
มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 1 

                                *เลมที่  ๗  หนา  ๑ 
 
                        ปป ฺจสูทนี นาม มชฺฌมินิกายฏกถา 
                                มลูปณฺณาสกวณฺณนา   
 
                นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ฯ 
                                        คนฺถารมฺภกถา   
                กรณุาสีตลหทย                   ป ฺาปโชตวิหตโมหตม   
                สนรามรโลกครุ                    วนฺเท สุคต คติวิมุตฺตฯ  ฯ  
                พุทฺโธป พุทฺธภาว                   ภาเวตฺวา เจว สจฺฉิกตฺวา จ   
                ย อุปคโต วิคตมล (๑)        วนฺเท ตมนุตฺตร ธมฺมฯ  ฯ  
                สคุตสฺส โอรสาน                    ปุตฺตาน มารเสนมถนาน 
                อฏนฺนป จ สมูห (๒)            สิรสา วนฺเท อริยสฆฯ  ฯ  
        อิติ  เม  ปสนฺนมติโน  รตนตฺตยวนฺทนามย  ปุ ฺฯ   ย   
สุวิหตนฺตราโย  หุตฺวาตสฺสานุภาเวน  มชฺฌิมปฺปมาณสุตฺตงฺกิตสฺส   
อิธ  มชฌฺิมาคมวรสฺส  พุทฺธานุพุทฺธสวณฺณิตสฺส ปราวาทมถนสฺส  
อตฺถปฺปกาสนตฺถ อฏกถา อาทิโต  วสีสเตหิ ป ฺจหิ  ยา   
สงฺคีตา  อนุสงฺคีตา  จ  ปจฺฉาป  สีหฬทีปมฺปน  (๓)  อาภตาถ  
วสินา  มหามหินฺเทน  ปตา  สีหฬภาสาย  ทีปวาสีนมตฺถาย   
อปเนตฺวาน  ตโตห  สีหฬภาส  มโนรม  ภาส  ตนฺตินยานุจฺฉวิก  
#๑. ม. คตมล ฯ  ๒. ม. อฏนฺนมฺป สมูห ฯ ๓. โปราณ. สพฺพตฺถ าเนสุ สีหฬ  
อิติ ทิสฺสติ ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 2 

                                *เลมที่  ๗  คนฺถารมฺภกา  หนา  ๒ 
                 
อาโรเปนฺโต  วิคตโทส  สมย  อวิโลเมนฺโต  เถราน  เถรวสปฺ- 
ปทีปาน  สุนปิุณวินิจฺฉยาน  มหาวิหารวาสีน  (๑)  หิตฺวา ปุนปฺปุนา- 
คตมตฺถ  อตฺถ  ปกาสยิสฺสามิ  สุชนสสฺ  จ  ตุฏตฺถ  จิรฏ ิตตฺถ ฺจ  
ธมฺมสฺสฯ  สลีกถา  ธุตธมฺมา กมฺมฏานิ  เจว  สพฺพานิ   
จริยาวิธานสหิโต ฌานสมาปตฺติวิตฺถาโร  สพฺพา  จ  อภิ ฺาโย  
ป ฺาสกลนิจฺฉโย  เจว  ขนฺธธาตายตนินฺทฺริยานิ  อริยานิ  เจว   
จตฺตาริ  สจฺจานิ  ปจฺจยาการเทสนา  สุปริสุทฺธนิปุณนยา   
อธิมุตฺตตนฺติมตฺตา (๒)  วิปสฺสนาภาวนา เจว  อิติ  ปน สพฺพ  ยสฺมา   
วิสุทฺธิมคฺเค  มยา  สุปริสทฺุธ  วุตฺต ฯ  ตสฺมา  หิ  ภิยฺโย  เนต   
วิจารยิสฺสามิ  มชฺเฌ วิสุทธฺิมคฺโค  เอส  จตุนฺนป  อาคมาน ฺหิ   
ตฺวา  ปกาสยิสฺสติ  ตตฺถ  ยถาภาสิต  อตฺถ  อิจฺเจว  กโต   
ตสฺมา  ตมฺป  คเหตฺวาน   สทฺธิเมตาย  อฏกถาย  วิชานถ   
มชฺฌิมสงฺคีติยา อตฺถนฺติ ฯ  
                                        นิทานกถา   
        ตตฺถ  มชฺฌิมสงฺคีติ  นาม  ปณฺณาสโต  มลูปณฺณาสา   
มชฺฌิมปณฺณาสา  อุปริปณฺณาสาติ  ปณฺณาสตฺตยสงฺคหา ฯ   
วคฺโค  เอเกกปณฺณาสาย  ป ฺจ  ป ฺจ  วคฺเค    กตฺวา   
#๑. ม.มหาวิหาเร นิวาสีน ฯ  ๒. ม. อวิมุตฺตตนฺติมคฺคา ฯ อุปริ ปาโ ปน  
#ปฏิสมฺภิทาทีสุ อาคตนย อวิสชฺเชตฺวาว วิจาริตตฺตา อธิมุตฺตตนฺติมตฺตาติ  
#ฎีกาสเมโต ฯ   



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 3 

                                *เลมที่  ๗  นิทานกถา    หนา  ๓ 
 
ปณฺณรสวคฺคสมาโยคาฯ  สุตฺตโต  ทยิฑฺฒสุตฺตสต  เทฺว  จ   
สุตฺตนฺตา ฯ  ปทโต  เตวีสุตฺตรป ฺจสตาธิกานิ  อสีติปท- 
สหสฺสานิฯ  เตนาหุ โปราณา  
                อสีติ ปทสหสฺสานิ                  ภิยฺโย ป ฺจสตานิ จ   
                ปนุ เตวีสติ วุตฺตา                   ปทเมว ววตฺถิตนฺติ  ฯ 
        อกฺขรโต  ปน  สตฺต  อกฺขรสตสหสฺสานิ  จตฺตาฬีส ฺจ   
สหสฺสานิ  เตป ฺาส ฺจ อกฺขรานิฯ  ภาณวารโต  อสีติ   
ภาณวารา  เตวีสปทาธิโก  จ  อุปฑฺฒภาณวาโรฯ  อนุสนฺธิโต 
ปุจฺฉานุสนฺธิอชฺฌาสยานุสนฺธิยถานุสนฺธิวเสน  สงฺเขปโต  ติวิธา  (๑)   
อนุสนฺธิฯ  วิตฺถารโต  ปเนตฺถ  ตีณิ  อนุสนฺธิสหสฺสานิ   นว   
จ  สตานิ โหนฺติ ฯ   เตนาหุ โปราณา   
                ตีณิ สนฺธิสหสฺสานิ          ตถา นว สตานิ จ   
                อนุสนฺธินยา เอเต          มชฺฌิมสฺส ปกาสิตาติ   
        ตสฺส  (๒)  ปณฺณาสาสุ  มูลปณฺณาสา  อาทิ  วคฺเคสุ   
มูลปริยายวคฺโค  สุตฺเตสุ   มูลปรยิายสุตฺต  ฯ  ตสฺสาป  เอวมฺเม   
สุตนฺติ  (๓)  อายสฺมตา  อานนฺเทน ปมมหาสงฺคีติกาเล  วุตฺต   
นิทานมาทิ ฯ สา ปเนสา ปมมหาสงฺคีติ สุมงฺคลวิลาสินิยา  
ทีฆนิกายฏกถาย  อาทิมหฺิ  วิตฺถาริตา ฯ  ตสฺมา  สา  ตตฺถ   
วิตฺถาริตนเยเนว   เวทิตพฺพา ฯ 
# ๑ ม. ติวิโธ  ฯ  ๒. ม. ตตฺถ ฯ    ๓. ม. สุตฺตนฺติอาทิก ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 4 

                        *เลมที่  ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๔ 
 
                                มลูปริยายสุตฺตวณฺณนา 
        ย  ปเนต  เอวมฺเม  สุตฺตนฺติอาทิก  นิทานฯ  ตตฺถ  เอวนฺติ  
นิปาตปทฯ  เมติ  อาทีนิ  นามปทานิ ฯ อุกฺกฏาย   วิหรตีติ   
เอตฺถ วีติ อุปสคฺคปท ฯ   หรตีติ อาขฺยาตปทนฺติ  อิมินา  ตาว 
นเยน ปทวิภาโค เวทิตพฺโพ ฯ 
        อตฺถโต  ปน  เอวสทฺโท  ตาว  อุปมูปเทสสมฺปหสน- 
ครหณวจนสมฺปฏิคฺคหาการนิทสฺสนาวธารณาทิอเนกตฺถปฺปเภโท ฯ   
ตถาเหส  เอว  ชาเตน  มจฺเจน  กตฺตพฺพ  กุสล  พหุนฺติ (๑)  
เอวมาทีสุ  อุปมาย อาคโต ฯ  เอวนฺเต อภิกฺกมิตพฺพ ฯ  เอว  [๒]   
ปฏิกฺกมิตพฺพนฺติอาทีสุ (๓)  อุปเทเส ฯ  เอวเมต  ภควา  เอวเมต   
สุคตาติ อาทีสุ  (๔)  สมฺปหสเน ฯ  เอวเมว  ปนาย  วสลี  ยสฺม ึ วา  
ตสฺมึ  วา  ตสฺส  มุณฺฑกสสฺ  สมณสฺส วณฺณ  ภาสติติอาทีสุ  (๕ )  
ครหเณฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  เต  ภิกฺขู   ภควโต  ปจฺจสฺโสสุนฺติ- 
อาทีสุ  (๖)  วจนสมฺปฏิคฺคเหฯ  เอว  พฺยาโข  อห  ภนฺเต  ภควตา   
ธมฺม   เทสิต  อาชานามีติอาทีสุ (๗) อากาเรฯ   เอหิ  ตฺว มาณว  
เยน  สมโณ  อานนฺโทฯ  เตนุปสงฺกม ฯ  อุปสงฺกมตฺิวา  มม  
#๑. ขุ. ธ. ๒๕/๑๔/๒๒ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร เตติ ทิสฺสติ ฯ   
#๓. องุ. จตุกกฺ. ๒๑/๑๒๒/๑๖๕ ฯ  ๔. องฺ. ติก. ๒๐/๕๐๕/๒๔๗ ฯ สุคตาติ ฯ   
#๕. ส. ส. ๑๕/๖๒๗/๒๓๕ ฯ  ๖. ม.มู. ๑๒/๑/๑ ฯ  ๗. ม.มู. ๑๒/๔๔๐/๔๗๒ ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 5 

                        *เลมที่  ๗  มลูปริยายสุตฺตวณฺณนา  หนา ๕ 
 
วจเนน  สมณ  อานนฺท  อปฺปาพาธ  อปฺปาตงฺก  ลหุฏาน   
พล  ผาสุวิหาร  ปุจฺฉ สุโภ  มาณโว โตเทยฺยปุตฺโต  ภวนฺต   
อานนฺท  อปฺปาพาธ  ฯ  เป ฯ  ผาสุวิหาร  ปุจฺฉตีติ ฯ   เอว ฺจ วเทหิ   
สาธุ  กิร  ภว  อานนฺโทฯ  เยน  สุภสฺส มาณวสฺส  โตเทยฺย- 
ปุตฺตสฺส นิเวสนฯ  เตนุปสงฺกมตุ  อนุกมฺป  อุปาทายาติอาทีสุ  (๑)  
นิทสฺสเนฯ  ต กึ ม ฺถ กาลามา ฯ  อิเม  ธมฺมา  กสุลา   
วา  อกุสลา  วาติฯ  อกุสลา  ภนฺเตฯ  สาวชฺชา วา อนวชฺชา   
วาติฯ   สาวชฺชา  ภนฺเตฯ  วิ ฺ ุครหิตา  วา  วิ ฺ ุปฺปสตฺถา   
วาติฯ  วิ ฺ ุครหิตา  ภนฺเตฯ  สมตฺตา  สมาทินฺนา  อหิตาย    
ทุกฺขาย  สวตฺตนฺติ  โน  วา  กถ  วา  (๒)  เอตฺถ  โหตีติฯ   สมตฺตา   
ภนฺเต  สมาทินฺนา  อหิตาย   ทุกฺขาย  สวตฺตนฺติ  เอว โน   
เอตฺถ  โหตีติอาทีสุ  (๓)  อวธารเณ ฯ 
        สฺวายมิธ  อาการนิทสฺสนาวธารเณสุ  ทฏพฺโพ ฯ  
        ตตฺถ  อาการตฺเถน เอวสทฺเทน  เอตมตฺถ  ทีเปติ  นานา- 
นยนิปุณมเนกชฺฌาสยสมุฏาน  อตฺถพฺย ฺชนสมฺปนฺน  วิวิธ- 
ปาฏิหาริย  ธมฺมตฺถเทสนาปฏิเวธคมฺภีร  สพฺพสตฺตาน   สกสก- 
ภาสานุรูปโต  โสตปถมาคจฺฉนฺต  ตสฺส  ภควโต  วจน  สพฺพปฺ- 
ปกาเรน  โก  สมตฺโถ  วิ ฺาตุ ฯ สพฺพถาเมน  ปน  โสตุกามต   
ชเนตฺวาป  เอวมฺเม สุต  ฯ   มยาป  เอเกนากาเรน สุตนฺติ ฯ  
        นิทสฺสนตฺเถน  นาห  สยมฺภูฯ   น  มยา  อิท  สจฺฉิกตนฺติ  
#๑. ที. สี. ๙/๓๑๕/๒๕๐ ฯ  ๒. ม. โว ฯ  ๓. องฺ. ติก. ๒๐/๕๐๕/๒๔๔ ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 6 

                        *เลมที่  ๗  มลูปรยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๖ 
 
อตฺตาน ปริโมเจนฺโต  เอวมฺเม  สุตฯ  มยาป  เอว  สตุนฺติ  อิทานิ   
วตฺตพฺพ  สกลสุตฺต นิทสฺเสติ ฯ 
        อวธารณตฺเถน  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  ภิกฺขูน   
พหุสฺสุตาน ยทิท  อานนฺโท  คติมนฺตาน  สติมนฺตาน  ธิติมนฺตาน   
อุปฏากาน  ยทิท อานนฺโทติ  (๑)  เอว ภควตา  อายสฺมา  อานนฺโท   
อตฺถกุสโล  ธมฺมกุสโล  พฺย ฺชนกุสโล  นิรุตฺติกุสโล  ปุพฺพาปร- 
กุสโลติ  (๒)  เอว  ธมฺมเสนาปตินา  จ  ปสตฺถภาวานุรูป  อตฺตโน   
ธารณพล  ทสฺเสนฺโต  สตฺตาน  โสตุกมฺยต  ชเนติ เอวมฺเม  สุต    
ต ฺจ โข  อตฺถโต  วา  พฺย ฺชนโต  วา  อนูนมนธิกฯ เอวเมว   
น อ ฺถา  ทฏพฺพนฺติ ฯ   
        เมสทฺโท  ตีสุ  อตฺเถสุ  ทิสฺสติ  ตถาหิสฺส  คาถาภิคีตมฺเม   
อโภชเนยฺยนฺติอาทีสุ  (๓)มยาติ  อตฺโถฯ  สาธุ  เม ภนฺเต  ภควา   
สงฺขิตฺเตน  ธมฺม  เทเสตูติอาทีสุ  (๔)  มยฺหนฺติ  อตฺโถ ฯ ธมฺมทายาทา   
เม  ภิกฺขเว  ภวถาติอาทีสุ  (๕)  มมาติ  อตฺโถฯ  อิธ  ปน  มยา   
สุตนฺติ  จ  มม  สุตนฺติ  จ  อตฺถทฺวเย  ยชฺุชติ ฯ 
        สุตนฺติ  อย  สุตสทฺโท  สอุปสคฺโค  อนุปสคฺโค  จ  คมน- 
วิสฺสุตกิลินฺนุปจิตานุโยคโสตวิ ฺเยฺยโสตทฺวารานุสารวิ ฺาตาทิ- 
อเนกตฺถปฺปเภโท  ตถาหสิฺส  เสนาย  ปสุโตติอาทีสุ คจฺฉนฺโตติ   
# ๑ องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๙/๓๒ ฯ  ๒ องฺ. ปจก. ๒๒/๑๖๙/๒๒๕ ฯ   
#๓. ขุ. สุ. ๒๕/๒๙๙/๓๔๑ ฯ ๔. ส. สฬา. ๑๘/๑๑๒/๗๕ ฯ  ๕. ม. มู. ๑๒/๒๑/๒๑ ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 7 

                        *เลมที่  ๗  มลูปริยายสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๗ 
 
อตฺโถฯ  สุตธมฺมสฺส  ปสสฺโตติอาทีสุ  (๑)  วิสฺสุตธมฺมสฺสาติ  อตฺโถ ฯ   
อวสฺสุตา อวสฺสุตสฺสาติอาทีสุ  (๒) กลิินฺนา  กลิินนฺสฺสาติ  อตฺโถ ฯ  
ตุเมฺหหิ  ปุ ฺ  ปสุต อนปฺปกนฺติอาทีสุ  (๓) อุปจิตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  เย   
ฌานปสุตา  ธีราติอาทีสุ  (๔)  ฌานานุยุตฺตาติ  อตฺโถฯ  ทิฏ  สตุ   
มุตนฺติอาทีสุ  (๕)  โสตวิ ฺเยฺยนฺติ  อตฺโถฯ  สุตธโร  สุตสนฺนิจฺจโยติ- 
อาทีสุ (๖)  โสตทฺวารานุสารวิ ฺาตธโรติ  อตฺโถฯ  อิธ  ปนสสฺ  
โสตทฺวารานุสาเรน  อุปธาริตนฺติ วา  อุปธารณนฺติ  วา (๗)   
อตฺโถ. เมสทฺทสฺส  หิ  มยาติ  อตฺเถ สติ  เอว มยา สตุ   
โสตทฺวารานุสาเรน  อุปธาริตนฺติ  ยุชฺชติฯ  มมาติ  อตฺเถ  สติ  
เอว มม  สุต โสตทฺวารานุสาเรนอุปธารณนฺติ ยุชชฺติ ฯ  
        เอวเมเตสุ  ตีสุ  ปเทสุ  เอวนฺติ  โสตวิ ฺาณาทิวิ ฺาณ- 
กิจฺจนิทสฺสนฯ เมติ วุตฺตวิ ฺาณสมงฺคิปุคฺคลนิทสฺสนฯ  สุตนฺติ   
อสฺสวนภาวปฏิกฺเขปโต  อนูนานธิกาวิปรีตคหณนิทสฺสนฯ  ตถา   
เอวนฺติ  ตสฺสา  โสตทฺวารานุสาเรน  ปวตฺตาย  วิ ฺาณวีถิยา   
นานปฺปกาเรน  อารมฺมเณ  ปวตฺติภาวปฺปกาสน ฯ  เมติ  อตฺตปฺ- 
ปกาสน. สุตนฺติ  ธมฺมปฺปกาสนฯ  อย  เหตฺถ  สงฺเขโป  
นานปฺปกาเรน  อารมฺมเณ  ปวตฺตาย  วิ ฺาณวีถิยา มยา น 
#๑. ขุ. อุ. ๒๕/๕๑/๘๖ ฯ  ๒. วิ. ภิกฺขุนี. ๓/๑/๔ ฯ  ๓. ขุ. ขุ. ๒๕/๘/๑๑ ฯ   
#๔. ขุ. ธ.๒๕/๒๔/๓๙ ฯ  ๕. ม. มู. ๑๒/๒๘๑/๒๗๒ ฯ  
#๖. ม. มู. ๑๒/๗๗๐ม๓๗๖/๓๙๘ม๔๐๓ ฯ ๗. ม. วาติ ฯ  
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                        *เลมที่ ๗  มูลปรยายวคฺควณฺณนา  หนา ๘ 
 
อ ฺ  กต ฯ  อิท  ปน  กต  ฯ  อย  ธมฺ โม  สโุตติ  ฯ 
        ตถา  เอวนฺติ  นิทฺทิสติพฺพปฺปกาสน  ฯ  เมติ  ปคฺุคลปฺ- 
ปกาสน ฯ  สตุนฺติ  ปุคฺคลกิจฺจปฺปกาสน ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ย   
สุตฺต  นิทฺทิสิสฺสามิ  ฯ  ต  มยา  เอว  สตุนฺติ  ฯ 
        ตถา  เอวนฺติ  ยสฺส  จิตฺตสนฺตานสฺส  นานปฺปการปฺปวตฺติยา   
นานตฺถพฺย ฺชนคหน โหติฯ ตสฺส  นานาการนิทฺเทโสฯ  เอวนฺติ   
หิ  อย  อาการปฺป ฺตฺติ ฯ  เมติ  กตฺตุนิทฺเทโส  สตุนฺติ    
วิสยนิทฺเทโส ฯ  เอตฺตาวตา  นานปฺปการปฺปวตฺเตน  จิตฺตสนฺตาเนน  
ตสมงฺคิโน  กตฺตุวิสยคหณสนฺนิฏาน กต โหติ ฯ 
        อถวา  เอวนฺติ  ปุคฺคลกิจฺจนิทฺเทโสฯ  สุตนฺติ  วิ ฺาณ- 
กิจฺจนิทฺเทโส ฯ  เมติ  อุภยกิจฺจยุตฺตปุคฺคลนิทฺเทโสฯ   อย  ปเนตฺถ   
สงฺเขโป  มยา  สวนกิจฺจวิ ฺาณสมงฺคินา ปุคฺคเลน วิ ฺาณ- 
วเสน ลทฺธสวนกิจฺจโวหาเรน สุตนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  เอวนฺติ  จ  เมติ  จ  สจฺฉิกฏปรมตฺถวเสน   
อวิชฺชมานป ฺตฺติ ฯ  กิ ฺเจตฺถ  ต ปรมตฺถโต  อตฺถิฯ  ย  เอวนฺติ   
วา  เมติ  วา  นิทฺเทส  ลเภถ ฯ สุตนฺติ  วิชฺชมานป ฺตฺติ ฯ  
ย ฺเหต เอตฺถ  โสเตน  อุปลทฺธฯ  ต  ปรมตฺถโต  วิชฺชมานนฺติ  ฯ 
        ตถา  เอวนฺติ  จ  เมติ  จ  ต  ต  อุปาทาย  วตฺตพฺพโต   
อุปาทาป ฺตฺติ ฯ  สุตนฺติ ทิฏาทีนิ อุปนิธาย  วตฺตพฺพโต   
อุปนิธาป ฺตฺติ ฯ  
        เอตฺถ  จ  เอวนฺติ วจเนน  อสมฺโมห  ทีเปติ ฯ  น  หิ   
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                        *เลมที่ ๗  มูลปรยิายสุตฺตวณฺณนา  หนา ๙ 
 
สมฺมุโฬฺห  นานปฺปการปฏิเวธสมตฺโถ  โหติ ฯ  สุตนฺติ  วจเนน   
สุตสฺส  อสมฺโมส  ทีเปติ ฯ ยสฺส  หิ  สตุ  ปมฺมุฏ  (๑) โหติ   
น โส  กาลนฺตเรน  มยา  สุตนฺติ  ปฏิชานาติ  ฯ  อิจฺจสฺส   
อสมฺโมเหน  ป ฺาสิทฺธิฯ  อสมฺโมเสน  ปน  สติสทิฺธิฯ  ตตฺถ   
ป ฺาปุพฺพงฺคมาย  สติยา  พฺย ฺชนาวธารณสมตฺถตาฯ  สติ- 
ปุพฺพงฺคมาย  ป ฺาย  อตฺถปฏิเวธสมตฺถตา  ตทุภยสมตฺถตา- 
โยเคน  อตฺถพฺย ฺชนสมฺปนฺนสฺส  ธมมฺโกสสฺส  อนุปาลนสมตฺถโต   
ธมฺมภณฺฑาคาริกตฺตสิทฺธิ ฯ 
        อปโร  นโย ฯ  เอวนฺติ  วจเนน  โยนิโส  มนสิการ   
ทีเปติฯ  อโยนิโส  มนสกิโรโต [๒]  นานปฺปการปฏิเวธาภาวโต ฯ   
สุตนฺติ  วจเนน  อวิกฺเขป  ทีเปติ  วิกฺขิตฺตจิตฺตสฺส สวนา- 
ภาวโต ฯ ตถาหิ  วิกฺขิตฺตจิตฺโต  ปุคฺคโล  สพฺพสมฺปตฺติยา   
วุจฺจมาโนป  น  มยา  สุตฯ  ปุน  ภณถาติ  ภณติฯ  โยนิโส   
มนสิกาเรน  เจตฺถ  อตฺตสมฺมาปณิธึ  ปุพฺเพ  เจ  กตปุ ฺต   
สาเธติฯ  สมฺมาอปฺปณิหิตตฺตสฺส  ปุพฺเพ อกตปุ ฺสฺส  วา   
ตทภาวโตฯ  อวิกฺเขเปน  ปน  สทฺธมฺมสฺสวน  สปฺปรุิสูปนิสฺสย ฺจ   
สาเธติ ฯ  น  หิ  วิกฺขิตฺตจิตฺโต  โสตุ สกฺโกติ  ฯ  น  จ   สปฺปุริเส   
อนุปสฺสยมานสฺส  สวน  อตฺถีติ ฯ 
        อปโร  นโย  ยสฺมา  เอวนฺติ  ยสฺส  จิตฺตสนฺตานสฺส   
นานปฺปการปฺปวตฺติยา  นานตฺถพฺย ฺชนคหณ  โหติ  ตสฺส   
#๑. ม. สมฺมฎุ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร หิสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  
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นานาการนิทฺเทโสติ  วุตฺตฯ  โส  จ  เอว ภทฺทโก อากาโร   
น  สมฺมาอปฺปณิหิตตฺตโน  ปุพฺเพ  อกตปุ ฺสฺส  วา โหติฯ   
ตสฺมา  เอวนฺติ อิมินา  ภทฺทเกนากาเรน  ปจฺฉิมจกฺกทฺวย- 
สมฺปตฺติมตฺตโน  ทีเปติ ฯ สุตนฺติ สวนโยเคน ปุริมจกฺกทฺวย- 
สมฺปตฺติมตฺตโน  ทีเปติฯ น หิ อปฺปฏริปูเทเส วสโต  สปฺปุริส-ู 
ปนิสฺสยวิรหิตสฺส  วา  สวน  อตฺถิฯ  อิจฺจสฺส  ปจฺฉิมจกฺกทฺวย- 
สิทฺธิยา อาสยสุทฺธิ  สิทฺธา โหติ. ปุริมจกฺกทฺวยสิทฺธิยา ปโยค- 
สุทฺธิ. ตาย จ อาสยสุทฺธิยา อธิคมพฺยตฺติสิทฺธิฯ ปโยคสุทฺธิยา  
อาคมพฺยตฺติสิทฺธิฯ  อิติ  ปโยคาสยสุทฺธสฺส อาคมาธิคมสมฺปนฺนสฺส   
วจน อรุณุคฺค (๑) วิย สรุิยสฺส  อุทยโต โยนิโส มนสิกาโร วิย  
จ  กุสลกมฺมสฺส  อรหติ  ภควโต  วจนสฺส ปุพฺพงฺคม ภวิตุนฺติ  
าเน  นิทาน เปนฺโต เอวมฺเม สุตนฺติอาทิมาหฯ 
        อปโร  นโย  เอวนฺติ  อิมินา  นานปฺปการปฏเิวธทีปเกน   
วจเนน  อตฺตโน  อตฺถปฏภิาณปฏิสมฺภิทาสมฺปตฺติสภาว  ทีเปติฯ    
สุตนฺติ  อิมินา โสตพฺพปฺปเภทปฏิเวธทีปเกน  วจเนน (๒)  ธมมฺนิรุตฺติ- 
ปฏิสมฺภิทาสมฺปตฺติสภาว เอวนฺติ จ อิท  โยนิโส  มนสิการทีปก   
วจน  ภาสมาโน  เอเต  มยา  ธมฺมา มนสานุเปกฺขิตา  ทฏิ ิยา   
สุปฏิวิทฺธาติ  ทีเปติฯ  สุตนฺติ  อิท  สวนานุโยคทีปก   วจน  
ภาสมาโน พหู  มยา  ธมฺมา  สุตา  ธตา  (๓)  วจสา  ปริจิตาติ  
#๑. สี. อรุณคฺค ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๓. ส.ี ม. ธาตา ฯ  
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                        *เลมที่ ๗  มูลปรยิายสุตฺตวณฺณนา  หนา ๑๑ 
 
ทีเปติฯ  ตทุภเยนป  อตฺถพฺยชนปาริปูรึ  ทีเปนฺโต  สวเน  อาทร   
ชเนติฯ  อตฺถพฺย ฺชนปริปุณฺณ หิ ธมมฺ  อาทเรน  อสุณนฺโต   
มหตา  หิตา  ปริพาหิโร  โหตีติ  อาทร  ชเนตฺวา สกฺกจฺจ  
ธมฺโม โสตพฺโพ ฯ 
        เอวมฺเม  สตุนฺติ  อิมนิา  ปน  สกเลน  วจเนน  อายสฺมา   
อานนฺโท  ตถาคตปฺปเวทิต  ธมฺม  อตฺตโต  (๒) อทหนฺโต  อสปฺปุริสภูมึ   
อติกฺกมติฯ  สาวกตฺต ปฏิชานนฺโต  สปฺปุริสภูมึ โอกฺกมติฯ  ตถา   
อสฺสทฺธมฺมา  จิตฺต  วุฏาเปติฯ  สทฺธมเฺม  จิตฺต  ปติฏาเปติฯ   
เกวล  สุตเมว  เจต  มยา  ตสฺเสว  (๓) ภควโต  วจนนฺติ  ทีเปนฺโต   
อตฺตาน  ปริโมเจติฯ  สตฺถาร  อปทิสติฯ  ชินวจน  อปฺเปติฯ  ธมฺมเนตฺตึ  
ปติฏาเปติฯ   
        อปจ  เอวมฺเม  สุตนฺติ  อตฺตนา  อุปฺปาทิตภาว  อปฺปฏ-ิ 
ชานนฺโต  ปรุิมสวน  (๔)  วิวรนฺโต  สมฺมุขา  ปฏิคฺคหิตมิท  มยา   
ตสฺส  ภควโต  จตุเวสารชฺชวิสารทสฺส  ทสพลธรสฺส  อาสภฏา- 
นฏายิโน  (๕)  สีหนาทนาทิโน  สพฺพสตฺตุตฺตมสฺส  ธมฺมิสฺสรสฺส   
ธมฺมราชสฺส ธมฺมาธิปติโน  ธมฺมปฺปทปีสฺส  ธมฺมสรณสฺส  
สทฺธมฺมวรจกฺกวตฺติโน  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  [๖] น  เอตฺถ  อตฺเถ   
วา  ธมฺเม วา ปเท  วา  พฺย ฺชเน  วา  กงฺขา  วา  วิมติ  
#๑. ม. โสตพฺโพติ ฯ  ๒. ม. อตฺตโน ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ปนสทฺโท ทิสฺสติ ฯ   
๔. ม. ปรุิมวจน ฯ  ๕. ม. อาสภฎานฎานิโย ฯ  ๖. ม. เอตฺถนตฺเร วจนนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
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วา  กตฺตพฺพาติ  สพฺเพส  เทวมนุสฺสาน  อิมสฺมึ  ธมฺเม  อสฺสทฺธิย   
วินาเสติ ฯ  สทฺธาสมฺปท  อุปฺปาเทตีติฯ  เตเนต  วุจฺจติ   
                วินาสยติ อสฺสทฺธ                   สทฺธ วฑฺเฒติ สาสเน   
                เอวมฺเม สุตมิจฺเจว                   วท โคตมสาวโกติฯ   
        เอกนฺติ  คณนปริจฺเฉทนิทฺเทโสฯ  สมยนฺติ  ปรจฺิฉินฺน- 
นิทฺเทโสฯ  เอก  สมยนฺติ อนิยมิตปริทีปน. ตตฺถ สมยสทฺโท   
                สมวาเย ขเณ กาเล                  สมูเห เหตุทิฏ ิสุ   
                ปฏิลาเภ ปหาเน จ                  ปฏิเวเธ จ ทิสฺสติฯ   
        ตถาหิสสฺ  อปฺเปว  นาม  เสฺวป  อุปสงฺกเมยฺยาม  กาล   
จ  สมย  จ  อุปาทายาติ  (๑) เอวมาทีสุ  สมวาโย  อตฺโถ ฯ  เอโก  (๒)   
จ โข  ภิกฺขเว  ขโณ  จ  สมโย  จ  พฺรหมฺจริยวาสายาติ- 
อาทีสุ (๓)  ขโณฯ  อุณฺหสมโย  ปริฬาหสมโยติอาทีสุ (๕)  กาโลฯ   
มหาสมโย  ปวนสฺมินฺติอาทีสุ  (๕)  สมูโห  ฯ  สมโยป  โข  เต  ภทฺทาลิ   
อปฺปฏิวิทฺโธ  อโหสิ  ภควา  โข  สาวตฺถิย  วิหรติ  ภควาป   
ม  ชานิสฺสติ ภทฺทาลิ  นาม  ภิกฺขุ  สตฺถุ  สาสเน  สกิฺขาย   
น  ปริปรูการ'ีตี  อยป โข เต  ภทฺทาลิ  สมโย  อปฺปฏิวิทฺโธ   
อโหสีติอาทีสุ  (๖)  เหตุ  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเย  อุคฺคาหมาโน   
ปริพฺพาชโก  สมณมุณฺฑิกาปุตฺโต  สมยปฺปวาทเก  ติณฺฑุกาจิเร  (๗)   
#๑. ที. สี. ๙/๓๑๖/๒๕๑ ฯ  ๒. ม. เอโกว ฯ  ๓. องฺ. อฎก. ๒๓/๑๑๙/๒๓๐ ฯ  ๔. วิ. มหาวิ. 
๒/๓๕๘-๙/๒๘๒-๓ ฯ  ๕. ที. มหา. ๑๐/๒๓๖/๒๘๗ ฯ  ๖. ม. ม. ๑๓/๑๖๓/๑๖๕ ฯ 
๗. ม. ตินฺทุกาจีเร ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 13 

                        *เลมที่  7  มูลปรยิายสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๓ 
 
เอกสาลเก  มลฺลิกาย  อาราเม  ปฏิวสตีอาทีสุ  ทิฏ ิ ฯ 
                ทฏิเ ธมฺเม จ โย อตฺโถ          โย จตฺโถ สมฺปรายิโก   
                อตฺถาภิสมยา ธีโร                  ปณฺฑิโตติ ปวุจฺจตีติ (๑) 
อาทีสุ  ปฏิลาโภ ฯ  สมฺมา  มานาภิสมยา  อนฺตมกาสิ  ทุกฺขสฺสาติ- 
อาทีสุ  (๒)  ปหาน ฯ  ทุกขฺสฺส  ปฬนฏโ  สงฺขตฏโ  สนฺตาปฏโ   
วิปริณามฏโ  อภิสมยฏโติอาทีสุ  (๓)  ปฏิเวโธ  ฯ  อิธ  ปนสสฺ   
กาโล  อตฺโถ ฯ  เตน  สวจฺฉรอุตุมาสฑฺฒมาสรตฺติทิวปุพฺพณฺห- 
มชฺฌนฺติกสายณฺหปมมชฺฌิมปจฺฉิมยามมุหุตฺตาทีสุ  กาลปฺปเภท- 
ภูเตสุ  สมเยสุ  เอก  สมยนฺติ  ทีเปติ  ฯ 
        ตตฺถ  กิ ฺจาป  เอเตสุ  สวจฺฉราทีสุ  สมเยสุ  ย  ย   
สุตฺต  ยมฺหิ  ยมฺหิ สวจฺฉเร  อุตุมฺหิ  มาเส ปกฺเข  รตฺติภาเค  
ทิวสภาเค  วา วุตฺต  สพฺพนฺต เถรสฺส สุวิทิต  สุววตฺถาปต  
ป ฺาย ฯ ยสฺมา ปน  เอวมฺเม สุต อสุกสวจฺฉเร อสุกอุตุมฺหิ   
อสุกมาเส  อสุกปกฺเข  อสุกรตฺติภาเค  อสุกทิวสภาเค  วาติ  เอว   
วุตฺเต  น  สกกฺา  สุเขน  ธาเรตุ วา  อุทฺทิสิตุ วา  อุทฺทิสาเปตุ  
วา  พหุ ฺจ  วตฺตพฺพ โหติ  ตสฺมา เอเกเนว ปเทน  ตมตฺถ   
สโมธาเนตฺวา  เอก  สมยนฺติ  อาห ฯ 
        เย  วา  อิเม  คพฺโภกฺกนฺติกสมโย  ชาติสมโย  สเวคสมโย   
อภินิกฺขมนสมโย  ทุกฺกรการิกสมโย  มารวิชยสมโย  อภิสมฺโพธิ- 
สมโย  ทิฏธมฺมสุขวิหารสมโย  เทสนาสมโย ปรนิิพฺพานสมโยติ   
#๑. ส. ส. ๑๕/๓๘๕/๑๓๐ ฯ ๒. ม. ม.ู ๑๒/๑๙/๒๐ ฯ  ๓. ขุ. ปฎ.ิ ๓๑/๔๕,๔๖/๒๘,๒๙ ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 14 

                        *เลมที่  ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๔ 
                                         
เอวมาทโย  ภควโต  เทวมนุสฺเสสุ  อติวิย  สุปกาสา  (๑)  อเนก- 
กาลปฺปเภทาเอว สมยา  เตสุ  สมเยสุ  เทสนาสมยสงฺขาต  เอก   
สมยนฺติ  ทีเปติ  ฯ  โย  จาย  าณกรุณากิจฺจสมเยสุ  กรุณา- 
กิจฺจสมโย  อตฺตหิตปรหิตปฏิปตฺติสมเยสุ  ปรหิตปฏิปตฺติสมโย   
สนฺนิปติตาน  กรณียทฺวยสมเยสุ ธมฺมีกถาสมโย ฯ  เทสนา- 
ปฏิปตฺติสมเยสุ  เทสนาสมโย  เตสุป  สมเยสุ  อ ฺตร  สนฺธาย  
เอก  สมยนฺติ อาห ฯ   
        กสฺมา  ปเนตฺถ  ยถา  อภิธมฺเม  ยสฺมึ  สมเย  กามาวจรนฺติ   
จ  อิโต  อ ฺเสุ  สุตฺตปเทสุ  ยสฺม ึ สมเย  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
วิวิจฺเจว  กาเมหีติ  จ  ภุมมฺวจเนน  นิทฺเทโส  กโต  วินเย  จ   
เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควาติ  กรณวจเนนฯ  ตถา  อกตฺวา   
เอก  สมยนฺติ  อุปโยควจนนิทฺเทโส  กโตติ ฯ  ตตฺถ  ตถา  อิธ   
จ  อ ฺถา  อตฺถสมฺภวโต ฯ  ตตฺถ  ห ิ อภิธมฺเม  อิโต  อ ฺเสุ   
สุตฺตปเทสุ  จ  อธิกรณตฺโถ  ภาเวน  ภาวลกฺขณตฺโถ  จ   
สมฺภวติ ฯ  อธิกรณ  ห ิ กาลตฺโถ   สมหูตฺโถ  จ  สมโยฯ   ตตฺถ   
ตตฺถ  วุตฺตาน  ผสฺสาทิธมฺมาน  ขณสมวายเหตุสงฺขาตสฺส  จ   
สมยสฺส  ภาเวน  เตส  ภาโว  ลกฺขิยติ (๒) ฯ  ตสฺมา  ตทตฺถโชตนตฺถ  
ตตฺถ ภุมฺมวจนนิทฺเทโส กโต วินเย  จ  เหตุอตฺโถ  กรณตฺโถ   
จ  สมฺภวติ ฯ  โย  หิ  โส  สิกฺขาปทป ฺตฺติสมโย  สาริ- 
ปุตฺตาทีหิป  ทุวิ ฺเยฺโยฯ  (๓)  เตน สมเยน  เหตุภูเตน  กรณภูเตน  
#๑. สี. ปกาสา ฯ  ๒. ม ลกฺขียติ ฯ เอวมุปริป ฯ  ๓. ม. ทุพฺพิ ฺเยฺโย ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 15 

                                *เลมที่  ๗  มลูปรยิายสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๕ 
 
จ  สิกฺขาปทานิ  ป ฺาปยนฺโต  สิกฺขาปทป ฺตฺติเหตุ  จ  
อเปกฺขมาโน ภควา  ตตฺถ ตตฺถ  วิหาสิ  ฯ  ตสฺมา  ตทตฺถโชตนตถฺ   
ตตฺถ  กรณวจนนิทฺเทโส  กโต ฯ   
        อิธ  ปน  อ ฺสฺมึ  จ  เอวชาติเก  อจฺจนฺตสโยคตฺโถ   
สมฺภวติ ฯ  ย  หิ สมย  ภควา  อิม  อ ฺ  วา  สุตฺตนฺต   
เทเสสิ  อจฺจนฺตเมว  ต  สมย  กรุณาวิหาเรน  วิหาสิ ฯ  ตสฺมา  
ตทตฺถโชตนตฺถ  อิธ  อุปโยควจนนิทฺเทโส  กโตติ ฯ 
        เตเนต วุจฺจติ   
                ต ต อตฺถมเปกฺขิตฺวา                   ภุมฺเมน กรเณน จ  
                อ ฺตฺร สมโย วุตฺโต           อุปโยเคน โส อิธาติ ฯ 
        โปราณา  ปน  วณฺณยนฺติ  ตสฺมึ  สมเยติ  วา  เตน   
สมเยนาติ  วา  ต  สมยนฺติ  (๑) วา  อภิลาปมตฺตเภโท  เอส   สพฺพตฺถ   
ภุมฺมเมวตฺโถติ ฯ  ตสฺมา  เอก  สมยนฺติ  วุตฺเตป  เอกสฺมึ  สมเยติ   
อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  
        ภควาติ  ครุวจน  (๒) ฯ  ครุ  ห ิ โลเก  ภควาติ  วทนฺติฯ   
อย  จ  สพฺพคุณวิสิฏตาย   สพฺพสตฺตาน  ครุ  ตสฺมา  ภควาติ   
เวทิตพฺโพ  ฯ  โปราเณหิป  วุตฺต  
                ภควาติ วจน เสฏ           ภควาติ วจนมุตฺตม   
                ครคุารวยุตฺโต โส          ภควา เตน วุจฺจตีติ  ฯ 
#๑. ม. เอก สมยนฺติ ฯ  ๒. ม. ครุ ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 16 

                                        *เลมที่  ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๖ 
        อปจ  
                ภาคฺยวา ภคฺควา ยุตฺโต           ภคฺเคหิ จ วิภตฺตวา   
                ภตฺตวา วนฺตคมโน                    ภเวสุ ภควา ตโตติฯ   
        อิมิสฺสา  คาถาย  วเสนสฺส  ปทสสฺ  วิตฺถารโต  อตฺโถ   
เวทิตพฺโพฯ  โส  ห ิ (๑) วิสุทฺธิมคฺเค พุทฺธานุสฺสตินิทฺเทเส วุตฺโตเยวฯ   
        เอตฺตาวตา  เจตฺถ  เอวมฺเม  สุตนฺติ  วจเนน  ยถาสุต   
ธมฺม  เทเสนฺโต  (๒)  ภควโต ธมฺมสรรี  ปจฺจกฺข  กโรติฯ  เตน   
นยิท  อติกฺกนฺตสตฺถุก  ปาวจนฯ  อย โว สตฺถาติ สตฺถุ   
อทสฺสเนน อุกฺกณฺ ิต ชน สมสฺสาเสติฯ  เอก  สมย  ภควาติ   
วจเนน  ตสฺมึ  สมเย  ภควโต  อวิชชฺมานภาว  ทสฺเสนฺโต   
รูปกายปรินพฺิพาน  สาเรติ ฯ (๓)  เตน  เอววิธสฺส  นาม  อริยธมฺมสฺส  
เทสโก  ทสพลธโร  วชริสงฺฆาฏสมานกาโย  โสป  ภควา   
ปรินิพฺพุโตฯ  เกน ฺเน  ชีวิเต  อาสา  ชเนตพฺพาติ  ชีวิตมทมตฺต   
ชน  สเวเชติฯ   สทฺธมฺเม  จสฺส อุสฺสาห ชเนติฯ   
        เอวนฺติ  จ  ภณนฺโต  เทสนาสมฺปตฺตึ  นิทฺทิสติฯ  เม   
สุตนฺติ  สาวกสมฺปตฺตึ. เอก สมยนฺติ  กาลสมฺปตฺตึ. ภควาติ  
เทสกสมฺปตฺตึฯ   
        อุกฺกฏาย  วิหรตีติ  เอตฺถ  อุกฺกาติ  ปทีปกาฯ  ต ฺจ  นคร   
มงฺคลทิวโส สุขโณ  สุนกขฺตฺต  มา  อติกฺกมีติ  รตฺตึ  (๔) ห ิ อูกาสุ 
#๑. ม. จ ฯ  ๒. ม. ทสฺเสนฺโต ฯ  ๓. ม. สาเธติ ฯ  ๔. ม. รตฺติมฺป ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 17 

                        *เลมที่  ๗  มลูปริยายสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๗ 
 
อุกฺขิปตาสุ  (๑)  มาปตตฺตา  อุกฺกฏาติ  วุจฺจติฯ  ทณฺฑทีปกาสุ   
ชาเลตฺวา  ธาริยมานาสุ  มาปตตฺตาติ  วุตฺต  โหติ  ฯ   ตสฺส   
อุกฺกฏายฯ  สมีปตฺเถ [๒]  ภุมฺมวจนฯ  วิหรตีติ  อวิเสเสน  
อิริยาปถทิพฺพพรหฺมอริยวิหาเรสุ  อ ฺตรวิหารสมงฺคิปริทีปน- 
เมตฯ  อิธ ปน านคมนาสนสยนปฺปเภเทสุ  (๓) อิริยาปเถสุ   
อ ฺตรอิริยาปถสมาโยคปริทีปน  ฯ   เตน   ิโตป  คจฺฉนฺโตป  
นิสินฺโนป  สมาโนป  ภควา  วิหรติจฺเจว  เวทิตพฺโพ. โส  
หิ  [๔]  เอก  อิริยาปถพาธน  อ ฺเน  อิริยาปเถน  วิจฺฉินฺทิตฺวา   
อปริปตนฺตมตฺตภาว  หรติ  ปวตฺเตติ  ฯ  ตสฺมา  วิหรตีติ  วุจฺจติฯ   
        สุภควเนติ  เอตฺถ  สภุคตฺตา  สุภคฯ   สุนฺทรสิริกตฺตา   
สุนฺทรกามตฺตา  จาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ตสฺส  หิ  วนสฺส   
สิริสมฺปตฺติยา  มนุสฺสา  อนฺนปานาทีนิ  อาทาย  ทิวส (๕) ตตฺเถว  
ฉณสมชฺชอุสฺสเว กโรนฺตา โภคสุข อนุโภนฺติฯ  สนฺุทรสุนฺทเร  
เจตฺถ  กาเม  ปตฺเถนฺติ  ปตฺุต  ลภาม  ธตีร  ลภามาติฯ  เตส   
ต  ตเถว  โหติฯ  เอว  ต  สุนฺทรสิริกตฺตา  สุนฺทรกามตฺตา   
จ  สุภค. อปจ  พหุชนกนฺตตายป  สุภคฯ  วนยตีติ  (๖) วน 
#๑.  ิตาสูติ สุนฺทรตร ฯ ตถาหิ ฎีกาย อูกาสุ  ิตาต อุกฺกฎา อูกาสุ วิชฺโชตลนฺตีสุ ิตา  
ปติฎ ิตาติ วุตฺต ฯ เตเนว อุกฺขปตาสูติ ปมาทลิขิต ม ฺเ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร เจตนฺติ ทิสฺสติ 
ฯ 
๓. ม. านคมนนิสินฺน... ฯ  ๔. ม. เอตฺถนฺตเร ภควาติ ทิสฺสติ ฯ  ๕. สี. รตฺตินฺทิว ฯ  
๖. วนตีติ ยุตฺตตร ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 18 

                        *เลมที่  ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๘ 
                                         
อตฺตสมฺปทาย  สตฺตาน  ภตฺตึ  กโรติฯ  อตฺตนิ  สิเนห อุปฺปาเทตีติ   
อตฺโถฯ  วนุเต  อิติ  วา วนฯ   นานาวิธกุสุมคนฺธสมฺโมทมตฺต- 
โกกิลาทิวิหงฺควิรุเตหิ  มนฺทมารุตจลิตรุกฺขสาขาวิฏปปลฺลวปลาเสหิ   
จ  เอตฺถ  ม ปริภุ ฺชถาติ  สพฺพปาณิโน ยาจติ  วิยาติ  อตฺโถฯ   
สุภค ฺจ  ต  วน ฺจาติ  สุภควนฯ  ตสฺมึ  สุภควเนฯ  วน ฺจ   
นาม  โรปม  สย ฺชาตนฺติ  ทุวิธฯ  ตตฺถ เวฬุวนเชตวนาทีนิ   
โรปมานิฯ  อนฺธวนมหาวนอ ฺชนวนาทีนิ  สย ฺชาตานิฯ   
อิทป สย ฺชาตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ 
        สาลราชมูเลติ  เอตฺถ  สาลรุกโฺขป  สาโลติ  วุจฺจติฯ  ยถาห   
เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  คามสฺส  วา  นิคมสฺส  วา  อวิทเูร  มหนฺต   
สาลวนฯ   ต ฺจสฺส  เอรณฺเฑหิ  (๑)  ส ฺฉนฺนนฺติ  (๒)  อนฺตเรน  ยมก- 
สาลานนฺติ  (๓) จฯ  วนปฺปติ  เชฏกรกฺุโขปฯ  ยถาห   
                ตเวว เทว วิชิเต                  ตเววุยฺยานภูมิยา   
                อุชุวสา มหาสาลา      นีโลภาสา มโนรมาติ ฯ (๔) 
        โยโกจิ  รุกโฺขปฯ  ยถาห  อถ  โข  ต  ภิกฺขเว  มาลุวาวีช   
อ ฺตรสฺมึ  สาลมูเล  นิปเตยฺยาติ.  (๕) อิธ  ปน  วนปฺปติ  
เชฏกรุกฺโข อธิปฺเปโต ฯ  
        ราชสทฺโท  ปนสฺส  ตเมว  เชฏกภาว  สาเธติฯ  ยถา (๖) 
#๑. ม. เอฬณฺเฑหิ ฯ  ๒. ม. ม.ู ๑๒/๒๖๕/๒๕๒ ฯ  ๓. ท.ี มหา. ๑๐/๑๒๒/๑๕๖ ฯ 
๔. ขุ. ชา. ๒๘/๖๘/๓๑ ฯ  ๕. ม. มู. ๑๒/๕๑๖/๕๕๗ ฯ  ๖. ม. ยถาหฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 19 

                        *เลมที่  ๗  มลูปริยายสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๙ 
 
อ ฺตฺถาป  (๑)  สุปติฏ ิตสฺส  โข  ปน  (๒)  พฺราหฺมณ  ธมฺมิกา  นิโคฺรธ- 
ราชสฺสาติ ฯ (๓)  ตตฺถ  เทฺวธา สมาโสฯ  สาลาน ราชาติป  สาลราชา 
สาโล  จ  โส  เชฏกฏเน  ราชา  จ  อิติป  สาลราชา ฯ  
        มลูนฺติ  สมีปฯ  อย  หิ  มูลสทโฺท  มลูานิ  อุทธฺเรยฺย   
อนฺตมโส  อุสีรนาฬิมตฺตานิปติ  อาทีสุ  (๔) มูลมูเล  ทิสฺสติฯ  โลโภ   
อกุสลมูลนฺติ อาทีสุ (๕) อสาธารณเหตุมฺหิ. ยา  จ  (๖)  มชฌฺนหฺิเก   
กาเล  ฉายา  ผรติฯ  นิวาเต ปณฺณานิ ปตนฺติฯ  เอตฺตาวตา   
รุกฺขมูลนฺติอาทีส สมีเปฯ  อิธ  ปน  สมเีป  อธิปฺเปโตฯ  ตสฺมึ (๗)  
สาลราชสฺส สมีเปติ เอวเมตฺถ อตฺโถ ทฏพฺโพฯ   
        ตตฺถ  สยิา  ยทิ  ตาว  ภควา  อุกฺกฏาย  วิหรติ 
สุภควเน  สาลราชมูเลติ  น  วตฺตพฺพฯ  ยท ิ ตตฺถ  วิหรติ 
อุกฺกฏายนฺติ  น วตฺตพฺพฯ  น ห ิสกกฺา อุภยตฺถ เอก สมย  
วิหริตุนฺติ. น โข  ปเนต เอว ทฏพฺพ ฯ นนุ  อโวจุมฺหา  (๘)  
สมีปตฺเถ [๙]  ภุมฺมวจนนฺติฯ  ตสฺมา  ยถา  คงฺคายมุนาทีน   
สมีเป  โคยูถานิ  จรนฺตานิ  คงฺคาย  จรนฺติฯ  ยมุนาย  จรนฺตีติ   
วุจฺจนฺติฯ  เอวมิธาป  ยทิท  อุกฺกฏาย  สมีเป สุภควน   
สาลราชสฺส มูลฯ  ตตฺถ วิหรนฺโต วุจฺจติ  อุกฺกฏาย  วิหรติ  
#๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ปนสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๓. องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๓๒๕/๔๑๒-๓ ฯ 
๔. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๙๕/๒๗๐ ฯ  ๕. ที. ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๒๗ ฯ  ๖. ม. ย.ุ ว ฯ  
๗. ม. ตสฺมา ฯ  ๘. ม. อโวจุมฺห ฯ  ๙. ม. เอตฺถนฺตเร เจตนฺติ ทิสฺสติ ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 20 

                        *เลมที่  ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๐ 
 
สุภควเน สาลราชมูเลติ. โคจรคามนิทสฺสนตฺถ ฺหิสฺส อุกฺกฏา- 
วจนฯ  ปพฺพชิตานุรูปนิวาสนฏานนิทสฺสนตฺถ  สภุควนวจน ฯ (๑) 
        ตตฺถ  อุกฺกฏาภิกิตฺตเนน  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควโต   
คหฏานุคฺคหกรณ  ทสฺเสติฯ   สุภควนาภิกิตฺตเนน (๒)  ปพฺพชิตา- 
นุคฺคหกรณฯ  ตถา  ปุริเมน  ปจฺจยคหณโต อตฺตกิลมถานุโยค- 
วิวชฺชนฯ  ปจฺฉิเมน วตฺถุกามปฺปหานโต กามสุขลฺลิกานุโยค- 
วิวชฺชน ฯ (๓)  ปุริเมน [๔]  ธมฺมเทสนาภิโยค  ปจฺฉิเมน  วิเวกาธิ- 
มุตฺตึฯ  ปุริเมน  กรุณาย อุปคมนฯ  ปจฺฉิเมน  ป ฺาย   
อุปคมน ฯ ปุริเมน สตฺตาน หิตสุขนิปฺผาทนาธิมุตฺติตฯ  ปจฺฉิเมน  
ปรหิตสุขกรเณ  นิรูปเลปนตฯ  (๕) ปรุิเมน  ธมฺมิกสุขปริจฺจาคนิมิตฺต  
ผาสุวิหารฯ   ปจฺฉิเมน  อุตฺตริมนุสฺสธมฺมานุโยคนิมิตฺตฯ  ปุริเมน  
มนุสฺสาน  อุปการพหุลตฯ  ปจฺฉิเมน  เทวตานฯ  ปุริเมน  โลเก   
ชาตสฺส โลเก สวฑฺฒภาวฯ ปจฺฉิเมน  โลเกน  อนปูลิตฺตตฯ   
ปุริเมน  เอกปุคฺคโล  ภิกขฺเว โลเก  อุปฺปชฺชมาโน  อุปฺปชฺชติ  
พหุชนหิตาย  พหุชนสุขาย  โลกานุกมปฺาย  อตฺถาย  หิตาย   
สุขาย  เทวมนุสฺสานฯ  กตโม  เอกปุคฺคโลฯ  ตถาคโต  อรห   
สมฺมาสมฺพุทฺโธติ  (๖)  วจนโต  ยทตฺถ  ภควา  อุปฺปนฺโน  ตทตฺถ- 
#๑. ม. ยุ. เสสวจน ฯ  ๒. ม. สุภควนาทิกิตฺตเนน ฯ  ๓. ม. ย.ุ กามสุขลฺลิกานุโยควิวชฺชนปาย  
ทสฺสน ฯ  ๔. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทสิฺสติ ฯ  ๕. ม. ย.ุ นริุปเลปนต ฯ  ๖. องฺ. เอก. ๒๐/
๑๓๙/๒๙ ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 21 

                        *เลมที่  ๗  มลูปริยายสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๑ 
 
ปรินิปฺผาทน  ปจฺฉิเมน  ยตฺถ  อุปฺปนฺโนฯ  ตทนุรูปวิหารฯ   
ภควา  หิ  ปม ลุมฺพินีวเน ทุติย  โพธิมณฺเฑติ  โลกยิโลกุตฺตราย   
อุปฺปตฺติยา  วเนเยว  อุปฺปนฺโนฯ  เตนสฺส  วเนเยว วิหาร ทสฺเสตีติ  
เอวมาทินา นเยเนตฺถ อตฺถโยชนา เวทิตพฺพาฯ   
        ตตฺราติ  เทสกาลปรทิีปนฯ  ต ฺหิ  ย  สมย  วิหรติ  ตตฺร   
สมเยฯ  ยสฺมิ ฺจ  สาลราชมูเล วิหรติฯ  ตตฺร  สาลราชมูเลติ   
ทีเปติฯ  ภาสิตพฺพยุตฺเต  วา เทสกาเล  ทีเปติฯ  น  หิ  ภควา   
อยุตฺเต  เทเส  วา (๑)  กาเล  วา  ธมฺม ภาสติฯ  อกาโล  โข   
ตาว  พาหิยาติ อาทิ (๒)  เจตฺถ  สาธกฯ  โขติ  ปทปรูณมตฺเต   
อวธารเณ  อาทิกาลตฺเถ  วา  นิปาโตฯ  ภควาติ  โลกครุทีปนฯ   
ภิกฺขูติ  กถาสวนยุตฺตปุคฺคลวจนฯ  อปเจตฺถ  ภิกฺขโกติ  ภิกฺขุ   
ภิกฺขาจริย  อชฺฌูปคโตติ  ภิกฺขูติอาทินา  (๓)  นเยน  วจนตฺโถ   
เวทิตพฺโพฯ  อามนฺเตสีติ  อาลป  อภาสิ  สมฺโพเธสีติ  อยเมตฺถ   
อตฺโถฯ  อ ฺตฺร  ปน  าปเนป โหติ. ยถาห อามนฺตยามิ  
โว  ภิกฺขเวฯ   ปฏิเวทยามิ  โว  ภิกฺขเวติฯ  ปกโฺกสเนป ฯ   ยถาห  
เอหิ  ตฺว  ภิกขฺุ  มม วจเนน สาริปุตฺต อามนฺเตหีติ ฯ (๔)   
        ภิกฺขโวติ  อามนฺตนาการทีปนฯ  ต ฺจ  ภิกฺขนสีลตา- 
คุณโยคสิทฺธตฺตา  (๕)วุตฺตฯ  ภิกฺขนสีลตาคุณยุตฺโตป  หิ  ภิกฺขุ  
#๑. ม. วาสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒. ขุ. อุ. ๒๕/๔๙/๘๓ ฯ  ๓. วิ มหาวิ. ๑/๒๖/๔๒ ฯ   
๔. องฺ. นวก. ๒๓/๒๑๕/๓๘๗ ฯ  ๕. ม. ย.ุ ภิกฺขนสีลตาทิคุณโยคสิทฺธตตา ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 22 

                        *เลมที่  ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๒ 
 
ภิกฺขนธมฺมตาทิคุณยุตฺโตป  ภิกฺขุ (๑)  ภิกฺขเน  สาธุการิตาคุณยุตฺโตป (๒)   
ภิกฺขูติ  สทฺทวิทู  ม ฺนฺติ. เตน จ เนส ภิกฺขนสีลตาทิ- 
คุณโยคสิทฺเธน  วจเนน หีนาธิกชนเสวิต วุตฺตึ ปกาเสนฺโต 
อุทฺธตลีนภาวนิคฺคห (๓)  กโรติ  ภิกฺขโวติ  อิมินา  จ  กรุณา- 
วิปฺผารโสมหทยนยนนิปาตปุพฺพงฺคเมน  วจเนน  เต  อตฺตโน  
มุขาภิมุเข (๔) กโรนฺโต (๕) เตเนว จ กเถตุกามตาทีปเกน วจเนน   
เนส  โสตุกมยฺต  ชเนติฯ  เตเนว  จ  สมโฺพธนตฺเถน  สาธุก- 
สวนมนสิกาเรป  เต  นโิยเชติ.  สาธุกสวนมนสิการายตฺตา หิ  
สาสนสมฺปตฺติ ฯ 
        อปเรสุป  เทวมนุสฺเสสุ  วิชชฺมาเนสุ  กสฺมา  ภิกฺขูเยว   
อามนฺเตสีติ  เจ. เชฏเสฏาสนฺนสทาสนฺนิหิตภาวโตฯ  สพฺพ- 
ปริสสาธารณา  หิ  ภควโต  ธมฺมเทสนาฯ  ปริสาย ฺจ  เชฏา   
ภิกฺขู  ปมุปฺปนฺนตฺตา  เสฏา  อนาคาริยภาว  อาทึ  กตฺวา  
สตฺถุจริยานุวิธายกตฺตา  สกลสาสนปฏคฺิคาหกตฺตา  จฯ  อาสนฺนา   
ตตฺถ นิสินฺเนสุ สตฺถุสนฺติกตฺตาฯ  สทาสนฺนิหิตาฯ  สตฺถุ- 
สนฺติกาวจรตฺตาติฯ  อปจ  เต  ธมฺมเทสนาย ภาชนฯ  ยถานุ- 
สิฏ  ปฏิปตฺติสมฺภาวโต (๖) จ ฯ (๗) วิเสสโต  จ  เอกจฺเจ  ภิกฺขูเยว   
สนฺธาย  อย  เทสนาติป  เต  เอว  อามนฺเตสิฯ   
#๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ยุ. สาธุการตาคุณยุตฺโตปติ ฯ  ๓. ม. ย.ุ อุทฺธตทีนภาวนิคฺคห ฯ 
๔. ม. อภิมุเข ฯ  ๕. ม. กโรติ ฯ  ๖. ม. ปฎิปตติสพฺภาวโต ฯ  ๗. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 23 

                        *เลมที่  ๗  มลูปริยายสุตฺตวณฺณนา  หนา        ๒๓ 
 
        ตตฺถ  สยิา  กิมตฺถ  ปน  ภควา  [๑]  เทเสนฺโต  ปม   
ภิกฺขู  อามนฺเตติฯ  น  ธมมฺเมว  เทสตีติฯ  สติชนนตฺถฯ  ภิกฺขู  
หิ อ ฺ จินฺเตนฺตาป วิกฺขิตฺตจิตฺตาป  ธมฺม  ปจฺจเวกฺขนฺตาป  
กมฺมฏาน มนสิกโรนฺตาป  นิสินฺนา  โหนฺติฯ   เต  อนามนฺเตตฺวา   
ธมฺเม  เทสิยมาเน  อย  เทสนา  กินฺนิทานา  กึปจฺจยา  กตมาย   
อตฺถุปฺปตฺติยา  เทสิตาติ  สลฺลกฺเขตุ อสกฺโกนฺตา  ทุคฺคหิต  วา   
คณฺเหยฺยุ  น  วา  คณฺเหยฺยุ  เตน  เตส  สติชนนตฺถ  ภควา   
ปม  อามนฺเตตฺวา  ปจฺฉา  ธมฺม  เทเสติฯ   
        ภทนฺเตติ  คารววจนเมตฯ   สตฺถโุน  ปฏิวจนทาน  วาฯ   
อปเจตฺถ  ภิกฺขโวติ  วทมาโน  ภควา  เต  ภิกฺขู  อาลปติฯ   
ภทนฺเตติ  วทมานา เต ภควนฺต ปจฺจาลปนฺติฯ  ตถา   
ภิกฺขโวติ  [๒]  อาภาสติ  ภทนฺเตติ  เต  ปจฺจาภาสนฺติฯ   
ภิกฺขโวติ  ปฏิวจน  ทาเปติฯ  ภทนฺเตติ  ปฏิวจน  เทนฺติ ฯ  เต   
ภิกฺขูติ เย  จ  ภควา อามนฺเตสิ เตฯ  ภควโต  ปจฺจสฺโสสุนฺติ   
ภควโต  อามนฺตน  ปฏิอสฺโสสสฯ  อภิมุขา หุตฺวา  สุณึสุ  สมฺปฏิจฺฉึสุ   
ปฏิคฺคเหสุนฺติ  อตฺโถฯ  ภควา  เอตทโวจาติ  ภควา  เอต  อิทานิ   
วตฺตพฺพ  สกลสุตฺต  อโวจฯ   
        เอตฺตาวตา  จ  ย  อายสฺมตา  อานนฺเทน  กมล- 
กุวลยุชชฺลวิมลสาธุรสสลิลาย  โปกฺขรณิยา สุขาวตรณตฺถ   
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร ธมมนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ภควาติ ทิสฺสติ ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 24 

                        *เลมที่  ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๔ 
                                         
นิมฺมลสิลาตลรจนาวิลาสโสปาณ  (๑)  วิปฺปกิณฺณมุตฺตาชาลสทิสวาลิกา- 
ปุณฺณปณฺฑรภูมิภาค  (๒) ติฏ  วิย  สวิุภตฺตภิตฺติวิจิตฺรเวทิกา- 
ปริกฺขิตฺตสฺส  นกฺขตฺตปถ  ผุสิตุกามตาย  วิย  จ  (๓) วิชมฺภิต- 
สมุสฺสยสฺส  (๔)  ปาสาทวรสฺส  สุขาโรหนตฺถ  ทนตฺมยสณฺหมุทุ- 
ผลกก ฺจนลตาวินทฺธมณิคณปฺปภาสมุทยุชฺชลโสภโสปาณ  วิย   
สุวณฺณวลยนุปุราทิสงฺฆฏฏนสทฺทสมฺมิสฺสกถิตหสิตมธุรสฺสรเคหชน- 
วิจริตสฺส  อุฬารอิสฺสริยวิภวโสภิตสฺส  มหาสยนสฺส  สุขปฺปเวสนตฺถ  
สุวณฺณรชตมณิมุตฺตาปวาฬาทิชุติวิโชติตสุปติฏ ิตวิสาลทฺวารวาห   
มหาทฺวาร  วิย [๕] อตฺถพฺย ฺชนสมฺปนฺนสฺส  พุทธฺาน  เทสนา- 
าณคมฺภีรภาวสฺส  สูจกสฺส (๖) อิมสสฺ สุตฺตสฺส สุขาวคาหนตฺถ   
กาลเทสเทสกวตฺถุปริสาปเทสปฏิมณฺฑิต  นิทาน  ภาสิต  ตสฺส  
อตฺถวณฺณนา สมตฺตา. ฯ 
        อิทานิ  สพฺพธมฺมมูลปริยายนฺติ (๗) อาทินา  นเยน  ภควตา   
นิกฺขิตฺตสฺส สุตฺตสฺส  วณฺณนาย  โอกาโส  อนุปฺปตฺโตฯ   
สา  ปเนสา  สุตฺตวณฺณนา  ยสฺมา  สุตฺตนิกฺเขป  วิจาเรตฺวา   
วุจฺจมานา  ปากฏา  โหติฯ  ตสฺมา  สุตฺตนิกฺเขป  ตาว  
#๑. ม. นิมฺมลสิลาตลวจนวิลาสโสภตรตนโสปาน ฯ  ๒. ม. วิปฺปกิณฺณมุตฺตาตลสทิสวาลิกา- 
กิณฺณปณฺฑรภูมิภาค ฯ  ๓. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ  ๔. สี. ปวิชุมฺภิต... ฯ  ๕. ม. เอตฺถนฺตเรจสทฺโท 
ทิสิสติ ฯ 
๖. ม. เทสนาาณคมฺภีรภาวสสูจกสฺส ฯ  ๗. ม. สพฺพธมฺมมูลปรยิาย โวติ ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 25 

                        *เลมที่  ๗  มลูปริยายสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๕ 
 
วิจารยิสฺสามฯ  จตฺตาโร  หิ  สุตฺตนิกฺเขปา  อตฺตชฺฌาสโย  ปรชฺฌาสโย   
ปุจฺฉาวสิโก  อตฺถุปฺปตฺติโกติฯ   
        ตตฺถ  ยานิ  สุตฺตานิ  ภควา  ปเรหิ  อนชฺฌฏิโ  เกวล   
อตฺตโน  อชฌฺาสเยเนว  กเถติ ฯ  (๑)  เสยฺยถีท  อากงฺเขยฺยสุตฺต  วตฺถสุตฺต  
มหาสติปฏานสุตฺต มหาสฬายตนวิภงฺคสุตฺต  อริยวสสุตฺต  
สมฺมปฺปธานสุตฺตนฺตหารโก อิทฺธิปาทอินฺทฺริยพลโพชฺฌงฺคมคฺคงฺค- 
สุตฺตนฺตหารโกติ เอวมาทีนิ. เตส อตฺตชฺฌาสโย นิกเฺขโป. 
        ยานิ  ปน  ปริปกฺกา  โข  ราหุลสฺส  วิมุตฺติ  ปริปาจนียา   
ธมฺมาฯ   ยนนฺูนาห  ราหุล  อุตฺตรึ  อาสวาน  ขเย  วิเนยฺยนฺติ  (๒)  
เอว ปเรส อชฺฌาสย  ขนฺตึ  มน  อภินีหาร  พุชฺฌนภาว ฺจ   
อเปกฺขิตฺวา  ปรชฺฌาสยวเสน  กถิตานิ. เสยฺยถีท  จุลลฺ- 
ราหุโลวาทสุตฺต  มหาราหุโลวาทสุตฺต  ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตน  ธาตุ- 
วิภงฺคสุตฺตนฺติ เอวมาทีนิ. เตส ปรชฺฌาสโย นิกฺเขโปฯ   
        ภควนฺต  ปน  อุปสงฺกมิตฺวา  จตสฺโส  ปริสา  จตฺตาโร   
วณฺณา  นาคสุปณฺณา  คนฺธพฺพา  อสุรา  ยกฺขา  มหาราชาโน   
ตาวตึสาทโย  เทวา  มหาพฺรหฺมาติ  เอวมาทโย  โพชฺฌงฺคา  
โพชฺฌงฺคาติ  ภนฺเต  วุจฺจนฺติฯ  นีวรณา  นีวรณาติ  ภนฺเต   
วุจฺจนฺติฯ  อิเม  น ุ โข  ภนฺเต  ป ฺจุปาทานกฺขนฺธาฯ  ก ึ 
สูธวิตฺต ปุริสสฺส  เสฏนติฺอาทินา  (๓) นเยน  ป ฺห  ปุจฺฉนฺติ ฯ  
#๑. ม. ยุ. กเถสิ ฯ  ๒ ส. สฬา. ๑๘/๑๘๗/๑๓๒ ฯ  ๓. ขุ. สุ. ๒๕/๓๑๑/๓๖๐  ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 26 

                        *เลมที่  ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๖ 
 
เอว  ปุฏเน ภควตา  ยานิ  กถิตานิ โพชฺฌงฺคสยุตฺตาทีนิ  (๑)   
ยานิ  วาปน ฺานิ  (๒) เทวตาสยุตฺตมารสยุตฺตพฺรหฺมสยุตฺตสกฺกป ฺห- 
จุลฺลเวทลฺลมหาเวทลฺลสาม ฺผลอาฬวกสูจิโลมขรโลมสุตฺตาทีนิฯ   
เตส ปุจฺฉาวสิโก นิกฺเขโปฯ   
        ยานิ  ปน  ตานิ  อุปปฺนฺน  การณ  ปฏิจฺจ  กถติานิฯ   
เสยฺยถีท  ธมมฺทายาท  จุลฺลสีหนาท  จนฺทูปม ปุตฺตมสูปม  
ทารุกฺขนฺธูปม อคฺคิกฺขนฺธูปม  เผณปณฺฑูปม ปาริฉตฺตกูปมนฺติ  
เอวมาทีนิ ฯ  เตส อตฺถุปฺปตฺติโก นิกฺเขโปฯ   
        เอวมิเมสุ  จตูสุ  นิกฺเขเปสุ  อิมสฺส  สุตฺตสฺส  อตฺถุปฺปตฺติโก   
นิกฺเขโป. อตฺถุปฺปตฺติย หิ อิท  ภควตา นิกฺขิตฺต. กตราย  
อตฺถุปฺปตฺติยา ปริยตฺตึ นิสฺสาย  อุปฺปนฺเน  มาเนฯ   
        ป ฺจสตา  กิร  พฺราหฺมณา  ติณฺณ  เวทาน  ปารคู   
อปรภาเค  ภควโต  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  กาเมสุ  อาทีนว   
เนกฺขมฺเม [๓]  อานิสส  ปสฺสมานา  ภควโต  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา   
น  จิรสฺเสว  สพฺพ  พุทฺธวจน  อุคฺคณฺหิตฺวา ปริยตฺตึ  นิสฺสาย   
มาน  อุปฺปาเทสุ ย  ย  ภควา  กเถติฯ  ตนฺต มย  ขิปปฺเมว  
ชานามฯ   ภควา  หิ  ตีณิ  ลิงฺคานิ  จตฺตาริ  ปทานิ  สตฺต   
วิภตฺติโย  มุ ฺจิตฺวา  น  กิ ฺจิ   กเถติฯ เอว  กถิเต  จ  อมฺหาก   
คณฺ ิปท  นาม  นตฺถีติฯ  เต  (๔)  ภควติ  อคารวา  หุตฺวา  ตโต   
#๑. ยุ. โพชฌฺงฺคสุตฺตาทีนิ ฯ  ๒. ม. ย.ุ วาปน ฺานป ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ 
๔. ส.ี ยุ. เตน ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 27 

                        *เลมที่  ๗  มลูปริยายสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๗ 
 
ปฏาย  ภควโต  อุปฏานมฺป  ธมฺมสสฺวนมฺป  อภิณฺห  น   
คจฺฉนฺติฯ  ภควา  เตสนฺต  จิตฺตวาร  (๑)  ตฺวา  อภพฺพา  อิเม  
อิม  มานขีล  อนุปหจฺจ  มคฺค  วา  ผล  วา  สจฺฉิกาตุนฺติ  
เตส สุตปริยตฺตึ  นิสฺสาย อุปฺปนฺน  มาน  อตฺถุปฺปตฺตึ  กตฺวา   
เทสนากุสโล  ภควา  มานภ ฺชนตฺถ  สพฺพธมฺมมูลปริยายนฺติ  
เทสน อารภิฯ   
        ตตฺถ  สพฺพธมฺมมูลปริยายนฺติ  สพฺเพส  ธมฺมาน  มลู- 
ปริยายฯ  สพฺเพสนฺติ อนวเสสานฯ  อนวเสสวาจโก  หิ   
อย  สพฺพสทฺโทฯ  โส  เยน  เยน  สมพฺนฺธ  คจฺฉติฯ   ตสฺส   
ตสฺส  อนวเสสต  ทีเปติฯ  ยถา  สพฺพ  รูป  อนิจฺจ  สพฺพา   
เวทนา  อนิจฺจา  สพฺพสกฺกายปริยาปนฺเนสุ  ธมฺเมสูติ ฯ  
ธมฺมสทฺโท  ปนาย  ปริยตฺติสจฺจสมาธิป ฺาปกติสภาวสุ ฺตา- 
ปุ ฺาปตฺติเยฺยาทีสุ  ทิสฺสติฯ  อิธ  ภิกฺขุ  ธมฺม  ปริยาปุณาติ  
สุตฺต เคยฺยนฺติ อาทีสุ (๒)หิ ธมฺมสทฺโท ปริยตฺติย  ทิสฺสติฯ  (๓)  
ทิฏธมฺโม  วิทิตธมฺโมติ  อาทีสุ  (๔) สจฺเจสุฯ  เอวธมฺมา  เต  
ภควนฺโตติ อาทีสุ สมาธิมฺหิ ฯ  
                ยสฺเสเต จตุโร ธมฺมา  พานรินฺท ยถา ตว   
                สจฺจ ธมฺโม ธิติ จาโค  ทิฏ โส อติวตฺตตีติฯ  (๕) 
อาทีสุ  ป ฺายฯ  ชาติธมฺมา  ชราธมฺมาติ  อาทีสุ  ปกติยฯ   
#๑. ม. จิตฺตจาร ฯ  ๒. องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๗๓/๙๘ ฯ  ๓. ย.ุ วตฺตติ ฯ  ๔. ท.ี ส.ี ๙/๑๗๗/๑๔๑ ฯ  
๕. ขุ. ชา. ๒๗/๕๗/๑๘ ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 28 

                        *เลมที่  ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๘ 
 
กุสลา  ธมฺมาติอาทีสุ  (๑)  สภาเวฯ  ตสฺมึ  โข  ปน  สมเย  ธมฺมา   
โหนฺตีติ  อาทีสุ  (๒) สุ ฺตาย ฯ  ธมฺโม  สุจิณฺโณ  สุขมาวหาตีติ- 
อาทีสุ  (๓) ปุ ฺเฯ  เทฺว  อนิยตา ธมมฺาติอาทีสุ (๔) อาปตฺติยฯ   
สพฺเพ  ธมฺมา  สพฺพากาเรน  พุทฺธสฺส  ภควโต  าณมุเข   
อาปาถมาคจฺฉนฺตีติ  อาทีสุ  เยฺเยฯ   อิธ ปนาย  สภาเว วตฺตติ.  
ตตฺราย วจนตฺโถ อตฺตโน  ลกฺขณ  ธาเรนฺตีติ  ธมฺมาฯ   
        มลูสทฺโท วิตฺถาริโต  เอว. อิธ  ปนาย  อสาธารณ- 
เหตุมฺหิ ทฏพฺโพฯ   
        ปรยิายสทฺโท  มธุปณฺฑิกปริยาโยติ  น  ธาเรหีติอาทีสุ  (๕)  
เทสนายป  วตฺตติฯ  อตฺถิ  เขฺวส  พฺราหฺมณ  ปริยาโยฯ  เยน  ม  
ปริยาเยน สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย  อกิริยวาโท  สมโณ  โคตโมติ - 
อาทีสุ  (๖) การเณฯ  กสฺส  น ุ โข  อานนฺท  อชชฺ  ปริยาโย   
ภิกฺขุนิโย  โอวทิตุนฺติอาทีสุ  (๗) วาเร. อิธ ปน  การเณป   
เทสนายป  วตฺตติฯ  ตสฺมา  สพฺพธมฺมมูลปริยายนฺติ  เอตฺถ  
สพฺเพส  ธมฺมาน  อสาธารณเหตุส ฺ ิต  การณนฺติ  วา  สพฺเพส   
ธมฺมาน  การณเทสนนฺติ  วา  เอว [๘] ทฏพฺโพ ฯ   เนยฺยตฺถตฺตา   
จสฺส  สุตฺตสฺส  น จตุภูมิกาป  สภาวธมฺมา  สพฺพธมฺมาติ   
#๑. อภิ. สงฺ. ๓๔/๑/๑ ฯ  ๒. อภิ. สงฺ. ๓๔/๙๙/๓๓ ฯ  ๓. ขุ. ชา. ๒๗/๑๔๒๐/๒๙๐ ฯ 
๔. วิ. มหาว. ๑/๖๕๙/๔๔๔ ฯ  ๕. ม. มู. ๑๒/๒๕๐/๒๓๐ ฯ  ๖. วิ. มหาวิ. ๑/๒/๓ ฯ 
๗. ม. อุ. ๑๔/๗๖๗/๔๘๖ ฯ  ๘. ม. เอตฺถนฺตเร อตฺโถติ ทิสฺสติ ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 29 

                        *เลมที่  ๗  มลูปริยายสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๙ 
 
เวทิตพฺพาฯ  สกฺกายปริยาปนฺนา  ปน  เตภูมิกธมฺมาว  อนวเสสโต  
เวทิตพฺพาฯ  อยเมตฺถ  อธปิฺปาโยติฯ   
        โวติ  อย  โวสทฺโท  ปจฺจตฺตอุปโยคกรณสมฺปทานสามิ- 
วจนปทปูรเณสุ  ทิสฺสติฯ  กจฺจิ  ปน โว  อนุรุทฺธา  สมคฺคา  
สมฺโมทมานาติอาทีสุ (๑) หิ ปจฺจตฺเต ทิสฺสติฯ  คจฺฉถ  ภิกฺขเว   
ปณาเมมิ  โวติอาทีสุ (๒) อุปโยเค. น โว มม สนฺติเก  วตฺถพฺพนฺติ- 
อาทีสุ  (๓) กรเณ. วนปตฺถปริยาย โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามีติ- 
อาทีสุ (๕) สมฺปทาเนฯ  สพฺเพส  โว  สาริปุตฺต  สุภาสิตนฺติอาทีสุ  (๖)  
สามิวจเน. เย หิ โว อริยา  ปริสุทฺธกายกมฺมนฺตาติอาทีสุ  (๗)   
ปทปูรณมตฺเตฯ  อิธ  ปนาย  สมฺปทาเน  ทฏพฺโพ. 
        ภิกฺขเวติ  ปฏิสฺสเวน  อภิมุขีภูตาน  ปุน  อาลปนฯ   
เทสิสฺสามีติ เทสนาปฏิชานนฯ  อิท  วุตฺต  โหติฯ  ภิกฺขเว   
สพฺพธมฺมาน  มลูการณ  ตุมฺหาก เทสิสฺสามิฯ  ทุติเยน  นเยน   
การณเทสน  ตุมฺหาก  เทสิสฺสามีติฯ  ต สุณาถาติ ต อตฺถ   
ต  การณ  ต  เทสน  มยา  วุจฺจมาน สุณาถ ฯ  
        สาธุก มนสิกโรถาติ เอตฺถ ปน สาธุก  สาธูติ   
เอกตฺถเมตฯ  อย ฺจ  สาธุสทฺโท  อายาจนสมฺปฏิจฺฉนสมฺปหสน- 
#๑. ม. มู. ๑๒/๓๖๒/๓๘๗/๓๘๗ ฯ  ๒. ม. ม. ๑๓/๑๘๖/๑๙๔ ฯ  ๓. ม. ม. ๑๓/๑๘๖/๑๙๔ ฯ 
๔. ม. เทเสสฺสามิ ฯ เอวมุปริป ฯ  ๕. ม. ม.ู ๑๒/๒๓๔/๒๑๒ ฯ  ๖. ม. มู. ๑๒/๓๘๒/๔๐๙ ฯ 
๗. ม. ม.ู ๑๒/๓๑/๒๙ ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 30 

                        *เลมที่  ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๐ 
 
สุนฺทรทฬฺหกีมฺมาทีสุ  ทสิฺสติฯ  สาธุ  เม  ภนฺเต  ภควา   
สงฺขิตฺเตน  ธมฺม เทสตูติอาทีสุ  (๑)  ห ิอายาจเน ทิสฺสติ.  
สาธุ ภนฺเตติ โข โส ภิกฺขุ ภควโต ภาสิต อภินนฺทิตฺวา   
อนุโมทิตฺวาติอาทีสุ  (๒)  สมฺปฏิจฺฉเนฯ  สาธุ  สาธุ  สาริปุตฺตาติ- 
อาทีสุ  (๓)  สมฺปหสเนฯ   
                สาธุ ธมฺมรุจี ราชา                  สาธุ ป ฺาณวา นโร   
                สาธุ มิตฺตานมทฺทุพฺโภ   ปาปสฺสากรณ สุขนฺติ  (๔) 
อาทีสุ  สุนฺทเรฯ  เตนหิ  พฺราหฺมณ  สาธุก  สุณาหีติอาทีสุ  (๕)   
สาธุกสทฺโทเยว  ทฬฺหกีมฺเม  อาณตฺติยนฺติป  วุจฺจติฯ  อิธาป   
อย  เอตฺเถว ทฬฺหีกมฺเม  จ  อาณตฺติย ฺจ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  
สุนฺทรตฺเถป วฏฏติ ฯ (๖) ทฬฺหีกรณตฺเถน หิ  ทฬฺหมิม  ธมฺม   
สุณาถ  สุคหิต  คณฺหนฺตา อาณตฺติอตฺเถน มม  อาณตฺติยา  
สุณาถ สุนฺทรตฺเถน สุนฺทรมิม ภทฺทก ธมฺม สุณาถาติ  
เอตป ทีปต โหติฯ   
        มนสิกโรถาติ  อาวชฺเชถฯ   สมนนฺาหรถาติ  อตฺโถ 
อวิกขิตฺตจิตฺตา  หุตฺวา  นิสาเมถ   จิตฺเต  กโรถาติ  อธิปฺปาโยฯ   
อิทาเนตฺถ  ต  สุณาถาติ  โสตินฺทฺริยวิกฺเขปวารณเมต  สาธุก   
มนสิกโรถาติ  มนสิกาเร  ทฬฺหีกมฺมนโิยชเนน  มนนิฺทฺริยวิกฺเขป- 
#๑. ส. สฬา. ๑๘/๑๓๑/๘๙ ฯ  ๒. ม. อุ. ๑๔/๑๒๑/๑๐๑ ฯ  ๓. ที. ปา. ๑๑/๓๖๓/๒๘๗ ฯ 
๔. ขุ. ชา. ๒๘/๕๐/๒๐ ฯ  ๕. องฺ. ทสก. ๒๔/๑๙๗/๓๒๔ ฯ  ๖. ม. วตฺตติ ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 31 

                        *เลมที่  ๗  มลูปริยายสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๑ 
 
วารณฯ  ปุรมิ ฺเจตฺถ  พฺย ฺชนวิปลฺลาสคาหวารณฯ   ปจฺฉิม   
อตฺถวิปลฺลาสคาหวารณฯ  ปุริเมน  [๑] ธมฺมสฺสวน (๒)  นโิยเชติ 
ปจฺฉิเมน สุตาน ธมฺมาน  ธารณูปปริกฺขาทีสุฯ  ปุริเมน  จ   
สพฺย ฺชโน  อย  ธมฺโม  ตสฺมา  สวนีโยติ ทีเปติ. ปจฺฉิเมน   
สาตฺโถ  ตสมฺา  มนสิกาตพฺโพติฯ  สาธุกปท  วา  อุภยปเทหิ   
โยเชตฺวา  ยสมฺา อย  ธมฺโม  ธมฺมคมฺภีโร  จ  (๓)  เทสนาคมฺภีโร   
จ  ตสฺมา  สณุาถ  สาธุกฯ  ยสฺมา  อตฺถคมฺภีโร  ปฏิเวธคมฺภีโร   
จ  ตสฺมา  สาธุก  มนสิกโรถาติ  เอว โยชนา  เวทิตพฺพาฯ   
        ภาสิสฺสามีติ  เทสิสฺสามิฯ  ต  สุณาถาติ  เอตฺถ  ปฏิ ฺาต   
เทสน  น  สงฺขิตฺตโตว  เทสิสฺสามิฯ  อปจ  โข  วิตฺถารโตป   
น  ภาสิสฺสามีติ วุตฺต โหติ. สงฺเขปวิตฺถารวาจกานิ หิ  
เอตานิ ปทานิ. ยถาห วงฺคีสตฺเถโร   
                สงฺขิตฺเตนป เทเสติ           วิตฺถาเรนป ภาสติ   
                สาลิกาเยว นิคฺโฆโส           ปฏิภาณ อุทีรยีติฯ  (๔) 
        เอว  วุตฺเต  อุสฺสาหชาตา  หุตฺวา  เอว  ภนฺเตติ  โข   
เต  ภิกฺขู  ภควโต  ปจฺจสฺโสสุ สตฺถุ  วจน  สมฺปฏิจฺฉึสุ   
ปฏิคฺคเหสุนฺติ  วุตฺต  โหติฯ  อถ เนส ภควา  เอตทโวจ  เอต   
อิทานิ  วตฺตพฺพ  อิธ  ภิกขฺเวติอาทิก  สกลสุตฺต  อโวจ ฯ  
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. ธมฺมสสฺวเน ฯ  ๓. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ 
๔. ส. ส. ๑๕/๗๔๓/๒๗๙ ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 32 

                        *เลมที่  ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๒ 
 
ตตฺถ  อิธาติ  เทสาปเทเส  นิปาโตฯ  สวฺาย  กตฺถจิ  โลก   
อุปาทาย  วุจฺจติฯ  ยถาห  อิธ  ตถาคโต โลเก  อุปฺปชฺชตีติฯ  (๑)   
กตฺถจิ  สาสนฯ  ยถาห  อิเธว  ภิกฺขเว  สมโณฯ  อิธ  ทุติโย   
สมโณติฯ  (๒) กตฺถจิ โอกาส. ยถาห   
                อิเธว ติฏมานสฺส                   เทวภูตสฺส เม สโต   
                ปุเนวายุ (๔)จ เม ลทฺโธ           เอว ชานาหิ มาริสาติ ฯ (๓)   
กตฺถจิ  ปทปรูณมตฺตเมวฯ  ยถาห  อิธาห  ภิกฺขเว  ภุตฺตาวี   
อสฺส  ปวาริโตติ ฯ (๔)  อิธ  ปน โลก  อุปาทาย  วุตฺ โตติ   
เวทิตพฺโพฯ   
        อิธ (๕)  ภิกฺขเวติ  ยถาปฏิ ฺาต  เทสน  เทเสตุ ปุน  ภิกฺขู   
อาลปติ. อุภเยนาป  ภิกฺขเว  อิมสฺมึ  โลเกติ  วุตฺต  โหติฯ   
อสฺสุตวา ปุถุชฺชโนติ เอตฺถ ปน  อาคมาธิคมาภาวา  เยฺโย   
อสฺสุตวา  อิติฯ  ยสฺส ห ิ ขนฺธธาตุอายตนสจฺจปจฺจยาการสติ- 
ปฏานาทีสุ  อุคฺคหปริปุจฺฉาวินิจฺฉยวิรหิตตฺตา  อาตตฺตา (๕)  
อาณปฏิเสธโก  (๖) เนว  อาคโม  ปฏิปตฺติยา  อธิคนฺตพฺพสฺส   
อนธิคตตฺตา  เนว  อธิคโม  อตฺถ.ิ โส อาคมาธิคมาภาวา  
เยฺโย อสฺสุตวา อิติ. สฺวาย   
                ปถุูน ชนนาทีหิ                   การเณหิ ปถุุชชฺโน   
                ปถุุชชฺนนฺโตคธตฺตา           ปุถุ วาย ชโน อิติฯ   
#๑. ที. สี. ๙/๑๐๒/๘๒  ฯ  ๒ องฺ. จตุกกฺ. ๒๑/๒๔๑/๓๒๓ ฯ  ๓. ที. มหา. ๑๐/๒๖๔/๓๒๑ ฯ   
๔. ม. ม.ู ๑๒/๒๒/๒๑ ฯ  ๔ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๖. ม. ม ฺนาปฎิเสธโก ฯ    



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 33 

                        *เลมที่  ๗  มลูปริยายสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๓ 
 
โส  ห ิ ปถุูน  นานปฺปการาน  กิเลสาทีน  ชนนาทีหิป  การเณหิ   
ปุถุชชฺโนฯ  ยถาห  ปถุุ  กเิลเส  ชเนนฺตีติ  ปุถชฺุชนาฯ   อิติ   
ปุถุ วิหตสกฺกายทิฏ ิกาติ  ปถุุชชฺนาฯ  ปุถ ุสตฺถาราน มุขุลฺโลกิกาติ (๑) 
ปุถุชชฺนาฯ  ปุถุ สพฺพคตีหิ อวุฏ ิตาติ ปุถชฺุชนาฯ  ปุถุนานาภิ- 
สงฺขาเร อภิสงฺขโรนฺตีติ  ปุถุชชฺนาฯ  ปุถุ  นานาโอเฆหิ  วุยฺหนฺตีติ   
ปุถุชชฺนาฯ  ปุถุ  นานาสนฺตาเปหิ  สนฺตปฺปนฺตีติ  ปุถุชชฺนาฯ  ปุถ-ุ 
นานาปริฬาเหหิ ปริทยฺหนฺตีติ ปุถุชฺชนาฯ  ปุถ ุป ฺจสุ กามคุเณสุ   
รตฺตา  คิทฺธา[๒] มุจฺฉิตา  อชฺโฌปนฺนา ฯ (๓) ลคฺคา ลคฺคิตา  
ปลิพุทฺธาติ ปุถุชชฺนาฯ  ปุถุ  ป ฺจนีวรเณหิ  อาวุตา  นิวุตา   
โอผุตา ปหิตา  ปฏิจฺฉนฺนา  ปฏิกชฺุชิตาติ ปุถุชชฺนาติฯ  (๔) ปุถูน   
วา  คณนปถมตีตาน  อริยธมฺมปรมฺมุขาน นีจธมฺมสมาจาราน  
ชนาน  อนฺโตคธตฺตาติ  (๕) ปุถุชชฺนาฯ   ปุถ ุ วา  อย  วิสสเยว สงฺข   
คโต วิสสฏโ สีลสุตฺตาทิคุณยุตฺเตหิ  อริเยหิ  ชโนติ  (๖)  ปุถชุชฺโนฯ   
เอวเมเตหิ  อสฺสุตวา  ปุถชฺุชโนติ ทฺวีหิ ปเทหิ เย เต   
                ทุเว ปุถุชชฺนา วุตฺตา                    พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนาฯ   
                อนฺโธ ปุถชฺุชโน เอโก                   กลฺยาเณโก (๗)  ปถุุชชฺโนติ  
        เทฺว เย ปุถุชชฺนาฯ  (๘)  เตสุ  อนฺธปุถุชชฺโน วุตฺโต โหตีติ  
เวทิตพฺโพฯ  
#๑ ม. มุขมุลโฺลกิกาติ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนตฺเร คมิตาติ ทิสฺสติ ฯ  ๓. ม. อชโฺฌสนฺนา ฯ 
๔. ขุ. มหา. ๒๙/๒๓๙/๑๗๙ ฯ  ม. ปถุุชชฺนาติ ฯ  ๕. ม. อนฺโตคธตฺตาป ฯ  ๖. ม. ชโนติป ฯ 
๗. ม. กลฺยาเณโก ฯ  ๘. ม. เทฺว ปุถชุชฺนา วุตฺตา ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 34 

                        *เลมที่  ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๔ 
         
        อริยาน  อทสฺสาวีติ  อาทีสุ  อริยาติ  อารกตฺตา  กิเลเสหิ 
อนเย  น  อิรยินโตฯ  อเย  อิริยนโตฯ  สเทวเกน  จ  โลเกน  
อรณียโต พุทฺธา จ ปจฺเจกพุทฺธา  จ  พุทฺธสาวกา  จ   
วุจฺจนฺติฯ  พุทฺธา  เอว  วา  อิธ  อริยาฯ  ยถาห  สเทวเก   
ภิกฺขเว  โลเก  ฯ เปฯ  ตถาคโต  อริโยติ  วุจฺจตีติ ฯ (๑) สปฺปุริสาติ   
เอตฺถ  จ  ปจฺเจกพุทฺธา  ตถาคตสาวกา  จ  สปฺปุริสาติ   
เวทิตพฺพา ฯเต หิ โลกุตฺตรคุณ  โยเคน  โสภนา  ปุรสิาติ   
สปฺปุริสาฯ  สพฺเพว  วา  เอเต  เทฺวธาป  วุตฺตาฯ พุทฺธาป   
หิ  อริยา  จ  สปฺปุริสา  จ  ปจฺเจกพุทฺธสาวกาปฯ  ยถาห   
                โย เย กต ฺ ู กตเวทิ ธีโร   
                กลฺยาณมิตฺโต ทฬฺหภตฺติ จ โหติ   
                ทกฺุขิตสฺส สกฺกจฺจ กโรติ กจฺิจ   
                ตถาวิธ สปฺปุรสิ วทนฺตีติ (๒)   
กลฺยาณมิตฺโต  ทพฺหภตฺติ  จ  โหตีติ  เอตฺตาวตา  หิ  พุทฺธสาวโก   
วุตฺโตฯ  กต ฺ ุตาทีหิ  ปจฺเจกพุทฺธพุทฺธาติฯ  อิทานิ  โย  เตส   
อริยาน  อทสฺสนสีโลฯ  น  จ  ทสฺสเน  สาธุการีฯ โส  อริยาน   
อทสฺสาวีติ  เวทิตพฺโพฯ  โส  จ  จกฺขุนา  อทสฺสาวี  าเณน   
อทสฺสาวีติ  ทุวิโธ ฯ  เตสุ  าเณน  อทสฺสาวี  อิธ  อธิปฺเปโต  ฯ 
มสจกฺขุนา  หิ  ทิพฺพจกฺขุนา  วา  อริยา ทิฏาป อทิฏาว 
#๑. ส. มหา. ๑๙/๑๗๐๘/๕๔๕ ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๒๔๖๖/๕๔๑ ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 35 

                        *เลมที่  ๗  มลูปริยายสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๕ 
 
โหนฺติฯ  เตส จกฺขูน วณฺณมตฺตคหณโตฯ  น  อริยภาวโคจรโตฯ   
โสณสิคาลาทโยป  จ  จกขฺุนา  อริเย  ปสฺสนฺติฯ  น จ เต  
อริยาน ทสฺสาวิโนฯ   
        ตตฺรีท  วตฺถุ ฯ 
        จิตฺตลตาปพฺพตวาสิโน  กิร  ขีณาสวตฺเถรสฺส  อุปฏาโก  
วุฑฺฒปพฺพชิโต  เอกทิวส  เถเรน  สทธฺึ  ปณฺฑาย  จริตฺวา  เถรสฺส   
ปตฺตจีวร คเหตฺวา  ปฏ ิโต  อาคจฺฉนฺโต  เถร  ปุจฺฉิ  อริยา   
นาม ภนฺเต  กีทิสาติ. เถโร  อาห  อิเธกจฺโจ  มหลลฺโก   
อริยาน  ปตฺตจีวร  คเหตฺวา  วตฺตปฏิวตฺต  (๑) กตฺวา  สห  จรนฺโตป   
เนว  อริเย  ชานาติฯ  เอว  ทุชฺชานา  อาวุโส  อรยิาติฯ  เอว   
วุตฺเตป  โส  เนว  อ ฺาสิฯ  ตสฺมา  น  จกฺขุนา  ทสฺสน  ทสฺสน 
าเณน  ทสฺสนเมว ทสฺสนฯ  ยถาห  กนิฺเต วกฺกลิ  
อิมินา  ปูติกาเยน  ทิฏเน ฯ  โย  โข  วกฺกล ิ ธมฺม  ปสฺสติ 
โส  ม  ปสฺสตีติฯ  ตสฺมา  จกฺขุนา ปสฺสนฺโตป  าเณน  
อริเยหิ  ทิฏ  อนิจฺจาทิลกฺขณ  อปสฺสนฺโต  อริยาธคิต ฺจ  ธมฺม   
อนธิคจฺฉนฺโต อริยกรณธมฺมาน อริยภาวสฺส จ อทิฏตฺตา  
อริยาน อทสฺสาวีติ เวทิตพฺโพฯ   
        อริยธมมฺสฺส  อโกวิโทติ  สติปฏานาทิเภเท  อริยธมฺเม   
อกุสโลฯ   
#๑. ม. วตฺตปฎิวตฺติ ฯ           
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                        *เลมที่  ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๖ 
 
        อริยธมฺเม  อวินีโตติ เอตฺถ ปน   
                ทวิุโธ วินโย นาม           เอกเมเกตฺถ ป ฺจธา  
                อภาวโต ตสฺส อย           อวินีโตติ วุจฺจติฯ   
อย  หิ  สวรวินโย  ปหานวินโยติ  ทุวิโธ  วินโยฯ  เอตฺถ  จ   
ทุวิเธป  วินเย  เอกเมโก  (๑) วินโย  ป ฺจธา  ภิชฺชติฯ  สวรวินโยป   
หิ สีลสวโร สติสวโร าณสวโร  ขนติฺสวโร  วิริยสวโรติ  
ป ฺจวิโธ. ปหานวินโยป  ตทงฺคปฺปหาน วิกฺขมฺภนปฺปหาน   
สมุจฺเฉทปฺปหาน  ปฏิปสสฺทฺธิปฺปหาน  นิสฺสรณปปฺหานนฺติ  
ป ฺจวิโธฯ  ตตฺถ  อิมินา  ปาติโมกฺขสวเรน  อุเปโต  โหติ   
สมุเปโตติ (๒) อย  วุจฺจติ (๓) สีลสวโร. รกฺขติ จกฺขุนฺทฺริย จกขฺุนฺทฺริเย  
สวร อาปชฺชตีติ (๔)  อย  สติสวโร ฯ  
                ยานิ โสตานิ โลกสฺมึ (อชิตาติ ภควา)  
                สติ เตส นิวารณ   
                โสตาน สวร พฺรูมิ   
                ป ฺาเยเต ปถิยฺยเรติ  (๕) 
        อย  าณสวโรฯ  ขโม  โหติ  สตีสฺส  อุณฺหสฺสาติ  (๖) อย   
ขนฺติสวโรฯ  อุปฺปนฺน  กามวิตกฺก  นาธิวาเสตีติ  (๗) อย  วิริยสวโร ฯ  
#๑. เอกเกโกติ สุนฺทรตร ฯ  ๒. อภิ. ววิ. ๓๕/๖๐๒/๓๓๑ ฯ  ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ 
๔. ท.ี ส.ี ๙/๓๒๑/๒๕๕ ฯ  ส. สฬา. ๑๘/๓๑๗/๒๒๐ ฯ  ๕. ขุ. สุ. ๒๕/๔๒๕/๕๓๐ ฯ 
๖. องฺ. ปจก. ๒๒/๑๔๐/๑๘๓ ฯ  ๗. องฺ. ปจก. ๒๒/๑๔๐/๑๘๒ ฯ  
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                        *เลมที่  ๗  มลูปริยายสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๗ 
 
สพฺโพป จาย สวโร ยถาสก  สวริตพฺพาน  วิเนตพฺพาน ฺจ   
กายวจีทุจฺจริตาทีน  สวรณโต  สวโรติฯ  วินยนโต วินโยติ  
วุจฺจติ. เอว ตาว สวรวินโย ป ฺจธา ภิชฺชตีติ เวทิตพฺโพฯ   
        ตถาย  นามรูปปริจฺเฉทาทีสุ  วิปสฺสนาาเณสุ  ปฏ-ิ 
ปกฺขภาวโต  ทีปาโลเกเนว ตมสฺส  เตน  เตน  วิปสสฺนาาเณน   
ตสฺส  ตสฺส  องฺคสฺส  (๑) ปหานฯ  เสยฺยถีทฯ   นามรูปววตฺถาเนน  
สกฺกายทิฏ ิยาฯ   ปจฺจยปริคฺคเหน  อเหตุวิสมเหตุทิฏ ีนฯ  ตสฺเสว   
อปรภาเคน  กงฺขาวิตรเณน   กถกถิภาวสฺสฯ   กลาปสมฺมสเนน  อห   
มมาติ  คาหสฺสฯ   มคฺคามคฺคววตฺถาเนน  อมคฺเค  มคฺคส ฺาย 
อุทยทสฺสเนน  อุจฺเฉททิฏ ิยาฯ   วยทสฺสเนน  สสฺสตทิฏ ิยา 
ภยทสฺสเนน  สภเย  อภยส ฺาฯ  อาทีนวทสฺสเนน  อสฺสาท- 
ส ฺายฯ   นิพฺพิทานุปสฺสนาย  อภิรติส ฺายฯ   มุ ฺจิตุกามตา- 
าเณน  อมุ ฺจิตุกามตายฯ   อุเปกฺขาาเณน  อนุเปกฺขาย 
อนุโลเมน  ธมฺมฏ ิติย  นพฺิพาเน  จ  ปฏิโลมภาวสสฺฯ  โคตฺรภุนา   
สงฺขารนิมิตฺตคาหสฺส  ปหานฯ  เอต  ตทงฺคปฺปหาน  นามฯ   
ยมฺปน  อุปจารสมาธิเภเทน  (๒)   สมาธินา  ปวตฺติภาวนิวารณโต    
ฆฏปฺปหาเรเนว  อุทกปฏเ  เสวาลสฺส  เตส  เตส  นีวรณาทิ- 
ธมฺมาน  ปหานฯ  เอต  วิกฺขมฺภนปฺปหาน นามฯ  ย  ปน (๓)   
จตุนฺน  อริยมคฺคาน  ภาวิตตฺตา  ตตมคฺคภาวโต  อตฺตโน   
#๑.        ม. อนตฺถสฺส ฯ  ๒. อุปจารปฺปนาเภเทน ฯ  ๓. ม. ปนสทฺโท นตฺถ ิฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 38 

                                *เลมที่ ๗  มูลปรยิายวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๘ 
                         
สนฺตาเน  ทิฏ ิคตาน   ปหานายาติอาทินา  (๑)  นเยน  วุตฺตสฺส   
สมุทยปกฺขิตฺตสฺส  กิเลสคณสฺส อจฺจนฺต อปฺปวตฺติภาเวน ปหาน 
อิท สมุจฺเฉทปฺปหาน  นาม. ย  ปน  ผลกฺขเณ  ปฏปิสฺสทฺธตฺต    
กิเลสานฯ   เอต  ปฏิปสฺสทฺธิปฺปหาน  นามฯ  ย  สพฺพสงฺขต- 
นิสฺสตฺตตฺตา  ปหีนสพฺพสงฺขต  นิพฺพานฯ  เอต  นิสสฺรณปฺปหาน   
นาม  สพฺพป  เจต  ปหาน  ยสฺมา  จาคฏเน  ปหาน 
วินยฏเน  วินโยฯ   ตสฺมา  ปหานวินโยติ  วุจฺจติฯ  ตตปหานโต   
วา  ตสฺส  ตสฺส  วินยสฺส  สมฺภวนโต  เจต ปหานวินโยติ  
วุจฺจติ. เอว ปหานวินโยป ป ฺจธา ภิชฺชตีติ เวทิตพฺโพฯ   
        เอวมย  สงฺเขปโต  ทุวิโธ  เภทโต  จ  ทสวิโธ  วินโย   
ภินฺนสวรตฺตา  ปหาตพฺพสฺส  จ  อปฺปหีนตฺตา  ยสฺมา  เอตสฺส   
อสฺสุตวโต  ปุถุชชฺนสฺส  นตฺถิฯ  ตสฺมา  อภาวโต  ตสฺส  อย   
อวินีโตติ วุจฺจตีติ. เอส นโย สปฺปุริสาน อทสฺสาวี   
สปฺปุริสธมฺมสฺส  อโกวิโท  สปฺปุริสธมฺเม  อวินีโตติ เอตฺถาป ฯ  
        นานากรณ ฺหิ  (๒)  เอก  อตฺถโตฯ  ยถาห  เยว  เต  อริยา  
เตว เต สปฺปุริสาฯ  เยว เต สปฺปุริสาฯ   เตว  เต   
อริยาฯ  โย  เอว  โส  อริยาน  ธมฺโมฯ  โส  เอว  โส   
สปฺปุรสิาน  ธมฺโมฯ  โย  เอว  โส  สปปฺุริสาน  ธมโฺมฯ  โส   
เอว  โส  อรยิาน ธมฺโมฯ  เยว  เต  อริยาน  วินยาฯ  เตว 
#๑. อภิ. สงฺ. ๓๔/๑๙๖/๘๓  ๒. ม. ยุ. นินฺนานากรณ ฺหิ ฯ  
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                        *เลมที่ ๗  มูลปรยิายสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๓๙ 
                         
เต  สปฺปุริสาน  วินยาฯ  เยว  เต สปฺปรุิสาน วินยาฯ  เตว   
เต  อริยาน  วินยาฯ   อริเยติ  วา  สปฺปุรเิสติ  วา  อริยธมฺเมติ   
วา  สปฺปุริสธมฺเมติ  วา  อริยวินเยติ วา สปฺปุริสวินเยติ วา  
เอเสเส  เอเก เอกตฺเถ สเม สมภาเค ตชฺชาเต ต ฺเวาติฯ   
        กสฺมา  ปน  ภควา  สพฺพธมฺมมูลปริยาย  โว  ภิกฺขเว   
เทสิสฺสามีติ  วตฺวา  ต  อเทเสตฺวา    อิธ  ภิกฺขเว  อสฺสุตวา  
ปุถุชชฺโน อรยิาน อทสฺสาวีติ เอว  ปุถชฺุชน  นิทฺทิสติีฯ   
ปุคฺคลาธิฏานายธมฺมเทสนาย  ต อตฺถ อาวีกาตต. ภควโต   
หิ  ธมฺมาธิฏานา  ธมฺมเทสนาฯ   ธมมฺาธิฏานา  ปุคฺคลเทสนา 
ปุคฺคลาธิฏานา  ปุคฺคลเทสนาฯ  ปุคฺคลาธิฏานา  ธมฺมเทสนาติ   
ธมฺมปุคฺคลวเสเนว  ตาว จตุพฺพิธา เทสนาฯ   
        ตตฺถ  ติสฺโส  อิมา  ภิกฺขเว  เวทนาฯ  กตมา  ติสโฺส 
สุขา  เวทนา  ทุกฺขา  เวทนา  อทุกฺขมสุขา  เวทนาฯ  อิมา   
โข  ภิกฺขเว  ติสฺโส  เวทนาติ  (๑) เอวรูป  ธมฺมาธิฏานา   
ธมฺมเทสนา เวทิตพฺพาฯ  ฉธาตุโร (๒) ภิกฺขเว (๓) อย  ปุรโิส   
ฉผสฺสายตโน   อฏารสมโนปวิจาโร  จตุราธิฏาโนติ  (๔) เอวรูป   
ธมฺมาธิฏานา  ปุคฺคลเทสนาฯ  ตโยเม  ภิกฺขเว  ปคฺุคลา  สนฺโต  
สวิชฺชมานา  โลกสฺมึฯ  กตเม  ตโยฯ  อนฺโธ  เอกจกฺขุ ทฺวิจกฺขุ ฯ (๕)  
#๑. ส. สฬา. ๑๘/๓๖๑,๓๖๓/๒๕๔ ฯ  ๒. ม. ฉธาตุโย ฯ  ๓ฯ  ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ 
๔. ม. อุ. ๑๔/๖๗๙,๖๘๒/๔๓๖-๗  ฯ  ๕. องฺ. ติก. ๒๐/๔๖๘/๑๖๒ ฯ  
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                                *เลมที่ ๗  มูลปรยิายวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๐ 
 
กตโม จ ภิกขฺเว ปุคฺคโล อนฺโธติ (๔)เอวรูป ปุคฺคลาธิฏานา  
ปุคฺคลเทสนาฯ  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  ทุคฺคติภยฯ   อิธ  ภิกฺขเว   
เอกจฺโจ  อิติ ปฏิส ฺจิกฺขติ  กายทุจฺจริตสฺส  โข  ปาปโก วิปาโก  
อภิสมปฺราย ฯ เปฯ  สุทฺธมตฺตาน  ปริหรติฯ  อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว   
ทุคฺคติภยนฺติ  (๑) เอวรูป  ปุคฺคลาธิฏานา  ธมฺมเทสนาฯ   
        สฺวาย  อิธ  ยสฺมา  ปถุุชชฺโน  อปริ ฺาตพฺพตฺถุโต  (๒)   
อปริ ฺาตมูลิกา  (๓)  จ   อิธาธิปฺเปตาน  สพฺพธมฺมาน  มูลภูตา   
ม ฺนา  โหติฯ  ตสฺมา ปุถฺชชฺน ทสฺเสตฺวา  ปุคฺคลาธิฏานาย   
เทสนาย  [๔] อตฺถ  อาวีกาตุ อิธ ภิกฺขเว อสฺสุตวา ปุถุชชฺโน   
อริยาน อทสฺสาวีติ เอว  ปุถุชชฺน  นิทฺทสิีติ เวทิตพฺโพ ฯ  
        เอว  ปถุชฺุชน  ทสฺเสตฺวา  (๕)  อิทานิ  ตสฺส  ปวีอาทีสุ (๖)  
วตฺถูสุ สพฺพสกฺกายธมฺมชนิก  ม ฺน  ทสฺเสนฺโต ปวึ  
ปวิโตติอาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  ลกฺขณปวี  สสมฺภารปวี  อารมฺมณปวี  สมฺมติ- 
ปวีติ  จตุพฺพิธา  ปวีฯ   
        ตาสุ  กตมา  จ  อาวุโส  อชฺฌตฺติกา  ปวีธาตุฯ  ย   
อชฺฌตฺต  ปจฺจตฺต  กกฺขฬ ขริคตนฺติอาทีสุ  วุตฺตา  ลกฺขณปวี ฯ 
#๑. องฺ. จตุกกฺ. ๒๑/๑๒๑/๑๖๔ ฯ  ๒. ม. อปริ ฺาตวตถุโก ฯ  ๓. ม. อปริ ฺามูลิกา ฯ 
 ู๔. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๕. ม. นิทฺสิตฺวา ฯ  ๖. ม. ปถาวี... ฯ เอวมุปริป ฯ 
๗. อภิ. วิ. ๓๕/๑๑๕/๑๐๑ ฯ  
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                                *เลมที่ ๗  มูลปรยิายสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๑ 
 
ปวึ  ขเณยฺย  วา  ขณาเปยฺย  วาติอาทีสุ (๑)  วุตฺตา  สสมฺภาร- 
ปวี. เย จ เกสาทโย วีสติโกฏาสา  อโยโลหาทโย  จ   
พาหิรา ฯ   สา  หิ  วณฺณาทีหิ  สมฺภาเรหิ  สทฺธึ  ปวีติ   
สสมฺภารปวี ฯ  ปวีกสณิเมโก  ส ฺชานาตีติอาทีสุ  (๒)  อาคตา  ปน   
อารมฺมณปวี  นิมิตฺตปวีติป  ิ วุจฺจติฯ  ปวีกสิณชฌฺานลาภี   
เทวโลเก  นพฺิพตฺโต  อาคมนวเสน  ปวีเทวตาติ  นาม  ลภตีติ ฯ (๓)  
อย  สมฺมติปวีติ  เวทิตพฺพาฯ  สา  สพฺพาป  อิธ  ลพฺภติฯ   
        ตาสุ  ยงฺกิ ฺจิ  ปวึ  อย  ปถุุชชฺโน  ปวิโต  ส ฺชานาติ 
ปวีติ  ส ฺชานาติฯ  ปวีภาเวน  ส ฺชานาติฯ   โลกโวหาร   
คเหตฺวา ส ฺาวิปลฺลาเสน  ส ฺชานาติ  ปวีติฯ  เอว  ปวีภาว (๔) 
อมุ ฺจนฺโตเยว  วา  เอว  (๕) สตฺโตติ  วา  สตฺตสฺสาติ  วา   
อาทินา  นเยน  ส ฺชานาติฯ  กสฺมา  เอว  ส ฺชานาตีติ  น   
วตฺตพฺพฯ  อุมฺมตฺตโก  วิย  หิ  ปุถชฺุชโนฯ  โส  ยงฺกิ ฺจิ  เยน   
เกนจิ  อากาเรน  คณฺหาติฯ  อริยาน  อทสฺสาวิตาทิเภทเมว   
วา  เอตฺถ  การณฯ  ย  วา  ปรโต  อปริ ฺาต ตสฺสาติ  
วทนฺเตน ภควตา ว วุตฺตฯ   
        ปวึ  ปวิโต  ส ฺตฺวาติ  โส  ต  ปวึ  เอว   
วิปรีตส ฺาย  ส ฺชานิตฺวาฯ  ส ฺานิทานา  หิ  ปป ฺจสงฺขาติ  (๖)  
#๑. วิ มหาวิ. ๒/๓๔๙/๒๒๙ ฯ  ๒. ท.ี ปา. ๑๑/๓๕๘/๒๘๓ ฯ  ๓. ม. ลภติ ฯ 
๔. ม. ปถวีภาค ฯ  ๕. ม. ยุ. เอต ฯ  ๖. ขุ. สุ. ๒๕/๔๑๘/๕๐๔ ฯ  
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                                *เลมที่ ๗  มูลปรยิายวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๒ 
 
วจนโต  อปรภาเค  ถามปฺปตฺเตหิ  ตณฺหามานทิฏ ิปป ฺเจหิ  อิธ   
ม ฺนานาเมน  วุตฺเตหิ  ม ฺติ  กปฺเปติ วิกปฺเปติฯ  นานปฺปการโต   
อ ฺถา  คณฺหติฯ  เตน  วุตฺต  ปวึ  ม ฺตีติ ฯ  เอว  ม ฺโต   
จสฺส  ตา  ม ฺนา  โอฬาริเกน  นเยน  ทสฺเสตุ ยา  อย   
เกสา  โลมาติ  อาทินา   นเยน  วีสติเภทา  อชฺฌตฺติกา  ปวี   
วุตฺตาฯ  ยา  จาย  วิภงฺเค  ตตฺถ  กตมา  พาหิรา  ปวีธาตุ  
ย  พาหิร  กกขฺฬ  ขริคต  กกฺขฬตฺต  กกฺขฬภาโว  พหิทฺธา   
อนุปาทินฺนฯ  เสยฺยถีท  อโย  โลห  ติป ุ สีส  สชฺฌุ  มุตฺตา   
มณิ  เวฬุริย  (๑)  สงฺโข  สิลา  ปพาฬ  รชฏ  ชาตรปู  โลหิตงฺโก 
มสารคลฺล  ติณ  กฏ  สกขฺรา  วาลิกา  (๒)  กถล  ภูมิ  ปาสาโณ   
ปพฺพโตติ  (๓) เอว  พาหิรา  ปวี  วุตฺตาฯ   ยา  จ  อชฺฌตฺตา- 
รมฺมณตฺติเก  นิมิตฺตปวี  ต  คเหตฺวา อย อตฺถโยชนา  
วุจฺจติฯ   
        ปวึ  ม ฺตีติ  ตีหิ  ม ฺนาหิ  อห  ปวีติ  ม ฺติ 
มม  ปวีติ  ม ฺติฯ   ปโร  ปวีติ  ม ฺติฯ   ปรสฺส  ปวีติ   
ม ฺติฯ   อถวา  อชฺฌตฺติก ปวึ  ตณฺหาม ฺนาย  ม ฺติ  
มานม ฺนาย  ม ฺติฯ   ทิฏ ิม ฺนาย  ม ฺติฯ  กถฯ   อย ฺหิ   
เกสาทีสุ ฉนฺทราค  ชเนติ  เกเส  อสฺสาเทติ  อภินนฺทติ  อภิวทติ   
อชฺโฌสาย  ติฏติฯ  โลเม  นเข  ทนฺเต  ตจ  อ ฺตร  วา   
#๑. สฺยา. เวฬุริโย ฯ  ๒. สฺยา. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๑๑๕/๑๐๒ ฯ  
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                        *เลมที่ ๗  มูลปรยิายสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๓ 
 
ปน  รชนีย  วตฺถถฯ  เอว  อชฺฌตฺติก  ปวึ  ตณฺหาม ฺนาย   
ม ฺติฯ  อิติ  เม  เกสา  สยิุ  อนาคตมทฺธานฯ  อิติ  โลมาติ- 
อาทินา  วา  ปน  นเยน  ตตฺถ  นนฺท ึ สมนฺนาเนติฯ  อิมินาห   
สีเลน  วา ฯ เปฯ  พฺรหฺมจริเยน  วา  เอว  สินิทฺธมุทสุุขุมนีลเกโส   
ภวิสฺสามีติอาทินา  [๑] วา  ปน  นเยน  อปฺปฏลิทฺธาน  ปฏลิาภาย   
จิตฺต  ปณิทหติฯ  เอวมฺป  อชฺฌตฺติก  ปวึ  ตณฺหาม ฺนาย   
ม ฺติฯ  ตถา  อตฺตโน  เกสาทิน  สมปฺตฺตึ  วา  วิปตฺตึ  วา   
นิสฺสาย  มาน  ชเนติฯ   เสยฺโยหมสฺมติี  วา สทิโสหมสฺมีติ  วา   
หีโนหมสฺมีติ  วาติ  เอว อชฺฌตฺติก  ปวึ  มานม ฺนาย   
ม ฺติฯ  ต  ชีว  ต  สรรีนฺติ  (๒)  อาคตนเยน  ปน  เตสฺชีโวติ   
อภินิวิสติฯ  เอส  นโย  โลมาทีสุฯ  เอว  อชฺฌตฺติก  ปวึ   
ทิฏ ิม ฺนาย ม ฺติฯ   
        อถวา  ยา  เจว  โข  ปนาวุโส  อชฺฌตฺติกา  ปวีธาตุ 
ยา  จ  พาหิรา  ปวีธาตุฯ  ปวีธาตุ  เจเวสา  (๓)  ต เนต   
มมาติ  (๔)  อิมิสฺสา  ปวตฺติยา  ปจฺจนีกนเยน  เกสาทิเภท  ปวึ   
เอต  มม  เอโสหมสฺมิ  เอโส  เม  อตฺตาติ  อภินิวิสติฯ  เอวป   
อชฺฌตฺติก  ปวึ  ทิฏ ิม ฺนาย  ม ฺติฯ  เอว  ตาว   
อชฺฌตฺติก  ปวึ  ตีหิ  ม ฺนาหิ ม ฺติฯ   
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร วาสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. ม. ๑๓/๒๔๖/๒๔๒ ฯ  ๓. ม. ปวีธาตุเรเวสา ฯ 
๔. ม. ม.ู ๑๒/๓๔๒/๓๕๐ ฯ  
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                        *เลมที่ ๗  มูลปรยิายวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๔ 
 
        ยถา  จ  อชฺฌตฺติกฯ  เอว  พาหิรปฯ  กถฯ  อย ฺหิ   
อยโลหาทีสุ  ฉนฺทราค  ชเนติฯ  อยโลหาทีนิ  อสฺสาเทติ    
อภินนฺทติ   อภิวทติ  อ ชโฺฌสาย   ติฏติฯ  มม  อโย   มม   
โลหนฺติ  อาทินา  นเยน  อยาทีนิ  มมายติ  รกฺขติ  โคปายติ 
เอว  พาหิร  ปวึ  ตณฺหาม ฺนาย  ม ฺติฯ  อิติ  เม   
อยโลหาทโย  สิยุ  อนาคตมทฺธานนฺติ  วา  ปเนตฺถ  นนฺทึ   
สมนฺนาเนติฯ  อิมินาห  สีเลน   วา  [๑] พฺรหฺมจริเยน  วา  เอว   
สมฺปนฺนอยโลหาทิอุปกรโณ  ภวิสฺสามีติ  วา  (๒)  อปฺปฏิลทฺธสฺส   
ปฏิลาภาย  จิตฺต  ปณิทหติฯ  เอวป  ิ  พาหิร  ปวึ  ตณฺหา- 
ม ฺนาย  ม ฺติฯ  ตถา  อตฺตโน  อยโลหาทีน  สมฺปตฺตึ   
วา  วิปตฺตึ  วา  นิสฺสาย  มาน  ชเนติ  อิมินาห  เสยฺโยหมสฺมีติ   
วา  สทิโสหมสฺมีติ  วา  หีโนหมสฺมีติ  วาติ  (๓)  เอว  พาหิร  ปวึ   
มานม ฺนาย  ม ฺติฯ  อเย  ชีวส ฺ ี  หุตฺวา  ปน  อย   
ชีโวติ  อภินวิิสติฯ  เอส  นโย โลหาทีสุฯ  เอว  พาหิร  ปวึ   
ทิฏ ิม ฺนาย  ม ฺติฯ  อถวา  อิเธกจฺโจ  ปวีกสิณ  อตฺตโต 
สมนุปสฺสติฯ  ย  ปวีกสิณฯ  โส  อหฯ  โย  อหฯ  ต  ปวีกสิณนฺติ   
ปวีกสิณ ฺจ  อตฺต ฺจ อทฺวย  สมนุปสฺสตีติ  (๔)  ปฏิสมฺภิทาย   
วุตฺตนเยเนว  นิมิตฺตปวึ  อตฺตาติ  อภินิวิสติฯ  เอว  (๕)  พาหิร  
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร วเตน วา ตเปน วาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. วาสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๓. อภิ. วิ. ๓๕/
๘๔๙/ 
๔๖๘ ฯ  ๔. ขุ. ปฎิ. ๓๑/๓๑๓/๒๐๗ ฯ  อตฺต ฺจ อทฺวย ฯ  ๕. ม. เอวมฺป ฯ  
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                        *เลมที่ ๗  มูลปรยิายวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๕ 
 
ปวึ  ทิฏ ิม ฺนาย  ม ฺติฯ  เอว  พาหิรป  ปวึ  ตีหิ   
ม ฺนาหิ  ม ฺติฯ   
        เอว  ตาว  ปวึ  ม ฺตีติ  เอตฺถ  ติสฺโส  (๑)  ม ฺนา   
เวทิตพฺพาฯ  อิโต  ปร  สงฺเขเปเนว  กถยิสฺสามฯ   
        ปวิยา  ม ฺตีติ  เอตฺถ  ปวิยาติ  ภุมฺมวจนเมตฯ  ตสฺมา   
อห  ปวิยาติ  ม ฺติฯ  มยฺห  กิ ฺจน  ปลิโพโธ  วา  (๒) ปวิยาติ   
ม ฺติฯ  ปโร  ปวิยาติ ม ฺติฯ  ปรสฺส กิ ฺจน ปลิโพโธ  
วา (๒) ปวิยาติ  ม ฺตีติ  อยเมตฺถ  อตฺโถ. 
        อถวา  ยฺวาย   กถ   รูปสฺมึ   อตฺตาน   สมนุปสฺสติ 
อิเธกจฺโจ  เวทน   ส ฺ   สงฺขาเร  วิ ฺาณ  อตฺตโต   
สมนุปสฺสติฯ  [๓]  อย  โข  ปน  (๔)  เม  อตฺตาฯ  โส  โข  [๕]   เม   
อย (๖)  อตฺตา  อิมสฺมึ  รูเปติ  เอว  รูปสฺมึ  วา  อตฺตาน   
สมนุปสฺสตีติ  (๗)  เอตสฺส  อตฺถนโย  วุตฺโตฯ  เอเตเนว  นเยน  
เวทนาทิธมฺเม  อตฺตโต  คเหตฺวา  ตโต  อชฺฌตฺติกพาหิราสุ   
ปวีสุ  ยงฺกิ ฺจิ  ปวึ  ตสฺโสกาสภาเวน  ปริกปฺเปตฺวา  โส   
โข  ปน  เม  อย  อตฺตา  อิมิสฺสา  ปวิยาติ  ม ฺนฺโต  
ปวิยา  ม ฺติฯ  อยมสฺส   ทิฏ ิม ฺนาฯ  ตสฺมึเยว  ปนสฺส 
#๑. ม. ติสฺโสป ฯ  ๒. ม. วาสทฺโท นตฺถิ ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ตสฺส เอว โหตีติ ทิสฺสติ ฯ 
๔. ม. ปนสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๕. ม. เอตฺถนฺตเร ปนสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๖. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
๗. ขุ. ปฎิ. ๓๑/๓๑๖/๒๑๐ ฯ  
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                        *เลมที่ ๗  มูลปรยิายวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๖ 
 
อตฺตสิเนห  ตพฺพตฺถุก ฺจ  มาน  อุปฺปาทยโต  ตณฺหา  มานม ฺนา  (๑)   
เวทิตพฺพา ฯ ยทา  ปน เตเนว  นเยน  โส โข  ปนสสฺ   
อตฺตา  ปวิยาติ  ม ฺติฯ  ตทา  ทฏิ ิม ฺนา  เอว ยุชฺชติ ฯ  
อิตราโยป ปน อิจฺฉนฺติฯ   
        ปวิโต  ม ฺตีติ  เอตฺถ  ปน  ปวิโตติ  นิสฺสกฺกวจนฯ   
ตสฺมา  สอุปกรณสฺส  อตฺตโน  วา  ปรสฺส  วา  ยถาวุตฺตปฺปเภทโต   
ปวิโต  อุปฺปตฺตึ  วา  นิคมน  วา  ปวิโต  วา  อ ฺโ   
อตฺตาติ  ม ฺมาโน  ปวิโต  ม ฺตีติ  เวทิตพฺโพฯ  อยมสฺส   
ทิฏ ิม ฺนาฯ  ตสฺมึเยว  ปนสฺส  ทิฏ ิม ฺนาย  ม ฺ ิเต   
วตฺถุสฺมึ  สิเนห  มาน ฺจ  อุปฺปาทยโต  ตณฺหามานม ฺนาป  
เวทิตพฺพาฯ  อปเร  อาหุ  ปวีกสิณ  ปริตฺต  ภาเวตฺวา  ตโต   
จ (๒)  อ ฺ  อปฺปมาณ  อตฺตาน  คเหตฺวา  ปวิโต พหิทฺธาป  
เม อตฺตาติ ม ฺมาโน ปวิโต ม ฺตีติฯ  (๓) 
        ปวี  (๔)  เมติ  ม ฺตีติ  เอตถ  ปน  เกวลมหฺิ  มหาปวึ   
ตณฺหาวเสน  มมายตีติ  อิมินา  นเยน  ปวตฺตา  เอกา  ตณฺหา- 
ม ฺนา  เอว  ลพฺภตีติ  เวทิตพฺพาฯ  สจาย  (๕) มม  เกสา   
มม  โลมา มม  อโยติ (๖)  เอว  ยถาวุตฺตปฺปเภทาย  สพฺพายป   
อชฺฌตฺติกพาหิราย ปวิยา โยเชตพฺพาติฯ   
        ปวึ  อภินนฺทตีติ  วุตฺตปฺปการเมว  (๗)  ปวึ  ตณฺหาทิฏ ีหิ  
#๑. ม. มานม ฺนาป ฯ  ๒. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ  ๓. ม. ม ฺตีติ ฯ  ๔. ม. ปว  ิ ฯ 
๕. ม. สาจาย ฯ  ๖. ม. มม อโย มม โลหนฺติ ฯ  ๗. ม. วุตฺตปฺการเมว ฯ  
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                        *เลมที่ ๗  มูลปรยิายสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๔๗ 
         
อภินนฺทติฯ  อสฺสาเทติฯ  ปรามสติ  จาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
        ปวึ  ม ฺตีติ  เอเตเนว  เอตสฺมึ  อตฺเถ  สิทฺเธ  กสฺมา   
เอว  วุตฺตนฺติ  เจฯ  อวิจาริตเมต  โปราเณหิฯ  อยมฺปน  เม  (๑)  
อตฺตโน  มติฯ  เทสนาวิลาสโต  วา  อาทีนวทสฺสนโต วาฯ  ยสสฺา   
หิ  ธมฺมธาตุยา  สุปฏิวิทธฺตฺตา  นานานยวิจิตฺรเทสนาวิลาส- 
สมฺปนฺโน  อย   (๒)   สา  ภควตา สุปฏิวิทฺธาฯ  ตสฺมา  ปุพฺเพ   
ม ฺนาวเสน  กิเลสุปฺปตฺตึ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  อภินนฺทนาทิวเสน  (๓)   
ทสฺเสนฺโต  เทสนาวิลาสโต  วา  อิทมาห. โย  วา  ปวึ   
ม ฺติฯ  ปวิยา  ม ฺติฯ  ปวิโต ม ฺติฯ   ปวี  เมติ  ม ฺติ 
โส  ยสฺมา  น  สกโฺกติ  ปวีนิสฺสิต  ตณฺห  วา  ทฏิ ึ  วา   
ปหาตุ  ตสฺมา  ปวึ  อภินนฺทติฯ  (๔) โย  จ  ปวึ  อภินนฺทติ 
ทุกฺข  โส  อภินนฺทติฯ   ทุกฺข ฺจ  อาทีนโวติ  อาทีนวทสฺสนโตป   
อิทมาหฯ  วุตฺต  เจต  ภควตา  โย  ภิกขฺเว  ปวีธาตุ อภินนฺทติฯ   
ทุกฺข  โส  อภินนฺทติฯ  โย  ทุกฺข  อภินนฺทติฯ  อปริมุตฺโต โส  
ทุกฺขสฺมาติ วทามีติฯ   
        เอว  ปวีวตฺถุก  ม ฺน ฺจ  (๕)  อภินนฺทน ฺจ  วตฺวา   
อิทานิ  เยน  การเณน โส  ม ฺติ  อภินนฺทติ  [๖]   ต  การณ   
อาวีกโรนฺโต  อาห  ต  กิสสฺ  เหตุฯ  อปริ ฺาต  ตสฺสาติ   
วทามีติ ฯ  
#๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. สี. อสฺส ฯ  ๓. ม. อภินนฺทนาวเสน ฯ  ๔. ม. อภินนฺทติเยว ฯ 
๕. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ  ๖. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทสิฺสติ ฯ  
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        ตสฺสตฺโถฯ  โส  ปุถชฺุชโน  ต  ปวึ  กิสฺส  เหตุ  ม ฺติ 
เกน  การเณน  ม ฺติฯ  อภินนฺทตีติ  เจฯ  อปริ ฺาต  ตสฺสาติ   
วทามีติฯ  ยสฺมา  ต  วตฺถ ุ ตสฺส  อปริ ฺาตฯ  ตสฺมาติ   วุตฺต   
โหติฯ  โย  หิ  ปวึ  ปรชิานาติฯ   โส  ตีหิ   ปริ ฺาหิ  ปริชานาติ   
าตปริ ฺาย  ตีรณปริ ฺาย  ปหานปริ ฺายาติฯ   
        ตตฺถ  กตมา  าตปริ ฺาฯ   ปวีธาตุ  ชานาติ  (๑)  อย   
ปวีธาตุ  อชฺฌตฺติกา  อย   พาหิราฯ  อิทมสฺสาลกฺขณฯ   อิมานิ    
รสปจฺจุปฏานปทฏานานีติฯ   อย   าตปริ ฺาฯ  กตมา   
ตีรณปริ ฺาฯ   เอว   าต  กตฺวา  ปวีธาตุ  ตีเรติ  อนิจฺจโต   
ทุกฺขโต  โรคโตติ  จตฺตาลีสาย  อากาเรหิฯ  อย  ตีรณปริ ฺาฯ   
กตมา  ปหานปริ ฺาฯ  เอว  ตีรยิตฺวา  อคฺคมคฺเคน  ปวี- 
ธาตุยา  ฉนฺทราค  ปชหติฯ  อย  ปหานปริ ฺาฯ   
        นามรูปววตฺถาน  วา  าตปริ ฺาฯ  กลาปสมฺมสนาทิ- 
อนุโลมปรโิยสานา  ตีรณปริ ฺาฯ  อริยมคฺเค  าณ  ปหาน- 
ปริ ฺาติฯ  โย  ปวึ  ปรชิานาติฯ  โส  อิมาหิ  ตีหิ  ปริ ฺาหิ  
ปริชานาติฯ  อสฺส  จ  ปถุชฺุชนสฺส  ตา  ปริ ฺาโย  นตฺถิ 
ตสฺมา   อปริ ฺาตตฺตา  ปวึ  ม ฺติ  จ  อภินนฺทติ  จาติฯ   
เตนาห  ภควา  อิธ  ภิกฺขเว  อสฺสุตวา  ปุถุชชฺโน ฯ  เปฯ  ปวึ   
ม ฺติฯ  ปวิยา  ม ฺติฯ  ปวิโต  ม ฺติฯ   ปวี  เมติ  ม ฺติ 
#๑. ม. ปรชานาติ ฯ  
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ปวึ  อภินนฺทติฯ  ต  กิสสฺ  เหตุฯ  อปริ ฺาต ตสฺสาติ  
วทามีติฯ   
                        ปวีวาโร         นฏิ ิโตฯ   
        อาป   อาปโตติ   เอตฺถาป   ลกฺขณสสมฺภารารมฺมณสมฺมติ- 
วเสน  (๑)  จตุพฺพิโธ  อาโป ฯ  เตสุ  ตตฺถ  กตมา  อชฺฌตฺติกา   
อาโปธาตุฯ  ย  อชฌฺตฺต  ปจฺจตฺต  อาโป  อาโปคต  เสฺนโห (๒)   
เสฺนหคต  พนฺธนตฺต  รูปสฺส  อชฌฺตฺต อุปาทินฺนนฺติอาทีสุ (๔)  วุตฺโต   
ลกฺขณอาโปฯ  อาโปกสิณ  อุคฺคณฺหนฺโต  อปสฺมึ  นิมิตฺต   
คณฺหตีติ  อาทีสุ  วุตฺโต  สสมฺภารอาโปฯ  เสส  สพฺพ  ปวิย   
วุตฺตสทิสเมวฯ  เกวล  โยชนานเยน  ปน  ปตฺต  เสมฺหนฺติ- 
อาทินา  นเยน  วุตฺตา  ทฺวาทสเภทา  อชฺฌตฺติกา  อาโปธาตุฯ    
ตตฺถ  กตมา  พาหิรา  อาโปธาตุฯ  ย  พาหิร  อาโป  อาโปคต   
เสฺนโห  เสฺนหคต  พนฺธนตฺต  รูปสฺส  พหิทฺธา  อนุปาทินฺน 
เสยฺยถีทฯ  มลูรโส  ขนฺธรโส  ตจรโส ปตฺตรโส  ปปฺุผรโร   
ผลรโส  ขีร  ทธิ  สปฺป  นวนีต  เตล  มธุ  ผาณิต   
ภุมฺมานิ  วา  อุทกานิ  อนฺตลิกฺขานิ  วาติ  เอว  วุตฺตา  จ   
พาหิรา  อา โปธาตุ  เวทิตพฺพาฯ  โส  จ  อชฌฺตฺตารมฺมณตฺติเก  
นิมิตฺตอาโปฯ   
#๑. ม. สมฺมติุ... ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. สิเนโห ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๓. ม. สิเนหคต ฯ  เอวมุปริป 
ฯ 
๔. อภิ. วิ. ๓๕/๑๑๖/๑๐๒ ฯ  
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        เตช  เตชโตติ  อิมสมฺึ  เตโชวาเรป  วุตฺตนเยเนว  วิตฺถาโร   
เวทิตพฺโพ. โยชนานเยน  ปเนตฺถ  เยน  จ  สนฺตปฺปติฯ  เยน   
จ  ชีรยิฺยติฯ  เยน  จ  ปริฑยฺหติฯ  เยน  จ  อสิตปตขายิตสายิต  
สมฺมาปริณาม  คจฺฉตีติ  (๑)  เอว วุตฺตา จตุปฺปเภทา  อชฺฌตฺติกา   
เตโชธาตุฯ   ตตฺถ  กตมา  พาหิรา  เตโชธาตุฯ   ย  พาหิร   
เตโช  เตโชคต  อุสฺมา  อุสฺมาคต  อุสุม  อุสุมคต  พหิทฺธา   
อนุปาทินฺนฯ  เสยฺยถีทฯ  กฏคฺคิ  สกลิกคฺคิ  [๒]   ติณคฺคิ   
โคมยคฺคิ  ถสูคฺคิ  สงฺการคฺคิ  อินฺทคฺคิ  อคฺคิสนฺตาโป   สุริย- 
สนฺตาโป  กฏสนฺนิจยสนฺตาโป  ติณสนฺนิจยสนฺตาโป  ธ ฺ- 
สนฺนิจยสนฺตาโป  ภณฺฑสนฺนิจยสนฺตาโปติ  (๓)  เอว  วุตฺตา  จ  
พาหิรา เตโชธาตุ  เวทิตพฺพาฯ   
        วาย  วายโตติ  อิมสสฺ  วายวารสฺสาป  โยชนานเย  ปน   
อุทฺธงฺคมา  วาตาฯ  อโธคมา   วาตาฯ  กุจฺฉิสยา  วาตาฯ  โกฏาสยา  
วาตาฯ  องฺคมงฺคานุสาริโน  วาตาฯ  สตฺถกา  วาตาฯ  ขุรกา  วาตา 
อุปฺปลกา วาตาฯ  อสฺสาโส ปสฺสาโสติ (๔)  เอว  วุตฺตา  อชฺฌตฺติกา   
วาโยธาตุฯ  ตตฺถ  กตมา  พาหิรา  วาโยธาตุฯ  ย  พาหิร   
วาโย  วาโยคต  ถมฺภิตตฺต  รูปสฺส  พหิทฺธา  อนุปาทินฺน 
เสยฺยถีทฯ  ปรุตฺถิมา  วาตา  ปจฺฉิมา  วาตาฯ  อุตฺตรา  วาตา  
#๑. อภิ. วิ. ๓๕/๑๑๗/๑๐๓ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ปลาลคฺคีติ ทิสฺสติ ฯ  ๓. สฺยา ภสฺมาสนฺนิจย- 
สนฺตาโป  ฯ  อภิ. วิ. ๓๕/๑๑๗/๑๐๓ ฯ  ๔. อภิ. วิ. ๓๕/๑๑๘/๑๐๔ ฯ  
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ทกฺขิณา  วาตา   สรชา   วาตา   อรชา  วาตา   สีตา  วาตา   
อุณฺหา  วาตา   ปริตฺตา  วาตา  อธิมตฺตา  วาตา  [๑]  เวรมฺภา 
วาตา  ปกฺข  วาตา  สุปณฺณา  วาตา  ตาลวณฺฏ  วาตา 
วิธูปน  วาตาติ  เอว  วุตฺตา  จ  พาหิรา  วาโยธาตุ   
เวทิตพฺพาฯ  เสส  วุตฺตนยเมวฯ  (๒)  เอตฺตาวตา  จ  ยฺวาย  วุตฺต   
หิ  เอกธมฺเมฯ  เย  ธมฺมา  เอกลกฺขณา  เตนฯ  วุตฺตา  ภวนฺติ   
สพฺเพฯ  อิติ  วุตฺโต  ลกฺขโณ  หาโรติฯ   
        เอว  เนตฺติย  ลกฺขโณ  นาม  หาโร  วุตฺโตฯ  ตสฺส   
วเสน  ยสฺมา  จตูสุ  ภูเตสุ  คหิเตสุ  อุปาทารูปป  คหิตเมว   
ภวติฯ  รูปลกฺขณ  อนตีตตฺตาฯ  ย  จ  ภู โตปาทารูปฯ   โส   
รูปกฺขนฺโธ ฯ  ตสฺมา  อสสฺุตวา  ปุถุชชฺโน  ปวึ  อาป  เตช   
วาย  ม ฺตีติ  วทนฺเตน  อตฺตโต  (๓)  รูป  [๔]  สมนุปสฺสตีติป  วุตฺต   
โหติฯ  ปวิยา  อาปสฺมึ  เตชสฺมึ  วายสฺมึ  ม ฺตีติ  วทนฺเตน   
รูปสฺมึ  [๕]  อตฺตาน  สมนุปสฺสตีติ  วุตฺต  (๖)  โหติฯ  ปวิโต  อาปโต  
เตชโต  วายโต  ม ฺตีติ  วทนฺเตน  รปูโต  อ ฺโ  อตฺตาติ   
สิทฺธตฺตา  รูปวนฺต  จ  (๗)  อตฺตาน  อตฺตนิ  จ  (๗)  รูป  สมนุปสฺสตีติ  (๘)   
วุตฺต โหติฯ  เอวเมตา  จตสฺโส  รูปวตฺถุกา  สกกฺายทิฏ ิม ฺนา   
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร กาฬวาตาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. วุตฺตนยเมวาติ ฯ  ๓. ม. อตฺถโต ฯ   
๔. ม. เอตฺถนตฺเร อตฺตโตติ ทิสฺสติ ฯ  ๕. ม. เอตฺถนฺตเร วาสทฺโท ทิสฺสติ ฯ   
๖. ม. วุตฺตมฺป ฯ  ๗. ม. วา ฯ  ๘. ม. สมนุปสฺสติป ฯ  
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เวทิตพฺพาฯ  ตตฺถ  เอกา   อุจฺเฉททิฏ ิ   ติสฺโส   สสสฺตทิฏ ิโยติ   
เทฺว  ทิฏ ิโย  โหนฺตีติ  อยมฺป  เอตฺถ  วิเสโส  (๑)  เวทิตพฺโพฯ  
ภูตวาราทิวณฺณนา  เอว  รูปมุเขน  สงฺขารวตฺถุก  ม ฺน  วตฺวา  อิทานิ  เย   
สงฺขาเร  อุปาทาย  สตฺตา  ป ฺาปยนฺติฯ   เตสุ  [๒]  สตฺเตสุป    
ยสฺมา  ปุถชุชฺโน  ม ฺน  กโรติฯ  ตสฺมา  เต  สตฺเต  นิทฺทิสนฺโต  
ภูเต  ภูตโต  ส ฺชานาตีติ  อาทิมาหฯ   
        ตตฺราย  ภูตสทฺโท  ป ฺจกฺขนฺธอมนุสฺสธาตุวิชฺชมาน- 
ขีณาสวสตฺตรุกฺขาทีสุ  ทสิฺสติ ฯ ภูตมิทนฺติ  ภิกฺขเว  สมนุปสฺสถาติ- 
อาทีสุ  (๓)  หิ  อย  ป ฺจสุ ขนฺเธสุ  ทสิฺสติฯ  ยานีธ  ภูตานิ   
สมาคตานีติ  (๔) เอตฺถ  อมนุสฺเสสุฯ  จตฺตาโร  โข  ภิกฺขุ  มหาภูตา   
เหตูติ  (๕)  เอตฺถ จตูสุ  ธาตูสุ  (๖)  ภูตสฺมึ  ปาจิตฺติยนฺติอาทีสุ  (๗)  
วิชฺชมาเนสุ ฯ (๘)  โย  จ  กาลฆโส  ภูโตติ  (๙)  เอตฺถ  ขีณาสเว ฯ  
                สพฺเพว นิกฺขิปสฺสนฺติ                  ภูตา  โลเก  สมุสฺสยนฺติ  (๑๐)   
เอตฺถ  สตฺเตสุฯ  ภูตคามปาตพฺยตายาติ  (๑๑)  เอตฺถ  รุกฺขาทีสุฯ  อิธ   
ปนาย  สตฺเตสุ  วตฺตติ  โน  จ โข อวิเสเสน. จาตุมฺมหา- 
ราชิกาน  ห ิเหฏา สตฺตา อิธ ภูตาติ อธิปฺเปตาฯ   
        ตตฺถ  ภูเต  ภูตโต  ส ฺชานาตีติ  อาทิ  วุตฺตนยเมวฯ   
#๑. ม. อตฺถวิเสโส ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร สงฺขาเรสูติ ทิสฺสติ ฯ  ๓. ม. ม.ู ๑๒/๔๔๕/๔๗๘ ฯ   
๔. ขุ. ส.ุ ๒๕/๓๑๔/๓๖๗ ฯ  ๕. ม. อุ. ๑๔/๑๒๔/๑๐๓ ฯ  ๖. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ 
๗. วิ. มหาวิ. ๒/๓๐๕/๒๑๑ ฯ  ๘. ม. วิชฺชมาเน ฯ  ๙. ขุ. ชา. ๒๗/๓๔๐/๙๕ ฯ 
๑๐. ท.ี มหา. ๑๐/๑๖๔/๑๘๑ ฯ  ๑๑. วิ. มหาวิ. ๒/๓๕๔/๒๓๓ ฯ  
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        ภูเต  ม ฺตีติ  อาทีสุ  ปน  ติสฺโสป  ม ฺนา  โยเชตพฺพาฯ   
กถฯ  อย  หิ  โส  ปสฺสติ  คหปตึ  วา  คหปติปุตฺต  วา   
ป ฺจหิ  กามคุเณหิ  สมปฺปต  สมงฺคีภูตนฺติ  (๑) วุตฺตนเยน  ภูเต  
สุภา  สุขิตาติ  คเหตฺวา  รชฺชติฯ  ทิสฺวาป เน รชชฺติฯ  สุตฺวาป  
ฆายิตฺวาป  สายิตฺวาป  ผุสิตฺวาป  ตฺวาป  เอว  ภูเตสุ  (๒)   
ตณฺหาม ฺนาย  ม ฺติฯ  อโห  วตาห  ขตฺติยมหาสาลาน  วา   
สหพฺยต  อุปปชฺเชยฺยนฺติอาทินา (๓)  [๔]  นเยน  อปฺปฏิลทฺธสสฺ   
ปฏิลาภาย  จิตฺต  ปณิทหติฯ   เอวป  ภูเตสุ  ตณฺหาม ฺนาย   
ม ฺติฯ  อตฺตโน  ปน  ภูตาน ฺจ  สมฺปตฺติวิปตฺตึ  นิสฺสาย  
อตฺตาน  วา  เสยฺย  ทหติฯ  ภูเตสุ  [๕]  ยงฺกิ ฺจิ  ภูต  หีน   
อตฺตาน  วา  หีน  ยงฺกิ ฺจิ  ภูต  เสยฺย ฯ  อตฺตาน  วา  [๖]   
ภูต ฺจ  อตฺตนา  สทิส  ทหติฯ  ยถาห  อิเธกจฺโจ  ชาติยา   
วา  ฯ เปฯ   อ ฺตร ฺตเรน  วตฺถุนา  ปุพฺพกาล  ปเรหิ  สทิส   
อตฺตาน  ทหติฯ  อปรกาล  อตฺตาน  เสยฺย  (๗)  ทหติฯ  ปเร  หีเน   
ทหติฯ  โย  เอวรูโป  มาโน ฯ เปฯ   อย  วุจฺจติ  มานาติมาโนติ ฯ (๘)   
เอว  ภูเตสุ  (๙)  มานม ฺนาย  ม ฺติฯ   
        ภูเต  (๙)  ปน  นิจฺจา  ธุวา  สสฺสตา  อวิปริณามธมฺมาติ   
วา  สพฺเพ  สตฺตา  สพฺเพ  ปาณา  สพฺเพ  ภูตา  สพฺเพ  ชีวา   
#๑. องฺ สตฺตก. ๒๓/๔๗/๕๗ ฯ  ๒. ม. ภูเต ฯ  ๓. ที. ปา ๑๑/๓๔๖/๒๗๓  ฯ 
๔. ม. เอตฺถนตฺเร วา ปนาติ ทสฺสติ ฯ  ๕. ม. เอตฺถนฺตเร  จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๖. ม. เอตฺถนตเร 
ภูเตนาติ ทิสฺสติ ฯ  ๗. ม. เสยฺย ฯ  ๘. อภิ. วิ. ๓๕/๘๙๗/๔๘๑ ฯ  ๙. ม. ภูเต ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 54 

                        *เลมที่ ๗  มูลปรยิายวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๔ 
 
อวสา  อพลา  อวิริยา  นิยติสงฺคติภาวปริณตา  ฉเสฺววาภิชาตีสุ  
สุขทุกฺข  ปฏสิเวเทนฺตีติ (๑) วา  ม ฺมาโน  ทิฏ ิม ฺนาย   
ม ฺติฯ  เอว  ภูเตสุ (๒)  ตีหิ  ม ฺนาหิ  ม ฺติฯ   
        กถ  ภูเตสุ  ม ฺติ  เตสุ  เตสุ  ภูเตสุ  อตฺตโน   
อุปฺปตฺตึ  [๓] สุขุปฺปตฺตึ  วา  อากงฺขติฯ  เอว   ตาว  ตณฺหา- 
ม ฺนาย  ภูเตสุ  ม ฺติฯ  ภูเตสุ  วา  อุปฺปตฺตึ  อากงฺขมาโน   
ทาน  เทติฯ  สีล  สมาทิยติฯ  อุโปสถกมฺม  กโรติฯ  เอวป  ภูเตสุ   
ตณฺหาม ฺนาย  ม ฺติฯ  ภูเต  ปน  สมูหคาเหน  คเหตฺวา   
ตตฺถ  เอกจฺเจ  ภูเต  เสยฺยโต  ทหติฯ  เอกจฺเจ  สทิสโต  วา   
หีนโต  วาติฯ  เอว  ภูเตสุ  มานม ฺนาย  ม ฺติฯ  ตถา   
เอกจฺเจ  ภูเต  นิจฺจา  ธุวาติ  ม ฺติฯ  เอกจฺเจ อนิจฺจา อธุวาติฯ   
อหป ภูเตสุ อ ฺตโรสฺมีติ  [๓]  ม ฺติฯ  เอว  ภูเตสุ   
ทิฏ ิม ฺนาย  ม ฺตีติ ฯ (๔)   
        ภูตโต  ม ฺตีติ  เอตฺถ  ปน  สอุปกรณสฺส  อตฺตโน   
วา  ปรสฺส  วา  ยโต  กุโตจิ  ภูตโต  อุปฺปตฺตึ  ม ฺมาโน   
ภูตโต  ม ฺตีติ  เวทิตพฺโพฯ  อยมสฺส  ทิฏ ิม ฺนาฯ  ตสฺมึเยว   
ปนสฺส  ทฏิ ิม ฺนาย  ม ฺ ิเต  วตฺถุสฺมึ  สิเนห  มาน ฺจ   
อุปฺปาทยโต  ตณฺหามานม ฺนาป  เวทิตพฺพาฯ   
        ภูเต  เมติ  ม ฺตีติ  เอตฺถ  ปน  เอกา  ตณฺหาม ฺนาว 
#๑. ที. สี. ๙/๙๕/๗๐ ฯ  ๒. ม. ภูเต ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร วาสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. ม ฺติ ฯ  
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ลพฺภติฯ  สา  จาย  มม  ปตฺุตา  มม  ธีตา  มม  อเชลกา   
กุกฺกุฏสูกรา  หตฺถิควาสฺสวฬวาติ  เอวมาทินา  นเยน  มมายโต   
ปวตฺตตีติ  เวทิตพฺพาฯ  ภูเต  อภินนฺทตีติ  เอต  วุตฺตนยเมว. 
อปริ ฺาต ตสฺสาติ  เอตฺถ  ปน  เย  สงฺขาเร  อุปาทาย   
ภูตาน  ป ฺตฺติฯ  เตส  อปริ ฺาตตฺตา  ภูตา อปริ ฺาตา  
โหนฺตีติ เวทิตพฺพา ฯ โยชนา ปน วุตฺตนเยเนว กาตพฺพาฯ   
        เอว  สงฺเขปโต  สงฺขารวเสน  จ  สตฺตวเสน  จ  ม ฺนา- 
วตฺถุ ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ภูมิวิเสสาทินา  เภเทน  วิตฺถารโตป   
ต  ทสฺเสนฺโต  เทเว  เทวโตติ  อาทิมาหฯ  ตตฺถ  ทพฺิพนฺติ   
ป ฺจหิ  กามคุเณห อตฺตโน  วา  อิทฺธิยาติ  เทวา  กีฬนฺติ   
โชตนฺติ  (๑)  จาติ  อตฺโถฯ  เต  ติวิธา  สมฺมติเทวา  (๒)  อุปปตฺติเทวา  
วิสุทฺธิเทวาติฯ  สมฺมติเทวา  (๒)  นาม  ราชาโน  เทวิโย  กุมาราฯ   
อุปปตฺติเทวา นาม จาตุมฺมหาราชิเก  เทเว  อุปาทาย  ตตุตฺตริ- 
เทวาฯ  วิสุทฺธิเทวา  นาม  อรหนฺโต  ขีณาสวาฯ  อิธ  ปน   
อุปปตฺติเทวา  ทฏพฺพา  โน  จ  โข  อวิเสเสนฯ  ปรินิมฺมิตวส- 
วตฺติเทวโลเก  มาร  สปรสิ  เปตฺวา  เสสา  ฉ  กามาวจรา   
อิธ  เทวาติ  อธิปฺเปตาฯ  ตตฺถ  สพฺพา  อตฺถวณฺณนา  ภูตวาเร 
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพาฯ   
        ปชาปตีติ  เอตฺถ  ปน  มาโร  ปชาปตีติ  เวทิตพฺโพฯ   
#๑. ม. โชเตนฺติ ฯ  ๒. ม. สมฺมุติเทวา ฯ          
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เกจิ  ปน  เตส  เตส  เทวาน  อธิปตีน  มหาราชาทีน   
เอต  อธิวจนนฺติ  วทนฺติฯ  ต  เทวคหเณเนว  เตส  คหิตตฺตา   
อยุตฺตนฺติ  มหาอฏกถาย  ปฏิกฺขิตฺตฯ   มาโรเยว  ปน สตฺต- 
สงฺขาตาย  ปชาย  อธิปติภาเวน  อิธ  ปชาปตีติ  อธิปฺเปโต.  
โส  กุหึ  วสตีติ  (๑) ฯ  ปรนิมฺมิตวสวตฺติเทวโลเกฯ  ตตฺร  หิ  วสวตฺติ- 
ราชา  รชฺช  กาเรติฯ  มาโร  เอกสฺม ึ ปเทเส อตฺตโน   
ปริสาย อิสฺสริย วตฺเตนฺโต รชชฺปจฺจนฺเต ทามริกราชปุตฺโต   
วิย  วสตีติ  วทนฺติฯ  มารคหเณเนว  เจตฺถ  มารปริสายป  
คหณ  เวทิตพฺพฯ  โยชนานเย  เจตฺถ  ปชาปตึ  วณฺณวนฺต  
ทีฆายุก  สุขพหุล  ทิสฺวา  วา  สุตฺวา  วา  รชชฺโต  (๒)  ตณฺหา- 
ม ฺนาย  ม ฺติฯ  อโห  วตาห  ปชาปติโน  สหพฺยต   
อุปปชฺเชยฺยนฺติ  อาทินา  วา  ปน  นเยน  อปฺปฏลิทธฺสฺส  ปฏิลาภาย   
จิตฺต ปณิทหนฺโตป  ปชาปตึ  ตณฺหาม ฺนาย  ม ฺติ 
ปชาปติภาว  ปน  ปตฺโต  สมาโน  อหมสฺมิ  ปชาน  อิสฺสโร   
อธิปตีติ  มาน  ชเนนฺโต  ปชาปตึ  มานม ฺนาย  ม ฺติ.  
ปชาปติ  นิจฺโจ  ธุโวติ  วา  อุจฺฉิชฺชิสฺสติ  วินสฺสิสสฺตีติ  วา   
อวโส อพโล  อวิริโย นิยติสงฺคติภาวปริณโต ฉเสฺววาภิชาตีสุ  
สุขทุกฺข ปฏิสเวตีติ  วา ม ฺมาโน ปน ปชาปตึ  
ทิฏ ิม ฺนาย ม ฺตีติ เวทิตพฺโพฯ   
#๑. ม. วสติ ฯ  ๒. ม. รชชฺนฺโต ฯ  
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        ปชาปติสฺมินฺติ  เอตฺถ  ปเนกา  ทฏิ ิม ฺนาว  ยุชฺชติฯ   
ตสฺสา  เอว  ปวตฺติ  เวทิตพฺพา ฯ  อิเธกจฺโจ  ปชาปติสฺมึ   
เย  [๑]  ธมฺมา  สวิชฺชนฺติ  สพฺเพ  เต  นจฺิจา  ธุวา  สสฺสตา   
อวิปริณามธมฺมาติ  ม ฺติฯ  อถวา  ปชาปติสฺมึ  นตฺถิ  ปาป 
น ตสฺมึ ปาปกานิ กมฺมานิ อุปลพฺภนฺตีติ (๒) ม ฺติฯ   
        ปชาปติโตติ  เอตฺถ  ติสฺโสป  ม ฺนา  ลพฺภนฺติฯ  กถฯ    
อิเธกจฺโจ  สอุปกรณสฺส  อตฺตโน  วา  ปรสฺส  วา  ปชาปติโต   
อุปฺปตฺตึ  วา  นิคฺคมน  วา  ม ฺติฯ  อยมสฺส  ทฏิ ิม ฺนาฯ   
ตสฺมึเยว ปนสฺส  ทฏิ ิม ฺนาย  ม ฺ ิเต วตฺถุสฺมึ  สิเนห   
มาน  จ  อุปปฺาทยโต  ตณฺหามานม ฺนาป  เวทิตพฺพาฯ   
ปชาปตึ  เมติ  ปน  เอกา  ตณฺหาม ฺนาว  ลพฺภติฯ   
สา  จาย  ปชาปติ  (๓)  มม  สตฺถา มม  สามีติอาทินา นเยน  
มมายโต ปวตฺตตีติ เวทิตพฺพา ฯ เสส วุตฺตนยเมวฯ   
        พฺรหฺม  พฺรหฺมโตติ  เอตฺถ  พฺรูหโิต  เตหิ  เตหิ  คุณวิเสเสหีติ   
พฺรหฺมาฯ  อปจ  พฺรหฺมาติ  (๔) มหาพฺรหฺมาป  วุจฺจติฯ  ตถาคโตป   
พฺราหฺมโณป  มาตาปตโรป  เสฏมฺปฯ  สหสฺโส  พฺรหฺมา   
ทฺวิสหสฺโส  พฺรหฺมาติอาทีสุ  หิ  มหาพฺรหฺมาติ  พฺรหฺมาติ  วุจฺจติฯ   
พฺรหฺมาติ  โข  ภิกฺขเว  ตถาคตสฺเสเวต  อธิวจนนฺติ เอตฺถ  ตถาคโตฯ   
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๒. สี. อุปลิปปฺนฺตีติ ฯ  ๓. ม. ปชาปติ ฯ 
๔. ม. อุ. ๑๔/๓๒๒/๒๑๙ ฯ  
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                ตโมนุโท   พุทโฺธ  สมนฺตจกฺขุ 
                โลกนฺตคู   สพฺพภวาติวตฺโต   
                อนาสโว    สพฺพทุกฺขปฺปหีโน   
                สจฺจวฺหโย  พฺรหฺมุนา  อุปาสิโต  (๑) 
เอตฺถ พฺราหฺมโณ ฯ  
        พฺรหฺมาติ  มาตาปตโร           ปุพฺพาจริยาติ  วุจฺจเรติ  (๒)  
เอตฺถ  มาตาปตโรฯ  พฺรหฺมจกฺก  ปวตฺเตตีติ  (๓)  เอตฺถ  เสฏฯ  
อิธ  ปน  ปมาภินิพฺพตฺโต  กปฺปายุโก  พฺรหฺมา  อธิปฺเปโตฯ   
ตคฺคหเณเนว  จ  พฺรหฺมปโุรหิตพฺรหฺมปาริสชฺชาป  คหิตาติ  
เวทิตพฺพาฯ  อตฺถวณฺณนา  ปเนตฺถ  ปชาปติวาเร  วุตฺตนเยเนว   
เวทิตพฺพาฯ   
        อาภสฺสรวาเร  ทณฺฑทีปกาย  อจฺจิ  วิย  เอเตส  สรีรโต   
อาภา  ฉิชฺชิตฺวา  ฉิชฺชิตฺวา  ปตนฺตี  วิย  สรติ  วิสรตีติ   
อาภสฺสราฯ  เตส  คหเณน  สพฺพาป  ทติุยชฺฌานภูมิ  คหิตาฯ   
เอกตลวาสิโน  เอว  เจเต  สพฺเพป ปรตฺิตาภา อปฺปมาณาภา   
อาภสฺสราติ  เวทิตพฺพาฯ   
        สุภกิณฺหวาเร  สุเภน โอกิณฺณา  วิกิณฺณา  สุเภน   
สรีรปฺปภาวณฺเณน  เอกฆนสุวณฺณม ฺชุสาย  ปตสมฺปชฺชลิต- 
#๑. ม. สจฺจวฺหโย พฺรหฺเม อุปาสิโต เมติ ฯ  ขุ. จูฬ. ๓๐/๕๘๐,๕๘๔/๒๘๖ ฯ  ๒. ขุ. ชา. 
๒๘/๑๖๒/๖๖ ฯ  ๓. องฺ. ป ฺจกฯ  ๒๒/๑๑/๑๐ ฯ  
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                        *เลมที่ ๗  มูลปรยิายสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๕๙ 
 
ก ฺจนปณฺฑสสฺสิริกาติ  สุภกิณฺหาฯ  เตส  คหเณน  สพฺพาป   
ตติยชฺฌานภูมิ  คหิตาฯ เอกตลวาสิโน  เอว  เจเตป  สพฺเพ   
ปริตฺตสุภา อปฺปมาณสุภา สุภกิณฺหาติ เวทิตพฺพาฯ   
        เวหปฺผลวาเร  วิปุลผลาติ  เวหปฺผลาฯ  จตุตฺถชฺฌานภูมิ- 
พฺรหฺมาโน  วุจฺจนฺติ. อตฺถนยโยชนา  ปน อิเมสุ ตีสุป วาเรสุ  
ภูตวาเร วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพาฯ   
        อภิภูวาเร  อภิภวีติ  อภิภูฯ  กึ  อภิภวิฯ   จตฺตาโร  ขนฺเธ   
อรูปโน. อส ฺ ิภวสฺเสต  (๑)  อธิวจนฯ  อส ฺ ิสตฺตา  (๒)  เทวา   
เวหปฺผเลหิ  สทฺธึ  เอกตลาเยว  เอกสฺมึ  โอกาเส  เยน อิริยาปเถน   
นิพฺพตฺตาฯ  เตเนว  ยาวตายุก  ติฏนฺติ  จิตฺตกมฺมรูปสทิสา  หุตฺวา 
เต  อิธ  สพฺเพป  อภิภูวจเนน  คหิตาฯ  เกจิ  อภิภู  นาม   
สหสฺโส  พฺรหฺมาติ  เอวมาทินา  นเยน  ตตฺถ  ตตฺถ  อธิปติ- 
พฺรหฺมาน  วณฺณยนฺติฯ  พฺรหฺมคหเณเนว  ปน  ตสสฺ  คหิตตฺตา   
อยุตฺตเมตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ โยชนานโย  เจตฺถ  อภิภู  วณฺณวา   
ทีฆายุโกติ  สุตฺวา  ตตฺถ  ฉนฺทราค  อุปฺปาเทนฺโต  อภิภุ    
ตณฺหาม ฺนาย  ม ฺติฯ  อโห  วตาห  อภิภุโน  สหพฺยต   
อุปปชฺเชยฺยนฺติอาทินา  วา  (๓) ปน นเยน  อปฺปฏิลทฺธสฺส  ปฏิลาภาย   
จิตฺต  ปณิทหนฺโตป  อภิภุ    ตณฺหาม ฺนาย  ม ฺติฯ  อตฺตาน   
หีนโต  วา  (๓) อภิภุ  เสยยฺโต  ทหนฺโต  ปน  อภิภุ  มานม ฺนาย  
#๑. ม. อส ฺภวสฺเสต ฯ  ๒. ม. อส ฺสตฺตา ฯ  ๓. ม. วาสทฺโท นตฺถ ิฯ  
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                        *เลมที่ ๗  มูลปรยิายวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๐ 
 
ม ฺติฯ  อภิภู  นิจฺโจ  ธโุวติ  อาทินา  นเยน  ปรามสนฺโต   
อภิภุ    ทฏิ ิม ฺนาย  ม ฺตีติ  เวทิตพฺโพฯ  เสส  ปชาปติวาเร  
วุตฺตนยเมวฯ   
        เอว  ภควา  ปฏิปาฏิยา  เทวโลก  ทสฺเสนฺโตป  อภิภูวจเนน   
อส ฺ ิภว  (๑)  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ยสมฺา  อย  วฏฏกถา  สุทฺธาวาสา  (๒)   
จ  วิวฏฏปกฺเข   ิตาฯ  อนาคามิขีณาสวา  เอว  หิ  เทวาฯ   
ยสฺมา  วา  กติปยกปฺปสหสฺสายุกา  เต  เทวาฯ  พุทฺธุปฺปาท- 
กาเลเยว โหนฺติ. พุทฺธา ปน  อสงฺเขยฺเยป กปฺเป น  
อุปฺปชฺชนฺติ  ตทา  สุ ฺา  (๓)  สา  ภูม ิ โหติฯ  ร ฺโ  ขนฺธา- 
วารฏาน วิย  พุทฺธาน สทฺุธาวาสภโวฯ  เตเนว  จ  การเณน   
วิาณฏ ิติวเสนป  สตฺตาวาสวเสนป  (๔)  น  คหิตาฯ  สพฺพกาลิกา   
ปน  อิมา  ม ฺนาฯ  ตสฺมา  ตาส  สทา  วิชฺชมาน  ภูมึ   
ทสฺเสนฺโต  สุทฺธาวาเส  อติกฺกมิตฺวา  อากาสาน ฺจายตนนฺติ- 
อาทิมาหฯ  ตตฺถ  อากาสาน ฺจายตนนฺติ  ตมฺภูมิกา  จตฺตาโร   
กุสลวิปากกิริยา  ขนฺธาฯ  เต  จ  ตตฺรูปปนฺนาเยว  ทฏพฺพา   
ภวปริจฺเฉทกถา  อยนฺติ  กตฺวาฯ  เอส  นโย  วิ ฺาณ ฺจาย- 
ตนาทีสุฯ  อตฺถโยชนา  ปน  จตูสุป  เอเตสุ  วาเรสุ   อภิภูวาเร   
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพาฯ  มานม ฺนา  เจตฺถ ปชาปติวาเร 
#๑. ม. อส ฺภว ฯ  ๒. ม. สุทฺธาวาสา ฯ  ๓. ม. สุ ฺาป ฯ  ๔. ม. วิ ฺาณฎ ิติสตฺตาวาสว
เสนป ฯ  
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                        *เลมที่ ๗  มูลปรยิายสุตคฺตวณฺณนา  หนา  ๖๑ 
 
วุตฺตนเยนาป ยุชชฺติ ฯ  
        เอว  ภูมวิิเสสาทินา  เภเทเนว  วิตฺถาร  โตป  ม ฺนาวตฺถุ   
ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  สพฺพ  ม ฺนาวตฺถุภูต  สกฺกายปริยา- 
ปนฺน  เตภูมิกธมฺมเภท  ทิฏาทีหิ  จตูหิ สงฺคณฺหิตฺวา  ทสฺเสนฺโต  
ทิฏ  ทฏิโตติ  อาทิมาหฯ  ตตฺถ  ทฏินฺติ  มสจกฺขุนาป  ทิฏ 
ทิพฺพจกฺขุนาป  ทฏิ ฯ  รปูายตนสฺเสต  อธิวจนฯ  ตตฺถ  ทฏิ   
ม ฺตีติ  ตีหิ  ม ฺนาหิ  ม ฺติฯ  กถฯ  รูปายตน   
สุภส ฺาย  สุขส ฺาย  จ  ปสฺสนฺโต  ตตฺถ  ฉนฺทราค  ชเนติ 
ต  อสฺสาเทติ  อภินนฺทติ ฯ  วุตฺตมฺป  เจต  ภควตา  อิตฺถีรูเป   
ภิกฺขเว  สตฺตา  รตฺตา  คิทฺธา  คธิตา  มุจฺฉิตา  อชฺโฌปนฺนา 
เต  ทีฆรตฺต  โสจนฺติ  อิตฺถีรูปวสานุคาติฯ  (๑)  เอว  ทิฏ  ตณฺหา- 
ม ฺนาย  ม ฺติฯ  อิติ  เม  รูป  สิยา  อนาคตมทฺธานนฺติ   
วา  ปเนตฺถ  นนฺทึ  สมนนฺาเนติฯ   รปูสมฺปท  วา  อากงฺขมาโน  
ทาน  เทตีติ  วิตฺถาโรฯ  เอวป  ทิฏ  ตณฺหาม ฺนาย    
ม ฺติฯ  อตฺตโน  ปน  ปรสฺส  จ  รูปสมฺปตฺติวิปตฺตึ  นิสฺสาย   
มาน  ชเนติฯ  อิมินาห  เสยฺโยสฺมีติ  วา  สทิโสสฺมีติ วา  
หีโนสฺมีติ วา  เอว  ทฏิ  มานม ฺนาย ม ฺติ. รปูายตน  
ปน  นิจฺจ  ธวุ  สสฺสตนฺติ  ม ฺติฯ  อตฺตา  (๒) อตฺตนิยนฺติ   
ม ฺติฯ  มงฺคเล (๓)  อมงฺคลนฺติ  ม ฺติฯ   เอว  ทิฏ  ทฏิ ิม ฺนาย  
#๑. องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๕๕/๗๗  ๒. ม. อตฺตาน ฯ  ๓. ม. มงฺคล ฯ  
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                        *เลมที่ ๗  มูลปรยิายวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๒ 
 
ม ฺติฯ  เอว  ทิฏ  ตีหิ  ม ฺนาหิ  ม ฺติฯ  กถ  ทฏิสฺมึ   
ม ฺติฯ  รูปสฺมึ  อตฺตาน  สมนุปสฺสนนเยน  ม ฺนฺโต  ทฏิสฺมึ   
ม ฺติฯ  ยถา [๑]  วา  ถเน  ถ ฺฯ  (๒)  เอว รูปสฺมึ   ราคาทโยติ  
ม ฺนฺโตป  ทิฏสฺมึ  ม ฺติฯ  อยมสฺส  ทฏิ ิม ฺนาฯ  ตสฺมึเยว   
ปนสฺส  ทฏิ ิม ฺนาย  ม ฺ ิเต  วตฺถุสฺมึ  สิเนห  มาน ฺจ   
อุปฺปาทยโต  ตณฺหามานม ฺนาป  เวทิตพฺพาฯ  เอว ทิฏสฺมึ  
ม ฺติ. เสส ปวีวาเร วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพฯ   
        สุตนฺติ มสโสเตนป  สุตฯ  ทิพฺพโสเตนป สุตฯ  สทฺทาย- 
ตนสฺเสต อธิวจนฯ   
        มุตนฺติ  มุตฺวา  มุนิตฺวา จ คหิตฯ  อาหจฺจ อุปคนฺตฺวาติ  
อตฺโถ. อินฺทรฺิยาน  อารมฺมณาน ฺจ  อ ฺม ฺสสิเลเส   
วิ ฺาตนฺติ  วุตฺต  โหติฯ  คนฺธรส โ ผฏพฺพายตนาน  เอต   
อธิวจน ฯ วิ ฺาตนฺติ  มนสา  วิ ฺาตฯ  เสสาน  สตฺตนฺน   
อายตนาน ฺจ  เอต  อธิวจน  ธมฺมารมฺมณสฺส  วา. อิธ   
ปน  สกฺกายปริยาปนฺนเมว  ลพฺภติฯ  วิตฺถาโร  ปเนตฺถ  
ทิฏวาเร วุตฺตนเยน เวทิตพฺโพฯ   
        เอว  สพฺพ  สกฺกายเภท  ทิฏาทีหิ  จตูหิ  ทสฺเสตฺวา   
อิทานิ  ตเมว  สมาปนฺนกวาเรน  [๓]  อสมาปนฺนกวาเรน  จ   
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร วาสทฺโท ทิสฺสต ฯ  ๒. ม. ธเน ธ ฺเ ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติฯ  
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                        *เลมที่ ๗  มูลปรยิายสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๓ 
 
ทฺวิธา  ทสฺเสนฺโต  เอกตฺต  นานตฺตนฺติอาทิมาห ฯ  
        เอกตฺตนฺติฯ  อิมินา  [๑]  สมาปนฺนกวาร  ทสฺเสติฯ  นานตฺตนฺติ   
อิมินา  อสมาปนฺนกวาร ฯ เตส  อย  วจนตฺโถฯ  เอกภาโว เอกตฺต.  
นานาภาโว นานตฺตนฺติ. โยชณา  ปเนตฺถ  สมาปนฺนกวาร   
จตูหิ  ขนฺเธหิ  อสมาปนฺนกวาร ฺจ  ป ฺจหิ  ขนฺเธหิ  ภินฺทิตฺวา  
รูป  อตฺตโต  สมนุปสฺสตีติ อาทินา สาสนนเยน ปวีวาราทีสุ   
วุตฺเตน  จ  อฏกถานเยน  ยถานุรูป  วีมสิตฺวา  เวทิตพฺพาฯ  เกจิ  
ปน เอกตฺตนฺติ  เอกตฺตนย  วทนฺติ  นานตฺตนฺติ  นานตฺตนยฯ   
อปเร  เอกตฺตส ฺ ี  อตฺตา  โหติ  อโรโค  ปรมฺมรณา 
นานตฺตส ฺ ี  อตฺตา  โหตีติ  เอว  ทฏิาภินิเวสฯ  ต สพฺพ  
อิธานธิปฺเปตตฺตา (๒)  อยุตฺตเมว โหติฯ   
        เอว  สพฺพ  สกฺกาย  ทฺวิธา  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ตเมว   
เอกธา สมฺปณฺฑิตฺวา  ทสฺเสนฺโต  สพฺพ  สพฺพโตติ  อาทิมาหฯ   
โยชนานโย  ปเนตฺถ  สพฺพ  อสฺสาเทนฺโต  สพฺพ  ตณฺหาม ฺนาย 
ม ฺติฯ  มยา  เอเต  สตฺตา  นิมฺมิตาติ  อาทินา  นเยน  อตฺตนา   
นิมฺมิต  ม ฺนฺโต  สพฺพ  มานม ฺนาย  ม ฺติฯ  สพฺพ   
ปุพฺเพ  กตกมฺมเหตุฯ  สพฺพ  อิสฺสรนมิฺมานเหตุฯ  สพฺพ  อเหตุ 
อปฺปจฺจยาฯ  สพฺพ  อตฺถิฯ   สพฺพ  นตฺถีติอาทินา  นเยน  ม ฺนฺโต   
สพฺพ  ทิฏ ิม ฺนาย   ม ฺตีติ  เวทิตพฺโพฯ  กถ  สพฺพสฺมึ   
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร หิสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. อิธ นาธิปฺเปตตฺตา ฯ  
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                        *เลมที่ ๗  มูลปรยิายวสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๔ 
 
ม ฺติฯ   อิเธกจฺโจ  เอวทิฏ ิโก  โหติ  มหา  เม อตฺตาติ 
โส  สพฺพ  โลกสนฺนิวาสนฺตสฺโสกาสภาเวน  ปริกปฺเปตฺวา  โส   
โข  ปน  เม  อย  อตฺตา  สพฺพสฺมินฺติ  ม ฺติฯ  อยมสฺส  
ทิฏ ิม ฺนาฯ  ตสฺมึเยว  ปนสฺส  อตฺตนิ  สิเนห  ตพฺพตฺถุก ฺจ   
มาน  อุปฺปาทยโต  ตณฺหามานม ฺนาป  เวทิตพฺพา ฯ เสส  
ปวีวาเร วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพฯ   
        เอว  สพฺพ  สกฺกาย  เอกตฺต  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  อปเรนป   
นเยน  ต เอกธา  ทสฺเสนฺโต  นิพฺพาน  นิพฺพานโตติอาทิมาหฯ   
ตตฺถ  นิพฺพานนฺติ  ยโต  โข  โภ  อย  อตฺตา  ป ฺจหิ  กามคุเณหิ   
สมปฺปโต  สมงฺคีภูโต  ปริจาเรติฯ  เอตฺตาวตา  โข  โภ  อย   
อตฺตา  ปรมทิฏธมฺมนิพฺพาน  ปตฺโต  โหตีติอาทินา  นเยน  ป ฺจธา   
อาคต  ปรมทิฏธมฺมนิพฺพาน  เวทิตพฺพฯ  ตตฺถ  นพฺิพาน   
อสฺสาเทนฺโต  ตณฺหาม ฺนาย  ม ฺตีติ  เวทิตพฺโพฯ  (๑)  [๒]  มาเนน  (๓)   
อหมสฺมิ  นิพฺพานปฺปตฺโตติ  มาน  ชเนนฺโต  มานม ฺนาย   
ม ฺติฯ  อนิพฺพานเยว  สมาน  ต  (๔) นิพฺพานโต  นิพฺพาน   
อสฺสาทโต  จ  คณฺหนฺโต  (๔) ทิฏ ิม ฺนาย ม ฺตีติ  เวทิตพฺโพฯ   
        นิพฺพานโต  ปน  อ ฺ  อตฺตาน  คเหตฺวา  โส  โข   
ปน  เม  อย  อตฺตา  อิมสฺมึ  นิพฺพาเนติ  ม ฺนฺโต  นิพฺพานสฺมึ   
ม ฺติฯ  อยมสฺส  ทฏิ ิม ฺนา ฯ  ตสฺมึเยว  ปนสสฺ  อตฺตนิ   
#๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร เตนาติ ทิสฺสติ ฯ  ๓. ม. นิพพาเนน ฯ 
๔. ม. นิพฺพานโต นิจฺจาทิโต จ คณฺหนฺโต ฯ  
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                        *เลมที่ ๗  มูลปรยิายสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๕ 
 
สิเนห  ตพฺพตฺถุก ฺจ  มาน  อุปฺปาทยโต ตณฺหามานม ฺนาป   
เวทิตพฺพาฯ  เอส  นโย  นพฺิพานโต  ม ฺนายปฯ  ตตฺราป   
หิ  นิพฺพานโต  อ ฺ  อตฺตาน  คเหตฺวา  อิท  นิพฺพานฯ   อย   
อตฺตาฯ  โส  โข  ปน  เม  อย  อตฺตา  อิโต  นิพฺพานโต   
อ ฺโติ  ม ฺนฺโต  นิพฺพานโต  ม ฺติฯ  อยมสฺส  ทฏิ ิ- 
ม ฺนาฯ  ตสฺมึเยว  ปนสสฺ  อตฺตนิ  สิเนห  ตพฺพตฺถุก ฺจ   
มาน  อุปฺปาทยโต  ตณฺหามานม ฺนาป  เวทิตพฺพาฯ  อโห   
สุข  มม  นิพฺพานนฺติ  ม ฺนฺโต  ปน นิพฺพาน  เมติ  ม ฺตีติ   
เวทิตพฺโพฯ  เสส  วุตฺตนยเมวฯ  อยมฺปเนตฺถ อนุสงฺคีติ  ฯ(๑)   
                        ยาทิโส  เอส  สกฺกาโย                  ตถา  น  อวิชานโต   
                        ปถุุชชฺนสสฺ  สกฺกาเย                          ชายนฺติ  สพฺพม ฺนาฯ   
                        เชคุจฺโฉ  ภิทฺทรู โปย  (๒)                   ทุกฺโข  อปริณายโก 
                        ตมฺปจฺจนีก โต  พาโล                           คณฺห  คณฺหาติ  ม ฺนา ฯ (๓)   
                        สุภโต  สขุ โต  เจว                           สกฺกาย  อนปุสฺสโต   
                        สลภสฺเสว  อคฺคิมฺหิ                           โหติ  ตณฺหาย  ม ฺนาฯ   
                        นิจฺจส ฺ  อธิฏาย                           สมฺปตฺตึ  ตสฺส  ปสฺสโต   
                        คูถานิ  สาว  (๔)  คูถสฺมึ               โหติ  มาเนน  ม ฺนาฯ   
                        อตฺตา  อตฺตนิโยเวติ (๕)                  ปสฺสโต  น  อพุทฺธิโน  (๖)  
                        อาทาเส  วิย  พิมฺพสฺส (๗)                   ทิฏ ิยา  โหติ  ม ฺนาฯ   
#๑. ม. ยุ. อนุคีติ ฯ  ๒. ม. ภิทุโร จาย ฯ  ๓. ม. ม ฺน ฯ  ๔. ม. วิย ฯ  ๕. ม. วิย ฯ 
๕. ม. อตฺตนิโย เมติ ฯ  ๖. ม. อพุทฺธิโน ฯ  ๗. สี. มนทฺสฺส ฯ ม. โพนฺธิสฺส ฯ  
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                        *เลมที่ ๗  มูลปรยิายวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๖                 
                 
                        ม ฺนาติ  จ  นาเมต                   สุขุม มารพนฺธน   
                        สถิิล ทุปฺปมุ ฺจ ฺจ                   เยน พนฺโธ (๑) ปถุุชชฺโน ฯ  
                        พหุวิปฺผนฺทมาโนป                   สกฺกายนฺนาติวตฺตติ   
                        สมุสฺสิต ทฬฺหตฺถมฺภ                   สาว สทฺทลพนฺธโน ฯ (๒)   
                        เสโส (๓) สกฺกายมลฺลโีน           ชาติยา จ ชราย จ   
                        โรคาทีหิ จ ทุกฺเขหิ                   นิจฺจ ห ฺติ พาลิโส ฯ (๔)   
                        ต โว วทามิ ภทฺท โว (๕)           สกกฺาย อนุปสฺสถ   
                        อสาตโต อสุภโต                    เภทโตถ (๖) อนตฺตโตฯ   
                        เอโส สภาโว เหตสฺส                  ปสสฺ เอวมิม พุโธ   
                        ปหาย ม ฺนา สพฺพา                   สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจตีติฯ   
                ปถุุชชฺนวเสน จตุวีสติปพฺพา          ปมนยกถา  นฏิ ิตาฯ   
        เอว  ภควา  ปวีอาทีสุ  วตฺถูส ุ สพฺพสกฺกายธมฺมมูลภูต   
ปุถุชชฺนสฺส  ปวตฺตึ  ทสฺเสตฺวา อิทานิ  เตเสฺวว  วตฺถูสุ  เสขสฺส   
ปวตฺตึ  ทสฺเสนฺโต  โยป  โส  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เสโขติ (๗) อาทิมาห ฯ  
ตตฺถ โยติ อุทฺเทสวจน. โสติ นิทฺเทสวจนฯ  ปกาโร   
สมฺปณฺฑนตฺโถ  อยมฺป  ธมฺโม  อนิยโตติ  อาทีสุ  วิยฯ  เตน  จ   
อารมฺมณสภาเคน  ปุคฺคล  สมฺปณฺเฑติ  โน  ปุคฺคลสภาเคน   
เหฏโต  หิ  ปุคฺคลา  ทิฏ ิวิปนฺนา  อิธ  ทฏิ ิสมฺปนฺนา   น  
#๑. ม. ยุ. พทฺโธ ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. คทฺทลพนฺธโน ฯ  ๓. ม. สโส ฯ  ๔. ม. พาฬฺหโส ฯ 
๕. ม. ภทฺทนฺเต ฯ  ๖. ม. เภทโต จ ฯ  ๗. ม. เสกฺโข ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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                        *เลมที่ ๗  มูลปรยิายสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๖๗ 
 
เตส  สภาคตา  อตฺถิฯ  อารมฺมณ  ปน  เหฏา  ปุคฺคลานป   
ตเถวฯ  อิเมสป  ตเทวาติ. เตน วุตฺต  อารมฺมณสภาเคน   
ปุคฺคล  สมฺปณฺเฑติ  โน  ปุคฺคลสภาเคนาติฯ  โยป  โสติ   
อิมินา  ปน  สกเลน  วจเนน  อิทานิ  วตฺตพฺพ  เสข  ทสฺเสตีติ   
เวทิตพฺโพฯ  ภิกฺขเว  ภิกฺขูติ  อิท วุตฺตนยเมวฯ   
        เสโขติ  เกนฏเน  เสโขฯ  เสขธมฺมปฏิลาภโต  เสโขฯ   
วุตฺตเ ฺหต  กิตฺตาวตา  นุ  โข ภนฺเต  เสโข  (๑) โหตีติฯ   
อิธ ภิกฺขเว ภิกขุ เสขาย สมฺมาทิฏ ิยา  สมนฺนาคโต  โหติ  ฯ เปฯ   
เสเขน  สมฺมาสมาธินา  สมนฺนาคโต  โหติฯ  เอตฺตาวตา  โข   
ภิกฺขุ  เสโข  โหตีติ ฯ (๑)  อปจ สิกฺขตีติป  เสโข. วุตฺตเ ฺหต   
สิกฺขตีติ โข ภิกฺขุ  ตสฺมา  เสโขติ  วุจฺจติฯ  กิ ฺจ สิกขฺติ   
อธิสีลป สิกขฺติฯ  อธิจิตฺตป  สิกฺขติฯ  อธิป ฺป สิกฺขติฯ  สิกขฺตีติ  
โข ภิกฺขุ ตสฺมา เสโขติ วุจฺจตีติ (๒)   
        โยป  กลฺยาณปุถุชฺชโน  อนโุลมปฏิปทาย  ปริปูริการี  
สีลสมฺปนฺโน อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวาโร  โภชเน  มตฺต ฺ ู  ชาคริ- 
ยานุโยคมนุยุตฺโต  ปุพฺพรตฺตาปรรตฺต โพธิปกฺขิยาน  ธมฺมาน   
ภาวนานุโยคมนุยุตฺโต  วิหรติ  อชชฺ  วา เสฺว วา อ ฺตร  
สาม ฺผล  อธิคมิสฺสามีติฯ  โสป  วุจฺจติ  สิกฺขตีติ  เสโขฯ  (๓) 
#๑. สฺยา เสกโฺข ฯ เอวมุปริป ฯ  ส. มหา. ๑๙/๕๑/๑๘ ฯ  ๒. องฺ. ติก. ๒๐/๕๒๕/๒๙๗ ฯ 
๓. ม. เสกฺโขติ ฯ  
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                        *เลมที่ ๗  มูลปรยิายวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๘ 
 
อิมสฺมึ ปนตฺเถ ปฏิเวธปฺปตฺโตว เสโข อธิปฺเปโตฯ  โน ปุถชฺุชโนฯ   
        อปฺปตฺต  มานส  เอเตนาติ  อปฺปตฺตมานโสฯ  มานสนฺติ   
ราโคป  จิตฺตป  อรหตฺตปฯ   
                อนฺตลิกฺขจโร  ปาโสฯ          ยฺวาย ฺจรติ  มานโสติ  (๑) 
เอตฺถ  หิ  ราโค  มานสฯ  จิตฺต  มโน  มานสนฺติ  (๒)  เอตฺถ   
จิตฺต ฯ  
                อปฺปตฺตมานโส  เสโขฯ          กาล  กยิรา  ชเนสุตาติ  (๓) [๔]  
อรหตฺตฯ  อิธาป  อรหตฺตเมว  อธิปฺเปตฯ  เตน  อปฺปตฺตา- 
รหตฺโตติ วุตฺต โหติ.  
        อนุตฺตรนฺติ  เสฏฯ  อสทิสนฺติ  อตฺโถ. จตูหิ โยเคหิ เขม  
อนุปทฺทุตนฺติ (๕) โยคกฺเขมฯ  อรหตฺตเมว  อธิปฺเปตฯ  ปตฺถยมาโนติ   
เทฺว  ปตฺถนา  ตณฺหาปตฺถนา  จ ฉนฺทปตฺถนา จฯ   
                ปตฺถยมานสฺส  หิ  ชปฺปตานิฯ  
                ปเวธิต  วาป  (๖)  ปกปฺปเตสูติ (๗)   
เอตฺถ ตณฺหาปตฺถนาฯ   
                ฉินฺน ปาปมโต โสต           วิทฺธสฺต วินฬีกต   
                ปามุชฺชพหุลา โหถ            เขม ปตฺเถุ (๘) ภิกฺขโวติ ฯ (๙)   
#๑. วิ. มหา. ๔/๓๓/๔๐ ฯ  ส. ส. ๑๕/๔๕๙/๑๖๔ ฯ  ๒. อภิ. สงฺ. ๓๔/๗๕,๗๖,๗๗/๒๓ ฯ   
๓. ส. ส. ๑๕/๔๙๐/๑๗๗ ฯ  ๔. ม. เอตฺถนฺตเร เอตฺถาติ ทิสฺสติ ฯ  ๕. ม. อนนุยุตฺตนฺติ ฯ 
๖. ม. ปเวธิต วาป ฯ  ๗. ขุ. สุ. ๒๕/๔๒๐/๕๑๐ ฯ  ๘. ม. ยุ. ปตฺตตฺถา ฯ  ๙. มุ. ม ู๑๒/๓๙๑/
๔๒๑ ฯ  
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                        *เลมที่ ๗  มูลปรยิายสุตคฺตวณฺณนา  หนา  ๖๙         
         
        เอตฺถ  กตฺตุกมฺยตา  กุสลจฺฉนฺทปตฺถนาฯ  อยเมว   
อิธาธิปฺเปตาฯ  เตน  ปตฺถยมาโนติ  ต  โยคกฺเขม  กตฺตุกาโม   
อธิคนฺตุกาโม  ตนฺนินฺโน  ตปฺโปโณ  ตปฺปพฺภาโรติ  เวทิตพฺโพฯ   
วิหรตีติ  อ ฺ  อิริยาปถทุกฺข  อ ฺเน  อิริยาปเถน  วิจฺฉินฺทิตฺวา   
อปริปตนฺต  กาย  หรติฯ  อถวา  สพฺเพ  สงฺขารา  อนิจฺจาติ   
อธิมุจฺจนฺโต สทฺธาย วิหรตีติ อาทินาป นิทฺเทสนเยเนตฺถ  อตฺโถ  
ทฏพฺโพฯ   
        ปวึ  ป ฺวิโต  อภิชานาตีติ  ปวึ  ปวีภาเคน  (๑)  อภิชานาติ 
น  ปถุุชชฺโน  วิย  สพฺพาการวิปรีตาย  ส ฺาย  ชานาติฯ  (๒)   
อปจ  โข  อภิวิสิฏเน  าเณน   ชานาติฯ  [๓]  ปวีติ  เอว (๔)  
ปวีภาว  อธิมุจฺจนฺโตเยว  (๕)  น  อนจฺิจาติป  ทุกฺขาติป  อนตฺตาติป   
เอว  อภิชานาตีติ  วุตฺต  โหติฯ  เอว ฺจ  น  อภิตฺวา  ปวึ   
มาม ฺ ีฯ  (๖)  ก ึ วุตฺต  โหติฯ  ม ฺตีติ  ม ฺ ีฯ  อย  ปน   
ม ฺ ี  จ  น  ม ฺ ี  จ  น  วตฺตพฺโพติฯ  เอตสฺมึ  หิ  อตฺเถ   
อิท  ปท  นิปาเตตฺวา  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพฯ  โก  ปเนตฺถ   
อธิปฺปาโยติฯ  วุจฺจเต  (๗)  ปถุุชชฺโน  ตาว  สพฺพม ฺนาน  อปฺปหีนตฺตา   
ม ฺตีติ  วุตฺโตฯ  ขีณาสโว  ปหีนตฺตา  น  ม ฺติฯ  (๘)  เสขสฺส   
ปน   ทิฏ ิม ฺนา  ปหีนาฯ   อิตราป  ตนุภาว  คตา   เตน   
#๑. ม. ปถวีภาเวน ฯ  ๒. ม. ยุ. ส ฺชานาติ ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร เอวนฺติ ทิสฺสติ ฯ 
๔. ม. เอต ฯ  ๕. ม. อธิมุจฺจนฺโตเยว ฯ  ๖. ม. ย.ุ มา ม ฺ ีติ วุตฺต โหติ ฯ 
๗. ม. วุจฺจเต ฯ  ๘. ม. น. ม ฺตีติ ฯ  
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                        *เลมที่ ๗  มูลปรยิายวคฺควณฺณนา  หนา  ๗๐ 
 
โส  ม ฺตีติป  น  วตฺตพฺโพ ปุถชฺุชโน วิยฯ  น ม ฺตีติป  
น วตฺตพฺโพ ขีณาสโว วิยาติฯ   
        ปริ ฺเยฺย  ตสฺสาติ  เสขสฺส  (๑)  ต  ม ฺนาวตฺถุ  โอกฺกนตฺ- 
นิยามตฺตา  สมฺโพธิปรายนตฺตา จ  ตีหิ  ปริ ฺาหิ  ปริเยฺย 
อปริ ฺเยฺย  อปริ ฺาตพฺพ  (๒) น  โหติ  ปถุุชนสฺส  วิยฯ  โนป   
ปริ ฺาต  ขีณาสวสฺส  วิยฯ  เสส  สพฺพตฺถ  วุตฺตนยเมวฯ   
                เสขวเสน  ทุติยนยกถา  นฏิ ิตา ฯ  
        เอว  ปวีอาทีสุ  วตฺถูสุ  เสขสฺส  ปวตฺตึ  ทสฺเสตฺวา อิทานิ  
ขีณาสวสฺส  ทสฺเสนฺโต โยป โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ   อรหนฺติ- 
อาทิมาห. 
        ตตฺถ  โสปติ  ปสทฺโท  สมฺปณฺฑนตฺโถฯ  [๓]  เตน  อิธ  อุภยสภาคตาป   
ลพฺภติฯ  (๔) เสโข  ห ิ ขีณาสเวน  อริยปุคฺคลตฺตา  สภาโคฯ  เตน   
ปุคฺคลสภาคตา  ลพฺภติฯ  อารมฺมณสภาคตา  ปน วุตฺตนยา   
เอวฯ  อรหนฺติ  อารกกิเลโสฯ   ทูรกิเลโส  ปหีนกเิลโสติ  อตฺโถฯ   
วุตฺตเ ฺหต  ภควตา  กถ ฺจ  ภิกฺขเว ภิกฺขุ (๕) อรห โหติฯ   
อารกาสฺส  โหนฺติ  ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมา  สงฺกิเลสิกา  
โปโนพฺภวิกา  สทรา  ทกุขฺวิปากา  อายตึ  ชาติชรามรณิยาฯ   
เอว  โข  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  (๕)  อรห  โหตีติ ฯ (๖)  ขีณาสโวติ  จตฺตาโร  
#๑. ม. ยุ. ตสฺส เสกฺขสฺส ฯ  ๒. ม. อปริ ฺเยฺยจ อปริ ฺาต ฺจ ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตร เตนาติ 
ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. ลพฺภตีติ ทสฺเสติ ฯ  ๕. สยา. อรหา ฯ  ๖. ม. มู. ๑๒/๔๗๘/๕๑๑ ฯ  
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อาสวา  กามาสโว  ภวาสโว  ทฏิาสโว  อวิชฺชาสโวฯ   อิเม   
จตฺตาโร  อาสวา  อรหโต  ขีณา  ปหีนา  สมุจฺฉินฺนา   
ปฏิปฺปสฺสทธฺาฯ   อภพฺพุปฺปตฺติกา  าณคฺคินา  ทฑฺฒาฯ  เตน  
วุจฺจติ ขีณาสโวติฯ   
        วุสิตวาติ  ครุสวาเสป  อริยมคฺคสวาเสป  ทสสุ  อริย- 
วาเสสุป  วสิ  ปริวส ิวุตฺโถ  ปริวุตฺโถฯ โส  วุตฺถวาโส   
จิณฺณจรโณติ  วุสิตวาฯ  กตกรณีโยติ  ปุถุชชฺนกลฺยาณก  อุปาทาย   
สตฺต  เสขา  จตูหิ  มคฺเคหิ  กรณีย  กโรนฺติ  นามฯ  ขีณาสวสฺส   
สพฺพกรณียานิ  กตานิ  ปริโยสิตานิฯ   นตฺถิ ตสฺส  อุตฺตรึ  กรณีย   
ทุกฺขกฺขยาธิคมายาติ กตกรณีโย. วุตฺตมฺป เหต   
                ตสฺส สมฺมา วิมุตฺตสฺส           สนฺตจิตฺตสฺส ภิกฺขุโน   
                กตสฺส ปฏิจโย นตฺถิ           กรณีย น วิชชฺตีติ ฯ (๑)   
        โอหิตภาโรติ  ตโย  ภารา  ขนฺธภาโร  กิเลสภาโร   
อภิสงฺขารภาโรฯ   ตสฺสิเม  ตโย  ภารา  โอหิตา  โวโรปตา   
นิกฺขิตฺตา  ปาติตาติ  (๒)  เตน  วุจฺจติ  โอหิตภาโรติฯ  อนุปฺปตฺต- 
สทตฺโถติ  อนุปฺปตฺโต  สทตฺถฯ  สกตฺถนฺติ  วุตฺต  โหติฯ  
กการสฺสาย  ทกาโร  กโตฯ   สทตฺโถติ  จ  อรหตฺต  เวทิตพฺพฯ   
ต ฺหิ  อตฺตูปนิพนฺธนฏเน  อตฺตาน  อวิชฺชมานฏเน  อตฺตโน   
ปรมตฺถฏเน  จ  อตฺตโน อตฺโถ  สกตฺโถติ วุจฺจติฯ   
#๑. ขุ. เถร. ๒๖/๓๘๐/๓๖๑ ฯ  ๒. ม. ปาติตา ฯ  
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        ปรกิฺขีณภวสโยชโนติ  ภวสโยชนานีติ  ทส  สโยชนานิ   
กามราคสโยชน  ปฏิฆมานทิฏ ิวิจิกิจฺฉาสีลพฺพตปรามาสภวราค- 
อิสฺสามจฺฉริยสโยชน  อวิชฺชาสโยชนฯ  อิมานิ  ห ิ สตฺเต  ภเวสุ  
สโยเชนฺติ อุปนิพนฺธนฺติ  ภวาภเวน (๑)  สโยชนฺติฯ   ตสฺมา   
ภวสโยชนานีติ  ปวุจฺจนฺติ ฯ (๒)  อิมานิ  ภวสโยชนานิ  อรหโต   
ปริกฺขีณานิ  ปหีนานิ  าณคฺคินา  ทฑฺฒานิฯ  เตน  วุจฺจติ  
ปริกฺขีณภวสโยชโนต ิฯ  
        สมฺมท ฺา  วิมุตฺโตติ  เอตฺถ  สมฺมท ฺาติ  สมฺมา   
อ ฺา ฯ (๓)  ก ึ วุตฺต  โหติ  ขนฺธาน  ขนฺธฏฯ  อายตนาน   
อายตนฏฯ  ธาตูน ธาตฺวฏฯ  ทุกฺขสฺส ปฬนฏฯ  สมุทยสฺส   
ปภวฏฯ  นโิรธสฺส  สนตฺฏฯ  มคฺคสฺส  ทสฺสนฏฯ  สพฺเพ   
สงฺขารา  อนิจฺจาติ  เอวมาทิเภท  (๔)  สมฺมา  ยถาภูต  อ ฺาย   
ชานิตฺวา  ตีรยิตฺวา  ตุลยิตฺวา  วิภาเวตฺวา วิภูต กตฺวาติฯ  (๕) 
        วิมุตฺโตติ   เทฺว  วิมุตฺติโย   จิตฺตสฺส  จ  วิมุตฺติ  นิพฺพาน ฺจฯ   
อรหา  สพฺพกิเลเสหิ วิมุตฺตจิตฺตตฺตา  จิตฺตวิมุตฺติยาป  วิมุตฺโตฯ   
นิพฺพาน  อธิมุตฺตตฺตา  นิพฺพาเนป  วิมุตฺโตฯ  เตน วุจฺจติ   
สมฺมท ฺา  วิมุตฺโตติฯ  ปริ ฺาตนฺตสฺสาติ  [๖]  อรหโต  ต   
ม ฺนาวตฺถุ  ตีหิ  ปริ ฺาหิ  ปริ ฺาตฯ  ตสฺมา  โส ต  
#๑. ม. ยุ. ภว วา ภเวน ฯ  ๒. ม. วุจฺจนฺติ ฯ  ๓. ม. อ ฺาย ฯ  ๔. ม. เอวมาทิ  วา เภท ฯ 
๕. ม. กตฺวาติ ฯ  ๖. ม. เอตฺถนฺตเร ตสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ  
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วตฺถุน  ม ฺติฯ  ต  วา  ม ฺน  น  ม ฺตีติ  วุตฺต   
โหติฯ  เสส  วุตฺตนยเมว. 
        นิพฺพานวาเร  ปน  ขยา  ราคสฺสาติอาทโย  ตโย   
วารา  วุตฺตา ฯ  
        เต  ปวีวาราทีสุป  วิตฺถาเรตพฺพาฯ  อย ฺหิ  ปริ ฺาต- 
วาโร  นิพฺพานวาเรป  วิตฺถาเรตพฺโพ ฯ วิตฺถาเรนฺเตน  จ   
ปริ ฺาตนฺตสฺสาติ  สพฺพปเทหิ  โยเชตฺวา  ปุน  ขยา  ราคสฺส   
วีตราคตฺตาติ  โยเชตพฺโพฯ  (๑) เอส  นโย  อิตเรสุฯ  เทสนา ปน   
เอกตฺถ วุตฺต สพฺพตฺถ วุตฺตเมว โหตีติ สงฺขิตฺตา ฯ  
        ขยา  ราคสฺส  วีตราคตฺตาติ  เอตฺถ  จ  ยสฺมา  พาหิรโก   
กาเมสุ  วีตราโคฯ  น  ขยา  ราคสฺส  วีตราโคฯ  อรหา  ปน   
ขยาเอวฯ  ตสฺมา วุตฺต ขยา  ราคสฺส  วีตราคตฺตาติฯ  เอส   
นโย  โทสโมเหสุป ฯ ยถา  จ  ปริ ฺาต  ตสฺสาติ  วทามีติ   
วุตฺเตป  ปริ ฺาตตฺตา  โส  ต  วตฺถุ ต วา ม ฺน น  
ม ฺตีติ  อตฺโถ โหติฯ  เอวมิธาป วีตราคตฺตา โส ต วตฺถุต  
วา ม ฺน น ม ฺตีติ ทฏพฺโพฯ   
        เอตฺถ  จ  ปริ ฺาต  ตสฺสาติ  อย  วาโร  มคฺคภาวนา- 
ปาริปูริทสฺสนตฺถ  วุตฺโตฯ  อิตเร ผลสจฺฉิกิริยาปาริปูริทสฺส- 
นตฺถนฺติ  ทฏพฺพาฯ  (๒)  ทฺวีหิ  วา  การเณหิ  อรหา  [๓]  ม ฺติ   
#๑. ม. โยเซตพฺพ ฯ  ๒. ม. เวทิตพฺพา ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร นสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  
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วตฺถุสฺส  จ  ปริ ฺาตตฺตา  อกุสลมลูาน ฺจ  สมุจฺฉินฺนตฺตาฯ   
เตนสฺส  ปริ ฺาวาเรน  [๑] วตฺถุปริ ฺ  ทีเปติฯ  อิตเรหิ  อกสุล- 
มูลสมุจฺเฉทนฺติฯ  ตตฺถ  ปจฺฉิเมสุ  ตีสุ วาเรสุ อย วิเสโส  
เวทิตพฺโพ. ตีสุ  หิ  โทเสส ุ(๒)  ราเค  อาทีนว  ทิสฺวา  ทุกฺขานุปสฺสี   
วิหรนฺโต  อปฺปณิหิตวิโมกฺเขน วิมุตฺโต  ขยา  ราคสฺส  วีตราโค   
โหติฯ  โทเส  อาทีนว  ทสิฺวา  อนิจฺจานุปสฺสี  วิหรนฺโต   
อนิมิตฺตวิโมกฺเขน  วิมุตฺโต  ขยา  โทสสฺส  วีตโทโส  โหติฯ   
โมเห  อาทีนว  ทิสฺวา อนตฺตานุปสฺสี  วิหรนฺโต  สุ ฺตวิโมกฺเขน   
วิมุตฺโต  ขยา โมหสฺส วีตโมโห โหติฯ  (๓)   
        เอว  สนฺเต  น  เอโก  ตีหิ  วิโมกฺเขหิ  วิมุจฺจตีติ  เทฺว   
วารา  น  วตฺตพฺพา  สิยุนฺติ  เจฯ  ต  น  กสฺมาฯ   
อนิยมิตตฺตา ฯ (๔)  อนิยเมน  หิ วุตฺต โยป  โส  ภิกขฺเว   
ภิกฺขุ  อรหนติฺฯ  น  ปน วุตฺต  อปฺปณิหิตวิโมกฺเขน  วา   
วิมุตฺโตฯ  อิตเรน  วาติฯ  ตสฺมา  ย  อรหโต  ยุชชฺติฯ  ต   
สพฺพ  วตฺตพฺพเมวาติฯ   
        อวิเสเสน  วา  โย  โกจิ  อรหา  สมาเนป  (๕) ราคาทิขเย   
วิปริณามทุกฺขสฺส  ปริ ฺาตตฺตา  ขยา  ราคสฺส  วีตราโคติ   
วุจฺจติฯ  ทุกฺขทุกฺขสฺส  ปริ ฺาตตฺตา  ขยา  โทสสสฺ  วีตโทโสติฯ  (๖) 
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร วตฺถุโนติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. วาเรสุ ฯ  ๓. ม. โหตีติ ฯ 
๔. ม. อนิยมติตฺตา ฯ  ๕. สี. สมาโนป ฯ  ๖. ม. วีตโทโสติ ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 75 

                        *เลมที่ ๗  มูลปรยิายสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๗๕ 
 
สงฺขารทุกฺขสฺส  ปริ ฺาตตฺตา  ขยา  โมหสฺส  วีตโมโหติฯ   
อิฏารมฺมณสฺส  วา  ปริ ฺาตตฺตา  ขยา  ราคสฺส  วีตราโคฯ   
อนิฏารมฺมณสฺส  ปริ ฺาตตฺตา  ขยา  โทสสฺส  วีตโทโสฯ   
มชฺฌตฺตารมฺมณสฺส  ปริ ฺาตตฺตา  ขยา โมหสฺส  วีตโมโหฯ   
สุขาย  วา  เวทนาย  ราคานุสยสฺส  สมจฺุฉินฺนตฺตา ขยา   
ราคสฺส  วีตราโคฯ  อิตราสุ  ปฏิฆโมหานุสยาน สมุจฺฉินฺนตฺตา   
วีตโทโส  วีตโมโห  จาติ  ตสฺมา  ต  วิเสส  ทสฺเสนฺโต   
อาห  ขยา  ราคสฺส  วีตราคตฺตา ฯ เปฯ  ขยา โมหสสฺ  
วีตโมหตฺตาติฯ   
                ขีณาสววเสน         ตติยจตุตฺถป ฺจมฉฏนยกถา   
                                                นฏิ ิตาฯ   
        เอว  ปวีอาทีสุ  วตฺถูสุ  ขีณาสวสฺส  ปวตฺตึ  ทสฺเสตฺวา   
อิทานิ  อตฺตโน ปวตฺตึ ทสฺเสนฺโต  ตถาคโตป ภิกฺขเวติ- 
อาทิมาหฯ   
        [๑]  ตถาคโตติ  อฏหิ  การเณหิ  ภควา  ตถาคโต  (๒)   
ตถา  อาคโตติ ตถาคโตฯ  ตถา  คโตติ  ตถาคโตฯ   ตถลกฺขณ   
อาคโตติ  ตถาคโตฯ  ตถธมฺเม  ยาถาวโต  อภิสมพฺุทฺโธติ  ตถาคโต 
ตถทสฺสิตาย   ตถาคโตฯ  ตถาวาทิตาย   ตถาคโตฯ   ตถาการิตาย   
ตถาคโตฯ  อภิภวฏเน  ตถาคโตติ ฯ  
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร ตตฺถาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. ตถาคโตติ วุจฺจติ ฯ  
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        กถ  ภควา  ตถา  อาคโตติ  ตถาคโตฯ  ยถา  สพฺพ- 
โลกหิตาย  อุสฺสุกฺกมาปนฺนา  ปุริมกา  สมฺมาสมฺพุทฺธา  อาคตา 
ยถา  ห ิ (๑)  วิปสฺสี  ภควา  อาคโตฯ  ยถา  สิขี  ภควาฯ  ยถา 
เวสฺสภู  ภควาฯ  ยถา  กกกฺุสนฺโธ  (๒)  ภควาฯ  ยถา  โกนาคมโน  (๓)   
ภควา  ยถา  กสฺสโป  ภควา  อาคโต  (๔)  กึ  วุตฺต  โหติ.  
เยน อภินีหาเรน เอเต  ภควนฺโต อาคตาฯ  เตเนว อมฺหากป 
ภควา อาคโตฯ   
        อถวา  ยถา  วิปสฺสี  ภควา  ฯ เปฯ   ยถา  กสฺสโป  ภควา   
ทานปารมึ  ปูเรตฺวา สีลเนกฺขมฺมป ฺาวิริยขนฺติสจฺจอธิฏาน- 
เมตฺตาอุเปกฺขาปารมึ  ปูเรตฺวา  อิมา  ทส  ปารมิโย  ทส  
อุปปารมิโย  ทส  ปรมตฺถปารมิโยติ  สมตึสปารมิโย  ปูเรตฺวา   
องฺคปริจฺจาค  นยนธนรชชฺปุตฺตทารปริจฺจาคนฺติ  (๕)  อิเม  ป ฺจ   
มหาปริจฺจาเค  ปริจฺจชิตฺวา  ปุพฺพโยคปุพฺพจริยธมฺมกฺขานา- 
ตตฺถจริยาทโย  ปูเรตฺวา พุทฺธจริยาย โกฏึ ปตฺวา อาคโต 
ตถา อมฺหากมฺป  ภควา  อาคโตฯ   
        ยถา  จ  วิปสฺสี  ภควา  ฯ เปฯ   [๖]  กสฺสโป  ภควา   
จตฺตาโร  สติปฏาเน  สมฺมปฺปธาเน  อิทฺธิปาเท  ป ฺจินฺทฺริยานิ   
#๑. ม. หิสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. กกุสนโฺธ ฯ  ๓. ม. โกณาคมโน ฯ  ๔. ม. อาคโตติ ฯ 
๕. ป ฺจิเม มหาปริจฺจาคา กตฺถจิ เอว อาคตา องฺคธนปุตฺตทารชีวิตปริจฺจาคาติ  ฯ 
ฎีกายมฺปน องฺคนยนธนรชฺชปุตฺตทารปริจฺจาคาติ ฯ  ๖. ม. เอตฺถนฺตเร ยถาติ ทิสฺสติ ฯ  
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                                *เลมที่ ๗  มูลปรยิายสตฺตวณฺณนา  หนา  ๗๗ 
 
ป ฺจ  พลานิ  สตฺต  โพชฌฺงฺเค  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค   
ภาเวตฺวา  พฺรูเหตฺวา  อาคโตฯ  ตถา    ภควาป  อาคโต ฯ    
เอว  ตถา  อาคโตติ  ตถาคโต ฯ (๑)                 
                ยเถว  โลกมฺห ิ วิปสฺสิอาทโย  
                สพฺพ ฺ ุภาว  มุนโย  อิธาคตา 
                ตถา  อย  สกฺยมุนีป  อาคโต   
                ตถาคโต  วุจฺจติ  เตน  จกฺขุมาติ ฯ   
เอว ตถา อาคโตติ ตถาคโต ฯ  
        กถ  ตถา  คโตติ  ตถาคโตฯ  ยถา  สมฺปติชาโต   
วิปสฺสี  ภควา  คโต  ฯ เปฯ   กสฺสโป  ภควา คโตฯ  (๒)  กถ ฺจ   
โส  คโตฯ  โส  หิ  สมฺปติชาโตว  สเมหิ  ปาเทหิ  ปวิย   
ปติฏาย อุตฺตราภิมุโข  สตฺตปทวีติหาเรน  คโตฯ  ยถาห   
สมฺปติชาโต  อานนฺท  โพธิสตฺโต  สเมหิ  ปาเทหิ  ปติฏหิตฺวา  
อุตฺตเรนาภิมุโข สตฺตปทวีติหาเรน  คจฺฉติ  เสตมฺหิ  ฉตฺเต   
อนุธาริยมาเน  สพฺพาว (๓)  ทิสา  อนุวิโลเกติฯ   อาสภิ ฺจ  วาจ   
ภาสติ  อคฺโคหมสฺมิ  โลกสฺสฯ  เชฏโหมสฺมิ โลกสฺส  เสฏโ- 
หมสฺมิ  โลกสฺสฯ  อยมนฺติมา ชาติฯ  นตฺถิทานิ  ปนุพฺภโวติ ฯ (๔)   
ต ฺจสฺส  คมน  ตถ  อโหสิ  อวิตถ  อเนเกส  วิเสสาธิคมาน   
#๑. ม. ยุ. ตถา อมฺหาก ภควาป อาคโตติ ตถาคโต  ฯ  ๒. ม. คโตติ ฯ  ๓. ม. สพฺพา จ ฯ 
๔. ม. อุ. ๑๔/๓๗๗/๒๕๓  ฯ  
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                        *เลมที่ ๗  มูลปรยิายวคฺควณฺณนา  หนา  ๗๘ 
 
ปุพฺพนิมิตฺตภาเวนฯ  ย ฺหิ  โส  สมฺปติชาโตว  สเมหิ  ปาเทหิ   
ปติฏหิฯ  อิทมสฺส จตุริทฺธิปาทปฏิลาภสฺส  ปุพฺพนิมิตฺตฯ   
อุตฺตราภิมุขภาโว  ปน สพฺพโลกุตฺตรภาวสฺส ปุพฺพนิมิตฺต   
สตฺตปทวีติหาโร  สตฺตโพชฺฌงฺครตนปฏิลาภสฺสฯ  สุวณฺณทณฺฑา  
วีติปตนฺติ  จามราติ  (๑) เอตฺถ  วุตฺตจามรุกฺเขโป  ปน  สพฺพติตฺถยิ- 
นิมฺมถนสฺสฯ  เสตจฺฉตฺตธารณ  อรหตฺตวิมุตฺติวรวิมลเสตจฺฉตฺต- 
ปฏิลาภสฺสฯ  สพฺพทิสาสุ  วิโลกน  สพฺพ ฺ ุตานาวรณาณ- 
ปฏิลาภสฺสฯ  อาสภิวาจาภาสน  อปฺปฏิวตฺติยวรธมฺมจกฺกปฺป- 
วตฺตนสฺส  ปุพฺพนิมิตฺตฯ  ตถา  อย  ภควาป  คโต ฯ  ต ฺจสฺส   
คมน  ตถ  อโหสิ  อวิตถ เตส ฺเว วิเสสาธิคมาน ปุพฺพ- 
นิมิตฺตภาเวน. เตนาหุ โปราณา   
                มหุุตฺตชาโตว ควมฺปตี ยถา  
                สเมหิ ปาเทหิ ผุสี วสุนฺธร   
                โส วิกฺกมิ สตฺต ปทานิ โคตโม   
                เสต ฺจ ฉตฺต อนุธารยุ มรูฯ   
                คนฺตฺวาน โส สตฺต ปทานิ โคตโม   
                ทสิา วิโลเกสิ สมา สมนฺตโต 
                อฏงฺคุเปต คิรมพฺภุทีรยี   
                สโีห ยถา ปพฺพตมุทฺธนิฏ ิโตติฯ   
# ๑ฯ  ขุ. สุ. ๒๕/๓๘๘/๔๖๘  ฯ  
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เอว ตถา คโตติ ตถาคโตฯ   
        อถวา  ยถา  วิปสฺสี  ภควา  ฯ เปฯ  ยถา  กสฺสโป  ภควา 
อยป  ภควา  ตเถว เนกฺขมฺเมน  กามจฺฉนฺท  ปหาย  คโต 
อพฺยาปาเทน พฺยาปาท อาโลกส ฺาย  ถีนมิทฺธ  อวิกฺเขเปน  
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ  ธมฺมววตฺถาเนน  วิจิกิจฺฉ ปหาย คโตฯ  (๑)  าเณน   
อวิชฺช ปทาเลตฺวา  คโต  (๑)  ปามุชฺเชน  อรตึ  วิโนเทตฺวา   
ปมชฺฌาเนน  นีวรณกวาฏ  อุคฺฆาเฏตฺวา  ทุติยชฺฌาเนน   
วิตกฺกวิจารธูม อุปสเมตฺวา ตติยชฺฌาเนน  ปตึ  วิราเชตฺวา   
จตุตฺถชฺฌาเนน  สุขทุกฺข  ปหาย  อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺติยา   
รูปส ฺาปฏิฆส ฺานานตฺตส ฺาโย  สมติกฺกมิตฺวา  วิ ฺา- 
น ฺจายตนสมาปตฺติยา  อากาสาน ฺจายตนส ฺ  อากิ ฺจ ฺา- 
ยตนสมาปตฺติยา  วิ ฺาน ฺจายตนส ฺ  เนวส ฺานาส ฺ- 
ายตนสมาปตฺติยา อากิ ฺจ ฺายตนส ฺ  สมติกฺกมิตฺวา คโตฯ   
        อนิจฺจานุปสฺสนาย  นิจฺจส ฺ  ปหายฯ   ทุกขฺานุปสฺสนาย   
สุขส ฺฯ  อนตฺตานุปสฺสนาย  อตฺตส ฺฯ   นิพฺพิทานุปสฺสนาย   
นนฺทึฯ   วิราคานุปสฺสนาย  ราคฯ   นโิรธานุปสฺสนาย  สมุทย  
อุปสมานุปสฺสนาย  (๒)  อาทานฯ   ขยานุปสฺสนาย  ฆนส ฺฯ   วยานุ- 
ปสฺสนาย  อายูหนฯ  วิปริณามานุปสฺสนาย  ธุวส ฺฯ  อนิมิตฺตานุ- 
ปสฺสนาย  นมิิตฺตส ฺ  (๓)  อปฺปณิหติานุปสฺสนาย  ปณิธึฯ  สุ ฺตานุ- 
#๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ปฎินสิฺสคฺคานุปสฺสนาย ฯ  ๓. ม. นิมิตฺต ฯ  
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                        *เลมที่ ๗  มูลปรยิายวคฺควณฺณนา  หนา  ๘๐ 
 
ปสฺสนาย  อภินิเวสฯ   อธิป ฺาธมฺมวิปสฺสนาย  สาราทานา- 
ภินิเวสฯ   ยถาภูตาณทสฺสเนน  สมโฺมหาภินิเวสฯ   อาทีนวานุ- 
ปสฺสนาย  อาลยาภินิเวสฯ   ปฏิสงฺขานุปสฺสนาย  อปฺปฏิสงฺข  
วิวฏฏานุปสฺสนาย  สโยคาภินิเวสฯ  โสตาปตฺติมคฺเคน  ทิฏเกฏเ   
กิเลเส  [๑]    สกทาคามิมคฺเคน  โอฬาริเก  กิเลเส  ปหายฯ  อนาคามิ- 
มคฺเคน  อนุสหคเต  กิเลเส  สมุคฺฆาเฏตฺวาฯ   อรหตฺตมคฺเคน  สพฺพ- 
กิเลเส  สมุจฺฉินฺทิตฺวา  คโต. เอวป ตถา คโตติ ตถาคโต ฯ  
        กถ  ตถลกฺขณ  อาคโตติ  ตถาคโตฯ  ปวีธาตุยา   
กกฺขฬตฺตลกขฺณ  ตถ  อวิตถฯ  อาโปธาตุยา  ปคฺฆรณลกฺขณฯ   
เตโชธาตุยา  อุณฺหลกฺขณฯ  (๒) วาโยธาตุยา  วิตฺถมฺภนลกฺขณ ฯ  
อากาสธาตุยา อสมฺผุฏลกฺขณฯ  วิ ฺาณธาตุยา วิชานน- 
ลกฺขณฯ  รูปสฺส  รุปฺปนลกฺขณฯ  เวทนาย  เวทยิตลกฺขณฯ   
ส ฺาย  ส ฺชานนลกฺขณฯ  สงฺขาราน  อภิสงฺขรณลกฺขณ.  
วิ ฺาณสฺส วิชานนลกฺขณฯ  วิตกฺกสสฺ  อภินิโรปนลกฺขณฯ   
วิจารสฺส  อนุมชฺชนลกฺขณฯ  ปติยา  ผรณลกฺขณ ฯ สุขสฺส  
สาตลกฺขณ. จิตฺเตกคฺคตาย อวิกฺเขปลกฺขณ. ผสฺสสฺส  
ผุสนลกฺขณฯ   
        สทฺธินทฺฺริยสฺส  อธิโมกฺขลกฺขณฯ  วิริยินฺทรฺิยสฺส  ปคฺคห- 
ลกฺขณฯ  สตินฺทฺริยสฺส  อุปฏานลกฺขณ. สมาธินฺทฺริยสฺส  
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร ภ ฺชิตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. อุณฺหตฺตลกฺขณ ฯ  
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                        *เลมที่ ๗  มูลปรยิายสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๘๑ 
 
อวิกฺเขปลกฺขณ. ป ฺ ินฺทฺริยสฺส ปชานนลกฺขณฯ   
        สทฺธาพลสฺส  อสฺสทฺธิเย  อกมฺปยลกฺขณฯ  วิรยิพลสฺส   
โกสชฺเชฯ  สติพลสฺส มุฏสจฺเจ ฯ สมาธิพลสฺส อุทฺธจฺเจ.  
ป ฺาพลสฺส อวิชฺชาย อกมฺปยลกฺขณ ฯ  
        สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฏานลกฺขณฯ  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺ- 
ฌงฺคสฺส ปวิจยลกฺขณฯ  วิริยสมฺโพชฌฺงฺคสฺส  ปคฺคหลกฺขณฯ   
ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ผรณลกฺขณฯ  ปสฺสทฺธิสมฺ  โพชฺฌงฺคสฺส  
อุปสมลกฺขณฯ  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อวิกฺเขปลกฺขณฯ  อุเปกฺขา- 
สมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ปฏิสงฺขานลกฺขณ. 
        สมฺมาทิฏ ิยา  ทสฺสนลกฺขณฯ  สมฺมาสงฺกปฺปสฺส  อภิ- 
นิโรปนลกฺขณ. สมฺมาวาจาย  ปริคฺคหลกฺขณฯ  สมมฺากมฺมนฺตสฺส   
สมุฏานลกฺขณฯ  สมฺมาอาชีวสฺส โวทานลกฺขณฯ  สมฺมา- 
วายามสฺส  ปคฺคหลกฺขณฯ  สมฺมาสติยา  อุปฏานลกฺขณฯ   
สมฺมาสมาธิสฺส อวิกฺเขปลกฺขณ.  อวิชชฺาย  อาณลกฺขณฯ   
สงฺขาราน  เจตนาลกฺขณฯ  วิ ฺาณสฺส  วิชานนลกฺขณ.  
นามสฺส นมนลกฺขณฯ  รปูสฺส  รุปฺปนลกฺขณฯ  สฬายตนสฺส   
อายตนลกฺขณฯ  ผสฺสสสฺ  ผุสนลกฺขณ ฯ  เวทนาย  เวทยิต- 
ลกฺขณฯ  ตณฺหาย  เหตุลกฺขณฯ  อุปาทานสฺส  คหณลกฺขณฯ   
ภวสฺส อายูหนลกฺขณ ฯ ชาติยา  นิพฺพตฺติลกฺขณ. ชราย  
ชีรณลกฺขณ. มรณสฺส จุติลกฺขณ. ธาตูน  สุ ฺตาลกฺขณฯ    
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                        *เลมที่ ๗  มูลปรยิายวคฺควณฺณนา  หนา  ๘๒ 
 
อายตนาน  อายตนลกฺขณฯ  สติปฏานาน  อุปฏานลกฺขณฯ   
สมฺมปฺปธานาน  ปทหณลกฺขณ ฯ อิทฺธิปาทาน  อิชฺฌนลกฺขณ.  
อินฺทฺริยาน  อธิปติลกฺขณฯ  พลาน  อกมฺปยลกฺขณฯ  โพชฺฌงฺคาน  
นิยฺยานลกฺขณฯ  มคฺคสฺส เหตุลกฺขณ. 
        สจฺจาน  ตถลกฺขณฯ  สมถสฺส  อวิกฺเขปลกฺขณฯ  วิปสฺสนาย   
อนุปสฺสนาลกฺขณ. สมถวิปสฺสนาน  เอกรสลกฺขณฯ  ยุคนนฺธาน  (๑)   
อนติวตฺตนลกฺขณฯ  สีลวิสุทฺธิยา  สวรลกฺขณ. จิตฺตวิสุทฺธิยา  
อวิกฺเขปลกฺขณฯ  ทิฏ ิวิสุทฺธิยา  ทสฺสนลกฺขณฯ   
        ขเย  าณสฺส  สมุจฺเฉทลกฺขณฯ  อนุปฺปาเท  าณสฺส   
ปสฺสทฺธิลกฺขณฯ  ฉนฺทสฺส มูลลกฺขณ.  มนสิการสฺส  สมฏุาน- 
ลกฺขณฯ  ผสฺสสฺส  สโมธานลกฺขณฯ  เวทนาย  สโมสรณ- 
ลกฺขณ. สมาธิสฺส ปมุขลกฺขณ  สติยา  อธิปเตยฺยลกฺขณฯ   
ป ฺาย  ตตุตฺตริลกฺขณฯ  วิมุตฺติยา  สารลกฺขณ ฯ  อมโตคธสฺส   
นิพฺพานสฺส ปริโยสานลกฺขณ  ตถ  อวิตฺถฯ  เอว  ตถลกฺขณ   
าณคติยา  อาคโต  อวิรุชฺฌิตฺวา  ปตฺโต อนุปฺปตฺโตติ ตถาคโต.  
เอว ตถลกฺขณ อาคโตติ ตถาคโต ฯ  
        กถ  ตถธมฺเม  ยาถาวโต  อภิสมฺพุทฺโธติ  ตถาคโตฯ   
ตถธมฺมา  นาม  จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ ฯ  ยถาห  จตฺตาริมานิ   
ภิกฺขเว  ตถานิ  อวิตถานิ  อน ฺถานิฯ   กตมานิ  จตฺตาริ 
#๑. ม. ยุคนทฺธาน ฯ  
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อิท  ทุกฺขน'ฺติ  ภิกฺขเว  ตถเมต  อวิตถเมต  อน ฺถเมตนฺติ  (๑)   
วิตฺถาโรฯ  ตานิ  จ  ภควา  อภิสมฺพุทฺโธฯ  ตสฺมา  ตถาน   
อภิสมฺพุทฺธตฺตา  ตถาคโตติ  วุจฺจติฯ  อภิสมฺโพธตฺโถ  หิ  เอตฺถ  
คตสทฺโทฯ  อปจ  ชรามรณสฺส  ชาติปปฺจฺจยสมฺภูตสมุทาคตฏโ   
ตโถ  อวิตโถ  อน ฺโถ  ฯ เปฯ   สงฺขาราน  อวิชฺชาปจฺจย- 
สมฺภูตสมุทาคตฏโ  ตโถ  อวิตโถ  อน ฺโถฯ  ตถา  อวิชชฺาย   
สงฺขาราน  ปจฺจยฏโฯ  สงฺขาราน  วิ ฺาณสฺส  ปจฺจยฏโ  ฯ เปฯ   
ชาติยา  ชรามรณสฺส  ปจฺจยฏโ  ตโถ  อวิตโถ  อน ฺโถฯ   
ต  สพฺพ  ภควา  อภิสมฺพุทฺโธ  (๒) ตสฺมาป    ตถาคโตติ  วุจฺจติฯ  (๒)   
เอว  ตถธมฺเม  ยาถาวโต  อภิสมฺพุทฺโธติ  ตถาคโต ฯ  
        กถ  ตถทสฺสิตาย  ตถาคโตฯ  ภควา  ย  สเทวเก   
โลเก  ฯ ปฯ  สเทวมนุสฺสาย  อปริมาณาสุ  โลกธาตูสุ  อปริมาณาน   
สตฺตาน  จกฺขุทฺวาเร  อาปาถ  อาคจฺฉนฺต รูปารมฺมณ  นาม   
อตฺถิฯ  ต  สพฺพาการโต  ชานาติ  ปสฺสติฯ  เอว  ชานตา  จ  (๓)   
ปสฺสตา  จ  เตน  ต  อิฏานิฏาทิวเสน วา  ทิฏสตุมุต- 
วิ ฺาเตสุ ลพฺภมานกปทวเสน  วา  กตม  ต  รูป  รปูายตน 
ย  รูป  จตุนฺน  มหาภูตาน  อุปาทาย  วณฺณนิภ  (๔)  สนิทสฺสน   
สปฺปฏิฆ  นลี  ปตกนฺติ  (๕) อาทินา  นเยน   อเนเกหิ  นาเมหิ   
#๑. ส. มหา. ๑๙/๑๖๙๗/๕๓๙ ฯ  ๒. ม. ตสฺมาป ตถาน ธมฺมาน อภิสมฺพุทฺธตฺตา ตถาคโตติ 
วุจฺจต ฯ  ๓. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ  ๔. ม. วณฺณนิภา ฯ  ๕. อภิ. สงฺ. ๓๔/๕๒๑/๒๐๔ ฯ  
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เตรสหิ  วาเรหิ  เทฺวป ฺาสาย  นเยหิ  วิภชฺชมาน  ตถเมว   
โหติฯ   วิตถ  นตฺถิฯ  เอส  นโย โสตทวฺาราทีสุป  อาปาถมา- 
คจฺฉนฺเตสุ  สทฺทาทีสุ. วุตฺต  เหต  ภควตา  ย  ภิกฺขเว  สเทวกสฺส  
โลกสฺส  ฯ เปฯ  สเทวมนุสฺสาย  ทิฏ  สุต  มุต  วิ ฺาต  ปตฺต   
ปริเยสิต  อนวิุจริต  มนสาฯ  ตมห  ชานามิฯ  ตมห  อภิ ฺาสึ  (๑)   
ต  ตถาคตสฺส  วิทิตฯ  ต  ตถาคเต  (๒)  [๓]  อุปฏาสีติ.  (๔)  เอว   
ตถทสฺสิตาย ตถาคโต. ตตฺถ ตถทสฺสิอตฺเถ ตถาคโตติ  
ปทสมฺภโว เวทิตพฺโพ ฯ  
        กถ  ตถาวาทิตาย  ตถาคโตฯ  ย  รตฺตึ  ภควา  โพธิมณฺเฑ   
อปราชิตปลฺลงฺเก  นิสินฺโน  ติณฺณ  มาราน  มตฺถก มทฺทิตฺวา  
อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธฯ  ย ฺจ  รตฺตึ  ยมกสาลาน   
อนฺตเร  อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพายฯิ  เอตฺถนฺตเร   
ป ฺจจตฺตาฬีสวสฺสปริมาเณ  กาเล  ปมโพธิยาป  มชฺฌิมโพธิยาป   
ปจฺฉิมโพธิยาป  ย  ภควตา ภาสิต สุตฺต เคยฺย ฯ เปฯ  เวทลฺลฯ   
ต   สพฺพ อตฺถโต จ  พฺย ฺชนโต  จ  อนุปวชฺช  อนนูมนธิก   
สพฺพาการปริปุณฺณ  ราคมทนิมฺมทน โทสโมหมทนิมฺมทนฯ  นตฺถิ   
ตตฺถ  วาลคฺคมตฺตมฺป  อวกฺขลิต  (๕)  สพฺพนฺต เอกมุทฺทิกาย   ล ฺจิต   
วิย เอกนาฬิยา มิต วิย เอกตุลาย ตุลิต วิย จ ตถเมว   
#๑. ม. อพฺภ ฺาส  ิ ฯ  ๒. ม. ย.ุ ตถาคโต ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร นสทฺโท ทิสฺสติ ฯ 
๔. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๔/๓๒ ฯ  ๕. ม. ปกฺขลิต ฯ  
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โหติ อวิตตฯ  เตนาห  ย ฺเจว  [๑]  รตฺตึ  ตถาคโต  อนุตฺตร   
สมฺมาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุชฌฺติฯ  ย ฺจ  รตฺตึ  อนุปาทิเสสาย   
นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพายติ  ย ฺจ  (๒)  เอตสฺมึ  อนฺตเร  ภาสติ  
ลปติ  นิทฺทิสติฯ  สพฺพนฺต  ตเถว  โหติ  น  อ ฺถาฯ  ตสฺมา   
ตถาคโต'ติ  วุจฺจตีติฯ  (๓) คทอตฺโถ ห ิ เอตฺถ  คตสทฺโทฯ  เอว   
ตถาวาทิตาย ตถาคโต. อปจ อาคทนมาคโทฯ  วจนนฺติ  อตฺโถฯ   
ตถา (๔)  อวิปรีโต  อาคโท  อสฺสาติ  ทการสฺส  ตการ  กตฺวา   
ตถาคโตติ เอว เจตสฺมึ  อตฺเถ  ปทสิทธฺิ  เวทิตพฺพา ฯ  
        กถ  ตถาการิตาย  ตถาคโตฯ  ภควโต  หิ  วาจาย  กาโย   
อนุโลเมติ  กายสฺสป  วาจา ฯ  ตสฺมา  ยถาวาที  ตถาการี 
ยถาการี  ตถาวาที  จ  โหติฯ  เอวมฺภูตสฺส  จสฺส  ยถา  วาจา   
กาโยป  ตถา  คโตติ  (๕)  อตฺโถ. ยถา จ กาโย  วาจาป   
ตถา  คตาติ  (๖)  ตถาคโต. เตนาห  ยถาวาที ภิกฺขเว ตถาคโต  
ตถาการีฯ   ยถาการี  ตถาวาทีฯ  อิติ ยถาวาที ตถาการีฯ  ยถาการี  
ตถาวาทีฯ  ตสฺมา ตถาคโต'ติ  วุจฺจตีติ ฯ (๗)  เอว  
ตถาการิตาย ตถาคโตฯ    
        กถ  อภิภวฏเน  ตถาคโตฯ  อุปริ  ภวคฺค  เหฏา   
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร จุนฺทาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ  ๓. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๓/๓๐ ฯ 
๔. ม. ยุ. ตโถ ฯ  ๕. ม. ย.ุ ตถา คโต ปวตฺโตติ ฯ  ๖. ม. ย.ุ ตถา คตา ปวตฺตาติ ฯ 
๗. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๓/๓๐ ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 86 

                        *เลมที่ ๗  มูลปรยิายวคฺควณฺณนา  หนา  ๘๖         
         
        อวีจิปรยินฺต  กตฺวา  ติริย  อปริมาณาสุ  โลกธาตูสุ  สพฺพสตฺเต   
อภิภวติ  สีเลนป  สมาธินาป ป ฺายป  วิมุตฺติยาป  วิมุตฺติ- 
าณทสฺสเนนปฯ   น  ตสฺส  ตุลา  วา  ปมาณ  วา  อตฺถิ 
อตุโล  อปฺปเมยฺโย  อนุตฺตโร  ราชราชา  เทวเทโว  สกฺกาน   
อติสกฺโก  พฺรหฺมาน  อติพฺรหฺมาฯ  เตนาห  สเทวเก  ภิกฺขเว   
โลเก  ฯ เปฯ  สเทวมนุสฺสาย  ตถาคโต  อภิภู อนภิภูโต 
อ ฺทตฺถุทโส วสวตฺตีฯ  ตสฺมา ตถาคโต'ติ วุจฺจตีติ ฯ (๑) 
        ตตฺเรว  ปทสิทฺธิ  เวทิตพฺพาฯ  อคโท  วิย  อคโทฯ   
โก  ปเนสฯ   เทสนาวิลาโส  (๒) เจว  ปุ ฺมโย  (๓) จฯ  เตน เหส  
มหานุภาโว ภิสกฺโก ทิพฺพาคเทน  สปฺเป  วิย  สพฺพปรปฺปวาทิโน  
สเทวก ฺจ  โลก  อภิภวติฯ  อิติ  สพฺพโลกาภิภวเน  ตโถ   
อวิปรีโต  เทสนาวิลาสมโย  เจว  ปุ ฺมโย  จ  อคโท  อสฺสาติ   
ทการสฺส  ตการ  กตฺวา  ตถาคโตติ  เวทิตพฺโพฯ  เอว   
อภิภวนฏเน  ตถาคโต ฯ  
        อปจ  ตถาย  คโตติป  ตถาคโตฯ  ตถ  คโตติป  ตถาคโตฯ   
คโตติ  อวคโต  อตีโต  ปตฺโต  ปฏิปนโฺนติ  อตฺโถฯ  ตตฺถ   
สกล  โลก  ตีรณปริ ฺาย  ตถาย  คโต  อวคโตติ  ตถาคโตฯ   
โลกสมุทย  ปหานปริ ฺาย  ตถาย  คโต  อตีโตติ  ตถาคโต ฯ  
#๑. องฺ. จตุกกฺ. ๒๑/๒๓/๓๑ ฯ  ๒. ม. เทสนาวิลาสมโย ฯ  ๓. ม. กตฺถจิ ปุ ฺ ุสฺสโยติป ทิสฺ
สติ ฯ 
ต ปุ ฺมโย ยถา ทานมย อิติ ฎีกาย น สเมติ ฯ  
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โลกนโิรธ  สจฺฉิกิริยาย  ตถาย  คโต  ปตฺโตติ  ตถาโต.  
โลกนโิรธคามินึ  ปฏิปท  ตถ  คโต  ปฏิปนฺโนติ  ตถาคโตฯ   
เตน  ย  วุตฺต  ภควตา  โลโก ภิกฺขเว  ตถาคเตน  อภิสมฺพุทฺโธฯ   
โลกสฺมา  ตถาคโต  วิสยุตฺโตฯ  โลกสมุทโย  ภิกฺขเว  ตถาคเตน   
อภิสมฺพุทฺโธฯ โลกสมุทโย  ตถาคตสฺส  ปหีโนฯ  โลกนโิรโธ   
ภิกฺขเว  ตถาคเตน  อภิสมฺพุทฺโธฯ   โลกนิโรโธ  ตถาคตสฺส  
สจฺฉิกโตฯ   โลกนโิรธคามินี  ปฏิปทา  ภิกฺขเว  ตถาคเตน   
อภิสมฺพุทฺธาฯ  โลกนิโรธคามินี  ปฏิปทา  ตถาคตสฺส  ภาวิตาฯ   
ย  ภิกฺขเว  สเทวกสฺส  โลกสฺส  ฯ เปฯ  สพฺพนฺต  ตถาคเตน  
อภิสมฺพุทฺธฯ  ตสฺมา  ตถาคโต'ติ  วุจฺจตีติฯ  (๑)  ตสฺส  เอวป  อตฺโถ   
เวทิตพฺโพฯ  อิทป  จ  ตถาคตสฺส  ตถาคตภาวทีปเน  มุข- 
มตฺตกเมวฯ  (๒) สพฺพากาเรน  ปน  ตถาคโตว ตถาคตสฺส  
ตถาคตภาว  วณฺเณยฺย ฯ  
        อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธติ  ปททฺวเย  ปน  อารกตฺตา  อรีน   
อาราน ฺจ  หตตฺตา  ปจฺจยาทีน ฺจ  อรหตฺตา  ปาปกรเณ   
รหาภาวาติ  อิเมหิ  ตาว  การเณหิ  อรหนฺติ เวทิตพฺโพ ฯ  
        สมฺมา  สาม ฺจ  สพฺพธมฺมาน  พุทฺธตฺตา  ปน  สมฺมา- 
สมฺพุทฺโธติ  อยเมตฺถ  สงฺเขโปฯ  วิตฺถารโต  ปเนต  ปททฺวย   
วิสุทฺธิมคฺเค  พุทฺธานุสฺสติวณฺณนาย  ปกาสิต ฯ  
#๑. องฺ. จตุกกฺ. ๒๑/๒๓/๓๐ ฯ  ๒. ม. มุขมตฺถเมว ฯ          
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        ปริ ฺาตนฺต  ตถาคตสฺสาติ  เอตฺถ  ปน  เอต  ม ฺนาวตฺถุ   
ปริ ฺาต  ตถาคตสฺสาติป  อตฺโถ  เวทิตพฺโพฯ  ปริ ฺาตนฺต   
นาม  ปริ ฺาตวาร (๑)  ปริาตาวสาน  อนวเสสโต  ปริ ฺาตนฺติ   
วุตฺต  โหติฯ  พุทฺธาน ฺหิ  สาวเกหิ  สทฺธึ  กิ ฺจาป  เตน   
เตน  มคฺเคน  กิเลสปฺปหาเน  วิเสโส  นตฺถิฯ  ปริ ฺาย  ปน   
อตฺถิ. สาวกา  หิ  จตุนฺน  ธาตูน  เอกเทสเมว  สมฺมสิตฺวา   
นิพฺพาน  ปาปุณนฺติฯ  พุทฺธาน  ปน  อนุปฺปมาณป สงฺขารคต  
าเณน อทิฏมตุลิต  อตีริตมสจฺฉิกต นตฺถิฯ    โย  (๒)  จาย   
นิพฺพานวาโร  นนฺท ิ ทกุขฺสฺส  มูลนฺติ  อาทิวาโร  วุตฺโต  ปวี- 
วาราทีสุป  วิตฺถาเรตพฺโพฯ  (๒)  อย (๓)  ปริ ฺาตวาโร  วิตฺถาเรนฺเตน  
จ  ปริ ฺาตนฺต  ตถาคตสฺสาติ  สพฺพปเทหิ  โยเชตพฺโพ  ปุน   
นนฺทิ  ทุกฺขสสฺ  มลูนฺติ  อาทิ  โยเชตพพฺฯ  เทสนา  ปน   
เอตฺถ  วตฺถุ  สพฺพตฺถ  วุตฺตเมว  โหตีติ  สงฺขิตฺตาฯ  (๓) นนฺทิ  (๔)  
ทุกฺขสฺส  มูลนฺติ  อาทีสุ  จ  นนฺทีติ ปรุิมา ตณฺหาฯ  ทุกฺขนฺติ   
ป ฺจกฺขนฺธาฯ  มลูนฺติ อาทิ. อิติ วิทิตฺวาติ ต ปุริมภวนนฺทึ  
อิมสฺส  ทุกฺขสฺส  มลูนฺติ  เอว  ชานิตฺวาฯ  ภวาติ  กมมฺภวโต ฯ  
ชาตีติ วิปากขนฺธา. เต หิ  ยสฺมา  ชายนติฺฯ  ตสฺมา  ชาตีติ   
วุตฺตา. ชาติสีเสน วา อย เทสนา ฯ  เอวป  อิติ  วิทตฺิวาติ   
#๑. ม. ปริ ฺาตปาร ฯ  ๒. ม. ยุ. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  ๓. ม. ย.ุ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ 
๔. ม. ยุ. นนทฺี ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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                        *เลมที่ ๗  มูลปรยิายสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๘๙ 
 
อิมินา  โยเชตพฺพฯ  อย ฺหิ  เอตฺถ  อตฺโถ  กมฺมภวโต  อุปปตฺติภโว  
โหตีติ  เอว ฺจ  ชานิตฺวาฯ  (๑)  ภูตสฺสาติ  สตฺตสฺสฯ  ชรามรณนฺติ   
ชรามรณ ฺจฯ  เอว  วุตฺต  โหติ  เตน  อุปปตฺติภเวน  ภูตสฺส   
สตฺตสฺส  ขนฺธาน  ชรามรณ  โหตีติ เอว ฺจ ชานิตฺวาติฯ   
        เอตฺตาวตา  ย  โพธิรกฺุขมูเล  อปราชิตปลฺลงฺเกน  (๒) นิสินโฺน   
สมฺมสิตฺวา  สพฺพ ฺ ุต  ปตฺโตฯ  ตสฺส  ปฏิจฺจสมุปฺปาทสฺส  ปฏิเวธา   
ม ฺนาน  อภาวการณ  ทสฺเสนฺโต  จตุสงฺเขปนฺติสนฺธึ  ติยทฺธ   
วีสตาการ  ตเมว  ปฏิจฺจสมุปฺปาท  ทสเฺสติฯ   
        กถ  ปน  เอตฺตาวตา  เอส  สพฺโพ  ทสฺสิโต  โหตีติฯ   
เอตฺถ  หิ  นนทฺีติ  อยเมโก  สงฺเขโปฯ  ทุกฺขสฺสาติ  วจนโต  ทุกขฺ   
ทุติโยฯ  ภวา  ชาตีติ  วจนโต  ภโว  ตติโยฯ   ชาติชรามรณ   
จตุตฺโถ ฯ เอว  เอตฺตาวตา  (๓)  จตฺตาโร  สงฺเขปา  เวทิตพฺพาฯ    
โกฏาสาติ  อตฺโถฯ  ตณฺหาทุกฺขาน  ปน  อนฺตร  เอโก  สนฺธ ิ
ทุกฺขสฺส  จ  ภวสฺส  จ  อนฺตร  ทุติโยฯ  ภวสฺส  จ  ชาติยา   
จ  อนฺตร  ตติโยฯ  เอว จตุนฺน องฺคุลีน อนฺตรสทิสา  
จตุสงฺเขปนฺตรา ตโย สนฺธ ีเวทิตพฺพา ฯ 
        ตตฺถ  นนฺทิ  (๔)  อตีโต  อทฺธาฯ   ชาติชรามรณ  อนาคโต   
อทฺธาฯ  ทุกขฺ ฺจ  ภโว  จ  ปจฺจุปฺปนโน  อทฺธาติ  เอว  ตโย   
อทฺธา  เวทิตพฺพาฯ  อตีเต  ปน  ป ฺจสุ  อากาเรสุ  นนฺทิวจเนน  
#๑. ม. ชานิตฺวาติ ฯ  ๒. ม. อปราชิตปลฺลงฺเก ฯ  ๓. ม. ตาว ฯ  ๔. ม. นนฺทีติ ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 90 

                        *เลมที่ ๗  มูลปรยิายสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๙๐ 
 
ตณฺหา  เอกา  อาคตาฯ   ตาย  อนาคตายป  (๑)  อวิชฺชาสงฺขาร- 
อุปาทานภวา  ปจฺจยลกฺขเณน  คหิตาว  โหนฺติฯ  ชาติชรามรณ- 
วจเนน  ปน  เยส  ขนฺธาน  ต  ชาติชรามรณฯ   เต  วุตฺตา  
เอวาติ  กตฺวา  อายตึ  วิ ฺาณนามรูปสฬายตนผสฺสเวทนา  
คหิตาว โหนฺติฯ   
        เอวเมว  (๒)  เตสุ  ปรุิมกมฺมภวสฺมึ  โมโห  อวิชฺชา  อายูหนา   
สงฺขารา  นิกนฺติ  ตณฺหา  อุปคมนมุปาทาน  เจตนา  ภโว   
อิตีเม  ป ฺจ ธมฺมา ปุริมกมฺมภวสฺมึ  อิธ  ปฏิสนฺธิยา  ปจฺจยาฯ 
อิธ  ปฏิสนฺธวิิ ฺาณ  โอกฺกนฺติ  นามรูป  ปสาโท  อายตน   
ผุฏโ  ผสฺโส  เวทยิต  เวทนา  อิตีเม  ป ฺจ  ธมฺมา  อิธูป- 
ปตฺติภวสฺมึ  ปุเรกตสฺส  กมฺมสฺส  ปจฺจยาฯ  อิธ  ปน  (๓)  ปริปกกฺตฺตา 
อายตนาน  โมโห  อวิชชฺา  อายูหนา  สงฺขารา  นิกนฺติ   
ตณฺหา  อุปคมนมุปาทาน  เจตนา  ภโว  อิตีเม  ป ฺจ  ธมฺมา 
อิธ  กมฺมภวสฺมึ  อายตึ  ปฏิสนฺธิยา  ปจฺจยาฯ  อายตึ   
ปฏิสนฺธิวิ ฺาณ โอกฺกนฺติ  นามรูป  ปสาโท  อายตน  ผุฏโ   
ผสฺโส  เวทยิต  เวทนา  อิตีเม  ป ฺจ  ธมฺมา  อายตึ  อุปปตฺติภวสฺมึ   
อิธ  กตสฺส  กมฺมสฺส  ปจฺจยาติ  เอว  นิทฺทิฏลกฺขณา  วีสติ   
อาการา  อิธ  เวทิตพฺพาฯ  เอว  นนฺทิ  ทุกฺขสฺส  มูลนฺติ   
อิติ  วิทิตฺวา  ภวา  ชาติฯ   ภูตสฺส  ชรามรณนฺติ  เอตฺตาวตา   
#๑. ม. อนาคตาป ฯ  ๒. ม. เอวเมเต ฯ  ๓. ม. ปนสทโฺท นตฺถ ิฯ  
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                        *เลมที่ ๗  มูลปรยิายสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๙๑ 
 
เอส  สพฺโพป  จตุสงฺเขโป  ติสนฺธิ  ติยทฺโธ  วีสตากาโร   
ปฏิจฺจสมุปฺปาโท  ทสฺสิโต โหตีติ  เวทิตพฺโพฯ   
        อิทานิ  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  ฯ เปฯ  อภิสมฺพุทฺโธติ  วทามีติ   
เอตฺถ  อนุปุพฺพปทวณฺณน  กตฺวา  ปทโยชนาย  อตฺถนิคมน   
กริสฺสามฯ  ตสฺมา  ติหาติ  ตสฺมา  อิจฺเจว  วุตฺต  โหติ ฯ  
ติการหการา  [๑]  นิปาตาฯ  สพฺพโสติ  อนวเสสวจนเมตฯ   
ตณฺหานนฺติ  นนฺทีติ  เอว  วุตฺตาน   สพฺพตณฺหานฯ  ขยาติ   
โลกุตฺตรมคฺเคน  อจฺจนฺตกฺขยาฯ  วิราคาทีนิ  ขยเววจนาเนวฯ   
ยา  หิ   ตณฺหา  ขีณาฯ  วิรตฺตาป  ตา  ภวนฺติ  นิรุทฺธาป   
จ  (๒)  จตฺตาป  ปฏินิสฺสฏาป. ขยาติ วา  จตุมคฺคกิจฺจสาธารณ- 
เมตฯ  ตโต  ปมมคฺเคน  วิราคาฯ  ทุติเยน  นิโรธาฯ  ตติเยน   
จาคาฯ   จตุตฺเถน  ปฏินิสสฺคฺคาติ  โยเชตพฺพฯ  ยาหิ  วา ตณฺหาหิ  
ปวึ ปวิโต ส ฺชาเนยฺยฯ  ตาส   ขยา. ยาหิ  ปวึ  (๓)   
ม ฺเยฺยฯ  ตาส  วิราคาฯ  ยาหิ  ปวึ  ม ฺเยฺยฯ  ตาส   
นิโรธาฯ  ยาหิ  ปวิโต  ม ฺเยฺยฯ  ตาส  จาคาฯ  ยาหิ   
ปวี  เมติ  ม ฺเยฺยฯ   ตาส  ปฏินิสฺสคฺคาฯ  ยาหิ  วา  ปวึ   
ม ฺเยฺยฯ  ตาส  ขยา  ฯ เปฯ  ยาหิ  ปวึ  อภินนฺเทยฺยฯ   ตาส   
ปฏินิสฺสคฺคาติ  เอวเมตฺถ  โยชนา  กาตพฺพาฯ   น  กิ ฺจิ   
วิรุชฺฌติฯ   
#๑. ม. เอตฺถนตเร หิสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ  ๓. ม. ปวิยา ฯ  ๔. ม. ปว  ิ  ฯ  
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        อนุตฺตรนฺติ  อุตฺตรวิรหิต  สพฺพเสฏฯ  สมฺมาสมฺโพธินฺติ   
สมฺมา  สาม ฺจ  โพธึฯ  อถวา ปสฏ  สุนฺทร ฺจ  โพธึ.  
โพธีติ รุกฺโขป  มคฺโคป สพฺพ ฺ ุตาณมฺป  นิพฺพานมฺปฯ   
โพธิรุกฺขมูเล  ปมาภิสมฺพุทฺโธติ  (๑)  จ  อนฺตรา  จ โพธึ อนฺตรา  
จ  คยนฺติ  (๒)  จ  อาคตฏาเนสุ (๓)  หิ รุกฺโข  โพธีติ วุจฺจติ. จตุมคฺเคสุ  
าณนฺติ  (๔)  อาคตฏาเน  มคฺโคฯ  ปปฺโปติ  โพธึ  วรภูร ิ เมธโสติ  (๕)  
อาคตฏาเน  สพฺพ ฺ ุตาณฯ  ปตฺวาน  โพธึ  อมต  อสงฺขตนฺติ   
อาคตฏาเน  นิพฺพาน.  อิธ ปน  ภควโต  อรหตฺตมคฺคาณ   
อธิปฺเปตฯ  อปเร  สพฺพ ฺ ุตาณนฺติป  วทนฺติฯ   
        สาวกาน  อรหตฺตมคฺโค  อนุตฺตรา  โพธ ิ โหติ  น  
โหตีติฯ  น  โหติฯ  กสฺมาฯ  อสพฺพคุณทายกตฺตาฯ  เตส ฺหิ  
กสฺสจิ  อรหตฺตมคฺโค  อรหตฺตผลเมว  เทติฯ  กสฺสจิ  ติสฺโส 
วิชฺชาฯ  กสสฺจิ  ฉ  อภิ ฺาฯ  กสฺสจิ จตสฺโส ปฏสิมฺภิทา 
กสฺสจิ  สาวกปารมีาณฯ  ปจฺเจกพุทฺธานมฺป  ปจฺเจกโพธิ- 
าณเมว  เทติฯ  พุทฺธาน  ปน  สพฺพคุณสมฺปตฺตึ  เทติ  อภิเสโก 
วิย  ร ฺโ  สพฺพโลกิสฺสริยภาวฯ  ตสฺมา  อ ฺสฺส กสฺสจิป  
อนุตฺตรา โพธิ น โหติ ฯ (๖) 
        อภิสมพฺุทฺโธติ  อภิ ฺาสิ  ปฏวิิชฺฌิ  ปตฺโต  อธิคโตติ  วุตฺต   
#๑. วิ. มหา. ๔/๑/๑  ฯ  ๒. วิ. มหา. ๔/๑๑/๑๑ ฯ  ๓. ม. อาคตฎาเน ฯ 
๔. ขุ. จูฬ. ๓๐/๖๖๗/๓๒๑ ฯ  ๕. ที. ปา. ๑๑/๑๔๗/๑๗๓  ฯ  ๖. ม. โหตีติ ฯ  
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โหติฯ  อิติ วทามีติ  อิติ  วทามิ  อาจิกฺขามิ  เทเสมิ  ป ฺเปมิ   
ปฏเปมิ  วิวรามิ  วิภชาม ิ อุตฺตานีกโรมีติฯ  ตตฺราย  โยชนา   
ตถาคโตป  ภิกฺขเว  ฯ เปฯ   ปวึ  น  ม ฺติ  ฯ เปฯ ปวึ   
นาภินนฺทติฯ  ต  กิสฺส  เหตุฯ  นนฺทิ  ทกฺุขสฺส  มูลฯ  ภวา  ชาติ 
ภูตสฺส  ชรามรณนฺติ  อิติ  วิทิตฺวาติฯ  ตตฺถ  อิติ  วิทิตฺวาติ   
อิติกาโร การณตฺโถฯ  เตน  อิมสฺส  ปฏิจฺจสมุปฺปาทสฺส  วิทิตตฺตา   
ปฏิวิทิตตฺตาติ  วุตฺต  โหติฯ  กิ ฺจิ  (๑)  ภิยฺโย  ยสมฺา  [๒]   
เอวมิม  ปฏิจฺจสมุปฺปาท  วิทิตฺวา ตถาคตสฺส สา  นนฺทีติ   
วุตฺตตณฺหา  สพฺพปฺปการาป  [๓]  ปหีนาฯ   ตาส ฺจ  ตถาคโต   
สพฺพโส  ตณฺหาน  ขยา  ฯ เปฯ   อนุตฺตร  สมฺมาสมฺโพธึ   
อภิสมฺพุทฺโธฯ  ตสฺมา  ปวึ  น  ม ฺติ  ฯ เปฯ   ปวึ   
นาภินนฺทตีติ  วทามีติ  เอว  อภิสมฺพุทฺธตฺตา  น  ม ฺติ  
นาภินนฺทตีติ วทามีติ วุตฺต โหติฯ   
        อถวา  ยสฺมา  นนฺทิ  ทุกฺขสฺส  มลูนฺติ  อาทินา  นเยน   
ปฏิจฺจสมุปฺปาท  วิทิตฺวา  สพฺพโส  ตณฺหาน  ขย  คโตฯ  (๔) ตสฺมา   
ติห  ภิกฺขเว  ตถาคโต สพฺพโส  ตณฺหาน  ขยา  ฯ เปฯ   
อภิสมฺพุทฺโธติ  วทามิฯ  โส  เอว  อภิสมฺพุทฺธตฺตา  ปวึ  น   
ม ฺติ  ฯ เปฯ   นาภินนฺทตีติฯ  ยตฺถ  ยตฺถ  หิ  ยสมฺาติ  อวตฺวา  
#๑. ม. กิ ฺจ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร สาติ ทิสฺสติ ฯ 
๔. ม. ตณฺหา ขย คตา ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 94 

                        *เลมที่ ๗  มูลปรยิายวคฺควณฺณนา  หนา  ๙๔ 
 
ตสฺมาติ  วุจฺจติฯ   ตตฺถ  ตตฺถ  ยสฺมาติ  อาเนตฺวา  โยเชตพฺพฯ   
อย  สาสนยตฺุติฯ  เอส  นโย สพฺพตฺถฯ   
        อิทมโวจ  ภควาติ  อิท  นิทานาวสานโต  ปภูติ  ยาว   
อภิสมฺพุทฺโธติ  วทามีติ  สกลสุตฺตนฺต  ภควา  ปเรส  ป ฺาย   
อลพฺภเนยฺยปติฏ  ปรมคมฺภีร สพฺพ ฺ ุตาณ  ทสฺเสนฺโต   
เอเกน  ปุถุชชฺนวาเรน  เอเกน  เสขวาเรน  จตูหิ  ขีณาสววาเรหิ   
ทฺวีหิ ตถาคตวาเรหีติ  อฏหิ  มหาวาเรหิ  เอกเมกสฺมิ ฺจ (๑)  
วาเร  ปวีอาทีหิ  จตุวีสติยา  อนฺตรวาเรหิ  จ  ปฏิมณฺเฑตฺวา   
เทฺวภาณวารปริมาณาย  ปริยตฺติยา (๒)  อโวจ. 
        เอว  วิจิตฺรนยเทสนาวิลาสยุตฺต ฺจ (๓)  ปเนต  สุตฺต  กรวีกรุท- 
ม ฺชุนา กณฺณสุเขน  ปณฺฑิตชนหทยาน  อมตาภิเสกสทิเสน   
พฺรหฺมสฺสเรน  ภาสมานสฺสาปฯ  น  เต  ภิกฺขู   ภควโต  ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ  เต  ป ฺจสตา  ภิกฺขู  อิท  ภควโต วจน   
นานุโมทึสุฯ  กสฺมาฯ  อ ฺาณเกนฯ  เต  กิร  อิมสฺส   
สุตฺตสฺส  อตฺถ  น ชานึสุฯ  ตสฺมา นาภินนฺทึสุ. เตส ฺหิ  
ตสฺมึ  สมเย เอว วิจิตฺรนยเทสนาวิลาสยุตฺตป เอต  สุตฺต   
ฆนปุถุเลน  ทุสฺสปเฏน  มุเข  พทฺธ (๔) กตฺวา  ปรุโต  ปต- 
มนุ ฺโภชน วิย อโหสฯิ   
#๑. เอเกกสฺม  ิ อิติ ยุตฺตตร ฯ  ๒. ม. ตนฺตยา ฯ  ๓. ม. จสทฺโท นตฺถ ฯ ๔. ส.ี มุขพนฺธน ฯ 
ม. มุเข พนฺธ ฯ  
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                        *เลมที่ ๗  มูลปรยิายสุตคฺตวณฺณนา  หนา  ๙๕ 
 
        นน ุ จ  ภควา  อตฺตนา  เทสิต  ธมฺม  ปร  (๑)  าเปตุ  [๒]  
จตฺตาริ  อสงฺเขยฺยานิ  ปารมิโย  ปูเรตฺวา  สพฺพ ฺ ุต  ปตฺโตฯ   
โส  กสฺมา  ยถา  เต  น  ชานนฺติฯ  ตถา  เทเสสีติฯ  วุตฺตมิท   
อิมสฺส สุตฺตสฺส  นิกฺเขปวิจารณาย  เอว (๓)  มานภณฺชนตฺถ   
สพฺพธมฺมมูลปริยายนฺติ  เทสน  อารภีติฯ  ตสฺมา  นยิธ  ปุน   
วตฺตพฺพมตฺถิฯ  เอว  มานภ ฺชนตฺถ  เทสิต ฺจ  ปเนต  สุตฺต   
สุตฺวา  เต  ภิกฺขู  ตเยว กิร ปวึ ทิฏ ิคติโก (๔)  ส ฺชานาติ   
เสโขป  อรหาป  ตถาคโตป  อภิชานาติ  (๕)  กึ  นาม  อิท   
กถนฺนามิทนฺติ  จินฺเตนฺตา  ปุพฺเพ  มย  ภควตา  กถิต  ยงฺกิ ฺจิ   
ขิปฺปเมว  อาชานาม (๖) อิทานิ  ปนิมสฺส  มลูปริยายสฺส  อนฺต   
วา  โกฏ ึ วา  น  ชานาม  น  ปสฺสามฯ  อโห  พุทฺธา  นาม   
อปฺปเมยฺยา  อตุลาติ  อุทฺธตทาา  วิย  สปฺปา  นิมมฺทา  หุตฺวา   
พุทฺธุปฏาน ฺจ ธมฺมสฺสวน ฺจ สกฺกจฺจ อคมสุฯ  (๗) 
        เตน  โข  ปน  สมเยน  ภิกฺขู  ธมมฺสภาย  สนฺนิสินฺนา   
อิม  กถ  สมฏุาเปสุ  อโห   พุทฺธาน  อานุภาโวฯ   เต  นาม   
พฺราหฺมณปพฺพชิตา  ตถามานมทมตฺตา  ภควโต  มูลปริยาย- 
เทสนาย  นีหตมานา  กตาติฯ  อย ฺจ  เอตรหิ  เตส  ภิกฺขูน  
อนฺตรากถา วิปฺปกตา. อถภควา คนฺธกุฏิยา นิกฺขมิตฺวา  
#๑. ม. ปเร ฯ  ๒.ม. เอตฺถนฺตเร กปฺปสตสหสฺสาธิกานีติ ทิสฺสติ ฯ  ๓. ม.นิกฺเขปวิจารณาย 
เอว ฯ  ๔. ม. ทิฏคตโกป ฯ  ๕. ม. ส ฺชานาติ ฯ  ๖ฯ  ม. ชานาม ฯ  ๗. ม. อาคมสุ ฯ  
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                        *เลมที่ ๗  มูลปรยิายวคฺควณฺณนา  หนา  ๙๖ 
 
ตขณานุรูเปน  ปาฏิหาริเยน  ธมฺมสภาย  ป ฺตฺตปวรพุทฺธาสเน   
นิสีทิตฺวา  เต  ภิกฺขู  อาห กาย นุตฺถ  ภิกฺขเว  อนฺตรากถาย  (๑)   
สนฺนิสินฺนาติฯ  เต  ตมตฺถ  ภควโต  อาโรเจสสฯ  ภควา   
เอตทโวจ  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว  ปุพฺเพป  อห  อิเม  เอว  (๒) 
มานปคฺคหิตสิเร วิจรนฺเต  นีหตมาเน  อกาสินฺติฯ  ตโต  อิมิสฺสา   
อตฺถุปฺปตฺติยา  อิท  อตีต  อาเนสิฯ   
        ภูตปุพฺพ  ภิกฺขเว  อ ฺตโร  ทิสาปาโมกฺโข  พฺราหฺมโณ   
พาราณสิย  ปฏิวสติ  ติณฺณ  เวทาน  ปารคู  สนิฆณฺฑุเกฏภาน   
สกฺขรปฺปเภทาน  อิติหาสปฺป ฺจมาน  เวยฺยากรณโลกายตมหา- 
ปุริสลกฺขเณสุ  อนวโยฯ   โส  ป ฺจมตฺตานิ  มาณวกสตานิ   
มนฺเต  วาเจสิฯ  (๓) ปณฺฑิตา  มาณวกา  พหุ ฺจ  คณฺหนฺติ  ลหุ ฺจ 
สุฏ  จ  อุปธาเรนฺติฯ  คหิต ฺจ  เตส น วินสฺสติ. โสป 
พฺราหฺมโณ อาจริยมุฏ ึ อกตฺวา ฆเฏ  อุทก  อาสิ ฺจนฺโต   
วิย  สพฺพป  สิปฺป  อุคฺคหาเปตฺวา  เต  มาณวเก  เอตทโวจ   
เอตฺตกมิท  สิปฺป  ทฏิธมฺมสมฺปรายหิตนฺติฯ  เต  มาณวกา  ย   
อมฺหาก  อาจริโย  ชานาติฯ  มยป  ต ชานามฯ  มยมฺปทานิ  
อาจริยา เอวาติ มานมุปฺปาเทตฺวา  ตโต  ปภูติ  อาจริเย   
อคารวา  นิกฺขิตฺตวตฺตา  วิหรึสุ. อาจริโย ตฺวา กริสฺสามิ   
เตส  มานนิคฺคหนฺติ  จินฺเตสิฯ   โส  เอกทิวส  อุปฏานมา- 
#๑. ม. เอตรหิ กถาย ฯ  ๒. ม. เอว ฯ  ๓. ม. วาเจติ ฯ  
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คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  นิสินฺเน  เต  มาณวเก  อาห  ตาตา  โว  (๑)   
ป ฺห  ปุจฺฉิสฺสามิฯ  กจฺจิตฺถ สมตฺถา  กเถตุนฺติฯ  เต  ปุจฺฉถาจริย   
ปุจฺฉถาจริยาติ  สหสา (๒)  อาหสุฯ  ยถาต สุตมทมตฺตา ฯ  
อาจริโย อาห   
                กาโล ฆสติ ภูตานิ          สพฺพาเนว สหตฺตนา   
                โย จ กาลฆโส ภูโต          ส ภูตปจนึ ปจีติ ฯ (๓) 
วิสชฺเชถ ตาตา อิม ป ฺหนฺติฯ  เต  จินเฺตตฺวา  (๔)  อชานมานา   
ตุณฺหี  อเหสสฯ  อาจริโย  อาห  อล ตาตา  คจฺฉถชฺชฯ  เสฺว   
กเถยฺยาถาติ  อุยฺโยเชสิฯ  เต ทสป วีสติป สมฺปณฺฑิตา หุตฺวา  
น   ตสฺส  ป ฺหสฺส  อาทึ  น  อนฺตมทฺทสสุฯ  อาคนฺตฺวา  จ  (๕)   
อาจริยสฺส  อาโรเจสุ  นยมิสฺส ป ฺหสฺส  อตฺถมาชานามาติฯ   
อาจริโย  เตส  นิคฺคหตฺถาย  อิม  คาถมาภาสิ   
                พหูนิ นรสีสานิ                  โลมสานิ พฺรหานิ จ   
                คีวาสุ ปฏิมุกฺกานิ          โกจิเทเวตฺถ กณฺณวาติ ฯ (๖)   
        คาถายตฺโถ  พหูนิ  นราน  สีสานิ  ทิสฺสนฺติ  สพฺพานิ   
จ  ตานิ  โลมสานิ  สพฺพานิ  [๗]  มหนฺตานิ  คีวายเมว  [๗]   
ปตานิฯ  น  ตาลผล  วิย  หตฺเถน  คหิตานิ  นตฺถิ  เตส  อิเมหิ  
นานากรณฯ  เอตฺถ  ปน  โกจิเทว  กณฺณวาติ  อตฺตาน   
#๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. สหสาว ฯ  ๓. ขุ. ชา. ๒๗/๓๔๐/๙๕ ฯ  ๔. ม. จินฺเตตฺวา ฯ 
๕. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ  ๖. ขุ. ชา. ๒๗/๓๔๑/๙๕ ฯ  ๗. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  
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                        *เลมที่ ๗  มูลปรยิายวคฺควณฺณนา  หนา  ๙๘ 
 
สนฺธายาหฯ  กณฺณวาติ  ป ฺวาฯ  กณฺณจฺฉิทฺท  ปน  กสฺสจิ   
นตฺถิฯ   
        ต  สุตฺวา  เต  มาณวกา  มงฺกุภูตา ปตฺตกฺขนฺธา  
อโธมุขา องฺคุลิยา ภูมึ วิเลเขนฺตา ตุณฺหี  อเหสุฯ  
        อถ  เนส  สหิรกิภาว  ปสสฺิตฺวา  อาจริโย  อุคฺคณฺหถ   
ตาตา  ป ฺหนฺติ  ป ฺห  วิสชฺเชสิฯ   
        กาโลติ  ปุเรภตฺตกาโลป  ปจฺฉาภตฺตกาโลปติ เอวมาทิ.  
ภูตานีติ  สตฺตาธิวจนเมตฯ  กาโล [๑] ภูตาน  น  จมฺมมสาทีนิ   
ขาทติฯ  อปจ  โข  เตส  อายุวณฺณพลานิ  เขเปนฺโต  โยพฺพ ฺ   
มทฺทนฺโต  อาโรคฺย  วินาเสนฺโต  ฆสติ  ขาทตีติ  วุจฺจติฯ   
สพฺพาเนว  สหตฺตนาติ  เอว  ฆสนฺโต  จ  น  กิ ฺจิ  วชฺเชติ   
สพฺพาเนว  ฆสติ  น  เกวล ฺจ  ภูตานิเยวฯ  อปจ  โข   
สหตฺตนา  อตฺตาน (๒) ฆสติฯ  ปุเรภตฺตกาโล  [๓]  ปจฺฉาภตฺตกาล   
น  ปาปุณาติฯ  เอส  นโย  ปจฺฉาภตฺตกาลาทีสุฯ  โย  จ   
กาลฆโส  ภูโตติ  ขีณาสวสฺเสต  อธิวจนฯ  โส  หิ  อายตึ   
ปฏิสนฺธิกาล  เขเปตฺวา  ขาทิตฺวา   ิตตฺตา  กาลฆโสติ  วุจฺจติฯ   
สภูตปจนึ  ปจีติ  โส  ยาย  ตณฺหา  อปาเยสุ  ภูเต  ปจติ  
ต  าณคฺคินา  ปริฑหิ  (๔)  ภสฺมมกาสิฯ  เตน ภูตปจนึ  ปจีติ  
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร หิสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. อตฺตานมฺป ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร หิสทฺโท ทสิฺสติ 
ฯ 
๔. ม. ปจิ ทยหุิ ฯ  
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                        *เลมที่ ๗  มูลปรยิายสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๙๙ 
 
วุจฺจติ. ปชนินฺติป ปาโ. ชนิก นิพฺพตฺติกนฺติ  (๑)  อตฺโถฯ   
        อถ  เต  มาณวกา  ทีปสหสสาโลเกน  วิย  รตฺตึ  สมวิสม   
อาจริยสฺส  วิสชฺชเนน  ป ฺหสฺส  อตฺถ  ปากฏ  ทิสวฺา  อิทานิ   
มย  ยาวชีว  ครุสวาส  วสิสฺสาม  มหนฺตา  เอเต  อาจริยา   
นาม  มย ฺหิ  พหุสฺสุตมาน  อุปฺปาเทตฺวา  จตุปฺปทิกคาถายป   
อตฺถ  น  ชานามาติ  นีหตมานา  ปุพฺพสทิสเมว  อาจริยสฺส   
วตฺตปฏิปตฺตึ กตฺวา สคฺคปรายนา อเหสุฯ   
        อห  (๒)  ภิกฺขเว  เตน  สมเยน  [๓]  อาจริโย  อโหสึฯ  อิเม   
ภิกฺขู  มาณวกา  เอว  ปุพฺเพปาห อิเม เอว มานปคฺคหิตสิเร  
วิจรนฺเต นีหตมาเน อกาสินฺติฯ           
        อิม ฺจ  ชาตก  สุตฺวา เต  ภิกฺขู  ปพฺุเพป  มย  มาเนเนว   
ปหตาติ  ภิยฺโยโส มตฺตาย นีหตมานา หุตฺวา อตฺตโน   
อุปการกมฺมฏานปรายนา อเหสุฯ   
        ตโต  ภควา  เอก  สมย  ชนปทจาริก ฺจรนฺโต  เวสาลึ   
ปตฺวา  โคตมเก  เจติเย วิหรนฺโต  อิเมส ป ฺจสตาน ภิกฺขูน  
าณปริปาก วิทิตฺวา อิม โคตมกสุตฺต  กเถสิ  อภิ ฺายาห   
ภิกฺขเว  ธมฺม  เทเสมิ  โน  อนภิ ฺายฯ  สนิทานาห  ฯ เปฯ   
สปฺปาฏิหาริยาห  ภิกฺขเว  ธมฺม  เทเสมิ  โน  อปฺปาฏิหาริย  
#๑. ม. ชนิต นิพฺพตฺติตนฺติ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร โขสทฺโท ทิสสฺติ ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร 
เตสนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
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ตสฺส  มยฺห ภิกฺขเว  อภิ ฺาย  ธมฺม  เทสยโต  ฯ เปฯ  โน   
อปฺปาฏิหาริยฯ  กรณีโย  โอวาโท   กรณียา  อนุสาสนีฯ   อล ฺจ 
ปน  โว  ภิกขฺเว  ตุฏ ิยา  อล  อตฺตมนตาย  อล  โสมนสฺสาย   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ภควา  (๑)   สฺวากฺขาโต    ธมโฺม  สุปฏิปนฺโน  สโฆติ 
อิทมโวจ  ภควา  อิมสฺมึ  จ  ปน  เวยฺยากรณสฺมึ  ภ ฺมาเน   
ทสสหสฺสี  โลกธาตุ  อกมปฺตฺถาติ ฯ (๒)   
        อิท ฺจ  สุตฺต  สุตฺวา  เต  ป ฺจสตา  ภิกฺขู  ตสฺมึเยวาสเน   
สห ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต ปาปุณึสุ ฯ  เอวาย เทสนา เอตสฺมึ  
าเน นิฏมคมาสีติ ฯ  
                        มลูปริยายสุตฺตวณฺณนา         นิฏ ิตาฯ   
                                                ปฐม 
 
                                สพฺพาสวสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุต  ฯ เปฯ   สาวตฺถิยนฺติ  สพฺพาสวสุตฺตฯ  (๓) 
        ตตฺราย  อนุปุพฺพปทวณฺณนา  ฯ  สาวตฺถีติ  สาวตฺถสฺส  อิสโิน   
นิวาสนฏานภูตา  นครี  ยถา  กากนฺที  มากนฺทีติ  (๔)  เอว   
ตาว  อกฺขรจินฺตกาฯ  อฏกถาจริยา  ปน  ภณนฺติ    ยงฺกิ ฺจิ  
มนุสฺสาน  อุปโภคปริโภค  สพฺพเมตฺถ  อตฺถีติ สาวตฺถี. 
#๑. สี. สมฺมาสมฺพุทฺโธ วต โส ภควา ฯ  ๒. องฺ. ติก. ๒๐/๕๖๕/๓๕๖ ฯ  ๓. สฺยา. สพฺพาสว- 
สวรสุตฺต ฯ  ๔. ม. มากนฺที โกสมฺพีติ  
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                        *เลมที่  ๗  สพฺพาสวสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๐๑ 
 
สตฺถสมา  โยเค  จ  กึ  ภณฺฑ  อตฺถีติ  ปจฺุฉิเต  สพฺพมตฺถีติ   
วจนมุปาทาย  สาวตฺถี. 
                สพฺพทา สพฺพูปกรณ                  สาวตฺถยิ สโมหิต   
                ตสฺมา สพฺพมุปาทาย                  สาวตฺถีติ ปวุจฺจติฯ   
                โกสลาน ปุร รมฺม                  ทสฺสเนยฺย มโนรม   
                ทสหิ สทฺเทหิ อวิวิตฺต                 อนฺนปานสมายุตฯ   
                วุฑฺฒึ เวปุลฺลต ปตฺต                  อิทฺธ ผีต มโนรม   
                อาลกมนฺทาว เทวาน                  สาวตฺถีปุรมุตฺตมนฺติ. 
ตสฺส  สาวตฺถิยฯ   
        เชตวเนติ  เอตฺถ  อตฺตโน  ปจฺจตฺถิก  ชน  ชินาตีติ  [๑]  
ร ฺา วา  อตฺตโน  ปจฺจตฺถิกชเน  ชิเต  ชาโตติ  เชโตฯ   
มงฺคลกมฺยตาย  วา  ตสฺส  เอวนฺนามเมว  กตนฺติ  เชโตฯ   
เชตสฺส  วน  เชตวนฯ  ต ฺหิ  เชเตน ราชกุมาเรน  โรปต   
สวฑฺฒิต  ปริปาลิตฯ   โส  จ  ตสฺส  สามี  อโหส ิฯ ตสฺมา   
เชตวนนฺติ  วุจฺจติฯ   ตสฺมึ  เชตวเนฯ   
        อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเมติ  เอตฺถ  สุทตฺโต  นาม โส   
คหปติ  มาตาปตูหิ  กตนามวเสน    สพฺพกามสมิทฺธิตาย  ปน   
วิคตมจฺเฉรตาย  (๒)  กรณุาทิคุณสมงฺคิตาย  จ  นิจฺจกาล  อนาถาน   
ปณฺฑมทาสิฯ  เตน  อนาถปณฺฑิโกติ  สงฺขฺย  คโตฯ  อารมนฺต 
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร เชโตติ ทสฺสติ ฯ  ๒. ม. วคตมลมจฺเฉรตาย ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 102 

                        *เลมที่  ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๐๒ 
 
เอตฺถ  ปาณิโน  วิเสเสน  วา ปพฺพชิตาติ  อาราโมฯ  ตสฺส  
ปุปฺผผลาทิโสภนาย นาติทูรนาจฺจาสนฺนตาทิป ฺจวิธเสนาสนงฺค- 
สมฺปตฺติยา  ตโต  ตโต  อาคมฺม  รมนตฺ  อภิรมนฺติ  อนุกฺกณฺ ิตา   
หุตฺวา  นิวสนฺตีติ  อตฺโถฯ  วุตฺตปฺปการาย  วา  สมฺปตฺติยา   
ตตฺถ  ตตฺถ  คเตป  อตฺตโน  อพฺภนฺตรเยว  อาเนตฺวา  รเมตีติ   
อาราโมฯ  โส  หิ  อนาถปณฺฑิเกน  คหปตินา  เชตสฺส   
ราชกุมารสฺส  หตฺถโต  อฏารสหิ  หริ ฺโกฏีหิ  สนฺถาเรน (๒)   
กีณิตฺวา  อฏารสหิ  หิร ฺโกฏีหิ  เสนาสนานิ  การาเปตฺวา   
อฏารสหิ  หิร ฺโกฏีหิ  วิหารมห  นิฏเปตฺวา  เอว  จตุ- 
ป ฺาสหิร ฺโกฏิ  ปรจฺิจาเคน  พุทฺธปฺปมุขสฺส  สฆสฺส  
นิยฺยาทิโตฯ  ตสฺมา  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราโมติ  วุจฺจติฯ   
ตสฺมึ อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเมฯ   
        เอตฺถ  จ  เชตวเนติ  วจน  ปุริมสามิปริกิตฺตนฯ  อนาถ- 
ปณฺฑิกสฺส อาราเมติ  ปจฺฉิมสามิปริกิตฺตนฯ  กิเมเตส  ปริกิตฺตเน   
ปโยชนนฺติ. ปุ ฺกามาน  ทฏิานุคตึ  อาปชฺชนฯ  ตตฺร  หิ   
ทวารโกฏกปาสาทมาปเน  ภูมิวิกฺกยลทฺธา  อฏารสหิร ฺ- 
โกฏโิย  อเนกโกฏิอคฺฆนกา  รุกฺขา  จ  เชตฺสฺส  ปรจฺิจาโค 
จตุป ฺาสโกฏิโย  อนาถปณฺฑิกสฺสฯ  อิติ  เตส  ปริกิตฺตเนน   
เอว  (๓) ปุ ฺกามา  ป ฺานิ  กโรนตีฺติ  ทสฺเสนฺโต  อายสฺมา   
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. โกฎิสนฺถเรน ฯ  ๓. ม. เอว ฯ  
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                        *เลมที่  ๗  สพฺพาสวสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๐๓ 
 
อานนฺโท  อ ฺเป  ปุ ฺกาเม  เตส  ทิฏานุคตึ  อาปชฺชเน   
นิโยเชติ ฯ  
        สพฺพาสวสวรปริยาย  โว  ภิกฺขเวติ  กสฺมา  อิท   
สุตฺตมภาสิฯ  เตส ภิกฺขูน  อุปกฺกิเลสวิโสธน  อาทึ  กตฺวา   
อาสวกฺขยาย  ปฏิปตฺติทสฺสนตฺถฯ  ตตฺถ  สพฺพาสวสวรปริยายนฺติ   
สพฺเพส  อาสวาน  สวรการณ  สวรภูต  การณฯ  เยน การเณน   
เต  สวริตา  ปทหิตา  หุตฺวา  อนุปฺปาทนิโรธสงฺขาต  ขย  คจฺฉนฺติ   
ปหียนฺติ  นปปฺวตฺตนฺติฯ  ต  การณนฺติ  อตฺโถฯ  ตตฺถ  อาสวนฺตีติ   
อาสวาฯ  จกฺขุโตป  ฯ เปฯ  มนโตป  สนฺทนฺติ  ปวตฺตนฺตีติ  วุตฺต   
โหติฯ  ธมฺมโต  ยาว  โคตฺรภุ โอกาสโต  ยาว  ภวคฺค  สวนฺตีติ   
วา  อาสวาฯ  เอเต  ธมฺเม  เอต ฺจ โอกาส อนฺโต กรตฺิวา   
ปวตฺตนฺตีติ  อตฺโถฯ  อนโฺตกรณตฺโถ  หิ  อย  อากาโรฯ   
จิรปฺปริวาสิยฏเน  มทิราทโย  อาสวา  วิยาติป  อาสวาฯ   
โลกสฺมึ ฺหิ  จิรปฺปริวาสิกา  มทิราทโย  [๑] อาสวาติ  วุจฺจนฺติฯ   
ยทิ  จ  จิรปฺปริวาสิกฏเน  อาสวาฯ  เอเตเยว ภวิตุมรหนฺติฯ   
วุตฺตเ ฺหต  ปุริมา  ภิกฺขเว  โกฏิ  น  ป ฺายติ  อวิชฺชาย อิโต  
ปุพฺเพ  อวิชฺชา  นาโหสีติ  อาทิฯ  (๒) อายตึ  วา สสารทุกฺข  
สวนฺติ  ปสวนฺตีติป  อาสวา. ปุริมานิ  เจตฺถ นิพฺพจนานิ   
ยตฺถ  กิเลสา  อาสวาติ  อาคจฺฉนฺติฯ  ตตฺถ ยุชชฺนฺติฯ  ปจฺฉิม  
#๑. ม. เอตฺถนตเร อาสวาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. องฺ. ทสก. ๒๔/๖๑/๑๒๐ ฯ  
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                        *เลมที่  ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๐๔ 
 
กมฺเมปฯ  น  เกวล ฺจ  กมฺมกิเลสาเยว  อาสวาฯ   อปจ  โข   
นานปฺปการกา  อุปทฺทวาป ฯ สุตฺเตสุ  หิ  นาห  จุนทฺ   
ทิฏธมฺมิกานเยว  อาสวาน  สวราย  ธมฺม  เทเสมีติ  (๑)  เอตฺถ 
วิวาทมูลภูตา กิเลสา อาสวาติ อาคตา. 
                เยน เทวูปปตฺยสฺส  คนฺธพฺโพ วา วิหงฺคโม   
                ยกขฺตฺต เยน คจฺเฉยฺย  มนุสฺสตฺต ฺจ อณฺฑช (๒)   
                เต มยฺห อาสวา ขีณา  วิธสฺตา (๓)  วินฬีกตาติ    
        เอตฺถ  เตภูมิก ฺจ  กมฺม  อวเสสา  จ  อกุสลา  ธมฺมาฯ   
ทิฏธมฺมิกาน  อาสวาน  สวราย  สมฺปรายิกาน  อาสวาน   
ปฏิฆาตายาติ  (๔)  เอตฺถ  ปรูปวาทวิปฺปฏิสารวธพนฺธาทโย  เจว   
อปายทุกฺขภูตา  จ  นานปฺปการา  อุปทฺทวาฯ  เต เต ปเนเต  
อาสวา ยตฺถ ยถา อาคตาฯ  ตตฺถ  ตถา เวทิตพฺพาฯ  เอเต   
หิ  วินเย  ตาว  ทิฏธมฺมกิาน  อาสวาน  สวราย  สมฺปรายิกาน   
อาสวาน  ปฏิฆาตายาติ  ทฺวิธา  อาคตาฯ  สฬายตเน  ตโยเม   
อาวุโส  อาสวาฯ   กามาสโว  ภวาสโว  อวิชฺชาสโวติ  (๕) ติธา   
อาคตาฯ  อ ฺเสุ  จ  สุตฺตนฺเตสุ  อภิธมฺเมสุ  จ  เต  (๖)  เอว   
ทิฏาสเวน  สห  จตุธา  อาคตาฯ  นิพฺเพธิกปริยาเยน  (๗)  อตฺถ ิ  
ภิกฺขเว  อาสวา นิรยคามินิยาฯ  อตฺถิ  อาสวา  ติรจฺฉาน- 
#๑. ที. ปา ๑๑/๑๑๓/๑๔๒ ฯ  ๒. ม. อพฺพเช ฯ  ๓. ม. วิทฺธสฺตา ฯ  ๔. วิ. มหาวิ. ๑/๒๐/๓๗ ฯ 
๕. องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๓๓๔/๔๖๓ ฯ  ๖. ม. เตเยว ฯ  ๗. ม. นิพฺเพธิกปริยาเย ฯ  
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                        *เลมที่  ๗  สพฺพาสวสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๐๕ 
 
โยนิคามินิยาฯ  อตฺถ ิ อาสวา  ปตฺติวิสยคามินิยาฯ   อตฺถิ  อาสวา   
มนุสฺสโลกคามินิยาฯ  อตฺถิ อาสวา  เทวโลกคามินิยาติ  (๗) ป ฺจธา   
อาคตาฯ  ฉกฺกนิปาเต  อตฺถิ  ภิกฺขเว  อาสวา  สวรา   
ปหาตพฺพาติ  อาทินา  นเยน  ฉธา  อาคตาฯ  อิมสฺมึ  ปน  สุตฺเต   
เตเยว  ทสฺสนปหาตพฺเพหิ  สทฺธึ  สตฺตธา  อาคตาฯ  อย  ตาว   
อาสวปเท  วจนตฺโถ เจว ปเภโท จฯ   
        สวรปเท  ปน  สวริยตีติ  (๑) สวโร  ปทหติ  นิวาเรติ   
ปวตฺติตุ น  เทตีติ  อตฺโถฯ  ตถาหิ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  ทิวา   
ปฏิสลลฺียนฺเตน  ทวาร  สวริตฺวา  ปฏิสลฺลียิตุนฺติฯ  (๒)  
                        โสตาน  สวร พฺรูมิ                 ป ฺาเยเต ปถิยฺยเรติ (๓) 
อาทีสุ  ปธานฏเน  สวรมาหฯ   
        สฺวาย  สวโร  ป ฺจวิโธ  โหติ  สลีสวโร  สติาณขนฺติ- 
วิริยสวโรติฯ  ตตฺถ  อิมินา  ปาฏิโมกฺขสวเรน  อุเปโตติ  (๖) อย   
สีลสวโรฯ  ปาฏิโมกฺขสีล ฺหิ  เอตฺถ  สวโรติ  วุตฺตฯ   จกฺขุนฺทฺริเย   
สวรมาปชฺชตีติอาทีสุ  (๗)  สติสวโร. สติ เหตฺถ สวโรติ วุตฺตา ฯ  
                        โสตาน สวร พฺรูมิ                  ป ฺาเยเต  ปถิยฺยเรติ   
อย  าณสวโรฯ  าณ ฺเหตฺถ ปถิยฺยเรติ อิมินา  ปธานฏเน   
สวโรติ  วุตฺตฯ  ขโม  โหติ  สีตสฺส  ฯ เปฯ  อุปฺปนฺน  กามวิตกฺก  
#๑. องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๓๓๔/๔๖๔ ฯ  ๒. ม. อาคตาติ ฯ  ๓. ม. สวรยตีติ ฯ   
๔. วิ. มหาวิ. ๑/๗๐/๗๒ ฯ ๕. ขุ. สุ. ๒๕/๔๒๕/๕๓๐ ฯ   
๖. อภิ. วิ. ๓๕/๖๐๒/๓๓๑ ฯ  ๗. ที. ส.ี ๙/๑๒๒/๙๓ ฯ  
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                        *เลมที่  ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๐๖ 
 
นาธิวาเสตีติอาทินา (๑)  [๒] นเยน  อิเธว  ขนฺติวิริยสวรา  อาคตาฯ   
เตส ฺจ  สพฺพาสวสวรปริยายนฺติ อิมินา อุทฺเทเสน  สงฺคหิตตฺตา  
สวรภาโว เวทิตพฺโพฯ  อปจ  ป ฺจวิโธป  อย  สวโร  อิธ   
อาคโตเยวฯ   ตตฺถ  ขนฺติวิริยสวรา  ตาว  วุตฺตาเยวฯ  โส   
ต ฺจ  อนาสน  ต ฺจ  อโคจรนฺติ (๓) อยมฺปเนตฺถ สีลสวโรฯ   
ปฏิสงฺขา  โยนิโส  จกฺขุนทฺฺริยสวรสวุโตติ (๔) อย   สติสวโร.  
สพฺพตฺถ ปฏสิงฺขา าณสวโรฯ  อคหิตคหเณน  ปน  ทสฺสน   
ปฏิเสวนา  ภาวนา   จ  าณสวโร. ปรยินฺติ  (๕) เอเตน ธมฺมาติ  
ปริยาโยฯ  อุปฺปตฺตึ นิโรธ วา คจฺฉนฺตีติ วุตฺต โหติ ฯ  
        เอตฺตาวตา สพฺพาสวสวรปริยายนฺติ เอตฺถ ย วตฺตพฺพ 
ต วุตฺต โหติ ฯ  
        อิทานิ  ชานโต  อหนฺติ  อาทีสุ  ชานโตติ  ชานนฺตสฺสฯ   
ปสฺสโตติ  ปสฺสนฺตสฺสฯ  เทฺวป  ปทานิ  เอกตฺถานิฯ   พฺย ฺชนเมว   
นานฯ  เอว  สนฺเตป  ชานโตติ  าณลกฺขณ  อุปาทาย   ปุคฺคล   
นิทฺทิสติฯ   ชานนลกฺขณ ฺหิ  าณฯ  ปสฺสโตติ  าณปฺปภาว   
อุปาทายฯ   ปสฺสนปฺปภาว ฺหิ  าณฯ  าณสมงฺคี  ปุคฺคโล  
จกฺขุมา  วิย  จกฺขุนา  รูปานิ  าเณเนว  วิวเฏ  ธมฺเม   
ปสฺสติฯ  อปจ  โยนิโส  มนสิการ  อุปปฺาเทตุ  ชานโตฯ  อโยนโิส   
#๑. ม. มู. ๑๒/๑๗/๑๙ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ปนสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๓. ม. ม.ู ๑๒/๑๖/๑๘ ฯ 
๔. ม. ม.ู ๑๒/๑๓/๑๖ ฯ  ๕. ม. ปริยายนฺติ ฯ  
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มนสิกาโร  ยถา  น  อุปฺปชฺชติฯ  เอว  ปสฺสโตติ  อยเมตฺถ   
สาโรฯ  เกจิ  ปนาจริยา  พหู  ปป ฺเจตฺวา  (๑)  ภณนฺติฯ  เต   
อิมสฺมึ อตฺเถ น ยุชชฺนฺติฯ   
        อาสวาน  ขยนฺติ  อาสวปฺปหาน  อาสวาน  อจฺจนฺตขย- 
สมุปฺปาท  ขีณาการ  นตฺถิภาวนฺติ  อยเมว [๒]  อิมสฺมิ ฺจ สุตฺเต  
อาสวาน ขยา อนาสว ฺเจโตวิมุตฺตินฺติอาทีสุ (๓)  จ  อาสวกฺขยตฺโถฯ   
อ ฺตฺร  ปน  มคฺคผลนิพฺพานานิป  อาสวกฺขโยติ  วุจฺจนฺติ.  
ตถาหิ  
                เสกฺขสฺส สิกฺขมานสฺส          อุชุมคฺคานุสาริโน   
                ขยสฺมึ ปม าณ                  ตโต อ ฺา อนนฺตราติ (๔)   
อาทีสุ  มคฺโค  อาสวกฺขโยติ  วุตฺโตฯ  อาสวาน  ขยา  สมโณ   
โหตีติอาทีสุ (๕)  ผลฯ   
                ปรวชฺชานุปสสฺิสฺส           นิจฺจ อุชฺฌานส ฺ ิโน   
                อาสวา ตสฺส วฑฺฒนฺติ  อารา โส อาสวกฺขยาติ (๖)   
อาทีสุ นิพฺพาน อาสวกฺขโยติ วุตฺตฯ  โน  อชานโต  โน   
อปสฺสโตติ  โย  ปน  น  ชานาติ  น  ปสฺสติฯ  ตสฺส  โน   
วทามีติ  อตฺโถฯ  เอเตน  เย  อชานโต  อปสฺสโตป  สวราทีหิเยว   
สุทฺธึ  วทนฺติฯ  เต  ปฏิกฺขิตฺตา  โหนฺติฯ  ปุริเมน  วา  ปททฺวเยน  
#๑. ม. ปป ฺเจ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร หิสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๓. ม. ม.ู ๑๒/๔๘๒/๕๑๘ ฯ 
๔. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๔๐/๒๗๑ ฯ  ๕. ม. มู. ๑๒/๔๘๒/๕๑๘ ฯ  ๖. ขุ. ธ. ๒๕/๒๘/๔๙ ฯ  
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อุปาโย วุตฺโตฯ  อิมินา  อนุปายปฏิเสโธติฯ  (๑)  สงฺเขเปน  เจตฺถ  าณ   
อาสวาน  สวรปริยาโยติ  ทสฺสิต  โหติฯ   
        อิทานิ  ย  ชานโต  อาสวาน  ขโย  โหติฯ  ต   
ทสฺเสตุกาโม  กิ ฺจ  ภิกฺขเว  ชานโตติ  ปุจฺฉ  อารภิฯ  ตตฺถ   
ชานนา  พหุวิธาฯ  ทพฺพชาติโก  เอว  หิ  โกจิ  ภิกขฺุ  ฉตฺต   
กาตุ ชานาติ  โกจิ  จีวราทีน  อ ฺตรฯ  ตสฺส  อีทิสานิ  
กมฺมานิ  วตฺตสีเส  ตฺวา  กโรนฺตสฺส  สา  ชานนา  มคฺคผลาน  
ปทฏาน  น  โหตีติ  น  วตฺตพฺพาฯ  โย  ปน  สาสเน   
ปพฺพชิตฺวา  เวชฺชกมฺมาทีนิ  กาตุ ชานาติฯ   ตสฺเสว  ชานโต   
อาสวา  วฑฺฒนฺติเยวฯ  ตสฺมา  ย  ชานโต  ปสฺสโต  [๒]  อาสวาน   
ขโย โหติฯ   ตเทว ทสฺเสนฺโต [๓]  อาห โยนิโส จ มนสิการ อโยนิโส  
จ มนสิการนฺติ. 
        ตตฺถ  โยนิโส  มนสกิาโร  นาม  อุปายมนสิกาโร   
ปถมนสิกาโรฯ  อนิจฺจาทีสุ  อนิจฺจนฺติ  อาทินา  นเยน  สจฺจานุโลมิเกน   
วา  จิตฺตสฺส  อาวชฺชนา  (๔)  อนฺวาวชชฺนา  (๕)  อาโภโค  สมนฺนาหาโร   
มนสิกาโรฯ  อย  วุจฺจติ  โยนิโส  มนสกิาโรฯ  (๖)  อโยนิโส  
มนสิกาโรติ  อนุปายมนสิกาโร  อุปฺปถมนสิกาโร  อนิจฺเจ  นจฺิจนฺติ   
ทุกฺเข สุขนฺติ อนตฺตนิ  อตฺตาติ  อสุเภ สุภนฺติ  อโยนิโส   
มนสิกาโร  อุปฺปถมนสิกาโร  สจฺจปฏิกฺกูเลน  วา  จิตฺตสฺส   
#๑. ม. อนุปายปฎิเสโธ น  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๓. ม. เอตฺถนตฺเร อาหาติ 
ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. อาวฎฎนา ฯ  ๕. ม. อนฺวาวฎฎนา ฯ  ๖. ม. มนสิกาโรติ ฯ  
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อาวชฺชนา  อนฺวาวชฺชนา  อาโภโค  สมนฺนาหาโร  มนสิกาโร   
อย  วุจฺจติ  อโยนิโส  มนสิกาโรติฯ  เอว  โยนโิส มนสิการ  
อุปฺปาเทตุ  ชานโต  อโยนโิส  มนสกิาโร  จ  ยถา  น  อุปฺปชชฺติ 
เอว  ปสฺสโต  อาสวาน  ขโย โหติ. 
        อิทานิ  อิมสฺเสวตฺถสฺส  ยุตฺตึ  ทสฺเสนฺโต  อาห  อโยนโิส   
ภิกฺขเว  ฯ เปฯ  ปหิยฺยนฺตีติฯ  เตน  ก ึ วุตฺต  โหติฯ  ยสฺมา   
อโยนิโส  มนสิกโรโต  อาสวา  อุปฺปชฺชนฺติ  โยนโิส  มนสกิโรโต  
ปหิยฺยนฺติ  ตสฺมา  ชานิตพฺพ ฯ โยนโิส มนสิการ อุปฺปาเทตุ   
ชานโต  อโยนิโส  มนสกิาโร  จ  ยถา  น  อุปฺปชชฺติ  เอว   
ปสฺสโต  อาสวาน ขโย โหตีติ. อย ตาเวตฺถ สงฺเขป- 
วณฺณนาฯ   
        อยมฺปน  วิตฺถาโร  ตตฺถ  โยนิโส  อโยนิโสติ  อิเมหิ   
ตาว  ทฺวีหิ  ปเทหิ  อาพทฺธ  โหติ   อุปริ  สกลสุตฺตฯ   
วฏฏวิวฏฏวเสน  หิ  อุปร ิ สกลสุตฺต  วุตฺตฯ  อโยนโิส   
มนสิการมูลก ฺจ  วฏฏฯ  โยนิโส  มนสิการมูลก  วิวฏฏฯ   
กถฯ  อโยนิโส  มนสิกาโร  ห ิ วฑฺฒมาโน  เทฺว  ธมฺเม   
ปริปูเรติ  อวิชฺช ฺจ  ภวตณฺห ฺจ. อวิชฺชาย  จ  สติ  อวิชฺชา- 
ปจฺจยา  สงฺขารา  ฯ เปฯ   ทุกฺขกฺขนฺธสฺส  สมุทโย  โหติฯ    
ตณฺหาย  สติ  ตณฺหาปจฺจยา  อุปาทาน  ฯ เปฯ  สมุทโย  โหตีติ   
เอว  [๑]  อโยนิโส  มนสกิารพหุโล  ปุคฺคโล  วาตเวคาภิฆาเตน  
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร อยนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
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วิปฺปนฺนฏนาวา  วิย  คงฺคาวฏเฏ  ปติตโคกุล  วิย  จกฺกยนฺเต   
ยุตฺตพลิพทฺโท  วิย  ปุนปปฺุน  ภวโยนคิติวิ ฺาณฏ ิติสตฺตาวาเสสุ  (๑)  อาวฏฏ   
ปริวฏฏ  กโรติฯ  เอว ตาว อโยนิโส  มนสิการมูลก วฏฏ.  
โยนิโส  มนสิกาโร  ปน  วฑฺฒมาโน  โยนิโส  มนสิการ- 
สมฺปนฺนสฺเสต  ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ปาฏิกงฺขฯ  อริย อฏงฺคิก มคฺค  
ภาเวสฺสติฯ  อริย อฏงฺคก  มคฺค พหุลีกริสฺสตีติ (๒)  วจนโต   
สมฺมาทิฏ ิปฺปมุข  อฏงฺคิก  มคฺค  ปริปูเรติฯ  ยา  จ สมฺมาทิฏ ิ 
สา วิชฺชาติ ตสฺส วิชฺชุปฺปาทา (๓) อวิชชฺานิโรธา สงฺขาร- 
นิโรโธ ฯ เปฯ   เอวเมตสฺส  เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส  นิโรโธ   
โหตีติ  (๔) เอว  โยนโิส  มนสิการมูลก วิวฏฏ เวทิตพฺพฯ  เอว   
อิเมหิ  ทฺวีหิ  ปเทหิ  อาพทฺธ  โหติ  อุปริ  สกลสุตฺต. เอว  
อาพทฺเธ  เจตฺถ  ยสฺมา  ปพฺุเพ  อาสวปฺปหาน  ทสฺเสตฺวา   
ปจฺฉา  อุปฺปตฺติ  วุจฺจมานา  น  ยุชชฺติฯ  น  หิ  ปหีนา   
ปุน  อุปฺปชชฺนฺติฯ  อุปฺปนนฺานมฺปน  ปหาน  ยุชชฺติฯ  ตสฺมา  
อุทฺเทสปฏิโลมโตป อโยนิโส ภิกฺขเว มนสิกโรโตติ อาทิมาหฯ   
        ตตฺถ  อโยนิโส  มนสิกโรโตติ  วุตฺตปฺปการ  อโยนิโส   
มนสิการ  อุปฺปาทยโตฯ  อนุปฺปนฺนา  เจว  อาสวา  อุปฺปชฺชนฺตีติ   
เอตฺถ  เย  ปพฺุเพ  อปฺปฏลิทฺธปุพฺพ  จีวราทึ  วา  ปจฺจย   
#๑. ม. ภวโยนิคติว ฺาณฎ ิติสตฺตาวาเสสุ ฯ  ๒. ส. มหา. ๑๙/๑๓๙/๓๘ ฯ   
๓. ม. เอตฺถนตฺเร อวิชฺชานิโรโธติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. วิ. มหา. ๔/๑/๑-๒ ฯ  
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อุปฏากสทฺธิวิหาริกอนฺเตวาสีน  วา อ ฺตร มนุ ฺ วตฺถุ   
ปฏิลภิตฺวา  ต  สุภ  สุขนฺติ  อโยนิโส  มนสิกโรโต  อ ฺตร ฺตร   
วา  ปน  อนนุภูตปุพฺพ  อารมฺมณ  ยถา  [๑]  ตถา  วา  อโยนิโส   
มนสิกโรโต  อาสวา  อุปฺปชฺชนฺติฯ  เต  อนุปฺปนฺนา  อุปฺปชฺชนตีฺติ   
เวทิตพฺพาฯ  อ ฺถา  หิ อนมตคฺเค  สสาเร  อนุปฺปนฺนา  นาม   
อาสวา  น  สนฺติฯ  อนนุภูตปุพฺเพป  (๒)  [๓]  วตฺถุมฺหิ อารมฺมเณ  วา   
ยสฺส  ปกติสทฺุธิยา  วา  อุทฺเทสปริปุจฺฉาปริยตฺตินวกมฺมโยนิโส- 
มนสิการาน  วา  อ ฺตรวเสน  ปุพฺเพ  อนุปฺปชชฺิตฺวา  ปจฺฉา  
ตาทิเสน  ปจฺจเยน  สหสา  อุปฺปชชฺนฺติฯ   อิเมป  อนุปฺปนฺนา   
อุปฺปชฺชนฺตีติ  เวทิตพฺพาฯ  เตสุเยว  ปน  วตฺถารมฺมเณสุ  ปุนปฺปุน   
อุปฺปชฺชมานา  อุปฺปนฺนา  ปวฑฺฒนฺตีติ วุจฺจนฺติ. อิโต  อ ฺถา   
[๓]  ปมุปปฺนฺนาน  วฑฺฒิ นาม นตฺถิฯ   
        โยนิโส  จ  โข  ภิกฺขเวติ  เอตฺถ  ปน  ยสฺส  ปกติ- 
สุทฺธิยา  วา  เสยฺยถาป  อายสฺมโต   มหากสฺสปสฺส  ภทฺทาย   
จ  กาปลานิยา  อุทฺเทสปริปุจฺฉาทีหิ  วา  การเณหิ  อาสวา   
นุปฺปชฺชนฺติฯ   โส  ปชานาติ  (๔)  น  โข  เม  อาสวา  มคฺเคน   
สมุคฺฆาต  คตาฯ   หนฺท  เนส  สมูหตาย  (๕)  ปฏิปชฺชามีติฯ   
ตโต  มคฺคภาวนาย  สพฺเพ  สมุคฺฆาเตติฯ  ตสฺส  เต  อาสวา  
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร วาสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. อนุภูตปุพฺเพป ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร 
จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. โส จ ชานาติ ฯ  ๕. ม. สมคฺุฆาตาย ฯ  
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                        *เลมที่  ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๑๒ 
 
อนุปฺปนฺนา  น อุปฺปชฺชนตีฺติ วุจฺจนฺติ. ยสฺส  ปน  อารกสฺเสว   
สโต  สติสมโฺมเสน  สหสา  อาสวา  อุปฺปชฺชนฺติฯ  ตโต   
สเวคมาปชฺชิตฺวา  โยนิโส  ปทหนฺโต  เต  อาสเว  สมุจฺฉินฺทติ 
ตสฺส  อุปฺปนนฺา ปหียนฺตีติ วุจฺจนฺติ มณฺฑลารามวาสีมหาติสฺส- 
คุตฺตตฺเถรสฺส วิยฯ   
        โส  กิร  ตสฺมึเยว  วิหาเร  อุทฺเทส  คณฺหติฯ   อถสฺส   
คาเม  ปณฺฑาย  จรโต  วิสภาคารมฺมเณ  กิเลโส  อุปปฺชฺชิฯ   
โส  ต วิปสฺสนาย วิกฺขมฺเภตฺวา วิหาร  อคมาสิฯ  ตสฺส   
สุปนนฺเตป  ต  อารมฺมณ  [๑]  อุปฏาสิฯ  โส อย กิเลโส  
วฑฺฒิตฺวา อปายสวตฺตนิโก  โหตีติ  สเวค  ชเนตฺวา  อาจริย   
อาปุจฺฉิตฺวา วิหารา นิกฺขมฺม  มหาสงฺฆรกฺขิตตฺเถรสฺส  สนฺติเก   
ราคปฏิปกฺข  อสุภกมฺมฏาน  คเหตฺวา คุมฺพนฺตร  ปวิสิตฺวา   
ปสุกูลจีวร  ปตฺถริตฺวา  (๒)  นิสชชฺ อนาคามิมคฺเคน ป ฺจกาม- 
คุณิกราค  ฉินฺทิตฺวา  อุฏาย  อาจริย  วนฺทิตฺวา  ปุนทิวเส   
อุทฺเทสมคฺค  ปาปุณิ. เย ปน วตฺตมานานุปฺปนฺนาฯ  เตส  
ปฏิปตฺติยา ปหาน นาม นตฺถิฯ   
        อิทานิ  อุปฺปนฺนา  จ  อาสวา  ปหิยฺยนฺตีติ  อิทเมว  ปท   
คเหตฺวา  เย  เต  อาสวา  ปหิยฺยนฺติฯ  เตส  นานปฺปการโต   
อ ฺป  ปหานการณ  อาวีกาตุ  เทสน  วิตฺถาเรนฺโต  อตฺถิ   
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร นสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. สนฺถรตฺิวา ฯ  
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                        *เลมที่  ๗  สพฺพาสวสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๑๓ 
 
ภิกฺขเว  อาสวา  ทสฺสนา  ปหาตพฺพาติ  อาทิมาห  ยถาต  (๑)  
เทสนาปฺปเภทกุสโล  ธมมฺราชาฯ  ตตฺถ  ทสฺสนา  ปหาตพฺพาติ   
ทสฺสเนน ปหาตพฺพา ฯ เอส นโย  สพฺพตฺถฯ   
        อิทานิ  ตานิ  ปทานิ  อนุปุพฺพโต  พฺยากาตุกาโม  กตเม   
จ  ภิกฺขเว  อาสวา  ทสฺสนา  ปหาตพฺพาติ  ปุจฺฉ  กตฺวา   
มูลปริยายวณฺณนาย  (๒)  วุตฺตนเยเนว  อิธ  ภิกฺขเว  อสฺสุตวา   
ปุถุชชฺโนติ  ปุคฺคลาธิฏาน  เทสน  อารภิฯ  ตตฺถ  มนสิกรณีเย   
ธมฺเม  นปฺปชานาตีติ  อาวชฺชิตพฺเพ  สมนฺนาหริตพฺเพ  ธมฺเม   
นปฺปชานาติฯ  อมนสิกรณีเยติ  ตพฺพิปรีเตฯ  เอส  นโย  เสเสสุ   
ปเทสุฯ  (๓)  ยสฺมา  ปน  อิเม  ธมฺมา  มนสิกรณียาฯ  อิเม   
อมนสิการณียาติ  ธมฺมโต  นิยโม   นตฺถิฯ อาการโต  ปน   
อตฺถิฯ  เยนากาเรน  มนสกิริยมานา  อกุสลุปฺปตฺติปทฏานา  
โหนติฯ  เตนากาเรน  [๔]  มนสกิาตพฺพาฯ  เยน  กุสลุปฺปตฺติ- 
ปทฏานา  โหนฺติฯ  เตนากาเรน   มนสิกาตพฺพาฯ  ตสฺมา  ยสฺส  
ภิกฺขเว ธมฺเม มนสิกโรโต อนุปฺปนฺโน วา  กามาสโวติ- 
อาทิมาห. 
        ตตฺถ  ยสฺสาติ  เย  อสฺส  อสฺสุตวโต  ปถุุชชฺนสฺสฯ   
มนสิกโรโตติ  อาวชฺชยโต  สมนฺนาหรนฺตสฺสฯ  อนุปฺปนฺโน  วา 
#๑. ม. ยถา ต ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. มลูปริยายวณฺณนาย ฯ  ๓. ม. ปเทสุป ฯ 
๔. ม. เอตฺถนตฺเร นสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  
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                        *เลมที่  ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๑๔ 
 
กามาสโวติ  เอตฺถ  สมุจฺจยตฺโถ  วาสทฺโท  น  วิกปปฺตฺโถฯ   
ตสฺมา  ยถา  ยาวตา  ภิกฺขเว  สตฺตา  อปทา  วา  [๑]  เปฯ   
ตถาคโต  เตส  อคฺคมกฺขายตีติ  (๒)  วุตฺเต  อปทา จ ทฺวิปทา  จาติ   
อตฺโถฯ  ยถา  จ  ภูตาน วา สตฺตาน  ิติยา สมฺภเวสีน  
วา อนุคฺคหายาติ  (๓) วุตฺเต  ภูตาน ฺจ  สมฺภเวสีน ฺจาติ  อตฺโถฯ   
ยถา  จ  อคฺคิโต  วา  อุทกโต  วา  มถิุเภทโต  วาติ  วุตฺเต   
อคฺคิโต   จ  อุทกโต  จ  มิถุเภทโต  จาติ  (๔)  อตฺโถฯ   เอวมิธาป   
อนุปฺปนฺโน  จ  กามาสโว  อุปฺปชฺชติฯ  อุปฺปนฺโน  จ  กามาสโว   
ปวฑฺฒตีติ  อตฺโถ  ทฏพฺโพฯ  เอว  เสเสสุ ฯ  
        เอตฺถ  จ  กามาสโวติ  ป ฺจกามคุณิโก  ราโคฯ  ภวาสโวติ   
รูปารูปภเว  ฉนฺทราโค  ฌานนิกนฺติ  จ  สสฺสตุจฺเฉท- 
ทิฏ ิสหคตาฯ  เอว  ทฏิาสโวป  ภวาสเวเอว  สโมธาน   
คจฺฉติฯ  อวิชฺชาสโวติ  จตูสุ  สจฺเจสุ  อ ฺาณฯ  ตตฺถ   
กามคุเณ  อสฺสาทโต  มนสิกโรโต  อนุปฺปนฺโน   จ  กามาสโว   
อุปฺปชฺชติฯ   อุปฺปนฺโน  จ  ปวฑฺฒติฯ  มหคฺคตธมฺเม  อสฺสาทโต   
มนสิกโรโต  อนุปฺปนฺโน  จ  ภวาสโว  อุปฺปชฺติฯ  อุปฺปนฺโน   จ    
ปวฑฺฒติฯ  ตีสุ  ภูมีสุ  ธมฺเมสุ  (๕)   จตุวิปลฺลาสปทฏานภาเวน   
มนสิกโรโต  อนุปฺปนฺโน  จ  อวิชชฺาสโว  อุปฺปชฺชติฯ  อุปฺปนฺโน  
# ๑ ม. เอตฺถนฺตเร ทฺวิปทา วาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๗๐/๒๙๘ ฯ  ๓. ม. มูฯ  ๑๒/ 
๔๔๖/๔๗๙ ฯ  ๔. ขุ. อุ. ๒๕/๑๗๒/๒๒๐ ฯ  ๕. ม. ธมฺเม ฯ  
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                                *เลมที่  ๗  สพฺพาสวสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๑๕ 
 
จ  ปวฑฺฒตีติ  เวทิตพฺโพฯ  วุตฺตนยปจฺจนีกโต  สุกกฺปกฺโข   
วิตฺถาเรตพฺโพฯ   
        กสฺมา  ปน  ตโย  เอว  อาสวา  อิธ  วุตฺตาติฯ  วิโมกฺข- 
ปฏิปกฺขโตฯ  อปฺปณิหิตวิโมกฺขปฏิปกโฺข  หิ  กามาสโวฯ  อนิมตฺิต- 
สุ ฺตปฏิปกฺขา  อิตเรฯ  ตสฺมา  อิเม  ตโย  อาสเว  อุปฺปาเทนฺตา   
ติณฺณ  วิโมกขฺาน  อภาคิโน  โหนฺติฯ  อนุปฺปาเทนฺตา  ภาคิโนติ   
เอตมตฺถ   ทสฺเสนฺเตน  ตโย  เอว  วุตฺตาติ  เวทิตพฺพาฯ  ทิฏาสโวป   
วา  เอตฺถ  วุตฺ โตเยวาติ  วณฺณิตเมตฯ   
        ตสฺส  อมนสิกรณียาน  ธมฺมาน  มนสิการาติ  มนสิการ- 
เหตุฯ   ยสฺมา  เต  ธมฺเม  มนสิกโรติฯ  ตสฺมาติ  วุตฺต  โหติฯ   
เอส  นโย  ทติุยปเทสุฯ  (๑)  อนุปฺปนนฺา  เจว  อาสวา  อุปฺปชฺชนฺติ 
อุปฺปนฺนา  จ  อาสวา  ปวฑฺฒนฺตีติ  เหฏา  วุตฺตอาสวานเยว  
อเภทโต นิคมนเมตฯ   
        เอตฺตาวตา  โย  อย  ปุคฺคลาธิฏานาย  เทสนาย   
ทสฺสนาย ปหาตพฺเพ  อาสเว  นิทฺทิสิตุ   อสฺสุตวา  ปุถชฺุชโน  วุตฺตโต  (๒)   
โส  ยสฺมา  อโยนิโส  ภิกขฺเว  มนสิกโรโต  อนุปฺปนฺนา  เจว  
อาสวา  อุปฺปชฺชนฺตีติ  เอว  สาม ฺโต  วุตฺตาน  อโยนิโส   
มนสิการปจฺจยาน  กามาสวาทีนป   อธิฏานฯ   ตสฺมา  เตป   
อาสเว  เตเนว  ปุคฺคเลน  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ทสฺสนาย  (๓) 
#๑. ม. ทุติยปเทป ฯ  ๒. ม. วุตฺโต ฯ  ๓. ม. ทสฺสนา ฯ  
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                        *เลมที่  ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๑๖ 
 
ปหาตพฺเพ  อาสเว  ทสฺเสนฺโต  โส  เอว  อโยนิโส  มนสิกโรติ 
อโหสึ  น ุ โข  อหนฺติ  อาทิมาห. วิจิกิจฺฉาสีเสน  เจตฺถ ทิฏาสวป  
ทสฺเสตุอิม เทสน อารภิฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ยสฺเสเต  อิมินา  วุตฺตนเยน  อาสวา  อุปฺปชฺชนฺติ 
โส  ปถุุชชฺโน  โย  จาย   อสฺสุตวาติ  อาทินา  นเยน  วุตฺโต 
โส  ปถุุชชฺโน  เอว  อโยนิโส  อนุปาเยน  อุปฺปเถน  มนสิกโรติฯ   
กถฯ  อโหสึ  นุ  โข  ฯ ปฯ  โส  กุหึ  คามี  ภวิสฺสตีติฯ  กึ   
วุตฺต  โหติฯ  โส  เอว  อโยนิโส  มนสกิโรติฯ  ยถาสฺส  อห   
อโหสึ นุ โขติ อาทินา นเยน วุตฺตา โสฬสวิธาป วิจิกิจฺฉา 
อุปฺปชฺชติ ฯ (๑)   
        ตตฺถ  อโหสึ  น ุ โข  น  นุ  โขติ  สสฺสตาการ ฺจ   
อธิจฺจสมุปฺปตฺติอาการ ฺจ  นิสฺสาย   อตีเตน  อตฺตโน  วิชชฺมานต ฺจ   
อวิชฺชมานต ฺจ  กงฺขติฯ  กึ  การณนฺติ  น  วตฺตพฺพฯ   
อุมฺมตฺตโก  วิย  [๒]  พาลปุถชฺุชโน  ยถา  วา  ตถา  วา   
ปวตฺตติฯ  อปจ  อโยนิโส  มนสิกาโรเยเวตฺถ  การณ ฯ  เอว   
อโยนิโส  มนสิการสฺส ปน กึ การณนฺติฯ  เสฺวว  ปุถุชชฺนภาโว   
อริยาน  อทสฺสนาทีนิ  วา. นนุ  จ  ปถุชฺุชโนป  โยนิโส  
มนสิกโรตีติฯ  โกว  (๓)  เอวมาห  [๔]  มนสิกโรตีติฯ  น  ปน  ตตฺถ  
#๑. ม. อุปฺปชฺชตีติ ฯ  ๒. ม. เอตูถนฺตเร หิสทฺโท ทสิฺสติ ฯ  ๓. ม. โก วา ฯ  ๔. ม. เอตฺถนตฺเร 
นสทฺโท ทิสสฺติ ฯ  
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                        *เลมที่  ๗  สพฺพาสวสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๑๗ 
                                         
ปุถุชชฺนภาโว  การณฯ   สทฺธมฺมสฺสวนกลฺยาณมิตฺตตาทีนิ  ตตฺถ   
การณานิฯ  น  หิ  มจฺฉมสาทีนิ  อตฺตโน  ปกติยา  สุคนฺธานิ 
อภิสงฺขารปจฺจยา  ปน  สุคนฺธานิป  โหนฺติฯ   
        ก ึ น ุ โข  อโหสินฺติฯ   ชาติลิงฺคูปปตฺติโย  นสิฺสาย  ขตฺติโย   
นุ  โข  อโหสึฯ  พฺราหฺมณเวสฺสสุทฺทคหฏปพฺพชิตเทวมนุสฺสาน   
อ ฺตโรติ  กงฺขติฯ   
        กถ  นุ  โขติ  สณฺานาการ  นิสสฺาย  ทีโฆ  นุ  โข   
อโหสึฯ  รสฺสโอทาตกณฺหปฺปมาณิกอปฺปมาณิกาทีน  อ ฺตโรติ   
กงฺขติฯ  เกจิ  ปน  อิสฺสรนิมฺมานาทีนิ  (๑) นิสฺสาย  เกน  น ุ 
โข  การเณน  อ โหสินฺติ  เหตุโต  กงฺขตีติ  วทนฺติฯ   
        ก ึ หุตฺวา  กึ  อโหสนิฺติ  ชาติอาทีนิ  นิสฺสาย  ขตฺติโย   
หุตฺวา  นุ  โข  พฺราหฺมโณ  อโหสึ  ฯ เปฯ   เทโว  หุตฺวา  มนุสฺโสติ    
อตฺตโน   ปรมฺปร   กงฺขติฯ  สพฺพตฺเถว  ปน  อทฺธานนฺติ  
กาลาธิวจนเมต ฯ  
        ภวิสฺสามิ  น ุ โข  น  นุ  โขติ  สสสฺตาการ ฺจ   
อุจฺเฉทาการ ฺจ  นิสฺสาย  อนาคเต  อตฺตโน  วิชชฺมานต ฺจ   
อวิชฺชมานต ฺจ  กงฺขติฯ  เสสเมตฺถ  วุตฺตนยเมวฯ   
        เอตรหิ  วา  ปจฺจุปฺปนฺน  อทฺธานนฺติ  อิทานิ  วา   
ปฏิสนฺธิมาทึ  กตฺวา  จุติปริยนฺต  สพฺพมฺป วตฺตมานกาล  
#๑. ม. อิสฺสรนิมฺมานาทิ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๑๘ 
 
คเหตฺวาฯ  อชฺฌตฺต  กถกถี  โหตีติ  อตฺตโน  ขนฺเธสุ  วิจิกิจฺฉี  (๑)  
โหติฯ  อหนฺนุ  โขสฺมีติ  อตฺตโน อตฺถิภาว กงฺขติ.  
ยุตฺตมฺปเนตนฺติฯ  ยุตฺต อยุตฺตนฺติ กา เอตฺถ  จินฺตาฯ  อปเจตฺถ   
อิท  วตฺถุมฺป  อุทาหรนฺติฯ  จูฬมาตาย  กิร  ปุตฺโต  มุณฺโฑ   
มหามาตาย  ปุตฺโต  อมุณฺโฑฯ   ต  ปุตฺต  มุณฺเฑสสฯ  โส   
อุฏาย  อห  นุ  โข  จูฬมาตาย ปุตฺโตติ จินฺเตสิ. เอว  
อห นุ โขสฺมติี  กงฺขา โหติฯ   
        โน  น ุ โขสฺมีติ  อตฺตโน  นตฺถิภาว  กงฺขติฯ  ตตฺราป   
อิท  วตฺถุ  เอโก  กิร  มจฺเฉ คณฺหนฺโต  อุทเก  จิรฏาเนน   
สีติภูต  อตฺตโน  อูรุ มจฺโฉติ  จินฺเตตฺวา  ปหริฯ  อปโร   
สุสานปสฺเส  เขตฺต   รกฺขนฺโต  ภีโต  สงฺกุฏิโต  สยิฯ  โส   
ปพุชฺฌิตฺวา  อตฺตโน  ชณฺณุกานิ  เทฺว  ยกฺขาติ  จินฺเตตฺวา  
ปหริ. เอว  โน นุ โขสฺมีติ กงฺขติฯ   
        ก ึ น ุ โขติ  (๒)  ขตฺติโยว  สมาโน  อตฺตโน  ขตฺติยภาว   
กงฺขติฯ  เอส  นโย  เสเสสุฯ  เทโว  ปน  สมาโน  เทวภาว   
อชานนฺโต  นาม  นตฺถิ  โสป ตมฺปน  อห  รูป  นุ  โข   
อรูป  น ุ โขติ  อาทินา  นเยน  กงฺขติฯ  ขตฺติยาทโย  กสฺมา   
น  ชานนฺตีติ  เจฯ  อปฺปจฺจกฺขา  เตส  ตตฺถ  ตตฺถ  กุเล   
อุปฺปตฺติ ฯ  คหฏาป  โปฏลิกาทโย  (๓) ปพฺพชิตส ฺ ิโน ฯ  
#๑. ม. วิจิกิจฺโฉ ฯ  ๒. ม. กิ  นุ โขสฺมีติ ฯ  ๓. โปราณ. โปตลกิา อิติ ลิขิยติ ฯ  
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                        *เลมที่  ๗  สพฺพาสวสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๑๙ 
 
ปพฺพชิตาป  กุปฺปนฺนุ  โข กมฺมนฺติ อาทินา  นเยน คหฏ- 
ส ฺ ิโน. มนุสฺสาป จ ราชาโน วิย  อตฺตนิ เทวส ฺ ิโน  
โหนฺติฯ   
        กถ  นุ  โขสฺมีติ  วุตฺตนยเมวฯ  เกวล ฺเหตฺถ  อพฺภนฺตเร   
ชีโว  นาม  อตฺถีติ  คเหตฺวา  ตสฺส  สณฺานาการ  นสิฺสาย  ทีโฆ   
นุ  โขสฺมิฯ  รสฺส  จตุรสฉฬส  อฏสโสฬสสาทีน   อ ฺตรปฺปกาโรติ    
กงฺขนฺโต  กถ  นุ  โขสฺมติี   เวทิตพฺโพฯ   สรีรสณฺาน  ปจฺจุปฺปนฺน  
อชานนฺโต  นาม นตฺถิฯ   
        กโุต  อาคโตฯ   โส  กุหึ  คามี  ภวิสฺสตีติ  อตฺตภาวสฺส   
อาคตคตฏาน  กงฺขติฯ   
        เอว  โสฬสปฺปเภท  วิจิกิจฺฉ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ย   
อิมินา  วิจิกิจฺฉาสีเสน  ทิฏาสว  ทสฺเสตุ อย  เทสนา   
อารทฺธาฯ  ต  ทสฺเสนฺโต  ตสฺส  เอว  อโยนิโส  มนสิกโรโต   
ฉนฺน  ทิฏ ีนนฺติ  อาทิมาหฯ  [๑]  ตสฺส  ปุคฺคลสฺส  ยถา  อย   
วิจิกิจฺฉา  อุปฺปชฺชติฯ  เอว  อโยนโิส  มนสิกโรโต  ตสฺเสว   
สวิจิกิจฺฉสฺส  อโยนิโส  มนสิการสฺส  ถามคตตฺตา  ฉนฺน  ทิฏ ีน   
อ ฺตรา  ทิฏ ิ  อุปฺปชชฺตีติ  วุตฺต  โหติฯ  ตตฺถ  สพฺพปเทสุ   
วาสทฺโท  วิกปฺปตฺโถฯ  เอว  วา  เอว วา ทิฏ ิ  อุปฺปชฺชตีติ   
วุตฺต  โหติฯ  อตฺถิ  เม  อตฺตาติ  เจตฺถ  สสฺสตทิฏ ิ สพฺพกาเลสุ  
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร ตตฺถาติ ทิสฺสติ ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 120 

                        *เลมที่  ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา ๑๒๐ 
 
อตฺตโน  อตฺตโน  อตฺถิต  คณฺหาติฯ  สจฺจโต  เถตโตติ  ภูตโต  
จ ถิรโต จฯ  เอว (๑)  สจฺจนฺติ  [๒]  ภูตโต  สฏุ ุ  ทฬฺหภาเวนาติ  วุตฺต   
โหติฯ  นตฺถ ิ เม อตฺตาติ อยมฺปน  อุจฺเฉททิฏ ิ  สโต   สตฺตสฺส   
ตตฺถ  ตตฺถ  วิภวคหณโตฯ  อถวา  ปุริมาป  ตีสุ  กาเลสุ   
อตฺถีติ  คหณโต  สสฺสตทิฏ ิฯ  ปจฺจุปฺปนฺนเมว  อตฺถีติ  คณฺหนฺตี   
อุจฺเฉททิฏ ิฯ  ปจฺฉิมาป  อตีตานาคเตสุ  นตฺถีติ  คหณโต   
ภสฺมนฺตา  อาหุติโยติ  (๓)  คหิตทิฏ ิกาน  วิย  อุจฺเฉททิฏ ิฯ  อตีเต   
เอว  นตฺถีติ  คณฺหนฺตี  อธิจฺจสมุปฺปตฺติกสฺเสว สสฺสตทิฏ ิฯ   
        อตฺตนาว  อตฺตาน  ส ฺชานามีติ  ส ฺากฺขนฺธสีเสน   
ขนฺเธ  อตฺตาติ  คเหตฺวา   ส ฺาย  อวเสสกฺขนฺเธ  ส ฺชานโต   
อิมินา  อตฺตนา  อิม  อตฺตาน  ส ฺชานามีติ  โหติ ฯ  อตฺตนาว   
อนตฺตานนฺติ  ส ฺากฺขนฺธเยว  อตฺตาติ  คเหตฺวา  อิตเร  จ  (๔)  
จตฺตาโร (๕) อนตฺตาติ  คเหตฺวา  ส ฺาย  เต  ส ฺชานโต  (๖)  เอว   
โหติฯ  อนตฺตนาว  อตฺตานนฺติ  ส ฺากฺขนฺธ  อนตฺตาติ  อิตเร   
จ  จตฺตาโร  อตฺตาติ  คเหตฺวา ส ฺาย เต ส ฺชานโต  เอว  
โหติฯ  สพฺพาป  สสฺสตุจเฉททิฏ ิโยเยว ฯ  
        วโท  เวเทยฺโยติ  อาทโย  ปน  สสฺสตทิฏ ิยา  เอว   
อภินิเวสาการาฯ  ตตฺถ  วทตีติ  วโท วจีกมฺมสฺส  การโกติ   
#๑. ม. ยุ. อิท ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺเตร ภูตโต ทิสฺสติ ฯ  ๓. ม. หุติโยติ ฯ  ๔. ม. จสทฺโท นตฺถ ิฯ 
เอวมุปริป ฯ  ๕. ม. จตฺตาโรป ฯ  ๖. ม. เตส ชานโต ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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                        *เลมที่  ๗  สพฺพาสวสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๒๑ 
 
วุตฺต  โหติฯ  เวทยตีติ  เวเทยฺโยฯ  ชานาติ  อนุภวติ  จาติ   
วุตฺต  โหติฯ  กึ  เวเทตีติฯ  ตตฺร  ตตฺร  กลฺยาณปาปกาน  
กมฺมาน  วิปาก ปฏิสเวเทติ. ตตฺร ตตฺราติ เตสุ เตสุ  
โยนิคติ ิตินิวาสนิกาเยสุ  อารมฺมเณสุ  วาฯ  นิจฺโจติ  อุปฺปาท- 
วยรหิโตฯ  ธโุวติ  ถโิร  สารภูโตฯ  สสสฺโตติ  สพฺพกาลิโก ฯ  
อวิปริณามธมฺโมติ  อตฺตโน  ปกติภว  อวิชหนธมฺโมฯ  กกณฺฏโก  (๑)  
วิย นานาปฺปการต  นาปชชฺติฯ  สสฺสติสมนฺติ  จนฺทสุริย- 
สมุทฺทมหาปวีปพฺพตา  โลกโวหาเรน  สสฺสติโยติ  วุจฺจนฺติ ฯ  
สสฺสตีหิ  สม สสฺสติสม. ยาว สสฺสติโย ติฏนฺติฯ  ตาว  
ตเถว สฺสตีติ  คณฺหโต เอว ทิฏ ิ โหติฯ   
        อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ทิฏ ิคตนฺติ  อาทีสุ  อิทนฺติ  อิทานิ   
วตฺตพฺพสฺส  ปจฺจกฺขนิทสฺสนฯ  ทฏิ ิคตสมฺพนฺเธน  จ  อิทนฺติ   
วุตฺต  น  ทฏิ ิสมฺพนฺเธนฯ  เอตฺถ  จ  ทิฏ ิเยว  ทิฏ ิคต   
คูถคต  วิยฯ  ทิฏ ีสุ  วา  คต  อิท  ทสฺสน  ทฺวาสฏ ิทิฏ ิ- 
อนฺโตคธตฺตาติป  ทิฏ ิคตฯ  ทิฏ ิยา วา  คต  ทิฏ ิคต.  
อิท ฺหิ  อตฺถิ  เม  อตฺตาติ  อาทิ  ทิฏ ิยา  คมนมตฺตเมวฯ  นตฺเถตฺถ   
อตฺตา  วา  นิจฺโจ วา  โกจีติ  วุตฺต โหติ. สา จาย  
ทิฏ ิ ทุนฺนิคฺคมนฏเน คหน. ทูรติกฺกมนฏเน สปฺปฏ-ิ 
ภยฏเน   จ  กนฺตาโร  ทพฺุภิกฺขกนฺตารวาฬกนฺตาราทโย  วิยฯ   
#๑. โปราณ. กกณฺโกติ ลขิิยติ ฯ  
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                        *เลมที่  ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๒๒ 
 
สมฺมาทิฏ ิยา วินิวิชฺฌนฏเน  วา  วิโลมนฏเน  วา  วิสูกฯ   
กทาจิ สสฺสตสฺส กทาจิ อุจฺเฉทสฺส  คหณโต  วิรูป  ผนฺทิตนฺติ   
วิปฺผนฺทิต. พนฺธนฏเน  สโยชนฯ  เตนาห  ทิฏ ิคหน    ฯ เปฯ 
ทิฏ ิสโยชนนฺติฯ  (๑)  อิทานิสฺส  ตเมว  พนฺธนตฺถ  ทสฺเสนฺโต   
ทิฏ ิโยชนสยุตฺโตติ  อาทิมาห ฯ  ตตฺถาย  สงฺเขปตฺโถฯ  อิมินา   
ทิฏ ิสโยชเนน  สยุตโต  ปุถุชชฺโน  เอเตหิ  ชาติอาทีหิ  น   
ปริมุจฺจติฯ  (๒)  กึ  วา  พหุนาฯ  สกลวฏฏทุกฺขโตป น มุจฺจตีติ. 
        เอว  ฉปฺปเภท  ทิฏาสว  ทสฺเสตฺวา  ยสฺมา  สีลพฺพต- 
ปรามาโส  กามาสวาทิวเสเนว  ทสฺสิโต  โหติฯ  กามสุขตฺถ ฺหิ   
ภวสุขภววิสุทฺธิอตฺถ ฺจ  อวิชฺชาย  อภิภูตา  อิโต  พหิทฺธา   
สมณพฺราหฺมณา  สีลพฺพตานิ  ปรามสนฺติฯ  ตสฺมา  ต  อทสฺเสตฺวา   
ทิฏ ิคหเณน  วา  ตสฺส  คหิตตฺตาป  ต  อทสฺเสตฺวาว  อิทานิ   
โย  ปุคฺคโล  ทสฺสนาปหาตพฺเพ  อาสเว  ปชหติฯ  ต  ทสฺเสตฺวา   
เตส  อาสวาน  ปหาน  ทสฺเสตุ  ปุพฺเพ  วา  อโยนิโส  มนสิกโรโต   
ปุถุชชฺนสฺส  เตส  อุปฺปตฺตึ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ตพฺพิปรีตสฺส   
ปหาน ทสฺเสตุสุตวา จ โข ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ  
        ตสฺสตฺโถฯ  ยาว  โส  อิท  ทกฺุขนฺติ  อาคจฺฉติ  ตาว  เหฏา   
วุตฺตนเยน  จ  วุตฺตปจฺจนีกโต [๓]  เวทิตพฺโพฯ  ปจฺจนีกนเยน  (๔) 
#๑. อภิ. สงฺ. ๓๔/๒๙๑/๑๑๑ ฯ  ๒. ม. ปรมุจฺจตีติ ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ 
๔. ม. ปจฺจนีกโต ฯ  
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                                *เลมที่  ๗  สพฺพาสวสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๒๓ 
 
ปน  สพฺพากาเรน  อริยธมฺมสฺส  อโกวิทอวินีตปจฺจนีกโต  อย   
สุตวา  อริยสาวโก  อริยธมฺมสฺส โกวิโท  อริยธมฺเม สุวินีโตติ   
เวทิตพฺโพฯ  อปจ  โข  สกิฺขาปฺปตฺตวิปสฺสนโต  ปภูติ  ตาว   
โคตฺรภูฯ  ตาว ตทนุรูเปน อตฺเถน อย อริยสาวโกติ เวทิตพฺโพฯ   
        โส  อิท  ทุกฺขนฺติ  โยนิโย  มนสกิโรตีติ  อาทสีุ  อยมฺปน   
อตฺถวิภาวนาฯ  โส  จตุสจฺจกมฺมฏานิโก  อริยาสาวโก  ตณฺหา- 
วชฺชา  เตภูมิกา  ขนฺธา  ทกฺุขฯ  ตณฺหา  ทุกฺขสมุทโยฯ   อุภินฺน   
อปฺปวตฺติ นิโรโธฯ  นโิรธสมฺปาปโก  มคฺโคติ  เอว  ปุพฺเพว   
อาจริยสนฺติเก  อุคฺคหิตจตุสจฺจกมฺมฏาโน  อปเรน  สมเยน   
วิปสฺสนามคฺค  สมารุฬฺโห  สมาโน  เต  เตภูมิเก  ขนฺเธ  อิท   
ทุกฺขนฺติ  โยนิโส มนสิกโรติฯ   อุปาเยน  ปเถน  สมนฺนาหรติ   
เจว  วิปสฺสติ  จฯ  เอตฺถ  หิ  ยาว  โสตาปตฺติมคฺโคฯ   ตาว   
มนสิการสีเสเนว  วิปสฺสนา  วุตฺตาฯ  ยา  ปนาย  ตสฺเสว   
ทุกฺขสฺส  สมฏุาปกา  จ  ภวิกา  (๑)  ตณฺหาฯ   อย  สมุทโยติ  โยนิโส   
มนสิกโรติ ยสฺมา  ปน  อิท (๒)  ทุกฺข ฺจ สมุทโย  จ  อิท   
าน ปตฺวา นิรุชฺฌนฺติ นปปฺวตฺตนฺติฯ  ตสฺมา  ยทิท  นิพฺพาน   
นามฯ  อย  ทุกฺขนิโรโธติ โยนิโส มนสิกโรติ. นโิรธสมฺปาปก   
อฏงฺคิก  มคฺค  อย  ทุกขฺนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  โยนิโส   
มนสิกโรติฯ  อุปาเยน  ปเถน สมนฺนาหรติ เจว วิปสฺสติ จฯ   
#๑. ม. สมฺภาวกา ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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        ตตฺราย  อุปาโยฯ   อภินิเวโส  นาม  วฏเฏ  โหติฯ  วิวฏเฏ   
นตฺถิฯ  ตสฺมา  อย  อตฺถ ิ อิมสฺมึ  กาเย  ปวีธาตุ  อาโปธาตูติ- 
อาทินา  นเยน  สกสนฺตติย  จตฺตาริ  ภูตานิ  ตทนุสาเรน 
อุปาทารูปานิ  จ  ปริคฺคเหตฺวา  อย  รูปกฺขนฺโธติ  ววตฺถเปติ 
ต  ววตฺถาปยโต  อุปฺปนฺเน  ตทารมฺมเณ  จิตฺตเจตสิเก  ธมฺเม   
อิเม  จตฺตาโร  อรูปกฺขนฺธาติ  ววตฺถเปติฯ  ตโต  อิเม  ป ฺจกฺขนฺธา  
ทุกฺขนฺติ ววตฺถเปติฯ  เต  ปน  สงฺเขปโต  นาม ฺจ  รูป ฺจาติ   
เทฺว  ภาคา  เอว  โหนฺติฯ  อิท ฺจ  นามรูป  สเหตุ  สปจฺจย   
อุปฺปชฺชติฯ  ตสฺส  อย  เหตุ  อย  ปจฺจโยติ  อวิชฺชาภว- 
ตณฺหากมฺมาหาราทิเก  เหตุปจฺจเยว  ววตฺถาเปติฯ  ตโต  เตส   
ปจฺจยาน ฺจ   ปจฺจยุปฺปนฺนธมฺมาน ฺจ  ยาถาวสรสลกฺขณ   
ววตฺถเปตฺวา  อิเม  ธมฺมา  อหุตฺวา โหนฺตีติ  อนิจฺจลกฺขณ   
อาโรเปติฯ   อุทยวยปฬิตตฺตา  ทุกฺขาติ  ทุกฺขลกฺขณ  อาโรเปติฯ    
อวสวตฺตนโต  อนตฺตาติ  อนตฺตลกฺขณ  อาโรเปติฯ  เอว  ตีณิ   
ลกฺขณานิ  อาโรเปตฺวา  ปฏิปาฏิยา  วิปสฺสน  ปวตฺเตนฺโต   
โสตาปตฺติมคฺค ปาปุณาติ. 
        ตสฺมึ ขเณ จตฺตาริ สจฺจานิ เอกปฏิเวเธเนว ปฏิวิชฺฌติ 
เอกาภิสมเยน  อภิสเมติฯ  ทุกข  ปริ ฺาปฏิเวเธน  ปฏิวิชฺฌติ 
สมุทย  ปหานปฏิเวเธนฯ  นิโรธ  สจฺฉิกิริยาปฏิเวเธนฯ  มคฺค 
ภาวนาปฏิเวเธนฯ  ทุกฺข ฺจ  ปริ ฺาภิสมเยนาภิสเมติ  ฯ เปฯ    
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มคฺค  ภาวนาภิสมเยน  อภิสเมติฯ   โน  จ  โข  อ ฺม ฺเน   
าเณนฯ  เอกาเณเนว  หิ  เอส  นโิรธ  อารมฺมณโต  เสสานิ   
กิจฺจโต  ปฏิวิชฺฌติ  เจว  อภิสเมติ  จฯ  น  หิ  ตสฺส  ตสฺมึ   
สมเย  เอว  โหติ  อห  ทกุขฺ  ปรชิานามีติ วา  ฯ เปฯ  มคฺค   
ภาเวมีติ  วาติฯ  อปจ  ขฺวาสฺส  อารมฺมณ กตฺวา ปฏิเวธวเสน   
นิโรธ  สจฺฉิกโรโตเยว  (๑)  ต  าณ  ทุกฺขปริ ฺากิจฺจมฺป  สมุทย- 
ปหานกิจฺจมฺป  มคฺคภาวนากิจฺจมฺป  กโรติเยวฯ  ตสฺส  เอว   
อุปาเยน  โยนิโส   มนสกิโรโต  ตีณิ  สโยชนานิ  ปหียนฺติฯ   
วีสติวตฺถุกา  สกฺกายทิฏ ิฯ  อฏวตฺถกุา  วิจิกิจฺฉาฯ  สีเลน  สทฺุธิ   
วเตน  สุทฺธีติ  สลีพฺพตาน  ปรามสนโต  สลีพฺพตปรามาโสติฯ   
ตตฺถ  จตูสุ  อาสเวสุ  สกฺกายทิฏ ิสีลพฺพตปรามาสา  ทิฏาสเวน   
สงฺคหิตา  อาสวา  เจว  สโยชนา  จ ฯ  วิจิกิจฺฉา  สโยชนเมวฯ  น   
อาสโวฯ  ทสฺสนา  ปหาตพฺพา  อาสวาติ เอตฺถ ปริยาปนฺนตฺตา  
ปน  อาสวาติฯ  อิเม  วุจฺจนฺติ  ฯ เปฯ   ปหาตพฺพาติ  อิเม   
สกฺกายทิฏ ิอาทโย  ทสสฺนา  ปหาตพฺพา  นาม  อาสวาติ   
ทสฺเสนฺโต  อาหฯ  อถวา  ยา  อย  ฉนฺน  ทฏิ ีน  อ ฺตรา   
ทิฏ ิ  อุปฺปชชฺตีติ  เอว สรเูปเนว สกฺกายทิฏ ิ วิภตฺตา. ต  
สนฺธายาห อิเม  วุจฺจนฺติ  ภิกฺขเวติฯ  สา  จ  ยสฺมา   สหชาต- 
ปหาเนกฏเหิ  สทฺธึ  ปหยีติ. ทิฏาสเว  หิ  ปหียมาเน  
#๑. ม. สจฺฉิกโรโต เอว ฯ  
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ตสหชาโต  จตูสุ  ทิฏ ิสมฺปยุ  ตฺตจิตฺเตสุ  กามาสโวป  อวิชฺชาสโวป   
ปหียติฯ  ปหาเนกฏโ  ปน  จตูสุ  ทฏิ ิวิปฺปยุตฺเตสุ  นาค- 
สุปณฺณาทิสมิทฺธิปตฺถนาวเสน  อุปฺปชฺชมาโน  ภวาสโวฯ  เตเนว   
สมฺปยุตฺโต  อวิชฺชาสโวปฯ  ทวีสุ  โทมนสฺสจิตฺเตสุ  ปาณาติ- 
ปาตาทินิพฺพตฺตโก  อวิชชฺาสโวปฯ  ตถา  วิจิกิจฺฉาจิตฺตสมฺปยุตฺโต   
อวิชฺชาสโวปติ  เอว  สพฺพตฺถาป อวเสสา  ตโยป  อาสวา   
ปหียนฺติ. ตสฺมา  พหุวจนนิทฺเทโส  กโตติ  ฯ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ   
เวทิตพฺโพ ฯ  เอส  โปราณาน  อธิปฺปาโย. 
        ทสฺสนา  ปหาตพฺพาติ  ทสฺสน  นาม  โสตาปตฺติมคฺโค 
เตน  ปหาตพฺพาติ  อตฺโถฯ   กสฺมา  โสตาปตฺติมคฺโค  ทสฺสนฯ   
ปม  นิพฺพานทสฺสนโตฯ  นน ุ โคตฺรภู  ปมตร  ปสฺสตีติ ฯ  
โน  น  ปสฺสติฯ  ทิสฺวา  กตฺตพฺพกิจฺจมฺปน  น กโรติ สโยชนาน   
อปฺปหานโตฯ  ตสฺมา  ปสฺสตีติ   น  วตฺตพฺโพฯ  ยตฺถ  กตฺถจิ   
ราชาน  ทิสฺวาป  ปณฺณาการ  ทตฺวา  กจฺิจนิปฺผตฺติยา  อทิฏตฺตา  
อชฺชาป  ราชาน  น ปสฺสามีติ  วทนฺโต คามวาสี ปุริโส  
เจตฺถ นิทสฺสนฯ   
          เอว  ทสฺสเนน  ปหาตพฺเพ  อาสเว  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ   
ตทนนฺตร  นทิฺทิฏเ  สวรา  ปหาตพฺเพ  ทสฺเสตุ กตเม  จ  ภิกฺขเว  
อาสวา สวรา ปหาตพฺพาติ  อาหฯ  เอว  สพฺพตฺถ  สมฺพนฺโธ  
เวทิตพฺโพฯ  อิโต  ปร ฺหิ  อตฺถมตฺตเมว  วณฺณยิสฺสามฯ    
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        นน ุ จ  ทสฺสเนน  ภาวนายาติ  อิเมหิ  ทฺวีหิ  อปหาตพฺโพ   
อาสโว  นาม  นตฺถิฯ  อถ  กสฺมา  วิสุ สวราทีหิ  ปหาตพฺเพ   
ทสฺเสตีติฯ  สวราทีหิ  ปพฺุพภาเค วิกฺขมฺภิตา  อาสวา  จตูหิ   
มคฺเคหิ  สมุคฺฆาต  คจฺฉนฺติฯ  ตสฺมา  เตส  มคฺคาน  ปฺพฺพภาเค   
อิเม  ป ฺจหากาเรหิ  วิกฺขมฺภนปฺปหาน   ทสฺเสนฺโต  เอวมาหฯ   
ตสฺมา  โย  จาย  วุตฺโต  ปโม  ทสฺสนมคฺโคเยวฯ  อิทานิ   
ภาวนานาเมน  วุจฺจิสฺสนฺติ  (๑)  ตโย มคฺคาฯ  เตส สพฺเพสมฺป อย  
ปุพฺพภาคปฏิปทาติ เวทิตพฺพา ฯ  
        ตตฺเถ  อิธาติ  อิมสฺมึ  สาสเนฯ  ปฏสิงฺขาติ  ปฏสิงฺขายฯ   
ตตฺราย สงฺขาสทฺโท  าณโกฏาสป ฺตฺติคณนาสุ  ทิสฺสติฯ   
สงฺขาเยก  ปฏิเสวตีติอาทีสุ (๑)  ห ิาเณ  ทิสฺสติฯ  ปป ฺจส ฺา- 
สงฺขา  สมุทาจรนฺตีติอาทีสุ (๒) โกฏาเสฯ  เตส  เตส  ธมฺมาน   
สงฺขา  สม ฺาติอาทีสุ (๓)  ป ฺตฺติย ฯ  น  สุกร  สงฺขาตุนฺติ- 
อาทีสุ (๔)  คณนาย. อิธ  ปน าเณ ทฏพฺโพ. 
        ปฏิสงฺขา  โยนิโสติ  หิ  อุปาเยน  ปเถน  ปฏิสงฺขาย  ตฺวา   
ปจฺจเวกฺขิตฺวาติ  อตฺโถฯ  เอตฺถ  จ  อสวเร  อาทีนวปฏิสงฺขา   
โยนิโส  ปฏสิงฺขาติ  เวทิตพฺพาฯ  สา  จาย  วร  ภิกขฺเว  ตตฺตาย   
อโยสลากาย  อาทิตฺตาย  สมฺปชฺชลิตาย  ส ฺโชติภูตาย  จกฺขุนฺทฺริย   
#๑. ม. ม. ๑๓/๑๙๗/๒๐๖ ฯ  ๒. ม. ม.ู ๑๒/๒๔๕/๒๒๒ ฯ  ๓. อภิ. สงฺ. ๓๔/๘๔๑/๓๒๗ ฯ 
๔. สยฺา. สุกโร ฯ  ส. น.ิ ๑๖/๔๒๙/๒๑๕ ฯ  
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สมฺปลิมฏฯ  น  เตฺวว  จกฺขุวิ ฺเยฺเยสุ  รูเปส ุ อนพฺุย ฺชนโส   
นิมิตฺตคฺคาโหติ  (๑) อาทินา  อาทิตฺตปริยายนเยน  เวทิตพฺพาฯ   
จกฺขุนฺทฺริยสวรสวุโต  วิหรตีติ  เอตฺถ  จกฺขุเมว  อินฺทฺริย   
จกฺขุนฺทฺริยฯ  สวรณโต  สวโรฯ  ปทหนโต  ถกนโตติ  วุตฺต   
โหติฯ  สติยา  เอต  อธิวจนฯ  จกฺขุนฺทฺริเย  สวโร  จกฺขุนฺทฺริย- 
สวโรฯ  ติตฺถกาโก  อาวาฏกจฺฉโป  วนมหิโสติ  อาทโย  วิยฯ   
        ตตฺถ  กิ ฺจาป  จกฺขุนฺทฺริเย  สวโร  วา  อสวโร  วา   
นตฺถิฯ  น  ห ิ จกฺขุปสาท  นิสฺสาย  สติ  วา  มุฏสจฺจ   
วา  อุปฺปชฺชติฯ  อปจ ยทา รูปารมฺมณ  จกฺขุสฺส  อาปาถ   
อาคจฺฉติฯ  ตทา  ภวงฺเค  ทฺวิกฺขตฺตุ อุปฺปชฺชิตฺวา  นริุทฺเธ  กริิย- 
มโนธาตุ  อาวชฺชนกิจฺจ  สาธยมานา  อุปฺปชฺชิตฺวา  นิรุชฌฺติฯ    
ตโต  จกฺขุวิ ฺาณ  ทสฺสนกิจฺจฯ   ตโต  วิปากมโนธาตุ  สมฺปฏิจฺ- 
ฉนฺนกิจฺจฯ  ตโต  วิปากาเหตุกมโนวิ ฺาณธาตุ  สนฺตีรณกิจฺจ 
ตโต  กิรยิาเหตุกมโนวิ ฺาณธาตุ  โวฏพฺพนกิจฺจ  (๒) สาธยมานา  
อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌติ. ตทนนฺตร ชวติฯ   
        ตตฺถาป  เนว  ภวงฺคสมเยฯ   น  อาวชฺชนาทีน  อ ฺตรสมเย   
สวโร  วา  อสวโร  วา  อตฺถิ.  ชวนกฺขเณ  ปน  สเจ  ทุสฺสีลฺย   
วา  มุฏสจฺจ  วา  อ ฺาณ  วา  อกฺขนฺติ  วา  โกสชฺช   
วา   อุปฺปชชฺติฯ  อย  อสวโร  โหติฯ  เอว  โหนฺโตป  โส  
#๑. ส. สฬา. ๑๘/๓๐๓/๒๑๐ ฯ  ๒. ส.ี ยุ. โวฎนกิจฺจ ฯ  
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จกฺขุนฺทฺริเย  อสวโรติ  วุจฺจติฯ  กสฺมาฯ  ยสฺมา  (๑)  ตสฺมึ  (๒)  สติ   
ทฺวารมฺป  อคุตฺต  โหติฯ   ภวงฺคมฺป  อาวชฺชนาทีนิ  วีถิจิตฺตานิปฯ   
ยถา  กึฯ  ยถา  นคเร  จตูสุ  ทฺวาเรสุ  อสวุเตสุ   กิ ฺจาป   
อนฺโตฆรทฺวารโกฏกคพฺภาทโย  สสุวุตาฯ  ตถาป  อนฺโตนคเร   
สพฺพ  ภณฺฑ  อรกฺขิต  อโคปตเมว  โหติฯ  นครทวาเรน  หิ   
ปวิสิตฺวา  โจรา  ยทิจฺฉนฺติฯ  ต  หเรยฺยุ  (๓) ฯ  เอวเมว  ชวเน   
ทุสฺสีลฺยาทีสุ   อุปฺปนฺเนสุ  ตสฺมึ  อสวเร  สติ  ทฺวารมฺป  อคุตฺต   
โหติฯ  ภวงฺคมฺป  อาวชฺชนาทีนิ  วีถจิิตฺตานิป ฯ (๔)   
        ตสฺมิมปฺน  สลีาทีสุ  อุปฺปนฺเนสุ  ทฺวารมฺป  คุตฺต  โหติ 
ภวงฺคมฺป  อาวชฺชนาทีนิ   วีถิจิตฺตานิปฯ  ยถา  กึฯ  ยถา   
นครทฺวาเรสุ  สวุเตสุ  กิ ฺจาป  อนฺโตฆราทโย  อสวุตาฯ  ตถาป 
อนฺโตนคเร สพฺพ ภณฺฑ สุรกฺขิต สุโคปตเมว โหติฯ   
นครทฺวาเรสุ  หิ  ปทหิเตสุ  โจราน  ปเวโส นตฺถิฯ  เอวเมว   
ชวเน  สีลาทสีุ  อุปฺปนฺเนสุ  ทฺวารมฺป  สุคุตฺต  โหติฯ  ภวงฺคมฺป  
อาวชฺชนาทีนิ  วีถิจิตฺตานิป. ตสฺมา  ชวนกฺขเณ  อุปฺปชฺชมาโนป   
จกฺขุนฺทฺริยสวโรติ  วุตฺโตฯ  อิธ  จาย   สติสวโร  อธิปฺเปโตติ   
เวทิตพฺโพฯ  จกฺขุนฺทฺริยสวเรน  สวุโต จกฺขุนฺทฺริยสวรสวุโต   
อุเปโตติ   วุตฺต  โหติฯ  ตถาหิ  ปาฏิโมกฺขสวรสวุโตติ  อิมสฺส  
วิภงฺเค  อิมินา  ปาฏิโมกฺขสวเรน  อุเปโต  โหติ  ฯ เปฯ   
#๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ตสฺมิ ฺหิ ฯ  ๓. ม. ยุ. กเรยฺยุ ฯ  ๔. ม. วีถิจิตฺตานิปติ ฯ  
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สมนฺนาคโตติ  (๑)  วุตฺต ต  เอกชฺฌ  กตฺวา  จกฺขุนฺทฺริยสวเรน  
สวุโตติ  เอวมตฺถโต  (๒)   เวทิตพฺพฯ  (๓)   
        อถวา  สวรีติ  สวุโตฯ  ถเกสิ  ปทหีติ  วุตฺต  โหติฯ   
จกฺขุนฺทฺริเย  สวรสวุโต  จกฺขุนฺทฺริยสวรสวุโตฯ  จกขฺุนฺทฺริยสวร- 
ส ฺ ิต สติกวาฏ จกฺขุทฺวาเร ฆรทฺวาเร  กวาฏ  วิย  สวริ   
ถเกสิ ปทหีติ  วุตฺต  โหติฯ  อยเมว เจตฺถ อตฺโถ สนฺุทรตโรฯ   
ตถาหิ  จกฺขุนฺทฺริยสวร  อสวุตสฺส  วิหรโต  สวุตสฺส  วิหรโตติ   
เอตฺถ  ทฺวีสุ  (๔)  ปเทสุ  อยเมว  อตฺโถ  ทิสฺสตีติฯ  (๕) 
        วิหรตีติ  เอว  จกฺขุนทฺฺริยสวรสวุโต เยน  เกนจิ อิริยา- 
ปถวิหาเรน  วิหรติฯ  ย ฺหิสฺสาติ  อาทิมฺหิ  ย  จกขฺุนฺทฺริยสวร   
อสฺส ภิกฺขุโน  อสวุตสฺส  อถเกตฺวา  อปทหิตฺวา  วิหรนฺตสฺสาติ   
เอวมตฺโถ  เวทิตพฺโพ. อถวา เยการสฺส  ยนฺติ อาเทโส 
หิกาโร จ ปทปูรโณฯ  เย อสฺสาติ อตฺโถฯ   
        อุปฺปชฺเชยฺยุนฺติ  นิพฺพตฺเตยฺยยฯ  อาสวา  วิฆาฏปริฬาหาติ  (๖)  
จตฺตาโร อาสวา จ  อ ฺเ  จ  วิฆาฏกรา  กิเลสปรฬิาหา   
วิปากปริฬาหา  วาฯ  (๗) จกฺขุทฺวาเร หิ  อิฏารมฺมณ  อาปาถคต  
กามสฺสาทวเสน  อสฺสาทยโต  อภินนทฺโต  กามาสโว  อุปฺปชฺชติ 
อีทิส  อ ฺสฺมิมฺป  สุคติภเว  ลภิสฺสามีติ  ภวปตฺถนาย  อสฺสาทยโต  
#๑. อภิ. วิ. ๓๕/๖๐๒/๓๓๑ ฯ  ๒. ม. เอวมตฺโถ ฯ  ๓. ม. เวทิตพฺโพ ฯ  ๔. ม. เอเตสุ ฯ 
๕. ม. ทิสฺสติ ฯ  ๖. ม. วิฆาตริฬาหา ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๗. ม. จ. ฯ  
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ภวาสโว  อุปฺปชฺชติฯ   สตฺโตติ  วา  สตฺตสฺสาติ  วา  คณฺหนฺตสฺส   
ทิฏาสโว  อุปฺปชฺชติฯ   สพฺเพเหว  สหชาต  อ ฺาณ  อวิชฺชา- 
สโวติ  จตฺตาโร  อาสวา  อุปฺปชฺชนฺติฯ  เตหิ  สมฺปยตฺุตา อปเร   
กิเลสา  วิฆาฏปริฬาหาฯ  อายตึ  วา  เตส วิปากา. เตป  
หิ อสวุตสฺเสว วิหรโต  อุปฺปชฺเชยฺยุนติฺ วุจฺจนฺติฯ   
        เอวส  เตติ  เอว  อสฺส  เต  เอว (๑)  เอเตน  อุปาเยน   
น  โหนฺติฯ  โน  อ ฺถาติ  วุตฺต  โหติฯ  เอส  นโย  ปฏิสงฺขา   
โยนิโส  โสตินฺทฺริยสวรสวุโตติอาทีสุฯ   
        อิเม  วุจฺจนฺติ  อาสวา  สวรา  ปหาตพฺพาติ  อิเม   
ฉสุ  ทฺวาเรสุ จตฺตาโร (๒)  กตฺวา  จตุวีสติ   อาสวา  สวเรน   
ปหาตพฺพาติ  วุจฺจนฺติฯ  สพฺพตฺเถว  เจตฺถ  สติสวโร เอว สวโรติ  
เวทิตพฺโพฯ   
        ปฏิสงฺขา  โยนิโส  จีวรนฺติ  อาทีสุ  ย  วตฺตพฺพฯ   ต  สพฺพ   
วิสุทฺธิมคฺเค  สีลกถาย  วุตฺตเมว. ย ฺหิสฺสาติ ย จีวรปณฺฑ- 
ปาตาทีสุ วา อ ฺตร  อสฺสฯ  อปฏิเสวโตติ  เอว  โยนิโส   
อปฏิเสวนตสฺสฯ  เสส วุตฺตนยเมว. เกวล ปนิธ  อลทฺธ   
จีวราทึ  ปตฺถยโต  ลทฺธ  วา  อสฺสาทยโต  กามาสวสฺส อุปฺปตฺติ  
เวทิตพฺพา ฯ อีทิส  อ ฺสฺมิมฺป  สมฺปตฺติภเว  สุคติภเว   
ลภิสฺสามีติ  ภวปตฺถนาย  อสฺสาทยโต  ภวาสวสฺส  อห  ลภามีติ  (๓) 
#๑. ม. เอว ฯ  ๒. ม. ยุ. จตฺตาโร จตฺตาโร ฯ  ๓. ม. อห ลภามิ น ลภามีติ ฯ  
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วา  มยฺห  วา  อิทนฺติ  อตฺตส ฺ  อธิฏหโต  ทฏิาสวสฺส   
อุปฺปตฺติ  เวทิตพฺพาฯ  สพฺเพเหว  ปน  สหชาโต  (๑)  อวิชชฺาสโวติ   
เอว  จตุนฺน  อาสวาน  อุปฺปตฺติ  วิปากปริฬาหา  ปน  (๒)  
นวเวทนุปฺปาทนโตป  เวทิตพฺพาฯ   
        อิเม  วุจฺจนฺติ  ภิกฺขเว  อาสวา  ปฏเิสวนา  ปหาตพฺพาติ   
อิเม  เอกเมกสฺมึ  ปจฺจเย  จตฺตาโร  จตฺตาโร  กตฺวา  โสฬส   
อาสวา  อิมินา  าณสวรสงฺขาเตน  ปจฺจเวกฺขณปฏิเสวเนน   
ปหาตพฺพาติ  วุจฺจนฺตีติ ฯ (๓)   
        ปฏิสงฺขา  โยนิโส  ขโม  โหติ  สตีสฺสาติ  อุปาเยน  ปเถน   
ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ขโม  (๔) โหติ  สีตสฺส  สีต  ขมติ  สหติฯ  น   
อวีรปุริโส  วิย  อปฺปมตฺตเกนาป  สีเตน  จลติ  กมฺปติ  กมฺมฏาน  
วิชหติ. อปจ โข โลมสนาคตฺเถโร  วิย  อนปฺปเกนาป  สีเตน   
ผุฏโ  น  จลติ  น  กมฺปติ   กมฺมฏานเมว  มนสิกโรติฯ   
เถโร  กริ  เจติยปพฺพเต  ปยงฺคุคุหาย  ปธานฆเร วิหรนฺโต  
อนฺตรฏเก  หิมปาตสมเย  โลกนฺตริยนิรเย  ปจฺจเวกฺขิตฺวา   
กมฺมฏาน  อวิชหนฺโตว  อพฺโภกาเส วีตินาเมสิ ฯ   เอว  
อุณฺหาทีสุป อตฺถโยชนา เวทิตพฺพาฯ   
        เกวล ฺหิ  โย  ภิกฺขุ  อธิมตฺตมฺป  อุณฺห  สหติ  เสฺวว   
เถโร  วิยฯ  อย  ขโม  อุณฺหสฺสาติ   เวทิตพฺโพฯ  เถโร  กิร  
#๑. สี. ยุ. อวิชหโต ฯ  ๒. ม. ย.ุ จ ฯ  ๓. ม. ยุ. วุจฺจนฺติ ฯ  ๔. ยุ. ขนฺตา ฯ  
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คิมหสมเย   ปจฺฉาภตฺต  พหิจงฺกเม  นิสีทิฯ  กมฺมฏาน   
มนสิกโรโต  (๑)  เสทาปสฺส  กจฺเฉหิ  มุจฺจนฺติ. อถ น อนฺเตวาสิโก   
อาห  อิธ  ภนฺเต  นิสีทถฯ  สีตโล  โอกาโสติฯ  เถโร  อุณฺหภเยน 
เนวมฺหิ  อาวุโส  อิธ  นิสนิฺโนติ  อวีจิมหานิรย  ปจฺจเวกฺขิตฺวา   
นิสีทิเยวฯ  อุณฺหนฺติ  เจตฺถ  อคฺคิสนฺตาโป จ เวทิตพฺโพ.  
สุริยสนฺตาปวเสน ปเนต วตฺถุ วุตฺตฯ   
        โย  จ  เทฺว  ตโย  วาเร  ภตฺต  วา  ปานีย  วา   
อลภมาโนป  อนมตคฺเค  สสาเร  อตฺตโน   ปตฺติวิสยูปปตฺตึ   
ปจฺจเวกฺขิตฺวา  อเวเธนฺโต  กมฺมฏาน  น  วิชหติเยวฯ  อธิมตฺเตหิ   
ฑสมกสวาตาตปสมฺผสฺเสหิ  ผุฏโ  จาป  ติรจฺฉานูปปตฺตึ   
ปจฺจเวกฺขิตฺวา  อเวเธนฺโต  กมฺมฏาน  น   วิชหติเยวฯ   
สิรึสปสมฺผสฺเสน  (๒)  ผุฏโ  จาป  อนมตคฺเค  สสาเร  สีหพฺยคฺฆาทิ- 
มุเขสุ  อเนกวาร  ปริวตฺติต  ปุพฺพตฺตภาว  ปจฺจเวกฺขิตฺวา   
อเวเธนฺโต  กมฺมฏาน  น  วิชหติเยว  ปธานิยตฺเถโร  วิย.  
อย  ขโม ชิฆจฺฉาย ฯ เปฯ  สิรึสปสมฺผสฺสานนฺติ เวทิตพฺโพฯ   
        เถร  กิร  ขณฺฑเวลมหาวิหาเร  (๓) กณฺณิการปธานิยฆเร  (๔)  
อริยวส  สุณนฺต  โฆรวิโส  สปฺโป  ฑสิฯ  เถโร  ชานิตฺวาป   
ปสนฺนจิตฺโต  นิสินฺโน  ธมฺมเยว  สุณาติฯ  วิสเวโค  ถทฺโธ   
#๑. ม. ยุ. มนสิกโรนฺโต ฯ  ๒. ม. สรีสป...ฯ  ฯ  ๓. ม. ขณฺฑเจลวิหารเร ฯ  ๔. ม. กณิ
กาปธานิยฑเร ฯ  
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อโหสิฯ  เถโร  อุปสมฺปนนฺมณฺฑล  อาทึ  กตฺวา  สลี   
ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปริสุทฺธสโีลมฺหีติ  ปตึ  อุปฺปาเทสิฯ  สห   
ปตุปฺปาทา  (๑) วิส  นิวตฺติตฺวา  ปวึ  ปาวิสิ. เถโร ตตฺเถว  
จิตฺเตกคฺคต  ลภิตฺวา  วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต ปาปุณิฯ   
        โย  ปน  อกฺโกสนวเสน  ทูรุตฺเต  ทูรุตฺตตฺตาเยว  จ   
ทูราคเต  อป  อนฺติมวตฺถุสหิเต  วจนปเถ  สุตฺวา  ขนฺติคุณเยว   
ปจฺจเวกฺขิตฺวา  น  เวธติ  ทีฆภาณกอภยตฺเถโร  วิยฯ  อย  ขโม 
ทูรุตฺตาน  ทูราคตาน  วจนปถานนฺติ  เวทิตพฺโพฯ   
        เถโร  กริ  ปจฺจยสนฺโตสภาวนารามตาย  มหาอริย- 
วสปฏิปท  กเถสิฯ  สพฺโพ  มหาคาโม  อาคจฺฉติฯ  เถรสฺส   
มหาสกฺกาโร  อุปฺปชชฺิฯ  (๒)  ต อ ฺตโร มหาเถโร  อธิวาเสตุ  (๓) 
อสกฺโกนฺโต  ทีฆภาณโก  อริยวส  กเถมีติ  สพฺพรตฺตึ  โกลาหล   
กโรตีติ  อาทหีิ  อกฺโกสิฯ  อุโภป  จ  อตฺตโน อตฺตโน  
วิหาร คจฺฉนฺตา คาวุตมตฺต  เอกปเถน  อคมสุฯ  สกลคาวุตมฺป   
โส  ต  อกโฺกสิเยวฯ  ตโต  ยตฺถ  ทฺวินฺน  วิหาราน  มคฺโค   
ภิชฺชติฯ   ตตฺถ  ตฺวา  ทีฆภาณกตฺเถเร  ต  วนฺทิตฺวา  เอส   
ภนฺเต  ตุมฺหาก  มคฺโคติ  อาหฯ  โส  อสุณนฺโต  วิย  อคมาสิฯ   
เถโรป  วิหาร   คนฺตฺวา  ปาเท  ปกฺขาเลตฺวา  นิสีทฯิ  ตเมน   
#๑. โปราณ. จิตฺตุปฺปาทาติ ทิสฺสติ ฯ  ต ปมาทเลข ภเวยฺย ฯ ฎีกาย ฺหิ ผรณปติยา 
อุปฺปาเทน สเหวาติ วุตฺต ฯ  ๒. ม. อุปฺปชฺชติ ฯ  ๓. ม. อธิวาเสตุ ฯ  
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อนฺเตวาสิโก  กึ  ภนฺเต  สกลคาวุต  ปรภิาสนฺต  น  กิ ฺจิ   
อโวจุตฺถาติฯ  (๑)  เถโร  ขนฺติเยว อาวุโส  มยฺห  ภาโร  น   
อกฺขนฺติฯ   เอกปทุทฺธาเรป  กมฺมฏานวิโยค  น  ปสฺสามีติ   
อาห ฯ   เอตฺถ  จ  วจนเมว วจนปโถติ เวทิตพฺโพฯ   
        โย  ปน  อุปฺปนฺนา  สารีริกา  เวทนา  ทุกฺขาปนฏเน  (๒)   
ทุกฺขา  ทุกฺขาวหนฏเน  (๓)  ติปฺปา (๔)  ผรุสฏเน ขราฯ  ติขิณฏเน  
กฏกาฯ  อสสฺาทวิรหิตโต (๕)  อสาตาฯ   มนสฺส  (๖) อวฑฺฒนโต  อมนาปา 
ปาณหรณสมตฺถตาย  ปาณหรา  อธิวาเสติเยวฯ  น  เวธติฯ   
เอวสภาโว  โหติ  จิตฺตลตาปพฺพเต  ปธานิยตฺเถโร  วิย. อย  
อุปฺปนฺนาน ฯ เปฯ  อธิวาสนชาติโกติ เวทิตพฺโพฯ   
        เถรสฺส  กิร  รตฺตึ  ปธาเนน  วีตินาเมตฺวา   ิตสฺส   
อุทรวาโต  อุปฺปชฺช.ิ โส  ต  อธิวาเสตุ  อสกฺโกนโฺต  อาวตฺตติ   
ปริวตฺตติฯ  ตเมน  จงฺกมปสฺเส   ิโต  ปณฺฑปาติยตฺเถโร  อาห   
อาวุโส  ปพฺพชิโต  นาม  อธิวาสนสีโล  โหตีติฯ  โส  สาธุ   
ภนฺเตติ  อธิวาเสตฺวา  นิจฺจโลว  สยิฯ  วาโต  นาภิโต ยาว  
หทย ผาเลสิฯ  (๗)  เถโร เวทน วิกฺขมฺเภตฺวา วิปสฺสนฺโต มุหุตฺเตน  
อนาคามี หุตฺวา ปรินิพฺพายีติฯ   
        ย ฺหิสฺสาติ  สีตาทีสุ  ย  กิ ฺจิ  เอกธมฺมป  อสฺสฯ   
#๑. ม. อโวจุตฺถาติ อาห ฯ  ๒. ม. ยุ. ทกฺุขมนฎเน ฯ  ๓. ม. ย.ุ พหลฎเน ฯ 
๔. ม. ติพฺพา ฯ  ๕. ม. อสฺสาทวิรหิโต ฯ  ๖. ม. มน ฯ  ๗. ม. ผาเลติ ฯ  
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        อนธิวาสยโตติ  อนธิวาเสนฺตสฺส อขมนฺตสฺส. เสส วุตฺตนยเมว.  
อาสวุปฺปตฺติ ปเนตฺถ  เอว เวทิตพฺพา ฯ สีเตน  ผุฏสฺส  อุณฺห   
ปตฺถยโต  กามาสโว  อุปปฺชฺชติฯ  เอว  สพฺพตฺถฯ  นตฺถิ โน   
สมฺปตฺติภเว  สุคติภเว  สีต  วา  อุณฺห  วาติ  ภว  ปตฺเถนฺตสฺส   
ภวาสโว. มยฺห สีต อุณฺหนฺติ  คาโห ทฏิาสโว. สพฺเพเหว  
สมฺปยุตฺโต อวิชฺชาสโวติฯ   
        อิเม  วุจฺจนฺติ  ฯ เปฯ  อธิวาสนา  ปหาตพฺพาติ  อิเม   
สีตาทีสุ  เอกเมกสฺส วเสน  จตฺตาโร   (๑) กตฺวา  อเนเก  อาสวา  
อิมาย ขนฺติสวรสงฺขาตาย อธิวาสนาย  ปหาตพฺพาติ  วุจฺจนฺตีติ   
อตฺโถ ฯ  เอตฺถ  จ  ยสฺมา  อย  ขนฺตี  สตีาทโย  ธมฺเม  อธิวาเสติ 
อตฺตโน  อุปริ  อาโรเปตฺวา  วาเสติเยว ฯ  น  อสหมานา  หุตฺวา   
นิรสฺสติฯ  ตสฺมา อธิวาสนาติ วุจฺจตีติ เวทิตพฺพาฯ   
        ปฏิสงฺขา  โยนิโส  จณฺฑ  หตฺถึ  ปริวชฺเชตีติ  อห  สมโณติ   
จณฺฑสฺส  หตฺถิสฺส  อาสนฺเน  น  าตพฺพฯ  ตโตนิทาน  หิ   
มรณมฺป  สิยา  มรณมตฺตมฺป  ทุกฺขนฺติ เอว อุปาเยน ปเถน  
ปจฺจเวกฺขิตฺวา จณฺฑ หตฺถึ ปริวชฺเชติ  ปฏิกฺกมติฯ  เอส   
นโย  สพฺพตฺถฯ  จณฺฑนฺติ ปทุฏ พาฬนฺติ  วุตฺต โหติ.  
ขาณุนฺติ  ขทิรขาณุอาทึฯ  กณฺฏกฏานนฺติ  กณฺฏกาน  าน 
ยตฺถ  กณฺฏกา  วิชฺชนฺติฯ  ต  โอกาสนติฺ  วุตฺต  โหติฯ  โสพฺภนฺติ   
#๑. ม. ยุ. จตฺตาโร จตฺตาโร ฯ  
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สพฺพโต ฉินฺนตฏ. ปปาตนฺติ เอกโต ฉินฺนตฏ. จนฺทนิกนฺติ   
อุจฺฉิฏโทกมลาทีน  ฉฑฺฑนฏาน. โอฬิคลฺลนฺติ  เตสเยว   
สกทฺทมาทีน สนฺทโนกาส. ต ชณฺณุมตฺตมฺป อสุจิภริต  
โหติฯ  เทฺวป  เจตานิ  านานิ  อมนุสฺสทุฏานิ  โหนฺติฯ    
ตสฺมา  ตานิ  วชฺเชตพฺพานิฯ  อนาสเนติ  เอตฺถ   ปน  
อยุตฺต  อาสน  อนาสนฯ   ต  อตฺถโต  อนิยตวตฺถุก  รโห  
ปฏิจฺฉนฺนาสนนฺติ เวทิตพฺพฯ  อโคจเรติ  เอตฺถาป  จ  อยุตฺโต   
โคจโร อโคจโรฯ  โส เวสิยาทิเภทโต  ป ฺจวิโธฯ  ปาปเก   
มิตฺเตติ  ลามเก ทุสฺสีเล มตฺิตปฏิรูปเก อมิตฺเต วา. ภชนฺตนฺติ   
เสวมานฯ  วิ ฺ ู  สพฺรหฺมจารีติ  ปณฺฑิตา  พุทฺธิสมฺปนฺนา   
สพฺรหฺมจาริโนฯ  ภิกฺขูนเมต  อธิวจน. เต หิ เอกกมฺม- 
เอกุทฺเทโส สมสิกฺขาตาติ  อิม พฺรหฺมสมาน จรนฺติฯ  ตสฺมา   
สพฺรหฺมจารีติ  วุจฺจนฺติฯ  ปาปเกสุ  าเนสูติ  ลามเกสุ  าเนสุ ฯ  
โอกปฺเปยฺยุนฺติ  สทฺทเหยฺยยฯ  อธิมุจฺเจยฺยุ อทฺธา อยมายสฺมา  
อกาสิ วา กริสฺสติ วาติ. ย ฺหิสฺสาติ   หตฺถิอาทีสุ  ยงฺกิ ฺจิ   
เอกป  อสฺสฯ  เสส  วุตฺตนยเมว อาสวุปฺปตฺติ  ปเนตฺถ   
เอว  เวทิตพฺพา ฯ  หตฺถิอาทินิทาเนน ทุกฺเขน ผุฏสฺส สุข   
ปตฺถยโต  กามาสโว  อุปปฺชฺชติฯ  นตฺถิ  โน สมฺปตฺติภเว 
สุคติภเว อีทิส ทุกฺขนฺติ  ภว  ปตฺเถนฺตสฺส  ภวาสโวฯ  ม   
หตฺถี  มทฺทติฯ  ม  อสฺโสติ  คาโห ทิฏาสโว. สพฺเพเหว   
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สมฺปยุตฺโต อวิชฺชาสโวติฯ   
        อิเม  วุจฺจนฺติ  ฯ เปฯ  ปรวชชฺนา  ปหาตพฺพาติ  อิเม   
หตฺถิอาทีสุ  เอเกกสฺส  วเสน  จตฺตาโร  กตฺวา  อเนเก  อาสวา   
อิมินา  สีลสวรสงฺขาเตน  ปริวชชฺเนน   ปหาตพฺพาติ วุจฺจนฺตีติ  
เวทิตพฺพาฯ   
        ปฏิสงฺขา  โยนิโส  อุปฺปนฺน  กามวิตกฺก  นาธิวาเสตีติ   
อิติปาย  วิตกฺโก  อกุสโลฯ   อิติป  สาวชฺโชฯ   อิติป  ทุกฺขวิปาโกฯ   
โส  จ  โข  อตฺตพฺยาพาธายป  สวตฺตตีติ  อาทินา  นเยน   
โยนิโส  กามวิตกฺเก  อาทีนว  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ตสฺมึ  ตสฺมึ   
อารมฺมเณ  อุปฺปนฺน  ชาตมภินิพฺพตฺต  กามวิตกฺก  นาธิวาเสติ 
จิตฺต อาโรเปตฺวา น วาเสติฯ  อพฺภนฺตเร วา น วาเสตีติป  
อตฺโถฯ   
        อนธิวาเสนฺโต กึ กโรติ ฯ  ปชหติ ฉฑฺเฑติฯ   
        ก ึ กจวร  วิย  ปฏเกนาติฯ   น  หฯิ   อปจ  โข  น   
วิโนเทติ  ตุทติ  วิชฺฌติ นหีรติฯ   
        ก ึ พลิพทฺท  วิย  ปโตเทนาติฯ   น  หิฯ   อถ  โข  น   
พฺยนฺตีกโรติ  วิคตนฺต  กโรติ ฯ  ยถาสสฺ  อนฺโตป  นาวสิสฺสติ   
อนฺตมโส  ภวงฺคมตฺตมฺปฯ  ตถา  น กโรติ. 
        กถมฺปน  ต  ตถา  กโรตีติฯ   อนภาวงฺคเมตีติ  (๑)  อน ุ อน ุ 
#๑. ม. อนภาว คเมตีติ ฯ  
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 อภาวงฺคเมติ  วิกฺขมฺภนปฺปหาเนน  ยถา  สุวิกฺขมฺภิโต  โหติฯ  ตถา   
 กโรตีติ  วุตฺต  โหติฯ  เอส นโย พฺยาปาทวิหึสาวิตกฺเกสุฯ   
        เอตฺถ  จ  กามวิตกฺโกติ  โย กามปฏิสยุตฺโต ตกฺโก วิตกฺโก  
มิจฺฉาสงฺกปฺโปติ  วิภงฺเค  (๑)  วุตฺโตฯ  เอส  นโย  อิตเรสุฯ   
อุปฺปนฺนุปฺปนฺเนติ  อุปฺปนฺเน  อุปฺปนฺเนฯ  อุปฺปนฺนมตฺเตเยวาติ วุตฺต   
โหติฯ  สก ึ วา  อุปฺปนฺเน  วิโนเทตฺวา  ทุติยวาเร  อชฺฌุเปกฺขิตา  
น โหติฯ  สตฺตกฺขตฺตุมฺป  อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน วิโนเทติเยวฯ  ปาปเก   
อกุสเลติ  ลามกฏเน  ปาปเก  อโกสลลฺตาย  อกุสเล ฯ  ธมฺเมติ 
เตเยว  กามวิตกฺกาทโย  สพฺเพป  วา  นว  มหาวิตกฺเกฯ  ตตฺถ   
ตโย วุตฺตา เอว. อวเสสา  าติวิตกฺโก  ชนปทวิตกฺโก  อมรวิตกโฺก   
ปรานุทฺทยตาปฏิสยุตฺโต  วิตกฺโก ลาภสกฺการสิโลก- 
ปฏิสยุตฺโต วิตกฺโก อนว ฺตฺติปฏิสยุตฺโต วิตกฺโกติ (๒)  อิเม  ฉฯ   
        ย ฺหิสฺสาติ  เอเตสุ  วิตกฺเกสุ  ย  กิ ฺจิ  อสฺสฯ  เสส   
วุตฺตนยเมว  โหติ ฯ (๓)  กามวิตกฺโก   ปเนตฺถ  กามาสโว  เอว.  
ตพฺพิเสโส ภวาสโว. ตสมุปยุตฺโต ทิฏาสโวฯ  สพฺพวิตกฺเกสุ  
อวิชฺชา  อวิชชฺาสโวติ เอว อาสวุปฺปตฺติป เวทิตพฺพาฯ   
        อิเม  วุจฺจนฺติ  ฯ เปฯ   วิโนทนา  ปหาตพฺพาติ  อิเม   
กามวิตกฺกาทิวเสน  วุตฺตปฺปการา  อาสวา  อิมินา  ตสฺมึ  ตสฺมึ   
วิตกฺเก  อาทีนวปจฺจเวกฺขณสหิเตน วิริยสวรสงฺขาเตน วิโนทเนน  
#๑. อภิ. วิ. ๓๕/๙๒๗/๔๙๑ ฯ  ๒. ขุ. มหา. ๒๙/๙๗๓/๖๑๘ ฯ  ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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ปหาตพฺพาติ วุจฺจนฺตีติ เวทิตพฺพา ฯ  
        ปฏิสงฺขา  โยนิโส  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวตีติ  อภาวนาย   
อาทีนว  ภาวนาย  จ  อานิสส  อุปาเยน  ปเถน  ปจฺจเวกฺขิตฺวา   
สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติฯ  เอส  นโย  สพฺพตฺถฯ  เอตฺถ  จ   
กิ ฺจาป   อิเม  อุปริมคฺคตฺตยสมยสมฺภูตา  โลกุตฺตรโพชฺฌงฺคาเอว   
อธิปฺเปตาฯ  ตถาป อาทิกมฺมิกาน  โพชฺฌงฺเคสุ อสมฺโมหตฺถ   
โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสเกน  เนส  นเยน  อตฺถวณฺณน  กริสฺสามิฯ   
อิธ  ปน  โลกิยนย  ปหาย  โลกุตฺตรนโย  เอว  คเหตพฺโพฯ   
ตตฺถ  สติสมโฺพชฺฌงฺคนฺติ  อาทินา  นเยน   วุตฺตาน สตฺตนฺน  
อาทิปทานเยว ตาว   
                อตฺถโต ลกฺขณาทีหิ           กมโต จ วินจฺิฉโย  
                อนูนาธิกโต เจว                   วิ ฺาตพฺโพ วิภาวินาฯ   
        ตตฺถ  สติสมฺโพชฺฌงฺเค  ตาว  สรณฏเน  สติฯ  สา   
ปเนสา  อุปฏานลกฺขณา อปลาปนลกขฺณา        วา. วุตฺตมฺป  
เหต ยถา มหาราช ร ฺโ ภณฺฑาคาริโก  ร ฺโ  สาปเตยฺย   
อปลาเปติฯ  เอตฺตก มหาราช หิร ฺฯ  เอตฺตก สวุณฺณฯ  เอตฺตก  
สาปเตยฺยนฺติฯ   เอวเมว  โข  มหาราช  สติ   อุปฺปชชฺมานา   
กุสลากุสลสาวชฺชานาวชฺชหีนปณีตกณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาเค  ธมฺเม   
อปลาเปติฯ  อิเม  จตฺตาโร  สติปฏานาติ  (๑) วิตฺถาโรฯ   
#๑. มิลินฺทป ฺหา ๑๓/๓๖ สติลกฺขณป ฺหา ฯ  
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อปลาปนรสา. กิจฺจวเสเนว หิสฺส เอต ลกฺขณ เถเรน   
วุตฺตฯ  อสมฺโมสรสา  วาฯ  โคจราภิมุขภาวปจฺจุปฏานาฯ   
สติ  เอว  สมโฺพชฺฌงฺโค  สติสมฺโพชฺฌงฺโคฯ  ตตฺถ โพธิยา โพธิสฺส  
วา องฺโคติ  โพชฺฌงฺโค ฯ  
        ก ึ วุตฺต  โหติฯ  ยา  หิ  อย  ธมฺมสามคฺคี  ยายโลกิย- 
โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ  อุปฺปชฺชมานาย  ลีนุทฺธจฺจปติฏานายูหนา- 
กามสุขตฺตกิลมถานุโยคอุจฺเฉทสสฺสตาภินิเวสาทีน  อเนเกส  
อุปทฺทวาน  ปฏิปกฺขภูตาย สติธมฺมวิจยวิริยปติปสฺสทฺธิสมาธิ- 
อุเปกฺขาสงฺขาตาย  ธมฺมสามคฺคิยา  อรยิสาวโก  พุชฌฺตีติ  กตฺวา  
โพธีติ วุจฺจติ. พุชฺฌตีติ  กิเลสสนฺตานนิทฺทาย  อุฏหติ  จตฺตาริ   
วา  อริยสจฺจานิ  ปฏิวิชฌฺติ นิพฺพานเมว  วา  สจฺฉิกโรตีติ   
วุตฺต  โหติฯ  ยถาห  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวตฺวา อนุตฺตร   
สมฺมาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุทฺโธติฯ  ตสฺสา  ธมฺมสามคฺคีสงฺขาตาย   
โพธิยา องฺโคติป โพชฺฌงฺโค  ฌานงฺคมคฺคงฺคาทโย   วิยฯ   
        โย  เจส  ยถาวุตฺตปฺปการาย  เอตาย  ธมฺมสามคฺคิยา   
พุชฺฌตีติ  กตฺวา  อริยสาวโก  โพธีติ  วุจฺจติฯ   ตสฺส  โพธิสฺส   
องฺโคติป  โพชฺฌงฺโค เสนงฺครถงฺคาทโย  วิยฯ  เตนาหุ  อฏกถา- 
จริยา  พุชฺฌนกสฺส  ปุคฺคลสฺส องฺคาติ วา  โพชฺฌงฺคาติฯ   
อปจ  โพชฺฌงฺคาติ  เกนฏเน  โพชฌฺงฺคาฯ  โพธายสวตฺตนฺตีติ   
โพชฺฌงฺคาฯ  พุชฺฌนฺตีติ  โพชฺฌงฺคาฯ  อนุพุชฺฌนฺตีติ  โพชฌฺงฺคาฯ   
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ปฏิพุชฺฌนฺตีติ  โพชฌฺงฺคาฯ  สมฺพุชฺฌนฺตีติ  โพชฺฌงฺคาติ  อาทินา  (๑)  
ปฏิสมฺภิทานเยนาป  อตฺโถ  เวทิตพฺโพฯ  ปสฏโ  สุนฺทโร  [๒]   
โพชฺฌงฺโค (๓) สมฺโพชฌฺงฺโคฯ  เอว  สติ  เอว  สมฺโพชฺฌงฺโค   
สติสมฺโพชฺฌงฺโคฯ  ต  สติสมฺโพชฺฌงฺคติ  (๔)  เอว  ตาว  เอกสฺส   
อาทิปทสฺส  อตฺถโต  ลกขฺณาทีหิ จ  วินิจฺฉโย วิ ฺาตพฺโพฯ   
        ทุติยาทีสุ  ปน  จตุสจฺจธมฺเม  วิจินาตีติ  ธมฺมวิจโยฯ   
โส  ปวิจยลกขฺโณ โอภาสนรโส  อสมฺโมหปจฺจุปฏาโนฯ   
วีรภาวโต  วิธินา  อิริยตพฺพโต  จ  วิริยฯ  ต  ปคฺคหลกฺขณ   
อุปตฺถมฺภรส  อโนสีทนปจฺจุปฏาน  ปนยตีติ ปติ สา  
ผรณลกฺขณา ตุฏ ิลกฺขณา  วา  กายจิตฺตาน  ปณนรสา   เตสเยว   
อุทคฺยปจฺจุปฏานา. กายจิตฺตทรถปสฺสมฺภนโต  ปสฺสทฺธิฯ  สา   
อุปสมลกฺขณา   กายจิตฺตทรถนิมฺมถนรสา  กายจิตฺตาน  อปริ- 
ผนฺทนภูตสีติภาวปจฺจุปฏานาฯ  สมาธานโต   สมาธิ. โส   
อวิกฺเขปลกฺขโณ  อวิสารลกฺขโณ  วา  จิตฺตเจตสิกาน  สมฺปณฺฑน- 
รโส  จิตฺตฏ ิติปจฺจุปฏาโนฯ  อชฺฌุเปกฺขนโต  อุเปกฺขาฯ  สา   
ปฏิสงฺขานลกฺขณา สมวาหิตลกฺขณา  วา  อูนาธิกนิวารณรสา   
ปกฺขปาตุปจฺเฉทนวสา  วา  มชฺฌตฺตภาวปจฺจุปฏานาฯ  เสส   
วุตฺตนยเมว ฯ  เอว  เสสปทานมฺป  อตฺถโต  ลกฺขณาทีหิ จ  
#๑. ขุ. ปฎ.ิ ๓๑/๕๕๗/๔๖๓ ฯ  ๒ ม. เอตฺถนฺตเร วาสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๓. ม. โพชุฌงฺโคติ ฯ 
๔. ม. สติสมโฺพชฺฌงฺค ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 143 

                        *เลมที่ ๗  สพฺพาสวสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๔๓ 
 
วินิจฺฉโย วิ ฺาตพฺโพฯ   
        กมโตติ  เอตฺถ  จ  สติ ฺจ  ขฺวาห  ภิกฺขเว  สพฺพตฺถิก   
วทามีติ  (๑) วจนโต  สพฺเพส  เสสโพชฺฌงฺคาน  อุปการกตฺตา   
สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ปม  วุตฺโตฯ  ตโต  ปร  โส  ตถาโคติ (๒) 
วิหรนฺโต  ต  ธมฺม  ป ฺาย  ปวิจินตีติ  (๓) อาทินา  นเยน   
เสสโพชฺฌงฺคาน  ปุพฺพาปริยวจเน   ปโยชน  สุตฺเตเยว  วุตฺตฯ   
เอวเมตฺถ  กมโตป วินิจฺฉโย วิ ฺาตพฺโพ. 
        อนูนาธิกโตติ  กสฺมา  ปน  ภควตา  สตฺเตว  โพชฺฌงฺคา   
วุตฺตา  อนูนา  อนธิกาติฯ  ลีนุทฺธจฺจปฏิปกฺขโต  สพฺพตฺถิกโต   
จฯ  เอตฺถ  ห ิ ตโย  โพชฌฺงฺคา  ลีนสฺส  ปฏิปกฺขาฯ   
ยถาห  ยสฺมิ ฺจ  โข  ภิกขฺเว  สมเย  ลนี  จิตฺต โหติฯ   
กาโล   ตสฺมึ  สมเย  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนายฯ   กาโล   
วิริยสมฺโพชฌฺงฺคสฺส   ภาวนาย  กาโล  ปติสมฺโพชฌฺงฺคสฺส   
ภาวนายาติฯ  (๔)  ตโย  อุทฺธจฺจสฺส  ปฏิปกฺขาฯ   ยถาห  ยสฺมิ ฺจ  
โข  ภิกฺขเว  สมเย  อุทฺธต  จิตฺต  โหติ  กาโล  ตสฺมึ  สมเย  
ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  กาโล  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
ภาวนาย  กาโล  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  (๕)  ภาวนายาติฯ  เอโก   
ปเนตฺถ  สพฺพตฺถิโกฯ  ยถาห ฯ  สติ ฺจ  ขฺวาห  ภิกฺขเว   
#๑. ส. มหา. ๑๙/๕๗๒/๑๕๘ ฯ  ๒. ม. ตถา สโต ฯ  ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๕๔๓/๓๐๖ ฯ 
๔. ส. มหา. ๑๗/๕๗๐/๑๕๖ ฯ  ๕. ส. มหา. ๑๙/๕๗๒/๑๕๘ ฯ  
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สพฺพตฺถิก  วทามีติฯ  (๑) สพฺพตฺถกนฺติป  ปาโฯ  ทฺวินฺนป  สพฺพตฺถ  
อิจฺฉิตพฺพนฺติ อตฺโถ. เอว  ลีนุทฺธจฺจปฏิปกฺขโต สพฺพตฺถิกโต  
จ  สตฺเตว  โพชฺฌงฺคา  วุตฺตา  อนูนา  อนธิกาติฯ  เอวเมตฺถ  
อนูนาธิกโตป วินิจฺฉโย  วิ ฺาตพฺโพฯ   
        เอว  ตาว  สติสมฺโพชฺฌงฺคนฺติ  อาทินา  นเยน  วุตฺตาน   
สตฺตนฺน  ปทานเยว  อตฺถวณฺณน  ตฺวา  อิทานิ  ภาเวติ   
วิเวกนิสฺสิตนฺติ  อาทีสุ  เอว  าตพฺพาฯ   
        ภาเวตีติ  วฑฺเฒติฯ   อตฺตโน  จิตฺตสนฺตาเน  ปุนปฺปุน  ชเนติ  
อภินิพฺพตฺเตตีติ  อตฺโถ ฯ  วิเวกนิสฺสิตนฺติ วิเวก นิสฺสิต.  
วิเวโกติ วิวิตฺตตาฯ  สฺวาย  ตทงฺควิเวโก วิกฺขมฺภนสมุจฺเฉท- 
ปฏิปสฺสทฺธนิิสฺสรณวิเวโกติ ป ฺจวิโธ. ตสฺส นานตฺต  อริยธมฺเม   
อวินีโตติ  เอตฺถ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ  อยเมว  ห ิ ตตฺถ  
วินโยติ วุตฺโต. เอวเมตสฺมึ ป ฺจวิเธ วิเวเก ฯ  
        วิเวกนิสฺสิตนฺติ  ตทงฺควิเวกนิสฺสิต  สมุจฺเฉทวิเวกนิสฺสิต  
นิสฺสรณวิเวกนิสฺสิต ฺจ  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวตีติ อยมตฺโถ  
เวทิตพฺโพ. ตถาหิ อย โพชฺฌงฺคภาวนานุยุตฺโต  โยคี   
วิปสฺสสนากฺขเณ  กิจฺจโต  ตทงฺควิเวกนิสฺสิต อชฺฌาสยโต 
นิสฺสรณวิเวกนิสฺสิตฯ   มคฺคกาเล  ปน  กิจฺจโต  สมุจฺเฉทวิเวกนิสฺสิต  
อารมฺมณโต  นิสฺสรณวิเวกนิสฺสิต  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ ฯ  
#๑. ส. มหา ๑๙/๕๗๒/๑๕๘ ฯ  
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ป ฺจวิธวิเวกนิสฺสิตนฺติป  เอเกฯ  เต  หิ  น เกวล พลว 
วิปสฺสนามคฺคผลกฺขเณสุ เอว โพชฺฌงฺเค  อุทฺธรนฺติฯ  วิปสฺสนา- 
ปาทกกสิณชฺฌานอานาปานาสุภพฺรหฺมวิหารชฺฌาเนสุปฯ  [๑]  น   
จ  ปฏิสิทฺธา  อฏกถาจริเยหิฯ  ตสฺมา  เตส  มเตน เอเตส  
ฌานาน ปวตฺติกฺขเณ  กิจฺจโต  เอว  วิกขฺมฺภนวิเวกนิสฺสิตฯ   
ยถา  จ  วิปสฺสนากฺขเณ  อชฺฌาสยโต นสิฺสรณวิเวก- 
นิสฺสิตนฺติ  วุตฺตฯ  เอว  ปฏิปสฺสทฺธิวิเวกนิสฺสิตป  ภาเวตีติ วตฺตุ 
วฏฏติ. เอส นโย วิราคนิสฺสิตาทีสุ. วิเวกตฺถา เอว  หิ   
วิราคาทโย ฯ  
        เกวล ฺเหตฺถ  โวสฺสคฺโค  ทุวิโธ  ปริจฺจาคโวสฺสคฺโค  จ   
ปกฺขนฺทนโวสฺสคฺโคจาติฯ  ตตฺถ   ปรจฺิจาคโวสฺสคฺโคติ   
วิปสฺสนากฺขเณ  จ  ตทงฺควเสน  มคฺคกฺขเณ  จ  สมุจฺเฉท- 
วเสน  กิเลสปฺปหาน ฯ  ปกฺขนฺทนโวสฺสคฺโคติ  วิปสฺสนากฺขเณ   
ตนฺนินฺนภาเวน  มคฺคกฺขเณ  ปน  อารมฺมณกรณวเสน   นิพฺพาน- 
ปกฺขนฺทนฯ  ตทุภยมฺป  อิมสฺมึ  โลกิยโลกุตฺตรมิสสฺเก  อตฺถ- 
วณฺณนานเย  วตฺตติฯ  ตถาหิ อย  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ยถาวุตฺเตน   
ปกาเรน  กิเลเส  ปริจฺจชติฯ  นิพฺพาน ฺจ ปกฺขนฺทติ ฯ  โวสฺสคฺค- 
ปริณามินฺติ  อิมินา  ปน  สกเลน  วจเนน โวสฺสคฺคตฺถ   
ปริณามนฺต  ปริณต ฺจ  ปริจฺจนฺต  ปรปิกฺก ฺจาติ  อิท  วุตฺต   
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร อุทฺธรนฺตีติ ทิสฺสติ ฯ  
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โหติฯ  อย ฺหิ โพชฺฌงฺคภาวนมนุยุตฺโต  ภิกฺขุ  ยถา  สติ- 
สมฺโพชฺฌงฺโค กิเลสปริจฺจาค โวสฺสคฺคตฺถ   นิพฺพานปกฺขนฺทน- 
โวสฺสคฺคตฺถ ฺจ  ปริปจฺจติ ยถา จ ปรปิกฺโก โหติ ตถา  
น ภาเวตีติฯ  เอส นโย เสุโพชฺฌงฺเคสุฯ   
        อิธ  ปน  นิพฺพานเยว  สพฺพสงฺขเตหิ  วิวิตฺตตฺตา  วิเวโก 
สพฺเพส  วิราคภาวโต  วิราโคฯ  นิโรธภาวโต  นิโรโธติ  วุตฺตฯ   
มคฺโค  เอว  จ  โวสฺสคฺคปริณามีฯ   ตสฺมา  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ   
วิเวก  อารมฺมณ  กตฺวา  ปวตฺติยา  วิเวกนิสฺสิตฯ  ตถา   
วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสติ ฺจ ฯ  ต ฺจ โข  อริยมคฺคกฺขณุปฺ- 
ปตฺติยา  กิเลสาน  สมุจฺเฉทโต  ปริจฺจาคภาเวน  จ  นิพฺพาน- 
ปกฺขนฺทนภาเวน  จ  ปริณต  ปริปกกฺนติฺ  อยเมว  อตฺโถ   
ทฏพฺโพฯ  เอส นโย เสสโพชฺฌงฺเคสุฯ   
        ย ฺหิสฺสาติ  เอเตสุ  โพชฺฌงฺเคสุ  ย  กิ ฺจิ  อสฺสฯ  เสส   
วุตฺตนยเมว. อาสวุปฺปตฺติย  ปเนตฺถ  อิเมส อุปริมคฺคตฺตย- 
สมฺปยุตฺตาน โพชฺฌงฺคาน อภาวิตตฺตา เย  อุปฺปชฺเชยยฺุ   
กามาสโว  ภวาสโว  อวิชชฺาสโวติ  ตโย  อาสวา  ภาวยโต  
เอว  อสฺส เต อาสวา น โหนฺตีติ อยนฺนโย เวทิตพฺโพฯ   
        อิเม  วุจฺจนฺติ  ฯ เปฯ  ภาวนา  ปหาตพฺพาติ  อิเม   
ตโย  อาสวา  อิมาย  มคฺคตฺตยสมฺปยุตฺตาย  โพชฺฌงฺคภาวนาย  
ปหาตพฺพาติ วุจฺจนฺตีติ เวทิตพฺพา ฯ  
        อิทานิ  อิเมหิ  สตฺตหากาเรหิ  ปหีนาสว  ภิกฺขุ  โถเมนฺโต    
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อาสวปฺปหาเน  จสฺส  อานิสส  ทสฺเสนฺโต  เอเตเหว  จ   
การเณหิ  อาสวปฺปหาเนน  สตฺตาน   อุสฺสุกฺก  ชเนนฺโต  ยโต   
โข  ภิกฺขเว  ฯ เปฯ  อนฺตมกาสิ  ทุกฺขสฺสาติ  อาหฯ  ตตฺถ   
ยโต  โขติ  สามิวจเน  โตกาโรฯ  ยสฺส  โขติ  วุตฺต โหติ.  
โปราณา  ปน  ยมฺห ิ กาเลติ  วณฺเณนฺติฯ  เย  อาสวา   ทสฺสนา   
ปหาตพฺพาติ  เย  อาสวา  ทสฺสเนน  ปหาตพฺพาฯ   เต  ทสฺสเนเนว   
ปหีนา  โหนฺติฯ   น  อปฺปหีเนสุเยว  ปหีนส ฺ ี โหติ. เอว  
สพฺพตฺถ วิตฺถาโร ฯ  
        สพฺพาสวสวรสวุโตติ  สพฺเพหิ  อาสวปธาเนหิ  ปหิโต 
สพฺเพส  วา  อาสวาน  ปธาเนหิ   ปหิโตฯ  อจฺเฉชฺชิ  ตณฺหนฺติ   
สพฺพมฺป  ตณฺห  ฉินฺทิ  วา  สมุจฺฉินฺทิ  วาฯ  (๑)  วิวตฺตยิ สโยฺนนฺติ  
ทสวิธมฺป  สโยชน ปริวตฺตยิ นิมฺมลมกาสิ. สมฺมาติ  เหตุนา   
การเณนฯ  มานาภิสมยาติ  มานสฺส  ทสฺสนาภิสมยา ปหานาภิ- 
สมยา  จฯ  อรหตฺตมคฺโค  หิ  กิจฺจวเสน  มาน  ปสสฺติฯ    
อยมสฺส  ทสสฺนาภิสมโยฯ  เตน  ทฏิโ  ปน  โส  ตาวเทว   
ปหียติ  ทาวิเสน  ทฏสตฺตาน  (๒)  ชีวิต  วิยฯ  อยมสฺส ปหานาภิ- 
สมโย. 
        อนฺตมกาสิ  ทุกฺขสฺสาติ  เอว  อรหตฺตมคฺเคน  [๓]  มานสฺส   
ทิฏตฺตา  ปหีนตฺตา  จ  เย  อิเม  กายพนฺธนสฺส  อนฺโต  ชีรติ  (๔) 
#๑. ม. สพฺพมฺป ตณฺห ฉินฺทิ ส ฺฉินฺทิ สมุจฺฉินฺทิ ฯ  ๒.ม. ย.ุ ทิฎวิเสน ทิฎสตฺตาน ฯ 
๓. ม. เอตฺถนตฺเร สมฺมาติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. วิ. จุล.ฺ ๗/๑๖๔/๖๔ ฯ  
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หริตนฺต  วาติ  (๑) เอว  วุตฺตอนฺติมมริยาทนฺโต  จฯ  อนฺตมิท ภิกฺขเว  
ชีวิกานนฺติ (๒)  เอว วุตฺตลามกนฺโต  จฯ  สกฺกาโย  เอโก  อนฺโตติ (๓)   
เอว วุตฺตโกฏาสนฺโต จฯ  เอเสวนฺโต  ทุกฺขสฺส  (๔)  สพฺพปจฺจย- 
สงฺขยาติ  เอว  วุตฺตโกฏนฺโต  จาติ  เอว  จตฺตาโร  อนฺตาฯ  เตสุ   
สพฺพสฺเสว  วฏฏทุกฺขสฺส  อทุ  จตุตฺถโกฏิสงฺขาต  อนฺตมกาสิฯ   
ปริจฺเฉท ปริวฏม  อกาสิ ฯ  อนฺติมสมสฺุสยมตฺตาวเสส ทุกฺขมกาสีติ  
วุตฺต โหติฯ   
        อตฺตมนา  เต  ภิกฺขูติ  สกมนา  ตุฏมนาฯ  ปติโสมนสฺเสหิ   
วา  สมฺปยุตฺตมนา  หุตฺวา ฯ ภควโต  ภาสิต  อภินนฺทุนฺติ  อิท   
ทุกฺขสฺส อนฺตกิริยาปริโยสาน ภควโต  ภาสิต  สุกถิต  สลุปต  
เอวเมต  ภควา เอวเมต สุคตาติ มตฺถเกน สมฺปฏิจฺฉนฺนา  
อพฺภนุโมทึสูติฯ   
        เสสเมตฺถ  ยนฺน  วุตฺตฯ  ต  ปุพฺเพ  วุตฺตตฺตา  จ   
สุวิ ฺเยฺยตฺตา  จ  น  วุตฺต. ตสฺมา สพฺพ  วุตฺตานุสาเรน  
อนุปทโส ปจฺจเวกฺขิตพฺพ ฯ  
                สพฺพาสวสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา. 
                                ทุติย ฯ 
# ๑ ม. มู. ๑๒/๓๔๕/๓๕๕ ฯ  ๒ ขู. อิติ. ๒๕/๒๗๑/๒๓๓ ฯ ส. ข. ๑๗/๒๗๑/๒๓๓ ฯ 
๓ องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๓๓๒/๔๔๘  ๔. ส. นิ. ๑๖/๑๙๕/๑๐๑ ฯ  
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        เอวมฺเม  สุตนฺติ  ธมมฺทายาทสุตฺตฯ  ยสฺมา  ปนสฺส   
อตฺถุปฺปตฺติโต นิกฺเขโปฯ   ตสฺมา  ต  ทสฺเสตฺวาวสฺส  อนุปุพฺพ- 
ปทวณฺณน  กริสฺสามิฯ  (๑)  กตราย  ปน  อิท  อตฺถุปฺปตฺติยา   
นิกฺขิตฺตนฺติฯ  ลาภสกฺกาเรน ฯ  
        ภควโต กิร มหาลาภสกฺกาโร  อุปปฺชฺชิฯ  ยถาต  จตฺตาโร   
อสงฺเขยฺเย  ปูริตทานปารมีส ฺจยสฺส  สพฺพทิสาสุ หิ (๒)  ยมก- 
มหาเมโฆ  วุฏหิตฺวา  มโหฆ  วิย  สพฺพปารมิโย  เอกสฺมึ   
อตฺตภาเว  วิปาก  ทสฺสามาติ  สมฺปณฺฑิตา  วิย  ลาภสกฺการ- 
มโหฆ  นิพฺพตฺตยึสุฯ  ตโต  ตโต  อนฺนปานยานวตฺถมาลาคนฺธ- 
วิเลปนาทิหตฺถา  ขตฺติยพฺราหฺมณาทโย  อาคนฺตฺวา  กห  พุทฺโธ   
กห  ภควา  กห  เทวเทโว  นราสโภ  ปรุิสสีโหติ  ภควนฺต   
ปริเยสนฺติฯ  สกฏสเตหิป  ปจฺจเย  อาหริตฺวา  โอกาส  อลภมานา   
สมนฺตา  คาวุตปฺปมาณมฺป  สกฏธูเรน  สกฏธูร  อาหจฺจ  ติฏนฺติ   
เจว  อนุพนฺธนฺติ  จ  อนฺธกวินฺทพฺราหฺมณาทโย  วิยฯ  สพฺพ   
ขนฺธเก  เตสุ  เตสุ  สุตฺเตสุ จ อาคตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  
ยถา  จ ภควโตฯ  เอว ภิกฺขุสฆสฺสาติ. วุตฺตมฺป เจต   
        เตน  โข  ปน  สมเยน  ภควา  สกกฺโต  โหติ  ครุกโต   
มานิโต  ปูชโิต  อปจิโต  ลาภี  จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลาน- 
#๑. ม. ยุ. กรสฺสาม ฯ  ๒. ม. ย.ุ หิสทฺโท นตฺถิ ฯ  
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ปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานฯ   ภิกฺขุสโฆป  โข สกฺกโต โหติ ฯ เปฯ   
ปริกฺขารานนฺติ ฯ (๑)  ตถา   ยาวตา  โข  จุนฺท  เอตรหิ   สงฺฆา (๒) 
วา  คโณ  วา  โลเก  อุปฺปนฺโน  (๒)  นาห  จุนฺท  อ ฺ  เอก- 
สฆมฺป  (๓)  สมนุปสฺสามิฯ  เอว  ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺตฯ  ยถริว  จุนฺท   
ภิกฺขุสโฆติฯ  สฺวาย  ภควโต  จ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส จ อุปฺปนฺโน  
ลาภสกฺกาโร  เอกโต  หุตฺวา  ทฺวินฺน  มหานทีน  อุทกมิว  
อปฺปเมยฺโย  อโหสิฯ  กเมน  ภิกฺขู  ปจฺจยครุกา  ปจฺจยคิทฺธา   
ปจฺจยพาหุลฺลิกา  อเหสสฯ  ปจฺฉาภตฺตมฺป  เตลมธุผาณิตาทีสุ   
อาหเตสุ  คณฺฑึ  (๔)  ปหริตฺวา  อมฺหาก  อาจริยสฺส  เทถ  
อุปชฺฌายสฺส  เทถาติ  อุจฺจาสทฺท  (๕)  กโรนฺติฯ  สา  จ  เนส   
ปวตฺติ  ภควโตป  ปากฏา  อโหส ิฯ  ตโต  ภควา  อนนุจฺฉวิกนฺติ  
ธมฺมสเวค อุปฺปาเทตฺวา จินฺเตสิ 
        ปจฺจยา  อกปฺปยาติ  น  สกฺกา  สกิฺขาปท  ป ฺเปตตฯ    
ปจฺจยปฏิวทฺธา  หิ  กุลปุตฺตาน   สมณธมฺมวุตฺติฯ   หนฺทาห   
ธมฺมทายาทปฏิปท  เทเสมิฯ   ยา  สิกขฺากามาน  (๖)  กลุปุตฺตาน   
สิกฺขาปทป ฺตฺติ  วิย  ภวิสฺสติ  นครทฺวาเร  ปตสพฺพกายิก- 
อาทาโส  วิย  จฯ  ยถา  ห ิ นครทฺวาเร  ปเต สพฺพกายิเก  
อาทาเส  จตฺตาโร  วณฺณา  อตฺตโน  ฉาย  ทิสฺวา  วชชฺ  ปหาย  
#๑. ขุ. อุ. ๒๕/๕๔/๘๘ ฯ  ๒. ม. สงฺโฆ วา คโณ วา โลเก อุปปฺนฺโน ฯ  ๓. ที. ปา. ๑๑/๑๐๗/
๑๓๘ ฯ 
๔. ม. คณฺทิเยว ฯ  ๕. ม. อุจฺจาสทฺทมหาสทฺท ฯ  ๖. สี. สิกฺขาโยคมณฺฑเนน ฯ  
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นิทฺโทสา  โหนฺติฯ  เอวเมว  สิกฺขากามา  กุลปุตฺตา  ปโยค- 
มณฺฑเนน (๑)  อตฺตาน  มณฺฑิตุกามา  อิม  สพฺพกายิกาทาสู- 
ปมนฺเทสน  อาวชฺชิตฺวา  อามิสทายาทปฏิปท  วชฺเชตฺวา  ธมฺม- 
ทายาทปฏิปท  ปูเรนฺตา ขิปฺปเมว ชาติชรามรณสฺส อนฺต  
กริสฺสนฺตีติ. อิมิสฺสา อตฺถุปฺปตฺติยา อิท สุตฺต อภาสิฯ   
        ตตฺถ  ธมฺมทายาทา  เม  ภิกฺขเว  ภวถ  มา  อามิส- 
ทายาทาติ  ธมฺมสฺส  เม  ทายาทา  ภิกฺขเว  ภวถฯ  มา  อามิสสฺส 
โย  มยฺห  ธมโฺม  ตสฺส  ปฏิคฺคาหกา  ภวถฯ  ย ฺจ  โข  มยฺห   
อามิสนฺตสฺส  มา  ปฏิคฺคาหกา  ภวถาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
        ตตฺถ ธมฺโมป ทุวิโธ นิปฺปริยายธมฺโม ปริยายธมฺโมติ.  
อามิสมฺป ทุวิธ นิปฺปริยายามิส  ปริยายามิสนฺติฯ   
        กถฯ   มคฺคผลนิพฺพานเภโท  หิ  นววิโธป  โลกุตฺตรธมฺโม  
นิปฺปริยายธมฺโม  นิพฺพตฺติตธมฺโมเยวฯ  น  เกนจิ  ปริยาเยน   
การเณน  วา  เลเสน  วา  ธมฺโมฯ  ยมปฺนิท  วิวฏฏปนิสฺสิต   
กุสลฯ  เสยฺยถีทฯ  อิเธกจฺโจ  วิวฏฏ  ปตฺเถนฺโต  ทาน เทติ 
สีล สมาทิยติฯ  อุโปสถกมฺม กโรติฯ   คนฺธมาลาทีหิ  วตฺถุปูช   
กโรติฯ  ธมมฺ  สุณาติ  เทเสติฯ  ฌานสมาปตฺติโย  นิพฺพตฺเตติฯ   
เอว  กโรนโฺต  อนุปุพฺเพน  นิปฺปรยิายธมฺม  อมต  นิพฺพาน   
ปฏิลภติฯ  อยมฺปน (๑)  ปริยายธมฺโมฯ  ตถา  จีวราทโย จตฺตาโร 
#๑. ม. ปนสทฺโท นตฺถ ิฯ  
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ปจฺจยา  นิปฺปริยายามิสเมวฯ  น  อ ฺเน  ปริยาเยน  วา  เลเสน   
วา  อามิสฯ  ยมฺปนิท  วฏฏคามิกุสลฯ   เสยฺยถีทฯ   อิเธกจฺโจ   
วฏฏ  ปตฺเถนโฺต  สมฺปตฺติภว  อิจฺฉมาโน  ทาน  เทติ  ฯ เปฯ  
สมาปตฺติโย  นิพฺพตฺเตติฯ  เอว กโรนฺโต  อนุปุพฺเพน  เทวสมฺปตฺตึ   
มนุสฺสสมฺปตฺตึ  ปฏิลภติฯ  อิท ปริยายามิส นาม ฯ  
        ตตฺถ  นปิฺปริยายธมฺโมป  ภควโตเยว  สนฺตโกฯ  ภควตา   
หิ  กถิตตฺตา  ภิกฺขู  มคฺคผลนิพฺพานานิ  อธิคจฺฉนฺติฯ  วุตฺตมฺป   
เจต  โส  ห ิ พฺราหฺมณ  ภควา  อนุปฺปนฺนสฺส  มคฺคสฺส   
อุปฺปาเทตาฯ   อส ฺชาตสฺส  มคฺคสฺส  ส ฺชาเนตาฯ  อนกฺขาตสฺส   
มคฺคสฺส  อกฺขาตาฯ  มคฺค ฺ ู  มคฺควิทู  มคฺคโกวิโท  มคฺคานุคามี (๑)   
จ  ปน  เอตรหิ  สาวกา  วิหรนฺติ  ปจฺฉา  สมนฺนาคตาติ  (๒)  จ   
โส หาวุโส ภควา  ชาน  ชานาติ  ปสฺส  ปสฺสติ  จกฺขุภูโต   
าณภูโต  ธมฺมภูโต  พฺรหฺมภูโต วตฺตา  ปวตฺตา อตฺถสฺส  
นินฺเนตา อมตสฺส ทาตา ธมฺมสฺสามิ ตถาคโตติ  (๓)  จฯ   
        ปรยิายธมฺโมป  ภควโตเยว  สนฺตโกฯ  ภควตา  หิ   
กถิตตฺตา  เอว  ชานนฺติ  วิวฏฏ  ปตฺเถตฺวา  ทาน  เทนฺโต  ฯ เปฯ   
สมาปตฺติโย  นิพฺพตฺเตนฺโต  อนุกฺกเมน  อมต  นิพฺพาน  ปฏ-ิ 
ลภตีติฯ  นิปปฺริยายามิสมฺป  จ  ภควโตเยว  สนฺตกฯ  ภควตา   
หิ  อนุ ฺาตตฺตาเยว  ภิกฺขูหิ  ชีวกวตฺถุ อาทึ  กตฺวา  ปณีตจีวร   
#๑. สฺยา. ม. มคฺคานุคา ฯ  ๒ ม. อุ. ๑๔/๑๐๖/๙๐ ฯ  ๓. ม. ม.ู ๑๒/๒๔๗/๒๒๕ ฯ  
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                        *เลมที่ ๗  ธมฺมทายาทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๕๓ 
 
ลทฺธฯ  ยถาห อนุชานามิ  ภิกฺขเว  คหปติจีวรฯ  โย  อิจฺฉติ   
ปสุกูลิโก  โหตุฯ  โย  อิจฺฉติฯ  คหปติจีวร สาทิยตุฯ  อิตรีตเรน  
จาห  ภิกฺขเว สนฺตุฏ ึเยว วณฺเณมีติ ฯ (๑)   
        ปุพฺเพ  จ  ภิกฺขู  ปณีตปณฺฑปาต  นาลตฺถถฯ  สปทาน- 
ปณฺฑิยาโลปโภชนา  เอว  อเหสส.  เตหิ  ราชคเห  วิหรนฺเตน   
ภควตา  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  สฆภตฺต  อุทฺเทสภตฺต  นิมนฺตน   
สลากภตฺต  ปกฺขิก  อุโปสถิก  ปาฏิปทิกนฺติ  (๒) เอว  อนุ ฺา- 
ตตฺตาเยว  ปณีต  โภชน  ลทฺธ ฯ  ตถา  เสนาสนฯ  ปุพฺเพป (๓)   
อกตปพฺภารรุกฺขมูลาทิเสนาสนาเยว  ภิกฺขู  อเหสสฯ  เต   
อนุชานามิ  ภิกฺขเว  ป ฺจ  เสนาสนานีติ  (๔)  เอว  ภควตา   
อนุ ฺาตตฺตาเยว  วิหาโร  อฑฺฒโยโค  ปาสาโท  หมฺมิย  คุหาติ   
อิมานิ  เสนาสนานิ  ลภึสฯุ  ปุพฺเพ  จ  มุตฺตหรีตเกเยว  เภสชฺช  
อกสุฯ  เต  ภควตาเยว  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  ป ฺจ  เภสชฺชานิ 
เสยฺยถีทฯ  สปฺป  นวนีต  เตล  มธ ุ ผาณิตนฺติ  (๕) เอวมาทินา   
นเยน อนุ ฺาตตฺตา นานาเภสชฺชานิ  ลภึสุฯ   
        ปรยิายามิสมฺป  ภควโตเยว  สนฺตกฯ  ภควตา  หิ   
กถิตตฺตา  เอว  ชานนฺติ  สมฺปตฺติภว   ปตฺเถนฺโต  ทาน  ทตฺวา   
สีล  ฯ เปฯ  สมาปตฺติโย  นิพฺพตฺเตตฺวา  อนุกฺกเมน  ปรยิายามิส   
#๑. วิ. มหา. ๕/๑๓๕/๑๙๑ ฯ  ๒. วิ. จุลฺ. ๗/๓๒๕/๑๔๖ ฯ  ๓. ม. ย.ุ ปุพฺเพ หิ ฯ 
๔. วิ. จุล.ฺ ๗/๒๐๐/๘๖ ฯ  ม. เลณานีติ... ฯ  ๕. วิ. มหา. ๕/๒๕/๓๙ ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 154 

                        *เลมที่ ๗  มูลปรยิายวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๕๔ 
                                                 
ทิพฺพสมฺปตฺตึ  มนุสฺสสมปฺตฺตึ  ปฏิลภตีติฯ  ตเทว  ยสฺมา   
นิปฺปริยายธมฺโมป  ปริยายธมฺโมป  นปิฺปริยายามิสมฺป  ปรยิา- 
ยามิสมฺป ภควโตเยว  สนฺตกฯ  ตสฺมา  ตตฺถ  อตฺตโน สามิภาว  
เทเสนฺโต อาห ธมฺมาทายาทา  เม ภิกฺขเว ภวถฯ  มา  
อามิสทายาทาติฯ   
        โย  มยหฺ  สนฺตโก  ทุวิโธป  ธมโฺมฯ  ตสฺส  ทายาทา   
ภวถฯ  ย ฺจ  โข  เอต  มยหฺเมว  สนฺตก  อามิสฯ  ตสฺส  
ทายาทา มา ภวถ. ธมฺมโกฏาสสฺเสว สามิโน  ภวถ  มา   
อามิสโกฏาสสฺสฯ  โย  หิ  ชินสาสเน  ปพฺพชิตฺวา  ปจฺจย- 
ปรโม วิหรติฯ  จตูสุ  ตณฺหุปฺปาเทสุ  สนฺทิสฺสมาโน  นิกฺขิตฺตธุโร   
ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติยฯ  อย  อามิสทายาโท  นามฯ  ตาทิสา   
มา  ภวถฯ  โย  ปน  อนุ ฺาตปจฺจเยสุ  อปฺปจฺฉตาทีนิเยว   
นิสฺสาย  ปฏสิงฺขา  เสวมาโน  ปฏิปตฺติปรโม  วิหรติ  จตูสุ   
อริยวเสสุ สนฺทิสฺสมาโนฯ  อย ธมฺมทายาโท นาม. ตาทิสา  
ภวถาติ วุตฺต โหติฯ   
        อิทานิ  เยสนฺตุ  เอตทโหสิฯ   ภวิสฺสติ  วา  อนาคตมทฺธาน   
กินฺนุ  โข  ภควา  สาวกาน  อลาภตฺถโิก  เอวมาหาติ  เตส   
อติปณีตลาภตฺถิโก  อห  เอว  วทามีติ ทสฺเสตุอาห อตฺถิ  
เม  ตุเมฺหสุ ฯ เปฯ  โน อามิสทายาทาติฯ   
        ตสฺสายมตฺโถฯ   อตฺถิ  เม  ตุเมฺหสุ  อนุกมฺปา  อนุทฺทยา    
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                *เลมที่ ๗  ธมมฺทายาทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๕๕         
         
หิเตสิตาฯ  เกน  น ุ โข  การเณน  เกน  อุปาเยน  สาวกา   
ธมฺมทายาทา  อสฺสุ  ธมฺมโกฏสามิโนฯ   โน  อามิสทายาติฯ   
อยมฺปน  อธปิฺปาโยฯ  ปสฺสติ  กิร  ภควา  อามิสครุกาน  
อามิเส  อุปกฺขลิตาน  อตีตกาเล  ตาว  กปลสฺส  ภิกขฺุโน   
สงฺฆาฏิป อาทิตฺตา โหตีติอาทินา (๑)  นเยน  อาคตปาปภิกฺขุ- 
ภิกฺขุนีสิกฺขมานาทีน ฺจ  อเนกสตาทีน  (๒) อปายปริปูรกตฺต  อตฺตโน   
สาสเน  ปพฺพชิตาน ฺจ  เทวทตฺตาทีนฯ  ธมฺมครุกาน  ปน   
สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานมหากสฺสปาทีน  อภิ ฺาปฏิสมฺภิทาทิคุณ- 
ปฏิลาภฯ  ตสฺมา  เตส อปายปริมุตฺตึ  สพฺพคุณสมฺปตฺติ ฺจ   
อิจฺฉนฺโต  อาห  อตฺถิ เม ตุเมฺหสุ  อนุกมฺปา กินฺติ  เม   
สาวกา  ธมฺมทายาทา  ภเวยฺยยฯ  โน  อามิสทายาทาติฯ   
ปจฺจยครุโก จ  จตุปริสนฺตเร  กูฏกหาปโณ  วิย  นพฺิพุตงฺคาโร   
วิย  จ  นิตฺเตโช  นิปฺปโภ  โหติฯ  ตโต  นิวตฺติตจิตฺโต   
ธมฺมครุโก  เตชวา  สีโหว  อภิภุยฺยจารีฯ  ตสฺมาป  เอวมาห  
อตฺถิ เม ฯ เปฯ  โน อามิสทายาทาติฯ   
        เอว  ธมมฺทายาทา  เม  ภิกฺขเว  ภวถฯ   มา  อามิส- 
ทายาทาติ  อิท  อนุกมฺปาย  ปณีตตร  ลาภ  อิจฺฉนฺเตน   
วุตฺตฯ  โน  อลาภตฺถิเกนาติ  สาเวตฺวา อิทานิ  อิมสสฺ  
โอวาทสฺส  อกรเณ  อาทีนว  ทสฺเสนฺโต  อาห  ตฺเมฺห  จ  เม   
#๑. วิ.มหาวิ. ๑/๒๙๕/๒๑๖ ฯ  ส. น.ิ ๑๖/๖๕๗-๙/๓๐๕ ฯ  ๒. ม. ย.ุ อเนกสตาน ฯ  
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                        *เลมที่ ๗  มูลปรยิายวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๕๖ 
                         
ภิกฺขเว  ฯ เปฯ  โน  ธมฺมทายาทาติฯ  ตตฺถ ตุเมฺหป เตน  
อาทิสฺสา (๑)  ภเวยฺยาถาติ  ตุเมฺหป  เตน  อามิสทายาทภาเวน  โน   
ธมฺมทายาทภาเวน  อาทิสฺสา  ภเวยฺยาถ  อวทิสิตพฺพา  (๒)  วิสุ  
กาตพฺพา  ววตฺถเปตพฺพา  วิ ฺ ูหิ  คารยฺหา  ภเวยฺยาถาติ  วุตฺต  
โหติ. กินฺติฯ  อามิสทายาทา  สตฺถุสาวกา วิหรนฺติฯ  โน  
ธมฺมทายาทาติฯ   
        อหมฺป  เตน  อาทิสฺโส  (๓) ภเวยฺยนฺติ อหมฺป เตน ตุมฺหาก  
อามิสทายาทภาเวน  โน   ธมฺมทายาทภาเวน  คารยฺโห  ภเวยฺยฯ   
กินฺติฯ  อามิส  ฯ เปฯ  ทายาทาติฯ  อิท  ภควา  เตส  อตีว  
มุทุกรณตฺถ  อาหฯ  อย ฺหิ  เอตฺถ อธิปฺปาโย สเจ ภิกฺขเว   
ตุเมฺห  อามิสโลลา  จริสฺสถ  ตตฺถ  วิ ฺ ู  ม ครหิสฺสนฺติ. กถ ฺหิ  
นาม สพฺพ ฺ ู  สมาโน  อตฺตโน  สาวเก  ธมฺมทายาเท  โน   
อามิสทายาเท  กาตุ น  สกฺโกตีติฯ  เสยฺยถาป  นาม   
อนากปฺปสมฺปนฺเน  ภิกฺขู  ทิสฺวา  อาจริยูปชฺฌาเย  ครหนฺติ  
กสฺสิเม  สทธฺิวิหาริกาฯ  กสฺส  อนฺเตวาสิกาติฯ  เสยฺยถา  วา  
ปน กุลกุมารเก วา  กุลกุมาริกาโย  วา  ทุสฺสีเล  ปาปธมฺเม   
ทิสฺวา  มาตาปตโร  ครหนฺติ  กสฺสิเม ปุตฺตา  กสฺส  ธีตโรติฯ   
เอวเมว  ม  วิ ฺ ู  ครหนฺติ  (๔) กถ ฺหิ นาม สพฺพ ฺ ู  สมาโน  
#๑. ม. อาทิยา ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. อปทิสิตพุพา ฯ  ๓. ม. อาทิโย ฯ เอวมุปริป ฯ 
๔. ยุ. ครหิสฺสนฺติ ฯ  
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                        *เลมที่ ๗  ธมฺมทายาทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๕๗ 
 
อตฺตโน สาวเก ธมฺมทายาเท โน อามิสทายาเท กาตุ  น  
สกฺโกตีติฯ   
        เอว  อิมสฺส  โอวาทสฺส  อกรเณ  อาทีนว  ทสฺเสตฺวา   
กรเณ  อานิสส  ทสฺเสนฺโต  ตุเมฺห  จ  เมติ  อาทิมาหฯ  ตตฺถ  
อหมฺป เตน น อาทิสฺโส (๕)ภเวยฺยนฺติ  เสยฺยถาป  นาม  วตฺต- 
ปริปูรเก  ทหรภิกฺขู อุทฺเทสปริปุจฺฉาสมฺปนฺเน วสฺสสติกตฺเถเร   
วิย  อากปฺปสมฺปนฺเน  ทสิฺวาฯ   กสฺส  สทฺธิวิหารกิาฯ   กสฺส   
อนฺเตวาสิกาติฯ  อสุกสฺสาติ  วุตฺเตฯ  ปฏิรูโป  (๑)  เถรสฺสฯ  ปฏิพโล   
วต  โอวทิตุ อนุสาสิตุนติ  อาจริยูปชฺฌายา  น  อาทิสฺสา  น  
คารยฺหา ภวนฺติฯ  เอวเมว อหมฺป เตน  ตุมฺหาก  ธมฺมทายาท- 
ภาเวน  โน  อามิสทายาทภาเวน  กสฺส  สาวกา  นาลกปฏิปท  
ตุวฏกปฏิปท  จนฺทูปมปฏปิท  รถวินีตปฏิปท มหาโคสิงฺคสาล- 
ปฏิปท มหาสุ ฺตาปฏิปท  ปฏิปนนฺา  จตุปจฺจยสนฺโตส- 
ภาวนารามอริยวเสสุ   สกฺขิภูตา  ปจฺจยเคธโต  วิวฏฏมานสา   
อพฺภามุตฺตจนฺทูปมา  วิหรนฺตีติฯ   สมณสฺส  โคตมสฺสาติ  วุตฺเต   
สพฺพ ฺ ู  วต  ภควา  อสกฺขิ  วต  สาวเก อามิสทายาทปฏิปท   
ฉฑฺฑาเปตฺวา  ธมฺมทายาทปฏิปตฺติปูรเก  กาตุนติ  วิ ฺ ูน  น   
อาทิสฺโส  น  คารโยฺห  ภเวยฺยนฺติฯ  เอวมิมสฺมึ  ปเท  อธิปฺปาย   
ตฺวา เสส กณฺหปกฺเข วุตฺตนยปจฺจนีเกน  เวทิตพฺพ ฯ  
#๑. ม. ปฎิรปู ฯ  
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                        *เลมที่ ๗  มูลปรยิายวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๕๘ 
                         
        เอว  อิมสฺส  โอวาทสฺส  กรเณ  อานิสส  ทสฺเสตฺวา  
อิทานิ ต โอวาท  นิยฺยาเตนฺโต (๑)  อาห ตสฺมา ติห เม  
ภิกฺขเว ฯ เปฯ  โน อามิสทายาทาติฯ   
        เอวมิม  โอวาท  นิยฺยาเตตฺวา  อิทานิ  ตสฺสา  ธมฺม- 
ทายาทปฏิปตฺติยา  ปริปูรเก  (๒) โถเมตุ  อิธาห  ภิกขฺเวติ อาทิมาห.  
ภควโต หิ โถมน สุตฺวาป โหนฺติเยว ตถตฺตาย  (๓)  ปฏ-ิ 
ปชฺชิตาโร. ตตฺถ  อิธาติ  นปิาตปทเมตฯ  ภุตฺตาวีติ  ภุตฺตวา 
กตภตฺตกิจฺโจติ  วุตฺต  โหติฯ  ปวาริโตติ  ยาวทตฺถปวารณาย   
ปวาริโตฯ   ยาวทตฺถ  ภุ ฺชิตฺวา  ปฏกิฺขิตฺตโภชโน ติตฺโต วาติ  
วุตฺต โหติ ฯ  จตุพฺพิธา หิ ปวารณา วสฺส วุฏปวารณา   
ปจฺจยปวารณา  อนติริตฺตปวารณา  ยาวทตฺถปวารณาติ ฯ ตตฺถ   
อนุชานามิ  ภิกฺขเว  วสฺส  วุฏาน  ภิกขฺูน ตีหิ าเนหิ  
ปวาเรตุนฺติ (๔)  อย วสฺส วุฏปวารณา ฯ  อิจฺฉามห  ภนฺเต  สงฺฆ   
จตุมาส  เภสชฺเชน  ปวาเรตุนฺติ  (๕)  จ  อ ฺตฺร ปุนปวารณาย   
อ ฺตฺร นิจฺจปวารณายาติ  (๖)  จ  อย  ปจฺจยปวารณาฯ  ปวาริโต   
นาม  อสน  ป ฺายติฯ  โภชน  ป ฺายติฯ  หตฺถปาเส   ิโต   
อภิหรติฯ  ปฏิกฺเขโป  ป ฺายติฯ  เอโส  ปวารโิต  นามาติ  (๗)  อย  
อนติริตฺตปวารณา. ปณีเตน ขาทนีเยน  โภชนีเยน  สหตฺถา   
#๑. ม. นิยฺยาเทนฺโต ฯ  ๒. ม. ปริปรูการ  ิ ฯ  ๓. ม. ตทตฺถาย ฯ  ๔. วิ. มหาวิ. ๔/๒๒๖/๓๑๓ ฯ 
๕. วิ. มหาวิ. ๒/๕๕๕/๓๖๙ ฯ  ๖. วิ. มหาวิฯ  ๒/๕๕๖/๓๗๑ ฯ  ๗. วิ. มหาวิ. ๒/๕๐๒/๓๒๙ 
ฯ  
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สนฺตปฺเปสิ  สมฺปวาเรสีติ  (๑)  อยฯ  ยาวทตฺถปวารณา. อยมิธ   
อธิปฺเปตา. เตน วุตฺต ปวาริโตติ  ยาวทตฺถปวารณาย  
ปวาริโตติ. 
        ปริปุณฺโณติ  โภชเนน  ปริปุณฺโณฯ  ปรโิยสโิตติ  ปรโิยสติ- 
โภชโนฯ  อุตฺตรปทโลโป  ทฏพฺโพฯ  ยาวตก  (๒)  ภุ ฺชิตพฺพ   
ตาวตก (๓)  ภุตฺต  โหติฯ  อวสิตา  เม  โภชนกิริยาติ  อตฺโถฯ   
สุหิโตติ  ธาโตฯ  ชิฆจฺฉาทุกฺขาภาเวน  วา  สุขิโตติ  วุตฺต  โหติฯ   
ยาวทตฺโถติ  ยาวตโก  (๔) เม  โภชเนน  อตฺโถฯ  โส  สพฺโพ   
ปตฺโตติฯ  เอตฺถ  จ  ปุริมาน  ติณฺณ  ปจฺฉิมานิ  สาธกานิฯ   
โย  หิ  ปริโยสิโตฯ  โส ภุตฺตาวี  โหติฯ  โย  จ  สุหิโต 
โส  ยาวทตฺถปวารณาย  ปวาริโตฯ  โย  ยาวทตฺโถฯ  โส   
ปริปุณฺโณฯ  (๕)  ปุริมาน ิ วา  ปจฺฉิมานฯ  ยสฺมา  หิ  ภุตฺตาวี 
ตสฺมา  ปริโยสิโตฯ  ยสฺมา  ปวาริโตฯ  ตสฺมา  สุหิโตฯ  ยสฺมา   
ปริปุณฺโณฯ  ตสฺมา  ยาวทตฺโถติฯ  สพฺพ  เจต ปริกปฺเปตฺวา 
วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ  
        สิยาติ  เอกเส  จ  วิกปฺปเน  จฯ  ปวีธาตุ  สิยา  อชฺฌตฺติกา   
สิยา  พาหิราทิ  (๖)  เอกเส ฯ  สิยา อ ฺตรสฺส ภิกฺขุโน อาปตฺติ 
สิยา วีติกฺกโมติ (๗) วิกปปฺเนฯ  อิธ  อุภยมฺป  วฏฏติฯ  อติเรโกว  
#๑. ที. สี. ๙/๑๗๖,๒๓๘/๑๔๐,๑๙๑ ฯ  ๒. ม. ยาวตก ฯ ๓. ม. ตาวตก ฯ  ๔. ม. ยาวตโก ฯ 
๕. ม. ปริปุณฺโณติ ฯ  ๖. ม. อุ. ๑๔/๖๘๔/๔๓๗ ฯ  ๗. ม. อุ. ๑๔/๔๙/๔๕ ฯ  
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อติเรกธมฺโมฯ  ตถา  ฉฑฺฑิยธมฺโม. อธิโก  จ  ฉฑฺเฑตพฺโพ  จ 
น  อ ฺ  กิ ฺจิ  กาตพฺโพติ   อตฺโถฯ  อถาติ  ตมฺหิ  กาเลฯ   
ชิฆจฺฉาทุพฺพลฺยปเรตาติ  ชิฆจฺฉาย  จ  ทุพฺพเลฺยน  จ  ปเรตา   
ทุฏา  อนุคตา  จ  อฏป  ทสป  ทิวสานิฯ  ตตฺถ  เกจิ   
ชิฆจฺฉิตาป  น  ทุพฺพลา โหนฺติฯ  สกฺโกนฺติ  ชิฆจฺฉ  สหิตตฯ   
อิเม  ปน  น  ตาทิสาติ  ทสฺเสตุ อุภยมาห. ตฺยาหนฺติ  เต  
อห. สเจ อากงฺขถาติ  ยทิ อิจฺฉถฯ   
        อปฺปหริเตติ  อปฺปรฬฺุหหริเตฯ   ยสฺมึ  าเน  ปณฺฑปาตชฺ- 
โฌตฺถรเณน  วินสฺสนธมฺมานิ  ติณานิ  นตฺถิฯ  ตสฺมินฺติ  อตฺโถฯ   
เตน  นิตฺติณ ฺจ  มหาติณ ฺจ  ติณคหน ฺจ  (๑)  ยตฺถ  สกเฏนป   
ฉฑฺฑิเต  ปณฺฑปาเต  ติณานิ  น  วินสฺสนฺติฯ  ต ฺจ าน  
ปริคฺคหิต โหติ. ภูตคามสิกฺขาปทสฺส  หิ อวิโกปนตฺถเมต  
วุตฺตฯ   
        อปฺปาณเกติ  นิปฺปาณเก  ปณฺฑปาตชฺโฌตฺถรเณน  มริตพฺพ- 
ปาณกรหิเต [๒] มหาอุทกกฺขนฺเธฯ  ปริตฺโตทเก  เอว  หิ  ภตฺต- 
ปกฺเขปเนน  อาลุลิเต สุขุมปาณกา  มรนฺติฯ  น  มหาตลา- 
กาทีสูติ ฯ ปาณกานุรกฺขณตฺถ ฺหิ เอว  (๓)  วุตฺต. โอปลาเปสฺสามีติ   
นิมุชฺชาเปสฺสามิฯ   
#๑. ม. เตน นิตฺตณ จ มหาติณคหณ จ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร วาสทฺโท ทิสฺสติ ฯ 
๓. ม. เอต ฯ  
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        ตตฺเรกสฺสาติ  (๑)  เตสุ  ทฺวีสุ  เอกสฺสฯ  โย  อิม  ธมฺเทสน   
สุฏ ุ สุตฺวา  ปุนปฺปุน  อาวชฺเชติ  จฯ  ต  สนฺธายาห  วุตฺต   
โข  ปเนตนฺติฯ  อย  วุตฺตสทฺโท  เกโสหารเณป  ทิสฺสติ  กาปทิโก   
มาณโว  ทหโร  วุตฺตสิโรติอาทีสุฯ  (๒)  โรปเตป 
                        ยถา  สารทิก  วีช                 เขตฺเต  วุตฺต  วิรูหตีติ  (๓) 
อาทีสุฯ  กถิเตป วุตฺตมิท  ภควตาฯ   วุตฺตมิท  อรหตาติอาทีสุ ฯ (๔)  อิธ   
ปน  กถิเต  ทฏพฺโพ ฯ  กถิต  โข  ปเนตนฺติ  อย  หสิฺส   
อตฺโถฯ  อามสิ ฺตรนฺติ  จตุนฺน  ปจฺจยามิสาน  อ ฺตร    
เอกนฺติ  อตฺโถฯ  ยทิทนฺติ  นิปาโตฯ  สพฺพลิงฺควิภตฺติวจเนสุ   
ตาทิโสว  ตตฺถ  ตตฺถ  อตฺถโต  ปริณาเมตพฺโพฯ  อิธ  ปนสฺส   
โย  เอโสติ  อตฺโถ. โย เอโส  ปณฺฑปาโต  นามฯ  อิท   
อามิส ฺตรนฺติ  วุตฺต  โหติฯ  ยนฺนูนาหนฺติ สาธุ วตาหฯ   
เอวนฺติ  ยถา  อิทานิ  อิม  ขณ  วีตินาเมติ  (๕) เอวเมว   
รตฺตินฺทิวมฺปฯ  วีตินาเมยฺยนฺติ  เขเปยฺย  อติวตฺตาเปยฺยฯ   
        โส  ต  ปณฺฑปาตนฺติ  โส  ต  สเทวเกน  โลเกน  สริสา   
สมฺปฏิจฺฉิตพฺพรูป  สุคตาติริตฺต  ปณฺฑปาต  อภุ ฺชิตฺวา  ธมฺม- 
ทายาทภาว อากงฺขมาโน อาทิตฺตสีสูปม  ปจฺจเวกฺขิตฺวา เตเนว  
ชิฆจฺฉาทุพฺพเลฺยน เอว ต รตฺตินฺทิว วีตินาเมยฺยฯ   
#๑. สฺยา ตตฺถตสฺส ฯ  ๒. ม. ม. ๑๓/๖๕๑/๕๙๘ ฯ  ๒. ม. ม. ๑๓/๖๕๑/๕๙๘ ฯ   
๓. ขุ. ชา. ๒๗/๓๘๓/๑๐๕ ฯ  ๔. ม. วุตฺตมิท อรหตาติ ฯ  ๕. ม. วีตินาเมมิ ฯ  
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        อถ  ทุติยสฺสาติ  อิมสฺมึ  ปน  วาเร  เอส  สงฺเขโปฯ   
สเจ  โส  ภิกขฺุ  ยนฺนูนาห  ฯ เปฯ  วีตินาเมยฺยนฺติ  จินฺเตนฺโต   
เอวมฺป  จินฺเตยฺยฯ  ปพฺพชิเตน โข  พาฬมิคากุเล  อร ฺเ   
เภสชฺช   วิย  ป ฺจกามคุณพาฬากุเล  คาเม  ปณฺฑปาโตป  ทุกฺข   
ปริเยสิตตฯ  อยมฺปน ปณฺฑปาโต อิติ  ปริเยสนาทีนววิมุตฺโต   
จ  สุคตาติริตฺโต  จาติ  อุภโต  สชุาตขตฺติยกุมาโร  วิย  โหติ 
เยหิ  จ   ป ฺจหิ  การเณหิ ปณฺฑปาโต  น  ปริภุ ฺชติพฺโพ   
โหติ  เสยฺยถทีฯ  ปุคฺคล  ครหิตฺวา  น   ปริภุ ฺชิตพฺโพ  
โหติ  อลชฺชปีุคฺคลสฺส  สนฺตโกติฯ  อปริสุทฺธอุปฺปตฺติตาย  น   
ปริภุ ฺชิตพฺโพ  โหติ  ภิกขฺุนีปริปาจนอสนฺตสมฺภาวนุปฺปนฺโนติฯ   
สามิกานุกมฺปาย  น  ปริภุ ฺชิตพฺโพ  โหติ  ปณฺฑปาตสามิโก   
ภิกฺขุ  ชิฆจฺฉิโตติฯ  โส  ธาโต  ตสฺเสว อนฺเตวาสิกาทีสุ   
อนุกมฺปาย  น  ปริภุ ฺชิตพฺโพ  โหติ  อนฺเตวาสิกา  อ ฺเ  วา   
ตปฺปฏิพทฺธา  ชิฆจฺฉิตาติฯ  เตป  ธาตา  สุหิตาฯ   อปจ  โข   
อสฺสทฺธตาย  น  ปริภุ ฺชติพฺโพ  โหติ  ปณฺฑปาตสามิโก  ภิกฺขุ   
อสฺสทฺโธติฯ  เตหิ  จ  การเณหิ  อย  วิมตฺุโตฯ  ภควา  หิ   
ลชชฺีน  อคฺโค ฯ  ปริสุทฺธปฺุปตฺติโก  ปณฺฑปาโตฯ   ภควา  จ  ธาโต   
สุหิโตฯ  ปจฺจาสึสโกป  จ ฺโ (๑)  ปคฺุคโล  นตฺถฯิ  เย  โลเก  สทฺธา 
ภควา  เตส  อคฺโคติ  เอว จินฺเตตฺวา จ โส  ต  ปณฺฑปาต   
#๑. ม. อ ฺโ ฯ  
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ภุ ฺชิตฺวา  ฯ เปฯ  วีตินาเมยฺยฯ  เอตฺตาวตา  โยป  อภุ ฺชิตฺวา   
สมณธมฺม  กโรติฯ โสป  ภุ ฺชิตพฺพกเมว  ปณฺฑปาต  น   
ภุตฺโต  โหติฯ  โยป  ภุ ฺชิตฺวา  [๑]  โสป  ภุ ฺชิตพฺพกเมว  ภุตฺโต  
โหติฯ  นตฺถ ิ ปณฺฑปาเต  วิเสโสฯ  ปุคฺคเล  ปน  อตฺถิ   
วิเสโสฯ  ตสฺมา  ต  ทสฺเสนฺโต กิ ฺจาป  โสติ อิธมาหฯ   
        ตตฺถ  กิ ฺจาปติ  อนุชานนปสสนตฺเถ  นิปาโตฯ  ก ึ  
อนุชานาติฯ   ตสฺส  ภิกฺขุโน  ต   อนวชฺชปรโิภคฯ  กึ   
ปสสติฯ  ภุ ฺชิตฺวา สมณธมฺมกรณ. อิท วุตฺต  โหติฯ   ยหิป   
โส  ภิกฺขุ  เอว  ภุ ฺชิตพฺพเมว  ภุ ฺชิตฺวา  กาตพฺพเมว  กเรยฺยฯ   
อถ  โข  อสุเยว  เม  ปุริโม  ภิกฺขูติ  โย  ปุรโิม  ภิกขฺุ  ต   
ปณฺฑปาต  ปฏิกฺขิปตฺวา  สมณธมฺม  กโรติ  อสุเยว เม  (๒) โสเยว   
มม  ทฺวีสุ  สูเรสุ  สรูตโร  วิย ทฺวีสุ  ปณฺฑิเตสุ  ปณฺฑิตตโร   
วิย  จ  ปชฺุชตโร  จ  ปาสสตโร  จ  ทุติยภิกฺขุโน  (๓)  อติเรเกน   
ปูชนีโย  ปสสนีโย  จาติ  วุตฺต โหติฯ   
        อิทานิ  ตมตฺถ  การเณน  สาเธนฺโต  ต  กิสฺส  เหตูติ   
อาทิมาหฯ  ตสฺสตฺโถฯ  ตตฺถ  สิยา   ตุมฺหากฯ  กสฺมา  โส  ภิกขฺุ   
ภควโต  ปุชชฺตโร  จ  ปาสสตโร  จาติฯ  ต ฺหิ  ตสฺสาติ   
ยสฺมา ต  ปณฺฑปาตปฏิกฺขิปน ตสฺส ภิกขฺุโน ทีฆรตฺต  
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร สมณธมฺม กโรตีติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. อสุเยว เมติ ปาา นตฺถิ ฯ 
๓. ม. ทุติยภิกฺขุโต ฯ  
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อปฺปจฺฉตาย  ฯ เปฯ  วิริยารมฺถาย  สวตฺติสฺสติฯ  กถฯ  ตสฺส   
หิ  สเจ  อปเรน  สมเยน ปจฺจเยสุ  อตฺริจฺฉตา  วา  ปาปจฺฉตา   
วา  มหิจฺฉตา  วา  อุปฺปชฺชสิฺสติฯ  ตโต  น  อิมินา ปณฺฑปาต- 
ปฏิกฺเขปงฺกุเสน  นิวาเรสฺสติ  อเร  ตฺว  สุคตาติริตฺตป  ปณฺฑปาต   
ปฏิกฺขิปตฺวา  อีทิส  อิจฺฉ  อุปฺปาเทสีติ  เอว  ปจฺจเวกฺขมาโนฯ   
เอส  นโย อสนฺตุฏ ิยา  อสลฺเลขสฺส  จุปฺปนฺนสฺส  นิวารเณฯ   
เอว  ตาวสฺส  อปฺปจฺฉตาย  สนฺตุฏ ิยา  สลฺเลขาย  สวตฺติสฺสติฯ   
        สุภรตายาติ  เอตถ  อย  วณฺณนาฯ   อิเธกจฺโจ  อตฺตโนป   
อุปฏากานมฺป  ทุพฺภโร โหติ  ทุปฺโปโสฯ  เอกจฺโจ  อตฺตโนป   
อุปฏากานมฺป  สุภโร  โหติ  สุโปโสฯ  กถฯ  โย  หิ  อมฺพิลาทนีิ   
ลทฺธา  อนมฺพิลาทีนิ  ปริเยสติฯ  อ ฺสฺส  ฆเร  ลทธฺ  อ ฺสฺส   
ฆเร  ฉฺฑเฑนฺโต  สพฺพกาล  วิจริตฺวา  ริตฺตปตฺโตว  วิหาร   
ปวิสิตฺวา  นิปชฺชติฯ  อย อตฺตโน ทุพฺภโร. โย ปน  สาลิม- 
โสทนาทีน  ปตฺเต ปูเรตฺวา  นินฺเนป  ทมฺุมุขภาว  อนตฺตมน- 
ภาวเมว  จ ทสฺเสติฯ  เตส วา  สมฺมุขาว  ต  ปณฺฑปาต   
กึ  ตุเมฺหหิ  ทินฺนนฺติ  อปสาเทนฺโต  สามเณรคหฏาทีนป  เทติ  
อย อุปฏากาน  ทุพฺภโรฯ  เอต  ทิสฺวา  มนุสฺสา  ทูรโตว   
ปริวชฺเชนฺติ  ทุพฺภโร ภิกฺขุ น สกฺกา  โปสิตุนฺติฯ  โย  ปน   
ย  กิ ฺจิ  ลูข  วา  ปณีต  วา  ลทฺธา  ตุฏจิตฺโตว  ภุ ฺชิตฺวา   
วิหาร  คนฺตฺวา  อตฺตโน  กมฺม  กโรติฯ  อย  อตฺตโน  สุภโร ฯ   
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โย  จ  ปเรสมฺป  อปฺป  วา  พหุ วา  ลขู  วา  ปณีต   
วา  ทาน  อหีเฬตฺวา อตฺตมโน วิปฺปสนฺนมุโข  หุตฺวา  เตส   
สมฺมุขาว  ปริภุ ฺชิตฺวา ยาติฯ  อย อุปฏากาน สุภโร. เอต  
ทิสฺวา  มนุสสฺา  อติวิย  ตุฏา  (๑) โหนฺติฯ   อมฺหาก  ภทนฺโต   
สุภโร  โถกโถเกนป  (๒)  ตุสฺสติฯ  มยเมว  น  โปสิสฺสามาติ  ปฏิ ฺ  
กตฺวา โปเสนฺติฯ   
        ตตฺถ  สเจ  อปเรน  สมเยน  ตสฺส  (๓)  อตฺตโน  วา   
อุปฏากาน  ทุพฺภรตานเยน  จิตฺต  อุปปฺชฺชิสฺสติฯ  ตโต  น   
อิมินา  ปณฺฑปาตปฏิกฺเขปงฺกุเสน  นิวาเรสฺสติ  อเร ตฺว  
สุคตาติริตฺต  (๔)  ปณฺฑปาต  ปฏิกฺขิปตฺวา  อีทิส  จิตฺต  อุปฺปาเทสีติ   
เอว  ปจฺจเวกฺขมาโนฯ   เอวมสฺส  สุภรตาย  สวตฺติสฺสติฯ   
สเจ  ปนสฺส  โกสชฺช  อุปปฺชฺชิสฺสติฯ  ตมฺป  เอเตเนวงฺกุเสน  
นิวาเรสฺสติ  อเร  ตฺว  นาม  ตทา  สุคตาติริตฺตมฺป  ปณฺฑปาต   
ปฏิขิปตฺวา  ตถา  ชิฆจฺฉาทุพฺพลฺยปเร โตป  สมณธมฺม  กตฺวา   
อชฺช  โกสชชฺมนุย ฺชสีติ  เอว  ปจฺจเวกฺขมาโนฯ  เอวมสฺส   
วิริยารมฺภาย   สวตฺติสฺสติฯ  เอวมสฺส  อิท  ปณฺฑปาตปฏิกฺเขปน   
ทีฆรตฺต  อปฺปจฺฉตาย  ฯ เปฯ  วิริยารมฺภาย   สวตฺติสฺสติฯ   
เอวมสฺสิเม  ป ฺจ  คุณา  ปริปูรา  ทส  กถาวตฺถูนิ  ปริปูเรสฺสนฺติฯ   
#๑. ม. วิสฺสตฺถา ฯ  ๒. ม. โถเกนป ฯ  ๓. ม. อสฺส ฯ  ๔. ม. สุคตาติริตฺถมฺป ฯ เอวมุปริป ฯ  
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        กถฯ   อตฺร  ห ิ ปาลิยเยว  อปฺปจฺฉตาสนฺตุฏ ีวิริยา- 
รมฺภวเสน  ตีณิ  อาคตานิ  [๑] สลฺเลเขน  สงฺคหิตานิฯ   อิท ฺหิ   
สพฺพกถาวตฺถูน  นามเมวฯ   ยทิท  สลเฺลโขฯ  ยถาหฯ  สา (๒)  จ   
โข  อย  อานนฺท  กถา  อภิสลฺเลขิกา  เจโตวิวรณสปฺปายา (๓)   
เอกนฺตนิพฺพิทาย  วิราคาย  นโิรธาย  อุปสมาย  อภิ ฺาย   
สมฺโพธาย  นิพฺพานาย  สวตฺตติฯ  เสยฺยถีทฯ   อปฺปจฺฉกถาติ  (๔)  
วิตฺถาโรฯ  เอว  อิเม  ป ฺจ  คุณา  ปริปรูา  ทส  กถาวตฺถูนิ   
ปริปูเรสฺสนฺติ ฯ  ทส  กถาวตฺถูนิ  ปรปิูรานิ  ติสฺโส  สิกฺขา  
ปริปูเรสฺสนฺติฯ   
        กถฯ   เอเตสุ  หิ  อปปฺจฺฉกถา  สนฺโตสกถา  อสสคฺคกถา   
สีลกถาติ  อิมา  จตสฺโส  กถา  อธิสลีสิกฺขาสงฺคหิตาเยวฯ   
ปวิเวกกถา  วิริยารมฺภกถา  สมาธิกถาติ  อิมา ติสฺโส อธิจิตฺต- 
สิกฺขาสงฺคหิตา. ป ฺากถา วิมุตฺติกถา วิมุตฺติาณทสฺสน- 
กถาติ  อิมา  ติสฺโส  อธิป ฺาสิกฺขาสงฺคหิตาติฯ  เอว  ทส   
กถาวตฺถูนิ  ปริปูรานิ  ติสฺโส  สกิฺขา  ปริปูเรสฺสนฺติ. ติสฺโสป  
สิกฺขา ปริปูรา  ป ฺจ อเสกฺขธมฺมกฺขนฺเธ  ปริปูเรสสฺนฺติฯ   
        กถฯ  ปริปูรา  ห ิ อธสิีลสิกฺขา อเสกฺโข สีลกฺขนฺโธ- 
เยว โหติฯ  อธิจิตฺตสิกฺขา  อเสกฺโข  สมาธิกฺขนฺโธฯ   อธิป ฺาสิกฺขา  
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร เสสานีติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. ยา ฯ  ๓. ม. เจโตวินีวรณสปฺปายา ฯ 
๔. ม. อุ. ๑๔/๓๔๘,๓๕๑/๒๓๙,๒๔๑ ฯ  
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อเสกฺขา  ป ฺาวิมุตฺติวิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺธา  เอวาติ  เอว   
ติสฺโส  สิกฺขา  ปริปูรา ป ฺจ  อเสกฺขธมฺมกฺขนฺเธ  ปริปูเรสฺสนฺติฯ   
ป ฺจ  ธมฺมกฺขนฺธา  ปริปรูา  อมต  นพฺิพาน   ปริปเูรสฺสนฺติฯ   
เสยฺยถาป  อุปริปพฺพเต  ปาวุสฺสโก  มหาเมโฆ  อภิวุฏโ  
ปพฺพตกนฺทรปทรสาขา  (๑)  ปริปูเรติฯ  ตา  ปริปูรา  กุสุพฺเภ   
กุสุพฺภา  มหาสุพฺเภฯ  มหาสุพฺภา  กุนฺนทิโยฯ  กุนนฺทิโย  
มหานทิโยฯ  มหานทิโย  สมุทฺท  สาคร  ปริปูเรสฺสนฺติฯ   
เอวเมวนฺตสฺส  ภิกฺขุโน  อิเม  ป ฺจ  คุณา  ปริปูรา ทส กถา- 
วตฺถูนิ อาทึ กตฺวา ยาว อมต นิพฺพาน  ปริปูเรสฺสนติฺฯ   
เอวมย  ภิกฺขุ  ธมฺมทายาทปฏิปท  ปฏปินฺโน  ปรมธมฺมทายาท   
ลจฺฉตีติฯ  (๒)  เอตมตฺถ  สมฺปสฺสมาโน  ภควา  ต  กิสฺส  เหตุฯ  ต ฺหิ  
ตสฺส ภิกฺขเว  ภิกฺขุโนติ อาทิมาหฯ   
        เอว  ตสฺส  ภิกฺขุโน  ปุชฺชตรปาสสตรภาว  การเณน   
สาเธตฺวา  อิทานิ  เต  ภิกขฺู  ตถตฺตาย  สนฺนิโยเชนฺโต  ตสฺมาติห   
เม  ภิกฺขเวติ อาทิมาห. กึ วุตฺต  โหติฯ   ยสฺมา  โย  ต    
ปณฺฑปาต  ภุ ฺชิตฺวา  สมณธมฺม  กเรยยฺฯ  โส  อิเมหิ  ป ฺจหิ   
มูลคุเณหิ  ปริพาหิโรฯ  โย  ปน   อภุ ฺชิตฺวา  กเรยฺย  โส   
อิเมส  ภาคี  โหติ ตสฺมาติห เม ภิกฺขเว ฯ เปฯ  โน อามิสทายาทาติ. 
#๑. ม. ปพฺพตนฺตรสรสาขา ฯ  ๒. ม. ลภตีติ ฯ  
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        อิทมโวจ  ภควาติ  อิท  นิพฺพานปริโยสานโต  (๑)  ปภูติ  ยาว   
โน  อามิสทายาทาติ  สุตฺตปฺปเทส  ภควา  อโวจฯ  อิท  วตฺวาน   
สุคโตติ  อิท ฺจ  สุตฺตปฺปเทส  วตฺวาว โสภนาย  ปฏิปทาย   
คตตฺตา  สุคโตติ  สงฺข  ปตฺโตเยว  ภควาฯ  อุฏายาสนา  วิหาร   
ปาวิสีติ  ป ฺตฺตปวรพุทฺธาสนโต  อุฏหิตฺวา วิหาร  อตฺตโน  
มหาคนฺธกุฏึ  ปาวิสิ  อภิสมฺภินฺนาย  เอว  ปริสายฯ  กสฺมาฯ   
ธมฺมโถมนตฺถฯ   
        พุทฺธา  กิร  อปรินิฏ ิตาย  เทสนาย  วิหาร  ปวิสนฺตา   
ทฺวีหิ  การเณหิ  ปวิสนฺติ  ปุคฺคลโถมนตฺถ  วา  ธมฺมโถมนตฺถ   
วาฯ  ปุคฺคลโถมนตฺถ  ปวิสนฺโต  เอว  จินฺเตติ  (๒)  อิม  มยา  
สงฺขิตฺเตน  อุทฺเทส อุทฺทิฏฯ  วิตฺถาเรน อวิภตฺตฯ  ธมฺม- 
ปฏิคฺคาหกา  ภิกฺขู  อุคฺคเหตฺวา  อานนฺท  วา  กจฺจาน  วา   
อุปสงฺกมิตฺวา  ปุจฺฉิสฺสนฺติฯ  เต  มยฺห  าเณน  สสนฺเทตฺวา   
กเถสฺสนฺติ ฯ  (๓)  ตโต  ธมฺมปฏิคฺคาหกา  ปุน  ม  ปุจฺฉิสฺสนฺติฯ  เตสมห   
สุกถิต  ภิกฺขเว  อานนฺเทนฯ  สุกถิต  กจฺจาเนน  (๔)  ม ฺเจป  ตุเมฺห   
เอตมตฺถ  ปุจฺเฉยฺยาถฯ  อหมฺป  น  เอวเมว  พฺยากเรยฺยนฺติ   
เอวนฺเต  ปุคฺคเล  โถเมสฺสามิฯ  ตโต  เตสุ  คารว  ชเนตฺวา  
ภิกฺขู  อุปสงฺกเมสฺสนฺติฯ  เตป  ภิกฺขู  อตฺเถ  จ  ธมฺเม  จ  
#๑. ม. นิทานปริโยสานโต ฯ  ๒. ม. จินฺเตสิ ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๓. ส.ี วิสฺสชเฺชสฺสนฺติ ฯ 
๔. ม. กจฺจาเนน ฯ  
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นิโยเชสฺสนติฺฯ  เต  เตหิ  นิโยชิตา  ติสโฺส  สกิฺขา ปริปูเรนฺตา  
ทุกฺขสฺสนฺต  กริสฺสนฺตีติฯ   
        ธมฺมโถมนตฺถ  ปวิสนฺโต  เอว  จินฺเตติฯ  ยถา  อิเธว   
จินฺเตสิ  มยิ  วิหาร  ปวิฏเ  ตเมว  อามิสทายาท  ครหนฺโต   
ธมฺมทายาท ฺจ  โถเมนฺโต  อิมิสสเยว  ปริสติ  นิสนิฺโน   
สาริปุตฺโต  ธมฺม  เทเสสฺสติฯ  เอว  ทฺวินฺนมฺป  อมฺหาก   
เอกชฺฌาสยาย  มติยา  เทสิตา  อย  เทสนา  อคฺคา  จ  ครุกา   
จ  ภวิสฺสติ  ปาสาณจฺฉตฺตสทิสาฯ  จตุโรฆนิตฺถรณฏเน  ติตฺเถ   
วสิตนาวา  วิย (๑)  สคฺคคมนฏเน (๒) จตุยุตฺตอาช ฺรโถ  วิย  จ   
ภวิสฺสติฯ  ยถา  จ  เอว  กโรนฺตสฺส  อย  ทณฺโฑ'ติ  ปริสติ  
อาณ  เปตฺวา  อุฏายาสนา  ปาสาท  อารุเฬฺห  ราชินิ  ตตฺเถว  
นิสินฺโน  เสนาปติ  ต   ร ฺโ  (๓)  ปต  อาณ  ปวตฺเตติฯ   เอวมฺป   
มยา  ปต  เทสน  อิมิสฺสเยว  ปริสติ  นิสินฺโน  สาริปุตฺโต  
โถเมตฺวา  เทเสสฺสติฯ  เอว ทฺวินฺนมฺป  อมฺหาก  มติยา  เทสิตา   
อย  เทสนา  พลวตรา  มชฌฺนฺติกสุริโย  วิย  ปชฺชลิสสฺตีติ (๔) ฯ   
เอว  อิธ  ธมมฺโถมนตฺถ  อุฏายาสนา  วิหาร  ปาวิสิ ฯ  
        อีทิเสสุ  จ  าเนสุ  ภควา  นิสินฺนาสเนเยว  อนฺตรหิโต   
จิตฺตคติยา  วิหาร  ปวิสตีติ  เวทิตพฺโพฯ  ยท ิ ห ิ กายคติยา   
คจฺเฉยฺยฯ  สพฺพา  ปริสา  ภควนฺต  ปริวาเรตฺวา  คจฺเฉยฺยฯ   
#๑. ม. ปตา นาวา วิย ฯ  ๒. ม. มคฺคคคมนฎเน ฯ  ๓. ม. ร ฺา ฯ  ๔. ม. ปชฺชลิสฺสตีติ ฯ  
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สา  เอกวาร  ภินฺนา  ปุน ทุสฺสนฺนิปาตา ภเวยฺยาติ.  
ภควา  จิตฺตคติยา เอว ปาวิสิฯ   
        เอว  ปวิฏเ  ปน  ภควติ  ภควโต  อธิปฺปายานุรูป  ต   
ธมฺม  โถเมตุกาโม  ตตฺร  โข อายสฺมา  สาริปุตฺโต  ฯ เปฯ   
เอตทโวจฯ  ตตฺถ อายสฺมาติ  ปยวจนเมตฯ  สาริปตฺุโตติ  ตสฺส  
เถรสฺส  นามฯ  ต ฺจ  โข  มาติโตฯ  น  ปติโตฯ  รูปสาริยา   
หิ  พฺราหฺมณิยา  โส  ปุตฺโตฯ   ตสฺมา  สาริปุตฺโตติ  วุจฺจติฯ   
อจิรปกฺกนฺตสฺสาติ  ปกฺกนฺตสฺส  สโต  น  จิเรน. อาวุโส  
ภิกฺขเวติ  เอตฺถ ปน พุทฺธา  ภควนฺโต สาวเก อาลปนฺตา  
ภิกฺขเวติ อาลปนฺติ. สาวกา ปน พุทฺเธหิ สทิสา มา  
โหมาติ  อาวุโสติ  ปม วตฺวา ปจฺฉา ภิกฺขเวติ  (๑)  ภณนฺติ.  
พุทฺเธหิ  จ อาลปโต ภิกฺขุสโฆ  ภทนฺเตติ ปฏิวจน เทติฯ   
สาวเกหิ อาวุโสติฯ   
        กิตฺตาวตา  นุ  โข  อาวุโสติ  เอตฺถ  กิตฺตาวตาติ  ปริจฺเฉท- 
วจนฯ  กิตฺตเกนาติ  วุตฺต  โหติฯ  นุกาโร  ปุจฺฉายฯ  โขกาโร   
นิปาตมตฺตฯ  สตฺถุ  ปวิวิตฺตสฺส  วิหรโตติ  ตีหิ  วิเวเกหิ  กาย- 
จิตฺตอุปธิวิเวเกหิ  สตฺถุโน วิหรนฺตสฺส. วิเวกนฺนานุสิกฺขนฺตีติ   
ติณฺณ  วิเวกาน  อ ฺตรมฺป  นานุสิกฺขนฺติฯ  อามิสทายาทาว   
โหนฺตีติ  อิทมตฺถ  อายสฺมา สาริปุตฺโต ภิกฺขู ปุจฺฉิ. เอส  
#๑. สฺยา. ภิกขฺโว ฯ  
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นโย สุกฺกปกเฺขปฯ   
        เอว  วุตฺเต  ตมตฺถ  โสตุกามา  ภิกฺขู  ทูรโตป  โขติ   
อาทิมาหสุฯ  ตตฺถ  ทรูโตปติ  ติโรรฏโตป  ติโรชนปทโตป  
อเนกโยชนคณนโตปติ วุตฺต โหติ. สนติฺเกติ  สมีเปฯ   
อ ฺาตุนฺติ  ชานิตุ พุชฺฌติตฯ  อายสฺมนฺตเยว  สาริปุตฺต  ปฏิภาตูติ   
อายสฺมโตเยว  สาริปุตฺตสฺส  ภาโค โหตุฯ  อายสฺมา  ปน   
สาริปุตฺโต  อตฺตโน  ภาค  กตฺวา  วิภชตูติ  วุตฺต  โหติฯ   
อายสฺมโต  หิ  ภาโค  ยททิ  อตฺถกฺขานฯ  อมฺหากมฺปน  สวน   
ภาโคติ  อยเมตฺถ  อธิปฺปาโยฯ  เอว  สทฺทลกฺขเณน  สเมติฯ   
เกจิ  ปน  ภณนฺติ  ปฏิภาตูติ  ทิสฺสตูติฯ  อปเร  อุปฏาตูติฯ   
ธาเรสฺสนฺตีติ  อุคฺคเหสฺสนฺติ  ปริยาปุณิสฺสนฺติฯ  ตโต  เนส   
กเถตุกาโม  เถโร เตนหีติ อาทิมาหฯ  ตตฺถ  เตนาติ   
กรณวจน ฯ  หิกาโร  นิปาโตฯ  ยสฺมา  โสตุกามตฺถฯ  ยสฺมา  จ  
มยฺห  ภาร  อาโรจยิตฺถ (๑)  ตสฺมา  สุณาถาติ วุตฺต  โหติฯ  [๒]   
ภิกฺขู  เถรสฺส  วจน  สมฺปฏิจฺฉึสุฯ  เตนาห เอวมาวุโส ฯ เปฯ   
ปจฺจสฺโสสุนฺติฯ   
        อถ  เนส  อามิสทายาท  ครหนฺเตน  ภควตา  ตุเมฺหป   
เตน  อาทิสฺสา  ภเวยฺยาถาติ  เอเกเนวากาเรน  วุตฺตมตฺถ  ตีหิ   
อากาเรหิ  ทสฺเสนฺโต  อายสฺมา  สาริปตฺุโต   เอตทโวจ  อิธาวุโส   
#๑. ม. อาโรปยิตฺถ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร เตปติ ทิสฺสติ ฯ  
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สตฺถุ  ปวิวิตฺตสฺส  วิหรโต  ฯ เปฯ  เอตฺตาวตา  โข อาวุโส สตฺถุ  
ปวิวิตฺตสฺส วิหรโต สาวกา  วิเวก นานุสิกฺขนฺตีติฯ   
        เอตฺตาวตา  ย ฺจ  ภควา  อามิสทายาทปฏิปท  ครหนฺโต   
ตุมฺเหป  เตน  อาทิสฺสา  ภเวยฺยาถาติ  อาหฯ  ย ฺจ  อตฺตนา   
ปุจฺฉ  ปุจฺฉิ  กิตฺตาวตา  นุ  โข  ฯ เปฯ   นานุสิกฺขนฺตีติฯ  ตสฺส 
วิตฺถารโต  อตฺโต  สุวิภตฺโต  โหติฯ  โส  จ  โข  ภควโต   
อาทิสฺสภาว  (๑)  อนามสิตฺวาวฯ  ภควโตเยว  หิ  ยตฺุต  สาวเก   
อนุคณฺหนฺตสฺส  อหมฺป  เตน  อาทิสฺโส  ภวิสฺสามีติ  วุตฺตฯ  น  
สาวกานฯ  เอส นโย สกุกฺปกฺเขปฯ  อยนฺตาเวตฺถ อนุ- 
สนฺธิกฺกมโยชนาฯ   
        อยมฺปเนตฺถ  วณฺณนาฯ  (๒)  อิธาติ  อิมสฺมึ  สาสเนฯ   สตฺถุ   
ปวิวิตฺตสฺสาติ  สตฺถุโน  ตีห  วิเวเกหิ  อจฺจนฺต  ปวิวิตฺตสฺสฯ   
วิเวก  นานุสิกฺขนฺตีติ  กายวิเวก  นานุสิกฺขนฺติฯ  น  ปริปูเรนฺตีติ  
วุตฺต  โหติฯ  ยทิ ปน ติวิธป วิเวก สนฺธาย  วเทยฺยฯ   
ปุจฺฉาย  อวิเสโส  สยิาฯ  พฺยากรณปกฺโข  ห  อยฯ  ตสฺมา   
อิมินา ปเทน  กายวิเวกฯ  เยส ฺจ  ธมฺมานนนฺติ  อาทินา  จิตฺตวิเวก 
พาหุลฺลิกาติ  อาทินา  อุปธิวิเวก ฺจ ทสฺเสสีติ เอวเมตฺถ  
สงฺเขปโต อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  
        เยส ฺจ  ธมฺมานนฺติ  โลภาทโย  สนฺธายาหฯ  เย  ปรโต   
#๑. ม. อาทิยภาว ฯ  ๒. ม. อย ปนตฺถวณฺณวา ฯ          
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ตตฺราวุโส  โลโภ  จ  ปาปโกติ  อาทินา  นเยน  วกฺขติฯ   
นปฺปชหนฺตีติ  น  ปริจฺจชนฺติฯ  จิตฺตวิเวก  น  ปรปิูเรนฺตีติ  วุตฺต   
โหติฯ  พาหุลฺลิกาติ จีวราทิพาหุลฺลาย ปฏิปนฺนา. สาสน   
สิถิล  คณฺหนฺตีติ  สาถิลกิาฯ  (๑) โอกฺกมเน ปุพฺพงฺคมาติ เอตฺถ  
โอกฺกมน วุจฺจติ  อโธคมนฏเน  (๒)  ป ฺจ  นีวรณานิฯ   เตน   
ป ฺจนีวรณปูรเณน  ปุพฺพงฺคมาติ  (๓) วุตฺต  โหติฯ  ปวิเวเกติ   
อุปธิวิเวเก  นิพฺพาเนฯ  นิกฺขิตฺตธูราติ  (๔)  โอโรปตธูราฯ  ตทธิคมาย   
อารมฺภป  อกุรุมานาติฯ  เอตฺตาวตา  อุปธิวิเวก  น  ปริปูเรนฺตีติ   
วุตฺต  โหติฯ   
        เอตฺตาวตา  อนิยเมเนว  วตฺวา  อิทานิ  เทสน  นิยเมนฺโต   
ตตฺราวุโสติ  อาทิมาหฯ  กสฺมาฯ  สาวกา  ตีหิ  าเนหีติ   
เอว ฺหิ  อนิยเมตฺวาว  วุจฺจมาเน  ตมฺป  อ ฺเ  (๕)  ภณติฯ  น   
อมฺเหติ  อุทาสีนาป โหนฺติ. เถรา นวา มชฺฌิมาติ  เอวมฺปน   
นิยเมตฺวา  วุจฺจมาเน  อเมฺห  ภณตีติ  อาทร  กโรนฺติฯ  ยถา   
ร ฺโ (๖)  อมจฺเจหิ  นครวีถิโย  โสเธตพฺพาติ  วุตฺเตป  เกน  นุ 
โข โสเธตพฺพาติ  ม ฺมานา  น  โสเธนฺติฯ  อตฺตโน  อตฺตโน   
ฆรทฺวาร  โสเธตพฺพนฺติ  ปน  เภริยา  นิกฺขมนฺตาย  สพฺเพ  มุหุตฺเตน   
โสเธนฺติ  จ  อลงฺกโรนฺติ  จ  เอว  สมฺปทมิท  เวทิตพฺพฯ   
#๑. ม. สาถลกิา ฯ  ๒. ม. อวคมนฎเน ฯ  ๓. ม. ป ฺจนีวรณปุพฺพงฺคมาติ ฯ 
๔. ม. นกฺขิตฺตธุรา ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๕. ม. ม ฺเ ฯ  ๖. ม. ร ฺา ฯ  
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        ตตฺถ  ตตฺราติ  เตสุ  สาวเกสุฯ  เถราติ  ทสวสฺเส  อุปาทาย   
วุจฺจนฺติฯ  ตีหิ  าเนหีติ  ตีหิ การเณหิฯ  อย ฺหิ  านสทฺโท   
อิสฺสริยฏ ิติขณการเณสุ  ทิสฺสติฯ  ก ึ ปนายสฺมา  เทวานมินฺโท 
กมฺม  กตฺวา  อิม  าน ปตฺโตติ อาทีสุ  หิ  อิสฺสริเย  ทิสฺสติฯ   
านกุสโล โหติ อกฺขณเวธีติ อาทีส   ิติย. านโส  เจต  ตถาคต   
ปฏิภาตีติอาทีสุ  (๑) ขเณฯ  าน ฺจ  านโต  อฏาน ฺจ  
อฏานโตติ  อาทีสุ  (๒) การเณฯ  อิธ  ปน  การเณเยวฯ  การณ ฺหิ   
ยสฺมา  ตตฺถ  ผล  ติฏติ  ตทายตฺตวุตฺติภาเวนฯ  ตสฺมา านนฺติ  
วุจฺจติฯ   
        อิมินา  ปเมน  าเนน  เถรา  ภิกฺขู  คารยฺหาติ  เอตฺถ   
คารยฺหาติ  ครหิตพฺพาฯ  เถรา  นาม  สมานา  อร ฺเ   
วนปตฺถานิ  ปนฺตานิ  เสนาสนานิ  น  อุเปนฺติฯ   คามนฺตเสนาสน   
น  มุ ฺจนฺติฯ  สงฺคณิการามต  วฑฺเฒนฺตา  วิจรนฺติ  (๓)  กายวิเวกมฺป   
น  ปริปูเรนฺติฯ  นวมชฌฺิมกาเล  กีทิสา อเหสุนฺติ เอว นินฺทิตพฺพา   
โหนฺติฯ  อิม  นินฺท  อาวุโส ลภนฺตีติ ทสฺเสติ. ทุติเยนาติ  (๔)  
เอตฺถาป อิเม  นาม [๕]  เถราป  สมานา  เยส  ธมฺมาน สตฺถา  
ปหานมาหฯ  เต โลภาทิธมฺเม น  ชหนฺติฯ  อจฺฉรสงฺฆาฏมตฺตมฺป   
เอกมนฺเต  (๖)  นิสีทิตฺวา  จิตฺเตกคฺคต  น ลภนฺติฯ  นวมชฺฌิมกาเล  
#๑. ม. ม. ๑๓/๙๕/๙๓ ฯ  ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๘๓๙/๔๕๔ ฯ  ม. มู. ๑๒/๑๔๐/๑๖๖ ฯ 
๓. ม. วิหรนติฺ ฯ  ๔. ม. ทติุเยน าเนนาติ ฯ  ๕. ม. เอตฺถนฺตเร อาวุโสติ ทิสฺสติ ฯ 
๖. ม. เอกมนฺต ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 175 

                        *เลมที่ ๗  ธมฺมทายาทสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๑๗๕ 
 
กีทิสา  อเหสุนฺติเอว  นินฺทิตพฺพา  โหนฺติฯ  อิม  นนิฺท   
อาวุโส  ลภนฺตีติ  ทสฺเสติ  (๑) ฯ  เอว  โยชนา กาตพฺพาฯ   
ตติเยนาติ (๒)  าเนนาติ เอตฺถาป อิเม นามาวุโส เถราป  สมานา   
อิตรีตเรน  น  ยาเปนฺติฯ  จีวรปตฺตเสนาสนปูติกาย  มณฺฑนานุ- 
โยคมนุยุตฺตา  วิหรนฺติ  อุปธิวิเวก  อปูรยมานาฯ  นวมชฺฌิมกาเล   
กีทิสา  อเหสุนฺติ  เอว  นินทฺิตพฺพา  โหนฺติฯ   อิม  อาวุโส  นินฺท   
ลภนฺตีติ  ทสเฺสตีติ  เอว  โยชนา  เวทิตพฺพา ฯ เอส นโย  
มชฺฌิมนววาเรสุฯ   
        อยมฺปน  วิเสโสฯ  มชฺฌิมาติ  ป ฺจวสฺเส  อุปาทาย  ยาว   
นววสฺสาติ  วุจฺจนฺติฯ  นวาติ  ป ฺจวสฺสาติ  วุจฺจนฺติ  ยถา   
จ  ตตฺถ  นวมชฺฌิมกาเล  กีทิสา  อเหสุนฺติ  วุตฺตฯ  เอวมิธ   
นวกาเล  กีทสิา  อเหสสฯ  เถรกาเล กทีิสา ภวิสฺสนฺติฯ  มชฺฌิม- 
เถรกาเล กีทสิา ภวิสฺสนฺตีติ วตฺวา โยเชตพฺพา ฯ (๓)   
        อิมสฺมิ ฺจ  กณฺหปกฺเข  วุตฺตปจฺจนีกนเยน  สุกฺกปกฺเข  อตฺโถ   
เวทิตพฺโพฯ  อยมฺปเนตฺถ  สงฺเขโปฯ  อิเมว  วา  (๔)  เถราป  สมานา   
โยชนปรมฺปราย  อร ฺเ  วนปตฺถานิ  [๕]  เสนาสนานิ  เสวนฺติ 
คามนฺตเสนาสน  อุปคนฺตตฯ  ยุตฺตกาเลป  น  อุปคจฺฉนฺติฯ  เอว   
ชิณฺณสรีราป  อารทฺธวิริยา  ปจฺจยทายกาน  ปสาท  ชเนนฺติ 
นวมชฺฌิมกาเล  กีทิสา  อเหสุนฺติ  อิมินา  ปเมน  าเนน  เถรา   
#๑. ม. ทสฺเสตีติ ฯ  ๒. ม. ตติเยน าเนนาติ ฯ  ๓. ม. โยเชตพฺพ ฯ  ๔. ม. อิเม วต ฯ 
๕. ม. เอตฺถนฺตเร ปนฺตานีติ ทิสฺสติ ฯ  
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ปาสสา  ภวนฺติฯ  ปสส  ลภนฺติฯ  โลภาทโย  ปหาย  จิตฺตวิเวก   
ปูเรนฺติฯ  อยมฺป มหาเถโร สทฺธิวิหารกิอนฺเตวาสิกปริวาริโต   
หุตฺวา  นิสีทิตุ ยุตฺตกาเลป  อีทิเสป  วเย  วตฺตมาเน  ภตฺตกิจฺจ   
กตฺวา  ปวิฏโ  สาย  นิกฺขมติฯ  สาย  ปวิฏโ  ปาโต  นิกฺขมติ 
กสิณปริกมฺม  กโรติฯ  สมาปตฺติโย  นิพฺพตฺเตติฯ  มคฺคผลานิ  
อธิคจฺฉติฯ  สพฺพตฺถาป  จิตฺตวิเวก  ปูเรติ  อิมินา  ทุติเยน  
าเนน  เถรา  ภิกฺขู  ปาสสา  ภวนฺติฯ  ปสส  ลภนฺติ. ยสฺมึ  
กาเล เถรสฺส ปฏทุกูลโกเสยฺยาทีนิ  (๑)  สุขสมฺผสฺสานิ  ลหุจีวรานิ  (๒)   
ยุตฺตานิฯ  ตสฺมิมฺป  นาม  กาเล  อย  มหาเถโร  ปสุกูลานิ   
ธาเรติฯ  อสิถิล  สาสน  คเหตฺวา  วิคตนีวรโณ  ผลสมาปตฺตึ   
อปฺเปตฺวา  อุปธิวิเวก  ปรปิูรยมาโน  วิหรติฯ   นวมชฺฌิมกาเล   
กีทิโส  อโหสีติ  อิมินา  ตติเยน  าเนน  เถรา  ปาสสา  
ภวนฺติ  ปสส  ลภนฺตีติ. เอส นโย มชฺฌมินววาเรสุ ฯ  
        ตตฺราวุโสติ  โก  อนุสนฺธิฯ  เอว  นวหากาเรหิ  อามิส- 
ทายาทปฏิปท  ครหนฺโตฯ  นวหิ  ธมมฺทายาทปฏิปท  โถเมนฺโต 
อฏารสหากาเรหิ  เทสน  นฏิเปตฺวาฯ   เย  เต  เยส ฺจ  
ธมฺมาน  สตฺถา  ปหานมาหฯ  เต  จ  ธมฺเม  นปฺปชหนฺตีติ   
เอว  ปหาตพฺพธมฺมา  วุตฺตาฯ   
        เตส (๓)  สรูปโต  อิเม  เตติ ทสฺเสตุ  อิท ตตฺราวุโส โลโภ  
จาติ อาทิมาหฯ  อยมนุสนฺธิฯ   
#๑. ม. ปฎฎทุกูล .... ฯ  ๒. ม. ลหุจีวราทีนิ ฯ  ๓. ม. เต ฯ  
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        อปจ  เหฏา  ปริยาเยเนว  ธมฺมา  กถิตาฯ  อามิสมฺปน   
ปริยาเยนป  นิปฺปริยาเยนป  กถิตฯ  อิทานิ  นิปฺปรยิายธมฺม   
โลกุตฺตรมคฺค  กเถตุ อิทมาหฯ  อย ฺเจตฺถ อนุสนฺธิ. 
        ตตฺราติ  (๑)  อตีตเทสนานิทสฺสนฯ  สตฺถ ุ ปวิวิตฺตสฺส  วิหรโต   
สาวกา วิเวก นานุสิกฺขนฺตีติ  อาทินา  นเยน  วุตฺตเทสนายนฺติ   
วุตฺต  โหติฯ  โลโภ  จ  ปาปโก  โทโส  จ  ปาปโกติ  อิเม   
เทฺว  ธมฺมา  ปาปกา  ลามกาฯ  อิเม  ปหาตพฺพาติ  ทสฺเสติฯ   
ตตฺถ  ลุพฺภนลกฺขโณ  โลโภฯ  ทุสฺสนลกฺขโณ  โทโสฯ  เตสุ   
โลโภ  อามิสทายาทสฺส  ปจฺจยาน  ลาเภ  โหติฯ  โทโส   
อโลเภน  (๒)  [๓]  อลทฺธ ปตฺเถติ  โทเสน  อลภนฺโต  วิฆาตมาหรติฯ   
(๔) โลโภ [๕]  จ เทยฺยธมฺเม โหติฯ  โทโส อทายเก  วา  อมนุ ฺ- 
ทายเก  วาฯ  โลเภน  นวตณฺหามูลเก  ธมฺเม  ปริปูเรติฯ   
โทเสน  ป ฺจ มจฺฉริยานิฯ   
        อิทานิ  เนส  ปหานูปาย  ทสฺเสนฺโต  โลภสฺส  จ  โทสสฺส   
จ  ปหานายาติ  อาทิมาหฯ  (๖)  ตสฺสตฺโถฯ   ตสฺส  ปน  ปาปกสฺส   
โลภสฺส  จ  โทสสฺส  จ  ปหานายฯ  อตฺถิ  (๗)  มชฺฌมิา  ปฏิปทา ฯ 
มคฺค  สนฺธาย  อิท  วุตฺตฯ  (๗)  มคฺโค  หิ  โลโภ  เอโก  อนฺโต 
โทโส  เอโก  อนฺโตุ  เอเต  เทฺว  อนฺเต  น  อุเปติ  น  อุปคจฺฉติ 
#๑. ม. ตตฺถ ตตฺราติ ฯ  ๒. ม. อลาเภ ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร โลเกนาติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. วิฆาตวา 
โหติ ฯ  ๕. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๖. ม. โลกสฺส จ ปหานายาติ ฯ  ๗. ม. อตฺถ ิ
มชฺฌิมา ปฎปิทาติ มคฺค สนฺธาย อิท วุตต ฯ  
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วิมุตฺโต  เอเตหิ  อนฺเตหิฯ  ตสฺมา  มชฺฌมิา  ปฏิปทาติ  วุจฺจติฯ   
เอเตส มชฺเฌ  ภวตฺตา  มชฌฺิมาฯ  ปฏิปชฺชิตพฺพโต  จ  ปฏิปทาติ ฯ 
ตถา  กามสุขลฺลิกานุโยโค  เอโก  อนฺโตฯ  อตฺตกิลมถานุโยโค  
เอโก  อนฺโตฯ  สสฺสต  เอโก  อนฺโตฯ  อุจฺเฉโท เอโก  อนฺโตติ  
ปุริมนเยเนว วิตฺถาเรตพฺพฯ   
        จกฺขุกรณีติ  อาทีหิ  ปน  ตเมว  ปฏิปท  โถเมติฯ  สา   
หิ  สจฺจาน  ทสฺสนาย  สวตฺตติ  ทสฺสเน  ปรินายกฏเนาติ   
จกฺขุกรณีฯ  สจฺจาน  าณาย  สวตฺตติ  วิทิตกรณฏเนาติ   
าณกรณีฯ  ราคาทีน ฺจ  วูปสมนโต  อุปสมาย  สวตฺตติ   
นาม ฯ (๑)  จตุนฺนมฺป  สจฺจาน  อภิ ฺเยฺยภาวทสฺสนโต  อภิ ฺาย  
สวตฺตติ. สมฺโพโธติ มคฺโคฯ  ตสฺสตฺถาย  สวตฺตนโต  สมฺโพธาย   
สวตฺตติฯ  มคฺโคเยว  หิ  มคฺคตฺถาย  สวตฺตติ  มคฺเคน   
กาตพฺพกิจฺจกรณโตฯ  นพฺิพาน  นาม   ตสฺส  (๒)  ปน  สจฺฉิกิรยิ- 
ปจฺจกฺขกมฺมาย  สวตฺตนโต นิพฺพานาย สวตฺตตีติ วุจฺจติฯ   
อยเมตฺถ  สาโรฯ  อิโต อ ฺถา วณฺณนาปป ฺโจ ฯ (๓)   
        อิทานิ  ต  มชฺฌิมปฏปิท  สรูปโต  ทสฺเสตุกาโม  กตมา- 
วุโสติ  (๔)  ปุจฺฉิตฺวา  อยเมวาติ  อาทินา นเยน วิสชฺเชสิ ฯ (๕)   
        ตตฺถ  อยเมวาติ  อวธารณวจนฯ   อ ฺมคฺคปฏิเสธนตฺถ 
#๑. ม. นามสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒. สี. นิพฺพานามตสฺส ฯ  ม. นิพฺพาน นาม อปฺปจฺจย 
ตสฺส ฯ  ๓. ม. วณฺณนา ปป ฺจา ฯ  ๔. ม. กตมา จ สา ฯ  ๕. ม. วิสฺสชฺเชติ ฯ  
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พุทฺธปจฺเจกพุทฺธพุทฺธสาวกาน  สาธารณภาวทสฺสนตฺถ  จฯ   
วุตฺต  เจต   
                เอเสว  มคฺโค  นตฺถ ฺโฯ  ทสฺสนสฺส  วิสุทฺธิยาติฯ  (๑) 
สฺวาย  กิเลสาน  อารกตฺตาป  อริโย. อริปฺปหานาย  สวตฺตตีติป   
อริเยน  เทสโิตติป  อริยภาวปฏิลาภาย  สวตฺตตีติป  อรโิย.  
อฏหิ  องฺเคหิ  อุเปตตฺตา  อฏงฺคิโกฯ  น  จ  องฺควิมุตฺโต 
ป ฺจงฺคิกตุริยาทีนิ  วิยฯ  กิเลเส  มาเรนฺโต  คจฺฉติฯ  มคฺคติ   
วา    นิพฺพานตฺถิเกหิฯ  คมฺมติ  วา  เตหิ  ปฏิปชฺชยิตีติ  มคฺโคฯ  
เสยฺยถีทนฺติ  นิปาโตฯ  ตสฺส  กตโม โส  อิติ  เวติ  อตฺโถฯ   
กตมานิ  วา  ตานิ  อฏงฺคานีติ. เอกเมก ฺหิ องฺค มคฺโคเยวฯ   
ยถาห สมฺมาทิฏ ิ  มคฺโค  เจว  เหตุ  จาติฯ  (๒)  โปราณาป  
ภณนฺติ ทสฺสนมคฺโค  สมมฺาทิฏ ิฯ  อภินิโรปนมคฺโค  สมฺมา- 
สงฺกปฺโป  ฯ เปฯ   อวิกฺเขปมคฺโค  สมมฺาสมาธีติฯ   
        สมฺมาทิฏาทีสุ  เจเตสุ  สมฺมาทสฺสนลกฺขณา  สมฺมาทิฏ ิฯ   
สมฺมาภินิโรปนลกฺขโณ  สมฺมาสงฺกปฺโปฯ  สมฺมาปริคฺคหณลกฺขณา   
สมฺมาวาจาฯ  สมฺมาสมุฏานลกฺขโณ  สมฺมากมฺมนฺโตฯ  สมฺมา- 
โวทานลกฺขโณ  สมฺมาอาชีโวฯ  สมฺมาปคฺคหลกฺขโณ  สมฺมา- 
วายาโมฯ  สมฺมาอุปฏานลกฺขณา  สมฺมาสติฯ  สมฺมาสมาธาน- 
ลกฺขโณ สมมฺาสมาธิฯ  นิพฺพจนมฺป เนส สมฺมา ปสฺสตีติ  
#๑. ขุ. ธ. ๒๕/๓๐/๕๑ ฯ  ๒. อภิ. สงฺ. ๓๔/๖๘๒/๒๖๘ ฯ  
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สมฺมาทิฏ ีติ เอเตเนว นเยน เวทิตพฺพ ฯ 
        ตตฺถ  สมฺมาทิฏ ิ  อุปฺปชฺชมานา  มิจฺฉาทิฏ ึ  ตปฺปจฺจนีก- 
กิเลเส  (๑)  จ  อวิชฺช  จ  ปชหติฯ  นิพฺพาน ฺจ  อารมฺมณ   
กโรติฯ  สมปฺยุตฺตธมฺเม  จ  ปสฺสติฯ  เต  จ  โข อสมฺโมหโต   
น  (๒)  อารมฺมณโตฯ  ตสฺมา สมฺมาทิฏ ีติ วุจฺจติฯ   
        สมฺมาสงฺกปฺโป  มิจฺฉาสงฺกปฺป  ตปฺปจฺจนีกกิเลเส  จ  ปชหติ 
นิพฺพาน  จ  อารมฺมณ  กโรติฯ  สมฺปยุตฺตธมฺเม  จ  สมฺมา   
อภินิโรเปติฯ   ตสฺมา  สมมฺาสงฺกปฺโปติ วุจฺจติฯ   
        สมฺมาวาจา  มิจฺฉาวาจ  ตปฺปจฺจนีกกิเลเส  จ  ปชหติ 
นิพฺพาน  จ  อารมฺมณ  กโรติฯ  สมฺปยุตฺตธมฺเม  จ  สมฺมา   
ปริคณฺหติฯ  ตสฺมา  สมฺมาวาจาติ  วุจฺจติ ฯ  
        สมฺมากมฺมนฺโต  มิจฺฉากมฺมนฺต  ตปฺปจฺจนีกกิเลเส  จ   
ปชหติฯ   นพฺิพาน  จ  อารมฺมณ  กโรติฯ  สมฺปยุตฺตธมฺเม จ  
สมฺมา สมุฏาเปติฯ  ตสฺมา  สมฺมากมฺมนฺโตติ  วุจฺจติ ฯ  
        สมฺมาอาชีโว  มิจฺฉาอาชีว  ตปฺปจฺจนีกกิเลเส  จ  ปชหติ 
นิพฺพาน  จ  อารมฺมณ  กโรติฯ สมฺปยตฺุตธมฺเม  จ  สมฺมา   
โวทาเปติฯ  ตสฺมา  สมฺมาอาชีโวติ  วุจฺจติ. สมฺมาวายาโม   
มิจฺฉาวายาม  ตปฺปจฺจนีกกิเลเส  (๓) จ โกสชฺช  จ  ปชหติฯ  นิพฺพาน   
จ  อารมฺมณ  กโรติฯ  สมปฺยุตฺตธมฺเม  จ  สมฺมา  ปฏิคฺคณฺหติ  
#๑. ม. ตปฺปจฺจนียกิเลเส ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. โน ฯ  ๓. ม. ตปฺปจฺจนียกิเลส ฯ  
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ตสฺมา  สมฺมาวายาโมติ วุจฺจติฯ   
        สมฺมาสติ  มิจฺฉาสตึ  ตปฺปจฺจนีกกิเลเส  จ  ปชหติ 
นิพฺพาน  จ  อารมฺมณ  กโรติฯ  สมฺปยุตฺตธมฺเม จ สมฺมา  
อุปฏาเปติฯ  ตสฺมา สมฺมาสตีติ วุจฺจติฯ   
        สมฺมาสมาธิ  มิจฺฉาสมาธึ  ตปฺปจฺจนีกกิเลเส  จ  อุทฺธจฺจ   
จ  ปชหติฯ  นิพฺพาน  จ  อารมฺมณ   กโรติฯ   สมฺปยุตฺตธมฺเม   
จ  สมฺมา  สมาธิยติฯ  ตสฺมา  สมฺมาสมาธีติ  วุจฺจติฯ   
        อิทานิ  อย  โข  สา  อาวุโสติ  ตเมว  ปฏิปท  นิคเมนฺโต   
อาหฯ  ตสฺสตฺโถฯ  ยฺวาย  จตฺตาโรป  โลกุตฺตรมคฺเค  เอกโต   
กตฺวา  กถิโต  อฏงฺคิโก  มคฺโคฯ  อย  โข สา อาวุโส ฯ เปฯ   
นิพฺพานาย  สวตฺตตีติ. 
        เอว  ปหาตพฺพธมฺเมสุ  โลภโทเส  ตปฺปหานูปาย ฺจ   
ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  อ ฺเป  ปหาตพฺพธมฺเม  เตส  ปหานูปาย ฺจ   
ทสฺเสนฺโต  ตตฺราวุโส  โกโธ  จาติ  อาทิมาหฯ  ตตฺถ  กชฺุฌน- 
ลกฺขโณ  โกโธ  จณฺฑิกฺกลกฺขโณ  วาฯ  อาฆาตกรณรโสฯ   ทสฺุสน- 
ปจฺจุปฏาโนฯ  อุปนทฺธนลกฺขโณ (๑)  อุปนาโหฯ  เวร  อปฺปฏ-ิ 
นิสฺสชฺชนรโสฯ  โกธานุปฺปพนฺธภาวปจฺจุปฏาโนฯ  วุตฺต  เจต   
ปุพฺพกาเล  โกโธฯ  อปรกาเล  อุปนาโหติอาทิ ฯ (๒) 
        ปรคุณมกฺขนลกฺขโณ  มกฺโขฯ  เตส  วินาสนรโส 
#๑. ม. อุปนนฺธนลกฺขโณ ฯ  ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๙๐๘/๔๘๓ ฯ  
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ตทวจฺฉาทนปจฺจุปฏาโน. ยุคคฺคาหลกฺขโณ ปฬาโสฯ   ปรคุเณหิ   
อตฺตโน  คุณาน  สมิตกรณรโสฯ  ปเรส  คุณปฺปมาเณน อุปฏาน- 
ปจฺจุปฏาโนฯ   
        ปรสมปฺตฺติขิยฺยนลกฺขณา  (๑)  อิสฺสาฯ   ตสสฺา  อกฺขมนลกฺขณา   
วาฯ  ตตฺถ  อนภิรติรสาฯ  ตโต  วิมุขภาวปจฺจุปฏานาฯ  อตฺตโน   
สมฺปตฺตินิคูหนลกฺขณ มจฺเฉรฯ  อตฺตโน สมฺปตฺติยา ปเรหิ  
สาธารณภาวอสุขายนรสฯ  สงฺโกจนปจฺจุปฏานฯ   
        กตปาปปฏิจฺฉาทนลกฺขณา  มายาฯ   ตสฺส  นิคูหนรสา 
ตทาวรณปจฺจุปฏานาฯ  อตฺตโน  อวิชฺชมานคุณปฺปกาสนลกฺขณ   
สาเยฺยฯ   เตส  สมุทาหรณรสฯ  สรรีากาเรหิป เตส  วิภูตกรณ- 
ปจฺจุปฏานฯ   
        จิตฺตสฺส  อุทฺธุมาตภาวลกฺขโน  ถมฺโภฯ   อปฺปติสฺสยวุตฺติรโส 
อมทฺทวตาปจฺจุปฏาโนฯ   กรณุตฺตรยิลกฺขโณ  สารมฺโภฯ   วิปจฺจ- 
นีกตารโสฯ   อคารวปจฺจุปฏาโน ฯ  
        อุนฺนติลกฺขโณ  (๒)  มาโนฯ  อหงฺการรโสฯ  อุทฺธุมาตภาวปจฺจุ- 
ปฏาโน. อพฺภุนฺนติลกฺขโณ (๓)  อติมาโนฯ  อติวิย อหงฺการรโส 
อจฺจุทฺธุมาตภาวปจฺจุปฏาโนฯ   
        มตฺตภาวลกฺขโณ  มโทฯ   มทคาหนรโส  (๔)  อุมฺมาทปจฺจุ- 
#๑. ม. ....ขียนลกฺขณา ฯ  ๒. ม. อุณฺณติลกฺขโณ ฯ  ๓. ม. อพฺภุณฺณติลกฺขโณ ฯ 
๔. ม. มทคฺคาหนรโส ฯ  
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ปฏาโนฯ  ป ฺจสุ  กามคุเณสุ  จิตฺตโวสฺสคฺคลกฺขโณ  ปมาโท 
โวสฺสคฺคานุปฺปทานรโสฯ   สติวิปฺปวาสปจฺจุปฏาโนติ  เอว  อิเมส   
ธมฺมาน ลกฺขณาทีนิ เวทิตพฺพา ฯ อยเมตฺถ สงฺเขโปฯ   
วิตฺถาโร  ปน  ตตฺถ  กตโม  โกโธติ อาทินา วิภงฺเค  (๑)  วุตฺตนเยเนว   
เวทิตพฺโพฯ   
        วิเสสโต  เจตฺถ  อามิสทายาโท  อตฺตโน  อลภนฺโต  อ ฺสฺส   
ลาภิโน  กชุฌฺติฯ  ตสฺส  สกึ  อุปฺปนฺโน  โกโธ  โกโธเยวฯ  ตทุตฺตรึ  (๒)   
อุปนาโห. โส เอว (๓)  กทฺุโธ  อุปนยหฺนฺโต  จ  สนฺโตป  อ ฺสฺส   
ลาภิโน  คุเณ  มกฺเขติฯ  อหมฺป  ตาทิโสติ  จ  ยุคคฺคาห  คณฺหาติฯ   
อยมสฺส  มกโฺข  จ  ปฬาโส  จ  โส  (๔)  เอว มกฺขี  ปฬาสี   
ตสฺส  ลาภสกฺการาทีสุ  ก ึ อิมสฺส  อิมนิาติ อิสฺสติ  ปทุสฺสติ   
อย  อิสฺสา ฯ (๕)  สเจ  ปนสฺส  กาจิ  สมฺปตฺติ  โหติฯ  ตสฺสา   
เตน  สาธารณภาว  น  สหติฯ  อิทมสฺส  มจฺเฉรฯ  ลาภเหตุ   
โข  ปน  อตฺตโน  สนฺเตป  โทเส  ปฏจฺิฉาเทติฯ  อยมสฺส   
มายาฯ  อสนฺเตป  คุเณ  ปกาเสติฯ  อิทมสฺส  สาเยฺยฯ  โส   
เอว  ปฏิปนฺโน สเจ  ยถาธปิฺปาย  ลาภ  ลภติฯ  เตน  ถทฺโธ   
โหติ  อมุทุจิตฺโตฯ  นยิท เอว กาตพฺพนฺติ โอวทิตุ อสกฺกุเณยฺโย 
อยมสฺส  ถมโฺภฯ  สเจ  ปน  น  โกจิ  กิ ฺจิ  วทติ นยิท   
#๑. อภิ. วิ. ๓๕/๙๐๘/๔๘๓ ฯ  ๒. ม. ตตุตฺตริ ฯ  ๓. ม. เอว ฯ  ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ 
๕. ม. อยมสฺส อิสฺสา ฯ  
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เอว  กาตพฺพนฺติ  เตน  สารทฺธจิตฺโต  โหติ  ภากุฏิกมุโข  โก   
เม  ตฺวนฺติ  ปสยฺหภาณีฯ  อยมสฺส  สารมฺโภฯ  ตโต  ถมฺเภน   
อหเมว  เสยฺโยติ  อตฺตาน  ม ฺนฺโต  มานี  โหติ ฯ  สารมฺเภน   
เก  อิเมติ  ปเร  อติม ฺนฺโต  อติมานีฯ   อยมสฺส  มาโน  จ   
อติมาโน  จฯ  โส  เตหิ  มานาติมาเนหิ  ชาติมทาทิอเนกรูป   
มท  ชเนติฯ   มตฺโต  สมาโน  กามคุณาทิเภเทสุ  วตฺถูสุ  ปมชฺชติ 
อยมสฺส  มโท  จ ปมาโท จาติฯ   
        เอว  อามิสทายาทา (๑)  อปริมุตฺโต โหติ  อิเมหิ  ปาปเกหิ   
ธมฺเมหิ  อ ฺเหิ  จ  เอวรเูปหิ ฯ เอว  ตาเวตฺถ  ปหาตพฺพธมฺมา   
เวทิตพฺพาฯ  ปหานูปาโย  ปาโต  จ  อตฺถโต  จ  สพฺพตฺถ 
นิพฺพิเสโสเยวฯ   
        าณปริจยปาฏวตฺถ  ปเนตฺถ  อย  เภโท  จ  กโม  จ   
ภาวนานโย  จ  เวทิตพฺโพ ฯ  
        ตตฺถ  เภโท  ตาวฯ   อย ฺหิ  มชฌฺิมา  ปฏิปทา  กทาจิ   
อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  โหติฯ  กทาจิ  สตฺตงฺคิโคฯ  อย ฺหิ   
โลกุตฺตรปมชฺฌานวเสน  อุปฺปชชฺมาโน  อฏงฺคิโก  โหติฯ   
อวเสสฌานวเสน   สตฺตงฺคิโกฯ   อุกฺกฏนิทฺเทสโต  ปนีธ   
อฏงฺคิโก  มคฺโคติ  (๑)  วุตฺโต ฯ  ตโต (๒)  ปร ฺหิ  มคฺคงฺค  นตฺถ ิ
เอว  ตาเวตฺถ  เภโท เวทิตพฺโพฯ  ยสฺมา  ปน  สพฺพกุสลาน   
สมฺมาทิฏ ิ  เสฏา  (๓)  ยถาห  ป ฺา  หิ  เสฏา  กุสลา   
#๑. ม. อามิสทายาโท ฯ  ๒. ม. อิโต ฯ  ๓. ม. เสฎา ฯ  
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วทนฺตีติฯ  (๑)  กุสลวาเร  จ  ปุพฺพงฺคมาฯ  ยถาห กถ ฺจ  
ภิกฺขเว  สมฺมาทิฏ ิ  ปุพฺพงฺคมา โหติฯ สมฺมาทิฏ ึ สมฺมาทิฏ ี'ติ  
ปชานาติฯ  มิจฉาทิฏ ึ  มิจฺฉาทิฏ ี'ติ  ปชานาตีติ  (๒) วิตฺถาโรฯ   
ยถา จาห  วิชชฺา  จ  โข  ภิกฺขเว  ปุพฺพงฺคมา  กุสลาน   
ธมฺมาน  สมาปตฺติยาติฯ  ตปฺปภวาภินิพฺพตฺตานิ  เสสงฺคานิฯ   
ยถาห  สมฺมาทิฏ ิสฺส  สมมฺาสงฺกปฺโป  ปโหติ  ฯ เปฯ  สมฺมาสติสฺส   
สมฺมาสมาธิ  ปโหตีติฯ  (๓) ตสฺมา  อิมินา  กเมน  เอตานิ  องฺคานิ   
วุตฺตานีติ  เอวเมตฺถ กโม  เวทิตพฺโพฯ   
        ภาวนานโยติ  โกจิ  สมถปุพฺพงฺคม  วิปสฺสน  ภาเวติฯ  โกจิ  
วิปสฺสนาปุพฺพงฺคม  สมถฯ  กถฯ  อิเธกจฺโจ  สมถ  อุปจารสมาธึ   
วา  อปฺปนาสมาธึ  วา  อุปฺปาเทติฯ  อย  สมโถฯ  โส  ต ฺจ  
ตสมฺปยุตฺเต จ ธมฺเม อนิจฺจาทีหิ วิปสฺสติฯ  อย วิปสฺสนาฯ   
อิติ  ปม  สมโถฯ   ปจฺฉา  วิปสฺสนา ฯ  เตน  วุจฺจติ  สมถ- 
ปุพฺพงฺคม  วิปสฺสน  ภาเวตีติฯ  ตสฺส  สมถปุพฺพงฺคม  วิปสฺสน   
ภาวยโต  มคฺโค  ส ฺชายติฯ  โส  ต  มคฺค  อาเสวติ  ภาเวติ   
พหุลีกโรติฯ  ตสฺส  ต มคฺค อาเสวโต ภาวยโต พหุลีกโรโต   
สโยฺนานิ  ปหียนฺติฯ  อนุสยา  พฺยนฺตี  โหนฺติฯ  (๕)  เอว  สมถ- 
ปุพฺพงฺคม วิปสฺสน  ภาเวติฯ   
        อิธ  ปเนกจฺโจ  วุตฺตปฺปการ  สมถ  อนุปฺปาเทตฺวาว   
#๑. ขุ. ชา. ๒๗/๒๔๖๘/๕๔๑ ฯ  ๒. ม. อุ. ๑๔/๒๕๔/๑๘๐ ฯ  ๓. ม. ปโหตีติ ฯ ม. อุ. ๑๔/ 
๒๗๙/๑๘๗ ฯ  ๔. ม. ปม ฯ  ๕. องฺ. จตุกฺก ๒๑/๑๗๐/๒๑๒ ฯ  ขุ. ปฎ.ิ ๓๑/๕๓๔/๔๓๒ ฯ  
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ป ฺจุปาทานกฺขนฺเธ  อนิจฺจาทีหิ  วิปสฺสติฯ  อย  วิปสฺสนาฯ   
ตสฺส  วิปสฺสนาปาริปูริยา  ตตฺถ  ชาตาน  ธมฺมาน  โวสฺสคฺคา- 
รมฺมณโต  อุปฺปชฺชติ  จิตฺตสฺส  เอกคฺคตาฯ  อย  สมโถฯ  อิติ  
ปม  วิปสฺสนาฯ  ปจฺฉา  สมโถฯ  เตน วุจฺจติ วิปสฺสนาปุพฺพงฺคม  
สมถ ภาเวตีติฯ  ตสฺส  วิปสฺสนาปุพฺพงฺคม  สมถ  ภาวยโต   
มคฺโค  ส ฺชายติฯ  โส  ต  มคฺค  อาเสวติ  ฯ เปฯ  พหุลีกโรติฯ  
ตสฺส  ต  มคฺค  อาเสวโต  ฯ เปฯ  อนุสยา  พฺยนฺตี  โหนฺติฯ  (๑)   
เอว วิปสฺสนาปุพฺพงฺคม สมถ ภาเวติฯ          สมถปุพฺพงฺคม  วิปสฺสน   
ภาเวติ (๒)  สมถปุพฺพงฺคม  ปน  วิปสสฺน  ภาวยโตป  วิปสฺสนา- 
ปุพฺพงฺคม  สมถ  ภาวยโตป  โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ  สมถวิปสฺสนา- 
ยุคนทฺธาว โหนฺตีติ  (๓)  เอวเมตฺถ ภาวนานโย เวทิตพฺโพ ฯ (๔)  
                                ธมฺมทายาทสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตาฯ   
                                                        ตติย ฯ 
 
                                        ภยเภรวสุตฺตวณฺณนา   
          เอวมฺเม  สุตนฺติ  ภยเภรวสุตฺตฯ   
          ตตฺราย  อนุปุพฺพปทวณฺณนา  อถาติ  อวิจฺเฉทนตฺเถ   
นิปาโตฯ  โขติ  อวธารณตฺเถฯ   ภควโต  สาวตฺถิย  วิหาเร   
#๑. องฺ. จตุกกฺ. ๒๑/๑๗๐/๑๒๑ ฯ  ขุ. ปฎิ. ๓๑/๕๓๔/๔๓๒ ฯ  ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ 
๓. ม. โหนฺติ ฯ  ๔. ม. เวทิตพฺโพติ ฯ  
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อวิจฺฉินฺเนเยวาติ  วุตฺต  โหติฯ  ชาณุสฺโสณีติ  เนต  ตสฺส   
มาตาปตูหิ กตนามฯ  อปจ  โข  านนฺตรปฏิลาภลทฺธฯ   
ชาณุสโสณิฏาน  กิเรต  (๑)  ปุโรหิตฏานฯ  ต  ตสฺส  ร ฺา   
ทินฺนฯ  ตสฺมา  ชาณุสฺโสณีติ วุจฺจติ. พฺรหฺม อณตีติ  
พฺราหฺมโณฯ  มนฺเต  สชฌฺายตีติ  อตฺโถฯ  อิทเมว  หิ  ชาติ- 
พฺราหฺมณาน  นิรุตฺติวจนฯ  อริยา  ปน พาหิตปาปตฺตา  
พฺราหฺมณาติ วุจฺจนฺติ ฯ  
        เยน  ภควา  เตนูปสงฺกมีติ  เยนาติ  ภุมฺมตฺเถ  กรณวจน 
ตสฺมา  ยตฺถ  ภควาฯ  อุปสงฺกมีติ   เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพฯ   
เยน  วา  การเณน  ภควา  เทวมนุสฺเสหิ  อุปสงฺกมิตพฺโพฯ   เตน  
การเณน  อุปสงฺกมีติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพฯ  เกน  จ   
การเณน  ภควา  อุปสงฺกมิตพฺโพติ  (๒) ฯ  นานปฺปการคุณวิเสสาธิ- 
คมาธิปฺปาเยน สาทุผลูปโภคาธิปฺปาเยน ทิชคเณหิ  นิจฺจผลิต- 
มหารุกฺโข วิย. 
        อุปสงฺกมีติ  จ  คโตติ วุตฺต โหติ. อุปสงฺกมิตฺวาติ  
อุปสงฺกมนปริโยสานทีปนฯ  อถวา ฯ  เอว  [๓]  ตโต  อาสนฺนตร   
าน  ภควโต  สมีปสงฺขาต  คนฺตฺวาติป  วุตฺต  โหติฯ  ภควตา   
สทฺธึ  สมฺโมทีติ  ยถา  ขมนียาทีนิ ปุจฺฉนฺโต  ภควา  เตน 
เอว  โสป  ภควตา  สทฺธึ  สมปฺปวตฺตโมโท  อโหสฯิ  สีโตทก  
#๑. ม. กิร นาเมต ฯ  ๒. ม. อุปสงฺกมติพฺโพ ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร คโตติ ทิสสฺติ ฯ  
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วิย  อุณฺโหทเกน  สมโฺมทิต  เอกีภาว  อคมาสิฯ  ยาย  จ   
กจฺจิ  (๑) โภโต  โคตมสฺส  ขมนีย   กจฺจิ  ยาปนีย  กจฺจิ  โภโต   
โคตมสฺส  โคตมสาวกาน  จ  อปฺปาพาธ  อปฺปาตงฺก  ลหุฏาน   
พล  ผาสุวิหาโรติ  อาทิกาย  กถาย  สมโฺมทิฯ   ต  ปติ- 
ปาโมชฺชสงฺขาตสมฺโมทชนนโต  สมโฺมทิตุ  ยุตฺตภาวโต  จ   
สมฺโมทนีย  กถ (๒)  อตฺถพฺย ฺชนมธุรตาย  สุจิรมปฺ  กาล  สาเรตุ  
นิรนฺตร  ปวตฺเตตุ อรหรูปโต  สริตพฺพภาวโต  จ  สาราณียฯ   
สุยฺยมานสุขโต  จ  สมฺโมทนียฯ  อนุสสฺริยมานสุขโต  สาราณียฯ   
ตถา พฺย ฺชนปริสุทฺธตาย สมฺโมทนียฯ  อตฺถปริสทฺุธตาย   
สาราณียนฺติ เอว  อเนเกหิ  ปรยิาเยหิ  สมฺโมทนีย  กถ  สาราณีย   
วีติสาเรตฺวา  ปริโยสาเปตฺวา  นิฏเปตฺวา (๓)  เยนตฺเถน อาคโตฯ  ต  
ปุจฺฉิตุกาโม เอกมนฺต นิสีทิฯ   
        เอกมนฺตนฺติ  ภาวนปปสกนิทฺเทโส  วิสม  จนฺทิมสุริยา   
ปริวตฺตนฺตีติ  อาทีสุ  (๔) วิย ฯ  ตสฺมา  ยถา  นิสินฺโน  เอกมนฺเต   
นิสินฺโน  โหติฯ  ตถา นิสทีีติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  
ภุมฺมตฺเถ  วา  เอต อุปโยควจน. นิสีทีติ อุปาวิสิฯ  ปณฺฑิตา   
หิ  ปุริสา  ครฏุานีย อุปสงฺกมิตฺวา  อาสนกุสลตาย เอกมนฺต  
นิสีทนฺติฯ  อย ฺจ เนส อ ฺตโรฯ  ตสฺมา เอกมนฺต นิสีทิฯ   
#๑. ม. กจฺจิ เต โภ โคตโม ขมนีย กิจฺจ ยาปนีย ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ 
๓. ม. นิฎาเปตฺวา ฯ  ๔. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๗๐/๙๕ ฯ  
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        กถมฺปน  นิสินโน  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โหตีติฯ  ฉ   
นิสชฺชโทเส  วชฺเชตฺวาฯ  เสยฺยถีทฯ   อติทูรมจฺจาสนฺน อุปริวาต- 
มุนฺนตปฺปเทส อติสมฺมุขมติปจฺฉาติ. อติทูเร นิสินฺโน  ห ิ สเจ  
กเถตุกาโม  โหติฯ  อุจฺจาสทฺเทน  กเถตพฺพ  โหติฯ  อจฺจาสนฺเน   
นิสินฺโน  สงฺฆฏฏน  กโรติ ฯ  อุปริวาเต นิสินฺโน สรีรคนฺเธน  
พาธติ. อุนฺนตปฺปเทเส  นิสินฺโน  อคารว  ปกาเสติฯ  สมฺมุขา (๑)   
นิสินฺโน  สเจ  ทฏ ุกาโม  โหติฯ  จกขฺุนา  จกฺขุ  อาหจฺจ   
ทฏพฺพ  โหติฯ  อติปจฺฉา นิสินฺโน  สเจ  ทฏ ุกาโม  โหติ 
คีว  ปสาเรตฺวา  ทฏพฺพ  โหติฯ  ตสฺมา  อยป  เอเต  ฉ  
นิสชฺชโทเส  วชฺเชตฺวา นิสีทิฯ  เตน วุตฺต เอกมนฺต นิสีทีติ. 
        เยเมติ  เย อิเม. กลุปตฺุตาติ ทุวิธา กุลปุตฺตา ชาติ- 
กุลปุตฺตา อาจารกุลปุตฺตา  จฯ  ตตฺถ  เตน โข  ปน  สมเยน   
รฏปาโล  นาม  กุลปุตฺโต  ตสฺมึเยว  ถุลลฺโกฏ ิเต  อคฺคกุลิกสฺส  (๒)  
ปุตฺโต โหตีติ (๓)  เอว อาคตา อุจฺจากุลปฺปสุตา  ชาติกุลปุตฺตา   
นามฯ  เย  เต  กลุปุตฺตา  สทฺธา  อคารสฺมา อนคาริย  
ปพฺพชิตาติ (๔)  เอว  อาคตา  ปน  ยตฺถ  กตฺถจิ  กุเล  ปสุตาป   
อาจารสมฺปนฺนา  อาจารกุลปุตฺตา  นาม. อิธ ปน ทวีฺหิ  
การเณหิ กุลปุตฺตาเยวฯ   
#๑. ม. ยุ. อติสมฺมุขา ฯ  ๒. ม. อคฺคกุลสฺส ฯ  ๓. ม. ม. ๑๓/๔๒๕/๓๘๙ ฯ 
๔. ม. อุ. ๑๔/๘๘/๑๐๔ ฯ  
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        สทฺธาติ  สทฺธายฯ  อคารสฺมาติ  อคารโตฯ  อนคาริยนฺติ   
ปพฺพชฺช  ภิกขฺุภาว ฺจฯ  ปพฺพชฺชาป  หิ  นตฺเถตฺถ  อคาริยนฺติ   
อนคาริยาฯ  อคารสฺส  หิต  กสิโครกขฺาทิกมฺม  เอตฺถ นตฺถีติ   
อตฺโถฯ  ภิกขฺุป นตฺเถตสฺส อคารนฺติ อนคาโรฯ  อนคารสฺส   
ภาโว  อนคาริยฯ  ปพฺพชติาติ  อุปคตาฯ  เอว  สพฺพถาป  
อนคาริยสงฺขาต  ปพฺพชฺช  ภิกฺขุภาว ฺจ  (๑)  อุปคตาติ  วุตฺต  โหติฯ   
        ปุพฺพงฺคโมติ  ปรูโต  คามี  นายโกฯ  พหุกาโรติ  หิตกิริยาย   
พหูปกาโรฯ  ภวนฺเตส  โคตโม  สมาทเปตาติ  เต  กุลปุตฺเต   
ภว  โคตโม  อธิสีลาทีนิ  คาเหตา  สิกฺขาเปตาฯ  สา  ชนตาติ   
โส   ชนสมโูหฯ  ทิฏานุคตึ  อาปชฺชติี  ทสฺสนานุคตึ  ปฏ-ิ 
ปชฺชติฯ  ยนทฺิฏ ิโก  ภว โคตโม ยขนฺติโก  ยรุจิโกฯ  เตป  
ตนฺทิฏ ิกา โหนฺติ ตขนฺติกา ตรุจิกาติ อตฺโถฯ   
        กสฺมา  ปนาย  เอวมาหาติฯ   เอส  กริ  ปุพฺเพ  อเนเก   
กุลปุตฺเต  อคารมชฺเฌ  วสนฺเต  เทวปุตฺเต  วิย  ป ฺจหิ  กามคุเณหิ   
ปริจาริยมาเน  อนฺโต  จ  พหิ  จ  สุสวิหิตารกฺเข  ทิสฺวา  เต   
อปเรน  สมเยน  ภควโต มธุรสทฺธมฺมเทสน (๒)  สุตฺวา  สทฺธาย   
ฆรา  นิกฺขมมฺ  ปพฺพชิตฺวา  ฆาสจฺฉาทนปรมตาย  สนฺตุฏเ   
อาร ฺเกสุ  เสนาสเนสุ  เกนจิ  อรกฺขิยมาเนป  อนุสงฺกิต- 
ปริสงฺกิเต  หฏปหฏเ  อุทคฺคูทคฺเค  อทฺทสฯ  ทิสวฺา  จ  อิเมส  
#๑. ม. ภิกฺขภาว วา ฯ  ๒. ส.ี มธุรสร ธมฺมเทสน ฯ  ม. มธุรรส ธมฺมเทสน ฯ  
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กุลปุตฺตาน อย ผาสุวิหาโร ก ึนิสฺสาย  อุปฺปนฺโนติ  จินฺเตนฺโต   
สมณ  โคตมนฺติ  ภควติ  ปสาท  อลตฺถฯ  โส  ต  ปสาท  
นิเวเทตุ  ภควโต  สนฺติเก (๑)  อาคโตฯ  ตสฺมา เอวมาห. 
        อถสฺส  ภควา  ต  วจน  สมฺปฏิจฺฉนฺโต  อพฺภนุโมทนฺโต  จ   
เอวเมต  พฺราหฺมณาติ   อาทิมาหฯ  วจนสมฺปฏิฉนฺนานุโมทนตฺโถเยว   
หิ  เอตฺถ  อย  เอวนฺติ  นิปาโตฯ  มม  อุทฺทิสฺสาติ  มม   
อุทฺทิสฺสฯ  สทฺธาติ  สทฺธาเยวฯ  น  อิณตฺตา (๒)  น  ภยตฺตาติ  (๓)   
อาทีนิ  สนฺธายาหฯ  อีทิสานเยว  หิ  ภควา  ปุพฺพงฺคโม  น   
อิตเรสฯ  ทูรภิสมฺภวานิ  หีติ  สมฺภวิตุทุกฺขานิ  ทุสฺสหานิฯ 
น สกฺกา อปฺเปสกฺเขหิ  อชฺโฌคาหิตุนฺติ  วุตฺต  โหติฯ  อร ฺ- 
วนปตฺถานีติ  อร ฺานิ  จ  วนปตฺถานิ  จฯ  ตตฺถ  กิ ฺจาป   
อภิธมฺเม  นิปฺปริยาเยน  นิกฺขมิตฺวา  พหิ  อินฺทขีลาฯ  สพฺพเมต  
อร ฺนฺติ  (๔)  วุตฺตฯ   ตถาป  ยนฺต  ป ฺจธนุสติก  ปจฺฉิมนฺติ   
อาร ฺ ิกงฺคนิปฺผาทก  เสนาสน วุตฺตฯ  ตเทว อธิปฺเปตนฺติ  
เวทิตพฺพฯ   
        วนปตฺถนฺติ  คามนฺต  อติกฺกมิตฺวา  มนุสฺสาน  อนุปจา- 
รฏานฯ   ยตฺถ  น  กสยิยฺติ  น  วปยฺยติฯ  วุตฺต ฺเจต  วนปตฺถนติฺ   
ทูรานเมต เสนาสนาน อธิวจนฯ  วนปตฺถนฺติ  วนสณฺฑานเมต 
เสนาสนานฯ  วนปตฺถนฺติ  ภึสนกานเมต  วนปตฺถนติฺ  สโลมหสานเมต   
#๑. ม. สนฺติก ฯ  ๒. ม. อิณฎฎา ฯ  ๓. ม. ภยฎฎาติ ฯ  ๔. อภิ. วิ. ๓๕/๖๑๖/๓๓๘ ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 192 

                        *เลมที่ ๗  มูลปรยิายวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๙๒ 
                         
วนปตฺถนฺติ  ปริยนฺตานเมตฯ  วนปตฺถนฺติ  น  มนุสสฺูปจารานเมต  
เสนาสนาน  อธิวจนนฺติ ฯ  (๑) เอตฺถ  จ  ปรยินฺตานนฺติ  อิมเมก- 
ปริยาย เปตฺวา  เสสปริยาเยหิ  วนปตฺถานิ  เวทิตพฺพานิ ฯ  
ปนฺตานีติ  ปริยนฺตานิ  อติทูรานิฯ  ทกฺุกร  ปวิเวกนฺติ  กายวิเวก  
ทุกฺกร. ทูรภิรมนฺติ อภิรมตุิน  สุข. เอกตฺเตติ  เอกีภาเวฯ   
กึ  ทสฺเสติฯ  กายวิเวเก  กเตป  ตตฺถ  จิตฺต  อภิรมาเปตุ  
ทุกฺกร ฯ  ทฺวยทฺวยาราโม  (๒) หิ  อย  โลโกติ. หรนฺติ ม ฺเติ  
หรนฺติ วิย ฆงฺสนฺติ (๓)วิยฯ  มโนติ  มน ฯ  สมาธึ  อลภมานสฺสาติ   
อุปจารสมาธึ  วา  อปฺปนาสมาธึ  วา  อลภนฺตสฺสฯ  กึ  ทสฺเสติฯ   
อีทิสสฺส  ภิกขฺุโน  ติณปณฺณมิคาทิสทฺเทหิ  วิวิเธหิ จ  ภึสนเกหิ   
วนานิ  จิตฺต  วิกฺขิปนฺติ  ม ฺเติฯ  สพฺพ พฺราหฺมโณ สทฺธา- 
ปพฺพชิตาน  กุลปุตฺตาน อร ฺวาเสน  (๔)  วิมฺหิโต อาห. 
        อถสฺส  ภควา  ปุริมนเยเนว  เอวเมต  พฺราหฺมณาติ  อาทีหิ   
ต  ต  วจน  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  อพฺภนุโมทิตฺวา  จ  ยสฺมา  โสฬสสุ   
าเนสุ  อารมฺมณปริคฺคหิตานเยว  ตาทิสานิ  เสนาสนานิ  
ทูรภิสมฺภวานิฯ  น  เตสุ  อารมฺมณปริคฺคหยุตฺตาน  (๕)  อตฺตนา  จ   
โพธิสตฺโต  สมาโน  ตาทิโส  อโหสฯิ  ตสฺมา  อตฺตโน ตาทิสาน  
เสนาสนาน ทูรภิสมฺภวต ทสฺเสตุ  มยฺหมฺป โขติอาทิมาห. 
#๑. อภิ. วิ. ๓๕/๖๑๘/๓๓๘ ฯ  ๒. ม. ทฺวยทฺวยาราโม ฯ  ๓. ม. ฆสนฺติ ฯ 
๔. ม. อร ฺวาเส ฯ  ๕. ม. อารมฺมณปริคฺคหรติตานเยว ฯ  
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        ตตฺถ  ปพฺุเพว  สมฺโพธาติ  สมฺโพธโต  ปุพฺเพวฯ   อริย- 
มคฺคุปฺปตฺติโต (๑) อปรภาเคเยวาติ  วุตฺต  โหติฯ  อนภิสมฺพุทฺธสฺสาติ   
อปฺปฏิวิทฺธจตุสจฺจสฺส. โพธิสตฺตสฺเสว  สโตติ  พุชฺฌนกสตฺตสฺเสว   
สมฺมาสมฺโพธึ  อธิคนฺตุ อรหสตฺตสฺเสว  สโตฯ  โพธิยา  วา   
สตฺตสฺเสว  ลคฺคสฺเสว  สโต ฯ ทีปงฺกรสฺส  หิ ภควโต ปาทมูเล   
อฏธมฺมสโมธาเนน  อภินีหารสมิทฺธิโต  ปภูติ  ตถาคโต  โพธ-ิ 
สตฺโต  ลคฺโค  (๒)  ปตฺตพฺพา  มยา  เอสาติ  วา  ตทธิคมาย  ปรกฺกม   
อมุ ฺจนฺโตเยว อาคโตฯ  ตสฺมา  โพธิสตฺโตติ  วุจฺจติฯ  ตสฺส   
มยฺหนฺติ  ตสฺส  เอว  โพธิสตฺตสฺเสว  สโต  มยฺหฯ  เย  โข   
เกจิ   สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วาติ  เย  เกจิ  ปพฺพชฺชูปคตา   
วา  โภวาทิโน วาฯ   
        อปริสุทธฺกายกมฺมนฺตาติ  อปริสุทฺเธน  ปาณาติปาตาทินา   
กายกมฺมนฺเตน  สมนฺนาคตา ฯ  อปริสทฺุธกายกมฺมนฺตสนฺโทสเหตูติ   
อปริสุทฺธกายกมฺมนฺตสงฺขาตสฺส  อตฺตโน  โทสสสฺ  เหตุ   อปริ- 
สุทฺธกายกมฺมนฺตการณาติ  วุตฺต โหติ. หเวติ เอกสวจเน   
นิปาโตฯ  อกุสลนฺติ  สาวชฺช   อกฺเขม ฺจฯ  ภยเภรวนฺติ  ภย ฺจ   
เภรว ฺจฯ  จิตฺตุตฺราสสฺส  จ  ภยานการมฺมณสฺส  เจต  อธ-ิ 
วจน.  ตตฺร ภย สาวชฺชฏเน อกุสลฯ  เภรว  อกฺเขมฏเนาติ   
เวทิตพฺพฯ  อวฺหายนฺตีติ  ปกฺโกสนฺติฯ  กถฯ  เต  หิ  
#๑. ม. อริยมคฺคปฺปตฺติโต ฯ  ๒. ม. โพธิยา สตฺโต ลคฺโค ฯ  
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ปาณาติปาตาทีนิ  กตฺวา  มย  อยุตฺตมกริมฺหา  (๑)  สเจ  โน  เต   
ชาเนยฺยยฯ  เยส  อปรชฺฌมิฺหาฯ  อิทานิ  อนุพนฺธิตฺวา  อนยพฺยสน  
อาปาเทยฺยุนฺติ อร ฺ ปวิสิตฺวา  คจฺฉนฺตเร  วา  คุมฺพนฺตเร   
วา  นิสีทนฺติฯ  เต  อปฺปมตฺตกมฺป  ติณสทฺท  วา  ปณฺณสทฺท   
วา  สุตฺวา  อิทานิมฺหา  นฏาติ  ตสนฺติ  วิตสนฺติฯ  อาคนฺตฺวา   
ปเรหิ  ปริวาริตา  วิย  พนฺธา  วธิตา  วิย  จ  โหนฺติฯ  เอวนฺต   
ภยเภรว  อตฺตนิ  สมาโรปนฏเน อวฺหายนฺติ ปกฺโกสนฺติฯ   
        น  โข  ปนาห  ฯ เปฯ  ปฏิเสวามีติ  อห  โข  [๒]  อปริสุทธฺ- 
กายกมฺมนฺโต  หุตฺวา  อร ฺวนปตฺถานิ  ปนฺตานิ  เสนาสนานิ   
นปฺปฏิเสวามิฯ  เย  หิ  โวติ  เอตฺถ โวติ  นิปาตมตฺตฯ  อริยา   
วุจฺจนฺติ  พุทฺธา  จ  พุทฺธสาวกา  จฯ  ปริสุทฺธกายกมฺมนฺตาติ   
อีทิสา  หุตฺวาฯ  อห  เตส  อ ฺตโรติ  (๓)  เตส อหมฺป เอโก   
อ ฺตโรฯ  โพธิสตฺโต หิ คหฏโป ปพฺพชิโตป   ปริสุทฺธกาย- 
กมฺมนฺโตว โหติ. ภิยฺโยติ  อติเรกตฺเถ  นิปาโตฯ  ปลฺโลมนฺติ   
ปนฺนโลมตฯ   เขม  โสตฺถภิาวนฺติ  อตฺโถฯ  อาปาทินฺติ  อาปชฺช ึ
อติเรก  โสตฺถิภาว  อติเรเกน  วา  โสตฺถิภาวมาปชฺชินฺติ วุตฺต  
โหติ. อร ฺเ วิหารายาติ อร ฺเ วิหารตฺถาย. 
                        กายกมฺมนตฺวารกถา นิฏ ิตา   
#๑. ม. อยุตฺตมกมฺหา ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ปนสทฺโท ทิสฺสติ ฯ   
๓. สฺยา. เตสมห อ ฺตโร ฯ  
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        เอส  นโย  สพฺพตฺถฯ  อยมฺปน  วิเสโสฯ   
        วจีกมฺมนฺตวาเร  ตาว  อปริสุทฺธวจีกมฺมนฺตาติ  อปริสุทฺเธน   
มุสาวาทาทินา วจีกมฺมนฺเตน  สมนฺนาคตาฯ  เต  กถ  ภยเภรว   
อวฺหายนฺติ (๑) ฯ  เต  มุสาวาเทน  ปรสฺส  อตฺถ  ภ ฺชิตฺวา  ปสุณวาจาย   
มิตฺตเภท  กตฺวา  ผรุสวาจาย  ปเรส  ปริสมชฺเฌ  มมฺมานิ ตุทิตฺวา  (๒)  
นิรตฺถกวาจาย  ปรสตฺตาน  (๒)  กมฺมนฺเต  นาเสตฺวา  มย  อยุตฺตม- 
กริมฺหาฯ  สเจ โน  เต  ชาเนยฺยยฯ  เยส  อปรชฺฌิมฺหาฯ   อิทานิ   
อนุพนฺธิตฺวา  อนยพฺยสน  ปาปุเณยฺยุนฺติ  อร ฺ  ปวิสิตฺวา   
คจฺฉนฺตเร วา  คุมฺพนฺตเร วา นิสีทนฺติ. เต  อปฺปมตฺตกมฺป   
ติณสทฺท  วา  ปณฺณสทฺท  วา  สุตฺวา  อิทานิมฺหา  นฏาติ   
ตสนฺติ  วิตสนฺติฯ   อาคนฺตฺวา  ปเรหิ  ปริวาริตา  วิย  พนฺธา   
วธิตา  วิย  จ โหนฺติ ฯ  เอวนฺต ภยเภรว อตฺตนิ สมาโรปนฏเน  
อวฺหยนฺติ ปกฺโกสนฺติฯ   
        มโนกมฺมนฺตวาเร  อปริสุทฺธมโนกมฺมนฺตาติ  อปริสุทฺเธน   
อภิชฺฌาทินา  มโนกมฺมนฺเตน  สมนฺนาคตาฯ  เต  กถ  ภยเภรว   
อวฺหยนฺติฯ  เต  ปเรส  รกขิฺตโคปเตสุ  ภณฺเฑสุ  อภิชฺฌาวิสมโลภ  
อุปฺปาเทตฺวา  ปรสฺส  กชุฌฺิตฺวา  ปรสตฺเต  มิจฺฉาทสฺสน   
คาหาเปตฺวา  มย  อยุตฺตมกริมฺหา  ฯ  เปฯ  อตฺตนิ  สมาโรปนฏเน   
อวฺหยนฺติ  ปกฺโกสนฺติฯ   
#๑. ม. อวหายนฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒. สี. มมฺมานิ ภินฺทิตฺวา ตุทิตฺวา ฯ  
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        อาชีววาเร  อปริสุทฺธาชีวาติ  อปริสุทฺเธน  เวชชฺกมฺม- 
ทูตกมฺมวฑฺฒิปโยคาทินา  เอกวีสติอเนสนาเภเทน  อาชีเวน   
สมนฺนาคตาฯ  เต  กถ  ภยเภรว  อวฺหยนฺติฯ  เต  เอว  ชีวิก   
กปฺเปตฺวา  สุณนฺติ สาสนโสธกา กิร เตปฏกา ภิกฺขู  สาสน   
โสเธตุ นิกฺขนฺตาฯ  อชฺช  วา เสฺว วา อิธาคมิสฺสนฺตีติ อร ฺ  
ปวิสิตฺวา  คจฺฉนฺตเร  วา  ฯ เปฯ  ตสนฺติ  วิตสนฺติฯ  เตหิ  (๑)  
อาคนฺตฺวา ปริวาเรตฺวา  คหิตา  วิย โอทาตวตฺถนิวาสิตา วิย  
จ โหนฺตีติ. เสส ตาทิสเมวฯ   
        อิโต  ปร  อภิชฺฌาลติู  อาทีสุ  กิ ฺจาป อภิชฺฌาพฺยาปาทา  
มโนกมฺมนฺตสงฺคหิตาฯ   ตถาป   นีวรณวเสน  ปุน  วุตฺตาติ   
เวทิตพฺพาฯ  ตตฺถ  อภิชฺฌาลูติ  ปรภณฑฺานิ  อภิชฺฌายนสีลาฯ   
กาเมสุ  ติพฺพสาราคาติ  วตฺถุกาเมสุ  พหลกิเลสราคาฯ  เต  กถ   
ภยเภรว  อวฺหยนฺติฯ  เต อววตฺถิตารมฺมณา  โหนฺติ  เตส  
อววตฺถิตารมฺมณาน  อร ฺเ  วิหรนฺตาน  ทิวา  ทฏิ  รตฺตึ   
ภยเภรว  หุตฺวา  อุปฏาติ  เต  อกุสลจิตฺตา  อปฺปมตฺตเกนป   
ตสนฺติ  วิตสนฺติฯ  รชฺชุ วา  ลต  วา  ทสิฺวา  สปฺปส ฺ ิโน  โหนฺติ 
ขาณณ  ทิสฺวา  ยกฺขส ฺ ิโนฯ  ถล  วา  ปพฺพต  วา  ทิสฺวา หตฺถิ- 
ส ฺ ิโน  สปฺปาทีหิ อนยพฺยสน อาปาทิตา วิย โหนฺตีติ.  
เสส ตาทิสเมวฯ   
#๑. ม. เต หิ ฯ  
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        พฺยาปนฺนจิตฺตาติ  ปกติภาววิชหเนน  วิปนฺนจิตฺตาฯ  
กิเลสานุคต ฺหิ จิตฺต  ปกติภาว  วิชหติฯ  ปุราณภตฺตพฺย ฺชน  
วิย ปูติก โหติ. ปทุฏมนสงฺกปฺปาติ  ปทุฏจิตฺตสงฺกปฺปาฯ   
อภทฺทเกน  ปเรส  อนตฺถชนเกน  จิตฺตสงฺกปฺเปน  สมนฺนาคตาติ   
วุตฺต  โหติฯ  เต  กถ  ภยเภรว   อวฺหายนฺติฯ  ภยเภรวาวฺหายน  
อิโต ปภูติ  อภิชฺฌาลุวาเร  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพฯ  ยตฺถ  ปน 
วิเสโส  ภวิสฺสติฯ  ตตฺถ  ปวกฺขามฯ  น  โข  ปนาห  พฺยาปนฺน- 
จิตฺโตติ  เอตฺถ  ปน  เมตฺตจิตฺโต  อห  หิตจิตฺโตติ  ทสฺเสติฯ    
อีทิสา  หิ  โพธิสตฺตา  โหนฺติฯ  เอว  สพฺพตฺถ วุตฺตโทสปฏ-ิ 
ปกฺขวเสนโพธิสตฺตคุณา วณฺเณตพฺพาฯ   
        ถีนมิทธฺปริยุฏ ิตาติ  จิตฺตเคล ฺภูเตน  ถีเนน  เสสนาม- 
กายเคล ฺภูเตน  มิทฺเธน  จ  ปริยฏุ ิตาฯ   อภิภูตา  คหิตาติ   
วุตฺต  โหติฯ  เต นิทฺทาพหุลา โหนฺติ. 
        อุทฺธตาติ  อุทฺธจฺจปกติกา  วิปฺผนฺทมานจิตฺตาฯ   อุทฺธจฺเจน   
หิ  เอการมฺมเณ  จิตฺต  วิปผฺนฺทติ  ธชยฏ ิย  วาเตน  ปฏากา   
วิย. อวูปสนตฺจิตฺตาติ  อนิพฺพุตจิตฺตาฯ  อิธ กุกฺกุจฺจ  คเหตุ 
วฏฏติฯ   
        กงฺขี  วิจิกิจฺฉีติ  เอตฺถ  เอกเมวิท  ป ฺจม  นีวรณฯ   
กินฺนุโข  อิทนฺติ  อารมฺมณ  กงฺขนโต  กงฺขาฯ   อิทเมวิทนฺติ   
นิจฺเฉตุ  อสสตฺถภาวโต  วิจิกิจฺฉาติ วุจฺจติฯ  เตน สมนฺนาคตา  
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สมณพฺราหฺมณา กงฺขี วิจิกิจฺฉีติ วุตฺตาฯ   
        อตฺตุกฺกสกา  ปรวมภีฺติ  เย  อตฺตาน อุกฺกสนฺติ อุกฺขิปนฺติ 
อุจฺเจ  าเน  เปนฺติฯ   ปร ฺจ  วมฺเภนฺติ  ครหนฺติ  นินฺทนฺติ 
นีเจ  าเน  เปนฺติฯ  เตสเมต  อธิวจนฯ  เต  กถ  ภยเภรว   
อวฺหายนฺติฯ  เต  ปเรหิ  อสุโก  จ  กริ  อสุโก  จ  อตฺตาน   
อุกฺกสนฺติฯ  อเมฺห  ครหนฺติฯ  ทาเส  วิย  กโรนฺติฯ  คณฺหถ   
เนติ  อนุพนฺธา  ปลายิตฺวา  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  คจฺฉนฺตเร  วาติ  (๑)   
กายกมฺมนฺตสทิส  วิตฺถาเรตพฺพฯ  ฉมฺภีติ  กายฉมฺภนโลม- 
หสนกเรน  (๒) ฉมฺเภน  (๓) สมนฺนาคตาฯ  ภีรุกชาติกาติ  ภีรุกปกติกา 
คามทารกา วิย ภยพหุลา อสุรกตราติ (๔)  วุตฺต โหติฯ   
        ลาภสกฺกาสิโลโกติ  เอตฺถ  ลพฺภตีติ  ลาโภฯ  จตุนฺน   
ปจฺจยานเมต  อธิวจนฯ  สกฺกาโรติ  สุนทฺรสกฺกาโร (๕)  ฯ  ปจฺจยาเอว   
หิ  ปณีตปณีตา  สุนฺทรสนฺุทรา  จ  อภิสงฺขริตฺวา  กตา   
สกฺการาติ  วุจฺจนฺติฯ  ยา  จ  ปเรหิ  อตฺตโน  คารวกริิยา   
ปุปฺผาทีหิ  วา  ปูชาฯ  สิโลโกติ  วณฺณภณน   เอตฯ  ลาภ ฺจ   
สกฺการ ฺจ  สิโลก ฺจ  ลาภสกฺการสิโลกฯ  นิกามยมานาติ   
ปตฺถยมานาฯ  ภยเภรวาวฺหายน  อภิชฌฺาลุวารสทิสเมวฯ   
ตทตฺถทีปก  ปเนตฺถ  ปยคามิกวตฺถุ   กเถนฺติ   
#๑. ม. อร ฺ ปวิสิตฺวา คจฺฉนฺตเร วา คุมฺพนฺตเร วาติ ฯ  ๒. ม. กายถมฺภนโลมหสนกเรน ฯ 
๓. ม. ถมฺเภน ฯ  ๔. ม. อสูรา กาตราติ ฯ  ๕. ม. สุนทฺรกาโร ฯ  
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        เอโก  กริ  ปยคามิโก  นาม  ภิกฺขุ  สมาทินฺนธุตงฺคาน   
ภิกฺขูน  ลาภ  ทิสฺวา  อหมปฺ  ธุตงฺค  สมาทยิตฺวา ลาภ  
อุปฺปาเทมีติ จินฺเตตฺวา โสสานิกงฺค  สมาทาย  สุสาเน  วสติฯ   
อเถกทิวส  เอโก  กมฺมมตฺุโต  ชรคโว  ทิวา  โคจเร  จริตฺวา   
รตฺตึ  ตสฺมึ  สุสาเน  ปุปฺผคุมฺเพ  สีส  กตฺวา โรมตฺถมาโน (๑)   
อฏาสิฯ  ปยคามิโก  รตฺตึ  จงฺกมนา  นิกฺขนฺโต  ตสฺส  หนุสททฺ   
สุตฺวา  จินฺเตสิ  อทฺธา  ม   ลาภคิทฺโธ  เอส  สุสาเน  วสตีติ   
ตฺวา  เทวราชา  วิเหเตุมาคโตติฯ  โส  ชรควสฺส  ปูรโต   
อ ฺชลึ  ปคฺคเหตฺวา  สปฺปุริส  เทวราช  อชฺช  เม  เอกรตฺตึ   
ขมฯ   เสฺว  ปฏาย  น  เอว  กริสฺสามีติ  นมสฺสมาโน  สพฺพรตฺตึ   
ยาจนฺโต  อฏาสิฯ  ตโต  สุริเย  อุฏ ิเต  ต  ทิสฺวา  กตรยฏ ิยา 
ปหริตฺวา  ปลาเปสิ  สพฺพรตฺตึ ม ภึสาเปสีติฯ   
        กุสีตาติ  โกสชฺชานุคตาฯ  หีนวิริยาติ  หีนา  วิรเิยน   
รหิตา  (๒)  วิยุตฺตา  นีวิริยาติ  วุตฺต โหติ.  ตตฺถ กสุีตา กายิก- 
วิริยารมฺภวิรหิตา โหนฺติฯ  หีนวิริยา  เจตสิกวิริยารมฺภวิรหิตาฯ  เต   
อารมฺมณววตฺถานมตฺตป  กาตุ น  สกฺโกนฺติฯ  เตส  อววตฺถิตา- 
รมฺมณานนฺติ สพฺพ ปุพฺพสทิสเมวฯ  มุฏสฺสตีติ  วิสฺสฏสตีฯ  (๓)  
อสมฺปชานาติ  ป ฺาวิรหิตาฯ  อิมสฺส  จ  ปฏิปกฺเข  อุปฏ ิต- 
สตีหมสฺมีติ  วจนโต  สติภาชนียเมเวตฯ  ป ฺา  ปเนตฺถ  
#๑. ม. ยุ. โรมนฺถยมาโน ฯ  ๒. ม. วิรหิตา ฯ  ๓. ม. ย.ุ นฎสฺสดี ฯ  
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สติทุพฺพลทีปนตฺถ  (๑) วุตฺตาฯ  ทุวิธา  หิ  สติ  ป ฺาสมฺปยุตฺตา   
ป ฺาวิปฺปยุตฺตา  จฯ  ตตฺถ  ป ฺาสมฺปยุตฺตา  พลวตี 
วิปฺปยุตฺตา  ทุพฺพลาฯ  ตสฺมา  ยทาป  เตส  สติ  โหติฯ   ตทาป   
อสมฺปชานตฺตา  มุฏสฺสตีเยว  เตฯ   ทุพฺพลาย  สติยา  สติกิจฺจา- 
ภาวโตติ  เอตมตฺถ  ทีเปตุ  อสมฺปชานาติ  วุตฺตฯ  เต  เอว   
มุฏสฺสตี  อสมฺปชานา  อารมฺมณววตฺถานมตฺตป  กาตุ  น 
สกฺโกนฺตีติ  สพฺพ  ปุพฺพสทิสเมวฯ  อสมาหิตาติ อุปจารปฺปนา- 
สมาธิวิรหิตา. วิพฺภนฺตจิตฺตาติ  อุพฺภนฺตจิตฺตาฯ  สมาธิวิรเหน   
ลทฺโธกาเสน  อุทฺธจฺเจน  เตส  สมาธิวิรหา  (๒) จิตฺต    นานา- 
รมฺมเณสุ  ปริพฺภมติฯ   วนมกฺกโฏ  วิย  วนสาขาสุ  อุทฺธจฺเจน   
เอการมฺมเณป  [๓]   ปุพฺเพ  วุตฺตนเยน  (๔)  เอว   อสมาหิตา  วิพฺภนฺต- 
จิตฺตา  อารมฺมณววตฺถานมตฺตป  กาตุน สกฺโกนฺตีติ ฯ สพฺพ  
ปุพฺพสทิสเมวฯ   
        ทุปฺป ฺาติ  นิปฺป ฺานเมต  อธิวจนฯ  ป ฺา  ปน   
ทุฏา  นาม  นตฺถิฯ  เอลมูคาติ  เอลมุขาฯ  ขการสฺส  คกาโร  
กโตฯ  ลาลามุขาติ  วุตฺต  โหติฯ  ทุปฺป ฺาน ฺหิ  กเถนฺตาน   
ลาลา  มุขโต  คลติฯ   ลาลา  จ  เอลาติ  วุจฺจติฯ  ยถาห  ฯ 
ปสฺเสลมูค  อุรค  ทฺวิชิวฺหนฺติ ฯ (๕)  ตสฺมา  เต  เอลมูคาติ  (๖)  วุจฺจนฺติ ฯ  
#๑. ม. สติทพฺุพลฺยทีปนตฺถ ฯ  ๒. ม. สมาธิวิรหาน ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร วิปฺผนฺตีติ 
ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. วุตฺตนเยเนว เต ฯ  ๕. ม. ทชฺุชิวฺหนฺติ ฯ  ๖. ม. เอฬมูคาติ ฯ  
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เอลมุขาติป  (๑) ปาโฯ  เอลมุกาติป  (๒)  เกจิ  ปนฺติฯ  อปเร   
เอลมุกาติปฯ  สพฺพตฺถ  เอลมุขาติ  อตฺโถฯ  เต  กถ  ภยเภรว   
อวฺหายนฺติฯ  เต  ทุปฺป ฺา  เอลมูคา  อารมฺมณววตฺถานมตฺตป   
กาตุ น  สกโฺกนฺติฯ  เตส  อววตฺถิตารมฺมณาน  อร ฺเ   
วิหรนฺตาน  ทิวา ทิฏ รตฺตึ   ภยเภรว หุตฺวา อุปฏาติ  
เต อากุลจิตฺตา  อปฺปมตฺตเกนป  ตสนฺติ  [๓]   รชชฺุ  วา  ลต   
วา  ทิสฺวา  สปฺปส ฺ ิโน  โหนฺติฯ  ขาณณ  ทิสฺวา  ยกฺขส ฺ ิโน 
ถล  วา  ปพฺพต  วา  ทิสฺวา  หตฺถิส ฺ ิโน  สปฺปาทหีิ  อนยพฺยสน   
อาปาทิตา  วิย  โหนฺติฯ  เอว  ต  ภยเภรว   อตฺตนิ  สมาโร- 
ปนฏเน  อวฺหายนฺติ  ปกฺโกสนฺติฯ  ป ฺาสมฺปนฺโนหมสฺมีติ   
เอตฺถ  [๔]  ป ฺาย  สมฺปนฺโน  สมนนฺาคโตฯ  โน  จ โข   
วิปสฺสนาป ฺายฯ  น  มคฺคป ฺายฯ  อปจ  โข  ปน  อิเมสุ   
โสฬสสุ  าเนสุ  อารมฺมณววตฺถานป ฺายาติ  อตฺโถฯ  เสส   
สพฺพตฺถ  วุตฺตนยเมวาติฯ   
                โสฬสฏานารมฺมณปริคฺคโห  นฏิ ิโตฯ   
        ตสฺส  มยฺหนฺติ  โก  อนุสนฺธิฯ  โพธิสตฺโต  กริ  อิมานิ   
โสฬสารมฺมณานิ  ปริคฺคณฺหนฺโต  จ  ภยเภรว  อทิสฺวา   
ภยเภรวนฺนาม เอวรูปาสุ  รตฺตีสุ  เอวรูเป  เสนาสเน  ป ฺายติ 
#๑. ม. เอลมุคาติ ฯ  ๒. ม. เอลมุกาติป ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร วิตฺตสนฺตีติ ทิสฺสติ ฯ 
๔. ม. เอตฺถนตฺเร ป ฺาสมฺปนฺโนติ ทสิฺสติ ฯ  
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หนฺท  น  ตตฺถาป  คเวสามีติ  (๑)  ภยเภรวคเวสน  อกาสิฯ    
เอตมตฺถ  ภควา  อิทานิ   พฺราหฺมณสฺส  ทสฺเสนฺโต  ตสฺส   
มยฺหนฺติ อาทิมาหฯ   
        ตตฺถ  ยา  ตาติ  อุภยเมต  รตฺตีนเยว  อุทฺเทสวจนฯ  (๒)   
อภิ ฺาตาติ  เอตฺถ  อภีติ  ลกฺขณตฺเถ  อุปสคฺโคฯ  ตสฺมา  
อภิ ฺาตาติ จนฺทปาริปูริยา จนฺทปริกฺขเยนาติ  เอวมาทีหิ   
ลกฺขเณหิ  าตาติ  เวทิตพฺพาฯ  อภิลกฺขิตาติ  เอตฺถ  อุป- 
สคฺคมตฺตเมวฯ  ตสฺมา  อภิลกฺขิตา  (๓) ลกฺขณียา  อิจฺเจว  อตฺโถฯ   
อุโปสถสมาทานธมฺมสฺสวนปูชาสกฺการาทิกรณตฺถ ลกฺเขตพฺพา  
สลฺลกฺเขตพฺพา  อุปลกฺเขตพฺพาติ วุตฺต โหติฯ  จาตุทฺทสีติ   
ปกฺขสฺส  ปมทิวสโต  ปภูติ  (๔)  จตุทฺทสนฺน  ปูรณี  เอกา  รตฺติฯ   
เอว  ป ฺจทฺทสี  อฏมี  จฯ  ปกฺขสฺสาติ  สุกฺกปกขฺสฺส  กณฺห- 
ปกฺขสฺส  จ ฯ  เอตา  ติสฺโส  ติสฺโส  กตฺวา  ฉ  รตฺติโยฯ  ตสฺมา   
สพฺพตฺถ  ปกขฺวจน  โยเชตพฺพ  ปกฺขสฺส  จาตุทฺทสี  ปกฺขสฺส   
ป ฺจทฺทสี  ปกฺขสฺส  อฏมีติฯ  อถ  ป ฺจมี  กสฺมา  น  คหิตาติ  
อสพฺพกาลิกตฺตาฯ  ปุพฺเพ  กริ  ภควติ  อนุปฺปนฺเนป  อุปฺปชชฺิตฺวา   
อปรินิพฺพุเตป  ป ฺจมี   อนภิลกฺขิตาเยวฯ  ปรินิพฺพุเต  ปน  ธมมฺ- 
สงฺคาหกา เถรา (๕)  จินฺเตสุ ธมฺมสฺสวน  จิเรน โหตีติ ฯ ตโต  
#๑. ม. คเวสิสฺสามีติ ฯ  ๒. ม. อุทฺเทสนิทฺเทสวจน ฯ  ๓. ม. อภิลกฺขิตาติ ฯ   
๔. ม. ยุ. ปภุติ ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๕. ม. ธมฺมสงฺคาหกตฺเถรา ฯ  
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สมฺมนฺนิตฺวา ป ฺจมีติ ธมฺมสฺสวนทิวส  เปสสฯ   ตโต  ปภูติ  สา   
อภิลกฺขิตา  ชาตาฯ  เอว  อสพฺพกาลิกตฺตา  เอตฺถ  น  คหิตาติฯ   
        ตถารูปาสูติ  ตถาวิธาสุฯ  อารามเจติยานีติ  ปุปฺผาราม- 
ผลารามาทโย  อารามา  เอว  อารามเจติยานิฯ  จิตฺติกตฏาน   
หิ  เต  เจติยานีติ  วุจฺจนฺติฯ  ปชูนียฏเนาติ  วุตฺต โหติฯ   
วนเจติยานีติ  พลิหรณวนสณฺฑสุภควนเทวสาลวนาทีนิ  วนานิเยว   
วนเจติยานิฯ  รุกฺขเจติยานีติ  คามนิคมาทิทฺวาเรสุ  ปูชนีย- 
รุกฺขาเยว  รุกขฺเจติยานิฯ  โลกิยา  หิ  ทพฺิพาธิวุฏาติ  วา   
ม ฺมานาเตสุเยว  วา  ทิพฺพส ฺ ิโน  หุตฺวา  อารามวน- 
รุกฺเข  จิตฺตึ  กโรนฺติ  ปูเชนฺติฯ  เตน เต สพฺเพป  เจติยานีติ  
วุจฺจนฺติฯ  ภึสนกานีติ  ภยชนกานิฯ   ปสฺสโตป  สณุโตป  ภย   
ชเนนฺติฯ  สโลมหสานีติ  สเหว  โลมหเสน  วตฺตนฺติ  ปวิสมานสฺเสว   
โลมหสชนนโตฯ  อปฺเปว  นาม  ปสฺเสยฺยนฺติ  อป  นาม  ต   
ภยเภรว  ปสเฺสยฺยเมวฯ  อปเรน  สมเยนาติ  เอตทโหสิ  ยนฺนูนาหนฺติ  
เอว จินฺติตกาลโต  ปฏาย อ ฺเน กาเลนฯ   
        ตตฺถ  จ  เม  พฺราหฺมณ  วิหรโตติ  ตถารูเปสุ  เสนาสเนสุ   
ย  ย  มนุสฺสาน  อายาจนูปหารกรณารห  ยกฺขฏาน  ปุปฺผ- 
ธูปมสรุหิรวสาเมทปหกปปฺผาสสุราเมรยาทีหิ  โอกิณฺณกิลิน-ฺ 
นธรณิตล  เอกนิปาต  วิย  ยกฺขรกฺขสปสาจานฯ   ย  ทิวาป   
ปสฺสนฺตาน  หทย  ม ฺเ  ผลติฯ  ตณฺาน  สนฺธายาห  ตตฺถ   
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จ  เม  พฺราหฺมณ  วิหรโตติฯ  มิโค  (๑)  วา  อาคจฺฉตีติ  สิงฺคานิ   
วา  ขุรานิ  วา  โกฏเฏนฺโต  โคกณฺณขคฺคทีปวราหาทิเภโท   
มิโค  วา  อาคจฺฉติฯ  สพฺพจตุปฺปทาน ฺหิ  อิธ  มโิคต นาม ฯ  
กตฺถจิ  ปน กาณสิงฺคาโลป  (๒)  วุจฺจติฯ  ยถาห   
                        อุสภสฺเสว เต ขนฺโธ          สีหสฺเสว วิชมฺภติ  (๓) 
                        มิคราช นโม ตยตฺถุ           อป กิ ฺจิ ลภามเสติ (๔)   
        โมโร  วา  กฏ  ปาเตตีติ  โมโร  วา  สุกฺขกฏ  รกฺุขโต   
จาเลตฺวา  ปาเตติฯ  โมรคหเณน  จ  อิธ  สพฺพปกฺขิคหณ   
อธิปฺเปตฯ  เตน  โย  โกจิ  ปกฺขีติ  วุตฺต  โหติฯ  อถวา  ฯ 
โมโร  วาติ  วาสทฺเทน  อ ฺโ  วา  โกจิ ปกฺขีติ. เอส  
นโย  ปุริเม  มิคคหเณปฯ   วาโต  วา  ปณฺณกสฏ  เอเรตีติ   
วาโต  วา  ปณฺณกจวร  ฆฏเฏติฯ  เอต  นูน  ต ภยเภรว  
อาคจฺฉตีติ ย เอต อาคจฺฉติฯ  ต ภยเภรว นูน (๕)  อิโต   
ปภูติ  จ  อารมฺมณเมว  ภยเภรวนฺติ  เวทิตพฺพฯ  ปรตฺิตสฺส   
จ  อธิมตฺตสฺส  จ  ภยสฺส   อารมฺมณตฺตา  สุขารมฺมณ  รูป   
สุขมิวฯ  กินนฺุ  โข  อห  อ ฺทตฺถุ  ภยปาฏิกงฺขี  วิหรามีติ   
อห  โข  กึ  การณ  เอกเสเนว  ภย  อากงฺขมาโน  อิจฺฉมาโน  
หุตฺวา วิหรามิฯ    
#๑. ม. ยุ. มโค ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. กาฬสิงฺคาโลป ฯ  ๓. ม. วิชมุภิต ฯ 
๔. ขุ. ชา. ๒๗/๔๘๔/๑๒๓ ฯ  ม. ลภามเสติ ฯ  ๕. ม. นูนาติ ฯ  
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        ยถาภูตสฺส  (๑) ยถาภูตสฺสาติ  เยน  เยน  อิริยาปเถน  ภูตสฺส   
ภวิตสฺส  สโต  วตฺตมานสฺส  สมงฺคีภูตสฺส  วาฯ  เมติ  มม   
สนฺติเกฯ  ตถาภูโต (๒) ตถาภูโต  วาติ  เตน  เตเนว  อิริยาปเถน   
ภูโต  ภวิโต  สนฺโต  วตฺตมาโน  สมงฺคีภูโต  วาติ  อตฺโถฯ   
โส  โข  อห  ฯ เปฯ  ปฏิวิเนมีติ  โพธิสตฺตสฺส  กิร  จงฺกมนฺตสฺส  
ตสฺมึ  มิคสิงฺคขุรสทฺทาทิเภเท  ภยเภรวารมฺมเณ  อาคเต  เนว 
มหาสตฺโต  ติฏติฯ  น  นิสีทติ  น  สยติฯ   อถโข  จงฺกมนฺโตว   
ปริวีมสนฺโต  ปริวิจินนฺโต   ภยเภรว  น  ปสฺสติฯ  มคิสิงฺคขุร- 
สทฺทาทิมตฺตเมว  ต  (๓)โหติฯ  โส  ต  ตฺวา  อิท  นาเมตฯ  น   
ภยเภวรนฺติ  ตโต  ติฏติ  วา  นิสีทติ  วา  สยติ  วาฯ   
เอตมตฺถ  ทสฺเสนฺโต โส  โข  อหนฺติ  อาทิมาหฯ  เอส  นโย  
สพฺพเปยฺยาเลสุ. 
        อิโต ปร ฺจ อิริยาปถปฏิปาฏิยา  อวตฺวา  อาสนฺน- 
ปฏิปาฏิยา  อิริยาปถา  วุตฺตาติ   เวทิตพฺพาฯ  จงฺกมนฺตสฺส  หิ   
ภยเภรเว  อาคเต  น   ิโต  น  นิสินฺโน  น  นิปนฺโน   ิตสฺสาป   
อาคเต  น  จงฺกมามีติ (๔)  เอว ตสฺส ตสฺส อาสนฺนปฏิปาฏิยา  
วุตฺตาติฯ   
        เอว  ภึสนเกสุป  าเนสุ  อตฺตโน  ภยเภรวาภาว  ทสฺเสตฺวา   
อิทานิ  ฌายีน  สมฺโมหฏาเน  สุอตฺตโน  อสมฺโมหวิหาร  ทสฺเสตุ  
#๑. ม. ยุ. ยถาภูต ฯ  ๒. ม. ตถาภูต ฯ  ๓. ม. เจต ฯ  ๔. ม. จงฺกมติี ฯ  
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สนฺติ  โข  ปน  พฺราหฺมณาติ  อาทิมาหฯ   
        ตตฺถ  สนฺตีติ  อตฺถิ  สวิชฺชนฺติ  อุปลพฺภนฺติ. รตฺตึเยว  
สมานนฺติ รตฺตึเยว  สนฺตฯ  ทิวาติ  ส ฺชานนฺตีติ  ทิวโส  อยนฺติ   
ส ฺชานนฺติฯ  ทิวาเยว  สมานนฺติ  ทิวสเยว  สนฺตฯ  รตฺตีติ   
ส ฺชานนฺตีติ  รตฺติ  อยนฺติ  ส ฺชานนฺติฯ  กสฺมา  ปเนเต  เอว   
ส ฺ ิโน  โหนฺตีติฯ  วุฏานโกสลฺลาภาวโต  วา  สกุณรุตโต   
วาฯ  กถฯ  อิเธกจฺโจ  โอทาตกสิณลาภี  ทิวา  ปริกมฺม  กตฺวา   
ทิวา  สมาปนฺโน ทิวาเยว  วุฏหามีติ  มนสิการ  อุปฺปาเทติ 
โน  จ  โข  อทฺธานปริจฺเฉเท  กุสโล  โหติฯ  โส  ทวิส   
อติกฺกมิตฺวา  รตฺติภาเค  วุฏาติฯ  โอทาตกสิณผรณวเสน  จสฺส   
วิสท  โหติ  วิภูต  สุวิภูตฯ  โส  ทิวา  วุฏหามีติ  อุปฺปาทิต- 
มนสิการตาย  โอทาตกสิณผรณวิสทวิภูตตาย  จ  รตฺตึเยว   
สมาน  ทิวาติ  ส ฺชานาติ. อิธ ปเนกจฺโจ  นีลกสณิลาภี   
รตฺตึ  ปริกมมฺ  กตฺวา  รตฺตึ  สมาปนฺโน  รตฺตึเยว  วุฏหามีติ   
มนสิการ  อุปฺปาเทติฯ   โน  จ  โข  อทฺธานปริจฺเฉเท  กุสโล 
โหติ. โส  รตฺตึ  อติกฺกมิตฺวา  ทิวสภาเค  วุฏาติฯ  นีลกสิณ- 
ผรณวเสน  จสฺส  อวิสท  โหติ อวิภูต ฯ  โส  รตฺตึ  วุฏหามีติ   
อุปฺปาทิตมนสิการตาย  นีลกสิณผรณาวิสทาวิภูตตาย  จ  ทิวาเยว   
สมาน  รตฺตีติ  ส ฺชานาติฯ  เอว  ตาว  วุฏานโกสลฺลาภาวโต   
เอว  ส ฺ ิโน โหนฺติฯ    
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        สกุณรตุโต  ปน  อิเธกจฺโจ  อนฺโต  เสนาสเน  นิสินฺโน   
โหติ. อถ  ทวิา  รวนกสกณุกากาทโย   จนฺทาโลเกน  ทิวาติ   
ม ฺมานา  รตฺตึ  รวนฺติ  อ ฺเหิ  วา  การเณหิฯ  โส   
เตส  สทฺท  สุตฺวา  รตฺตึเยว  สมาน  ทิวาติ  ส ฺชานาติ.  
อิธ  ปเนกจฺโจ  ปพฺพตนฺตเร  คมฺภีราย  ฆนวนปฏิจฺฉนฺนาย   
คิริคุหาย  สตฺตาหวทฺทลิกาย  วตฺตมานาย  อนฺตรหิตสุริยาโลเก  
กาเล  นิสินฺโน  โหติ. อถ รตฺตึ  รวนกสกุณอุลูกาทโย   
มชฺฌนฺติกสมเยป  ตตฺถ  ตตฺถ  สมนฺธกาเร  นิสินฺนา  รตฺติส ฺาย   
วา  อ ฺเหิ  วา  การเณหิ  รวนฺติฯ  โส  เตส  สทฺท สุตฺวา  
ทิวาเยว  สมาน  รตฺตีติ  ส ฺชานาติฯ  เอว   สกุณรุตโต   
เอวส ฺ ิโน  โหนฺตีติฯ  อิทมหนฺติ  อิท  อห  เอว  ส ฺชานนฯ   
สมฺโมหวิหารสฺมึ  วทามติี  สมฺโมหวิหารปริยาปนฺน  อนฺโตคธ 
สมฺโมหวิหาร ฺตร วทามีติ วุตฺต โหติ ฯ  
        อห  โข  ปน  พฺราหฺมณ  ฯ เปฯ   ส ฺชานามีติ  ปากโฏ   
โพธิสตฺตสฺส  รตฺตินฺทิวปริจฺเฉโทฯ   สตฺตาหวทฺทลิกกาเลป  (๑)   
จนฺทิมสุริเยสุ  อทิสฺสมาเนสุป  ชานาติเยว  เอตฺตก  ปูเรภตฺตกาโล  
คโตฯ  เอตฺตก  ปจฺฉาภตฺตกาโลฯ  เอตฺตก  ปมยาโมฯ  เอตฺตก   
มชฺฌิมยาโมติฯ  ตสฺมา  เอวมาห. อนจฺฉริย เจตฯ  ย ปูริตปารมี   
โพธิสตฺโต  เอว  ชานาติฯ  ปเทส ฺาเณ   ิตาน  สาวกานป  
#๑. ม. สตฺตาหวทฺทเลป ฯ  
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[๑]  รตฺตินฺทวิปริจฺเฉโท ปากโฏ โหติฯ   
        กลฺยาณิมหาวิหาเร  (๒)  กิร  โคทตฺตตฺเถโร  ทวฺงฺคุลกาเล  ภตฺต   
คเหตฺวา  ทฺวงฺคุลกาเล  ภุ ฺชติฯ  สุริเย  อทิสฺสมาเนป  ปาโตเยว   
เสนาสน  ปวิสิตฺวา  ตาย  เวลาย  นิกฺขมติฯ  เอกทิวส  อารามิกา   
เสฺว  เถรสฺส  นิกฺขมนกาเล  ปสฺสามาติ  ภตฺต  สมฺปาเทตฺวา   
กาลตฺถมฺภมูเล  นิสีทึสุ ฯ  เถโร ทฺวงฺคุลกาเลเยว นิกฺขมติ ฯ (๓)   
ตโต ปภูติ กริ สุริเย อทิสฺสมาเนป เถรสฺส นิกฺขมนส ฺาย  
เอว เภรึ อาโกเฏนฺติฯ   
        ธชาครวิหาเรป  (๔)  กาลิเทวตฺเถโร  (๕) อนฺโตวสฺเส  ยามคณฺฑิก   
ปหรติฯ  อาจิณฺณเมต  เถรสฺสฯ  น  จ  ยามยนฺตนาฬิก  ปโยเชติฯ   
อ ฺเ  ภิกฺขู  ปโยเชนฺติฯ  อถ  นิกฺขนฺเต  ปเม  ยาเม  เถเร   
มุคฺคร  คเหตฺวา  ิตมตฺเตเยว เอกเทฺวาร (๖)  ปหรนฺเตเยว  วา   
ยามยนฺต  ปตติฯ  เอว  ตีสุ  ยาเมสุ  สมณธมฺม  กตวฺา  เถโร   
ปาโตเยว  คาม  ปวิสิตฺวา  ปณฺฑปาต  อาทาย  วิหาร  อาคนฺตฺวา  
โภชนเวลาย (๗)  ปตฺต  คเหตฺวา  ทิวาวิหารฏาน  คนฺตฺวา  สมณ- 
ธมฺม  กโรติฯ  ภิกฺขู  กาลตฺถมฺภ  ทิสฺวา  เถรสฺส  อาคมนฏาย   
เปเสนฺติฯ  โส  ภิกฺขุ  เถร  ทิวา  วิหารฏานา  นิกฺขมนฺตเมว   
#๑. ม. เอตฺถนฺตเร หิสทโฺท ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. กลฺยาณิยมหาวิหาเร ฯ  ๓. สี. นกิฺขมิ ฯ 
๔. ม. อชครวิหาเรป ฯ  ๕. ม. กาฬเทวตฺเถโร ฯ  ๖. ม. เอก เทฺว วาเร ฯ 
๗. ส.ี โภชนสาลาย ฯ  
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วา  อนฺตรา  มคฺเค  วา  ปสฺสติฯ  เอว  ปเทส ฺาเณ   ิตาน   
สาวกานป รตฺตินฺทิวปริจฺเฉโท  ปากโฏ โหติฯ  กิมงฺคมฺปน  
โพธิสตฺตานนฺติ ฯ  
        ย  โข  ต  ฯ เปฯ  วเทยฺยาติ  เอตฺถ  ปน  ย โข ต  
พฺราหฺมณ อสมฺโมหธมฺโม  สตฺโต  โลเก  อุปฺปนฺโน  ฯ เปฯ    
สุขาย  เทวมนุสฺสานนฺติ  วจน  วทมาโน  โกจิ  สมมฺาวเทยฺย   
สมฺมาวทมาโน  สยิาฯ  น  วิตถวาที  อสฺสฯ  มเมว  ต  วจน   
วทมาโน  สมฺมาวเทยฺย  สมฺมาวทมาโน  สยิาฯ   น  วิตถวาที   
อสฺสาติ  เอว  ปทสมฺพนฺโธ เวทิตพฺโพฯ   
        ตตฺถ  อสมฺโมหธมฺโมติ  อสมฺโมหสภาโวฯ  โลเกติ   
มนุสฺสโลเกฯ  พหุชนหิตายาติ  พหุชนสฺส   หิตตฺถายฯ   ป ฺา- 
สมฺปตฺติยา  ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกหิตูปเทสโกติฯ  พหุชนสุขายาติ   
พหุชนสฺส  สุขตฺถายฯ  จาคสมฺปตฺติยา อุปกรณสุขสมฺปตฺติ- 
ทายโกติ ฯ (๑)  โลกานุกมฺปายาติ  โลกสฺส  อนุกมปฺตฺถายฯ   เมตฺตา- 
กรุณาสมฺปตฺติยา  มาตาปตโร  วิย  โลกสฺส  รกฺขิตา   
โคปายิตาติฯ  (๒)  อตฺถาย  หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานนฺติ อิธ   
เทวมนุสฺสคหเณน  จ  ภพฺพปุคฺคลเวเนยฺยสตฺเตเยว   คเหตฺวา   
เตส  นิพฺพานมคฺคผลาธิคมาย  อตฺตโน  อุปฺปตฺตึ  ทสฺเสตีติ   
เวทิตพฺโพฯ  อตฺถายาติ  หิ  วุตฺเต ปรมตฺถตฺถาย  นพฺิพานายาติ   
#๑. สี. อุปกรณสุขสมฺปทายโกติ ฯ  ม. อุปกรณสขุสฺส ทายโกติ ฯ  ๒. ม. โคปยิตาติ ฯ  
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วุตฺต  โหติ. หิตายาติ วุตฺเต ตสมฺปาปกมคฺคตฺถายาติ  วุตฺต   
โหติฯ  นิพฺพานสมฺปาปกมคฺคโต  หิ  อุตฺตรึ  หิต  นาม  นตฺถิฯ   
สุขายาติ  วุตฺเต  ผลสมาปตฺติ  สุขตฺถายาติ  วุตฺต  โหติฯ  ตโต  
อุตฺตรึ สุขาภาวโต. วุตฺต  เจต อย สมาธิ ปจฺจุปฺปนฺนสุโข  
เจว อายติ ฺจ สุขวิปาโกติฯ  (๑)   
        เอว  ภควา  พุทฺธคุณปฏิลาภาวสาน  อตฺตโน  อสมฺโมห- 
วิหาร  พฺราหฺมณสฺส  ทสฺเสตฺวา   อิทานิ  ยาย  ปฏปิทาย  ต   
โกฏิปฺปตฺต  อสมฺโมหวิหาร  อธิคโตฯ   ต  ปุพฺพภาคโต  ปภูติ   
ทสฺเสตุ อารทฺธ  โข  ปน  เม  พฺราหฺมณาติ  อาทิมาห ฯ  
        เกจิ  ปนาหุ  อิม  อสมฺโมหวิหาร  สุตฺวา  พฺราหฺมณสฺส  
จิตฺตเมว อุปฺปนฺน  โหติ  (๒) กาย  นุ  โข  ปฏิปทาย  อิม   
ปตฺโต'ติฯ  ตสฺส  จิตฺตม ฺาย  อิมายาห  ปฏิปทาย อิม อุตฺตม  
อสมฺโมหวิหาร ปตฺโตติ ทสฺเสนฺโต เอวมาหาติฯ   
        ตตฺถ  อารทฺธ  โข  ปน  เม  พฺราหฺมณ  วิริย  อโหสีติ   
พฺราหฺมณ  น  มยา  อย  อุตฺตโม  อสมฺโมหวิหาโร  กุสิเตน   
มุฏสฺสตินา  สารทฺธกาเยน  วิกฺขิตฺตจิตฺเตน  วา  อธิคโต   
อปจ  โข  ตทธิคมาย  อารทฺธ  โข  ปน  เม  วิริย  อโหสิ 
โพธิมณฺเฑ  นิสินฺเนน  มยา  จตุรงฺควิริย   อารทฺธ  อโหสิฯ  
#๑. ที. ปา. ๑๑/๔๑๘/๒๙๙ ฯ องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๒๗/๒๕ ฯ  อภิ. วิ. ๓๕/๘๓๔/๔๕๒ ฯ 
๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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ปคฺคหิต  อสิถิลปฺปวตฺติตนฺติ วุตฺต โหติ. อารทฺธตฺตาเยว จ  
เม ต อสลฺลีน อโหสิฯ   
        อุปฏ ิตา  สติ  อปฺปมุฏาติ  น  เกวล ฺจ  วิริยเมว  สติป   
เม  อารมฺมณาภิมุขีภาเวน   อุปฏ ิตา  อโหสิฯ  อุปฏ ิตตฺตาเยว  
จ อปฺปมุฏา. ปสฺสทฺโธ  กาโย อสารทฺโธติ (๑)  กายจิตฺต- 
ปสฺสทฺธิสมฺภเวน  กาโยป เม ปสฺสทโฺธ อโหสีติ (๒) ฯ  ตตฺถ   
ยสฺมา นามกาเย  ปสฺสทฺเธ  รูปกาโยป  ปสฺสทฺโธเยว  โหติ 
ตสฺมา นามกาโย รูปกาโยติ อวิเสเสตฺวาว  ปสฺสทฺโธ  กาโยติ 
วุตฺตฯ  อสารทฺโธติ  โส  จ  โข  ปสฺสทธฺตฺตาเยว  อสารทฺโธ 
วิคตทรโถติ  วุตฺต  โหติฯ  สมาหิต  จิตฺต เอกคฺคนฺติ จิตฺตป  
เม สมฺมา อาหิต  สุฏ ุ  ปต  [๓] วิย  อโหสิฯ  สมาหิตตฺตา   
เอว  จ  เอกคฺค อจล นิปฺผนฺทนนฺติฯ  เอตฺตาวตา ฌานสฺส  
ปุพฺพภาคปฏิปทา กถิตา โหติฯ   
        อิทานิ  อิมาย  ปฏิปทาย  อธิคต  ปมฌาน  อาทึ   
กตฺวา  วิชฺชาตฺตยปริโยสาน  วิเสส  ทสฺเสนโต  โส  โข  อหนฺติ- 
อาทิมาหฯ  ตตฺถ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ ฯ ปฯ  จตุตฺถ  ฌาน   
อุปสมฺปชฺช  วิหาสินฺติ  เอตฺถ  ตาว  ย  วตฺตพฺพ  สิยาฯ  ต   
สพฺพ  วิสุทฺธิมคฺเค ปวีกสิณกถาย วุตฺต. เกวล ฺห  ตตฺถ  
อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ  อาคตฯ  อิธ  วิหาสินฺติฯ  อยเมว  วิเสโส ฯ  
#๑. ม. ปสฺสทฺโธ กาโยติ ฯ  ๒. ม. อโหสิ ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร อปฺปตนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
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กึ  กตฺวา  ปน ภควา อิมานิ ฌานานิ  อุปสมฺปชฺช  
วิหาสีติฯ   กมฺมฏาน ภาเวตฺวา ฯ กตรฯ อานาปานสฺสติ- 
กมฺมฏานฯ   
        อิมานิ  จ  ปน  จตฺตาริ  ฌานานิ  เกส ฺจิ  จิตฺเตกคฺคตฺถานิ   
โหนฺติฯ  เกส ฺจิ  วิปสฺสนาปาทกานิฯ   เกส ฺจิ  อภิ ฺาปาทกานิ 
เกส ฺจิ  นิโรธปาทกานิฯ  เกส ฺจิ  ภโวกฺกมนตฺถานิฯ  ตตฺถ   
ขีณาสวาน  จิตฺเตกคฺคตฺถานิ  โหนฺติฯ  เต  หิ  สมาปชฺชิตฺวา   
เอกคฺคจิตฺตา  สุข  ทิวส  วิหริสฺสามาติ  อิจฺเจว  กสิณปริกมฺม  
กตฺวา  อฏ  สมาปตฺติโย  นิพฺพตฺเตนฺติฯ  เสขปุถุชชฺนาน   
สมาปตฺติโต  วุฏาย  สมาหิเตน  จิตฺเตน  วิปสฺสิสสฺามาติ   
นิพฺพตฺเตนฺตาน  วิปสฺสนาปาทกานิ  โหนฺติฯ  เย  ปน  อฏ   
สมาปตฺติโย  นิพฺพตฺเตตฺวา   อภิ ฺาปาทกชฺฌาน  สมาปชฺชิตฺวา   
สมาปตฺติโต  วุฏาย  เอโกป  หุตฺวา  พหุธา   โหตีติ  (๑) วุตฺตนยา   
อภิ ฺาโย  ปตฺเถนฺตา  นิพฺพตฺเตนฺติฯ   เตส  อภิ ฺาปาทกานิ   
โหนฺติฯ  เย  ปน  อฏ  สมาปตฺติโย  นิพฺพตฺเตตฺวา  นิโรธ- 
สมาปตฺตึ  สมาปชฺชิตฺวา  สตฺตาห  อจิตฺตา หุตฺวา  ทิฏเว  ธมฺเม   
นิโรธ  นิพฺพาน  ปตฺวา  สขุ  วิหริสฺสามาติ  นิพฺพตฺเตนฺติ 
เตส  นิโรธปาทกานิ  โหนฺติฯ  เย  ปน  อฏ  สมาปตฺติโย    
นิพฺพตฺเตตฺวา  อปริหีนชฺฌานา  พฺรหฺมโลเก  อุปปชฺชสิฺสาสามาติ   
#๑. ที. สี. ๙/๑๓๓/๑๐๓ ฯ  ขุ. ปฎิ. ๓๑/๒๕๓/๑๖๓ ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 213 

                        *เลมที่ ๗  ภยเภรวสุตฺตวณฺณนา  หนา  ๒๑๓ 
 
นิพฺพตฺเตนฺติฯ   เตส  ภโวกฺกมนตฺถานิ โหนฺติฯ   
        ภควตา  ปนิท  จตุตฺถชฺฌาน  โพธิรุกฺขมูเล  นิพฺพตฺติต 
ต  ตสฺส  วิปสฺสนาปาทก ฺเจว  อโหส ิ อภิ ฺาปาทก ฺจ   
สพฺพกิจฺจสาธก ฺจฯ  สพฺพโลกิยโลกุตฺตรคุณทายกนฺติ เวทิตพฺพ ฯ 
        เยสจ  คุณาน  ทายก  อโหสิฯ  เตส  เอกเทส  ทสฺเสนฺโต   
โส  เอว  สมาหิเต  จิตฺเตติอาทิมาหฯ  ตตฺถ  ทฺวินฺน  วิชชฺาน   
อนุปทวณฺณนา  เจว  ภาวนานโย  จ  วิสุทฺธิมคฺเค  วิตฺถาริโตฯ   
เกวล ฺหิ  ตตฺถ  โส  เอว  สมาหิเต  จิตฺเต  ฯ เปฯ  อภินินฺนาเมตีติ   
วุตฺตฯ  อิธ  อภินินฺนาเมสินฺติฯ   อย  โข เม  พฺราหฺมณาติ  อย ฺจ   
อปฺปนาวาโร  ตตฺถ  อนาคโตติ  อยเมเวตฺถ (๑) วิเสโสฯ  ตตฺถ   
โสติ  โส  อหฯ  อภินินฺนาเมสินฺติ  อภินีหรึฯ  อภินนิฺนาเมสินฺติ   
จ  วจนโต โสติ  เอตฺถ โส อหนฺติ   เอวมตฺโถ เวทิตพฺโพฯ   
        ยสฺมา  จิท  ภควโต  วเสน  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ   
อาคตฯ   ตสฺมา โส  ตโต  จุโต   อิธูปปนฺโนติ  เอตฺถ  เอว   
โยชนา  เวทิตพฺพาฯ  เอตฺถ  หิ  โส  ตโต  จุโตติ  ปฏินิวตฺตนฺตสฺส   
ปจฺจเวกฺขณฯ  ตสฺมา  อิธปูปนฺโนติ  อิมิสฺสา  อิธูปปตฺติยา   
อนนฺตรฯ  อมุตฺร  อุทปาทินฺติ   ตุสิตภวน  สนฺธายาหาติ  
เวทิตพฺโพฯ  ตตฺราปาสึ  เอวนาโมติ  ตตฺราป  ตุสิตภวเน   
เสตเกตุ  นาม เทวปุตฺโต  อโหสึฯ  เอวโคตฺโตติ  ตาหิ  เทวตาหิ  
#๑. ม. อยเมว ฯ  
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สทฺธึ  เอกโคตฺโตฯ  เอววณฺโณติ  สุวณฺณวณฺโณฯ  เอวมาหาโรติ   
ทิพฺพสุธาหาโรฯ  เอว  สขุทุกฺขปฏิสเวทีติ  เอว  ทพฺิพสุข- 
ปฏิสเวทีฯ  ทุกฺข  ปน  สงฺขารทุกฺขมตฺตเมวฯ  เอวมายุปริยนฺโตติ   
เอว  สตฺตป ฺาสวสฺสโกฏิสฏ ีวสฺสสตสหสฺสายุปริยนฺโต. โส   
ตโต  จุโตติ  โส  อห  ตโต  ตุสิตภวนโต  จุโต. อิธปูปนฺโนติ   
อิธ  มหามายาเทวิยา  กุจฺฉิมฺหิ นิพฺพตฺโต ฯ  
        อย  โข  เม  พฺราหฺมณาติอาทีสุ  เมติ  มยาฯ  วิชฺชาติ   
วิทิตกรณฏเน  วิชฺชาฯ  กึ  วิทิต   กโรติฯ  ปุพฺเพนิวาสฯ   
อวิชฺชาติ  ตตฺเถว (๑) ปุพฺเพนิวาสสฺส  อวิทิตกรณฏเน  ตปฺปฏิจฺ- 
ฉาทโก  โมโหติ  วุจฺจติฯ  ตโมติ  เสฺวว  โมโห  ปฏิจฺฉาทกฏเน   
ตโมติ  วุจฺจติฯ  อาโลโกต ิ สาเยว  วิชชฺา  โอภาสกรณฏเน   
อาโลโกติ  วุจฺจติฯ  เอตฺถ  จ  วิชชฺา  อธคิตาติ  อย  อตฺโถฯ   
เสส  ปสสาวจนฯ  โยชนา  ปเนตฺถ  อย  โข  เม  วิชชฺา   
อธิคตาฯ  ตสฺส  เม  อธิคตวิชฺชสฺส อวิชฺชา  วิหตาฯ  วินฏาติ   
อตฺโถฯ  กสมฺาฯ  ยสฺมา  วิชฺชา อุปฺปนนฺา. เอส นโย  
อิตรสฺมึป  ปททฺวเย ฯ  
        ยถาตนฺติ  เอตฺถ  ยถาติ  โอปมฺเมฯ  ตนฺติ  นิปาโตฯ   
สติยา  อวิปฺปวาเสน  อปฺปมตฺตสฺสฯ  วิริยาตาเปน  อาตาปโนฯ   
กาเย  จ  ชีวิเต  จ  อนเปกขฺตาย  ปหิตตฺตสฺสาติ (๒)  เปสิตตฺตสฺสาติ   
#๑.ม. ตสฺเสว ฯ  ๒. ม. กาเย จ ชีวิเต จ อนเปกฺขตาย ปหิตตฺตสฺส ฯ  
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อตฺโถฯ  อิท วุตฺต โหติ ยถา อปฺปมตฺตสฺส อาตาปโน  
ปหิตตฺตสฺส  วิหรโต  อวิชชฺา  วิห ฺเยฺยฯ  วิชชฺา อุปฺปชฺเชยฺยฯ   
ตโม วิห ฺเยฺยฯ  อาโลโก  อุปฺปชฺเชยยฺฯ  เอวเมว  มม อวิชฺชา  
วิหตาฯ  วิชฺชา อุปฺปนฺนา. ตโม วิหโตฯ  อาโลโก อุปฺปนฺโน.  
เอตสฺส เม ปธานานุโยคสฺส อนุรูปเมว  ผล ลทฺธนฺติฯ   
                                ปุพฺเพนิวาสกถา         นิฏ ิตาฯ   
                 
        จุตูปปาตกถาย  ยสฺมา  ปน  (๑) อิธ  ภควโต  วเสน  ปาลิ   
อาคตาฯ  ตสฺมา ปสฺสามิ  ปชานามีติ วุตฺตฯ  อย วิเสโส.  
เสส วิสุทฺธิมคฺเค วุตฺตสทิสเมว ฯ  
        เอตฺถ  ปน  วิชชฺาติ  ทิพฺพจกฺขุาณวิชฺชาฯ  อวิชฺชาติ   
สตฺตาน  จุติปฏิสนฺธิปฏิจฺฉาทิกา  อวิชฺชาฯ  เสส  วุตฺตนยเมวาติฯ   
ยสฺมา  จ ปูรติปารมีน  มหาสตฺตาน  ปริกมฺมกิจฺจ  นาม   
นตฺถิฯ  เต  หิ  จิตฺเต  อภินินฺนามิตมตฺเตเยว  อเนกวิหิต   
ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรนฺติฯ  ทิพฺเพน จกฺขุนา   สตฺเต ปสฺสนฺติ.  
ตสฺมา โย  ตตฺถ ปริกมฺม อาทึ กตฺวา ภาวนานโย วุตฺโต 
น เตน อิธ อตโถติ. 
        ตติยวิชชฺาย  โส  เอว  สมาหิเต  จิตฺเตติ  วิปสฺสนาปาทก   
จตุตฺถชฺฌานจิตฺต  เวทิตพฺพฯ  อาสวาน  ขยาณายาติ  อรหตฺต- 
มคฺคาณตฺถายฯ  อรหตฺตมคฺโค  หิ  อาสววินาสนโต  อาสวาน   
#๑. ม. ปนสทฺโท นตฺถ ิฯ  
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ขโยติ  วุจฺจติฯ  ตตฺร  เจต าณ ตตฺถ  ปริยาปนฺนตฺตาติฯ   
จิตฺต  อภินินฺนาเมสินฺติ  วิปสฺสนาจิตฺต  อภินีหรึ. โส อิท  
ทุกฺขนฺติ  เอวมาทีสุ  เอตฺตก  ทุกฺขฯ  น  อิโต  ภิยโฺยติ สพฺพป  
ทุกฺขสจฺจ สรสลกฺขณปฏิเวเธน  ยถาภูต  อพฺภ ฺาสึ  ชานึ   
ปฏิวิชฺฌึฯ  ตสฺส  จ  ทุกขสฺส นิพฺพตฺติก  ตณฺห  อย  ทุกฺข- 
สมุทโยติฯ  ตทุภยมฺป  ย  าน  ปตฺวา นิรุชฺฌติฯ  ตนฺเตส   
อปฺปวตฺตินิพฺพาน  อย  ทกฺุขนิโรโธติฯ   ตสฺส  จ(๑)  สมฺปาปก   
อริยมคฺค อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ   สรลกฺขณปฏิเวเธน   
ยถาภูต  อพฺภ ฺาสึ ชานึ ปฏิวิชฌฺินติฺ เอวมตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  
        เอว  สรปูโต  สจฺจานิ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  กิเลสวเสน   
ปริยายโต   ทสฺเสนฺโต  อิเม  อาสวาติอาทิมาหฯ  ตสฺส  เม  เอว   
ชานโต  เอว  ปสฺสโตติ  ตสฺส  มยฺห  เอว  ชานนฺตสสฺ  เอว   
ปสฺสนฺตสฺสฯ  สห  วิปสสฺนาย  โกฏปิฺปตฺต  มคฺค  กเถติฯ   
กามาสวาติ  กามาสวโตฯ  วิมุจฺจิตฺถาติ  อิมินา  ผลกขฺณ  ทสฺเสติฯ   
มคฺคกฺขเณ  หิ  จิตฺต  วิมจฺุจติฯ   ผลกขฺเณ  วิมุตฺต  โหติฯ   
วิมุตฺตสฺมึ  วิมุตฺตมฺหีติ (๒) าณนฺติ อิมินา ปจฺจเวกฺขณาณ  
ทสฺเสติ. ขีณา ชาตีติอาทีหิ ตสฺส  ภูมฯึ  เตน  ห ิ าเณน   
ภควา  ปจฺจเวกฺขนฺโต  ขีณา  ชาตีติ  อาทีนิ อพฺภ ฺาสิ ฯ  
กตมา  ปน  ภควโต  ชาติ  ขีณา ฯ  กถ  จ  น  อพฺภ ฺาสีติฯ   
# ๑. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๒. สฺยา.  วิมตฺุตมีติ ฯ  
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น  ตาวสฺส  อตีตา  ชาติ  ขีณา  ปุพฺเพว  ขีณตฺตาฯ   น   
อนาคตา  อนาคเต  วายามาภาวโตฯ  น  ปจฺจุปฺปนฺนา   
วิชฺชมานตฺตาฯ  ยา  ปน  มคฺคสฺส  อภาวิตตฺตา  อุปฺปชฺเชยฺย  
เอกจตุป ฺจโวการภเวสุ  เอกจตุป ฺจกฺขนฺธปฺปเภทา  ชาติฯ  สา   
มคฺคสฺส  ภาวิตตฺตา  อนุปฺปาทธมฺมต  อาปชฺชเนน  ขีณาฯ    
ต  โส  มคฺคภาวนาย  ปหีนกิเลเส  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  กิเลสาภาเว   
วิชฺชมานป  กมฺม  อายตึ  อปฺปฏิสนฺธิก  โหตีติ ชานนฺโต  
อ ฺาสีติ(๑) ฯ  
        วุสิตนฺติ  วุฏ  ปริวุฏฯ  กต จริต นิฏ ิตนฺติ อตฺโถ.  
พฺรหฺมจริยนฺติ  มคฺคพฺรหฺมจริยฯ  ปถุชฺุชนกลฺยาณเกหิ  สทฺธ ึ สตฺต   
เสขา  พฺรหฺมจริยวาส วสนฺติ  นามฯ  ขีณาสโว  วุฏวาโสฯ   
ตสฺมา  ภควา  อตฺตโน  พฺรหฺมจริยวาส ปจฺจเวกฺขนฺโต  วุสิต   
พฺรหฺมจริยนฺติ อพฺภ ฺาสิ. กต กรณียนฺติ จตูสุ สจฺเจสุ  
จตูหิ มคฺเคหิ  ปริ ฺาปหานสจฺฉิกิริยาภาวนาวเสน  โสฬสวิธป   
กิจฺจ  นิฏาปตนฺติ  อตฺโถ ฯ  ปถุุชชฺนกลฺยาณกาทโย(๒)  ห ิ ต   
กิจฺจ  กโรนฺติฯ   ขีณาสโว  กตกรณีโยฯ  ตสฺมา  ภควา อตฺตโน  
กรณีย ปจฺจเวกฺขนฺโต กต กรณียนฺติ อพฺภ ฺาสิฯ   
        นาปร  อิตฺถตฺตายาติ  อิทานิ  ปุน  อิตฺถมฺภาวาย  (๓) เอว   
โสฬสกิจฺจภาวาย  วา  กิเลสกฺขยาย  วา  มคฺคภาวนากิจฺจ เม  
# ๑. ม. อพฺภฺญาสิ ฯ  ๒. ม. ปุถชฺุชนกลฺยาณเกน หิ ฯ  
# ๓. ม. อิตฺถภาวาย ฯ  
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นตฺถีติ อพฺภ ฺาสิ. อถวา อิตฺถตฺตายาติ อิตฺถภาวโต   
อิมสฺมา  เอวปการา  อิทานิ  วตฺตมานกฺขนฺธสนฺตานา  อปร   
ขนฺธสนฺตาน  มยฺห  นตฺถฯิ  อิเม  ปน  ป ฺจกฺขนฺธา  ปริ ฺาตา   
ติฏนฺติ ฉินฺนมูลกา  รุกขฺา  วิยฯ  เต  จริมกวิ ฺาณนิโรเธน   
อนุปาทาโน  วิย  ชาตเวโท  นิพฺพายิสฺสนฺตีติ อพฺภ ฺาสิ. 
        อิทานิ  เอว  ปจฺจเวกฺขณาณปริคฺคหิต  ต  อาสวาน   
ขยาณาธิคม  พฺราหฺมณสฺส  ทสฺเสนฺโต  อย  โข  เม  พฺราหฺมณาติ- 
อาทิมาหฯ  ตตฺถ  วิชชฺาติ  อรหตฺตมคฺคาณวิชฺชาฯ  อวิชชฺาติ   
จตุสจฺจปฏิจฺฉาทิกา อวิชฺชา. เสส  วุตฺตนนยเมว ฯ เอตฺตาวตา   
จ ปุพฺเพนิวาสาเณน อตีตสาณฯ  ทิพฺพจกฺขุนา  ปจฺจุปฺ- 
ปนฺนานาคตสาณ ฯ อาสวกฺขเยน  สกลโลกุตฺตรคุณนฺติ  (๑)  เอว  ตีหิ  
วิชฺชาหิ  สพฺเพป สพฺพ ฺ ุคุเณ(๒) สงฺคเหตฺวา ปกาเสนฺโต อตฺตโน  
อสมฺโมหวิหาร  พฺราหฺมณสฺส ทสฺเสสิฯ   
        เอว  วุตฺเต  กิร  พฺราหฺมโณ  จินฺเตสิ  สมโณ  โคตโม   
สพฺพ ฺ ุต  ปฏิชานาติฯ   อชชฺาป  จ  อร ฺวาส  น  วิชหติ 
อตฺถิ  น ุ ขฺวสฺส  อ ฺป  กิ ฺจิ  กรณียนฺติฯ  อถสฺส  ภควา   
อชฺฌาสย  วิทิตฺวา อิมินา อชฺฌาสยานุสิทฺธิยา   สิยา  โข  ปน   
เตติอาทิมาหฯ  ตตฺถ  สิยา  โข  ปน  เต  พฺราหฺมณ  เอวมสฺสาติ   
พฺราหฺมณ  กทาจิ  ตุยฺห  เอว(๓)  ภเวยฺยฯ  น  โข  ปเนต  
# ๑. ม. สกลโลกิยโลกุตฺตรคุณนฺติ ฯ  ๒. ม. สพฺพฺุคุเณ ฯ  
# ๓. ม. เอต ฯ  
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พฺราหฺมณ เอว ทฏพฺพนฺติ เอว  โข  ปน  พฺราหฺมณ  ตยา   
มยฺห   ปนฺตเสนาสนปฏิเสวน  อวีตราคาทิตายาติ  เอว  น   
ทฏพฺพฯ  เอว  ปนฺตเสนาสน  ปฏิเสวเน  อการณ  ปฏกิฺขิปตฺวา   
การณ ทสฺเสนฺโต  เทฺว  โข  อหนฺติอาทิมาหฯ  ตตฺถ  อตฺโถเยว   
อตฺถวโสฯ  ตสฺมา  เทฺว  โข  อห  พฺราหฺมณ  อตฺถวเสติ  อห   
โข   พฺราหฺมณ  เทฺว  อตฺเถ  เทฺว  การณานิ  สมฺปสฺสมาโนติ   
วุตฺต  โหติฯ  อตฺตโน  จ  ทิฏธมฺมสุขวิหารนฺติ เอตฺถ ทิฏธมฺโม  
นาม  อย  ปจฺจกฺโข  อตฺตภาโวฯ  สุขวิหาโร  นาม  จตุนฺน(๑)   
อิริยาปถวิหาราน  ผาสุตาฯ   เอกกสฺส  หิ  อฺเ(๒)  อนฺตมโส  
อุจฺจารปสฺสาวกิจฺจ  อุปาทาย  สพฺเพว  อิริยาปถา ผาสุกา  
โหนฺติฯ  ตสฺมา  ทิฏธมฺมสฺส สุขวิหาร(๓) ทิฏธมฺมสุขวิหารนฺติ  
อยมตฺโถ  เวทิตพฺโพฯ  ปจฺฉิม ฺจ (๔) ชนต  อนุกมปฺมาโนติ  กถ   
อร ฺวาเสน  ปจฺฉิมา ชนตา  อนุกมฺปตา  โหติฯ   สทฺธา   
ปพฺพชิตา  หิ  กลุปุตฺตา  ภควโต  อร ฺวาส   ทิสฺวา  ภควาป   
นาม  อร ฺเสนาสนานิ  น  มุ ฺจติฯ  ยสฺส  เนวตฺถ ิ ปริ ฺาตพฺพ  
น  ปหาตพฺพ  น  ภาเวตพฺพ  น  สจฺฉิกาตพฺพฯ  กิมงฺค  ปน   
มยนฺติ  จินฺเตตฺวา  ตตฺถ  วสิตพฺพเมว  ม ฺ ิสฺสนฺติฯ  เอว   
ขิปฺปเมว  ทุกฺขสฺสนฺตกรา  ภวิสฺสนฺตีติ (๕)  ฯ เอว  ปจฺฉิมา  ชนตา   
# ๑. ม. จตุนนฺมฺป ฯ  ๒. ม. อรฺเญ ฯ  ๓. ม. ย.ุ ทฏิฐธมฺมสฺส สุขวิหารนฺติ ฯ 
# ๔. ม. ปจฺฉิมฺจ... ฯ   ๕. ม. ภวิสฺสนติฺ ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 220 

                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๒๐ 
 
อนุกมฺปตา  โหติฯ  เอตมตฺถ  ทสฺเสนฺโต  อาห  ปจฺฉิม ฺจ ชนต  
อนุกมฺปมาโนติฯ   
        ต  สุตฺวา  อตฺตมโน  พฺราหฺมโณ  อนุกมฺปตรูปาติ 
อาทิมาหฯ  ตตฺถ  อนุกมปฺตรูปาติ  อนุกมฺปตชาติกา  อนุกมฺปต- 
สภาวาฯ  ชนตาติ  ชนสมูโหฯ  ยถาต  อรหตา  สมฺมา- 
สมฺพุทฺเธนาติ  ยถา  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  อนุกมฺเปยฺยฯ  ตเถว   
อนุกมฺปตรูปาติฯ   
        เอว ฺจ  วตฺวา  ปุน  ต  ภควโต  ธมฺมเทสน  อพฺภนุ- 
โมทมาโน  ภควนฺต   เอตทโวจ  อภิกฺกนฺต  โภ  โคตม  อภิกฺกนฺต   
โภ  โคตมาติ. ตตฺถาย อภิกฺกนฺตสทฺโท  ขยสุนฺทราภิรูปอพฺภนุ- 
โมทเนสุ  ทสิฺสติฯ  อภิกกฺนฺตา  ภนฺเต  รตฺติฯ  นิกขฺนฺโต  ปโม   
ยาโมฯ  จิรนสิินฺโน  ภิกฺขุสโฆติอาทีสุ  (๑) หิ ขเย ทสิฺสติ.  
อย อิเมส  จตุนฺน ปุคฺคลาน อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร  
จาติอาทีสุ (๒)สุนฺทเรฯ   
                โก เม วนฺทติ ปาทานิ  อิทฺธิยา ยสสา ชล   
                อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน  สพฺพา โอภาสย ทิสาติ(๓)   
อาทีสุ   อภิรูเปฯ  อภิกฺกนฺต  ภนฺเตติอาทีสุ  (๔) อพฺภนุโมทเนฯ   
อิธาป  อพฺภนุโมทเนเยวฯ  ยสฺมา จ อพฺภนุโมทเนฯ  ตสฺมา  
# ๑. วิ. จุล. ๗/๔๔๗/๒๘๓ ฯ องฺ. อฏฐก. ๒๓/๑๑๐/๒๐๗ ฯ 
# ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๐๐/๑๓๑ ฯ  ๓. ม. ขุ. วิมาน. ๒๖/๕๑/๘๙ ฯ 
# ๔. ที. สี. ๙/๑๓๙/๑๑๒ ฯ วิ. มหาวิ. ๑/๔/๙ ฯ  
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สาธุ สาธุ โภ โคตมาติ วุตฺต โหตีติ เวทิตพฺพฯ   
                ภเย โกเธ ปสสาย  ตุริเต โกตุหลจฺฉเร   
                หาเส โสเก ปสาเท จ  กเร อาเมณฺฑิต พุโธติ 
อิมินา  จ  ลกขฺเณน  อิธ  ปสาทวเสน  ปสสาวเสน  จาย   
ทฺวิกฺขตฺตุ  วุตฺโตติ  เวทิตพฺโพฯ  อถวา  อภิกฺกนฺตนฺติ  อภิกฺกนฺต  (๑)  
อติอิฏ อติมนาปฯ  อติสุนฺทรนฺติ วุตฺต โหติฯ   
        ตตฺถ  เอเกน  อภิกฺกนฺตสทฺเทน  เทสน  โถเมติฯ  เอเกน   
อตฺตโน  ปสาทฯ   อย ฺเหตฺถ  อธิปฺปาโย  อภิกฺกนฺต   โภโต  
โคตมสฺส ธมฺมเทสนาฯ   อภิกฺกนฺต  ยทิท  โภโต  โคตมสฺส   
ธมฺมเทสน  อาคมฺม  มม  ปสาโท(๒) ฯ  ภควโตเยว  วา  วจน  เทฺว   
เทฺว  อตฺเถ  สนฺธาย  โถเมติ  โภโต  โคตมสฺส  วจน  อภิกนฺต   
โทสนาสนโตฯ   อภิกฺกนฺต  คุณาธิคมนโตฯ   ตถา  สทฺธาชนนโต   
ป ฺาชนนโตเยว(๓) ฯ   สาตฺถโตฯ   สพฺย ฺชนโตฯ   อุตฺตานปทโต 
คมฺภีรตฺถโตฯ  กณฺณสุขโตฯ  หทยงฺคมโตฯ   อนตฺตุกฺกสนโต 
อปรวมฺภนโตฯ   กรุณาสีตลโต  ป ฺาวทาตโตฯ  อาปาถรมณียโต 
วิมทฺทกฺขมโตฯ  สุยฺยมานสุขโต วีมสิยมานหิตโตติ เอวมาทีหิ  
โยเชตพฺพฯ   
        ตโต  ปรป  จตูหิ  อุปมาหิ  เทสนเยว  โถเมติฯ  ตตฺถ   
# ๑. ส.ี อติกนฺต ฯ  ๒. ม. อภิกฺกนฺต โภ โคตม ยทิท โภโต โคตมสฺส ธมฺมเทสนา 
# อภิกฺกนฺต ยทิท โภโต โคตมสฺส ธมฺมเทสน อาคมฺม มม ปสาโทติ ฯ  
# ๓. ม. ปฺญาชนนโต ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๒๒ 
                         
นิกุชฺชิตนฺติ อโธมุข  ปต  เหฏามุขชาต  วาฯ  อุกฺกุชฺเชยฺยาติ   
อุปริ  มุข   เปยฺย (๑)ฯ ปฏิจฺฉนฺนนฺติ  ติณปณฺณาทิจฺฉาทิตฯ   
วิวเรยฺยาติ  อุคฺฆาเตยฺย(๒) ฯ  มุฬฺหสฺสาติ ทิสามุฬฺหสฺสฯ  มคฺค   
อาจิกฺเขยฺยาติ  หตฺเถ  คเหตฺวา  เอส  มคฺโคติ  วเทยฺย ฯ  
อนฺธกาเรติ  กาฬปกฺขจาตุทฺทสีอฑฺฒรตฺตฆนวนสณฺฑเมฆปฏเลหิ(๓)  
จตุรงฺเค  ตเมฯ   อย ตาว อนุตฺตานปทตฺโถฯ   
        อย  ปน  อธิปฺปายโยชนา  ยถา  โกจิ  นิกุชชฺิต  อุกฺกุชฺเชยยฺ 
เอว  สทฺธมฺมวิมุข  อสทฺธมฺเม  ปติต  ม  อสทฺธมฺมา  วุฏาเปนฺเตน   
ยถา  ปฏิจฺฉนฺน  วิวเรยฺยฯ  เอว  กสฺสปสฺส  ภควโต สาสนนฺตร- 
ธานโต ปภูติ มิจฺฉาทิฏ ิคหณปฏิจฺฉนฺน  สาสน  วิวรนฺเตน   
ยถา  มฬฺุหสฺส  มคฺค  อาจิกฺเขยฺยฯ  เอว  (๔)กุมฺมคฺค  มิจฺฉา  
มคฺค  ปฏิปนนฺสฺส  เม  สคฺคโมกฺขมคฺค  อาจิกฺขนฺเตน (๕) ยถา  
อนฺธกาเร  เตลปชฺโชต ธาเรยฺยฯ   เอว  โมหนฺธกาเร  นิมุคฺคสฺส  
เม  พุทฺธาทิรตนรูปานิ  อปสฺสโต  ตปฺปฏิจฺฉาทกโมหนฺธการ- 
วิทฺธสกเทสนาปชฺโชตธารเณน  มยฺห  โภตา  โคตเมน  เอเตหิ  
ปริยาเยหิ ปกาสิตตฺตา อเนกปริยาเยน ธมฺโม ปกาสิโต(๖) ฯ   
เอว  เทสน  โถเมตฺวา  อิมาย  เทสนาย  รตนตฺตเย  ปสนฺนจิตฺโต  
ปสนฺนาการ  กโรนฺโต  เอสาหนฺติอาทิมาหฯ  ตตฺถ  เอสาหนฺติ   
# ๑. ม. กเรยยฺ ฯ  ๒. ม. อุคฺฆาเฏยฺย ฯ  ๓. ม. กาฬ... ฯ   
# ๔. ม. กุมฺมคฺคมิจฺฉามคฺคปฺปฏิปนฺนสฺส ฯ  ๕. ส.ี อาวีกโรนฺเตน ฯ  
# ๖. ม. ปกาสิโตติ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  ภยเภรวสุตฺตวณฺณนา  หนา ๒๒๓ 
                 
เอโส  อหฯ  ภวนฺต  โคตม  สรณ  คจฺฉามีติ  ภว  เม  โคตโม   
สรณ  ปรายโน (๑)  อฆสฺส  หนฺตา  (๒) หิตสฺส  จ  วิธาตาติ  อิมินา   
อธิปฺปาเยน  ภวนฺต  โคตม  คจฺฉามิ ภชามิ เสวามิ ปยิรุปาสามิ 
เอว  วา  ชานามิ  พุชฺฌามีติฯ  เยส ฺหิ  ธาตูน  คติ  อตฺโถ 
พุทฺธิป  เตส อตฺโถฯ  ตสฺมา  คจฺฉามีติ  อิมสฺส  ชานามิ   
พุชฺฌามีติ  อยมตฺโถ  วุตฺโต. ธมฺม ฺจ ภิกฺขุสฆ ฺจาติ  เอตฺถ   
ปน  อธิคตมคฺเค  สจฺฉิกตนิโรเธ  ยถานุสิฏ (๓)ปฏิปชชฺมาเนว  
จตูสุ  อปาเยสุ (๓) อปตมาเน  ธาเรตีติ  ธมฺโมฯ โส  อตฺถโต   
อริยมคฺโค  เจว  นิพฺพาน ฺจฯ  วุตฺต  เหต  ยาวตา  ภิกฺขเว   
ธมฺมา  สงฺขตาฯ  อริโย  อฏงฺคิโก มคฺโค  เตส  อคฺคมกฺขายตีติ  (๔)  
วิตฺถาโร. น เกวล ฺจ  อรยิมคฺโค เจว นิพฺพาน ฺจฯ   
อปจ โข อริยผเลหิ สทฺธึ ปริยตฺติธมฺโมป. วุตฺต ฺเหต  
ฉตฺตมาณวกวิมาเน   
                        ราควิราคมเนชมโสก(๕)  
                        ธมฺมมสงฺขตมปฺปฏิกูล   
                        มธุรมิม ปคุณ สุวิภตฺต   
                        ธมฺมมิม สรณตฺถมุเปหีติ(๖) ฯ  
        เอตฺถ  ราควิราโคติ  มคฺโค  กถโิตฯ  อเนชมโสกนฺติ  ผลฯ 
# ๑. ม. ปรายน ฯ  ๒. ม. ตาตา ฯ  ๓. ม. ปฏิปชฺชมาเน จ อปาเยสุ ฯ 
# ๔. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๔/๔๔ ฯ  ๕. สยฺา. ราควิราคมเนฺชมโสก ฯ 
# ๖. ขุ. วิมาน. ๒๖/๕๓/๙๔ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๒๔ 
                 
ธมฺมมสงฺขตนฺติ  นิพฺพานฯ  อปฺปฏกิูล  มธุรมิม  ปคุณ สุวิภตฺตนฺติ  
ปฏกตฺตเยน  วิภตฺตสพฺพธมฺมกฺขนฺธานิฯ  (๑)  ทิฏ ิสีลสงฺฆาเตน   
สหโตติ  สโฆฯ  โส  อตฺถโต  อฏอรยิปุคฺคลสมูโห. วุตฺต ฺเหต  
ตสฺมึเยว วิมาเน   
                        ยตฺถ จ ทินนฺมหปฺผลมาหุ 
                        จตูสุ สุจีสุ ปุริสยุเคสุ   
                        อฏ จ ปุคฺคลธมฺมทสา เต   
                        สฆมิม สรณตฺถมุเปหีติ ฯ (๒)   
ภิกฺขูน สโฆ ภิกฺขุสโฆ. เอตฺตาวตา พฺราหฺมโณ ตีณิ  
สรณคมนานิ ปฏิเวเทสิฯ   
        อิทานิ  เตสุ  สรณคมเนสุ  โกสลฺลตฺถ  สรณฯ   สรณคมน 
โย  จ  สรณ   คจฺฉติฯ  สรณคมนปฺปเภโทฯ  สรณคมนผลฯ  สงฺกิเลโส 
เภโทติ  อย วิธิ  เวทิตพฺโพฯ  เสยฺยถีท  ปทตฺถโต  ตาว   
หึสตีติ  สรณฯ   สรณคตาน  เตเนว  สรณคมเนน  ภย  สนฺตาส   
ทุกฺข  ทุคฺคติปริกิเลส  หนติ  วินาเสตีติ  อตฺโถฯ   รตนตฺตยสฺเสต  
อธิวจน ฯ  
        อถวา  หิเต  ปวตฺตเนน  อหิตา  จ  นิวตฺตเนน   
สตฺตาน  ภย  หึสตีติ(๓)  พุทฺโธฯ  ภวกนฺตารา  อุตฺตารเณน   
อสฺสาสทาเนน  จ  ธมฺโมฯ  อปฺปกานป  การาน  วิปุลผลปฏ-ิ 
 # ๑. ม. ยุ. วิภตฺตา สพฺพธมฺมกฺขนฺธาติ ฯ  ๒. ขุ. วิมาน. ๒๖/๕๓/๙๔ ฯ 
# ๓. ม. หึสติ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  ภยเภรวสุตฺตวณฺณนา  หนา ๒๒๕ 
                 
ลาภกรเณน สโฆฯ  ตสฺมา  อิมินาป  ปริยาเยน  รตนตฺตย   
สรณฯ  ตปฺปสาทตคฺครุตาหิ  วิหตกิเลโส  ตปฺปรายนตาการปฺ- 
ปวตฺโต(๑)  จิตฺตุปฺปาโท  สรณคมนฯ  ตสมงฺคี  สตฺโต สรณ  
คจฺฉติฯ  วุตฺตปฺปกาเรน จิตฺตุปฺปาเทน เอตานิ (๒) ตีณิ รตนานิ  (๓)  
สรณฯ   เอตานิ  ปรายนนฺติ  เอว  อุเปตีติ  อตฺโถฯ  เอว  ตาว   
สรณ  สรณคมน  โย จ สรณ คจฺฉตีติ(๔) อิทตฺตย เวทิตพฺพฯ   
        สรณคมนปฺปเภเท  ปน  ทุวิธ  สรณคมน  โลกุตฺตร   
โลกิย ฺจฯ  ตตฺถ  โลกุตฺตร  ทฏิสจฺจาน  มคฺคกฺขเณ  สรณ- 
คมนูปกิเลสมุจฺเฉเทน  อารมฺมณโต  นิพฺพานารมฺมณ  หุตฺวา   
กิจฺจโต  สกเลป  รตนตฺตเย  อิชฌฺติฯ  โลกิยปถุุชชฺนาน  สรณ- 
คมนูปกิเลสวิกฺขมฺภเนน  อารมฺมณโต  พุทฺธาทิคุณารมฺมณ  หุตฺวา   
อิชฺฌติฯ  ต  อตฺถโต  พุทธฺาทีสุ  วตฺถสูุ  สทฺธาปฏิลาโภ 
สทฺธามูลิกา จ สมฺมาทิฏ ิ ทสสุ  ปุ ฺกิริยาวตฺถูสุ ทิฏ ุช-ุ 
กมฺมนฺติ วุจฺจติฯ   
        ตยิท  จตุธา  ปวตฺตติ  อตฺตสนฺนิยาตเนน  ตปฺปรายนตาย   
สิสฺสภาวูปคมเนน  ปณิปาเตนาติฯ  ตตฺถ  อตฺตสนฺนิยฺยาตน  นาม   
อชฺชาทึ กตฺวา  อห  อตฺตาน  พุทฺธสฺส  นิยฺยาเทมิฯ   ธมฺมสฺส   
สฆสฺสาติ  เอว  พุทฺธาทีน   อตฺตปริจฺจชนฯ  ตปฺปรายนตา   
นาม  อชฺชาทึ  กตฺวา  อห  พุทฺธปรายโนฯ   ธมฺมปรายโนฯ   
# ๑. ม. ตปฺปรายณ...ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร เมติ ทิสฺสติ ฯ   
# ๓. ม. สรณานิ ฯ  ๔. ม. คจฺฉตีติ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๒๖ 
                 
สฆปรายโน  อิติ  ม ธาเรถาติ เอว ตปฺปรายนภาโว  ฯ 
สิสฺสภาวูปคมน   นาม  อชฺชาทึ  กตฺวา  อห  พุทฺธสสฺ   
อนฺเตวาสิโกฯ  ธมฺมสฺสฯ  สฆสฺส  อิติ  ม  ธาเรถาติ  เอว   
สิสฺสภาวูปคโมฯ  ปณิปาโต  นาม  อชชฺาทึ  กตฺวา  อห  
อภิวาทน   ปจฺจุฏาน  อ ฺชลีกมฺม  สามีจิกมฺม พุทฺธาทีนเยว 
ติณฺณ วตฺถูน กโรมิฯ  อิติ  ม  ธาเรถาติ  เอว  พุทฺธาทีสุ   
ปรมนิปจฺจกาโรฯ  อิเมส ฺหิ  จตุนฺน  อาการาน  อ ฺตรป  
กโรนฺเตน คหิตเยว โหติ สรณคมนฯ   
        อปจ  ภควโต  อตฺตาน  ปริจฺจชามิฯ  ธมฺมสฺสฯ  สงฺฆสฺส   
อตฺตาน  ปริจฺจชามิ ฯ  ชวิีต  ปริจฺจชามิฯ   ปริจฺจตฺโตเยว  เม  อตฺตา 
ปริจฺจตฺตเยว  เม  ชีวิตฯ  ชวิีตปริยนฺติก  พุทฺธ  สรณ  คจฺฉามิ 
พุทฺโธ  เม  สรณ  เลณ  ตาณนฺติ เอวป อตฺตสนฺนิยฺยาตน   
เวทิตพฺพฯ  สตฺถาร ฺจ  วตาห ปสฺเสยฺย  ภควนฺตเมว ปสฺเสยฺย 
สุคต ฺจ  วาตาห  ปสฺเสยฺย  ภควนฺตเมว  ปสฺเสยฺยฯ   สมฺมาสมฺพุทฺธ   
จ  วตาห  ปสฺเสยฺย  ภควนฺตเมว  ปสฺเสยฺยนฺติ  (๑) เอวมฺป   
มหากสฺสปสฺส  สรณคมเน (๒)วิย  สสิฺสภาวูปคมน ทฏพฺพฯ   
                โส อห วิจริสฺสามิ  คามา คาม ปุรา ปุร   
                นมสฺสมาโน สมฺพุทฺธ  ธมมฺสฺส จ สุธมมฺตนฺติ (๓)   
# ๑. ส. น.ิ ๑๖/๕๒๓/๒๕๙ ฯ  ๒. ม. สรณคมน วิย ฯ  ๓. ขุ. ส.ุ ๒๕/๓๑๑/๓๖๑ ฯ 
# ส. ส. ๑๕/๘๔๖/๓๑๖ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  ภยเภรวสุตฺตวณฺณนา  หนา ๒๒๗ 
                 
เอวมฺป  อาฬวกาทีน  สรณคมน  วิย  ตปฺปรายนตา   
เวทิตพฺพาฯ  อถ  โข   พฺรหฺมายุ  พฺราหฺมโณ  อุฏายาสนา   
เอกส  อุตฺตราสงฺค  กริตฺวา  ภควโต ปาเทสุ  สิรสา  นิปติตฺวา   
ภควโต  ปาทานิ  มุเขน  จ  ปริจุมฺพติฯ  ปาณีหิ  จ ปริสมฺพาหติ   
นาม ฺจ  สาเวติ  พฺรหฺมายุ  อห  โภ  โคตม  พฺราหฺมโณ   
พฺรหฺมายุ  อห  โภ   โคตม พฺราหฺมโณติ (๑) เอวป ปณิปาโต  
ทฏพฺโพฯ   
        โส  ปเนส  าติภยาจริยทกฺขิเณยฺยวเสน  จตุพฺพิโธ  โหติฯ   
ตตฺถ  ทกฺขิเณยฺยปณิปาเตน  สรณคมน  โหติฯ  น  อิตเรหิฯ   
เสฏวเสเนว  หิ สรณ คยฺหติฯ  เสฏวเสน  ภิชฺชติฯ   ตสฺมา   
โย  สากิโย  วา  โกฬโิย(๒)  วา  พุทฺโธ  อมฺหาก  าตโกติ   
วนฺทติฯ  อคฺคหิตเมว(๓)  โหติ  สรณฯ  โย  วา  สมโณ โคตโม  
ราชปูชิโต   มหานุภาโวฯ   อวนฺทิยมาโน  อนตฺถป  กเรยฺยาติ   
ภเยน  วนฺทติฯ  อคฺคหิตเมว  โหติ  สรณฯ  โยป  (๔) โพธิสตฺตกาเล   
ภควโต  สนฺติเก  กิ ฺจิ  อุคฺคหิต  สรมาโน  พุทฺธกาเล วา   
                เอเกน โภเค (๕)ภุ ฺเชยฺย  ทวีฺหิ กมฺม ปโยชเย  
                จตุตฺถ จ นิธาเปยฺย  อาปทาสุ ภวิสฺสตีติ (๖)   
เอวรูป  อนุสาสนึ  อุคฺคเหตฺวา  อาจริโย  เมติ  วนฺทติฯ  อคฺคหิตเมว  
# ๑. ม. ม. ๑๓/๕๙๘/๕๔๔ ฯ  ๒. ม. โกลิโย ฯ  ๓. ม. อคฺคหิตเมว ฯ เอวมุปริป ฯ 
# ๔. ม. โย วา ฯ ๕. ม. ภาเคฯ  ๖. ท.ี ปา. ๑๑/๑๙๗/๒๐๒ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๒๘ 
                 
โหติ สรณ ฯ โย ปน อย โลเก อคฺคทกฺขิเณยฺโยติ วนฺทติ 
เตเนว คหิต โหติ(๑) ฯ   
        เอว  คหิตสรณสฺส  [๒] อุปาสกสฺส  วา  อุปาสิกาย  วา   
อ ฺติตฺถิเยสุ   ปพฺพชิตป  าตึ  าตโก  เม  อยนฺติ  วนฺทโต   
สรณคมน  น  ภิชชฺติฯ  ปเคว   อปพฺพชิตฯ  ตถา  ราชาน   
ภยวเสน  วนฺทโตฯ  โส  หิ  รฏปูชิตตฺตา  อวนฺทิยมาโน  อนตฺถป   
กเรยฺยาติฯ  ตถา  ย  กิ ฺจิ  สิปฺป สิกฺขาปก ติตฺถิยป อาจริโย  
เม  อยนฺติ วนฺทโตป น ภิชฺชตีติ เอว สรณคมปฺปเภโท  
เวทิตพฺโพฯ   
        เอตฺถ  จ  โลกุตฺตรสสฺ  สรณคมนสฺส  จตฺตาริ  สาม ฺ- 
ผลานิ  วิปากผลฯ   สพฺพทุกฺขกฺขโย อานิสสผล. วุตฺตเ ฺหต   
                โย จ พุทฺธ ฺจ ธมฺม ฺจ          สฆ ฺจ สรณ คโต  
                จตฺตาริ อริยสจฺจานิ          สมฺมปฺป ฺาย ปสฺสติ   
                ทกฺุข ทุกฺขสมุปฺปาท          ทุกฺขสฺส จ อติกฺกม   
                อรยิ ฺจฏงฺคิก มคฺค          ทกฺุขูปสมคามิน   
                เอต โข สรณ เขม                  เอต สรณมุตฺตม   
                เอต สรณมาคมฺม  สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจตีติ ฯ (๓)   
        อปจ  นจฺิจโต  อนุปคมนาทิวเสนเปตสฺส  อานิสสผล   
เวทิตพฺพฯ   วุตฺตเ ฺหต  อฏานเมต  ภิกฺขเว  อนวกาโสฯ  ย  
ทิฏ ิสมฺปนฺโน ปุคฺคโล กิ ฺจิ  สงฺขาร  นิจฺจโต  อุปคจฺเฉยฺยฯ   
# ๑. ม. คหิต โหติ สรณ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ 
# ๓. ขุ. ธ. ๒๕/๒๔/๔๐-๑ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  ภยเภรวสุตฺตวณฺณนา  หนา ๒๒๙ 
                 
สุขโต  อุปคจฺเฉยฺยฯ  กิ ฺจิ  ธมฺม  อตฺตโต อุปคจฺเฉยฺยฯ   มาตร   
ชีวิตา  โวโรเปยฺยฯ  ปตรฯ  อรหนฺต  ชีวิตา  โวโรเปยฺยฯ  ทฏุจิตฺโต   
ตถาคตสฺส  โลหิต  อุปฺปาเทยฺยฯ   สฆ  ภินฺเทยฺยฯ  อ ฺ  สตฺถาร  
อุทฺทิเสยฺยฯ  เนต าน วิชฺชตีติ ฯ (๑) โลกิยสฺส  ปน  สรณคมนสฺส   
ภวสมฺปทาป  โภคสมฺปทาป  ผลเมวฯ  วุตฺตเ ฺหต   
                        เยเกจิ พุทฺธ สรณ คตาเส  
                        น เต คมิสฺสนฺติ อปายภูมึ 
                        ปหาย มานุส เทห   
                        เทวกาย ปริปูเรสฺสนฺตีติ ฯ (๒)   
        อปรมฺป  วุตฺต  อถ  โข  สกฺโก  เทวานมินฺโท  อสีติยา   
เทวตาสหสฺเสหิ   สทฺธ ึ เยนายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโนฯ   เตนู- 
ปสงฺกมิ  ฯ เปฯ  เอกมนฺต   ิต  โข  สกฺก  เทวานมินฺท  อายสฺมา   
มหาโมคฺคลฺลาโน  เอตทโวจ  สาธุ  โข  เทวานมินฺท  พุทฺธ   
สรณคมน  โหติฯ   พุทฺธ  สรณคมนเหตุ  โข  เทวานมินฺท   
เอวมิเธกจฺเจ  สตฺตา  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  สคุตึ  สคฺค   
โลก  อุปปชชฺนฺตี'ติ  เต  อ ฺเ  เทเว  ทสหิ  าเนหิ  อธิคณฺหนฺติ   
ทิพฺเพน  อายุนา  ทิพฺเพน  วณฺเณน  สุเขน   ยเสน  อาธิปเตยฺเยน   
ทิพฺเพหิ  รูเปหิ  สทฺเทหิ คนฺเธหิ รเสหิ โผฏพฺเพหีติ ฯ (๓)  เอส   
นโย  ธมฺเม  สเฆ  จ. อปจ เวลามสุตฺตาทิวเสนาป (๔) 
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๒๔๕/๑๗๐ ฯ  ๒. ส. ส. ๑๕/๑๒๑/๓๗ ฯ 
# ๓. ส. สฬา. ๑๘/๕๓๒,๕๓๕/๓๓๙,๓๔๒ ฯ  ๔. องฺ.นวก. ๒๓/๒๒๔/๔๐๖ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๓๐ 
                 
สรณคมนสฺส ผลวิเสโส  เวทิตพฺโพ ฯ เอว สรณคมนผล  
เวทิตพฺพฯ   
        ตตฺถ  โลกิยสรณคมน  ตีสุ  วตฺถสูุ  อ ฺาณสสยมิจฺฉา- 
าณาทีหิ   สงฺกิลิสฺสติฯ  น  มหาชุติก  โหติ  น  มหาวิปฺผารฯ   
โลกุตฺตรสฺส  นตฺถิ  สงฺกิเลโสฯ  โลกิยสฺส จ  สรณคมนสฺส   
ทุวิโธ  เภโท  สาวชฺโช  อนวชฺโช  จฯ  ตตฺถ  สาวชฺโช   
อ ฺสตฺถาราทีสุ  อตฺตสนฺนิยฺยาตนาทีหิ  โหติฯ  โส อนิฏผโล.  
อนวชฺโช   กาลกิริยายฯ  โส  อวิปากตฺตา  อผโลฯ  โลกุตฺตรสฺส   
ปน  เนวตฺถิ  เภโทฯ   ภวนฺตเรป  หิ  อริยสาวโก  อ ฺ   
สตฺถาร  น  อุทฺทิสตีติ  เอว  สรณคมนสฺส  สงฺกิเลโส  จ  เภโท  
จ  เวทิตพฺโพติฯ  
        อุปาสก  ม  ภว  โคตโม  ธาเรตูติ  ม  ภว  โคตโม   
อุปาสโก  อยนฺติ เอว  ธาเรตุฯ  ชานาตูติ อตฺโถฯ   
        อุปาสกวิธึ  โกสลฺลตฺถ  ปเนตฺถ  โก  อุปาสโกฯ  กสฺมา   
อุปาสโกติ  วุจฺจติฯ  กิมสฺส สีลฯ  โก อาชีโวฯ  กา วิปตฺติ 
กา สมฺปตฺตีติ อิท ปกิณฺณก เวทิตพฺพฯ   
        ตตฺถ  โก  อุปาสโกติ  โย  โกจิ  ติสรณ  คโต  คหฏโฯ   
วุตฺตเ ฺหต   ยโต  โข  มหานาม  อุปาสโก  พุทฺธ  สรณ  คโต   
โหติฯ  ธมฺม  สงฺฆ  สรณ  คโต  โหติ  เอตฺตาวตา โข  
มหานาม  อุปาสโก โหตีติ ฯ (๑)   
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๑๕๙๐/๔๙๗ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  ภยเภรวสุตฺตวณฺณนา  หนา ๒๓๑ 
                 
        กสฺมา  อุปาสโกติ  รตนตฺตยอุปาสนโตฯ  โส  หิ  พุทฺธ   
อุปาสตีติ  อุปาสโกฯ  ธมฺมฯ  สฆ อุปาสตีติ อุปาสโกฯ   
        กิมสฺส  สีลนฺติ  ป ฺจ  เวรมณิโยฯ  ยถาห  ยโต   
โข  มหานาม  อุปาสโก  ปาณาติปาตา  ปฏิวิรโต  โหติ   
อทินฺนาทานาฯ  กาเมสุ  มิจฺฉาจาราฯ  มุสาวาทาฯ   สุราเมรย- 
มชฺชปมาทฏานา  ปฏิวิรโต  โหติฯ  เอตฺตาวตา  โข  มหานาม   
อุปาสโก  สลีวา โหตีติ(๑) ฯ 
        โก  อาชีโวติ  ป ฺจ  มิจฺฉาวณิชฺชา  ปหาย  ธมเฺมน  สเมน   
ชีวิตกปฺปนฯ  วุตฺตเ ฺหต  ป ฺจิมา  ภิกฺขเว  วณิชฺชา  อุปาสเกน   
อกรณียาฯ  กตมา  ป ฺจฯ  สตฺถวณิชชฺาฯ   สตฺตวณิชฺชา    
มสวณิชฺชาฯ  มชชฺวณิชฺชาฯ  วิสวณิชฺชาฯ  อิมา  โข   ภิกฺขเว  
ป ฺจ วณิชฺชา อุปาสเกน อกรณียาติ ฯ (๒)   
        กา  วิปตฺตีติ  ยา  ตสฺเสว  สีลสฺส  จ  อาชีวสฺส  จ   
วิปตฺติฯ  อยมสฺส  วิปตฺติฯ  อปจ  ยาย  เอส  จณฺฑาโล  เจว   
โหติ  มล ฺจ ปฏิมล ฺจ (๓)ปฏิกิฏโ (๔)  จฯ  สาปสฺส  วิปตฺตีติ   
เวทิตพฺพาฯ  เต  จ  อตฺถโต  อสฺสทฺธิยาทโย  ป ฺจ  ธมฺมา  
โหนฺติฯ  ยถาห  ป ฺจหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต   
อุปาสโก  อุปาสกจณฺฑาโล  จ  โหติ  อุปาสก- 
มล ฺจ(๕)  อุปาสกปฏิกิฏโติ(๖) ฯ  กตเมหิ ป ฺจหิฯ  อสฺสทฺโธ 
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๑๕๙๑/๔๙๗ ฯ  ๒. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๑๗๗/๒๓๒ ฯ  
# ๓. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  ๔. ม. ปติกุฏโฐ ฯ เอวมุปริป ฯ  ๕. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ 
# ๖. ม. ...ปติกุฏโฐ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๓๒ 
                 
โหติฯ  ทุสฺสโีล  โหติฯ  โกตุหลมงฺคลิโก  โหติฯ  มงฺคล  ปจฺเจติ 
โน  กมฺมฯ อิโต [๑] พหิทธฺา ทกฺขิเณยฺย ปริเยสติฯ  ตตฺถ จ  
ปุพฺพการ กโรตีติ(๒) ฯ  
        กา  สมปฺตฺตีติ  ยา  จสฺส  สลีสมฺปทา  จ  อาชีวสมฺปทา   
จ [๓]  สมฺปตฺติฯ  เย  จสสฺ  รตนภาวาทิการา  สทฺธาทโย   
ป ฺจ  ธมฺมาฯ  ยถาห  ป ฺจหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต   
อุปาสโก  อุปาสกรตน  จ  โหติ  อุปาสกปทุม ฺจ  อุปาสก- 
ปุณฺฑรีก  (๔)  จฯ  กตเมหิ  ป ฺจหิฯ   สทฺโธ  โหติฯ  สลีวา  โหติ 
น  โกตุหลมงฺคลิโก  โหติฯ  กมฺม  ปจฺเจติฯ  โน  มงฺคลฯ  น จ(๕)  
อิโต พหิทฺธา  ทกฺขิเณยฺย คเวสติฯ  อิธ จ ปุพฺพการ กโรตีติ (๖) ฯ   
        อชชฺตคฺเคติ  เอตฺถ  อย  อคฺคสทฺโท  อาทิโกฏโิกฏาส- 
เสฏเสุ  ทิสฺสติ ฯ อชชฺตคฺเค  สมฺม  โทวาริก  อาวรามิ  ทฺวาร   
นิคณฺานนฺติอาทีสุ(๗)  หิ  อาทิมฺหิ  ทสิฺสติฯ  เตเนว  องฺคุลคฺเคน   
ต  องฺคุลคฺค  ปรามเสยฺยฯ  (๘) อุจฺฉุคฺค เวฬคฺคนฺติอาทีสุ(๙) โกฏิย ฯ   
อนุชานามิ  ภิกฺขเว  อมฺพิลคฺค  วา  มธรุคฺค  วา  ติตฺตกคฺค 
วา  (๑๐)  วิหารคฺเคน วา ปริเวณคฺเคน วา ภาเชตุนฺติอาทีสุ(๑๑)   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๒. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๑๗๕/๒๓๐ ฯ 
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร สาติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. อุปาสกปุณฺฑรีกฺจ ฯ   
# ๕. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๖. องฺ. ปฺจก. ๒๒/๑๗๕/๒๓๐ ฯ   
# ๗. ม. ม. ๑๓/๗๕/๖๘ ฯ ม. นิคณฺฐาน นิคณฺฐานนฺติ ฯ ๘. สฺยา. ปรามสติ ฯ 
# อภิ. กถา. ๓๗/๑๐๗๓/๓๔๓ ฯ  ๙. ม. เวฬคฺคนฺติ ฯ  ๑๐. ส. มหา. 
# ๑๙/๗๐๔/๒๐๐ ฯ  ๑๑. สฺยา. คาเหตุ ฯ วิ. จุล. ๗/๒๗๙/๑๒๗ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  ภยเภรวสุตฺตวณฺณนา  หนา ๒๓๓ 
                 
โกฏาเสฯ  ยาวตา  ภิกฺขเว  สตฺตา  อปทา  วา  ฯ เปฯ   
ตถาคโต  เตส   อคฺคมกฺขายตีติอาทีสุ(๑)  เสฏเฯ  อิธ  ปนาย   
อาทิมฺหิ  ทฏพฺโพฯ  ตสฺมา  อชฺชตคฺเคติ  อชฺชต  อาทึ   
กตฺวาติ  (๒) เอวเมตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพฯ  อชฺชตนฺติ  อชชฺภาวฯ   
อชฺชทคฺเคติป  ปาโฯ  ทกาโร  ปทสนฺธิกโรฯ  อชฺช  อคฺค   
กตฺวาติ  อตฺโถฯ   
        ปาณุเปตนฺติ  ปาเณหิ  อุเปตฯ   ยาว  เม  ชีวิต  ปวตฺตติ 
ตาว  อุเปตฯ  อน ฺสตฺถุก  ตีหิ  สรณคมเนหิ  สรณงฺคต   
อุปาสก  กปปฺยการก  ม  ภว  โคตโม  ธาเรตุ  ชานาตุฯ  อห ฺหิ   
สเจป  เม  ติขิเณน  อสินา  สีส  ฉินฺเทยฺยุ(๓)  เนว  พุทฺธ  น   
พุทฺโธติ  วา  ธมฺม  น  ธมโฺมติ  วา  สฆ  น  สโฆติ  
วา  วเทยฺยนฺติฯ  เอว  อตฺตสนฺนิยฺยาตเนน  สรณ  คนฺตฺวา  จตูหิ   
จ  ปจฺจเยหิ   ปวาเรตฺวา  อุฏายาสนา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา   
ติกฺขตฺตุ  ปทกฺขิณ  กตฺวา ปกฺกามีติฯ   
                        ภยเภรวสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                                        จตุตฺถ ฯ 
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๔/๔๔ ฯ  ๒. ม. กตฺวา ฯ  ๓. ม. ฉินฺเทยฺย ฯ  
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                                *เลมที่ ๗   หนา  ๒๓๔ 
                 
                                อนงฺคณสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุต  ฯ เปฯ   อายสฺมา  สาริปุตฺโตติ  อนงฺคณสุตฺตฯ   
        ตตฺราย  อนุตฺตานปทวณฺณนา  ยถา  เจตฺถฯ  เอว   
สพฺพสุตฺเตสุฯ  ตสฺมา   อิโต  ปร เอตฺตกป อวตฺวา อปุพฺพปท- 
วณฺณนเยว กริสฺสาม ฯ  
        จตฺตาโรติ  คณนปรจฺิเฉโทฯ  ปุคฺคลาติ  สตฺตา  นรา   
โปสาฯ  เอตฺตาวตา  จ   ปคฺุคลวาที  มหาเถโรติ  น  คเหตพฺพฯ   
อย ฺหิ  อายสฺมา  พุทฺธปุตฺตาน  เสฏโฯ  โส พุทฺธสฺส ภควโต  
เทสน อวิโลเมนฺโตเยว เทเสติฯ   
        พุทฺธสสฺ  ภควโต  ทุวิธา  เทสนา  สมฺมติเทสนา(๑)  ปรมตฺถ- 
เทสนา  (๒) จาติฯ  ตตฺถ  ปุคฺคโล  สตฺโต  อิตฺถ ี ปรุโิส  ขตฺติโย   
พฺราหฺมโณ  เทโว  มาโรติ  เอวรูปา สมมฺติเทสนาฯ  อนิจฺจ   
ทุกฺข  อนตฺตา  ขนฺธา  ธาตู  อายตนา  (๓)  สติปฏานาติ เอวรูปา  
ปรมตฺถเทสนาฯ   
        ตตฺถ  ภควา  เย  สมมฺติวเสน  เทสน  สุตฺวา  อตฺถ   
ปฏิวิชฺฌิตฺวา  โมห  ปหาย  วิเสสมธิคนฺตุ สมตฺถาฯ  เตส   
สมฺมติเทสน  เทเสติฯ  เย  ปน ปรมตฺถวเสน   เทสน  สุตฺวา   
อตฺถ  ปฏิวิชฌฺิตฺวา  โมห  ปหาย  วิเสสมธิคนฺตุ สมตฺถาฯ  เตส  
ปรมตฺถเทสน เทเสติ ฯ 
# ๑. ม. สมฺมติุ... ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒. ย.ุ สมฺมุติปรมตฺถเทสนา ฯ 
# ๓. ม. อายตนานิ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  อนงฺคณสุตฺตวณฺณนา  หนา ๒๓๕ 
                 
        ตตฺถาย  อุปมาฯ  ยถา  หิ  เทสภาสากุสโล  ติณฺณ   
เวทาน  อตฺถสวณฺณโก  (๑)  อาจริโย  เย  ทมิฬภาสาย  วุตฺเต  อตฺถ   
ชานนฺติฯ  เตส ทมิฬภาสาย  อาจิกฺขติฯ  เย  อนฺธกภาสาทีสุ   
อ ฺตรายฯ  เตส  ตาย  ตาย  ภาสาย. เอวนฺเต มาณวกา  
เฉก  พฺยตฺต  อาจริยมาคมฺม  ขิปฺปเมว  สิปฺป  อุคฺคณฺหนฺติ.  
ตตฺถ อาจริโย วิย พุทฺโธ  ภควา  ตโย  เวทา  วิย   
กเถตพฺพภาเว(๒)  ิตานิ ตีณิ ปฏกานิ. เทสภาสาโกสลฺลมิว   
สมฺมติปรมตฺถโกสลฺล  นานาเทสภาสามาณวกา  วิย  สมฺมติ- 
ปรมตฺถเทสนา  ปฏิวิชฌฺนสมตฺถา  เวเนยฺยสตฺตาฯ  อาจริยสฺส   
ทมิฬภาสาทิอาจิกฺขน  วิย  ภควโต   สมฺมติปรมตฺถวเสน เทสนา  
เวทิตพฺพา ฯ อาห เจตฺถ   
                ทุเว สจฺจานิ อกฺขาสิ         สมฺพุทฺโธ วทต วโร   
                สมฺมตึ ปรมตฺถจ          ตติย นูปลพฺภติฯ   
                สงฺเกตวจน สจฺจ                  โลกสมฺมติการณา   
                ปรมตฺถวจน สจฺจ                  ธมฺมาน ภูตการณา ฯ  
                ตสฺมา โวหารกุสลสฺส         โลกนาถสฺส สตฺถุโน   
                สมฺมตึ โวหรนตฺสฺส มุสาวาโท น ชายตีติฯ   
        อปจ  อฏหิ  การเณหิ  ภควา  ปคฺุคลกถ  กเถสิ  (๓)  
หิโรตฺตปฺปทีปนตฺถฯ  กมมฺสฺสกตาทีปนตฺถฯ   ปจฺจตฺตปุริสการทีปนตฺถ    
# ๑. ม. อตฺถสวณฺณนโก ฯ  ๒. ม. กเถตพฺพภาเวน ฯ  ๓. ม. กเถติ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๓๖ 
                 
อานนฺตริยทีปนตฺถฯ  พฺรหฺมวิหารทีปนตฺถฯ  ปุพฺเพนิวาสทีปนตฺถ   
ทกฺขิณาวิสุทฺธิทีปนตฺถฯ  โลกสมฺมติยา อปฺปหานตฺถ ฺจาติ  ฯ 
ขนฺธธาตุอายตนานิ  หิริยนฺติ โอตฺตปฺปนฺตีติ [๑] วุตฺเต มหาชโน  
น  ชานาติฯ  สมฺโมหมาปชฺชติฯ  ปฏิสตฺตุ  โหติ กิมทิ ขนฺธ- 
ธาตุอายตนานิ หิริยนฺติ โอตฺตปฺปนฺติ  นามาติ[๒] ปุริโส  
ขตฺติโย พฺราหฺมโณ เทโว  มาโรติ  วุตฺเต  ปน  ชานาติ   
น  สมฺโมหมาปชฺชติฯ  น  ปฏิสตฺตุ  โหติฯ  ตสฺมา ภควา  
หิโรตฺตปฺปทีปนตฺถ ปุคฺคลกถ กเถติฯ   
        ขนฺธา  กมฺมสฺสกา  ธาตุโย  อายตนานีติ  วุตฺเตป  จ  (๓)  
เอเสว  นโยฯ  ตสฺมา ภควา กมฺมสฺสกตาทีปนตฺถ ปุคฺคลกถ กเถติฯ   
        เวฬุวนาทโย  มหาวิหารา  ขนฺเธหิ  การาปตา  ธาตูหิ   
อายตเนหีติ  วุตฺเตป เอเสว นโย. ตสฺมา ภควา ปจฺจตฺต- 
ปุริสการทีปนตฺถ ปุคฺคลกถ กเถติฯ   
        ขนฺธา  มาตร  ชีวิตา  โวโรเปนฺติ  ปตร อรหนตฺ  
รุหิรุปฺปาทกมฺม [๔]    สฆเภทกมฺม  กโรนฺติฯ   ธาตุโย  อายตนานีติ   
วุตฺเตป  เอเสว  นโยฯ  ตสฺมา  ภควา อานนฺตริยทีปนตฺถ  
ปุคฺคลกถ   กเถติ.  ขนฺธา  เมตฺตายนฺติ  ธาตุโย  อายตนานีติ   
วุตฺเตป  เอเสว  นโยฯ  ตสฺมา  ภควา พฺรหฺมวิหารทีปนตฺถ  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร หิสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร อิตฺถี หริียติ  
# โอตฺตปฺปตีติ ทิสฺสติ ฯ  ๓. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๔. ม. เอตฺถนฺตเร กโรนฺตีติ 
# ทิสฺสติ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  อนงฺคณสุตฺตวณฺณนา  หนา ๒๓๗ 
                 
ปุคฺคลกถ กเถติฯ   
        ขนฺธา  เม(๑)  ปุพฺเพนิวาสมนุสฺสรนฺติ  ธาตุโย  อายตนานีติ   
วุตฺเตป  เอเสว นโย. ตสฺมา ภควา ปุพฺเพนิวาสทีปนตฺถ  
ปุคฺคลกถ กเถติ ฯ  ขนฺธา  ทาน  ปฏิคณฺหนฺติ  ธาตุโย   
อายตนานีติ  วุตฺเตป  มหาชโน   น  ชานาติฯ   สมฺโมหมาปชฺชติ 
ปฏิสตฺตุ  โหติ  กิมิท  ขนธฺธาตุอายตนานิ  ปฏิคณฺหนฺติ   
นามาติฯ  ปุคฺคลา  ปฏิคณฺหนฺติ  สีลวนฺโต  กลฺยาณธมฺมาติ  
วุตฺเต  ปน  ชานาติฯ   น  สมฺโมหมาปชฺชติฯ  น  ปฏิสตฺตุ  โหติฯ   
ตสฺมา  ภควา   ทกฺขิณาวิสุทฺธิทีปนตฺถ ปุคฺคลกถ กเถติฯ   
        โลกสมมฺติ ฺจ  พุทฺธา  ภควนฺโต  น  ปชหนฺติ 
โลกสม ฺาย  โลกนริุตฺติยา  โลกาภิลาเป   ิตาเยว  ธมฺม  เทเสนฺติ 
ตสฺมา  ภควา โลกสมฺมติยา  อปฺปหานตฺถป  ปุคฺคลกถ  กเถติฯ   
ตสฺมา  อยป  อายสฺมา  โลกโวหารกุสลตาย   พุทฺธสฺส  ภควโต   
เทสน  อวิโลเมนฺโต  โลกสมฺมติย  ตฺวา  จตฺตาโร  เม  อาวุโส   
ปุคฺคลาติ  อาทิมาหฯ  ตสฺมา  เอตฺถ  ปรมตฺถวเสน  อคฺคเหตฺวา   
สมฺมติวเสเนว  ปุคฺคโล เวทิตพฺโพ ฯ  
        สนฺโต  สวิชฺชมานาติ  โลกสงฺเกตวเสน  อตฺถิ  อุป- 
ลพฺภมานาฯ  โลกสฺมินฺติ  สตฺตโลเกฯ  สงฺคโณว  สมาโนติอาทีสุ   
ปน  องฺคณนฺติ  กตฺถจิ  กิเลสา  วุจฺจนฺติ ฯ  ยถาห  ตตฺถ   
# ๑. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๓๘ 
                 
กตมานิ  ตีณิ  องฺคณานิฯ  ราโค  องฺคณฯ  โทโส  องฺคณฯ  โมโห   
องฺคณนฺติฯ  (๑) กตฺถจิ  ย  กิ ฺจิ  มล  วา  ปงฺโก  วาฯ  ยถาห ฯ  
ตสฺเสว รชสสฺ  วา  องฺคณสฺส  วา  ปหานาย  วายมตีติฯ   
กตฺถจิ ตถารโูป ภูมิภาโคฯ  โส โพธิยงฺคณ  เจติยงฺคณนฺติ   
อาทิวเสน  เวทิตพฺโพฯ  อิธ  ปน  นานปฺปการา  ติพฺพกิเลสา   
องฺคณนฺติ  อธิปฺเปตาฯ  ตถาหิ  วกฺขติ  ปาปกาน  โข  เอต   
อาวุโส  อกุสลาน  อิจฺฉาวจราน อธิวจน ยทิท องฺคณนฺติ ฯ (๒) 
สห องฺคเณน สงฺคโณ ฯ (๓)  สงฺคโณว  สมาโนติ  สกิเลโสเยว   
สนฺโตฯ  อตฺถิ  เม  อชฌฺตฺต  องฺคณนฺติ  ยถาภูต  นปปฺชานาตีติ   
มยฺห  อตฺตนิ(๔) จิตฺตสนฺตาเน  กิเลสา อตฺถีติป น  ชานาติ ฯ   
อิเม  กิเลสา  นาม  กกฺขฬา  วาฬา  ปชหิตพฺพา  น  คเหตพฺพา   
วิสทฏสลฺลสทิสาติ(๕)  เอว  ยาถาวสรสโตป น ชานาติ ฯ โย  
อตฺถีติ จ ชานาติฯ  เอว ฺจ  ชานาติฯ  โส  อตฺถ ิ เม  อชฺฌตฺต   
องฺคณนฺติ  ยถาภูต ปชานาตีติ วุจฺจติ  ยสฺส ปน [๖] มคฺเคน   
สมูหตา  กิเลสาฯ  น  จ  อุปฺปชฺชนฺติ  เยน  วา เตน วา  
วาริตตฺตาฯ   อยมิธ  อนงฺคโณติ  อธิปฺเปโตฯ  นตฺถ ิ เม  อชฌฺตฺต   
องฺคณนฺติ  ยถาภูต นปฺปชานาตีติ  มยฺห  กิเลสา  เยน  วา   
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๙๔๒/๔๙๗ ฯ  ๒. ม. มู. ๑๒/๕๖/๔๖ ฯ  
# ๓. ม. สางฺคโณ ฯ เอวมุปริป ฯ  ๔. ม. อตฺตโน ฯ  ๕. ม. วิสทุฏฐ... ฯ 
# เอวมุปริป ฯ  ๖. ม. เอตฺถนฺตเร น จสทฺทา ทิสฺสนฺติ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  อนงฺคณสุตฺตวณฺณนา  หนา ๒๓๙ 
                 
เตน  วา  นิวาริตตฺตา(๑)  นตฺถิฯ  น มคฺเคน  สมูหตตฺตาติ  น   
ชานาติฯ   เต  อุปฺปชชฺมานา  มหาอนตฺถ  กริสฺสนติฺ  กกฺขฬา   
วาฬา  ปชหติพฺพา  น  คเหตพฺพา  วิสทฏสลฺลสทสิาติ  เอว   
ยาถาวสรสโตป  น  ชานาติฯ  โย  ปน  อิมินา  การเณน  
นตฺถีติ  จ  ชานาติฯ  เอว ฺจ ชานาติฯ   โส  นตฺถิ  เม  อชฌฺตฺต   
องฺคณนฺติ   ยถาภูต  ปชานาตีติ วุจฺจติ. ตตฺราติ เตสุ จตูสุ  
ปุคฺคเลสุ เตสุ วา ทฺวีสุ สงฺคเณสุ  ยฺวายนฺติ โย อยฯ   
ยายนฺติป ปาโฯ   
        โก  นุ  โข  อาวุโส  สาริปุตฺต  เหตุ  โก  ปจฺจโยติ   
อุภเยนาป  การณเมว  ปุจฺฉติฯ   เยนิเมสนฺติ  เยน  เหตุนา   
เยน  ปจฺจเยน  อิเมส  ทฺวินฺน   เอโก  เสฏปุริโส  เอโก   
หีนปุริโส  อกฺขายติฯ  โส  โก  เหตุ  โก  ปจฺจโยติ  เอวเมตฺถ   
สมฺพนฺโธ  เวทิตพฺโพฯ  ตตฺถ  กิ ฺจาป  นปฺปชานาติ  ปชานาตีติ   
เอว วุตฺตฯ  ปชานนา นปฺปชานนาติ อิทเมว อุภย เหตุ เจว  
ปจฺจโย จฯ   
        เถโร  ปน  อตฺตโน  วิจิตฺรปฏิภาณตาย  ต  ปากฏตร   
กตฺวา  ทสฺเสตุ  ปุน  ตตฺราวุโสติอาทิมาหฯ  ตตฺถ  ตสฺเสต   
ปาฏิกงฺขนฺติ  ตสฺส  ปุคฺคลสฺส  เอต  ปาฏิกงฺขิตพฺพฯ  อิทเมว   
เอส  ปาปุณิสฺสติฯ  น  อ ฺนฺติ  อิจฺฉิตพฺพฯ  อวสฺส ภาวีติ   
# ๑. ม. วาริตตฺตา ฯ  
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วุตฺต  โหติฯ  น  ฉนฺท  ชเนสฺสตีติอาทินา  นเยน  วุตฺต   
อฉนฺทชนนาทึ  สนฺธายาห 
        (๑)ตตฺถ  ปน  น  ฉนทฺ  ชเนสฺสตีติ(๒)  อปฺปชานนฺโต  ตสฺส   
องฺคณสฺส  ปหานตฺถ  กตฺตุกมฺยตาฉนฺท  น  ชเนสฺสติฯ  น   
วายมิสฺสตีติ  ตโต พลวตร วายามป  น  กริสฺสติฯ   น  วิริย   
อารภิสฺสตีติ  ถามคตวิริย  ปน  เนว  อารภิสฺสติฯ  นปฺปวตฺเตสฺสตีติ   
วุตฺต  โหติฯ  สงฺคโณติ  อิเมหิ  ราคาทีหิ  องฺคเณหิ  สงฺคโณ ฯ  
สงฺกิลิฏจิตฺโตติ เตหิเยว สุฏ ุตร กิลฏิจิตฺโต มลินจิตฺโต (๓) 
วิพาธิตจิตฺโต  อุปตาปตจิตฺโตว(๔) หุตฺวา ฯ กาล กริสฺสตีติ  
มริสฺสติ ฯ  เสยฺยถาปติ  ยถา  นามฯ  กสปาตีติ  กสโลห- 
ภาชนฯ  อาภตาติ  อานีตาฯ  อาปณา  วา  กมฺมารกุลา  วาติ   
อาปณโต  วา  กสปาติการกาน  กมฺมาราน  ฆรโต  วาฯ   
รเชนาติ  อาคนฺตุกรเชน  ปสุอาทินาฯ  มเลนาติ  ตตฺเถว อุฏ ิเตน  
โลหมเลนฯ  ปริโยนทฺธาติ  ส ฺฉนฺนาฯ  น  เจว  ปริภุ ฺเชยฺยุนฺติ   
อุทกขาทนียปกฺขิปนาทีหิ ปริโภค  น  กเรยฺยยฯ  น  จ   
ปริโยทเปยฺยนฺุติ  โธวนฆสนาทีหิ  น  ปริสุทฺธ การาเปยฺยยฯ   
รชาปเถติ รชปเถฯ  อยเมว ปาโฯ  รชสฺส อาคมนฏาเน  
วุฏานฏาเน  วา  เหฏาม ฺเจ  วา  ถสูโกฏเก  วา  
# ๑. ม. ตตฺถ จ น ฉนฺท ชเนสฺสตีติ ฯ  ๒. ม. วายาม ฯ  ๓. ม. มลนีจิตฺโต ฯ 
# ๔. ม. อุปตาปตจิตฺโต ฯ  
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ภาชนนฺตเร วาฯ  ยถา (๑)รเชน โอกริียตีติ  อตฺโถฯ  สงฺกิลิฏตรา   
อสฺส มลคฺคหิตาติ เอตฺถ รชปเถ(๒) นกิฺขิปเนน สงฺกิลิฏตรา 
อปริโภคอปริโยทปเนหิ  มลคฺคหิตา  (๓) มลคฺคหิตตราติ  วุตฺต  โหติฯ   
ปฏิปุจฺฉาวจน  เจตฯ  เตนสฺส เอวมตฺโถ  เวทิตพฺโพฯ  อาวุโส  
สา กสปาตี เอว กริยมานา อปเรน  กาเลน  สงฺกิลฏิตรา   
จ  มลคฺคหิตตรา  จ  มตฺติกปาตีติ  วา  กสปาตีติ  วาป   
ทุชฺชานา(๔)  ภเวยฺย  นุ  โข  โนติฯ  เถโร ต ปฏชิานนฺโต  
อาห เอวมาวุโสติฯ  ปุน  ธมฺมเสนาปติ โอปมฺม  สมฺปฏิปาเทนฺโต   
เอวเมว  โขติอาทิมาหฯ  ตตฺเถว  โอปมฺมสสนฺทนา   เวทิตพฺพา  ฯ 
กิลิฏกสปาติสทิโส  สงฺคโณ  ปุคฺคโล ฯ  สงฺกิลฏิกสปาติยา  น  
ปริภุ ฺชนมาทึ  กตฺวา  รชาปถนิกฺเขโป วิย ตสฺส ปุคฺคลสฺส  
ปพฺพชฺช  ลภมานสฺส  เวชฺชกมฺมาทีสุ  ปสุตปุคฺคลสนฺติเก   
ปพฺพชฺชาปฏลิาโภ ฯ สงฺกลิิฏกสปาติยา  ปุน  สงฺกิลิฏตรภาโว   
วิย  ตสฺส  ปคฺุคลสฺส  อนุกฺกเมน อาจริยูปชฺฌายาน  อนุสิกฺขโต 
เวชฺชกมฺมาทิกรณฯ  เอตฺถ   ิตสฺส สงฺคณกาลกิริยา ฯ อถวา   
อนุกฺกเมน  ทุกฺกฏทุพฺภาสิตวีติกฺกมนฯ   เอตฺถ   ิตสฺส  สงฺคณกาล- 
กิริยา ฯ อถวา  อนุกฺกเมน  ปาจิตฺติยถุลลฺจฺจยวีติกฺกมนฯ   สงฺฆาทิ- 
เสสวีติกฺกมนฯ  ปาราชิกวีติกฺกมนฯ  มาตุฆาตาทิอนนฺตริยกรณ 
เอตฺถ  ิตสฺส สงฺคหนกาลกิริยาติฯ   
# ๑. ม. ย.ุ ยตฺถ ฯ  ๒. ม. ราชปเถ ฯ  ๓. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ   
# ๔. ม. วา อิติป ทุชฺชานา ฯ  
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        สงฺกิลฏิจิตฺโต  กาล  กริสฺสตีติ  เอตฺถ  จ  อกสุลจิตฺเตน  
กาล กริสฺสตีติ  น  เอว  อตฺโถ  ทฏพฺโพฯ  สพฺพสตฺตา   
หิ  ปกติจิตฺเตน  ภวงฺคจิตฺเตเนว  กาล  กโรนฺติฯ  อย  ปน   
อวิโสเธตฺวา  จิตฺตสนฺตาน  กาล  กริสฺสตีติ เอตมตฺถ สนฺธาย  
เอว วุตฺโตติ เวทิตพฺโพฯ   
        ทุติยวาเร  ปริโยทเปยฺยุนฺติ  โธวนฆสนสณฺหฉาริกา- 
ปริมชฺชนาทหีิ  ปริสุทฺธ  อาทาสมณฺฑลสทิส  กเรยฺยยฯ  น  จ   
น  รชาปเถติ  ปุพฺเพ  วุตฺตปฺปกาเร  าเน   อนิกฺขิปตฺวา   
กรณฺฑกม ฺชุสาทีสุ  วา  เปยฺยยฯ   ปลิเวเตฺวา  วา  นาคทนฺเต  
ลคฺเคยฺยย. เสส วุตฺตนยานุสาเรเนว คเหตพฺพฯ   
        โอปมฺมสสนฺทนา  (๑)  เจตฺถ  เอว  เวทิตพฺพา  กลิิฏกส- 
ปาติสทิโส   สงฺคณภพฺพปุคฺคโลฯ  กลิิฏกสปาติยา  ปริภุ ฺชนมาทึ   
กตฺวา  สุทฺธฏาเน  ปน วิย  ตสฺส  ปคฺุคลสฺส  ปพฺพชฺช   
ลภมานสฺส เปสลภิกฺขูน สนฺติเก  ปพฺพชฺชาปฏิลาโภ ฯ เย   
โอวทนฺติ  อนุสาสนฺติ  อปฺปมตฺตกป  ปมาท  ทิสฺวา  ทณฺฑกมฺม  
กตฺวา  ปุนปฺปุน  สิกฺขาเปนฺติฯ  สงฺกิลฏิปาติยา(๒) อปรกาเล  
ปริสุทฺธปริโยทาตภาโว วิย  ตสฺส  ปุคฺคลสฺส  อาจริยูปชฺฌายาน  
อนุสิกฺขโต  อนุกฺกเมน สมฺมาวตฺตปฏิปตฺติฯ  เอตฺถ   ิตสฺส   
อนงฺคณกาลกิริยาฯ  อถวา  อนุกฺกเมน  ปริสุทฺเธ  สเีล   
ปติฏาย  อตฺตโน  อนุรูป  พุทฺธวจน  อุคฺคณฺหิตฺวา  ธุตงฺคานิ   
# ๑. ม. อุปมาสสนฺทนา ฯ  ๒. ม. สงฺกิลิฏฐกสปาติยา ฯ  
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สมาทาย  อตฺตโน อนุกูลกมฺมฏาน  คเหตฺวา  คามนฺต- 
เสนาสนวาส  มุ ฺจิตฺวา  ปนฺตเสนาสนวาโสฯ  เอตฺถ   ิตสฺส   
อนงฺคณกาลกิริยาฯ  อถวา  อนุกฺกเมน   กสิณปริกมฺม  กตฺวา   
อฏสมาปตฺตินิพฺพตฺตเนน  กิเลสวิกฺขมฺภนฯ   วิปสฺสาปาทกชฺฌานา 
วุฏฐาย  วิปสฺสนาย  กิเลสาน  ตทงฺคนิวารณ  โสตาปตฺติ- 
ผลาธิคโม  ฯเปฯ  อรหตฺตสจฺฉิกิริยาติ เอตฺถ  ิตสฺส อจฺจนฺตา- 
นงฺคณกาลกิริยา เอวฯ   
        ตติยวาเร  สุภนิมิตฺตนฺติ  ราคฏานิย  อิฏารมฺมณฯ   
มนสิกริสฺสตีติ  ตสฺมึ(๑) ปน สติ ต นมิิตฺต อาวชฺชิสฺสติ. ตสฺส  
สุภนิมิตฺตสฺส มนสิการาติ ตสฺส ปุคฺคลสฺส สุภนิมตฺิตมนสิการ- 
การณาฯ  อนุทฺธเสสฺสตีติ  หึสิสฺสติ  อภิภวิสฺสติฯ   ราโค  ห ิ 
อุปฺปชฺชนฺโต  กุสลจาร(๒)  ปจฺฉินฺทิตฺวา  สยเมว  อกุสล  ชวน   
หุตฺวา  ติฏนฺโต กุสลจิตฺต อนุทฺธเสตีติ เวทิตพฺโพ. เสส  
วุตฺตนยานุสาเรเนว คเหตพฺพ ฯ  
        โอปมฺมสสนฺทนา  ปเนตฺถ  เอว  เวทิตพฺพา  ปริสุทฺธ- 
กสปาติสทิโส  ปกติยา  อปฺปกิเลโส  อนงฺคณปุคฺคโลฯ  ปริสุทฺธ- 
กสปาติยา  น  ปริภุ ฺชนมาทึ  กตฺวา รชาปถนิกฺเขโป  วิย   
ตสฺส  ปุคฺคลสฺส  ปพฺพชชฺ  ลภมานสฺสาติ  อิโต  ปร  สพฺพ  
ปมวารสทิสเมวฯ   
        จตุตฺถวาเร  สุภนิมิตฺต  น  มนสิกริสฺสตีติ  ตสฺมึ  
# ๑. ม. ตสฺม ึวิปนฺนสฺสติ ฯ  ๒. ม. กุสลวาร ฯ  
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สติวิรหาภาวโต ตนฺนิมิตฺต นาวชฺชิสฺสติฯ  เสส  ทุติยวารานุ- 
สาเรน  เวทิตพฺพฯ  อย  โข  อาวุโสติอาทิ   ยโต  น ุโขติ  
อาทิมฺหิ วุตฺตนยเมว ฯ 
        อิทานิ  ต  องฺคณ  นานปฺปการโต  ปากฏ  การาเปตุ- 
กาเมนายสฺมตา  มหาโมคฺคลฺลาเนน  องฺคณ  องฺคณนฺติอาทินา   
นเยน  ปุฏโ  ต  พฺยากโรนฺโต  ปาปกาน  โข  เอต  อาวุโสติ- 
อาทิมาหฯ  ตตฺถ  อิจฺฉาวจรานนฺติ   อิจฺฉาย  อวจรานฯ   อิจฺฉา- 
วเสน  โอติณฺณาน  ปวตฺตาน  นานปฺปการาน  โกปอปฺปจฺจยานนฺติ   
อตฺโถฯ  ย  อิเธกจฺจสฺสาติ  เยน  อิเธกจฺจสฺส  เอว  อิจฺฉา  
อุปฺปชฺเชยฺยฯ  ตาน ต การณ วิชชฺติ อตฺถิฯ  อุปลพฺภตีติ  
วุตฺต โหติ. อาปนฺโน อสฺสนฺติ  อาปนฺโน  ภเวยฺย. น จ  
ม ภิกฺขู ชาเนยฺยุนฺติ ภิกฺขู จ ม น ชาเนยฺยุ ฯ  กึ  ปเนตฺถ   
านฯ  ลาภตฺถิกตาฯ  ลาภตฺถิโก  หิ  ภิกฺขุ  ปกติยาป  จ   
กตปุ ฺโ  มนุสฺเสหิ  สกกฺโต  ครกุโต  เอว  จินฺเตติ  อาปตฺติ- 
อาปนฺน  ภิกฺขุ เถรา ตฺวา มชฺฌิมาน  อาโรเจนฺติฯ  เต   
นวกานฯ  นวกา  วิหาเร  วิฆาสาทาทีนฯ  เต โอวาท  อาคตาน   
ภิกฺขุนีนฯ  เอว  กเมน  จตสฺโส  ปริสา  ชานนฺติฯ  เอวมสฺส  
ลาภนฺตราโย  โหติฯ  อโห วตาห อาปตฺตึ จ วต อาปนฺโน  
อสฺสฯ  น จ ม ภิกฺขู ชาเนยฺยุนฺติฯ   
        ยนฺต  ภิกฺขุ ภิกฺขู  ชาเนยฺยุนฺติ  เยน  การเณน  ต   
ภิกฺขุ อ ฺเ ภิกฺขู  ชาเนยฺยยฯ   ต  การณ  วิชชฺติ  โข    
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ปน  อตฺถิเยวฯ  น(๑)  นตฺถิฯ  เถรา  หิ  ตฺวา  มชฺฌมิาน   
อาโรเจนฺติฯ  เอว  โส ปุพฺเพ  วุตฺตนเยน  จตูสู ปริสาสุ  
ปากโฏ โหติ ฯ เอว  ปากโฏ  จ  อยสาภิภูโต  คามสตป  
ปวิสิตฺวา อุมฺมารสเตสุ ปาเท ปุ ฺฉิตฺวา (๒)  ยถาโธเตน  ปตฺเตน   
นิกฺขมติฯ  ตโต  ชานนฺติ  ม  ภิกฺขู  อาปตฺตึ  อาปนฺโนติ  
เตหิ  จมฺหิ  เอว  นาสิโตติ  จินฺเตตฺวาฯ  อิติ  โส  กุปโต  โหติ  
อปฺปตีโตติ (๓)  โส อิมินา การเณน  กปุโต จ(๔) โหติ โกธาภิภูโต  
อปฺปตีโต จ โทมนสฺสาภิภูโต ฯ  
        โย  เจว  โข  อาวุโส  โกโป  โย  จ  อปฺปจฺ  จ  โย  อุภยเมต   
องฺคณนฺติ  อาวุโส  โย  จาย  สงฺขารกฺขนฺธสงฺคหิโต  โกโป 
โย  จ  เวทนากฺขนฺธสงฺคหิโต   อปฺปจฺโยฯ  เอต  อุภย  องฺคณนฺติ   
เอวเมตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ. อิท ฺจ ตาทิสาน  ปุคฺคลาน   
วเสน  วุตฺตฯ  โลโภ  ปน  อิมสฺส  องฺคณสฺส  ปุพฺพภาควเสนฯ   
โมโห  สมฺปโยควเสนาป คหิโตเยว โหติ. 
        อนุรโห  มนฺติ(๕)  ปรุิมสทิโส  ภิกฺขุ  อตฺตาน  คเหตฺวา   
วิหารปจฺจนฺเต  เสนาสน  ปวิสิตฺวา  ทฺวาร  ถเกตฺวา  โจเทนฺเต   
อิจฺฉติฯ  าน โข ปเนตนฺติ เอต  การณ  วิชชฺติฯ  ยนฺต   
ภิกฺขุ จตุปริสมชฺฌ(๖)  อาเนตฺวา  พฺยตฺตา  วินีตา  ตยา  อสุกมฺหิ   
# ๑. ม. โน ฯ  ๒. ม. ฐาเนสุ อฺุฉิตฺวา ฯ  ๓. ม. ย.ุ อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ 
# ๔. ม. เจว ฯ  ๕. ม. ปุรมิสทิสเมว ภิกขุ คเหตฺวา วิหารปจฺจนฺเต เสนาสน  
#  ทฺวาร ถเกตฺวา โจเทนฺเต อิจฺฉติ ฯ  ๖. ม. จตุปรสิมชฺเฌ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๔๖ 
                 
นาม  าเน  เวชฺชกมฺม  กตนฺติอาทินา  นเยน  โจเทยฺยยฯ  โส   
จตูสุ  ปริสาสุ ปากโฏ โหติ ฯ เอว ปากโฏ จ อยสาภิภูโตติ  
สพฺพ ปุพฺพสทิสเมวฯ   
        สปฺปฏปิุคฺคโลติ  สมาโน  ปฏิปคฺุคโล (๑) ฯ สมาโนติ   
สาปตฺติโกฯ  ปฏิปุคฺคโลติ  โจทโกฯ  อย  สาปตฺติเกเนว  โจทน   
อิจฺฉติฯ  ตฺวป อิม ฺจิม ฺจ  อาปตฺตึ อาปนฺโนฯ  ต  ตาว  ปฏิกโรหิ   
ปจฺฉา  ม  โจเทสฺสสีติ  วตฺตุ สกฺกาติ  ม ฺมาโนฯ  อปจ  
ชาติอาทีหิป  สมาโน  ปุคฺคโล  สปฺปฏปิุคฺคโลฯ  อย ฺหิ  อตฺตโน   
ชาติยา  กุเลน พาหุสจฺเจน  พฺยตฺตตาย  ธุตงฺเคนาติ  เอวมาทีหิป   
สมาเนเนว  โจทน  อิจฺฉติฯ  ตาทิเสน  วุตฺต  นาติทุกฺข  โหตีติ   
ม ฺมาโนฯ  โน  (๒) อปฺปฏิปุคฺคโลติ  เอตฺถ  อยตฺุโต  ปฏิปุคฺคโล   
อปฺปฏิปุคฺคโลฯ  อิเมหิ  อาปตฺตาทีหิ  อสทิสตฺตา  ปฏิสตฺตุ ปฏมิลฺโลฯ  (๓)  
โจทโก  ภวิตุ  อยุตฺโตติ  วุตฺต  โหติ. อิติ โส กุปโตติ  
อิติ โส อิมาย อปฺปฏิปุคฺคลโจทนาย  เอว กุปโต โหติฯ   
        จตุตฺถวาเร  อโห  วตาติ  อโห  วต  เร  อสฺมาก   
ปณฺฑิตกาฯ อโห วต  เร  อมฺหาก  จ(๔)  พหุสฺสุตกา เตวิชฺชกาติ  (๕) 
ครหายป (๖)ทิสฺสติ  อโห วต  ม  ทหรเยว  สมาน  รชฺเช   
อภิสิ ฺเจยฺยุนฺติ  (๗) ปตฺถนายฯ  อิธ  ปตฺถนายเมว ฯ ปฏิปุจฺฉิตฺวา   
# ๑. ม. ย.ุ ปคฺุคโล ฯ  ๒. ม. โนสทโฺท นตฺถิ ฯ  ๓. ม. ปฏิสลฺโล ฯ   
# ๔. ม. จสทฺโท นตฺถ ิฯ ๕. ที. สี. ๙/๑๗๓/๑๓๗ ฯ  ๖. ม. ครหาย ฯ 
# ๗. วิ. มหา. ๔/๕๙/๖๘ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  อนงฺคณสุตฺตวณฺณนา  หนา ๒๔๗ 
                 
ปฏิปุจฺฉิตฺวาติ  ปุนปฺปุน  ปุจฺฉิตฺวาฯ  อย  ภิกฺขุ  ลาภตฺถิโก  
ภควโต อตฺตาน  ปฏิปุจฺฉิตพฺพ อิจฺฉติฯ  ต ฺจ โข อนุมติ- 
ปุจฺฉายฯ  โน มคฺค วา ผล  วา  วิปสฺสน  วา  อนฺตร   
กตฺวาฯ  อย ฺหิ  ปสฺสติ  ภควนฺต  สาริปุตฺตาทโย มหาเถเร   
ต  กึ  ม ฺสิ  สาริปุตฺตฯ  โมคฺคลฺลานฯ  กสฺสปฯ  ราหุล  จกฺขุ 
นิจฺจ วา  อนิจฺจ  วาติ  เอว  ปริสมชฺเฌ  ปฏิปุจฺฉิตฺวา  ธมฺม  
เทเสนฺเตฯ  (๑)มนุสฺเส จ  เตส  ปณฺฑิตา  เถรา  สตฺถ ุ จิตฺต   
อาราเธนฺตีติ วณฺณ ภณนฺเตฯ  ลาภสกกฺาร จ อุปหรนฺเต ฯ  
ตสฺมา ต ลาภสกฺการ อิจฺฉนฺโต เอว จินฺเตตฺวา นิกฺขนิตฺวา  
ฐปตขนฺโธ วิย(๒)  ภควโต ปุรโต อโหสิ(๓) ฯ 
        [๔] โส  กุปโตติ  อถ  ภควา  ต  อมนสิกริตฺวาว  อ ฺ   
เถร ปฏิปุจฺฉิตฺวา  ธมฺม  เทเสติฯ  เตน  โส  กุปโต  โหติ   
ภควโต  จ  เถรสฺส  จฯ  กถ  ภควโต   กุปฺปติฯ  อห   
ปพฺพชิตกาลโต  ปภูติ  คนฺธกุฏิปริเวณโต  พหินิกขฺมน  น   
ชานามิฯ   สพฺพกาล  ฉายาว  น  วิชหามิ  ม  นาม  ปุจฺฉิตฺวา   
ธมฺมเทสนามตฺตป  นตฺถฯิ  ตมฺมุหุตฺต  ทิฏมตฺตกตฺเถร  ปุจฺฉิตฺวา   
ธมฺม เทเสตีติ เอว ภควโต กุปฺปติ ฯ  กถ  เถรสฺส  กุปฺปติฯ   
อย  มหลลฺกตฺเถโร  ภควโต  ปรุโต  ขาณุ  วิย  นิสทีติฯ  กทา   
# ๑. ม. ย.ุ ปฏิปุจฺฉิตฺวา ปฏิปุจฺฉิตฺวา ธมฺม เทเสนฺต ฯ  ๒. ม. จินฺเตตฺวา  
# นิขณิตฺวา ฐปตขาณุ วิย ฯ  ๓. ม. ปุรโต ว โหติ ฯ   
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร อิติสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๔๘ 
                 
นุ  โข  อิม  ธมฺมกมฺมิกา  อภพฺพฏาน  ปาเปตฺวา  นีหริสฺสนฺติ 
อย ฺหิ  ยทิ  อิมสฺมึ  วิหาเร  น  ภเวยฺยฯ  อวสฺส  ภควา  มยา   
สทฺธึ  สลฺลเปยฺยาติ เอว  เถรสฺส กุปฺปติฯ   
        ปุรกฺขตฺวา  ปุรกฺขตฺวาติ  ปุรโต  กตฺวา(๑)  สมฺปริวาเรตฺวาติ   
วุตฺต  โหติ ฯ  อยป  ลาภตฺถิโกเยวฯ  อย ฺหิ  ปสฺสติ  พหุสฺสุเต  
ภิกฺขู ปริวาเรน(๒) คาม ปวิสนฺเตฯ   เจติย  วนฺทนฺเตฯ  เตส  จ   
ต  สมฺปตฺตึ  ทิสฺวา  อุปาสเก  ปสนฺเน  ปสนฺนาการ  กโรนฺเตฯ   
ตสฺมา  เอว  อิจฺฉติฯ  กุปโตติ อยป ทวีฺสุ าเนสุ กุปฺปติ  
ภิกฺขูน  เถรสฺส  จฯ  กถ  ภิกฺขูนฯ  อิเม  ยเทว  มยฺห  อุปฺปชฺชติ   
จีวร วา ปณฺฑปาโต  วาฯ   ต  คเหตฺวา  ปริภุ ฺชนฺติฯ   มยฺห   
ปน  ปตฺตจีวร  คเหตฺวา  ปฏ ิโต  อาคจฺฉนฺโตป  นตฺถีติ  เอว   
ภิกฺขูน กุปฺปติ  กถ เถรสฺสฯ  เอโส มหลฺลกตฺเถโร  เตสุ   
เตสุ าเนสุ สยเมว ป ฺายติฯ  กทาสฺสุ(๓) นาม น ธมฺมกมฺมิกา 
นิกฺกฑฺฒิสฺสนฺติฯ  อิมสฺม ึอสติ อวสฺส มเยว ปวาเรสฺสนฺตีติฯ   
        ภตฺตคฺเคติ  โภชนฏาเนฯ  อคฺคาสนนฺติ  สฆเถราสนฯ  
อคฺโคทกนฺติ   ทกฺขิโณทกฯ  อคฺคปณฺฑนฺติ สฆตฺเถรปณฺฑ.  
สพฺพตฺถ วา อคฺคนฺติ ปณีตาธิวจนเมต ฯ  ตตฺถ  อหเมว   
ลเภยฺยนฺติ  อิจฺฉา  นาติมหาสาวชฺชาฯ  น  อ ฺโ  ภิกฺขุ   
ลเภยฺยาติ  ปน  อติมหาสาวชฺชาฯ  อยป  ลาภตฺถิโก  ปาสาทิโก   
# ๑. ม. ปรุโต ปุรโต กตฺวา ฯ  ๒. ม. มหาปริวาเรน ฯ  ๓. ม. กทุาสฺส ฯ  
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โหติ  จีวรธารณาทีหิฯ   กทาจิ  ปพฺพชติฯ   กทาจิ  วิพฺภมติฯ    
เตน  โส  ปุพฺเพ  ลทฺธปุพฺพ  อาสนาทึ ปจฺฉา  อลภนฺโต  เอว   
จินฺเตสิฯ  น  โส  ภิกฺขุ  ลเภยฺยาติ  น  โส ภิกฺขุ เถราน  
อคฺคาสนาทีสุ  ปตฺเตสุ  (๑) ตทนุสาเรน  มชฺฌิมาน  อ ฺเส ฺจ   
นวาน  กทาจิ  ย วา  ต  วา  สพฺพนิหีน  อาสนาทึ  ลภติ 
เนว  วา  ลภติฯ  (๒)  กุปโตติ  อยป  ทฺวีสุ าเนสุ กุปฺปติ  
มนุสฺสาน ฺจ เถราน ฺจ กถ  มนุสฺสานฯ  อิเม มงฺคลาทีสุ  
ม นิสฺสาย  ภิกฺขู  ลภนฺติ [๓]  ภนฺเต  เอตฺตเก  ภิกฺขู  คเหตฺวา (๔) 
อมฺหาก  อนุกมฺป กโรถา'ติ  วทนฺติฯ  อิทานิ ตมฺมุหุตฺต ทิฏมตฺตก  
มหลลฺกตฺเถร คเหตฺวา   คตาฯ  โหตุ  อิทานิฯ  เนส  กิจฺเจ  อุปฺปนฺเน 
ชานิสฺสามีติ  เอว มนุสฺสาน กุปฺปติ ฯ กถ  เถรานฯ   อิเม   
นาม  ยทิ  น  ภเวยฺยยฯ  มเยว  มนุสฺสา  นิมนฺเตยฺยุนฺติ เอว  
เถราน กุปฺปติฯ   
        อนุโมเทยฺยนฺติ  อนุโมทน  กเรยฺยฯ  อยป  ลาภตฺถิโก  ย   
วา  ต  วา  ขณฺฑานุโมทน  ชานาติฯ   โส  อนุโมทนฏาเน   
พหู  มาตุคามา  อาคจฺฉนฺติฯ  ตา  ม  ส ฺชานิตฺวา  ตโต  ปภูติ   
ถาลกภิกฺข  ทสฺสนตีฺติ  ปตฺเถนฺโต เอว จินฺเตสิ ฯ านนฺติ   
พหุสฺสุตาน  อนุโมทนาภาโว(๕)   เตน  พหุสฺสุโต  อนุโมเทยฺยาติ   
# ๑. ม. อย สทฺโท น ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. อิเม ปาฐา นตฺถิ ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร 
# เอเตติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. ยุ. วตฺวา ฯ  ๕. ม. อนุโมทนาภาโร ฯ  
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วุตฺต โหติฯ  กุปโตติ  อยป  ตีสุ  าเนสุ  กุปฺปติ  มนุสฺสาน  
เถรสฺส ธมฺมกถิกสฺส จ ฯ กถ  มนุสฺสานฯ  อิเม  ปพฺุเพ   
มเยว อุปสงฺกมิตฺวา ยาจนฺติ อมฺหาก นาคตฺเถโร  อมฺหาก   
สุมนตฺเถโร  อนุโมทตู'ติฯ   อชฺช  ปน  นาโวจุนฺติ  เอว  มนุสฺสาน  
กุปฺปติฯ  กถ  เถรสฺสฯ  อย  สฆตฺเถโร ตุมฺหาก กุลูปก  
นาคตฺเถร สมุนตฺเถร  อุปสงฺกมถฯ   อย  อนุโมทิสสฺตี'ติ  น  ภณตีติ   
เอว  เถรสฺส  กุปฺปติฯ  กถ  ธมฺมกถิกสสฺฯ  เถเรน  วุตฺตมตฺเตเยว  
ปหาร ลทฺธกกฺุกุโฏ วิย ตุรติตุริต ปสฺสติฯ  อิม  นาม   
นิกฺกฑฺฒนฺตา  นตฺถิฯ  อิมสฺมิ ฺหิ  อสติ  อหเมว อนุโมเทยฺยนฺติ  
เอว  ธมฺมกถกิสฺส กุปฺปติฯ   
        อารามคตานนฺติ  วิหาเร  สนฺนิปติตานฯ  อยป  ลาภตฺถิโก   
ย  วา  ต  วา   ขณฺฑธมฺมกถ  ชานาติฯ   โส  ปสฺสติ  ตาทิเสสุ   
าเนสุ  ทฺวิโยชนติโยชนโต  สนฺนิปติตฺวา  ภิกฺขู  สพฺพรตฺติก- 
นิจฺจธมฺมสฺสวนานิ  (๑)สุณนฺเตฯ  ตุฏจิตฺเตว (๒) ทหเร  วา  สามเณเร   
วา  สาธุ  สาธูติ  มหาสทฺเทน  สาธุการ  เทนฺเตฯ  ตโต  ทุติย- 
ทิวเสว  อนฺโตคามคเต  ภิกฺขู  อุปาสกา ปุจฺฉนฺติ เก ภนฺเต  
ธมฺม กเถสุนติฺ  เต  ภณนติฺ  อสุโก  จ  อสุโก  จาติฯ  ต   
สุตฺวา  ปสนฺนา  มนุสฺสา  ธมฺมกถิกาน  มหาสกฺการ  กโรนฺติฯ   
โส  ต  อิจฺฉมาโน  เอว  จินฺเตติฯ  านนฺติ  พหุสฺสุตาน  
วินิจฺฉยกุสลาน  ธมฺมเทสนา  ภาโรฯ  เตน  พหุสฺสุโต  ธมฺม(๓)   
# ๑. ม. สพฺพรตฺติกานิ ธมฺมสฺสวนานิ ฯ  ๒. ม. ตุฏฐจิตฺเต จ ฯ 
# ๓. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  อนงฺคณสุตฺตวณฺณนา  หนา ๒๕๑ 
                 
เทเสยฺยาติ  วุตฺต โหติฯ  กปุโตติ  จตุปฺปทิกคาถามตฺตมฺป(๑)  วตฺตุ  
โอกาส  อลภมาโน  กุปโต  โหติ อตฺตโน มนฺทภาวสฺส อห ฺหิ  
มนฺโท ทุปฺป ฺโ กุโต  ลภิสฺสามิ เทเสตุนฺติ ฯ 
        ภิกฺขุนนีนฺติ  โอวาทตฺถ  วา  อุทฺเทสตฺถ  วา  ปริปุจฺฉตฺถ  
วา ปูชากรณตฺถ วา  อาราม  อาคนฺตฺวา  สนฺนิปติต- 
ภิกฺขุนีนฯ  อยมฺป  ลาภตฺถิโกฯ  ตสฺเสว  โหติ  อิมา  มหากุลา   
ปพฺพชิตา  ภิกฺขุนิโยฯ  ตาสุ กุเลสุ ปวิสิตฺวา นิสินฺนาสุ มนุสฺสา  
ปุจฺฉิสฺสนฺติ  กสฺส  สนฺติเก  โอวาท  วา  อุทฺเทส วา ปริปุจฺฉ  
วา คณฺหถาติ ฯ  ตโต  วกขฺนฺติ  อสุโก  นาม  อยฺโย  พหุสฺสุโต   
ตสฺส  เทถ  กโรถาติฯ  เตนสฺส   เอว  อิจฺฉา  อุปฺปชฺชติฯ  านนฺติ   
โอวาทาทโย  นาม  พหุสสฺุตาน  ภาโรฯ  เตน   พหุสฺสุโต  เทเสยฺยาติ   
วุตฺต  โหติ  กุปโตติ อย(๒) ทฺวีสุ าเนสุ กุปฺปติ ตาส ฺจ   
ภิกฺขุนีน  อิมา  ปุพฺเพ  ม  นิสฺสาย  อุโปสถปวารณาทีนิ   
ลภนฺติฯ  ตา  อิทานิ  ตมฺมหุุตฺต  ทิฏมตฺตกมหลฺลกตฺเถรสฺส   
สนฺติก  คตาติฯ  ธมฺมกถกิสฺส  จ  เอส  อิมาส สหสา โอวาท  
อทาสิเยวาติฯ   
        อุปาสกานนฺติ  อารามคตา  (๓) อุปาสกา  นาม  นิสฺสฏ- 
กมฺมนฺตา  มหาอุปาสกา  โหนฺติฯ  (๓) เต  ปุตฺตภาตุกาน  กมฺมนฺต   
นิยฺยาเทตฺวา ธมฺม  สุณนฺตา วิจรนฺติฯ  อย  เตส  เทเสตุ 
# ๑. ม. จตุปปฺทิก คาถมฺป ฯ  ๒. ม. อยมฺป ฯ  ๓. ม. อารามคตาน อุปสกาน ฯ 
# นิสฺสฏฐกมฺมนฺตา นาม มหาอุปาสกา โหนฺติ ฯ  
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อิจฺฉติ  กึการณาฯ  อิเม ปสีทิตฺวา อุปาสิกานป อาโรเจสฺสนฺติ 
ตโต  สทฺธึ  อุปาสิกาหิ  มยฺหเมว  ลาภสกฺการ อุปหริสฺสนฺตีติ.  
าน พหุสฺสุเตเนว  โยเชตพฺพฯ  กุปโตติ  อยป  ทฺวีสุ  าเนสุ   
กุปฺปติ อุปาสกาน ฺจ อิเม อ ฺตฺถ  สุณนฺติฯ  อมฺหาก   
กุลูปกสฺส  สนฺติเก  สุณามาติฯ  นาคจฺฉนฺติ โหตุ อิทานิ   
เนส(๑) อุปฺปนฺเน กิจฺเจ ชานิสฺสามีติ ธมฺมกถิกสฺส จ อยเมเตส  
เทเสตีติฯ   
        อุปาสิกานนฺติ  อารามคตา(๒) ฯ  อุปาสิกา  นาม  อาสนปูชาทิ- 
กรณตฺถ  วา  อุโปสถทิวเส วา ธมฺมสฺสวนตฺถ สนนฺิปติตา  
เสส อุปาสกวาเร วุตฺตนยเมว ฯ  
        สกฺกเรยยฺุนฺติ  สกฺกจฺจ  จ  กเรยฺยยฯ  สุนฺทร ฺจ  กเรยฺยยฯ  
อิมินา  อตฺตนิ  การ  กริยมาน  สกฺกจฺจ  กต ฺจ  สุนฺทร ฺจ   
ปตฺเถติฯ  ครกุเรยฺยุนฺติ  ภาริย  กเรยฺยยฯ  อิมินา  ภิกฺขูหิ  อตฺตาน   
ครุฏาเน  ปยมาน ปตฺเถติ. มาเนยฺยนฺุติ  ปยาเยยฺยยฯ   
ปูเชยฺยุนฺติ  เอว  สกฺกโรนฺตา  ครุกโรนฺตา  มาเนนฺตา  ปจฺจเยหิ  
ปูเชยฺยุนฺติ  ปจฺจยปูช  ปตฺเถติฯ  านนฺติ  ปโย  ครุภาวนีโยติ   
วุตฺตปฺปกาโร  พหุสฺสโุต  จ  สลีวา  จ  เอต  วิธึ  อรหติฯ  เตน  
ภิกฺขู เอวรูป เอว กเรยฺยุนฺติ  วุตฺต  โหติฯ  กุปโตติ  อยป   
ทฺวีสุ  าเนสุ  กุปฺปติ  ภิกขฺูน จ อิเม เอต  สกฺกโรนฺตีติฯ    
# ๑. ม. เตส ฯ  ๒. ม. อารามคตาน ฯ  
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เถรสฺส  จ  อิมสฺมึ  อสติ  มเยว  สกฺกเรยฺยุนฺติฯ  เอส  นโย  
อิโต ปเรสุ ตีสุ วาเรสุฯ   
        ปณีตาน  จีวรานนฺติ  ปฏทุกลูปฏณฺณโกเสยฺยาทีน  (๑)  มหคฺฆ- 
สุขุมสุขสมฺผสฺสาน[๒] ฯ  อิธาป  อหเมว  ลาภี  อสฺสนติฺ  อิจฺฉา  
นาติมหาสาวชฺชา น อ ฺโ [๓] ลาภี อสฺสาติ ปน  
มหาสาวชฺชา ฯ  
        ปณีตาน  ปณฺฑปาตานนฺติ  สปฺปเตลมสรสาทิปูริตาน  (๔)  
เสฏปณฺฑปาตาน ฯ  ปณีตาน  เสนาสนานนฺติ  อเนกสต- 
สหสฺสคฺฆนกาน  ม ฺจปาทีนฯ  ปณีตาน   คิลานปจฺจยเภสชฺช- 
ปริกฺขารานนฺติฯ   สปฺปเตลมธุผาณิตาทีน  อุตฺตมเภสชฺชาน ฯ  
สพฺพตฺถาป  าน  พหุสฺสุเตหิ  ปุ ฺวนฺเตหิ  จ  โยเชตพฺพ ฯ  
กุปโตติ สพฺพตฺถาป  ทฺวีสุ  าเนสุ  กปฺุปติฯ   มนสฺุสาน ฺจ   
อิเมส  นาม  ปริจิตภาโวป  นตฺถิฯ   ทฆีรตฺต  เอกโต  วสนฺตสฺส   
ปสุกูลตฺถาย  วา  ปณฺฑปาตตฺถาย  วา   สปฺปเตลาทิการณา   
วา ฆรปฏิปาฏิยา จรนฺตสฺสาป เม เอกทิวสป กิ ฺจิ ปณีต  
ปจฺจย  น  เทนฺติฯ  อาคนฺตุกมหลฺลก  ปน  ทิสฺวาว  ย  อิจฺฉติ 
ต  เทนฺตีติฯ  เถรสฺส  จ  อยป  มหลฺลโก  อิเมส  อตฺตาน  ทสฺเสนฺโตเยว   
จรติฯ  กทาสฺสุ  นาม  น ธมฺมกมฺมิกา นิกฺกฑฺเฒยฺยยฯ  เอว อิมสมฺึ  
# ๑. ม. ปฏฏทุกูลปฏฏณฺณโกเสยฺยาทีน ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร จีวรานนฺติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ภิกฺขูติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. สปฺปเตลมธุสกฺกราทิปูริตาน ฯ  
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อสติ อหเมว ลาภี อสฺสนฺติ ฯ 
        อิเมส  โข[๑]  เอต  อาวุโสติ  อิเมส  เหฏา  เอกูนวีสติวาเรหิ   
วุตฺตาน  อิจฺฉาวจรานฯ   
        ทิสฺสนติฺ  เจว  สุยฺยนฺติ  จาติ  น  อิจฺฉาวจรา  จกฺขุนา   
ทิสฺสนฺติฯ  น  โสเตน  สุยยฺนฺติ  มโนวิ ฺาณวิสยตฺตาฯ  อปฺปหีน- 
อิจฺฉาวจรสฺส  ปุคฺคลสฺส  อิจฺฉาวจรวเสน [๒] ปวตฺต  กายกมฺม   
ทิสฺวา  ทิฏา วิย วจีกมฺม สุตฺวา สุตา วิย  จ โหนฺติฯ   
เตน  วุตฺต ทิสฺสนฺติ เจว สุยฺยนฺติ จาติ ปจฺจกฺขกาล (๓) 
ทิสฺสนฺติฯ   อสุโก  กิร  ภิกฺขุ  อีทิโสติ  ปโรกฺขกาเล  (๔)  สยฺุยนติฺฯ  
กิ ฺจาปติ  อนุคฺคหครหวจน เตน อาร ฺ ิกตฺต(๕) อนุคฺคณฺหาติ 
อิจฺฉาวจราน อปฺปหาน  ครหติฯ   
        ตตฺราย  โยชนาฯ   กิ ฺจาป  โส  ภิกฺขุ  คามนฺตเสนาสน   
ปฏิกฺขิปตฺวา  อาร ฺ ิโก (๖) โหติฯ  อนฺเต  ปนฺตเสนาสเน  วสติ 
อิเม  จสฺส  เอตฺตกา  อิจฺฉาวจรา  อปฺปหีนาฯ  กิ ฺจาป  โส   
อติเรกลาภ  ปฏิกฺขิปตฺวา  ปณฺฑปาติโก  โหติ  กิ ฺจาป  
โส  โลลุปฺปจาร  วชฺเชตฺวา  สปทานจารี  โหติฯ  กิ ฺจาป  โส   
คหปติจีวร  ปฏิกฺขิปตฺวา ปสุกูลิโก โหติฯ   
        ลูขจีวรธโรติ  เอตฺถ  ปน  ลูขนติ  สตฺถลูข  สุตฺตลูข   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร เอตนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ปนสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  
# ๓. ม. ยุ. ปจฺจกฺขกาเล ฯ  ๔. ม. ติโรกขฺกาเล ฯ  ๕. ม. อารฺญิกตฺต ฯ 
# ๖. ม. อารฺญิโก ฯ เอวมุปริป ฯ  
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รชนลูขนฺติ  ตีหิ การเณหิ  ลูข  เวทิตพฺพฯ  ตตฺถ  สตฺเถน   
ขณฺฑาขณฺฑิก  ฉินฺน  สตฺถลูข  นามฯ  ต  อคฺเฆน  ปริหายติฯ   
ถูลทีฆสุตฺตเกน  สิพฺพิต  สุตฺตลูข   นามฯ  ต  ผสฺเสน ปริหายติ   
ขรสมฺผสฺส  โหติฯ  รชเนน  รตฺต  รชนลูข  นามฯ  ต  วณฺเณน   
ปริหายติ ทุพฺพณฺณ  โหติฯ  กิ ฺจาป  โส  ภิกฺขุ เอว  
สตฺถลูขสุตฺตลูขรชนลูขจีวรธโร โหติฯ  อิเม  จสฺส  เอตฺตกา   
อิจฺฉาวจรา  อปฺปหีนา  ทิสฺสนฺติ  เจว  สุยฺยนฺติ  จฯ  อถโข  
น  วิ ฺ ู  สพฺรหฺมจารี  เนว  สกฺกโรนฺติ  ฯ เปฯ  น  ปูเชนฺตีติ.  
ต กิสฺส เหตูติ เอตฺถ  ตนฺติ  นิปาตมตฺตฯ  กิสฺส  เหตูติ   
กึการณาฯ  เต  หิ ตสฺส ฯ เปฯ  ทิสฺสนติฺ เจว  สุยฺยนฺติ   
จ  ยสฺมา  ตสฺส  เต  ปาปกา  ทิสฺสนฺติ เจว สุยฺยนฺติ จาติ  
วุตฺต โหติ. อิเมส อิจฺฉาวจราน  อปฺปหนีตฺตาติ อยเมตฺถ  
อธิปฺปาโย ฯ  
        อิทานิ  ตมตฺถ  อุปมาย  ปากฏ  กโรนฺโต  เสยยฺถาปติ 
อาทิมาหฯ  ตตฺถ  กุณปนฺติ  มตกเฬวรฯ  อหิสฺส  กณุป   
อหิกุณปฯ  เอว  อิตรานิ ฯ  อติปฏิกฺกลูชิคุจฺฉนิยภาวโต  เจตฺถ   
อิมาเนว  ตีณิ  วุตฺตานีติ  เวทิตพฺพานิ ฯ  อ ฺเส ฺหิ  ปสุสุกราทีน  (๑)  
กุณป  มนุสสฺา  กฏกภณฺฑาทีนิ(๒)  อภิสงฺขริตฺวา  ปริภุ ฺชนฺติปฯ   
อิเมส  ปน  กปุณ  อภินวป  ชิคุจฺฉนฺติเยวฯ  โก  ปน  วาโท  
# ๑. ม. ย.ุ สสสูกราทีน ฯ  ๒. ม. กฏกภณฺฑาทีหิ ฯ  
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กาลาติกฺกเมน  ปูติภูเตนฯ  (๑)  รจยิตฺวาติ  วฑฺเฒตฺวาฯ  ปริปูเรตฺวาติ   
อตฺโถฯ  กุปณ  คเหตฺวา  กสปาติย  ปกฺขิปตฺวาติ  วุตฺต   
โหติฯ  อ ฺ ิสฺสาติ  อปราย ฯ  ปฏิกชฺุชตฺิวาติ ปทหิตฺวา.  
อนฺตราปณนฺติ อาปณานมนฺตเร มหาชนสงฺกิณฺณ รจฺฉามุข ฯ  
ปฏิปชฺเชยฺยนฺุติ  คจฺเฉยฺยยฯ  ช ฺช ฺ  วิยาติ  โมกฺขโมกฺข  (๒)  วิย  
มนาปมนาป  วิยฯ  อปจ  วธุกา  ปณฺณาการ  วิยาติ  วุตฺต   
โหติฯ  วธุกา  หิ  ชนนีติ  วุจฺจติ(๓) ฯ   ตสฺสา  นียมานปณฺณาการ   
ช ฺฯ  อุภยตฺถาป  อาทรวเสน  วา ปสสาวเสน วา ปุน  
วุตฺต (๔) ฯ ช ฺ ช ฺ วิยาติป (๕) ปาโฯ   
        อปาปุรตฺิวาติ  วิวริตฺวาฯ  ตสฺส  สห  ทสฺสเนน  อมนาปตา   
จ  สณฺเหยฺยาติ  ตสฺส  กณุปสฺส  ทสสฺเนน  สเหว  ตสฺส   
ชนสฺส  อมนาปตา  ติฏเยฺยฯ  อมนาปตาติ   จ  อมนาป  อิทนฺติ  
อุปฺปนฺนจิตฺตเจตสิกานเมวิท  อธิวจนฯ  เอส  นโย  ปาฏิกุลฺย- 
เชคุจฺฉตาสุฯ  ชิฆจฺฉิตานมฺปติ  ฉาตานมฺปฯ  น  โภตฺตุกมฺยตา   
อสฺสาติ  ภุ ฺชิตุกามตา  น  ภเวยฺยฯ  ปเคว  สุหิตานนฺติ  ฉาตาน  (๖)  
ปน  ปมตรเมว  ภุ ฺชิตุกามตา น ภเวยฺยาติ วุตฺต โหติ ฯ  
        ตตฺราย  อุปมาสสนฺทนา  ปริสุทธฺกสปาตีสทิส  อิมสฺส   
ปพฺพชฺชาลิงฺคฯ  กุณปรจิต  (๗)  วิย  อิจฺฉาวจน  อปฺปหานฯ    
# ๑. ม. ย.ุ ปติูภูเต ฯ  ๒. ม. โจกฺขโจกขฺ ฯ  ๓. ม. วธุกาติ ชเนตฺติ ฯ  
# ๔. ม. ชฺญชฺญ พยาติป ฯ ๖. ม. ยุ. ธาตาน ฯ ๗. ม. กุณปรจน ฯ  
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                *เลมที่ ๗  อนงฺคณสุตฺตวณฺณนา  หนา ๒๕๗ 
                 
อปรกสปาติยา  ปฏิกชฺุชน  วิย อาร ฺ ิกงฺคาทีหิ  อิจฺฉาวจร- 
ปฏิจฺฉาทนฯ  กสปาตึ  วิวริตฺวา  กุณปทสฺสเนน  ชนสฺส   
อมนาปตา  วิย  อาร ฺ ิกงฺคาทีนิ  อนาทิยิตฺวา  อิจฺฉาวจร- 
ทสฺสเนน  สพฺรหฺมจารีน  น สกฺการกรณาทิตาติ(๑) ฯ 
        สุกฺกปกเฺข  ปน  กิ ฺจาปติ  อนุคฺคหปสสาวจนฯ  เตน   
อาร ฺ ิกตฺต  อนุคฺคณฺหาติฯ   อิจฺฉาวจรปฺปหาน  ปสสติฯ   
เนมนฺตนิโกติ  นิมนฺตนปฏิคฺคาหโก ฯ  วิจิตกาฬกนฺติ  วิจินิตฺวา   
อปนีตกาฬกฯ  อเนกสูป  อเนกพฺย ฺชนนฺติ  เอตฺถ  สูโป นาม   
หตฺถหาริโย  วุจฺจติฯ  พฺย ฺชนนฺติ  อุตฺตริภงฺค. เตน มจฺฉ- 
มสมุคฺคสูปาทีหิ  อเนกสูปฯ   นานปฺปการมสาทิพฺย ฺชเนหิ  อเนก- 
พฺย ฺชนนฺติ  วุตฺต  โหติฯ  เสส วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพฯ   
        อุปมาสสนฺทเน  จ  สาลิวรภตฺตรจน(๒) วิย  อิจฺฉา- 
วจรปฺปหานฯ  อปรกสปาติยา  ปฏิกุชชฺน  วิย  อปปฺจฺฉตา 
สมุฏาเนหิ  คามนฺตวิหาราทีหิ  อิจฺฉาวจรปฺปหานปฏิจฺฉาทน(๓) ฯ    
กสปาตึ  วิวริตฺวา  สาลิวรภตฺตทสฺสเนน   ชนสฺส  มนาปตา  วิย   
คามนฺตวิหาราทีนิ  อนาทิยิตฺวา  อิจฺฉาวจรปฺปหานทสฺสเนน 
สพฺรหฺมจารีน สกฺการกรณาทีนิ เวทิตพฺพานิ ฯ (๔)   
        อุปมา  ม  อาวุโส  สาริปุตฺต  ปฏภิาตีติ  มยฺห  อาวุโส   
# ๑. ม. อสกกฺารกรณาทิตาติ ฯ  ๒. ม. สาลิวรภตฺตรจน ฯ  
# ๓. ม. อิจฺฉาวจรปฺปหานปฏิจฺฉาทก ฯ  ๔. ม. สกกฺารกรณาทิตา เวทิตพฺพา ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๕๘ 
                 
สาริปุตฺต อุปมา  อุปฏาติฯ  เอก  อุปม  วตฺตุกาโม  อหนฺติ   
อธิปฺปาโยฯ  ปฏิภาตุ   ตนฺติ ตุยฺห  ปฏิภาตุ  อุปฏาตุฯ  วทตูติ(๑)   
อธิปฺปาโย  เอกมิทาหนฺติ เอตฺถ อิทาติ  นิปาตมตฺตฯ  เอกสฺมึ   
สมเย  อหนฺติ  วุตฺต  โหติฯ  ภุมฺมตฺเถ อุปโยควจน ราชคเห  
วิหรามิ  คิริพฺพเชติ  ราชคหนฺติ  ตสฺส  นครสฺส  นามฯ  สมนฺตโต  
ปน คิริปริกฺเขเปน วโช  วิย  สณฺ ิตตฺตา  คิริพฺพชนฺติ   
วุจฺจติฯ  ตสฺมึ  นคเร  วิหรามิฯ  ตนฺนสิฺสาย [๒] วิหรามีติ  วุตฺต   
โหติฯ  อถ  ขฺวาหนฺติ  อถ  โข อห. เอตฺถ จ อถาติ   
อ ฺาธิการวจนารมฺเภ  นิปาโตฯ  โขติ  ปทปูรณมตฺเตฯ   
ปุพฺพณฺหสมยนฺติ  ทิวสสฺส ปุพฺพภาคสมยฯ   ปุพฺพณฺหสมเยติ   
อตฺโถฯ   ปุพฺพณฺเห  วา  สมย  ปุพฺพณฺหสมยฯ  ปุพฺพณฺเห   
เอก  ขณนฺติ  วุตฺต  โหติฯ  เอว  อจฺจนฺตสโยเค อุปโยควจน  
ลพฺภติ ฯ  นิวาเสตฺวาติ  ปริทหิตฺวาฯ   วิหารนิวาสนปริวตฺตน- 
วเสเนว  ต  เวทิตพฺพ ฯ  คามปฺปเวสนตฺถาย  วา  สณฺเปตฺวา   
นิวาสนวเสเนวฯ  น ห ิโส ตโต ปุพฺเพ อนิวตฺโถ  อโหสิฯ   
        ปตฺตจีวรมาทายาติ  ปตฺต  หตฺเถหิ (๓) จีวร  กาเยน   
อาทิยิตฺวาฯ  ปณฺฑายาติ ปณฺฑปาตตฺถาย(๔) ฯ  สมีตีติ  ตสฺส   
นาม ยานการปุตฺโตติ รถการปุตฺโต  ปณฺฑุปุตฺโตติ ปณฺฑุสฺส   
# ๑. ม. วท ตฺวนฺติ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร อหนฺติ ทิสสฺติ ฯ  ๓. ม. หตฺเถน ฯ 
# ๔. ม. ปณฺฑปาตตฺถาย ฯ  
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                *เลมที่ ๗  อนงฺคณสุตฺตวณฺณนา  หนา ๒๕๙ 
                 
ปุตฺโตฯ  อาชวีโกติ  นคฺคสมณโก ปุราณยานการปุตฺโตติ  
โปราณยานการกุลสฺส  ปุตฺโตฯ  ปจฺจุปฏ ิโตติ  อุปคนฺตฺวา   
 ิโตฯ  วงฺก  นาม  เอกโต  กุฏลิ ฯ  ชิมหฺ  สปฺปคตมคฺคสทิสฯ   
โทสนฺติ  เผคฺคุวิสมคณฺ ิกาทึฯ  ยถา  ยถาติ  กาลตฺเถ นิปาโต 
ยทา  ยทา  ยสฺมึ  ยสฺม ึ กาเลติ  วุตฺต  โหติฯ  ตถา  ตถาติ   
อยป  กาลตฺโถเยวฯ   ตสฺมึ  ตสฺมึ  กาเลติ  วุตฺต  โหติฯ  โส   
อตฺตโน  สุตฺตานุโลเมน  จินฺเตติฯ  อิตโร  เตน  จินติฺตกฺขเณ   
จินฺติตฏานเมว  คจฺฉติฯ  อตฺตมโนติ สกมโน  ตุฏมโน   
ปติโสมนสฺเสหิ  คหิตมโนฯ  อตฺตมนวาจ  นิจฺฉาเรสีติ  อตฺตมนตาย   
วาจ  อตฺตมนภาวสฺส  วา  ยุตฺตวาจ  นิจฺฉาเรสิ อุทีรยิ   
ปพฺยาหรีติ วุตฺต โหติ ฯ  หทยา หทย ม ฺเ อ ฺายาติ  
จิตฺเตน จิตฺต ชานิตฺวา วิยฯ   
        อสฺสทธฺาติ  พุทฺธธมฺมสเฆสุ  สทฺธาวิรหิตาฯ  ชีวิกตฺถาติ  
อิณภยาทิปฬิตา  พหิ ชีวิตุ อสกฺโกนฺตา  อิธ ชีวิกตฺถกิา  
หุตฺวา. น สทฺธาติ น สทฺธาย สา  มายาวิโนติ  
มายาสาเยฺเยหิ  ยุตฺตา. เกฏภิโนติ (๑)สิกฺขิตเกราฏิกาฯ  นิปฺผนฺน- 
ถามคตสาเยฺยาติ วุตฺต  โหติฯ  สาเยฺย ฺหิ  อภูตคุณทสฺสนโต   
อภูตภณฺฑคุณทสฺสนสมงฺคึ  (๒) กตฺวา เกราฏิยนฺติ  วุจฺจติฯ   
อุนฺนฬาติ  อุคฺคตนฬาฯ  อุฏ ิตตุจฺฉมานาติ วุตฺต โหติ ฯ  
# ๑. ม. เกตพิโน ฯ  ๒. ม. ...ทสฺสนสม ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๖๐ 
                 
จปลาติ  ปตฺตจีวรมณฺฑนาทินา  จาปเลฺยน  ยุตฺตาฯ  มุขราติ   
มุขขราฯ  ขรวจนาติ  วุตฺต  โหติฯ  วิกณฺิณวาจาติ  อส ฺตวจนา 
ทิวสป  นิรตฺถกวจนปฺปลาปโน ฯ  อินทฺฺริเยสุ  อคุตฺตทฺวาราติ  ฉสุ   
อินฺทฺริเยสุ  อสวุตกมฺมทฺวาราฯ  โภชเน  อมตฺต ฺ ุโนติ  โภชเน   
ยาปนมตฺตา ชานิตพฺพา  (๑) ปริเยสนปฏิคฺคหณปริโภเคสุ  ยุตฺตตา 
ตสฺสา  อนชานกา(๒) ฯ  ชาคริย  อนนุยุตฺตาติ  ชาคเร  อยุตฺตา(๓) ฯ 
สาม ฺเ  อนเปกฺขวนฺโตติ  สมณธมฺเม  นิรเปกฺขาฯ  ธมฺมานุ- 
ธมฺมปฏิปตฺติรหิตาติ  อตฺโถ  สิกฺขาย  น  ติพฺพคารวาติ  สิกฺขา- 
ปเทสุ  พหุลคารวา  น  โหนฺติฯ  อาปตฺติวีติกฺกมนพหุลา [๔] ฯ  
พาหุลฺลิกาติอาทิ  ธมฺมทายาเท  วุตฺตฯ  กุสีตาติอาทิ  ภยเภรเวฯ   
ธมฺมปริยาเยนาติ  ธมฺมเทสนายฯ   
        สทฺธา  อคารสฺมาติ  ปกติยาป  สทฺธาย(๕)  ปพฺพชิตาป  สทฺธา(๖)   
อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชิตาฯ  ปวนฺติ  ม ฺเ  ฆสนฺติ   
ม ฺเติ  ปวนฺติ  วิย  คิลนฺติ (๗)  วิยฯ  อตฺตมนวาจ  นิจฺฉาเรนฺตา   
วจสา  ปวนฺติ  วิยฯ  อพฺภนุโมทนฺตา  มนสา   ฆสนฺติ  วิยฯ   
สาธุ  วตาติ  สุนฺทร  วตฯ  สพฺรหฺมจารีติ  รสฺสป วฏฏติ  
ทีฆป ฯ  รสฺเส  สติ  สารปิุตฺตสฺส  อุปริ โหติฯ  ทีเฆ สติ  
สพฺรหฺมจารีน. ยทา สารปิุตฺตสฺส  อุปริ  โหติฯ  ตทา  สพฺรหฺมจารี   
สาริปุตฺโต  อเมฺห อกุสลา วุฏาเปตฺวาติ อตฺโถ ฯ  ยทา   
# ๑. ม. ยา มตฺตา ชานิตพฺพา ฯ  ๒. ม. อชานนกา ฯ  ๓. ม. อนนุยุตฺตา ฯ 
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร วาสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๕. ม. สทธฺา ฯ  ๖. ม. สทฺธาย ฯ 
# ๗. ม. ฆสนฺติ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  อนงฺคณสุตฺตวณฺณนา  หนา ๒๖๑ 
                 
สพฺรหฺมจารีนฯ  ตทา  สพฺรหฺมจาริโน  อกุสลา  วุฏาเปตฺวาติ   
อตฺโถ. ทหโรติ ตรุโณฯ  ยุวาติ  โยพฺพนภาเว   ิโตฯ   
มณฺฑนกชาติโกติ  อลงฺการกสภาโวฯ  ตตฺถ   โกจิ  ตรุโณป   
ยุวา  น  โหติ  ยถา  อติตรโุณฯ  โกจิ  ยวุาป  มณฺฑนก- 
ชาติโก  น  โหติ  ยถา  อุปสนฺตสภาโวฯ  อาลสิยพฺยสนาทีหิ   
วา  อภิภูโตฯ  อิธ  ปน  ทหโร  เจว  ยุวา  จ  มณฺฑนกชาติโก   
จ  อธิปฺเปโตฯ  ตสฺมา  เอวมาหฯ  อุนฺนฬาทีนิ(๑)   โลกสมฺมตตฺตา   
วุตฺตานิฯ   
        อิติห  เตติ  เอว เต อุโภ มหานาคาติ เทฺวป มหานาคาฯ   
เทฺวป  หิ  เอเต  อคฺคสาวกา  มหานาคาติ วุจฺจนฺติ ตตฺราย  
วจนตฺโถฯ  ฉนฺทาทีหิ น  คจฺฉนฺตีติ  นาคาฯ  เตน  เตน   
มคฺเคน  ปหีนกิเลเส  น  อาคจฺฉนฺตีติ  นาคาฯ   นานปฺปการก  
อาคุ  น  กโรนฺตีติ  นาคาฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโปฯ  วิตฺถาโร   
ปน  มหานิทฺเทเส(๒) วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ อปจ   
                อาคุ น กโรติ กิ ฺจิป โลเก   
                สพฺพสโยเค วิสชฺช พนฺธนานิ   
                สพฺพตฺถ น สชชฺติ วิปฺปมุตฺโต (๓)   
                นาโค ตาทิ ปวุจฺจเต ตถตฺตาติ ฯ (๔)   
เอวเมตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพฯ  มหนฺตา  นาคา  มหานาคาฯ    
# ๑. ม. ย.ุ อุปฺปลาทีนิ ฯ ๒. ขุ. มหา. ๒๙/๓๖๓/๒๔๒ ฯ ๓. ม. ยุ. วิมุตฺโต ฯ 
# ๔. ขุ. จูฬ. ๓๐/๑๙๒/๙๘ ฯ ขุ. จูฬ. ๓๐/๗๓๔/๓๗๓ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๖๒ 
                 
อ ฺเหิ  ขีณาสวนาเคหิ  ปุชฺชตรา  จ  ปาสสตรา  จาติ   
อตฺโถฯ   อ ฺม ฺสฺสาติ  อ ฺโ  อ ฺสฺสฯ  สมนุโมทึสูติ   
สม  อนุโมทึสุฯ  ตตฺถ  อิมาย  อุปมาย  มหาโมคฺคลฺลาโน  
อนุโมทิฯ  ปฏิภาตุ  ต  อาวุโสติ  ธมฺมเสนาปติ  เตน วุตฺต  
อ ฺม ฺสฺส สุภาสิต  สมนุโมทึสูติฯ   
                        อนงฺคณสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
                                   ปฺจม ฯ 
 
                           อากงฺเขยฺยสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  อากงฺเขยฺยสุตฺตฯ  ตตฺถ  สมฺปนฺนสีลาติ   
ติวิธ  สมฺปนนฺ ปริปุณฺณสมงฺคิมธุรวเสน. ตตฺถ 
                สมฺปนฺน สาลิเกทาร  สุวา ภุ ฺชนฺติ โกสิย   
                ปฏิเวเทมิ เต พฺรเหฺม  น น  วาเรตุมุสฺสเหติ (๑)   
        อิท  ปรปิุณฺณสมฺปนฺน  นามฯ  อิมินา  ปาฏิโมกฺขสวเรน   
อุเปโต  โหติ  สมุเปโต  อุปาคโต  สมุปาคโต  อุปปนฺโน   
สมฺปนฺโน  สมนฺนาคโตติ  (๒) อิท   สมงฺคิสมฺปนฺน  นามฯ  อิมิสฺสา   
ภนฺเต  มหาปวิยา  เหฏ ิมตล  สมฺปนนฺฯ   เสยฺยถาป  ขุทฺทกมธุ (๓)  
อเนลกฯ  (๔)เอวมสฺสาทนฺติ (๕)อิท มธุรสมฺปนฺน  นาม ฯ  อิธ  ปน   
# ๑. สฺยา. น เต ฯ ขุ. ชา. ๒๗/๑๘๗๒/๓๖๖ ฯ  ๒. สฺยา. สมุปปนฺโน ฯ  
# อภิ. วิ. ๓๕/๖๐๒/๓๓๑ ฯ  ๓. ม. ย.ุ ขุทฺทกมธุ ฯ  ๔. ม. อเนฬก ฯ 
# ๕. วิ. มหาวิ. ๑/๖/๑๑ ฯ  
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ปริปุณฺณสมฺปนฺนป  สมงฺคิสมฺปนฺนป  วฏฏติฯ  ตสฺมา  สมฺปนฺน- 
สีลาติ  ปริปณฺุณสีลา  หุตฺวาติป  สีลสมงฺคิโน  หุตฺวาติป  เอวเมตฺถ   
อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  สีลนฺติ เกนตฺเถน สีล. สลีนตฺเถน สีลฯ   
ตสฺส วิตฺถารกถา วิสุทฺธิมคฺเค วุตฺตาฯ   
        ตตฺถป  ปริปุณฺณสีลาติ  อิมินา  อตฺเถน  เขตฺตโทสวิคเมน  
เขตฺตปาริปูริ  วิย  สลีโทสวิคเมน  สีลปาริปูรี  วุตฺตา  โหติ.  
ยถา หิ เขตฺต วีชขณฺฑ วปฺปขณฺฑ  อุทกขณฺฑ โอสขณฺฑนฺติ (๑) 
จตุโทสสมนฺนาคต อปริปูร โหติฯ   
        ตตฺถ  วีชขณฺฑ  นาม  ยตฺถ  อนฺตรนฺตรา  วีชานิ   
ขณฺฑานิ  วา  ปูตีนิ วา  โหนฺติฯ  ตานิ  ยตฺถ  วปนฺติฯ  ตตฺถ   
สสฺส  น  อุฏเติฯ  เขตฺต ขณฺฑ โหติ ฯ วปฺปขณฺฑ  นาม   
ยตฺถ  อกุสโล  วีชานิ  วเปนฺโต(๒)  อนฺตรนฺตรา  น  ปาเตติ ฯ (๓)   
เอว ฺหิ  สพฺพตฺถ  สสฺส  น  อุฏเติฯ  เขตฺต  ขณฺฑ  โหติฯ   
อุทกขณฺฑ  นาม  ยตฺถ  กตฺถจิ  อุทก  (๔)อติพหุ  วา  โหติ   
น  วา(๔)  ตตฺราป  หิ  สสฺสานิ  น  อุฏเนฺติฯ  เขตฺต  ขณฺฑ   
โหติฯ  โอสขณฺฑ  นาม  ยตฺถ กสฺสโก กิสฺมิ ฺจิ ปเทเส  
นงฺคเลน  ภูมึ  จตฺตาโร  ป ฺจ  วาเร  กสนฺโต  อติคมฺภีร   
กโรติฯ  ตโต  โอส(๕)  อุปฺปชฺชติฯ   ตตฺราป  หิ  สสฺส  น  อุฏเติ   
# ๑. ม. อูสขณฺฑนฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ ย.ุ อีสขณฺฑนฺติ ฯ  ๒. ม. วปนฺโต ฯ  
# ๓. ม. นิปาเตติ ฯ  ๔. ม. อติพหุ วา น วา โหติ ฯ  ๕. ม. อูส ฯ  
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เขตฺต  ขณฺฑ  โหติฯ  ตาทิส ฺจ เขตฺต  น  มหปฺผล  โหติ   
น  มหานิสสฯ  ตตฺราป  ห ิ พหหป  วเปตฺวา(๑)  อปฺป ลภติฯ   
อิเมส  ปน  จตุนฺน  โทสาน  วิคมา  เขตฺต  ปริปุณฺณ  โหติฯ   
ตาทิส ฺจ เขตฺต  มหปฺผล  โหติ  มหานิสสฯ  เอวเมว  ขณฺฑ   
ฉิทฺท  สพล  กมฺมาสนฺติ จตุโทสสมนฺนาคต  สีล(๒)  อปริปูร  
โหติฯ  ตาทิส ฺจ  สีล  น  มหปฺผล  โหติ  น มหานิสสฯ   
อิเมส  ปน  จตุนฺน โทสาน  วิคมา  สลีเขตฺต  ปริปณฺุณ  โหติฯ   
ตาทิส ฺจ สีล มหปฺผล โหติ มหานิสสฯ   
        สลีสมงฺคิโนติ(๓)  ห ิ อิมินา  ปนตฺเถน  สีเลน  สมงฺคีภูตา   
สโมธานคตา  สมนฺนาคตา  หุตฺวา  วิหรถาติ  อิทเมว  วุตฺต   
โหติฯ  ตตฺถ  ทฺวีหิ  การเณหิ สมฺปนฺนสีลตา  โหติ  สีลวิปตฺติยา   
จ  อาทีนวทสฺสเนน  สีลสมฺปตฺติยา  จ   อานิสสทสฺสเนน. ตทุภยป  
วิสุทฺธิมคฺเค วิตฺถาริตฯ   
        ตตฺถ  สมฺปนฺนสีลาติ  เอตฺตาวตา กิร ภควา จตุปฺปาริ- 
สุทฺธิสีล อุทฺทิสิตฺวา  ปาฏิโมกฺขสวรสวุตาติ  อิมินา  ตตฺถ   
เชฏกสีล  วิตฺถาเรตฺวา  ทสฺเสสีติ   ทีปวิหารวาสี  สุมนตฺเถโร   
อาหฯ  อนฺเตวาสิโก  ปนสฺส  เตปฏกจูฬนาคตฺเถโร  อาห   
อุภยตฺถาป  ปฏิโมกฺขสวโร  ภควตา  วุตฺโตฯ   ปาฏิโมกฺขสวโรเยว   
หิ  [๔] สีลฯ  อิตรานิ  ปน  ตีณิ  สีลนฺติ  วุตฺตฏาน  นาม   
# ๑. ม. วปตฺวา ฯ  ๒. ม. สีลเขตฺต ฯ  ๓. ม. สลีสมงฺคิโนติ ฯ   
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร หิสทโฺท ทิสฺสติ ฯ  
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อตฺถีติ  อนนุชานนฺโต วตฺวา  อาห  อินฺทฺริยสวโร  นาม   
ฉทฺวารรกฺขามตฺตกเมวฯ   อาชีวปาริสุทฺธิ ธมฺเมน  สเมน   
ปจฺจยุปฺปตฺติมตฺตกฯ  ปจฺจยนิสฺสิต  ปฏิลทฺธปจฺจเย  อิทมตฺถนฺติ  
ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปริภุ ฺชนมตฺตกฯ  นิปปฺริยาเยน  ปาฏิโมกฺขสวโร 
จ (๑)สีล ฯ ยสฺส โส  ภินฺโนฯ   อย  ฉินนฺสีโส  วิย  ปุริโส   
หตฺถปาเท  เสสานิ  รกฺขิสฺสตีติ  น วตฺตพฺโพฯ  ยสสฺ  ปน   
โส  อโรโคฯ  อย  อจฺฉินฺนสีโส  วิย  ปุริโส  ชีวิต เสสานิ  
ปุน  ปากติกานิ  กตฺวา  รกฺขิตุ  สกฺโกติฯ  ตสฺมา  สมฺปนฺนสีลา'ติ   
อิมินา ปาฏิโมกฺขสวร  อุทฺทิสิตฺวา  สมฺปนฺนปาฏิโมกฺขา'ติ  ตสฺเสว   
เววจน  วตฺวา  ต วิตฺถาเรตฺวา ทสฺเสนฺโต ปฏโิมกฺขสวร- 
สวุตาติอาทิมาหาติ(๒) ฯ  
        ตตฺถ  ปาฏิโมกฺขสวรสวุตาติ  ปาฏิโมกฺขสวเรน  สมนฺนาคตาฯ   
อาจารโคจรสมฺปนฺนาติ  อาจาเรน  จ  โคจเรน จ สมฺปนฺนา.  
อ นุมตฺเตสูติ   อปฺปมตฺตเกสุวชฺเชสูติ อกุสลธมฺเมสุฯ  ภยทสฺสาวีติ   
ภยทสฺสิโนฯ  สมาทายาติ  สมฺมา  อาทิยิตฺวาฯ  สิกฺขถ  สิกฺขา- 
ปเทสูติ [๓]  ตนฺต  สิกฺขาปท  สมฺมา  อาทิยิตฺวา  สิกฺขถ  ฯ 
อปจ  สมาทาย  สิกฺขถ  สกิฺขาปเทสูติ ยงฺกิ ฺจิ สิกฺขาปเทสุ (๔)  
สิกฺขาโกฏาเสสุ  สิกฺขิตพฺพ กายิก วา  วาจสิก  วา(๕)   ต   
สพฺพ  สมฺมา  อาทาย  สิกขฺถาติ  อยเมตฺถ  สงฺเขโปฯ   วิตฺถารโต  
# ๑. ม. ย.ุ ว ฯ  ๒. ม. อาทิมาหาติ ฯ  ๓. ม. เอตฺถนตฺเร สิกฺขาปเทสูติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๔. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  ๕. ม. กายิก วาจสิกฺจ ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 266 

                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๖๖ 
                 
ปน สพฺพาเนตานิ ปาฏิโมกฺขสวราทีนิ ปทานิ วิสุทฺธิมคฺเค  
วุตฺตานิฯ   
        อากงฺเขยฺย  เจติ  อิท  กสฺมา  อารทฺธฯ   สีลานสิส- 
ทสฺสนตฺถ ฯ สเจป  หิ  อจิรปพฺพชิตาน  วา  ทุปฺป ฺาน  วา   
เอวมสฺส  ภควา  (๑)สีล  ปูเรถ(๑)  ปูเรถาติ  วทติฯ  โก  นุ  โข   
สีลปูรเณ  อานิสโสฯ  โก  วิเสโสฯ  กา  วุฑฺฒีติ(๒) ฯ  เตส  สตฺตรส   
อานิสเส  ทสฺเสตุ  เอวมาหฯ  อปฺเปว  นาม  เอต  (๓) สพฺรหฺมจารีน   
ปยมนาปตาทึ  อาสวกฺขยปริโยสาน  อานิสส  สุตฺวาป  สีล   
ปริปูเรสฺสนฺติ(๔) วิสกณฺฏกวาณิโช วิย ฯ วิสกณฺฏกวาณิโช นาม  
คุฬวาณิโชติ  วุจฺจติ ฯ 
        โส  กิร  คุฬผาณิตขณฺฑสกฺขราทีนิ  สกเฏนาทาย   
ปจฺจนฺตคาม  คนฺตฺวา   วิสกณฺฏก  คณฺหถ  วิสกณฺฏก  คณฺหถาติ   
อุคฺโฆเสสิฯ  ต  สุตฺวา  คามิกา วิส  นาม  กกฺขฬฯ  โย   
น  ขาทติฯ  โส  มรติฯ  กณฺฏกป  วิชฺฌตฺิวา มาเรติฯ  อุโภเปเต  
กกฺขฬาฯ  โก  เอตฺถ  อานิสโสติ  เคเห  ทฺวารานิ  ถเกสสฯ  ทารเก  
จ  ปลาเปสสฯ  ต  ทิสฺวา  วาณิโช  อโวหารกุสลา  อิเม  คามิกา 
หนฺท  เน  อุปาเยน  คณฺหาเปมีติ  อติมธุร  คณฺหถฯ  อติสาทุ  
คณฺหถฯ  คุฬผาณิต สกฺขร สมคฺฆ ลพฺภติฯ  กูฏมาสกกูฏ- 
กหาปณาทีหิป  ลพฺภตีติ  อุคฺโฆเสสิฯ  ต  สุตฺวา  คามิกา   
# ๑. ม. อิเม ปาฐา นตฺถิ ฯ  ๒. สี. ยุ. วฑฺฒิ ฯ  ๓. ส.ี เอว ฯ 
# ๔. ม. ปริปเูรยฺยุนฺติ ฯ  
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หฏตุฏา อาคนฺตฺวา  พหหป  มูล  ทตฺวา  คเหสสฯ  ตตฺถ  วาณิชสฺส   
วิสกณฺฏก  คณฺหถาติ อุคฺโฆสน  วิย  ภควโต  สมฺปนฺนสีลา  
ภิกฺขเว  วิหรถ  ฯ เปฯ  สมาทาย  สิกฺขถ  สิกฺขาปเทสูติ  วจนฯ   
อุโภเปเต  กกฺขฬาฯ  โก  เอตฺถ  อานิสโสติ  คามิกาน  จินฺตน   
วิย  ภควา  สมฺปนฺนสีลา  วิหรถาติ  อาหฯ  สีล ฺจ  นาเมต   
กกฺขฬ  หสขิฑฺฑาทิปจฺจนีกฯ  (๑)  โก นุ โข สมฺปนนฺสีลาน อานิสโสติ  
ภิกฺขูน  จินฺตน ฯ อถ  ตสฺส  วาณิชสฺส  อติมธุร  คณฺหถาติ 
อาทิวจน  วิย  ภควโต  ปยมนาปตาทิอาสวกฺขยปริโยสานสตฺต- 
รสอานิสสปกาสนตฺถ  อากงฺเขยฺย   เจ ติอาทิวจน เวทิตพฺพฯ   
        ตตฺถ  อากงฺเขยฺย  เจติ  ยทิ  อากงฺเขยฺย  ยทิ  อิจฺเฉยฺยฯ   
ปโย  จ อสฺสนฺติ  ปยจกฺขูหิ  สมฺปสฺสิตพฺโพฯ  สิเนหุปฺปตฺติยา  
ปทฏานภูโต ภเวยฺยนฺติ วุตฺต โหติ ฯ มนาโปติ  เตส   
มนวฑฺฒนโกฯ   เตส  วา  มเนน  ปตฺตพฺโพฯ   เมตฺตจิตฺเตน   
ผริตพฺโพติ  วุตฺต  โหติฯ  ครูติ  เตส ครุฏานิโก(๒) ปาสาณจฺ- 
ฉตฺตสทิโส ฯ ภาวนีโยติ อทฺธายมายสฺมา  ชาน  ชานาติ  ปสฺส   
ปสฺสตีติ  เอว  สมฺภาวนีโยฯ  สีเลเสฺวสฺส ปริปูรกิารีติ จตุปฺปาริ- 
สุทฺธิสีเลสุเยว ปริปูริการ ีอสฺสฯ  อนูเนน  ปริปรูิตากาเรน  
สมนฺนาคโต  ภเวยฺยาติ  วุตฺต  โหติฯ  อชฺฌตฺต  เจโตสมถมนุ- 
ยุตฺโตติ  อตฺตโน จิตฺตสมเถ  ยุตฺโตฯ   เอตฺถ  หิ  อชฌฺตฺตนฺติ  
# ๑. ม. กกฺขฬ ผรุส ขิฑุฑาทิปจฺจนีก ฯ  ๒. ม. ครุฏฐานิโย ฯ  
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วา  อตฺตโนติ  วา  เอต  เอกตฺถฯ  พฺย ฺชนเมว  นานฯ  ภุมฺมตฺเถ   
ปเนต  สมถนฺติ  อุปโยควจนฯ  อนูติ  อิมินา อุปสคฺเคน  โยเค   
สิทฺธฯ  อนิรากตชฺฌาโนติ  พหิ  อนีหตชฺฌาโน  อวินาสิตชฺฌาโน  
วาฯ   นีหรณวินาสตฺถ ฺหิ  อิท  นิรากรณ   นามฯ  ถมฺภ   
นิรกตฺวา  (๑)  นิวาตวุตฺตีติอาทีสุ จสฺส ปโยโค ทฏพฺโพฯ   
        วิปสฺสนาย  สมนฺนาคโตติ  สตฺตวิธาย  อนุปสฺสนาย   
ยุตฺโตฯ   สตฺตวิธา   อนุปสฺสนา  นาม  อนิจฺจานุปสฺสนา  ทุกฺขานุ- 
ปสฺสนา  อนตฺตานุปสฺสนา  นิพฺพิทานุปสฺสนา  วิราคานุปสฺสนา   
นิโรธานุปสฺสนา  ปฏินิสสฺคฺคานุปสฺสนาติฯ  ตา วิสุทฺธิมคฺเค   
วิตฺถาริตาฯ  พฺรูเหตา  สุ ฺาคารานนฺติ  วฑฺเฒตา  สุ ฺา- 
คารานฯ   เอตฺถ  จ  สมถวิปสฺสนาวเสน  กมฺมฏาน คเหตฺวา  
รตฺตินฺทิว สุ ฺาคาร ปวิสิตฺวา  นิสีทมาโน  ภิกฺขุ  พฺรูเหตา   
สุ ฺาคารานนฺติ  เวทิตพฺโพฯ  เอกภูมิกาทิปาสาเท  กรุุมาโนป  
ปน เนวสุ ฺาคาราน พฺรูเหตาติ ทฏพฺโพติฯ   
        เอตฺตาวตา  จ  ยถา  ตณฺหาวิปรีตเทสนา  ปม  ตณฺหา- 
วเสน  อารทฺธาป  ตณฺหาปทฏานตฺตา  มานทิฏ ีน  มานทิฏ ิโย   
โอสริตฺวา  กเมน  ปป ฺจตฺตยเทสนา  ชาตาฯ   เอวมย  เทสนา   
ปม  อธิสีลสิกฺขาวเสน  อารทฺธาป  สีลปทฏานตฺตา  สมถ- 
วิปสฺสนาน  สมถวิปสฺสนาโย  โอสริตฺวา  กเมน  สกิฺขาตฺตยเทสนา  
# ๑. ส.ี นริากตฺวา ฯ  
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                *เลมที่ ๗  อากงฺเขยฺยสุตฺตวณฺณนา  หนา ๒๖๙ 
                 
ชาตาติ  เวทิตพฺพาฯ   
        ตตฺถ  (๑) หิ  สีเลเสวฺวสฺส  ปริปรูิการีติ เอตฺตาวตา อธิสีลสิกฺขา  
วุตฺตา ฯ  อชฌฺตฺต  เจโตสมถมนุยุตฺโต  อนิรากตชฺฌาโนติ   
เอตฺตาวตา  อธิจิตฺตสิกฺขาฯ  วิปสฺสนาย  สมนฺนาคโตติ  เอตฺตาวตา   
อธิป ฺาสกิฺขาฯ   พฺรูเหตา   สุ ฺาคารานนฺติ  อิมินา  ปน   
สมถวเสน  สุ ฺาคารวฑฺฒเน  อธิจิตฺตสิกฺขาฯ  วิปสฺสนาวเสน   
อธิป ฺาสิกฺขาติ  เอว  เทฺวป สิกฺขา สงฺคเหตฺวา วุตฺตา.  
เอตฺถ จ อชฺฌตฺต  เจโตสมถนนุยุตฺโต  อนิรากตชฺฌาโนติ   
อิเมหิ  ปเทหิ  สลีานุรกฺขกา  เอว  จิตฺเตกคฺคตา  กถติาฯ   
วิปสฺสนายาติ  อิมินา  ปเทน  สลีานุรกฺขโก  สงฺขารปริคฺคโหฯ   
        กถ  จิตฺเตกคฺคตา  สีลมนุรกฺขติฯ   ยสฺส  ห ิ จิตฺเตกคฺคตา   
นตฺถิฯ  โส  พฺยาธิมฺหิ  อุปฺปนฺเน  วิห ฺติฯ   โส  พฺยาธิวิหโต   
วิกฺขิตฺตจิตฺโต  สีล วินาเสตฺวาป  พฺยาธิวูปสมกตฺตา  โหติฯ   
ยสฺส  ปน  จิตฺเตกคฺคตา  อตฺถิฯ  โส  ต พฺยาธิทุกฺข  วิกฺขมฺภิตฺวา   
สมาปตฺตึ  สมาปชฺชติฯ  สมาปนฺนกฺขเณ ทุกฺข ทูราปคต(๒) โหติ 
พลวตร สุขมุปฺปชฺชติ. เอว จิตฺเตกคฺคตา สีล อนุรกฺขติฯ   
        กถ  สงฺขารปริคฺคโห  สีลมนุรกขฺติฯ   ยสฺส  หิ  สงฺขาร- 
ปริคฺคโห  นตฺถิฯ  ตสฺส  มม  รูป  มม  วิ ฺาณนฺติ  อตฺตภาเว   
พลวมมตฺต  โหติฯ  โส  ตถารูเปสุ  ทพฺุภิกฺขพฺยาธิภยาทีสุ   
# ๑. ม. ย.ุ เอตฺถ ฯ  ๒. ม. ทุราปกต ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๗๐ 
                 
สมฺปตฺเตสุ  สีล  วินาเสตฺวาป  อตฺตภาว  โปเสตา โหติ ฯ ยสฺส   
ปน  สงฺขารปริคฺคโห  อตฺถิฯ  ตสฺส  อตฺตภาเว  พลวมมตฺต  วา   
สิเนโห  วาฎ  น  โหติฯ  โส  หิ  ตถารูเปสุ  ทุพฺภิกฺขพฺยาธิภยาทีสุ   
สมฺปตฺเตสุ สเจปสฺส (๑)อนฺต พหิ  นิกขฺมติฯ(๒)  สเจป  อุสฺสุสฺสติ   
วิสุสฺสติฯ  ขณฺฑาขณฺฑิโก วา โหติ สตธาป สหสฺสธาปฯ   เนว  
สีล  วินาเสตฺวา  อตฺตภาว  โปเสตา  โหติฯ  เอว  สงฺขาร- 
ปริคฺคโห  สลีมนุรกฺขติฯ  พฺรูเหตา  สุ ฺาคารานนฺติ  อิมินา   
ปน  ตสฺเสว อุภยสฺส พฺรูหนา วฑฺฒนา  สาตจฺจกิริยา  
ทสฺสิตาฯ   
        เอว  ภควา  ยสฺมา  สพฺรหฺมจารีน  ปโย  จสฺส  มนาโป   
จ  ครุ  จ   ภาวนีโย  จาติ  อิเม  จตฺตาโร  ธมฺเม  อากงฺขนฺเตน   
นตฺถ ฺ  กิ ฺจิ  กาตพฺพฯ   อ ฺทตฺถุ  สีลาทิคุณสมนฺนาคเตน   
ภวิตพฺพฯ  อีทิโส  ห ิ สพฺรหฺมจารีน  ปโย โหติ มนาโป  
ครุภาวนีโย. วุตฺตป เหต  
                สลีทสฺสนสมปฺนฺน  ธมฺมฏ สจฺจวาทิน   
                อตฺตโน กมฺมกพฺุพาน  ต ชโน กุรุเต ปยนติฺ ฯ (๒) 
ตสฺมา  อากงฺเขยฺย  เจ  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  สพฺรหฺมจารีน  ปโย   
จสฺส  ฯ เปฯ  ภาวนีโย  จาติ  สีเลเสฺววสฺส  ปริปรูิการี  ฯ เปฯ   
สุ ฺาคารานนฺติ  วตฺวา อิทานิ  ยสฺมา  ปจฺจยลาภาทีน  (๓)   
# ๑. อนฺตานิ พหิ นิกฺขมนฺติ ฯ  ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๒๖/๔๔ ฯ  ๓. สี. ปจฺจยลาภาทิต ฯ 
# ม. ปจฺจยลาภาทึ ฯ ยุ. ...ทิก ฯ  
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                *เลมที่ ๗  อากงฺเขยฺยสุตฺตวณฺณนา  หนา ๒๗๑ 
                 
ปตฺถยนฺเตนาป  อิทเมว  กรณียฯ  น  อ ฺ  กิ ฺจิฯ  ตสฺมา   
อากงฺเขยฺย  เจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ลาภี  อสฺสนฺติ  อาทิมาหฯ  น   
เจตฺถ ภควา  ลาภนิมิตฺต   สีลาทิปริปูรณ  กเถตีติ  เวทิตพฺโพฯ   
ภควา  หิ  ฆาเสสน  ฉินฺนกโถ  น  วาจ  สมฺปยุตฺตมฺภเณติ(๑)   
เอว  สาวเก  โอวทติฯ  โส กถ ลาภนมิิตฺต  สีลาทิปริปูรณ  
กเถสฺสติฯ   ปุคฺคลชฺฌาสยวเสน  ปเนต  วุตฺตฯ  เยส ฺหิ  เอว  
อชฺฌาสโย  ภเวยฺย  สเจ  มย  จตูหิ  ปจฺจเยหิ  น  กลิเมยฺยาม 
สีลาทึ ปริปูเรตุ (๒) สกฺกเุณยฺยามาติฯ  เตส  อชฺฌาสยวเสน   
ภควา  เอวมาหฯ  อปจ  สรสานิสโส(๓)  เอส  สลีสฺสฯ  ยทิท   
จตฺตาโร  ปจฺจยา  นามฯ  ตถาหิ  ปณฺฑิตมนุสฺสา  โกฏาทีสุ   
ปต  นีหริตฺวา  ปุตฺตาทีนป  อทตฺวา  อตฺตนาป  อปริภุ ฺชิตฺวา  
สีลวนฺตาน เทนฺตีติ  สีลสสฺ สรสานิสสทสฺสนตฺถ เหต วุตฺตฯ   
        ตติยวาเร  เยสาหนฺติ  เยส  อหฯ  เตสนฺเต  การาติ   
เตส  เทวาน  วา   มนุสฺสาน  วา  เต  มยิ  กตา  ปจฺจย- 
ทานการาฯ  เทวาป  หิ  สลีาทิคุณยุตฺตาน  ปจฺจเย  เทนฺติฯ  น   
เกวล  มนุสฺสาเยวฯ  สกฺโก  วิย  อายสฺมโต  มหากสฺสปสฺสฯ   
มหปฺผลา  มหานิสสาติ  อุภยเมต  อตฺถโต  เอกฯ   พฺย ฺชนเมว   
นานฯ  มหนฺต   วา  โลกิยสุข  ผลนฺตีติ  มหปฺผลาฯ   
มหโต  โลกตฺุตรสุขสฺส [๔] ปจฺจยา  โหนฺตีติ  มหานิสสาฯ   
# ๑. ม. ปยุตฺต ภเณติ ฯ  ๒. ม. ปูเรตุ ฯ  ๓. ม. รสานิสโส ฯ   
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร  จสทโฺท  ทิสฺสติ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๗๒ 
                 
สีลาทิคุณยุตฺตสฺส  หิ  กฏจฺฉุภิกฺขาป  ป ฺจรตนมตฺตาย  ภูมิยา  
ปณฺณสาลาป  กตฺวา  ทินนฺา  อเนกานิ  กปฺปสหสฺสานิ   
ทุคฺคติวินิปาตโต  รกฺขติฯ  ปรโิยสาเน  จ  (๑)อมตาย  ธาตุยา   
ปรินิพฺพานปจฺจโย  โหติ (๑) ฯ  ขีโรทน  อหมทาสินฺติ  อาทีนิ  (๒) เจตฺถ   
วตฺถูนิฯ  สกลเมว  วา  เปตวตฺถุ  วิมานวตฺถุ  จ สาธก. ตสฺมา   
ปจฺจยทายเกหิ  อตฺตนิ  กตาน  การาน  มหปฺผลต  อิจฺฉนฺเตนาป   
สีลาทิคุณยุตฺเตเนว ภวิตพฺพนฺติ ทสฺเสติ ฯ 
        จตุตฺถวาเร  าตีติ  สสฺสุสสุรปกขิฺกาฯ  สาโลหิตาติ   
เอกโลหิตพนฺธา  (๓) ปตุปตามหาทโยฯ  เปตาติ  เปจฺจภาว  คตาฯ   
กาลกตาติ  มตาฯ  เตสนฺตนฺติ เตสนฺต  มยิ  ปสนฺนจิตฺตต  วา   
ปสนฺเนน  จิตฺเตน  อนุสฺสรณ  วาฯ  ยสฺส  หิ  ภิกฺขุโน  
กาลกโต  ปตา  วา  มาตา  วา  อมฺหาก  าตโก  เถโร   
สีลวา กลฺยาณธมฺโมติ  ปสนฺนจิตฺโต  หุตฺวา  ต  ภิกขฺุ  อนุสฺสรติ 
ตสฺส  โส  จิตฺตปฺปสาโทป  ต  อนุสฺสรณมตฺตป  มหปฺผล   
มหานิสสเมว  โหติฯ  อเนกานิ  กปฺปสหสฺสานิ(๔)   ทุคฺคติโต ตเรตุ (๕)  
อนฺเต  จ  อมต  ปาเปตุ สมตฺถเมว โหติ  วุตฺต เหต  
ภควตา  เย เต  ภิกฺขเว  ภิกฺขู  สีลสมฺปนฺนา  สมาธิสมฺปนฺนา   
ป ฺา  วิมุตฺติ  วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปนฺนาฯ  ทสสฺนมฺปาห  ภิกฺขเว   
# ๑. ม. อมตาย ปรินิพฺพานธาตุยา ปจฺจโย โหติ ฯ  ๒. ขุ. วิมาน. ๒๖/๓๓/๕๖ ฯ 
# ๓. ม. เอกโลหิตสมฺพทฺธา ฯ เอวมุปริป ฯ ๔. ม. กปฺปสตสหสฺสานิ ฯ 
# ๕. ม. ย.ุ วาเรตุ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  อากงฺเขยฺยสุตฺตวณฺณนา  หนา ๒๗๓ 
                 
เตส  ภิกฺขูน  พหุการ  วทามิฯ  สวน อนุสฺสตึ อนุปพฺพชฺช   
อุปสงฺกมน  ปยิรูปาสนมฺปาห  ภิกฺขเว  เตส  ภิกฺขูน  พหุการ   
วทามีติฯ   ตสฺมา  าติสาโลหิตาน  อตฺตนิ  จิตฺตปฺปสาทสฺส   
อนุสฺสติยาว(๑)  มหปฺผลต  อิจฺฉนฺเตนาป สีลาทิคุณยุตฺเตเนว  
ภวิตพฺพนฺติ ทสฺเสติฯ   
        ป ฺจมวาเร  อรติรติสโห  อสฺสนติฺ  อรติยา  รติยา  จ   
สโห  อภิภวิตา  อชฺโฌตฺถริตา  ภเวยฺยฯ  เอตฺถ  จ  อรตีติ   
อธิกุสเลสุ  ธมฺเมสุ ปนฺตเสนาสเนสุ[๒]  อุกฺกณฺาฯ  รตีติ   
ป ฺจกามคุณรติฯ  น  จ  ม อรติ  สเหยฺยาติ ม จ อรติ   
นาภิภเวยฺย  น  มทฺเทยฺย  น  อชโฺฌตฺถเรยฺยฯ  อุปฺปนฺนนฺติ 
ชาต นิพฺพตฺต ฯ สีลาทิคุณยุตฺโต  หิ  อรตึ  จ  รตึ  จ สหติ  
อชฺโฌตฺถรติ มทฺทิตฺวา ติฏติ  ตสฺมา อีทิสมตฺตาน อิจฺฉนฺเตนาป  
สีลาทิคุณยุตฺเตน ภวิตพฺพนฺติ ทสฺเสติฯ   
        ฉฏวาเร  ภยนฺติ  จิตฺตุตฺราโสป  อารมฺมณป  เภรว   
อารมฺมณเมวฯ  เสส  ป ฺจมวาเร  วุตฺตนยเมวฯ  สีลาทิคุณยุตฺโต   
หิ  ภยเภรว  สหติ  อชฺโฌตฺถรติ มทฺทตฺิวา ติฏติ อริยโกฏิยวาสี   
มหาทตฺตตฺเถโร วิยฯ   
        เถโร  กริ  มคฺคปฏิปนฺโน  อ ฺตร  ปาสาทิก  อร ฺ   
ทิสฺวา  อิเธวชฺช  สมณธมฺม  กตฺวา  คมสิฺสามีติ  มคฺคา   
# ๑. ม. อนุสสฺติยา  จ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๗๔ 
โอกฺกมฺม  อ ฺตรสฺมึ  รกฺุขมูเล  สงฺฆาฏึ ป ฺาเปตฺวา  ปลฺลงฺก   
อาภุชิตฺวา  นิสีทิฯ  รกฺุขเทวตาย  ทารกา  เถรสฺส  สลีเตเชน   
สกภาเวน สณฺาตุ  อสกฺโกนฺตา  วิสสฺรมกสุ  เทวตาป  สกล(๑)   
รุกฺข  จาเลสิฯ  เถโร  อจโลว  นิสีทิฯ  สา [๒]  ธูมายิ ปชชฺล ิ
เนวาสกฺขิ เถร  จาเลตตฯ  ตโต  อุปาสกวณฺเณนาคนฺตฺวา   
วนฺทิตฺวา อฏาสิฯ  โก  เอโสติ  วุตฺตา  อห  ภนฺเต  เอตสฺมึ   
รุกฺเข  อธิวตฺถา  เทวตาติ  อโวจฯ  ตฺว  เอเต  วิกาเร   
อกาสีติฯ  อาม  ภนฺเตติฯ  กสฺมาติ  จ  วุตฺตา  อาห  ตุมฺหากเมว   
ภนฺเต  สีลเตเชน  ทารกา  สกภาเวน  สณฺาตุ อสกฺโกนฺตา   
วิสฺสรมกสุฯ  สาห  ตุเมฺห  ปลาเปตุ เอวมกาสินฺติฯ  เถโร  อาห   
อถ  กสฺมา  อิธ  ภนฺเต  มา วสถฯ  มยฺห  อผาสูติ  ฯ 
ปฏิกจฺเจว  นาโรจเสฯ  (๓) อิทานิ ปน มา กิ ฺจิ อวจฯ  อริยโกฏยิ- 
มหาทตฺโต  อมนุสฺสภเยน  คโตติ  วจนโต  ลชชฺามิฯ  เตนาห   
อิเธว  วสิสฺสฯ  ตฺว  ปน  อชฺเชกทิวส  ยตฺถ  กตฺถ  กตฺถจิ  วสาหีติฯ   
เอว  สีลาทิคุณยุตฺโต  ภยเภรวสโห โหติฯ  ตสฺมา  อีทิสมตฺตาน   
อิจฺฉนฺเตนาป   สีลาทิคุณยุตฺเตเนว  ภวิตพฺพนฺติ ทสฺเสติ ฯ  
        สตฺตมวาเร  อาภิเจตสิกานนฺติ  อภิเจโตติ  อภิกฺกนฺต   
วิสุทฺธจิตฺต วุจฺจติฯ   อธิจิตฺต  วาฯ  อภิเจตสิ  ชาตานิ   
# ๑. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร เทวตาติ ทิสฺสติ ฯ   
# ๓. ส.ี นาโวจาติ ฯ  ม. อถ กสฺมา อิธ ภนฺเต มา วสถ มยฺห อผาสูติ ปฏิกจฺเจว 
# นาวจาสิ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  อากงฺเขยฺยสุตฺตวณฺณนา  หนา ๒๗๕ 
                 
อาภิเจตสิกานิฯ  อภิเจโต  สนฺนิสฺสิตานีติ  วา  อาภิเจตสิกานิฯ  
ทิฏธมฺมสุขวิหารานนฺติ  ทิฏธมฺเม  สขุวิหาราน  ทิฏธมฺโมติ  
ปจฺจกฺโข  อตฺตภาโว  วุจฺจติฯ  ตตฺถ สขุวิหารภูตานนฺติ อตฺโถฯ   
รูปาวจรชฺฌานานเมต  อธิวจนฯ  ตานิ  หิ  อปฺเปตฺวา  นิสินฺนา   
ฌายิโน  อิมสฺมึเยว  อตฺตภาเว  อสงฺกิลิฏเนกฺขมฺมสุข  วินฺทนฺติ 
ตสฺมา ทิฏธมฺมสุขวิหาริโนติ(๑) วุจฺจนฺติ ฯ  นิกามลาภีติ นิกาเมน  
ลาภี อตฺตโน อิจฺฉาวเสน ลาภีฯ  อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณ สมาปชฺชิตุ 
สมตฺโถติ  วุตฺต  โหติฯ  อกิจฺฉลาภีติ  สุเขเนว  ปจฺจนีกธมฺเม   
วิกฺขมฺภิตฺวา สมาปชฺชิตุ  สมตฺโถติ  วุตฺต  โหติฯ  อกสิรลาภีติ   
อกสิราน  ลาภี(๒)  วิปุลาน [๓] ยถาปริจฺเฉเทเยว  วุฏาตุ  
สมตฺโถติ  วุตฺต  โหติฯ  เอกจฺโจ  หิ  ลาภีเยว โหติฯ  น   
ปน  สกโฺกติ  อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณ สมาปชฺชิตุ เอกจฺโจ สกฺโกติ  
ตถา สมาปชฺชิตตฯ  ปารปินฺถิเก(๔)ปน กิจฺเฉน วิกฺขมฺเภติ ฯ  
เอกจฺโจ ตถา จ(๕) สมาปชฺชติ ปาริปนถฺิเก  จ  อกิจฺเฉเนว   
วิกฺขมฺเภติฯ  น  สกโฺกติ  นาฬิกายนฺต  วิย  ยถาปริจฺเฉเทเยว   
จ  วุฏาตต. โย ปน อิม ติวิธป สมฺปท อิจฺฉติฯ  โส 
ป สีเลเสฺววสฺส ปริปูรกิารีติ ฯ  
        เอว  อภิ ฺาปาทเก  ฌาเน  วุตฺเต  กิ ฺจาป  อภิ ฺาน   
# ๑. ม. ทฏิฐธมฺมสุขวิหารานีติ ฯ  ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ลาภีติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. ยุ. ปาริพนฺธเก ฯ เอวมุปริป ฯ 
# ๕. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๗๖ 
                         
วาโร  อาคโตฯ   อถ  โข  น  ภควา  อคฺคเหตฺวาว  ยสฺมา  น   
เกวล  อภิ ฺาปาทกชฺฌานานิ  จ  อภิ ฺาโยเยว  จ  สีลาน   
อานิสโสฯ  อปจ  โข  จตฺตาริ  อรูปชฌฺานานิ  ตโย  จ  เหฏา(๑)   
อริยมคฺคา  ตสฺมา  ต  สพฺพ  ปริยาทิยิตฺวา  ทสฺเสตุ  อากงฺเขยฺย  
เจ ฯ เปฯ  เย เต สนฺตาติ เอวมาทิมาหฯ  ตตฺถ  สนตฺาติ   
องฺคสนฺตตาย  เจว  อารมฺมณสนฺตตาย  จ  สนฺตาฯ  วิโมกฺขาติ   
ปจฺจนีกธมฺเมหิ  วิมุตฺตตฺตา  (๒) อารมฺมเณ  จ  อธิมตฺุตตฺตา(๓) ฯ   
อติกฺกมฺม  รูเปติ รูปาวจรชฺฌาเน  อติกกฺมิตฺวาฯ  เย เต  
วิโมกฺขา อติกฺกมฺม รูเป สนฺตาติ ปทสมฺพนฺโธฯ  อิตรถา   
หิ  อติกฺกมฺม  รูเป  กึ  กโรตีติ  น  ป ฺาเยยฺยุ  อารุปฺปาติ  
อารมฺมณโต เจว  วิปากโต  จ  รูปวิรหติาฯ  กาเยน  ผุสิตฺวาติ   
นามกาเยน ผุสิตฺวา ปาปุณิตฺวาฯ  อธิคนฺตฺวาติ  วุตฺต  โหติฯ   
เสส  อุตฺตานเมวฯ  อิท  วุตฺต โหติ โยป ภิกฺขุ อิเม วิโมกฺเข  
ผุสิตฺวา วิหริตุกาโมฯ  โสป (๔)สีเลเสวฺว  ปริปูรกิารี อสฺสาติฯ   
        นวมวาเร  ติณฺณ  สโยชนานนฺติ  สกฺกายทิฏ ิวิกิจฺฉา- 
สีลพฺพตปรามาสสงฺขาตาน  ติณฺณ  พนฺธนานฯ  ตานิ  หิ  
สโยเชนฺติ ขนฺธคติภวาทีหิ ขนฺธคติภวาทโย วา  กมฺมผเลน (๕)  
ตสฺมา  สโยชนานีติ  วุจฺจนฺติฯ  พนฺธนานีติ อตฺโถ ฯ ปริกฺขยาติ  
# ๑. ม. เหฏฐิมา ฯ  ๒. ส.ี ย.ุ วิมุตฺตา ฯ  ๓. ส.ี ย.ุ อธิมุตฺตา ฯ  ๔. ม. สีเลเสฺววสฺส 
# ปริปูรการีติ ฯ  ๕. ม. ย.ุ กมฺม วา ผเลน ฯ  
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                *เลมที่ ๗  อากงฺเขยฺยสุตฺตวณฺณนา  หนา ๒๗๗ 
 
ปริกฺขเยนฯ  โสตาปนฺโนติ  โสต  อาปนฺโนฯ  โสโตติ(๑)  จ   
มคฺคสฺเสต  อธิวจนฯ  โสตาปนฺโนติ  ตสมงฺคีปุคฺคลสฺส(๒) ฯ ยถาห ฯ 
โสโต โสโตติ หิท สาริปตฺุต วุจฺจติฯ  กตโม  นโุข  สาริ- 
ปุตฺต  โสโตติฯ  อยเมว  หิ  ภนฺเต  อรโิย  อฏงฺคิโก  มคฺโคฯ    
เสยฺยถีทฯ   สมฺมาทิฏ ิ  สมฺมาสงฺกปฺโป  ฯ เปฯ   สมฺมาสมาธีติฯ    
โสตาปนฺโน โสตาปนฺโนติ  หิท  สารปิุตฺต  วุจฺจติฯ  กตโม  น ุ
โข  สาริปุตฺต  โสตาปนฺโนติ โย ห ิ ภนฺเต  อิมินา  อฏงฺคิเกน   
มคฺเคน  สมนฺนาคโตฯ  อย  วุจฺจติ  โสตาปนฺโนฯ  โสยมายสฺมา(๓)   
เอวนาโม  เอวโคตฺโตติ  อิธ  ปน  มคฺเคน  ผลสฺส นาม ทินฺนฯ    
ตสฺมา  ผลฏโ  โสตาปนฺโนติ เวทิตพฺโพ อวินิปาตธมฺโมติ  
วินิปาเตตีติ วินิปาโตฯ  โนสฺส(๔) วินปิาโต  ธมฺโมติ  อวินิปาต- 
ธมฺโมฯ  น  อตฺตาน  อปาเยสุ  วินิปาตนสภาโวติ(๕) วุตฺต  โหติฯ   
กสฺมาฯ  เย ธมฺมา อปายคมนียา(๖)  เตส ปหีนตฺตา  สมฺโพธิ  
ปร อยน ปรา  (๗) คติ  อสฺสาติ  สมฺโพธิปรายโนฯ  อุปริมคฺคตฺตย  
อวสฺส สมฺปาปโกติ อตฺโถ ฯ กสฺมาฯ   ปฏิลทฺธปมมคฺคตฺตาฯ   
สีเลเสฺววาติ  อีทิโส  โหตุกาโมป  สีเลเสฺววสฺส ปรปิูริการีติฯ   
        ทสมวาเร  ปมมคฺเคน  ปริกฺขีณานิป  ตีณิ  สโยชนานิ   
สกทาคามิมคฺคสฺส  วณฺณภณนตฺถ  วุตฺตานิฯ  ราคโทสโมหาน   
# ๑. ม. โสโตติ ฯ  ๒. สี. ตงฺขเณ ปุคฺคลสฺส ฯ  ๓. ม. โยย อายสฺมา ฯ 
# ๔. ม. นาสฺส ฯ  ๕. ม. อปาเย วินิปาตสภาโวติ ฯ  ๖. ย.ุ วินิปาตคมนียา ฯ 
# ๗. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๗๘ 
                 
ตนุตฺตาติ  เอเตส  ตนุภาเวนฯ  ตนุกรเณนาติ (๑)  วุตฺต  โหติฯ   
ตตฺถ  ทฺวีหิ  การเณหิ  ตนุตฺต  เวทิตพฺพ  อธิจฺจุปฺปตฺติยา จ   
ปริยุฏานมนฺทตาย  จฯ สกทาคามิสฺส  หิ  วฏฏานุสาริมหา- 
ชนสฺเสว  กิเลสา  อภิณฺห  น  อุปฺปชชฺนฺติฯ  กทาจิ  กทาจิ 
อุปฺปชฺชนฺติ จ(๒) วิรลาการา(๓)  หุตฺวาฯ  วิรฬวาปเต(๔) เขตฺเต  องฺกุรา   
วิยฯ  อุปฺปชชฺมานาป  จ  วฏฏานุสาริโน มหาชนสฺเสว  
มทฺทนฺตา  ผรนฺตา  ฉาเทนฺตา  อนฺธการ  กโรนฺตา  น   
อุปฺปชฺชนฺติฯ  มนฺทมนฺทา  อุปฺปชชฺนฺติ ตนุการา(๕) หุตฺวา  
อพฺภปฏลมิว มกฺขิกา ปตฺต วิย จ ฯ 
        ตตฺถ  เกจิ  เถรา  ภณนฺติ  สกทาคามิสฺส  กิเลสา   
กิ ฺจาป  จิเรน  อุปฺปชชฺนติฺฯ  พหลาว  อุปฺปชฺชนฺติฯ  ตถาหิสฺส   
ปุตฺตา  จ ธีตโร จ ทิสฺสนตีฺติฯ  เอต  ปน  อปฺปมาณฯ   
ปุตฺตธีตโร  หิ  องฺคปจฺจงฺคปรามสนมตฺเตนป  โหนฺตีติ ฯ ทฺวีหิเยว   
การเณหิสฺส  กิเลสาน  ตนตฺุต  เวทิตพฺพ  อธิจฺจุปฺปตฺติยา  จ  
ปริยุฏานมนฺทตาย จาติฯ   
        สกทาคามีติ  สกึ  อาคมนธมฺโมฯ  สกิเทว  อิม  โลก   
อาคนฺตฺวาติ เอกวารเยว  อิม  มนุสฺสโลก  ปฏิสนฺธิวเสน   
อาคนฺตฺวาฯ  โยป หิ อิธ สกทาคามิมคฺค ภาเวตฺวา อิเธว   
# ๑. ม. ตนุตฺตกรเณนาติ ฯ  ๒. ม. จสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๓. ม. วิรฬาการา ฯ 
# ๔. ม. วิรฬวาปเต ฯ  ๕. ม. ตนุกาการา ฯ  
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                *เลมที่ ๗  อากงฺเขยฺยสุตฺตวณฺณนา  หนา ๒๗๙ 
                 
ปรินิพฺพาติฯ  โสป  อิธ  น  คหิโตฯ  โยป  อิธ  มคฺค  ภาเวตฺวา   
เทเวสุ  อุปฺปชฺชิตฺวา  ตตฺเถว  ปรินิพฺพาติฯ  โยป  เทวโลเก   
มคฺค  ภาเวตฺวา  ตตฺเถว  ปรินิพฺพาติฯ  โยป  เทวโลเก  มคฺค   
ภาเวตฺวา  อิเธว  มนุสฺสโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา  ปรินิพฺพาติฯ  โย   
ปน  อิธ  มคฺค  ภาเวตฺวา  เทวโลเก  นพฺิพตฺโตฯ  ตตฺถ  ยาวตายุก  
ตฺวา  ปุน  อิเธว  อุปฺปชฺชตฺิวา  ปรินิพฺพาติฯ  อยมิธ  คหิโตติ   
เวทิตพฺโพ ฯ ทุกฺขสฺสนฺต  กเรยฺยนฺติ  วฏฏทุกฺขสฺส  ปริจฺเฉท  
กเรยฺย สีเลเสวฺวาติ  อีทิโส โหตุกาโมป สีเลเสฺววสฺส  
ปริปูริการีติ ฯ  
        เอกาทสมวาเร  ป ฺจนฺนนฺติ  คณนปริจฺเฉโทฯ  โอรมฺภา- 
คิยานนฺติ  โอร  วุจฺจติ  เหฏาฯ  เหฏา  ภาคิยานนฺติ  อตฺโถฯ   
กามาวจรโลเก อุปฺปตฺติปจฺจยานนฺติ  อธิปฺปาโยฯ  สโยชนานนติฺ   
พนฺธนานฯ   ตานิ  กามราคพฺยาปาทสโยชเนหิ  สทธฺึ  ปุพฺเพ   
วุตฺตสโยชนาเนว  เวทิตพฺพานิฯ  ยสฺส  หิ  เอตานิ  อปฺปหีนานิ 
โส  กิ ฺจาป  ภวคฺเค  อุปฺปนฺโน  โหติฯ  อถโข  อายุปริกฺขยา  
กามาวจเร นิพฺพตฺตติเยวฯ  คิลิตพลิสมจฺฉูปโมจาย  (๑) ปุคฺคโล   
ทีฆสุตฺตเกน  ปาเท  พนฺธวิหงฺคูปโม  จาติ  เวทิตพฺโพฯ  ปุพฺเพ   
วุตฺตานป  เจตฺถ  วจน  วณฺณภณนตฺถเมวาติ  เวทิตพฺพ ฯ  
โอปปาติโกติ  เสสโยนิปฏิกฺเขปวจนเมตฯ  ตตฺถ  ปรินิพฺพายีติ   
# ๑. ส.ี คิลิตพลิสมจฺฉูปโม หย ฯ  ม. ...สฺวาย ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๘๐ 
                 
ตตฺเถว  พฺรหฺมโลเก ปรินพฺิพายีฯ  อนาวตฺติธมฺโม  ตสฺมา   
โลกาติ  ตโต  พฺรหฺมโลกา  ปฏิสนฺธิวเสน  ปุน อนาวตฺติสภาโว.  
สีเลเสฺววาติ อีทิโส โหตุกาโมป สีเลเสฺววสฺส ปริปูรกิารีติฯ   
        เอว  อนาคามิมคฺเค  วุตฺเต  กิ ฺจาป  จตุตฺถมคฺคสฺส  วาโร   
อาคโตฯ   อถ  โข  น  ภควา  อคฺคเหตฺวาว  ยสฺมา  น  เกวล(๑)  
อาสวกฺขยาภิ ฺา  เอว  สีลาน  อานิสโสฯ   อปจ  โข  โลกิย- 
ป ฺจาภิ ฺาโยปฯ   ตสฺมา  ตาป  ทสฺเสตุ  ยสฺมา  จ  อาสวกฺขเย   
กถิเต  เทสนา  นิฏ ิตา  โหติฯ  เอว  จ  สติ  อิเมส  คุณาน   
อกถิตตฺตา  อย  กถา  มุณฺฑาภิ ฺากถา  นาม  ภเวยฺยฯ  ตสฺมา   
จ   อภิ ฺาปาริปูรึ  กตฺวา  ทสฺเสตตป  ยสฺมา  จ  อนาคามิมคฺเค   
 ิตสฺส  สุเขน  อิทฺธิวิกุพฺพนา  อิชฺฌติ  สมาธิปริปนฺถาน(๒) กาม- 
ราคพฺยาปาทาน สมูหตตฺตาฯ  อนาคามี [๓]  สีเลส ุ จ  สมาธิสฺมึ   
จ  ปริปูรกิารีฯ  ตสฺมา ยุตฺตฏาเนเยว โลกิยาภิ ฺาโย(๔)  
ทสฺเสตตป อากงฺเขยฺย เจ ฯ เปฯ  อเนกวิหิตนฺติ  เอวมาทิมาหาติ  
อสฺส อนุสนฺธิ(๕) ฯ   
        ตตฺถ  อเนกวิหิต  อิทฺธิวิธนฺติอาทินา  นเยน  อาคตาน   
ป ฺจนฺนป โลกิยาภิ ฺาน (๖) ปาลิวณฺณนา สทฺธึ ภาวนานเยน  
วิสุทฺธิมคฺเค วุตฺตาฯ   
# ๑. ม. เกวลา ฯ  ๒. ม. สมาธิปริพนฺธาน ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร หิสทฺโท 
# ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. โลกิยาภิฺญาโย ฯ  ๕. ม. อยมนุสนฺธิ ฯ   
# ๖. ม. โลกยิภิฺญาน ฯ  
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                *เลมที่ ๗  อากงฺเขยฺยสุตฺตวณฺณนา  หนา ๒๘๑ 
                 
        ฉฏาภิ ฺาย  อาสวาน  ขยาติ  อรหตฺตมคฺเคน   
สพฺพกิเลสาน  ขยาฯ  อนาสวนฺติ  อาสววิรหิตฯ  เจโตวิมุตฺตึ   
ป ฺาวิมุตฺตินฺติ เอตฺถ เจโตวจเนน  อรหตฺตผลสมฺปยุตฺโต   
สมาธิฯ   ป ฺาวจเนน  ตสมฺปยุตฺตา  ป ฺา(๑) จ  วุตฺตาฯ   
ตตฺถ  จ  สมาธิ  ราคโต  วิมุตฺตตฺตา  เจโตวิมุตฺติฯ  ป ฺา   
อวิชฺชาย  วิมตฺุตตฺตา ป ฺาวิมุตฺตีติ  เวทิตพฺพาฯ  วุตฺต  เจต   
ภควตา  โย  หิสฺส  ภิกฺขเว  สมาธิฯ  ตทสฺส  สมาธินฺทฺริย 
ยา  หิสฺส  ภิกฺขเว  ป ฺาฯ  ตทสฺส  ป ฺ ินฺทฺริยฯ อิติ  
โข  ภิกฺขเว  ราควิราคา เจโตวิมุตฺติฯ  อวิชฺชาวิราคา ป ฺา- 
วิมุตฺตีติฯ  อป  เจตฺถ สมถผล เจโตวิมุตฺติฯ  วิปสฺสนาผล  
ป ฺาวิมุตฺตีติ เวทิตพฺพา ฯ 
        ทฏิเว  ธมฺเมติ  อิมสฺมึเยว  อตฺตภาเวฯ  สย  อภิ ฺา   
สจฺฉิกตฺวาติ  อตฺตนาเยว(๒)  ป ฺาย  ปจฺจกฺข  กตฺวาฯ  อปรปฺปจฺจเยน   
ตฺวาติ  อตฺโถฯ  อุปสมปฺชฺช วิหเรยฺยนฺติ  ปาปุณิตฺวา  สมฺปาเทตฺวา   
วิหเรยฺยฯ  สีเลเสฺววาติ  เอว  สพฺพาสเว นิฏงฺคเมตฺวาว  (๓)  
เจโตวิมุตฺตึ  ป ฺาวิมุตฺตึ  อธิคนฺตุกาโมป  สีเลเสฺววสฺส  
ปริปูริการีติฯ   
        เอว  ภควา  สีลานิสสกถ  ยาว  อรหตฺตา  กเถตฺวา   
อิทานิ  สพฺพป  ต  สีลานสิส  สมฺปณฺฑิตฺวา  ทสฺเสนฺโต  นิคมน   
# ๑. ม. ปฺญาว ฯ  ๒. ม. อตฺตโนเยว ฯ  ๓. ม. นิทธฺุนิตฺวา ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๘๒ 
                 
อาห  สมฺปนฺนสีลา  ภิกฺขเว  ฯ เปฯ  อิทเมต  ปฏิจฺจ  วุตฺตนฺติฯ   
ตสฺสาย  สงฺเขปตฺโถฯ  สมฺปนฺสีลา  ภิกฺขเว วิหรถ ฯ เปฯ    
สิกฺขาปเทสูติ  (๑)อิติ  ยนฺต  วุตฺตนฺติ ยนฺต มยา ปุพฺเพ  เอว   
วุตฺต  เอต(๑) สพฺพป สมปฺนฺนสีโล  ภิกฺขุ   สพฺรหฺมจารีน  ปโย   
โหติ มนาโปฯ  คร ุ ภาวนีโย  ปจฺจยาน ลาภีฯ   ปจฺจยทายกาน  
มหปฺผลกโรฯ ปุพฺพาตีน  อนุสฺสรณเจตนาย  ผลมหตฺตกโร 
อรติรติสโหฯ   ภยเภรวสโหฯ รูปาวจรชฺฌานาน  อรูปาวจรชฺฌานาน   
จ  ลาภีฯ   เหฏ ิมานิ  ตีณิ  สาม ฺผลานิ  ป ฺจโลกิยาภิ ฺา(๒)   
อาสวกฺขยาณนฺติ [๓]  อิเม  จ คุเณ  สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา(๔)   
โหติฯ  อิท(๕)  ปฏิจฺจ อิท สนฺธาย วุตฺตนฺติ ฯ  อิทมโวจ ภควา 
อตฺตมนา เต ภิกฺขู ภควโต ภาสิต อภินนฺทุนฺติ ฯ  
                        อากงฺเขยฺยสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตาฯ   
                                        ฉฏฐ ฯ 
 
                                วตฺถปูมสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  วตฺถปูมสุตฺต(๖)ฯ  ตตฺถ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว   
วตฺถนฺติ  ภิกขฺเว(๗)  ยถา  วตฺถนฺติ  อุปมาวจนเมตฯ  อุปม  กโรนฺโต   
# ๑. ม. อิติ ย ต มยา ปุพฺเพ เอว วุตฺต อิท ฯ  ๒. ม. ปฺจโลกิยาภิฺญา ฯ 
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. ยุ. สจฺฉิกตฺตา ฯ  
# ๕. ม. เอต ฯ  ๖. สฺยา.  วตฺถูปมสุตฺต ฯ  ๗. ม. อิเม ปาฐา นตฺถิ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  วตฺถสุตฺตวณฺณนา  หนา ๒๘๓ 
 
จ  ภควา  กตฺถจิ  อุปม ปมเยว  ทสฺเสตฺวา  ปจฺฉา  อตฺถ   
ทสฺเสติฯ  กตฺถจิ  ปม อตฺถ ทสฺเสตฺวา ปจฺฉา อุปมฯ  กตฺถจิ  
อุปมาย อตฺถ ปริวาเรตฺวา ทสฺเสติฯ  กตฺถจิ อตฺเถน อุปม ฯ  
        ตถาเหส  เสยฺยถาป(๑)  ภิกฺขเว  เทฺว  อคารา  สทฺวารา 
ตตฺถ  จกฺขุมา  ปุรโิส  มชฺเฌ   ิโต  ปสฺเสยฺยาติ  (๒) สกลป  
เทวทูตสุตฺต อุปม ปม ทสฺเสตฺวา ปจฺฉา  อตฺถ  ทสฺเสนฺโต   
อาหฯ  ติโรกฑฺุฑ  ติโรปาการ  ติโรปพฺพต  อสชฺชมาโน  คจฺฉติ 
เสยฺยถาป  อากาเสติอาทินา(๓)  ปน  นเยน  สกลป  อิทฺธิวิธ  อตฺถ  
ปม  ทสฺเสตฺวา  ปจฺฉา  อุปม  ทสฺเสนฺโต  อาหฯ  เสยฺยถาป   
พฺราหฺมณ  ปุริโส  สารตฺถโิก  สารคเวสีติอาทินา(๔)  นเยน  สกลป   
จุลฺลสาโรปมสุตฺต(๕)  อุปมาย   อตฺถ  ปริวาเรตฺวา  ทสฺเสนฺโต   
อาหฯ  อิธ  ปน  ภิกฺขเว เอกจฺเจ กุลปุตฺตา ธมฺม  ปริยาปุณนฺติ   
สุตฺต  ฯ เปฯ  เสยฺยถาป ภิกฺขเว ปุริโส อลคทฺทตฺถิโกติอาทินา(๖)  
ปน  นเยน  สกลป  อลคทฺทสุตฺต  มหาสาโรปมสุตฺตนฺติ  เอวมาทีนิ   
สุตฺตานิ  อตฺเถน อุปม ปรวิาเรตฺวา ทสฺเสนฺโต อาห  สฺวาย   
อิธ  ปม  อุปม  ทสฺเสตฺวา  ปจฺฉา  อตฺถ  ทสฺเสติฯ  กสฺมา   
ปเนว ภควา  ทสฺเสตีติฯ  ปุคฺคลชฺฌาสเยน  วา  เทสนาวิลาเสน   
# ๑. ม. เสยฺยถาปสฺสุ ฯ  ๒. ม. อุ. ๑๔/๕๐๕/๓๓๔ ฯ  
# ๓. ท.ี สี. ๙/๑๓๓/๑๐๓ ฯ  ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๒๕๓/๑๖๓ ฯ   
# ๔. ม. มู. ๑๒/๓๕๔/๓๗๔ ฯ  ๕. ม. จูฬ... ฯ ๖. ม. ม.ู ๑๒/๒๗๙/๒๖๙ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๘๔ 
                 
วาฯ  เย  หิ  ปุคฺคลา  อุปม  ทสฺเสตฺวา  วุจฺจมาน อตฺถ  
สุเขน ปฏิวิชฌฺนฺติฯ  เตส  ปม อุปม ทสฺเสติ ฯ เอส  นโย   
สพฺพตฺถฯ  ยสฺสา  จ  ธมฺมธาตุยา  สุปฏิวิทฺธตฺตา  เทสนา- 
วิลาสปฺปตฺโต  โหติฯ   สาสฺส  สุปฏิวิทฺธาฯ   ตสฺมา  เอส  เทสนา- 
วิลาสปฺปตฺโต  ธมฺมิสฺสโร  ธมฺมราชาฯ   โส  ยถา  ยถา  อิจฺฉติ 
ตถา  ตถา  ธมฺม  เทเสตีติ  เอว  อิมินา  ปุคฺคลชฺฌาสเยน  
วา เทสนาวิลาเสน วา เอว  ทสฺเสตีติ เวทิตพฺโพ ฯ 
        ตตฺถ  วตฺถนฺติ  ปกติปริสุทฺธวตฺถฯ  สงฺกิลฏิ  มลคฺคหิตนฺติ   
อาคนฺตุเกน  ปสุรชาทินา  สงฺกิเลเสน  สงฺกิลิฏฯ   เสทชลฺลิกาทินา   
จ(๑)  มเลน  คหิตตฺตา  มลคฺคหิตฯ  รงฺคชาเตติ  เอตฺถ  รงฺคเมว   
รงฺคชาตฯ  อุปสหเรยฺยาติ  อุปนาเมยฺย ฯ  ยท ิ นลีกายาติ[๒]   
นีลกตฺถาย  จาติ  วุตฺต  โหติฯ  เอว  สพพฺตฺถ ฯ รชโก   
หิ  นีลกตฺถาย  อุปสหรนฺโต  กสนีลปลาสนีลาทิเก  นลีรงฺเค   
อุปสหรติ ฯ ปตกตฺถาย  อุปสหรนฺโต  กณฺณิการปุปฺผสทิเส   
ปตกรงฺเค   โลหิตกตฺถาย อุปสหรนฺโต   พนฺธุชีวกปปฺุผสทิเส   
โลหิตกรงฺเคฯ  ม ฺเชฏกตฺถาย  อุปสหรนฺโต  กณวีรปุปฺผสทิเส   
มนฺทรตฺตรงฺเคฯ  เตน  วุตฺต  ยทิ  นีลกาย  ฯ เปฯ   ยทิ   
ม ฺเชฏ ิกายาติฯ          ทรุตฺตวณฺณเมวสฺสาติ  ทุฏ ุ  รชิตวณฺณเมว   
อสฺสฯ  อปรสิุทฺธวณฺณเมวสฺสาติ  นีลวณฺโณปสฺส  ปริสุทฺโธ  น   
# ๑. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร นิลกาย วาติ ทิสฺสติ ฯ   
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                *เลมที่ ๗  วตฺถสุตฺตวณฺณนา  หนา ๒๘๕ 
                 
ภเวยฺยฯ  เสสวณฺโณปฯ  ตาทิส ฺหิ วตฺถ นีลกุมฺภิยา ปกฺขิตฺตป   
สุนีล  น  โหติฯ  เสสกุมฺภีสุ  ปกฺขิตฺตป สุปตกาทิวณฺณ น  
โหติฯ   มิลาตนีลกุรณฺฑกณฺณิการพนฺธุชีวกกณวีรปุปฺผวณฺณเมว  (๑)  
โหติฯ  ต  กสิฺส  เหตูติ ต  วตฺถ  กิสฺส  เหตุ  กึ  การณา   
อีทิส  โหติฯ  ตสฺมึ วา วตฺเถ รงฺคชาต  กิสฺส เหตุ  อีทิส   
ทุรตฺตวณฺณ  อปริสุทฺธวณฺณ  โหตีติฯ  ยสฺมา  ปน  (๒) วตฺถสฺส  
สงฺกิลิฏภาโวเยเวตฺถ  การณฯ  น  อ ฺ  กิ ฺจิฯ  ตสฺมา  
อปริสุทฺธตฺตา ภิกฺขเว  วตฺถสฺสาติ อาหฯ   
        เอวเมว(๓)  อุปมาสมฺปฏิปาทนฯ  จิตฺเต  สงฺกิลิฏเติ   
จิตฺตมฺหิ  สงฺกิลิฏมฺหิฯ  กสฺมา  ปน  ภควา  สงฺกิลิฏวตฺเถน   
โอปมฺม  อกาสีติ  เจฯ   วายามสาผลฺยทสฺสนตฺถฯ  (๔) ยถา  หิ   
อาคนฺตุเกหิ มเลหิ สงฺกิลฏิ วตฺถ ปกติยา  ปณฺฑรตฺตา  ปุน   
โธวิยมาน ปณฺฑร โหติฯ  น ตตฺถ ชาติกาฬเก วิย เอฬกโลเม  
วายาโม  นิปฺผโล  โหติฯ  เอว  จิตฺตป  อาคนฺตุเกหิ  กิเลเสหิ   
สงฺกิลิฏฯ  ปกติยา ปน ต  สกเลป  ปฏิสนฺธิภวงฺควาเร   
ปณฺฑรเมวฯ  ยถาห  ปภสฺสรมิท   ภิกฺขเว  จิตฺตฯ  ต ฺจ  โข   
อาคนฺตุเกหิ  อุปกฺกิเลเสหิ อุปกฺกิลฏินฺติ (๕) ต  วิโสธิยมาน  
สกฺกา ปภสฺสรตร  กาตตฯ  น  ตตฺถ  วายาโม  นิปฺผโลติฯ   
# ๑. ม. ...กุรณฺฑกณิการ... ฯ  ๒. ม. ปนสฺส ฯ  ๓. ม. เอวเมว โขติ ฯ 
# ๔. ม. วายามมหปฺผลทสฺสนตฺถ ฯ เอวมุปริป ฯ  ๕. องฺ. เอก. ๒๐/๕๐/๑๑ ฯ  
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เอว  วายามสาผลฺยทสฺสนตฺถ  สงฺกิลฏิวตฺเถน โอปมฺมมกาสีติ  
เวทิตพฺโพฯ   
        ทุคฺคติ  ปาฏิกงฺขาติ  อีทิเส  จิตฺเต  ทุคฺคติ  ปาฏิกงฺขิตพฺพา 
ทุคฺคติเมว  เอส  ปาปุณิสฺสติฯ  น  อ ฺนฺติ  เอว  ทุคฺคติ   
อิจฺฉิตพฺพาฯ  อวสฺส  ภาคินีติ(๑) วุตฺต  โหติฯ  สา  จาย   
ทุคฺคติ นาม ปฏิปตฺติทุคฺคติ คติทุคฺคตีติ ทุวิธา โหติ ฯ  
ปฏิปตฺติทุคฺคติป  อาคาริยปฏิปตฺติทุคฺคติ  (๒) อนาคาริยปฏิปตฺติ- 
ทุคฺคตีติ  (๓) ทุวิธา โหติฯ   
        อาคาริโก(๔)  หิ  สงฺกิลิฏจิตฺโต  ปาณป  หนติฯ  อทินฺนป   
อาทิยติฯ  สกเลป  ทสอกุสลกมฺมปเถ  ปูเรติฯ   อยมสฺส  อาคาริย- 
ปฏิปตฺติทุคฺคติฯ  โส  ตตฺถ   ิโต กายสฺส เภทา นิรยป  
คจฺฉติฯ  ติรจฺฉานโยนึปฯ  ปตฺติวิสยป [๕]  อยมสฺส คติทุคฺคติฯ   
อนาคาริโยป  อิมสฺมึ  สาสเน  ปพฺพชโิต  สงฺกิลฏิจิตฺโต  
ทูเตยฺยปหิณคมน  คจฺฉติฯ   เวชฺชกมฺม  กโรติฯ   สฆเภทาย   
เจติยเภทาย  ปรกฺกมติฯ   เวฬุทานาทีหิ  ชีวิก  กปฺเปติฯ  สกลป   
อนาจาร  อโคจร  จ   ปฏปิูเรติฯ  อยมสฺส อนาคาริยปฏ-ิ 
ปตฺติทุคฺคติฯ  โส  ตตฺถ   ิโต  กายสฺส  เภทา  นิรยป  คจฺฉติ 
ติรจฺฉานโยนึปฯ  ปตฺติวิสยป  คจฺฉติฯ  สมณยกโฺข  นาม โหติ  
สมณเปโตฯ  อาทิตฺเตหิ สงฺฆาฏิอาทีหิ สมฺปชฺชลิตกาโย อฏฏสฺสร  
# ๑. ม. ภาวีติ ฯ  ๒. ม. อคาริย... ฯ เอวมุปริป ฯ  ๓. ม. อนคาริย... ฯ 
# เอวมุปริป ฯ  ๔. ม. อคาริโย ฯ  ๕. ม. เอตฺถนฺตเร คจฺฉตีติ ทิสฺสติ ฯ  
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กโรนฺโต วิจรติฯ  อยมสฺส คติทุคฺคติฯ   
        เสยฺยถาปติ  สุกฺกปกขฺ  ทสฺเสตุมารทฺโธฯ   ตสฺสตฺโถ   
กณฺหปกฺเข  วุตฺตปจฺจนีเกเนว  เวทิตพฺโพฯ  เอตฺถาป  จ   
สุคติ  นาม ปฏิปตฺติสุคติ คติสุคตีติ  ทุวิธา  โหติฯ  ปฏิปตฺติ- 
สุคติป  อาคาริยปฏิปตฺติสุคติ  อนาคาริยปฏิปตฺติสุคตีติ  ทุวิธา   
โหติฯ  อาคาริโย  หิ ปริสทฺุธจิตฺโต ปาณาติปาตาป วิรมติ 
อทินฺนาทานาปฯ  สกเลป  ทสกุสลกมฺมปเถ  ปริปูเรติฯ  อยมสฺส   
อาคาริยปฏิปตฺติสุคติฯ  โส ตตฺถ  ิโต  กายสฺส เภทา  
มนุสฺสมหคฺคตฺตป เทวมหคฺคตฺตป (๑) อุปปชฺชติฯ  อยมสฺส คติสุคติ ฯ  
        อนาคาริโยป (๒)อิมสฺมึ สาสเน ปพฺพชิตฺวา ปริสุทฺธจิตฺโต  
จตุปฺปาริสุทฺธิสีล  โสเธติฯ  เตรส  ธุตงฺคานิ  สมาทิยติฯ  อฏ- 
ตึสารมฺมเณสุ  อตฺตโน อนุกูลกมฺมฏาน  คเหตฺวา  ปนฺตเสนาสน(๓)  
ปฏิเสวมาโน  กสิณปรกิมมฺ  กตฺวา  ฌานสมาปตฺติโย  นิพฺพตฺเตติ 
โสตาปตฺติมคฺค  ภาเวติ  ฯ เปฯ   อนาคามิมคฺค  ภาเวติฯ   อยมสฺส   
อนาคาริยปฏิปตฺติสุคติฯ  โส  ตตฺถ   ิโต  กายสฺส  เภทา   
มนุสฺสโลเก  วา  ตีสุ  มหากุเลสุฯ  ฉสุ  วา  กามาวจรเทเวสุ 
ทสสุ  วา  พฺรหฺมภวเนสุฯ  ป ฺจสุ วา   สุทฺธาวาเสสุฯ  จตูสุ วา  
อารุปฺเปสุ อุปปชฺชติฯ  อยมสฺส คติสุคตีติ   
        เอว  สงฺกิลิฏจิตฺเต  ทุคฺคติ  ปาฏิกงฺขา  อสงฺกิลิฏเ  จ   
สุคตีติ  วตฺวา  อิทานิ  เยหิ  อุปกฺกิเลเสหิ  จิตฺต สงฺกิลิฏ  
# ๑. ม. มนุสสฺมหนฺตตมฺป เทวมหนฺตตมฺป ฯ  ๒. ม. อนคาริโยป ฯ 
# ๓. ม. ปนฺตเสนาสเน ฯ  
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โหติฯ  เต ทสฺเสนฺโต กตเม จ ภิกฺขเว จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลสา   
อภิชฺฌาวิสมโลโภติอาทิมาหฯ  ตตฺถ  สกภณฺเฑ  ฉนฺทราโค   
อภิชฺฌาฯ   ปรภณฺเฑ วิสมโลโภฯ  อถวา  สกภณฺเฑ  วา   
ปรภณฺเฑ  วา  โหตุฯ   ยุตฺตปตฺตฏาเน  ฉนฺทราโค  อภิชฺฌา 
อยุตฺตปตฺตฏาเน (๑) วิสมโลโภฯ  เถโร  ปนาห  กสิฺส  วินิพฺโภค   
กโรถฯ  ยุตฺเต  วา  อยุตฺเต  วา  โหตุฯ  ราโค  วิสมฯ  โทโส  
วิสมฯ โมโห วิสมนฺติ วจนโต  น  โกจิ  โลโภ  อวิสโม  นาม 
ตสฺมา  โลโภเยเวส  อภิชฺฌายนฏเน  อภิชฺฌาฯ   วิสมฏเน  วิสม 
เอกตฺถเมต  พฺย ฺชนเมว  นานนฺติฯ  โส ปเนส อภิชฺฌาวิสมโลโภ   
อุปฺปชฺชิตฺวา  จิตฺต  ทูเสติฯ  โอภาสิตุน  เทติ  ตสฺมา จิตฺตสฺส  
อุปกฺกิเลโสติ วุจฺจติ ฯ  
        ยถา  เจสฯ  เอว  นววิธอาฆาตวตฺถุสมฺภโว พฺยาปาโท  ฯ 
ทสวิธอาฆาตวตฺถุสมฺภโว  โกโธฯ  ปนุปฺปุน  จิตฺต  ปรโิยนทฺธโน    
อุปนาโหฯ  อาคาริยสฺส  อนาคาริยสฺส(๒)  วา  สุกตกรณวินาสโน   
มกฺโขฯ  อาคาริโยป   หิ  เกนจิ  อนุกมปฺเกน  ทลิทโฺท  สมาโน   
อุจฺเจ  าเน  ปโตฯ   อปเรน  สมเยน  กึ  ตยา  มยหฺ   
กตนฺติ  ตสฺส  สุกตกรณ  วินาเสติฯ  อนาคาริโยป  หิ  เกนจิ   
อนุสามเณรกาลโต  ปภูติ(๓)  อาจริเยน  วา  อุปชฌฺาเยน  วา   
จตูหิ  ปจฺจเยหิ  อุทฺเทสปริปุจฺฉาหิ  จ อนุคฺคเหตฺวา  ธมฺมกถาย   
# ๑. ม. อยุตฺตาปตฺตฏฐาเน ฯ  ๒. ม. อคาริยสฺส อนคาริยสฺส ฯ เอวมุปริป ฯ 
# ๓. ม. อนคาริโยป สามเณรกาลโต ปภูติ ฯ  
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ปกรณโกสลลฺาทีนิ  (๑)  สิกฺขาปโตฯ  อปเรน  สมเยน  ราชราช- 
มหามตฺตาทีหิ  สกฺกโต  ครุกโต  อาจริยูปชฺฌาเยสุ  อจิตฺติกโต   
จรมาโน  อย  อเมฺหหิ  ทหรกาเล  เอว  อนุคฺคหิโต  สวฑฺฒิโต   
จฯ  อถ ปนิทานิ นิสิเนโห (๒) ชาโตติ  วุจฺจมาโน  กึ  มยฺห   
ตุเมฺหหิ  กตนฺติ (๓)  สุกตกรณ  วินาเสติฯ  ตสฺเสโส   สุกตกรณ- 
วินาสโน  มกฺโข  อุปฺปชชฺิตฺวา  จิตฺต  ทูเสติฯ  โอภาสิตุ น   
เทติ  ตสฺมา จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลโสติ วุจฺจติฯ  ยถา  จายฯ   เอว   
พหุสฺสุเตป  ปุคฺคเล  อชฺโฌตฺถริตฺวา  อีทิสสฺส  เจว พหุสฺสุตสฺส   
อนิยตา  คติฯ  ตว  วา  มม  วา โกจิ (๔) วิเสโสติอาทินา   
นเยน  อุปฺปชฺชมาโน  ยุคคฺคาหี (๕) ปฬาโสฯ  ปเรส  สกฺการาทีนิ   
ขิยฺยนา  อิสฺสาฯ  อตฺตโน สมฺปตฺติยา  ปเรหิ  สาธารณภาว 
อสยฺหมาน  มจฺฉริยฯ  ว ฺจนีกจริยภูตา  มายา ฯ เกราฏิกภาเวน   
อุปฺปชฺชมาน  สาเยฺยฯ  เกราฏิโก  ห ิ อานนฺทมจฺโฉ  วิย  
โหติฯ  อานนฺทมจฺโฉ  (๖) นาม  กริ  มจฺฉาน  นงฺคุฏ  ทสฺเสติ  
สปฺปาน สีสฯ  ตุเมฺหหิ สทิโส  อหนฺติ  ชานาเปตตฯ  เอวเมว   
เกราฏิโก  ปคฺุคโล  ย  ย  สุตฺตนฺติก  วา  อภิธมฺมิก  วา   
อุปสงฺกมติฯ  ต  ต  เอว  วทติ อห ตุมฺหากมตฺถจโรฯ  (๗) ตุมฺเห 
มยฺห  อนุกมปฺกาฯ  นาห  ตุเมฺห  มุ ฺจามีติฯ  เอวเมว  เต(๘)  
# ๑. ม. ธมฺมกถานยปกรณโกสลฺลาทนีิ ฯ  ๒. ส.ี นิเสฺนโห ฯ  ม. นิสฺสเนโห ฯ 
# ๓. ม. ตสฺส โส ฯ  ๔. ม. โก ฯ  ๕. ม. ยุคคฺคาหคาหี ฯ  ๖. ม. อายตนมจฺโฉ ฯ 
# ๗. ม. ตุมฺหาก พทฺธจโร ฯ  ๘. ม. เอวเมเต ฯ  
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สคารโว อย อเมฺหสุ สปฺปติสฺโส'ติ  ม ฺ ิสฺสนฺตีติฯ  ตสฺเสต   
เกราฏิกภาเวน  อุปฺปชชฺมาน  สาเยฺย อุปฺปชฺชิตฺวา  จิตฺต  ทูเสติ 
โอภาสิตุน เทติ  ตสฺมา  จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลโสติ วุจฺจติ ฯ  
ยถา  เจตฯ   เอว  วาตภริตภสฺตสทิโส  ถทฺธภาวปคฺคหิตสิโร  
อนิวาตวุตฺติการกรโณ  ถมฺโภฯ  ตทุตฺตริกรโณ สารมฺโภ โส  
ทุวิเธน ลพฺภติ อกุสลวเสน เจว  กุสลวเสน  จฯ  ตตฺถ   
อาคาริยสฺส  จ(๑)   ปเรน  กต  อลงฺการาทึ  ทิสฺวา  ตตฺทิคุณ- 
ตทฺทิคุณกรเณน(๒)  อุปฺปชฺชมาโนฯ  อนาคาริยสฺส  จ  ยตฺตก   
ยตฺตก  ปโร  ปริยาปุณาติ  วา  กเถติ  วาฯ   มานวเสน ตทฺทิคุณ- 
ตทฺทิคุณกรเณน  อุปฺปชชฺมาโน  อกสุโลฯ  อาคาริยสฺส  ปน   
ปร  เอก  สลากภตฺต  เทนฺต  ทิสฺวา  อตฺตนา  เทฺว  วา  ตีณิ   
วา  ทาตุกามตาย  อุปฺปชชฺมาโนฯ  อนาคาริยสฺส  จ  ปเรน   
เอกนิกาเย  คหิเต  มาน  อนิสฺสาย  เกวล  ต  ทิสฺวา  อตฺตโน(๓)   
อาลสิย  อภิภุยฺย  เทฺว นิกาเย  คเหตุกามตาย  อุปฺปชชฺมาโน   
กุสโลฯ  อิธ  ปน  อกุสโล  อธิปฺเปโตฯ  อย ฺหิ  อุปปฺชฺชิตฺวา  
จิตฺต  ทูเสติฯ  โอภาสิตุ น  เทติฯ  ตสฺมา  จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลโสติ  
วุจฺจติฯ   
        ยถา  จายฯ  เอว  ชาติอาทีนิ  นิสฺสาย  จิตฺตสฺส  อุนฺนติวเสน   
ปวตฺโต  มาโน(๔)  อจฺจุนฺนติวเสน  อติมาโนฯ   มทคหณากาโร  
# ๑. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. ตทฺทิคุณกรเณน ฯ  ๓. ม. อตฺตนา ฯ 
# ๔. ม. ปวตฺตมาโน มาโน ฯ  
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มโทฯ  กามคุเณสุ  จิตฺตโวสฺสคฺควเสน  อุปฺปชชฺมาโน  ปมาโท   
อุปฺปชฺชิตฺวา  จิตฺต  ทูเสติฯ  โอภาสิตุ น  เทติฯ  ตสฺมา  
จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลโสติ วุจฺจติฯ   
        กสฺมา  ปน  ภควา  อุปกฺกิเลส  ทสฺเสนฺโต  โลภมาทึ   
กตฺวา  ทสฺเสตีติฯ   ตสฺส  ปมุปฺปตฺติโตฯ  สพฺพสตฺตาน ฺหิ   
ยตฺถ  กตฺถจิ  อุปฺปนฺนาน  อนฺตมโส  สทฺุธาวาสภูมิยป  สพฺพปม   
ภวนิกนฺติวเสน  โลโภ อุปฺปชฺชติฯ  ตโต อตฺตโน [๑]  อนุรูป 
ปจฺจย  ปฏิจฺจ  ยถาสมฺภว  (๒)อิตเร   จ  เอเต(๒)  โสฬเสว  จิตฺตสฺส   
อุปกฺกิเลสาฯ  เอเตน ปน นเยน สพฺเพป กิเลสา คหิตาเยว  
โหนฺตีติ เวทิตพฺพาฯ   
        เอตฺตาวตา  สงฺกิเลส  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  โวทาน  ทสฺเสนฺโต   
ส  โข  โส  ภิกฺขเวติอาทิมาหฯ  ตตฺถ  อิติ  วิทิตฺวาติ  เอว   
ชานิตฺวาฯ  ปชหตีติ  สมุจฺเฉทปฺปหานวเสน  อริยมคฺเคน   
ปชหติฯ  ตตฺถ  กิเลสปฏปิาฏิยา  มคฺคปฏิปาฏิยาติ ทฺวิธา   
ปหาน  เวทิตพฺพฯ  กิเลสปฏิปาฏิยา  ตาว   อภิชฺฌาวิสมโลโภ   
ถมฺโภ  สารมฺโภ  มาโน  อติมาโน  มโทติ  อิเม  ฉ  กิเลสา  
อรหตฺตมคฺเคน  ปหียนฺติฯ  พฺยาปาโท  โกโธ  อุปนาโห  ปมาโทติ   
อิเม  จตฺตาโร  กิเลสา  อนาคามิมคฺเคน  ปหียนฺติฯ  มกโฺข  
ปลาโส อิสฺสา มจฺฉริย มายา สาเยฺยนฺติ อิเม ฉ โสตา- 
ปตฺติมคฺเคน ปหียนฺตีติฯ  มคฺคปฏิปาฏิยา  ปน   โสตาปตฺติ-   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อตฺตโนติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. อิตเร น จ เอเต ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 292 

                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๙๒ 
                 
มคฺเคน  มกฺโข  ปลาโส  อิสฺสา มจฺฉริย มายา  สาเยฺยนฺติ   
อิเม  ฉ  ปหียนฺติฯ อนาคามิมคฺเคน  พฺยาปาโท โกโธ  
อุปนาโห  ปมาโทติ  อิเม  จตฺตาโรฯ  อรหตฺตมคฺเคน  อภิชฺฌา- 
วิสมโลโภ  ถมฺโภ  สารมฺโภ  มาโน อติมาโน มโทติ  อิเม  
ฉ ปหียนฺตีติฯ   
        อิมสฺมึ  ปนฏาเน  อิเม  กิเลสา  โสตาปตฺติมคฺควชฺฌา   
วา  โหนฺตุ  เสสมคฺควชฺฌา  วาฯ  อถโข  อนาคามิมคฺเคเนว   
ปหาน  สนฺธาย  อภิชฺฌาวิสมโลภ  จิตฺตสฺส  อุปกฺกเิลส  ปชหตีติ   
อาทิมาหาติ  เวทิตพฺพาฯ  อยเมตฺถ ปเวณิมคฺคาคโต  สมฺภโวฯ    
โส(๑) เจ อุปริ จ ตตฺถ  มคฺคสฺเสว  นิทฺทิฏตฺตา  ยุชฺชติ(๑)  
ตติยมคฺเคน  ปหีนาวเสสาน ฺหิ  วิสมโลภาทีน   เตน  ปหาน  โหติ  
(๒)เสสาน  อิมินาวฯ  เยป  หิ(๒)  โสตาปตฺติมคฺเคน  ปหียนฺติฯ   เตป   
ตสมุฏาปกจิตฺตาน  อปฺปหีนตฺตา  อนาคามิมคฺเคเนว  สุปหีนา   
โหนฺตีติฯ  เกจิ  ปน  ปมมคฺเคเนเวตฺถ  ปหาน  วณฺเณยนฺติฯ   
ต  ปุพฺพาปเรน  น  สนฺธิยติฯ  เกจิ  วิกขฺมฺภนปฺปหานนฺติ(๓) ฯ   
ต เตส  อิจฺฉามตฺตเมวฯ   
        ยโต  โข  ภิกฺขเวติ  เอตฺถ  ยโตติ  ยมฺหิ  กาเลฯ   
ปหีโน  โหตีติ  อนาคามิมคฺคกฺขเณ ปหาน สนฺธาเยวาหฯ  โส   
# ๑. ม. โส จ อุปริ จตุตฺถมคฺคสฺเสว นิทฺทิฏฐตฺตา ยุชฺชติ ฯ   
# ๒. ม. เสสาน อิมินาว ฯ เยป หิ ฯ  ๓. ม. วิกฺขมฺภนปฺปหานมฺป ฯ  
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พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทนาติ  เอต  ยโต  โข  ภิกฺขเว วิสมโลโภ(๑)   
ปหีโน  โหติฯโส  พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต โหตีติ  
เอว เอกเมเกน  ปเทน  โยเชตพฺพฯ  อิมสฺส  หิ  ภิกขฺุโน   
อนาคามิมคฺเคน  โลกุตฺตรปฺปสาโท  อาคโตฯ  อถสฺส  อปเรน   
สมเยน  พุทธฺคุเณ  ธมฺมคุเณ  สฆคุเณ  จ  อนุสฺสรโต  โลกิโย (๒) 
อุปฺปชฺชติฯ  ตมสฺส  สพฺพป  โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสก ปสาท   
ทสฺเสนฺโต ภควา  พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทนาติอาทิมาหฯ   
        ตตฺถ  อเวจฺจปฺปสาเทนาติ  พุทฺธธมฺมสฆคุณาน  ยาถาวโต   
าตตฺตา   อจเลน  อจฺจุเตน  ปสาเทนฯ  อิทานิ  ยถา  ตสฺส   
ภิกฺขุโน  อนสฺุสรโต  โส  อเวจฺจปฺปสาโท  อุปฺปนโฺนฯ   ต  วิธ ึ  
ทสฺเสนฺโต  อิติป  โส  ภควาติอาทินา  นเยน  ตีณิ   
อนุสฺสติฏานานิ  วิตฺถาเรสิฯ   เตส  อตฺถวณฺณนา  สพฺพากาเรน  
วิสุทฺธิมคฺเค อนุสฺสติกถาย วุตฺตาฯ   
        เอวมสฺส  โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสก  ปสาท  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ   
กิเลสปฺปหาน  อเวจฺจปฺปสาทสมนฺนาคต  จ  ปจฺจเวกฺขโต   
อุปฺปชฺชมาน   โสมนสฺสาทิอานิสส  ทสฺเสนฺโต  ยโตธิ  โข   
ปนสฺสาติอาทิมาหฯ  ตสฺสตฺโถ(๓)  อนาคามิสฺส  หิ  ปจฺจนฺเต  
วุฏ ิต โจรูปทฺทว วูปสมิตฺวา ต ปจฺจเวกฺขโต มหานคเร  
วสนฺตสฺส  ร ฺโ  วิย  อิเม  จิเม  จ  มม  กิเลสา  ปหีนาติ   
# ๑. ม. อภิชฌฺาวิสมโลโภ ฯ  ๒. ม. โลกิโย ฯ  ๓. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  
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อตฺตโน กิเลสปฺปหาน  ปจฺจเวกฺขโต  พลวโสมนสสฺ  อุปฺปชชฺติฯ   
ต  ทสฺเสนฺโต  ภควา  ยโตธิ  โข  ปนสฺสาติอาทิมาหฯ   
ตสฺสตฺโถ  ยวฺาย  อนาคามิภิกฺขุ  เอว  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  
สมนฺนาคโต โหติ  ฯ เปฯ   ธมฺเม  ฯ เปฯ   สเฆ  ฯ เปฯ  อนุตฺตร   
ปุ ฺกฺเขตฺต  โลกสฺสาติฯ  ตสฺส  ต(๑)  ยโตธิ  โข  จตฺต  โหติ 
 ิปฏินิสฺสฏ  สกสกโอธิวเสน  จตฺตเมว  โหติฯ  ต  ต  กิเลสชาต   
วนฺต  มุตฺต  ปหีน ปฏินิสสฺฏ. สกสกโอธิวเสนาติ เทฺว โอธี   
กิเลโสธิ  จ  มคฺโคธิ  จฯ  ตตฺถ  กิเลโสธิวเสนาป  เย  กิเลสา   
ยมคฺควชฺฌาฯ   เต  อ ฺมคฺควชฺเฌหิ  อมิสฺสา  หุตฺวา  สเกเนว   
โอธินา  ปหนีาฯ  มคฺโคธิวเสนาป  เย  กิเลสา  เยน  มคฺเคน  
ปหาตพฺพาฯ   เตน  เตเยว  ปหีนา  โหนฺติฯ  เอว  สกสกโอธิวเสน   
ต  ต  กิเลสชาต  จตฺตเมว  โหติ  ปฏินสิฺสฏฯ  ต  ปจฺจเวกฺขิตฺวาว   
ลทฺธโสมนสฺโส  ตตุตฺตรปิ  โส  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  
สมนฺนาคโตมฺหีติ ลภติ อตฺถเวทนฺติ สมฺพนฺโธฯ   
        ยโตธิ  โขติป  ปาโฯ  ตสฺส  วเสน  อยมตฺโถฯ  อสฺส   
ภิกฺขุโน  ยโตธิ  โข  ปน  จตฺต  โหติ  ปฏินิสฺสฏฯ  ตตฺถ   
ยโตติ  การณวจนฯ  ยสฺมาติ  วุตฺต โหติฯ  โอธีติ  เหฏา   
ตโย  มคฺคา  วุจฺจนฺติฯ  กสฺมาฯ  เต  หิ  โอธึ  กตฺวา  โกฏาส   
กตฺวา  อุปริอุปริมคฺเคน(๒)  ปหาตพฺพกิเลเส  เปตฺวา  ปชหนฺติฯ   
# ๑. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. อุปริมคฺเคน ฯ  
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ตสฺมา โอธีติ  วุจฺจนฺติฯ  อรหตฺตมคฺโค  ปน  กิ ฺจิ  กเิลส   
อนวเสเสตฺวา  ปชหติฯ  ตสฺมา อโนธีติ  วุจฺจติฯ  อิมสฺส  จ   
ภิกฺขุโน  เหฏา  มคฺคตฺตเยน  จตฺตฯ  เตน วุตฺต ยโตธิ  โข   
ปนสฺส  จตฺต  โหตีติฯ  ตตฺถ  โข  ปนาติ  นิปาตมตฺตฯ  อยมฺปน   
ปณฺฑตฺโถฯ   ยสฺมา  ปน(๑)  อสฺส  โอธิ  จตฺต  โหติ  ปฏินิสฺสฏ 
ตสฺมา  ต ปจฺจเวกฺขิตฺวา  จ  ลทฺธโสมนสฺโส  ตตุตฺตริป  โส พุทฺเธ   
อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโตมฺหีติ ลภติ อตฺถเวทนฺติ ยถาปาลิ 
เนตพฺพฯ   
        ตตฺถ  จตฺตนฺติ  อิท  สกภาวปริจฺจชนวเสน  วุตฺตฯ   
วนฺตนฺติ  อิท  ปน  อนาทิยนภาวทสฺสนวเสนฯ  มุตฺตนฺติ  อิท   
สนฺตติโต  วินิโมจนวเสนฯ  ปหีนนติฺ   อิท  มุตฺตสฺสป  กฺวจิ   
อนวฏานทสฺสนวเสนฯ  ปฏินิสฺสฏนฺติ  อิท  ปุพฺเพ  อาทินฺน- 
ปุพฺพสฺส  ปฏินิสฺสคฺคทสฺสนวเสน  ปริมุข  วา  นสิฺสฏภาวทสฺสน- 
วเสน  ภาวนาพเลน  อภิภุยฺย  นิสฺสฏภาวทสฺสนวเสนาติ  วุตฺต   
โหติ ฯ 
        ลภติ อตฺถเวท ลภติ   ธมฺมเวทนฺติ  เอตฺถ  พุทฺธาทีสุ   
อเวจฺจปฺปสาโทเยว  อรณียโต  อตฺโถฯ    อุปคนฺตพฺพโตติ  วุตฺต   
โหติ. ธารณโต ธมฺโมฯ  วินิปติตุอปฺปทานโตติ วุตฺต  
โหติ ฯ เวโทติ  คนฺโถป  าณมฺป  โสมนสฺสมฺปฯ  ติณฺณ  
# ๑. ม. ปนสทฺโท นตฺถ ิฯ   



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 296 

                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๙๖ 
                 
เวทาน  ปารคูติอาทีสุป(๑) [๒] คนฺโถ เวโทติ วุจฺจติฯ   
                        ย พฺราหฺมณ เวทคุ อาภิชฺญ(๓) 
                        อกิ ฺจน กามภเว อสตฺตนฺติ 
อาทีสุ  (๔) าณฯ  เย  เวทชาตา  วิจรนฺติ  โลเกติอาทีสุ  โสมนสฺสฯ   
อิธ  ปน  โสมนสฺส ฺจ  โสมนสฺสสมฺปยุตฺตาณ ฺจ  อธิปฺเปตฯ    
ตสฺมา  ลภติ  อตฺถเวท  ลภติ  ธมฺมเวทนฺติ  อเวจฺจปฺปสาทา- 
รมฺมณโสมนสฺส ฺจ  โสมนสฺสมยาณ ฺจ  ลภตีติ  เอวเมตฺถ  
อตฺโถ เวทิตพฺโพฯ   
        อถวา  อตฺถเวทนฺติ  อเวจฺจปฺปสาท  ปจฺจเวกฺขโต  อุปฺปนฺน   
วุตฺตปฺปการเมว  เวทฯ  ธมฺมเวทนฺติ  อเวจฺจปฺปสาทสฺส  เหตุ   
โอธิโส  กิเลสปฺปหาน  ปจฺจเวกฺขโต  อุปฺปนฺน  วุตฺตปฺปการเมว   
เวทนฺติ  เอวป  เอตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ  วุตฺตเ ฺหต  เหตุมฺหิ   
าณ  ธมฺมปฏิสมฺภิทาฯ   เหตุผเล  าณ  อตฺถปฏิสมฺภิทาติฯ  (๕) 
ธมฺมูปส ฺหิต  ปามุชฺชนฺติ  ตเมว  อตฺถ ฺจ ธมฺม ฺจ   ต จ  
อตฺถธมฺมานิสสภูต เวท ปจฺจเวกฺขโต  อุปฺปนฺนปาโมชฺชฯ   
ต ฺหิ  อนวชฺชลกฺขเณน  ปจฺจเวกฺขณาการปฺปวตฺเตน   ธมฺเมน   
อุปส ฺหิตนฺติ  วุจฺจติฯ  ปมุทิตสฺส  ปติ  ชายตีติ  อิมินา   
ปาโมชฺเชน  ปมุทิตสฺส  นริามิสา  ปติ  ชายติฯ  ปติมนสฺสาติ   
# ๑. ท.ี ส.ี ๙/๑๔๓/๑๑๕ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร หิสทโฺท ทิสฺสติ ฯ 
# ๓. ม. เวทคุมาภิชฺญา ฯ  ๔. ขุ. สุ. ๒๕/๔๒๘/๕๓๖ ฯ   
# ๕. อภิ. วิ. ๓๕/๗๗๓/๓๙๙ ฯ  
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ตาย  ปติยา  ปณิตมนสฺส  จ(๑) ฯ กาโย  ปสฺสมฺภตีติ  กาโยป   
ปฏิปสฺสทฺโธ(๒) โหติ  วูปสนฺตทรโถฯ  ปสฺสทฺธกาโย  สุขนฺติ  เอว   
วูปสนฺตกายทรโถ เจตสิกสุข  ปฏิสเวเทติ  จิตฺต สมาธิยตีติ  
จิตฺต สมฺมา อาธิยติ อปฺปต วิย อจล ติฏติ 
        เอวมสฺส  กิเลสปฺปหาน  อเวจฺจปฺปสาทสมนฺนาคต   
ปจฺจเวกฺขโต  อุปฺปชฺชมาน  โสมนสฺสาทิมานิสส  ทสฺเสตฺวา   
อิทานิยโตธิ   โข  ปน  เมติ(๓)  วาเรน  ตสฺสา  (๔)  ปจฺจเวกฺขณาย   
ปวตฺตาการ  ปกาเสตฺวา  ตสฺเสว   (๕)อนาคามิมคฺคานุภาวสฺส จ  
พล (๕)ทสฺเสนฺโต ส โข โส ภิกฺขเวติ อาทิมาห  ตตฺถ  เอวสีโลติ   
ตสฺส อนาคามิมคฺคสมฺปยุตฺต สีลกฺขนฺธ ทสฺเสติ  เอวธมฺโม  
เอวป ฺโติ  ตสมฺปยุตฺตเมว  สมาธิกขฺนฺธ ฺจ  ป ฺากฺขนฺธ ฺจ   
ทสฺเสติ ฯ  สาลีนนฺติ  โลหิตสาลิคนฺธสาลิอาทีน  อเนกรูปานฯ   
ปณฺฑปาตนฺติ  โอทน ฯ  วิจิตกาฬกนฺติ อปนีตกาฬก. เนวสฺส  
ต โหติ อนฺตรายายาติ ตสฺส เอววิธสฺส ภิกฺขุโน  ต  วุตฺตปฺปการ   
ปณฺฑปาตโภชน  มคฺคสฺส  วา  ผลสฺส  วา  เนว  อนตฺรายาย   
โหติฯ   ปฏลิทฺธคุณสฺส  หิ  ต  กิมนฺตราย  กริสฺสติฯ  โยปสฺส   
อปฺปฏิลทฺโธ  จตุตฺถมคฺโค  จ  ผล ฺจ  ตปฺปฏิลาภาย  วิปสฺสน   
อารพฺภโตป  เนวสฺส  ต  โหติ  อนฺตรายายฯ   อนฺตราย  กาตุ   
# ๑. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. ปสฺสทฺโธ ฯ  ๓. ม. ม.ู ๑๒/๙๕/๖๗ ฯ  
# ๔. ม. ตสฺส ฯ ๕. ม. อนาคามิมคฺคานุภาวสูจก ผล ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๒๙๘ 
                 
อสมตฺถเมว  โหติฯ  กสฺมาฯ   วุตฺตปฺปการสีลธมฺมป ฺาสงฺคเหน  
มคฺเคน  วิสุทฺธจิตฺตตฺตาฯ  ยสฺมา  เจตฺถ  เอตเทว  การณ 
ตสฺมา  ตทนุรูปอุปม   ทสฺเสนฺโต  เสยฺยถาปติอาทิมาห ฯ 
        ตตฺถ  อจฺฉนฺติ  วิปฺปสนฺนฯ  ปริสทฺุธ  มลวิคเมนฯ  ปรโิยทาต   
ปภสฺสรตาย ฯ อุกฺกามุขนฺติ  สุวณฺณการาน  มูสามุขฯ  สุวณฺณ- 
การาน  มูสา  หิ  อิธ  อุกฺกาฯ  อ ฺตฺถ  ปน  ทีปกาทโยป   
วุจฺจนฺติ. อุกฺกาสุ ธาริยมานาสูติ (๑)หิ อาคตฏาเน  ทีปกา   
อุกฺกาติ  วุจฺจติฯ  อุกฺก  พนฺเธยฺยฯ  อุกกฺ  พนฺเธตฺวา อุกฺกามุข  
อาลิมฺเปยฺยาติ  (๒) อาคตฏาเน  องฺคารกปลฺลงฺก. กมฺมาราน ยถา  
อุกฺกาฯ  อนฺโต  ฌายติ  โน  พหีติ  (๓) อาคตฏาเน  กมฺมารุทฺธนฯ   
เอววิปาโก  อุกฺกาปาโต   ภวิสฺสตีติ  (๔)อาคตฏาเน วาตเวโค  
อุกฺกาติ วุจฺจติ. อิมสฺมึ ปน าเน อ ฺเสุ  จ  เอวรูเปสุ   
สณฺฑาเสน ชาตรูป คเหตฺวา อุกฺกามุเข ปกฺขิปตีติ  อาคตฏาเนสุ  
สุวณฺณการาน มูสา อุกฺกาติ เวทิตพฺพา ฯ 
        ตตฺราย  อุปมาสสนฺทนา  สงฺกิลฏิ  วตฺถ  วิย  หิ   
สงฺกิลิฏชาตรูป  วิย  จ  อิมสฺส  ภิกฺขุโน  ปถุุชชฺนกาเล  กาม- 
ราคาทิมลานุคต  จิตฺต  ทฏพฺพ ฯ  อจฺโฉทก  วิย  อุกฺกามุข   
วิย  จ  อนาคามิมคฺโคฯ  ต อุทก อุกฺกามุข ฺจ อาคมฺม  
วตฺถสุวณฺณาน  ปริสุทฺธตา  วิย  ตสฺส  ภิกฺขุโน  วุตฺตปฺปการ- 
# ๑. ท.ี ส.ี ๙/๙๒/๖๔ ฯ  ๒. ม. อุ. ๑๔/๖๙๑/๔๔๒ ฯ 
# ๓. ขุ. ชา. ๒๘/๖๓๑/๒๓๐ ฯ  ๔. ท.ี สี. ๙/๒๒/๑๔ ฯ  
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สีลธมฺมป ฺาสงฺคห  อนาคามิมคฺค อาคมฺม วิสุทฺธจิตฺตตาติฯ   
        โส  เมตฺตาสหคเตน  เจตสาติ  ยถานุสนฺธิวเสน  เทสนา   
อาคตา.  ตโย  หิ  อนุสนฺธ ี ปุจฺฉานุสนฺธิ  อชฌฺาสยานุสนฺธิ   
ยถานุสนฺธีติฯ  ตตฺถ  เอว  วุตฺเต  อ ฺตโร  ภิกฺขุ  ภควนฺต   
เอตทโวจ  สิยา  นุโข  ภนฺเต  พหิทฺธา  อสติ   ปริตสสฺนา'ติ 
สิยา  ภิกฺขู'ติ  ภควา  อโวจาติ  (๑)  เอว  ปุจฺฉนฺตาน  วิสชฺชิตสุตฺต- 
วเสน ปุจฺฉานุสนฺธิ เวทิตพฺพา ฯ (๒)สิยา โข ปน เต  
พฺราหฺมณ เอวมสฺสฯ  อชชฺาป  นูน  สมโณ  โคตโม อวีตราโคติ (๓) 
เอว ปเรส อชฺฌาสย วิทิตฺวา วุตฺตสฺส  สุตฺตสฺส  วเสน   
อชฺฌาสยานุสนฺธิ  เวทิตพฺพาฯ  (๔) เยน  ปน  ธมฺเมน  อาทิมฺหิ   
เทสนา  อุฏ ิตาฯ   ตสฺส  ธมฺมสฺส  อนรุูปธมฺมวเสน  วา  ปฏิปกฺข- 
วเสน  วา  เยสุ   สุตฺเตสุ  อุปริ  เทสนา  อาคจฺฉติฯ  เตส [๕]  
ยถานุสนฺธิ เวทิตพฺพา ฯ เสยฺยถีทฯ   อากงฺเขยฺยสุตฺเต  เหฏา  สีเลน   
เทสนา  อุฏ ิตาฯ   อุปริ  ฉ  อภิ ฺา  อาคตาฯ  กกโจปเม(๖)   
เหฏา  อกฺขนฺติยา  อุฏ ิตาฯ  อุปริ  กกโจปโมวาโท อาคโตฯ   
อลคทฺเท  เหฏา  ทิฏ ิปริทีปเนน  อุฏ ิตาฯ   อุปริ  ติปริวฏฏ- 
สุ ฺตาปกาสนา  อาคตาฯ  จุลลฺอสุสปุเร(๗)  เหฺฏา  อกฺขนฺติยา(๘)  
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๒๘๒/๒๗๒-๓ ฯ  ๒. ม. ย.ุ เวทิตพฺโพ ฯ  
# ๓. ม. มู. ๑๒/๕๑/๔๑ ฯ  ๔. ม. ยุ. เวทิตพฺโพ ฯ  ๕. ม. เอตฺถนฺตเร วเสนาติ  
# ทิสฺสติ ฯ ๖. ม. กกจูปเม ฯ  ๗. ม. จูฬอสฺสปุเร ฯ  ๘. ม. กิเลสปริทีปเนน ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 300 
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 อุฏ ิตาฯ  อุปริ พฺรหฺมวิหารา อาคตา ฯ โกสมฺพิกสุตฺเต(๑)  เหฏา   
 ภณฺฑเนน  อุฏ ิตาฯ   อุปริ  สาราณียธมฺมา  อาคตา  อิมสฺมึป   
 วตฺถสุตฺเต  เหฏา   กิเลสเทสนา  (๒) อุฏ ิตาฯ  อุปริ  พฺรหฺมวิหารา  
 อาคตาฯ  เตน  วุตฺต   ยถานุสนฺธิวเสน  เทสนา  อาคตาติฯ   
 พฺรหฺมวิหาเรสุ  ปน  อนปุทวณฺณนา  จ ภาวนานโย จ  
 สพฺโพ สพฺพากาเรน วิสุทฺธิมคฺเค วุตฺโตฯ   
        เอว  ภควา  อภิชฺฌาทีน  อุปกฺกิเลสาน  ปฏิปกฺขภูต   
สพฺพโสว  (๓) กามราคพฺยาปาทปฺปหาเนน  วิหตปจฺจตฺถิกตฺตา   
ลทฺธปทฏาน  ตสฺส  อนาคามิโน  พฺรหฺมวิหารภาวน  ทสฺเสตฺวา  
อิทานิสฺส  อรหตฺตาย  วิปสฺสน  ทสฺเสตฺวา  อรหตฺตปฺปตฺตึ ทสฺเสตุ 
โส อตฺถิ อิทนฺติอาทิมาหฯ   
        ตสฺสตฺโถ  โส  อนาคามี  เอว  ภาวิตพฺรหฺมวิหาโร  เอเตส   
พฺรหฺมวิหาราน   ยโต  กโุตจิ  วุฏาย  เต  เอว  พฺรหมฺวิหารธมฺเม   
นามวเสน  เตส  นิสฺสย   หทยวตฺถุ  วตฺถุนิสฺสยานิ  ภูตานีติ   
อิมินา  นเยน  ภูตูปาทายธมฺเม  รูปวเสน [๔] ววตฺถเปตฺวา  อตฺถิ   
อิทนฺติ  ปชานาติฯ  เอตฺตาวตาเนน  ทุกฺขสจฺจววตฺถาน  กต  
โหติฯ  ตโต  ตสฺส  ทุกฺขสฺส  สมุทย  ปฏิวิชฺฌนฺโต  อตฺถ ิ หีนนติฺ   
ปชานาติฯ  เอตฺตาวตาเนน  สมุทยสจฺจววตฺถาน  กต  โหติฯ  
# ๑. ม. โกสมฺพิยสุตฺเต ฯ  ๒. ม. กิเลสปริทีปเนน ฯ  ๓. ม. ย.ุ สพฺพโส จ ฯ 
# ๔. ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 301 
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 ตโต  ตสฺส  ปหานูปาย  วิจินนฺโต  อตฺถิ  ปณีตนฺติ  ปชานาติฯ    
 เอตฺตาวตาเนน  มคฺคสจฺจววตฺถาน  กต  โหติฯ  ตโต  เตน   
 มคฺเคน  อธิคนฺตพฺพฏาน  วิจินนฺโต  อตฺถิ  อุตฺตรึ  อิมสฺส   
 ส ฺาคตสฺส นิสฺสรณนติฺ  ปชานาติฯ   อิมสฺส  มยา  อธิคตสฺส   
 พฺรหฺมวิหารส ฺาคตสฺส  อุตฺตรึ นิสสฺรณ  นิพฺพาน  อตฺถีติ   
 เอว  ปชานาตีติ  อธิปฺปาโยฯ   เอตฺตาวตาเนน  นิโรธสจฺจววตฺถาน   
 กต  โหติฯ  ตสฺส  เอว  ชานโต  เอว  ปสฺสโตติ  ตสฺส   
 วิปสฺสนาป ฺาย  เอว  จตูหิ  อากาเรหิ  จตฺตาริ  สจฺจานิ  ชานโต  
 มคฺคป ฺาย เอว  ปสฺสโต  ภยเภรเว  วุตฺตนเยเนว  อาสวาป(๑)  
 จิตฺต  วิมุจฺจติ  ฯ เปฯ  อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติฯ   
        เอว  ยาว  อรหตฺตา  เทสน  ปาเปตฺวา  อิทานิ  ยสฺมา   
ตสฺส  ปริสติ  นฺหานสุทฺธิโก  พฺราหฺมโณ  นิสินฺโนฯ  โส  เอว(๒)   
นฺหานสุทฺธิยา  วณฺณ  วุจฺจมาน  สุตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  อรหตฺต   
ปาปุณิสฺสตีติ  ภควตา วิทิโตฯ  ตสฺมา ตสฺส โจทนตฺถาย  อย   
วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สินาโต  อนฺตเรน  สินาเนนาติ  อิม   
ปาฏิเยกฺก  อนุสนฺธึ อาห. ตตฺถ อนฺตเรน สินาเนนาติ  
อพฺภนฺตเรน กิเลสวุฏานสินาเนน 
        สุนฺทรกิภารทฺวาโชติ  ภารทฺวาโช  นาม  โส  พฺราหฺมโณ   
อตฺตโน  โคตฺตวเสนฯ   สุนฺทริกาย  ปน  นทิยา  สินาตสฺส   
# ๑. ม. กามาสวาป ฯ  ๒. ม. เอว ฯ  
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ปาปปฺปหาน  (๑) โหตีติ  อยมสฺส  ทิฏ ิฯ   ตสฺมา  สุนฺทริกภาร- 
ทฺวาโชติ  วุจฺจติฯ โส  ต  ภควโต  วจน  สุตฺวา จินฺเตสิ   
มยป  นฺหานสุทฺธึ  (๒) วณฺเณมฯ  สมโณป โคตโม  ตเทว  (๓) วณฺเณติ   
สมานจฺฉนฺโททานิ  เอส  อเมฺหหีติฯ  อถ  ภควนฺต   พาหุก  นท ึ  
คนฺตฺวา  ต ตตฺถ  ปาป  ปวาเหตฺวา  อาคต  วิย  ม ฺมาโน   
อาห คจฺฉติ  ปน  ภว  โคตโม  พาหุก  นทึ  สินายิตุนฺติฯ   
ภควา  ตสฺส  คจฺฉามีติ วา น คจฺฉามีติ วา อวตฺวาเยว  
พฺราหฺมณสฺส  ทฏิ ิสมุคฺฆาต  กตฺตุกาโม  ก ึ พฺราหฺมณ พาหุกาย   
นทิยาฯ  กึ พาหุกา  นที  กริสฺสตีติ  อาหฯ  ตสฺสตฺโถฯ  กึ   
ปโยชน  พาหุกายฯ  กึ สา กริสฺสติฯ  อสมตฺถา สา กสฺสจิ  
อตฺถสฺส(๔) กึ ตตฺถ คมิสสฺามีติฯ   
        อถ  พฺราหฺมโณ  ต  ปสสนฺโต  โลกฺขสมฺมตาติอาทิมาห(๕) ฯ 
ตตฺถ โลกฺขสมฺมตาติ  ลูขภาวสมฺมตา(๖)   (๗)โลกขฺภาว  โมกฺขภาว 
วิสุทฺธิภาว  เทตีติ(๗) เอว  สมฺมตาติ วุตฺต  โหติ. โลกฺยสมฺมตาติป  
ปาโ. ตสฺสตฺโถฯ  เสฏโลก คมยตีติ เอว สมฺมตาติ ฯ ปุ ฺ- 
สมฺมตาติ  ปุ ฺนฺติ  สมฺมตาฯ  ปวาเหตีติ คมยติ วิโสเธติ.  
คาถาหิ อชฺฌภาสีติ คาถาหิ  อภาสิฯ  คาถา  หิ วุจฺจมานา  
# ๑. ส.ี ปาปปฺปวาหน ฯ  ๒. ม. อย สินานสุทฺธึ ฯ  ๓. ม. ตเถว ฯ ๔. ม. อตฺถาย ฯ 
# ๕. สฺยา. โลกสมฺมตาติ ฯ เอวมุปริป ฯ  ๖. ม. ลูขภาวสมฺมตา ฯ  
# ๗. ม. ลูขภาวนฺติ โจกฺขภาว วิสุทธิภาว เทตีติ ฯ  
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ตทตฺถทีปนตฺถเมว วา คาถารุจิกาน วุจฺจนฺติ วิเสสตฺถทีปนตฺถ  
วา  อิธ ปเนตา  อุภยตฺถทีปนตฺถ วุตฺตาติ เวทิตพฺพาฯ   
        พาหุกนฺติ  อิทเมว  ห ิ เอตฺถ [๑]  ตทตฺถทีปกฯ   เสสานิ   
วิเสสตฺถทีปกานิ ฯ  ยเถว  หิ  พาหุกฯ  เอว  อธิกกฺกาทีนิป  โลโก   
คจฺฉติ  นฺหาเนน  ปาป  ปวาเหตุ ฯ  ตตฺถ  เย  เตส  านาน   
อาสนฺนา  โหนฺติฯ  เต  ทวิสสฺส  ติกฺขตฺตุ นฺหายนฺติ ฯ เย   
ทูเร (๒) เต ยถากฺกม ทฺวิกขฺตฺตุสกึ เอกทิวสนฺตรฯ  เอว ยาว  
สวจฺฉรนฺตร  นฺหายนฺติฯ  เย  ปน  สพฺพถาป  คนฺตุ น   
สกฺโกนฺติฯ  เต  ฆเฏหิป  ตโต  อุทก  อาหราเปตฺวา  นฺหายนฺติฯ  
สพฺพ  เจต  นิรตฺถกฯ  ตสฺมา  อิม  วิเสสตฺถ ทีเปตุ   
อธิกกฺกาทีนิปติ อาห.   
        ตตฺถ  อธิกกฺกนฺติ  นหฺานสมฺภารวเสน  ลทฺธโวหาร  เอก   
ติตฺถ  วุจฺจติ ฯ  คยาติ(๓) มณฺฑลวาปสณฺานติตฺถเมว  วุจฺจติฯ   
ปยาคาติ  เอตป  คงฺคาย  เอก  ติตฺถเมวฯ  มหาปนาทสฺส   
ร ฺโ  คงฺคาย  นิมุคฺคปาสาทสฺส  โสปานสมฺมุขฏานฯ  พาหุกา   
สุนฺทริกา  สรสฺสตี  พาหุมตีติ  อิมา  ปน  จตสฺโส  นทิโยฯ   
พาโลติ  ทุปปฺ ฺโฯ  ปกฺขนฺโนติ (๔) ปวิสนฺโต  น สุชฺฌตีติ  
กิเลสสุทฺธึ น ปาปุณาติฯ  เกวล  รโชชลฺลเมว ปวาเหติ ฯ  
กึ  สุนฺทริกา  กริสฺสตีติ  สนฺุทริกา  กิเลสวิโสธเนน  กึ   กริสฺสติ 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร วจนนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. ทูรา ฯ  ๓. ม.คยาติป ฯ 
# ๔. ม. ปกฺขนฺโทติ ฯ  
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น กิ ฺจิ  กาตุ  สมตฺถาติ  อธิปฺปาโยฯ  เอส  นโย  ปยาค- 
พาหุกาสุฯ   อิเมหิ  จ  ตีหิ ปเทหิ  วุตฺเตหิ  อิตรานิป  จตฺตาริ   
ลกฺขณหารนเยน(๑) วุตฺตาเนว โหนฺติฯ  ตสฺมา ยเถว  สุนฺทริกา   
ปยาคา  พาหุกา  น  กิ ฺจิ  กโรนฺติฯ  ตถา  อธิกกฺกาทโยปติ   
เวทิตพฺพาฯ   
        เวรินฺติ  ปาณาติปาตาทิป ฺจเวรสมนฺนาคตฯ  กตกิพฺพิสนฺติ   
กตลุทฺธกมฺม  น  หิ  น  โสธเยติ  สุนฺทริกา  วา  ปยาคา  
วา พาหุกา วา [๒] น โสธเยฯ  น โสเธตีติ  วุตฺต  โหติฯ  ปาปกมฺมินนฺติ   
ปาปเกหิ เวรกิพฺพิสกมฺเมหิ ยุตฺตฯ  ลามกกมฺมยุตฺต  วา  
เวรกิพฺพิสภาว อปฺปตฺเตหิ ขุทฺทเกหิป ปาเปหิ ยุตฺตนฺติ วุตฺต  
โหติฯ   สุทฺธสฺสาติ  นิกฺกิเลสสฺสฯ  สทา  ผคฺคูติ  นิจฺจป   
ผคฺคุณนกฺขตฺตเมว(๓) ฯ  ผคฺคุณมาเส  กิร  อุตฺตรผคฺคุณทิวเส  โย   
นฺหายติฯ  โส  สวจฺฉรกตปาป โสเธตีติ  เอว  ทิฏ ิโก  โส   
พฺราหฺมโณฯ   เตนสฺส  ภควา  ต  ทิฏ ึ  ปฏิหนนฺโต  อาห   
สุทฺธสฺเสว  สทา ผคฺคุ (๔) นิกฺกิเลสสฺส นิจฺจ ผคฺคุณนกฺขตฺต  อิตโร  
กึ  สชฺุฌิสฺสตีติฯ  อุโปสโถ  สทาติ  สทฺุธสฺส  จ  จาตุทฺทสี- 
ปณฺณรสาทีสุ อุโปสถงฺคานิ  อสมาทิยโตป  นิจฺจเมว  อุโปสโถฯ   
สุทฺธสฺส สุจิกมฺมสฺสาติ นิกฺกิเลสตาย สุทฺธสฺส  สจีุหิ  จ(๕)   
# ๑. ม. ลกฺขณาหารนเยน ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร น โสธเยติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๓. ม. ผคฺคุนินกฺขตฺตเมว ฯ เอวมุปริป ฯ ๔. ม. สทฺุธสฺส เว สทา ผคฺคูติ ฯ 
# ๕. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ  
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กายกมฺมาทีหิ  สมนฺนาคตสฺสฯ  สทา  สมฺปชชฺเต  วตนฺติ  อีทิสสฺส   
จ   กุสลูปส ฺหิต  วตสมาทานมฺป  นิจฺจ  สมฺปนฺนเมว  โหตีติฯ   
อิเธว  สินาหีติ  อิมสฺมึเยว  มม  (๑)สาสเน  สินาหีติฯ  กึ  วุตฺต โหติ(๒)  
สเจ  อชฺฌตฺติกกิเลสมลปวาหน อิจฺฉสิฯ   อิเธว  มม  สาสเน   
อฏงฺคิกมคฺคสลิเลน  สนิาหิฯ  อ ฺตฺร  ห ิ อิท นตฺถีติ ฯ 
        อิทานิสฺส  สปฺปายเทสนาย  วเสน  ตีสุป  ทวาเรสุ  สุทฺธ ึ  
ทสฺเสนฺโต   สพฺพภูเตสุ  กโรหิ  เขมตนฺติอาทิมาหฯ  ตตฺถ   
เขมตนฺติ  อภย  หิตภาวฯ   เมตฺตนฺติ วุตฺต โหติ เอเตนสฺส  
มโนทฺวารสุทฺธิ ทสฺสิตา โหติฯ  สเจ  มุสา  น   ภณสีติ  เอเตน(๒)  
วจีทฺวารสุทฺธิฯ  สเจ  ปาณ  น  หึสสิ  สเจ  อทินฺน  นาทิยสีติ  
เอเตหิ  กายทฺวารสุทฺธิฯ สทฺทหาโน  อมจฺฉรีติ  เอเตหิ ปน  
น เอว  ปริสทฺุธทฺวาร  สทฺธาสมฺปทาย  จาคสมฺปทาย จ   
นิโยเชสิฯ  ก ึ กาหสิ  คย คนฺตฺวาฯ  อุทปาโนป  เต  คยาติ   
อย  ปน  อุปฑฺฒคาถาฯ สเจ  สพฺพภูเตสุ  เขมต  กริสฺสสิ 
มุสา  น  ภณิสฺสสิฯ  ปาณ  น หนิสฺสสิฯ  อทินฺน นาทิยิสฺสสิ 
สทฺทหาโน อมจฺฉรี  ภวิสฺสสิฯ  ก ึ กาหสิ  คย  คนฺตฺวา 
อุทปาโนป  เต [๓] คยายป  หิ เต  นฺหายนฺตสฺส   อุทปาโนป(๔)   
อิมาย เอว ปฏิปตฺติยา กิเลสสุทฺธิฯ  สรีรมลสุทฺธ ิปน  อุภยตฺถ   
# ๑. ม. สาสเน สินาหิ ฯ ก ึวุตฺต โหติ ฯ  ๒. ม. เอเตนสฺส ฯ  
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร คยาติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. ย.ุ อุทปาเนป ฯ  
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สมาติ  เอว  โยเชตพฺพฯ  ยสฺมา  จ  โลเก  คยา สมฺมตตรา 
ตสฺมา   ตสฺส  ภควา  คจฺฉติ  ปน  ภว  โคตโม  พาหุกนฺติ  ปุฏโป   
กึ  กาหสิ   พาหุก คนฺตฺวาติ อวตฺวา กึ กาหสิ คย  
คนฺตฺวาติ อาหาติ เวทิตพฺโพฯ   
        เอว  วุตฺเตติ  เอวมาทิ  ภยเภรเว  วุตฺตตฺตา  ปากฏเมวฯ   
เอโก  วูปกฏโติ  อาทีสุ  ปน  เอโก  กายวิเวเกนฯ  วูปกฏโ   
จิตฺตวิเวเกนฯ  อปฺปมตฺโต   กมฺมฏาเน  สตึ  อวิชหเนนฯ  อาตาป  
กายิกเจตสิกวิริยสงฺขาเตน  อาตาเปนฯ  ปหิตตฺโต  กาเย  จ   
ชีวิเต  จ  อนเปกฺขตายฯ  วิหรนฺโต  อ ฺตรอิริยาปถวิหาเรนฯ   
น  จิรสฺเสวาติ  ปพฺพชฺช  อุปาทาย  วุจฺจติฯ  กุลปุตฺตาติ  ทุวิธา   
กุลปุตฺตา ชาติกุลปุตฺตา  จ  อาจารกุลปุตฺตา จฯ  อย ปน  
อุภยถาป กุลปุตฺโต อคารสฺมาติ ฆรา ฯ อนคาริยนฺติ  อคารสฺส  
หิต อคาริยฯ  กสิโครกฺขาทิกุฏมฺพโปสนกมฺม วุจฺจติฯ  นตฺถ ิ 
เอตฺถ  อคาริยนฺติ(๑)  อนคาริยฯ  ปพฺพชฺชาเยต  อธิวจนฯ   
ปพฺพชนฺตีติ  อุปคจฺฉนฺติ  อุปสงฺกมนฺติฯ  ตทนุตฺตรนฺติ  ต   
อนุตฺตรฯ  พฺรหฺมจริยปริโยสานนฺติ มคฺคพฺรหฺมจริยสฺส  ปรโิยสาน 
อรหตฺตผลนฺติ  วุตฺต  โหติฯ  ตสฺส  ห ิ อตฺถาย  กลุปุตฺตา  
ปพฺพชนฺติฯ  ทิฏเว  ธมฺเมติ  ตสฺมึเยว  อตฺตภาเวฯ  สย   
อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวาติ   อตฺตนาเยว  ป ฺาย  ปจฺจกฺข  กตฺวาฯ   
# ๑. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  
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อปรปฺปจฺจย  ตฺวาติ (๑)อตฺโถ  อุปสมฺปชฺช วิหาสีติ  ปาปุณิตฺวา   
สมฺปาเทตฺวา  วิหาสีติฯ  (๒) เอว วิหรนฺโต จ ขีณา ชาติ ฯ เปฯ   
อพฺภ ฺาสิ  เอเตนสฺส  ปจฺจเวกฺขณภูมึ ทสฺเสติฯ   
        กตมา  ปนสฺส  ชาติ  ขีณาฯ  กถ  จ  น  อพฺภ ฺาสีติ 
วุจฺจเตฯ  กามเ ฺจต   ภยเภรเวป  วุตฺตฯ   ตถาป  น  อิธ   
ปมปุริสวเสน  โยชนานยสฺส  ทสฺสนตฺถ  ปุน   สงฺเขปโต   
ภณามฯ  น  ตาวสฺส  อตีตา  ชาติ  ขีณาฯ  ปุพฺเพว ขีณตฺตา.  
น อนาคตา   ตตฺถ  ภววายามาภาวโตฯ  (๓) น ปจฺจุปฺปนฺนา  
วิชฺชมานตฺตา. มคฺคสฺส ปน อภาวิตตฺตา   ยา  อุปฺปชฺเชยฺย   
เอกจตุป ฺจโวการภเวสุ  เอกจตุป ฺจกฺขนฺธปฺปเภทา  ชาติ  สา   
มคฺคสฺส  ภาวิตตฺตา  อนุปฺปาทธมฺมต  อาปชฺชเนน  ขีณาฯ   
ต  โส  มคฺคภาวนาย   ปหีนกิเลเส  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  กิเลสาภาเว   
วิชฺชมานป  กมฺม อายตึ อปฺปฏิสนฺธิก  โหตีติ ชานนฺโต  
ชานาติฯ   
        วุสิตนฺติ  วุฏ  (๔)  ปริวุฏฯ   กต ฺจริต  นิฏาปตนฺติ  อตฺโถ ฯ  
พฺรหฺมจริยนฺติ  มคฺคพฺรหฺมจริยฯ  กต  กรณียนฺติ  จตูสุ  สจฺเจสุ  
จตูหิ มคฺเคหิ  ปริ ฺาปหานสจฺฉิกิริยาภาวนาวเสน  โสฬสวิธป   
กิจฺจ นิฏาปตนฺติ อตฺโถ. นาปร  อิตฺถตฺตายาติ  อิทานิ   
ปุน  อิตฺถภาวาย  เอว  โสฬสกิจฺจภาวาย  กิเลสกฺขยาย  วา  
# ๑. ม. กตฺวาติ ฯ ๒. ม. วิหาสีติ ฯ ๓. ม. วายามาภาวโต ฯ 
# ๔. ม. วุตฺถ ปริวุตฺถ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๐๘ 
                 
มคฺคภาวนา  นตฺถีติฯ  อถวา  อิตฺถตฺตายาติ  อิตฺถภาวโต   
อิมสฺมา  เอว(๑)  อิทานิ  วตฺตมานกฺขนฺธสนฺตานา  อปร   
ขนฺธสนฺตาน  นตฺถิฯ  อิเม ปน ป ฺจกฺขนฺธา ปริ ฺาตา  
ติฏนฺติฯ  ฉินฺนมูลโก  รกฺุโข  วิยาติ  อพฺภ ฺาสิฯ  อ ฺตโรติ   
เอโก. อรหตนฺติ  อรหนฺตานฯ  ภควโต สาวกาน อรหต  
อพฺภนฺตโร อโหสีติ ฯ 
                        วตฺถูปมสตฺุตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                                     สตฺตม ฯ 
 
                            สลฺเลขสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  สลฺเลขสุตฺตฯ  ตตฺถ  มหาจุนฺโทติ  ตสฺส  เถรสฺส  
นามฯ  สายณฺหสมยนฺติ  สายณฺหกาเลฯ  ปฏิสลลฺานา   
วุฏ ิโตติ  เอตฺถ ปฏิสลฺลานนฺติ  เตหิ (๒)  สตฺตสงฺขาเรหิ  ปฏินวิตฺติตฺวา   
สลฺลาน  นิลยีนฯ  เอกีภาโว วิเวโกติ (๓) วุตฺต  โหติฯ  โย  ตโต   
วุฏ ิโตฯ  โส  ปฏิสลลฺานา  วุฏ ิโต  นาม  โหติฯ  อย  ปน   
ยสฺมา  ปฏิสลฺลานาน  อุตฺตมโต  ผลสมาปตฺติโต  วุฏาสิฯ  ตสฺมา   
ปฏิสลลฺานา  วุฏ ิโตติ  วุตฺโตฯ  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวาติ   
สมทสนขสมุชฺชลวิภูสิเตน(๔)  สริสา  ภควนฺต  สกฺกจฺจ  วนฺทิตฺวา 
อภิวาทาเปตฺวา  วา  สุขี  ภว  จุนฺทาติ  เอว  วจนเภท   
กาเรตฺวาฯ   ภควา  ปน  กิร  วนฺทิโต  สมาโน  สุวณฺณ-   
# ๑. ม. เอวปการา ฯ ๒. ม. เตหิ เตหิ ฯ ๓. ม. ปวิเวโกติ ฯ 
# ๔. ม. สมทสนขุชฺชลวิภูสิเตน ฯ  
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                *เลมที่ ๗  สลฺเลขสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๐๙ 
                 
ทุนฺทุภิสทิส  คีว ปคฺคยฺห  กณฺณสุข  เปมนีย  อมตาภิเสกสทิส   
พฺรหฺมโฆส  นิจฺฉาเรนฺโต  สุขี  โหหีติ  ตสฺส  ตสฺส  นาม  คเหตฺวา   
วทติฯ  เอต  อาจิณฺณ  ตถาคตานฯ  ตตฺรีท  สาธกสุตฺตฯ   สกโฺก   
ภนฺเต  เทวานมินฺโท  สามจฺโจ  สปรชิโน  ภควโต  ปาเท   สริสา   
วนฺทตีติฯ   สขีุ  โหตุ  ป ฺจสิข  สกฺโก  เทวานมินฺโท  สามจฺโจ   
สปริชโนฯ   สุขกามา  หิ  เทวา  มนุสฺสา  อสุรา  นาคา  คนฺธพฺพา 
เย  จ ฺเ  สนฺติ   ปถุุกายาติ  (๑) เอว ฺจ ปน ตถาคตา เอวรูเป  
มเหสกฺเข ยกฺเข อภิวทนฺตีติ ฯ  
        ยา  อิมาติ  อิทานิ  วตฺตพฺพาน  อภิมุขึ(๒)กโรนฺโต   
วิย  อาหฯ  อเนกวิหิตาติ  นานปฺปการา  ทิฏ ิโยติ มิจฺฉา- 
ทิฏ ิโย  โลเก อุปฺปชชฺนตีฺติ สตฺเตสุ ปาตุภวนฺติ ฯ  อตฺตวาท- 
ปฏิสยุตฺตาติ  รูป  อตฺตโต  สมนุปสฺสตีติ  อาทินยปฺปวตฺเตน   
อตฺตวาเทน  ปฏิสยุตฺตา พาวีสติ(๓) ภวนฺติฯ  โลกวาทปฏิสยุตฺตาติ   
สสฺสโต อตฺตา จ โลโก  จาติ  อาทินยปฺปวตฺเตน  โลกวาเทน   
ปฏิสยุตฺตาฯ   ตา  อฏ  โหนฺติ  สสฺสโตฯ    อสสฺสโตฯ   สสฺสโต   
จ  อสสฺสโต  จฯ   เนว  สสฺสโต  นาสสฺสโต    จ(๔)   อนฺตวา  จ   
อนนฺตวา  จ  เนวนฺตวา  อนนฺตวา  จ  อตฺตา  จ  โลโก   
จาติ เอว ปวตฺตตฺตา(๔) ฯ   
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๒๕๐/๓๐๓ ฯ  ๒. ม. วตฺตพฺพาภิมุข ฯ  ๓. ม. ตา วีสติ ฯ 
# ๔. ม. อนฺตวา อนนฺตวา อนฺตวา จ อนนฺตวา จ เนวนฺตวา นานนฺตวา  
# อตฺตา จ โลโก จาติ เอว ปวตฺตตฺตา ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๑๐ 
                 
        อาทิเมวาติ  อาทีสุ  อยมตฺโถฯ  กนิฺนุ  โข  ภนฺเต  อาทิเมว   
มนสิกโรนฺตสฺส   อปฺปตฺวาป  โสตาปตฺติมคฺค  วิปสฺสนามิสฺสก   
ปมมนสิการเมว  มนสิกโรนฺตสฺส  ภิกฺขุโน  เอวเมตาส   
เอตฺตเกเนว  อุปาเยน  เอตาส  ทิฏ ีน  ปหาน ฺจ  ปฏินิสฺสคฺโค   
จ  โหตีติฯ  อิท ฺจ  เถโร  อตฺตนา  อนธิมานิโกป สมาโน  
อธิมานิกาน  อธิมานปหานตฺถ  อธิมานิโก  วิย  หุตฺวา   
ปุจฺฉตีติ  เวทิตพฺโพฯ  อปเร  ปนาหุ  เถรสฺส  อนฺเตวาสิกา   
อาทิมนสิกาเรเนว  จ(๑)  ทิฏ ีน  สมุจฺเฉทปฺปหาน  โหตีติ  
เอวส ฺ ิโนป  สมาปตฺติวิหารา  สลฺเลขวิหาราติ  เอวส ฺ ิโนป   
อตฺถิฯ  โส  เตส  อตฺถาย ภควนฺต ปุจฺฉตีติฯ   
        อถสฺส  ภควา  ตาส  ทิฏ ีน  ปหานูปาย  ทสฺเสนฺโต   
ยา  อิมาติ   อาทิมาหฯ  ตตฺถ  ยตฺถ  เจตา  ทิฏ ิโย  อุปฺปชฺชนฺตีติ- 
อาทิ  ป ฺจกฺขนฺเธ  สนฺธาย  วุตฺตฯ  เอเตสุ  หิ  เอตา  ทิฏ ิโย   
อุปฺปชฺชนฺติฯ  ยถาห  รูเป โข ภิกฺขเว สติ  รูป  อภินวิิสฺส   
เอว  ทิฏ ิ  อุปฺปชฺชติฯ  โย(๒)  อตฺตา  โย(๒)  จ  โลโก  โส เปจฺจ  
ภวิสฺสามิ  นิจฺโจ  ธุโว  สสฺสโต  อวิปริณามธมฺโมติ(๓)  วิตฺถาโรฯ   
อารมฺมณวเสน  ปน  เอกวจน  กตฺวา  ยตฺถ  จาติ  อาหฯ   
ยสฺมึ  อารมฺมเณ  อุปฺปชฺชนฺตีติ  วุตฺต โหติฯ  เอตฺถ  จ   
อุปฺปชฺชนฺติ  อนุเสนฺติ  สมุทาจรนฺตีติ  อิเมส  เอว นานากรณ  
เวทิตพฺพฯ  ชาติวเสน  หิ  อชาตา  ชายมานา  อุปฺปชฺชนฺตีติ   
# ๑. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. โส ฯ  ๓. ส. ข. ๑๗/๓๕๐/๒๒๒ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  สลฺเลขสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๑๑ 
                 
วุจฺจนฺติ ปุนปฺปุน อาเสวิตา ถามคตา อปฺปฏิวินีตา  
อนุเสนฺตีติ  กายวจีทฺวาร  สมฺปตฺตา สมุทาจรนฺตีติฯ  อิทเมเตส   
นานากรณฯ  ต  เนต  มมาติอาทีสุ  ต  ป ฺจกฺขนฺธปฺปเภท   
อารมฺมณ เอต  มยฺห  น  โหติฯ  อหป  เอโส  นาสฺมิ  เอโส  
เม อตฺตาป น โหติ(๑) ฯ เอวเมต  ยถาภูต สมฺมปฺป ฺาย  
ปสฺสโตติ เอวนฺตาว  ปทตฺโถ  เวทิตพฺโพฯ   
        ยสฺมา  ปน  เอตฺถ  เอต  มมาติ  ตณฺหาคาโหฯ   ต ฺจ   
คณฺหนฺโต   อฏสตตณฺหาวิปรีตปฺปเภท(๒)  ตณฺหาปป ฺจ  คณฺหาติฯ   
เอโสหมสฺมีติ  มานคาโหฯ  ต ฺจ คณฺหนฺโต  นวปฺปเภท  มานปป ฺจ   
คณฺหาติฯ  เอโส  เม  อตฺตาติ  ทิฏ ิคาโหฯ   ต ฺจ  คณฺหนฺโต   
ทฺวาสฏ ิทิฏ ิคตปฺปเภท  ทิฏ ิปป ฺจ  คณฺหาติฯ  ตสฺมา  เนต  
มมาติ  วทนฺโต  ภควา  ยถาวุตฺตปฺปเภท  ตณฺหาปป ฺจ   
ปฏิกฺขิปติฯ  เนโสหมสฺมีติ  มานปป ฺจฯ  น  เม  โส  อตฺตาติ   
ทิฏ ิปป ฺจฯ  ทฏิ ิกฏาเยว  เจตฺถ ตณฺหามานา  เวทิตพฺพาฯ   
เอวเมตนฺติ  เอว  เนต  มมาติ  อาทินา  อากาเรน  เอต  ขนฺธ- 
ป ฺจกฯ  ยถาภูตนฺติ  ยถาสภาวฯ  ยถา  อตฺถีติ  วุตฺต  โหติฯ   
ขนฺธป ฺจก ฺหิ  เอเตเนว  อากาเรน  อตฺถิฯ  มมาติอาทินา(๓) ปน   
คยฺหมาน(๔) เตนากาเรเนว  นตฺถีติ อธิปฺปาโยฯ  สมฺมปฺป ฺาย  
ปสฺสโตติ  โสตาปตฺติมคฺคป ฺาย  ปริโยสานาย  วิปสฺสนาป ฺาย   
# ๑. ม. โหตีติ ฯ  ๒. ม. อฏฐสตตณฺหาวิจริตปฺปเภท ฯ  ๓. ม. มมนฺติอาทินา ฯ 
# ๔. ม. คยฺหมานมฺป ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๑๒ 
                 
สุฏ ุ  ปสฺสนตฺสฺสฯ  เอวเมตาสนฺติ  เอเตน  อุปาเยน  เอตาสฯ   
ปหาน  ปฏินสิฺสคฺโคติ อุภยมฺเปต สมุจฺเฉทปฺปหานสฺเสวาธิวจน ฯ 
        เอว  ภควา  อาทิมนสิกาเรเนว  ทิฏ ีน  ปหาน  โหติ   
นุโข  โนติ  อายสฺมตา  มหาจุนฺเทน  อธิมานิกาน  วเสน   
ป ฺห  ปุฏโ  โสตาปตฺติมคฺเคน  ทิฏ ิปฺปหาน ทสฺเสตฺวา  อิทานิ   
สยเมว  อธิมานิกาน  ฌาน  วิภชนโฺต  าน  โข  ปเนตนฺติ(๑)   
อาทิมาหฯ  ตตฺถ  อธิมานิกา  นาม  เยส  อปฺปตฺเต  ปตฺตส ฺาย   
อธิมาโน  อุปฺปชฺชติฯ  สจาย อุปฺปชฺชมาโน เนว โลกวชชฺานุ- 
สารีน(๒) พาลปุถุชชฺนาน อุปฺปชฺชติฯ  น  อริยสาวกานฯ  น   
หิ  โสตาปนฺนสฺส  สกทาคามี  อหนฺติ  อธิมาโน  อุปฺปชฺชติฯ   
น  สกทาคามิสฺส  อนาคามี  อหนฺติฯ   น  อนาคามิโน  อรหา   
อหนฺติฯ   การกสฺเสว  ปน  สมถวเสน  วา  วิปสฺสนาวเสน   
วา  วิกฺขมฺภิตกิเลสสฺส  นจฺิจยุตฺตปยุตฺตสฺส  อารทฺธวิปสฺสกสฺส   
อุปฺปชฺชติ. ตสฺส หิ สมถวิกฺขมฺภิตาน วา วิปสฺสนา- 
วิกฺขมฺภิตาน  วา  กิเลสาน  สมุทาจาร  อปสฺสโต  โสตาปนฺโน   
อหนฺติ  วาฯ   สกทาคามี  อนาคามี  อรหา  อหนฺติ  วา   
อธิมาโน  อุปฺปชฺชติฯ   ตลงฺครติสฺสปพฺพตวาสิธมฺมทินฺนตฺเถเรน (๓) 
โอวาทิตเถราน (๔)วิยฯ   
# ๑. ม. ฐาน โข ปเนตนฺติ ฯ  ๒. ม. โลกวฏฏานุสารีน ฯ 
# ๓. ม. วาฬงฺคร... ฯ  ๔. ม. โอวาททิยมานตฺเถราน ฯ  
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                *เลมที่ ๗  สลฺเลขสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๑๓ 
                 
        เถรสฺส  กิร  อจิรูปสมฺปนฺนสฺเสว  โอวาเท  ตฺวา  พหู   
ภิกฺขู  วิเสส อธิคจฺฉึสุฯ   ต  ปวุตฺตึ  สตฺุวา  ติสฺสมหาวิหารวาสี   
ภิกฺขุสโฆ  น  อฏาเน  นโิยชโก  เถโร(๑)  เถร  อาเนถาติ   
สมฺพหุเล  ภิกขฺู  ปาเหสิ  เต คนฺตฺวา อาวุโส  ธมฺมทินฺน   
ภิกฺขุสโฆ  ต  ปกฺโกสาเปตีติ  อาหสุฯ  โส  อาห  ก ึ ปน  
ตุเมฺห  ภนฺเต  อตฺตาน  คเวสถ  ปรนฺติฯ  อตฺตาน  สปฺปุริสาติฯ   
โส เตส กมฺมฏานมทาสิฯ   สพฺเพว  อรหตฺต  ปาปุณึสุฯ   
ภิกฺขุสโฆ  ปนุ  อ ฺเ  ภิกฺขู  ปาเหสิฯ  เอว  ยาวตติย ปหิตา  
สพฺเพป ตเถว(๒) อรหตฺต ปตฺวา วิหรึสุฯ  ตโต  สโฆ  คตา   
คตา  นาคจฺฉนฺตีติ  อ ฺตร  วุฑฺฒปพฺพชิต  ปาเหสิฯ  โส   
คนฺตฺวา  จ  ภนฺเต  ธมฺมทินฺน  ติกฺขตฺตุ ติสฺสมหาวิหารวาสี   
ภิกฺขุสโฆ ตุยฺห  สนฺติเก  เปเสสิฯ  ตฺว  นาม  สฆสฺส  อาณ   
ครุ น  กโรสิฯ  นาคจฺฉสีติ อาหฯ  เถโร  กิเมตนฺติ  ปณฺณสาล   
อปวิสิตฺวาว  ปตฺตจีวร  คาหาเปตฺวา  ตาวเทว  นิกฺขมิฯ   โส   
อนฺตรามคฺเค  หงฺกนวิหาร  ปาวิสิฯ  ตตฺถ  เจโก  มหาเถโร   
สฏ ิวสฺสาตีโต  อธิมาเนน  อรหตฺต  ปฏิชานาติฯ  เถโร  ต  
อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา ปฏิสนฺถาร  กตฺวา  อธิคม  ปุจฺฉิฯ   
เถโร  อาห  อาม  ธมฺมทินฺนฯ  ย  ปพฺพชิเตน กาตพฺพฯ  จิรกต   
ต  มยาฯ  อตีตสฏ ิวสฺโสมฺหิ   เอตรหีติฯ  กึ  ภนฺเต อิทฺธึป  
# ๑. ม. เถโรติ ฯ  ๒. ม. ตตฺเถว ฯ  
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วล ฺเชถาติฯ  อาม  ธมฺมทินฺนาติฯ  สาธุ  วต  ภนฺเตฯ  หตฺถึ   
ตุมฺหาก  ปฏมิุข  อาคจฺฉนฺต  มาเปถาติฯ  สาธาวุโสติ  เถโร   
สพฺพเสต สตฺตปฏิตฺถ(๑)  ติธา ปภินฺน นงฺคุฏ  วีชยมาน  โสณฺฑ   
มุเข  ปกฺขิปตฺวา ทฺวีหิ ทนฺเตหิ วิชฺฌิตุกาม วิย  ปฏิมุข   
อาคจฺฉนฺต  มหาหตฺถึ  มาเปสิฯ  โส  ต  อตฺตนาเยว  มาปต หตฺถึ  
ทิสฺวา  ภีโต  ปลายิตุ  อารภิฯ   ตทาว  อตฺตาน  นาห  อรหาติ   
ตฺวา  ธมฺมทินฺนสฺส   ปาทมูเล  อุกฺกฏุิก  นิสีทิตฺวา  ปติฏา   
เม  โหหิ  อาวุโสติ อาห  ธมฺมทินฺโน  มา  ภนฺเต  โสจิฯ  มา   
อนตฺตมโน  อโหสิฯ  การกานเยว  อธิมาโน  อุปฺปชฺชตีติ  เถร  
สมสฺสาเสตฺวา กมฺมฏานมทาสิ. เถโร ตสฺโสวาเท ตฺวา  
อรหตฺต ปาปุณิฯ   
        จิตฺตลตาปพฺพเตป  ตาทิโส (๒) จ เถโร  วสติ ฯ ธมฺมทินฺโน  
ตป อุปสงฺกมิตฺวา  ตเถว(๓) ปุจฺฉิฯ  โสป  ตเถว  พฺยากาสิฯ   
ตโต  น  ธมมฺทินฺโน  กึ  ภนฺเต  อิทฺธึป  วล ฺเชถาติ  อาหฯ   
อามาวุโสติฯ  สาธุ  วต  ภนฺเตฯ  เอก  โปกฺขรณึ  มาเปถาติฯ   
เถโร  มาเปสิฯ  เอตฺถ  ภนฺเต  ปทุมคุมฺพ  มาเปถาติฯ  ตป   
มาเปสิฯ  ปทุมคุมฺเพ  มหาปทุม  มาเปถาติฯ  ตป  มาเปสิฯ   
เอตสฺมึ  ปทุมคุมฺเพ  ตฺวา  มธุรสฺสเรน  คายนฺต  นจฺจนฺต  จ  
เอก อิตฺถีวิคฺคห มาเปถาติ  ตป มาเปสิ  โส เอต ภนฺเต  
ปุนปฺปุน  อุปนิชฺฌายถาติ  วตฺวา  สย  ปาสาท  ปาวิสิฯ  เถรสฺส  
# ๑. ม. สตฺตปฺปติฏฐ ฯ  ๒. ม. ตาทิโส ว ฯ ๓. ม. ตเถว ฯ  
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ต อุปนิชฺฌายโต สฏ ิวสฺสานิ  วิกฺขมฺภิตกิเลสา  จลสึุฯ  โส   
ตทา  อตฺตาน ตฺวา  ปุริมตฺเถโร วิย ธมฺมทินฺนตฺเถรสฺส  
สนฺติเก กมฺมฏาน คเหตฺวา อรหตฺต ปาปุณิฯ   
        ธมฺมทนิฺโนป  อนุปพฺุเพน  ติสฺสมหาวิหาร  อคมาสิฯ  ตสฺมึ   
จ  สมเย   เถรา  เจติยงฺคณ  สมฺมชชฺิตฺวา พุทฺธารมฺมณ ปตึ  
อุปฺปาเทตฺวา นิสินฺนา โหนฺติฯ   เอต  กิร  เตส  วตฺตฯ   
เตน  เนส  เอโกป  อิธ ปตฺตจีวร เปหีติ ธมฺมทินฺน   
วตฺตา  ปุจฺฉิตาป  นาโหสิ. ธมฺมทินฺโน เอโส ภเวยฺยาติ ตฺวา  
ปุน ป ฺห ปุจฺฉึสุ ฯ โส  ปุจฺฉิตปเ ฺห  ติณฺเหน  อสินา   
กุมุทนาฬกลาป  วิย  ฉินทฺิตฺวา  ปาทงฺคุลิยา  มหาปวึ  ปหริฯ   
ภนฺเต  อย  อเจตนา  มหาปวีป  ธมฺมทินฺนสฺส  คุณ  ชานาติ   
ตุเมฺห ปน น ชานิตฺถาติ จ วตฺวา อิม คาถมาห   
                อเจตนาย ปฐวี                        วิชานาติ คุณาคุณ 
                สเจตนาถ โข ภนฺเต                  น ชานาถ คุณาคุณนฺติฯ  
        ตาวเทว  จ  อากาเส  อพฺภุคฺคนฺตฺวา  ตลงฺครติสฺส- 
ปพฺพตเมว  อคมาสิฯ   
        เอว  การกสฺเสว  อธมิาโน  อุปฺปชฺชติฯ  ตสฺมา  ภควา   
ตาทิสาน  ภิกฺขูน  วเสน   ฌาน วิภชนโฺต าน โข ปเนตนฺติ(๑)   
อาทิมาห ฯ 
        ตสฺสตฺโถฯ  อตฺเถต  การณฯ  โน  นตฺถิฯ  เยน  อิเธกจฺโจ  
# ๑. ม. ฐาน โข ปเนตนฺติ           
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[๑]พาหิรปริพฺพาชเกหิ  สาธารณ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  ฯ เปฯ   
ปม  ฌาน  อุปสมฺปชฺช   วิหเรยฺยฯ  ย  ปน  ตสฺส  เอวมสฺส   
สลฺเลเขน  วิหรามีติฯ  ย ปฏิปตฺติวิธาน กิเลเส   สลฺลิขติฯ  เตนาห  
วิหรามีติฯ   ต  น  ยุชชฺติฯ   น  หิ  อธิมานิกสฺส  ภิกฺขุโน   
ฌานสลฺเลโข  วา  สลฺเลขปฏิปทา  วา  โหติฯ  กสฺมาฯ    
อวิปสฺสนาปาทกตฺตาฯ  น   หิ  โส  ฌาน  สมาปชชฺตฺิวา  ตโต   
วุฏาย  สงฺขาเร  สมฺมสติฯ  ฌาน  ปนสฺส   จิตฺเตกคฺคมตฺต  
กโรติฯ   ทฏิธมฺมสุขวิหาโร  โหติฯ  ตสฺมา  ตมตฺถ  ทสฺเสนฺโต   
ภควา  น  โข  ปเนเต  จุนฺท  อริยสฺส  วินเย  สลฺเลขา  วุจฺจนฺติ 
ทิฏธมฺมสุขวิหารา  เอเต อริยสฺส วินเย วุจฺจนฺตีติ อาหฯ   
        ตตฺถ  เอเตติ  ฌานธมฺมวเสน  พหุวจน  เวทิตพฺพฯ  เอเต   
ปมชฺฌานธมฺมาติ   วุตฺต  โหติฯ  สมาปตฺติวเสน  วาฯ  เอกป   
หิ  ปมชฺฌาน ปุนปฺปุน สมาปตฺติวเสน  ปวตฺต(๒)  พหุตฺต   
คจฺฉตีติฯ  (๓)  อารมฺมณวเสน  วาฯ  เอกป  หิ  ปมชฺฌาน  ปวี- 
กสิณาทีสุ  ปวตฺตวเสน(๔)  พหุตฺต  คจฺฉตีติฯ  เอส  นโย  ทุติยตติย- 
จตุตฺถชฺฌาเนสุ. อรูปชฺฌาเนสุ ปน อารมฺมณเภทาภาวโต  
ปุริมการณทฺวยวเสเนว พหุวจน เวทิตพฺพ ฯ  
        ยสฺมา  เจเตส  องฺคานิปฯ  สนฺตานิ  อารมฺมณานิป  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ภิกฺขูติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. ปวตฺตตฺตา ฯ  ๓. ม. ย.ุ คจฺฉติ ฯ 
# ๔. ม. ปวตฺติวเสน ฯ  
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นิพฺพุตานิ  เจว สุขุมานิ จาติ  วุตฺต โหติฯ  ตสฺมา ตานิ  
สนฺตา เอเต วิหาราติ เอว  วุตฺตานีติ เวทิตพฺพานิ ฯ อย   
ตาเวเตส  จตุนฺนป  สาธารณา  วณฺณนาฯ   วิเสสวณฺณนา   
ปน  สพฺพโส  รูปส ฺานนฺติ  อาทิปทานุสารโต  วตฺตพฺพา   
สิยาฯ   สา  วิสุทฺธิมคฺเค  สพฺพากาเรน วุตฺตาเยวฯ   
        เอว  ยสมฺา  อธิมานิกสฺส  ภิกฺขุโน  ฌานวิหาโร   
อวิปสฺสนาปาทกตฺตา   สลฺเลขวิหาโร  น  โหติฯ  น  หิ  โส   
ฌาน  สมาปชฺชิตฺวา  ตโต  วุฏาย สงฺขาเร  สมฺมสติ 
จิตฺเตกคฺคกโร  (๑) ทิฏธมฺมสุขวิหาโร  ปนสฺส  โหติฯ  ตสฺมา  ตมตฺถ  
ทสฺเสนฺโต  รปูชฺฌานานิ  จ  อรูปชฺฌานานิ  จ  วิภชตฺิวา  อิทานิ   
จ  ยตฺถ สลฺเลโข กาตพฺโพ  จตุจตฺตาฬีสาย  อากาเรหิฯ   ต ฺจ   
วตฺถุ  ต ฺจ  สลฺเลข  ทสฺเสนฺโต  อิธ  โข  ปน  โวติ  อาทิมาหฯ  
        กสฺมา  ปน  อฏหิ  สมาปตฺตีหิ  อวิหึสาทโยว  สลฺเลขาติ   
วุตฺตาฯ   โลกุตฺตรปาทกตฺตาฯ  พาหิรกาน ฺหิ  อฏสมาปตฺติโย   
วฏฏปาทกาเยวฯ  สาสเน  สรณคมนป  โลกุตฺตรปาทกฯ  ปเคว  
อวิหึสาทโย. อิมินาเยว  จ  สุตฺเตน  เวทิตพฺพ   ตถา  พาหิรกสฺส   
อฏสมาปตฺติลาภิโน  ป ฺจาภิ ฺสฺสาป ทินฺนทานโต  สาสเน   
ติสรณคตสฺส  ทินฺนทาน  มหปฺผลตร  โหติ(๑)ฯ  อิท ฺหิ สนฺธาย   
ทกฺขิณาวิสุทฺธิสุตฺเต  พาหิรเก  กาเมสุ  วีตราเค  ทาน  ทตฺวา  
# ๑. ม. โหตีติ ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 318 

                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๑๘ 
 
โกฏิสตสหสฺสคุณา  ทกฺขิณา(๑) ปาฏิกงฺขิตพฺพาฯ  โสตาปตฺติผล- 
สจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺเน ทาน  ทตฺวา  อสงฺเขยฺยา  อปฺปเมยฺยา   
ทกฺขิณา  ปาฏิกงฺขิตพฺพาฯ  โก  ปน  วาโท  โสตาปนฺเนติ  (๒)  
วุตฺตฯ  สรณคมนโต  ปฏาย  หิ  ตตฺถ  โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย  
ปฏิปนฺโน อธิปฺเปโตติฯ  อย ตาเวตฺถ ปาลิโยชนาฯ   
        อนุปทวณฺณนาย(๓)  ปน  อิธาติ  วิหึสาทิวตฺถุทีปนเมตฯ   
โข  ปนาติ   นิปาตมตฺต ฯ โวติ  กรณตฺเถ  สามิวจนฯ  อย   
ปเนตฺถ  สงฺเขปตฺโถฯ  ยเทต  ปเร  วิหึสกา  ภวิสฺสนฺตีติอาทินา   
นเยน  วิหึสาทิวตฺถุ วทามฯ  อิธ  จุนฺท ตุเมฺหหิ  สลฺเลโข  
กาตพฺโพติฯ   
        เอว  สงฺเขปโต  วตฺวา  อิทานิ  วิตฺถาเรนฺโต  ปเร  วิหึสกา   
ภวิสฺสนฺติฯ  มยเมตฺถ อวิหึสกา ภวิสฺสามาติ สลฺเลโข กรณีโยติ- 
อาทิมาหฯ   
        ตตฺถ  ปเรติ  เย  เกจิ  อิม  สลฺเลขมนนุยุตฺตา. วิหึสกา  
ภวิสฺสนฺตีติ ปาณินา  วา  เลฑฺฑุนา  วาติ  อาทีหิ  สตฺตาน   
วิเหกา ภวิสฺสนฺตีติ(๔) ฯ  มยเมตฺถ อวิหึสกา  ภวิสฺสามาติ  มย   
ปน  ยตฺเถว  วตฺถุสฺมึ  ปเร  เอว วิหึสกา ภวิสฺสนฺติฯ  เอตฺเถว  
อวิหึสกา  ภวิสฺสามฯ  อวิหึส  อุปฺปาเทตฺวา  วิหริสฺสามฯ   
# ๑. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. อุ. ๑๔/๗๑๑/๔๖๐ ฯ ม. โสตาปนฺเนติ ฯ 
# ๓. ม. อนุปทวณฺณนาย ฯ  ๔. ม. วิเหสกา ภวิสฺสนฺติ ฯ  
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อิติ สลฺเลโข กรณีโยติ เอว  ตุเมฺหหิ  สลฺเลโข  กาตพฺโพฯ   
สลฺเลโขติ  จ  อิธ  อวิหึสาว  เวทิตพฺพาฯ  อวิหึสา  หิ  วิหึส   
สลฺเลขติฯ (๑)ฉินฺทติฯ  ตสฺมา สลฺเลโขติ  วุจฺจติ. เอส นโย  
สพฺพตฺถฯ  อย  ปน  วิเสโส. ปเร มิจฺฉาทิฏ ีติ เอตฺถ  
กมฺมปถาน  อนฺตมิจฺฉาทิฏ ึ จ  มิจฺฉตฺตาน  อาทิมิจฺฉาทิฏ ึ  จ   
มิสฺเสตฺวา ทิฏ ิ วุตฺตาติ  เวทิตพฺพา ฯ ตถา มยเมตฺถ  สมฺมา- 
ทิฏ ีติ  วุตฺตฏาเน  สมฺมาทิฏ ิฯ  เอตฺถ จ  กมฺมปถกถา(๒) วิตฺถารโต  
สมฺมาทิฏ ิสุตฺเต  อาวีภวิสฺสนฺติฯ   (๓)  มิจฺฉตฺเตสุ  มิจฺฉาทิฏ ิอาทโย  
เทฺวธาวิตกฺเกฯ   
        อย  ปเนตฺถ  สงฺเขโปฯ   ปาณ  อติปาเตนฺตีติ  ปาณาติปาตี 
ปาณฆาตกาติ   อตฺโถฯ  อทินฺน  อาทิยนฺตีติ  อทินฺนาทายี 
ปรสฺส  หารโินติ  อตฺโถฯ  อพฺรหฺม  หีน  ลามกธมฺม   จรนฺตีติ   
อพฺรหฺมจารีฯ  เมถุนธมฺมปฏิเสวกาติ อตฺโถ. พฺรหฺม  เสฏ   
ปฏิปท  จรนฺตีติ  พฺรหฺมจารีฯ   เมถุนปฺปฏิวิรตาติ  อตฺโถฯ  เอตฺถ   
จ   พฺรหฺมจรยิ สลฺเลโขติ เวทิตพฺโพ ฯ (๔)พฺรหฺมจริย ฺหิ อพฺรหฺมจริย  
สลฺเลขติ. มุสา  วทนฺตีติ  มุสาวาทีฯ  ปเรส  อตฺถภ ฺชก  ตุจฺฉ   
อลิก  วาจ  ภาสิตาโรติ อตฺโถ ฯ  ปสณุา  วาจา  เอเตสนฺติ   
ปสุณวาจาฯ  ปรมมฺมจฺเฉทกา  (๕)ผรุสา วาจา เอเตสนฺติ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. กมฺมปถกถา ฯ  ๓. ม. อาวิภวิสฺสติ ฯ 
# ๔. ม. เวทิตพฺพ ฯ  ๕. ม. ย.ุ ปเรส มมฺจฺเฉทิกา ฯ  
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ผรุสวาจา สมฺผ นิรตฺถก วจน ปลปนฺตีติ สมฺผปฺปลาป.  
อภิชฺฌายนฺตีติ อภิชฺฌาลู ฯ  ปรภณฺฑลพฺุภนสีลาติ  อตฺโถฯ   
พฺยาปนฺน  ปูติภูต จิตฺตเมเตสนฺติ พฺยาปนฺนจิตฺตา ฯ  มิจฺฉา   
ปาปกา  วิ ฺ ูครหิตา  เอเตส  ทิฏ ีติ มิจฺฉาทิฏ ีฯ  กมฺมปถ- 
ปริยาปนฺนาย  นตฺถ ิ ทินนฺนฺติ  อาทิกาย  มิจฺฉตฺตปริยาปนฺนาย   
อนิยฺยานิกทิฏ ิยา  จ สมนฺนาคตาติ   อตฺโถฯ  สมมฺา  โสภณา   
วิ ฺ ูปสฏา  เอเตส  ทิฏ ีติ สมฺมาทิฏ ีฯ   กมฺมปถปริยาปนฺนาย   
อตฺถิ ทินฺนนติฺ อาทิกาย กมฺมสฺสกทิฏ ิยา  สมฺมตฺตปริยาปนฺนาย  
มคฺคทิฏ ิยา จ สมนฺนาคตาติ อตฺโถฯ   
        มิจฺฉาสงฺกปฺปาติ  อยาถาวอนิยฺยานิกอกุสลสงฺกปฺปาฯ  เอส   
นโย  มิจฺฉาวาจาติ  อาทีสุฯ  อย  ปน  วิเสโสฯ   มิจฺฉาสงฺกปฺปาทโย   
วิย  หิ  มิจฺฉาสติ  นาม  น   ปาฏิเอกฺโก  โกจิ  ธมฺโม  นตฺถิฯ    
อตีต  ปน  จินฺตยโต  ปวตฺตาน  จตุนฺนป  อกุสลกขฺนฺธานเมต   
อธิวจนฯ  ยป วุตฺต ภควตา อตฺเถสา ภิกฺขเว อนุสฺสติ 
เนสา  นตฺถีติ  วทามิฯ  ปตฺุตลาภ  วา ภิกฺขเว อนุสฺสรโตฯ  ธนลาภ  
วา ภิกฺขเว อนุสฺสรโตฯ   ยสลาภ  วา  ภิกฺขเว  อนุสฺสรโตติ 
ตป  ตนฺต  จินฺเตนฺตสฺส  สติปฏิรูปเกน  อุปฺปตฺตึ  สนฺธาย  วุตฺตนฺติ   
เวทิตพฺพฯ  มิจฺฉาาณีติ  เอตฺถ  จ มิจฺฉาาณนฺติ  ปาปกิริยาสุ   
อุปายจินฺตาวเสน  ปาป  กตฺวา  สุกต  มยาติ  ปจฺจเวกฺขณา- 
กาเรน  จ  อุปฺปนฺโน  โมโห  เวทิตพฺโพฯ  เตน  สมนฺนาคตา  
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ปุคฺคลา  มิจฺฉาาณีฯ  สมฺมาาณีติ  เอตฺถ  ปน  เอกูนวีสติเภท   
ปจฺจเวกฺขณาณ  สมฺมาาณนฺติ วุจฺจติฯ  เตน  สมนฺนาคตา   
ปุคฺคลา  สมฺมาาณีฯ  มิจฺฉาวิมุตฺตีติ   อวิมุตฺตาเยว  สมานา  
วิมุตฺตา  มยนฺติ  เอว  ส ฺ ิโนฯ  อวิมตฺุติย  วา  วิมตฺุติส ฺ ิโนฯ   
ตตฺราย วจนตฺโถฯ   มิจฺฉา  ปาปกา  วิปรีตา  วิมุตฺติ  เอเตส  อตฺถีติ   
มิจฺฉาวิมุตฺตี ฯ มิจฺฉาวิมุตฺตีติ  จ  ยถาวุตฺเตนากาเรน  ปวตฺตาน   
อกุสลขนฺธานเมต   อธิวจน ฯ ผลสมปฺยุตฺตานิ(๑)  ปน  สมฺมา- 
ทิฏ ิอาทีนิ  อฏงฺคานิ  เปตฺวา  เสสธมฺมา สมฺมาวิมุตฺตีติ   
เวทิตพฺพาฯ  สา  จ  มิจฺฉาวิมุตฺตึ  สลฺลขิิตฺวา   ิตตฺตา  สลฺเลโขติ   
เวทิตพฺพาฯ  ตตฺถ  นิโยเชนฺโต  อาห  มยเมตฺถ  สมมฺาวิมุตฺตี   
ภวิสฺสามาติ สลฺเลโข กรณีโยติฯ   
        อิโต  ปรานิ  ตีณิ  นวีรณวเสน  วุตฺตานิฯ  อภิชฺฌาลู   
พฺยาปนฺนจิตฺตาติ  เอว  กมฺมปเถสุ  วุตฺตตฺตา  ปเนตฺถ  ปมานิ   
เทฺว  นีวรณานิ [๒]  วุตฺตานีติ  เวทิตพฺพานิฯ  ตตฺถ  ถีนมิทฺเธน   
ปริยุฏ ิตา  อภิภูตาติ  ถีนมิทฺธปริยุฏ ิตา ฯ  อุทฺธจฺเจน   
สมนฺนาคตาติ  อุทฺธตาฯ  วิจินนฺตา กิจฺฉนฺติ น สกฺโกนฺติ  
สนฺนิฏาน  กาตุนฺติ  วิจิกิจฺฉีฯ  โกธนาติ  อาทีนิ  ทส  จิตฺตสฺส   
อุปกฺกิเลสวเสน วุตฺตานิ ฯ  ตตฺถ โกธาทีสุ  ย  วตฺตพฺพ   
สิยาฯ  ต สพฺพ ธมฺมทายาทวตฺถสุตฺเตสุ วุตฺต. อย ปเนตฺถ  
# ๑. ม. ผลสมฺปยุตฺตานิ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร นสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  
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วจนตฺโถฯ  โกธนาติ  กุชฌฺนสีลาฯ  อุปนาหีติ  อุปนาหนสีลา 
อุปนาโห  วา  เอเตส  อตฺถีติ อุปนาหีฯ  ตถา  มกฺขี  ปลาสี  
จ. อิสฺสยนฺตีติ อิสฺสุกี. มจฺฉรายนฺตีติ  มจฺฉรีฯ  (๑)  มจฺเฉร  วา   
เอเตส  อตฺถีติ  มจฺฉรีฯ   สยนฺตีติ  สาฯ  น  สมมฺา  ภาสนฺตีติ  
วุตฺต  โหติฯ  เกราฏิกยุตฺตาน  เอต  อธิวจนฯ  มายา  เอเตส   
อตฺถีติ   มายาวี ฯ ถมฺภสมงฺคิตาย  ถทธฺาฯ  อติมานโยเคน   
อติมานีฯ  วุตฺตปจฺจนีกนเยน   สุกกฺปกฺโข เวทิตพฺโพฯ  ทุพฺพจาติ   
วตฺตุ ทุกฺขา  กิ ฺจิ  วุจฺจมานา  น  สหนฺติฯ  ตพฺพิปรีตา  
สุวจา ฯ  เทวทตฺตาทิสทิสา  ปาปกา  มตฺิตา  เอเตสนฺติ   
ปาปมิตฺตาฯ  พุทฺธา  วา   สาริปุตฺตาทิสทิสา  วา  กลฺยาณา  
มิตฺตา เอเตสนฺติ กลฺยาณมิตฺตา. กายทุจฺจริตาทีสุ  จิตฺต- 
โวสฺสคฺควเสน  ปมตฺตาฯ  วิปรีตา  อปปฺมตฺตาติ  เวทิตพฺพาฯ   
อิมานิ  ตีณิ ปกิณฺณกวเสน วุตฺตานิ. อสฺสทฺธาติอาทีนิ  
สตฺต อสฺสทฺธมฺมวเสน. ตตฺถ ตีสุ วตฺถสูุ  สทฺธา  เอเตส   
นตฺถีติ  อสฺสทฺธาฯ  สุกฺกปกฺเข  สทฺทหนฺตีติ  สทฺธาฯ  สทฺธา   
วา   เอเตส  อตฺถีติป  สทธฺาฯ  นตฺเถเตส  หิรีติ  อหิริกาฯ    
อกุสลสมาปตฺติยา  อธิคุจฺฉมานานเมต  อธิวจนฯ  หิริ เอเตส  
มเนฯ  หิริยา วา ยุตฺตมนาติ หิริมนา ฯ  น  อุตฺตปฺปนฺตีติ   
อโนตฺตปฺปฯ  อกุสลสมาปตฺติยา  น  ภายนฺตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
# ๑. ม. มจฺฉรี ฯ  
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ตพฺพิปรีตา  โอตฺตปฺปฯ  อปฺป  สุตเมเตสนฺติ  อปฺปสฺสุตาฯ  อปฺปตฺต (๑) 
จ  โถกนฺติ  น คเหตพฺพ(๑)  นตฺถีติ คเหตพฺพ ฯ อปฺปสฺสุตาติ  
หิ นิสฺสุตา สุตวิรหิตา วุจฺจนฺติ ฯ  พหุ  สุตเมเตสนฺติ   
พหุสฺสุตาฯ   ตถาคตภาสิต  เอกป  คาถ  ยาถาวโต  ตฺวา   
อนุรูปปฏิปท  ปฏิปนฺนานเมต(๒) อธิวจน. กุจฺฉิต สีทนฺตีติ กุสีตา 
หีนวิริยานเมต  อธิวจนฯ  อารทฺธวิริยเมเตสนฺติ  อารทฺธวิริยา 
สมฺมปฺปธานยุตฺตานเมต  อธิวจนฯ   มฏุา  สติ  เอเตสนฺติ   
มุฏสฺสตีฯ  นฏสฺสตีติ  วุตฺต  โหติฯ  อุปฏ ิตา สติ  เอเตสนฺติ   
อุปฏ ิตสฺสตีฯ  นิจฺจ อารมฺมณาภิมุขปฺปวตฺตสตีนเมต อธิวจน.  
ทุฏา  ป ฺา  เอเตสนฺติ  ทุปฺป ฺาฯ  นฏป ฺาติ  วุตฺต   
โหติฯ  ป ฺาย  สมฺปนฺนาติ  ป ฺาสมฺปนฺนาฯ   ป ฺาติ   
จ  อิธ  วิปสสฺนาป ฺา  เวทิตพฺพาฯ   วิปสฺสนาสมฺภาโร หิ   
ปริปูโร  อิมสฺมึ  าเน  อาคโตฯ  ตสฺมา  วิปสฺสนาป ฺาว   
อยนฺติ  โปราณาน  อาณาฯ   
        อิทานิ  เอกเมว  โลกตฺุตรคุณาน  อนฺตรายกร  อนิยฺยานิก- 
ทิฏ ึ  ตีหากาเรหิ  ทสฺเสนฺโต  สนฺทฏิ ิปรามาสีติ  อาทิมาหฯ  ตตฺถ   
สนฺทิฏ ึ  ปรามสนฺตีติ  สนฺทิฏ ิปรามาสีฯ  อาธาน  คณฺหนฺตีติ   
อาธานคฺคาหีฯ  อาธานนฺติ  ทฬฺห วุจฺจติฯ   ทฬฺหคาหีติ  อตฺโถฯ   
ยุตฺตการณ  ทิสฺวาว  ลทธฺึ ปฏินิสฺสชชฺนฺตีติ ปฏินสิฺสคฺคีฯ   
# ๑. ม. อปฺปนฺติ จ โถกนติฺ น คเหตพฺพ ฯ  ๒. ม. อนุรูปปฏิปนนฺานเมต ฯ  
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ทุกฺเขน  กิจฺเฉน  กสิเรน  พหหป  การณ ทสฺเสตฺวา น สกฺกา  
ปฏินิสฺสคฺค กาตุนฺติ  ทุปฺปฏินิสฺสคฺคีฯ  เย  อตฺตโน  อุปฺปนฺน- 
ทิฏ ึ  อิทเมว สจฺจนฺติ ทฬฺห คณฺหิตฺวา อป  พุทฺธาทีหิ   
การณ  ทสฺเสตฺวา  วุจฺจมานา  น  ปฏินสิฺสชฺชนฺติฯ  เตสเมต  
อธิวจนฯ  ตาทิสา  หิ  ปุคฺคลา  ย  ยเทว  ธมฺม  วา  อธมฺม   
วา  สุณนฺติฯ  (๑) ต  สพฺพ  เอว  อมฺหาก  อาจริเยหิ  กถิตฯ  เอว  
อเมฺหหิ สุตนฺติ กุมฺโมว องฺคานิ  สเก  กลาเป  อนฺโตเยว   
สโมทหนฺติฯ   กุมฺภีลคฺคาห  คณฺหนฺติ  น  วิสชชฺนฺติ ฯ วุตฺตวิปริยาเยน  
สุกฺกปกฺโข เวทิตพฺโพฯ   
        เอว  จตุจตฺตาฬีสาย  อากาเรหิ  สลฺเลข  ทสฺเสตฺวา   
อิทานิ   ตสฺม ึ สลฺเลเข  จิตฺตุปฺปาทสฺสาป  พหูปการต (๒) ทสฺเสตุ  
จิตฺตุปฺปาทมฺป  โข  อหนติฺอาทิมาหฯ   
        ตสฺสตฺโถฯ   อห  จุนฺท  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  จิตฺตุปฺปาทป   
พหุปการ(๓)  วทามิฯ   ยา  ปเนตา  กาเยน  จ  วาจาย  จ  อนุวิธิยนา 
ยถา  ปม  จิตฺต  อุปฺปนฺนฯ   ตเถว  เตส  ธมฺมาน  กาเยน   
กรณฯ  วาจาย  จ  กโรถาติ  อาณาปน  วา   อุคฺคหปริ- 
ปุจฺฉาทีนิ  วาฯ  ตตฺถ วาโทเยว โกฯ  เอกนฺตพหูปการาเยว หิ  
ตา  อนุวิธิยนาติ ทสฺเสติฯ  กสฺมา  ปเนตฺถ  จิตฺตุปฺปาโทป   
พหุปกาโรติ(๔) ฯ   เอกนฺตหิตสุขาวหตฺตา อนุวิธิยนาน เหตุตฺตา จฯ   
# ๑. ส.ี ม. คณฺหนฺติ ฯ ๒. ม. พหุปการต ฯ เอวมุปริ ฯ  
# ๓. ม. พหุปการ ฯ เอวมุปริป ฯ ๔. ม. พหุปกาโรติ ฯ เอวมุปริป ฯ  
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        ทาน  ทสฺสามีติ  หิ  จิตฺตุปฺปาโท  สยป  เอกนฺตหิต- 
สุขาวโห อนุวิธิยนานป  เหตุฯ  เอว ฺหิ อุปฺปนฺนจิตฺตตฺตาเยว  
ทุติยทิวเส มหาวีถึ ปทหิตฺวา มหามณฺฑป   กตฺวา  ภิกฺขุสตสฺส   
วา  ภิกฺขุสหสฺสสฺส  วา  ทาน  เทติฯ  ภิกฺขุสฆ นิมนฺเตถ   
ปูเชถ   ปริวิสถาติ  ปรชิเน  อาโรเจติฯ  (๑) เอว สฆสฺส จีวร  
เสนาสน เภสชฺช  ทสฺสามีติ  จิตฺตุปฺปาโท  สยป เอกนฺตหิต- 
สุขาวโห อนุวิธิยนานป เหตุฯ  เอว   อุปฺปนฺนจิตฺตตฺตาเยว  หิ   
จีวราทีนิ  อภิสงฺขโรติ  เทติ ทาเปติ จ. เอส นโย  สรณคมนาทีสุฯ   
        สรณ  คจฺฉามีติ  หิ  จิตฺต  อุปฺปาเทตฺวาว  ปจฺฉา  กาเยน   
วา  วาจาย  วา  สรณ  คณฺหาติฯ  ตถา  ป ฺจงฺค  อฏงฺค   
ทสงฺค  วา สีล สมาทิยิสฺสามีติ  จิตฺต  อุปฺปาเทตฺวาว  กาเยน   
วา  วาจาย  วา  สมาทิยติฯ  ปพฺพชิตฺวา  จตูสุ   สีเลส ุ  
ปติฏหิสฺสามีติ  จ  จิตฺต  อุปฺปาเทตฺวาว  กาเยน  วาจาย  จ  
ปูเรตพฺพ  สีล  ปูเรติฯ  พุทฺธวจน อุคฺคเหสฺสามีติ จิตฺต  
อุปฺปาเทตฺวาว เอก วา นิกาย  เทฺว  วา  ตโย  วา  จตฺตาโร  วา   
ป ฺจ  วา  นิกาเย  วาจาย อุคฺคณฺหาติ. เอว(๒)   ธุตงฺคสมาทาน- 
กมฺมฏานุคฺคหกสิณปริกมฺมณานสมาปตฺติวิปสฺสนามคฺคผลปจฺเจก- 
โพธิสมฺมาสมฺโพธิวเสน เนตพฺพฯ   
        พุทฺโธ  ภวิสฺสามีติ  หิ  จิตฺตุปฺปาโท  สยป  เอกนฺตหิต- 
สุขาวโห  อนุวิธิยนานป  เหตุฯ   เอว ฺหิ  อุปฺปนฺนจิตฺตตฺตาเยว 
# ๑. ม. อาณาเปติ ฯ ๒. ม. จตฺตาโร วา ปฺจ วา นิกาเย วาจาย อุคฺคณฺหาติ ฯ  
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อปเรน  สมเยน กปฺปสตสหสฺสาธิกานิ  จตฺตาริ  อสงฺเขยฺยานิ   
กาเยน  วาจาย  จ  ปารมิโย ปูเรตฺวา  สเทวก  โลก   
ตาเรนฺโตว  จรติ(๑) ฯ  เอว  สพฺพตฺถ  จิตฺตุปฺปาโทป  พหูปกาโร ฯ  
กายวาจาหิ ปน อนุวิธิยนา อติพหูปการาเยวาติ เวทิตพฺพาฯ   
        เอว  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  จิตฺตุปฺปาทสฺสาป  พหูปการต   
ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ตตฺถ นโิยเชนฺโต ตสฺมาติห จุนฺทาติ- 
อาทิมาห. ต อตฺถโต ปาฏกเมวฯ   
        เอว  จตุจตฺตาฬีสาย  อากาเรหิ  ทสฺสิเต  สลฺเลเข   
จิตฺตุปฺปาทสฺสาป  พหูปการต  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ตสฺเสว  สลฺเลขสฺส   
หิตาธิคมาย มคฺคภาว ทสฺเสนฺโต  เสยฺยถาปติอาทิมาห. 
        ตสฺสตฺโถฯ   ยถา  นาม  จุนฺท  ขาณุกณฺฏกปาสาณาทีหิ   
วิสโม  มคฺโค   ภเวยฺยฯ   ตสฺส  ปริกกฺมนาย  ปริวชชฺนตฺถาย   
อ ฺโ  สุปรกิมฺมกโต  วิย  ภูมิภาโค  สโม  มคฺโค  ภเวยฺยฯ   
ยถา  จ  รุกฺขมูล  ปาสาณปปาต กุมฺภีลมกราทิปริพฺยากุล  วิสม   
ติตฺถมสฺสฯ  ตสฺส  ปริกกฺมนาย ปริวชชฺนตฺถาย อ ฺ อวิสม  
อนุปุพฺพคมฺภีร โสปาณผลกสทิส  ติตฺถ  ภเวยฺยฯ   ย  ปฏิปนฺโน   
สุเขเนว  ต  นทึ  วา  ตฬาก   วา  อชโฺฌคาเหตฺวา  นฺหาเยยฺย   
วา  อุตฺตเรยฺย  วาฯ  เอวเมว  โข  จุนท   วิสมมคฺควิสมติตฺถสทิสาย 
วิหึสาย สมนฺนาคตสฺส วิหึสกปุคฺคลสฺส  สมมคฺคสมติตฺถสทิสา  
# ๑. ม. ตาเรนฺโต วิจรติ ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 327 

                *เลมที่ ๗  สลฺเลขสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๒๗ 
 
อวิหึสา  โหติ  ปริกกฺมนายฯ  ยเถว  หิ  วิสมมคฺคติตฺถปริวชฺช- 
นตฺถาย(๑)  สโม  มคฺโค จ  ติตฺถ ฺจ  ปฏิยตฺตฯ  เอว วิหึสา- 
ปริวชฺชนตฺถาย (๒)อวิหึสา ปฏิยตฺตาฯ  ย  ปฏิปนโฺน (๒) สุเขเนว   
มนุสสฺคตึ  วา  เทวคตึ  วา  อชโฺฌคาเหตฺวา  สมฺปตฺตึ  วา   
อนุภเวยฺย  อุตฺตเรยฺย วา โลกา. เอเตเนว อุปาเยน สพฺพปทานิ  
โยเชตพฺพานิ  ฯ 
        เอว  ตสเฺสว  หิตาธิคมาย  มคฺคภาว  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ   
อุปริภาวงฺคมนียต (๓)  ทสฺเสนฺโต เสยฺยถาปติอาทิมาหฯ  ตสฺสตฺโถ 
ยถา  นาม  จุนฺท  เย  เกจิ  อกุสลา  ธมมฺา  ปฏิสนฺธชินกา   
วา  อชนกา  วาฯ  ทินฺนายป  ปฏิสนฺธิยา  วิปากชนกา  วา   
อชนกา  วาฯ   สพฺเพ  เต  ชาติวเสน  อโธภาวงฺคมนียาติ  (๔)  
เอวนามา  ว  โหนฺติ(๕)  วิปากกาเล  อนิฏกนฺตวิปากตฺตาฯ   
ยถา  จ  เย  เกจิ กุสลา ธมมฺา  ปฏิสนฺธยิา ชนกา วา อชนกา   
วาฯ  ทินฺนายป  ปฏิสนฺธิยา  วิปากชนกา  วา  อชนกา  วา 
สพฺเพ  เต ชาติวเสน  อุปริภาวงฺคมนียาติ(๖)  เอวนามา  จ   
โหนฺติฯ  วิปากกาเล  อิฏกนฺตวิปากตฺตาฯ  เอวเมว โข  จุนฺท   
วิหึสกสฺส  ฯ เปฯ  อุปริภาวายาติฯ  ตตฺราย   โอปมมฺสสนฺทนา ฯ  
# ๑. ม. วิสมมคฺควิสมติตฺถสทิสาย ฯ  ๒. ม. อวิหึสา ปฏิยตฺตา ย ปฏิปนฺโน ฯ 
# ๓. อุปริภาคงฺคมนียต ฯ เอวมุปริป ฯ  ๔. ม. อโธภาคงฺคมนียาติ ฯ  
# เอวมุปริป ฯ ๕. ม. เอวนามาว โหนฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ  
# ๖. ม. อุปรภิาคงฺคมนียาติ ฯ เอวมุปริป ฯ  
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ยถา  สพฺเพ  เต(๑)  อกุสลา  อโธภาวงฺคมนียาฯ  เอว  วิหึสกสฺส   
เอกา  วิหึสาปฯ  ยถา จ  สพฺเพ  กุสลา  อุปริภาวงฺคมนียา 
เอว  อวิหึสกสฺส  เอกา  อวิหึสาปฯ  เอเตเนว  อุปาเยน อกุสล  
อกุสเลน กุสล ฺจ กุสเลน อุปเมตพฺพฯ  อย กิเรตฺถ  
อธิปฺปาโยติฯ   
        เอว  ตสเฺสว  สลฺเลขสฺส  อุปริภาวงฺคมนียต  ทสฺเสตฺวา   
อิทานิ  ปรินพฺิพาปเน  สมตฺถภาว  ทสฺเสตุ  โส  วต  จุนฺทาติ- 
อาทิมาหฯ  ตตฺถ  โสติ  วุตฺตปฺปการปุคฺคลนิทฺเทโสฯ  ตสฺส  โยติ   
อิม  อุทฺเทสวจน  อาหริตฺวา โย อตฺตนา ปลิปปลิปนฺโนฯ   โส   
วต  จุนฺท  ปร  ปลิปปลิปนฺน  อุทฺธริสสฺตีติ  เอว  สพฺพปเทสุ   
สมฺพนฺโธ  เวทิตพฺโพฯ  ปลิปปลิปนฺโนติ  คมฺภีรกททฺเม  นิมุคฺโค  
วุจฺจติฯ  โน  จ  โข  อริยสสฺ  วินเยฯ  อริยสฺส  ปน  วินเย  
ปลิปนฺติ(๒) ป ฺจ กามคุณา วุจฺจนฺติฯ  ปลิปนฺโนติ  ตตฺถ  นิมุคฺโค   
พาลปุถุชฺชโนฯ  ตสฺมา เอวเมตฺถ อตฺถโยชนา  เวทิตพฺพาฯ   
ยถา  จุนฺท  โกจิ  ปุรโิส  ยาว  นาสิกคฺคา  คมฺภีรกททฺเม   
นิมุคฺโค  อปรป  ตตฺเถว(๓)  นิมุคฺค  หตฺเถ  วา  สีเส  วา คเหตฺวา  
อุทฺธริสฺสตีติ เนต าน  วิชฺชติฯ  น  หิ  ต  การณมตฺถิฯ  เยน  
โส ต อุทฺธริตฺวา ถเล ปติฏเปยฺยฯ  เอวเมว โย  อตฺตนา   
ป ฺจกามคุณปลิปปลิปนฺโนฯ  โส  วต  ปร  ตตฺเถว  ปลิปปลิปนนฺ   
# ๑. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ปลิปนติฺ ฯ ๓. ม. ตเถว ฯ  
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อุทฺธริสฺสตีติ เนต าน วิชฺชติฯ   
        ตตฺถ  สยิา  อยุตฺตเมตฯ   ปถุุชชฺนานป  ภิกฺขุภิกฺขุนีอุปาสก- 
อุปาสิกาน  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  โหนฺติเยว  ธมฺม อภิสเมตาโร 
ตสฺมา ปลิปปลิปนฺโน อุทฺธรตีติฯ ต  น  ตถา  ทฏพฺพฯ   
ภควาเยว  หิ  ตตฺถ  อุทฺธรติฯ  ปสสามตฺตเมว  ปน  ธมฺมกถิกา   
ลภนฺติ  ร ฺา  ปหิตเลขวาจโก  วิยฯ  ยถา  ห ิ ร ฺา   
ปจฺจนฺตชนปเท  ปหิต  เลข  ตตฺถ  มนสฺุสา  เลข  วาเจตุ  
อชานนฺตา  โย  วาเจตุ ชานาติฯ  เตน(๑)   วาจาเปตฺวา   
ตมตฺถ  สุตฺวา  ร ฺโ  อาณาติ  อาทเรน  สมฺปาเทนฺติฯ   
น   จ  เนส  โหติ  เลขวาจกสฺส  อย  อาณาติฯ  เลขวาจโก   
ปน  วิสฺสฏาย  วาจาย  วาเจสิ  อเนฬคลายาติ(๒)  ปสสามตฺตเมว   
ลภติฯ   เอวเมว  กิ ฺจาป  สาริปุตฺตปฺปภูตโย  ธมฺมกถิกา  ธมฺม   
เทเสนฺติฯ  อถ  โข  ลิขิตปณฺณวาจกา  วิย  เต  โหนฺติฯ  ภควโตเยว   
ปน  สา  ธมมฺเทสนา  ร ฺโ  อาณา  วิยฯ  เย  จ  ต   สุตฺวา   
ธมฺม  อภิสเมนฺติฯ  เต  ภควาเยว  อุทฺธรตีติ  เวทิตพฺพาฯ   
ธมฺมกถิกา  ปน  วิสฺสฏาย  วาจาย  ธมฺม  เทเสนฺติ   
อเนฬคลายาติ  ปสสามตฺตเมว  ลภนฺตีติฯ  ตสฺมา ยตฺุตเมเวตนฺติ.  
วุตฺตวิปริยาเยน สุกฺกปกโฺข เวทิตพฺโพ. 
        อทนฺโต  อวินีโต  อปรินิพฺพุโตติ  เอตฺถ  ปน  อนิพฺพิสตาย   
# ๑. ม. วาสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. อเนลคฬายาติ ฯ เอวมุปริป ฯ          
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อทนฺโตฯ  อสิกฺขิตวินยตาย  อวินีโตฯ  อนิพฺพุตกิเลสตาย  อปร-ิ 
นิพฺพุโตติ  เวทิตพฺโพฯ  โส ตาทิโส ปร ทเมสฺสติ นิพฺพิส  
กริสฺสติ วิเนสฺสติ วา ติสฺโส สิกฺขา  สกิฺขาเปสฺสติ วา(๑)   
ปรินิพฺพาเปสฺสติ  วา  ตสฺส  กิเลเส  นิพฺพาเปสฺสตีติ  เนต   
าน   วิชฺชติ ฯ วุตฺตวิปริยาเยน สุกฺกปกฺโข เวทิตพฺโพฯ   
        เอวเมว  โข  จุนฺท  วิหึสกสฺส  ฯ เปฯ  ปรินิพฺพานายาติ   
เอตฺถ  ปน เอวมตฺโถ  เวทติพฺโพ  ยถา  หิ  อตฺตนา  อปลิป- 
ปลิปนฺโน  ปร  ปลิปปลิปนฺน  อุทฺธริสสฺติฯ  ทนฺโต  ทเมสฺสติ 
วินีโต  วิเนสฺสติฯ  ปรินิพฺพุโต  ปรินิพฺพาเปสฺสตีติ  านเมต  
วิชฺชติฯ  กึ  ปน  ตนฺติฯ  อปลิปปลิปนฺนตฺต  ทนฺตตฺต  วินีตตฺต  
ปรินิพฺพุตตฺต จฯ  เอวเมว  โข  จุนฺท  วิหึสกสฺส  ปรุสิปุคฺคลสฺส   
อวิหึสา  โหติ  ปรินิพฺพานาย ฯ  ก ึ วุตฺต  โหติฯ  โย  อตฺตนา   
อวิหึสโกฯ  ตสฺส  ยา  อวิหึสา[๒]  ยา เอสา วิหึสกสฺส  ปรสฺส   
วิหึสาฯ   ตสฺสา  ปรินิพฺพานาย  โหติฯ   อตฺตนา  หิ  อวิหึสโก 
ปรสฺส  วิหึสาเจตน  นิพฺพาเปสฺสตีติ  านเมต  วิชฺชติฯ  กึ  ปน   
ตนฺติฯ  อวิหึสกตฺตเมว ฯ  ย ฺหิ  เยน  อตฺตนา  อธิคต [๓] เตน(๔)    
โส  ปร  ตทตฺถาย  สมาทเปตุ  สกฺโกตีติฯ   
        อถวา  ยถา  อตฺตนา  อปลิปปลิปนฺโน(๕)  ทนฺโต  วินีโต   
# ๑. ม. วาสทฺโท นตฺถ ิฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร อยนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร 
# โหตีติ ทิสสฺติ ฯ  ๔. ม. ยุ. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  ๕. ม. อุปลิปนโฺน ฯ  
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ปรินิพฺพุโต  ปร  ปลิปปลปินฺน  อทนฺต  อวินีต  อปรินิพฺพุต ฺจ   
อุทฺธริสฺสติ  ทเมสฺสติ วิเนสฺสติ ทเมสฺสติ(๑) ปรินิพฺพาเปสฺสตีติ  านเมต   
วิชฺชติฯ  เอวเมว  วิหึสกสสฺ  ปุริสปุคฺคลสฺส วิหึสาปหานาย   
มคฺค  ภาวยโต  อุปฺปนฺนา  อวิหึสา โหติ ปรินิพฺพานาย  
ปรินิพฺพุโต วิย  หิ  อปรนิิพฺพุต  อวิหึสาเจตนา จ (๒)วิหึสาเจตน  
ปรินิพฺพาเปตุ  สมตฺถาติ (๓) เอตมตฺถ  ทสฺเสนฺโต  เอวเมว โข  จุนฺทาติ   
อาทิมาหาติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพฯ  ยถา  เจตฺถฯ  เอว 
สพฺพปเทสุฯ  อติวิตฺถารภเยน  ปน  อนุปทโยชนา  น กตาติ ฯ  
        เอว  ตสสฺ  ปรินิพฺพาปเน  สมตฺถภาว  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ   
ต  เทสน  นคิเมตฺวา  ธมฺมปฏิปตฺติย  นิโยเชตุ อิติ  โข   
จุนฺทาติอาทิมาหฯ  ตตฺถ  สลฺเลขปริยาโยติ  สลฺเลขการณฯ   
เอส  นโย  สพฺพตฺถ  เอตฺถ  อวิหึสาทโย   เอว(๔)  วิหึสาทีน(๕)  
สลฺเลขนโต  สลฺเลขการณฯ  เตส  วเสน  จิตฺตสฺส  อุปฺปาเทตพฺพโต  
จิตฺตุปฺปาทการณ. วิหึสาทิปริกฺกมนสสฺ เหตุโต ปรกิฺกมน- 
การณฯ  อุปริภาวนิปฺผาทนโต อุปรภิาวการณ(๖)  วิหึสาทีน   
ปรินิพฺพาปนโต   ปรินิพฺพานการณนฺติ(๗) เวทิตพฺพาฯ  หิเตสินาติ   
หิต  เอสนฺเตนฯ   อนุกมปฺเกนาติ อนุกมฺปมาเนน ฯ  อนุกมฺป  
# ๑. ม. ทเมสฺสติ  วิเนสฺสติ ฯ  ๒. ม. ยุ. ว ฯ  ๓. ม. ยุ. สมตฺถา ฯ   
# ๔. ม. เอว ฯ ๕. ม.วิหึสาทีน ฯ ๖. ม. อุปริภาคนิปฺผาทนโต อุปริภาคการณ ฯ 
# ๗. ม. ปรินพฺิพานการณนฺติ ฯ  
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อุปาทายาติ  อนุกมฺป  จิตฺเตน ปริคฺคเหตฺวาฯ  ปฏิจฺจาติป (๑)วุตฺต  
โหติ. กต โว  ต  มยาติ  ต  มยา(๒)  อิเม  ป ฺจ  ปริยาเย   
ทสฺเสนฺเตน  ตุมฺหาก  กต. เอตฺตกเมว  หิ  อนุกมฺปกสฺส  สตฺถ ุ  
กิจฺจฯ  ยทิท  อวิปรีตธมฺมเทสนา. อิโต ปร ปน ปฏิปตฺติ  นาม   
สาวกาน  กิจฺจฯ  เตนาห  เอตานิ  จุนฺท  รุกฺขมูลานิ  ฯ เปฯ   
อมฺหาก   อนุสาสนีติฯ   
        ตตฺถ  จ  รุกฺขมูลานีติ  อิมินา  รุกฺขมูลเสนาสน  ทสฺเสติฯ   
สุ ฺาคารานีติ  อิมินา  ชนวิวิตฺตฏานฯ  อุภเยนาปจ  โยคานุรูป   
เสนาสนมาจิกฺขติฯ  ทายชชฺ  นิยฺยาเทติฯ  ฌายถาติ  อารมฺมณู- 
ปนิชฺฌาเนน  อฏตึสารมฺมณานิฯ   ลกขฺณูปนิชฺฌาเนน จ   
อนิจฺจาทิโต  ขนฺธายตนาทีนิ  อุปนิชฌฺายถฯ   สมถ ฺจ  วิปสฺสน ฺจ   
วฑฺเฒถาติ  วุตฺต  โหติฯ  มา  ปมาทตฺถาติ  มา ปมชฺชิตฺถ. มา  
ปจฺฉา  วิปฺปฏิสาริโน อหุวตฺถาติ  เย  หิ  ปุพฺเพ  ทหรกาเล   
อาโรคฺยกาเล   สตฺตสปฺปายาทิสมฺปตฺติกาเล  สตฺถ ุ สมฺมุขีภาวกาเล  
จ โยนิโสมนสิการวิรหิตา  รตฺตินฺทิว มงฺกุณภตฺตา (๓) หุตฺวา  
เสยฺยสุขมิทฺธสุขมนุโภนฺตา  ปมชชฺนฺติฯ   เต  ปจฺฉา  ชรากาเล   
โรคฺยกาเล  มรณกาเล  วิปตฺติกาเล  สตฺถุ ปรินิพฺพุตกาเล จ  
ต   ปุพฺเพ ปมาทวิหาร อนุสฺสรนฺตาฯ  สปฺปฏิสนฺธกิาลกิริย ฺจ   
ภาริย  สมฺปสฺสมานา  วิปฺปฏิสาริโน  โหนฺติฯ  ตุเมฺห ปน  
# ๑. ส.ี ม. ปริจฺจาติป ฯ  ๒. ม. ต มยา ฯ  ๓. ม. มงกุลภตฺตา ฯ  
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ตาทิสา  มา  อหุวตฺถาติ  เอตมตฺถ  ทสฺเสนฺโต  อาห  มา  ปจฺฉา   
วิปฺปฏิสาริโน  อหุวตฺถาติฯ  อย  โว  อมฺหาก  อนุสาสนีติ  อย   
อมฺหาก  สนฺติกา  ฌายถ  มา  ปมาทถาติ ตุมฺหาก อนุสาสนี 
โอวาโทติ วุตฺต โหตีติฯ   
                                สลฺเลขสุตฺตวณฺณา นิฏ ิตา ฯ  
                                                อฏฐม ฯ 
 
                                  สมมฺาทิฏ ิสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  สมมฺาทิฏ ิสุตฺต. ตตฺถ สมฺมาทิฏ ิ  
สมฺมาทิฏ ีติ  อาวุโส  วุจฺจติฯ   กิตฺตาวตา  นุโข  อาวุโสติ   
วา  กตม  ปนาวุโส  อกสุลนฺติ  วา เอว ยตฺตกา เถเรน  
ปุจฺฉา วุตฺตาฯ  สพฺพา กเถตุกมฺยตาปุจฺฉา เอวฯ   
        ตตฺถ  ยสฺมา  ชานนตฺาป  สมฺมาทิฏ ีติ  วทนฺติ   
อชานนฺตาป  พาหิรกาป  สาสนิกาป  อนุสฺสวาทิวเสนาป  
อตฺตปจฺจกฺเขนปฯ   ตสฺมา  ต  พหุวจน  อุปาทาย  ทฺวิกฺขตฺตุ  
อามสนฺโต สมฺมาทิฏ ิ สมฺมาทิฏ ีติ อาวุโส วุจฺจตีติ อาห.  
อย ฺหิ  เอตฺถ  อธิปฺปาโยฯ  อปเรหิป  สมฺมาทิฏ ีติ  วุจฺจติฯ    สวฺาย   
เอว  วุจฺจมาโน  อตฺถ ฺจ  ลกฺขณ ฺจ  อุปาทาย  กิตฺตาวตา  นุ 
โข   อาวุโส  อริยสาวโก  สมฺมาทิฏ ิ  โหตีติฯ  ตตฺถ  สมฺมา- 
ทิฏ ีติ  โสภนาย  ปสฏาย  จ  ทิฏ ิยา  สมนฺนาคโตฯ  ยทา    
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ปน  ธมฺเมเยว  อย  สมฺมาทิฏ ิสทฺโท  วตฺตติฯ  ตทาสฺส โสภณา  
ปสฏา จ ทิฏ ิ  สมฺมาทฏิ ีติ เอวมตฺโถ เวทิตพฺโพฯ   
        สา  จาย  สมฺมาทิฏ ิ  ทุวิธา โหติ โลกิยา โลกตฺุตราติ.  
ตตฺถ กมฺมสสฺกตาาณ  สจฺจานุโลมิกาณ ฺจ  โลกิยา  สมฺมา- 
ทิฏ ิฯ   สงฺเขปโต  วา  สพฺพาป  สาสวา  ป ฺาฯ  อริย- 
มคฺคผลสมฺปยุตฺตา  ป ฺา  โลกุตฺตรา สมฺมาทิฏ ิ.  สมฺมาทิฏ ิ- 
ปุคฺคโล (๑)  ปน  ติวิโธ  โหติ  ปุถชฺุชโน  เสกฺโข  อเสกฺโข  จฯ   
ตตฺถ   ปถุุชชฺโน  ทุวิโธ โหติ พาหิรโก  สาสนิโก  (๒) จฯ   
ตตฺถ พาหิรโก กมฺมวาที  กมฺมสฺสกตาทิฏ ิยา สมฺมาทิฏ ิ  
โหติฯ   โน  สจฺจานุโลมิกาย   อตฺตทิฏ ิปรามาสกตฺตาฯ  สาสนิโก   
ทวีหิปฯ  เสกฺโข นิยตาย  สมฺมาทิฏ ิยา  สมฺมาทิฏ ิ. อเสกฺโข  
อเสกฺขาย. อิธ ปน นียตาย นิยฺยานิกาย  โลกุตฺตรกสุลสมฺมา- 
ทิฏ ิยา  สมนฺนาคโต  สมฺมาทิฏ ีติ  อธิปฺเปโตฯ  เตเนวาห  
อุชุคตาสฺส  ทิฏ ิธมฺเม  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  อาคโต   
อิม สทฺธมฺมนฺติฯ   โลกุตฺตรกุสลสมฺมาทิฏ ิเยว  หิ อนฺตทฺวย- 
มนุปคมฺม อุชุภาเวน คตตฺตาฯ   กายวงฺกาทีนิ วา(๓)  สพฺพวงฺกานิ   
สมุจฺฉินฺทิตฺวา  คตตฺตา  อุชุคตา  โหติฯ  ตาเยว  จ  ทิฏ ิยา  
สมนฺนาคโต  นวปฺปกาเรป  โลกุตฺตรธมฺเม  อเวจฺจปฺปสาเทน   
อจลปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติฯ   สพฺพทิฏ ิคหณานิ [๔]   
# ๑. ม. ปุคฺคโล ฯ ๒. ม. สาสนิโกติ ฯ ๓. ม. จ ฯ 
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  
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วินิพฺเพเธนฺโต  สพฺพกิเลเส  ปชหนฺโต ชาติสสารา  นิกฺขมนฺโต   
ปฏิปตฺตึ  ปรนิิฏเปนฺโต  อริเยน  มคฺเคน  อาคโต  อิม  
สมฺพุทฺธปฺปเวทิต อมโตคธ  นิพฺพานสงฺขาต สทฺธมฺมนฺติ วุจฺจติฯ   
        ยโต  โขติ  กาลปริจฺเฉทวจนเมตฯ   ยสฺมึ  กาเลติ  วุตฺต   
โหติฯ  อกุสล ฺจ   ปชานาตีติ  ทสากุสลกมฺมปถสงฺขาต  อกุสล ฺจ   
ปชานาติฯ   นิโรธารมฺมณาย   ปชานนาย  กิจฺจวเสน  อิท   
ทุกฺขนฺติ  ปฏวิิชฺฌนฺโต  อกุสล ฺจ  ปชานาติ ฯ  อกุสลมูล ฺจ   
ปชานาตีติ  ตสฺส  มูลปจฺจยภูต  อกุสลมูล ฺจ  ปชานาตีติ(๑)  เตเนว  
ปกาเรน  อย  ทุกฺขสมุทโยติ  ปฏิวิชฺฌนฺโตฯ  เอส  นโย  
กุสล ฺจ  กุสลมูล ฺจาติ   เอตฺถาปฯ  ยถา  เจตฺถฯ  เอว  อิโต   
ปเรสุ สพฺพวาเรสุ กิจฺจวเสเนว วตฺถุปชานนา  เวทิตพฺพาฯ   
เอตฺตาวตาปติ  เอตฺตเกน  อิมินา  อกุสลาทิปชานเนนาปฯ   
สมฺมาทิฏ ิ  โหตีติ  วุตฺตปฺปการาย  โลกุตฺตรสมฺมาทิฏ ิยา   
สมนฺนาคโต  โหติฯ  อุชุคตาสฺส  ฯ เปฯ   อาคโต  อิม  สทฺธมฺมนฺติ   
เอตฺตาวตา  สงฺขิตฺตเทสนา  นิฏ ิตา  โหติ ฯ  เทสนาเยว  เจสา   
สงฺขิตฺตาฯ   เตส  ปน  ภิกขฺูน  วิตฺถารวเสเนว  สมฺมามนสิ- 
การปฏิเวโธ เวทิตพฺโพฯ   
        ทุติยวาเร  ปน  เทสนาป  วิตฺถาเรน  มนสกิารปฏิเวโธป   
วิตฺถาเรเนว  ปวตฺโตติ  (๑) เวทิตพฺโพ. ตตฺถ สงฺขิตฺตเทสนาย เทฺว  
# ๑. ม. ปชานาติ ฯ  
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เหฏ ิมมคฺคาฯ  วิตฺถารเทสนาย เทฺว  อุปริมมคฺคา  กถิตาติ  ภิกขฺู   
อาหสุฯ   วิตฺถารเทสนาวสาเน  สพฺพโส ราคานุสย  ปหานายาติ (๑)   
อาทิวจน   สมฺปสฺสมานาฯ  เถโร  ปนาห  สงฺขิตฺตเทสนายป   
จตฺตาโร  มคฺคา  ราสิโต  กถิตาฯ   วิตฺถารเทสนายปติฯ  ยา  จาย   
อิธ  (๒)สงฺขิตฺตวิตฺถารเทสนา  สุวิจารณา  อาวีกตาฯ  สา   
สพฺพวาเรสุ  อิธ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพา ฯ ปุพฺพานุตฺตาน- 
ปทวณฺณนามตฺตเมว หิ อิโต ปร กริสสฺามฯ   
        ตตฺถ  ปมวารสฺส  ตาว  วิตฺถารเทสนาย (๓) ปาณาติปาโต   
โข  อาวุโส  อกุสลนฺติอาทีสุ อโกสลลฺปฺปวตฺติยา อกุสล  
เวทิตพฺพฯ  ปรโต  วตฺตพฺพกุสลปฏปิกฺขโต วาฯ  ต  ลกฺขณโต   
สาวชฺชทุกฺขวิปาก  สงฺกิลฏิ  วาฯ  อย   ตาเวตฺถ สาธารณ- 
ปทวณฺณนาฯ   
        อสาธารเณสุ  ปน  ปาณสฺส  อติปาโต  ปาณาติปาโต 
ปาณวโธ  ปาณฆาโตติ  วุตฺต  โหติฯ  ปาโณติ  เจตฺถ  โวหารโต   
สตฺโตฯ   ปรมตฺถโต  ชีวิตินฺทฺริย ฯ  ตสฺมึ  ปน  ปาเณ  ปาณส ฺ ิโน   
ชีวิตินฺทฺริยุปจฺเฉทกอุปกฺกมสมุฏาปกา  กายวจีทฺวาราน  อ ฺตร- 
ทฺวารปฺปวตฺตา  วธกเจตนา  ปาณาติปาโตฯ  โส   คุณวิรหิเตสุ   
ติรจฺฉานคตาทีสุ  ปาเณสุ  ขุทฺทเก  ปาเณ  อปฺปสาวชฺโช 
มหาสรีเร  มหาสาวชฺโชฯ  กสฺมาฯ   ปโยคมหนฺตตายฯ   
# ๑. ม. ปหายาติ ฯ  ๒. ม. สงฺขิตฺตวิตฺถารเทสนาสุ ฯ วิจารณา อาวีกตา ฯ 
# ๓. ม. วิตฺถารเทสนาย ฯ  
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ปโยคสมตฺเตป  วตฺถุมหนฺตตายฯ  คุณวนฺเตสุ  มนุสฺสาทีสุ  
อปฺปคุเณ  ปาเณ  อปฺปสาวชฺโชฯ   มหาคุเณ  มหาสาวชฺโชฯ   
สรีรคุณาน  ปน  สมภาเว  สติ  กิเลสาน  อุปกฺกมาน  จ   
มุทุตาย  อปฺปสาวชฺโชฯ   ติพฺพตาย  มหาสาวชฺโชติ  เวทิตพฺโพฯ   
ตสฺส  ป ฺจ  สมฺภารา  โหนฺติ  ปาโณฯ  ปาณส ฺ ิตาฯ   วธกจิตฺต 
อุปกฺกโมฯ   เตน  มรณนติฺฯ  ฉปฺปโยคาฯ   สาหตฺถิโกฯ  อาณตฺติโก 
นิสฺสคฺคิโยฯ  ถาวโรฯ  วิชชฺามโยฯ  อิทฺธิมโยติฯ  อิมสฺมึ  ปเนตฺถ   
วิตฺถาริยมาเน อติปป ฺโจ  โหติฯ  ตสฺมา  น  น  วิตฺถารยาม 
อ ฺ ฺจ  เอวรูปฯ  อตฺถิเกหิ  ปน สมนฺตปาสาทิก วินยฏกถ (๑) 
โอโลเกตฺวา คเหตพฺโพ ฯ (๒)   
        อทินฺนสฺส  อาทาน  อทินฺนาทานฯ   ปรสฺส  หรณ  เถยยฺ 
โจริกาติ  วุตฺต โหติฯ  ตตฺถ [๓] อทินฺนนฺติ  ปรปรคฺิคหิตฯ  ยตฺถ   
ปโร  ยถากามการิต  อาปชฺชนฺโต  อทณฺฑารโห  อนุปวชฺโช   
จ  โหติฯ  ตสฺมึ  ปน  ปรปริคฺคหิเต  ปรปริคฺคหิตส ฺ ิโน  
ตทาทายกอุปกฺกมสมุฏาปกา  เถยฺยเจตนา  อทินฺนาทานฯ   ต   
หีเน  ปรสนตฺเก  อปฺปสาวชฺชฯ   ปณีเต  มหาสาวชฺชฯ  กสฺมาฯ    
วตฺถุปณีตตายฯ  วตฺถุสมตฺเต  สติ คุณาธิกาน  สนฺตเก  วตฺถุสฺม ึ  
มหาสาวชฺชฯ  ต  ต  คุณาธิก  อุปาทาย  ตโต ตโต  หีนคุณสฺส   
สนฺตเก  วตฺถสฺุมึ  อปฺปสาวชฺชฯ  ตสฺส  ป ฺจ  สมฺภารา  โหนฺติ  
# ๑. สมนฺต. ๑/๖๔๔ ตติยาปาราชิกวณฺณนา ฯ ๒. ม. คเหตพฺพา ฯ  
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ตตฺถาติ ทิสฺสติ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๓๘ 
 
ปรปริคฺคหิตฯ  ปรปริคฺคหิตส ฺ ิตาฯ  เถยฺยจิตฺตฯ  อุปกฺกโมฯ  เตน  
หรณนฺติ.  ฉปฺปโยคา สาหตฺถิกาทโย จ(๑) ฯ  เต  จ  โข  ยถานุรปู   
เถยฺยาวหาโรฯ   ปสยฺหาวหาโรฯ   ปฏจฺิฉนฺนาวหาโรฯ  ปริกปปฺาวหาโร 
กุสาวหาโรติ  อิเมส  อวหาราน วเสน ปวตฺตาติ  อยเมตฺถ  
สงฺเขโปฯ  วิตฺถาโร ปน สมนฺตปาสาทิกาย (๒) วุตฺโตฯ   
        กาเมสุ  มิจฺฉาจาโรติ  เอตฺถ  ปน  กาเมสูติ  เมถุน- 
สมาจาเรสุฯ  มิจฺฉาจาโรติ  เอกนฺตนินฺทิโต  ลามกาจาโรฯ   
ลกฺขณโต  ปน  อสทฺธมฺมาธิปฺปาเยน  กายทฺวารปฺปวตฺตา   
อคมนียฏานวีติกฺกมเจตนา กาเมสุ มิจฺฉาจาโรฯ  ตตฺถ   
อคมนียฏาน  นาม  ปุรสิาน  ตาว  มาตุรกฺขิตา  ปตุรกฺขิตา  
มาตาปตุรกฺขิตา  ภาตุรกฺขิตา ภคินิรกฺขิตา าติรกฺขิตา  
โคตฺตรกฺขิตา ธมฺมรกฺขิตา  สารกฺขา  สปริทณฺฑาติ  มาตุ- 
รกฺขิตาทโย  ทสฯ   ธนกกฺีตา  ฉนฺทวาสินี  โภควาสินี  ปฏวาสินี   
โอทปตฺตกินี  โอภตจุมฺพฏา  ทาสี  จ  ภริยา  จ  กมมฺการี   
จ  ภริยา  จ  ธชาหตา  มุหุตฺติกาติ  เอตา  จ  ธนกฺกตีาทโย   
ทสาติ  วีสติ อิตฺถิโย. อิตฺถสีุ ปน  ทฺวินฺน  สารกฺขาสปริ- 
ทณฺฑาน  ทสนฺน ฺจ  ธนกฺกีตาทีนนฺติ  ทฺวาทสนฺน  อิตฺถีน  
อ ฺเ  ปุริสา[๓]  อิท  อคมนียฏาน  นามฯ  โส  ปเนส  มิจฺฉาจาโร  
# ๑. ม. ว ฯ  ๒. สมนฺต. ๑/๔๔๑-๒ ทุติยปาราชิกวณฺณนา ฯ  
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร อิทนติฺ ทิสฺสติ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  สมมฺาทิฏฐิสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๓๙ 
                 
สีลาทิคุณรหิเต อคมนียฏาเน  อปฺปสาวชฺโชฯ   สลีาทิคุณสมฺปนฺเน   
มหาสาวชฺโชฯ  ตสฺส  จตฺตาโร  สมฺภารา  อคมนียวตฺถุฯ   ตสฺมึ   
เสวนจิตฺตฯ   เสวนปฺปโยโคฯ   มคฺเคน  มคฺคปฏิปตฺติอธิวาสนนฺติ.  
เอโก ปโยโค สาหตฺถิโก เอวฯ   
        มุสาติ  วิสวาทนปุเรกฺขารสฺส  อตฺถภ ฺชโก  กายปฺปโยโค   
วา  วจีปโยโค  วาฯ  วิสวาทนาธิปฺปาเยน  (๑)ปรสฺส  วิสวาทกสฺส   
กายวจีปโยคสมุฏาปกา  เจตนา  มุสาวาโทฯ  อปโร  นโย   
มุสาติ  อภูต  อตจฺฉ  วตฺถุฯ  วาโทติ  ตสฺส  ภูตโต  ตจฺฉโต   
วิ ฺาปนฯ  ลกฺขณโต  ปน  อตถ  วตฺถุ ตถโต  ปร  วิ ฺา- 
เปตุกามสฺส   ตถาวิ ฺตฺติสมุฏาปกา  เจตนา  มุสาวาโทฯ  โส   
ยมตฺถ  ภ ฺชติฯ  ตสฺส  อปฺปตาย  อปฺปสาวชฺโชฯ   มหนฺตตาย   
มหาสาวชฺโชฯ  อปจ  คหฏาน  อตฺตโน  สนฺตก  อทาตุ- 
กามตาย  นตฺถีติ  อาทินยปฺปวตฺโต อปฺปสาวชฺโชฯ  สกฺขินา  
หุตฺวา  อตฺถภ ฺชนตฺถ วุตฺโต  มหาสาวชฺโชฯ  ปพฺพชิตาน   
อปฺปกมฺป  เตล  วา  สปปฺ  วา  ลภิตฺวา หสาธิปฺปาเยน  อชชฺ   
คาเม  เตล  นที  ม ฺเ  สนฺทตีติ  ปูรณกถานเยน  ปวตฺโต   
อปฺปสาวชฺโชฯ   อทิฏเยว  ปน  ทิฏนฺติอาทินา  นเยน  วทนฺตาน   
มหาสาวชฺโชฯ  ตสฺส  จตฺตาโร  สมฺภารา  โหนฺติ อตฺถ วตฺถ ุ
วิสวาทนจิตฺตฯ  ตชฺโช วายาโมฯ  ปรสฺส  ตทตฺถวิชานนฺติฯ   
# ๑. ม. ปนสสฺ ปรวิสวาทนกถายจีปโยคสมุฏฐาปกา ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๔๐ 
 
เอโก  ปโยโค  สาหตฺถิโกวฯ  โส  กาเยน วา  กายปฏิพทฺเธน   
วา  วาจาย  วา   ปรวิสวาทกกิริยากรโณ  (๑) ทฏพฺโพฯ  ตาย  
เจ  กิริยาย  ปโร  ตมตฺถ  ชานาติฯ  อย  กิริยาสมุฏาปก- 
เจตนากฺขเณเยว มุสาวาทกมฺมุนา พชฌฺติฯ   
        ปสุณา  วาจาติอาทีสุ  ยาย  วาจาย  ยสฺส  ต  วาจ   
ภาสติฯ   ตสฺส  หทเย  อตฺตโน  ปยภาว  ปรสฺส  จ  สุ ฺภาว   
กโรติฯ  สา  ปสุณา  วาจาฯ  ยาย  ปน  อตฺตานป  ปรป   
ผรุส  กโรติฯ  ย(๒)  วาจา  สยป  ผรุสา  เนว  กณฺณสุขา   
วา  น  หทยสุขา  วาฯ  อย   ผรุสา  วาจาฯ  เยน  สมฺผ   
ปลปติ  นริตฺถกฯ  โส  สมฺผปฺปลาโปฯ  เตส  มลูภูตา  เจตนาป   
ปสุณาวาจาทินามเมว  ลภติฯ  สา  เอว จ  อิธ  อธิปฺเปตาติฯ   
ตตฺถ  สงฺกิลฏิจิตฺตสฺส  ปเรส  วา  เภทาย  อตฺตปยกมฺยตาย  
วา  กายวจีปโยคสมุฏาปกา   เจตนา  ปสุณา  วาจาฯ   
สา  ยสฺส  เภท  กโรติฯ   ตสฺส  อปฺปคุณตาย  อปฺปสาวชฺชา    
มหาคุณตาย  มหาสาวชฺชาฯ  ตสฺสา  จตฺตาโร  สมฺภารา   
ภินฺทิตพฺโพ  ปโรฯ  อิติ  อิเม  นานา  ภวิสฺสนฺติ  วินา  ภวิสฺสนฺตีติ  
เภทปุเรกฺขารตา  วาฯ  อิติ(๓)  อห  ปโย  ภวิสฺสามิ  วิสฺสาสิโกติ  
ปยกมฺยตา วาฯ  ตชฺโช วายา[๔] ตทตฺถวิชานนนฺติฯ   
# ๑. ม. ย.ุ วิสวาทกกิริยากรเณ ฯ ๒. ม. สาฯ ๓. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ  
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร ตสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  สมมฺาทิฏฐิสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๔๑ 
                 
        ปรสฺส  มมฺมจฺเฉทกกายวจีปโยคสมุฏาปกา  เอกนฺตผรุส- 
เจตนา  ผรุสา  วาจา  ตสฺสา อาวีภาวตฺถมิท วตฺถุ   
        เอโก  กริ  ทารโก  มาตุวจน  อนาทิยิตฺวา  อร ฺ   
คจฺฉติฯ  ต  มาตา  นิวตฺเตตุ  อสกฺโกนฺตี  จณฺฑา  ต  มหิสี   
อนุพนฺธตูติ  อกฺโกสิฯ  อถสฺส  ตเถว(๑) มหิสี  อุฏาสิฯ   
ทารโก  ย  มม  มาตา  มุเขน  กเถสิ  ต มา โหตุฯ  ย   
จิตฺเตน  จินฺเตสิ  ต โหตูติ สจฺจกิริย อกาสิ. มหิสี  
ตตฺเถว พทฺธา วิย อฏาสิฯ   
        เอว  มมมฺจฺเฉทโกป  วจีปโยโค  (๒) จิตฺตสณฺหตาย  ผรุสวาจา  
น โหติ.  มาตาปตโร  หิ  กทาจิ  ปุตฺตเก  เอวป  วทนฺติ   
โจรา  โว  (๓) ขณฺฑาขณฺฑิก   กโรนฺตูติฯ  อุปฺปลปตฺตป  จ  เนส   
อุปริ  ปตนฺต   เนว  อิจฺฉนฺติฯ  อาจาริยูปชฺฌายา   จ  กทาจิ   
นิสฺสิตเก  เอว  วทนฺติ  กึ  อิเม  อหิริกา  อโนตฺตปฺปโน  วทนฺติ  (๔) 
นิทฺธมถ  เนติฯ  อถ  จ(๕)  เนส  อาคมาธิคมสมฺปตฺตึ  อิจฺฉนฺติ.  
ยถา จ จิตฺตสณฺหตาย  ผรุสวาจา  น  โหติฯ   เอว  วจน- 
สณฺหตาย  อผรุสวาจาป  น  โหติฯ  น  หิ   มาราเปตุกามสฺส   
อิม  สุข  สยาเปถาติ  วจน  อผรุสวาจา  โหติฯ  จิตฺตผรุสตาย   
ปเนสา  ผรุสวาจาวฯ  สา  ย  สนฺธาย  ปวตฺติตาฯ  ตสฺส  
อปฺปคุณตาย อปฺปสาวชฺชาฯ   มหาคุณตาย  มหาสาวชฺชาฯ  ตสฺสา   
# ๑. ม. ตตฺเถว ฯ ๒. ม. ปโยโค ฯ  ๓. ม. โข ฯ ๔. ม. จรนฺติ ฯ ๕. ม. โข ฯ  
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ตโย  สมฺภารา  อกฺโกสิตพฺโพ  ปโรฯ  กุปตจิตฺตฯ   อกฺโกสนาติฯ   
        อนตฺถวิ ฺาปกกายวจีปโยคสมุฏาปกา  อกุสลส ฺเจตนา   
สมฺผปฺปลาโปฯ   โส  อาเสวนมนฺทตาย  อปฺปสาวชฺโชฯ  อาเสวน- 
มหนฺตตาย  มหาสาวชฺโชฯ  ตสฺส  เทฺว  สมฺภารา ภารตยุทฺธ- 
สีตาหรณาทินิรตฺถกกถาปุเรกฺขารตาฯ  ตถารูปกถากถนนฺติ ฯ  
        อภิชฺฌายตีติ  อภิชฺฌาฯ   ปรภณฑฺาภิมุขี  หุตฺวา  ตนฺนินฺนตาย   
ปวตฺตตีติ  อตฺโถฯ  สา  อโห  วต  อิท  มมสฺสาติ  เอว  ปรภณฺฑา- 
ภิชฺฌายนลกฺขณาฯ   อทินฺนาทาน  วิย  อปฺปสาวชฺชา [๑]  
มหาสาวชฺชา จฯ  ตสฺสา  เทฺว  สมฺภารา   ปรภณฺฑฯ   อตฺตโน   
ปริณามน ฺจฯ  ปรภณฺฑวตฺถุเก  หิ  โลเภ  อุปฺปนฺเนป  น  ตาว  
กมฺมปถเภโท โหติฯ  ยาว อโห วเตต (๒)มมสฺสาติ อตฺตโน  
น ปริณาเมติ ฯ  
        หิตสุข  พฺยาปาทยตีติ  พฺยาปาโทฯ  โส  ปรวินาสาย   
มโนปโทสลกฺขโณฯ    ผรุสวาจา  วิย  อปฺปสาวชฺโช  มหาสาวชฺโช   
จฯ  ตสฺส  เทวฺ  สมฺภารา  ปรสตฺโต   จฯ   ตสฺส  จ   
วินาสจินฺตาฯ  ปรสตฺตวตฺถุเก  หิ  โกเธ  อุปฺปนฺเนป  น  ตาว   
กมฺมปถเภโท  โหติฯ   ยาว  อโห  วตาย  อุจฺฉิชฺเชยฺย  วินสฺเสยยฺาติ   
ตสฺส   วินาส น จินฺเตติ ฯ  
        ยถาภุจฺจคหณาภาเวน  มิจฺฉา  ปสฺสตีติ  มิจฺฉาทิฏ ิฯ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. ยุ. วตีท ฯ  
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สา  นตฺถิ ทินนฺนฺติอาทินา  นเยน  วิปรตีทสฺสนลกฺขณาฯ   
สมฺผปฺปลาโป  วิย   อปฺปสาวชฺชา มหาสาวชฺชา  จฯ  อปจ   
อนิยตา  อปฺปสาวชฺชาฯ  นิยตา  มหาสาวชฺชาฯ  ตสฺสา  เทฺว   
สมฺภารา  วตฺถุโน  จ  คหติาการวิปรีตตาฯ  ยถา   จ  ต  
คณฺหาติฯ  ตถาภาเวน  ตสฺสุปฏานนฺติฯ   
        อิเมส  ปน  ทสนฺน  อกุสลกมฺมปถาน  ธมฺมโต  โกฏาสโต   
อารมฺมณโต  เวทนาโต มูลโตติ ป ฺจหากาเรหิ วินิจฺฉโย  
เวทิตพฺโพ ฯ 
        ตตฺถ  ธมฺมโตติ  เอเตสุ  หิ  ปฏิปาฏิยา  สตฺต  เจตนา- 
ธมฺมาว  โหนฺติฯ   อภิชฌฺาทโย ตโย เจตนาสมฺปยุตฺตาฯ   
        โกฏาสโตติ  ปฏิปาฏิยา  สตฺตฯ   มิจฺฉาทิฏ ิ  จาติ  อิเม   
อฏ  กมฺมปถา  เอว  โหนฺติฯ  โน  มลูานิฯ  อภิชฌฺาพฺยาปาทา   
กมฺมปถา  เจว  มูลานิ  จ อภิชฺฌา  หิ มลู ปตฺวา โลโภ  
อกุสลมูล โหติ. พฺยาปาโท โทโส อกสุลมูล. 
        อารมฺมณโตติ  ปาณาติปาโต  ชีวิตินฺทฺริยารมฺมณโต   
สงฺขารารมฺมโณ  โหติฯ  อทินฺนาทาน  สตฺตารมฺมณ  วา   
สงฺขารารมฺมณ  วาฯ  มิจฺฉาจาโร  โผฏพฺพวเสน  สงฺขารา- 
รมฺมโณฯ  สตฺตารมฺมโณติป เอเก. มุสาวาโท สตฺตารมฺมโณ  
วา  สงฺขารารมฺมโณ  วาฯ  ตถา  ปสุณาวาจาฯ  ผรุสวาจา   
สตฺตารมฺมณาวฯ  สมฺผปฺปลาโป  ทฏิสุตมุตวิ ฺาตวเสน   
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สตฺตารมฺมโณ  วา  สงฺขารารมฺมโณ  วาฯ  ตถา  อภิชฺฌาฯ   
พฺยาปาโท สตฺตารมฺมโณว. มิจฺฉาทิฏ ิ เตภูมิกธมฺมวเสน  
สงฺขารารมฺมณาฯ   
        เวทนาโตติ  ปาณาติปาโต  ทุกฺขเวทโน  โหติฯ  กิ ฺจาป   
หิ  ราชาโน  โจร  ทิสฺวา  หสมานาป  คจฺฉถ  น  ฆาเตถาติ   
วทนฺติฯ  สนนฺิฏาปกเจตนา  ปน  เนส  ทุกฺขสมฺปยตฺุตาว   
โหติฯ  อทินนฺาทาน  ติเวทน. มิจฺฉาจาโร สุขมชฌฺตฺตวเสน  
ทฺวิเวทโนฯ  สนฺนิฏาปกจิตฺเต  ปน  มชฺฌตฺตเวทโน  น  โหติฯ   
มุสาวาโท  ติเวทโนฯ   ตถา  ปสุณาวาจาฯ  ผรุสวาจา   
ทุกฺขเวทนาวฯ  สมฺผปฺปลาโป   ติเวทโนฯ  อภิชฺฌา  สุขมชฺฌตฺต- 
วเสน ทฺวิเวทนาฯ  ตถา มจฺิฉาทิฏ ิ  พฺยาปาโท  ทุกขฺเวทโนฯ   
        มลูโตติ  ปาณาติปาโต  โทสโมหวเสน  ทฺวิมูลโก  โหติฯ   
อทินฺนาทาน   โทสโมหวเสน  วา  โลภโมหวเสน  วาฯ  มิจฺฉาจาโร   
โลภโมหวเสนฯ  มุสาวาโท  โทสโมหวเสน  วา  โลภโมหวเสน   
วาฯ  ตถา  ปสุณาวาจา  สมฺผปฺปลาโป  จ ฯ  ผรุสวาจา   
โทสโมหวเสนฯ  อภิชฺฌา  โมหวเสน  เอกมูลาฯ  ตถา   
พฺยาปาโท  มิจฺฉาทิฏ ิ โลภโมหวเสน ทฺวิมูลาติฯ   
        โลโภ  อกุสลมูลนฺติอาทีสุ  ลุพฺภตีติ  โลโภฯ  ทุสฺสตีติ   
โทโสฯ  มุยหฺตีติ  โมโหฯ  เตสุ  โลโภ สย จ อกุสโล  
สาวชฺชทุกฺขวิปากฏเนฯ  อิเมส จ  ปาณาติปาตาทีน  อกุสลาน   
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เกส ฺจิ  สมฺปยุตฺตสภาวกฏเน  (๑) เกส ฺจิ อุปนิสฺสยปจฺจยฏเน  
มูลนฺติ  อกุสลมูลฯ  วุตฺตมฺป  เจต  รตฺโต  โข  อาวุโส ราเคน  
อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต  ปาณป หนตีติอาทิ. โทสโมหาน  
อกุสลมูลภาเวป เอเสว นโยฯ   
        ปาณาติปาตา  เวรมณี  กุสลนฺติอาทีสุ  ปาณาติปาตาทโย   
วุตฺตตฺถาเยวฯ   เวร  มณตีติ  เวรมณีฯ  เวร  ปชหตติี  อตฺโถฯ   
วิรมติ  วา เอตาย (๒)การณภูตาย   เวรมฺหา  ปุคฺคโลติ  วิการสฺส   
เวการ  กตฺวาป (๒)เวรมณี  อย ตาเวตฺถ พฺย ฺชนโต   
วณฺณนาฯ  อตฺถโต  ปน  เวรมณีติ  กุสลจิตฺตสมฺปยุตฺตา  วิรติฯ   
ยา  ปาณาติปาตา   วิรมนฺตสฺส  ยา  ตสฺมึ  สมเย  ปาณาติปาตา   
อารติ  วิรตีติ  เอว  วุตฺตา  กุสลจิตฺตสมฺปยุตฺตา  วิรติฯ  สา   
เภทโต  ติวิธา  โหติ  สมปฺตฺตวิรติ สมาทานวิรติ  สมุจฺเฉท- 
วิรตีติฯ  ตตฺถ  อสมาทินฺนสิกฺขาปทาน  อตฺตโน  ชาติวยพาหุ- 
สจฺจาทีนิ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  อยุตฺต  อมฺหาก  เอวรูป  กาตุนฺติ   
สมฺปตฺตวตฺถุ อวีติกฺกมนฺตาน   อุปฺปชชฺมานา  วิรติ  สมฺปตฺตวิรตีติ   
เวทิตพฺพา  สีหลทีเป(๓) จกฺกนอุปาสกสฺส วิย ฯ 
        ตสฺส  กริ  ทหรกาเลเยว  มาตุยา  โรโค  อุปฺปชฺชิฯ   
เวชฺเชน  จ อลฺลสสมส (๔)  ลทฺธุ  วฏฏตีติ  วุตฺตฯ  ตโต  จกฺกนสฺส  
# ๑. ม. สมฺปยุตฺตปฺปภาวกฏเฐน ฯ  ๒. ม. เอตาย การณภูตาย วิการสฺส เวการ 
# กตฺวาป ฯ ๓. ม. สีหฬทเีป ฯ ๔. ม. อลฺลสสมส ฯ  
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ภาตา  คจฺฉ ตาต เขตฺต อาหิณฺฑาหีติ จกฺกน  เปเสสิฯ   
โส  ตตฺถ  คโตฯ  ตสฺมึ  จ   สมเย  เอโก  สโส ตรุณสสฺส  
ขาทิตุ  อาคโต  โหติฯ  โส  ต  ทิสฺวา  เวเคน  ธาวนฺโต  วลลฺิยา   
พทฺโธ  กริิ  กิรีติ  สทฺทมกาสิฯ  จกฺกโน  เตน  สทฺเทน   
คนฺตฺวา  ต  คเหตฺวา  จินเตสิ  มาตุ  เภสชฺช  กโรมีติฯ   
ปุน  จินฺเตสิ  น  เม  ต  ปฏริูปฯ  ยฺวาห  มาตุชีวิตการณา  
ปร  ชีวิตา  โวโรเปยฺยนฺติฯ  อถ  น  คจฺฉ  อร ฺเ  สเสหิ   
สทฺธึ   ติโณทก ปริภุ ฺชาติ  มุ ฺจิฯ  ภาตรา  จ  กึ   
ตาต  สโส  ลทฺโธติ  ปุจฺฉิโต  ต ปวุตฺตึ  อาจิกฺขิฯ  ตโต   
น  ภาตา  ปรภิาสิฯ  โส  มาตุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  ยโตห   
ชาโตฯ   นาภิชานามิ  ส ฺจิจฺจ  ปาณ  ชีวิตา  โวโรเปตาติ   
สจฺจวจน  อฏาสิฯ  (๑)  ตาวเทวสฺส มาตา อโรคา อโหสิฯ   
        สมาทินนฺสิกฺขาปทาน  ปน  สิกฺขาปทสมาทาเน  จ   
ตทุตฺตรึ  จ  อตฺตโน  ชีวิตป  ปริจฺจชิตฺวา  วตฺถุอวีติกฺกมนฺตาน  
อุปฺปชฺชมานา วิรติ สมาทานวิรตีติ  เวทิตพฺพา อุตฺตรวฑฺฒ- 
มานปพฺพตวาสีอุปาสกสฺส วิย(๒)ฯ   
        โส  กิร  อมฺพริยวิหารวาสีปงฺคลพุทฺธรกฺขิตตฺเถรสฺส  สนฺติเก   
สิกฺขาปทานิ  คเหตฺวา  เขตฺต  กสติฯ  อถสฺส  โคโณ นฏโฯ   
โส ต คเวสนฺโต  อุตฺตรวฑฺฒมานปพฺพต  อารูหิฯ   ตตฺร  น   
# ๑. ม. สจฺจ กตฺวา อฏฐาสิ ฯ  ๒. ม. อุตฺตรวฑฺฒมานปพฺพตวาสีอุปาสกสฺส 
#  วิย ฯ  
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มหาสปฺโป  อคฺคเหสิฯ  โส  จินฺเตสิ  อิมายสฺส  ติขิณวาสิยา   
สีส  ฉินฺทามีติฯ  ปุน  จินฺเตสิ  น  เม  ต  ปฏิรูปฯ  ยวฺาห  
ภาวนียสฺส  ครุโน   สนฺติเก  สิกฺขาปท   คเหตฺวา ภินฺเทยฺยนฺติ  
เอว ยาวตติย จินฺเตตฺวา  ชีวิต  ปริจฺจชามิ  น สิกฺขาปทนฺติ  
อเส  ปตติขิณทณฺฑวาสึ อร ฺเ ฉฑฺเฑสิ. ตาวเทว น  
มหาสปฺโป (๑)มุ ฺจิตฺวา  อคมาสีติฯ   
        อริยมคฺคสมฺปยุตฺตา  ปน  วิรติ  สมุจฺเฉทวิรตีติ  เวทิตพฺพาฯ   
ยสฺสา  อุปฺปตฺติโต  ปภูติ ปาณ ฆาเตสฺสามาติ (๒)อริยปุคฺคลาน  
จิตฺตป น อุปฺปชฺชติ (๓) ฯ  สา  ปนาย  วิรติ  โกสลลฺปฺปวตฺติยา   
กุสลนฺติ วุตฺตา. กุจฺฉิตสฺส สลนโต (๔) วา  กุสลนฺติ  ลทฺธโวหาร   
ทุสฺสีลฺย ลุนาตีติป กุสล. กตม ฺจาวุโส กุสลนฺติ อิมสฺส  
ปน ป ฺหสฺส อนนุรูปตฺตา กุสลาติ น วุตฺตาฯ   
        ยถา  จ  อกุสลานฯ   เอว  อิเมสป  กุสลกมฺมปถาน  ธมฺมโต   
โกฏาสโต   อารมฺมณโต เวทนาโต มูลโตติ ป ฺจหากาเรหิ  
วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ. 
        ตตฺถ  ธมฺมโตติ  เอเตสุป [๕] ปฏิปาฏิยา  สตฺต  เจตนา   
วฏฏนฺติฯ  วิรติโยป ฯ  อนฺเต ตโย เจตนาสมฺปยุตฺตาวฯ   
        โกฏาสโตติ  ปฏิปาฏิยา  สตฺต  กมฺมปถา  เอวฯ   โน  
# ๑. ม. มหาวาโฬ ฯ ๒. ม. ฆาเตสฺสามีติ ฯ ๓. ม. อุปฺปชฺชตีติ ฯ 
# ๔. ม. กุจฺฉิตสยนโต ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร หิสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  
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มูลานิฯ  อนฺเต  ตโย  กมฺมปถา  เจว  มลูานิ  จฯ  อนภิชฺฌา   
หิ  กมฺมปถ (๑) ปตฺวา  อโลโภ กุสลมูล  โหติ อพฺยาปาโท  
อโทโส กุสลมูล สมฺมาทิฏ ิ อโมโห กุสลมูล 
        อารมฺมณโตติ  ปาณาติปาตาทิอารมฺมณาเนว  เอเตส   
อารมฺมณานิฯ    วีติกฺกมิตพฺพโตเยว  หิ  เวรมณี  นาม  โหติฯ   
ยถา  ปน  นพฺิพานารมฺมโณ อริยมคฺโค  กิเลเส  ปชหติฯ  เอว   
ชีวิตินฺทฺริยาทิอารมฺมณา  เจเต  กมฺมปถา  ปาณาติปาตาทีนิ  
ทุสฺสีลานิ ปชหนฺตีติ เวทิตพฺพาฯ   
        เวทนาโตติ  สพฺเพ  สุขาเวทนา  วา  โหนฺติฯ  มชฺฌตฺตเวทนา   
วาฯ  กุสล  ปตฺวา หิ ทุกฺขาเวทนา นาม นตฺถิฯ   
        มลูโตติ  ปฏิปาฏิยา  สตฺต  าณสมฺปยุตฺตจิตฺเตน  วิรมนฺตสฺส   
อโลภอโทสอโมหวเสน  ติมูลา  โหนฺติฯ  าณวิปฺปยุตฺตจิตฺเตน   
วิรมนฺตสฺส  ทฺวิมูลา ฯ อนภิชฺฌา  าณสมฺปยุตฺตจิตฺเตน   
วิรมนฺตสฺส  ทฺวิมูลา โหติ  าณวิปฺปยุตฺตจิตฺเตน เอกมูลาฯ   
อโลโภ  ปน  อตฺตนาว  อตฺตโน  มูล  น  โหติฯ   อพฺยาปาเทป   
เอเสว  นโย  สมฺมาทิฏ ิ อโลภาโทสวเสน ทฺวิมูลาวาติฯ   
        อโลโภ  กุสลมูลนฺติอาทีสุ  น  โลโภติ  อโลโภฯ  โลภปฏ-ิ 
ปกฺขสฺส  ธมมฺสฺเสต   อธิวจนฯ  อโทสาโมเหสุป  เอเสว  นโยฯ   
เตสุ  อโลโภ  สย ฺจ  กุสลฯ  อิเมส ฺจ  ปาณาติปาตา  เวรมณีอาทีน  
# ๑. ม. ย.ุ มลู ฯ  
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กุสลาน  เกส ฺจิ  สมฺปยุตฺตสภาวกฏเน  (๑) เกส ฺจิ  
อุปนิสฺสยปจฺจยฏเน  มูลนฺติ   กุสลฺมูลฯ  อโทสาโมหานป   
กุสลมูลภาเว  เอเสว นโยฯ  
        อิทานิ  สพฺพป  ต  สงฺเขเปน  จ  วิตฺถาเรน  จ  เทสิต   
อตฺถ  นิคเมนฺโต ยโต  โข  อาวุโสติอาทิอปฺปนาวาร  อาหฯ   
ตตฺถ  เอว  อกุสล  ปชานาตีติ  เอว  ยถานิทฺทิฏทสากุสล- 
กมฺมปถวเสน  อกุสล  ปชานาติฯ  เอว  อกุสลมลูนฺติอาทีสุป  
เอเสว  นโยฯ  เอตฺตาวตา  เอเกน  นเยน  จตุสจฺจกมฺมฏานิกสฺส   
ยาว  อรหตฺตา  นิยฺยาน  กถิต  โหติฯ  กถฯ  เอตฺถ  หิ   
เปตฺวา  อภิชฺฌ  ทส  อกสุลกมฺมปถา  จ  กุสลกมฺมปถา  จ   
ทุกฺขสจฺจฯ  อภิชฺฌา  จ  โลโภ  อกุสลมูล ฺจาติ  อิเม เทฺว  
ธมฺมา  นิปฺปริยาเยน  สมทุยสจฺจฯ  ปริยาเยน  ปน  สพฺเพป  
กมฺมปถา ทุกขฺสจฺจ  สพฺพานิป กุสลากุสลมูลานิ  สมุทยสจฺจฯ   
อุภินฺน อปฺปวตฺติ นิโรธสจฺจ  ทุกฺข ปรชิานนฺโต สมทุย   
ปชหนฺโต  นโิรธ  ปชานนฺโต  อริยมคฺโค  มคฺคสจฺจนฺติ  อิติ   
เทฺว สจฺจานิ  สรูเปน วุตฺตานิฯ  เทฺว อาวตฺตหารวเสน  
เวทิตพฺพานิ ฯ  
        โส  สพฺพโส  ราคานุสย  ปหายาติ  โส  เอว  อกุสลาทีนิ   
ปชานนฺโต  สพฺพากาเรน  ราคานุสย  ปชหิตฺวาฯ  ปฏิฆานุสย  
# ๑. ม. สมฺปยุตฺตปฺปภาวกฏเฐน ฯ  
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ปฏิวิโนเทตฺวาติ  ปฏิฆานุสย ฺจ  สพฺพากาเรเนว  นีหริตฺวาติ   
วุตฺต  โหติฯ   เอตฺตาวตา  อนาคามิมคฺโค  กถโิตฯ  อสฺมีติ   
ทิฏ ิมานานุสย  สมูหนิตฺวาติ  ป ฺจสุ  ขนฺเธสุ  ก ฺจิ  ธมฺม   
อนวการ กตฺวา อสฺมีติ อิมินา สมูหคหณากาเรน ปวตฺต  
ทิฏ ิมานานุสย สมุคฺฆาเตตฺวาฯ  ตตฺถ  ทฏิ ิมานานุสยนฺติ   
ทิฏ ิสทิส  มานานุสยนฺติ  วุตฺต  โหติฯ  อย ฺหิ มานานุสโย   
อสฺมีติ  ปวตฺตตฺตา  ทิฏ ิสทิโส  โหติฯ  ตสฺมา  เอว  วุตฺโต.  
อิม ฺจ อสฺมิมาน วิตฺถารโต วิ ฺาตุกาเมน ขนฺธกวคฺเค  
เขมกสุตฺต (๑)โอโลเกตพฺพ (๒) ฯ  อวิชฺช  ปหายาติ  วฏฏมูล  อวิชฺช   
ปชหิตฺวา. วิชฺช  อุปฺปาเทตฺวาติ ตสฺสา อวิชฺชาย  สมคฺุฆาตก   
อรหตฺตมคฺควิชฺช  อุปฺปาเทตฺวาฯ  เอตฺตาวตา  อรหตฺตมคฺโค  
กถิโตฯ  ทิฏเว  ธมฺเม  ทกฺุขสฺสนฺตกโร โหตีติ อิมสฺมึเยว  
อตฺตภาเว วฏฏทุกฺขสฺส ปริจฺเฉทกโร  โหติฯ  เอตฺตาวตาป  โข   
อาวุโสติ  เทสน  นิยฺยาเตติฯ  อิมาย  กมฺมปถเทสนาย  วุตฺต- 
มนสิการปฏิเวธวเสนปติ  วุตฺต  โหติฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ เอว  
อนาคามิมคฺคอรหตฺตมคฺเคหิ เทสน นิฏาเปสีติ. 
                                กมฺมปถวารวณฺณนา นิฏ ิตาฯ   
# ๑. ส. ข. ๑๗/๒๒๕/๑๕๔ ฯ  ๒. ม. โอโลเกตพฺพนฺติ ฯ  
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        สาธาวุโสติ  โข  ฯ เปฯ  อาคโต  อิม  สทฺธมฺมนฺติ  เอว   
อายสฺมโต  สาริปุตฺตสฺส  กุสลากุสลมุเขน  จตุสจฺจเทสน  สุตฺวา   
ต  อายสฺมโต  สาริปุตฺตสฺส  ภาสิต  สาธาวุโสติ  อิมินา  วจเนน   
เต  ภิกฺขู  อภินนฺทิตฺวา  อิมสฺเสว วจนสฺส  สมฏุาปเกน  จิตฺเตน   
อนุโมทิตฺวา  วจสา  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา เจตสาว สมฺปยายิตฺวาติ วุตฺต   
โหติฯ  อิทานิ  ยสฺมา  เถโร  นานปฺปกาเรน  จตุสจฺจเทสน   
เทเสตุปฏิพโลฯ   ยถาห  สาริปุตฺโต  ภิกฺขเว  ปโหติ  จตฺตาริ   
อริยสจฺจานิ  วิตฺถาเรน  อาจิกฺขิตุ  เทเสตุนฺติฯ  ยสฺมา  วา   
อุตฺตรึป  เทเสตุกาโมว หุตฺวา เอตฺตาวตาป โขติ อวจ  ตสฺมา   
อปเรนป  นเยน  สจฺจเทสน  โสตุกามา  เต  ภิกฺขู  อายสฺมนฺต   
สาริปุตฺต  อุตฺตรึ  ป ฺห  อปุจฺฉึสุฯ  เตน  สยเมว  ปจฺุฉิตฺวา  
วิสชฺชิตป ฺหโต อุตฺตรึ สิยา  โข  ปนาวุโส  อ ฺโป  ปริยาโย   
ภเวยฺย  อ ฺป  การณนฺติ  อิมินา  นเยน  อ ฺ  อติเรกป ฺห  
ปุจฺฉึสุฯ  ปุรมิป ฺหสฺส วา อุปริภาเค ปุจฺฉึสูติ วุตฺต โหติ ฯ  
อถ  เนส  พฺยากุรุมาโน (๑)  เถโร  สิยา อาวุโสติอาทิมาห.  
ตตฺถาย  อนุตฺตานปทวณฺณนาฯ  อาหารนฺติ  ปจฺจยฯ  ปจฺจโย   
หิ  อาหรติ  อตฺตโน  ผลฯ   ตสฺมา  อาหาโรติ  วุจฺจติ ฯ  
        ภูตาน  วา  สตฺตานนฺติอาทีสุ  ภูตาติ  ส ฺชาตา  นิพฺพตฺตาฯ   
สมฺภเวสิโนติ  เย  สมฺภว  ชาตึ  นิพฺพตฺตึ  เอสนฺติ  คเวสนฺติ 
# ๑. ม. พฺยากรมาโน ฯ  
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ตตฺถ จตูสุ โยนีสุ อณฺฑชชลาพุชา สตฺตา  ยาว  อณฺฑโกส   
วตฺถิโกส  จ  น  ภินฺทนฺติฯ   ตาว  สมฺภเวสิโน  นามฯ  อณฺฑโกส   
วตฺถิโกส ฺจ  ภินฺทิตฺวา  พหิ  นิกฺขนฺตา  ภูตา   นามฯ  สเสทชา  
อุปปาติกา  จ  ปมจิตฺตกฺขเณ  สมฺภเวสิโน  นามฯ  ทุติย- 
จิตฺตกฺขณโต  ปภูติ  ภูตา นามฯ  เยน(๑)  วา  เยน(๑)  อิริยาปเถน   
ชายนฺติฯ  ยาว ตโต  อ ฺ  น  ปาปุณนฺติฯ   ตาว สมฺภเวสิโน  
นาม ตโต ปร ภูตา นามฯ   
        อถวา  ภูตาติ  ชาตา  อภินิพฺพตฺตาฯ   เย  ภูตาเยว   
น  ปุน  ภวิสสฺนฺตีติ   สงฺขฺย  คจฺฉนฺติฯ  เตส  ขีณาสวาน   
เอต  อธิวจน สมฺภวเมสนฺตีติ สมฺภเวสิโน ฯ  อปฺปหีนภว- 
สโยชนตฺตา  อายตึป  สมฺภว  เอสนฺตาน  เสกฺขปุถชฺุชนานเมต   
อธิวจนฯ  เอว  สพฺพถาป  อิเมหิ  ทฺวีหิ  ปเทหิ  สพฺพสตฺเต   
ปริยาทิยติฯ  วาสทฺโท  เจตฺถ  สมฺปณฺฑนตฺโถฯ  ตสฺมา ภูตาน  
จ สมฺภเวสีน ฺจาติ อยมตฺโถ เวทิตพฺโพ   
         ิติยาติ   ิตตฺถฯ  อนุคฺคหายาติ  อนุคฺคหตฺถ  อุปการตฺถฯ   
วจนเภโทเยว  เนสฯ (๒)  อตฺโถ  ปน  ทฺวินฺน  ปทาน  เอโกเยวฯ   
อถวา   ิติยาติ  ตสฺส  ตสฺส   สตฺตสฺส  อุปฺปนฺนธมฺมาน   
อนุปฺปพนฺธวเสน  อวิจฺเฉทายฯ  อนุคฺคหายาติ   อนุปฺปนฺนาน   
อุปฺปาทายฯ  อุโภป  เจตานิ  ภูตาน  วา(๓)   ิติยา  เจว  
# ๑. ม. เยน เยน วา ฯ  ๒. ม. เจส ฯ  ๓. วาสทฺโท นตฺถิ ฯ  
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อนุคฺคหาย จ ฯ สมฺภเวสีน วา  ิติยา เจว อนุคฺคหาย  
จาติ เอว อุภยตฺถ ทฏพฺพานิฯ   
        กวฬิงฺกาโร  อาหาโรติ กวฬ กตฺวา อชฺโฌหรติพฺพาหาโร(๑) 
ฯโอทนกุมฺมาสาทิวตฺถุกาย  โอชาเยต  อธิวจนฯ  โอฬาริโก  วา   
สุขุโม  วาติ   วตฺถุโอฬารกิตาย  โอฬาริโกฯ  วตฺถุสขุุมตาย  สุขุโมฯ   
สภาเวน  ปน  สุขุมรูปปรยิาปนฺนตฺตา กวฬิงฺกาโร อาหาโร   
สุขุโมว  โหติฯ  สาปสฺส  วตฺถุโต  โอฬาริกตา  จ  สุขุมตา   
จ  อุปาทายุปาทาย เวทิตพฺพาฯ   
        กุมฺภีลาน ฺหิ  อาหาร  อุปาทาย  โมราน  อาหาโร   
สุขุโมฯ  กุมภีฺลา  กิร  ปาสาเณ  คิลนฺติฯ  เต  จ เนส  
กุจฺฉิปฺปตฺตาว วิลียนฺติ  โมรา สปฺปวิจฺฉิกาทิปาเณ ขาทนฺติฯ   
โมราน  ปน  อาหาร  อุปาทาย  ตรจฺฉาน  อาหาโร  สุขุโมฯ   
เต   กิร  ติวสสฺจฺฉฑฺฑิตานิป  วิสาณานิ  เจว  อฏ ีนิ  จ   
ขาทนฺติฯ  ตานิ  จ  เนส  เขเฬน  เตมิตมตฺตาเนว  กนฺทมูล   
วิย  มุทุกานิ  โหนฺติฯ  ตรจฺฉานป  อาหาร  อุปาทาย  หตฺถีน   
อาหาโร  สุขุโมฯ  เตป  นานารุกฺขสาขาโย  ขาทนฺติฯ  หตฺถีน   
อาหารโต  ควยโคกณฺณมิคาทีน  อาหาโร  สุขุโมฯ  เต  กิร   
นิสฺสารานิ   นานารุกฺขปณฺณาทีนิ  ขาทนฺติฯ  เตสป  อาหารโต   
คุนฺน  อาหาโร  สุขุโมฯ  เต(๒)  อลฺลสุกฺขติณานิ  ขาทนฺติฯ  
# ๑. ม. กพฬ กตฺวา อชฺโฌหริตพฺพโต กพฬีกาโร อาหาโร ฯ ๒. สี. ย.ุ ตา ฯ  
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เตส  (๑) อาหารโต  สสาน  อาหาโร  สุขุโมฯ  สสาน  อาหารโต   
สกุณาน  สุขุโมฯ   สกุณานมาหารโต  ปจฺจนฺตวาสีน  สุขุโม   
ปจฺจนฺตวาสีน อาหารโต  คามโภชกาน[๒]  สุขุโมฯ  คาม- 
โภชกาน  อาหารโต  ราชราชมหามตฺตาน   [๓]สขุุโมฯ  เตสป   
อาหารโต  จกฺกวตฺติโน  อาหาโร  สุขุโมฯ  จกฺกวตฺติโน  อาหารโต   
ภุมฺมเทวาน  อาหาโร  สุขุโมฯ  ภุมฺมเทวาน  อาหารโต   
จาตุมฺมหาราชิกาน อาหาโร  สุขุโมฯ  เอว  ยาว  ปรนิมฺมิต- 
วสวตฺตีน  อาหาโร  วิตฺถาเรตพฺโพฯ  เตส  อาหาโร  สุขุโมเตฺวว  
นิฏ ปตฺโตฯ   
        เอตฺถ  จ  โอฬาริเก  วตฺถุสฺมึ  โอชา  ปริตฺตา  โหติ   
ทุพฺพลาฯ  สขุุเม  พลวตีฯ  ตถาหิ  เอกปตฺตปูรป  ยาคุ  ปโต(๔)   
มุหุตฺเตเนว  ชิฆจฺฉิโต  โหติฯ  ยงฺกิ ฺจิเทว  ขาติตุกาโมฯ  สปปฺ   
ปน  ปสฏมตฺตป  ปวิตฺวา  ทิวส  อโภตฺตุกาโม  โหติฯ  ตตฺถ   
วตฺถุ  ปริสฺสม  วิโนเทติฯ  น  ปน  สกโฺกติ  ปาเลตต. โอชา  
ปาเลติฯ  น  สกฺโกติ  ปรสิฺสม  วิโนเทตตฯ  เทฺว  ปน เอกโต  
หุตฺวา ปริสฺสม ฺเจว วิโนเทนฺติ  ปาเลนฺติ จาติ ฯ 
        ผสฺโส  ทุติโยติ  จกขฺุสมฺผสฺสาทิฉพฺพิโธป  ผสฺโส  เอเตสุ   
จตูสุ  อาหาเรสุ  ทุติโย  อาหาโรติ  เวทิตพฺโพฯ  เทสนานโย   
เอว  เจสฯ  ตสฺมา  อิมินา  นาม   การเณน  ทุติโย(๕)  ตติโย  จาติ  (๕) 
# ๑. ส.ี ย.ุ ตาส ฯ ๒-๓ ม. เอตฺถนฺตเร อาหาโรติ ทิสฺสติ ฯ ๔. ม. ปวโต ฯ 
# ๕. ม. ทุติโย วา ตติโย วาติ ฯ  
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อิทเมตฺถ  น  คเวสิตพฺพฯ  มโนส ฺเจตนาติ  เจตนา  เอว วุจฺจติ ฯ 
วิ ฺาณนฺติ   ยงฺกิ ฺจิ จิตฺตฯ   
        เอตฺถาหฯ   ยทิ  ปจฺจยฏโ  อาหารฏโฯ   อถ  กสฺมา   
อ ฺเสุป  สตฺตาน   ปจฺจเยสุ  วิชชฺมาเนสุ  อิเมเยว  จตฺตาโร   
วุตฺตาติฯ  วุจฺจเตฯ  อชฺฌตฺติกสนฺตติยา  วิเสสปจฺจยตฺตาฯ  วิเสส- 
ปจฺจโย  หิ  กวฬิงฺการาหารภกฺขาน  สตฺตาน  รูปกายสฺส  
กวฬิงฺกาโร  อาหาโรฯ  นามกาเย  เวทนาย  ผสฺโสฯ  วิ ฺาณสฺส   
มโนส ฺเจตนาฯ   นามรปูสฺส วิ ฺาณ. ยถาห   
        เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  อย  กาโย  อาหารฏ ิติโกฯ  อาหาร   
ปฏิจฺจติฏติ(๑)ฯ  อนาหาโร  โน  ติฏติฯ  ยถา(๒)  ผสฺสปจฺจยา  เวทนา 
สงฺขารปจฺจยา  วิ ฺาณฯ   วิ ฺาณปจฺจยา นามรูปนฺติฯ   
        โก  ปเนตฺถ  อาหาโรฯ   ก ึ อาหรตีติฯ  กวฬิงฺการาหาโร   
โอชฏมกรปุานิ  อาหรติฯ  ผสฺสาหาโร  ติสฺโส เวทนา 
มโนส ฺเจตนาหาโร ตโย ภเวฯ  วิ ฺาณาหาโร  ปฏิสนฺธ-ิ 
นามรูปนฺติ 
        กถฯ   กวฬิงฺการาหาโร  ตาว  มุเข  ปตมตฺโตเยว   
อฏรูปานิ  สมุฏาเปติฯ  ทนฺตวิจุณฺณิต  ปน  อชโฺฌหริยมาน   
เอเกก สิตฺถ อฏฏรูปานิ สมุฏาเปติเยวฯ   เอว โอชฏมก- 
รูปานิ อาหรติฯ   
        ผสฺสาหาโร  ปน  สุขเวทนีโย  ผสฺโส  อุปฺปชฺชมาโน  
# ๑. ม. ปฏิจฺจ ติฏฐติ ฯ  ๒. ม. ตถา ฯ  
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สุขเวทน  อาหรติฯ ตถา  ทุกฺขเวทนีโย  ทุกฺขฯ  อทกฺุขม- 
สุขเวทนีโย  อทุกฺขมสุขนฺติ  เอว  สพฺพถาป ผสฺสาหาโร ติสฺโส  
เวทนา อาหรติฯ   
        มโนส ฺเจตนาหาโร  กามภวูปค  กมฺม  กามภว   
อาหรติฯ  รูปารูปภวูปคานิ   ต ต ภว. เอว สพฺพถาป  
มโนส ฺเจตนาหาโร ตโย ภเว อาหรติฯ   
        วิ ฺาณาหาโร  ปน  เย [๑] ปฏสินฺธิกฺขเณ  ตสมฺปยุตฺตกา   
ตโย  ขนฺธาฯ   ยานิ  จ  ติสนฺตติวเสน  ตึสรูปานิ  อุปฺปชฺชนฺติ 
สหชาตาทิปจฺจยนเยน  ตานิ  อาหรตีติ วุจฺจติ. เอว  
วิ ฺาณาหาโร ปฏิสนฺธนิามรูป อาหรตีติฯ   
        เอตฺถ  จ  มโนส ฺเจตนาหาโร(๒)  ตโย  ภเว  อาหรตีติ  สาสว- 
กุสลากุสลเจตนาว  วุตฺตาฯ  วิ ฺาณ ปฏิสนฺธินามรูป อาหรตีติ  
ปฏิสนฺธิวิ ฺาณเมว วุตฺต อวิเสเสน ปน   ตสมฺปยุตฺต- 
ตสมุฏานธมฺมาน  อาหรณโตเปเต อาหาราติ เวทิตพฺพาฯ   
        เอเตสุ  จตูสุ  อาหาเรสุ  กวฬิงฺการาหาโร  อุปตฺถมฺเภนฺโต   
อาหารกิจฺจ  สาเธติ. ผสฺโส ผุสนฺโตเยว. มโนส ฺเจตนา  
อายูหมานาว. วิ ฺาณ วิชานนฺตเมวฯ   
        กถฯ   กวฬิงฺการาหาโร  หิ  อุปตฺถมฺเภนฺโตเยว   
กายฏปเนน  สตฺตาน   ิติยา  โหติฯ  กมฺมชนิโตป  หิ  อย   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. มโนสฺเจตนาหาโร ฯ  
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กาโย  กวฬิงฺการาหาเรน  อุปตฺถมฺภิโต ทสป  วสฺสานิ  วสฺสสตป   
ยาวอายุปริมาณ  ติฏติฯ  ยถากึฯ   ยถา  มาตุยา ชนิโตป   
ทารโก  ธาติยา  ถ ฺาทีนิ  ปาเยตฺวา  โปสิยมาโนว  จิร   
ติฏติฯ  ยถา  จุปตฺถมฺเภน อุปตฺถมฺภิต เคห. วุตฺตมฺป  
เจต   
        ยถา  มหาราช  เคเห  ปตนฺเต  อ ฺเน  ทารุนา   
อุปตฺถมฺเภนฺติฯ  อ ฺเน  ทารุนา  อุปตฺถมฺภิต  สนตฺ  เอว  ต   
เคห  น  ปตติฯ  เอวเมว  โข  มหาราช อย  กาโย อาหารฏ ิติโก 
อาหาร ปฏิจฺจ ติฏตีติฯ   
        เอว  กวฬิงฺกาโร  อาหาโร  อุปตฺถมฺเภนฺโต  อาหารกิจฺจ   
สาเธติฯ  เอว  สาเธนฺโตป  จ  กวฬิงฺกาโร  อาหาโร  ทฺวินฺน   
รูปสนฺตตีน  ปจฺจโย  โหติ อาหารสมุฏานสฺส  จ  อุปาทินฺนสฺส   
จฯ  กมฺมชาน  อนุปาลโก  หุตฺวา  ปจฺจโย  โหติ. อาหาร- 
สมุฏานาน ชนโก หุตฺวา ติฏฐติ ฯ 
        ผสฺโส  ปน  สุขาทิวตฺถุภูต  อารมฺมณ  ผุสนฺโตเยว   
สุขาทิเวทนาปวตฺตเนน  สตฺตาน   ิติยา  โหติฯ  มโนส ฺเจตนา   
กุสลากุสลกมฺมวเสน  อายูหมานาเยว  ภวมูลนิปฺผาทนโต  สตฺตาน   
 ิติยา  โหติฯ  วิ ฺาณ วิชานนฺตเมว  นามรูปปฺปวตฺตเนน  
สตฺตาน  ิติยา โหติฯ   
# ๑. ม. ชนโก หุตฺวา ปจฺจโย โหติ ฯ  
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        เอว  อุปตฺถมฺภนาทิวเสน  อาหารกิจฺจ  สาธยมาเนสุ   
ปเนเตสุ  จตฺตาริ  ภยานิ  ทฏพฺพานิฯ  เสยฺยถีทฯ  กวฬิง- 
 ฺการาหาเร นิกนฺติเยว ภยฯ  ผสฺเส อุปคมนเมวฯ  มโนส ฺเจตนาย(๑)   
อายูหนเมวฯ   วิ ฺาเณ  อภินิปาโตเยว  ภยนฺติฯ  กึการณาฯ    
กวฬิงฺการาหาเร  ห ิ นกินตึฺ  ภย(๒)  กตฺวา  สีตาทีน  ปุเรกฺขตา   
สตฺตา อาหารตฺถาย  มุทฺธาคณนาทิกมฺมานิ  กโรนฺตา  อนปฺปก   
ทุกฺข  นิคจฺฉนฺติฯ  เอกจฺเจ  จ อิมสฺมึ  สาสเน  ปพฺพชิตฺวาป   
เวชฺชกมฺมาทิกาย  อเนสนาย  อาหาร  ปริเยสนฺตา  ทิฏเป  ธมฺเม   
คารยฺหา  โหนฺติฯ  สมฺปราเยป ตสฺส สงฺฆาฏิป อาทิตฺตา 
สมฺปชฺชลิตาติอาทินา ลกฺขณสยุตฺเต  วุตฺตนเยน  สมณเปตา   
โหนฺติฯ  อิมนิา  จ(๓)  ตาว  การเณน  กวฬิงฺการาหาเร นิกนฺติเยว  
ภยนฺติ เวทิตพฺพาฯ   
        ผสฺส  อุปคจฺฉนฺตาป  ผสฺสสฺสาทิโน  ปเรส  รกขิฺตโคปเตสุ   
ทาราทีสุ  ภณฺเฑสุ  อปรชฺฌนฺติฯ  เต  สห  ภณฺเฑน   
ภณฺฑสามิกา  คเหตฺวา  ขณฺฑาขณฺฑิก  วา  ฉินฺทิตฺวา  สงฺการ- 
กูเฏสุ  ฉฑฺเฑนฺติฯ  ร ฺโ  วา  นิยยฺาเตนฺติฯ  ตโต  เน    
ราชา  วิวิธา  กมฺมกรณา  การาเปติฯ  กายสฺส  จ  เภทา   
ทุคฺคติ  เนส ปาฏิกงฺขา  โหติฯ  อิติ  ผสฺสสฺสาทมูลก   
ทิฏธมฺมิกป สมฺปรายิกป ภย สพฺพมาคตเมว(๔) โหติ ฯ  อิมินา 
# ๑. ม. มโนสฺเจตนาย ฯ ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๓. ม. ว ฯ  
# ๔. ม. สพฺพมาคตเมว ฯ  
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การเณน ผสฺสาหาเร อุปคมนเมว ภยนฺติ เวทิตพฺพฯ   
        กุสลากุสลกมฺมายูหเนเนว  ปน  ตมูลก  ตีส ุ ภเวสุ  ภย   
สพฺพมาคตเยว  โหติ. อิมนิา การเณน มโนส ฺเจตนาหาเร  
อายูหนเมว ภยนฺติ เวทิตพฺพฯ   
        ปฏิสนธฺิวิ ฺาณ  จ  ยสฺม ึ ยสฺม ึ าเน  อภินิปตติฯ  ตสฺมึ   
ตสฺมึ  าเน  ปฏิสนฺธินามรูป  คเหตฺวาว  นิพฺพตฺตติฯ   ตสฺมิ ฺจ   
นิพฺพตฺเต  สพฺพภยานิ  นิพฺพตฺตานิเยว  โหนฺติฯ  ตมูลกตฺตาติ 
อิมินา การเณน วิ ฺาณาหาเร  อภินิปาโตเยว ภยนฺติ  
เวทิตพฺโพติ(๑) ฯ 
        เอว  ภเยสุ  (๒) ปน  อิเมสุ  อาหาเรสุ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
กวฬิงฺการาหาเร  นิกนฺติปริยาทานตฺถ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  เทฺว   
ชายปติกา  (๓)ติอาทินา นเยน  ปุตฺตมสูปม  เทเสสิฯ  ผสฺสาหาเร   
นิกนฺติปริยาทานตฺถ  เสยฺยถาป ภิกฺขเว คาวี  นิจฺจมฺมาติ- 
อาทินา   นเยน  นิจฺจมฺมคาวูปม  เทเสสิฯ  มโนส ฺเจตนาหาเร   
นิกนฺติปริยาทานตฺถ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  องฺคารกาสูติอาทินา  (๔)  
นเยน   องฺคารกาสูปม  เทเสสิฯ  วิ ฺาณาหาเร  นิกนฺติ- 
ปริยาทานตฺถ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  โจร อาคุจารินฺติอาทินา (๕) 
นเยน ติสตฺติสตาหตู ปม (๖)เทเสสิฯ  ตตฺราย   ตมตฺถ(๗)  กตฺวา   
# ๑. ม. เวทิตพฺโพ ฯ ๒. ม. สภเยสุ ฯ ๓. ม. ชายมฺปติกาติ ฯ  
# ๔. สฺ. นิ. ๑๖/๒๔๑/๑๑๙ ฯ ๕. ส. น.ิ ๑๖/๒๔๔/๑๒๑ ฯ 
# ๖. ม. สตฺติสตาหตูปม ฯ เอวมุปริป ฯ ๗. ม. ภูตมตฺถ ฯ  
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สงฺเขปโต  อตฺถโยชนาฯ   
        เทฺว  กิร  ชายปติกา  (๑)  ปุตฺต  คเหตฺวา  ปริตฺเตน  ปาเถยฺเยน   
โยชนสติก  กนฺตารมคฺค  ปฏิปชฺชึส.ุ เตส ป ฺาสโยชนานิ   
คตาน  (๒) ปาเยฺย  นิฏาสิฯ  เต  ขุปฺปปาสาตุรา วิรฬจฺฉายาย  
นิสีทึสุฯ  ตโต  ปุรโิส  ภรยิ  อาห  ภทฺเท  อิโต  สมนฺตา   
ป ฺาสโยชนานิ  คาโม  วา  นิคโม  วา  นตฺถิฯ  ตสฺมา  ยนฺต   
ปุริเสน  กาตพฺพ พหหป กสิโครกฺขาทิกมฺมฯ  นทานิ  สกฺกา  
ต  มยา  กาตตฯ   เอหิ  ม  มาเรตฺวา   อุปฑฺฒ  มส   
ขาทิตฺวา อุปฑฺฒ  ปาเถยฺย  กตฺวา  ปุตฺเตน สทฺธึ กนตฺาร  
นิตฺตราหีติ ฯ (๓)สาป สามิกมาห สามิ  มยาทานิ  ย  ต   
อิตฺถิยา  กาตพฺพ  พหหป  สุตฺตกนฺตนาทิกมฺมฯ  ต กาตุ น   
สกฺกาฯ  เอหิ  ม  มาเรตฺวา  อุปฑฺฒ  มส  ขาทิตฺวา  อุปฑฺฒ  
ปาเถยฺย กตฺวา ปุตฺเตน  สทฺธึ  กนฺตาร  นิตฺตราหีติฯ  ปุน (๔) 
โส  ต(๔)  อาห   ภทฺเท  มาตุคามมรเณน ทฺวินฺน  มรณ   
ป ฺายติฯ  น  หิ  มนฺโท  กุมาโร  มาตร  วินา   ชวิีตุ  
สกฺโกติฯ  ยทิ  ปน  มย  ชีวามฯ   ปุน  ทารก  ลเภยฺยาม 
หนฺททานิ  ปุตฺตก   มาเรตฺวา  มส คเหตฺวา กนฺตาร  
นิตฺตรามาติฯ   
# ๑. ม. ชายมฺปติกา ฯ เอวมุปริป ฯ ๒. ม. คนฺตฺวา ฯ ๓. ม. ยุ. นตฺิถราหิ ฯ 
# เอวมุปริป ฯ ๔. ม. ตโต โส ต ฯ  
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        ตโต  มาตา  ปุตฺตมาห  ตาต  ปตุ  สนฺติก  คจฺฉาหีติฯ   
โส  อคมาสิฯ  อถสฺส  ปตา  มยา  ปุตฺตก  โปสิสฺสามีติ   
กสิโครกฺขาทีหิ อนปฺปก ทุกฺขมนุภูตฯ  น  สกโฺกมิ  ปุตฺต   
มาเรตตฯ  ตฺวเยว  ตว  ปตฺุตก  มาเรหีติ  วตฺวา  ตาต มาตุ  
สนฺติกเมว  คจฺฉาหีติ  อาหฯ  โส  อคมาสิฯ  อถสฺส มาตาป มยา  
ปุตฺต ปตฺเถนฺติยา โควตฺตกุกฺกุรวตฺตเทวตายาจนาทีหิป  ตาว   
อนปฺปก  ทุกขฺมนุภูตฯ  โก  ปน  วาโท กุจฺฉิยา  ปรหิรนฺติยา 
น  สกโฺกมห(๑)  ปุตฺต  มาเรตุนฺติ  วตฺวา  ตาต  ปตุ  สนฺติกเมว   
คจฺฉาติ  อาหฯ  เอว  โส  ทฺวินฺนมนฺตรา  คจฺฉนฺโตเยว  มโตฯ   
เต  ต  ทิสฺวา  ปริเทวิตฺวา  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยน  มสานิ  คเหตฺวา   
ขาทนฺตา ปกฺกมึสุ ฯ  เตส  โส  ปุตฺตมสาหาโร  นวหิ  การเณหิ   
ปฏิกฺกูลตฺตา  เนว  ทวาย  โหติ  น  มทาย น มณฺฑนาย  
น วิภูสนายฯ  เกวล กนฺตารนิตฺตรณตฺถาเยว โหติ ฯ 
        กตเมหิ  นวหิ  การเณหิ  ปฏิกโูลติ(๒)  เจฯ  สชาติมสตาย   
าติมสตาย  ปุตฺตมสตาย  ปยปุตฺตมสตาย  ตรุณมสตาย  อามก- 
มสตาย  อโภคมสตาย  (๓)  อโลณตาย  อธูปตตายาติฯ  ตสฺมา  โย   
ภิกฺขุ  กวฬิงฺการาหาร เอว ปุตฺตมสสทิส  ปสฺสติฯ  โส ตตฺถ  
นิกนฺตึ ปริยาทิยติฯ  อย ตาว ปุตฺตมสูปมาย อตฺถโยชนา ฯ  
        นิจฺจมฺมคาวูปมาย  ปน  ยถา  สา  คาวี  คีวโต  ยาว  
# ๑. ม. สกฺกาห ฯ  ๒. ม. ปฏิกูโลติ ฯ ๓. ส.ี อโครสตาย อโคจรตาย ฯ 
#  ม. อโครสมสตาย ฯ  
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ขุราฯ  ตาว  จมฺม  อุทฺทาเลตฺวา  มุตฺตา  ย  ยเทว  นสิฺสาย   
ติฏติฯ  ตตฺถ  ปาณเกหิ   ขชฺชมานา ทุกฺขสฺเสวาธิกรณ  โหติฯ   
เอว  ผสฺโสป  ย  ยเทว  วตฺถุ อารมฺมณ  วา  นิสฺสาย  
ติฏติฯ   ต  ต  วตฺถารมฺมณสมฺภวสฺส  เวทยิตทุกฺขสฺส  อธิกรณเมว   
โหติฯ  ตสฺมา โย ภิกฺขุ ผสฺสาหาร เอว นิจฺจมฺมคาวีสทิส  
ปสฺสติฯ  โส ตตฺถ นิกนฺตึ ปริยาทิยติฯ  อย นิจฺจมฺมคาวูปมาย  
อตฺถโยชนาฯ   
        องฺคารกาสูปมาย  ปน  ยถา  สา  องฺคารกาสุฯ   เอว   
มหาปริฬาหฏเน  ตโย  ภวาฯ  ยถา  นานาพาหาสุ  คเหตฺวา   
ตตฺถ  อุปกฑฒฺนฺตา  (๑) เทฺว  ปุริสา  เอว  ภเวสุ  อุปกฑฺฒนฏเน   
มโนส ฺเจตนาฯ  ตสฺมา  โย  ภิกฺขุ  มโนส ฺเจตนาหาร  เอว   
องฺคารกาสูปกฑฺฒกปุริสสทิส  ปสฺสติฯ  โส  ตตฺถ  นิกนฺตึ   
ปริยาทิยติฯ  อย  องฺคารกาสูปมาย อตฺถโยชนาฯ   
        ติสตฺติสตาหตูปมาย  ปน  เยน  โส  ปุรโิส  ปุพฺพณฺหสมเย   
สตฺติสเตน  ห ฺติฯ   ตมสฺส  สรรี(๒)  วณมุขสต  กตฺวา  อนตฺรา   
อตฺวา  วินิวิชฺฌิตฺวา  อปรภาเคเยว  ปตติฯ   เอว  อิตรานิป   
เทฺว  สตฺติสตานิฯ  เอวมสฺส  ปติโตกาเส   อปติตฺวา (๓) คตาหิ  
สตฺตีหิ  สพฺพสรีร  ฉิทฺทาวฉิทฺทเมว  โหติฯ  ตสฺส  เอกวณมุเขป  
อุปฺปนฺนสฺส  ทุกฺขสฺส  ปมาณ  นตฺถิฯ  โก  ปน  วาโท  ตีส ุ 
# ๑. ม. อุปกฑฺฒกา ฯ ๒. ม. สรีเร ฯ ๓. ม. อปติตฺวา อปติตฺวา ฯ  
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วณมุขสเตสุฯ  ตตฺถ สตฺตินิปาตกาโล  วิย  ปฏิสนฺธิ(๑) ฯ  วณมุเข   
ชนน  วิย ขนธฺชนนฯ  วณมุเขสุทุกฺขเวทนุปฺปาโท  วิย   
ชาเตสุ  ขนฺเธสุ  วฏฏมูลกนานาวิธทุกฺขุปฺปาโทฯ  อปโร  นโยฯ    
อาคุจาริปุริโส  วิย  ปฏิสนฺธิวิ ฺาณฯ  ตสฺส  สตฺติฆาเตหิ   
อุปฺปนฺนวณมุขานิ  วิย  วิ ฺาณปจฺจยา  นามรูปฯ  วณมุข- 
ปจฺจยา   ตสฺส  ปุริสสฺส  กกฺขฬทุกฺขุปฺปาโท  วิย  นามรูป- 
ปจฺจยา  วิ ฺาณสฺส  ทฺวตฺตึสกมฺมกรณอฏนวุติโรคาทิวเสน   
นานปฺปการทุกฺขุปฺปาโท  ทฏพฺโพฯ   ตสฺมา โย ภกิฺขุ  
วิ ฺาณาหาร เอว ติสตฺติสตาหตสทิส ปสฺสติฯ  โส ตตฺถ  
นิกนฺตึ  ปริยาทิยติฯ  อย ติสตฺติสตาหตูปมาย อตฺถโยชนาฯ   
        โส  เอว  อิเมสุ  อาหาเรสุ  นิกนฺตึ  ปรยิาทิยนฺโต   
จตฺตาโรป  อาหาเร  ปริชานาติฯ   เตสุ  ปริ ฺาเตสุ  สพฺพป   
ปริ ฺาตวตฺถุ  ปริ ฺาตเมว  โหติ ฯ วุตฺตเ ฺหต ภควตา 
        กวฬิงฺกาเร  ภิกฺขเว  อาหาเร  ปริ ฺาเต  ป ฺจกามคุณิโก   
ราโค  ปริ ฺาโต  โหติฯ   ป ฺจกามคุณิเก  ราเค  ปริ ฺาเต   
นตฺถิ  ต  ส ฺโชนฯ  เยน  ส ฺโชเนน  สมฺปยุตฺโต  อริยสาวโก   
ปุน  อิม  โลก  อาคจฺเฉยฺยฯ  ผสฺเส  ภิกฺขเว  อาหาเร   
ปริ ฺาเต  ติสฺโส  เวทนา  ปริ ฺาตา  โหนฺติฯ   ตีสุ  เวทนาสุ   
ปริ ฺาตาสุ  อริยสาวกสฺส  นตฺถ ิ กิ ฺจิ  อุตฺตรึ กรณียนฺติ 
# ๑. ม. ปฏิสนฺธิวิฺญาณนิพฺพตฺตกาโล ฯ  
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วทามิ. มโนส ฺเจตนาย  ภิกฺขเว  อาหาเร  ปริ ฺาเต  ติสฺโส   
ตณฺหา  ปริ ฺาตา  โหนฺติฯ  ตีสุ  ตณฺหาสุ ปริ ฺาตาสุ   
อริยสาวกสฺส  นตฺถ ิ กิ ฺจิ  อุตฺตรึ  กรณียนฺติ  วทามิฯ  วิ ฺาเณ  
ภิกฺขเว  อาหาเร  ปริ ฺาเต  นามรูป  ปริ ฺาต  โหติฯ   
นามรูเป  ปริ ฺาเต  อริยสาวกสฺส นตฺถิ กิ ฺจิ อุตฺตรึ  
กรณียนฺติ วทามีติ(๑) ฯ 
        ตณฺหาสมุทยา  อาหารสมุทโยติ  ปุริมตณฺหาสมุทยา  ปฏ-ิ 
สนฺธิกาน  อาหาราน  สมุทโย  นิพฺพตฺติ  โหตีติ  อตฺโถฯ  กถฯ    
ปฏิสนฺธิกฺขเณ  หิ  ติสนฺตติวเสน  อุปฺปนฺนสมตึสรูปพฺภนฺตเร   
ชาตา  โอชา  อตฺถิฯ   อย  ตณฺหาปจฺจยา  นิพฺพตฺโต  อุปาทินฺนก- 
กวฬิงฺการาหาโรฯ  ปฏิสนฺธิจิตฺตสมฺปยุตฺตา  ปน  ผสฺสเจตนา   
สยฺจ จิตฺต  วิ ฺาณนฺติ  อิเม  ตณฺหาปจฺจยา  นิพฺพตฺตา   
อุปาทินฺนกผสฺสมโนส ฺเจตนาวิ ฺาณาหาราติฯ  เอว  ตาว   
ปุริมตณฺหาสมุทยา  ปฏิสนฺธิกาน   อาหาราน สมุทโย  เวทิตพฺโพฯ   
ยสฺมา  ปนีธ อุปาทินฺนกาป อนุปาทินฺนกาป   อาหารา มิสฺสิตฺวา  
กถิตาฯ   ตสมฺา  อนุปาทินฺนกานป  เอว  ตณฺหาสมุทยา  อาหาร- 
สมุทโย  เวทิตพฺโพฯ  อฏโลภสหคตจิตฺตสมุฏ ิเตสุ  หิ  รูเปสุ   
โอชา  อตฺถิฯ  อย  สหชาตตณฺหาปจฺจยา นิพฺพตฺโต  อนุปาทินฺนก- 
กวฬิงฺการาหาโรฯ  โลภสหคตจิตฺตสมฺปยุตฺตา  ปน  ผสฺสเจตนา  
# ๑. ส. น.ิ ๑๖/๒๔๒/๑๒๐ ฯ  
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สย ฺจ  จิตฺต  วิ ฺาณนฺติ  อิเม  ตณฺหาปจฺจยา  นิพฺพตฺตา  
อนุปาทินฺนกผสฺสมโนส ฺเจตนาวิ ฺาณาหาราติฯ   
        ตณฺหานิโรธา  อาหารนิโรโธติ  อิมิสฺสา  อุปาทินฺนกาน ฺจ   
อนุปาทินฺนกาน ฺจ  อาหาราน  ปจฺจยภูตาย  ตณฺหาย  นิโรเธน   
อาหารนิโรโธ  ป ฺายติฯ  เสส  วุตฺตนยเมวฯ [๑] อิธ  จตฺตาริป  
สจฺจานิ สรูเปเนว วุตฺตานิ ฯ ยถา  จ  อิธฯ  เอว  อิโต   
อุตฺตรึป สพฺพวาเรสูติ. ตสฺมา สพฺพตฺถ อสมฺมุยฺหนฺเตน  
สจฺจานิ  อุทฺธริตพฺพานิฯ  สพฺพวาเรสุ  จ  เอตฺตาวตาป  โข   
อาวุโสติ  อิท  เทสนานิยฺยาตน  ตตฺถ  ตตฺถ  เทสิตธมฺมวเสน   
โยเชตพฺพฯ  ตสฺส  อิธ  ตาว  อย  โยชนาฯ  เอตฺตาวตาปติ   
อิมาย  อาหารเทสนาย  วุตฺตมนสิการปฏิเวธวเสนาปติ  วุตฺต  
โหติ. เอส นโย สพฺพตฺถาปฯ   
                                        อาหารวณฺณนา นิฏ ิตาฯ   
         ตสฺส(๒)  อิทานิ  สาธาวุโสติ  ปุริมนเยเนว  เถรสฺส  ภาสิต   
อภินนฺทิตฺวา  อนุโมทิตฺวา  เต  ภิกฺขู  อุตฺตรึป  ป ฺห  ปุจฺฉึสุ.  
เถโร จ เนส อ ฺเนป  ปริยาเยน   พฺยากาสิฯ  เอส  นโย   
อิโต  ปเรสุป  สพฺพวาเรสุฯ  ตสฺมา  อิโต  ปร  เอวรปูานิ   
วจนานิ  อนามสิตฺวา  เยน  เยน  ปริยาเยน  พฺยากโรติ   
ตสฺส  ตสฺเสว  อตฺถ  วณฺณยิสฺสามฯ  อิมสฺส  ปน  วารสฺส  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อย ปน วิเสโสติ ทิสสฺติ ฯ  ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 366 

                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๖๖ 
 
สงฺเขปเทสนาย(๑)  ทุกฺข ฺจ ปชานาตีติ  เอตฺถ  ทกุขฺนฺติ  ทุกฺขสจฺจฯ   
วิตฺถารเทสนาย  ปน ย วตฺตพฺพ สิยาฯ  ต สพฺพ วิสุทฺธิมคฺเค  
สจฺจนิทฺเทเส  วุตฺตเมวาติ ฯ  
                                        สจฺจวารวณฺณนา นิฏ ิตาฯ   
        อิโต  ปร  ปฏิจฺจสมุปฺปาทวเสน  เทสนา  โหติฯ  ตตฺถ   
ชรามรณวาเร  ตาว  เตส  เตสนฺติ  อย  สงฺเขปโต  อเนเกส  
สตฺตาน สาธารณนิทฺเทโสติ าตพฺโพฯ  ยา  เทวทตฺตสฺส   
ชราฯ  ยา  โสมทตฺตสฺสาติ(๒)  เอว ฺหิ  ทิวสป  กเถนฺตสฺส เนว   
สตฺตา  ปริยาทาน  คจฺฉนฺติฯ  อิเมหิ  ปน  ทฺวีหิ  ปเทหิ  น   
โกจิ  สตฺโต  อปริยาทินฺโน  โหติฯ  ตสฺมา  วุตฺต  อย  สงฺเขปโต   
อเนเกส  สตฺตาน  สาธารณนิทฺเทโสติ ฯ  
        ตมฺหิ  ตมฺหีติ  อย  คติชาติวเสน  อเนเกส  นิกายาน   
สาธารณนิทฺเทโสฯ  สตฺตนิกาเยติ  สาธารณนิทฺเทเสน  นิทฺทฏิสฺส   
สรูปนิทสฺสนฯ  ชรา ชรีณตาติอาทีสุ  ปน  ชราติ  สภาว- 
นิทฺเทโสฯ  ชีรณตาติ  อาการนิทฺเทโสฯ  ขณฺฑิจฺจนฺติ  อาทโย   
กาลาติกฺกเม  กิจฺจนิทฺเทสาฯ  ปจฺฉิมา  เทฺว  ปกตินิทฺเทสาฯ   
อย ฺหิ ชราติ อิมินา ปเทน  สภาวโต  ทสฺสิตา(๓) ฯ  เตนสฺสาย   
สภาวนิทฺเทโสฯ  ชีรณตาติ อิมินา  อาการโตฯ  เตนสฺสาย   
อาการนิทฺเทโสฯ  ขณฺฑิจฺจนฺติ  อิมินา  กาลาติกฺกเม  ทนฺตนขาน  
# ๑. ม. สงฺเขปเทสนาย ฯ  ๒. ม. โสมทตฺตสฺส ชราติ ฯ ๓. ม.ทปีตา ฯ  
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                *เลมที่ ๗  สมมฺาทิฏฐิสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๖๗ 
                 
ขณฺฑิตภาวกรณกิจฺจโตฯ  ปาลิจฺจนฺติ  อิมินา  เกสโลมาน  ปลิต- 
ภาวกรณกิจฺจโต ฯ วลิตตจตาติ   อิมินา  มส  มิลาเปตฺวา  ตเจ   
วลิตภาวกรณกิจฺจโตป  ทีปตา ฯ เตนสฺสา  อิเม  ขณฺฑิจฺจนฺติ- 
อาทโย  ตโย  กาลาติกฺกเม  กิจฺจนิทฺเทสา  เตหิ อิเมส  
วิการาน  ทสฺสนวเสน  ปากฏีภูตา  ปากฏชรา  ทสฺสติา  ยเถว  
หิ อุทกสฺส วา อคฺคิโน วา  วาตสฺส  วา  ติณรุกฺขาทีน   
สมฺภคฺคปลิภคฺคตาย  วา  ฌามตาย  วา  คตมคฺโค  ปากโฏ   
โหติฯ  น  จ  โส  คตมคฺโค  ตาเนว  อุทกาทีนิฯ  เอวเมว  
ชราย ทนฺตาทีสุ  ขณฺฑิจฺจาทิวเสน  คตมคฺโค  ปากโฏฯ   จกฺขุ   
อุมฺมิเลตฺวาป  คยฺหติฯ  น(๑)  จ ขณฺฑิจฺจาทิวเสน (๒)ชราฯ  น  
หิ ชรา จกฺขุวิ ฺเยฺยา โหติฯ   
        อายุโน  สหานี  อินฺทฺริยาน  ปรปิาโกติ  อิเมหิ  ปน  ปเทหิ   
กาลาติกฺกเมเยว  อภิพฺยตฺตตาย อายุกฺขยสฺส จกฺขาทิอินฺทฺริย- 
ปริปากส ฺ ิตาย ปกติยา ทีปตา  เตนสฺสิเม ปจฺฉิมา เทฺว  
ปกตินิทฺเทสาติ เวทิตพฺพาฯ   
        ตตฺถ  ยสฺมา  ชร  ปตฺตสฺส  อายุ  หายติฯ  ตสฺมา  ชรา   
อายุโน  สหานีติ  ผลูปจาเรน  วุตฺตาฯ  ยสฺมา  ปน  ทหรกาเล   
สุปสนฺนานิ  สุขุมป  อตฺตโน  วิสย   สุเขเนว  คณฺหณสมตฺถานิ   
จกฺขาทีนิ  อินฺทฺริยานิ  ชร  ปตฺตสฺส  ปริปกฺกานิ   อาลุลิตานิ   
# ๑. ม. น จ ขณฑิจฺจาทีเนว ฯ  ๒. ม. อาสุฬิตานิ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๖๘ 
 
อวิสทานิ  โอฬาริกป  อตฺตโน  วิสย  คเหตุ อสมตฺถานิ  โหนฺติ 
ตสฺมา  อินฺทฺริยาน  ปริปาโกติป ผลูปจาเรเนว วุตฺตา  สา  
ปนาย เอว นิทฺทิฏา สพฺพาป ชรา ปากฏา ปฏิจฺฉนฺนาติ  
ทุวิธา โหติฯ   
        ตตฺถ  ทนฺตาทีสุ  ขณฺฑภาวาทิทสฺสนโต  รูปธมฺเมสุ  ปน(๑)  
ชรา  ปากฏชรา(๒) ฯ  นาม  อรูปธมฺเมสุ  ตาทิสสฺส  วิการสฺส   
อทสฺสนโต  ปฏิจฺฉนฺนชรา  นามฯ [๓]  ปุน  อวีจิ  สวีจีติ  
เอวป  ทุวิธา  โหติฯ  ตตฺถ  มณิกนกรชตปวาฬ จนฺทสุริยาทีน   
มนฺททสกาทีสุ  ปาณีน  วิย  ปุปฺผผลปลฺลวาทีสุ  จ  อปาณีน   
วิย อนฺตรนฺตรา  วณฺณวิเสสาทีน  ทุวิ ฺเยฺยตฺตา  ชรา   
อวีจิชรา  นามฯ  นิรนฺตรชราติ อตฺโถฯ  ตโต  อ ฺเสุ  ปน   
ยถาวุตฺเตสุ  อนฺตรนฺตรา  วณฺณวิเสสาทีน  สุวิ ฺเยฺยตฺตา ชรา  
สวีจิชรา นามาติ เวทิตพฺพาฯ   
        อิโต  ปร  เตส  เตสนฺติอาทิ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพฯ   
จุติ  จวนตาติอาทีสุ   ปน  จุตีติ  จวนกวเสน  วุจฺจติฯ   
เอกจตุป ฺจกฺขนฺธาน  สาม ฺวจนเมตฯ  จวนตาติ  ภาวจวเนน   
# ๑. ม. ปนสทฺโท นตฺถ ิฯ ๒. ม. ปากฎชรา นาม ฯ ๓. ม. เอตฺถนตฺเร ตตฺถ ยฺวาย 
# ขณฺฑาทิภาโว ทิสฺสติ โส ตาทิสาน ทนฺตาทีน สุวิฺเญยฺยตฺตา วณฺโณเยว ต จกฺขุนา 
# ทิสฺวา มโนทฺวาเรน จินฺเตตฺวา อิเม ทนฺตา ชราย ปหฏาติ ชร ชานาติ อุทกฏฐาเน 
# พทฺธานิ โคสีสาทีนิ โอโลเกตฺวา เหฏฐา อุทกสฺส อตฺถิภาว ชานน วิยาติ ทิสฺสติ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  สมมฺาทิฏฐิสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๖๙ 
                 
ลกฺขณนิทสฺสนฯ  เภโทติ  จุติขนฺธาน  ภงฺคุปฺปตฺติปริทีปน ฯ  
อนฺตรธานนฺติ   ฆฏสฺเสว  ภินฺนสฺส  ภินฺนาน  จุติขนฺธาน เยน  
เกนจิ ปริยาเยน านา  จุติภาวปริทีปนฯ  มจฺจุมรณนฺติ   
มจฺจุสงฺขาต  มรณฯ  เตน  สมุจฺเฉทมรณาทีนิ   นิเสเธติฯ  กาโล   
นาม  อนฺตโกฯ  ตสฺส  กริิยาติ  กาลกิริยา. เอเตน โลกสมฺมติยา   
มรณ ทีเปติฯ   
        อิทานิ  ปรมตฺเถน  ทีเปตุ  ขนฺธาน  เภโทติอาทิมาหฯ   
ปรมตฺเถน  หิ  ขนฺธาเยว  ภิชฺชนฺติฯ  น  สตฺโต  นาม  โกจิ   
มรติ. ขนฺเธสุ[๑] ภิชฺชมาเนสุ สตฺโต  มรติฯ  ภินฺเนสุ มโตติ  
โวหาโร โหติฯ   
        เอตฺถ  [๒] จตุโวการวเสน  ขนฺธาน  เภโทฯ  เอกโวการ- 
วเสน  กเฬวรสฺส  นกิฺเขโปฯ  จตุโวการวเสน  วา  ขนฺธาน   
เภโทฯ  เสสทฺวยวเสน กเฬวรสฺส นิกฺเขโป  เวทิตพฺโพฯ   
กสฺมาฯ   ภวทฺวเยป  รูปกายสงฺขาตสฺส  กเฬวรสฺส  สมฺภวโตฯ   
อถวา  ยสฺมา  จ  จาตุมฺมหาราชิกาทีสุ ขนฺธา ภิชฺชนฺเตว 
น กิ ฺจิ นิกฺขิปนฺติฯ  (๑)ตสฺมา  เตส  วเสน  ขนฺธาน  เภโทฯ    
มนุสฺสาทีสุ  กเฬวรสฺส  นกิฺเขโปฯ  เอตฺถ  จ   กเฬวรสฺส   
นิกฺเขปการณโต  มรณ  กเฬวรสฺส  นกิฺเขโปติ  วุตฺตนฺติ  เอวมตฺโถ   
ทฏพฺโพ. 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปนสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๗๐ 
 
        อิติ  อย ฺจ  ชรา  อิท ฺจ  มรณฯ  อิท  วุจฺจตาวุโสติ   
อิท  อุภยป  เอกโต  กตฺวา ชรามรณนฺติ กถิยติ เสส  
วุตฺตนยเมวาติฯ   
                                ชรามรณวารวณฺณนา นิฏ ิตา   
        ชาติวาเร  ชาติ  ส ฺชาตีติอาทีสุ  ชายนฏเน  ชาติฯ    
สา  อปริปุณฺณายตนวเสน  ยุตฺตาฯ  ส ฺชายนฏเน  ส ฺชาติฯ    
สา  ปริปุณฺณายตนวเสน ยุตฺตาฯ  โอกฺกมนฏเน  โอกฺกนฺติฯ    
สา  อณฺฑชชลาพุชวเสน  ยุตฺตาฯ  เต  หิ  อณฺฑโกส ฺจ   
วตฺถิโกส ฺจ  โอกฺกมนฺติ  โอกฺกมนฺตา  ปวิสนฺตา  วิย  ปฏิสนฺธึ  
คณฺหนฺติฯ  อภินิพฺพตฺตนฏเน  อภินิพฺพตฺติฯ  สา  สเสทช- 
โอปปาติกวเสน  ยุตฺตาฯ  เต หิ ปากฏาเยว หุตฺวา  
นิพฺพตฺตนฺติ อย ตาว โวหารเทสนาฯ   
        อิทานิ  ปรมตฺถเทสนา  โหติฯ  ขนฺธาเยว  หิ  ปรมตฺถโต   
ปาตุภวนฺติฯ  น   สตฺโตฯ  ตตฺถ  จ  ขนธฺานนฺติ  เอกโวการภเว   
เอกสฺส  จตุโวการภเว  จตุนฺน   ป ฺจโวการภเว  ป ฺจนฺนป  คหณ   
เวทิตพฺพฯ  ปาตุภาโวติ  อุปฺปตฺติ. อายตนานนฺติ  เอตฺถ  ตตฺร   
ตตฺร  อุปฺปชชฺมานายตนวเสน  สงฺคโห  เวทิตพฺโพฯ  ปฏลิาโภติ   
สนฺตติย  ปาตุภาโวเยวฯ  ปาตุภวนฺตาเนว  หิ  ตานิ  ปฏลิทฺธานิ   
นาม  โหนฺติฯ   อย  วุจฺจตาวุโส  ชาตีติ  อิมินา  ปเทน  โวหารโต   
ปรมตฺถโต  จ เทสิตาย ชาติยา  นิคมน  กโรตีติฯ  ภวสมุทยาติ   
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                *เลมที่ ๗  สมมฺาทิฏฐิสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๗๑ 
                 
เอตฺถ  ปน  ชาติยา  ปจฺจยภูโต  กมฺมภโว  เวทิตพฺโพ  เสส  
วุตนยเมวาติ ฯ  
                                ชาติวารวณฺณนา นิฏ ิตา   
        ภววาเร  กามภโวติ  กมฺมภโว  จ  อุปปตฺติภโว  จฯ   
ตตฺถ  กมฺมภโว  นาม  กามภวูปคกมฺมเมวฯ  ต  ห ิ อุปปตฺติภวสฺส   
การณตฺตา  สุโข  พุทฺธาน  อุปฺปาโท(๑) ทุกฺโข  ปาปสฺส  อุจฺจโยติ(๒)  
อาทีนิ วิย ผลโวหาเรน ภโวติ วุตฺต ฯ อุปปตฺติภโว  นาม   
เตน  กมฺเมน  นิพฺพตฺต  อุปาทินฺนขนฺธป ฺจกฯ  ต ฺหิ  ตตฺถ  
ภวตีติ  กตฺวา ภโวติ วุตฺต  เอว สพฺพถาป อิท กมฺม  
จ อุปปตฺติ จ อุภยมฺเปตมิธ กามภโวติ  วุตฺตฯ  เอส  นโย   
รูปารูปภเวสุฯ  อุปาทานสมุทยาติ  เอตฺถ  ปน  อุปาทาน  กุสล- 
กมฺมภวสฺส  อุปนิสฺสยวเสเนว  ปจฺจโย  โหติฯ  อกสุลกมฺมภวสฺส   
อุปนิสฺสยวเสนป  สหชาตาทิวเสนปฯ  อุปปตฺติภวสฺส  ปน   
สพฺพสฺสาป  อุปนิสฺสยวเสเนว. เสส วุตฺตนยเมวาติฯ   
        อุปาทานวาเร  กามุปาทานนฺติอาทีสุ  วตฺถุกาม  อุปาทิยติ   
เอเตน  สย  วา  ต  อุปาทิยตีติ  กามุปาทานฯ  กาโม  จ   
โส  อุปาทาน ฺจาติ  วา  กามุปาทานฯ  อุปาทานนฺติ  ทฬฺหคฺคหณ   
วุจฺจติฯ  ทฬฺหตฺโถ  หิ  เอตฺถ  อุปสทฺโท  อุปายาสอุปกฏาอาทีสุ   
วิยฯ   ป ฺจกามคุณิกราคสฺเสต  อธิวจนฯ  อยเมตฺถ สงฺเขโปฯ   
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๒๔/๔๑ ฯ  ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๑๙/๓๐ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๗๒ 
 
วิตฺถารโต  ปเนต  ตตฺถ  กตม  กามุปาทานฯ   โย  กาเมสุ   
กามจฺฉนฺโทติ (๑)  วุตฺตนเยน เวทิตพฺพฯ  ตถา  ทฏิ ิ  จ  สา   
อุปาทาน ฺจาติ  ทิฏ ุปาทานฯ  อถวา  ทฏิ ึ  อุปาทิยตีติ   
ทิฏ ุปาทานฯ  อุปาทิยติ วา เอเตน ทิฏ ินฺติ ทิฏ ุปาทาน.  
สสฺสโต  อตฺตา  จ  โลโก  จาติอาทีสุ  หิ  ปุริมทฏิ ึ  อุปาทิยตีติ   
ตถา(๒) ฯ [๓] ยถาห สสฺสโต  อตฺตา  จ  โลโก  จฯ  อิทเมว   
สจฺจ  โมฆม ฺนฺติอาทิฯ (๔) สลีพฺพตุปาทานอตฺตวาทุปาทาน- 
วชฺชิตสฺส  (๕) สพฺพทิฏ ิคตสฺเสต อธิวจน. อยเมตฺถ สงฺเขโป  ฯ 
วิตฺถารโต  ปเนต ตตฺถ กตม ทิฏ ุปาทานฯ  นตฺถ ิทนิฺนนฺติ (๖)  
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพฯ   
        ตตฺถ  สลีพฺพตมุปาทิยนฺติ  เอเตนฯ   สย  วา  ต  อุปาทิยติฯ   
สีลพฺพต ฺจ  ต  อุปาทาน ฺจาติ  วา  สลีพฺพตุปาทานฯ   
โคสีลโควตฺตาทีนิ  หิ  เอว  สุทฺธีติ   อภินิเวสโต  สยเมว   
อุปาทานนฺติ(๗)  ตถา(๘) อยเมตฺถ  สงฺเขโปฯ  วิตฺถารโต  ปเนต   
ตตฺถ  กตม  สีลพฺพตุปาทานฯ   อิโต  พหิทฺธา  สมณพฺราหฺมณาน   
สีเลน   สุทฺธติี  (๙)  วุตฺตนเยน เวทิตพฺพฯ  อิทานิ  วทนฺติ  เอเตนาติ  
# ๑. อภิ. สงฺ. ๓๔/๗๔๙/๒๙๒/๗๘๑/๓๐๖ ฯ อภิ. วิ. ๓๕/๙๖๑/๕๐๕ ฯ 
# ๒. ม. อิเม ปาฐา นตฺถิ ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร อุปาทิยติ หิ ปุริมทฏิฐึ อุตฺตรทิฏฐิ ฯ 
# อุปาทิยนฺติ จ ตาย ทิฏฐนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. อุ. ๑๔/๒๗/๒๒ ฯ  
# ๕. ม. ...วชชฺสฺส ฯ เอวมุปริป ฯ ๖. อภิ. สงฺ. ๓๔/๗๘๒/๓๐๖ ฯ  
# ๗. ม. อุปาทานาติ ฯ ๘. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๙. อภิ. สงฺ. ๓๔/๗๘๓/๓๐๘ ฯ 
# อภิ. วิ. ๓๕/๙๖๒/๕๐๕ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  สมมฺาทิฏฐิสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๗๓ 
 
วาโทฯ  อุปาทิยนฺติ  เอเตนาติ  อุปาทานฯ  ก ึ วทนฺติ 
อุปาทิยนฺติ  วาฯ    อตฺตานฯ อตฺตโน  วาทุปาทาน  อตฺต- 
วาทุปาทาน ฯ อตฺตวาทมตฺตเมว  วา  อตฺตาติ อุปาทิยนฺติ   
เอเตนาติ อตฺตวาทุปาทานฯ  วีสติวตฺถุกาย สกฺกายทิฏ ิยา 
เอต  อธิวจนฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโปฯ  วิตฺถารโต  ปเนต ตตฺถ  
กตม  อตฺตวาทุปาทานฯ  อิธ  อสฺสุตวา  ปุถชฺุชโน  อริยาน   
อทสฺสาวีติ  (๑)  วุตฺตนเยน เวทิตพฺพฯ   
        ตณฺหาสมุทยาติ  เอตฺถ  ตณฺหา  กามุปาทานสฺส  อุปนิสฺสย- 
วเสน  อนนฺตรสมนนฺตรนตฺถิวิคตาเสวนวเสน  วา  ปจฺจโย.  
อวเสสาน ปน  สหชาตาทิวเสนาปฯ  เสส วุตฺตนยเมวาติ 
                        อุปาทานวารวณฺณนา นิฏ ิตาฯ   
        ตณฺหาวาเร  รูปตณฺหา  ฯ เปฯ   ธมฺมตณฺหาติ  เอว   
จกฺขุทฺวาราทีสุ  ชวนวีถิยา  ปวตฺตาย  ตณฺหาย  เสฏ ิปุตฺโต   
พฺราหฺมณปุตฺโตติ  เอวมาทีสุ ปติโต  นาม  วิย  ปติสทิสารมฺมณโต   
นามฯ  เอตฺถ  จ  รูปารมฺมณา  ตณฺหาฯ  รูเป ตณฺหาติ    
รูปตณฺหาฯ  สา  กามราคภาเวน  รูป  อสฺสาเทนฺตี  ปวตฺตมานา   
กามตณฺหาฯ  สสฺสตทิฏ ิสหคตราคภาเวน  รูป  นจฺิจ  ธุว   
สสฺสตนฺติ  เอว  อสฺสาเทนฺตี ปวตฺตมานา  ภวตณฺหาฯ   
อุจฺเฉททิฏ ิสหคตราคภาเวน รูป อุจฺฉิชฺชติ วินสสฺติ เปจฺจ  
# ๑. อภิ. สงฺ. ๓๔/๗๘๔/๓๐๗ ฯ อภิ. วิ. ๓๕/๙๖๓/๕๐๖  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๗๔ 
                 
น  ภวิสฺสตีติ  เอว  อสฺสาเทนฺตี  ปวตฺตมานา  วิภวตณฺหาติ   
เอว  ติวิธา  โหติ ฯ ยถา  จ  รูปตณฺหาฯ   ตถา  สทฺท- 
ตณฺหาทโยปติ  เอตานิ  อฏารส  ตณฺหาวิจริตานิ(๑)  โหนฺติฯ   
ตานิ  อชฺฌตฺตรูปาทีสุ  อฏารสฯ  พหิทฺธารูปาทีสุ  อฏารสาติ   
ฉตฺตึส ฯ อิติ  อตีตานิ  ฉตฺตึสฯ  อนาคตานิ  ฉตฺตึสฯ  ปจฺจุปฺปนฺนานิ   
ฉตฺตึสาติ  อฏสต ฯ  อชฌฺตฺติกสฺสุปาทาย   อิมินา(๒)  อสฺมีติ   สติ (๓)   
อิฏฐารส (๔) โหตีติ(๕) วา เอวมาทินิ(๖)  อชฺฌมตฺติกรูปาทินิสฺสิตานิ  
อฏฐารส พาหิรสฺสูปาทาย อิมินา อสฺมีติ สติ(๓) [๗] อิฏฐสฺมีติ(๔)   
โหตีติ(๕) [๘] พาหิรรูปาทินิสฺสิตานิ อฏฐารสาติ ฉตฺตึส ฯ  อิติ  
อตีตานิ ฉตฺตึสฯ  อนาคตานิ ฉตฺตึสฯ  ปจฺจุปฺปนฺนานิ ฉตฺตึสาติ  
เอวป  อฏสตตณฺหาวิจริตานิ  โหนฺติฯ  ปุน  สงฺคเห  กริยมาเน   
รูปาทีสุ  อารมฺมเณสุ  ฉเฬว ตณฺหากายา ฯ  ติสฺโสเยว  
กามตณฺหาทโย โหนฺตีติ. เอว  นิทฺเทสตฺเถน  นิทฺเทสวิตฺถารา 
วิตฺถารสฺส  จ  ปุน  สงฺคหโต  ตณฺหา  วิฺญาตพฺพา 
        เวทนาสมุทยาติ  เอตฺถ  ปน  เวทนาติ  วิปากเวทนา   
อธิปฺเปตาฯ  สา  กถ   ฉสุ  ทฺวาเรสุ  ตณฺหาย  ปจฺจโย  โหตีติ   
# ๑. ส.ี ตณฺหาน วิจริตานิ ฯ  ม. ตณฺหาวิจริตานิ ฯ  ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ 
# ๓. ม. โหติ ฯ  ๔.  ม. อิตฺถสฺมีติ ฯ  ๕. อภิ. วิ. ๓๕/๑๐๕๒/๕๓๕ ฯ  
# ๖. ม. เอวมาทินา ฯ  ๗. ม.เอตฺถนฺตเร อิมินาติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๘. ม. เอตฺถนฺตเร เอวมาทินาติ ทิสฺสติ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  สมมฺาทิฏฐิสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๗๕ 
                 
เจฯ  อสฺสาทนียโตฯ  สุขาย  ห ิ เวทนาย  อสฺสาเทน(๑)  สตฺตาน(๒)   
เวทน  มมายนฺตาน(๓)  เวทนาย  ตฺณฺห  อุปฺปาเทตฺวา  เวทนา- 
ราครตฺตา  หุตฺวา  จกฺขุทฺวาเร  อิฏเมว  รูป  ปตฺเถนติฺฯ  ลทฺธา   
จ  น อสฺสาเทนฺติฯ  อารมฺมณทายกาน จ จิตฺตการาทีน  
สกฺการ กโรนฺติ. ตถา โสตทฺวาราทีสุ อิฏเว(๔)  สทฺทาทโย   
ปตฺเถนฺติฯ  ลทฺธา  จ  เน  อสฺสาเทนฺติฯ  อารมฺมณทายกาน ฺจ   
วีณาวาทกคนฺธิกสูทตนฺตวายนานาวิธสิปฺปสนฺทสฺสกาทีน  สกกฺาร   
กโรนฺติฯ  ยถากึฯ  ยถา  ปตฺุตสิเนเหน  ปุตฺต  มมายนฺตา   
ธาติยาป  สกฺการ  กโรนฺติฯ  สปฺปายสปฺปขีราทีนิเยว น  
ปาเยนฺติ เจว โภเชนฺติ จ. เสส วุตฺตนยเมวฯ   
        เวทนาวาเร  เวทนากายาติ  เวทนาสมูหาฯ  จกฺขุ- 
สมฺผสฺสชา  เวทนา  ฯ เปฯ   มโนสมฺผสฺสชา  เวทนาติ  เอต   
จกฺขุสมฺผสฺสชา  เวทนา  อตฺถิ  กุสลาฯ   อตฺถิ  อกสุลาฯ  อตฺถ ิ  
อพฺยากตาติ  (๕) เอว  วิภงฺเค อาคตตฺตา จกฺขุทฺวาราทีสุ  ปวตฺตาน   
กุสลากุสลาพฺยากตเวทนาน  สาริปุตฺโต  มนฺตานิปุตฺโตติ  เอวมาทีสุ  
มาติโต  นาม  วิย  มาติสทิสวตฺถุโต  นามฯ  วจนตฺโถ  ปเนตฺถ   
จกฺขุสมฺผสฺสเหตุ ชาตา  เวทนา  จกฺขุสมฺผสฺสชา  เวทนาติฯ   
เอส  นโย  สพฺพตฺถฯ  อย  ตาเวตฺถ  สพฺพสงฺคาหิกกถาฯ  
# ๑. ม. อสฺสาทเนน ฯ ๒. ม. สตฺตา ฯ ๓. ม. มมายนฺตา ฯ  ๔. ม. อิฏเฐ ฯ 
# ๕. อภิ. วิ. ๓๕/๔๔/๒๑ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๗๖ 
                 
วิปากวเสน  ปน  จกฺขุทฺวาเร  เทฺว  จกขฺุวิ ฺาณานิ  เทฺว  
มโนธาต  โย  ติสฺโส  มโนวิ ฺาณธาตุโยติ  เอตาหิ  สมฺปยุตฺต- 
วเสน  เวทนา  เวทิตพฺพา ฯ เอส นโย  โสตทฺวาราทีสุ.  
มโนทฺวาเร มโนวิ ฺาณธาตุสมฺปยุตฺตา จ(๑)ฯ   
        ผสฺสสมุทยาติ  เอตฺถ  ปน  ป ฺจทฺวาเร  ป ฺจวตฺถุกเวทนาน(๒)   
สหชาตจกฺขุสมฺผสฺสาทิสมุทยา  สมุทโย  โหติฯ  อวเสสาน   
จกฺขุสมฺผสฺสาทโย   อุปนิสฺสยาทิวเสน  ปจฺจยาฯ  มโนทฺวาเร   
ตทารมฺมณเวทนาน  อทฺวาริกาน ฺจ   ปฏิสนฺธิภวงฺคจุติเวทนาน   
สหชาตมโนสมฺผสฺสสมุทยา  สมุทโย โหตีติ เวทิตพฺโพฯ เสส  
วุตฺตนยเมวฯ   
        ผสฺสวาเร  จกฺขุสมฺผสฺโสติ  จกฺขุมฺหิ  สมฺผสฺโสฯ  เอส   
นโย  สพฺพตฺถ ฯ จกฺขุสมฺผสฺโส  ฯ เปฯ  กายสมฺผสฺโสติ  เอตฺตาวตา   
จ  กุสลากุสลวิปากา  ป ฺจวตฺถุกา  ทส  สมฺผสฺสา  วุตฺตา   
โหนฺติฯ  มโนสมฺผสฺโสติ  อิมินา  เสสพาวีสติโลกิยวิปากมนสมฺปยุตฺตา(๓)   
ผสฺสาฯ  สฬายตนสมุทยาติ  ฉนฺน  จกฺขาทีน  อายตนาน   
สมุทเยน  อิมสฺส ฉพฺพิธสฺสาป สมฺผสฺสสฺส สมุทโย โหตีติ  
เวทิตพฺโพ ฯ เสส วุตฺตนยเมวฯ   
        สฬายตนวาเร  จกฺขายตนนฺติอาทีสุ  ย  วตฺตพฺพฯ   ต   
# ๑. ม. ว ฯ  ๒. ม. ปฺจวตฺถุกเวทนาน ฯ  
# ๓. ม. เสสา พาวีสติ โลกิยวิปากมนสมฺปยุตฺตผสฺสา ฯ          
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                *เลมที่ ๗  สมมฺาทิฏฐิสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๗๗ 
                 
สพฺพ  วิสุทฺธิมคฺเค  ขนฺธนิทฺเทเส  เจว  อายตนนิทฺเทเส  จ   
วุตฺตนยเมว  นามรูปสมุทยาติ เอตฺถ  ปน  ย  นาม  ย ฺจ  รูป   
ย ฺจ  นามรูป  ยสฺส   อายตนสฺส  ปจฺจโย  โหติฯ  ตสฺส  วเสน   
วิสุทฺธิมคฺเค  ปฏิจฺจสมุปฺปาทนิทฺเทเส   วุตฺตนเยน  นามรูปสมุทยา  
สฬายตนสมุทโย เวทิตพฺโพ เสส วุตฺตปฺปการเมวาติฯ   
        นามรูปวาเร  นมนลกฺขณ  นามฯ  รุปฺปนลกฺขณ  รูปฯ   
วิตฺถารวาเร  ปนสฺส  เวทนาติ  เวทนากฺขนฺโธฯ  ส ฺาติ   
ส ฺากฺขนฺโธฯ  เจตนา  ผสฺโส  มนสกิาโรติ  สงฺขารกฺขนฺโธ   
เวทิตพฺโพฯ  กาม ฺจ  อ ฺเป  สงฺขารกฺขนฺธสงฺคหิตา   ธมฺมา   
สนฺติฯ  อิเม  ปน  ตโย  สพฺพทุพฺพเลสุป  จิตฺเตสุ สนฺติ. ตสฺมา  
เอเตสเยว  วเสเนตฺถ  สงฺขารกฺขนฺโธป  ทสฺสิโตฯ  จตฺตาริ   
จ  มหาภูตานีติ  เอตฺถ  จตฺตารีติ  คณนปริจฺเฉโทฯ  มหาภูตานีติ   
ปวีอาปเตชวายาน  เอต  อธิวจนฯ  เยน  ปน   การเณน  ตานิ   
มหาภูตานีติ  วุจฺจนฺติฯ   โย  เจตฺถ  อ ฺโ  วินิจฺฉยนโยฯ  โส   
สพฺโพ วิสุทฺธิมคฺเค รูปกฺขนฺธนิทฺเทเส วุตฺโตฯ   
        จตุนฺน ฺจ  มหาภูตาน  อุปาทายาติ  เอตฺถ  ปน  จตุนฺนนฺติ   
อุปโยคตฺเถ  สามิวจนฯ  จตฺตาริ [๑] มหาภูตานีติ วุตฺต โหติ ฯ 
อุปาทายาติ อุปาทิยิตฺวาฯ  คเหตฺวาติ  อตฺโถฯ  นิสสฺายาติป   
เอเกฯ  วตฺตมานนฺติ  อย  เจตฺถ  ปาเสโสฯ  สมูหตฺเถ  วา   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๗๘ 
                 
เอต  สามิวจนฯ  เตน  จตุนฺน  จ  มหาภูตาน  สมูห  อุปาทาย   
วตฺตมาน  รูปนฺติ  อยมตฺโถ  เวทิตพฺโพฯ  เอว  สพฺพถาป   
ยานิ จ(๑)  จตฺตาริ  ปวีอาทีนิ  มหาภูตานิ  จ(๑) ย ฺจ  จตุนฺน   
มหาภูตาน  อุปาทาย  วตฺตมาน  จกฺขายตนาทิเภเทน  อภิธมฺเม   
ปาลิยเมว  (๑)  วุตฺต  เตวีสติวิธ  รูปฯ  ต  สพฺพป  รูปนฺติ   
เวทิตพฺพ ฯ  วิ ฺาณสมุทยาติป  เอตฺถ  ปน  ย  วิ ฺาณ   
ยสฺส  นามสฺส  ยสฺส  จ  รปูสฺส  ยสฺส   จ  นามรูปสฺส   
ปจฺจโยติ(๒)  ฯ  ตสฺส  วเสน  วิสุทฺธิมคฺเค  ปฏิจฺจสมุปฺปาทนิทฺเทเส  
วุตฺตนเยเนว วิ ฺาณสมุทยา นามรูปสมุทโย เวทิตพฺโพ  เสส  
วุตฺตนยเมวาติฯ   
        วิ ฺาณวาเร  จกฺขุวิ ฺาณนฺติ  จกฺขุมฺหิ  วิ ฺาณฯ   
จกฺขุโต  วา  ชาต  วิ ฺาณนฺติ  จกฺขุวิ ฺาณฯ  เอว  โสตฆาน- 
ชิวฺหากายวิ ฺาณานิฯ  อิตร  ปน  มโนเยว  วิ ฺาณนฺติ  ม 
โนวิ ฺาณฯ  ทฺวิป ฺจวิ ฺาณวชฺชิตสฺส  เตภูมิกวิปากจิตฺตสฺเสต   
อธิวจนฯ  สงฺขารสมุทยาติ  เอตฺถ  ปน  โย  สงฺขาโร ยสฺส   
วิ ฺาณสฺส  ปจฺจโย  โหติฯ  ตสฺส  วเสน  วิสุทฺธิมคฺเค   
วุตฺตนเยเนว(๓) สงฺขารสมุทยา วิ ฺาณสมุทโย เวทิตพฺโพ  เสส  
วุตฺตนยเมวาติฯ   
        สงฺขารวาเร  อภิสงฺขรณลกฺขโณ  สงฺขาโรฯ  วิตฺถารวาเร   
# ๑. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. ปจฺจโย โหติ ฯ  ๓. ม. อิเม ปาฐา นตฺถิ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  สมมฺาทิฏฐิสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๗๙ 
         
ปนสฺส  กายสงฺขาโรติ  กายโต  ปวตฺตสงฺขาโรฯ   กายทฺวาเร   
โจปนวเสน  ปวตฺตาน  กามาวจรกุสลโต  อฏนฺนฯ   อกุสลโต   
ทฺวาทสนฺนนฺติ  วีสติยา  กายส ฺเจตนานเมต  อธิวจนฯ  วจี- 
สงฺขาโรติ [๑] วจีทฺวาเร  วจนเภทวเสน ปวตฺตาน  วีสติยาเอว   
วจีส ฺเจตนานเมต  อธิวจนฯ  จิตฺตสงฺขาโรติ จิตฺตโต ปวตฺต- 
สงฺขาโรฯ  กายวจีทฺวารโจปน  อกตฺวา  รโห  นิสทีิตฺวา   
จินฺเตนฺตสฺส  ปวตฺตาน โลกิยกุสลากุสลวเสน  เอกูนตึสมโน- 
ส ฺเจตนานเมต อธิวจน. อวิชฺชาสมุทยาติ  เอตฺถ ปน กุสลาน   
อุปนิสฺสยวเสน  อกุสลาน  สหชาตาทิวเสนาป  อวิชฺชา  ปจฺจโย   
โหตีติ เวทิตพฺโพ. เสส วุตฺตนยเมวาติฯ   
        อวิชชฺาวาเร  ทุกฺเข  อ ฺาณนฺติ  ทุกฺขสจฺเจ  อ ฺาณฯ   
โมหสฺเสต  อธิวจนฯ  เอส  นโย  สมุทเย  อ ฺาณนฺติอาทีสุฯ   
ตตฺถ  จตูหิ  การเณหิ  ทุกเฺข  อ ฺาณ  เวทิตพฺพ  อนฺโตคธโต   
วตฺถุโต  อารมฺมณโต  ปฏจฺิฉาทนโต  จฯ  ตถาหิ  ต  ทุกฺข- 
สจฺจปริยาปนฺนตฺตา  ทุกฺเข  อนฺโตคธฯ  ทุกฺขสจฺจ ตสฺส(๒)  
นิสฺสยปจฺจยภาเวน  วตฺถุฯ   อารมฺมณปจฺจยภาเวน  อารมฺมณ 
ทุกฺขสจฺจ ฺจ  ต  ปฏิจฺฉาเทติฯ  ตสฺส  ยาถาวลกฺขณปฏ-ิ 
เวธนิวารเณนฯ  าณปฺปวตฺติยา เจตฺถ อปฺปทาเนนฯ   
        สมุทเย  อ ฺาณ  ตีหิ  การเณหิ  เวทิตพฺพ  วตฺถุโต  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร วจีโต ปวตฺตสงฺขาโรติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. จสฺส ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๘๐ 
                         
อารมฺมณโต  ปฏิจฺฉาทนโต จฯ  นิโรเธ  ปฏิปทาย  จ  อ ฺาณ   
เอเกเนว  การเณน  เวทิตพฺพ  ปฏิจฺฉาทนโตฯ  นโิรธปฏิปทาน   
จ(๑) ปฏิจฺฉาทกเมว  อ ฺาณ  เตส  ยาถาวลกฺขณปฏิเวธนิวารเณน 
เตสุ  จ  าณปฺปวตฺติยา  อปฺปทาเนนฯ  น  ปน  ต(๒) ตตฺถ   
อนฺโตคธฯ  ตสฺมึ  สจฺจทฺวเย  อปริยาปนฺนตฺตาฯ  น  ตสฺส  
ต   สจฺจทฺวย  วตฺถุฯ  อสหชาตตฺตาฯ  นานารมฺมณฯ  ตทารพฺภ   
อปฺปวตฺตนโตฯ   ปจฺฉิม ฺหิ สจฺจทฺวย คมฺภีรตฺตา ทุทฺทสฯ  น  
เจตฺถ  อนฺธภูต  อ ฺาณ  ปวตฺตติฯ  ปุริม  ปน  ปจฺจนีกฏเน  (๓)  
สภาวลกฺขณสฺส ทุทฺทสตฺตา คมฺภีรฯ  ตตฺถ วิปลฺลาสคฺคาหวเสน  
ปวตฺตติฯ   
        อปจ  ทกฺุเขติ  เอตฺตาวตา  สงฺคหโต  วตฺถุโต  อารมฺมณโต   
กิจฺจโต  จ   อวิชฺชา  ทีปตาฯ  ทุกฺขสมุทเยติ  เอตฺตาวตา  วตฺถุโต   
อารมฺมณโต  กิจฺจโต  จ ฯ  ทุกฺขนิโรเธ  ทุกฺขนิโรธคามินิยา   
ปฏิปทายาติ  เอตฺตาวตา  กิจฺจโตฯ  อวิเสสโต  ปน  อ ฺาณนฺติ   
เอเตน  สภาวโต  นิทฺทิฏาติ  าตพฺพาฯ  อาสวสมุทยาติ   เอตฺถ   
ปน  กามาสวภวาสวา  สหชาตาทิวเสน  อวิชชฺาย  ปจฺจยา   
โหนฺติฯ   อวิชฺชาสโว  อุปนิสฺสยวเสเนวฯ  ปุพฺพุปฺปนฺนา  เจตฺถ   
อวิชฺชา  อวิชชฺาสโวติ  เวทิตพฺพาฯ  สา  อปราปรุปปฺนฺนาย   
อวิชฺชาย  อุปนิสฺสยปจฺจโย  โหติฯ  เสส  วุตฺตนยเมวาติฯ   
# ๑. ม. นโิรธปฏิปทาย หิ ฯ  ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถ ิฯ   
# ๓. ม. วฺจนิยฏเฐน ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 381 

                *เลมที่ ๗  สมมฺาทิฏฐิสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๘๑ 
                 
        อาสววาเร  อวิชฺชาสมุทยาติ  เอตฺถ  อวิชฺชา  กามาสว- 
ภวาสวาน   สหชาตาทิวเสน  ปจฺจโย  โหติฯ  อวิชชฺาสวสฺส   
อุปนิสฺสยวเสเนวฯ  อปราปรุปฺปนฺนา   เจตฺถ[๑]  อวิชฺชาสโวติ   
เวทิตพฺพาฯ  ปุพฺพุปฺปนฺนา  อวิชฺชาเยว สา(๒)  อปราปรุปฺปนฺนสสฺ  
อวิชฺชาสวสฺส  อุปนิสฺสยปจฺจโย  โหติฯ  เสส  วุตฺตนยเมวาติฯ   
อย  วาโร ยา เอสา  ปฏิจฺจสมุปฺปาทปเทสุ  เชฏ ิกา  อวิชชฺา 
ตสฺสาป  ปจฺจยทสฺสนวเสน  วุตฺโต ฯ เอว  วุตฺเตน  วาเรน   
สสารสฺส  อนมตคฺคตา  สาธิตา โหติฯ  กถฯ  อาสวสมุทเยน   
หิ  อวิชชฺาสมุทโยฯ  อวิชฺชาสมุทเยนาป   อาสวสมุทโยฯ  เอว   
อาสวา  อวิชฺชาย  อวิชชฺาป  อาสวาน  ปจฺจโยติ  กตฺวา ปุพฺพา   
โกฏ ิ น  ป ฺายติ  อวิชฺชายฯ  ตสฺสา อป ฺายนโต สสารสฺส  
อนมตคฺคตา สิทฺธา โหตีติฯ   
        เอว  สพฺเพปเม  อิมสฺมึ  สุตฺเต  กมฺมปถวาโร  อาหารวาโร   
ทุกฺขวาโร   ชรามรณชาติภวอุปาทานตณฺหาเวทนาผสฺสสฬาย- 
ตนนามรูปวิ ฺาณสงฺขารอวิชชฺาอาสววาโรติ โสฬส วารา  
วุตฺตา ฯ  
        เตสุ  เอกสฺส  วารสฺส  สงฺเขปวิตฺถารวเสน  ทวิฺธา  
จิตตฺตา(๓)  ทฺวตฺตึสฏานานิ โหนฺติฯ  อิติ  อิมสฺมึ สุตฺเต อิเมสุ  
ทฺวตฺตึสฏาเนสุ จตฺตาริ สจฺจานิ กถิตานิ ฯ  เอเตสเยว   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อวิชฺชาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. อวิชฺชาเยวสฺส ฯ ๓. ม. วิภตฺตา ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๘๒ 
                 
วิตฺถารวเสน  วุตฺเตสุ  โสฬสสุ  าเนสุ  อรหตฺต  กถิตฯ  เถรสฺส   
ปน  มเตน   ทฺวตฺตึสายป  าเนสุ  จตฺตาริ  สจฺจานิ  จตฺตาโร   
จ  มคฺคา  กถติาติ  อิติ สกเลป  ป ฺจมหานิกายสงฺคหิเต   
พุทฺธวจเน  นตฺถิ ต สุตฺตฯ  ยตฺถ ทฺวตฺตึสกฺขตฺตุ  จตฺตาริ   
สจฺจานิ  ทฺวตฺตึสกฺขตฺตุ  จ  อรหตฺต  ปกาสิต  อ ฺตฺร  อิมมฺหา  
สมฺมาทิฏ ิสุตฺตาติฯ   
        อิทมโวจายสฺมา  สาริปุตฺโตติ  อิท  ทฺวตฺตึสาย  จตุสจฺจ- 
ปริยาเยหิ ทฺวตฺตึสาย  อรหตฺตปริยาเยหีติ  จตุสฏ ิยา  การเณหิ   
อลงฺกริตฺวา  สมฺมาทิฏ ิสุตฺต อายสฺมา  สาริปุตฺโต  อโวจฯ    
อตฺตมนา  เต  ภิกฺขู  อายสฺมโต  สาริปุตฺตสฺส  ภาสิต  
อภินนฺทุนฺติฯ   
                        สมฺมาทิฏ ิสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตาฯ   
                                        นวม ฯ  
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                                *เลมที่ ๗   หนา ๓๘๓ 
                 
                                สติปฏานสุตฺตวณฺณนา   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  สติปฏานสุตฺตฯ  ตตฺถ  กรุสูุ วิหรตีติ  
กุรุนามกา  ชานปทิโน  ราชกุมาราฯ   เตส  นิวาโส  เอโกป   
ชนปโท  รฬุหฺิสทฺเทน  กรุูติ   วุจฺจติฯ  ตสฺมึ  กรุูชนปเทฯ  (๑)  
อฏกถาจริยา  ปนาหุ มนฺธาตุกาเล ตีสุ ทีเปสุ  มนุสสฺา  
ชมฺพูทีโป นาม พุทฺธปจฺเจกพุทฺธมหาสาวกจกฺกวตฺติปฺปภูตีน  
อุตฺตมปุริสาน  อุปฺปตฺติภูมิ  อุตฺตมทีโป  อติรมณีโยติ  สุตฺวา   
ร ฺา  มนฺธาตุจกฺกวตฺตินา  จกฺกรตน  ปุรกฺขตฺวา  จตฺตาโร   
ทีเป  อนุยานนฺเตน  (๒) สทฺธึ อาคมึสุ(๓) ฯ ตโต ราชา  ปริณายกรตน   
ปุจฺฉิ  อตฺถิ  นุโข  มนุสฺสโลกโต  รมณียตร  านนฺติฯ   
กสฺมา เทว  เอว  ภณสิฯ  กึ  น  ปสฺสส ิ จนฺทิมสุริยาน   
อานุภาวฯ  นูน  เอเตส   าน อิโต รมณียตรนฺติฯ   
        ราชา  จกฺกรตน  ปุรกฺขตฺวา  ตตฺถ  อคมาสิฯ  จตฺตาโร   
มหาราชาโน   มนฺธาตุมหาราชา  อาคโตติ  สุตฺวา  มหิทฺธิโก   
ราชา(๔)  น  สกฺกา   ยุทฺเธน  ปฏิพาหิตุนฺติ  สกรชฺช  นิยฺยาเทสสฯ   
โส ต คเหตฺวา ปุน ปุจฺฉิ อตฺถิ   นุ  โข  อิโต  รมณียตร   
านนฺติฯ  อถสฺส  ตาวตึสภวน  กถยสึุ  ตาวตึสภวน  เทว   
รมณียตรฯ   ตตฺถสฺส  สกกฺสฺส  เทวร ฺโ  อิเม  จตฺตาโร   
# ๑. ม. กรุูสุ ชนปเท ฯ  ๒. ม. อนุสยายนฺเตน ฯ  ๓. ม. อาคมสุ ฯ 
# ๔. ม. มหิทฺธิโก มหานภุาโว ราชา ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๘๔ 
                 
มหาราชาโน  ปริจาริกา  โทวาริกภูมิย  ติฏนฺติฯ  สกฺโก   
เทวราชา  มหิทฺธิโก  มหานุภาโวฯ  ตสฺสิมานิ จ   อุป- 
โภคฏานานิฯ   โยชนสหสฺสุพฺเพโธ  เวชยนฺตปาสาโทฯ   ป ฺจ- 
โยชนสตุพฺเพธา  สุธมฺมา  เทวสภาฯ   ทิยฑฺฒโยชนสติโก  
เวชยนฺตรโถฯ   ตถา  เอราวโณ  หตฺถฯี   ทิพฺพรุกฺขสหสฺสปฏิมณฺฑิต   
นนฺทวน จิตฺตลตาวน  ปารุสกวน  มิสสฺกวนฯ  โยชนสตุพฺเพโธ   
ปาริฉตฺตโก  โกวิฬาโรฯ  ตสฺส  เหฏา  สฏ ิโยชนายามา   
ปณฺณาสโยชนวิตฺถตา  ป ฺจทสโยชนุพฺเพธา  ชยกสุุมปุปฺผ- 
วณฺณา  (๑) ปณฺฑุกมฺพลสิลาฯ  ยสฺสา มุทุตาย สกกฺสฺส นิสีทโต  
อุปฑฺฒกาโย อนุปวิสตีติฯ   
        ต  สุตฺวา  ราชา  ตตฺถ  คนฺตุกาโม  จกฺกรตน   
อพฺภุกฺกิริฯ  ต  อากาเสน  อุฏหิ  (๒)  สทฺธึ  จาตุรงฺคินิยา   
เสนายฯ  อถ  ทฺวินฺน  เทวโลกาน  เวมชฺฌโต  จกฺกรตน   
โอตริตฺวา  ปวิย  ปติฏาสิ  สทฺธ ึปรณิายกรตนปฺปมุขาย  
จาตุรงฺคินิยา  เสนายฯ  ราชา  เอกโกว  ตาวตึสภวน  อคมาสิฯ   
        สกโฺก  มนฺธาตา  อาคโตติ  สุตฺวาว  ตสฺส  ปจฺจุคฺคมน   
กตฺวา  สฺวาคต  เต  มหาราชฯ  สกนฺเต  มหาราชฯ   อนุสาส   
มหาราชาติ  วตฺวา  สทฺธึ  นาฏเกหิ  รชชฺ  เทฺว  ภาเค  กตฺวา   
เอก  ภาคมทาสิฯ  ร ฺโ  ตาวตึสภวเน  ปติฏ ิตมตฺตสฺเสว 
# ๑. ม. ชยสมุนปุปฺผวณฺณา ฯ  ๒. ม. อากาเส ปติฏฐาสิ ฯ ยุ. อากาส อุฏฐาหิ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  สติปฏฐานสุตฺตวณฺณนา หนา ๒๘๕ 
                 
มนุสฺสตฺตภาโว  (๑) วิคจฺฉิฯ  เทวตฺตภาโว (๒)ปาตุรโหสิฯ   
        ตสฺส  กริ  สกฺเกน  สทฺธึ ปณฺฑุกมฺพลสิลาย นิสนิฺนสฺส  
อกฺขินิมฺมิลมตฺเตน(๓) นานตฺต  ป ฺายติฯ  ต  อสลฺลกฺเขนฺตา  เทวา   
สกฺกสฺส  จ  ตสฺส  จ นานตฺเต  มุยฺหนฺติฯ  โส  ตตฺถ  ทิพฺพสมฺปตฺตึ   
อนุภวมาโน  ยาว  ฉตฺตึส  สกฺกา  อุปฺปชฺชิตฺวา  จุตาฯ  ตาว   
รชฺช  กาเรตฺวา  อติตฺโตว กาเมหิ ตโต จวิตฺวา อตฺตโน  
อุยฺยาเน ปติโต(๔) วาตาตเปน ผุฏ ิตคตฺโต (๕)กาลมกาสิฯ  จกฺกรตเน   
ปน  ปวิย  ปติฏ ิเต  ปรณิายกรตน  สุวณฺณปฏเฏ  มนฺธาตุ- 
อุปาหน ลิขาเปตฺวา  อิท  มนฺธาตุรชฺชนฺติ  รชฺชมนสุาสิฯ   
เตป  ตีหิ  ทีเปหิ อาคตมนุสฺสา  ปุน  คนฺตุ  อสกฺโกนฺตา   
ปริณายกรตน  อุปสงฺกมตฺิวาเทว  มย ร ฺโ  อานุภาเวน   
อาคตาฯ  อิทานิ  คนฺตุ น  สกฺโกมฯ  วสนฏาน  โน  เทหีติ   
ยาจึสุฯ  โส  เตส   วสนตฺถาย(๖)  เอเกก  ชนปทมทาสิฯ  ตตฺถ   
ปุพฺพวิเทหโต  อาคตมนุสฺเสหิ  อาวสิตปฺปเทโส  ตาเยว  ปุริม- 
ส ฺาย  วิเทหรฏนฺติ  นาม  ลภิ ฯ อมรโคยานโต   อาคต- 
มนุสฺเสหิ  อาวสิตปฺปเทโส  อปรนฺตชนปโทติ  นาม  ลภิฯ  
อุตฺตรกุรุโต  อาคตมนุสฺเสหิ  อาวสิตปฺปเทโส  กรุุรฏนฺติ  นาม  
ลภิ(๗) ฯ พหุเก ปน คามนิคมาทโย อุปาทาย พหุวจเนน  
# ๑. ม. มนุสสฺภาโว ฯ  ๒. ม. เทวภาโว ฯ  ๓. ม. อกฺขินิมิสมตฺเตน ฯ 
# ๔. ม. ปติฏฐิโต ฯ ๕. ม. ผุฏฐคตฺโต ฯ  ๖. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ 
# ๗. ม. ลภีติ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๘๖ 
                 
โวหเรยฺยุนฺติ ฯ (๑) เตน วุตฺต กุรูสุ วิหรตีติฯ   
        กมฺมาสธมฺม  นาม  กุรูน  นิคโมติ  กมฺมาสธมฺมนฺติ  เอตฺถ   
เกจิ  ธการสฺส  ทกาเรน  อตฺถ  วณฺณยนฺติฯ  กมฺมาโส  เอตฺถ   
ทมิโตติ  กมมฺาสทมฺม(๒)ฯ   กมฺมาโสติ กมฺมาสปาโท  โปรสิาโท   
วุจฺจติฯ  ตสฺส  กริ  ปาเท  ขาณุเกน  วิทฺธฏาเน   วโณ   
รุหนฺโต  จิตฺตทารุสทิโส  หุตฺวา  รุหิฯ  ตสฺมา  กมฺมาสปาโทติ   
ป ฺายิตฺถฯ  โส จ ตสฺมึ  โอกาเส  ทมโิต  โปริสาทิภาวโต   
ปฏิเสธิโตฯ  เกนฯ  มหาสตฺเตนฯ   กตรสฺมึ  ชาตเกติฯ    
สุตฺตโสมชาตเกติ  เอเกฯ  อิเม  ปน  เถรา  ชยทฺทิสชาตเกติ  
วทนฺติฯ  ตถาหิ มหาสตฺเตน กมฺมาสปาโท ทมิโต ฯ   
ยถาห   
                ปตฺุโต ยทา โหมิ ชยทฺทิสสสฺ   
                ป ฺจาลรฏาธิปติสฺส อตฺรโช   
                จชตฺิวาน(๓) ปาณ ปตร อโมจยิ(๔)  
                กมฺมาสปาทมฺปจหมฺปสาทยินฺติฯ   
เกจิ  ปน  ธกาเรเนว  อตฺถ  วณฺณยนฺติฯ  กรุุรฏวาสีน  กริ   
กุรุวตฺตธมฺโม  ตสฺมึ  กมมฺาโส  ชาโตฯ   ตสฺมา  ตาน   
กมฺมาโส  เอตฺถ  ธมโฺม  ชาโตติ   กมมฺาสธมฺมนฺติ วุจฺจติฯ   
ตตฺถ นิวิฏนิคมสฺสาป เอตเทว นาม ฯ ภุมฺมวจเนน  กสฺมา  
# ๑. ม. โวหรียติ ฯ  ๒. ม. กมฺมาสทมฺโม ฯ  ๓. ม. จชิตฺวาน ฯ 
# ๔. ม. ปโมจยึ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  สติปฏฐานสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๘๗ 
                 
น วุตฺตนฺติฯ  อวสโนกาสโตฯ  ภควโต  กริ  ตสฺมึ  นิคเมว   
วสโนกาโส  โกจิ  วิหาโร  นาโหสิฯ  นคิมโต  ปน  อปกฺกมฺม   
อ ฺตรสฺมึ  อุทกสมฺปนฺเน  รมณีเย  ภูมิภาเค  มหาวนสณฺโฑ   
อโหสิฯ  ตตฺถ  ภควา  วิหาสิฯ  ต  นิคม  โคจรคาม  กตฺวาฯ   
ตสฺมา  เอตฺถ(๑) อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  กุรสูุ  วิหรติ  กมฺมาส- 
ธมฺมนฺนาม  กุรูน นิคโมฯ  ต โคจรคาม กตฺวาติ ฯ  
        เอกายโน  อย  ภิกฺขเว  มคฺโคติ  กสฺมา  ภควา  อิท   
สุตฺตมภาสิฯ  กุรุวาสีน(๒)  คมฺภีรเทสนาปฏิคฺคหณสมตฺถตายฯ   
กุรุรฏวาสิโน  กริ ภิกฺขุภิกฺขุนิโย  อุปาสกอุปาสิกาโย  อุตุ- 
ปจฺจยาทิสมฺปนฺนตฺตา  ตสฺส  รฏสฺส สปฺปายอุตุปจฺจยวเสเนว  
นิจฺจ กลฺลสรรีา กลลฺจิตฺตาว(๓) โหนฺติ ฯ เต จิตฺตสรีรกลฺลตาย  
อนุคฺคหิตป ฺาพลา  คมฺภีรกถ  ปฏคฺิคเหตุ สมตฺถา  โหนฺติฯ   
เตน  เนส ภควา อิม   คมฺภีรเทสนาปฏิคฺคหณสมตฺถต   
สมฺปสฺสนฺโต  เอกวีสติยา  าเนสุ  กมฺมฏาน  อรหตฺเต   
ปกฺขิปตฺวา  อิท  คมฺภีรตฺถ  สติปฏานสุตฺต  อภาสิฯ  ยถา  
หิ ปุริโส  สุวณฺณจงฺโกฏก  ลภิตฺวา  ตตฺถ  นานาปุปฺผานิ   
ปกฺขิเปยฺยฯ  สุวณฺณม ฺชุส  วา  ปน  ลภิตฺวา  สตฺต  รตนานิ   
ปกฺขิเปยฺยฯ  เอว  ภควา  กุรุรฏวาสิปริส  ลภิตฺวา   คมฺภีรเทสน   
เทเสสิฯ  เตเนเวตฺถ  อ ฺานิป  คมฺภีรตฺถานิ  ทีฆนิกาเย  
# ๑. ม. เอวเมตฺถ ฯ  ๒. ม. กรุุรฏฐวาสีน ฯ  ๓. ม. กลฺลจิตฺตา จ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๘๘ 
                 
มหานิทาน มหาสติปฏาน  อิมสฺมึ  มชฺฌิมนิกาเย  สาโรปม   
รุกฺขูปม  รฏปาล  มาคณฺฑิย อาเน ฺชสปฺปายนฺติ อ ฺานิป  
สุตฺตานิ เทเสสิฯ   
        อปจ  ตสฺมึ  ชนปเท  จตสฺโส  ปรสิา  ปกติยาว   
สติปฏานภาวนานุโยคมนุยุตฺตา  วิหรนฺติฯ   อนฺตมโส  ทาส- 
กมฺมกรปรชินาป  สติปฏานปฏิสยุตฺตเมว  กถ  กเถนฺติฯ   
อุทกติตฺถสุตฺตกนฺตนฏานาทีสุป  นิรตฺถกถา  นาม  นปฺปวตฺตติ ฯ  
สเจ  กาจิ  อิตฺถี  อมฺม  กตร  สติปฏานภาวน  มนสิกโรสีติ   
ปุจฺฉิตา  น  กิ ฺจีติ  วทติฯ  ต  ครหนฺติ  นิรตฺถ  (๑) ตว   
ชีวิตฯ  ชีวนฺตีป  (๒) ตฺว  มตสทิสาติฯ  อถ  น  มาทานิ เอวรูป- 
มกาสีติ(๓) โอวทิตฺวา อ ฺตร สติปฏาน   อุคฺคณฺหาเปนฺติฯ   
ยา  ปน  อห  อสุก  สติปฏาน นาม มนสิกโรมีติ วทติ ฯ 
ตสฺสา สาธุ  สาธูติ  สาธุการ  ทตฺวา  ตว  ชีวิต สุชีวิต 
ตฺว นาม มนุสฺสตฺต ปตฺตาฯ  ตวตฺถาย  สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
อุปฺปนฺโนติอาทีหิ  ปสสนฺติฯ  น  เกวล เจตฺถ  มนุสฺสชาติกาเยว   
สติปฏานมนสิการยุตฺตาฯ  เต  นิสฺสาย  วิหรนฺตา   ติรจฺฉาน- 
คตาป ฯ ตตฺรีท  วตฺถ ุ  
        เอโก  กริ  นโฏ  (๔) สุวโปฏก  คเหตฺวา  สิกฺขาเปนฺโต   
# ๑. ม. ย.ุ ธริตฺถุ ฯ ๒. ม. ชีวมานาป ฯ  ๓. ม. ปุน เอวมกาสีติ ฯ   
# ๔. สี. นฏคโณ ฯ  ม. นฏโก ฯ  
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                *เลมที่ ๗  สติปฏฐานสุตฺตวณฺณนา หนา ๓๘๙ 
                 
วิจรติ ฯ โส  ภิกฺขุนูปสฺสย  อุปนิสฺสาย  วสิตฺวา  คมนกาเล   
สุวโปฏก   ปมุสฺสิตฺวา  คโต ฯ ต  สามเณริโย  คเหตฺวา   
ปฏิชคฺคึสุฯ  พุทฺธรกฺขิโตติสฺส  นาม อกสุ. ต เอกทิวส ปุรโต   
นิสินฺน  ทสิฺวา  มหาเถรี  อาห  พุทฺธรกฺขิตาติฯ   กึ  อยฺเยติฯ   
อตฺถิ โกจิ  ตว  ภาวนามนสิกาโรติ(๑) ฯ  นตฺถยฺเยติฯ  อาวุโส   
ปพฺพชิตาน  สนฺติเก  วสนฺเตน  นาม  วิสฺสฏอตฺตภาเวน  ภวิตุ   
น  วฏฏติฯ  โกจิเทว  มนสิกาโร  อิจฺฉิตพฺโพฯ  ตฺว  ปน  
อ ฺ  น  สกขิฺสฺสสิฯ  อฏ ิ   อฏ ีติ  สชฺฌาย  กโรหีติ  โส  
เถริยา โอวาเท ตฺวา อฏ ี อฏ ีติ สชฺฌายนฺโต  จรติฯ   
        ต  เอกทิวส  ปาโตว  โตรณคฺเค  นิสีทิตฺวา  พาลาตป   
ตปฺปมาน  เอโก   สกโุณ  นขป ฺชเรน  อคฺคเหสิฯ  โส  กิร ิ  
กิรีติ  สทฺทมกาสิฯ  สามเณริโย   สุตฺวา  อยฺเย  พุทธฺรกฺขิโต  สกุเณน   
คหิโตฯ   โมเจม  นนฺติ  เลฑฺฑุอาทีนิ   คเหตฺวา  อนุพนฺธิตฺวา   
โมเจสสฯ  ต  อาเนตฺวา ปุรโต ปต เถรี อาห พุทฺธรกฺขิต  
สกุเณน  คหิตกาเล  กึ  จินฺเตสีติฯ  น  อยฺเย  อ ฺ  จินฺเตสึ 
อฏ ิปุ ฺโชว  อฏ ิปุ ฺช  คเหตฺวา  คจฺฉติฯ  กตรสฺมึป  าเน   
วิปฺปกิริสฺสตีติ  เอว  อยฺเย  อฏ ิปุ ฺชเมว  จินฺเตสินฺติฯ  สาธุ   
สาธุ  พุทฺธรกฺขิต  อนาคเต  ภวกฺขยสฺส  เต  ปจฺจโย  ภวิสฺสตีติฯ   
เอว  ตตฺถ  ติรจฺฉานคตาป  สติปฏานมนสิการยุตฺตาฯ  ตสฺมา  
# ๑. ม. ตว มนสิกาโรติ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๙๐ 
                 
เนส ภควา สติปฏานวฑฺฒิเมว (๑)ชเนนฺโต อิท สตฺุต อภาสิฯ   
        ตตฺถ เอกายโนติ เอกมคฺโค. มคฺคสฺส หิ   
                มคฺโค ปนฺโถ ปโถ                 ปชฺโชฯ   อ ฺชส วฏมายน   
                นาวา อุตฺตรเสตู จฯ           กลฺุโล จ ภิสิ สงฺกโมติ (๒)   
พหูนิ  นามานิฯ  สฺวาย  อิธ  อายนนาเมน  วุตฺโตฯ  ตสฺมา   
เอกายโน  อย  ภิกฺขเว  มคฺโคติ  เอตฺถ  เอกมคฺโค  อย  ภิกฺขเว   
มคฺโคฯ  น  เทฺวธาปถภูโตติ   เอวมตฺโถ  ทฏพฺโพฯ  อถวา  ฯ 
เอเกเนว  อยิตพฺโพติ  เอกายโนฯ  เอเกนาติ   คณสงฺคณิก  ปหาย   
วูปกฏเน  ปวิวิตฺตจิตฺเตน(๓) ฯ อยิตพฺโพ(๔) ปฏิปชฺชิตพฺโพ  อยนฺติ  
วา  เอเตนาติ  อยโนฯ   สสารโต  นิพฺพาน  คจฺฉนฺตีติ  อตฺโถฯ   
เอกสฺส  อยโน  เอกายโนฯ   เอกสฺสาติ  เสฏสฺสฯ  สพฺพสตฺตาน   
เสฏโ  จ  ภควาฯ   ตสฺมา  ภควโตติ  วุตฺต  โหติฯ  กิ ฺจาป   
หิ  เตน  อ ฺเป  อยนฺติฯ  เอว  สนฺเตป ภควโต  จ(๕)  โส   
อยโน  เตน  อุปฺปาทิตตฺตาฯ  ยถาห  โส  หิ  พฺราหฺมณ   
ภควา  อนุปฺปนฺนสฺส  มคฺคสฺส  อุปฺปาเทตาติอาทิ (๖) ฯ อยตีติ  วา 
อยโนฯ  คจฺฉติ ปวตฺตตีติ  อตฺโถฯ  เอกสฺมึ  อยโนติ  เอกายโน(๗)   
อิมสฺมึเยว  ธมฺมวินเย  ปวตฺตติฯ  น  อ ฺตฺราติ  วุตฺต  โหติฯ   
# ๑. ม. สติปฏฐานพุทฺธิเมว ฯ  ๒. สฺยา. อุตฺตรเสตุ ปกุลโล สงฺกโม ฯ 
# ขุ. จูฬ. ๓๐/๕๖๘/๒๗๗ ฯ  ๓. ม. ปวิวิตฺตจิตฺเตน ฯ  ๔. ม. อยิตพฺโพติ ฯ 
# ๕. ม. ว ฯ  ๖. ม. อุ. ๑๔/๑๑๙/๑๐๐ ฯ  ๗. ม. อยโนติ ฯ  
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ยถาห  อิมสมฺึ  โข  สุภททฺ  ธมฺมวินเย  อรโิย อฏงฺคิโก   
มคฺโค  อุปลพฺภตีติฯ(๑)  เทสนาเภโทเยว  เหโสฯ  อตฺโถ  ปเนโกฯ   
อปจ  เอก  อยตีติ  เอกายโนฯ   ปุพฺพภาเค  นานามุขภาวนานเยน   
ปวตฺโตป  อปรภาเค เอก นิพฺพานเมว คจฺฉตีต วุตฺต โหติ ฯ 
ยถาห พฺรหฺมา สหมฺปติ  
                เอกายน ชาติขยนฺตทสฺสี   
                มคฺค ปชานาติ หิตานุกมฺปฯ   
                เอเตน มคฺเคน ตรึสุ ปุพฺเพ   
                ตรสิฺสนฺติ เย จ ตรนฺติ โอฆนฺติ ฯ (๒)   
        เกจิ  ปน  น  ปาร  ทิคุณ  ยนฺตีติ  คาถานเยน  ยสฺมา   
เอกวาร  นิพฺพาน  คจฺฉติฯ  ตสฺมา  เอกายโนติ  วทนฺติฯ   
ต  น  ยุชชฺติฯ  อิมสฺส  หิ  อตฺถสฺส  สก ึ อยโนติ  อิมินา   
พฺย ฺชเนน  ภวิตพฺพฯ  ยทิ  ปน  เอก  อยนมสฺส เอกา  คติ   
ปวตฺตีติ  เอว  อตฺถ โยเชตฺวา วุจฺเจยฺยฯ  พฺย ฺชน ยชุเฺชยฺย  ฯ 
อตฺโถ ปน  อุภยถาป  น  ยชฺุชติฯ  กสฺมาฯ   อิธ  ปุพฺพ- 
ภาคมคฺคสฺส  อธิปฺเปตตฺตาฯ  กายาทิจตุอารมฺมณปฺปวตฺโต  หิ   
ปุพฺพภาคสติปฏานมคฺโค  อิธาธิปฺเปโตฯ   น   โลกุตฺตโร. โส  
จ อเนกวารป อยติฯ  อเนก จสฺส อยน โหติฯ   
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๑๓๘/๑๗๕ ฯ  ๒. ส. มหา. ๑๙/๘๒๘/๒๔๘ ฯ 
# ม. ตริสฺสนติฺ เย เจ ตรนฺติ โอฆนฺติ ฯ  
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        ปุพฺเพป  จ  อิมสฺมึ  ปเท  มหาเถราน สากจฺฉา  
อโหสิเยว  ติปฏกจูฬนาคตฺเถโร  ปุพฺพภาคสติปฏานมคฺโคติ   
อาหฯ  อาจริโย  ปนสฺส  ติปฏกจูฬสุมนตฺเถโร  มิสสฺกมคฺโคติ   
อาหฯ  ปุพฺพภาโค  ภนฺเตติฯ  มิสฺสโก  อาวุโสติฯ  อาจริเย   
ปุนปฺปุน  ภณนฺเต  อปฺปฏิพาหิตฺวา  ตุณฺหี  อโหสฯิ  ป ฺห   
อวินิจฺฉินิตฺวาว  อุฏหึสุฯ  อถาจริยตฺเถโร  นฺหานโกฏก  คจฺฉนฺโต   
มยา  มิสฺสกมคฺโค  กถโิตฯ  จูฬนาโค  ปุพฺพภาโคติ อาทาย  
โวหรติฯ  โก นุโข เอตฺถ วินิจฺฉโยติ สุตฺตนฺต อาทิโต  
ปฏาย  ปริวตฺเตนฺโต  โย  หิ  โกจิ  ภิกขฺเว  อิเม  จตฺตาโร   
สติปฏาเน  เอว  ภาเวยฺย  สตฺตวสฺสานีติ  อิมสฺมึ  าเน  
สลฺลกฺเขสิฯ  โลกุตฺตรมคฺโค อุปฺปชฺชิตฺวา  สตฺตวสฺสานิ  ติฏมาโน   
นาม  นตฺถิฯ   มยา  วุตฺโต  มิสฺสกมคฺโค  น  ลพฺภติฯ  จุลลฺนาเคน(๑)   
ทิฏโ  ปุพฺพภาคมคฺโค  จ(๒)  ลพฺภตีติ  ตฺวา  อฏมิย  ธมฺมสฺสวเน  
สงฺฆุฏเ อคมาสิฯ   
        โปราณกตฺเถรา  กริ  ปยธมฺมสฺสวนา  โหนฺติฯ  สทฺท   
สุตฺวาว  อห  ปมฯ  อห  ปมนฺติ  เอกปฺปหาเรเนว  โอสรนฺติฯ   
ตสฺมึ  จ  ทิวเส  จูฬนาคตฺเถรสฺส  วาโรฯ  เตน  ธมฺมาสเน   
นิสีทิตฺวา  วีชนึ  คเหตฺวา  ปุพฺพกถาสุ  วุตฺตาสุ  เถรสฺส  
อาสนปฏ ิย   ิตสฺส  เอตทโหสิ  รโห  นิสีทิตฺวา  น  วกฺขามีติฯ  
# ๑. ม. จูฬ... ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. จสทฺโท นตฺถ ิฯ  
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โปราณกตฺเถรา หิ  อนุสุยยฺกา  โหนฺติฯ  น  อตฺตโน  รุจิเมว   
อุจฺฉุภาร  วิย เอว อุกฺขิปตฺวา วิจรนฺติฯ   การณเมว  คณฺหนฺติฯ    
อการณ  วิสชฺเชนฺติฯ  ตสมฺา  เถโร  อาวุโส  จูฬนาคาติ   
อาหฯ  โส  อาจริยสฺส  วิย  สทฺโทติ  ธมมฺ  เปตฺวา  กึ   
ภนฺเตติ   อาหฯ  อาวุโส  จูฬนาค  มยา  วุตฺโต  มิสสฺกมคฺโค   
น  ลพฺภติฯ  ตยา  วุตฺโต  ปุพฺพภาคสติปฏานมคฺโคว ลพฺภตีติฯ   
        เถโร  จินฺเตสิ  อมฺหาก  อาจริโย  สพฺพปริยตฺติโก  ติปฏโก  (๑)  
สุตพุทฺโธฯ  เอวรูปสฺสาป  นาม  ภิกฺขุโน  อย  ปโ ฺห  อาลุลติ(๒)   
อนาคเต [๓]   ภาติกา  อิม  ป ฺห  อาลุลิสฺสนฺติ(๔)  สุตฺต  คเหตฺวา   
อิม  ป ฺห  นจฺิจล  กริสฺสามีติ ฯ ปฏิสมภิฺทามคฺคโต เอกายนมคฺโค  
วุจฺจติ ปุพฺพภาคสติปฏานมคฺโค   
                มคฺคานฏงฺคิโก เสฏโ  สจฺจาน จตุโร ปทา 
                วิราโค เสฏโ ธมฺมาน  ทิปทาน ฺจ จกฺขุมา  
                เอเสว มคฺโค นตฺถ ฺโ  ทสสฺนสฺส วิสุทฺธิยา 
                เอต ฺหิ ตุเมฺห ปฏิปชชฺถ  มารเสนปฺปมทฺทน 
                เอต ฺหิ ตุเมฺห ปฏิปนฺนา  ทกฺุขสฺสนฺต กริสฺสถาติ (๕)   
สุตฺต อาหริตฺวา เปสิฯ   
        มคฺโคติ  เกนตฺเถน  มคฺโคฯ   นิพฺพานคมนฏเน  นิพฺพานตฺถิเกหิ   
# ๑. ม. ย.ุ เตปฏโก ฯ  ๒. ม. อาลุเฬติ ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร มมาติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๔. ม. อาลุเฬสฺสนฺตีติ ฯ  ๕. ขุ. ธ. ๒๕/๓๐/๕๑ ฯ  
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มคฺคนียนฏเน  จฯ  สตฺตาน  วิสุทฺธิยาติ  ราคาทีหิ มเลหิ  
อภิชฺฌาวิสมโลภาทีหิ จ  อุปกฺกิเสเสหิ  กลิิฏจิตฺตาน สตฺตาน  
วิสุทฺธตฺถาย. ตถาหิ อิมินาว มคฺเคน อิโต  สตสหสฺส- 
กปฺปาธิกาน  จตุนฺน  อสงฺเขยฺยาน  อุปริ  เอกสฺมิ ฺเว กปฺเป  
นิพฺพตฺเต ตณฺหงฺกรเมธงฺกรสรณงฺกรทีปงฺกรนามเก  พุทฺเธ  อาทึ   
กตฺวา  สากฺยมุนิปริโยสานา  อเนเก  สมฺมาสมฺพุทฺธา  อเนกสตา   
ปจฺเจกสมฺพุทฺธา(๑)  คณนปถ  วีติวตฺตา  อริยสาวกา  จาติ  อิเม   
สตฺตา  สพฺพจิตฺตมเล(๒) ปวาหิตฺวา  ปรมวิสุทฺธึ  ปตฺตา ฯ  
รูปมลวเสน ปน สงฺกิเลสโวทานป ฺตฺติเยว นตฺถิ. ตถาหิ   
                รูเปน สงฺกิลิฏเน                  สงฺกิลิสฺสนติฺ มาณวา  
                รูเป สุทฺเธ วิสุชฺฌนฺติ          อนกฺขาต มเหสินา ฯ  
                จิตฺเตน สงฺกิลิฏเน          สงฺกิลิสฺสนฺติ มาณวา 
                จิตฺเต สุทฺเธ วิสุชฺฌนฺติ          อิติ วุตฺต มเหสินาฯ   
ยถาห  จิตฺตสงฺกิเลสา  ภิกฺขเว  สตฺตา  สงฺกิลิสฺสนติฺฯ    
จิตฺตโวทานา  วิสุชฌฺนฺตีติ(๓) ฯ ต ฺจ  จิตฺตโวทาน  อิมินา   
สติปฏานมคฺเคน  โหติฯ  เตนาห สตฺตาน วิสุทฺธิยาติฯ   
        โสกปรเิทวาน  สมติกฺกมายาติ  โสกสฺส  จ  ปริเทวสฺส   
จ  สมติกฺกมายฯ   ปหานายาติ  อตฺโถฯ   
        อย  หิ  มคฺโค  ภาวิโต  สนฺตติมหามตฺตาทีน  วิย   
# ๑. ม. ปจฺเจกพุทฺธา ฯ  ๒. ม. สพฺเพ จิตฺตมล ฯ  ๓. ส. ข.  ๑๗/๒๕๙/๑๘๔ ฯ          
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โสกสมติกฺกมายฯ   ปฏาจาราทีน  วิย  จ  ปริเทวสมติกฺกมาย [๑]   
สวตฺตติฯ  เตนาห  โสกปริเทวาน สมติกฺกมายาติ. กิ ฺจาป  
หิ สนฺตติมหามตฺโต  
                ย ปุพฺเพ ต วิโสเสหิ          ปจฺฉา เต มาหุ(๒) กิ ฺจน   
                มชฺเฌ เจ โน คเหสฺสสิ          อุปสนฺโต จริสฺสสีติ(๓)   
อิม คาถ สุตฺวา สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปตฺโต. ปฏาจารา   
                น สนฺติ ปุตฺตา ตาณาย         น ปตา นป พนฺธวา 
                อนฺตเกนาธิปนฺนสฺส          นตฺถิ าตีสุ ตาณตาติ(๔)   
อิม  คาถ  สุตฺวา  โสตาปตฺติผเล  ปติฏ ิตาฯ  ยสฺมา  ปน   
กายเวทนาจิตฺตธมฺเมสุ  ก ฺจิ  ธมฺม  อนามสิตฺวา  ภาวนา  นาม   
นตฺถิฯ  ตสฺมา  เตป  อิมินาว  มคฺเคน  โสกปริเทเว สมติกฺกนฺตาติ  
เวทิตพฺพาฯ   
        ทุกฺขโทมนสฺสาน  อตฺถงฺคมายาติ  กายิกทุกฺขสฺส [๕]  
เจตสิกโทมนสฺสสฺส  จาติ อิเมส  ทฺวินฺน  อตฺถงฺคมายฯ   นโิรธายาติ   
อตฺโถฯ  อย  หิ  มคฺโค  ภาวิโต   ติสฺสตฺเถราทีน วิย ทุกฺขสฺส 
สกฺกาทีน วิย จ โทมนสฺสสฺส อตฺถงฺคมาย สวตฺตติฯ   
        ตตฺราย อตฺถทีปนา   
        สาวตฺถยิ  กริ  ติสฺโส  นาม  กุฏมพิฺยปุตฺโต(๖)  จตฺตาฬีส- 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๒. พหุ อิติป ฯ  
# ๓. ขุ. ส.ุ ๒๕/๔๒๒/๕๑๙ ฯ ๔. ขุ. ธ. ๒๕/๓๐/๕๓ ฯ   
# ๕. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ 
# ๖. ม. กุฏมฺพิกปุตฺโต ฯ  
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หิร ฺโกฏิโย  ปหาย ปพฺพชิตฺวา  อคามเก  อร ฺเ  วิหรติฯ   
ตสฺส  กนิฏภาตุภริยา  คจฺฉถ  น  ชีวิตา โวโรเปถาติ  ป ฺจสเต   
โจเร  เปเสสิฯ  เต  คนฺตฺวา  เถร ปริวาเรตฺวา นิสีทึสุฯ   
เถโร  อาห  กสฺมา อาคตตฺถ อุปาสกาติ. ต ชีวิตา  
โวโรเปสฺสามาติ  ปาฏิโภค เม  อุปาสกา  คเหตฺวา  อชฺเชกรตฺตึ  
ชีวิต  เทถาติฯ  โก  เต  สมณ  อิมสฺมึ าเน  ปาฏิโภโค   
ภวิสฺสตีติฯ  เถโร  มหนฺต  ปาสาณ คเหตฺวา เทฺว อูรุฏ ีนิ  
ภินฺทิตฺวา วฏฏติ  อุปาสกา  ปาฏิโภโคติ  อาหฯ  เต  อปกฺกมิตฺวา   
จงฺกมนสีเส  อคฺคึ กตฺวา  นิปชฺชึสุฯ  เถรสฺส เวทน  
วิกฺขมฺภิตฺวา สีล ปจฺจเวกฺขโต  ปริสุทธฺ สีล นิสฺสาย  
ปติปาโมชฺช  อุปฺปชฺชติ(๑)  ตโต  อนุกกฺเมน  วิปสสฺน  วฑฺเฒนฺโต   
ติยามรตฺตึ สมณธมฺม กตฺวา อรุณุคฺคมเน อรหตฺต ปตฺโต  
อิม  อุทาน อุทาเนสิ   
                อุโภ ปาทานิ ภินฺทิตฺวา          ส ฺเปสฺสามิ(๒) โว อห   
                อฏฏิยามิ หรายามิ                  สราคมรณ อหฯ   
                เอวาห จินฺตยิตฺวาน          ยถาภูต วิปสฺสยึ(๓)   
                สมฺปตฺเต อรุณุคฺคมฺหิ          อรหตฺต อปาปุณินฺติฯ   
        อปเรป  ตึส  ภิกฺขู  ภควโต  สนฺติ  เก  กมฺมฏาน  คเหตฺวา   
อร ฺวิหาเร  วสฺส  อุปคนฺตฺวา  อาวุโส  ติยามรตฺตึ  สมณธมฺโมว   
# ๑. ม. อุปฺปชฺช ิฯ  ๒. ม.  สฺญเปสฺสามิ ฯ  ๓. ม. วิปสฺสิส ฯ  
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จ(๑) กาตพฺโพ  น  อ ฺม ฺสฺส สนฺติก  อาคนฺตพฺพนฺติ  วตฺวา   
วิหรึสุฯ  เตส  สมณธมฺม  กตฺวา  ปจฺจูสสมเย จ  ปลายนฺตาน(๒)   
เอโก  พฺยคฺโฆ  อาคนฺตฺวา   เอเกก  ภิกขฺุ คเหตฺวา  คจฺฉติฯ   
น  โกจิ  ม  พฺยคฺโฆ  คณฺหีติ  วาจป  นิจฺฉาเรสิฯ  เอว   
ป ฺจสุ  ทสสุ ภิกฺขูสุ ขาทิเตสุ  อุโปสถทิวเส  อิตเร  อาวุโส   
กุหินฺติ  ปุจฺฉิตฺวา  ตฺวาว  อิทานิ คหิเตน คหิโตมฺหีติ  
วตฺตพฺพนฺติ วตฺวา วิหรึสุฯ   
        อถ  อ ฺตร  ทหรภิกฺขุ  ปุริมนเยเนว  พฺยคฺโฆ  คณฺหิฯ   
โส  พฺยคฺโฆ  ภนฺเตติ  อาหฯ  ภิกฺขู  กตฺตรทณฺเฑ  จ  อุกฺกาโย   
จ  คเหตฺวา  โมเจสฺสามาติ  อนุพนฺธึสุฯ  พฺยคฺโฆ  ภิกฺขูน   
อคตึ  (๓) ฉินฺนตฏฏาน  อารุยฺห  ต  ภิกฺขุ  ปาทงฺคุฏกโต   
ปฏาย  ขาทิตุอารภิ. อิตเรป อิทานิ สปฺปุริส อเมฺหหิ  
กตฺตพฺพ   นตฺถิฯ  ภิกฺขูน  วิเสโส  นาม  เอวรูเป  าเน  
ป ฺายตีติ อาหสุ โส พฺยคฺฆมุเข  นิปนฺโนว  ต  เวทน   
วิกฺขมฺเภตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒนฺโต  ยาว โคปฺผกา  ขาทิตสมเย  
โสตาปนฺโน  หุตฺวาฯ  ยาว  ชณฺณุกา  ขาทิตสมเย  สกทาคามี  
หุตฺวาฯ  ยาว นาภิยา  ขาทิตสมเย  อนาคามี  หุตฺวาฯ  หทยรูเป   
อขาทิเตเยว   สห  ปฏิสมภิฺทาหิ  อรหตฺต  ปตฺวา อิม อุทาน อุทาเนสิ  
# ๑. ม. ว ฯ  ๒. ม. ปจลายนฺตาน ฯ  ๓. ส.ี อคติปถ ฯ  
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                สลีวา วต สมฺปนฺโน          ป ฺวา สุสมาหิโต  
                มหุุตฺต ปมาทมนฺวาย          พฺยคฺเฆ โน รุทฺธมานโสฯ   
                ป ฺชรสฺมึ คเหตฺวาน          สิลาย อุปนีตโก (๑)   
                กาม ขาทตุ น พฺยคฺโฆ         ภกฺโข กาโย อเจตโน (๒)   
                ปฏิลทฺเธ กมฺมฏาเน          มรณ โหติ (๓)ภทฺทกนฺติฯ   
        อปโรป  ทีปมลฺลตฺเถโร  (๔) นาม  คิหิกาเล  ตีสุ  รเชสุ  (๕)ปฏาก  
คเหตฺวา  ตมฺพปณฺณิทีป  อาคมฺม  ราชาน  ทิสฺวา  ร ฺา   
กตานุคฺคโห  เอกทิวส  กลิ ฺชกาสนสาลาทฺวาเรน  (๖) คจฺฉนฺโต   
รูป  ภิกฺขเว น ตุมฺหากฯ  ต ปชหถฯ  ต โว  ปหีน  ทีฆรตฺต   
หิตาย  สุขาย  ภวิสฺสตีติ  (๗) นตุมฺหากสุตฺต(๘) สุตฺวา จินฺเตสิ เนว   
กิร  รูป  อตฺตโนฯ  น  เวทนาติฯ  โส  ตเยว  องฺกุส  กตฺวา   
นิกฺขมิตฺวา  มหาวิหาร  คนฺตฺวา  ปพฺพชฺช  ยาจิตฺวา  ปพฺพชิโต   
อุปสมฺปนฺโน  เทฺว  มาติกา  ปคุณ  กตฺวา  ตึส  ภิกขฺู   
คเหตฺวา  ครวาลิยองฺคณ  (๙) คนฺตฺวา สมณธมฺม อกาสิ ฯ ปาเทสุ   
อวหนฺเตสุ  ชณฺณุเกหิ  จงฺกมติฯ  ตเมน  รตฺตึ  เอโก  มิคลุทฺทโก   
มิโคติ  ม ฺมาโน  [๑๐]  ปหริฯ  สตฺติ  วินิวิชฺฌิตฺวา  คตาฯ   
# ๑. ม. อุปรกีโต ฯ  ๒. ม. อมิตฺตาน ฯ  ๓. ม. ย.ุ เหหิติ ฯ ฯ  
# ๔. ม.ปตมลฺลตฺเถโร ฯ  ๕. ม. รชฺเชส ุฯ  ๖. ม. กิลฺชกาปณสาลทฺวาเรน ฯ 
# ๗. ส. ข. ๑๗/๗๑/๔๒ ฯ  ๘. ม. นตุมฺหากวคฺค ฯ   
# ๙. ม. คพลวาลิยองฺคณ ฯ  ๑๐. ม. เอตฺถนฺตเร  สตฺติยาติ ทิสฺสติ ฯ  
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โส  ต  สตฺตึ หราเปตฺวา ปหารมุขานิ  ติณวฏฏิยา  จ(๑)   
ปูราเปตฺวา  ปาสาณปฏ ิย  อตฺตาน  นสิีทาเปตฺวา โอกาส   
กาเรตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต   
ปตฺวา อุกฺกาสิตสทฺเทน อาคตาน ภิกฺขูน พฺยากริตฺวา อิม  
อุทาน อุทาเนสิ   
                (๒)ภาสิต พุทฺธเสฏเน          สพฺพโลกคฺควาทินา (๒)   
                น ตุมฺหาก อิท รูป                  ต ชเหยฺยาถ ภิกฺขโวฯ   
                อนิจฺจา วต สงฺขารา          อุปฺปาทวยธมฺมิโน   
                อุปฺปชฺชิตฺวา นริุชฺฌนฺติ         เตส วูปสโม สุโขติฯ   
อถ  น  ภิกฺขู  อาหสุ  สเจ  ภนฺเต  สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
อโรโค  อภวิสฺสาฯ  อทฺธา  เต  สมุทฺทม(๓)ตฺถเกน หตฺถ  ปสาเรตฺวา  
สีส ปรามเสยฺยาติ ฯ 
        เอตฺตาวตา  อย มคฺโค ติสฺสตฺเถราทีน วิย ทุกขฺสฺส  
อตฺถงฺคมาย สวตฺตติ ฯ 
        สกโฺก  ปน  เทวานมินฺโท  อตฺตโน  ป ฺจวิธ  ปุพฺพนิมิตฺต   
ทิสฺวา  มรณภยสนฺตชฺชิโต  โทมนสฺสชาโต  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา   
ป ฺห  ปุจฺฉิฯ  โส   ป ฺหวิสชฺชนาวสาเน  (๔) อสีติสหสฺสาหิ  เทวตาหิ   
สทฺธึ  โสตาปตฺติผเล  ปติฏาสิ ฯ สาปสฺส (๕)อุปปตฺติ ปุน  
# ๑. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. ภาสิต พุทฺธเสฏฐสฺส สพฺพโลกคฺควาทิโน ฯ 
# ๓. ม. มุทฺธมตฺถเก ฯ  ๔. ม. อุเปกฺขาปฺหวิสฺสชฺชนาวสาเน ฯ 
# ๕. ม. ย.ุ สา จสฺส ฯ  
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ปากติกาว อโหสิ ฯ  
        สุพฺรหฺมาป  เทวปุตฺโต  อจฺฉราสหสฺสปริวาโร  สคฺคสมฺปตฺตึ   
อนุโภติฯ   ตตฺถ  ป ฺจสตา  อจฺฉรา(๑)  รกฺุขโต ปุปผฺานิ  
โอจินนฺติโยว จวิตฺวา นิรเย   อุปปนฺนา ฯ โส  กึ  อิมา  จิรายนฺตีติ   
อุปธาเรนฺโต  ตาส  นิรเย  นิพฺพตฺตภาว   ทิสฺวา กิตฺตก  น ุ
โข  มม  อายูติ  อุปปริกฺขนฺโต  อตฺตโนป  อายุปรกิฺขย  วิทิตฺวาว  
ตตฺเถว  นิรเย  นิพฺพตฺตนภาว  ทิสฺวา  ภีโต  อติวิย  โทมนสฺสชาโต   
หุตฺวา  อิม  เม  โทมนสฺส  สตฺถา  วิเนสฺสติ  (๒) น  อ ฺโติ   
อวเสสา  ป ฺจสตา อจฺฉาราโย    คเหตฺวา ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา  
ป ฺห ปุจฺฉิ   
                นจฺิจ อุตฺตรสฺตมิท จิตฺต                  นิจฺจ อุพฺพิคฺคมิท มโน   
                อนุปฺปนฺเนสุ กิจฺเฉสุ (๓)          อโถ อุปปฺตฺติเตสุ จ   
                สเจ อตฺถิ อนุตฺรสฺต                  ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโตติ(๔) ฯ   
ตโต น ภควา อาห   
        นา ฺตฺร โพชฌฺงฺคตปสา (๕)          นา ฺตฺร อินฺทฺริยสวรา   
        นา ฺตฺร สพฺพนิสฺสคฺคา          โสตฺถึ ปสฺสามิ ปาณินนฺติ ฯ    
โส  เทสนาปริโยสาเน  ป ฺจหิ  อจฺฉราสเตหิ  สทฺธึ  โสตาปตฺติผเล   
ปติฏาย  ต  สมฺปตฺตึ  ถาวร  กตฺวา  เทวโลกเมว  อคมาสีติฯ  
# ๑. อจฺฉราโย ฯ  ๒. ม. วินยิสฺสติ ฯ  ๓. ม. กิจฺเฉสุ ฯ   
# ๔. ส. ส. ๑๕/๒๖๔/๗๕ ฯ  ๕. ม. ย.ุ โพชฺฌา ตปสา ฯ  
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        เอวมย  มคฺโค  ภาวิโต สกฺกาทีน วิย โทมนสฺสสฺส  
อตฺถงฺคมาย สวตฺตตีติ  เวทิตพฺโพฯ   
        ายสฺส  อธิคมายาติ  าโย  วุจฺจติ  อริโย  อฏงฺคิโก   
มคฺโคฯ  ตสฺส  อธิคมายฯ  ปตฺติยาติ  วุตฺต  โหติฯ  อย  หิ   
ปุพฺพภาเค  โลกิโย  สติปฏานมคฺโค  ภาวิโต  โลกุตฺตรมคฺคสฺส   
อธิคมาย  สวตฺตติฯ  เตนาห  ายสฺส  อธิคมายาติฯ  นิพฺพานสฺส   
สจฺฉิกิริยายาติ  ตณฺหาวานวิรหิตตฺตา  นิพฺพานนฺติ  ลทฺธนามสฺส  
อมตสฺส  สจฺฉิกิริยายฯ  อตฺตปจฺจกฺขตายาติ  วุตฺต  โหติฯ  อย   
หิ  มคฺโค ภาวิโต  อนุปุพฺเพน นิพฺพานสจฺฉิกิริย สาเธติ.  
เตนาห นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยายาติฯ   
        ตตฺถ  กิ ฺจาป  สตฺตาน  วิสุทฺธิยาติ  วุตฺเต  โสก- 
สมติกฺกมาทีนิ  อตฺถโต  สิทฺธาเนว  โหนฺติฯ   เปตฺวา  ปน   
สาสนยุตฺติโกวิเท  อ ฺเส  น  ปากฏานิฯ  น   จ  ภควา   
ปม  สาสนยุตฺติโกวิท  ชน  กตฺวา  ปจฺฉา  ธมฺม  เทเสติฯ   
เตน  เตเนว  ปน  สุตฺเตน  ต  ต  อตฺถ  าเปติฯ  ตสฺมา   
อิธ ย ย อตฺถ เอกายนมคฺโค  สาเธติฯ  ต  ต  ปากฏ   
กตฺวา  ทสฺเสนฺโต โสกปรเิทวาน สมติกฺกมายาติอาทิมาหฯ   
ยสฺมา  วา  ยา  สตฺตาน  วิสุทฺธิ  สา(๑) เอกายนมคฺเคน  สวตฺตติ   
สา  โสกปริเทวาน  สมติกฺกเมน  โหติฯ   โสกปริเทวาน  สมติกฺกโม   
# ๑. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  
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ทุกฺขโทมนสฺสาน  อตฺถงฺคเมนฯ  ทุกฺขโทมนสฺสาน  อตฺถงฺคโม   
ายสฺส  อธิคเมนฯ  ายสฺส  อธิคโม  นิพฺพานสฺส  สจฺฉิกิริยายฯ   
ตสฺมา  อิมป  กม  ทสฺเสนฺโต  สตฺตาน  วิสุทฺธิยาติ  วตฺวา  
โสกปริเทวาน สมติกฺกมายาติอาทิมาหฯ   
        อปจ  วณฺณภณนเมต  เอกายนมคฺคสฺสฯ  ยเถว  หิ  ภควา   
ธมฺม  โว  ภิกขฺเว  เทสิสฺสามิ  อาทิกลฺยาณ  มชฺเฌกลฺยาณ   
ปริโยสานกลฺยาณ  สาตฺถ  สพฺย ฺชน  เกวลปริปุณฺณ  ปริสุทฺธ   
พฺรหฺมจริย  ปกาเสสฺสามิฯ   ยทิท  ฉฉกฺกานีติ ฉฉกฺกเทสนาย   
อฏหิ  ปเทหิ  วณฺณ  อภาสิฯ   ยถา  จ  อริยวสเทสนาย   
จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  อริยวสา  อคฺค ฺา  รตฺต ฺา  วส ฺา   
โปราณา  อสงฺกิณฺณา  อสงฺกิณฺณปุพฺพา  น  สงฺกิยนฺติฯ   น   
สงฺกิยิสฺสนฺติฯ   อปฺปฏิกฏุา  สมเณหิ  พฺราหฺมเณหิ  วิ ฺ ูหีติ  (๑)  นวหิ   
ปเทหิ  วณฺณ  อภาสิฯ  เอว  อิมสฺสป  เอกายนมคฺคสฺส สตฺตาน  
วิสุทฺธิอาทีหิ (๒)สตฺตหิ ปเทหิ วณฺณ อภาสิฯ  กสฺมา  อิติ  
เจฯ  เตส  ภิกฺขูน  อุสฺสาหชนนตฺถฯ  วณฺณภาสน  หิ  สุตฺวา  
เต  ภิกฺขู  อย [๓]  มคฺโค  หทยสนฺตาปภูต  โสกฯ  วาจา- 
วิปฺปลาปภูต  ปริเทวฯ  กายิก  อสาตภูต  ทุกฺขฯ  เจตสิก  อสาตภูต   
โทมนสฺสนฺติ  จตฺตาโร  อุปทฺทเว หรติ  (๔)  วิสุทธฺึ  าย  นิพฺพานนฺติ   
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๘/๓๕ ฯ  ๒. ม. วิสุทธิยาติอาทีหิ ฯ  
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร กิรสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. หนติ ฯ เอวมุปริป ฯ  
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                *เลมที่ ๗  สติปฏฐานสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๐๓ 
                 
ตโย  วิเสเส  อาวหตีติ  อุสฺสาหชาตา อิม  เทสน(๑)  อุคฺคเหตพฺพ   
ปริยาปุณิตพฺพ  ธาเรตพฺพ  วาเจตพฺพฯ  อิม ฺจ มคฺค  ภาเวตพฺพ   
ม ฺ ิสฺสนฺติ  อิติ เตส ภิกฺขูน อุสฺสาหชนนตฺถ วณฺณ  
อภาสิฯ  กมฺพลวาณิชาทโย กมฺพลาทีน  วณฺณ วิยฯ   
        ยถา  ห ิ สตสหสฺสคฺฆนิกปณฺฑุกมฺพลวาณิเชน  กมฺพล   
คณฺหถาติ   อุคฺโฆสิเตป  อสุกกมฺพโลติ  น  ตาว  มนสฺุสา  
ชานนฺติ เกสกมฺพลวาลกมฺพลาทโยป  หิ ทุคฺคนฺธา  ขรสมฺผสฺสา   
กมฺพลาเตฺวว  วุจฺจนฺติฯ  ยทา  ปน  เตน  คนฺธารกรตฺตกมฺพโล  
สุขุโม  อุชชฺโล  สุขสมฺผสฺโสติ  อุคฺโฆสิต  โหติฯ  ตทา เย 
ปโหนฺติฯ  เต คณฺหนฺติ ฯ  เย  นปฺปโหนฺติฯ   เต  ทสฺสนกามา   
โหนฺติฯ  เอวเมว  เอกายโน  อย  ภิกฺขเว  มคฺโคติ  วุตฺเตป   
อสุกมคฺโคติ  น  ตาว  ปากโฏ  โหติฯ นานปฺปการกา  หิ   
อนิยฺยานิกมคฺคา มคฺคาเตฺวว วุจฺจนฺติ  สตฺตาน  วิสุทฺธิยาติ 
อาทิมฺหิ ปน วุตฺเต อย  กิร  มคฺโค  จตฺตาโร อุปทฺทเว  
หรติฯ  ตโย  วิเสเส อาวหตีติ อุสฺสาหชาตา  อิม  เทสน 
อุคฺคเหตพฺพ  ปริยาปุณิตพฺพ  ธาเรตพฺพ  วาเจตพฺพฯ  อิม ฺจ มคฺค   
ภาเวตพฺพ  ม ฺ ิสฺสนฺตีติ  วณฺณ   ภาเสนฺโต  สตฺตาน  วิสุทฺธิยาติ- 
อาทิมาหฯ  ยถา  จ  สตสหสฺสคฺฆนิกปณฺฑุกมฺพลวาณิโชปมา 
เอว  รตฺตชมพฺุนทสุวณฺณอุทกปฺปสาทกมณิรตนสุวิสุทฺธมุตฺตารตน- 
โธตปวาฬาทิวาณิชูปมาทโย   
# ๑. ม. ธมฺมเทสน ฯ เอวมุปริป ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๐๔ 
                 
เจตฺถ(๑) อาหริตพฺพาฯ  ยทิทนฺติ  นิปาโตฯ  เย  อิเมติ  อยมสฺส  อตฺโถฯ  จตฺตาโรติ   
คณนปริจฺเฉโทฯ   เตน  น  ตโต  เหฏา  น  อุทฺธนฺติ   
สติปฏานปริจฺเฉท  ทีเปติฯ  สติปฏานาติ  ตโย  สติปฏานา   
สติโคจโรปฯ   ติธา  ปฏปินเฺนสุ  สาวเกสุ  สตฺถุโน  ปฏิฆานุนย- 
วีติวตฺตตาปฯ  สติปฯ  จตุนฺน  ภิกฺขเว  สติปฏานาน  สมุทย ฺจ  
อตฺถงฺคม ฺจ  เทสิสฺสามิฯ  ต  สุณาถฯ  ฯ เปฯ  โก  จ  ภิกฺขเว   
กายสฺส  สมทุโยฯ  อาหารสมุทยา  กายสมุทโยติ อาทีสุ  (๒)  ห ิ  
สติโคจโร  สติปฏานนฺติ  วุจฺจติฯ  ตถา  กาโย   อุปฏาน 
โน สติ  อุปฏาน ฺเจว (๓)สติ จาติ อาทีสุป ฯ (๔)ตสฺสตฺโถ  
ปติฏาติ  อสฺมินฺติ  ปฏานฯ  กา  ปติฏาติฯ  สติ สติยา  
ปฏาน สติปฏาน ฯ ปธาน  านนฺติ  วา  ปฏาน สติยา  
ปฏาน สติปฏานฯ  หตฺถิฏานอสฺสฏานาทีนิ  วิยฯ  ตโย   
สติปฏานาฯ   ยทริโย  เสวติฯ  ตทรโิย (๕) เสวมาโน  สตฺถา   
คณมนุสาสิตุมรหตีติ  (๖)  เอตฺถาป  ติธา  ปฏิปนฺเนสุ  สาวเกสุ  สตฺถุโน  
ปฏิฆานุนยวีติวตฺตตา  สติปฏานนฺติ  วุตฺตา  ตสฺสตฺโถ  
ปฏเปตพฺพโต ปฏานฯ  ปวตฺตยิตพฺพโตติ อตฺโถ เกน  
ปฏเปตพฺพโตติฯ  สติยา  สติยา ปฏาน สติปฏานนฺติ ฯ  
จตฺตาโร  สติปฏานา ภาวิตา พหุลีกตา สตฺต โพชฌฺงฺเค  
# ๑. ม. ...พาณิชูปมาทโยเปตฺถ ฯ  ๒. ส. มหา. ๑๙/๘๑๙/๒๔๖ ฯ 
# ๓. ม. สติปฏฐานฺเจว ฯ  ๔. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๗๒๗/๖๒๓ ฯ 
# ๕. ม. ยทริโย ฯ  ๖. ม. อุ. ๑๔/๖๑๘/๔๐๐ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  สติปฏฐานสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๐๕ 
                 
ปริปูเรนฺตีติอาทีสุ (๑)ปน สติเยว  สติปฏานนฺติ  วุจฺจติฯ  ตสฺสตฺโถ   
ปติฏาตีติ  ปฏานฯ  อุปฏาติ โอกฺกนฺทิตฺวา  (๒) ปกฺขนฺทิตฺวา   
วตฺตตีติ(๓)  อตฺโถฯ  สติเยว  ปฏาน สติปฏาน ฯ อถวา ฯ  
สรณฏเน  สติฯ  อุปฏานฏเน  ปฏานฯ  อิติ  สติ  จ  สา  
ปฏาน ฺจาติป สติปฏาน อิทมิธ อธิปฺเปต ฯ 
        ยท ิ เอวฯ   กสฺมา  สติปฏานาติ  พหุวจนฯ  สติพหุตฺตาฯ   
อารมฺมณเภเทน  หิ  พหุกา ตา(๔)  สติโยฯ  อถ  มคฺโคติ  กสฺมา   
เอกวจนฯ  มคฺคฏเน  เอกตฺตาฯ  จตสฺโสป  ห ิ เอตา  สติโย   
มคฺคฏเน  เอกตฺต  คจฺฉนฺติฯ  วุตฺตเ ฺหต มคฺโคติ  เกนฏเน   
มคฺโคฯ   นิพฺพานคมนฏเนฯ   นิพฺพานตฺถิเกหิ  มคฺคนียฏเน  จาติ ฯ  
จตสฺโสป  เจตา  อปรภาเค  กายาทีสุ  อารมฺมเณสุ  กิจฺจ   
สาธยมานา  นิพฺพาน  คจฺฉนฺติฯ  อาทิโต  ปฏาย  จ   
นิพฺพานตฺถิเกหิ  มคฺคิยนฺตีติ(๕)  ตสฺมา  จตสฺโสป  เอโก  มคฺโคติ   
วุจฺจติฯ   เอว ฺจ  สติ  วจนานุสนฺธินา  สานุสนฺธิกาว  เทสนา   
โหติฯ   มารเสนปฺปมทฺทน  โว  ภิกฺขเว  มคฺค  เทเสสฺสามิฯ  ต   
สุณาถฯ  ฯ เปฯ   กตโม  จ  ภิกฺขเว  มารเสนปฺปมทฺทโน  มคฺโคฯ   
ยทิท  สตฺตโพชฺฌงฺคาติอาทีสุ(๖) วิย [๗] ยถา  มารเสนปฺปมทฺทโนติ   
จ  สตฺตโพชฌฺงฺคาติ จ อตฺถโต เอกฯ พฺย ฺชนเมเวตฺถ  จ(๘)  นานฯ   
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๒๙๐/๑๙๗ ฯ  ๒. ส.ี โอกฺขนฺทิตฺวา ฯ  ม. โอกกฺนฺติตฺวา ฯ 
# ๓. ม. ปวตฺตตีติ ฯ  ๔. ม. เอตา ฯ ๕. ม. มคฺคิยนฺติ ฯ  
# ๖. ส. มหา. ๑๙/๕๐๗/๑๓๙ ฯ  ๗. ม. เอตฺถนฺตเร หิสทฺโท ทิสสฺติ ฯ 
# ๘. ม. พฺยฺชนเมเวตฺถ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๐๖ 
                 
เอว  เอกายนมคฺโคติ  จ  จตฺตาโร  สติปฏานาติ  อตฺถโต   
เอกฯ   พฺย ฺชนเมเวตฺถ  นานฯ  ตสฺมา  มคฺคฏเน  เอกตฺตา   
เอกวจนฯ  อารมฺมณเภเทน   สติพหุตฺตา พหุวจน เวทิตพฺพ ฯ 
        กสฺมา  ปน  ภควตา  จตฺตาโรว  สติปฏานา  วุตฺตา   
อนูนา  อนธิกาติฯ  เวเนยฺยหิตตฺตาฯ  ตณฺหาจริตทิฏ ิจริต- 
สมถยานิกวิปสฺสนายานิเกสุ  ห ิมนฺทติกฺขวเสน  เทฺวธา  เทฺวธา   
ปวตฺเตสุ  เวเนยฺเยสุ  มนทฺสฺส  ตณฺหาจริตสฺส  โอฬาริก  กายานุ- 
ปสฺสนาสติปฏาน วิสุทฺธิมคฺโคฯ  ติกขฺสฺส สุขุม เวทนานุ- 
ปสฺสนาสติปฏาน ฯ  ทฏิ ิจริตสฺสาป มนฺทสฺส นาติปฺปเภทคต  
จิตฺตานุปสฺสนาสติปฏาน วิสุทฺธิมคฺโคฯ  ติกฺขสฺส  อติปฺปเภทคต   
ธมฺมานุปสฺสนาสติปฏานฯ  สมถยานิกสฺส  จ  มนฺทสฺส อกิจฺเฉน   
อธิคนฺตพฺพนิมิตฺต  ปม  สติปฏาน  วิสุทฺธิมคฺโคฯ   ติกฺขสฺส  
โอฬาริการมฺมเณ  อสณฺหนโต  ทุติยฯ  วิปสฺสนายานิกสฺสป   
มนฺทสฺส  นาติปฺปเภทคตารมฺมณ  ตติยฯ  ติกฺขสฺส อติปฺปเภท- 
คตารมฺมณ จตุตฺถ  อิติ  จตฺตาโรว วุตฺตา อนูนา อนธิกาติฯ   
        สุภสุขนิจฺจอตฺตภาววิปลฺลาสปฺปหานตฺถ  วาฯ  กาโย  หิ   
อสุโภฯ   ตตฺถ  จ   สุภวิปลฺลาสวิปลฺลฏา  (๑) สตฺตาฯ  เตส  ตตฺถ   
อสุภุภาวทสฺสเนน ตสฺส [๒]  ปหานตฺถ  ปม  สติปฏาน  วุตฺตฯ   
สุข นิจฺจ อตฺตาติ คหิเตสุป  เวทนาทีสุ จ เวทนา  ทุกฺขาฯ   
# ๑. ม. สุภวิปลฺลาสวิปลลฺตฺถา ฯ เอวมุปริป ฯ  
# ๒. ม. เอตฺถนฺตเร วิปลลฺาสสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  สติปฏฐานสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๐๗ 
                 
จิตฺต  อนิจฺจฯ  ธมฺมา อนตฺตา  เต (๑) สุภสุขนิจฺจอตฺตวิปลฺลาส- 
วิปลฺลฏา  สตฺตาฯ  เตส  ตตฺถ  ทุกฺขาทิภาวทสฺสเนน  เตส   
วิปลฺลาสาน ปหานตฺถ เสสานิ  ตีณิ  วุตฺตานีติ  เอว   
สุภสุขนิจฺจอตฺตภาววิปลฺลาสปหานตฺถ วา จตฺตาโรว วุตฺตา  
อนูนา อนธิกาติ เวทิตพฺพาฯ  น  เกวล ฺจ  วิปลฺลาสปฺ- 
ปหานตฺถเมว[๒] จตุโรฆโยคอาสวคนฺถอุปาทานอคติปฺปหานตฺถป   
จตุพฺพิธาหารปริ ฺาตตฺถ  จ  จตฺตาโรว  วุตฺตาติ  เวทิตพฺพา ฯ  
อย ตาว ปกรณนโยฯ   
        อฏกถาย  ปน  สรณวเสน  เจว  เอกนฺตสโมสรณวเสน  (๓)  
จ  เอกเมว  สติปฏาน  อารมฺมณวเสน  จตฺตาโรติ  เอตเทว   
วุตฺตฯ  ยถา  หิ  จตุทฺวาเร นคเร  ปาจีนโต  อาคจฺฉนฺตา   
ปาจีนทิสาย  อุฏานกภณฺฑ  คเหตฺวา  ปาจีนทฺวาเรน  นครเมว   
ปวิสนฺติฯ   ทกฺขิณโต  ปจฺฉิมโต  อุตฺตรโต  อาคจฺฉนฺตา  อุตฺตรทิสาย  
อุฏานกภณฺฑ  คเหตฺวา  อุตฺตรทฺวาเรน  นครเมว  ปวิสนฺติฯ   เอว   
สมฺปทมิท  เวทิตพฺพ ฯ (๔)นคร วิย หิ นิพฺพาน มหานครทฺวาร  
วิย อฏงฺคิโก โลกุตฺตรมคฺโค ฯ ปาจีนทิสาทโย วิย  
กายาทโยฯ   
# ๑. ม. ย.ุ เตสุ จ สุขนิจฺจ... ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร อถ โขติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๓. ม. เอกตฺตสโมสรณวเสน ฯ  ๔. ม. นคร วิย หิ นิพฺพานมหานคร ทฺวาร  
# วิย อฏฐงฺคิโก โลกุตฺตรมคฺโค ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๐๘ 
                 
        ยถา  จ(๑)  ปาจีนโต  อาคจฺฉนฺตา  ปาจีนทิสาย  อุฏานก- 
ภณฺฑ  คเหตฺวา  ปาจีนทฺวาเรน  นครเมว  ปวิสนฺติฯ   เอว   
กายานุปสฺสนาวเสน(๒)  อาคจฺฉนฺตา  จุทฺทสวิเธน  กายานุปสฺสน   
ภาเวตฺวา  กายานุปสฺสนาภาวนานุภาวนิพฺพตฺเตน  อริยมคฺเคน  
เอก นิพฺพานเมว โอสรนติฺฯ   
        ยถา  ทกฺขิณโต  อาคจฺฉนฺตา  ทกฺขิณทิสาย  อุฏานก- 
ภณฺฑ  คเหตฺวา  ทกฺขิณทฺวาเรน  นครเมว  ปวิสนฺติฯ   เอว   
เวทนานุปสฺสนามุเขน  อาคจฺฉนฺตา   นววิเธน  เวทนานุปสฺสน   
ภาเวตฺวา  เวทนานุปสฺสนาภาวนานุภาวนิพฺพตฺเตน  อริยมคฺเคน  
เอก นิพฺพานเมว โอสรนติฺฯ   
        ยถา  ปจฺฉิมโต  อาคจฺฉนฺตา  ปจฺฉิมทิสาย  อุฏานกภณฺฑ   
คเหตฺวา  ปจฺฉิมทฺวาเรน  นครเมว  ปวิสนฺติฯ   เอว  จิตฺตานุ- 
ปสฺสนามุเขน  อาคจฺฉนฺตา โสฬสวิเธน  จิตฺตานุปสฺสน   
ภาเวตฺวา  จิตฺตานุปสฺสนาภาวนานุภาวนิพฺพตฺเตน   อริยมคฺเคน  
เอก นิพฺพานเมว โอสรนติฺฯ   
        ยถา  จ  อุตฺตรโต  อาคจฺฉนฺตา  อุตฺตรทิสาย  อุฏานก- 
ภณฺฑ  คเหตฺวา  อุตฺตรทฺวาเรน  นครเมว  ปวิสนฺติฯ   เอว   
ธมฺมานุปสฺสนามุเขน  อาคจฺฉนฺตา  ป ฺจวิเธน  ธมฺมานุปสฺสน   
ภาเวตฺวา  ธมฺมานุปสฺสนาภาวนานุภาวนิพฺพตฺเตน  อริยมคฺเคน  
เอก นิพฺพานเมว โอสรนติฺฯ   
# ๑. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. กายานุปสฺสนามุเขน ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 409 

                *เลมที่ ๗  สติปฏฐานสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๐๙ 
 
        เอว  สรณวเสน  เจว  เอกนฺตสโมสรณวเสน  จ  เอกเมว   
สติปฏาน  อารมฺมณวเสน จตฺตาโรว วุตฺตาติ เวทิตพฺพาฯ   
        กตเม  จตฺตาโรติ  กเถตุกมฺยตาปุจฺฉาฯ  อิธาติ  อิมสฺมึ   
สาสเนฯ  ภิกฺขเวติ  ธมฺมปฏิคฺคาหกปุคฺคลาลปนเมตฯ  ภิกฺขูติ   
ปฏิปตฺติสมฺปาทกปุคฺคลนิทสฺสนเมต ฯ  อ ฺเป  วา  (๑) เทวมนุสฺสา   
ปฏิปตฺตึ  สมปฺาเทนฺติเยวฯ  เสฏตฺตา ปน  ปฏิปตฺติยา  
ภิกฺขุภาวทสฺสนโต  จ  ภิกฺขูติ  อาหฯ  ภควโต  หิ  อนุสาสนึ   
ปฏิปนฺเนสุ   ภิกฺขู เสฏา (๒) สพฺพปฺปการาย  อนสุาสนิยา   
ภาชนภาวโตฯ  ตสฺมา เสฏตฺตา ภิกฺขูติ  อาหฯ  ตสฺมึ  คหิเต   
ปน  เสสา  คหิตาว  โหนฺติฯ  ราชคมนาทีสุ  ราชคหเณน   
เสสปริสา  วิยฯ  โย  จ  อิม  ปฏิปตฺตึ  ปฏิปชชฺติฯ  โส   
ภิกฺขุ  นาม  โหตีติ ปฏิปตฺติยา  ภิกฺขุภาวทสฺสนโตป  ภิกฺขูติ   
อาหฯ  ปฏิปนฺนโก [๓]  เทโว  วา  โหตุ มนุสฺโส วาฯ  ภิกฺขูติ  
สงฺข คจฺฉติเยว ฯ ยถาห ฯ 
                อลงฺกโต เจป สม จเรยฺยฯ   
                สนฺโต ทนฺโต นิยโต พฺรหฺมจารีฯ   
                สพฺเพสุ ภูเตสุ นิธาย ทณฺฑฯ    
                โส พฺราหฺมโณ โส สมโณ ส ภิกฺขูติ ฯ (๔)   
        กาเยติ  รูปกาเยฯ  รปูกาโย  ห ิ อิธ  องฺคปจฺจงฺคาน  
# ๑. ม. จ ฯ  ๒. ม. สมฺปฏจฺิฉนฺเตสุ ภิกฺขุ เสฏโฐ ฯ  ๓. ม. เอตฺถนตฺเร หิสทฺโท 
# ทิสฺสติ ฯ  ๔. ขุ. ธ. ๒๕/๒๐/๓๓ ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 410 

                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๑๐ 
                         
เกสาทีน ฺจ  ธมฺมาน  สมหูฏเน  หตฺถิกายอสฺสกายาทโย  วิย(๑)   
กาโยติ   อธิปฺเปโตฯ  ยถา  จ  สมูหฏเนฯ  เอว  กจฺุฉิตาน   
อายฏเนฯ  กุจฺฉิตาน  หิ  ปรมเชคุจฺฉาน  โส  อาโยติป  
กาโย ฯ อาโยติ  อุปฺปตฺติเทโสฯ  ตตฺราย  วจนตฺโถฯ อายนฺติ   
ตโตติ  อาโยฯ  เก อายนฺติฯ  กุจฺฉิตา  เกสาทโยฯ  อิติ  กุจฺฉิตาน   
อาโยติ  กาโยฯ  กายานุปสฺสีติ  กาย อนุปสฺสนสีโลฯ  กาย  
วา อนุปสฺสมาโนฯ   
        กาเยติ  จ  วตฺวาป  ปุน  กายานุปสฺสีติ  ทุติย  กายคหณ   
อสมฺมิสฺสโต  ววตฺถานฆนวินิพฺโภคาทิทสฺสนตฺถ  กตนฺติ  เวทิตพฺพฯ   
เตน  น  กาเย  เวทนานุปสฺสี  จิตฺตธมฺมานุปสฺสี  วาฯ   อถโข   
กายานุปสฺสีเยวาติ  กายสงฺขาเต  วตฺถุสฺมึ  กายานุปสฺสนา- 
การสฺเสว  ทสฺสเนน  อสมฺมิสฺสโต  ววตฺถาน  ทสสฺิต  โหติฯ   
ตถา  น  กาเย  องฺคปจฺจงฺควินิมุตฺตเอกธมฺมานุปสฺสีฯ   นาป   
เกสโลมาทิวินิมุตฺตอิตฺถีปุริสานุปสฺสีฯ  โยป  เจตฺถ  เกสโลมาทิโก   
ภูตูปาทายสมูหสงฺขาโต  กาโยฯ  ตตฺถป น  ภูตูปาทายวินิมุตฺต- 
เอกธมฺมานุปสฺสีฯ   อถโข  รถสมฺภารานุปสฺสโก  วิย  องฺค- 
สมูหานุปสฺสีฯ   (๒)  นคราวยวานุปสฺสโก  วิย  เกสโลมาทิสมูหานุปสฺสี 
กทลิกฺขนฺธปตฺตวฏฏิวินิพฺภุชฺชโก  (๓)  วิย  ริตฺตมุฏ ิวินิเวโก  วิย  จ  
# ๑. ม. หตฺถกิายรถกายาทโย วิย ฯ  ๒. ม. ยุ. องฺคปจฺจงฺคสมูหานุปสฺสี ฯ 
# ๓. ม. ...วินภุิชฺชนโก ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 411 

                *เลมที่ ๗  สติปฏฐานสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๑๑ 
 
ภูตูปาทายสมูหานุปสฺสีเยวาติ  นานปฺปการโต  สมหูวเสเนว   
กายสงฺขาตสฺส  วตฺถุโน  ทสฺสเนน  ฆนวินิพฺโภโค  ทสฺสิโต   
โหติฯ  น  เหตฺถ  ยถาวุตฺตสมูหวินิมุตฺโต  กาโย วา  อิตฺถี   
วา ปุริโส วา อ ฺโ วา โกจิ ธมฺโม ทสิฺสติฯ  ยถา- 
วุตฺตธมฺมสมูหมตฺเตเยว ปน ตถา ตถา สตฺตา มิจฺฉาภินิเวส  
กโรนฺติ  เตนาหุ โปราณา   
                ย ปสฺสติ น ต ทิฏฯ           ย ทิฏ ต น ปสฺสติฯ   
                อปสฺส พชฺฌเต มูโฬฺหฯ           พชฺฌมาโน น มุจฺจตีติฯ   
        ฆนวินพฺิโภคาทิทสฺสนตฺถนฺติ  วุตฺตฯ  อาทิสทฺเทน  เจตฺถ   
อยมฺป  อตฺโถ เวทิตพฺโพ  อย ฺหิ  เอกสฺมึ  กาเย  กายานุปสฺสีเยว 
น  อ ฺธมฺมานุปสฺสีฯ  กึ  วุตฺต  โหติฯ   ยถา  อโนทกภูตายป   
มรีจิยา  อุทกานุปสฺสิโน  โหนฺติฯ  น  เอว   อนิจฺจทุกฺขานตฺต- 
อสุภุ  เตเยว  อิมสฺมึ  กาเย  นิจฺจสุขอตฺตสุภุ  าวนานุปสฺสีฯ อถโข  
กายานุปสฺสี  อนิจฺจทุกฺขานตฺตอสุภกายสมูหานุปสฺสีเยวาติ  วุตฺต   
โหติฯ(๑)  อถวา ยฺวาย  ปรโต  อิธ  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  อร ฺคโต   
วา  ฯ เปฯ   โส  สโตว  อสฺสสตีติอาทินา  นเยน  อสฺสาส- 
ปสฺสาสาทิจุณฺณิกชาตอฏ ิกปริโยสาโน  กาโย   วุตฺโตฯ  โย  จ   
อิเธกจฺโจ  ปวีกาย  อนิจฺจโต  อนุปสฺสติ  อาโปกาย  เตโชกาย   
วาโยกาย  เกสกาย  โลมกาย  ฉวิกาย  จมฺมกาย  มสกาย  รุหริกาย   
# ๑. ม. อิเม ปาฐา นตฺถิ ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 412 

                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๑๒ 
                 
นหารุกาย อฏ ิกาย  อฏ ิมิ ฺชกายนฺติ  ปฏิสมฺภิทาย  (๑) กาโย   
วุตฺโตฯ  ตสฺส   สพฺพสฺส อิมสฺมึเยว กาเย อนุปสฺสนโต กาเย  
กายานุปสฺสีติ เอวป อตฺโถ ทฏพฺโพฯ   
        อถวา  กาเย  อหนฺติ  วา  มมนฺติ  วา  เอว  คเหตพฺพสฺส   
ยสฺส  กสฺสจิ   อนนุปสฺสนโตฯ   ตสฺส  ตสฺเสว  ปน  เกสโลมาทิกสฺส   
นานาธมฺมสมูหสฺส  อนุปสฺสนโต  นานากาเย  (๒)  เกสาทิธมฺมสมูห- 
สงฺขาตกายานุปสฺสีติ  เอวมตฺโถ  ทฏพฺโพฯ  อปจ  อิมสฺมึ  กาเย   
อนิจฺจโต  อนุปสฺสติฯ  โน นิจฺจโตติอาทินา(๓)  นเยน ปฏิสมฺภิทาย  
อาคตนยสฺส  สพฺพสฺเสว  อนิจฺจลกฺขณาทิโน   อาการสมูห- 
สงฺขาตสฺส  กายสฺสานุปสฺสนโตป กาเย กายานุปสฺสีติ เอวป  
อตฺโถ   ทฏพฺโพฯ   
        ตถาหิ  อย  กาเย  กายานุปสฺสนาปฏิปท  ปฏปินฺโน  ภิกฺขุ   
อิม  กาย  อนิจฺจานุปสฺสนาทีน  สตฺตนฺน อนุปสฺสนาน วเสน  
อนิจฺจโต อนุปสฺสติฯ  โน  นิจฺจโต ฯ ทุกฺขโต  อนปุสฺสติฯ  โน   
สุขโตฯ  อนตฺตโต  อนุปสฺสติฯ  โน  อตฺตโต  นิพฺพินฺทติฯ  โน   
นนฺทติฯ  วิรชฺชติฯ  โน  รชฺชติฯ  นโิรเธติฯ  โน  สมุเทติฯ   
ปฏินิสฺสชชฺติฯ  โน  อาทิยติฯ  โส  ต  อนิจฺจโต  อนุปสฺสนฺโต   
นิจฺจส ฺ  ปชหติฯ  ทุกขฺโต อนุปสฺสนฺโต  สุขส ฺ  ปชหติ 
อนตฺตโต  อนุปสฺสนฺโต อตฺตส ฺ  ปชหติฯ  นิพฺพินฺทนฺโต  นนฺทึ   
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๗๒๗/๖๒๓ ฯ  ๒. ม. ย.ุ กาเย ฯ  
# ๓. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๗๒๗, ๗๓๐/๖๒๒,๖๒๖ ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 413 

                *เลมที่ ๗  สติปฏฐานสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๑๓ 
                 
ปชหติฯ   วิรชฺชนฺโต  ราค  ปชหติฯ  นโิรเธนฺโต  สมุทย ปชหติ 
ปฏินิสฺสชชฺนฺโต  อาทาน ปชหตีติ เวทิตพฺโพ ฯ  
        วิหรตีติ  อิริยติฯ  อาตาปติ  ตีสุ  ภเวสุ  กิเลเส  อาตาเปตีติ   
อาตาโปฯ   วิริยสฺเสต  นามฯ  อาตาโป  อสฺส  อตฺถติี  อาตาป.  
สมฺปชาโนติ สมฺปช ฺสงฺขาเตน  าเณน  สมนฺนาคโตฯ   
สติมาติ  กายปริคฺคาหิกาย  สติยา  สมนฺนาคโตฯ  อย  ปน   
ยสฺมา  สติยา  อารมฺมณ  ปริคฺคเหตฺวา  ป ฺาย  อนุปสฺสติ 
น  หิ  สติวิรหิตสฺส อนุปสฺสนา  นาม  อตฺถิฯ  เตเนวาห   
สตึ จ ขฺวาห ภิกฺขเว สพฺพตฺถิก วทามีติ ฯ (๑)  ตสฺมา  เอตฺถ   
กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรตีติ  เอตฺตาวตา กายานุปสฺสนา- 
สติปฏานกมฺมฏาน(๒)  วุตฺต  โหติฯ  อถวา  ยสมฺา  อนาตาปโน   
อนฺโตสงฺเขโป  อนฺตรายกโร โหติฯ  อสมฺปชาโน  อุปายปริคฺคเห   
อนุปายปริวชฺชเน  จ   มฏุสฺสติ อุปายปริคฺคเห  อนุปายปริจฺจาเค   
จ  อสมตฺโถ  โหติฯ  เตนสฺส  ต กมฺมฏาน  น  สมฺปชฺชติ 
ตสฺมา  เยส  ธมฺมาน  อานุภาเวน  ต สมฺปชฺชติ  เตส ทสฺสสนตฺถ 
อาตาป สมฺปชาโน สติมาติ อิท วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพฯ   
        อิติ  กายานุปสฺสสนาสติปฏาน  สมฺปโยคงฺค ฺจสฺส  ทสฺเสตฺวา   
อิทานิ ปหานงฺค  ทสฺเสตุ วิเนยฺย  โลเก  อภิชฌฺาโทมนสฺสนฺติ   
วุตฺตฯ  ตตฺถ วิเนยฺยาติ  ตทงฺควินเยน  วา  วิกฺขมฺภนวินเยน   
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๕๗๒/๑๕๘ ฯ  ๒. ส.ี ...สติปฏฐาน ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๑๔ 
                 
วา  วินยิตฺวาฯ  โลเกติ ตสฺมึเยว กาเย กาโย  ห ิ อิธ   
ลุชชฺนฏเฐน(๑)  โลโกติ  อธิปฺเปโตฯ  ยสฺมา  ปนสสฺ  น กายมตฺเตเยว 
อภิชฺฌาโทมนสฺส  ปหียติฯ  เวทนาทีสุป  ปหียติเยวฯ  ตสฺมา ป ฺจป  
อุปาทานกฺขนฺธา โลโกติ  วิภงฺเค(๒) วุตฺตฯ  โลกสงฺขาตตฺตา  วา   
เตส  ธมฺมาน อตฺถุทฺธารนเยน ต  วุตฺตฯ  ย   ปนาห  ตตฺถ   
กตโม  โลโกฯ  เสฺวว  กาโย โลโกติ อยเมเวตฺถ  อตฺโถฯ   
ตสฺมึ  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส  วิเนยฺยาติ  เอว  สมฺพนฺโธ   
ทฏพฺโพ ฯ ยสฺมา ปเนตฺถ  อภิชฺฌาคหเณน  กามจฺฉนฺโท   
โทมนสฺสคหเณน  พฺยาปาโท  สงฺคห  คจฺฉติฯ   ตสฺมา  นีวรณ- 
ปริยาปนฺนพลวธมฺมทฺวยทสฺสเนน  นวีรณปฺปหาน วุตฺต โหตีติ  
เวทิตพฺพฯ   
        วิเสเสน  เจตฺถ  อภิชฌฺาวินเยน  กายสมฺปตฺติมูลกสฺส   
อนุโรธสฺสฯ   โทมนสฺสวินเยน  ปน  กายวิปตฺติมูลกสฺส  วิโรธสฺส 
อภิชฺฌาวินเยน  จ  กาเย  อภิรติยาฯ  โทมนสฺสวินเยน  กาย- 
ภาวนาย  อนภิรติยาฯ  อภิชฺฌาวินเยน กาเย  อภูตาน  สุภสุข- 
ภาวาทีน  ปกฺเขปสฺส  โทมนสฺสวินเยน  กาเย  ภูตาน  อสุภาสุข- 
ภาวาทีน อปนยนสฺส  จ  ปหาน  วุตฺตฯ  เตน  โยคาวจรสฺส  
โยคานุภาโว  โยคสมตฺถตาว(๓)  ทีปตา  โหติฯ  โยคานุภาโว  ห ิ  
เอสฯ  ยทิท  อนุโรธวิโรธวิปฺปมุตฺโต  อรติรติสโห อภูตปกฺเขปภูตา-   
# ๑. ม. ลุชชฺนปลุชชฺนฏเฐน ฯ  ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๔๕๗/๒๗๒ ฯ 
# ๓. ม. โยคสมตฺถตา จ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  สติปฏฐานสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๑๕ 
                 
ปนยนรหิโต  จ  โหติฯ  อนุโรธวิโรธวิปฺปมุตฺโต  เจส  อรติรติสโห   
อภูต อปกฺขิปนฺโต ภูต จ  อนปเนนฺโต โยคสมตฺโถ โหตีติฯ   
        อปโร  นโย  กาเย  กายานุปสฺสีติ  เอตฺถ  อนุปสฺสนาย   
กมฺมฏาน  วุตฺตฯ  วิหรตีติ  เอตฺถ  วุตฺตวิหาเรน กมฺมฏานิกสฺส  
กายปริหรณ  อาตาปติ  อาทีสุ  อาตาเปน  สมฺมปฺปธาน 
สติสมฺปช ฺเน  สพฺพตฺถกกมฺมฏาน   กมฺมฏานปริหรณูปาโย   
วาฯ   สติยา  วา  กายานุปสฺสนาวเสน  ปฏิลทฺธสมโถ   
สมฺปช ฺเน  วิปสฺสนาฯ  อภิชฺฌาโทมนสฺสวินเยน ภาวนาพล(๑)  
วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพฯ   
        วิภงฺเค  ปน  อนุปสสฺีติ  ตตฺถ  กตมา  อนุปสฺสนาฯ  ยา   
ป ฺา  ปชานนา  ฯ เปฯ   สมฺมาทิฏ ิฯ  อย  วุจฺจติ  อนุปสฺสนาฯ   
อิมาย  อนุปสฺสนาย  อุเปโต  โหติ  สมุเปโต  อุปาคโต  สมุปาคโต   
อุปปนฺโน  สมฺปนฺโน  สมนฺนาคโตฯ  เตน  วุจฺจติ  อนุปสฺสีติฯ   
วิหรตีติ  อิริยติ  วตฺตติ  ปาเลติ  ยเปติ  ยาเปติ  หรติ(๒)  วิหรติฯ   
เตน วุจฺจติ วิหรตีติฯ   
        อาตาปติ  ตตฺถ  กตม  อาตปฺปฯ  (๓) โย  เจตสิโก  วิริยา- 
รมฺโภ  ฯ เปฯ   สมฺมาวายาโมฯ  อิท  วุจฺจติ  อาตปฺปฯ  (๔) อิมนิา   
อาตปฺเปน  อุเปโต โหติ ฯ เปฯ  สมนฺนาคโตฯ  เตน วุจฺจติ  
อาตาปติฯ   
# ๑. ม. ภาวนาผล ฯ  ๒. ม. จรติ ฯ  ๓. ม. กตโม อาตาโป ฯ 
# ๔. ม. อย วุจฺจติ อาตาโป ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๑๖ 
                 
        สมฺปชาโนติ  ตตฺถ  กตม  สมฺปช ฺฯ  ยา  ป ฺา   
ปชานนา  ฯ เปฯ   สมฺมาทิฏ ิฯ  อิท  วุจฺจติ  สมฺปช ฺฯ  อิมินา   
สมฺปช ฺเน  อุเปโต  โหติ ฯ เปฯ  สมนฺนาคโต ฯ เตน วุจฺจติ  
สมฺปชาโนติฯ   
        สติมาติ  ตตฺถ  กตมา  สติฯ  ยา  สติ  อนุสฺสติ  ฯ เปฯ   
สมฺมาสติฯ  อย  วุจฺจติ  สติฯ  อิมาย  สติยา  อุเปโต  โหติ  ฯ เปฯ   
สมนฺนาคโตฯ  เตน  วุจฺจติ  สติมาติ ฯ  
        วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺสนฺติ  ตตฺถ  กตโม  โลโกฯ   
เสฺวว  กาโย  โลโกฯ  ป ฺจป  อุปาทานกฺขนฺธา  โลโกฯ   
อย  วุจฺจติ  โลโก. ตตฺถ กตมา อภิชฺฌาฯ  โย  ราโค   
สาราโค  อนุนโย  อนุโรโธ  นนฺท ิ นนทฺิราโค  จิตฺตสฺส  สาราโค 
อย  วุจฺจติ  อภิชฺฌาฯ  ตตฺถ  กตม โทมนสฺส. ย เจตสิก  
อสาตฯ  เจตสิก ทุกฺขฯ  เจโตสมฺผสฺสชา อสาตา(๑) ฯ เป ฯ ทุกขฺา   
เวทนาฯ  อิท  วุจฺจติ  โทมนสฺสฯ อิติ อย ฺจ อภิชฺฌา  อิท ฺจ   
โทมนสฺส  อิมมฺหิ โลเก วินีตา โหนฺติ ปฏิวินีตา  สนฺตา (๒) 
สมิตา  วูปสนฺตา  อตฺถงฺคตา(๒)  อพฺภตฺถงฺคตา  อปฺปตา  พฺยปฺปตา   
โสสิตา  วิโสสิตา พฺยนฺตีกตาฯ  เตน  วุจฺจติ  วิเนยฺย  โลเก   
อภิชฺฌาโทมนสฺสนฺติฯ  เอวเมเตส ปทาน  อตฺโถ  วุตฺโตฯ  เตน   
สห  อย  อฏกถานโย  ยถา  สสนฺทติฯ  เอว  เวทิตพฺโพ ฯ 
# ๑. ม. เจโตสมฺผสฺสช อสาต ฯ  ๒. ม. สนฺตา วูปสนฺตา สมิตา วูปสมิตา 
# อตฺถงฺคตา ฯ  
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                *เลมที่ ๗  สติปฏฐานสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๑๗ 
                 
        อย ตาว กายานุปสฺสนาสติปฏานุทฺเทสสฺส อตฺถ- 
วณฺณนาฯ   
        อิทานิ  เวทนาสุฯ  จิตฺเตฯ  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี   
วิหรติ ฯ เปฯ  วิเนยฺย  โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสนฺติ  เอตฺถ [๑]  
เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสีติ  เอวมาทีสุ  เวทนาทีน ปุน  กถเน   
ปโยชน  กายานุปสฺสนาย  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพฯ  เวทนาสุ   
เวทนานุปสฺสี วิหรติ(๒)  จิตฺเต  จิตฺตานุปสฺสีฯ   ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสีติ   
เอตฺถ  ปน เวทนาติ  ติสฺโส  เวทนาฯ  ตา  จ  โลกิยา  เอว(๓) ฯ   
จิตฺตป  โลกยิฯ  ตถา ธมมฺาฯ  เตส  วิภาโค  นิทฺเทสวาเร   
ปากโฏ  ภวิสฺสติฯ  เกวล  ปนีธ  ยถา  เวทนา  อนุปสฺสิตพฺพา 
ตถา  อนุปสสฺนฺโต  เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสีติ   เวทติพฺโพฯ   
เอเสว นโย  จิตฺตธมฺเมสุฯ  กถ ฺจ  เวทนา  อนุปสฺสิตพฺพาติฯ   
สุขา  ตาว  เวทนา ทุกฺขโตฯ  ทุกฺขา สลลฺโตฯ  อทุกขฺมสุขา  
อนิจฺจโต ฯ ยถาห   
                โย สุข ทุกฺขโต อทฺท(๔)          ทุกฺขมทฺทกฺขิ สลฺลโต   
                อทุกฺขมสุข สนฺต                  อทฺทกฺขิ น อนิจฺจโต   
                สเว สมฺมทฺทโส ภิกฺขุ         อุปสนฺโต จริสฺสตีติ ฯ (๕)   
        สพฺพา  เอว  เจตา  ทุกฺขาติป  อนุปสฺสิตพฺพาฯ  วุตฺต ฺเหต  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปนสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  
# ๓. ม. เอว ฯ  ๔. สยฺา. อทฺท ฯ  ๕. ส. สฬา. ๑๘/๓๖๘/๒๕๗ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๑๘ 
                 
ยงฺกิฺจิ เวทยิตฯ  สพฺพนฺต  ทุกฺขสฺมินติฺ วทามีติ ฯ (๑)สุขา  
ทุกฺขโตป จ อนุปสฺสิตพฺพา ฯ ยถาห  สุขา  เวทนา  สุขา   
โข  อาวุโส  วิสาข  เวทนา  ฐิติสุขา  วิปริณามทุกฺขาติ  (๒) สพฺพ   
วิตฺถาเรตพฺพ ฯ อปจ อนิจฺจาทิสตฺตานุปสฺสนาวเสนป  อน-ุ 
ปสฺสิตพฺพาฯ  เสส นิทฺเทสวาเรเยว  ปากฏ ภวิสฺสติฯ  จิตฺต- 
ธมฺเมสุป  จิตฺต  ตาว  อารมฺมณาธิปติสหชาตภูมิกมฺมวิปาก- 
กิริยาทินานตฺตเภทาน  อนิจฺจาทิสตฺตานุปสฺสนาน  นิทฺเทสวาเร  
อาคตสราคาทิเภทาน ฺจ วเสน อนุปสฺสิตพฺพฯ  ธมฺมสลกฺขณ- 
สาม ฺลกฺขณาน  สุ ฺตาธมฺมสฺส  อนิจฺจาทิสตฺตานุปสฺสนาน   
นิทฺเทสวาเร  อาคตสนฺตาสนฺตาทิเภทาน ฺจ  วเสน  อนุปสฺสิ- 
ตพฺพาฯ  เสส วุตฺตนเยเมวฯ  กาม ฺเจตฺถ  ยสฺส  กายสงฺขาเต   
โลเก อภิชฌฺาโทมนสฺส  ปหีนฯ   ตสสฺ  เวทนาทิโลเกสุป  ต   
ปหีนเมวฯ   นานาปุคฺคลวเสน  ปน  นานาจิตฺตกฺขณิกสติปฏาน- 
ภาวนาวเสน  จ  สพฺพตฺถ วุตฺตฯ  ยโต  วา  เอกตฺถ  ปหีน  
เสเสสุป  ปหีน  โหติฯ  เตเนวสฺส  ตตฺถ  ปหานทสฺสนตฺถป   
เอว  วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพนฺติฯ   
                                อุทฺเทสวารกถา นิฏ ิตาฯ   
# ๑. ส. สฬา.  ๑๘/๓๙๑/๒๖๘ ฯ  ๒. ม. ม.ู ๑๒/๕๑๑/๕๕๒ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  สติปฏฐานสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๑๙ 
                 
        อิทานิ  เสยฺยถาป  นาม  เฉโก  วิลวีการโก   ถูลกิล ฺช- 
สณฺหกิล ฺชจงฺโกฏกเปฬาปุฏาทีนิ  อุปกรณานิ  กตฺตุกาโม  เอก  
มหาเวฬุ(๑) ลภิตฺวา จตุธา  ภินฺทิตฺวา  ตโต  เอเกก  เวฬุกฺขนฺธ(๒)   
คเหตฺวา  ผาเลตฺวา  ต  ต อุปกรณ กเรยฺยฯ   เอวเมว  ภควา   
สติปฏานเทสนาย  สตฺตาน  อเนกปฺปการวิเสสาธิคม  กตฺตุกาโม   
เอกเมว  สมฺมาสตึ  จตฺตาโร  สติปฏานาฯ  กตเม  จตฺตาโรฯ   
อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสีติอาทินา  นเยน   
อารมฺมณวเสน จตุธา ภินฺทิตฺวา ตโต  เอเกก  สติปฏาน   
คเหตฺวา  วิภชนฺโต  กถ ฺจ  ภิกฺขเวติอาทินา  นเยน  นิทฺเทสวาร  
วตฺตุมารทฺโธฯ   
        ตตฺถ  กถ ฺจาติอาทิ  วิตฺถาเรตุกมฺยตาปุจฺฉาฯ  อย   
ปเนตฺถ  สงฺเขปตฺโถ  ภิกขฺเว  เกนจิ(๓)  ปกาเรน  ภิกฺขุ  กาเย   
กายานุปสฺสี  วิหรตีติ เอส นโย สพฺพตฺถ  ปุจฺฉาวาเรสุฯ   
อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขูติ  ภิกฺขเว อิมสฺมึ สาสเน ภิกฺขุ.  
อย ฺเหตฺถ  อิธสทฺโท  สพฺพปฺปการกายานุปสฺสนานิพฺพตฺตกสฺส   
ปุคฺคลสฺส  สนฺนิสฺสยภูตสาสนปริทีปโน  อ ฺสาสนสฺส  ตถา- 
ภาวปฏิเสธโน  จฯ  วุตฺตเ ฺหต  อิเธว  ภิกฺขเว  สมโณ  ฯ เปฯ   
สุ ฺา  ปรปฺปวาทา  สมเณหิ  อ ฺเภีติฯ  (๔) เตน  วุตฺต  อิมสมฺึ   
# ๑. ม. มหาเวณุ ฯ  ๒. ม. เวณุกฺขนฺธ ฯ  ๓. ม. เกน จ ฯ 
# ๔. ม. มู. ๑๒/๑๕๔/๑๒๘ ฯ ม. อฺเญหีติ ฯ  
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สาสเน ภิกฺขูติฯ   
        อร ฺคโต  วา  ฯ เปฯ   สุ ฺาคารคโต  วาติ  อิทมสฺส   
สติปฏานภาวนานุรูปเสนาสนปริคฺคหปริทีปนฯ  อิมสฺส  หิ   
ภิกฺขุโน  ทีฆรตฺต  รูปาทสีุ อารมฺมเณสุ  อนุวิสฏ  จิตฺต   
กมฺมฏานวีถึ  โอตริตุน อิจฺฉติฯ  กูฏโคณยุตฺตรโถ วิย  อุปฺปถเมว   
ธาวติฯ  ตสฺมา  เสยฺยถาป  นาม  โคโป  กูฏเธนุยา  สพฺพ   
ขีร  ปวิตฺวา  วฑฺฒิต  กูฏวจฺฉ  ทเมตุกาโม  เธนุโต  อปเนตฺวา   
เอก(๑) มหนฺต  ถมฺภ  เอกมนฺต (๒) นิขนิตฺวา  ตตฺถ  โยตฺเตน   
พนฺเธยฺยฯ  อถสฺส  โส  วจฺโฉ  อิโต  จิโต  จ  วิปฺผนฺทิตฺวา   
ปลายิตุ อสกฺโกนฺโต  ตเมว  ถมฺภ  อุปนิสีเทยฺย วา  อุปนิปชฺเชยยฺ  
วาฯ  เอวเมว อิมินาป ภิกฺขุนา ทีฆรตฺต รูปารมฺมณาทิ- 
รสปานวฑฺฒิต  ทุฏจิตฺต (๓) ทเมตุกาเมน  รูปาทิอารมฺมณโต   
อปเนตฺวา  อร ฺ  วา  รกฺุขมูล  วา  สุ ฺาคาร วา  ปวิสิตฺวา  (๔)  
ตตฺถ  สติปฏานารมฺมณถมฺเภ  สติโยตฺเตน  พนฺธิตพฺพ ฯ เอวมสฺส  
ต  จิตฺต  อิโต  จิโต  จ  วิปผฺนฺทิตฺวาป  ปุพฺเพ  อาจิณฺณ   
อารมฺมณ อลภมาน สติโยตฺต  ภินฺทิตฺวา  ปลายิตุ  อสกฺโกนฺต   
ตเมวารมฺมณ  อุปจารปฺปนาวเสน อุปนิสีทติ เจว อุปนิปชฺชติ  
จ ฯ เตนาหุ โปราณา   
                ยถา ถมฺเภ นิพนฺเธยฺย          วจฺฉ ทม นโร อิธ 
                พนฺเธยฺเยว สก จิตฺต          สติยารมฺมเณ ทฬฺหนฺติฯ   
# ๑. เอกมนฺเต ฯ ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถ ิฯ  ๓. ม. มูฏฐจิตฺต ฯ 
# ๔. ม. ปเวเสตฺวา ฯ  
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        เอวมสฺส  ต  เสนาสน  ภาวนานุรูป  โหติฯ  เตน  วุตฺต   
อิทมสฺส  สติปฏานภาวนานุรูปเสนาสนปริคฺคหปริทีปนนฺติฯ   
        อปจ  ยสฺมา  อิท  กายานุปสฺสนาย  มุทฺธภูต  (๑)  สพฺพพุทฺธ- 
ปจฺเจกพุทฺธพุทฺธสาวกาน  วิเสสาธิคมทิฏธมฺมสุขวิหารปทฏาน   
อานาปานสติกมฺมฏาน  อิตฺถีปุริสหตฺถิอสฺสาทิสทฺทสมากุล  คามนฺต   
อปริจฺจชิตฺวาน(๒)  สุกร  สมฺปาเทตุ  สทฺทกณฺฏกตฺตา  ฌานสฺสฯ   
อคามเก  ปน  อร ฺเ  สุกร  โยคาวจเรน  อิท   กมมฺฏาน   
ปริคฺคเหตฺวา  อานาปานจตุตฺถชฺฌาน  นิพฺพตฺเตตฺวา  ตเมว   
ฌาน  ปาทก  กตฺวา  สงฺขาเร  สมฺมสิตฺวา  อคฺคผลอรหตฺต   
ปาปุณิตตฯ  ตสฺมาสฺส  อนุรูป  เสนาสน ทสฺเสนฺโต ภควา  
อร ฺคโต วาติอาทิมาหฯ   
        วตฺถุวิชชฺาจริโย  วิย  หิ  ภควาฯ  โส  ยถา  วตฺถุวิชฺชาจริโย   
นครภูมึ  ปสสฺิตฺวา  สุฏ ุ  อุปปริกฺขิตฺวา  เอตฺถ นคร มาเปถาติ  
อุปทิสติฯ  (๓)โสตฺถินา  จ  นคเร  นฏิ ิเต  ราชกุลโต  มหาสกกฺาร   
ลภติ เอวเมว(๔)  โยคาวจรสฺส  อนรุูป  เสนาสน  อุปปริกฺขิตฺวา   
เอตฺถ  กมฺมฏาน  อนุยุ ฺชิตพฺพนฺติ  อุปทิสติ ตโต[๕]  
กมฺมฏาน  อนุยุ ฺชนฺเตน  โยคินา  อนุกฺกเมน  อรหตฺเต  ปตฺเต   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ วต โส ภควาติ มหนฺต สกฺการ ลภติฯ   
        อย  ปน  ภิกฺขุ  ทีปสทิโสติ  วุจฺจติฯ  ยถา  หิ  
# ๑. ม. กายานุปสฺสนาสมิทฺธิภูต อิติป ฯ ๒. ม. อปรจฺิจชิตฺวา น ฯ  
# ๓. อุทฺทิสติ อิติป ฯ  ๔. ม. เอวเมว ฯ  ๕. ม. เอตฺถนฺตเร ตตฺถาติ  ทิสฺสติ ฯ  
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มหาทีปราชา  อร ฺเ ติณคหน  วา  วนคหน  วา  ปพฺพตคหน   
วา  นิสฺสาย   นิลียิตฺวา  วนมหิสโคกณฺณสูกราทโย  มิเค  คณฺหาติ 
เอวเมว  อย  อร ฺาทีสุ  กมฺมฏาน  อนุยุ ฺชนฺโต  ภิกฺขุ   
ยถากฺกเมน จตฺตาโร มคฺเค เจว จตฺตาริ  อริยผลานิ จ  
คณฺหาติ ฯ เตนาหุ โปราณา   
                ยถาป (๑)ทีปโก นาม          นิลียิตฺวา คณฺหติ(๒)    
                ตเถวาย พุทฺธปุตฺโต          ยตฺุตโยโค วิปสฺสโก   
                อร ฺ ปวิสิตฺวาน                  คณฺหาติ ผลมุตฺตมนฺติฯ   
        เตนสฺส  ปรกฺกมชวโยคฺคภูมึ  อร ฺเสนาสน  ทสฺเสนฺโต   
ภควา  อร ฺคโต  วาติ  อาทิมาหฯ  อิโต  ปร  อิมสฺมึ  ตาว   
อานาปานปพฺเพ  ย  วตฺตพฺพ  สิยาฯ  ต วิสุทฺธิมคฺเค วุตฺตเมวฯ   
        ตสฺส  ปน  อิเมส  ทฆี  อสฺสสนฺโต  ทีฆ  อสฺสสามีติ   
ปชานาติ  ฯ เปฯ  ปสฺสมฺภย  กายสงฺขาร  ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขตีติ  
เอว วุตฺตาน อสฺสาสปสฺสาสาน  วเสน  สิกฺขโต  อสสฺาส- 
ปสฺสาสนิมิตฺเต  จตฺตาริ  ฌานานิ  อุปฺปชฺชนฺติฯ  โส  ฌานา   
วุฏหิตฺวา  อสฺสาสปสฺสาเส  วา  ปริคฺคณฺหติ  ฌานงฺคานิ   
วา  ปริคฺคณฺหติ ฯ ตตฺถ  อสฺสาสปสฺสาสกมฺมิโก  อิเม  อสฺสาส- 
ปสฺสาสา  กึนิสฺสิตาฯ  วตฺถุนิสฺสิตาฯ  วตฺถุ  นาม  กรชกาโย 
กรชกาโย  นาม  จตฺตาริ  มหาภูตานิ  อุปาทารูป ฺจาติ  เอวรูป   
# ๑. ส.ี ย.ุ ยถา หิ ฯ  ๒. ม. นิลียิตฺวา คณฺหตี มิเค ฯ  
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ปริคฺคณฺหติฯ  ตโต  ตทารมฺมเณ  ผสฺสป ฺจมเก  นามนฺติ  เอวรูป(๑)   
ปริคฺคณฺหิตฺวา  ตสฺส  ปจฺจย  ปริเยสนฺโต  อวิชฺชาทปิฏิจฺจ- 
สมุปฺปาท  ทสิฺวา ปจฺจยปจฺจยุปฺปนฺนธมฺมมตฺตเมเวตฯ   อ ฺโ   
สตฺโต  วา  ปคฺุคโล  วา  นตฺถีติ  วิติณฺณกงฺโข  สปฺปจฺจยนาม- 
รูเป  ติลกฺขณ  อาโรเปตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒนฺโต  อนุกฺกเมน   
อรหตฺต  ปาปุณาติฯ  อิท  เอกสฺส  ภิกขฺุโน  ยาว  อรหตฺตา   
นิยฺยานมุขฯ   
        ฌานกมฺมิโกป  อิมานิ  ฌานงฺคานิ  ก ึ นิสฺสิตานิ 
วตฺถุนิสฺสิตานิฯ  วตฺถ ุ นาม  กรชกาโย(๒)  ฌานงฺคานิ  นาม 
กรชกาโย  รปูนฺติ  นามรปู  ววตฺถเปตฺวา  ตสฺส  ปจฺจย   
ปริเยสนฺโต  อวิชฺชาทิปจฺจยาการ  ทิสฺวา  ปจฺจยปจฺจยุปฺปนฺน-  
ธมฺมมตฺตเมเวตฯ   อ ฺโ  สตฺโต  วา  ปุคฺคโล  วา  นตฺถีติ   
วิติณฺณกงฺโข  สปฺปจฺจยนามรูเป  ติลกขฺณ  อาโรเปตฺวา  วิปสฺสน   
วฑฺเฒนฺโต  อนุกฺกเมน   อรหตฺต ปาปุณาติฯ  อิทเมกสฺส ภิกฺขุโน  
ยาว อรหตฺตา นิยฺยานมุขฯ   
        อิติ  อชฌฺตฺต  วาติ  เอว  อตฺตโน  วา  อสฺสาสปสฺสาสกาเย   
กายานุปสฺสี  วิหรติฯ  พหิทฺธา  วาติ  ปรสฺส  วา  อสฺสาส- 
ปสฺสาสกาเยฯ  อชฌฺตฺตพหิทฺธา  วาติ   เอว(๓) อตฺตโน  กาเลน   
ปรสฺส  อสฺสาสปสฺสาสกาเยฯ  เอเตนสฺส  ปคุณกมมฺฏาน   
# ๑. ม. เอว นามรูป ฯ  ๒. ม. วตถุ นาม กรชกาโยติ ฯ  ๓. ม. กาเลน ฯ  
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อฏเปตฺวา อปราปร ส ฺจรณกาโล กถิโต  เอกกาเล ปน  
อิท อุภย น ลพฺภติ ฯ  
        สมุทยธมฺมานุปสฺสี  วาติ  ยถา  นาม  กมฺมารภสฺต  จ   
คคฺครนาฬึ  จ  ตชฺช ฺจ  วายาม  ปฏิจฺจ  วาโต  อปราปร   
ส ฺจรติฯ  เอว  ภิกฺขุโน  กรชกาย ฺจ  นาสปูฏ ฺจ  จิตฺต ฺจ   
ปฏิจฺจ  อสฺสาสปสฺสาสกาโย  อปราปร  ส ฺจรติฯ  กายาทโย   
ธมฺมา  สมุทยธมฺมาฯ   เต  ปสฺสนฺโต  สมุทยธมฺมานุปสฺสี  วา  กายสฺมึ   
วิหรตีติ วุจฺจติฯ  วยธมฺมานุปสฺสี  วาติ  ยถา  ภสฺตาย  อปนีตาย   
คคฺครนาฬิยา  ภินฺนาย  ตชฺเช  จ  วายาเม  อสติ  โส  วาโต   
นปฺปวตฺตติฯ  เอวเมว กาเย ภินฺเน นาสปุเฏ  วิทฺธสฺเต  จิตฺเต   
จ  นิรุทฺเธ  อสฺสาสปสฺสาสกาโย นาม นปฺปวตฺตตีติ กายาทิ- 
นิโรธา  อสสฺาสปสฺสาสนิโรโธ(๑)  เอว  ปสฺสนฺโต  วยธมฺมานุปสฺสี   
วา  กายสฺมึ  วิหรตีติ  วุจฺจติฯ  สมุทยวยธมฺมานุปสฺสีติ  กาเลน   
สมุทยฯ  กาเลน  วย อนุปสฺสนฺโต. อตฺถิ  กาโยติ  วา  ปนสฺสาติ   
กาโย  จ(๒)  อตฺถิฯ  น  สตฺโต  น  ปุคฺคโล  น  อิตฺถี  น   ปุรโิส   
น  อตฺตา  น  อตฺตนิย  นาห  น  มม(๓)  น  โกจิ  น  กสฺสจีติ   
เอวมสฺส  สติ ปจฺจุปฏ ิตา โหติฯ   
        ยาวเทวาติ  ปโยชนปริจฺเฉทววตฺถาปนเมตฯ  อิท  วุตฺต  โหติ   
ยา  สติ  ปจฺจุปฏ ิตา  โหติฯ  สา  น  อ ฺทตฺถายฯ  อถ   
# ๑. ม. อสฺสาสปสฺสนิโรโธติ ฯ  ๒. ม. วา ฯ  ๓. ม. มม ฯ  
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โข  ยาวเทว าณมตฺตาย อปราปร  อุตฺตริาณปมาณตฺถาย  (๑)  
เจว  สติปมาณตฺถาย  จฯ  สติสมฺปช ฺาน  วุฑฺฒตฺถายาติ  
อตฺโถฯ  อนสิฺสิโต จ วิหรตีติ ตณฺหานิสฺสยทิฏ ินิสฺสยาน วเสน  
อนิสฺสิโต วิหรติ ฯ น  จ  กิ ฺจิ  โลเก อุปาทิยตีติ  โลกสฺมึ   
กิ ฺจิ  รูป  วา  ฯ เปฯ  วิ ฺาณ  วา อย  เม  อตฺตา  วา 
อตฺตนิย  วาติ  น  คณฺหติฯ  เอวปติ อุปริ อตฺถ อุปาทาย  
สมฺปณฺฑนตฺเถ   ปกาโรฯ  อิมินา  ปน  ปเทน  ภควา   
อานาปานปพฺพเทสน  นิยฺยาเตตฺวา ทสฺเสตีติ ฯ (๒)   
        ตตฺถ  อสฺสาสปสฺสาสปริคฺคาหิกา  สติ  ทุกฺขสจฺจฯ   ตสฺสา   
สมุฏาปกา ปุริมตณฺหา  สมุทยสจฺจฯ   อุภินฺน  อปฺปวตฺติ   
นิโรธสจฺจฯ   ทุกฺขปริชานโน  สมุทยปปฺชหโน  นิโรธารมฺมโณ   
อริยมคฺโค  มคฺคสจฺจฯ  เอว  จตุสจฺจวเสน   อุสฺสกกฺิตฺวา  นิพฺพุตึ   
ปาปุณาตีติ  อิทเมกสฺส  อสฺสาสปสฺสาสวเสน อภินิวิฏสฺส  
ภิกฺขุโน ยาว อรหตฺตา นิยฺยานมุขนฺติฯ   
                        อานาปานปพฺพวณฺณนา นิฏ ิตาฯ   
        เอว  อสสฺาสปสฺสาสวเสน  กายานุปสฺสน  วิภชิตฺวา   
อิทานิ   อิริยาปถวเสน  วิภชิตุ  ปุน  จปรนฺติ  อาทิมาหฯ  ตตฺถ   
กาม  โสณสงฺิคาลาทโยป  คจฺฉนฺตา  คจฺฉามาติ  ชานนฺติฯ    
น  ปเนต  เอวรูป  ปชานน  สนฺธาย  วุตฺต ฯ เอวรูป ฺหิ  
# ๑. ส.ี อุตฺตรุตฺตรึ ญาณปมาณตฺถาย ฯ  ม. อุตฺตรตฺุตริ... ฯ  
# ๒. ม. ทสฺเสติ ฯ  
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ชานน  สตฺตูปลทฺธึ  น  ปชหติฯ  อตฺตส ฺ  น อุคฺฆาเฏติ 
กมฺมฏาน  วา  สติปฏานภาวนา  วา  น  โหติฯ  อิมสฺส   
ปน  ภิกฺขุโน  ชานน  สตฺตูปลทฺธึ  ปชหติฯ   อตฺตส ฺ  อุคฺฆาเฏติ 
กมฺมฏาน ฺเจว  สติปฏานภาวนา  จ โหติฯ  อิท ฺหิ  โก   
คจฺฉติฯ   กสสฺ  คมนฯ  กกึารณา  คจฺฉตีติ  เอว  สมปฺชานน  (๑)  
สนฺธาย วุตฺต านาทีสุป เอเสว นโยฯ   
        ตตฺถ  โก  คจฺฉตีติ  น  โกจิ  สตฺโต  วา  ปุคฺคโล  วา   
คจฺฉติ. กสฺส คมนนฺติ  น  กสฺสจิ  สตฺตสฺส  วา  ปุคฺคลสฺส   
วา  คมนฯ  กกึารณา  คจฺฉตีติ  จิตฺตกิริยวาโยธาตุวิปฺผาเรน   
คจฺฉติฯ  ตสฺมา เอส เอว ปชานาติ คมิสฺสามีติ (๒)  จิตฺต   
อุปฺปชฺชติฯ  ต  วาย  ชเนติ ฯ  วาโยวิ ฺตฺตึ ชเนติฯ  (๓) 
จิตฺตกิริยวาโยธาตุวิปฺผาเรน สกลกายสสฺ ปุรโต อภินีหาโร  
คมนนฺติ วุจฺจติ  านาทีสุป เอเสว นโยฯ   
        ตตฺราป  หิ  ติฏามีติ  จิตฺต อุปฺปชชฺติฯ  ต วาย ชเนติ 
วาโยวิ ฺตฺตึ ชเนติฯ   จิตฺตกิริยวาโยธาตุวิปฺผาเรน  สกลกายสฺส   
โกฏโิต  ปฏาย  อุสฺสิตภาโว  านนฺติ  วุจฺจติ. นิสีทามีติ จิตฺต  
อุปฺปชฺชติฯ  ต วาย ชเนติฯ  วาโยวิ ฺตฺตึ  ชเนติฯ   จิตฺตกิริย- 
วาโยธาตุวิปฺผาเรน  เหฏ ิมกายสฺส  สมฺมิ ฺชน  อุปริมกายสฺส  
# ๑. ส.ี เอวรปู ชานน ฯ  ๒. สี. คจฺฉิสฺสามีติ ฯ  ม. คจฺฉามีติ ฯ  
# ๓. ม. วาโย วิฺญตฺตึ ชเนติ ฯ เอวมุปริป ฯ  
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อุสฺสิตภาโว  นิสชฺชาติ  วุจฺจติฯ  สยามีติ  จิตฺต อุปฺปชฺชติฯ  ต  
วาย ชเนติฯ  วาโยวิ ฺตฺตึ  ชเนติฯ  จิตฺตกิริยวาโยธาตุวิปฺผาเรน   
สกลสรรีสฺส  ติริยโต ปสารณ สยนนฺติ วุจฺจตีติ ฯ  
        ตสฺส  เอว  ปชานโต  เอว  ปสฺสโต  (๑) โหติ  สตฺโต   
คจฺฉติ  สตฺโต  ติฏตีติ  วุจฺจติฯ  อตฺถิ ปน  โกจิ  สตฺโต  
คนฺตฺวา(๒) วา  ิโต วาติฯ  นตฺถ ิฯ  ยถา  ปน  สกฏ  คจฺฉติ   
สกฏ  ติฏตีติ  วุจฺจติฯ  น  จ  กิ ฺจิ  สกฏ  นาม คจฺฉนฺต   
วา  ติฏนฺต  วา  อตฺถิฯ  จตฺตาโร  ปน  โคเณ  โยเชตฺวา   
เฉกมฺหิ  สารถิมฺหิ  ปาเชนฺเต  สกฏ  คจฺฉติ  สกฏ  ติฏตีติ   
โวหารมตฺต  โหติฯ  เอวเมว  อชานนฏเน  (๓) สกฏ  วิย  กาโยฯ   
โคณา  วิย  จิตฺตชา  วาตาฯ  สารถ ี วิย   จิตฺตฯ  คจฺฉามีติ   
จิตฺเต  (๔) อุปฺปนฺเน วาโยธาตุ วิ ฺตฺตึ ชนยมานา   อุปฺปชชฺติ 
จิตฺตกิริยวาโยธาตุวิปฺผาเรน  คมนาทีนิ  ปวตฺตนฺติฯ [๕]  สตฺโต  
คจฺฉติฯ  สตฺโต  ติฏติฯ  อห  คจฺฉามิฯ  อห  ติฏามีติ  โวหารมตฺต   
โหตีติ ฯ [๖] 
                นาวา มาลุตเวเคน                  ชิยาเวเคน เตชน   
                ยถา ยาติ ตถา กาโย         ยาติ วาตาหโต อยฯ   
# ๑. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. คจฺฉนฺโต ฯ ๓. ส.ี ยุ. อชวนฏเฐน ฯ  
# ๔. ม. คจฺฉามิ ติฏฐามีติ จิตฺเต ฯ ๕. ม. เอตฺถนฺตเร ตโตติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๖. ม. เอตฺถนฺตเร เตนาหาติ ทิสฺสติ ฯ  
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                ยนฺต สุตฺตวเสเนว(๑)        จิตฺตสุตฺตวเสนิท   
                ปยุตฺต กายยนฺตป                  ยาติ าติ นิสีทติฯ   
                โก นาม เอตฺถ โส สตฺโต          โย วินา เหตุปจฺจเย   
                อตฺตโน อานุภาเวน          ติฏเ วา ยทิ วา วเชติฯ   
        ตสฺมา  เอว  เหตุปจฺจยวเสเนว  ปวตฺตานิ  คมนาทีนิ   
สลฺลกฺเขนฺโต  เอส  คจฺฉนฺโต [๒] คจฺฉามีติ  ปชานาติฯ    ิโต   
วาฯ  นิสินฺโน  วาฯ  สยาโน  วา  สยาโนมฺหีติ ปชานาตีติ  
เวทิตพฺโพฯ   
        ยถา  ยถา  วา  ปนสฺส  กาโย  ปณิหิโต  โหติฯ  ตถา   
ตถา  น  ปชานาตีติ   สพฺพสงฺคาหิกวจนเมตฯ  อิท  วุตฺต  โหติ   
เยน  เยน  วา  อากาเรน  ตสฺส   กาโย   ิโต  โหติฯ   เตน   
เตน  น  ปชานาติฯ  คมนากาเรน   ิต  คจฺฉตีติ  ปชานาติ  
านนิสชฺชาสยนากาเรน  ิต สยาโนติ ปชานาตีติฯ   
        อิติ  อชฌฺตฺต  วาติ  เอว  อตฺตโน  วา  จตุอิริยาปถ- 
ปริคฺคณฺหเนน  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติฯ  พหิทฺธา  วาติ   
ปรสฺส  วา  จตุอิริยาปถปริคฺคณฺหเนน ฯ  อชฌฺตฺตพหิทฺธา  วาติ   
กาเลน  อตฺตโนฯ  กาเลน  ปรสฺส  จตุอิริยาปถปริคฺคณฺหเนน   
กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติฯ  สมุทยธมมฺานุปสฺสี  วาติอาทีสุ   
ปน  อวิชชฺาสมุทยา  รูปสมุทโยติอาทินา(๓) นเยน  ป ฺจหากาเรหิ   
# ๑. ม. ยนฺต สุตฺตวเสเนว ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร วาสทฺโท ทิสฺสติ ฯ 
# ๓. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๑๐๖/๗๙ ฯ  
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รูปกฺขนฺธสฺส  สมุทโย  จ วโย จ  นีหรติพฺโพ  ต ฺหิ  
สนฺธาย อิธ สมุทยธมฺมานุปสฺสี  วาติอาทิ วุตฺต  อตฺถิ กาโยติ  
วา ปนสฺสาติอาทิ วุตฺตสทิสเมว 
        อิธ  ปน  จตุอิริยาปถปริคฺคาหิกา  สติ  ทุกขฺสจฺจฯ   ตสฺสา   
สมุฏาปกา  ปุริมตณฺหา  สมุทยสจฺจฯ   อุภินฺน  อปฺปวตฺติ   
นิโรธสจฺจฯ   ทุกฺขปริชานโน  สมุทยปปฺชหโน  นิโรธารมฺมโณ   
อริยมคฺโค  มคฺคสจฺจฯ  เอว  จตุสจฺจวเสน   อุสฺสกกฺิตฺวา  นิพฺพุตึ   
ปาปุณาตีติ อิทเมกสฺส จตุอิริยาปถปริคฺคาหกสฺส ภิกฺขุโน  ยาว  
อรหตฺตา นิยฺยานมุขนฺติฯ   
                        อิริยาปถปพฺพวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
        เอว  อิรยิาปถวเสน  กาเย  กายานุปสฺสน  วิภชตฺิวา   
อิทานิ   จตุสมฺปช ฺวเสน  วิภชิตุ ปุน  จ  ปรนฺติอาทิมาหฯ   
ตตฺถ อภิกฺกนฺเต ปฏิกฺกนฺเตติ  เอตฺถ  ตาว  อภิกฺกนฺต  วุจฺจติ   
คมนฯ  ปฏิกกฺนฺต  นิวตฺตนฯ  ตทุภยป  จตูสุ  อิรยิาปเถสุ   
ลพฺภติฯ  คมเน  ตาว  ปุรโต  กาย  อภิหรนฺโต  อภิกฺกมติ   
นามฯ  ปฏินวิตฺตนฺโต  ปฏิกฺกมติ  นามฯ  าเนป   ิตโกว   
กาย  ปุรโต  โอนาเมนฺโต   อภิกฺกมติ  นามฯ  ปจฺฉโต   
อปนาเมนฺโต  ปฏิกฺกมติ  นามฯ  นิสชชฺายป  นิสินนฺโกว  
อาสนสฺส  ปุริมองฺคาภิมุโข  สสรนฺโต  อภิกฺกมติ  นามฯ   
ปจฺฉิม  องฺคปเทส  ปจฺฉา สสรนฺโต ปฏิกฺกมติ นาม  ฯ 
นิปชฺชายป เอเสว นโยฯ    
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        สมฺปชานการี  โหตีติ  สมฺปช ฺเน  สพฺพกิจฺจการี 
สมฺปช ฺเมว  วา  การีฯ  โส  ห ิ อภิกกฺนฺตาทีสุ  สมฺปช ฺ   
กโรเตวฯ  น  กตฺถจิ  สมฺปช ฺวิรหิโต  โหติ ฯ  
        ตตฺถ  สาตฺถกสมฺปช ฺ  สปฺปายสมฺปช ฺ  โคจร- 
สมฺปช ฺ   อสมฺโมหสมฺปช ฺนฺติ จตุพฺพิธ  สมฺปช ฺฯ   
        ตตฺถ  อภิกฺกมนจิตฺเต  อุปฺปนฺนจิตฺตวเสเนว(๑)  อคนฺตฺวา  
กินฺนุ  เม  เอตฺถ  คเตน  อตฺโถเยว  อตฺถิ  นตฺถีติ  อตฺถานตฺถ  
ปริคฺคณฺหิตฺวา  อตฺถปริคฺคณฺหน  สาตฺถกสมฺปช ฺฯ  ตตฺถ   
จ  อตฺโถติ  เจติยทสฺสนโพธิทสฺสนสฆทสฺสนเถรทสฺสนอสุภ- 
ทสฺสนาทิวเสน  ธมฺมโต  วฑฺฒิฯ  เจติย (๒)  ทิสฺวาป หิ  พุทฺธารมฺมณ(๒)   
สงฺฆทสฺสเนน สงฺฆารมฺมณ  ปตึ  อุปฺปาเทตฺวา   ตเทว  ขยวยโต  
สมฺมสนฺโต  อรหตฺต  ปาปุณาติฯ  เถเร  ทิสฺวา  เตส  โอวาเท   
ปติฏาย  อสุภ  ทิสฺวา  ตตฺถ  ปมชฌฺาน  อุปฺปาเทตฺวา  ตเทว   
ขยวยโต  สมมฺสนฺโต  อรหตฺต  ปาปุณาติฯ  ตสฺมา  เอเตส   
ทสฺสน  สาตฺถกฯ  เกจิ  ปน อามิสโตป  วฑฺฒิ  อตฺโถเยว 
ต นิสฺสาย พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย ปฏิปนฺนตฺตาติ  วทนฺติฯ   
        ตสฺมึ  ปน  คมเน  สปฺปายาสปฺปาย  ปริคฺคณฺหิตฺวา   
สปฺปายปริคฺคณฺหน  สปฺปายสมฺปช ฺฯ  เสยฺยถีทฯ  เจติยสฺส   
ทสฺสน  ตาว  สาตฺถ(๓) ฯ  สเจ  ปน  เจติยสฺส มหาปูชาย   
# ๑. ม. อุปฺปนฺเน จิตฺตวเสเนว ฯ  ๒. ม. เจติย วา โพธึ วา ทิสฺวาป หิ  
# พุทฺธารมฺมณ ฯ  ๓. ม. สาตฺถก ฯ  
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ทสทฺวาทสโยชนนฺตเร  ปริสา  สนฺนิปตนฺติฯ  อตฺตโน  วิภวานุรปู   
อิตฺถิโยป  ปรุิสาป  อลงฺกตปฏิยตฺตา  จิตฺตกมฺมรูปกานิ  วิย   
ส ฺจรนฺติฯ  ตตฺร จสฺส  อิฏเ  อารมฺมเณ  โลโภฯ  อนิฏเ  
ปฏิโฆฯ  อสมเปกฺขเณ (๑)โมโห อุปฺปชฺชติฯ   กายสสคฺคาปตฺตึ [๒]   
วา  อาปชฺชติฯ  ชีวิตพฺรหฺมจริยาน  วา  อนฺตราโย  โหติฯ  เอว ต  าน   
อสปฺปาย  โหติฯ  วุตฺตปฺปการอนฺตรายาภาเว  สปฺปายฯ [๓]   
สงฺฆทสฺสนป  สาตฺถ ฯ สเจ ปน  ปน  อนฺโตคาเม  มหามณฺฑป   
กาเรตฺวา  สพฺพรตฺตึ  ธมฺมสฺสวน  กาเรนฺเตสุ  มนสฺุเสสุ   
วุตฺตปฺปกาเรเนว  ชนสนนฺิปาโต  เจว  อนฺตราโย  จ  โหติฯ  เอว   
ต  าน  อสปฺปายฯ  อนฺตรายาภาเว  สปฺปายฯ  มหาปริส- 
ปริวาราน เถราน ทสฺสเนป เอเสว นโยฯ  อสุภทสฺสนป  
สาตฺถ ฯ ตทตฺถทีปนฺจ  อิท วตฺถุ ฯ 
        เอโก  กริ  ทหรภิกฺขุ  สามเณร  คเหตฺวา  ทนฺตกฏตฺถาย   
คโตฯ  สามเณโร  มคฺคา  โอกฺกมิตฺวา  ปุรโต  คจฺฉนฺโต  อสุภ   
ทิสฺวา  ปม  ฌาน  นิพฺพตฺเตตฺวา  ตเทว  ปาทก  กตฺวา  สงฺขาเร   
สมฺมสนฺโต  ตีณิ  ผลานิ  สจฺฉิกตฺวา อุปริมคฺคตฺถาย  กมฺมฏาน   
ปริคฺคเหตฺวา  อฏาสิฯ  ทหโร  ต  อปสฺสนฺโต  สามเณราติ   
ปกฺโกสิฯ  โส  มยา  ปพฺพชิตทิวสโต  ปฏาย  ภิกขฺุนา  สทฺธึ   
เทฺว  กถา  นาม  น  กถิตปุพฺพาฯ  อ ฺสฺมึป ทิวเส  
# ๑. ส.ี อสมเปกฺขเนน ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร วาสทฺโท ทิสฺสติ ฯ   
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร โพธทิสฺสเนป เอเสว นโยติ  ทสิฺสติ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๓๒ 
                 
อุปริวิเสส นิพฺพตฺเตสฺสามีติ จินฺเตตฺวา กึ ภนฺเตติ  ปฏิวจน   
อทาสิฯ  เอหีติ  จ  วุตฺโต(๑)  เอกวจเนเนว  อาคนฺตฺวา  ภนฺเต   
อิมินา  ตาว  มคฺเคน  คนฺตฺวา  มม(๒)  ิโตกาเส  มุหุตฺต   
ปุรตฺถาภิมุโข  ตฺวา โอโลเกถาติ  อาหฯ  โส  ตถา  กตฺวา   
เตน  ปตฺตวิเสสเมว  ปาปุณิฯ  เอว เอก  อสุภ  ทฺวินฺน  ชนาน   
อตฺถาย ชาต(๓) ฯ 
        เอว สาตฺถป ปเนต ปุริสสฺส มาตุคามาสุภ อสปฺปาย 
มาตุคามสฺส  จ  ปุริสาสุภฯ  สภาคเมว สปฺปายนฺติ เอว  
สปฺปายปริคฺคหณ สปฺปายสมฺปช ฺ นามฯ   
        เอว  ปรคฺิคหิตสาตฺถกสปฺปายสฺส  ปน  อฏตึสาย  กมฺมฏา- 
เนสุ  อตฺตโน  จิตฺตรุจิต  กมฺมฏานสงฺขาต  โคจร  อุคฺคเหตฺวา   
ภิกฺขาจารโคจเร  ต  คเหตฺวา  คมน  โคจรสมฺปช ฺ  นามฯ   
        ตสฺสาวิภาวตฺถ  อิท  จตุกฺก  เวทิตพฺพ ฯ อิเธกจฺโจ ภิกฺขุ   
หรติ  น  ปจฺจาหรติฯ  เอกจฺโจ  น  หรติ  ปจฺจาหรติฯ  เอกจฺโจ   
เนว หรติ  น ปจฺจาหรติฯ  เอกจฺโจ หรติ จ ปจฺจาหรติ จฯ   
        ตตฺถ  โย  ภิกฺขุ  ทิวส  จงฺกเมน  นิสชฺชาย  อาวรณีเยหิ   
ธมฺเมหิ  จิตฺต  ปรโิสเธตฺวา  ตถา  รตฺติยา  ปม  ยาม   
มชฺฌิเม  ยาเม  เสยฺย กปฺเปตฺวา ปจฺฉิเม  ยาเมป  นสิชฺชาย   
# ๑. ม. วุตฺเต ฯ  ๒. ม. มยา ฯ  ๓. ม. ชายติ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  สติปฏฐานสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๓๓ 
                 
จงฺกเมหิ  วีตินาเมตฺวา  ปเคว  เจติยงฺคณโพธิยงฺคณวตฺต  กตฺวา  
โพธิรุกฺเข  อุทก  อาสิ ฺจิตฺวา  ปานียปริโภชนีย  ปจฺจุปฏเปตฺวา  
อาจริยูปชฺฌายวตฺตาทีนิ  สพฺพานิ  ขนฺธกวตฺตาทีนิ สมาทาย  
วตฺตติ  โส สรีรปริกมฺม กตฺวา  เสนาสน  ปวิสิตฺวา  จ(๑)   
เทฺว  ตโย  ปลฺลงฺเก  อุสุม  คาหาเปตฺวา  กมฺมฏานมนุยุ ฺชิตฺวา   
ภิกฺขาจารเวลาย  อุฏหิตวา  กมฺมฏานสีเสเนว ปตฺตจีวรมาทาย   
เสนาสนโต  นิกฺขมิตฺวา  กมฺมฏาน  มนสิกโรนฺโตว  เจติยงฺคณ  
คนฺตฺวา  สเจ  พุทฺธานุสฺสติกมฺมฏาน โหติฯ  ต อวิสชฺเชตฺวาว  
เจติยงฺคณ ปวิสติ ฯ อ ฺ  เจ กมฺมฏาน โหติฯ  โสปานปาทมูเล  
ตฺวา หตฺเถน คหิตภณฺฑ วิย ต เปตฺวา  พุทฺธารมฺมณ   
ปตึ  คเหตฺวา  เจติยงฺคณ  อารุยฺห  มหนฺต  เจ เจติยฯ  ติกฺขตฺตุ 
ปทกฺขิณ  กตฺวา  จตูสุ  าเนสุ  วนฺทิตพฺพฯ  ขุทฺทก  เจ เจติย 
ตเถว ปทกฺขิณ  กตฺวา  อฏสุ  าเนสุ  วนฺทิตพฺพฯ  เจติย   
วนฺทิตฺวา  โพธิยงฺคณ  ปตฺเตนาป  พุทฺธสฺส  ภควโต  สมฺมุขา   
วิย  นิปจฺจการ  ทสฺเสตฺวา  โพธิ วนฺทิตพฺโพ โส เอว  
เจติย ฺจ  โพธิ ฺจ  วนฺทิตฺวา  ปฏิสามิตฏาน  คนฺตฺวา   
ปฏิสามิตภณฺฑก  หตฺเถน  คณฺหนฺโต  วิย  นิกฺขิตฺตกมฺมฏาน   
คเหตฺวา  คามสมีเป  กมมฺฏานสีเสเนว  จีวร  ปารุปตฺวา คาม  
ปณฺฑาย ปวิสติฯ   
# ๑. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๔๗ 
                 
        อถ  น  มนุสฺสา  ทิสวฺา  อยฺโย  โน  อาคโตติ   
ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  ปตฺต  คเหตฺวา  อาสนสาลาย(๑)  วา  เคเห  วา   
นิสีทาเปตฺวา  ยาคุ  ทตฺวา ยาว ภตฺต   นฏิาติ(๒) ตาว   
ปาเท  โธวิตฺวา  มกฺเขตฺวา ปุรโต นิสีทตฺิวา ป ฺห วา  
ปุจฺฉนฺติฯ  ธมฺม  วา  โสตุกามา  โหนฺติฯ  สเจ  ปน  (๓) กถาเปนฺติ   
ชนสงฺคหตฺถ  ธมฺมกถา  นาม  กาตพฺพาเยวาติ  อฏกถาจริยา   
วทนฺติฯ  ธมมฺกถา  ห ิ กมฺมฏานวิมุตฺตา   นาม  นตฺถิฯ   
ตสฺมา  กมฺมฏานสีเสเนว  ธมฺม  กเถตฺวา  กมฺมฏานสีเสเนว   
อาหาร  ปริภุ ฺชิตฺวา  อนุโมทน  กตฺวา  นิวตฺติยมาโน(๔)  มนุสเฺสหิ   
อนุคโตว  จ(๕) คามโต  นิกฺขมิตฺวา  ตตฺเถว  นิวตฺติตฺวา  มคฺค   
ปฏิปชชฺติฯ  อถ  น  ปุเรตร  นกิฺขมิตฺวา  พหิคาเม  กตภตฺต- 
กิจฺจา  สามเณรทหรภิกฺขู  ทิสฺวา  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  ปตฺตจีวรมสฺส  
คณฺหนฺติฯ   
        โปราณกภิกฺขู  กิร  น  อมฺหาก  อุปชฺฌาโย  อาจริโยติ   
มุข  โอโลเกตฺวา  วตฺต  กโรนฺติฯ  สมปฺตฺตปริจฺเฉเทเนว  กโรนติฺฯ   
เต  ต  ปุจฺฉนฺติ  ภนฺเต เอเต  (๖)มนุสฺสา  กึ  เต  โหนฺติ  (๖) 
มาติปกฺขโต  สมฺพนฺธา  ปติปกฺขโตติฯ  กึ  ทิสฺวา ปุจฺฉถาติ.  
ตุเมฺหสุ เอเตส เปม พหุมานนฺติ. อาวุโส ย มาตาปตูหิป ทุกฺกรฯ  
# ๑. ม. อาสนสาลาย ฯ ๒. ม. ยาว ภตฺต น นิฏฐาติ ฯ  ๓. ม. ย.ุ สเจป น ฯ 
# ๒. ม. นิวตฺติยมาเนหิป ฯ  ๕. ม. ว ฯ  ๖. ม. ย.ุ มนสฺุสา ตุมฺหาก กึ โหนฺติ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  สติปฏฐานสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๓๕ 
                 
ต เอเต  อมฺหาก  กโรนฺติฯ  ปตฺตจีวรป  โน  เอเตส  สนฺตกเมว 
เอเตส อานุภาเวน  เนว  ภเย  ภยฯ  น  ฉาตเก  ฉาตก   
ชานามฯ  เอทิสา  นาม  อมฺหาก อุปการิโน  นตฺถีติ เตส  
คุเณ กเถนฺโต คจฺฉติฯ  อย วุจฺจติ หรติ น ปจฺจาหรติฯ   
        ยสฺส  ปน  ปเคว  วุตฺตปฺปการวตฺตปฏิปตฺตึ  กโรนฺตสฺส   
กมฺมชเตโช  ปชฺชลติฯ  อนุปาทินฺนก  มุ ฺจิตฺวา  อุปาทินฺนก  
คณฺหติฯ  สรีรโต เสทา มุ ฺจนฺติฯ  กมฺมฏานวีถึ  นาโรหติฯ   
โส  ปเคว  ปตฺตจีวรมาทาย  เวคสาว  เจติย  วนฺทิตฺวา  โครูปาน   
นิกฺขมนเวลายเมว  คาม  ยาคุภิกฺขาย  ปวิสิตฺวา  ยาคุ ลภิตฺวา  
อาสนสาล  คนฺตฺวา  ปวติฯ  อถสฺส  ทฺวตฺติกฺขตฺตุ อชฺโฌหรณ- 
มตฺเตเนว กมฺมชเตโช อุปาทินฺนก  มุ ฺจิตฺวา  อนุปาทินฺนก   
คณฺหติฯ  ฆฏสเตน  นฺหาโต วิย เตโชธาตุ ปริฬาหนิพฺพาปน  
กตฺวา  กมฺมฏานสีเสน  ยาคุ  ปริภุ ฺชิตฺวา  ปตฺต ฺจ  มุข ฺจ  
โธวิตฺวา  อนฺตราภตฺเต  กมฺมฏาน  มนสิกตฺวา  อวเสสฏาเน   
ปณฺฑาย  จริตฺวา  กมฺมฏานสีเสน  อาหาร  ปริภุ ฺชิตฺวา ตโต  
ปฏาย โปงฺขานุโปงฺข (๑)อุปฏหมาน  กมฺมฏาน  คเหตฺวา คจฺฉติฯ  (๒) 
อย วุจฺจติ น หรติ ปจฺจาหรตีติ  เอทิสา จ ภิกฺขู  ยาคุ   
ปวิตฺวา  วิปสฺสน  อารภิตฺวา  พุทฺธสาสเน  อรหตฺต  ปตฺตา   
นาม  คณนปถ  วีติวตฺตาฯ  สีหลทีเปเยว  เตสุ  เตสุ  คาเมสุ   
# ๑. ม. โปงฺขานุโปงฺข ฯ  ๒. ม. ย.ุ คเหตฺวา ว อาคจฺฉติ ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 436 

                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๓๖ 
                 
อาสนสาลาย(๑)  น  ต  อาสน  อตฺถิฯ ยตฺถ ยาคุ ปวิตฺวา  
อรหตฺต ปตฺตภิกฺขุ  นตฺถติีฯ   
        โย  ปน  ปมาทวิหารี  โหติ  นิกฺขิตฺตธุโรฯ   สพฺพวตฺตานิ   
ภินฺทิตฺวา  ปป ฺจเจโตขีลวินิพนฺธจิตฺโต  (๒) วิหรนฺโต  กมฺมฏาน   
นาม  อตฺถีติป  ส ฺ  อกตฺวา  คาม  ปณฺฑาย  ปวิสิตฺวา   
อนนุโลมิเกน  คิหิสสคฺเคน  สสฏโ วิจริตฺวา จ ภุ ฺชิตฺวา  
จ ตุจฺโฉ นิกฺขมติฯ  อย วุจฺจติ เนว หรติ น ปจฺจาหรตีติฯ   
        โย  ปนาย  (๓) หรติ  จ  ปจฺจาหรติ  จาติ วุตฺโตฯ  โส  
คตปจฺจาคติกวตฺตวเสน  เวทิตพฺโพฯ  อตฺถกามา  หิ  กลุปุตฺตา   
สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  ทสป  วีสป  ตึสป  จตฺตาลีสป  ป ฺาสป   
สตป  เอกโต  วสนฺตา  กติกวตฺต กตฺวา วิหรนฺติ อาวุโส  
ตุเมฺห  น  อิณฏฏา  น  ภยฏฏา  น  ชีวิกาปกตา(๔)  ปพฺพชิตา 
ทุกฺขา  มุ ฺจิตุกามกา ปเนตฺถ  (๕) ปพฺพชิตาฯ  ตสฺมา  คมเน   
อุปฺปนฺนกิเลส  คมเนเยว  นิคฺคณฺหถฯ  าเน  นิสชฺชาย(๖)  สยเน  
อุปฺปนฺนกิเลส  สยเนเยว นิคฺคณฺหถาติ  เต เอว กติกวตฺต  
กตฺวา ภิกฺขาจาร  คจฺฉนฺตา  อฑฺฒอุสภอุสภอฑฺฒคาวุตคาวุต- 
นฺตเรสุ ปาสาณา  โหนฺติฯ  ตาย ส ฺาย  กมฺมฏาน   
มนสิกโรนฺตาว  คจฺฉนฺติ สเจ  กสฺสจิ คมเน กิเลโส อุปฺปชฺชติฯ   
# ๑. ม. อาสนสาลาย ฯ  ๒. ม. ยุ. ปฺจวิธ... ฯ  ๓. ยุ. โย ปาย ฯ 
# ๔. ม. ชีวิกาปกตา ฯ  ๕. สี. ยุ. ปนตฺถ ฯ  ๖. ม. นิสชฺชาย ฯ  
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                *เลมที่ ๗  สติปฏฐานสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๓๗ 
                 
ตตฺเถว  น  นคฺิคณฺหติฯ  ตถา  อสกฺโกนฺโต  ติฏติฯ  อถสฺส   
ปจฺฉโต อาคจฺฉนฺโตป  ติฏติ  โส อย ภิกฺขุ ตุยฺห  
อุปฺปนฺนวิตกฺก ชานาติฯ  อนนุจฺฉวิก เต เอตนฺติ อตฺตาน   
ปฏิโจเทตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  ตตฺเถว  อริยภูม ึ โอกฺกมติฯ   
ตถา  อสกฺโกนฺโต  นิสีทติฯ  อถสฺส  ปจฺฉโต  อาคจฺฉนฺโตป   
นิสีทตีติ  โสเยว  นโย ฯ  อริยภูมึ  โอกกฺมิตุ  อสกฺโกนฺโตป  ต   
กิเลส  วิกฺขมฺเภตฺวา  กมฺมฏาน  มนสกิโรนฺโตว  คจฺฉติฯ   
น กมฺมฏานวิปฺปยุตฺเตน จิตฺเตน ปาท อุทฺธรติ. อุทธฺรติ  
เจฯ  ปฏินิวตฺติตฺวา ปุริมปเทสเยว เอติ อาลินฺทกวาสิมหา- 
ปุสฺสเทวตฺเถโร วิยฯ   
        โส  กิร  เอกูนวีสติ  วสฺสานิ  คตปจฺจาคติกวตฺต(๑)  ปูเรนฺโต 
เอว  วิหาสิ ฯ  มนุสฺสาป  สุท  อนฺตรามคฺเค  กสนฺตา[๒]   
วปนฺตา [๒] มทฺทนฺตา  กมฺมานิ  จ   กโรนฺตา เถร  ตถา   
คจฺฉนฺต  ทิสฺวา  อย  เถโร  ปุนปฺปุน  นวิตฺติตฺวา คจฺฉติ ฯ  
กินฺนุ  โข  มคฺคมุโฬฺห  อุทาหุ  กิ ฺจิ  ปมุฏโติ  สลฺลปนฺติ (๓) ฯ   
โส  ต  อนาทิยิตฺวา  กมฺมฏานยุตฺตจิตฺเตเนว  สมณธมฺม  กโรนฺโต   
วีสติวสฺสพฺภนฺตเร  อรหตฺต ปาปุณิ ฯ  อรหตฺตปฺปตฺตทิวเสเยวสฺส   
จงฺกมนโกฏิย  อธิวตฺถา  เทวตา องฺคุลีหิ ทีป กตฺวา (๔) อฏาสิฯ   
# ๑. ม. คตปจฺจาคติกวตฺต ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. เอตูถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ 
#  ๓. ม. สมลฺุลปนฺติ ฯ  ๔. ม. อุชฺชาเลตฺวา ฯ  
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จตฺตาโรป  มหาราชาโน  สกฺโก  จ  เทวานมินฺโท  พฺรหฺมา   
จ  สหมฺปติ  อุปฏาน  อคมสุฯ  ต ฺจ  โอภาส  ทสิฺวา   
วนวาสิมหาติสฺสตฺเถโร  ต  ทุติยทิวเส  ปุจฺฉิ  รตฺติภาเค   
อายสฺมโต  สนฺติเก  โอภาโส  อโหสิฯ  กึ  โส  โอภาโสติฯ   
เถโร  วิกฺเขป  กโรนฺโต  โอภาโส  นาม  ทีโปภาโสป  โหต ิ
มณิโอภาโสปติ  เอวมาทิมาหฯ  ตโต  ปฏิจฺฉาเทถ  ตุเมฺหติ   
นิพนฺโธ  (๑) อามาติ  ปฏชิานิตฺวา  อาโรเจสิ ฯ 
        กาลวลลฺีมณฺฑปวาสี มหานาคตฺเถโร วิย จฯ   
        โสป  กริ  คตปจฺจาคติกวตฺต  ปูเรนฺโต  ปม  ตาว   
ภควโต  มหาปธาน   ปูเชสฺสามีติ  สตฺตวสฺสานิ จงฺกมเมว(๒)  
อธิฏสิ ปุน โสฬสวสฺสานิ คตปจฺจาคติกวตฺต  ปูเรตฺวา   
อรหตฺต  ปาปุณิฯ  โส  กมฺมฏานยุตฺเตเนว  จิตฺเตน  ปาท   
อุทฺธรนฺโต  วิยุตฺเตน  อุทฺธเฏ  ปฏินิวตฺตนฺโต  คามสมีป  คนฺตฺวา   
คาวี  นุ ปพฺพชิโต นูติ  สาสงฺกนียปเทเส(๓)  ตฺวา  ปารุปตฺวา   
กจฺฉกนฺตรโต  อุทเกน  ปตฺต  โธวิตฺวา  อุทกคณฺฑูล  (๔) กโรติฯ   
กึการณาฯ  มา  เม ภิกฺข ทาตุวนฺทิตุวา อาคเต  มนุสฺเส  
ทีฆายุกา  โหนฺตูติ  (๕) วจนมตฺเตนาป  กมฺมฏานวิกฺเขโป  อโหสีติฯ   
อชฺช  ภนฺเต กตมีติ  ทิวส  วา  ภิกฺขุคณน  วา  ป ฺห  วา   
# ๑. ม. นิพทโฺธ ฯ  ๒. ม. ฐานจงฺกมนเมว ฯ  ๓. ม. อาสงฺกนียปเทเส ฯ   
# ๔. ม. อุทกคณฺฑูส ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๕. ม. โหถาติ ฯ  
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ปุจฺฉิโต  ปน  อุทก  คิลิตฺวา อาโรเจสิ สเจป ทิวสาทิปุจฺฉกา  
น โหนฺติฯ   นิกฺขมนเวลาย(๑) คามทฺวาเร นิฏ ุภิตฺวา(๒) ยาติ  
กลมฺพติตฺถวิหาเร  วสฺสูปคตป ฺาสภิกฺขู วิยฯ   
        เต  กิร  อาสาฬฺหปุณฺณมาย  กติกวตฺต  อกสุ  อรหตฺต   
อปตฺวา   อ ฺม ฺ  น  อาลปสฺสามาติฯ  คาม ฺจ  ปณฺฑาย   
ปวิสนฺตา  อุทกคณฺฑูส  กตฺวา  ปวิสึสุฯ  ทิวสาทีสุ   
ปุจฺฉิเตสุ  วุตฺตนเยเนว  ปฏิปชชฺึสุฯ  ตตฺถ มนุสฺสา  นิฏ ุภน   
ทิสฺวา  ชานึสุ  อชฺเชโก  อาคโตฯ  อชฺช เทฺวติ เอว(๓) จินฺเตสุ   
กึ  น ุ โข  เอเต  อเมฺหเหว  สทฺธึ  น  สลลฺปนฺติฯ   อุทาหุ   
อ ฺม ฺปฯ  ยท ิ อ ฺม ฺ  น  สลฺลปนฺติฯ  อทฺธา   
วิวาทชาตา  ภวิสฺสนฺติฯ  เอถ  เต(๔)  อ ฺม ฺ ขมาเปสฺสามาติ 
สพฺเพ  วิหาร  คนฺตฺวา  ป ฺาสาย  ภิกฺขูสุ  เทฺวป  ภิกฺขู  
เอโกกาเส  นาทฺทสสุฯ  ตโต  โย  เตสุ  จกฺขุมา  ปุรโิสฯ  โส  
อาห  น  โภ  กลหการกาน  โอกาโส  อีทิโส โหติฯ  สุสมฺมฏ  
เจติยงฺคณ  โพธิยงฺคณฯ  สนิกฺขิตฺตา สมฺมชฺชนีโยฯ  สุปฏ ิต  (๕)  
ปานีย  ปริโภชนียนฺติ  เต ตโต วินิวตฺตาฯ  (๖)เตป ภิกฺขู   
อนฺโตเตมาเสเยว  อรหตฺต  ปตฺวา  มหาปวารณาย  วิสุทฺธ-ิ 
ปวารณาย  (๗)  ปวาเรสุ ฯ  
# ๑. ม. นกิฺขมนเวลาย ฯ ๒. ม. นิฏุภิตฺวา ว ฯ ๓. ม. เอวฺจ ฯ 
# ๔. ม. เน ฯ  ๕. ม. สูปฏฐปต ฯ  ๖. ม. ย.ุ ตโตว นวิตฺตา ฯ 
# ๗. ม. ยุ. วิสุทฺธิปวารณ ฯ  
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        เอว  กาฬวลฺลิมณฺฑปวาสี  มหานาคตฺเถโร  วิย กลมฺพติตฺถ- 
วิหาเร วสฺสูปคตภิกฺขู  วิย  จ  กมฺมฏานยุตฺเตเนว  จิตฺเตน   
ปาท  อุทฺธรนฺโต  คามสมีป  ปตฺวา  อุทกคณฺฑูส  กตฺวา  วีถิโย   
สลฺลกฺเขตฺวา  ยตฺถ  สุราโสณฺฑธุตฺตาทโย  กลหการกา  จณฺฑ- 
หตฺถิอสฺสาทโย  วา  นตฺถฯิ  ต  วีถ ึ ปฏิปชชฺติฯ  ตตฺถ [๑]    
ปณฺฑาย  จรมาโน  น  ตุรติตุริโต  วิย จ(๒) ชเวน  คจฺฉติฯ  น   
หิ  ชวนปณฺฑปาติยธุตงฺค(๓)  นาม  กิ ฺจิ  อตฺถิฯ  วิสมภูมิ- 
ภาคปฺปตฺต  ปน  อุทกสกฏ  วิย  นิจฺจโล  หุตฺวา คจฺฉติ ฯ  
อนุฆร  ปวิฏโ  จ  ต  ทาตุกามต[๔]  อทาตุกามต[๔]   
สลฺลกฺเขตุ ตทนุรูป  กาล  อาคเมนฺโต  ภิกฺข  คเหตฺวา   
อนฺโตคาเม  วา พหิคาเม วา วิหารเมว วา อาคนฺตฺวา   
ยถาผาสุเก  ปฏิรูเป  โอกาเส  นิสีทิตฺวา  กมฺมฏาน  มนสิกโรนฺโต   
อาหาเร  ปฏกิูลส ฺ  อุปฏาเปตฺวา  อกฺขภ ฺชนวณเลปน- 
ปุตฺตมสูปมาวเสน [๕]  ปจฺจเวกฺขนฺโต อฏงฺคสมนฺนาคต  อาหาร   
อาหาเรติฯ   เนว  ทวาย  น  มทาย  น  มณฺฑนาย  น   
วิภูสนายฯ  ภุตฺตาวี  จ อุทกกิจฺจ กตฺวา มุหุตฺต ภตฺตกิลมถ  
ปฏิปสฺสมฺเภตฺวา ยถา  ปุเรภตฺตฯ  เอว ปจฺฉาภตฺต. ยถา  
ปุริมยามฯ  เอว ปจฺฉิมยาม  จ กมฺมฏานเมว มนสิกโรติฯ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ   
# ๓. ม. ชเวน ปณฺฑปาติยงฺคธุตงฺค ฯ  ๔. ม. เอตฺถนฺตเร วาสทฺโท ทิสฺสติ ฯ 
# ๕. ม. เอตฺถนฺตเร นนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
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อย วุจฺจติ หรติ จ ปจฺจาหรติ จาติฯ   
        อิม ปน หรณปจฺจาหรณสงฺขาต คตปจฺจาคติกวตฺต  
ปูเรนฺโต ยทิ อุปนิสฺสยสมฺปนฺโน  โหติฯ  ปมวเย  เอว   
อรหตฺต  ปาปุณาติฯ  โน  เจ  ปมวเย  ปาปุณาติฯ   อถ   
มชฺฌิมวเยฯ  โน  เจ  มชฺฌมิวเย  ปาปุณาติฯ  อถ ปจฺฉิมวเย.  
โน เจ ปจฺฉิมวเย  ปาปุณาติฯ  อถ  มรณสมเยฯ  โน  เจ   
มรณสมเย  ปาปุณาติฯ  อถ เทวปุตฺโต หุตฺวา   ปาปุณาติฯ   
โน  เจ  เทวปุตฺโต  หุตฺวา  ปาปุณาติฯ  อนุปฺปนฺเน  พุทฺเธ   
นิพฺพตฺโต  ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉิกโรติฯ  โน  เจ ปจฺเจกโพธึ  
สจฺฉิกโรติฯ  อถ พุทฺธาน สมฺมุขีภาเว  ขิปฺปาภิ ฺโ  วา   
โหติ  เสยฺยถาป  เถโร  พาหิโย  ทารุจีรโิยฯ  มหาป ฺโ   
วา   เสยฺยถาป  เถโร  สาริปุตฺโตฯ  มหิทฺธิโก  วา  เสยฺยถาป   
เถโร มหาโมคฺคลฺลาโนฯ   ธูตวาโท  (๑) วา  เสยฺยถาป  เถโร  
มหากสฺสโปฯ  ทิพฺพจกฺขุโก วา เสยฺยถาป เถโร  อนุรุทฺโธ 
วินยธโร  วา  เสยฺยถาป  เถโร  อุปาลิฯ  ธมฺมกถิโก  วา   
เสยฺยถาป  เถโร  ปุณฺโณ  มนฺตานีปุตฺโตฯ  อาร ฺ ิโก  วา  เสยฺยถาป   
เถโร เรวโตฯ  พหุสฺสุโต  วา  เสยฺยถาป  เถโร  อานนฺโท 
สิกฺขากาโม  วา  เสยฺยถาป  เถโร  ราหุโล  พุทฺธปุตฺโตติฯ   
อิติ  อิมสฺมึ  จตุกฺเก  ยฺวาย  หรติ  จ  ปจฺจาหรติ  จฯ  ตสฺส  
# ๑. ม. ธุตงฺคธโร ฯ  
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โคจรสมฺปช ฺ สิกฺขาปฺปตฺต โหติฯ   
        อภิกฺกมาทีสุ  ปน  อสมฺมุยฺหน  อสมฺโมหสมฺปช ฺฯ  ต   
เอว  เวทิตพฺพ  อิธ  ภิกฺขุ  อภิกฺกมนฺโต  วา  ปฏิกฺกมนฺโต   
วา  ยถา  อนธฺปุถุชชฺนา อภิกฺกมาทีสุ  อตฺตา  อภิกฺกมติ 
อตฺตนา  อภิกฺกโม  นิพฺพตฺติโตติ  วา  อห อภิกฺกมามิฯ  มยา  
อภิกฺกโม  นพฺิพตฺติโตติ  วา  สมฺมุยฺหนฺติฯ  ตถา  อสมฺมุยฺหนฺโต  
อภิกฺกมามีติ  จิตฺเต  อุปฺปชฺชมาเน  เตเนว  จิตฺเตน  สทฺธึ   
จิตฺตสมุฏานา วาโยธาตุ วิ ฺตฺตึ  ชนยมานา  อุปฺปชฺชติฯ    
อิติ  จิตฺตกิริยวาโยธาตุวิปฺผารวเสน  อย  กายสมฺมโต  อฏ ิ- 
สงฺฆาโฏ  อภิกฺกมติฯ   ตสฺเสว  (๑) อภิกฺกมโต  เอเกกปาทุทฺธรเณ   
ปวีธาตุ  อาโปธาตูติ  เทฺว  ธาตุโย  โอมตฺตา  โหนฺติ  มนฺทาฯ   
อิตรา  เทฺว อธิมตฺตา โหนฺติ  พลวติโยฯ  ตถา อติหรณ- 
วีติหรเณสุ โวสฺสชฺชเน เตโชธาตุวาโยธาตุโย โอมตฺตา โหนฺติ   
มนฺทาฯ  อิตรา  เทฺว อธิมตฺตา โหนฺติ พลวติโย ตถา สนฺนิกฺเขปน- 
สนฺนิรุมฺภเนสุ ฯ  ตตฺถ  อุทฺธรเณ  ปวตฺตา  รูปารูปธมฺมา   
อติหรณ  น  ปาปุณนฺติฯ  ตถา  อติหรเณ  ปวตฺตา  วีติหรณ 
วีติหรเณ ปวตฺตา โวสฺสชฺชนฯ  โวสฺสชฺชเน ปวตฺตา สนฺนิกฺเขปน   
สนฺนิกฺเขปเน  ปวตฺตา  สนฺนิรุมฺภน   น  ปาปุณนฺติฯ  ตตฺถ   
ตตฺเถว  ปพฺพปพฺพ  สนฺธิสนฺธิ  (๒)  โอธิโอธิ  หตฺุวา  ตตฺตกปาเล   
# ๑. ม. ตสฺเสว ฯ  ๒. สี. สนฺธิสนฺธึ โอธิโอธึ ฯ  
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ปกฺขิตฺตติลา(๑)  วิย  ตฏตฏายนฺตา(๒) ภิชฺชนฺติฯ  ตตฺถ  โก  เอโก   
อภิกฺกมติฯ กสฺส  วา  เอกสฺส  อภิกฺกมนฯ  ปรมตฺถโต หิ   
ธาตูนเยว  คมนฯ  ธาตูน  านฯ  ธาตูน  นิสชฺชาฯ  (๓) ธาตูน  สยน 
ตสฺมึ ตสฺมิ ฺหิ โกฏาเส สทฺธึ รูเปน   
                อ ฺ อุปฺปชฺชเต จิตฺต          อ ฺ จิตฺต นิรุชฺฌติ   
                อวีจิมนุสมฺพนฺโธ                  นทีโสโตว วตฺตตีติฯ   
เอว อภิกฺกมาทีสุ อสมฺมุยฺหน อสมฺโมหสมฺปช ฺ นามาติ ฯ  
        นฏิ ิโต อภิกฺกนฺเต ปฏิกฺกนฺเต สมปฺชานการี โหตีติ  
ปทสฺส อตฺโถฯ   
        อาโลกิเต  วิโลกิเตติ  เอตฺถ  ปน  อาโลกิต  นาม  ปุรโต   
เปกฺขนฯ   วิโลกิต  นาม  อนุทิสา  เปกฺขนฯ  อ ฺานิป  เหฏา   
อุปริ  ปจฺฉโต  เปกฺขนวเสน  โอโลกติอุลฺโลกิตาปโลกิตานิ  นาม   
โหนฺติฯ  ตานิ  อิธ  น  คหิตานิฯ  สารุปฺปวเสน  ปน  
อิมาเนว เทฺว คหิตานิฯ  อิมินา วา มุเขน สพฺพานิป ตานิ  
คหิตาเนวาติ ฯ  
        ตตฺถ  อาโลเกสฺสามีติ  จิตฺเต  อุปฺปนฺเน  จิตฺตวเสเนว   
อนาโลเกตฺวา(๔)  อตฺถปริคณฺหน  สาตฺถกสมฺปช ฺฯ  ต  อายสฺมนฺต   
นนฺท  กายสกฺขึ  กตฺวา  เวทิตพฺพฯ  วุตฺตเ ฺหต  ภควตา  สเจ   
ภิกฺขเว  นนฺทสฺส  ปุรตฺถมิา  ทิสา  อาโลเกตพฺพา  โหติฯ   สพฺพ   
# ๑. ม. ปกฺขิตฺตติลานิ ฯ  ๒. ม. ปฏปฏายนฺตา ฯ  ๓. ม. นิสชชฺน ฯ 
# ๔. ม. อโนโลเกตฺวา ฯ  
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เจตโส  (๑) สมนฺนาหริตฺวา  นนฺโท  ปุรตฺถิม  ทิส อาโลเกติฯ  เอว   
เม  ปุรตฺถิม  ทิส อาโลกยโต น อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา  
อกุสลา  ธมมฺา อนฺวาสฺสวิสฺสนฺตีติ  อิติห (๒)ตตฺถ สมฺปชาโน  
โหติฯ  สเจ ภิกฺขเว นนฺทสฺส ปจฺฉิมา  ทิสาฯ  อุตฺตรา ทิสา 
ทกฺขิณา ทิสาฯ  อุทฺธฯ  อโธฯ  อนุทิสา อาโลเกตพฺพา โหติ 
สพฺพ  เจตโส  สมนฺนาหรตฺิวา  นนฺโท  อนุทิส  อาโลเกติฯ  เอว  
เม อนุทิส อาโลกยโต ฯ เปฯ  สมฺปชาโน โหตีติ ฯ (๓)   
        อปจ  อิธาป  ปุพฺเพ  วุตฺตเจติยทสฺสนาทิวเสเนว  สาตฺถกตา   
จ  สปฺปายตา  จ  เวทิตพฺพาฯ  กมฺมฏานสฺส  ปน  อวิชหนเมว   
โคจรสมฺปช ฺฯ  ตสฺมา   ขนฺธธาตุอายตนกมฺมฏานิเกหิ  อตฺตโน  
กมฺมฏานวเสเนวฯ  กสณิาทิกมฺมฏานิเกหิ  วา  ปน  กมฺมฏาน- 
สีเสเนว  อาโลกนวิโลกน  กาตพฺพฯ  อพฺภนฺตเร  อตฺตา  นาม   
อาโลเกตา  วิโลเกตา  วา  นตฺถิ(๔)  อาโลเกสฺสามีติ [๕]  จิตฺเต   
อุปฺปชฺชมาเน   เตเนว  จิตฺเตน  สทฺธึ  จิตฺตสมุฏานา  วาโยธาตุ   
วิ ฺตฺตึ ชนยมานา อุปฺปชฺชติ ฯ  อิติ  จิตฺตกิริยวาโยธาตุวิปฺผาร- 
วเสเนว  เหฏ ิม  อกฺขิทล  อโธ  สีทติฯ  อุปริม  อุทธฺ  ลงฺเฆติ 
โกจิ  ยนฺตเกน  วิวรนฺโต  นาม  นตฺถฯิ  ตโต  จกฺขุวิ ฺาณ  
# ๑. ม. เจตสา ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. อนฺวาสฺสเวยฺยุนฺติ อิติ โส ฯ 
# ๓. องฺ.อฏฐก. ๒๓/๙๙/๑๖๘-๙ ฯ  ๔. ม. อาโลเกตา วา วิโลเกตา วา นตฺถิ ฯ 
# ๕. ม. เอตฺถนฺตเร ปนสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  สติปฏฐานสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๔๕ 
                 
ทสฺสนกิจฺจ  สาเธนฺต  อุปฺปชฺชตีติฯ  เอว  สมฺปชานน  ปเนตฺถ  
อสมฺโมหสมฺปช ฺ  นามฯ   
        อปจ  มลูปริ ฺาอาคนฺตุกตาวกาลิกภาววเสนเปตฺถ   
อสมฺโมหสมฺปช ฺ  เวทิตพฺพ ฯ มูลปริ ฺาวเสน ตาว   
                ภวงฺคาวชฺชน เจว                  ทสฺสน สมฺปฏิจฺฉน   
                สนฺตีรณ โวฏพฺพน          ชวน ภวติ สตฺตมฯ   
        ตตฺถ  ภวงฺค  อุปปตฺติภวสฺส องฺคกิจฺจ สาธยมาน ปวตฺตติ 
ต อาวตฺติตฺวา (๑) กิริยมโนธาตุ  อาวชฺชนกิจฺจ  สาธยมานา 
ตนฺนิโรธา  จกฺขุวิ ฺาณ  ทสฺสนกิจฺจ  สาธยมานฯ   ตนฺนิโรธา   
วิปากมโนธาตุ  สมฺปฏิจฺฉนกิจฺจ  สาธยมานาฯ  ตนฺนิโรธา   
วิปากมโนวิ ฺาณธาตุ  สนฺตีรณกิจฺจ  สาธยมานาฯ  ตนฺนิโรธา   
กิริยมโนวิ ฺาณธาตุ โวฏพฺพนกิจฺจ  สาธยมานาฯ   ตนฺนิโรธา  
สตฺตกฺขตฺตุ   ชวน  ชวติฯ  ตตฺถ ปมชวเนป  อย  อิตฺถี  อย   
ปุริโสติ  รชชฺนทุสฺสนมยฺุหนวเสน  อาโลกิตวิโลกิต น  โหติฯ   
ทุติยชวเนป  ฯ เปฯ  สตฺตมชวเนป  เอเตสุ  ปน  ยุทธฺมณฺฑเล  
โยเธสุ วิย  เหฏ ุปริยวเสน ภิชฺชิตฺวา ปวตฺติเตสุ (๒)อย อิตฺถี  
อย  ปุรโิสติ รชฺชนาทิวเสน อาโลกิตวิโลกิต  โหติฯ  เอว   
ตาเวตฺถ  มูลปริ ฺาวเสน  อสมฺโมหสมฺปช ฺ เวทิตพฺพฯ   
        จกฺขุทฺวาเร  ปน  รูเป  อาปาถคเต  ภวงฺคจลนโต  อุทฺธ   
# ๑. ม. อาวฏเฏตฺวา ฯ  ๒. ม. ปติเตสุ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๔๖ 
                         
สกกิจฺจนิปฺผาทนวเสน อาวชฺชนาทีสุ  อุปฺปชฺชิตฺวา  นิรุทฺเธสุ   
อวสาเน  ชวน   อุปฺปชฺชติฯ  ต  ปุพฺเพ อุปฺปนฺนาน  อาวชฺชนาทีน   
เคหภูเต  จกฺขุทฺวาเร  อาคนฺตุกปุริโส  วิย  โหติ ฯ ตสฺส  ยถา   
ปรเคเห  กิ ฺจิ  ยาจิตุ ปวิฏสฺส  อาคนฺตุกสฺส ปุรสิสฺส  
เคหสามิเกสุ ตุณฺหิมาสีเนสุ  อาณากรณ  น  ยุตฺตฯ  เอว   
อาวชฺชนาทีน  เคหภูเต  จกฺขุทฺวาเร อาวชฺชนาทีสุป  อรชฺชนฺเตสุ   
อทุสฺสนฺเตสุ  อมุยฺหนฺเตสุ  จ  รชชฺนทสฺุสนมุยฺหน อยุตฺตนฺติ เอว  
อาคนฺตุกภาววเสน อสมฺโมหสมฺปช ฺ เวทิตพฺพ ฯ 
        ยานิ  ปเนตานิ  จกฺขุทฺวาเร  โวฏพฺพนปริโยสานานิ   
จิตฺตานิ  อุปฺปชฺชนฺติฯ  ตานิ  สทฺธึ  สมฺปยุตฺตธมฺเมหิ  ตตฺถ  ตตฺเถว   
ภิชฺชนฺติฯ  อ ฺม ฺ น ปสฺสนฺตีติ  อิตรานิ(๑)  ตาวกาลิกานิ   
โหนฺติฯ  ตตฺถ  ยถา  เอกสฺมึ  ฆเร  สพฺเพสุ  มานุสเกสุ   มเตส ุ  
อวเสสสฺส  เอกสฺส  ตขณ ฺเว  มรณธมฺมสฺส  น  ยุตฺตา   
นจฺจคีตาทีสุ   อภิรติ  นามฯ   เอวเมว  เอกทฺวาเร  สมฺปยุตฺเตสุ(๒)  
อาวชฺชนาทีสุ  ตตฺถ  ตตฺเถว   มเตสุ  อวเสสสฺส  ตขเณเยว   
มรณธมฺมสฺส  ชวนสฺสาป  รชชฺนทุสฺสนมุยฺหนวเสน   อภิรติ นาม  
น ยุตฺตาติ เอว ตาวกาลิกภาววเสน อสมฺโมหสมฺปช ฺ  
เวทิตพฺพฯ   
        อปจ  ขนฺธายตนธาตุปจฺจยปจฺจเวกฺขณวเสน  เจต   
# ๑. ม. อิตฺตรานิ ฯ  ๒. ม. สสมฺปยุตฺเตสุ ฯ  
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เวทิตพฺพฯ  เอตฺถ  หิ  จกขฺุ ฺเจว  รูป ฺจ  รูปกฺขนฺโธฯ  ทสฺสน   
วิ ฺาณกฺขนฺโธฯ   ตสมฺปยุตฺตา  เวทนา เวทนากฺขนฺโธฯ   ส ฺา   
ส ฺากฺขนฺโธฯ   ผสฺสาทิกา   สงฺขารกฺขนฺโธฯ  เอวเมเตส  ป ฺจนฺน   
ขนฺธาน  สมวาเย  อาโลกนวิโลกน  ป ฺายติฯ  ตตฺถ  โก   
เอโก  อาโลเกติฯ  โก  วิโลเกติ ตถา จกฺขุ(๑) จกฺขฺวายตนฯ   
รูป รูปายตนฯ  ทสฺสน มนายตนฯ  เวทนาทโย  สมฺปยุตฺตธมฺมา   
ธมฺมายตนฯ เอวเมว  เตส จตุนฺนฯ  อายตนาน สมวาเย   
อาโลกนวิโลกน  ป ฺายติฯ  ตตฺถ โก  เอโก  อาโลเกติ  โก   
วิโลเกติฯ  ตถา  จกฺขุ  จกขฺุธาตุฯ  รูป รูปธาตุฯ   ทสฺสน จกฺขุ- 
วิ ฺาณธาตุฯ  ตสมฺปยุตฺตา เวทนาทโย ธมฺมธาตุฯ   เอวเมตาส   
จตุนฺน  ธาตูน  สมวาเย  อาโลกนวิโลกน  ป ฺายติฯ  ตตฺถ   
โก  เอโก  อาโลเกติฯ  โก  วิโลเกติฯ  ตถา  จกฺขุ  นิสสฺยปจฺจโย 
รูป  อารมฺมณปจฺจโยฯ  อาวชฺชน  อนนฺตรสมนนฺตรูปนิสฺสย- 
นตฺถิวิคตปจฺจโยฯ   อาโลโก   อุปนิสสฺยปจฺจโยฯ   เวทนาทโย   
สหชาตปจฺจยา(๒)ฯ  เอวเมเตส  ปจฺจยาน   สมวาเย  อาโลกน- 
วิโลกน  ป ฺายติฯ  ตตฺถ  โก  เอโก  อาโลเกติฯ  โก  วิโลเกตีติ  
เอวเมตฺถ  ขนฺธายตนธาตุปจฺจยปจฺจเวกฺขณวเสนป  อสมฺโมห- 
สมฺปช ฺ เวทิตพฺพฯ   
        สมฺมิ ฺชิเต  ปสาริเตติ  ปพฺพาน  สมฺมิ ฺชนปสารเณฯ  
# ๑. ม. จกฺขุ ฯ  ๒. ม. เวทนาทโย สหชาตปจฺจโย ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๔๘ 
                 
ตตฺถ  จิตฺตวเสเนว สมฺมิ ฺชนปสารณ  อกตฺวา  หตฺถปาทาน   
สมฺมิ ฺชนปสารณปจฺจยา  อตฺถานตฺถ ปริคคฺเหตฺวา  อตฺถ- 
ปริคคณฺหน  สาตฺถกสมฺปช ฺฯ  ตตฺถ  หตฺถปาเท  อติจิร  
สมฺมิ ฺชิตฺวา(๑)  วา  ปสาริตฺวา(๒) วา   ิตสฺส  ขเณ  ขเณ  เวทนา  
อุปฺปชฺชนฺติฯ  จิตฺต เอกคฺค  น  ลภติฯ   กมฺมฏาน  ปริปตติ 
วิเสส  น  อธคิจฺฉติฯ  กาเลน(๓)   สมมฺิ ฺชนฺตสฺส(๔)  กาเลน  (๓)  
ปสาเรนฺตสฺส  ปน  ตา  เวทนา  น  อุปฺปชฺชนฺติฯ  จิตฺต เอกคฺค  
โหติฯ   กมฺมฏาน  ผาตึ  คจฺฉติฯ   วิเสส  อธิคจฺฉตีติ  เอว  
อตฺถานตฺถปริคฺคณฺหน  เวทิตพฺพฯ   
        อตฺเถ  ปน  สติป  สปฺปายาสปฺปาย  ปริคฺคณฺหิตฺวา [๕]   
สปฺปายปริคฺคหณ  สปฺปายสมฺปช ฺฯ  ตตฺราย  นโย  มหาเจติยงฺคเณ  กิร   
ทหรภิกฺขู  สชฺฌาย  กโรนฺติฯ   เตส ปฏ ิปสฺเส ทหรภิกฺขุนิโย  
ธมฺม สุณนฺติ. ตตฺเรโก ทหโร หตฺถ  ปสาเรตฺวา  กายสสคฺค   
ปตฺวา  เตเนว  การเณน  คิหี  ชาโตฯ  อปโรป ภิกฺขุ ปาท   
ปสาเรนฺโต  อคฺคิมฺหิ  ปสาเรสิฯ   อฏ ึ  อาหจฺจ  ปาโท  ฌายิฯ   
อปโร  วมฺมิเก   ปสาเรสิฯ  โส  อาสีวิเสน  ทฏโฯ  อปโร   
จีวรกุฏิทณฺฑเก  ปสาเรสิฯ  ต มณิสปฺโป   ฑสิฯ  ตสฺมา   
เอวรูเป  อสปฺปาเย  อปสาเรตฺวา  สปฺปาเย  ปสาเรตพฺพฯ   
อิทเมตฺถ  สปฺปายสมฺปช ฺฯ   
# ๑. ม. สมิฺเชตฺวา ฯ  ๒. ม. ปสาเรตฺวา ฯ  ๓. ม. กาเล ฯ   
# ๔. ม. สมฺิเชนฺตสฺส ฯ  ๕. ม. เอตฺถนฺตเร สปฺปายปริคฺคหณนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  สติปฏฐานสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๔๙ 
                 
        โคจรสมฺปช ฺ  ปน  มหาเถรวตฺถุนา  ทีเปตพฺพ ฯ 
มหาเถโร  กริ   ทิวาฏาเน  นิสินฺโน  อนฺเตวาสิเกหิ  สทฺธึ   
กถยมาโน  สหสา  หตฺถ สมฺมิ ฺชิตฺวา  ปุน  ยถาฏาเน   
เปตฺวา  สณิก  สมฺมิ ฺเชสิฯ  ต  อนฺเตวาสิกา  ปุจฺฉึสุ กสฺมา  
ภนฺเต  สหสา หตฺถ สมฺมิ ฺชิตฺวา ปุน ยถาฏาเน เปตฺวา  
สณิก สมฺมิ ฺชยิตฺถาติ ฯ ยโต  ปฏายาห  อาวุโส  กมฺมฏาน   
มนสิกาตุ อารทฺโธฯ  น  เม  กมฺมฏาน  มุ ฺจิตฺวา  หตฺโถ   
สมฺมิ ฺชิตปุพฺโพฯ   อิทานิ  ปน  ตุเมฺหหิ  สทฺธึ  กถยมาเนน  
กมฺมฏาน  มุ ฺจิตฺวา  สมฺมิ ฺชิโตฯ   ตสฺมา  ปุน  ยถาฏาเน   
เปตฺวา  สมฺมิ ฺเชสินฺติฯ  สาธุ  ภนฺเต  ภิกฺขุนา  นาม  
เอวรูเปน ภวิตพฺพนฺติ. เอวเมตฺถาป   กมฺมฏานาวิชหนเมว  
โคจรสมฺปช ฺนฺติ เวทิตพฺพฯ   
        อพฺภนฺตเร  อตฺตา  นาม  โกจิ  สมฺมิ ฺเชนฺโต  วา   
ปสาเรนฺโต  วา  นตฺถิฯ   วุตฺตปฺปการจิตฺตกิริยวาโยธาตุวิปฺผาเรน   
ปน  สุตฺตากฑฺฒนวเสน  ทารุยนฺตสฺส  หตฺถปาทลาลน  วิย   
สมฺมิ ฺชนปสารณ  โหตีติ  [๑]  ปริชานน  ปเนตฺถ  อสมฺโมห- 
สมฺปช ฺนฺติ เวทิตพฺพฯ   
        สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณติ  เอตฺถ  สงฺฆาฏิจีวราน  นิวาสน- 
ปารุปนวเสน  ปตฺตสฺส  ภิกฺขาปฏิคฺคหณาทิวเสน  ปริโภโค   
ธารณ  นามฯ  ตตฺถ  สงฺฆาฏิจีวรธารเณ  ตาว  นิวาเสตฺวา  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร เอวนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
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ปารุปตฺวา  จ  ปณฺฑาย  จรโต  อามิสลาโภ  สีตสฺส   
ปฏิฆาตายาติอาทินา  นเยน  ภควตา  วุตฺตปฺปกาโรเยว  จ  อตฺโถ   
อตฺโถ  นามฯ  ตสฺส วเสน  สาตฺถกสมฺปช ฺ เวทิตพฺพฯ   
        อุณฺหปากติกสฺส  ปน  ทุพฺพลสสฺ  จ  จีวร  สขุุม   
สปฺปายฯ  สตีาลุกสฺส  ฆน  ทุปฏฏฯ  วิปรีต  อสปฺปายฯ   
ยสฺส  กสฺสจิ  ชิณฺณ  อสปฺปายเมวฯ  อคฺคฬาทิทาเนน(๑)  หิสฺส   
ต  ปลโิพธกร  โหติฯ  ตถา  ปฏฏทุกูลาทิเภท(๒)   โลภนีย  จีวร.  
ตาทิส  หิ  อร ฺเ  เอเกกสฺส(๓) นิวาสนนฺตรายกร  ชีวิตนฺตรายกร   
วาป โหติ. นปิฺปริยาเยน  ปน  ย  นิมิตฺตกมฺมาทิมิจฺฉาชีววเสน   
อุปฺปนฺนฯ  ย ฺจสฺส  เสวมานสฺส  อกสุลา  ธมฺมา  อภิวฑฺฒนฺติ 
กุสลา  ธมฺมา  ปริหายนฺติฯ  ต  อสปฺปาย. วิปรีต สปฺปาย ฯ  
ตสฺส  วเสเนตฺถ  สปฺปายสมฺปช ฺฯ   กมฺมฏานาวิชหนวเสเนว   
จ  โคจรสมฺปช ฺ   เวทิตพฺพฯ   
        อพฺภนฺตเร  อตฺตา  นาม  โกจิ  จีวร  ปารุปนโฺต  นาม(๔)  
นตฺถิฯ  วุตฺตปฺปการจิตฺตกิริยวาโยธาตุวิปฺผาเรเนว  ปน  จีวร- 
ปารุปน  โหติฯ  ตตฺถ  จีวรป  อเจตนฯ   กาโยป  อเจตโนฯ   
จีวร  น  ชานาติ  มยา  กาโย ปารุโตติ. กาโยป  
น ชานาติ   อห  จีวเรน  ปารุโตติฯ   ธาตุโยว  ธาตุสมูห  
# ๑. ม. อคฺคฬาทิทาเน ฯ  ๒. ม. ปฏฏณฺณหุกูสาทิเภท ฯ  
# ๓. ม. เอกกสฺส ฯ  ๔. ม. นามสทฺโท นตฺถิ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  สติปฏฐานสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๕๑ 
                 
ปฏิจฺฉาเทนฺติ  ปฏปโลติกาย โปตฺถกรูปปฏิจฺฉาทเน  วิยฯ  ตสฺมา   
เนว  สุนฺทร จีวร ลภิตฺวา โสมนสฺส กาตพฺพฯ   น  อสุนฺทร   
ลภิตฺวา  โทมนสฺสฯ  นานาวมฺมิกเจติยรุกฺขาทีสุ  (๑)  หิ  เกจิ  
มาลาคนฺธธูปวตฺถาทีห(ิ๒)  สกฺการ  กโรนฺติฯ  เกจิ คูถมุตฺตกทฺทม- 
ทณฺฑสตฺถปฺปหาราทีหิ  อสกฺการฯ  น(๓)  เตน  วมฺมิกรุกฺขาทโย   
โสมนสฺส  วา โทมนสฺส วา กโรนฺติ  เอวเมว  เนว  สุนฺทร   
จีวร  ลภิตฺวา  โสมนสฺส กาตพฺพ ฯ น อสุนฺทร ลภิตฺวา  
โทมนสฺสนฺติ เอว ปวตฺตปฏิสงฺขานวเสเนตฺถ อสมฺโมหสมฺปช ฺ  
เวทิตพฺพฯ   
        ปตฺตธารเณป  ปตฺต  สหสาว  อคเหตฺวา  อิม  คเหตฺวา  
ปณฺฑาย  จรมาโน  ภิกฺข  ลภิสฺสามีติ  เอว  ปตฺตคหณปจฺจยา   
ปฏิลภิตพฺพอตฺถวเสน  สาตฺถกสมฺปช ฺ  เวทิตพฺพฯ   
        กีสทุพฺพลสรีรสฺส  ปน  ครุปตฺโต  อสปฺปาโยฯ  ยสฺส   
กสฺสจิ   จตุป ฺจคณฺ ิกาหโต  ทุพฺพิโสธนีโย  อสปฺปาโย จ(๔) ฯ   
ทุทฺโธตปตฺโต  หิ  น  วฏฏติฯ  ต โธวนฺตสฺเสว  จสฺส  ปลิโพโธ   
โหติฯ  มณิวณฺณปตฺโต  ปน  โลภนีโย   จีวเร  วุตฺตนเยเนว   
อสปฺปาโยฯ  นิมิตฺตกมฺมาทิวเสน  ลทฺโธ  ปน  ย ฺจสฺส  
เสวมานสฺส  อกุสลา  ธมมฺา  อภิวฑฺฒนฺติฯ  กุสลา  ธมฺมา   
# ๑. ม. นาควมฺมิก... ฯ  ๒. ม. มาลาคนฺธธูมวตฺถาทีหิ ฯ   
# ๓. ม. น เต นาควมฺมิกรุกฺขาทโย ฯ  ๔. ม. ว ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๕๒ 
                 
ปริหายนฺติฯ  อย  เอกนฺตอสปฺปาโยว ฯ วิปรีโต  สปฺปาโยฯ  ตสฺส   
วเสน(๑)  สปฺปายสมฺปช ฺฯ  กมฺมฏานาวิชหนวเสน[๒] โคจร- 
สมฺปช ฺ เวทิตพฺพฯ   
        อพฺภนฺตเร  อตฺตา  นาม  โกจิ  ปตฺต  คณฺหนฺโต  นตฺถิฯ   
วุตฺตปฺปการจิตฺตกิริยวาโยธาตุวิปฺผาเรเนว  ปน  ปตฺตคหณ  นาม   
โหติฯ  ตตฺถ ปตฺโตป อเจตโนฯ  หตฺถาป  อเจตนาฯ  ปตฺโต   
น  ชานาติ  อห  หตฺเถหิ  คหิโตติฯ  หตฺถาป  น  ชานนฺติ   
ปตฺโต  อเมฺหหิ  คหิโตติฯ  ธาตุโยว  ธาตุสมูห  คณฺหนฺติ   
สณฺฑาเสน  อคฺคิวณฺณปตฺตคหเณ  วิยาติ  เอว  ปวตฺตปฏิ- 
สงฺขานวเสเนตฺถ  อสมฺโมหสมฺปช ฺ  เวทิตพฺพฯ   
        อปจ  ยถา  ฉินฺนหตฺถปาเท  วณมุเขหิ  ปคฺฆริตปุพฺพโลหิต- 
กิมิกุเล  นีลมกฺขิกสมฺปริกณฺิเณ  อนาถสาลาย [๓] อนาถมนุสฺเส   
ทิสฺวา  ทยาลุกา ปุริสา  เตส  วณปฏิจฺฉาทนโจฬกานิ(๔) เจว   
กปาลาทีหิ  จ  เภสชฺชานิ  อุปนาเมนฺติฯ   ตตฺถ  โจฬกานิป   
เกส ฺจิ  สณฺหานิฯ  เกส ฺจิ ถูลานิ ปาปุณนฺติ. เภสชฺช- 
กปาลกานิป  เกส ฺจิ  สุสณฺานานิฯ   เกส ฺจิ  ทุสฺสณฺานานิ   
ปาปุณนฺติฯ   น  เต  ตตฺถ  สุมนา  วา  ทมฺุมนา  วา  โหนฺติฯ   
วณปฏิจฺฉาทนมตฺเตเนว  หิ  โจฬเกน   เภสชฺชปฏิคฺคหณมตฺตเกเนว   
จ  กปาลเกน เตสมตฺโถฯ  เอวเมว โย ภิกฺขุ  วณโจฬก วิย   
# ๑. ม. วเสเนตฺถ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทสิฺสติ ฯ   
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร นิปนเฺนติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. วณปฏฏโจฬกานิ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  สติปฏฐานสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๕๓ 
 
จีวรฯ   เภสชชฺกปาลก  วิย  ปตฺตฯ   กปาลเก  เภสชฺชมิว  จ   
ปตฺเต  ลทฺธภิกฺข  สลลฺกฺเขติฯ  อย  สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ   
อสมฺโมหสมฺปช ฺเน   อุตฺตมสมฺปช ฺการีติ เวทิตพฺโพฯ   
        อสิตาทีสุ  อสิเตติ  ปณฺฑปาตโภชเนฯ  ปเตติ  ยาคุ- 
อาทิปาเนฯ  ขายิเตติ  ปฏขชฺชกาทิขาทเนฯ  สายิเตติ  มธุ- 
ผาณิตาทิสายเนฯ  ตตฺถ  เนว  ทวายาติ  อาทินา  นเยน  วุตฺโต   
อฏวิโธป  อตฺโถ  อตฺโถ  นามฯ  ตสฺส  วเสน   สาตฺถกสมฺปช ฺ   
เวทิตพฺพฯ  ลูขปณีตติตฺตมธุราทีสุ  ปน  เยน  โภชเนน ยสฺส  
อผาสุ โหติฯ   ต  ตสฺส  อสปฺปายฯ  ย  ปน  นิมิตฺตกมฺมาทิวเสน   
ปฏิลทฺธฯ   ย ฺจสฺส ภุ ฺชโต  อกุสลา  ธมฺมา  อภิวฑฺฒนฺติฯ   กสุลา   
ธมฺมา  ปริหายนฺติฯ   ต เอกนฺตอสปฺปายเมว  วิปรีต  สปฺปายฯ   
ตสฺส (๑) วเสน   สปฺปายสมฺปช ฺฯ   กมฺมฏานาวิชหนวเสเนว จ  
โคจรสมฺปช ฺ เวทิตพฺพ ฯ  
        อพฺภนฺตเร  อตฺตา  นาม  โกจิ  ภุ ฺชโก  นตฺถฯิ   วุตฺตปฺ- 
ปการจิตฺตกิริยวาโยธาตุวิปฺผารวเสเนว  ปน  ปตฺตปฏิคฺคหณ   
นาม  โหติฯ  จิตฺตกิริยวาโยธาตุวิปฺผารวเสเนว  หตฺถสฺส   
ปตฺเต  โอตารณ นาม โหติ. จิตฺตกิริยวาโยธาตุวิปฺผาเรเนว  
อาโลปกรณ  อาโลปอุทฺธรณ  มุขวิวรณ  จ  โหติฯ  น(๒)  โกจิ   
กุ ฺจิกาย  ยนฺตเกน  จ  หนุกฏ ีนิ  วิวรติ (๒)จิตฺตกิริยวาโย- 
ธาตุวิปฺผาเรเนว  อาโลปสฺส  มุเข  ปนฯ   อุปริทนฺตาน  มุสล 
# ๑. ม. ตสฺส วเสเนตฺถ ฯ  ๒. ม. น โกจิ กุณจิกาย ยนฺตเกน จ หนุกฏฐีนิ 
# วิวรติ ฯ  
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กิจฺจสาธนฯ  เหฏาทนฺตาน  อุทุกฺขลกจฺิจสาธนฯ   ชิวฺหาย  
หตฺถกิจฺจสาธน ฺจ โหติฯ  อิติ  น  ตตฺถ  อคฺคชิวฺหาย  ตนุกเขโฬ   
มูลชิวฺหาย  พหลเขโฬ  มกฺเขติฯ  ต  เหฏาทนฺตอุทุกฺขเล   
ชิวฺหาหตฺถปริวตฺติต  เขฬอุทกเตมิต อุปริทนฺตมุสลส ฺจุณฺณิต   
โกจิ  กฏจฺฉุนา  วา  ทพฺพิยา  วา  อนโฺต  ปเวสนฺโต  นาม   
นตฺถิฯ  วาโยธาตุยาว   จ(๑) ปวิสติฯ  ปวิฏ  ปวิฏ  โกจิ  ปลาล- 
สนฺถรก  (๒) กตฺวา  ธาเรนฺโต  นาม   นตฺถิฯ  วาโยธาตุวเสเนว   
ติฏติฯ   ิต   ิต  โกจิ  อุทฺธน  กตฺวา  อคฺคึ  ชาเลตฺวา   
ปจฺจนฺโต  นาม  นตฺถิฯ  เตโชธาตุยา  จ  ปจฺจติฯ  (๓) ปกฺก  ปกกฺ   
โกจิ  ทณฺเฑน  วา ยฏ ิยา วา พหินีหรโก นาม นตฺถ ิ
วาโยธาตุเยว นีหรติฯ   
        อิติ  วาโยธาตุ  อติหรติ  จ  วีติหรติ  จ  ธาเรติ  จ   
ปวตฺเตติ จ ส ฺจุณฺเณติ  จ  วิโสเสติ  จ  นีหรติ  จฯ  ปวีธาตุ   
ธาเรติ  จ  ปรวิตฺเตติ  จ   [๔] วิโสเสติ  จฯ  อาโปธาตุ  สิเนเหติ   
จ  อลฺลต ฺจ อนุปาเลติ. เตโชธาตุ อนฺโตปวิฏ  ปริปาเจติฯ   
อากาสธาตุ  อ ฺชโส  โหติฯ  วิ ฺาณธาตุ  ตตฺถ ตตฺถ  
สมฺมาปโยคมนฺวาย  อาภุ ฺชตีติ (๕)เอว ปวตฺตปฏิสงฺขานวเสเนตฺถ  
อสมฺโมหสมฺปช ฺ เวทิตพฺพฯ   
# ๑. ม. ว ฯ  ๒. ม. ปลาลสนฺถร ฯ  ๓. ม. ปจติ ฯ  ๔. ม. เอตฺถนฺตเร สณฺจุณฺเณติ  
# จาติ ทิสฺสติ ฯ  ๕. ม. อาภุชตีติ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  สติปฏฐานสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๕๕ 
                 
        อปจ  คมนโต  ปริเยสนโต  ปริโภคโต  อาสยโต  นิธานโต   
อปริปกฺกโต  ปริปกฺกโต  ผลโต  นิสนทฺโต  สมฺมกขฺนโตติ (๑) เอว  
ทสวิธ ปฏิกลูภาว  ปจฺจเวกฺขณโต เจตฺถ  อสมฺโมหสมฺปช ฺ   
เวทิตพฺพฯ  วิตฺถารกถา  ปเนตฺถ   วิสุทธฺิมคฺเค อาหารปฏิกลู- 
ส ฺานิทฺเทสโต คเหตพฺพาฯ   
        อุจฺจารปสฺสาวกมฺเมติ  อุจฺจารสฺส  จ  ปสฺสาวสฺส  จ   
กรเณฯ  ตตฺถ  ปตฺตกาเล   อุจฺจารปสฺสาว  อกโรนฺตสฺส  สกล- 
สรีรโต  เสทา  มุ ฺจนฺติฯ  อกฺขีนิ ภมนฺติฯ  จิตฺต  น  เอกคฺค   
โหติฯ   อ ฺเ  จ  โรคา  อุปฺปชฺชนฺติฯ  กโรนฺตสฺส  ปน  สพฺพนฺต  
น  โหตีติ  อยเมตฺถ  อตฺโถฯ  ตสฺส  วเสน  สาตฺถกสมฺปช ฺ   
เวทิตพฺพฯ  อฏาเน  อุจฺจารปสฺสาว  กโรนฺตสฺส  ปน  อาปตฺติ   
โหติฯ  อยโส  วฑฺฒติฯ  ชีวิตนฺตราโย  โหติฯ  ปฏริูเป  าเน  
กโรนฺตสฺส  สพฺพนฺต  น  โหตีติ  อิทเมตฺถ  สปฺปาย ฯ  ตสฺส   
วเสน  สปฺปายสมฺปช ฺฯ   กมฺมฏานาวิชหนวเสเนว ปน(๒)  โคจร- 
สมฺปช ฺ  เวทิตพฺพฯ   
        อพฺภนฺตเร  อตฺตา  นาม  โกจิ  อุจฺจารปสฺสาว  กโรนฺโต   
นตฺถิ  จิตฺตกิริยวาโยธาตุวิปฺผาเรเนว  ปน  อุจฺจารปสฺสาวกมฺม   
โหติฯ  ยถา  ปน  ปกฺเก  คณฺเฑ  คณฺฑเภเทน  ปุพฺพโลหิต   
อกามตาย  นิกฺขมติฯ   ยถา  จ  อติภริตา  อุทกภาชนา  อุทก   
# ๑. ม. สมฺมกฺขณโตติ ฯ  ๒. ม. จ ฯ  
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อกามตาย  นิกฺขมติฯ  เอว  ปกฺกาสยมุตฺตวตฺถีสุ(๑) สนฺนิสฺสิตา (๒) 
อุจฺจารปสฺสาวา  วายุเวคสมุปฺปฬิตา  อกามตายป  นิกฺขมนฺติฯ   
โย  (๓) ปนาย [๔] เอว นิกฺขมนฺโต  อุจฺจารปสฺสาโว  เนว  ตสฺส  
ภิกฺขุโน  อตฺตโน  โหติฯ  น ปรสฺส  เกวล สรรีนิสฺสนฺโท จ(๕)  
โหติฯ  ยถากึฯ  ยถา  อุทกกุมฺภโต  (๖) ปุราณอุทก   ฉฑฺเฑนฺตสฺส  
เนว  ต  อตฺตโน  โหติฯ   น  ปเรสฯ  เกวล  ปฏชิคฺคนมตฺตเมว   
โหติฯ  เอว  ปวตฺตปฏิสงฺขานวเสเนตฺถ อสมฺโมหสมฺปช ฺ  
เวทิตพฺพฯ   
        คตาทีสุ  คเตติ  คมเนฯ   ิเตติ  าเนฯ  นิสินฺเนติ   
นิสชฺชายฯ  สุตฺเตติ  สยเนฯ  ชาคริเตติ  ชาครเณฯ  ภาสิเตติ   
กถเนฯ  ตุณฺหีภาเวติ  อกถเน. คจฺฉนฺโต   วา  คจฺฉามีติ   
ปชานาติฯ    ิโต  วา   ิโตมฺหีติ  ปชานาติฯ   นิสินโฺน  วา   
นิสินฺโนมฺหีติ  ปชานาติฯ  สยาโน  วา  สยาโนมฺหีติ  ปชานาตีติ   
อิมสฺมิ ฺหิ าเน  อทฺธานอิริยาปถา  กถิตาฯ  อภิกฺกนฺเต  ปฏิกฺกนฺเต  
อาโลกิเต วิโลกิเต สมฺมิ ฺชิเต  ปสาริเตติ  อิมสฺมึ(๗)  มชฺฌิมาฯ   
คเต   ิเต  นิสินฺเน  สุตฺเต  ชาคริเตติ อิธ ปน  ขุทฺทก- 
จุณฺณิยอิริยาปถา  กถิตาฯ  ตสฺมา  เอเตสุป  วุตฺตนเยเนว   
สมฺปชานการิตา  เวทิตพฺพาฯ   
# ๑. ม. ปกฺกาสยมุตฺตวตฺถีสุ ฯ  ๒. ม. สนฺนิจิตา ฯ  ๓. โส ฯ  
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร เอวนฺติ  ทิสฺสติ ฯ  ๕. ม. ว ฯ ๖. ม. อุทกตุมฺพโต ฯ 
# ๗. ม. อิมสมฺิฺหิ ฯ  
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        ติปฏกมหาสิวตฺเถโร  ปนาห  โย  จิร  คนฺตฺวา  วา   
จงฺกมิตฺวา  วา   อปรภาเค   ิโต  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ  จงฺกมนกาเล   
ปวตฺตา  รูปารูปธมฺมา  เอตฺเถว  นิรุทฺธาติฯ   อย  คเต   
สมฺปชานการี  นามฯ  โย  สชฺฌาย  วา  กโรนฺโต  ป ฺห   
วา  วิสฺสชฺเชนฺโต  กมฺมฏาน  วา  มนสิกโรนฺโต  จิร  ตฺวา   
อปรภาเค  นิสินฺโน  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ   ิตกาเล  ปวตฺตา   
รูปารูปธมฺมา  เอตฺเถว  นิรทฺุธาติฯ  อย   ิเต  สมฺปชานการี   
นามฯ  โย  สชฺฌายาทิกรณวเสเนว  จิร  นิสีทิตฺวา   
อปรภาเค   นิปนฺโน  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ  นิสินฺนกาเล  ปวตฺตา   
รูปารูปธมฺมา  เอตฺเถว  นิรทฺุธาติฯ  อย  นิสินฺเน  สมปฺชานการี   
นามฯ  โย  ปน  นิปนฺนโกว (๑) สชฺฌาย  วา  กโรนฺโต   
กมฺมฏาน  วา  มนสิกโรนฺโต  นิทฺท  โอกฺกมิตฺวา  อปรภาเค   
อุฏาย  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ สยนกาเล ปวตฺตา รูปารูปธมฺมา  
เอตฺเถว นิรุทฺธาติฯ  อย  สตฺุเต  จ  ชาคริเต  จ  สมฺปชานการี   
นามฯ  กิริยมยจิตฺตาน ฺหิ  อปฺปวตฺต  สตฺุต  นามฯ  ปวตฺต   
ชาคริต  นามาติฯ  โย  ปน  ภาสมาโน  อย  สทฺโท  นาม   
โอฏเ  จ  ปฏิจฺจ  ทนฺเต  จ  ชิวฺห ฺจ  ตาลุ ฺจ  ปฏิจฺจ   
จิตฺตสฺส [๒]  ตทนุรูป  ปโยค  ปฏิจฺจ  ชายตีติ  สโต  สมฺปชาโน   
ภาสติฯ  จิร  วา  ปน  กาล  สชฺฌาย  วา  กตฺวา  ธมฺม   
# ๑. ม. นิปนนฺโก ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  
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วา กเถตฺวา กมฺมฏาน วา ปริวตฺเตตฺวา ป ฺห วา  
วิสฺสชฺเชตฺวา วา(๑)  อปรภาเค  ตุณฺหีภูโต  อิติ  ปฏสิ ฺจิกฺขติ   
ภาสิตกาเล  อุปฺปนฺนา  รปูารูปธมฺมา  เอตฺเถว  นิรุทฺธาติฯ   อย   
ภาสิเต  สมฺปชานการี  นามฯ  โย  ตุณฺหีภูโต  จิร  ธมฺม   
วา  กมฺมฏาน  วา  มนสกิตฺวา อปรภาเค อิติ ปฏิส ฺจิกฺขติ  
ตุณฺหีภูตกาเล  ปวตฺตา  รปูารูปธมฺมา  เอตฺเถว  นิรุทฺธา 
อุปาทารูปปฺปวตฺติยา  สติ  ภาสติ  นามฯ  อสติ ตุณฺหี ภวติ  
นามาติฯ  อย ตุณฺหีภาเว สมฺปชานการี นามาติฯ   ตยิท   
มหาสิวตฺเถเรน  วุตฺต  อสมฺโมหธุร  อิมสฺมึ  สติปฏานสุตฺเต  
อธิปฺเปตฯ  สาม ฺผเล  ปน  สพฺพป  จตุพฺพิธ สมฺปช ฺ  
ลภติ ฯ (๒)ตสฺมา วิเสสโต เอตฺถ  อสมฺโมหสมฺปช ฺสฺเสว  วเสน   
สมฺปช ฺการิตา  (๓)เวทิตพฺพา ฯ  สมฺปชานการี  สมฺปชานการีติ   
จ  สพฺพปเทสุ  สติสมฺปยตฺุตสฺเสว  สมฺปช ฺสฺส   วเสน  อตฺโถ  
เวทิตพฺโพฯ  วิภงฺคปฺปกรเณ  ปน  สโต  สมฺปชาโน  อภิกฺกมติฯ   
สโต  สมฺปชาโน  ปฏกิฺกมตีติ (๔)เอว เอตานิ ปทานิ วิภตฺตาเนวฯ   
อิติ  อชฺฌตฺต  วาติ  เอว  จตุสมฺปช ฺปริคฺคณฺหเนน  (๕)  อตฺตโน   
วา กาเยฯ  ปรสฺส  วา  กาเยฯ  กาเลน  วา  อตฺตโนฯ  กาเลน   
วา  ปรสฺส  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติฯ  อิธาป  (๖)  
# ๑. ม. วาสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. ลพฺภติ ฯ  ๓. ม. สมฺปชานการิตา ฯ 
# ๔. อภิ. วิ. ๓๕/๘๓๔/๔๕๒ ฯ  ๕. ม. ...ปริคฺคหเณน ฯ เอวมุปริป ฯ  
# ๖. ม. อิธ ฯ  
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สมุทยวยธมฺมานุปสฺสีติอาทีสุ  รูปกฺขนฺธสฺเสว สมุทโย จ วโย จ  
นีหริตพฺโพ  เสส วุตฺตสทิสเมวฯ   
        อิธ  จตุสมฺปช ฺปริคฺคาหิกา  สติ  ทุกฺขสจฺจฯ   ตสฺสา   
สมุฏาปกา ปุริมตณฺหา  สมุทยสจฺจฯ  อุภินฺน อปฺปวตฺติ  
นิโรธสจฺจฯ  วุตฺตปฺปกาโร อริยมคฺโค  มคฺคสจฺจฯ  เอว  จตุสจฺจ- 
วเสน  อุสฺสกฺกิตฺวา  นิพฺพุตึ  ปาปุณาตีติ  อิธเมกสฺส  จตุสมฺปช ฺ- 
ปริคฺคาหกสฺส ภิกฺขุโน วเสน [๑] ยาว อรหตฺตา นิยฺยานมุขนฺติฯ   
                        จตุสมฺปช ฺปพฺพวณฺณนา นิฏ ิตาฯ   
        เอว  จตุสมฺปช ฺวเสน  กายานุปสฺสน  วิภชตฺิวา  อิทานิ   
ปฏิกูลมนสิการวเสน  วิภชิตุ  ปุน  จปรนฺติอาทิมาหฯ  ตตฺถ   
อิมเมว  กายนฺติ  อาทีสุ  ย  วตฺตพฺพ  สิยาฯ  ต  สพฺพ  สพฺพากาเรน   
วิตฺถารโต  วิสุทฺธิมคฺเค  กายคตาสติกมฺมฏาเน  วุตฺตฯ  อุภโต- 
มุขาติ  เหฏา  จ  อุปร ิจาติ ทฺวีหิ มุเขหิ  ยุตฺตา.  
นานาวิหิตสฺสาติ นานาวิธสฺสฯ  อิท  ปเนตฺถ  โอปมฺมสสนฺทน   
อุภโตมุขา มูโตฬิ   วิย  หิ  จาตุมฺมหาภูติโก  กาโยฯ   ตตฺถ   
มิสฺสิตฺวา  ปกฺขิตฺตนานาวิธธ ฺ  วิย  เกสาทโย ทวฺตฺตึสาการา 
จกฺขุมา  ปุริโส  วิย  โยคาวจโรฯ  ตสฺส  ต  มูโตฬึ(๒)  มุ ฺจิตฺวา  
ปจฺจเวกฺขโต  นานาวิธธ ฺ(๓) ปากฏกาโล วิย โยคิโน  
ทฺวตฺตึสาการสฺส  วิภูตากาโร เวทิตพฺโพฯ  อิติ  อชฌฺตฺต   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ภิกฺขุโนติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. ปุโตฬิ ฯ 
# ๓. ม. นานาวิธธฺญสฺส ฯ  
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วาติ [๑] เอว  เกสาทีสุ  ปริคฺคณฺหเนน  อตฺตโน  วา กาเยฯ  ปรสสฺ  
วา  กาเยฯ   กาเลน  วา  อตฺตโนฯ  กาเลน  วา  ปรสสฺ  กาเย   
กายานุปสฺสี  วิหรติฯ   อิโต  ปร  วุตฺตนยเมวฯ  เกวล ฺหิ   
อิธ  ทฺวตฺตึสาการปริคฺคาหิกา   สติ ทกฺุขสจฺจนฺติ เอว โยชน  
กตฺวา นิยฺยานมุข เวทิตพฺพ ฯ เสส ปุรมิสทิสเมวาติฯ   
                        ปฏิกูลมนสิการปพฺพวณฺณนา นิฏ ิตาฯ   
        เอว  ปฏิกูลมนสิการวเสน  กายานุปสฺสน  วิภชิตฺวา   
อิทานิ   ธาตุมนสิการวเสน  วิภชิตุ  ปนุ  จปรนฺติอาทิมาหฯ   
ตตฺราย  โอปมฺมสสนฺทเนน  สทฺธ ึ อตฺถวณฺณนา  ยถา  โกจิ   
โคฆาตโก  วา  ตสฺเสว  วา  ภตฺตเวตฺตนภโต   อนฺเตวาสิโก  คาวึ   
วธิตฺวา  วินิวิชฺฌิตฺวา  จตสฺโส  ทิสา  คตาน  มหาปถาน  
เวมชฺฌฏานสงฺขาเต  จตุมหาปเถ  โกฏาส  โกฏาส  กตฺวา   
นิสินฺโน  อสสฺฯ   เอวเมว  ภิกฺขุ  จตุนฺน  อิริยาปถาน  เยน  เกนจิ   
อากาเรน [๒]  ยถา ิตฯ   ยถา ิตตฺตา  จ  ยถาปณิหิต  กาย  อตฺถ ิ  
อิมสฺมึ  กาเย  ปวีธาตุ  ฯ เปฯ   วาโยธาตูติ เอว ปจฺจเวกฺขติ. 
        ก ึ วุตฺต  โหติ  ยถา  โคฆาตกสฺส  คาวึ  โปเสนฺตสฺสาป   
อาฆาตน   อาหรนฺตสฺสาป  อาหริตฺวา  ตตฺถ  พนฺธตฺิวา   
เปนฺตสฺสาป  วเธนฺตสฺสาป  วธิต  [๓]  ปสฺสนฺตสฺสาป  ตาวเทว  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร เอวนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร จิตตฺตาติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร มตนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
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คาวีติ  ส ฺา  น  อนฺตรธายติฯ  ยาว  น ปทาเลตฺวา  วิลโส  (๑)   
น  วิภชติฯ  วิภชิตฺวา  นิสินฺนสฺส  ปน  คาวีติ  ส ฺา   
อนฺตรธายติฯ  มสส ฺา  ปวตฺตติฯ   นาสฺส  เอว  โหติ  อห  คาวึ   
วิกฺกิณามิฯ  อิเม  คาวึ หรนฺตีติฯ  อถ  ขฺวสฺส  อห  มส   
วิกฺกิณามิฯ  อิเม มส หรนฺติอิจฺเจว โหติฯ  เอวเมว  อิมสฺสาป   
ภิกฺขุโน   ปพฺุเพ  พาลปุถุชชฺนกาเล  คิหีภูตสฺสาป ปพฺพชิตสฺสาป   
ตาวเทว  สตฺโตติ  วา  ปุคฺคโลติ  วา  ส ฺา  น  อนฺตรธายติ 
ยาว  อิมเมว  กาย  ยถา ิต  ยถาปณิหิต  ฆนวินิพฺโภค   
กตฺวา  ธาตุโส  น ปจฺจเวกฺขติ ฯ ธาตุโส  ปจฺจเวกฺขโต  ปนสฺส   
สตฺตส ฺา  อนฺตรธายติฯ   ธาตุวเสเนว  จิตฺต  สนติฺฏติฯ   
เตนาห  ภควา  อิมเมว  กาย ยถา ิต ยถาปณิหิต ธาตุโส  
ปจฺจเวกฺขติฯ  อตฺถ ิ อิมสมฺึ  กาเย  ปวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ   
วาโยธาตุ(๒) ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ทกโฺข โคฆาตโก วา ฯ เปฯ   
วาโยธาตูติฯ   
        โคฆาตโก  วิย  หิ  โยคีฯ  คาวีส ฺา  วิย  สตฺตส ฺา 
จตุมหาปโถ  วิย   จตุอิริยาปโถฯ  วิลโส  วิภชิตฺวา  นิสินฺนโคฆาตโก  (๓)  
วิย ธาตุโส ปจฺจเวกฺขณนฺติ ฯ  อยเมตฺถ ปาลิวณฺณนาฯ   
กมฺมฏานกถา ปน วิสุทธฺิมคฺเค วิตฺถาริตาฯ   
        อิติ  อชฌฺตฺต  วาติ  เอว  จตุธาตุปริคฺคณฺหเนน  (๓) อตฺตโน  
# ๑. ม. พิลโส ฯ ย.ุ ทลิโส ฯ เอวมุปรปิ ฯ ๒. ม. วาโยธาตูติ ฯ  
# ๓. ม. ยุ. นสิินฺนภาโว ฯ  
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วา  กาเยฯ  กาเลน  วา  อตฺตโนฯ  กาเลน  วา   
ปรสฺส  กาเย  กายานุปสฺสี   วิหรติ  อิโต ปร  วุตฺตนยเมวฯ   
เกวล ฺหิ  อิธ  จตุธาตุปริคฺคาหิกา  สติ  ทุกฺขสจฺจนฺติ  เอว โยชน  
กตฺวา นิยฺยานมุข เวทิตพฺพ ฯ เสส ปุรมิสทิสเมวาติฯ   
                        ธาตุมนสิการปพฺพวณฺณนา นิฏ ิตาฯ   
        เอว  ธาตุมนสิการวเสน  กายานุปสฺสน  วิภชตฺิวา  อิทานิ   
นวหิ  สีวถิกาปพฺเพหิ  วิภชิตุ  ปุน  จปรนฺติอาทิมาหฯ  ตตฺถ   
เสยฺยถาป  ปสฺเสยฺยาติ  ยถา  ปสฺเสยฺยฯ  สรรีนฺติ  มตสรีร.  
สีวถิกาย ฉฑฺฑิตนฺติ สุสาเน อปวิฏ. เอกาห  มตสฺส  อสฺสาติ   
เอกาหมตฯ  ทฺวีห  มตสฺส  อสฺสาติ ทฺวีหมต. ตีห มตสฺส  
อสฺสาติ  ตีหมตฯ  ภสฺตา  วิย  วายุนา  อุทฺธ  ชีวิตปริยาทานา   
ยถานุกฺกม  สมุคฺคเตน  สูนภาเวน  อุทฺธุมาตตฺตา  อุทฺธุมาตก.  
วินีล วุจฺจติ วิปริภินฺนวณฺณ. วินีลเมว  วินีลกฯ  ปฏกิูลตฺตา   
วา  กุจฺฉิต  วินีลนฺติ  วินลีกฯ  มสุสฺสทฏาเนสุ  รตฺตวณฺณสฺส   
ปุพฺพสนฺนิจฺจยฏาเนสุ  เสตวณฺณสฺส  เยภุยฺเยน [๑]  วินีลวณฺณสฺส  
นีลฏาเนสุ  นีลสาฏกปารุตสฺเสว  ฉวสรีรสฺเสต อธิวจน.  
ปริภินฺนฏาเนป (๒) นวหิ วา  วณมุเขหิ วิสฺสนฺทมาน ปุพฺพ  
วิปุพฺพ ฯ วิปุพฺพเมว วิปุพฺพกฯ  ปฏิกูลตฺตา  วา กุจฺฉิต  
วิปุพฺพนฺติ วิปุพฺพก. วิปุพฺพก ชาต ตถาภาว คตนฺติ วิปุพฺพกชาตฯ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. ยุ. ปรภิินฺนฏฐาเนหิ ฯ  
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        โส  อิมเมว  กายนฺติ  โส  ภิกฺขุ  อิม  อตฺตโน  กาย   
เตน  กาเยน  สทฺธึ  าเณน  อุปสหรติ  อุปเนติ(๑) ฯ  กถฯ    
อยป  โข  กาโย  เอวธมฺโม  เอวภาวี   เอวอนตีโตติฯ  ก ึ (๒)   
วุตฺต  โหติ  อายุ  อุสฺมา  วิ ฺาณนฺติ  อิเมส  ติณฺณ   
ธมฺมาน อตฺถิตาย  อย  กาโย  านคมนาทิกฺขโม  โหติฯ  อิเมส   
ปน  วิคมา อยป  เอวธมฺโม  เอวปูติกสภาโวเยวฯ   เอว- 
ภาวีติ  เอวอุทฺธุมาตาทิเภโท  ภวิสฺสติฯ  เอวอนตีโตติ  
เอวอุทฺธุมาตาทิภาว อนติกฺกนฺโตฯ   
        อิติ  อชฌฺตฺต  วาติ  เอว  อุทฺธุมาตาทิปริคฺคณฺหเนน   
อตฺตโน  วา  กาเยฯ   ปรสสฺ  วา  กาเยฯ  กาเลน  วา  อตฺตโน 
กาเลน  วา ปรสฺส กาเย กายานุปสฺสี   วิหรติฯ   
        ขชชฺมานนฺติ  อุทราทีสุ  นิสีทิตฺวา  อุทรมส  โอฏมส   
อกฺขิกุฏาทีนิ  ลุ ฺจิตฺวา(๓)  ขาทิยมานฯ  สมสโลหิตนฺติ  เสสา- 
วเสสมสโลหิตยุตฺต ฯ  นมิฺมสโลหิตมกฺขิตนฺติ  มเส  ขีเณป  โลหิต   
น  สุสฺสติฯ  ต  สนฺธาย  วุตฺต  โลหิตมกฺขิตนฺติ(๔) ฯ  อ ฺเนาติ   
อ ฺเน  ทิสาภาเคนฯ  หตฺถฏ ิกนฺติ  จตุสฏ ิเภทป  หตฺถฏ ิก   
ปาฏิเยกฺก วิปฺปกิณฺณ. ปาทฏ ิกาทีสุป เอเสว นโย ฯ   
เตโรวสฺสิกานีติ  อติกฺกนฺตสวจฺฉรานิฯ  ปูตีนีติ  อพฺโภกาเส   ิตานิ  
วาตาตปวุฏ ิสมฺผสฺเส  น  เตโรวสฺสิกาเนว(๕)  ปูตีนิ  โหนฺติฯ   
# ๑. ม. ญาเณน อุปสหรติ อุปเนตีติ ฯ ๒. ม. ย.ุ อิทฯ  ๓. ม. ลฺุจิตฺวา  
# ลฺุจิตฺวา ฯ  ๔. ม. นิมสโลหิตมกฺขิตนฺติ ฯ  ๕. ม. วาตาตปวุฏฐิสมฺผสฺเสน 
#  เตโรวสฺสิกาเนว ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 464 

                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๖๔ 
                 
อนฺโตภูมิคตานิ ปน  จิรตร ติฏนฺติ จุณฺณกชาตานีติ จุณฺณ- 
จุณฺณ หุตฺวา  วิปฺปกิณฺณานิ  สพฺพตฺถ โส อิมเมวาติ วุตฺตนเยน  
ขชฺชมานาทีน วเสน โยชนา  กาตพฺพาฯ   
        อิติ  อชฌฺตฺต  วาติ  เอว  ขชฺชมานาทิปริคฺคณฺหเนน   
ยาว  จุณฺณกภาวา  อตฺตโน  วา  กาเยฯ  ปรสฺส  วา  กาเย 
กาเลน วา อตฺตโนฯ  กาเลน วา ปรสฺส  กาเย กายานุปสฺสี  
วิหรติฯ   
        อิธ  ปน  ตฺวา  นวสีวถิกา  สโมธาเนตพฺพาฯ   
เอกาหมต  วาติอาทินา  นเยน  วุตฺตา  สพฺพาป  เอกา   กาเกหิ   
วา  ขชฺชมานนฺติอาทิกา  เอกาฯ   อฏ ิกสงฺขลิก  สมสโลหิต   
นหารุสมฺพนฺธนฺติ  เอกาฯ  นิมฺมสโลหิตมกฺขิต  นหารุสมฺพนฺธนฺติ   
เอกาฯ  อปคตมสโลหิต  นหารุสมฺพนฺธนฺติ  เอกาฯ  อฏ ิกานิ  
อปคตสมฺพนฺธนานีติอาทิกา  เอกาฯ   อฏ ิกานิ  เสตานิ   
สงฺขวณฺณปฏิภาคานีติ(๑)  เอกาฯ  ปุ ฺชกิตานิ เตโรวสฺสิกานีติ  
เอกาฯ  ปูตีนิ จุณฺณกชาตานีติ เอกาฯ   
        เอว  โข  ภิกฺขเวติ  อิธ  (๒) นวสีวถิกา ทสฺเสตฺวา กายานุ- 
ปสฺสน นิฏเปนฺโต  อาหฯ  ตตฺถ  นวสีวถิกาปริคฺคาหิกา  สติ  
ทุกฺขสจฺจฯ  ตสฺสา สมุฏาปกา ปุริมตณฺหา  สมุทยสจฺจฯ   อุภินฺน   
อปฺปวตฺติ  นิโรธสจฺจฯ  ทกฺุขปริชานโน  สมุทย  ปชหโน  
# ๑. ม. สงฺขวณฺณปฏิภาคานีติ ฯ  ๒. ม. อิท ฯ  
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นิโรธารมฺมโณ  อริยมคฺโค  มคฺคสจฺจฯ  เอว จตุสจฺจวเสน 
อุสฺสกฺกิตฺวา นิพฺพุตึ  ปาปุณาตีติ อิท นวสีวถิกาปริคฺคาหกาน  
ภิกฺขูน ยาว อรหตฺตา นิยฺยานมุขนฺติฯ   
                        นวสีวถิกาปพฺพวณฺณนา นิฏ ิตา 
        เอตฺตาวตา  จ  อานาปานปพฺพ  อิริยาปถปพฺพ  จตุ- 
สมฺปช ฺปพฺพ   ปฏิกูลมนสิการปพฺพ  ธาตุมนสิการปพฺพ   
นวสีวถิกาปพฺพานิติ  (๑) จตุทฺทสปพฺพา กายานุปสฺสนา  นิฏ ิตา   
โหติฯ   
        ตตฺถ  อานาปานปพฺพ  ปฏกิูลมนสิการปพฺพนฺติ อิมาเนว   
เทฺว   อปฺปนากมฺมฏานานิฯ  สีวถกิาน  ปน  อาทีนวานุปสฺสนา- 
วเสน  วุตฺตตฺตา เสสานิ ทฺวาทสาป อุปจารกมฺมฏานาเนวาติฯ   
                                กายานุปสฺสนา นิฏ ิตาฯ   
        เอว  ภควา  จุทฺทสวิเธน  กายานุปสฺสนาสติปฏาน   
กเถตฺวา  อิทานิ  นววิเธน  เวทนานุปสฺสน  กเถตุ  กถ ฺจ   
ภิกฺขเวติ  อาทิมาหฯ  ตตฺถ  สุข  เวทนนฺติ  กายิก  วา  เจตสิก   
วา  สุข  เวทน เวทิยมาโน อห สุข เวทน  เวทิยามีติ  (๒) 
ปชานาตีติ  อตฺโถฯ  ตตฺถ  กาม  อุตฺตานเสยฺยกาป  ทารกา   
ถ ฺปวนาทิกาเล  สุข  เวทิยมานา  สุข เวทน เวทิยามีติ  
ปชานนฺติฯ  น  ปเนต เอวรูป ชานน  สนฺธาย  วุตฺตฯ   
# ๑. ย.ุ นวสีวถิกาปพฺพ ฯ  ๒. ม. เวทยามีติ ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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เอวรูป  ชานน  หิ  สตฺตูปลทฺธึ  น  วิชหติ (๑)  สตฺตส ฺ น   
อุคฺฆาเฏติฯ   กมฺมฏาน [๒] สติปฏานภาวนา  วา  น  โหติ 
อิมสฺส  ปน  ภิกฺขุโน  ชานน  สตฺตูปลทฺธึ วิชหติฯ  สตฺตส ฺ  
อุคฺฆาเฏติฯ  กมฺมฏาน เจว  สติปฏานภาวนา จ  โหติฯ   
อิท ฺหิ  โก  เวทิยติฯ   กสสฺ  เวทนาฯ   กึการณา  เวทนาติ  เอว  
สมฺปชานเวทิยน สนฺธาย วุตฺตฯ   
        ตตฺถ  โก  เวทิยตีติ  น  โกจิ  สตฺโต  วา  ปุคฺคโล  วา   
เวทิยติฯ  กสฺส  เวทนาติ  น  กสฺสจิ  สตฺตสฺส  วา  ปุคฺคลสฺส   
วา  เวทนาฯ  กึการณา  เวทนาติ   วตฺถอุารมฺมณา จ(๓)  ปนสฺส   
เวทนาติ(๔) ฯ  ตสฺมา  เอส  เอว  ปชานาติ  ต  ต  สขุาทีน  วตฺถุ  
อารมฺมณ  กตฺวา  เวทนาว  เวทิยติฯ  ต  ปน เวทนาปวตฺตึ  
อุปาทาย  อห  เวทิยามี'ติ  โวหารมตฺต  โหตีติฯ  เอว [๕] วตฺถุ  
อารมฺมณ  กตฺวา  เวทนาว  เวทิยตีติ  สลฺลกฺเขนฺโต  เอส  สุข   
เวทน  เวทิยามีติ  ปชานาตีติ  เวทิตพฺโพฯ  จิตฺตลตาปพฺพเต   
อ ฺตโร  เถโร  วิยฯ   
        เถโร  กริ  อผาสุกกาเล  พลวเวทนาย  นิตฺถุนนฺโต   
อปราปร  ปรวิตฺตติฯ ตเมโก  ทหโร  อาห  กตร  โว  ภนฺเต   
าน  รุชชฺตีติฯ  อาวุโส  ปาฏิเยกฺก  รุชชฺนฏาน  นาม   
# ๑. ม. ชหติ ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร วาสทฺโท ทิสฺสติ ฯ 
# ๓. ม. ว ฯ  ๔. ม. เวทนา ฯ  ๕. ม. เอตฺถนฺตเร เวทนาวาติ ทิสฺสติ ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 467 

                *เลมที่ ๗  สติปฏฐานสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๖๗ 
                 
นตฺถิฯ  วตฺถุ อารมฺมณ  กตฺวา  เวทนาว  เวทิยตีติฯ  เอว   
ชานนกาลโต  ปฏาย   อธิวาเสตุ  วฏฏติ  โน  ภนฺเตติฯ   
อธิวาเสมิ  อาวุโสติฯ  อธิวาสนา  ภนฺเต  เสยฺยาติฯ  เถโร   
อธิวาเสสิฯ [๑] วาโต  ยาว  หทยา  ผาเลสิฯ  ม ฺจเก  อนฺตานิ   
ราสิภูตานิ  อเหสสฯ  เถโร  ทหรสฺส  ทสฺเสสิ  วฏฏตาวุโส   
เอตฺตกา  อธิวาสนาติฯ  ทหโร  ตุณฺหี  อโหสิฯ  เถโร  วิริยสมถ   
โยเชตฺวา  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต  ปาปุณิตฺวา สมสีสี  
หุตฺวา ปรินิพฺพายิฯ   
        ยถา  จ  สุขฯ  เอว  ทกฺุข  ฯ เปฯ  นิรามิส  อทกฺุขม- 
สุข  เวทน  เวทิยมาโน  นิรามิส  อทกฺุขมสุข  เวทน   
เวทิยามีติ  ปชานาติฯ  อิติ  ภควา รูปกมฺมฏาน  กเถตฺวา   
อรูปกมฺมฏาน  กเถนฺโต  เวทนาวเสน  กเถสิฯ  ทุวิธ ฺหิ   
กมฺมฏาน   รูปกมฺมฏาน ฺจ  อรูปกมฺมฏาน ฺจฯ  รูปปริคฺคโห   
อรูปปริคฺคโหติป  เอตเทว  วุจฺจติฯ  ตตฺถ  ภควา  รปูกมฺมฏาน   
กเถนฺโต  สงฺเขปมนสิการวเสน  วา   วิตฺถารมนสิการวเสน  วา   
จตุธาตุววตฺถาน  กเถติฯ  ตทุภยป  สพฺพาการโต  วิสุทฺธิมคฺเค  
ทสฺสิตเมวฯ   
        อรูปกมมฺฏาน  ปน  กเถนฺโต  เยภุยฺเยน  เวทนาวเสน   
กเถติฯ  ติวิโธ   หิ  อรูปกมฺมฏาเน  อภินิเวโส  ผสฺสวเสน  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ตโตติ ทิสฺสติ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๖๘ 
                 
เวทนาวเสน  จิตฺตวเสนาติฯ  กถฯ เอกจฺจสฺส  หิ  สงฺขิตฺเตน   
วา  วิตฺถาเรน  วา  ปริคฺคหิเต  รูปกมฺมฏาเน  ตสฺมึ อารมฺมเณ   
จิตฺตเจตสิกาน  ปมาภินิปาเต  (๑)  ต  อารมฺมณ  ผุสนฺโต  
อุปฺปชฺชมาโน ผสฺโส  ปากโฏ  โหติฯ  เอกจฺจสฺส  ต  อารมฺมณ  
อนุภวนฺตี  อุปฺปชฺชมานา  เวทนา  ปากฏา  โหติฯ  เอกจฺจสฺส   
ต  อารมฺมณ  ปริคฺคเหตฺวา  วิชานนฺต  อุปฺปชฺชมาน วิ ฺาณ   
ปากฏ  โหติฯ  ตตฺถ  ยสสฺ  ผสฺโส  ปากโฏ  โหติฯ  โส(๒)  น   
เกวล  ผสฺโสว  อุปฺปชชฺติฯ  เตน  สทฺธ ึ ตเทว  อารมฺมณ  
อนุภวมานา เวทนาป อุปฺปชฺชติฯ  ส ฺชานมานา  (๓)  ส ฺาป 
เจตยมานา  เจตนาปฯ  วิชานมาน  (๔) วิ ฺาณป  อุปฺปชฺชตีติ   
ผสฺสป ฺจมเกเยว  ปริคฺคณฺหติฯ  ยสฺส  เวทนา  ปากฏา  โหติฯ  
สาป(๕)  น  เกวล  เวทนา [๖] อุปฺปชชฺติฯ  ตาย   สทฺธึ [๗]  
ตเทวารมฺมณ  ผุสมาโน  ผสฺโสป  อุปฺปชฺชติฯ  ส ฺชานมานา  ส ฺาป   
เจตยมานา เจตนาปฯ  วิชานมาน วิ ฺาณป อุปฺปชฺชตีติ   
ผสฺสป ฺจมเกเยว   ปริคฺคณฺหติฯ  ยสฺส  วิ ฺาณ  ปากฏ   
โหติฯ ตป(๘) น  เกวล  วิ ฺาณเมว  อุปฺปชฺชติฯ  เตน  สทฺธึ   
ตเทวารมฺมณ  ผุสมาโน  ผสฺโสป อุปฺปชฺชติฯ อนุภวมานา 
# ๑. ม. ปฐมาภินิปาโต ฯ  ๒. ม. โสป ฯ  ๓. ม. สฺชานนมานา ฯ เอวมุปริป ฯ 
# ๔. ม. วิชานนมาน ฯ เอวมุปริป ฯ ๕. ม. สา ฯ ๖. ม. เอตฺถนฺตเร วสทฺโท  
# ทิสฺสติ ฯ  ๗. ม. เอตฺถนฺตเร ตเทวารมฺมณนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๘. ม. โส ฯ  
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                *เลมที่ ๗  สติปฏฐานสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๖๙ 
                 
เวทนาปฯ  ส ฺชานมานา  ส ฺาปฯ  เจตยมานา  เจตนาป   
อุปฺปชฺชตีติ  ผสฺสป ฺจมเกเยว ปริคฺคณฺหติฯ   
        โส  อิเม  ผสฺสป ฺจมกา  ธมฺมา  กึ  นิสฺสิตาติ  อุปธาเรนฺโต   
วตฺถุ นิสฺสิตาติ  ปชานาติฯ  วตฺถ ุ นาม  กรชกาโยฯ  ย   
สนฺธาย  วุตฺต  อิท ฺจ  ปน  เม  วิ ฺาณ  เอตฺถ  นสิฺสิต   
เอตฺถ  ปฏิพทฺธนฺติฯ  (๑) โส  อตฺถโต ภูตานิ เจว  อุปาทารูปานิ   
จฯ  เอวเมตฺถ  วตฺถ ุ รูปฯ  ผสฺสป ฺจมกา  นามนฺติ นามรูป- 
มตฺตเมว  ปสฺสติฯ  รูป ฺเจตฺถ  รูปกฺขนฺโธฯ  นาม จตฺตาโร  
อรูปโน ขนฺธาติ ป ฺจกฺขนฺธมตฺต  โหติ. นามรูปวินิมุตฺตา  
หิ ป ฺจกฺขนฺธา ป ฺจกฺขนฺธวินิมุตฺต วา(๒) นามรูป นตฺถิฯ   
        โส  อิเม  ป ฺจกฺขนฺธา  กึเหตุกาติ  อุปปริกฺขนฺโต   
อวิชฺชาทิเหตุกาติ  ปสฺสติฯ   
        ตโต  ปจฺจยา  เจว  ปจฺจยุปฺปนฺน ฺจ  อิทฯ  อ ฺโ   
สตฺโต  วา ปคฺุคโล วา  นตฺถิฯ   สุทฺธสงฺขารปุ ฺชมตฺตเมวาติ   
สปฺปจฺจยนามรูปวเสน  ติลกฺขณ  อาโรเปตฺวา  วิปสฺสนา- 
ปฏิปาฏิยา อนิจฺจ ทุกฺข อนตฺตาติ สมฺมสนฺโต วิจรติฯ   
        โส  อชชฺ  อชฺชาติ  ปฏิเวธ  อากงฺขมาโน  ตถารูเป  ทิวเส   
อุตุสปฺปาย   ปุคฺคลสปฺปาย  โภชนสปปฺาย  ธมฺมสสฺวนสปฺปาย  จ   
ลภิตฺวา  เอกปลฺลงฺเกน  นสิินฺโน  วิปสสฺน  มตฺถก  ปาเปตฺวา   
# ๑. ท.ี ส.ี ๙/๑๓๑/๑๐๑ ฯ  ม.  ม. ๑๓/๓๔๗/๓๓๔ ฯ  ๒. ม. จ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๗๐ 
                 
อรหตฺเต  ปติฏาติ เอว อิเมสป ติณฺณ ชนาน ยาว  
อรหตฺตา กมฺมฏาน กถิต โหติฯ   
        อิธ  ปน  ภควา  อรูปกมฺมฏาน  กเถนฺโต  เวทนาวเสน   
กเถสิฯ  ผสฺสวเสน   วา  ห ิ วิ ฺาณวเสน  วา  กถิยมาน   
น  ปากฏ  โหติฯ  อนฺธการ  วิย  ขายติฯ   เวทนาวเสน   
ปน  ปากฏ  โหติฯ  กสฺมาฯ   เวทนาอุปฺปตฺติปากฏตายฯ   
สุขทุกฺขเวทนาน ฺหิ  อุปฺปตฺติ  ปากฏาฯ  ยทา  สุข อุปฺปชฺชติ 
สกลสรรี โขเภนฺต  มทฺทนฺต  ผรมาน  อภิสนฺทยมาน  สตโธต   
สปฺป  ขาทาปยนฺต  วิย จ(๑) สตปากเตล  มกฺขยมาน  วิย   
ฆฏสหสฺเสน  ปรฬิาห  นพฺิพาปยมาน  วิย  อโห  สขุ  อโห   
สุขนฺติ  วาจ  นิจฺฉารยมานเมว  อุปฺปชฺชติฯ  ยทา  ทกุขฺ   
อุปฺปชฺชติฯ  สกลสรรี  โขเภนฺต  มทฺทนฺต  ผรมาน  อภิสนฺทยมาน   
ตตฺตผาล ปเวสนฺต วิย วิลนีตมฺพโลเหน  อาสิ ฺจนฺต  วิย  
สุกฺขติณวนปฺปติมฺหิ อร ฺเ ทารุอุกฺกากลาป ปกขิฺปยมาน (๒)วิย  
อโห  ทุกฺข  อโห  ทุกฺขนติฺ วิปฺปลาปยมานเมว อุปฺปชฺชติ.  
อิติ สุขทุกฺขเวทนาน  อุปฺปตฺติ ปากฏา โหติฯ   
        อทุกฺขมสุขา  ปน  ททฺุทีปนา  อนฺธการา  อวิภูตาฯ   
เหสา  (๓) สขุทุกฺขาน  อปคเมว  สาตาสาตปฏิกฺเขปวเสน  มชฌฺตฺตา- 
การภูตา  อทุกฺขมสุขา  เวทนาติ  นยโต  คณฺหนฺตสฺส  ปากฏา 
# ๑. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๒. สี. ขิปยมาน ฯ ม. ขิปมาน ฯ ๓. ม. สา ฯ  
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                *เลมที่ ๗  สติปฏฐานสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๗๑ 
                 
โหติฯ  ยถากึฯ  ยถา  อนฺตรา ปฏ ิปาสาณ อาโรหิตฺวา  
ปลาตสฺส  มคิสฺส  อนุปถ  คจฺฉนฺโต  มิคลุทฺทโก  ปฏ ิปาสาณสฺส   
โอรภาเคป  ปรภาเคป ปท  ทิสฺวา   มชฺเฌ  อปสฺสนฺโตป   
อิโต(๑) อารุโฬฺหฯ  อิโต  โอรโุฬฺหฯ  มชฺเฌ ปฏ ิปาสาเณ 
อิมินา  ปเทเสน  คโต  ภวิสฺสตีติ  นยโต  ชานาติฯ   เอว   
อารุฬฺหฏาเน  ปท  วิย  หิ  สุขเวทนาย  อุปฺปตฺติ  ปากฏา   
โหติฯ  โอรฬฺุหฏาเน ปท  วิย   ทกฺุขเวทนาย  อุปฺปตฺติ   
ปากฏา  โหติฯ  อิโต  อารยฺุห  อิโต  โอรุยฺห มชฺเฌ เอว(๒) 
คโตติ  นยโต  คหณ  วิย  สุขทุกฺขาน  อปคเมว สาตาสาต- 
ปฏิกฺเขปวเสน   มชฺฌตฺตาการภูตา  อทุกฺขมสุขา  เวทนาติ  นยโต   
คณฺหนฺตสฺส  ปากฏา  โหติฯ  เอว  ภควา  ปม  รูปกมฺมฏาน   
กเถตฺวา  ปจฺฉา  อรูปกมมฺฏาน  เวทนาวเสน  นิวตฺเตตฺวา จ  
ทสฺเสสิฯ   
        น  เกวล  อิเธว  เอว  ทสฺเสสิฯ   จูฬตณฺหาสงฺขเย   
มหาตณฺหาสงฺขเย  จูฬเวทลฺเล  มหาเวทลฺเล  รฏปาลสุตฺเต   
มาคนฺทิยสุตฺเต  ธาตุวิภงฺเค  อาเน ฺชสปฺปาเย(๓) ทีฆนิกายมฺหิ   
มหานิทาเน  สกฺกปเ ฺห  มหาสติปฏาเน   สยุตฺตมฺหิ จูลฺล- 
นิทานสุตฺเต  รุกฺโขปเม  ปริวีมสนสุตฺเต  สกเล  เวทนาสยุตฺเตติ  
เอว อเนเกสุ สุตฺเตสุ  ปม  รูปกมฺมฏาน  กเถตฺวา  ปจฺฉา   
# ๑. ม. อิโต ฯ  ๒. ม. เอว ฯ  ๓. ม. อาเนฺชสปฺปาเย ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๗๒ 
                 
อรูปกมฺมฏาน  เวทนาวเสน นิวตฺเตตฺวา(๑)  ทสฺเสสิฯ  ยถา  จ   
เตสุฯ  เอว  อิมสฺมึป  สติปฏานสุตฺเต  ปม รูปกมมฺฏาน   
กเถตฺวา  ปจฺฉา  อรูปกมมฺฏาน  เวทนาวเสน  นิวตฺเตตฺวา  ทสฺเสสิ ฯ  
        ตตฺถ  สขุ  เวทนนฺติอาทีสุ  อย  อปโรป  ปชานน- 
ปริยาโย  สุข  เวทน   เวทิยามีติ  ปชานาตีติ   
        สุข  เวทน เวทิยามีติ ปชานาตีติ สุขเวทนากฺขเณ   
ทุกฺขเวทนาย  อภาวโต  สขุ  เวทน  เวทิยมาโน  สขุ  เวทน   
เวทิยามีติ  ปชานาติฯ  เตน  ยา  ปุพฺเพ  อนุภูตปุพฺพา ทุกฺขา   
เวทนาฯ  ตสฺสา  อิทานิ  อภาวโต  อิมิสฺสา  จ  สุขาย [๒]  อิโต  
ปม  อภาวโต  เวทนา  นาม  อนิจฺจา  อธุวา  วิปริณามธมฺมาติ (๓)  
อิติห  ตตฺถ สมฺปชาโน  โหติฯ   
        วุตฺตมฺป เจต ภควตา   
        ยสฺม ึ อคฺคิเวสฺสน  สมเย  สุข  เวทน  เวเทติฯ   เนว  ตสฺม ึ  
สมเย   ทุกฺข  เวทน  เวเทติฯ  น  อทุกขฺมสุข  เวทน  เวเทติ 
สุขเยว  ตสฺมึ  สมเย  เวทน  เวเทติฯ   ยสฺมึ  อคฺคิเวสฺสน   
สมเย  ทุกฺข  ฯ เปฯ  อทุกขฺมสุข  เวทน  เวเทติฯ   เนว  ตสฺมึ   
สมเย  สุข  เวทน  เวเทติฯ  อทุกฺขมสุข ฺเว  ตสฺมึ  สมเย   
เวทน  เวเทติฯ  สุขาป  โข  อคฺคิเวสฺสน  เวทนา  อนจฺิจา  
# ๑. ม. นิพฺพตฺเตตฺวา ว ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร เวทนายาติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๓. ม. วิปรณิามธมฺมา ฯ  
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                *เลมที่ ๗  สติปฏฐานสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๗๓ 
                 
สงฺขตา  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา  ขยธมฺมา  วยธมฺมา  วิราคธมฺมา   
นิโรธธมฺมาฯ  ทุกฺขาป  โข  ฯ เปฯ   อทุกฺขมสุขาป  โข  อคฺคิเวสฺสน   
เวทนา  อนิจฺจา  ฯ เปฯ  นโิรธธมฺมาฯ เอว  ปสฺส  อคฺคิเวสฺสน   
สุตวา  อริยสาวโก สุขายป เวทนาย  นิพฺพินฺทติ  ทุกฺขายป   
อทุกฺขมสุขายป  เวทนาย  นิพฺพินฺทติฯ  นิพฺพินฺท  วิรชฺชต ิ 
วิราคา  วิมุจฺจติฯ  วิมุตฺตสฺมึ  วิมุตฺตมิติ าณ โหติ ฯ ขีณา   
ชาติฯ   วุสิต  พฺรหฺมจริย  กต  กรณียฯ  นาปร  อิตฺถตฺตายา'ติ  
ปชานาตีติ ฯ (๑)   
        สามิส  วา  สุขนฺติอาทีสุ  สามิสา  สุขา  นาม  ป ฺจกาม- 
คุณามิสนิสฺสิตา  เคหสิตโสมนสฺสเวทนาฯ  นิรามิสา  สุขา   
นาม  ฉ  เนกขฺมฺมสิตโสมนสฺสเวทนาฯ   สามิสา  ทุกฺขา  นาม   
ฉ  เคหสิตโทมนสฺสเวทนาฯ  นิรามิสา  ทุกฺขา  นาม  ฉ   
เนกฺขมฺมสิตโทมนสฺสเวทนาฯ  สามิสา  อทุกฺขมสุขา  นาม  ฉ   
เคหสิตอุเปกฺขาเวทนาฯ  นิรามิสา  อทุกฺขมสุขา  นาม  ฉ   
เนกฺขมฺมสิตอุเปกฺขาเวทนาฯ  ตาส  วิภาโค  อุปริปณฺณาสเก ปาลิย  
อาคโตเยวฯ   
        อิติ  อชฌฺตฺต  วาติ  เอว  สุขเวทนาทิปริคฺคณฺหเนน  อตฺตโน   
วา  เวทนาสุฯ   ปรสฺส  วา  เวทนาสุฯ   กาเลน  วา  อตฺตโน 
กาเลน  วา  ปรสฺส  เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสี  วิหรติฯ  
# ๑. ม. ม. ๑๓/๒๗๓/๒๖๘ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๗๔ 
                 
สมุทยธมฺมานุปสฺสี  วาติ  เอตฺถ  ปน  อวิชฺชาสมุทยา เวทนา- 
สมุทโยติ อาทีหิ  (๑)  ป ฺจหิ(๒)   อากาเรหิ  เวทนาน  สมุทย ฺจ  วย ฺจ   
ปสฺสนฺโต  สมุทยธมฺมานุปสฺสี  วา  เวทนาสุ  วิหรติฯ  วยธมฺมานุ- 
ปสฺสี  วา  เวทนาสุ  วิหรติฯ   กาเลน  สมุทยธมฺมานุปสฺสี  [๓]   
กาเลน  วยธมฺมานุปสฺสี  วา  เวทนาสุ   วิหรตีติ เวทิตพฺโพ.  
อิโต ปร กายานุปสฺสนาย(๔) วุตฺตนยเมวฯ   
        เกวล ฺหิ  อิธ  เวทนาปริคฺคาหิกา  สติ  ทุกฺขสจฺจนฺติ   
เอว  โยชน  กตฺวา  เวทนาปริคฺคาหกสฺส ภิกฺขุโน นิยฺยานมุข  
เวทิตพฺพ ฯ เสส ตาทิสเมวาติฯ   
                                เวทนานุปสฺสนา นิฏ ิตาฯ   
        เอว  นววิเธน  เวทนานุปสฺสนาสติปฏาน  กเถตฺวา  อิทานิ   
โสฬสวิเธน  จิตฺตานุปสฺสน  กเถตุ  กถ ฺจ  ภิกฺขเวติอาทิมาหฯ  
ตตฺถ  สราคนฺติ  อฏวิธโลภสหคตฯ  วีตราคนฺติ  โลกิยกุสลา- 
พฺยากตฯ  อิท  ปน  ยสฺมา  สมฺมสน  น ธมฺมสโมธานฯ   ตสฺมา  
อิธ  เอกปเทป  โลกุตฺตร  น  ลพฺภติฯ  เสสานิ  จตฺตาริ   
อกุสลจิตฺตานิ  เนว  ปรุิมปทฯ   น  ปจฺฉิมปท  ภชนฺติฯ   
สโทสนฺติ  ทวิุธ โทมนสฺสสหคตฯ  วีตโทสนฺติ  โลกิยกุสลา- 
พฺยากตฯ  เสสานิ  ทสากุสลจิตฺตานิ  เนว ปุริมปทฯ  น ปจฺฉิมปท  
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๑๐๘/๘๐ ฯ  ๒. ม. ปฺจหิ ปฺจหิ ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร  
# วาสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. กายานุปสฺนาย ฯ  
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                *เลมที่ ๗  สติปฏฐานสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๗๕ 
                 
ภชนฺติ. สโมหนฺติ วิจิกิจฺฉาสหคต ฺเจว อุทฺธจฺจสหคต ฺจาติ  
ทุวิธฯ  ยสฺมา  ปน  โมโห  สพฺพากุสเลสุ  อุปฺปชชฺติฯ   ตสฺมา   
ตานิป  อิธ วฏฏนฺติเยวฯ  อิมสฺมึเยว  หิ  ทุเก  ทฺวาทสากุสล- 
จิตฺตานิ  ปริยาทินฺนานีติ ฯ วีตโมหนฺติ  โลกิยกุสลาพฺยากตฯ  
สงฺขิตฺตนฺติ  ถีนมิทฺธานุปติตฯ   เอตมฺหิ สงฺกุจิตจิตฺต(๑)  นาม  ฯ 
วิกฺขิตฺตนฺติ  อุทฺธจฺจสหคตฯ  เอต ฺหิ ปสวจิตฺต (๒)นามฯ   
        มหคฺคตนฺติ  รูปาวจรารูปาวจรฯ  อมหคฺคตนฺติ  กามา- 
วจรฯ  สอุตฺตรนฺติ  กามาวจรฯ  อนุตฺตรนฺติ  รูปาวจร ฺจ  อรูปา- 
วจร ฺจฯ  ตตฺราป  สอุตฺตร  รูปาวจรฯ   อนุตฺตร  อรูปาวจรเมวฯ   
สมาหิตนฺติ  ยสฺส  อปฺปนาสมาธิ  อุปจารสมาธิ  วา  อตฺถิ ฯ  
อสมาหิตนฺติ  อุภยสมาธิวิรหิตฯ  วิมุตฺตนฺติ ตทงฺควิกฺขมฺภน- 
วิมุตฺตีหิ วิมุตฺต ฯ  อวิมตฺตนฺติ  อุภยวิมุตฺติวิรหิตฯ  สมุจฺเฉทปฏิ- 
ปสฺสทฺธินิสฺสรณวิมุตฺตีน ปน อิธ โอกาโสว นตฺถิฯ   
        อิติ  อชฌฺตฺต  วาติ เอว สราคาทิปริคฺคณฺหเนน ยสฺมึ(๓)  
ขเณ ย ย จิตฺต  ปวตฺตติฯ  ต  ต  สลลฺกเฺขนฺโต  อตฺตโน   
วา  จิตฺเตฯ  ปรสฺส  วา  จิตฺเตฯ  กาเลน   วา  อตฺตโนฯ  กาเลน  
วา ปรสฺส จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ. สมุทยวยธมฺมานุปสฺสีติ  
เอตฺถ  ปน  อวิชฺชาสมุทยา  วิ ฺาณสมุทโยติ  (๔) เอว  ป ฺจหิ(๕)  
# ๑. ม. สงฺกฏุิตจิตฺต ฯ ๒. ม. ย.ุ ส ฏจิตฺต ฯ ๓. ม. ยสฺมึ ยสฺมึ ฯ  
# ๔. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๑๑๐/๘๑ ฯ  ๕. ม. ปฺจหิ ปฺจหิ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๗๖ 
                 
อากาเรหิ วิ ฺาณสฺส สมุทโย จ วโย จ นีหริตพฺโพ.  
อิโต ปร วุตฺตนยเมว ฯ  
        เกวล ฺหิ  อิธ  จิตฺตปริคฺคาหิกา  สติ  ทุกฺขสจฺจนฺติ   
เอว  โยชน  กตฺวา  จิตฺตปริคฺคาหกสฺส ภิกฺขุโน นิยฺยานมุข  
เวทิตพฺพ ฯ เสส ตาทิสเมวาติฯ   
                                จิตฺตานุปสฺสนา นิฏ ิตาฯ   
        เอว  โสฬสวิเธน  จิตฺตานุปสฺสน(๑)  กเถตฺวา  อิทานิ   
ป ฺจวิเธน  ธมฺมานุปสฺสน  ทสฺเสตุ(๒) กถ ฺจ  ภิกฺขเวติอาทิมาหฯ   
อปจ  ภควตา  กายานุปสฺสนาย สุทฺธรปูปริคฺคโห  กถิโต 
เวทนา  จิตฺตานุปสฺสนาหิ  สุทฺธอรูปปริคฺคโหฯ  อิทานิ รูปารูป- 
มิสฺสกปริคฺคห  กเถตุ  กถ ฺจ  ภิกฺขเวติอาทิมาหฯ  กายานุ- 
ปสฺสนาย  วา รูปกฺขนฺธปรคฺิคโหว  กถโิตฯ  เวทนานุปสฺสนาย   
เวทนากฺขนฺธปริคฺคโหวฯ   จิตฺตานุปสฺสนาย  วิ ฺาณกฺขนฺธ- 
ปริคฺคโหว ฯ (๓)อิทานิ ส ฺาสงฺขารกฺขนฺธปริคฺคหป   กเถตุ 
กถ ฺจ ภิกฺขเวติอาทิมาหฯ   
        ตตฺถ  สนฺตนฺติ  อภิณฺหสมุทาจารวเสน  สวิชฺชมานฯ   
อสนฺตนฺติ  อสมุทาจารวเสน วา  ปหีนตฺตา  วา  อวิชฺชมานฯ   
ยถา  จาติ  เยน  การเณน  กามจฺฉนฺทสฺส  อุปฺปาโท  โหติฯ   
ต ฺจ  ปชานาตีติ  ต ฺจ  การณ  ปชานาติฯ(๑) อิมินา  นเยน   
# ๑. ม. จิตฺตานุปสฺสนาสติปฏฐาน ฯ  ๒. ม. กเถตุ ฯ ๓. ม. ...ปริคฺคโหวาติ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  สติปฏฐานสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๗๗ 
 
สพฺพปเทสุ อตฺโถ เวทิตพฺโพฯ   
        ตตฺถ  สภุนิมิตฺเต  อโยนิโสมนสิกาเรน  กามจฺฉนฺทสฺส   
อุปฺปาโท  โหติฯ   สุภนมิิตฺต  นาม สุภป สุภนิมิตฺตฯ  สุภา- 
รมฺมณป สุภนิมิตฺต. อโยนิโสมนสิกาโร  นาม  อนปุาย- 
มนสิกาโร  อุปฺปถมนสิกาโร  อนิจฺเจ  นิจฺจนฺติ  วา  ทุกฺเข   
สุขนฺติ  วา  อนตฺตนิ  อตฺตาติ  วา  อสุเภ  สุภนฺติ  วา   
มนสิกาโรฯ  ต  ตตฺถ  พหุล  ปวตฺตยโต  กามจฺฉนฺโท  อุปฺปชฺชติฯ   
เตนาห  ภควา  อตฺถิ  ภิกฺขเว  สุภนิมิตฺตฯ   ตตฺถาโยนิโสมนสิการ- 
พหุลีกาโรฯ   อยมาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  กามจฺฉนฺทสฺส   
อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา กามจฺฉนฺทสฺส ภิยฺโยภาวาย  
เวปุลฺลายาติ ฯ (๑)  
        อสุภนิมิตฺเต  ปน  โยนิโสมนสิกาเรนสฺส  ปหาน  โหติฯ   
อสุภนิมิตฺต  นาม  อสุภป  อสุภารมฺมณปฯ  โยนโิสมนสิกาโร   
นาม  อุปายมนสิกาโร  ปถมนสิกาโร   อนิจฺเจ  อนิจฺจนฺติ  วา   
ทุกฺเข  ทุกฺขนฺติ  วา  อนตฺตนิ  อนตฺตาติ  วา  อสุเภ  อสุภนฺติ   
วา  มนสิกาโรฯ   ต  ตตฺถ  พหุล  ปวตฺตยโต  กามจฺฉนฺโท   
ปหิยฺยติ ฯ  เตนาห  ภควา  อตฺถ ิ ภิกฺขเว  อสุภนิมิตฺตฯ  ตตฺถ  โยนิโส- 
มนสิการพหุลีกาโรฯ   อยมาหาโร  อนปฺุปนฺนสฺส  วา  กามจฺฉนฺทสฺส   
อนุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา   กามจฺฉนฺทสฺส ปหานายาติ ฯ (๒)  
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๕๒๓/๑๔๓ ฯ  ๒. ส. มหา. ๑๙/๓๕๘/๙๔ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๗๘ 
 
        อปจ  ฉ  ธมฺมา  กามจฺฉนฺทสฺส  ปหานาย  สวตฺตนฺติ   
อสุภนิมิตฺตสฺส  อุคฺคโห  อสุภุ  าวนานุโยโค  อินฺทฺริเยสุ  คุตฺต- 
ทฺวารตา  โภชเน  มตฺต ฺ ุตา  กลฺยาณมิตฺตตา  สปฺปายกถาติฯ   
ทสวิธ  หิ  อสุภนิมิตฺต  อุคฺคณฺหนฺตสฺสาป  กามจฺฉนฺโท  ปหิยยฺติ 
ภาเวนฺตสฺสาปฯ  อินฺทฺริเยสุ  ปหิตทฺวารสฺสาปฯ  จตุนฺน  ป ฺจนฺน   
อาโลปาน  โอกาเส  สติ  อุทก ปวิตฺวา ยาปนสีลตาย โภชเน  
มตฺต ฺ ุโนป ฯ เตเนต วุตฺต วุตฺต   
                จตฺตาโร ป ฺจ อาโลเป          อภุตฺวา อุทก ปเว   
                อล ผาสุวิหาราย                  ปหิตตฺตสฺส ภิกฺขุโนติ ฯ (๑)   
        อสุภกมมฺิกติสฺสตฺเถรสทิเส  อสุภุ  าวนารเต  กลฺยาณมิตฺเต   
เสวนฺตสฺสาป  กามจฺฉนฺโท  ปหิยยฺติฯ   านนิสชฺชาทีสุ  ทส- 
อสุภนิสฺสิตสปฺปายกถายป  ปหิยฺยติ ฯ  เตน  วุตฺต  ฉ  ธมฺมา   
กามจฺฉนฺทสฺส  ปหานาย  สวตฺตนฺตีติฯ  อิเมหิ  ปน  ฉหิ  ธมฺเมหิ   
ปหีนสฺส  กามจฺฉนฺทสฺส  อรหตฺตมคฺเคน  อายตึ  อนปฺุปาโท   
โหตีติ   ปชานาติ ฯ  
        ปฏิฆนิมิตฺเต  อโยนิโสมนสิกาเรน  ปน  พฺยาปาทสฺส   
อุปฺปาโท  โหติฯ   ตตฺถ  ปฏิฆป  ปฏฆินิมิตฺตฯ   ปฏิฆารมฺมณป   
ปฏิฆนิมิตฺตฯ  อโยนโิสมนสิกาโร  สพฺพตฺถ  เอกลกฺขโณวฯ  ต   
ตสฺมึ  นิมิตฺเต  พหุล ปวตฺตยโต พฺยาปาโท อุปฺปชชฺติ ฯ  
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๓๙๖/๔๐๑ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  สติปฏฐานสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๗๙ 
                 
เตนาห  ภควา  อตฺถิ  ภิกฺขเว  ปฏิฆนิมตฺิตฯ  ตตฺถ  อโยนิโสมนสิการ- 
พหุลีกาโรฯ   อยมาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  พฺยาปาทสฺส  อุปฺปาทาย   
อุปฺปนฺนสฺส  วา  พฺยาปาทสฺส ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลายาติ(๑) ฯ 
        เมตฺตาย  ปน  เจโตวิมุตฺติยา  โยนโิสมนสิกาเรนสฺส  ปหาน   
โหติฯ  ตตฺถ (๒)  เมตฺตาติ  วุตฺเต  อปฺปนาป  อุปจาโรป  วฏฏติฯ   
เจโตวิมุตฺตีติ  อปฺปนาว ฯ โยนิโสมนสิกาโร  วุตฺตลกฺขโณวฯ   
ต  ตตฺถ  พหุล  ปวตฺตยโต  พฺยาปาโท  ปหิยฺยติ ฯ  เตนาห   
ภควา  อตฺถิ  ภิกฺขเว เมตฺตา เจโตวิมุตฺติฯ  ตตฺถ โยนโิสมนสิการ- 
พหุลีกาโรฯ  อยมาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  พฺยาปาทสฺส   
อนุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา  พฺยาปาทสฺส ปหานายาติ ฯ (๓)   
        อปจ  ฉ  ธมฺมา  พฺยาปาทสฺส  ปหานาย  สวตฺตนฺติ   
เมตฺตานิมิตฺตสฺส   อุคฺคโห  เมตฺตาภาวนานุโยโค  กมฺมสฺสกตา- 
ปจฺจเวกฺขณา  ปฏิสงฺขานพหุลตา(๔)  กลฺยาณมิตฺตตา  สปฺปาย- 
กถาติฯ  โอทสิฺสกอโนทิสฺสกทิสาผรณาน ฺหิ  อ ฺตรวเสน  
เมตฺต อุคฺคณฺหนฺตสฺสาป  พฺยาปาโท  ปหิยฺยติฯ  โอทิโส  อโนทโิส   
ทิสาผรณวเสน  เมตฺต ภาเวนฺตสฺสาปฯ  ตฺว  เอตสฺส  กุทฺโธ  
กึ  กริสฺสสิฯ  กิมสฺส  สีลาทีนิ  นาเสตุ  สกฺขิสฺสสิฯ  นนุ  ตฺว   
อตฺตโน  กมฺเมน  อาคนฺตฺวา  อตฺตโน  กมฺเมเนว  คมิสฺสสิฯ  ปรสฺส   
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๓๕๙/๙๔ ฯ  ๒. ม. ตตฺถ ตตฺถ ฯ  
# ๓. ส. มหา. ๑๙/๕๓๖/๑๔๗ ฯ  ม. ปฏิสงฺขานพหุตา ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๘๐ 
                 
กุชฺฌน  นาม  วิตจฺฉิตองฺคารตตฺตอยสลากคูถาทีนิ  คเหตฺวา  ปร  
ปหริตุกามตาสทิส  โหติฯ  เอโสป ตว กุทฺโธ กึ กริสฺสติ 
กึ เต สีลาทีน ิวินาเสตุ  สกฺขิสฺสติฯ   เอส  อตฺตโน  กมฺเมเนว   
อาคนฺตฺวา  อตฺตโน  กมฺเมน  คมิสฺสติฯ  อปฏิจฺฉิตปเหณก  วิย   
ปฏิวาต  ขิตฺตรโชมฏุ ิ  วิย  จ  เอตสฺเสเวส  โกโธ มตฺถเก  
ปฏิสฺสตีติ  เอว  อตฺตโน  จ  ปรสฺส  จ  กมฺมสฺสกต  ปจฺจเวกฺขโตป  
อุภยกมฺมสกต  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปฏิสงฺขาเน   ิตสฺสาปฯ   อสฺส- 
คุตฺตตฺเถรสทิเส  เมตฺตาภาวนารเต  กลยฺาณมิตฺเต  เสวนฺตสฺสาป   
พฺยาปาโท  ปหิยฺยติ  านนิสชฺชาทีสุ เมตฺตานิสฺสิตสปฺปายกถายป   
ปหิยฺยติฯ  เตน  วุตฺต  ฉ  ธมฺมา  พฺยาปาทสฺส ปหานาย   
สวตฺตนฺตีติฯ  อิเมหิ  ปน  ฉหิ  ธมฺเมหิ  ปหีนสฺส  พฺยาปาทสฺส  
อนาคามิมคฺเคน อายตึ อนุปฺปาโท โหตีติ ปชานาติฯ   
        อรติอาทีสุ  อโยนโิสมนสิกาเรน  ถีนมิทฺธสฺส  อุปฺปาโท   
โหติฯ  อรติ  นาม  อุกฺกณฺ ิตฺตาฯ  ตนฺทิ  นาม  กายาลสิยตาฯ   
วิชมฺภิตา  นาม  กายาวินมนาฯ  ภตฺตสมฺมโท  นาม  ภตฺตมุจฺฉา- 
ภตฺตปริฬาโหฯ  เจตโส  ลีนตฺต  นาม  จิตฺตสฺส  ลีนากาโรฯ   
อิเมสุ ปน(๑) อรติอาทีสุ  อโยนิโสมนสิการ  พหุล  ปวตฺตยโต   
ถีนมิทฺธ อุปฺปชฺชติฯ  เตนาห  ภควา  อตฺถิ  ภิกฺขเว  อรติ  ตนฺทิ  
วิชมฺภิตา  ภตฺตสมฺมโท เจตโส  จ(๒) ลีนตฺตฯ  ตตฺถ อโยนโิส 
# ๑. ม. ปนสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  สติปฏฐานสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๘๑ 
                 
มนสิการพหุลีกาโรฯ  อยมาหาโร  อนปฺุปนฺนสฺส  วา  ถีนมิทฺธสสฺ  
อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส วา ถีนมิทฺธสสฺ ภิยฺโยภาวาย  
เวปุลฺลายาติ(๑) ฯ 
        อารพฺภธาตุอาทีสุ  ปน  โยนิโสมนสิกาเรนสฺส  ปหาน   
โหติฯ  อารมฺภธาตุน  นาม  ปมารมฺภวิริยฯ  นิกกฺมธาตุ  นาม   
โกสชชฺโต  นิกฺขนฺตตาย  ตโต  พลวตรฯ  ปรกฺกมธาตุ  นาม   
ปร  ปร  าน  อกฺกมนโต  ตโตป  พลวตรฯ  อิมสฺมึ  ติปฺปเภเท   
วิริเย  โยนโิสมนสิการ  พหุล  ปวตฺตยโต  ถีนมิทธฺ  ปหิยฺยติฯ   
เตนาห  อตฺถิ  ภิกฺขเว  อารมฺภธาตุ  นิกฺกมธาตุ  ปรกกฺมธาตุฯ   
ตตฺถ  โยนโิสมนสิการพหุลีกาโรฯ  อยมาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส(๒)   
วา  ถีนมิทฺธสฺส  อนุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา  ถนีมิทฺธสฺส  
ปหานายาติ ฯ  
        อปจ  ฉ  ธมฺมา  ถีนมิทฺธสฺส  ปหานาย  สวตฺตนฺติ 
อติโภชเน  นมิิตฺตคฺคาโห  อิริยาปถสมปฺริวตฺตนตา  อาโลก- 
ส ฺามนสิกาโร  อพฺโภกาสวาโส   กลฺยาณมิตฺตตา  สปฺปาย- 
กถาติฯ  อาหารหตฺถกภุตฺตวมิตกตตฺรวฏฏกอลสาฏกกากมาสก- 
โภชน  ภุ ฺชตฺิวา  รตฺติฏานทิวาฏาเน  นิสินฺนสสฺ  หิ  สมณ- 
ธมฺม  กโรโต  ถีนมิทฺธ มหาหตฺถี  วิย โอตฺถรนฺต  อาคจฺฉติฯ   
จตุป ฺจอาโลปโอกาส  ปน  เปตฺวา  ปานีย  ปวิตฺวา  
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๓๖๐/๙๕ ฯ  ๒. ส. มหา. ๑๙/๓๖๗/๙๖ ฯ   



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 482 
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ยาปนสีลสฺส  ภิกฺขุโน  ต  น  โหตีติ  เอว  อติโภชนนิมิตฺต  
คณฺหนฺตสฺสป ถีนมิทฺธ  ปหิยฺยติ. ยสมฺึ อิริยาปเถ ถีนมิทฺธ  
โอกฺกมติฯ  ตโต อ ฺ ปริวตฺเตนฺตสฺสาป  รตฺตึ  จนทฺาโลกทีปา- 
โลกอุกฺกาโลเก  ทิวา  สุรยิาโลก มนสิกโรนฺตสฺสาปฯ   อพฺโภกาเส  
วสนฺตสฺสาปฯ  มหากสฺสปตฺเถรสทิเส  ปหีนถีนมทิฺเธ กลฺยาณมิตฺเต   
เสวนฺตสฺสาป  ถีนมิทฺธ  ปหิยฺยติฯ  านนิสชฺชาทีส ุธุตงฺค- 
นิสฺสิตสปฺปายกถายป  ปหิยฺยติฯ  เตน  วุตฺต  ฉ ธมมฺา  
ถีนมิทฺธสฺส ปหานาย สวตฺตนฺตีติฯ  อิเมหิ  ปน  ฉหิ ธมฺเมหิ  
ปหีนสฺส ถีนมิทฺธสฺส อรหตฺตมคฺเคน อายตึ อนุปฺปาโท  
โหตีติ ปชานาติฯ   
        เจตโส  อวูปสเม  อโยนิโสมนสิกาเรน  อุทฺธจฺจสฺส   
กุกฺกุจฺจสฺส  อุปฺปาโท  โหติฯ  อวูปสโม  นาม  อวูปสนฺตากาโรฯ   
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจเมว  ต  อตฺถโตฯ  ตตฺถ  อโยนิโสมนสิการ  พหุล   
ปวตฺตยโต  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ  อุปฺปชฺชติ. เตนาห อตฺถิ  ภิกฺขเว   
เจตโส  อวูปสโมฯ   ตตฺถ  โยนิโสมนสิการพหุลีกาโรฯ   อยมาหาโร   
อนุปฺปนฺนสฺส  วา  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส   
วา   อุทฺธจฺจกุกฺจฺจสฺส ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลายาติ ฯ (๑) 
        สมาธิสงฺขาเต  ปน  เจตโส  วูปสเม  โยนิโสมนสิกาเรนสฺส   
ปหาน  โหติฯ  เตนาห  อตฺถิ  ภิกฺขเว  เจตโส  วูปสโมฯ   ตตฺถ   
โยนิโสมนสิการพหุลีกาโรฯ    อยมาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๓๖๑/๙๕ ฯ  
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อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส  อนุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา อุทฺธจฺจ- 
กุกฺกุจฺจสฺส  ปหานายาติ ฯ (๑)   
        อปจ  ฉ  ธมฺมา  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส  ปหานาย   
สวตฺตนฺติ  พหุสฺสุตตา  ปริปุจฺฉกตา  วินเย  ปกต ฺ ุตา   
วุฑฺฒเสวิตา  กลฺยาณมิตฺตตา  สปฺปายกถาติ ฯ  พาหุสจฺเจนป   
หิ  เอก  วา  เทฺว  วา  ตโย  วา  จตฺตาโร  วา ป ฺจ  
วา นิกาเย  ปาลิวเสน [๒]  อตฺถวเสน  จ  อุคฺคณฺหนฺตสฺสาป   
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ  ปหิยฺยติ ฯ  กปฺปยากปฺปยปริปุจฺฉาพหุลสฺสาป   
วินยปณฺณตฺติย  จิณฺณวสิกตาย  ปกต ฺ ุโนป  วุฑฺเฒ(๓)  
มหลฺลกตฺเถเร  อุปสงฺกมนฺตสฺสาป  อุปาลิตฺเถรสทิเส วินยธเร  
กลฺยาณมิตฺเต  เสวนฺตสฺสาป อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ ปหิยฺยติ.  
านนิสชฺชาทีสุ กปฺปยากปฺปยนิสฺสิตสปฺปายกถาย (๔) ปหิยยฺติฯ  เตน   
วุตฺต  ฉ  ธมมฺา  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส  ปหานาย  สวตฺตนฺตีติฯ   
อิเมหิ  ปน  ฉหิ  ธมฺเมหิ  ปหีเน  อุทฺธจฺจสฺส(๕) อรหตฺตมคฺเคน  
กุกฺกุจฺจสฺส อนาคามิมคฺเคน อายตึ อนุปฺปาโท โหตีติ  
ปชานาติฯ  วิจิกิจฺฉาฏานีเยสุ  ธมฺเมสุ  อโยนิโสมนสิกาเรน   
วิจิกิจฺฉาย  อุปฺปาโท  โหติ. วิจิกิจฺฉาฏานียา ธมฺมา [๖]  
ปุนปฺปุน วิจิกิจฺฉาย การณตฺตา วิจิกิจฺฉาวฯ  ตตฺถ  อโยนิโส- 
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๓๖๑/๙๕ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ 
# ๓. ม.วุทฺเธ ฯ ๔. ม. ...สปฺปายกถายป ฯ ๕. ม. ปหเีน อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺเจ 
# อุทฺธจฺจสฺส ฯ ๖. ม. เอตฺถนฺตเร นามสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 484 

                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๘๔ 
                 
มนสิการ  พหุล  ปวตฺตยโต  วิจิกิจฺฉา  อุปฺปชฺชติฯ  เตนาห   
อตฺถิ ภิกฺขเว  วิจิกิจฺฉาฏานียา  ธมฺมาฯ  ตตฺถ  อโยนิโส- 
มนสิการพหุลีกาโรฯ  อยมาหาโร อนุปฺปนฺนาย  วา  วิจิกิจฺฉาย   
อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนาย วา วิจิกิจฺฉาย ภิยฺโยภาวาย  
เวปุลฺลายาติ ฯ (๑)  
        กุสลาทีสุ  ธมฺเมสุ  โยนิโสมนสิกาเรน  ปนสฺสาป  วิจิกิจฺฉาย   
ปหาน  โหติฯ  เตนาห  อตฺถิ  ภิกฺขเว  กุสลากุสลา  ธมฺมา   
สาวชฺชานวชฺชา  ธมฺมา  (๒)   เสวิตพฺพาเสวิตพฺพา  (๒) ธมฺมา  หีนปฺปณีตา   
ธมฺมา  กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคา   ธมฺมาฯ  ตตฺถ  โยนโิสมนสิการ- 
พหุลีกาโรฯ   อยมาหาโร  อนุปฺปนฺนาย  วา  วิจิกิจฺฉาย  อุปฺปาทาย  
อุปฺปนฺนาย วา วิจิกิจฺฉาย ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลายาติ ฯ(๓)   
        อปจ  ฉ  ธมฺมา  วิจิกิจฺฉาย  ปหานาย  สวตฺตนฺติ  พหุสฺสุตตา   
ปริปุจฺฉกตา วินเย  ปกต ฺ ุตา  อธิโมกฺขพหุลตา  กลฺยาณมิตฺตตา   
สปฺปายกถาติฯ   พาหุสจฺเจนป หิ  เอก  วา  ฯ เปฯ  ป ฺจ  วา   
นิกาเย ปาลิวเสน จ อตฺถวเสน  จ อุคฺคณฺหนฺตสฺสาป  วิจิกิจฺฉา   
ปหิยฺยติฯ  ตีณิ  รตนานิ  อารพฺภ  ปรปิุจฺฉาพหุลสฺสาป  วินเย  
จิณฺณวสิภาวสฺสาป  ตีสุ  รตเนสุ   โอกปฺปนิยสทฺธาสงฺขาต- 
อธิโมกฺขพหุลสฺสาป สทธฺาธิมุตฺเต  วกฺกลิตฺเถรสทเิส  กลฺยาณมิตฺเต  
เสวนฺตสฺสาป วิจิกิจฺฉา ปหิยฺยติ ฯ านนิสชฺชาทีสุ  ติณฺณ   
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๓๖๒/๙๕ ฯ  ๒. สฺยา. อิเม ปาฐา นตฺถิ ฯ  
# ๓. ส. มหา. ๑๙/๓๖๖/๙๖ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  สติปฏฐานสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๘๕ 
                 
รตนาน  คุณนิสฺสิตสปฺปายกถายป ปหยิฺยติ. เตน วุตฺต ฉ  
ธมฺมา  วิจิกิจฺฉาย  ปหานาย  สวตฺตนฺตีติฯ  อิเมหิ  ปน  ฉหิ   
ธมฺเมหิ  ปหีนาย วิจิกิจฺฉาย  โสตาปตฺติมคฺเคน อายตึ อนุปฺปาโท  
โหตีติ ปชานาติ. 
        อิติ  อชฌฺตฺต  วาติ  เอว  ป ฺจนีวรณปริคฺคณฺหเนน  อตฺตโน   
วา  ธมฺเมสุฯ  ปรสฺส  วา  ธมฺเมสุฯ  กาเลน  วา  อตฺตโนฯ  กาเลน  
วา ปรสฺส ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติฯ  สมุทยวยา  ปเนตฺถ   
สุภนิมิตฺตอสุภนิมิตฺตาทีสุ(๑)  อโยนโิสมนสิการโยนิโสมนสิการวเสน ป ฺจสุ  
นีวรเณสุ วุตฺตนเยน นีหริตพฺพา ฯ อิโต ปร วุตฺตนยเมวฯ   
        เกวล ฺหิ  อิธ  นีวรณปริคฺคาหิกา  สติ  ทุกฺขสจฺจนฺติ   
เอว  โยชน  กตฺวา นีวรณปริคฺคาหกสฺส ภิกฺขุโน นยิฺยานมุข  
เวทิตพฺพ ฯ เสส ตาทิสเมวาติฯ   
                                นีวรณปพฺพวณฺณนา นิฏ ิตาฯ   
        เอว  ป ฺจนีวรณวเสน  ธมฺมานปุสฺสน  วิภชตฺิวา  อิทานิ 
ป ฺจกฺขนฺธวเสน  วิภชิตุ ปุน  จปรนฺติอาทิมาหฯ  ตตฺถ  ป ฺจสุ  
อุปาทานกฺขนฺเธสูติ  อุปาทานสฺส  ขนฺธา  อุปาทานกฺขนฺธา 
อุปาทานสฺส  ปจฺจยภูตา  ธมฺมปุ ฺชา  ธมฺมราสิโยติ  อตฺโถฯ   
อยเมตฺถ  สงฺเขโปฯ  วิตฺถารโต  ปน  ขนฺธกถา  วิสทฺุธิมคฺเค  
วุตฺตาฯ  อิติ  รูปนฺติ  อิท  รูปฯ  เอตฺตก  รูปฯ  น อิโต ปร  
# ๑. ม. สุภนมิิตฺตอสุภนิมิตฺตาทีสุ ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๘๖ 
                 
รูป อตฺถีติ สภาวโต  รูป  ชานาติฯ  เวทนาทีสุป  เอเสว   
นโย. อยเมตฺถ สงฺเขโป วิตฺถาเรน  ปน  รูปาทีนิ  วิสุทฺธิมคฺเค   
ขนฺธกถายเมว  วุตฺตานิฯ  อิติ รูปสฺส  สมุทโยติ เอว อวิชฺชา- 
สมุทยาทิวเสน  ป ฺจหากาเรหิ  รูปสฺส  สมุทโยฯ  อิติ   รูปสฺส   
อตฺถงฺคโมติ เอว  อวิชฺชานโิรธาทิวเสน  ป ฺจหากาเรหิ  รูปสฺส   
อตฺถงฺคโมฯ  เวทนาทีสุป เอเสว นโย. อยเมตฺถ สงฺเขโป.  
วิตฺถาโร ปน  วิสุทฺธิมคฺเค อุทยพฺพยาณกถาย วุตฺโตฯ    
        อิติ  อชฌฺตฺต  วาติ  เอว  ป ฺจกฺขนฺธปริคฺคณฺหเนน   
อตฺตโน  วา  ธมฺเมสุฯ  ปรสฺส  วา  ธมฺเมสุฯ   กาเลน  วา  อตฺตโน 
กาเลน  วา  ปรสฺส  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติฯ  สมุทยวยา   
ปเนตฺถ  อวิชชฺาสมุทยา  รปูสมุทโยติอาทีน(๑)[๒]  ป ฺจสุ  ขนฺเธสุ  วุตฺตาน   
ป ฺาสาย  ลกฺขณาน  วเสน  นีหริตพฺพาฯ  อิโต ปร  
วุตฺตนยเมวฯ   
        เกวล ฺหิ  อิธ  ขนฺธปริคฺคาหิกา  สติ  ทุกฺขสจฺจนฺติ   
เอว  โยชน  กตฺวา  ขนฺธปริคฺคาหกสฺส ภิกฺขุโน นยิฺยานมุข  
เวทิตพฺพ ฯ เสส ตาทิสเมวาติฯ   
                        ขนฺธปพฺพวณฺณนา นิฏ ิตาฯ   
        เอว  ป ฺจกฺขนฺธวเสน  ธมฺมานปุสฺสน  วิภชตฺิวา  อิทานิ   
อายตนวเสน  วิภชิตุ ปุน  จปรนฺติอาทิมาห. ตตฺถ ฉสุ   
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# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๑๐๖/๗๙ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ปฺจสูติ ทิสฺสติ ฯ 
 
                *เลมที่ ๗  สติปฏฐานสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๘๗ 
 
อชฺฌตฺติกพาหิเรสุ อายตเนสูติ จกฺขุ  โสต  ฆาน  ชวฺิหา   
กาโย  มโนติ  อิเมสุ  ฉส ุอชฺฌตฺติเกสุ  รูป  สทฺโท คนฺโธ   
รโส  โผฏพฺโพ  ธมฺมาติ  อิเมสุ  ฉส ุพาหิเรสุฯ  จกฺขุ ฺจ   
ปชานาตีติ จกฺขุปสาท  ยาถาวสรสลกฺขณวเสน  ปชานาติฯ   
รูเป  จ  ปชานาตีติ  พหิทฺธา  จตุสมุฏานิกรูป(๑) จ  ยาถาวส- 
รสลกฺขณวเสน  ปชานาติ. ย ฺจ ตทุภย ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ  
ส ฺโชนนฺติ  ย ฺจ  ต  จกฺขุ ฺเจว  รูเป  จาติ  อุภย  ปฏิจฺจ   
กามราค ฺโชน  ปฏิฆมานทิฏ ิวิจิกิจฺฉาสีลพฺพตปรามาสภว- 
ราคอิสฺสามจฺฉริยาวิชฺชาส ฺโชนนฺติ  ทสวิธ ส ฺโชน อุปฺปชชฺติ 
ต ฺจ ยาถาวสรสลกฺขณวเสน ปชานาติ. 
        กถ  ปเนต  อุปฺปชชฺตีติฯ  จกฺขุทฺวาเร  ตาว  อาปาถคต   
อิฏารมฺมณ  กามสฺสาทวเสน  อสฺสาทยโต  อภินนทฺโต  กาม- 
ราคส ฺโชน  อุปฺปชชฺติฯ   อนิฏารมฺมเณ  กุชฺฌโต  ปฏิฆ- 
ส ฺโชน  อุปฺปชฺชติฯ  เปตฺวา  ม  น  โกจิ อ ฺโ  เอก   
อารมฺมณ  วิภาเวตุ  สมตฺโถ  อตฺถีติ  ม ฺโต  มานส ฺโชน   
อุปฺปชฺชติ   เอว (๒) รูปารมฺมณ นิจฺจ ธุวนฺติ คณฺหโต  
ทิฏ ิส ฺโชน อุปฺปชฺชติ เอว (๒)  รปูารมฺมณ  สตฺโต  นุ โข   
สตฺตสฺส  นุโขติ  วิจิกิจฺฉโต  วิจิกิจฺฉาส ฺโชน  อุปฺปชฺชติฯ   
สมฺปตฺติภเว  วต  โน  อิท  สุลภ  ชาตนฺติ  ภว  ปตฺเถนฺตสฺส  
# ๑. ม. จตุสมุฏฐานิกรูป ฯ  ๒. ม. เอต ฯ  ๓. ม. วต โน ฯ  
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                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๘๘ 
                 
ภวส ฺโชน  อุปฺปชชฺติฯ  อายตึ  เอวรูป สีลพฺพต สมาทิยิตฺวา  
สกฺกา ลทฺธุนติฺ  สีลพฺพต  สมาทิยนฺตสฺส  สลีพฺพตปรามาส- 
ส ฺโชน  อุปฺปชฺชติฯ  อโห  วเตต  รูปารมฺมณ  อ ฺเ  น   
ลเภยฺยุนฺติ  อุสูยายโต  (๑) อิสฺสาส ฺโชน  อุปฺปชฺชติ ฯ อตฺตนา   
ลทฺธ  รูปารมฺมณ  อ ฺสฺส  มจฺฉรายโต  มจฺฉริยส ฺโชน   
อุปฺปชฺชติ ฯ  สพฺเพเหว สหชาตอ ฺาณวเสน อวิชานโต(๒)  
อวิชฺชาส ฺโชน อุปฺปชชฺติฯ   
        ยถา  จ  อนุปฺปนฺนสฺสาติ  เยน  การเณน  อสมุทาจารวเสน   
อนุปฺปนฺนสฺส   ตสฺส  ทสวิธสฺสาป  ส ฺโชนสฺส  อุปฺปาโท   
โหติฯ   ต ฺจ  การณ  ปชานาติฯ   ยถา  จ  อุปฺปนฺนสฺสาติ   
อปฺปหีนฏเน  ปน  สมุทาจารวเสน  วา  อุปฺปนฺนสฺส  ตสฺส   
ทสวิธสฺสาป  ส ฺโชนสฺส  เยน  การเณน  ปหาน  โหติฯ  ต ฺจ   
การณ   ปชานาติฯ  ยถา  จ  ปหีนสฺสาติ  ตทงฺควิกฺขมฺภน- 
ปฺปหานวเสน จ(๓) ปหีนสฺสาป  ตสฺส  ทสวิธสฺส  ส ฺโชนสฺส  เยน   
การเณน  อายตึ  อนุปฺปาโท  โหติฯ  ต ฺจ  ปชานาติฯ   
เยน(๔)  การเณน  ปนสฺส  อายตึ  อนุปปฺาโท  โหติฯ ฯ  ทิฏ ิ- 
วิจิกิจฺฉาสีลพฺพตปรามาสอิสฺสามจฺฉริยเภทสฺส  ตาว  ป ฺจวิธสฺส   
ส ฺโชนสฺส โสตาปตฺติมคฺเคน  อายตึ อนุปฺปาโท  โหติฯ   
กามราคปฏิฆส ฺโชนทฺวยสฺส  โอฬาริกสฺส  สกทาคามิมคฺเคน   
# ๑. ม. อุสูยโต ฯ  ๒. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  ๓. ม. จสทฺโท นตฺถ ิฯ 
# ๔. ม. เกน ฯ  
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                *เลมที่ ๗  สติปฏฐานสุตฺตวณฺณนา หนา ๔๘๙ 
                 
อนุสหคตสฺส  อนาคามิมคฺเคน  มานภวราคาวิชฺชาส ฺโ- 
ชนตฺตยสฺส  อรหตฺตมคฺเคน  อายตึ อนุปฺปาโท โหติฯ   
        โสต ฺจ  ปชานาติ  สทฺเท  จาติอาทีสุป  เอเสว  นโยฯ   
อปเจตฺถ  อายตนกถา วิตฺถารโต วิสุทธฺิมคฺเค อายตนนิทฺเทเส  
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพา ฯ 
        อิติ(๑)     อชฺฌตฺติกายตนปริคฺคณฺหเนน  อตฺตโน  วา  ธมฺเมสุ 
พาหิรายตนปริคฺคณฺหเนน  ปรสฺส  วา  ธมฺเมสุฯ  กาเลน  วา   
อตฺตโนฯ    กาเลน  วา  ปรสฺส  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติฯ   
สมุทยวยา  ปเนตฺถ   อวิชฺชาสมุทยา  จกฺขุสมุทโยติ  รูปายตนสฺส   
รูปกฺขนฺเธฯ  อรูปายตเนสุ มนายตนสฺส  วิ ฺาณกฺขนฺเธ 
ธมฺมายตนสฺส  เสสกฺขนฺเธสุ  วุตฺตนเยน  นีหริตพฺพา ฯ โลกุตฺตร- 
ธมฺมา น คเหตพฺพา ฯ อิโต ปร วุตฺตนยเมวฯ   
        เกวล ฺหิ  อิธ  อายตนปริคฺคาหิกา  สติ  ทุกฺขสจฺจนฺติ   
เอว  โยชน  กตฺวา  อายตนปริคฺคาหกสฺส ภิกฺขุโน นิยฺยานมุข  
เวทิตพฺพ ฯ เสส ตาทิสเมวาติฯ   
                        อายตนปพฺพวณฺณนา นิฏ ิตาฯ   
        เอว  ฉอชฺฌตฺติกพาหิรายตนวเสน  ธมฺมานุปสสฺน  วิภชิตฺวา   
อิทานิ  โพชฌฺงฺควเสน  วิภชิตุ  ปุน  จปรนฺติอาทิมาหฯ  ตตฺถ   
โพชฺฌงฺเคสูติ  พุชฺฌนกสตฺตสฺส  องฺเคสุฯ  สนฺตนฺติ  ปฏิลาภวเสน 
# ๑. ม. อิติ อชฺฌตฺต วาติ เอว ฯ  
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สวิชฺชมาน. สติสมฺโพชฺฌงฺคนฺติ สติสงฺขาต  สมฺโพชฺฌงฺคฯ   
เอตฺถ  หิ  สมพฺุชฺฌติ  อารทฺธวิปสฺสกโต  ปฏาย  โยคาวจโรติ   
สมฺโพธิฯ  ยาย  วา  โส  สติอาทิกาย  สตฺตธมฺมสามคฺคิยา   
สมฺพุชฺฌติ  กเิลสนิทฺทาโต  อุฏาติฯ  สจฺจานิ  วา  ปฏิวิชฺฌติ 
สา  ธมฺมสามคฺคี  สมฺโพธิ ฯ ตสฺส  สมฺโพธิสฺสฯ  ตสฺสา  วา  
สมฺโพธิยา  องฺคนฺติ  สมฺโพชฺฌงฺคฯ  เตน  วุตฺต สติสงฺขาต   
สมฺโพชฺฌงฺคนฺติฯ  เสสสมฺโพชฺฌงฺเคสุป  อิมินาว  นเยน  วจนตฺโถ  
เวทิตพฺโพฯ   
        อสนฺตนฺติ  อปฺปฏลิาภวเสน  อวิชฺชมานฯ  ยถา  จ   
อนุปฺปนฺนสฺสาติอาทีสุ  ปน  สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ตาว  อตฺถิ   
ภิกฺขเว  สติสมฺโพชฺฌงฺคฏานียา  ธมฺมาฯ   ตตฺถ  โยนิโสมนสิการ- 
พหุลีกาโรฯ   อยมาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  
อุปฺปาทายฯ  อุปฺปนฺนสฺส  วา  สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภิยฺโยภาวาย  
เวปุลฺลาย ภาวนาย  ปาริปูริยา  สวตฺตตีติ  (๑)  เอว  อุปฺปาโท   
โหติฯ  ตตฺถ  สติเยว   สติสมฺโพชฺฌงฺคฏานียา  ธมฺมาฯ   
โยนิโสมนสิกาโร  วุตฺตลกฺขโณเยวฯ   ต  ตตฺถ  พหุล ปวตฺตยโต  
สติสมฺโพชฺฌงฺโค อุปฺปชฺชติฯ   
        อปจ  จตฺตาโร  ธมฺมา  สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  
สวตฺตนฺติ  สติสมฺปช ฺ มุฏสฺสติปุคฺคลปริวชฺชนตา  อุปฏ ิต- 
 # ๑. ส. มหา. ๑๙/๓๖๕/๙๖ ฯ  
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สฺสติปุคฺคลเสวนตา  ตทธิมุตฺตาติ ฯ อภิกฺกนฺตาทีสุ  หิ สตฺตสุ  
าเนสุ สติสมฺปช ฺเน  ภตฺตนิกฺขิตฺตกากสทิสมุฏสฺสติปุคฺคล- 
ปริวชฺชเนน  ติสฺสทตฺตตฺเถรอภยตฺเถรสทิสอุปฏ ิตสฺสติปุคฺคล- 
เสวเนน านนิสชฺชาทีสุ  สติสมุฏาปนตฺถ  นินฺนโปณปพฺภาร- 
จิตฺตตาย  จ  สติสมฺโพชฺฌงฺโค อุปฺปชฺชติฯ  เอว  จตูหิ  การเณหิ  
อุปฺปนฺนสฺส ปนสฺส อรหตฺตมคฺเคน ภาวนาปาริปูรี โหตีติ  
ปชานาติฯ   
        ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ปน  อตฺถิ  ภิกฺขเว  กุสลากุสลา   
ธมฺมา  ฯ ปฯ  กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคา  ธมฺมาฯ   ตตฺถ  โยนิโส- 
มนสิการพหุลีกาโรฯ   อยมาหาโร   อนุปฺปนฺนสฺส  วา  ธมฺมวิจย- 
สมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทายฯ  อุปฺปนฺนสฺส วา ธมฺมวิจย- 
สมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย(๑)  ภาวนาย  ปาริปูรยิา  
สวตฺตตีติ(๒) เอว  อุปฺปาโท โหตีติฯ   
        อปจ  สตฺต  ธมฺมา  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย   
สวตฺตนฺติ  ปริปุจฺฉกตา  วตฺถุวิสทกิริยา  อินฺทฺริยสมตฺตปฏิปาทนา   
ทุปฺป ฺปุคฺคลปริวชฺชนา  ป ฺวนฺตปุคฺคลเสวนา  คมฺภีราณ- 
จริยปจฺจเวกฺขณา  ตทธิมุตฺตตาติฯ  ตตฺถ  ปริปุจฺฉกตาติ ขนฺธ- 
ธาตุอายตนอินฺทฺริยพลโพชฺฌงฺคมคฺคงฺคฌานงฺคสมถวิปสฺสนาน   อตฺถ- 
สนฺนิสฺสิตปริปุจฺฉาพหุลตาฯ   
# ๑. สฺยา. อิเม ปาฐา นตฺถิ ฯ  ๒. ส. มหา. ๑๙/๓๖๖/๙๖ ฯ  
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        วตฺถุวิสทกิริยาติ  อชฌฺตฺติกพาหิราน  วตฺถูน  วิสทภาว- 
กรณฯ  ยทา  หิสฺส  เกสนขโลมา  อติทีฆา  โหนฺติฯ   สรีร   
วา  อุสฺสนฺนโทส ฺเจว  เสทมลมกฺขิต ฺจฯ   ตทา  อชฺฌตฺติกวตฺถุ   
อวิสท  โหติ  อปริสุทฺธฯ  ยทา  ปน  จีวร ชิณฺณ กิลฏิ  
ทุคฺคนฺธ  โหติฯ  เสนาสน  วา อุกฺลาปฯ  ตทา พาหิรวตฺถุ  
อวิสท โหติ อปริสุทฺธ ฯ  ตสฺมา  เกสาทิจฺเฉทาปเนน  อุทฺธวิเรจน- 
อโธวิเรจนาทีหิ  สรรีสลลฺหุกภาวกรเณน   อุจฺฉาทนนฺหาปเนน (๑) 
อชฺฌตฺติกวตฺถุ วิสท กาตพฺพฯ   
        สูจิกมฺมโธวนรชนปริภณฺฑกรณาทีห ิ พาหิรวตฺถุ  วิสท   
กาตพฺพฯ  เอตสฺมิ ฺหิ  อชฺฌตฺติกพาหิเร  วตฺถุสฺม ึอวิสเท  
อุปฺปนฺเนสุ จิตฺตเจตสิเกสุ าณป อปริสุทฺธ  โหติฯ   อปร-ิ 
สุทฺธานิ  ทีปกปลฺลกวฏฏิเตลานิ  นิสฺสาย  อุปฺปนฺนทีปสิขาย   
โอภาโส  วิยฯ  วิสเท  ปน  อชฌฺตฺติกพาหิเร  วตฺถุมฺหิ  อุปฺปนฺเนสุ  
จิตฺตเจตสิเกสุ าณป วิสท  โหติฯ   ปริสุทฺธานิ  ทปีกปลฺลก- 
วฏฏิเตลานิ  นิสฺสาย  อุปฺปนฺนทีปสิขาย  โอภาโส  วิยฯ  เตน   
วุตฺต  วตฺถุวิสทกิริยา  ธมมฺวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  
สวตฺตตีติฯ   
        อินฺทฺริยสมตฺตปฏิปาทนา  นาม  สทฺธาทีน  อินฺทฺริยาน   
สมภาวกรณฯ  สเจ  หิสฺส สทฺธินฺทฺริย พลว โหติฯ  อิตรานิ  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  
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มนฺทานิ. ตโต วิริยินฺทฺริย ปคฺคหกิจฺจฯ  สตินฺทฺริย  อุปฏาน- 
กิจฺจฯ   สมาธินฺทฺริย  อวิกฺเขปกิจฺจฯ  ป ฺ ินฺทฺริย ทสฺสนกจฺจ  กาตุ  
น  สกโฺกติฯ  ตสฺมา  ต   ธมฺมสภาวปจฺจเวกฺขเณน  วา  ยถา   
วา  มนสิกโรโต  พลว  ชาตฯ  ตถา  อมนสิกาเรน  หาเปตพฺพฯ   
วกฺกลิตฺเถรวตฺถุ  เจตฺถ  นทิสฺสน. สเจ ปน วิริยินฺทฺรยิ  พลว  
โหติฯ  อถ เนว สทฺธินฺทฺริย อธิโมกฺขกิจฺจ กาตุ สกฺโกติฯ  น   
อิตรานิ  อิตรกิจฺจเภท. ตสฺมา ต ปสฺสทฺธาทิภาวนาย  
หาเปตพฺพ ฯ ตตฺราป  โสณตฺเถรสฺส  วตฺถุ  ทสฺเสตพฺพฯ  เอว   
เสเสสุป  เอกสฺส  พลวภาเว  สติ อิตเรส อตฺตโน  กจฺิเจสุ  
อสมตฺถตา เวทิตพฺพาฯ   
        วิเสสโต  ปเนตฺถ  สทฺธาป ฺาน  สมาธิวิริยาน ฺจ  สมตฺต   
ปสสนฺติ ฯ  พลวสทฺโธ  หิ  มนฺทป ฺโ  มุทฺธปฺปสนฺโน  (๑) โหติ 
อวตฺถุสฺมึ ปสีทติ. พลวป ฺโ  มนฺทสทฺโธ  เกราฏิกปกฺข   
ภชติฯ  เภสชชฺสมุฏ ิโต  วิย  โรโค  อเตกิจฺโฉ  โหติ ฯ จิตฺตุปฺปาท- 
มตฺเตเนว  กสุล  โหตีติ  อติธาวิตฺวา  ทานาทีนิ  อกโรนฺโต  นริเย  
อุปฺปชฺชติฯ  อุภินฺน  สมตาย  วตฺถุสฺมึเยว  ปสีทติฯ  พลวา   
สมาธิ  (๒) ปน มนฺท  วิริย  สมาธิสฺส โกสชฺชปกฺขตฺตา โกสชฺช  
อภิภวติ ฯ (๓)พลว วิริย มนฺโท สมาธิ (๔) วิริยสฺส  อุทฺธจฺจปกฺขตฺตา  
# ๑. ม. มุธาปสนฺโน ฯ  ๒. สี. พลวสมาธิ ฯ ม. ยุ. พลวสมาธึ ฯ  
# ๓. ม. อธิภวติ ฯ ๔. ม. มนฺทสมาธิ ฯ  
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อุทฺธจฺจ  อภิภวติฯ  สมาธิ ปน วิริเยน สโยชิโต โกสชฺเช   
ปติตุ น  ลภติฯ  วิริย  สมาธินา  สโยชติ  อุทฺธจฺเจ  ปติตุ  
น ลภติ ฯ ตสฺมา ตทุภย สม กาตพฺพ ฯ  อุภยสมตาย หิ  
อปฺปนา โหติฯ   
        อปจ  สมาธิกมฺมิกสฺส  พลวตีป  สทฺธา  วฏฏติฯ  เอว   
สทฺทหนฺโต  โอกปฺเปนฺโต อปฺปน  ปาปุณิสฺสติฯ  สมาธิป ฺาสุ   
ปน  สมาธิกมฺมิกสฺส   เอกคฺคตา  พลวตี วฏฏติฯ   เอว ฺหิ  โส   
อปฺปน  ปาปุณาติฯ  วิปสฺสนากมฺมิกสฺส  ป ฺา  พลวตี วฏฏติฯ    
เอว ฺหิ  โส  ลกฺขณปฏิเวธ  ปาปุณาติฯ  อุภินฺน  ปน  สมตาย(๑)  
จ  อปฺปนา โหติเยวฯ  สติ  ปน  สพฺพตฺถ  พลวตี  วฏฏติฯ   
สติ  หิ  จิตฺต  อุทฺธจฺจปกฺขิกาน สทฺธาวิริยป ฺาน  วเสน   
อุทฺธจฺจปาตโตฯ โกสชฺชปกฺขิเกน [๒] สมาธินา  โกสชฺชปาตโต   
รกฺขติฯ  ตสมฺา  สา  โลณธูปน  วิย  สพฺพพฺย ฺชเนสุ  สพฺพ- 
กมฺมิกอมจฺโจ  วิย  จ สพฺพราชกิจฺเจสุ  สพฺพตฺถ  อิจฺฉิตพฺพาฯ   
เตนาห  สติ  จ  ปน  สพฺพตฺถิกา  วุตฺตา ภควตาฯ  กึการณาฯ  
จิตฺต ฺหิ  สติปฏิสรณฯ  อารกฺขปจฺจุปฏานาว  (๓) สติฯ  น   วินา  
สติยา จิตฺตสฺส ปคฺคหนิคฺคโห โหตีติฯ   
        ทุปฺป ฺปุคฺคลปริวชฺชนา  นาม  ขนฺธาทิเภเท  อโนคาฬฺห- 
ป ฺาน  ทุมฺเมธปุคฺคลาน  อารกาว  ปริวชฺชนฯ  ป ฺวนฺต-  
# ๑. ม. สมตายป ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  ๓. ม. ยุ. จ ฯ  
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ปุคฺคลเสวนา นาม  สมป ฺาสลกฺขณปริคฺคาหิกาย  อุทยพฺพย- 
ป ฺาย  สมนฺนาคตปุคฺคลเสวนาฯ   คมฺภีราณจริยปจฺจเวกฺขณา   
นาม  คมฺภีเรสุ  ขนฺธาทีสุ  ปวตฺตาย  คมฺภีรป ฺาย  ปเภท- 
ปจฺจเวกฺขณาฯ  ตทธิมุตฺตตา  นาม  านนิสชฺชาทีส ุ ธมฺมวิจย- 
สมฺโพชฺฌงฺคสมุฏาปนตฺถ  นินฺนโปณปพฺภารจิตฺตตาฯ  เอว   
อุปฺปนฺนสฺส  ปนสฺส  อรหตฺตมคฺเคน  ภาวนาปาริปูรี โหตีติ  
ปชานาติ. 
        วิริยสมโฺพชฺฌงฺคสฺส  อตฺถ ิ ภิกฺขเว  อารมฺภธาตุ  นิกฺกมธาตุ   
ปรกฺกมธาตุฯ   ตตฺถ  โยนิโสมนสิการพหุลีกาโรฯ  อยมาหาโร   
อนุปฺปนฺนสฺส  วา  วิริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทายฯ  อุปฺปนฺนสฺส   
วา  วิริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ภาวนาย  
ปาริปูริยา สวตฺตตีติ (๑)เอว อุปฺปาโท โหติฯ   
        อปจ  เอกาทส  ธมฺมา  วิริยสมโฺพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย   
สวตฺตนฺติ   อปายภยปจฺจเวกฺขณตา  อานิสสทสฺสาวิตา  คมนวีถิ- 
ปจฺจเวกฺขณตา  ปณฺฑปาตาปจายนตา   ทายชฺชมหตฺตปจฺจเวกฺขณตา   
สตฺถุมหตฺตปจฺจเวกฺขณตา  ชาติมหตฺตปจฺจเวกฺขณตา   สพฺรหฺมจาริ- 
มหตฺตปจฺจเวกฺขณตา  กุสีตปุคฺคลปริวชฺชนตา  อารทฺธวิริยปุคฺคล- 
เสวนตา  ตทธิมุตฺตตาติฯ   
        ตตฺถ  นริเยสุ  ป ฺจวิธพนฺธนกมฺมกรณโต  ปฏาย   
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๓๖๗/๙๖ ฯ  
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มหาทุกฺขมนุภวนกาเลปฯ ติรจฺฉานโยนิย  ชาลกฺขิปกุมินาทีหิ   
คหิตกาเลปฯ    ปาชนกณฺฏกาทิปฺปหารตุนฺนสฺส ปน  สกฏาหนาทิ- 
กาเลปฯ  ปตฺติวิสเย  อเนกานิป  วสฺสสหสฺสานิ  เอก  พุทฺธนฺตรป  
ขุปฺปปาสาหิ อาตุรีภูตกาเลป (๑)กาลก ฺชิกอสุเรสุ  สฏ ิหตฺถ- 
อสีติหตฺถปฺปมาเณน อฏ ิจมฺมมตฺเตเนว  อตฺตภาเวน  วาตาตปาทิ- 
ทุกฺขานุภวนกาเลป  น  สกฺกา  วิริยสมโฺพชฺฌงฺค  อุปฺปาเทตตฯ  
อยเมว เต ภิกฺขุกาโล(๒)  เอว อปายภย ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาป  
วิริยสมฺโพชฌฺงฺโค อุปฺปชฺชติ ฯ  
        น  สกฺกา  กุสีเตน  นวโลกุตฺตรธมฺม  ลทฺธุ  อารทฺธ- 
วิริเยเนว  สกกฺา  อยมานิสโส  วิริยสฺสาติ  เอว  อานิสส- 
ทสฺสาวิโนป  อุปฺปชฺชติฯ  สพฺพพุทฺธปจฺเจกพุทฺธมหาสาวเกหิ  (๓) เต   
คตมคฺโค  คนฺตพฺโพฯ  โส  จ  น  สกกฺา  กุสีเตน  คนฺตุนฺติ  เอว   
คมนวีถึ  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาป อุปฺปชฺชติ   เย  ต   ปณฺฑปาตาทีหิ  
อุปฏหนฺติฯ   อิเม  เต  มนุสฺสา  เนว  าตกาฯ  น  ทาสกมฺมกรา 
นาป  ต  นิสสฺาย  ชีวิสฺสามา'ติ  เต  ปณีตานิ  ปณฺฑปาตาทีนิ 
เทนฺติฯ  อถโข  อตฺตโน การาน  มหปฺผลต  ปจฺจาสึสมานา  เทนฺติฯ    
สตฺถาราป  อย  อิเม  ปจฺจเย  ปริภุ ฺชิตฺวา  กายทฬฺหพีหุโล  
สุข วิหริสฺสตี'ติ  น เอว สมฺปสฺสตา ตุยฺห ปจฺจยา อนุ ฺาตา 
อถโข  อย  อิเม  ปริภุ ฺชมาโน  สมณธมฺม  กตฺวา  วฏฏทุกฺขโต   
# ๑. ม. อาตุรติกาเลป ฯ ๒. ม. ภิกฺขุ. กาโล วิริยกรณายาติ ฯ   
# ๓. ส.ี ...มหาสาวเกเหว ฯ  
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มุจฺจิสฺสตี'ติ  เต  ปจฺจยา  อนุ ฺาตาฯ  โสทานิ  ตฺว  กุสีโต   
วิหรนฺโต  น  ต  ปณฺฑปาต  อปจายิสฺสสิฯ   อารทฺธวิริยสฺเสว   
หิ  ปณฺฑปาตาปจายน  นาม  โหตีติ  เอว ปณฺฑปาตาปจายน  
ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาป อุปฺปชฺชติ มหามิตฺตตฺเถรสฺส วิยฯ   
        เถโร  กริ  กสฺสกเลเณ  นาม  ปฏวิสติฯ  ตสฺส  จ  โคจรคาเม   
เอกา  มหาอุปาสิกา  เถร  ปุตฺต  กตฺวา  ปฏชิคฺคติ. สา เอกทิวส  
อร ฺ คจฺฉนฺตี ธีตร  อาห  อมฺม  อสุกสฺมึ  าเน  ปุราณ- 
ตณฺฑุลาฯ  อสุกสฺมึ  ขีรฯ  อสุกสฺมึ  สปฺปฯ  อสุกสมฺึ  ผาณิตฯ   ตว   
ภาติกสฺส  อยฺยมิตฺตสฺส  อาคตกาเล  ภตฺต  ปจิตฺวา ขีรสปฺป- 
ผาณิเตหิ  สทฺธึ  เทหิฯ   ตฺว  จ  ภุ ฺเชยฺยาสิฯ   อห  ปน  หิยฺโย  
ปกฺกปาริวาสิกภตฺต  ก ฺชเิยน  ภุตฺตมฺหีติฯ  ทิวา  ก ึ ภุ ฺชิสฺสสิ   
อมฺมาติ ฯ  สากปณฺณ ปกฺขิปตฺวา กณตณฺฑุเลหิ อมฺพิลยาคุ  
ปจิตฺวา เปหิ อมฺมาติฯ   
        เถโร  จีวร  ปารุปตฺวา  ปตฺต  นีหรนฺโตว  ต  สทฺท   
สุตฺวา  อตฺตาน  โอวท ิ มหาอุปาสิกา  กิร  ก ฺชิเยน   
ปาริวาสิกภตฺต  ภุ ฺชิฯ   ทิวาป  กณปณฺณมฺพิลยาคุ  ภุ ฺชิสฺสติ 
ตุยฺห อตฺถาย ปน ปุราณตณฺฑุลาทีนิ อาจิกฺขติฯ   ต นิสฺสาย   
โข  ปเนสา  เนว  เขตฺต  น วตฺถุน ภตฺต น วตฺถ  
ปจฺจาสึสติฯ  ติสฺโส ปน สมฺปตฺติโย  ปตฺถยมานา  เทติฯ  ตฺว   
เอติสฺสา  ตา สมฺปตฺติโย ทาตุสกฺขิสฺสสิฯ  น สกฺขิสฺสสีติฯ    
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อย  โข  ปน  ปณฺฑปาโต  ตยา  สราเคน  สโทเสน  สโมเหน   
น   สกฺกา  คณฺหิตุนฺติ  ปตฺต  ถวิกาย  ปกฺขิปตฺวา  คณฺ ิก  
มุ ฺจิตฺวา นิวตฺติตฺวา  กสสฺกเลณเมว  คนฺตฺวา  ปตฺต  เหฏา- 
ม ฺเจ  จีวร  จีวรวเส  เปตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิตฺวา  น   
นิกฺขมิสฺสามีติ วิริย อธิฏหิตฺวา นิสีทิ. ทีฆรตฺต อปฺปมตฺโต  
หุตฺวา  นิวุตฺถภิกฺขุ  วิปสสฺน  วฑฺเฒตฺวา ปุเรภตฺตเมว อรหตฺต  
ปตฺวา วิกสิตมิว  ปทุม  มหาขีณาสโว  สิต  กโรนฺโตว   
นิกฺขมิฯ  เลณทฺวาเร  รุกขฺมฺหิ  อธิวตฺถา  เทวตา   
                นโม เต ปุริสาช ฺ         นโม เต ปุริสุตฺตม   
                ยสฺส เต อาสวา ขีณา          ทกฺขิเณยฺโยสิ มาริสาติ 
เอว  อุทาน  อุทาเนตฺวา  ภนฺเต  ปณฺฑาย  ปวิฏาน  ตุมฺหา- 
ทิสาน  อรหนฺตาน  ภิกฺข ทตฺวา มหลฺลกิตฺถิโย ทกฺุขา  
มุจฺจิสฺสนฺตีติ อาหฯ   
        เถโร  อุฏหิตฺวา  ทฺวาร  วิวริตฺวา  กาล  โอโลเกนฺโต   
ปาโตเยวาติ  ตฺวา   ปตฺตจีวรมาทาย  คาม  ปาวิสิฯ  ทาริกาป   
ภตฺต  สมฺปาเทตฺวา  อิทานิ  เม  ภาตา   อาคมิสฺสติฯ  อิทานิ   
อาคมิสฺสตีติ  ทฺวาร โอโลกยมานา นีสีทิ. สา เถเร ฆรทฺวาร  
สมฺปตฺเต  ปตฺต  คเหตฺวา  สปฺปผาณิตโยชิตสฺส  ขีรปณฺฑปาตสฺส   
ปูเรตฺวา  หตฺเถ  เปสิฯ  เถโร  สุข  โหตูติ  อนุโมทน  กตฺวา   
ปกฺกามิฯ  สาป ต โอโลกยมานาว  อฏาสิฯ  เถรสฺส  หิ   
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ตทา  อติวิย  ปริสุทฺโธ  ฉวิวณฺโณ  อโหสิฯ  วิปฺปสนฺนานิ  
อินฺทฺริยานิฯ  มุข   พนฺธนา  ปมุตฺตตาลปกฺก  วิย อติวิย วิโรจิตฺถ.  
มหาอุปาสิกา อร ฺา   อาคนฺตฺวา  กึ  อมฺม  ภาติโก  เต   
อาคโตติ  ปุจฺฉิฯ  สา  สพฺพ  ต  ปวุตฺตึ  อาโรเจสิฯ  สา   
อุปาสิกา  อชฺ  ชเม  ปุตฺตสสฺ  ปพฺพชิตกจฺิจ  มตฺถก ปตฺตนฺติ  
ตฺวา อภิรมติ เต อมฺม ภาตา พุทฺธสาสเน น อุกฺกณฺตีติ  
อาห. 
        มหนฺต  โข  ปเนต  สตฺถุ  ทายชชฺฯ   ยทิท  สตฺต  อริยธนานิ   
นามฯ   ต  น  สกฺกา  กุสีเตน  คเหตตฯ  ยถา  ห ิ วิปฺปฏิปนฺน   
ปุตฺต  มาตาปตโร  อย  อมฺหาก  อปุตฺโต'ติ  ปริพาหิร  กโรนฺติ 
โส  เตส  อจฺจเยน  ทายชฺช  น  ลภติฯ   เอว  กุสโีตป  อิท   
อริยธนทายชฺช  น  ลภติฯ   อารทฺธวิริโยว  ลภตีติ  ทายชฺชมหตฺต   
ปจฺจเวกฺขโตป  อุปฺปชชฺติฯ  มหา  โข  ปน  เต สตฺถา  สตฺถุโน 
หิ  เต  (๑) มาตุกุจฺฉิสฺมึ   ปฏิสนฺธิคฺคหณกาเล(๒)  อภินิกฺขมเนป อภิ- 
สมฺโพธิยป ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตเนป  ยมกปาฏิหาริยเทโวโรหณอายุ- 
สงฺขารโวสฺสชฺชเนสุป  ปรินิพฺพานกาเลป ทสสหสฺสีโลกธาตุ   
กมฺปตฺถฯ  ยตฺุต  นุ เต เอวรูปปสฺส สตฺถุโน สาสเน ปพฺพชิตฺวา  
กุสีเตน ภวิตุนฺติ เอว สตฺถุมหตฺต ปจฺจเวกฺขโตป อุปฺปชฺชติฯ   
        ชาติยาป  ตฺว  อิทานิ  น  ลามกชาติโกฯ  อสมฺภินฺนาย   
# ๑. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ปฏิสนฺธิคหณกาเลป ฯ  
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มหาสมฺมตปเวณิยา  อาคเต(๑)  โอกฺกากราชวเส  ส ฺชาโตสิ   
สุทฺโธทนมหาราชสฺสป  มหามายาเทวิยา [๒]  จ  นตฺตาฯ   ราหุลภทฺทสฺส   
กนิฏโฯ   ตยา  นาม  เอวรูเปน  ชินปตฺุเตน  หุตฺวา  น  ยุตฺต   
กุสีเตน  วิหรตุินฺติ  เอว  ชาติมหตฺต  ปจฺจเวกฺขโตป  อุปฺปชฺชติ ฯ  
สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานา  เจว  อสีติ  จ  มหาสาวกา  วิริเยเนว   
โลกุตฺตรธมฺม  ปฏิวิชฺฌึสฯุ  ตฺว เอเตส  สพฺรหฺมจารีน มคฺค  
ปฏิปชชฺิสฺสสิ น ปฏิปชชฺสิฺสสีติ เอว  สพฺรหฺมจาริมหตฺต 
ปจฺจเวกฺขโตป อุปฺปชฺชติ. กุจฺฉึ ปูเรตฺวา  ิตอชครสทิเส  
วิสฺสฏกายิกเจตสิกวิริเย  กุสีตปุคฺคเล ปริวชฺเชนฺตสฺสาป อารทฺธ- 
วิริเย ปหิตตฺเต ปุคฺคเล  เสวนฺตสฺสาปฯ   านนิสชฺชาทีสุ  วิริยุป-ฺ 
ปาทนตฺถ  นนิฺนโปณปพฺภารจิตฺตสฺสาป  อุปฺปชชฺติฯ  เอว   
อุปฺปนฺนสฺส  ปนสฺส  อรหตฺตมคฺเคน ภาวนาปาริปูรี โหตีติ  
ปชานาติฯ   
        ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อตฺถิ  ภิกฺขเว  ปติสมฺโพชฌฺงฺคฏานียา   
ธมฺมาฯ   ตตฺถ  โยนิโสมนสิการพหุลีกาโรฯ  อยมาหาโร  อนุปปฺนฺนสฺส   
วา  ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทายฯ  อุปฺปนฺนสฺส  วา  ปติ- 
สมฺโพชฺฌงฺคสฺส   ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย ภาวนาย ปาริปูริยา   
สวตฺตตีติ  (๓)  เอว  อุปปฺาโท  โหติฯ  ตตฺถ  ปติเยว ปติ- 
สมฺโพชฺฌงฺคฏานียา ธมฺมา  ตสฺส  อุปฺปาทกมนสิกาโร โยนิโส- 
# ๑. ม. อาคโต ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ 
# ๓. ส. มหา. ๑๙/๓๖๙/๙๘ ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 501 

                *เลมที่ ๗  สติปฏฐานสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๐๑ 
                 
มนสิกาโร นามฯ   
        อปจ  เอกาทส  ธมฺมา  ปติสมฺโพชฌฺงฺคสฺส  อุปฺปาทาย   
สวตฺตนฺติ  พุทฺธานุสฺสติ  ธมฺมสฆสีลจาคเทวตานุสฺสติ  อุป- 
สมานุสฺสติ  ลูขปุคฺคลปริวชฺชนา(๑)  สินิทฺธปุคฺคลเสวนา(๒) ปสาทนีย- 
สุตฺตนฺตปจฺจเวกฺขณตา ตทธิมุตฺตตาติฯ   
        พุทฺธคุเณ  อนุสฺสรนฺตสฺสาป  หิ  ยาว  อุปจารา  สกลสรีร   
ผรมาโน   ปติสมฺโพชฺฌงฺโค  อุปฺปชชฺติ ฯ ธมฺมสฆคุณ (๓) 
อนุสฺสรนฺตสฺสาปฯ  ทีฆรตฺต อขณฺฑ  กตฺวา  รกฺขิตจตุปฺปาริ- 
สุทฺธสีล  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาปฯ  คิหิโนป ทสสีล ป ฺจสีล  
ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาปฯ  ทุพฺภิกฺขภยาทีสุ  ปณีต  โภชน  สพฺรหฺมจารีน  
ทตฺวา เอว  นาม  อทมฺหาติ  จาค  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาป  คิหิโนป   
เอวรูเป  กาเล  สีลวนฺตาน  ทินฺน  ทาน  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาป   
เยหิ  คุเณหิ  สมนฺนาคตา  เทวตา  เทวตฺต  ปตฺตาฯ   ตถารูปาน   
อตฺตนิ  อตฺถิต  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาปฯ  สมาปตฺติยา วิกฺขมฺภิตา  กิเลเส(๔)   
สฏ ีป  สตฺตติป  วสฺสานิ  น  สมุทาจรนฺตีติ  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาป 
เจติยทสฺสนโพธิทสฺสนเถรทสฺสเนสุ  อสกฺกจฺจกิริยาย  สสูจิต- 
ลูขภาเว  พุทฺธาทีสุ  ปสาทสิเนหาภาเวน  คทฺรภปฏเ  รชสทิเส   
ลูขปุคฺคเล  ปริวชฺเชนฺตสฺสาปฯ   พุทฺธาทีสุ  ปสาทพหุเล  มุทุจิตฺเตน(๕)   
# ๑. ม. ลูขปุคฺคลปริวชฺชนตา ฯ ๒. ม. สินิทฺธปุคฺคลเสวนตา ฯ 
# ๓. ม. ยุ. ธมฺมสงฺฆคุเณ ฯ  ๔. ม. วิกขฺมฺภิตา กิเลสา ฯ ๕. ม. มุทุจิตฺเต ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 502 

                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๐๒ 
                 
สินิทฺธปุคฺคเล เสวนฺตสฺสาปฯ   รตนตฺตยคุณปริทีปเก  ปสาทนีเย   
สุตฺตนฺเต   ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาปฯ  านนิสชฺชาทีสุ  ปติอุปฺปาทนตฺถ   
นินฺนโปณปพฺภารจิตฺตสฺสาป  อุปฺปชชฺติฯ  เอว อุปฺปนฺนสฺส  
ปนสฺส อรหตฺตมคฺเคน ภาวนาปาริปูรี โหตีติ  ปชานาติฯ   
        ปสฺสทธฺิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อตฺถิ  ภิกฺขเว  กายปสฺสทฺธิ   
จิตฺตปสฺสทฺธิฯ   ตตฺถ  โยนิโสมนสิการพหุลีกาโรฯ   อยมาหาโร   
อนุปฺปนฺนสฺส  วา  ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทายฯ  อุปฺปนฺนสฺส   
วา  ปสฺสทฺธิสมโพชฺฌงฺคสฺส  ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ภาวนาย  
ปาริปูริยา สวตฺตตีติ (๑)เอว อุปฺปาโท โหติฯ   
        อปจ  สตฺต  ธมฺมา  ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย   
สวตฺตนฺติ  ปณีตโภชนเสวนตา  อุตุสุขเสวนตา  อิริยาปถสุขเส- 
วนตา  มชฺฌตฺตปโยคตา   สารทฺธกายปุคฺคลปริวชฺชนตา ปสฺสทฺธ- 
กายปุคฺคลเสวนตา ตทธิมุตฺตาติฯ   
        ปณีต ฺหิ  สินิทฺธ  สปฺปายโภชน ภุ ฺชนฺตสฺสาปฯ  สีตุเณฺหสุ  
อุตูสุ านาทีสุ  อิริยาปเถสุ  สปฺปาย  อุตุ ฺจ  อิริยาปถ ฺจ   
เสวนฺตสฺสาป  ปสฺสทฺธ ิอุปฺปชฺชติ ฯ  โย  ปน  มหาปุริสชาติโก   
สพฺพอุตุอิริยาปถกฺขโมว  โหติฯ  น  ต สนฺธาเยต วุตฺต ฯ  ยสฺส   
สภาควิสภาคตา  อตฺถิฯ  ตสฺเสว  วิสภาเค  อุตุอิริยาปเถ  วชฺเชตฺวา   
สภาเค   เสวนฺตสฺสาป  อุปฺปชฺชติฯ  มชฺฌตฺตปโยโค  วุจฺจติ  อตฺตโน   
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๓๖๙/๙๗ ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 503 

                *เลมที่ ๗  สติปฏฐานสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๐๓ 
                 
จ  ปรสฺส  จ กมฺมสฺสกตาปจฺจเวกฺขณาฯ  อิมินา  มชฺฌตฺตปโยเคน   
อุปฺปชฺชติฯ  โย เลฑฺฑุทณฺฑาทีหิ ปร  วิเหยมาโนว  จรติ(๑)   
เอวรูป  สารทฺธกาย  ปุคฺคล  ปริวชฺเชนฺตสฺสาปฯ  สยตปาทปาณิ- 
ปสฺสทฺธกาย  ปุคฺคล  เสวนฺตสฺสาปฯ   านนิสชฺชาทีสุ  ปสฺสทฺธ-ิ 
อุปฺปาทนตฺถาย  นินฺนโปณปพฺภารจิตฺตสฺสาป  อุปฺปชฺชติฯ  เอว   
อุปฺปนฺนสฺส ปนสฺส อรหตฺตมคฺเคน ภาวนาปาริปูรี โหตีติ  
ปชานาติฯ   
        สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อตฺถ ิ ภิกขฺเว  สมถนิมตฺิต  อพฺยคฺค- 
นิมิตฺตฯ  ตตฺถ โยนิโสมนสิการพหุลีกาโรฯ   อยมาหาโร  อนุปปฺนฺนสฺส   
วา  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   อุปฺปาทายฯ  อุปฺปนฺนสสฺ  วา  สมาธิ- 
สมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ภาวนาย  ปาริปูริยา   
สวตฺตตีติ  เอว  อุปฺปาโท  โหติฯ  ตตฺถ  สมโถว จ(๒) สมถนิมตฺิตฯ   
อวิกฺเขปฏเน จ อพฺยคฺคนิมิตฺตนฺติฯ   
        อปจ  เอกาทส  ธมฺมา  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย   
สวตฺตนฺติ   วตฺถุวิสทกิริยตา  อินฺทฺริยสมตฺตปฏิปาทนตา  นิมิตฺต- 
กุสลตา  สมเย  จิตฺตสฺส  ปคฺคณฺหนตา  สมเย  จิตฺตสฺส   
นิคฺคณฺหนตา  สมเย  สมฺปหสนตา  สมเย   อชฺฌุเปกขฺนตา   
อสมาหิตปุคฺคลปริวชฺชนตา  สมาหิตปุคฺคลเสวนตา  ฌานวิโมกฺข-   
ปจฺจเวกฺขณตา  ตทธิมุตฺตตาติฯ  ตตฺถ  วตฺถุวิสทกิริยตา[๓]   
# ๑. ม. วิจรติ ฯ ๒. ม. สมโถว ฯ ๓. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทสิฺสติ ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 504 

                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๐๔ 
                 
อินฺทฺริยสมตฺตปฏิปาทนตา จ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพาฯ   
        นิมิตฺตกสุลตา  นาม  กสิณนิมิตฺตสฺส  อุคฺคหกุสลตาฯ  สมเย   
จิตฺตสฺส  ปคฺคณฺหนตาติ  ยสฺมึ  สมเย  อติสิถิลวิริยตาทีหิ  ลีน   
จิตฺต  โหติฯ  ตสฺมึ สมเย  ธมฺมวิจยวิริยปติสมฺโพชฺฌงฺคสมุฏาปเนน  (๑)  
ตสฺส  ปคฺคณฺหนฯ  สมเย  จิตฺตสฺส  นิคฺคณฺหนตาติ  ยสฺมึ  สมเย   
อจฺจารทฺธวิริยตาทีหิ  อุทฺธต  จิตฺต  โหติฯ  ตสฺมึ  สมเย  ปสฺสทธฺิ- 
สมาธิอุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสมุฏาปเนน  ตสฺส  นคฺิคณฺหนฯ   
สมเย  สมฺปหสนตาติ  ยสฺมึ  สมเย  จิตฺต  ป ฺาปโยคมนฺทตาย   
วา  อุปสมสุขานธิคเมน  วา  นิรสฺสาท  โหติฯ  ตสฺมึ  สมเย   
อฏสเวควตฺถุปจฺจเวกฺขเณน  สเวเชติฯ  อฏ สเวควตฺถูนิ  นาม   
ชาติชราพฺยาธิมรณานิ  จตฺตาริฯ  อปายทุกฺข  ป ฺจมฯ  อตีเต  
วฏฏมูลก  ทกฺุขฯ  อนาคเต  วฏฏมูลก ทุกฺขฯ  ปจฺจุปฺปนฺเน  
อาหารปริเยฏ ิมูลก  ทุกขฺนฺติฯ  รตนตฺตยคุณานุสฺสรเณน  จ   
ปสาท  ชเนติฯ  อย  วุจฺจติ  สมเย  สมฺปหสนตาติฯ   
        สมเย  อชฺฌุเปกฺขนตา  นาม  ยสมฺึ  สมเย  สมมฺาปฏิปตฺตึ   
อาคมฺม  อลีน  อนุทฺธต  อนิรสฺสาท  อารมฺมเณ  สมปฺปวตฺต   
สมถวีถิปฏิปนฺน  จิตฺต  โหติฯ  ตทาสฺส  ปคฺคหนิคฺคหสมฺปหสเนสุ   
น  พฺยาปาร  อาปชฺชติ  สารถี  วิย  สมปปฺวตฺเตสุ  อสฺเสสุฯ   
อย  วุจฺจติ  สมเย  อชฺฌุเปกฺขนตาติฯ  อสมาหิตปุคฺคลปริวชฺชนตา   
# ๑. ม. ธมฺมวิจยวิริยสมฺโพชฺฌงฺคสมุฏฐาปเนน ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 505 

                *เลมที่ ๗  สติปฏฐานสุตฺตวณฺณนา หนา ๕๐๕ 
                 
นาม  อุปจาร  วา  อปฺปน วา อปฺปตฺตาน วิกฺขิตฺตจิตฺตาน  
ปุคฺคลาน  อารกา  ปริวชฺชนฯ  สมาหิตปุคฺคลเสวนตา  นาม   
อุปจาเรน  วา  อปฺปนาย  วา   สมาหิตจิตฺตาน  เสวนา  ภชนา   
ปยิรุปาสนาฯ  ตทธิมุตฺตตา  นาม  านนิสชฺชาทีส ุ  สมาธิ- 
อุปฺปาทนตฺถเยว  นินฺนโปณปพฺภารจิตฺตตาฯ  เอว  หิ  ปฏิปชฺชโต   
เอส  อุปฺปชชฺติฯ  เอว  อุปฺปนฺนสฺส  ปนสฺส  อรหตฺตมคฺเคน   
ภาวนาปาริปูรี  โหตีติ  ปชานาติ ฯ  
        อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อตฺถ ิ ภิกฺขเว  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺ- 
คฏานียา  ธมฺมาฯ  ตตฺถ  โยนิโสมนสิการพหุลีกาโรฯ  อยมาหาโร   
อนุปฺปนฺนสฺส  วา  อุเปกขฺาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทายฯ  อุปฺปนฺนสฺส   
วา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภิยฺโยภาวาย  เวปุลลฺาย  ภาวนาย  
ปาริปูริยา สวตฺตตีติ (๑)เอว อุปฺปาโท โหติ. ตตฺถ อุเปกฺขาว  
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคฏานียา ธมฺมา นาม ฯ  
        อปจ  ป ฺจ  ธมฺมา  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย   
สวตฺตนฺติ  สตฺตมชฺฌตฺตตา  สงฺขารมชฺฌตฺตตา  สตฺตสงฺขาร- 
เกลายนปุคฺคลปริวชชฺนตา   สตฺตสงฺขารมชฺฌตฺตปุคฺคลเสวนตา  
ตทธิมุตฺตตาติฯ   
        ตตฺถ  ทวีฺหากาเรหิ  สตฺตมชฺฌตฺตต  สมุฏาเปติ  ตฺว  อตฺตโน   
กมฺเมน  อาคนฺตฺวา  อตฺตโน  กมฺเมน  คมิสฺสสิ(๒) เอโสป  อตฺตโน   
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๓๗๑/๙๘ ฯ  ๒. ม. สมุฏฐาเปติ ฯ เอวมุปริป ฯ  



มชฺฌิมนิกายฏกถา (ปป ฺจสูทนี ๑) - หนาท่ี 506 

                *เลมที่ ๗  มลูปริยายวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๐๖ 
                 
กมฺเมน  อาคนฺตฺวา  อตฺตโน  กมฺเมน  คมิสฺสติฯ  ตฺว  ก  เกลายสีติ  
เอว  กมฺมสฺสกตาปจฺจเวกฺขเณน จฯ  ปรมตฺถโต  สตฺโตเยว  นตฺถ ิ
โส  ตฺว  ก  เกลายสีติ เอว นิสฺสตฺตปจฺจเวกฺขเณน จฯ   
ทฺวีหากาเรหิ สงฺขารมชฺฌตฺตต   สมุฏาเปติ อิท จีวร อนุปุพฺเพน  
วณฺณวิการ เจว  ชิณฺณภาว ฺจ  อุปคนฺตฺวา   ปาทปุ ฺชนโจฬก   
หุตฺวา  ยฏ ิโกฏิยา  ฉฑฺฑนีย ภวิสฺสติฯ  สเจ  ปนสสฺ  สามิโก 
ภเวยฺยฯ  นาสฺส  เอว  วินสฺสิตุทเทยฺยาติ เอว อสฺสามิกภาว- 
ปจฺจเวกฺขเณน  จ(๑) อนทฺธนิย  อิท  ตาวกาลิกนฺติ  เอว  ตาวกาลิก- 
ภาวปจฺจเวกฺขเณน จฯ  ยถา จ  จีวเรฯ  เอว ปตฺตาทีสุป  
โยชนา กาตพฺพาฯ   
        สตฺตสงฺขารเกลายนปุคฺคลปริวชฺชนตาติ  เอตฺถ  โย  ปุคฺคโล   
คิหี  วา  อตฺตโน   ปุตฺตธีตาทิเก  ปพฺพชิโต  วา  อตฺตโน  
อนฺเตวาสิกสทฺธิวิหาริกสมานุปชฺฌายกาทิเก (๒)  มมายติฯ   สหตฺเถเนว   
เนส  เกสจฺเฉทนสูจิกมฺมจีวรโธวนรชนปตฺตปจนาทีนิ   กโรติ 
มุหุตฺตป  อปสฺสนฺโต  อสโุก  สามเณโร  กุหึ คโต(๓)  อสุโก   
ทหโร   กุหนิฺติ ภนฺตมิโค  วิย  อิโต  จิโต  จ  อาโลเกติฯ  อ ฺเน   
เกสจฺเฉทนาทีน  อตฺถาย  มุหุตฺต  ตาว  อสุก  เปเสถาติ   
ยาจิยมาโนป  อเมฺหป  ต  อตฺตโน  กมฺม  น กาเรมฯ  ตุมฺเห   
ต  คเหตฺวา  กิลเมสฺสถาติ  น  เทติฯ  อย สตฺตเกลายโน  
# ๑. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. อนฺเตวาสิกสมานุปชฺฌายกาทิเก ฯ 
# ๓. ม. อย ปาโฐ นตฺถิ ฯ  
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นามฯ  โย  ปน  ปตฺตจีวรถาลกกตฺตรยฏ ิอาทีนิ  มมายติ 
อ ฺสฺส  หตฺเถน   ปรามสิตตป น  เทติฯ  ตาวกาลิก  ยาจิโต   
มยป  อิท  มมายนฺตา น ปริภุ ฺชามฯ  ตุมฺหาก กึ  ทสฺสามาติ   
วทติฯ  อย  สงฺขารเกลายโน  นามฯ  โย  ปน  เตสุ ทฺวีสุ  
วตฺถูสุป(๑) มชฺฌตฺโต  อุทาสิโนฯ  อย สตฺตสงฺขารมชฺฌตฺโต  
นาม. อิติ อย  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค เอวรูป  สตฺตสงฺขาร- 
เกลายนปุคฺคล  อารกา  ปริวชฺเชนฺตสฺสาป  สตฺตสงฺขาร- 
มชฺฌตฺตปุคฺคล  เสวนฺตสฺสาป  านนิสชฺชาทีสุ  ตทุปฺปาทนตฺถ  
นินฺนโปณปพฺภารจิตฺตสฺสาป  อุปฺปชชฺติฯ  เอว  อุปฺปนฺนสฺส   
ปนสฺส  อรหตฺตมคฺเคน  ภาวนาปาริปูรี โหตีติ ปชานาติ. 
        อิติ  อชฌฺตฺต  วาติ  เอว อตฺตโน วา สตฺตสมฺโพชฺฌงฺเค  
ปริคฺคณฺหิตฺวา ปรสฺส วาฯ  กาเลน  วา  อตฺตโนฯ  กาเลน   
วา ปรสฺส สมฺโพชฺฌงฺเค ปริคฺคณฺหิตฺวา ธมฺเมสุ   ธมฺมานุปสฺสี   
วิหรติฯ  สมทุยวยา  ปเนตฺถ  สมโฺพชฌฺงฺคาน  นิพฺพตฺตินิโรธ- 
วเสน  เวทิตพฺพา ฯ อิโต ปร วุตฺตนยเมวฯ   
        เกวล ฺหิ  อิธ  โพชฌฺงฺคปริคฺคาหิกา  สติ  ทกฺุขสจฺจนฺติ   
เอว  โยชน  กตฺวา โพชฺฌงฺคปริคฺคาหกสฺส ภิกฺขุโน นิยฺยานมุข  
เวทิตพฺพ ฯ เสส ตาทิสเมวาติฯ   
                        โพชฺฌงฺคปพฺพวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. ม. วตฺถสูุ ฯ  
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        เอว  สตฺตโพชฺฌงฺควเสน  ธมฺมานปุสฺสน  วิภชตฺิวา  อิทานิ   
จตุสจฺจวเสน  วิภชิตุปุน จปรนฺติอาทิมาห ฯ 
        ตตฺถ  อิท  ทุกฺขนฺติ  ยถาภูต  ปชานาตีติ  เปตฺวา   
ตณฺห  เตภูมิเก  ธมฺเม  อิท  ทุกขฺนฺติ  ยถาสภาวโต  ปชานาติ 
ตสฺเสว  โข  ปน  ทุกฺขสฺส  ชนิก   สมฏุาปก  ปุริมตณฺห  อย  
ทุกฺขสมุทโยติฯ  อุภินฺน อปฺปวตฺติ(๑) นิพฺพาน อย  ทุกฺขนิโรโธติ 
ทุกฺขปริชานน  สมุทยปชหน  นิโรธสจฺฉิกรณ  อรยิมคฺค  อย  
ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  ยถาสภาวโต  ปชานาตีติ  อตฺโถ.  
อวเสสา อริยสจฺจกถา   วิสุทฺธิมคฺเค วิตฺถาริตาเยว ฯ  
        อิติ  อชฌฺตฺต  วาติ  เอว  อตฺตโน  วา  จตฺตาริ  สจฺจานิ   
ปริคฺคณฺหิตฺวาฯ   ปรสฺส  วาฯ  กาเลน  วา  อตฺตโนฯ  กาเลน วา  
ปรสฺส จตฺตาริ สจฺจานิ ปริคฺคณฺหิตฺวา  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี   
วิหรติ(๒) ฯ  สมุทยวยา  ปเนตฺถ  จตุนฺน  สจฺจาน  ยถาสภาวโต  
อุปฺปตฺตินิพฺพุติวเสน (๓) เวทิตพฺพา ฯ อิโต ปร วุตฺตนยเมวฯ   
        เกวล ฺหิ  อิธ  จตุสจฺจปริคฺคาหิกา  สติ  ทกุขฺสจฺจนฺติ   
เอว  โยชน  กตฺวา  สจฺจปริคฺคาหกสฺส ภิกฺขุโน นิยฺยานมุข  
เวทิตพฺพ ฯ เสส ตาทิสเมวาติฯ   
                                จตุสจฺจปพฺพวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
# ๑. ม. อปฺปวตฺตึ ฯ  ๒. ม. วิหรติ ฯ ๓. ม. อุปฺปตฺตินิวตฺติวเสน ฯ  
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        เอตฺตาวตา  อานาปาน  จตุอิริยาปถ  จตุสมฺปช ฺ   
ทฺวตฺตึสาการ  จตุธาตุววตฺถาน  นวสีวถิกา  เวทนานุปสฺสนา   
จิตฺตานุปสฺสนา  นีวรณปริคฺคโห  ขนฺธปริคฺคโห  อายตนปริคฺคโห   
โพชฺฌงฺคปริคฺคโห  สจฺจปริคฺคโหติ  เอกวีสติ  กมมฺฏานานิ   
วุตฺตานิฯ  เตสุ  อานาปานทฺวตฺตึสาการนวสีวถิกาติ  เอกาทส   
อปฺปนากมฺมฏานานิ  โหนฺติฯ  ทีฆภาณกมหาสิวตฺเถโร  ปน   
นวสีวถิกา   อาทีนวานุปสฺสนาวเสน  วุตฺตาติ  อาหฯ  ตสฺมา   
ตสฺส  มเตน  เทฺวเยว  อปฺปนากมฺมฏานานิฯ   เสสานิ  อุปจาร- 
กมฺมฏานานิฯ  กึ(๑)  ปเนเตสุ  สพฺเพสุ  อภินิเวโส  ชายติ น  
ชายตีติ ฯ น  ชายติฯ  อิริยาปถสมฺปช ฺนีวรณสมฺโพชฺฌงฺเคสุ 
หิ  อภินิเวโส  น  ชายติฯ  เสเสสุ  ชายตีติฯ  มหาสิวตฺเถโร   
ปนาห  เอเตสุป   อภินิเวโส  ชายติฯ  อย ฺหิ  อตฺถิ  น ุ โข เม  
จตฺตาโร อิริยาปถาฯ  อุทาหุ นตฺถิฯ  อตฺถิ นุ โข เม จตุ- 
สมฺปช ฺฯ  อุทาหุ  นตฺถฯิ  อตฺถ ิ น ุ โข  เม  ป ฺจ  นีวรณาฯ  
อุทาหุ นตฺถิฯ  อตฺถ ินุ โข เม สตฺตโพชฺฌงฺคาฯ  อุทาหุ  นตฺถีติ   
เอว  ปริคฺคณฺหาติฯ  ตสฺมา  สพฺพตฺถ อภินิเวโส ชายตีติ ฯ 
        โย  หิ  โกจิ  ภิกฺขเวติ  โย  โกจิ  (๒)ภิกฺขุ วา ภิกฺขุนี  
วา อุปาสโก วา  อุปาสิกา  วาฯ  เอว  ภาเวยฺยาติ  อาทิโต   
ปฏาย  วุตฺเตน  ภาวนานุกฺกเมน  ภาเวยฺยฯ  ปาฏกิงฺขนฺติ   
# ๑. ม. ก ึปเนเตสุ สพฺเพสุ อภินิเวโส ชายตีติ ฯ  ๒. ม. โย หิ โกจิ ฯ  
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ปฏิกงฺขิตพฺพฯ  อวสฺส  ภาวีติ อตฺโถ. อ ฺาติ อรหตฺต ฯ  
สติ วา อุปาทิเสเสติ  อุปาทิเสเส วา สติ อปริกฺขีเณ ฯ  
อนาคามิตาติ อนาคามิภาโวฯ   
        เอว  สตฺตนฺน  วสฺสาน  วเสน  สาสนสฺส  นิยฺยานิกภาว   
ทสฺเสตฺวา   ปุน  ตโต  อปฺปตเรป  กาเล  ทสฺเสนฺโต  ติฏนฺตุ   
ภิกฺขเวติอาทิมาหฯ  สพฺพป  เจต มชฺฌมิสฺเสว เวเนยฺยปุคฺคลสฺส (๑) 
วเสน วุตฺต ติกฺขป ฺ ปน สนฺธาย   
                ปาโต อนุสิฏโ สาย         วิเสส อธิคมิสฺสติฯ   
                สาย อนุสิฏโ ปาโต          วิเสส อธิคมิสฺสตีติ (๒)   
วุตฺตฯ   
        อิติ  ภควา  เอว  นิยฺยานิก  ภิกฺขเว  มม  สาสนนฺติ   
ทสฺเสตฺวา   เอกวีสติยาป  าเนสุ  อรหตฺตนิกูเฏน  เทสิต   
เทสน  นิยฺยาเตนฺโต  (๓)เอกายโน   ภิกฺขเว อย มคฺโค  ฯ เปฯ  
อิติ  ยนฺต  วุตฺตฯ  อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺตนฺติ อาห ฯ เสส  
อุตฺตานตฺถเมวาติฯ   
                        สติปฏานสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตาฯ   
                                        ทสม ฯ 
                        มลูปริยายวคฺโค นาม ปโม นิฏ ิโต   
# ๑. ม. เนยฺยปุคฺคลสฺส ฯ  ๒. ม. ม.ู ๑๓/๕๑๘/๔๗๔ ฯ 
# ๓. ม. เอกายโน อย ภิกฺขเว มคฺโค ฯ                         


