณ ฯ จกฺขุสมฺผสฺส มโนสมฺผสฺส. จกฺขุสมฺผสฺสช เวทน
มโนสมฺผสฺสช เวทน ฯ รูปสฺ ฯ ชรามรณ อนิจฺจโต
ทุกฺขโต อนตฺตโต ภาเวนฺตสฺส ปวตฺตา เจตนา ภาวนามยา
นามาติ อย วิตฺถารกถา ฯ
อปฺุโ จ โส อภิสงฺขาโร จาติ อปฺุาภิสงฺขาโร ฯ
อกุสลจิตฺตสมฺปยุตฺตาน (๒) เจตนาน เอต อธิวจน ฯ วุตฺตป เจต
# ๑. ม. สาธูติ อาวชฺชนฺตสฺส ฯ ๒. ม.ทฺวาทสอกุศลจิตฺต... ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๐๕
ตตฺถ กตโม อปฺุาภิสงฺขาโร ฯ อกุสลเจตนา กามาวจรา ฯ อย
วุจฺจติ อปฺุาภิสงฺขาโรติ ฯ อาเนฺช นิจฺจล สนฺต วิปากภูต
อรูปเมว อภิสงฺขโรตีติ อาเนฺชาภิสงฺขาโร ฯ จตุนฺน อรูปาวจรกุสลเจตนาน เอต อธิวจน ฯยถาห ตตฺถ กตโม อาเนฺชาภิสงฺขาโร ฯ กุสลเจตนา อรูปาวจรา ฯ อย วุจฺจติ อาเนฺชาภิสงฺขาโรติ ฯ(๑)
ปุคฺคลตฺติเก สตฺตวิโธ ปุริสปุคฺคโล ฯ ติสฺโส สิกฺขา
สิกฺขตีติ เสกฺโข ฯ ขีณาสโว สิกฺขิตลิกฺขตฺตา ปุน น สิกฺขตีติ(๒)
อเสกฺโข ฯ ปุถุชชฺ โน สิกฺขาหิ ปริพาหิรตฺตา(๓) เนวเสกฺโข
นาเสกฺโข ฯ
เถรตฺติเก ชาติมหลฺลโก คิหิชาติตฺเถโร นามฯ
จตฺตาโรเม ภิกฺขเว เถรกรณา (๔) ธมฺมา ฯ อิธ ภิกฺขเว เถโร
สีลวา โหติ ฯพหุสฺสุโต โหติ ฯ จตุนฺน ฌานาน ลาภี โหติ
อาสวาน ขยา ฯเป ฯ อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ ยุเม โข ภิกฺขเว
จตฺตาโร เถรกรณา ธมฺมาติ (๕) เอว วุตฺเตสุ ธมฺเมสุ เอเกน
วา อเนเกหิ วา สมนฺนาคโต ธมฺมตฺเถโร นามฯ อฺตโร
เถรนามโก ภิกฺขูติ เอว เถรนามโก วา ฯ ย วา ปน มหลฺลกกาเล ปพฺพชิต สามเณราทโย ทิสฺวา เถโร เถโรติ วทนฺติ
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๒๕๗/๑๘๑ ฯ ๒. ม. สิกฺขิสฺสตีติ ฯ ๓. ม. ปริพาหิยตฺตา ฯ
๔. สี. ม. ยุ. เถรกรณียา ฯ ๕. องฺ. จตุกฺก . ๒๑/๒๒/๒๙ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๐๖
อย สมฺมติตฺเถโร(๑) นาม ฯ
ปฺุกิริยาวตฺถูสุ ทานเมว ทานมย ฯ ปฺุกิริยา
จ สา เตส(๒) อานิสสาน วตฺถุ จาติ ปฺุกิริยาวตฺถุ ฯ
ยุตเรสุป ทฺวีสุ เอเสว นโย ฯอตฺถโต ปน ปุพฺเพ วุตฺตทานมยเจตนาทีน วเสเนว สทฺธึ ปุพฺพภาคอปรภาคเจตนาหิ ยุมานิ
ตีณิ ปฺุกิริยาวตฺถูนิ เวทิตพฺพานิ ฯ เอกเมกฺเจตฺถ ปุพฺพภาคโต ปฏาย กาเยน กโรนฺตสฺส กายกมฺม โหติ ฯ ตทตฺถ
วาจ นิจฺฉาเรนฺตสฺส วจีกมฺม ฯ กายงฺควาจงฺค อโจเปตฺวา
มนสา จินฺเตนฺตสฺส มโนกมฺม ฯ อนฺนาทีนิ เทนฺตสฺส วาป(๓)
อนฺนทานาทีนิ เทมีติ วา ทานปารมึ อาวชฺเชตฺวา วา
ทานกาเล ทานมย ปฺุกิริยาวตฺถุ โหติ ฯ วตฺตสีเล (๔)ตฺวา
ททโต สีลมย ฯ ขยโต วยโต สมฺมสน ปฏเปตฺวา ททโต
ภาวนามย ปฺุกิริยาวตฺถุ โหติ ฯ
อปรานิป สตฺต ปฺุกิริยาวตฺถูนิ อปจิติสหคต ปฺุกิริยาวตฺถุ ฯ เวยฺยาวจฺจสหคต ฯ ปตฺตานุปฺปทาน ฯ ปตฺตพฺภนุโมทน
เทสนามย ฯ สวนมย ฯ ทิฏูชุคต ฯ (๕)ปฺุกิริยาวตฺถูติ ฯ ตตฺถ มหลฺลก
ทิสฺวา ปจฺจุคฺคมนปตฺตจีวร- ปฏิคฺคหณอภิวาทนมคฺคสมฺปทานาทิวเสน อปจิติสหคต เวทิตพฺพ ฯ วุฑฺฒตราน วตฺตปฏิปตฺติ# ๑. ม. สมฺมตุ ิเถโร ฯ ๒. ม. เตส เตส ฯ ๓. ม. จาป ฯ ๔. ม. ยุ. วตฺตสีเส ฯ
๕. ม. ทิฏิชุคต ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๐๗
กรณวเสน ฯ คาม ปณฑ
ฺ าย ปวิฏ ภิกฺขุ ทิสฺวา ปตฺต คเหตฺวา
คาเม ภิกฺข สมาทเปตฺวา อุปสหรณวเสน ฯ คจฺฉ ภิกฺขูน
ปตฺต อาหราติ สุตฺวา เวเคน คนฺตฺวา ปตฺตาหรณาทิวเสน
จ เวยฺยาวจฺจสหคต เวทิตพฺพ ฯ จตฺตาโร ปจฺจเย ทตฺวา
สพฺพสตฺตาน ปตฺติ โหตูติ ปวตฺตนวเสน ปตฺตานุปฺปทาน
เวทิตพฺพ ฯ ปเรหิ ทินฺนาย ปตฺติยา สาธุ สุฏูติ อนุโมทนวเสน ปตฺตพฺภนุโมทน เวทิตพฺพ ฯ เอโก เอว ม ธมฺมกถิโกติ
ชานิสฺสนฺตีติ ยุจฺฉาย ตฺวา ลาภครุโก หุตฺวา เทเสติ ฯ ต
น มหปฺผล ฯ เอโก อตฺตโน ปคุณธมฺม อปจฺจาสึสมาโน (๑)ปเรส
เทเสติ ฯ ยุท เทสนามย ปฺุกิริยาวตฺถุ นาม.เอโก สุณนฺโต
ยุติ ม สทฺโธติ ชานิสฺสนฺตีติ สุณาติ ฯ ต น มหปฺผล ฯ
เอโก เอว เม มหปฺผล ภวิสฺสตีติ หิตผรเณน(๒) มุทุจิตฺเตน
ธมฺม สุณาติ ฯ ยุท สวนมย ปฺุกิริยาวตฺถุ ฯ ทิฏ ูชุคต ปน
สพฺเพส นิยมลกฺขณ ฯยกิฺจิ ปฺุ กโรนฺตสฺส หิ ทิฏิยา
อุชุภาเวเนว มหปฺผล โหติ ฯ
อิติ ยุเมส สตฺตนฺน ปฺุกิริยาวตฺถนู  ปุริเมเหว ตีหิ
สงฺคโห เวทิตพฺโพ ฯ เอตฺถ หิ อปจิติเวยฺยาวจฺจานิ สีลมเย ฯ
ปตฺติทานปตฺตพฺภนุโมทนานิ ทานมเย ฯเทสนาสวนานิ
ภาวนามเย ฯทิฏูชุคต ตีสุป สงฺคห คจฺฉติ ฯ
# ๑. ม. อปจฺจาสีสมาโน ฯ ๒. ม.หิตปฺผรเณน ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๐๘
โจทนาวตฺถูนีติ โจทนาการณานิ ฯ ทิฏเนาติ มสจกฺขุนา
วา ทิพฺพจกฺขุนา วา วีติกฺกม ทิสฺวา โจเทติ ฯ สุเตนาติ
ปกติโสเตน วา ทิพฺพโสเตน วา ปรสฺส สทฺท สุตฺวา
โจเทติ ฯ ปริสงฺกายาติ(๑) ทิฏปริสงฺกิเตน วา สุตปริสงฺกิเตน วา
มุตปริสงฺกิเตน วา โจเทติ ฯอยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ วิตฺถาโร
ปน สมนฺตปาสาทิกาย วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ
กามุปปตฺติโยติ กามูปเสวนา กามปฏิลาภา วา ฯ
ปจฺจุปฏิตกามาติ นิพทฺธกามา นิพทฺธารมฺมณา ฯ เสยฺยถาป
มนุสฺสาติ ยถา มนุสฺสา ฯ มนุสฺสา หิ นิพทฺเธเยว วตฺถุสฺมึ วส
วตฺเตนฺติ ฯ ยตฺถ ปฏิพทฺธจิตฺตา โหนฺติ ฯ สตป สหสฺสมฺป ทตฺวา
มาตุคาม อาเนตฺวา นิพทฺธโภค ภฺุชนฺติ ฯ เอกจฺเจ เทวา นาม
จตุเทวโลกวาสิโน ฯ เตป นิพทฺธวตฺถุสฺมึเยว วส วตฺเตนฺติ ฯ
เอกจฺเจ วินิปาติกา นาม เนรยิเก เปตฺวา อวเสสา ฯ
มจฺฉกจฺฉปาทโยป หิ นิพทฺธวตฺถุสฺมึเยว วส วตฺเตนฺติ ฯ
มจฺโฉ อตฺตโน มจฺฉินิยา (๒) กจฺฉโป กจฺฉปนิยาติ ฯ(๓) นิมฺมินติ ฺวา
นิมฺมินิตฺวาติ นีลปตาทิวเสน ยาทิส ยาทิส อตฺตโน รูป ยุจฺฉนฺติ
ตาทิส ตาทิส นิมฺมินิตฺวา อายสฺมโต อนุรุทฺธสฺส ปุรโต
มนาปกายิกา เทวตา วิย ฯนิมฺมานรตีติ เอว สย นิมฺมิเต
นิมฺมิเต นิมฺมาเน รติ เอเตสนฺติ นิมฺมานรตี ฯ ปรนิมฺมิต# ๑. ม. ปริสงฺกาย วาติ ฯ ๒. ม. มจฺฉิยา ฯ ๓. ม. กจฺฉปยา ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๐๙
กามาติ ปเรหิ นิมฺมิตกามา ฯ เตสฺหิ มน ตฺวา ปเร
ยถารุจิต กามโภค นิมฺมินนฺติ ฯ เต ตตฺเถว วส วตฺเตนฺติ ฯ
กถ ปรสฺส มน ชานนฺตีติ ฯปกติเสวนวเสน ฯ ยถา หิ
กุสโล สูโท รฺโ ภฺุชนฺตสฺส ย ย โส พหุ คณฺหาติ
ต ต ตสฺส รุจฺจตีติ ชานาติ ฯ เอว ปกติยา อภิรุจิตารมฺมณ
ตฺวา ตาทิสกเยว นิมฺมินนฺติ ฯ เต ตตฺถ วส วตฺเตนฺติ
เมถุน เสวนฺติ ฯ เกจิ ปน เถรา หสิตมตฺเตน โอโลกิตมตฺเตน อาลิงฺคิตมตฺเตน จ เตส กามกิจฺจ ยุชฌ
ฺ ตีติ วทนฺติ
ต อฏกถาย เอต(๑) นตฺถีติ ปฏิกฺขิตฺต ฯ น หิ กาเยน
อผุสนฺตสฺส โผฏพฺพ กามกิจฺจ สาเธติ ฯ ฉนฺนป หิ กามาวจราน กามา ปากติกาเอว ฯ วุตฺตป เจต
ฉ เอเต กามาวจรา
สพฺพกามสมิทฺธิโน
สพฺเพส เอกสงฺขาต อายุ ภวติ กิตฺตกนฺติ (๒)
สุขูปปตฺติโยติ สุขปฏิลาภา ฯ อุปฺปาเทตฺวา อุปฺปาเทตฺวา
สุข วิหรนฺตีติ เต เหฏา ปมชฺฌานสุข นิพฺพตฺเตตฺวา อุปริ
วิปากชฺฌานสุข อนุภวนฺตีติ อตฺโถ ฯ สุเขน อภิสนฺนาติ
ทุติยชฺฌานสุเขน ตินฺตา ฯ ปริสนฺนาติ สมนฺตโต ตินฺตา ฯ
ปริปูราติ ปริปุณฺณา ฯ ปริปฺผุฏาติ ตสฺเสว เววจน ฯ ยุทป
วิปากชฺฌานสุขเมว สนฺธาย วุตฺต ฯ อโห สุข อโห สุขนฺติ
# ๑. ม. เอต ปน ฯ ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๑๑๐๖/๕๗๐ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๑๐
เตส กิร ภวโลโภ มหา อุปฺปชฺชติ ฯ ตสฺมา กทาจิ กรหจิ
เอว อุทาน อุทาเนนฺติ ฯ สนฺตเยวาติ ปณีตเมว ฯ สตุสิตาติ(๑)
ตโต อุตฺตรึ สุขสฺส อปฺปฏนโต สนฺตุฏา หุตฺวา ฯ สุข(๒)
ปฏิเวเทนฺตีติ ตติยชฺฌานสุข อนุภวนฺติ ฯ
เสกฺขา ปฺาติ สตฺต อริยปฺา ฯ อรหโต ปฺา
อเสกฺขา ฯอวเสสา ปฺา เนวเสกฺขา นาเสกฺขา ฯ
จินฺตามยาทีสุ อย วิตฺถาโร ตตฺถ กตมา จินฺตามยา
ปฺา ฯ โยควิหิเตสุ วา กมฺมายตเนสุ โยควิหิเตสุ วา
สิปฺปายตเนสุ โยควิหิเตสุ วา วิชฺชฏาเนสุ (๓) กมฺมสฺสกต วา
สจฺจานุโลมิก วา รูป อนิจฺจนฺติ วา ฯเป ฯ วิฺาณ อนิจฺจนฺติ
วา ย เอวรูป(๔) อนุโลมิก ขนฺตึ ทิฏึ รุจึ มุนึ เปกฺข
ธมฺมนิชฺฌานกฺขนฺตึ ปรโต อสฺสุตฺวา ปฏิลภติ ฯ อย วุจฺจติ
จินฺตามยา ปฺา ฯตตฺถ กตมา สุตมยา ปฺา ฯ โยควิหิเตสุ
วา กมฺมายตเนสุ ฯเป ฯ ธมฺมนิชฺฌานกฺขนฺตึ ปรโต สุตฺวาว
ปฏิลภติ ฯ อย วุจฺจติ สุตมยา ปฺา ฯตตฺถ กตมา ภาวนามยา ปฺา (๕) สพฺพาป สมาปนฺนสฺส ปฺา ภาวนามยา
ปฺาติ ฯ(๖)
# ๑. ม. ตุสิตาติ ฯ ๒. ที.ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๓๐ จิตฺตสุข ฯ ๓. ม. วิชฺชาฏาเนสุ ฯ
ยุ. วิชชฺ ายตเนสุ ฯ ๔. ม. เอวรูป ฯ ๕. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๖. อภิ. วิ. ๓๕/๘๐๘/๔๓๙ ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๑๑
สุตาวุธนฺติ สุตเมว อาวุธ ฯ ต อตฺถโต เตปฏก พุทฺธวจน ฯตฺหิ นิสฺสาย ภิกขฺ ุ ปฺจาวุธ นิสฺสาย สูโร โยโธ
อวิกมฺปมาโน มหากนฺตาร วิย สสารกนฺตาร อติกกฺ มติ
อวิหฺมาโน ฯ เตเนว วุตฺต สุตาวุโธ ภิกฺขเว อริยสาวโก
อกุสล ปชหติ ฯ กุสล ภาเวติ ฯ สาวชฺช ปชหติ ฯ อนวชฺช ภาเวติ
สุทฺธ อตฺตาน ปริหรตีติ ฯ(๑)
ปวิเวกาวุธนฺติ กายวิเวโก จิตฺตวิเวโก อุปธิวิเวโกติ อย
ติวิโธป วิเวโกว อาวุธ ฯ ตสฺส นานากรณ กายวิเวโก
วูปกฏกายาน (๒) เนกฺขมฺมาภิรตาน ฯ จิตฺตวิเวโก จ ปริสุทฺธจิตฺตาน ปรมโวทานปฺปตฺตาน ฯ อุปธิวิเวโก จ นิรุปธีน
ปุคฺคลาน ฯ วิสงฺขารคตาน ฯ (๓) ยุมสฺมิฺหิ ติวิเธ วิเวเก อภิรโต
น กุโตจิ ภายติ ฯ ตสฺมา อยป อวสฺสยฏเน อาวุธนฺติ
วุตฺโต ฯ โลกิยโลกุตฺตรา ปฺาว อาวุธ ปฺาวุธ ฯ ยสฺส
สา อตฺถิ ฯ โส น กุโตจิ ภายติ ฯ น จสฺส โกจิ ภายติ ฯ
ตสฺมา สาป อวสฺสยฏเเนว อาวุธนฺติ วุตฺตา ฯ
อนฺาตฺสฺสามีตินฺทฺริยนฺติ ยุโต ปุพฺเพ น อฺาต
อวิทิต ธมฺม ชานิสฺสามีติ ปฏิปนฺนสฺส อุปฺปนฺน ยุนฺทฺริย ฯ
โสตาปตฺติมคฺคาณสฺเสต อธิวจน ฯ อฺินฺทฺริยนฺติ อฺาภูต
# ๑. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๖๔/๑๑๑ ฯ ๒. ม. วิเวกฏกายาน ฯ ยุ. วิเวโก จ ววกฏกายาน ฯ
๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๑๒
ชานนภูต (๑) ยุนฺทฺริย ฯโสตาปตฺติผลโต ปฏาย ฉสุ าเนสุ
าณสฺเสต อธิวจน ฯ อฺาตาวินฺทฺริยนฺติ อฺาตาวีสุ
ชานนกิจฺจปริโยสานปฺปตฺเตสุ ธมฺเมสุ ยุนฺทฺริย ฯ อรหตฺตผลาณสฺเสต อธิวจน ฯ
มสจกฺขุ จกฺขุปสาโท ฯ ทิพฺพจกฺขุ อาโลกนิสฺสิต าณ ฯ
ปฺาจกฺขุ โลกิยโลกุตฺตรา ปฺา ฯ
อธิสีลสิกฺขาทีสุ อธิสีลฺจ ต สิกฺขิตพฺพโต สิกฺขา จาติ
อธิสีลสิกฺขา ฯยุตรสฺมึ ทฺวเยป เอเสว นโย ฯ ตตฺถ สีล อธิสีล
จิตฺต อธิจิตฺต ฯ ปฺา อธิปฺาติ อย เภโท (๒) เวทิตพฺโพ ฯ
สีล นาม ปฺจสีลทสสีลานิ ฯ ปาฏิโมกฺขสวโร อธิสีล
นามฯ อฏ สมาปตฺติโย จิตฺต ฯ วิปสฺสนาปาทกชฺฌาน
อธิจิตฺต ฯ กมฺมสฺสกตาณ ปฺา ฯ วิปสฺสนา อธิปฺา ฯ
อนุปฺปนฺเนป หิ พุทฺธุปปฺ าเท ปวตฺตนฺตีติ(๓) ปฺจสีลทสสีลานิ
สีลเมว ฯ ปาฏิโมกฺขสวรสีล พุทฺธุปฺปาเทเยว ปวตฺตตีติ อธิสีล ฯ
จิตฺตปฺาสุป เอเสว นโย ฯ อปจ นิพฺพาน ปตฺถยนฺเตน
สมาทินฺน ปฺจสีลมฺป ทสสีลมฺป อธิสีลเมว ฯ สมาปนฺนา
อฏ สมาปตฺติโยป อธิจิตฺตเมว ฯ สพฺพ วา โลกิย สีลเมว
โลกุตฺตร อธิสีล ฯจิตฺตปฺาสุป เอเสว นโย ฯ
ภาวนาสุ ขีณาสวสฺส ปฺจทฺวาริกกาโย กายภาวนา
# ๑. ม. อาชานนภูต ฯ ๒. ม. ยุ. ปเภโท ฯ ๓. ม. ปวตฺตตีติ ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๑๓
นาม ฯ อฏ สมาปตฺติโย จิตฺตภาวนา นาม. อรหตฺตผลปฺา ปฺาภาวนา นาม ฯ ขีณาสวสฺส หิ เอกนฺเตเนว
ปฺจทฺวาริกกาโย สุภาวิโต โหติ ฯ อฏ สมาปตฺติโย จสฺส
น อฺเส วิย ทุพฺพลา ฯ ตสฺเสว จ ปฺา ภาวิตา
นาม โหติ ปฺาเวปุลฺลปฺปตฺติยา ฯตสฺมา เอว วุตฺต ฯ
อนุตฺตริเยสุ วิปสฺสนา ทสฺสนานุตฺตริย ฯ มคฺโค ปฏิปทานุตฺตริย(๑) ผล วิมุตฺตานุตฺตริย ฯผล วา ทสฺสนานุตฺตริย
มคฺโค ปฏิปทานุตฺตริย ฯนิพฺพาน วิมุตฺตานุตฺตริย ฯ นิพฺพาน
วา ทสฺสนานุตฺตริย ฯ ตโต อุตฺตริฺหิ ทฏพฺพ นาม นตฺถิ
มคฺโค ปฏิปทานุตฺตริย ฯผล วิมุตฺตานุตฺตริย ฯ อนุตฺตริยนฺติ
อุตฺตม เชฏก ฯ
สมาธีสุ ปมชฺฌานสมาธิ สวิตกฺกสวิจาโร ปฺจกนเยน ทุตยิ ชฺฌาณสมาธิ อวิตกฺกวิจารมตฺโต ฯเสโส อวิตกฺกอวิจาโร ฯ(๕๐)
สฺุตาทีสุ ติวิธา กถา อาคมนโต สคุณโต
อารมฺมณโตติ.อาคมนโต นาม เอโก ภิกฺขุ อนตฺตโต
อภินิวิสิตฺวา อนตฺตโต ทิสฺวา อนตฺตโต วุฏาติ ฯ ตสฺส
วิปสฺสนา สฺุตา นาม โหติ ฯ กสฺมา ฯ อสฺุตการกาน (๒)
กิเลสาน อภาวา ฯ วิปสฺสนาคมเนน มคฺคสมาธิ สฺุโต นาม
# ๑. ม. ปฏิปทานุสฺสริย ฯ ๒. ม. อสฺุตตฺตการกาน ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๑๔
โหติ ฯมคฺคาคมเนน ผลสมาธิ สฺุโต นาม อปโร อนิจฺจโต
อภินิวิสิตฺวา อนิจฺจโต ทิสฺวา อนิจฺจโต วุฏาติ ฯ ตสฺส วิปสฺสนา
อนิมิตฺตา นาม โหติ ฯ กสฺมา ฯ นิมิตฺตการกกิเลสาภาวา ฯ
วิปสฺสนาคมเนน มคฺคสมาธิ อนิมิตโฺ ต นาม โหติ ฯ มคฺคาคมเนน ผล อนิมิตฺต นาม. อปโร ทุกฺขโต อภินวิ ิสิตฺวา
ทุกฺขโต ทิสฺวา ทุกฺขโต วุฏาติ ฯ ตสฺส วิปสฺสนา อปฺปณิหิตา
นาม โหติ ฯ กสฺมา ฯ ปณิธิการกกิเลสาภาวา ฯ วิปสฺสนาคมเนนมคฺคสมาธิ อปฺปณิหิโต นาม โหติ ฯ มคฺคาคมเนน
ผล อปฺปณิหิต นามาติ อย อาคมนโต กถา ฯ มคฺคสมาธิ
ปน ราคาทีหิ สฺุตฺตา สฺุโต ฯ ราคนิมิตฺตาทีน อภาวา
อนิมิตฺโต ฯ ราคปณิธิอาทีน อภาวา อปฺปณิหิโตติ อย สคุณโต
กถา ฯ นิพฺพาน ราคาทีหิ สฺุตฺตา ราคาทินิมิตฺตปณิธีนฺจ
อภาวา สฺุตฺเจว อนิมิตฺตฺจ อปฺปณิหิตฺจ ฯ ตทารมฺมโณ
มคฺคสมาธิ สฺุโต อนิมิตฺโต อปฺณิหิโต ฯ อย อารมฺมณโต
กถา ฯ
โสเจยฺยานีติ สุจิภาวกรา โสเจยฺยปฏิปทา ธมฺมา ฯ
วิตฺถาโร ปเนตฺถ ตตฺถ กตม กายโสเจยฺย ฯ ปาณาติปาตาเวรมณีติอาทินา นเยน วุตฺตาน ติณฺณ สุจริตาน วเสน
เวทิตพฺโพ ฯ
โมเนยฺยานีติ มุนิภาวกรา โมเนยฺยปฏิปทา ธมฺมา ฯ เตส
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๑๕
วิตฺถาโร ตตฺถ กตม กายโมเนยฺย ฯ ติวิธกายทุจฺจริตสฺส ปหาน
กายโมเนยฺย ฯ ติวิธ กายสุจริต กายโมเนยฺย ฯ กายารมฺมณ (๑)
าณ กายโมเนยฺย ฯ กายปริฺา(๒) สหคโต มคฺโค กายโมเนยฺย
กายสฺมึ ฉนฺทราคปฺปหาน กายโมเนยฺย ฯ กายสงฺขารนิโรธา
จตุตฺถชฺฌานสมาปตฺติ กายโมเนยฺย ฯ ตตฺถ กตม วจีโมเนยฺย
จตุพฺพิธ วจีทุจฺจริตสฺส ปหาน วจีโมเนยฺย ฯ (๓)จตุพฺพิธ วจีสุจริต
วาจารมฺมณ าณ วาจาปริฺาสหคโต (๓) มคฺโค ฯ วาจสฺมึ (๔)
ฉนฺทราคปฺปหาน ฯ วจีสงฺขารนิโรธา ทุติยชฺฌานสมาปตฺติ
วจีโมเนยฺย ฯ ตตฺถ กตม มโนโมเนยฺย ฯ ติวิธมโนทุจฺจริตสฺส
ปหาน มโนโมเนยฺย ฯ (๕)ติวิธ มโนสุจริต มนารมฺมณ าณ
มโนปริฺาสหคโต มคฺโค ฯ(๕) มนสฺมึ ฉนฺทราคปฺปหาน จิตฺตสงฺขารนิโรธา สฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติ มโนโมเนยฺยนฺติ ฯ
โกสลฺเลสุ อาโยติ วุฑฺฒิ ฯ อปาโยติ อวุฑฺฒิ ฯ ตสฺส
ตสฺส การณ อุปาโย ฯเตส ปชานนา โกสลฺล ฯวิตฺถาโร
ปน วิภงฺเค วุตฺโตเยว ฯ
วุตฺตเฺเหต: ตตฺถ กตม อายโกสลฺล ฯ ยุเม เม(๖) ธมฺเม
# ๑. ม. ยุ. กายารมฺมเณ ฯ ๒. ม. กายปริฺา กายโมเนยฺย กายปริฺา สหคโต ฯ
๓. ม.จตุพฺพิธ วจีสุจริต วจีโมเนยฺย วาจารมฺมเณ าณ วจีโมเนยฺย วาจาปริฺา
วจีโมเนยฺย ปริฺาสหคโต มคฺโค ฯ ๔. ม. วาจาย ฯ ๕. ม. ติวิธ มโนสุจริต มโนโมเนยฺย
มนารมฺมเณ าณ มโนโมเนยฺย มโนปริฺา มโนโมเนยฺย ปริฺาสหคโต มคฺโค ฯ
๖. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๑๖
มนสิกโรโต อนุปฺปนฺนา เจว อกุสลา ธมฺมา น อุปฺปชฺชนฺติ
อุปฺปนฺนา จ อกุสลา ธมฺมา นิรชุ ฺฌนฺติ ฯ ยุเม วา ปน เม
ธมฺเม มนสิกโรโต อนุปฺปนฺนา เจว กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
อุปฺปนฺนา จ กุสลา ธมฺมา ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ภาวนาย
ปาริปูริยา สวตฺตนฺตีติ ฯ ยา ตตฺถ ปฺา ปชานนา ฯเป ฯ
สมฺมาทิฏิ ฯ ยุท วุจฺจติ อายโกสลฺล ฯ ตตฺถ กตม อปายโกสลฺล ฯ ยุเม เม ธมฺเม มนสิกโรโต อนุปฺปนฺนา เจว กุสลา
ธมฺมา น อุปฺปชฺชนฺติ ฯ อุปฺปนฺนา จ กุสลา ธมฺมา
นิรุชฺฌนฺติ ฯ ยุเม วา ปน เม(๑) ธมฺเม มนสิกโรโต อนุปฺปนฺนา
เจว อกุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ อุปฺปนฺนา จ อกุสลา ธมฺมา
ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ภาวนาย ปาริปูริยา สวตฺตนฺตีติ ฯ ยา
ตตฺถ ปฺา ปชานนา ฯเป ฯ สมฺมาทิฏิ ฯยุท วุจฺจติ
อปายโกสลฺล ฯ สพฺพาป ตตฺรุปายา ปฺา อุปายโกสลฺลนฺติ ฯ (๒)
ยุท ปน อจฺจายิกกิจฺเจ วา ภเย วา อุปฺปนฺเน ตสฺส
ติกิจฺฉนตฺถ านุปฺปตฺติยา การณชานนวเสเนว เวทิตพฺพ ฯ
มทาติ มชฺชนาการวเสน ปวตฺตมานา ฯ เตสุ อห
นิโรโค สฏี วา สตฺตติ วา วสฺสานิ อติกฺกนฺตานิ ฯ น เม
หริตกี ขณฺฑมฺป ขาทิตปุพฺพ ฯ ยุเม ปนฺเ อสุก นาม
าน รุชฺฌติ ฯ เภสชฺช ขาทามาติ วิจรนฺติ ฯ โก อฺโ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๘๐๗/๔๔๐ ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๑๗
มาทิโส นิโรโค นามาติ เอว มานกรณ อาโรคฺยมโท ฯ
มหลฺลกกาเล ปฺุ กริสสฺ ามฯ ทหรมฺหา ตาวาติ โยพฺพเน
ตฺวา มานกรณ โยพฺพนมโท ฯ จิร ชีวึ จิร ชีวามิ จิร
ชีวิสฺสามิ ฯ สุข ชีวึ สุข ชีวามิ สุข ชีวิสฺสามีติ เอว มานกรณ
ชีวิตมโท ฯ
อาธิปเตยฺเยสุ อธิปติโต อาคต อาธิปเตยฺย ฯ เอตฺตโกมฺหิ
สีเลน สมาธินา ปฺาย วิมุตฺติยา ฯ น เม เอต ปฏิรูปนฺติ
เอว อตฺตาน อธิปตึ เชฏก กตฺวา ปาปสฺส อกรณ อตฺตาธิปเตยฺย นาม. โลก อธิปตึ กตฺวา อกรณ โลกาธิปเตยฺย
นาม. โลกุตฺตรธมฺม อธิปตึ กตฺวา อกรณ ธมฺมาธิปเตยฺย
นามฯ
กถาวตฺถูนีติ กถาการณานิ ฯ อตีต วา อทฺธานนฺติ อตีต
ธมฺมคตึ ฯ (๑) อตีเต ขนฺเธติ อตฺโถ ฯ อปจ ย ภิกฺขเว รูป
อตีต นิรุทฺธ วิปริณต ฯ อโหสีติ ตสฺส สงฺขา ฯ อโหสีติ ตสฺส
ปฺตฺติ อโหสีติ ตสฺส สมฺา ฯ น(๒) ตสฺส สงฺขา ภวิสฺสตีติ
น ตสฺส สงฺขา (๒)อตฺถีติ (๓)เอว อาคเตน นิรุตตฺ ิปถสุตฺเตน เจตฺถ
อตฺโถ ทีเปตพฺโพ ฯ
วิชชฺ าติ ตมวิชฺฌนฏเน วิชชฺ า ฯ วิทิตกรณฏเนาป
# ๑. ม. ธมฺม ฯ ๒. ม. น ตสฺส สงฺขา อตฺถีติ น ตสฺส สงฺขา ภวิสฺสตีติ ฯ
๓. ส. ข. ๑๗/๑๓๔/๘๘ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๑๘
วิชฺชา ฯ ปุพฺเพนิวาสนุสฺสติาณฺหิ อุปฺปชฺชมาน ปุพฺเพนิวาส
ฉาเทตฺวา ิต ตม วิชฺฌติ ฯ ปุพฺเพนิวาสฺจ วิทิต กโรตีติ
วิชฺชา ฯ จุตูปปาตาาณ จุติปฏิสนฺธิฉาทก ตม วิชฌ
ฺ ติ ฯ ตฺจ
วิทิต กโรตีติ วิชชฺ า ฯ อาสวาน ขเย าณ จตุสจฺจฉาทก
ตม วิชฺฌติ ฯ จตุสจฺจธมฺมฺจ วิทิต กโรตีติ วิชฺชา ฯ
วิหาเรสุ อฏ สมาปตฺติโย ทิพฺโพ วิหาโร ฯ จตสฺโส
อปฺปมฺา พฺรหฺมวิหาโร ฯผลสมาปตฺติ อริโย วิหาโร ฯ
ปาฏิหาริยานิ เกวฏฏสุตฺเต วิตฺถาริตาเนว ฯ
อิเม โข อาวุโสติ อาทีสุ วุตฺตนเยเนว โยเชตพฺพ ฯ ยุติ
สมสฏิยา ติกาน วเสน อสีติสต ปเฺห กเถนฺโต เถโร
สามคฺคีรส ทสฺเสสีติ ฯ
ติกวณฺณนา นิฏิตา.
จตุกฺกวณฺณนา
อิติ ติกวเสน สามคฺคีรส ทสฺเสตฺวา ยุทานิ จตุกฺกวเสน
ทสฺเสตุ ปุน เทสน อารภิ ฯตตฺถ สติปฏานจตุกฺก ปุพฺเพ
วิตฺถาริตเมว ฯ(๑)
สมฺมปฺปธานจตุกฺเก ฉนฺท ชเนตีติ โย ฉนฺโท
ฉนฺทีกตา กตฺตุกมฺยตา กุสโล ธมฺมจฺฉนฺโทติ เอว วุตฺต
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๔๖๕/๒๘๐ ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๑๙
กตฺตุกมฺยต ชเนติ ฯวายมตีติ วายาม กโรติ ฯ วีริย อารภตีติ
วีริย ชเนติ ฯ จิตฺต ปคฺคณฺหตีติ จิตฺต อุปตฺถมฺเภติ ฯอยเมตฺถ
สงฺเขโป ฯ วิตฺถาโร ปน สมฺมปฺปธานวิภงฺเค อาคโตเยว ฯ
อิทฺธิปาเทสุ ฉนฺท นิสฺสาย ปวตฺโต สมาธิ ฉนฺทสมาธิ ฯ ปธานภูตา สงฺขารา ปธานสงฺขารา ฯ สมนฺนาคตนฺติ
เตหิ ธมฺเมหิ อุเปต ฯ ยุทธฺ ิยา ปาท ฯ ยุทฺธิภูต วา ปาทนฺติ
ยุทฺธิปาท ฯ เสเสสุป เอเสว นโย ฯ อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ วิตฺถาโร
ปน ยุทฺธิปาทวิภงฺเค อาคโตเอว ฯ วิสุทฺธิมคฺเค ปนสฺส อตฺโถ
ทีปโต ฯ ฌานกถาป วิสุทธฺ ิมคฺเค วิตฺถาริตาว ฯ
ทิฏธมฺมสุขวิหารายาติ ยุมสฺมึเยว อตฺตภาเว สุขวิหารตฺถาย ฯ อิธ ผลสมาปตฺติชฺฌานานิ ฯ ขีณาสวสฺส อปรภาเค
นิพฺพตฺติตชฺฌานานิ จ กถิตานิ ฯ
อาโลกสฺ มนสิกโรตีติ ทิวา วา รตฺตึ วา สุริยจนฺทปโชตมณิอาทีน อาโลก อาโลโกติ มนสิกโรติ ฯ ทิวาสฺ
อธิฏาตีติ เอว มนสิกตฺวา ทิวาติ สฺ เปสิ ฯ (๑)ยถา
ทิวา ตถา รตฺตินฺติ ยถา ทิวา ทิฏโ อาโลโก ฯ ตเถว
รตฺตึ มนสิกโรติ ฯ ยถา รตฺตึ ตถา ทิวาติ ยถา รตฺตึ
อาโลโก ทิฏโ ฯ เอวเมว ทิวา มนสิกโรติ ฯ ยุติ วิวเฏน
เจตสาติ เอว อปหิเตน จิตฺเตน ฯ อปริโยนทฺเธนาติ สมนฺตโต
# ๑. ม. ยุ. เปติ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๒๐
อนทฺเธน ฯ สปฺปภาสนฺติ สโอภาสฯ าณทสฺสนปฏิลาภายาติ
าณทสฺสนปฏิลาภตฺถาย ฯ ยุมินา กึ กถิต ฯ ถีนมิทฺธวิโนทนอาโลโก (๑)กถิโต ปริกมฺมอาโลโก วา ฯ ยุมินาป กึ กถิต
โหติ ฯ ขีณาสวสฺส ทิพฺพจกฺขุาณ ฯ ตสฺมึ วา อาคเตป
อนาคเตป ปาทกชฺฌานสมาปตฺติเมว สนฺธาย สปฺปภาส จิตฺต
ภาเวตีติ วุตฺต ฯ สติสมฺปชฺายาติ สตฺตฏานิกสฺส สติสมฺปชฺสฺส อตฺถาย ฯ วิทิตา เวทนา อุปฺปชฺชนฺตีติอาทีสุ
ขีณาสวสฺส วตฺถุ วิทิต โหติ อารมฺมณ วิทิต ฯ(๒) วตฺถารมฺมณวิทิตตาย เอว เวทนา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ เอว ติฏนฺติ ฯ เอว
นิรุชฺฌนฺติ ฯ น เกวลฺจ เวทนาเอว อิธ วุตฺตา ฯ สฺาทโยป
(๓)วิทิตาว (๔) อุปฺปชฺชนฺติ เจว ติฏนฺติ จ นิรุชฺฌนฺติ จ ฯ อปจ
เวทนาย อุปฺปาโท วิทิโต โหติ ฯ อุปฏาน วิทิต โหติ ฯ
อวิชฺชาสมุทยา เวทนาสมุทโย ฯ ตณฺหาสมุทยา กมฺมสมุทยา (๕)
ผสฺสสมุทยา เวทนาสมุทโย ฯ นิพฺพตฺติลกฺขณ ปสฺสนฺโตป
เวทนากฺขนฺธสฺส สมุทย ปสฺสติ ฯ เอว เวทนาย อุปฺปาโท
วิทิโต โหติ ฯ กถ เวทนาย อุปฏาน วิทิต โหติ ฯ อนิจฺจโต มนสิกโรโต
# ๑. ม. มิทฺธวิโนทนอาลาโก ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร วตฺถารมฺมณ วิทิตนฺติ ทิสฺสติ ฯ
๓. ม. เอตฺถนฺตเร อาวุตฺตา เจตนาทโยปติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. วิทิตา ฯ จ ฯ
๕. ม. ยุ. กมฺมสมุทโย ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๒๑
ภยตูปฏาน วิทิต โหติ ฯ ทุกฺขโต มนสิกโรโต ภยตูปฏาน
วิทิต โหติ ฯ เอว เวทนาย อุปฏาน วิทิต โหติ ฯ ขยโต
ภยโต สฺุโต ชานาติ ฯ กถ เวทนาย อตฺถงฺคโม วิทิโต
โหติ ฯ อวิชชฺ านิโรธา เวทนานิโรโธ ฯเป ฯ เอว เวทนาย
อตฺถงฺคโม วิทิโต โหติ ฯยุมินาป นเยเนตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
อิติ รูปนฺติ อาทิ วุตฺตนยเมว ฯ อย อาวุโส สมาธิภาวนาติ
อย อาสวาน ขยาณสฺส ปาทกชฺฌานสมาธิภาวนา ฯ
อปฺปมฺาติ ปมาณ อคฺคเหตฺวา อเสสผรณวเสน (๑)
อปฺปมฺาว ฯ(๒) อนุปทวณฺณนา(๓) ทสฺสนภาวนา (๓) สมาธิวิธานฺจ
เอตาสวิสุทฺธิมคฺเค วิตฺถาริตเมว ฯอรูปกถาป วิสุทฺธมิ คฺเค
วิตฺถาริตาว ฯ
อปสฺเสนานีติ อปสฺสยานิ ฯ สงฺขายาติ าเณน ตฺวา ฯ
ปฏิเสวตีติ าเณน ตฺวา เสวิตพฺพยุตฺตกเมว เสวติ ฯ ตสฺส
จ วิตฺถาโร ปฏิสงฺขา โยนิโส จีวร ปฏิเสวตีติ (๔)อาทินา
นเยน เวทิตพฺโพ ฯสงฺขาเยก อธิวาเสตีติ าเณน ตฺวา
อธิวาเสตพฺพยุตฺตกเมว อธิวาเสติ ฯ วิตฺถาโร ปเนตฺถ ปฏิสงฺขา
โยนิโส ขโม โหติ สีตสฺสาติ (๕)อาทินา นเยน เวทิตพฺโพ ฯ
ปริวชฺเชตีติ าเณน ตฺวา ปริวชฺเชตุ ยุตฺตเมว ปริวชฺเชติ ฯ
# ๑. ม. อคเหตฺวา อนวเสสผรณวเสน ฯ ๒. ม. อปฺปมฺา ว ฯ ๓. ม. อนุปทวณฺณนา
ปน ภาวนา ฯ ๔. ม. มู. ๑๒/๑๔/๑๗ ฯ ม. ปริภฺุชตีติ ฯ ๕. ม. มู. ๑๒/๑๕/๑๘ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๒๒
ตสฺส วิตฺถาโร ปฏิสงฺขา โยนิโส จณฺฑ หตฺถึ ปริวชฺเชตีติ (๑)
อาทินา นเยน เวทิตพฺโพ ฯ วิโนเทตีติ าเณน ตฺวา
วิโนเทตพฺพเมว วิโนเทติ ฯ ปนุทติ (๒)นีหรติ อนฺโต วสิตต(๓) น
เทติ ฯ ตสฺส วิตฺถาโร อุปฺปนฺน กามวิตกฺก นาธิวาเสตีติ (๔)
อาทินา นเยน เวทิตพฺโพ ฯ
อริยวสจตุกฺกวณฺณนา
อริยวสาติ อริยาน วสา ฯ ยถา หิ ขตฺติยวโส
พฺราหฺมณวโส เวสฺสวโส สุทฺทวโส สมณวโส กุลวโส ราชวโส
เอว อยมฺป อฏโม อริยวโส อริยตนฺติ อริยปฺปเวณี นาม
โหติ ฯ โส โข ปนาย อริยวโส ยุเมส วสาน มูลคนฺธาทีน
กาฬานุสาริกคนฺธาทโย วิย อคฺคมกฺขายติ ฯ เก ปน เต
อริยา เยส เอเต วสาติ ฯ อริยา วุจฺจนฺติ พุทฺธา จ ปจฺเจกพุทฺธา จ ตถาคตสาวกา จ ฯ เอเตส อริยาน วสาติ
อริยวสา ฯ ยุโต ปุพฺเพ หิ สตสหสฺสกปฺปาธิกาน จตุนฺน
อสงฺเขยฺยาน มตฺถเก ตณฺหงฺกโร เมธงฺกโร สรณงฺกโร ทีปงฺกโรติ
จตฺตาโร พุทฺธา อุปฺปนฺนา ฯ เต อริยา ฯ เตส อริยาน วสาติ
อริยวสา ฯ เตส พุทฺธาน ปรินิพฺพานโต อปรภาเค เอก อสงฺเขยฺย
อติกฺกมิตฺวา โกณฺฑฺโ นาม พุทฺโธ อุปฺปนฺโน ฯเป ฯ อิมสฺมึ
# ๑. ม. มู. ๑๒/๑๕/๑๘ ฯ ๒. ม. ยุ. นุทติ ฯ ๓. ม. ปวิสิตุ ฯ ๔. ม. มู. ๑๒/๑๗/๑๙ ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๒๓
กปฺเป กกุสนฺโธ โกนาคมโน กสฺสโป ฯ อมฺหาก ภควา โคตโมติ
จตฺตาโรพุทฺธา อุปฺปนฺนา ฯ เตส อริยาน วสาติ อริยวสา ฯ
อปจ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนาน สพฺพพุทฺธ ปจฺเจกพุทฺธ พุทฺธสาวกาน อริยาน วสาติ อริยวสา ฯ เต จ (๑) โข ปเนเต
อคฺคฺา อคฺคาติ ชานิตพฺพา ฯรตฺตฺา ทีฆรตฺต ปวตฺตาติ
ชานิตพฺพา ฯวสฺา วสาติ ชานิตพฺพา ฯ
โปราณาติ น อธุนุปฺปตฺติกา ฯ อสงฺกิณฺณาติ อวิกิณณ
ฺ า
อปนีตา ฯอสงฺกิณฺณปุพฺพาติ อตีตพุทฺเธหิป น สงฺกิณฺณปุพฺพา ฯ กึ ยุเมหีติ น อปนีตปุพฺพา ฯ น สงฺกิยนฺตีติ
ยุทานิป น อปนียนฺติ ฯ น สงฺกิยิสฺสนฺตีติ อนาคตพุทฺเธหิป
น อปนียิสฺสนฺติ ฯ เย โลเก วิฺู สมณพฺราหฺมณา ฯ เตหิ
อปฺปฏิกุฏา ฯ สมเณหิ พฺราหฺมเณหิ วิฺูหิ อนินฺทิตา
อครหิตา ฯ
สนฺตุฏโ  โหตีติ ปจฺจยสนฺโตสวเสน สนฺตุฏโ โหติ ฯ
ยุตรีตเรน จีวเรนาติ น (๒)ถูลสุขุมลูขปณีตถิรชิณฺณาน เยน เกนจิ
อถโข ยถาลทฺธาทีน ยุตรีตเรน เยน เกนจิ สนฺตุฏโ โหตีติ
อตฺโถ ฯ จีวรสฺมิฺหิ ตโย สนฺโตสา ยถาลาภสนฺโตโส ยถาพลสนฺโตโส ยถาสารุปปฺ สนฺโตโสติ ฯ ปณฺฑปาตาทีสุป เอเสว
นโย ฯ เตส วิตฺถารกถา สามฺผเล วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพา ฯ
# ๑. ม. ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. นสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๒๔
อิติ(๑) ยุเม ตโย สนฺโตเส สนฺธาย สนฺตุฏโ โหติ ฯ ยุตรีตเรน
จีวเรน (๑)ยถาลทฺธาทีสุ เยน เกนจิ จีวเรน สนฺตุฏโ  โหตีติ
วุตฺต.
เอตฺถ จ จีวร ชานิตพฺพ ฯ จีวรกฺเขตฺต ชานิตพฺพ ฯ ปสุกูล
ชานิตพฺพ ฯ จีวรสนฺโตโส ชานิตพฺโพ ฯ จีวรปฏิสยุตฺตานิ ธุตงฺคานิ
ชานิตพฺพานิ ฯ ตตฺถ (๒) จีวร ชานิตพฺพนฺติ โขมาทีนิ ฉ จีวรานิ
ทุกูลาทีนิ ฉ อนุโลมจีวรานิ ชานิตพฺพานิ ฯ ยุมานิ ทฺวาทส
กปฺปยจีวรานิ ฯ กุสจีวร วากจีวร ผลกจีวร เกสกมฺพล วาลกมฺพล
โปตฺถโก จมฺม อุลฺลกุ ปกฺข รุกฺขทุสฺส ลตาทุสฺส เอรกทุสฺส
กทลิทุสฺส เวฬุทุสฺสนฺติ เอวมาทีนิ ปน อกปฺปยจีวรานิ ฯ
จีวรกฺเขตฺตนฺติ สฆโต วา คณโต วา าติโต วา มิตฺตโต
วา อตฺตโน วา ธเนน ปสุกูล วาติ เอว อุปฺปชฺชนโต
ฉ เขตฺตานิ ฯ อฏนฺนฺจ มาติกาน วเสน อฏเขตฺตานิ
ชานิตพฺพานิ ฯ ปสุกูลนฺติ โสสานิก ฯ ปาปณิก ฯ รถิก (๓)สงฺการโจฬก ฯ (๔)โสตฺถิย ฯ สินาน ฯ ติตฺถ ฯ คตปจฺจาคต ฯ อคฺคิทฑฺฒ ฯ โคขายิต
อุปจิกขายิต ฯ อุนฺธูรขายิต ฯ อนฺตจฺฉินฺน ฯ ทสจฺฉินฺน ฯ ธชาหฏ ฯ ถูป
สมณจีวร ฯ สามุทฺทิย ฯ อาภิเสกิก ฯ (๕) ปนฺถิก ฯ วาตาหฏ ฯ ยุทฺธิมย
เทวทตฺติยนฺติ เตวีสติ ปสุกูลานิ เวทิตพฺพานิ ฯ
# ๑. ม. ยุ. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ตตฺถาติ ทิสฺสติ ฯ ๓. ม. ยุ.รถิย ฯ
๔. ม. สงฺการกูฏก ฯ ยุ. สงฺการกุฏก ๕. ม. ยุ. อาภิเสกิย ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๒๕
เอตฺถ จ โสตฺถิยนฺติ คพฺภมลหรณ ฯ คตปจฺจาคตนฺติ มตกสรีร ปารุปต ฺวา สุสาน เนตฺวา อานีตจีวร ฯ ธชาหฏนฺติ
ธช อุสฺสาเปตฺวา ตโต อานีต ฯ ถูปนฺติ วมฺมิเก ปูชิตจีวร ฯ
สามุทฺทิยนฺติ สมุทฺทวีจีหิ ถเล (๑) ปาปต ฯปนฺถิกนฺติ ปนฺถ
คจฺฉนฺเตหิ โจรภเยน ปาสาเณหิ โกฏเฏตฺวา ปารุตจีวร ฯ
ยุทฺธิมยนฺติ เอหิภิกฺขุจีวร ฯเสส ปากฏเมว.
จีวรสนฺโตโสติ วีสติ จีวรสนฺโตสา จีวเร หิ (๒)
วิตกฺกสนฺโตโส ฯ คมนสนฺโตโส ปริเยสนสนฺโตโส ปฏิลาภสนฺโตโส
มตฺตปฏิคฺคหณสนฺโตโส ฯโลลุปฺปวิวชฺชนสนฺโตโส ฯ ยถาลาภสนฺโตโส
ยถาพลสนฺโตโส ฯ ยถาสารุปฺปสนฺโตโส ฯ อุทกสนฺโตโส โธวนสนฺโตโส
กรณสนฺโตโส ฯ ปริมาณสนฺโตโส สุตฺตสนฺโตโส สิพฺพนสนฺโตโส
รชนสนฺโตโส กปฺปสนฺโตโส ปริโภคสนฺโตโส ฯ สนฺนิธิปริวชฺชนสนฺโตโส ฯ วิสชฺชนสนฺโตโสติ วีสติ สนฺโตสา ฯ(๓)
ตตฺถ สาทกภิกฺขุนา (๔) เตมาส นิพทฺธวาส วสิตฺวา
เอกมาสมตฺต วิตกฺเกตุ วฏฏติ ฯ โส หิ ปวาเรตฺวา จีวรมาเส
จีวร กโรติ ฯ ปสุกูลิโก อฑฺฒมาเสเนว กโรติ ฯ ยุติ
มาสฑฺฒมาสมตฺต วิตกฺกน วิตกฺกสนฺโตโส นาม ฯ (๕) วิตกฺกสนฺโตสวเสน ปน สนฺตุฏเน ภิกขฺ ุนา ปาจีนขณฺฑราชีวาสิก# ๑. ม. ยุ. ถล ฯ ๒. ม. ยุ. จีวเร หีติ นตฺถิ ฯ ๓. ม. ยุ. วีสติ สนฺโตสาติ นตฺถิ ฯ
๔. สี. ยุ. สาฏกตฺถินา ภิกขฺ ุนา ฯ ๕. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๒๖
ปสุกูลิกตฺเถรสทิเสน ภวิตพฺพ.
เถโร กิร เจติยปพฺพตวิหาเร เจติย วนฺทสิ ฺสามีติ อาคโต
เจติย วนฺทิตฺวา จินฺเตสิ มยฺห จีวร ชิณฺณ พหุนฺน
วสนฏาเน ลภิสฺสามีติ ฯโส มหาวิหาร คนฺตฺวา สฆตฺเถร
ทิสฺวา วสนฏาน ปุจฺฉิตฺวา ตตฺถ วุฏโ ปุนทิวเส จีวร
อาทาย อาคนฺตฺวา เถร วนฺทิ ฯ เถโร กึ อาวุโสติ อาห ฯ
คามทฺวาร ภนฺเต คมิสฺสามีติ ฯ อหมฺปาวุโส คมิสฺสามีติ ฯ
สาธุ ภนฺเตติ คจฺฉนฺโต มหาโพธิทฺวารโกฏเก ตฺวา ปฺุวนฺตาน วสนฏาเน มนาป ลภิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา อปริสุทฺโธ
เม วิตกฺโกติ ตโตว ปฏินิวตฺติ ฯปุนทิวเส อมฺพงฺคณสมีป คโต ฯ (๑)
ปุนทิวเส มหาเจติยสฺส อุตฺตรทฺวารโต ฯ ตเถว ปฏินิวตฺติตฺวา
จตุตฺถทิวเสป เถรสฺส สนฺติก อคมาสิ ฯ เถโร ยุมสฺส ภิกฺขุโน
วิตกฺโก น ปริสุทฺโธ ภวิสฺสตีติ จีวร คเหตฺวา เตน สทฺธึเยว
ปฺห ปุจฺฉมาโน คาม ปาวิสิ ฯ ตฺจ รตฺตึ เอโก มนุสโฺ ส
อุจฺจารปลิพุทฺโธ สาฏเกเยว วจฺจ กตฺวา ต สงฺการฏาเน
ฉฑฺเฑสิ ฯปสุกูลิกตฺเถโร ต นีลมกฺขิกาหิ สมฺปริกณ
ิ ฺณ ทิสฺวา
อฺชลึ ปคฺคเหสิ ฯ มหาเถโร กึ อาวุโส สงฺการฏานสฺส
อฺชลึ ปคฺคณฺหาสีติ ฯ นาห ภนฺเต สงฺการฏานสฺส อฺชลึ
ปคฺคณฺหามิ ฯ มยฺห ปตุ ทสพลสฺส ปคฺคณฺหามิ ฯ ปุณฺณทาสิยา
# ๑. ม. อมฺพงฺคณสมีปโต ฯ ยุ. ปปฺหมฺพงฺคณสมีปโต ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๒๗
สรีร ปารุปต ฺวา ฉฑฺฑิต ปสุกูล ตุมฺพมตฺเต ปาณเก วิธุนิตฺวา
สุสานโต คณฺหนฺเตน ทุกฺกร กต ภนฺเตติ ฯ มหาเถโร
ปริสุทฺโธ วิตกฺโกปสุกูลิกสฺสาติ จินฺเตสิ ฯ ปสุกูลิกตฺเถโรป
ตสฺมึเยว าเน ิโต วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา ตีณิ ผลานิ ปตฺโต
ต สาฏก คเหตฺวา จีวร กตฺวา ปารุปตฺวา ปาจีนขณฺฑราชึ
คนฺตฺวา อคฺคผล อรหตฺต ปาปุณิ ฯ
จีวรตฺถาย คจฺฉนฺตสฺส ปน กตฺถ ลภิสฺสามีติ อจินฺเตตฺวา
กมฺมฏานสีเสเนว คมน คมนสนฺโตโส นามฯ
ปริเยสนฺตสฺส ปน เยน วา เตน วา สทฺธึ อปริเยสิตฺวา
ลชฺชึ เปสล ภิกฺขุ คเหตฺวา ปริเยสน ปริเยสนสนฺโตโส นาม.
เอว ปริเยสนฺตสฺส อาหริยมาน จีวร ทูรโต ทิสฺวา
เอต มนาป ภวิสฺสติ ฯ เอต อมนาปนฺติ เอว อวิตกฺเกตฺวา
ถูลสุขุมาทีสุ ยถาลทฺเธเนว สนฺตุสน ปฏิลาภสนฺโตโส นามฯ
เอว ลทฺธ คณฺหนฺตสฺสาป เอตฺตก ทุปฏสฺส ภวิสฺสติ
เอตฺตก เอกปฏสฺสาติ อตฺตโน ปโหนกมตฺเตเนว สนฺตุสน มตฺตปฏิคฺคหณสนฺโตโส นาม.
จีวร ปริเยสนฺตสฺส ปน อสุกสฺส ฆรทฺวาเร มนาป
ลภิสฺสามีติ อจินฺเตตฺวา ทฺวารปฏิปาฏิยา จรณ โลลุปฺปวิวชฺชนสนฺโตโส นามฯ
ลูขปณีเตสุ เยน เกนจิ ยาเปตุ สกฺโกนฺตสฺส ยถาลทฺเธเนว
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๒๘
ยาปน ยถาลาภสนฺโตโส นาม.
อตฺตโน ถาม ชานิตฺวา เยน ยาเปตุ สกฺโกติ ฯ เตน
ยาปน ยถาพลสนฺโตโส นาม.
มนาป อฺสฺส ทตฺวา อตฺตนา (๑) เยน เกนจิ ยาปน
ยถาสารุปฺปสนฺโตโส นามฯ
กตฺถ อุทก มนาป ฯ กตฺถ อมนาปนฺติ อวิจาเรตฺวา เยน
เกนจิ โธวนูปเกน (๒) อุทเกน โธวน อุทกสนฺโตโส นาม ฯ
ปณฺฑุมตฺติกเครุกปูติติณปณฺณรสสงฺกิลิฏานิ(๓) ปน อุทกานิ
วชฺเชตุ วฏฏติ ฯ
โธวนฺตสฺส ปน มุคฺคราทีหิ อปหริตฺวา หตฺเถหิ มทฺทิตฺวา
โธวน โธวนสนฺโตโส นามฯ ตถา อสุชฺฌนฺต ปณฺณานิ
ปกฺขปิ ตฺวา ตาปตอุทเกนาป โธวิตุ วฏฏติ ฯ
เอว โธวิตฺวา กโรนฺตสฺส ยุท ถูล ฯ ยุท สุขุมนฺติ
อโกเปตฺวา ปโหนกนีหาเรเนว กรณ กรณสนฺโตโส นาม.
ติมณฺฑลปฏิจฺฉาทนมตฺตสฺเสว กรณ ปริมาณสนฺโตโส
นาม ฯ
จีวรกรณตฺถาย ปน มนาป สุตฺต ปริเยสิสฺสามีติ
อวิจริตฺวา รถิกาทีสุ วา เทวฏาเน วา อาหริตฺวาว
ปาทมูเล วา ปต ยงฺกิฺจิเทว สุตฺต คเหตฺวา กรณ
# ๑. ม. ยุ. อตฺตโน ฯ ๒. ม. โธวนุปเคน ฯ ๓. ม. ...ปูติปณณรสกิลิฏานิ ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๒๙
สุตฺตสนฺโตโส นาม ฯ
กุสิพนฺธนกาเล ปน องฺคุลมตฺเต สตฺตวาเร วิชฺฌิตพฺพ ฯ(๑)
เอว กโรนฺตสฺส หิ โย ภิกฺขุ สหาโย น โหติ ฯ ตสฺส
วตฺตเภโทป นตฺถิ ฯ ติองฺคุลมตฺเต (๒)ปน สตฺตวาเร วิชฌ
ฺ ิตพฺพ ฯ
เอว กโรนฺตสฺส มคฺคปฏิปนฺเนนาป สหาเยน ภวิตพฺพ ฯโย
น โหติ ฯ ตสฺส วตฺตเภโท ฯอย สิพฺพนสนฺโตโส นาม.
รชนฺเตน ปน กาฬกจฺฉกาทีนิ ปริเยสนฺเตน น
จริตพฺพ ฯ (๓) โสมวกฺกลาทีสุ ย ลภติ ฯ เตน รชิตพฺพ ฯ อลภนฺเตน
ปน มนุสเฺ สหิ อรฺเ วาก คเหตฺวา ฉฑฺฑิตรชน วา ภิกฺขหู ิ
ปจิตฺวา ฉฑฺฑิตกสฏ วา คเหตฺวา รชิตพฺพ ฯ อย รชนสนฺโตโส
นาม.
นีลกทฺทมกาฬสาเมสุ ยงฺกิฺจิ คเหตฺวา หตฺถปิ ฏเ
นิสินฺนสฺส ปฺายมานกปฺปกรณ กปฺปสนฺโตโส นามฯ
หิริโกปนปฏิจฺฉาทนมตฺตวเสน ปริภฺุชน ปริโภคสนฺโตโส
นาม ฯ
ทุสฺสมฺปน ลภิตฺวา สุตฺต วา สูจึ วา การก วา
อลภนฺเตน เปตุ วฏฏติ ฯ ลภนฺเตน น วฏฏติ ฯ กตมฺป สเจ
อนฺเตวาสิกาทีน ทาตุกาโม โหติ เต จ อสนฺนิหิตา ยาว
อาคมนา เปตุ วฏฏติ ฯ อาคตมตฺเตสุ ทาตพฺพ ฯ ทาตุ
# ๑. ม. น วิชฌ
ฺ ิตพฺพ ฯ ๒. สี. ทฺวงฺคุลมตฺเต ฯ ม. ติวงฺคุลมตฺเต ฯ ๓. ม. รชิตพฺพ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๓๐
อสกฺโกนฺเตน อธิฏาตพฺพ ฯ อฺสฺมึ จีวเร สติ ปจฺจตฺถรณมฺป
อธิฏาตุ วฏฏติ ฯ อนธิฏิตเมว หิ สนฺนิธิ โหติเยว ฯ อธิฏิต
น โหตีติ มหาสิวตฺเถโร (๑) อาห ฯอย สนฺนิธิปริวชฺชนสนฺโตโส
นามฯ
วิสชฺชนฺเตน ปน มุข(๒) โอโลเกตฺวา น ทาตพฺพ ฯ สาราณียธมฺเม ตฺวา วิสชฺชิตพฺพนฺติ อย วิสชฺชนสนฺโตโส นามฯ
จีวรปฏิสยุตฺตานิ ธุตงฺคานิ นาม ปสุกูลิกงฺคฺเจว
เตจีวริกงฺคฺจ เตส วิตฺถารกถา วิสทุ ฺธิมคฺคโต เวทิตพฺพา ฯ
ยุติ จีวรสนฺโตสมหาอริยวส ปูรยมาโน ภิกฺขุ ยุมานิ เทฺว
ธุตงฺคานิ โคเปติ ฯ ยุมานิ โคเปนฺโต จีวรสนฺโตสมหาอริยวสวเสน สนฺตุฏโ โหติ ฯ
วณฺณวาทีติ เอโก สนฺตุฏโว โหติ ฯ สนฺโตสสฺส วณฺณ
น กเถติ ฯ เอโก น สนฺตุฏโ โหติ ฯ สนฺโตสสฺส วณฺณ
กเถติ ฯ เอโก เนว สนฺตุฏโ โหติ ฯ น สนฺโตสสฺส วณฺณ
กเถติ ฯ เอโก สนฺตุฏโ  เจว โหติ ฯ สนฺโตสสฺส จ วณฺณ
กเถติ ฯ ต ทสฺเสตุ ยุตรีตรจีวรสนฺตุฏิยา จ วณฺณวาทีติ
วุตฺต ฯ
อเนสนนฺติ ทูเตยฺยปหีนคมนานุโยคปฺปเภท นานปฺปการ
อเนสน ฯ อปฺปฏิรูปนฺติ อยุตฺต ฯ อลทฺธา จาติ อลภิตฺวา ฯ
# ๑. ม. มหาสีวตฺเถโร ฯ ๒. ม. วิสฺสชฺชนฺเตน ปน น มุข ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๓๑
ยถา เอกจฺโจ กถ นุ โข จีวร ลภิสฺสามีติ ปฺุวนฺเตหิ
ภิกฺขูหิ สทฺธึ เอกโต หุตฺวา โกหฺ กโรนฺโต อุตฺตสฺสติ
ปริตสฺสติ ฯ สนฺตุฏโ ภิกฺขุ เอว อลทฺธา จ จีวร น
ปริตสฺสติ ฯ ลทฺธา จาติ ธมฺเมน สเมน ลภิตฺวา ฯ อคธิโตติ
วิคตโลภคิทฺโธ. อมุจฺฉิโตติ อธิมตฺตตณฺหาย มุจฺฉ อนาปนฺโน ฯ
อนชฺฌาปนฺโนติ ตณฺหาย อโนตฺถโฏ อปริโยนทฺโธ. อาทีนวทสฺสาวีติ อเนสนาปตฺติยฺจ คธิตลาภปริโภเค (๑) จ อาทีนว
ปสฺสมาโน ฯ นิสฺสรณปฺโติ ยาวเทว สีตสฺส ปฏิฆาตายาติ (๒)
วุตฺต นิสฺสรณเมว ปชานนฺโต ฯ
อิตรีตรจีวรสนฺตุฏิยาติ เยน เกนจิ จีวเรน สนฺตุฏิยา ฯ
เนวตฺตานุกฺกเสตีติ อห ปสุกูลิโก ฯ มยา อุปสมฺปทมาเฬเยว
ปสุกูลิกงฺค คหิต ฯ โก มยา สทิโส อตฺถีติ อตฺตกุ ฺกสน น
กโรติ ฯ น ปร วมฺเภตีติ ยุเม ปนฺเ ภิกฺขู น ปสุกูลิกาติ
วา ปสุกูลิกงฺคมตฺตมฺป เอเตส นตฺถีติ วา เอว ปร น
วมฺเภติ ฯ โย หิ ตตฺถ ทกฺโขติ โย ตสฺมึ จีวรสนฺโตเส
วณฺณวาทิตาทีสุ วา ทกฺโข เฉโก พฺยตฺโต ฯ อนลโสติ สาตจฺจกิริยาย อาลสิยวิรหิโต ฯ สมฺปชาโน ปฏิสฺสโตติ สมฺปชานนปฺาย เจว สติยา จ ยุตฺโต ฯอริยวเส ิโตติ อริยวเส
ปติฏิโต ฯ
# ๑. ม. เคธิตปริโภค ฯ ๒. ม. มู. ๑๒/๑๔/๑๗ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๓๒
อิตรีตเรน ปณฺฑปาเตนาติ เยน เกนจิ ปณฺฑปาเตน ฯ
เอตฺถาป ปณฺฑปาโต ชานิตพฺโพ ฯ ปณฺฑปาตกฺเขตฺต ชานิตพฺพ
ปณฺฑปาตสนฺโตโส ชานิตพฺโพ ฯ ปณฺฑปาตปฏิสยุตฺต ธุตงฺค
ชานิตพฺพ ฯ ตตฺถ ปณฺฑปาโตติ โอทโน กุมฺมาโส สตฺตุ
มจฺโฉ มส ขีร ทธิ สปฺป นวนีต เตล มธุ ผานิต
ยาคุ ขาทนีย สายนีย เลหนียนฺติ โสฬส ปณฺฑปาตา.
ปณฺฑปาตกฺเขตฺตนฺติ สฆภตฺต ฯ อุทฺเทสภตฺต ฯ นิมนฺตน ฯ
สลากภตฺต ฯ ปกฺขิก ฯ อุโปสถิก ฯ ปาฏิปทิก ฯ อาคนฺตุกภตฺต ฯ คมิกภตฺต
คิลานภตฺต ฯ คิลานูปฏากภตฺต ฯ ธุรภตฺต ฯ กุฏภิ ตฺต ฯ วารภตฺต
วิหารภตฺตนฺติ ปณฺณรส ปณฺฑปาตกฺเขตฺตานิ.
ปณฺฑปาตสนฺโตโสติ ปณฺฑปาเต วิตกฺกสนฺโตโส ฯ คมนสนฺโตโส ฯ ปริเยสนสนฺโตโส ฯ ปฏิลาภสนฺโตโส ฯ ปฏิคคฺ หณสนฺโตโส
มตฺตปฏิคฺคหณสนฺโตโส ฯ โลลุปฺปวิวชฺชนสนฺโตโส ฯ ยถาลาภสนฺโตโส
ยถาพลสนฺโตโส ฯ ยถาสารุปฺปสนฺโตโส ฯ อุปการสนฺโตโส ฯ ปริมาณสนฺโตโส ฯ ปริโภคสนฺโตโส ฯ สนฺนิธิปริวชฺชนสนฺโตโส วิสชฺชนสนฺโตโสติ ปณฺณรส สนฺโตสา ฯ
ตตฺถ สาทโก ภิกฺขุ มุข โธวิตฺวา วิตกฺเกติ ฯ ปณฺฑปาติเกน ปน คเณน สทฺธึ จรเกน (๑) สาย เถรูปฏานกาเล
เสฺว กตฺถ ปณฺฑายจริสฺสามาติ อสุกคาเม ภนฺเตติ เอตฺตก
# ๑. ม. ยุ. จรตา ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๓๓
จินฺเตตฺวา ตโต ปฏาย น วิตกฺเกตพฺพ ฯ เอกจาริเกน
วิตกฺกมาฬเก ตฺวา วิตกฺเกตพฺพ ฯ ตโต ปร วิตกฺเกนฺโต
อริยวสา จุโต โหติ ปริพาหิโร ฯ อย วิตกฺกสนฺโตโส นามฯ
ปณฺฑาย ปวิสนฺเตน ปน (๑) กุหึ ลภิสฺสามีติ อจินฺเตตฺวา
กมฺมฏานสีเสน คนฺตพฺพ ฯอย คมนสนฺโตโส นาม ฯ
ปริเยสนฺเตน ย วา ต วา อคฺคเหตฺวา ลชฺชึ เปสลเมว
คเหตฺวา ปริเยสิตพฺพ ฯอย ปริเยสนสนฺโตโส นาม.
ทูรโตว อาหริยมาน ทิสวฺ า เอต มนาป ฯ เอต
อมนาปนฺติ จิตฺต น อุปฺปาเทตพฺพ ฯอย ปฏิลาภสนฺโตโส
นาม ฯ
อิท (๒) มนาป คณฺหิสฺสามิ ฯ อิท(๒) อมนาป น คณฺหิสฺสามีติ
อจินฺเตตฺวา ยงฺกิฺจิ ยาปนมตฺต คเหตพฺพเมว ฯ อย ปฏิคฺคหณสนฺโตโส นาม ฯ
เอตฺถ ปน เทยฺยธมฺโม พหุ ฯ ทายโก อปฺป ทาตุกาโม
อปฺป คเหตพฺพ ฯ เทยฺยธมฺโม พหุ ฯ ทายโกป พหุ ทาตุกาโม
ปมาเณเนว คเหตพฺพ ฯ เทยฺยธมฺโม น พหุ ฯ ทายโกป อปฺป
ทาตุกาโมฯ อปฺป คเหตพฺพ ฯ เทยฺยธมฺโม น พหุ ฯ ทายโก
ปน พหุ ทาตุกาโมฯ ปมาเณเนว คเหตพฺพ ฯ ปฏิคฺคหณสฺมิฺหิ
มตฺต อชานนฺโต มนุสสฺ าน ปสาท มกฺเขติ ฯ สทฺธาเทยฺย
# ๑. ม. ปนสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. อิม ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๓๔
วินิปาเตติ ฯ สาสน น กโรติ ฯ วิชาตมาตุยาป จิตฺต คเหตุ
น สกฺโกติ ฯ ยุติ มตฺต ชานิตฺวาว ปฏิคฺคเหตพฺพนฺติ อย
มตฺตปฏิคฺคหณสนฺโตโส นามฯ
อฑฺฒกุลานิเยว (๑) อคนฺตฺวา ทฺวารปฏิปาฏิยา คนฺตพฺพ ฯ
อย โลลุปฺปวิวชฺชนสนฺโตโส นาม.ยถาลาภสนฺโตสาทโย จีวเร
วุตฺตนยาเอว ฯ
ปณฺฑปาต ปริภฺุชิตฺวา สมณธมฺม อนุปาเลสฺสามีติ เอว
อุปการ ตฺวา ปริภฺุชน อุปการสนฺโตโส นาม.
ปตฺต ปูเรตฺวา อานีต น ปฏิคฺคเหตพฺพ ฯ อนุปสมฺปนฺเน
สติ เตน คาหาเปตพฺพ ฯ อสติ หราเปตฺวา ปฏิคฺคหณมตฺต
คเหตพฺพ ฯ อย ปริมาณสนฺโตโส นาม.
ชิคจฺฉาย ปฏิวิโนทน ยุทเมตฺถ นิสสฺ รณนฺติ เอว
ปริภฺุชน ปริโภคสนฺโตโส นาม.
(๒)นิทหิตฺวา นิทหิตฺวา น ปริภฺุชติ พฺพ ฯ อย สนฺนิธิปริวชฺชนสนฺโตโส นามฯ
มุข อโนโลเกตฺวา สาราณียธมฺเม ิเตน วิสชฺเชตพฺพ ฯ
อย วิสชฺชนสนฺโตโส นาม.
ปณฺฑปาตปฏิสยุตฺตานิ ปน ปฺจ ธุตงฺคานิ ปณฺฑปาติกงฺค สปทานจาริกงฺค เอกาสนิกงฺค ปตฺตปณฺฑิกงฺค
# ๑. ม. สทฺธกุลานิเยว ฯ ๒. ม. นิทหิตฺวา น ปริภฺุชิตพฺพนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๓๕
ขลุปจฺฉาภตฺติกงฺคนฺติ ฯ เตส วิตฺถารกถา วิสุทฺธิมคฺเค วุตฺตา ฯ
ยุติ ปณฺฑปาตสนฺโตสมหาอริยวส ปูรยมาโน ภิกฺขุ ยุมานิ ปฺจ
ธุตงฺคานิ โคเปติ ฯ ยุมานิ โคเปนฺโต ปณฺฑปาตสนฺโตสมหาอริยวเสน สนฺตุฏโ โหติ ฯ วณฺณวาทีติ อาทีนิ วุตฺตนเยเนว
เวทิตพฺพานิ ฯ
เสนาสเนนาติ อิธ เสนาสน ชานิตพฺพ ฯ เสนาสนกฺเขตฺต
ชานิตพฺพ ฯ เสนาสนสนฺโตโส ชานิตพฺโพ ฯ เสนาสนปฏิสยุตฺต
ธุตงฺค ชานิตพฺพ.ตตฺถ เสนาสนนฺติ มฺโจ ฯ ป ฯ ภิสีฯ
พิมฺโพหน ฯ วิหาโร ฯ อฑฺฒโยโค ฯ ปาสาโท ฯ หมฺมิย ฯ คุหา ฯ เลณ
อฏโฏ ฯ มาโฬ ฯ เวฬุคมุ ฺโพ ฯ รุกขฺ มูล ฯ ยตฺถ วา ปน ภิกฺขู
ปฏิกฺกมนฺตีติ ยุมานิ ปณฺณรส เสนาสนานิ.
เสนาสนกฺเขตฺตนฺติ สฆโต วา คณโต วา าติโต วา
มิตฺตโต วา อตฺตโน วา ธเนน ปสุกูล วาติ ฉ เขตฺตานิ ฯ
เสนาสนสนฺโตโสติ เสนาสเน วิตกฺกสนฺโตสาทโย ปณฺณรส
สนฺโตสา ฯเต ปณฺฑปาเต วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพานิ ฯ เสนาสนปฏิสยุตฺตานิ ปน ปฺจ ธุตงฺคานิ อารฺิกงฺค ฯ รุกฺขมูลิกงฺค
อพฺโภกาสิกงฺค ฯ โสสานิกงฺค ฯ ยถาสนฺถติกงฺคนฺติ ฯเตส วิตฺถารกถา วิสุทฺธิมคฺเค วุตฺตา ฯ ยุติ เสนาสนสนฺโตสมหาอริยวส
ปูรยมาโน ภิกฺขุ ยุมานิ ปฺจ ธุตงฺคานิ โคเปติ ฯ ยุมานิ
โคเปนฺโต เสนาสนสนฺโตสมหาอริยวเสน สนฺตุฏโ โหติ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๓๖
คิลานปจฺจโย ปน ปณฺฑปาเตเยว ปวิฏโ ฯ ตตฺถ ยถาลาภยถาพลยถาสารุปฺปสนฺโตเสเนว สนฺตุสิตพฺพ ฯ เนสชฺชิกงฺค
ภาวนารามอริยวส ภชติ ฯวุตฺตมฺป เจต
ปฺจ เสนาสเน วุตฺตา ปฺจ อาหารนิสฺสิตา
เอโก วิริยสยุตฺโต
เทฺว จ จีวรนิสฺสิตาติ
อิติ อายสฺมา ธมฺมเสนาปติ สาริปุตฺตตฺเถโร มหาปวึ (๑)
ปตฺถรมาโน วิย สาครกุจฺฉึ ปูรยมาโน วิย อากาส
วิตฺถารยมาโน วิย จ ปม จีวรสนฺโตสอริยวส กเถตฺวา จนฺท
อุฏาเปนฺโต วิย สุริย อุลลฺ งฺเฆนฺโต วิย จ ทุติย ปณฺฑปาตสนฺโตสอริยวส (๒)กเถตฺวา สิเนรร อุกฺขิปนฺโต วิย ตติย
เสนาสนสนฺโตสอริยวส กเถตฺวา ยุทานิ สหสฺสนยปฏิมณฺฑิต
จตุตฺถ ภาวนารามอริยวส กเถตุ ปุน จ ปร อาวุโส ภิกฺขุ
ปหานาราโม โหตีติ เทสน อารภิ ฯ
ตตฺถ อารมน อาราโมฯ อภิรตีติ อตฺโถ ฯ ปฺจวิเธ
ปหาเน อาราโม อสฺสาติ ปหานาราโม. กามจฺฉนฺท ปชหนฺโต
รมติ ฯ เนกฺขมฺม ภาเวนฺโต รมติ ฯ พฺยาปาท ปชหนฺโต รมติ ฯเป ฯ
สพฺพกิเลเส ปชหนฺโต รมติ ฯอรหตฺตมคฺค ภาเวนฺโต รมตีติ เอว
ปหาเน รโตติ ปหานรโต ฯ วุตฺตนเยเนว ภาวนาย อาราโม
อสฺสาติ ภาวนาราโม.ภาวนาย รโตติ ภาวนารโต.
# ๑. ม. ยุ. ปถวึ ฯ ๒. ม. ยุ. ปณฺฑปาตสนฺโตส ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๓๗
อิเมสุ ปน จตูสุ อริยวเสสุ ปุริเมหิ ตาว (๑) ตีหิ เตรสนฺน
ธุตงฺคาน จตุปจฺจยสนฺโตสสฺส จ วเสน สกล วินยปฏก
กถิต โหติ ฯภาวนาราเมน อวเสส ปฏกทฺวย กถิต โหติ ฯ (๒)
อิมมฺปน ภาวนารามอริยวส (๓) กเถนฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิสมฺภิทามคฺเค เนกฺขมฺมปาลิยา กเถตพฺโพ ฯ ทีฆนิกาเย ทสุตฺตรสุตฺตนฺตปริยาเยน กเถตพฺโพ ฯ มชฺฌิมนิกาเย สติปฏานสุตฺตนฺตปริยาเยน กเถตพฺโพ ฯอภิธมฺเม นิทฺเทสปริยาเยน กเถตพฺโพ ฯ
ตตฺถ ปฏิสมฺภิทามคฺเค เนกฺขมฺมปาลิยาติ โส เนกฺขมฺม
ภาเวนฺโต รมติ ฯ กามจฺฉนฺท ปชหนฺโต รมติ ฯ อพฺยาปาท
พฺยาปาท ฯอาโลกสฺ ฯ ถีนมิทฺธ ฯอวิกฺเขป ฯ อุทฺธจฺจ ฯ ธมฺมววฏาน ฯ วิจิกิจฺฉ ฯ าณ ฯ อวิชฺช ฯ ปามุชชฺ  ฯ อรตึ ฯ ปมชฺฌาน
ปฺจ นีวรเณ ฯ ทุติยชฺฌาน ฯ วิตกฺกวิจาเร ฯ ตติยชฺฌาน ฯ ปตึ
จตุตฺถชฺฌาน ฯ สุขทุกฺเข ฯอากาสานฺจายตนสมาปตฺตึ ภาเวนฺโต
รมติ ฯ รูปสฺ ปฏิฆสฺ นานตฺตสฺ ปชหนฺโต รมติ ฯ
วิฺาณฺจายตนสมาปตฺตึ ฯเป ฯ เนวสฺานาสฺายตนสมาปตฺตึ ภาเวนฺโต รมติ ฯ อากิฺจฺายตนสฺ ปชหนฺโต
รมติ ฯ อนิจฺจานุปสฺสน ภาเวนฺโต รมติ ฯ นิจจฺ สฺ ปชหนฺโต
รมติ ฯ ทุกฺขานุปสฺสน ฯ สุขสฺ ฯอนตฺตานุปสฺสน ฯ อตฺตสฺ
นิพฺพิทานุปสฺสน ฯ นนฺทึ ฯวิราคานุปสฺสน ฯ ราค ฯ นิโรธานุปสฺสน
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. ยุ. กถิต โหตีติ นตฺถิ ฯ ๓. ม. ยุ. ภาวนารามต ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๓๘
สมุทย ฯปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสน ฯ อาทาน ฯ ขยานุปสฺสน ฯ ฆนสฺ
วยานุปสฺสน ฯ อายูหน ฯ วิปริณามานุปสฺสน ฯ ธุวสฺ ฯ อนิมิตฺตานุปสฺสน ฯ นิมิตฺต ฯ อปฺปณิหิตานุปสฺสน ฯ ปณิธึ ฯ สฺุตานุปสฺสน
อภินิเวสฯ อธิปฺาธมฺมวิปสฺสน ฯ สาราทานาภินิเวสฯ ยถาภูตาณทสฺสน ฯ สมฺโมหาภินิเวสฯ อาทีนวานุปสฺสน ฯ อาลยาภินิเวส
ปฏิสงฺขานุปสฺสน ฯ อปฺปฏิสงฺข ฯ วิวฏฏานุปสฺสน ฯ สโยคาภินิเวส.
โสตาปตฺติมคฺค ฯ ทิฏเกฏเ กิเลเส ฯ สกทาคามิมคฺค ฯ โอฬาริเก
กิเลเส ฯ อนาคามิมคฺค ฯ อณุสหคเต กิเลเส ฯ อรหตฺตมคฺค ภาเวนฺโต
รมติ ฯ สพฺพกิเลเส ปชหนฺโต รมตีติ เอว ปฏิสมฺภิทามคฺเค
เนกฺขมฺมปาลิยา กเถตพฺโพ ฯ
ทีฆนิกาเย ทสุตฺตรสุตฺตนฺตปริยาเยน กเถตพฺโพติ (๑) เอก ธมฺม
ภาเวนฺโต รมติ ฯ เอก ธมฺม ปชหนฺโต รมติ ฯเป ฯ ทส
ธมฺเม ภาเวนฺโต รมติ ฯ ทส ธมฺเม ปชหนฺโต รมติ ฯ กตม
เอก ธมฺม ภาเวนฺโต รมติ ฯ กายคตาสตึ สาตสหคต ฯ ยุม
เอก ธมฺม ภาเวนฺโต รมติ ฯ กตม เอก ธมฺม ปชหนฺโต
รมติ ฯ อสฺมิมาน ฯ ยุม เอก ธมฺม ปชหนฺโต รมติ ฯ กตเม
เทฺว ธมฺเม ฯเป ฯ กตเม ทส ธมฺเม ภาเวนฺโต รมติ ฯ ทส
กสิณายตนานิ ฯ ยุเม ทส ธมฺเม ภาเวนฺโต รมติ ฯ กตเม
ทส ธมฺเม ปชหนฺโต รมติ ฯทส มิจฺฉตฺเตฯ ยุเม ทส ธมฺเม
# ๑. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๓๙
ปชหนฺโต รมติ ฯ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ภาวนาราโม โหตีติ
เอว ทีฆนิกาเย ทสุตฺตรสุตฺตนฺตปริยาเยน กเถตพฺโพ ฯ
มชฺฌิมนิกาเย สติปฏานสุตฺตนฺตปริยาเยน กเถตพฺโพติ (๑)
เอกายโน อย (๒)ภิกขฺ เว มคฺโค ฯเป ฯ ยาวเทว าณมตฺตาย
ปฏิสฺสติมตฺตาย อนิสฺสิโต จ วิหรติ น จ กิฺจิ โลเก
อุปาทิยติ ฯ เอวมฺป ภิกฺขเว ภิกฺขุ ภาวนาราโม โหติ ภาวนารโต
ปหานาราโม โหติ ปหานรโต ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ
คจฺฉนฺโต วา คจฺฉามีติ ปชานาติ ฯเป ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว
ภิกฺขุ เสยฺยถาป ปสฺเสยฺย สรีร สิวฏิกาย ฉฑฺฑิต ฯเป ฯ
ปูตีนิ จุณฺณกชาตานิ ฯ โส ยุมเมว กาย อุปสหรติ ฯ อยมฺป
โข กาโย เอวธมฺโม เอวภาวี เอวอนตีโตติ ฯ ยุติ อชฺฌตฺต
วา กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ ฯเป ฯ เอวป โข ภิกฺขเว
ภิกฺขุ ภาวนาราโม โหตีติ เอว มชฺฌิมนิกาเย สติปฏานสุตฺตนฺตปริยาเยน กเถตพฺโพ ฯ
อภิธมฺเม นิทฺเทสปริยาเยนาติ สพฺเพป สงฺขเต ธมฺเม (๓)
อนิจฺจโต ทุกฺขโต โรคโต คณฺฑโต ฯเป ฯ สงฺกิเลสิกธมฺมโต
ปสฺสนฺโต รมติ ฯ อย โข ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ ภาวนารามโต โหตีติ
เอว นิทฺเทสปริยาเยน กเถตพฺโพ ฯ
เนว อตฺตานุกฺกเสตีติ อชฺช เม สฏี วา สตฺตติ วา
# ๑. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. อยนฺติ นตฺถิ ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๔๐
วสฺสานิ อนิจฺจ ทุกฺข อนตฺตาติ วิปสฺสนาย กมฺม กโรนฺตสฺส
โก มยาสทิโส อตฺถีติ เอว อตฺตุกฺกสน น กโรติ ฯ
น ปรวมฺเภตีติ อนิจฺจ ทุกฺข อนตฺตาติ (๑) วิปสฺสนามตฺตกมฺป
นตฺถิ ฯ กึ ยุเม วิสฏกมฺมฏานา จรนฺตีติ เอว ปรวมฺภน
น กโรตีติ ฯเสส วุตฺตนยเมว ฯ
ปธานานีติ อุตฺตมวิริยานิ ฯ สวรปธานนฺติ จกฺขฺวาทีนิ
สวรนฺตสฺส อุปฺปนฺนวิรยิ  ฯ ปหานปธานนฺติ กามวิตกฺกาทโย
ปชหนฺตสฺส อุปฺปนฺนวิริย ฯ ภาวนาปธานนฺติ โพชฺฌงฺเค
ภาเวนฺตสฺส อุปฺปนฺนวิรยิ  ฯอนุรกฺขนาปธานนฺติ สมาธินิมิตฺต
อนุรกฺขนตสฺส อุปฺปนฺนวิริย ฯ
วิเวกนิสฺสิตนฺติ อาทีสุ วิเวโก วิราโค นิโรโธติ ตีณิป
นิพฺพานสฺส นามานิ ฯ นิพฺพานฺหิ อุปธิวิเวกตฺตา วิเวโก
ต อาคมฺม ราคาทโย วิรชฺชนฺตีติ วิราโค ฯ นิรชุ ฺฌนฺตีติ
นิโรโธ. ตสฺมา วิเวกนิสฺสิตนฺติ อาทีสุ อารมฺมณวเสน วา
อธิคนฺตพฺพวเสน วา นิพพฺ านนิสฺสิตนฺติ อตฺโถ ฯ โวสฺสคฺคปริณามินฺติ เอตฺถ เทฺว โวสฺสคฺคา ปริจฺจาคโวสฺสคฺโค จ
ปกฺขนฺทนโวสฺสคฺโค จ ฯ ตตฺถ วิปสฺสนา ตทงฺควเสน กิเลเส
จ ขนฺเธ จ ปริจฺจชตีติ ปริจฺจาคโวสฺสคฺโค ฯ มคฺโค
อารมฺมณวเสน นิพฺพาน ปกฺขนฺทตีติ ปกฺขนฺทนโวสฺสคฺโค ฯ
ตสฺมา โวสฺสคฺคปริณามินฺติ ยถา ภาวิยมาโน สติสมฺโพชฺฌงฺโค
# ๑. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๔๑
โวสฺสคฺคตฺถาย ปริณามติ ฯ วิปสฺสนาภาวฺจ มคฺคภาวฺจ
ปาปุณาติ ฯ เอว ภาเวตีติ อยเมตฺถ อตฺโถ ฯเสสปเทสุป
เอเสว นโย ฯ
ภทฺทกนฺติ ภทฺทก(๑) สมาธินมิ ิตฺต วุจฺจติ ฯ อฏิกสฺาทิวเสน อธิคโต สมาธิเยว ฯ อนุรกฺขตีติ สมาธิ ปริปนฺถิกธมฺเม (๒)ราคโทสโมเห โสเธนฺโต รกฺขติ ฯ เอตฺถ จ อฏิกสฺาทิกา ปฺเจว สฺา วุตฺตา ฯ ยุมสฺมึ ปน าเน
ทสป อสุภานิ วิตฺถาเรน (๓)กเถตพฺพานิ ฯ เตส วิตฺถาโร วิสุทฺธิมคฺเค วุตฺโตเยว ฯ
ธมฺเม าณนฺติ เอกปฏิเวธวเสน จตุสจฺจธมฺเม าณ
จตุสจฺจพฺภนฺตเร นิโรธธมฺเม าณฺจ ฯ ยถาห ตตฺถ กตม
ธมฺเม าณ ฯ จตูสุมคฺเคสุ จตูสุ ผเลสุ าณนฺติ ฯ (๔)อนฺวเย
าณนฺติ จตฺตาริ สจฺจานิ ปจฺจกฺขโต ทิสฺวา ยถา ยุทานิ
เอว อตีเตป อนาคเตป ยุเมเยว ปฺจกฺขนฺธา ทุกฺขสจฺจ อยเมว
ตณฺหา สมุทยสจฺจ ฯ อยเมว นิโรโธ นิโรธสจฺจ ฯ อยเมว มคฺโค
มคฺคสจฺจนฺติ เอว ตสฺส าณสฺส อนุคติย าณ ฯ เตนาห
โส ยุมินา ธมฺเมน าเตน ทิฏเน ปตฺเตน วิทิเตน
ปริโยคาเฬฺหน อตีตานาคเต นย เนตีติ ฯ(๔) ปริจฺเฉเท (๕) าณนฺติ
# ๑. สี ภทฺทกิ นฺติ ลทธฺก ฯ ม. ภทฺรกนฺติ ภทฺทก ฯ ๒. สี. สมาธิปาริปกฺขิกธมฺเม ฯ
ม. สมาธิปริพนฺธกธมฺเม ฯ ๓. ม. วิตฺถาเรตฺวา ฯ ๔. อภิ. วิ. ๓๕/๘๒๕/๔๔๕ ฯ
๕. อภิ. วิ. ๓๕/๘๒๕/๔๔๕ ปริจฺเฉทาณ ฯ ม. ปริเย ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๔๒
ปเรส จิตฺตปริจฺเฉเท าณ ฯ ยถาห ตตฺถ กตม ปริจฺเฉเท
าณ ฯ อิธ ภิกฺขุ ปรสตฺตาน ปรปุคฺคลาน เจตสา เจโต
ปริจฺจ ปชานาตีติ(๑) วิตฺถาเรตพฺพ ฯ เปตฺวา ปน ยุมานิ ตีณิ
าณานิ อวเสส สมฺมติาณ (๒) นาม ฯ ยถาห ตตฺถ กตม
สมฺมติาณ ฯ เปตฺวา ธมฺเม าณ เปตฺวา อนฺวเย าณ
เปตฺวา ปริจฺเฉเท าณ อวเสส สมฺมติาณนฺติ ฯ(๓)
ทุกฺเข าณาทีหิ อรหตฺต ปาเปตฺวา เอกสฺส ภิกฺขุโน
นิคมน จตุสจฺจกมฺมฏาน กถิต ฯ ตตฺถ เทฺว สจฺจานิ วฏฏ
เทฺว วิวฏฏ ฯ วฏเฏ อภินิเวโส โหติ ฯ โน วิวฏเฏ ฯทฺวีสุ
สจฺเจสุ อาจริยสนฺติเก ปริยตฺตึ อุคฺคเหตฺวา กมฺม กโรติ ฯ
ทฺวีสุ สจฺเจสุ นิโรธสจฺจ นาม สุนฺทร (๔) ยุฏ กนฺต มนาป
มคฺคสจฺจ นาม ยุฏ กนฺต มนาปนฺติ สวนวเสน กมฺม
กโรติ ฯ ทฺวสี ุ สจฺเจสุ อุคฺคหปริปุจฺฉาสวนธารณสมฺมสนปฏิเวโธ วฏฏติ ฯ ทฺวีสุ สวนปฏิเวโธ วฏฏติ ฯ ตีณิ กิจฺจวเสน
ปฏิวิชฺฌติ ฯ เอก อารมฺมณวเสน ฯ เทฺว สจฺจานิ ทุทฺทสตฺตา
คมฺภีรานิ ฯ เทฺว คมฺภีรตฺตา ทุทฺทสานิ ฯ
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๘๒๕/๔๔๕ ฯ ๒. ม. ยุ. สมฺมุต
ิ าณ ฯ เอวมุปริป ฯ ๓. อภิ. วิ.
๓๕/๘๒๕/๔๔๖ ฯ ๔. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๓๔๓
โสตาปตฺติยงฺคาทิจตุกฺกวณฺณนา
โสตาปตฺติยงฺคานีติ โสตาปตฺติยา องฺคานิ ฯ โสตาปตฺติมคฺคสฺส ปฏิลาภการณานีติ อตฺโถ ฯ สปฺปุริสสเสโวติ พุทฺธาทีน
สปฺปุริสาน อุปสงฺกมิตฺวา เสวน ฯ สทฺธมฺมสฺสวนนฺติ สปฺปายสฺส
เตปฏกสฺส ธมฺมสฺส สวน ฯโยนิโสมนสิกาโรติ อนิจฺจาทิวเสน
มนสิกาโร ฯ ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺตีติ โลกุตฺตรธมฺมสฺส อนุธมฺมภูตาย ปุพฺพภาคปฏิปตฺติยา ปฏิปชฺชน ฯ
อเวจฺจปฺปสาเทนาติ อจลปฺปสาเทน ฯ ยุติป โส
ภควาติ อาทีนิ วิสุทฺธิมคฺเค วิตฺถาริตานิ ฯ ผลธาตุอาหารจตุกฺกานิ อุตฺตานตฺถาเนว ฯ อปเจตฺถ ลูขปณีตวตฺถุวเสน
โอฬาริกสุขุมตา เวทิตพฺพา ฯ
วิาณฏิติโยติ วิฺาณ เอตาสุ ติฏตีติ วิฺาณฏิติโย ฯ อารมฺมณฏิติวเสเนต วุตฺต ฯ รูปูปายนฺติ รูป อุปคต
หุตฺวา ฯปฺจโวการภวสฺมิฺหิ อภิสงฺขารวิฺาณ รูปกฺขนฺธ
นิสฺสาย ติฏติ ฯต สนฺธาเยต วุตฺต ฯ รูปารมฺมณนฺติ รูปกฺขนฺธโคจร ฯ (๑) รูปปฺปติฏนฺติ รูเป ปติฏิต (๑)หุตฺวา ฯ นนฺทปู เสจนนฺติ โลภสหคตสมฺปยุตฺตาย นนฺทิยาว อุปสิต (๒) หุตวฺ า ฯ
อิตร อุปนิสฺสยโกฏิยา ฯ วุฑฺฒึ วิรุฬฺหึ เวปุลฺล อาปชฺชตีติ
สฏีป สตฺตติป วสฺสานิ เอว ปวตฺตมาน วุฑฺฒึ วิรฬุ ฺหึ
# ๑. ม. รูปปติฏิต ฯ ๒. ม. อุปสิตฺต ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๔๔
เวปุลฺล อาปชฺชติ ฯเวทนูปายาทีสุป เอเสว นโย ฯ ยุเมหิ ปน
ตีหิ ปเทหิ จตุโวการภเว อภิสงฺขารวิฺาณ วุตฺต ฯตสฺส
ยาวตายุก ปตตฺตนวเสน วุฑฺฒึ วิรฬุ หฺ ึ เวปุลฺล อาปชฺชนา
เวทิตพฺพา ฯจตุกฺกวเสน ปน เทสนาย อาคตตฺตา วิฺาณูปายนฺติ
น วุตฺต ฯ เอว วุจฺจมาโน (๑) จ กตม นุ โข เอตฺถ
กมฺมวิฺาณ ฯ กตม วิปากวิฺาณนฺติ สมฺโมโหว ภเวยฺย
ตสฺมาป น วุตฺต ฯ อคติคมนานิ วิตฺถาริตาเนว ฯ
จีวรเหตูติ กตฺถ มนาป จีวร ลภิสฺสามีติ จีวรการณา
อุปฺปชฺชติ ฯ ยุติภวาภวเหตูติ เอตฺถ ยุตีติ นิทสฺสเน (๒)นิปาโต ฯ
ยถา จีวราทิเหตุ ฯ เอว ภวาภวเหตูติ(๓) อตฺโถ ฯ ภวาภโวติ
เจตฺถ ปณีตปณีตตรานิ เตลมธุผาณิตาทีนิ อธิปฺเปตานิ ฯ
ยุเมส ปน จตุนฺน ตณฺหุปฺปาทาน ปหานตฺถาย ปฏิปาฏิยาว
จตฺตาโร อริยวสา เทสิตาติ เวทิตพฺพา ฯ ปฏิปทาจตุกฺก เหฏา
วุตฺตเมว ฯอกฺขมาทีสุ ปธานกรณกาเล สีตาทีนิ น ขมตีติ
อกฺขมา ฯ ขมตีติ ขมา ฯ ยุนฺทฺริยทมน ทมา ฯ อุปฺปนฺน
กามวิตกฺก นาธิวาเสตีติ (๔)อาทินา นเยน วิตกฺกสมน สมา ฯ
ธมฺมปทานีติ ธมฺมโกฏาสานิ ฯ อนภิชฌ
ฺ า ธมฺมปทนฺนาม อโลโภ วา อโลภสีเสน อธิคตชฺฌานวิปสฺสนา# ๑. ม. วุจฺจมาเน ฯ ๒. ม. นิทสฺสนตฺเถ ฯ ๓. ม.ภวาภวเหตูปติ ฯ
๔. ม. มู. ๑๒/๑๗/๑๙ ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๓) - หนาที่ 345

*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๔๕
มคฺคผลนิพฺพานาน วา ฯ อพฺยาปาโท ธมฺมปทนฺนาม อโกโป
วา เมตฺตาสีเสน อธิคตชฺฌานาทีนิ วา ฯ สมฺมาสติ ธมฺมปทนฺนาม สุปฏิตสฺสติ วา สติสีเสน อธิคตชฺฌานาทีนิ วา ฯ
สมฺมาสมาธิ ธมฺมปทนฺนาม สมาปตฺติ วา อฏสมาปตฺตวิ เสน
อธิคตชฺฌานวิปสฺสนามคฺคผลนิพฺพานานิ วา ฯ ทสาสุภวเสน
วา อธิคตชฺฌานาทีนิ อนภิชฺฌา ธมฺมปท ฯ จตุพฺรหฺมวิหารวเสน อธิคตานิ อพฺยาปาโท ธมฺมปท ฯ ทสานุสฺสติอาหาเรปฏิกูลสฺาวเสน อธิคตานิ สมฺมาสติ ธมฺมปท ฯ ทสกสิณอานาปานวเสน อธิคตานิ สมฺมาสมาธิ ธมฺมปทนฺติ ฯ
ธมฺมสมาทาเนสุ ปม อเจลกปฏิปทา ฯ ทุติย ติพฺพกิเลสสฺส อรหตฺต คเหตุ อสกฺโกนฺตสฺส อสฺสมุ ุขสฺสาป รุทโต
ปริสุทฺธพฺรหฺมจริยจรณ ฯ ตติย กาเมสุ ปาตพฺยตา ฯ จตุตฺถ
จตฺตาโร ปจฺจเย อลภมานสฺสาป ฌานวิปสฺสนาวเสน สุขสมงฺคิโน สาสนพฺรหฺมจริย ฯ
ธมฺมกฺขนฺธาติ เอตฺถ คุณฏโ ขนฺธฏโ ฯ สีลกฺขนฺโธติ
สีลคุโณ ฯ เอตฺถ จ ผลสีล อธิปฺเปต ฯ เสสปเทสุป เอเสว
นโย ฯ ยุติ จตูสุป าเนสุ ผลเมว วุตฺต ฯ
พลานีติ อุปตฺถมฺภนฏเน อกมฺปยฏเน จ พลานิ ฯ เตส
ปฏิปกฺเขหิ โกสชฺชาทีหิ อกมฺปนียตา เวทิตพฺพา ฯ สพฺพานิป
สมถวิปสฺสนามคฺควเสน โลกิยโลกุตฺตราเนว กถิตานิ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๔๖
อธิฏานานีติ เอตฺถ อธีติ อุปสคฺคมตฺต ฯ อตฺถโต ปน
เตน วา ติฏนฺติ ฯ ตตฺถ วา ติฏ นฺติ ฯ านเมว วา ต ต
คุณาธิกาน ปุริสาน อธิฏ าน ฯ ปฺาว อธิฏาน
ปฺาธิฏาน เอตฺถ จ ปเมน อคฺคผลปฺา ฯ(๑)ทุติเยน
วจีสจฺจ ฯ ตติเยน อามิสปริจฺจาโค ฯ จตุตฺเถน กิเลสูปสโม กถิโตติ
เวทิตพฺโพ ฯ ปเมน วา (๒) กมฺมสฺสกตปฺ วิปสฺสนาปฺ วา
อาทึ กตฺวา ผลปฺา กถิตา ฯ ทุติเยน วจีสจฺจ อาทึ กตฺวา
ปรมตฺถสจฺจ นิพฺพาน ฯตติเยน อามิสปริจฺจาค อาทึ กตฺวา
อคฺคมคฺเคน กิเลสปริจฺจาโค ฯ จตุตฺเถน สมาปตฺติวิกฺขมฺภิเต กิเลเส
อาทึ กตฺวา อคฺคมคฺเคน กิเลสวูปสโม.ปฺาธิฏาเนน วา
เอเกน อรหตฺตผลปฺา กถิตา ฯ เสเสหิ ปรมตฺถสจฺจ ฯ สจฺจาธิฏาเนน วา เอเกน ปรมตฺถสจฺจ กถิต ฯ เสเสหิ อรหตฺต
ผลปฺาติ(๓) มูสิยาภยตฺเถโร (๓) อาห ฯ
# ๑. ม. อคฺคผลปฺา ฯ ๒. ม. ปเมน จ ฯ ๓. ม.อรหตฺตปฺาติ มูสิกาภยตฺเถโร ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๓๔๗
ปฺหพฺยากรณาทิจตุกฺกวณฺณนา
ปฺหพฺยากรณานิ มหาปเทสกถาย วิตฺถาริตาเนว ฯ
กณฺหนฺติ กาฬก ทสากุสลกมฺมปถกมฺม ฯ กณฺหวิปากนฺติ
อปาเย นิพฺพตฺตนโต กาฬกวิปาก ฯสุกฺกนฺติ ปณฺฑร ทสกุสลกมฺมปถกมฺม ฯ(๑) สุกฺกวิปากนฺติ สคฺเค นิพพฺ ตฺตนโต ปณฺฑรวิปาก ฯกณฺหสุกฺกนฺติ มิสฺสกกมฺม ฯกณฺหสุกฺกวิปากนฺติ สุขทุกฺขวิปาก ฯ มิสฺสกกมฺมฺหิ กตฺวา อกุสเลน ติรจฺฉานโยนิย
มงฺคลหตฺถิฏานาทีสุ อุปฺปนฺโน กุสเลน ปวตฺเต สุข เวทิยติ ฯ
กุสเลน ราชกุเลป นิพฺพตฺโต อกุสเลน ปวตฺเต ทุกฺข เวทิยติ ฯ
อกณฺหอสุกฺกนฺติ กมฺมกฺขยกร จตุมคฺคาณ อธิปฺเปต ฯ ตฺหิ
ยทิ กณฺห ภเวยฺย ฯ กณฺหวิปาก ทเทยฺย ฯ ยทิ สุกกฺ  ภเวยฺย
สุกฺกวิปาก ทเทยฺย ฯ อุภยวิปากสฺส ปน อทานโต อกณฺหาสุกฺกวิปากตฺตา อกณฺห อสุกฺกนฺติ อยเมตฺถ อตฺโถ ฯ
สจฺฉิกรณียาติ ปจฺจกฺขกรเณน เจว ปฏิลาเภน จ
สจฺฉิกาตพฺพา ฯ จกฺขุนาติ ทิพฺพจกฺขุนา ฯ กาเยนาติ สหชาตนามกาเยน ฯ ปฺายาติ อรหตฺตผลาเณน ฯ
โอฆาติ วฏฏสฺมึ สตฺเต โอหนนฺติ โอสีทาเปนฺตีติ โอฆา ฯ
ตตฺถ ปฺจกามคุณิโก ราโค กาโมโฆ ฯ รูปารูปภเวสุ ฉนฺทราโค
ภโวโฆ ฯ ตถา ฌานนิกกฺ นฺติ สสฺสตทิฏิสหคโต จ ราโค ฯ
# ๑. ม. ยุ. กุสลกมฺมปถกมฺม ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๔๘
ทฺวาสฏิทิฏิโย ทิฏโ โฆ ฯ วฏฏสฺมึ โยเชนฺตีติ โยคา ฯเต
โอฆา วิย เวทิตพฺพา ฯวิสโยเชนฺตีติ วิสโยคา ฯ(๑) ตตฺถ
อสุภชฺฌาน กามโยควิสโยโค ฯ ต ปาทก กตฺวา อธิคโต
อนาคามิมคฺโค เอกนฺเตเนว กามโยควิสโยโค นามฯ อรหตฺตมคฺโค ภวโยควิสโยโค นามฯ โสตาปตฺติมคฺโค ทิฏิโยควิสโยโค
นามฯ อรหตฺตมคฺโค อวิชฺชาโยควิสโยโค นาม ฯ
คนฺถนวเสน คนฺถา ฯ วฏฏสฺมึ นามกายฺเจว รูปกายฺจ
คนฺถติ พนฺธติ ปลิพุทธฺ ตีติ กายคนฺโถ ฯ ยุทสจฺจาภินิเวโสติ
ยุทเมว สจฺจ ฯ โมฆมฺนฺติ (๒) เอว ปวตฺโต ทิฏาภินิเวโส ฯ
อุปาทานานีติ อาทานคฺคหณานิ ฯ กาโมติ ราโค ฯ โสเยว
คหณฏเน อุปาทานนฺติ กามูปาทาน ฯ ทิฏีติ มิจฺฉาทิฏิ ฯ
สาป คหณฏเน อุปาทานนฺติ ทิฏุปาทาน ฯ ยุมินา สุทฺธีติ
เอว สีลวตฺตาน คหณ สีลพฺพตุปาทาน ฯอตฺตาติ เอเตน
วทติ เจว อุปาทิยติ จาติ อตฺตวาทุปาทาน ฯ
โยนิโยติ โกฏาสา ฯ อณฺเฑ ชาตาติ อณฺฑชา ฯ
ชลาพุมฺหิ ชาตาติ ชลาพุชา ฯ สเสเท ชาตาติ สเสทชา ฯ
สยนสฺมึ (๓)ปูติมจฺฉาทีสุ จ นิพฺพตฺตาน เอต อธิวจน ฯ เวเคน
อาคนฺตฺวา อุปปติตา วิยาติ โอปปาติกา ฯ ตตฺถ เทวมนุสฺเสสุ
สเสทชโอปปาติกาน อย วิเสโส ฯ สเสทชา มนฺทา ทหรา
# ๑. ม. วิสฺโคา ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. อภิ. สงฺ. ๓๔/๗๔๐/๒๙๒ ฯ ๓. สี. สเสทสฺมึ ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๔๙
หุตฺวา นิพฺพตฺตนฺติ ฯ โอปปาติกา โสฬสวสฺสุทฺเทสิกา หุตฺวา ฯ
มนุสฺเสสุ หิ ภุมฺมเทเวสุ จ ยุมา จตสฺโสป โยนิโย
ลพฺภนฺติ ฯ ตถา ติรจฺฉาเนสุ สุปณฺณนาคาทีสุ ฯ วุตฺตฺเหต
ตตฺร (๑) ภิกฺขเว อณฺฑชา สุปณฺณา อณฺฑเช นาเค หนนฺติ
น ชลาพุเช น สเสทเช น โอปปาติเกติ ฯ (๒)จาตุมฺมหาราชิกโต
ปฏาย อุปริเทวา โอปปาติกาเยว ฯ ตถา เนรยิกา ฯ เปเตสุ
จตสฺโสป ลพฺภนฺติ ฯ คพฺภาวกฺกนฺติโย สมฺปสาทนิเย กถิตาเอว ฯ
อตฺตภาวปฏิลาเภสุ ปโม ขิฑฺฑาปโทสิกวเสน เวทิตพฺโพ ฯ
ทุติโย โอรมฺภิกาทีหิ ฆาติยมานอุรมฺภาทิวเสน ฯ ตติโย มโนปโทสิกวเสน ฯ จตุตฺโถ จาตุมฺมหาราชิเก อุปาทาย อุปริ
เสสเทวตาวเสน ฯ เต หิ (๓) เทวา เนว อตฺตสฺเจตนาย มรนฺติ
น ปรสฺเจตนาย ฯ
ทกฺขิณาวิสุทฺธาทิจตุกฺกวณฺณนา
ทกฺขิณาวิสทุ ฺธิโยติ ทานสงฺขาตา ทกฺขิณา วิสุชฌ
ฺ นฺติ
มหปฺผลา โหนฺติ เอตาหีติ ทกฺขิณาวิสุทฺธิโย ฯ
ทายกโต วิสชุ ฺฌติ ฯ โน ปฏิคฺคาหกโตติ ยตฺถ ทายโก
สีลวา โหติ ฯ ธมฺเมน อุปฺปนฺน เทยฺยธมฺม เทติ ฯ ปฏิคคฺ าหโก
ทุสฺสีโล ฯ อย ทกฺขิณา เวสฺสนฺตรมหาราชสฺส ทกฺขิณาสทิสา ฯ
# ๑. ม. ยุ. ตตฺถ ฯ ๒. ส. ข. ๑๗/๕๓๑/๓๐๕ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร เทวาติ ทิสฺสติ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๕๐
ปฏิคฺคาหกโต วิสชุ ฺฌติ โน ทายกโตติ ยตฺถ ปฏิคฺคาหโก
สีลวา โหติ ฯ ทายโก ทุสฺสีโล ฯ อธมฺเมนุปฺปนฺน เทติ ฯ อย ทกฺขิณา
โจรฆาตกสฺส ทกฺขิณาสทิสา ฯ เนว ทายกโต วิสุชฺฌติ ฯ โน
ปฏิคฺคาหกโตติ ยตฺถ อุโภป ทุสฺสลี า ฯ เทยฺยธมฺโมป อธมฺเมน
นิพฺพตฺโต ฯ วิปริยาเยน จตุตฺถา เวทิตพฺพา ฯ
สงฺคหวตฺถูนีติ สงฺคหการณานิ ฯ ตานิ เหฏา
วิภตฺตาเนว ฯ อนริยโวหาราติ อนริยาน ลามกาน โวหารา ฯ
อริยโวหาราติ อริยาน สปฺปุริสาน โวหารา ฯ ทิฏวาทิตาติ
ทิฏ มยาติ เอววาทิตา ฯ เอตฺถ จ ตตสมุฏาปกเจตนาวเสน
อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
อตฺตนฺตปาทิจตุกฺกวณฺณนา
อตฺตนฺตปาทีสุ ปโม อเจลโก ฯ ทุติโย โอรมฺภิกาทีสุ
อฺตโร ฯตติโย ยฺยาชโก ฯจตุตฺโถ สาสเน สมฺมาปฏิปนฺโน ฯ
อตฺตหิตาย ปฏิปนฺนาทีสุ ปโม โย สย สีลาทิสมฺปนฺโน ฯ ปร สีลาทีสุ น สมาทเปติ อายสฺมา วกฺกลิตฺเถโร
วิย ฯ ทุติโย โย อตฺตนา น สีลาทิสมฺปนฺโน ฯ ปร สีลาทีสุ
สมาทเปติ อายสฺมา อุปนนฺโท วิย ฯ ตติโย โย เนว อตฺตนา
สีลาทิสมฺปนฺโน ฯ น ปร สีลาทีสุ สมาทเปติ เทวทตฺโต วิย ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๕๑
จตุตฺโถ โย อตฺตนา จ สีลาทิสมฺปนฺโน ฯ ปรฺจ สีลาทีสุ
สมาทเปติ อายสฺมา มหากสฺสโป วิย ฯ
ตมาทีสุ ตโมติ อนฺธการภูโต ฯ ตมปรายโนติ ตมเมว
ปร อยน คติ อสฺสาติ ตมปรายโน ฯ เอว สพฺพปเทสุ อตฺโถ
เวทิตพฺโพ ฯ เอตฺถ จ ปโม นีเจ จณฺฑาลาทิกุเล ทุชชฺ ีวิเต
หีนตฺตภาเว นิพฺพตฺติตฺวา ตีณิ ทุจฺจริตานิ ปริปูเรติ ฯ ทุติโย
ตถาวิโธ หุตวฺ า ตีณิ สุจริตานิ ปริปูเรติ ฯตติโย อุฬาเร (๑)
ขตฺติยาทิกุเล(๒) พหุอนฺนปาเน สมฺปนฺนตฺตภาเว นิพฺพตฺติตฺวา
ตีณิ ทุจฺจริตานิ ปริปูเรติ ฯจตุตฺโถ ตาทิโสว หุตฺวา ตีณิ
สุจริตานิ ปริปูเรติ ฯ
สมณมจโลติ สมณอจโล ฯ มกาโร ปทสนฺธิมตฺต ฯ
โส โสตาปนฺโน เวทิตพฺโพ ฯ โสตาปนฺโน หิ จตูหิ วาเตหิ
ยุนฺทขีโล วิย ปรปฺปวาเทหิ อกมฺปโย ฯ อจลสทฺธาย สมนฺนาคโตติ
สมณมจโล ฯ วุตฺตมฺป เจต กตโม จ ปุคฺคโล สมณมจโล
ยุเธกจฺโจ ปุคฺคโล ติณฺณ สฺโชนาน ปริกฺขยาติ (๓) วิตฺถาโร ฯ
ราคโทสาน ปน ตนุภูตตฺตา สกทาคามี สมณปทุโม นาม.
เตนาห กตโม จ ปุคคฺ โล สมณปทุโมฯ ยุเธกจฺโจ ปุคคฺ โล
สกิเทว ยุม โลก อาคนฺตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต กโรติ ฯ อย วุจฺจติ
ปุคฺคโล สมณปทุโมติ ฯราคโทสาน อภาวา ขิปปฺ เมว
# ๑. ยุ. อุฬาริเก ฯ ๒. ม. ขตฺติยกุเล ฯ ๓. อภิ. ปุ ๓๖/๑๔๐/๒๑๙ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๕๒
ปุปฺผิสฺสตีติ อนาคามี สมณปุณฺฑรีโก นาม. เตนาห กตโม
จ ปุคฺคโล สมณปุณฺฑรีโก ฯ ยุเธกจฺโจ ปุคฺคโล ปฺจนฺน
โอรมฺภาคิยาน ฯเป ฯ อย วุจฺจติ ปุคฺคโล สมณปุณฺฑรีโกติ ฯ(๑)
อรหา ปน สพฺเพสป ถทฺธกรกิเลสาน (๒) อภาวา สมเณสุ
สมณสุขุมาโล นามฯ เตนาห กตโม จ ปุคฺคโล สมเณสุ
สมณสุขุมาโล ฯ ยุเธกจฺโจ ปุคฺคโล(๓) อาสวาน ขยา ฯเป ฯ
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯอย วุจฺจติ ปุคฺคโล สมเณสุ สมณสุขุมาโลติ ฯ
อิเม โข อาวุโสติอาทิ วุตฺตนเยเนว โยเชตพฺพ ฯ ยุติ
สมปฺาสาย จตุกฺกาน วเสน เทฺว ปฺหสตานิ กเถนฺโต
เถโร สามคฺคีรส ทสฺเสสีติ ฯ
จตุกฺกวณฺณนา นิฏิตา ฯ
ปฺจกวณฺณนา
อิติ จตุกฺกวเสน สามคฺคีรส ทสฺเสตฺวา ยุทานิ ปฺจกวเสน ทสฺเสตุ ปุน เทสน อารภิ ฯ ตตฺถ ปฺจสุ ขนฺเธสุ
รูปกฺขนฺโธ โลกิโย ฯ เสสา โลกิยโลกุตฺตรา ฯ อุปาทานกฺขนฺธา
โลกิยาว ฯ วิตฺถารโต ปน ขนฺธกถา วิสุทฺธิมคฺเค วุตฺตา ฯ
กามคุณา เหฏา วิตฺถาริตาว ฯ
# ๑. อภิ. ปุ. ๓๖/๑๔๐/๒๑๙ ฯ ๒. ม. คนฺถการกิเลสาน ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๕๓
สุกตทุกฺกฏาทีหิ คนฺตพฺพาติ คติโย ฯ นิรโยติ นิรสฺสาโท ฯ
สโหกาเสน ขนฺธา กถิตา ฯ อิโต (๑)ปเรสุ ตีสุ ปเทสุ (๒) นิพฺพตฺตกฺขนฺธาว วุตฺตา ฯจตุตฺเถ โอกาโสป ฯ
อาวาเส มจฺฉริย ฯ อาวาสมจฺฉริย ฯ เตน สมนฺนาคโต
ภิกฺขุ อาคนฺตุก ทิสฺวา เอตฺถ เจติยสฺส วา สฆสฺส วา
ปริกฺขาโร ปโตติอาทีนิ วตฺวา สฆิกมฺป อาวาส นิวาเรติ ฯ
โส กาล กตฺวา เปโต วา อชคโร วา หุตฺวา นิพพฺ ตฺตติ ฯ
กุเล มจฺฉริย กุลมจฺฉริย ฯ เตน สมนฺนาคโต ภิกฺขุ เตหิ
เตหิ (๓) การเณหิ อตฺตโน อุปฏากกุเล อฺเส ปเวสนมฺป
นิวาเรติ ฯ ลาเภ มจฺฉริย ลาภมจฺฉริย ฯ เตน สมนฺนาคโต
ภิกฺขุ สฆิกมฺป ลาภ มจฺฉรายนฺโต ยถา อฺเ น ลภนฺติ
เอว กโรติ ฯ วณฺเณ มจฺฉริย วณฺณมจฺฉริย ฯ วณฺโณติ เจตฺถ
สรีรวณฺโณป คุณวณฺโณป เวทิตพฺโพ ฯ ปริยตฺติธมฺเม มจฺฉริย
ธมฺมมจฺฉริย ฯ เตน สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ยุม ธมฺม ปริยาปุณิตฺวา เอโส ม อภิภวิสฺสตีติ อฺสส น เทติ ฯ โย
ปน ธมฺมานุคฺคเหน วา ปุคฺคลานุคฺคเหน วา น เทติ น
ต มจฺฉริย ฯ
จิตฺต นิวาเรนฺติ ปริโยนทฺธนฺตีติ นีวรณานิ ฯ กามจฺฉนฺโท
นีวรณปฺปตฺโต อรหตฺตมคฺควชฺโฌ ฯ กามราคานุสโย กามราค# ๑. ม. ยุ. ตโต ฯ ๒. ม. ยุ. ปเทสูติ นตฺถิ ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๕๔
สฺโชนปฺปตฺโต อนาคามิมคฺควชฺโฌ ฯ ถีน จิตฺตเคลฺ ฯ
มิทฺธ ขนฺธตฺตยเคลฺ ฯ อุภยมฺป อรหตฺตมคฺควชฺฌ ฯ ตถา
อุทฺธจฺจ ฯ กุกฺกุจฺจ อนาคามิมคฺควชฺฌ ฯ วิจิกิจฺฉา ปมมคฺควชฺฌา ฯ
สฺโชนานีติ พนฺธนานิ ฯ เตหิ ปน พนฺเธสุ ปุคฺคเลสุ
รูปารูปภเว นิพฺพตฺตา โสตาปนฺนสกทาคามิโน อนฺโต พนฺธา (๑)
พหิ สยิตา นาม. เตสฺหิ กามภเว พนฺธน ฯ กามภเว
อนาคามิโน พหิ พนฺธา อนฺโต สยิตา นามฯ เตสฺหิ
รูปารูปภเว พนฺธน ฯ กามภเว โสตาปนฺนสกทาคามิโน อนฺโต
พนฺธา อนฺโต สยิตา นาม. รูปารูปภเว อนาคามิโน พหิ
พนฺธา พหิ สยิตา นามฯ ขีณาสโว สพฺพตฺถ อพนฺธโน ฯ
สิกฺขิตพฺพ ปท สิกฺขาปท ฯ สิกฺขาโกฏาโสติ อตฺโถ ฯ
สิกฺขาย วา ปท สิกฺขาปท ฯ อธิจิตฺตอธิปฺาสิกฺขาย
อธิคมูปาโยติ อตฺโถ ฯ อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ วิตฺถารโต ปน
สิกฺขาปทกถา วิภงฺคปฺปกรเณ สิกฺขาปทวิภงฺเค อาคตาเยว ฯ
# ๑. ม. ยุ. พทฺธา ฯ เอวมุปริป ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๓๕๕
อภพฺพฏาทิปฺจกวณฺณนา
อภพฺโพ อาวุโส ขีณาสโว ภิกขฺ ุ สฺจิจฺจ ปาณนฺติอาทิ
เทสนาสีสเมว ฯ โสตาปนฺนาทโยป ปน อภพฺพา ฯ ปุถชุ ฺชนขีณาสวาน นินฺทาปสสตฺถมฺป เอว วุตฺต ฯปุถุชฺชโน นาม
คาเรโยฺห ฯ มาตุฆาตาทีนิป กโรติ ฯ ขีณาสโว ปน ปาสโส
กุนฺถกิปลกฆาตาทีนิป (๑) น กโรตีติ ฯ
พฺยสเนสุ พฺยสตีติ (๒) พฺยสน ฯ หิตสุข ขิปติ วิทฺธเสตีติ
อตฺโถ ฯ าตีน พฺยสน าติพฺยสน ฯ โจรโรคภยาทีหิ าติวินาโสติ อตฺโถ ฯ โภคาน พฺยสน โภคพฺยสน ฯ ราชโจราทิวเสน โภควินาโสติ อตฺโถ ฯ โรโคเอว พฺยสน โรคพฺยสน ฯ
โรโค หิ อาโรคฺย พฺยสติ วินาเสตีติ พฺยสน ฯ สีลสฺส พฺยสน
สีลพฺยสน ฯ ทุสฺสีลฺยสฺเสต นาม ฯ สมฺมาทิฏึ วินาสยมานา
อุปฺปนฺนา ทิฏิเยว พฺยสน ทิฏิพฺยสน ฯ เอตฺถ จ าติพฺยสนาทีนิ ตีณิ เนว อกุสลานิ น ติลกฺขณาหตานิ ฯ
สีลทิฏิพฺยสนทฺวย อกุสล ติลกฺขณาหต ฯ เตเนว นาวุโส
สตฺตา าติพฺยสนเหตุ วาติอาทิมาห ฯ
าติสมฺปทาติ าตีน สมฺปทา ปาริปูริ พหุภาโว ฯ
โภคสมฺปทายป เอเสว นโย ฯ อาโรคฺยสฺส สมฺปทา อาโรคฺย# ๑. ม. กุนฺถกิปลฺลิกฆาตาทีนิป ฯ ยุ. สฺจิจฺจ กุนฺถกิปลลฺ กฆาตาทีนิ ฯ ๒. ม. วิยสฺสตีติ ฯ
ยุ. วยสฺสตีติ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๕๖
สมฺปทา ฯ (๑) ทีฆรตฺต อโรคตา ฯ สีลทิฏิสมฺปทาสุป เอเสว
นโย ฯ ยุธาป (๒) าติสมฺปทาทโย โน กุสลา ฯ น ติลกฺขณาหตา ฯ
สีลทิฏิสมฺปทา กุสลา ฯ ติลกฺขณาหตา ฯ เตเนว นาวุโส สตฺตา
าติสมฺปทาเหตุ วาติอาทิมาห ฯ
สีลวิปตฺติสีลสมฺปตฺติกถา มหาปรินิพฺพาเน วิตฺถาริตาว ฯ
โจทเกนาติ วตฺถสุ สนฺทสฺสนา ฯ อาปตฺติสสนฺทสฺสนา ฯ สวาสปฏิกฺเขโป ฯ สามีจิปฏิกฺเขโปติ จตูหิ โจทนาวตฺถูหิ โจทยมาเนน ฯ
กาเลน วกฺขามิ โน อกาเลนาติ เอตฺถ จุทิตกสฺส กาโล
กถิโต ฯ น โจทกสฺส ฯ ปร โจเทนฺเตน หิ ปริสมชฺเฌ วา
อุโปสถปวารณคฺเค วา อาสนสาลาโภชนสาลาทีสุ วา น
โจเทตพฺพ ฯ ทิวาฏาเน นิสินฺนกาเล กโรตายสฺมา โอกาสฯ อห
อายสฺมนฺต วตฺตุกาโมติ เอว โอกาส กาเรตฺวา โจเทตพฺพ ฯ
ปุคฺคล ปน อุปปริกฺขิตฺวา โย โลลปุคฺคโล อภูต วตฺวา
ภิกฺขูน อยส อาโรเปติ ฯ โส โอกาสกมฺม วินาป โจเทตพฺโพ ฯ
ภูเตนาติ ตจฺเฉน สภาเวน ฯ สเณฺหนาติ มฏเน มุทุเกน.
อตฺถสฺหิเตนาติ อตฺถกามตาย หิตกามตาย อุเปเตน ฯ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปาริปูรตี ิ ทิสฺสติ ฯ ๒. ยุ. อิมานิ ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๓๕๗
ปธานิยงฺคปฺจกวณฺณนา
ปธานิยงฺคานีติ ปธาน วุจฺจติ ปทหนภาโว ฯ (๑) ปธานมสฺส
อตฺถีติ ปธานิโย ฯ ปธานิยสฺส ภิกฺขุโน องฺคานิ ปธานิยงฺคานิ ฯ
สทฺโธติ สทฺธาย สมนฺนาคโต ฯ สทฺธา ปเนสา อาคมนสทฺธา
อธิคมนสทฺธา ฯ โอกปฺปนสทฺธา ฯ ปสาทสทฺธาติ จตุพฺพิธา ฯ ตตฺถ
สพฺพฺุโพธิสตฺตาน สทฺธา อภินีหารโต ปฏาย (๒)อาคตตฺตา
อาคมนสทฺธา นาม. อริยสาวกาน ปฏิเวเธน อธิคตตฺตา
อธิคมนสทฺธา นามฯ พุทฺโธ ธมฺโม สโฆติ วุตเฺ ต อจลภาเวน
โอกปฺปน โอกปฺปนสทฺธา นามฯ ปสาทุปฺปตฺติ ปสาทสทฺธา
นามฯ อิธ โอกปฺปนสทฺธา อธิปฺเปตา ฯ โพธินฺติ จตุตฺถมคฺคาณ ฯ ต สุปฏิวิทฺธ ตถาคเตนาติ สทฺทหติ ฯ เทสนาสีสเมว เจต ฯ ยุมินา ปน องฺเคน ตีสุป รตเนสุ สทฺธา
อธิปฺเปตา ฯ ยสฺส หิ พุทฺธาทีสุ ปสาโท พลวา ฯ ตสฺส
ปธานวิริย ยุชฺฌติ ฯ อปฺปาพาโธติ อโรโค ฯ อปฺปาตงฺโกติ
นิทฺทุกฺโข ฯ สมเวปากินิยาติ สมวิปาจนิยา ฯ(๓) คหณิยาติ กมฺมชเตโชธาตุยา ฯ นาติสีตาย นาจฺจุณฺหายาติ อติสีตคฺคหณิโก หิ (๔)
สีตภีรุ(๕) โหติ ฯ อจฺจุณฺหคฺคหณิโก อุณฺหภีรุ(๖) โหติ ฯ เตส ปธาน น
ยุชฺฌติ ฯ มชฺฌิมคฺคหณิกสฺส ยุชฺฌติ ฯ เตนาห มชฺฌิมาย
# ๑. ม. ยุ. ปทหน ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ยุ. สมวิปากินิยา ฯ ๔. ม. หิสทฺโท
นตฺถิ ฯ ๕. ม. สีตภีรู ฯ ๖. ม. อุณฺหภีรู โหติ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๕๘
ปธานกฺขมายาติ ฯ ยถาภูต อตฺตาน อาวิกตฺตาติ ยถาภูต
อตฺตโน อคุณ ปกาเสตา ฯ อุทยตฺถคามินิยาติ อุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ
คนฺตุ ปริจฺฉินฺทิตุ สมตฺถาย ฯ เอเตน ปฺาสลกฺขณปริคฺคาหก
อุทยพฺพยาณ วุตฺต ฯ อริยายาติ ปริสุทฺธาย ฯ นิพฺเพธิกายาติ
อนิพฺพิทฺธปุพฺเพ โลภกฺขนฺธาทโย นิพฺพิชฺฌิตุ สมตฺถาย ฯ
สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยาติ ตทงฺควเสน กิเลสาน ปหีนตฺตา ย
ย ทุกฺข ขียติ ฯ ตสฺส ตสฺส ทุกฺขสฺส ขยคามินิยา ฯ ยุติ
สพฺเพหิป (๑) ยุเมหิ ปเทหิ วิปสฺสนาปฺาว กถิตา ฯทุปฺปฺสฺส
หิ ปธาน น ยุชฺฌติ ฯ
สุทฺธาวาสาทิปฺจกวณฺณนา
สุทฺธาวาสาติ สุทฺธา อิธ อาวสึสุ อาวสนฺติ อาวสิสฺสนฺติ
วาติ สุทฺธาวาสา ฯ สุทฺธาติ กิเลสมลรหิตา อนาคามิขีณาสวา ฯ
อวิหาติ อาทีสุ ย วตฺตพฺพ ฯ ต มหาปทาเน วุตฺตเมว ฯ
อนาคามีสุ อายุโน มชฺฌ อนติกฺกมิตฺวา อนฺตราว
กิเลสปรินิพพฺ าน อรหตฺต ปตฺโต อนฺตราปรินิพฺพายี นาม.
มชฺฌ อุปหจฺจ อติกฺกมิตฺวา ปตฺโต อุปหจฺจปรินิพฺพายี นามฯ
อสงฺขาเรน อปฺปโยเคน อกิลมนฺโต สุเขน ปตฺโต อสงฺขารปรินิพฺพายี นามฯ สสงฺขาเรน สปฺปโยเคน กิลมนฺโต ทุกฺเขน
# ๑. ม. ยุ. ปสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๕๙
ปตฺโต สสงฺขารปรินิพฺพายี นามฯ ยุเม จตฺตาโร ปฺจสุป
สุทฺธาวาเสสุ ลพฺภนฺติ ฯ อุทฺธโสโตอกนิฏคามีติ เอตฺถ ปน
จตุกฺก เวทิตพฺพ ฯ โย หิ อวิหาโต ปฏาย จตฺตาโร เทวโลเก
โสเธตฺวา อกนิฏ คนฺตวฺ า ปรินิพฺพายติ ฯ อย อุทฺธโสโต
อกนิฏคามี นาม. โย อวิหาโต ปฏาย (๑)ทุติย วา ตติย
วา จตุตฺถ วา เทวโลก คนฺตฺวา ปรินิพฺพายติ ฯ อย อุทฺธโสโต
น อกนิฏคามี นาม. โย กามภวโตว อกนิฏเสุ นิพฺพตฺติตฺวา
ปรินิพฺพายติ ฯ อย น อุทฺธโสโต อกนิฏคามี นามฯ โย
เหฏา จตูสุ เทวโลเกสุ ตตฺถ ตตฺเถว นิพฺพตฺติตฺวา ปรินิพฺพายติ ฯ
อย น อุทฺธโสโต น อกนิฏคามี นามาติ ฯ
เจโตขีลปฺจกวณฺณนา
เจโตขีลาติ จิตฺตสฺส ถทฺธภาวา ฯ (๒) สตฺถริ กงฺขตีติ สตฺถุ
สรีเร วา คุเณ วา กงฺขติ ฯสรีเร กงฺขมาโน ทฺวตฺตึสมหาปุริสวรลกฺขณปฏิมณฺฑิต นาม สรีร อตฺถิ นุโข นตฺถีติ
กงฺขติ ฯ คุเณ กงฺขมาโน อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนชานนสมตฺถ
สพฺพฺุตาณ อตฺถิ นุโข นตฺถีติ กงฺขติ ฯ อาตปฺปายาติ
วิริยกรณตฺถาย ฯ อนุโยคายาติ ปุนปฺปุน โยคาย ฯ สาตจฺจายาติ
สตตกิริยาย ฯ ปธานายาติ ปทหนตฺถาย ฯ อย ปโม เจโตขีโลติ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ยุ.ถทฺธภาโว ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๖๐
อย สตฺถริ วิจิกิจฺฉาสงฺขาโต ปโม จิตฺตสฺส ถทฺธภาโว ฯ
ธมฺเมติ ปริยตฺติธมฺเม จ ปฏิเวธธมฺเม จ ฯ ปริยตฺติธมฺเม
กงฺขมาโน เตปฏก พุทธฺ วจน จตุราสีติ ธมฺมกฺขนฺธสหสฺสานีติ
วทนฺติ ฯ อตฺถิ นุโข เอต นตฺถีติ กงฺขติ ฯปฏิเวธธมฺเม
กงฺขมาโน วิปสฺสนานิสฺสนฺโท มคฺโค นามฯ มคฺคนิสฺสนฺโท
ผล นามฯ สพฺพสงฺขารปฏินิสฺสคฺโค นิพฺพาน นามาติ วทนฺติ
ต อตฺถิ นุโข นตฺถีติ กงฺขติ ฯ สเฆ กงฺขตีติ อุชุปฏิปนฺโนติ อาทีน ปทาน วเสน เอวรูป ปฏิปท ปฏิปนฺโน จตฺตาโร
มคฺคฏา จตฺตาโร ผลฏาติ อฏนฺน ปุคฺคลาน สมูหภูโต
สโฆ นาม อตฺถิ นุโข นตฺถีติ กงฺขติ ฯ สิกฺขาย กงฺขมาโน
อธิสีลสิกฺขา นามฯ อธิจิตฺตสิกฺขา นามฯ อธิปฺาสิกฺขา นามาติ
วทนฺติ ฯ สา อตฺถิ นุโข นตฺถีติ กงฺขติ ฯ อย ปฺจโมติ
อย สพฺรหฺมจารีสุ โกปสงฺขาโต ปฺจโม จิตฺตสฺส ถทฺธภาโว
กจวรภาโว ขาณุกภาโว ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๓๖๑
เจตโสวินีพนฺธาทิปฺจกวณฺณนา
เจตโสวินิพนฺธาติ จิตฺต พนฺธิตฺวา มุฏิย กตฺวา วิย
คณฺหนฺตีติ เจตโสวินิพนฺธา ฯ กาเมสูติ วตฺถุกาเมป กิเลสกาเมป ฯ กาเยติ อตฺตโน กรชกาเย ฯ (๑)รูเปติ พหิทฺธารูเป ฯ
ยาวทตฺถนฺติ ยตฺตก ยุจฺฉติ ฯ ตตฺตก ฯ อุทราวเทหกนฺติ อุทรปูร ฯ ตฺหิ อุทร อวเทหนโต อุทราวเทหกนฺติ วุจฺจติ ฯ
เสยฺยสุขนฺติ มฺจปสุข ฯ ปสฺสสุขนฺติ ยถาสุข (๒)สมฺปริวตฺตก
สยนฺตสฺส ทกฺขิณปสฺส สยน วา วามปสฺส วา สยน (๓)สุข
โหติ ฯ เอว อุปฺปนฺน สุข ฯ มิทฺธสุขนฺติ นิทฺทาสุข ฯ อนุยุตฺโตติ
ยุตฺตปฺปยุตฺโต วิหรติ ฯปณิธายาติ ปฏยิตฺวา ฯ (๔)พฺรหฺมจริเยนาติ
เมถุนวิรติพฺรหฺมจริเยน ฯ เทโว วา ภวิสฺสามีติ มเหสกฺขเทโว
วา ภวิสฺสามิ ฯ เทวฺตโร วาติ อปฺเปสกฺขเทเวสุ วา
อฺตโร ฯ
อินฺทฺริเยสุ ฯ ปมปฺจเก โลกิยาเนว กถิตานิ ฯ ทุติยปฺจเก ปมทุติยจตุตฺถานิ โลกิยานิ ฯ ตติยปฺจมานิ โลกิยโลกุตฺตรานิ ฯ ตติยปฺจเก สมถวิปสฺสนามคฺควเสน โลกิยโลกุตฺตรานิ ฯ
# ๑. ม. ยุ. กาเย ฯ ๒. ม. ยุ.ยถา ฯ ๓. ม. ยุ.ทกฺขิณปสฺสวามปสฺสาน ฯ
๔. ม. ปตฺถยิตฺวา ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๓๖๒
นิสฺสรนียปฺจกวณฺณนา
นิสฺสรณียาติ นิสฺสฏา วิสฺุตฺตา ฯ ธาตุโยติ อตฺตสฺุสภาวา ฯ กาม (๑) มนสิกโรโตติ กาม มนสิกโรนฺตสฺส
อสุภชฺฌานโต วุฏาย อคท คเหตฺวา วิส วีมสนฺโต วิย
วีมสนตฺถ กามาภิมขุ  จิตฺต เปเสนฺตสฺสาติ อตฺโถ ฯ น
ปกฺขนฺทตีติ น ปวิสติ ฯ น ปสีทตีติ ปสาท นาปชฺชติ ฯ น
สนฺติฏตีติ น ปติฏหติ ฯ (๒) น วิมุจฺจตีติ นาธิมุจฺจติ ฯยถา
ปน กุกฺกฏุ ปตฺต วา นฺหารุททฺทุล วา อคฺคิมฺหิ ปกฺขิตฺต
ปฏิลียติ ปฏิกุฏฏติ ปฏิวฏฏติ น สมฺปสาริยติ ฯ เอว ปฏิลียติ
น สมฺปสาริยติ ฯ (๓) เนกฺขมฺม โข ปนาติ อิธ เนกฺขมฺม
นาม ทสสุ อสุเภสุ ปมชฺฌาน ฯ ตมสฺส มนสิกโรโต จิตฺต
ปกฺขนฺทติ ฯ ตสฺส ต จิตตฺ นฺติ ตสฺส ต อสุภชฺฌานจิตฺต ฯ
สุคตนฺติ โคจเร คตตฺตา สุฏุ คต ฯ สุภาวิตนฺติ อหานภาคิยตฺตา สุฏุ ภาวิต ฯสุวิฏิตนฺติ กามโต สุฏุ วุฏิต ฯ
สุวิมุตฺตนฺติ กาเมหิ สุฏ ุ วิมุตฺต ฯ กามปจฺจยา อาสวา นาม
กามเหตุกา จตฺตาโร อาสวา ฯ วิฆาตาติ ทุกฺขา ฯ ปริฬาหาติ
กามราคปริฬาหา ฯ น โส ต เวทน เวเทตีติ โส ต
กามเวทน วิฆาตปริฬาหเวทนฺจ น เวทยติ ฯยุทมกฺขาต
กามาน นิสฺสรณนฺติ ยุท อสุภชฺฌาน กาเมหิ นิสสฺ ฏตฺตา
# ๑. ม. กาเม ฯ ๒. ม. ปติฏติ ฯ ๓. ม.ปสาริยติ ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๖๓
กามาน นิสฺสรณนฺติ อกฺขาต ฯ โย ปน ต ฌาน ปาทก
กตฺวา สงฺขาเร สมฺมสนฺโต ตติย มคฺค ปตฺวา อนาคามิผเลน
นิพฺพาน ทิสฺวา ปุน กามา นาม นตฺถีติ ชานาติ ฯ ตสฺส
จิตฺต อจฺจนฺตนิสฺสรณเมว ฯเสสปเทสุป เอเสว นโย ฯ
อย ปน วิเสโส ฯ ทุติยวาเร เมตฺตาฌานานิ พฺยาปาทสฺส
นิสฺสรณ นามฯ ตติยวาเร กรุณาฌานานิ วิหึสาย นิสฺสรณ
นามฯ จตุตฺถวาเร อรูปชฺฌานานิ รูปาน นิสฺสรณ นามฯ
อจฺจนฺตนิสฺสรเณ เจตฺถ อรหตฺตผล โยเชตพฺพ ฯ
ปฺจมวาเร สกฺกาย มนสิกโรโตติ สุทฺธสขาเร
ปริคฺคณฺหิตฺวา อรหตฺต ปตฺตสฺส สุกขวิปสฺสกสฺส ผลสมาปตฺติโต วุฏาย วีมสนตฺถ ปฺจูปาทานกฺขนฺธาภิมุข จิตฺต
เปเสนฺตสฺส ฯ ยุทมกฺขาต สกฺกายสฺส นิสฺสรณนฺติ ยุท อรหตฺตมคฺเคน จ ผเลน จ นิพฺพาน ทิสฺวา ิตสฺส ภิกฺขุโน ปุน
สกฺกาโย นตฺถีติ อุปฺปนฺน อรหตฺตผลสมาปตฺติจิตฺต สกฺกายสฺส
นิสฺสรณนฺติ อกฺขาต ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๓๖๔
วิมุตตฺ ายตนปฺจกวณฺณนา
วิมุตฺตายตนานีติ วิมุจฺจนการณานิ ฯ อตฺถปฏิสเวทิโนติ
ปาลิอตฺถ ชานนฺตสฺส ฯ ธมฺมปฏิสเวทิโนติ ปาลึ ชานนฺตสฺส ฯ
ปาโมชฺชนฺติ ตรุณปติ ฯ ปตีติ ตุฏาการภูตา พลวปติ ฯ กาโยติ
นามกาโย ปสฺสมฺภติ ฯ (๑) สุข เวเทตีติ สุข ปฏิลภติ ฯ จิตฺต
สมาธิยตีติ อรหตฺตผลสมาธินา สมาธิยติ ฯ อยฺหิ ต ธมฺม
สุณนฺโต อาคตาคตฏาเน ฌานวิปสฺสนามคฺคผลานิ ชานาติ
ตสฺส เอว ชานโต ปติ อุปฺปชฺชติ ฯ โส ตสฺสา ปติยา
อนฺตรา โอสกฺกิตุ น เทนฺโต อุปจารกมฺมฏานิโก หุตฺวา
วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต ปาปุณาติ ฯ ต สนฺธาย วุตฺต
จิตฺต สมาธิยตีติ ฯ เสเสสุป เอเสว นโย ฯ อย ปน วิเสโส ฯ
สมาธินิมิตฺตนฺติ อฏตึสาย อารมฺมเณสุ อฺตโร สมาธิเยว
สมาธินิมิตฺต ฯ สุคหิต โหตีติ (๒) อาจริยสฺส สนฺติเก กมฺมฏาน
อุคฺคณฺหนฺเตน สุฏุ คหิต โหติ ฯ สุมนสิกตนฺติ(๓) สุฏุ (๔)
มนสิกต ฯ สูปธาริตนฺติ สุฏุ อุปธาธิต ฯ สุปฺปฏิวิทฺธ ปฺายาติ
ปฺาย สุฏุ ปจฺจกฺข กต ฯ ตสฺมึ ธมฺเมติ ตสฺมึ กมฺมฏานปาลิธมฺเม.
วิมุตฺติปริปาจนียาติ วิมุตฺติ วุจฺจติ อรหตฺต ฯ ต ปริปาเจนฺตีติ
# ๑. ม. ยุ. ปฏิปสฺสมฺภติ ฯ ๒. ม. โหตีติอาทีสุ ฯ ๓. ม. สุฏุมนสิกตนฺติ ฯ
๔. ม. อิเม ปาา น ทิสฺสนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๖๕
วิมุตฺติปริปาจนียา ฯ อนิจฺจสฺาติ อนิจฺจานุปสฺสนาาเณ
อุปฺปนฺนสฺา ฯ อนิจฺเจ ทุกฺขสฺาติ ทุกขฺ านุปสฺสนาาเณ
อุปฺปนฺนสฺา ฯ ทุกฺเข อนตฺตสฺาติ อนตฺตานุปสฺสนาาเณ
อุปฺปนฺนสฺา ฯ ปหานสฺาติ ปหานานุปสฺสนาาณ
อุปฺปนฺนสฺา ฯ วิราคสฺาติ วิราคานุปสฺสนาาเณ
อุปฺปนฺนสฺา ฯ
อิเม โข อาวุโสติอาทิ วุตฺตนเยเนว โยเชตพฺพ ฯ ยุติ
ฉพฺพีสติยา ปฺจกาน วเสน ตึสสตปเฺห กเถนฺโต เถโร
สามคฺคีรส ทสฺเสสีติ ฯ
ปฺจกวณฺณนา นิฏิตา ฯ
ฉกฺกวณฺณนา
อิติ ปฺจกวเสน สามคฺคีรส ทสฺเสตฺวา ยุทานิ ฉกฺกวเสน ทสฺเสตุ ปุน เทสน อารภิ ฯ ตตฺถ อชฺฌตฺติกานีติ
อชฺฌตฺตชฺฌตฺติกานิ ฯ พาหิรานีติ ตโต อชฺฌตฺตชฺฌตฺตโต พหิภูตานิ ฯ วิตฺถารโต ปน อายตนกถา วิสุทฺธิมคฺเค กถิตาว ฯ
วิฺาณกายาติ วิฺาณสมูหา ฯ จกฺขุวิฺาณนฺติ จกฺขุปสาทนิสฺสิต กุสลากุสลวิปากวิฺาณ ฯ เอเสว นโย สพฺพตฺถ ฯ
จกฺขุสมฺผสฺโสติ จกฺขุนสิ ฺสิโต สมฺผสฺโส ฯ โสตสมฺผสฺสาทีสุป
เอเสว นโย ฯ มโนสมฺผสฺโสติ ยุเม ทส สมฺผสฺเส เปตฺวา
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๖๖
เสโส สพฺโพ มโนสมฺผสฺโส นาม. เวทนาฉกฺกป เอเตเนว
นเยน เวทิตพฺพ รูปสฺาติ รูป อารมฺมณ กตฺวา อุปฺปนฺนสฺา ฯ (๑) เอเตนุปาเยน เสสาป เวทิตพฺพา ฯ เจตนาฉกฺเกป
เอเสว นโย ฯตถา ตณฺหาฉกฺเก ฯ
อคารโวติ คารววิรหิโต ฯ อปฺปติสฺโสติ อปฺปติสฺสโย
อนีจวุตฺติ ฯ เอตฺถ ปน โย ภิกฺขุ สตฺถริ ธรมาเน ตีสุ
กาเลสุ อุปฏาน น ยาติ ฯ สตฺถริ อนุปาหเน จงฺกมนฺเต
สอุปาหโน จงฺกมติ ฯ นีเจ จงฺกเม (๒) จงฺกมนฺเต อุจฺเจ จงฺกมติ
เหฏา วสนฺเต อุปริ วสติ ฯ สตฺถุ ทสฺสนฏาเน อุโภ อเส
ปารุปติ ฯ ฉตฺต ธาเรติ ฯ อุปาหน ธาเรติ ฯ นฺหายติ ฯ อุจฺจาร
วา ปสฺสาว วา กโรติ ฯ ปรินิพฺพุเต วา (๓)ปน เจติย วนฺทิตุ
น คจฺฉติ ฯ เจติยสฺส ปฺายนฏาเน สตฺถุ ทสฺสนฏาเน
วุตฺต สพฺพ กโรติ ฯ อย สตฺถริ อคารโว นามฯ โย ปน
ธมฺมสฺสวเน สฆุฏเ สกฺกจฺจ น คจฺฉติ สกฺกจฺจ ธมฺม
น สุณาติ ฯ สมุลฺลปนฺโต นิสีทติ ฯ สกฺกจฺจ น คณฺหาติ ฯ น
วาเจติ ฯ อย ธมฺเม อคารโว นาม. โย ปน เถเรน ภิกฺขุนา
อนชฺฌิฏโ ธมฺม เทเสติ ฯ นิสีทติ ฯ ปฺห กเถติ ฯ วุฑฺเฒ ภิกฺขู
ฆฏเฏนฺโต คจฺฉติ ฯ ติฏติ ฯ นิสีทติ ฯ ทุสฺสปลฺลตฺถิก วา หตฺถปลฺลตฺถิก วา กโรติ ฯ สฆมชฺเฌ อุโภ อเส ปารุปติ ฯ ฉตฺตุปาหน
# ๑. ม. อุปฺปนฺนา สฺา ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. วาสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๖๗
ธาเรติ ฯ อย สเฆ อคารโว นาม. เอกภิกฺขุสฺมึป หิ อคารเว
กเต สเฆ อคารโว กโตว โหติ ฯ ติสฺโส สิกฺขา ปน
อปูรยมาโนว สิกฺขาย อคารโว นามฯ อปฺปมาทลกฺขณ
อนนุพฺรูหยมาโน อปฺปมาเท อคารโว นาม. ทุวิธป ปฏิสนฺถาร
อกโรนฺโต ปฏิสนฺถาเร อคารโว นามฯ ฉ คารโว วุตฺตปฺปฏิปกฺขวเสน เวทิตพฺโพ ฯ
โสมนสฺสูปวิจาราติ โสมนสฺสสมฺปยุตฺตา วิจารา ฯ
โสมนสฺสฏานิยนฺติ โสมนสฺสการณภูต ฯ อุปวิจรตีติ วิตกฺเกน
วิตกฺเกตฺวา วิจาเรน ปริจฺฉินฺทติ ฯ เอเสว นโย สพฺพตฺถ ฯ
โทมนสฺสูปวิจาราป เอวเมว เวทิตพฺพา ฯ ตถา อุเปกฺขูปวิจารา ฯ สาราณียธมฺมา เหฏา วิตฺถาริตา ฯ ทิฏิสามฺคโตติ ยุมินา ปน ปเทน โกสมฺพิกสุตฺเต ปมมคฺโค กถิโต ฯ
อิธ จตฺตาโรป มคฺคา ฯ
วิวาทมูลฉกฺกวณฺณนา
วิวาทมูลานีติ วิวาทสฺส มูลานิ ฯ โกธโนติ กุชฺฌนลกฺขเณน
โกเธน สมนฺนาคโต ฯ อุปนาหีติ เวรอปฺปฏินิสฺสคฺคลกฺขเณน
อุปนาเหน สมนฺนาคโต ฯ อหิตาย ทุกฺขาย เทวมนุสฺสานนฺติ
ทฺวินฺน ภิกฺขูน วิวาโท กถ เทวมนุสฺสาน อหิตาย ทุกฺขาย
สวตฺตติ ฯ โกสมฺพิกกฺขนฺธเก วิย ทฺวีสุ ภิกฺขูสุ วิวาท อาปนฺเนสุ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๖๘
ตสฺมึ วิหาเร เตส อนฺเตวาสิกา วิวทนฺติ ฯ เตส โอวาท คณฺหนฺโต
ภิกฺขุนีสโฆ วิวทติ ฯ ตโต เตส อุปฏากา วิวทนฺติ ฯ อถ
มนุสฺสาน อารกฺขเทวตา เทฺว โกฏาสา โหนฺติ ฯ ตตฺถ
ธมฺมวาทีน อารกฺขเทวตา ธมฺมวาทินิโย โหนฺติ อธมฺมวาทีน
อธมฺมวาทินิโย ฯ ตโต อารกฺขเทวตาน มิตฺตา ภุมฺมา เทวตา
ภิชฺชนฺติ ฯ เอว ปรมฺปรา ยาว พฺรหฺมโลกา เปตฺวา อริยสาวเก
สพฺเพ เทวมนุสฺสา เทฺว โกฏาสา โหนฺติ ฯ ธมฺมวาทีหิ ปน
อธมฺมวาทิโนว พหุตรา โหนฺติ ฯ ตโต ย พหุเกหิ คหิต ฯ ต
อิจฺฉนฺติ (๑) ธมฺม วิสชฺเชตฺวา พหุตราว อธมฺม คณฺหนฺติ ฯเต
อธมฺม ปุรกฺขติ ฺวา (๒) วทนฺตา อปาเยสุ นิพฺพตฺตนฺติ ฯ เอว ทฺวินนฺ 
ภิกฺขูน วิวาโท เทวมนุสฺสาน อหิตาย ทุกฺขาย โหติ ฯ
อชฺฌตฺต วาติ ตุมฺหาก อพฺภนฺตรปริสาย ฯ พหิทธฺ าติ(๓)
ปเรส ปริสาย ฯ
มกฺขีติ ปเรส คุณมกฺขนลกฺขเณน มกฺเขน สมนฺนาคโต ฯ
ปฬาสีติ ยุคคฺคาหลกฺขเณน ปลาเสน สมนฺนาคโต ฯ ยุสฺสุกีติ
ปรสกฺการาทีนิ ยุสฺสายนลกฺขณาย ยุสฺสาย สมนฺนาคโต ฯ
มจฺฉรีติ อาวาสมจฺฉริยาทีหิ สมนฺนาคโต ฯ สโติ เกราฏิโก ฯ
มายาวีติ กตปาปปฏิจฺฉาทโก ฯปาปจฺโฉติ อสนฺตสมฺภาวนิจฺฉายโก (๔)
# ๑. ม. ตจฺฉนฺติ ฯ ยุ. คณฺหนฺติ ฯ ๒. ม. ปุรกฺขตฺวา ฯ ๓. ม. พหิทฺธา วาติ ฯ
๔. ม. ยุ. อนสฺตสมฺภาวนิจฺฉโก ฯ

ทีฆนิกายฏกถา (สุมงฺคลวิลาสินี ๓) - หนาที่ 369

*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๖๙
ทุสฺสีโล ฯ มิจฺฉาทิฏีติ นตฺถิกวาที อเหตุกวาที อกิริยวาที ฯ
สนฺทิฏิปรามาสีติ สย ทิฏิเมว ปรามสติ ฯ อาธานคฺคาหีติ
ทฬฺหคฺคาหี ฯทุปฺปฏินิสสฺ คฺคีติ น สกฺกา โหติ คหิต
วิสชฺชาเปตุ ฯ(๑)
ปวีธาตูติ ปติฏาธาตุ ฯ อาโปธาตูติ อาพนฺธนธาตุ ฯ
เตโชธาตูติ ปริปาจนธาตุ ฯ วาโยธาตูติ วิตฺถมฺภนธาตุ ฯ
อากาสธาตูติ อสมฺผุฏธาตุ ฯ วิฺาณธาตูติ วิชานนธาตุเยว ฯ
นิสฺสรณิยฉกฺกวณฺณนา
นิสฺสรณิยา ธาตุโยติ นิสฺสฏา ธาตุโยว ฯ ปริยาทาย
ติฏ ตีติ ปริยาทิยิตฺวา หาเปตฺวา ติฏติ ฯ มา เหวนฺติสฺส
วจนีโยติ ยสฺมา อภูต พฺยากรณ พฺยากโรติ ฯ ตสฺมา มา
เอว ภณีติ วตฺตพฺโพ ฯยทิท เมตฺตาเจโตวิมุตฺตีติ ยา อย
เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ ฯ ยุท นิสฺสรณ พฺยาปาทสฺส ฯ พฺยาปาทโต
นิสฺสฏาติ อตฺโถ ฯ โย ปน เมตฺตาย ติกจตุกฺกชฺฌานโต วุฏิโต
สงฺขาเร สมฺมสิตฺวา ตติยมคฺค ปตฺวา ปุน พฺยาปาโท นตฺถีติ
ตติยผเลน นิพฺพาน ปสฺสติ ฯ ตสฺส จิตฺต อจฺจนฺตนิสฺสรณ
พฺยาปาทสฺส ฯ เอเตนูปาเยน สพฺพตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
อนิมิตฺตา เจโตวิมุตฺตีติ อรหตฺตผลสมาปตฺติ ฯ สา หิ
# ๑. ยุ. นิสฺสชฺชาเปตุ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๗๐
ราคนิมิตฺตาทีนฺเจว รูปนิมิตฺตาทีนฺจ นิจฺจนิมิตฺตาทีนฺจ
อภาวา อนิมิตฺตาติ วุตฺตา ฯ นิมิตฺตานุสารีติ วุตฺตปฺปเภท
นิมิตฺต อนุสรตีติ นิมิตฺตานุสารี ฯ อสฺมีติ อสฺมิมาโน ฯ
อยมหมสฺมตี ิ ปฺจสุ ขนฺเธสุ อยนฺนาม อห อสฺมีติ เอตฺตาวตา
อรหตฺต พฺยากต โหติ ฯ วิจิกิจฺฉากถกถาสลฺลนฺติ วิจิกิจฺฉาภูต
กถกถาสลฺล ฯ มา เหวนฺติสฺส วจนีโยติ สเจ เต ปมมคฺควชฺฌา
วิจิกิจฺฉา อุปฺปชฺชติ ฯ อรหตฺตพฺยากรณ มิจฺฉา โหติ ฯ ตสฺมา
มา อภูต ภณีติ วาเรตพฺโพ ฯ อสฺมิ มานสมุคฺฆาโตติ(๑)
อรหตฺตมคฺโค ฯ อรหตฺตผลวเสน(๒) หิ นิพฺพาเน ทิฏเ ปุน
อสฺมิมาโน นตฺถีติ อรหตฺตมคฺโค อสฺมิมานสมุคฺฆาโตติ วุตฺโต ฯ
อนุตฺตริยาทิฉกฺกวณฺณนา
อนุตฺตริยานีติ อนุตฺตรานิ เชฏกานิ ฯ ทสฺสเนสุ อนุตฺตริย
ทสฺสนานุตฺตริย ฯ เสสปเทสุป เอเสว นโย ฯ ตตฺถ หตฺถริ ตนาทีน
ทสฺสน น ทสฺสนานุตฺตริย ฯ นิวิฏสทฺธสฺส ปน นิวิฏเปมวเสน ทสพลสฺส วา ภิกฺขุสฆสฺส วา กสิณอสุภนิมิตฺตาทีน
วา อฺตรสฺส ทสฺสน ทสฺสนานุตฺตริย นามฯ ขตฺติยาทีน
คุณกถาสวน น สวนานุตฺตริย ฯ นิวฏิ สทฺธสฺส ปน นิวิฏเปมวเสน ติณฺณ วา รตนาน คุณกถาสวน เตปฏกพุทฺธ# ๑. ม. อสฺมมิ านสมุคฺฆาโต ฯ ๒. ม. อรหตฺตมคฺคผลวเสน ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๗๑
วจนสฺสวน วา สวนานุตฺตริย นามฯ มณิรตนาทิลาโภ น
ลาภานุตฺตริย ฯ สตฺตวิธอริยธนลาโภ ปน ลาภานุตฺตริย นาม.
หตฺถิสิปฺปาทิสิกฺขน น สิกขฺ านุตฺตริย ฯสิกฺขตฺตยปูรณ ปน
สิกฺขานุตฺตริย นาม. ขตฺติยาทีน ปาริจริยา น ปาริจริยานุตฺตริย ฯ ติณฺณ ปน รตนาน ปาริจริยา ปาริจริยานุตฺตริย
นามฯ ขตฺติยาทีน คุณานุสฺสรณ น อนุสฺสรณานุตฺตริย ฯ(๑)
ติณฺณ ปน รตนาน คุณานุสฺสรณ อนุสฺสรณานุตฺตริย นาม ฯ
อนุสฺสติโยว อนุสฺสติฏานานิ นามฯ พุทฺธานุสฺสตีติ พุทฺธสฺส
คุณานุสฺสรณ ฯ เอว อนุสฺสรโต หิ ปติ อุปฺปชฺชติ ฯ โส
ต ปตึ ขยโต วยโต ปฏเปตฺวา อรหตฺต ปาปุณาติ ฯ
อุปจารกมฺมฏาน นาเมต คิหีนป ลพฺภติ ฯ เอเสว นโย
สพฺพตฺถ ฯ วิตฺถารกถา ปเนตฺถ วิสทุ ฺธิมคฺเค วุตฺตนเยเนว
เวทิตพฺพา ฯ
สตตวิหารฉกฺกวณฺณนา
สตตวิหาราติ ขีณาสวสฺส นิจฺจวิหารา ฯ จกฺขุนา รูป
ทิสฺวาติ จกฺขุทฺวารารมฺมเณ อาปาถคเต ต รูป จกฺขุวิฺาเณน
ทิสฺวา ชวนกฺขเณ ยุฏเ อรชฺชนฺโต เนว สุมโน โหติ ฯ อนิฏเ
อทุสฺสนฺโต น ทุมฺมโน ฯ อสมเปกฺขเน โมห อนุปฺปาเทนฺโต
# ๑. ม. นานุสฺสตานุตฺตริย ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๗๒
อุเปกฺขโก วิหรติ มชฺฌตฺโต ฯ สติยา ยุตฺตตฺตา สโต ฯ สมฺปชฺเน
ยุตฺตตฺตา สมฺปชาโน ฯ เสสปเทสุป เอเสว นโย ฯ ยุติ ฉสุป
ทฺวาเรสุ อุเปกฺขโก วิหรตีติ ฯ ยุมินา ฉฬงฺคูเปกฺขา กถิตา ฯ
สมฺปชาโนติ วจนโต ปน จตฺตาริ าณสมฺปยุตฺตจิตฺตานิ
ลพฺภนฺติ ฯ สตตวิหาราติ วจนโต อฏป มหาจิตฺตานิ ลพฺภนฺติ ฯ
อรชฺชนฺโต อทุสฺสนฺโติ วจนโต ทสป จิตฺตานิ ลพฺภนฺติ ฯ
โสมนสฺส กถ ลพฺภตีติ เจ ฯอาเสวนโต ลพฺภติ ฯ
อภิชาติฉกฺกวณฺณนา
อภิชาติโยติ ชาติโย ฯ กณฺหาภิชาติโก สมาโนติ กเณฺห
นีจกุเล ชาโต หุตฺวา ฯ กณฺห ธมฺม อภิชายตีติ กาฬก
ทสทุสฺสีลยธมฺม ปสวติ กโรติ ฯ โส ต อภิชายิตฺวา นิรเย
นิพฺพตฺตติ ฯ สุกฺก ธมฺมนฺติ อห ปุพฺเพป ปฺุาน อกตตฺตา
นีจกุเล นิพพฺ ตฺโต ฯ ยุทานิ ปฺุ กโรมีติ ปฺุสงฺขาต
ปณฺฑรธมฺม อภิชายติ ฯ โส เตน สคฺเค นิพฺพตฺตติ ฯ อกณฺห
อสุกฺก นิพฺพานนฺติ นิพฺพานฺหิ สเจ กณฺห ภเวยฺย ฯ กณฺหวิปาก ทเทยฺย ฯ สเจ สุกกฺ  ฯ สุกกฺ วิปาก ทเทยฺย ฯ ทฺวินฺนป
อปฺปทานโต ปน อกณฺห อสุกฺกนฺติ วุตฺต ฯ นิพฺพานฺจ
นาม ยุมสฺมึ อตฺเถ อรหตฺต อธิปฺเปต ฯ ตฺหิ กิเลสนิพฺพานนฺเต ชาตตฺตา นิพฺพาน นามฯ ต เอส อภิชายติ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๗๓
ปสวติ กโรติ ฯ สุกฺกาภิชาติโก สมาโนติ สุกฺเก อุจฺจกุเล ชาโต
หุตฺวา ฯเสส วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ
นิพฺเพธภาคิยฉกฺกวณฺณนา
นิพฺเพธภาคิยาติ นิพฺเพโธ วุจฺจติ นิพฺพาน ฯ ต ภชนฺติ
อุปคจฺฉนฺตีติ นิพฺเพธภาคิยา ฯ อนิจฺจสฺาทโย ปฺจเก
วุตฺตา ฯ นิโรธานุปสฺสนาาเณ สฺา นิโรธสฺา นาม ฯ
อิเม โข อาวุโสติอาทิ วุตฺตนเยเนว โยเชตพฺพ ฯ ยุติ
ทฺวาวีสติยา ฉกฺกาน วเสน ทฺวตฺตึสสตปเฺห กเถนฺโต เถโร
สามคฺคีรส ทสฺเสสีติ ฯ
ฉกฺกวณฺณนา นิฏิตา ฯ
สตฺตกวณฺณนา
อิติ ฉกฺกวเสน สามคฺคีรส ทสฺเสตฺวา ยุทานิ สตฺตกวเสน
ทสฺเสตุ ปุน เทสน อารภิ ฯ
ตตฺถ สมฺปตฺติปฏิลาภฏเน สทฺธาเอว ธน สทฺธาธน ฯ
เอเสว นโย สพฺพตฺถ ปฺาธน ปเนตฺถ สพฺพเสฏ ฯ
ปฺาย หิ ตฺวา ตีณิ สุจริตานิ ปฺจ สีลานิ ทส สีลานิ
ปูเรตฺวา สคฺคูปคา โหนฺติ ฯ สาวกปารมีาณ ฯ ปจฺเจกโพธิาณ ฯ สพฺพฺุตาณฺจ ปฏิวิชฺฌนฺติ ฯ ยุมาส สมฺปตฺตีน
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๗๔
ปฏิลาภการณโต ปฺา ธนนฺติ วุตฺตา ฯ สตฺตป เจตานิ
โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสกาเนว กถิตานิ ฯโพชฺฌงฺคกถา กถิตาว ฯ
สมาธิปริกฺขาราติ สมาธิปริวารา ฯ สมฺมาทิฏาทีนิ
วุตฺตตฺถาเนว ฯ ยุเม หิ (๑) สตฺต ปริกฺขา โลกิยโลกุตฺตราว
กถิตา ฯ
อสต ธมฺมา อสนฺตา วา ธมฺมา ลามกา
ธมฺมาติ อสทฺธมฺมา ฯ วิปริยาเยน สทฺธมฺมา เวทิตพฺพา ฯ
เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมว ฯ สทฺธมฺเมสุ ปน สทฺธาทโย สพฺเพป
วิปสฺสกสฺเสว กถิตา ฯ เตสุป ปฺา โลกิยโลกุตตฺ ราว ฯ อย
วิเสโส ฯ
สปฺปุรสิ าน ธมฺมาติ สปฺปุริสธมฺมา ฯ ตตฺถ สุตฺตเคยฺยาทิก
ธมฺม ชานาตีติ ธมฺมฺู ฯ ตสฺส ตสฺเสว ภาสิตสฺส อตฺถ
ชานาตีติ อตฺถฺู ฯ เอตฺตโกมฺหิ สีเลน สมาธินา ปฺายาติ
เอว อตฺตาน ชานาตีติ อตฺตฺู ฯ ปฏิคฺคหณปริโภเคสุ มตฺต
ชานาตีติ มตฺตฺู ฯ อย กาโล อุทเฺ ทสสฺส ฯ อย กาโล
ปริปุจฺฉาย ฯ อย กาโล โยคสฺส อธิคมายาติ เอว กาล
ชานาตีติ กาลฺู ฯ เอตฺถ จ ปฺจ วสฺสานิ อุทฺเทสสฺส
กาโล ฯ ทส ปริปุจฺฉาย ฯ ยุท อติสมฺพาธ ฯ ทส วสฺสานิ
อุทฺเทสสฺส กาโล ฯ วีสติ ปริปุจฺฉาย ฯ ตโต ปร โยเค กมฺม
# ๑. ม. ยุ. อิเมป ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๗๕
กาตพฺพ ฯ อฏวิธ ปริส ชานาตีติ ปริสฺู ฯเสวิตพฺพาเสวิตพฺพ ปุคฺคล ชานาตีติ ปุคฺคลฺู ฯ
นิทฺทสวตฺถูนีติ นิทฺทสาทิวตฺถูนิ ฯ นิทฺทโส ภิกฺขุ
นิพฺพีโส ฯ นิตฺตึโส นิจจฺ ตฺตาลีโส นิปฺปฺาโส ภิกฺขูติ เอว
วจนการณานิ ฯ อย กิร ปโฺห ติตถฺ ิยสมเย อุปฺปนฺโน ฯ
ติตฺถิกา (๑)หิ ทสวสฺสกาเล มต นิคคฺ ณฺ นิทฺทโสติ วทนฺติ ฯ
โส กิร ปุน ทสวสฺโส น โหติ ฯ น เกวลฺจ ทสวสฺโสว
นววสฺโสป ฯเป ฯ เอกวสฺโสป น โหติ ฯ เอเตเนว นเยน
วีสติวสฺสาทิกาเลป มต นิพฺพีโส นิตฺตึโส นิจฺจตฺตาลีโส
นิปฺปฺาโสติ วทนฺติ ฯอายสฺมา อานนฺโท คาเม ปณฺฑาย (๒)
วิจรนฺโต ต กถ สุตฺวา วิหาร คนฺตฺวา ภควโต อาโรเจสิ ฯ
ภควา อาห
น ยุท อานนฺท ติตฺถิกาน (๓) อธิวจน มม สาสเน
ขีณาสวสฺเสต อธิวจนนฺติ ฯ (๔)ขีณาสโว หิ ทสวสฺสกาเล
ปรินิพฺพุโต ปุน ทสวสฺโส น โหติ ฯ น เกวลฺจ ทสวสฺโสว
นววสฺโสป ฯเป ฯ เอกวสฺโสป ฯ น เกวลฺจ เอกวสฺโสว
ทสมาสิโกป ฯเป ฯ เอกมาสิโกป ฯ เอกทิวสิโกป ฯ เอกมุหุตฺติโกป(๕)
น โหติเอว ฯ กสฺมา ฯ ปุน ปฏิสนฺธยิ า อภาวา ฯ นิพฺพีสาทีสุป
# ๑. ม. ติตฺถยิ า ฯ ยุ. ติตฺถยิ สฺมึ ฯ ๒. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ม. ติตฺถิยาน ฯ
๔. ม. ยุ. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๕. ม. เอกมุหุตฺโตป ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๗๖
เอเสว นโย ฯ ยุติ ภควา มม สาสเน ขีณาสวสฺเสต
อธิวจนนฺติ วตฺวา เยหิ การเณหิ โส นิทฺทโส โหติ ฯ ตานิ
ทสฺเสตุ สตฺต นิทฺทสวตฺถูนิ เทเสสิ ฯ (๑)เถโรป ตเมว เทสน
อุทฺธริตฺวา สตฺต นิทฺทสวตฺถนู ิ ยุธาวุโส ภิกฺขุ สิกฺขาสมาทาเนติอาทิมาห ฯ ตตฺถ ยุธาติ ยุมสฺมึ สาสเน ฯสิกฺขาสมาทาเน ติพฺพจฺฉนฺโท โหตีติ สิกฺขตฺตยปูรเณ พหลจฺฉนฺโท
โหติ ฯอายติฺจ สิกฺขาสมาทาเน อวิคตเปโมติ อนาคเต
ปุนทิวสาทีสุป สิกฺขาปูรเณ อธิคตเปเมน สมนฺนาคโต โหติ ฯ
ธมฺมนิสนฺติยาติ ธมฺมนิสามนาย ฯ วิปสฺสนาเยต อธิวจน ฯ
ยุจฺฉาวินเยติ ตณฺหาวินยเน ฯ ปฏิสลฺลาเนติ เอกีภาเว ฯ วิริยารมฺเภติ กายิกเจตสิกวิริยสฺส ปูรเณ ฯ สติเนปกฺเกติ สติยฺเจว
นิปกฺกภาเว (๒) จ ฯ ทิฏิปฏิเวเธติ มคฺคทสฺสเน ฯเสส สพฺพตฺถ
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ
สฺาสุ อสุภานุปสฺสนาาเณ สฺา อสุภสฺา ฯ
อาทีนวานุปสฺสนาาเณ สฺา อาทีนวสฺา นามฯ เสสา
เหฏา วุตฺตาเอว ฯ พลสตฺตกวิฺาณฏิติสตฺตกปุคฺคลสตฺตกานิ
วุตฺตนยาเนว ฯ อปฺปหีนฏเน อนุสยนฺตีติ อนุสยา ฯ ถามคโต
กามราโค กามราคานุสโย ฯ เอส นโย สพฺพตฺถ ฯ สฺโชนสตฺตก อุตฺตานตฺถเมว ฯ
# ๑. ม. เทเสติ ฯ ๒. เนปกฺกภาเว ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๓๗๗
อธิกรณสมถสตฺตกวณฺณนา
อธิกรณสมเถสุ อธิกรณานิ สเมนฺติ วูปสเมนฺตีติ อธิกรณสมถา ฯ อุปฺปนฺนุปฺปนฺนานนฺติ อุปฺปนฺนาน อุปฺปนฺนาน ฯ
อธิกรณานนฺติ วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตฺตาธิกรณ
กิจฺจาธิกรณนฺติ ยุเมส จตุนฺน ฯ สมถาย วูปสมายาติ สมถตฺถฺเจว
วูปสมนตฺถฺจ ฯ สมฺมขุ าวินโย ทาตพฺโพ ฯเป ฯ ติณวตฺถารโกติ
ยุเม สตฺต สมถา ทาตพฺพา.
ตตฺราย วินิจฺฉยนโย ฯ อธิกรเณสุ ตาว ธมฺโมติ วา
อธมฺโมติ วา อฏารสหิ วตฺถูหิ วิวทนฺตาน ภิกฺขูน โย
วิวาโท ฯ ยุท วิวาทาธิกรณ นามฯ สีลวิปตฺติยา วา อาจารทิฏิอาชีววิปตฺติยา วา อนุวทนฺตาน โย (๑)อนุวาโท อุปวทนา
เจว โจทนา จ ฯ ยุท อนุวาทาธิกรณ นาม. มาติกาย อาคตา
ปฺจ ฯ วิภงฺเค เทฺวติ สตฺตป อาปตฺติกฺขนฺธา ฯ ยุท อาปตฺตาธิกรณ นามฯ สฆสฺส อปโลกนาทีน จตุนฺน กมฺมาน กรณ
ยุท กิจฺจาธิกรณ นามฯ
ตตฺถ วิวาทาธิกรณ ทฺวหี ิ สมเถหิ สมฺมติ สมฺมุขาวินเยน จ เยภุยฺยสิกาย จ ฯ สมฺมุขาวินเยเนว สมฺมมาน
ยสฺมึ วิหาเร อุปฺปนฺน ตสฺมึเยว วา อฺตฺถ วูปสเมตุ
คจฺฉนฺตาน อนฺตรามคฺเค วา ยตฺถ คนฺตฺวา สฆสฺส นิยฺยาติต
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๗๘
ตตฺถ สเฆน วา สเฆ วูปสเมตุ อสกฺโกนฺเต ตตฺเถว
อุพฺพาหิกาย สมฺมตปุคฺคเลหิ วา วินิจฺฉิต สมฺมติ ฯ เอว
สมฺมมาเน จ ปเนตสฺมึ ยา สฆสมฺมุขตา ธมฺมสมฺมุขตา
วินยสมฺมุขตา ปุคฺคลสมฺมุขตา ฯ อย สมฺมุขาวินโย นาม ฯ
ตตฺถ จ การกสฆสฺส สฆสามคฺคีวเสน สมฺมุขีภาโว
อย (๑) สฆสมฺมุขตา ฯ สเมตพฺพสฺส วตฺถุโน ภูตตา ธมฺมสมฺมุขตา ฯ ยถา ต สเมตพฺพ ฯ ตเถว สมฺมสน (๒) วินยสมฺมุขตา ฯ โย จ วิวทติ ฯ เยน จ วิวทติ ฯ เตส อุภินฺน
อตฺถปจฺจตฺถิกาน สมฺมุขภี าโว ปุคฺคลสมฺมุขตา ฯ อุพฺพาหิกาย
วูปสเม ปเนตฺถ สฆสมฺมุขตา ปริหายติ ฯ เอว ตาว
สมฺมุขาวินเยเนว สมฺมติ ฯ
สเจ ปเนวป น สมฺมติ ฯ อถ น อุพฺพาหิกาย สมฺมตา
ภิกฺขู น มย สกฺโกม วูปสเมตุนฺติ สฆสฺเสว นิยฺยาเตนฺติ ฯ
ตโต สโฆ ปฺจงฺคสมนฺนาคต ภิกฺขุ สลากคฺคาหาปก
สมฺมนฺนติ ฯ เตน คุฬฺหกวิวฏกสกณฺณชปฺปเกสุ ตีสุ สลากคฺคาเหสุ อฺตฺรวเสน สลาก คาหาเปตฺวา สนฺนปิ ติตปริสาย
ธมฺมวาทีน เยภุยฺยตาย ยถา เต ธมฺมวาทิโน วทนฺติ ฯ เอว
วูปสนฺต อธิกรณ สมฺมขุ าวินเยน จ เยภุยฺยสิกาย จ วูปสนฺต
โหติ ฯ
# ๑. ม. อย. ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. สมฺมน ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๗๙
ตตฺถ สมฺมุขาวินโย วุตฺตนโยเอว ฯ ย ปน (๑)เยภุยฺยสิกาย (๑)
กมฺมสฺส กรณ ฯ อย เยภุยฺยสิกา นาม.เอว วิวาทาธิกรณ
ทฺวีหิ สมเถหิ สมฺมติ ฯ
อนุวาทาธิกรณ จตูหิ สมเถหิ สมฺมติ สมฺมขุ าวินเยน จ
สติวินเยน จ อมุฬฺหวินเยน จ ตสฺสปาปยสิกาย จ ฯ
สมฺมุขาวินเยเนว สมฺมมาน โย จ อนุวทติ ฯ ยฺจ อนุวทติ
เตส วจน สุตฺวา สเจ กาจิ อาปตฺติ นตฺถิ ฯ อุโภ ขมาเปตฺวา ฯ สเจ อตฺถิ ฯ อย นาเมตฺถ อาปตฺตีติ เอว วินิจฺฉิต
วูปสมฺมติ ฯ ตตฺถ สมฺมุขาวินยลกฺขณ วุตฺตนยเมว ฯ ยทา ปน
ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน อมูลิกาย สีลวิปตฺติยา อนุทฺธสิตสฺส
สติวินย ยาจมานสฺส สโฆ ตฺติจตุตฺเถน กมฺเมน สติวินย
เทติ ฯ ตทา สมฺมุขาวินเยน จ สติวินเยน จ วูปสนฺต โหติ ฯ
ทินฺเน ปน สติวินเย ปุน ตสฺมึ ปุคฺคเล กสฺสจิ อนุวาโท
น รูหติ ฯ
ยทา อุมฺมตฺตโก ภิกฺขุ อุมฺมาทวเสน อสฺสามณเก
อชฺฌาจาเร สรตายสฺมา เอวรูป อาปตฺตินฺติ ภิกฺขูหิ โจทิยมาโน อุมฺมตฺตเกน เม อาวุโส เอต กต ฯ นาหนฺต สรามีติ
ภณนฺโตป ภิกฺขูหิ โจทิยมาโนว ปุน อโจทนตฺถาย อมุฬฺหวินย
ยาจติ ฯ สโฆ จสฺส ตฺติจตุตฺเถน กมฺเมน อมุฬฺหวินย เทติ ฯ
# ๑. ม. เยภุยยฺ สิกากมฺมสฺส ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๘๐
ตทา สมฺมุขาวินเยน จ อมุฬฺหวินเยน จ วูปสนฺต โหติ ฯ
ทินฺเน ปน อมุฬฺหวินเย ปุน ตสฺมึ ปุคฺคเล กสฺสจิ ตปฺปจฺจยา
อนุวาโท น รูหติ ฯ
ยทา ปน ปาราชิเกน วา ปาราชิกสามนฺเตน วา
โจทิยมานสฺส อฺเนฺ ปฏิจรโต ปาปุสฺสนฺนตาย ปาปยสฺส
ปุคฺคลสฺส สจาย ยุจฺฉินฺนมูโล ภวิสฺสติ ฯ สมฺมาว วตฺติตฺวา
โอสารณ ลภิสฺสติ ฯ สเจ ฉินฺนมูโล อยเมวสฺส นาสนา
ภวิสฺสตีติ มฺมาโน สโฆ ตฺติจตุตฺเถน กมฺเมน ตสฺส
ปาปยสิก กโรติ ฯ ตทา สมฺมุขาวินเยน จ ตสฺสปาปยสิกาย
จ วูปสนฺต โหตีติ ฯ เอว อนุวาทาธิกรณ จตูหิ สมเถหิ
สมฺมติ ฯ อาปตฺตาธิกรณ ตีหิ สมเถหิ สมฺมติ สมฺมุขาวินเยน
จ ปฏิฺาตกรเณน จ ติณวตฺถารเกน จ ฯ ตสฺส สมฺมุขาวินเยเนว วูปสโม นตฺถิ ฯ ยทา ปน เอกสฺส วา ภิกฺขุโน
สนฺติเก สฆคณมชฺเฌสุ วา ภิกฺขุ ลหุก อาปตฺตึ เทเสติ
ตทา อาปตฺตาธิกรณ สมฺมุขาวินเยน จ ปฏิฺาตกรเณน
จ วูปสมฺมติ ฯ
ตตฺถ สมฺมุขาวินเย ตาว โย จ เทเสติ ฯ ยสฺส จ
เทเสติ ฯ เตส สมฺมุขีภาโว ปุคฺคลสมฺมุขตา ฯเสส วุตฺตนยเมว ฯ
ปุคฺคลสฺส จ คณสฺส จ เทสนากาเล สฆสมฺมุขตา
ปริหายติ ฯ ย (๑) ปเนตฺถ อห ภนฺเต ยุตถฺ นฺนาม อาปตฺตึ
# ๑. ม. ยุ. ยา ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๘๑
อาปนฺโนติ จ อาม ปสฺสามีติ จ (๑) ปฏิฺาย ฯ ปฏิฺาย อายตึ
สวเรยฺยาสีติ กรณ ฯ ต ปฏิฺาตกรณ นาม ฯ สฆาทิเสเสหิ
ปริวาสาทิยาจนา ปฏิฺา ฯ ปริวาสาทีน ทาน ปฏิฺาตกรณ
นามฯ เทฺวปกฺขชาตา ปน ภณฺฑนการกา ภิกฺขู พหุ
อสฺสามณก อชฺฌาจริตฺวา ปุน ลชฺชิธมฺเม อุปฺปนฺเน สเจ มย
ยุมาหิ อาปตฺตีหิ อฺมฺ กเรยฺยาม (๒) สิยาป ต อธิกรณ
กกฺขฬตาย สวตฺเตยฺยาติ อฺมฺ อาปตฺติยา การาปเน โทส
ทิสฺวา ยทา ติณวตฺถารกกมฺม กโรนฺติ ฯ ตทาอาปตฺตาธิกรณ สมฺมุขาวินเยน จ ติณวตฺถารเกน จ สมฺมติ.
ตตฺถ หิ ยตฺตกา หตฺถปาสูปคตา น เม ต ขมตีติ
เอว ทิฏาวิกมฺม อกตฺวา นิทฺทป โอกฺกนฺตา โหนฺติ ฯ
สพฺเพส เปตฺวา ถุลฺลวชฺชฺจ คิหิปฏิสยุตฺตฺจ สพฺพาปตฺติโย
วุฏหนฺติ ฯ เอว อาปตฺตาธิกรณ ตีหิ สมเถหิ สมฺมติ ฯ
กิจฺจาธิกรณ เอเกน สมเถน สมฺมติ สมฺมุขาวินเยเนว ฯ
ยุมานิ จตฺตาริ อธิกรณานิ ยถานุรูป ยุเมหิ สตฺตหิ
สมเถหิ สมฺมนฺติ ฯ เตน วุตฺต อุปฺปนฺนุปฺปนฺนาน อธิกรณาน
สมถาย วูปสมาย สมฺมุขาวินโย ทาตพฺโพ ฯเป ฯ ติณวตฺถารโกติ ฯ อยเมตฺถ วินิจฺฉยนโย ฯ วิตฺถาโร ปน สมถกฺขนฺธเก อาคโตเยว ฯวินิจฺฉโยปสฺส สมนฺตปาสาทิกาย วุตฺโต ฯ
อิเม โข อาวุโสติอาทิ วุตฺตนเยเนว โยเชตพฺพ ฯ อิติ
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปฏิฺา ตายาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. กาเรสฺสาม ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๘๒
จุทฺทสนฺน สตฺตกาน วเสน อฏนวุติปเฺห กเถนฺโต เถโร
สามคฺคีรส ทสฺเสสีติ ฯ
สตฺตกวณฺณนา นิฏิตา ฯ
อฏกวณฺณนา
อิติ สตฺตกวเสน สามคฺคีรส ทสฺเสตฺวา ยุทานิ อฏกวเสน ทสฺเสตุ ปุน เทสน อารภิ ฯ ตตฺถ มิจฺฉตฺตาติ อยาถาวา
มิจฺฉาสภาวา ฯ สมฺมตฺตาติ ยาถาวา สมฺมาสภาวา ฯ
กุสีตวตฺถูนีติ กุสีตสฺส อลสสฺส วตฺถูนิ ฯ ปติฏา โกสชฺชการณานีติ อตฺโถ ฯ กมฺม กตฺตพฺพ โหตีติ จีวรวิจารณาทิกมฺม กตฺตพฺพ (๑) โหติ ฯน วิริย อารภตีติ ทุวิธมฺป วิริย
นารภติ ฯ อปฺปตฺตสฺสาติ ฌานวิปสฺสนามคฺคผลธมฺมสฺส อปฺปตฺตสฺส
ปตฺติยา ฯ อนธิคตสฺสาติ ตสฺเสว อนธิคตสฺส อธิคมนตฺถาย ฯ
อสจฺฉิกตสฺสาติ ตสฺเสว อปฺปจฺจกฺขกตสฺส สจฺฉิกรณตฺถาย ฯ
ยุท ปมนฺติ ยุท หนฺทาห นิปชฺชามีติ เอว โอสีทน ปม
กุสีตวตฺถุ ฯ ยุมินา นเยน สพฺพตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
มาสาจิต มฺเติ เอตฺถ ปน มาสาจิตนฺนาม ตินฺตมาโส ฯ
ยถา ตินฺตมาโส ครุโก โหติ ฯ เอว ครุโกติ อธิปฺปาโย ฯ
คิลานวุฏิโต โหตีติ คิลาโน หุตฺวา ปจฺฉา วุฏิโต โหติ ฯ
อารมฺภวตฺถูนีติ วิรยิ การณานิ ฯ เตสมฺป ยุมินาว นเยน
# ๑. ม. ยุ. กาตพฺพ ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๘๓
อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ
ทานวตฺถูนีติ ทานการณานิ ฯ อาสชฺช ทาน เทตีติ
ปตฺวา ทาน เทติ ฯ อาคต ทิสฺวาว ตมุหุตฺตเยว (๑) นิสีทาเปตฺวา
สกฺการ กตฺวา ทาน เทติ ฯ ทสฺสามิ ทสฺสามีติ น กิลเมติ ฯ(๒) อิติ เอตฺถ
อาสาทน ทานการณ นาม โหติ ฯ ภยา ทาน เทตีติอาทีสุป
ภยาทีนิ ทานการณานีติ เวทิตพฺพานิ ฯ ตตฺถ ภย นาม
อย อทายโก อการโกติ ครหาภย วา อปายภย วา ฯ
อทาสิ เมติ มยฺห ปุพฺเพ เอส ยุท นาม อทาสีติ ปฏิเทติ (๓)
ทสฺสติ เมติ อนาคเต ยุท นาม ทสฺสตีติ เทติ ฯ สาหุ
ทานนฺติ ทาน นาม สาธุ สุนฺทร ฯ พุทฺธาทีหิ ปณฺฑิเตหิ
ปสตฺถนฺติ เทติ ฯ จิตฺตาลงฺการจิตฺตปริกฺขารตฺถ ทาน เทตีติ
สมถวิปสฺสนาจิตฺตสฺส อลงฺการตฺถฺเจว ปริวารตฺถฺจ เทติ ฯ
ทานฺหิ จิตฺต มุทุก กโรติ ฯ เยน ลทฺธ โหติ ฯ โสป ลทฺธ
เมติ มุทุจิตฺโต โหติ ฯ เยน ทินฺน ฯ โสป ทินฺน มยาติ
มุทุจิตฺโต โหติ ฯ ยุติ อุภินนฺ ป จิตฺต มุทุก กโรติ ฯ เตเนว
อทนฺตทมนนฺติ(๔) วุจฺจติ ฯ ยถาห
อทนฺตทมน ทาน อทาน ทนฺตทูสก
ทาเนน ปยวาจาย อุนฺนมนฺติ นมนฺติ จาติ ฯ
อิเมสุ ปน อฏสุ ทาเนสุ จิตฺตาลงฺการทานเมว อุตฺตม ฯ
# ๑. ม. ยุ. มุหุตฺตเยว ฯ ๒. ม.ทสฺสามิ ทสฺสามีติ ฯ ๓. ม. ยุ. เทติ ฯ ๔. ม. อทนฺตทมน
ทานนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๘๔
ทานูปปตฺติโยติ ทานปจฺจยา อุปปตฺติโย ฯ ทหตีติ เปติ ฯ
อธิฏาตีติ ตสฺเสว เววจน ฯ ภาเวตีติ วฑฺเฒติ ฯ หีเน วิมุตฺตนฺติ
หีเนสุ ปฺจกามคุเณสุ วิมุตฺต ฯ อุตฺตริ อภาวิตนฺติ ตโต อุตฺตริมคฺคผลตฺถาย อภาวิต ฯ ตตฺรูปปตฺติยา สวตฺตตีติ ย าน (๑)
ปตฺเถตฺวา กุสล กต ฯ ตตฺถ ตตฺถ นิพฺพตฺตนตฺถาย สวตฺตติ ฯ
วีตราคสฺสาติ มคฺเคน วา สมุจฺฉินฺนราคสฺส สมาปตฺติยา วา
วิกฺขมฺภิตราคสฺส ฯ ทานมตฺเตเนว หิ พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺติตุ น
สกฺกา ฯ ทาน ปน สมาธิวิปสฺสนาจิตฺตสฺส อลงฺกาโร ปริวาโร
โหติ ฯ ตโต ทาเนน มุทุจิตฺโต พฺรหฺมวิหาเร ภาเวตฺวา พฺรหฺมโลเก
นิพฺพตฺตติ ฯ เตน วุตฺต วีตราคสฺส โน สราคสฺสาติ ฯ
ขตฺติยาน ปริสา ขตฺติยปริสา ฯ สมูโหติ อตฺโถ ฯ เอเสว
นโย สพฺพตฺถ ฯ
โลกสฺส ธมฺมา โลกธมฺมา ฯ เอเตหิ มุตฺโต นาม นตฺถิ
พุทฺธานป โหนฺติเยว ฯ วุตฺตมฺป เจต อฏิเม ภิกฺขเว โลกธมฺมา โลก อนุปริวตฺตนฺติ ฯ โลโก จ อฏ โลกธมฺเม อนุปริวตฺตตีติ ฯ (๒)ลาโภ อลาโภติ ลาเภ อาคเต อลาโภ อาคโตเอวาติ
เวทิตพฺโพ ฯยสาทีสุป เอเสว นโย ฯ อภิภายตนวิโมกฺขกถา
เหฏา กถิตาเอว ฯ
อิเม โข อาวุโสติอาทิ วุตฺตนเยเนว โยเชตพฺพ ฯ อิติ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. องฺ. อฏก. ๒๓/๙๕/๑๕๘ ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๘๕
เอกาทสนฺน อฏกาน วเสน อฏาสีติ ปเฺห กเถนฺโต เถโร
สามคฺคีรส ทสฺเสสีติ ฯ
อฏกวณฺณนา นิฏิตา ฯ
นวกวณฺณนา
อิติ อฏกวเสน สามคฺคีรส ทสฺเสตฺวา ยุทานิ นวกวเสน ทสฺเสตุ ปุน เทสน อารภิ ฯ ตตฺถ อาฆาตวตฺถูนีติ
อาฆาตการณานิ ฯ อาฆาต พนฺธตีติ โกธ (๑) พนฺธติ กโรติ
อุปฺปาเทติ ฯ
ต กุเตตฺถ ลพฺภาติ ต อนตฺถจรณ มา อโหสีติ เอตฺถ (๒)
ปุคฺคเล กุโต ลพฺภา เกน การเณน สกฺกา ลทฺธธฯ ปโร
นาม ปรสฺส อตฺตโน จิตฺตรุจิยา อนตฺถ กโรตีติ เอว จินฺเตตฺวา
อาฆาต ปฏิวิโนเทติ ฯอถวา สจาห ปฏิโกป กเรยฺย ฯ ต
โกปกรณ เอตฺถ ปุคฺคเล กุโต ลพฺภา ฯ เกน วา (๓) การเณน
ลทฺธพฺพนฺติ อตฺโถ ฯ กุโต ลพฺภาติป ปาโ ฯ สจาห เอตฺถ
โกป กเรยฺย ฯ ตสฺมึ เม โกปกรเณ กุโต ลทฺธา ฯ (๔)ลาภา
นาม เก สิยุนฺติ อตฺโถ ฯ ยุมสฺมิฺจ อตฺเถ ตนฺติ นิปาตมตฺตเมว โหติ ฯ
สตฺตาวาสาติ สตฺตาน อาวาสา ฯ วสนฏานานีติ อตฺโถ ฯ
# ๑. ม. ยุ. โกป ฯ ๒. ม. เอตสฺมึ ฯ ๓. ม.วาสทฺโท นตฺถิ ฯ ๔. ม. ลาภา ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๘๖
ตตฺถ สุทฺธาวาสาป สตฺตาวาโสว ฯ อสพฺพกาลิกตฺตา ปน น
คหิตา ฯ สุทฺธาวาสา หิ พุทฺธาน ขนฺธาวารสทิสา ฯ
อสงฺเขยฺยกปฺเป พุทฺเธสุ หิ (๑) อนิพพฺ ตฺตนฺเตสุ ต าน สฺุ
โหตีติ อสพฺพกาลิกตฺตา น คหิตา ฯ เสสเมตฺถ ย วตฺตพฺพ
ต เหฏา วุตฺตเมว ฯ
อกฺขเณสุ ธมฺโม จ เทสิยตีติ จตุสจฺจธมฺโม เทสิยติ ฯ
โอปสมิโกติ กิเลสูปสมกโร ฯ ปรินพิ ฺพานิโกติ กิเลสปรินิพพฺ านาวโห (๒) ฯ สมฺโพธคามีติ จตุมคฺคาณปฏิเวธคามี ฯ อฺตรนฺติ
อสฺภว วา อรูปภว วา ฯ
อนุปุพฺพวิหาราติ อนุปฏิปาฏิยา สมาปชฺชิตพฺพวิหารา ฯ
อนุปุพฺพนิโรธาติ อนุปฏิปาฏิยา นิโรธา ฯ อิเม โข
อาวุโสติ อาทิ วุตฺตนเยเนว โยเชตพฺพ ฯ ยุติ ฉนฺน นวกาน วเสน
จตุปณฺณาสปเฺห กเถนฺโต เถโร สามคฺคีรส ทสฺเสสีติ.
นวกวณฺณนา นิฏิตา.
# ๑. ม. หิสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. กิเลสปรินิพฺพาเนน ปรินิพฺพานาวโห ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๓๘๗
ทสกวณฺณนา
อิติ นวกวเสน สามคฺคีรส ทสฺเสตฺวา ยุทานิ ทสกวเสน
ทสฺเสตุ ปุน เทสน อารภิ ฯ ตตฺถ นาถกรณาติ สนาถา
ภิกฺขเว วิหรถ มา อนาถา ทส ยุเม ภิกฺขเว ธมฺมา
นาถกรณาติ (๑)เอว อกฺขาตา อตฺตโน ปติฏากรา ธมฺมา ฯ
กลฺยาณมิตฺโตติ อาทีสุ สีลาทิคุณสมฺปนฺนา กลฺยาณา
อสฺส มิตฺตาติ กลฺยาณมิตฺโต ฯ เต จสฺส านนิสชฺชาทีสุ สห
อยนโต สหายาติ กลฺยาณสหาโย ฯ จิตฺเตน เจว กาเยน จ
กลฺยาณมิตฺเตสุเอว สมฺปวงฺโก โอนโตติ กลฺยาณสมฺปวงฺโก ฯ
สุวโจ โหตีติ สุเขน วตฺตพฺโพ โหติ สุเขน อนุสาสิตพฺโพ ฯ
ขโมติ คาฬฺเหน ผรุเสน กกฺขเฬน วุตฺโต (๒) ขมติ ฯ น กุปฺปติ ฯ
ปทกฺขิณคฺคาหี อนุสาสนินฺติ ยถา เอกจฺโจ โอวทิยมาโน วามโต
คณฺหาติ ฯ ปฏิปฺผลติ วา อสฺสุณนฺโต วา คจฺฉติ ฯ เอว อกตฺวา
โอวทถ ภนฺเต อนุสาสถ ฯ ตุเมฺหสุ อโนวทนฺเตสุ โก อฺโ
โอวทิสฺสตีติ ปทกฺขิณ คณฺหาติ ฯ
อุจฺจาวจานีติ อุจฺจานิ จ อวจานิ จ ฯ กึกรณียานีติ
กึ กโรมีติ เอว วตฺวา กตฺตพฺพกมฺมานิ ฯ ตตฺถ อุจฺจกมฺมานิ
นาม จีวรสฺส กรณ รชน เจติเย สุธากมฺม อุโปสถาคารเจติยฆรโพธิฆเรสุ (๓)กตฺตพฺพกมฺมนฺติ (๔) เอวมาทิ ฯ อวจกมฺมนฺนาม
# ๑. องฺ. ทสก. ๒๔/๑๗/๒๕ ฯ ๒. ม. ยุ. วุจฺจมาโน ฯ ๓. ม. ...โพธิยฆเรสุ ฯ
๔. ม. กตฺตพฺพนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๘๘
ปาทโธวนมกฺขนาทิขุทฺทกกมฺม ฯ ตตฺรูปายายาติ ตตฺรูปคมนียา ฯ
อล กาตุนฺติ กาตุ สมตฺโถ โหติ ฯ อล สวิธาตุนฺติ วิจาเรตุ
สมตฺโถ ฯ (๑)ปเรส ทสฺเสตุกาโม โหตีติ อตฺโถ ฯ (๑)
ธมฺเม อสฺส กาโม สิเนโหติ ธมฺมกาโมฯ เตปฏก
พุทฺธวจน ปยายตีติ อตฺโถ ฯ ปยสมุทาหาโรติ ปรสฺมึ กเถนฺเต
สกฺกจฺจ สุณาติ ฯ สยฺจ ปเรส เทเสตุกาโม โหตีติ อตฺโถ ฯ
อภิธมฺเม อภิวินเยติ เอตฺถ ธมฺโม อภิธมฺโมฯ วินโย อภิวนิ โยติ
จตุกฺก เวทิตพฺพ ฯ ตตฺถ ธมฺโมติ สุตฺตนฺตปฏก ฯ อภิธมฺโมติ
สตฺตปฺปกรณานิ ฯ วินโยติ อุภโตวิภงฺคา ฯ อภิวินโยติ ขนฺธกปริวารา ฯ อถวา สุตฺตนฺตปฏกป (๒) ธมฺโมเอว ฯ มคฺคผลานิ
อภิธมฺโมฯ สกล วินยปฏก วินโย ฯ กิเลสวูปสมกรณ
อภิวินโย ฯ ยุติ สพฺพสฺมึป เอตฺถ ธมฺเม อภิธมฺเม วินเย
อภิวินเย จ ฯอุฬารปาโมชฺโชติ พหุลปาโมชฺโช โหตีติ อตฺโถ ฯ
กุสเลสุ ธมฺเมสูติ การณตฺเถ ภุมฺม ฯ จตุภูมิกกุสลธมฺมการณา ฯ เตส อธิคมตฺถาย อนิกฺขิตฺตธุโร โหตีติ อตฺโถ ฯ
กสิณทสเก สกลฏเน กสิณานิ ฯ ตทารมฺมณาน ธมฺมาน
เขตฺตฏเน วา อธิฏานฏเน วา อายตนานิ ฯ อุทฺธนฺติ
อุปริ คคณตลาภิมุข ฯ อโธติ เหฏา ภูมิตลาภิมุข ฯ ติริยนฺติ
เขตฺตมณฺฑลมิว สมนฺตา ปริจฺฉินฺทิตฺวา ฯ เอกจฺโจ หิ อุทฺธเมว
# ๑. ม. อิมา ปาา นตฺถิ ฯ ๒. ม. สุตฺตนฺตปฏกมฺป อภิธมฺมปฏกมฺป ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๘๙
กสิณ วฑฺเฒติ ฯ เอกจฺโจ อโธฯ เอกจฺโจ สมนฺตโต ฯ เตน
เตน วา การเณน เอว ปสาเรติ อาโลกมิว รูปทสฺสนกาโม. เตน วุตฺต ปวีกสิณเมโก สฺชานาติ อุทฺธ อโธ
ติริยนฺติ ฯอทฺวยนฺติ ยุท ปน เอกสฺส อฺภาวานุปคมนตฺถ
วุตฺต ฯ ยถา หิ อุทก ปวิฏสฺส สพฺพทิสาสุ อุทกเมว โหติ
น อฺ ฯ เอวเมว ปวีกสิณ ปวีกสิณเมว โหติ ฯ นตฺถิ ตสฺส
อฺโ กสิณสมฺเภโทติ ฯ เอส นโย สพฺพตฺถ ฯ อปฺปมาณนฺติ
ยุท ตสฺส ตสฺส ผรณอปฺปมาณวเสน วุตฺต ฯ ตฺหิ เจตสา
ผรนฺโต สกลเมว ผรติ ฯ น อยมสฺส อาทิ ฯ ยุท มชฺฌนฺติ
ปมาณ คณฺหาตีติ ฯ วิฺาณกสิณนฺติ เจตฺถ กสิณุคฺฆาติมากาเส (๑)
ปวตฺต วิฺาณ ฯ ตตฺถ กสิณวเสน(๒) กสิณุคฺฆาติมากาสวเสน ตตฺถ ปวตฺตวิฺาเณ อุทฺธอโธติริยตา เวทิตพฺพา ฯ
อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ กมฺมฏานภาวนานเยน ปเนตานิ จ (๓)ปวีกสิณาทีนิ วิตฺถารโต วิสุทฺธิมคฺเค วุตฺตาเนว ฯ
# ๑. ม. กสิณุคฺฆาฏิมากาเส ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร กสิณุคฺฆาฏิมากาเสติ ทิสฺสติ ฯ
๓. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๓๙๐
อกุสลกมฺมปถทสกวณฺณนา
กมฺมปเถสุ ฯ กมฺมาเนว ทุคฺคติสุคตีน ปถภูตตฺตา กมฺมปถา
นามฯ เตสุ ปาณาติปาโต อทินฺนาทาน มุสาวาทาทโย จ
จตฺตาโร พฺรหฺมชาเล วิตถฺ าริตาเอว ฯ กาเมสุ มิจฉฺ าจาโรติ
เอตฺถ ปน กาเมสูติ เมถุนสมาจาเรสุ เมถุนวตฺถูสุ วา ฯ
มิจฺฉาจาโรติ เอกนฺตนินฺทิโต ลามกาจาโร ฯ ลกฺขณโต ปน
อสทฺธมฺมาธิปฺปาเยน กายทฺวารปฺปวตฺตา อคมนียฏานวีติกฺกมเจตนา กาเมสุ มิจฺฉาจาโร ฯ
ตตฺถ อคมนียฏาน นาม ปุรสิ าน ตาว มาตุรกฺขิตา
ปตุรกฺขิตา มาตาปตุรกฺขิตา ฯ ภาตุรกฺขิตา ฯ ภคินีรกฺขิตา ฯ าติรกฺขิตา ฯ โคตฺตรกฺขิตา ธมฺมรกฺขิตา ฯ สารกฺขา ฯ สปริทณฺฑาติ
มาตุรกฺขิตาทโย ทส ฯธนกฺกีตา ฯ ฉนฺทวาสินี ฯ โภควาสินี
ปฏวาสินี ฯ โอทปตฺตกินี ฯ โอภฏจุมภฺ ฏา ฯ ทาสี จ ภริยา จ
กมฺมการี จ ภริยา จ ฯ ธชาหฏา ฯ มุหุตฺติกาติ เอตา
ธนกฺกีตาทโย ทสาติ วีสติ อิตฺถิโย ฯ(๑) ยุตฺถีสุ ปน ทฺวินฺน
สารกฺขาสปริทณฺฑาน ทสนฺนฺจ ธนกฺกีตาทีนนฺติ ทฺวาทสนฺน
ยุตฺถีน อฺเ ปุริสา ฯ ยุท อคมนียฏาน นามฯ โส ปเนส
มิจฺฉาจาโร สีลาทิคุณรหิเต อคมนียฏาเน อปฺปสาวชฺโช
สีลาทิคุณสมฺปนฺเน มหาสาวชฺโช ฯ ตสฺส จตฺตาโร สมฺภารา
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๙๑
อคมนียวตฺถุ ตสฺมึ เสวนจิตฺต เสวนปฺปโยโค ฯ มคฺเคน มคฺคปฏิปตฺติอธิวาสนนฺติ ฯเอโก ปโยโค สาหตฺถิโกเอว.
อภิชฺฌายตีติ อภิชฌ
ฺ า ฯ ปรภณฺฑาภิมุขี หุตฺวา
ตนฺนินฺนตาย ปวตฺตตีติ อตฺโถ ฯ สา อโห วต ยุท มมสฺสาติ
เอว ปรภณฺฑาภิชฺฌายนลกฺขณา ฯ อทินฺนาทาน วิย อปฺปสาวชฺชา มหาสาวชฺชา จ ฯ ตสฺสา เทฺว สมฺภารา ปรภณฺฑ
อตฺตโน ปริณามนฺจ ฯ ปรภณฺฑวตฺถุเก หิ โลเภ อุปปฺ นฺเนป
น ตาว กมฺมปถเภโท โหติ ฯ ยาว อโห วตีท มมสฺสาติ
อตฺตโน น ปริณาเมติ ฯ
หิตสุข พฺยาปาทยตีติ พฺยาปาโท ฯ โส ปรวินาสาย ฯ
มโนปโทสลกฺขโณฯ ผรุสวาจา (๑) วิย อปฺปสาวชฺโช จ มหาสาวชฺโช จ ฯ ตสฺส เทฺว สมฺภารา ปรสตฺโต จ ตสฺส
จ วินาสจินฺตา ฯ ปรสตฺตวตฺถุเก หิ โกเธ อุปฺปนฺเนป น
ตาว กมฺมปถเภโท โหติ ฯ ยาว อโห วตาย อุชฺฉชิ ฺเชยฺย
วินสฺเสยฺยาติ ตสฺส วินาส น จินฺเตติ ฯ
ยถาภุจฺจคฺคหณาภาเวน มิจฺฉา ปสฺสตีติ มิจฺฉาทิฏิ ฯ
สา นตฺถิ ทินฺนนติ อาทินา นเยน วิปรีตทสฺสนลกฺขณา ฯ
สมฺผปฺปลาโป วิย อปฺปสาวชฺชา จ มหาสาวชฺชา จ ฯ อปจ
อนิยตา อปฺปสาวชฺชา ฯ นิยตา มหาสาวชฺชา ฯ ตสฺสา เทฺว
# ๑. ม. ผรุสาวาจา ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๙๒
สมฺภารา วตฺถุโน จ คหิตาการวิปรีตตา ฯ ยถา จ ต
คณฺหาติ ฯ ตถาภาเวน ตสฺสูปฏานนฺติ ฯ
ยุเมส ปน ทสนฺน อกุสลกมฺมปถาน ธมฺมโต โกฏาสโต
อารมฺมณโต เวทนาโต มูลโตติ ปฺจหากาเรหิ วินิจฺฉโย
เวทิตพฺโพ.
ตตฺถ ธมฺมโตติ เอเตสุ หิ ปฏิปาฏิยา สตฺต เจตนาธมฺมาว โหนฺติ ฯ อภิชฌ
ฺ าทโย ตโย เจตนาสมฺปยุตฺตา.
โกฏาสโตติ ปฏิปาฏิยา สตฺต ฯ มิจฺฉาทิฏิ จาติ ยุเม
อฏ กมฺมปถาเอว โหนฺติ ฯ โน มูลานิ ฯ อภิชฺฌาพฺยาปาทา
กมฺมปถา เจว มูลานิ จ ฯ อภิชฺฌา หิ มูล ปตฺวา โลโภ
อกุสลมูล โหติ ฯ พฺยาปาโท โทโส อกุสลมูล โหติ ฯ
อารมฺมณโตติ ปาณาติปาโต ชีวิตินฺทฺริยารมฺมณโต
สงฺขารารมฺมโณ โหติ ฯ อทินฺนาทาน สตฺตารมฺมณ วา
สงฺขารารมฺมณ วา ฯ มิจฺฉาจาโร โผฏพฺพวเสน สงฺขารารมฺมโณ ฯ สตฺตารมฺมโณติป เอเก ฯมุสาวาโท สตฺตารมฺมโณ
วา สงฺขารารมฺมโณ วา ฯ ตถา ปสณ
ุ วาจา ฯ ผรุสวาจา
สตฺตารมฺมณา ฯ สมฺผปฺปลาโป ทิฏสุตมุตวิฺาตวเสน สตฺตารมฺมโณ วา สงฺขารารมฺมโณ วา ฯตถา อภิชฺฌา ฯ พฺยาปาโท
สตฺตารมฺมโณว ฯ มิจฺฉาทิฏิ เตภูมิกธมฺมวเสน สงฺขารารมฺมณา (๑) ปฺตฺติวเสน สตฺตารมฺมณา วา ฯ
# ๑. ม.อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๙๓
เวทนาโตติ ปาณาติปาโต ทุกฺขเวทโน โหติ ฯ กิฺจาป
หิ ราชาโน โจร ทิสฺวา หสมานาป คจฺฉถ น ฆาเตถาติ
วทนฺติ ฯ สนฺนิฏาปกเจตนา ปน ทุกฺขสมฺปยุตฺตาว โหติ ฯ
อทินฺนาทาน ติเวทน ฯ มิจฺฉาจาโร สุขมชฺฌตฺตวเสน ทฺวิเวทโน ฯ
สนฺนิฏาปกจิตฺเต ปน มชฺฌตฺตเวทโน น โหติ ฯ มุสาวาโท
ติเวทโน ฯ ตถา ปสุณวาจา ฯ ผรุสวาจา ทุกฺขเวทนา ฯ
สมฺผปฺปลาโป ติเวทโน ฯ อภิชฺฌา สุขมชฺฌตฺตวเสน ทฺวิเวทนา ฯ
ตถา มิจฺฉาทิฏิ ฯ พฺยาปาโท ทุกฺขเวทโน ฯ
มูลโตติ ปาณาติปาโต โทสโมหวเสน ทฺวมิ ูลโก โหติ ฯ
ตถา (๑) อทินฺนาทาน โทสโมหวเสน วา โลภโมหวเสน วา ฯ
มิจฺฉาจาโร โลภโมหวเสน ฯ มุสาวาโท โทสโมหวเสน วา
โลภโมหวเสน วา ฯ ตถา ปสุณวาจา สมฺผปฺปลาโป จ ฯ
ผรุสวาจา โทสโมหวเสน ฯ อภิชฺฌา โมหวเสน เอกมูลา ฯ
ตถา พฺยาปาโท ฯ มิจฺฉาทิฏิ โลภโมหวเสน ทฺวิมูลาติ ฯ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๓๙๔
กุสลกมฺมปถทสกวณฺณนา
ปาณาติปาตา เวรมณีอาทีนิ สมาทานสมฺปตฺตสมุจฺเฉทวิรติวเสน เวทิตพฺพานิ ฯ
ธมฺมโต ปน เอเตสุป ปฏิปาฏิยา สตฺต เจตนาป วตฺตนฺติ
วิรติโยป ฯอนฺเต ตโย เจตนาสมฺปยุตฺตาว ฯ
โกฏาสโตติ ปฏิปาฏิยา สตฺต กมฺมปถาเอว ฯ โน มูลานิ ฯ
อนฺเต ตโย กมฺมปถา เจว มูลานิ จ ฯ อนภิชฺฌา หิ มูล
ปตฺวา อโลโภ กุสลมูล โหติ ฯอพฺยาปาโท อโทโส กุสลมูล ฯ
สมฺมาทิฏิ อโมโห กุสลมูล ฯ
อารมฺมณโตติ ปาณาติปาตาทีน อารมฺมณาเนว กเมน (๑)
เอเตส อารมฺมณานิป ฯ วีติกฺกมิตพฺพโตเยว หิ สา เวรมณี
นาม โหติ ฯ ยถา ปน นิพฺพานารมฺมโณ อริยมคฺโค กิเลเส
ปชหติ ฯ เอว ชีวิตินฺทฺรยิ าทิอารมฺมณาเปเต กมฺมปถา ปาณาติปาตาทีนิ ทุสฺสีลฺยานิ ปชหนฺตีติ เวทิตพฺพา
เวทนาโตติ สพฺเพ สุขเวทนา วา โหนฺติ มชฺฌตฺตเวทนา
วา ฯ กุสล ปตฺวา หิ ทุกฺขเวทนา นาม นตฺถิ ฯ
มูลโตติ (๒) ปฏิปาฏิยา สตฺต าณสมฺปยุตฺตจิตฺเตน วิรมนฺตสฺส
อโลภอโทสอโมหวเสน ติมูลา (๓) โหนฺติ ฯ าณวิปฺปยุตฺตจิตฺเตน
วิรมนฺตสฺส ทฺวิมูลา ฯ (๔)อนภิชฺฌา าณสมฺปยุตฺตจิตฺเตน วิรมนฺตสฺส
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. มูลโตติ ฯ ๓. ม. ติมูลานิ ฯ ๔. ม. ทฺวิมูลานิ ฯ
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*เลมที่ ๖ สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๙๕
ทฺวิมูลา โหติ ฯ (๑) าณวิปฺปยุตฺตจิตฺเตน เอกมูลา ฯ อโลโภ ปน
อตฺตนาว อตฺตโน มูล น โหติ ฯ อพฺยาปาเทป เอเสว นโย ฯ
สมฺมาทิฏิ อโลภาโทสวเสน ทฺวิมูลาเอวาติ ฯ
อริยวาสทสกวณฺณนา
อริยวาสาติ อริยาเอว วสึสุ วสนฺติ วสิสสฺ นฺติ เอเตสูติ
อริยวาสา ฯ ปฺจงฺควิปฺปหีโนติ ปฺจหิ องฺเคหิ วิปฺปยุตฺโตว
หุตฺวา ขีณาสโว อวสิ วสติ วสิสฺสตีติ ตสฺมา อย ปฺจงฺควิปฺปหีนตา ฯ อริยสฺส วาสตฺตา อริยวาโสติ วุตฺตา ฯ (๒) เอเสว (๓)
นโย สพฺพตฺถ.
เอว โข อาวุโส ภิกฺขุ ฉฬงฺคสมนฺนาคโต โหตีติ ฉฬงฺคุเปกฺขาย สมนฺนาคโต โหติ ฯ ฉฬงฺคุเปกฺขา นาม เกติ ฯ
าณาทโยติ ฯ (๔)าณนฺติ วุตฺเต กิรยิ โต จตฺตาริ าณสมฺปยุตฺตจิตฺตานิ ลพฺภนฺติ ฯสตตวิหาราติ (๕) วุตฺเต อฏ มหาจิตฺตานิ ฯ
รชฺชนทุสฺสน นตฺถีติ วุตฺเต ทส จิตฺตานิ ลพฺภนฺติ ฯ โสมนสฺส
อาเสวนวเสน ลพฺภติ ฯ
สตารกฺเขน เจตสาติ ขีณาสวสฺส หิ ตีสุ ทฺวาเรสุ
สพฺพกาล สติ อารกฺขกิจฺจ สาเธติ ฯ เตเนวสฺส จรโต จ
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ม. วุตฺโต ฯ ๓. ม. เอส ฯ ๔. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
๕. ม. สตฺตวิหาโรติ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๙๖
ติฏโต จ สุตฺตสฺส จ ชาครสฺส จ สตต สมิต าณทสฺสน
ปจฺจุปฏิต โหตีติ วุจฺจติ ฯ
ปุถุสมณพฺราหฺมณานนฺติ พหูน สมณพฺราหฺมณาน ฯ
เอตฺถ จ สมณาติ ปพฺพชฺชูปคตา ฯ พฺราหฺมณาติ โภวาทิโน ฯ
ปุถุปจฺเจกสจฺจานีติ พหูนิ ปาเฏกฺกสจฺจานิ ฯ ยุทเมว (๑) สจฺจนฺติ(๑)
เอว ปาฏิเยกฺก คหิตานิ พหูนิ สจฺจานีติ อตฺโถ ฯ นุณฺณานีติ
นีหฏานิ ฯ (๒) ปนุณฺณานีติ สุฏุ นีหฏานิ ฯ จตฺตานีติ วิสฏานิ ฯ
วนฺตานีติ วมิตานิ ฯ มุตฺตานีติ ฉินฺนพนฺธนานิ กตานิ ฯ
ปหีนานีติ ปชหิตานิ ฯ ปฏินิสฺสฏานีติ ยถา น ปุน จิตฺต
อารุหนฺติ ฯ เอว ปฏิวิสชฺชิตานิ ฯ(๓) สพฺพาเนว ตานิ คหิตคฺคหณสฺส
วิสฏภาวเววจนานิ ฯ
สมวยสฏเสโนติ เอตฺถ อวยาติ อนูนา ฯ สฏาติ วิสฏา
สมฺมา อวยา สฏา เอสนา อสฺสาติ สมวยสฏเสโน ฯ
สมฺมาวิสฏสพฺพเอสโนติ อตฺโถ ฯราคา จิตฺต วิมุตฺตนฺติอาทีหิ
มคฺคสฺส กิจฺจนิปฺผตฺติ กถิตา.
ราโค เม ปหีโนติ อาทีหิ ปจฺจเวกฺขณาย ผล กถิต ฯ
๑. ม. อิทเมว ทสฺสน สจฺจ อิทเมว ทสฺสน สจฺจนฺติ ฯ ๒. ม. นิหฏานิ ฯ
๓. ม. ปฏินิสสฺ ชฺชิตานิ ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๓๙๗
อเสกฺขธมฺมทสกวณฺณนา
อเสกฺขา สมฺมาทิฏีติ อาทโย สพฺเพป ผลสมฺปยุตฺตธมฺมาเอว ฯ เอตฺถ จ สมฺมาทิฏิ ฯ สมฺมาาณนฺติ ทฺวีสุ าเนสุ
ปฺาว กถิตา ฯ สมฺมาวิมุตฺตีติ ยุมินา ปเทน วุตฺตาว เสสา
ผลสมาปตฺติธมฺมา สงฺคหิตาติ เวทิตพฺพา ฯ
อิเม โข อาวุโสติ อาทิ วุตฺตนเยเนว โยเชตฺพฺพ ฯ ยุติ
ฉนฺน ทสกาน วเสน สมสฏิปเฺห กเถนฺโต เถโร สามคฺคีรส
ทสฺเสสีติ ฯ
ทสกวณฺณนา นิฏิตา.
ปฺหสโมธานวณฺณนา
อิธ ปน ตฺวา ปฺหา สโมธาเนตพฺพา ฯ ยุมสฺมึ หิ
สุตฺเต เอกกวเสน เทฺว ปฺหา กถิตา ฯ ทุกวเสน สตฺตติ ฯ
ติกวเสน อสีติสต ฯ จตุกฺกวเสน เทฺว สตานิ ฯ ปฺจกวเสน
ตึสสต ฯ ฉกฺกวเสน ทฺวตฺตึสสต ฯ สตฺตกวเสน อฏนวุติ ฯ
อฏกวเสน อฏาสีติ ฯ นวกวเสน จตุปณฺณาส ฯ ทสกวเสน
สมสฏีติ เอว สหสฺส จุทฺทส จ (๑)ปฺหา กถิตา ฯ
อิมฺหิ สุตฺตนฺต เปตฺวา เตปฏเก พุทฺธวจเน อฺโ
สุตฺตนฺโต เอว พหุปฺหปฏิมณฺฑิโต นตฺถิ ฯ ภควา ยุม สุตฺตนฺต
# ๑. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๓๙๘
อาทิโต ปฏาย สกล สุตฺวา จินฺเตสิ ธมฺมเสนาปติ สาริปุตฺโต
พุทฺธพล ทีเปตฺวา อปฺปฏิวตฺติย สีหนาท นทติ ฯ สาวกภาสิโตติ วุตฺเต โอกปฺปนา น โหติ ฯ ชินภาสิโตติ วุตฺเต
โหติ ฯ ตสฺมา ชินภาสิต กตฺวา เทวมนุสฺสาน โอกปฺปน
ยุมสฺมึ สุตฺตนฺเต อุปฺปาเทสฺสามีติ ฯ ตโต วุฏาย สาธุการ
อทาสิ ฯ เตน วุตฺต อถโข ภควา วุฏหิตฺวา อายสฺมนฺต
สาริปุตฺต อามนฺเตสิ ฯ สาธุ สาธุ สาริปุตฺต ฯ สาธุ โข
ตฺว สาริปุตฺต ภิกฺขูน สงฺคีติปริยาย อภาสีติ ฯ
ตตฺถ สงฺคีติปริยายนฺติ สามคฺคิยา การณ ฯ ยุท วุตฺต
โหติ สาธุ โข ตฺว สาริปตุ ฺต มม สพฺพฺุตาเณน
สสนฺทิตฺวา ภิกฺขูน สามคฺคีรส (๑) อภาสีติ ฯ สมนฺุโ สตฺถา
อโหสีติ อนุโมทเนน สมนฺุโ อโหสิ ฯ เอตฺตเกน อย สุตฺตนฺโต
ชินภาสิโต นาม ชาโต ฯ เทสนาปริโยสาเน ยุม สุตฺตนฺต
มนสิกโรนฺตา เต ภิกฺขู อรหตฺต ปาปุณึสูติ ฯ
สงฺคีติสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. สี. สามคฺคิกรณ ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๓๙๙
ทสุตฺตรสุตฺต
เอวมฺเม สุตนฺติ ทสุตฺตรสุตฺต ฯ ตตฺราย อนุปุพฺพปทวณฺณนา อาวุโส ภิกฺขเวติ สาวกาน อาลปนเมต ฯ พุทฺธา
หิ ปริส อามนฺตยมานา ภิกฺขเวติ วทนฺติ ฯ สาวกา สตฺถาร
อุจฺจฏาเน เปสฺสามาติ สตฺถุอาลปเนน อนาลปตฺวา อาวุโสติ
อาลปนฺติ ฯ เต ภิกฺขูติ เต ธมฺมเสนาปตึ ปริวาเรตฺวา นิสินฺนา
ภิกฺขู ฯ เก ปน เต ภิกขฺ ูติ ฯ อนิพทฺธวาสา ทิสาคมนียา
ภิกฺขู ฯ พุทฺธกาเล หิ (๑)เทฺว วาเร ภิกฺขู สนฺนิปตนฺติ อุปกฏเ
วสฺสูปนายิกกาเล จ ปวารณกาเล จาติ ฯ (๒)อุปกฏาย
วสฺสูปนายิกาย ทสป วีสติป ตึสป จตฺตาลีสป ปฺาสป
ภิกฺขู วคฺควคฺคา หุตฺวา (๓) กมฺมฏานตฺถาย อาคจฺฉนฺติ ฯภควา
เตหิ สทฺธึ สมฺโมทิตฺวา กสฺมา ภิกฺขเว อุปกฏาย วสฺสูปนายิกาย วิจรถาติ ปุจฺฉติ ฯ อถ เต ภควา กมฺมฏานตฺถ
อาคตมฺหา ฯ(๔) กมฺมฏาน โน เทถาติ ยาจนฺติ ฯ
สตฺถา เตส จริยวเสน ราคจริตสฺส อสุภกมฺมฏาน
เทติ ฯ โทสจริตสฺส เมตฺตากมฺมฏาน ฯ โมหจริตสฺส อุทฺเทโส
ปริปุจฺฉา กาเลน ธมฺมสฺสวน กาเลน ธมฺมสากจฺฉา ยุท ตุมฺหาก (๕)
สปฺปายนฺติ อาจิกฺขติ ฯ วิตกฺกจริตสฺส อานาปานสฺสติกมฺมฏาน
# ๑. ม. หิสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
๔. ม. อาคตมฺห ฯ ๕. ม. ตุยฺห ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๔๐๐
เทติ ฯ สทฺธาจริตสฺส ปสาทนียสุตฺตนฺเต พุทฺธสุโพธิต (๑) ธมฺมสุธมฺมต สฆสุปฏิปตฺติฺจ ปกาเสติ ฯ าณจริตสฺส อนิจฺจตาทิปฏิสยุตฺเต คมฺภีเร สุตฺตนฺเต กเถสิ ฯ เต กมฺมฏาน คเหตฺวา
สเจ สปฺปาย โหติ ฯ ตตฺเถว วสนฺติ ฯ โน เจ โหติ ฯ สปฺปาย
เสนาสน ปุจฺฉิตฺวา คจฺฉนฺติ ฯ เต ตตฺถ วสนฺตา เตมาสิก
ปฏิปท คเหตฺวา ฆเฏนฺตา (๒)วายมนฺตา โสตาปนฺนาป โหนฺติ
สกทาคามิโนป อนาคามิโนป อรหนฺโตป ฯ ตโต วุฏวสฺสา
ปวาเรตฺวา สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา ภควา อห ตุมหฺ าก
สนฺติเก กมฺมฏาน คเหตฺวา โสตาปตฺติผล ปตฺโต ฯเป ฯ อห
อคฺคผล อรหตฺตนฺติ ปฏิลทฺธคุณ อาโรเจนฺติ ฯ ตตฺถ ยุเม
ภิกฺขู อุปกฏาย วสฺสูปนายิกาย อาคตา ฯ เอว อาคนฺตฺวา
คจฺฉนฺเต ปน ภิกฺขู ภควา อคฺคสาวกาน สนฺติก เปเสสิ ฯ
ยถาห อปโลเกถ ปน ภิกฺขเว สาริปุตฺตโมคฺคลฺลาเนติ ฯ(๓)
ภิกฺขู จ วทนฺติ น (๔)โข มย ภนฺเต อปโลเกม สาริปุตฺตโมคฺคลฺลาเนติ ฯ อถ เน ภควา เตส ทสฺสเน อุยฺโยเชติ ฯ (๕)
เสวถ ภิกฺขเว สาริปุตฺตโมคฺคลฺลาเน ฯ ภชถ ภิกฺขเว สาริปุตฺตโมคฺคลฺลาเน ฯ ปณฺฑิตา ภิกฺขู อนุคฺคาหกา สพฺรหฺมจารีน ฯ
เสยฺยถาป ภิกฺขเว ชเนตฺติ (๖) เอว สาริปุตฺโต ฯเสยฺยถาป ชาตสฺส
# ๑. ม. พุทฺธสุโพธึ ฯ ๒. ม. ฆเฏตฺวา ฯ ๓. ส. ข. ๑๗/๖/๗ ฯ ๔. ม. กึ นุ โข ฯ
๕. ม. ยุ. อุยฺโยเชสิ ฯ ๖. ม. ชเนตา ฯ
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*เลมที่ ๖ ทสุตฺตรสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๐๑
อาปาเทตา เอว โมคฺคลฺลาโน ฯ สาริปุตฺโต ภิกฺขเว โสตาปตฺติผเล
วิเนติ ฯ โมคฺคลฺลาโน อุตฺตมตฺเถติ ฯ(๑)
ตทาป จ (๒) ภควา ยุเมหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ ปฏิสนฺถาร
กตฺวา เตส ภิกฺขูน อาสย อุปปริกฺขนฺโต ยุเม ภิกฺขู สาวกเวเนยฺยาติ(๓) อทฺทส ฯ สาวกเวเนยฺยา นาม เย พุทฺธานป ธมฺมเทสนาย พุชฺฌนฺติ สาวกานป ฯ พุทฺธเวเนยฺเย (๔)ปน สาวกา
โพเธตุ น สกฺโกนฺติ ฯ สาวกเวเนยฺยภาว ปน เอเตส ตฺวา
กตรสฺส ภิกฺขุโน เทสนาย พุชฌ
ฺ ิสสฺ นฺตีติ โอโลเกนฺโต สารีปุตฺตสฺสาติ ทิสฺวา เถรสฺส สนฺติก เปเสสิ ฯเถโร เต ภิกฺขู
ปุจฺฉิ สตฺถุ สนฺติก คตตฺถาวุโสติ ฯ อาม คตมฺหา (๕)สตฺถารา
ปน อมฺเห ตุมฺหาก สนฺติก เปสิตาติ ฯ ตโต เถโร ยุเม ภิกฺขู
มยฺห เทสนาย พุชฺฌิสฺสนฺติ ฯ กีทิสี นุโข เตส เทสนา
วฏฏตีติ จินฺเตนฺโต ยุเม ภิกฺขู สมคฺคารามา ฯ สามคฺคีรสทีปกา(๖)
เนส เทสนา วฏฏตีติ สนฺนิฏาน กตฺวา ตถารูป เทสน
เทเสตุกาโม ทสุตฺตร ปวกฺขามีติ อาทิมาห ฯ ตตฺถ ทส ทส
มาติกา (๗)เปตฺวา วิภตฺโตติ ทสุตตฺ โร ฯ เอกกโต ปฏาย ยาว
ทสกา คโตติป ทสุตฺตโร ฯ เอเกกสฺมึ ปพฺเพ ทส ทส ปฺหา
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๖๙๙/๔๕๐ ฯ ๒. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓. ม. สาวกวิเนยฺยา ฯ
เอวมุปริป ฯ ๔. ม. พุทฺธวิเนยฺยา ฯ ๕. ม. คตมฺห ฯ ๖.ม. สามคฺคิรสสฺส ทีปกา ฯ
๗. ม. ทสธา มาติก ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๔๐๒
วิเสสิตาติป ทสุตฺตโร ฯ ต ทสุตฺตร ฯ ปวกฺขามีติ กเถสฺสามิ ฯ
ธมฺมนฺติ สุตฺต ฯ นิพฺพานปตฺติยาติ นิพฺพานปฏิลาภตฺถาย ฯ
ทุกฺขสฺสนฺตกิริยายาติ สกลสฺส วฏฏทุกฺขสฺส ปริยนฺตกรณตฺถ ฯ
สพฺพคนฺถปฺปโมจนนฺติ อภิชฺฌากายคนฺถาทีน สพฺพคนฺถาน
ปโมจน.
อิติ เถโร เทสน อุจฺจ กโรนฺโต ภิกฺขูน ตตฺถ เปม
ชเนนฺโต เอวเมต อุคฺคเหตพฺพ ปริยาปุณิตพฺพ ธาเรตพฺพ
วาเจตพฺพ มฺิสฺสนฺตีติ จตูหิ ปเทหิ วณฺณ กเถสิ ฯ เอกายโน
อย ภิกฺขเว มคฺโคติ อาทินา นเยน เตส เตส สุตฺตาน ภควา
วิย ฯ
เอกธมฺมวณฺณนา
ตตฺถ พหุกาโรติ พหูปกาโร ฯ ภาเวตพฺโพติ วฑฺเฒตพฺโพ ฯ
ปริฺเยฺโยติ ตีหิ ปริฺาหิ ปริชานิตพฺโพ ฯ ปหาตพฺโพติ
ปหานานุปสฺสนาย ปชหิตพฺโพ ฯ หานภาคิโยติ อปายคามิ
ปริหานาย สวตฺตนโก ฯ วิเสสภาคิโยติ วิเสสคามิวิเสสาย
สวตฺตนโก ฯ ทุปฺปฏิวิชโฺ ฌติ ทุปฺปจฺจกฺขกโร ฯ อุปฺปาเทตพฺโพติ
นิปฺผาเทตพฺโพ ฯ อภิฺเยฺโยติ าตปริฺาย อภิชานิตพฺโพ ฯ
สจฺฉิกาตพฺโพติ ปจฺจกฺข กาตพฺโพ ฯ
เอว สพฺพมาติกาสุ (๑) อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ ยุติ อายสฺมา
# ๑. ม. สพฺพตฺถ มาติกาสุ ฯ
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*เลมที่ ๖ ทสุตฺตรสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๐๓
สาริปุตฺโต ยถา นาม ทกฺโข เวฬุกาโร สมฺมุขีภูต เวฬุ
เฉตฺวา นิคฺคนฺถึ กตฺวา ทสธา ขณฺเฑตฺวา (๑)เอกเมก ขณฺฑ
หีร หีร (๒)กโรนฺโต ผาเลติ ฯ เอวเมว เตส ภิกฺขนู  สปฺปายเทสน อุปปริกฺขิตฺวา ทสธา(๓) ทสธา มาติก เปตฺวา เอเกกโกฏาเส เอเกกปท วิภชนฺโต กตโม เอโก ธมฺโม พหุกาโร
อปฺปมาโท กุสเลสุ ธมฺเมสูติ อาทินา นเยน เทสน วิตฺถาเรตุ
อารทฺโธ.
ตตฺถ อปฺปมาโท กุสเลสุ ธมฺเมสูติ สพฺพตฺถกอุปการก
อปฺปมาท กเถสิ ฯ อยฺหิ อปฺปมาโท นาม สีลปริปูรเณ ฯ (๔)
ยุนฺทฺริยสวเร ฯ โภชเน มตฺตฺุตาย ฯ ชาคริยานุโยเค ฯ สตฺตสุ
สทฺธมฺเมสุ ฯ วิปสฺสนาคพฺภ คณฺหาปเน ฯ อตฺถปฏิสมฺภิทาทีสุ
สีลกฺขนฺธาทีสุ ปฺจสุ ธมฺมกฺขนฺเธสุ ฯ านาาเนสุ ฯ(๕) มหาวิหารสมาปตฺติย อริยสจฺเจสุ สติปฏานาทีสุ โพธิปกฺขิเยสุ วิปสฺสนาาณาทีสุ อฏสุ วิชฺชาสูติ สพฺเพสุ อนวชฺชฏเน กุสลธมฺเมสุ
พหูปกาโร ฯ
เตเนว น ภควา ยาวตา ภิกฺขเว สตฺตา อปทา
วา ฯเป ฯ ตถาคโต เตส อคฺคมกฺขายติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว
เยเกจิ กุสลา ธมฺมา ฯ สพฺเพ เต อปฺปมาทมูลกา อปฺปมาทสโมสรณา อปฺปมาโท เตส ธมฺมาน อคฺคมกฺขายตีติ(๖) อาทินา
# ๑. ม. ขณฺเฑ กตฺวา ฯ ๒. สี. หีรหีร ฯ ม. หีร หีร ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
๔. ม. ยุ. สีลปูรเณ ฯ ๕. ม. านาฏาเนสุ ฯ ๖. ส. มหา. ๑๙/๒๔๕/๖๒ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๔๐๔
นเยน หตฺถปิ ทาทีหิ โอปมฺเมหิ อุปเมนฺโต สยุตฺตนิกาเย
อปฺปมาทวคฺเค นานปฺปการ โถเมติ ฯ ต สพฺพ เอกปเทเนว
สงฺคเหตฺวา เถโร อปฺปมาโท กุสเลสุ ธมฺเมสูติ อาห ฯธมฺมปเท
อปฺปมาทวคฺเคนาป จสฺส (๑) พหูปการตา ทีเปตพฺพา ฯ อโสกวตฺถุนาป ทีเปตพฺพา
อโสกราชา หิ นิโคฺรธสามเณรสฺส อปฺปมาโท อมต
ปทนฺติ คาถ สุตฺวา เอว ติฏ ตาต ฯ มยฺห ตยา เตปฏก
พุทฺธวจน กถิตนฺติ สามเณเร ปสีทติ ฺวา จตุราสีติวิหารสหสฺสานิ
กาเรสิ ฯ ยุติ ถามสมฺปนฺเนน ภิกฺขุนา อปฺปมาทสฺส พหูปการตา ตีหิ ปฏเกหิ ทีเปตฺวา กเถตพฺพา ฯ ยกิฺจิ สุตฺต
วา คาถ วา อปฺปมาททีปนตฺถ อาหรนฺโต อฏาเน ตฺวา
อาหรสิ ฯ อติตฺเถน ปกฺขนฺโทสีติ(๒) น วตฺตพฺโพ ฯ ธมฺมกถิกสฺเสเวตฺถ
ถาโม จ พลฺจ ปมาณ ฯ
กายคตาสตีติ อานาปาน จตุยุริยาปโถ สติสมฺปชฺ
ทฺวตฺตึสากาโร จตุธาตุววฏาน ทส อสุภา นว สิวฏิกา
จุณฺณิกมนสิกาโร เกสาทีสุ จตฺตาริ รูปชฺฌานานีติ เอตฺถ
อุปฺปนฺนสฺสติยา เอต อธิวจน ฯ สาตสหคตาติ เปตฺวา
จตุตฺถชฺฌาน อตฺถ สาตสหคตา โหติ สุขสมฺปยุตฺตา ฯ ต
สนฺธาเยต วุตฺต ฯ
# ๑. ม. อปฺปมาทวคฺเคนาปสฺส ฯ ๒. ม. ปกฺขนฺโทติ ฯ
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*เลมที่ ๖ ทสุตฺตรสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๐๕
สาสโว อุปาทานิโยติ อาสวานฺเจว อุปาทานานฺจ
ปจฺจยภูโต ฯ ยุติ เตภูมิกธมฺมเมว นิยเมติ ฯ
อสฺมิมาโนติ รูปาทีสุ อสฺมีติ มาโน.
อโยนิโสมนสิกาโรติ อนิจฺเจ นิจฺจนฺติ(๑) อาทินา นเยน
ปวตฺโต อุปฺปถมนสิกาโร ฯ
วิปริยาเยน โยนิโสมนสิกโร เวทิตพฺโพ ฯ
อานนฺตริโก เจโตสมาธีติ อฺตฺถ มคฺคานนฺตร ผล
อานนฺตริโก เจโตสมาธิ นาม. อิธ ปน วิปสฺสนานนฺตโร
มคฺโค วิปสฺสนาย วา อนนฺตรตฺตา อตฺตโน วา อนนฺตร
ผลทายกตฺตา อานนฺตริโก เจโตสมาธีติ อธิปฺเปโต ฯ
อกุปฺป าณนฺติ อฺตฺถ ผลปฺา อกุปฺปาณนฺนามฯ อิธ ปจฺจเวกฺขณปฺา อธิปฺเปตา ฯ
อาหารฏิติกาติ ปจฺจยฏิติกา ฯ อย เอโก ธมฺโมติ เยน
ปจฺจเยน เต(๒) ติฏนฺติ ฯ อย เอโก ธมฺโมฯ าตปริฺาย
อภิฺาย (๒) อภิฺเยฺโย ฯ
อกุปฺปา เจโตวิมุตฺตีติ อรหตฺตผลวิมุตฺติ.
อิมสฺมึ วาเร อภิฺาย าตปริฺา กถิตา ฯ ปริฺาย
ตีรณปริฺา ฯ ปหาตพฺพสจฺฉิกาตพฺเพหิ ปหานปริฺา ฯ (๓)
ทุปฺปฏิวิชฺโฌติ เอตฺถ ปน มคฺโค กถิโต ฯ สจฺฉิกาตพฺโพติ
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๙๖๐/๕๐๔ ฯ ๒. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓. ยุ. ปริฺา ว ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๔๐๖
ผล กถิต ฯ มคฺโค เอกสฺมึเยว ปเท ลพฺภติ ฯ ผล ปน อเนเกสุป
ลพฺภติเยว ฯ
ภูตาติ สภาวโต วิชฺชมานา ฯ ตจฺฉาติ ยาถาวา ฯ ตถาติ
ยถา วุตฺตา ตถาสภาวา ฯ อวิตถาติ ยถา วุตฺตา น ตถา
น โหนฺติ ฯ อนฺถาติ วุตฺตปฺปการโต น อฺถา ฯ สมฺมา
ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธาติ ตถาคเตน โพธิปลฺลงฺเก นิสีทิตฺวา
เหตุนา การเณน สยเมว อภิสมฺพุทฺธา าตา วิทิตา
สจฺฉิกตา ฯ ยุมินา เถโร ยุเม ธมฺมา ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธา
อห ปน ตุมฺหาก รฺโ เลขวาจกสทิโสติ ชินสุตตฺ  ทสฺเสนฺโต
โอกปฺปน ชเนสิ ฯ
เอกธมฺมวณฺณนา นิฏิตา ฯ
เทฺวธมฺมวณฺณนา
อิเม เทฺว ธมฺมา พหุการาติ ยุเม เทฺว สติสมฺปชฺธมฺมา สีลปูรณาทีสุ อปฺปมาโท วิย สพฺพตฺถ อุปการกา
หิตาวหา ฯ
สมโถ จ วิปสฺสนา จาติ ยุเม เทฺว สงฺคีติสุตฺเต โลกิยโลกุตฺตรา กถิตา ฯยุมสฺมึ ทสุตฺตรสุตฺเต ปุพฺพภาคา กถิตา ฯ
สตฺตาน สกิเลสาย สตฺตาน วิสุทฺธิยาติ อโยนิโสมนสิกาโร เหตุ เจว ปจฺจโย จ สตฺตาน สกิเลสาย ฯ โยนิโสมน-
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*เลมที่ ๖ ทสุตฺตรสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๐๗
สิกาโร วิสุทฺธิยา ฯ ตถา โทวจสฺสตา ปาปมิตฺตตา สกิเลสาย
โสวจสฺสตา กลฺยาณมิตฺตตา วิสุทฺธิยา ฯ ตถา ตีณิ อกุสลมูลานิ
ตีณิ กุสลมูลานิ ฯ จตฺตาโร โยคา จตฺตาโร วิสโยคา ฯ
ปฺจ เจโตขีลา ปฺจินฺทฺริยานิ ฯ ฉ อคารวา ฉ คารวา
สตฺต อสทฺธมฺมา สตฺต สทฺธมฺมา ฯ อฏ กุสีตวตฺถูนิ อฏ
อารพฺภวตฺถูนิ ฯ นว อาฆาตวตฺถูนิ นว อวฆาตปฏิวินยา ฯ
ทส อกุสลกมฺมปถา ทส กุสลกมฺมปถาติ เอวปเภทา ยุเม
เทฺว ธมฺมา ทุปฺปฏิวิทฺธาติ (๑) เวทิตพฺพา ฯ
สงฺขตา จ ธาตูติ ปจฺจเยหิ กตา ปฺจกฺขนฺธา ฯ อสงฺขตา
ธาตูติ ปจฺจเยหิ อกต นิพฺพาน ฯ
วิชชฺ า จ วิมุตติ จาติ เอตฺถ วิชฺชาติ ติสฺโส วิชชฺ า ฯ
วิมุตฺตีติ อรหตฺตผล ฯ ยุมสฺมึ วาเร อภิฺาทีนิ เอกกสทิสาเนว ฯ อุปฺปาเทตพฺพปเท ปน มคฺโค กถิโต ฯ สจฺฉิกาตพฺพปเท ผล กถิต ฯ(๒)
เทฺวธมฺมวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. ม. ยุ. ทุปฺปฏิวิชฺฌาติ ฯ ๒. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๔๐๘
ตโยธมฺมวณฺณนา
กามานเมต นิสฺสรณ ยทิท เนกฺขมฺมนฺติ เอตฺถ
เนกฺขมฺมนฺติ อนาคามิมคฺโค อธิปฺเปโต ฯ โส หิ สพฺพโส
กามาน นิสฺสรณ ฯ รูปานเมต นิสฺสรณ ยทิท อรูปนฺติ เอตฺถ
อารุปฺเปป อรหตฺตมคฺโค ปุน อุปฺปตฺตนิ ิวารณโต สพฺพโส รูปาน
นิสฺสรณ นาม. นิโรโธ ตสฺส นิสฺสรณนฺติ อิธ อรหตฺตผล
นิโรโธติ อธิปฺเปต ฯ อรหตฺตผเลน หิ นิพฺพาเน ทิฏเ ปุน
อายตึ สพฺพสงฺขารา น โหนฺตีติ อรหตฺต สงฺขตนิโรธสฺส (๑)
ปจฺจยตฺตา นิโรโธติ วุตฺต ฯ
อตีตสาณนฺติ (๒) อตีตสารมฺมณ าณ ฯ ยุตเรสุป เอเสว
นโย ฯ อิมสฺมึป วาเร อภิฺาทโย เอกกสทิสาว ฯ ทุปฺปฏิวิชฺฌปเท ปน มคฺโค กถิโต ฯสจฺฉิกาตพฺเพ ผล ฯ
ตโยธมฺมวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. สี. ยุ. สพฺพสงฺขตนิโรธสฺส ฯ ๒. ม. อดีตเ ส าณนฺติ ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๔๐๙
จตฺตาโรธมฺมวณฺณนา
จตฺตาริ จกฺกานีติ เอตฺถ จกฺก นาม ทารุจกฺก ฯ รตนจกฺก ฯ ธมฺมจกฺก ฯ ยุรยิ าปถจกฺก ฯ สมฺปตฺติจกฺกนฺติ ปฺจวิธ ฯ
ตตฺถ ย ปนิท สมฺม รถการ จกฺก ฉหิ มาเสหิ นิฏิต
ฉารตฺตูเนหีติ (๑) ยุท ทารุจกฺก ฯ ปตรา ปวตฺติต จกฺก
อนุปฺปวตฺเตตีติ (๒)ยุท รตนจกฺก ฯมยา (๓) ปวตฺติต จกฺกนฺติ (๔)ยุท
ธมฺมจกฺก ฯ จตุจกฺก นวทฺวารนฺติ (๕) ยุท ยุริยาปถจกฺก ฯ
จตฺตาริมานิ ภิกฺขเว จกฺกานิ ฯ เยหิ สมนฺนาคตาน เทวมนุสฺสาน จตุจกฺก ปวตฺตตีติ (๖) ยุท สมฺปตฺติจกฺก ฯยุธาป
เอตเทว อธิปฺเปต ฯ
ปฏิรูปเทสวาโสติ ยตฺถ จตสฺโส ปริสา สนฺทิสฺสนฺติ
เอวรูเป อนุจฺฉวิเก เทเส วาโส ฯ สปฺปุริสูปนิสฺสโยติ พุทฺธาทีน
สปฺปุริสาน อวสฺสยน เสวน ภชน ปยิรุปาสน ฯ (๗) อตฺตสมฺมาปณิธีติ อตฺตโน สมฺมาปน ฯ สเจ ปน ปุพฺเพ อสฺสทฺธาทีหิ
สมนฺนาคโต โหติ ฯ ตานิ ปหาย สทฺธาทีสุ ปติฏาปน ฯ
ปุพฺเพ จ กตปฺุตาติ ปุพฺเพ อุปจิตกุสลตา ฯ ยุทเมเวตฺถ
ปมาณ ฯ เยน หิ าณสมฺปยุตฺตจิตฺเตน กุสลกมฺม (๘) กต โหติ
# ๑. องฺ. ติก. ๒๐/๔๕๔/๑๔๐ ฯ. ๒. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๑๓๒/๑๖๗ ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
๔. ม. ม. ๑๓/๖๐๙/๕๕๕ ฯ ๕. ส. ส. ๑๕/๗๔/๒๓ ฯ ๖. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๑/๔๑ ฯ
๗. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๘. ม. กุสล ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๔๑๐
ตเทว กุสล ต ปุริส ปฏิรูเป เทเส อุปเนติ ฯ สปฺปุริเส
ภชาเปติ ฯ (๑) โสเอว จ ปุคฺคโล อตฺตาน สมฺมา เปสิ ฯ
จตูสุ อาหาเรสุ ปโม โลกิโยว ฯ เสสา ปน สงฺคีติสุตฺเต (๒)
โลกิยโลกฺตฺตรมิสฺสกา กถิตา ฯอิธปุพฺพภาเค โลกิยาว ฯ(๓)
กามโยควิสโยคาทโย อนาคามิมคฺคาทิวเสน เวทิตพฺพา ฯ
หานภาคิยาทีสุ ปมสฺส ฌานสฺส ลาภึ กามสหคตา
สฺามนสิการา สมุทาจรนฺติ หานภาคิโย สมาธิ ฯ(๔) ตทนุธมฺมตา
สติ สนฺติฏติ ิติภาคิโย สมาธิ ฯ อวิตกฺกสหคตา(๕) สฺามนสิการา สมุทาจรนฺติ วิเสสภาคิโย สมาธิ ฯ นิพฺพิทาสหคตา
สฺามนสิการา สมุทาจรนฺติ วิราคูปสฺหิโต นิพฺเพธภาคิโย
สมาธีติ ยุมนิ า นเยน สพฺพสมาปตฺติโย วิตฺถาเรตฺวา อตฺโถ
เวทิตพฺโพ ฯวิสุทฺธิมคฺเค ปนสฺส วินิจฺฉยกถา กถิตาว ฯ
อิมสฺมปึ  วาเร (๖)อภิฺาทโย เอกกสทิสาว ฯ อภิฺาปเท
ปเนตฺถ มคฺโค กถิโต ฯสจฺฉิกาตพฺพปเท ผล ฯ
จตฺตาโรธมฺมวณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. ม. ภชาเปสิ ฯ ๒. ม. ตโย สงฺคีติสุตฺเต ฯ ยุ. ตีณสิ งฺคีติสุตฺเต ฯ ๓. ม. วสทฺโท นตฺถิ ฯ
๔. ม. ยุ. ลาภี ฯ ๕. ม. วิตกฺกสหคตา ฯ ๖. ม. อภิฺาทีนิ เอกกสทิสาเนว ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๔๑๑
ปฺจธมฺมวณฺณนา
ปติผรณตาทีสุ ปติ (๑) ผรมานา อุปฺปชฺชตีติ ทฺวีสุ ฌาเนสุ
ปฺา ปติผรณตา นามฯ สุข ผรมาน อุปฺปชฺชตีติ ตีสุ
ฌาเนสุ ปฺา สุขผรณตา นาม ฯ ปเรส เจโต ผรมานา
อุปฺปชฺชตีติ เจโตปริยปฺา เจโตผรณตา นาม ฯ อาโลกผรเณ อุปฺปชฺชตีติ ทิพพฺ จกฺขุปฺา อาโลกผรณตา นาม ฯ
ปจฺจเวกฺขณาณ ปจฺจเวกฺขณนิมิตฺต นาม. วุตฺตมฺป เจต
ทฺวีสุ ฌาเนสุ ปฺา ปติผรณตา ฯ ตีสุ ฌาเนสุ ปฺา
สุขผรณตา ฯ ปรจิตฺเต ปฺา เจโตผรณตา ฯ ทิพฺพจกฺขุ อาโลกผรณตา ฯ ตมฺหา ตมฺหา สมาธิมฺหา วุฏิตสฺส ปจฺจเวกฺขณาน ปจฺจเวกฺขณนิมิตฺตนฺติ ฯ(๒)
ตตฺถ ปติผรณตา สุขผรณตา เทฺว ปาทา วิย ฯ
เจโตผรณตา อาโลกผรณตา เทฺว หตฺถา วิย ฯ อภิฺาปาทกชฺฌาน มชฺฌิมกาโย วิย ฯ ปจฺจเวกฺขณนิมิตฺต สีส
วิย ฯ ยุติ อายสฺมา สาริปุตฺตตฺเถโร ปฺจงฺคิก สมฺมาสมาธึ
องฺคปจฺจงฺคสมฺปนฺน ปุรสิ  วิย (๓) กตฺวา ทสฺเสสิ ฯ
อย สมาธิ ปจฺจุปฺปนฺนสุโข เจวาติ อาทีสุ อรหตฺตผลสมาธิ
อธิปฺเปโต ฯ โส หิ อปฺปต ปฺปตกฺขเณ สุขตฺตา ปจฺจุปฺปนฺนสุโข ฯ ปุรโิ ม ปุริโม ปจฺฉิมสฺส ปจฺฉิมสฺส สมาธิสุขสฺส
# ๑. ม. ปตึ ฯ ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๘๓๓/๔๕๒ ฯ ๓. ม. วิยสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๔๑๒
ปจฺจยตฺตา อายตึ สุขวิปาโก ฯ
กิเลเสหิ อารกตฺตา อริโย ฯ กามามิสวฏฏามิสโลกามิสาน อภาวา นิรามิโส ฯ (๑)พุทฺธาทีหิ มหาปุริเสหิ
เสวิตตฺตา อกาปุริสเสวิโต ฯองฺคสนฺตตาย อารมฺมณสนฺตตาย
สพฺพกิเลสทรถสนฺตตาย จ สนฺโต ฯ อตปฺปนียฏเน ปณีโต ฯ
กิเลสปฏิปฺปสฺสทฺธิยา ลทฺธตฺตา กิเลสปฏิปฺปสฺสทฺธิภาว วา
ลทฺธตฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธลิ ทฺโธฯ ปฏิปฺปสฺสทฺธ ปฏิปฺปสฺสทฺธีติ
หิ ยุท อตฺถโต เอก ฯ ปฏิปฺปสฺสทฺธกิเลเสน วา อรหตา
ลทฺธตฺตา ปฏิปฺปสฺสทฺธลิ ทฺโธ. เอโกทิภาเวน อธิคตตฺตา
เอโกทิภาวเมว วา อธิคตตฺตา เอโกทิภาวาธิคโต ฯอปฺปคุณสาสวสมาธิ วิย สสงฺขาเรน สปฺปโยเคน จิตฺเตน ปจฺจนีกธมฺเม นิคฺคยฺห กิเลเส วาเรตฺวา อนธิคตตฺตา น(๒) จ
สสงฺขารานิคฺคยฺห วาริตคโต ฯ ตฺจ สมาธึ สมาปชฺชนฺโต
ตโต วา วุฏหนฺโต สติเวปุลฺลปฺปตฺตตฺตา สโตว สมาปชฺชติ
สโตว วุฏหติ ฯ ยถาปริจฺฉินฺนกาลวเสน วา สโต สมาปชฺชติ
สโต วุฏหติ ฯ ตสฺมา ยเทตฺถ อย สมาธิ ปจฺจุปฺปนฺนสุโข เจว อายตึ จ สุขวิปาโกติ เอว ปจฺจเวกฺขมานสฺส
ปจฺจตฺตเยว อปรปจฺจยาณ อุปฺปชฺชติ ฯ ต เอกมงฺค ฯ เอเสว
นโย เสเสสุป ฯ เอวมิเมหิ ปฺจหิ ปจฺจเวกฺขณาเณหิ อย
# ๑. ยุ. เอตฺถนฺตเร พุทฺโธติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. น สสงฺขารนิคฺคยฺหวาริตคโต ฯ
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*เลมที่ ๖ ทสุตฺตรสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๑๓
สมาธิ ปฺจาณิโก สมฺมาสมาธีติ วุตฺโต ฯ
อิมสฺมึ วาเร วิเสสภาคิยปเท มคฺโค กถิโต ฯ สจฺฉิกาตพฺพปเท ผล ฯเสส ปุรมิ สทิสเมว ฯ
ฉธมฺมวณฺณนา
ฉกฺเกสุ สพฺพ อุตตฺ านตฺถเมว ฯ ทุปฺปฏิวชิ ฺฌปเท ปเนตฺถ
มคฺโค กถิโต ฯเสส ปุริมสทิส.
สตฺตธมฺมวณฺณนา
สมฺมปฺปฺาย สุทิฏา โหนฺตีติ เหตุนา นเยน
วิปสฺสนาาเณน สุทิฏา โหนฺติ ฯ กามาติ วตฺถุกามา จ
กิเลสกามา จ ฯ เทฺวป สปริฬาหฏเน องฺคารกาสุ วิย สุทิฏ า
โหนฺติ ฯวิเวกนินฺนนฺติ นิพฺพานนินฺน ฯ โปณ ปพฺภารนฺติ
นินฺนสฺเสต เววจน ฯ พฺยนฺตีภูตนฺติ วิคตเนยฺยนฺตีภูต (๑) นิตฺตณฺหนฺติ
อตฺโถ ฯ กุโต ฯ สพฺพโส อาสวฏานีเยหิ ธมฺเมหิ เตภูมิกธมฺเมหีติ อตฺโถ ฯอิธภาเวตพฺพปเท มคฺโค กถิโต ฯเสส
ปุริมสทิสเมว ฯ
# ๑. ม. นิยติภูต ฯ ยุ. วิคตนิยนฺติภต ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๔๑๔
อฏธมฺมวณฺณนา
อาทิพฺรหฺมจริยกาย ปฺายาติ สิกฺขตฺตยสงฺคหสฺส มคฺคพฺรหฺมจริยสฺส อาทิภูตาย ปุพฺพภาเค ตรุณสมถวิปสฺสนาปฺาย ฯ อฏงฺคิกสฺส วา มคฺคสฺส อาทิภูตาย สมฺมาทิฏิปฺาย ฯ ติพฺพนฺติ พลว ฯ หิโรตฺตปฺปนฺติ หิริ จ
โอตฺตปฺปฺจ ฯเปมนฺติ เคหสิตเปม ฯคารโวติ ครุจิตฺตภาโว ฯ
ครุภาวนียฺหิ อุปนิสฺสาย วิหรโต กิเลสา น อุปฺปชฺชนฺติ
โอวาทานุสาสนึ ลภติ ฯตสฺมา ต นิสฺสาย วิหาโร ปฺาปฏิลาภสฺส ปจฺจโย โหติ ฯ
อกฺขเณสุ ยสฺมา เปตา อสุราน อาวาห (๑)คจฺฉนฺติ ฯ วิวาห (๒)
คจฺฉนฺติ ฯ ตสฺมา ปตฺติวิสเยเนว (๓) อสุรกาโย คหิโตติ เวทิตพฺโพ.
อปฺปจฺฉสฺสาติ เอตฺถ ปจฺจยปฺปจฺโฉ ฯ อธิคมปฺปจฺโฉ
ปริยตฺติอปฺปจฺโฉ ธุตงฺคปฺปจฺโฉติ จตฺตาโร อปฺปจฺฉา ฯ ตตฺถ
ปจฺจยปฺปจฺโฉ พหุ เทนฺเต อปฺป คณฺหาติ ฯ อปฺป เทนฺเต
อปฺปตร วา คณฺหาติ ฯ น วา คณฺหาติ ฯ น อนวเสสคฺคาหี
โหติ ฯ อธิคมปฺปจฺโฉ มชฺฌนฺติกตฺเถโร วิย อตฺตโน อธิคม
อฺเส ชานิตุ น เทติ ฯ ปริยตฺติอปฺปจฺโฉ เตปฏโกป สมาโน
น พหุสฺสุตภาว ชานาเปตุกาโม โหติ สาเกตติสฺสตฺเถโร วิย ฯ
ธุตงฺคปฺปจฺโฉ ธุตงฺคปริหรณภาว อฺเส ชานิตุ น เทติ
# ๑. ม. อาวาหน ฯ ๒. ม. วิวาหน ฯ ๓. ม. เปตฺติ... ฯ
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*เลมที่ ๖ ทสุตฺตรสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๑๕
เทฺวภาติกตฺเถเรสุ เชฏกตฺเถโร วิย ฯ วตฺถถ (๑) วิสุทฺธิมคฺเค
กถิต ฯ อย ธมฺโมติ เอว สนฺตคุณนิคฺคูหเนน จ ปฏิคฺคหเณ
(๒)มตฺตุตาย จ อปฺปจฺฉสฺส ปุคฺคลสฺส อย นวโลกุตฺตรธมฺโม สมฺปชฺชติ ฯ โน มหิจฺฉสฺส ฯเอว สพฺพตฺถ โยเชตพฺพ ฯ
สนฺตุฏ สฺสาติ จตูสุ ปจฺจเยสุ ตีหิ สนฺโตเสหิ สนฺตุฏสฺส ฯ
ปวิวิตฺตสฺสาติ กายจิตฺตอุปธิวิเวเกหิ วิวิตฺตสฺส ฯ ตตฺถ กายวิเวโก
นาม คณสงฺคณิก วิโนเทตฺวา อฏอารพฺภวตฺถุวเสน เอกีภาโว ฯ เอกีภาวมตฺเตน ปน กมฺม น นิปฺปชฺชตีติ กสิณปริกมฺม กตฺวา อฏ สมาปตฺติโย นิพฺพตฺเตติ ฯ อย จิตฺตวิเวโก
นามฯ สมาปตฺติมตฺเตเนว กมฺม น นิปฺปชฺชตีติ ฌาน ปาทก
กตฺวา สงฺขาเร สมฺมสิตฺวา สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต
ปาปุณาติ ฯอย อุปธิวิเวโก นาม. เตนาห ภควา กายวิเวโก
จ วิเวกฏกายาน เนกฺขมฺมาภิรตาน ฯจิตฺตวิเวโก จ ปริสุทฺธจิตฺตาน ปรมโวทานปฺปตฺตาน ฯ อุปธิวิเวโก จ นิรุปธีน
ปุคฺคลาน วิสงฺขารคตานนฺติ ฯ(๓)
สงฺคณิการามสฺสาติ คณสงฺคณิกาย เจว กิเลสสงฺคณิกาย
จ รมนฺตสฺส ฯ (๔ ) อารทฺธวิริยสฺสาติ กายิกเจตสิกวิริยวเสน อารทฺธวิริยสฺส ฯ อุปฏิตสฺสติสฺสาติ จตุสฺสติปฏานวเสน อุปฏิ# ๑. ม. วตฺถุ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ปจฺจยปฏิคฺคหเนติ ทิสฺสติ ฯ ๓. ขุ. มหา. ๒๙/๒๖๐/๑๙๒ ฯ
๔. ม. ยุ. รตสฺส ฯ
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*เลมที่ ๖ ปาฏิกวคฺควณฺณนา หนา ๔๑๖
ตสฺสติสฺส ฯ สมาหิตสฺสาติ เอกคฺคจิตฺตสฺส ฯปฺวโตติ กมฺมสฺสกตปฺาย ปฺวโต ฯ นิปฺปปฺจารามสฺสาติ วิคตมานตณฺหาทิฏิปปฺจสฺส ฯ
อิธภาเวตพฺพปเท มคฺโค กถิโต ฯเสส ปุริมสทิสเมว ฯ
อฏธมฺมวณฺณนา นิฏิตา ฯ
นวธมฺมวณฺณนา
สีลวิสุทฺธีติ วิสุทฺธึ ปาเปตุ สมตฺถ จตุปาริสุทฺธิสีล ฯ
ปาริสุทฺธิปธานิยงฺคนฺติ ปริสุทฺธภาวสฺส ปธานงฺค ฯ จิตฺตวิสุทฺธีติ วิปสฺสนาย ปทฏานภูตา อฏ ปคุณสมาปตฺติโย ฯ
ทิฏิวิสุทฺธีติ สปจฺจยนามรูปทสฺสน ฯ กงฺขาวิตรณวิสุทฺธีติ ปจฺจยาการาณ ฯ อทฺธตฺตเยป หิ ปจฺจยวเสเนว ธมฺมา ปวตฺตนฺตีติ
ปสฺสนฺโต กงฺข วิตรติ ฯ มคฺคามคฺคาณทสฺสนวิสุทฺธีติ โอภาสาทโย
น มคฺโค ฯ วีถิปฏิปนฺน อุทยพฺพยาณ มคฺโคติ เอว มคฺคามคฺคาณ ฯ ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธีติ รถวินเี ต วุฏานคามินี
วิปสฺสนา กถิตา ฯ อิธ ตรุณวิปสฺสนา ฯ าณทสฺสนวิสุทฺธีติ
รถวินีเต มคฺโค กถิโต ฯ อิธวุฏานคามินี วิปสฺสนา ฯ เอตา
ปน สตฺตป วิสุทฺธิโย วิตฺถาเรน วิสุทฺธิมคฺเค กถิตา ฯ ปฺาติ
อรหตฺตผลปฺา ฯ วิมุตฺตีติ (๑) อรหตฺตผลวิมุตฺติเยว ฯ
# ๑. ม. วิมุตตฺ ิป ฯ
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*เลมที่ ๖ ทสุตฺตรสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๑๗
ธาตุนานตฺต ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ ผสฺสนานตฺตนฺติ จกฺขฺวาทิธาตุนานตฺต ปฏิจฺจ จกฺขุสมฺผสฺสาทินานตฺต อุปฺปชฺชตีติ อตฺโถ ฯ
ผสฺสนานตฺต ปฏิจฺจาติ จกฺขุสมฺผสฺสาทินานตฺต ปฏิจฺจ ฯ
เวทนานานตฺตนฺติ จกฺขุสมฺผสฺสชาทิเวทนานานตฺต ฯ สฺานานตฺต ปฏิจฺจาติ กามสฺาทินานตฺต ปฏิจฺจ ฯ สงฺกปฺปนานตฺตนฺติ กามสงฺกปฺปาทินานตฺต ฯ สงฺกปฺปนานตฺต ปฏิจฺจ
อุปฺปชฺชติ ฉนฺทนานตฺตนฺติ สงฺกปฺปนานตฺตตาย รูเป ฉนฺโท
สทฺเท ฉนฺโทติ เอว ฉนฺทนานตฺต อุปฺปชฺชติ ฯ ปริฬาหนานตฺตนฺติ ฉนฺทนานตฺตตาย รูปปริฬาโห สทฺทปริฬาโหติ เอว
ปริฬาหนานตฺต อุปฺปชฺชติ ฯ ปริเยสนานานตฺตนฺติ ปริฬาหนานตฺตตาย รูปปริเยสนาทินานตฺต อุปฺปชฺชติ ฯ ลาภนานตฺตนฺติ
ปริเยสนานานตฺตตาย รูปปฏิลาภาทินานตฺต อุปฺปชฺชติ.
สฺาสุ มรณสฺาติ มรณานุปสฺสนาาเณน (๑)
สฺา ฯ อาหาเร ปฏิกลู สฺาติ อาหาร ปริคฺคณฺหนฺตสฺส
อุปฺปนฺนสฺา ฯ สพฺพโลเก อนภิรติสฺาติ สพฺพสฺมึ วฏเฏ
อุกฺกณฺนฺตสฺส อุปฺปนฺนสฺา ฯ เสสา เหฏา วิปสฺสนาย (๒)
กถิตาเอว ฯอิธพหูการปเท มคฺโค กถิโต ฯเสส ปุริมสทิสเมว ฯ
นวธมฺมา นิฏิตา ฯ
# ๑. ม. ...าเณ ฯ ๒. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๔๑๘
ทสธมฺมวณฺณนา
นิชฺชรวตฺถูนีติ(๑) นิชฺชรการณานิ ฯ มิจฺฉาทิฏิ
นิชฺชิณฺณา โหตีติ อย เหฏา วิปสฺสนายป นิชชฺ ิณฺณาเอว
ปหีนา ฯ กสฺมา ปุน คหิตาติ ฯ อสมุจฺฉินฺนตฺตา ฯ วิปสฺสนาย
หิ กิฺจาป นิชฺชิณฺณา ฯ (๒)น ปน สมุจฺฉินฺนา ฯ มคฺโค ปน
อุปฺปชฺชิตฺวา ต สมุจฺฉินฺทติ ฯ น ปุน วุฏาตุ เทติ ฯ ตสฺมา
ปุน คหิตา ฯเอว สพฺพปเทสุ นโย เนตพฺโพ ฯ
เอตฺถ จ สมฺมาวิมุตฺติปจฺจยา (๓)จตุสฏิ ธมฺมา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ ฯ กตเม จตุสฏิ ฯ(๔) โสตาปตฺติมคฺคกฺขเณ
อธิโมกฺขฏเน สทฺธินฺทฺรยิ  ปริปูเรติ ฯ ปคฺคหฏเน วิริยินฺทรฺ ยิ 
ปริปูเรติ ฯ อนุสฺสรณฏเน สตินฺทฺรยิ  ปริปูเรติ ฯ อวิกฺเขปฏเน
สมาธินฺทฺริย ปริปูเรติ ฯ ทสฺสนฏเน ปฺินฺทฺริย ปริปูเรติ
วิชานนฏเน มนินฺทฺริย ปริปูเรติ ฯ (๕) อภินนฺทนฏเน โสมนสฺสินฺทฺริย
ปริปูเรติ ฯ ปวตฺตสนฺตติอธิปเตยฺยฏเน ชีวิตินทฺ ฺริย ปริปูเรติ ฯเป ฯ
อรหตฺตผลกฺขเณ อธิโมกฺขฏเน สทฺธินฺทฺริย ปวตฺตสนฺตติอธิปเตยฺยฏเน ชีวิตินฺทฺริย ปริปูเรตีติ เอว จตูสุ มคฺเคสุ จตูสุ
ผเลสุ อฏฏ หุตฺวา จตุสฏิ ธมฺมา ปาริปูรึ คจฺฉนฺติ ฯ
อิธ อภิฺเยฺยปเท มคฺโค กถิโต ฯ เสส ปุริมสทิสเมว ฯ
# ๑. ม. นิชฺชรวตฺถูนีติ ฯ ๒. ม. ยุ. ชิณณ
ฺ า ฯ ๓. ม. สมฺมาทิฏิปจฺจยา ฯ
๔. ม. จตุสฏิ ฯ เอวมุปริป ฯ ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ ทสุตฺตรสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๑๙
อิธ ตฺวา ปฺหา สโมธาเนตพฺพา ฯ ทสเก สตปฺหา
กถิตา ฯ เอกเก จ นวเก จ สต ฯ ทุกเฺ ก จ อฏเก
จ สต ฯ ติเก จ สตฺตเก จ สต ฯ จตุกฺเก จ ฉกฺเก
จ สต ฯ ปฺจเก ปฺาสาติ อฑฺฒฉฏานิ ปฺหสตานิ
กถิตานิ โหนฺติ ฯ
อิทมโวจ อายสฺมา สาริปุตฺโต ฯ อตฺตมนา เต ภิกฺขู
อายสฺมโต สาริปุตฺตสฺส ภาสิต อภินนฺทุนฺติ สาธุ สาธูติ
อภินนฺทนฺตา สิรสา สมฺปฏิจฺฉึสุ ฯ ตาย จ ปน อตฺตมนตาย
ยุมเมว สุตฺต อาวชฺชมานา ปฺจสตาป เต ภิกฺขู สห
ปฏิสมฺภิทาหิ อคฺคผเล อรหตฺเต ปติฏหึสูติ ฯ
ยุติ สุมงฺคลวิลาสินิยา ทีฆนิกายฏกถาย
ทสุตฺตรสุตฺตวณฺณนา นิฏิตา.
เอกาทสม ฯ
นิฏิตา จ ปาฏิกวคฺคสฺส วณฺณนาติ ฯ
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*เลมที่ ๖ หนา ๔๒๐
นิคมนกถา
เอตฺตาวตา จ
อายาจิโต สุมงฺคลปริเวณนิวาสินา ถิรคุเณน ฯ ทาานาคสฆตฺเถเรน ฯ เถรวสนฺวเยนาห ฯ(๑) ทีฆาคมวรสฺส ทสพลคุณคณปริทีปนสฺส อฏกถ ฯ ย อารภึ สุมงฺคลวิลาสินึ นาม นาเมน
สา หิ มหาอฏกถาย ฯ สารมาทาย นิฏิตา ฯ เอสา
เอกาสีติปฺปมาณาย ฯ ปาลิยา ภาณวาเรหิ ฯ เอกูนสฏิมตฺโต
วิสุทฺธิมคฺโคป ภาณวาเรหิ ฯ อตฺถปฺปกาสนตฺถาย ฯ อาคมาน
กโต ยสฺมา ฯ ตสฺมา เตน สหาย ฯ อฏกถา ภาณวารคณนาย
สุปริมิตปริจฺฉินฺน ฯ จตฺตาลีสสต โหติ ฯ สพฺพ จตฺตาลีสาธิกสตปฺปริมาณ ภาณวารโต เอว ฯ สมย ปกาสยนฺตึ ฯ (๒) มหาวิหาร
นิวาสิน ฯ(๓) มูลกฏกถาสารมาทาย จ (๔) มยา ยุม กโรนฺเตน
ย ปฺุมุปจิต เตน ฯ โหตุ สพฺโพ สุขี โลโกติ ฯ
ปรมวิสทุ ฺธสทฺธาพุทฺธิวิริยปฏิมณฺฑิเตน สีลาจารชฺชวมทฺทวาทิคุณสมุทยสมุทิเตน สกสมยสมยนฺตรคหณชฺโฌคาหณสมตฺเถน ปฺาเวยฺยตฺติยสมนฺนาคเตน ติปฏกปริยตฺติปฺปเภเท
สาฏกเถ สตฺถุ สาสเน อปฺปฏิหตาณปฺปภาเวน มหาเวยฺยากรเณน กรณสมฺปตฺติชนิตสุขวินิคฺคตมธุโรทารวจนลาวณฺณ# ๑. ม. เถรวสนฺวเยน ฯ ๒. สี. ปกาสยนฺติ ฯ ๓. ม. มหาวิหาเร นิวาสิน ฯ
๔. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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*เลมที่ ๖ นิคมนกถา หนา ๔๒๑
ยุตฺเตน ยุตฺตมุตฺตวาทินา วาทิวเรน (๑) มหากวินา ปภินฺนปฏิสมฺภิทาปริวาเร ฉฬภิฺาทิปฺปเภทคุณปฏิมณฺฑิเต อุตฺตริมนุสฺสธมฺเม สุปติฏิตพุทฺธีน เถรวสปฺปทีปาน เถราน มหาวิหารวาสีน วสาลงฺการภูเตน วิปุลวิสทุ ฺธพุทธฺ ินา พุทฺธโฆโสติ
ครูหิ คหิตนามเธยฺเยน เถเรน กตา อย สุมงฺคลวิลาสินี นาม
ทีฆนิกายฏกถา
ตาว ติฏตุ โลกสฺมึ โลกนิตฺถรเณสิน
ทสฺเสนฺตี กุลปุตฺตาน นย ทิฏิวิสุทฺธิยา ฯ
ยาว พุทฺโธติ นามมฺป สุทฺธจิตฺตสฺส ตาทิโน
โลกมฺหิ โลกเชฏสฺส ปวตฺตติ มเหสิโนติ ฯ
สุมงฺคลวิลาสีนี นาม
ทีฆนิกายฏกถา ปาฏิกวคฺควณฺณนา นิฏิตา ฯ
# ๑. ม. วาทีวเรน ฯ

