
องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 1 

                                        เลมที่ 14  หนา 1 
                        มโนรถปูรณี  นาม  องฺคุตฺตรนิกายฏกถา   
                                        นิปาตวณฺณนา 
 
                                   ทุกนิปาตวณฺณนา   
                                ปมปณฺณาสกวณฺณนา   
                                กมฺมกรณวคฺควณฺณนา 
                                   วชชฺสุตฺตวณฺณนา   
        ทุกนิปาตสฺส  ปเม  ฯ  วชชฺานีติ  โทสา  อปราธานิ  ฯ   
ทิฏธมฺมิกนฺติ  ทิฏเว  ธมฺเม  อิมสฺมึเยว  อตฺตภาเว  อุปฺปนฺนผล  ฯ   
สมฺปรายิกนฺติ  สมฺปราเย  อนาคเต  อตฺตภาเว  อุปฺปนฺนผล  ฯ   
        อาคุจารินฺติ  ปาปการึ  อปราธการก  ฯ  ราชาโน  คเหตฺวา   
วิวิธา  กมฺมการณา  กาโรนฺเตติ  โจร  คเหตฺวา  วิวิธา  กมฺมกรณา   
ราชปุริสา  กโรนฺติ  ฯ  ราชาโน  ปน  ตา  กาเรนฺติ  นาม  ฯ   
ต  โจร  เอว  กมฺมการณา  (๑)  การิยมาน  เอส  ปสสฺติ  ฯ  เตน   
วุตฺต  ปสฺสติ  โจร  อาคุจารึ  ราชาโน  คเหตฺวา  วิวิธา   
กมฺมการณา  กาโรนฺเตติ  ฯ  อฑฺฒทณฺฑเกหีติ  มุคฺคเรหิ  (๒)  ปหรณตฺถ   
วา  จตุหตฺถทณฺฑ  เทฺวธา  เฉตฺวา  คหิตทณฺฑเกหิ  ฯ   
        วิลงฺคถาลิกนฺติ  ก ฺชิยอุกฺขลิกกมฺมการณ  ฯ  ต  กโรนฺตา   
# ๑  กตฺถจิ  วิวิธานิ  กมฺมการณานีติ  ทิสฺสติ  ฯ อิท  กมฺมการณานีติ  ปท 
#  กมฺมกรณานีติ  ยุตฺตตร  ฯ  ๒  สี. มคฺุคเรหิ  ปหาเรหิป  ฯ  
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สีสกปาล  (๑)  อุปฺปาเฏตฺวา  ตตฺต  อโยคุล  สณฺฑาเสน  คเหตฺวา   
ตตฺถ  ปกฺขิปนฺติ  เตน  มตฺถลุงฺค  ปกกฺฏุ ิตฺวา  (๒)  อุตฺตรติ  ฯ   
สงฺขมุณฺฑิกนฺติ  (๓)  สงฺขมุณฺฑิกกมฺมกรณ  ฯ  ต  กโรนฺตา  อุภโต- 
กณฺณจูฬิกคลวาฏกปริจฺเฉเทน  จมฺม  ฉินฺทิตฺวา  สพฺพเกเส  เอกโต   
คณฺ ึ  กตฺวา  ทณฺฑเกน  วฏเฏตฺวา  (๔)  อุปฺปาเฏนฺติ  สห  เกเสหิ   
จมฺม  อุฏหติ  ฯ  ตโต  สสีกฏาห  ถูลสกฺขราหิ  ฆสิตฺวา  โธวนฺตา   
สงฺขวณฺณ  กโรนฺติ  ฯ  ราหุมุขนฺติ  ราหุมุขกมฺมกรณ  ฯ  ต   
กโรนฺตา  อโยสงฺกุนา  มุข  วิวริตฺวา  อนฺโตมุเข  ทีป  ชาเลนฺติ   
กณฺณจูฬิกาหิ  วา  ปฏาย  มุข  นิขาทเนน  ขนนฺติ  โลหิต   
ปคฺฆริตฺวา  มุข  ปูเรติ  ฯ   
        โชติมาลิกนฺติ  สกลสรีร  เตลปโลติกาย  เวเตฺวา   
อาลิมฺเปนฺติ  ฯ  หตฺถปชฺโชติกนฺติ  หตฺเถ  เตลปโลติกาย  เวเตฺวา   
ทีป  วิย  ปชชฺาเลนฺติ  ฯ  เอรกวฏฏิกนฺติ  เอรกวฏฏกิกมฺมกรณ  ฯ  
ต  กโรนฺตา  เหฏาคีวโต  ปฏาย  จมมฺวฏเฏ  กนฺติตฺวา  (๕)  โคปฺผเก   
ปาเปนฺติ  (๖)  อถ  น  โยตฺเตหิ  พนฺธิตฺวา  กฑฺฒนฺติ  ฯ  โส  อตฺตโน   
จมฺมวฏเฏ  อกฺกมิตฺวา  อกฺกมิตฺวา  ปตติ  ฯ  จีรกวาสิกนฺติ  จีรก- 
วาสิกกมฺมกรณ  ฯ  ต  กโรนฺตา  ตเถว  จมฺมวฏเฏ  กนฺติตฺวา  กฏิย   
เปนฺติ  กฏิโต  ปฏาย  กนฺติตฺวา  โคปฺผเกสุ  เปนฺติ  อุปริเมหิ   
เหฏ ิมสรีร  จีรกนิวาสนนิวฏ  วิย  โหติ  ฯ  เอเณยฺยกนฺติ   
# ๑ ม. สีสกฏาห ฯ  ๒  ม. ปกฺกถิตวา  ฯ  ๓ สี. สงฺขมณฺฑกนฺติ   
# ๔ ส.ี จาเลตฺวา  ฯ  ม. เวเตฺวา  ฯ ๕ สี. กนฺตนฺตา  ฯ ๖ ม. เปนฺติ ฯ  
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เอเณยฺยกกมฺมกรณ  ฯ  ต  กโรนฺตา  อุโภสุ  กปฺปเรสุ  จ   
อุโภสุ  ชานุเกสุ  จ  อยวฬากานิ  ทตฺวา  อยสูลานิ  โกฏเฏนฺติ  โส   
จตูหิ  อยสูเลหิ  ภูมิย  ปติฏหติ  ฯ  อถ  น  ปริวาเรตฺวา   
อคฺคึ  กโรนฺติ  ฯ  เอเณยฺยโก  โชติปริคฺคโห  ยถา (๑)  อาคตฏาเนป   
อิทเมว  วุตฺต  ฯ  ต  กาเลน  กาล  สลูานิ  อปเนตฺวา  จตูหิ   
อฏ ิโกฏีหิเยว  เปนฺติ  ฯ  เอวรูปา  การณา (๒) นาม  นตฺถ ิ ฯ   
        พฬิสมสิกนฺติ  อุภโตมุเขหิ  พฬิเสหิ  ปหริตฺวา  จมฺม- 
มสนฺหารูนิ  อุปฺปาเฏนฺติ  ฯ  กหาปณกนฺติ   สกลสรรี  ติณฺหาหิ   
วาสีหิ  กฏิโต  (๓)  ปฏาย  กหาปณมตฺต  กหาปณมตฺต  ปาเฏนฺตา   
โกฏเฏนฺติ  ฯ  ขาราปฏิจฺฉกนฺติ  (๔)  สรีร  ตตฺถ  ตตฺถ  อาวุเธหิ   
ปหริตฺวา  โกจฺเฉหิ  ขาร  ฆสนฺติ  จมฺมมสนฺหารูนิ  ปคฺฆริตฺวา   
อฏ ิกสงฺขลิกาวติฏติ  ฯ  ปลิฆปริวตฺตกนฺติ   เอเกน  ปสฺเสน   
นิปชฺชาเปตฺวา กณฺณจฺฉิทฺเทน  อยสูล  โกฏเฏตฺวา  ปวิยา   
เอกาพทฺธ  กโรนฺติ  ฯ  อถ  น  ปาเท  คเหตฺวา  อาวิ ฺฉนฺติ (๕) ฯ   
ปลาลปกนฺติ  เฉโก  การณิโก  ฉวิจมฺม  อจฺฉินฺทิตฺวา   
นิสทโปตเกหิ  อฏ ีนิ  ภินฺทิตฺวา  เกเสสุ  คเหตฺวา  อุกฺขิปติ   
มสราสิเยว  โหติ  ฯ  อถ  น  เกเสเหว  ปริโยนนฺธิตฺวา  คณฺหาติ (๖)  
ปลาลวฏฏ ึ วิย  กตฺวา  ปริเวเนฺติ  ฯ  (๗)  สุนเขหิป  ขาทาเปนฺเตติ (๘)   
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กติปยานิ  ทวิสานิ  อาหาร  อทตฺวา  ฉาตกสุนเขหิ  ขาทาเปนฺเต   
เต  มุหุตฺเตน  อฏ ิกสงฺขลิกเมว  กโรนฺติ  ฯ  สูเล  อุตฺตาเสนฺเตติ   
สูเล  อาโรเปนฺเต  ฯ   
        น  ปเรส  ปาภต  ปลุมฺปนฺโต  จรตีติ  ปเรส  สนฺตก   
ภณฺฑ  ปรมมฺุข  อาภต  อนฺตมโส  อนตฺรวีถิย  ปติต  สหสฺส- 
ภณฺฑิกป  ทสิฺวา  อิมินา  ชีวิสฺสามีติ  วิลุมฺปนฺโต  น  วิจรติ   
โก  อิมินา  อตฺโถติ  ปฏ ิปาเทน  วา  ปวฏเฏตฺวา  คจฺฉติ  ฯ   
ปาปโกติ  ลามโก  ฯ  ทุกฺโขติ  อนิฏโ  ฯ  กิ ฺจ  ตนฺติ  กินฺนาม   
ต  การณ  ภเวยฺย  ฯ  เยนาหนฺติ  (๑)  เยน  อห  ฯ   
        กายทุจฺจริตนฺติ  ปาณาติปาตาทิติวิธ  อกุสล  กายกมฺม  ฯ   
กายสุจริตนฺติ  ตสฺส  ปฏปิกฺขภูตติวิธ  กุสล  กมฺม  ฯ  วจี- 
ทุจฺจริตนฺติ  มุสาวาทาทิ  จตุพฺพิธ  อกุสล  วจีกมฺม  ฯ  วจีสุจริตนฺติ   
ตสฺส  ปฏิปกขฺภูต  จตุพฺพิธ  กุสล  กมมฺ  ฯ  มโนทจฺุจริตนฺติ   
อภิชฺฌาทิติวิธ  อกุสล  มโนกมฺม  ฯ  มโนสุจริตนฺติ  ตสฺส   
ปฏิปกฺขภูต   ติวิธ  กุสล  กมฺม  ฯ   
        สุทฺธ  อตฺตาน  ปริหรตีติ  เอตฺถ  ทุวิธา  สุทฺธิ  ปริยายโต (๒) 
จ  นิปฺปริยายโต  จ  ฯ  สรณคมเนน  หิ  ปริยาเยน  สทฺุธ  อตฺตาน   
ปริหรติ  นาม  ฯ  ตถา  ป ฺจหิ  สีเลหิ  ทสหิ  สีเลหิ  จตุปาริสุทฺธิ- 
สีเลน  ปมชฺฌาเนน  ฯเปฯ  เนวส ฺานาส ฺายตเนน  โสตา- 
#  ๑  ม.  ยาหนฺติ  ฯ  ๒ ม. ปริยายโต จ นิปฺปริยายโต  จ  ฯ    
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        เลมที ่ 14  กมฺมกรณวคฺควณฺณนา  หนา  5 
 
ปตฺติมคฺเคน  โสตาปตฺติผเลน  ฯเปฯ  อรหตฺตมคฺเคน  ปรยิาเยน   
สุทฺธ  อตฺตาน  ปริหรติ  นาม  ฯ  อรหตฺตผเล  ปติฏ ิโต  ปน   
ขีณาสโว  ฉินฺนมูลเก  ป ฺจกฺขนฺเธ  ยาเปนฺโตป (๑) ขาทาเปนฺโตป   
ภุ ฺชาเปนฺโตป  นิสีทาเปนฺโตป  นิปชฺชาเปนฺโตป  นิปฺปรยิาเยเนว  
สุทฺธ  นิมฺมล  อตฺตาน  ปรหิรติ  ปฏิชคฺคตีติ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        ตสฺมาติ  ยสฺมา  อิมานิ  เทฺว  วชฺชาเนว  โน  น  วชฺชานิ   
ตสฺมา  ฯ  วชชฺภีรุโนติ  วชฺชภีรุกา  ฯ  วชฺชภยทสฺสาวิโนติ  วชฺชานิ   
ภยโต  ทสฺสนสีลา  ฯ  เอต  ปาฏิกงฺขนฺติ  เอต  อิจฺฉิตพฺพ  เอต   
อวสฺสภาวีติ  (๒)  อตฺโถ  ฯ  ยนฺติ  นิปาตมตฺต  การณวจน  วา  เยน   
การเณน  ปรมิุจฺจิสฺสติ  สพฺพวชฺเชหิ  ฯ  เกน  ปน  การเณน   
ปริมุจฺจิสฺสตีติ  จตุตฺถมคฺเคน  เจว  จตุตฺถผเลน  จ  ฯ  มคฺเคน   
หิ  ปริมุจฺจิสฺสติ (๓) นาม    ผเล  ปตฺเต  (๔)ปริมุตฺโต  นาม  โหติ  ฯ   
กึ  ปน  ขีณาสวสฺส  อกุสล  น  วิปจฺจตีติ  ฯ วิปจฺจติ ฯ  ต  
ปน  ขีณาสวภาวโต  ปุพฺเพกต   ต  จ  โข  อิมสฺมึเยว  อตฺตภาเว   
สมฺปราเย  ปนสฺส  กมฺมผลนฺนาม  นตฺถีติ  ฯ   
                                        ปม  ฯ   
# ๑ ม. นฺหาเปนฺโต  ฯ  ๒  ม. อวสฺส  ภาวีติ  ฯ ๓ ม. ปริมุจฺจติ ฯ  
# ๔ ม. ผล  ปตฺโต  ฯ  
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                                ปธานสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติเย  ฯ  ปธานานีติ  วิริยานิ  ฯ  วิริย ฺหิ  ปทหิตพฺพโต   
ปธานภาวกรณโต  วา  ปธานนฺติ  วุจฺจติ  ฯ  ทุรภิสมภฺวานีติ   
ทุสฺสหานิ  ทุปฺปูริยานิ (๑) ทุกฺกรานีติ  อตฺโถ  ฯ  อคารมชฺเฌ  วสตนฺติ   
อคาเร  วสนฺตาน  ฯ  จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺช- 
ปริกฺขารานุปฺปาทนตฺถ  ปธานนฺติ  เอเตส  จีวราทีน  จตุนฺน   
ปจฺจยาน  อนุปฺปาทนตฺถาย  ปธานนฺนาม  ทุรภิสมฺภวนฺติ  ทสฺเสติ  ฯ   
จตุรตนิกป  หิ  ปโลติก  ปสตตณฺฑุลมตฺต  วา  ภตฺต  จตุรตนิก   
วา  ปณฺณสาล  เตลสปฺปนวนีตาทีสุ  วา  อปฺปมตฺตกป  เภสชฺช   
ปเรส  เทถาติ  วตฺตตป  นีหริตฺวา  ทาตุ  ทุกฺกร  อุภโต   
พฺยูฬฺหสงฺคามปฺปเวสนสทิส  ฯ  เตนาห  ภควา   
        ทาน  จ  ยุทฺธ  จ  สมานมาหุ   
        อปฺปาป  สนฺตา  พหุก (๒)  ชินนติฺ   
        อปฺปป  เจ  สทฺทหาโน  ททาติ   
        เตเนว  โส  โหติ  สขีุ  ปรตฺถาติ  ฯ  (๓)   
        อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชิตานนฺติ  เคหโต  นิกฺขมิตฺวา   
อคารสฺส  ฆราวาสสฺส  หิตาวเหหิ  กสโิครกฺขาทีหิ  วิรหิต   
อนคาริย  ปพฺพชฺช  อุปคตาน  ฯ  สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺคตฺถ  ปธานนฺติ   
สพฺเพส  ขนฺธูปธิกิเลสูปธิอภิสงฺขารูปธีน   ปฏินสิฺสคฺคสงฺขาตสฺส (๔)  
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นิพฺพานสฺส  อตฺถาย  วิปสฺสนาย  เจว  มคฺเคน  (๑)  จ  สหชาต   
วิริย  ฯ  ตสฺมาติ  ยสฺมา  อิมานิ  เทฺว  ปธานานิ  ทุรภิสมฺภวานิ   
ตสฺมา  ฯ   
                                        ทุติย  ฯ   
 
                                ตปนียสุตฺตวณฺณนา   
        ตติเย  ฯ ฯ  ตปนียาติ  อิธ  เจว  สมปฺราเย  จ  ตปนฺตีติ   
ตปนียา  ฯ  ตปฺปตีติ  จิตฺตสนฺตาเปน  ตปฺปติ  อนุโสจติ  กาย- 
ทุจฺจริต  กตฺวา  นนฺทยกฺโข  วิย  นนฺทมาณโว  วิย  นนฺทโค- 
ฆาตโก  วิย  เทวทตฺโต  วิย  เทฺว  ภาติกา  วิย  จ  ฯ   
        เต  กิร  คาวึ  (๒)  วธิตฺวา  มส  เทฺว  โกฏาเส  อกสุ  ฯ   
ตโต  กนฏิโ  เชฏก  อาห  มยฺห  ทารกา  พหู  อิมานิ  
เม  (๓)  อนฺตานิ  เทหีติ  ฯ  อถ  น  โส  สพฺพมส  เทฺวธา  วิภตฺต  
ปุน  ก ึ มคฺคสีติ  ปหริตฺวา  ชีวิตกฺขย  ปาเปสิ  ฯ  นวิตฺติตฺวา   
ปน  โอโลเกนฺโต  มต  ทสิฺวา  ภาริย  เม  กมฺม  กตนฺติ  จิตฺต   
อุปฺปาเทสิ  ฯ  อถสฺส  พลวโสโก  อุปปฺชฺช ิ ฯ  โส   ิตฏาเนป   
นิสินฺนฏาเนป  ตเทว  กมฺม  อาวชฺเชติ  จิตฺตสฺสาท  น  ลภติ  ฯ   
อสิตปตขาทิตปสฺส (๔) สรีเร  โอช  น  ผรติ ฯ อฏ ิจมฺมมตฺตเมว  
อโหสิ  ฯ  อถ  น  เอโก  เถโร  ทิสฺวา  อุปาสก  ตฺว  ปหูตนฺนปาโน    



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 8 

                เลมที่  14  ทุกนิปาตวณฺณนา  หนา  8 
 
อฏ ิจมฺมมตฺตเมว  เต  อวสิฏ  อตฺถ ิ นุ  โข  เต  กิ ฺจิ  ตปนีย- 
กมฺมนฺติ  ปุจฺฉิ  ฯ  โส  อาม  ภนฺเตติ  สพฺพ  อาโรเจสิ  ฯ  อถ  น   
เถโร  ภาริย  เต  อุปาสก  กมฺม  กต  อนปราธฏาเน  อปรทฺธนติฺ   
อาห  ฯ  โส  เตเนว  กมฺเมน  กาล  กตฺวา  นิรเย  นิพฺพตฺโต  ฯ   
วจีทุจฺจริเตน  สุปฺปพุทฺธสกฺกโกกาลิกจิ ฺจมาณวิกาทโย  วิย   
ตปฺปติ  ฯ  เสสเมตฺถ  จตุตฺเถ ฯ  จ  อุตฺตานตฺถเมวาติ  ฯ     
                                        อุป ฺาตสุตฺตวณฺณนา   
        ป ฺจเม ฯ  ทฺวินฺนาหนฺติ  ทฺวินฺน  อห  ฯ  อุป ฺาสินฺติ   
อุปคนฺตฺวา  คุณ  อ ฺาสึ  ชานึ  ปฏวิิชฺฌินฺติ  อตฺโถ  ฯ  อิทานิ   
เต  ธมฺเม  ทสฺเสนฺโต  ยา  จ  อสนฺตุฏ ิตาย   ตาทิมาห  ฯ  อิม ฺหิ  
ธมฺมทฺวย  นสิฺสาย  สตฺถา  สพฺพ ฺ ุต  ปตฺโต  ตสฺมา  ตสฺสานุภาว   
ทสฺเสนฺโต  เอวมาห  ฯ  ตตฺถ  อสนฺตุฏ ิตา  กุสเลสุฯ  ธมฺเมสูติ   
อิมินา  อิม  ทีเปติ  อห  ฌานมตฺตเกน  วา  โอภาส- 
นิมิตฺตมตฺตเกน  วา  อสนฺตุฏโ  หุตฺวา  อรหตฺตมคฺคเมว   
อุปฺปาเทสึ  ฯ  ยาว  โส  น  อุปฺปชฺชติ    น  ตาวาห  สนฺตุฏโ   
อโหสึ  ฯ  ปธานสฺมึ  จ  อนุกฺกณฺ ิโต  หุตฺวา  อโนสกฺกนาย (๒)  
ตฺวาเยว  ปธานกิริย  อกาสินฺติ  อิมมตฺถ  ทสฺเสนฺโต  ยา  จ   
# ๑ ม. ตปฺปติ  ฯ  ๒ ม. อโนสกฺกนาย  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 9 

        เลมที ่ 14  กมฺมกรณวคฺควณฺณนา  หนา  9 
 
อปฺปฏิวานิตาติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  อปฺปฏิวานิตาติ  อปฺปฏิกฺกมนา   
อโนสกฺกตา (๑) ฯ  อปฺปฏิวานิตา (๒)  สุทาห  ภิกขฺเว  ปทหามีติ (๓) เอตฺถ  
สุทนฺติ  นิปาตมตฺต  อห  ภิกฺขเว  อโนสกฺกนาย   ิโต  โพธิสตฺต- 
กาเล  สพฺพ ฺ ุต  ปฏเนฺโต  ปธานมกาสินฺติ  อยเมตฺถ  อตฺโถ  ฯ   
        อิทานิ  ยถา  เตน  ต  ปธาน  กต  ต  ทสฺเสนฺโต  กาม   
ตโจ  จาติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  ยนฺตนฺติ  (๖) อิมินา  ปตฺตพฺพคุณชาต   
ทสฺเสติ  ฯ  ปรุิสถาเมนาติอาทีสุ  (๗)  ปุริสสฺส  าณถาโม  าณวิริย   
าณปรกฺกโม  จ  กถโิต  ฯ  สณฺานนฺติ  ปนา  อปฺปวตฺตนา   
โอสกฺกนา  ปฏิปฺปสฺสทธฺีติ  อตฺโถ  ฯ  เอตฺตาวตาเนน  จตุรงฺค- 
สมนฺนาคต  วิริยาธิฏานนฺนาม  กถิต  ฯ  เอตฺถ  ห ิ กาม  ตโจ  
จาติ  เอก  องฺค  นฺหารุ  จาติ  เอก  อฏ ิ  จาติ  เอก ฯ  
มสโลหิตนฺติ  เอก  อิมานิ  จตฺตาริ  องฺคานิ  ฯ  ปุริสถาเมนาติ   
อาทีนิ  อธิมตฺตวิริยาธิวจนานิ  ฯ  อิติ  ปุริเมหิ  จตูหิ  องฺเคหิ   
สมนฺนาคเตน  หุตฺวา  เอว  อธิฏ ิตวิริย  จตุรงฺคสมนฺนาคต (๘)  
วิริยาธิฏานนฺนามาติ  เวทิตพฺพ  ฯ  เอตฺตาวตา  เตน  โพธิปลฺลงฺเก   
อตฺตโน  อาคมนียปฏิปทา  กถิตา  ฯ   
        อิทานิ  ตาย  ปฏิปทาย  ปฏลิทฺธคุณ  กเถตุ  ตสฺส  มยฺห    



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 10 

                เลมที่  14  ทุกนิปาตวณฺณนา  หนา  10 
 
ภิกฺขเวติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  อปฺปมาทาธิคตาติ  สติอวิปฺปวาส- 
สงฺขาเตน  อปฺปมาเทน [๑]  ลทฺธา  ฯ โพธีติ (๒) จตุมคฺคาณ  เจว   
สพฺพ ฺ ุตาณ  จ  ฯ  น  หิ  สกฺกา  เอต  สุตฺตปฺปมตฺเตน (๓)  
อธิคนฺตุนฺติ  ฯ  เตนาห  อปฺปมาทาธิคตา  สมฺโพธีติ  ฯ  อนุตฺตโร  
โยคกฺเขโมติ  น  เกวล  โพธิเยว  อรหตฺตผลนิพฺพานสงฺขาโต   
อนุตฺตโร  โยคกฺเขโมป  อปฺปมาทาธิคโตว  ฯ   
        อิทานิ  อตฺตนา  ปฏิลทฺธคุเณสุ  ภิกฺขุสงฺฆ  สมาทเปนฺโต   
ตุเมฺห  เจป  ภิกฺขเวติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  ยสฺสตฺถายาติ  ยสฺส   
อตฺถาย  ย  อุปสมฺปชฺช  วิหริตุกามา  หุตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ   
ตทนุตฺตรนฺติ  ต  อนุตฺตร  ฯ  พฺรหฺมจรยิปริโยสานนฺติ  มคฺค- 
พฺรหฺมจริยสฺส  ปรโิยสานภูต  อริยผล  ฯ  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวาติ   
อภิ ฺาย  อุตฺตมป ฺาย  ปจฺจกฺข  กตฺวา  ฯ  อุปสมปฺชฺช   
วิหริสฺสถาติ  ปฏลิภิตฺวา  ปาปุณิตฺวา  วิหริสฺสถ  ฯ  ตสฺมาติ   
ยสฺมา  อปฺปฏิวานปธาน  นาเมต  พหุปการ  อุตฺตมตฺถสาธก (๔) 
ตสฺมา  ฯ   
                                        ปจม  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 11 

                                เลมที่ 14  หนา  11 
 
                                ส ฺโชนสุตฺตวณฺณนา   
        ฉฏเ ฯ  ส ฺโชนิเยสุ  ธมฺเมสูติ  ทสนฺน  สโยชนาน  ปจฺจย- 
ภูเตสุ  เตภูมิกธมฺเมสุ  ฯ  อสฺสาทานุปสฺสิตาติ  อสฺสาทโต  ปสสฺิตา   
ปสฺสนภาโวติ  อตฺโถ  ฯ  นิพฺพิทานุปสฺสิตาติ  นิพฺพิทาวเสน   
อุกฺกณฺนวเสน  ปสฺสนภาโว  ฯ  ชาติยาติ  ขนฺธนิพฺพตฺติโต  ฯ   
ชรายาติ  ขนฺธปริปากโต  ฯ  มรเณนาติ  ขนฺธเภทโต  ฯ  โสเกหีติ   
อนฺโตนิชฺฌายนลกฺขเณหิ  โสเกหิ  ฯ  ปริเทเวหีติ  ตนฺนิสฺสิตลา- 
ลปฺปตลกฺขเณหิ  ปริเทเวหิ  ฯ  ทุกฺเขหีติ  กายปฏิปฬนทุกฺเขหิ  ฯ   
โทมนสฺเสหีติ  มโนวิฆาตโทมนสฺเสหิ  ฯ  อุปายาเสหีติ  อธิมตฺตา- 
ยาสลกฺขณอุปายาเสหิ  ฯ  ทุกฺขสฺมาติ  สกลวฏฏทุกขฺโต  ฯ  ปชหตีติ   
มคฺเคน  ปชหติ  ฯ  ปหายาติ  เอตฺถ  ปน  ผลกฺขโณ  กถิโต  ฯ   
อิมสฺมึ  สุตฺเต  วฏฏวิวฏฏ  กถิต  ฯ   
                                                ฉฏ  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 12 

                                        เลมที่ 14  หนา  12 
 
        สตฺตเม ฯ กณฺหาติ  น  กาฬวณฺณตาย  กณฺหา  กณฺหตาย   
ปน  อุปเนนฺตีติ  นิปฺผตฺติกาฬตาย  กณฺหา  ฯ  สรเสนาป  วา   
สพฺพากุสลา  ธมฺมา  กณฺหา  เอว  ฯ  น  หิ  เตส  อุปปฺตฺติยา   
จิตฺต  ปภสฺสร  โหติ  ฯ  อหิริกนฺติ  อหิริกภาโว  ฯ  อโนตฺตปฺปนฺติ   
อโนตฺตปฺปภาโว (๑) ฯ     
                                        สตฺตม  ฯ 
 
                                สุกฺกสุตฺตวณฺณนา   
        อฏเม ฯ  สุกฺกาติ  น  วณฺณสุกกฺตาย  สุกฺกา  สุกฺกตาย   
ปน  อุปเนนฺตีติ  นิปฺผตฺติสุกฺกตาย  สกฺุกา  ฯ  สรเสนาป  วา   
สพฺเพ  กุสลา  ธมฺมา  สุกฺกาเอว  ฯ เตส ฺหิ  อุปฺปตฺติยา  จิตฺต   
ปภสฺสร  โหติ  ฯ  หิร ี จ  โอตฺตปฺป  จาติ  เอตฺถ  ปาปกา   
ชิคุจฺฉนลกฺขณา  หิรี  ภายนลกฺขณ  โอตฺตปฺป   ยมฺปเนตฺถ   
วิตฺถารโต  วตฺตพฺพ  สิยา  ต  วิสุทฺธิมคฺเค  วุตฺตเมว  ฯ   
                                        อฏม  ฯ 
#  ๑  ม.  อโนตฺตาปภาโว  ฯ  
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                                        เลมที่  14  หนา  13 
 
                                        จริยสุตฺตวณฺณนา   
        นวเม ฯ    โลก  ปาเลนฺตีติ  โลก  สนฺธาเรนฺติ  วาเสนฺติ   
รกฺขนฺติ  ฯ  นยิธ  ป ฺาเยถ  มาตาติ  อิมสฺมึ  โลเก  ชนิกา   
มาตา  อย  เม  มาตาติ  ครุจิตฺตีการวเสน  น  ป ฺาเยถ  ฯ   
อวเสสปเทสุป  เอเสว  นโย  ฯ  สมฺเภทนฺติ  สงฺกร  มริยาทเภท   
วา  ฯ  ยถา  อเชฬกาติอาทีสุ  เอเต  หิ  สตฺตา  อย  เม  มาตาติ   
มาตุจฺฉาติ  วาติ  ครุจิตฺตการวเสน (๑)  น  ชานนฺติ  ฯ  ย  วตฺถุ   
นิสฺสาย  อุปฺปนฺนา  ตตฺเถว  วิปฺปฏิปชชฺนฺติ  ฯ  ตสฺมา  อุปม   
อาหรนฺโต  ยถา  อเชฬกาติอาทิมาห  ฯ   
                                        นวม  ฯ 
 
                        วสฺสูปนายิกสุตฺตวณฺณนา   
        ทสเม ฯ (๒) ฯ  อตฺถปฺุปตฺติย  วุตฺต  กตรอตฺถปฺุปตฺติย  มนสฺุสาน   
อุชฺฌายเน  ฯ  ภควตา  หิ  ปมโพธิย  วีสติ  วสฺสานิ  วสฺส-ู 
ปนายิกา  อป ฺตฺตา  อโหสิ  ฯ  ภิกฺขู  อนิพฺพทฺธวาสา  (๓)  คิเมฺหป   
เหมนฺเตป  อุตุวสฺเสป  ยถาสุข  วิจรึสุ  ฯ  เต  ทิสฺวา  มนุสฺสา   
กถ ฺหิ  นาม  สมณา  สกยฺปุตฺติยา  เหมนฺตป  คิมฺหป  วสฺสป   
จาริก  จริสฺสนฺติ  หริตานิ  ติณานิ  สมมฺทฺทนฺตา  เอกินฺทฺริย   
ชีว  วิเหเนฺตา  พหู  ขุททฺเก  ปาเณ  สงฺฆาต  อาปาเทนฺตา  
# ๑ ม. ครุจิตฺตีการวเสน ฯ  ๒ ม. ทสม ฯ  ๓ ม. อนิพทฺธวาสา  ฯ  
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อิเม  หิ  นาม  อ ฺติตฺถิยา  ทุรกฺขาตธมฺมา  วสฺสาวาส   
อลฺลียิสฺสนฺติ  สงฺคาหยิสฺสนฺติ (๑)  อิเม  นาม  สกณุา  รุกฺขคฺเค   
กุลาวกานิ  กริตฺวา  วสฺสาวาส  อลฺลียิสสฺนฺติ  สงฺคาหยิสฺสนฺตีติ   
อาทีนิ  วตฺวา  อุชฌฺายึสุ  ฯ  ตมตฺถ  ภิกฺขู  ภควโต  อาโรเจสุ  ฯ   
ภควา  ต  อตฺถุปฺปตฺตึ  กตฺวา  อิม  สุตฺต  ทสฺเสนฺโต  ปม   
ตาว  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  วสฺส  อุปคนฺตุนฺติ  เอตฺตกเมว   
อาห  ฯ  อถ  ภิกฺขูน  กทา  นุ  โข  วสฺส  อุปคนฺตพฺพนฺติ   
อุปฺปนฺน  วิตกฺก  สุตฺวา  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  วสฺสาเน  วสฺส   
อุปคนฺตุนฺติ  อาห  ฯ  อถโข  ภิกฺขูน  เอตทโหสิ  กติ  นุ  โข   
วสฺสูปนายิกาติ  ภควโต เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ฯ  ต  สุตฺวา   
สกลป  อิม  สุตฺต  ทสฺเสนฺโต  เทฺวมา  ภิกฺขเวติอาทิมาห  ฯ   
ตตฺถ  วสฺสูปนายิกาติ  วสฺสูปคมนา  ฯ  ปุริมิกาติ  อปรชฺชุคตาย   
อาสาฬฺหิยา  อุปคนฺตพฺพา  ปุริมกตฺติกปุณฺณมีปริโยสานา  ปมา   
เตมาสี ฯ  ปจฺฉิมิกาติ  มาสคตาย  อาสาฬฺหิยา  อุปคนฺตพฺพา   
ปจฺฉิมกตฺติกปริโยสานา  ปจฺฉิมา  เตมาสีติ  ฯ   
                                ทสม  ฯ 
                        กมฺมกรณวคฺโค  ปโม  ฯ   
# ๑. ม. สงฺกสายสฺสนฺติ  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 15 

                                        เลมที่  14  หนา  15 
 
                                        อธิกรณวคฺควณฺณนา   
        ทุติยสฺส  ปเม  ฯ  พลานีติ  เกนฏเน  พลานิ  อกมฺปนิยฏเน  (๑)   
พลานิ  นาม  ตถา  ทรุภิสมฺภวนฏเน  อนชฺโฌมททฺนฏเน  จ  ฯ   
ปฏิสงฺขานพลนฺติ  ปจฺจเวกฺขณพล  ฯ  ภาวนาพลนฺติ  พฺรูหนพล   
วฑฺฒนพล  ฯ  สุทฺธ  อตฺตานนฺติ  อิท  เหฏา  วุตฺตนเยเนว   
เวทิตพฺพ  ฯ  ตตฺราติ  เตสุ  ทฺวีสุ  พเลสุ  ฯ  ยทิทนฺติ  ย  อิท  ฯ  
เสขานเมต  พลนฺติ  สตฺตนฺน  เสขาน  าณพลเมต  ฯ  เสกข   
หิ  โส  ภิกฺขเว  พล  อาคมฺมาติ  สตฺตนฺน  เสขาน  าณพล   
อารพฺภ  สนฺธาย  ปฏิจฺจ  ฯ  ปชหตีติ  มคฺเคน  ปชหติ  ฯ   
ปหายาติ  อิมินา  ปน  ผล  กถิต  ฯ  ย  ปาปนฺติ  ย  ปาปก   
ลามก  ฯ  ยสมฺา  ปเนตานิ  เทฺวป  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณาติ   
ตสฺมา  เอตฺถ  เอตทคฺค  นาคตนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ   
        ทุติเย  ฯ  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวตีติอาทีสุ  อย  เหฏา   
อนาคตาน  ปทาน  วเสน  อตฺถวณฺณนา  วิเวกนิสฺสิตนฺติ   
วิเวก  นิสฺสิต  ฯ   วิเวโกติ  วิวิตฺตตา  ฯ  สฺวาย  ตทงฺควิเวโก   
วิกฺขมฺภนสมุจฺเฉทปฏิปฺปสฺสทฺธินิสฺสรณวิเวโกติ  ป ฺจวิโธ  ฯ  ตสฺมึ   
ป ฺจวิเธ  วิเวเก  ฯ  วิเวกนิสฺสิตนฺติ  ตทงฺควิเวกนิสฺสิต  สมุจฺเฉท- 
วิเวกนิสฺสิต  นิสฺสรณวิเวกนิสฺสิต ฺจ  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวตีติ   
#  ๑  ม.  อกมฺปยฏเน  ฯ   



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 16 

                เลมที่  14  ทุกนิปาตวณฺณนา  หนา  16 
 
อยมตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  ตถา  หิ  สติสมฺโพชฺฌงฺคภาวนานุยุตฺโต   
โยคี  วิปสฺสนากฺขเณ  กิจฺจโต  ตทงฺควิเวกนิสฺสิต  อชฺฌาสยโต   
นิสฺสรณวิเวกนิสฺสิต  มคฺคกาเล  ปน  กิจฺจโต  สมุจฺเฉทวิเวกนิสฺสิต   
อารมฺมณโต  นิสฺสรณวิเวกนิสฺสิต  สติสมโฺพชฺฌงฺค  ภาเวติ  ฯ   
ป ฺจวิธวิเวกนิสฺสิตปติ  เอเก  ฯ  เต  ห ิ น  เกวล  พลว- 
วิปสฺสนามคฺคผลกฺขเณสุเยว  โพชฺฌงฺเค (๑) อุทฺธรนฺติ  วิปสฺสนา-(๒) 
ปาทกกสิณชฺฌานอานาปานาสุภพฺรหฺมวิหารชฺฌาเนสุป  อุทฺธรนติฺ  
น  จ  ปฏิสิทธฺา  อฏกถาจริเยหิ  ฯ  ตสฺมา  เตส  มเตน  เอเตส   
ฌานาน  ปวตฺติกฺขเณ  กิจฺจโตเยว  วิกฺขมฺภนวิเวกนิสฺสิต  ฯ  ยถา   
จ  วิปสฺสนากฺขเณ  อชฺฌาสยโต  นิสสฺรณวิเวกนิสฺสิตนฺติ  วุตฺต   
เอว  ปฏิปฺปสฺสทฺธิวิเวกนิสฺสิตป  ภาเวตีติ  วตฺตุ  วฏฏติ  ฯ เอเสว   
นโย  วิราคนิสฺสิตนฺติอาทีสุป  ฯ  วิเวกตฺถาเอว  หิ  วิราคาทโย  ฯ   
        เกวลเ ฺหตฺถ  โวสฺสคฺโค  ทุวิโธ  ปริจฺจาคโวสฺสคฺโค  
จ  ปกฺขนฺทนโวสฺสคฺโค  จาติ  ฯ  ตตฺถ  ปริจฺจาคโวสฺสคฺโคติ   
วิปสฺสนากฺขเณ  จ  ตทงฺควเสน  มคฺคกฺขเณ  จ  สมุจฺเฉทวเสน  
กิเลสปฺปหาน  ฯ  ปกฺขนทฺนโวสฺสคฺโคติ  วิปสฺสนากฺขเณ   
ตนฺนินฺนภาเวน  มคฺคกฺขเณ  ปน  อารมฺมณกรเณน  นิพฺพาน- 
ปกฺขนฺทน  ฯ  ตทุภยป  อิมสฺมึ  โลกิยโลกุตฺตรมิสสฺเก  อฏ- 
วณฺณนานเย  วฏฏติ  ฯ  ตถา  หิ  อย  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ยถา- 
๑  กตถจิ  สมฺโพชฺฌงฺเคติ  ทิสฺสติ  ฯ  ๒  ส.ี วิปสสฺนาฌาน... ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 17 

        เลมที ่ 14  อธิกรณวคฺควณฺณนา  หนา  17 
 
วุตฺเตน  ปกาเรน  กิเลเส  ปริจฺจชติ  นพฺิพาน  จ  ปกฺขนฺทติ  ฯ   
โวสฺสคฺคปริณามินฺติ  อิมินา  ปน  สกเลน  วจเนน  โวสฺสคฺคฏ   
ปริณมนฺต  ปริณต  จ  ปรปิจฺจนฺต  ปริปกฺก  จาติ  อิท  วุตฺต  โหติ  ฯ   
อย ฺหิ  โพชฌฺงฺคภาวนมนุยุตฺโต  ภิกขฺุ  ยถา  สติสมฺโพชฺฌงฺโค   
กิเลสปริจฺจาคโวสฺสคฺคตฺถ  นิพฺพานปกฺขนฺทนโวสฺสคฺคตฺถ  จ   
ปริปจฺจติ  ยถา  จ  ปริปกโฺก  โหติ  ตถา  น  ภาเวตีติ  ฯ  เอเสว   
นโย  เสสโพชฺฌงฺเคสุป  ฯ   
        อิท  ปน  นิพฺพานเยว  สพฺพสงฺขเตหิ  วิวิตฺตตฺตา  วิเวโก   
สพฺเพส  วิราคภาวโต  วิราโค  นิโรธภาวโต  นิโรโธติ  วุตฺต  ฯ   
มคฺโคเอว  จ  โวสฺสคฺเค  ปริณามี  ตสฺมา  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ   
วิเวก  อารมฺมณ  กตฺวา  ปวตฺติยา  วิเวกนิสฺสิต  ตถา  วิราคนิสฺสิต   
นิโรธนิสฺสิต  ฯ  ต ฺจ  โข  อริยมคฺคกขฺณุปฺปตฺติยา  (๑)  กิเลสาน   
สมุจฺเฉทโต  ปริจฺจาคภาเวน  จ  นิพฺพานปกฺขนฺทนภาเวน  จ  ปริณต   
ปริปกฺกนฺติ  อยเมว  อตฺโถ  ทฏพฺโพ  ฯ  เอเสว  นโย  เสสโพชฌฺงฺเคสุป  ฯ   
อิติ  อิเม  สตฺต  โพชฌฺงฺคา  โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสกา  กถิตา  ฯ   
อิเมสุป  ทฺวีสุ  พเลสุ  เอตทคฺคภาโว  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        ตติเย  ฯ  วิวิจฺเจว  กาเมหีติอาทีน  จตุนฺน  ฌานาน  ปาลิอตฺโถ  จ   
ภาวนานโย  จ  สพฺพากาเรน  วิสุทฺธิมคฺเค   
#  ๑  ม.  มคฺคกฺขณปวตฺติยา  ฯ    



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 18 

                เลมที่  14  ทุกนิปาตวณฺณนา  หนา  18 
 
วิตฺถาริโตเยว  ฯ  อิมานิ  ปน  จตฺตาริ  ฌานานิ  เอโก  ภิกฺขุ  จิตฺเตกคฺคตฺถาย  
ภาเวติ  เอโก  วิปสฺสนาปาทกตฺถาย  เอโก  อภิ ฺาปาทกตฺถาย  เอโก   
นิโรธปาทกตฺถาย  เอโก  ภววิเสสตฺถาย  ฯ  อิธ  ปน  ตานิป   
วิปสฺสนาปาทกานิ  อธิปฺเปตานิ  ฯ  อย  หิ  ภิกฺขุ  อิมานิ  ฌานานิ  สมาปชชฺตฺิวา   
สมาปตฺติโต  วุฏาย  สงฺขาเร  สมฺมสิตฺวา  เหตุปจฺจยปริคฺคห  กตฺวา  สปจฺจย   
นามรูป  จ  ววฏเปตฺวา  อินฺทฺริยพลโพชฺฌงฺคานิ  สโมธาเนตฺวา  อรหตฺต  
ปาปุณาติ  ฯ  เอวเมตานิ  ฌานานิ  โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสกาเนว  กถิตานิ  ฯ   
อิมสฺมึ  วาป   พลทฺวเย  เอตทคฺคภาโว  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        จตุตฺเถ ฯ  สงฺขิตฺเตน  จ  วิตฺถาเรน  จาติ  สงฺขิตฺตธมฺมเทสนา   
วิตฺถารธมฺมเทสนา  จาติ  เทฺวเยว  ธมฺมเทสนาติ  ทสฺเสติ  ฯ  ตตฺถ   
มาติก  อุทฺทิสิตฺวา  กถิตา  เทสนา  สงฺขิตฺตเทสนา  นาม  ตเมว  มาติก   
วิตฺถารโต  วิภชิตฺวา  กถิตา  วิตฺถารเทสนา  นาม  ฯ  มาติก  วา   
เปตฺวาป  อฏเปตฺวาป  วิตฺถารโต  วิภชิตฺวา  กถิตา   
วิตฺถารเทสนา  นาม  ฯ  ตาสุ  สงฺขิตฺตเทสนา  นาม  มหาป ฺสฺส   
ปุคฺคลสฺส  วเสน  กถิตา  วิตฺถารเทสนา  นาม  มนฺทป ฺสฺส  ฯ  
มหาป ฺสฺส  หิ  วิตฺถารเทสนา  อติปป ฺโจ  วิย  โหติ  ฯ  
มนฺทป ฺสฺส  สงฺเขปเทสนา  สสกสฺส  อุปฺปตน  วิย  โหติ   
เนว  อนฺต  น  โกฏ ึ ปาปณิุตุ  สกฺโกติ  ฯ    



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 19 

        เลมที ่ 14  อธิกรณวคฺควณฺณนา  หนา  19 
 
สงฺเขปเทสนา  จ  อุคฺฆฏิต ฺ ุโน  วเสน  กถิตา  วิตฺถารเทสนา   
อิตเรสติณฺณ  วเสน  ฯ  สกลป  หิ  เตปฏก  สงฺเขปเทสนา   
วิตฺถารเทสนาติ  เอตฺเถว  สงฺข  คจฺฉติ  ฯ   
        ป ฺจเม ฯ  ยสฺม ึ ภิกขฺเว  อธิกรเณติ  วิวาทาธิกรณ  อนุวาทาธิกรณ   
อาปตฺตาธิกรณ  กิจฺจาธิกรณนฺติ  อิเมส  จตุนฺน  อธิกรณาน  ยสฺมึ   
อธิกรเณ  ฯ  อาปนฺโน  จ  ภิกฺขูติ  อาปตฺตึ  อาปนฺโน  ภิกฺขุ  จ  ฯ   
ตเสฺมตนฺติ  ตสฺมึ  เอต (๑) ฯ  ทีฆตฺตายาติ  ทีฆ  อทฺธานติฏนตฺถาย  ฯ   
ขรตฺตายาติ  ทาสโกณฺฑจณฺฑาลเวณาติ  เอว  ขรวาจาปวตฺตนตฺถาย  ฯ   
พาฬตฺตายาติ (๒) ปาสาณเลฑฺฑุทณฺฑาทิปฺปหรณกกฺขฬภาวตฺถาย  ฯ  (๓)   
ภิกฺขู  จ  น  ผาสุ  วิหริสฺสนฺตีติ  อ ฺม ฺ  วิวาทาปนฺเน  ภิกฺขุสงฺเฆ  เยป   
อุทฺเทส  วา  ปริปุจฺฉ  วา  คเหตุกามา  ปธาน  วา  อนุยุ ฺชิตุกามา  เต  ผาสุ  (๔)   
น  วิหริสฺสนติฺ  ฯ  ภิกฺขุสงฺฆสฺมึ  หิ  อโุปสถปวารณาย   ิตาย  อุทฺเทสาทีหิ   
อตฺถิกา  อุทฺเทสาทีนิ  คเหตุ  น  สกฺโกนฺติ  วิปสฺสกาน  จิตฺตุปฺปาโท  น  
เอกคฺโค  โหติ  ตโต  วิเสส  นิพฺพตฺเตตุ  น  สกฺโกนฺติ  ฯ  เอว  ภิกฺขู  จ  น  
ผาสุ  วิหริสฺสนฺตีติ  ฯ  น  ทีฆตฺตายาติอาทีสุ  วุตฺตปฏิปกฺขนเยน  อตฺโถ   
เวทิตพฺโพ  ฯ   
        อิธาติ  อิมสฺมึ  สาสเน  ฯ  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขตีติ  เอว    
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                เลมที่  14  ทุกนิปาตวณฺณนา  หนา  20 
 
ปจฺจเวกฺขติ  ฯ  อกุสล  อาปนฺโนติ  เอตฺถ  อกุสลนฺติ  อาปตฺติ  อธิปฺเปตา   
อาปตฺตึ  อาปนฺโนติ  อตฺโถ  ฯ  กิ ฺจิเทว  เทสนฺติ  น  สพฺพเมว  อาปตฺตึ   
อาปตฺติยา  ปน  กิ ฺจิเอว  เทส  อ ฺตร  อาปตฺตินฺติ  อตฺโถ  ฯ  กาเยนาติ  
กรชกาเยน  ฯ  อนตฺตมโนติ  อตุฏจิตฺโต  ฯ  อนตฺตมนวาจนฺติ  อตุฏวาจ  ฯ   
มเมวาติ  มมเยว (๑) ฯ  ตตฺถาติ  ตสฺมึ  อธิกรเณ  ฯ  อจฺจโย  อจฺจคฺคมาติ   
อปราโธ  อติกฺกมิตฺวา  มทฺทิตฺวา  คโต  อหเมเวตฺถ  อปราธิโก  ฯ  สุงฺกทายก     
จ (๒) ภณฺฑสฺมินฺติ  ยถา  สุงฺกฏาน  ปริหริตฺวา  นีเต  ภณฺฑสฺมึ  สุงฺกทายก  อปราโธ   
อภิภวติ  โส  จ  ตตฺถ  อปราธิโก  โหติ  น  ราชาโน  น  ราชปุริสาติ  อตฺโถ  ฯ   
อิท  วุตฺต  โหติ  โย  ห ิ ร ฺา  ปต  สุงฺกฏาน  ปริหริตฺวา  ภณฺฑ  หรติ   
ต  สห  ภณฺฑสกเฏน  อาเนตฺวา  ร ฺโ  ทสฺเสนฺติ  ฯ  ตตฺถ  เนว  สุงฺกฏานสฺส   
โทโส  อตฺถิ  น  ร ฺโ  น  ราชปุริสาน  ปริหริตฺวา  อาคตสฺเสว  (๓)  ปน   
โทโส  เอวเมว  ย  โส  ภิกขฺุ  อาปตฺตึ  อาปนฺโน  ตตฺถ  เนว  อาปตฺติยา  โทโส  
น  โจทกสฺส  ฯ  ตีหิ  ปน  การเณหิ  ตสฺเสว  ภิกฺขุโน  โทโส  ฯ  ตสฺส  หิ   
อาปตฺติอาปนฺนภาเวนป  โทโส  โจทกอนตฺตมนตายป  โทโส  อนตฺตมนสฺส  
สโต  ปเรส  อาโรจิเตนป  (๔)โทโส  ฯ  โจทกสฺส  ปน  โส (๕) ต  อาปตฺตึ   
อาปชฺชนฺต  อทฺทส  ตตฺถ  โทโส    
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นตฺถิ    อนตฺตมนตาย  โจทนาย  ปน (๑) โทโส  ฯ  ตป  อมนสิกริตฺวา   
อย  ภิกฺขุ  อตฺตโน  จ  โทส  ปจฺจเวกฺขติ    อิติ  มเมว  เอตฺถ  อจฺจโย   
อจฺจคฺคมา  สุงฺกทายกว  ภณฺฑสฺมินฺติ  เอว  ปฏิส ฺจิกฺขตีติ  อตฺโถ  ฯ   
ทุติยวาเร  โจทกสฺส  อนตฺตมนตา  จ  อนตฺตมนตาย  โจทิตภาโว   
จาติ  เทฺว  โทสา  เตส  วเสน  อจฺจโย  อจฺจคฺคมาติ  เอตฺถ  โยชนา   
กาตพฺพา  ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
        ฉฏเ ฯ   อ ฺตโรติ  เอโก  อปากฏนาโม  พฺราหฺมโณ  ฯ  เยน  ภควา   
เตนุปสงฺกมีติ  เยนาติ  ภุมฺมตฺเถ  (๒)  กรณวจน  ฯ  ตสฺมา  ยตฺถ  ภควา  ตตฺถ   
อุปสงฺกมีติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  เยน  วา  การเณน  ภควา  เทวมนุสฺเสหิ   
อุปสงฺกมิตพฺโพ  เตน  การเณน  อุปสงฺกมีติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  (๓)   
เกน  จ  การเณน  ภควา  อุปสงฺกมิตพฺโพ  นานปฺปการคุณวิเสสาธิคมาธิปฺปาเยน   
สาธุผลูปโภคาธิปฺปาเยน  ทิชคเณหิ  นจฺิจผลิตมหารุกฺโข  วิย  ฯ  อุปสงฺกมีติ  คโตติ   
วุตฺต  โหติ  ฯ  อุปสงฺกมตฺิวาติ  อุปสงฺกมนปริโยสานปริทีปน  ฯ  (๔)  อถวา  
เอว  คโต  ตโต  อาสนฺนตร  าน  ภควโต  อติสมีปสงฺขาต     
คนฺตฺวาติป  วุตฺต  โหติ  ฯ   
        ภควตา  สทฺธึ  สมฺโมทีติ  ยถา  จ  ขมนียาทีนิ  ปุจฺฉนฺโต  ภควา  เตน   
เอว  โสป  ภควตา  สทฺธึ  สมปฺปวตฺตปฺปโมโท (๕)  
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อโหสิ  สโีตทก  วิย  อุโณฺหทเกน  สมฺโมทิต  เอกภีาว  อคมาสิ  ฯ   
ยาย  จ  กจฺจิ  โภ  โคตม  ขมนีย  กจฺจิ  ยาปนีย  กจฺจิ  โภโต   
โคตมสฺส  จ  สาวกาน  จ  อปฺปาพาธ  อปฺปาตงฺก  ลหุฏาน  พล   
ผาสุวิหาโรติอาทิกาย  กถาย  สมฺโมท ิ ต  ปติปาโมชฺชสงฺขาตสมฺโมทชนนโต   
สมฺโมทิตุ  ยตฺุตภาวโต  จ  สมฺโมทนยี  อตฺถพฺย ฺชนมธุรตาย  สจิุรป   
กาล  สาเรตุ  นิรนฺตร  ปวตฺเตตุ  อรหรูปโต  จ  สริตพฺพภาวโต  จ   
สารณีย  ฯ  สุยฺยมานสุขโต  วา  สมโฺมทนีย  อนุสสฺริยมานสุขโต   
สารณีย  ตถา  พฺย ฺชนปรสิุทฺธตาย  สมฺโมทนีย  อตฺถปริสุทฺธตาย   
สารณียนฺติ  เอว  อเนเกหิ  ปริยาเยหิ  สมฺโมทนีย  สารณีย  กถ   
วีติสาเรตฺวา  ปริโยสาเปตฺวา  นิฏเปตฺวา  เยนตฺเถน  อาคโต  ต   
ปุจฺฉิตุกาโม  เอกมนฺต  นิสีทิ  ฯ   
        เอกมนฺตนฺติ  ภาวนปปสกนิทฺเทโส  วิสม  จนฺทิมสุริยา   
ปริวตฺตนฺตีติอาทีสุ  วิย  ฯ  ตสฺมา  ยถา  นิสินฺโน  เอกมนฺเต  (๑)   
นิสินฺโน  โหติ  ตถา  นิสทีีติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ  ฯ   
ภุมฺมตฺเถ  วา  เอต  อุปโยควจน  ฯ  นิสทีีติ  อุปาวิสิ  ฯ  ปณฺฑิตา  หิ   
ปุริสา  ครุฏานิย  อุปสงฺกมิตฺวา  อาสนกุสลตาย  เอกมนฺต   
นิสีทนฺติ  ฯ  อย  จ  เนส  อ ฺตโร  ตสฺมา  เอกมนฺต  นิสีทิ  ฯ   
        กถ  นิสนิฺโน  ปน  เอกมนฺต  นิสินโฺน  โหตีติ  ฉ   
#  ๑  ม.  เอกมนฺต  ฯ  
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นิสชฺชโทเส  วชฺเชตฺวา  ฯ  เสยฺยถีท  อติทูร  อจฺจาสนฺน  อุปริวาต  
อุนฺนตปฺปเทส  อติสมฺมุข  อติปจฺฉาติ  ฯ  อติทูเร  นสิินฺโน  ห ิ สเจ   
กเถตุกาโม  โหติ  อุจฺจาสทฺเทน  กเถตพฺพ  โหติ  ฯ  อจฺจาสนฺเน   
นิสินฺโน  สงฺฆฏฏน  กโรติ  ฯ  อุปริวาเต  นิสินฺโน  สรีรคนฺเธน   
พาธติ  ฯ  อุนฺนตปฺปเทเส  นิสินฺโน  อคารว  ปกาเสติ  ฯ  อติสมฺมุขา  
นิสินฺโน  สเจ  ทฏ ุกาโม  โหติ  จกฺขุนา  จกฺขุ  อาหจฺจ  ทฏพฺพ  โหติ  ฯ  
อติปจฺฉา  นิสินฺโน  สเจ  ทฏ ุกาโม  โหติ  คีว  ปสาเรตฺวา  ทฏพฺพ  
โหติ  ฯ  ตสฺมา  อยป  เอเต  ฉ  นิสชฺชโทเส  วชฺเชตฺวา  นิสีทิ  ฯ   
เตน  วุตฺต  เอกมนฺต  นิสีทติี  ฯ   
        เอตทโวจาติ  ทุวิธา  หิ  ปุจฺฉา  อคาริกปุจฺฉา  จ  อนคาริกปุจฺฉา  จ  ฯ  ตตฺถ   
กึ  ภนฺเต  กุสล  กึ  อกุสลนฺติ   อิมินา  นเยน  อคาริกปุจฺฉา  อาคตา  ฯ  อิเม   
นุ  โข  ภนฺเต  ป ฺจุปาทานกฺขนฺธาติ   อิมินา  นเยน  อนคาริกปุจฺฉา  ฯ  อย  ปน   
อตฺตโน  อนุรูป  อคาริกปจฺุฉ    ปุจฺฉนฺโต  เอต  โก  นุ  โข  โภ  โคตม  เหตุ   
โก  ปจฺจโยติอาทิวจน  อโวจ  ฯ  ตตฺถ  เหตุ  ปจฺจโยติ  อุภยเมต  การณเววจนเมว  ฯ   
อธมฺมจริยาวิสมจริยาเหตูติ  อธมฺมจริยาสงฺขาตาย  วิสมจริยาย  เหตุ  ตการณา   
ตปฺปจฺจยาติ  อตฺโถ  ฯ  ตตฺราย  ปทตฺโถ  อธมฺมสฺส  จริยา  อธมฺมจริยา   
อธมฺมกรณนฺติ  อตฺโถ  ฯ  วิสมา   จริยา  วิสมสฺส  วา  กมฺมสฺส  จริยาติ   
วิสมจริยา  ฯ  อธมฺมจริยา  จ  สา  วิสมจริยา  จาติ  อธมฺมจริยา-  
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วิสมจริยา  ฯ  เอเตนุปาเยน  สุกฺกปกฺเขป  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
อตฺถโต  ปเนตฺถ  อธมฺมจริยาวิสมจริยา  นาม  ทส  อกุสลกมฺมปถา   
ธมฺมจริยาสมจริยา  นาม  ทส  กุสลกมฺมปถาติ  เวทิตพฺพา  ฯ   
        อภิกฺกนฺต  โภ  โคตม  อภิกฺกนฺต  โภ  โคตมาติ  เอตฺถ   
อย  อภิกฺกนฺตสทฺโท  ขยสุนฺทราภิรูปอพฺภนุโมทเนสุ  ทิสฺสติ  ฯ   
อภิกฺกนฺตา  ภนฺเต  รตฺติ  นิกฺขนฺโต  ปโม  ยาโม  จิรนิสินฺโน  
ภิกฺขุสงฺโฆติอาทีสุ    ห ิ ขเย  ทิสฺสติ  ฯ  อย  อิเมส  จตุนฺน   
ปุคฺคลาน  อภิกฺกนฺตตโร  จ  ปณีตตโร  จาติอาทีสุ    สุนฺทเร  ฯ   
        โก  เม  วนฺทติ  ปาทานิ        อิทฺธิยา  ยสสา  ชล   
        อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณน        สพฺพา  โอภาสย  ทสิาติ  
อาทีสุ    อภิรเูป  ฯ  อภิกฺกนฺต  ภนฺเตติอาทีสุ    อพฺภนุโมทเน  ฯ  อิธาป   
อพฺภนุโมทเนเยว  ฯ  ยสมฺา  จ  อพฺภนุโมทเน  ตสฺมา  สาธุ  สาธุ  โภ  
โคตมาติ  วุตฺต  โหตีติ  เวทิตพฺพ  ฯ   
        ภเย  โกเธ  ปสสาย  ตุริเต  โกตูหลจฺฉเล (๑) 
        หาเส  โสเก  ปสาเท  จ  กเร  อาเมณฺฑิต  (๒)  พุโธติ   
อิมินา  จ  ลกขฺเณน  อิธ  ปสาทวเสน  ปสสาวเสน  จาย  ทฺวิกฺขตฺตุ   
วุตฺโตติ  เวทิตพฺโพ  ฯ  อถวา  อภิกฺกนฺตนฺติ  (๓)  อติอิฏ  อติมนาป   
อติสุนฺทรนฺติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  ตตฺถ  เอเกน    
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อภิกฺกนฺตสทฺเทน  เทสน  โถเมติ  เอเกน  อตฺตโน  ปสาท  ฯ   
อยเ ฺหตฺถ  อธิปฺปาโย  อภิกฺกนฺต  โภ  โคตม  ยทิท  โภโต  โคตมสฺส  ธมฺมเทสนา   
อภิกฺกนฺต  ยทิท  โภโต  โคตมสฺส  ธมฺมเทสน  อาคมฺม  มม  ปสาโทติ ฯ ภควโตเยว   
วจน   เทฺว  เทฺว  อตฺเถ  สนฺธาย  โถเมติ  โภโต  โคตมสฺส  วจน  อภิกฺกนฺต 
โทสนาสนโต  อภิกฺกนฺต  คุณาธิคมนโต  ตถา  สทธฺาชนนโต  ป ฺาชนนโต   
สาตฺถโต  พฺย ฺชนโต  อุตฺตานปทโต  คมฺภีรตฺถโต  กณฺณสุขโต  หทยงฺคมโต   
อนตฺตุกฺกสนโต  อปรวมภฺนโต  กรุณาสีตลโต  ป ฺาวทาตโต  อาปาถรมณียโต   
วิมทฺทกฺขมโต  สุยฺยมานสุขโต  วีมสิยมานโต  หติโต  จาติ  เอวมาทีหิ  โยเชตพฺพ  ฯ   
        ตโต  ปรป  จตูหิ  อุปมาหิ  เทสนเยว  โถเมติ  ฯ  ตตฺถ  นกิฺกุชฺชิตนฺติ  อโธมุขปต   
เหฏามุขชาต  วา  ฯ  อุกกฺุชฺเชยฺยาติ  อุปริมุข  กเรยฺย  ฯ  ปฏิจฺฉนฺนนฺติติณาทีหิ   
ปฏิจฺฉาทิต  ฯ   วิวเรยฺยาติ  อุคฺฆาเฏยฺย  ฯ  มฬฺูหสฺสาติ  ทิสามูฬฺหสฺส  ฯ  มคฺค   
อาจิกฺเขยฺยาติ  หตฺเถ  คเหตฺวา  เอส  มคฺโคติ  วเทยฺย  ฯ  อนฺธกาเรติ  กาฬปกขฺจาตุทฺทสี   
อฑฺฒรตฺตฆนวนสณฺฑเมฆปฏเลหิ  จตุรงฺเค  ตเม  ฯ  อย  ตาว  อนุตฺตานปทตฺโถ  ฯ   
        อย  ปน  อธิปฺปาโย  ยถา  โกจิ  นกิฺกุชฺชิต  อุกกฺุชฺเชยฺย  เอว  สทฺธมฺมวิมขุ   
อสทฺธมฺเม  ปติต   ม  อสทฺธมฺมา  วุฏาเปนฺเตน  ยถา  ปฏิจฺฉนฺน  วิวเรยฺย   
เอว  กสฺสปสฺส  ภควโต    
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สาสนนฺตรธานโต  ปภูติ  มิจฺฉาทิฏ ิคหณปฏิจฺฉนฺนสาสน  วิวรนฺเตน   
ยถา  มฬฺูหสฺส  มคฺค  อาจิกฺเขยฺย  เอว  กุมฺมคฺคมิจฺฉามคฺคปฏิปนฺนสฺส   
เม  สคฺคโมกฺขมคฺค  อาวีกโรนฺเตน  ยถา  อนฺธกาเร  เตลปชฺโชต   
ธาเรยฺย  เอว  โมหนฺธการนิมุคฺคสฺส  เม  พุทฺธาทิรตนรูปานิ  อปสฺสโต   
ตปฺปฏิจฺฉาทกโมหนฺธการวิทฺธสกเทสนาปชฺโชตธารเณน  มยฺห  โภตา   
โคตเมน  เอเตหิ  ปริยาเยหิ  ปกาสิตตฺตา  อเนกปริยาเยน  ธมฺโม  ปกาสิโต  ฯ   
        เอว  เทสน  โถเมตฺวา  อิมาย  เทสนาย  รตนตฺตเย  ปสนฺนจิตฺโต  ปสนฺนาการ   
กโรนฺโต  เอสาหนฺติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  เอสาหนฺติ  เอโส  อห  ฯ  ภวนฺต  โคตม  สรณ   
คจฺฉามีติ  ภว  เม  โคตโม  สรณ  ปรายน  อฆสฺส  ทาตา  (๑)  หิตสฺส  จ  วิทาตาติ  (๒)   
อิมินา  อธิปฺปาเยน  ภวนฺต  โคตม  คจฺฉามิ  ภชามิ  เสวามิ  ปยิรุปาสามิ  เอว   
วา  ชานามิ  พุชฺฌามีติ  ฯ  เยส ฺหิ  ธาตูน  คติ  อตฺโถ  พุทฺธิป  เตส  อตฺโถ  ฯ  ตสฺมา   
คจฺฉามีติ  อิมสฺส  ชานามิ  พุชฌฺามีติ  อยมตฺโถ  วุตฺโต  ฯ  ธมมฺ ฺจ  ภิกฺขุสงฺฆ ฺจาติ   
เอตฺถ  ปน  อธิคตมคฺเค  เจว  สจฺฉิกตนิโรเธ  จ  ยถานุสิฏ  ปฏิปชชฺมาเน  จตูสุ     
อปาเยสุ  อปตมาเน  ธาเรตีติ  ธมฺโม  ฯ  โส  อตฺถโต  อริยมคฺโค  เจว  นิพฺพาน   
จ  ฯ  วุตฺตเ ฺหต  ยาวตา  ภิกฺขเว  ธมฺมา  สงฺขตา  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  เตส   
อคฺคมกฺขายตีติ   
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วิตฺถาโร  ฯ  น  เกวล  จ  อริยมคฺโค  เจว  นิพฺพาน  จ  อปจ   
โข  อริยผเลหิ  สทฺธึ  ปรยิตฺติธมฺโมป  ฯ  วุตฺตเ ฺหต  ฉตฺตมาณวกวิมาเน   
        ราควิราคมเนชมโสก        ธมฺมมสงฺขตมปฺปฏิกูล   
        มธุรมิม  ปคุณ  สุวิภตฺต   ธมฺมมิม  สรณตฺถมุเปหีติ  
        เอตฺถ  ราควิราโคติ  มคฺโค  กถโิต  ฯ  อเนชมโสกนฺติ  ผล  ฯ  ธมฺมมสงฺขตนฺติ   
นิพฺพาน  ฯ  อปฺปฏิกูล  มธุรมิม  ปคุณ  สุวิภตฺตนฺติ  ปฏกตฺตเยน  วิภตฺต  (๑) 
สพฺพธมฺมกฺขนฺธ  ฯ   ทิฏ ิสีลสงฺฆาเตน  สงฺฆฏโตติ (๒)  สงฺโฆ  ฯ  โส  อตฺถโต   
อฏอริยปุคฺคลสมูโห  ฯ  วุตฺตเ ฺหต  ตสฺมิ ฺเว  วิมาเน   
        ยตฺถ  จ  ทินฺนมหปฺผลมาหุ   
        จตูสุ  สจีุสุ  ปุริสยุเคสุ   
        อฏ  จ  ปุคฺคลธมฺมทสา  เต   
        สงฺฆมิม  สรณตฺถมุเปหีติ  ฯ    
        ภิกฺขูน  สงฺโฆ  ภิกฺขุสงฺโฆ  ฯ  เอตฺตาวตา  พฺราหฺมโณ   
ตีณิ  สรณคมนานิ  ปฏิเวเทสิ  ฯ   
        อิธาป  เตสุ  สรณคมเนสุ  โกสลฺลตฺถ  สรณ  สรณคมน  โย  จ  สรณ   
คจฺฉติ  สรณคมนปฺปเภโท  สรณคมนผล  สงฺกิเลโส  เภโทติ  อย  วิธิ  
เวทิตพฺโพ  ฯ    
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        เสยฺยถที ฯ ปทตฺถโต  ตาว  หึสตีติ  สรณ  ฯ สรณ  คตาน  เตเนว   
สรณคมเนน  ภยสนฺตาสทุกฺขทุคฺคติปริกฺกิเลส  หนติ  วินาเสตีติ  อตฺโถ   
รตนตฺตยสฺเสเวต  อธิวจน  ฯ  อถวา  หิเต  ปวตฺตเนน  อหิตา  จ   
นิวตฺตเนน  สตฺตาน  ภย  หึสตีติ  พุทฺโธ  ภวกนฺตารา  อุตฺตารเณน  
โลกสฺส  อสสฺาสทาเนน  จ  ธมฺโม  อปฺปกานมฺป  การาน   
วิปุลผลปฏลิาภกรเณน  สงฺโฆ  ฯ  ตสฺมา  อิมินาป  ปริยาเยน  รตนตฺตย   
สรณ  ฯ  ตปฺปสาทตคฺครุตาหิ  วิหตกิเลโส  ตปฺปรายนตาการปฺปวตฺโต  จิตฺตุปฺปาโท   
สรณคมน  ฯ  ตสมงฺคีสตฺโต  สรณ  คจฺฉติ  วุตฺตปฺปกาเรน  จิตฺตุปฺปาเทน  เอตานิ   
ตีณิ  รตนานิ  สรณ  เอตานิ  ปรายนนติฺ  เอว  อุเปตีติ  อตฺโถ  ฯ  เอว  ตาว  [๑]  
สรณคมน  โย  จ  สรณ  คจฺฉติ  อิท  ตย  เวทิตพฺพ  ฯ   
        สรณคมนปฺปเภเท  ปน  ทุวิธ  สรณคมน  โลกุตฺตร  โลกิย ฺจ  ฯ   
ตตฺถ  โลกุตฺตร  ทฏิสจฺจาน  มคฺคกฺขเณ  สรณคมนูปกฺกิเลสสมุจฺเฉเทน   
อารมฺมณโต  นิพฺพานารมฺมณ  หุตฺวา  กิจฺจโต  สกเลป  รตนตฺตเย  อิชฌฺติ  ฯ   
โลกิย  ปถุุชชฺนาน  สรณคมนูปกฺกิเลสวิกฺขมฺภเนน  อารมฺมณโต   
พุทฺธาทิคุณารมฺมณ  หุตฺวา  อิชฺฌติ  ฯ  ต  อตฺถโต  พุทฺธาทีสุ   
ตีสุ  วตฺถูสุ  สทฺธาปฏิลาโภ  สทฺธามลูิกา  จ  สมฺมาทิฏ ิ  ทสสุ   
ปุ ฺกิริยา-  
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วตฺถูสุ  ทฏิ ุชุกมฺมนฺติ  วุจฺจติ  ฯ   
        ตยิท  จตุธา  ปวตฺตติ  อตฺตสนฺนิยฺยาตเนน  ตปฺปรายนตาย  สิสฺสภาวูปคมเนน   
ปณิปาเตนาติ  ฯ  ตตฺถ  อตฺตสนฺนิยฺยาตน  นาม  อชฺช  อาทึ  กตฺวา  อห  อตฺตาน   
พุทฺธสฺส  นิยยฺาเทมิ  ธมฺมสฺส  สงฺฆสฺสาติ  เอว  พุทฺธาทีน  อตฺตปริจฺจชน  ฯ   
ตปฺปรายนตา  นาม  อชชฺ  อาทึ  กตฺวา  อห  พุทฺธปรายโน  ธมฺมปรายโน  สงฺฆปรายโน   
อิติ  ม  ธาเรถาติ  เอว  ตปฺปรายนภาโว  ฯ  สิสฺสภาวูปคมน  นาม  อชฺช  อาทึ   
กตฺวา  อห  พุทฺธสฺส  อนเฺตวาสิโก  ธมฺมสฺส  สงฺฆสฺส  อิติ  ม  ธาเรถาติ   
เอว  สิสฺสภาวูปคโม  ฯ  ปณิปาโต  นาม  อชฺช  อาทึ  กตฺวา  อห  อภิวาทน   
ปจฺจุปฏาน  อ ฺชลิกมฺม  สามีจิกมฺม  พุทฺธาทีนเยวติณฺณ  วตฺถูน  กโรมิ  อิติ   
ม  ธาเรถาติ  เอว  พุทฺธาทีสุ  ปรมนิปจฺจกาโร  ฯ  อิเมส ฺหิ  จตุนฺน  อาการาน   
อ ฺตรป  กโรนฺเตน  คหติเยว  โหติ  สรณคมน  ฯ   
        อปจ  ภควโต  อตฺตาน  ปริจฺจชามิ  ธมฺมสฺส  สงฺฆสฺส  อตฺตาน  ปริจฺจชามิ   
ชีวิต  ปริจฺจชามิ  ปริจฺจตฺโตเยว  เม  อตฺตา  ปริจฺจตฺตเมว  เม  ชีวิต   
ชีวิตปริยนฺติก  พุทฺธ  สรณ  คจฺฉามิ  พุทฺโธ  เม  สรณ  เลณ  ตาณนฺติ  เอวป   
อตฺตสนฺนิยฺยาตน  เวทิตพฺพ  ฯ  สตฺถาร ฺจ  วตาห  ปสฺเสยฺย  ภควนฺตเมว  ปสฺเสยฺย   
สุคต ฺจ  วตาห  ปสฺเสยฺย  ภควนฺตเมว  ปสฺเสยฺย  สมฺมาสมฺพุทฺธ    
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จ  วตาห  ปสฺเสยฺย  ภควนฺตเมว  ปสฺเสยฺยนฺติ    เอวป  มหากสฺสปสฺส   
สรณคมน   วิย  สิสฺสภาวูปคมน  ทฏพฺพ  ฯ   
        โส  อห  วิจริสฺสามิ        คามา  คาม  ปุรา  ปุร   
        นมสฺสมาโน  สมฺพุทฺธ        ธมฺมสฺส  จ  สุธมมฺตนฺติ  ฯ     
        เอวป  อาฬวกาทีน  สรณคมน  วิย  ตปฺปรายนตา  เวทิตพฺพาติ  ฯ  อถโข   
พฺรหฺมายุ  พฺราหฺมโณ  อุฏายาสนา  เอกส  อุตฺตราสงฺค  กริตฺวา  ภควโต  ปาเทสุ   
สิรสา  นิปติตฺวา  ภควโต  ปาทานิ  มุเขน  จ  ปริจุมฺพติ  ปาณีหิ  จ  สมฺพาหติ    
นาม ฺจ  สาเวติ  พฺรหฺมายุ  อห  โภ  โคตม  พฺราหฺมโณ  พฺรหฺมายุ  อห  โภ   
โคตม  พฺราหฺมโณติ    เอวป  ปณิปาโต  ทฏพฺโพ  ฯ   
        โส  ปเนส  าติภยาจริยทกฺขิเณยฺยวเสน  จตุพฺพิโธ  โหติ  ฯ  ตตฺถ   
ทกฺขิเณยฺยปณิปาเตน  สรณคมน  โหติ  น  อิตเรหิ  ฯ  เสฏวเสเนว  หิ  สรณ   
คณฺหาติ  เสฏวเสน  จ  ภิชฺชติ  ฯ  ตสฺมา  โย  สากิโย  วา  โกลิโย  วา  พุทโฺธ   
อมฺหาก  าตโกติ  วนฺทติ  อคหิตเมว  โหติ  สรณ  ฯ  โย  วา  สมโณ  โคตโม   
ราชปูชิโต  มหานุภาโว  อวนฺทิยมาโน  อนตฺถป  กเรยฺยาติ  ภเยน  วนฺทติ   
อคหิตเมว  โหติ  สรณ  ฯ  โย  วา  โพธสิตฺตกาเล  ภควโต  สนฺติเก   
กิ ฺจิ  อุคฺคหิต  สรมาโน  พุทฺธกาเล  จ 
        เอเกน  โภเค  ภุ ฺเชยฺย        ทฺวีห ิ กมฺม  ปโยชเย   
        จตุตฺถ ฺจ  นิธาเปยฺย        อาปทาสุ  ภวิสฺสตีติ   
        เอวรูป  อนุสาสนึ  อุคฺคเหตฺวา  อาจริโย  เมติ  วนฺทติ    
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อคหิตเมว  โหติ  สรณ  ฯ  โย  ปน  อย  โลเก  อคฺคทกฺขิเณยฺโยติ   
วนฺทติ  เตเนว  คหิต  โหติ  สรณ  ฯ  เอว  คหิตสรณสฺเสว   
อุปาสกสฺส  วา  อุปาสิกาย  วา  อ ฺติตฺถิเยสุ  ปพฺพชิตป   
าตึ  าตโก  เม  อยนฺติ  วนฺทโต  สรณคมน  น  ภิชฺชติ  ปเคว  อปพฺพชิต  ฯ   
ตถา  ราชาน  ภยวเสน  วนฺทโต  ฯ  โส  หิ  รฏปูชิตตฺตา  อวนฺทิยมาโน  อนตฺถป   
กเรยฺยาติ  ฯ  ตถา  ยงฺกิ ฺจิ  สิปฺป  สิกฺขาปกติตฺถิยป  อาจริโย  เม  อยนฺติ   
วนฺทโตป  น  ภิชชฺตีติ  ฯ  เอว  สรณคมนปฺปเภโท  เวทิตพฺโพ  ฯ   
เอตฺถ  จ  โลกุตฺตรสฺส  สรณคมนสฺส  จตฺตาริ  สาม ฺผลานิ  วิปากผล   
สพฺพทุกฺขกฺขโย  อานิสสผล  ฯ  วุตฺตเ ฺหต   
        โย  จ  พุทฺธ ฺจ  ธมฺม ฺจ        สงฺฆ ฺจ  สรณ  คโต   
        จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ                สมมฺปฺป ฺาย  ปสฺสติ  ฯ   
        ทุกฺข  ทกฺุขสมุปฺปาท                ทกฺุขสฺส  จ  อติกฺกม   
        อริย ฺจฏงฺคิก  มคฺค                ทุกฺขูปสมคามิน  ฯ   
        เอต  โข  สรณ  เขม                เอต  สรณมุตฺตม   
        เอต  สรณมาคมฺม                        สพฺพทุกฺขา  ปมุจฺจตีติ  ฯ  
        อปจ  นจฺิจโต  อนุปคมนาทิวเสนเปตสฺส  อานิสสผล  เวทิตพฺพ  ฯ  
วุตฺตเ ฺหต  อฏานเมต  ภิกฺขเว  อนวกาโส  ย  ทฏิ ิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล   
ก ฺจิ  สงฺขาร  นิจฺจโต  อุปคจฺเฉยฺย  สขุโต  อุปคจฺเฉยฺย  ก ฺจิ  ธมฺม   
อตฺตโต  อุปคจฺเฉยฺย  มาตร  ชีวิตา  โวโรเปยฺย  ปตร  ชีวิตา  โวโรเปยฺย   
อรหนฺต  ชีวิตา    
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โวโรเปยฺย  ทุฏจิตฺโต  ตถาคตสฺส  โลหิต  อุปฺปาเทยฺย  สงฺฆ   
ภินฺเทยฺย  อ ฺ  สตฺถาร  อุทฺทิเสยฺย  เนต  าน  วิชชฺตีติ  ฯ  
โลกิยสฺส  ปน  สรณคมนสฺส  ภวสมฺปทาป  โภคสมฺปทาป  ผลเมว  ฯ   
วุตฺตเ ฺหต   
                เย  เกจิ  พุทฺธ  สรณ  คตาเส   
                น  เต  คมิสฺสนฺติ  อปายภูมึ  (๑)   
                ปหาย  มานุส  เทห  เทวกาย  ปริปูเรสฺสนฺตีติ  ฯ  
        อปรป  วุตฺต   
        อถโข  สกฺโก  เทวานมินฺโท  อสติียา  เทวตาสหสฺเสหิ  สทฺธึ   
เยนายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  เตนุปสงฺกมิ  ฯเปฯ  เอกมนฺต   ิต  โข   
สกฺก  เทวานมินฺท  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  เอตทโวจ  สาธุ  โข   
เทวานมินฺท  พุทฺธสรณคมน  โหติ  พุทฺธสรณคมนเหตุ  โข  เทวานมินฺท   
เอวมิเธกจฺเจ  สตฺตา  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  สคุตึ  สคฺค  โลก   
อุปปชฺชนฺติ  เต  อ ฺเ  เทเว  ทสหิ  าเนหิ  อธิคณฺหนฺติ  ทิพฺเพน   
อายุนา  ทิพฺเพน  วณฺเณน  สุเขน  ยเสน  อาธิปเตยฺเยน  ทิพฺเพหิ  รูเปหิ   
สทฺเทหิ  คนฺเธหิ  รเสหิ  โผฏพฺเพหีติ  ฯ  
        เอส  นโย  ธมฺเม  จ  สงฺเฆ  จ  ฯ  อปจ  เวลามสุตฺตาทิวเสนาป  
สรณคมนสฺส  ผลวิเสโส  เวทิตพฺโพ  ฯ  เอว  สรณ-  
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คมนผล  เวทิตพฺพ  ฯ   
        ตตฺถ  จ  โลกิยสรณคมน  ตีสุ  วตฺถูสุ  อ ฺาณสสยมิจฺฉาาณาทีหิ   
สงฺกิลิสฺสติ  น  มหาชุติก  โหติ  น  มหาวิปฺผาร  ฯ  โลกุตฺตรสฺส  นตฺถิ   
สงฺกิเลโส  ฯ  โลกิยสฺส  จ  สรณคมนสฺส  ทุวิโธ  เภโท  สาวชโฺช  จ   
อนวชฺโช  จ  ฯ  ตตฺถ  สาวชฺโช  อ ฺสตฺถาราทีสุ  อตฺตสนฺนิยฺยาตนาทีหิ  
โหติ  โส  อนิฏผโล  ฯ  อนวชฺโช  กาลกิริยาย  โส  อวิปากตฺตา  อผโล  ฯ  
โลกุตฺตรสฺส  ปน  เนวตฺถิ  เภโท  ฯ  ภวนฺตเรป  หิ  อริยสาวโก  อ ฺ   
สตฺถาร  น  อุทฺทิสตีติ  เอว  สรณคมนสฺส  สงฺกิเลโส  จ  เภโท  จ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        อุปาสก  ม  ภว  โคตโม  ธาเรตูติ  ม  ภว  โคตโม  อุปาสโก  อยนฺติ   
เอว  ธาเรตุ  ชานาตูติ  อตฺโถ  ฯ  อุปาสกวิธิโกสลลฺตฺถ  ปเนตฺถ  โก   
อุปาสโก  กสฺมา  อุปาสโกติ  วุจฺจติ  กมิสฺส  สลี  โก  อาชีโว  กา  วิปตฺติ   
กา  สมฺปตฺตีติ  อิท  ปกิณฺณก  เวทิตพฺพ  ฯ   
        ตตฺถ  โก  อุปาสโกติ  โยโกจิติสรณ  คโต  คหฏโ  ฯ   
วุตฺตเ ฺหต   
        ยโต  โข  มหานาม  อุปาสโก  พุทฺธ  สรณ  คโต  โหติ  ธมฺม   
สรณ  คโต  โหติ  สงฺฆ  สรณ  คโต  โหติ  เอตฺตาวตา  โข  มหานาม   
อุปาสโก  โหตีติ  ฯ    
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        กสฺมา  อุปาสโกติ  รตนตฺตยสฺส  อุปาสนโต  ฯ  โส  ห ิ พุทฺธ  อุปาสตีติ   
อุปาสโก  ฯ  ธมฺม  สงฺฆ  อุปาสตีติ  อุปาสโกติ  ฯถ   
        กิมสฺส  สีลนฺติ  ป ฺจ  เวรมณิโย  ฯ  ยถาห   
        ยโต  โข  มหานาม  อุปาสโก  ปาณาติปาตา  ปฏิวิรโต  โหติ  
อทินฺนาทานา  กาเมสุมิจฺฉาจารา  มุสาวาทา  สุราเมรยมชชฺปมาทฏานา   
ปฏิวิรโต  โหติ  ฯ  เอตฺตาวตา  โข  มหานาม  อุปาสโก  สีลวา  โหตีติ  ฯ  
        โก  อาชีโวติ  ป ฺจ  มิจฺฉาวณิชฺชา  ปหาย  ธมเฺมน  สเมน  ชีวิกกปฺปน  ฯ   
วุตฺตเ ฺหต   
        ป ฺจิมา  ภิกฺขเว  วณิชฺชา  อุปาสเกน  อกรณียา  ฯ  กตมา  ป ฺจ  ฯ   
สตฺถวณิชฺชา  สตฺตวณิชฺชา  มสวณิชฺชา  มชชฺวณิชฺชา  วิสวณิชฺชา  ฯ  อิมา   
โข  ภิกฺขเว  ป ฺจ  วณิชฺชา  อุปาสเกน  อกรณียาติ  ฯ   
        กา  วิปตฺตีติ  ยา  ตสฺเสว  สีลสฺส  จ  อาชีวสฺส  จ  วิปตฺติ  อยมสฺส  วิปตฺติ  ฯ   
อปจ  ยาย  เอส  จณฺฑาโล  เจว  โหติ  มล ฺจ  ปฏิกฏิโ    จ  สาป  ตสฺส  วิปตฺตีติ   
เวทิตพฺพา  ฯ  เต  จ  อตฺถโต  อสฺสทฺธยิาทโย  ป ฺจ  ธมฺมา  โหนฺติ  ฯ  ยถาห   
        ป ฺจหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  อุปาสโก  อุปาสก-   
จณฺฑาโล  จ  โหติ  อุปาสกมล ฺจ  อุปาสกปฏิกิฏโ  จ  ฯ  กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ   
อสฺสทฺโธ  โหติ  ทุสฺสีโล  โหต ิ โกตุหลมงฺคลิโก  โหติ  มงฺคล  ปจฺเจติ   
โน  กมฺม  อิโต  จ  พหิทฺธา  ทกฺขิเณยฺย    
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ปริเยสติ  ตตฺถ  จ  ปุพฺพการ  กโรตีติ  ฯ   
        กา  สมปฺตฺตีติ  ยา  จสฺส  สลีสมฺปทา  จ  อาชีวสมฺปทา  จ  สา  สมฺปตฺติ  ฯ   
เย  จสฺส  รตนภาวาทิกรา  สทฺธาทโย  ป ฺจ  ธมฺมา  ยถาห   
        ป ฺจหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  อุปาสโก  อุปาสกรตน   
จ  โหติ  อุปาสกปทุม  จ  อุปาสกปุณฺฑริก  จ  ฯ  กตเมหิ  ป ฺจหิ  ฯ   
สทฺโธ  โหติ  สีลวา  โหติ  น  โกตุหลมงฺคลิโก  โหติ  กมฺม  ปจฺเจติ  โน   
มงฺคล  น  อิโต  พหิทฺธา  ทกฺขิเณยฺย  คเวสติ  อิธ  จ  ปุพฺพการ  กโรตีติ  ฯ   
        อชชฺตคฺเคติ  เอตฺถ  อย  อคฺคสทฺโท  อาทิโกฏโิกฏาสเสฏเสุ  ทิสฺสติ  ฯ   
อชฺชตคฺเค  สมฺม  โทวาริก  อาวรามิ  ทวฺาร  นิคฺคณฺาน  นิคฺคณฺ ีนนฺติอาทีสุ   
หิ  อาทิมฺหิ  ทิสฺสติ  ฯ  เตเนว  องฺคุลคฺเคน  ต  องฺคุลคฺค  ปรามเสยฺย  ฯ อุจฺฉุคฺค   
เวฬุคฺคนฺติอาทีสุ  โกฏิย  ฯ  อมฺพิลคฺค  วา  มธุรคฺค  วาติตฺตกคฺค  วา     
อนุชานามิ  ภิกฺขเว  วิหารคฺเคน  วา  ปริเวณคฺเคน  วา  ภาเชตุนฺติอาทีสุ โกฏาเส  ฯ   
ยาวตา  ภิกฺขเว  สตฺต  อปทา  วา  ฯเปฯ  ตถาคโต  เตส  อคฺคมกฺขายตีติอาทีสุ   
เสฏเ  ฯ  อิธ  ปนาย  อาทิมฺหิ  ทฏพฺโพ  ฯ  ตสฺมา  อชฺชตคฺเคติ  อชชฺต   
อาทึ  กตฺวาติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ  ฯ  อชฺชตนฺติ  อชฺชภาว  ฯ  (๑)   
อชฺชทคฺเคติป  วา  ปาโ  ทกาโร  ปทสนฺธิกโร  อชฺช  อคฺค  กตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ   
        ปาณุเปตนฺติ  ปาเณหิ  อุเปต  ยาว  เม  ชีวิต  ปวตฺตติ   
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ตาว  อุเปต  อน ฺสตฺถุก  ตีหิ  สรณคมเนหิ  สรณคต  อุปาสก   
กปฺปยการก  ม  ภว  โคตโม  ธาเรตุ  ชานาตุ  ฯ  อห ฺหิ  สเจป  เม   
ติขิเณน  อสินา  สีส  ฉินฺเทยฺยุ  (๑)เนว  พุทฺธ  น  พุทฺโธติ  วา  ธมฺม  น   
ธมฺโมติ  วา  สงฺฆ  น  สงฺโฆติ  วา  วเทยฺยนฺติ  เอว  อตฺตสนฺนิยฺยาตเนน   
สรณ  คนฺตฺวา  จตูหิ  ปจฺจเยหิ  ปวาเรตฺวา  อุฏายาสนา   
ภควนฺต  อภิวาเทตฺวาติกฺขตฺตุ  ปทกฺขิณ  กตฺวา  ปกฺกามีติ  ฯ   
        สตฺตเม ฯ ชาณุสฺโสณีติ  ชาณุสฺโสณีติ  านนฺตร  กริ  นาเมต  (๒)   
านนฺตร  ต  เยน  กุเลน  ลทฺธ  ต  ชาณุสฺโสณิกุลนฺติ  วุจฺจติ  ฯ  อย  หิ  ตสฺมึ   
กุเล  ชาตตฺตา  ร ฺโ  สนฺติกา  (๓)  จ  ลทฺธชาณุสฺโสณิสกฺการตฺตา   
ชาณุสฺโสณีติ  วุจฺจติ  ฯ  เตนุปสงฺกมีติ  สมโณ  กริ  โคตโม  ปณฺฑิโต   
พฺยตฺโต  พหุสฺสุโตติ  สุตฺวา  สเจ  โส  ลิงฺควิภตฺติการกาทิเภท  ชานิสฺสติ   
อเมฺหหิ  าตเมว  ชานิสฺสติ  อ ฺาต  ก ึ ชานิสฺสติ  ฯ  าตเมว  กเถสฺสติ  
อ ฺาต  กึ  กเถสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา  มานทฺธช  ปคฺคยฺห  สีฆ  อุกขิฺปตฺวา   
มหาปริวาเรหิ  ปริวุโต  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  ฯ   
        กตตฺตา  จ  พฺราหฺมณ  อกตตฺตา  จาติ  สตฺถา  ตสฺส  วจน  สตฺุวา   
อย  พฺราหฺมโณ  อิธ  อาคจฺฉนฺโต  น  ชานิตุกาโม  อตฺถคเวสี  หุตฺวา   
อาคโต  มานทฺธช   ปคฺคยฺห  สีฆ  อุกฺขิปตฺวา  อาคโต  ฯ  กินฺนุ  ขฺวสฺส   
ยถา  ป ฺหาย  อตฺถ  อาชานาติ  (๔)  เอว    
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กถิเต  วุฑฺฒิ  ภวิสฺสติ  อุทาหุ  ยถา  น  ชานาตีติ  จินฺเตตฺวา  ยถา  น  ชานาติ   
เอว  กถิเต  วุฑฺฒิ  ภวิสฺสตีติ  ตฺวา  กตตฺตา  จ  พฺราหฺมณ  อกตตฺตา  จาติ   
อาห  ฯ   
        พฺราหฺมโณ  ต  สุตฺวา  สมโณ  โคตโม  กตตฺตาป  อกตตฺตาป  นิรเย  นิพฺพตฺตึ   
วทติ  อิท  อุภยการเณนาป  เอกฏาเน  นิพฺพตฺติยา  กถิตตฺตา  ทุชฺชาน  มหนฺธการ   
นตฺถิ  มยฺห  เอตฺถ  ปติฏา  ฯ  สเจ  ปนาห  เอกนฺเตเนว  (๑)  ตุณฺหี  ภเวยฺย   
พฺราหฺมณาน  มชฺเฌ  กถนกาเลป  ม  เอว  วเทยฺยุ  ตฺว  สมณสฺส  โคตมสฺส   
สนฺติเก   มาน  ปคฺคยฺห  สีฆ   อุกฺขิปตฺวา  อาคโตสิ  เอกวจเนเนว   
ตุณฺหี  หุตฺวา  กิ ฺจิ  วตฺตุ  นาสกฺขิ  อิมสฺมึ  าเน  กสฺมา  กเถสีติ  ฯ  ตสฺมา   
ปราชิโตป  อปราชิตสทิโส  หุตฺวา  ปนุ  สคฺคคมนป ฺห  ปุจฺฉิสฺสามีติ   
จินฺเตตฺวา  โก  น ุ โข  โภ  โคตมาติ  อิม  ทุติยป ฺห  อารภิ  ฯ   
        เอวป  จสฺส  อโหส ิ อุปริปเ ฺหน  เหฏาป ฺห  ชานิสฺสามิ  เหฏาปเ ฺหน   
อุปริป ฺหนฺติ  ฯ  ตสฺมาป  อิม  ป ฺห  ปุจฺฉิ  ฯ  สตฺถา  ปุริมนเยเนว  จินฺเตตฺวา   
ยถา  น  ชานาติ  เอวเมว  กเถนฺโต  ปุนป  กตตฺตา  จ  พฺราหฺมณ  อกตตฺตา  จาติ   
อาห  ฯ  พฺราหฺมโณ  ตสฺม ึ ปติฏาตุ  อสกฺโกนฺโต  อล  โข  ปน  อีทิสสฺส   
ปุริสสฺส  สนติฺก  อาคเตน (๒) ชานิตฺวา  คนฺตุ  วฏฏติ  สกวาท   
ปหาย  สมณ  โคตม  อนวุตฺติตฺวา  มยฺห  อตฺถ  คเวสิสฺสามิ   
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ปรโลกมคฺค  โสเธสฺสามีติ  สนฺนิฏาน  กตฺวา  สตฺถาร   
อายาจนฺโต  น  โข  อหนติฺอาทิมาห  ฯ  อถสฺส  นหิตมานต   
ตฺวา  สตฺถา  อุปริ  เทสน  วฑฺเฒนฺโต  เตนหิ  พฺราหฺมณาติอาทิมาห  ฯ   
ตตฺถ  เตนหีติ  การณนิทฺเทโส  ฯ  ยสมฺา  สงฺขิตฺเตน  ภาสิตสฺส  อตฺถ   
อชานนฺโต  วิตฺถารเทสน  ยาจสิ  ตสฺมาติ  อตฺโถ  ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
        อฏเม ฯ ฯ อายสฺมาติ  ปยวจนเมต  ฯ  อานนฺโทติ  ตสฺส  เถรสฺส  นาม  ฯ   
เอกเสนาติ  เอกนฺเตน  ฯ  อนุวิจฺจาติ  อนุปวิสิตฺวา  ฯ  วิ ฺ ูติ  ปณฺฑิตา  ฯ  ครหนฺตีติ   
นินฺทนฺติ  อวณฺณ  ภาสนฺติ  ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว  ฯ  
        นวเม ฯ  สพฺพ  อุตฺตานเมว  ฯ   
        ทสเม ฯ  ทุนฺนิกฺขิตฺต ฺจ  ปทพฺย ฺชนนฺติ  อุปฺปฏิปาฏิยา  คหิตปาลิปทเมว   
หิ  อตฺถสฺส  พฺย ฺชนตฺตา  พฺย ฺชนนฺติ  วุจฺจติ  ฯ  อุภยเมต  ปาลิยาว  นาม  ฯ  อตฺโถ   
จ  ทุนฺนีโตติ  ปริวตฺเตตฺวา  อุปฺปฏิปาฏยิา  คหิตา  อฏกถา  ฯ  ทนฺุนิกฺขิตฺตสฺส   
ภิกฺขเว  ปทพฺย ฺชนสฺส  อตฺโถป  ทุนนฺโย  โหตีติ  ปริวตฺเตตฺวา  อุปฺปฏิปาฏยิา   
คหิตาย  ปาลิยา  อฏกถา  นาม  ทุนฺนหีรา  ทุกฺกฏา (๑)  โหติ  ฯ   
        เอกาทสเม ฯ ฯ วุตฺตปฏิปกฺขนเยน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
                                อธิกรณวคฺโค  ทติุโย  ฯ   
                                __________________  
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                                        พาลวคฺควณฺณนา   
        ตติยสฺส  ปเม  ฯ  อจฺจย  อจฺจยโต  น  ปสฺสตีติ  อปรชฌฺิตฺวา  อปรทฺธ   
มยาติ  อตฺตโน  อปราธ  น  ปสฺสติ  อปรทฺธ  มยาติ  วตฺวา  ทณฺฑกมฺม   
อาหริตฺวา  น  ขมาเปตีติ  อตฺโถ  ฯ  อจฺจย  เทเสนฺตสฺสาติ  เอว  วตฺวา  ทณฺฑกมฺม   
อาหริตฺวา  ขมาเปนฺตสฺส  ฯ  ยถาธมฺม  น  ปฏิคฺคณฺหาตีติ  ปุน  เอว  น  กริสสฺามิ   
ขมถ  เมติ  วุจฺจมาโน  อจฺจย  อิม  ยถาธมฺม  ยถาสภาว  น  ปฏคฺิคณฺหาติ  ฯ  อิโต   
ปฏาย  ปุน  เอวรูป  มา  อกาสิ  ขมามิ  ตุยฺหนฺติ  น  วทติ  ฯ  สุกกฺปกฺโข   
วุตฺตปฏิปกฺขนเยเนว  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        ทุติเย  ฯ  อพฺภาจิกฺขนฺตีติ  อภิภวิตฺวา  อาจิกฺขนฺติ  อภูเตน  วทนฺติ  ฯ   
โทสนฺตโรติ  อพฺภนฺตเร  ปติฏ ิตโทโส  ฯ  (๑)  เอวรูโป  หิ  นตฺถิ  สมณสฺส   
โคตมสฺส  อุตฺตริมนุสฺสธมฺโมติอาทีนิ  วทนฺโต  สุนกฺขตฺโต  วิย  ตถาคต   
อพฺภาจิกฺขติ  ฯ  สทฺโธ  วา  ทุคฺคหิเตนาติ  โย  วา  (๒)  าณวิรหิตาย   
สทฺธาย  อติสทฺโธ  โหติ  มุทุปฺปสนฺโน  (๓)  โสป  พุทฺโธ  นาม   
สพฺพโลกุตฺตโร  สพฺเพ  ตสฺส  เกสาทโย  พตฺตึสโกฏาสา   
โลกุตฺตราเยวาติอาทินา  นเยน  ทุคฺคหิต  คณฺหิตฺวา  ตถาคต  อพฺภาจิกฺขติ  ฯ   
#  ๑  ม.  อนตฺเร  ปติตโทโส  ฯ  ๒ ม. โย  หิ  ฯ  ๓ ม. มุทฺธปฺปสนฺโน  ฯ  
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        ตติเย  ฯ(๑)   อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
        จตุตฺเถ ฯ  เนยฺยตฺถ  สุตฺตนฺตนฺติ  ยสฺส  อตฺโถ  เนตพฺโพ  ต  เนตพฺพตฺถ   
สุตฺตนฺต  ฯ  นีตตฺโถ  สุตฺตนฺโตติ  ทีเปตีติ  กถิตตฺโถ  อย  สุตฺตนฺโตติ  วทติ  ฯ  ตตฺถ   
เอกปุคฺคโล  ภิกฺขเว  เทฺวเม  ภิกฺขเว  ปคฺุคลา  ตโยเม  ภิกฺขเว  ปคฺุคลา  จตฺตาโรเม   
ภิกฺขเว  ปุคฺคลาติ  เอวรูโป  สุตฺตนฺโต  เนยฺยตฺโถ  นาม  ฯ  เอตฺถ  หิ  กิ ฺจาป   
สมฺมาสมฺพุทฺเธน  เอกปุคฺคโล  ภิกฺขเวติอาทิ  วุตฺต  ปรมตฺถโต  ปน  ปุคฺคโล  นาม   
นตฺถีติ  เอวมสฺส  อตฺโถ  เนตพฺโพว  โหติ  ฯ  อย  ปน  อตฺตโน  พาลตาย  นตีตฺโถ   
อย  สุตฺตนฺโตติ  ทีเปติ  ฯ  ปรมตฺถโต  หิ  ปุคฺคเล  อสติ  น  ตถาคโต  เอกปุคฺคโล   
ภิกฺขเวติอาทีนิ  วเทยฺย  ฯ  ยสฺมา  ปน  เตน  วุตฺต  ตสฺมา  ปรมตฺถโต  อตฺถิ  ปุคฺคโลติ   
คณฺหนฺโต  ต  เนยฺยตฺถ  สตฺุตนฺต  นีตตฺโถ  สุตฺตนฺโตติ  ทีเปติ  ฯ  นีตตฺถนฺติ  อนิจฺจ   
ทุกฺข  อนตฺตาติ  เอว  กถติตฺถ  ฯ  เอตฺถ  หิ  อนิจฺจเมว  ทุกฺขเมว  อนตฺตาเยวาติ   
อตฺโถ  ฯ  อย  ปน  อตฺตโน  พาลตาย  เนยฺยตฺโถ  อย  สุตฺตนฺโต  อตฺถมสฺส   
อาหริสฺสามีติ  นิจฺจ  นาม  อตฺถ ิ สุขนนฺาม  อตฺถิ  อตฺตา  นาม  อตฺถีติ   
คณฺหนฺโต  นีตตฺถ  สุตฺตนฺต  เนยฺยตฺโถ  สุตฺตนฺโตติ  ทีเปติ  นาม  ฯ   
        ป ฺจเม ฯ  (๒)  อุตฺตานตฺถเมวาติ  ฯ   
#  ๑   ม. ตติย  ฯ  ๒  ม.  ป ฺจม  ฯ  
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        ฉฏเ ฯ  ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺตสฺสาติ  ปาปกมฺมสสฺ  ฯ  ปาป  หิ  ปฏิจฺฉาเทตฺวา   
กโรนฺติ  ฯ  โน  เจป  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  กโรนฺติ  ปาปกมฺม  (๑) ปฏิจฺฉนฺนเมวาติ   
วุจฺจติ  ฯ  นิรโยติ  สโหกาสกา  ขนฺธา  ฯติรจฺฉานโยนิย  ขนฺธา จ(๒)  ลพฺภนฺติ  ฯ   
        สตฺตมฏเม  ฯ  อุตฺตานเมวาติ  ฯ  (๓)   
        นวเม ฯ  ปฏิคฺคาหาติ  ปฏิคฺคหิตา  (๔)  ทุสฺสลี  ปุคฺคล  เทวฺ  านานิ   
ปฏิคฺคณฺหนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ   
        ทสเม ฯ  อตฺถวเสติ  การณานิ  ฯ  อร ฺวนปฏานีติ  อร ฺานิ  จ   
วนปฏานิ  จ  ฯ  ตตฺถ  กิ ฺจาป  อภิธมฺเม  นิปฺปริยาเยน  นิกฺขมิตฺวา  พหิอินฺทขีลา   
สพฺพเมต  อร ฺนฺติ   วุตฺต  ฯ  ตถาป  ย  ต  ป ฺจธนุสติก  ปจฺฉิมนฺติ     
อาร ฺ ิกงฺคนิปฺผาทนเสนาสน  วุตฺต  ตเทว  อธิปฺเปตนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ  วนปตฺถนฺติ   
คามนฺต  อติกฺกมิตฺวา  มนุสฺสาน  อนูปจารฏาน  ยตฺถ  น  กสยีติ  น  วปยติ  ฯ   
ปนฺตานีติ  ปริยนฺตานิ  อติทูรานิ  ฯ  ทิฏธมฺมสุขวิหารนฺติ  โลกิยโลกุตฺตร    
ผาสุวิหาร  ฯ  ปจฺฉิม ฺจ  ชนต  อนุกมปฺมาโนติ  ปจฺฉิเม  มม  สาวเก  อนุกมฺปนฺโต  ฯ   
        เอกาทสเม ฯ  วิชชฺาภาคิยาติ  วิชชฺาโกฏาสิกา  ฯ  สมโถติ  จิตฺเตกคฺคตา  ฯ   
วิปสฺสนาติ  สงฺขารปริคฺคาหกาณ  ฯ  กิมตฺถ-  
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มนุโภตีติ  กตม  อตฺถ  อาราเธติ  สมฺปาเทติ  ปริปูเรติ  ฯ  จิตฺต  ภาวียตีติ  
มคฺคจิตฺต  ภาวียติ  พฺรูหียติ  วฑฺฒียติ  ฯ  โย  ราโค  โส  ปหียตีติ  โย   
รชฺชนกวเสน  ราโค  โส  ปหียติ  ฯ  ราโค  หิ  มคฺคจิตฺตสฺส  ปจฺจนีโก   
มคฺคจิตฺต  ราคสฺส  จ  ฯ  ราคกฺขเณ  มคฺคจิตฺต  นตฺถิ  มคฺคจิตฺตกฺขเณ   
ราโค  นตฺถ ิ ฯ  ยทา  ปน  ราโค  อุปฺปชชฺติ  ตทา  มคฺคจิตฺตสฺส  อุปฺปตฺตึ   
นิวาเรติ  ปท  ปจฺฉินฺทติ  ฯ  ยถา  ปน  มคฺคจิตฺต  อุปฺปชฺชติ  ตทา  ราค   
สมูลก  อุพฺพฏเฏตฺวา  สมคฺุฆาเตนฺตเมว  อุปฺปชชฺติ  ฯ   
เตน  วุตฺต  ราโค  ปหียตีติ  ฯ   
        วิปสฺสนา  ภิกฺขเว  ภาวิตาติ  วิปสฺสนาาณ  พฺรูหิต  วฑฺฒิต  ฯ   
ป ฺา  ภาวียตีติ  มคฺคป ฺา  ภาวียติ  พฺรูหียติ  วฑฺฒียติ  ฯ  ยา   
อวิชฺชา  สา  ปหียตีติ  อฏสุ  าเนสุ  วฏฏมูลกิา  มหาอวิชฺชา  ปหียติ  ฯ   
อวิชฺชา  ห ิ มคฺคป ฺาย  ปจฺจนีกา  มคฺคป ฺา  อวิชฺชาย  ฯ   
อวิชฺชากฺขเณ  มคฺคป ฺา  นตฺถ ิ มคฺคป ฺากฺขเณ  อวิชชฺา  นตฺถิ  ฯ   
ยทา  ปน  อวิชฺชา  อุปฺปชชฺติ  ตทา  มคฺคป ฺาย  อุปฺปตฺตึ  นิวาเรติ   
ปท  ปจฺฉินฺทติ  ฯ  ยทา  มคฺคป ฺา  อุปฺปชฺชติ  ตทา  อวิชฺช  สมลูิก   
อุพฺพฏเฏตฺวา  สมุคฺฆาตยมานาว  อุปฺปชฺชติ  ฯ  เตน  วุตฺต  อวิชฺชา   
ปหียตีติ  ฯ  อิติ  มคฺคจิตฺต  มคฺคป ฺาติ  เทฺวป  สหชาต-  
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ธมฺมาว  กถิตา  ฯ   
        ราคุปกกฺิลิฏ  วา  ภิกฺขเว  จิตฺต  น  วิมุจฺจตีติ  ราเคน  อุปกฺกิลิฏตฺตา   
มคฺคจิตฺต  น  วิมุจฺจตีติ  ทสฺเสติ  ฯ  อวิชฺชูปกฺกลิิฏา  วา  ป ฺา  น  ภาวียตีติ   
อวิชฺชาย  อุปกฺกิลิฏตฺตา  มคฺคป ฺา  น  ภาวียตีติ  ทสฺเสติ  ฯ  อิติ  โข   
ภิกฺขเวติ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ฯ  ราควิราคา  เจโตวิมุตฺตีติ  ราคสฺส  ขยวิราเคน  
เจโตวิมุตฺติ  นาม  โหติ  ฯ  ผลสมาธิสฺเสต  นาม  ฯ  อวิชชฺาวิราคา   
ป ฺาวิมุตฺตีติ  อวิชฺชาย  ขยวิราเคน  ป ฺาวิมุตฺติ  นาม  โหติ  ฯ   
อิมสฺมึ  สุตฺเต  นานากฺขณิกา  สมาธิวิปสฺสนา  (๑)  กถิตาติ  ฯ   
                                พาลวคฺโค  ตติโย  ฯ   
                                _________________ 
                                สมจิตฺตวคฺควณฺณนา   
        จตุตฺถสฺส  ปเม  ฯ  อสปฺปุริสภูมีติ  อสปฺปุริสาน  ปติฏานฏาน  ฯ    
สปฺปุริสภูมิยป  เอเสว  นโย  ฯ  อกต ฺ ูติ  กต  น  ชานาติ  ฯ  อกตเวทีติ  กต  ปากฏ   
กตฺวา  น  ชานาติ  ฯ  อุป ฺาตนฺติ  วณฺณิต  โถมิต  ปสฏ  ฯ  ยทิทนฺติ  ยา  อย  ฯ   
อกต ฺ ุตา  อกตเวทิตาติ  ปเรน  กตสฺส  อุปการสสฺ  อชานน ฺเจว  ปากฏ  กตฺวา   
อชานน ฺจ  ฯ  เกวลาติ  สกลา  ฯ  สกฺุกปกฺเขป   
#  ๑  สี.  วิปสฺสนา  สมาธิ  ฯ    
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วุตฺตนเยเนว  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        ทุติเย  ฯ  มาตุ  จ  ปตุ  จาติ  ชนิกมาตุ  จ  ชนกปตุ  จ  ฯ  เอเกน   
ภิกฺขเว  อเสน  มาตร  ปรหิเรยฺยาติ  เอกสฺมึ  อสกูเฏ  เปตฺวา  มาตร  ปฏิชคฺเคยฺย  ฯ   
เอเกน  อเสน  ปตร  ปริหเรยฺยาติ  เอกสฺมึ  อสกูเฏ  เปตฺวา  ปตร  ปฏิชคฺเคยฺย  ฯ   
วสฺสสตายโก  วสฺสสตชวีีติ  วสสสตายกกาเล  ชาโต  สกล  วสฺสสต  ชีวนโต  ฯ   
อิท  วุตฺต  โหติ  สเจ  ปุตฺโต  นาม  มาตาปตูน  ปฏิกริสฺสามีติ  อุฏาย  สมฏุาย   
ทกฺขิเณ  อสกูเฏ  มาตร  วาเม  ปตร  เปตฺวา  วสฺสสตายุโก  สกลป  วสฺสสต   
ชีวมาโน  ปรหิเรยฺย  ฯ  โส  จ  เนส  อุจฺฉาทนปริมทฺทนนฺหาปนสมฺพาหเนนาติ   
โส  จ  ปุตฺโต  เตส  มาตาปตูน  อสกูเฏสุ   ิตานเยว  ทุคฺคนฺธปฏิวิโนทนตฺถ   
สุคนฺธกรเณน  อุจฺฉาทเนน  ปริสฺสมวิโนทนตฺถ  หตฺถปริมทฺทเนน  สีตุณฺหกาเล   
จ  อุโณฺหทกสีโตทกนฺหาปเนน  หตฺถปาทาทีน  อากฑฺฒนปริกฑฺฒนสงฺขาเตน   
สมฺพาหเนน  อุปฏาน  กเรยฺย  ฯ  เต  จ  ตตฺเถวาติ  เต  จ  มาตาปตโร  ตตฺเถว   
ตสฺส  อสกูเฏสุ  นิสินฺนาว  มุตฺตกรีส  จเชยฺยุ  ฯ  น  เตฺวว  ภิกฺขเว  เอวป  น  
เตฺวว  มาตาปตูน  กต  วา  โหติ  ปฏิกต  วา  ฯ   
        อิสฺสราธิปจฺเจ  รชฺเชติ  จกฺกวตฺติรชฺช  สนฺธาเยวมาห  ฯ   
อาปาทกาติ  วฑฺฒกา  อนุปาลกา  ฯ  ปตฺุตา  หิ  มาตาปตูหิ    
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วฑฺฒิตา  เจว  อนุปาลิตา  จ  ฯ  โปสกาติ  หตฺถปาเท  วฑฺเฒตฺวา   
หทยโลหิต  ปาเยตฺวา  โปสกา  ฯ  ปุตฺตา  หิ  มาตาปตูหิ  สุฏ ุ  ภตา  (๑)   
อนฺนปานาทีหิ  ปฏชิคฺคิตา  ฯ  อิมสฺส  โลกสฺส  ทสฺเสตาโรติ  สเจ  หิ  มาตาปตโร   
ชาตทิวเสเยว  ปุตฺต  ปาเท  คเหตฺวา  อร ฺเ  วา  นทิย  วา  ปปาเต  วา  ขิเปยฺยุ   
อิมสฺมึ  โลเก  อิฏานิฏารมฺมณ  น  ปสฺเสยฺย  ฯ  เอว  อกตฺวา  อาปาทิตตฺตา   
โปสิตตฺตา  เอส  อิมสฺมึ  โลเก  อิฏานิฏารมฺมณ  มาตาปตโร  นิสฺสาย (๒)  
ปสฺสตีติ   ตฺยสฺส  อิมสฺส  โลกสฺส  ทสฺเสตาโร  นาม  โหนฺติ  ฯ  สมาทเปตีติ   
คณฺหาเปติ  ฯ  อิมสฺมึ  สตฺุเต  สทฺธาสีลจาคป ฺา  โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสกา  กถิตา  ฯ   
ธมฺมเสนาปติสาริปุตฺตตฺเถรสทิโสว  ภิกฺขุ  เตสุ  ปติฏาเปติ  นามาติ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        ตติเย  ฯ   เตนุปสงฺกมีติ  โส  ห ิ พฺราหฺมโณ  สมโณ  กริ  โคตโม  กถติ   
วิสฺสชฺเชติ  ปจฺุฉายสฺส  วิรชฺชน  นาม  นตฺถิ  ฯ  อหมสฺส  อปรชชฺนป ฺห  (๓)   
อภิสงฺขริสฺสามีติ  ปณีต  โภชน  ภุ ฺชตฺิวา  คพฺภทฺวาร  ปทหิตฺวา  นิสินฺโน   
จินฺเตตุ  อารภิ  ฯ  อถสฺส  เอตทโหสิ  อิมสฺมึ  าเน  อุจฺจาสทฺทมหาสทฺโท   
วตฺตติ  จิตฺต  น  เอกคฺค  โหติ  ภูมิฆร  กาเรสฺสามีติ  ภูมิฆร  กาเรตฺวา  ตตฺถ   
ปวิสิตฺวา  เอว  ปุฏโ  เอว  กเถสฺสามีติ  (๔)  เอก  คณฺหิตฺวา   
#  ๑  ม.  ปฏุา ภตา  ฯ  กตฺถจิ  สุฏ ุ  กตาติ  ทิสฺสติ  ๒  ย.ุ  ปสสฺติ   
# ๓  ม. วิรชฌฺนป ฺห  ฯ   ๔. ม. กเถสฺสตีติ  ฯ  
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เอก  วิสฺสชฺเชนฺโต  สกลทิวเส (๑)  กิ ฺจิ  ปสฺสิตุ  นาสกฺขิ  ฯ  ตสฺส   
อิมินาว  นีหาเรน  จตฺตาโร  มาสา  วีติวตฺตา  ฯ  โส  จตุนฺน  มาสาน   
อจฺจเยน  อุภโตโกฏิกป ฺห  นาม  อททฺส  ฯ  เอว  กิรสฺส  อโหสิ  อห  สมณ   
โคตม  อุปสงฺกมิตฺวา  กึวาที  ภวนฺติ  ปุจฺฉิสฺสามิ  ฯ  สเจ  กริิยวาทิมฺหีติ   
วกฺขติ  สพฺพากุสลาน  นาม  ตุเมฺห  กริยิ  วเทถาติ  น  นิคฺคณฺหิสฺสามิ  สเจ   
อกิริยวาทิมฺหีติ  วกฺขติ  กุสลธมฺมาน  นาม  ตุเมฺห  อกิริย  วเทถาติ  น   
นิคฺคณฺหิสฺสามิ  ฯ  อุภโตโกฏิกป ฺห  ปุฏโ  เนว  อุคฺคิลิตุ  สกฺขิสฺสติ  น   
นิคฺคิลิตุ  ฯ  เอว  มม  ชโย  ภวิสฺสติ  สมณสฺส  โคตมสฺส  ปราชโยติ  อุฏาย   
อปฺโผเฏตฺวา  ภูมิฆรา  นิกขฺมฺม  เอวรูป  ป ฺห  ปุจฺฉนฺเตน  น  เอกเกน  คนฺตุ   
วฏฏตีติ  นคเร  โฆสน กาเรตฺวา  สกลนาคเรน ปริวุโต  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  ฯ   
กึวาทีติ  กึลทฺธิโก  ฯ  กมิกฺขายีติ  กึ  นาม  สาวกาน  ปฏิปท  อกฺขาสีติ    ปุจฺฉิ  ฯ   
อถสฺส  ภควา  จตูหิ  มาเสหิ  ป ฺห  อภิสงฺขริตฺวา  ทิฏโ  เม  สมณสฺส   
โคตมสฺส  ปราชยปโ ฺหติ  มาน  ปคฺคยฺห  อาคตภาว  ตฺวา  เอกปเทเนว   
ต  ป ฺห  ภินทฺนฺโต  กริิยวาที  จาห  พฺราหฺมณ  อกริิยวาที  จาติ  อาห  ฯ   
อถ  พฺราหฺมโณ  อตฺตโน  มาน  อปเนตฺวา  ภควนฺต  อายาจนฺโต  ยถากถ  ปนาติ   
อาทิมาห  ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
#  ๑   ส.ี  สกลทิวเสน  ม.  สกลทิวส  ฯ  
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        จตุตฺเถ ฯ  ทกฺขิเณยฺยาติ  ทกฺขิณาติ วุจฺจติ  ทาน  ตสฺส  ปฏคฺิคหณยุตฺตา   
กติ  ปุคฺคลาติ  ปุจฺฉติ  ฯ  เสโขติ  อิมนิา  สตฺต  เสกฺเข  ทสฺเสติ  ฯ  เอตฺถ  จ   
สีลวนฺตปุถุชชฺโนป  โสตาปนฺเนเนว  สงฺคหิโต  ฯ  อาหุเนยฺยา  ยชมานาน   
โหนฺตีติ  ทาน  ททนฺตาน  อาหุนสฺส  อรหา  ทานปฏิคฺคาหกา  นาม  โหนฺตีติ   
อตฺโถ  ฯ  เขตฺตนฺติ  วตฺถุ  ปติฏ  ปุ ฺสฺส  วิรุหนฏานนฺติ  อตฺโถ  ฯ   
        ป ฺจเม ฯ  ปุพฺพาราเมติ  สาวตฺถิโต  ปุรตฺถิมทสิาภาเค  อาราเม  ฯ  (๑)   
มิคารมาตุปาสาเทติ  วิสาขาย  อุปาสิกาย  ปาสาเท  ฯ  สา  หิ  มิคารเสฏ ินา   
มาตุฏาเน  ปตตฺตาป  สพฺพเชฏกสฺส  ปุตฺตสฺส  อยฺยกเสฏ ิโน   
นามสมานนามกตฺตาป  มิคารมาตาติ  วุจฺจติ  ฯ  ตาย  การโิต  สหสฺสคพฺโภ   
ปาสาโท  มิคารมาตุปาสาโท  นาม  ฯ  เถโร  ตสฺมึ  วิหรติ  ฯ  ตตฺร  โข   
อายสฺมา  สาริปุตฺโตติ  ตสฺมึ  ปาสาเท  วิหรนโฺต  ธมฺมเสนาปติ  สาริปุตฺตตฺเถโร  ฯ   
        ภิกฺขู  อามนฺเตสีติ  กสฺมึ  กาเล  อามนฺเตสิ  กานิจิ  หิ  สุตฺตานิ  ปุเรภตฺเต   
ภาสิตานิ  อตฺถิ  กานิจิ  ปจฺฉาภตฺเต  กานิจิ  ปุริมยาเม  กานิจิ  มชฌฺิมยาเม   
กานิจิ  ปจฺฉิมยาเม  ฯ  อิท  ปน  สมจิตฺตปฏิปทาสุตฺต  ปจฺฉาภตฺเต  ภาสิต  ฯ   
ตสฺมา  สายณฺหสมเย  อามนฺเตสิ  ฯ   
#  ๑  สี.  ปรุตฺถิมทิสาย  กเต  อาราเม  ฯ  
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        น  เกวล ฺเจต  เถเรเนว  ภาสิต  ตถาคเตนาป  ภาสิต  ฯ  กตฺถ  นิสีทิตฺวาติ   
วิสาขาย  รตนปาสาเท  นิสีทิตฺวา  ฯ  ตถาคโต  หิ  ปมโพธิย  วีสติ  วสฺสานิ   
อนิพทฺธวาโส  หุตฺวา  ยตฺถ  ยตฺถ  ผาสุก  โหติ  ตตฺถ  ตตฺเถว  คนฺตฺวา  วสิ  ฯ   
ปม  อนฺโตวสฺส ฺหิ (๑)  อิสิปตเน  ธมฺมจกฺก  ปวตฺเตตฺวา  อฏารส   
มหาพฺรหฺมโกฏิโย  อมตปาน  ปาเยตฺวา  พาราณสึ  อุปนิสฺสาย  อิสิปตเน   
วสิ  ฯ  ทุติย  อนฺโตวสฺส  ราชคห  อุปนิสฺสาย  เวฬวุเน  ตติยจตุตฺถานิป   
ตตฺเถว  ป ฺจม  อนฺโตวสสฺ  เวสาลึ  อุปนิสฺสาย  มหาวเน  กูฏาคารสาลาย   
ฉฏ  อนฺโตวสฺส  มกลุปพฺพเต  (๒)  สตฺตม  ตาวตึสภวเน  อฏม  ภคฺเคสุ   
สสสุมารคิร  นิสฺสาย  เภสกฬาวเน  นวม  โกสมฺพิย  ทสม  ปาลิเลยฺยกวนสณฺเฑ  (๓)   
เอกาทสม  นาลาย  พฺราหฺมณคาเม  ทฺวาทสม  เวร ฺชาย  เตรสม   
จาลิยปพฺพเต  จุทฺทสม  เชตวเน  ป ฺจทสม  กปลวตฺถุสฺมึ  โสฬสม   
อาฬวก  ทเมตฺวา  จตุราสีติปาณสหสฺสานิ  อมตปาน  ปาเยตฺวา   
อาฬวิย  สตฺตรสม  ราชคเหเยว  อฏารสม  จาลิยปพฺพเตเยว  ตถา   
เอกูนวีสติม  วีสติม  ปน  อนฺโตวสฺส  ราชคหเยว  อุปนิสฺสาย  วสิ  ฯ   
เอว  วีสติ  วสฺสานิ  อนิพทฺธวาโส  หตฺุวา  ยตฺถ  ยตฺถ  ผาสุก  โหติ   
ตตฺถ  ตตฺเถว  วสิ  ฯ  (๔)    
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        ตโต  ปฏาย  ปน  เทฺว  เสนาสนานิ  ธุวปริโภคานิ  อกาสิ  ฯ   
กตรานิ  เทฺว  เชตวน ฺจ  ปุพฺพาราม ฺจ  ฯ  กสฺมา  ทฺวินฺน  กลุาน   
คุณมหนฺตตาย  ฯ  อนาถปณฺฑิกสฺส  หิ  วิสาขาย  จ  คุณ  สนฺธาย   
คุณ  ปฏิจฺจ  สตฺถา  ตานิ  เสนาสนานิ  ธุวปริโภเคน  ปริภุ ฺชิ  ฯ   
อุตุวสฺส  จาริก  คนฺตฺวาป  (๑)  อนฺโตวสฺเส  ทฺวีสุเยว  เสนาสเนสุ  วสติ  ฯ   
เอว  วสนฺโต  ปน  เชตวเน  รตฺตึ  วสิตฺวา  ปุนทิวเส  ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต   
ทกฺขิณทฺวาเรน  สาวตฺถึ  ปณฺฑาย  ปวิสิตฺวา  ปาจีนทฺวาเรน  นิกขฺมิตฺวา   
ปุพฺพาราเม  ทิวาวิหาร  กโรติ  ฯ  ปุพฺพาราเม  รตฺตึ  วสิตฺวา  ปนุทิวเส   
ปาจีนทฺวาเรน  สาวตฺถึ  ปณฺฑาย  ปวิสิตฺวา  ทกฺขิณทฺวาเรน  นิกฺขมิตฺวา  
เชตวเน  ทิวาวิหาร  กโรติ  ฯ   
        ตสฺมึ  ปน  ทิวเส  สมมฺาสมฺพุทฺโธ  เชตวเนเยว  วสิ  ฯ  ยตฺถ  กตฺถจิ   
วสนฺตสฺส  ป ฺจวิธกิจฺจ  อวิชหิตเมว  โหติ  ฯ  ต  เหฏา  วิตฺถาริตเมว  ฯ  
เตสุ  กิจฺเจสุ  ปจฺฉิมยามกิจฺจกาเล  ภควา  โลก  โอโลเกนฺโต  สาวตฺถีวาสีน ฺจ   
สมนฺตาว  สาวตฺถิยา  คาวุตอฑฺฒโยชนโยชนปรเม  าเน  สาวตฺถีนคเร  
อปฺปมาณาน  สตฺตาน  อภิสมยภาว  อทฺทส  ฯ   
        ตโต  กสฺมึ  น ุ โข  กาเล  อภิสมโย  ภวิสฺสตีติ  โอโลเกนฺโต   
สายณฺหสมเยติ  ทิสฺวา  มยิ  น ุ โข  กเถนฺเต    
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อภิสมโย  ภวิสฺสติ  สาวเก  กเถนฺเต  ภวิสฺสตีติ  สาริปุตฺตตฺเถเร   
กเถนฺเต  ภวิสฺสตีติ  อทฺทส  ฯ  ตโต  กตฺถ  นิสีทิตฺวา  กเถนฺเต   
ภวิสฺสตีติ  โอโลเกนฺโต  วิสาขาย  รตนปาสาเท  นิสีทิตฺวาติ  ทิสฺวา   
พุทฺธาน  นาม  ตโย  สาวกสนฺนิปาตา  โหนฺติ  อคฺคสาวกาน  เอโก  ฯ   
เตสุ  อชฺช  ธมฺมเสนาปติสาริปุตฺตตฺเถรสฺส  สาวกสนฺนิปาโต  ภวิสฺสตีติ   
อทฺทส  ฯ  ทสิฺวา  ปาโตว  สรีรปฏิชคฺคน  กตฺวา  นิวตฺถนิวาสโน  สุคตจีวร   
ปารุปตฺวา  เสลมย  ปตฺต  อาทาย  ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต  ทกฺขิณทฺวาเรน  นคร   
ปวิสิตฺวา  ปณฺฑาย  จรนฺโต  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  สุลภปณฺฑปาต  กตฺวา  วาตปหฏา   
วิย  นาวา  ปฏินิวตฺติตฺวา  ทกฺขิณทฺวาเรน  นิกฺขมิตฺวา  พหิทฺวาเร  อฏาสิ  ฯ   
ตโต  อสีติมหาสาวกา  ภิกฺขุนีปริสา  อุปาสกปริสา  อุปาสิกาปริสาติ  จตสฺโส  
ปริสา  สตฺถาร  ปริวารยึสุ  ฯ   
        สตฺถา  สาริปุตฺตตฺเถร  อามนฺเตสิ  สาริปุตฺต  ตยา  ปุพฺพาราม  คนฺตุ  วฏฏติ   
ตว  จ  ปริส  คเหตฺวา  คจฺฉาหีติ  ฯ  สาธุ  ภนฺเตติ  เถโร  อตฺตโน  ปริวาเรหิ   
ป ฺจหิ  ภิกฺขุสเตหิ  ปริวุโต  ปุพฺพาราม  อคมาสิ  ฯ  เอเตเนว  นิยาเมน   
อสีติมหาสาวเก  ปุพฺพารามเมว  เปเสตฺวา  สย  เอเกน  อานนฺทตฺเถเรเนว   
สทฺธึ  เชตวน  อคมาสิ  ฯ  อานนฺทตฺเถโรป  วิหาเร  สตฺถุ  วตฺต  กตฺวา   
วนฺทิตฺวา  ปุพฺพาราม  คจฺฉามิ  ภนฺเตติ  อาห  ฯ  เอว    
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กโรหิ  อานนฺทาติ  ฯ  สตฺถาร  วนฺทตฺิวา  ตตฺเถว  อคมาสิ  ฯ  สตฺถา  เอกโกว   
เชตวเน  โอหิยติ  ฯ  (๑)   
        ตทิวส ฺหิ  จตสฺโส  ปริสา  เถรสฺเสว  ธมฺมกถ  โสตุกามา  อเหสุ  ฯ   
โกสลมหาราชาป  พลนกิาเยน  ปริวุโต  ปุพฺพารามเมว  คโต  ฯ  ตถา   
ป ฺจสตอุปาสกปริวาโร  อนาถปณฺฑิโก  ฯ  วิสาขา  ปน  มหาอุปาสิกา   
ทฺวีหิ  ชฆสหสฺเสหิ (๒) ปริวุตา  อคมาสิ  ฯ  สตฺตปณฺณาสาย   
กุลุสภสตสหสฺสาน    วสนฏาเน  สาวตฺถีนคเร  เคหปาลทารเก   
เปตฺวา  เสสชโน  คนฺธจุณฺณมาลาทีนิ  คเหตฺวา  ปุพฺพารามเมว  อคมาสิ  ฯ  
จตูสุ  ทฺวารคาเมสุ  คาวุตอฑฺฒโยชนโยชนฏาเน  สพฺพโส  จ(๓)  มนุสฺสา   
คนฺธจุณฺณมาลาทีนิ  คเหตฺวา  ปุพฺพาราม  อคมสุ  ฯ  สกลวิหาโรป  ปุปฺเผหิ   
อภิกิณฺโณ  วิย  อโหส ิ ฯ   
        ธมฺมเสนาปติสาริปุตฺตตฺเถโรป  โข  วิหาร  คนฺตฺวา  วิหารปริเวเณ   
องฺคณฏาเน  อฏาสิ  ฯ  ภิกฺขู  เถรสฺส  อาสน  ป ฺาปยึสุ  ฯ   
เถโร  ตตฺถ  นิสีทิตฺวา  อุปฏากตฺเถเรน  วตฺเต  กเต  ภิกฺขุสงฺฆสฺส   
โอวาท  ทตฺวา   คนฺธกุฏ ึ ปวิสิตฺวา  สมาปตฺตึ  อปฺเปตฺวา  นิสีทิ  ฯ   
โส  ปริจฺฉินฺนกาลวเสน  สมาปตฺติโต  วุฏาย  อจิรวตึ  คนฺตฺวา   
รโชชลลฺ  ปวาเหตฺวา  ปฏิปฺปสฺสทฺธทรโถ  โอติณฺณติตฺเถเนว   
อุตฺตริตฺวา  นิวตฺถนิวาสโน  สงฺฆาฏึ   
#  ๑  ม.  โอหีโน  ๓ สี. สพฺพโสว ฯ  ม. สพฺเพเยว  ฯ  
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ปารุปตฺวา  อฏาสิ  ฯ  ภิกขฺุสงฺโฆป  สมฺมุขฏาเนน  โอตริตฺวา   
สรีรรโชชลลฺ (๑) ปวาเหตฺวา  ปจฺจุตฺตริตฺวา  เถร  ปรวิาเรติ  ฯ   
อนฺโตวิหาเรป  เถรสฺส  ธมฺมาสน  ป ฺาปยึสุ  ฯ  จตสฺโสป   
ปริสา  อตฺตโน  อตฺตโน  โอกาส  ตฺวา  มคฺค  เปตฺวา  นิสีทึสุ  ฯ   
สาริปุตฺตตฺเถโรป  ป ฺจภิกฺขุสตปริวาโร  ธมฺมสภ  อาคนฺตฺวา   
สีหมตฺถกปติฏ ิเต  สมุสฺสิตเสตจฺฉตฺเต  รตนปลลฺงฺเก  จิตฺตวีชนึ   
คเหตฺวา  ปุรตฺถิมาภิมุโข  นิสีทิ  ฯ  นิสทีิตฺวา  ปริส  โอโลเกตฺวา   
มหตี  วตาย  ปริสา  อิมิสสฺา  น  อปฺปมตฺตกา  (๒)  ปริตฺตกธมฺมเทสนา   
อนุจฺฉวิกา  กตรธมฺมเทสนา  นุ  โข  อนุจฺฉวิกา  ภวิสฺสตีติ  ตีณิ   
ปฏกานิ  อาวชฺชมาโน  อิม  สโยชนปริยายธมฺมเทสน  อทฺทส  ฯ   
        เอว  ธมมฺเทสน  สลลฺกฺเขตฺวา  ต  เทเสตุกาโม  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ   
อาวุโส  ภิกฺขโวติ (๓) ฯ  อาวุโสติ  อวตฺวา  ภิกฺขโวติ   
วจน  พุทฺธาลาโป  นาม  โหติ  อย  ปนายสฺมา  ทสพเลน   
สมาน  อาลาป  (๔)  น  กริสฺสามีติ  สตฺถุคารเวน  สาวกาลาป   
กโรนฺโต  อาวุโส  ภิกฺขโวติ  อาห  ฯ  เอตทโวจาติ  เอต   
อชฺฌตฺตสโยชน ฺจ  อาวุโส  ปุคฺคล  เทเสสฺสามิ   
พหิทฺธาสโยชน ฺจาติ  ธมฺมเทสนาปท  อโวจ  ฯ   
        ตสฺมึ  ปน  รตนปาสาเท  อธิวตฺโถ  เอโก  โสตาปนฺโน    
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เทวปุตฺโต  อตฺถิ  โส  พุทฺเธหิ  วา  สาวเกหิ  วา  เทสนาย  อารทฺธมตฺตายเยว   
ชานาติ  อย  เทสนา  อุตฺตานิกา  ภวิสฺสติ  อย  คมฺภีรา  อย  ฌานนิสฺสิตา   
ภวิสฺสติ  อย  วิปสฺสนานิสฺสิตา  อย  มคฺคนิสฺสิตา  อย  ผลนิสฺสติา  อย   
นิพฺพานนิสฺสิตาติ  ฯ  โสป  ตสฺมึ  ทิวเส  เถเรน  เทสนาย  อารทฺธมตฺตายเอว   
อ ฺาสิ  เยน  นีหาเรน  มยฺห  อยฺเยน  ธมฺมเสนาปติสาริปุตฺตตฺเถเรน  เทสนา   
อารทฺธา  อย  เทสนา  วิปสฺสโนคธา ภวิสฺสติ  ฉหิ  มุเขหิ  วิปสฺสน  กเถสฺสติ  (๑)   
เทสนาปริโยสาเน  โกฏิสหสฺสเทวตา  อรหตฺต  คณฺหิสฺสนฺติ  โสตาปนฺนาทีน   
ปน  เทวมนุสฺสาน  ปริจฺเฉโท  น  ภวิสฺสติ  เทสนานุจฺฉวิก  กตฺวา  มยฺห   
อยฺยสฺส  สาธุการ  ทสฺสามติี  เทวานุภาเวน  มหนฺต  สทฺท  กตฺวา  สาธุ   
สาธุ  อยฺยาติ  อาห  ฯ   
        เทวราเชน  สาธุกาเร  ทินฺเน  ปรวิารกปาสาทสหสฺเส  อธิวตฺถา  เทวตา   
สพฺพาว  สาธุการ  อทสุ  ฯ  ตาส  สาธกุารสทฺเทน  ปุพฺพาราเม  วสนเทวตา   
ตาส สทฺเทน  คาวุตมตฺเต  เทวตา  ตโต  อฑฺฒโยชเน  โยชเนติ  เอเตนุปาเยน   
เอกจกฺกวาเฬ  ทฺวีสุ  จกฺกวาเฬสุ  ตีสุ  จกฺกวาเฬสูติ  ทสสหสฺสจกฺกวาเฬ   
เทวตา  สาธุการมทสุ  ฯ  ตาส  สาธุการสทฺเทน  ปวิฏกนาคา (๒)   
ตาว(๓) อากาสฏกเทวตา  จ  ฯ  ตโต  อพฺภวลาหกา  อุณฺหวลาหกา    
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สีตวลาหกา  วสฺสวลาหกา  จาตุมฺมหาราชิกา  จตฺตาโร  มหาราชาโน   
ตาวตึสา  สกฺโก เทวราชา  ยามาเทวตา  สุยาโม  เทวราชา  ตุสิตเทวตา   
สนฺตุสิโต  เทวราชา  นิมมฺานรตีเทวตา  นิมฺมานรโต   เทวราชา   
วสวตฺตีเทวตา  วสวตฺตี  เทวราชา  พฺรหฺมปาริสชฺชา  พฺรหฺมปุโรหิตา   
มหาพฺรหฺมาโน  ปริตฺตาภา  อปฺปมาณาภา  อาภสฺสรา  ปริตฺตสุภา   
อปฺปมาณสุภา  สุภกิณฺหา  เวหปฺผลา  อวิหา  อตปฺปา  สุทสฺสา  สุทสฺสี   
อกนิฏา  เทวตาติ  อส ฺเ  จ  อรูปาวจรสตฺเต  จ  เปตฺวา   
โสตายตนปวตฺติฏาเน  สพฺพา  เทวตา  สาธุการ  อทสุ  ฯ   
        ตโต  ขีณาสวมหาพฺรหฺมาโน  มหา  วตาย  สาธุการสทฺโท   
ปวีตลโต  ปฏาย  ยาว  อกนิฏโลก  อาคโต  กิมตฺถ  น ุ โข  เอโสติ   
อาวชฺเชนฺตา  ธมฺมเสนาปติสาริปุตฺตตฺเถโร  ปุพฺพาราเม  วิสาขาย   
รตนปาสาเท  นิสีทิตฺวา  สโยชนปรยิายธมฺมเทสน  อารภิ  อเมฺหหิป   
ตตฺถ  กายสกฺขีหิ  ภวิตุ  วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา  ตตฺถ  อคมสุ  ฯ  (๑)   
ปุพฺพาราโม  เทวตาหิ  ปริปุณฺโณ  สมนฺตา  ปุพฺพารามสฺส  คาวุต  อฑฺฒโยชน   
โยชนนฺติ  สกลจกฺกวาล  เหฏา  ปวีตเลติริย  จกกฺวาฬปริยนฺเตน  ปริจฺฉินฺน   
ทสหิ  จกฺกวาฬสหสฺเสหิ  สนฺนิปติตาหิ  เทวตาหิ  นิรนฺตร- 
มโหสิ  อารคฺคนิตุทนมตฺเต  (๒)  าเน  อุปริมโกฏิยา  สฏ ี  เทวตา    
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สุขุมตฺตภาเว  มาเปตฺวา  อฏสุ  ฯ  
        อถายสฺมา  สาริปุตฺโต  มหนฺต  วติท  โกลาหล  (๑)  กินฺนุ  โข  เอตนฺติ   
อาวชฺเชนฺโต  ทสสหสฺสจกฺกวาเฬ   ิตาน  เอกจกฺกวาเฬ  สนฺนิปติตภาว  อทฺทส ฯ   
อถาปจ   ยสมฺา  พุทฺธาน  อธิฏานกิจฺจ  นตฺถิ  ปรสิปฺปมาเณเนว  ปสฺสนฺติ   
เจว  สทฺท ฺจ  สาเวนฺติ  ฯ  สาวกาน  ปน  อธิฏาน  วฏฏติ  ฯ  ตสฺมา  เถโร   
สมาปตฺตึ  สมาปชฺชิตฺวา  สมาปตฺติโต  วุฏาย  มหคฺคตจิตฺเตน  อธิฏาสิ   
จกฺกวาฬปริยนฺตา  ปริสา  สพฺพาป  ม  ปสฺสตุ  ธมฺม ฺจ  เม  เทเสนฺตสฺส   
สทฺท  สุณาตูติ  ฯ  อธิฏ ิตกาลโต  ปฏาย  ทกฺขิณชานุปสฺเส  จ   
จกฺกวาฬมุขวฏฏิย ฺจ  นสิีทิตฺวา  ธมฺมเสนาปติสาริปุตฺตตฺเถโร  นาม  กีทโิส   
ทีโฆ  รสฺโส  สาโม  โอทาโตติ  วตฺตพฺพการณ  นาโหสิ  สพฺเพสป  ทิสาสุ     
นิสินฺนาน  อภิสมฺมุเขเยว  ป ฺายิตฺถ  นภมชฺเฌ   ิตจนฺโท  วิย  อโหสิ  ฯ   
ธมฺม  เทเสนฺตสฺสาปสฺส  ทกฺขิณชานุปสฺเส  จ  จกฺกวาฬปมุขวฏฏิย  จ   
สนฺนิสินฺนา  สพฺเพ  เอกเสเนว  (๒)  สทฺท  สุณึสุ  ฯ   
        เอว  อธฏิหิตฺวา  เถโร  อชฺฌตฺตสโยชน  อารภิ (๓) ฯ   ตตฺถ   
อชฺฌตฺตนฺติ  กามภโว  ฯ  พหิทฺธาติ  รูปารูปภโว  ฯ  กิ ฺจาป   
หิ  สตฺตา  กามภเว  อปฺป  กาล  วสนฺติ  กปฺปสฺส  จตุตฺถเมว   
# ๑  ม. หลาหล  ฯ  กลาหล  ฯ   ๒  สี.  เอกรเสเนว  ฯ 
# ๓ ม. อชฌฺตฺตส ฺโชน ฺจ  อาวุโสติ  อิม  ธมมฺเทสน  อารภิ  ฯ    
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โกฏาส  ฯ  อิตเรสุ  ตีสุ  โกฏาเสสุ  กามภโว  สุ ฺโ  โหติ  ตุจฺโฉ ฯ  
รูปภเว  พหุ  กาล  วสนฺติ  ตถาป  เตส  ยสฺมา  กามภเว  จุติปฏิสนฺธิโย   
พหุกา  โหนฺติ  อปฺปกา  รปูารูปภเวสุ  ฯ  ยตฺถ  จ  จุติปฏิสนฺธิโย  พหุกา  
ตตฺถ  อาลโยป  ปฏนาป  อภิลาสาป  พหุ  โหติ  ฯ  ยตฺถ  อปฺโป  ตตฺถ   
อปฺโป  ฯ  ตสฺมา  กามภโว  อชฺฌตฺต  นาม  ชาโต  รูปารูปภวา  พหิทฺธา   
นามาติ  ฯ อชฺฌตฺตสงฺขาเต   กามภเว  ฉนฺทราโค  อชฺฌตฺตสโยชนนฺนาม  
พหิทฺธา  สงฺขาเตสุ  รูปารูปภเวสุ  ฉนฺทราโค  พหิทฺธาสโยชนนฺนาม  ฯ   
โอรมฺภาคิยานิ  วา  ป ฺจ  สโยชนานิ  อชฺฌตฺตสโยชนนฺนาม  อุทฺธมฺภาคิยานิ   
ป ฺจ  พหิทฺธาสโยชนนฺนาม  ฯ  ตตฺราย  วจนตฺโถ  โอร  วุจฺจติ  กามธาตุ   
ตตฺถ  อุปฺปตฺตินิปฺผาทนโต  ต  โอร  ภชนฺตีติ  โอรมฺภาคิยานิ  ฯ  อุทฺธ  วุจฺจติ   
รูปารูปธาตุ  ตตฺถ  อุปฺปตฺตินิปฺผาทนโต (๑) ต  อุทธฺ  ภชนฺตีติ  อุทฺธมฺภาคิยานิ  ฯ   
        เอว  วุตฺตปฺปเภเทน  อชฺฌตฺตสโยชเนน  ปยุตฺโต  ปุคฺคโล  อชฺฌตฺตสโยชโน   
พหิทฺธาสโยชเนน  สยุตฺโต  ปุคฺคโล  พหิทฺธาสโยชโน  ฯ  อุภยป  เจต  น   
โลกิยสฺส  วฏฏนิสฺสิตสฺส  มหาชนสฺส  นาม  ฯ  เยส  ปน  ภโว  เทฺวธา   
ปริจฺฉินฺโน  เตส  โสตาปนฺนสกทาคามิอนาคามีน  อริยสาวกาน  เอตนฺนาม  ฯ   
ยถา  ห ิ มหาอร ฺเ  ขทิรวนสาลวนาทีนิ  ถมฺโภ  ตุลาสงฺฆาโฏติ  นาม  น  ลภนฺติ    
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ขทิรวนสาลวนนฺติ  นามเมว  ลภนฺติ  ฯ  ยทา  น (๑) ปน  ตโต   
รุกฺขา (๒) ติณฺหาย  (๓)  กุาริยา  ฉินฺทิตฺวา  ถมฺภาทิสงฺฆาเฏน (๔)  
ตจฺฉิตา โหนฺติ  ตทา  ถมโฺภ  ตุลาสงฺฆาโฏติ  นาม  ลภนฺติ  ฯ  เอวเมว  (๕) 
อปริจฺฉินฺนภโว  พหลกิเลโส  ปถุุชชฺโน  เอต  นาม  น  ลภติ  ภว   
ปริจฺฉินฺทิตฺวา  กิเลเส  ตนุเก  กตฺวา   ิตา  โสตาปนฺนาทโยว  ลภนฺติ  ฯ   
        อิมสฺส  จ  ปนตฺถสฺส  วิภาวนตฺถ  อิท  วจฺฉกสาโลปมฺม (๖) เวทิตพฺพ   
วจฺฉกสาล  หิ  กตฺวา  อนฺโต  ขาณุเก  โกฏเฏตฺวา  วจฺฉเก  โยตฺเตหิ  พนฺธิตฺวา   
เตสุ  อุปนิพนฺธนฺติ  โยตฺเตสุ  อปฺปโหนฺเตสุ  กณฺเณสุป  คเหตฺวา  ตตฺถ   
วจฺฉเก  ปเวเสนฺติ  อนฺโตสาลาย  โอกาเส  อปฺปโหนฺเต  พหิ  ขาณุเก   
โกฏเฏตฺวาป  เอวเมว  กโรนฺติ  ฯ  ตตฺถ  โกจิ  อนฺโต  พทฺโธ  วจฺฉโก   
พหิ  นิปนฺโน  โหติ  โกจิ  พหิ  พทฺโธ  อนฺโต  นปินฺโน  โกจิ  อนฺโต   
พทฺโธ  อนฺโต  นิปนฺโน  โกจิ  พหิ  พทฺโธ  พหิเรว   นิปนฺโน  ฯ  โกจิ   
อนฺโต  อพทโฺธว  จรติ  พหิป  อพทฺโธว  ฯ  ตตฺถ  อนฺโต  พทฺธสสฺ  พหิ   
นิปนฺนสฺส  พนฺธน  ทีฆ  โหติ  ฯ  โส  หิ  อุณฺหาทีหิ  ปฬิโต  นิกขฺมิตฺวา   
พหิ  วจฺฉกาน  อนฺตเร  นปิชฺชติ  ฯ  พหิ  พทฺเธ  อนฺโต  นิปนฺเนป  เอเสว  นโย  ฯ    
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โย  ปน  อนฺโต  พทฺโธ  อนฺโตว  นิปนฺโน  ตสฺส  พนฺธน  รสฺส   
โหติ  ฯ  พหิ  พทฺเธ  พหิ  นิปนฺเนป   เอเสว  นโย  ฯ  อุโภป  หิ   
เต  ทิวส  ขาณุก  อนุปริคนฺตฺวา  ตตฺเถว  สยนฺติ  ฯ  โย  ปน   
อนฺโต  อพทโฺธ  ตตฺเถว  วจฺฉกาน  อนฺตเร  วิจรติ  อย  สยิตวจฺฉโก (๑)  
กณฺเณ  คเหตฺวา  วจฺฉกาน  อนฺตเร  วิสฺสฏโ  ทิวส  อ ฺตฺถ   
อคนฺตฺวา  ตตฺเถว  จรติ  ฯ  พหิทฺธา  อพทฺเธป  ตตฺเถว  วิจรนฺเตป   
เอเสว  นโย  ฯ   
        ตตฺถ  วจฺฉกสาลา  วิย  ตโย  ภวา  เวทิตพฺพา  ฯ  วจฺฉกสาลาย  ขาณุกา  วิย   
อวิชฺชา  ฯ  ขาณุเก  วจฺฉกพนฺธนโยตฺต  วิย  ทสสโยชนานิ  ฯ  วจฺฉกา  วิย   
ตีสุ  ภเวสุ  นพฺิพตฺตสตฺตา  ฯ  อนฺโต  พทฺโธ  พหิสยิตวจฺฉโก  วิย  รูปารูปภเวสุ   
โสตาปนฺนสกทาคามิโน  ฯ  เต  ห ิ กิ ฺจาป  ตตฺเถว  วสนฺติ  สโยชน  ปน  เตส   
กามาวจรุปนิพนฺธเมว  ฯ  เกนฏเน  อปฺปหีนฏเน  ฯ  รูปารูปภเวสุ   
ปุถุชชฺโนป  เอตฺเถว  สงฺคหิโต  ฯ  โสป  หิ  กิ ฺจาป  ตตฺถ  วสติ  สโยชน   
ปนสฺส  กามาวจรุปนิพนฺธเมว  ฯ  พห ิ พทฺโธ  อนโฺตสยิตวจฺฉโก  วิย   
กามาวจเร  อนาคามี  ฯ  โส  หิ  กิ ฺจาป  กามาวจเร  วสติ  สโยชน  ปนสฺส  
รูปารูปภวุปนิพนฺธเมว  ฯ  อนฺโต  พทฺโธ  อนโฺต  นิปนฺโน  วิย  กามาวจเร   
โสตาปนฺนสกทาคามิโน  ฯ  เต  ห ิ สยป  กามาวจเร  วสนฺติ   
#  ๑  ม.  สลีวา  วจฺฉโก ฯ  ม.  สีลก  วจฺฉโก  ฯ  
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สโยชนป  เตส  กามาวจรุปนิพนฺธเมว  ฯ  พหิ  พทโฺธ  พหิ  นิปนฺโน   
วิย  รูปารูปภเวสุ  อนาคามี  ฯ  โส  ห ิ สยป  ตตฺถ  วสติ  สโยชนปสฺส   
รูปารูปภวุปนิพนฺธเมว  ฯ  อนฺโต  อพทฺโธ  อนฺโตวิจรณวจฺฉโก  วิย  
กามาวจเร  ขีณาสโว  ฯ  พหิ  อพทฺโธ  พหิวิจรณวจฺฉโก  วิย  รปูารูปภเว   
ขีณาสโว  ฯ  สโยชเนสุ  ปน  สกฺกายทิฏ ิ  วิจิกิจฺฉา  สีลพฺพตปรามาโสติ   
อิมานิ  ตีณิ  คจฺฉนฺต  นิวาเรนฺติ  คต  ปฏิมาเนนฺติ  ฯ  กามจฺฉนฺโท  พฺยาปาโทติ   
อิมานิ  ปน  เทฺว  สโยชนานิ  สมาปตฺติยา  วา  อวิกขฺมฺเภตฺวา  มคฺเคน  วา   
อสมุจฺฉินฺทิตฺวา  รูปารูปภเว  นิพฺพตฺติตุ  น  สกฺโกติ  ฯ   
        กตโม  จาวุโสติ  อิท  เถโร  ยถาป  นาม  ปุริโส  เทฺว  รตนเปฬาปสฺเส   
เปตฺวา  สมฺปตฺตปริสาย  เทฺว  หตฺเถ  ปูเรตฺวา  สตฺตวิธรตน  ภาเชตฺวา  ทเทยฺย   
เอว  ปมรตนเปล  ทตฺวา  ทุติยมฺป  ตเถว  ทเทยฺย  ฯ  เอวเมว  อชฺฌตฺตสโยชน   
จ  อาวุโส  ปคฺุคล  เทเสสฺสามิ  พหิทฺธาสโยชน ฺจาติ  อิมานิ  เทฺว  ปทานิ   
มาติกาวเสน  ปม  เปตฺวา  อิทานิ  อฏวิธาย  ปรสิาย  ภาเชตฺวา  ทสฺเสตุ   
วิตฺถารกถ  อารภิ  ฯ   
        ตตฺถ  อิธาติ  อิมสฺมึ  สาสเน  ฯ  สลีวา  โหตีติ  จตุปาริสุทฺธิสีเลน   
สมฺปนฺโน  โหติ  ฯ  อิติ  เถโร  เอตฺตาวตา    
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จตุปาริสุทฺธิสีล  อุทฺทิสิตฺวา  ปาฏิโมกขฺสวรสวุโตติ  อิมินา  ตตฺถ   
เชฏกสีล  วิตฺถาเรตฺวา  ทสฺเสสีติ  ทีปวิหารวาสี  สุธมฺมตฺเถโร  อาห  ฯ   
อนฺเตวาสิโก  ปนสฺสติปฏกจูฬนาคตฺเถโร  อาห  อุภยถาป (๑) ปาฏิโมกฺขสวโร    
จ (๒)  วุตฺโต  ฯ  ปาฏิโมกขฺสวโรเยว  หิ  สีล  อิตรานิ  ปน  ตีณิ  สีลนฺติ   
วุตฺตฏาน  นาม  อตฺถีติ  อนนุชานนฺโต  อุตฺตรึ  อาห  อินฺทฺริยสวโร  นาม   
ฉทฺวารรกฺขามตฺตกเมว  อาชีวปาริสุทฺธิ  ธมฺเมน  สเมน  ปจฺจยุปฺปตฺติมตฺตก   
ปจฺจยสนฺนิสฺสิต  ปฏลิทฺธปจฺจเย  อิทมตฺถนฺติ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปริภุ ฺชนมตฺตก   
นิปฺปริยาเยน  ปน  ปาฏิโมกฺขสวโรว  สีล  ฯ  ยสฺส  ภินฺโน  (๔)  อย   
ฉินฺนสีโส  วิย  ปรุิโส  หตฺถปาเท  เสสานิ  รกฺขิสสฺตีติ  น  วตฺตพฺโพ  ฯ  
ยสฺส  ปน  โส  อโรโค  อย  อจฺฉินฺนสีโส  วิย  ปรุิโส  ชีวิต  เสสานิ  ปุน   
ปากติกานิ  กตฺวา  รกฺขิตุ  สกฺโกติ  ฯ  ตสฺมา  สีลวาติ  อิมินา   
ปาฏิโมกฺขสวร  นิทฺทิสิตฺวา  (๓)  ต  วิตฺถาเรนฺโต  ปาฏิโมกฺขสวรสวุโตติ- 
อาทิมาหาติ  ฯ   
        ตตฺถ  ปาฏิโมกฺขสวรสวุโตติ  ปาฏิโมกฺขสวเรน  สมนฺนาคโต  ฯ   
อาจารโคจรสมฺปนฺโนติ  อาจาเรน  จ  โคจเรน  จ  สมฺปนฺโน  ฯ   
อณุมตฺเตสูติ  อปฺปมตฺตเกสุ  ฯ  วชฺเชสติู  อกุสเลสุ  ธมฺเมสุ  ฯ   
ภยทสฺสาวีติ  ภยทสฺสี ฯ  สมาทายาติ  สมฺมา  อาทิยิตฺวา  ฯ  สิกฺขติ    
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สิกฺขาปเทสูติ  ต  ต  สิกขฺาปท  สมาทิยิตฺวา  สิกฺขติ  ฯ  อปจ  สมาทาย  สิกฺขติ   
สิกฺขาปเทสูติ  ยงฺกิ ฺจิ  สิกฺขาปเทสุ  สิกฺขาโกฏาเสสุ  สิกฺขิตพฺพ  กายิก  วา   
วาจสิก  วา  ต  สพฺพ  สมมฺา  อาทาย  สิกฺขติ  ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป  วิตฺถารโต   
ปน  สพฺพาเนตานิ  ปาฏิโมกฺขสวราทีนิ  ปทานิ  วิสุทฺธิมคฺเค    วุตฺตานิ   
จตุปาริสุทฺธิสีล  จ  สพฺพากาเรน  วิภชิตฺวา  ทสฺสติ  ฯ  อ ฺตร  เทวนิกายนฺติ  
ฉสุ  กามาวจรเทวฆฏาสุ  (๑)  อ ฺตร  เทวฆฏ  ฯ  อาคามี  โหตีติ   
เหฏา  อาคามี  โหติ  ฯ  อาคนฺตา  อิตฺถตฺตนฺติ  อิตฺถตฺต   
มานุสกป ฺจกฺขนฺธภาวเมว  อาคนฺตา  โหติ  ตตฺรูปปตฺติโก  วา   
อุปรูปปตฺติโก  วา  น  โหติ  ปุน  เหฏาคามีเยว  โหตีติ  ทสฺเสติ  ฯ   
อิมินา  องฺเคน  สุกฺขวิปสสฺกสฺส  ธาตุกมฺมฏานิกภิกฺขุโน   
เหฏ ิมมคฺคทฺวย ฺเจว  ผลทฺวย ฺจ  กถิต  ฯ   
        อ ฺตร  สนฺต  เจโตวิมุตฺตินฺติ  อฏสุ  สมาปตฺตีสุ  อ ฺตร   
จตุตฺถชฺฌานสมาปตฺตึ  ฯ  สา  หิ  ปจฺจนีกกิเลสาน  สนฺตตฺตา  สนฺตา   
เตเหว  จ  กิเลเสหิ  เจตโส  วิมุตฺตตฺตา  เจโตวิมุตฺตีติ  วุจฺจติ  ฯ  อ ฺตร   
เทวนิกายนฺติ  ป ฺจสุ  สุทฺธาวาสเทวนิกาเยสุ  อ ฺตร  ฯ  อนาคนฺตา   
อิตฺถตฺตนฺติ  ปุน  อิม  ป ฺจกฺขนฺธภาว  อนาคนฺตา  เหฏ ูปปตฺติโก  น  
โหติ  อุปรูปปตฺติโกว  โหติ  ตตฺเถว  วา  ปรินิพฺพายีติ  ทสฺเสติ  ฯ    
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อิมินา  องฺเคน  สมาธิกมมฺิกสฺส  ภิกฺขุโน  ตโย  มคฺคา  ตีณิ   
จ  ผลานิ  กถติานิ  ฯ   
        กามานเยว  นิพฺพิทายาติ  ทุวิธานป  กามาน  นิพฺพินฺทนตฺถาย  อุกฺกณฺนตฺถาย  ฯ   
วิราคายาติ  วิรชฺชนตฺถาย  ฯ  นิโรธายาติ  อปฺปวตฺติกรณตฺถาย  ฯ  ปฏิปนฺโน  โหตีติ   
ปฏิปตฺตึ  ปฏปินฺโน  โหติ  ฯ  เอตฺตาวตา  โสตาปนฺนสฺส  จ  สกทาคามิโน  จ   
ป ฺจกามคุณิกราคกฺขยตฺถาย  อนาคามิมคฺควิปสฺสนา  กถิตา  โหติ  ฯ   
ภวานเยวาติติณฺณ  ภวาน  ฯ  อิมินา  อนาคามิโน  ภวราคกฺขยตฺถาย   
อรหตฺตมคฺควิปสฺสนา  กถิตา  โหติ  ฯ  ตณฺหกฺขยาย  ปฏิปนฺโน   
โหตีติ  อิมินาป  โสตาปนฺนสกทาคามีนเยว  ป ฺจกามคุณิกตณฺหาย   
ขยกรณตฺถ  อนาคามิมคฺควิปสฺสนา  กถิตา  ฯ  โส  โลภกฺขยายาติ  อิมินาป   
อนาคามิโน  ภวโลภกฺขยตฺถาย  (๑)  อรหตฺตมคฺควิปสฺสนาว  กถิตา  ฯ  
อ ฺตร  เทวนิกายนฺติ  สุทฺธาวาเสเสฺวว  อ ฺตร  เทวนิกาย  ฯ   
อนาคนฺตา  อิตฺถตฺตนฺติ  อิม  ขนฺธป ฺจกภาว  อนาคนฺตา  เหฏ ูปปตฺติโก   
น  โหติ  อุปรูปปตฺติโก  วา  โหติ  ตตฺเถว  วา  ปรนิิพฺพายติ  ฯ   
        อิติ  ปเมน  องฺเคน  สุกฺขวิปสฺสกสฺส  ธาตุกมฺมฏานิกภิกฺขุโน   
เหฏ ิมานิ  เทฺว  มคฺคผลานิ  กถิตานิ  ทุติเยน  สมาธิกมฺมิกสฺส  ตีณิ   
มคฺคผลานิ  ฯ  โส  กามานนฺติ  อิมินา  โสตา- 
#  ๑  สี.  ภวโลภกฺขยาย  ฯ  
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ปนฺนสกทาคามีน  ป ฺจกามคุณิกราคกฺขยาย  อุปรอินาคามิมคฺควิปสฺสนา   
โส  ภวานเยวาติ  อิมินา  อนาคามิสฺส  อุปริอรหตฺตมคฺควิปสฺสนา   
โส  ตณฺหกฺขยายาติ  อิมินา  โสตาปนฺนสกทาคามีน  ป ฺจกามคุณิกตณฺหกฺขยาย   
อุปริอนาคามิมคฺควิปสฺสนา  โส  โลภกฺขยายาติ  อิมินา  อนาคามิโน  ภวโลภกฺขยาย   
อุปริอรหตฺตมคฺควิปสฺสนา  กถิตาติ  ฯ  เอว  ฉหิ  มุเขหิ  วิปสฺสน  กเถตฺวา   
เทสน  ยถานสุนฺธึ  ปาเปสิ  ฯ  เทสนาปริโยสาเน  โกฏิสตสหสฺสเทวตา  อรหตฺต   
ปาปุณึสุ  โสตาปนฺนาทีน  ปริจฺเฉโทว  นาโหสิ  ฯ  ยถา  จ  อิมสฺมึ  สมาคเม   
เอว  มหาสมยสุตฺเต  มงฺคลสุตฺเต  จูฬราหุโลวาทสุตฺเต  จ  โกฏสิตสหสฺสเทวตา   
อรหตฺต  ปาปุณึสุ  โสตาปนฺนาทีน  เทวมนุสฺสาน  ปริจฺเฉโท  นาโหสิ  ฯ   
        สมจิตฺตา  เทวตาติ  จิตฺตสฺส  สุขุมภาวสมตาย  สมจิตฺตา  ฯ  สพฺพาป  หิ  ตา   
อตฺตโน  อตฺตภาเว  สุขุเม  จิตฺตสริกฺขเก  (๑)  กตฺวา  มาเปสุ  ฯ  เตน   
สมจิตฺตา นาม  ชาตา  ฯ  อปเรนป  การเณน  สมจิตฺตา  เถเรน  สมาปตฺติ   
ตาว  กถิตา  สมาปตฺติถาโม  ปน  น  กถิโต  มย  ทสพล  ปกฺโกสิตฺวา   
สมาปตฺติยา  ถาม  กถาเปสฺสามาติ  สพฺพาป  เอกจิตฺตา  อเหสุนฺติ   
สมจิตฺตา  ฯ  อปรป  การณ  เถเรน  เอเกน  ปริยาเยน  สมาปตฺติป   
สมาปตฺติถาโมป  กถโิต  โก  นุ  โข  อิม  สมาคม  สมฺปตฺโต    
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โก  น  สมฺปตฺโตติ  โอโลกยมานา  ตถาคตสฺส  อสมฺปตฺตภาว  ทิสฺวา   
มย  ตถาคต  ปกฺโกสิตฺวา  ปริส  ปริปุณฺณ  กริสฺสามาติ  สพฺพา  เอกจิตฺตา   
อเหสุนฺติป  สมจิตฺตา  ฯ  อปรป  การณ  อนาคเต  โกจิเทว  ภิกขฺุ  วา  ภิกฺขุน ี  
วา  เทโว  วา  มนุสฺโส  วา  อย  เทสนา  สาวกภาสิตาติ  อคารว  กเรยฺย   
สมฺมาสมฺพุทฺธ  ปกโฺกสิตฺวา  อิม  เทสน  สพฺพ ฺ ุภาสิต  กริสสฺาม  ฯ  เอว   
อนาคเต  ครุภาวนียา  ภวิสฺสตีติ  สพฺพาว  เอกจิตฺตา  อเหสุนฺติป  สมจิตฺตา  ฯ   
อปรป  การณ  สพฺพาป  หิ  ตา  เอกสมาปตฺติลาภินิโย  วา  อเหสุ   
เอการมฺมณลาภินิโย  วา  เอวป  สมจิตฺตา  ฯ   
        หฏาติ  ตุฏา  อาโมทิตา  ปโมทิตา  ฯ  สาธติู  อายาจนตฺเถ  นิปาโต  ฯ   
อนุกมฺป  อุปาทายาติ  เถรสฺส    อนุกมปฺ  การุ ฺ  อนุทย  ปฏิจฺจ  น  จ   
อิมสฺมึป  าเน  เถรสฺส  อนุกมฺปตพฺพกิจฺจ  อตฺถิ  ฯ  ยสฺมิ ฺหิ  ทวิเส  เถโร   
สูกรขาตเลณทฺวาเร  ภาคิเนยฺยสฺส  ทีฆนขปริพฺพาชกสฺส  เวทนากมฺมฏาเน  
กถิยมาเน  ตาลวณฺฏ  คเหตฺวา  สตฺถาร  วีชมาโน   ิโต  ปรสฺส  วฑฺฒิตโภชน   
ภุ ฺชิตฺวา  ขุท  วิโนเทนฺโต  วิย  ปรสฺส  สชฺชิตปสาธน  สีเส  ปฏิมุ ฺจนฺโต   
วิย  จ  สาวกปารมิาณสฺส  นิปฺปเทสโต  มตฺถก  ปตฺโต  ตสฺมึเยว  ทิวเส   
ภควตา  อนุกมฺปโต  นาม  ฯ  อวเสสาน    
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ปน  ต  านป  ปตฺตาน  เทวมนุสฺสาน  อนุกมฺป  อุปาทาย   
คจฺฉตุ  ภควาติ  ภควนฺต  ยาจึสุ  ฯ   
        พลวา  ปุริโสติ  ทุพฺพโล  หิ  ขิปฺป  สมฺมิ ฺชนปสารณ  กาตุ  น  สกโฺกติ   
พลวาว  สกฺโกติ  ฯ  เตเนต  วุตฺต  ฯ  สมฺมุเข  (๑)  ปาตุรโหสีติ  สมฺมุขฏาเน   
ปุรโตเยว  ปากโฏ  อโหสิ  ฯ  ภควา  เอตทโวจาติ  เอต  อิธ   
สาริปุตฺตาติอาทินา  นเยน  อตฺตโน  อาคมนการณ  อโวจ  ฯ  เอว  กิรสฺส   
อโหสิ  สเจ  โกจิ  พาโล  อกต ฺ ู  ภิกฺขุ  วา  ภิกฺขุน ี วา  อุปาสโก  วา   
อุปาสิกา  วา  เอว  จินฺเตยฺย  สาริปุตฺตตฺเถโร  มหนฺต  ปริส  อลตฺถ   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ  เอตฺตก  อธิวาเสตุ  อสกฺโกนฺโต  อุสฺสูยาย  ปรสิ   
อุปฏาเปตุ  อาคโตติ  ฯ  โส  อิม  มย ิ มโนปโทส  กตฺวา  อปาเย   
นิพฺพตฺเตยฺยาติ  ฯ  อถตฺตโน  อาคมนการณ  กเถนฺโตเอว    อิธ   
สาริปุตฺตาติอาทิวจน  อโวจ  ฯ   
        เอว  อตฺตโน  อาคมนการณ  กเถตฺวา  อิทานิ  สมาปตฺติยา  ถาม  กเถตุ 
ตา  โข  ปน  สาริปุตฺต  เทวตา  ทสป  หุตฺวาติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  ยสวเสน  วา   
อตฺถ  อาหริตุ  วฏฏติ  สมาปตฺติวเสน  วา  ฯ  ยสวเสน  ตาว  มเหสกฺขา  (๒)   
เทวตา  ทส  ทส  เอกฏาเน  อฏสุ  ตาหิ  อปฺเปสกฺขตรา  วีสติ  วีสติ   
เอกฏาเน  อฏสุ  ตาหิ   อปฺเปสกฺขตรา  ฯเปฯ  สฏ ี  สฏ ี   
#  ๑   ส.ี  ปมเุข  ฯ  ๒  สี. มเหสกฺขา  มเหสกฺขา  ฯ    
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เอกฏาเน  อฏสุ  ฯ  สมาปตฺติวเสน  ปน  ยาหิ  ปณีตา   
สมาปตฺติ  ภาวิตา  ตา  สฏ ี  สฏ ี  เอกฏาเน  อฏสุ  ฯ  ยาหิ   
ตโต  หีนตรา  สมาปตฺติ  ภาวิตา  ตา  ป ฺาส  ป ฺาส  ฯเปฯ  
ยาหิ  ตโต  หนีตรา  สมาปตฺติ  ภาวิตา  ฯเปฯ  ตา  ทส  ทส  
เอกฏาเน  อฏสุ  ฯ  ยาหิ  วา  หีนา  ภาวิตา  ตา  ทส  ทส   
เอกฏาเน  อฏสุ  ฯ  ยาหิ  ตโต  ปณีตตรา  ภาวิตา  ตา   
วีสติ  วีสติ  ฯ  ยาหิ  ตโต  ปณีตตรา  ฯเปฯ  ตา  สฏ ี  สฏ ี   
เอกฏาเน  อฏสุ  ฯ   
        อารคฺคโกฏินิตุทนมตฺเตติ  อารคฺคโกฏิยา  ปตนมตฺเต  โอกาเส  ฯ  น  จ   
อ ฺม ฺ  พฺยาพาเธนฺตีติ  เอว  สมฺพาเธ  าเนติฏนฺติโยป  อ ฺม ฺ  น   
พฺยาพาเธนฺติ  น  ฆฏเฏนติฺ  อสมฺปฬา  อสมฺพาธาว  อเหสุ ฯ  ตว  หตฺโถ  ม  พาธติ   
ตว  ปาโท  ม  พาธติ  ตฺว  ม  มทฺทนฺตี   ิตาติ  วตฺตพฺพการณ  นาโหสิ  ฯ  ตตฺถ   
นูนาติ  ตสฺมึ  ภเว  นูน  ฯ  ตถา  จิตฺต  ภาวิตนฺติ  เตนากาเรน  จิตฺต  ภาวิต  ฯ  เยน   
ตา  เทวตาติ  เยน  ตถาภาวิเตน  จิตฺเตน  ตา  เทวตา  ทสป  หุตฺวา  ฯเปฯติฏนฺติ   
น  จ  อ ฺม ฺ  พฺยาพาเธนฺติ  ฯ   อิเธว  โขติ  สาสเน  วา  มนุสสฺโลเก  วา   
ภุมฺม  อิมสฺมเึยว  สาสเน  อิมสฺมึเยว  มนุสฺสโลเกติ  อตฺโถ  ฯ  ตาส ฺหิ  เทวตาน   
อิมสฺมึเยว  มนุสฺสโลเก  อิมสฺมึเยว  สาสเน  วา  ภาวิต (๑) จิตฺต  ฯ  เยน  ตาสนฺเต    
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รูปภเว  นิพฺพตฺตา  ตโต  จ  ปน  อาคนฺตฺวา  เอว  สุขุเม  อตฺตภาเว   
มาเปตฺวา   ิตา  ฯ  ตตฺถ  กิ ฺจาป  กสฺสปทสพลสฺส  สาสเน  ตีณิ   
มคฺคผลานิ  นิพฺพตฺเตตฺวา  พฺรหฺมโลเก  นิพฺพตฺตเทวตาป  อตฺถิ   
สพฺพ ฺ ุพุทฺธาน  ปน  เอกาว  อนุสาสนี  เอก  สาสนนฺติ  กตฺวา   
อิเธว  โข  สาริปุตฺตาติ  อ ฺพุทฺธสาสนป  อิมเมว  พุทฺธสาสน   
กโรนฺโต อาห ฯ  เอตฺตาวตา  ตถาคเตน  สมาปตฺติยา  ถาโม  กถิโต  ฯ   
        อิทานิ  สาริปุตฺตตฺเถร  อารพฺภ  ตนฺติวเสน  อนุสาสนึ  กเถนฺโต  ตสฺมาติห   
สาริปุตฺตาติ  อาห  ฯ  ตตฺถ  ตสฺมาติ  ยสมฺา  ตา  เทวตา  อิเธว  สนฺต  สมาปตฺตึ   
นิพฺพตฺเตตฺวา  สนฺเต  ภเว  นิพฺพตฺตา  ตสฺมา  ฯ  สนติฺนฺทฺริยาติ  ป ฺจนฺน   
อินฺทฺริยาน  สนฺตตาย  นิพฺพุตตาย  ปณีตตาย  สนฺตินฺทฺริยา  ฯ  สนฺตมานสาติ   
มานสสฺส  สนฺตตาย  นิพฺพุตตาย  ปณีตตาย  สนฺตมานสา  ฯ  สนฺตเยวุปหาร   
อุปหริสฺสามาติ  กายจิตฺตุปหาร  สนฺต  นิพฺพุต  ปณีตเยว  อุปหาร  อุปหริสฺสาม ฯ   
สพฺรหฺมจารีสูติ  สมาน  เอกุทฺเทสตาทึ  พฺรหฺม  จรนฺเตสุ  (๒)  สหธมฺมิเกสุ  ฯ   
เอว ฺหิ  โว  สาริปุตฺต  สิกฺขิตพฺพนฺติ  อิมินา  เอตฺตเกน  าเนน  (๓)  ภควา   
เทสน  สพฺพ ฺ ุภาสิต  อกาสิ  ฯ  อนสฺสุนฺติ  นฏา  วินฏา  ฯ   
เย  อิม  ธมฺมปริยาย  นาสโฺสสุนฺติ  เย  อตฺตโน  ปาปก  ตุจฺฉ    
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นิรตฺถก  ทิฏ ึ  นิสฺสาย  อิม  เอวรูป  ธมฺมเทสน  โสตุ  น   
ลภึสูติ  ยถานุสนฺธินา  เทสน  นฏิาเปสิ  ฯ   
        ฉฏเ ฯ  วรณาย  วิหรตีติ  วรณา  นาม  เอก  นคร  ต  อุปนสิฺสาย   
วิหรติ  ฯ  กามราคาภินิเวสวินิพนฺธปลิเคธปริยุฏานชฺโฌสานเหตูติ   
กามราคาภินิเวสเหตุ  กามราควินิพนฺธเหตุ  กามราคปลิเคธเหตุ   
กามราคปริยุฏานเหตุ  กามราคชฺโฌสานเหตูติ  อตฺโถ  ฯ   
อิท  วุตฺต  โหติ  ยฺวาย  ป ฺจกามคุเณ  นิสฺสาย  อุปฺปชฺชติ   
กามราโค  ตสฺสาภินิเวสาทิเหตุ  ฯ  กามราเคน  อภินิวิฏตฺตา   
วินิพนฺธตฺตา  ตสฺมึเยว  จ  กามราเค  มหาปงฺเก  วิย  ปลิเคธตฺตา   
อนุปวิฏตฺตา  เตเนว  จ  กามราเคน  ปริยุฏ ิตตฺตา  คหิตตฺตา   
กามราเคเนว  อชโฺฌสิตตฺตา  คิลิตฺวา  ปรินิฏเปตฺวา  คหิตตฺตาติ  ฯ   
ทิฏ ิราคาทีสุป   เอเสว  นโย  ฯ  ทิฏ ิราโคติ  ปเนตฺถ  ทฺวาสฏ ิทิฏ ิโย   
นิสฺสาย  อุปฺปชฺชนกราโค  เวทิตพฺโพ  ฯ  ปุรตฺถิเมสุ  ชนปเทสูติ  เถรสฺส   
วสนฏานโต  สาวตฺถีชนปโท  ปรุตฺถิมทิสาภาเค  อโหส ิ  เถโร  จ  นิสีทนโฺตป   
ตทภิมุโขว  นิสินฺโน  ตสฺมา  เอวมาห  ฯ  อุทาน  อุทาเนสีติ  อุทาหาร   
อุทาหริ  ฯ  ยถา  หิ  ย  เตล  มาน  คเหตุ  น  สกฺโกติ  วิสฺสนฺทิตฺวา  คจฺฉติ   
ต  อวเสสโกติ  วุจฺจติ  ฯ  ย ฺจ  ชล  ตฬาก  คเหตุ  น  สกโฺกติ  อชฺโฌตฺถริตฺวา    
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คจฺฉติ  ต  โอโฆติ  วุจฺจติ  เอวเมว  ปติวจน  หทย  คเหตุ  น   
สกฺโกติ  อธิก  หุตฺวา  อนฺโต  อสณฺหิตฺวา  พหิ  นิกฺขมติ  ต   
อุทานนฺติ  วุจฺจติ  เอวรูป  ปติมย  วจน  นิจฺฉาเรสีติ  อตฺโถ  ฯ   
        สตฺตเม ฯ คุนฺทาวเนติ  เอวนามเก  วเน  ฯ  อุปสงฺกมีติ  มหากจฺจานตฺเถโร   
กิร  นาม  อตฺตโน  ปตุมตฺตมฺป  อยฺยกมตฺตมฺป  เปยฺยกมตฺตมฺป  ทิสฺวา  เนว   
อภิวาเทติ  น  ปจฺจุฏเติ  น  อาสเนน  นิมนฺเตตีติ  สุตฺวา  น  สกฺกา  เอตฺตเกน   
นิฏ  คนฺตุ  อุปสงฺกมิตฺวา  น  ปริคฺคณฺหิสฺสามีติ  ภุตฺตปาตราโส  เยนายสฺมา   
มหากจฺจาโน  เตนุปสงฺกมิ  ฯ  ชิณฺเณติ  ชราชิณฺเณ  ฯ  วุฑฺเฒติ  วโยวุฑฺเฒ  ฯ   
มหลฺลเกติ  ชาติมหลฺลเก  ฯ  อทฺธคเตติ  ทีฆ  กาลทฺธาน  อติกฺกนฺเต  ฯ   
วโยอนุปฺปตฺเตติ  ปจฺฉิมวย  อนุปฺปตฺเต  ฯ  ตยิท  โภ  กจฺจาน  ตเถวาติ  โภ   
กจฺจาน  ย  ต  อเมฺหหิ  เกวล  สุตเมว  ต  อิมินา  ทฏิเน  สเมติ  ฯ  ตสฺมา   
ต  ตเถว  น  อ ฺถา  ฯ  น  หิ  ภว  กจฺจาโน  พฺราหฺมเณติ  อิท  อตฺตาน   
สนฺธาย  วทติ  ฯ  อย  กิรสฺส  อธิปฺปาโย  อเมฺห  เอวมหลฺลเก  ทสิฺวา  โภโต   
กจฺจานสฺส  อภิวาทนมตฺตป  ปจฺจุฏานมตฺตป  อาสเนน  นิมนฺตนมตฺตป   
นตฺถีติ  ฯ  น  สมฺปนฺนเมวาติ  น  ยุตฺตเมว  น  อนุจฺฉวิกเมว  ฯ   
        เถโร  พฺราหฺมณสฺส  วจน  สุตฺวา  อย  พฺราหฺมโณ  เนว    
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วุฑฺเฒ  ชานาติ  น  ทหเร  อาจิกฺขิสฺสามิสฺส  วุฑฺเฒ  จ  ทหเร   
จาติ  เทสน  วฑฺเฒนฺโต  อตฺถิ  พฺราหฺมณาติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ   
ชานตาติ  สพฺพนย  ชานนฺเตน  ฯ  ปสฺสตาติ  ตเทว  หตฺเถ   
ปต  อามลก  วิย  ปสฺสนฺเตน  ฯ  วุฑฺฒภูมีติ  เยน  การเณน   
วุฑฺโฒ  นาม  โหติ  ต  การณ  ฯ  ทหรภูมีติ  เยน  การเณน   
ทหโร  นาม  โหติ  ต  การณ  ฯ  อาสติีโกติ  อสีติวสฺสวโย  ฯ   
นาวุติโกติ  นวุติวสฺสวโย  ฯ  กาเม  ปริภุ ฺชตีติ  วตฺถุกาเม   
กิเลสกาเมติ  ทุวิเธป  กาเม  กามวเสน  ปริภุ ฺชติ  ฯ   
กามมชฺฌาวสตีติ  ทุวิเธป  กาเม  ฆเร  ฆรสามิโก  วิย  วสติ   
อธิวสติ  ฯ  กามปริเยสนาย  อุสฺสุกฺโกติ  ทุวิธานป  กามาน   
ปริเยสนตฺถ  อุสฺสุกฺกมาปนฺโน  ฯ  พาโล  น  เถโรเตฺวว  สงฺข   
คจฺฉตีติ (๑) โส (๒)  เถโร  พาโล  มนโฺทเตฺวว  คณน  คจฺฉติ  ฯ   
วุตฺต  เหต   
        น  เตน  จ  เถโร โหติ (๓)        เยนสฺส  ปลิต  สิโร   
        ปริปกฺโก  วโย  ตสฺส                โมฆชิณฺโณติ  วุจฺจตีติ  ฯ    
        ทหโรติ  ตรโุณ  ฯ  ยวุาติ  โยพฺพเนน  สมนฺนาคโต  ฯ  สุสกูาฬเกโสติ   
สุฏ ุกาฬเกโส  ฯ  ภเทฺรน  โยพฺพเนน  สมนฺนาคโตติ  เยน    โยพฺพเนน   
สมนฺนาคตตฺตา  (๕)  ยุวา  ต  โยพฺพน  ภทฺรกนฺติ    
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ทสฺเสติ  ฯ  ปเมน  วยสาติ  ปมวโย  นาม  เตตฺตึสวสฺสานิ  เตน   
สมนฺนาคโตติ อตฺโถ  ฯ  ปณฺฑิโต  เถโรเตฺวว  สงฺข  คจฺฉตีติ  โส   
เอวรูโป  ปุคฺคโล  ปณฺฑิโตติ  จ  เถโรติ  จ  คณน  คจฺฉตีติ  ฯ   
วุตฺตป  เจต   
        ยมฺห ิ สจฺจ ฺจ  ธมฺโม  จ                อหึสา  สยโม  ทโม   
        สเว  วนฺตมโล  ธีโร                โส  เถโรติ  ปวุจฺจตีติ  ฯ   
        อฏเม ฯ  โจรา  พลวนฺโต  โหนฺตีติ  ปกฺขสมฺปนฺนา  ปริวารสมฺปนฺนา   
ธนสมฺปนฺนา  นิวาสนฏานสมฺปนฺนา  วาหนสมฺปนฺนา  จ  โหนฺติ  ฯ   
ราชาโน  ตสฺมึ  สมเย  ทุพฺพลา  โหนฺตีติ  ตสฺมึ  สมเย  ราชาโน  ตาส   
สมฺปตฺตีน  อภาเวน  ทุพฺพลา  โหนฺติ  ฯ  อติยาตุนฺติ  พหิทฺธา  ชนปทจาริก  จรตฺิวา   
อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณ  อนฺโตนคร  ปวิสิตุ  ฯ  นิยฺยาตุนฺติ  โจรา  ชนปท  วิลุมฺปนติฺ   
มทฺทนฺติ  เต  นิเสเธสฺสามาติ  ปมยาเม  วา  มชฺฌมิยาเม  วา  ปจฺฉิมยาเม  วา   
นิกฺขมิตุ  ผาสุก  น  โหติ  ฯ  ตโต  ปฏาย  โจรา  มนุสฺเส  โปเถตฺวา  อจฺฉินฺทิตฺวา   
คจฺฉนฺติ  ฯ  ปจฺจนฺติเม  วา  ชนปเท  อนุส ฺาตุนฺติ  คามวาสกรณตฺถาย   
เสตุอตฺถรตฺถาย  โปกฺขรณีขณาปนตฺถาย  สาลาทีน  กรณตฺถาย  ปจฺจนฺติเม   
ชนปเท  อนสุาสิตตป   น  สุข  โหติ  ฯ  พฺราหฺมณคหปติกานนฺติ  อนฺโต- 
นครวาสีน  พฺราหฺมณคหปติกาน  ฯ  พาหิรานิ  วา  กมฺมนฺตานีติ    
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พหิคาเม  อารามกฺเขตฺตกมฺมนฺตานิ  ฯ  ปาปภิกฺขู  พลวนฺโต  โหนฺตีติ   
ปกฺขพลวา (๑) พหูหิ  อุปฏาเกหิ  จ  อุปฏากีหิ  จ  สมนฺนาคตา   
ราชราชมหามตฺตูปนิสฺสิตา  ฯ   เปสลา  ภิกฺขู  ตสฺมึ  สมเย  ทุพฺพลา   
โหนฺตีติ  ตสฺมึ  สมเย  ปยสีลา  ภิกฺขู  ตาส  สมฺปตฺตีน  อภาเวน  ทุพฺพลา  
โหนฺติ  ฯ  ตุณฺหีภูตา  ตุณฺหีภูตาว  สงฺฆมชฺเฌ  สงฺกสายนฺตีติ  (๒) 
นิสฺสทฺทา  หุตฺวา  สงฺฆมชฺเฌ  นิสินฺนา  กิ ฺจิ  เอกวจนป  มุข  
อุกฺขิปตฺวา  กเถตุ  อสกฺโกนฺตา  ปชฺฌายนฺตา  วิย  นสิีทนฺตา  ฯ     
ตยิทนฺติ  ตเทต  การณ  ฯ  สุกฺกปกฺโข  วุตฺตวิปลฺลาเสน  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        นวเม ฯ  มิจฺฉาปฏิปตฺตาธิกรณเหตูติ  มิจฺฉาปฏิปตฺติยา  กรณเหตุ   
ปฏิปชชฺนเหตูติ  อตฺโถ  ฯ  าย  ธมฺม  กุสลนฺติ  สหวิปสฺสนกมคฺค  ฯ  เอวรูโป   
หิ  สหวิปสฺสนกมคฺค  อาราเธตุ  สมฺปาเทตุ  ปูเรตุ  น  สกโฺกติ  ฯ  สุกฺกปกฺโข   
วุตฺตวิปลฺลาเสน  เวทิตพฺโพ  ฯ  อิมสฺมึ  สุตฺเต  สห  วิปสฺสนาย  มคฺโค  กถโิต  ฯ   
        ทสเม ฯ  ทุคฺคหิเตหีติ  อุปฺปฏิปาฏิยา  คหิเตหิ  ฯ  พฺย ฺชนปฏิรูปเกหีติ   
พฺย ฺชนโส(๓)  ปฏิรูปเกหิ  อกฺขรจิตฺตตาย  (๔)  ลทฺธเกหิ  ฯ  อตฺถ ฺจ  ธมฺม ฺจ   
ปฏิพาหนฺตีติ  สุคหิตสุตฺตนฺตาน  อตฺถ ฺจ  ปาลิ ฺจ  ปฏิพาหนฺติ  อตฺตโน   
ทุคฺคหิตสุตฺตนฺตานเยว  อตฺถ ฺจ   
#๑ ม.ปกฺขุตฺตรา ยสุตฺตรา ปุ ฺวนฺโต พหุเกหิฯ กตฺถจิ ปกฺขนฺตพลวนฺโตติ ลโิยติ ฯ   
#๒ สี. สชฺฌายนฺตีติ ฯ ยุ. สฌายนฺตีติ ฯ ๓ ส.ี พฺย ฺชเนเนว ฯ ๔ สี. อกฺขรจินตฺตาย ฯ   
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ปาลิ ฺจ  อุตฺตริตร  กตฺวา  ทสฺเสนฺติ  ฯ  สุกฺกปกฺโข  วุตฺตวิปลฺลาเสน   
เวทิตพฺโพ  ฯ  อิมสฺมึ  สุตฺเต  สาสนสฺส  วุฑฺฒิ  จ  ปรหิานิ   
จ  กถิตาติ  ฯ   
                                สมจิตฺตวคฺโค  จตุตฺโถ  ฯ   
 
                                ปริสวคฺควณฺณนา   
        ป ฺจมสฺส  ปเม  ฯ  อุตฺตานาติ  ปากฏา  อปปฺฏิจฺฉนฺนา  ฯ  คมฺภีราติ   
คุฬฺหา  ปฏิจฺฉนฺนา  ฯ  อุทฺธตาติ  อุทฺธจฺเจน  สมนฺนาคตา  ฯ  อุนฺนฬาติ   
อุคฺคตนฬา  อุฏ ิตตุจฺฉมานาติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  จปลาติ  ปตฺตจีวรมณฺฑนาทินา  
จาปเลฺยน  ยุตฺตา ฯ  มุขราติ  มุขขรา  ขรวาจา(๑) ฯ   วิกิณฺณวาจาติ   
อส ฺตวจนา  ทิวสป  นิรตฺถกวจนปลาปโน  ฯ  มุฏสฺสตีติ  วิสฺสฏสติโน  ฯ   
อสมฺปชานาติ  นิปฺป ฺา  ฯ  อสมาหิตาติ  จิตฺเตกคฺคตามตฺตสฺสาป  อลาภิโน  ฯ   
ปากตินฺทฺริยาติ  ปกติยา   ิเตหิ  วิวเฏหิ  อรกฺขิเตหิ  อินฺทฺริเยหิ  สมนฺนาคตา  ฯ   
สุกฺกปกฺโข  วุตฺตวิปลฺลาเสน  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        ทุติเย  ฯ  ภณฺฑนชาตาติ  ภณฺฑน  วุจฺจติ  กลหสฺส  ปุพฺพภาโค   
ต  เตส  ชาตนฺติ  ภณฺฑนชาตา  ฯ  ตถา  มย  ตุเมฺห  ทณฺฑาเปสฺสาม   
พนฺธาเปสฺสามาติ   อาทิวจนปฺปวตฺติยา   
# ๑  ม. ขรวจนา  ฯ  
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ส ฺชาตกลหา  ฯ  อย  ตาว  คิหีสุ  นโย  ฯ  ปพฺพชติา  ปน   
อาปตฺติวีติกฺกมวาจ  วทนฺตา  กลหชาตา  นาม  ฯ   
วิวาทาปนฺนาติ  วิรุทฺธ  วาท  อาปนฺนา  ฯ  มุขสตฺตีหิ  วิตุทนฺตาติ   
คุณาน  ฉินฺทนฏเน  ทุพฺภาสิตา  วาจา  มุขสตฺติโยติ  วุจฺจนฺติ  ตาหิ   
วิตุทนฺตา  วิชฺฌนฺตา  ฯ  สมคฺคาติ  เอกกมฺม  เอกุทเฺทโส  สมสกิฺขาตาติ   
เอเตส  กรเณน  สมคฺคตาย  สหิตา  ฯ  (๑)  ปยจกฺขูหีติ  เมตฺตจกฺขูหิ  ฯ   
        ตติเย  ฯ   อคฺควตีติ  อุตฺตมปุคฺคลวตี  อคฺคาย  วา  อุตฺตมาย   
ปฏิปตฺติยา  สมนฺนาคตา  ฯ  ตโต  วิปรีตา  อนคฺควตี  ฯ  พาหุลฺลิกาติ   
จีวราทิพาหุลฺลาย  ปฏิปนนฺา  ฯ  สาสน  สถิิล  คณฺหนฺตีติ  สาถลิกา (๒) ฯ   
โอกฺกมเน  ปพฺุพงฺคมาติ  เอตฺถ  โอกกฺมน  วุจฺจติ  อโธคมนฏเน  
ป ฺจนีวรณานิ  เต  ป ฺจนีวรณปูรเณน  (๓)  ปุพฺพงฺคมาติ  วุตฺต   
โหติ  ฯ  ปวิเวเกติ  อุปธิวิเวเก  นิพฺพาเน  ฯ  นิกฺขิตฺตธุราติติวิเธป  วิเวเก   
โอโรปตธุรา  ฯ  น  วิริย  อารภนฺตีติ  ทุวิธป  วิริย  น  กโรนฺติ  ฯ  อปฺปตฺตสฺส   
ปตฺติยาติ  ปุพฺเพ  อปฺปตฺตชฺฌานวิปสฺสนามคฺคผลวิเสสสฺส  ปตฺติอตฺถาย  ฯ   
อิตร  ปททฺวย  ตสฺเสว  เววจน  ฯ  ปจฺฉิมา  ชนตาติ  สทฺธิวิหาริกอนฺเตวาสิกชโน  ฯ  
ทิฏานุคตึ  อาปชฺชตีติ  อาจริยุปชฺฌาเยหิ  กต  อนุกโรนฺโต  ทฏิสฺส เตส    
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อาจารสฺส  อนุคตึ  อาปชฺชติ  นาม  ฯ  เสส  วุตฺตปฏิปกฺขนเยน   
เวทิตพฺพ  ฯ   
        จตุตฺเถ ฯ  อริยาติ  อริยสาวกปริสา  ฯ  อนริยาติ  ปุถชฺุชนปริสา  ฯ  อิท   
ทุกฺขนฺติ  ยถาภูต  นปฺปชานนฺตีติ  เปตฺวา  ตณฺห  เตภูมิกา  ป ฺจกฺขนฺธา   
ทุกฺขสจฺจ  นาม  เอตฺตกเมว  ทุกฺข  อิโต  อุทฺธ  ทุกฺข  นตฺถีติ  ยถาสภาวโต   
นปฺปชานนฺติ  ฯ  เอส  นโย  สพฺพตฺถ  ฯ  เสสปเทสุ  ปน  ตสฺส  ทุกฺขสฺส   
สมุฏาปกา  ปุริมตณฺหา  ทุกฺขสมุทโย  นาม  ตสฺสาเยว  ตณฺหาย  ทฺวินฺนป   
วา  เตส  สจฺจาน  อจฺจนฺตกฺขโย  อสมุปฺปตฺติ  ทุกฺขนิโรโธ  นาม  อฏงฺคิโก   
อริยมคฺโค  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทา  นามาติ  เอว  อิมสฺมึ  สตฺุเต  จตูหิ   
สจฺเจหิ  จตฺตาโร  มคฺคา  จ  จตฺตาริ  จ  ผลานิ  กถิตานิ  ฯ   
        ป ฺจเม ฯ  ปริสกสโฏติ (๑) กสฏปริสา  กจวรปริสา  ปลาสปริสาติ  (๒)   
อตฺโถ  ฯ  ปรสิามณฺโฑติ  ปสนฺนปริสา  สารปริสาติ  อตฺโถ  ฯ  ฉนฺทาคตึ  คจฺฉนฺตีติ   
ฉนฺเทน  อคตึ  คจฺฉนฺติ  อกตฺตพฺพ  กโรนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  เสสปเทสุป  เอเสว  นโย  ฯ   
        อิมานิ  ปน  จตฺตาริ  อคติคมนานิ  ภณฺฑภาชนีเย  จ  วินิจฺฉยฏาเน   
จ  ลพฺภนฺติ  ฯ  ตตฺถ  ภณฺฑภาชนีเย  ตาว  อตฺตโน  ภาริยฏาเน  ปน  
อตฺตโน  ภารภูตาน  ภิกฺขูน    
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อมนาเป  ภณฺฑเก  ปตฺเต  ต  ปริวตฺเตตฺวา  อมนาป  เทนฺโต  ฉนฺทาคตึ  คจฺฉติ   
นาม  ฯ  อตฺตโน  ปน  อภารภูตาน  มนาเป  ภณฺฑเก  ปตฺเต  ต  ปริวตฺเตตฺวา  
มนาป  เทนฺโต  โทสาคตึ  คจฺฉติ  นาม  ฯ  ภณฺฑภาชนียวตฺถุ ฺจ   
 ิติก ฺจ  (๑)  อชานนฺโต  โมหาคตึ  คจฺฉติ  นาม  ฯ  มุขราน  วา   
ราชาทินิสฺสิตาน  วา  อิเม  เม  (๒)  อมนาเป  ภณฺฑเก  ทินฺเน   
อนตฺถป  กเรยฺยุนฺติ  ภเยน  ปริวตฺเตตฺวา  มนาป  เทนฺโต  ภยาคตึ  คจฺฉติ   
นาม  ฯ  โย  จ  เอว  น  คจฺฉติ  สพฺเพส  ตุลาภูโต  มชฺฌตฺโต  ปมาณคโต   
หุตฺวา  ย  ยสสฺ  ปาปุณาติ  ต ฺเว  ตสฺส  เทติ  อย  จตุพฺพิธป  อคติคมน   
น  คจฺฉติ  นาม  ฯ  วินิจฺฉยฏาเน  ปน  อตฺตโน  ภารภูตสฺส  ครกุาปตฺตึ   
ลหุกาปตฺตีติ  กตฺวา  กเถนฺโต  ฉนฺทาคตึ  คจฺฉติ  นาม  ฯ  อิตรสสฺ   
ลหุกาปตฺตึ  ครุกาปตฺตีติ  กตฺวา  กเถนฺโต  โทสาคตึ  คจฺฉติ  นาม  ฯ  
อาปตฺติวุฏาน  ปน  อาปตฺติกฺขนฺธก  (๓)  จ  อชานนฺโต  โมหาคตึ   
คจฺฉติ  นาม  ฯ  มุขรสฺส  วา  ราชูหิ  ปชูิตสฺส  วา  อย  เม  ครุก  กตฺวา   
อาปตฺตึ  กเถนฺตสฺส  อนตฺถป  กเรยฺยาติ  ครุกเมว  ลหุกาติ  กตฺวา   
กเถนฺโต  ภยาคตึ  คจฺฉติ  นาม  ฯ  โย  ปน  สพฺเพส  ยถาภูตเมว  กเถติ   
อย  จตุพฺพิธป  อคติคมน  น  คจฺฉติ  นามาติ  ฯ    
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        ฉฏเ ฯ  อุกฺกาจิตวินีตาติ  ทุพฺพินีตา  ฯ  โน  ปฏิปุจฺฉาวินีตาติ  น   
ปุจฺฉิตฺวา (๑) วินีตา ฯ  คมภีฺราติ  ปาลิวเสน  คมฺภีรา  จูฬเวทลฺลสตฺุตสทิสา ฯ(๒)   
คมฺภีรตฺถาติ  อตฺถวเสน  คมฺภีรา  มหาเวทลฺลสุตฺตสทิสา  ฯ  โลกตฺุตราติ   
โลกุตฺตรอตฺถทีปกา  ฯ  สุ ฺตาปฏิสยุตฺตาติ  สตฺตสุ ฺตธมฺมมตฺตเมว(๓)   
ปกาสกา  อสงฺขตสยุตฺตสทิสา  ฯ  (๔)  น  อ ฺาจิตฺต  อุปฏเปนฺตีติ   
วิชานนตฺถาย  จิตฺต  น  อุปฏเปนฺติ  นิทฺทายนฺติ  วา  อ ฺวิหิตา   
วา  โหนฺติ  ฯ  อุคฺคเหตพฺพ  ปริยาปุณิตพฺพนฺติ  อุคฺคเหตพฺเพ  จ   
ปริยาปุณิตพฺเพ  จ  ฯ  กวิกตาติ  (๕)  กวีหิ  กตา  ฯ  อิตร  ตสฺเสว  เววจน  ฯ   
จิตฺตกฺขราติ  วิจิตฺรอกฺขรา  ฯ  อิตร  ตสฺเสว  เววจน  ฯ  พาหิรกาติ   
สาสนโต  พหิภูตา  ฯ  สาวกภาสิตาติ  เตส  สาวเกหิ  ภาสิตา  ฯ   
สุสฺสูสนฺตีติ  อกฺขรจิตฺตตาย  เจว  ปทสมฺปตฺติยา  (๖)  จ  อตฺตมนา  หุตฺวา   
สุณนฺติ  ฯ  น  เจว  อ ฺม ฺ  ปฏิปุจฺฉนฺตีติ  อ ฺม ฺ  อตฺถ  วา  อนุสนฺธึ   
วา  ปุพฺพาปร  วา  เนว  ปจฺุฉนฺติ  ฯ  น  ปฏิวิจรนฺตีติ   ปุจฺฉนตฺถาย  จาริก  น   
วิจรนฺติ  ฯ  อิท  กถนฺติ  อิท  พฺย ฺชน  กถ  โรเจตพฺพ  กินฺติ  โรเจตพฺพ (๗) ฯ  
อิมสฺส  กฺวตฺโถติ  อิมสฺส  ภาสิตสฺส  โก  อตฺโถ  กา  อนุสนฺธิ    
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กึ  ปุพฺพาปร  ฯ  อวิวฏนฺติ  ปฏิจฺฉนฺน  ฯ  น  วิวรนตีฺติ  น   
อุคฺฆาเฏนฺติ  ฯ  อนุตฺตานีกตนฺติ  อปากฏ  ฯ  น  อุตฺตานีกโรนฺตีติ   
ปากฏ  น  กโรนฺติ  ฯ  กงฺขาานิเยสูติ  กงฺขาย  การณภูเตสุ  ฯ   
สุกฺกปกฺโข  วุตฺตวิปลฺลาเสน  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        สตฺตเม ฯ อามิสครูติ  จตุปจฺจยครุกา  โลกุตฺตรธมฺเม     
ลามกโต  คเหตฺวา   ิตปริสา  ฯ  สทฺธมฺมครูติ  นวโลกุตฺตรธมฺเม   
ครุเก  กตฺวา  จตฺตาโร  ปจฺจเย  ลามกโต  (๑)  คเหตฺวา   ิตปริสา  ฯ   
อุภโตภาควิมุตฺโตติ  ทฺวีหิ  ภาเคหิ  วิมุตฺโต  ฯ  ป ฺาวิมุตฺโตติ   
ป ฺาย  วิมุตฺโต  สุกฺขวิปสฺสกขีณาสโว  ฯ  กายสกฺขีติ  กาเยน   
ฌานผสฺส  ผุสิตฺวา  ปจฺฉา  นิโรธ  นิพฺพาน  สจฺฉิกตฺวา   ิโต  ฯ  
ทิฏ ิปฺปตฺโตติ  (๒)  ทฏินฺต  ปตฺโต  ฯ  อิเม  เทฺวป  จตูสุ  าเนสุ   
ลพฺภนฺติ  ฯ  สทฺธาวิมุตฺโตติ  สทฺทหนฺโต  วิมุตฺโต  ฯ  อยป  ฉสุ   
าเนสุ  ลพฺภติ  ฯ  ธมฺม  อนุสฺสรตีติ  ธมฺมานุสารี  ฯ  สทฺธ  อนุสสฺรตีติ   
สทฺธานุสารี  ฯ  อิเม  เทฺวป  ปมมคฺคสมงฺคิโน  ฯ  กลฺยาณธมฺโมติ   
สุนฺทรธมฺโม  ฯ  ทุสฺสีโล  ปาปธมฺโมติ  ทุสฺสีโล    ลามกธมฺโม  ฯ   
อิม  กสฺมา  คณฺหนฺติ  สพฺเพสุ  หิ  เอกสทิเสสุ  ชาเตสุ  สีลวนฺเตสุ   
พลวคารว (๓) น  โหติ  เอกจฺเจสุ  ปน  ทุสฺสีเลส ุ สติ  สีลวนฺตาน   
อุปริ  พลวคารว   โหตีติ  ม ฺนฺตา  คณฺหนฺติ  ฯ  เต  เตเนว(๔)  ลาภ    
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ลภนฺตีติ  เต  ภิกฺขู  เอกจฺจาน  วณฺณ (๑)  เอกจฺจาน  อวณฺณ     
กเถตฺวา  จตฺตาโร  ปจฺจเย  ลภนฺติ  ฯ  คธิตาติ  ตณฺหาย  คธิตา  ฯ   
มุจฺฉิตาติ  ตณฺหาวเสน  มุจฺฉิตา  ฯ  อชฺโฌปนฺนาติ   
อชฺโฌสาย  คิลิตฺวา  ปรนิิฏเปตฺวา   ิตา  ฯ  อนาทีนวทสฺสาวิโนติ   
อปจฺจเวกฺขิตปริโภเค  อาทีนว  อปสฺสนฺตา  ฯ  อนสิฺสรณป ฺาติ   
จตูสุ  ปจฺจเยสุ  ฉนฺทราคอปกฑฺฒนาย  นิสฺสรณป ฺาย   
วิรหิตา  อิทมตฺถ  เอตนฺติ  อชานนฺตา  ฯ  ปริภุ ฺชนฺตีติ   
สจฺฉนฺทราคา  หุตฺวา  ปรภุิ ฺชนฺติ  ฯ   
        สุกฺกปกเฺข  อุภโตภาควิมุตฺโตติอาทีสุ  อย  สตฺตนฺน  อริยปคฺุคลาน   
สงฺเขปปฺปกาสนา  เอโก  ภิกฺขุ  ป ฺาธุเรน  อภินิวิฏโ  อฏ  สมาปตฺติโย   
นิพฺพตฺเตตฺวา  โสตาปตฺติมคฺค  ปาปุณาติ  ฯ  โส  ตสฺมึ  ขเณ  ธมฺมานุสารี   
นาม  โหติ  โสตาปตฺติผลาทีสุ  ฉสุ  าเนสุ  กายสกฺขี  นาม  อรหตฺตผลกฺขเณ   
อุภโตภาควิมุตฺโต  นาม  โหติ  ฯ  สมาปตฺตีหิ  วิกฺขมฺภนวิมุตฺติยา  มคฺเคน   
สมุจฺเฉทวิมุตฺติยาติ  ทฺวิกฺขตฺตุ  วา  ทฺวีหิ  วา  ภาเคหิ  วิมุตฺโตติ  อตฺโถ  ฯ   
อปโร  ป ฺาธุเรน  อภินิวิฏโ  สมาปตฺติโย  นิพฺพตฺเตตุ  อสกฺโกนฺโต   
สุกฺขวิปสฺสโกว  หุตฺวา  โสตาปตฺติมคฺค  ปาปุณาติ  ฯ  โส  ตสฺม ึ ขเณ   
ธมฺมานุสารี  นาม  โหติ  โสตาปตฺติผลาทีสุ  ฉสุ  าเนสุ  ทิฏ ิปฺปตฺโต   
นาม  โหติ    
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อรหตฺตผลกฺขเณ  ป ฺาวิมุตฺโต  นาม  ฯ  อปโร  สทฺธาธุเรน   
อภินิวิฏโ  อฏ  สมาปตฺติโย  นิพฺพตฺเตตฺวา  โสตาปตฺติมคฺค  ปาปุณาติ  ฯ   
โส  ตสฺม ึ ขเณ  สทฺธานุสารี  นาม  โหติ  โสตาปตฺติผลาทีสุ  ฉสุ  าเนสุ   
กายสกฺขี  นาม  อรหตฺตผลกฺขเณ  อุภโตภาควิมุตฺโต  นาม  ฯ  อปโร   
สทฺธาธุเรน  อภินิวิฏโ  สมาปตฺติโย  นิพฺพตฺเตตุ  อสกฺโกนฺโต   
สุกฺขวิปสฺสโกว  หุตฺวา  โสตาปตฺติมคฺค  ปาปุณาติ  ฯ  โส   
ตสฺมึ  ขเณ  สทฺธานุสารี  นาม  โหติ  โสตาปตฺติผลาทีสุ  ฉสุ   
าเนสุ  สทฺธาวิมุตฺโต  นาม  อรหตฺตผลกฺขเณ  ป ฺาวิมุตฺโต  นาม  ฯ   
        อฏเม ฯ  วิสมาติ  ปกฺขลนฏเน  (๑)  วิสมา  ฯ  สมาติ   
นิปฺปกฺขลนฏเน  (๒)  สมา  ฯ  อธมฺมกมฺมานีติ  อุทฺธมฺมานิ  กมฺมานิ  ฯ   
อวินยกมฺมานีติ  อุพฺพินยานิ  กมฺมานิ  ฯ   
        นวเม ฯ  อธมฺมิกาติ  นิทฺธมฺมา  ฯ  ธมฺมิกาติ  ธมฺมยุตฺตา  ฯ   
        ทสเม ฯ  อธิกรณนฺติ  วิวาทาธิกรณาทิ  จตุพฺพิธ  [๓] ฯ  
อาทิยนฺตีติ  คณฺหนฺติ  ฯ  ส ฺาเปนฺตีติ  ชานาเปนฺติ  ฯ  น   
จ  ส ฺตฺตึ  อุปคจฺฉนฺตีติ  ส ฺาปนตฺถป  น  สนนฺิปตนฺติ  ฯ   
น  จ  นิชฺฌาเปนฺตีติ  น  เปกฺขาเปนฺติ  ฯ  น  จ  นิชฌฺตฺตึ   
อุปคจฺฉนฺตีติ  อ ฺม ฺ  นิชฺฌาปนตฺถาย  น  สนนฺิปตนฺติ  ฯ   
#  ๑  ม.  สปกฺขลนฏเน  ๒  สี.  วินิปกฺขลนฏเน   
#  ๓ ม.  เอตฺถนฺตเร  อธิกรณนฺติ  ทิสฺสติ  ฯ    



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 81 

                เลมที่  14  ปรสิวคฺควณฺณนา  หนา  81 
 
อส ฺตฺติพลาติ  อส ฺตฺติเยว  พล  เอเตสนฺติ  อส ฺตฺติพลา  ฯ   
อปฺปฏินิสฺสคฺคมนฺติโนติ  เยส ฺหิ  เอว  โหติ  สเจ  อเมฺห   
หิ  คหิต  อธกิรณ  ธมฺมกิ  ภวิสฺสติ  คณฺหิสฺสาม  ฯ  สเจ  อธมฺมกิ   
วิสฺสชฺเชสฺสามาติ  เต  ปฏนิิสฺสคฺคมนฺติโน  นาม  โหนฺติ  ฯ  อิเม  ปน   
น  ตถา  มนฺเตตีติ  อปฺปฏินิสฺสคฺคมนฺติโน  ฯ  ถามสา  ปรามาสา   
อภินิวิสฺสาติ  ทิฏ ิถาเมน  จ  ทฏิ ิปรามาเสน  จ  อภินิวิสิตฺวา  ฯ   
อิทเมว  สจฺจนฺติ  อิท  อมฺหาก  วจนเมว  สจฺจ  ฯ  โมฆม ฺนฺติ   
อวเสสาน  วจน  โมฆ  ตุจฺฉ  ฯ  สุกกฺปกฺโข  อุตฺตานตฺโถเยวาติ  ฯ   
                        ปริสวคฺโค  ป ฺจโม  ฯ   
                ปมปณฺณาสโก  นฏิ ิตา  ฯ   
                        __________________  
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                                ทุติยปณฺณาสก   
                                ปุคฺคลวคฺควณฺณนา   
        ทุติยปณฺณาสกสฺส  ปเม  ฯ  จกกฺวตฺตินา  สทฺธึ  คหิตตฺตา   
โลกานุกมฺปายาติ  น  วุตฺต  ฯ  เอตฺถ  จ  จกฺกวตฺติโน  อุปฺปตฺติยา   
เทฺว  สมฺปตฺติโย  ลภนฺติ  พุทฺธาน  อุปปฺตฺติยาติสฺโสป  สมฺปตฺติโย  ฯ  
        ทุติเย  ฯ  อจฺฉริยมนุสฺสาติ  น  อาจิณฺณา  มนุสฺสา (๑) อพฺภุตมนุสฺสา  ฯ   
        ตติเย  ฯ   พหุโน  ชนสฺส  อนุตปฺปา  โหตีติ  มหาชนสฺส  อนุตาปการี   
โหติ  ฯ  ตตฺถ  จกฺกวตฺติโน  กาลกริิยา  เอกจกฺกวาเฬ  เทวมนุสฺสาน  อนุตาป   
กโรติ  ตถาคตสฺส  กาลกริิยา  ทสส ุ จกฺกวาฬสหสฺเสสุ  ฯ   
        จตุตฺเถ ฯ  ถูปารหาติ  ถูปสฺส  อรหา  ยุตฺตา  อนุจฺฉวิกา  ฯ  จกฺกวตฺติโน   
หิ  เจติย  ปฏชิคฺคิตฺวา  เทฺว  สมฺปตฺติโย  ลภนฺติ  พุทฺธาน  เจติย  ปฏชิคฺคิตฺวา   
ติสฺโสป  ฯ   
        ป ฺจเม ฯ  พุทฺธาติ  อตฺตโน  อานุภาเวน  จตฺตาริ  สจฺจานิ   
พุทฺธา  ฯ    
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        ฉฏเ ฯ  ผลนฺติยาติ  สทฺท  กโรนฺติยา  ฯ  น  สนฺตสนฺตีติ  
สกฺกายทิฏ ิยา  ปหีนตฺตา  น  ภายนฺติ  ฯ  ตตฺถ  ขีณาสโว  อตฺตโน   
สกฺกายทิฏ ิยา  ปหีนตฺตา  น  ภายติ  หตฺถาชานีโย  (๑)   
สกฺกายทิฏ ิยา  พลวตฺตาติ  ฯ  สตฺตมฏเมสุป  เอเสว  นโย  ฯ   
        นวเม ฯ  กึปรุิสาติ  กนิฺนรา  ฯ  มานุสึ  วาจ  น  ภาสนฺตีติ   
มนุสฺสสฺส  กถ  น  กเถนฺติ  ฯ   
        ธมฺมาโสกสฺส  กริ  เอก  กินฺนร  อาเนตฺวา  ทสฺเสสุ  ฯ  โส   
กถาเปถ  นนติฺ  อาห  ฯ  กนิฺนโร  กเถตุ  น  อิจฺฉติ  ฯ  เอโก  ปุรโิส  อหเมต   
กถาเปสฺสามีติ  เหฏาปาสาท  โอตาเรตฺวา  เทฺว  ขาณุเก  โกฏเฏตฺวา  อุกฺขลึ   
อาโรเปสิ  ฯ  สา  อุภโตปสฺเสหิ  ปตติ  ฯ  ต  ทิสฺวา  กินฺนโร  กึ  อ ฺ  เอก   
ขาณุก  โกฏเฏตุ  น  วฏฏตีติ  เอตฺตกเมว  อาห  ฯ  ปุน  อปรภาเค  เทฺว  กินฺนเร   
อาเนตฺวา  ทสฺเสสุ  ฯ  ราชา  กถาเปถ  เนติ  อาห  ฯ  เต  กเถตุ  น  อิจฺฉึสุ  ฯ   
เอโก  ปุรโิส  อหเมเต  กถาเปสฺสามีติ  เต  คเหตฺวา  อนฺตราปณ  อคมาสิ  ฯ   
ตตฺเถโก  อมพฺปกฺก ฺจ  มจฺเฉ  จ  อทฺทส  เอโก  กปฏผล ฺจ  (๒) อมฺพิลผล ฺจ ฯ   
ตตฺถ  ปุรโิส  มหาวิส  มนสฺุสา  ขาทนฺติ  กถ  เต  กลิาสิโน  (๓)  น  โหนฺตีติ  ฯ   
อิตโร  กถ  อิเม  เอต  นิสสฺาย  กุฏ ิโน  น  โหนฺตีติ  อาห  ฯ  เอว  มานุสึ  วาจ  กเถตุ    
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อสกฺโกนฺตาป  เทฺว  อตฺถวเส  สมฺปสฺสมานา  กเถนฺตีติ  ฯ   
        ทสเม ฯ  อปฺปฏิวาโณติ  อนุกฺกณฺ ิโต  อปจฺโจสกฺกิโต  ฯ   
        เอกาทสเม ฯ  อสนฺตสนฺนิวาสนฺติ  อสปฺปุริสาน  สนฺนิวาส ฯ(๑)   
น  วเทยฺยาติ  โอวาเทน  วา  อนุสาสนิยา  วา  น  วเทยฺย  มา  วทตูติ  อตฺโถ  ฯ   
เถรมฺปาห  น  วเทยฺยนฺติ  อหป  เถร  ภิกฺขุ  โอวาทานุสาสนีวเสน  น  วเทยฺย  ฯ   
อหิตานุกมฺปติ  อหิต  อิจฺฉมาโน  ฯ  โน  หิตานุกมฺปติ  หิต  อนจฺิฉมาโน  ฯ   
โนติ  น  วเทยฺยนฺติ  อห  ตว  วจน  น  กริสฺสนฺติ  น  วเทยฺย ฯ วิเหเสยฺยนฺติ (๒)   
วจนสฺส  การเณน  วิเหเยฺย  ฯ  ปสฺสมปฺสฺส  น  ปฏกิเรยฺยนฺติ  ปสฺสนฺโตป   
ชานนฺโตป  อห  ตสฺส(๓) วจน  น  กเรยฺย  ฯ  อิมินา  อุปาเยน  สพฺพตฺถ   
อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  สุกกฺปกฺเข  ปน  สาธูติ  น  วเทยฺยนฺติ  สาธุ  ภทฺทก   
สุกถิต  ตยาติ  ตสฺส  กถ  อภินนฺทนฺโต  น  วเทยฺยนติฺ  อตฺโถ  ฯ   
        ทฺวาทสเม ฯ  อุภโต  วจีสสาโรติ  ทฺวีสุป  ปกฺเขสุ  อ ฺม ฺ   
อกฺโกสนปจฺจกฺโกสนวเสน  สสรมานา  วาจา  วจีสสาโร  ฯ   
ทิฏ ิปฬาโสติ  ทิฏ ึ  นิสสฺาย  อุปฺปชชฺนโก  ยุคคฺคาหลกฺขโณ  ปฬาโส   
ทิฏ ิปฬาโส  นาม  ฯ  เจตโส  อาฆาโตติ  โกโธ  ฯ โส  ห ิ จิตฺต   
อาฆาเตนฺโต  อุปฺปชฺชติ  ฯ  อปฺปจฺจโยติ  อตุฏากาโร    
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โทมนสฺสนฺติ  อตฺโถ  ฯ  อนภิรทฺธีติ  โกโธเยว  ฯ  (๒)  โส  หิ   
อนภิราธนวเสน  อนภิรทฺธีติ  วุจฺจติ  ฯ  อชฌฺตฺต  อวูปสนฺต  โหตีติ   
สพฺพเมต  นิยกชฺฌตฺตสงฺขาเต  อตฺตโน  จิตฺเต  จ   
สทฺธิวิหาริกอนฺเตวาสิกสงฺขาตาย  อตฺตโน  ปริสาย  จ  อวูปสนฺต  โหติ  ฯ   
ตเสฺมตนฺติ   ตสฺมึ  เอต  ฯ  เสส  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ  ฯ  (๓)   
                                ปุคฺคลวคฺโค  ปโม  ฯ   
 
                                สุขวคฺควณฺณนา   
        ทุติยสฺส  ปเม  ฯ  คิหิสุขนฺติ  คิหีน  สพฺพ  กามนิปฺผตฺติมูลก  สุข  ฯ   
ปพฺพชิตสุขนฺติ (๑) ปพฺพชิตาน  ปพฺพชฺชามูลก  สุข  ฯ   
        ทุติเย  ฯ  กามสุขนฺติ  กาเม  อารพฺภ  อุปฺปชฺชนกสุข  ฯ  เนกฺขมฺมสุขนฺติ   
เนกฺขมฺม  วุจฺจติ  ปพฺพชฺชา  ต  อารพฺภ  อุปฺปชฺชนกสุข  ฯ   
        ตติเย  ฯ  อุปธิสุขนฺติ  เตภูมิกสุข  ฯ  นิรุปธิสุขนฺติ  โลกุตฺตรสุข  ฯ   
        จตุตฺเถ ฯ  สาสวสุขนฺติ  อาสวาน  ปจฺจยภูต  วฏฏสุข  ฯ  อนาสวสุขนฺติ   
เตส  อปจฺจยภูต  วิวฏฏสขุ  ฯ   
        ป ฺจเม ฯ  สามิสนฺติ  สงฺกิเลส  วฏฏคามิสุข  ฯ  นิรามิสนติฺ    
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นิกฺกิเลส  วิวฏฏคามิสุข  ฯ   
        ฉฏเ ฯ  อริยสุขนฺติ  อปุถุชชฺนสขุ  ฯ  อนริยสุขนฺติ  ปุถุชชฺนสุข  ฯ   
        สตฺตเม ฯ กายิกนฺติ  กายวิ ฺาณสหชาต  ฯ  เจตสิกนฺติ  มโนทฺวาริกสุข  ฯ   
ต  โลกิยโลกุตฺตรมิสฺส  กถิต  ฯ   
        อฏเม ฯ  สปฺปติกนฺติ  ปมทุติยชฺฌานสุข  ฯ  นิปฺปติกนฺติ   
ตติยจตุตฺถชฺฌานสุข  ฯ  ตตฺถ  โลกิยสปฺปติกโต  โลกิยนิปฺปติก   
โลกุตฺตรสปฺปติกโต  จ  โลกุตฺตรนิปฺปติก  อคฺคนฺติ  เอว  ภุมฺมนตฺร   
อภินฺทิตฺวา  อคฺคภาโว  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        นวเม ฯ  สาตสุขนฺติ  ตีสุ  ฌาเนสุ  สุข  ฯ  อุเปกฺขาสุขนฺติ   
จตุตฺถชฺฌานสุข  ฯ   
        ทสเม ฯ  สมาธิสุขนฺติ  อปฺปน  วา  อุปจาร  วา  ปตฺตสุข  ฯ   
อสมาธิสุขนฺติ  ตทุภย  อปฺปตฺตสุข  ฯ   
        เอกาทสเม ฯ  สปฺปติการมฺมณนฺติ  สปฺปติก  ฌานทฺวย  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส   
อุปฺปนฺนสุข  ฯ  นิปฺปติการมฺมเณป  เอเสว  นโย  ฯ  ทฺวาทสเมป  อิมินา   
อุปาเยน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        เตรสเม ฯ  รูปารมฺมณนฺติ  รูปาวจรจตุตฺถชฺฌานารมฺมณ  ยงฺกิ ฺจิ   
รูป  อารพฺภ  อุปฺปชฺชนก  วา  ฯ  อรูปารมฺมณนฺติ    
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อรูปาวจรชฺฌานารมฺมณ  (๑)  ยงฺกิ ฺจิ  รูป  อารพฺภ  อุปฺปชชฺนก   
วาติ  ฯ   
                                สุขวคฺโค  ทุติโย  ฯ   
 
                                สนิมตฺิตวคฺควณฺณนา   
        ตติยสฺส  ปเม  ฯ  สนิมิตฺตาติ  สการณา  ฯ  ทติุยาทีสุป  เอเสว   
นโย  ฯ  นิทานเหตุสงฺขารปจฺจยรูปนฺติ  สพฺพานิป  หิ  เอตานิ  การณเววจนาเนว  ฯ   
        สตฺตเม ฯ สเวทนาติ  ปจฺจยภูตาย  สมฺปยุตฺตเวทนาย  สติเยว  อุปฺปชชฺนติฺ   
นาสตีติ  อตฺโถ  ฯ  อฏมนวเมสุป  เอเสว  นโย  ฯ   
        ทสเม ฯ  สงฺขตารมฺมณาติ  ปจฺจยนิพฺพตฺต  สงฺขตธมฺม  (๑)  อารมฺมณ   
กตฺวาว  อุปฺปชฺชนฺติ  ฯ  โน  อสงฺขตารมฺมณาติ  อสงฺขต  ปน  นิพฺพาน  อารพฺภ  น   
อุปฺปชฺชนฺติ  ฯ  น  โหนฺตีติ  มคฺคกฺขเณ  น  โหนฺติ  นาม  ผเล  ปตฺเต  นาเหสุนฺติ  ฯ   
เอวเมเตสุ  (๒)  ทสสุ  าเนสุ  ยาว  อรหตฺตา  เทสนา  เทสิตาติ  ฯ   
                                สนิมตฺิตวคฺโค  ตติโย  ฯ   
#  ๑  สี.  อรปูชฺฌานารมฺมณ  ฯ  ๒  ส.ี เอว อิเมสุ ฯ  
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                                                ธมฺมวคฺควณฺณนา   
        จตุตฺถสฺส  ปเม  ฯ  เจโตวิมุตฺตีติ  ผลสมาธิ  ฯ  ป ฺาวิมุตฺตีติ   
ผลป ฺา  ฯ   
        ทุติเย  ฯ  ปคฺคาโหติ  วิริย  ฯ  อวิกฺเขโปติ  จิตฺเตกคฺคตา  ฯ   
        ตติเย  ฯ   นามนฺติ  จตฺตาโร  อรูปกฺขนฺธา  ฯ  รปูนฺติ  รูปกฺขนฺโธ  ฯ   
อิติ  อิมสฺมึ  สุตฺเต  ธมฺมโกฏาสปริจฺเฉทาณ  นาม  กถิต  ฯ   
        จตุตฺเถ ฯ  วิชชฺาติ  ผลาณ  ฯ  วิมุตฺตีติ  ตสมฺปยุตฺตา  (๑)  เสสา  ธมฺมา  ฯ   
        ป ฺจเม ฯ  ภวทิฏ ีติ  สสฺสตทิฏ ิ  ฯ  วิภวทิฏ ีติ  อุจฺเฉททิฏ ิ  ฯ   
ฉฏสตฺตมานิ  อุตฺตานตฺถาเนว  ฯ   
        อฏเม ฯ  โทวจสฺสตาติ  ทุพฺพจภาโว  ฯ  ปาปมิตฺตตาติ  ปาปมิตฺต-   
เสวนภาโว  ฯ  นวม  วุตฺตวิปริยาเยน  เวทิตพฺพ  ฯ   
        ทสเม ฯ  ธาตุกุสลตาติ  อฏารส  ธาตุโย  ธาตูติ  ชานน  ฯ  มนสิการ-   
กุสลตาติ  ตาสเยว  ธาตูน  อนิจฺจาทิวเสน  ลกฺขณตฺตย  อาโรเปตฺวา  ชานน  ฯ   
        เอกาทสเม ฯ  อาปตฺติกุสลตาติ  ป ฺจนฺน  จ  สตฺตนฺน  จ    
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อาปตฺติกฺขนฺธาน  ชานน  ฯ  อาปตฺติวุฏานกุสลตาติ  เทสนาย  วา   
กมฺมวาจาย  วา  อาปตฺตีหิ  วุฏานชานนนฺติ  ฯ   
                                ธมฺมวคฺโค  จตุตฺโถ  ฯ   
 
                                พาลวคฺควณฺณนา   
        ป ฺจมสฺส  ปเม  ฯ  อนาคต  ภาร  วหตีติ   
        สมฺมชฺชนี  ปทีโป  จ        อุทก  อาสเนน  จ   
        ฉนฺทปาริสุทฺธิ  อุตุกขฺาน  ภิกฺขุคณนา  จ  โอวาโท   
        ปาฏิโมกฺข (๑)                เถรภาโคติ  วุจฺจตีติ   
อิธ  ทสวิธ   ภาร  นวโก  หุตฺวา  เถเรน  อนชฌฺิฏโ  กโรนฺโต   
อนาคต  ภาร  วหติ  นาม  ฯ  อาคต  ภาร  น  วหตีติ  เถโร   
สมาโน  ตเมว  ทสวิธ  ภาร  อตฺตนา  วา  อกโรนฺโต  ปร   
วา  อสมาทเปนฺโต  อาคต  ภาร  วหติ  นาม  ฯ   
        ทุติยสุตฺเตป  อิมินาว  นเยน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        ตติเย  ฯ  อกปฺปเย  กปฺปยส ฺ ีติ  อกปฺปเย  สหีมสาทิมฺหิ  กปฺปย   
อิทนฺติ  เอวส ฺ ี  ฯ  กปฺปเย  อกปฺปยส ฺ ีติ  กุมฺภีลมสพิฬารมสาทิมฺหิ   
กปฺปเย  อกปปฺย  อิทนฺติ  เอวส ฺ ี  ฯ   
        จตุตฺถ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ  ฯ    
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        ป ฺจเม ฯ  อนาปตฺติยา  อาปตฺติส ฺ ีติ  อาปุจฺฉิตฺวา  ภณฺฑก   
โธวนฺตสฺส  ปตฺต  ปจนฺตสฺส  เกเส  ฉินฺทนฺตสฺส  คาม  ปวิสนฺตสฺสาติอาทีสุ   
อนาปตฺติ  ตตฺถ  อาปตฺติ  อยนฺติ  เอวส ฺ ี  ฯ  อาปตฺติยา  อนาปตฺติส ฺ ีติ   
เตส ฺเว  วตฺถูน  อนาปจฺุฉากรเณ  อาปตฺติ  ตตฺถ  อนาปตฺตีติ  เอวส ฺ ี  ฯ   
        ฉฏเป  วุตฺตนเยเนว  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        สตฺตมาทีนิ  อุตฺตานตฺถาเนว  ฯ   
        เอกาทสเม ฯ  อาสวาติ  กิเลสา  ฯ  น  กุกกฺุจฺจายิตพฺพนฺติ  สงฺฆโภคสฺส   
อปฏปน  อวิจารณ  น  กกฺุกุจฺจายิตพฺพ  นาม  ต  กุกฺกุจฺจายติ  ฯ   
กุกฺกุจฺจายิตพฺพนฺติ  ตสฺเสว  ปฏปน  วิจารณ  ต  น  กุกกฺุจฺจายติ  ฯ   
        ทฺวาทสมาทีนิ  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพานีติ  ฯ   
                                พาลวคฺโค  ป ฺจโม  ฯ   
                        ทุติยปณฺณาสกวณฺณนา  นฏิ ิตา  ฯ    
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                                        ตติยปณฺณาสกวณฺณนา 
                                อาสาทุปฺปชหวคฺควณฺณนา   
        ตติยปณฺณาสกสฺส  ปเม  ฯ  อาสาติ  ตณฺหา  ฯ  ทุปฺปชหาติ  ทุจฺจชา   
ทุนฺนีหรา(๑)  ลาภาสาย  ทุปฺปชหภาเวน(๒)  สตฺตา ทสป วสฺสานิ วีสติป สฏ ีป   
วสฺสานิ  อชชฺ  ลภิสฺสาม  เสฺว  ลภิสฺสามาติ  ราชาน  อุปฏหนฺติ  กสิกมฺมาทีนิ   
กโรนฺติ  อุภโต  พฺยฬฺูห  สงฺคาม  ปกฺขนฺทนฺติ  อชปถสงฺกุปถาทโย  ปฏิปชชฺนฺติ   
นาวาย  มหาสมุทฺท  ปวิสนฺติ  ฯ  ชีวิตาสาย  ทุปฺปชหตฺตา  สมฺปตฺเต   
มรณกาเลป(๓)  วสฺสสตชีวึ  อตฺตาน  ม ฺนฺติ  ฯ  โส  กมฺมกมมฺนิมิตฺตาทีนิ   
ปสฺสนฺโตป  ทาน  เทหิ  ปชู  กโรหีติ  อนุกมฺปเกหิ  วุจฺจมาโน  นาห   
มริสฺสามิจฺเจว  (๔)  อาสาย  กสฺสจิ  วจน  น  คณฺหาติ  ฯ   
        ทุติเย  ฯ  ปุพฺพการติี  ปม  อุปการสฺส  (๕)  การโก  ฯ  กต ฺ ู  กตเวทีติ   
เตน  กต  ตฺวา  ปจฺฉา  การโก  ฯ  เตสุ  ปุพฺพการี  อิณ  เทมีติ  ส ฺ  กโรต ิ  
ปจฺฉา  การโก  อิณ  ชรีาเปมีติ  (๖)  ส ฺ  กโรติ  ฯ   
#  ๑  สี.  ทุนนฺีหารา  ๒  สี.  ทุปฺปชหนภาเวน  ๓  สี. สมฺปตฺตมรณกาเลป  ฯ 
# ๔  ม.  ปรสิฺสามิ  ชีวิสสฺามิจฺเจว  ฯ ๕  สี.อุปการกสฺส ฯ ๖  ส.ี  ชีราเปสฺสามีติ  ฯ  
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        ตติเย  ฯ ติตฺโต  จ  ตปฺเปตา  จาติ  ปจฺเจกพุทฺโธ  จ  ตถาคตสาวโก  จ   
ขีณาสโวติตฺโต  นาม  ตถาคโต  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธติตฺโต  จ  ตปฺเปตา  จ  ฯ   
        จตุตฺเถ ฯ  ทุตฺตปฺปยาติ  ทายเกน  ทุตฺตปฺปยา  (๑)  ตปฺเปตุ  น  สุกรา  ฯ   
นิกฺขิปตีติ  น  ทสฺสติ   น  ปริภุ ฺชติ  ฯ  วิสฺสชฺเชตีติ  ปเรส  เทติ  ฯ   
        ป ฺจเม ฯ  น  วิสฺสชฺเชตีติ  สพฺพเยว  ปเรส  น  เทติ  อตฺตโน  ปน   
ยาปนมตฺต  คเหตฺวา  อวเสเส  น  เทติ  ฯ   
        ฉฏเ ฯ  สุภนิมิตฺตนฺติ  อิฏารมฺมณ  ฯ   
        สตฺตเม ฯ ปฏิฆนิมิตฺตนฺติ  อนิฏนิมิตฺต  ฯ   
        อฏเม ฯ  ปรโต  จ  โฆโสติ  ปรสฺส  สนฺติกา  อสทฺธมฺมสฺสวน  ฯ   
        นวเม ฯ  ปรโต  จ  โฆโสติ  ปรสสฺ  สนฺติกา  สทฺธมฺมสฺสวน  ฯ  
เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
                                อาสาทุปฺปชหวคฺโค  ปโม  ฯ   
                                        ________________ 
#  ๑ สี.  อตปฺปยา  ฯ  
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                                        อายาจนวคฺควณฺณนา   
        ทุติยสฺส  ปเม  ฯ  สทฺโธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เอว  สมฺมา  อายาจมาโน   
อายาเจยฺยาติ  สทฺโธ  ภิกฺขุ  อุฏหิตฺวา  ยาทิโส  สารปิุตฺตตฺเถโร  ป ฺาย   
อหป  ตาทิโส  โหมิ  ฯ  ยาทิโส  โมคฺคลฺลานตฺเถโร  อิทฺธิยา  อหป  ตาทิโส   
โหมีติ (๑) เอว  อายาจนฺโต  ปเหนฺโต  ปฏเนฺโต  ย  อตฺถ ิ ตสฺเสว  ปฏ ิตตฺตา   
สมฺมา  ปฏเยฺย  นาม  ฯ  อิโต  อุตฺตรึ  ปฏเนฺโต  มจฺิฉา  ปฏเยฺย  ฯ  เทฺว   
หิตฺวา  (๒)  เอวรูปา  หิ  ปฏนา  ย  นตฺถิ  ตสฺส  ปฏ ิตตฺตา  มิจฺฉาปฏนา   
นาม  โหติ  ฯ  กึการณา  เอสา  ภิกฺขเว  ตุลา  เอต  ปมาณนฺติ  ยถา  หิ  สุวณฺณ   
วา  หิร ฺ  วา  ตุเลนฺตสฺส  ตุลา  อิจฺฉิตพฺพา  ธ ฺ  นิมนฺตสฺส  มานนฺติ   
ตุลเน  ตุลา  มินเน  จ  มาน  ปมาณ  โหติ  เอวเมว  มม  สาวกาน  ภิกฺขูน  
เอสา  ตุลา  เอต  ปมาณ  ยทิท  สาริปตฺุตโมคฺคลฺลานา  ฯ  เต  คเหตฺวา   
อหป  าเณน  วา  อิทฺธิยา  วา  สมาโน  (๓)  โหมีติ  อตฺตาน  ตุเลตุ  วา   
มาเนตุ  วา  สกฺกา  น  อิโต  อ ฺถา  ฯ   
        ทุติยาทีสุป  เอเสว  นโย  ฯ  อิท  ปเนตฺถ  วิเสสมตฺต  ฯ  เขมา  จ   
ภิกฺขุนี  อุปฺปลวณฺณา  จาติ  เอตาสุ  หิ  เขมา    
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ป ฺาย  อคฺคา  อุปฺปลวณฺณา  อิทฺธิยา  ฯ  ตสฺมา  ป ฺาย  วา  อิทฺธิยา  วา   
เอตาทิสี  โหมีติ  สมฺมา  อายาจมานา  อายาเจยฺย  ฯ  ขุชชฺุตฺตราป  มหาป ฺตาย   
อคฺคา  นนฺทมาตา  มหิทฺธิกตาย  ฯ  ตสฺมา  ป ฺาย  วา  อิทฺธิยา  วา  เอตาทิสี   
โหมีติ  สมฺมา  อายาจมานา  อายาเจยฺย  ฯ   
        ป ฺจเม ฯ  ขตนฺติ  คุณาน  ขตตฺตา  ขต  ฯ  อุปหตนฺติ  คุณาน  อุปหตตฺตา   
อุปหต  ฉินฺนคุณ  นฏคุณนฺติ  อตฺโถ  ฯ  อตฺตาน  ปริหรตีติ  นคฺิคุณ  อตฺตาน   
ชคฺคติ  โคปยติ  ฯ  สาวชโฺชติ  สโทโส  ฯ  สานุวชฺโชติ  สอุปวาโท  ฯ   
ปสวตีติ  ปฏลิภติ  ฯ  อนนุวิจฺจาติ  อชานิตฺวา  อวินิจฺฉินิตฺวา  ฯ   
อปริโยคาเหตฺวาติ  อนนุปวิสิตฺวา  ฯ  อวณฺณารหสฺสาติ  อวณฺณยุตฺตสฺส   
มิจฺฉาปฏิปนฺนสฺสติตฺถิยสฺส  วาติตฺถิยสาวกสฺส  วา  ฯ  วณฺณ  ภาสตีติ   
สุปฏิปนฺโน  เอส  สมฺมาปฏิปนฺโนติ  คุณ  กเถติ  ฯ  วณฺณารหสฺสาติ   
พุทฺธาทีสุ  อ ฺตรสฺส  สมฺมาปฏิปนฺนสฺส  ฯ  อวณฺณ  ภาสตีติ  ทุปฺปฏิปนฺโน   
เอส  มิจฺฉาปฏิปนฺโนติ  คุณ  กเถติ  ฯ  อวณฺณารหสฺสาติ  พุทฺธาทีสุ  อ ฺตรสฺส   
สมฺมาปฏิปนฺนสฺส  ฯ  อวณฺณ  ภาสตีติ  ทุปฺปฏิปนฺโน  เอส  มิจฺฉาปฏิปนฺโนติ   
อคุณ  กเถติ  ฯ  อวณฺณารหสฺส  อวณฺณ  ภาสตีติ  อิเธกจฺโจ  ปุคฺคโล  ทุปฺปฏ-ิ 
ปนฺนาน  มิจฺฉาปฏิปนฺนานติตฺถิยานติตฺถิยสาวกาน  อิติป    
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ทุปฺปฏิปนฺนา  อิติป  มิจฺฉาปฏิปนฺนาติ  อวณฺณ  ภาสติ  อวณฺณารหสฺส   
อวณฺณ  ภาสตีติ  ฯ วณฺณารหสฺส  วณฺณนฺติ (๑)  สปุฏิปนฺนาน   
สมฺมาปฏิปนฺนาน  พุทฺธาน  พุทฺธสาวกาน  อิติป   
สุปฏิปนฺนา  อิติป  สมฺมาปฏิปนฺนาติ  วณฺณ  ภาสติ  ฯ   
        ฉฏเ ฯ  อปฺปสาทนีเย  าเนติ  อปฺปสาทกเร  การเณ  ฯ  ปสาท   
อุปทเสตีติ  ทุปฺปฏิปทาย  มิจฺฉาปฏิปทาย  อย  สุปฏิปทา  สมฺมาปฏิปทาติ   
ปสาท  ชเนติ  ฯ  ปสาทนีเย  าเน  อปปฺสาทนฺติ  สุปฏิปทาย  สมฺมาปฏิปทาย   
อย  ทุปฺปฏิปทา  มิจฺฉาปฏิปทาติ  อปปฺสาท  ชเนตีติ  ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว  ฯ   
        สตฺตเม ฯ ทฺวีสูติ  ทฺวีสุ  โอกาเสสุ  ทฺวีสุ  การเณสุ  ฯ   
มิจฺฉาปฏิปชฺชมาโนติ  มจฺิฉาปฏิปตฺตึ  อาปชฺชมาโน  ฯ   มาตริ  จ   
ปตริ  จาติ  มตฺิตวินฺทุโก  วิย  มาตริ  อชาตสตฺตุ  วิย  ปตร ิ ฯ   
สุกฺกปกฺโข  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        อฏเม ฯ  ตถาคเต  จ  ตถาคตสาวเก  จาติ  เทวทตฺโต  วิย  ตถาคเต   
โกกาลิโก  วิย  จ  ตถาคตสาวเก  ฯ  สกฺุกปกฺเข  อานนฺทตฺเถโร  วิย  ตถาคเต   
นนฺทโคปาลกเสฏ ิปุตฺโต  (๒)  วิย  จ  ตถาคตสาวเก  ฯ   
        นวเม ฯ  สจิตฺตโวทานนฺติ  สกจิตฺตสฺส  โวทาน  อฏนฺน  สมาปตฺตีน   
เอต  นาม  ฯ  น  จ  กิ ฺจิ  โลเก  อุปาทิยตีติ  โลเก   
#  ๑  ม. วณฺณ  ภาสคีติ ฯ  ๒  สี.  ภูตวาลิกเสฏ ิปุตฺโต  ฯ  
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จ  รูปาทีสุ  ธมฺเมสุ  กิ ฺจิ  เอก  ธมฺมป  น  คณฺหาติ  (๑)  น  ปรามสติ  ฯ   
เอวเมตฺถ  อนุปาทานนฺนาม  ทุติโย  ธมฺโม  โหติ  ฯ  ทสมเอกาทสม   
อุตฺตานเมวาติ  ฯ    
                                อายาจนวคฺโค  ทุติโย  ฯ   
                                ___________________ 
 
                                        ทานวคฺควณฺณนา   
        ตติยสฺส  ปเม  ฯ  ทานานีติ  ทานาทีน  ทิยฺยนกวเสน  ทานานิ   
เทยฺยธมฺมสฺเสต  นาม  ฯ  สวตฺถุกา  วา  เจตนา  ทาน  สมฺปตฺติปรจฺิจาคสฺเสต   
นาม  ฯ  อามิสทานนฺติ  จตฺตาโร  ปจฺจยา  ทิยฺยนกวเสน  อามิสทาน  นาม  ฯ   
ธมฺมทานฺติ  อิเธกจฺโจ  อมตุปฺปตฺตึ   ปฏิปท (๒)  กเถตฺวา  เทติ  อิท   
ธมฺมทาน  นาม  ฯ   
        ทุติเย  จตฺตาโร  ปจฺจยา  ยชนกวเสน  ยาโค  นาม  ธมฺโมป   
ยชนกวเสน  ยาโคติ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        ตติเย  อามิสสฺส  จชน  อามิสจาโค  ธมฺมสฺส  จชน   
ธมฺมจาโค  ฯ   
        จตุตฺเถ  อุปสคฺคมตฺต  วิเสโส  ฯ   
        ป ฺจเม  จตุนฺน  ปจฺจยาน  ภุ ฺชน  อามิสโภโค  ฯ   
ธมฺมสฺส  ภุ ฺชน  ธมฺมโภโค  ฯ    
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        ฉฏเ   อุปสคฺคมตฺต  วิเสโส  ฯ   
        สตฺตเม  จตุนฺน  ปจฺจยาน  สวิภชน  อามิสสวิภาโค  ฯ   
ธมฺมสฺส  สวิภชน  ธมฺมสวิภาโค  ฯ   
        อฏเม   จตูหิ  ปจฺจเยหิ  สงฺคโห  อามิสสงฺคโห  ฯ   
ธมฺเมน  สงฺคโห  ธมฺมสงฺคโห  ฯ   
        นวเม   จตูหิ  ปจฺจเยหิ  อนุคฺคณฺหน  อามิสานุคฺคโห ฯ 
ธมฺเมน  อนุคฺคณฺหน  ธมฺมานุคฺคโห  ฯ   
        ทสเม  จตูหิ  ปจฺจเยหิ  อนุกมฺปน  อามิสานุกมฺปา ฯ 
ธมฺเมน  อนุกมฺปน  ธมฺมานุกมฺปาติ  ฯ   
                                ทานวคฺโค  ตติโย  ฯ   
 
                                สนถฺารวคฺควณฺณนา   
 
        จตุตฺถสฺส  ปเม  ฯ  จตูหิ  ปจฺจเยหิ  อตฺตโน  จ  ปรสฺส  จ   
อนนฺตร  ปฏจฺิฉาทนวเสน  สนถฺรณ  อามิสสนฺถาโร ฯ   
ธมฺเมน  สนถฺรณ  ธมฺมสนฺถาโร  ฯ   
        ทุติเย    อุปสคฺคมตฺต  วิเสโส  ฯ   
        ตติเย     วุตฺตปฺปการสฺส  อามิสสฺส  เอสนา  อามิเสสนา  ฯ  
ธมฺมสฺส  เอสนา  ธมฺเมสนา  ฯ   
        จตุตฺเถ  อุปสคฺคมตฺต   วิเสโส  ฯ    
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        ป ฺจเม   มตฺถกปฺปตฺตา   อามิสปริเยสนา  อามิสปริเยฏ ิ  มตฺถกปฺปตฺตา   
ธมฺมปริเยสนา  ธมฺมปริเยฏ ีติ  วุตฺตา  ฯ   
        ฉฏเ   อามิเสน  ปูชน  อามิสปูชา  ธมฺเมน  ปชูน  ธมฺมปูชา  ฯ   
        สตฺตเม  อาติเถยฺยานีติ  อาคนฺตุกทานานิ  ฯ  อติเถยฺยานีติป  (๑)  ปาโ  ฯ   
        อฏเม  อามิส  อิชฺฌนกสมิชฺฌนกวเสน  อามิสิทฺธิ  ธมฺโมป  อิชฌฺนก-   
สมิชฺฌนกวเสน  ธมฺมิทฺธ ิ ฯ   
        นวเม   อามิเสน  วฑฺฒน  อามิสวุฑฺฒิ  ธมฺเมน  วฑฺฒน  ธมมฺวุฑฺฒิ  ฯ   
        ทสเม   รติกรณชนน  อามิส  อามสิรตน  ธมโฺม  ธมฺมรตน  ฯ   
        เอกาทสเม  อามิสสฺส  จินน  วฑฺฒน  อามิสสนฺนิจโย  ธมมฺสฺส  จินน   
วฑฺฒน  ธมฺมสนฺนิจโย  ฯ   
        ทฺวาทสเม  อามิสสฺส  วิปุลภาโว  อามิสเวปุลฺล   ฯ ธมฺมสฺส   
วิปุลภาโว  ธมฺมเวปุลฺลนฺติ  ฯ   
                                        สนฺถารวคฺโค  จตุตฺโถ  ฯ 
#  ๑ สี. อาติเถยฺยาติ  วา  ฯ  
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        ป ฺจมสฺส  ปเม  ฯ  สมาปตฺติกุสลตาติ  อาหารสปฺปาย  ปริคฺคณฺหิตฺวา   
สมาปตฺติสมาปชฺชเน  เฉกตา  ฯ  สมาปตฺติวุฏานกุสลตาติ  ยถาปริจฺเฉเทน  คเต  
กา  เล  วิยตฺโต  (๑)  หุตฺวา  อุฏหนฺโต  วุฏานกุสโล  นาม  โหติ  เอว  กุสลตา  ฯ    
        ทุติเย  ฯ  อาชฺชวนติฺ  อุชุภาโว  ฯ  มทฺทวนฺติ  มุทุภาโว  ฯ   
        ตติเย  ฯ   ขนฺตีติ  อธิวาสนกฺขนฺติ  ฯ  โสรจฺจนฺติ  สุสีลภาโว  
สุรตภาโว  ฯ   
        จตุตฺเถ ฯ  สาขลฺยนติฺ  สณฺหวาจาวเสน  สมฺโมทมานภาโว  ฯ   
ปฏิสนฺถาโรติ  อามิเสน  วา  ธมฺเมน  วา  ปฏิสนฺถรณ  ฯ   
        ป ฺจเม ฯ  อวิหึสาติ  กรุณาปุพฺพภาโค  ฯ  โสเจยฺยนฺติ  สีลวเสน   
สุจิภาโว  ฯ   
        ฉฏสตฺตมานิ  อุตฺตานตฺถาเนว  ฯ   
        อฏเม ฯ  ปฏิสงฺขานพลนฺติ  ปจฺจเวกฺขณพล  ฯ   
        นวเม ฯ  มฏุสจฺเจ  อกมฺปเนน  สติพล  ฯ  อุทฺธจฺเจ  อกมฺปเนน   
สมาธิพล  ฯ   
        ทสเม ฯ  สมโถติ  จิตฺเตกคฺคตา  ฯ  วิปสฺสนาติ  สงฺขาร- 
ปริคฺคหาณ  ฯ   
# ๑  ส.ี วิสโท  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 100 

                เลมที่  14  ทุกนิปาตวณฺณนา  หนา  100 
 
        เอกาทสเม ฯ  สลีวิปตฺตีติ  ทุสฺสีลฺย  ฯ  ทิฏ ิวิปตฺตีติ  มิจฺฉาทิฏ ิ  ฯ   
        ทฺวาทสเม ฯ  สลีสมปฺทาติ  ปริปณฺุณสีลตา  ฯ  ทฏิ ิสมฺปทาติ   
สมฺมาทิฏ ิภาโว  ฯ  เตน  กมฺมสฺสกตาสมฺมาทิฏ ิ  ฌานสมฺมาทิฏ ิ   
วิปสฺสนาสมฺมาทิฏ ิ  มคฺคสมฺมาทิฏ ิ  ผลสมฺมาทิฏ ีติ  สพฺพาป   
ป ฺจวิธา  สมฺมาทิฏ ิ  สงฺคหิตา  โหติ  ฯ   
        เตรสเม ฯ  สีลวิสุทฺธติี  วิสุทฺธิสมปฺาปก  สีล  ฯ  ทฏิ ิวิสุทฺธีติ   
วิสุทฺธิสมฺปาปกา  จตุมคฺคสมฺมาทิฏ ิ  ป ฺจวิธาป  วา  สมมฺาทิฏ ิ  ฯ   
        จุทฺทสเม ฯ  ทิฏ ิวิสุทฺธีติ  วิสุทฺธสิมฺปาปกา  สมฺมาทิฏ ิเยว  ฯ   
ยถาทิฏ ิสฺส  จ  ปธานนฺติ  เหฏ ิมมคฺคสมฺปยุตฺต  วิริย  ฯ  ต ฺหิ   
ตสฺสา  ทิฏ ิยา  อนุรูปตฺตา  ยถาทิฏ ิสฺส  จ  ปธานนฺติ  วุตฺต  ฯ   
        ปณฺณรสเม  ฯ อสนฺตุฏ ิตา  จ  กสุเลสุ  ธมฺเมสูติ  อ ฺตฺร   
อรหตฺตมคฺคา  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  อสนฺตุฏ ิภาโว  ฯ   
        โสฬสเม ฯ มฏุสจฺจนฺติ  มุฏสติภาโว  ฯ  อสมฺปช ฺนฺติ   
อ ฺาณภาโว  ฯ   
        สตฺตรสเม  อปลาปนลกฺขณา  สติ  ฯ  สมฺมาปชานนลกฺขณ   
สมฺปช ฺนฺติ  ฯ   
                                สมาปตฺติวคฺโค  ป ฺจโม  ฯ   
                                ตติยปณฺณาสกวณฺณนา   นิฏ ิตา  ฯ   
                                _____________________  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 101 

                                เลมที่  14  หนา  101 
 
                                        โกธเปยฺยาลวณฺณนา   
        อิโต  ปเรสุ  กุชฺฌนลกฺขโณ  โกโธ  ฯ  อุปนนธฺนลกฺขโณ   
อุปนาโห  ฯ  สุกตกรนมกฺขนลกฺขโณ  มกโฺข  ฯ  ยคุคฺคาหลกฺขโณ   
ปฬาโส (๑) ฯ  อุสูยนลกขฺณา  อิสฺสา  ฯ  มจฺเฉรภาโว  (๒)  มจฺฉริย  ต   
สพฺพป  มจฺฉรายนลกฺขณ  ฯ  กตปฏิจฺฉาทนลกฺขณา  มายา  ฯ   
เกราฏิกลกฺขณ  สาเยฺย  ฯ  อลชฺชนากาโร  อหิริก  ฯ  อุปวาทโต   
อภายนากาโร  อโนตฺตปฺป  อกฺโกธาทโย  เตส  ปฏิปกฺขวเสน   
เวทิตพฺพา  ฯ   
        เสขสฺส  ภิกฺขุโนติ  สตฺตวิธสฺสาป  เสกฺขสฺส  อุปริ  อุปริ   
คุเณหิ  ปริหานาย  สวตฺตนฺติ  ปุถชฺุชนสฺส  ปน  สทธฺมฺมครุกสฺเสว  
ปริหานาย  (๓) สวตฺตนฺตีติ  เวทิตพฺพ  ฯ อปริหานายาติ  อุปริ  อุปริ   
คุเณหิ  อปริหานตฺถาย  ฯ   
        ยถาภต  นิกฺขิตฺโตติ  ยถา  อาหริตฺวา  (๔)  อาเนตฺวา  นิกฺขิตฺโต   
เอว  นิรเย  ปติฏ ิโตวาติ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        เอกจฺโจติ  ยสฺเสเต  โกธาทโย  อตฺถิ  โส  เอกจฺโจ  นาม  ฯ   
                        โกธเปยฺยาลวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                ___________________ 
#  ๑ ม. ปลาโส  ฯ  ๒  ม  ป ฺจมจฺเฉรภาโว  ฯ 
#  ๓ ม.  อุปริอุปริคุณปริหานาย  ฯ  ๔ สี. อาหริตฺวา  ฯ    
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                                        อกุสลเปยฺยาลวณฺณนา   
        สาวชฺชาติ  สโทสา  ฯ  อนวชชฺาติ  นิทฺโทสา  ฯ  ทุกฺขุทฺรยาติ   
ทุกฺขวฑฺฒิกา  ฯ  สุขุทฺรยาติ  สุขวฑฺฒิกา  ฯ  สพฺยาปชฺฌาติ  สทุกขฺา  ฯ   
อพฺยาปชฺฌาติ  นิทฺทุกฺขา  ฯ  เอตฺตาวตา  วฏฏวิวฏฏเมว  กถิต  ฯ   
 
                                อกุสลเปยฺยาลวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
 
                                        วินยเปยฺยาลวณฺณนา 
        เทฺวเม  ภิกฺขเว  อตฺถวเส  ปฏิจฺจาติ  ภิกฺขเว  เทฺว  อตฺเถ  นิสสฺาย   
เทฺว  การณานิ  สนฺธาย  ฯ  สิกฺขาปท  ป ฺตฺตนฺติ  สิกฺขาโกฏาโส  ปโต  ฯ   
สงฺฆสุฏ ุตายาติ  สงฺฆสฺส  สฏุ ุภาวาย  สฏุ ุ  ภนฺเตติ  วตฺวา   
สมฺปฏิจฺฉนตฺถายาติ  อตฺโถ  ฯ  สงฺฆผาสุตายาติ  สงฺฆสฺส  ผาสุวิหารตฺถาย  ฯ   
ทุมฺมงฺกูนนฺติ  ทุสฺสลีาน  ฯ  เปสลานนฺติ  ปยสีลาน  ฯ  ทิฏธมฺมกิาน   
อาสวานนฺติ  ทิฏธมฺเม  อิมสฺมึเยว  อตฺตภาเว  วีติกฺกมปจฺจยา  ปฏิลทฺธพฺพาน   
วธพนฺธนครหาทีน  ทุกฺขธมฺมสงฺขาตาน  (๑)  อาสวาน  ฯ  สวรายาติ   
ปทหนตฺถาย  ฯ  สมฺปรายกิานนฺติ  ตถารูปานเยว  อาปายิกทุกฺขสงฺขาตาน  (๒)   
สมฺปราเย  อุปฺปชฺชนกอาสวาน  ฯ  ปฏิฆาตายาติ  ปฏิเสธนตฺถาย  ฯ  
เวรานนฺติ  อกุสลเวรานป  ปุคฺคลเวรานป  ฯ   
#  ๑  ม.  วธนฺธนาทิทุกฺขธมฺมสงฺขาตาน  ฯ ๒  ม.  อปายทุกฺขสงฺขาตาน  ฯ  
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วชฺชานนฺติ  โทสาน  ฯ  เตเอว  วา  ทุกฺขธมฺมา  วชชฺนียตฺตา   
อิธ  วชชฺาติ  (๑)  อธิปฺเปตา  ฯ  ภยานนฺติ  จิตฺตุตฺราสภยานป  ภยเหตูน   
เตสเยว  ทุกฺขธมฺมานป  ฯ  อกุสลานนฺติ  อกฺเขมฏเน  (๒)  อกุสลสงฺขาตาน   
ทุกฺขธมฺมาน  ฯ  คิหีน  อนกุมฺปายาติ  คิหีสุ  อุชฺฌายนฺเตสุ  ป ฺตฺตสิกฺขาปท   
คิหีน  อนุกมปฺาย  ป ฺตฺต  นาม  ฯ  ปาปจฺฉาน  ปกฺขุปจฺเฉทายาติ  ปาปจฺฉา  
ปกฺข  นิสฺสาย  สงฺฆ  ภินฺเทยฺยุนฺติ  เตส  ปกฺขเฉทนตฺถาย (๓) ฯ  อปฺปสนฺนาน   
ปสาทายาติ  ปุพฺเพ  อปฺปสนฺนานป  ปณฺฑิตมนุสฺสาน  สิกฺขาปทป ฺตฺติสมฺปท   
ทิสฺวา  ปสาทุปฺปตฺติอตฺถาย  ฯ  ปสนนฺาน  ภิยฺโยภาวายาติ  ปสนฺนาน  อุปรปูริ   
ปสาทภาวาย  ฯ  (๔)  สทธฺมฺมฏ ิติยาติ  สทฺธมฺมสสฺ  จิรฏ ิตตฺถาย  ฯ   
วินยานุคฺคหายาติ  ป ฺจวิธสฺสาป  วินยสฺส  อนุคฺคณฺหนตฺถาย  ฯ   
        ปาฏิโมกฺข  ป ฺตฺตนฺติ  ภิกฺขุปาฏิโมกฺข  ภิกขฺุนีปาฏิโมกฺขนฺติ   
ทุวิธป  ปาฏโิมกฺข  ป ฺตฺต  ฯ  ปาฏโิมกฺขุทฺเทสาติ  (๕)  ภิกฺขูน  ป ฺจ   
ภิกฺขุนีน  จตฺตาโรติ  นว  ปาฏิโมกฺขุทฺเทสา  ป ฺตฺตา  ฯ   
ปาฏิโมกฺขฏปนนฺติ  อุโปสถฏปน  ฯ  ปวารณา  ป ฺตฺตาติ  จาตุทฺทสิกา   
ปณฺณรสิกาติ  เทฺว  ปวารณา  ป ฺตฺตา  ฯ  ปวารณาฏปน  ป ฺตฺตนฺติ   
สาปตฺติกสฺส  ภิกฺขุโน  ปวารณาตฺติยา  วตฺตมานาย  ปวารณาฏปน  ป ฺตฺต  ฯ   
# ๑ สี.  วชฺชนฺติ  ฯ   ๒  ม.  อกฺขมฏเน  ฯ  ๓  ม. ปกฺขุปจฺเฉทนตฺถาย  ฯ 
# ๔  สี.  อุปรูปริภาวาย  ฯ  ม. อุปรูปริสาทภาวาย  ฯ ๕ ม.  ปาติโมกฺขุทฺเทโสติ ฯ   
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        ตชชฺนียกมฺมาทีสุ  ภิกฺขูน (๑) วาจาสตฺตีหิ  วิตุทนฺตาน   
ปณฺฑุกโลหติกาน  ภิกฺขูน  ตชชฺนียกมฺม   ป ฺตฺต  ฯ  พาลสฺส   
อพฺยตฺตสฺส  เสยฺยกสฺส  ภิกฺขุโน  นิยสสฺกมฺม    ป ฺตฺต  ฯ   
กุลทูสเก  อสฺสชิปุนพฺพสุเก  ภิกฺขู  อารพฺภ  ปพฺพาชนียกมฺม  
ป ฺตฺต  ฯ  คิหีน  อกฺโกสกสฺส  สุธมมฺตฺเถรสฺส  ปฏิสารณียกมมฺ   
ป ฺตฺต  ฯ  อาปตฺติยา  อทสฺสนาทีสุ  อุกฺเขปนียกมฺม  ป ฺตฺต  ฯ   
        ครุกาปตฺตึ  อาปนฺนสฺส  ปฏิจฺฉนฺนาย  อาปตฺติยา  ปริวาสทาน   
ป ฺตฺต  ฯ  ปริวาเส  อนฺตราปตฺตึ  อาปนฺนสฺส  มลูายปฏิกสฺสน   
ป ฺตฺต  ฯ  ปฏิจฺฉนฺนายป  อปฺปฏิจฺฉนฺนายป  อาปตฺติยา  มานตฺตทาน   
ป ฺตฺต  ฯ  จิณฺณมานตฺตสฺส  อพฺภาน  ป ฺยตฺต  ฯ   
        สมฺมาวตฺตนฺตสฺส  โอสารณีย  ป ฺตฺต  ฯ  อสมฺมาวตฺตนาทีสุ   
นิสฺสารณีย  ป ฺตฺต  ฯ   
        เอหิภิกฺขุอุปสมฺปทา  สรณคมนอุปสมฺปทา  โอวาทอุปสมฺปทา   
ป ฺหาพฺยากรณอุปสมฺปทา  ตฺติจตุตฺถกมฺมอุปสมฺปทา  ครุธมฺมอุปสมฺปทา   
อุภโตสงฺเฆ  อุปสมฺปทา  ทูเตน  อุปสมฺปทาติ  อฏวิธา  อุปสมฺปทา  ป ฺตฺตา  ฯ   
ตฺติกมฺม  นว  านานิ  คจฺฉตีติ  เอว  นวฏานิก  ตฺติกมฺม  ป ฺตฺตา  ฯ   
ตฺติทุติยกมฺม  สตฺต  านานิ  คจฺฉตีติ  เอว  สตฺตฏานิก  ตฺติทุติยกมฺม    
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ป ฺตฺต  ฯ  ตฺติจตุตฺถกมฺม  สตฺต  านานิ  คจฺฉตีติ  เอว  สตฺตฏานิกเมว   
ตฺติจตุตฺถกมฺม  ป ฺตฺต  ฯ  ตฺติจตุตฺถกมฺม  สตฺต  านานิ  คจฺฉตีติ  เอว   
สตฺตฏานิกเมว  ตฺติจตุตฺถกมฺม  ป ฺตฺต  ฯ  ปมปาราชิกาทีน  ปมป ฺตฺติ   
อปฺป ฺตฺเต  ป ฺตฺต  นาม  ฯ  เตสเยว  อนุปฺป ฺตฺติ  นาม  ป ฺตฺเต   
อนุปฺป ฺตฺต  ฯ  ธมฺมสมฺมุขตา  วินยสมฺมุขตา  สงฺฆสมฺมุขตา   
ปุคฺคลสมฺมุขตาติ  อิมสฺส  จตุพฺพิธสฺส  สมฺมุขีภาวสฺส  วเสน  สมมฺุขาวินโย   
ป ฺตฺโต  ฯ  สติเวปุลฺลปฺปตฺตสฺส  ขีณาสวสฺส  อโจทนตฺถาย  สติวินโย   
ป ฺตฺโต  ฯ  อุมฺมตฺตกสฺส  ภิกฺขุโน  อมูฬฺหวินโย  ป ฺตฺโต  ฯ   
อปฺปฏิ ฺาย  จุทิตกสฺส  อาปตฺติยา  อกรณตฺถ  (๑)  ปฏิ ฺาตกรณ  ป ฺตฺต  ฯ   
พหุตราน  ธมฺมวาทีน  ลทฺธึ  คเหตฺวา  อธิกรณวูปสมตฺถ  เยภุยยฺสิกา  ป ฺตฺตา  ฯ   
ปาปุสฺสนฺนสฺส  ปุคฺคลสสฺ  นิคฺคณฺหนตฺถ  ตสฺสปาปยสิกา  ป ฺยตฺตา  ฯ   
ภณฺฑนาทิวเสน  พหุ  อสฺสามณก  กตฺวา  อาปตฺตึ  อาปนฺนาน  ภิกฺขูน   
เปตฺวา  ถุลลฺวชฺช ฺจ  คิหิปฏิสยุตฺต ฺจ  อวเสสาปตฺตีน  วูปสมตฺถาย   
ติณวตฺถารโก  ป ฺตฺโต  ฯ   
                                วินยเปยฺยาลวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                        __________________ 
#  ๑  ม.  อกรณตฺก  ฯ  
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                                        ราคเปยฺยาลวณฺณนา 
        ราคสฺส  ภิกฺขเว  อภิ ฺายาติ  ป ฺจกามคุณิกสฺส  ราคสฺเสว    
อภิชานนตฺถ  ปจฺจกฺขกรณตฺถ  ฯ  ปริ ฺายาติ  ปริชานนตฺถ  ฯ  ปริกฺขยายาติ   
ปริกฺขยคมนตฺถ  ฯ  ปหานายาติ  ปชหนตฺถ  ฯ  ขยาย  วยายาติ  ขยวยคมนตฺถ  ฯ   
วิราคายาติ  วิรชฺชนตฺถ  ฯ  นิโรธายาติ  นิรุชฺฌนตฺถ  ฯ  จาคายาติ  จชนตฺถ  ฯ   
ปฏินิสฺสคฺคายาติ  ปฏินิสสฺชฺชนตฺถ  ฯ   
        ถมฺภสฺสาติ  โกธมานวเสน  ถทธฺภาวสฺส  ฯ  สารมฺภสฺสาติ   
การณุตฺตริยลกฺขณสฺส  สารมฺภสฺส  ฯ  มานสฺสาติ  นววิธมานสฺส  ฯ   
อติมานสฺสาติ  อติกฺกมิตฺวา  ม ฺมานสฺส  ฯ  มทสฺสาติ  มชฺชนาการมทสฺส  ฯ   
ปมาทสฺสาติ  สติวิปฺปวาสสฺส  ป ฺจสุ  วา    กามคุเณสุ  จิตฺตโวสฺสคฺคสฺส  ฯ   
เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
                                ราคเปยฺยาลวณฺณนา   นฏิ ิตา  ฯ   
                                ทุกนปิาตวณฺณนา  นฏิ ิตา  ฯ    
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                                        ติกนิปาตวณฺณนา   
                                        ปมปณฺณาสกวณฺณนา   
 
                                        พาลวคฺควณฺณนา 
                                        ภยสุตฺตวณฺณนา   
        ติกนิปาตสฺส  ปเม  ฯ  ภยานีติอาทีสุ  ภยนฺติ  จิตฺตุตฺราโส ฯ อุปทฺทโวติ   
อเนกคฺคตากาโร  ฯ  อุปสคฺโคติ  อุปสคฺคากาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ลคฺคนากาโร  ฯ   
        เตส  เอว  นานตฺต  เวทิตพฺพ  ปพฺพตวิสมนิสฺสิตา  โจรา  ชนปทวาสีน   
เปเสนฺติ  มย  อสุกทิวเส  นาม  ตุมฺหาก  คาม  วิลุมปฺสฺสามาติ  ฯ  (๑)  เต  ต   
ปวุตฺตึ  สุตกาลโต  ปฏาย  ภย  สนฺตาส  อาปชฺชนติฺ  ฯ  อย  จิตฺตุตฺราโส   
นาม  ฯ  กถ  โน  (๒) โจรา  กุปตา  อนตฺถป  อาวเหยฺยุนฺติ  หตฺถสาร  คเหตฺวา   
ทฺวิปทจตุปฺปเทหิ  สทฺธึ  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภูมิย  นิปชฺชนฺติ   
ฑสมกสาทีหิ  ขชชฺมานา  คุมฺพนฺตรานิ  ปวิสนฺตา  ขาณุกณฺฏเก  มทฺทนฺติ  ฯ   
เตส  เอว  วิจรนฺตาน  วิกขิฺตฺตภาโว  อเนกคฺคตากาโร  นาม  ฯ  ตโต  โจเรสุ  
ยถาวุตฺตทิวเส  อนาคจฺฉนฺเตสุ  ตุจฺฉกสาสน  ภวิสฺสติ  กึ  คาม  ปวิสิสฺสามาติ  
สปริกฺขารา  คาม  ปวิสนฺติ  ฯ  อถ  เตส  ปวิฏภาว  ตฺวา    
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คาม  ปริวาเรตฺวา  ทฺวาเร  อคฺคึ  ทตฺวา  มนุสฺเส  ฆาเตตฺวา   
โจรา  สพฺพ  วิภว  วิลุมฺปตฺวา  คจฺฉนฺติ  ฯ  เตสุ  ฆาติตาวเสสา   
อคฺคึ  นิพฺพาเปตฺวา  โกฏกจฺฉายาภิตฺติจฺฉายาทีสุ  ตตฺถ  ตตฺถ   
ลคฺคิตฺวา  นิสีทนฺติ  นฏ  อนุโสจมานา  ฯ  อย  อุปสฏากาโร   
ลคฺคนากาโร  นาม  ฯ   
        นฬาคาราติ  นเฬหิ  ฉนฺนปริจฺฉนฺนา  อคารา  ฯ  เสสสมฺภารา   
ปเนตฺถ  รุกฺขมยา  โหนฺติ  ฯติณาคาเรป  เอเสว  นโย  ฯ  กฏูาคารานีติ   
กูฏสงฺคหิตานิ  อคารานิ  ฯ  อุลลฺิตฺตาวลิตฺตานีติ  อนฺโต  จ  พหิ  จ   
ลิตฺตานิ  ฯ  นิวาตานีติ  นิวาตปฺปเวสานิ  ฯ ผุสิตคฺคฬานีติ  เฉเกหิ   
วฑฺฒกีหิ  กตตฺตา  ปฏสงฺฆาฏสฺมึ  สุฏ ุ  ผุสิตกวาฏานิ  ฯ   
ปหิตกวาฏานีติ  ยุตฺตกวาฏานิ  ฯ  อิมนิา  ปททฺวเยน   
กวาฏวาตปานาน  นิจฺจ  ปหิตต  อกเถตฺวา  สมฺปตฺติโยว  กถิตา  ฯ   
อิจฺฉิตกฺขเณ  ปน  ตานิ  ปทหิยนฺติ  จ  วิวริยนฺติ  จ  ฯ   
        พาลโต  อุปฺปชฺชนฺตีติ  พาลเมว  นิสฺสาย  อุปฺปชฺชนฺติ  ฯ   
พาโล  ห ิ อปณฺฑิตปุริโส  รชฺช  วา  อุปรชฺช  วา  อ ฺ  วา   
ปน  มหนฺต  าน  ปฏเนฺโต  กติปเย  อตฺตนา  สทิเส  วิธวปุตฺเต   
มหามูเฬฺห  คเหตฺวา  เอถ  อห  ตุเมฺห  อิสฺสเร  กริสฺสามีติ   
ปพฺพตคหนาทีนิ  นิสฺสาย  อนฺตมนฺเต  คาเม  ปหรนฺโต  คาม   
นาเสตฺวา  อนุปุพฺเพน  นิคเมป  ชนปเทป  ปหรติ  ฯ  มนุสฺสา   
เคหานิ  ฉฑฺเฑตฺวา  เขมฏาน  ปฏยมานา  ปกฺกมนฺติ  ฯ    
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เต  นิสฺสาย  วสนฺตา  ภิกฺขูป  ภิกฺขุนิโยป  อตฺตโน  อตฺตโน  วสนฏานานิ   
ปหาย  ปกฺกมนฺติ  ฯ  คตคตฏาเน  เตส  ภิกฺขาป  เสนาสนป  ทุลฺลภ  โหติ  ฯ   
เอว  จตุนฺนป  ปริสาน  ภย  อาคตเมว  โหติ  ฯ  ปพฺพชิเตสุป  เทฺว  พาลา   
ภิกฺขู  อ ฺม ฺ  วิวาท  ปฏเปตฺวา  โจทน  อารภนฺติ  ฯ  โกสมฺพีวาสิกาน   
วิย  มหากลโห  อุปฺปชชฺติ  ฯ  จตุนฺน  ปริสาน  ภย  อาคตเมว  โหตีติ  เอว   
ปน  ยานิ  (๑)  อุปฺปชชฺนติฺ  สพฺพานิ  ตานิ  พาลโต  อุปฺปชชฺนฺตีติ   
ยถานุสนฺธินา  เทสน  นฏิเปสิ  ฯ   
 
                                        ลกฺขณสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติเย  ฯ  กายทฺวาราทิปฺปวตฺตกมฺม  ลกฺขณ  ส ฺชานนการณ  อสฺสาติ   
กมฺมลกฺขโณ  ฯ  อปทานโสภนี  ป ฺาติ  ยา  ป ฺา  นาม  อปทาเนน   
โสภติ  พาลา  จ  ปณฺฑิตา  จ  อตฺตโน  อตฺตโน  จริเตเนว  ปากฏา  โหนฺตีติ   
อตฺโถ  ฯ  พาเลน  ห ิ คตมคฺโค  รุกฺขคจฺฉคามนิคมาทีนิ  ฌาเปตฺวา   
คจฺฉนฺตสฺส  อินฺทคฺคิโน  คตมคฺโค  วิย  โหติ  ยถา  เตน  ฌามฏานมตฺตเมว   
องฺคารมสิฉาริกาสมากุล  ป ฺายติ  ฯ  ปณฺฑิเตน  คตมคฺโค  กูปโสพฺภาทโย  
ปูเรตฺวา  วิวิธสสฺสสมฺปท  อาวหมาเนน  จาตุทฺทิสิกเมเฆน  คตมคฺโค  วิย  โหติ ฯ   
ยถา  เตน  คตมคฺเคน  อุทกปูรานิ  เจว  วิวิธสสฺสผลาผลานิ  จ  ตานิ  านานิ   
#  ๑  ม.  เอว  ยานิ  กานิจิ  ภยานิ  ฯ  
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ป ฺายนฺติ  เอว  ปณฺฑิเตน  คตมคฺเค  สมฺปตฺติเยว  ป ฺายติ  ฯ  
เสสเมตฺถ  อุตฺตานตฺถเมว  ฯ   
 
                                จินฺตีสุตฺตวณฺณนา   
        ตติเย  ฯ   พาลลกฺขณานีติ  พาโล  อยนฺติ  เอเตหิ  ลกฺขียติ  ายตีติ   
พาลลกฺขณานิ  ฯ  ตาเนว  ส ฺชานนการณานีติ  พาลนิมิตฺตานิ  ฯ   
พาลาปทานานีติ  พาลสฺส  อปทานานิ  ฯ ทุจฺจินฺติตจินฺตีติ  จินฺตยนฺโต  
อภิชฺฌาพฺยาปาทมิจฺฉาทสฺสนวเสน  ทุจฺจินฺติตเมว  จินฺเตติ ฯ  ทุพฺภาสิตภาสีติ   
ภาสมาโนป  มุสาวาทาทิเภท  ทุพฺภาสิตเมว  ภาสติ  ฯ  ทุกฺกฏกมฺมการีติ   
กโรนฺโตป  ปาณาติปาตาทิวเสน  ทุกกฺฏกมฺมเมว  กโรติ  ฯ   
ปณฺฑิตลกฺขณานีติอาทิ  วุตฺตานุสาเรเนว  เวทิตพฺพ  ฯ   
สุจินฺติตจินฺตีติอาทีนิ  เจตฺถ  มโนสุจรติาทีน  วเสน  โยเชตพฺพานิ  ฯ   
 
                                        อจฺจยสุตฺตวณฺณนา   
        จตุตฺเถ ฯ  อจฺจย  อจฺจยโต  น  ปสฺสตีติ  อตฺตโน  อปราธ  อปราธโต   
น  ปสฺสติ  ฯ  อจฺจยโต  ทสิฺวา  ยถาธมฺม  น  ปฏิกโรตีติ  อปรทฺธ  มยาติ  ตฺวาป   
โย  ธมฺโม  ต  น  กโรติ  ทณฺฑกมฺม  อาหริตฺวา  อจฺจย  น  เทเสติ  นกฺขมาเปติ  ฯ   
อจฺจย  เทเสนฺตสฺส  ยถาธมฺม   
# ๑ สี. พาลสฺส จริตาปทานานีติ  พาลาปทานานิ ฯ ๒ ม. น เทเสติ นกฺขมาเปติ ฯ  
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น  ปฏิคฺคณฺหาตีติ  ปรสฺส  วิรทฺธ  มยาติ  ตฺวา  ทณฺฑกมฺม   
อาหริตฺวา  ขมาเปนฺตสฺส  น  ขมติ  ฯ  สุกฺกปกฺโข  วุตฺตปฏิปกฺขโต   
เวทิตพฺโพ  ฯ   
 
                                อโยนิโสสุตฺตวณฺณนา   
        ป ฺจเม ฯ  อโยนโิส  ป ฺห  กตฺตา  โหตีติ  กติ  นุ  โข  อุทายิ   
อนุสฺสติฏานานีติ  วุตฺเต  ปุพฺเพนิวาโส  อนุสฺสติฏาน  ภวิสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา   
โลฬุทายิตฺเถโร วิย  อนุปายจินฺตาย  อป ฺหเมว  ป ฺห กตฺตา  โหติ ฯ  อโยนโิส   
ป ฺห  วิสฺสชเฺชตา  โหตีติ  จินฺติต  ปุน  ป ฺห  วิสฺสชเฺชนฺโตป  อิธ  ภนฺเต   
ภิกฺขุ  อเนกวิหิต  ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสรติ  ฯ  เสยฺยถีท  เอกป  ชาตินฺติอาทินา   
นเยน  โสเยว  เถโร  วิย  อโยนิโส  วิสสฺชฺเชตา  โหติ  อป ฺหเมว  ป ฺหนฺติ   
กเถติ  ฯ  ปรมิณฺฑเลหิ  ปทพฺย ฺชเนหีติ  เอตฺถ  ปทเมว  อตฺถสฺส  พฺย ฺชนโต   
ปทพฺย ฺชน  ฯ  ต  อกฺขรปาริปูรึ  กตฺวา  ทสวิธ  พฺย ฺชนพุทฺธึ  อปริหาเปตฺวา  
วุตฺต  ปริมณฺฑล  นาม  โหติ  เอวรูเปหิ  ปทพฺย ฺชเนหีติ  อตฺโถ  ฯ  สิลฏิเหีติ   
ปทสิลิฏตาย  สลิิฏเหิ  ฯ  อุปคเตหีติ  อตฺถ ฺจ  การณ ฺจ  อุปคเตหิ  ฯ   
นาภานุโมทตีติ (๑) เอว  โยนิโส  สพฺพาการสมฺปนฺน  กตฺวาป  วิสฺสชฺชิต   
# ๑ ม. นาพฺภนุโมทิตาติ  ฯ  
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ปรสฺส  ป ฺห  นาภินุโมทติ  นาภินนฺทติ  สาริปุตฺตตฺเถรสฺส  ป ฺห   
โลฬุทายิตฺเถโร  วิย  ยถาห   
        อฏาน  โข  เอต  อาวุโส  สาริปุตฺต  อนวกาโส  ย  โส  อติกฺกมฺ   
เมว  กวฬิงฺการาหารภกฺขาน  (๑)  เทวาน  สหพฺยต  อ ฺตร  มโนมย  กาย   
อุปปนฺโน  ส ฺาเวทยิตนิโรธ  สมาปชฺเชยฺยป  วุฏเหยฺยป  นตฺเถต   
านนฺติ  ฯ    
        โยนิโส  ป ฺห  กตฺตาติอาทีสุ  อานนฺทตฺเถโร  วิย  โยนโิส ป ฺห  จินฺเตตฺวา   
โยนิโส  วิสสฺชฺเชตา  โหติ  ฯ  เถโร  หิ  กติ  นุ  โข  อานนฺท  อนุสฺสติฏานานีติ   
ปุจฺฉิโต  อย  ปโ ฺห  ภวิสฺสตีติ  โยนิโส  จินฺเตตฺวา  โยนิโส  วิสสฺชฺเชนฺโต  อาห   
อิเธว  ภนฺเต  ภิกฺขุ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  ฯเปฯ  จตุตฺถ  ฌาน  อุปสมปฺชฺช  วิหรติ  ฯ   
อิท  ภนฺเต  อนุสฺสติฏาน  เอว  ภาวิต  เอว  พหุลีกต  ทฏิธมฺมสุขวิหาราย   
สวตฺตตีติ  ฯ  อพฺภนุโมทิตา  โหตีติ  ตถาคโต  วิย  โยนิโส  อพฺภนุโมทิตา  โหติ  ฯ   
ตถาคโต  หิ  อานนฺทตฺเถเรน  ปเ ฺห  วิสฺสชฺชิเต  สาธุ  สาธุ  อานนฺท  เตนหิ   
ตฺว  อานนฺท  อิม  ฉฏ  อนุสฺสติฏาน  ธาเรหิ  ฯ  อิธานนฺท  ภิกฺขุ  สโตว   
อภิกฺกมติ  สโตว  ปฏกิฺกมตีติอาทิมาห  ฯ   
        ฉฏาทีนิ  อุตฺตานตฺถาเนว  ฯ   
#  ๑  สี.  กพฬึการภกฺขาน  ฯ  
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                                        ขตสุตฺตวณฺณนา   
        นวเม ฯ  สุกฺกปกฺโข  ปุพฺพภาเค  ทสหิ  กุสลกมฺมปเถหิ   
ปริจฺฉินฺโน  อุปริ  ยาว  อรหตฺตมคฺคา  ลพฺภติ  ฯ  พหุ ฺจ  ปุ ฺ   
ปสวตีติ  เอตฺถ  โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสก  ปุ ฺ  กถิต  ฯ   
 
                                มลสุตฺตวณฺณนา   
        ทสเม ฯ  ทุสฺสลีสฺส  ภาโว  ทุสฺสลีฺย  ทุสฺสีลฺยเมว  มล  ทุสสฺีลฺยมล  ฯ   
เกนฏเน  มลนฺติ  อนุทหนฏเน  ทุคฺคนฺธฏเน  กลิิฏกรณฏเน  จ  ฯ  
ต ฺหิ  นิรยาทีสุ  อปาเยสุ  อนุทหตีติ  อนุทหนฏเนป  มล  ฯ  เตน    
สมนฺนาคโต  ปุคฺคโล  มาตาปตูนป  สนฺติเก  ภิกฺขุสงฺฆสฺสาป  อนฺตเร   
โพธิเจติยฏาเนสุป  ชิคุจฺฉนีโย  โหติ  สพฺพทิสาสุ  จสฺส  เอวรปู  กริ   
เตน  ปาปกมฺม  กตนฺติ  อวณฺณคนฺโธ  วายตีติ  ทุคฺคนฺธฏเนป  มล  ฯ  
เตน  สมนฺนาคโต  ปุคฺคโล  คตคตฏาเน  อุปตาป ฺเจว  ลภติ   
กายกมฺมาทีนิ  จสฺส  อสุจีนิ  โหนฺติ  อปภสฺสรานีติ  กลิฏิกรณฏเนป   
มล  ฯ  อปจ  ต  เทวมนุสฺสสมฺปตฺติโย  เจว  นิพฺพานสมฺปตฺตึ  จ   
มิลาเปตีติ  มิลาปนฏเนป  มลนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ   
อิสฺสามลมจฺเฉรมเลสุป  เอเสว  นโย  ฯ   
                                        พาลวคฺโค  ปโม  ฯ    
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                                        รถการวคฺควณฺณนา   
                                        าตสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติยสฺส  ปเม  ฯ  าโตติ  ป ฺาโต  ปากโฏ  ฯ  อนนุโลมิเกติ  สาสนสฺส   
น  อนุโลเมตีติ  อนนุโลมกิ  ตสฺมึ  อนนุโลมิเก  ฯ  กายกมฺเมติ  ปาณาติปาตาทิมฺหิ   
กายทุจฺจริเต  ฯ  โอฬาริก  วา  เอต   เอวรูเป  สมาทเปตุ  สกฺโกตีติ (๑)  ทิสา   
นมสฺสิตุ  วฏฏติ  ภูตพล ึ กาตุ  วฏฏตีติ  เอวรูเป  สมาทเปติ  คณฺหาเปติ  ฯ   
วจีกมฺเมป  มุสาวาทาทีนิ  โอฬาริกานิ  อตฺตโน  สนตฺก  ปรสฺส  อทาตุกาโม (๒)  
นตฺถีติ  อย  พาลชนมุสาวาโท  (๓)  นาม  วตฺตุ  วฏฏตีติ  เอวรูเป  สมาทเปติ  ฯ   
มโนกมฺเมป  อภิชฺฌาทโย  โอฬาริกา  กมฺมฏาน  วิสวาเทตฺวา  กเถนฺโต  ปน   
อนุโลมิเกสุ  ธมฺเมสุ  สมาทเปติ  นาม  ทกฺขิณวิหารวาสิตฺเถโร  วิย  ฯ   
        ต  กิร เถร  เอโก  อุปฏาโก  อมจฺจปุตฺโต  อุปสงฺกมิตฺวา  เมตฺตายนฺเตน   
ปม  กีทิเส  ปุคฺคเล  เมตฺตายิตพฺพนฺติ  ปุจฺฉิ  ฯ  เถโร  สภาควิสภาค   
อนาจิกฺขิตฺวา  ปยปุคฺคเลติ  อาห  ฯ  ตสฺส  ภริยา  ปยา  โหติ  มนาปา   
โส  ต  อารพฺภ เมตฺตายนฺโต  อุมฺมาท  ปาปุณิ  ฯ  กถ  ปเนส  พหุชนาหิตาย   
#  ๑  ม. สกฺโกติ  ฯ    ๒  ม.  อทาตุกาเมน  ฯ  
#  ๓  สี. วฬ ฺชนมุสาวาโท  ฯ  ม. ว ฺจนมุสาวาโท  ฯ   
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ปฏิปนฺโน  โหตีติ  เอวรูปสฺส  หิ  สทฺธวิิหาริกาทโย  เจว  อุปฏากาทโย   
จ  เตส  อารกฺขเทวตา  อาทึ  กตฺวา  ตาส  ตาส  มิตฺตภูตา  ยาว  พฺรหฺมโลกา   
เสสเทวตา  จ  อย  ภิกฺขุ  น  อชานิตฺวา  กริสฺสตีติ  เตน  กตเมว  กโรนฺติ   
เอวเมส  พหุชนาหิตาย  ปฏิปนฺโน  โหติ  ฯ   
        สุกฺกปกเฺข  ปาณาติปาตา  เวรมณีอาทีนเยว  วเสน  กายกมมฺวจีกมฺมานิ   
เวทิตพฺพานิ  ฯ  กมฺมฏาน  ปน  อวิสวาเทตฺวา  กเถนฺโต  อนุโลมิเกสุ  ธมฺเมสุ   
สมาทเปติ  นาม  โกลิตวิหารวาสี  จตุนิกายิกติสฺสตฺเถโร  วิย  ฯ  ตสฺส  กิร   
เชฏภาตา  ทตฺตาภยตฺเถโร  (๑)  นาม  เจติยวิหาเร  วสนฺโต  เอกสฺมึ  โรเค   
สมุฏ ิเต  กนิฏ  ปกโฺกสาเปตฺวา  อาห  อาวุโส  มยฺห  สลฺลหุก  กตฺวา  
เอก  กมฺมฏาน  กเถหีติ  ฯ  ก ึ ภนฺเต  อ ฺเน  กมฺมฏาเนน  กวฬิงฺการาหาร   
ปริคฺคณฺหิตุ  วฏฏตีติ  ฯ  กิมตฺถิโก  เอส  อาวุโสติ  ฯ  ภนฺเต  กวฬิงฺการาหาโร  
อุปาทารูป  เอกสฺมึ  จ  อุปาทารูเป  ทิฏเ  เตวีสติ  อุปาทารูปานิ  ปากฏานิ   
โหนฺตีติ  ฯ  โส  วฏฏิสฺสติ  อาวุโส  เอตฺตกนฺติ  ต  อุยฺโยเชตฺวา  กวฬิงฺการาหาร   
ปริคฺคณฺหิตฺวา  อุปาทารูป  สลฺลกฺเขตฺวา  วิวชฺเชตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิ  ฯ  อถ   
น  เถร  พหิวิหารา  อนิกฺขนฺตเมว  ปกฺโกสิตฺวา  อาวุโส  มหาอวสฺสโยสิ  มยหฺ   
ชาโตติ  กนฏิตฺเถรสฺส  อตฺตนา  ปฏิลทฺธคุณ  อาโรเจสิ  ฯ  พหุชนหิตายาติ   
เอตสฺสป  หิ    
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สทฺธีวิหาริกาทโย  นาย  อชานิตฺวา  กรสิฺสตีติ  เตน  กตเมว  กโรนฺติ   
ตถา  อุปฏากาทโย  เตส  อารกฺขเทวตา  ตาส  มิตฺตา  ภุมฺมฏกา   
เทวตา  ตาส  มิตฺตา  อากาสฏกเทวตาติ  ยาว  พฺรหมฺโลเก  นิพฺพตฺตเทวตา  
เตน  กตเมว  กโรนฺตีติ   พหุชนหิตาย  ปฏิปนฺโน  โหติ  ฯ   
 
                                        สารณียสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติเย  ฯ  ขตฺติยสฺสาติ  ชาติยา  ขตฺติยสฺส  ฯ  มุทฺธาภิสิตฺตสฺสาติ   
ราชาภิเสเกน  มุทฺธน ิ อภิสิตฺตสฺส  ฯ  สารณียานิ  โหนฺตีติ (๑) 
อปมฺมุสฺสนกานิ  (๒)  โหนฺติ  ฯ  ชาโตติ  นิพฺพตฺโต  ฯ  ยาชีว  สารณียนฺติ   
ทหรกาเล  ชานิตตป  น  สกฺกา  อปรภาเค  ปน  มาตาปตุอาทีหิ  าตเกหิ  วา   
ต  สวาเสหิ  วา  (๓)  ตฺว  อสุกชนปเท  อสุกนคเร  อสุกทิวเส  อสุกนกฺขตฺเต   
ชาโตติ  อาจิกฺขิเต  สุตฺวา  ตโต  ปฏาย  ยาวชีว (๔) สริตพฺพเยว  โหติ  น   
ปมฺมุสฺสิตพฺพ  ฯ  ปากิตนนฺทสฺส  ร ฺโ  ชาติฏานาทีหิ  กตฺตพฺพกิจฺจ   
# ๑ ม. ภวนฺติ ฯ  ๒ ม. สริตพฺพานิ อสมฺมุสฺสนียานิ ฯ ๓ ม. ทาสาทีหิ วา ฯ 
# ๔ สีหฬโปตฺถเก ปน ยาวชีว สรติ  น  ปมฺมุสฺสติ  ฯ   เตน  วุตฺต  ยาวชีว   
# สารณีย  โหตีติ  อิท  ภิกฺขเว  ทุติยนฺติ  อภิเสกฏาน  นาม  ร ฺโ   
# พลวตุฏ ิกร  โหติ  เตนสฺส  ต  ยาวชวี  สารณีย  ฯ  สงฺคามวิชยฏาเนป   
# เอเสว  นโย  ฯ เอตฺถ  ปน  สงฺคามนฺติ  ยุทฺธ  ฯ  อภิวิชินิตฺวาติ  ชินิตฺวา   
# สตฺตุมทฺทน  กตฺวา  ฯ  ตเมว  สงฺคามสีสนฺติ  ตเมว  สงฺคามฏาน  ฯ   
# อชฺฌาวสตีติ  อภิภวิตฺวา  อาวสติ  ฯ  อิทานิ  ยสฺมา  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   
# ร ฺโติ  ทสิฺสนฺติ  ฯ สริตพฺพเยว  โหติ  น  ปมฺมสฺุสติพฺพ  ฯ  
# ปากิตนนฺทสฺสาติ  ทิสฺสนฺติ  ฯ  
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นตฺถิ  อิมสฺม ึ ปน  สาสเน  ตปฺปฏิภาเค  ตโย  ปุคฺคเล  ทสฺเสตุ   
อิท  การณ  อาภต  ตสฺมา  เต  ทสฺเสนฺโต  เอวเมว  โข   
ภิกฺขเวติอาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  อนคาริย  ปพฺพชิโต  โหตีติ  เอตฺถ  จตุปาริสุทฺธิสีล    
ปพฺพชฺชานิสฺสิตเมวาติ  เวทิตพฺพ  ฯ  สรณีย  โหตีติ  อห  อสุกรฏเ   
อสุกชนปเท  อสุกวิหาเร  อสุกมาฬเก    อสุกจงฺกเม  อสุกรุกฺขมูเล   
ปพฺพชิโตติ  เอว  ยาวชีว  สริตพฺพเมว  โหติ  น  ปมมฺุสฺสิตพฺพ  ฯ   
อิท  ทุกฺขนฺติ  เอตฺตก  ทุกขฺ  น  อิโต  อุทฺธ  ทุกฺข  อตฺถิ  ฯ  อย   
ทุกฺขสมุทโยติ  เอตฺตโก  ทุกฺขสมุทโย  น  อิโต  อุทธฺ  ทุกฺขสมุทโย  อตฺถีติ  ฯ  
เสสปททฺวเยป  เอเสว  นโย  ฯ  เอวเมตฺถ  จตูหิ  สจฺเจหิ  โสตาปตฺติมคฺโค  
กถิโต  ฯ  กสิณปริกมฺมวิปสฺสนาาณานิ  ปน  มคฺคสนฺนิสฺสิตาเนว  โหนฺติ  ฯ   
สรณีย  โหตีติ  อห  อสุกรฏเ  ฯเปฯ  อสุกรุกฺขมูเล  โสตาปนฺโน  ชาโตติ   
ยาวชีว  สารณีย  โหติ  อปมฺมุสฺสนีย  ฯอาสวาน  ขยาติ  อาสวาน  ขเยน ฯ   
อนาสว  เจโตวิมุตฺตินฺติ  ผลสมาธึ  ฯ  ป ฺาวิมุตฺตินฺติ  ผลป ฺ  ฯ     
สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวาติ  อตฺตนาว  อภิวิสิฏาย  ป ฺาย  ปจฺจกฺข  กตฺวา  ฯ   
อุปสมฺปชฺช  วิหรตีติ  ปฏลิภิตฺวา  วิหรติ  ฯ  สรณียนฺติ  มยา  อสกุรฏเ  ฯเปฯ  
อสุกรุกฺขมูเล  อรหตฺต  ปตฺตนฺติ  อตฺตโน  อรหตฺตปฺปตฺตฏาน  นาม  ยาวชีว   
สารณีย  โหติ  อสมฺมุสฺสนียนฺติ  ยถานุสนฺธินา   เทสน  นฏิเปสิ  ฯ    
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                                        อาสสสุตฺตวณฺณนา   
        ตติเย  ฯ   สนฺโตติ  อตฺถิ  อุปลพฺภนฺติ  ฯ  สวิชฺชมานาติ  ตสฺเสว   
เววจน  ฯ  โลกสฺมินฺติ  สตฺตโลเก  ฯ  นิราโสติ  อนาโส  อปฺปฏโน  ฯ   
อาสโสติ  อาสึสมาโน  (๑)  ปฏยมาโน  ฯ  วิคตาโสติ  อปคตาโส  ฯ   
จณฺฑาลกุเลติ  จณฺฑาลาน  กุเล  ฯ  เวนกุเลติ  วิลีวการกุเล  ฯ  เนสาทกุเลติ   
มิคลุทฺทกาทีน  กุเล  ฯ  รถการกุเลติ  จมฺมการกุเล  ฯ  ปุกฺกุสกุเลติ   
ปุปฺผฉฑฺฑกกุเล  ฯ   
        เอตฺตาวตา  กุลวิปตฺตึ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ยสมฺา  นีจกุเล   
ชาโตป  เอกจฺโจ  อทฺโธ  โหติ  มหทฺธโน  อย  ปน  น  ตาทิโส   
ตสฺมา  ตสฺส  โภควิปตฺตึ  ทสฺเสตุ  ทลทิฺเทติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ   
ทลิทฺเทติ  ทาลิทฺทิเยน  สมนฺนาคเต  ฯ  อปฺปนฺนปานโภชเนติ   
ปริตฺตกอนฺนปานโภชเน  ฯ  กสริวุตฺติเกติ  ทุกฺขชีวิเก  ยตฺถ   
วายาเมน  ปโยเคน  ชีวิตวุตฺตึ  สาเธนฺติ  ตถารูเปติ  อตฺโถ  ฯ   
ยตฺถ  กสิเรน  ฆาสจฺฉาโท  ลพฺภตีติ  ยสฺมึ  กุเล  ทกุเฺขน   
ยาคุภตฺตฆาโส  จ โกปนมตฺต  อจฺฉาทน ฺจ  ลพฺภติ  ฯ   
        อิทานิ  ยสฺมา  เอกจฺโจ  นีจกุเล  ชาโตป  อุปธิสมฺปนฺโน   
โหติ  อตฺตภาวสมิทฺธิย   ิโต  อย ฺจ  น  ตาทิโส  ตสฺมา  ตสฺส   
สรีรวิปตฺตึ  ทสฺเสตุ  โส  จ  โหติ  ทุพฺพณฺโณติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ   
ทุพฺพณฺโณติ  ปสุปสาจโก  วิย  ฌามขาณุวณฺโณ  ฯ  ทุทฺทสิโกติ   
#  ๑  ม. อาสสมาโน  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 119 

                เลมที่  14   รถการวคฺควณฺณนา  หนา  119 
 
วิชาตมาตุยาป  อมนาปทสฺสโน  ฯ  โอโกฏิมโกติ  ลกุณฺฑโก  ฯ  (๑)   
กาโกติ  เอกกฺขิกาโณ  วา  อุภยกฺขิกาโณ (๒) วา ฯ  กุณีติ  เอกหตฺถกุณิ   
วา  อุภยหตฺถกุณี  วา  ฯ  ข ฺโชติ  เอกปาทข ฺโช  วา  อุภยปาทข ฺโช   
วา  ฯ  ปกฺขหโตติ  หตปกฺโข  ปสปฺป  ฯ   
        ปทีเปยยฺสฺสาติ  วฏฏิเตลกปลลฺาทิโน  ปทีปอุปกรณสฺส (๓) ฯ  ตสฺส   
น  เอว  โหตีติ  กสฺมา  น  โหติ  นีจกุเล  ชาตตาย  ฯ  (๔)   
        เชฏโติ  อ ฺสฺมึ  เชฏเ  สติ  กนิฏโ  อาส  น  กโรติ  ตสฺมา   
เชฏโติ  อาห  ฯ  อภิเสโกติ (๕) เชฏโป  (๖)  น  อภิเสการโห  อาส   
น  กโรติ  ตสฺมา  อาภิเสโกติ  อาห  ฯ  อนภิสิตฺโตติ  อภิเสการโหป   
กาณกุณิอาทิโทสรหิโต  สกึ  อภิสิตฺโต  ปุน  อภิเสเก  อาส  น  กโรติ   
ตสฺมา  อนภิสิตฺโตติ  อาห  ฯ  อจลปฺปตฺโตติ  (๗)  เชฏโป  อาภิเสเก  (๘)   
อนภิสิตฺโต  มนฺโท  อุตฺตานเสยฺยโก  โสป  อภิเสเก  อาส  น  กโรติ  ฯ   
โสฬสวสฺสุทเฺทสิโก  ปน  ป ฺายมานมสฺสุปเภโท  อจลปฺปตฺโต  นาม   
โหติ  มหนฺตป  รชฺช  วิจาเรตุ  สมตฺโถ  ตสฺมา  อจลปฺปตฺโตติ  อาห  ฯ   
ตสฺส  เอว  โหตีติ  กสฺมา  โหติ  มหาชาติตาย  ฯ   
        ทุสฺสีโลติ  นิสฺสีโล  ฯ  ปาปธมฺโมติ  ลามกธมฺโม  ฯ  อสจีุติ   
#  ๑  สี. ลกณฺุฏโก ฯ ๒ สี. เอกจฺฉิกาโณ วา อุภยจฺฉิกาโณ  ฯ  
#  ๓ ม. วฏิเตลกปลฺลกาทิโน ปทีปอุปกรณสฺส ฯ  ๔  ม. ชาตตฺตา ฯ   
#  ๕ ม. อาภิเสโกติ เชฏโป ฯ  ๖ สี.  เชฏโ  โสป ฯ   
#  ๗ สี. มจลปตฺโตติ อจลปฺปตฺโต  ฯ ๘ ม. อาภิเสโก  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 120 

                เลมที่  14ติกนิปาตวณฺณนา  หนา  120 
 
อสุจีหิ  กายกมฺมาทีหิ  สมนฺนาคโต  ฯ  สงฺกสฺสรสมาจาโรติ  สงฺกาหิ   
สริตพฺพสมาจาโร  กิ ฺจิเทว  อสารุปปฺ  ทิสฺวา  อิท  อิมินา  กต  ภวิสฺสตีติ   
เอว  ปเรส  อาสงฺกนียสมาจาโร  อตฺตนาเยว  วา  สงฺกาย  สริตพฺพสมาจาโร   
สาสงฺกสมาจาโรติ  อตฺโถ  ฯ  ตสฺส  ห ิ ทิวาฏานาทีสุ  สนฺนิปติตฺวา   
กิ ฺจิเทว  มนฺตยนฺเต  ภิกฺขู  ทิสฺวา   อิเม  เอกโต  หตฺุวา  มนฺเตนฺติ  กจฺจิ   
นุ  โข  มยา  กตกมฺม  ชานิตฺวา  มนฺเตนฺตีติ  เอว  สาสงฺกสมาจาโร  โหติ  ฯ  
ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺโตติ  ปฏจฺิฉาเทตพฺพยุตฺตเกน  ปาปกมฺเมน  สมนฺนาคโต  ฯ   
อสฺสมโณ  สมณปฏิ ฺโติ  อสฺสมโณ  หุตฺวา    สมณปฏิรูปกตาย   
สมโณ  อหนติฺ  เอวปฏิ ฺโ  ฯ  อพฺรหฺมจารี  พฺรหมฺจาริปฏิ ฺโติ  อ ฺเ   
พฺรหฺมจาริโน  สุนิวตฺเถ  สุปารุเต  กุสุมฺภกปฏธเร  คามนิคมราชธานีสุ   
ปณฺฑาย  จริตฺวา  ชีวิก  กปฺเปนฺเต  ทิสฺวา  สยป  ตาทิเสน  อากาเรน  ตถา   
ปฏิปชชฺนโต  อห  พฺรหฺมจารีติ  ปฏิ ฺ  เทนฺโต  วิย  โหติ  อห  ภิกฺขูติ   
วตฺวา  อุโปสถงฺคาทีนิ (๑) ปวิสนฺโต  ปน  พฺรหฺมจาริปฏิ ฺโ  โหติเยว   
ตถา  สงฺฆิกลาภ  คณฺหนฺโต  ฯ  อนฺโตปูตีติ  ปูตินา  กมฺเมน  อนโฺต   
อนุปวิฏโ  ฯ  อวสฺสุโตติ  ส ฺชาตราคาทีหิ  (๒)ตินฺโต  ฯ  กสมฺพุชาโตติ   
ส ฺชาตราคาทิกจวโร  ฯ  ตสฺส  น  เอว  โหตีติ  กสมฺา  น  โหติ   
โลกุตฺตรธมฺมอุปนิสฺสยสฺส   
#  ๑  ม. อุโปสถคฺคาทีนิ  ฯ  ๒  ม.  ราคาทีหิ  ฯ  
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นตฺถิตาย  ฯ  ตสฺส  เอว  โหตีติ  กสฺมา  โหติ  มหาสีลสฺมึ   
ปริปูริการิตาย  ฯ   
 
                        จกฺกวตฺติสุตฺตวณฺณนา   
        จตุตฺเถ ฯ  จตูหิ  สงฺคหวตฺถูหิ  ชน  ร ฺเชตีติ  ราชา  ฯ   
จกฺก  วตฺเตตีติ  จกฺกวตฺติ  ฯ [๑] ธมฺโม  อสฺส  อตฺถีติ  ธมฺมิโก  ฯ   
ธมฺเมเนว  ทสวิเธน  จกฺกวตฺติวตฺเตน  ราชา  ชาโตติ  ธมฺมราชา  ฯ   
โสป  น  อราชกนฺติ  โสป  อ ฺ  นิสฺสยราชาน  ลภิตฺวา  (๒) จกฺก   
วตฺเตตุ  น  สกฺโกตีติ  อตฺโถ  ฯ  อิติ  สตฺถา  เทสน  ปฏเปตฺวา   
ยถานุสนฺธึ  อปาเปตฺวาว  ตุณฺหี  อโหสิ  ฯ  กสฺมา  อนุสนฺธิกุสลา   
อุฏหิตฺวา  อนุสนฺธึ  ปุจฺฉิสฺสนฺติ  พหู  หิ  อิมสฺม ึ าเน  ตถารปูา   
ภิกฺขู  อถาห  เตหิ  ปุฏโ  เทสน  วฑฺเฒสฺสามีติ  ฯ  อเถโก   
อนุสนฺธิกุสโล  ภิกฺขุ  ภควนฺต  ปุจฺฉนฺโต  โก  ปน  ภนฺเตติอาทิมาห  ฯ   
ภควาปสฺส  พฺยากโรนฺโต  ธมฺโม  ภิกขฺูติอาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  ธมฺโมติ  ทสกสุลกมฺมปถธมฺโม  ฯ  ธมมฺนฺติ  ตเมว   
วุตฺตปฺปการ  ธมฺม  ฯ  นิสสฺายาติ  ตทธิฏาเนน  เจตสา  ตเมว   
นิสฺสย  กตฺวา  ฯ  ธมฺม  สกฺกโรนฺโตติ  ยถา  สกกฺโตเยว  ธมฺโม   
สุฏ ุ  กโต  โหติ  เอวเมว  (๓)  กโรนฺโต  ฯ  ธมฺม  ครุกโรนฺโตติ   
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ตสฺมึ  คารวุปฺปตฺติยา  ต  ครุกโรนฺโต  ฯ  ธมฺม  อปจายมาโนติ  ตสฺเสว  ธมฺมสฺส   
อ ฺชลิกรณาทีหิ  นีจวุตฺติต  กโรนฺโต  ฯ  ธมฺมทฺธโช  ธมฺมเกตูติ  ต  ธมฺม  ธชมิว   
ปุรกฺขตฺวา  เกตุมิว  อุกฺขิปตฺวา  ปวตฺติยา  ธมฺมทฺธโช  ธมฺมเกตุ  จ  หุตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ   
ธมฺมาธิปเตยฺโยติ  ธมฺมาธปิติภูตาคตภาเวน  ธมฺมวเสเนว  จ  สพฺพกิริยาน  กรเณน   
ธมฺมาธิปเตยฺโย  หุตฺวา  ฯ  ธมฺมิก  รกขฺาวรณคุตฺตึ  สวิทหตีติ  ธมฺโม  อสฺสา  อตฺถีติ   
ธมฺมิกา  รกฺขา  จ  อาวรณ  จ  คุตฺติ  จ  รกฺขาวรณคุตฺติ  ฯ  ตตฺถ  ปร  รกฺขนฺโต   
อตฺตาน  รกฺขตีติ  วจนโต  ขนฺติอาทโย  รกฺขา  ฯ  วุตฺตเ ฺหต  กถ ฺจ  ภิกฺขเว   
ปร  รกฺขนฺโต  อตฺตาน  รกฺขติ  ขนฺติยา  อวิหึสาย  เมตฺตจิตฺตตาย  อนุทยายาติ  ฯ   
นิวาสนปารุปนเคหาทีนิ  อาวรณ  ฯ  โจราทิอุปทฺทวนิวารณตฺถ  โคปายนา  คุตฺติ  ฯ   
ต  สพฺพป  สฏุ ุ  วิทหติ  ปวตฺเตติ  เปตีติ  อตฺโถ  ฯ   
        อิทานิ  ยตฺถ  สา  สวิทหิตพฺพา  ต  ทสฺเสนฺโต  อนฺโตชนสฺมินฺติอาทิมาห  ฯ   
ตตฺราย  สงฺเขปตฺโถ  อนโฺตชนสงฺขาต  ปุตฺตทาร  สีลสวเร  ปติฏาเปนฺโต  (๓) 
วตฺถคนฺธมาลาทีนิ  จสฺส  ททมาโน  สพฺโพปทฺทเว  จสฺส  นิวารยมาโน  ธมฺมกิ   
รกฺขาวรณคุตฺตึ  สวิทหติ  นาม  ฯ  ขตฺติยาทีสุป  เอเสว  นโย  ฯ  อย  ปน  วิเสโส   
อภิสิตฺตขตฺติยา  ภทฺรอสสฺาชานียาทิรตนสมฺปทาเนนป    
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อุปคณฺหิตพฺพา ฯ  อนุยนตฺา  ขตฺติยา  (๑)  เตส  อนรุูปยานวาหนสมฺปทาเนนป   
ปริโตเสตพฺพา  พลกาโย  กาล  อนติกกฺเมตฺวา  ภตฺตเวตนสมฺปทาเนนป   
อนุคฺคเหตพฺโพ  พฺราหฺมณา  อนฺนปานวตฺถาทินา  เทยฺยธมฺเมน  คหปติกา   
ภตฺตพีชนงฺคลพลิพทฺทาทิสมฺปทาเนน  ตถา  นิคมวาสิโน  เนคมา   
ชนปทวาสิโน  จ  ชานปทา  ฯ  สมิตปาปพาหิตปาปา  ปน  สมณพฺราหฺมณา   
สมณปริกฺขารสมฺปทาเนน  สกฺกาตพฺพา  มิคปกฺขิโน  อภยทาเนน   
สมสฺสาเสตพฺพา  ฯ   
        ธมฺเมเนว  จกฺก  วตฺเตตีติ  ทสกุสลกมฺมปถธมเฺมเนว  จกฺก  วตฺเตติ  ฯ  
ต  โหติ  จกฺก  อปฺปฏิวตฺติยนฺติ  ต  เตน  เอว  ปวตฺติต  อาณาจกฺก   
อปฺปฏิวตฺติย  โหติ  ฯ  เกนจิ  มนุสฺสภูเตนาติ  เทวตา  นาม  อตฺตนา   
อิจฺฉิติจฺฉิตเมว  กโรนฺติ  ตสฺมา  ตา  อคณฺหิตฺวา  มนุสฺสภูเตนาติ  วุตฺต  ฯ   
ปจฺจตฺถิเกนาติ  ปฏิอตฺถิเกน  ปฏิสตฺตุนาติ  อตฺโถ  ฯ   
        ธมฺมิโกติ  จกฺกวตฺติ  ทสกุสลกมฺมปถวเสน  ธมมฺิโก  ตถาคโต   
ปน  นวโลกตฺุตรธมฺมวเสน  ฯ  ธมฺมราชาติ  นวหิ  โลกุตฺตรธมฺเมหิ   
มหาชน  ร ฺเชตีติ  ธมฺมราชา  ฯ  ธมฺมเยวาติ  นวโลกุตฺตรธมฺมเมว   
นิสฺสาย  ตเมว  สกฺกโรนฺโต  ต  ครกุโรนฺโต  ต  อปจายมาโน  ฯ   
โสวสฺส  ธมโฺม  อพฺภุคฺคตฏเน  ธโชติ  ธมฺมทฺธโช  ฯ  โสวสสฺ   
เกตูติ  ธมฺมเกตุ  ฯ   
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ธมฺม   อธิปตึ  เชฏก  กตฺวา  วิหรตีติ  ธมฺมาธิปเตยฺโย  ฯ  ธมฺมิก   
รกฺขาวรณคุตฺตินฺติ  โลกยิโลกุตฺตรธมฺมทายิกรกฺข ฺจ  อาวรณ ฺจ  คุตฺติ ฺจ  ฯ   
สวิทหตีติ  เปติ  ป ฺเปตีติ  ฯ  เอวรปูนฺติติวิธ  กายทุจฺจริต  น  เสวิตพฺพ   
สุจริต  เสวิตพฺพนฺติ  เอว  สพฺพตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  สวิทหิตฺวาติ  เปตฺวา   
กเถตฺวา  ฯ  ธมฺเมเนว  อนุตฺตร  ธมฺมจกฺก  ปวตฺเตตีติ  นว  โลกตฺุตรธมฺเมเนว   
อสทิส  ธมฺมจกฺก  ปวตฺเตติ  ฯ  ต  โหติ  จกฺก  อปฺปฏิวตฺติยนฺติ  ต  เอว   
ปวตฺติต  ธมฺมจกฺก  เอเตสุ  สมณาทีสุ  เอเกนาป  ปฏิวตฺเตตุ  ปฏิพาหิตุ  
น  สกฺกา  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
 
                                        สเจตนสุตฺตวณฺณนา   
        ป ฺจเม ฯ  อิสิปตเนติ  พุทฺธปจฺเจกพุทฺธสงฺขาตาน  อิสีน   
ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนตฺถาย  เจว  อุโปสถกรณตฺถาย  จ  อาคนฺตฺวา  ปตเน   
สนฺนิปาตฏาเนติ  อตฺโถ  ฯ  ปทเนติป  ปาโ  อยเมวตฺโถ  ฯ   
มิคทาเยติ  มิคาน  อภยตฺถาย  ทินฺเน  ฯ   
        ฉหิ  มาเสหิ  ฉารตฺตูเนหีติ  โส  กริ  ร ฺา  อาณตฺตทิวเสเยว   
สพฺพูปกรณานิ  สชฺเชตฺวา  อนฺเตวาสิเกหิ  สทฺธึ  อร ฺ  ปวิสิตฺวา   
คามทฺวารคามชฺฌเทวกุลสุสานาทีสุ   ิตรุกฺเข  เจว  ฌามปติตสุกฺขรุกฺเข   
จ  วิวชฺเชตฺวา  สมฺปนฺนปปฺเทเส   ิเต    
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สพฺพโทสวิวชฺชิเต  นาภิอรเนมีน  อนุรเูป  รุกฺเข  คเหตฺวา  ต  จกฺก  อกาสิ  ฯ   
ตสฺส  รุกฺเข  วิจินิตฺวา  คณฺหนฺตสฺส  เจว  กโรนฺตสฺส  จ  เอตฺตกา  กาลา   
วีติวตฺตา (๑) ฯ  เตน  วุตฺต  ฉหิ  มาเสหิ  ฉารตฺตูเนหีติ  ฯ   
        นานากรณนฺติ  นานตฺต  ฯ  เนสนฺติ  น  เอส  ฯ  อตฺเถสนฺติ  อตฺถิ  เอส  ฯ   
อภิสงฺขารสฺส  คตีติ  ปโยคสฺส  คมน  ฯ  จิงฺคุลายิตฺวาติ  ปริพฺภมิตฺวา  ฯ   
อกฺขาหต  ม ฺเติ  อกฺเข  ปเวเสตฺวา  ปตมิว  ม ฺามิ  ฯ  สโทสาติ   
สคณฺฑา  อุณฺณโตณตฏานยุตฺตา  ฯ  สกสาวาติ  ปูติสาเรน  เจว   
เผคฺคุนา  จ  ยุตฺตา  ฯ   
        กายวงฺกาติ  อาทีนิ  กายทุจฺจริตาทีน  นามานิ  ฯ  เอว  ปปติตาติ   
เอว  คุณปตเนน  ปติตา  ฯ  เอว  ปติฏ ิตาติ  เอว  คุเณหิ  ปติฏ ิตา  ฯ  ตตฺถ   
โลกิยมหาชนา  ปปติตา  นาม  โสตาปนฺนาทโย  ปติฏ ิตา  นาม  ฯ  เตสุป  ปุริมา   
ตโย  กิเลสาน  สมุทาจารกฺขเณ  ปปติตา  นาม  ขีณาสวา  ปน  เอกนฺเตเนว   
ปติฏ ิตา  นาม  ฯ  ตสฺมาติ  ยสฺมา  อปปฺหีนกายวงฺกาทโย  ปปตนฺติ   
ปหีนกายวงฺกาทโย  ปติฏหนฺติ  ตสฺมา  ฯ  กายวงฺกาทีน  ปน  เอว  ปหาน  
เวทิตพฺพ  ปาณาติปาโต  อทินฺนาทาน  มิจฺฉาจาโร  มุสาวาโท  ปสุณวาจา   
มิจฺฉาทิฏ ีติ  อิเม  ตาว  ฉ  โสตาปตฺติมคฺเคน  ปหียนฺติ  ผรุสวาจา   
พฺยาปาโทติ  เทฺว    
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อนาคามิมคฺเคน  อภิชฺฌา  สมฺผปฺปลาโปติ  เทฺว  อรหตฺตมคฺเคนาติ  ฯ   
 
                                อปณฺณกสุตฺตวณฺณนา   
        ฉฏเ ฯ  อปณฺณกปฏิปทนฺติ  (๑)  อวิรุทฺธปฏปิท  (๒)  เอกสปฏิปท   
นิยฺยานิกปฏิปท  การณปฏิปท  สารปฏิปท  มณฺฑปฏิปท  อปจฺจนีกปฏิปท   
อนุโลมปฏิปท  ธมฺมานุธมฺมปฏิปท  ปฏิปนฺโน  โหติ  น  ตกฺกคฺคาเหน  วา   
นยคฺคาเหน  วา  ฯ  เอว  คเหตฺวา  ปฏิปนฺโน  ห ิ ภิกขฺุ  วา  ภิกฺขุณี  วา   
อุปาสโก  วา  อุปาสิกา  วา  มนุสฺสเทวนิพฺพานสมฺปตฺตีหิ  หายติ  ปริหายติ   
อปณฺณกปฏิปท  ปฏิปนฺโน  ปน  ตาหิ  สมฺปตฺตีหิ  น  ปริหายติ  ฯ  อตีเต   
กนฺตารทฺธานมคฺค  ปฏิปนฺเนสุ  ทฺวีสุ  สตฺถวาเหสุ  ยกฺขสฺส  วจน  คเหตฺวา   
พาลสตฺถวาเหน  สทฺธึ  สตฺเถ  อนยพฺยสน  ปตฺเต  ยกฺขสฺส  วจน  อคเหตฺวา   
อุทกทิฏ ิฏาเน  อุทก  ฉฑฺเฑสฺสามาติ  สตฺถเก  ส ฺาเปตฺวา  มคฺค   
ปฏิปนฺโน  ปณฺฑิตสตฺถวาโห  วิย  ฯ  ย  สนฺธาย  วุตฺต   
                อปณฺณก  านเมเก        ทุติย  อาหุ  ตกฺกกิา   
                เอตท ฺาย  เมธาวี        ต  คเณฺห  ยทปณฺณกนฺติ  ฯ   
        โยนิ  จสฺส  อารทฺธา  โหตีติ  เอตฺถ  โยนีติ  ขนฺธ-  
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โกฏาสสฺสป  การณสฺสป  ปสฺสาวมคฺคสฺสป  นาม  ฯ  จตสฺโส  โข   
อิมา  สาริปุตฺต  โยนโิยติอาทีสุ  หิ  ขนฺธโกฏาโส  โยนิ  นาม  ฯ   
โยนิ  เหสา  ภูมิชผลสฺส  อธิคมายาติอาทีสุ  (๑)  การณ  ฯ  น  จาห   
พฺราหฺมณ  พฺรูมิ  โยนิช  มตฺติสมภฺวนฺติ  จ  ตเมน  กมฺมชา  วาตา   
นิวตฺติตฺวา  (๒)  อุทฺธปาท  อโธสริ  สมฺปริวตฺเตตฺวา  มาตุโยนิมุเข   
สมฺปฏิปาเทนฺตีติ  จ  อาทีสุ  ปสฺสาวมคฺโค  ฯ  อิธ  ปน  การณ  อธิปฺเปต  ฯ   
อารทฺธาติ  ปคฺคหิตา  ปรปิุณฺณา  ฯ   
        อาสวาน  ขยายาติ  เอตฺถ  อาสวนฺตีติ  อาสวา  จกฺขุโตป  ฯเปฯ  มนโตป   
สนฺทนฺตีติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  ธมฺมโต  ยาว  โคตฺรภู  โอกาสโต  ยาว  ภวคฺค  
สวนฺตีติ  วา  อาสวา  เอเต  ธมฺเม  เอต ฺจ  โอกาส  อนฺโต  กริตฺวา   
ปวตฺตนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  อนฺโตกรณตฺโถ  หิ  อย  อากาโร  ฯ  จิรปาริวาสิยฏเน   
มทิราทโย  อาสวา  อาสวา  วิยาติป  อาสวา  ฯ  โลกสฺมึ  ห ิ จิรปาริวาสิกา   
มทิราทโย  อาสวาติ  วุจฺจนฺติ  ยทิ  จ  จิรปาริวาสิยฏเน  อาสวา  เอเตเยว   
ภวิตุ  อรหนฺติ  ฯ  วุตฺต  เหต  ปุริมา  ภิกฺขเว  โกฏ ิ น  ป ฺายติ  อวิชฺชาย   
อิโต  ปุพฺเพ  อวิชฺชา  นาโหสีติอาทิ  ฯ  อายต  วา  สสารทุกฺข  สวนฺติ   
ปสวนฺตีติป  อาสวา  ฯ  ปรุิมานิ  เจตฺถ  นิพฺพจนานิ  ยตฺถ  กิเลสา   
อาสวาติ  อาคจฺฉนฺติ    
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ตตฺถ  ยชฺุชนติฺ  ปจฺฉิม  กมฺเมป  ฯ  น  เกวล ฺจ  กมฺมกิเลสาเยว   
อาสวา  อปจ  โข  นานปฺปการกา  อุปทฺทวาป  ฯ  สุตฺเตสุ  หิ  นาห   
จุนฺท  ทิฏธมฺมิกานเยว  อาสวาน  สวราย  ธมฺม  เทเสมีติ   
เอตฺถ  วิวาทมูลภูตา  กิเลสา  อาวสาติ  อาคตา  ฯ   
        เยน  เทวูปปตฺยสฺส                คนฺธพฺโพ  วา  วิหงฺคโม   
        ยกฺขตฺต  เยน  คจฺเฉยฺย (๒)        มนุสฺสตฺต  จ  อมฺพุเช     
        เต  มยหฺ  อาสวา  ขีณา                วิทฺธสฺตา (๓) วินฬีกตาติ   
เอตฺถ  เตภูมิกธมฺมา  อวเสสา  จ  อกุสลา  ธมฺมา  ฯ  ทิฏธมฺมิกาน   
อาสวาน  สวราย  สมฺปรายิกาน  อาสวาน  ปฏิฆาตายาติ   เอตฺถ   
ปรูปวาทวิปฺปฏิสารวธพนฺธาทโย  เจว  อปายทุกฺขภูตา  จ   
นานปฺปการา  อุปทฺทวา  ฯ   
        เต  ปเนตฺถ  (๔)  อาสวา  ยตฺถ  ยถา  อาคตา  ตตฺถ  ตถา   
เวทิตพฺพา  ฯ  เอเต  หิ  วินเย  ทิฏธมฺมกิาน  อาสวาน  สวราย   
สมฺปรายิกาน  อาสวาน  ปฏิฆาตายาติ  เทฺวธา  อาคตา  ฯ  สฬายตเน   
ตโยเม  อาวุโส  อาสวา  กามาสโว  ภวาสโว  อวิชฺชาสโวติ ติธา   
อาคตา  ฯ  อ ฺเสุ  จ  สุตฺตนฺเตสุ   อภิธมฺเม   จ  เตเยว  ทิฏาสเวน   
สทฺธึ  จตุธา  อาคตา  ฯ  นพฺิเพธิกปริยาเย    อตฺถิ  ภิกฺขเว  อาสวา   
นิรยคามินิยา  อตฺถ ิ อาสวาติรจฺฉานโยนิคามินิยา  อตฺถิ  อาสวา   
ปตฺติวิสยคามินิยา  อตฺถิ  อาสวา    
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มนุสฺสโลกคามินิยา  อตฺถิ  อาสวา  เทวโลกคามินิยาติ    ป ฺจธา   
อาคตา  ฯ  กมฺมเมเวตฺถ   อาสวาติ  วุตฺต  ฯ  ฉกฺกนปิาเต  อตฺถิ   
ภิกฺขเว  อาสวา  สวรา  ปหาตพฺพาติอาทินา  นเยน  ฉธา  อาคตา  ฯ   
สพฺพาสวปริยาเย   เตเยว  ทสฺสเนน  ปหาตพฺเพหิ  สทฺธึ  สตฺตธา  อาคตา  ฯ   
อิธ  ปน  อภิธมฺมนเยน (๑) จตฺตาโร  อาสวา  อธิปฺเปตาติ  เวทิตพฺพา  ฯ   
        ขยายาติ  เอตฺถ  ปน  อาสวาน  สรสเภโทป  ขีณากาโรป  มคฺคผลนิพฺพานานิป   
อาสวกฺขโยติ  วุจฺจนฺติ  ฯ  โย  อาสวาน  ขโย  วโย  เภโท  ปริเภโท  อนิจฺจตา   
อนฺตรธานนฺติ  เอตฺถ  ห ิ อาสวาน  สรสเภโท  อาสวกฺขโยติ  วุตฺโต  ฯ  ชานโต   
อห  ภิกฺขเว  ปสฺสโต  อาสวาน  ขย  วทามีติ   เอตฺถ  อาสวปฺปหาน  อาสวาน   
อจฺจนฺตกฺขโย  อสมุปฺปาโท  ขีณากาโร  นตฺถิภาโว  อาสวกฺขโยติ  วุตฺโต  ฯ   
        เสขสฺส (๒) สิกฺขมานสฺส        อุชุมคฺคานุสาริโน   
        ขยสฺมึ  ปม  าณ                ตโต  อ ฺา  อนนฺตราติ   
เอตฺถ  มคฺโค  อาสวกฺขโยติ  วุตฺโต  ฯ  อาสวาน  ขยา  สมโณ   
โหตีติ  เอตฺถ  ผล  ฯ   
        ปรวชฺชานุปสฺสิสฺส        นิจฺจ  อุชฌฺานส ฺ ิโน   
        อาสวา  ตสฺส  วฑฺฒนฺติ        อารา  โส  อาสวกฺขยาติ    
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เอตฺถ  นิพฺพาน  ฯ  อิมสฺมึ  ปน  สุตฺเต  ผล  สนฺธาย  อาสวาน  ขยายาติ  อาห   
อรหตฺตผลตฺถายาติ  อตฺโถ  ฯ   
        อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวาโรติ  มนจฺฉฏเสุ  อินฺทฺรเิยสุ  ปทหิตทฺวาโร  ฯ  โภชเน   
มตฺต ฺ ูติ  โภชนสฺมึ  ปมาณ ฺ ู  ปฏคฺิคหณปริโภคปจฺจเวกฺขณมตฺต  ชานาตีติ    
อตฺโถ  ฯ  ชาคริย  อนุยุตฺโตติ  รตฺตินฺทิว  ฉ  โกฏาเส  กตฺวา  ป ฺจสุ  โกฏาเสสุ   
ชาครภาว  อนุยุตฺโต  ชาครเณเยว  ยุตฺตปฺปยุตฺโตติ  อตฺโถ  ฯ   
        เอว  มาติก  เปตฺวา  อิทานิ  ตเมว  ปตปฏิปาฏิยา  (๑)  วิภชนฺโต  กถ ฺจ   
ภิกฺขเว  ภิกฺขูติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  จกฺขุนา  รูป  ทิสวฺาติอาทีนมตฺโถ  วิสุทฺธิมคฺเค     
วิตฺถาริโต  ตถา  ปฏิสงฺขา  โยนิโส  อาหาร  อาหาเรติ  เนว  ทวายาติอาทีน  ฯ    
อาวรณีเยหิ  ธมฺเมหีติ  ป ฺจหิ  นีวรเณหิ  ธมฺเมหิ  ฯ  นีวรณานิ  หิ  จิตฺต  อาวริตฺวา   
ติฏนฺติ  ตสฺมา  อาวรณียา  ธมฺมาติ  วุจฺจนฺติ  ฯ  สหีเสยฺย  กปฺเปตีติ  สีโห  วิย   
เสยฺย  กปฺเปติ ฯ  ปาเทน (๒) ปาท  อจฺจาธายาติ  วามปาท  ทกฺขิณปาเท  อติอาธาย ฯ   
สมฏปเตหิ  ปาเทหิ  ชนนฺุเกน  ชนฺนกุ  โคปฺผเกน  โคปฺผก  ฆฏิยติ  ตโต  เวทนา   
อุฏหนฺติ  ฯ  ตสฺมา  ตสฺส  โทสสฺส  ปริวชฺชนตฺถ  โถก  อติกฺกมิตฺวา  เอส  ปาท   
เปติ  ฯ  เตน  วุตฺต  ปาเท  ปาท  อจฺจาธายาติ  ฯ    
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        สโต  สมฺปชาโนติ  สติยา  เจว  สมฺปช ฺเน  จ  สมนฺนาคโต  ฯ  กถ  ปเนส   
นิทฺทายนฺโต  สโต  สมฺปชาโน  นาม  โหตีติ  ปุริมปปฺวตฺติวเสน  ฯ  อย  หิ  จงฺกเม   
จงฺกมนฺโต  นิทฺทาย  โอกฺกมนภาว  ตฺวา  ปวตฺตมาน  กมฺมฏาน  เปตฺวา  ม ฺเจ   
วา  ผลเก  วา  นิปนฺโน  นทิฺท  อุปคนฺตฺวา  ปุน  ปพุชฺฌมาโน  กมฺมฏาน   ิตฏาเน   
คณฺหนฺโตเยว  ปพุชฺฌติ ฯ  ตสฺมา  นทิฺทายนฺโตป  สโต  สมฺปชาโน นาม โหติ ฯ อย   
ตาว  มูลกมมฺฏาเน  นโย  ฯ ปริคฺคหกมฺมฏานวเสนาป  ปเนส  สโต  สมปฺชาโน   
นาม  โหติ  ฯ  กถ  อย  ห ิ จงฺกมนฺโต  นิทฺทาย  โอกฺกมนภาว  ตฺวา  ปาสาณผลเก   
วา  ม ฺเจ  วา  ทกฺขิเณน  ปสฺเสน  นิปชฺชิตฺวา  ปจฺจเวกฺขติ  อเจตโน  กาโย   
อเจตเน  ม ฺเจ  ปติฏ ิโต  อเจตโน  ม ฺโจ  อเจตนาย  ปวิยา  อเจตนา  ปวี   
อเจตเน  อุทเก  อเจตน  อุทก  อเจตเน  วาเต  อเจตโน  วาโต  อเจตเน  อากาเส   
ปติฏ ิโต  ฯ  ตตฺถ  อากาสป  อห  วาต  อุกฺขิปตฺวา    ิตนฺติ  น  ชานาติ   
วาโตป  อห  อากาเส  ปติฏ ิโตติ  น  ชานาติ  ฯ  ตถา  วาโต [๒] ชานาติ  อห   
อุทก  อุกฺขิปตฺวา   ิโตติ  ฯเปฯ  ม ฺโจ  น  ชานาติ  อห  กาย  อุกขิฺปตฺวา   ิโตติ   
กาโย  น  ชานาติ  อห  ม ฺเจ  ปติฏ ิโตติ  ฯ  น  ห ิ เตส  อ ฺม ฺ  อาโภโค   
วา  สมนฺนาหาโร  วา    
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มนสิกาโร  วา  เจตนา  วา  ปฏนา  วา  อตฺถีติ  ตสฺส   
เอว  ปจฺจเวกฺขโต  ต  ปจฺจเวกฺขณจิตฺต  ภวงฺค  โอตรติ  ฯ  เอว   
นิทฺทายนฺโตป  สโต  สมปฺชาโน  นาม  โหตีติ  ฯ   
        อุฏานส ฺ  มนสิกริตฺวาติ  เอตฺตก  าน  คเต  จนฺเท  วา   
ตารกาย  วา  อุฏหิสฺสามีติ  อุฏานกาลปริจฺเฉทิก  ส ฺ  มนสิกริตฺวา   
จิตฺเต  เปตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ  เอว  กตฺวา  สยิโต  ห ิ ยถาปริจฺฉินฺเนเยว   
กาเล  อุฏหติ  ฯ   
 
                                        อตฺตพฺยาพาธสุตฺตวณฺณนา   
        สตฺตเม ฯ อตฺตพฺยาพาธายาติ  อตฺตทุกฺขาย  ฯ  ปรพฺยาพาธายาติ   
ปรทุกฺขาย  ฯ  กายสุจริตนฺติอาทีนิ  ปุพฺพภาเค  ทสกสุลกมฺมปถวเสน   
อาคตานิ  อุปริ  ปน  ยาว  อรหตฺตา  อวาริตาเนว  ฯ   
                                        เทวโลกสุตฺตวณฺณนา   
        อฏเม ฯ  อฏฏิเยยฺยาถาติ  อฏฏาปฬิตา  ภเวยฺยาถ  ฯ  หราเยยฺยาถาติ   
ลชฺเชยฺยาถ  ฯ  ชิคุจฺเฉยฺยาถาติ  คูเถ  วิย  ตสฺมึ  วจเน  ส ฺชาตชิคุจฺฉา   
ภเวยฺยาถ  ฯ  อิติ  กิราติ  เอตฺถ  อิตีติ  ปทสนฺธิพฺย ฺชนสิลิฏตา  กิราติ   
อนุสฺสวตฺเถ  นิปาโต  ฯ  ทิพฺเพน  กิร  อายุนา  อฏฏเิยยฺยาถาติ  (๑)  เอวมสฺส   
สมฺพนฺโธ  เวทิตพฺโพ  ฯ  ปเคว  โข  ปนาติ  ปมตรเยว  ฯ    
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                                ปมปาปณิกสุตฺตวณฺณนา   
        นวเม ฯ ปาปณิโกติ  อาปณิโก  อาปณ  อุคฺฆาเฏตฺวา  ภณฺฑวิกฺกายกสฺส (๑)   
วาณิชสฺเสต  อธิวจน  ฯ  อภพฺโพติ  อภพฺพชนภูโต  ฯ  (๒)  น  สกฺกจฺจ  กมฺมนฺต   
อธิฏาตีติ  ยถา  อธิฏ ิต  สุอธิฏ ิต  โหติ  เอว  สาม  อตฺตปจฺจกฺข  กโรนฺโต   
นาธิฏาติ  ฯ  ตตฺถ  ปจฺจูสกาเล  ปทสทฺเทน  อุฏาย  ทีป  ชาเลตฺวา  ภณฺฑ   
ปสาเรตฺวา  อนิสีทนฺโต  ปุพฺพณฺหสมย  น  สกกฺจฺจ  กมฺมนฺต  อธิฏาติ  นาม  ฯ   
อย  หิ  ย  โจรา  รตฺตึ  ภณฺฑ  หริตฺวา  อิท  อมฺหาก  หตฺถโต  วิสสฺชฺเชสฺสามาติ   
อาปณ  คนฺตฺวา  อปฺปคฺเฆน  เทนฺติ  ยป  พหู  เวริโน  มนุสฺสา  รตฺตึ  นคเร  วสิตฺวา   
ปาโตว  อาปณ  คนฺตฺวา  ภณฺฑ  คณฺหนฺติ  ย  ปน    ชนปท  คนตฺุกามา  มนุสฺสา   
ปาโตว  อาปณ  คนฺตฺวา  ภณฺฑ  กิณนฺติ  ตปฺปจฺจยสฺส  ลาภสฺส  อสฺสามิโก   
อาปณิโก  โหติ  ฯ   
        อ ฺเส  โภชนเวลาย  ปน  ภุ ฺชตุิ  อาคนฺตฺวา  ปาโตว  ภณฺฑ  ปฏิสาเมตฺวา   
ฆร  คนฺตฺวา  ภุ ฺชิตฺวา  นิทฺทายิตฺวา  สาย  ปุน  อาปณ  อาคจฺฉนฺโต  มชฺฌนฺติกสมย   
น  สกฺกจฺจ  กมฺมนฺต  อธฏิาติ  นาม  ฯ  โส  ห ิ ย  โจรา  ปาโตว  วิสฺสชฺเชตุ   
น  สมฺปาปุณึสุ  ทิวากาเล  ปน  ปเรส  อส ฺจารกฺขเณ  อาปณ  คนฺตฺวา  อปฺปคฺเฆน   
เทนฺติ  ย ฺจ  โภชนเวลาย  ปุ ฺวนฺโต  อิสฺสรา  อาปณโต  อิท ฺจิท ฺจ   
ลทฺธธ  วฏฏตีติ  ปหิณิตฺวา   
#  ๑ กตฺถจิ  วิกฺกายกสฺสาติ   ๒  ม.  อภาชนภูโต  ฯ  
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อาหราเปนฺติ  ตปฺปจฺจยสฺส  ลาภสฺส  อสฺสามิโก  อาปณิโก  โหติ    
        ยาว  ยามเภรินิกฺขมนา  (๑)  ปน  อนฺโตอาปเณ  ทีป  ชาลาเปตฺวา  อนิสีทนฺโต   
สายณฺหสมย  น  สกฺกจฺจ  กมฺมนฺต  อธฏิาติ  นาม  ฯ  โส  ห ิ ย  โจรา  ปาโตป   
ทิวาป  วิสฺสชฺเชตุ  น  สมปฺาปุณึสุ  สาย  ปน  อาปณ  คนฺตฺวา  อปฺปคฺเฆน   
เทนฺติ  ตปฺปจฺจยสฺส  ลาภสฺส  อสฺสามิโก  โหติ  ฯ   
        น  สกฺกจฺจ  สมาธินิมิตฺต  อธิฏาตีติ  สกฺกจฺจกิริยาย  สมาธึ  น  สมาปชฺชติ  ฯ   
เอตฺถ  จ  ปาโตว  เจติยงฺคณโพธิยงฺคเณสุ  วตฺต  กตฺวา  เสนาสน  ปวิสิตฺวา  ยาว   
ภิกฺขาจารเวลา  ตาว  สมาปตฺตึ  อปฺเปตฺวา  อนิสีทนฺโต  ปุพฺพณฺหสมย  น   
สกฺกจฺจ  สมาธินิมิตฺต  อธิฏาติ  นาม  ฯ  ปจฺฉาภตฺต  ปน  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต   
รตฺติฏานทิวาฏาน  ปวิสิตฺวา  ยาว  สายณฺหสมยา  สมาปตฺตึ  อปฺเปตฺวา   
อนิสีทนฺโต  มชฺฌนฺติกสมย  น  สกกฺจฺจ  สมาธินิมิตฺต  อธิฏาติ  นาม  ฯ  
สาย  ปน  เจติย  วนฺทิตฺวา  เถรุปฏาน  กตฺวา  เสนาสน  ปวิสิตฺวา  ปมยาม   
สมาปตฺตึ  สมาปชฺชิตฺวา  อนิสีทนฺโต  สายณฺหสมย  น  สกฺกจฺจ  สมาธินิมิตฺต  
อธิฏาติ  นาม  ฯ  สุกฺกปกฺโข  วุตฺตปฏิปกฺขนเยเนว  เวทิตพฺโพ  ฯ  อปเจตฺถ   
สมาปตฺตึ  อปฺเปตฺวาติ  วุตฺตฏาเน  สมาปตฺติยา  อสติ  วิปสฺสนาป  วฏฏติ   
สมาธินิมิตฺตนฺติ  จ   
#  ๑  กตถจิ  ยาว  สามิโน  นิกฺขมนาติ  ปาา  ลิขิยนฺติ  ฯ  
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สมาธิอารมฺมณป  วฏฏติเยว  ฯ  วุตฺตป  เจต  สมาธิป  สมาธินิมตฺิต   
สมาธารมฺมณมฺป (๑)  สมาธินิมิตฺตนฺติ  ฯ   
                                ทุติยปาปณิกสุตฺตวณฺณนา   
        ทสเม ฯ  จกฺขุมาติ  ป ฺาจกฺขุมา  โหติ  ฯ  วิธุโรติ  วิสิฏธุโร   
อุตฺตมธุโร  าณสมฺปยุตฺเตน  วิริเยน  สมนฺนาคโต  ฯ  นิสฺสยสมฺปนฺโนติ   
อวสฺสยสมฺปนฺโน  ปติฏาสมฺปนฺโน  ฯ  ปณิยนฺติ  วิกฺกายิกภณฺฑ  ฯ  
เอตฺตก  มูล  ภวิสฺสติ  เอตฺตโก  อุทรฺโยติ  ตสฺมึ  เอว  กีต  เอว   
วิกฺกยมานนฺติ  วุตฺตปริยาเยน  กเยน  ต  กีต  ต  กยสงฺขาต  (๒)  มูล   
เอตฺตก  ภวิสฺสติ  ฯ  โย  จ  ตสฺมึ  วิกฺกยมาเน  วิกฺกโย  ตสฺมึ   
วิกฺกเย  เอตฺตโก  อุทฺรโย  ภวิสฺสติ  เอตฺติกา  วฑฺฒีติ  อตฺโถ  ฯ   
        กุสโล  โหติ  ปณิย  เกตุ ฺจ  วิกฺเกตุ ฺจาติ  สุลภฏาน  คนฺตฺวา   
กิณนฺโต  ทลุลฺภฏาน  คนฺตฺวา  วิกฺกิณนฺโต  จ  เอตฺถ  กุสโล  นาม   
โหติ  ทสคุณป  วีสติคุณป  ลาภ  ลภติ  ฯ   
        อทฺธาติ (๓) อิสฺสรา  พหุนา  นิกฺขิตฺตธเนน  สมนฺนาคตา  ฯ   
มหทฺธนาติ  วฬ ฺชนกวเสน  มหทฺธนา  ฯ  มหาโภคาติ  อุปโภค- 
ปริโภคภณฺเฑน  มหาโภคา  ฯ  ปฏิพโลติ  กายพเลน  เจว  าณพเลน   
#  ๑        กตฺถจิ  สมาธารมฺมโณป  ธมโฺมติ  ปาา  ทิสฺสนฺติ  ฯ 
#  ๒  กตฺถจิ  วุตฺต  ปาปณิเยน  กเยน  ต  ต  กีตสงฺขาตนติ  ปาา  ลิขิยนฺติ  ฯ 
#  ๓  ม.  อฑฺฒาติ  ฯ    
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สมนฺนาคตตฺตา  สมตฺโถ  ฯ  อมฺหาก ฺจ  กาเลน  กาล  อนุปฺปทาตุนฺติ   
อมฺหาก ฺจ  คหิตธนมูลิก  วฑฺฒึ  (๑)  กาเลน  กาล  อนุปฺปทาตุ  ฯ  นิปตนฺตีติ   
นิมนฺเตนฺติ  ฯ  นิปทนฺตีติป  (๒)  ปาโ ฯ  อยเมวตฺโถ  ฯ   
        กุสลาน  ธมฺมาน  อุปสมฺปทายาติ  กุสลาน  ธมฺมาน  สมปฺทานตฺถาย   
ปฏิลาภตฺถาย  ฯ  ถามวาติ  าณถาเมน  สมนฺนาคโต  ฯ  ทฬฺหปรกฺกโมติ  ถิเรน   
าณปรกฺกเมน  สมนฺนาคโต  ฯ  อนิกฺขิตฺตธุโรติ  อคฺคมคฺค  อปาปุณิตฺวา  อิม   
วิริยธุร  น  เปสฺสามีติ  เอว  อฏปตธุโร  ฯ   
        พหุสฺสตุาติ  เอกนิกายเทฺวนิกายาทิวเสน  พหุ  พุทฺธวจน  สตุ  เอเตสนฺติ   
พหุสฺสุตา  ฯ  อาคตาคมาติ  เอโก  นิกาโย  เอโก  อาคโม  นาม  เทฺว  นิกายา   
เทฺว  อาคมา  นาม  ป ฺจ  นิกายา  ป ฺจ  อาคมา  นาม  เอเตสุ  อาคเมสุ  เยส   
เอโกป  อาคโม  อาคโต  ปคุโณ  ปคฺคหิโต  (๓)  เต  อาคตาคมา  นาม  ฯ   
ธมฺมธราติ  สตฺุตนฺตปฏกธรา  ฯ  วินยธราติ  วินยปฏกธรา  ฯ  มาติกาธราติ   
เทฺวมาติกาธรา  ฯ  ปริปุจฺฉตีติ  อตฺถานตฺถ  การณาการณ  ปุจฺฉติ  ฯ   
ปริป ฺหตีติ  อิมนฺนาม  ปุจฺฉิสฺสามีติ  อ ฺาตุ  ลภติ  ปริคฺคณฺหติ  ฯ  
เสสเมตฺถ  อุตฺตานตฺถเมว  ฯ    
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        อิมสฺมึ  ปน  สุตฺเต  ปม  ป ฺา  อาคตา  ปจฺฉา  วิริย ฺจ   
กลฺยาณมิตฺตูปเสวนา  จ  ฯ  ตตฺถ  ปม  อรหตฺต  ปตฺวา  ปจฺฉา   
วิริย  กตฺวา  กลฺยาณมิตฺตา  เสวิตพฺพาติ  น  เอว  อตฺโถ  ทฏพฺโพ  
เทสนาย  นาม  เหฏ ิเมน  วา  ปริจฺเฉโท  โหต ิ อุปริเมน  วา   
ทฺวีหิป  วา  โกฏีหิ  ฯ  อิธ  ปน  อุปริเมน  ปริจฺเฉโท  เวทิตพฺโพ  ฯ   
ตสฺมา  กเถนฺเตน  ปม  กลฺยาณมิตฺตอุปนิสฺสย  ทสเฺสตฺวา  มชฺเฌ   
วิริย  ทสฺเสตวฺา  ปจฺฉา  อรหตฺต  กเถตพฺพนฺติ  ฯ   
                                รถการวคฺโค  ทุติโย  ฯ   
                                ________________ 
 
                                ปุคฺคลวคฺควณฺณนา   
                                สมิทธฺสุตฺตวณฺณนา   
        ตติยสฺส  ปเม  ฯ  ฌานผสฺส  ปม  ผุสติ  ปจฺฉา  นิโรธ  นพฺิพาน   
สจฺฉิกโรตีติ  กายสกฺขี  ฯ  ทิฏนฺต  ปตฺโตติ  ทิฏ ิปฺปตฺโต  ฯ  สทฺทหนฺโต   
วิมุตฺโตติ  สทฺธาวิมุตฺโต  ฯ  ขมตีติ  รุจฺจติ  ฯ  อภิกกฺนฺตตโรติ  อติสุนฺทรตโร ฯ   
ปณีตตโรติ  อติปณีตตโร  ฯ  สทฺธินฺทรฺิย  อธิมตฺต  โหตีติ  สมิทธฺตฺเถรสฺส  กริ   
อรหตฺตมคฺคกฺขเณ  สทฺธินฺทฺริย  ธุร  อโหสิ  เสสานิ  จตฺตาริ  สหชาตินฺทฺริยานิ    
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ตสฺเสว  ปริวารานิ  อเหสุ  ฯ  อิติ  เถโร  อตฺตนา  ปฏิวิทฺธมคฺค   
กเถนฺโต  เอวมาห  ฯ  มหาโกฏ ิตตฺเถรสฺส  อรหตฺตมคฺคกฺขเณ   
สมาธินฺทฺริย  ธุร  อโหส ิ เสสานิ  จตฺตาริ  อินฺทรฺิยานิ  ตสฺเสว   
ปริวารานิ  อเหสุ  ฯ  ตสฺมา  โสป  สมาธินฺทฺริย  อธิมตฺตนฺติ   
กเถนฺโต  อตฺตนา  ปฏิวิทธฺมคฺคเมว  กเถสิ  ฯ  สารปิุตฺตตฺเถรสฺส  
ปน  อรหตฺตมคฺคกฺขเณ  ป ฺ ินฺทฺริย  ธุร  อโหส ิ เสสานิ  จตฺตาริ   
อินฺทฺริยานิ  ตสฺเสว  ปริวารานิ  อเหสุ  ฯ  ตสฺมา  โสป  ป ฺ ินฺทฺริย   
อธิมตฺตนฺติ  กเถนฺโต  อตฺตนา  ปฏิวิทธฺมคฺคเมว  กเถสิ  ฯ   
        น  เขฺวตฺถาติ  น  โข  เอตฺถ  ฯ  เอกเสนพฺยากาตุนฺติ  เอกเสน  
พฺยากริตุ  ฯ  อรหตฺตาย  ปฏิปนฺโนติ  อรหตฺตมคฺคสมงฺคึ  ทสฺเสติ  ฯ  
เอวเมตสฺมึ  สุตฺเต  ตีหิป  เถเรหิ  อตฺตนา  อตฺตนา  ปฏิวิทฺธมคฺโคว   
กถิโต  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ปน  ภุมฺมนฺตเรเนว  กเถสิ  ฯ    
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                                        คิลานสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติเย  ฯ  สปฺปายานีติ  หิตานิ  อภิวุฑฺฒิกรานิ  ฯ  ปฏิรูปนฺติ  อนุจฺฉวิก  ฯ   
เนว  วุฏาติ  ตมฺหา  อาพาธาติ  อิมินา  อเตกิจฺเฉน  วาตาปมาราทินา(๑)  โรเคน   
สมนฺนาคโต  นิฏปฺปตฺตคิลาโน  (๒)  กถโิต  ฯ  วุฏาติ  ตมฺหา  อาพาธาติ  อิมินา   
ขิปตกกจฺฉุติณปุปฺผกชราทิเภโท  อปปฺโก  อาพาโธ กถโิต  ฯ  ลภนฺโต  สปปฺายานิ   
โภชนานิ  โน  อลภนโฺตติ  อิมินา  ปน  เยส  ปฏชิคฺคเนน  ผาสุก  โหติ  สพฺเพป   
เต  อาพาธา  กถิตา  ฯ  เอตฺถ  จ  ปฏริูโป  อุปฏาโก  นาม  คิลานุปฏากองฺเคหิ   
สมนฺนาคโต  ปณฺฑิโต  ทกฺโข  อนลโส  เวทิตพฺโพ  ฯ  คิลานุปฏาโก  อนุ ฺาโตติ   
ภิกฺขุสงฺเฆน  ทาตพฺโพติ  อนุ ฺาโต  ฯ  ตสฺมึ  หิ  คิลาเน  อตฺตโน  ธมฺมตาย   
ยาเปตุ  อสกฺโกนฺเต  ภิกฺขุสงฺเฆน  ตสฺส  ภิกฺขุโน  เอโก  ภิกฺขุ  จ  สามเณโร  จ   
อิม  ปฏชิคฺคถาติ  อปโลเกตฺวา  ทาตพฺพา  ฯ  ยาว  ปน  เต  ต  ปฏิชคฺคนฺติ  ตาว   
คิลานสฺส  จ  เตส ฺจ  ทฺวินฺน  เยนตฺโถ  สพฺพ  ภิกฺขุสงฺฆสฺเสว  ภาโร  ฯ   
        อ ฺเป  คิลานา  อุปฏาตพฺพาติ  อิตเรป  เทฺว  คิลานา  อุปฏาเปตพฺพา  ฯ   
กึการณา  โยป  หิ  นิฏปฺปตฺตคิลาโน  โส  อนุปฏ ิยมาโน  สเจ  ม  ปฏชิคฺเคยฺยุ   
ผาสุก  เม  (๓)  ภเวยฺย  ฯ  น  โข  ปน  ม  ปฏิชคฺคนฺตีติ  มโนปโทส  กตฺวา อปาเย    
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นิพฺพตฺเตยฺย  ฯ  ปฏิชคฺคิยมานสฺส  ปนสฺส  เอว  โหติ  ภิกฺขุสงฺเฆน  ย  กาตพฺพ  ต   
กต  ฯ  มยฺห  ปน  กมฺมวิปาโก  อีทิโสติ  โส  ภิกขฺุสงฺเฆ  เมตฺต  ปจฺจุปฏาเปตฺวา   
สคฺเค  นิพฺพตฺติสฺสติ  ฯ  โย  ปน  อปฺปมตฺตเกน  พฺยาธินา  สมนฺนาคโต  ลภนฺโตป   
อลภนฺโตป  วุฏาติเยว  ตสฺส  วินาป  เภสชฺเชน  วูปสมนพฺยาธิ  เภสชฺเช  กเต   
ขิปฺปตร  วูปสมฺมติ  ฯ  โส  ตโต  พุทธฺวจน  วา  อุคฺคณฺหิตุ  สกฺขิสฺสติ  สมณธมฺม   
วา  กาตุ  สกขิฺสฺสติ  ฯ  อิมินา  การเณน  อ ฺเป  คิลานา  อุปฏาตพฺพาติ  วุตฺต  ฯ   
        เนว  โอกฺกมตีติ  เนว  ปวิสติ  ฯ  นิยาม  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  สมฺมตฺตนฺติ  กุสเลสุ   
ธมฺเมสุ  มคฺคนิยามสงฺขาต  สมฺมตฺต  ฯ  อิมินา  ปทปรโม  ปุคฺคโล  กถโิต  ฯ   
ทุติยวาเรน  อุคฺฆฏิต ฺ ู  คหิโต  สาสเน  นาลกตฺเถรสทิโส  พุทฺธนฺตเร  เอกวาเร   
ปจฺเจกพุทฺธาน  สนฺติเก  โอวาท  ลภิตฺวา  ปฏิวิทฺธปจฺเจกโพธิาโณว  ฯ   
ตติยวาเรน  วิปจิต ฺ ู  ปุคฺคโล  กถิโต  เนยฺโย  ปน  ตนฺนิสฺสิโตว  โหติ  ฯ   
        ธมฺมเทสนา  อนุ ฺาตาติ  มาสสฺส  อฏ  วาเร  ธมฺมกถา  อนุ ฺาตา  ฯ   
อ ฺเสป  ธมฺโม  เทเสตพฺโพติ  อิตเรสป  ธมฺโม  กเถตพฺโพ  ฯ  กึการณา   
ปทปรมสฺส  หิ  อิมสฺมึ  อตฺตภาเว  ธมฺม  ปฏิวิชฺฌิตุ  อสกฺโกนฺตสฺสาป  อนาคเต   
ปจฺจโย  ภวิสฺสติ  ฯ  โย  ปน  ตถาคตสฺส  รูปทสฺสน  ลภนฺโตป  อลภนฺโตป    



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 141 

                เลมที่  14   ปคฺคลวคฺควณฺณนา  หนา  141 
 
ธมฺมวินย ฺจ  สวนาย  ลภนฺโตป  อลภนฺโตป  ธมฺม  อภิสเมติ  โส  อลภนโฺต  
ตาว  อภิสเมติ  ฯ  ลภนฺโต  ปน  ขิปฺปเมว  อภิสเมสฺสตีติ  อิมินา  การเณน   
เตส  ธมฺโม  เทเสตพฺโพ  ฯ  ตติยสฺส  ปน  ปุนปฺปนุ  เทเสตพฺโพว  ฯ   
 
                                        สงฺขารสุตฺตวณฺณนา   
        ตติเย  ฯ   สพฺยาปชฺฌนฺติ  สทุกฺข  ฯ  กายสงฺขารนฺติ  กายทฺวาเร  เจตนาราสึ  ฯ   
อภิสงฺขโรตีติ  อายุหติ (๑) ราสึ  กโรติ  ปณฺฑ  กโรติ  ฯ วจีมโนทฺวาเรสุป  เอเสว   
นโย ฯ สพฺยาปชฺฌ  โลกนฺติ  สทุกฺข  โลก  ฯ  สพฺยาปชฺฌา  ผสฺสา  ผุสนฺตีติ  สทุกฺขา   
วิปากผสฺสา  ผุสนฺติ  ฯ  สพฺยาปชฺฌ  เวทน  เวทิยตีติ  สทุกฺข  วิปากเวทน  เวทิยติ   
คิลานาพาธ   นิรสฺสาทนฺติ  อตฺโถ  ฯ   
        เสยฺยถาป  สตฺตา  เนรยิกาติ  ยถา  นิรเย  นิพฺพตฺตสตฺตา  เอกนฺตทุกฺข  เวทน   
เวทิยนฺติ  เอว  เวทิยตีติ  อตฺโถ  ฯ  กึ  ปน  ตตฺถ  อุเปกฺขา  เวทนา  นตฺถีติ  อตฺถิ   
ทุกฺขเวทนาย  ปน  พลวภาเวน  สา  อพฺโพหาริกฏาเน   ิตา  ฯ  อิติ  นิรโยว   
นิรยสฺส  อุปม  กตฺวา  อาหโฏ  ฯ  ตตฺร  ปฏิภาคอุปมา  กิร  นาม  เอสา  ฯ   
        เสยฺยถาป  เทวา  สุภกิณฺหาติ  อิธาป  เทวโลโกว    
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เทวโลกสฺส  อุปม  กตฺวา  อาหโฏ  ฯ  ยสฺมา  ปน  เหฏ ิเมสุ  พฺรหฺมโลเกสุ   
สปฺปติกชฺฌานวิปาโก  วตฺตติ  สุภกิเณฺหสุ  นิปฺปติโก  เอกนฺตสุโขว  ตสฺมา   
เต  อคเหตฺวา  สุภกิณฺหาว  กถิตา  ฯ  อิติ  อยป  ตตฺร  ปฏิภาคอุปมาติ   
เวทิตพฺพา  ฯ   
        โวกิณฺณสุขทุกฺขนฺติ  มิสฺสกสุขทุกฺข ฯ เสยฺยถาป  มนุสฺสาติ  มนุสฺสาน  หิ   
กาเลน  สุข  โหติ  กาเลน  ทุกฺข  ฯ  เอกจฺเจ  จ  เทวาติ  กามาวจรเทวา  ฯ  เตสป   
กาเลน  สุข  โหติ  กาเลน  ทุกฺข  ฯ  เตส  หิ  หีนตราน  มเหสกฺขตรา  เทวตา   
ทิสฺวา  อาสนา  วุฏาตพฺพ  โหติ  มคฺคา  อุกฺกมิตพฺพ  ปารุตวตฺถ  อปเนตพฺพ   
อ ฺชลิกมฺม  กาตพฺพ  ต  สพฺพป  ทุกฺขนฺนาม  โหติ  ฯ  เอกจฺเจ  จ  วินิปาติกาติ   
เวมานิกเปตา  ฯ  เต  ห ิ กาเลน  สมฺปตฺตึ  อนุภวนฺติ  กาเลน  กมมฺนฺติ   
โวกิณฺณสุขทุกฺขาว  โหนฺติ  ฯ  อิติ  อิมสฺมึ  สุตฺเต  ตีณิ  สุจรติานิ   
โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสกานิ  กถิตานีติ  เวทิตพฺพานิ  ฯ    
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                                        พหุการสุตฺตวณฺณนา   
        จตุตฺเถ ฯ  ตโยเม  ภิกฺขเว  ปุคฺคลาติ  ตโย  อาจริยปุคฺคลา  ฯ   
ปุคฺคลสฺส  พหุการาติ  อนฺเตวาสิกปุคฺคลสฺส  พหูปการา  ฯ  พุทฺธนฺติ   
สพฺพ ฺ ุพุทฺธ  ฯ  สรณ  คโต  โหตีติ  อวสฺสย  คโต  โหติ  ฯ  ธมฺมนฺติ   
สหตนฺติก  นวโลกุตฺตรธมฺม  ฯ  สงฺฆนฺติ  อฏอรยิปุคฺคลสมูห  ฯ  อิท   
ปน  สรณคมน  อคฺคหิตสรณปุพฺพสฺส  อกตาภินิเวสสฺส  วเสน  วุตฺต  ฯ   
อิติ  อิมสฺมึ  สุตฺเต  สรณทายโก  โสตาปตฺติมคฺคสมฺปาปโก   
อรหตฺตมคฺคสมฺปาปโกติ  ตโย  อาจริยา  พหุการาติ  อาคตา  ฯ   
ปพฺพชฺชาทายโก  พุทฺธวจนทายโก  กมฺมวาจาจริโย  สกทาคามิมคฺคสมฺปาปโก   
อนาคามิมคฺคสมฺปาปโกติ  อิเม  อาจริยา  น  อาคตา  กึ  เอเต  น  พหุการาติ   
โน  น  พหุการา  (๑)  อย  ปน  เทสนา  เทฺวธา  ปริจฺฉินฺนา  ฯ  ตสฺมา   
สพฺเพเปเต  พหุการา  ฯ  เตสุ  สรณคมนสฺมึเยว  อกตาภินิเวโส  วฏฏติ   
จตุปาริสุทฺธิสีลกสิณปริกมฺมวิปสฺสนาาณาป  ปน  ปมมคฺคสนฺนิสฺสิตานิ   
โหนฺติ  อุปร ิ เทฺว  มคฺคา  จ  ผลานิ  จ  อรหตฺตมคฺคสนฺนิสฺสิตานีติ  เวทิตพฺพานิ  ฯ   
        อิมินา  ปุคฺคเลนาติ  อิมินา  อนฺเตวาสิกปุคฺคเลน  ฯ  น   
สุปฺปฏิการ  วทามีติ  ปฏกิาร  กาตุ  น  สุกรนฺติ  วทามิ  ฯ   
อภิวาทนาทีสุ  อเนกสตวาร  อเนกสหสฺสวารป  หิ  ป ฺจปติฏ ิเตน   
#  ๑  สี.  เตป  พหุการา  ฯ  
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นิปติตฺวา  วนฺทนฺโต  อาสนา  วุฏาย  ปจฺจุคฺคจฺฉนฺโต  ห ิ
ทิฏทิฏกฺขเณ  อ ฺชลึ  ปคฺคณฺหนฺโต  อนุจฺฉวิก  สามีจิกมฺม   
กโรนฺโต  ทวิเส  จีวรสต  จีวรสหสฺส  ปณฺฑปาตสต  ปณฺฑปาตสหสฺส   
ททมาโน  จกฺกวาฬปริยนฺเตน  สพฺพรตนมย  อาวาส  กโรนฺโต   
สปฺปนวนีตาทินานปฺปการเภสชฺช  อนปฺุปททมาโน  (๑)  จ 
เนว  สกฺโกติ  อาจริเยน  กตสฺส  ปฏิการนฺนาม  กาตุนฺติ  เอวมตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
 
                                        วชิรูปมสุตฺตวณฺณนา   
        ป ฺจเม ฯ  อรุกูปมจิตฺโตติ  ปุราณวณสทิสจิตฺโต  ฯ  วิชชฺปูมจิตฺโตติ   
อิตฺตรกาโลภาสเนน  วิชฺชปูมสทิสจิตฺโต  ฯ  วชิรูปมจิตฺโตติ  กิเลสาน   
มูลฆาตกรณสมตฺถตาย  วชิเรน  สทิสจิตฺโต  ฯ  อภิสชฺชตีติ  ลคติ  ฯ  (๒)   
กุปฺปตีติ  โกปวเสน  กุปปฺติ  ฯ  พฺยาปชฺชตีติ  ปกติภาว  ปชหติ  ปูติโก   
โหติ  ฯ ปฏิตฺถียตีติ  ถินภาว  ถทฺธภาว  อาปชฺชติ  ฯ  โกปนฺติ  ทพฺุพลโกธ  ฯ   
โทสนติฺ  ทุสสฺนวเสน  ตโต  พลวตร  ฯ  อปฺปจฺจยนฺติ  อตุฏาการ  
โทมนสฺส  ฯ  ทฏุารุโกติ  (๓)  ปุราณวโณ  ฯ  กฏเนาติ  ทณฺฑกโกฏิยา  ฯ   
กถเลนาติ  (๔)  กปาเลน  ฯ  อาสว  เทตีติ  อปราปร  สวติ    
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ปุราณวเณหิ   อตฺตโน  ธมฺมตายเยว  ปุพฺพโลหิต  ยูสนฺติ  อิมานิ   
ตีณิ  สวติ  ฆฏฏิโต  ปน  ตานิ  อธิกตร  สวติ  ฯ   
        เอวเมว  โขติ  เอตฺถ  อิท  โอปมฺมสสนฺทน  ทฏุารุโก  วิย  หิ   
โกธนปุคฺคโล (๑) ตสฺส  อตฺตโน  ธมมฺตาย  สวน  วิย  โกธนสฺส  อตฺตโน   
ธมฺมตาย  อุทฺธุมาตสฺส  วิย  จณฺฑิกตสฺส  จรณ  กฏเน  วา  กถลาย  วา   
ฆฏฏน  วิย  อปฺปมตฺตก  วจน  ภิยฺโยโส  มตฺตาย  สวน  วิย  มาทิสนฺนาม   
เอส  เอว  วทตีติ (๒)  ภิยฺโยโส  มตฺตาย  อุทฺธุมายนภาโว  ทฏพฺโพ  ฯ   
        รตฺตนฺธการติมิสายนฺติ  รตฺตึ  จกฺขุวิ ฺาณุปฺปตฺตินิวารณอนฺธภาวกรเณน   
พหลตเมว ฯ วิชฺชนฺตริกายาติ  วิชฺชุปฺปวตฺติกฺขเณ (๓) ฯ   อิธาป  อิท   
โอปมฺมสสนฺทน  จกฺขุมา  ปุริโส  วิย  หิ  โยคาวจโร  ทฏพฺโพ  อนฺธการ (๔)  
วิย  โสตาปตฺติมคฺควชฺฌา  กิเลสา  วิชฺชสุ ฺจรณ  วิย  โสตาปตฺติมคฺคาณสฺส   
อุปฺปตฺติกาโล  วิชฺชนฺตรกิาย  จกฺขุมโต  ปุริสสฺส  สมนฺตา  รูปทสฺสน  วิย   
โสตาปตฺติมคฺคกฺขเณ  นิพฺพานทสฺสน  ปุน  อนฺธการาวตฺถรณ  วิย   
สกทาคามิมคฺควชฺฌา  กิเลสา  ปุน  วิชฺชุส ฺจรณ  วิย  สกทาคามิมคฺคาณสฺส   
อุปฺปาโท  วิชฺชนฺตริกาย  จกฺขุมโต  ปุริสสฺส  สมนตฺา  รูปทสฺสน  วิย   
สกทาคามิมคฺคกฺขเณ    
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นิพฺพานทสฺสน  ปุน  อนธฺการาวตฺถรณ  วิย  อนาคามิมคฺควชฺฌา   
กิเลสา  ปุน  วิชฺชุส ฺจรณ  วิย  อนาคามิมคฺคาณสฺส  อุปฺปาโท   
วิชฺชนฺตริกาย  จกฺขุมโต  ปุริสสฺส  สมนฺตา  รูปทสสฺน  วิย   
อนาคามิมคฺคกฺขเณ  นิพฺพานทสฺสน  เวทิตพฺพ  ฯ   
        วชริูปมจิตฺตตายป  อิท  โอปมฺมสสนฺทน  วชริ  วิย  ห ิ อรหตฺตมคฺคาณ   
ทฏพฺพ  มณิคณฺ ิปาสาณคณฺ ี  วิย  อรหตฺตมคฺควชฺฌา  กิเลสา  วชิรสฺส  (๑)   
มณิคณฺ ึป  วา  ปาสาณคณฺ ึป  วา  วินิวชฺฌิตฺวา  อคมนภาวสฺส  นตฺถิตา  วิย   
อรหตฺตมคฺคาเณน  ฯ  อจฺเฉชฺชาน  (๒)  กิเลสาน  นตฺถิภาโว  วชิเรน   
นิพฺพิทฺธเวธสฺส  ปุน  อปปฺฏิปูรณ  วิย  อรหตฺตมคฺเคน  ฉินฺนาน  กิเลสาน   
ปุน  อนุปฺปาโท  ทฏพฺโพติ  ฯ   
 
                                เสวิตพฺพสุตฺตวณฺณนา   
        ฉฏเ ฯ  เสวิตพฺโพติ  อุปสงฺกมิตพฺโพ  ฯ  ภชติพฺโพติ  อลลฺียิตพฺโพ  ฯ   
ปยิรุปาสิตพฺโพติ  สนฺติเก  นิสีทนวเสน  ปุนปฺปุน  อุปาสิตพฺโพ  ฯ  สกฺกตฺวา   
ครุกตฺวาติ  สกฺการ  เจว  ครุการ  จ  กตฺวา  ฯ   
        หีโน  โหติ  สีเลนาติอาทีสุ  อุปาทายุปาทาย  หีนตา  เวทิตพฺพา  ฯ   
ตตฺถ  โย  ห ิ ป ฺจสีลานิ  รกฺขติ  โส  ทสสีลานิ  รกฺขนฺเตน  น  เสวิตพฺโพ  ฯ   
โย  ทสสีลานิ  รกฺขติ  โส    
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จตุปาริสุทฺธิสีล  รกฺขนฺเตน  น  เสวิตพฺโพ  ฯ  อ ฺตฺร  อนุทยา   
อ ฺตฺร  อนุกมฺปาติ  เปตฺวา  อนุทย ฺจ  อนุกมฺป ฺจ  ฯ  อตฺตโน   
อตฺถาเยว  หิ  เอวรูโป  ปุคฺคโล  น  เสวิตพฺโพ  อนุทยาอนุกมฺปาวเสน   
ปน  ต  อุปสงฺกมิตุ  วฏฏติ  ฯ   
        สลีสาม ฺคตาน  สตนฺติ  สีเลน  สมานภาว  คตาน  สนฺตาน ฯ  สีลกถา  จ   
โน  ภวิสฺสตีติ  เอว  สมสลีาน  อมฺหาก  สลีเมว  อารพฺภ  กถา  ภวิสฺสติ  ฯ  สา  จ   
โน  ปวตฺตินี  ภวิสฺสตีติ  สา  จ  อมฺหาก  กถา  ทิวสป  กเถนฺตาน  ปวตฺติสฺสติ  น   
ปฏิห ฺ ิสฺสติ  ฯ  สา  จ  โน  ผาสุ  ภวิสฺสตีติ  สา  จ  ทิวสป  ปวตฺตมานา  สีลกถา   
อมฺหาก  ผาสุวิหาโร  สุขวิหาโร  ภวิสสฺติ  ฯ  สมาธิป ฺากถาสุป  เอเสว  นโย  ฯ   
        สลีกฺขนฺธนฺติ  สีลราสึ  ฯ  ตตฺถ  ตตฺถ  ป ฺาย  อนุคฺคเหสฺสามีติ  เอตฺถ   
สีลสฺส  อสปฺปาเย  อนุปกาเร  ธมฺเม  วชฺเชตฺวา  สปปฺาเย  อุปกาเร  ธมฺเม   
เสวนฺโต  ตสฺมึ  ตสฺมึ  าเน  สลีกฺขนฺธ  ป ฺาย  อนุคฺคณฺหาติ  นาม  ฯ   
สมาธิป ฺากฺขนฺเธสุป  เอเสว  นโย  ฯ  นิหียตีติ  อตฺตโน  หีนตร  ปุคฺคล   
เสวนฺโต  ขารปริสฺสาวเน  อาสิตฺตอุทก  วิย  สตต  สมิต  หายติ  ปริหายติ  ฯ   
ตุลฺยเสวีติ  อตฺตนา  สมานเสวี  ฯ  เสฏมุปนมนฺติ  เสฏปุคฺคล  อุปนมนฺโต  ฯ  (๑)   
อุเทติ  ขิปฺปนฺติ  ขิปฺปเมว  วฑฺฒติ  ฯ  ตสฺมา  อตฺตโน  อุตฺตร ึ ภเชถาติ  ยสมฺา   
เสฏ  ปุคฺคล    
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อุปนมนฺโต  อุเทติ  ขิปฺป  ตสฺมา  อตฺตโน  อุตฺตร ึ(๑)  อุตฺตริตร  
วิสิฏตร  ภเชถ  ฯ   
 
                                ชิคุจฺฉิตพฺพสุตฺตวณฺณนา   
        สตฺตเม ฯ ชิคุจฺฉิตพฺโพติ  คูถ  วิย  ชิคุจฺฉิตพฺโพ  ฯ  อถโข  นนฺติ   
อถโข  อสฺส  ฯ  กิตฺติสทฺโทติ  กถาสทโฺท  ฯ  เอวเมว  โขติ  เอตฺถ  คูถกูโป   
วิย  ทุสฺสีลยฺ  คูถกูเป  ปติตฺวา   ิโตว  ธมฺมนิอหิ  วิย  ทุสฺสลีปุคฺคโล  ฯ   
ทฏพฺพ  ฯ  คูถกูปโต  อุทฺธริยมาเนน  เตน(๒)  อหินา  ปุริสสสฺ  สรรี   
อารุเฬฺหนาป  อทฏภาโว  วิย  ทุสฺสีล  เสวมานสฺสาป  ตสฺส  กริิยาย   
อกรณภาโว  ฯ  สรรี  คูเถน  มกฺขิตฺวา  อหินา  คหิตกาโล   วิย   
ทุสฺสีล  เสวมานสฺส  ปาปกิตฺติสทฺทอพฺภุคฺคมนกาโล  เวทิตพฺโพ  ฯ   
ติณฺฑุกาลาตนฺติติณฺฑุกรุกฺขอลาต  ฯ  ภิยฺโยโส  มตฺตาย  จิจิฏายตีติ    ต  ห ิ  
ฌายมาน  ปกติยาป  ปปปฺฏิกาโย  มุ ฺจนฺต  จิจิฏาติ  จิจิฏาติ  สทฺท  กโรติ   
ฆฏฏิต  ปน  อธิมตฺต  กโรตีติ  อตฺโถ  ฯ  เอวเมว  โขติ  เอวเมว  โกธโน  อตฺตโน   
ธมฺมตายป  อุฏ ิโต  จณฺฑิกโต  หุตฺวา  จรติ  อปฺปมตฺตก  ปน  วจน  วุตฺตกาเล  (๓)   
มาทิส  นาม  เอว  วทติ  เอว  วทตีติ  อติเรกตร  อุฏ ิโต  จณฺฑิกโต  หุตฺวา   
กุชฺฌติ  ฯ (๔)  คูถกูโปติ  คูถปุณฺณกูโป  คูถราสิเยว  วา  ฯ  โอปมฺมสสนฺทน   
ปเนตฺถ  ปุรมินเยเนว  เวทิตพฺพ  ฯ  ตสฺมา    
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เอวรูโป  ปุคฺคโล  อชฺฌุเปกฺขิตพฺโพ  น  เสวิตพฺโพติ  ยสฺมา  โกธโน   
อติเสวิยมาโน  อติอุปสงฺกมิยมาโนป  กุชฺฌติเยว  กึ  อิมินาติ   
ปฏิกฺโกสนฺเตป  (๑)  กุชฌฺติเยว  ฯ  ตสฺมา  ปลาลคฺคิ  วิย  อชฺฌุเปกฺขิตพฺโพ   
น  เสวิตพฺโพ  น  ภชิตพฺโพ  ฯ  ก ึ วุตฺต  โหติ  (๒)  โย  ปลาลคฺคึ   
อติอุปสงฺกมิตฺวา  ตปฺปติ  ตสฺส  สรรี  ฌายติ  ฯ  โย  อติปฏิกฺกมิตฺวา   
ตปฺปติ  ตสฺส  สีต  น  วูปสมฺมติ  ฯ  อนุปสงฺกมิตฺวา  อปฺปฏิกฺกมิตฺวา   
ปน  มชฺฌตฺตภาเว  (๓)  ตปฺเปนฺตสฺส  สีต  วูปสมฺมติ  ตสฺมา  ปลาลคฺคิ   
วิย  โกธโน  ปุคฺคโล  มชฌฺตฺตภาเว  อชฺฌุเปกฺขิตพฺโพ  น  เสวิตพฺโพ   
น  ภชิตพฺโพ  น  ปยริุปาสิตพฺโพ  ฯ   
        กลฺยาณมิตฺโตติ  สุจิมิตฺโต  ฯ  กลฺยาณสหาโยติ  สุจิสหาโย  ฯ   
สหายา  นาม  สหคามิโน  สทฺธึ  จรา  ฯ  กลฺยาณสมฺปวงฺโกติ  กลฺยาเณสุ   
สุจิปุคฺคเลสุ  สมฺปวงฺโก  ตนฺนินฺนตปฺโปณตปฺปพฺภารมานโสติ  อตฺโถ  ฯ   
#  ๑  ม.  ปฏกิฺกมนฺเตป  ฯ  ๒  กตฺถจิ  น  ภชิตพฺโพติ  วุตฺต  โหติ  ปาา  ลขิิยนฺต ฯ 
#   ๓  ม.  มชฌฺตฺตภาเวน  ฯ    
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                                คูถภาณีสุตฺตวณฺณนา   
        อฏเม ฯ  คูถภาณีติ  โย  คูถ  วิย  ทุคฺคนฺธกถ  กเถติ  ฯ  ปุปผฺภาณีติ   
โย  ปุปฺผานิ  วิย  สุคนฺธกถ  กเถติ  ฯ  มธุภาณีติ  โย  มธ ุ วิย  มธุรกถ  กเถติ  ฯ   
        สภาคโตติ  สภาย   ิโต  ฯ  ปริสคโตติ  คามปริสาย   ิโต  ฯ   
าติมชฺฌคโตติ  ทายาทาน  (๑)  มชฺเฌ   ิโต  ฯ  ปูคมชฺฌคโตติ  เสณีน   
มชฺเฌ   ิโต  ฯ  ราชกุลมชฌฺคโตติ  ราชกุลสฺส  มชฺเฌ  มหาวินิจฺฉเย   ิโต  ฯ   
อภินีโตติ  ปุจฺฉนตฺถาย  นีโต  ฯ  (๒)  สกฺขิปุฏโติ  สกฺขึ  กตฺวา  ปุจฺฉิโต  ฯ   
เอว  โภ   ปุรสิาติ  อาลปนเมต  ฯ  อตฺตเหตุ  วา  ปรเหตุ  วาติ  อตฺตโน  วา   
ปรสฺส  วา  หตฺถปาทาทิเหตุ  วา  ธนเหตุ  วา  ฯ  อามิสกิ ฺจิกฺขเหตุ  วาติ   
เอตฺถ  อามิสนฺติ  ลาโภ  อธิปฺเปโต  ฯ  กิ ฺจิกฺขนฺติ  ย  วา  ต  วา  อปฺปมตฺตก   
อนฺตมโสติตฺติรวฏฏกสปปฺปณฺฑนวนีตปณฺฑาทิมตฺตกสฺสป  อามิสสฺส   
เหตูติ  อตฺโถ  ฯ  สมฺปชานมุสา  ภาสิตา  โหตีติ  ชานนฺโตเยว  มุสาวาท   
กตฺตา  โหติ  ฯ   
        เนลาติ  เอล  วุจฺจติ  โทโส ฯ นาสฺสา  เอลนฺติ  เนลา  นิทฺโทสาติ  อตฺโถ   
เนลงฺโค  เสตปจฺฉาโทติ   เอตฺถ  วุตฺตสีล  วิย  ฯ  กณฺณสุขาติ  พฺย ฺชนมธุรตาย   
กณฺณาน  สุขา  สูจิวิชฺฌน  วิย  กณฺณสูล  น  ชเนติ  ฯ  อตฺถมธุรตาย  สกลสรเีร    
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โกป  อชเนตฺวา  เปม  ชเนตีติ  เปมนียา  ฯ  หทย  คจฺฉติ  อปฏิห ฺมานา   
สุเขน  จิตฺต  ปวิสตีติ  หทยงฺคมา  ฯ  คุณปริปุณฺณตาย  ปุเร  ภวาติ  โปรี  ฯ  ปเุร   
สวฑฺฒนารี  วิย  สุกุมาราติป  โปรี  ฯ  ปุรสฺส  เอสาติป  โปรี  ฯ  ปุรสฺส  เอสาติ   
นครวาสีน  กถาติ  อตฺโถ  ฯ  นครวาสิโน  ห ิ ยุตฺตกถา  โหนฺติ  ปติมตฺต  ปตาติ   
มาติมตฺต  มาตาติ  ภาติมตฺต  ภาตาติ  วทนฺติ  เอวรูปา  (๑)  ห ิ กถา  พหุโน   
ชนสฺส  กนฺตา  โหตีติ  พหุชนกนฺตา  ฯ  กนฺตภาเวเนว  พหุโน  ชนสฺส  มนาปา   
จิตฺตวุฑฺฒิกราติ  พหุชนมนาปา  ฯ   
                                                อนฺธสุตฺตวณฺณนา   
        นวเม ฯ  จกฺขุ  น  โหตีติ  ป ฺาจกฺขุ  น  โหติ  ฯ  ผาตึ  กเรยฺยาติ   
ผีต  วฑฺฒิต  กเรยฺย  ฯ  สาวชฺชานวชฺเชติ  สโทสนิทโฺทเส  ฯ   
หีนปฺปณีเตติ  อธมุตฺตเม  ฯ  กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาเคติ  กณฺหสุกฺกาเยว   
อ ฺม ฺ  ปฏิพาหนโต  ปฏิปกฺขวเสน  สปฺปฏิภาคาติ  วุจฺจนฺติ  ฯ   
อย  ปเนตฺถ  สงฺเขโป  กุสเล  ธมฺเม  กสุลา  ธมฺมาติ  ชาเนยฺย  อกุสเล   
ธมฺเม  อกุสลา  ธมฺมาติ  ชาเนยฺย  ฯ  สาวชฺชาทีสุป  เอเสว  นโย  ฯ   
กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาเคสุ  ปน  กณฺหธมฺเม  สุกฺกสปฺปฏิภาคาติ  ชาเนยฺย   
สุกฺกธมฺเม  กณฺหสปฺปฏิภาคาติ  เยน  ป ฺาจกฺขุนา  ชาเนยฺย   
ตถารูปปสฺส  จกฺขุ  น  โหตีติ  ฯ  อิมินา  นเยน  เสสวาเรสุป   
#  ๑  ม.  เอวรูป  ฯ  
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อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        น  เจว  โภคา  ตถารูปาติ  ตถาชาติกา  โภคาปสฺส  น  โหนฺติ  ฯ  น  จ   
ปุ ฺานิ  กุพฺพตีติ  ปุ ฺานิ  จ  น  กโรติ  ฯ  เอตฺตาวตา  โภคุปฺปาทนจกฺขุโน  จ   
าณกรณจกฺขุโน   จ  อภาโว  วุตฺโต  ฯ  อุภยตฺถ  กลิคฺคาโหติ (๑) อิธ  โลเก  จ   
ปรโลเก  จาติ  อุภยสฺมึป  อปรทฺธคฺคาโห  ปราธคฺคาโห  โหตีติ  อตฺโถ  ฯ  
อถวา  อุภยตฺถ  กลิคฺคาโหติ  อุภเยสป  ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกาน  อตฺถาน   
กลิคฺคาโห  ปราธสฺส  คาโหติ  อตฺโถ  ฯ  ธมฺมาธมฺเมนาติ   
ทสกุสลกมฺมปถธมฺเมนป  ทสากุสลกมฺมปถอธมฺเมนป  ฯ  สโติ  เกราฏิโก  ฯ   
โภคานิ  ปริเยสตีติ  โภเค  คเวสติ  ฯ  เถยฺเยน  กูฏกมฺเมน  มุสาวาเทน   
จูภยนฺติ  เถยฺยาทีสุ  อุภเยน  ปริเยสตีติ  อตฺโถ  ฯ  กถ  เถยฺเยน  กฏูกมฺเมน   
จ  ปริเยสติ  เถยฺเยน  มุสาวาเทน  จ  ปริเยสติ  กฏูกมฺเมน  จ  มุสาวาเทน  จ   
ปริเยสติ  ฯ  สงฺฆาตุนฺติ  สงฺฆริตุ  ฯ  ธมฺมลทฺเธหีติ  ทสกุสลกมฺมปถธมฺม  (๒)   
อโกเปตฺวา  ลทฺเธหิ  ฯ  อุฏานาธิคตนฺติ  วิริเยน  อธิคต  ฯ  อพฺยคฺคมานโสติ (๓)  
นิพฺพิจิกิจฺฉจิตฺโต  ฯ  ภทฺทกฏานนฺติ (๔) เสฏ  เทวฏาน  ฯ  น  โสจตีติ   
ยสฺมึ  าเน  อนฺโตโสเกน  น  โสจติ  ฯ    
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                                        อวกุชฺชสุตฺตวณฺณนา   
        ทสเม ฯ  อวกุชชฺป ฺโติ  อโธมขุป ฺโ  ฯ  อุจฺฉงฺคป ฺโติ   
อุจฺฉงฺคสทิสป ฺโ  ฯ  ปถุุป ฺโติ  วิตฺถาริกป ฺโ  ฯ  อาทิกลฺยาณนฺติอาทีสุ   
อาทีติ  ปุพฺพปฏปนา  ฯ  มชฺฌนฺติ  กถาเวมชฺฌ ฯ  ปริโยสานนติฺ สนฺนิฏาน ฯ   
อิติสฺส  เต  ธมฺม  กเถนฺตา  ปุพฺพปฏาปเนป  กลฺยาณ  ภทฺทก  อนวชฺชเมว   
กตฺวา  กเถนฺติ  เวมชฺฌป (๑) ปริโยสานป  ฯ  เอตฺถ  จ  อตฺถิ  เทสนาย   
อาทิมชฺฌปริโยสานานิ  ฯ  อตฺถ ิ สาสนสฺส  ฯ  ตตฺถ  เทสนาย  ตาว   
จตุปฺปทิกคาถาย  ปม  ปท  อาทิ  เทฺว  ปทานิ  มชฌฺ  อวสานปท   
ปริโยสาน  ฯ  เอกานุสนฺธิกสฺส  สุตฺตสฺส  นิทาน  อาทิ  อนุสนฺธิ  มชฺฌ   
อิทมโวจาติ  อปฺปนา  ปรโิยสาน  ฯ  อเนกานุสนฺธิกสฺส  ปโม  อนุสนฺธิ   
อาทิ  ตโต  ปร  เอโก  วา  อเนเก  วา  มชฺฌ  ปจฺฉิโม  ปริโยสาน  ฯ  อย   
ตาว  เทสนาย  นโย  ฯ  สาสนสฺส  ปน  สลี  อาทิ  สมาธิ  มชฺฌ  วิปสฺสนา   
ปริโยสาน  ฯ  สมาธิ  วา  อาทิ  วิปสฺสนา  มชฺฌ  มคฺโค  ปริโยสาน  ฯ   
วิปสฺสนา  วา  อาทิ  มคฺโค  มชฺฌ  ผล  ปริโยสาน  ฯ  มคฺโค  วา  อาทิ   
ผล  มชฺฌ  นพฺิพาน  ปริโยสาน  ฯ  เทฺว  เทฺว  วา  กยิรมาเน  สีลสมาธี   
อาทิ  วิปสฺสนามคฺคา  มชฌฺ  ผลนิพฺพานานิ  ปริโยสาน  ฯ  
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        สาตฺถนฺติ  สาตฺถก  กตฺวา  เทเสนฺติ  ฯ  สพฺย ฺชนนฺติ   
อกฺขรปาริปูรึ  (๑)  กตฺวา  เทเสนฺติ  ฯ  เกวลปริปุณฺณนฺติ  สกลปริปุณฺณ   
อนูน  กตฺวา  เทเสนฺติ  ฯ  ปริสุทฺธนฺติ  ปริสุทฺธ  นชิชฺฏ  นิคฺคณฺ ึ   
กตฺวา  เทเสนฺติ  ฯ  พฺรหฺมจริย  ปกาเสนฺตีติ  เอว  เทเสนฺตา  จ   
เสฏจริยภูต  สิกฺขาตฺตยสงฺคหิต  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ปกาเสนฺติ  ฯ   
เนวาทึ (๒) มนสิกโรตีติ  เนว  ปุพฺพปฏปน  มนสกิโรติ  ฯ   
        กุมโฺภติ  ฆโฏ  ฯ  นกิุชฺโชติ (๓) อโธมุโข  ปโต  ฯ  เอวเมว  โขติ   
เอตฺถ  กุมฺโภ  นิกชฺุโช (๓) วิย  อวกชฺุชป ฺโ  ปุคฺคโล  ทฏพฺโพ   
อุทกาสิ ฺจนกาโล  วิย  ธมฺมเทสนาย  ลทฺธกาโล  อุทกสฺส  วิวฏฏนกาโล   
วิย  ตสฺมึ  อาสเน  นิสินฺนสฺส  อุคฺคเหตุ  อสมตฺถกาโล  อุทกสฺส   
อสณฺานกาโล  วิย  อุฏหิตฺวา (๔)  อสลฺลกฺขณกาโล  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        อากิณฺณานีติ  ปกฺขิตฺตานิ  ฯ  สติสมฺโมสา  ปกิเรยฺยาติ  มุฏสฺสติตาย   
วิกิเรยฺย  ฯ  เอวเมว  โขติ  เอตฺถ  อุจฺฉงฺโค  วิย  อุจฺฉงฺคป ฺโ  ปุคฺคโล   
ทฏพฺโพ  นานาขชฺชกานิ  วิย  นานปฺปการ  พุทฺธวจน  อุจฺฉงฺเค   
นานาขชฺชกานิ  ขาทนฺตสฺส  นิสินฺนกาโล  วิย  ตสฺม ึ อาสเน  นิสนิฺนสฺส   
อุคฺคณฺหนกาโล  อุฏหนฺตสฺส  สติสมฺโมสาย    
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วิกิรณกาโล  วิย  ตมฺหา  อาสนา  อุฏาย  อาคจฺฉนฺตสฺส   
อสลฺลกฺขณกาโล  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        อุกฺกชฺุโชติ  อุปริมโุข  ปโต  ฯ  สณฺาตีติ  ปติฏหติ  ฯ   
เอวเมว  โขติ  เอตฺถ  อุปรมิุโข  ปโต  กุมฺโภ  วิย  ปถุุป ฺโ   
ปุคฺคโล  ทฏพฺโพ  อุทกสฺส  อาสิตฺตกาโล  วิย  เทสนาย   
สทฺธกาโล  อุทกสฺส  สณฺานกาโล  วิย  ตตฺถ  นสิินฺนสฺส   
อุคฺคณฺหนกาโล  โน  วิวฏฏนกาโล  วิย  อุฏาย  คจฺฉนฺตสฺส   
สลฺลกฺขณกาโล  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        ทุมฺเมโธติ  นิปฺป ฺโ  ฯ  อวิจกฺขโณติ  สวิทหนป ฺาย   
วิรหิโต  ฯ  คนฺตาติ  คมนสีโล  ฯ  เสยโฺย  เอเตน  วุจฺจตีติ  ตสฺมา  (๑)   
ปุคฺคลา  อุตฺตริตโรติ   วุจฺจติ  ฯ  ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโนติ   
นวโลกุตฺตรธมฺมสฺส  อนธุมฺมสฺส  อนธุมฺม  สห  สีเลน   
ปุพฺพภาคปฏิปท  ปฏิปนฺโน  ฯ  ทุกฺขสสฺาติ  วฏฏทกฺุขสฺส  ฯ อนฺตกโร   
สิยาติ  โกฏกิโร  ปริจฺเฉทกโร  ปริวฏมกโร ภเวยฺยาติ  ฯ   
                                ปุคฺคลวคฺโค  ตติโย  ฯ   
                                _________________  
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                                เทวทูตวคฺควณฺณนา   
                                สพฺรหฺมกสุตฺตวณฺณนา   
        จตุตฺถสฺส  ปเม  ฯ  อชฺฌาคาเรติ  สเก  ฆเร  ฯ  ปูชิตา  โหนฺตีติ   
ย  ฆเร  (๑) อตฺถิ  เตน  ปฏชิคฺคิตา  โคปตา  โหนฺติ  ฯ   
        อิติ  มาตาปตุปูชกานิ  กลุานิ  มาตาปตูหิ  สพฺรหฺมกานีติ  ปกาเสตฺวา   
อิทานิ  เนส  สปุพฺพาจริยกาทิภาวป  ทีเปนฺโต  สปุพฺพาจริยกานีติอาทิมาห  ฯ   
ตตฺถ  พฺรหฺมาติอาทีนิ  เตส  พฺรหฺมาทิภาวสาธนตฺถ  วุตฺตานิ  ฯ  พหุการาติ   
พหูปการา  ฯ   อาปาทกาติ  ชีวิตสฺส  อาปาทกา  ฯ  ปุตฺตาน   มาตาปตูหิ   
ชีวิต  อาปาทิต  ปาลิต  ฆฏฏิต  อนุปพนฺเธน  ปวตฺติต  ฯ  โปสกาติ   
หตฺถปาเท  วฑฺเฒตฺวา  หทยโลหิต  ปาเยตฺวา  โปเสตาโร  ฯ  อิมสฺส   
โลกสฺส  ทสฺเสตาโรติ  ปุตฺตาน  หิ  อิมสฺมึ  โลเก  อิฏานิฏารมฺมณทสฺสน   
นาม  มาตาปตโร  นิสฺสาย  ชาตนฺติ  อิมสฺส  โลกสฺส  ทสฺเสตาโร  นาม  ฯ   
        พฺรหฺมาติ  มาตาปตโรติ  พฺรหฺมาติ  เสฏาธิวจน  ฯ  ยถา  พฺรหฺมุโน   
จตสฺโส  ภาวนา  อวิชหิตา  โหนฺติ  เมตฺตา  กรุณา  มทุิตา  อุเปกฺขาติ  เอวเมว   
มาตาปตูน  ปุตฺตเกสุ (๒) จตสฺโส  ภาวนา  อวิชหิตา  โหนฺติ  ฯ  ตา  (๓)   
ตสฺมึ  ตสฺมึ  กาเล  เวทิตพฺพา  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 157 

                เลมที่  14  เทวทูตวคฺควณฺณนา  หนา  157 
 
กุจฺฉิคตสฺมึ  หิ  ทารเก  กทา  นุ  โข  ปตฺุตก  อโรค  ปริปุณฺณงฺคปจฺจงฺค   
ปสฺสิสฺสามาติ  มาตาปตูน  เมตฺตจิตฺต  อุปฺปชชฺติ  ฯ  ยทา  ปเนส  มนฺโท   
อุตฺตานเสยฺยโก  อูกาหิ  วา  มงฺกุเณหิ  วา  ทฏโ  ทกฺุขเสยฺยาย  วา  ปน   
ปฬิโต  ปโรทติ  วิรวติ  ตทาสฺส  สทฺท  สุตฺวา  มาตาปตูน  การุ ฺ  อุปฺปชฺชติ   
อาธาวิตฺวา  วิธาวิตฺวา  กีฬนกาเล  ปน  โสภนียวยสฺมึ  วา   ิตกาเล  ทารก   
โอโลเกตฺวา  มาตาปตูน  จิตฺต  สปฺปมณฺเฑ  ปกฺขิตฺตสตวิหตกปฺปาสปจุปฏล  วิย   
มุทุก  โหติ  อาโมทิต  ปโมทิต  ตทา  เนส  มุทิตา  ลพฺภติ  ฯ  ยทา  ปน   เตส   
ปุตฺโต  ทาราภรณ  ปจฺจุปฏาเปตฺวา  ปาฏิเยกฺก  อคาร  อชฺฌาวสติ  ตทา   
มาตาปตูน  สกฺโกติทานิ  โน  ปุตฺตโก  อตฺตโน  ธมฺมตาย  ยาเปตุนฺติ   
มชฺฌตฺตภาโว  อุปฺปชชฺติ  เอว  ตสฺมึ (๑)  กาเล  อุเปกฺขา  ลพฺภตีติ  อิมินา   
การเณน  พฺรหฺมาติ  มาตาปตโรติ  วุตฺต  ฯ   
        ปุพฺพาจริยาติ  วุจฺจเรติ  มาตาปตโร  ห ิ ชาตกาลโต  ปฏาย  เอว   
นิสีท  เอวติฏ  เอว  คจฺฉ  เอว  สย  เอว  ขาท  เอว  ภุ ฺช  อยนฺเต   
ตาโตติ (๒) วตฺตพฺโพ  อย  ภาติกาติ  อย  ภคินีติ  อิทนฺนาม  กาตุ  วฏฏติ   
อิท  น  วฏฏติ  อสุกนฺนาม  อุปสงฺกมตุิ  วฏฏติ  อสุก  น  วฏฏตีติ  คาเหนฺติ    
สิกฺขาเปนฺติ  ฯ  อถาปรภาเค  อ ฺเ  อาจริยา  หตฺถิสิปฺปอสฺสสิปฺปรถสิปฺปธนุ-  
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สิปฺปมุทฺธาคณนาทีนิ  สิกขฺาเปนฺติ  ฯ  อ ฺโ  สรณานิ  เทติ  ฯ  (๑)   
อ ฺโ  สีเลสุ  ปติฏาเปติ  อ ฺโ  ปพฺพาเชติ  ฯ  อ ฺโ  พุทฺธวจน   
อุคฺคณฺหาเปติ  อ ฺโ  อุปสมฺปาเทติ  อ ฺโ  โสตาปตฺติมคฺคาทีนิ   
ปาเปติ  ฯ  อิติ  สพฺเพป  เต  ปจฺฉาจริยา  นาม  โหนฺติ  มาตาปตโร   
ปน  สพฺพปมา  เตนาห  ปุพฺพาจริยาติ  วุจฺจเรติ  ฯ  ตตฺถ  วุจฺจเรติ   
วุจฺจนฺติ  กถิยนฺติ  ฯ   
        อาหุเนยฺยา  จ  ปุตฺตานนฺติ  ปุตฺตาน  อาหุนปาหุนอภิสงฺขต- 
อนฺนปานาทีสุ  อรหนฺติ  อนุจฺฉวิกา  ต  ปฏิคฺคเหตุ  ฯ  ตสฺมา   
อาหุเนยฺยา  จ  ปุตฺตานนฺติ  วุตฺตา  ฯ  ปชาย  อนุกมฺปกาติ  ปเรส   
ปาเณ  ฉินฺทิตฺวาป (๒)  อตฺตโน  ปช  ปฏิชคฺคนฺติ  โคปายนฺติ (๓)   
ตสฺมา  ปชาย  อนุกมฺปกาติ  วุตฺต  ฯ   
        นมสฺเสยฺยาติ  นโม  กเรยฺย  ฯ  สกฺกเรยฺยาติ  สกฺกาเรน   
ปฏิมาเนยฺย  ฯ  อิทานิ  ต  สกฺการ  ทสฺเสนฺโต  อนฺเนนาติอาทิมาห  ฯ  
ตตฺถ  อนฺเนนาติ  ยาคุภตฺตขาทนีเยน  ฯ  ปาเนนาติ  อฏวิธปาเนน  ฯ   
วตฺเถนาติ  นิวาสนปารุปนเกน  วตฺเถน  ฯ  สยเนนาติ   
ม ฺจปานุปฺปทาเนน  ฯ  อุจฺฉาทเนนาติ  ทุคฺคนฺธ  ปฏิวิโนเทตฺวา   
สุคนฺธกรณุจฺฉาทเนน  ฯ  นฺหาปเนนาติ [๔] สโีตทเกน   
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คตฺตานิ  ปริสิ ฺจิตฺวา  นฺหาปเนน  ฯ  ปาทาน  โธวเนนาติ  อุโณฺหทเกหิ   
สีโตทเกหิ  ปาทโธวเนน  เจว  เตลมกฺขเนน  จ  ฯ  เปจฺจาติ  ปรโลก   
คนฺตฺวา  ฯ  สคฺเค  ปโมทตีติ  (๒)  อิธ  ตาว  มาตาปตูสุ  ปาริจริย   
ทิสฺวา  ปาริจริยการณา  ต  ปณฺฑิตมนุสฺสา  อิเธว  (๓)  ปสสนฺติ  ปรโลก  (๔)   
ปน  คนฺตฺวา  สคฺเค   ิโต  โส  มาตาปตุอุปฏาโก  ทิพฺพสมฺปตฺตีหิ   
อาโมทติ  ปโมทตีติ  ฯ   
 
                                        อานนฺทสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติเย  ฯ  ตถารโูปติ  ตถาชาติโก  ฯ  สมาธิปฏลิาโภติ   
จิตฺเตกคฺคตาลาโภ  ฯ  อิมสฺมึ  จ  สวิ ฺาณเกติ  เอตฺถ  อตฺตโน  จ   
ปรสฺส  จาติ  อุภเยสมฺป  กาเย  สวิ ฺาณกฏเน  เอกโต  กตฺวา  (๕)   
อิมสฺมินฺติ  วุตฺเต  ฯ  อหการมมการมานานุสยาติ  อหการทิฏ ิ   
จ  มมการตณฺหา  จ  มานานุสโย  จาติ  เอเต (๖) หิ  กิเลสา  ฯ   
นาสฺสูติ  น  ภเวยฺยุ  ฯ  พหิทฺธา  จ  สพฺพนิมิตฺเตสูติ  รูปนิมิตฺต   
สทฺทคนฺธรสโผฏพฺพนิมิตฺต  สสฺสตาทินิมิตฺต  ปุคฺคลนิมิตฺต   
ธมฺมนิมิตฺตนฺติ  เอวรูเปสุ  จ  พหิทฺธา  สพฺพนิมิตฺเตสุ  ฯ   
        เจโตวิมุตฺตึ  ป ฺาวิมุตฺตินฺติ  ผลสมาธิ ฺเจว  ผล- 
าณ ฺจ  ฯ  สิยาติ  ภเวยฺย  ฯ    
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        อิธานนฺท  ภิกฺขุโนติ  อานนฺท  อิมสฺมึ  สาสเน  ภิกฺขุโน  ฯ   
เอต  สนฺต  เอต  ปณีตนฺติ  นิพฺพาน  ทสฺเสนฺโต  อาห  ฯ  นิพฺพาน   
หิ  กิเลสาน  สนฺตตาย  สนฺต  นาม  นพฺิพาน  สนฺตนฺติ  สมาปตฺตึ   
อปฺเปตฺวาว  ทิวสมฺป  นิสนิฺนสฺส  จิตฺตุปฺปาโท  สนตฺนฺเตว  ปวตฺตตีติป   
สนฺต  ฯ  ปณีตนฺติ  สมาปตฺตึ  อปฺเปตฺวา  นิสินฺนสฺสาป  จิตฺตุปฺปาโท   
ปณีตนฺเตว  ปวตฺตตีติ  นิพฺพาน  ปณีตนฺนาม  ฯ  สพฺพสงฺขารสมโถติอาทีนิป (๑)  
ตสฺเสว  เววจนานิ ฯ  สพฺพสงฺขารสมโถติ [๒] สมาปตฺตึ  อปฺเปตฺวา  นิสินฺนสฺส   
หิ (๓) ทิวสภาคสฺมึป  จิตฺตุปฺปาโท  สพฺพสงฺขารสมโถเตฺวว  ปวตฺตติ  ฯเปฯ   
ตถา  ตีสุ  ภเวสุ  วานสงฺขาตาย  ตณฺหาย  อภาเวน  นิพฺพานนฺติ  ลทฺธนาเมน (๔)   
ตสฺมึ  สมาปตฺตึ  อปฺเปตฺวา  นิสินฺนสฺส  จิตฺตุปฺปาโท  นิพฺพานนฺเตว (๕)   
ปวตฺตตีติ  สพฺพสงฺขารสมโถติอาทีนิ  นามานิ  ลภติ  ฯ  อิมสฺมึ  ปน  อฏวิเธ   
อาโภคสมนฺนาหาเร  อิมสฺมึ  าเน  เอโกป  ลพฺภติ  เทฺวป  สพฺเพป  ลพฺภนฺเตว  ฯ   
        สงฺขายาติ  าเณน  ชานิตฺวา  ฯ  ปโรปรานีติ  ปรานิ  จ  โอปรานิ  จ  ฯ   
ปรอตฺตภาวสกอตฺตภาวาทีนิ  (๖)  ปรานิ  จ  โอปรานิ  จาติ  วุตฺต  โหติ  ฯ   
ยสฺสาติ  ยสฺส  อรหโต  ฯ  อิ ฺชิตนฺติ    
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ราคิ ฺชิตโทสโมหมานทิฏ ิกิเลสทุจฺจริติ ฺชิตนฺติ  อิมานิ  สตฺต   
อิ ฺชิตานิ  จลิตานิ  ผนฺทิตานิ  ฯ  นตฺถิ  กุหิ ฺจีติ  กตฺถจิ  เอการมฺมเณป   
นตฺถิ  ฯ  สนโฺตติ  ปจฺจนีกกิเลสาน  สนฺตตาย  สนฺโต  ฯ  วิธูโมติ   
กายทุจฺจริตาทิธูมวิรหิโต  ฯ  อนีโฆติ  ราคาทิอีฆวิรหิโต  ฯ  นิราโสติ   
นิตฺตโณฺห  ฯ  อตารีติติณฺโณ  อุตฺติณฺโณ  สมติกฺกนฺโต  ฯ  โสติ  โส   
อรห  ขีณาสโว  ฯ  ชาติชรนฺติ  เอตฺถ  ชาติชราคหเณเนวต   
พฺยาธิมรณมฺป  คหิตเมวาติ  เวทิตพฺพ  ฯ  อิติ  สุตฺตนฺเตป  (๑)  คาถายป   
อรหตฺตผลสมาปตฺติเยว  กถิตาติ  ฯ   
 
                                        สาริปุตฺตสุตฺตวณฺณนา   
        ตติเย  ฯ   สงฺขิตฺเตนาติ  มาติกฏปเนน  ฯ  วิตฺถาเรนาติ   
ปตมาติกาวิภชเนน  ฯ  สงฺขิตฺตวิตฺถาเรนาติ  กาเล  สงฺขิตฺเตน   
กาเล  วิตฺถาเรน  ฯ  อ ฺาตาโร  จ  ทลฺุลภาติ  ปฏวิิชฺชนกปุคฺคลา   
จ  ทุลลฺภา  ฯ   
        อิท  ภควา  สาริปุตฺตตฺเถรสฺส  ฆฏเฏมีติ  อธิปปฺาเยน   
กเถสิ  ฯ  ต  สุตฺวา  เถโร  กิ ฺจาป  อห  ภนฺเต  อาชานิสฺสามีติ   
น  วทติ  อธิปฺปาเยน  ปน  วิสฺสฏา  ตุเมฺห  ภนฺเต  เทเสถ  อห   
ตุเมฺหหิ  เทสิต  ธมฺม  นยสเตน  นยสหสฺเสน  ปฏวิิชฺฌิสฺสามิ   
มเมส  ภาโร  โหตูติ  สตฺถาร  เทสนาย  อุสฺสาเหนฺโต  เอตสฺส   
#  ๑ สี.  สุตฺเตป  ฯ  
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ภควา  กาโลติอาทิมาห  ฯ   
        อถสฺส  สตฺถา  ตสฺมาติหาติ  เทสน  อารภิ  ฯ  ตตฺถ  อิมสฺม ึ จ   
สวิ ฺาณเกติอาทิ  วุตฺตนยเมว  ฯ  อจฺเฉชฺชิ  (๑)  ตณฺหนฺติ   
มคฺคาณสตฺเถน  ตณฺห  ฉินฺทิ  ฯ  วิวตฺตยิ  (๒)  สโยชนนฺติ  ทสวิธมฺป   
สโยชน  สมลูก  อุพฺพตฺเตตฺวา  ฉฑฺเฑสิ  ฯ  สมฺมามานาภิสมยา   
อนฺตมกาสิ  ทุกฺขสฺสาติ  สมฺมาอุปาเยน  สมฺมาปฏปิตฺติยา  นววิธสฺส  
มานสฺส  ปหานาภิสมยวเสน  วฏฏทุกขฺสฺส  อนฺตมกาสิ  ฯ  อิท ฺจ   
ปน  เมต  สาริปุตฺต  สนฺธาย  ภาสิตนฺติ  สาริปุตฺต  มยา  ปารายเน   
อุทยปเ ฺห  อิท  ผลสมาปตฺติเมว  สนฺธาย  เอต  ภาสิต  ฯ   
        อิทานิ  ย  ต  ภควตา  ภาสิต  ต  ทสฺเสตุ  ปหาน  กามส ฺานนฺติอาทิ   
อารทฺธ  ฯ  อุทยปเ ฺหว  เอต  ปหาน  กามฉนฺทานนฺติ   อาคต  อิธ  ปน   
องฺคุตฺตรภาณเกหิ  กามส ฺานนฺติ  อาโรปต  ฯ  ตตฺถ  พฺย ฺชนเมว   
นาน  อตฺโถ  ปน  เอโกเยว  ฯ  กามส ฺานนฺติ  กาเม  อารพฺภ   
อุปฺปนฺนส ฺาน  อฏหิ  วา  โลภสหคตจิตฺเตหิ  สหชาตส ฺาน  ฯ   
โทมนสฺสาน  จูภยนฺติ  เอตาส ฺจ  กามส ฺาน  เจตสิกโทมนสฺสาน ฺจาติ   
อุภินฺนมฺป  ปหาน  ปฏิปฺปสฺสทฺธิปฺปหานสงฺขาต  อรหตฺตผล   
อ ฺาวิโมกฺข  ปพฺรูมีติ  อตฺโถ  ฯ  นทิฺเทเส    
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ปน  กามจฺฉนฺทสฺส  จ  โทมนสฺสสฺส  จ  ทฺวินฺนมปฺ  ปหาน  วูปสม   
ปฏินิสฺสคฺค  ปฏิปฺปสฺสทธฺึ  อมต  นิพฺพานนฺติ  วุตฺต  ต  อตฺถุทธฺารวเสน   
วุตฺต  ฯ  ปหานนฺติ  หิ  ขีณาการสงฺขาโต  วูปสโมป  วุจฺจติ   
กิเลสปฏินิสสฺชฺชนโต  มคฺโคป  กิเลสปฏิปฺปสฺสทธฺิสงฺขาต  ผลมฺป  ย   
อาคมฺม  กิเลสา  ปหิยฺยนติฺ  ต  อมต  นิพฺพานนฺติ  ฯ  ตสฺมา  ตตฺถ  ตานิ   
ปทานิ  อาคตานิ  ฯ  อ ฺาวิโมกฺข  ปพฺรูมีติ  วจนโต  ปน  อรหตฺตผลเมว   
อธิปฺเปต  ฯ  ถีนสฺส  จ  ปนูทนนฺติ   ถนีสฺส  ปนูทนนฺเต  อุปฺปนฺนตฺตา   
อรหตฺตผลเมว  อธิปฺเปต  ฯ  กุกกฺุจฺจาน  นิวารณนฺติ  กุกฺกุจฺจนิวารณสฺส   
มคฺคสฺส  อนนฺตร  อุปฺปนนฺตฺตา  ผลเมว  อธิปฺเปต  ฯ   
        อุเปกฺขาสติสสุทฺธนฺติ  จตุตฺถชฺฌานิเก  ผเล  อุปฺปนฺนาย   
อุเปกฺขาย  จ  สติยา  จ  สสุทฺธ  ฯ   
        ธมฺมตกกฺปุเรชวนฺติ  ธมฺมตกฺโก  วุจฺจติ  สมฺมาสงฺกปฺโป ฯ โส   
อาทิโต  โหติ  ปุรโต  โหติ  ปุพฺพงฺคโม  โหติ  อ ฺาวิโมกฺขสฺสาติ   
ธมฺมตกฺกปุเรชโว  ฯ  ต  ธมฺมตกฺกปุเรชว  ฯ   
        อ ฺาวิโมกฺขนฺติ  อ ฺ ินฺทฺริยปริโยสาเน  อุปฺปนฺน  วิโมกฺข   
อ ฺาย  วา  วิโมกฺข  อ ฺาวิมุตฺตนฺติ   อตฺโถ  ฯ  อวิชฺชาย   
ปเภทนนฺติ  อวิชฺชาย  ปเภทนนฺเต  อุปฺปนฺนตฺตา  อวิชฺชาย   
ปเภทน  สนฺต  วา  นิพฺพาน  อารพฺภ  อุปฺปนฺนตฺตา  เอว     
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ลทฺธนาม  อรหตฺตผลเมว  ฯ  อิติ  สพฺเพหิป  อิเมหิ  ปหานนฺติอาทีหิ   
ปเทหิ  อรหตฺตผลเมว  ปกาสิตนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ   
 
                                        นิทานสุตฺตวณฺณนา   
        จตุตฺเถ ฯ  นิทานานีติ  การณานิ ฯ  กมฺมานนฺติ  วฏฏคามิกกมฺมาน (๑) ฯ   
โลโภ  นิทาน  กมฺมาน  สมุทยายาติ  ลุพฺภนปลุพฺภนสภาโว  โลโภ   
วฏฏคามิกกมฺมาน  สมุทยาย  ปณฺฑิกรณตฺถาย  นทิาน  การณ  ปจฺจโยติ   
อตฺโถ  ฯ  โทโสติ  ทุสฺสนปทุสฺสนสภาโว  โทโส  ฯ  โมโหติ   
มุยฺหนปมุยฺหนสภาโว  (๒)  โมโห  ฯ   
        โลภปกตนฺติ  โลเภน  ปกต  โลภาภิภูเตน  ลุทฺเธน  หุตฺวา   
กตกมฺมนฺติ  อตฺโถ  ฯ  โลภโต  ชาตนติฺ  โลภช  ฯ  โลโภ  นิทานมสฺสาติ   
โลภนิทาน  ฯ  โลโภ  สมุทโย  อสฺสาติ  อโลภสมุทย  ฯ  สมทุโยติ  ปจฺจโย   
โลภปจฺจยนฺติ  อตฺโถ  ฯ  ยตฺถสฺส  อตฺตภาโว  นิพฺพตฺตตีติ  ยสฺมึ  าเน   
อสฺส  โลภชกมฺมวโต  ปคฺุคลสฺส  อตฺตภาโว  นิพฺพตฺตติ  ขนฺธา  ปาตุภวนฺติ  ฯ   
ตตฺถ  ต  กมฺม  วิปจฺจตีติ  เตสุ  ขนฺเธสุ  ต  กมฺม  วิปจฺจติ  ฯ  ทิฏเ  วา   
ธมฺเมติอาทิ  ยสฺมา  ต  กมมฺ  ทฏิธมฺมเวทนีย  วา  โหติ  อุปปชฺชเวทนีย   
วา  อปรปริยายเวทนีย  วา  ตสฺมา  ต  ปเภท  ทสฺเสตุ  วุตฺต  ฯ   
เสสทฺวเยป  เอเสว  นโย  ฯ    
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        อขณฺฑานีติ  อภินฺนานิ  ฯ  อปูตีนีติ  ปูติภาเวน  (๑)  อพีชตฺต   
อปฺปตฺตานิ  ฯ  อวาตาตปหตานีติ  น  วาตเน  น  จ  อาตเปน  หตานิ  ฯ   
สาราทานีติ  คหิตสารานิ  สารวนฺตานิ  น  นิสฺสารานิ  ฯ  สุขสยิตานีติ   
สนฺนิจยภาเวน  สุข  สยิตานิ  ฯ  สุกฺเขตฺเตติ  มณฺฑกฺเขตฺเต  ฯ   
สุปริกมฺมกตาย  ภูมิยาติ  นงฺคลกสเนน  เจว  อฏทนฺตเกน  จ  สุฏ ุ   
ปริกมฺมคตาย   เขตฺตภูมิยา  ฯ  นิกฺขิตฺตานีติ  ปตานิ  โรปตานิ  ฯ   
อนุปฺปเวจฺเฉยฺยาติ  อนุปฺปเวเสยฺย  ฯ  วุฑฒินฺติอาทีสุ  อุทฺธงฺคมเนน วุฑฺฒึ  ฯ   
เหฏามูลปติฏาเนน  วิรุฬฺหึ  สมนฺตา  วิตฺถาริตภาเวน  เวปุลฺล  ฯ   
        ย  ปเนตฺถ  ทฏิเ  วา  ธมฺเมติอาทิ  วุตฺต  ตตฺถ  อสมฺโมหตฺถ  อิมสฺม ึ  
าเน  กมฺมวิภตฺติ  นาม  กเถตพฺพา  สุตฺตนฺติกปริยาเยน  หิ  เอกาทส  กมฺมานิ   
วิภตฺตานิ  ฯ  เสยฺยถีท  ทฏิธมฺมเวทนีย  อุปปชชฺเวทนีย  อปรปรยิายเวทนีย (๒)  
ย  ครุก  ย  พหุล  ยทาสนฺน  กฏตฺตา  วา  ปน  กมฺม  ชนก  อุปตฺถมฺภก   
อุปปฬก  อุปฆาตกนฺติ  ฯ  ตตฺถ  เอกชวนวีถิย  สตฺตสุ  จิตฺเตสุ  กสุลา  วา   
อกุสลา  วา  ปมชวนเจตนา  ทิฏธมฺมเวทนียกมฺม  นาม  ฯ  ต  อิมสฺมึเยว   
อตฺตภาเว  วิปาก  เทติ  กากวฏิยปุณฺณกเสฏ ิอาทีน   วิย  กุสล   
นนฺทยกฺขนนฺทมาณวกนนฺทโคฆาตกโกกาลิกสุปปฺพุทฺธเทวทตฺตจิ ฺจ- 
มาณวิกาทีน วิย  จ  อกุสล  ฯ  ตถา  อสกฺโกนฺต  ปน  อโหสิกมฺม    
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นาม  โหติ  อวิปาก  สมฺปชฺชติ  ฯ  ต  มิคลุทฺทโกปมาย  สาเธตพฺพ  ฯ   
ยถา  ห ิ มิคลทฺุทเกน  มิค  ทิสฺวา  ธนุ  อากฑฺฒิตฺวา  ขิตฺโต  สโร  
สเจ  น  วิรชฌฺติ  ต  มิค  ตตฺเถว  ปาเตติ  อถ  น  มคิลุทฺทโก  นจฺิจมฺม   
กตฺวา  ขณฺฑาขณฺฑ  เฉตฺวา  มส  อาทาย  ปุตฺตทาร  โตเสนฺโต  คจฺฉติ  ฯ   
สเจ  ปน  วิรชฺฌติ  มโิค  ปลายิตฺวา  ปุน  ต  ทิส  น  โอโลเกติ  ฯ  เอว   
สมฺปทมิท  ทฏพฺพ  ฯ  สรสฺส  อวิรชฌฺิตฺวา  มิควิชฺฌน  วิย  หิ   
ทิฏธมฺมเวทนียสฺส  กมมฺสฺส  วิปากวารปฏิลาโภ  วิรชฺฌน  วิย   
อวิปากภาวสมฺปชฺชนนฺติ (๑) ฯ   
        อตฺถสาธิกา  ปน  สตฺตมชวนเจตนา  อุปปชฺชเวทนียกมฺม   
นาม  ฯ  ต  อนนฺต  เร  อตฺตภาเว  วิปาก  เทติ  ฯ  ต  ปเนตฺถ (๒)     
กุสลปกฺเข  อฏสมาปตฺติวเสน  อกุสลปกฺเข  ป ฺจานนฺตริยกมฺมวเสน   
เวทิตพฺพ  ฯ  ตตฺถ  อฏสมาปตฺติลาภี  เอกาย  สมาปตฺติยา  พฺรหฺมโลเก   
นิพฺพตฺตติ  ป ฺจนฺนป  อานนฺตริยาน  กตฺตา (๓)  เอเกน  กมฺเมน  นิรเย   
นิพฺพตฺตติ  เสสสมาปตฺติโย  จ  กมฺมานิ  จ  อโหสกิมฺมภาวเยว   
อาปชฺชนฺติ  อวิปากานิ  โหนฺตีติ ฯ อยมฺป  อตฺโถ  ปุริมอุปมายเยว  
เวทิตพฺโพ  ฯ  (๔)   
        อุภินฺน  อนนฺตเร  ปน  ป ฺจชวนเจตนา  อปรปริยายเวท-  
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นียกมฺม  นาม  ฯ  ต  อนาคเต  ยทา  โอกาส  ลภติ  ตทา  วิปาก  เทติ  ฯ  
สติ  สสารปฺปวตฺติยา  อโหสิกมฺม  นาม  น  โหติ  ฯ  ต  สพฺพ  สุนขลุทฺทเกน  
ทีเปตพฺพ  ฯ  ยถา  หิ  สุนขลุทฺทเกน  มิค  ทิสฺวา  สุนโข  วิสฺสชฺชิโต  มิค   
อนุพนฺธิตฺวา  ยสฺมึ  าเน  ปาปุณาติ  ตสฺมึเยว  ภุสติ  เอวเมว  อิท  กมฺม   
ยสฺมึ  าเน  โอกาส  ลภติ  ตสฺมึเยว  วิปาก  เทติ  เตน   
มุตฺโต  สตฺโต  นาม  นตฺถิ  ฯ   
        กุสลากุสเลสุ  ปน  ครุกาครุเกสุ  ย  ครุก  โหติ  ต  ยคฺครุก  นาม  ฯ  ตเทต   
กุสลปกฺเข  มหคฺคตกมฺม  อกุสลปกฺเข  ป ฺจานนฺตริยกมฺม  เวทิตพฺพ  ฯ  ตสฺมึ   
สติ  เสสานิ  กุสลานิ  วา  อกุสลานิ  วา  วิปจฺจิตุ  น  สกฺโกนฺติ  ตเทว  ทุวิธมฺป   
ปฏิสนฺธึ  เทติ  ฯ  ยถา  ห ิ สาสปปฺปมาณาป (๑)  สกฺขรา  วา  อยคุฬิกา  วา   
อุทกรหเท  ปกฺขิตฺตา  อุทกปฏเ  อุปฺปลวิตุ (๒) น  สกโฺกติ  เหฏาว  ปวิสติ   
เอวเมว  กุสเลป  อกุสเลป  ย  ครุก  ตเทว  คณฺหิตฺวา  คจฺฉติ  ฯ   
        กุสลากุสเลสุ  ปน  ย  พหุล  โหติ  ต  ย  พหลุ  นาม  ฯ  ต   
ทีฆรตฺต  ลทธฺาเสวนวเสน  เวทิตพฺพ  ฯ  ย  วา  พลวกุสลกมฺเมสุ   
โสมนสฺสกร  อกุสลกมฺเมสุ  สนฺตาปกร  เอต  ย  พหุล  นาม  ฯ  
ตเทต  ยถา  นาม  ทฺวีสุ  มลฺเลสุ  ยุทฺธภูมึ    
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โอติณฺเณสุ  โย  พลวา  โส  อิตร  ปาเตตฺวา  คจฺฉติ  เอวเมว   
อิตร  ทุพฺพลกมฺม  อวตฺถริตฺวา  ย  อาเสวนวเสน  วา  พหุล   
มหาสนฺตาปวเสน  (๑)  วา  พลว  ต  วิปาก  เทติ  ทฏุคามณิ- 
อภยร ฺโ  กมฺม  วิย  ฯ   
        โส  กิร  จุลฺลงฺคณิยยุทฺเธ  ปราชิโต  วฬว  อารยฺุห   
ปลายิ  ฯ  ตตฺถ   จูฬุปฏาโกติสฺสามจฺโจ  นาม  เอกโกว  ปจฺฉโต   
อโหสิ  ฯ  โส (๒)   เอก  อฏวึ  ปวิสิตฺวา  นิสินฺโน  ชิฆจฺฉาย   
พาธยมานาย   ภาติกติสฺส  อติวิย  โน  ชิฆจฺฉา  พาธติ  กึ  กริสสฺามาติ   
อาห  ฯ  อตฺถ ิ เทว  มยา  สาฏกนฺตเร  เปตฺวา  เอก  สุวณฺณสรกภตฺต   
อาภตนฺติ  ฯ  เตนหิ  อาหราติ  ฯ  โส  นีหริตฺวา  ร ฺโ  ปุรโต  เปสิ  ฯ   
ราชา  ทิสฺวา  ตาต  จตฺตาโร  โกฏาเส  กโรหีติ  อาห  ฯ  มย  ตโย   
ชนา  กสฺมา  เทโว (๓)   จตฺตาโร  โกฏาเส  กาเรตีติ  ฯ  ภาติกติสฺส   
ยโต  ปฏาย  อห  อตฺตาน  สรามิ  น  เม  อยฺยาน  อทตฺวา  อาหาโร   
ปริภุตฺตปุพฺโพ  อตฺถิ  สฺวาห  อชชฺป  อทตฺวา  น  ปรภุิ ฺชิสฺสามีติ  ฯ  
โส  จตฺตาโร  โกฏาเส  อกาสิ  ฯ  ราชา  กาล  โฆเสหีติ  อาห  ฯ   
ฉฑฺฑิตาร ฺเ  กุโต  อยฺเย  ลภิสฺสามิ   เทวาติ  ฯ  นาย  ตว  ภาโร   
สเจ  มม  สทธฺา  อตฺถิ  อยฺเย  ลภิสฺสามิ  วิสฺสฏโ  กาล  โฆเสหีติ   
อาห  ฯ  โส  กาโล  ภนฺเต    



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 169 

                เลมที่  14  เทวทูตวคฺควณฺณนา  หนา  169 
 
กาโล  ภนฺเตติติกฺขตฺตุ  กาล  โฆเสสิ  ฯ   
        อถสฺส  โพธยมาลกมหาติสฺสตฺเถโร  ต  สททฺ  ทิพฺพาย  โสตธาตุยา  สุตฺวา   
กตฺถาย  สทฺโทติ  ต  อาวชเฺชนฺโต  อชฺช  ทฏุคามณิอภยมหาราชา  ยุทฺธปราชโิต   
อฏวึ  ปวิสิตฺวา  นิสินฺโน  เอก  สรกภตฺต  จตฺตาโร  โกฏาเส  กาเรตฺวา  เอก   
โกฏาส  ปรภุิ ฺชิสฺสามีติ   กาล  โฆสาเปสีติ  ตฺวา  อชฺช  มยา  ร ฺโ   
สงฺคห  กาตุ  วฏฏตีติ  มโนคติยา  อาคนฺตฺวา  ร ฺโ  ปุรโต  อฏาสิ  ฯ  ราชา   
ทิสฺวา  ปสนฺนจิตฺโต  ปสฺส  ภาติกติสฺสาติ  วตฺวา  เถร  วนฺทิตฺวา  ปตฺต  ภนฺเต   
เทถาติ  อาห  ฯ  เถโร  ปตฺต  นีหร ิ ฯ  ราชา  อตฺตโน  โกฏาเสน  สทฺธึ  เถรสฺส   
โกฏาส  ปตฺเต  ปกฺขิปตฺวา  ภนฺเต  อาหารปริสฺสโย  นาม  มา  กทาจิ  โหตูติ   
วนฺทิตฺวา  อฏาสิ  ฯ  (๑)ติสฺสามจฺโจป  มม  อยฺยปุตฺเต  ปสฺสนฺเต  ภุ ฺชิตุ  น   
สกฺขิสฺสามีติ  อตฺตโน  โกฏาส  เถรสฺเสว  ปตฺเต  อากิริ  ฯ  วฬวาป  จินฺเตสิ   
มยฺหมฺป  โกฏาส  เถรสฺเสว  ทาตุ  วฏฏตีติ  ฯ  ราชา  วฬว  โอโลเกตฺวา  อยมฺป   
อตฺตโน  โกฏาส  เถรสฺเสว  ปตฺเต  ปกฺขิปน  (๒)  ปจฺจาสึสตีติ  ตฺวา  ตมฺป   
ตตฺเถว  ปกฺขิปตฺวา  เถร  วนฺทิตฺวา  อุยฺโยเชสิ  ฯ  เถโร  ต  ภตฺต  อาทาย   
คนฺตฺวา  อาทิโต  ปฏาย  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  อาโลปสงฺเขเปน  อทาสิ  ฯ   
# ๑ สี. อทาสิ  ฯ  ๒ ส.ี ปกขิฺปมาน  ฯ  
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        อถ   ราชา  จินฺเตสิ  อติวิยมฺหา  ชิฆจฺฉิตา  สาธุ  วตสฺส  สเจ   
อติเรกภตฺตสิตฺถานิ  ปหิเณยฺยาติ ฯ (๑)  เถโร  ร ฺโ  จิตฺต  ตฺวา  อติเรกภตฺต   
เอเตส  ยาปนมตฺต  กตฺวา  ปตฺต  อากาเส  ขิป  ปตฺโต  อาคนฺตฺวา  ร ฺโ  หตฺเถ   
ปติฏาสิ  ฯ  ภตฺตมฺปติณฺณมฺป  ชนาน  ยาวทตฺถ  อโหสิ  ฯ  อถ  ราชา  ปตฺต   
โธวิตฺวา  ตุจฺฉปตฺต  น  เปเสสฺสามีติ  อุตฺตรสาฏก  โมเจตฺวา  อุทก  ปุ ฺฉิตฺวา   
สาฏก  (๒)  ปตฺเต  เปตฺวา  ปตฺโต  คนฺตฺวา  มม  อยฺยสฺส  หตฺเถ  ปติฏาตูติ   
อากาเส  ขิป  ฯ  ปตฺโต  คนฺตฺวา  เถรสฺส  หตฺเถ  ปติฏาสิ  ฯ   
        อปรภาเค  ร ฺโ  ตถาคตสฺส  สรีรธาตูน  อฏม  ภาค  ปติฏาเปตฺวา   
วีสรตนสติก  มหาเจติย  กาเรนฺตสฺส  เจติเย  อปรินิฏ ิเตเยว  กาลกิริยาสมโย   
อนุปฺปตฺโต  ฯ  อถสฺส  มหาเจติยสฺส  ทกฺขิณปสฺเส  นิสินฺนสฺส  ป ฺจนิกายวเสน   
ภิกฺขุสงฺเฆ  สชฺฌาย  กโรนฺเต  ฉหิ  เทวโลเกหิ  ฉ  รถา  อาคนฺตฺวา  ปุรโต  (๓)   
อากาเส  อฏสุ  ฯ  ราชา  ปุ ฺโปตฺถก  อาหรถาติ  อาทิโต  ปฏาย   
ปุ ฺโปตฺถก  วาจาเปสิ  ฯ  อถ  น  กิ ฺจิ  กมฺม  น  ปริโตเสสิ  ฯ  โส  ปรุโต   
วาเจถาติ  อาห  ฯ  โปตฺถกวาจโก  จูฬงฺคณิยยุทฺธปราชิเตน  ตเทว   อฏวึ   
ปวิสิตฺวา  นิสินฺเนน  เอก  สรกภตฺต  จตฺตาโร  โกฏาเส  กตฺวา  โพธิยมาลก-  
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มหาติสฺสตฺเถรสฺส  ภิกฺขา  ทินฺนาติ  อาห  ฯ  ราชา  อเปหีติ  (๑)  วตฺวา   
ภิกฺขุสงฺฆ  ปุจฺฉิ  ภนฺเต  กตโร  เทวโลโก  รมณีโยติ  ฯ  สพฺพโพธิสตฺตาน   
วสนฏาน  ตุสิตภวน  มหาราชาติ  ฯ  ราชา  กาล  กตฺวา  ตุสิตภวนโต   
อาคเต  รเถว  ปติฏาย  ตุสิตภวน  อคมาสิ  ฯ  อิท  พลวกมฺมสฺส   
วิปากทาเน  วตฺถุ  ฯ   
        ย  ปน  กุสลากุสเลสุ  อาสนฺนมรเณ  อนุสฺสริตุ  สกโฺกติ  ต  ยทาสนฺน   
นาม  ฯ  ตเทว  ยถา  นาม  โคคณปริปุณฺณสฺส  วชสฺส  ทฺวาเร  วิวเฏ  ปรภาเค   
ทมฺมควพลวคเวสุ  สนฺเตสุป  โย  วชทฺวารสฺส  อาสนฺโน  โหติ  อนฺตมโส   
ทุพฺพลชรคโวป  โสเอว  ปมตร  นิกขฺมติ  เอวเมว  อ ฺเสุ  กสุลากุสเลสุ   
สนฺเตสุป  มรณกาลสฺส  อาสนฺนตฺตา  วิปาก  เทติ  ฯ   
        ตตฺริมานิ  วตฺถูน ิ มธุองฺคณคาเม  กริ  เอโก  ทมิฬโทวารโิก  ปาโตว  พลิส   
อาทาย  คนฺตฺวา  มจฺเฉ  วธิตฺวา  ตโย  โกฏาเส  กตฺวา  เอเกน  ตณฺฑุล (๒) คณฺหาติ  
เอเกน  ทธึ  เอก  ปจติ  ฯ  อิมินา  นีหาเรน  ป ฺาส  วสฺสานิ  ปาณาติปาต  (๓)   
กตฺวา  อปรภาเค  มหลฺลโก  อนฏุานเสยฺย  อุปคจฺฉติ  ฯ  (๔)  ตสฺมึ  ขเณ   
คิริวิหารวาสี  จูฬปณฺฑปาติกติสฺสตฺเถโร  มา  อย  สตฺโต  มยิ  ปสฺสนฺเต   
นสฺสตูติ  คนฺตฺวา  ตสฺส  เคหทฺวาเร  อฏาสิ  ฯ    
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อถสฺส  ภริยา  สามิ  เถโร  อาคโตติ  อาโรเจสิ  ฯ  อห  ป ฺาส   
วสฺสานิ  เถรสฺส  สนฺติก  น  คตปุพฺโพ  กตเรน  เม  คุเณน  เถโร  อาคมิสฺสติ   
คจฺฉาติ  น  วทถาติ  ฯ  สา  อติจฺฉถ  ภนฺเตติ  อาห  ฯ  เถโร  น  อุปาสกสฺส   
กา  สรรีปฺปวตฺตีติ  ปุจฺฉิ  ฯ  ทุพฺพโล  ภนฺเตติ  ฯ  เถโร  ฆร  ปวิสิตฺวา  สตึ   
อุปฺปาเทตฺวา  สีล  คณฺหิสฺสสีติ  อาห  ฯ  อาม  ภนฺเต  เทถาติ  ฯ  เถโร  ตีณิ   
สรณานิ  ทตฺวา  ป ฺจสีลานิ  ทาตุ  อารภิ  ฯ  ตสฺส  ป ฺจสีลานีติ  วจนกาเลเยว   
ชิวฺหา  ปปติ  (๑)  ฯ  เถโร  วฏฏิสฺสติ  เอตฺตกนฺติ  นิกฺขมิตฺวา  คโต  ฯ  โสป   
กาล  กตฺวา  จาตุมฺมหาราชิกภวเน  นพฺิพตฺติ  ฯ  นพฺิพตฺตกฺขเณเยว   กึ  นุ  โข   
กมฺม  กตฺวา  มยา  อิท  ลทธฺนฺติ  อาวชฺเชนฺโต  เถร  นิสฺสาย  ลทธฺภาว  ตฺวา  
เทวโลกโต  อาคนฺตฺวา  เถร  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺเต  (๒)  อฏาสิ  ฯ  โก  เอโสติ   
จ  วุตฺเต  อห  ภนฺเต  ทมิฬโทวาริโกติ  อาห  ฯ  กุห ึ นิพฺพตฺโตสีติ  ฯ   
จาตุมฺมหาราชิเกสุ  ภนฺเต  สเจ  เม  อยโฺย  ป ฺจสีลานิ  อทสฺส  อุปริเทวโลเก   
นิพฺพตฺโต  อสฺส  ฯ  อห  กึ  กริสฺสามีติ   ตฺว  คณฺหิตุ  นาสกฺขิ  ปุตฺตกาติ  ฯ  
โส  เถร  วนทฺิตฺวา  เทวโลกเมว  คโต  ฯ  อิท  ตาว  กุสลกมฺเม  วตฺถุ  ฯ   
        อนนฺตรคงฺคาย  ปน  มหาวาตกาลอุปาสโก   นาม    
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อโหสิ  ฯ  โส  ตึส  วสฺสานิ  โสตาปตฺติมคฺคตฺถาย  ทฺวตฺตึสาการ   
สชฺฌายิตฺวา  อห  เอว  ทฺวตฺตึสาการ  สชฺฌายนฺโต  โอภาสมตฺตมฺป   
นิพฺพตฺเตตุ  นาสกฺขึ  พุทฺธสาสน  อนิยฺยานิก  ภวิสสฺตีติ  ทิฏ ิวิปลฺลาส   
ปตฺวา  กาลกิริย  กตฺวา  มหาคงฺคาย  นวอุสภิโก  สสสุมารเปโต  หุตฺวา   
นิพฺพตฺติ  ฯ  เอก  สมย  กจฺฉปติตฺเถน  สฏ ิปาสาณตฺถมฺภสกฏานิ  อคมสุ  ฯ   
โส  สพฺเพป  เต  โคเณ  จ  ปาสาเณ  จ  ขาทิ  ฯ  อิท  อกุสลกมฺเม  วตฺถุ  ฯ   
        เอเตหิ  ปน  ตีหิ  มุตฺต  อ ฺาณวเสน  กต  กฏตฺตา  วา  ปน  กมฺม   
นาม  ฯ  ต  ยถา  นาม  (๑)  อุมฺมตฺตเกน  ขิตฺต  กณฺฑ  ยตฺถ  วา  ตตฺถ  วา   
คจฺฉติ  เอวเมว  เตส  อภาเวน  ยตฺถ  กตฺถจิ  วิปาก  เทติ  ฯ   
        ชนกนฺนาม  เอก  ปฏิสนฺธึ  ชเนตฺวา  ปวตฺต  ชเนติ  ปวตฺเต  อ ฺ  กมมฺ   
วิปาก  นิพฺพตฺเตติ  ฯ  ยถา  หิ  มาตา  ชเนติเยว  ธาตี   ปน  ชคฺคติ  เอวเมว   
มาตา  วิย  ปฏิสนฺธินิพฺพตฺตก  ชนกกมฺม  ธาตี  วิย  ปวตฺเต  ปวตฺติก  กมฺม (๒) ฯ   
        อุปตฺถมภฺก  นาม  กสุเลป  ลพฺภติ  อกุสเลป  ฯ  เอกจฺโจ  หิ  กุสล  กตฺวา   
สุคติภเว  นิพฺพตฺตติ  ฯ  ตตฺถ   ิโต  ปุนปฺปุน  กสุล  กตฺวา  ต  กมฺม   
อุปตฺถมฺเภตฺวา  อเนกานิ  วสฺสสตสหสฺสานิ   สุคติภวสฺมึเยว  วิจรติ  ฯ  
เอกจฺโจ  อกุสล  กตฺวา  ทคฺุคติภเว    
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นิพฺพตฺตติ  ฯ  โส  ตตฺถ   ิโต  ปุนปฺปุน  อกุสล  กตฺวา  ต   
กมฺม  อุปตฺถมฺเภตฺวา  พหูนิ  วสฺสสหสฺสานิ  ทุคฺคติภวสฺมึเยว   
วิจรติ  ฯ   
        อปโร  นโย  ชนก  นาม  กุสลมปฺ  โหติ  อกสุลมฺป  ฯ  ต   
ปฏิสนธฺิยมฺป  ปวตฺเตป  รปูารูปวิปากกฺขนฺเธ  ชเนติ  ฯ  อุปตฺถมฺภก   
ปน  วิปาก  ชเนตุ  น  สกโฺกติ  อ ฺเน  กมฺเมน  ทินฺนาย  ปฏสินฺธิยา   
ชนิเต  วิปาเก  อุปฺปชฺชนก  สุขทุกฺข  อุปตฺถมฺเภติ  อทฺธาน  ปวตฺเตติ  ฯ   
        อุปปฬก  นาม  อ ฺเน  กมฺเมน  ทินฺนาย  ปฏสินฺธิยา  ชนิเต   
วิปาเก  อุปฺปชฺชนก  สุขทกฺุข  ปเฬติ  พาธติ  อทฺธาน  ปวตฺเตตุ   
น  เทติ  ฯ  ตตฺราย  นโย  กุสลกมฺเม  วิปจฺจมาเน  อกุสลกมฺม  อุปปฬก   
หุตฺวา  ตสฺส  วิปจฺจิตุ  น  เทติ  อกุสลกมฺเมป  วิปจฺจมาเน  กุสลกมฺม   
อุปปฬก  หุตฺวา  ตสฺส  วิปจฺจิตุ  น  เทติ  ฯ  ยถา  วฑฺฒมานก  รุกขฺ  วา   
คจฺฉ  วา  ลต  วา  โกจิเทว  ทณฺเฑน  วา  สตฺเถน  วา  ภินฺเทยฺย  วา   
ฉินฺเทยฺย  วา  อถโข  (๑)  รุกฺโข  วา  คจฺโฉ  วา  ลตา  วา  วฑฺฒิตุ  น   
สกฺกุเณยฺย  เอวเมว  กุสล  วิปจฺจมาน  อกุสเลน  อุปปฬิต  อกุสล  วา   
ปน  วิปจฺจมาน  กุสเลน  อุปปฬิต  วิปจฺจิตุ  น  สกฺโกติ  ฯ  ตตฺถ   
สุนกฺขตฺตสฺส  (๒)  อกุสลกมฺม  กุสล  อุปปเฬสิ ฯ    
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โจรฆาตกสฺส  กุสลกมฺม  อกุสล  อุปปเฬสิ  ฯ   
        ราชคเห  กริ  ตาวกาฬโก  ป ฺาส  วสฺสานิ  โจรฆาตกมฺม  อกาสิ  ฯ  อถ   
น  ร ฺโ  อาโรเจสุ  เทว  ตาวกาฬโก  มหลฺลโก  โจเร  ฆาเตตุ  น  สกโฺกตีติ  ฯ   
อปเนถ  น  ตสฺมา  านนฺตราติ  ฯ  อมจฺจา  ต  อปเนตฺวา  อ ฺ  ตสฺมึ  ยาเน   
ปยึสุ  ฯ  ตาวกาฬโกป  ยาว  ต  กมฺม  อกาสิ  ตาว  อหตวตฺถานิ  วา  อจฺฉาทิตุ   
สุรภิปุปฺผานิ  วา  ปลนฺธิตุ  ปายาส  วา  ภุ ฺชิตุ  อุจฺฉาทนนฺหาปน  วา   
ปจฺจนุโภตุ  นาลตฺถ  ฯ  โส  ทีฆรตฺต  เม  กลิิฏเวเสน  จริตนฺติ  จินฺเตตฺวา   
ปายาส  เม  ปจาหีติ  ภริย  อาณาเปตฺวา  นฺหานิยสมฺภารานิ  คาหาเปตฺวา   
นฺหานติตฺถ  คนฺตฺวา  สีส  นหาตฺวา  อหตวตฺถานิ  อจฺฉาเทตฺวา  คนฺเธน   
วิลิมฺปตฺวา  ปุปฺผานิ  ปลนฺธิตฺวา  ฆร  อาคจฺฉนฺโต  สาริปุตฺตตฺเถร  ทิสฺวา   
สงฺกิลิฏกมฺมโต  จมฺหิ  อปคโต  อยฺโย  จ  เม  ทฏิโติ  ตุฏมานโส  เถร   
ฆร  เนตฺวา  นวสปฺปสกฺกรจุณฺณาภิสงฺขเตน  ปายาเสน  ปริวิส ิ ฯ  เถโร   
ตสฺส  อนุโมทน  อกาสิ  ฯ  โส  อนโุมทน  สุตฺวา  อนุโลมิกกฺขนฺตึ  ปฏลิภิตฺวา  
เถร  อนุคนฺตฺวา  นิวตฺตมาโน  อนฺตรามคฺเค  ตรุณวจฺฉาย  คาวิยา  มทฺทิตฺวา  
ชีวิตกฺขย  ปาปโต  คนฺตฺวา  ตาวตึสภวเน  นิพฺพตฺติ  ฯ  ภิกฺขู  ตถาคต   
ปุจฺฉึสุ  ภนฺเต  โจรฆาตโก  อชฺเชว  กลิิฏกมฺมโต  อปนีโต  อชเฺชว   
กาลกโต  กห  น ุ โข    
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นิพฺพตฺโตติ  ฯ  ตาวตึสภวเน  ภิกฺขเวติ  ฯ  ภนฺเต  โจรฆาตโก   
ทีฆรตฺต  ปุริเส  ฆาเตสิ  ตุเมฺห  จ  เอว  วเทถ  นตฺถ ิ นุ  โข   
ปาปกมฺมสฺส  ผลนฺติ  ฯ  มา  ภิกฺขเว  เอว  อวจุตฺถ  พลวกลฺยาณมิตฺตูปนิสฺสย   
ลภิตฺวา  ธมฺมเสนาปติสฺส  ปณฺฑปาต  ทตฺวา  อนุโมทน  สุตฺวา  อนุโลมิก   
ขนฺตึ  ปฏิลภิตฺวา  โส  ตตฺถ  นิพฺพตฺโตติ  ฯ   
                สภุาสิต  สุณิตฺวาน                นคเร  (๑)  โจรฆาตโก   
                อนุโลมกฺขนฺตึ  ลทฺธาน        โมทตีติทิว  คโต  ฯ   
        อุปฆาตก  ปน  สย  กุสลมฺป  อกสุลมฺป  สมาน  อ ฺ  ทพฺุพลกมฺม  ฆาเตตฺวา   
ตสฺส  วิปาก  ปฏิพาหิตฺวา  อตฺตโน  วิปากสฺส  โอกาส  กโรติ  ฯ  เอว  ปน  กมฺเมน   
กเต  โอกาเส  ต  วิปาก  อุปฺปนฺน  นาม  วุจฺจติ  ฯ  อุปจฺเฉทกนฺติป  เอตสฺเสว  นาม  ฯ   
ตตฺราย  นโย  กุสลกมฺมสสฺ  วิปจฺจนกาเล  เอก  อกสุลกมฺม  อุฏาย  ต  กมฺม   
ฉินฺทิตฺวา  ปาเตติ  ฯ  อกสุลกมฺมสฺสาป  วิปจฺจนกาเล  เอก  กุสลกมฺม  อุฏาย  ต   
กมฺม  ฉินฺทิตฺวา  ปาเตติ  ฯ  อิท  อุปจฺเฉทก  นาม  ฯ  ตตฺถ  อชาตสตฺตุโน  กมมฺ   
กุสลจฺเฉทก  อโหสิ  องฺคุลิมาลตฺเถรสฺส  อกุสลจฺเฉทกนฺติ  ฯ  เอว   
สุตฺตนฺติกปริยาเยน  เอกาทส  กมฺมานิ  วิภตฺตานิ  ฯ   
        อภิธมฺมปริยาเยน  จ  โสฬส  กมฺมานิ  วิภตฺตานิ  ฯ    
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เสยฺยถีท  ฯ อตฺเถกจฺจานิ  ปาปกานิ  กมฺมสมาทานานิ  คติสมฺปตฺตึ   
ปฏิพาฬฺหานิ  น  วิปจฺจนฺติ  อตฺเถกจฺจานิ  ปาปกานิ  กมฺมสมาทานานิ   
อุปธิสมฺปตฺตึ  ปฏิพาฬฺหานิ  น  วิปจฺจนฺติ  อตฺเถกจฺจานิ  ปาปกานิ   
กมฺมสมาทานานิ  กาลสมฺปตฺตึ  ปฏิพาฬฺหานิ  น  วิปจฺจนฺติ  อตฺเถกจฺจานิ   
ปาปกานิ  กมฺมสมาทานานิ  ปโยคสมฺปตฺตึ  ปฏิพาฬฺหานิ  น  วิปจฺจนฺติ  ฯ   
อตฺเถกจฺจานิ  ปาปกานิ  กมฺมสมาทานานิ  คติวิปตฺตึ  อาคมฺม  วิปจฺจนฺติ   
อุปธิวิปตฺตึ  กาลวิปตฺตึ  ปโยควิปตฺตึ  อาคมฺม  วิปจฺจนฺติ  ฯ  อตฺเถกจฺจานิ   
กลฺยาณานิ  กมฺมสมาทานานิ  คติวิปตฺตึ  ปฏิพาฬหฺานิ  น  วิปจฺจนฺติ   
อุปธิวิปตฺตึ  กาลวิปตฺตึ  ปโยควิปตฺตึ  ปฏิพาฬฺหานิ  น  วิปจฺจนฺติ  ฯ   
อตฺเถกจฺจานิ  กลฺยาณานิ  กมฺมสมาทานานิ  คติสมฺปตฺตึ  อาคมฺม  วิปจฺจนฺติ   
อุปธิสมฺปตฺตึ  กาลสมฺปตฺตึ  ปโยคสมปฺตฺตึ  อาคมฺม  วิปจฺจนฺตีติ    ฯ   
        ตตฺถ  ปาปกานีติ  ลามกานิ  ฯ  กมฺมสมาทานานีติ  กมฺมคหณานิ  ฯ  
คหิตสมาทินฺนาน  กมฺมานเมต  อธิวจน  ฯ  คติสมฺปตฺตึ  ปฏิพาฬฺหานิ  น  
วิปจฺจนฺตีติอาทีสุ  อนิฏารมฺมณานุภวนรเส    กมฺเม  วิชชฺมาเนเยว  สุคติภเว   
นิพฺพตฺตสฺส  ต  กมฺม  คติสมฺปตฺตึ  ปฏพิาฬฺห  น  วิปจฺจติ  นาม  ฯ   
คติสมฺปตฺติยา  ปฏิพาหิต  หุตฺวา  น  วิปจฺจตีติ  อตฺโถ  ฯ  โย  ปน   
ปาปกมฺเมน  ทาสิยา  วา  กมฺมการินิยา  วา  กุจฺฉิย  นิพฺพตฺติตฺวา   
อุปธิสมฺปนฺโน  โหติ    
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อตฺตภาวสมิทฺธิยติฏติ  ฯ  อถสฺส  สามิกา  ต  รูปสมฺปตฺตึ  ทิสฺวา   
นาย  กิลฏิกมฺมสฺส  อนุจฺฉวิโกติ  อุปปฺาเทตฺวา  อตฺตโนว   
ชาตปุตฺต  วิย (๑)  น  ภณฺฑาคาริกาทิฏาเนสุ  เปตฺวา  สพฺพสมฺปตฺตึ  (๒)   
โยเชตฺวา  ปริหรนฺติ  ฯ  เอวรูปสฺส  กมฺม  อุปธิสมปฺตฺตึ  ปฏิพาฬฺห  น   
วิปจฺจติ  นาม  ฯ  โย  ปน  ปมกปฺปกกาลสทิเส  สุลภสมฺปนฺนรสโภชเน   
กาเล  (๓)  นพฺิพตฺตติ  ตสฺส  วิชชฺมานมฺป  ปาปกมฺม  กาลสมฺปตฺตึ  ปฏิพาฬหฺ   
น  วิปจฺจติ  นาม  ฯ  โย  ปน  สมฺมาปโยค  นิสฺสาย  ชีวติ  อุปสงฺกมิตพฺพยุตฺตกาเล   
อุปสงฺกมติ  ปฏิกฺกมิตพฺพยุตฺตกาเล  ปฏิกฺกมติ  ปลายิตพฺพยุตฺตกาเล  ปลายติ  ฯ   
ล ฺจทานยุตฺตกาเล  ล ฺจ  (๔)  เทติ  โจริกยุตฺตกาเล  โจริก  กโรติ  ฯ  เอวรปูสฺส   
ปาปกมฺม  ปโยคสมฺปตฺตึ  ปฏิพาฬฺห  น  วิปจฺจติ  นาม  ฯ   
        ทุคฺคติภเว  นิพฺพตฺตสฺส  ปน  ปาปกมฺม  คติวิปตฺตึ  อาคมฺม  วิปจฺจติ  นาม  ฯ   
โย  ปน  ทาสิยา  วา  กมมฺการินิยา  วา  กุจฺฉิสฺมึ  นิพฺพตฺโต  ทุพฺพณฺโณ  โหติ   
ทุสฺสณฺาโน  ยกโฺข  น ุ โข  มนุสฺโส  นุ  โขติ  วิมตึ  อุปฺปาเทติ  ฯ  โส  เจ   
ปุริโส  โหติ  อถ  น  นาย  อ ฺสฺส  กมฺมสฺส  อนุจฺฉวิโกติ  หตฺถึ  วา   
รกฺขาเปนฺติ  อสฺส  วา  โคณ  วาติณกฏาทีนิ  วา    
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อาหราเปนฺติ  เขฬสรก  วา  คณฺหาเปนฺติ  ฯ  สเจ  อิตฺถี  โหติ  อถ  น   
หตฺถีอสฺสาทีน  ภตฺตมาสาทีนิ  วา  ปจาเปนฺติ  กจวร  วา  ฉฑฺฑาเปนฺติ   
อ ฺ  วา  ปน  ชิคุจฺฉนีย  กมฺม  กาเรนฺติ  ฯ  เอวรูปสฺส  ปาปกมฺม   
อุปธิวิปตฺตึ  อาคมฺม  วิปจฺจติ  นาม  ฯ  โย  ปน  ทุพฺภิกฺขกาเล  วา   
ปริหีนสมฺปตฺติกาเล  วา  อนฺตรกปฺเป  วา  นิพฺพตฺตติ  ตสฺส  ปาปกมฺม   
กาลวิปตฺตึ  อาคมฺม  วิปจฺจติ  นาม  ฯ  โย  ปน  ปโยค  สมฺปาเทตุ  น   
ชานาติ  อุปสงฺกมิตพฺพยุตฺตกาเล  อุปสงฺกมิตุ  น  ชานาติ  ฯเปฯ   
โจริกยุตฺตกาเล  โจริก  กาตุ  น  ชานาติ  ตสฺส  ปาปกมฺม  ปโยควิปตฺตึ   
อาคมฺม  วิปจฺจติ  นาม  ฯ   
        [๒]โย  ปน  อิฏารมฺมณานุภวนรเส  กมฺเม  วิชฺชมาเนเยว  คนฺตฺวา   
ทุคฺคติภเว  นิพฺพตฺตติ  ตสฺส  ต  กมฺม  คติวิปตฺตึ  ปฏิพาฬฺห  น  วิปจฺจติ   
นาม  ฯ  โย  ปน  ปุ ฺกมฺมานุภาเวน  ราชราชมหามตฺตาทีน  เคเห   
นิพฺพตฺติตฺวา  กาโณ  วา  โหติ  กุณี  วา  ข ฺโช  (๓)  วา  ปกฺขหโต  วา   
ตสฺส  อุปราชเสนาปติภณฺฑาคาริกฏานาทีนิ  น  อนุจฺฉวิกานีติ  น  เทนฺติ  ฯ  
อิจฺจสฺส  ต  ปุ ฺ  อุปธิวิปตฺตึ  ปฏิพาฬฺห  น  วิปจฺจติ  นาม  ฯ  โย  ปน   
ทุพฺภิกฺขกาเล  วา  ปริหีนสมฺปตฺติกาเล  วา  อนฺตรกปฺเป  วา    
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มนุสฺเสสุ  นพฺิพตฺตติ  ตสฺส  ต  กลยฺาณกมฺม  กาลวิปตฺตึ  ปฏิพาฬฺห   
น  วิปจฺจติ  นาม  ฯ  โย  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  ปโยค  สมฺปาเทตุ  น   
ชานาติ  ตสฺส  กลฺยาณกมฺม  ปโยควิปตฺตึ  ปฏิพาฬฺห  น  วิปจฺจติ  นาม  ฯ   
        กลฺยาณกมฺเมน  ปน  สุคติภเว  นิพฺพตฺตสฺส  ต  กมฺม  คติสมฺปตฺตึ   
อาคมฺม  วิปจฺจติ  นาม  ฯ  ราชราชมหามตฺตาทีน  กุเล  นิพฺพตฺติตฺวา   
อุปธิสมฺปตฺตึ  ปตฺตสฺส  (๑)  อตฺตภาเว  สมิทฺธิย   ิตสฺส  เทวนคเร   
สมุสฺสิตรตนโตรณสทิส  อตฺตภาว  ทิสฺวา  อิมสฺส   
อุปราชเสนาปติภณฺฑาคาริกฏานาทีนิ  อนุจฺฉวิกานีติ  ทหรสฺเสว   
สโต  ตานิ  านนฺตรานิ  เทนฺติ  เอวรูปสฺส  กลฺยาณกมฺม  อุปธิสมฺปตฺตึ   
อาคมฺม  วิปจฺจติ  นาม  ฯ  โย  ปมกปฺปเกสุ  วา  สลุภนฺนปานกาเล  วา   
นิพฺพตฺตติ  ตสฺส  กลฺยาณกมฺม  กาลสมฺปตฺตึ  อาคมฺม  วิปจฺจติ  นาม  ฯ   
โย  วุตฺตนเยเนว  ปโยค  สมฺปาเทตุ  น  ชานาติ  ตสฺส  กมฺม  ปโยคสมฺปตฺตึ   
อาคมฺม  วิปจฺจติ  นาม  ฯ  เอว  อภิธมฺมปริยาเยน  โสฬส  กมฺมานิ  วิภตฺตานิ  ฯ   
        อปรานิป  ปฏิสมฺภิทามคฺคปริยาเยน  ทฺวาทส  กมฺมานิ  วิภตฺตานิ  ฯ  
เสยฺยถีท  อโหสิ  กมฺม  อโหสิ  กมฺมวิปาโก  อโหสิ  กมฺม  นาโหสิ   
กมฺมวิปาโก  อโหสิ  กมฺม  อตฺถิ  กมฺม-  
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วิปาโก  อโหสิกมฺม  นตฺถ ิ กมฺมวิปาโก ฯ อโหส ิ กมฺม  ภวิสฺสติ  กมฺมวิปาโก ฯ 
อโหสิ  กมฺม  น  ภวิสฺสติ  กมฺมวิปาโก ฯ อตฺถิ  กมฺม  อตฺถ ิ กมฺมวิปาโก   
อตฺถิ  กมฺม  นตฺถิ  กมฺมวิปาโก ฯ อตฺถ ิ กมฺม  ภวิสสฺติ  กมฺมวิปาโก  ฯอตฺถ ิ กมฺม   
น  ภวิสฺสติ  กมฺมวิปาโก ฯ ภวิสฺสติ  กมฺม  ภวิสฺสติ  กมฺมวิปาโก ฯ 
ภวิสฺสติ  กมมฺ  น  ภวิสฺสติ  กมฺมวิปาโกติ  ฯ   
        ตตฺถ  ย  กมฺม  อตีเต  อายูหิต  อตีเตเยว  วิปากวาร  ลภิ  ปฏสินฺธิชนก   
ปฏิสนธฺึ  ชเนสิ  รูปชนก  ปน  รูป  ต  อโหสิ  กมฺม  อโหส ิ กมมฺวิปาโกติ   
วุตฺต  ฯ  ย  ปน  วิปากวาร  น  ลภิ  ปฏสินฺธิชนก  ปฏิสนฺธึ  รูปชนก  วา  รูป   
ชเนตุ  นาสกฺขิ  ต  อโหสิ  กมฺม  นาโหสิ  กมฺมวิปาโกติ  วุตฺต  ฯ  ย  ปน   
อตีเต  อายูหิต  เอตรหิ  ลทฺธวิปากวาร  ปฏิสนฺธิชนก  ปฏิสนฺธึ  ชเนตฺวา   
รูปชนก  วา  รูป  ชเนตฺวา   ิต  ต  อโหสิ  กมฺม  อตฺถิ  กมฺมวิปาโกติ  วุตฺต  ฯ  
ย  ปน  อลทฺธวิปากวาร  ปฏิสนฺธิชนก  ปฏิสนฺธึ  รูปชนก  วา  รูป  ชเนตุ   
นาสกฺขิ  ต  อโหสิ  กมฺม  นตฺถิ  กมฺมวิปาโกติ  วุตฺต  ฯ  ย  ปน  อตีเต   
อายูหิต  อนาคเต  วิปากวาร  ลภิสฺสติ  ปฏิสนฺธิชนก  ปฏิสนฺธึ  รูปชนก  วา   
รูป  ชเนตุ  สกฺขิสฺสติ  ต  อโหสิ  กมฺม  ภวิสฺสติ  กมมฺวิปาโกติ  วุตฺต  ฯ  ย  ปน    
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อนาคเต  วิปากวาร  น  ลภิสฺสติ  ปฏิสนฺธิชนก  ปฏสินฺธึ   
รูปชนก  วา  รูป  ชเนตุ  น  สกฺขิสฺสติ  ต  อโหสิ  กมฺม   
น  ภวิสฺสติ  กมฺมวิปาโกติ  วุตฺต  ฯ   
        ย  ปน  เอตรหิ  อายูหิต  เอตรหิเยว  วิปากวาร  ลภติ  ต  อตฺถิ  กมฺม   
อตฺถิ  กมฺมวิปาโกติ  วุตฺต  ฯ  ย  ปน  เอตรหิ  วิปากวาร  น  ลภติ  ต  อตฺถ ิ 
กมฺม  นตฺถ ิ กมฺมวิปาโกติ  วุตฺต  ฯ  ย  ปน  เอตรหิ  อายูหิต  อนาคเต   
วิปากวาร  ลภิสฺสติ  ปฏิสนฺธิชนก  ปฏสินฺธึ  รูปชนก  วา  รูป  ชเนตุ   
สกฺขิสฺสติ  ต  อตฺถิ  กมฺม  ภวิสฺสติ  กมมฺวิปาโกติ  วุตฺต  ฯ  ย  ปน   
วิปากวาร  น  ลภิสฺสติ  ปฏิสนฺธิชนก  ปฏิสนฺธึ  รูปชนก  วา  รูป  ชเนตุ   
น  สกฺขิสฺสติ  ต  อตฺถิ  กมมฺ  น  ภวิสฺสติ  กมฺมวิปาโกติ  วุตฺต  ฯ   
        ย  ปน  อนาคเต  อายูหิสฺสติ  อนาคเตเยว  วิปากวาร  ลภิสสฺติ   
ปฏิสนฺธิชนก  ปฏิสนฺธึ  รูปชนก  วา  รูป  ชเนสฺสติ  ต  ภวิสฺสติ  กมฺม   
ภวิสฺสติ  กมมฺวิปาโกติ  วุตฺต  ฯ  ย  ปน  (๑)  วิปากวาร  น  ลภิสฺสติ   
ปฏิสนฺธิชนก  ปฏิสนฺธึ  รูปชนก  วา  รูป  ชเนตุ  น  สกฺขิสฺสติ  ต   
ภวิสฺสติ  กมมฺ  น  ภวิสฺสติ  กมฺมวิปาโกติ  วุตฺต  ฯ  เอว   
ปฏิสมฺภิทามคฺคปริยาเยน  ทฺวาทส  กมมฺานิ  วิภตฺตานิ  ฯ    
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        อิติ  อิมานิ  เจว  ทฺวาทส  ปุริมานิ  (๑) จ  โสฬสกมฺมานิ  วิภตฺตานิ 
อตฺตโน  านา  โอสกฺกตฺิวา  สุตฺตนฺติกปริยาเยน  วุตฺตานิ  เอกาทส  กมฺมานิเยว   
ภวนฺติ  ฯ  ตานิป  ตโต  โอสกฺกิตฺวา  ตีณิเยว  กมฺมานิ  โหนฺติ  ทฏิธมฺมเวทนีย   
อุปปชฺชเวทนีย  อปรปรยิายเวทนียนฺติ  ฯ  เตส  สงฺกมน  นตฺถิ  ยถาฏาเนเยว   
ติฏนฺติ  ฯ  ยทิ  ห ิ ทฏิธมฺมเวทนีย  กมฺม  อุปปชชฺเวทนีย  วา  อปรปริยายเวทนีย   
วา  ภเวยฺย  ทฏิเว  ธมฺเมติ  สตฺถา  น  วเทยฺย  ฯ  สเจป  อุปปชฺชเวทนีย   
ทิฏธมฺมเวทนีย  วา  อปรปริยายเวทนีย  วา  ภเวยยฺ  อุปปชฺเช  วาติ  (๒)   
สตฺถา  น  วเทยฺย  ฯ  อถาป  อปรปริยายเวทนีย  ทิฏธมฺมเวทนีย  วา   
อุปปชฺชเวทนีย  วา  ภเวยยฺ  อปเร  วา  ปริยาเยติ  สตฺถา  น  วเทยฺย  ฯ   
        สุกฺกปกเฺขป  อิมินาว  นเยน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  เอตฺถ  ปน  โลเภ  วิคเตติ   
โลเก  อปคเต  นิรุทฺเธ  ฯ  ตาลาวตฺถุกตนฺติ  ตาลวตฺถุ  วิย  กต  มตฺถกจฺฉินฺนตาล   
วิย  ปุน  อวิรฬฺุหิสภาว  กตนฺติ  อตฺโถ ฯ  อนภาวกตนฺติ  อนุอภาว  กต  ยถา  ปุน   
นุปฺปชฺชติ  เอว  กตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  เอวสฺสูติ  เอว  ภเวยฺยุ  ฯ  เอวเมว  โขติ  เอตฺถ   
พีชานิ  วิย  กสุลากุสลกมฺม  ทฏพฺพ ฯ ตานิ  อคฺคินา  ฑหนปุรโิส  วิย  โยคาวจโร   
อคฺคิ  วิย  มคฺคาณ    
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อคฺคึ  ทตฺวา  วีชาน  ฑหนกาโล (๑)  วิย  มคฺคาเณน  กิเลสาน   
ทฑฺฒกาโล   มสิกตกาโล  วิย  ป ฺจนฺน  ขนฺธาน  ฉินฺนมูลเก   
กตฺวา  ปตกาโล  มหาวาเต  วา  โอธุนตฺิวา (๒) นทิยา  วา  ปวาเหตฺวา   
อปฺปวตฺติกตกาโล  วิย  อุปาทินฺนกสนฺตานสฺส  นิโรเธน  ฉินฺนมูลกาน   
ป ฺจนฺน  ขนฺธาน  อปฺปฏิสนฺธิกภาเวน  นิรชฺุฌิตฺวา  ปุน  ภวสฺมึ   
ปฏิสนฺธิอคหิตกาโล  (๓)  เวทิตพฺโพ  ฯ  
        โมหช  วาปวิทฺทสูติ  (๔)  โมหช  วาป  อวิทฺทสุ  ฯ  อิท  วุตฺต   
โหติ  ย  โส  อวิทู  อนฺธพาโล  โลภช ฺจ  โทสช ฺจ  โมหช ฺจาป  (๕)  
กมฺม  กโรติ  เอว  ฯ  กโรนฺเตน  ย  เตน  ปกต  กมมฺ  อปฺป  วา  ยทิ  วา   
พหุ  ฯ  อิเธว  ต  เวทนิยนฺติ  ต  กมฺม  เตน  พาเลน  อิธ  สเก  อตฺตภาเวเยว   
เวทนีย  ตสฺเสว  ต  อตฺตภาเว  วิปจฺจตีติ  อตฺโถ  ฯ  วตฺถุ  อ ฺ  น  วิชชฺตีติ   
ตสฺส  กมฺมสสฺ  วิปจฺจนตฺถาย  อ ฺ  วตฺถุ  นตฺถ ิ ฯ  น  หิ  อ ฺเน  กต   
กมฺม  น  อ ฺสฺส  อตฺตภาเว  วิปจฺจติ  ฯ  ตสฺมา  โลภ ฺจ  โทส ฺจ   
โมหช ฺจาป  วิทฺทสูติ  ตสฺมา  โย  วิท ู เมธาวี  ปณฺฑิโต  ต   
โลภชาทิเภท  กมฺม  น  กโรติ  โส  วิชชฺ  อุปฺปาทย  ภิกฺขุ  สพฺพา   
ทุคฺคติโย  ชเห  อรหตฺตมคฺควิชฺช  อุปปฺาเทตฺวา  ต  วา  ปน  วิชชฺ  
อุปฺปาเทนฺโต  สพฺพา  ทุคฺคติโย  ชหติ  ฯ  เทสนาสีสเมเวต  ฯ  
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สุคติโยป  ปน  โส  ขีณาสโว  ชหติเยว  ฯ  ยมฺป  เจต  ตสฺมา   
โลภ ฺจ  โทส ฺจ  โมห ฺจาติ    วุตฺต  เอตฺถาป  โลภโทสสีเสน   
โลภช ฺจ  โทสช ฺจ  กมมฺเมว  นิทฺทิฏนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ   
เอว  สุตฺตนฺเตป    คาถาสุป  วฏฏวิวฏฏเมว  กถิตนฺติ  ฯ   
 
                                        หตฺถกสุตฺตวณฺณนา   
        ป ฺจเม ฯ  อาฬวิยนติฺ  อาฬวิรฏเ  ฯ  โคมคฺเคติ  คุนฺน  คมนมคฺเค  ฯ   
ปณฺณสนฺถเรติ  สย  ปติตปณฺณสนฺถเร  ฯ  อถาติ  เอว  คุนฺน  คมนมคฺค  อุชมุหาปถ   
นิสฺสาย  สีสปาวเน  สย  ปติตปณฺณานิ  สงฺกฑฺฒิตฺวา  กตสนฺถเร  สุคตมหาจีวร   
สนฺถริตฺวา  ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา  นิสินฺเน  ตถาคเต  ฯ  หตฺถโก  อาฬวโกติ  หตฺถโต   
หตฺถ  คตตฺตา  เอวลทฺธนาโม  อาฬวโก  ราชปุตฺโต  ฯ  เอตทโวจาติ  เอต  กจฺจิ  ภนฺเต   
ภควาติอาทิวจน  อโวจ  ฯ  กสฺมา  ปน  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ต  าน  คนฺตฺวา  นสิินฺโน   
กสฺมา  ราชกุมาโร  ตตฺถ  คโตติ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ตาว  อตฺถุปฺปตฺติกาย  ธมฺมเทสนาย   
สมุฏาน  ทสิฺวา  ตตฺถ  นสิินฺโน  ราชกุมาโรป  ปาโตว  อุฏาย  ป ฺจอุปาสกสเตหิ   
ปริวุโต  พุทธฺสฺส  อุปฏาน  คจฺฉนฺโต  มหามคฺคา  โอกกฺมฺม  โคปถ   
คเหตฺวา  พุทฺธาน  ปูชนตฺถาย  มิสฺสกมาล  โอจินานีติ    คจฺฉนฺโต    
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สตฺถาร  ทิสวฺา  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ  เอว   
โส  ตตฺถ  คโตติ  ฯ  สุขมสยิตฺถาติ  สขุ  สยิตฺถ  ฯ   
        อนฺตรฏโกติ  มาฆผคฺคุณาน  อนฺตเร  อฏทวิสปริมาโณ  กาโล  ฯ   
มาฆสฺส  หิ  อวสาเน  จตฺตาโร  ทิวสา  ผคฺคุณสฺส  อาทิมฺหิ  จตฺตาโรติ [๑] 
อนฺตรฏโกติ  วุจฺจติ  ฯ  หิมปาตสมโยติ  หิมสฺส  ปตนสมโย  ฯ  ขราติ   
ผรุสา  กกฺขฬา  วา  ฯ  โคกณฺฏกหตาติ  นววุฏเทเว  (๒)  คาวีน   
อกฺกนฺตกฺกนฺตฏาเน  ขุรนฺตเรหิ  กททฺโม  อุคฺคนฺตฺวาติฏติ  โส   
วาตาตเปน  สุกฺโข  กกจทนฺตสทิโส  โหติ  ทุกฺขสมฺผสฺโส  ฯ  ต   
สนฺธายาห  โคกณฺฏกหตา  ภูมีติ  ฯ  คุนฺน  ขุรนฺตเรหิ  ฉินฺนาติป   
อตฺโถ  ฯ  เวรมฺโพ (๓) วาโต  วายตีติ  จตูหิ  ทิสาหิ  วาโต  วายติ  ฯ   
เอทิสาย  ทฺวีหิ  วา  ทิสาหิ  ตีหิ  วา  ทิสาหิ [๔]  วาโต  เวรมฺโพติ  (๕) 
น  วุจฺจติ  ฯ   
        เตนหิ  ราชกุมาราติ  อิท  สตฺถา  อย  ราชกุมาโร  โลกสฺมึ  เนว   
สุขวาสิโน  น  ทุกฺขวาสิโน  ชานาติ  อาชานาเปสฺสามิ  นนฺติ  อุปริ   
เทสน  วฑฺเฒนฺโต  อาห  ฯ  ตตฺถ  ยถา  เต  ขเมยฺยาติ  ยถา  ตุยหฺ   
รุจฺเจยฺย  ฯ  อิธสฺสาติ  อิมสฺมึ  โลเก  อสฺส  ฯ  โคณกตฺถโตติ   
จตุรงฺคุลาธิกโลเมน  กาฬโกชเวน    
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อตฺถโต  ฯ  ปฏิกตฺถโตติ  อุณฺณามเยน  เสตตฺถรเณน  อตฺถโต  ฯ   
ปฏลิกตฺถโตติ  ฆนปุปฺผอุณฺณามยอตฺถรเณน (๑) อตฺถโต  ฯ   
กทลิมิคปวรปจฺจตฺถรโณติ  กทลิมิคจมฺมมเยน  อุตฺตมปจฺจตฺถรเณน   
อตฺถโต  ฯ  ต  กริ  ปจฺจตฺถรณ  เสตวตฺถสฺส  อุปร ิ กทลิมิคจมฺม   
อตฺถริตฺวา  สิพฺพิตฺวา  กโรนฺติ  ฯ  สอุตฺตรจฺฉโทติ  สห  อุตฺตรจฺฉเทน   
อุปริ  พทฺเธน (๒) รตฺตวิตาเนน  สทฺธินฺติ  อตฺโถ  ฯ  อุภโต   
โลหิตกูปธาโนติ  สีสูปธาน ฺจ  ปาทูปธาน ฺจาติ  ปลลฺงฺกสฺส  อุภโต   
ปตโลหิตกูปธาโน  ฯ  ปชาปติโยติ  ภริยาโย  ฯ  มนาเปน   
ปจฺจุปฏ ิตา  อสฺสูติ  มนาเปน  อุปฏานวิธาเนน  ปจฺจุปฏ ิตา  ภเวยฺยุ  ฯ   
        กายิกา  วาติ  ป ฺจทฺวาริกกาย  โขภยมานา  ฯ  เจตสิกา  วาติ   
มโนทฺวาร  โขภยมานา  ฯ  โส  ราโค  ตถาคตสฺส  ปหีโนติ  ตถารูโป   
ราโค  ตถาคตสฺส  ปหีโนติ  อตฺโถ  ฯ  โย  ปน  ตสฺส  ราโค  น  โส   
ตถาคตสฺส  ปหีโน  นาม  ฯ  โทสโมเหสุป  เอเสว  นโย  ฯ   
        พฺราหฺมโณติ  พาหิตปาโป  ขีณาสวพฺราหฺมโณ  ฯ  ปรินิพฺพุโตติ   
กิเลสปรินิพฺพาเนน  ปรินิพฺพุโต  ฯ  น  ลิปฺปติ  (๓)  กาเมสูติ   
วตฺถุกาเมสุ  กิเลสกาเมสุ  จ  ตณฺหาทิฏ ิเลเปหิ  (๔)  น  ลิปฺปติ  ฯ    
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สีติภูโตติ  อพฺภนฺตเร  ตาปนกิเลสาน  อภาเวน  สีติภูโต  ฯ   
นิรูปธีติ  กิเลสูปธีน  อภาเวน  นิรูปธ ิ ฯ  สพฺพา  อาสตฺติโย   
เฉตฺวาติ  อาสตฺติโย  วุจฺจนฺติ  ตณฺหาโย  ตา  สพฺพาป  รูปาทีสุ   
อารมฺมเณสุ  อาสตฺตวิสตฺตา  อาสตฺติโย  ฉินฺทิตฺวา  ฯ  วิเนยฺย   
หทเย  หรนฺติ  หทยนิสฺสติทรถ  วินยตฺิวา  วูปสเมตฺวา  ฯ  สนฺตึ   
ปปฺปุยฺย  เจตโสติ  จิตฺตสฺส  กิเลสนิพฺพาน  ปาปุณิตฺวา  ฯ  กรณ 
วา  เอต  สพฺพเจตสา  สมนฺนาหริตฺวาติอาทีสุ  วิย  เจตสา   
นิพฺพาน  ปาปุณิตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ   
 
                                เทวทูตสุตฺตวณฺณนา   
        ฉฏเ ฯ  เทวทูตานีติ  เทวทูตา  ฯ  อย  ปเนตฺถ  วจนตฺโถ  
เทโวติ  มจฺจุ  ตสฺส  ทูตาติ  เทวทูตา  ฯ  ชิณฺณพฺยาธิมตา  หิ   
สเวคชนนฏเน  อิทานิ  เต  มจฺจุสมีป  คนฺตพฺพนฺติ  โจเทนฺติ   
วิย  ตสฺมา  เทวทูตาติ  วุจฺจนฺติ  ฯ  เทวา  วิย  ทูตาติป  เทวทูตา  ฯ   
ยถา  ห ิ อลงฺกตปฏิยตฺตาย  เทวตาย  อากาเส  ตฺวา  ตฺว  อสุกทวิเส   
มริสฺสสีติ  วุตฺเต  ตสฺสา  วจน  สทฺธาตพฺพ  โหติ  เอวเมว   
ชิณฺณพฺยาธิมตาป  ทิสฺสมานา  ตฺวมฺป  เอวธมฺโมติ  โจเทนฺติ  วิย   
เตส ฺจ  ต  วจน  อน ฺถาภาวิตาย  เทวตาย  พฺยากรณสทิสเมว   
โหตีติ  เทวา  วิย  ทูตาติ  เทวทูตา  ฯ  วิสุทฺธิเทวาน  วา   
ทูตาติป  เทวทูตา  ฯ  สพฺพโพธิสตฺตา  หิ    
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ชิณฺณพฺยาธิมตปพฺพชิเต  ทิสฺวาว  สเวค  อาปชฺชิตฺวา   
นิกฺขมฺม  ปพฺพชึสุ  ฯ  เอว  วิสุทฺธิเทวาน  ทูตาติป  เทวทูตา  ฯ   
อิธ  ปน  ลิงฺควิปลฺลาเสน  เทวทูตานีติ  วุตฺต  ฯ   
        กาเยน  ทุจฺจริตนฺติอาทิ  กสฺมา  อารทฺธ  เทวตานุ- 
ยุ ฺชนฏานุปกฺกมกมฺมทสฺสนตฺถ  ฯ  อิมินา  หิ  กมฺเมน  อย  สตฺโต   
นิรเย  นิพฺพตฺตติ  ฯ ยโม  ราชา  เทวทูเต  สมนุยุ ฺชติ  ฯ  ตตฺถ   
กาเยน  ทุจฺจริต  จรตีติ  กายทฺวาเรนติวิธ  ทุจฺจริต  จรติ  ฯ   
วาจายาติ  วจีทฺวาเรน  จตุพฺพิธ  ทุจฺจริต  จรติ  ฯ  มนสาติ   
มโนทฺวาเรนติวิธ  ทุจฺจริต  จรติ  ฯ   
        ตเมน  ภิกฺขเว  นิรยปาลาติ  เอตฺถ  เอกจฺเจ  เถรา  นริยปาลา   
นาม  นตฺถิ  ยนฺตรูป  วิย  กมฺมเมว  กรณ  กาเรตีติ  วทนฺติ  ฯ  ต   
อตฺถิ  นิรเย  นิรยปาลาติ  อามนฺตา  ฯ  อตฺถิ  จ  การณิกาติอาทินา   
นเยน  อภิธมฺเม    ปฏิเสธิตเมว  ฯ  ยถา  หิ  มนุสฺสโลเก  
กมฺมกรณการกา  อตฺถ ิ เอวเมว  นิรเย  นิรยปาลา  อตฺถีติ  ฯ   
ยมสฺส  ร ฺโติ  ยมราชา  นาม  เวมานิกเปตราชา   
เอกสฺมึ  กาเล  ทิพฺพวิมาเน  ทิพฺพกปฺปรกฺุขทิพฺพอุยฺยานทิพฺพ- 
นาฏกาทิสมฺปตฺตึ  อนุภวติ  เอกสฺมึ  กาเล  กมฺมวิปาก ฯ อตฺถิ    
ธมฺมิโก  ธมมฺราชา ฯ  น  เจส  เอโกว  โหติ  จตูสุ  ปน  ทฺวาเรสุ   
จตฺตาโร [๒]   โหนฺติ  ฯ  อมตฺเตยฺโยติ  มาตุ  หิโต  มตฺเตยฺโย  มาตริ    
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สมฺมาปฏิปนฺโนติ  อตฺโถ  ฯ  น  มตฺเตยฺโยติ  อมตฺเตยฺโย  มาตริ  มิจฺฉา- 
ปฏิปนฺโนติ  อตฺโถ  ฯ  เสสปเทสุป  เอเสว  นโย  ฯ  อพฺรหฺม ฺโติ   
เอตฺถ  จ  ขีณาสวา  พฺราหฺมณา  นาม  เตสุ  มิจฺฉาปฏิปนฺโน   
อพฺรหฺม ฺโ  นาม  ฯ   
        สมนุยุ ฺชตีติ  อนุโยควตฺต  อาโรเปนฺโต  (๑) ปุจฺฉติ ฯ  ลทฺธึ   
ปติฏาเปนฺโต  ปน  สมนภุาสติ (๒) นาม  ฯ  การณ  ปุจฺฉนฺโต   
สมนุภาสติ  นาม  ฯ  นาทฺทสนฺติ  อตฺตโน  สนฺติเก  ปหิตสฺส   
กสฺสจิ  เทวทูตสฺส  อภาว  สนฺธาย  เอว  วทติ  ฯ   
 
        อถ  น  ยโม  นาย  ภาสิตสฺส  อตฺถ  สลลฺกฺเขตีติ  ตฺวา   
อตฺถ  สลฺลกฺเขตุกาโม  อมฺโภติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  ชิณฺณนฺติ   
ชราชิณฺณ  ฯ  โคปานสิวงฺกนฺติ  โคปานสี  วิย  วงฺก  ฯ  โภคฺคนฺติ   
ภคฺค  ฯ  อิมนิาปสฺส  วงฺกภาวเมว  ทีเปติ  ฯ  ทณฺฑปรายนนฺติ   
ทณฺฑปฏิสรณ  ทณฺฑทุติย  ฯ  ปเวธมานนฺติ  กมฺปมาน  ฯ   
อาตุรนฺติ  ชราตุร  ฯ  ขณฺฑทนฺตนฺติ  ชรานุภาเวน  ขณฺฑิตทนฺต  ฯ   
ปลิตเกสนฺติ  ปณฺฑรเกส  ฯ  วิลูนนฺติ  ลุ ฺจิตฺวา  คหิตเกส  วิย   
ขลฺลาต  ฯ  ขลฺลิตสิรนฺติ   มหาขลฺลาตสีส (๕) ฯ  วลิตนฺติ  ส ฺชาตวลึ  ฯ  
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ติลกาหตคตฺตนฺติ  เสตติลกกาฬติลเกหิ  วิกิณฺณสรีร  ฯ  ชราธมฺโมติ   
ชราสภาโว  อปริมุตฺโต  ชราย  ชรา  นาม  มยฺห  อพฺภนฺตเรเยว   
ปวตฺตีติ  ฯ  ปรโต  พฺยาธิธมฺโม  มรณธมฺโมติ  ปททฺวเยป  เอเสว  นโย  ฯ   
        ปม  เทวทูต  สมนยุุ ฺชิตฺวาติ  เอตฺถ  ชราชณิฺณสตฺโต  อตฺถโต  เอว   
วทติ  นาม  ปสฺสถ  โภ  อหป  ตุเมฺห  วิย  ตรุโณ  อโหสึ  อูรุพลี  พาหุพลี   
ชวสมฺปนฺโน  ตสฺส  เม  ตา  พลชวสมปฺตฺติโย  อนตฺรหิตา  วิชฺชมานาป  
เม  หตฺถปาทาป  หตฺถปาทกิจฺจ  น  กโรนฺติ  ชรายมฺหิ  อปริมุตฺตตาย   
เอทิโส  ชาโต  ฯ  น  โข  ปนาหเมว  ตุเมฺหป  ชราย  อปริมุตฺตาว  ฯ   
ยเถว  หิ  มยหฺ  เอว  ตุมฺหากป  ชรา  อาคมิสฺสติ  ฯ  อิติ  ตสฺสา  ปุเร   
อาคมนาว  กลฺยาณ  กโรถาติ  ฯ  เตเนเวส  เทวทูโต  นาม  ชาโต  ฯ   
อาพาธิกนฺติ  พยาธิก (๒) ฯ  ทุกฺขิตนฺติ  ทุกฺขปฺปตฺต  ฯ  พาฬฺหคิลานนฺติ   
อธิมตฺตคิลาน  ฯ   
        [๓] เอตฺถป  คิลานสตฺโต  [๔]  เอว  วทติ  นาม  ปสฺสถ   
โภ  อหป  ตุเมฺห  วิย  นิโรโค  อโหส ึ โสมฺหิ  เอตรหิ  พฺยาธินา   
อภิหโต  สเก  มุตฺตกรีเส  ปลิปนฺโน  อุฏาตุมฺป  น  สกฺโกม ิ  
วิชฺชมานาป  เม  หตฺถปาทา  หตฺถปาทกิจฺจ  น  กโรนฺติ    
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พฺยาธิโตมฺหิ  อปริมุตฺตตาย  เอทิโส  ชาโต  ฯ  น  โข  ปนาหเมว   
ตุเมฺหป  พฺยาธิโต  อปริมตฺุตาว  ฯ  ยเถว  หิ  มยฺห  เอว ตุมฺหากมฺป   
พฺยาธิ  อาคมิสฺสติ  ฯ  อิติ  ตสฺส  ปุเร  อาคมนาว  กลฺยาณ  กโรถาติ  ฯ   
เตเนเวส  เทวทูโต  นาม  ชาโต  ฯ   
        เอกาหมตนฺติอาทีสุ  เอกาห  มตสฺส  อสฺสาติ  เอกาหมโต ฯ 
ต  เอกาหมต  ฯ  ปรโต  ปททฺวเยป  เอเสว  นโย  ฯ  ภสฺตา  วิย   
วายุนา  อุทฺธ  ชีวิตปริยาทานา  ยถากฺกม  สมุคฺคเตน  สูนภาเวน   
อุทฺธุมาตตฺตา  อุทฺธุมาตก  ฯ  วินีโล  วุจฺจติ  วิปริภินฺนวณฺโณ  
วินีโลว  วินีลโก  ต  วินีลก  ฯ  ต  ปฏกิูลตฺตา  วา  กุจฺฉิต   
วินีลนฺติ  วินลีก  ฯ  วิปุพฺพกนฺติ  วิสฺสนฺทมานปุพฺพก  ปริภินฺนฏาเนหิ   
ปคฺฆริเตน  ปุพฺเพน  สมฺปลิมกฺขิตนฺติ  อตฺโถ  ฯ   
        ตติย  เทวทูตนฺติ  เอตฺถ  มตกสตฺโต  อตฺถโต  เอว  วทติ  นาม  ปสฺสถ   
โภ  ม  อามกสุสาเน  ฉฑฺฑิต  อุทฺธุมาตกาทิภาว  ปตฺต  มรณโตมฺหิ   
อปริมุตฺตตาย  เอทิโส  ชาโต  ฯ  น  โข  ปนาหเมว  ตุเมฺหป  มรณโต   
อปริมุตฺตา  ฯ  ยเถว  หิ  มยฺห  เอว  ตุมฺหากมฺป  มรณ  อาคมิสฺสติ  ฯ  อิติ   
ตสฺส  ปุเร  อาคมนาว  กลยฺาณ  กโรถาติ  ฯ  เตเนเวส  เทวทูโต  นาม  ชาโต  ฯ   
        อิม  ปน  เทวทูตานุโยค  โก  ลภติ  โก  น  ลภติ  เยน  ตาว  พหุ   
ปาป  กต  โส  คนฺตฺวา  นิรเย  นิพฺพตฺตติเยว  ฯ  เยน    
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ปน  ปริตฺต  ปาป  กต  โส  ลภติ  ฯ  ยถา  หิ  สภณฺฑ  โจร   
คเหตฺวา  กตฺตพฺพเมว  กโรนฺติ  น  วินจฺิฉินนฺติ  อนุวิชฺฌิตฺวา   
คหิต  ปน  วินิจฺฉยฏาน  นยนฺติ  โส  วินิจฺฉย  ลภติ  ฯ  เอว   
สมฺปทเมต  ฯ  ปริตฺตปาปกมฺมา  หิ  อตฺตโน  ธมมฺตายป  สรนฺติ  ฯ  
สาริยมานาป  สรนฺติ  ฯ   
        ตตฺถ  ทฆีชยนฺตทมิโฬ  (๑)  นาม  อตฺตโน  ธมมฺตาย  สริ  ฯ   
โส  กิร  ทมิโฬ  สุมนคิริมหาวิหาเร  อากาสเจติย  รตฺตปฏเฏน  (๒)   
ปูเชสิ  อถ  นริยอุสฺสทสามนฺเต  นิพฺพตฺโต  อคฺคิชาลสทฺท  สุตฺวาว   
อตฺตนา  ปูชิตปฏฏ  อนุสสฺริ  โส  คนฺตฺวา  สคฺเค  นิพฺพตฺโต  ฯ   
อปโรป  ปุตฺตสฺส  ทหรภิกฺขุโน  ขลิสาฏก  เทนฺโต  ปาทมูเล   
ปนกาลมฺหิ [๓]  สทฺเท  นิมิตฺต  คณฺหิ ฯ  โสป  อุสสฺทสามนฺเต   
นิพฺพตฺโต  ชาลสทฺเทน  ต  สาฏก  อนสฺุสริตฺวา  สคฺเค  นิพฺพตฺโต  ฯ  
เอว  ตาว  อตฺตโน  ธมฺมตาย  กุสลกมฺม  สริตฺวา  สคฺเค  นิพฺพตฺตนฺติ  ฯ   
        อตฺตโน  ธมฺมตาย  อสรนฺเต  ปน  ตโย  เทวทูเต  ปุจฺฉนฺติ  ฯ   
ตตฺถ  โกจิ  ปเมเนว  เทวทูเตน  สรติ  โกจิ  ทุติยตติเยหิ  ฯ  โย   
ตีหิป  น  สรติ  ฯ  ต  ยโม  ราชา  สย  สาเรติ  ฯ  เอโก  กิร  อมจฺโจ   
สุมนปุปฺผกุมฺเภน  มหาเจติย   
#  ๑  สี.  ทีฆชนฺตุทมิโฬ  ๒  ม. อากาสเจติย  รตฺตปเฏน ฯ กตฺถจิ  
#  อากาสเจติเย  รตฺตปฏนฺติ ขายติ  ฯ ๓ ม. เอตฺถนฺคตเร ปฏปฏาตีติ ทิสฺสติ ฯ  
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ปูเชตฺวา  ยมสฺส  ปตฺตึ  อทาสิ  ต  อกสุลกมฺเมน  นิรเย  นิพฺพตฺต   
ยมสฺส  สนฺติก  นยึส ุ ฯ  ตสฺมึ  ตีหิป  เทวทูเตหิ  กุสล  อสรนฺเต   
ยโม  สย  โอโลเกนฺโต  ทสิฺวา  นนุ  ตฺว  มหาเจติย  สุมนปุปฺผกุมฺเภน   
ปูเชตฺวา  มยฺห  ปตฺตึ  อทาสีติ  สาเรสิ  โส  ตสฺมึ  กาเล  สริตฺวา   
เทวโลก  คโต  ฯ  ยโม  ปน  สย  โอโลเกตฺวาป  อปสฺสนฺโต   
มหาทุกฺข  นาม  อนุภวิสฺสติ  อย  สตฺโตติ  ตุณฺหี  โหติ  (๑)  ฯ   
        ตตฺต  อโยขีลนฺติติคาวุต  อตฺตภาว  สมฺปชชฺลติาย  โลหปวิยา   
อุตฺตานก  นิปชฺชาเปตฺวา  ทกฺขิณหตฺเถ  ตาลปฺปมาณ  อยสูล  ปเวเสนฺติ   
ตถา  วามหตฺถาทีสุ  ฯ  ยถา  จ  ต  อุตฺตานก  นิปชชฺาเปตฺวา  เอว  อุเรนป   
วามปสฺเสนป  ทกฺขิณปสฺเสนป  นิปชฺชาเปตฺวา  เต  ต  กมฺมกรณ   
กโรนฺติเยว  ฯ  สเวเสตฺวาติ  (๒)  ชลิตาย  โลหปวิยาติคาวุต  อตฺตภาว   
นิปชฺชาเปตฺวา  ฯ  กุารีหีติ  มหตีหิ  เคหสฺส  เอกปกฺขจฺฉทนมตฺตา  หิ   
กุารีหิ  ตจฺฉนฺติ  โลหิต  นที  หุตฺวา  สนฺทติ  โลหปวิโต  ชาลา  อุฏหิตฺวา   
ตจฺฉิตฏาน  คณฺหาติ  (๓) ฯ มหาทุกฺข  อุปฺปชชฺติ  ฯ  ตจฺฉนฺตา  ปน   
สุตฺตาหต  กริตฺวา  ทารุ  (๔)  วิย  อฏสมฺป  ฉลสมฺป  กโรนฺติ  ฯ  วาสีหีติ   
มหาสุปฺปปฺปมาณาหิ  วาสีหิ  ฯ  รเถ  โยเชตฺวาติ  สทฺธึ   
ยุคโยตฺตปกฺขรถจกฺกกุพฺพรปาชเนหิ  สพฺพโต  ปชชฺลิเต  รเถ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 195 

                เลมที่  14  เทวทูตวคฺควณฺณนา  หนา 195 
 
โยเชตฺวา  ฯ  มหนฺตนฺติ  มหากูฏาคารปฺปมาณ  ฯ  อาโรเปนฺตีติ  สมฺปชฺชลิเตหิ   
อยมุคฺคเรหิ  โปเถนฺตา  อาโรเปนฺติ  ฯ  สกึป  อุทฺธนฺติ  สุปกฺกฏุ ิตาย   
อุกฺขลิยา  ปกขิฺตฺตตณฺฑุลา  วิย  อุทฺธมโธติริย ฺจ  คจฺฉติ  ฯ  มหานิรเยติ   
อวีจิมหานิรยมฺหิ  ฯ   
        ภาคโส  มิโตติ  ภาเค  เปตฺวา  วิภตฺโต  ฯ  ปรยินฺโตติ  ปรกิฺขิตฺโต  ฯ   
อยสาติ  อุปริ  อยปฏเฏน  ฉาทิโต  ฯ  สมนฺตา  โยชนสต  ผริตฺวาติฏตีติ   
เอว  ผริตฺวาติฏติ  ยถาต  สมนฺตา  โยชนสเต  ตฺวา  โอโลเกนฺตสฺส   
อกฺขีนิ  ยมกโคฬกา  วิย  นิกฺขมนฺติ  ฯ   
        หีนกายปูคาติ  หีนกาย  อุปคตา  หุตฺวา  ฯ  อุปาทาเนติ   
ตณฺหาทิฏ ิคฺคหเณ  ฯ  ชาติมรณสมฺภเวติ  ชาติยา  จ  มรณสฺส   
จ  การณภูเต  ฯ  อนุปาทาติ  จตูหิ  อุปาทาเนหิ  อนุปาทิยิตฺวา  ฯ   
ชาติมรณสงฺขเยติ  ชาติมรณสงฺขยสงฺขาเต  นิพฺพาเน  วิมุจฺจนฺติ  ฯ   
ทิฏธมฺมาภินิพฺพุตาติ  ทิฏธมฺเม  อิมสฺมึเยว  อตฺตภาเว  สพฺพกิเลสนิพฺพาเนน   
นิพฺพุตา  ฯ  สพฺพทุกฺข  อุปจฺจคุนฺติ  สกล  วฏฏทุกขฺ  อติกฺกนฺตา  ฯ    
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                                จตุมหาราชสุตฺตวณฺณนา   
        สตฺตเม ฯ อมจฺจา  ปาริสชฺชาติ  ปริจาริกเทวตา  ฯ  อิม  โลก   
อนุวิจรนฺตีติ  อฏมีทิวเส  กิร  สกโฺก  เทวราชา  จตฺตาโร  มหาราชาโน  (๑)   
อาณาเปสิ   ตาตา  อชฺช  อฏมีทิวเส  มนุสฺสโลก  (๒)  อนุวิจริตฺวา  ปุ ฺานิ   
กโรนฺตาน  นามโคตฺต  อุคฺคณฺหิตฺวา  อาคจฺฉถาติ  ฯ  เต  คนฺตฺวา  อตฺตโน   
ปริจารเก  เปเสนฺติ  คจฺฉถ  ตาตา  มนุสฺสโลก  อนุวิจริตฺวา  ปุ ฺการกาน  
นามโคตฺตานิ  สุวณฺณปฏเฏ  ลิขิตฺวา  อาเนถาติ  ฯ  เต  ตถา  กโรนฺติ  ฯ   
เตน  วุตฺต  อิม  โลก  อนวิุจรนฺตีติ  ฯ  กจฺจิ  พหูติอาทิ  เตส   
อุปปริกฺขาการทสฺสนตฺถ  วุตฺต  ฯ  เอว  อุปปริกฺขนตฺา  หิ  เต  อนุวิจรนฺติ  ฯ   
ตตฺถ  อุโปสถ  อุปวสนฺตีติ  มาสสฺส  อฏ  วาเร  อุโปสถงฺคานิ   
อธิฏหนฺติ  ฯ  ปฏิชาคโรนฺตีติ  ปฏิชาครอุโปสถกมฺม  นาม  กโรนฺติ  ฯ  
ต  กโรนฺตา  เอกสฺมึ  อฑฺฒมาเส  จตุนฺน  อุโปสถทิวสาน   
ปจฺจุคฺคมนานุคฺคมนวเสน  กโรนฺติ  ฯ  ป ฺจมีอุโปสถ  ปจฺจุคฺคจฺฉนฺตา   
จตุตฺถิย  อุโปสถิกา  โหนติฺ  อนุคจฺฉนฺตา  ฉฏ ิย  ฯ  อฏมีอุโปสถ   
ปจฺจุคฺคจฺฉนฺตา  สตฺตมิย  อนุคจฺฉนฺตา  นวมิย  จาตุทฺทสีอุโปสถ   
ปจฺจุคฺคจฺฉนฺตา  เตรสิย  ปณฺณรสีอุโปสถ  อนุคจฺฉนฺตา  จาตุทฺทสิย   
ปาฏิปเท  อุโปสถิกา  โหนฺติ  ฯ  ปุ ฺานิ  กโรนตีฺติ  สรณคมนนิจฺจสีลปุปฺผ-  
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ปูชาธมฺมสฺสวนทีปสหสฺสอาโรปนวิหารกรณาทีนิ  นานปฺปการานิ   
ปุ ฺานิ  กโรนฺติ  ฯ  เต  เอว  อนุวิจริตฺวา  ปุ ฺกมฺมการกาน  นาม   
โคตฺตานิ  สุวณฺณมเย  ปฏเฏ  ลิขิตฺวา  อาหริตฺวา  จตุนฺน  มหาราชาน  เทนฺติ  ฯ   
ปุตฺตา  อิม  โลก  อนุวิจรนฺตีติ  จตูหิ  มหาราเชหิ  ปุริมนเยเนว  ปหิตตฺตา   
อนุวิจรนฺติ  ฯ  ตทหูติ  ต  ทิวส  ฯ  อุโปสเถติ  อุโปสถทิวเส  ฯ   
        สเจ  ภิกฺขเว  อปฺปกา  โหนฺตีติ  จตุนฺน  มหาราชาน  อมจฺจา  ปาริสชฺชา   
ตา  ตา  คามนิคมราชธานิโย  อุปสงฺกมนฺติ  ตา  ตา  ปน  นิสสฺาย  อธิวตฺถา   
เทวตา  มหาราชาน  อมจฺจา  อาคตาติ  ปณฺณาการ  คเหตฺวา  เตส  สนฺติก   
คจฺฉนฺติ  ฯ  เต  ปณฺณาการ  คเหตฺวา  กจฺจิ  นุ  โข  มาริสา  พหู  มนุสฺสา   
มตฺเตยฺยาติ  วุตฺตนเยน  มนุสฺสาน  ปุ ฺปฏิปตฺตึ  ปุจฺฉิตฺวา  อาม  มาริสา   
อิมสฺมึ  คาเม  อสุโก  จ  อสุโก  จ  ปุ ฺานิ  กโรนตีฺติ  วุตฺเต  เตส   
นามโคตฺต  ลิขิตฺวา  อ ฺตฺถ  คจฺฉนฺติ  ฯ  อถ  จาตุทฺทสิย  จตุนฺน   
มหาราชาน  ปุตฺตาป  ตเมว  สุวณฺณปฏฏ  คเหตฺวา  เตเนว  นเยน   
อนุวิจรนฺตา  นามโคตฺตานิ  ลิขนฺติ  ฯ  ตทหุโปสเถ  ปณฺณรเส  จตฺตาโรป   
มหาราชาโน  เตเนว  นเยน  ตสฺมึเยว  สุวณฺณปฏเฏ  นามโคตฺตานิ  ลิขนฺติ  ฯ   
เต  สุวณฺณปฏฏปริมาเณน  อิมสฺมึ  กาเล  มนุสฺสา  อปฺปกา  อิมสฺมึ  กาเล   
พหุกาติ  ชานนฺติ  ฯ  ต  สนฺธาย  สเจ  ภิกฺขเว  อปฺปกา  โหนฺติ    
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มนุสฺสาติอาทิ  วุตฺต  ฯ   
        เทวาน  ตาวตึสานนฺติ  ปม  อภินิพฺพตฺเต  เตตฺตึส  เทวปุตฺเต   
อุปาทาย  เอวลทฺธนามาน  ฯ  เตส  ปน  อุปฺปตฺติกถา  ทีฆนิกาเย   
สกฺกป ฺหสุตฺตวณฺณนาย  (๑)  วิตฺถารติา  ฯ  เตนาติ  เตน  อาโรจเนน   
เตน  วา  ปุ ฺการกาน  อปฺปกภาเวน  ฯ  ทิพฺพา  วต  โภ  กายา   
ปริหายิสฺสนฺตีติ  นวนวาน  เทวปุตฺตาน  อปาตุภาเวน  เทวกายา   
ปริหายิสฺสนฺติ  รมณีย  ทสโยชนสหสสฺ  เทวนคร  สุ ฺ  ภวิสฺสติ  ฯ  
ปริปูริสฺสนฺติ  อสุรกายาติ  จตฺตาโร  อปายา  ปริปูรสิฺสนฺติ  ฯ  อิมินา  
มย  ปริปุณฺณเทวนคเร  เทวสงฺฆมชฺเฌ  นกฺขตฺต  กีฬตุิ  น  ลภิสฺสามาติ   
อนตฺตมนา  โหนฺติ  ฯ  สกฺุกปกฺเขป  อิมินาว  อุปาเยน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  
        ภูตปุพฺพ  ภิกฺขเว  สกฺโก  เทวานมินฺโทติ  อตฺตโน  สกกฺเทวราชกาล   
สนฺธาย  กเถติ  ฯ  เอกสฺส  วา  สกฺกสฺส  อชฌฺาสย  คเหตฺวา  กเถตีติ  วุตฺต  ฯ  
อนุนยมาโนติ  (๓)  อนุโพธยมาโน  ฯ  ตาย  เวลายนฺติ  ตสฺมึ  กาเล  ฯ   
        ปาฏิหาริยปกฺข ฺจาติ  เอตฺถ  ปาฏิหาริยปกฺโข  นาม  อนโฺตวสฺเส  เตมาส   
นิพทฺธุโปสโถ  ฯ ตมฺป  อสกฺโกนฺตสฺส  ทฺวินฺน  ปวารณาน  อนฺตเร  เอกมาส   
นิพทฺธุโปสโถ  ตมฺป  อสกฺโกนฺตสฺส ปมปวารณาโต ปฏาย เอโก อฑฺฒมาโส    
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ปาฏิหาริยปกฺโขเยว  นาม  ฯ  อฏงฺคสุสมาคตนฺติ  อฏหิ  คุณงฺเคหิ   
สมนฺนาคต  ฯ  โยปสฺส  มาทิโส  นโรติ  โยป  สตฺโต  มาทิโส  ภเวยฺย  ฯ   
สกฺโกป  กิร  วุตฺตปฺปการสฺส  อุโปสถกมฺมสฺส  คุณ  ชานิตฺวา   
เทวโลกสมปฺตฺติโย  ปหาย  มาสสฺส  อฏ  ทิวเส  อุโปสถ  อุปสวติ  ฯ   
ตสฺมา  เอวมาห  ฯ  อปโร  นโย  โยปสสฺ  มาทิโส  นโรติ  โยป  สตฺโต   
มาทิโส  อสสฺ  มหาสมฺปตฺตึ  สมฺปาปุณิตุ  (๑)  อิจฺเฉยฺยาติ  อตฺโถ  ฯ   
สกฺกา  หิ  เอวรูเปน  อุโปสถกมฺเมน  สกฺกสมฺปตฺตึ  ปาปุณิตุนฺติ   
อยเมตฺถ  อธปิฺปาโย  ฯ   
        วุสิตวาติ  วุฏวาโส  ฯ  กตกรณีโยติ  จตูหิ  มคฺเคหิ  กตฺตพฺพ   
กิจฺจ  กตฺวา   ิโต  ฯ  โอหิตภาโรติ  ขนฺธภารกิเลสภารอภิสงฺขารภาเร   
โอตาเรตฺวา   ิโต  ฯ  อนุปฺปตฺตสทตฺโถติ  สทตฺโถ  วุจฺจติ  อรหตฺต  ต  
อนุปฺปตฺโต  ฯ  ปรกิฺขีณภวสโยชโนติ  เยน  สโยชเนน  พทฺโธ  ภเวสุ   
อากฑฺฒิยติ  ตสฺส  ขีณตฺตา  ปริกฺขีณภวสโยชโน  ฯ  สมฺมท ฺา   
วิมุตฺโตติ  เหตุนา  นเยน  การเณน  ชานิตฺวา  วิมุตฺโต  ฯ  กลลฺ   
วจนายาติ  ยุตฺต  วตฺตุ  ฯ  โยปสฺส  มาทิโส  นโรติ  โยป  มาทิโส   
ขีณาสโว  อสฺส  ฯ  โสป  เอวรูป  อุโปสถ  อุปวเสยฺยาติ   
อุโปสถสฺส  กมฺมสฺส  คุณ  ชานนฺโต  เอว  วเสยฺย  ฯ  อปโร   
นโย  ฯ  โยปสฺส  มาทิโส  นโรติ  โยป  สตฺโต  มาทโิส  อสฺส   
มหาสมฺปตฺตึ  ปาปุณิตุ  อิจฺเฉยฺยาติ    
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อตฺโถ  ฯ  สกฺกา  หิ  เอวรูเปน  อุโปสถกมฺเมน  ขีณาสวสมฺปตฺตึ   
ปาปุณิตุนฺติ  อยเมตฺถ  อธปิฺปาโย  ฯ  อฏม  อุตฺตานเมว  ฯ   
 
                                สุขุมาลสุตฺตวณฺณนา   
        นวเม ฯ  สุขุมาโลติ  นิทฺทุกฺโข  ฯ  ปรมสุขุมาโลติ   
ปรมนิทฺทุกฺโข  ฯ  อจฺจนฺตสุขุมาโลติ  สตตนิทฺทุกฺโข  ฯ  อิท   
ภควา  กปลปุเร  นิพฺพตฺตกาลโต  ปฏาย  นิทฺทกฺุขภาว  คเหตฺวา   
อาห  จริยกาเล  ปน  เตน  อนุภูตทุกฺขสฺส  อนฺโต  นตฺถีติ  ฯ   
        เอกตฺถาติ  เอกิสฺสา  โปกฺขรณิยา  ฯ (๑) อุปฺปล  วปฺปตีติ  นีลุปฺปล   
โรปยติ  (๑)  ฯ  สา  นีลุปปฺลวนส ฺฉนฺนา  โหติ  ฯ  ปทุมนฺติ   
ปณฺฑรปทุม  ฯ  ปุณฺฑริกนฺติ  รตฺตปทุม  (๒)  ฯ  เอว  อิตราป   
เทฺว  ปทุมปุณฺฑริกวเนหิ  ส ฺฉนฺนา  โหนฺติ  ฯ   
        โพธิสตฺตสฺส  กิร  สตฺตฏวสฺสิกกาเล  ราชา  อมจฺเจ  ปุจฺฉิ   
ตรุณทารกา  กตร  กีฬิก  สมฺปยายนฺตีติ  ฯ  อุทกกฬีิก  เทวาติ  ฯ  
ตโต  ราชา  กุทฺทาลกมฺมการเก  สนฺนปิาเตตฺวา  โปกฺขรณิฏานานิ   
คณฺหาเปสิ  ฯ  อถ  สกฺโก  เทวราชา  อาวชฺเชนฺโต  ต  ปวุตฺตึ  ตฺวา   
น  ยุตฺโต  มหาสตฺตสฺส  มานุสกปริโภโค  ทิพฺพปริโภโค  ยุตฺโตติ   
วิสฺสกมฺม  อามนฺเตตฺวา    
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คจฺฉ  ตาต  มหาสตฺตสฺส  กีฬาภูมิย  โปกฺขรณิโย  มาเปหีติ  อาห  ฯ   
กีทิสา  โหนฺตุ  เทวาติ  อาห  ฯ  อปคตกลลกทฺทมา  โหนฺตุ   
วิปฺปกิณฺณมณิมุตฺตาปวาฬกา  สตฺตรตนมยปาการปริกฺขิตฺตา   
ปวาฬมยอุณฺหีเสหิ  มณิมยโสปาณพาหุเกหิ  สุวณฺณรชตมยมณิมยผลเกหิ   
โสปาเณหิ  สมนฺนาคตา  ฯ  สุวณฺณรชตมณิปวาฬมยา  เจตฺถ  นาวาโย  โหนฺตุ   
สุวณฺณนาวาย  รชตปลลฺงฺโก  โหตุ  รชตนาวาย  สุวณฺณปลฺลงฺโก  มณินาวาย   
ปวาฬปลฺลงฺโก  ปวาฬนาวาย  มณิปลลฺงฺโก  สุวณฺณรชตมณิปวาฬมยาว   
อุทกเสจนนาฬิกา  โหนฺตุ  ป ฺจวณฺเณหิ  จ  ปทุเมหิ  ส ฺฉนฺนา  โหนฺตูติ  ฯ  สาธุ   
เทวาติ  วิสฺสกมฺมเทวปุตฺโต  สกฺกสฺส  ปฏิสฺสุณิตฺวา  รตฺติภาเค  โอตริตฺวา  ร ฺา   
คาหาปตโปกฺขรณิฏาเนสุเยว  เตเนว  นิยาเมน  โปกฺขรณิโย  มาเปสิ  ฯ   
        นน ุ เจตา  อปคตกลลกทฺทมา  กถเมตฺถ  ปทมุานิ  ปุปฺผึสูติ  โส  กริ  ตาสุ   
โปกฺขรณีสุ  ตตฺถ  ตตฺถ  สุวณฺณรชตมณิปวาฬมยา  ขุทฺทกนาวาโย  มาเปตฺวา   
เอตา  กลลกทฺทมปูริตา  จ  โหนฺตุ  ป ฺจวณฺณานิ  เจตฺถ  ปทุมานิ  ปุปฺผนฺตูติ   
อธิฏาสิ  ฯ  เอว  ป ฺจวณฺณานิ  ปทุมานิ  ปุปฺผึสุ  เรณุวฏฏโิย  อุคฺคนฺตฺวา   
อุทกปฏ  อชฺโฌตฺถริตฺวา  วิจรนฺติ  ฯ  ป ฺจวิธา  ภมรคณา  อุปกูชนฺตา   
วิจรนฺติ  ฯ  เอว  ตา  มาเปตฺวา  วิสฺสกมฺโม  เทวปุรเมว  คโต  ฯ  ตโต  
วิภาตาย  รตฺติยา  มหาชโน  ทิสฺวา    
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มหาปุริสสฺส  มาปตา  ภวิสฺสนฺตีติ  คนฺตฺวา  ร ฺโ  อาโรเจสิ  ฯ  ราชา   
มหาชนปริวาโร  คนฺตฺวา  โปกฺขรณิโย  ทิสฺวา  มม  ปุตฺตสฺส  ปุ ฺ ิทฺธิยา   
เทวตาหิ  มาปตา  ภวิสฺสนฺตีติ  อตฺตมโน  อโหสิ  ฯ  ตโต  ปฏาย   
มหาปุริโส  อุทกกีฬิก  อคมาสิ  ฯ   
        ยาวเทว  มมตฺถายาติ  เอตฺถ  ยาวเทวาติ  ปโยชนาวิธินิยามวจน   
ยาว  มเมว  อตฺถาย  นตฺเถตฺถ  อ ฺ  การณนฺติ  อตฺโถ  ฯ  น  โข   
ปนสฺสาหนฺติ  น  โข  ปนสฺส  อห  ฯ  กาสิก  จนฺทนนฺติ  สุสณฺห   
จนฺทน  ฯ (๑)  กาสิก  สุ  เม (๒) ต  ภิกขฺเว  เวนนฺติ  ภิกฺขเว  เวนมฺป  
เม  กาสิก  โหติ  ฯ  เอตฺถ  หิ  สุอิติ  จ  ตนฺติ  จ  นิปาตมตฺต  เมติ   
สามิวจน  ฯ  เวน  เม  สณฺหเมว  โหตีติ  ทสฺเสติ  ฯ  กาสิกา  ก ฺจุกาติ   
ปารุปนก ฺจุโกป  สณฺหก ฺจุโกว  ฯ  เสตจฺฉตฺต  ธาริยตีติ   
มานุสกเสตจฺฉตฺตมฺป  ทิพฺพเสตจฺฉตฺตมฺป  อุปร ิ  ธาริตเมว  (๓)  โหติ  ฯ  
มา  น  สีต  วาติ  มา  เอต  โพธิสตฺต  สตี  วา  อุณฺหาทีสุ  วา  อ ฺตร  
ผุสตูติ  อตฺโถ  ฯ   
        ตโย  ปาสาทา  อเหสุนฺติ  โพธิสตฺเต  กิร  โสฬสวสฺสุทฺเทสิเก   
ชาเต  สุทฺโธทนราชา  ปุตฺตสฺส  วสนกปาสาเท  กาเรสฺสามีติ   
วฑฺฒกิโน  สนฺนิปาตาเปตฺวา  ภทฺทเกน  นกฺขตฺตมุหุตฺเตน    
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นวภูมิกตปริกมฺม  (๑)  กาเรตฺวา  ตโย  ปาสาเท  การาเปสิ  ฯ  เต   
สนฺธาเยต  วุตฺต  ฯ  เหมนฺติโกติอาทีสุ  ยตฺถ  สุข  เหมนฺเต  วสิตุ   
อย  เหมนฺติ  โกติ  ฯ  อิตเรสุป  เอเสว  นโย  ฯ  อย  ปเนตฺถ   
วจนตฺโถ  เหมนฺเต  วาโส  เหมนฺโต  (๒)  เหมนฺต  อรหตีติ  เหมนฺติโก  ฯ   
อิตเรสุป  เอเสว  นโย  ฯ   
        ตตฺถ  เหมนฺติโก  ปาสาโท  นวภูมิโก  อโหสิ  ภูมิโย  ปนสสฺ   
อุณฺหอุตุคาหาปนตฺถาย  นีจนีจา  (๓)  อเหสุ  ฯ  ตตฺถ  ทฺวาร- 
วาตปานานิ  สุผุสิตกวาฏานิ  อเหสุ  นพฺิพิวรานิ  ฯ  จิตฺตกมฺมมฺป  
กโรนฺตา  ตตฺถ  ตตฺถ  ปชชฺลิเต  อคฺคิกขฺนฺเธเยว  อกสุ  ฯ  ภุมฺมตฺถรณ   
ปเนตฺถ  กมพฺลมย  ฯ  ตถา  สาณิวิตานนิวาสนปารุปนเวนานิ  ฯ   
วาตปานานิ  อุณฺหคฺคาหาปนตฺถ  ทิวา  วิวฏานิ  รตฺตึ  ปหิตานิ  โหนฺติ  ฯ   
        คิมฺหิโก  ป ฺจภูมิโก  อโหสิ  ฯ  สตีอุตุคฺคาหาปนตฺถ  ปเนตฺถ  
ภูมิโย  อุจฺจา  อสมฺพาธา  อเหสุ (๔) ฯ  ทฺวารวาตปานานิ  นาติสุผุสิตานิ   
สวิวรานิ  สชาลานิ  อเหสุ  ฯ  จิตฺตกมฺเม  อุปฺปลานิ  ปทุมานิ   
ปุณฺฑริกานิเยว (๕) อกสุ  ฯ  ภุมฺมตฺถรณ  ปเนตฺถ  ทุกฺกูลมย  ตถา   
สาณิวิตานนิวาสนปารุปนเวนานิ  ฯ  วาตปาน-  
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สมีเปสุ  เจตฺถ  นว  จาฏิโย  เปตฺวา  อุทกสฺส  ปูเรตฺวา   
นีลุปฺปลาทีหิ  ส ฺฉาเทนฺติ  ฯ  เตสุ  เตสุ  ปเทเสสุ  อุทกยนฺตานิ  กโรนฺติ  
เยหิ  เทเว  วสฺสนฺเต  วิย  อุทกธารา  นิกฺขมนฺติ  ฯ  อนฺโตปาสาเท   
ตตฺถ  ตตฺถ  กลลปรูา  โทณิโย  เปตฺวา  ป ฺจวณฺณานิ  ปทุมานิ   
โรปยึสุ  ฯ  ปาสาทมตฺถเก  สุกฺขมหึสจมฺม  พนฺธิตฺวา  ยนฺเตหิ   
ปริวฏเฏตฺวา  ยาว  ฉทนปฏ ิยา  ปาสาเณ  อาโรเปตฺวา  เยหิ  เทเว   
วสฺสนฺเต  วิย  อุทกธารา  นิกฺขมนฺติ  ฯ  สทฺโท  เมฆคชฺชิต   
วิย  โหติ  ฯ  ทฺวารวาตปานานิ  ปเนตฺถ  ทิวา  ปหิตานิ  โหนฺติ   
รตฺตึ  วิวฏานิ  ฯ   
        วสฺสิโก  สตฺตภูมิโก  อโหสิ  ฯ  ภูมิโย  ปเนตฺถ  ทฺวินฺนมฺป   
อุตูน  คาหาปนตฺถาย  นาติอุจฺจา  นาตินีจา  จ  อกสุ  ฯ  เอกจฺจานิ   
ทฺวารวาตปานานิ  สุผุสิตานิ  (๒)  เอกจฺจานิ  สวิวรานิ  ฯ  (๓)   
ตตฺถ  จิตฺตกมฺมมฺป  เกสุจิ  าเนสุ  ปชชฺลิตอคฺคิกฺขนฺธวเสน  
เกสุป  ชาตสสฺรวเสน  กต  ฯ  ภุมฺมตฺถรณาทีนิ  ปเนตฺถ  กมฺพล- 
ทุกูลวเสน  อุภยมิสฺสกานิ  ฯ  เอกจฺจานิ  ทฺวารวาตปานานิ  รตฺตึ   
วิวฏานิ  ทิวา  ปหิตานิ  เอกจฺจานิ  ทิวา  วิวฏานิ  รตฺตึ   
ปหิตานิ  ฯ  ตโยป  ปาสาทา  อุพฺเพเธน  สมปฺปมาณา  ฯ  ภูมิกาสุ   
ปน  นานตฺต  อโหส ิ ฯ   
        เอว  นฏิ ิเตสุ  ปาสาเทสุ  ราชา  จินฺเตสิ  ปุตฺโต  เม    
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วยปฺปตฺโต  ฉตฺตมสฺส  อุสฺสาเปตฺวา  รชฺชสริึ  ปสสฺิสฺสามีติ  ฯ  
โส  สากิยาน  ปณฺณานิ  ปหิณิ  ปุตฺโต  เม  วยปฺปตฺโต  รชฺเช   
น  ปติฏาเปสฺสามิ  สพฺเพ  อตฺตโน  อตฺตโน  เคเหสุ  ทาริกา   
อิม  เคห  เปเสนฺตูติ  ฯ  เต  สาสน  สุตฺวา  กุมาโร  เกวล   
ทสฺสนกฺขโม  รูปสมฺปนโฺน  น  กิ ฺจิ  สิปฺป  ชานาติ  ทารภรณ  
กาตุ  น  สกขิฺสฺสติ  น  มย  ธีตโร  ทสสฺามาติ  อาหสุ  ฯ  ราชา   
ต  ปวุตฺตึ  สตฺุวา  ปุตฺตสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  อาโรเจสิ  ฯ  โพธสิตฺโต   
กึ  สิปฺป  ทสเฺสตุ  วฏฏติ  ตาตาติ  อาห  ฯ  สหสฺสถามธนุ  อาโรเปตุ   
วฏฏติ  ตาตาติ  ฯ  เตนหิ  อาหราเปถาติ  ฯ  ราชา  อาหราเปตฺวา   
อทาสิ  ฯ  ธนุ  ปุริสสหสฺส  อาโรเปติ  ปุริสสหสฺส  โอโรเปติ  ฯ   
มหาปุริโส  ธนุ  อาหราเปตฺวา  ปลฺลงฺเก  นิสินฺโนว  ชิย   
ปาทงฺคุฏเก  เวเตฺวา  กฑฺฒนฺโต  ปาทงฺคุฏเกเนว  ธนุ   
อาโรเปตฺวา (๑) วาเมน  หตฺเถน  ทณฺฑ  คเหตฺวา  ทกฺขิเณน  หตฺเถน   
กฑฺฒิตฺวา  ชิย  โปเสิ  ฯ  สกลนคร  อุปฺปตนาการปฺปตฺต  อโหสิ  ฯ   
กึ  สทโฺท  เอโสติ  จ  วุตฺเต  เทโว  คชชฺตีติ  อาหสุ  ฯ  อถ ฺเ  ตุเมฺห   
น  ชานาถ  น  เทโว  คชฺชติ  องฺคีรสสฺส  กุมารสฺส  สหสฺสถามธนุ   
อาโรเปตฺวา  ชิย  โปเนฺตสฺส  ชิยปฺปหารสทฺโท  เอโสติ  อาหสุ  ฯ   
สากิยา  ตาวตฺตเกเนว  อารทฺธจิตฺตา  อเหสุ  ฯ   
๑. ม. อาโรเปตฺวา  ฯ  
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        มหาปุรโิส  อ ฺ  กึ  กาตุ  วฏฏตีติ  อาห  ฯ  อฏงฺคุลมตฺต  พหล  อโยปฏฏ   
กณฺเฑน  วินิวิชฺฌิตุ  วฏฏตีติ  ฯ  ต  วินวิิชฺฌิตฺวา  อ ฺ  กึ  กาตุ  วฏฏตีติ  อาห  ฯ   
จตุรงฺคุลพหล  อสนผลก  วินิวิชฺฌิตุ  วฏฏตีติ  ฯ  ต  วินิวิชฺฌิตฺวา  อ ฺ  ก ึ  
กาตุ  วฏฏตีติ  อาห  ฯ  วิทตฺถิพหล  อุทุมฺพรผลก  วินิวิชฺฌิตุ  วฏฏตีติ  ฯ  ต   
วินิวิชฺฌิตฺวา  อ ฺ  กึ  กาตุ  วฏฏตีติ  อาห  ฯ  ยนฺเต  พทฺธ  ผลกสต  วินิวิชฌฺิตุ   
วฏฏตีติ  ฯ  ตมฺป  วินิวิชฌฺิตฺวา  อ ฺ  ก ึ กาตุ  วฏฏตีติ  อาห  ฯ  สฏ ิปตล   
สุกฺขมหิสจมฺม  วินิวิชฺฌิตุ  วฏฏตีติ  ฯ  ตมฺป  วินิวิชฌฺิตฺวา  อ ฺ  ก ึ กาตุ   
วฏฏตีติ  อาห  ฯ  ตโต  วาลิกาสกฏาทีนิ  อาจิกฺขึสุ  ฯ  มหาสตฺโต  วาลิกาสกฏมฺป   
ปลาลสกฏมฺป  วินิวิชฺฌิตฺวา  อุทเก  เอกูสภปฺปมาณ  กณฺฑ  เปเสสิ  ถเล   
อฏอุสภปฺปมาเณ   ฯ  อถ  น  อิทานิ  วาติงฺคณส ฺาย  วาล  วิชฺฌิตุ   
วฏฏตีติ  อาหสุ  ฯ  เตนหิ  พนฺธาเปถาติ  ฯ  สทฺทนฺตเร  พชฺฌตุ  ตาตาติ   
ปุรโต  คจฺฉนฺตุ  คาวุตนฺตเร  พนฺธนฺตูติ  ฯ  ปุรโต  คจฺฉนฺตุ  อฑฺฒโยชเน   
พนฺธนฺตูติ  ปุรโต  คจฺฉนฺตุ  (๑)  โยชเน  พนฺธนฺตูติ  พนฺธาเปถ  ตาตาติ  ฯ  
โยชนมตฺถเก  วาติงฺคณส ฺาย  วาล  พนฺธาเปตฺวา  รตฺตนฺธกาเร  
เมฆปตลส ฺฉนฺนาสุ  ทิสาสุ  กณฺฑ  ขิป  กณฺโฑ   คนฺตฺวา  โยชนมตฺถเก   
วาล  ผาเลตฺวา  ปวึ    
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ปาวิสิ  ฯ  น  เกวล ฺจ  เอตฺตกเมว  ต  ทิวส  ปน  มหาสตฺโต   
โลเก  วตฺตมาเน  สิปฺป  สพฺพเมว  สนฺทสฺเสสิ  ฯ  สกฺยราชาโน   
อตฺตโน  อตฺตโน  ธีตโร  อลงฺกริตฺวา  เปสยึสุ ฯ จตฺตาฬีส- 
สหสฺสา  นาฏกิตฺถิโย  อเหสุ  ฯ  มหาปุริโส  ตีสุ  ปาสาเทสุ   
เทโว (๑)  วิย  วิหรติ  (๑) ฯ   
        นิปฺปุริเสหิ ตุริเยหีติ   ปุริสวริหิเตหิ  ฯ  น  เกวล ฺเจตฺถ   
ตุริยาเนว  นิปฺปุริสานิ  สพฺพฏานานิป  นิปฺปุริสาเนว  ฯ   
โทวาริกาป  อิตฺถิโยว  นหฺาปนาทิปริกมฺมกรา  อิตฺถิโยว  ฯ  
ราชา  กริ  ตถารูป  อิสฺสริยสุขสมฺปตฺตึ  อนุภวมานสฺส  ปุริส   
ทิสฺวา  ปริสงฺกา  อุปฺปชชฺติ  สา  เม  ปตฺุตสฺส  มา  อโหสีติ   
สพฺพกิจฺเจสุ  อิตฺถิโยว  เปสิ  ฯ  ปริจารยมาโนติ  โมทมาโน  ฯ   
น  เหฏาปาสาท  โอโรหามีติ  ปาสาทโต  เหฏา  น  โอตรามิ  ฯ  
อิติ  ม  จตฺตาโร  มาเส  อ ฺโ  สิขาพทฺโธ  ปรุิโส  นาม  ปสฺสิตุ   
นาลตฺถ  ฯ  ยถาติ  เยน  นยิาเมน  ฯ  ทาสกมฺมกรโปริสสฺสาติ  ทาสาน ฺเจว   
อวสิฏภตฺตเวตนาภตาน  (๒)  กมฺมกราน ฺจ  นิสฺสาย  ชีวมานปุริสาน ฺจ  ฯ   
กณาชกนฺติ  สกุณฺฑกภตฺต  ฯ  พิลงฺคทุติยนฺติ  ก ฺชิกทุติย  ฯ   
        เอวรูปาย  อิทฺธิยาติ  เอว  ชาติกาย  ปุ ฺ ิทฺธิยา    
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สมนฺนาคตสฺส  ฯ  เอวรูเปน  จ  สุขุมาเลนาติ  เอวชาติเกน  จ   
นิทฺทุกฺขภาเวน  ฯ  โสขุมาเลนาติป  ปาโ  ฯ  เอว  ตถาคโต   
เอตฺตเกน  าเนน  อตฺตโน  สิริสมฺปตฺตึ  กเถสิ  ฯ  กเถนฺโต  จ  น   
อุพฺพิลฺลาวิตภาวตฺถ (๑) กเถสิ  เอวรปูายป  ปน  สมฺปตฺติย   ิโต   
ปมาท  อกตฺวา  อปฺปมตฺโตว  อโหสนิฺติ  อปฺปมาทลกฺขณสฺเสว   
ทีปนตฺถ  กเถสิ  ฯ  เตเนว  อสฺสุตวา  โข  ปถุุชชฺโนติอาทิมาห  ฯ   
ตตฺถ  ปรนฺติ  ปรปุคฺคล  ฯ  ชิณฺณนฺติ  ชราชิณฺณ  ฯ  อฏฏิยตีติ   
อฏโฏ  ปฬิโต  โหติ  ฯ  หรายตีติ  หิร ึ กโรติ  ลชฺชติ  ฯ  ชิคุจฺฉตีติ   
อสุจึ  วิย  ทสิฺวา  ชิคุจฺฉ  อุปฺปาเทติ  ฯ  อตฺตานเยว  อติสิตฺวาติ  (๒)   
ชราธมฺมมฺป  สมาน  อตฺตาน  อติกฺกมิตฺวา  อฏฏิยติ  หรายตีติ  อตฺโถ  ฯ  
ชราธมฺโมติ  ชราสภาโว  ฯ  ชร  อนตีโตติ  ชร  อนติกฺกนฺโต  อนฺโต  
ชราย  วตฺตามิ  ฯ  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขโตติ  เอว  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  ฯ   
โยพฺพนมโทติ  โยพฺพน  นิสฺสาย  อุปฺปชฺชนโก  มานมโท  ฯ  สพฺพโส  
ปหียีติ  สพฺพากาเรน  ปหีโน  ฯ  มคฺเคน  ปหีนสทิโส  (๓)  กตฺวา   
ทสฺสิโต  ฯ  น  ปเนส  มคฺเคน  ปหีโน  ปฏิสงฺขาเนน  ปหีโนว   
กถิโตติ  เวทิตพฺโพ  ฯ  โพธิสตฺตสฺส  หิ  เทวตา  ชราปตฺต  ทสฺเสสุ  ฯ   
ตโต  ปฏาย  ยาว  อรหตฺตา  อนฺตรา    
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มหาสตฺตสฺส  โยพฺพนมโท นาม  น  อุปฺปชฺช ิ ฯ  เสสปททฺวเยป   
เอเสว  นโย  ฯ  เอตฺถ  ปน  อาโรคฺยมโทติ  อห  นโิรโคติ  อาโรคฺย   
นิสฺสาย  อุปฺปชฺชนโก  มานมโท  ฯ  ชีวิตมโทติ  อห  จิร  ชีวิติ  ชีวิต   
นิสฺสาย  อุปฺปชฺชนโก  มานมโท  ฯ  สิกฺข  ปจฺจกฺขายาติ  สิกฺข  ปฏิกฺขิปตฺวา  ฯ   
หีนายาวตฺตตีติ  หีนาย  ลามกาย  คิหิภาวาย วตฺตติ (๑) ฯ   
        ยถาธมฺมาติ  พฺยาธิอาทีหิ  ยถาสภาวา  ฯ  ตถาสนฺตาติ  ยถา  สนฺตา   
เอว  (๒)  อวิปรีตพฺยาธิอาทิสภาวาว  หุตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ  ชิคุจฺฉนฺตีติ  ปรปุคฺคล   
ชิคุจฺฉนฺติ  ฯ  มม  เอววิหาริโนติ  มยฺห  เอว  ชิคุจฺฉาวิหาเรน  วิหรนฺตสฺส   
เอว  ชิคุจฺฉน  น  ปฏิรูป  ภเวยฺย  นานุจฺฉวิก  ฯ  โสห  เอว  วิหรนฺโตติ  โส  
อห  เอว  ปร  ชิคุจฺฉมาโน  วิหรนโฺต  เอว  วา  อิมินา  ปฏิสงฺขานวิหาเรน   
วิหรนฺโต  ฯ  ตฺวา  ธมฺม  นิรูปธินฺติ  สพฺพูปธิวิรหิต  นิพฺพานธมฺม  ตฺวา  ฯ   
สพฺเพ  มเท  อภิโภสฺมีติ  สพฺเพ  ตโยป  มเท  อภิภวึ  สมติกฺกมึ  ฯ  เนกฺขมฺเม  
ทฏ ุ  เขมตนฺติ  นิพฺพาเน  เขมภาว  ทิสฺวา  ฯ  เนกฺขมฺม  ทฏ ุ  เขมโตติป   
ปาโ  นิพฺพาน  เขมโต  ทิสฺวาติ  อตฺโถ  ฯ  ตสฺส  เม  อหุ  อุสฺสาโหติ  ตสฺส  
มยฺห  ต  เนกขฺมฺมสงฺขาต  นิพฺพาน  อภิปสฺสนฺตสฺส  อุสฺสาโห  อหุ   
วายาโม  อโหสีติ  อตฺโถ  ฯ  นาห  ภพฺโพ  เอตรหิ  กามานิ   
#  ๑ ม. อาวตฺตติ  ฯ  ๒  ม.  เอว  ฯ  
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ปฏิเสวิตุนฺติ  อห  อิทานิ  ทุวิเธป  กาเม  ปฏิเสวิตุ  อภพฺโพ  ฯ  อนิวตฺติ   
ภวิสฺสามีติ  ปพฺพชฺชาโต  (๑)  เจว  สพฺพ ฺ ุตาณโต  จ  น  นิวตฺติสฺสามิ   
อนิวตฺตโก  ภวิสฺสามิ  ฯ  พฺรหฺมจริยปรายโนติ  มคฺคพฺรหฺมจริยปรายโน   
ชาโตสฺมีติ  อตฺโถ  ฯ  อิติ  อิมาหิ  คาถาหิ  มหาโพธิปลฺลงฺเก  อตฺตโน   
อาคมนีย  วิริย  กเถส ิ ฯ   
 
                                อาธิปเตยฺยสุตฺตวณฺณนา   
        ทสเม ฯ  อธิปเตยฺยานีติ  เชฏกการณโต  นิพฺพตฺตานิ  ฯ   
อตฺตาธิปเตยฺยนฺติอาทีสุ  อตฺตาน  เชฏก  กตฺวา  นพฺิพตฺติต  คุณชาต   
อตฺตาธิปเตยฺย  ฯ  โลก  เชฏก  กตฺวา  นิพฺพตฺติต  โลกาธิปเตยฺย  ฯ   
นววิธ  โลกตฺุตรธมฺม  เชฏก  กตฺวา  นิพฺพตฺติต  ธมฺมาธิปเตยฺย  ฯ   
น  อิติ  ภวาภวเหตูติ  อิติ  ภโว  อิติ  ภโวติ  เอว  อายตึ  น  ตสฺส   
ตสฺส  สมฺปติ  ภวสฺส  เหตุ  ฯ  โอติณฺโณติ  อนุปวิฏโ  ฯ  ยสฺส  หิ   
ชาติ  อนฺโต  ปวิฏา  โส  ชาติยา  โอติณฺโณ  นาม  ฯ  ชราทีสุป  
เอเสว  นโย  ฯ  เกวลสฺส  ทุกฺขกฺขนฺธสฺสาติ  สกลสฺส  วฏฏทุกฺขราสิสฺส  ฯ  
อนฺตกิริยา  ป ฺาเยถาติ  โกฏิกรณ  ปริจฺเฉทปริวฏมกรณ  ป ฺาเยยฺย  ฯ   
โอหายาติ  ปหาย  ฯ  ปาปฏตเรติ  ลามกตเร  ฯ  อารทฺธนฺติ  ปคฺคหิต  ปริปุณฺณ    
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อารทฺธตฺตา  ว  อสลลฺีน  ฯ  อุปฏ ิตาติ  จตุสติปฏานวเสน  อุปฏ ิตา  ฯ   
อุปฏ ิตา  อุปฏ ิตตฺตาว  อสมฺมุฏา  ฯ  ปสฺสทฺโธ  กาโยติ  นามกาโย  จ  
กรชกาโย  จ  ปสฺสทฺโธ  วูปสนฺตทรโถ  ฯ  ปสฺสทฺธตฺตาว  อสารทฺโธ  ฯ   
สมาหิต  จิตฺตนฺติ  อารมฺมเณ  จิตฺต  สมฺมา  อาหิต  สุฏ ุ  ปต  ฯ  สมฺมา   
อาหิตตฺตาว  เอกคฺค  ฯ  อธิปตึ  กริตฺวาติ  เชฏก  กริตฺวา  ฯ  สุทธฺมตฺตาน   
ปริหรตีติ  สทฺุธ  นิมฺมล  กตฺวา  อตฺตาน  ปริหรติ  ปฏิชคฺคติ  โคปายตีติ   
อตฺโถ  ฯ  อย ฺจ  ยาว  อรหตฺตมคฺคา  ปริยาเยน  สทฺุธมตฺตาน  ปริหรติ   
นาม  ผลปฺปตฺโตว  ปน  นิปฺปริยาเยน  สุทฺธมตฺตาน  ปริหรติ  ฯ   
        สฺวากฺขาโตติอาทีนิ  วิสุทฺธิมคฺเค   วิตฺถาริตานิ  ฯ  ชาน  ปสสฺ   
วิหรนฺตีติ  ต  ธมฺม  ชานนตฺา  ปสฺสนฺตา  วิหรนฺติ  ฯ  อิมานิ  โข  ภิกฺขเว   
ตีณิ  อธิปเตยฺยานีติ (๒)    เอตฺถ  จ  ตานิ  (๓)  ตีณิ  อธิปเตยฺยานิ (๔) 
โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสกานิ  กถิตานิ  ฯ   
        ปกุพฺพโตติ  กโรนฺตสฺส  ฯ  อตฺตา  เต  ปุริส  ชานาติ  สจฺจ  วา  ยทิ  วา   
มุสาติ  ย  ตฺว  กโรสิ  ต  ยทิ  วา  ยถาสภาว   ยทิ  วา  โน  ยถาสภาว  ต  ตว   
อตฺตา  ชานาติ  ฯ  อิมินา  จ  การเณน  เวทิตพฺพ  ฯ  ปาปกมฺม  กโรนฺตสฺส  โลเก   
ปฏิจฺฉนฺนฏาน  นาม  นตฺถีติ  ฯ  กลฺยาณนฺติ  สุนฺทร  ฯ    
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อติม ฺสีติ  อติกฺกมิตฺวา  ม ฺสิ  ฯ  อถ  น  ปริคูหสีติ  ยถา  เม   
อตฺตาป  น  ชานาติ  เอว  น  ปริคูหามีติ  วายมสิ  ฯ  อตฺตาธิปโกติ   
อตฺตเชฏโก  (๑)โลกาธิโปติ  โลกเชฏโก  ฯ  นิปโกติ  ป ฺวา  ฯ   
ฌายีติ  ฌายนฺโต  ฯ  ธมมฺาธิโปติ  ธมมฺเชฏโก  ฯ  สจฺจปรกฺกโมติ   
ถิรปรกฺกโม  ภูตปรกฺกโม  ฯ  ปสยฺห  มารนฺติ  มาร  ปสหิตฺวา  ฯ   
อภิภุยฺย  อนฺตกนฺติ  อิท  ตสฺเสว  เววจน  ฯ  โย  จ  ผุสี  ชาติขย   
ปธานวาติ  โย  ฌายี  ปธานวา  มาร  อภิภวิตฺวา  ชาติกฺขย  อรหตฺต   
ผุสิ  ฯ  โส  ตาทิโสติ  โส  ตถาวิโธ  ตถา  สณฺ ิโต  ฯ  โลกวิทูติ   
ตโย  โลเก  วิทิเต  ปากเฏ  กตฺวา   ิโต  ฯ  สุเมโธติ  สุนฺทรป ฺโ ฯ   
สพฺเพสุ  ธมฺเมสุ  อตมฺมโย  มุนีติ  สพฺเพสุ  เตภูมิกธมฺเมสุ   
ตณฺหาสงฺขาตาย  ตมฺมยตาย  (๒)  อภาเวน  อตมฺมโย  ขีณาสวมุนิ   
กทาจิ  กตฺถจิ  น  หียติ  น  ปริหียตีติ  วตฺุต  โหตีติ  ฯ   
        เทวทูตวคฺโค  จตุตฺโถ  ฯ   
#  ๑  สุทฺธิ  ฯ  ๑/๒๗๓  ฉอนุสฺสตินิทฺเทส  ๒  ม  ฯ  เอตฺตาวตา  ๓  ม.  ยถาสภาวนฺติ   
#  ๔  ม.  อตฺตาธิปเตยฺยโกติ  ๕  ม.  สปุ ฺโ  ๘  สี.  ตมฺมตาย    
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                                                จูฬวคฺควณฺณนา 
                                        สมฺมุขีภาวสุตฺตวณฺณนา   
        ป ฺจมสฺส  ปเม  ฯ  สมฺมุขีภาวาติ  สมฺมุขีภาเวน  วิชชฺมานตายาติ  อตฺโถ  ฯ   
ปสวตีติ  ปฏลิภติ  ฯ  สทธฺาย  สมฺมุขีภาวาติ  ยทิ  หิ  สทฺธา  น  ภเวยฺย  เทยยฺธมฺโม   
น  ภเวยฺย  ทกฺขิเณยฺยสงฺขาตา  ปฏิคฺคาหกปุคฺคลา  น  ภเวยฺยุ  กถ  ปุ ฺกมฺม   
กเรยฺย  ฯ  เตส  ปน  สมฺมขีุภาเวน  สกกฺา  กาตุนฺติ  ตสฺมา  สทฺธาย   
สมฺมุขีภาวาติอาทิมาห  ฯ  เอตฺถ  จ  เทฺว  ธมฺมา  สลุภา  เทยฺยธมฺมา  เจว   
ทกฺขิเณยฺยา  จ  สทฺธา  ปน  ทลฺุลภา  ฯ  ปถุุชชฺนสสฺ  หิ  สทฺธา  อถาวรา   
ปทวาเรน  ปทวาเรน  (๑)  นานา  โหติ  เตเนวสฺสา  มหาโมคฺคลฺลานสทิโสป   
อคฺคสาวโก  ปาฏิโภโค  ภวิตุ  อสกฺโกนฺโต  อาห  ทฺวินฺน  โข  เต  อห   
อาวุโส  ธมฺมาน  ปาฏิโภโค  โภคาน ฺจ  ชีวิตสฺส  จ  สทฺธาย  ปน   
ตฺวเยว  ปาฏิโภโคติ  ฯ   
#  ๑ สี. ปทวาเร  ฯ  
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                                        ติานสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติเย  ฯ  วิคตมลมจฺเฉเรนาติ  วิคตมจฺฉริยมเลน  ฯ  มุตฺตจาโคติ   
วิสฏจาโค  ฯ  ปยตปาณีติ  โธตหตฺโถ  ฯ  อสฺสทฺโธ  ห ิ สตฺตกฺขตฺตุ   
หตฺถ   โธวิตฺวาป  มลินหตฺโถว  โหติ  สทฺโธ  ปน  ทานาภิรตตฺตา   
มลินหตฺโถป  โธตหตฺโถว  ฯ  โวสฺสคฺครโตติ  โวสสฺคฺคสงฺขาเต  ทาเน   
รโต  ฯ  ยาจโยโคติ  ยาจิตุ  ยุตฺโต  ยาจเกหิ  วา  โยโค  อสฺสาติป   
ยาจโยโค  ฯ  ทานสวิภาครโตติ  ทาน  ททนฺโต  สวิภาค ฺจ  กโรนฺโต   
ทานสวิภาครโต  นาม  โหติ  ฯ   
        ทสฺสนกาโม  สลีวตนฺติ  ทสป  โยชนานิ  วีสมฺป  ตึสมฺป   
โยชนสตมฺป  คนฺตฺวา  สีลสมฺปนฺเน  ทฏ ุกาโม  โหติ   
ปาฏลิปุตฺตกพฺราหฺมณา  (๕)  วิย  สทฺธาติสฺสมหาราชา  วิย  จ  ฯ   
        ปาฏลิปตฺุตสฺส  กิร  นครทฺวาเร  สาลาย  นิสนิฺนา  เทฺว  พฺราหฺมณา   
กาฬวลฺลิมณฺฑปวาสิมหานาคตฺเถรสฺส  คุณกถ  สุตฺวา  อเมฺหหิ  ต  ภิกฺขุ   
ทฏ ุ  วฏฏตีติ  เทฺวป  ชนา  นิกฺขมึสุ  ฯ  เอโก  อนตฺรามคฺเค  กาลมกาสิ  ฯ   
เอโก  สมุทฺทตีร  ปตฺวา  นาวาย  มหาติตฺถปฏฏเน  โอรุยฺห  อนุราธปุร  
อาคนฺตฺวา  กาฬวลฺลิมณฺฑโป  กุหินฺติ  ปฏิปุจฺฉิ  ฯ  โรหณชนปเทติ  ฯ   
โส  อนุปุพฺเพน  เถรสฺส  วสนฏาน  ปตฺวา  จูฬนครคาเม  ทูรฆเร  นิวาส   
คเหตฺวา  เถรสฺส  อาหาร  สมฺปาเทตฺวา  ปาโตว  ทสสฺนตฺถาย  (๑)    
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เถรสฺส  วสนฏาน  ปุจฺฉิตฺวา  คนฺตฺวา  ชนปริยนฺเต  (๑)   ิโต  เถร   
ทูรโตว  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  สกึ  ตตฺเถว   ิโต  (๒)  วนฺทิตฺวา  ปุน   
อุปสงฺกมิตฺวา  โคปฺผเกสุ  ทฬฺห  คเหตฺวา  อุจฺจา  ภนฺเต  ตุเมฺหติ   
อาห  ฯ  เถโร  จ  นาติอุจฺโจ  นาติรสฺโส  ปมาณยุตฺโตว  ฯ  เตน   
น  ปุน  อาห  น  อติอุจฺจา  ตุเมฺห  ตุมฺหาก  ปน  คุณา  
เมฆวณฺณสมุทฺทสฺส  มตฺถเกน  คนฺตฺวา  สกลชมฺพูทปีตล   
อชฺโฌตฺถริตฺวา  คตา  อหป  ปาฏลิปุตฺตนครทฺวาเร  นิสินฺโน   
ตุมฺหาก   คุณกถ (๓) อสฺโสสินฺติ  ฯ  โส  เถรสฺส  ภิกฺขาหาร  ทตฺวา   
อตฺตโนติจีวร  ปฏิยาเทตฺวา  เถรสฺส  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  ตสฺโสวาเท   
ปติฏาย  กติปาเหเนว  อรหตฺต  ปาปุณิ  ฯ   
        สทฺธาติสฺสมหาราชาป  ภนฺเต  มยหฺ  วนฺทิตพฺพยุตฺตก  เอก  อยฺย   
อาจิกฺขถาติ  ปุจฺฉิ  ฯ  ภิกขฺู  มงฺคลวาสิกุชฺชติสฺสตฺเถโรติ  (๔)  อาหสุ  ฯ   
ราชา  มหาปริวาเรน  ป ฺจโยชนมคฺค  อคมาสิ  ฯ  เถโร  กึ  สทฺโท   
เอโส  อาวุโสติ  ภิกฺขุสงฺฆ  ปุจฺฉิ  ฯ  ราชา  ภนฺเต  ตุมฺหาก  ทสสฺนตฺถาย   
อาคโตติ  ฯ  เถโร  จินฺเตสิ  ก ึ มยฺห  มหลฺลกกาเล  ราชเคเห  กมฺมนฺติ   
ทิวาฏาเน  ม ฺเจ  นิปชฺชิตฺวา  ภูมิย  เลช  ลิขนฺโต  อจฺฉิ  ฯ  ราชา  กห  เถโรติ    
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ภิกฺขุสงฺฆ   ปุจฺฉิตฺวา  ทิวาฏาเนติ  สุตฺวา  ตตฺถ  คจฺฉนฺโต   
เถร  ภูมิย  เลข  ลิขนฺต  ทสิฺวา  ขีณาสวสฺส  (๑)  นาม  หตฺถกุกกฺุจฺจ   
นตฺถิ  นาย  ขีณาสโวติ  อวนฺทิตฺวาว  นิวตฺติ  ฯ  ภิกฺขุสงฺโฆ  เถร   
อาห  ภนฺเต  เอววิธสฺส  ปสนฺนสฺส  ร ฺโ  กสฺมา  วิปฺปฏิสาร   
กริตฺถาติ  ฯ  อาวุโส  ร ฺโ  ปสาทรกฺขน  น  ตุมฺหาก  ภาโร   
มหลฺลกตฺเถรสฺส  ภาโรติ  วตฺวา  อปรภาเค  อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา   
ปรินิพฺพายนฺโต  ภิกฺขุสงฺฆ  อาห  มยหฺ  กฏูาคารมฺหิ  อ ฺมฺป  ปลลฺงฺก   
อตฺถรถาติ  ฯ  ตสฺมึ  อตฺถเต  เถโร  อิท  กูฏาคาร  อนฺตเร  อปติฏหิตฺวา  
ร ฺา  ทิฏกาเลเยว  ภูมิย  ปติฏาตูติ  อธิฏหิตฺวา  ปรินิพฺพายิ  ฯ   
กูฏาคาร  ป ฺจโยชนมคฺค  อากาเสน  อคมาสิ  ฯ  ป ฺจโยชนมคฺค   
ธช  ธาเรตุ  สมตฺถรุกฺขา  ธชปคฺคหิตาว  อเหสุ  ฯ  คจฺฉาป   
คุมฺพาป  สพฺเพ  กูฏาคาราภิมุขา  หุตฺวา  อฏสุ  ฯ   
        ร ฺโป  ปณฺณ  ปหิณึสุ  เถโร  ปรินิพฺพุโต  กูฏาคาร  อากาเสน   
อาคจฺฉตีติ  ฯ  ราชา  น  สทฺทหิ  ฯ  กฏูาคาร  อากาเสน  คนฺตฺวา  ถูปาราม  
ปทกฺขิณ  กตฺวา  สิลาเจติยฏาน  อคมาสิ  ฯ  เจติย  สห  วตฺถุนา   
อุปฺปติตฺวา  กูฏาคารมตฺถเก  อฏาสิ  สาธุการสหสฺสานิ  ปวตฺตึสุ  ฯ   
ตสฺมึ  ขเณ  มหาพฺยคฺฆตฺเถโร  นาม  โลหปาสาเท  สตฺตมกูฏาคาเร   
นิสินฺโน  [๒]  ต  สทฺท    
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สุตฺวา  กึสทฺโท  เอโสติ  ปฏิปุจฺฉิ  ฯ  ภนฺเต  มงฺคลวาสิกุชฺชติสฺสตฺเถโร   
ปรินิพฺพุโต  กูฏาคาร  ป ฺจโยชนมคฺค  อากาเสน  อาคต  ตตฺถ  โส   
สาธุการสทฺโทติ  ฯ  อาวุโส  ปุ ฺวนฺเต  นิสฺสาย  สกฺการ  ลภิสฺสามาติ   
อนฺเตวาสิเก  ขมาเปตฺวา  อากาเสเนว  อาคนฺตฺวา  ต  กฏูาคาร  ปวิสิตฺวา   
ทุติยม ฺเจ  นิสีทิตฺวา  อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพายิ  ฯ   
ราชา  คนฺธปปฺุผจุณฺณานิ  อาทาย  คนฺตฺวา  อากาเส   ิต  กูฏาคาร    
ปูเชสิ  ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  กฏูาคาร  โอตริตฺวา  ปวิย  ปติฏ ิต  ฯ  ราชา   
มหาสกฺกาเรน  สรรีกิจฺจ  กาเรตฺวา  ธาตุโย  คเหตฺวา  เจติย  อกาสิ  ฯ  
เอวรูปาน  สีลวนฺตาน  ทสฺสนกามา  นาม  โหนฺติ   ฯ  สทฺธาติสฺสมหาราชา   
ทุติโย  อคฺคสาวโก  เมตฺเตยฺยสฺส  ภวิสฺสติ   ฯ   
        สทฺธมมฺ  โสตุมิจฺฉตีติ  ตถาคตปฺปเวทิต  สทฺธมฺม  โสตุกาโม   
โหติ  ปณฺฑปาติกตฺเถราทโย  วิย  ฯ   
        ควรวาฬองฺคณมฺหิ  (๑)  กิร  ตึสภิกฺขู  วสฺส  อุปคตา  อฑฺฒมาส    
อุโปสถทิวเส  จตุปจฺจยสนฺโตสภาวนารามมหาอริยวเส  (๒)  กเถนฺติ  ฯ  
เอโก  ปณฺฑปาติกตฺเถโร  ปจฺฉาภาเคน  อาคนฺตฺวา  ปฏิจฺฉนฺนฏาเน   
นิสีทิ  ฯ  อถ  น  เอโก  โคนโส  ชงฺฆปณฺฑมส  สณฺฑาเสน  คณฺหนฺโต  
วิย  ฑสิ  ฯ  เถโร  โอโลเกนฺโต  โคนส  ทิสฺวา  อชฺช  ธมฺมสฺสวนนฺตราย   
น  กริสฺสามีติ  โคนส  คเหตฺวา  ถวิกาย    
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ปกฺขิปตฺวา  ถวิกาย  มุข  พนฺธิตฺวา  อวิทูรฏาเน  เปตฺวา  ธมฺม  สุณนฺโต  
นิสีทิ  ฯ  อรณุุคฺคมน ฺจ  วิส  วิกฺขมฺเภตฺวา  เถรสฺสติณฺณ  ผลาน   
ปาปุณน ฺจ  วิสสฺส  ทฏฏาเนเนว  โอตริตฺวา  ปวีปวิสน ฺจ  ธมฺม   
กเถนฺตสฺส   ธมฺมกถานิฏาปน ฺจ  เอกกฺขเณเยว  อโหสิ  ฯ  ตโต  เถโร   
อาห  อาวุโส  เอโก  เม  โจโร  คหิโตติ  ถวิก  มุ ฺจิตฺวา  โคนส  วิสฺสชฺเชสิ  ฯ  
ภิกฺขู  ทิสฺวา  กาย  เวลาย  ทฏตฺถ  ภนเฺตติ  ปุจฺฉึสุ  ฯ  หิยฺโย  สายณฺหสมเย   
อาวุโสติ  ฯ  กสฺมา  ภนฺเต  เอว  ภาริย  กมฺม  กริตฺถาติ  ฯ  อาวุโส   
สจาห  ทีฆชาติเกน  ทฏโติ  วเทยฺย  นยิม  เอตฺตก  อานิสส  ลเภยฺยนฺติ  ฯ   
อิท  ตาว  ปณฺฑปาติกตฺเถรสฺส  วตฺถุ  ฯ   
        ทีฆวาปยมฺป  มหาชาตกภาณกตฺเถโร  (๒)  คาถาสหสฺส  มหาเวสฺสนฺตร    
กเถสฺสตีติ  มหาคาเมติสฺสมหาวิหารวาสี  เอโก  ทหโร  สุตฺวา  ตโต   
นิกฺขมิตฺวา  เอกาเหเนว  (๓)  โยชนมคฺค  อาคโต  ฯ  ตสฺมึเยว  ขเณ  เถโร   
ธมฺมกถ  อารภิ  ฯ  ทหโร  ทูรมคฺคาคมเนน  ส ฺชาตกายทรถตฺตา   
ปฏานคาถาย  สทฺธ ึ อวสานคาถเยว  ววตฺถเปสิ  ฯ  ตโต  เถรสฺส  อิทมโวจาติ   
วตฺวา  อุฏาย  คมนกาเล  มยฺห  อาคมนกมฺม  โมฆ  ชาตนฺติ  โรทมาโน    
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อฏาสิ  ฯ  เอโก  มนุสโฺส  ต  กถ  สตฺุวา  คนฺตฺวา  เถรสฺส   
อาโรเจสิ  ภนฺเต  ตุมฺหาก  ธมฺมกถ  โสสฺสามีติ  เอโก  ทหรภิกขฺุ   
ติสฺสมหาวิหารา  อาคโต  โส  กายทรถภาเวน  เม  อาคมน  โมฆ  
ชาตนฺติ  โรทมาโน   ิโตติ  ฯ  คจฺฉถ  ส ฺาเปถ  ต  ปุน  เสฺว   
กเถสฺสามาติ  ฯ  โส  ปุนทวิเส  เถรสฺส  ธมฺมกถ  สุตฺวา   
โสตาปตฺติผล  ปาปุณิ  ฯ   
        อปราป  อุลฺลงฺคโกลกิณฺณิวาสิกา  (๑)  เอกา  อิตฺถี  ปุตฺต- 
กมฺปายมานา  ทีฆภาณกมหาอภยตฺเถโร  นาม  อริยวสปฏิปท   
กเถตีติ  สุตฺวา  ป ฺจโยชนมคฺค  คนฺตฺวา  ทิวากถิกตฺเถรสฺส   
นิสินฺนกาเลเยว  วิหาร  ปวิสิตฺวา  ภูมิย  ปุตฺต  นิปชชฺาเปตฺวา   
ทิวากถิกตฺเถรสฺส   ิตกาว  ธมฺม  อสฺโสสิ  ฯ  ปทภาณกมฺป   
 ิตกาว  อสฺโสสิ  ปทภาณกตฺเถเร  (๒)  อุฏ ิเต  ทีฆภาณกมหาเถโร  
จตุปจฺจยสนฺโตสภาวนารามมหาอริยวส  อารภิ  ฯ  สา   ิตกาว   
ปคฺคณฺหาติ  ฯ  เถโร  ตโย  ปจฺจเย  กเถตฺวา  อุฏานาการ  อกาสิ  ฯ  
สา  อุปาสิกา  อาห  อยฺยา  อริยวส  กเถสฺสามาติ  สินิทฺธโภชน   
ภุ ฺชิตฺวา  มธุรปานก  ปวิตฺวา  ยฏ ิมธุกเตลาทิเภสชฺช  กตฺวา   
กเถตุ  ยุตฺตฏาเนเยว  อุฏหนฺตีติ  ฯ  เถโร  สาธุ  ภคินีติ  วตฺวา  
อุปริ  ภาวนาราม  ปฏเปสิ  ฯ  อรุณุคฺคมน ฺจ  เถรสฺส  อิทมโวจาติ   
วจน ฺจ  อุปาสิกาย    
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โสตาปตฺติผลุปฺปตฺติ  จ  เอกกฺขเณเยว  อโหสิ  ฯ   
        อปราป  กาฬุมฺพรวาสิกา  (๑)  อิตฺถี  องฺเกน  ปุตฺต  อาทาย   
ธมฺม  โสสฺสามีติ  จิตฺตลปพฺพต  คนฺตฺวา  เอก  รกฺุข  นิสฺสาย  ทารก   
นิปชฺชาเปตฺวา  สย   ิตกาว  ธมฺม  สุณาติ  ฯ  รตฺติภาคสมนนฺตเร   
เอโก  ทีฆชาติโก  ตสฺสา  ปสฺสนฺติยาเยว  สมีเป  นิปนฺน  ทารก   
จตูหิ  ทาาหิ  ฑสิตฺวา  อคมาสิ  ฯ  สา  จินฺเตสิ  สจาห  ปุตฺโต   
เม  สปฺเปน  ทฏโติ  วกขฺามิ  ธมฺมสฺส  อนฺตราโย  ภวิสฺสติ  ฯ  อเนกกฺขตฺตุ   
โข  ปน  เม  อย  วฏเฏ    วฏฏนฺติยา  ปุตฺโต  อโหสิ  ธมฺมเมว  จริสฺสามีติ   
ติยามรตฺตึ   ิตกาว  ธมฺม  ปคฺคณฺหิตฺวา  โสตาปตฺติผเล  ปติฏาย  อรุเณ   
อุคฺคเต  สจฺจกิริยาย  ปุตฺตสฺส  วิส  นิมมฺเถตฺวา  ปุตฺต  คเหตฺวา  คตา  ฯ   
เอวรูปา  ปุคฺคลา  ธมฺม  โสตุกามา  นาม  โหนฺติ  ฯ   
 
                                อตฺถวสสุตฺตวณฺณนา   
        ตติเย  ฯ   ตโย  ภิกฺขเว  อตฺถวเส  สมฺปสฺสมาเนนาติ  ตโย   
อตฺเถ  ตีณิ  การณานิ  ปสฺสนฺเตน  ฯ  อลเมวาติ  ยุตฺตเมว  ฯ  โย  ธมฺม   
เทเสตีติ  โย  ปุคฺคโล  จตุสจฺจธมฺม  ปกาเสติ  ฯ  อตฺถปฏิสเวทีติ   
อฏกถ  าเณน  ปฏิสเวที  ฯ  ธมฺมปฏิสเวทีติ  ปาลิธมฺม  ปฏิสเวที  ฯ   
#  ๑   ส.ี  กาฬมฺพรวาสิกา  ม.  กฬมฺพรวาสิกา  ฯ  
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                                กถาปวตฺติสุตฺตวณฺณนา   
        จตุตฺเถ ฯ  าเนหีติ  การเณหิ  ฯ  ปวตฺตินีติ  อปฺปฏิหตา   
นิยฺยานิกา  ฯ   
                                        ปณฺฑิตสุตฺตวณฺณนา   
        ป ฺจเม ฯ  ปณฺฑิตป ฺตฺตานีติ  ปณฺฑิเตหิ  ป ฺตฺตานิ   
กถิตานิ  ปสตฺถานิ  ฯ  สปฺปุริสป ฺตฺตานีติ  สปฺปุริเสหิ  มหาปุริเสหิ   
ป ฺตฺตานิ  กถิตานิ  ปสตฺถานิ  ฯ  อหึสาติ  กรุณา  เจว  กรุณาปุพฺพภาโค  จ  ฯ   
สยโมติ  สลีสยโม  ฯ  ทโมติ  อินฺทฺริยสวโร  อุโปสถวเสน  วา  อตฺตทมน  
ปุณฺโณวาเท   ทโมติ  วุตฺตา  ขนฺตีติ (๑)ฯ  อาฬวเก  วุตฺตา  ป ฺาป  อิมสฺมึ   
สุตฺเต  วฏฏติเยว  ฯ  มาตาปตุอุปฏานนฺติ  มาตาปตูน  รกฺขน  โคปน   
ปฏิชคฺคน  ฯ  สนฺตานนฺติ  อ ฺตฺถ  พุทฺธปจฺเจกพุทฺธอริยสาวกา  สนฺโต   
นาม  อิธ  ปน  มาตาปตุอุปฏากา  อธิปฺเปตา  ฯ  ตสฺมา  อุตฺตมฏเน  สนตฺาน   
เสฏจริยฏเน  พฺรหฺมจารีน  ฯ  อิท  มาตาปตุอุปฏาน  สพฺภิ  อุป ฺตฺตนฺติ    
เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ  ฯ  สต  เอตานิ  านานีติ  สนฺตาน  อุตฺตมปุริสาน  
เอตานิ  านานิ  การณานิ  ฯ  อรโิย  ทสฺสนสมฺปนฺโนติ  อิธ  อิเมสเยวติณฺณ   
านาน  กรเณน  อริโย  เจว  ทสฺสนสมฺปนฺโน  จ    
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เวทิตพฺโพ  น  พุทฺธาทโย  น  โสตาปนฺนา  ฯ  อถวา  สต  เอตานิ   
านานีติ  มาตุปฏาน  ปตุปฏานนฺติ เอตานิ  านานิ  สนฺตาน   
อุตฺตมปุริสาน  การณานีติ  เอว  มาตาปตุอุปฏานวเสน  อิมิสฺสา   
คาถาย  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  มาตาปตุอุปฏาโกเยว  หิ  อิธ  อรโิย  
ทสฺสนสมฺปนฺโนติ  วุตฺโต  ฯ  ส  โลก  ภชเต  สิวนฺติ  โส  เขม   
เทวโลก  คจฺฉติ  ฯ   
 
                                สลีวนฺตสุตฺตวณฺณนา   
        ฉฏเ ฯ  ตีหิ  าเนหีติ  ตีหิ  การเณหิ  ฯ  กาเยนาติอาทีสุ  ภิกฺขู   
อาคจฺฉนฺเต  ทิสฺวา  ปจฺจุคฺคมน  กโรนฺตา  คจฺฉนฺเต  อนุคจฺฉนฺตา   
อาสนสาลาย  สมฺมชฺชนอุปเลปนาทีนิ  กโรนฺตา  อาสนานิ  ป ฺาเปนฺตา  
ปานีย  ปจฺจุปฏาเปนฺตา  กาเยน  ปุ ฺ  ปสวนฺติ  นาม  ฯ  ภิกขฺุสงฺฆ   
ปณฺฑาย  จรนฺต  ทิสฺวา  ยาคุ  เทถ  ภตฺต  เทถ  สปปฺนวนีตาทีนิ  เทถ   
คนฺธปุปฺผาทีหิ  ปูเชถ  อุโปสถ  อุปวสถ  ธมฺม  สุณาถ  เจติย   
วนฺทถาติอาทีนิ  วทนฺตา  วาจาย  ปุ ฺ  ปสวนฺติ  นาม  ฯ  ภิกขฺู   
ปณฺฑาย  จรนฺเต  ทิสฺวา  ลภนฺตูติ  จินฺเตนฺตา  มนสา  ปุ ฺ  ปสวนฺติ   
นาม  ฯ  ปสวนฺตีติ  ปฏิลภนฺติ  ฯ  ปุ ฺ  ปเนตฺถ  โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสก  
กถิต  ฯ    
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                                สงฺขตลกฺขณสุตฺตวณฺณนา   
        สตฺตเม ฯ สงฺขตสฺสาติ  ปจฺจเยหิ  สมาคนฺตฺวา  กตสฺส  ฯ   
สงฺขตลกฺขณานีติ  สงฺขต  เอตนฺติ  ส ฺชานนการณนิมิตฺตานิ  ฯ   
อุปฺปาโทติ  ชาติ  ฯ  วโยติ  เภโท  ฯ   ิตสฺส  อ ฺถตฺต  นาม  ชรา  ฯ   
ตตฺถ  สงฺขตนฺติ  เตภูมิกา  ธมฺมา  ฯ  มคฺคผลานิ  ปน  อสมฺมสนปูคตฺตา   
อิธ  น  กถิยนฺติ  ฯ  อุปฺปาทาทโย  สงฺขตลกฺขณา (๑) นาม  ฯ  เตสุ   
อุปฺปาทกฺขเณ  อุปฺปาโท  านกฺขเณ  ชรา  ภงฺคกฺขเณ (๒) วโย  ฯ   
ลกฺขณ  น  สงฺขต  สงฺขต  น  ลกฺขณ  ลกฺขเณน  ปน  สงฺขต  ปริจฺฉินฺน  ฯ   
ยถา  หตฺถิอสฺสโคณมหึสาทีน  สตฺติสูลาทีนิ  (๓)  ส ฺชานนลกฺขณานิ   
น  หตฺถีอาทโย  นป  หตฺถิอาทโย  ลกขฺณาเนว  ลกขฺเณหิ  ปน  เต   
อสุกสฺส  หตฺถี  อสุกสฺส  อสฺโส  อสุกหตฺถี  อสุกอสฺโสติ   
วา  ป ฺายนฺติ  เอว  สมปฺทมิท  เวทิตพฺพ  ฯ    
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                                อสงฺขตลกฺขณสุตฺตวณฺณนา   
        อฏเม ฯ  อสงฺขตสฺสาติ  ปจฺจเยหิ  สมาคนฺตฺวา  อกตสฺส  ฯ   
อสงฺขตลกฺขณานีติ  อสงฺขต  เอตนฺติ  ส ฺชานนการณนิมิตฺตานิ  ฯ   
น  อุปฺปาโท  ป ฺายตีติอาทีหิ  อุปฺปาทชราภงฺคาน  อภาโว  วุตฺโต  ฯ   
อุปฺปาทาทีน ฺหิ  อภาเวน  อสงฺขตนฺติ  ป ฺายติ  ฯ   
 
                                        ปพฺพตราชสุตฺตวณฺณนา   
        นวเม ฯ  มหาสาลาติ  มหารุกฺขา  ฯ  กลุปตินฺติ  กุลเชฏก  ฯ  
เสโลติ  สลิามโย  ฯ  อร ฺสฺมินฺติ  อคามกฏาเน  ฯ  พฺรหาติ  มหนฺโต  ฯ   
วเนติ  อฏวิย  ฯ  วนปฺปตีติ  วนเชฏกา  ฯ  อิธ  ธมฺม  จริตฺวาน  มคฺค   
สุคติคามินนฺติ  สุคติคามิกมคฺคสงฺขาต  ธมฺม  จริตฺวา  ฯ   
 
                                อาตปฺปกรณียสุตฺตวณฺณนา  
        ทสเม ฯ  อาตปฺป  กรณียนฺติ  วิริย  กาตุ  ยุตฺต  ฯ  อนุปฺปาทายาติ   
อนุปฺปาทตฺถาย  (๑) อนุปปฺาท  สาเธสฺสามีติ  อิมินา  การเณน  กตฺตพฺพนฺติ   
อตฺโถ  ฯ  ปรโตป  เอเสว  นโย  ฯ   
        สารีรกิานนฺติ  สรรีสมฺภวาน  ฯ  ทุกฺขานนฺติ  ทุกฺขมาน  ฯติพฺพานนฺติ   
พหลาน  ตาปวเสน  วาติพฺพาน  ฯ  ขรานนฺติ    
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ผรุสาน  ฯ  กฏกานนฺติติขิณาน  ฯ  อสาตานนฺติ  อมธุราน  ฯ   
อมนาปานนฺติ  มน  วฑฺเฒตุ  อสมตฺถาน  ฯ ปาณหรานนฺติ   
ชีวิตหราน  ฯ  อธิวาสนายาติ  อธิวาสนตฺถาย  สหนตฺถาย   
ขมนตฺถาย  ฯ   
        เอตฺตเก  าเน  สตฺถา  อาณาเปตฺวา  อาณตฺตึ  ปวตฺเตตฺวา   
อิทานิ  สมาทเปนฺโต  ยโต  โข  ภิกฺขเวติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ   
ยโตติ  ยทา  ฯ  อาตาปติ  วิริยวา  ฯ  นปิโกติ  สปฺป ฺโ  ฯ   
สโตติ  สติยา  สมนฺนาคโต  ฯ  ทุกฺขสฺส  อนฺตกิริยายาติ  วฏฏทุกขฺสฺส   
ปริจฺเฉทปริวฏมกิริยาย  ฯ  อิเม  จ  ปน  อาตาปาทโย   
ตโยป  โลกิยโลกุตฺตรมิสสฺกา  กถิตา  ฯ   
 
                                มหาโจรสุตฺตวณฺณนา   
        เอกาทสเม ฯ  มหาโจโรติ  มหนฺโต  พลวโจโร  ฯ  สนฺธนิฺติ  ฆรสนฺธ ึ ฯ   
นิลฺโลปนฺติ  มหาวิโลป  ฯ  เอกาคาริกนฺติ  เอกเมว  เคห  ปริวาเรตฺวา  วิลุมฺปน  ฯ   
ปริปนฺเถปติฏตีติ  ปนฺถทูหนกมฺม  กโรติ  ฯ   
        นทีวิทคฺุคนฺติ  นทีน  ทุคฺคมนฏาน  อนฺตรทีปก  ยตฺถ  สกฺกา  โหติ   
ทฺวีหิป  ตีหิป  ชงฺฆสหสฺเสหิ  สทฺธึ  นลิียิตุ  ฯ  ปพฺพตวิสมนฺติ  ปพฺพตาน   
วิสมฏาน  ปพฺพตนฺตร  ยตฺถ  สกฺกา  โหติ  สตฺตหิ  วา  อฏหิ  วา   
ชงฺฆสหสฺเสหิ  สทฺธึ  นิลยีิตุ  ฯ    
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        ติณคหนนฺติติเณน  วฑฺเฒตฺวา  ส ฺฉนฺน  โยชนฏาน   ฯ   
เคหนฺติ  (๑)  ฆร  อ ฺม ฺ  สสฏสาข  (๑)  เอกาพทฺธ  มหาวน- 
สณฺฑ  ฯ   
        ปรโิยธาย  อตฺถ  ภณิสฺสนฺตีติ  ปริโยทหิตฺวา  ต  ต  การณ   
ปกฺขิปตฺวา  อตฺถ  กถยิสสฺนฺติ  ฯ  ตฺยาสฺสาติ  เต  อสฺส  ฯ  ปรโิยธาย   
อตฺถ  ภณนฺตีติ  กิสฺมิ ฺจิ  กิ ฺจิ  วตฺตุ  อารทฺเธเยว  มา  เอว  อวจุตฺถ   
มย  เอต  กลุปรมฺปราย  ชานาม  น  เอส  เอวรูป  กริสฺสตีติ  ต  ต   
การณ  ปกฺขิปตฺวา  มหนฺตมฺป  โทส  ปริหรนฺตา  อตฺถ  ภณนฺติ  ฯ  
อถวา  ปริโยธายาติ  ปฏิจฺฉาเทตฺวาติป  อตฺโถ  ฯ  เตหิ  ตสฺสป   
โทส  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  อตฺถ  ภณนฺติ  ฯ   
        ขต  อุปหตนฺติ  คุณขณเนน  ขต  คุณูปฆาเตน  อุปหต  ฯ   
วิสเมน  กายกมฺเมนาติ  สมฺปกฺขลนฏเน  (๒)  วิสเมน   
กายทฺวาริกกมฺเมน  ฯ  วจีมโนกมฺเมสุป  เอเสว  นโย  ฯ   
อนฺตคฺคาหิกายาติ  ทสวตฺถุกาย  อนฺต  คเหตฺวา   ิตทิฏ ิยา  ฯ   
เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
                                จูฬวคฺโค  ป ฺจโม  ฯ   
                        ปมปณฺณาสกวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
#  ๑  สี.  เคธนฺติ  ฆร  อร ฺ  สสตฺตสาข  ๒  สี.  สปกฺขลนฏเน  ฯ 
#  ๓  ม. อนฺตคฺคาหิกายาติ  ฯ  
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                                        ทุติยปณฺณาสกวณฺณนา   
 
                                        พฺราหฺมณวคฺควณฺณนา   
                                ปมเทฺวพฺราหฺมณสุตฺตวณฺณนา   
        พฺราหฺมณวคฺคสฺส  ปเม  ฯ  ชิณฺณาติ  ชราชณฺิณา  ฯ   
วุฑฺฒาติ  วโยวุฑฺฒา  ฯ  มหลฺลกาติ  ชาติมหลฺลกา  ฯ  อฑฺฒคตาติ  (๑) 
วโยอฑฺเฒ  (๒)  อติกฺกนฺตา  ฯ  วโยอนุปฺปตฺตาติ  ปจฺฉิมวย  อนุปฺปตฺตา ฯ   
เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมึสูติ  ปุตฺตทาเร  อตฺตโน  วจน  อกโรนฺเต   
ทิสฺวา  สมณสฺส  โคตมสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  นิยฺยานิก  มคฺค   
คเวเสสฺสามาติ  จินฺเตตฺวา  อุปสงฺกมึสุ  ฯ   
        มยมสฺส ุ โภ  โคตม  พฺราหฺมณาติ  โภ  โคตม  มย  พฺราหฺมณา   
น  ขตฺติยา  นามจฺจา  น  คหปติกาติ  พฺราหฺมณภาว  ชานาเปตฺวา   
ชิณฺณาติอาทิมาหสุ  ฯ  อกตภีรุตาณาติ  อกตภยปริตฺตาณา  ฯ   
อวสฺสยภูต  ปติฏานกมฺม  อเมฺหหิ  น  กตนฺติ  ทสฺเสนฺติ  ฯ   
ตคฺฆาติ  เอกสตฺเถ  นิปาโต  สมฺปฏิจฺฉนตฺเถ  วา  ฯ  เอกนฺเตน   
ตุเมฺห  เอวรูปา  อหมฺป  โข  เอก  สมปฺฏิจฺฉามีติ  จ  ทสฺเสติ  ฯ   
อุปนียตีติ  อุปสหรียติ  ฯ  อย  ห ิ ชาติยา  ชร  อุปนียติ  ชราย   
พฺยาธึ  พฺยาธินา  มรณ  มรเณน  ปุน  ชาตึ  ฯ  เตน  วุตฺต  อุปนียตีติ  ฯ    
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        อิทานิ  ยสฺมา  เต  พฺราหฺมณา  มหลฺลกตฺตา  ปพฺพชิตฺวาป  วตฺต   
ปูเรตุ  น  สกขิฺสฺสนฺติ  ตสฺมา  เน  ป ฺจสุ  สีเลส ุ ปติฏาเปนฺโต  ภควา   
โยธ  กาเยน  ส ฺโมติ  อาห  ฯ  ตตฺถ  กาเยน  ส ฺโมติ  กายทฺวาเรน   
สวโร  ฯ  เสเสสุป  เอเสว  นโย  ฯ  ต  ตสฺส  เปตสฺสาติ  ต  ปุ ฺ  ตสฺส   
ปรโลก  คตสฺส  ตายนฏเน  ตาณ  นลิียนฏเน  (๑)  เลณ  ปติฏานฏเน   
ทีโป  อวสฺสยนฏเน  สรณ  อุตฺตมคติวเสน  ปรายน ฺจ  โหตีติ  ทสฺเสติ  ฯ   
คาถา  อุตฺตานตฺถาเยว  ฯ  เอว  เต  พฺราหฺมณา  ตถาคเตน  ป ฺจสุ  สีเลส ุ  
สมาทปตา  ยาวชีว  ป ฺจ  สีลานิ  รกฺขิตฺวา  สคฺเค  นิพฺพตฺตึสุ  ฯ   
 
                                ทุติยเทฺวพฺราหฺมณสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติเย  ฯ  ภาชนนฺติ  ยงฺกิ ฺจิ  ภณฺฑก  ฯ  เสส  ปเม   
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ  ฯ   
#  ๑ สี.  ลียนฏเน  ฯ  ๒  ม. ภณฺฑก  ฯ  
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                                อ ฺตรพฺราหฺมณสุตฺตวณฺณนา   
        ตติเย  ฯ   สมฺโมทนียนฺติ  สมฺโมทชนนึ  ฯ  สารณียนฺติ   
สริตพฺพยุตฺตก  ฯ  วีติสาเรตฺวาติ  ปริโยสาเปตฺวา  ฯ  กิตฺตาวตาติ   
กิตฺตเกน  ฯ  สนฺทิฏ ิโก  ธมฺโม  โหตีติ  สาม  ปสสฺิตพฺโพ  โหติ  ฯ   
อกาลิโกติ  น  กาลนฺตเร  ผลทายโก  ฯ  เอหิปสฺสิโกติ  เอหิ   
ปสฺสาติ  เอว  ทสฺเสตุ  สกกฺาติ  อาคมนียปฏิปท  ปุจฺฉติ  ฯ   
โอปนยิโกติ  (๑)  อตฺตโน  จิตฺต  อุปเนตพฺโพ  ฯ  ปจฺจตฺต   
เวทิตพฺโพติ  สามเยว  ชานิตพฺโพ  ฯ  วิ ฺ ูหีติ  ปณฺฑิเตหิ  ฯ   
ปริยาทินฺนจิตฺโตติ  อาทินฺนคหิตปรามฏจิตฺโต  หุตฺวา  ฯ   
เจเตตีติ  จินฺเตติ  ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานตฺถเมว  ฯ  อิมสฺมึ   
ปน  สุตฺเต  พฺราหฺมเณน  โลกุตฺตรมคฺโค  ปุจฺฉิโต  สตฺถาราป   
โสเยว  กถิโต  ฯ  โส  ห ิ สาม  ปสฺสิตพฺพตาย  (๒)  สนฺทฏิ ิโก   
นามาติ  ฯ   
                                ปริพฺพาชกสุตฺตวณฺณนา   
        จตุตฺเถ ฯ  พฺราหฺมณปริพฺพาชโกติ  พฺราหฺมณชาติโก   
ปริพฺพาชโก  น  ขตฺติยาทิชาติโก  ฯ  อตฺตตฺถมฺปติ  ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิก   
โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสก  อตฺตโน  อตฺถ  ฯ   
#  ๑  ม.  โอปเนยฺยิโกติ ฯ  
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                                        นิพฺพุตสุตฺตวณฺณนา   
        ป ฺจเม ฯ  อกาลิกนติฺ  น  กาลนฺตเร  ปตฺตพฺพ  ฯ   
โอปนยิกนฺติ  ปฏิปตฺติยา  อุปคนฺตพฺพ  ฯ   
 
                                        ปโลกสุตฺตวณฺณนา   
        ฉฏเ ฯ  อาจริยปาจริยานนฺติ  อาจริยาน ฺเจว  (๑)  อาจริย- 
อาจริยาน ฺจ  ฯ  อวีจิ  ม ฺเ  ผุโฏ  โหตีติ  ยถา  อวีจิ  มหานิรโย   
นิรนฺตร  ผุโฏ  เนรยิกสตฺเตหิ  ปริปุณฺโณ  มนุสฺเสหิ  เอว  ปริปณฺุโณ   
โหติ  ฯ  กุกกฺุฏสมฺปาติกาติ  เอกคามสฺส  ฉทนปฏ ิโต  อุปฺปติตฺวา   
อิตรคามสฺส  ฉทนปฏเ  นิปตนสงฺขาโต  กกฺุกุฏสมฺปาโต   
เอตาสุ  อตฺถีติ  กุกฺกฏุสมปฺาติกา  ฯ  กกฺุกุฏสมฺปาทิกาติป  ปาโ   
คามนฺตรโต  คามนฺตร  กุกฺกุฏาน  ปทสา  คมนสงฺขาโต  กุกฺกุฏสมฺปาโต   
เอตาสุ  อตฺถีติ  อตฺโถ  ฯ  อุภยมฺเปต  ฆนนิวาสตเยว  ทีเปติ  ฯ   
        อธมฺมราครตฺตาติ  ราโค  นาม  เอกนฺเตเนว  อธมฺโม  อตฺตโน   
ปริกฺขาเรสุ  ปน  อุปฺปชชฺมาโน  น  อธมฺมราโคติ  อธิปฺเปโต   
ปรปริกฺขาเรสุ  อุปฺปชชฺมาโนว  อธมฺมราโคติ  ฯ    
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วิสมโลภาภิภูตาติ  โลภสฺส  สมกาโล  นาม  นตฺถิ  ฯ  เอกนฺตวิสโมว   
เอส  ฯ  อตฺตนา  ปริคฺคหิตวตฺถุมฺหิ  ปน  อุปฺปชชฺมาโน  สมโลโภ  นาม  ฯ   
ปรปริคฺคหิตวตฺถุมฺหิ  อุปปฺชฺชมาโนว  วิสโมติ  อธปิฺเปโต  ฯ   
มิจฺฉาธมฺมปเรตาติ  อวตฺถุปฏิเสวนสงฺขาเตน  มิจฺฉาธมฺเมน  สมนฺนาคตา  ฯ   
        เทโว  น  สมฺมา  ธาร  อนุปฺปเวจฺฉตีติ  วสฺสิตพฺพยุตฺตกาเล  วสฺส   
น  วสฺสติ  ฯ  ทุพฺภิกฺขนฺติ  ทุลลฺภภิกฺข  ฯ  ทุสฺสสฺสนติฺ  วิวิธสสฺสาน   
อสมฺปชฺชเนน  ทุสฺสสฺส  ฯ  เสตฏ ิกนติฺ  สสฺเส  สมปฺชฺชมาเน  ปาณกา   
ปตนฺติ  เตหิ  วิทฺธตฺตา  (๑)  นิกฺขนฺตนิกฺขนฺตานิ  สาลิสีสานิ   
เสตวณฺณานิ  โหนฺติ  นิสสฺารานิ  ฯ  ต  สนฺธาย  วุตฺต  เสตฏ ิกนฺติ  ฯ   
สลากาวุตฺตนฺติ  วปฺปตวปฺปต  (๒)  สสฺส  สลากามตฺตเมว  สมฺปชฺชติ   
ผล  น  เทตีติ  อตฺโถ  ฯ  ยกฺขาติ  ยกฺขาธิปติโน  ฯ  วาเฬ  อมนุสฺเส  
โอสฺสชฺชนฺตีติ  จณฺฑยกฺเข  มนุสฺสปเถ  วิสฺสชฺชนติฺ  เต  ลทฺโธกาสา   
มหาชน  ชีวิตกฺขย  ปาเปนฺติ  ฯ    
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                                วจฺฉโคตฺตสุตฺตวณฺณนา   
        สตฺตเม ฯ มหปฺผลนติฺ  มหาวิปาก  ฯ  ธมฺมสฺส  จ  อนุธมฺม   
พฺยากโรนฺตีติ  เอตฺถ  ธมโฺม  นาม  กถติกถา  อนุธมฺโม  นาม  กถิตสฺส   
ปฏิกถน  ฯ  สหธมฺมิโกติ  สการโณ  สเหตุโก  ฯ  วาทานุปาโตติ   
วาทสฺส  อนุปาโต  อนุปตน  ปวตฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  คารยฺห  านนฺติ   
ครหิตพฺพยุตฺตก  การณ  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  โภตา  โคตเมน  วุตฺตา   
สการณา  วาทปฺปวตฺติ   กิ ฺจิ (๑)  คารยฺห  การณ  น  อาคจฺฉตีติ  ฯ   
อถวา  เตหิ  ปเรหิ  วุตฺตา  สการณา  วาทปฺปวตฺติ  กิ ฺจิ  คารยฺหการณ   
น  อาคจฺฉตีติ  ปุจฺฉติ   ฯ   
        อนฺตรายกโร  โหตีติ  อนฺตราย  วินาส  กิ ฺจิ  โลมก  วิโลมก   
กโรติ  ฯ  ปาริปนฺถิโกติ  ปนฺถทูหนโจโร  ฯ  (๒)  ขโต  จ  โหตีติ   
คุณขณเนน  ขโต  โหติ  ฯ  อุปหโตติ  คุณูปฆาเตเนว  อุปหโต  ฯ   
จนฺทนิกายาติ  อสุจิกลลกูเป  ฯ  โอฬคิลฺเลติ  นิทฺธมนกลเล  ฯ  โส   
จาติ  โส  สลีวาติ  วุตฺตขีณาสโว  ฯ  สีลกฺขนฺเธนาติ  สีลราสินา  ฯ   
เสสปเทสุป  เอเสว  นโย  ฯ  เอตฺถ  จ  วิมุตฺติาณทสฺสนนฺติ   
วุจฺจติ  ปจฺจเวกฺขณาณ  ต  อเสกฺขสฺส  ปวตฺตตฺตา    
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อเสกฺขนฺติ  วุตฺต  ฯ  อิตรานิ  สิกฺขาปริโยสานปฺปตฺตตาย  สยมฺป   
อเสกฺขาเนว  ฯ  ตานิ  จ  ปน  โลกุตฺตรานิ  ปจฺจเวกฺขณาณ  โลกยิ  ฯ   
        โรหิณีสูติ  รตฺตวณฺณาสุ  ฯ  สรปูาสูติ  อตฺตโน  วจฺฉเกหิ  สมานรูปาสุ  ฯ   
ปาเรวตาสูติ  กโปตวณฺณาสุ  ฯ  ทนฺโตติ  นิพฺพิเสวโน  ฯ  ปุงฺคโวติ  อุสโภ  ฯ   
โธรโยฺหติ  ธรุวาโห  ฯ  กลฺยาณชวนิกฺกโมติ  กลฺยาเณน  อุชุนา  ชเวน   
สมนฺนาคโต  ฯ  นาสฺส  วณฺณ  ปริกฺขเรติ  อสฺส  โคณสฺส  สรีรวณฺณ  น   
อุปปริกฺขนฺติ  ธุรวหนกมฺมเมว  ปน  อุปปริกฺขนฺติ  ยสฺมึ  กสฺมิ ฺจิ  ชาติเยติ   
ยตฺถ  กตฺถจิ  กุเล  ชาเต  ฯ  ยาสุ  กาสุจิ  เอตาสูติ  เอตาสุ  ขตฺติยาทิปฺปเภทาสุ   
ยาสุ  กาสุจิ  ชาตีสุ  ฯ   
        พฺรหฺมจริยสฺส  เกวลติี  พฺรหฺมจรยิสฺส  เกวเลน  สมนฺนาคโต   
ปริปุณฺณภาเวน  ยุตฺโตติ  อตฺโถ  ฯ  ขีณาสโว  หิ  สกลพฺรหฺมจารี  นาม   
โหติ  ฯ  เตเนต  วุตฺต  ฯ  ปนฺนภาโรติ  โอโรปตภาโร  (๒)  ขนฺธภาร   
กิเลสภาร  กามคุณภาร ฺจ  โอโรเปตฺวา   ิโตติ  อตฺโถ  ฯ  กตกจฺิโจติ   
จตูหิ  มคฺเคหิ  กิจฺจ  กตฺวา   ิโต  ฯ  ปารคู  สพฺพธมฺมานนฺติ  สพฺพธมฺมา   
วุจฺจนฺติ  ป ฺจกฺขนฺธา  ทฺวาทสายตนานิ  อฏารส  ธาตุโย  เตส  สพฺพธมฺมาน   
#  ๑ ม. คนฺตา ฯ   ๒  กตฺถจิ  โอหิตภาโรติ  ลิขิยติ  ฯ    
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อภิ ฺาปาร  ปริ ฺาปาร  ปหานปาร   ภาวนาปาร  สจฺฉิกิริยาปาร   
สมาปตฺติปาร ฺจาติ  ฉพฺพิธ  ปาร  คตตฺตา  ปารคู  ฯ  อนุปาทายาติ   
อคเหตฺวา  ฯ  นิพฺพุโตติ  กิเลสสนฺตาปรหิโต  ฯ  วิรเชติ   
ราคโทสโมหรชรหิเต  ฯ   
        อวิชานนฺตาติ  เขตฺต  อชานนฺตา  ฯ  ทุมฺเมธาติ  นิปฺป ฺา  ฯ   
อสฺสุตาวิโนติ  เขตฺตวินิจฺฉยสวเนน  รหิตา  ฯ  พหทิฺธาติ  อิมมฺหา   
สาสนา  พหิทฺธา  ฯ  น  หิ  สนฺเต  อุปาสเรติ  พุทฺธปจฺเจกพุทฺธขีณาสเว   
อุตฺตมปุริเส  น  อุปสงฺกมนฺติ  ฯ  ธีรสมฺมเตติ  ปณฺฑิเตหิ  สมฺมเต   
สงฺกถิเต  ฯ   มูลขาตา  ปติฏ ิตาติ  อิมินา  โสตาปนฺนสฺส  สทฺธ  ทสฺเสติ  ฯ   
กุเล  วา  อิธ  ชายเรติ  อิธ  วา  มนุสฺสโลเก  ขตฺติยพฺราหฺมณเวสฺสกุเล   
ชายนฺติ  ฯ  อยเมว  หิติวิธา  กุลสมฺปตฺติ  นาม  ฯ  อนุปุพฺเพน  นิพฺพาน   
อธิคจฺฉนฺตีติ  สีลสมาธิป ฺาติ  อิเม  คุเณ  ปูเรตฺวา  อนุกฺกเมน  นิพฺพาน   
อธิคจฺฉนฺตีติ  ฯ    
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                                        ติกณฺณสุตฺตวณฺณนา   
        อฏเม ฯติกณฺโณติ  ตสฺส  นาม  ฯ  อุปสงฺกมติี  สมโณ  กริ   
โคตโม  ปณฺฑิโต  คจฺฉิสฺสามิ  ตสฺส  (๑)  สนฺติกนฺติ  จินฺเตตฺวา   
ภุตฺตปาตราโส  มหาชนปริวุโต  อุปสงฺกมิ  ฯ  ภควโต  สมฺมุขาติ   
ทสพลสฺส  ปรุโต  นิสีทิตฺวา  ฯ  วณฺณ  ภาสตีติ  กสฺมา  ภาสติ  โส  
กิร  อิโต  ปพฺุเพ  ตถาคตสฺส  สนฺติก  อคตปุพโพ  ฯ  อถสฺส  เอตทโหสิ   
พุทฺธา  นาม  ทุราสทา  มยา (๒)  ปมตร  อกเถนฺเต  กเถยฺย  วา  น  วา  ฯ  
สเจ  น  กเถสฺสติ  อถ  ม  สมาคมฏาเน  กเถนฺต  เอว  วกฺขนฺติ  ตฺว  อิธ   
กสฺมา  กเถสิ  เยน  เต  สมณสฺส  โคตมสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  วจนมตฺตมฺป   
น  ลทฺธนฺติ  ฯ  ตสฺมา  เอว  เม  อย  ครหา  มุจฺจิสฺสตีติ  ม ฺมาโน  ภาสติ  ฯ   
กิ ฺจาป  พฺราหฺมณาน  วณฺณ  ภาสติ  ตภาคตสฺส  ปน  าณ  ฆฏเฏสฺสามีติ   
เอวมฺป  เตวิชฺช   อธิปฺปาเยเนว  ภาสติ  ฯ  เอวมฺป  เตวิชฺชา  พฺราหฺมณาติ   
เตวิชฺชกพฺราหฺมณา  เอวปณฺฑิตา  เอวธีรา  เอวพฺยตฺตา  เอวพหุสฺสุตา   
เอววาทิโน  เอวสมฺมตาติ  อตฺโถ  ฯ  อิติปติ  อิมินา  เตส  ปณฺฑิตาทิอาการ- 
ปริจฺเฉท  ทสฺเสติ  ฯ  เอตฺตเกน  การเณน  ปณฺฑิตา  ฯเปฯ  เอตฺตเกน   
การเณน  สมมฺตาติ  อย ฺหิ  เอตฺถ  อตฺโถ  ฯ   
        ยถากถ  ปน  พฺราหฺมณาติ  เอตฺถ  ยถาติ  การณวจน ฯ  
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กถ  ปนาติ  ปุจฺฉาวจน  ฯ  อิท  หิ  วุตฺต  โหติ  กถ  ปน  พฺราหฺมณ   
พฺราหฺมณา  พฺราหฺมณ  เตวิชฺช  ป ฺาเปนฺติ  ฯ  ยถา  เอต  (๑)  สกฺกา   
โหติ  ชานิตุ  ต  การณ  วเทหีติ  ฯ   
        ต  สุตฺวา  พฺราหฺมโณ  ชานนฏาเนเยว  ธมฺเม  สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
ปุจฺฉิ  โน  อชานนฏาเนติ  อตฺตมโน  หุตฺวา  อิธ  โภ  โคตมาติอาทิมาห  ฯ   
ตตฺถ  อุภโตติ  ทฺวีหิป  ปกฺเขหิ  ฯ  มาติโต  จ  ปติโต  จาติ  ยสฺส  มาตา   
พฺราหฺมณี  มาตุ  มาตา  พฺราหฺมณี  ตสฺสาป  มาตา  พฺราหฺมณี  ฯ  ปตา  
พฺราหฺมโณ  ปตุ  ปตา  พฺราหฺมโณ  ตสฺสป  ปตา  พฺราหฺมโณ  โส   
อุภโต  สุชาโต  มาติโต  จ  ปติโต  จ  ฯ  สสุทฺธคหณิโกติ  ยสฺส   
สสุทฺธา  มาตุคหณี  กุจฺฉีติ  อตฺโถ  ฯ  สมเวปากินิยา  คหณิยาติ  ปน   
เอตฺถ  กมฺมชเตโชธาตุคหณีติ  วุจฺจติ  ฯ   
        ยาว  สตฺตมา  ปตามหยุคาติ  เอตฺถ  ปตุ  ปตา  ปตามโห  ปตามหสฺส   
ยุค  ปตามหยุค  ฯ  ยุคนฺติ  อายุปฺปมาณ  วุจฺจติ  ฯ  อภิลาปมตฺตเมว  เจต   
อตฺถโต  ปน  ปตามโหเยว  ปตามหยุค  ฯ  ตโต  อุทธฺ  สพฺเพป  ปุพฺพปุริสา   
ปตามหคฺคหเณเนว  คหิตา  ฯ  เอว  ยาว  สตฺตโม  ปุริโส  ตาว  สสุทฺธคหณิโก   
        อถวา  อกฺขิตฺโต  อนุปกฺกุฏโ  ชาติวาเทนาติ  ทสฺเสติ  ฯ  อกฺขิตฺโตติ   
อปเนถ เอต  กึ  อิมินาติ  เอว  อกฺขิตฺโต  อนวกฺขิตฺโต  ฯ    
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อนุปกฺกุฏโติ  น  อุปกฺกฏุโ  น  อกฺโกส  วา  นินทฺ  วา   
ปตฺตปุพฺโพ  ฯ  เกน  การเณนาติ  ชาติวาเทน  ฯ  อิติป   
หีนชาติโก  เอโสติ  เอวรูเปน  วจเนนาติ  อตฺโถ  ฯ   
        อชฌฺายโกติ  อิท  น  ทานิเม  ฌายนฺติ  นทานิ    เม   
ฌายนฺตีติ  โข  วาเสฏา  อชฺฌายกา  อชฺฌายกาเตว  ทุติย   
อกฺขร  อุปนพฺิพตฺตนฺติ   เอว  ปมกปฺปกกาเล  ฌานวิรหิตาน   
พฺราหฺมณาน  ครหวจน  อุปฺปนฺน  ฯ  อิทานิ  ปน  ต  อชฺฌายตีติ   
อชฺฌายโก  มนฺเต  ปริวตฺเตตีติ  อิมินา  อตฺเถน  ปสสาวจน  กตฺวา   
โวหรนฺติ  ฯ  มนฺเต  ธาเรตีติ  มนฺตธโร  ฯ   
        ติณฺณ  เวทานนฺติ  อิรุพฺเพทยชุพฺเพทสามเวทาน  ฯ   
โอฏปหตกรณวเสน  ปาร  คโตติ  ปารคู  ฯ  สห  นิฆณฺฑุนา   
จ  เกฏเภน  จ  สนิฆณฺฑุเกฏภาน  ฯ  นฆิณฺฑูติ  นามนิฆณฺฑุ   
รุกฺขาทีน  (๑)  เววจนปกาสก  สตฺถ  ฯ  เกฏกนฺติ  กริิยากปฺปวิกปฺโป   
กวีน  อุปการก  สตฺถ  ฯ  สห  อกฺขรปปฺเภเทน  สากฺขรปฺปเภทาน  ฯ  
อกฺขรปฺปเภโทติ  สิกฺขา  จ  นิรุตฺติ  จ  ฯ  อิติหาสป ฺจมานนฺติ   
อาถพฺพณเวท  จตุตฺถ  กตฺวา  อิติห  อาส  อิติห  อาสาติ   
อีทิสวจนปฏิสยุตฺโต  ปุราณกถาสงฺขาโต  ขตฺตวิชฺชาสงฺขาโต  วา   
อิติหาโส  ป ฺจโม  เอเตสนฺติ  อิติหาสป ฺจมา  ฯ  เตส  อิติหาสป ฺจมาน  ฯ   
        ปท  ตทวเสส ฺจ  พฺยากรณ  อธิยติ  เวเทติ  จาติ  ปทโก  เวยฺยากรโณ  ฯ  
โลกายต  วุจฺจติ  วิตณฺฑวาทสตฺถ  ฯ  มหาปุริสลกขฺณนฺติ  มหาปุริสาน    
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พุทฺธาน  (๑)  ลกฺขณทีปก  ทฺวาทสสหสฺสคนฺถปฺปมาณ  สตฺถ  ยตฺถ   
โสฬสสหสสฺคาถาปทปริมาณา  พุทฺธมนฺตา  นาม  อเหสุ  เยส  วเสน  
อิมินา  ลกฺขเณน  สมนฺนาคตา  พุทฺธา  นาม  โหนฺติ  ฯ  อิมินา  ปจฺเจกพุทฺธา  
เทฺว  อคฺคสาวกา  อสีติ  มหาสาวกา  พุทฺธมาตา  พุทฺธปตา  อคฺคุปฏากา  
อคฺคุปฏายิกา  ราชา  จกฺกวตฺตีติ  อย  วิเสโส  ป ฺายติ (๒) ฯ   อนวโยติ   
อิเมสุ  โลกายตมหาปุริสลกฺขเณสุ  อนูโน  ปริปูรโก  อวโย  น  โหตีติ  วุตฺต   
โหติ ฯ[๓]  อนวโยติ  อนุอวโย  สนธฺิวเสน  อุการโลโป  อนุอวโย  อนวโย 
น  ปริปุณฺณสิปฺโปติ  อตฺโถ ฯ อวโย  นาม โย  ตานิ  อตฺถโต  คนฺถโต  จ 
สนฺตาเนตุ  (๔)  น  สกฺโกติ  ฯ 
        เตนหีติ  อิท  ภควา  น  อายาจนฺต  (๕)  ทิสฺวา  อิทานิสฺส  ป ฺห   
กเถตุ  กาโลติ  ตฺวา  อาห  ฯ  ตสฺสตฺโถ  ยสฺมา  ม  อายาจสิ  ตสฺมา   
สุณาหีติ  ฯ  วิวิจฺเจว  กาเมหีติอาทิ   
๑ ม. พุทฺธาทนี  ฯ  ๒ ม.  ายติ  ฯ  ๓  ม.  อวโย  นาม  โย  ตานิ   
# อตฺถโต  จ  คนฺถโต  จ  สนฺธาเรตุ  น สกฺโกติ  ฯ  อถวา  อนวโยติ   
# อนุ  อวโย  สนฺธิวเสน  อุการโลโป  ฯ  อนุ  อวโย  ปริปุณฺณสิปฺโปติ   
# อตฺโถ  ปาา  ป ฺายนฺติ  ฯ  ๔ ม. สนฺธาเรตุ ฯ  ๕ สี. อายาจน  ฯ  
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วิสุทฺธิมคฺเค  วิตฺถาริตเมว  ฯ  อิธ  ปเนต  ทฺวินฺน  (๑)  วิชชฺาน   
ปุพฺพภาคปฏิปตฺติทสฺสนตฺถ  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ  ตตฺถ  ทฺวินนฺ   
วิชฺชาน  อนปุทวณฺณนา  เจว  ภาวนานโย  จ  วิสุทธฺิมคฺเค  วิตฺถาริโตว  ฯ   
        ปมา  วิชฺชาติ  ปม  อุปฺปนฺนาติ  ปมา  วิทติกรณฏเน  วิชฺชา  ฯ   
กึ  วิทิต  กโรตีติ ฯ ปุพฺเพนิวาส  ฯ  อวิชฺชาติ  ตสฺเสว  ปุพฺเพนิวาสสฺส   
อวิทิตกรณฏเนป  ตปฺปฏิจฺฉาทโก  โมโห  วุจฺจติ  ฯ  ตโมติ  เสฺวว   
โมโห  ปฏิจฺฉาทกฏเน  ตโมติ  วุจฺจติ  ฯ  อาโลโกติ  สาเยว  วิชชฺา   
โอภาสกรณฏเน  อาโลโกติ  วุจฺจติ  ฯ  เอตฺถ  จ  วิชฺชา  อธิคตาติ  อย  
อตฺโถ  เสส  ปสสาวจน  ฯ  โยชนา  ปเนตฺถ  อยมสฺส  วิชชฺา  อธคิตา   
อถสฺส  อธิคตวิชฺชสฺส  อวิชฺชา  วิหตา  วินฏาติ  อตฺโถ  ฯ  กสมฺา   
ยสฺมา  วิชฺชา  อุปฺปนฺนา  ฯ  อิตรสฺมึป  ปททฺวเย  เอเสว  นโย  ฯ   
ยถาตนฺติ  เอตฺถ  ยถาติ  โอปมฺม  ตนฺติ  นิปาตมตฺต  ฯ  สติยา   
อวิปฺปวาเสน  อปฺปมตฺตสฺส  ฯ  วิริยาตาเปน  อาตาปโน  ฯ  กาเย   
จ  ชีวิเต  จ  อนเปกฺขตาย  ปหิตตฺตสฺสาติ  ฯ เปสิตตฺตสฺสาติ  อตฺโถ  ฯ   
อิท  วุตฺต  โหติ  ยถา  อปฺปมตฺตสฺส  อาตาปโน  ปหิตตฺตสฺส  วิหรโต   
อวิชฺชา  วิห ฺเยฺย  วิชฺชา  อุปฺปชฺเชยยฺ   ตโม  วิห ฺเยฺย  อาโลโก   
อุปฺปชฺเชยฺย   เอวเมตสฺส  อวิชฺชา  วิหตา  วิชฺชา  อุปปฺนฺนา  ตโม  วิหโต   
# ๑ ม. ติสฺสนฺน  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 240 

                เลมที่  14ติกนิปาตวณฺณนา  หนา  240 
 
อาโลโก  อุปปฺนฺโน  ฯ  เอตสฺส  เตน  ปธานานุโยคสฺส  อนุรูปเมว   
ผล  ลทฺธนฺติ  ฯ  ปุพฺเพนิวาสกถา  นิฏ ิตา  ฯ   
        จุตูปปาตกถาย  วิชชฺาติ  ทิพฺพจกฺขุาณวิชฺชา  ฯ  อวิชฺชาติ   
สตฺตาน  จุติปฏิสนฺธิจฺฉาทิกา  อวิชฺชา  ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว  ฯ   
        ตติยวิชชฺาย  โส  เอว  สมาหิเต  จิตฺเตติ  วิปสฺสนาปาทก   
จตุตฺถชฺฌานจิตฺต  เวทิตพฺพ  ฯ  อาสวาน  ขยาณายาติ  อรหตฺต- 
มคฺคาณตฺถาย  ฯ  อรหตฺตมคฺโค  หิ  อาสววินาสนโต  อาสวาน   
ขโยติ  วุจฺจติ  ตตฺร  เจต  าณ  ตตฺถ  ปริยาปนฺนตฺตาติ  ฯ   
จิตฺต  อภินินฺนาเมตีติ  วิปสฺสนาจิตฺต  อภินีหรติ  ฯ  โส  อิท   
ทุกฺขนฺติ  เอวมาทีสุ  เอตฺตก  ทุกฺข  น  อิโต  ภิยฺโยต ิ สพฺพมฺป   
ทุกฺขสจฺจ  สรสลกฺขณปฺปฏิเวเธน  ยถาภูต  ปชานาติ  ปฏิวิชฺฌติ   
ตสฺส  จ  ทุกขฺสฺส  นิพฺพตฺติก  ตณฺห  อย  ทุกฺขสมุทโยติ  ตทุภยมฺป  
ย  าน  ปตฺวา  นิรุชฌฺติ  ต  เตส  อปฺปวตฺตึ  นิพฺพาน  อย  ทุกฺขนิโรโธติ  ฯ   
ตสฺส  จ  สมปฺาปก  อริยมคฺค  อย  ทุกขฺนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ   
สรสลกฺขณปฺปฏิเวเธน  ยถาภูต  ปชานาติ  ปฏิวิชฌฺตีติ  เอวมตฺโถ  
เวทิตพฺโพ  ฯ   
        เอว  สรปูโต  สจฺจานิ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  กิเลสวเสน  ปริยายโต   
ทสฺเสนฺโต  อิเม  อาสวาติอาทิมาห  ฯ  ตสฺส  เอว  ชานโต  เอว   
ปสฺสโตติ  ตสฺส  ภิกฺขุโน  เอว  ชานนตฺสฺส  เอว  ปสฺสนฺตสฺส  ฯ    
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สห  วิปสฺสนาย  โกฏิปฺปตฺต  มคฺค  กเถติ  ฯ  (๑)  กามาสวาติ   
กามาสวโต  ฯ  จิตฺต  วิมุจฺจตีติ  อิมินา  มคฺคกฺขณ  ทสฺเสติ  ฯ   
มคฺคกฺขเณ  หิ  จิตฺต  วิมจฺุจติ  ผลกฺขเณ  จิตฺต  วิมตฺุต  โหติ  ฯ   
วิมุตฺตสฺมึ  วิมุตฺตมิติ  าณนฺติ  อิมินา  ปจฺจเวกฺขณาณ  ทสฺเสติ  ฯ 
ขีณา  ชาตีติอาทีหิ  ตสฺส  ภูมึ  ฯ  เตน  หิ  าเณน  โส   
ปจฺจเวกฺขนฺโต  ขีณา  ชาตีติอาทีนิ  ปชานาติ  ฯ  กตมา   
ปนสฺส  ชาติ  ขีณา  กถ ฺจ  น  ปชานาตีติ  น  ตาวสฺส   
อตีตา  ชาติ  ขีณา  ปุพฺเพว  ขีณตฺตา  น  อนาคตา  อนาคเต   
วายามาภาวโต  น  ปจฺจุปฺปนฺนา  วิชฺชมานตฺตา  ฯ  ยา   
ปน  มคฺคสฺส  อภาวิตตฺตา  อุปฺปชฺเชยฺย  เอกจตุป ฺจโวการภเวสุ   
เอกจตุป ฺจกฺขนฺธปฺปเภทา  ชาติ  สา  มคฺคสฺส  ภาวิตตฺตา   
อนุปฺปาทธมฺมต  อาปชฺชเนน  ขีณา  ฯ  ต  โส  มคฺคภาวนาย   
ปหีนกิเลเส  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  กิเลสาภาเว  วิชชฺมานมฺป  กมฺม   
อายตึ  อปฺปฏิสนฺธิก  โหตีติ  ชานนฺโต  ปชานาติ  ฯ   
        วุสิตนฺติ  วุตฺถ  ปริวุตฺถ  กต  (๑) ปรินิฏ ิตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  
พฺรหฺมจริยนฺติ  มคฺคพฺรหฺมจริย  ฯ  ปถุชฺุชนกลฺยาเณหิ   ห ิ สทฺธ ึ  
สตฺต  เสกฺขา  พฺรหฺมจริยวาส  วสนฺต  นาม  ขีณาสโว  วุตฺถวาโส ฯ   
ตสฺมา  โส  อตฺตโน  พฺรหฺมจริยวาส  ปจฺจเวกฺขนฺโต  วุสิต    
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พฺรหฺมจริยนฺติ  ปชานาติ  ฯ  กต  กรณียนฺติ  จตูสุ  สจฺเจสุ  จตูหิ   
มคฺเคหิ (๑) ปริ ฺาปหานสจฺฉิกิริยาภาวนาภิ   สมยวเสน  (๑)   
โสฬสวิธมฺป  กิจฺจ  นฏิาปตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  ปุถชฺุชนกลฺยาณาทโย   
หิ  ต  กิจฺจ  กโรนฺติ  ขีณาสโว  กตกรณีโย  ฯ  ตสฺมา  โส  อตฺตโน   
กรณีย  ปจฺจเวกฺขนฺโต  กต  กรณียนฺติ  ปชานาติ  ฯ  นาปร  อิตฺถตฺตายาติ   
ปุน  อิตฺถภาวาย  เอว  โสฬสวิธกิจฺจภาวาย  กิเลสกฺขยาย  วา   
มคฺคภาวนากิจฺจ  เม  นตฺถติี  ปชานาติ  ฯ  อถวา  อิตฺถตฺตายาติ   
อิตฺถภาวโต  อิมสฺมา  เอวปการา  อิทานิ  วตฺตมานกฺขนฺธสนฺตานา   
อปร  ขนฺธสนฺตาน  มยฺห  นตฺถิ  อิเม  ปน  ป ฺจกฺขนฺธา  ปริ ฺาตา   
ติฏนฺติ  ฉินฺนมูลกา  รุกขฺา  วิย  ฯ  เต  จริมกวิ ฺาณนิโรเธน   
อนุปาทาโน  วิย  ชาตเวโท  นิพฺพายิสฺสนฺตีติ  ปชานาติ  ฯ  อิธ   
วิชฺชาติ  อรหตฺตมคฺคาณวิชฺชา  ฯ  อวิชฺชาติ  จตุสจฺจปฺปฏิจฺฉาทิกา   
อวิชฺชา  ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว  ฯ   
        อนุจฺจาวจสีลสฺสาติ  ยสฺส  สีล  กาเลน  หายติ  กาเลน  วฑฺฒติ   
โส  อุจฺจาวจสีโล  นาม  โหติ  ฯ  ขีณาสวสฺส  ปน  สีล  เอกนฺตวฑฺฒิตเมว ฯ   
ตสฺมา  โส  อนุจฺจาวจสีโล  นาม  โหติ  ฯ  วสีภูตนฺติ  วสิปฺปตฺต  ฯ  
สุสมาหิตนฺติ  สฏุ ุ  สมาหิต  อารมฺมณมฺหิ  สุฏปต  ฯ  ธีรนฺติ   
ธิติสมฺปนฺน  ฯ  มจฺจุหายินนฺติ    
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มจฺจุ  ชหิตฺวา   ิต  ฯ  สพฺพปฺปหายินนฺติ  สพฺเพ  ปาปธมฺเม   
ปชหิตฺวา   ิต  ฯ  พุทฺธนติฺ  จตุสจฺจพุทฺธ  ฯ  อนฺติมสารีรนฺติ   
สพฺพปจฺฉิมสรีร ฯ  ต  นมสฺสนฺติ  โคตมนฺติ  ต  โคตมโคตฺต   
พุทฺธสาวกา  นมสฺสนฺติ  ฯ  อถวา  โคตมพุทฺธสฺส  สาวโกป   
โคตโม  ต  โคตม  เทวมนุสฺสา  นมสฺสนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ   
        ปุพฺเพนิวาสนฺติ  ปุพฺเพนิวุตฺถกฺขนฺธปรมฺปร  ฯ  โยเวตีติ  โย   
อเวติ  อวคจฺฉติ  ฯ  โยเวทีติป  ปาโ  ฯ  โย  อเวทิ  วิทิต  ปากฏ   
กตฺวา   ิโตติ  อตฺโถ  ฯ  สคฺคาปาย ฺจ  ปสฺสตีติ  โส   ฉ  กามาวจเร   
นว  พฺรหฺมโลเก  จตฺตาโร  จ  อปาเย  ปสฺสติ  ฯ  ชาติกฺขย   
ปตฺโตติ  อรหตฺต  ปตฺโต  ฯ  อภิ ฺาโวสิโตติ  ชานิตฺวา   
กิจฺจโวสาเนน  วุสิโต  ฯ  มุนีติ  โมเนยเฺยน  สมนฺนาคโต  
ขีณาสวมุนิ  ฯ  เอตาหีติ  เหฏา  นิทฺทฏิาหิ  ปุพฺเพนิวาสาณาทีหิ  ฯ   
นา ฺ  ลปตลาปนนฺติ  โย  ปน ฺโ  เตวิชฺโชติ  อ ฺเหิ   
ลปตวจนมตฺตเมว  ลปติ  ตมห  เตวิชฺโชติ  น  วทามิ   
อตฺตปจฺจกฺขโต  ตฺวา  ปรสฺสป ติสโฺส  วิชฺชา   
กเถนฺตเมวาห  เตวิชฺโชติ  วทามีติ  อตฺโถ  ฯ  กลนติฺ  โกฏาส  ฯ   
นาคฺฆตีติ  น  ปาปุณาติ  ฯ  อิทานิ  พฺราหฺมโณ  ภควโต  กถาย   
ปสนฺโน  ปสนฺนาการ  กโรนฺโต  อภิกฺกนฺตนฺติอาทิมาห  ฯ    
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                                ชาณุสฺโสณิสุตฺตวณฺณนา   
        นวเม ฯ  ยสฺสสฺสูติ  ยสฺส  ภเวยฺยุ  ฯ  ย ฺโติอาทีสุ  ยชิตพฺโพติ   
ย ฺโ  เทยฺยธมฺมสฺเสต  นาม  ฯ  สทธฺนฺติ  มตกภตฺต  ฯ  ถาลิปาโกติ   
วรปุริสาน  ทาตพฺพ  ภตฺต  ฯ  เทยฺยธมฺมนฺติ  วุตฺตาวเสส  ยงฺกิ ฺจิ   
เทยฺยธมฺม  นาม  ฯ  เตวิชฺเชสุ  พฺราหฺมเณสุ  ทาน  ทเทยฺยาติ  สพฺพเมต   
ทาน  เตวิชฺเชสุ  ทเทยฺย  เตวิชฺชพฺราหฺมณาว  ปฏิคฺคเหตุ  ยุตฺตาติ   
ทสฺเสติ  ฯ  เสสเมตฺถ  เหฏา  วุตฺตนยเมวาติ  ฯ   
 
                                สงฺคารวสุตฺตวณฺณนา   
        ทสเม ฯ  สงฺคารโวติ  เอวนามโก  ราชคหนคเร   
ชิณฺณปฏิสงฺขรณการโก  อายุตฺตกพฺราหฺมโณ  ฯ  อุปสงฺกมีติ   
ภุตฺตปาตราโส  หุตฺวา  มหาชนปริวุโต  อุปสงฺกมิ  มยมสฺสูติ  เอตฺถ   
อสฺสูติ  นิปาตมตฺต  มย  โภ  โคตม  พฺราหฺมณา  นามาติ   
อิทเมว  อตฺถปท  ฯ   
        ย ฺ  ยชามาติ  พาหิรสมเย  สพฺพจตุกฺเกน  สพฺพฏเกน  
สพฺพโสฬสเกน  สพฺพทฺวตฺตึสาย  สพฺพจตุสฏ ิยา  สพฺพสเตน   
สพฺพป ฺจสเตนาติ  จ  เอว  ปาณฆาตปฏิสยุตฺโต  ย ฺโ  นาม   
โหติ  ฯ  ต  สนฺธาเยวมาห  ฯ  อเนกสารีริกนฺติ  อเนกสรีรสมฺภว  ฯ    
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ยทิทนฺติ  ยา  เอสา  ฯ  ย ฺาธิกรณนฺติ  ย ฺการณา  จ  ยชนการณา   
จาติ  (๑)  อตฺโถ  ฯ  เอกสฺมึ  หิ  พหุนฺน  ททนฺเตป  ทาเปนฺเตป  พหูสุป   
พหุนฺน  ททนฺเตสุป  ทาเปนฺเตสุป  ปุ ฺปฏิปทา  อเนกสารีริกา  นาม   
โหติ  ฯ  ต  สนฺธาเยต  วุตฺต  ฯ  ตุยฺห ฺจ  ตุยฺห ฺจ  ยชามีติ  วทนฺตสฺสาป  
ตฺว ฺจ  ตฺว ฺจ  ยชาหีติ  อาณาเปนฺตสฺสาป  จ  อเนกสารีริกาเยว  โหติ  ฯ  
ตมฺป  สนฺธาเยต  วุตฺต  ฯ  ยสฺส  วา  ตสฺส  วาติ  ยสฺมา  วา  ตสฺมา  วา  ฯ  
เอกมตฺตาน  ทเมตีติ  อตฺตโน  อินฺทรฺิยทมนวเสน  เอก  อตฺตาน  ทเมติ  ฯ   
เอกมตฺตาน  สเมตีติ  อตฺตโน  ราคาทิอุปสมวเสน  (๔)  เอก  อตฺตานเมว  
สเมติ  ฯ  ปรนิิพฺพาเปตีติ  ราคาทิปรินิพฺพาเนเนว  ปรินิพฺพาเปติ  ฯ   
เอวมสฺสายนฺติ  เอว  สนฺเตป  อย  ฯ   
        เอวมิท  พฺราหฺมณสฺส  กถ  สุตฺวา  สตฺถา  จินฺเตสิ  อย  พฺราหฺมโณ   
ปสุฆาตกสยุตฺตมหาย ฺ  อเนกสารีรกิ  ปุ ฺปฏิปท  วเทติ  ปพฺพชฺชามูลก   
ปน  ปุ ฺ ุปฺปตฺติปกิปท  (๕)  เอกสารีริกนฺติ  วเทติ  เนวาย  เอกสารีริก  
ชานาติ  น  อเนกสารีริก  หนฺทสฺส  เอกสารีริก ฺจ  อเนกสารีริก ฺจ   
ปฏิปท  เทเสสฺสามีติ  อุปริ    
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เทสน  วฑฺเฒนฺโต  เตนหิ  พฺราหฺมณาติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  ยถา   
เต  ขเมยฺยาติ  ยถา  ตุยฺห  รุจฺเจยฺย  ฯ  อิธ  ตถาคโต  โลเก   
อุปฺปชฺชตีติอาทิ  วิสุทฺธิมคฺเค    วิตฺถารติเมว  ฯ   
        เอตฺถาย  มคฺโคติ  เอตฺถ  ตุเมฺห  อห  อนุสาสามิ  อย  มคฺโค  ฯ   
อย  ปฏิปทาติ  ตสฺเสว  เววจน  ฯ  ยถา  ปฏิปนฺโนติ  เยน  มคฺเคน   
ปฏิปนฺโน  ฯ  อนุตฺตร  พฺรหฺมจริโยคธนฺติ  อรหตฺตมคฺคสงฺขาตสฺส  
พฺรหฺมจริยสฺส  อนุตฺตร  โอคธ  อุตฺตมปติฏาภูต  นิพฺพาน  ฯ   
อิจฺจายนฺติ  อิติ  อย  ฯ   
        อปฺปฏตราติ  (๑)  ยตฺถ  พหูหิ  เวยฺยาวจฺจกรเณหิ  อุปกรเณหิ   
วา  อตฺโถ  นตฺถิ  ฯ  อปฺปสมารมฺภตราติ  ยตฺถ  พหุนฺน  กมฺมจฺเฉทวเสน  
ปฬาสงฺขาโต  สมารมฺโภ  นตฺถิ  ฯ  เสยยฺถาป  ภว  โคตโม  ภว ฺจานนฺโท   
เอเต  เม  ปุชชฺาติ  ยถา  ภว  โคตโม  ภว ฺจ  อานนฺโท  เอวรูปา  มม   
ปูชิตา  ตุเมฺหเยว  เทฺว  ชนา  มยฺห  ปุชชฺา  จ  ปาสสา  จาติ  อิมมตฺถ   
สนฺธาเยว  ต  วทติ  ฯ  ตสฺส  กริ  เอว  อโหสิ  อานนฺทตฺเถโร  มเยว   
อิม  ป ฺห  กถาเปตุกาโม  อตฺตโน  โข  ปน  วณฺเณ  วุตฺเต  อตุสฺสนโก     
นาม  นตฺถีติ  ฯ  ตสฺมา  ป ฺห  กเถตุกาโม  วณฺณภณเนน  วิกฺเขป   
กโรนฺโต  เอวมาห  ฯ   
        น  โข  ตฺยาหนฺติ  น  โข  เต  อห  ฯ  เถโรป  กริ    
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จินฺเตสิ  อย  พฺราหฺมโณ  ป ฺห  กเถตุกาโม  ปริวตฺตติ  อิม   
ป ฺห  เอตเยว  กถาเปสฺสามีติ  ฯ  ตสมฺา  น  เอวมาห  ฯ   
        สหธมมฺิกนฺติ  สการณ  ฯ  สสาเทตีติ  สสีทาเปติ  ฯ  โน   
วิสฺสชฺเชตีติ  น  กเถติ  ฯ  ยนฺนูนาห  ปริโมเจยฺยนฺติ  ยนฺนูน  อห   
อุโภเปเต  วิเหสโต  ปรโิมเจยฺย  ฯ  พฺราหฺมโณ  หิ  อานนฺเทน   
ปุจฺฉิต  ป ฺห  อกเถนโฺต  วิเหสติ   อานนฺโทป  พฺราหฺมณ  อกเถนฺต   
กถาเปนฺโต  ฯ  อิติ  อุโภเปเต  วิเหสโต  โมเจสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา   
เอวมาห  ฯ  กานุชฺชาติ  กา  นุ  อชฺช  ฯ  อนฺตรากถา  อุทปาทีติ   
อ ฺ ิสฺสา  กถาย  อนฺตรนตฺเร  กตรา  กถา  อุปฺปชชฺติี  ปุจฺฉติ  ฯ  
ตทา  กิร  ราชนฺเตปุเร  ตีณิ  ปาฏิหารยิานิ  อารพฺภ  กถา  อุทปาทีติ   
ต  ปุจฺฉามีติ  สุตฺวา   เอวมาห  ฯ  อถ  พฺราหฺมโณ  อิทานิ  วตฺตุ   
สกฺขิสฺสามีติ  ราชนฺเตปุเร  อุปฺปนฺน  กถ  อาโรเปนฺโต  อย  ขฺวชชฺ   
โภ  โคตมาติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  อย  ขฺวชฺชาติ  อย  โข  อชฺช  ฯ   
ปุพฺเพ  สุทนฺติ  เอตฺถ  สุทนฺติ  นิปาตมตฺต  ฯ  อุตฺตรมินุสฺสธมฺมาติ   
ทสกุสลกมฺมปถสงฺขาตา  มนุสฺสธมฺมา  อุตฺตริ  ฯ  อิทฺธิปาฏิหาริย   
ทสฺเสสุนฺติ  ภิกฺขาจาร  คจฺฉนฺตา  อากาเสเนว  คมึสุ  เจว  อาคมึสุ   
จาติ  เอว  ปุพฺเพ  ปวตฺต  อากาสคมน  สนฺธาเยวมาห  ฯ  เอตรหิ   
ปน  พหุตรา  จ  ภิกฺขูติ [๒] อิท  โส  พฺราหฺมโณ  ปุพฺเพ  ภิกฺขู  จตฺตาโร    
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ปจฺจเย  อุปฺปาเทสฺสามีติ  ม ฺเ  เอวมกสุ  อิทานิ  ปจฺจยาน   
อุปฺปนฺนภาว  ตฺวา  โมเหน  เจว  ปมาเทน  จ  วีตินาเมนฺตีติ   
ลทฺธิยา  เอวมาห  ฯ   
        ปาฏิหาริยานีติ  ปจฺจนีกปฏิหรณวเสน  ปาฏิหาริยานิ  ฯ  อิทฺธิปาฏิหาริยนฺติ   
อิชฺฌนวเสน  อิทฺธิ  ปฏิหรณวเสน  ปาฏิหาริย  อิทธฺิเยว  ปาฏิหาริย   
อิทฺธิปาฏิหาริย  ฯ  อิตเรสุป  เอเสว  นโย  ฯ  อเนกวิหิต  อิทฺธิวิธนฺติอาทีน   
อตฺโถ  เจว  ภาวนานโย  จ  วิสุทฺธิมคฺเค   วิตฺถาริโตว  ฯ   
        นิมิตฺเตน  อาทิสตีติ  อาคตนิมิตฺเตน  วา  คตนิมิตฺเตน  วา   ิตนิมิตฺเตน  วา   
อิท  นาม  ภวิสฺสตีติ  กเถติ  ฯ  ตตฺริท  วตฺถุ   
        เอโก  กริ  ราชาติสฺโส  มุตฺตา  คเหตฺวา  ปุโรหิต  ปุจฺฉิ  กึ  เม   
อาจริย  หตฺเถติ  ฯ  โส  อิโต  จิโต  จ  โอโลเกสิ  เตน  จ  สมเยน  เอกา   
สรพู  มกฺขิก  คเหสฺสามีติ  ปกฺขนฺตา  คหณกาเล  มกขิฺกา  ปลาตา  ฯ   
โส  มกฺขิกาย  มุตฺตตฺตา  มุตฺตา  มหาราชาติ  อาห  ฯ  มุตฺตา  ตาว   
โหนฺตุ  กติ  มุตฺตาติ  ฯ  โส  ปุน  นิมิตฺต  โอโลเกสิ  ฯ  อวิทูเร  กกฺุกุโฏ   
ติกฺขตฺตุ  สทฺท  นิจฺฉาเรสิ  ฯ  พฺราหฺมโณติสฺโส  มหาราชาติ  อาห  ฯ  เอว   
เอกจฺโจ  อาคตนิมิตฺเตน  กเถติ  ฯ  เอเตนุปาเยน  คตฏ ิตนิมิตฺเตหิป  กถน   
เวทิตพฺพ  ฯ    
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        เอวมฺป  เต  มโนติ  เอว  ตว  มโน  โสมนสฺสโิต  วา   
โทมนสฺสิโต  วา  กามวิตกฺกาทิสยุตฺโต  วาติ  ฯ  ทติุย  ตสฺเสว  
เววจน  ฯ  อิติป  เต  จิตฺตนฺติ  อิติป  ตว  จิตฺต  อิม ฺจ  อิม ฺจ  อตฺถ   
จินฺตยมาน  ปวตฺตนฺติ   อตฺโถ  ฯ  พหุ ฺเจป  อาทิสตีติ  พหุ ฺเจป  
กเถติ  ฯ  ตเถว  ต  โหตีติ  ยถา  กถิต  ตเถว  โหติ  ฯ   
        อมนุสสฺานนฺติ  ยกขฺปสาจาทีน  ฯ  เทวตานนฺติ  จาตุมฺมหา- 
ราชิกาทีน  ฯ  สทฺท  สุตฺวาติ  อ ฺสฺส  จิตฺต  ตฺวา  กเถนฺตาน  สุตฺวา  ฯ  
วิตกฺกวิปฺผารสทฺทนฺติ   วิตกฺกวิปฺผารวเสน (๑)  อุปปฺนฺน  วิปฺปลปนฺตาน  
สุตฺตปฺปมตฺตาทีน  สทฺท  ฯ  สุตฺวาติ  ต  สุตฺวา  ฯ  ย  วิตกฺกยโต  ตสฺส   
โส  สทโฺท  อุปฺปนฺโน  ตสฺส  วเสน  อุปฺปนฺน  เอวมฺป  เต  มโนติ  อาทิสติ  ฯ   
        ตตฺริมานิ  วตฺถูน ิฯ เอโก  กิร  มนสฺุโส  อฏฏ  กริสฺสามีติ  คามโต   
นคร  คจฺฉนฺโต  นิกฺขนฺตฏานโต  ปฏาย  วินิจฺฉยสภาย  ร ฺโ  จ   
ราชมหามตฺตาน ฺจ  อิท  กเถสฺสามิ  อิท  กเถสฺสามีติ  วิตกฺเกนฺโต   
ราชกุล  คโต  วิย  ร ฺโ  ปุรโต   ิโต  วิย  อฏฏการเกน  สทฺธ ึ  
กเถนฺโต  วิย  จ  อโหส ิ ตสฺส  ต  วิตกฺกวิปฺผารวเสน  นิจฺฉรนฺต  สทฺท   
สุตฺวา  เอโก  ปุริโส  เกนตฺเถน  อาคจฺฉสีติ  อาห  ฯ  อฏฏกมฺเมนาติ  ฯ  คจฺฉ    
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ชโย  เต  ภวิสฺสตีติ  ฯ  โส  คนฺตฺวา  อฏฏ  กตฺวา  ชยเมว  ปาปุณิ  ฯ   
        อปโรป  เถโร  โปลยิวาสี  คาเม  ปณฺฑาย  วิจริ  ฯ  อถ  น  นิกฺขนฺต  เอกา   
ทาริกา  อ ฺาวิหิตา  น  อทฺทส ฯ  โส  คามทฺวาเร  ตฺวา  นิวตฺติตฺวา  โอโลเกตฺวา   
ต  ทิสฺวา  วิตกฺกยนฺโต  อคมาสิ  ฯ  คจฺฉนฺโตเยว  จ  กึ  นุ  โข  กรุุมานา  ทาริกา   
น  อทฺทสาติ  วจีเภท  อกาสิ  ฯ  ปสฺเส   ิโต  เอโก  ปุริโส  สุตฺวา  ตุเมฺห  ภนฺเต   
โปลิยคาเม  จริตฺถาติ  อาห  ฯ   
        มโนสงฺขารา  ปณิหิตาติ  จิตฺตสงฺขารา  สุฏปตา  ฯ  วิตกฺเกสฺสตีติ   
วิตกฺกยิสฺสติ  ปวตฺตยิสฺสตีติ  ปชานาติ  ฯ  ปชานนฺโต  จ  อาคมเนเนว   
ปชานาติ  ปุพฺพภาเคน  ชานาติ  อนฺโตสมาปตฺติย  จิตฺต  อปโลเกตฺวา  ชานาติ  ฯ  
อาคมเนน  ชานาติ  นาม  กสิณปริกมฺมกาเลเยว  เยนากาเรเนว  กสิณภาวน  
อารทฺโธ  ปมชฺฌาน  วา  ฯเปฯ  จตุตฺถชฺฌาน  วา  อฏ  วา  สมาปตฺติโย   
นิพฺพตฺเตสฺสตีติ  ชานาติ  ฯ  ปุพฺพภาเคน  ชานาติ  นาม  สมถวิปสฺสนาย  
อารทฺธาเยว  ชานาติ  เยนากาเรน  เอส  วิปสฺสน  อารทฺโธ  โสตาปตฺติมคฺค   
วา  นิพฺพตฺเตสฺสติ  ฯเปฯ  อรหตฺตมคฺค  วา  นิพฺพตฺเตสฺสตีติ  ชานาติ  ฯ   
อนฺโตสมาปตฺติย  จิตฺต  โอโลเกตฺวา  ชานาติ  นาม  เยนากาเรน  อิมสฺส   
มโนสงฺขารา  สฏุปตา  อิมสฺส  นาม  จิตฺตสฺส  อนนฺตรา   
อิม  นาม  วิตกฺก  วิตกฺเกสฺสติ  ฯ    
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        อิโต  วุฏ ิตสฺส  เอตสฺส  หานภาคิโย  วา  สมาธิ   
ภวิสฺสติ   ิติภาคิโย  วา  วิเสสภาคิโย  วา  นิพฺเพธภาคิโย  วา   
อภิ ฺาสจฺฉิกิริยา  วา  นพฺิพตฺเตสฺสตีติ  ชานาติ  ฯ  ตตฺถ   
ปุถุชชฺโน  เจโตปริยาณลาภี  ปุถชฺุชนานเยว  จิตฺต  ชานาติ  น   
อริยาน  ฯ  อริเยสุป  เหฏ ิโม  อุปริมสฺส  จิตฺต  น  ชานาติ   
อุปริโม  ปน  เหฏ ิมสฺส  ชานาติ  ฯ  เอเตสุ  จ  โสตาปนฺโน   
โสตาปตฺติผลสมาปตฺตึ  สมาปชฺชติ  ฯเปฯ  อรหา   
อรหตฺตผลสมาปตฺตึ  สมาปชฺชติ  ฯ  อุปริโม  เหฏ ิม  น  สมาปชฺชติ  ฯ   
เตส ฺหิ  เหฏ ิมา  เหฏ ิมา  สมาปตฺติ  ตตฺรวตฺติเยว  โหติ  ฯ   
ตเถว  ต  โหตีติ  เอต  เอกเสน  ตเถว  โหติ  ฯ  เจโตปริยาณวเสน  
าต ฺหิ  อ ฺถาภาว  นาม  นตฺถิ  ฯ   
        เอว  วิตกฺเกถาติ  เอว  เนกฺขมฺมวิตกฺกาทโย  ปวตฺเตนฺตา  วิตกฺเกถ  ฯ  มา   
เอว  วิตกฺกยิตฺถาติ  เอว  กามวิตกฺกาทโย  ปวตฺเตนฺตา  มา  วิตกฺกยิตฺถ  ฯ  เอว   
มนสิกโรถาติ  เอว  อนิจฺจส ฺเมว  ทุกฺขส ฺาทีสุ  วา  อ ฺตร  มนสิกโรถ  ฯ 
มา  เอวนฺติ  นิจฺจนฺติอาทินา  นเยน  มา  มนสา  กรตฺิถ  ฯ  อิทนติฺ  อิท   
ป ฺจกามคุณราค  ปชหถ  ฯ  อิท  ปน  อุปสมฺปชฺชาติ  อิท  จตุมคฺคผลปฺปเภท   
โลกุตฺตรธมฺมเมว  อุปสมฺปชฺช  ปาปุณิตฺวา  นิปฺผาเทตฺวา  วิหรถ  ฯ   
        มายาสหธมฺมรูป  วิย  ขายตีติ  มายาสมานการณชาติก  วิย  
หุตฺวา  อุปฏาติ  ฯ  มายากาโรป  หิ  อุทก  คเหตฺวา    
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เตล  กโรติ  เตล  คเหตฺวา  อุทกนฺติ  เอว  อเนกรูป  มาย  ทสฺเสติ  ฯ   
อิทมฺป  ปาฏหิาริย  ตถารปูเมวาติ  ฯ  อิทมฺปเม  โภ  โคตม  ปาฏหิาริย   
มายาสหธมฺมรูป  วิย  ขายตีติ  จินฺตามณิกวิชฺชาสรกิฺขต  สนฺธาย  เอวมาห  ฯ   
จินฺตามณิกวิชฺช  ชานนฺตาป  หิ  อาคจฺฉนฺตเมว  ทิสฺวา  อย  อิท  นาม   
วิตกฺเกนฺโต  อาคจฺฉตีติ  ชานนฺติ  ฯ  ตถา  อิท  นาม  วิตกฺเกนฺโต   ิโต   
อิท  นาม  วิตกฺเกนฺโต  นสิินฺโน  อิท  นาม  วิตกฺเกนฺโต  นิปนโฺนติ  ชานนฺติ  ฯ   
        อภิกฺกนฺตตรนฺติ  สุนทฺรตร  ฯ  ปณีตตรนฺติ  อุตฺตมตร  ฯ  ภว ฺหิ  
โคตโม  อวิตกฺก  อวิจารนฺติ  อิธ  พฺราหฺมโณ  อวเสส  (๒) อาเทสนาปาฏิหาริย  
พาหิรกนฺติ  น  คณฺหิ  ฯ  อิท ฺจ  ปน  สพฺพมฺป  โส  พฺราหฺมโณ  ตถาคตสฺส   
วณฺณ  กเถนฺโตเยว  อาห  ฯ  อทฺธา  โข  ตฺยายนฺติ  เอกเสเนว  ตยา  อย  ฯ  
อาสชฺช  อุปนีย  วาจา  ภาสิตาติ  มม  คุเณ  ฆฏเฏตฺวา  มเมว  คุณาน  สนฺติก   
อุปนีตา  วาจา  ภาสิตา  ฯ  อปจ  ตฺยาห  พฺยากริสฺสามีติ  อปจ  เต  อหเมว   
กเถสฺสามีติ  ฯ  เสส  อุตฺตานตฺถเมวาติ  ฯ   
                                พฺราหฺมณวคฺโค  ปโม  ฯ    
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                                มหาวคฺควณฺณนา 
 
                                ติตฺถายตนสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติยสฺส  ปเม  ฯติตฺถายตนานีติติตฺถภูตานิ  อายตนานิติตฺถิยาน   
วา  อายตนานิ  ฯ  ตตฺถติตฺถ  ชานิตพฺพติตฺถกรา  ชานิตพฺพาติตฺถิยา  ชานิตพฺพา   
ติตฺถิยสาวกา  ชานิตพฺพา  ฯติตฺถ  นาม  ทฺวาสฏ ี  ทิฏ ิโย  ฯติตฺถกรา  นาม  ตาส   
ทิฏ ีน  อุปฺปาทกา  ฯติตฺถิยา  นาม  เยส  ตา  ทฏิ ิโย  นาม  รุจฺจนฺติ  ขมนฺติ  ฯ   
ติตฺถิยสาวกา  นาม  เตส  ปจฺจยทายกา  ฯ  อายตนนฺติ  อสฺสาน  กมฺโพโช  (๑)   
อายตน  คุนฺน  ทกฺขิณาปโถ  อายตนนฺติ  เอตฺถ  ส ฺชาติฏาน  อายตน  นาม  ฯ   
        มโนรเม  อายตเน                เสวนฺติ  น  วิหงฺคมา   
        ฉาย  ฉายตฺถิกา  ยนติฺ        ผลตฺถา (๒) ผลโภชิโนติ   
เอตฺถ  สโมสรณฏาน  ฯ  ป ฺจิมานิ  ภิกฺขเว  วิมุตฺตายตนานีติ   
เอตฺถ  การณ  ฯ  ต  อิธ  สพฺพมฺป  ลพฺภติ  ฯ  สพฺเพป  หิ  
ทิฏ ิคติกา  ส ฺชายมานา  อิเมสุเยว  ตีสุ  าเนสุ  ส ฺชายนฺติ   
สโมสรมานาป  เอเตสุเยว  ตีสุ  าเนสุ  สโมสรนฺติ  สนฺนิปตนฺติ   
ทิฏ ิคติกภาเว  ปเนส  เอตาเนว  ตีณิ  การณานิ ติตฺถภูตานิ   
ส ฺชาติอาทินา  อตฺเถน  อายตนานีติปติตฺถายตนานิ  ฯ   
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เตเนวตฺเถนติตฺถิยาน  อายตนานีติปติตฺถายตนานิ  ฯ  สมน-ุ 
ยุ ฺชิยมานานีติ  กา  นาเมตา  ทิฏ ิโยติ  เอว  ปุจฺฉิยมานานิ  ฯ   
สมนุคฺคาหิยมานานีติ  กึการณา  เอตา  ทิฏ ิโย  อุปฺปนฺนาติ   
เอว  สมฺมา  อนุคฺคาหิยมานานิ  ฯ  สมนุภาสิยมานานีติ   
ปฏินิสฺสชชฺถ  ตานิ  ปาปกานิ  ทิฏ ิคตานีติ  เอว  สมฺมา   
อนุภาสิยมานานิ  ฯ  อปจ  ตีณิป  เอตานิ  อนุโยคปุจฺฉาเววจนาเนว  ฯ   
เตน  วุตฺต  อฏกถาย  สมนุยุ ฺชตีติ  วา  สมนุคฺคาหตีติ  วา  
สมนุภาสตีติ  วา  เอเสเส  เอกฏเ  สเม  สมภาเค  ตชฺชาเต   
ต ฺเวาติ  ฯ   
        ปรมฺป  คนฺตฺวาติ  อาจริยปรมฺปรา  ลทฺธิปรมฺปรา  อตฺต- 
ภาวปรมฺปราติ  เอเตสุ  ยงฺกิ ฺจิ  ปรมฺปร  คนฺตฺวาป  ฯ  อกิรยิาย  
สณฺหนฺตีติ  อกิริยมตฺเต  สนฺติฏนฺติ  ฯ  อมฺหาก  อาจริโย   
ปุพฺเพกตวาที  อมฺหาก  ปาจริโย  ปุพฺเพกตวาที  อมฺหาก  
อาจริยปาจริโย  ปุพฺเพกตวาที  ฯ  อมหฺาก  อาจริโย   
อิสฺสรนิมฺมานวาที  อมฺหาก  ปาจริโย  อิสฺสรนิมฺมานวาที  
อมฺหาก  อาจริยปาจริโย  อิสฺสรนิมฺมานวาที  ฯ  อมฺหาก   
อาจริโย  อเหตุกอปจฺจยวาที  อมฺหาก  ปาจริโย   
อเหตุกอปจฺจยวาที   อมฺหาก  อาจริยปาจริโย  อเหตุกอปจฺจยวาทีติ   
เอว  คจฺฉนฺตานิ  หิ  เอตานิ  อาจริยปรมฺปรา   คจฺฉนฺติ   
นาม  ฯ  อมฺหาก  อาจริโย  ปุพฺเพกตลทฺธิโก    
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อมฺหาก  ปาจริโย  ฯเปฯ  อมฺหาก  อาจริยปาจริโย  อเหตุก- 
อปจฺจยลทฺธิโกติ  เอว  คจฺฉนฺตานิ  ลทฺธิปรมฺปรา  คจฺฉนฺติ  นาม  ฯ   
อมฺหาก  อาจริยสฺส  อตฺตภาโว  ปุพฺเพกตเหตุ  อมฺหาก  ปาจริยสฺส  ฯเปฯ   
อมฺหาก  อาจริยปาจริยสฺส  อตฺตภาโว  อเหตุกอปจฺจโยติ  เอว   
คจฺฉนฺตานิ  อตฺตภาวปรมฺปรา  คจฺฉนฺติ  นาม  ฯ  เอว  ปน   
สุวิทูรมฺป  คจฺฉนฺตานิ  อกิริยมตฺเตว  สณฺหนฺติ  เอโกป   
เอเตส  ทิฏ ิคติกาน  กตฺตา  วา  กาเรตา  วา  น  ป ฺายติ  ฯ   
        ปุริสปุคฺคโลติ  สตฺโต  ฯ  กาม ฺจ  ปุริโสติป  วุตฺเต   
ปุคฺคโลติป  วุตฺเต  สตฺโตเยว  วุตฺโต  โหติ  อย  ปน  สมฺมติกถา  
นาม  โย  ยถา  ชานาติ  ตสฺส  ตถา  วุจฺจติ  ฯ  ปฏิสเวเทตีติ   
อตฺตโน  สนตฺาเน  อุปฺปนฺน  ชานาติ  ปฏิสเวทิต  กโรติ  อนุภวติ   
วา  ฯ  ปุพฺเพกตเหตูติ  ปุพฺเพกตการณา  ปุพฺเพกตกมฺมปจฺจเยเนว   
ปฏิสเวเทตีติ  อตฺโถ  ฯ  อิมินา  กมฺมเวทน ฺจ  กิริยเวทน ฺจ   
ปฏิกฺขิปตฺวา  เอก  วิปากเวทนเมว  สมฺปฏิจฺฉนฺติเยว  ฯ   
อิเม  ปตฺตสมุฏานา  อาพาธา  เสมฺหสมุฏานา  วาตสมุฏานา   
สนฺนิปาติกา  อุตุปริณามชา  วิสมปริหารชา  โอปกฺกมิกา  
อาพาธา  กมฺมวิปากชา  อาพาธาติ  อฏโรคา  วุตฺตา  
เตสุ  สตฺต  ปฏิกฺขิปตฺวา  อฏมเยว  (๒)  สมฺปฏิจฺฉนฺติ  ฯ  เยปเม   
#  ๑  ม. คจฺฉนฺตานิ   ๒  ม.  เอก  วิปากเวทนเยว    
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ทิฏธมฺมเวทนีย  อุปปชชฺเวทนีย  อปรปริยายเวทนียนฺติ  ตโย   
กมฺมราสโย  วุตฺตา  เตสุป  เทฺว  ปฏิพาหิตฺวา  เอก  อปรปริยายกมฺมเยว  
สมฺปฏิจฺฉนฺติ  ฯ  เยปเม  ทฏิธมฺมเวทนีโย  วิปาโก  อุปปชชฺเวทนีโย   
อปรปริยายเวทนีโยติ  ตโย  วิปากราสโย  วุตฺตา  เตสุป  เทฺว   
ปฏิพาหิตฺวา  เอก  อปรปริยายวิปากเมว  สมฺปฏิจฺฉนฺติ  ฯ  เยปเม   
กุสลเจตนา  อกุสลเจตนา  วิปากเจตนา  กิริยเจตนาติ  จตฺตาโร   
เจตนาราสโย  วุตฺตา  เตสุป  ตโย  ปฏิพาหิตฺวา  เอก  วิปากเจตนเยว  
สมฺปฏิจฺฉนฺติ  ฯ   
        อิสฺสรนมิฺมานเหตูติ  อิสฺสรนิมฺมานการณา  อิสฺสเรน  นิมมฺิตตฺตา   
ปฏิสเวเทตีติ  อตฺโถ  ฯ  อย  ห ิ เตส  อธิปฺปาโย  อิมาติสฺโส  เวทนา   
ปจฺจุปฺปนฺเน  อตฺตนา  กตมูลเกน  วา  อาณตฺติมูลเกน  วา  ปุพฺเพกเตน  วา  
อเหตุอปจฺจยา  วา  ปฏิสเวเทตุ  นาม  น  สกฺกา  อิสฺสรนิมฺมานการณาเยว  
ปน  อิมา  ปฏิสเวเทตีติ  ฯ  เอววาทิโน  ปเนเต  เหฏา  วุตฺเตสุ  อฏสุ   
โรเคสุ  เอกมฺป  อสมฺปฏิจฺฉิตฺวา  สพฺเพ  ปฏิพาหนฺติ  เหฏา  วุตฺเตสุ  จ   
ตีสุ  กมฺมราสีสุ  ตีสุ  วิปากราสีสุ  จตูสุ  เจตนาราสีสุ  เอกป   
อสมฺปฏิจฺฉิตฺวา  สพฺเพ  ปฏิพาหนฺติ  ฯ   
        อเหตุอปจฺจยาติ  เหตุ ฺจ  ปจฺจย ฺจ  วินา  อการเณเนว   
ปฏิสเวเทตีติ  อตฺโถ  ฯ  อย ฺหิ  เนส  อธิปฺปาโย  อิมาติสฺโส   
เวทนา  ปจฺจุปฺปนฺเน  อตฺตนา  กตมูลเกน  วา  อาณตฺติมูลเกน    
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วา  ปุพฺเพกเตน  วา  อิสสฺรนิมฺมานเหตุนา  วา  ปฏิสเวเทตุ    
นาม  น  สกกฺา  อเหตุอปจฺจยาเยว  ปน  อิมา  ปฏสิเวเทตีติ  ฯ  
เอววาทิโน  ปเนเต  เหฏา  วุตฺเตสุ  โรคาทีสุ  เอกมฺป   
อสมฺปฏิจฺฉิตฺวา  สพฺพ  ปฏิพาหนฺติ  ฯ   
        เอว  สตฺถา  มาติก  นกิฺขิปตฺวา  อิทานิ  ต  วิภชิตฺวา   
ทสฺเสตุ  ตตฺร  ภิกฺขเวติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  เอว  วทามีติ   
ลทฺธิปติฏาปนตฺถ  เอว  วทามีติ  ทสฺเสติ  ฯ  ลทฺธิ ฺหิ   
อปติฏเปตฺวา  นิคฺคยฺหมานลทฺธิโต (๑)  ลทฺธ ึ สงฺกมนฺติ   
โภ  โคตม  ก ึ (๒)  ปุพฺเพกตวาท  วทามาติอาทีนิ  วทนฺติ  ฯ  
ลทฺธิยา  ปน  ปติฏาปตาย  สงฺกมิตุ  อลภนฺตา  สุนคฺิคหิตา   
โหนฺตีติ  ฯ  อิติ  เนส  ลทธฺิปติฏาปนตฺถ  เอว  วทามีติ  อาห  ฯ   
เตนหายสฺมนฺโตติ  เตนหิ  อายสฺมนฺโต  ฯ  ก ึ วุตฺต  โหติ  ยทิ  
เอต  สจฺจ  เอว  สนฺเต  เตน  ตุมฺหาก  วาเทน  ฯ  ปาณาติปาติโน   
ภวิสฺสนฺติ  ปุพฺเพกตเหตูติ  เย  เกจิ  โลเก  ปาณ  อติปาเตนฺติ   
สพฺเพ  เต  ปพฺุเพกตเหตุ  ปาณาติปาติโน  ภวิสฺสนติฺ  ฯ   
กึการณา  น  หิ  ปาณาติปาตกมฺม  อตฺตนา  กตมูลเกน  น  
อาณตฺติมูลเกน  น  อิสฺสรนิมฺมานเหตุนา  น  อเหตุอปจฺจยา   
สกฺกา  ปฏิสเวเทตุ  ปุพฺเพกตเหตุเยว  ปฏิสเวเทตีติ  อย  โว   
ลทฺธิ  ฯ  ยถา  จ  ปาณาติปาติโน  เอว  ปาณาติปาตา    
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วิรมนฺตาป  ปุพฺเพกตเหตุเยว  วิรมิสฺสนฺตีติ  ฯ  อิติ  ภควา  เตสเยว   
ลทฺธึ  คเหตฺวา  เตส  นิคฺคห  อาโรเปติ  ฯ  อิมินา  นเยน   
อทินฺนาทายิโนติ   อาทีสุป  โยชนา  เวทิตพฺพา  ฯ   
        สารโต  ปจฺจาคจฺฉตนฺติ  สารภาเวน  คณฺหนฺตาน  ฯ  ฉนฺโทติ   
กตฺตุกมฺยตาฉนฺโท  ฯ  อิท  วา  กรณีย  อิท  วา  อกรณียนฺติ  เอตฺถ   
อยมธิปฺปาโย  อิท  วา  กรณียนฺติ  กตฺตพฺพสฺส  กรณตฺถาย  อิท  วา   
อกรณียนฺติ  อกตฺตพฺพสฺส  อกรณตฺถาย  กตฺตุกมฺยตา  วา   
ปจฺจตฺตปุริสกาโร  วา  น  โหติ  ฯ  ฉนฺทวายาเมสุ  วา  อสนฺเตสุ   
อิท  กตฺตพฺพนฺติป  อิท  น  กตฺตพฺพนฺติป  น  โหติ  ฯ  อิติ   
กรณียากรณีเย  โข  ปน  สจฺจโต  เถตโต  อนุปลพฺภิยมาเนติ  เอว   
กตฺตพฺเพ  จ  อกตฺตพฺเพ  จ  ภูตโต  ถริโต  อป ฺายมาเน   
อลพฺภมาเน  ฯ  ยท ิ ห ิ กตฺตพฺพ  กาตุ  อกตฺตพฺพโต  จ  วิรมิตุ   
ลเภยฺย  กรณียากรณีย  สจฺจโต  เถตโต  อุปลพฺเภยฺย  ฯ  ยสฺมา  
ปน  อุภยมฺป  เอว  นูปลพฺภติ  (๑)  ตสฺมา  ต  สจฺจโต  เถตโต   
น  อุปลพฺภติ  เอว  ตสฺมึ  จ  อนุปลพฺภิยมาเนปติ   อตฺโถ  ฯ   
        มฏุสฺสตีนนฺติ  นฏสฺสตีน  วิสฺสฏสฺสตีน  ฯ  อนารกฺขาน   
วิหรตนฺติ  ฉสุ  ทฺวาเรสุ  นิรารกฺขาน  วิหรนฺตาน  ฯ  น  โหติ  ปจฺจตฺต   
สหธมฺมิโก  สมณวาโทติ  เอวภูตาน  ตุมฺหาก  วา  อ ฺเส  วา    
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มย  สมณาติ  ปจฺจตฺต  สการโณ  สมณวาโท  น  โหติ  น  อิชฺฌติ  ฯ   
สมณาป  หิ  ปุพฺเพกตการณาเยว  โหนฺติ  อสฺสมณาป   
ปุพฺเพกตการณาเยวาติ  ฯ  สหธมฺมิโกติ  สการโณ  ฯ นิคฺคโห   
โหตีติ  มม  นิคฺคโห  โหติ  เต  ปน  นคฺิคหิตา  โหนฺตีติ  ฯ   
        เอว  ปพฺุเพกตวาทิโน  นิคฺคหิตฺวา  อิทานิ  อิสสฺรนิมฺมานวาทิโน   
นิคฺคเหตุ  ตตฺร  ภิกฺขเวติอาทิมาห  ฯ  ตสฺสตฺโถ  ปพฺุเพกตวาเท   
วุตฺตนเยน  เวทิตพฺโพ  ตถา  อเหตุกวาเทป  ฯ  เอว  อิเมสติตฺถายตนาน   
ปรมฺป  คนฺตฺวา  (๑)  อกริยิาย  สณฺหนภาเวน  ตุจฺฉภาว  อนิยฺยานิกภาว   
อสารภาเวน  ถุสโกฏฏนสทิสต  อาปชฺชนภาเวน  อคฺคิส ฺาย   
ธมมานขชฺชุปนกสริกฺขต  ตนฺทิฏ ิกาน  ปุริมสฺสป  มชฺฌิมสฺสป   
ปจฺฉิมสฺสป  อตฺถทสฺสนตาย  อภาเวน  อนฺธเวณูปมต  สทฺทมตฺเตเนว   
ตานิ  คเหตฺวา  สารทิฏ ิกาน  ปวิย  ปติตสฺส  เวฬุวปกฺกสฺส   
ททฺทหายิตสทฺท  (๒)  สุตฺวา  ปวี  สวฏฏมานา  อาคจฺฉตีติ  ส ฺาย  
ปลายนฺเตน  (๓)  สสเกน  สริกฺขภาว ฺจ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  อตฺตนา  
เทสิตสฺส  ธมฺมสฺส  สารภาว ฺเจว  นิยฺยานิกภาว ฺจ  ทสฺเสตุ  อย  
โข  ปน  ภิกขฺเวติอาทิมาห  ฯ   
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ตตฺถ  อนิคฺคหิโตติ  อ ฺเหิ  อนิคฺคหิโต  นิคฺคเหตุ  อสกฺกุเณยฺโย  ฯ   
อสงฺกิลิฏโติ  นิกฺกิเลโส  ปริสุทโฺธ  สงฺกิลิฏ  น  กริสฺสามาติ   
ปวตฺเตหิป  ตถา  กาตุ  อสกฺกุเณยฺโย  ฯ  อนุปวชโฺชติ  อุปวาทวินิมุตฺโต  ฯ   
อปฺปฏิกุฏโติ  กึ  อิมินา  หรถ  นนฺติ  เอว  อปฺปฏิพาหิโต  อนุปกฺกุฏโ  วา  ฯ   
วิ ฺ ูหีติ  ปณฺฑิเตหิ  ฯ  อปณฺฑิตาน ฺหิ  อชานิตฺวา  กเถนฺตาน   
วจน  อปฺปมาณ  ฯ  ตสฺมา  วิ ฺ ูหีติ  อาห  ฯ   
        อิทานิ  ตสฺส  ธมฺมสสฺ  ทสฺสนตฺถ  กตโม  จ  ภิกฺขเวติ  ป ฺห  ปุจฺฉิตฺวา   
อิมา  ฉ  ธาตุโยติอาทินา  นเยน  มาติก  นิกฺขิปตฺวา  ยถาปฏิปาฏิยา   
วิภชิตฺวา  ทสฺเสนฺโต  ปนุ  อิมา  ฉ  ธาตุโยติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  ธาตุโยติ   
สภาวา  ฯ  นชิฺชีวนิสฺสตฺตภาวปกาสโก  หิ  สภาวฏโ  ธาตฺวฏโ  นาม  ฯ  
ผสฺสายตนานีติ  วิปากผสฺสาน  อากรฏเน  อายตนานิ  ฯ  มโนปวิจาราติ   
วิตกฺกวิจารปเทหิ  (๑)  อฏารสสุ  าเนสุ  มนสฺส  อุปวิจารา  ฯ   
        ปวีธาตูติ  ปติฏาธาตุ  ฯ  อาโปธาตูติ  อาพนฺธนธาตุ  ฯ   
เตโชธาตูติ  ปริปาจนธาตุ  ฯ  วาโยธาตูติ  วิตฺถมฺภนธาตุ  ฯ   
อากาสธาตูติ  อสมฺปุฏธาตุ  ฯ  วิ ฺาณธาตูติ  วิชานนธาตุ  ฯ  
เอวมิท  ธาตุกมฺมฏาน  อาคต  ฯ  ต  โข  ปเนต  สงฺเขปโต   
#  ๑  ม.  วิตกฺกวิจารปาเทหิ  ฯ  
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อาคตฏาเน  สงฺเขปโตป  วิตฺถารโตป  กเถตุ  วฏฏติ  ฯ  วิตฺถารโต   
อาคตฏาเน  สงฺเขปโต  กเถตุ  น  วฏฏติ  วิตฺถารโตว  วฏฏติ  ฯ   
อิมสฺมึ  ปนติฏายตนสุตฺเต  อิท  สงฺเขปโต  ฉธาตุวเสน   
กมฺมฏาน  อาคต  ฯ  ต  อุภยถาป  กเถตุ  วฏฏติ  ฯ   
        สงฺเขปโต  ฉธาตุวเสน  กมฺมฏาน  ปริคฺคณฺหนฺโตป  เอว  
ปริคฺคณฺหาติ  ปวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  วาโยธาตูติ  อิมานิ  
จตฺตาริ  มหาภูตานิ  อากาสธาตุ  อุปาทารูป  ฯ  เอกสฺมิ ฺจ   
อุปาทารูเป  ทิฏเ  เสสานิ  เตวีสติ  ทฏิาเนวาติ  สลฺลกฺเขตพฺพานิ  ฯ   
วิ ฺาณธาตูติ  จิตฺต  วิ ฺาณกฺขนฺโธ  โหติ  เตน  สหชาตา  เวทนา   
เวทนากฺขนฺโธ  ส ฺา  ส ฺากฺขนฺโธ  ผสฺโส  จ  เจตนา  จ   
สงฺขารกฺขนฺโธติ  อิเม  จตฺตาโร  อรูปกขฺนฺธา  นาม  ฯ  จตฺตาริ   
ปน  มหาภูตานิ  จตุนฺน ฺจ  มหาภูตาน  อุปาทารูป  รูปกฺขนฺโธ  
นาม  ฯ  ตตฺถ  จตฺตาโร  อรูปกฺขนฺธา  นาม  รูปกฺขนฺโธ  รูปนฺติ   
นาม ฺจ  รูป ฺจาติ  เทฺวเยว  ธมฺมา  โหนฺติ  ตโต  อุทฺธ  สตฺโต  วา   
ชีโว  วา  นตฺถีติ  เอว  เอกสฺส  ภิกฺขุโน  สงฺเขปโต  ฉธาตุวเสน   
อรหตฺตสมฺปาปก  กมฺมฏาน  เวทิตพฺพ  ฯ   
        วิตฺถารโต  ปริคฺคณฺหนฺโต  ปน  จตฺตาริ  มหาภูตานิ   
ปริคฺคณฺหิตฺวา  อากาสธาตุปริคฺคหานุสาเรน  เตวีสติ  อุปาทา- 
รูปานิ  ปริคฺคณฺหติ  ฯ  อถ  เนส  ปจฺจย  อุปปรกิฺขนฺโต  ปุน    
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จตฺตาเรว  มหาภูตานิ  ทิสฺวา  เตสุ  ปวีธาตุ  วีสติโกฏาสา   
อาโปธาตุ  ทฺวาทส  เตโชธาตุ  จตฺตาโร  วาโยธาตุ  ฉโกฏาสาติ   
โกฏาสวเสน  สโมธาเนตฺวา  ทฺวาจตฺตาฬีส  มหาภูตานิ  จ   
ววฏเปตฺวา  เตวีสติ  อุปาทารูปานิ  ปกฺขิปตฺวา  ป ฺจสฏ ี   
รูปานิ  ววฏเปติ  ฯ  ตานิ  จ  วตฺถุรูเปน  สทฺธ ึ จ  ฉสฏ ี   
โหนฺตีติ  ฉสฏ ี  รูปานิ  ปสฺสติ  ฯ  วิ ฺาณธาตุ  ปน   
โลกิยจิตฺตวเสน  เอกาสีติ  จิตฺตานิ  ฯ  ตานิ  สพฺพานิป   
วิ ฺาณกฺขนฺโธ  นาม  โหติ  ฯ  เตหิ  สหชาตา  เวทนาทโยป   
ตตฺตกาเยวาติ  เอกาสีติ  เวทนา  เวทนากฺขนฺโธ  เอกาสีติ  ส ฺา   
ส ฺากฺขนฺโธ  เอกาสีติ  เจตนา  สงฺขารกฺขนฺโธติ  อิเม  จตฺตาโร  
อรูปกฺขนฺธา  เตภูมิกวเสน  คยฺหมานา  จตุวีสาธิกานิ  ตีณิ   
ธมฺมายตนสตานิ  โหนฺติ  ฯ  อิติ  อิเม  จ  อรูปธมฺมา  ฉสฏ ี   
จ  รูปธมฺมาติ  สพฺเพป  สโมธาเนตฺวา  นาม ฺจ  รูป ฺจาติ   
เทฺวว  ธมฺมา  โหนฺติ  ตโต  อุทฺธ  สตฺโต  วา  ชีโว  วา   
นตฺถีติ  นามรูปวเสน  ป ฺจกฺขนฺเธ  ววฏเปตฺวา  เตส  ปจฺจย   
ปริเยสนฺโต  อวิชฺชาปจฺจยา  ตณฺหาปจฺจยา  กมฺมปจฺจยา  อาหารปจฺจยาติ   
เอว  ปจฺจย  ทิสฺวา  อตีเตป  อิเมหิ  ปจฺจเยหิ  อิท  นามรูป  ปวตฺติตฺถ  (๒)   
อนาคเตป  เอเตหิ  ปจฺจเยหิ  ปวตฺติสฺสติ    
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เอตรหิป  เอเตหิเยว  ปวตฺตตีติ  ตีสุ  กาเลสุ  กงฺข  วิตริตฺวา   
อนุกฺกเมน  ปฏิปชชฺมาโน  อรหตฺต  ปาปุณาติ  ฯ  เอว   
วิตฺถารโตป  ฉธาตุวเสน  อรหตฺตสมฺปาปก  กมฺมฏาน  เวทิตพฺพ  ฯ   
        จกฺขุ  ผสฺสายตนนฺติ  สุวณฺณาทีน  สุวณฺณาทิอากโร  วิย  เทวฺ   
จกฺขุวิ ฺาณานิ  เทฺว  สมปฺฏิจฺฉนฺนานิ  ตีณิ  สนฺตีรณานีติ  อิเมหิ   
สตฺตหิ  วิ ฺาเณหิ  สหชาตาน  สตฺตนฺน  ผสฺสาน  สมฏุานฏเน 
อากโรติ  อายตน  ฯ  โสต  ผสฺสายตนนฺติอาทีสุป  เอเสว  นโย  ฯ   
มโน  ผสฺสายตนนฺติ  เอตฺถ  ปน  ทฺวาวีสติ  วิปากผสฺสา  เวทิตพฺพา  ฯ   
อิติ  หิท  ฉผสฺสายตนวเสน  กมฺมฏาน  อาคต  ฯ  ต  สงฺเขปโตป   
วิตฺถารโตป  กเถตพฺพ  ฯ  สงฺเขปโต  ตาว  เอตฺถ  หิ  ปุริมานิ  ป ฺจ   
อายตนานิ  อุปาทารูป  เตสุ  ทฏิเสุ  อวเสส  อุปาทารูป  ทิฏเมว   
โหติ  ฯ  ฉฏ  อายตน  จิตฺต  ต  วิ ฺาณกฺขนฺโธ  โหติ  เตน  
สหชาตา  เวทนาทโย  เสสา  ตโย  อรปูกฺขนฺธาติ  เหฏา  วุตฺตนเยเนว   
สงฺเขปโต  จ  วิตฺถารโต  จ  อรหตฺตสมฺปาปก  กมฺมฏาน  เวทิตพฺพ  ฯ   
        จกฺขุนา  รูป  ทิสฺวาติ  จกฺขุวิ ฺาเณน  รูป  ปสสฺิตฺวา  ฯ   
โสมนสฺสฏานิยนฺติ  โสมนสฺสสฺส  การณภูต  ฯ  อุปวิจรตีติ   
เอตฺถ  มน  จาเรนฺโต  อุปวิจรติ  ฯ  เสสปเทสุป  เอเสว  นโย  ฯ  
เอตฺถ  จ  อิฏ  วา  โหตุ  อนิฏ  วา  ย  รูป  ทิสฺวา  โสมนสฺส   
อุปฺปชฺชติ  ต  โสมนสฺสฏานิย  นาม  ฯ  ย  ทิสฺวา  โทมนสฺส    
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อุปฺปชฺชติ  ต  โทมนสฺสฏานิย  นาม  ฯ  ย  ทิสฺวา  อุเปกฺขา   
อุปฺปชฺชติ  ต  อุเปกฺขาฏานิย  นามาติ  เวทิตพฺพ  ฯ  สทฺทาทีสุป  
เอเสว  นโย  ฯ  อิติ  อิท  สงฺเขปโต  กมฺมฏาน  อาคต  ฯ   
ต  โข  ปเนต  สงฺเขปโต  อาคตฏาเน  สงฺเขปโตป  วิตฺถารโตป  กเถตุ   
วฏฏติ  ฯ  วิตฺถารโต  อาคตฏาเน  สงฺเขปโต  กเถตุ  น  วฏฏติ  ฯ  อิมสฺมึ   
ปนติตฺถายตนสุตฺเต  อิท  สงฺเขปโต  อฏารสมโนปวิจารวเสน  
กมฺมฏาน  อาคต  ฯ  ต  สงฺเขปโตป  วิตฺถารโตป  กเถตุ  วฏฏติ  ฯ   
        ตตฺถ  สงฺเขปโต  ตาว  จกฺขุ  โสต  ฆาน  ชิวฺหา  กาโย  รูป  สทฺโท   
คนฺโธ  รโสติ  อิมานิ  นว  อุปาทารูปานิ  เตสุ  ทิฏเสุ  เสสอุปาทารูป   
ทิฏเมว  โหติ  ฯ  โผฏพฺพ  ตีณิ  มหาภูตานิ  เตสุ  ทิฏเสุ  (๑)  จตุตฺถ  
ทิฏเมว  โหติ  ฯ  มโนวิ ฺาณกฺขนฺโธ  เตน  สหชาตา  เวทนาทโย  ตโย  
อรูปกฺขนฺธาติ  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  สงฺเขปโต  จ  วิตฺถารโต  จ   
อรหตฺตสมฺปาปก  กมฺมฏาน  เวทิตพฺพ  ฯ   
        อริยสจฺจานีติ  อริยภาวกรานิ  อรยิปฏิวิทฺธานิ  วา  สจฺจานิ  ฯ   
อยเมตฺถ  สงฺเขโป  วิตฺถารโต  ปเนต  ปท  วิสุทฺธิมคฺเค   ปกาสิต  ฯ  
ฉนฺน  ภิกฺขเว  ธาตูนนฺติ  อิท  กิมตฺถ  อารทฺธ  สุขาวโพธนตฺถ  ฯ 
ยสฺส  ห ิ ตถาคโต  ทฺวาทสปท  ปจฺจยาวฏฏ  กเถตุกาโม  โหติ   
ตสฺส  คพฺภาวกฺกนฺติวฏฏ    



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 265 

                เลมที่  14  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  265 
 
ทสฺเสติ  ฯ  คพฺภาวกฺกนฺติวฏฏสฺมึ  หิ  ทสฺสิเต  กเถตุมฺป  สุข   
โหติ  ปร  อวโพเธตุมฺปติ  ฯ  สุขาวโพธนตฺถ  อิทมารทฺธนฺติ   
เวทิตพฺพ  ฯ  ตตฺถ  ฉนฺน  ธาตูนนฺติ  เหฏา  วุตฺตานเยว   
ปวีธาตุอาทีน  ฯ  อุปาทายาติ  ปฏิจฺจ  ฯ  เอเตน  ปจฺจยมตฺต   
ทสฺเสติ  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ฉธาตุปจฺจยา  คพฺภสฺส  อวกฺกนฺติ   
โหตีติ  ฯ  กสฺส  ฉนฺน  ธาตูน  ปจฺจเยน  ก ึ มาตุ  อุทาหุ  ปตูติ   
น  มาตุ  น  ปตุ  ปฏิสนฺธคฺิคณฺหนกสตฺตสฺเสว  ปน  ฉนฺน  ธาตูน   
ปจฺจเยน  คพฺภสฺส  อวกฺกนฺติ  นาม  โหติ  ฯ  คพฺโภ  จ  นาเมส   
นิรยคพฺโภติรจฺฉานคพฺโภ  ปตฺติวิสยคพฺโภ  มนุสสฺคพฺโภ  
เทวคพฺโภติ  นานปฺปกาโร  โหติ  ฯ  อิมสฺมึ  ปน  าเน   
มนุสฺสคพฺโภ  อธิปฺเปโต  ฯ  อวกฺกนฺติ  โหตีติ  โอกกฺนฺติ   
นิพฺพตฺติ  ปาตุภาโว  โหติ  กถ  โหตีติติณฺณ  สนฺนิปาเตน  ฯ   
วุตฺตเ ฺหต   
        ติณฺณ  โข  ปน  ภิกขฺเว  สนฺนิปาตา(๒)  คพฺภสฺส  อวกฺกนติฺ   
โหติ  ฯ  [กตเมสติณฺณ]   อิธ  มาตาปตโร  จ  สนฺนปิติตา  (๓)  โหนฺติ  มาตา   
จ  น  อุตุนี  (๔)  โหติ  คนฺธพฺโพ  จ  น  ปจฺจุปฏ ิโต  (๕)  โหติ  ฯ  เนว  ตาว   
คพฺภสฺส  อวกฺกนฺติ  โหติ  อิธ  มาตาปตโร  จ  สนนฺิปติตา   
โหนฺติ  มาตา  จ  อุตุนี  โหติ  คนฺธพฺโพ    
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จ  น  ปจฺจุปฏ ิโต  โหติ  เนว  ตาว  คพฺภสฺส  อวกฺกนฺติ  โหติ  ฯ   
ยโต  จ  โข  ภิกฺขเว  มาตาปตโร  จ  สนฺนิปติตา  โหนฺติ  มาตา   
จ  อุตุนี  โหติ  คนฺธพฺโพ  จ  ปจฺจุปฏ ิโต  โหติ  ฯ  เอว   
ติณฺณ  สนฺนิปาตา  คพฺภสฺส   อวกฺกนติฺ  โหตีติ  ฯ    
        โอกกฺนติฺยา  สติ  นามรูปนฺติ  วิ ฺาณปจฺจยา  นามรูปนฺติ  วุตฺตฏาเน   
วตฺถุทสก  กายทสก  ภาวทสก  ตโย  อรูปโน  ขนฺธาติ  เตตฺตึส  ธมฺมา  คหิตา   
อิมสฺมึ  ปน  โอกฺกนฺติยา  สติ  นามรูปนฺติ  วุตฺตฏาเน  วิ ฺาณกฺขนฺธมฺป   
ปกฺขิปตฺวา  คพฺภเสยฺยกาน  ปฏิสนฺธิกขฺเณ  จตุตฺตึส  ธมฺมา  คหิตาติ  
เวทิตพฺพา  ฯ  นามรูปปจฺจยา  สฬายตนนฺติอาทีหิ  ยเถว  โอกกฺนฺติยา   
สติ  นามรูปปาตุภาโว  ทสฺสิโต  เอว  นามรูเป  สติ  สฬายตนปาตุภาโว   
สฬายตเน  สติ  ผสฺสปาตุภาโว  ผสฺเส  สติ  เวทนาปาตุภาโว  ทสฺสิโต  ฯ   
        เวทิยมานสฺสาติ  เอตฺถ  เวทน  อนภุวนฺโตป  เวทิยมาโนติ  วุจฺจติ   
ชานนฺโตป  ฯ  เวทิยามห  ภนฺเต  เวทิยตีติ  ม  สงฺโฆ  ธาเรตูติ  เอตฺถ  หิ  
อนุภวนฺโต  เวทิยมาโน  นาม  สุข  เวทน  เวทิยมาโน  สุข  เวทน  
เวทิยามีติ  ปชานาตีติ  เอตฺถ  ชานนฺโต  อิธาป  ชานนฺโตว  อธปิฺเปโต  ฯ  
อิท  ทุกฺขนฺติ  ป ฺเปมีติ  เอว  ชานนฺตสฺส  สตฺตสฺส  อิท  ทุกฺข  เอตฺตก   
ทุกฺข  นตฺถ ิ อิโต  อุทฺธ  ทุกฺขนฺติ  ป ฺเปมิ  โพเธมิ  ชานาเปมิ  ฯ  อย    
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ทุกฺขสมุทโยติอาทีสุป  เอเสว  นโย  ฯ   
        ตตฺถ  ทกฺุขาทีสุ  อย  สนฺนิฏานกถา  เปตฺวา  หิ  ตณฺห  เตภูมิกา   
ป ฺจกฺขนฺธา  ทุกฺขนฺนาม  ตสฺเสว  ปภาวิกา  ปุพฺพตณฺหา  ทุกฺขสมุทโย  นาม   
เตส  ทฺวินฺนป  สจฺจาน  อนุปฺปตฺตินิโรโธ  ทกฺุขนิโรโธ  นาม  อริโย  อฏงฺคิโก   
มคฺโค  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทา  นาม  ฯ  อิติ  ภควา  โอกฺกนติฺยา  สติ  นามรูปนฺติ   
กเถนฺโตป  เวทิยมานสฺส  ชานมานสฺเสว  กเถสิ  นามรูปปจฺจยา  สฬายตนนฺติ   
กเถนฺโตป  สฬายตนปจฺจยา  ผสฺโสติ  กเถนฺโตป  ผสฺสปจฺจยา  เวทนาติ   
กเถนฺโตป  เวทิยมานสฺส  โข  ปนาห  ภิกฺขเว  อิท  ทุกฺขนฺติ  ป ฺเปมีติ   
กเถนฺโตป  อย  ทุกฺขสมุทโยติ  อย  ทุกขฺนิโรโธติ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี   
ปฏิปทาติ  ป ฺเปมีติ  กเถนฺโตป  เวทิยมานสฺส  ชานมานสฺเสว  กเถสิ  ฯ   
        อิทานิ  ตานิ  ปฏิปาฏิยา  ปตานิ  สจฺจานิ  วิตฺถาเรนฺโต  กตม ฺจ   
ภิกฺขเวติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  ต  สพฺพ  สพฺพากาเรน วิสุทฺธิมคฺเค  วิตฺถาริตเมว  ฯ   
ตตฺถ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ  ฯ  อย  ปน  วิเสโส  ตตฺถ  ทุกฺขสมุทย  อริยสจฺจ  
ยาย  ตณฺหา  โปโนพฺภวิกาติ   อิมาย  ตนฺติยา  อาคต  อิธ  อวิชฺชาปจฺจยา   
สงฺขาราติ  ปจฺจยาการวเสน  ฯ  ตตฺถ  จ  ทุกฺขนิโรธ  อริยสจฺจ  โย   
ตสฺสาเยว  ตณฺหาย  อเสสวิราคนิโรโธติ   อิมาย  ตนฺติยา    
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อาคต  อิธ  อวิชฺชายเตฺวว  อเสสวิราคนิโรธาติ  ปจฺจยาการนิโรธวเสน  ฯ   
        ตตฺถ  อเสสวิราคนิโรธาติ  อเสสวิราเคน  จ  อเสสนิโรเธน  จ  ฯ  
อุภยมฺเปต  อ ฺม ฺเววจนเมว  ฯ  สงฺขารนิโรโธติ  สงฺขาราน   
อนุปฺปตฺตินิโรโธ  โหติ  ฯ  เสสปเทสุป  เอเสว  นโย  ฯ  อิเมหิ  ปน   
ปเทหิ  ย  อาคมฺม  อวิชฺชาทโย  นิรุชฌฺนฺติ  อตฺถโต  ต  นิพฺพาน  ทีปต   
โหติ  ฯ  นิพฺพาน ฺหิ  อวิชฺชานิโรโธติป  สงฺขารนิโรโธติป  เอว  เตส   
เตส  ธมฺมาน  นิโรธนาเมน  กถิยติ  ฯ  
        เกวลสสฺาติ  สกลสฺส  ฯ ทุกฺขกฺขนฺธสฺสาติ  วฏฏทุกฺขราสสิฺส  ฯ   
นิโรโธ  โหตีติ  อปฺปวตฺติ  โหติ  ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา  อวิชฺชาทีน   
นิโรโธ  นาม  ขีณากาโรป  วุจฺจติ  อรหตฺตมฺป  นิพฺพานมฺป  ตสฺมา   
อิธ  ขีณาการทสฺสนวเสน  ทฺวาทสสุ  าเนสุ  อรหตฺต  ทฺวาทสสุเยว   
นิพฺพาน  กถตินฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ   
        อิท  วุจฺจตีติ  เอตฺถ  นิพฺพานเมว  สนฺธาย  อิทนฺติ  วุตฺต  ฯ   
อฏงฺคิโกติ  น  อฏหิ  องฺเคหิ  วินิมุตฺโต  อ ฺโ  มคฺโค  นาม  
อตฺถิ  ฯ  ยถา  ปน  ป ฺจงฺคิกตุริยนฺติ  วุตฺเต  ป ฺจงฺคมตฺตเมว   
ตุริยนฺติ  วุตฺต  โหติ  เอวมิธาป  อฏงฺคิกมตฺตเมว  มคฺโค   
โหตีติ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        อนิคฺคหิโตติ  น  นคฺิคหิโต  ฯ  นิคฺคณฺหนฺโต  หิ  ปริหาเปตฺวา    
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วา  ทสฺเสติ  วฑฺเฒตฺวา  ต  ปริวตฺเตตฺวา  วา  ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา  จตฺตาริ   
อริยสจฺจานิ  น  อิมานิ  จตฺตาริ  เทฺว  วา  ตีณิ  วาติ  เอว  หาเปตฺวาป   
ป ฺจ  วา  ฉ  วาติ  เอว  วฑฺเฒตฺวาป  น  อิมานิ  จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ   
อ ฺาเนว  จตฺตาริ  อริยสจฺจานีติ  ทสฺเสตุ  น  สกฺกา  ฯ  ตสฺมา  อย   
ธมฺโม  อนิคฺคหิโต  นาม  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
 
                                ภยสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติเย  ฯ  อมาตาปุตฺติกานีติ  มาตา  จ  ปุตฺโต  จ  มาตาปุตฺต   
ปริตฺตาตุ  สมตฺถภาเวน  นตฺถิ  เอตฺถ  มาตาปุตฺตนฺติ  อมาตาปุตฺติกานิ  ฯ  
ยนฺติ  สมเย  ฯ  ตตฺถ  มาตาป  ปุตฺต  น  ปฏลิภตีติ  ตสฺมึ  อคฺคิภเย   
อุปฺปนฺเน  มาตาป  ปุตฺต  ปสฺสิตุ  น  ลภติ  ปุตฺโตป  มาตร  ปสฺสตุิ  
น  ลภตีติ  อตฺโถ  ฯ  ภย  โหตีติ  จิตฺตุตฺราสภย  โหติ  ฯ  อฏวีสงฺโกโปติ   
อฏวิยา  สงฺโกโป  ฯ  อฏวีติ  เจตฺถ  อฏวีวาสิโน  โจรา  เวทิตพฺพา  ฯ   
ยทา  หิ  เต  อฏวิโต  ชนปท  โอตริตฺวา  คามนิคมราชธานิโย  ปหริตฺวา   
วิลุมฺปนฺติ  ตทา  อฏวีสงฺโกโป  นาม  โหติ  ต  สนฺธาเยต  วุตฺต  ฯ   
        จกฺกสมารูฬฺหาติ  เอตฺถ  อิรยิาปถจกฺกมฺป  วตฺตติ   
# ๑ ม. โอตรตฺิวา  ฯ  
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ยานจกฺกมฺป  ฯ  ภยสฺมึ  ห ิ สมฺปตฺเต  เยส  ยานกานิ  อตฺถ ิ 
เต  อตฺตโน  ปริกฺขารภณฺฑ เตสุ  อาโรเปตฺวา  ปลายนฺติ  ฯ   
เยส  นตฺถิ  เต  กาเชน  วา  อาทาย  สีเสน  วา  อุกฺขิปตฺวา   
ปลายนฺติเยว  ฯ  เต  จกฺกสมารุฬฺหา  นาม  โหนฺติ  ฯ  ปริยายนฺตีติ   
อิโต  จิโต  จ  คจฺฉนฺติ  ฯ   
        กทาจีติ  กิสฺมิ ฺจิเทว  กาเล  ฯ  กรหจีติ  ตสฺเสว  เววจน  ฯ  
มาตาป  ปุตฺต  ปฏลิภตีติ  อาคจฺฉนฺต  วา  คจฺฉนฺต  วา  เอกสฺมึ   
าเน  นิลีน  วา  ปสฺสิตุ  ลภติ  ฯ  อุทกวาหโกติ  นทีปูโร  ฯ   
มาตาป  ปุตฺต  ปฏลิภตีติ  กุลฺเล  วา  อุลุมฺเป  วา  มตฺติกาภาชเน  วา   
ทารุขณฺเฑ  วา  ลคฺค  วุยฺหมาน  ปสฺสิตุ  ปฏลิภติ  โสตฺถินา  วา  
ปุน  อุตฺตริตฺวา  คาเม  วา  อร ฺเ  วา   ิต  ปสฺสิตุ  ลภตีติ  ฯ   
        เอว  ปรยิายโต  อาคตานิ  อมาตาปุตฺติกานิ  คหิตานิ   
ภยานิ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  นิปฺปริยาเยน  ทสฺเสนฺโต  ตีณีมานีติ   
อาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  ชราภยนฺติ  ชร  ปฏจฺิจ  อุปฺปชฺชนก  ภย  ฯ   
อิตเรสุป  เอเสว  นโย  ฯ  วุตฺตป  เจต  ชร  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ   
ภย  ภยานก  ฉมฺภิตตฺต  โลมหโส  เจตโส  อุตฺราโส   พฺยาธึ   
ปฏิจฺจ  มรณ  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  ภย  ภยานก  ฉมฺภิตตฺต  
โลมหโส  เจตโส  อุตฺราโสติ  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ  ฯ    
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                                        เวนาคปุรสุตฺตวณฺณนา   
        ตติเย  ฯ   โกสเลสูติ  เอวนามเก  ชนปเท  ฯ  จาริก  จรมาโนติ   
อทฺธานคมน  คจฺฉนฺโต  ฯ  จาริกา  จ  นาเมสา  ภควโต  ทฺวิธา  โหติ   
ตุริตจาริกา  จ  อตุริตจาริกา  จาติ  ฯ  ตตฺถ  ทูเรป  โพธเนยฺยปุคฺคล   
ทิสฺวา  ตสฺส  โพธนตฺถาย  สหสา  คมน  ตุริตจาริกา  นาม  ฯ  สา   
มหากสฺสปปจฺจุคฺคมนาทีสุ  ทฏพฺพา  ฯ  ย  ปน  คามนิคมปฏิปาฏิยา   
เทวสิก  โยชนวเสน  ทฺวิโยชนวเสน  (๑)  ปณฺฑปาตจริยาทีหิ  โลก   
อนุคฺคณฺหนฺตสฺส  คมน  อย  อตุริตจาริกา  นาม  ฯ  อิม  สนฺธาเยต   
วุตฺต  จาริก ฺจรมาโนติ  ฯ  วิตฺถาเรน  ปน  จาริกากถา  สุมงฺคลวิลาสินิยา   
ทีฆนิกายฏกถาย  อมฺพฏสุตฺตวณฺณนาย   วุตฺตา  ฯ   
        พฺราหฺมณคาโมติ  พฺราหฺมณาน  สโมสรณคาโมป  พฺราหฺมณคาโมติ  (๒) 
วุจฺจติ  พฺราหฺมณาน  โภคคาโมป  ฯ  อิธ  สโมสรณคาโม  พฺราหฺมณคาโมติ   
อธิปฺเปโต  ฯ  ตทวสรีติ  ตตฺถ  อวสริ  สมฺปตฺโตติ  อตฺโถ  ฯ  วิหาโร   
ปเนตฺถ  อนิยามิโต  ฯ  ตสฺมา  ตสฺส  อวิทูเร  พุทฺธาน  อนุจฺฉวิโก  เอโก   
วนสณฺโฑ  อตฺถิ  (๓)  สตฺถา  ต  วนสณฺฑ  คโตติ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        อสฺโสสุนฺติ  สุณึสุ  อุปลภึสุ  โสตทฺวาร  สมฺปตฺตวจนนิคฺโฆสานุสาเรน   
ชานึสุ  ฯ  โขติ  อวธารณตฺเถ  ปทปูรณมตฺเต  วา   
#  ๑  ม.  โยชนอทฺธโยชนวเสน ฯ ๒   สี.  พฺราหฺมณาน  วสนคาโม ฯ 
#  ๓  สี.  ภวิสฺสติ  ฯ  
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นิปาโต  ฯ  ตตฺถ  อวธารณตฺเถน  อสฺโสสสเยว  น  เตส   
โกจิ  สวนนฺตราโย  อโหสีติ  อยมตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  ปทปูรเณ   
น   พฺย ฺชนสิลิฏตามตฺตเมว  ฯ   
        อิทานิ  ยมตฺถ  อสฺโสสุ  ต  ปกาเสตุ  สมโณ  ขลุ  โภ   
โคตโมติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  สมิตปาปตฺตา  สมโณติ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
ขลูติ  อนุสฺสวนตฺเถ   นิปาโต  ฯ  โภติ  เตส  อ ฺม ฺ  อาลปนมตฺต  ฯ  
โคตโมติ  ภควโต  โคตฺตวเสน  ปริทปีน  ตสฺมา  สมโณ  ขล ุ โภ   
โคตโมติ  เอตฺถ  สมโณ  กิร  โภ  โคตมโคตฺโตติ  เอวมตฺโถ   
ทฏพฺโพ  ฯ  สกฺยปุตฺโตติ  อิท  ปน  ภควโต  อุจฺจากุลปริทีปน  ฯ   
สกฺยกุลา  ปพฺพชิโตติ  สทฺธาปพฺพชิตภาวปริทีปน  เกนจิ  ปาริชุ ฺเน  
อนภิภูโต  อปริกฺขีณเยว  ต  กุล  ปหาย  สทฺธาปพฺพชิโตติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  
        ต  โข  ปนาติ  อิตฺถมฺภูตาขฺยานตฺเถ  อุปโยควจน  ตสฺส  โข  ปน  โภโต   
โคตมสฺสาติ  อตฺโถ  ฯ  กลฺยาโณติ  กลฺยาณคุณสมนฺนาคโต  เสฏโติ   
วุตฺต  โหติ  ฯ  กิตฺติสทฺโทติ  กิตฺติเยว  ถุติโฆโส  วา  ฯ  อพฺภุคฺคโตติ   
สเทวก  โลก  อชโฺฌตฺถรตฺิวา  อุคฺคโต  ฯ  กินฺติ  อิติป  โส  ภควา  ฯเปฯ   
พุทฺโธ  ภควาติ  ฯ  ตตฺราย  ปทสมฺพนโฺธ  โส  ภควา  อิติป  อรห  อิติป   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ฯเปฯ  อิติป  ภควาติ  ฯ  อิมินา  จ  อิมินา  จ  การเณนาติ   
วุตฺต  โหติ  ฯ    
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        ตตฺถ  อารกตฺตา  อรีน ฺจ  อราน ฺจ  หตตฺตา  ปจฺจยาทีน  อรหตฺตา   
ปาปกรเณ  รหาภาวาติ  อิเมหิ  การเณหิ  โส  ภควา  อรหนฺติ  
เวทิตพฺโพติอาทินา  (๑)  นเยน  มาติก  นิกฺขิปตฺวา  สพฺพาเนว  เอตานิ   
ปทานิ  วิสุทฺธิมคฺเค  พุทฺธานุสฺสตินิทฺเทเส  วิตฺถารติานีติ  ตโต  เนส   
วิตฺถาโร  คเหตพฺโพ  ฯ   
        โส  อิม  โลกนฺติ  โส  ภว  โคตโม  อิม  โลก  อิทานิ  วตฺตพฺพ  
นิทสฺเสติ  ฯ  สเทวกนฺติ  สห  เทเวหิ  สเทวก  ฯ  เอว  สห  มาเรน   
สมารก  ฯ  สห  พฺรหฺมุนา  สพฺรหฺมก  ฯ  สห  สมณพฺราหฺมเณหิ  
สสฺสมณพฺราหฺมณึ  ฯ  ปชาตตฺตา  ปชา  ต  ปช  ฯ  สห  เทวมนุสฺเสหิ   
สเทวมนุสฺส  ฯ  ตตฺถ  สเทวกวจเนน  ป ฺจกามาวจรเทวคฺคหณ  เวทิตพฺพ  ฯ  
สมารกวจเนน  อฏกามาวจรเทวคฺคหณ  สพฺรหฺมกวจเนน   
พฺรหฺมกายิกาทิพฺรหฺมคฺคหณ  สสฺสมณพฺราหฺมณิวจเนน  สาสนสฺส   
ปจฺจตฺถิกปจฺจามิตฺตสมณพฺราหฺมณคฺคหณ   
สมิตปาปพาหิตปาปสมณพฺราหฺมณคฺคหณ ฺจ  ปชาวจเนน  สตฺตโลกคฺคหณ  
สเทวมนุสฺสวจเนน  สมฺมุติเทวอวเสสมนุสฺสคฺคหณ  ฯ  เอวเมตฺถ  ตีหิ   
ปเทหิ  โอกาสโลเกน  สทฺธึ  สตฺตโลโก  ทฺวีหิ  ปชาวเสน  สตฺตโลโกว   
คหิโตติ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        อปโร  นโย  สเทวกคฺคหเณน  อรูปาวจรโลโก  คหิโต  สมารกคฺคหเณน   
ฉกามาวจรเทวโลโก  สพฺรหฺมกคฺคหเณน   
#  ๑  สี.  อิมนิา  ๒  ม. พรฺหฺมกายิกาทิพฺรหฺมคฺคหณ  ฯ  
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รูปพฺรหฺมโลโก  สสฺสมณพฺราหฺมณาทิคฺคหเณน  จตุปริสวเสน   
สมฺมติเทเวหิ  วา  สห  มนุสฺสโลโก  อวเสสสพฺพสตฺตโลโก   
วา  ฯ  โปราณา  ปนาหุ  สเทวกนฺติ  เทวตาหิ  สทฺธึ  อวเสสโลก  ฯ   
สมารกนฺติ  มาเรน  สทฺธ ึ อวเสสโลก  ฯ  สพฺรหฺมกนฺติ  พฺรหฺเมหิ  
สทฺธึ  อวเสสโลก  ฯ  เอว  สพฺเพปติภวูปเค  สตฺเต  ตีหากาเรหิ   
ตีสุ  ปเทสุ  ปกฺขิปตฺวา  ปุน  ทฺวีหิ  ปเทหิ  ปริยาทาตุ   
สสฺสมณพฺราหฺมณึ  ปช  สเทวมนุสฺสนฺติ  วุตฺต  ฯ  เอว  ป ฺจหิ   
ปเทหิ  เตน  เตนากาเรน  เตธาตุกเมว  ปริยาทินฺนนฺติ  ฯ   
        สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา  ปเวเทตีติ  สาม  อปรเนยฺโย  หุตฺวา  ฯ  อภิ ฺาติ   
อภิ ฺาย  อธิเกน  าเณน  ตฺวาติ  (๒)  อตฺโถ  ฯ  สจฺฉิกตฺวาติ  ปจฺจกฺข  กตฺวา   
เอเตน  อนุมานาทิปฏิกฺเขโป  กโต  ฯ  ปเวเทตีติ  โพเธติ  าเปติ  ปกาเสติ  ฯ   
        โส  ธมมฺ  เทเสติ  อาทิกลฺยาณ  ฯเปฯ  ปรโิยสานกลฺยาณนฺติ  โส  ภควา   
สตฺเตสุ  การุ ฺ  (๓)  ปฏิจฺจ  หิตฺวาป  อนุตฺตร  วิเวกสุข  ธมฺม  เทเสติ  ฯ  
ต ฺจ  โข  อปฺป  วา  พหุ  วา  เทเสนฺโต  อาทิกลฺยาณาทิปฺปการเมว  เทเสติ   
อาทิมฺหิป  กลฺยาณ  ภทฺทก  อนวชชฺเมว  กตฺวา  เทเสติ  มชฺเฌป  ปริโยสาเนป  
กลฺยาณ  ภททฺก  อนวชชฺเมว  กตฺวา  เทเสตีติ  วุตฺต  โหติ  ฯ    
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        ตตฺถ  อตฺถิ  เทสนาย  อาทิมชฺฌปริโยสาน  อตฺถิ  สาสนสฺส  ฯ   
เทสนาย  ตาว  จตุปฺปทิกายป  คาถาย  ปมปาโท  อาทิ  นาม  ตโต   
เทฺว  มชฺฌ  นาม  อนฺเต  เอโก  ปรโิยสาน  นาม  ฯ  เอกานุสนฺธิกสฺส   
สุตฺตสฺส  นิทาน  อาทิ  อิทมโวจาติ  ปริโยสาน  อุภินฺนมนฺตรา  มชฺเฌ  ฯ 
อเนกานุสนฺธิกสฺส  สุตฺตสฺส  ปมานุสนฺธิ  อาทิ  อนฺเต  อนุสนฺธิ   
ปริโยสาน  มชฺเฌ  เอโก  วา  เทฺว  วา  พหู  วา  มชฌฺเมว  ฯ   
        สาสนสฺส  สลีสมาธิวิปสฺสนา  อาทิ  นาม  ฯ  วุตฺตป  เจต  โก   
จาทิ  กุสลาน  ธมฺมาน  สลี ฺจ  สุวิสุทฺธ  ทฏิ ิ  จ  อุชุกาติ  ฯ   อตฺถิ   
ภิกฺขเว  มชฺฌมิา  ปฏิปทา  ตถาคเตน  อภิสมฺพุทฺธาติ   เอว  วุตฺโต   
ปน  อริยมคฺโค  มชฺฌ  นาม  ฯ  ผล ฺเจว  นิพฺพาน ฺจ  ปริโยสาน   
นาม  ตสฺมาติห  ตฺว  พฺราหฺมณ  พฺรหมฺจริย  เอตปาร   
เอตปริโยสานนฺติ   เอตฺถ  ผล  ปรโิยสานนฺติ  วุตฺต  ฯ  
นิพฺพาโนคธมฺหิ  อาวุโส  วิสาข  พฺรหฺมจริย  วุสฺสติ  นิพฺพานปรายน   
นิพฺพานปริโยสานนฺติ   เอตฺถ  นิพฺพาน  ปรโิยสานนฺติ  วุตฺต  ฯ   
อิธ  ปน  เทสนาย  อาทิมชฺฌปริโยสาน  อธิปฺเปต  ฯ  ภควา   
หิ  ธมฺม  เทเสนฺโต  อาทิมฺหิ  สีล  ทสเฺสตฺวา  มชฺเฌ  มคฺค   
ปริโยสาเน  นิพฺพาน  เทเสติ  ฯ  เตน  วุตฺต  โส  ธมมฺ  เทเสติ   
อาทิกลฺยาณ  มชฺเฌกลฺยาณ  ปรโิยสานกลฺยาณนฺติ  ฯ  ตสฺมา   
อ ฺโป  ธมฺมกถิโก  ธมมฺ    
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กเถนฺโต   
        อาทิมฺหิ  สลี  ทสฺเสยฺย        มชฺเฌ  มคฺค  วิภาวเย   
        ปรโิยสานฺหิ  นิพฺพาน        เอสา  กถิกสณฺ ิตีติ  ฯ   
สาตฺถ  สพฺย ฺชนนฺติ  ยสสฺ  หิ  ยาคุภตฺตอิตฺถีปุริสาทิวณฺณนานิสฺสิตา   
เทสนา  โหติ  น  โส  สาตฺถ  เทเสติ  ฯ  ภควา  ปน  ตถารูป  เทสน   
ปหาย  จตุสติปฏานาทินิสฺสิต  เทสน  เทเสติ  ฯ  ตสฺมา  สาตฺถ  
เทเสตีติ  วุจฺจติ  ฯ  ยสฺส  ปน  เทสนา  เอกพฺย ฺชนาทิยุตฺตา  วา   
สพฺพนิโรธพฺย ฺชนา  วา  สพฺพวิสฏสพฺพนิคฺคหิตพฺย ฺชนา  วา  
ตสฺส  ทมิฬกริายตกโยนกาทิมิลกฺขาน  ภาสา  วิย  พยฺ ฺชนปาริปูริยา  
อภาวโต  อพฺย ฺชนา  นาม  เทสนา  โหติ  ฯ  ภควา  ปน   
                        สถิิล  (๒) ธนิต ฺจ  ทีฆรสฺส   
                        ลหุก (๓) ครุก ฺจ  นิคฺคหีต   
                        สมฺพนฺธ  ววฏ ิต  วิมุตฺต   
                        ทสธา  พฺย ฺชนพุทฺธิยา  ปเภโทติ   
เอว  วุตฺต  ทสวิธ  พฺย ฺชน  อมกฺเขตฺวา  ปริปุณฺณพฺย ฺชนเมว  กตฺวา  
ธมฺม  เทเสติ  ฯ  ตสฺมา  สพฺย ฺชน  กตฺวา  เทเสตีติ  วุจฺจติ  ฯ  
        เกวลปริปุณฺณนฺติ  เอตฺถ  เกวลนติฺ  สกลาธิวจน  ฯ   
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ปริปุณฺณนฺติ  อนูนาธิกวจน  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  สกลปริปุณฺณเมว  เทเสติ   
เอกเทสนาป  อปริปุณฺณา  นตฺถีติ  ฯ  ปริสุทฺธนฺติ  นริุปกฺกิเลส  ฯ  โย  หิ   
อิม  ธมฺมเทสน  นิสฺสาย  ลาภ  วา  สกกฺาร  วา  ลภิสฺสามีติ  เทเสติ  ตสฺส   
อปริสุทฺธา  เทสนา  นาม  โหติ  ฯ  ภควา  ปน  โลกามิสนิรเปกฺโข  หิตผรเณเนว   
เมตฺตาภาวนาย  มุทุหทโย  อุลลฺุมฺปนสภาวสณฺ ิเตน  จิตฺเตน  เทเสติ  ฯ  ตสฺมา   
ปริสุทฺธ  เทเสตีติ  วุจฺจติ  ฯ  พฺรหฺมจรยิ  ปกาเสตีติ  เอตฺถ  พฺรหมฺจริยนฺติ   
สิกฺขาตฺตยสงฺคหิต  สกลสาสน  ฯ  ตสฺมา  พฺรหฺมจริย  ปกาเสตีติ  ฯ 
        โส  ธมมฺ  เทเสติ  อาทิกลฺยาณ  ฯเปฯ  ปริสุทฺธ  เอว  เทเสนฺโต  จ   
สิกฺขาตฺตยสงฺคหิต  สกลสาสนพฺรหฺมจริย  ปกาเสตีติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ   
ทฏพฺโพ  ฯ  พฺรหฺมจริยนฺติ  เสฏฏเน  พฺรหฺมภูต  จริย  พฺรหมฺภูตาน  
วา  พุทฺธาทีน  จริยนฺติ  วุตฺต  โหติ  ฯ   
        สาธุ  โข  ปนาติ  สนฺุทร  โข  ปน  อตฺถาวห  สุขาวหนฺติ  วุตฺต  โหติ  ฯ   
ตถารูปาน  อรหตนฺติ  ยถารูโป  โส  ภว  โคตโม  เอวรูปาน  อเนเกหิป   
กปฺปโกฏิสตสหสฺเสหิ  ทุลฺลภทสฺสนาน  พฺยามปฺปภาปริกฺขิตฺเตหิ   
อสีติอนุพฺย ฺชนปฏิมณฺฑิเตหิ  ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณวเรหิ  (๑)   
สมากิณฺณมโนรม-  
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สรีราน  อนปฺปกทสฺสนาน  อติมธุรธมฺมนิคฺโฆสาน  ยถาภูต- 
คุณาธิคเมน  โลเก  อรหนโฺตติ  ลทฺธสทฺทาน  อรหต  ฯ   
ทสฺสน  โหตีติ  ปสาทโสมฺมานิ  อกฺขีนิ  อุมฺมิเลตฺวา  ทสฺสนมตฺตมฺป  
สาธุ  โหติ  ฯ  สเจ  ปน  อฏงฺคสมนฺนาคเตน  พฺรหมฺสฺสเรน  ธมมฺ   
เทเสนฺตสฺส  เอกปทมฺป  โสตุ  ลภิสฺสามิ  สาธุตรเยว  ภวิสฺสตีติ  เอว   
อชฺฌาสย  กตฺวา   
        เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมึสูติ  สพฺพกิจฺจานิ  ปหาย  ตุฏมานสา   
อคมสุ  ฯ  อ ฺชลิมฺปณาเมตฺวาติ  เอตฺถ  เย  อุภโตปกฺขิกา  (๑)  เต  เอว   
จินฺเตสุ  สเจ  โน  มิจฺฉาทิฏ ิกา  โจเทสฺสนฺติ  กสฺมา  ตุเมฺห  สมณ  
โคตม  วนฺทตฺิถาติ  เตส  กึ  อ ฺชลิกรณมตฺเตนาป  วนฺทิต  โหตีติ   
วกฺขาม  ฯ  สเจ  โน  สมฺมาทิฏ ิกา  โจเทสฺสนฺติ  กสฺมา  น  ภควนฺต   
วนฺทิตฺถาติ  กึ  สีเสน  ภูม ึ ปหรนฺเตเนว  วนฺทิต  โหติ  ฯ  นนุ  อ ฺชลิกมฺมป   
วนฺทนา  เอวาติ  วกฺขามาติ  ฯ   
        นามโคตฺตนฺติ  โภ  โคตม  อห  อสุกสฺส  ปุตฺโต  ทตฺโต  
นาม  มิตฺโต  นาม  อิธาคโตติ  วทนฺตา  นาม  สาเวนฺติ  นาม  ฯ  โภ   
โคตม  อห  วาเสฏโ  นาม  กจฺจาโน  นาม  อิธาคโตติ  วทนฺตา   
โคตฺต  สาเวนฺติ  นาม  ฯ  เอเต  กิร  ทลิทฺทา  ชิณฺณกุลปุตฺตา  
ปริสมชฺเฌ  นามโคตฺตวเสน  ปากฏา   
#  ๑ ม.  เอตฺถ  อุภโตปกฺขิกา ฯ  กตฺถจิ  เอตฺถ  เย  อุภยปกฺขิกาติ ทิสฺสนติ  ฯ  
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ภวิสฺสามาติ  เอว  อกสุ  ฯ  เย  ปน  ตุณฺหีภูตา  นิสีทึสุ  เต  เกราฏกิา  เจว   
อนฺธพาลา  จ  ฯ  ตตฺถ  เกราฏิกา  เอก  เทฺว  กถาสลลฺาเป  กโรนฺเต  วิสฺสาสิโก   
โหติ  วิสฺสาเส  สติ  เอก  เทฺว  ภิกฺขา  อทาตุ  น  ยุตฺตนฺติ  ตโต  อตฺตาน   
โมเจนฺตา  ตุณฺหีภูตา  นิสีทนฺติ  ฯ  อนฺธพาลา  อ ฺาณตาเยว  
อวกฺขิตฺตมตฺติกาปณฺฑา  วิย  ยตฺถ  กตฺถจิ  ตุณฺหีภูตา  นิสีทนฺติ  ฯ   
        เวนาคปุริโกติ  เวนาคปุรวาสี  ฯ  เอตทโวจาติ  ปาทนฺตโต  ปฏาย  
ยาว  เกสนฺตา  ตถาคตสฺส  สรรี  โอโลเกนฺโต  อสีติอนุพฺย ฺชนสมุชฺชเลหิ  
ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขเณหิ  ปฏิมณฺฑิต  สรรีา  นิกขฺมิตฺวา  สมนฺตโต   
อสีติหตฺถ  ปเทส  อชฺโฌตฺถริตฺวา   ิตาหิ  ฉพฺพณฺณาหิ  ฆนพุทฺธรสีหิ   
สมฺปริวาริต  ตถาคตสฺส  สรีร  ทิสฺวา  ส ฺชาตวิมฺหโย  วณฺณ   
ภณนฺโต  เอว (๑) อจฺฉริย  โภ  โคตมาติอาทิวจน  อโวจ  ฯ   
        ตตฺถ  ยาว ฺจิทนฺติ  อธิมตฺตปฺปมาณปริจฺเฉทวจนเมต  ฯ   
ตสฺส  วิปฺปสนฺนปเทน  สทฺธึ  สมฺพนฺโธ  ฯ  ยาว ฺจ  วิปฺปสนฺนานิ   
อธิมตฺตวิปฺปสนฺนานิ  อติวิปฺปสนฺนานีติ  อตฺโถ  ฯ  อินฺทฺริยานีติ   
จกฺขาทีนิ  ฉ  อินฺทฺริยานิ  ฯ  ตสฺส  หิ  ป ฺจนฺน  อินฺทฺริยาน   
ปติฏ ิโตกาสสฺส  วิปฺปสนฺนต  ทิสฺวา  เตส  วิปฺปสนฺนตา  ปากฏา  
อโหสิ  ฯ  ยสฺมา  ปน  สา  มเน  วิปฺปสนฺเนเยว   
# ๑  ม.  เอต  ฯ  
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โหติ อวิปฺปสนฺนจิตฺตาน ฺหิ  อินฺทฺริยปฺปสาโท  นาม  นตฺถิ  ตสฺมาสฺส   
มนินฺทฺริยปฺปสาโทป  ปากโฏ  อโหส ิ ฯ  ต  เอส  วิปฺปสนฺนต   
คเหตฺวา  วิปฺปสนฺนานิ  อินฺทฺริยานีติ  อาห  ฯ   
        ปริสุทโฺธติ  นิมฺมโล  ฯ  ปริโยทาโตติ  ปภสฺสโร  ฯ  สารท   
พทรปณฺฑุนฺติ  สรทกาเล  ชาต  นาติสุปริปกฺกพทร  ฯ  ต ฺหิ  ปริสุทฺธ   
เจว  โหติ  ปริโยทาต  จ  ฯ  ตาลปกฺกนฺติ  สุปริปกกฺตาลผล  ฯ   
สมฺปติ  พนฺธนา  ปมุตฺตนฺติ  (๑)  ตขณ ฺเว  พนฺธนา  ปมุตฺต  ฯ   
ตสฺส  หิ  พนฺธนมูล  อปเนตฺวา  ปร  มขุ  (๒)  กตฺวา  ผลเก  ปตสฺส   
จตุรงฺคุลมตฺต  าน  โอโลเกนฺตาน  ปริสุทฺธ  ปริโยทาต  หุตฺวา   
ขายติ  ฯ  ต  สนฺธาเยวมาห  ฯ   
        เนกฺข  ชมฺโพนทนฺติ  สุรตฺตวณฺณสฺส  (๓)  ชมโฺพนทสุวณฺณสฺส   
ฆฏิกา  ฯ  ทกฺขกมฺมารปุตฺตสุปริกมฺมกตนฺติ  ทกฺเขน  สุวณฺณการปุตฺเตน   
สุฏ ุ  กตปรกิมฺม  ฯ  อุกกฺามุเข  สุกุสลสมฺปหฏนฺติ  สุวณฺณการอุทฺธเน   
ปจิตฺวา  สุกุสเลน  สุวณฺณกาเรน  ฆฏฏนปริมชฺชนปหสเนน  สุฏ ุ   
สุปริมทฺทิตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  ปณฺฑุกมพฺเล  นิกฺขิตฺตนฺติ  อคฺคินา  ปจิตฺวา   
ทีปทาาย  ฆสิตฺวา  เครุกปริกมฺม  กตฺวา  รตฺตกมฺพเล  ปต  ฯ  ภาสเตติ   
ส ฺชาตโอภาสตาย  ภาสเต  ฯ  ตปเตติ  อนฺธการวิทธฺสนตาย  ตปเต  ฯ  
วิโรจตีติ  วิชโฺชตมาน  ผรตฺิวา  (๔)  วิโรจติ  โสภตติี  อตฺโถ  ฯ    
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        อุจฺจาสยนมหาสยนานีติ  เอตฺถ  อติกฺกนฺตปฺปมาณ  อุจฺจาสยน   
นาม  อายต  วิตฺถต  อกปปฺยภณฺฑ  มหาสยน  นาม  ฯ  อิทานิ  ตานิ   
ทสฺเสนฺโต  เสยฺยถีท  อาสนฺทีติอาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  อาสนฺทีติ  อติกฺกนฺตปฺปมาณ  อาสน ฯ  ปลฺลงฺโกติ  ปาเทสุ  วาฬรูปานิ   
เปตฺวา  กโต  ฯ  โคนโกติ  ทีฆโลมโก  มหาโกชโว  ฯ  จตุรงฺคุลาธิกานิ   
กิร  ตสฺส  โลมานิ  ฯ  จิตฺตกาติ (๑)   รตนวิจิตฺรอุณฺณามยตฺถรณ  ฯ   
ปฏิกาติ  อุณฺณามโย  เสตตฺถรโก  ฯ  ปฏลิกาติ  ฆนปุปฺโผ  อุณฺณามยตฺถรโก   
โย  อามลกปฏโฏตป  วุจฺจติ  ฯ  ตูลกิาติติณฺณ  ตูลาน  อ ฺตรปุณฺณา  
ตูลิกา  ฯ  วิกติกาติ  สีหพฺยคฺฆาทิรูปวิจิโตฺร  อุณฺณามยตฺถรโก  ฯ  
อุทฺธโลมีติ  อุภโตทส  อุณฺณามยตฺถรณ  ฯ  เกจิ  เอกโต  อุคฺคตปุปฺผนฺติ  
วทนฺติ  ฯ  เอกนฺตโลมีติ  เอกโตทส  อุณฺณามยตฺถรณ  ฯ  เกจิ  อุภโต   
อุคฺคตปุปฺผนฺติ  วทนฺติ  ฯ  กฏฏิสฺสนฺติ  รตนปริสิพฺพิต  โกเสยฺยกฏฏิสฺสมย   
ปจฺจตฺถรณ  ฯ  โกเสยฺยนฺติ  รตนปริสพฺิพิตเมว  โกสิยสุตฺตมย  ปจฺจตฺถรณ  ฯ   
กุตฺตกนฺติ  โสฬสนฺน  นาฏกิตฺถีน  ตฺวา  นจฺจนโยคฺค  อุณฺณามยตฺถรณ  ฯ   
หตฺถตฺถราทโย  หตฺถปฏาทีสุ  อตฺถรณกอตฺถรกา  เจว  หตฺถริูปาทีนิ   
ทสฺเสตฺวา  กตตฺถรกา  จ  ฯ  อชินปฺปเวณีติ  อชินจมฺเมหิ  ม ฺจปฺปมาเณน  
สิพฺพิตฺวา  กตปฺปเวณิ  ฯ  เสส  เหฏา  วุตฺตตฺถเมว  ฯ 
# ๑ ม. จิตฺตโกติ  ฯ  
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        นิกามลาภีติอติกามลาภี  (๑)  อิจฺฉิติจฺฉิตลาภี  ฯ  อกิจฺฉลาภีติ   
อทุกฺขลาภี  ฯ  อกสิรลาภีติ  วิปุลลาภี  มหนฺตลาภี  โอฬารุฬาราเนว   
ลภติ  (๒)  ม ฺเติ  สนฺธาย  วทติ  ฯ  อย  กริ  พฺราหฺมโณ  สยนครุโก  
โส  ภควโต  วิปฺปสนฺนินฺทฺริยาทิต  ทสิฺวา  อทฺธา  เอส  เอวรูเปสุ   
อุจฺจาสยนมหาสยเนสุ  นิสีทติ  เจว  นปิชฺชติ  จ  ฯ  เตนสฺส   
วิปฺปสนฺนานิ  อินฺทฺริยานิ  ปริสุทฺโธ  ฉวิวณฺโณ  ปรโิยทาโตติ   
ม ฺมาโน  อิม  เสนาสนวณฺณ  กเถสิ  ฯ   
        ลทฺธา  จ  ปน  น  กปฺปนฺตีติ  เอตฺถ  กิ ฺจิ  กิ ฺจิ  กปฺปติ  ฯ   
สุทฺธโกเสยฺย ฺหิ  ม ฺเจป  อตฺถริตุ  วฏฏติ  โคณกาทโย  จ   
ภุมฺมตฺถรณปริโภเคน  อาสนฺทิยา  ปาเท  ฉินฺทิตฺวา  ปลลฺงฺกสฺส   
วาเฬ  ภินฺทิตฺวา  ตูลิก  วิชเฺฏตฺวา  พิมฺโพหน ฺจ  กาตุนฺติ  วจนโต   
อิมานิป  เอเกน  วิธาเนน  กปฺปนฺติ  ฯ  อกปฺปย  ปน  อุปาทาย   
สพฺพาเนว  น  กปฺปนฺตีติ  วุตฺตานิ  ฯ   
        วนนฺตเยว  ปจารยามีติ   อร ฺเยว  ปวิสามิ  ฯ  ยเทวาติ   
ยานิเยว  ฯ 
        ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวาติ  สมนฺตา  อูรพุทฺธาสน  พนฺธิตฺวา  ฯ   
อุชุ  กาย  ปณิธายาติ  อฏารสปฏ ิกณฺฏเก  โกฏิยา  โกฏึ   
ปฏิปาเทนฺโต  อุชุ  กาย  เปตฺวา  ฯ  ปริมุข  สตึ  อุปฏเปตฺวาติ   
กมฺมฏานาภิมุข  สตึ  เปตฺวา  ปริคฺคหิตนิยฺยาน  วา  กตฺวาติ    
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อตฺโถ  ฯ  วุตฺตเ ฺหต  ปรติี  ปริคฺคหฏโ  ฯ  มุขนติฺ  นิยฺยานฏโ  ฯ   
สตีติ  อุปฏานฏโ  ฯ  เตน  วุจฺจติ  ปริมุข  สตึ  อุปฏเปตฺวาติ  ฯ   
อุปสมฺปชฺช  วิหรามีติ  ปฏิลภิตฺวา  ปจฺจกฺข  กตฺวา  วิหรามิ  ฯ  
        เอวมฺภูโตติ   เอว  ปมชฺฌานาทีสุ  อ ฺตรสมงฺคี  หุตฺวา  ฯ   
ทิพฺโพ  เม  เอโส  ตสฺมึ  สมเย  จงฺกโม  โหตีติ  จตฺตาริ  หิ   
รูปชฺฌานานิ  สมาปชฺชิตฺวา  จงฺกมนฺตสฺส  เม  จงฺกโม  ทิพฺพจงฺกโมเยว ฯ  
านาทีสุป  เอเสว  นโย  ฯ  ตถา  อิตเรสุ  ทฺวีส ุ วิหาเรสุ  ฯ   
        โส  เอว  ปชานามิ  ราโค  เม  ปหโีนติ  มหาโพธิปลฺลงฺเก   
อรหตฺตมคฺเคน  ปหีนราคเมว  ทสฺเสนฺโต  โส  เอว  ปชานามิ   
ราโค  เม  ปหีโนติ  อาห  ฯ  เสสปเทสุป  เอเสว  นโย  ฯ   
อิมินา  ปน  กึ  กถิต  โหตีติ  ปจฺจเวกฺขณา  กถิตา  ปจฺจเวกฺขณาย   
ผลสมาปตฺติ  กถิตา  ฯ  ผลสมาปตฺติ ฺหิ  สมาปนฺนสฺสป   
สมาปตฺติโต  วุฏ ิตสฺสป  จงฺกมาทโย  อริยจงฺกมาทโย  โหนฺติ  ฯ 
เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมวาติ  ฯ     
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                                        สรภสุตฺตวณฺณนา   
        จตุตฺเถ ฯ  ราชคเหติ  เอวนามเก  นคเร  ฯ  คิชฌฺกูเฏ  ปพฺพเตติ   
คิชฺฌสทิสานิสฺส  กฏูานิ  คิชฺฌา  วา  ตสฺส  กูเฏส ุ วสนฺตีติ  คิชฺฌกูโฏ  ตสฺมึ   
คิชฺฌกูเฏ  ปพฺพเต  ฯ  เอเตนสฺส  ราชคห  โคจรคาม  กตฺวา  วิหรนฺตสฺส   
วสนฏาน  ทสฺสิต  ฯ  คิชฺฌกูฏสฺม ึ ห ิ ตถาคต  อุททฺิสฺส  วิหาโร  การิโต  
คิชฺฌกูฏวิหาโรเตฺววสฺส  นาม  ฯ  ตตฺราย    ตสฺมึ  สมเย  วิหรตีติ  ฯ   
        สรโภ  นาม  ปริพฺพาชโก  อจิรปกฺกนฺโต  โหตีติ  สรโภติ  
เอวนามโก  ปริพฺพาชโก  อิมสฺมึ  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  น   
จิรสฺเสว  ปกกฺนฺโต  โหติ  อธุนา  วิพฺภนฺโตติ  อตฺโถ  ฯ   
สมฺมาสมฺพุทฺเธ  หิ  โลเก  อุปฺปนฺเนติตฺถิยา  นฏลาภสกฺการา  
อเหสุติณฺณ  รตนาน  มหาลาภสกฺกาโร  อุปฺปชฺช ิ ฯ  ยถาห   
        เตน  โข  ปน  สมเยน  ภควา  สกกฺโต  โหติ  ครุกโต  มานิโต   
ปูชิโต  อปจิโต  ลาภี  จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน  ฯ   
อ ฺติตฺถิยา  ปน  ปริพฺพาชกา  อสกฺกตา  โหนฺติ  อครุกตา   
อมานิตา อปูชิตา  อปจิตา    น  ลาภิโน  
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปรกิฺขารานนฺติ  ฯ   
        เต  เอว  ปริหีนลาภสกฺการา  ป ฺจสตมตฺตา  เอกสฺมึ    
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ปริพฺพาชการาเม  สนฺนิปติตฺวา  สมฺมนฺตยึสุ  โภ  มย  สมณสฺส   
โคตมสฺส  อุปฺปนฺนกาลโต  ปฏาย  ปริหีนลาภสกฺการา  ชาตา   
สมณสฺส  โคตมสฺส  สาวกาน ฺจสฺส  เอก  อวณฺณ  อุปธาเรถ   
อวณฺณ  ปตฺถริตฺวา  เอตสฺส  สาสน  ครหิตฺวา  อมฺหาก  ลาภสกกฺาร   
อุปฺปาเทสฺสามาติ  ฯ  เต  วชฺช  โอโลเกนฺตาป  ตีสุ  ทฺวาเรสุ  อาชีเว   
จาติ  จตูสุป  าเนสุ  สมณสฺส  โคตมสฺส  วชชฺ  ปสฺสิตุ  น  สกกฺา   
อิมานิ  จตฺตาริ  านานิ  มุ ฺจิตฺวา  อ ฺตฺถ  โอโลเกถาติ  อาหสุ  ฯ  
อถ  เนส  อนตฺเร  เอโก  เอวมาห  อห  อ ฺ  น  ปสฺสามิ  อิเม   
อนฺวฑฺฒมาส  สนฺนิปติตฺวา  ทฺวารวาตปานานิ  ปธาย  สามเณรานป  
ปเวสน  น  เทนฺติ  ฯ  ชีวิตสทิสาป  อุปฏากา  ทฏ ุ  น  ลภนฺติ   
อาวฏฏนิมาย  โอสาเรตฺวา  ชน  อาวฏเฏตฺวา  ขาทนฺติ  ฯ  สเจ  ต  มย   
อาหริตุ  สกขิฺสฺสาม  เอว  โน  ลาภสกกฺาโร  อุฬาโร  ภวิสฺสตีติ  ฯ  อปโรป  
เอวเมว  วทนฺโต  อุฏาสิ  ฯ  สพฺเพ  เอกวาทา  อเหสุ  ฯ  ตโต  อาหสุ  โย   
ต  อาหริตุ  สกฺขิสฺสติ  ต  มย  อมฺหาก  สมเย  เชฏก  กริสฺสามาติ  ฯ   
        ตโต  โกฏิโต  ปฏาย  ตฺว  สกฺขิสฺสสิ  ตฺว  สกฺขิสฺสสีติ  ปจฺุฉิตฺวา   
อห  น  สกฺขิสฺสามิ  อห  น  สกฺขิสฺสามีติ  พหูหิ  วุตฺเต  สรภ  ปจฺุฉึสุ  ตฺว   
สกฺขิสฺสสิ  อาจริยาติ  ฯ  โส  อาห  อครุ  เอต  อาหริตุ  สเจ    
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ตุมฺเห  อตฺตโน  กถาย  ตฺวา  ม  เชฏก  กริสฺสถาติ  ฯ  อครุ  
เอต  อาจริย  อาหร  ตฺว  กโตเยวาสิ  อเมฺหหิ  เชฏโกติ  ฯ  
โส  อาห  ต  อาหรนฺเตน  เถเนตฺวา  วา  วิลุมฺปตฺวา  วา  อาหริตุ   
น  สกฺกา  สมณสฺส  ปน  โคตมสฺส  สาวกสทิเสน  หุตฺวา  ตสฺส  
สาวเก  วนฺทิตฺวา  วตฺตปฏิปตฺตึ  กตฺวา  เตส  ปตฺเต  ภตฺต  ภุ ฺชิตฺวา   
อาหริตุ  สกกฺา  ฯ  รุจฺจติ  เต  เอตสฺส  กิริยาติ  ฯ  ยงฺกิ ฺจิ  กตฺวา  
อาหริตฺวาว    โน  เทหีติ  ฯ  เตนหิ  ม  ทิสฺวา  อปสฺสนฺตา  วิย   
ภเวยฺยาถาติ  ปริพฺพาชกาน  ส ฺ  ทตฺวา  ทุติยทิวเส  ปาโตว   
อุฏาย  คิชฌฺกูฏมหาวิหาร  คนฺตฺวา  ทิฏทิฏาน  ภิกฺขูน  ป ฺจปติฏ ิเตน  ปาเท   
วนฺทิ  ฯ  ภิกขฺู  อาหสุ  อ ฺเ  ปริพฺพาชกา  ถทฺธา   ผรุสา  อย  ปน  สทฺโธ   
ภวิสฺสติ  ปสนฺโนติ  ฯ  ภนฺเต  ตุเมฺห  ตฺวา  ยุตฺตฏานสฺมึเยว  ปพฺพชิตา  มย  ปน   
อนุปธาเรตฺวา  อติตฺเถเนว  ปกฺขนฺตา  อนิยฺยานิกมคฺเค  วิจรามาติ  ฯ  โส  เอว  วตฺวา   
ทิฏทิฏเ  ภิกฺขู  ปุนปฺปนุ  วนฺทติ  นหฺาโนทกาทีนิ  ปฏิยาเทติ  ทนฺตกฏ   
กปฺปย  กโรติ  ปาเท  โธวติ  มกฺเขติ  อติเรกภตฺต  ลภิตฺวา  ภุ ฺชติ  ฯ   
        ต  อิมินา  นีหาเรน  วสนฺต  เอโก  มหาเถโร  ทิสฺวา   
ปริพฺพาชก  ตฺว  สทฺโธ  ปสนฺโน  กึ  น  ปพฺพชิสสฺสีติ  ฯ    



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 287 

                เลมที่  14  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  287 
 
โก  ม  ภนฺเต  ปพฺพาเชสฺสติ  ฯ  มย ฺหิ  จิรกาล  ภทนฺตาน   
ปจฺจตฺถิกา  หุตฺวา  วิจริมฺหาติ  ฯ  เถโร  สเจ  ตฺว  ปพฺพชิตุกาโม   
อห  ต  ปพฺพาเชสฺสามีติ  วตฺวา  ปพฺพาเชสิ  ฯ  โส  ปพฺพชิตกาลโต  ปฏาย   
นิรนฺตร  วตฺตปฏิวตฺต  อกาสิ  ฯ  อถ  น  เถโร  วตฺเต  ปสีทิตฺวา  นจิรสฺเสว   
อุปสมฺปาเทสิ  ฯ  โส  อุโปสถทิวเส  ภิกฺขูหิ  สทฺธ ึ อุโปสถคฺค  ปวิสิตฺวา  ภิกฺขู   
มหนฺเตน  อุสฺสาเหน  ปาฏิโมกฺข  ปคฺคณฺหนฺเต  ทิสฺวา  อิเม  อิมินา  นีหาเรน   
โอสาเรตฺวา  โอสาเรตฺวา  ลาภ  ขาทนฺติ  กติปาเหน  หริสฺสามีติ  จินฺเตสิ  ฯ  โส   
ปริเวณ  คนฺตฺวา  อุปชฺฌาย  วนฺทิตฺวา  ภนฺเต  กินฺนาโม  อย  ธมโฺมติ  ปุจฺฉิ  ฯ   
ปาฏิโมกฺโข  นาม  อาวุโสติ ฯ  อุตฺตมธมฺโม  เอส  ภนฺเต  ภวิสฺสตีติ  ฯ  อาม  อาวุโส   
สกลสาสนสนฺธารณี  อย  สิกฺขาติ  ฯ  ภนฺเต  สเจ  เอส  สิกฺขาธมฺโม  อุตฺตโม  อิมเมว   
ปม  คณฺหามีติ  ฯ  คณฺหาวุโสติ  เถโร  สมฺปฏิจฺฉิ  ฯ  โส  คณฺหนฺโต  ปริพฺพาชเก   
ปสฺสิตฺวา  กีทิส  อาจริยาติ  ปุจฺฉิโต  อาวุโส  มา  จินฺตยิตฺถ  กติปาเหน   
อาหริสฺสามีติ  วตฺวา  นจิรสฺเสว  อุคฺคณฺหิตฺวา  อุปชฺฌาย  อาห  เอตฺตกเมว  ภนฺเต   
อุทาหุ  อ ฺป  อตฺถีติ  ฯ  เอตฺตกเมว  อาวุโสติ  ฯ   
        โส  ปุนทิวเส  ยถานวิตฺถปารุโตว  คหิตนีหาเรเนว   
ปตฺต  คเหตฺวา  คิชฺฌกฏูา  นิกฺขมฺม  ปรพฺิพาชการาม  อคมาสิ  ฯ    
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ปริพฺพาชกา  ทิสฺวา  กีทิส  อาจริย  นาสกฺขิตฺถ  ม ฺเ   
อาวฏฏนิมาย  อาหริตุนฺติ  ต  ปริวารยึส ุ ฯ  มา  จินฺตยิตฺถ  อาวุโส  อาหฏา   
เม  อาวฏฏนมิายา  อิโต  ปฏาย  อมหฺาก  ลาภสกกฺาโร  มหา  ภวิสฺสติ  ฯ  ตุเมฺห   
อ ฺม ฺ  สมคฺคา  โหถ  มา  วิวาท  อกตฺถาติ  ฯ  สเจ  เต  อาจริย  สุคฺคหิโต  (๑)   
อเมฺหป  ต  วาเจหีติ  ฯ  โส  อาทิโต  ปฏาย  ปาฏโิมกฺข  โอสาเรสิ  ฯ  อถ  เต   
สพฺเพป  เอตฺถ  โภ  นคเร  วิจรนฺตา  สมณสฺส  โคตมสฺส  อวณฺณ  กเถสฺสามาติ   
อนุคฺฆาฏิเตสุเยว  นครทฺวาเรสุ  ทฺวารสมีป  คนฺตฺวา  วิวเฏน  ทวฺาเรน  สพฺพปม   
ปวิสึสุ  ฯ  เอว  สลิงฺเคเนว  อปกฺกนฺต  ต  ปริพฺพาชก  สนฺธาย  สรโภ  นาม   
ปริพฺพาชโก  อจิรปกฺกนฺโต  โหตีติ  วุตฺต  ฯ 
        ต  ทิวส  ปน  ภควา  ปจฺจูสสมเย  โลก  โวโลเกนฺโต  อิม  อทฺทส  อชชฺ   
สรโภ  ปริพฺพาชโก  นคเร  วิจริตฺวา  ปกาสนียกมฺม  กริสฺสติติณฺณ  รตนาน   
อวณฺณ  กเถนฺโต  วิส  สิ ฺจิตฺวา  ปริพฺพาชการาม  คมิสฺสติ  อหป  ตตฺเถว   
คมิสฺสามิ  จตสฺโสป  ปรสิา  ตตฺเถว  โอสริสฺสนฺติ  ฯ  ตสฺมึ  สมาคเม   
จตุราสีติปาณสหสฺสานิ  อมตปาน  ปวิสฺสนฺตีติ  ฯ  ตโต  ตสฺส   
โอกาโส  โหตุ  ยถารุจิยา  อวณฺณ  ปตฺถรตูติ  จินฺเตตฺวา   
อานนฺทตฺเถร  อามนฺเตสิ  อานนฺท  อฏารสสุ  มหาวิหาเรสุ    
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ภิกฺขุสงฺฆสฺส  มยา  สทฺธึเยว  ปณฺฑาย  จริตุ  อาโรเจหีติ  ฯ  เถโร   
ตถา  อกาสิ  ฯ  ภิกฺขู  ปตฺตจีวรมาทาย  สตฺถารเมว  ปริวารยึสุ  ฯ  สตฺถา  ภิกฺขุสงฺฆ   
อาทาย  ทฺวารคามสฺมึเยว  ปณฺฑาย  จร ิ ฯ  สรโภป  ปริพฺพาชเกหิ  สทฺธึ  นคร   
ปวิฏโ  ตตฺถ  ตตฺถ  ปรสิคณมชฺเฌ  ราชทฺวาเร  อมจฺจทฺวาเร  วีถิจตุกฺกาทีสุ  จ   
คนฺตฺวา  อ ฺาโต  มยา  สมณาน  สกยฺปุตฺติยาน  ธมฺโมติอาทีนิ  อภาสิ  ฯ  ต   
สนฺธาย  โส  ราชคเห  ปรสิติ  เอว  วาจ  ภาสตีติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  อ ฺาโตติ   
าโต  อวพุทฺโธ  ปากฏ  กตฺวา  อุคฺคหิโตติ  ทีเปติ  ฯ  อ ฺายาติ  ชานิตฺวา  ฯ   
อปกฺกนฺโตติ  สลิงฺเคเนว  อปกฺกนฺโต  ฯ  สเจ  ห ิ สมณสฺส  โคตมสฺส  สาสเน  
โกจิ  สาโร  อภวิสฺส  นาห  อปกฺกมิสสฺ  ฯ  ตสฺส  ปน  สาสน  อสาร  นิสฺสาร   
อาวฏฏนิมาย  โอสาเรตฺวา  สมณา  ลาภ  ขาทนฺตีติ  เอตมตฺถ  ทีเปนฺโต  เอวมาห  ฯ   
        อถโข  สมฺพหุลา  ภิกฺขูติ  อถ  เอว  ตสฺมึ  ปรพฺิพาชเก   
ภาสมาเน  อร ฺวาสิโน  ป ฺจสตา  ภิกฺขู  อสุกฏาน  นาม   
สตฺถา  ปณฺฑาย  จริตุ  คโตติ  อชานนฺตา  ภิกฺขาจารเวลาย   
ราชคห  ปณฺฑาย  ปวิสึสุ  ฯ  เต  สนฺธาเยต  วุตฺต  ฯ  อสฺโสสุนฺติ   
สุณึสุ  ฯ  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมึสูติ  อิท  การณ  ทสพลสฺส   
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อาโรเจสฺสามาติ  อุปสงฺกมึสุ  ฯ   
        สปฺปนกิา  ตีรนฺติ (๑) สปฺปนิกาติ  (๒)  เอวนามิกาย  นทิยา   
ตีร  ฯ  อธิวาเสสิ  ภควา  ตุณฺหีภาเวนาติ  กายงฺควาจงฺคานิ  อโจเปตฺวา  
อพฺภนฺตเร  ขนฺตึ  จาเรตฺวา  (๓)  จิตฺเตเนว  อธิวาเสสีติ  อตฺโถ  ฯ  เอว   
อธิวาเสตฺวา  ปุน  (๔)  จินเฺตสิ  กินฺนุ  โข  อชฺช  มยา  สรภสฺส  วาท   
มทฺทิตุ  คจฺฉนฺเตน  เอกเกน  คนฺตพฺพ  อุทาหุ  ภิกฺขุสงฺฆปริวุเตนาติ   
อถสฺส  เอตทโหสิ  สจาห  ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต  คมสิฺสามิ  มหาชโน   
เอว  จินฺเตสฺสติ  สมโณ  โคตโม  วาทุปฺปตฺติฏาน  คจฺฉนฺโต  ปกฺข  อุกฺขิปตฺวา   
คนฺตฺวา  ปริสพเลน  อุปปฺนฺน  วาท  มทฺทติ  ปรวาทีน  สีส  อุกฺขิปตุ  น  เทตีติ  ฯ   
น  โข  ปน  มยฺห  อุปฺปนเฺน  วาเท  ปร  คเหตฺวา  มทฺทนกิจฺจ  อตฺถิ  อหเมว   
คนฺตฺวา  มทฺทิสฺสามิ  ฯ  อนจฺฉริย  เจต  ยฺวาห  (๕)  อิทานิ   
พุทฺธภูโต  อตฺตโน  อุปฺปนฺน  วาท  มทฺเทยฺย  (๖)   
จริย  จรณกาเล  อเหตุกปฏิสนฺธิย  นิพฺพตฺเตนาป  หิ  มยา   
วหิตพฺพธุร  อ ฺโ  วหิตุ  สมตฺโถ  นาม  นาโหสิ  ฯ  อิมสฺส   
ปนตฺถสฺส  สาธนตฺถ   
        ยโต  ยโต  ครุธรุ                        ยโต  คมฺภีรวตฺตนี   
        ตทาสฺสุ  กณฺห  โยเชนฺติ  (๗)  สฺวาสฺสุ  ต  วหเต  ธุรนฺติ   
#  ๑  ม. สิปปฺนิกาตีรนฺติ ฯ ๒  ส.ี สปปฺนิกาติ ฯ  ๓  ม.  ธาเรตฺวา  ฯ 
#  ๔  ส.ี  ปน  ๕  สี.  สฺวาห  ๖  
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อิท  กณฺหชาตก  อาหริตพฺพ  ฯ  อตีเต  กริ  เอโก  สตฺถวาโห  เอกิสฺสา  มหลฺลิกาย   
เคเห  นิวาส  คณฺหิ  ฯ  อถสฺส  เอกิสฺสา  เธนุยา  รตฺติภาคสมนนฺตเร  คพฺภวุฏาน   
อโหสิ  ฯ  สา  เอก  วจฺฉก  วิชายิ  ฯ  มหลฺลิกาย  วจฺฉก  ทิฏกาลโต  ปฏาย   
ปุตฺตสิเนโห  อุทปาทิ  ฯ  ปุนทิวเส  สตฺถวาหปุตฺโต  ตว  เคหเวตน  คณฺหาหีติ  อาห  ฯ   
มหลฺลิกา  มยฺห  อ ฺเน  กมฺม    นตฺถ ิ อิม  เม  วจฺฉก  เทหีติ  อาห  ฯ   
คณฺหาหิ  อมฺมาติ  ฯ  สา  ต  คณฺหิตฺวา  ขีร  ปาเยตฺวา  ยาคุภตฺตติณาทีนิ  ททมานา   
โปเสสิ  ฯ  โส  วุฑฺฒิมนฺวาย  ปริปุณฺณรูโป  พลวิริยสมฺปนฺโน  อโหสิ  สมฺปนนฺาจาโร   
กาฬโก  นาม  นาเมน  ฯ  อเถกสฺส  สตฺถวาหสฺส  ป ฺจหิ  สกฏสเตหิ  อาคจฺฉนฺตสฺส   
อุทกภินฺนฏาเน  สกฏจกกฺ  ลคฺคิ  ฯ  โส  ทสป  วีสติป  ตึสติป  สมฺปโยเชตฺวา  
นีหราเปตุ  อสกฺโกนฺโต  กาฬก  อุปสงฺกมิตฺวา  อาห  ตาต  ตว  เวตน  ทสฺสามิ  
สกฏมฺเม  อุกขิฺปตฺวา  เทหีติ  ฯ  เอว  วจน วตฺวา  ต  อาทาย  อ ฺโ  อิมินา  สทฺธึ   
ธุร  วหิตุ  สมตฺโถ  นตฺถติี  ธุรสกเฏ  โยตฺต  พนฺธตฺิวา  ต  เอกเยว  โยเชสิ  ฯ  โส   
ต  สกฏ  อุกขิฺปตฺวา  ถเล  ปติฏาเปตฺวา  เอเตเนว  นีหาเรน   ป ฺจ  สกฏสตานิ   
นีหริ  ฯ  โส  สพฺพปจฺฉิม  สกฏ  นีหรตฺิวา  โมจิยมาโน  สุนฺติ  กตฺวา  สีส  อุกฺขิป  ฯ    
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        สตฺถวาโห  อย  เอตฺตกานิ  สกฏานิ  อุกฺขิปนฺโต  เอว   
น  อกาสิ  เวตนตฺถ  ม ฺเ  กโรตีติ  สกฏคณนาย  กหาปเณ   
คเหตฺวา  ป ฺจสตภณฺฑิก  ตสฺส  คีวาย  พนฺธาเปสิ  ฯ โส  อ ฺเส   
อตฺตโน  สนติฺก  อลลฺียิตุ  อเทนฺโต  อุชกุ  เคหเมว  อคมาสิ  ฯ   
มหลฺลิกา  ทสิฺวา  โมเจตฺวา  กหาปณภาว  ตฺวา  กสฺมา  ปุตฺต 
เอวมกาสิ  โส  ตฺว  มยา  กมฺม  กตฺวา  อาภเตน  อย  ชีวิสฺสตีติ   
ส ฺมกาสีติ  วตฺวา  โคณ  อุโณฺหทเกน  นฺหาเปตฺวา  เตเลน   
อพฺภ ฺชิตฺวา  อิโต  ปฏาย  ปุน  มา  เอวมกาสีติ  โอวทิ  ฯ  
เอว  สนฺธาย   จริย  จรณกาเล  อเหตุกปฏิสนฺธิย  นพฺิพตฺเตนาป   
หิ  มยา  วหิตพฺพธุร  อ ฺโ  วหิตุ  สมตฺโถ  นาม  นาโหสีติ   
จินฺเตตฺวา  เอกโกว  อคมาสิ  ฯ  ต  ทสฺเสตุ  อถโข  ภควา   
สายณฺหสมย  ปฏิสลลฺานา  วุฏ ิโตติอาทิ  วุตฺต  ฯ   
        ตตฺถ  ปฏิสลลฺานาติ  ปุถุตฺตารมฺมเณหิ  จิตฺต  ปฏิสหริตฺวา   
สลฺลานโต  ผลสมาปตฺติโตติ  อตฺโถ  ฯ  เตนุปสงฺกมีติ  ปริพฺพาชเกสุ  
สกลนคเร  ปกาสนียกมฺม  กตฺวา  นครา  นิกฺขมฺม  ปริพฺพาชการาเม   
สนฺนิปติตฺวา  สเจ  อาวุโส  สรภ  สมโณ  โคตโม  อาคมิสฺสติ  กึ   
กริสฺสสีติ  ฯ  สมเณ  โคตเม  เอก  กโรนฺเต  อห  เทวฺ  กริสฺสามิ  เทฺว   
กโรนฺเต  จตฺตาริ  จตฺตาริ  กโรนฺเต  ป ฺจ  ป ฺจ  กโรนฺเต  ทส  ทส  กโรนฺเต    
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วีสติ  วีสติ  กโรนฺเต  ตึส  ตึส  กโรนฺเต  จตฺตาฬีส  จตฺตาฬีส   
กโรนฺเต  ป ฺาส  ป ฺาส  กโรนฺเต  สต  สต  กโรนฺเต   
สหสฺส  กริสสฺามีติ  เอว  อ ฺม ฺ  สีหนาทกถ  สมุฏาเปตฺวา   
นิสินฺเนสุ  อุปสงฺกมิ  ฯ   
        อุปสงฺกมนฺโต  ปน  ยสฺมา  ปริพฺพาชการามสฺส  นครมชฺเฌเนว  มคฺโค  ตสฺมา   
สุรตฺตทุปฏฏ  นิวาเสตฺวา  สุคตมหาจีวร  ปารุปตฺวา  วิสฏพโล  ราชา  วิย  เอกโกว   
นครมชฺเฌน  อคมาสิ  ฯ  มิจฺฉาทิฏ ิกา  ทิสฺวา  ปรพฺิพาชกา  สมณสฺส  โคตมสฺส   
ปกาสนียกมฺม  กโรนฺตา  อวณฺณ  ปตฺถรึสุ  โส  เอเต  อนุวตฺติตฺวา  ส ฺาเปตุ   
คจฺฉติ  ม ฺเติ  อนุพนฺธึสุ  ฯ  สมฺมาทิฏ ิกาป  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ปตฺตจีวร  อาทาย   
เอกโกว  นิกขฺนฺโต  อชชฺ  สรเภน  สทธฺึ  มหาธมฺมสงฺคาโม  ภวิสฺสติ  ฯ  มยป  ตสฺมึ   
สมาคเม  กายสกฺขิโน  ภวิสฺสามาติ  อนุพนฺธึสุ  ฯ  สตฺถา  ปสฺสนฺตสฺเสว  มหาชนสฺส   
ปริพฺพาชกสฺสาราม  อุปสงฺกมิ  ฯ   
        ปริพฺพาชกา  รุกฺขาน  ขนฺธวิฏปสาขนฺตเรหิ  สมุคฺคจฺฉนฺตา  ฉพฺพณฺณา   
ฆนพุทฺธรสฺมิโย  ทิสฺวา  อ ฺโ   เอวรูโป  โอกาโส  นาม  นตฺถิ  ฯ   
กึ  น ุ โข  เอตนฺติ  โอโลเกตฺวา  สมโณ  โคตโม  อาคจฺฉตีติ  อาหสุ  ฯ   
ต  สุตฺวาว  สรโภ  ชานุกนฺตเร  สีส    
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เปตฺวา  อโธมุโข  นิสีท ิ ฯ  เอว  ตสฺมึ  สมเย  ภควา  ต  อาราม   
อุปสงฺกมิตฺวา  ป ฺตฺเต  อาสเน  นิสีทิ  ฯ  ตถาคโต  หิ  ชมฺพูทปีตเล   
อคฺคกุเล  ชาตตฺตา  อาสนารโห  ฯ  ตสฺส  สพฺพตฺถ  อาสน  ป ฺตฺตเมว   
โหติ  ฯ  เอว  ป ฺตฺเต  อาสเน   นิสีทิ  ฯ   
        เต  ปรพฺิพาชกา  สรภ  ปริพฺพาชก  เอตทโวจุนฺติ  สมฺมาสมฺพุทฺเธ  กิร   
สรเภน  สทธฺึ  เอตฺตก  กเถนฺเตเยว  ภิกฺขุสงฺโฆ  สตฺถุ  ปทานุปทิโก  หุตฺวา   
ปริพฺพาชการาม  สมฺปาปุณิ  จตสฺโสป  ปริสา  ปริพฺพาชการาเมเยว  โอสรสึุ  ฯ   
ตโต  เต  ปรพฺิพาชกา  อจฺฉริย  สมณสฺส  โคตมสฺส  กมฺม  สกลนคร  วิจริตฺวา  
อวณฺณ  ปตฺถริตฺวา  ปกาสนียกมฺม  กตฺวา  อาคตาน  เวรีน  ปฏิสตฺตูน   
ปจฺจามิตฺตาน  สนฺติก  อาคนฺตฺวา  โถกป  วิคฺคาหิกกถ  น  กเถติ  อาคตกาลโต  
ปฏาย  สตปากเตเลน  มกฺเขนฺโต  วิย  อมตปาน  ปาเยนฺโต  วิย  มธรุกถ   
กเถตีติ  สพฺเพป  สมฺมาสมฺพุทฺธ  อนุวตฺตนฺตา  เอตทโวจุ  ฯ   
        ยาเจยฺยาสีติ  อายาเจยฺยาสิ  ปฏเยฺยาสิ  ปเหยฺยาสิ  ฯ ตุณฺห ี 
ภูโตติ  ตุณฺหีภาว  อุปคโต  ฯ  มงฺกุภูโตติ  นิตฺเตชต  อาปนฺโน  ฯ   
ปตฺตกฺขนฺโธติ  โอณตคีโว  ฯ  อโธมุโขติ  เหฏามุโข  ฯ   
        สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  เต  ปฏชิานโตติ  อห  สมมฺาสมฺพุทฺโธ   
สพฺเพ  ธมฺมา  มยา  อภิสมฺพุทฺธาติ  เอว  ปฏชิานโต (๑) ฯ [๒]   
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อิเม  ธมฺมา  อนภิสมฺพุทฺธาติ  อิเม  นาม  ธมฺมา  ตยา  อนภิสมฺพุทฺธา  ฯ   
ตตฺถาติ  เตสุ  อนภิสมฺพุทฺธาติ  เอว  ทสฺสิตธมฺเมสุ  ฯ   
        อ ฺเน  วา  อ ฺ  ปฏิจริสฺสตีติ  อ ฺเน  วา  วจเนน  อ ฺ   
วจน  ปฏิจฺฉาเทสฺสติ  อ ฺ  ปุจฺฉิโต  อ ฺ  กเถสฺสตีติ  อตฺโถ  ฯ (๑) 
พหิทฺธา  กถ  อปนาเมสฺสตีติ  พหิทฺธา  อ ฺ  อาคนฺตุกกถ  อาหรนฺโต   
ปุริมกถ  อปนาเมสฺสติ  ฯ  อปฺปจฺจยนฺติ  อนภิรตึ  อตุฏาการ  ฯ   
ปาตุกริสฺสตีติ  ปากฏ  กรสิฺสติ  ฯ  เอตฺถ  จ  อปฺปจฺจเยน  โทมนสฺส   
วุตฺต  ปุริเมหิ  ทฺวีหิ  มนฺทพลวเภโท  โกโธเยว  ฯ   
        เอว  ภควา  ปมเวสารชฺเชน  สีหนาท  นทิตฺวา  ปุน  ทุติยาทีหิ  นทนฺโต   
โย  โข  ม  ปริพฺพาชกาติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  ยสฺส  โข  ปน  เต  อตฺถาย  ธมฺโม   
เทสิโตติ  ยสสฺ  มคฺคสฺส  วา  ผลสฺส  วา  อตฺถาย  ตยา  จตุสจฺจธมฺโม  เทสิโต  ฯ   
โส  น  นยิฺยาตีติ  โส  ธมฺโม  น  นิยฺยาติ  น  นิคจฺฉติ  น  ต  อตฺถ  สาเธตีติ   
วุตฺต  โหติ  ฯ  ตกฺกรสฺสาติ  โย  ต  กโรติ  ตสฺส  ปฏิปตฺติปูรกสฺส   
ปุคฺคลสฺสาติ  อตฺโถ  ฯ  สมฺมา  ทุกฺขกขฺยายาติ  เหตุนา  นเยน  การเณน  
สกลสฺส  วฏฏทุกฺขสฺส  ขยาย  ฯ  อถวา  ยสฺส  โข  ปน  เต  อตฺถาย   
ธมฺโม  เทสิโตติ  ยสฺส  เต  อตฺถาย  ธมโฺม  เทสิโต  เสยฺยถีท   
#  ๑  ม. อธิปปฺาโย  ฯ  
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ราคปฏิฆาตตฺถาย  อสุภกมฺมฏาน  โทสปฏิฆาตตฺถาย  เมตฺตาภาวนา   
โมหปฏิฆาตตฺถาย  ป ฺจ  ธมฺมา    วิตกฺกูปจฺเฉทาย  อานาปานสฺสติ  ฯ   
โส  น  นยิฺยาติ  ตกฺกรสฺส  สมฺมาทุกฺขกฺขยายาติ  โส  ธมฺโม  โย  น  ยถาเทสิต   
กโรติ  ตสฺส  ตกฺกรสฺส  สมฺมา  เหตุนา  นเยน  การเณน  วฏฏทุกขฺกฺขยาย  น   
นิยฺยาติ  น  นิคจฺฉติ  ต  อตฺถ  น  สาเธตีติ  อยเมตฺถ  อตฺโถ  ฯ  เสยฺยถาป   
สรโภ  ปริพฺพาชโกติ  ยถา  อย  สรโภ  ปริพฺพาชโก  ปชฺฌายนฺโต  อปฺปฏิภาโณ   
นิสินฺโน  เอว  นิสีทิสฺสตีติ  ฯ   
        เอว  ตีหิ  ปเทหิ  สหีนาท  นทิตฺวา  เทสน  นวิฏเฏนฺตสฺเสว  (๑)  ตถาคตสฺส   
ตสฺมึ  าเน  สนฺนิปติตา  จตุราสีติปาณสหสฺสปริมาณา  ปริสา  อมตปาน  ปวิ   
สตฺถา  ปริสาย  อมตปานสฺส  ปตภาว  ตฺวา  เวหาส  อพฺภุคฺคนฺตฺวา  ปกฺกามิ  ฯ   
ตมตฺถ  ทสฺเสตุ  อถโข  ภควาติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  สีหนาทนฺติ  เสฏนาท  อภีตนาท   
อปฺปฏินาท  ฯ  เวหาส  ปกฺกามีติ  อภิ ฺาปาทก  จตุตฺถชฺฌาน  สมาปชฺชิตฺวา   
วุฏาย  อธิฏาย  สทฺธึ  ภิกฺขุสงฺเฆน  อากาส  ปกฺขนฺทิ  ฯ  เอว  ปกฺขนฺโท  จ  ปน   
ตขณ ฺเว  คิชฺฌกูฏมหาวิหาเร  ปติฏาสิ  ฯ   
        วาจาย  สนฺนิโตทเกนาติ  วจนปโตเทน  ฯ  ส ฺชมฺภรึ  อกสูติ   
สมฺภริต  นิรนฺตรผุฏ  อกสุ  อุปร ิ (๒)  วิชฺฌึสูติ  วุตฺต  โหติ  ฯ   
#  ๑  สี.  นิพฺพฏฏนฺตสฺเสว  นิพฺพฏฏนตฺสฺเสว ฯ ม.  นิวตฺเตนฺตสฺเสว ฯ 
#  ๒ สี.  อุปริ  อุปริ  ฯ  ม. อุปร ิ วิชฺฌสึูติ  ฯ  
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พฺรหาร ฺเติ  มหาร ฺเ  ฯ  สีหนาท  นทิสฺสามติี  สีหนาทสฺส  
นทโต  อาการ  ทิสฺวา  อยปติรจฺฉานคโต  อหป  อิมสฺส  จตฺตาโร   
ปาทา  มยฺหป  อหป  เอวเมว  สีหนาท  นทิสฺสามีติ  จินฺเตสิ  ฯ  โส   
สีหสฺส  สมฺมขุา  นทิตุ  อสกฺโกนฺโต  ตสฺมึ  โคจราย  ปกกฺนฺเต  เอกโก   
นทิตุ  อารภิ  ฯ  อถสฺส  สคิาลกสทฺโทเยว  นิจฺฉริ  ฯ  เตน  วุตฺต  สิคาลกเยว  นทตีติ  ฯ   
เภรณฺฑกนฺติ  ตสฺเสว  เววจน  ฯ  อปจ  ภินฺนสฺสร  อมนาปสทฺท  นทตีติป  วุตฺต   
โหติ  ฯ เอวเมว  โข  ตฺวนฺติ  อิมินา  โอปมฺเมน  ปรพฺิพาชกา  ตถาคต  สีหสทิส   
กตฺวา  สรภ  สิคาลกสทิส  อกสุ  ฯ  อมฺพกมทฺทรีติ    ขุทฺทกกุกฺกฏุิกา  ฯ  ปุสสฺกรวิต    
รวิสฺสามีติ  มหากุกฺกุฏ  รวนฺต  ทิสฺวา  อิมสฺสป  เทฺว  ปาทา  เทฺว  ปกฺขา  มยฺหป   
ตเถว  อหป  เอวรูป  รวิต  รวิสฺสามีติ  สา  ตสฺส  สมฺมุขา  รวิตุ  อสกฺโกนฺตี  ตสฺมึ   
ปกฺกนฺเต  วิรวมานา   กุกกฺุฏิการวเยว  รวิ  ฯ  เตน  วุตฺต  อมฺพกมทฺทรีรวิตเยว   
รวตีติ  ฯ  อุสโภติ  โคโณ  ฯ  สุ ฺายาติ  ตุจฺฉาย  เชฏกวสเภหิ  วิรหิตาย  ฯ   
คมฺภีร  นทิตพฺพ  ม ฺตีติ  เชฏกวสภนาทสทิส  คมฺภีร  นาท  นทิตพฺพ   
ม ฺติ  ฯ   เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ  ฯ    
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                        เกสปุตฺติสุตฺตวณฺณนา  (๑)   
        ป ฺจเม ฯ  กาลามาน  นิคโมติ  กาลามา  นาม  ขตฺติยา  เตส  นิคโม  ฯ   
เกสปุตฺติยาติ  เกสปุตฺตินิคมวาสิโน(๒)  ฯ  อุปสงฺกมึสูติ   
สปฺปนวนีตาทิเภสชฺชานิ  เจว  อฏวิธปานกานิ  จ  คาหาเปตฺวา  อุปสงฺกมึสุ  ฯ  
        สกเยว  วาท  ทีเปนฺตีติ  อตฺตโนเยว  ลทฺธ ึ กเถนฺติ  ฯ  โชเตนฺตีติ   
ปกาเสนฺติ  ฯ  ขุเสนฺตีติ  ฆฏเฏนฺติ  ฯ วมฺเภนฺตีติ  อวชานนฺติ  ฯ  ปริภวนฺตีติ   
ลามก  กโรนฺ  โอปปกฺขึ  (๓)  กโรนฺตีติ  อุปกฺขิตฺตก  (๔)  กโรนฺติ  อุปกฺขิปตฺวา  
ฉฑฺเฑนฺติ  ฯ  อปเรป  ภนฺเตติ  โส  กิร  อฏวีมุเข  คาโม  ตสฺมา  ตตฺถ  อฏวึ   
อภิกฺกนฺตา  จ  ปฏิกฺกมิตุกามา    จ  วาส  กปฺเปนฺติ  ฯ  เตสุป  ปม  อาคตา   
อตฺตโน  ลทธฺึ  ทีเปตฺวา  ปกฺกมึสุ  ปจฺฉา  อาคตา  กินฺเต  ชานนติฺ  อมฺหาก   
อนฺเตวาสิกา  เต  อมฺหาก  สนฺติเก  กิ ฺจิ  กิ ฺจิ  สิปปฺ  อุคฺคณฺหึสูติ  อตฺตโน   
ลทฺธึ  ทีเปตฺวา  ปกฺกมึสุ  ฯ  กาลามา  เอกลทฺธิยป  สณฺหิตุ  น  สกฺขึสุ  ฯ   
        เต  ตมตฺถ  ทีเปตฺวา  ภควโต  เอวมาโรเจตฺวา  เตส  โน   
ภนฺเตติอาทิมาหสุ  ฯ  ตตฺถ  โหเตว  กงฺขาติ  โหติเยว  กงฺขา  ฯ  
วิจิกิจฺฉาติ  ตสฺเสว  เววจน  ฯ  อลนฺติ  ยุตฺต  ฯ   
        มา  อนุสฺสเวนาติ  อนุสฺสวกถายป  (๕)  มา  คณฺหิตฺถ  ฯ  มา    
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ปรมฺปรายาติ  ปรมฺปรกถายป  มา  คณฺหิตฺถ  ฯ  มา  อิติกิรายาติ  เอว   
กิร  เอตนฺติ  มา  คณฺหิตฺถ  ฯ  มา  ปฏกสมฺปทาเนนาติ  อมฺหาก   
ปฏกตนฺติยา  สทฺธึ  สเมตีติป  มา  คณฺหิตฺถ  ฯ  มา  ตกฺกเหตูติ   
ตกฺกคาเหนป  มา  คณฺหิตฺถ  ฯ  มา  นยเหตูติ  นยคาเหนป  มา  
คณฺหิตฺถ  ฯ  มา  อาการปริวิตกฺเกนาติ  สุนฺทรมิท  การณนฺติ  เอว   
การณปริวิตกฺเกนาป  มา  คณฺหิตฺถ  ฯ  มา  ทฏิ ินิชฌฺานกฺขนฺติยาติ  
อมฺหาก  นิชฌฺายิตฺวา  ขมิตฺวา  คหิตทิฏ ิยา  สทฺธึ  สเมตีติป  มา   
คณฺหิตฺถ  ฯ  มา  ภพฺพรูปตายาติ  อย  ภิกฺขุ  ภพฺพรูโป  อิมสฺส  กถ   
คเหตุ  ยุตฺตนฺติป  มา  คณฺหิตฺถ  ฯ  มา  สมโณ  โน  ครูติ  อย  สมโณ   
อมฺหาก  ครุ  อิมสฺส  กถ  คเหตุ  ยุตฺตนฺติป  มา  คณฺหิตฺถ  ฯ   
สมตฺตาติ  ปริปุณฺณา  ฯ  สมาทินฺนาติ  คหิตา  ปรามฏา  ฯ  
ย  ตสฺส    โหตีติ  ย  การณ  ตสฺส  ปุคฺคลสฺส  โหติ  ฯ  อโลภาทโย   
โลภาทิปฏิปกฺขวเสน  เวทิตพฺพา  ฯ  วิคตาภิชฺโฌติอาทีหิ  เมตฺตาย   
ปุพฺพภาโค  กถิโต  ฯ   
        อิทานิ  เมตฺตาทิกมฺมฏาน  กเถนฺโต  เมตฺตาสหคเตนาติอาทิมาห  ฯ  
ตตฺถ  กมฺมฏานกถาปธานภาวนานเยน   วา  ปาลิวณฺณนาย  วา  ย   
วตฺตพฺพ  สิยา  ต  สพฺพ  วิสุทฺธิมคฺเค   วุตฺตเมว  ฯ  
        เอว  อเวรจิตฺโตติ  เอว  อกุสลเวรสฺส  จ  ปุคฺคลเวริโน  จ    
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นตฺถิตาย  อเวรจิตฺโต  ฯ  อพฺยาปชฺฌจิตฺโตติ  โกธจิตฺตสฺส  อภาเวน   
นิทฺทุกฺขจิตฺโต  ฯ  อสงฺกิลฏิจิตฺโตติ  กิเลสสฺส  นตฺถิตาย  อสงฺกิลิฏจิตฺโต  ฯ   
วิสุทฺธจิตฺโตติ  กิเลสมลาภาเวน  วิสุทฺธจิตฺโต  โหตีติ  อตฺโถ  ฯ  ตสฺสาติ   
ตสฺส  เอวรูปสฺส  อริยสาวกสฺส  ฯ  อสสฺาสาติ  อวสฺสยา  ปติฏา  ฯ   
        สเจ  โข  ปน  อตฺถ ิ ปโร  โลโภติ  ยท ิ อิมมฺหา  โลกา  ปรโลโก  นาม   
อตฺถิ  ฯ  านเมต (๑)  เยนาห   กายสฺส  เภทา  ฯเปฯ  อุปปชฺชิสฺสามีติ   
อตฺเถต  การณ  เยนาห  กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา  สุคตึ  สคฺค  โลก   
อุปปชฺชิสฺสามีติ  เอว  สพฺพตฺถ  นโย  เวทิตพฺโพ  ฯ  อนีฆนฺติ  นทิฺทุกฺข  ฯ   
สุขินฺติ  สุขิต  ฯ  อุภเยเนว  วิสุทฺธ  อตฺตาน  สมนุปสฺสามีติ  ย ฺจ  ปาป    
น  กโรมิ  ย ฺจ  กโรโตป  น  กริยติ  อิมินา  อุภเยนาป  วิสุทฺธ  อตฺตาน   
สมนุปสฺสามิ  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ  ฯ    
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                                        สาฬฺหสุตฺตวณฺณนา   
        ฉฏเ ฯ  มิคารนตฺตาติ  มิคารเสฏ ิโน  นตฺตา  ฯ  เขณิยนตฺตาติ  (๑)   
เขณิยเสฏ ิโน (๒) นตฺตา  ฯ  อุปสงฺกมึสูติ  ภุตฺตปาตราสา  ทาสกมฺมกรปรวุิตา   
อุปสงฺกมึสุ  ฯ  เตส  กิร  ปุเรภตฺเต  ปุพฺพณฺหสมเย  เคเห  เอโก  ปโ ฺห   
สมุฏ ิโต  ต  ปน  กเถตุ  โอกาโส  นาโหสิ  ฯ  เต  ต  ป ฺห  โสสฺสามาติ  
เถรสฺส  สนติฺก  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  ตุณฺหี  นิสีทึสุ  ฯ   
        เถโร  คามนฺตสมุฏ ิต   ป ฺห  โสตุ  อาคตา  ภวิสฺสนฺตีติ  เตส   
มน  ตฺวา  ตเถว  ป ฺห  อารภนฺโต  เอถ  ตุเมฺห  สาฬฺหาติอาทิมาห  ฯ   
ตตฺถ  อตฺถิ  โลโภติ  ลุพฺภนสภาโว  โลโภ  นาม  อตฺถีติ  ปุจฺฉติ  ฯ  
อภิชฺฌาติ  โข  อห  สาฬหฺา  เอตมตฺถ  วทามีติ  เอต  โลภสงฺขาต   
อตฺถ  อห  อภิชฺฌาติ  วทามิ  ตณฺหาติ  วทามีติ  สมฏุ ิตป ฺหสฺส   
อตฺถ  ทีเปนฺโต  อาห  ฯ  เอว  สพฺพวาเรสุ  นโย  เนตพฺโพ  ฯ   
        โส  เอว  ปชานาตีติ  โส  จตฺตาโร  พฺรหฺมวิหาเร  ภาเวตฺวา  
 ิโต  อริยสาวโก  สมาปตฺติโต  วุฏาย  วิปสฺสน  อารภนฺโต  เอว  
ปชานาติ  ฯ  อตฺถิ  อิทนฺติ  อตฺถิ  ทุกฺขสจฺจ  ทุกฺขสจฺจสงฺขาต   
ขนฺธป ฺจก  นามรูปวเสน  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  ปชานนฺโต  เอส  เอว    
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ปชานาติ  อตฺถิ  อิทนฺติ  วุตฺโต  ฯ  หีนนฺติ  สมุทยสจฺจ  ฯ  ปณีตนฺติ   
มคฺคสจฺจ  ฯ  อิมสฺส  ส ฺาคตสฺส  อุตฺตรึ  นิสฺสรณนฺติ  อิมสฺส   
วิปสฺสนาส ฺาสงฺขาตสฺส  ส ฺาคตสฺส  อุตฺตรึ  นิสฺสรณ  นาม   
นิพฺพาน  ต  อตฺถีติ  อิมินา  นิโรธสจฺจ  ทสฺเสติ  ฯ   
        วิมุตฺตสฺมึ  วิมุตฺตมิติ  าณนฺติ  เอกูนวีสติวิธ  ปจฺจเวกฺขณาณ  
กถิต  ฯ  อหุ  ปุพฺเพ  โลโภติ  ปุพฺเพ  เม  โลโภ  อโหสิ  ฯ  ตทหุ   
อกุสลนฺติ  ต  อกุสล  นาม  อโหส ิ ตทา  วา  อกุสล  นาม  อโหส ิ ฯ  อิจฺเจต   
กุสลนฺติ  อิติ  เอต  กุสล  ตสฺเสว  อกุสลสฺส  นตฺถิภาว  กุสล  เขมนฺติ  สนฺธาย   
วทติ  ฯ  นิจฺฉาโตติ  นิตฺตโณฺห  ฯ  นพฺิพุโตติ  อพฺภนฺตเร  สนตฺาปกราน  กเิลสาน   
อภาเวน  นิพฺพุโต  ฯ  สีติภูโตติ  สีตลภูีโต  ฯ  สุขปฏิสเวทีติ  กายิกเจตสิกสฺส   
สุขสฺส  ปฏิสเวทิตา  ฯ  พฺรหฺมภูเตนาติ  เสฏภูเตน  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  
อุตฺตานเมวาติ  ฯ    
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                                        กถาวตฺถุสุตฺตวณฺณนา   
        สตฺตเม ฯ กถาวตฺถูนติี  กถาการณานิ  กถาย  ภูมิโย  ปติฏาโยติ   
อตฺโถ  ฯ  อตีต  วา  ภิกฺขเว  อทฺธานนฺติ  อตีตทฺธาน  นาม  กาโลป  วฏฏติ   
ขนฺธาป  ฯ  อนาคตปจฺจุปฺปนฺเนสุป  เอเสว  นโย  ฯ   
        ตตฺถ  อตีเต  กสฺสโป  นาม  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  อโหสิ  ตสฺส  กึกิ (๑)   
นาม  กาสิราชา  อคฺคุปฏาโก  อโหส ิ วีสติวสฺสสหสฺสานิ  อายุ  อโหสีติ   
อิมินา  นเยน  กเถนฺโต  อตีต  อารพฺภ  กถ  กเถติ  นาม  ฯ  อนาคเต   
เมตฺเตยฺโย  นาม  พุทฺโธ  ภวิสฺสติ  ฯ  ตสฺส  สงฺโข  นาม  ราชา   
อคฺคุปฏาโก  ภวิสฺสติ  อสีติวสฺสสหสฺสานิ  อายุ  ภวิสฺสตีติ  อิมินา  นเยน   
กเถนฺโต  อนาคต  อารพฺภ  กถ  กเถติ  นาม  ฯ  เอตรหิ  อสโุก  นาม  ราชา   
ธมฺมิโกติ  อิมินา  นเยน  กเถนฺโต  ปจฺจุปฺปนฺน  อารพฺภ  กถ  กเถติ  นาม  ฯ   
        กถาสมฺปโยเคนาติ  กถาย  สมาคเมน  ฯ  กจฺโฉติ  กเถตุ  ยตฺุโต  ฯ   
อกจฺโฉติ  กเถตุ  น  ยุตฺโต  ฯ 
        เอกสพฺยากรณีย  ป ฺหนฺติอาทีสุ  จกฺขุ  อนิจฺจนฺติ  ปุฏเน   
อาม  อนิจฺจนฺติ  เอกเสเนว  พฺยากาตพฺพ  ฯ  เอเสว  นโย  โสตาทีสุ  ฯ  
อย  เอกสพฺยากรณีโย  ปโ ฺห  ฯ   
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        อนิจฺจ  นาม  จกฺขุนฺติ  ปุฏเน  ปน  น  จกฺขุเมว  โสตป   
อนิจฺจ  ฆานป  อนิจฺจนฺติ  เอว  วิภชิตฺวา  พฺยากาตพฺพ  ฯ  อยป   
วิภชฺชพฺยากรณีโย  ปโ ฺห  ฯ  ยถา  จกขฺุ  ตถา  โสต  ฯ  ยถา  โสต  
ตถา  จกฺขุนติ  ปุฏเน  เกนฏเน  ปจฺุฉสีติ  ปฏิปุจฺฉิตฺวา  ทสฺสนฏเน  
ปุจฺฉามีติ  วุตฺเต  น  หีติ  พฺยากาตพฺพ  ฯ  อนิจฺจฏเน  ปุจฺฉามีติ  วุตฺเต   
อามาติ  พฺยากาตพฺพ  ฯ  อย  ปฏิปุจฺฉาพฺยากรณีโย  ปโ ฺห  ฯ   
        ต  ชีว  ต  สรรีนฺติอาทีนิ  ปฏุเน  ปน  อพฺยากตเมต  ภควตาติ   
เปตพฺโพ  เอส ปโ ฺห  น  พฺยากาตพฺโพ  ฯ  อย  ปนีโย  ปโ ฺห  ฯ   
        านาาเน (๑) น  สณฺาตีติ  การณาการเณ  น  สณฺาติ  ฯ  ตตฺราย  นโย   
สสฺสตวาที  ยุตฺเตน  การเณน  ปโหติ  อุจฺเฉทวาทึ  นิคฺคเหตุ  อุจฺเฉทวาที   
นิคฺคยฺหมาโน  ก ึ ปนาห  อุจฺเฉท  วทามีติ  สสฺสตวาทิภาวเมว  ทีเปติ  อตฺตโน   
วาเท  ปติฏาตุ  น  สกโฺกติ  ฯ  เอว  อุจฺเฉทวาทิมฺหิ  ปโหนฺเต  สสฺสตวาที   
ปุคฺคลวาทิมฺหิ  ปโหนฺเต  สุ ฺตวาที  สุ ฺตวาทิมฺหิ  ปโหนฺเต  ปุคฺคลวาทีติ   
เอว  านาาเน  น  สณฺาติ  นาม  ฯ   
        ปรกิปฺเป  น  สณฺาตีติ  อิท  ป ฺหาปุจฺฉเนป  ป ฺหากถเนป  ลพฺภติ  ฯ  
กถ  เอกจฺโจ  หิ  ป ฺห  ปจฺุฉิสฺสามีติ  กณฺ    
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โสเธติ  โส  อิตเรน  อิท  นาม  ตฺว  ปุจฺฉิสฺสสีติ  วุตฺโต  าตภาว   ฺตวา   
น  เอต  อ ฺ  ปุจฺฉิสฺสามีติ  วทติ  ฯ  ป ฺห  ปุฏโป  ป ฺห  กเถสฺสามีติ  
หนุ  สโสเธติ  โส  อิตเรน  อิท  นาม  กเถสฺสสีติ  วุตฺโต  าตภาว  ตฺวา   
น  เอต  อ ฺ  กเถสฺสามีติ  วทติ  ฯ  เอว  ปริกปฺเป  น  สณฺาติ  นาม  ฯ   
        อ ฺวาเท  (๑)  น  สณฺาตีติ  าตวาเท  ชานิตวาเท  น  สณฺาติ  ฯ  กถ   
เอกจฺโจ  ป ฺห  ปุจฺฉติ  ต  อิตโร  มนาโป  ตยา  ปโ ฺห  ปุจฺฉิโต  กห  เต   
เอส  อุคฺคหิโตติ  วทติ ฯ  อิตโรป  ปุจฺฉิตพฺพนิยาเมเนว  ป ฺห  ปุจฺฉิตฺวาป  ตสฺส   
กถาย  อป ฺห  นุ  โข  ปจฺุฉิตนฺติ  วิมตึ  กโรติ  ฯ  อปโร  ป ฺห  ปฏุโ  กเถติ   
ตม ฺโ (๒)  สฏุ ุ  เต  ปโ ฺห  กถิโต  กตฺถ  เต  อุคฺคหิโต  ป ฺห  กเถนฺเตน   
นาม  เอว  กเถตพฺโพติ  วทติ  ฯ  อิตโร  กเถตพฺพนยิาเมเนว  ป ฺห  กเถตฺวาป   
ตสฺส  กถาย  อปโ ฺห  นุ  โข  มยา  กถโิตติ  วิมตึ  กโรติ  ฯ   
        ปฏิปทาย  น  สณฺาตีติ  ปฏิปตฺติย  นติฏติ  วตฺต  อชานิตฺวา   
อปุจฺฉิตพฺพฏาเน  ปุจฺฉตีติ  อตฺโถ  ฯ  อย  หิ  ปโ ฺห  นาม  เจติยงฺคเณ  
ปุจฺฉิเตน  น  กเถตพฺโพ  ตถา  ภิกฺขาจารมคฺเค  คาม  ปณฺฑาย  
จรณกาเล   อาสนสาลาย   
#  ๑  ม.  อ ฺาตวาเท  ฯ  ๒  ม. ตม ฺเ ฯ  
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นิสินฺนกาเล  ยาคุ  วา  ภตฺต  วา  คเหตฺวา  (๑)  นิสนิฺนกาเลป   
ปริภุ ฺชิตฺวา  นิสินฺนกาเลป  ทิวาวิหารฏานคมนกาเลป   
ทิวาฏาเนป  นิสินฺนกาเล  ปน  โอกาส  กาเรตฺวา  ปุจฺฉนฺตสฺส   
กเถตพฺโพ  อกาเรตฺวา  ปุจฺฉนฺตสฺส  น  กเถตพฺโพ  ฯ  อิท   
วตฺต  อชานิตฺวา  ปุจฺฉนฺโต  ปฏิปทาย  น  สณฺาติ  นาม  ฯ  เอว   
สนฺตาย  ภิกฺขเว  ปุคฺคโล  อกจฺโฉ  โหตีติ  ภิกฺขเว  เอต  อิมสฺมิ ฺจ   
การเณ  สติ  อย  ปุคฺคโล  น  กเถตุ  ยุตฺโต  นาม  โหติ  ฯ   
        านาาเน  สณฺาตีติ  สสฺสตวาที  ยุตฺเตน  การเณน  ปโหติ  อุจฺเฉทวาทึ   
นิคฺคเหตุ  อุจฺเฉทวาที  เตน  นิคฺคยฺหมาโนป  อห  ตยา  สตกฺขตฺตุ  นิคฺคยฺหมาโนป   
อุจฺเฉทวาทีเยวาติ  วทติ  ฯ  อิมินา  นเยน  สสฺสตปุคฺคลสุ ฺตวาทีสุป  นโย   
เนตพฺโพ  ฯ  เอว  านาาเน  สณฺาติ  นาม  ฯ   
        ปรกิปฺเป  สณฺาตีติ  ป ฺห  ปุจฺฉิสฺสามีติ  กณฺ  สโสเธนฺโต  ตฺว   
อิม  นาม  ปจฺุฉิสฺสสีติ  วุตฺเต  อาม  เอตเยว  ปุจฺฉิสฺสามีติ  วทติ  ฯ   
ป ฺห  กเถสฺสามีติ  หนุ  สโสเธนฺโตป  ตฺว  อิม  นาม  กเถสฺสสีติ   
วุตฺเต  อาม  เอตเยว  กเถสฺสามีติ  วทติ  ฯ  เอว  ปริกปฺเป  สณฺาติ  นาม  ฯ    
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        อ ฺวาเท  น  สณฺาตีติ  อิม  ป ฺห  ปุจฺฉิตฺวา  สุฏ ุ  เต  ปโ ฺห  ปุจฺฉิโต    
ปุจฺฉิเตน   นาม  เอว  ปุจฺฉิตพฺพนฺติ  วุตฺเต  สมฺปฏิจฺฉติ  วิมตึ  น   
อุปฺปาเทติ  ฯ  ป ฺห  กเถตฺวาป  สุฏ ุ  เต  ปโ ฺห  กถิโต  กเถนฺเตน  นาม  เอว   
กเถตพฺพนฺติ  วุตฺเต  สมฺปฏิจฺฉติ  วิมตึ  น  อุปฺปาเทติ  ฯ   
        ปฏิปทาย  สณฺาตีติ  เคเห  นิสีทาเปตฺวา  ยาคุขชฺชกาทีนิ  ทตฺวา   
ยาว  ภตฺต  นฏิาติ  ตสฺมึ  อนฺตเร  นิสนิฺโน  ป ฺห  ปุจฺฉติ  ฯ  สปฺปอาทีนิ   
เภสชฺชานิ  อฏวิธานิ  ปานกานิ  วตฺถจฺฉาทนมาลาคนฺธาทีนิ  วา  อาทาย   
วิหาร  คนฺตฺวา  ตานิ  ทตฺวา  ทิวาฏาน  ปวิสิตฺวา  โอกาส  กาเรตฺวา  ป ฺห   
ปุจฺฉติ  ฯ  เอว ฺหิ  วตฺต  ตฺวา  ปุจฺฉนฺโต ปฏิปทาย  สณฺาติ  นาม  ฯ  
ตสฺส  ป ฺห  กเถตุ  วฏฏติ  ฯ   
        อ ฺเน ฺ  ปฏิจรตีติ  อ ฺเน  วจเนน  อ ฺ  ปฏิจฺฉาเทติ  อ ฺ  วา   
ปุจฺฉิโต  อ ฺ  กเถติ  ฯ  พหิทฺธา  กถ  อปนาเมตีติ  อาคนฺตุกกถ  โอตาเรนฺโต   
ปุริมกถ  พหิทฺธา  อปนาเมติ  ฯ  ตตฺรทิ  วตฺถ ุ ฯ 
        ภิกฺขู  กริ  สนฺนิปติตฺวา  เอก  ทหร  อาวุโส  ตฺว  อิม ฺจ  อิม ฺจ  อาปตฺตึ   
อาปนฺโนติ  อาหสุ  ฯ  โส  อาห  ภนฺเต  นาคทีป  คโตมฺหีติ  ฯ  อาวุโส  น  มย  
ตว  นาคทีปคมเนน  อตฺถิกา  อาปตฺตึ  ปน  อาปนฺโนติ  ปุจฺฉามาติ  ฯ  
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ภนฺเต  นาคทีป  คนฺตฺวา  มจฺเฉ  ขาทินฺติ  ฯ  อาวุโส  ตว  มจฺฉขาทเนน   
กมฺม  นตฺถ ิ อาปตฺตึ  กิรสิ  อาปนฺโนติ  ฯ  โส  นาติสุปกฺโก  มจฺโฉ  มยฺห   
อผาสุกมกาสิ  ภนฺเตติ  ฯ  อาวุโส  ตุยฺห  ผาสุเกน [๑]   กมฺม  นตฺถิ   
อาปตฺตึ  อาปนฺโนสีติ  ฯ  ภนฺเต  ยาว  ทฏพฺพา (๒)  ตาว  เม  อผาสุกเมว   
ชาตนฺติ  ฯ  เอว  อาคนฺตุกกถาวเสน  พหิทฺธา  กถ  อปนาเมตีติ  เวทิตพฺพ  ฯ   
        อภิรหตีติ  อิโต  จิโต  จ  สุตฺต  อาหริตฺวา  อวตฺถรติ  เตปฏกติสฺสตฺเถโร   
วิย  ฯ  ปุพฺเพ  กริ  ภิกฺขู  มหาเจติยงฺคเณ  สนฺนิปติตฺวา  สงฺฆกิจฺจ  กตฺวา  ภิกขฺูน   
โอวาท  ทตฺวา  อ ฺม ฺ  ป ฺหาสากจฺฉ  กโรนฺติ  ฯ  ตตฺถาย  เถโร  ตีหิ  ปฏเกหิ   
ตโต  ตโต  สตฺุต  อาหริตฺวา  ทิวสภาเค  เอกป  ป ฺห  นฏิาเปตุ  น  เทติ  ฯ   
        อภิมททฺตีติ  การณ  อาหริตฺวา  มทฺทติ  ฯ  อนุปชคฺฆตีติ  ปเรน  ปเ ฺห  
ปุจฺฉิเตป  กถเิตป  ปาณึ  ปหริตฺวา  มหาหสิต  หสติ  เยน  ปรสฺส  อปุจฺฉิตพฺพ  
นุ  โข  ปุจฺฉึ  อกเถตพฺพ  นุ  โข  กเถสินฺติ  วิมติ  อุปฺปชฺชติ  ฯ  ขลิต  คณฺหาตีติ   
อปฺปมตฺตก  มุขโทสมตฺต  คณฺหาติ  อกฺขเร  วา  ปเท  วา  พฺย ฺชเน  วา  ทรุตฺุเต   
เอว  นาเมต  วตฺตพฺพนฺติ  อุชฺฌายมาโน  วิจรติ  ฯ  สอุปนิโสติ  สอุปนิสฺสโย   
สปจฺจโย  ฯ    
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        โอหิตโสโตติ  ปตโสโต  ฯ  อภิชานาติ  เอก  ธมฺมนฺติ  เอก  กุสลธมฺม   
อภิชานาติ  อริยมคฺค  ฯ  ปริชานาติ  เอก  ธมฺมนฺติ  เอก  ทุกฺขสจฺจธมฺม   
ตีรณปริ ฺาย  ปริชานาติ  ฯ  ปชหติ  เอก  ธมฺมนฺติ  เอก  สพฺพากุสลธมฺม   
ปชหติ  [๑]  ฯ  สจฺฉิกโรติ  เอก  ธมฺมนฺติ  เอก   อรหตฺตผลธมฺม  นิโรธเมว   
วา  ปจฺจกฺข  กโรติ  ฯ  สมมฺาวิมุตฺตึ  ผุสตีติ  สมฺมา  เหตุนา  นเยน  การเณน  
อรหตฺตผลวิโมกฺข  าณผสฺเสน  ผุสติ  ฯ   
        เอตทตฺถา  ภิกฺขเว  กถาติ  ภิกฺขเว  ยา  เอสา  กถาสมฺปโยเคนาติ  กถา   
ทสฺสิตา  สา  เอตทตฺถา  อย  ตสฺสา  กถาย  ภูมิ  ปติฏา  อิท  วตฺถ ุ ยทิท   
อนุปาทา  จิตฺตสฺส  วิโมกโฺขติ  เอว  สพฺพปเทสุ  โยชนา  เวทิตพฺพา  ฯ  
เอตทตฺถา  มนฺตนาติ  ยา  อย  กจฺฉากจฺเฉสุ  ปุคฺคเลสุ  กจฺเฉน  สทฺธึ   
มนฺตนา  สาป  เอตทตฺถาเยว  ฯ  เอตทตฺถา  อุปนิสาติ  โอหิตโสโต   
สอุปนิโสติ  เอว  วุตฺตา  อุปนิสาป  เอตทตฺถาเยว  ฯ  เอตทตฺถ   
โสตาวธานนฺติ  ตสฺส  สอุปนิสฺสย  โสตฏปน  (๒)  ตป  เอตทตฺถเมว  ฯ   
อนุปาทาติ  จตูหิ  อุปาทาเนหิ  อคเหตฺวา  ฯ  จิตฺตสฺส  วิโมกโฺขติ   
อรหตฺตผลวิโมกฺโข  ฯ   
        อรหตฺตผลตฺถาย  หิ  สพฺพเมตนฺติ  วุตต (๓)  ต  วินิวตฺเตตฺวา    
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อุปริคาถาหิ  กูฏ  คณฺหนฺโต  เย  วิรุทฺธาติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ   
วิรุทฺธาติ  วิโรธสงฺขาเตน  โกเปน  วิรทฺุธา  ฯ  สลลฺปนฺตีติ  ตสฺส  (๒)   
อลฺลาปสลฺลาป  (๓)  กโรนฺติ  ฯ  วินวิิฏาติ  อภินิวิฏา  หุตฺวา  ฯ   
สมุสฺสิตาติ  มานุสฺสเยน  สุฏ ุ  อุสฺสิตา  ฯ  อนริยคุณมาสชฺชาติ   
อนริย  คุณกถ  คุณมาสชฺช  กเถนฺติ  ฯ  คุณ  ฆฏเฏตฺวา กถา  หิ  อนริยกถา   
นาม  น  อริยกถา  ต  กเถนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  อ ฺโ ฺวิวเรสิโนติ   
อ ฺม ฺสฺส  ฉิทฺท  อปราธ คเวสมานา  ฯ  ทุพฺภาสิตนฺติ  ทุกฺกถิต  ฯ   
วิกฺขลิตนฺติ  อปฺปมตฺตก  มุขโทสขลิต  ฯ  สมฺปโมห  ปราชยนติฺ   
อ ฺม ฺสฺส อปฺปมตฺเตน  มุขโทเสน  สมฺปโมห ฺจ  ปราชย ฺจ  ฯ  
อภินนฺทนฺตีติ  ตุสฺสนฺติ  ฯ  นาจเรติ  น  จรติ  น  กเถติ  ฯ   
        ธมฺมฏปฏิสยุตฺตาติ  ยาว (๔)  ธมมฺฏ ิเตน  กถติกถา  ธมฺมฏา   
เจว  โหติ  เตน  จ  ธมฺเม  ปฏิสยุตฺตาติ  ธมฺมฏปฏสิยุตฺตา  ฯ   
อนุตฺติณฺเณน  (๕)  มนสาติ  อนุทฺธเตน  เจตสา  ฯ  อปฬาโสติ   
ยุคคฺคาหปฬาสวเสน  อปฬาโส  หุตฺวา  ฯ  อสาหโสติ   
ราคโทสโมหอสาหสาน   วเสน  อสาหโส  หุตฺวา  ฯ   
        อนุสฺสุยยฺมาโนติ  น  อุสูยมาโน  ฯ  ทุพฺภฏเ    
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นาปสาทเยติ  (๑)  ทุกฺกถติสฺมึ  น  อปสาเทยฺย  ฯ  อุปารมฺภ  น   
สิกฺเขยฺยาติ  การณุตฺตริยลกฺขณ  อุปารมฺภป  น  สกิฺเขยฺย  ฯ   
ชลิต ฺจ  น  คาหเยติ  อปฺปมตฺตก  มุขขลิต  อย  เต  โทโสติ  น   
คาเหยฺย  ฯ    นาภิหเรติ  นาวตฺถเรยฺย  ฯ  นาภิมทฺเทติ   
นาติมทฺเทยฺยาติ  (๒)  ฯ 
 
                                อ ฺติตฺถิยสุตฺตวณฺณนา   
        อฏเม ฯ  ภควมูลกาติ  ภควา  มูล  เอเตสนฺติ  ภควมูลกา  ฯ   
อิท  วุตฺต  โหติ  อิเม  ภนเฺต  อมฺหาก  ธมฺมา  ปุพฺเพ   
กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺเธน  อุปฺปาทิตา  ตสฺมึ  ปรินิพฺพุเต  เอก   
พุทฺธนฺตร  อ ฺโป  สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ  วา  อิเม  ธมฺเม   
อุปฺปาเทตุ  สมตฺโถ  นาม  นาโหสิ  ภควตา   ปน  โน  อิเม   
ธมฺมา  อุปฺปาทิตา  ฯ  ภควนฺต  หิ  นิสสฺาย  มย  อิเม  ธมฺเม   
อาชานาม  ปฏิวิชฺฌามาติ  เอว  ภควมูลกา  โน  ภนฺเต   
ธมฺมาติ  ฯ   
        ภควเนตฺติกาติ  ภควา  ธมฺมาน  เนตา  วิเนตา  อนุเนตา   
#  ๑  สี.  นาวสาทเยติ  ฯ  ๒ อิโต ปร สีหฬโปตฺถเก   น  วาจ  ปยุต  ภเณติ   
# สจฺจาลิกปฏิสยุตฺต  วาจ  น  ภเณยฺย  ฯ  อ ฺาตตฺถนฺติ  ชนนตฺถ  ฯ   
# ปสาทตฺถนฺติ  ปสาทชนนตฺถ  ฯ  น  สมุสฺเสยฺย  มนฺตเยติ  น  มานุสฺสเยน   
# สมุสฺสิโต  ภเวยฺย  น  ห ิ มานุสฺสิตา  หุตฺวา  ปณฺฑิตา  กถยนฺติ  มาเนน   
# ปน  อนุสสฺิโตว  หุตฺวา  มนฺตเย  กเถยฺย  ภาเสยฺยาตีติ  ปาา  ทิสฺสนฺติ ฯ    
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ยถาสภาวโต  ปาฏิเอกฺก  ปาฏิเอกฺก  นาม  คเหตฺวาว  ทสฺเสตาติ  (๑)   
ธมฺมา  ภควเนตฺติกา  นาม  โหนฺติ  ฯ   
        ภควปฏสิรณาติ  จตุภูมิกธมฺมา  สพฺพ ฺ ุตาณสฺส  อาปาถ   
อาคจฺฉมานา  ภควติ  ปฏสิรนฺติ  นามาติ  ภควปฏิสรณา  ฯ   
ปฏิสรนฺตีติ  โอสรนฺติ  สโมสรนฺติ  ฯ  อปจ  มหาโพธิมณฺเฑ  นิสินฺนสฺส   
ภควโต  ปฏิเวธวเสน  ผสฺโส  อาคจฺฉติ  อห  ภควา  กินฺนาโมติ  ตฺว  ผุสนฏเน   
ผสฺโส  นาม  ฯ  เวทนา  ส ฺา  สงฺขารา  วิ ฺาณ  อาคจฺฉติ  อห  ภควา   
กินฺนามนฺติ  ตฺว  วิชานนฏเน  วิ ฺาณ  นามาติ  ฯ  เอว  จตุภูมิกธมฺมาน   
ยถาสภาวโต  ปาฏิเอกฺก  ปาฏิเอกฺก  นาม  คณฺหนฺโต  ภควา  ธมฺเม  ปฏิสรตีติ   
ภควปฏิสรณา  ฯ  ภควนฺตเยว  ปฏิภาตูติ  ภควโตเยว  เอตสฺส  ภาสิตสฺส   
อตฺโถ  อุปฏาตุ  ตุเมฺหเยว  โน  กเถถาติ   อตฺโถ  ฯ   
        ราโค  โขติ  รชชฺนวเสน  ปวตฺตราโค  ฯ  อปฺปสาวชฺโชติ  โลกวชชฺวเสนป   
วิปากวชฺชวเสนปติ  ทฺวีหิป  วชฺเชห ิ อปฺปสาวชฺโช  อปฺปโทโสติ  อตฺโถ  ฯ  กถ   
มาตาปตโร  หิ  ภาติกภคินิอาทโย  จ  ปุตฺตภาติกาน  อาวาหวิวาหมงฺคล  นาม   
กาเรนฺติ  ฯ  เอว  ตาเวส  โลกวชชฺวเสน  (๒)  อปฺปสาวชฺโช  ฯ   
สทารสนฺโตสมูลิกา  ปน  อปาเย  ปฏสินฺธิ  นาม  น  โหตีติ  เอว  วิปากวชฺชวเสน    
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อปฺปสาวชฺโช  ฯ  ทนฺธวิราคีติ   
        วิรชฺชมาโน  ปเนส  สณิก  วิรชฺชติ  น  สีฆ  มจฺุจติ   
เตลมสิราโค  วิย  จิร  อนพุนฺธติ  คนฺตฺวาป  นาคจฺฉตีติ   
ทนฺธวิราคี  ฯ  เทฺว  ตีณิ  ภวนฺตรานิ  อาคจฺฉตีติ  ทนฺธวิราคี  ฯ  
        ตตฺริท  วตฺถุ  เอโก  กิร  ปุริโส  ภาตุชายาย  มิจฺฉาจาร  จรติ  ตสฺสาป   
อิตฺถิยา  อตฺตโน  สามิกโต  โสเยว  ปยตโร  อโหส ิ ฯ  สา  ต  อาห  อิมสฺมึ   
การเณ  ปากเฏ  ชาเต  มหตี  ครหา  ภวิสฺสติ  ตว  ภาติก  ฆาเตหีติ  ฯ  โส  
ต   นสฺส  วสลิ  มา  เอว  ปุน  อวจาติ  อปสาเทสิ  ฯ  สา  ตุณฺหี  หุตฺวา   
กติปาหจฺจเยน  ปุน  กเถสิ  ตสฺส  จิตฺต  ชชฺชรภาว  (๑)  อคมาสิ  ฯ   
ตโต  ตติยวาร  กถิเต  กินติฺ  กตฺวา  โอกาส  ลภิสฺสามีติ  อาห  ฯ  อถสฺส  
สา  อุปาย  กเถนฺตี  ตฺว  มยา  วุตฺตเมว  กโรหิ  อสุกฏาเน  มหากกุธสมีเป  
ติตฺถ  อตฺถิ  ตตฺถติขิณ  ทณฺฑกวาสึ  คเหตฺวาติฏาหีติ  ฯ  โส  ตถา   
อกาสิ  ฯ  เชฏภาตาปสฺส  อร ฺเ  กมฺม  กตฺวา  ฆร  อาคโต  ฯ  สา   
ตสฺมึ  มุทุจิตฺตา  วิย  หุตฺวา  เอหิ  สามิ  สีส  เต  โอโลเกสฺสามีติ   
โอโลเกนฺตี   อุปกฺกิลิฏ  เต  สีสนฺติ  อามลกปณฺฑ  ทตฺวา  คจฺฉ   
อสุกฏาเน  สีส  โธวิตฺวา  อาคจฺฉาหีติ  เปเสสิ  ฯ  โส  ตาย   
# ๑ สี. ทวชฌฺภาว  ฯ  
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วุตฺตติตฺถเมว  คนฺตฺวา  อามลกกกฺเกน  สีส  มกฺเขตฺวา  อุทก  โอรยฺุห   
นฺหาตฺวา  สีส  โธวติ  ฯ  อถ  น  อิตโร  รกฺุขนฺตรโต   
นิกฺขมิตฺวา  ขนฺธฏ ิเก  ปหริตฺวา  ชีวิตา  โวโรเปตฺวา  เคห  อคมาสิ  ฯ   
        อิตโร  ภริยาย  สิเนห  ปริจฺจชิตุ  อสกฺโกนโฺต  ตสฺมึเยว  เคเห  มหาธมฺมนิ   
หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  ฯ  โส  ตสฺสา   ิตายป  นิสินฺนายป  คนฺตฺวา  สรีเร  ปตติ  ฯ   
อถ  น  สา  โสเยว  อย  ภวิสฺสตีติ  ฆาตาเปสิ  ฯ  โส  ปุน  ตสฺสา  สิเนเหน   
ตสฺมึเยว  เคเห  กุกกฺุโร  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  ฯ  โส  ปทสา  คมนกาลโต   
ปฏาย  ตสฺสา  ปจฺฉโต  ปจฺฉโต  จรติ  ฯ  อร ฺ  คจฺฉนฺติยาป  สทฺธึเยว  
คจฺฉติ  ฯ  ต  ทิสฺวา  มนุสฺสา  นิกฺขนฺโต  สุนขลุทฺทโก  กตร  าน   
คมิสฺสตีติ  อุปฺผณฺเฑนฺติ  ฯ    สา  ปน  ต  ฆาตาเปสิ  ฯ   
        โสป  ปนุ  ตสฺมึเยว  เคเห  วจฺฉโก  หุตฺวา  นิพฺพตฺติตฺวา   ตเถว  ตสฺสา   
ปจฺฉโต  ปจฺฉโต  จรติ  ฯ  ตทาป  น  มนุสฺสา  ทิสวฺา  นิกฺขนฺโต  โคปาลโก  กตฺถ   
คาวิโย  จริสฺสนตีติ  อุปฺผณฺเฑนฺติ  ฯ  สา  ตสฺมึป  าเน  ต  ฆาตาเปสิ  ฯ  โส   
ตทาป  ตสฺสา  อุปริ  สิเนห  ฉินฺทิตุ  อสกฺโกนฺโต  จตุตฺเถ ฯ  วาเร  ตสฺสาเยว  กุจฺฉิย   
ชาติสฺสโร  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  ฯ  โส  ปฏิปาฏิยา  จตูสุ  อตฺตภาเวสุ  ตาย  ปฏหิตภาว     
ทิสฺวา  เอวรูปาย  นาม  ปจฺจตฺถิกาย  กุจฺฉิย  นิพฺพตฺโตสฺมีติ  ตโต  ปฏาย  ตสฺสา   
หตฺเถน  อตฺตาน  ผุสิตุ    
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น  เทติ  ฯ  สเจ  น  สา  ผุสติ  กนฺทติ  โรทติ  ฯ  อถ  น  อยฺยโก  (๑)   
ปฏิชคฺคิ  ฯ  ต  อปรภาเค  วุฑฺฒิปฺปตฺต  อยฺยโก  อาห  ตาต  กสมฺา  ตฺว  มาตุ   
หตฺเถน  อตฺตาน  ผุสิตุ  น  เทสิ  (๒)ฯ  สเจป  สา  ต  ผุสติ  มหาสทฺเทน  โรทสิ   
กนฺทสีติ  อยยฺเกน  ปุฏโ  อยฺยก   เอสา  มยฺห  น  มาตา  ปจฺจามิตฺตา  เอสาติ   
ต  ปวุตฺตึ  สพฺพ  อาโรเจสิ  ฯ  โส  ต  อาลิงฺคิตฺวา  โรทิตฺวา  เอหิ  ตาต  ก ึ อมฺหาก   
อีทิเส  าเน  นิวาสกิจฺจนฺติ  ต  อาทาย  นิกฺขมิตฺวา  เอก  วิหาร  คนฺตฺวา   
ปพฺพชิตฺวา  อุโภป  ตตฺถ  วสนฺตา  อรหตฺต  ปาปุณึสุ  ฯ   
        มหาสาวชฺโชติ  โลกวชฺชวเสนป  วิปากวชฺชวเสนปติ  ทฺวีหิ   
การเณหิ  มหาสาวชฺโช  ฯ  กถ  โทเสนป   หิ  ทฏุโ  หุตฺวา  มาตริป   
อปรชฺฌติ  ปตริป  ภาติกภคินิอาทีสุป  ปพฺพชิเตสุป  ฯ  โส  คตคตฏาเนสุ   
อย  ปุคฺคโล  มาตาปตูสุป  อปรชฺฌต ิ ภาติกภคินิอาทีสุป  ปพฺพชิเตสุปติ   
มหตึ  ครห  ลภติ  ฯ  เอว  ตาว  โลกวชฺชวเสน  มหาสาวชฺโช  ฯ   
โทสวเสน  ปน  กเตน  อนนฺตริยกมฺเมน  กปฺป  นริเย  ปจฺจติ  ฯ   
เอว  วิปากวชฺชวเสน  มหาสาวชฺโชติ  ฯ   
        ขิปฺปวิราคีติ  ขิปฺป  วิรชฺฌติ  ฯ  โทเสน  หิ  ทฏุโ   
มาตาปตูสุป  เจติเยป  โพธิมฺหิป  ปพฺพชิเตสุป  อปรชฺฌิตฺวา    
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มยฺห  ขมถาติ  อจฺจย  เทเสติ  ฯ  ตสฺส  สห  ขมาปเนน  (๑)  ต   
กมฺม  ปากติกเมว  โหติ  ฯ   
        โมโหป  ทฺวีเหว  การเณหิ  มหาสาวชฺโช  ฯ  กถ  ฯ 
โมเหน  หิ  มโูฬฺห  หุตฺวา  มาตาปตูสุป  เจติเยป  โพธิมฺหิป  
ปพฺพชิเตสุป  อปรชฺฌิตฺวา  คตคตฏาเน  ครห  ลภติ  ฯ  เอว  
ตาว  โลกวชชฺวเสน  มหาสาวชฺโช  ฯ  โมหวเสน  ปน  กเตน  อนนฺตริยกมฺเมน   
กปฺป  นริเย  ปจฺจตีติ  ฯ  เอว  วิปากวชฺชวเสนป  มหาสาวชฺโช  ฯ  ทนฺธวิราคีติ   
สณิก  วิรชฺชติ  ฯ  โมเหน  มูเฬฺหน  หิ  กตกมฺม  สณิก  มุจฺจติ  ฯ  ยถา  ห ิ อจฺฉจมฺม   
สตกฺขตฺตตป  โธวิยมาน  น  ปณฺฑร  โหติ  เอวเมว  โมเหน  มูเฬหฺน  กตกมฺม   
สีฆ  น  มุจฺจติ  สณิกเมว  มุจฺจตีติ  ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
 
                                อกุสลมูลสุตฺตวณฺณนา   
        นวเม ฯ  อกุสลมูลานีติ  อกุสลาน  มลูานิ  อกุสลานิ  จ  ตานิ  มูลานิ   
จาติ  วา  อกุสลมูลานิ  ฯ  ยทิป  ภิกฺขเว  โลโภติ  โยป  ภิกฺขเว  โลโภ  ฯ   
ตทป  อกุสลนฺติ  โสป  อกุสลมูล  ฯ  อกุสลมูล  วา  สนฺธาย  อิธ  ตมฺปติ   
อตฺโถ  วฏฏติเยว  ฯ  เอเตนุปาเยน  สพฺพตฺถ  นโย  เนตพฺโพ  ฯ    
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อภิสงฺขโรตีติ  อายูหติ  สมฺปณฺเฑติ  ราสึ  กโรติ  ฯ  อสตา   
ทุกฺข  อุปฺปาทยตีติ  อภูเตน  อวิชชฺมาเนน  ยงฺกิ ฺจิ  ตสฺส  อภูต   
โทส  วตฺวา  ทุกฺข  อุปฺปาเทติ  ฯ  วเธน  วาติอาทิ  เยนากาเรน   
ทุกฺข  อุปฺปาเทติ  ต  ทสฺเสตุ  วุตฺต  ฯ   
        ตตฺถ  ชานิยาติ  ธนชานิยา  ฯ  ปพฺพาชนายาติ  คามโต  วา   
อร ฺโต  วา    รฏโต  วา  ปพฺพาชนียกมฺเมน  ฯ  พลวมฺหีติ  อหมสฺมิ   
พลวา  ฯ  พลตฺโถ  อิติปติ  พเลน  เม  อตฺโถ  อิติป  พเล  วา   ิโตมฺหีติป  วทติ  ฯ   
        อกาลวาทีติ  กาลสฺมึ  น  วทติ  อกาลสฺมึ  วทติ  นาม  ฯ  อภูตวาทีติ  ภูต   
น  วทติ  อภูต  วทติ  นาม  ฯ  อนตฺถวาทีติ  อตฺถ  น  วทติ  อนตฺถ  วทติ  นาม  ฯ   
อธมฺมวาทีติ  ธมฺม  น  วทติ  อธมฺม  วทติ  นาม  ฯ  อวินยวาทีติ  วินย  น  วทติ   
อวินย  วทติ  นาม  ฯ   
        ตถาหายนฺติ  ตถา  หิ  อย  ฯ  น  อาตปฺป  กโรติ  ตสฺส  นิพฺเพนายาติ   
ตสฺส  อภูตสฺส  นิพฺเพนตฺถาย  วิริย  น  กโรติ  ฯ  อิติเปต  อคจฺฉนฺติ  อิมินาป   
การเณน  เอต  อคจฺฉ  ฯ  อิตร  ตสฺเสว  เววจน  ฯ   
        ทุคฺคติ  ปาฏิกงฺขาติ  นิรยาทิกา  ทคฺุคติ  อิจฺฉิตพฺพา  สา  อสฺส  อวสฺสภาวินี   
ตตฺถ   เนน (๑) นิพฺพตฺเตตพฺพนฺติ  อตฺโถ  ฯ    
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อุทฺธโสฺตติ  อุปริ  ธสิโต  ฯ  ปรโิยนทโฺธติ  สมนฺตา  โอนทฺโธ  ฯ  
        อนย  อาปชฺชตีติ  อวุฑฺฒึ  อาปชฺชตีติ  ฯ  พฺยสน  อาปชฺชตีติ   
วินาส  อาปชฺชติ  ฯ  คิมฺหกาลสฺมึ  ห ิ มาลุวาสิปาฏิกาย  ผลิตาย  พีชานิ   
อุปฺปชฺชิตฺวา  วฏรุกฺขาทีน  มูเล  ปตนฺติ  ฯ  ตตฺถ  ยสสฺ  รกฺุขสฺส  มูเล  ตีสุ   
ทิสาสุ  ตีณิ  พีชานิ  ปติตานิ  โหนฺติ  ตสฺมึ  รุกฺเข  ปาวุสฺสเกน  เมเฆน  อภิวุฏเ   
ตีหิ  พีเชหิ  ตโย  องฺกุรา  อุฏหิตฺวา  ต  รุกฺข  อลลฺยีนฺติ  ฯ  ตโต  ปฏาย   
รุกฺขเทวตาโย  สกภาเวน  สณฺาตุ  น  สกฺโกนฺติ  ฯ  เตป  องฺกุรา  วฑฺฒมานา   
ลตาภาว  อาปชฺชิตฺวา  ต  รุกฺข  อภิรุหตฺิวา  สพฺพวิฏปสาขาปสาขา  สสิพฺพิตฺวา   
ต  รุกฺข  อุปร ิ ปรโิยนทฺธนฺติ  ฯ  โส  มาลุวาลตาหิ  สสิพฺพิโต  ฆเนหิ  มหนฺเตหิ   
มาลุวาปตฺเตหิ  ส ฺฉนฺโน  เทเว  วา  วสฺสนฺเต  วาเต  วา  วายนฺเต  ตตฺถ  ตตฺถ   
ปลุชชฺิตฺวา  ปปติตฺวา  (๑)  ขาณุมตฺตเมว  อวสิสฺสติ  ฯ  ต  สนธฺาเยต  วุตฺต  ฯ   
        เอวเมว  โขติ  เอตฺถ  ปน  อิท  โอปมฺมสสนฺทน  สาลาทีสุ  อ ฺตรรุกฺโข   
วิย  หิ  อย  สตฺโต  ทฏพฺโพติสฺโส  มาลุวาลตา  วิย  ตีณิ  อกุสลมูลานิ  ยาว   
รุกฺขสาขา  อสมฺปตฺตา  ตาว  ตาส  ลตาน  อุชุก  รกุขฺาโรหน  วิย  โลภาทีน   
ทฺวาร  อสมฺปตฺตกาโล  สาขานุสาเรน  คมนกาโล    
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วิย  ทฺวารวเสน  คมนกาโล  ปรโิยนทฺธกาโล  วิย  โลภาทีหิ  ปริยุฏ ิตกาโล  
ขุทฺทกสาขาน  ปลุชชฺนกาโล  วิย  ทฺวารปฺปตฺตาน  กิเลสาน  วเสน   
ขุทฺทานุขุทฺทกา  อาปตฺติโย  อาปนฺนกาโล  มหาสาขาน  ปลชฺุชนกาโล   
วิย  ครุกาปตฺตึ  อาปนฺนกาโล  ลตานุสาเรน  โอติณฺเณน  อุทเกน  มูเลส ุ  
ตินฺเตสุ  รุกฺขสฺส  ภูมิย  ปตนกาโล  วิย  กเมน  จตฺตาริ  ปาราชิกานิ   
อาปชฺชิตฺวา  จตูสุ  อปาเยสุ  นิพฺพตฺตนกาโล  ทฏพฺโพ  ฯ 
        สุกฺกปกโฺข  วุตฺตวิปลฺลาเสน  เวทิตพฺโพ  ฯ  เอวเมว  โขติ  เอตฺถ  ปน  อิท   
โอปมฺมสสนฺทน  สาลาทีสุ  อ ฺตรรุกฺโข  วิย  อย  สตฺโต  ทฏพฺโพติสฺโส   
มาลุวาลตา  วิย  ตีณิ  อกสุลมูลานิ  ตาส  อปฺปวตฺตึ  กาตุ  อาคตปุริโส  วิย   
โยคาวจโร  กุทฺทาโล  วิย  ป ฺา  กุทฺทาลปฏก  วิย  สทฺธาปฏก  ปลิขณนขณิตฺติ   
วิย  วิปสฺสนาขณิตฺติ  ขณิตฺติยา  มูลจฺเฉทน  วิย  วิปสฺสนาาเณน  อวิชฺชามูลสฺส   
ฉินฺนกาโล   ขณฺฑาขณฺฑิก  ฉินฺนกาโล  วิย  ขนฺธวเสน  ทิฏกาโล   
ผาลนกาโล  วิย  มคฺคาเณน  กิเลสาน  สมุคฺฆาติตกาโล  มสกิรณกาโล  วิย   
ธรมานกป ฺจกฺขนฺธกาโล  มหาวาเต  โอปุณิตฺวา  อปฺปวตฺตนกรณกาโล   วิย   
อุปาทินฺนกกฺขนฺธาน  อปฺปฏิสนฺธิกนิโรเธน  นิรชฺุฌตฺิวา  ปุนพฺภเว   
ปฏิสนฺธิอคหณกาโล  ทฏพฺโพติ  ฯ  อิมสฺมึ  สุตฺเต  วฏฏวิวฏฏ  กถิต  ฯ    
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                                        อุโปสถสุตฺตวณฺณนา   
        ทสเม   ตทหุโปสเถติ  ตสฺมึ  อหุ  อุโปสเถ  ต  ทิวส  อุโปสเถ   
ตทิวส ปณฺณรสีอุโปสถทิวเสติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  อุปสงฺกมีติ  อุโปสถงฺคานิ   
อธิฏาย  คนฺธมาลาทิหตฺถา  อุปสงฺกมิ  ฯ  หนฺทาติ  ววสฺสคฺคตฺเถ   
นิปาโต  ฯ  ทิวาทิวสฺสาติ  ทิวสสฺส  ทิวา  นาม  มชฺฌโณฺห  อิมสฺมึ  
 ิตมชฺฌนฺติเก  กาเลติ  อตฺโถ  ฯ  กุโต  น ุ ตฺว  อาคจฺฉสีติ  กึ  กโรนฺตี  
วิจรสีติ  ปุจฺฉติ  ฯ  โคปาลกุโปสโถติ  อปริสุทฺธวิตกฺกตาย  โคปาลเกหิ   
สทฺธึ  อุปมิตอุโปสโถ  ฯ  นิคณฺ ุโปสโถติ  นิคณฺาน  อุปวสนอุโปสโถ  ฯ   
อริยุโปสโถติ  อริยาน  อุปวสนอุโปสโถ  ฯ  เสยฺยถาป  วิสาเขติ  ยถา  นาม   
วิสาเข  ฯ  สายณฺหสมเย  สามิกาน  คาโว  นิยฺยาเทตฺวาติ  โคปาลกา  ห ิ  
เทวสิกเวตเนน  วา  ป ฺจาหทสาหอฑฺฒมาสมาสฉมาสสวจฺฉรปริจฺเฉเทน   
วา  คาโว  คเหตฺวา  รกฺขนฺติ  ฯ  อิธ  ปน  เทวสิกเวตเนน  รกฺขนฺต   
สนฺธาเยต  วุตฺต  ฯ  นยิฺยาเทตฺวาติ  ปฏจฺิฉาเปตฺวา  เอตา  โว  คาโวติ   
ทตฺวา ฯ  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขตีติ  อตฺตโน  เคห  คนฺตฺวา  ภุ ฺชิตฺวา  ม ฺเจ   
นิปนฺโน  เอว  ปจฺจเวกฺขติ  ฯ  อภิชฺฌาสหคเตนาติ  ตณฺหาสมฺปยุตฺเตน  ฯ  
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        เอว  โข  วิสาเข  โคปาลกุโปสโถ  โหตีติ  อรยิุโปสโถว  
จ (๑) อย  อปริสุทฺธวิตกฺกตาย  ปน  โคปาลกอุโปสถฏาเน   ิโต  ฯ   
น  มหปฺผโลติ  วิปากผเลน  น  มหาผโล  ฯ  น  มหานิสโสติ   
วิปากานิสเสน  น  มหานิสโส  ฯ  น  มหาธุติโกติ  วิปาโกภาเสน   
น  มหาโอกาโส  ฯ  น  มหาวิปฺผาโรติ  วิปากวิปฺผารสฺส  อมหนฺตตาย   
น  มหาวิปฺผาโร  ฯ   
        สมณชาตีติ    สมณนิกายา  ฯ  (๒)  ปร  โยชนสตนฺติ  โยชนสต  
อติกฺกมิตฺวา  ตโต  ปร  ฯ  เตสุ  ทณฺฑ  นิกฺขิปาหีติ  เตสุ  โยชนสตโต   
ปรภาเคสุ   ิเตสุ  สตฺเตสุ  ทณฺฑ  นิกฺขิป  นิกฺขิตฺตทณฺโฑ  โหหิ  ฯ   
นาห  กฺวจินิ  (๓)  กสฺสจิ  กิ ฺจนตสฺมินฺติ  อห  กตฺถจิ  กสฺสจิ  ปรสฺส   
กิ ฺจนตสฺมึ  น  โหม ิ ฯ  กิ ฺจน  วุจฺจติ  ปลโิพโธ  ปลิโพโธ  น  โหมีติ   
วุตฺต  โหติ  ฯ  น  จ  มม  กฺวจินิ  กิสฺมิ ฺจิ   กิ ฺจนตฺถีติ  มม  กวฺจินิ (๔) 
อนฺโต  วา  พหิทฺธา  วา  กตฺถจิ  เอกปรกิฺขาเรป  กิ ฺจนตา  นตฺถิ  ปลิโพโธ   
นตฺถิ  ฉินฺนปลิโพโธหมสมฺีติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  โภเคติ  ม ฺจปยาคุภตฺตาทโย  ฯ   
อทินฺนเยว  ปริภุ ฺชตีติ  ปนุทิวเส  ม ฺเจ  นิปชชฺนฺโตป  ปเ  นิสทีนฺโตป   
ยาคุ  ปวนฺโตป  ภตฺต  ภุ ฺชนฺโตป  เต  โภเค  อทินฺเนเยว   
ปริภุ ฺชติ  ฯ  น  มหปฺผโลติ  นิปฺผโล  ฯ  พฺย ฺชนเมว  หิ  เอตฺถ   
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สาวเสส  อตฺโถ  ปน  นิรวเสโส  ฯ  เอว  อุปวุตฺถสสฺ  หิ   
อุโปสถสฺส  อปฺปมตฺตกป  วิปากผล  อิฏ  กนฺต  มนาป  นตฺถิ     
ตสฺมา  นิปฺผโลเตฺวว  เวทิตพฺโพ  ฯ  เสสปเทสุป  เอเสว  นโย  ฯ   
        อุปกฺกลิฏิสฺส  จิตฺตสฺสาติ  อิท  กสฺมา  อาห  สงฺกิลิฏเน  หิ  จิตฺเตน   
อุปวุตฺโถ  อุโปสโถ  น  มหปฺผโล  โหตีติ  ทสฺสิตตฺตา  วิสุทฺเธน  จิตฺเตน  อุปวุตฺถสฺส   
มหปฺผลตา  อนุ ฺาตา  โหติ  ฯ  ตสฺมา  เยน  กมมฺฏาเนน  จิตฺต  วิสุชฺฌติ  ต   
จิตฺตวิโสธนกมฺมฏาน  ทสฺเสตุ  อิทมาห  ฯ  ตตฺถ  อุปกฺกเมนาติ  ปจฺจตฺตปุริสกาเรน   
อุปาเยน  วา  ฯ  ตถาคต  อนุสฺสรตีติ  อฏหิ  การเณหิ  ตถาคตสฺส  คุเณ  อนสฺุสรติ  ฯ   
เอตฺถ  หิ  อิติป  โส  ภควาติ  โส  ภควา  อิติป  สีเลน  อิติป  สมาธินาติ   
สพฺเพ  โลกิยโลกุตฺตรา  พุทฺธคุณา  สงฺคหิตา  ฯ  อรหนฺติอาทีหิ  ปาฏิเอกฺกคุโณว   
นิทฺทิฏโ  ฯ  ตถาคต  อนุสฺสรโต  จิตฺต  ปสีทตีติ  โลกิยโลกุตฺตเร  ตถาคตคุเณ   
อนุสฺสรนฺตสฺส  จิตฺตุปฺปาโท  ปสนโฺน  โหติ  ฯ 
        จิตฺตสฺส  อุปกฺกิเลสาติ  ป ฺจ  นีวรณา  ฯ  กกฺกนฺติ   
อามลกกกฺก  ฯ  ตชชฺ  วายามนฺติ  ตชฺชาติก  ตทนุจฺฉวิก  กกฺเกน  
มกฺขนฆสนโธวนวายาม  ฯ  ปรโิยทปนา  โหตีติ  สุทฺธภาวกรณ   
โหติ  ฯ  กลิฏิสฺมึ  ห ิ สีเส  ปสาธน  ปสาเธตฺวา  นกฺขตฺต    
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กีฬมาโน  น  โสภติ  ปริสทฺุเธ  ปน  ตสฺมึ  ปสาธน  ปสาเธตฺวา  นกฺขตฺต   
กีฬมาโน  โสภติ  เอวเมว  กลิิฏจิตฺเตน  อุโปสถงฺคานิ  อธิฏาย  
อุโปสโถ  อุปวุตฺโถ  น  มหปฺผโล  โหติ  ปริสุทฺเธ  ปน  จิตฺเต   
อุโปสถงฺคานิ  อธิฏาย  อุปวุตฺโถ  อุโปสโถ  มหปฺผโล  โหตีติ   
อธิปฺปาเยน  เอวมาห  ฯ  พฺรหฺมุโปสถ  อุปวสตีติ  พฺรหฺมา  วุจฺจติ   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ตสฺส  คุณานุสฺสรณวเสน  อย  อุโปสโถ   
พฺรหฺมุโปสโถ  นาม  ต  อุปวสติ  ฯ  พฺรหฺมุนา  สทธฺึ  สวสตีติ   
สมฺมาสมฺพุทฺเธน  สทฺธึ  สวสติ  ฯ  พฺรหฺม ฺจสฺส  อารพฺภาติ   
สมฺมาสมฺพุทฺธ  อารพฺภ  ฯ   
        ธมฺม  อนุสฺสรตีติ  สหตนฺติก  โลกุตฺตรธมฺม  อนุสฺสรติ  ฯ  โสตฺตินฺติ   
กุรุวินฺทกโสตฺตึ  ฯ  กุรุวินฺทกปาสาณจุณฺเณน  หิ  สทฺธึ  ลาข  โยเชตฺวา  
มณิเก  กตฺวา  วิชฌฺิตฺวา  สตฺุเตน  อาวุณิตฺวา  ต  มณิกลาป  อุภโต  คเหตฺวา   
ปฏ ึ  ฆเสนฺติ  ต  สนฺธาย  วุตฺต  โสตฺติ ฺจ  ปฏิจฺจาติ  ฯ  จุณฺณนฺติ   
นหานิยจุณฺณ  ฯ  ตชชฺ  วายามนฺติ  อุพฺพฏนฆสนโธวนาทิก  
ตทนุรูปวายาม  ฯ  ธมฺมุโปสถนฺติ  สหตนฺติก  นวโลกุตฺตรธมฺม   
อารพฺภ  อุปวุตฺถตฺตา  อย  อุโปสโถ  ธมฺมุโปสโถติ  วุตฺโต  ฯ  อิธาป   
ปริโยทปนาติ  ปเท  ตฺวา  ปุริมนเยเนว  โยชนา  กาตพฺพา  ฯ   
        สงฺฆ  อนุสฺสรตีติ  อฏนฺน  อริยปุคฺคลาน  คุเณ    
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อนุสฺสรติ  ฯ  อูส ฺจ  ปฏจฺิจาติ  เทฺว  ตโย  วาเร   อุทฺธน   
อาโรเปตฺวา  เสทนวเสน  คาหาปต   อุสุม  ปฏิจฺจ  ฯ  อุสฺสนฺติ  (๑)  
วา  ปาโ ฯ  อยเมวตฺโถ  ฯ  ขารนฺติ  ฉาริก  ฯ  โคมยนฺติ  โคมุตฺต   
วา  อชลณฺฑิกา  วา  ฯ  ปริโยทปนาติ  อิธาป  ปุริมนเยเนว   
โยชนา  กาตพฺพา  ฯ  สงฺฆุโปสถนฺติ  อฏนฺน  อรยิปุคฺคลาน   
คุเณ  อารพฺภ  อุปวุตฺถตฺตา  [๒]  สงฺฆุโปสโถติ  วุตฺโต  ฯ   
        สลีานีติ  คหฏโ  คหฏสีลานิ  ปพฺพชิโต  ปพฺพชิตสีลานิ  ฯ   
อขณฺฑานีติอาทีน  อตฺโถ  วิสุทฺธิมคฺเค   วิตฺถาริโตว  ฯ  วาลณฺฑุกนฺติ  (๓)   
อสฺสวาเลหิ  วา  มกจิวาลาทีหิ  วา  กต  วาลณฺฑุก  ฯ  (๔)  ตชฺช   
วายามนฺติ  เตเลน  มกฺเขตฺวา  (๕)  มลสฺสตินฺตภาว  ตฺวา  ฉาริก   
ปกฺขิปตฺวา  วาลณฺฑุปเกน  ฆสนวายาโม  ฯ  อิธ  ปริโยทปนาติ   
ปเท  ตฺวา  เอว  โยชนา  กาตพฺพา  กิลิฏสฺมึ  หิ  อาทาเส  มณฺฑิตปสาธิโตป   
อตฺตภาโว  โอโลกิยมาโน  น  โสภติ  ปริสุทฺเธ  โสภติ  ฯ  เอวเมว   
กิลิฏเน  จิตฺเตน  อุปวุตฺโถ  อุโปสโถ  น  มหปฺผโล  โหติ  ปรสิุทฺเธน   
ปน  มหปฺผโล  โหตีติ  ฯ  สีลุโปสถนฺติ  อตฺตโน  สลีานุสฺสรณวเสน   
อุปวุตฺโถ  อุโปสโถ  สีลโุปสโถ  นาม  ฯ  สีเลน  สทฺธินฺติ  อตฺตโน   
ป ฺจสีลทสสีเลน  สทฺธ ึ ฯ  สลี ฺจสฺส  อารพฺภาติ  ป ฺจสีล  ทสสีล ฺจ  อารพฺภ  ฯ    
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        เทวตา  อนุสฺสรตีติ  เทวตา  สกฺขิฏาเน  เปตฺวา  อตฺตโน  สทฺธาทิคุเณ   
อนุสฺสรติ  ฯ  อุกฺกนฺติ  อุทธฺน  ฯ  โลณนฺติ  โลณมตฺติกา  ฯ  เครกุนฺติ  เครุกจุณฺณ  ฯ   
นาฬิกสณฺฑาสนฺติ  ธมนนาฬิก ฺเจว  ปริวตฺตนสณฺฑาส ฺจ  ฯ  ตชฺช  วายามนฺติ   
อุทฺธเน  ปกขิฺปนธมนปริวตฺตนาทิก  อนุรูป  วายาม  ฯ  อิธ  ปรโิยทปนาติ  ปเท   
ตฺวา  เอว  โยชนา  เวทิตพฺพา  สงฺกิลิฏสุวณฺณมเยน  ห ิ ปสาธนภณฺเฑน  (๑)   
ปสาธิตา  นกฺขตฺต  กีฬมานา  น  โสภนฺติ  ปริสุทฺธสุวณฺณมเยน  โสภนฺติ  ฯ   
เอวเมว  สงฺกิลิฏจิตฺตสฺส  อุโปสโถ  น  มหปฺผโล  โหติ  ปริสุทธฺจิตฺตสฺส   
มหปฺผโล  ฯ  เทวตุโปสถนฺติ  เทวตา  สกฺขิฏาเน  เปตฺวา  อตฺตโน  คุเณ  
อนุสฺสรนฺเตน  อุปวุตฺถอโุปสโถ  เทวตุโปสโถ  นาม  ฯ  เสส  อิเมสุ   
พุทฺธานุสฺสติอาทีสุ  กมฺมฏาเนสุ  ย  วตฺตพฺพ  สิยา  ต  สพฺพ   
วิสุทฺธิมคฺเค   วุตฺตเมว  ฯ   
        ปาณาติปาตนฺติ  ปาณวธ  ฯ  ปหายาติ  ต  ปาณาติปาตเจตนาสงฺขาต   
ทุสฺสีลฺย  ปชหิตฺวา  ฯ  ปฏิวิรตาติ  ปหีนกาลโต  ปฏาย  ตโต  ทุสฺสลีฺยโต   
โอรตา  วิรตาว  ฯ  นิหิตทณฺฑา  นิหิตสตฺถาติ  ปรูปฆาตตฺถาย  ทณฺฑ  วา   
สตฺถ  วา  อาทาย  อวตฺตนโต  นิกฺขิตฺตทณฺฑา  เจว  นิกฺขิตฺตสตฺถา  จาติ   
อตฺโถ  ฯ เอตฺถ  จ  เปตฺวา  ทณฺฑ  สพฺพป  อวเสส  อุปกรณ    
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สตฺตาน  วินาสนภาวโต  สตฺถนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ  ย  ปน  ภิกฺขู    
กตฺตรทณฺฑ  วา  ทนฺตกฏวาสึ  วา  ปปฺผลก  วา  คเหตฺวา   
วิจรนฺติ  น  ต  ปรูปฆาตตฺถาย  ฯ  ตสฺมา  นิหิตทณฺฑา  นิหิตสตฺถาเตฺวว  
สงฺขฺย  คจฺฉนฺติ ฯ  ลชชฺีติ  ปาปชิคุจฺฉนลกฺขณาย  ลชชฺาย  สมนฺนาคตา ฯ  
ทยาปนฺนาติ  ทย  เมตฺตจิตฺตต  อาปนฺนา  ฯ  สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺปติ   
สพฺพปาณภูเต  หิเตน  อนกุมฺปกา  ตายเอว  ทยาปนฺนตาย  สพฺเพส   
ปาณภูตาน  หิตจิตฺตกาติ  อตฺโถ  ฯ  อหมฺปชฺชาติ  อหมฺป  อชชฺ  ฯ  
อิมินาป  องฺเคนาติ  อิมินาป  คุณงฺเคน  ฯ  อรหต  อนุกโรมีติ  ยถา   
ปุรโต  คจฺฉนฺต  ปจฺฉโต  คจฺฉนฺโต  อนุคจฺฉติ  นาม  เอว  อหมปฺ   
อรหนฺเตหิ  ปม  กต  อิม  คุณ  ปจฺฉา  กโรนฺโต  เตส  อรหนฺตาน   
อนุกโรมิ  ฯ  อุโปสโถ  จ  เม  อุปวุตฺโถ  ภวิสฺสตีติ  เอว  กโรนฺเตน  มยา   
อรหต ฺจ  อนุกต  ภวิสฺสติ  อุโปสโถ  จ  อุปวุตฺโถ  ภวิสฺสติ  ฯ   
        อทินฺนาทานนฺติ  อทินฺนสฺส  ปรปริคฺคหิตสฺส  อาทาน  เถยฺย  โจริกนฺติ   
อตฺโถ  ฯ  ทนิฺนเมว  อาทิยนฺตีติ  ทินฺนาทายี  ฯ  จิตฺเตนป  ทินฺนเมว  ปฏกิงฺขนฺตีติ   
ทินฺนปาฏิกงฺขี  ฯ  เถเนตีติ  เถโน  น  เถเนน  อเถเนน  ฯ  อเถนตฺตาเยว   
สุจิภูเตน  ฯ  อตฺตนาติ  อตฺตภาเวน  อเถน  สุจิภูต  อตฺตภาว  กตฺวา   
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วิหรนฺตีติ  วุตฺต  โหติ  ฯ   
        อพฺรหฺมจริยนฺติ  อเสฏจริย  ฯ  พฺรหฺม  เสฏ  อาจาร  จรนฺตีติ  พฺรหฺมจารี  ฯ   
อาราจารีติ  อพฺรหฺมจริยโต  ทรูาจารี  ฯ  เมถุนาติ  ราคปริยุฏานวเสน  สทิสตฺตา   
เมถุนกาติ  ลทฺธโวหาเรหิ  ปฏิเสวิตพฺพโต  เมถุโนติ  สงฺข  คตา  อสทฺธมฺมา  ฯ   
คามธมฺมาติ  คามวาสีน  ธมฺมา  ฯ   
        มุสาวาทาติ  อลิกวจนา  ตุจฺฉวจนา  ฯ  สจฺจ  วทนฺตีติ  สจฺจวาที  ฯ  
สจฺเจน  สจฺจ  สนฺทหนฺติ  ฆฏเฏนฺตีติ  สจฺจสนฺธา  ฯ  น  อนฺตรนฺตรา  มุสา   
วทนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  โย  ห ิ ปุรโิส  กทาจิ  มุสาวาท  วทติ  กทาจิ  สจฺจ  ฯ   
ตสฺส  มุสาวาเทน  อนฺตริกตฺตา  สจฺจ  สจฺเจน  น  ฆฏยิติ  ฯ  ตสฺมา  น  โน  
สจฺจสนฺโธ  ฯ  อิเม  ปน  น  ตาทิสา  ชวิีตเหตุป  มุสา  อวตฺวา  สจฺเจน  
สจฺจ  สนฺทหนฺติเยวาติ  สจฺจสนฺธา  ฯ  เถตาติ  ถิรา  ถิรกถาติ  อตฺโถ  ฯ   
เอโก  ปุคฺคโล  หลิทฺทิราโค  วิย  ถุสราสิมฺหิ  นิขาตขาณุ  วิย  อสฺสปฏเ   
ปตกุมฺภณฺโฑ  วิย (๒)  จ   น  ถิรกโถ (๓)  โหติ  ฯ  เอโก  ปาสาณเลขา   
วิย  จ  อินฺทขีโล  วิย  จ   ิตกโถ  โหติ  อสินา  สสี  ฉินฺทนฺเตป  เทฺว  กถา   
น  กเถติ  ฯ  อย  วุจฺจติ  เถโต  ฯ  ปจฺจยิกาติ  ปตฺติยายิตพฺพกา  สทฺธายิกาติ  
อตฺโถ  ฯ  เอกจฺโจ  หิ  ปคฺุคโล  น  ปจฺจยิโก  โหติ  อิท  เกน    
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วุตฺต  อสุเกนาติ  วุตฺเต  มา  ตสฺส  วจน  สทฺทหถาติ  วตฺตพฺพต  อาปชฺชติ  ฯ   
เอโก  ปจฺจยิโก  โหติ  อิท  เกน  วุตฺต  อสุเกนาติ  วุตฺเต  ยทิ  เตน  วุตฺต   
อิทเมว  ปมาณ  อิทานิ  ปฏิกฺขิปตพฺพ  นตฺถิ  เอวเมว  อิทนฺติ  วตฺตพฺพต   
อาปชฺชติ  ฯ  อย  วุจฺจติ  ปจฺจยิโก  ฯ  อวิสวาทกา  โลกสฺสาติ  ตาย   
สจฺจวาทิตาย  โลก  น  วิสวาเทนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ   
        สุราเมรยมชฺชปมาทฏานนฺติ  สุราเมรยมชฺชาน  ปานเจตนาสงฺขาต   
ปมาทการณ  ฯ  เอกภตฺติกาติ  ปาตราสภตฺต  สายมาสภตฺตนฺติ  เทฺว  ภตฺตานิ  ฯ   
เตสุ  ปาตราสภตฺต  อนฺโตมชฺฌนฺติเกน  ปริจฺฉินฺน  อิตร  มชฌฺนฺติกโต  อุทธฺ   
อนฺโตอรุเณน  ฯ   ตสฺมา  อนฺโตมชฺฌนฺติเก  ทสกขฺตฺตุ  ภุ ฺชมานาป   
เอกภตฺติกาว  โหนฺติ  ฯ  ต  สนฺธาย  วุตฺต  เอกภตฺติกาติ  ฯ  รตฺติโภชน   
รตฺติ  ตโต  อุปรตาติ  รตฺตูปรตา  ฯ  อติกฺกนฺเต  มชฌฺนฺติเก  ยาว  สุริยตฺถงฺคมนา   
โภชน  วิกาลโภชน  นาม  ตโต  วิรตตฺตา  วิรตา  วิกาลโภชนา  ฯ   
        สาสนสฺส  อนนุโลมตฺตา  วิสูก  ปจฺจนีกภูต  ทสฺสนนฺติ  วิสกูทสฺสน   
อตฺตนา  นจฺจนนจฺจาปนาทิวเสน  นจฺจ ฺจ  คีต ฺจ  วาทิต ฺจ  อนฺตมโส   
มยูรนจฺจนาทิวเสนาป  ปวตฺตาน  นจฺจาทีน  วิสูกภูต  ทสฺสน ฺจาติ   
นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสน  ฯ  นจฺจาทีนิ  หิ  อตฺตนา  ปโยเชตุ  วา   
ปเรหิ  ปโยชาเปตุ  วา  ปยุตฺตานิ    
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ปสฺสิตุ  วา  เนว  ภิกฺขูน  น  ภิกฺขุนีน  วฏฏนฺติ  ฯ   
        มาลาทีสุ  มาลาติ  ยงฺกิ ฺจิ  ปุปฺผ  ฯ  คนฺธนฺติ  ยงฺกิ ฺจิ  คนฺธชาต  ฯ   
วิเลปนนฺติ  ฉวิราคกรณ  ฯ  ตตฺถ  ปลนฺธนฺโต  ธาเรติ  นาม  อูนฏาน  ปูเรนฺโต   
มณฺเฑติ  นาม  คนฺธวเสน  ฉวิราควเสน  จ  สาทิยนฺโต  วิภูเสติ  นาม  ฯ  าน   
วุจฺจติ  การณ  ตสฺมา  ยาย  ทุสฺสีลฺยเจตนาย  ตานิ  มาลาธารณาทีนิ  มหาชโน   
กโรติ  ตโต  ปฏิวิรตาติ  อตฺโถ  ฯ  อุจฺจาสยน  วุจฺจติ  ปมาณาติกฺกนฺต  มหาสยน   
อกปฺปยตฺถรก  ตโต  ปฏวิิรตาติ  อตฺโถ  ฯ   
        กีวมหปผฺโลติ  กิตฺตโก  (๒)  มหปฺผโล  ฯ  เสสปเทสุป  เอเสว  นโย  ฯ   
ปหูตรตฺตรตนานนฺติ  (๓)  ปหูเตน  รตฺตสงฺขาเตน  รตเนน  สมนฺนาคตาน   
สกลชมฺพูทปีตล  เภริตลสทิส  กตฺวา  กติปฺปมาเณหิ  สตฺตหิ  รตเนหิ   
ปูริตานนฺติ  อธิปฺปาโย  ฯ  อิสฺสริยาธิปจฺจนฺติ   อิสฺสรภาเวน  จ  อธิปติภาเวน   
จ  กุฑฺฑราชภาเวน (๔) อิสฺสริยเมว  วา  อาธิปจฺจ (๔)  น  เอตฺถ   
สาหสิกกมฺมนฺติป  อิสฺสรยิาธิปจฺจ  ฯ  รชฺช  กาเรยฺยาติ  เอวรูป   
จกฺกวตฺติรชฺช  กาเรยฺย  ฯ  องฺคานนฺติอาทีนิ  เตส  ชนปทาน  นามานิ  ฯ   
กล  นาคฺฆติ  โสฬสินฺติ  เอก  อโหรตฺต  อุปวุตฺถอุโปสเถ  ปุ ฺ  
โสฬสภาเค  กตฺวา  ตโต  เอก  ภาค ฺจ  (๕)  น   
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อคฺฆติ  ฯ  เอกรตฺตุโปสถสฺส  โสฬสิยา  กลาย  ย  วิปากผล   
ตเยว  ตโต  พหุตร  โหตีติ  อตฺโถ  ฯ  กปณนฺติ  ปรตฺิตก  ฯ   
        อพฺรหฺมจริยาติ  อเสฏจริยโต  ฯ  รตฺตึ  น  ภุ ฺเชยฺย  วิกาลโภชนนฺติ   
อุโปสถ  อุปวสนฺโต  รตฺติโภชน ฺจ  ทิวาวิกาลโภชน ฺจ  น  ภุ ฺเชยฺย  ฯ   
ม ฺเจ  ฉมายว  สเยถ  สนถฺเตติ  มุฏ ิหตฺถปาทเก  กปฺปยม ฺเจ  วา   
สุธาทิปริกมฺมกตาย  ภูมิย  วาติณปณฺณปลาลาทีนิ  สนถฺริตฺวา  กเต   
สนฺถเต  วา  สเยถาติ  อตฺโถ  ฯ  เอต ฺหิ  อฏงฺคิกมาหุโปสถนฺติ  เอว   
ปาณาติปาตาทีนิ  อสมาจรนฺเตน  อุปวุตฺถ  อุโปสถ  อฏหิ  องฺเคหิ   
สมนฺนาคตตฺตา  อฏงฺคิกนฺติ  วทนฺติ  ฯ  ต  ปน  อุปวสนฺเตน   
เสฺวว  อุโปสถิโก  ภวิสฺสามีติ  อชฺเชว  อิท ฺจิท ฺจ  กเรยฺยาถาติ   
อาหาราทิวิธาน  วิจาเรตพฺพ  ฯ  อุโปสถทิวเส  ปาโตว  ภิกฺขุสสฺ  วา   
ภิกฺขุนิยา  วา  ทสสลีลกฺขณ ฺ ุโน  อุปาสกสฺส  วา  อุปาสิกาย  วา   
สนฺติเก  วาจ  ภินฺทิตฺวา  อุโปสถงฺคานิ  สมาทาตพฺพานิ  ฯ  ปาฬึ  อชานนฺเตน   
ปน  พุทฺธป ฺตฺต  อุโปสถ  อธิฏามีติ  อธิฏาตพฺพ  ฯ อ ฺ  อลภนฺเตน  
อตฺตนาป  อธิฏาตพฺพ  วจีเภโท  ปน  กาตพฺโพเยว  ฯ  อุโปสถ  อุปวสนฺเตน   
ปโรปโรธปฏิสยุตฺต  (๑)  กมฺมนฺต  น  วิจาเรตพฺพ ฯ  อายวยคณน  กโรนฺเตน  
น  วีตินาเมตพฺพ  เคเห  ปน  อาหาร  ลภิตฺวา  นิจฺจภตฺติก-  
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ภิกฺขุนา  วิย  ปริภุ ฺชิตฺวา  วิหาร  คนฺตฺวา  ธมฺโม  วา  โสตพฺโพ   
อฏตึสาย  อารมฺมเณสุ  อ ฺตร  วา  มนสิกาตพฺพ  ฯ   
        สุทสฺสนาติ  สุนฺทรทสฺสนา  ฯ  โอภาสยนฺติ  โอภาสมานา  ฯ  อนุปริยนฺตีติ   
วิจรนฺติ  ฯ  ยาวตาติ  ยตฺตก  าน  ฯ  อนฺตลิกฺขคาติ  อากาส  คมา  ฯ  ปภาสนฺตีติ   
โชตนฺติ  ปภ  (๑)  มุ ฺจนฺติ  ฯ  ทิสาวิโรจนาติ  สพฺพทิสาสุ  วิโรจมานา  ฯ  อถวา   
ปภาสนฺติ  ทิสาวิทิสา  โอภาสนฺตีติ   วิโรจมานา  ฯ  เวฬุริยนฺติ  มณีติ  วตฺวาป   
อิมินา  ชาติมณิภาว  ทสฺเสติ  ฯ  เอกวสฺสิกเวฬุวณฺณ  หิ  เวฬุริย  ชาติมณิ   
นาม   ต  สนธฺาเยวมาห  ฯ  ภทฺทกนฺติ  ลทฺธก  ฯ  สิงฺคิสุวณฺณนฺติ  โคสิงฺคสทิส   
หุตฺวา  อุปฺปนฺนตฺตา  เอว  นามก  สุวณฺณ  ฯ  กา ฺจนนฺติ  ปพฺพเตยฺย  ปพฺพเต   
ชาตสุวณฺณ  ฯ  ชาตรูปนฺติ  สตฺถุวณฺณสุวณฺณ  ฯ  หฏกนฺติ  กิปลลฺิกาหิ (๒) 
นีหฏสุวณฺณ  ฯ  นานุภวนฺตีติ  น  ปาปณุนฺติ  ฯ  จนฺทปฺปภาติ  สามิอตฺเถ  ปจฺจตฺต  ฯ   
จนฺทปฺปภายาติ  อตฺโถ  ฯ  อุปวสฺสุโปสถนฺติ  อุปวสิตฺวา  อุโปสถ  ฯ   
สุขุทฺรยานีติ  สุขผลานิ  สขุเวทนียานิ  ฯ  สคฺคมุเปนฺติ  านนฺติ  สคฺคสงฺขาต   
าน  อุปคจฺฉนฺติ  เกนจิ  อนินฺทิตา  หุตฺวา  เทวโลเก  อุปฺปชฺชนตีฺติ  อตฺโถ  ฯ  
เสสเมตฺถ  ย  อนฺตรนฺตรา  น  วุตฺต  ต  วุตฺตานุสาเรเนว  เวทิตพฺพนฺติ  ฯ   
                                        มหาวคฺโค  ทุติโย  ฯ    
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                                        อานนฺทวคฺควณฺณนา 
                                        ฉนฺนสุตฺตวณฺณนา   
        ตติยสฺส  ปเม  ฯ  ฉนฺโนติ  เอวนามโก  ปฏิจฺฉนฺนปริพฺพาชโก ฯ(๑)   
ตุมฺเหป  อาวุโสติ  อาวุโส  ยถา  มย  ราคาทีน  ปหาน  ป ฺาเปม  ก ึ เอว  ตุเมฺหป   
ป ฺาเปถาติ  ปุจฺฉติ  ฯ  ตโต  เถโร  อย  ปริพฺพาชโก  อเมฺห  ราคาทีน  ปหาน   
ป ฺาเปมาติ  วทติ  นตฺถิ  ปเนต  พาหิรสมเยนาติ  ต  ปฏิกฺขิปนฺโต  มย  โข   
อาวุโสติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  โขติ  อวธารณตฺเถ  นิปาโต  มยเมว  ป ฺาเปมาติ   
อตฺโถ  ฯ  ตโต  ปริพฺพาชโก  จินฺเตสิ  อย  เถโร  พาหิรกสมย  ลุ ฺจิตฺวา  หรนฺโต   
มยเมวาติ  อาห  กินฺน ุ โข  อาทีนว  ทิสวฺา  เอเต  เอเตส  ปหาน  ป ฺาเปนฺตีติ  ฯ   
อถ  เถร  ปุจฺฉนฺโต  กิมฺปน  ตุเมฺหติอาทิมาห  ฯ   
        เถโร  ตสฺส  พฺยากโรนฺโต  รตฺโต  โข  อาวุโสติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ   
อตฺตตฺถนฺติ  ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกโลกยิโลกุตฺตร  อตฺตโน  อตฺถ  ฯ   
ปรตฺถอุภยตฺเถสุป  เอเสว  นโย  ฯ  อนธฺกรโณติอาทีสุ  ยสฺส  ราโค  อุปฺปชชฺติ  
ต  ยถาภูตทสฺสนนิวารเณน  อนฺธ  กโรตีติ  อนฺธกรโณ  ฯ  ป ฺาจกฺขุ  น   
กโรตีติ  อจกขฺุกรโณ  ฯ  าณ  น  กโรตีติ  อ ฺาณกรโณ  ฯ   
กมฺมสฺสกตป ฺา  ฌานป ฺา    



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 333 

                เลมที่  14  อานฺนทวคฺควณฺณนา  หนา  333 
 
วิปสฺสนาป ฺาติ  อิมาติสฺโส  ป ฺา  อปฺปวตฺติกรเณน  นิโรเธตีติ   
ป ฺานิโรธิโก  ฯ  อนิฏผลทายกตฺตา  ทุกฺขสงฺขาตวิฆาตสฺเสว  ปกฺเข   
วตฺตตีติ  วิฆาตปกฺขิโก  ฯ  กิเลสนิพฺพาน  น  สวตฺเตตีติ  อนิพฺพานสวตฺตนิโก ฯ  
อล ฺจ  ปน  อาวุโส  อานนฺท  อปฺปมาทายาติ  อาวุโส  อานนฺท  สเจ  เอวรูปาป   
ปฏิปทา  อตฺถิ  อล  ตุมฺหาก  อปฺปมาทาย  ยุตฺต  อนุจฺฉวิก  อปฺปมาท  กโรถาติ  
เถรสฺส  วจน  อนุโมทิตฺวา  ปกฺกามิ  ฯ  อิมสฺมึ  สุตฺเต  อริยมคฺโค   
โลกุตฺตรมิสสฺโก  กถโิต  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานตฺถเมวาติ  ฯ   
 
                                        อาชีวกสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติเย  ฯ  เตนหิ  คหปตีติ  เถโร  กริ  จินฺเตสิ  อย  อิธาคจฺฉนฺโต   
น  อ ฺาตุกาโม  หุตฺวา  อาคมิ  ปริคฺคณฺหนตฺถ  ปน  อาคโต ฯ  อิมินา  ปจฺุฉิต   
ป ฺห  อิมินาว  กถาเปสฺสามีติ  ฯ  อิติ  ตเยว  กถ  กถาเปตุกาโม  เตนหีติอาทิมาห  ฯ   
ตตฺถ  เตนหีติ  การณาปเทโส  ฯ  ยสมฺา  ตฺว  เอว  ปุจฺฉสิ  ตสฺมา  ต ฺเเวตฺถ   
ปฏิปุจฺฉามีติ  ฯ  เกสนฺโนติ  กตเมส  น ุ ฯ  สธมฺมุกกฺสนาติ  อตฺตโน  ลทฺธิยา   
อุกฺขิปตฺวา  ปนา  ฯ  ปรธมฺมาปสาทนาติ  ปเรส  ลทฺธิยา  ฆฏฏนา   
วมฺภนา  อวกฺขิปนา  ฯ  อายตเนว  (๑)  ธมฺมเทสนาติ   
# ๑ สี. อายตเน จ ฯ  
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การณสฺมึเยว  ธมฺมเทสนา  ฯ  อตฺโถ  จ  วุตฺโตติ  มยา  ปุจฺฉิตป ฺหสฺส  
อตฺโถ  จ  ปกาสิโต  ฯ  อตฺตา  จ  อนุปนีโตติ  อเมฺห  เอวรูปาติ   
เอว  อตฺตา  จ  น  อุปนีโต  ฯ  นุปนีโตติป   ปาโ  ฯ   
 
                                        มหานามสกฺกสุตฺตวณฺณนา   
        ตติเย  ฯ   คิลานา  วุฏ ิโตติ  (๒)  คิลาโน  หุตฺวา  วุฏ ิโต  ฯ   
เคล ฺาติ  คิลานภาวโต  ฯ  อุปสงฺกมีติ  ภุตฺตปาตราโส  มาลาคนฺธาทีนิ  
อาทาย  มหาปริวารปริวุโต  อุปสงฺกมิ  ฯ  พาหาย  คเหตฺวาติ  น  พาหาย   
คเหตฺวา  อากฑฺฒิ  นิสินนฺาสนโต  อุฏาย  ตสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา   
ทกฺขิณพาหาย  องฺคุฏเกน  ส ฺ  ทตฺวา  เอกมนฺต  อปเนสีติ   
เวทิตพฺโพ  ฯ  อถสฺส  เสขป  โข  มหานาม  สีลนฺติอาทินา  นเยน   
สตฺตนฺน  เสขาน  สีล ฺจ  สมาธิ ฺจ  ป ฺ ฺจ  กเถตฺวา  อุปริ   
อรหตฺตผลวเสน  อเสขสีลสมาธิป ฺาโย  กเถนฺโต  เสขสมาธิโต  
เสข  วิปสฺสนาาณ  อเสข ฺจ  ผลาณ  ปจฺฉา  เสขวิปสฺสนาาณโต   
จ  อเสขผลสมาธิ  ปจฺฉา  อุปฺปชฺชตีติ  ทีเปติ  ฯ  ยานิ  ปน  สมฺปยุตฺตานิ   
สมาธิาณานิ  เตส  อปจฺฉา  อปุเร  อุปฺปตฺติ  เวทิตพฺพาติ  ฯ   
#  ๑  ม. อตฺตา  จ  น  อุปนโิตติ  ฯ  ๒  ม.  คิลานวุฏ ิโตติ      
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                                        นิคณฺสุตฺตวณฺณนา   
        จตุตฺเถ ฯ  กฏูาคารสาลายนฺติ  เทฺว  กณฺณิกา  คเหตฺวา   
หสวฏฏกจฺฉทเนน  (๑)  กตาย  คนฺธกุฏิยา  ฯ  อปรเิสส  าณทสฺสน   
ปฏิชานาตีติ  อปฺปมตฺตกป  อเสเสตฺวา  สพฺพ  าณทสฺสน  ปฏิชานาติ  ฯ  
สสต  สมิตนฺติ  สพฺพกาล  นิรนฺตร  ฯ  าณทสฺสน  ปจฺจุปฏ ิตนฺติ   
สพฺพ ฺ ุตาณ  มยฺห  อุปฏ ิตนฺติ  ทสฺเสติ  ฯ  ปรุาณาน  กมฺมานนฺติ   
อายูหิตกมฺมาน  ฯ  ตาปสา  พฺยนฺตีภาวนฺติ  ทุกฺกรตเปน  วิคตนฺตีกรณ  ฯ   
นวาน  กมฺมานนฺติ  อิทานิ  อายูหิตพฺพกมฺมาน  ฯ  อกรณาติ  อนายูหเนน  ฯ  
เสตุฆาตนฺติ  ปทฆาต  ปจฺจยฆาต  กเถติ  ฯ  กมฺมกขฺยา  ทุกฺขกฺขโยติ   
กมฺมวฏฏกฺขเยน  ทุกฺขวฏฏกฺขโย  ฯ  ทุกฺขกฺขยา  เวทนากฺขโยติ   
ทุกฺขวฏฏกฺขเยน  เวทนากฺขโย  ฯ  ทุกฺขวฏฏสฺมึ  หิ  ขีเณ  เวทนาวฏฏป   
ขีณเมว  โหติ  ฯ  เวทนากฺขยา  สพฺพ  ทุกฺข  นชิฺชณฺิณ  ภวิสฺสตีติ   
เวทนากฺขเยน  ปน  สกลวฏฏทุกฺข  นชิฺชิณฺณเมว  ภวิสฺสติ  ฯ  
สนฺทิฏ ิกายาติ  สาม  เปกฺขิตพฺพาย  (๒)  ปจฺจกฺขาย  ฯ   
(๓)นิชฺชราวิสุทฺธิยาติ  กิเลเส ชรีณกปฏิปทาย  กิเลเส  วา   
นิชฺชีรณโต  นิชฺชราย  สตฺตาน  วา  วิสุทฺธิปาปนโต  วิสุทฺธิยาติ  
นิชฺชราวิสุทธฺิยา  ฯ  (๓)  สมติกฺกโม  โหตีติ  สกลสฺส   
#  ๑  ม.  หสวฏฏกจฺฉนฺเนน  ๒   ม.  ปสฺสิตพฺพาย   
#  ๓   ส.ี  นชิฺชราวิสุทฺธิยาติ  กิเลเส  ชรณกปฏิปทา  กิเลเส  วา   
#  นิชฺชรณโต  นิชชฺรา  สตฺตาน  วิสุทฺธิปาปนโต  วิสุทฺธีติ  นิชชฺราวิสุทฺธิยา ฯ 
#  ม.  นชิชฺราย  วิสุทฺธิยาติ  ฯ กิเลสชรีณกปฏิปทาย  กิเลส วา   นิชฺชีรณโต  
#  นิชฺชีรณโต  สตฺตาน  วิสุทฺธิยา   ฯ  
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วฏฏทุกฺขสฺส  สมติกฺกโม  โหติ  ฯ  อิธ  ภนฺเต  ภควา  กิมาหาติ   
ภนฺเต  ภควา  อิมาย  ปฏิปตฺติยา  กิมาห  ก ึ เอตเยว   
กิเลสนิชฺชรีณกปฏิปท  ป ฺาเปติ  อุทาหุ  อ ฺนฺติ  ปุจฺฉติ  ฯ   
        ชานตาติ  อนาวรณาเณน  ชานนฺเตน  ฯ  ปสฺสตาติ  สมนฺตจกฺขุนา  
ปสฺสนฺเตน  ฯ  วิสุทฺธิยาติ  วิสุทฺธิสมฺปาปนตฺถาย  ฯ  สมติกฺกมายาติ   
สมติกฺกมนตฺถาย  ฯ  อตฺถงฺคมายาติ  อตฺถงฺคมนตฺถาย  ฯ  ายสฺส   
อธิคมายาติ  สห  วิปสฺสนาย  มคฺคสฺส  อธิคมนตฺถาย  ฯ  นิพฺพานสฺส   
สจฺฉิกิริยายาติ  อปจฺจยนิพฺพานสฺส  สจฺฉิกรณตฺถาย  ฯ 
        นว ฺจ  กมฺม  น  กโรตีติ  นว  กมฺม  นายูหติ  ฯ  ปุราณ  จ  กมฺมนฺติ   
ปุพฺเพ  อายูหิตกมฺม  ฯ  ผุสฺส  ผุสฺส  พฺยนฺตีกโรตีติ  ผุสิตฺวา  ผุสิตฺวา  วิคต   
กโรติ  วิปากผสฺส  ผุสิตฺวา  ผุสิตฺวา  ต  กมฺม  เขเปตีติ  อตฺโถ  ฯ   
        สนฺทฏิ ิกาติ  สาม  ปสฺสิตพฺพา  ฯ  อกาลิกาติ  น  กาลนฺตเร   
กิจฺจการิกา  ฯ  เอหิปสฺสิกาติ  เอหิ  ปสฺสาติ  เอว  ทสฺเสตุ  ยุตฺตา  ฯ  
โอปนยิกาติ  อุปนเย  ยุตฺตา  อลฺลียิตพฺพยุตฺตา  ฯ  ปจฺจตฺต  เวทิตพฺพา   
วิ ฺ ูหีติ  ปณฺฑิเตหิ  อตฺตโน  อตฺตโน  สนฺตาเนเยว  ชานิตพฺพา   
พาเลหิ  ปน  ทุชฺชานา  ฯ  อิติ  สีลวเสน  เทฺว  มคฺคา  เทฺว  จ  ผลานิ   
กถิตานิ  โสตาปนฺนสกทาคามิโน  หิ    
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สีเลสุ  ปริปูรกิาริโน  ฯ  วิวิจฺเจว  กาเมหีติ  อาทิกาย  ปน   
สมาธิสมฺปทาย  ตโย  มคฺคา  ตีณิ  จ  ผลานิ  กถิตานิ  ฯ   
อนาคามี  อรยิสาวโก  หิ  สมาธิสฺมึ  ปริปูริการีติ  วุตฺโต  ฯ  
อาสวาน  ขยาติ   อาทีหิ  อรหตฺตผล  กถิต  ฯ  เกจิ  ปน   
สีลสมาธโยป  อรหตฺตผลสมฺปยุตฺตาว (๑) อิธ  อธปิฺเปตาติ  ฯ  
เอเกกสฺส  ปน  วเสน  ปฏิปตฺติทสฺสนตฺถ  วิสุ  วิสุ  ตนฺติ   
อาโรปตาติ  ฯ   
 
                                นิเวสกสุตฺตวณฺณนา   
        ป ฺจเม ฯ  อมจฺจาติ  สุหชฺชา  ฯ  าตีติ  สสฺสุสสุรปกฺขิกา  ฯ  สาโลหิตาติ   
สมานโลหิตา  ภาติกภคินิอาทโย  ฯ  อเวจฺจปฺปสาเทติ  คุเณ  อเวจฺจ  ชานิตฺวา   
อุปฺปนฺเน  อจลปฺปสาเท  ฯ   
        อ ฺถตฺตนฺติ  ภาว ฺถตฺต  ฯ  ปวีธาตุยาติอาทีสุ  วีสติยา  โกฏาเสสุ  
ถทฺธาการภูตาย  ปวีธาตุยา  ทฺวาทสสุ  โกฏาเสสุ  ยูสคตาย  อาพนฺธนภูตาย   
อาโปธาตุยา  จตูสุ  โกฏาเสสุ  ปริปาจนภูตาย  เตโชธาตุยา  ฉสุ  โกฏาเสสุ   
วิตฺถมฺภนภูตาย  วาโยธาตุยา ฯ สิยา  อ ฺถตฺต  ฯ  น  เตฺววาติ  อิเมส  หิ  จตุนฺน   
มหาภูตาน  อ ฺม ฺสภาวูปคมเนน   สิยา    
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อ ฺถตฺต  อริยสาวกสฺส  ปน  น  เตฺวว  สิยาติ  ทสฺเสติ  ฯ  เอตฺถ  จ   
อ ฺถตฺตนฺติ  ปสาท ฺถตฺต  จ  คติอ ฺถตฺต ฺจ  ฯ  ต ฺหิ  ตสฺส   
น  โหติ  ภาว ฺถตฺต  ปน  โหติ  ฯ  อริยสาวโก  หิ  มนุสฺโส  หุตฺวา   
เทโวป  โหติ  พฺรหฺมาป  ฯ  ปสาโท  ปนสฺส  ภวนตฺเรป  น  วิคจฺฉติ   
น  จ  อปายคติสงฺขาต  คติอ ฺถตฺต  ปาปุณาติ  ฯ  สตฺถาป  ตเทว   
ทสฺเสนฺโต  ตตฺริท  อ ฺถตฺตนฺติอาทิมาห  ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
 
 
                                        ปมภวสุตฺตวณฺณนา   
        ฉฏเ ฯ  กามธาตุเวปกฺกนฺติ  กามธาตุยา  วิปจฺจนก  ฯ  
กามภโวติ  กามธาตุย  อุปปตฺติภโว  ฯ  กมฺม  เขตฺตนฺติ  กุสลากสุลกมฺม   
วิรุหนฏานฏเน  เขตฺต  ฯ  วิ ฺาณ  พีชนฺติ  สหชาต  อภิสงฺขารวิ ฺาณ   
วิรุหนฏเน  พีช  ฯ  ตณฺหา  เสฺนโหติ  สงฺคณฺหนานุพฺรูหนวเสน  (๑)  
ตณฺหาอุทก  นาม  ฯ  อวิชชฺานีวรณานนฺติ  อวิชฺชาย  อาวริตาน  ฯ   
ตณฺหา  ส ฺโชนานนฺติ  ตณฺหาพนฺธเนน  พทฺธาน  ฯ  หีนาย  ธาตุยาติ   
กามธาตุยา  ฯ  วิ ฺาณ  ปติฏ ิตนฺติ  อภิสงฺขารวิ ฺาณ  ปติฏ ิต  ฯ  
มชฺฌิมาย  ธาตุยาติ  รูปธาตุยา  ฯ  ปณีตาย  ธาตุยาติ  อรูปธาตุยา  ฯ 
เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
#  ๑ ม. ปคฺคณฺหนานุพฺรูหนวเสน  ฯ  ๒  ม.  พทฺธาน  ฯ  
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                                        ทุติยภวสุตฺตวณฺณนา   
        สตฺตเม ฯ เจตนาติ  กมฺมเจตนา  ฯ  ปตฺถนาติ  กมฺมปตฺถนา  ฯ   
เสส  ปุริมสทิสเมวาติ  ฯ   
 
                                        สีลพฺพตสุตฺตวณฺณนา   
        อฏเม ฯ  สลีพฺพตนฺติ  สีล ฺเจว  วตฺต ฺจ  ฯ  ชีวิตนฺติ  ทุกกฺรการิกา  
นุโยโค  ฯ  พฺรหฺมจริยนฺติ  พฺรหฺมจริยวาโส  ฯ  อุปฏานสารนฺติ  อุปฏาเนน   
สาร  อิท  สาร  อิท  วร  อิท  นฏิานนฺติ   เอว  อุปฏ ิตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  สผลนฺติ   
สอุทฺรย  สวฑฺฒิก  โหตีติ  ปุจฺฉติ  ฯ  น  เขฺวตฺถ  ภนฺเต  เอกเสนาติ  ภนฺเต  น   
โข  เอตฺถ  เอกเสน  พฺยากาตพฺพนฺติ  อตฺโถ  ฯ  อุปฏานสาร  เสวโตติ  อิท   
สาร  วร  นฏิานนฺติ  เอว  อุปฏ ิต  สาร  เสวมานสฺส  ฯ  อผลนฺติ  อิฏผเลน   
อผล  ฯ  เอตฺตาวตา  กมฺมวาทิกิริยวาทีน  ปพฺพชชฺ  เปตฺวา  เสโส  สพฺโพป   
พาหิรกสมโย  คหิโต  โหติ  ฯ  สผลนฺติ  อิฏผเลน  สผล  สอุทฺรย  ฯ   
เอตฺตาวตา  อิม  สาสน  อาทึ  กตฺวา  สพฺพาป  กมฺมวาทิกิริยวาทิปพฺพชฺชา   
คหิตา  ฯ  น  จ  ปนสฺส  สลุภรูโป  สมสโม  ป ฺายาติ  เอว  เสขภูมิย   
ตฺวา  ป ฺห  กเถนฺโต  อสฺส  อานนฺทสฺส  ป ฺาย  สมสโม  น  สุลโภติ   
ทสฺเสติ  ฯ  อิมสฺมึ  สุตฺเต  เสขภูมิ  นาม  กถิตาติ  ฯ    
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                                        คนฺธชาตสุตฺตวณฺณนา   
        นวเม ฯ  เอตทโวจาติ  ปจฺฉาภตฺต  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต  ทสพลสฺส   
วตฺต  ทสฺเสตฺวา  อตฺตโน  ทิวาวิหารฏาน  คนฺตฺวา  อิมสฺมึ  โลเก  มลูคนฺโธ  นาม   
อตฺถิ  สารคนฺโธ  นาม  อตฺถิ  ปุปฺผคนโฺธ  นาม  อตฺถิ  ฯ  อิเม  ปน  ตโยป   
คนฺธา  อนุวาตเยว  คจฺฉนฺติ  น  ปฏิวาต  ฯ  อตฺถิ  นุ  โข  กิ ฺจิ  คนฺธชาต   ยสฺส   
ปฏิวาตป  คนฺโธ  คจฺฉตีติ  จินฺเตตฺวา  อฏนฺน  วราน  คหณกาเลเยว  กงฺขุปฺปตฺติสมเย   
อุปสงฺกมนสฺส   คหิตตฺตา  ตขณเยว  ทิวาฏานโต  วุฏาย  สตฺถ ุ สนฺติก  คนตฺฺวา   
วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสินโฺน  อุปฺปนฺนาย  กงฺขาย  วิโนทนตฺถ  เอต  ตีณิมานิ   
ภนฺเตติ  อาทิวจน  อโวจ  ฯ  ตตฺถ  คนธฺชาตานีติ  คนฺธชาติโย  ฯ  มลูคนฺโธติ   
มูลวตฺถุโก  คนฺโธ  คนฺธสมฺปนฺน  วา  มูลเมว  มลูคนฺโธ  ฯ  ตสฺส  หิ  คนฺโธ  
อนุวาต  คจฺฉติ  ฯ  คนฺธสฺส  ปน  คนฺโธ  นาม  นตฺถิ  ฯ  สารคนฺธปุปฺผคนฺเธสุป  
เอเสว  นโย  ฯ  
        อตฺถานนฺท  คนฺธชาตนฺติ    เอตฺถ  สรณคมนาทโย   
คุณวณฺณภาสนวเสน  ทิสาคามิตาย  คนฺธสทิสตฺตา  คนฺธา  เตส  วตฺถุภูโต  
ปุคฺคโล  คนธฺชาต  นาม  ฯ  คนฺโธ  คจฺฉตีติ  วณฺณภาสนวเสน  คจฺฉติ  ฯ   
สีลวาติ  ป ฺจสีเลน  วา  ทสสีเลน    
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วา  สีลวา  ฯ  กลฺยาณธมฺโมติ  เตเนว  สีลธมฺเมน  กลฺยาณธมฺโม   
สุนฺทรธมฺโม  ฯ  วิคตมลมจฺเฉเรนาติอาทีน  อตฺโถ  วิสุทฺธิมคฺเค   
วิตฺถาริโตว  ฯ  ทิสาสูติ  จตูสุ  ทิสาสุ  จตูสุ  อนุทสิาสุ  ฯ   
สมณพฺราหฺมณาติ  สมิตปาปพาหิตปาปา  สมณพฺราหฺมณา  ฯ   
        น  ปุปฺผคนฺโธ  ปฏิวาตเมตีติ  วสฺสิกปุปฺผาทีน  คนฺโธ   
ปฏิวาต  น  คจฺฉติ  ฯ  น  จนฺทน  ตครมลฺลิกา  วาติ  จนฺทนตครมลฺลิกานป   
คนฺโธ  ปฏิวาต  น  คจฺฉตีติ  อตฺโถ  ฯ  เทวโลเกป  หิ  (๑)  ผุฏสมุนา   
นาม  โหติ  ตสฺสา  ปุปฺผิตทิวเส  คนฺโธ  โยชนสต  อชฺโฌตฺถรติ  ฯ   
โสป  ปฏิวาต  วิทตฺถิมตฺตป  รตนมตฺตป  คนฺตุ  น  สกฺโกตีติ  วทนฺติ  ฯ  
สต ฺจ  คนฺโธ  ปฏิวาตเมตีติ  สต ฺจ  ปณฺฑิตาน   
พุทฺธปจฺเจกพุทฺธพุทฺธปุตฺตาน  สีลาทิคุณคนฺโธ  ปฏิวาต  คจฺฉติ  ฯ   
สพฺพา  ทิสา  สปฺปุริโส  ปวายตีติ  (๒)  สปฺปุริโส  ปณฺฑิโต   
สีลาทิคุณคนฺเธน  สพฺพา  ทิสา  ปวายติ  สพฺพา  ทิสา  คนฺเธน   
อวตฺถรตีติ  อตฺโถ  ฯ    
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                                        จูฬนิกาสุตฺตวณฺณนา   
        ทสเม ฯ  ทุวิโธ  นิกฺเขโป  อตฺถุปปฺตฺติโกป  ปจฺุฉาวสิโกป  ฯ   
กตรอตฺถุปฺปตฺติย  กสฺส  ปุจฺฉาย  กถิตนฺติ  เจ  อรุณวตีสุตฺตนฺตอตฺถุปฺปตฺติย (๑)ฯ   
อานนฺทตฺเถรสฺส  ปุจฺฉาย  กถิต  ฯ  อรณุวตีสุตฺตนฺโต  เกน  กถโิตติ  ทฺวีหิ   
พุทฺเธหิ  กถิโต  สิขินา  จ  ภควตา  อมฺหาก  จ  สตฺถารา  ฯ   
        อิมสฺมา  หิ  กปฺปา  เอกตึสกปฺปมตฺถเก  อรุณวตีนคเร  อรุณวโต  ร ฺโ   
ปภาวติยา  นาม  มเหสิยา  กุจฺฉิมฺหิ  นพฺิพตฺติตฺวา  ปริปกฺเก  าเณ   
มหาภินิกฺขมน  นิกฺขมิตฺวา  สิขี  ภควา  โพธิมณฺเฑ  สพฺพ ฺ ุตาณ   
ปฏิวิชฺฌิตฺวา  ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก  อรุณวตึ  นิสสฺาย  วิหรนฺโต   
เอกทิวส  ปาโตว  สรรีปฏิชคฺคน  กตฺวา  มหาภิกฺขุสงฺฆปริวาโร  อรุณวตึ   
ปณฺฑาย  ปวิสิสฺสามีติ  นิกฺขมิตฺวา  วิหารทฺวารโกฏกสมีเป   ิโต  อภิภุ   
นาม  อคฺคสาวก  อามนฺเตสิ  อติปฺปโค  โข  ภิกฺขุ  อรุณวตึ  ปณฺฑาย  ปวิสิตุ   
เยน  อ ฺตโร  พฺรหฺมโลโก  เตนุปสงฺกมิสฺสามาติ  ฯ  ยถาห   
        อถโข  ภิกฺขเว  สิขี  ภควา  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  อภภุ  ภิกฺขุ   
อามนฺเตสิ  อายาม  พฺราหฺมณ  เยน  อ ฺตโร  พฺรหฺมโลโก   
เตนุปสงฺกมิสฺสาม  น  ยาว  ภตฺตกาโล  ภวิสฺสตีติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ   
โข  ภิกฺขเว  อภิภู  ภิกฺขุ  สิขิสฺส  ภควโต    
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อรหโต  สมมฺาสมฺพุทฺธสฺส  ปจฺจสฺโสสิ  ฯ  อถโข  ภิกฺขเว  สิขี  จ   
ภควา  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  อภิภู  จ  ภิกฺขุ  เยน  อ ฺตโร   
พฺรหฺมโลโก  เตนุปสงฺกมึสูติ  ฯ  (๑)   
        ตตฺถ  มหาพฺรหฺมา  สมฺมาสมฺพุทฺธ  ทิสฺวา  อตฺตมโน  ปจฺจุคฺคมน   
กตฺวา  พฺรหฺมาสน  ป ฺาเปตฺวา  อทาสิ  เถรสฺสาป  อนุจฺฉวิก  อาสน   
ป ฺาปยึสุ  ฯ  นิสีท ิ ภควา  ป ฺตฺเต  อาสเน  เถโรป  อตฺตโน  
ป ฺตฺตาสเน  นิสีท ิ ฯ  มหาพฺรหฺมาป  ทสพล  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ  ฯ   
        อถโข  ภิกฺขเว  สิขี  ภควา  อภภุ  ภิกฺขุ  อามนฺเตสิ  ปฏิภาตุ  ต  พฺราหฺมณ   
พฺรหฺมุโน  จ  พฺรหฺมปริสาย  จ  พฺรหฺมปาริสชฺชาน  จ  ธมฺมีกถาติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ   
โข  ภิกฺขเว  อภิภู  ภิกฺขุ  สิขิสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ปฏิสฺสณิุตฺวา   
พฺรหฺมุโน  จ  พฺรหฺมปริสาย  จ  พฺรหฺมปาริสชฺชาน ฺจ  ธมฺมีกถ  กเถสิ  ฯ  เถเร   
ธมฺม  กเถนฺเต  พฺรหฺมคณา  อุชฺฌายึสุ  จิรสฺส  วต  มย  สตฺถ ุ พฺรหฺมโลกาคมน  
ลภิมฺหา  อย ฺจ  ภิกฺขุ  เปตฺวา  สตฺถาร  สย  ธมฺมกถ  อารภีติ  ฯ   
        สตฺถา  เตส  อนตฺตมนภาว  ตฺวา  อภภุ  ภิกฺขุ  เอตทโวจ   
อุชฺฌายนฺติ  โข  เต  พฺราหฺมณ  พฺรหมฺา  จ  พฺรหมฺปริสา  จ   
พฺรหฺมปาริสชฺชา  จ  เตนหิ  ตฺว  พฺราหฺมณ   
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ภิยฺโยโส  มตฺตาย  สเวเชหีติ  ฯ  เถโร  สตฺถุ  วจน  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา   
อเนกวิหิต  อิทฺธิวิกุพฺพน  กตฺวา  สหสฺสีโลกธาตุ  สเรน  วิ ฺาเปนฺโต   
อารภถ  นิกขฺมถาติ   คาถาทฺวย  อภาสีติ  ฯ  กึ  ปน  กตฺวา  เถโร  สหสฺสีโลกธาตุ   
วิ ฺาเปสีติ  นีลกสิณนฺตาว  สมาปชฺชตฺิวา  สพฺพตฺถ  อนฺธการ  ผริ  (๑) ฯ ตโต   
กิมิท  อนฺธการนฺติ  สตฺตาน  อาโภเค  อุปฺปนฺเน  อาโลก  ทสฺเสติ  ฯ  ก ึ อาโลโก   
อยนฺติ  วิจินนฺตาน  อตฺตาน  ทสฺเสสิ ฯ สหสฺสจกฺกวาเฬ  เทวมนุสฺสา  อ ฺชลึ   
ปคฺคเหตฺวา   เถรเยว  นมสฺสมานา  อฏสุ  ฯ  เถโร  มหาชโน  มยฺห  ธมฺม   
เทเสนฺตสฺส  สร  สุณาตูติ  อิมา  คาถาโย  อภาสิ  ฯ  สพฺเพ  โอสฏาย  ปริสาย   
มชฺเฌ  นิสีทตฺิวา  ธมฺม  เทเสนฺตสฺส  วิย  สทฺท  อสฺโสสุ  ฯ  อตฺโถป  เนส   
ปากโฏ  อโหสิ  ฯ   
        อถโข  ภควา  สทฺธึ  เถเรน  อรุณวตึ  ปจฺจาคนฺตฺวา  ปณฺฑาย  จริตฺวา   
ปจฺฉาภตฺต  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต  ภิกฺขุสงฺฆ  ปุจฺฉิ  ปสฺสถ   โน  ตุเมฺห  ภิกขฺเว   
อภิภุสฺส  ภิกฺขุโน  พฺรหฺมโลเก   ิตสฺส  คาถาโย  ภาสมานสฺสาติ  ฯ  เต  อาม   
ภนฺเตติ  ปฏิชานิตฺวา  สุตภาว  อาวีกโรนฺตา  ตเทว  คาถาทฺวย  อุทาหรึสุ  ฯ   
สตฺถา  สาธุ  สาธูติ  สาธุการ  ทตฺวา  เทสน  นฏิเปสิ  ฯ เอว  ตาว  อิท  สุตฺต   
อิโต  เอกตึสกปฺปมตฺถเก  สิขินา  ภควตา  กถิต  ฯ    
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        อมฺหาก  ปน  ภควา  สพฺพ ฺ ุต  ปตฺวา  ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก  สาวตฺถึ   
อุปนิสฺสาย  เชตวเน  วิหรนฺโต  เชฏมูลมาสปุณฺณมีทิวเส   ภิกขฺู  อามนฺเตตฺวา   
อิม  อรุณวตึ  สุตฺต  ปฏเปสิ  ฯ  อานนฺทตฺเถโร  วีชนึ  คเหตฺวา  วีชมาโน  
 ิตโกว  อาทิโต  ปฏาย  ยาว  ปริโยสานา  เอกพฺย ฺชนป  อหาเปตฺวา   
สกลสุตฺตนฺต  อุคฺคณฺหิ  ฯ  โส  ปุนทิวเส  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต  ทสพลสฺส  
วตฺต  ทสฺเสตฺวา  อตฺตโน  ทิวาวิหารฏาน  คนฺตฺวา  สทฺธิวิหาริกนฺเตวาสิเกสุ  
วตฺต  ทสฺเสตฺวา  ปกฺกนฺเตสุ  หิยฺโย  กถติ  อรุณวตึ  สุตฺต  อาวชฺเชนฺโต  นิสีท ิ ฯ  
อถสฺส  สพฺพ  สุตฺต  วิภูต  อุปฏาสิ  ฯ   
        โส  จินเฺตสิ  สิขิสฺส  ภควโต  อคฺคสาวโก  พฺรหฺมโลเก  ตฺวา  
จกฺกวาฬสหสฺเส  อนฺธการ  วิธมิตฺวา  สรีโรภาส  ทสฺเสตฺวา  อตฺตโน   
สทฺท  สาเวนฺโต  ธมฺมกถ  กเถสีติ  หิยโฺย  สตฺถารา  กถิต  สาวกสฺส   
ตาว  วิสโย  เอวรูโป  ทส  ปารมิโย  ปูเรตฺวา  สพฺพ ฺ ุต  ปตฺโต  ปน   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ  กิตฺตก  าน  สเรน วิ ฺาเปยฺยาติ  ฯ  เอว  โส  
อุปฺปนฺนาย  วิมติยา  วิโนทนตฺถ  ตขณเยว   ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา   
ตมตฺถ  ปุจฺฉิ  ฯ  เอตมตฺถ  ทสฺเสตุ  อถโข  อายสฺมา  อานนฺโทติ  วุตฺต  ฯ   
ตตฺถ  สมฺมุขาติ  สมฺมุเข (๑)  ิเตน   มยา  เอต  สุตฺต  น  อนุสฺสเวน  น   
สุตฺตปรมฺปรายาติ   อิมินา  อธิปฺปาเยน  เอวมาห  ฯ   
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        กีวตก  ปโหติ  สเรน  วิ ฺาเปตุนฺติ  กิตฺตก  าน  สรีโรภาเสน  
วิหตนฺธการ  กตฺวา  สเรน  วิ ฺาเปตุ  สกฺโกติ  ฯ  สาวโก  โส  อานนฺท   
อปฺปเมยฺยา  ตถาคตาติ  อิท  ภควาป  อิมินา  อธิปฺปาเยนาห  อานนฺท  ตฺว  
กึ  วเทสิ  โส  ปเทสาเณ   ิโต  สาวโก  ฯ  ตถาคตา  ปน  ทส  ปารมิโย  
ปูเรตฺวา  สพฺพ ฺ ุตาณ  ปตฺตา  อปปฺเมยฺยา  ฯ  โส  ตฺว  นขสิขาย  ปสุ   
คเหตฺวา  มหาปวีปสุนา  สทฺธึ  อุปเมนฺโต  วิย  ก ึ นาเมต  วเทสิ  ฯ  อ ฺโ  หิ   
สาวกาน  วิสโย  อ ฺโ  พุทฺธาน  ฯ  อ ฺโ  สาวกาน  โคจโร  อ ฺโ  พุทธฺาน  ฯ   
อ ฺ  สาวกาน  พล  อ ฺ  พุทฺธานนฺติ  ฯ  อิติ  ภควา  อิมินา  อธิปฺปาเยน   
อปฺปเมยฺยภาว  วตฺวา  ตุณฺหี  อโหส ิ ฯ   
        เถโร  ทติุยมฺป  ปุจฺฉิ  ฯ  สตฺถา  อานนฺท  ตฺว  ตาลจฺฉิทฺท  คเหตฺวา   
อนนฺตากาเสน  อุปเมนฺโต  วิย  วาฏกสกุณ   คเหตฺวา  ทิยฑฺฒโยชนสติเกน   
สุปณฺณราเชน  อุปเมนฺโต  วิย  หตฺถิโสณฺฑาย  อุทก  คเหตฺวา  มหาคงฺคาย   
อุปเมนฺโต  วิย  จตุรตนิเก  อาวาเฏ  อุทก  คเหตฺวา  สตฺตหิ  สเรหิ  อุปเมนฺโต  
วิย  นาฬิโกทนมตฺตลาภึ  มนุสฺส  คเหตฺวา  จกฺกวตฺติร ฺา  อุปเมนฺโต  วิย   
ปสุปสาจก  คเหตฺวา  สกฺเกน  เทวร ฺา  อุปเมนฺโต  วิย  ขชฺโชปนกปฺปภ  
คเหตฺวา  สุรยิปฺปภาย  อุปเมนฺโต  วิย  กินฺนาเมต  วเทสีติ  ทีเปนฺโต   
ทุติยมฺป  อปฺปเมยฺยภาวเมว   



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 347 

                เลมที่  14  อานฺนทวคฺควณฺณนา  หนา  347 
 
วตฺวา  ตุณฺหี  อโหสิ  ฯ  ตโต  เถโร  จินฺเตสิ  สตฺถา  มยา   
ปุจฺฉิโต  น  ตาว  กเถติ  หนฺทาห   ยาวตติย  ยาจิตฺวา   
พุทฺธสีหนาท  นทาเปสฺสามีติ  ฯ  โส  ตติยมฺป  ยาจิ  ฯ  ต  ทสฺเสตุ   
ตติยมฺป  โขติอาทิ  วุตฺต  ฯ  อถสฺส  ภควา  พฺยากโรนฺโต  สุตา  เต   
อานนฺทาติอาทิมาห  ฯ  เถโร  จินฺเตสิ  สตฺถา  เม  สตุา  เต  อานนฺท   
สหสฺสี  จูฬนกิา  โลกธาตูติ  เอตฺตกเมว  วตฺวา  ตุณฺหี  ชาโต  อิทานิ  
พุทฺธสีหนาท  นทิสฺสตีติ  โส  สตฺถาร  ยาจนฺโต  เอตสฺส  ภควา   
กาโลติอาทิมาห  ฯ   
        ภควาปสฺส  วิตฺถารกถ  กเถตุ  เตนหานนฺทาติอาทิมาห  ฯ   
ตตฺถ  ยาวตาติ  ยตฺตก  าน  ฯ  จนฺทิมสุริยาติ  จนฺทิมา  จ  สุรโิย  จ  ฯ   
ปริหรนฺตีติ  วิจรนฺติ  ฯ  ทิสา  ภนฺตีติ  สพฺพา  ทิสา  โอภาสนฺติ  ฯ  
วิโรจนาติ  วิโรจมานา  ฯ  เอตฺตาวตา  เอกจกฺกวาล  ปริจฺฉินฺทิตฺวา   
ทสฺสิต  โหติ  ฯ  อิทานิ  ต  สหสฺสคุณ  กตฺวา  ทสฺเสนฺโต  ตาว  สหสฺสธา   
โลโกติ  อาห  ฯ  ตสฺมึ  สหสฺสธา  โลเกติ  ตสฺมึ  สหสฺสจกฺกวาเฬ  ฯ  สหสฺส   
จาตุมฺมหาราชิกานนฺติ  สหสฺส  จาตุมฺมหาราชิกาน  เทวโลกาน  ฯ   ยสฺมา   
ปน  เอเกกสฺมึ  จกฺกวาเฬ  จตฺตาโร  จตฺตาโร  มหาราชาโน  ตสฺมา  จตฺตาริ   
มหาราชสหสฺสานีติ  วุตฺต  ฯ  อิมินา  อุปาเยน  สพฺพตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
จูฬนิกาติ  ขุทฺทิกา  ฯ  อย  สาวกาน  วิสโย  ฯ  กสมฺา  ปเนสา  อานีตาติ   
มชฺฌิมิกาย  โลกธาตุยา    
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ปริจฺเฉททสฺสนตฺถ  ฯ   
        ยาวตาติ  ยตฺตกา  ฯ  ตาว  สหสฺสธาติ  ตาว  สหสฺสภาเคน  ฯ   
ทฺวิสหสฺสี  มชฺฌิมิกา  โลกธาตูติ  อย  สหสฺสจกฺกวาฬานิ  สหสฺสภาเคน  
คเณตฺวา  ทสสหสฺสจกฺกวาฬปริมาณา  ทฺวิสหสฺสี  มชฺฌิมิกา  นาม  โลกธาตุ  ฯ  
อย  สาวกาน  อวิสโย  พุทฺธานเมว  วิสโย  ฯ  เอตฺตเกป  หิ  าเน  ตถาคตา   
อนฺธการ  วิธมิตฺวา  สรีโรภาส  ทสฺเสตฺวา  สเรน  วิ ฺาเปตุ  สกฺโกนฺตีติ   
ทีเปติ  ฯ  เอตฺตเกน  พุทฺธาน  ชาติกฺเขตฺต  นาม  ทสฺสิต  ฯ  โพธิสตฺตาน   
หิ  ปจฺฉิมภเว  เทวโลกโต  จวิตฺวา  มาตุกุจฺฉิย  ปฏิสนฺธิคหณทิวเส  จ   
กุจฺฉิโต  นิกขฺมนทิวเส  จ  มหาภินิกฺขมนทิวเส  จ   
สมฺโพธิธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนอายุสงฺขารโวสฺสชฺชนปรินิพฺพานทิวเสสุ  จ   
เอตฺตก  าน  กมฺปติ  ฯ   
        ติสหสฺสี  มหาสหสฺสีติ  สหสฺสิโต  ปฏาย  ตติยาติติสหสฺสี  
สหสฺส  สหสฺสธา  กตฺวา  คณิต  มชฺฌมิิก  สหสฺสธา  กตฺวา   
คณิตตฺตา   มหนฺเตหิ  สหสฺเสหิ  คณิตาติ  มหาสหสฺสี ฯ  เอตฺตาวตา  
โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาฬปริมาโณ  โลโก  ทสฺสโิต  โหติ  ฯ  ภควา   
อากงฺขมาโน  เอตฺตเก  าเน  อนฺธการ  วิธมิตฺวา  สรีโรภาส  ทสเฺสตฺวา   
สเรน  วิ ฺาเปยฺยาติ  ฯ  คณกปุตฺตติสฺสตฺเถโร  ปน  เอวมาห   
ติสหสฺสีมหาสหสฺสีโลกธาตุยา   เอว  ปริมาณ  ฯ  อิท  หิ  อาจริยาน  สชฺฌายมูลก   
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วาจาย  ปริหรณฏาน  ทสโกฏิสตสหสฺสจกฺกวาฬปริมาณ  ปน  
านติสหสฺสีมหาสหสฺสีโลกธาตุ  นามาติ  เอตฺตาวตา  หิ   
ภควตา  อาณากฺเขตฺต  นาม  ทสฺสิต  ฯ  เอตสฺมึ  หิ  อนฺตเร   
อาฏานาฏิยปริตฺตอิสิคิลิปริตฺตธชคฺคปริตฺตโพชฺฌงฺคปริตฺต-   
ขนฺธปริตฺตโมรปริตฺตเมตฺตปริตฺตรตนปริตฺตาน  อาณา  ผรติ ฯ  ยาวตา  วา(๑)   
ปน  อากงฺเขยฺยาติ  ยตฺตก  วา  าน  อิจฺเฉยฺย  อิมินา  วิสยกฺเขตฺต  ทสฺเสติ  ฯ   
พุทฺธาน ฺหิ  วิสยกฺเขตฺตสฺส  ปมาณปรจฺิเฉโท  นาม  นตฺถิ  นตฺถิกภาเว  จสฺส  อิม   
โอปมฺม  อาหรนฺติ  โกฏสิตสหสฺสจกฺกวาฬมฺหิ  ยาว  พฺรหฺมโลกา  สาสเปหิ  ปูเรตฺวา   
สเจ  โกจิ  ปรุิโส  ปุรตฺถมิาย  ทิสาย  เอกจกฺกวาเฬ  เอก  สาสป  ปกฺขิปนฺโต   
อาคจฺเฉยฺย  สพฺเพป  เต  สาสปา  ปริกฺขย  คจฺเฉยฺยุ  น  เตฺวว  ปุรตฺถิมาย  ทิสาย   
จกฺกวาฬานิ  ฯ  ทกฺขิณาทีสุป  เอเสว  นโย  ฯ  ตตฺถ  พุทฺธาน  อวิสโย  นาม  นตฺถิ  ฯ   
        เอว  วุตฺเต  เถโร  จินเฺตสิ  สตฺถา  เอวมาห  อากงฺขมาโน  อานนฺท   
ตถาคโตติสหสฺสึ  มหาสหสฺสึ  โลกธาตุ  สเรน  วิ ฺาเปยฺย  ยาวตา  วา  ปน   
อากงฺเขยฺยาติ  ฯ  วิสโม  โข  ปนาย  โลโก  อนนฺตานิ  จกฺกวาฬานิ  เอกสฺมึป   
าเน  สุริโย  อุคฺคโต  โหติ  เอกสฺมึ  าเน  มชฺเฌ   ิโต  เอกสฺมึ  าเน   
อตฺถงฺคโต  ฯ  เอกสฺมึ  าเน  ปมยาโม  โหติ  เอกสฺมึ   
# ๑ ม. วาสทฺโท  นตฺถิ  ฯ  
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มชฺฌิมยาโม  เอกสฺมึ  ปจฺฉิมยาโม  ฯ  สตฺตาป  กมฺมปฺปสุตา  ขิฑฺฑาปฺปสุตา  
อาหารปฺปสุตาติ  เอว  เตหิ  เตหิ  การเณหิ  วิกฺขิตฺวา  จ  ปมตฺตา  จ  โหนฺติ  ฯ  
กถ  นุ  โข  เต  สตฺถา  ปเรน  วิ ฺาเปยฺยาติ  ฯ  โส  เอว  จินฺเตตฺวา   
วิมติจฺเฉทนตฺถ  ตถาคต  ปุจฺฉนฺโต  ยาว (๑)  กถ  ปนาติอาทิมาห  ฯ   
        อถสฺส  สตฺถา  พฺยากโรนฺโต  อิธานนฺท  ตถาคโตติอาทิมาห  ฯ   
ตตฺถ  โอภาเสน  ผเรยฺยาติ  สรโีรภาเสน  ผเรยฺย  ฯ  ผรมาโน  ปเนส   
กึ  กเรยฺยาติ  ยสฺมึ  าเน  สุริโย  ป ฺายติ  ตตฺถ  น  อตฺตโน  อานุภาเวน   
อตฺถงฺคเมยฺย  ฯ  ยตฺถ  ปน  น  ป ฺายติ  ตตฺถ  น  อุปฏเปตฺวา  (๒)  มชฺเฌ   
เปยฺย  ฯ  ตโต  ยตฺถ  สรุโิย  น  (๓)  ป ฺายติ  ตตฺถ  มนุสฺสา  อธุนาว  
สุริโย  ป ฺายิตฺถ  โส  อิทาเนว  อตฺถงฺคมิโต  นาคาวฏโฏ  นุ  โข  อย   
ภูตาวฏฏยกฺขาวฏฏเทวตาวฏฏาน  อ ฺตโรติ  วิตกฺก  อุปฺปาเทยฺยุ  ฯ   
ยตฺถ  (๔)ปน  น  ป ฺายติ (๔) ตตฺถ  มนุสฺสา  อิทาเนว (๕) สุริโย  อตฺถงฺคมิโต   
สฺวาย  อิทเมว  อุฏ ิโต  ก ึ น ุ โข  อย  นาคาวฏฏภูตาวฏฏยกฺขาวฏฏเทวตาวฏฏาน   
อ ฺตโรติ  วิตกฺก  อุปฺปาเทยฺยุ    ตโต  เตสุ  มนุสฺเสสุ  อาโลก ฺจ   
อนฺธการ ฺจ  อาวชฺชิตฺวา (๖)   กึปจฺจยา  นุ    
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โข  อิทนฺติ  ปริเยสมาเนสุ  สตฺถา  นลีกสิณ  สมาปชฺชิตฺวา   
พหลนฺธการ  ปตฺถเรยฺย  ฯ  กสฺมา  เตส  กมฺมาทิปฺปสุตาน   
สตฺตาน  สนฺตาสชนนตฺถ  ฯ  อถ  เนส  สนฺตาน  อาปนฺนภาว   
ตฺวา  โอทาตกสิณสมาปตฺตึ  สมาปชฺชิตฺวา  ปณฺฑร  ฆนพุทฺธรสฺมึ   
วิสฺสชฺเชนฺโต  จนฺทสหสฺสสุริยสหสฺสอุฏานกาโล  วิย   
เอกปฺปหาเรเนว  สพฺพ  เอกาโลก  กเรยฺย  ฯ  ต ฺจ  โขติลพีชมตฺเตน   
กายปฺปเทเสน  โอภาส  มุ ฺจนฺโต  ฯ  โย  หิ  จกฺกวาฬปวึ  ทีปกปลฺลก  
กตฺวา  มหาสมุทฺเท  อุทก  เตล  กตฺวา  สิเนรุ  วฏฏึ  กตฺวา  อ ฺสฺมึ  
สิเนรุมุทฺธนิ  เปตฺวา  ชาเลยฺย  โส  เอกจกฺกวาเฬเยว  อาโลก  กเรยฺย  ฯ   
ตโต  ปร  วิทตฺถึป  โอภาเสตุ  น  สกฺกุเณยฺย  ฯ  ตถาคโต  ปน   
ติลผลปฺปมาเณน  สรรีปฺปเทเสน  โอภาส  มุ ฺจิตฺวา   
ติสหสฺสีมหาสหสฺสีโลกธาตุ  เอโกภาว  กเรยฺย  ตโต  วา  ปน   
ภิยฺโย  เอวมหนฺตาป  พุทฺธคุณาติ  ฯ   
        ต  อาโลก  ส ฺชาเนยฺยุนฺติ  ต  อาโลก  ทิสฺวา  เยน  สุรโิย  อตฺถ ฺเจว   
คโต   อุฏาปโต  จ  พหลนฺธการ ฺจ  วิสฏ  เอส  โส  ปุรโิส  อิทานิ  อาโลก   
กตฺวา   ิโต  อโห  อจฺฉริยปุริโสติ  อ ฺชล ึ ปคฺคยฺห  นมสฺสมานาติฏเยฺยุ  ฯ   
สทฺทมนุสฺสาเวยฺยาติ  ธมฺมกถาสทฺท  อนุสฺสาเวยฺย  ฯ  โย  หิ  เอก   
จกฺกวาฬปพฺพต  เภรึ  กตฺวา  มหาปวึ  เภริจมฺม  กตฺวา  สิเนรุ  ทณฺฑก    
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กตฺวา  อ ฺสฺมึ  สิเนรุมตฺถเก  เปตฺวา  อาโกเฏยฺย  โส  เอกจกฺกวาเฬเยว  
ต  สทฺท  สาเวยฺย  ปรโต  วิทตฺถึป  อติกฺกมิตุ   น  สกฺกุเณยฺย  ฯ  ตถาคโต  
ปน  ปลฺลงฺเก  วา  ปเ  วา  นิสีทิตฺวาติสหสฺสึ  มหาสหสฺสึ  โลกธาตุ   
สเรน  วิ ฺาเปติ  ตโต  วา  ปน  ภิยโฺย  เอว  ปน  มหานุภาวา  ตถาคตาติ  ฯ   
อิติ  ภควา  อิมินา  เอตฺตเกน  าเนน  วิสยกฺเขตฺตเมว  ทสฺเสสิ  ฯ   
        อิม ฺจ  ปน  พุทฺธสหีนาท  สุตฺวา  เถรสฺส  อพฺภนฺตเร  พลวปติ  อุปฺปนฺนา   
โส  ปติวเสน  อุทาน  อุทาเนนฺโต  ลาภา  วต  เมติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  ยสฺส   
เม  สตฺถา  เอวมหิทฺธิโกติ  ยสฺส  มยฺห  สตฺถา  เอวมหิทฺธิโก  ตสฺส  มยฺห   
เอวมหิทฺธิกสฺส  สตฺถ ุ ปฏิลาโภ  ลาภา  เจว  สุลทธฺ ฺจาติ  อตฺโถ  ฯ  อถวา   
ยฺวาห  เอวรูปสฺส  จ   สตฺถุโน  ปตฺตจีวร  คเหตฺวา  วิจริตุ  ปาทปริกมฺม  กาตุ   
มุขโธวนอุทกนฺหาโนทกานิ  ทาตุ  คนฺธกุฏิปริเวณ  สมฺมชฺชิตุ  อุปฺปนฺนาย   
กงฺขาย  ป ฺห  ปุจฺฉิตุ  มธุรธมฺมกถ ฺจ  โสตุ  ลภามิ  เอเต  สพฺเพป  มยฺห  
ลาภาป   เจว  สุลทฺธ ฺจาติ  ตป  สนฺธาย  เอวมาห  ฯ  เอตฺถ  จ  ภควโต   
อนฺธการาโลกสทฺทสวนสงฺขาตาน  อิทฺธีน  มหนฺตตาย  มหิทฺธิกตา   
ตาสเยว  อนุปฺผรเณน  มหานุภาวตา  เวทิตพฺพา  ฯ  
        อุทายีติ  โลลุทายิตฺเถโร(๑)  ฯ โส  กิร  ปุพฺพปฏนาย  เถเร  
อาฆาต  พนฺธิตฺวา  จรติ  ฯ  ตสฺมา  อิทานิ  โอกาส  ลภิตฺวา   



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 353 

                เลมที่  14  อานฺนทวคฺควณฺณนา  หนา  353 
 
อิมสฺมึ  พุทฺธสีหนาทปริโยสาเน  ชลมาน  ทีปสิข  นิพฺพาเปนฺโต   
วิย  จรนฺตสสฺ  โคณสฺส  ทณฺเฑน  (๑)  ปหาร  เทนฺโต  วิย  [๒] 
วิย  เถรสฺส  ปสาทภงฺค  กโรนฺโต  เอวมาห  ฯ   
        เอว  วุตฺเต  ภควาติ  เอว  อุทายิตฺเถเรน  วุตฺเต  ภควา  ยถา  นาม   
ปปาตตเฏ  ตฺวา  ปเวธมาน  ปุริส  เอกมนฺเต   ิโต  หิเตสี  ปรุิโส  อิโต  เอหิ   
อิโต  เอหีติ  ปุนปฺปุน  วเทยฺย  เอวเมว  อุทายิตฺเถร  ตสฺมา  วจนา  นิวาเรนฺโต   
มา  เหว  อุทายิ  มา  เหว  อุทายีติ  อาห  ฯ  ตตฺถ  หติี  นิปาตมตฺต  มา  เอว   
อวจาติ  อตฺโถ  ฯ  มหารชชฺนฺติ  จกฺกวตฺติรชฺช  ฯ  นนุ  จ  สตฺถา  เอกสฺส  สาวกสฺส   
ธมฺมเทสนาย  อุปฺปนฺนปสาทสฺส  (๓)  มหานิสส  อปริจฺฉนฺน  อกาสิ  โส   
กสฺมา  อิมสสฺ  พุทฺธสีหนาท  อารพฺภ  อุปฺปนฺนปสาทสฺส  อานิสส  ปริจฺฉินฺทตีติ  
อริยสาวกสฺส  เอตฺตกอตฺตภาวปริมาณตฺตา  ฯ  ทนฺธป ฺโป  หิ  โสตาปนฺโน   
สตฺตกฺขตฺตุ  เทเวสุ  จ  มนสฺุเสสุ  จ  อตฺตภาว  ปฏิลภติ  เตนสฺส  คตึ   
ปริจฺฉินฺทนฺโต  เอวมาห  ฯ  ทฏิเว  ธมฺเมติ  อิมสฺมึเยว  อตฺตภาเว  ตฺวา  ฯ   
ปรินิพฺพายิสฺสตีติ  อปจฺจยปรินิพฺพาเนน  ปรินิพฺพายิสฺสติ  ฯ  อิติ  นิพฺพาเนน   
กูฏ  คณฺหนฺโต  อิม  สีหนาทสุตฺต  นิฏาเปสีติ  ฯ   
                                อานนฺทวคฺโค  ตติโย  ฯ 
                                _________________  
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                                สมณวคฺควณฺณนา   
 
                                สมณสุตฺตวณฺณนา   
        จตุตฺถสฺส  ปเม  ฯ  สมณสฺสาติ  (๑)  สมณสฺส  สนฺตกานิ  ฯ   
สมณกรณียานีติ  สมเณน  กตฺตพฺพกิจฺจานิ  ฯ  อธิสีลสิกฺขาสมาทานนฺติอาทีสุ  
สมาทาน  วุจฺจติ  คหณ  ฯ  อธิสีลสิกฺขาย  สมาทาน  คหณ  ปูรณ   
อธิสีลสิกฺขาสมาทาน  ฯ  เสสปททฺวเยสุป   เอเสว  นโย  ฯ  เอตฺถ  จ  สลี  
อธิสีล  จิตฺต  อธิจิตฺต  ป ฺา  อธิป ฺาติ  อย  วิภาโค  เวทิตพฺโพ  ฯ   
ตตฺถ  ป ฺจสีล  สีล  นาม  ต  อุปาทาย  ทสสีล  อธิสีล  นาม  ต  อุปาทาย   
จตุปาริสุทฺธิสีล  อธิสีล  นาม  ฯ  อปจ  สพฺพป  โลกิย  สีล  สลีเมว  โลกุตฺตร   
สีล  อธิสีล  ตเทว  สิกฺขิตพฺพโต  สิกฺขาติ  วุจฺจติ  กามาวจรจิตฺต  ปน  จิตฺต  นาม   
ต  อุปาทาย  รูปาวจร  อธิจิตฺต  นาม  ตป  อุปาทาย  อรูปาวจร  อธิจิตฺต  นาม  ฯ   
อปจ  สพฺพป  โลกิย  จิตฺต  จิตฺตเมว  โลกุตฺตร  จิตฺต  อธิจิตฺต  นาม  ฯ  ป ฺายป   
เอเสว  นโย  ฯ  ตสฺมาติ  ยสฺมา  อิมานิ  ตีณิ  สมณกรณียานิ  ตสฺมา  ฯติพฺโพติ   
พหโล  ฯ  ฉนฺโทติ  กตฺตุกมฺยตากุสลจฺฉนฺโท  ฯ  อิติ  อิมสฺมึ  สุตฺตนฺเต   
ติสฺโส  สิกฺขา  โลกิยโลกุตฺตรา  กถิตาติ  ฯ    
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                                        คทฺรภสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติเย  ฯ  ปฏ ิโต  ปฏ ิโตติ  ปจฺฉโต  ปจฺฉโต  ฯ อหมฺป (๑)  
อมฺหา  อหมฺป  อมฺหาติ  อหมฺป  อมฺหาติ  รว  รวมานา  คาวี  อหมฺป   
คาวีติ  ฯ  (๑)  เสยฺยถาป  คุนฺนนฺติ  ยถา  คาวีน  ฯ  คาโว  หิ  วณฺเณน  
กาฬาป  รตฺตาป  เสตาทิวณฺณาป  โหนฺติ  คทฺรภสฺส  ปน  ตาทิโส   
วณฺโณ  นาม  นตฺถ ิ ฯ  ยถา  จ  วณฺโณ  เอว  สโรป  ปทป   
อ ฺม ฺสทิสเมว  ฯ  เสส  อุตฺตานตฺถเมว  ฯ  อิมสฺมึป  สุตฺเตติสฺโส   
สิกฺขา  มิสฺสิกาว  กถิตาติ  ฯ   
 
                                        เขตฺตสุตฺตวณฺณนา   
        ตติเย  ฯ   ปฏิกจฺเจวาติ  ปมเมว  ฯ  สุกฏ  กโรตีติ  นงฺคเลน  สุกฏ   
กโรติ  ฯ  สุมติกตนฺติ  มติยา  สุฏ ุ  สม  กต  ฯ  (๓)  กาเลนาติ   
วปตพฺพยุตฺตกาเลน  ฯ  เสส  อุตฺตานเมว  ฯ  อิธาปติสฺโส  สกิฺขา   
มิสฺสิกาว  กถิตา  ฯ   
# ๑  ม.  อหมฺป ทมฺโม อหมฺป ทมฺโมติ อหมฺป ทมฺโม ทมฺมมาโนติ วทมาโน คาวีติ ฯ  
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                                        วชฺชีปุตฺตวณฺณนา   
        จตุตฺเถ ฯ  วชชฺิปุตฺตโกติ  วชฺชริาชกุลสฺส  ปุตฺโต  ฯ  ทิยฑฺฒ-(๑) 
สิกฺขาปทสตนฺติ  ปณฺณาสาธิก  สิกฺขาปทสต  ฯ  ตสฺมึ  สมเย   
ป ฺตฺตสิกฺขาปทาเนว  สนฺธาเยต  วุตฺต  ฯ  โส  กริ  ภิกฺขุ  
อาชฺชวสมฺปนฺโน  อุชุชาติโก  อวงฺโก  อกฏุิโล  ตสฺมา  อห  เอตฺตกานิ   
สิกฺขาปทานิ  รกฺขิตุ  สกฺกเุณยฺย  วา  น  วาติ  จินฺเตตฺวา  สตฺถุ  อาโรเจสิ  ฯ   
สกฺโกมหนฺติ  สกโฺกมิ  อห  ฯ  (๒) โส  กริ  เอตฺตเกสุ  สิกฺขาปเทสุ   
สิกฺขนฺตสฺส  อครุ  ตีสุ  สกิฺขาสุ  สิกฺขิตุนฺติ  ม ฺมาโน  เอวมาห  ฯ   
อถ  ภควา  ยถา  นาม  ป ฺาสติณกลาปโย  อุกฺขิปตุ  อสกฺโกนฺตสฺส   
กลาปยสต  พนฺธิตฺวา  สีเส  เปยฺย  เอวเมว  เอกิสฺสาป  สิกฺขาย  สิกฺขิตุ   
อสกฺโกนฺตสฺส  อปรา  เทฺวป  สิกฺขา  อุปริ  อุกฺขิปนโฺต   ตสฺมาติห  ตฺว  
ภิกฺขูติอาทิมาห  ฯ  โรหเณ (๓)   กิร  อุตฺตโร  นาม  ชานปทมนุสฺโส   
โลหปาสาทวิหาเร  (๔)  วสติ  ฯ  อถ  น  ทหรภิกฺขู  อาหสุ  อุตฺตร   
อคฺคิสาลา  โอวสฺสติติณ  กปฺปย  กตฺวา  เทหีติ  ฯ  ต  อาทาย  อฏวึ   
คนฺตฺวา  เตน  ลายิตติณเยว  กรเฬ  พนฺธิตฺวา  ป ฺาส  กรเฬ  คเหตุ  
สกฺขิสฺสสิ  อุตฺตราติ  อาหสุ  ฯ  โส  น  สกฺขิสฺสามีติ  อาห  ฯ  อสีตึ   
ปน  สกฺขิสฺสสีติ  ฯ  
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น  สกฺขิสฺสามิ  ภนฺเตติ  ฯ  เอก  กรฬสต  สกฺขิสฺสสติี  ฯ  อาม   
ภนฺเต  คณฺหิสฺสามีติ  ฯ  ทหรภิกฺขู  กรฬสต  พนฺธิตฺวา  ตสฺส   
สีเส  ปยึสุ  ฯ  โส  อุกฺขิปตฺวา  นิตฺถุนนฺโต  คนฺตฺวา  อคฺคิสาลาย   
สมีเป  ปาเตสิ  ฯ  อถ  น  ภิกฺขู  กิลนฺตรูโปสิ  อุตฺตราติ  อาหสุ  ฯ  
อาม  ภนฺเต  ทหรา  ภิกฺขู  ม  ว ฺเจสุ  อิม  เอกป  กรฬสต  อุกฺขิปตุ   
อสกฺโกนฺต  ม  ปณฺณาส  กรเฬ  อุกฺขิปาหีติ  วทึสุ  ฯ  อาม  อุตฺตร   
ว ฺจยึสุ  ตนฺติ  ฯ  เอว  สมฺปทมิท  เวทิตพฺพ  ฯ  อิธาปติสฺโส  
สิกฺขา  มิสฺสิกาว  กถิตา  ฯ   
 
                                เสกฺขสุตฺตวณฺณนา   
        ป ฺจเม ฯ  อุชุมคฺคานุสาริโนติ  อุชุมคฺโค  วุจฺจติ  อริยมคฺโค  ต   
อนุสฺสรนฺตสฺส  ปฏิปนฺนกสฺสาติ  อตฺโถ  ฯ  ขยสฺมึ  ปม  าณนฺติ   
ปมเมว  มคฺคาณ  อุปฺปชฺชติ  ฯ  มคฺโค  หิ  กิเลสาน  เขปนโต   
ขโย  นาม  ตสมฺปยุตฺต  าณ  ขยสฺมึ  าณ  นาม  ฯ  ตโต  อ ฺา   
อนนฺตราติ  ตโต  จตุตฺถมคฺคาณโต  อนนฺตราว  อ ฺา  อุปฺปชฺชติ   
อรหตฺตผล  อุปฺปชฺชตีติ  อตฺโถ  ฯ  อ ฺาวิมุตฺตสฺสาติ  อรหตฺตผลวิมุตฺติยา   
วิมุตฺตสฺส  ฯ  าณ  เว  โหตีติ  ปจฺจเวกฺขณาณ  โหติ  ฯ  อิติ  สุตฺเตป   
คาถาสุป  สตฺต  เสขา  กถิตา  ฯ  อวสาเน  ปน  ขีณาสโว  ทสสฺิโตติ  ฯ    
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                                ปมสิกฺขาสุตฺตวณฺณนา   
        ฉฏเ ฯ  อตฺตกามาติ  อตฺตโน  หติกามา  ฯ  ยตฺเถต  สพฺพ   
สโมธาน  คจฺฉตีติ  ยาสุป  (๑)  สิกฺขาสุ  สพฺพเมต  ทิยฑฺฒสิกฺขาปทสต   
สงฺคห  คจฺฉติ  ฯ  ปริปรูการี  โหตีติ  สมตฺตการี  โหติ  ฯ  มตฺตโสการีติ   
ปมาเณน  การโก  สพฺเพน  สพฺพ  กาตุ  น  สกฺโกตีติ  อตฺโถ  ฯ   
ขุทฺทานุขุทฺทกานีติ  จตฺตาริ  ปาราชกิานิ  เปตฺวา  เสสสิกฺขาปทานิ  ฯ  
ตตฺราป  สงฺฆาทิเสส  ขุทฺทก  ถุลลฺจฺจย  อนุขุทฺทก  นาม  ฯ  ถลฺุลจฺจย ฺจ  
ขุทฺทก  ปาจิตฺติย  อนุขุทฺทก  นาม  ฯ  ปาจิตฺติย ฺจ  ขุทฺทก   
ปาฏิเทสนิยทุกฺกฏทุพฺภาสิตานิ  อนุขุทฺทกานิ  นาม  ฯ  อิม  ปน  
องฺคุตฺตรมหานิกาย (๒) วล ฺชนกอาจริยา  จตฺตาริ  ปาราชกิานิ  เปตฺวา  
เสสานิ  สพฺพานิป  ขุทฺทานุขุทฺทกานีติ  วทนฺติ  ฯ   
        ตานิ  อาปชฺชติป วุฏาติปติ  เอตฺถ  ปน  ขีณาสโว  ตาว   
โลกวชชฺ  นาปชฺชติ  ปณฺณตฺติวชฺชเมว  อาปชฺชติ  ฯ  อาปชฺชนโฺต   
จ  กาเยนป  วาจายป  จิตฺเตนป  อาปชชฺติ  ฯ  กาเยน  อาปชฺชนโฺต   
กุฏิการสหเสยฺยาทีนิ  อาปชฺชติ  วาจาย  อาปชฺชนฺโต   
ส ฺจริตฺตปทโสธมฺมาทีนิ  จิตฺเตน  อาปชฺชนฺโต  รูปยปฏิคฺคหณ   
อาปชฺชติ  ฯ  เสเสสุป  (๓)  เอเสว  นโย  ฯ  น  หิ  เมตฺถ  ภิกฺขเว   
อภพฺพตา  วุตฺตาติ  ภิกฺขเว  น  หิ  มยา  เอตฺถ  เอวรูป    
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อาปตฺตึ  อาปชฺชเน  จ  วุฏาเน  จ  อริยปุคฺคลสฺส  อภพฺพตา  กถิตา  ฯ   
อาทิพฺรหฺมจริยกานีติ  มคฺคพฺรหฺมจริยสฺส  อาทิภูตานิ  จตฺตาริ   
มหาสีลสิกฺขาปทานิ  ฯ  พฺรหฺมจริยสารุปฺปานีติ  ตานิเยว   
จตุมคฺคพฺรหฺมจริยสฺส  สารุปฺปานิ  อนจฺุฉวิกานิ  ฯ  ตตฺถาติ  เตสุ   
สิกฺขาปเทสุ  ฯ  ธุวสีโลติ  (๑)  นิพทฺธสโีล  ฯ   ิตสีโลติ  ปติฏ ิตสีโล  ฯ   
โสตาปนฺโนติ  โสตสงฺขาเตน  มคฺเคน  ผล  อาปนฺโน  ฯ  อวินิปาตธมฺโมติ  
จตูสุ  อปาเยสุ  อปตนสภาโว  ฯ  นิยโตติ  โสตาปตฺติมคฺคนิยาเมน  นิยโต  ฯ  
สมฺโพธิปรายโนติ  อุปรมิคฺคตฺตยสมฺโพธิปรายโน  ฯ  ตนุตฺตาติ  ตนุภาวา  ฯ   
สกทาคามิโน  หิ  ราคาทโย  อพฺภปฏล  วิย  มจฺฉิกาปตฺต  วิย  จ  ตนุกา   
โหนฺติ  น  พหลา  ฯ  โอรมฺภาคิยานนฺติ  เหฏาภาคิยาน  ฯ  ส ฺโชนานนฺติ   
พนฺธนาน  ฯ  ปริกฺขยาติ  ปริกฺขเยน  ฯ  โอปปาติโก  โหตีติ  อุปปฺนฺนโก โหติ  ฯ 
ตตฺถ  ปรินิพฺพายีติ  เหฏา  อโนตริตฺวา  อุปริเยว  ปรินิพฺพานธมฺโม  ฯ   
อนาวตฺติธมฺโมติ  โยนิคติวเสน  อนาคมนธมฺโม  ฯ  ปเทส  ปเทสการีติอาทีสุ   
ปเทสการี  ปคฺุคโล  นาม  โสตาปนฺโน  จ  สกทาคามี  จ  อนาคามี  จ  โส  
ปเทสเมว  สมฺปาเทติ  ฯ  ปริปูรการี  นาม  อรหา  โส  ปริปรูเมว  สมฺปาเทติ  ฯ   
อว ฺฌานีติ  อตุจฺฉานิ  สผลานิ  สอุทรฺยานีติ  อตฺโถ  ฯ  อิธาปติสฺโส   
สิกฺขา  มิสฺสิกาว  กถิตา  ฯ    
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                                        ทุติยสิกฺขาสุตฺตวณฺณนา   
        สตฺตเม ฯ โกลโกโลติ  กุลากลุ  คมนโก  ฯ  กลุนฺติ  เจตฺถ  ภโว   
อธิปฺเปโต  ตสฺมา  เทฺว  วา  ตีณิ  วา  กลุานีติ  เอตฺถป  เทฺว  วา  ตโย  วา  ภเวติ   
อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  อย ฺหิ  เทฺว  วา  ภเว  สนฺธาวติ  ตโย  วา  อุตฺตมโกฏิยา   
ฉ  วา  ฯ  ตสฺมา  เทฺว  วา  ตีณิ  วา  จตฺตาริ  วา  ป ฺจ  วา  ฉ  วาติ  เอวเมตฺถ   
วิกปฺโป  ทฏพฺโพ  ฯ  เอกวีชีติ  เอกสฺเสว  ภวสฺส  พีช  เอตสฺส  อตฺถีติ  เอกวีชี  ฯ   
        อุทฺธโสโตติอาทีสุ  อตฺถิ  อุทฺธโสโต  อกนฏิคามี  อตฺถิ  อุทฺธโสโต  น   
อกนิฏคามี  ฯ  อตฺถิ  น  อุทฺธโสโต  อกนิฏคามี  อตฺถิ  น  อุทฺธโสโต  น   
อกนิฏคามี  ฯ  ตตฺถ  โย  อิธ  อนาคามิผล  ปตฺวา  อวิหาทีสุ  นิพฺพตฺโต   
ตตฺถ  ยาวตายุก  ตฺวา  อุปรูปริ  นิพฺพตฺติตฺวา  อกนิฏ  ปาปุณาติ  อย   
อุทฺธโสโต  อกนิฏคามี  นาม  ฯ  โย  ปน  อวิหาทีสุ  นิพฺพตฺโต  ตตฺเถว   
อปรินิพฺพายิตฺวา  อกนิฏป  อปฺปตฺวา  อุปริเม  อุปริเม  พฺรหฺมโลเก  (๑)   
ปรินิพฺพายติ  อย  อุทฺธโสโต  น  อกนฏิคามี  นาม  ฯ  โย  อิโต  จวิตฺวา   
อกนิฏเเยว  นิพฺพตฺตติ  อย  น  อุทฺธโสโต  อกนฏิคามี  นาม  ฯโย  ปน   
อวิหาทีสุ  จตูสุ  อ ฺตรสฺมึ  นิพฺพตฺติตฺวา  ตตฺเถว  ปรินิพฺพายติ  อย  น   
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อุทฺธโสโต  น  อกนฏิคามี  นาม  ฯ   
        ยตฺถ  กตฺถจิ  อุปฺปนโฺน  ปน  สสงฺขาเรน  สปปฺโยเคน  อรหตฺต  ปตฺโต   
สสงฺขารปรินิพฺพายี  นาม  ฯ  อสงฺขาเรน  อปฺปโยเคน  ปตฺโต   
อสงฺขารปรินิพฺพายี  นาม  ฯ  โย  ปน  กปฺปสหสฺสายุเกสุ  อวิเหสุ   
นิพฺพตฺติตฺวา  ป ฺจม  กปปฺสต   อติกฺกมิตฺวา  อรหตฺต  ปตฺโต  อย   
อุปหจฺจปรินิพฺพายี  นาม  ฯ  อตปฺปาทีสุป  เอเสว  นโย  ฯ   
อนฺตราปรินิพฺพายีติ  โย  อายุเวมชฺฌ  อนติกฺกมิตฺวา  ปรินิพฺพายติ   
โสติวิโธ  โหติ  ฯ  กปฺปสหสฺสายุเกสุ  ตาว  อวิเหสุ  นิพฺพตฺติตฺวา   
เอโก  นิพฺพตฺตทิวเสเยว  อรหตฺต  ปาปุณาติ  ฯ  โน  เจ  นิพฺพตฺตทิวเส  
ปาปุณาติ  ปมสฺส  ปน  กปฺปสตสฺส  มตฺถเก  ปาปณุาติ  อย  ปโม   
อนฺตราปรินิพฺพายี  ฯ  อปโร  เอว  อสกฺโกนฺโต  ทฺวินฺน  กปฺปสตาน   
มตฺถเก  ปาปณุาติ  อย  ทติุโย  ฯ  อปโร  เอวมฺป  อสกฺโกนฺโต  จตุนฺน   
กปฺปสตาน  มตฺถเก  ปาปณุาติ  อย  ตติโย  อนฺตราปรินิพฺพายี  ฯ  เสส   
วุตฺตนยเมว  ฯ   
        อิมสฺมึ  ปน  าเน  ตฺวา  จตุวีสติ  โสตาปนฺนา  ทฺวาทส  สกทาคามิโน   
อฏจตฺตาฬีส  อนาคามิโน  ทฺวาทส  จ  อรหนฺโต  กเถตพฺพา  ฯ  อิมสฺมึ  หิ  
สาสเน  สทฺธาธุร  ป ฺาธุรนฺติ  เทฺว  ธุรานิ  ทุกฺขปฏิปทาทนฺธาภิ ฺาทโย  
จตสฺโส  ปฏปิทา  ฯ    



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 362 

                เลมที่  14ติกนิปาตวณฺณนา  หนา  362 
 
ตตฺเถโก  สทธฺาธุเรน  อภินิวิสิตฺวา  โสตาปตฺติผล  ปตฺวา  เอกเมว  ภว   
นิพฺพตฺติตฺวา  ทุกฺขสฺสนฺต  กโรติ  อยเมโก  เอกพีชี  ฯ  โส  ปฏิปทาวเสน  
จตุพฺพิโธ  โหติ  ฯ  ยถาเจส  เอว  ป ฺาธุเรน  อภินิวิฏโปติ  อฏ   
เอกพีชิโน  ฯ  ตถา  โกลโกลา  สตฺตกขฺตฺตุปรมา  จาติ  อิเม  จตุวีสติ  
โสตาปนฺนา  นาม  ฯ  ตีสปุ  วิโมกฺเขส ุ สุ ฺตวิโมกฺเขน   
สกทาคามิภูมึ  ปตฺตา  จตุนฺน  ปฏิปทาน  วเสน  จตฺตาโร  สกทาคามิโน  
ตถา  อนิมิตฺตวิโมกฺเขน  ปตฺตา  จตฺตาโร  อปฺปณิหิตวิโมกฺเขน  ปตฺตา   
จตฺตาโรติ  อิเม  ทฺวาทส  สกทาคามิโน  ฯ  อวิเหสุ  ปน  ตโย  อนฺตราปรินิพฺพายิโน   
เอโก  อุปหจฺจปรินิพฺพายี  เอโก  อุทฺธโสโต  อกนฏิคามีติ  ป ฺจ  อนาคามิโน   
เต  อสงฺขารปรินิพฺพายิโน  ป ฺจ  สสงฺขารปรินิพฺพายิโน  ป ฺจาติ  ทส  โหนฺติ   
ตถา  อตปฺปาทีสุ  ฯ  อกนฏิเสุ  ปน  อุทฺธโสโต  นตฺถิ  ตสฺมา  ตตฺถ  จตฺตาโร   
สสงฺขารปรินิพฺพายี  จตฺตาโร  อสงฺขารปรินิพฺพายีติ  อฏ  อิเม  อฏจตฺตาฬีส   
อนาคามิโน  ฯ  ยถา  ปน  สกทาคามิโน  ตเถว  อรหนฺโตป  ทฺวาทส  เวทิตพฺพา  ฯ   
อิธาปติสฺโส  สิกฺขา  มิสฺสกิาว  กถิตา  ฯ    
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                                        ตติยสิกฺขาสุตฺตวณฺณนา  
        อฏเม ฯ  ต  วา  ปน  อนภิสมฺภว  อปฺปฏิวิชฺฌนฺติ  ต  อรหตฺต   
อปาปุณนฺโต  อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต  ฯ  อิมนิา  นเยน  สพฺพฏาเนสุ  (๑)   
อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  อิธาปติสฺโส  สิกขฺา  มิสฺสิกาว  กถิตา  ฯ   
        นวเม ฯ   อุตฺตานตฺถเมว  ฯ  อิธาปติสฺโส  สิกฺขา  มิสฺสิกาว   
กถิตาติ  ฯ   
 
                                        ทุติยสิกฺขตฺตยสุตฺตวณฺณนา   
        ทสเม ฯ  อาสวาน  ขยาติ  เอตฺถ  อรหตฺตมคฺโค  อธิป ฺาสิกฺขา  นาม  ฯ   
ผล  ปน  สิกขิฺตสิกฺขสฺส  อุปฺปชฺชนโต  สิกฺขาติ  น  วตฺตพฺพ  ฯ   
        ยถา  ปุเร  ตถา  ปจฺฉาติ  ยถา  ปม  ตีสุ  สิกฺขาสุ  สิกฺขติ  ปจฺฉา  ตเถว   
สิกฺขตีติ  อตฺโถ  ฯ  ทุติยปเทป  เอเสว  นโย  ฯ  ยถา  อโธ  ตถา  อุทฺธนฺติ  ยถา  
เหฏ ิมกาย  อสุภวเสน  ปสฺสติ  อุปรมิกายป  ตเถว  ปสฺสติ  ฯ  ทุติยปเทป   
เอเสว  นโย  ฯ  ยถา  ทิวา  ตถา  รตฺตินฺติ  ยถา  ทิวาติสฺโสป    สกิฺขา  สิกฺขติ  
รตฺตึป  ตเถว  สิกฺขตีติ  อตฺโถ  ฯ  อภิภุยฺย  ทิสา  สพฺพาติ  สพฺพา  ทิสา   
อารมฺมเณ  (๒)  อภิภวิตฺวา  ฯ    
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อปฺปมาณสมาธินาติ  อรหตฺตมคฺคสมาธินา  ฯ  เสกฺขนฺติ  สิกฺขมาน  (๑)   
สกรณีย  ฯ  ปฏิปทนฺติ  ปฏิปนฺนก  ฯ  สสุทฺธจารินนฺติ  (๒)  สสุทฺธจรณ   
ปริสุทฺธสีล  ฯ  สมฺพุทฺธนติฺ  จตุสจฺจพุทฺธ  ฯ(๓)  ถรี   ปฏิปทนตฺคุนฺติ   
ขนฺธธีรธาตุธีรอายตนธีรวเสน  ถรี  (๓)  ธิติสมฺปนนฺ  วตฺตปฏิปตฺติยา  
อนฺตคต  ฯ  วิ ฺาณสฺสาติ  จริมกวิ ฺาณสฺส  ฯ  ตณฺหกฺขยวิมุตฺติโนติ   
ตณฺหกฺขยวิมุตฺติสงฺขาตาย  อรหตฺตผลวิมุตฺติยา  สมนฺนาคตสฺส  ฯ  
ปชฺโชตสฺเสว  นิพฺพานนฺติ  ปทีปนิพฺพาน  วิย  ฯ  วิโมกฺโข  โหติ  
เจตโสติ  จิตฺตสฺส  วิมุตฺติ  วิมุจฺจนา  อปฺปวตฺติภาโว  โหติ  ฯ   
ตณฺหกฺขยวิมุตฺติโน  หิ  ขีณาสวสฺส  จริมกวิ ฺาณนิโรเธน   
ปรินิพฺพาน  วิย  เจตโส  วิโมกฺโข  โหติ  คตฏาน  น  ป ฺายติ  
อปณฺณตฺติกภาวูปคโมเยว  โหตีติ  อตฺโถ  ฯ    
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                                        ปงฺกธาสุตฺตวณฺณนา   
        เอกาทสเม ฯ  ปงฺกธา  (๑)  นาม  โกสลาน  นิคโมติ  ปงฺกธาติ  เอวนามโก   
โกสลรฏเ  นิคโม  ฯ  อาวาสิโกติ  ภารหาโร  นเว  อาวาเส  สมุฏาเปติ  ปุราเณ   
ปฏิชคฺคติ  ฯ  สิกฺขาปทปฏิสยุตฺตายาติ  สิกฺขาสงฺขาเตหิ  ปเทหิ  ปฏิสยุตฺตาย  ตีหิ   
สิกฺขาหิ  สมนฺนาคตายาติ  อตฺโถ  ฯ  สนฺทสฺเสตีติ  สมฺมุเข  วิย  กตฺวา  ทสฺเสติ  ฯ   
สมาทเปตีติ  คณฺหาเปติ  ฯ  สมุตฺเตเชตีติ  สมุสฺสาเหติ  ฯ  สมฺปหเสตีติ   
ปฏิลทฺธคุเณหิ  วณฺณ  กเถนฺโต  โวทาเปติ  ฯ  อธิสลฺเลขิเตติ  อติวิย   
สลฺเลขติ   อติวิย  สลลฺิขิต  กตฺวา  สณฺห  สณฺห  กเถตีติ  อตฺโถ  ฯ   
        อจฺจโยติ  อปราโธ  ฯ  ม  อจฺจคมาติ  ม  อติกฺกมฺม  อภิภวิตฺวา  ปวตฺโต  ฯ   
อหุเทว  อกฺขนฺตีติ  อโหสิเยว  อนธิวาสนา  ฯ  อหุ  อปฺปจฺจโยติ  อโหสิ   
อตุฏากาโร  ฯ  ปฏิคฺคณฺหาตูติ  ขมตุ  ฯ  อายตึ  สวรายาติ  อนาคเต   
สวรตฺถาย  ปนุ  เอวรูปสฺส  อปราธสฺส  โทสสฺส  ขลติสฺส  วา  อกรณตฺถายาติ   
อตฺโถ  ฯ  ตคฺฆาติ  เอกเสน  ฯ  ยถาธมฺม  ปฏิกโรสีติ  ยถา  ธมฺโม   ิโต   
ตถา  กโรสิ  ขมาเปสีติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  ต  เต  มย  ปฏิคฺคณฺหามาติ  ต  ตว   
อปราธ  มย  ขมาม  ฯ  วุฑฺฒิ  เหสา  กสฺสป  อรยิสฺส    
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วินเยติ  เอสา  กสฺสป พุทธฺสฺส  ภควโต  สาสเน  วุฑฺฒิ  นาม  ฯ   
กตมา  ยาย  อจฺจย  อจฺจยโต  ทิสฺวา  ยถาธมฺม  ปฏกิริตฺวา  อายตึ   
สวราปชฺชนา (๑) ฯ    เทสน  ปน  ปุคฺคลาธิฏาน  กโรนฺโต  โย   
อจฺจย  อจฺจยโต  ทิสฺวา  ยถาธมฺม  ปฏกิโรติ  อายตึ  สวร   
อาปชฺชตีติ  อาห  ฯ  
        น  สิกฺขากาโมติติสฺโส  สิกฺขา  น  กาเมติ  น  ปฏเติ   
น  ปเหติ  ฯ  สิกฺขาสมาทานสฺสาติ  สิกฺขาปริปูรณสฺส  ฯ  น   
วณฺณวาทีติ  คุณ  น  กเถติ  ฯ  กาเลนาติ  ยุตฺตปฺปยุตฺตกาเลน  ฯ   
เสสเมตฺถ  อุตฺตานตฺถเมวาติ  ฯ   
                                สมณวคฺโค  จตุตฺโถ  ฯ   
                                __________________  
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                                โลณผลวคฺควณฺณนา  (๑)   
 
                                อจฺจายิกสุตฺตวณฺณนา   
        ป ฺจมสฺส  ปเม  ฯ  อจฺจายิกานีติ  อติปาติกานิ  ฯ  กรณียานีติ   
อวสฺสกิจฺจานิ  ฯ  ย ฺหิ  น  อวสฺส  กาตพฺพ  ต  กจฺิจนฺติ  วุจฺจติ  ฯ  อวสฺส   
กาตพฺพ  กรณีย  นาม  ฯ  สีฆสีฆนฺติ  เวคเวเคน  ฯ  ตสฺส  โข  ตนฺติ  
เอตฺถ  ตนฺติ  นิปาตมตฺต  ฯ  นตฺถ ิ สา  อิทฺธิ  วา  อานุภาโว  วาติ  สา   
วา  อิทฺธิ  โส  วา  อานุภาโว  นตฺถ ิ ฯ   
        อุตฺตรเสฺวติ  ตติยทิวเส  ฯ  อุตุปริณามินีติ  ลทฺธอุตุปริณามานิ  หุตฺวา  ฯ   
ชายนฺติปติ  ตติยทิวเส  นิกฺขนฺตเสตงฺกุรานิ  โหนฺติ  สตฺตาเห  ปตฺเต   
นีลงฺกุรานิ  โหนฺติ  ฯ  คพฺภีนิป  โหนฺตีติ  ทิยฑฺฒมาส  ปตฺวา  คหิตคพฺภานิ   
โหนฺติ  ฯ  ปจนฺติปติ  ตโย  มาเส  ปตฺวา  ปจนฺติ  ฯ  อิทานิ  ยสมฺา  พุทฺธาน   
คหปติเกน  วา  สสฺเสหิ  วา  อตฺโถ  นตฺถิ  ฯ  สาสเน  ปน  ตปฺปฏิรูปก   
ปุคฺคล  วา  อตฺถ  ทสฺเสตุ  ต  ต  โอปมมฺ  อาหรนฺติ  ฯ  ตสฺมา  ยมตฺถ   
ทสฺเสตุกาเมน  เอต  อาภต  ต  ทสฺเสนฺโต    เอวเมว  โขติอาทิมาห  ฯ   
ต  อตฺถโต  อุตฺตานเมว  ฯ  สิกฺขา  ปน  อิธาป  มิสฺสิกาเอว  กถิตา  ฯ    
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                                        ปวิเวกสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติเย  ฯ  จีวรปวิเวกนฺติ  จีวร  นิสฺสาย  อุปฺปชฺชนกกิเลเสหิ   
วิวิตฺตภาว  ฯ  เสสทฺวเยป  เอเสว  นโย  ฯ  สาณานีติ  สาณวากเจลานิ  ฯ   
มสาณานีติ  มิสฺสกเจลานิ  ฯ  ฉวทุสฺสานีติ  มตสรีรโต  ฉฑฺฑิตวตฺถานิ   
เอรกติณาทีนิ  วา  คนฺเถตฺวา  กตนิวาสนานิ  ฯ  ปสุกูลานีติ  ปวิย  
ฉฑฺฑิตนนฺตกานิ  ฯติรีฏานิปติ  (๑)  รกฺุขตจวตฺถานิ  ฯ  อชินานีติ   
อชินมิคจมฺมานิ  ฯ  อชินกฺขิปนฺติ  ตเทว  มชฺเฌ  ผาลิต  สหขุรกนฺติป  วทนฺติ  ฯ   
กุสจีรนฺติ  กสุติณานิ  คนฺเถตฺวา  กตจีวร  ฯ  (๒)  วากจีรผลกจีเรสุป  เอเสว   
นโย  ฯ  เกสกมฺพลนฺติ  มนุสฺสเกเสหิ  กตกมฺพล  ฯ  วาลกมฺพลนติฺ   
อสฺสวาลาทีหิ  กตกมฺพล ฯ  (๒)  อุลกูปกฺขิกนฺติ  อุลูกปตฺตานิ  คนฺเถตฺวา   
กตนิวาสน  ฯ   
        สากภกขฺาติ  อลฺลสากภกฺขา  ฯ  สามากภกฺขาติ  สามากตณฺฑุลภกฺขา  ฯ   
นีวาราทีสุ  นีวารา  นาม  อร ฺเ  สย  ชาตวีหิชาติ  ฯ  ททฺทลุนฺติ  จมฺมกาเรหิ   
จมฺม  ลิขิตฺวา  ฉฑฺฑิตกสฏ  ฯ  หฏ  วุจฺจติ  สิเลโสป  เสวาโลป   
กณิการาทิรุกฺขนิยฺยาโสป  ฯ  กณนฺติ  โกณฺฑก  ฯ อาจาโมติ  ภตฺตอุกฺขลิกาย  
ลคฺโค  ฌามโอทโน  ฯ  ต  ฉฑฺฑิตฏาเน  คเหตฺวา  ขาทนฺติ  ฯ    
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โอทนก ฺชิยนฺติป  วทนฺติ  ฯ  ป ฺากาทโย  ปากฏาว  ฯ  ปวตฺตผลโภชีติ   
ปติตผลโภชี  ฯ  ภุสาคารนฺติ  ขลสาล  ฯ   
        สลีวาติ  จตุปาริสุทฺธิสีเลน  สมนนฺาคโต  ฯ  ทสฺุสีลฺย ฺจสฺส  ปหีน   
โหตีติ  ป ฺจ  ทุสฺสลีฺยานิ  ปหีนานิ  โหนฺติ  ฯ  สมมฺาทิฏ ิโกติ  ยาถาวทิฏ ิโก  ฯ   
มิจฺฉาทิฏ ีติ  อยาถาวทิฏ ิ  ฯ  อาสวาติ  จตฺตาโร  อาสวา  ฯ  อคฺคปฺปตฺโตติ  
สีลคฺคปฺปตฺโต  ฯ  สารปฺปตฺโตติ  สีลสารปฺปตฺโต  ฯ  สุทฺโธติ  ปริสุทฺโธ  ฯ  
สาเร  ปติฏ ิโตติ  สีลสมาธิป ฺาสาเร  ปติฏ ิโต  ฯ   
        เสยฺยถาปติ  ยถา  นาม  ฯ  สมฺปนนฺนฺติ  ปริปณฺุณ  ปริปกกฺสาลิภริต  ฯ   
สงฺฆราเปยฺยาติ  สงฺกฑฺฒาเปยฺย  ฯ  อุพฺพหาเปยฺยาติ  ขลฏาน  อาหราเปยฺย  ฯ 
ภุสิกนฺติ  ภุส  ฯ  โกฏฏาเปยฺยาติ  อุทุกฺขเล  ปกฺขิปาเปตฺวา  มุสเลหิ  ปหาราเปยฺย  ฯ   
อคฺคปฺปตฺตานีติ  ตณฺฑุลคฺคปฺปตฺตานิ  ฯ  สารปฺปตฺตาทีสุป  เอเสว  นโย  ฯ  
เสส  ปน  อุตฺตานตฺถเมว  ฯ  ย  ปเนตฺถ  ทุสฺสีลฺย ฺจสฺส  ปหีน  มิจฺฉาทิฏ ิ   
จสฺส  ปหีนาติ  วุตฺต  ต  โสตาปตฺติมคฺเคน  ปหีนภาว  สนฺธาย  วุตฺตนฺติ  
เวทิตพฺพ  ฯ    
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                                        สรทสุตฺตวณฺณนา   
        ตติเย  ฯ   วิทฺเธติ  พลาหกวิคเมน  ทูรีภูเต  ฯ  เทเวติ  อากาเส  ฯ   
อภิวิหจฺจาติ  อภิวิหนิตฺวา  ฯ  ยโตติ  ยสฺมึ  กาเล  ฯ  วิรชนฺติ  ราครชาทิรหิต  ฯ   
เตสเยว  มลาน  วิคตตฺตา  วีตมล  ฯ  ธมฺมจกฺขุนฺติ  จตุสจฺจธมฺมปริคฺคาหก   
โสตาปตฺติมคฺคจกฺขุ  ฯ  นตฺถิ  ต  ส ฺโชนนฺติ  ทวิุธเมวสฺส  ส ฺโชน   
นตฺถิ ฯ  อิตรสฺมึ   ปน  ปนุ  อิม  โลก  อาเนตุ  อสมตฺถตาย  นตฺถติี  วุตฺต  ฯ  
อิมสฺมึ  หิ   สตฺุเต  อนาคามี   กถโิตติ  ฯ   
 
                                        ปริสาสุตฺตวณฺณนา   
        จตุตฺเถ ฯ    พาหุลฺลกิา  น  โหนตีฺติ  ปจฺจยพาหุลฺลิกา  น  โหนฺติ  ฯ  น   
สาถลิกาติติสฺโส  สกิฺขา  สิถิล  กตฺวา  น  คณฺหนฺติ  ฯ  โอกกฺมเน  นิกฺขิตฺตธุราติ   
โอกฺกมน  วุจฺจติ  อวคมนฏเน  ป ฺจ  นีวรณานิ  เตสุ  นิกฺขิตฺตธุรา  ฯ  ปวิเวเก   
ปุพฺพงฺคมาติ  กายจิตฺตอุปธิวิเวกสงฺขาเตติวิเธป  วิเวเก  ปุพฺพงฺคมา  ฯ  วิริย   
อารภนฺตีติ  ทุวิธป  วิริย  ปคฺคณฺหนฺติ  ฯ  อปฺปตฺตสฺสาติ   
ฌานวิปสฺสนามคฺคผลสงฺขาตสฺส  อปฺปตฺตวิเสสสฺส  ฯ  เสสปททฺวเยป   
เอเสว  นโย  ฯ  ปจฺฉิมา  ชานตาติ  สทฺธิวิหาริกอนฺเตวาสิกาทโย  ฯ   
ทิฏานุคตึ  อาปชฺชตีติ  อาจริยุปชฺฌาเยหิ  กต  อนุกโรติ  ฯ  ย  ตาย  
ชนตาย  อาจริยุปชฺฌาเยสุ  ทฏิ    
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ตสฺส  อนุคตึ  อาปชฺชติ  นาม  ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  อคฺควตี   
ปริสาติ  ภิกขฺเว  อย  ปรสิอคฺคปุคฺคลวตี  นาม  วุจฺจติ  ฯ   
        ภณฺฑนชาตาติ  ชาตภณฺฑนา  ฯ  กลหชาตาติ  ชาตกลหา  ฯ  
ภณฺฑนนฺติ  เจตฺถ  กลหสสฺ  ปุพฺพภาโค  หตฺถปรามาสาทิวเสน   
วีติกฺกโม  กลโห  นาม  ฯ  วิวาทาปนฺนาติ  วิรุทฺธวาท  อาปนฺนา  ฯ   
มุขสตฺตีหีติ  คุณวิชฺฌนฏเน  (๑)  ผรสุา  วาจา  มุขสตฺติโยติ   
วุจฺจนฺติ  ตาหิ  มุขสตฺตีหิ  ฯ  วิตุทนฺตา  วิหรนฺตีติ  วิชฺฌนฺตา   
วิจรนฺติ  ฯ   
        สมคฺคาติ  สหิตา  ฯ  สมฺโมทมานาติ  สมฺปวตฺตโมทา  ฯ   
ขีโรทกีภูตาติ  ขีโรทก  วิย  ภูตา  ฯ  ปยจกฺขูหีติ  อุปสนฺเตหิ   
เมตฺตจกฺขูหิ  ฯ   
        ปติ  ชายตีติ  ป ฺจวณฺณา  ปติ  อุปฺปชฺชติ  ฯ  กาโย  ปสฺสมฺภตีติ   
นามกาโยป  รูปกาโยป  วิคตทรโถ  โหติ  ฯ  ปสฺสทฺธกาโยติ   
อสารทฺธกาโย  ฯ  สุข  เวทิยตีติ  กายิกเจตสิก  สุข  เวทิยตีติ ฯ  
สมาธิยตีติ  อารมฺมเณ  ปน  สมาธิยติ  ฯ     
        ถุลลฺผุสิตเกติ  มหาผุสิตเก  ฯ  ปพฺพตกนฺทรปทรสาขาติ  เอตฺถ   
กนฺทร  นาม  กนฺติ  ลทฺธนาเมน  อุทเกน  ทารโิต  อุทกภินฺโน (๒) 
ปพฺพตปฺปเทโส  โย  นิตมฺโพติป  (๓)  นทินิกุ ฺโชติป  (๔)  วุจฺจติ  ฯ    
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ปทรนฺนาม  อฑฺฒมาเส  เทเว  อวสฺสนฺเต  ผลิโต  ภูมิปฺปเทโส  ฯ   
สาขาติ  กุโสพฺภคามินิโย  ขุทฺทกมาติกาโย  ฯ  กโุสพฺภาติ  (๑)  ขุทฺทก-   
อาวาฏา  ฯ  มหาโสพฺภาติ  มหาอาวาฏา  ฯ  กุนฺนทิโยติ  ขุทฺทกนทิโย  ฯ   
มหานทิโยติ  คงฺคายมุนาทิกา  มหาสริตา  ฯ   
 
                        ปมอาชานียสุตฺตาทิวณฺณนา   
        ป ฺจเม ฯ  องฺเคหีติ  คุณงฺเคหิ  ฯ  ราชารโหติ  ร ฺโ  อรโห  
อนุจฺฉวิโก  ฯ  ราชโภคฺโคติ  ร ฺโ  อุปโภคภูโต  ฯ  ร ฺโ  องฺคนฺติ   
ร ฺโ  หตฺถปาทาทิองฺคสมตาย  องฺคนฺเตว  สงฺขฺย  คจฺฉติ  ฯ   
วณฺณสมฺปนฺโนติ  สรีรวณฺเณน  สมฺปนฺโน  ฯ  พลสมฺปนฺโนติ  กายพเลน  
สมฺปนโฺน  ฯ   ชวสมฺปนฺโนติ  พลชเวน  สมฺปนฺโน  ฯ   
        อาหุเนยฺโยติ  อาหุติสงฺขาต  ปณฺฑปาต  ปฏิคฺคเหตุ  ยุตฺโต  ฯ  ปาหุเนยฺโยติ   
ปาหุนกภตฺตสฺส  อนุจฺฉวิโก  ฯ  ทกฺขิเณยฺโยติ  ทสวิธทานวตฺถุปริจฺจาควเสน   
สทฺธาทานสงฺขาตาย  ทกฺขิณาย  อนุจฺฉวิโก  ฯ  อ ฺชลีกรณีโยติ   
อ ฺชลีปคฺคหณสฺส  อนจฺุฉวิโก  ฯ  อนุตฺตร  ปุ ฺกฺเขตฺต  โลกสฺสาติ   
สพฺพโลกสฺส  อสทิส  ปุ ฺวิรุหนฏาน  ฯ   
        วณฺณสมฺปนฺโนติ  คุณวณฺเณน  สมฺปนฺโน  ฯ  พลสมฺปนฺโนติ   
วิริยพเลน  สมฺปนฺโน  ฯ  ชวสมฺปนฺโนติ  าณชเวน  สมฺปนฺโน  ฯ   
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ถามวาติ  าณถาเมน  สมนฺนาคโต  ฯ  ทฬฺหปรกกฺโมติ  ถิร- 
ปรกฺกโม  ฯ  อนิกฺขิตฺตธุโรติ  อฏปตธุโร  ฯ  อคฺคผล  อรหตฺต   
อปฺปตฺวา  วิริยธุร  น  นิกขิฺปสฺสามีติ  เอว  ปฏิปนโฺน  ฯ  อิมสฺมึ   
สุตฺเต  จตุสจฺจวเสน  โสตาปตฺติมคฺโค  โสตาปตฺติมคฺเคน  จ  (๑)   
าณชวสมฺปนฺนตา  กถติาติ  ฯ   
        (๒) ฉฏเ ฯ  ตีณิ   มคฺคผลานิ   ตีหิ  มคฺเคหิ  จ (๒)  าณชว- 
สมฺปนฺนตา  กถิตา  ฯ   
        สตฺตเม    อรหตฺตผล  อรหตฺตผเลเนว    จ     มคฺคกิจฺจ   
กถิต  ฯ  ผล  ปน  ชวิตชเวน  อุปฺปชชฺนโต  ชโวติ  จ  วตฺตุ   
น  วฏฏติ  (๓)ฯ     
 
                                        โปตฺถกสุตฺตวณฺณนา   
        อฏเม ฯ  นโวติ  กรณ  อุปาทาย  วุจฺจติ  ฯ  โปตฺถโกติ   
วากมยวตฺถ  ฯ  มชฺฌิโมติ  ปริโภคมชฌฺิโม  ฯ  ชิณฺโณติ  ปรโิภค- 
ชิณฺโณ  ฯ  อุกฺขลิปริมชชฺนนฺติ  อุกฺขลปิริปุ ฺฉน  ฯ  ทุสฺสีโลติ   
นิสฺสีโล  ฯ  ทุพฺพณฺณตายาติ  คุณวณฺณาภาเวน  ทุพฺพณฺณตาย  ฯ   
ทิฏานุคตึ  อาปชฺชนฺตีติ  เตน  กต  อนุกโรนฺติ  ฯ  น  มหปฺผล   
โหตีติ  วิปากผเลน  น  มหปฺผล  โหติ  ฯ  น  มหานิสสนฺติ    
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วิปากานิสเสน   น  มหานิสส  ฯ  อปฺปคฺฆตายาติ  วิปากคฺเฆน   
อปฺปคฺฆตาย  ฯ  กาสิก  วตฺถนฺติ  กปฺปาสสุตฺต   กนติฺตฺวา   
กตวตฺถ  ต ฺจ  โข  กาสิรฏเเยว  อุฏ ิต  ฯ  เสส  อุตฺตานเมว  ฯ   
สีล  ปเนตฺถ  มิสฺสก  กถิตนฺติ  ฯ   
 
                                โลณผลสุตฺตวณฺณนา   
        นวเม ฯ  ยถา  ยถายนฺติ  ยถา  ยถา  อย  ฯ  ตถา   
ตถา  ตนฺติ  ตถา  ตถา  ต  กมฺม  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  โย  
เอว  วเทยฺย  ยถา  ยถา  กมฺม  กโรติ  ตถา  ตถาสฺส  วิปาก   
ปฏิสเวทิยเตว  ฯ  น  หิ  สกฺกา  กตสฺส  (๑)  กมฺมสฺส  วิปาก   
อปฺปฏิสเวเทตุ  ฯ  (๒)  ตสฺมา  ยตฺตก  กมฺม  กโรติ  ตตฺตกสฺส   
วิปาก  ปฏิสเวทิยเตวาติ  ฯ  เอว  สนฺตนฺติ  เอว  สนเฺต  ฯ  พฺรหฺม- 
จริยวาโส  น  โหตีติ  ย  มคฺคภาวนโต  ปุพฺเพ  อุปปชฺชเวทนีย   
กมฺม  กต  ตสฺส  อวสฺส  ปฏิสเวทนียตฺตา  พฺรหฺมจริย  วุตฺถมฺป   
อวุตฺถเมว  โหติ  ฯ  โอกาโส  น  ป ฺายติ  สมฺมา  ทุกฺขสฺส   
อนฺตกิริยายาติ  ยสฺมา  จ  เอว  สนฺเต  เตน  กมฺมายหูน ฺเจว   
วิปากานุภวนา  จ  โหติ  ตสฺมา  เหตุนา  นเยน  วฏฏทุกฺขสฺส   
อนฺตกิริยาย  โอกาโส  น  ป ฺายติ  นาม  ฯ   
        ยถา  ยถา  เวทนียนฺติ  เยน  เยนากาเรน  (๓)  เวทิตพฺพ  ฯ   
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ตถา  ตถาสฺส (๑)  วิปาก  ปฏิสเวทิยตีติ  เตน  เตนากาเรน   
อสฺส  วิปาก  ปจฺจนุโภติ  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ยเทต  สตฺตสุ   
ชวเนสุ  ปม  ชวนกมฺม  สติ  ปจฺจเย  วิปากวาร  ลภนฺตเมว   
ทิฏธมฺมเวทนีย  โหติ  อสติ  อโหสกิมฺม  นาม  ฯ  ย ฺจ  สตฺตม   
ชวนกมฺม  สติ  ปจฺจเย  อุปปชฺชเวทนีย  โหติ  อสติ  อโหสิกมมฺ   
นาม  ฯ  ย ฺจ  มชฺเฌ  ป ฺจชวนกมฺม  ยาว  สสารปฺปวตฺติ   
อตฺถิ   ตาว  อปรปริยายเวทนีย  นาม  โหติ  ฯ  ต   เอเตสุ   
อากาเรสุ  เยน  เยนากาเรน  เวทิตพฺพ  กมฺม  อย  ปรุิโส   
กโรติ  เตน  เตเนวสฺส  วิปาก  ปฏิสเวทิยติ  นาม  ฯ  อฏ- 
กถาย ฺหิ  ลทฺธวิปากวารเมว  กมฺม  ยถาเวทนียกมฺม  นามาติ   
วุตฺต  ฯ  เอว  สนฺต  ภิกฺขเว  พฺรหฺมจรยิวาโส  โหตีติ  กมฺมกฺขย- 
กรสฺส  พฺรหฺมจริยสฺส  โข   เขเปตพฺพกมฺมสมฺภวโต  วาโส  นาม   
โหติ  วุตฺถ  สุวุตฺถเมว  โหตีติ  อตฺโถ  ฯ  
        โอกาโส  ป ฺายติ  สมฺมา  ทุกขฺสฺส  อนฺตกิริยายาติ   
ยสฺมา  เอว  สนฺเต  เตน  เตน  มคฺเคน  อภิสงฺขารวิ ฺาณสฺส   
นิโรเธน  (๒)  เตสุ  เตสุ  ภเวสุ  อายตึ  วฏฏทกฺุข  น  อุปฺปชชฺติ   
ตสฺมา  โอกาโส  ป ฺายติ  สมฺมา  ทกฺุขสฺส  อนฺตกิริยาย  ฯ   
อิทานิ  ต  ยถาเวทนียกมฺมสภาว  ทสฺเสนฺโต  อิธ  ภิกฺขเว   
เอกจฺจสฺสาติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  อปฺปมตฺตกนฺติ  ปรตฺิต  โถก  มนฺท    
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ลามกกมฺม  ฯ  (๑)  ตาทิสเยวาติ  ต  สริกฺขกเมว  ฯ  ทฏิธมฺมเวทนียนฺติ  
ตสฺมึ  กมฺเมเยว  ทิฏธมฺเม  วิปจฺจิตพฺพ  วิปากวาร  ลภนฺต   
ทิฏธมฺมเวทนีย  โหติ  ฯ  นาณุป  ขายตีติ  ทุติเย  วา  อตฺตภาเว   
อณุป  น  ขายติ  อณุมตฺตป  ทุติเย  อตฺตภาเว  วิปาก  น  
เทตีติ  อตฺโถ  ฯ  พหุเทวาติ  พหุก  ปน  วิปากเมว  ทสฺเสตีติ   
อธิปฺปาโย  ฯ   
        อภาวิตกาโยติ   อาทหีิ  กาเย  ภาวนารหิโต  วฏฏคามี   
ปุถุชชฺโน  ทสฺสิโต  ฯ  ปริตฺโตติ  ปริตฺตคุโณ  ฯ  อปฺปาตุโมติ   
อาตุโม   วุจฺจติ  อตฺตภาโว  ตสฺมึ  มหนฺเตป  คุณปริตฺตตาย  
อปฺปาตุโมเยว  ฯ  อปฺปทกฺุขวิหารีติ  อปฺปเกน  วิปาเกน  ทุกฺข- 
วิหารี  ฯ  ภาวิตกาโยติอาทีหิ  ขีณาสโว  ทสฺสิโต  ฯ  โส  ห ิ  
กายานุปสฺสนาสงฺขาตาย  กายภาวนาย  ภาวิตกาโย  นาม  กายสฺส   
วา  วฑฺฒิตตฺตา  ภาวิตกาโย  ฯ  ภาวิตสีโลติ  วฑฺฒิตสีโล  ฯ   
เสสปททฺวเยป  เอเสว  นโย  ฯ  ป ฺจทฺวารภาวนาย  วา   
ภาวิตกาโย  ฯ  เอเตน  อินฺทฺริยสวรสีล  วุตฺต  ภาวิตสีโลติ   
อิมินา  เสสานิ  ตีณิ  สีลานิ  ฯ  อปริตฺโตติ  อปริตฺตคุโณ  ฯ  (๓)  
มหตฺตาติ  (๔)  อตฺตภาเว  ปริตฺเตป  คุณมหนฺตตาย  มหตฺตา (๕) ฯ   
อปฺปมาณวิหารีติ  ขีณาสววเสน  จ  นามเมต  ฯ  โส  หิ    
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ปมาณกราน  ราคาทีน  อภาเวน  อปฺปมาณวิหารี  นาม  ฯ   
ปริตฺเตติ  ขุทฺทเก  ฯ  อุทกมลฺลเกติ  อุทกสราวเก  ฯ   
        โอรพฺภิโกติ  อุรพฺภสามิโก  ฯ  อุรพฺภฆาตโกติ  สูนกาโร  ฯ   
ชาเปตุ  วาติ  ธนชานิยา  ชาเปตุ  ฯ  ฌาเปตุนฺติป  ปาโ ฯ 
อยเมวตฺโถ  ฯ  ยถาปจฺจย  วา  กาตุนฺติ  ยถา  อิจฺฉติ  ตถา 
กาตุ  ฯ  อุรพฺภธนนฺติ  เอฬกอคฺฆนกมูล  ฯ  โส  ปนสฺส  สเจ  
อิจฺฉติ  เทติ  ฯ  โน  เจ  อิจฺฉติ  คีวาย  คเหตฺวา  นิกฺกฑฺฒาเปติ  ฯ  
เสส  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ  ฯ  อิมสฺมึ  ปน  สุตฺเต  วฏฏวิวฏฏ   
กถิตนฺติ  ฯ   
 
                                        ปสุโธวกสุตฺตวณฺณนา   
        ทสเม ฯ  โธวตีติ  วิกขฺาเลติ  ฯ  สนฺโธวตีติ  สฏุ ุ  โธวติ   
ปุนปฺปุน  โธวติ  ฯ  นิทฺโธวตีติ  นิคฺคณฺหิตฺวา  โธวติ  ฯ  
อนิทฺธนฺตนฺติ  น  นิคฺคณฺหิตฺวา  ธนฺต  ฯ  อนินฺนีตกสาวนฺติ   
อวชฺชิตกสาว  ฯ  (๑)  ปภงฺคูติ  ปภิชฺชนสภาว  อธิกรณีย  เปตฺวา   
มุฏ ิกาย  ปหฏมตฺต  ภิชชฺติ  ฯ  ปฏฏกิายาติ  สุวณฺณปฏฏตฺถาย (๒)   ฯ  
        คีเวยฺยเกติ  คีวาลงฺกาเร  ฯ  อธิจิตฺตนฺติ  สมถวิปสฺสนา- 
จิตฺต  ฯ  อนยุุตฺตสฺสาติ  ภาเวนฺตสฺส  ฯ  สเจตโสติ  จิตฺตสมฺปนฺโน  ฯ   
ทพฺพชาติโกติ  ปณฺฑิตชาติโก  ฯ  กามวิตกฺกาทีสุ  กาเม  อารพฺภ    
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อุปฺปนฺโน  วิตกฺโก  กามวิตกฺโก  ฯ  พฺยาปาทวิหึสาสมฺปยุตฺตวิตกฺโก   
พฺยาปาทวิหึสาวิตกฺกา  นาม  ฯ  าติวิตกฺกาทีสุ  อมฺหาก  าตกา   
พหู  ปุ ฺวนฺตาติอาทินา  นเยน  าตเก  อารพฺภ  อุปฺปนฺโน   
วิตกฺโก  าติวิตกฺโก  อสุโก  ชนปโท  เขโม  สุภิกฺโขติอาทินา   
นเยน  ชนปทมารพฺภ  อุปฺปนฺโน  เคหสิตวิตกฺโก  (๑)  ชนปทวิตกฺโก   
นาม (๒) ฯ  น ปณีโตติ  น  อตปฺปโก  ฯ  นปฺปฏิปปฺสฺสทฺธิลทฺโธติ  
น  กิเลสปฏปิฺปสฺสทฺธิยา  ลทฺโธ (๓) ฯ  น  เอโกทภิาวาธิคโตติ  น  
เอกคฺคภาว  ปตฺโต  ฯ  สสงฺขารนิคฺคยฺหวาริตวโตติ  สสงฺขาเรน   
สปฺปโยเคน  กิเลเส  นิคฺคณฺหิตฺวา  วาเรตฺวา  วาริโต  น   
กิเลสาน  ฉินฺนนฺเต (๔) อุปฺปนฺโน  กิเลเส  ปน  วาเรตฺวา  อุปฺปนฺโน  ฯ   
        โหติ  โส  ภิกฺขเว  สมโยติ  เอตฺถ  สมโย  นาม  
อุตุสปฺปาย  อาหารสปฺปาย  เสนาสนสปฺปาย  ปุคฺคลสปฺปาย   
ธมฺมสฺสวนสปฺปายนฺติ  อิเมส  ป ฺจนฺน  สปฺปายาน  ปฏิลาภกาโล  ฯ   
ยนฺต  จิตฺตนฺติ  ยสฺมึ  สมเย  ต  วิปสฺสนาจิตฺต  ฯ  อชฺฌตฺตเยว   
สนฺติฏตีติ  อตฺตนิเยวติฏติ  ฯ  นิยกชฺฌตฺต  ห ิ อิธ  อชฌฺตฺต   
#  ๑ วตกฺโก  ฯ  ๒  ส.ี  ม.  อโห  วต  ม  ปเร  น  อวชาเนยฺยุนฺติ  เอว   
#  อุปฺปนฺโน  วิตกฺโก  อนว ฺตฺติ  ปฏสิยุตฺโต  วิตกโฺก  นาม  ฯ  ธมฺมวิตกฺกา   
#  อวสิสฺสนฺตีติ  ธมฺมวิตกฺกา  นาม  ทส  วิปสฺสนูปกฺกิเลสวตกฺกา  ฯ  โส  
# โหติ  สมาธิ  น  เจว  สนฺโตติ  โส  อวสิฏธมฺมวิตกฺโก  วิปสฺสนาสมาธิ   
#  อวูปสนฺตกิเลสตฺตา  สนฺโต  น  โหตีติ  ทิสฺสติ ฯ ๓. ม. นปปฺฏิปฺปสฺสทธฺิ- 
#  ลทฺโธติ  ฯ  ๔ ม. กตฺถจิ  ฉินฺทนฺเตติ  ทิสฺสติ  ฯ  ๕ ม. ย ย จิตฺตนฺติ  ฯ  
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นาม  ฯ  โคจรชฺฌตฺตป  วฏฏติ  ฯ  ปุถตฺุตารมฺมณ  ปหาย  เอเกกสฺมึ  (๑) 
นิพฺพานโคจเรเยวติฏตีติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  สนฺนิสีทตีติ  สุฏ ุ   
นิสีทติ  ฯ  เอโกทิภาโว  โหตีติ  (๒)  เอกคฺค  โหติ  ฯ  สมาธิยตีติ   
สมฺมา  อาธิยติ  ฯ  สนฺโตติอาทีสุ  ปจฺจนีกกิเลสวูปสเมน  สนโฺต  ฯ  
อตปฺปกฏเน  ปณีโต  ฯ  กิเลสปฏิปปฺสฺสทฺธิยา  ลทฺธตฺตา  ปฏิป-ฺ 
ปสฺสทฺธิลทฺโธ  ฯ  (๓)  เอกคฺคภาว  คตตฺตา  เอโกทิภาวาธิคโต  ฯ  
กิเลสาน  ฉินฺนนฺเต  อุปฺปนฺนตฺตา  น  สปฺปโยเคน  (๔)  กิเลเส   
นิคฺคณฺหิตฺวา  วาเรตฺวา  วาริโตติ  น  สสงฺขารนิคฺคยฺห- 
วาริตวโต  ฯ  เอตฺตาวตา  อย  ภิกฺขุ  วิวฏเฏตฺวา  อรหตฺต   
ปตฺโต  นาม  โหติ  ฯ   
        อิทานิสฺส  ขีณาสวสฺส  สโต  อภิ ฺาปฏิเวธ  (๕)  ทสฺเสนฺโต   
ยสฺส  ยสฺส  จาติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  อภิ ฺาสจฺฉิกรณียสฺสาติ   
อภิชานิตฺวา  ปจฺจกฺข  กาตพฺพสฺส  ฯ  สติ  สติ  อายตเนติ   
ปุพฺพเหตุสงฺขาเต  เจว  อิทานิ  จ  ปฏลิทฺธพฺเพ  ฌานาทิเภเท  (๖)  
สติ  สติ  การเณ  ฯ  ตสฺส   วิตฺถารโต  ปน  อย  อภิ ฺากถา   
วิสุทฺธิมคฺเค  (๗)  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพา  ฯ  อาสวาน  ขยาติอาทิ   
เจตฺถ  ผลสมาปตฺติวเสน  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ    
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                                        นิมิตฺตสุตฺตวณฺณนา   
        เอกาทสเมป  อธิจิตฺต  สมถวิปสสฺนาจิตฺตเมว  ฯ  ตีณิ   
นิมิตฺตานีติ  ตีณิ  การณานิ  ฯ  กาเลน  กาลนฺติ  กาเล  กาเล   
ยุตฺตกาลนฺติ  (๑) อตฺโถ  ฯ  กาเลน  กาล  สมาธินมิิตฺต  มนสิกา- 
ตพฺพนฺติอาทีสุ  ต  ต  กาล  สลฺลกฺเขตฺวา  เอกคฺคตายุตฺตกาเล   
เอกคฺคตา  มนสิกาตพฺพา  ฯ  เอกคฺคตา  หิ  อิธ  สมาธินิมิตฺตนฺติ   
วุตฺตา  ฯ  ตตฺถ  วจนตฺโถ  สมาธิเยว  นิมิตฺต  สมาธินิมิตฺต  ฯ   
เสสปททฺวเยป  เอเสว  นโย  ฯ  ปคฺคโหติ   ปท  (๒) วิริยสฺส  นาม  ฯ 
อุเปกฺขาติ  มชฺฌตฺตภาวสฺส  ฯ  ตสฺมา  วิริยสฺส  ยุตฺตกาเล  วิริย   
มนสิกาตพฺพ  มชฺฌตฺตภาวสฺส  ยุตฺตกาเล  มชฺฌตฺตภาเว   
าตพฺพนฺติ  ฯ  านนฺต  จิตฺต  โกสชฺชาย  สวตฺเตยฺยาติ  ต  การณ  
วิชฺชติ  เยน  ต  จิตฺต  โกสชฺชภาเวติฏเยฺย  ฯ  อิตเรสุป   
เอเสว  นโย  ฯ  อุเปกฺขานิมิตฺตเยว  มนสิกเรยฺยาติ  เอตฺถ  จ   
าณชว  (๓)  อุเปกฺเขยฺยาติ  อยมตฺโถ  ฯ  อาสวาน  ขยายาติ   
อรหตฺตผลตฺถาย  ฯ   
        อุกฺก  พนฺเธยฺยาติ  องฺคารกปลฺล  สชฺเชยฺย  ฯ  อาลิมฺเปยฺยาติ   
ตตฺถ  องฺคาเร  ปกฺขิปตฺวา  อคฺคึ  ทตฺวา  นาฬิกาย  ธมนฺโต  
อคฺคึ  คาหาเปยฺย  ฯ  อุกฺกามุเข  ปกฺขิเปยฺยาติ  องฺคาเร  วิยูหิตฺวา   
องฺคารมตฺถเก  (๔)  วา  เปยฺย  มูสาย  วา  ปกฺขิเปยฺย  ฯ   
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อชฺฌุเปกฺขตีติ  ปกฺกาปกฺกภาว  (๑)  อุปธาเรติ  ฯ   
        สมฺมา  สมาธิยติ  อาสวาน  ขยายาติ  อรหตฺตผลตฺถาย  
สมฺมา  ปยติ  ฯ  เอตฺตาวตา  หิ  วิปสสฺน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต   
ปตฺโต  ภิกฺขุ  ทสฺสิโต  ฯ  อิทานิ  ตสฺส  ขีณาสวสฺส  อภิ ฺา- 
ปฏิปท  ทสฺเสนฺโต  ยสฺส  ยสฺส  จาติอาทิมาห  ฯ  ต  เหฏา   
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ  ฯ   
                        โลณผลวคฺโค  ป ฺจโม  ฯ   
                        ทุติยปณฺณาสกวณฺณนา   นิฏ ิตา  ฯ   
                                __________________  
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                                ตติยปณฺณาสกวณฺณนา 
                                สมฺโพธวคฺควณฺณนา   
 
                                ปุพฺเพวสมฺโพธสุตฺตวณฺณนา   
        ตติยสฺส  ปเม  ฯ  ปพฺุเพว  สมฺโพธาติ  สมฺโพธิโต   
ปุพฺเพว  อริยมคฺคุปฺปตฺติโต  (๑)  อปรภาเคเนวาติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  
อนภิสมฺพุทฺธสฺสาติ  อปฺปฏิวิทฺธจตุสจฺจสฺส  ฯ  โพธิสตฺตสฺเสว  สโตติ   
พุชฺฌนกสตฺตสฺเสว  [๒] สมฺมาสมฺโพธึ  อธิคนฺตุ  อารภนฺตสฺเสว   
สโต  สมโฺพธิยา  วา  สตฺตสฺเสว [๓]   สโต  ฯ  ทีปงฺกรสฺส  ห ิ  
ภควโต  ปาทมูเล  อฏธมฺมสโมธาเนน  อภินีหารสมิทฺธิโต  ปภูติ   
ตถาคโต  โพธิย  (๔)  สตฺโต  ลคฺโค  ปตฺตพฺพา  มยา  เอสาติ   
ตทธิคมาย  ปรกฺกม  อมุ ฺจนฺโตเยว  อาคโต  ตสฺมา  โพธิสตฺโตติ   
วุจฺจติ  ฯ   
        โก  นุ  โขติ  กตโม  นุ  โข  ฯ  โลโกติ  สงฺขารโลโก  ฯ   
อสฺสาโทติ  มธุรากาโร  ฯ  อาทีนโวติ  อนภินนฺทิตพฺพากาโร  ฯ   
ตสฺส  มยฺหนฺติ  ตสฺส  เอว  โพธิสตฺตสฺเสว  สโต  มยหฺ  ฯ   
ฉนฺทราควินโย   ฉนฺทราคปฺปหานนฺติ  นิพฺพาน  ห ิ(๕)  อารพฺภ   
ปฏิจฺจ  ฉนฺทราโค  วินย  คจฺฉติ  ปหิยฺยติ   ตสฺมา  นิพฺพาน    



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 383 

                เลมที่  14   สมโฺพธวคฺควณฺณนา  หนา  383 
 
ฉนฺทราควินโย  ฉนฺทราคปฺปหานนฺติ  วุจฺจติ  ฯ  อิท  โลกนิสฺส- 
รณนฺติ  (๑)  อิท  นิพฺพาน  โลกโต  นสิฺสฏตฺตา  โลกนิสฺสรณนฺติ (๑) 
วุจฺจติ  ฯ  ยาวกีวนฺติ  ยตฺตก  ปมาณ  กาล  ฯ  อพฺภ ฺาสินฺติ   
อภิวิสิฏเน  อริยมคฺคาเณน  อพฺภ ฺาสึ  ฯ  าณ ฺจ  ปน   
เม  ทสฺสนนติฺ  ทฺวีหิป  ปเทหิ  ปจฺจเวกฺขณาณ  วุตฺต  ฯ  
เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
 
                                ปมอสฺสาทสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติเย  ฯ  อสฺสาทปริเยสน  อจรนิฺติ  อสฺสาทปริเยสนตฺถาย   
อจรึ  ฯ  กุโต  ปฏายาติ  สุเมธกาลโต  ปฏาย  ฯ  ป ฺายาติ   
สห  วิปสฺสนาย  มคฺคป ฺาย  ฯ  สุทฏิโติ  สุปฺปฏิวิทฺโธ  ฯ   
อิมินา  อุปาเยน  สพฺพตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        ตติเย  ฯ   สพฺพตฺถ  (๑)  อุตฺตานเมว  ฯ   
 
                                สมณพฺราหฺมณสุตฺตวณฺณนา   
        จตุตฺเถ ฯ  สาม ฺตฺถนฺติ  จตุพฺพิธ  อริยผล  ฯ  อิตร  ตสฺเสว  
เววจน  ฯ  สาม ฺตฺเถน  วา  จตฺตาโร  มคฺคา  พฺรหฺม ฺตฺเถน   
จตฺตาริ  ผลานิ  ฯ  อิเมสุ  ปน  จตูสุป  สุตฺเตสุ  ขนฺธโลโกว   
กถิโต  ฯ    
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                                        รุณฺณสุตฺตวณฺณนา   
        ป ฺจม  อตฺถุปฺปตฺติยา  นิกฺขิตฺต  ฯ  กตราย  อตฺถุป-ฺ 
ปตฺติยา  ฉพฺพคฺคิยาน  อนาจาเร  ฯ  เต  กิร  คายนฺตา   
นจฺจนฺตา  หสนฺตา  วิจรึสุ  ฯ  ภิกฺขู  ทสพลสฺส  อาโรจยึสุ  ฯ   
สตฺถา  เต  ปกฺโกสาเปตฺวา  เตส  โอวาทตฺถาย  อิท  สุตฺต   
อารภิ  ฯ  ตตฺถ  รุณฺณนฺติ  โรทิต  ฯ  อุมฺมตฺตกนฺติ  อุมฺมตฺตก- 
กิริยา  ฯ  โกมาริกนฺติ    กมุารเกหิ  กตฺตพฺพกิจฺจ  ฯ  ทนฺตวิทสก- 
หสิตนฺติ  (๑)  ทนฺเต  ทสฺเสตฺวา  ปาณึ  ปหรนฺตาน  มหาสทฺเทน   
หสิต  ฯ  เสตุฆาโต  คีเตติ  คีเต  โว  ปจฺจยฆาโต  โหตุ  สเหตุก  
คีต  ปชหถาติ  ทีเปติ  ฯ  นจฺเจป  เอเสว  นโย  ฯ  อลนฺติ   
ยุตฺต  ฯ  ธมมฺปฺปโมทิตาน  สตนฺติ  เอตฺถ  ธมโฺม  วุจฺจติ  การณ   
เกนจิเทว  การเณน  ปมุทติาน  สต  ฯ  (๒)  สิต  สิตมตฺตายาติ  ตสฺมึ   
สิตการเณ  สติ  ย  สิต  กโรถ  ต  โว  สติมตฺตาย  อคฺคทนฺเต  (๓)  
ทสฺเสตฺวา  ปหฏา  การมตฺตทสฺสนายเยว  ยุตฺตนฺติ  วุตฺต  โหติ  ฯ    
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                                        อติตฺติสุตฺตวณฺณนา   
        ฉฏเ ฯ  สุปฺปสฺสาติ  (๑)  นิทฺทาย  ฯ  ปฏิเสวนาย  นตฺถิติตฺตีติ  
ยถา  ยถา  ปฏิเสวติ  ตถา  ตถา  ตาย   รุจฺจติเยวาติติตฺติ   
นาม  นตฺถิ  ฯ  เสสปททฺวเยป  เอเสว  นโย  ฯ  สเจ  หิ  มหาสมุทฺเท  
อุทก  สุรา  ภเวยฺย  สุราโสณฺโฑ  จ  มจฺโฉ  หุตฺวา  นพฺิพตฺเตยฺย  
ตสฺส  ตตฺถ  จรนฺตสฺสป  สยนฺตสฺสปติตฺติ  นาม  น  
ภเวยฺย  ฯ  อิมสฺมึ  สุตฺเต  วฏฏเมว  กถติ  ฯ   
 
                                        อรกฺขิตสุตฺตวณฺณนา   
        สตฺตเม ฯ อวสฺสุต  โหตีติตินฺต  โหติ  ฯ  น  ภทฺทก  มรณ   
โหตีติ  อปาเยป   ปฏิสนธฺิปจฺจยตาย  น  ลทฺธก  โหติ  ฯ   
กาลกิริยาติ  ตสฺเสว  เววจน  ฯ  สุกฺกปกฺเข  สคฺเค  ปฏิสนฺธ-ิ 
ปจฺจยตาย  ภทฺทก  โหติ  ลทฺธก  ฯ  ต  ปน  เอกนฺเตน   
โสตาปนฺนาทีนติณฺณ  อริยสาวกานเยว  วฏฏติ  ฯ  เสสเมตฺถ   
อุตฺตานเมวาติ  ฯ    
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                                พฺยาปนฺนสุตฺตวณฺณนา   
        อฏเม ฯ  พฺยาปนฺนนฺติ  ปกติภาว  ชหิตฺวา   ิต  ฯ  เสส   
ปุริมสุตฺเต  วุตฺตนยเมว  ฯ   
 
                                        ปมนิทานสุตฺตวณฺณนา   
        นวเม ฯ  นิทานานีติ  การณานิ  ฯ  กมฺมาน  สมทุยายาติ  
วฏฏคามิกมฺมาน  ปณฺฑกรณตฺถาย  ฯ  โลภปกตนฺติ  โลเภน  ปกต  ฯ   
สาวชฺชนฺติ  สโทส  ฯ  ต  กมฺม  กมฺมสมุทยาย  สวตฺตตีติ  ต  กมฺม  
อ ฺเสป  วฏฏคามีน  กมฺมาน  สมุทยาย  ปณฺฑกรณตฺถาย   
สวตฺตติ  ฯ น  ต  กมฺม  กมฺมนิโรธายาติ  ต  ปน  กมฺม   
วฏฏคามิกมฺมาน  นิโรธตฺถาย  น  สวตฺตติ  ฯ  สุกกฺปกฺเข  
กมฺมาน  สมทุยายาติ  วฏฏคามิกมฺมาน  (๑)  สมุทยตฺถาย  ฯ  อิมินา   
นเยน  สพฺพ  อตฺถโต  เวทิตพฺพ  ฯ   
 
                                ทุติยนิทานสุตฺตวณฺณนา   
        ทสเม ฯ  กมฺมานนฺติ  วฏฏคามิกมมฺานเมว  ฯ  ฉนฺทรา- 
คฏานิเยติ  ฉนฺทราคสฺส  การณภูเต  ฯ  อารพฺภาติ  อาคมฺม   
สนฺธาย  ปฏจฺิจ  ฯ  ฉนฺโทติ  ตณฺหาจฺฉนฺโท  ฯ  โย  เจตโส   
สาราโคติ  โย  จิตฺตสฺส  ราโค  รชชฺนา  รชฺชิตตฺต  เอตมห    
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สโยชน  พนธฺน  วทามีติ  อตฺโถ  ฯ  สกฺุกปกฺเข  กมฺมานนฺติ   
วิวฏฏคามิกมฺมาน  ฯ  ตทภินิวชฺเชตีติ  ต  อภินิวชฺเชติ  ฯ  ยทา   
าเนน  (๑)  วิปาโก  าโต  โหติ  วิทโิต  ตทา  เต  เจว   
ธมฺเม  ต  จ  วิปาก  อภินิวฏเฏติ  ฯ  อิมินา  จ (๒)  ปเทน  
วิปสฺสนา  กถิตา  ฯ  ตทภินิวชฺเชตฺวาติ  อิมินา  มคฺโค  กถโิต  (๓)   
เจตสา  อภิวิราเชตฺวาติ  (๔)  อิมินา  จ  ปน   มคฺโคว  ฯ  ป ฺาย   
อติวิชฺฌ  ปสสฺตีติ  สห  วิปสฺสนาย  มคฺคป ฺาย  นิพฺพิชฺฌิตฺวา   
ปสฺสติ  ฯ  เอว  สพฺพตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  อิมสฺมึ  ปน  
สุตฺเต  วฏฏวิวฏฏ  กถิตนฺติ  ฯ   
                                สมฺโพธวคฺโค  ปโม  ฯ   
                                _________________   
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                                อาปายิกวคฺควณฺณนา   
 
                                อาปายิกสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติยสฺส  ปเม  ฯ  อปาย  คจฺฉิสฺสนฺตีติ  อาปายิกา  ฯ   
นิรย  คจฺฉิสฺสนฺตีติ  เนรยิกา  ฯ  อิทมปฺปหายาติ  อิท  พฺรหฺมจารี- 
ปฏิ ฺาตาทิปาปกมฺมตฺตย   อวิชหิตฺวา  ฯ  พฺรหฺมจาริปฏิ ฺโติ   
พฺรหฺมจาริปฏิรูปโก  เตส  วา  อากปฺป  อวิชหเนน  อหป   
พฺรหฺมจารีติ  เอวปฏิ ฺโ  ฯ  อนุทฺธเสตีติ  อกฺโกสติ  ปริภาสติ   
โจเทติ  ฯ  นตฺถิ  กาเมสุ  โทโสติ  กิเลสกาเม  จ  วตฺถุกาเม   
จ   เสวนฺตสฺส  นตฺถ ิ โทโส  ฯ  ปาตพฺยตนฺติ  ปวิตพฺพต   
ปริภุ ฺชิตพฺพต  นิราสงฺเกน  จิตฺเตน  ปปาสิตสฺส  ปานียปวนสทิส   
ปริภุ ฺชิตพฺพต  ฯ  อิมสฺมึ  สุตฺเต  วฏฏเมว  กถิต  ฯ   
 
                                ทลฺุลภสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติเย  ฯ  กต ฺ ูกตเวทีติ  อิมินา  มยฺห  กตนฺติ  เตน   
กต  กมฺม  ตฺวา  วิทิต  ปากฏ  กตฺวา  ปฏิกรณกปุคฺคโล  ฯ   
 
                                อปฺปเมยฺยสุตฺตวณฺณนา   
        ตติเย  ฯ   สุเขน  ปเมตพฺโพติ   สปฺุปเมยฺโย  ฯ  ทุกฺเขน   
ปเมตพฺโพติ  ทุปฺปเมยฺโย  ฯ  ปเมตุ   น  สกโฺกตีติ  อปฺปเมยฺโย  ฯ   
อุนฺนโฬติ  อุคฺคตนโฬ  ตุจฺฉมาน  อุกฺขิปตฺวา   ิโตติ  อตฺโถ  ฯ    
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จปโลติ  ปตฺตมณฺฑนาทินา  จาปลฺเลน  สมนฺนาคโต  ฯ  มุขโรติ   
มุขขโร  ฯ  วิกิณฺณวาโจติ  อส ฺตวจโน  ฯ  อสมาหิโตติ  น   
จิตฺเตกคฺคโต  ฯ  วิพฺภนฺตจิตฺโตติ  ภนฺตมิคสปฺปฏิภาโค  ฯ  ปาก- 
ตินฺทฺริโยติ  วิวฏินฺทฺริโย  ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
 
                                อาเน ฺชสุตฺตวณฺณนา   
        จตุตฺเถ ฯ  ตทสฺสาเทตีติ  ต  ฌาน  อสฺสาเทติ  ฯ  ต   
นิกาเมตีติ  ตเทว  ปฏเติ  ฯ  เตน  จ  วิตฺตึ  อาปชฺชตีติ  เตน   
ฌาเนน  ตุฏ ึ  อาปชฺชติ  ฯ  ตตฺถ    ิโตติ  ตสฺมึ  ฌาเน   ิโต  ฯ  
ตทธิมุตฺโตติ  ตตฺเถว  อธิมตฺุโต  ฯ  ตพฺพหุลวิหารีติ  เตน  พหุล   
วิหรนฺโต  ฯ  สหพฺยต  อุปปชฺชตีติ  สหภาว  อุปปชฺชติ  ตสฺมึ   
เทวโลเก  นพฺิพตฺตตีติ  อตฺโถ  ฯ  นิรยมฺป  คจฺฉตีติอาทิ  นิรยาทีหิ   
อวิปฺปมุตฺตตฺตา  อปรปริยายวเสน  ตตฺถ  คมน  สนธฺาย   
วุตฺต  ฯ น  ห ิ ตสฺส  อุปจารชฺฌานโต  พลวตร  อกสุล   
อตฺถิ  เยน  อนนฺตร  อปาเย  นิพฺพตฺเตยฺย  ฯ  ภควโต  ปน   
สาวโกติ  โสตาปนฺนสกทาคามิอนาคามีน  อ ฺตโร  ฯ  ตสฺมึเยว   
ภเวติ  ตตฺเถว  อรูปภเว  ฯ  ปรินิพฺพายตีติ  อปจฺจยปรินิพฺพาเนน   
ปรินิพฺพายติ  ฯ  อธิปฺปายโสติ   อธิกปปฺโยโค  ฯ  เสสเมตฺถ   
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ  ฯ  อิมสฺมึ  ปน  สุตฺเต  ปุถุชชฺนสฺส   
อุปปตฺติชฺฌาน  กถิต  อริยสาวกสฺส  ตเทว  อุปปตฺติชฺฌาน ฺจ   
วิปสฺสนาปาทกชฺฌาน ฺจ  กถิต  ฯ    
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                        วิปตฺติสมฺปทาสุตฺตวณฺณนา   
        ป ฺจเม ฯ  สลีวิปตฺตีติ  สีลสฺส  วิปนฺนากาโร  ฯ  เสสทฺวเยป  
เอเสว  นโย  ฯ  นตฺถ ิ ทินนฺนฺติ  ทินฺนสฺส  ผลาภาว  สนฺธาย   
วทติ  ฯ  ยิฏ  วุจฺจติ  มหายาโค  ฯ  หุตนฺติ  ปโหนกลาภสกฺกาโร   
อธิปฺเปโต  ฯ  ตป  อุภย  ผลาภาวเมว  สนฺธาย  ปฏกิฺขิปติ  ฯ   
สุกฏทุกฺกฏานนฺติ  สุกฏทกฺุกฏาน   กุสลากุสลานนฺติ  อตฺโถ  ฯ   
ผลวิปาโกติ  ย  ผลนฺติ  วิปาโกติ  วา  วุจฺจติ  ต  นตฺถีติ   
วทติ  ฯ นตฺถ ิ อย  โลโกติ  ปรโลเก   ิตสฺส  อย  โลโก   
นตฺถิ  ฯ  นตฺถิ  ปโร  โลโกติ  อิธ  โลเก   ิตสฺสาป  ปรโลโก   
นตฺถิ  สพฺเพ  ตตฺถ  ตตฺเถว  อุจฺฉิชฺชนฺตีติ  ทสฺเสติ  ฯ  นตฺถ ิ  
มาตา  นตฺถิ  ปตาติ  เตสุ  สมฺมาปฏิปตฺติมิจฺฉาปฏิปตฺตีน   
ผลาภาววเสน  วทติ  ฯ  นตฺถิ  สตฺตา  โอปปาติกาติ  จวิตฺวา   
อุปฺปชฺชนกสตฺตา  นาม  นตฺถิ  ฯ   สมฺปทาติ  ปาริปูรโิย  ฯ   
สีลสมฺปทาติ  สลีสฺส  ปรปิุณฺณอเวกลฺลภาโว  ฯ  เสสปททฺวเยป   
เอเสว  นโย  ฯ  อตฺถ ิ ทินนฺนฺติอาทิ  วุตฺตปฏิปกฺขนเยน   
คเหตพฺพ  ฯ   
 
                                อปณฺณกสุตฺตวณฺณนา   
        ฉฏเ ฯ  อปณฺณโก  มณีติ  ฉหิ  ตเลหิ  สมนฺนาคโต   
ปาสโก  ฯ  สุคตึ  สคฺคนฺติ  จาตุมฺมหาราชิกาทีสุ  อ ฺตร    
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สคฺคโลก  ฯ  อิมสฺมึ  สุตฺเต  สีล ฺจ  สมฺมาทิฏ ิ  จาติ  อุภยป   
มิสฺสก  กถิต  ฯ  
        สตฺตม  อุตฺตานเมว  ฯ   
 
                                ปมโสเจยฺยสุตฺตวณฺณนา   
        อฏเม ฯ  โสเจยฺยนติฺ   สุจิภาวา(๑)   ฯ  กายโสเจยฺยนฺติ  กายทฺวาเร   
สุจิภาโว  ฯ  เสสปททฺวเยป  (๒)  เอเสว  นโย  ฯ  อิเมสุ  ปน  ปฏิปาฏิยา  
จตูสุ  สุตฺเตสุ  อาคาริกปฏปิทา  กถิตา  ฯ  โสตาปนฺนสก- 
ทาคามีนมฺป  วฏฏติ  ฯ   
 
                                ทุติยโสเจยฺยสุตฺตวณฺณนา   
        นวเม ฯ  อชฌฺตฺตนฺติ  นิยกชฺฌตฺต  ฯ  กามจฺฉนฺทนฺติ   
กามจฺฉนฺทนีวรณ  ฯ  พฺยาปาทาทีสุป  เอเสว  นโย  ฯ  เสสเมตฺถ  
เหฏา  วุตฺตนยเมว  ฯ  คาถาย  ปน  กายสุจินฺติ  กายทฺวาเร   
สุจึ  กาเยน  วา  สุจึ  ฯ  เสสปททฺวเยป  เอเสว  นโย  ฯ   
นินฺหาตปาปกนฺติ  ปาป  นหาเปตฺวา  (๓)  โธเวตฺวา   ิต  ฯ  อิมนิา  (๔)   
สุตฺเตนป  คาถายป  ขีณาสโวว  กถิโตติ  ฯ    



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 392 

                                        เลมที่  14  หนา  392 
 
                                โมเนยฺยสุตฺตวณฺณนา   
        ทสเม ฯ  โมเนยฺยานติี  มุนิภาวา  ฯ  กายโมเนยฺยนฺติ   
กายทฺวาเร  มุนิภาโว  สาธุภาโว  ปณฺฑิตภาโว  ฯ  เสสทฺวเยป   
เอเสว  นโย  ฯ  อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  กายโมเนยฺยนฺติ  อิท  หิ   
ติวิธกายทุจฺจริตปฺปหาน  กายโมเนยฺย  นาม  ฯ  อปจติวิธ   
กายสุจริตป  กายโมเนยฺย  ตถา  กายารมฺมณ  าณ  กาย- 
โมเนยฺย  กายปริ ฺา  กายโมเนยฺย  ปริ ฺาสหคโต  มคฺโค   
กายโมเนยฺย  กาเยน  ฉนทฺราคสฺส  ปหาน  กายโมเนยฺย   
กายสงฺขารนิโรโธ  จตุตฺถชฺฌานสมาปตฺติ  จ   กายโมเนยฺย  ฯ   
วจีโมเนยฺเยป  เอเสว  นโย  ฯ  อย  ปเนตฺถ  วิเสโส  ยถา  
อิธ  จตุตฺถชฌฺานสมาปตฺติ  เอว  ตตฺถ  วจีสงฺขารนิโรโธ   
ทุติยชฺฌานสมาปตฺติ  วจีโมเนยฺยนฺติ  เวทิตพฺพา  ฯ  มโน- 
โมเนยฺยสฺมึ  อิมินาป    นเยน  อตฺถ  ตฺวา  จิตฺตสงฺขารนิโรโธ  
ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติ  มโนโมเนยฺยนฺติ  เวทิตพฺพา  ฯ   
กายมุนินฺติ  กายทฺวาเร  มุนึ  อุตฺตม  ปริสุทฺธ  กาเยน  วา   
มุนึ  ฯ  เสสทฺวเยป  เอเสว  นโย  ฯ  สพฺพปฺปหายินนฺติ  ขีณาสว  ฯ   
ขีณาสโว  หิ  สพฺพปฺปหายี  นามาติ  ฯ   
                                อาปายิกวคฺโค  ทติุโย  ฯ   
                                ___________________  
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                                        กุสินารสุตฺตวณฺณนา   
        ตติยสฺส  ปเม  ฯ  กสุินารายนฺติ  เอว  นามเก  นคเร  ฯ   
พลิหรเณ  วนสณฺเฑติ  เอวนามเก  วนสณฺเฑ  ฯ  ตตฺถ  กริ   
ภูตพลิกรณตฺถ  พลึ  หรนติฺ  ตสฺมา  พลิหรณนฺติ  วุจฺจติ  ฯ  
อากงฺขมาโนติ  อิจฺฉมาโน  ฯ  สหตฺถาติ  สหตฺเถน  ฯ  สมฺปวาเรตีติ   
อลนฺติ  วาจาย  เจว  หตฺถวิกาเรน  จ  ปฏิกฺขิปาเปติ  ฯ  สาธุ   
วต  มายนฺติ   สาธุ  วต  ม  อย  ฯ  คธิโตติ  ตณฺหาราเคน   
คธิโต  ฯ   มจฺุฉิโตติ  ตณฺหามุจฺฉนายเยว  มุจฺฉิโต  ฯ  อชโฺฌปนโฺนติ   
ตณฺหาย  คิลิตฺวา  ปรินิฏเปตฺวา  ปวตฺโต  ฯ  อนิสฺสรณป ฺโติ   
ฉนฺทราค  ปหาย  สงฺกฑฺฒิตฺวา  (๑)  ปริภุ ฺชนฺโต  นิสฺสรณป ฺโ   
นาม  โหติ  อย  น  ตาทิโส  สจฺฉนฺทราโค  ปริภุ ฺชตีติ   
อนิสฺสรณป ฺโ  ฯ  สกุกฺปกฺโข  วุตฺตวิปริยาเยน  เวทิตพฺโพ  ฯ   
เนกฺขมฺมวิตกฺกาทโย  ปเนตฺถ  มิสฺสกา  กถิตาติ  เวทิตพฺพา  ฯ   
 
                                        ภณฺฑนสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติเย  ฯ  ปชหึสูติ  ปชหนฺติ  ฯ  พหุลมกสูติ  ปุนปฺปุน   
กโรนฺติ  ฯ  อิธาป  ตโย  วิตกฺกา  มิสฺสกาว  กถิตา  ฯ   
#  ๑   ส.ี ฉนทฺราค  อปกฑฺฒิตฺวา  ฯ  
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                                โคตมกเจติยสุตฺตวณฺณนา   
        ตติเย  ฯ   โคตมเก  เจติเยติ  โคตมกยกฺขสฺส  ภวเน  ฯ   
ตถาคโต  หิ  ปมโพธิย  วีสติ  วสฺสานิ  กทาจิ  จาปาเล  เจติเย   
กทาจิ  สารนฺทเท  กทาจิ  พหุปุตฺเต  กทาจิ  สตฺตมฺเพติ  (๑)  เอว   
เยภุยฺเยน  เทวาลเยสุเยว  วิหาสิ  ฯ  อิมสฺมึ  ปน  กาเล  เวสาลึ   
อุปนิสฺสาย  โคตมกสฺส  ยกฺขสฺส  ภวนฏาเน  (๒)  วิหาสิ  ฯ  เตน   
วุตฺต  โคตมเก  เจติเยติ  ฯ  เอตทโวจาติ  เอต  อภิ ฺายาหนฺติอาทิก   
สุตฺตนฺต  อโวจ  ฯ   
        อิท ฺจ  ปน  ภควาตา  สุตฺต  อตฺถปฺุปตฺติย  วุตฺตนฺติ   
เวทิตพฺพ  ฯ  กตร  อตฺถุปปฺตฺติยนฺติ  มูลปริยายอตฺถปฺุปตฺติย  ฯ  
สมฺพหุลา  กริ  พฺราหฺมณปพฺพชิตา  อตฺตนา  อุคฺคหิตพุทฺธวจน   
นิสฺสาย  ชานนมท  อุปปฺาเทตฺวา  ธมฺมสฺสวนคฺค  น  คจฺฉนฺติ   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ  กเถนฺโต  อเมฺหหิ  าตเมว  กเถสฺสติ  โน  
อ ฺาตนฺติ  ฯ  ภิกฺขู  ตถาคตสฺส  อาโรเจสุ  ฯ  สตฺถา  เต  ภิกฺขู   
ปกฺโกสาเปตฺวา  มุขปฏิ ฺ  คเหตฺวา  มูลปริยาย  เทเสสิ  ฯ  เต   
ภิกฺขู  เทสนาย  เนว  อาคตฏาน  น  คตฏาน  อทฺทสสุ  ฯ  
อปสฺสนฺตา  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  มยฺห  กถา  นิยฺยาตีติ  มุขสมฺปตฺตเมว   
กเถตีติ  จินฺตยึสุ  ฯ  สตฺถา  เตส  มน  ชานิตฺวา  อิม  สุตฺตนฺต  
อารภิ  ฯ    
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        ตตฺถ  อภิ ฺายาติ  อิเม  ป ฺจกฺขนฺธา  ทฺวาทสายตนานิ   
อฏารส  ธาตุโย  พาวีสตินฺทฺริยานิ  จตฺตาริ  สจฺจานิ  นว   
เหตู  สตฺต  ผสฺสา  สตฺต  เวทนา  สตฺต  เจตนา  สตฺต  ส ฺา   
สตฺต  จิตฺตานีติ  ชานิตฺวา  ปฏิวิชฺฌิตฺวา  ปจฺจกฺข  กตฺวา  ฯ 
ตถา  อิเม  จตฺตาโร  สติปฏานาติอาทินา  นเยน  เต  เต   
ธมฺเม  ชานิตฺวา  ปฏิวิชฺฌตฺิวา  ปจฺจกฺขเมว  กตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ   
สนิทานนฺติ  สปจฺจยเมว  กตฺวา  กเถมิ  โน  อปจฺจย  ฯ  
สปฺปาฏิหาริยนฺติ  ปจฺจนีกปฏิหรเณน  สปฺปาฏิหาริยเมว  กตฺวา   
กเถมิ  โน  อปฺปาฏิหาริย  ฯ  อล ฺจ  ปน  โวติ  ยุตฺต ฺจ  ปน  
ตุมฺหาก  ฯ  ตุฏ ิยาติ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ภควา  สฺวากฺขาโต   
ธมฺโม  สุปฏปินฺโน  สงฺโฆติ  ตีณิ  รตนานิ  คุณโต  อนุสฺสรนฺตาน   
ตุมฺหาก  ยุตฺตเมว  ตุฏ ึ  กาตุนฺติ  อตฺโถ  ฯ  เสสปททฺวเยป  เอเสว   
นโย  ฯ   
        อกมฺปตฺถาติ  ฉหิ  อากาเรหิ  อกมปฺตฺถ  ฯ  เอวรูโป  หิ   
ปวีกมฺโป  โพธิมณฺเฑป  อโหส ิ ฯ  โพธิสตฺเต  กิร  ทกฺขิณ- 
ทิสาภาเคน  โพธิมณฺฑ  อภิรุเฬฺห  ทกขิฺณภาโค  เหฏา  อวีจึ   
ปาปุณนฺโต  วิย  อโหส ิ อุตฺตรภาโค  อุคฺคนฺตฺวา  ภวคฺค   
อภิหนนฺโต  วิย  ฯ  ปจฺฉิมทิส  คเต  ปจฺฉิมภาโค  เหฏา  อวีจึ  ปาปุณนฺโต   
วิย  อโหส ิ ปาจีนภาโค  อุคฺคนฺตฺวา  ภวคฺค  อภิหนนฺโต  วิย  อโหสิ  
อุตฺตรภาโค   เหฏา  อวีจึ  ปาปุณนฺโต  วิย  ทกฺขิณภาโค    
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อุคฺคนฺตฺวา  ภวคฺค  อภิหนนฺโต  วิย    ปาจีนทิสาภาโค  เหฏา  
อวีจึ  ปาปุณนฺโต  วิย  ปจฺฉิมภาโค  อุคฺคนฺตฺวา  ภวคฺค  
อภิหนนฺโต  วิย  ฯ  โพธริกฺุโขป  สก ึ เหฏา  อวีจึ  ปาปุณนฺโต   
วิย  สก ึ อุคฺคนฺตฺวา  ภวคฺค  อภิหนนฺโต  วิย  ฯ  ตสฺมปึ  ทิวเส   
เอว  ฉหิ  อากาเรหิ  จกฺกวาฬสหสฺเส  (๑)  มหาปวี  อกมฺปตฺถ  ฯ   
 
                                ภรณฺฑุกาลามสุตฺตวณฺณนา   
        จตุตฺเถ ฯ  เกวลกปฺปนฺติ  สกลกปฺป  ฯ  อาหิณฺฑนฺโตติ   
วิจรนฺโต  ฯ  น  อทฺทสาติ  กึการณา  น  อทฺทส  อย  กิร   
ภรณฺฑุ  กาลาโม  สกฺยาน  อคฺคปณฺฑ  ขาทนฺโต  วิจรติ  ตสฺส   
วสนฏาน  สมฺปตฺตกาเล  เอกา  ธมฺมเทสนา  สมุฏหิสฺสตีติ   
ตฺวา  ภควา  เอว  อธฏิาสิ  ยถา  อ ฺโ  อาวสโถ  น   
ป ฺายิตฺถ  ฯ  ตสฺมา  น  อทฺทส  ฯ  ปรุาณสพฺรหฺมจารีติ  โปราณโก  
สพฺรหฺมจารี  ฯ  โส  กริ  อาฬารกาฬามกาเล  ตสฺมเึยว  อสฺสเม   
อโหสิ  ต  สนฺธาเยวมาห  ฯ  สนฺถร  ป ฺาเปหีติ  สนฺถริตพฺพ   
สนฺถราหีติ  อตฺโถ  ฯ  สนฺถร  ป ฺาเปตฺวาติ  กปปฺยม ฺจเก   
ปจฺจตฺถรณ  ป ฺาเปตฺวา  ฯ  กามาน  ปริ ฺ  ป ฺาเปตีติ   
เอตฺถ  ปริ ฺา  นาม  สมติกฺกโม  ตสฺมา  กามาน  สมติกฺกม   
ปมชฺฌาน  ป ฺาเปติ  ฯ  น  รูปาน  ปริ ฺนฺติ  รปูาน   
สมติกฺกมภูต  อรูปาวจรสมาปตฺตึ  น  ป ฺาเปติ  ฯ  น  เวทนาน   
#  ๑ ม.  จกฺกวาฬสหสฺสี  ฯ  
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ปริ ฺนฺติ  เวทนาน  สมติกฺกม  นิพฺพาน  น  ป ฺาเปติ  ฯ  
นิฏาติ  คติ  นิปฺผตฺติ  ฯ  อุทาหุ  ปุถูติ  อุทาหุ  นานา  ฯ   
 
                                หตฺถกสุตฺตวณฺณนา   
        ป ฺจเม ฯ  อภิกฺกนฺตาย  รตฺติยาติ  เอตฺถ  อภิกกฺนฺตสทฺโท   
ขยสุนฺทราภิรูปอพฺภนุโมทนาทีสุ  ทิสสฺติ  ฯ  ตตฺถ  อภิกฺกนฺตา   
ภนฺเต  รตฺติ  นิกฺขนฺโต  ปโม  ยาโม  จิรนิสินฺโน  ภิกฺขุสงฺโฆ   
อุทฺทิสตุ  ภนฺเต  ภควา  ภิกฺขูน  ปาฏิโมกฺขนฺติ  เอวมาทีสุ  
ขเย  ทิสฺสติ  ฯ  อย  อิเมส  จตุนฺน  ปุคฺคลาน  อภิกฺกนฺตตโร  
จ  ปณีตตโร  จาติ    เอวมาทีสุ  สุนฺทเร  ฯ   
        โก  เม  วนฺทติ  ปาทานิ                อิทฺธิยา  ยสสา  ชล   
        อภิกฺกนฺเตน  วณฺเณน                สพฺพา  โอภาสย  ทิสาติ   
เอวมาทีสุ  อภิรูเป  ฯ  อภิกฺกนฺต  โภ  โคตมาติ    เอวมาทีสุ   
อพฺภนฺโมทเน  อิธ  ปน  สุนฺทเร  ฯ  เตน  อภิกฺกนฺตาย  
รตฺติยาติ  อิฏาย  กนฺตาย  มนาปาย  รตฺติยาติ  วุตฺต  โหติ  ฯ   
อภิกฺกนฺตวณฺณาติ  อิธ  อภิกฺกนฺตสทฺโท  อภิรูเป  ฯ  
        วณฺณสทฺโท  ปน  ฉวิถุติกุลวคฺคการณสณฺานปฺปมาณ- 
รูปายตนาทีสุ  ทิสฺสติ  ฯ  ตตฺถ  สุวณฺณวณฺโณสิ  ภควาติ  
เอวมาทีสุ  ฉวิย  ฯ  กทา  ส ฺ ูฬฺหา  ปน  เต  คหปติ  สมณสฺส   
โคตมสฺส  วณฺณาติ   เอวมาทีสุ  ถุติย  ฯ  จตฺตาโร  เม  โภ   
โคตม  วณฺณาติ  เอวมาทีสุ  กลุวคฺเค  ฯ  อถ  เกน  นุ    
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วณฺเณน  คนฺธตฺเถโนติ  วุจฺจตีติ   เอวมาทีสุ  การเณ  ฯ  มหนฺต   
หตฺถิราชวณฺณ  อภินิมฺมินิตฺวาติ   เอวมาทีสุ  สณฺาเน  ฯ  ตโย   
ปตฺตสฺส  วณฺณาติ   เอวมาทีสุ  ปมาเณ  ฯ  วณฺโณ  คนฺโธ  รโส   
โอชาติ  เอวมาทีสุ  รูปายตเน  ฯ  โส  อิธ  ฉวิยา  ทฏพฺโพ  ฯ   
เตน  อภิกฺกนฺตวณฺณาติ  อภิรูปจฺฉวิ  อิฏวณฺณา  มนาปวณฺณาติ   
วุตฺต  โหติ  ฯ   
        เกวลกปฺปนฺติ  เอตฺถ  เกวลสทฺโท  อนวเสสเยภุยฺยอพฺยา- 
มิสฺสานติเรกทฬฺหตฺถวิสโยคาทิอเนกตฺโถ  ฯ  ตถา  หิสฺส  เกวลปริ- 
ปุณฺณ  ปริสทฺุธ  พฺรหฺมจริยนฺติ  เอวมาทีสุ  อนวเสโส  อตฺโถ  ฯ  (๑)   
เกวลา  องฺคมคธา  ปหูต  ขาทนีย  โภชนีย  อาทาย  อุปสงฺก- 
มิสฺสนฺตีติ   เอวมาทีสุ  เยภุยฺยตา  ฯ  เกวลสฺส  ทกฺุขกฺขนฺธสฺส   
สมุทโย  โหตีติ   เอวมาทีสุ  อพฺยามิสฺสตา  ฯ  เกวล  สทฺธามตฺตก   
นูน  อยมายสฺมาติ  เอวมาทีสุ  อนติเรกตา  ฯ  อายสฺมโต   
อนุรุทฺธสฺส  พาหิโก  นาม  สทฺธิวิหาริโก  เกวลกปฺป  สงฺฆเภทาย   
 ิโตติ  เอวมาทีสุ  พฬฺหตฺถตา  ฯ  เกวล (๒)  วุสิตวา  อุตฺตมปุริโสติ   
วุจฺจตีติ   เอวมาทีสุ  วิสโยโค  ฯ  อิธ  ปนสฺส  อนวเสสตา  อตฺโถติ   
อธิปฺเปตา  ฯ   
        กปฺปสทฺโท  ปนาย  อภิสทฺทหนโวหารกาลป ฺตฺติจฺเฉทน- 
วิกปฺปเลสสมนฺตภาวาทิอเนกตฺโถ  ฯ  ตถา  หิสฺส  โอกปฺปนิยเมต   
โภโต  โคตมสฺส  ยถาต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ   เอวมาทีสุ    
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อภิสทฺทหน  อตฺโถ  ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  ป ฺจหิ  สมณกปฺเปหิ  
ผล  ปริภุ ฺชิตุนฺติ   เอวมาทีสุ  โวหาโร  ฯ  เยน  สุท  นิจฺจกปฺป   
วิหรามีติ  เอวมาทีสุ  กาโล  ฯ  อิจฺจายสฺมา  กปฺโปติ  เอวมาทีสุ  
ป ฺตฺติ  ฯ  อลงฺกโต  กปฺปตเกสมสฺสูติ   เอวมาทีสุ  เฉทน  ฯ   
กปฺปติ  ทฺวงฺคุลกปฺโปติ  เอวมาทีสุ  วิกปฺโป  ฯ  อตฺถิ  กปฺโป  
นิปชฺชิตุนฺติ   เอวมาทีสุ  เลโส  ฯ  เกวลกปฺป  เชตวน   โอภาเสตฺวาติ   
เอวมาทีสุ  สมนฺตภาโว  ฯ  อิธ  ปนสฺส  สมนฺตภาโว  อตฺโถติ   
อธิปฺเปโต  ฯ  ตสฺมา  เกวลกปฺป  เชตวนนฺติ  เอตฺถ  อนวเสส   
สมนฺตโต  เชตวนนฺติ  อตฺโถ  ฯ   
        โอภาเสตฺวาติ  อาภาย  ผริตฺวา  ฯ  วาลิกายาติ    สณฺห- 
วาลุกาย  ฯ  น  สณฺาติ  น  ปติฏาติ  ฯ  โอฬาริกนฺติ  พฺรหฺม- 
เทวตาย  หิ  ปวิย  ปติฏานกาเล  อตฺตภาโว  โอฬาริโก  มาเปตุ   
วฏฏติ  ปวี  วา  ตสฺมา  เอวมาห  ฯ  ธมฺมาติ  อิมินา  ปุพฺเพ   
อุคฺคหิตพุทฺธวจน  ทสฺเสติ  ฯ  นปฺปวตฺติโน  อเหสุนฺติ   
สชฺฌายมูฬฺหกวาจาย  ปริหีนา  อเหสุ  ฯ  อปฺปฏิวาโณติ  อนิวตฺโต   
อนุกฺกณฺ ิโต  ฯ  ทสฺสนสสฺาติ  จกฺขุวิ ฺาเณน  ทสฺสนสฺส  ฯ   
อุปฏานสฺสาติ  จตูหิ  ปจฺจเยหิ  อุปฏานสฺส  ฯ  อธิสีลนฺติ   
ทสวิธ  สีล  ฯ  ต ฺหิ  ป ฺจสีล  อุปาทาย  อธิสีลนฺติ  วุจฺจติ  ฯ  อวิห   
คโตติ  อวิหาพฺรหฺมโลเก  นิพฺพตฺโตสฺมีติ  ทสฺเสติ  ฯ    
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                                        กฏวิยสุตฺตวณฺณนา   
        ฉฏเ ฯ  โคโยคมิลกขฺสฺมินฺติ   คาวีน  วิกฺกยฏาเน  อุฏ ิตมิ- 
ลกฺขสฺส  สนติฺเก  ฯ  ริตฺตสฺสาทนฺติ  (๑)  ฌานสุขาภาเวน  ริตฺตสฺสาท  ฯ   
พาหิรสฺสาทนฺติ  (๒)  กามคุณสุขวเสน  พาหิรสฺสาท  ฯ    กฏวิยนฺติ   
อุจฺฉิฏ  ฯ  อามคนฺเธติ  โกธสงฺขาเต  วิสฺสคนฺเธ (๓) ฯ  อวสฺสุตนฺติ   
ตินฺต  ฯ  มกขิฺกาติ  กิเลสมกฺขิกา  ฯ  นานุปติสฺสนฺตีติ  อุฏาย   
น  อนุพนฺธิสสฺนฺติ  ฯ  นานฺวาสฺสวิสฺสนฺตีติ  อนุพนฺธิตฺวา  น   
ขาทิสฺสนฺติ  ฯ  สเวคมาปาทีติ  โสตาปนฺโน  ชาโต  ฯ   
        กฏวิยกโตติ  อุจฺฉิฏกโต  ฯ  อารกา  โหตีติ  ทูเร  โหติ  ฯ   
วิฆาตสฺเสว  ภาควาติ  ทุกฺขสฺเสว  ภาคี  ฯ  จเรตีติ  จรติ  คจฺฉติ (๔) ฯ     
ทุมฺเมโธติ  ทปฺุป ฺโ  ฯ  อิมสฺมึ  สุตฺเต  วฏฏเมว  กถิต  คาถาสุป   
วฏฏวิวฏฏนติฺ  ฯ  
                                สตฺตเม ฯ วฏฏเมว  ภาสิต  ฯ   
 
                                ทุติยอนุรุทฺธสุตฺตวณฺณนา   
        อฏเม ฯ  อิทนฺเต  มานสฺมินฺติ  อย  เต  นววิเธน  วฑฺฒิต- 
มาโนติ  อตฺโถ  ฯ  อิทนฺเต  อุทฺธจฺจสฺมินฺติ  อิท  ตว  อุทฺธจฺจ   
จิตฺตสฺส  อุทฺธตภาโว  ฯ  อิทนฺเต  กุกฺกจฺุจสฺมินฺติ  อิท  ตว   
กุกฺกุจฺจ  ฯ    



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 401 

                        เลมที ่ 14  หนา  401 
 
                        ปฏิจฺฉนฺนสุตฺตวณฺณนา   
        นวเม ฯ  วหนฺตีติ  (๑)  นิยฺยนฺติ  ฯ  ปฏิจฺฉนฺโน  วหตีติ (๒) ปฏิจฺฉนฺโนว   
หุตฺวา  นิยฺยาติ (๓) ฯ  วิวโฏ  วิโรจตีติ  เอตฺถ  เอกโต  อุภโต   
อตฺตโต  สพฺพตฺถกโตติ  จตุธา  (๔)  วิวฏตา  เวทิตพฺพา  ฯ  ตตฺถ   
เอกโต  วิวฏ  นาม  อสาธารณสิกฺขาปท  ฯ  อุภโต  วิวฏ  นาม  
สาธารณสิกฺขาปท  ฯ  อตฺตโต  วิวฏ  นาม  ปฏลิทธฺธมฺมคุโณ  ฯ   
สพฺพตฺถกโต  วิวฏ  (๕)  นาม  เตปฏก  พุทฺธวจน  ฯ   
 
                                        เลขสุตฺตวณฺณนา   
        ทสเม ฯ  อภิณฺหนฺติ  อภิกฺขณ  นิรนฺตร  ฯ  อาคาเฬฺหนาติ   
คาเฬฺหน  กกขฺเฬน  ฯ  ผรเุสนาติ  ผรุสวจเนน  ฯ  คาฬฺห  กตฺวา  
ผรุส  กตฺวา  วุจฺจมาโนปติ  อตฺโถ  ฯ  อมนาเปนาติ  มน   
อนลฺลียนฺเตน  อวฑฺฒนฺเตน  ฯ  สนฺธยิติเยวาติ  (๑)  ฆฏิยติเยว  ฯ   
สสนฺทติเยวาติ  นิรนฺตโรว  โหติ  ฯ  สมฺโมทติเยวาติ  เอกีภาวเมว   
คจฺฉติ  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
                                กุสินาราวคฺโค  ตติโย  ฯ   
#  ๑  ม.  อาวหนฺตีติ  ฯ ๒ ม. อาวหตีติ ฯ  ๓ ม. นิยฺยาติ  ฯ ๔  ม.  จตุพฺพิธา   
#  ๕  ม.  สพฺพตฺถกวิวฏ  ฯ  
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                                        โยธาชีววคฺควณฺณนา   
 
                                        โยธาชีวสุตฺตวณฺณนา   
        จตุตฺถสฺส  ปเม  ฯ  ยุทฺธ  อุปชีวตีติ  โยธาชีโว  ฯ  ราชา- 
รโหติ  ร ฺโ  อนุจฺฉวิโก  ฯ  ราชโภคฺโคติ  ร ฺโ  อุปโภค (๑)  ฯ  
องฺคนฺเตว  สงฺขฺย  (๒)  คจฺฉตีติ  หตฺโถ  วิย  ปาโท  วิย  จ   
อวสฺส  อิจฺฉิตพฺพตฺตา  องฺคนฺติ  สงฺข  คจฺฉติ  ฯ  ทูเรปาตี  โหตีติ   
อุทเก  อุสภมตฺต  ถเล  อฏ ุสภมตฺต  ตโต  วา  อุตฺตรินฺติ  ทูเร  
กณฺฑ  ปาเตติ  ฯ ทฏุคามณิอภยสฺส  หิ  โยธาชโีว  นวอุสภมตฺต  
กณฺฑ  ปาเตติ   ปจฺฉิมภเว  โพธิสตฺโต  โยชนปฺปมาณ  ฯ  
อกฺขณเวธีติ  อวิราธิตเวธี  อกฺขณ  วา  วิชฺช ุ วิชชฺนฺตริกาย   
วิชฺฌิตุ  สมตฺโถติ  อตฺโถ  ฯ  มหโต  กายสฺส  ปทาเลตาติ   
เอกโต  พทฺธ  ผลกสตมฺป  มหึสจมฺมสตมฺป  องฺคุฏปฺปมาณพหล   
โลหปฏฏมฺป  จตุรงฺคุลพหล  อสนปทรมฺป  วิทตฺถพิหล  อุทุมฺพร- 
ปทรมฺป  ทีฆโต  วาลิกาสกฏมฺป  วิชฺฌตุิ  สมตฺโถติ  อตฺโถ  ฯ   
ยงฺกิ ฺจิ  รูปนฺติอาทิ  วิสุทฺธิมคฺเค  วิตฺถาริตเมว  ฯ  เนต  มมาติ- 
อาทิ  ตณฺหามานทิฏ ิปฏิกฺเขปวเสน  (๓)  วุตฺต  ฯ  สมฺมปฺป ฺาย   
ปสฺสตีติ  สมฺมา  เหตุนา  การเณน  สห  วิปสฺสนาย  มคฺค- 
ป ฺาย  ปสฺสติ  ฯ  ปทาเลตีติ  อรหตฺตมคฺเคน  ปทาเลติ  ฯ    



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 403 

                                เลมที่  14  หนา  403 
 
                                ปริสาสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติเย  ฯ  อุกฺกาจิตวินีตาติ  อปฺปฏิปุจฺฉิตฺวา  วินีตา   
ทุพฺพินีติปริสา  ฯ  ปฏิปจฺุฉาวินีตาติ  ปุจฺฉิตฺวา  วินีตา  สุวินีต- 
ปริสา  ฯ  ยาวตชฺฌาวินีตาติ   ปมาณวเสน  วินีตา  ปมาณ   
ตฺวา  วินีตา  ปริสาติ  อตฺโถ  ฯ  ยาวตชฺฌาติ  ปาลิยา  ปน 
ยาว  ปโยคอชฺฌาสเยนาติ  (๑) ฯ   อชฌฺาสย  ตฺวา  วินีตา  ปรสิาติ   
วุตฺต  โหติ  ฯ   
        ตติย  อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
 
                                อุปฺปาทาสุตฺตวณฺณนา   
        จตุตฺเถ ฯ  ธมฺมฏ ิตตาติ  สภาวฏ ิตตา  ฯ  ธมมฺนิยามตาติ   
สภาเวน  นิยามตา  ฯ  (๒)  สพฺเพ  สงฺขาราติ  จตุภูมิกสงฺขารา  ฯ   
อนิจฺจาติ  หุตฺวา  อภาวฏเน  อนิจฺจา  ฯ  ทุกฺขาติ  สมฺปฏ-ิ 
ปฬนฏเน  ทุกฺขา  ฯ  อนตฺตาติ  อวสวตฺตนฏเน  อนตฺตา  ฯ   
อิติ  อิมสฺมึ  สุตฺเต  ตีณิ  ลกฺขณานิ  มิสฺสกานิ  กถิตานิ  ฯ    
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                        เกสกมฺพลสุตฺตวณฺณนา   
        ป ฺจเม ฯ  ตนฺตาวุตาน  วตฺถานนติฺ  ปจฺจตฺตตฺเถ  สามิวจน  ฯ 
ตนฺเตหิ  วายิตวตฺถานีติ  อตฺโถ  ฯ  เกสกมฺพโลติ  มนุสฺสเกเสหิ  
วายิตกมฺพโล  ฯ  ปวาทานนฺติ  (๑)  อิทป  ปจฺจตฺตตฺเถ  สามิวจน  ฯ   
ปฏิกิฏโติ  ปจฺฉิมโก  ลามโก  ฯ  โมฆปุริโสติ  ตุจฺฉปุริโส   
มูฬฺหปุริโส  ฯ  ปฏิพาหตีติ  ปฏิเสเธติ  ฯ  ขิป  อุฑฺเฑยฺยาติ  กุมิน   
อุฑฺเฑยฺย  ฯ  
        ฉฏสตฺตมานิ  อุตฺตานตฺถาเนว  ฯ   
 
                                อสฺสขลุงฺกสุตฺตวณฺณนา   
        อฏเม ฯ  อสฺสขลุงฺโกติ  อสฺสโคตฺโต  ฯ  (๒)  อิทมสฺส  ชวสฺมึ   
วทามีติ  อยมสฺส  าณชโวติ  วทามิ  ฯ  อิทมสฺส  วณฺณสฺมึ   
วทามีติ  อยมสฺส  คุณวณฺโณติ  วทามิ  ฯ  อิทมสฺส  อาโรห- 
ปริณาหสฺสมินฺติ  อยมสฺส  อุจฺจภาโว  ปริมณฺฑลภาโวติ  วทามิ  ฯ   
 ๑ ม. ปุถุสมณพฺราหฺมณวาทานนฺติ ฯ ๒ ม.  อสฺสขฬุงฺโกติ  อสสฺโปโต ฯ  
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                        อสฺสสทสสฺสุตฺตวณฺณนา  (๑)   
        นวเม ฯ  อสฺสสทสฺเสติ  (๒)  อสเฺสสุ  สทสฺเส(๓) ฯ ปุริสสทสฺเสติ  (๔)  
ปุริเสสุ  (๕)  สทสฺสสทิเส (๖) สุปุริเสติ  (๗)  อตฺโถ  ฯ  อิมสมฺึ  สุตฺเต  ตีณิ   
มคฺคผลานิ  กถิตานิ  ฯ  ตตฺถาย  ตีหิ  มคฺเคหิ  าณชวสมฺปนฺโนติ   
เวทิตพฺโพ  ฯ   
                        อสฺสาชานียสุตฺตวณฺณนา   
        ทสเม ฯ  ภเทฺรติ  ภทฺทเก  ฯ  อสฺสาชานีโยติ  การณาการณ   
ชานนโก  อสฺโส  ฯ  ปรุสิาชานีเยสุป  เอเสว  นโย  ฯ  อิมสฺมึ   
สุตฺเต  อรหตฺตผล  กถิต  ฯ  ตตฺราย  อรหตฺตมคฺเคน  าณชว- 
สมฺปนฺโนติ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
 
                        ปมโมรนิวาปสุตฺตวณฺณนา   
        เอกาทสเม ฯ  อจฺจนฺตนิฏโติ  อนฺต  อติกฺกนฺตนิฏโ   
อกุปฺปนิฏโติ  (๘)  อตฺโถ  ฯ  เสส  สทิสเมว  ฯ    
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                        ทุติยโมรนิวาปสุตฺตวณฺณนา   
        ทฺวาทสเม ฯ  อิทฺธิปาฏิหาริเยนาติ  อิชฺฌนกปาฏิหาริเยน  ฯ  
อาเทสนาปาฏิหาริเยนาติ  อาทิสิตฺวา  อปทิสิตฺวา  กถนก- 
ปาฏิหาริเยนาติ  ฯ  (๑) 
 
                                ตติยโมรนิวาปสุตฺตวณฺณนา   
        เตรสเม ฯ  สมฺมาทิฏ ิยาติ  ผลสมาปตฺตตฺถาย  วิปสฺสนา- 
สมฺมาทิฏ ิยา  ฯ  (๒)  สมฺมาาเณนาติ  ผลาเณน  ฯ  สมฺมาวิมุตฺติยาติ   
เสเสหิ  ผลสมาปตฺติธมฺเมหิ  ฯ  อิเมสุ  ตีสุป  สุตฺเตสุ  ขีณาสโวว   
กถิโตติ  ฯ   
                                โยธาชีววคฺโค  จตุตฺโถ  ฯ   
# ๑  ม.  กถนอนุกถนกถาปาฏิหาริเยน  ฯ  ๒  ม. สมมฺาทิฏ ิยา  ฯ  
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                                มงฺคลวคฺควณฺณนา   
                        อกุสลสุตฺตาทิวณฺณนา   
        ป ฺจมสฺส  ปเม  ฯ  ยถาภูต  นิกขิฺตฺโตติ  ยถา  อาเนตฺวา   
ปโต  ฯ   
        ทุติเย  ฯ  สาวชฺเชนาติ  สโทเสน  ฯ   
        ตติเย  ฯ  วิสเมนาติ  สปกฺขลเนน  ฯ  สเมนาติ  นิปฺปกฺขลเนน  ฯ  (๑)   
        จตุตฺเถ ฯ  อสุจินาติ  คูถสทิเสน  อเมชฺเฌน (๒) ฯ  สุจินาติ   
ปริสุทฺเธน  เมชฺเฌน  ฯ   
        ป ฺจมาทีนิ  อุตฺตานตฺถาเนว  ฯ 
 
                                ปุพฺพณฺหสุตฺตวณฺณนา   
        ทสเม ฯ  สุนกฺขตฺตนฺติอาทีสุ  ยสฺมึ  ทิวเส  ตโย  สุจริต- 
ธมฺมา  ปูริตา  โหนฺติ  โส  ทิวโส  ลทฺธนกฺขตฺตโยโค  นาม   
เตนสฺส  สทา  สุนกฺขตฺต  นาม  โหตีติ  วุจฺจติ  ฯ  เสฺวว  ทิวโส กตมงฺคโล   
นาม  โหติ  เตนสฺส  สทา  สุมงฺคลนฺติ  วุจฺจติ  ฯ ปภาตมฺปสฺส   
สทา  สุปฺปภาตเมว  ฯ  สยนโต  อุฏ ิตป  สุหุฏ ิตเมว  (๓)  ขโณป   
สุกฺขโณว  มหุุตฺโตป  สุมหุุตฺโตว  ฯ  เอตฺถ  จ  ทสจฺฉรปฺปมาโณ   
กาโล  ขโณ  นาม  เตน  ขเณน  ทสกฺขโณ  กาโล  ลโย   
#  ๑  ม.  อปกฺขลเขน ฯ ๒ ม. อปริสทฺุเธน  อเมชฺเฌน  ฯ 
#  ๓ สี.  สุวุฏ ิตเมว  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 408 

                เลมที่  14  ติกนิปาตวณฺณนา  หนา  408 
 
นาม  เตน  ลเยน  จ  ทสลโย  กาโล  ขณลโย  นาม  เตน   
ทสคุโณ  มุหตฺุโต  นาม  เตน  มุหุตฺเตน ทสคุโณ  ขณมุหุตฺโต   
นามาติ  อย  วิภาโค  เวทิตพฺโพ  ฯ  สยุิฏ  พฺรหฺมจาริสูติ  ยสฺมึ   
ทิวเส  ตีณิ  สุจริตานิ  ปูรติานิ  ตทาสฺส  เสฏจารีสุ   
ทินฺนทาน  สยุิฏ  นาม  โหติ  ฯ  ปทกขิฺณ  กายกมฺมนฺติ  ต   
ทิวส  เตน  กต  กายกมฺม  วฑฺฒิกายกมฺม  นาม  โหติ  ฯ   
เสสปเทสุป  เอเสว  นโย  ฯ  ปทกฺขิณานิ  กตฺวานาติ  วฑฺฒิยุตฺตานิ  
กายกมฺมาทีนิ  กตฺวา  ฯ  ลภนฺตตฺเถ  ปทกฺขิเณติ  ปทกฺขิเณ   
วฑฺฒิอตฺเถเยว  ลภนฺติ  ฯ  เสสเมตฺถ(๑)  อุตฺตานเมวาติ  ฯ  
                        มงฺคลวคฺโค  ป ฺจโม  ฯ   
                ตติยปณฺณาสกวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
#  ๑  ม. เสส  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 409 

                                เลมที่  14  หนา  409 
 
                                อเจลกวคฺควณฺณนา   
        อิโต  ปเรสุ  อาคาฬฺหา  ปฏิปทาติ  คาฬฺหา  กกฺขฬา   
โลภวเสน  ถริคฺคหณา  ฯ  นิชฺฌามาติ  อตฺตกิลมถานุโยควเสน   
สุฏ ุ  ฌามา  สนฺตตฺตปริตตฺตา  ฯ  มชฌฺิมาติ  เนว  กกฺขฬา  
น  ฌามา  มชฺเฌภวา  ฯ   
        อเจลโกติ  นิจฺเจโล  นคฺโค  ฯ  มตฺุตาจาโรติ  วิสฏาจาโร (๑)ฯ 
อุจฺจารกมฺมาทีสุ  โลกิยกลุปุตฺตาจาเรน  วิรหโิต   ิตโกว  อุจฺจาร  
กโรติ  ปสฺสาว  กโรติ  ขาทติ  ภุ ฺชติ  ฯ  หตฺถาวเลขโนติ  หตฺเถ   
ปณฺฑมฺหิ  นฏิ ิเต  ชิวฺหาย  หตฺถ  อวเลขติ  (๓)  อุจฺจาร  วา  (๓)   
กตฺวา  หตฺถสฺมึเยว  อุทกส ฺ ี  (๔)  หุตฺวา  หตฺเถน  อปลิขติ  ฯ  
ภิกฺขาย  คหณตฺถ  เอหิ  ภทนฺเตติ  วุตฺเต  น  เอตีติ  น   
เอหิภทนฺติโก  ฯ  เตนหิติฏ  ภทนฺเตติ  วุตฺเตป  นติฏตีติ   
นติฏภทนฺติโก  ฯ  ตทุภยป  กริ  โส  เอตสฺส  วจน   
กต  ภวิสฺสตีติ  น  กโรติ  ฯ  อภิหฏนฺติ  ปุเรตร  คเหตฺวา   
อาหฏภิกฺข  ฯ  อุทฺทิสฺสกตนฺติ  อิเมหิ  ตุเมฺห  อุทฺทิสฺส  กตนฺติ   
เอว  อาโรจิตภิกฺข  ฯ  นิมนฺตนนฺติ  อสุก  นาม  กุล  วา  วีถึ   
วา  คาม  วา  ปวิเสยฺยาถาติ  เอว  นิมนติฺโต  ภิกฺขป  น   
สาทิยติ  น  คณฺหาติ  ฯ  น  กุมฺภิมุขาติ  กุมฺภิโต  อุทฺธริตฺวา   



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 410 

                เลมที่  14  ติกนิปาตวณฺณนา  หนา  410   
 
ทิยฺยมาน  ภิกฺขป  น  คณฺหาติ  ฯ  น  กโฬปมุขาติ  กโฬปติ   
อุกฺขลิ  วา  ปจฺฉิ  วา  ตโตป  น  คณฺหาติ  ฯ  กสฺมา  ฯ   
กุมฺภิกโฬปโย  ม  นิสฺสาย  กฏจฺฉุนา  ปหาร  ลภนฺตีติ  ฯ  น   
เอลกมนฺตรนฺติ  อุมฺมาร  อนฺตร  กตฺวา  ทิยฺยมาน  น  
คณฺหาติ  ฯ  กสฺมา  อย  ม  นิสฺสาย  อนฺตรกรณ  ลภตีติ  ฯ   
ทณฺฑมุสเลสุป  เอเสว  นโย  ฯ   
        ทฺวินฺนนฺติ  ทฺวีสุ  ภุ ฺชมาเนสุ  เอกสฺมึ  อุฏาย  เทนฺเต   
น  คณฺหาติ  ฯ  กสฺมา ฯ  กพฬนฺตราโย  โหตีติ  ฯ   
        น  คพฺภินิยาติอาทีสุ  ปน  คพฺภินิยา  กุจฺฉิย  ทารโก  
กิลมติ  ปายนฺติยา  ทารกสฺส  ขีรนฺตราโย  โหติ  ปรุิสนฺตร- 
คตาย  รติอนฺตราโย  โหตีติ  น  คณฺหาติ  ฯ  น  สงฺกิตฺตีสูติ   
สงฺกิตฺเตตฺวา  กตภตฺเตสุ  ฯ  ทุพฺภิกฺขสมเย  กิร  อเจลกสาวกา  
อเจลกาน  อตฺถาย  ตโต  ตโต  ตณฺฑุลาทีนิ  สมาทเปตฺวา  ภตฺต   
ปจนฺติ  อุกฺกฏาเจลโก  ตโต  น  ปฏคฺิคณฺหาติ  ฯ  น  ยตฺถ  
สาติ  ยตฺถ  สนุโข  ปณฺฑ  ลภิสฺสามีติ  อุปฏ ิโต  โหติ  ตตฺถ   
ตสฺส  อทตฺวา  อาหฏ  น  คณฺหาติ  ฯ  กสฺมา ฯ เอตสฺส   
ปณฺฑนฺตราโย  โหตีติ  ฯ  สณฺฑสณฺฑจารินีติ  สมูหสมูหจารินี  ฯ  
สเจ  หิ  อเจลก  ทิสฺวา  อิมสฺส  ภิกฺข  ทสฺสามาติ  มานุสกานิ  (๑)  
ภตฺตเคห  ปวิสนฺติ  เตสุ  จ  ปวิสนฺเตสุ  กโฬปมุขาทีสุ  นลิีนา   
# ๑. ม. มนุสสฺา  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 411 

                เลมที่  14  อเจลกวคฺควณฺณนา  หนา  411 
 
มกฺขิกา  อุปฺปติตฺวา  สณฺฑสณฺฑา  จรนฺติ  ตโต  อาหฏ  ภิกฺข   
น  คณฺหาติ  ฯ  กสฺมา  ม  นิสฺสาย  มกขิฺกาน  โคจรนฺตราโย  (๑)   
ชาโตติ  ฯ   
        น  ถุโสทกนฺติ  (๒)  สพฺพสสฺสสมฺภาเรหิ  กต  โสวีรก (๓) ฯ   
เอตฺถ  จ  สรุาปานเมว  สาวชฺช  อย  ปน  สพฺเพสุ   
สาวชฺชส ฺ ี  ฯ  เอกาคาริโกติ  โย  เอกสฺมึ  (๔)  เคเห  ภิกฺข  ลภิตฺวา   
นิวตฺาตติ  ฯ  เอกาโลปโกติ  เอเกเนว  อาโลเปน  ยาเปติ  ฯ   
ทฺวาคาริกาทีสุป  เอเสว  นโย  ฯ   
        เอกิสฺสาป  ทตฺติยาติ  เอกาย  ทตฺติยา  ฯ  ทตฺติ  นาม   
เอกา  ขุทฺทกปาติ  โหติ  ยตฺถ  อคฺค  ภิกฺข  ปกฺขิปตฺวา   
เปนฺติ  ฯ  เอกาหิกนฺติ  เอกทิวสนฺตริก  ฯ  อฑฺฒมาสิกนฺติ (๕) อฑฺฒ- 
มาสนฺตริก  ฯ  ปรยิายภตฺตโภชนนฺติ  วารภตฺตโภชน  เอกาหวาเรน   
ทฺวีหวาเรน  สตฺตาหวาเรน  อฑฺฒมาสวาเรนาติ  เอว  ทิวสวาเรน   
อาภต  ภตฺตโภชน  ฯ  สากภกฺโขติอาทีนิ  วุตฺตตฺถาเนว  ฯ   
        อุพฺภฏโกติ  อุทฺธ   ิตโก  ฯ  อุกกฺฏุิกปฺปธานมนุยุตฺโตติ   
อุกฺกุฏิกวิริย  อนุยุตฺโต  คจฺฉนฺโตป  อุกฺกุฏิโกว  หตฺุวา   
อุปฺปติตฺวา  อุปฺปติตฺวา  คจฺฉติ  ฯ  กณฺฏกาปสฺสยิโกติ  อยกณฺฏเก   
วา  ปกติกณฺฏเก  วา  ภูมิย  โกฏเฏตฺวา  ตตฺถ  จมฺม  อตฺถริตฺวา    



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 412 

                เลมที่  14  ติกนิปาตวณฺณนา  หนา  412 
 
านจงฺกมาทีนิ  กโรติ  ฯ  เสยฺยนฺติ  สยนฺโตป  ตเถว  เสยฺย   
กปฺเปติ  ฯ  สาย  ตติยมสฺสาติ  สายตติยก  ฯ  ปาโต  มชฺฌนฺติเก   
สายนฺติ  ทิวสสฺสติกฺขตฺตุ  ปาป  ปวาเหสฺสามีติ  อุทโก- 
โรหนานุโยค  อนุยุตฺโต  วิหรติ  ฯ   
        กาเย  กายานุปสฺสีติอาทีนิ  เหฏา  เอกกนิปาตวณฺณนาย   
วุตฺตนเยน  เวทิตพฺพานิ  ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  มชฌฺิมา  ปฏิปทาติ  
ภิกฺขเว  อย  กามสุขลฺลิกานุโยค ฺจ  อตฺตกิลมถานุโยค ฺจาติ  เทฺว   
อนฺเต  อนุปคตา  สสฺสตุจฺเฉทนฺเตหิ  วา  วิมุตฺตา  มชฺฌิมา   
ปฏิปทาติ  เวทิตพฺพา  ฯ   
                                กมฺมปถเปยฺยาลวณฺณนา     
        สมนุ ฺโติ  สมานชฺฌาสโย  ฯ  ราคสฺสาติ  ป ฺจกาม- 
คุณิกราคสฺส  ฯ  อภิ ฺายาติ  อภิชานนตฺถ  ฯ  สุ ฺโต  สมาธีติ- 
อาทีหิ  ตีหิป  สมาธีหิ  วิปสฺสนาว  กถติา  ฯ  วิปสสฺนา  หิ   
นิจฺจาภินิเวสนิจฺจนิมิตฺตนิจฺจปณิธิอาทีน  อภาวา  อิมานิ  นามานิ   
ลภติ  ฯ  ปริ ฺายาติ  ปริชานนตฺถ  ฯ  เสสปเทสุป  เอเสว   
นโยติ  ฯ   
                มโนรถปูรณิยา  องฺคุตฺตรนิกายฏกถาย   
                        ติกนิปาตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ    



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 413 

                                เลมที่  14  หนา 413 
 
                        จตุกฺกนิปาตวณฺณนา   
                        ปมปณฺณาสกวณฺณนา   
 
                        ภณฺฑคามวคฺควณฺณนา  
                        อนุพุทฺธสตฺุตวณฺณนา   
        จตุกฺกนปิาตสฺส  ปเม  ฯ  อนนุโพธาติ  อพุชฺฌเนน   
อชานเนน  ฯ  อปฺปฏิเวธาติ  อปฺปฏิวิชฌฺเนน  อปฺปจฺจกฺขกิริยาย  ฯ   
ทีฆมทฺธานนฺติ  จิรกาล  ฯ  สนฺธาวิตนฺติ  ภวโต  ภว  คมนวเสน   
สนฺธาวิต  ฯ  สสริตนฺติ  ปนุปฺปุน  คมนาคมนวเสน  (๑)  สสริต  ฯ   
มม ฺเจว  ตุมฺหาก ฺจาติ  มยา  จ  ตุเมฺหหิ  จ  ฯ  อถวา  สนฺธาวิต   
สสริตนฺติ  สนฺธาวน  สสรณ  มม  เจว  ตุมฺหาก ฺจ  อโหสีติ   
เอวเมตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        อริยสฺสาติ  นิทฺโทสสฺส  ฯ  สลีสมาธิป ฺาติ  อิเม  ปน   
ตโยป  ธมฺมา  มคฺคผลสมฺปยุตฺตาว  เวทิตพฺพา ฯ วิมุตฺตินาเมน   
ผลเมว  นิททฺิฏ  ฯ  ภวตณฺหาติ  ภเวสุ  ตณฺหา  ฯ  ภวเนตฺตีติ   
ภวรชฺช ุ ฯ  ตณฺหายเอว  เอต  นาม  ฯ  ตาย  หิ  สตฺตา  โคณา   
วิย  คีวาย  พนฺธิตฺวา  ต  ต  ภว  นิยฺยนติฺ  ตสฺมา  ภวเนตฺตีติ   
วุจฺจติ  ฯ   
        อนุตฺตราติ  โลกุตฺตรา  ฯ  ทุกฺขสฺสนฺตกโรติ  วฏฏทุกฺขสฺส    



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 414 

                เลมที่  14  จตุกฺกนิปาตวณฺณนา  หนา  414 
 
อนฺตกโร  ฯ  จกฺขุมาติ  ป ฺจหิ  จกฺขูหิ  จกฺขุมา  ฯ  ปรินิพฺพุโตติ   
กิเลสปรินิพฺพาเนน  ปรินิพฺพุโต  ฯ  อิทมสฺส  โพธิมณฺเฑ  ปม- 
ปรินิพฺพาน  ปจฺฉา  ปน  ยมกสาลานมนฺตเร  อนปุาทิเสสาย   
นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพุโต  ยถานุสนฺธินา  เทสน  นฏิเปสิ  ฯ   
 
                                ปปติตสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติเย  ฯ  ปปติโตติ (๑) จุโต  ฯ  อปฺปปติโตติ (๒) ปติฏ ิโต  ฯ   ตตฺถ   
โลกิยมหาชโน  ปติโตเยว  นาม  โสตาปนฺนาทโย  กิเลสุปฺ- 
ปตฺติกฺขเณ  ปติตา  นาม  ฯ  ขีณาสโว  เอกนฺตปติฏ ิโต  นาม  ฯ   
จุตา  ปตนฺตีติ  เย  จุตา  เต  ปตนฺติ  นาม  ฯ  ปติตาติ  เย   
ปติตา  เต  จุตา  นาม  ฯ  จุตตฺตา  ปติตา  ปติตตฺตา  จุตาติ   
อตฺโถ  ฯ  คิทฺธาติ  ราครตฺตา  ฯ  ปุนราคตาติ  ปุนชาตึ  ปุนชร   
ปุนพฺยาธึ  ปุนมรณ  อาคตา  นาม  โหนฺติ  ฯ  กต  กิจฺจนฺติ  จตูหิ   
มคฺเคหิ  กตฺตพฺพกิจฺจ  กต  ฯ  รต  รมฺมนฺติ  รมิตพฺพยุตฺตเก  คุณชาเต   
รมิต  ฯ  สุเขนานฺวาคต  สุขนฺติ  สุเขน  สุข  อนุอาคต  สมฺปตฺต  
มานุสกสุเขน  ทิพฺพสุข  ฌานสุเขน  วิปสฺสนาสุข  วิปสฺสนาสุเขน   
มคฺคสุข  มคฺคสุเขน  ผลสุข  ผลสุเขน  นิพฺพานสุข  สมฺปตฺต   
อธิคตนฺติ  อตฺโถ  ฯ    
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                                ปมขตสุตฺตวณฺณนา   
        ตติย  ทกุนิปาตวณฺณนาย  วุตฺตเมว  ฯ  คาถาสุ  ปน   
นินฺทิยนฺติ  นนิฺทิตพฺพยุตฺตก  ฯ  นินฺทตีติ  ครหติ  ฯ  ปสสิโยติ   
ปสสิตพฺพยุตฺโต  ฯ  วิจินาติ  มุเขน  โส  กลินฺติ  โส  (๑)  เอว  ปวตฺโต   
เตน  มุเขน  กลึ  วิจินาติ  นาม  ฯ  กลนิา  เตน  สุข  น   
วินฺทตีติ  เตน  จ  กลินา  สุข  น  ปฏลิภติ  ฯ  สพฺพสฺสาป   
สหาป  อตฺตนาติ  สพฺเพนป  สเกน  ธเนน  เจว  อตฺตนา  
จ  สทฺธึ  โย  ปราชโย  โส  อปฺปมตฺตโกว  กลีติ  อตฺโถ  ฯ   
โย  สุคเตสูติ  โย  ปน  สมฺมคฺคเตสุ (๒) ปุคฺคเลสุ  จิตฺต  ปทูเสยฺย  (๓)  
อย  จิตฺตปฺปโทโสว  ตโต  กลิโต  มหนฺตตโร  กลิ  ฯ  อิทานิ   
ตสฺส  มหนฺตตรภาว  ทสฺเสนฺโต  สต  สหสฺสานนฺติอาทิมาห  ฯ  
ตตฺถ  สต  สหสฺสานนฺติ  นิรพฺพุทคณนาย  สตสหสฺส  ฯ  ฉตฺตึสตีติ   
อปรานิ  จ  ฉตฺตึสต  นิรพฺพุทานิ  ฯ  ป ฺจ  จาติ  อพฺพุทคณนาย   
จ  ป ฺจ  อพฺพุทานิ  ฯ  ยมริย  ครหีติ  ย  อริเย  ครหนฺโต   
นิรย  อุปปชชฺติ  เอตฺถ  เอตฺตก  อายุปฺปมาณนฺติ  ฯ    
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                                ทุติยขตสุตฺตวณฺณนา   
        จตุตฺเถ ฯ  มาตริ  ปตริ  จาติอาทีสุ  มิตฺตวินฺทโก  มาตริ   
มิจฺฉาปฏิปนฺโน  นาม  อชาตสตฺตุ  ปตริ  มิจฺฉาปฏิปนฺโน   
นาม  เทวทตฺโต  ตถาคเต  มิจฺฉาปฏิปนฺโน  นาม ฯ โกกาลโิก   
ตถาคตสาวเก  มิจฺฉาปฏิปนฺโน  นาม  ฯ  พหุ ฺจาติ  พหุกเมว  ฯ   
ปสวตีติ  ปฏลิภติ  ฯ  ตายาติ  ตาย  มิจฺฉาปฏิปตฺติสงฺขาตาย  
อธมฺมจริยาย  ฯ  เปจฺจาติ  อิโต  คนฺตฺวา  ฯ  อปาย ฺจ  คจฺฉตีติ   
นิรยาทีสุ  อ ฺตรสฺมึ  นิพฺพตฺตติ  ฯ  สุกฺกปกฺเขป  เอเสว  นโย  ฯ   
 
                                อนุโสตสุตฺตวณฺณนา   
        ป ฺจเม ฯ  อนุโสต  คจฺฉตีติ  อนุโสตคามี  ฯ  กิเลสโสตสฺส   
ปจฺจนีกปฏิปตฺติยา  ปฏิโสต  คจฺฉตีติ  ปฏิโสตคามี  ฯ   ิตตฺโตติ   
 ิตสภาโว  ฯติณฺโณติ  โอฆ  ตริตฺวา   ิโต  ฯ  ปารคโตติ  (๑)  ปรตีร   
คโต  ฯ  ถเลติฏตีติ  นิพฺพานถเลติฏติ  ฯ  พฺราหฺมโณติ   
เสฏโ  นิทโฺทโส  ฯ  อิธาติ  อิมสฺมึ  โลเก  ฯ  กาเม  จ  ปฏิเสวตีติ   
กิเลสกาเมหิ  วตฺถุกาเม  ปฏิเสวติ  ฯ  ปาป ฺจ  กมฺม  กโรตีติ   
ปาป ฺจ  (๒)  ปาณาติปาตาทิกมฺม  กโรติ  ฯ  ปาป ฺจ  กมฺม  น  
กโรตีติ  ป ฺจเวรกมฺม  น  กโรติ  ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกขฺเว   
 ิตตฺโตติ  อย  อนาคามิปุคฺคโล  ตสฺมา  โลกา  ปุน  ปฏิสนฺธิวเสน    
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อนาคมนโต (๑)  ิตตฺโต  นาม  ฯ   
        ตณฺหาธิปนฺนาติ  ตณฺหาย  อธิปนฺนา  อชฺโฌตฺถฏา  ตณฺห   
วา  อธิปนฺนา  อชโฺฌคาฬหฺา  ฯ  ปริปณฺุณเสโขติ  สิกฺขาปาริปูริย   
 ิโต  ฯ  อปรหิานธมฺโมติ  อปริหีนสภาโว  ฯ  เจโตวสิปฺปตฺโตติ   
จิตฺตวสีภาวปฺปตฺโต (๒) ฯ  เอวรูโป  ขีณาสโว  โหติ  อิธ  ปน   
อนาคามี  กถโิต  ฯ  สมาหิตินฺทฺริโยติ  สมาหิตฉฬินฺทฺริโย (๓) ฯ    
ปโรปราติ (๔)  อุตฺตมลามกา  กุสลากสุลาติ  อตฺโถ  ฯ  สเมจฺจาติ   
าเณน  สมาคนฺตฺวา  ฯ  วิธูปตาติ  วิทฺธสิตา  ฌาปตา  วา  ฯ   
วุสิตพฺรหฺมจริโยติ  มคฺคพฺรหฺมจริย  วุสิตฺวา  (๕)   ิโต  ฯ  โลกนฺตคูติ  
ติวิธสฺสาป  โลกสฺส  อนตฺ  คโต  ฯ  ปารคโตติ  ฉหากาเรหิ   
ปารคโต  ฯ  อิธ  ขีณาสโวว  กถโิต  ฯ  อิติ  สุตฺเตป  คาถาสุป   
วฏฏวิวฏฏเมว  กถิต  ฯ   
 
                                อปฺปสฺสุตสุตฺตวณฺณนา   
        ฉฏเ ฯ  อนุปปนฺโนติ  อนุปาคโต  ฯ  สุตฺตนฺติอาทีสุ  อุภโต- 
วิภงฺคนิทฺเทสขนฺธกปริวารสุตฺตนิปาตมงฺคลสุตฺตรตนสุตฺตนาลกสุตฺต- 
ตุวฏฏกสุตฺตานิ  อ ฺมฺป  สุตฺตนามก  ตถาคตวจน  สุตฺตนฺติ   
เวทิตพฺพ  ฯ  สพฺพมฺป  สคาถก  สุตฺต  เคยฺยนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ 
#  ๑  ม.  อนาคมนโต  ฯ  ๒  ม.  จิตฺตสีภาว  ปตฺโต  ฯ   
#  ๓  สี.  สมมฺาปตฉฬึนฺทฺริโย ฯ ๔ ม. ปโรปราติ ปโรวรา ฯ 
#  ๕  ม.  วสตฺิวา  ฯ    
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วิเสเสน  สยุตฺตเก  สกโลป  สคาถวคฺโค  ฯ  สกลป  อภิธมฺมปฏก   
นิคฺคาถกสุตฺต  ย ฺจ  อ ฺป  อ ฺเหิ  อฏหิ   องฺเคหิ   
อสงฺคหิต  พุทฺธวจน  ต  เวยฺยากรณนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ  ธมฺมปท  
เถรคาถา  เถรีคาถา  สุตฺตนิปาเต  โนสุตฺตนามิกา  สุทฺธิกคาถา   
จ  คาถาติ  เวทิตพฺพา  ฯ  โสมนสฺสมยกิคาถาปฏิสยุตฺตา (๑)  เทฺว- 
อสีติสุตฺตนฺตา  อุทานนฺติ  เวทิตพฺพา  ฯ  วุตฺตมิท  (๒)  ภควตาติ- 
อาทินยปฺปวตฺตา  ทสุตฺตรสต  สุตฺตนฺต  อิติวุตฺตกนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ   
อปณฺณกชาตกาทีนิ  ป ฺาสาธิกานิ  ป ฺจชาตกสตานิ  ชาตกนฺติ   
เวทิตพฺพานิ  ฯ  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  อจฺฉริยา  อพฺภุตธมฺมา   
อานนฺเทติอาทินยปฺปวตฺตา  สพฺเพป  อจฺฉริยอพฺภุตธมฺมปฏิสยุตฺตา   
สุตฺตนฺตา  อพฺภุตธมฺมนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ  จูฬเวทลฺลมหาเวทลฺล- 
สมฺมาทิฏ ิสกฺกป ฺหสงฺขารภาชนิยมหาปุณฺณมสุตฺตาทโย  สพฺเพป   
เวท ฺจ  ตุฏ ิ ฺจ  ลทฺธา  ลทฺธา  ปุจฺฉิตสุตฺตนฺตา  เวทลฺลนฺติ   
เวทิตพฺพา  ฯ   
        น  อตฺถม ฺาย  ธมฺมม ฺายาติ (๓) อฏกถ ฺจ  ปาลิ ฺจ   
อชานิตฺวา  ฯ  ธมฺมานุธมมฺปฏิปนฺโนติ  นวโลกุตฺตรธมฺมสฺส  อนุรูป- 
ธมฺม  สหสีลก  (๔)  ปุพฺพภาคปฏิปท  น  ปฏิปนฺโน  โหติ  ฯ   
อิมินา  อุปาเยน  สพฺพวาเรสุ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  ปมวาเร   
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ปเนตฺถ  อปปฺสฺสุตทุสฺสีโล  กถโิต  ทติุเย  อปฺปสฺสุตขีณาสโว   
ตติเย   พหุสฺสุตทุสฺสีโล  จตุตฺเถ ฯ  พหุสฺสุตขีณาสโว  ฯ   
        สีเลส ุ อสมาหิโตติ  สีเลสุ  อปรปิูรการี (๑) ฯ  สลีโต  จ   
สุเตน  จาติ  สีลภาเคน  จ  สุตภาเคน  จ  อย  ทุสฺสโีล   
อปฺปสฺสุโตติ  เอวนฺต  ครหนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  ตสฺส  สมฺปชฺชเต   
สุตนฺติ  ตสฺส  ปุคฺคลสฺส  ยสฺมา  เตน  สุเตน  สุตกิจฺจ  กต   
ตสฺมา  ตสฺส  สุต  สมฺปชชฺติ  นาม  ฯ  นาสฺส  สมฺปชฺชเตติ   
สุตกิจฺจสฺส  อกตตฺตา  น  สมฺปชฺชติ  ฯ  ธมฺมธรนฺติ  สุตธมฺมาน  
อาธารภูต  ฯ  สปฺป ฺนฺติ  สุป ฺ (๒) ฯ  เนกฺข  ชมฺโพนทสฺเสวาติ   
ชมฺพุนท  วุจฺจติ  ชาติสุวณฺณ  ตสฺส  ชมฺพุนทสฺส  เนกฺข  วิย   
ป ฺจสุวณฺณปริมาณ  สุวณฺณฆฏิก  วิยาติ  อตฺโถ  ฯ   
 
                                โสภณสุตฺตวณฺณนา   
        สตฺตเม ฯ วิยตฺตาติ  ป ฺาเวยฺยตฺติเยน  สมนฺนาคตา  ฯ   
วินีตาติ  วินย  อุเปตา  สุวินีตา  ฯ  วิสารทาติ  เวสารชฺเชน   
โสมนสฺสสหคตาเณน  สมนฺนาคตา  ฯ  ธมฺมธราติ  สุตธมฺมาน  
อาธารภูตา  ฯ  ภิกฺขุ  จ  สลีสมฺปนฺโนติ  คาถาย  กิ ฺจาป   
เอเกกสฺเสว  เอเกโก  คุโณ  กถิโต  สพฺเพส  ปน  สพฺเพป   
วฏฏนฺตีติ  ฯ    
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                                เวสารชฺชสุตฺตวณฺณนา   
        อฏเม ฯ  เวสารชฺชานีติ  เอตฺถ  สารชฺชปฏิปกฺโข  เวสารชฺช ฯ  
จตูสุ  าเนสุ  สารชชฺาภาว  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  อุปฺปนฺนโสมนสฺส- 
าณสฺเสต  นาม  ฯ  อาสภณฺานนฺติ  เสฏฏาน  อุตฺตมฏาน   
อาสภา  วา  ปุพฺพพุทฺธา  เตส  านนฺติ  อตฺโถ  ฯ  อปจ   
ควสตเชฏโก  อุสโภ  ควสหสฺสเชฏโก  วสโภ  วชสตเชฏโก   
วา  อุสโภ  วชสหสฺสเชฏโก  วสโภ  สพฺพควเสฏโ  สพฺพ- 
ปริสฺสยสโห  เสโต  ปาสาทิโก  มหาภารวโห  อสนิสตสทฺเทหิป   
อสนิสหสฺสสทฺเทหิป  อสมฺปกมฺปโย  นิสโภ  โส  อิธ  อุสโภติ   
อธิปฺเปโต  ฯ  อิทมฺป  หิ  ตสฺส  ปริยายวจน  ฯ  อุสภสฺส  อิทนฺติ   
อาสภ  ฯ  านนฺติ  จตูหิ  ปาเทหิ  ปวึ  อุปฺปเฬตฺวา   
ววตฺถาน  ฯ  อิท  ปน  อาสภ  วิยาติ  อาสภ  ฯ  ยถาป  หิ  
นิสภสงฺขาโต  อุสโภ  จตูหิ  ปาเทหิ  ปวึ  อุปฺปเฬตฺวา   
อจลฏาเนนติฏติ  เอว  ตถาคโตป  จตูหิ  เวสารชฺชปาเทหิ   
อฏปริสปวึ  อุปฺปเฬตฺวา  สเทวเก  โลเก  เกนจิ  ปจฺจตฺถิเกน  
ปจฺจามิตฺเตน  อกมฺปโย  อจลฏาเนน  ติฏติ  ฯ  เอว  ติฏมาโน(๑)  
จ   ต  อาสภณฺาน  ปฏิชานาติ  อุปคจฺฉติ  น  ปจฺจกฺขาติ   
อตฺตนิ  อาโรเปติ  ฯ  เตน  วุตฺต  อาสภณฺาน  ปฏิชานาตีติ  ฯ   
        ปริสาสติู  อฏสุ  ปริสาสุ  ฯ  สหีนาท  นทตีติ  เสฏนาท    
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สีหนาท นทติ  สีหนาทสทิส  วา  นาท  นทติ  ฯ  อยมตฺโถ   
สีหนาทสุตฺเตน  ทสฺเสตพฺโพ  ฯ  ยถาป  สีโห  สหนโต  จ   
หนนโต  จ  สีโหติ  วุจฺจติ  เอว  ตถาคโต  โลกธมมฺาน   
สหนโต  ปรปฺปวาทาน ฺจ  หนนโต  สีโหติ  วุจฺจติ  ฯ  
เอว  วุตฺตสฺส  สีหสฺส  นาท  สีหนาท  ฯ  ตตฺถ  ยถา  หิ  สีโห(๑)   
สีหพเลน  สมนฺนาคโต  สพฺพตฺถ  วิสารโท  วิคตโลมหโส   
สีหนาท  นทติ  เอว  ตถาคตสีโหป  ตถาคตพเลหิ  สมนฺนาคโต   
อฏสุ  ปริสาสุ  วิสารโท  วิคตโลมหโส  อิติ  รูปนฺติ   อาทินา   
นเยน  นานาวิธเทสนาวิลาสสมฺปนฺน  สีหนาท  นทติ  ฯ  เตน  
วุตฺต  ปริสาสุ  สีหนาท  นทตีติ  ฯ   
        พฺรหฺมจกฺก  ปวตฺเตตีติ  เอตฺถ  พฺรหฺมนฺติ  เสฏ  อุตฺตม   
วิสุทฺธ  ฯ  จกฺกสทฺโท  ปนาย   
        สมฺปตฺติย  ลกฺขเณ  จ        รถงฺเค  อิริยาปเถ   
        ทาเน  รตนธมฺมูร-                จกฺกาทีสุ  จ  ทิสสฺติ   
        ธมฺมจกเฺก  อิธ  มโต        ต ฺจ  เทฺวธา  วิภาวเย  ฯ   
        จตฺตาริมานิ  ภิกฺขเว  จกฺกานิ  เยหิ  สมนฺนาคตาน   
เทวมนุสฺสานนฺติ  อาทีสุ  หิ  อย  สมฺปตฺติย  ทิสฺสติ  ฯ  ปาทตเลสุ   
จกฺกานิ  ชาตานีติ  เอตฺถ  ลกฺขเณ  ฯ  จกฺกว  วหโต  ปทนฺติ  
เอตฺถ  รถงฺเค  ฯ  จตุจกฺก  นวทฺวารนฺติ   เอตฺถ  อิริยาปเถ  ฯ   
# ๑. ม. ยถา สีโห  ฯ  
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ทท  ภุ ฺช  จ  มา  จ  ปมาโท  จกฺก  วตฺตย  สพฺพปาณีนนฺติ  
เอตฺถ  ทาเน  ฯ  ทิพฺพ  จกฺกรตน  ปาตุรโหสีติ  เอตฺถ   
รตนจกฺเก  ฯ  มยา  ปวตฺติต  จกฺกนฺติ  เอตฺถ  ธมฺมจกฺเก  ฯ   
อิจฺฉาหตสฺส  โปสสฺส  จกกฺ  ภมติ  มตฺถเกติ  เอตฺถ  อุรจกฺเก  ฯ   
ขุรปริยนฺเตน  เจป  จกฺเกนาติ   เอตฺถ  ปหรณจกฺเก  ฯ  
อสนิวิจกฺกนฺติ  เอตฺถ  อสนิมณฺฑเล  ฯ  อิธ  ปนาย  ธมฺมจกฺเก   
มโต  ฯ   
        ต  ปเนต  ธมฺมจกฺก  ทุวิธ  โหติ  ปฏิเวธาณ ฺจ   
เทสนาาณ ฺจ  ฯ  ตตฺถ  ป ฺาปภาวิต  อตฺตโน  อริยผลาวห   
ปฏิเวธาณ  กรุณาปภาวิต  สาวกาน  อริยผลาวห  เทสนา- 
าณ  ฯ  ตตฺถ  ปฏิเวธาณ  อุปฺปชชฺมาน  อุปฺปนฺนนฺติ  ทุวิธ  ฯ   
ต ฺหิ  อภินิกฺขมนโต  ยาว  อรหตฺตมคฺคา  อุปฺปชฺชมาน  ผลกฺขเณ   
อุปฺปนฺนนฺนาม  ฯ  ตุสิตภวนโต  วา  ยาว  มหาโพธิปลฺลงฺเก   
อรหตฺตมคฺคา อุปฺปชฺชมาน  ผลกฺขเณ  อุปฺปนฺนนฺนาม  ฯ  ทีปงฺกรโต   
ปฏาย  วา  ยาว  โพธิปลลฺงฺเก  อรหตฺตมคฺคา  อุปฺปชฺชมาน   
ผลกฺขเณ  อุปฺปนฺนนฺนาม  ฯ  เทสนาาณป  ปวตฺตมาน  ปวตฺตนฺติ   
ทุวิธ  ฯ  ต ฺหิ  ยาว  อ ฺาโกณฺฑ ฺสฺส โสตาปตฺติมคฺคา   
ปวตฺตมาน  ผลกฺขเณ  ปวตฺต  นาม  ฯ  เตสุ  ปฏิเวธาณ   
โลกุตฺตร  เทสนาาณ  โลกิย  ฯ  อุภยป  ปเนต  อ ฺเหิ    
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อสาธารณ  พุทฺธานเยว  โอรส  าณ  ฯ   
        สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  เต  ปฏชิานโตติ  อห  สมมฺาสมฺพุทฺโธ  
สพฺเพ  ธมฺมา  มยา  อภิสมฺพุทฺธาติ  เอว  ปฏชิานโต [๑]  ฯ  น 
จ  อภิสมฺพุทฺธาติ  (๒)  อิเม  นาม  ธมมฺา  ตยา  อนภิสมฺพุทฺธา  ฯ  
ตตฺร  วตาติ  เตสุ  อนภิสมฺพุทฺธาติ  เอว  ทสฺสิตธมฺเมสุ  ฯ   
สหธมฺเมนาติ  สเหตุนา  สการเณน  วจเนน  ฯ  นิมตฺิตเมตนฺติ   
เอตฺถ  ปุคฺคโลป  ธมฺโมป  นิมิตฺตนฺติ  อธิปฺเปโต  ฯ  ต  ปุคฺคล   
น  ปสฺสามิ  โย  ม  ปฏิโจเทสฺสติ  ฯ  ต  ธมฺม  น  ปสฺสามิ   
สนฺทสฺเสตฺวา  อย  นาม  ธมฺโม  ตยา  อนภิสมฺพุทฺโธติ  ม   
ปฏิโจเทสฺสตีติ  อยเมตฺถ  อตฺโถ  ฯ  เขมปฺปตฺโตติ  เขม  ปตฺโต  ฯ  
เสสปททฺวย  อิมสฺเสว  เววจน  ฯ  สพฺพเมต  เวสารชฺชาณเมว   
สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  ทสพลสสฺ  หิ  อย  นาม  ธมฺโม  ตยา   
อนภิสมฺพุทฺโธติ  โจทก  ปุคฺคล  วา  โจทนาการณ  อนภิ- 
สมฺพุทฺธธมฺม  วา  อปสฺสโต  สภาวพุทฺโธเยว  วต  สมาโน  อห   
พุทฺโธสฺมีติ  วทามีติ  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  พลวตร  โสมนสฺส   
อุปฺปชฺชติ  เตน  สมฺปยุตฺต  าณ  เวสารชฺช  นาม  ฯ  ต   
สนฺธาย  เขมปฺปตฺโตติอาทิมาห  ฯ  เอว  สพฺพตฺถ  อตฺโถ   
เวทิตพฺโพ  ฯ   
        อนฺตรายิกา  ธมฺมาติ  เอตฺถ  ปน  อนฺตราย  กโรนฺตีติ    
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อนฺตรายิกา  ฯ  เต  อตฺถโต  ส ฺจิจฺจ  วีติกฺกนฺตา  สตฺต   
อาปตฺติกฺขนฺธา  ฯ  ส ฺจิจฺจ  วีติกฺกนฺต  หิ  อนฺตมโส  ทุกฺกฏ- 
ทุพฺภาสิตมฺป  มคฺคผลาน  อนฺตราย  กโรติ  ฯ  อิธ  ปน   
เมถุนธมฺมา  อธิปฺเปตา  ฯ  เมถุน  เสวโต  หิ  ยสฺส  กสฺสจิ   
นิสฺสสยเมว  มคฺคผลาน  อนฺตราโย  โหติ  ฯ  ยสฺส  โข  ปน   
เต  อตฺถายาติ  ราคกฺขยาทีสุ  ยสฺส  อตฺถาย  ฯ  ธมโฺม  เทสิโตติ   
อสุภภาวนาทิธมฺโม  กถโิต  ฯ  ตตฺร  วต  มนฺติ  ตสฺมึ  อนิยฺยา- 
นิกธมฺเม [๑]  ฯ  เสส  วินเย (๒) วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ  ฯ   
        วาทปถาติ  วาทาเยว  ฯ  ปถุูติ  พหู  ฯ  สิตาติ  อุปนิพนฺธา   
อภิสงฺขตา  ฯ  อถวา  ปุถุสสฺิตาติ  ปุถุภาว  สิตา  อุปคตา ฯ  
ปุถูหิ  วา  สติาติป  ปุถุสฺสิตา  ฯ  ย  นสิฺสิตาติ  เอตรหิป  ย   
วาทปถ  นิสสฺิตา  ฯ  น  เต  ภวนฺตีติ  เต  วาทปถา  น   
ภวนฺติ  ภิชฺชนฺติ  วินสฺสนติฺ  ฯ  ธมฺมจกฺกนฺติ  เทสนาาณสฺสป   
ปฏิเวธาณสฺสป  เอต  นาม  ฯ  เตสุ  เทสนาาณ  โลกิย   
ปฏิเวธาณ  โลกุตฺตร  ฯ  เกวลีติ  สกลโลกุตฺตรสมนฺนาคโต (๓) ฯ   
ตาทิสนฺติ  ตถาวิธ  ฯ    
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                                ตณฺหุปฺปาทสุตฺตวณฺณนา   
        นวเม ฯ  อุปฺปชชฺติ  เอเตสูติ  อุปฺปาทา  ฯ  กา  อุปฺปชฺชติ  ฯ 
ตณฺหา  ฯ  ตณฺหาย  อุปฺปาทา  ตณฺหุปฺปาทา  ตณฺหาวตฺถูนิ   
ตณฺหาการณานีติ  อตฺโถ  ฯ  จีวรเหตูติ  กตฺถ  มนาป  จีวร   
ลภิสฺสามีติ  จีวรการณา  อุปฺปชฺชติ  ฯ  อิติภวาภวเหตูติ  เอตฺถ   
อิตีติ  นิทสฺสนตฺเถ  (๑)  นปิาโต  ฯ  ยถา  จีวราทิเหตุ  เอว   
ภวาภวเหตุปติ  อตฺโถ  ฯ  ภวาภโวติ  เจตฺถ  ปณีตปฺปณีตตรานิ  
สปฺปนวนีตาทีน  อธิปฺเปตานิ  ฯ  สมปฺตฺติภเวสุ  ปณีตตรปณีต- 
ตมภโวติป  วทนฺติ  ฯ  
        ตณฺหาทุติโยติ  อย ฺหิ  สตฺโต  อนมตคฺเค  สสารวฏเฏ   
สสรนฺโต  น  เอกโกว  สสรติ  ตณฺห  ปน  ทุติยิก  ลภนฺโตว   
สสรติ  ฯ  เตน  วุตฺต  ตณฺหาทุติโยติ  ฯ  อิตฺถภาว ฺถาภาวนฺติ   
เอตฺถ  อิตฺถภาโว  นาม  อย  อตฺตภาโว  อ ฺถาภาโว  นาม  
อนาคตตฺตภาโว  ฯ  เอวรูโป  วา  อ ฺโป  อตฺตภาโว  อิตฺถภาโว   
นาม  น  เอวรูโป  อ ฺถาภาโว  นาม  ฯ  ต  อิตฺถ- 
ภาว ฺถาภาว  ฯ  สสารนฺติ  ขนฺธธาตุอายตนปฏิปาฏึ  ฯ  
นาติวตฺตตีติ  นาติกฺกมติ  ฯ  เอวมาทีนว  ตฺวาติ  เอว  อตีตา- 
นาคตปจฺจุปฺปนฺเนสุ  ขนฺเธสุ  อาทีนว  ชานิตฺวา  ฯ  ตณฺห   
ทุกฺขสฺส  สมภฺวนฺติ  ตณฺห  จ  อย  วฏฏทุกฺขสฺส  สมภฺโว   
# ๑. ส.ี นิทสสฺเน  ฯ  
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ปภโว  การณนฺติ  เอว  ชานิตฺวา  ฯ  เอตฺตาวตา  อิมสฺส  ภิกฺขุโน  
วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺตปฺปตฺตภาโว  ทสฺสโิต  ฯ  อิทานิ  ต   
ขีณาสว  โถเมนฺโต  วีตตโณฺหติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  อนาทาโนติ   
นิคฺคหโณ  ฯ  สโต  ภิกฺขุ  ปริพฺพเชติ  สติสมฺปช ฺเวปุลฺลปฺปตฺโต   
ขีณาสโว  ภิกฺขุ  สโต  สมฺปชาโน  จเรยฺย  วิหเรยฺยาติ  อตฺโถ  ฯ   
อิติ  สุตฺตนฺเต  วฏฏ  กเถตฺวา  คาถาสุ  วฏฏวิวฏฏ  กถิตนฺติ  ฯ   
 
                                โยคสุตฺตวณฺณนา   
        ทสเม ฯ  วฏฏสฺมึ  โยเชนฺตีติ  โยคา  ฯ  กามโยโคติอาทีสุ   
ป ฺจกามคุณิโก  ราโค  กามโยโค  ฯ  รูปารูปภเวสุ  ฉนฺทราโค   
ภวโยโค  ตถา  ฌานนิกนฺติ  ฯ  สสฺสตทิฏ ิสหคโต  จ  ราโค   
ทฺวาสฏ ี  ทิฏ ิโย  จ  ทฏิ ิโยโค  ฯ  จตูสุ  สจฺเจสุ  อ ฺาณ   
อวิชฺชาโยโค  ฯ  กาเมสุ  วา  โยเชตีติ  กามโยโค  ฯ  ภเวสุ  โยเชตีติ   
ภวโยโค  ฯ  ทิฏ ีสุ  (๑)  โยเชตีติ  ทฏิ ิโยโค  ฯ  อวิชฺชาย  โยเชตีติ  
อวิชฺชาโยโคติ  เหฏา  วุตฺตธมฺมานเยเวต  อธิวจน  ฯ   
        อิทานิ  เต  วิตฺถาเรตฺวา  ทสฺเสนฺโต  กตโม  จ  ภิกฺขเวติ- 
อาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  สมุทยนฺติ  อุปฺปตฺตึ  ฯ  อตฺถงฺคมนฺติ  เภท  ฯ   
อสฺสาทนฺติ  มธุรภาว  ฯ  อาทีนวนฺติ  อมธุรภาว  โทส  ฯ   
นิสฺสรณนฺติ  นิสฺสฏภาว  ฯ  
#  ๑ สี.  สติสมฺปช ฺเ... ฯ    
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        กาเมสูติ  วตฺถุกาเมสุ  ฯ  กามราโคติ  กาเม  อารพฺภ   
อุปฺปนฺนราโค  ฯ  เสสปเทสุป  เอเสว  นโย  ฯ  อนุเสตีติ  นิพฺพตฺตติ  ฯ  
อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  กามโยโคติ  ภิกฺขเว  อิท  กาเมสุ  โยชนการณ   
พนฺธนการณ  วุจฺจตีติ  เอว  สพฺพตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        ผสฺสายตนานนฺติ  จกฺขาทีน  จกฺขุสมฺผสฺสาทิการณาน  ฯ  
อวิชฺชา  อ ฺาณนฺติ  าณปฏิปกฺขภาเวน  อ ฺาณสงฺขาตา   
อวิชฺชา  ฯ  อิติ  กามโยโคติ  เอตฺถ  อิติสทฺโท  จตูหปิ  โยเคหิ   
สทฺธึ  โยเชตพฺโพ  เอว  กามโยโค  เอว  ภวโยโคติ  ฯ   
        สมฺยุตฺโตติ   สมฺปริวาริโต  ฯ  (๑)  ปาปเกหีติ  ลามเกหิ  ฯ   
อกุสเลหีติ  อโกสลลฺสมฺภูเตหิ  ฯ  สงฺกิเลสิเกหีติ  สงฺกิลิสฺสเกหิ  (๒)   
ปสนฺนสฺส  จิตฺตสฺส  ปสนฺนภาวทูสเกหีติ  อตฺโถ  ฯ  โปโนพฺภวิเกหีติ   
ปุนพฺภวนิพฺพตฺตเกหิ  ฯ  สทเรหีติ  สทรเถหิ  ฯ  ทกฺุขวิปาเกหีติ   
วิปากกาเล  ทุกฺขุปฺปาทเกหิ  ฯ  อายตึ  ชาติชรามรณิเกหีติ  อนาคเต   
ปุนปฺปุน  ชาติชรามรณนิพฺพตฺตเกหิ  ฯ  ตสฺมา  อโยคกฺเขมีติ  วุจฺจตีติ   
ยสฺมา  อปฺปหีนโยโค  ปคฺุคโล  เอเตหิ  ธมฺเมหิ  สมฺปยุตฺโต  โหติ   
ตสฺมา  เตหิ   จตูหิ  โยเคหิ  เขม  นิพฺพาน  อนธิคตตฺตา  น   
โยคกฺเขมีติ  วุจฺจติ  ฯ   
        วิสโยคาติ  วิสโยชนการณานิ  ฯ  กามโยควิสโยโคติ  กาม- 
โยควิสโยชนการณ  ฯ  เสสปเทสุป  เอเสว  นโย  ฯ  ตตฺถ    
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อสุภชฺฌาน  กามโยควิสโยโค  ต  ปาทก  กตฺวา  อธคิโต   
อนาคามิมคฺโค  เอกนฺเตเนว  กามโยควิสโยโค  นาม  ฯ  อรหตฺต- 
มคฺโค  ภวโยควิสโยโค  นาม  โสตาปตฺติมคฺโค  ทิฏ ิโยควิสโยโค   
นาม  อรหตฺตมคฺโค  อวิชฺชาโยควิสโยโค  นาม  ฯ  อิทานิ  เต   
วิตฺถาเรตฺวา   ทสฺเสนฺโต  กตโม  จ  ภิกขฺเวติอาทิมาห  ฯ  ตสฺสตฺโถ   
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        ภวโยเคน  จูภยนฺติ  ภวโยเคน  จ  สยุตฺตา  (๑)  กิ ฺจ  ภิยฺโยติ   
อุภย  อุภเยนาป  จ    สยุตฺตา (๑) เยน  เกนจิ  โยเคน  สมนฺนาคตาติ  (๒)  
อตฺโถ  ฯ  ปรุกฺขตาติ  ปุรโต  กตา  ปริวาริตา  วา  ฯ  กาเม   
ปริ ฺายาติ  ทุวิเธป  กาเม  ปรชิานิตฺวา  ฯ  ภวโยค ฺจ  สพฺพโสติ   
ภวโยค ฺจ  สพฺพเมว  ปริชานิตฺวา  ฯ  สมูหจฺจาติ  สมูหนิตฺวา  ฯ   
วิราชยนฺติ  วิราเชนฺโต  วิราเชตฺวา  วา  ฯ  วิราเชนฺโตติ  หิ   
วุตฺเต  มคฺโค  กถโิต  โหติ  วิราเชตฺวาติ  วุตฺเต  ผล  ฯ  มุนีติ   
ขีณาสวมุนิ  ฯ  อิติ  อิมสฺมึ  สุตฺเตป  คาถาสุป  วฏฏวิวฏฏเมว  
กถิตนฺติ  ฯ   
                        ภณฺฑคามวคฺโค  ปโม  ฯ    
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                                        จรวคฺควณฺณนา   
                                        จรสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติยสฺส  ปเม  ฯ  อธิวาเสตีติ  จิตฺต  อธิโรเปตฺวา   
วาเสติ  ฯ  นปฺปชหตีติ  น  ปริจฺจชติ  ฯ  น  วิโนเทตีติ  น   
นีหรติ  ฯ  น  พฺยนฺตีกโรตีติ  น  วิคตนฺต  ปริจฺฉินฺนปริวฏม  
กโรติ  ฯ  น  อนภาว  คเมตีติ  น  อนุอภาว  อวฑฺฒึ  วินาส   
คเมติ  ฯ  จรมฺปติ  จรนฺโตป  ฯ  อนาตาปติ  นิพฺพิริโย  ฯ  อโนตฺตาปติ   
อุปวาทภยรหิโต  ฯ  สตตนฺติ  นิจฺจ  ฯ  สมิตนฺติ  นิรนฺตร  ฯ  
เอว  สพฺพตฺถ  อตฺถ  ตฺวา  สุกฺกปกฺขวุตฺตปริยาเยน  อตฺโถ   
เวทิตพฺโพ  ฯ   
        คาถาสุ  เคหนิสฺสิตนฺติ  กิเลสนิสสฺิต  ฯ  โมหเนยฺเยสูติ   
โมหชนเกสุ  อารมฺมเณสุ  ฯ  อภพฺโพติ  อภาชนภูโต  ฯ  ผุฏ ุ   
สมฺโพธิมุตฺตมนฺติ  อรหตฺตสงฺขาต   อุตฺตม  าณ  ผุสิตุ  ฯ   
 
                                สลีสตฺุตวณฺณนา   
        ทุติเย  ฯ  สมฺปนฺนสลีาติ  ปริปุณฺณสีลา  ฯ  สมฺปนฺน- 
ปาฏิโมกฺขาติ  ปริปุณฺณปาฏิโมกฺขา  ฯ  ปาฏิโมกฺขสวรสวุตาติ   
ปาฏิโมกฺขสวรสีเลน  สวุตา  ปหิตา  อุเปตา  หุตฺวา  วิหรถ  ฯ   
อาจารโคจรสมฺปนฺนาติ  อาจาเรน  จ  โคจเรน  จ  สมฺปนฺนา    
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สมุปาคตา  ภวถ  ฯ  อณุมตฺเตสุ  วชฺเชสูติ  อณุปฺปมาเณสุ   
โทเสสุ  ฯ  ภยทสฺสาวิโนติ  ตานิ  อณุมตฺตานิ  วชฺชานิ  ภยโต   
ทสฺสนสีลา  ฯ  สมาทาย  สิกฺขถ  สกิฺขาปเทสูติ  สพฺพตฺถ  สิกฺขา- 
โกฏาเสสุ  ต  ต  สมาทาตพฺพ  สมาทาย  คเหตฺวา  สิกฺขถ  ฯ   
สมฺปนฺนสีลาน  ฯเปฯ  สิกขฺาปเทสูติ  เอตฺตเกน  ธมฺมกฺขาเนน  (๑)   
สิกฺขตฺตเย  สมาทเปตฺวา  เจว  ปฏิลทฺธคุเณสุ  จ  วณฺณ  กเถตฺวา  อิทานิ   
อุตฺตรึ  กาตพฺพตฺถ  ทสฺเสนฺโต  กิมสสฺาติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ   
กิมสฺสาติ  กึ  ภเวยฺย  ฯ 
        ยต  จเรติ  ยถา  จรนฺโต  ยโต  โหติ  สยโต    เอว   
จเรยฺย  ฯ  เอส  นโย  สพฺพตฺถ  ฯ  อจฺเฉติ  นิสีเทยฺย  ฯ  ยตเมต   
ปสารเยติ  ย  องฺคปจฺจงฺค  ปสาเรยฺย  ต  ยต  ปสฺสทธฺเมว  (๒)   
กตฺวา  ปสาเรยฺย  ฯ  อุทฺธนฺติ  อุปริ  ฯติริยนฺติ  มชฌฺ  ฯ  
อปาจีนนฺต  อโธ  ฯ  เอตฺตาวตา  อตีตา  ปจฺจุปฺปนฺนา  อนาคตา   
จ  ป ฺจกฺขนฺธา  กถิตา  ฯ  ยาวตาติ  ปริจฺเฉทวจน  ฯ  ชคโต   
คตีติ  โลกสสฺ  นิปฺผตฺติ  ฯ  สมเวกฺขิตา  จ  ธมฺมาน  ขนฺธาน   
อุทยพฺพยนฺติ  เอเตส  สพฺพโลเก  อตีตาทิเภทาน  ป ฺจกฺขนฺธ- 
ธมฺมาน  อุทย ฺจ  วย ฺจ  สมเวกฺขิตา  ป ฺจนฺน  ขนฺธาน  อุทย   
ปสฺสนฺโต  ป ฺจวีสติ  ลกฺขณานิ  ปสฺสติ  วย  ปสฺสนฺโต   
ป ฺจวีสติ  ลกฺขณานิ  ปสฺสตีติ  วุตฺเตหิ  สมป ฺาสาย    
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ลกฺขเณหิ  สมฺมา  อเวกฺขิตา  โหติ  ฯ  เจโตสมถสามีจินฺติจิตฺต- 
สมถสฺส  อนุจฺฉวิก  ปฏิปท  ฯ  สิกฺขมานนฺติ  ปฏิปชฺชมาน   
ปูรยมานนฺติ  อตฺโถ  ฯ  ปหิตตฺโตติ  เปสิตตฺโต  ฯ  อาหูติ   
กถยนฺติ  ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว  ฯ  อิมสฺมึ  ปน  สุตฺเต   
สีลมิสฺสก  กเถตฺวา  คาถาสุ  ขีณาสโว  กถโิต  ฯ   
 
                                ปธานสุตฺตวณฺณนา   
        ตติเย  ฯ   สมฺมปฺปธานานีติ  สุนฺทรปฺปธานานิ  อุตฺตม- 
วิริยานิ  ฯ  สมฺมปฺปธานาติ  ปริปุณฺณวิริยา  ฯ  มารเธยฺยาภิภูตาติ  (๒)  
เต  ภูมิกวฏฏสงฺขาต  มารเธยฺย  อภิภวิตฺวา  (๓)  สมติกฺกมิตฺวา   
 ิตา  ฯ  เต  อสิตาติ  เต  ขีณาสวา  อนิสฺสิตา  นาม  ฯ   
ชาติมรณภยสฺสาติ  ชาติ ฺจ  มรณ ฺจ  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชนกภยสสฺ   
ชาติมรณสงฺขาตสฺเสว  วา  ภยสฺส  ฯ  ปารคูติ  ปาร  คตา  ฯ   
เต  ตุสิตาติ  เต  ขีณาสวา  ตุฏา  นาม  ฯ  เชตฺวา  มาร   
สวาหนนฺติ  (๔)  สเสนก  มาร  ชินิตฺวา  (๕)   ิตา  ฯ  เต  อเนชาติ   
เต  ขีณาสวา  ตณฺหาสงฺขาตาย  เอชาย  อเนชา  นิจฺจลา   
นาม  ฯ  นมจิุพลนฺติ  มารพล  ฯ  อุปาติวตฺตาติ  อติกฺกนฺตา  ฯ   
เต  สุขิตาติ  เต  ขีณาสวา  โลกุตฺตรสุเขน  สุขิตา  นาม  ฯ   
#  ๑  ม.  สลี มิสฺสก ฯ  ๒ สี. มารเธยฺยาธิภุโนติ ฯ ๓  สี.  อธิภวิตฺวา ฯ  
#  ๔ ม.  สวาหินินฺติ ฯ  ๕  สี.  นชิฺชิตฺวา ฯ   
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เตเนวาห   
        สุขิโน วต อรหนฺโต        ตณฺหา  เนส  น  วิชฺชติ   
        อสฺมิมาโน สมุจฺฉินฺโน   โมหชาล  ปทาลิตนฺติ  ฯ   
 
                                        สวรสุตฺตวณฺณนา   
        จตุตฺเถ ฯ  ปธานานีติ  วิริยานิ  ฯ  สวรปฺปธานนฺติ  จกฺขาทีนิ   
สวรนฺตสฺส  อุปฺปนฺนวิริย  ฯ  ปหานปฺปธานนฺติ  กามวิตกฺกาทโย   
ปชหนฺตสฺส  อุปฺปนฺนวิริย  ฯ  ภาวนาปฺปธานนฺติ  สมฺโพชฺฌงฺเค   
ภาเวนฺตสฺส  อุปฺปนฺนวิริย  ฯ  อนุรกฺขนาปฺปธานนฺติ  สมาธินิมิตฺต   
อนุรกฺขนฺตสฺส  อุปฺปนฺนวิริย  ฯ   
        วิเวกนิสฺสิตนฺติอาทีสุ  วิเวโก  วิราโค  นิโรโธติ  ตีณิป   
นิพฺพานสฺส  นามานิ  ฯ  นิพฺพาน ฺหิ  อุปธิวิเวกตฺตา  วิเวโก  
ต  อาคมฺม  ราคาทโย  วิรชฺชนฺตีติ  วิราโค  นิรชฺุฌนตีฺติ   
นิโรโธ  ตสฺมา  วิเวกนิสฺสิตนฺติอาทีสุ  อารมฺมณวเสน  วา   
อธิคนฺตพฺพวเสน  วา  นิพฺพานนิสฺสิตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  
        โวสฺสคฺคปริณามินฺติ  เอตฺถ  เทฺว  โวสฺสคฺคา  ปริจฺจาค- 
โวสฺสคฺโค  จ  ปกฺขนฺทนโวสฺสคฺโค  จ  ฯ  ตตฺถ  วิปสฺสนา   
ตทงฺควเสน  กิเลเส  จ  ขนฺเธ  จ  ราค  ปริจฺจชตีติ    ปริจฺจาค- 
โวสฺสคฺโค  ฯ  มคฺโค  อารมฺมณวเสน  นิพฺพาน  ปกฺขนฺทตีติ   
ปกฺขนฺทนโวสฺสคฺโค  ฯ  ตสฺมา  โวสฺสคฺคปริณามินฺติ  ยถา  ภาวิยมาโน    
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สติสมฺโพชฺฌงฺโค  โวสสฺคฺคตฺถาย  ปริณามติ  วิปสฺสนาภาว ฺจ   
มคฺคภาว ฺจ  ปาปุณาติ  เอวนฺต  ภาเวตีติ  อยเมตฺถ  อตฺโถ  ฯ  
เสสปเทสุป  เอเสว  นโย  ฯ  ภทฺทกนฺติ  ลทฺธก  ฯ  สมาธินิมิตฺต  
วุจฺจติ  อฏ ิกส ฺาทิวเสน  อธิคโต  สมาธิเยว  ฯ  อนุรกฺขตีติ   
สมาธิปจฺจนิกธมฺเม  (๑)  ราคโทสโมเห  โสเสนฺโต  (๒)  รกฺขติ  ฯ  เอตฺถ  
จ  อฏ ิกส ฺาทิกา  ป ฺเจว  ส ฺา  วุตฺตา  อิมสฺมึ  ปน   
าเน  ทสป  อสุภานิ  วิตฺถาเรตฺวา  กเถตพฺพานิ  ฯ  เตส  วิตฺถาโร   
วิสุทฺธิมคฺเค   วุตฺโตเยว  ฯ   
        คาถาย  สวราทินาเมน  สวราทินิปฺผาทก  วิริยเมว   
วุตฺต  ฯ  ขย  ทุกฺขสฺส  ปาปุเณติ  ทุกฺขกฺขยสงฺขาต  อรหตฺต   
ปาปุเณยฺยาติ  ฯ   
 
                        ป ฺตฺติสุตฺตวณฺณนา   
        ป ฺจเม ฯ  อคฺคป ฺตฺติโยติ  อุตฺตมป ฺตฺติโย  ฯ  อตฺตภา- 
วีนนฺติ  อตฺตภาววนฺตาน  ฯ  ยทิท  ราหุ  อสุรินโฺทติ  โย  
เอส  ราหุ  อสุรินฺโท  อย  อคฺโค  นาม  ฯ   เอตฺถ  ราหุ   
กิร  อสุรินฺโท  จตฺตาริ  โยชนสหสฺสานิ  อฏ  จ  โยชนสตานิ   
อุจฺโจ  พาหนฺตรมสฺส  ทวฺาทส  โยชนสตานิ  หตฺถตลปาทตลาน   
ปุถุลโต   ตีณิ  โยชนสตานิ  ฯ  องฺคุลิปพฺพานิ  ปณฺณาส  โยชนานิ   
#  ๑    ม  ฯ  สมาธิปาริปนฺถิกธมฺเม  ฯ  ๒  ม.  โสเธนฺโต  ฯ  
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ภมุกนฺตรมสฺส  (๑)  ปณฺณาสโยชน  นลาฏติโยชนสต  สีส   
นวโยชนสต  ฯ 
        กามโภคีน  ยทิท  ราชา  มนฺธาตาติ  โย  เอส  ราชา   
มนฺธาตา  นาม  อย  ทิพฺเพป  มานุสเกป  กาเม  ปริภุ ฺชนกาน   
สตฺตาน  อคฺโค  นาม  ฯ  เอส  หิ  อสงฺเขยฺยายุเกสุ  มนุสฺเสสุ   
นิพฺพตฺติตฺวา  อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณ  หิร ฺวสฺส  วสฺสาเปนฺโต   
มานุสเก  กาเม  ทีฆรตฺต ฺจ (๒)  ปริภุ ฺชิ  ปณีเตว  ปริภุ ฺชิ   
เทวโลเก  ปน  ยาว  ฉตฺตึสาย  อินฺทาน  อายุปฺปมาณ  ตาว   
ปณีเต  กาเม  ปริภุ ฺชีติ  กามโภคีน  อคฺโค  นาม  ชาโต  ฯ   
อาธิปเตยฺยานนฺติ  อธิปติฏาน  เชฏกฏาน  กาเรนฺตาน  ฯ  
ตถาคโต  อคฺคมกฺขายตีติ  โลกิยโลกุตฺตเรหิ  คุเณหิ  ตถาคโต   
อคฺโค  เสฏโ  อุตฺตโม  อกฺขายติ  ฯ  
        อิทฺธิยา  ยสสา  ชลนฺติ  ทิพฺพสมฺปตฺติสมิทฺธิยา  จ   
ปริวารสงฺขาเตน  ยสสา  จ  ชลนฺตาน  ฯ  อุทฺธ    ติรยิ   
อปาจีนนฺติ  อุปริ  จ  มชฺเฌ  จ  เหฏา  จ  ฯ  ยาวตา  ชคโต   
คตีติ  ยตฺตกา  โลกสฺส  นปิฺผตฺติ  ฯ     
#  ๑  ม.  ภมกุนฺตร  ฯ  ๒  ม. ทีฆรตฺต  ฯ  
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                                        โสขุมฺมสุตฺตวณฺณนา   
        ฉฏเ ฯ  โสขุมฺมานีติ  สุขุมลกฺขณปฏิวิชฺฌนกานิ  าณานิ  ฯ   
รูปโสขุมฺเมน  สมนฺนาคโต  โหตีติ  รเูป  สณฺหสุขุมลกฺขณ- 
ปริคฺคาหเกน  าเณน  สมนฺนาคโต  โหติ  ฯ  ปรเมนาติ  อุตฺตเมน  ฯ   
เตน  จ  รูปโสขุมฺเมนาติ  เตน  ยาว  อนุโลมภาว  ปตฺเตน   
สุขุมลกฺขณปริคฺคาหเกน  าเณน  ฯ  น  สมนุปสสฺตีติ  นตฺถิภาเวน  (๑)   
น  ปสฺสติ  ฯ  น  ปฏเตีติ  (๓)ฯ  นตฺถภิาเวเนว  น  ปตฺเติ (๓) ฯ   
เวทนาโสขุมฺมาทีสุป  เอเสว  นโย  ฯ   
        รูปโสขุมฺมต  ตฺวาติ  รูปกฺขนฺธสฺส  สณฺหสุขุมลกฺขณ- 
ปริคฺคาหเกน  าเณน  สุขุมต  ชานิตฺวา  ฯ  เวทนาน ฺจ   
สมฺภวนฺติ  เวทนากฺขนฺธสฺส  จ  ปภว  ชานิตฺวา  ฯ  ส ฺา   
ยโต  สมุเทตีติ  ยสฺมา  การณา  ส ฺากฺขนฺโธ  สมุเทติ   
นิพฺพตฺตติ  ต ฺจ  ชานิตฺวา  ฯ  อตฺถ  คจฺฉติ  ยตฺถ  จาติ   
ยสฺมึ  าเน  นิรุชฺฌติ  ต ฺจ  ชานิตฺวา  ฯ  สงฺขาเร  ปรโต   
ตฺวาติ  สงฺขารกฺขนฺธ  อนิจฺจตาย  ปลชฺุชนสภาเวน  (๔)  ปรโต   
ชานิตฺวา  ฯ  อิมินา  หิ  ปเทน  อนิจฺจานุปสฺสนา  กถิตา ฯ  
ทุกฺขโต  โน  จ  อตฺตโตติ  อิมินา  ทุกฺขานตฺตานุปสฺสนา  ฯ   
สนฺโตติ  กิเลสสนฺตตาย  สนฺโต  ฯ  สนฺติปเท  รโตติ  นิพฺพาเน   
รโต  ฯ  อิมสฺมึ  (๕)  สุตฺตนฺเต  จตูสุ  าเนสุ  วิปสฺสนาว  กถิตา   
คาถาสุ  โลกตฺุตรธมฺโมปติ  ฯ    
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                                ปมอคติสุตฺตวณฺณนา   
        สตฺตเม ฯ อคติคมนานีติ  น  คติคมนานิ  ฯ  ฉนฺทาคตึ   
คจฺฉตีติ  ฉนฺเทน  อคตึ  คจฺฉติ  อกตฺตพฺพ  กโรติ  ฯ  เสเสสุป   
เอเสว  นโย  ฯ   
        ฉนฺทา  โทสา  ภยา  โมหาติ  ฉนฺเทน  โทเสน  ภเยน   
โมเหน  ฯ  อติวตฺตตีติ  อติกฺกมติ  ฯ   
        อฏเม ฯ  (๑)  อุตฺตานเมว  ฯ   
        นวม  (๒)  ตถาพุชฌฺนการน  วเสน  ทฺวีหิป  นเยหิ  กถิต  ฯ   
 
                                ภตฺตุทฺเทสกสุตฺตวณฺณนา   
        ทสเม ฯ  ภตฺตุทฺเทสโกติ  สลากภตฺตาทีน   อุทฺเทสโก  ฯ   
กาเมสุ  อส ฺตาติ  (๓)  วตฺถุกาเมสุ  กิเลสกาเมหิ  อส ฺตา  ฯ   
ปริสากสโฏ  (๔)  จ  ปเนส  วุจฺจตีติ  อย ฺจ  ปน  โส  เอวรูโปา (๕)   
ปริสา  เอส  ปริสกจวโร  (๖) นาม  วุจฺจตีติ  อตฺโถ  ฯ  สมเณนาติ   
พุทฺธสมเณน (๗) ฯ  ปริสาย  มณฺโฑ  จ  ปเนส  วุจฺจตีติ  อย   
เอวรูปา  ปรสิา  วิปฺปสนฺเนน  ปริสามณฺโฑติ  วุจฺจตีติ  ฯ   
                                        จรวคฺโค  ทุติโย  ฯ    
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                                        อุรุเวลวคฺควณฺณนา   
                                ปมอุรุเวลสุตฺตวณฺณนา   
        ตติยสฺส  ปเม  ฯ  อุรุเวลายนฺติ  เอตฺถ  อุรุเวลา  มหาเวลา   
มหาวาลิการาสีติ  อตฺโถ  ฯ  อถวา  อุรติู  วาลิกา (๑) วุจฺจติ  ฯ 
เวลาติ  มริยาทา  ฯ  เวลาติกฺกมนเหตุ  อาหฏา  อุรุ  อุรุเวลาติ   
เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ  ฯ  อตีเต  กิร  อนุปฺปนฺเน  พุทฺเธ   
ทสสหสฺสา  กุลปุตฺตา  ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  ตสฺมึ   
ปเทเส  วิหรนฺตา  เอกทิวส  สนฺนิปติตฺวา  กติกวตฺต  อกสุ   
กายกมฺมวจีกมฺมานิ  นาม  ปเรสป  ปากฏานิ  โหนฺติ  มโนกมฺม   
ปน  อปากฏ  ฯ  ตสฺมา  โย  กามวิตกฺก  วา  พฺยาปาทวิตกฺก   
วา  วิหึสาวิตกฺก  วา  วิตกฺเกติ  ตสฺส  อ ฺโ  โจทโก  นาม   
นตฺถิ  ฯ  โส  อตฺตนาว  อตฺตาน  โจเทตฺวา  ปตฺตปุเฏน  วาลิก   
อาหริตฺวา  อิมสฺมึ  าเน  อากิรตุ  อิทมสฺส  ทณฺฑกมฺมนฺติ  ฯ   
ตโต  ปฏาย  โย  ตาทิส  วิตกฺก  วิตกฺเกติ  โส  ตตฺถ   
ปตฺตปุเฏน  วาลิก  อากิรติ  เอว  ตตฺถ  อนุกฺกเมน  มหา- 
วาลิการาสิ  ชาโต  ฯ  (๒)  ตโต  น  ปจฺฉิมา  ชนตา  ปรกิฺขิปตฺวา   
เจติยฏานมกาสิ  ต  สนธฺาย  วุตฺต  อุรุเวลาติ  มหาเวลา   
มหาวาลิการาสีติ  อตฺโถติ  ฯ  ตเมว  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  อถวา    
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อุรูติ  วาลิกา  วุจฺจติ  เวลาติ  มริยาทา  เวลาติกฺกมนเหตุ   
อาหฏา  อุรุ  อุรุเวลาติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพติ  ฯ   
        นชฺชา  เนร ฺชราย  ตีเรติ  อุรุเวลคาม  นิสฺสาย  เนร ฺชรา- 
นทีตีเร  วิหรามีติ  ทสฺเสติ  ฯ  อชปาลนิโคฺรเธติ  อชปาลกา  ตสฺส   
นิโคฺรธสฺส  ฉายาย  นิสีทนฺติป  ติฏนฺติป  ตสฺมา  โส   
อชปาลนิโคฺรโธเตฺวว  สงฺข  คโต  ตสฺส  เหฏาติ  อตฺโถ  ฯ   
        ปมาภิสมฺพุทฺโธติ  สมฺพุทฺโธ  หตฺุวา  ปมเมว  ฯ  อุทปาทีติ   
อย  วิตกฺโก  ป ฺจเม ฯ  สตฺตาเห  อุทปาทิ  ฯ  กสฺมา  อุทปาทีติ  ฯ  
สพฺพพุทฺธาน  อาจิณฺณตฺตา  เจว  ปุพฺพาเสวนตาย  จ  ฯ   
ตตฺถ  ปุพฺพาเสวนาย  ปกาสนตฺถ   ติตฺติรชาตก  อาหริตพฺพ  ฯ   
ติตฺติรวานรหตฺถิโน  (๑)  กิร  เอกสฺมึ  ปเทเส  วิหรนฺตา  โย   
อมฺหาก  มหลฺลโก  ตสฺมึ  สคารวา  วิหริสฺสามาติ  นิโคฺรธ   
ทสฺเสตฺวา  โก  น ุ โข  อมหฺาก  มหลลฺโกติ  วีมสนฺตาป   
ตฺติรสฺส  มหลฺลกภาว  ตฺวา  ตสฺส  เชฏาปจายนกมฺม  กตฺวา   
อ ฺม ฺ  สมคฺคา  สมฺโมทมานา  วิหริตฺวา  สคฺคปรายนา   
อเหสุ  ฯ  ต  การณ  ตฺวา  รุกฺเข  อธิวฏา  เทวตา  อิม   
คาถมาห   
        เย  วุฑฺฒมปจายนฺติ  นรา  ธมฺมสสฺ  โกวิทา   
        ทฏิเ  ธมฺเม  จ  ปาสสา  (๓)  สมฺปราเย  จ  สุคฺคตีติ  ฯ    
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        เอว  อเหตุกติรจฺฉานโยนิย  นิพฺพตฺโตป  ตถาคโต  สคารว- 
วาส  โรเจสิ  อิทานิ  กสฺมา  น  โรเจสฺสตีติ  ฯ  อคารโวติ   
อ ฺสฺมึ  คารวรหิโต  ก ฺจิ  ครุฏาเน  อฏเปตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ   
อปฺปติสฺโสติ  ปติสฺสยรหิโต  ก ฺจิ  เชฏกฏาเน  อฏเปตฺวาติ   
อตฺโถ  ฯ  สมณ  วา  พฺราหฺมณ  วาติ  เอตฺถ  สมิตปาปวาหิต- 
ปาปาเยว  สมณพฺราหฺมณา  อธิปฺเปตา  ฯ  สกฺกตฺวา  ครุ  กตฺวาติ   
สกฺกจฺจ ฺเจว  (๑)  กตฺวา  ครุการ ฺจ  อุปฏเปตฺวา  ฯ   
        สเทวเก  โลเกติอาทีสุ  สทฺธ ึ เทเวหิ  สเทวเก  ฯ   
เทวคฺคหเณน  เจตฺถ  มารพฺรเหฺมสุ  คหิเตสุป  มาโร  นาม   
วสวตฺตี  สพฺเพส  อุปร ิ วส  วตฺเตติ  ฯ  มหาพฺรหฺมา  (๒)  นาม   
มหานุภาโว  เอกงฺคุลิยา  เอกสฺมึ  จกฺกวาเฬ  (๓)  อาโลก  ผรติ   
ทฺวีหิ  ทฺวีสุ  ทสหิ  องฺคุลีหิ  ทสสุป   จกฺกวาฬสหสฺเสสุ  
อาโลก  ผรติ  ฯ  โส  อิมนิา  สีลสมฺปนฺนตโรติ  วตฺตุ  มา   
ลภนฺตูติ  สมารเก  สพฺรหฺมเกติ  วิสุ  วุตฺต  ฯ  ตถา  สมณา   
นาม  เอกกนิกายาทิวเสน  พหุสฺสุตา  สีลวนฺโต  ปณฺฑิตา  ฯ   
พฺราหฺมณาป  วุตฺถุวิชชฺาทิวเสน  พหุสฺสุตา  ปณฺฑิตา  ฯ  เต   
อิมินา  สีลสมฺปนฺนตราติ  (๔)  วตฺตุ  มา  ลภนฺตูติ  สสฺสมณ- 
พฺราหฺมณิยา  ปชายาติ  วุตฺต  ฯ  สเทวมนุสฺสายาติ  อิท  ปน   
นิปฺปเทสโต  ทสฺสนตฺถ  คหิตเมว  คเหตฺวา  วุตฺต  ฯ  อปเจตฺถ   
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ปุริมานิ  ตีณิ  ปทานิ  โลกวเสน  วุตฺตานิ  ปจฺฉิมานิ  เทฺว   
ปทานิ  (๑)  ปชาวเสน  ฯ  สลีสมฺปนฺนตรนฺติ  สีเลน  สมฺปนฺนตร   
อธิกตรนฺติ  อตฺโถ  ฯ  เอตฺถ  จ  สีลาทโย  จตฺตาโร  ธมฺมา   
โลกิยโลกุตฺตรา  กถิตา  ฯ    
        วิมุตฺติาณทสฺสน  โลกิยเมว  ฯ  ปจฺจเวกฺขณาณ ฺจ  ฯ  (๒)   
ปาตุรโหสีติ  อย  สตฺถา  อวีจิโต  ยาว  ภวคฺคา  สีลาทีหิ   
อตฺตนา  อธิกตร  อปสฺสนฺโต  มยา  ปฏิวิทฺธนวโลกุตฺตรธมฺมเมว   
สกฺกตฺวา  อุปนิสฺสาย  วิหริสฺสามีติ  จินฺเตติ  การณ  ภควา   
จินฺเตติ  อตฺถ  วุฑฺฒิวิเสส  จินฺเตติ  คจฺฉามิสฺส  อุสฺสาห   
ชเนสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  ปุรโต  ปากโฏ  อโหส ิ อภิมุเข  
อฏาสีติ  อตฺโถ  ฯ   
        วิหสุ  วิหรนฺติ  จาติ  เอตฺถ  โย  วเทยฺย  วิหรนตีฺติ  วจนโต   
ปจฺจุปฺปนฺเนป  พหู  พุทฺธาติ  โส  ภควาป  ภนฺเต  เอตรหิ   
อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธติ  อิมินา  วจเนน  ปฏิพาหิตพฺโพ  ฯ   
        น  เม  อาจริโย  อตฺถิ        สทิโส  เม  น  วิชฺชติ   
        สเทวกสฺมึ  โลกสฺม ึ       นตฺถิ  เม  ปฏิปุคฺคโลติ    
อาทีหิ  จสฺส  สุตฺเตหิ  อ ฺเส  พุทฺธาน  อภาโว  ทเีปตพฺโพ  ฯ   
ตสฺมาติ  ยสฺมา  สพฺเพป  พุทฺธา  สทฺธมฺมครุโน  ตสฺมา  ฯ  
มหตฺตมภิกงฺขตาติ  มหนฺตภาว  ปตฺถยมาเนน  ฯ  สร  พุทฺธาน   
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สาสนนฺติ  พุทฺธาน  สาสน  สรนฺเตน  ฯ   
        ยโตติ  ยสฺมึ  กาเล  ฯ  มหตฺเตน  สมนฺนาคโตติ  รตฺต ฺ ุ- 
มหตฺต  เวปุลฺลมหตฺต  พฺรหฺมจริยมหตฺต  ลาภคฺคมหตฺตนฺติ  อิมินา   
จตุพฺพิเธน  มหตฺเตน  สมนฺนาคโต  ฯ  อถ  เม  สงฺเฆป  คารโวติ   
อถ  มยฺห  สงฺเฆป  คารโว  ชาโต  ฯ กสฺมึ  ปน  กาเล  ภควตา   
สงฺเฆ  คารโว  กโตติ  มหาปชาปติยา  ทุสฺสยุคทานกาเล  ฯ   
ตทา  หิ  ภควา  อตฺตโน  อุปนีตทุสฺสยุค  สงฺเฆ  โคตมิ  เทหิ   
สงฺเฆ  เต  ทินฺเน  อห ฺเจว  ปูชโิต  ภวิสฺสามิ  สงฺโฆ  จาติ   
วทนฺโต  สงฺเฆ  คารว  อกาสิ  นาม  ฯ   
 
                                ทุติยอุรุเวลสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติเย  ฯ  สมฺพหุลาติ  พหุกา  ฯ  พฺราหฺมณาติ  หุหุกชาติเกน  
พฺราหฺมเณน  สทฺธึ  อาคตา  พฺราหฺมณา  ฯ  ชิณฺณา  วุฑฺฒาติ   
ชราชิณฺณา  วโยวุฑฺฒา  ฯ  (๑)  มหลลฺกาติ  ชาติมหลฺลกา  ฯ  อทฺธคตาติ   
ตโย  วเย  อทฺเธ  อติกฺกนฺตา  ฯ  สุต  เมตนฺติ  อเมฺหหิ  สุต   
เอต  ฯ  ตยิท  โภ  โคตม  ตเถวาติ  โภ  โคตม  เอต  อเมฺหหิ   
สุต  การณ  ตถาเอว  ฯ  ตยิท  โภ  โคตม  น  สมฺปนฺนเมวาติ   
ต  เอต  อภิวาทนาทีน  อกรณ  อนนุจฺฉวิกเมว  ฯ   
        อกาลวาทีติอาทีสุ  อกาเล  วทตีติ  อกาลวาที  ฯ  อสภาว    
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วทตีติ  อภูตวาที  ฯ  อนตฺถ  วทติ  โน  อตฺถนฺติ  อนตฺถวาที  ฯ   
อธมฺม  วทติ  โน  ธมฺมนฺติ  อธมฺมวาที  ฯ  อวินย  วทติ   
โน  วินยนฺติ  อวินยวาที  ฯ  อนิธานวตึ  วาจ  ภาสิตาติ   
น  หทเย  นิเธตพฺพยุตฺตก  วาจ  ภาสิตา  ฯ  อกาเลนาติ  กเถตุ   
อยุตฺตกาเลน  ฯ  อนปเทสนฺติ  อปเทสรหิต  สาปเทส  สการณ   
กตฺวา  น  กเถติ  ฯ  อปรยินฺตวตินฺติ  ปริยนฺตรหิต  น  ปริจฺเฉท   
ทสฺเสตฺวา  (๑)  กเถติ  ฯ  อนตฺถส ฺหิตนฺติ  น  โลกิยโลกุตฺตรอตฺถ- 
นิสฺสิต  กตฺวา  ทสฺเสติ  (๒)ฯ    พาโล  เถโรเตฺวว  สงฺข  คจฺฉตีติ   
อนฺธพาลตฺเถโรติ  สงฺข  คจฺฉติ  ฯ   
        กาลวาทีติอาทีนิ  วุตฺตปฏิปกฺขวเสน  เวทิตพฺพานิ  ฯ  ปณฺฑิโต  
เถโรเตฺวว  สงฺข  คจฺฉตีติ  ปณฺฑิจฺเจน  สมนฺนาคตตฺตา  ปณฺฑิโต   
ถิรภาวปฺปตฺติยา  เถโรติ  สงฺข  คจฺฉติ  ฯ   
        พหุสฺสโุต  โหตีติ  พหุ  อสฺส  สตุ  โหติ  นวงฺคสตฺถุสาสน   
ปาลิอนุสนฺธิปุพฺพาปรวเสน  อุคฺคหิต  โหตีติ  อตฺโถ  ฯ  สุตธโรติ   
สุตฺตสฺส  อาธารภูโต  ฯ  ยสฺส  ห ิ อิโต  คหิต  อิโต  ปลายติ   
ฉิทฺทฆเฏ  อุทก  วิย  นติฏติ  ปริสมชฺเฌ  เอก  สตฺุต  วา   
ชาตก  วา  กเถตุ  วา  วาเจตุ  วา  น  สกโฺกติ  อย   
น  สุตธโร  นาม  ฯ  ยสสฺ  ปน  อุคฺคหิต  พุทฺธวจน   
อุคฺคหิตกาลสทิสเมว  โหติ  ทสป  วีสติป  วสฺสานิ  สชฺฌาย    
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อกโรนฺตสฺส  น(๑)  นสฺสติ  อย  สุตธโร  นาม  ฯ  สตุสนฺนิจโยติ   
สุตสฺส  สนฺนจิยภูโต  ฯ  ยสฺส  หิ  สุต  หทยม ฺชูสาย  สนฺนิจิต   
สิลาย  ลิขิตเลขา  วิย  สุวณฺณฆเฏ  (๒)  ปกฺขิตฺตสีหวสา  วิย  จ   
ติฏติ  อย  สุตสนฺนิจโย  นาม  ฯ  ธตาติ  ธตา  (๓)  ปคุณา  ฯ  
เอกจฺจสฺส  หิ  อุคฺคหิตพุทฺธวจน  ธต  ปคุณ  นิจฺจลิก  น  โหติ   
อสุก  สุตฺต  วา  ชาตก  วา  กเถหีติ  วุตฺเต  สชฺฌายิตฺวา   
สสนฺทิตฺวา  สมนุคฺคาหิตฺวา  ชานิสฺสามีติ  วทติ  ฯ  เอกจฺจสฺส   
ธต  ปคุณ  ภวงฺคโสตสทิส  โหติ  อสกุ  สุตฺต  วา  ชาตก  
วา  กเถหีติ  วุตฺเต  อุทฺธริตฺวา  ตเมว  กเถติ  ฯ  ต  สนฺธาย   
วุตฺต  ธตาติ  ฯ  วจสา  ปรจิิตาติ  สุตฺตทสกวคฺคทสกปณฺณา- 
ทสกวเสน  วาจาย  สชฺฌายิตา  ฯ  มนสานุเปกฺขิตาติ  จิตฺเตน   
อนุเปกฺขิตา  ฯ  ยสฺส  วาจาย  สชฺฌายิต  พุทฺธวจน  มนสา   
จินฺเตนฺตสฺส  ตตฺถ  ตตฺถ  ปากฏ  โหติ  มหาทีป  ชาเลตฺวา   
 ิตสฺส  รูปคต  วิย  ป ฺายติ  ต  สนฺธาเยต  วุตฺต  ฯ   
ทิฏ ิยา  สุปปฺฏิวิทฺธาติ  อตฺถโต  จ  การณโต  จ  ป ฺาย   
สุปฺปฏิวิทฺธา  ฯ   
        อาภิเจตสิกานนฺติ  อภิเจโตติ  อภิกฺกนฺต  วิสุทธฺจิตฺต  วุจฺจติ   
อธิจิตฺต  วา  อภิเจตสิ  ชาตานิ  อาภิเจตสิกานิ  อภิเจโต- 
สนฺนิสฺสิตานีติ  วา  อาภิเจตสิกานิ  ฯ  ทิฏธมฺมสุขวิหารานนฺติ    
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ทิฏธมฺเม  สขุวิหาราน  ฯ  ทฏิธมฺโมติ  ปจฺจกฺโข  อตฺตภาโว   
วุจฺจติ  ตตฺถ  สุขวิหารภูตานนฺติ  อตฺโถ  ฯ  รูปาวจรชฺฌานานเมต   
อธิวจน  ฯ  ตานิ  หิ  อปฺเปตฺวา  นิสินฺนา  ฌายิโน  อิมสฺมึเยว   
อตฺตภาเว  อสงฺกิลิฏ  เนกฺขมฺมสุข  วินฺทนฺติ  ตสฺมา  ทิฏ- 
ธมฺมสุขวิหารานนฺติ   วุจฺจติ  ฯ  นิกามลาภีติ  นิกาเมน  ลาภี   
อตฺตโน  อิจฺฉาวเสน  ลาภี  อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณ  สมาปชฺชิตุ   
สมตฺโถติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  อกิจฺฉลาภีติ  สุเขเนว  ปจฺจนีกธมฺเม   
วิกฺขมฺเภตฺวา  สมาปชฺชิตุ  สมตฺโถติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  อกสิรลาภีติ  
อกสิราน  ลาภี  วิปุลาน  ยถาปริจฺเฉเทน  วุฏาตุ  สมตฺโถติ   
วุตฺต  โหติ  ฯ  เอกจฺโจ  หิ  ลาภีเยว  โหติ  น  ปน (๑) อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณ   
สมาปชฺชิตุ  สกฺโกติ  ฯ  เอกจฺโจ  สกฺโกติ  ตถา  สมาปชฺชิตุ (๑) 
ปาริปนฺถิเก  จ  ปน  กิจฺเฉน  วิกฺขมฺเภติ  ฯ  เอกจฺโจ  ตถา  
จ  สมาปชฺชติ  ปาริปนฺถิเก  จ  อกิจฺเฉเนว  วิกฺขมฺเภติ  น   
ปน  (๒)  สกฺโกติ  นาฬกิยนฺต  วิย  ยถาปริจฺเฉเทเยว (๓) วุฏาตุ  ฯ   
ยสฺส  ปน  อย  ติวิธา  สมปฺทา  อตฺถิ  โส    อกสิรลาภีติ (๔) 
วุจฺจติ  ฯ  
        อาสวาน  ขยาติอาทีนิ  วุตฺตตฺถาเนว  ฯ  เอวมิธ  สลีมฺป  (๕)   
ขีณาสวสฺเสว  สีล  พาหสุจฺจมฺป  ขีณาสวสฺเสว  พาหุสจฺจ  (๔)    
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ฌานานิป  ขีณาสวสฺเสว  วฬ ฺชนกชฌฺานานิ  กถติานิ  ฯ   
อาสวาน  ขยาติอาทีหิ  ปน  อรหตฺต  กถิต  ฯ  ผเลน  เจตฺถ   
มคฺคกิจฺจ  ปกาสิตนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ   
        อุทฺธเตนาติ  อุทฺธจฺจสหคเตน  ฯ  สมฺผ ฺจาติ  สมฺผปฺปลาป  ฯ  (๑)   
อสมาหิตสงฺกปฺโปติ  อฏปตสงฺกปฺโป  ฯ  มโคติ  มคสทิโส  ฯ  (๒)  อาราติ   
ทูเร  าเน (๓)ฯ  ถาวเรยฺยมฺหาติ  ถาวรภาวโต (๔) ฯ   ปาปทิฏ ีติ   
ลามกทิฏ ิ  ฯ  อนาทโรติ  อาทรรหิโต  ฯ  สุตวาติ  สุเตน   
อุปคโต  ฯ  ปฏิภาณวาติ  ทุวิเธน  ปฏภิาเณน  สมนฺนาคโต  ฯ   
ป ฺายตฺถ  วิปสฺสตีติ  สห  วิปสฺสนาย  มคฺคป ฺาย  จตุนฺน  
สจฺจาน  อตฺถ  วินิวิชฺฌิตฺวา  ปสฺสติ  ฯ  ปารคู  สพฺพธมฺมานนฺติ   
สพฺเพส  ขนฺธาทิธมฺมาน  ปาร  คโต ฯ  อภิ ฺาปารคู  ปริ ฺา- 
ปารคู  (๕)   ภาวนาปารคู  ปหานปารคู  สจฺฉิกิริยาปารคู  สมา- 
ปตฺติปารคูติ  เอว  ฉพฺพิเธน  ปารคมเนน  สพฺพธมฺมาน  ปาร   
ปริโยสาน  คโต  ฯ  อขิโลติ  ราคขิลาทิวิรหิโต  ฯ  ปฏิภาณวาติ   
ทุวิเธเนว  ปฏิภาเณน  สมนฺนาคโต  ฯ  พฺรหฺมจรยิสฺส  เกวลีติ   
สกลพฺรหฺมจริโย  ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมวาติ (๖) ฯ    
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                                โลกสุตฺตวณฺณนา   
        ตติเย  ฯ   โลโกติ  ทกฺุขสจฺจ  ฯ  อภิสมฺพุทฺโธติ  าเณน(๑)   
ปจฺจกฺโข  กโต  ฯ  โลกสฺมาติ  ทุกฺขสจฺจโต  ฯ  ปหีโนติ  มหาโพธิ- 
มณฺเฑ  อรหตฺตมคฺคาเณน  ปหีโน  ฯ  ตถาคตสฺส  ภาวิตาติ   
ตถาคเตน  ภาวิตา  ฯ   
        เอว  เอตฺตเกน  าเนน  จตูหิ  สจฺเจหิ  อตฺตโน  พุทฺธภาว  
กเถตฺวา  อิทานิ  ตถาคตภาว  กเถตุ  ย  ภิกฺขเวติอาทิมาห  ฯ   
ตตฺถ  ทิฏนติฺ  รูปายตน  ฯ  สุตนฺติ  สทฺทายตน  ฯ  มุตนฺติ   
ปตฺวา  คเหตพฺพโต  คนฺธายตน  รสายตน  โผฏพฺพายตน  (๒) ฯ    
วิ ฺาตนฺติ  สุขทุกฺขาทิธมฺมารมฺมณ  ฯ  ปตฺตนฺติ  ปริเยสิตฺวา  วา   
อปริเยสิตฺวา  วา  ปตฺต  ฯ  ปริเยสิตนฺติ  ปตฺต  วา  อปฺปตฺต   
วา  ปริเยสิต  ฯ  อนุวิจริต  มนสาติ  จิตฺเตน  อนุส ฺจริต  ฯ   
        ตถาคเตน  อภิสมฺพุทฺธนฺติ  อิมินา  เอต  ทสฺเสติ  ย   
อปริมาณาสุ  โลกธาตูสุ  อิมสฺส  สเทวกสฺส  โลกสฺส  นลี   
ปตกนฺติอาทิ  รูปารมฺมณ  จกฺขุทฺวาเร  อาปาถ  อาคจฺฉติ  อย   
สตฺโต  อิมสมฺึ  ขเณ  อิมนฺนาม  รูปารมฺมณ  ทิสฺวา  สุมโน   
วา  ทุมฺมโน  วา  มชฺฌตฺโต  วา  ชาโตติ  สพฺพ  ต  ตถาคตสฺส   
เอว  อภิสมฺพุทฺธ  ฯ  ตถา  ย  อปริมาณาสุ  โลกธาตูสุ  อิมสฺส  
สเทวกสฺส  โลกสฺส  เภริสทฺโทติอาทิ (๓) สทฺทารมฺมณ  โสตทฺวาเร   
#  ๑  ม. าโต   ๒  สี.  คนฺธรสโผฏพฺพายตน  ฯ  
# ๓  ม.   
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อาปาถ  อาคจฺฉติ  มูลคนฺโธ  ตจคนฺโธติอาทิ  คนฺธารมฺมณ   
ฆานทฺวาเร  อาปาถ  อาคจฺฉติ  มูลรโส  ขนฺธรโสติอาทิ   
รสารมฺมณ  ชิวฺหาทฺวาเร  อาปาถ  อาคจฺฉติ  กกฺขฬ  มุทุกนฺติ- 
อาทิ  ปวีธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุเภท  โผฏพฺพารมฺมณ  กาย- 
ทฺวาเร  อาปาถ  อาคจฺฉติ  อย  สตฺโต  อิมสฺม ึ ขเณ  อิมนฺนาม   
โผฏพฺพารมฺมณ  ผุสิตฺวา  สุมโน  วา  ทุมฺมโน  วา  มชฺฌตฺโต   
วา  ชาโตติ  สพฺพ  ต  ตถาคตสฺส  เอว  อภิสมฺพุทฺธ  ตถา   
ย  อปริมาณาสุ  โลกธาตูสุ  อิมสฺส  สเทวกสฺส  โลกสฺส   
สุขทุกฺขาทิเภท  ธมฺมารมฺมณ  มโนทฺวาเร (๑) อาปาถ  อาคจฺฉติ   
อย  สตฺโต  อิมสฺมึ  ขเณ  อิมนฺนาม  ธมฺมารมฺมณ  วิชานิตฺวา   
สุมโน  วา  ทมฺุมโน  วา  มชฺฌตฺโต  วา  ชาโตติ  สพฺพ  ต   
ตถาคตสฺส  เอว  อภิสมฺพุทฺธ  ฯ  ย ฺหิ  ภิกฺขเว  อิเมส  สพฺพ- 
สตฺตาน  ทิฏ  สุต  มุต  วิ ฺาต  ตตฺถ  ตถาคเตน  อทิฏ   
วา  อสุต  วา  อมุต  วา  อวิ ฺาต  วา  นตฺถิ ฯ  อิมสสฺ   
ปน  มหาชนสฺส  ปริเยสิตฺวา  อปฺปตฺตมฺป  อตฺถ ิ อปริเยสิตฺวา   
อปฺปตฺตมฺป  อตฺถิ  ปริเยสิตฺวา  ปตฺตมฺป  อตฺถ ิ อปริเยสิตฺวา  
ปตฺตมฺป  อตฺถิ  สพฺพป  ตถาคตสฺส  อปฺปตฺตนฺนาม  นตฺถ ิ  
าเณน  อสจฺฉิกต  ฯ   
        ตสฺมา  ตถาคโตติ  วุจฺจตีติ  ย  ยถา  โลเกน  กต   
# ๑ ม. มโนทฺวารสฺส  ฯ  
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ตสฺส  ตเถว  คตตฺตา  ตถาคโตติ  วุจฺจติ  ฯ  ปาลิย  ปน  อภิ- 
สมฺพุทฺธนฺติ  วุจฺจติ (๑)  ต  ตถาคตสทฺเทน  (๒)  เอกตฺถ  ฯ  อิมนิา  นเยน   
สพฺพวาเรสุ  ตถาคโตติ  นิคมนสฺส (๓) อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  ตสฺส   
ยุตฺติ  เอกปุคฺคลวณฺณนาย  ตถาคตสทฺทวิตฺถาเรน  วุตฺตาเยว  ฯ  
อปเจตฺถ  อ ฺทตฺถุนฺติ (๔) เอกสตฺเถ  นิปาโต  ฯ  ทกฺตีติ  ทโส  ฯ  
วส  วตฺเตตีติ  วสวตฺตี  ฯ    
        สพฺพโลก  อภิ ฺายาติ  (๕)  เตธาตุกโลกสนฺนิวาส  ชานิตฺวา  ฯ  
สพฺพ  โลเก  ยถาตถนฺติ  ตสฺมึ  เตธาตุกโลกสนฺนิวาเส  ยงฺกิ ฺจิ   
เนยฺย  สพฺพ  ต  ยถาตถ  อวิปรีต  ชานตฺิวา  ฯ  วิสยุตฺโตติ   
จตุนฺน  โยคาน  ปหาเนน  วิสยุตฺโต  ฯ  อนูปโยติ  (๖)  ตณฺหาทิฏ ิ- 
อุปเยหิ  วิรหโิต  ฯ  สพฺพาภิภูติ  รูปาทีนิ  สพฺพารมฺมณานิ   
อภิภวิตฺวา   ิโต  ฯ  ธโีรติ  ธิติสมฺปนฺโน  ฯ  สพฺพคนฺถปฺปโมจโนติ   
สพฺเพ  จตฺตาโรป  คนฺเถ  โมเจตฺวา   ิโต  ฯ  ผุฏสฺสาติ   
ผุฏา  อสฺส  ฯ  อิท ฺจ  กรณตฺเถ  สามวิจน  ฯ  ปรมา  สนฺตีติ   
นิพฺพาน  ฯ  ต ฺหิ  เตน  าณผุสเนน  ผุฏ  ฯ  เตเนวาห   
นิพฺพาน  อกุโตภยนฺติ  ฯ  อถวา  ปรมา  สนฺตีติ  อุตฺตมา   
สนฺติ  ฯ  กตรา  สาติ  นิพฺพาน  ฯ  ยสมฺา  ปน  นิพฺพาเน   
กุโตจิ  ภย  นตฺถิ  ตสฺมา  ต  อกุโตภยนติฺ  วุจฺจติ  ฯ  วิมุตฺโต    
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อุปธิสงฺขเยติ  อุปธิสงฺขยสงฺขาเต  นิพฺพาเน  ตทารมฺมณาย   
ผลวิมุตฺติยา  วิมุตฺโต  ฯ  สีโห  อนุตฺตโรติ  ปริสฺสยาน  สหนฏเน   
กิเลสาน ฺจ  หึสนฏเน  (๓)  ตถาคโต  อนุตฺตโร  สีโห  นาม  ฯ   
พฺรหฺมนฺติ  เสฏ  ฯ  อิตีติ  เอว  ตถาคตสฺส  คุเณ  ชานิตฺวา  ฯ  
สงฺคมฺมาติ  สมาคนฺตฺวา  ฯ  นนฺติ  ตถาคต  ฯ  นมสฺสนฺตีติ (๓) 
ต  ตถาคต  เต  สรณ  คตา  นมสฺสนฺติ  ฯ  อิทานิ  ย   
วทนฺตา  เต  นมสฺสนฺติ  ต  ทสฺเสตุ  ทนฺโตติอาทิ  วุตฺต  ฯ  ต   
อุตฺตานตฺถเมวาติ  ฯ   
 
                        กาฬการามสุตฺตวณฺณนา   
        จตุตฺถ  อตฺถุปฺปตฺติย  นิกฺขิตฺต  ฯ  กตราย  อตฺถ-ุ 
ปฺปตฺติยาติ  (๕)  ทสพลสสฺ  คุณกถาย  ฯ   
        อนาถปณฺฑิกสฺส  กิร  ธีตา  จูฬสุภทฺทา  สาเกตนคเร   
กาฬกเสฏ ิปุตฺตสฺส  เคห  คมิสฺสามีติ  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา   
ภนฺเต  อห  มจฺิฉาทิฏ ิกกุล  คจฺฉามิ  ฯ  สเจ  ตตฺถ  สกฺการ   
ลภิสฺสามิ  เอกสฺมึ  ปรุิเส  เปสิยมาเน  ปป ฺโจ  ภวิสฺสติ  ม   
อาวชฺเชยฺยาถ  ภควาติ  ปฏิ ฺ  คเหตฺวา  อคมาสิ  ฯ  เสฏ ี   
สุณิสา  เม  อาคตาติ  มงฺคล  กโรนฺโต   พหุ  ขาทนียโภชนีย   
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ปฏิยาเทตฺวา  ป ฺจ  อเจลกสตานิ  นิมนฺเตสิ  ฯ  โส  เตสุ   
นิสินฺเนสุ  ธตีา  เม  อาคนฺตฺวา  อรหนฺเต  วนฺทตูติ  จูฬสุภทฺทาย   
เปเสสิ  ฯ  อาคตผลา  อริยสาวิกา  อรหนฺเตติ  วุตฺตมตฺเตเยว  ลาภา   
วต  เมติ  อุฏหิตฺวา  คตา  เต  นิสฺสริิกทสฺสเน  อเจลเก  ทิสฺวาว   
สมณา  นาม  น  เอวรูปา  โหนฺติ  ตาต  เยส   เนว  อชฺฌตฺต  หิร ิ  
น  พหิทฺธา  โอตฺตปฺป  อตฺถีติ  วตฺวา  น  อิเม  สมณาติ   
เขฬ  ปาเตตฺวา  นิวตฺติตฺวา  อตฺตโน  วสนฏานเมว  คตา  ฯ   
        ตโต  อเจลกา  มหาเสฏ ิ  กโุต  เต  เอวรูปา  กาลกณฺณี   
ลทฺธา  ก ึ สกลชมฺพูทีเป  อ ฺา  ทาริกา  นตฺถีติ  เสฏ ึ   
ปริภาสึสุ  ฯ  โส  อาจริยา  ชานิตฺวา วา  กต  โหตุ   
อชานิตฺวา  วา  อหเมตฺถ  ชานิสฺสามีติ  อเจลเก  อุยโฺยเชตฺวา   
สุภทฺทาย  สนฺติก  คนฺตฺวา  อมฺม  กสมฺา  เอวรูป  อกาสิ   
กสฺมา  อรหนฺเต  ลชชฺาเปสีติ  อาห  ฯ  ตาต  อรหนฺตา  นาม  
น  เอวรูปา  โหนฺตีติ  ฯ  อถ  น  โส  อาห   
        กีทิสา  สมณา  ตุยฺห        พาฬฺห  โข  เน  ปสสสิ   
        กึสลีา  กึสมาจารา                ตมฺเม  อกฺขาหิ  ปุจฺฉิตาติ  ฯ   
สา  อาห   
        สนฺตินทฺฺริยา  สนฺตมานสา        สนฺตคุณมคฺคสณฺ ิตา  (๒)   
        โอกฺขิตฺตจกฺขู  มิตภาณี                ตาทิสา  สมณา  มม    
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        วสนฺติ  วนโมคยฺห                นาโค  เฉตฺวาว  พนฺธน   
        เอกานิยา  อทุติยา(๑)        ตาทิสา  สมณา  มมาติ  ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  เสฏ ิสฺส  ปรุโต   ิตา (๒) ติณฺณ   
รตนาน  คุณ  กเถสิ  ฯ  เสฏ ี  ตสฺสา  วจน  สุตฺวา  ยทิ   
เอว  ตว  สมเณ  อาเนตฺวา  มงฺคล  กโรมาติ  ฯ  สา  ปุจฺฉิ   
กทา  กริสฺสถ  ตาตาติ  ฯ  เสฏ ี  จินฺเตสิ  กติปาหจฺจเยนาติ   
วุตฺเต  ทูเต  (๓)  เปเสตฺวา  ปกโฺกสาเปยฺยาติ  ฯ  อถ  น  เสฺว  อมมฺาติ   
อาห  ฯ  สา  สายณฺหสมเย   อุปริ  ปาสาท  อารุยฺห  มหนฺต   
ปุปฺผสมุคฺค  คเหตฺวา  สตฺถุ  คุเณ  อนุสฺสริตฺวา  อฏ  ปุปฺผมุฏ ิโย   
ทสพลสฺส  วิสฺสชฺเชตฺวา  อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห  นมสฺสมานา  อฏาสิ   
เอว ฺจ  อวจ  ภควา  เสฺว  ป ฺจหิ  ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  มยฺห   
ภิกฺข  คณฺหถาติ  ฯ  ตานิ  ปุปฺผานิ  คนฺตฺวา  ทสพลสฺส  มตฺถเก   
วิตาน  หุตฺวา  อฏสุ  ฯ  สตฺถา  อาวชฺเชนฺโต  ต  การณ   
อทฺทส  ฯ  ธมฺมเทสนาปริโยสาเน  อนาถปณฺฑิกมหาเสฏ ี  ทสพล   
วนฺทิตฺวา  เสฺว  ภนฺเต  ป ฺจหิ  ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  มม  เคเห  
ภิกฺข  คณฺหถาติ  อาห  ฯ  จูฬสุภทฺทาย  นิมนฺติตมฺห  เสฏ ีติ  ฯ  
น  ภนฺเต  ก ฺจิ  อาคต  ปสฺสามาติ  ฯ  อาม  เสฏ ิ  สนฺตา  (๕)  
ปน  อุปาสิกา  ทูเร  โยชนสหสฺสมตฺถเกป   ิตา  (๖)  หิมวนฺโต  วิย   
ป ฺายตีติ  วตฺวา    
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        ทูเร  สนฺโต  ปกาเสนฺติ        หิมวนฺโตว  ปพฺพโต   
        อสนฺเตตฺถ  น  ทิสฺสนฺติ        รตฺตึ  ขิตฺตา  ยถา  สราติ    
อิม  คาถมาห  ฯ  อนาถปณฺฑิโก  ภนฺเต  มม  ธีตุ  สงฺคห   
กโรถาติ  วนทฺิตฺวา  ปกฺกามิ  ฯ   
        สตฺถา  อานนฺทตฺเถร  อามนฺเตสิ  อห  อานนฺท  สาเกต   
คมิสฺสามิ (๑) ป ฺจนฺน  ภิกฺขุสตาน  สลาก  เทหิ  ฯ  ททนฺโต  จ   
ปตฺตฉฬภิ ฺานเยว  (๒)  ทเทยฺยาสีติ  ฯ  เถโร  ตถา  อกาสิ  ฯ   
จูฬสุภทฺทา  รตฺติภาคสมนนฺตเร  จินฺเตสิ  พุทฺธา  นาม   
พหุกิจฺจา  พหุกรณียา  สลฺลกฺเขยฺยุ   วา  น  วา  ก ึ  
นุ  โข  กริสสฺามีติ  ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  เวสฺสวโณ  มหาราชา   
จูฬสุภทฺทาย  สทฺธึ (๓)  กเถสิ  ภทฺเท  สุภทฺทา  มา  โข  ตฺว   
วิมนา  อโหสิ  มา  ทุมฺมนา  ฯ  อธิวุตฺถ  เต  ภควตา  สฺวาตนาย  
ภตฺต  สทฺธึ  ภิกฺขุสงฺเฆนาติ  ฯ  สา  ตุฏปหฏา  ทานเมว   
สวิทหิ  ฯ  สกฺโกป  โข  เทวราชา  วิสสฺกมฺม  อามนฺเตสิ  ตาต   
ทสพโล  จูฬสุภทฺทาย  สนฺติก  สาเกตนคร  คจฺฉิสฺสติ  ป ฺจ   
กูฏาคารสตานิ  มาเปหีติ  ฯ  โส  ตถา  อกาสิ  ฯ  สตฺถา  ป ฺจหิ  
ฉฬภิ ฺสเตหิ  ปริวุโต  กูฏาคารยาเนน  มณิวณฺณ  อากาส  
วิลิขนฺโต  วิย  สาเกตนคร  อคมาสิ  ฯ   
        สุภทฺทา  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ทาน  ทตฺวา    
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สตฺถาร  วนทฺิตฺวา  อาห  ภนฺเต  มยฺห  สสุรปกฺโข   
มิจฺฉาทิฏ ิโก  สาธุ  เตส  อนุจฺฉวิก  ธมฺม  กเถถาติ  ฯ  สตฺถา   
ธมฺม  เทเสสิ  ฯ  กาฬกเสฏ ี  (๑)  โสตาปนฺโน  หตฺุวา  อตฺตโน   
อุยฺยาน  ทสพลสฺส  อทาสิ  ฯ  อเจลกา  อมฺหาก  ปม  ทินฺนนฺติ  
นิกฺขมิตุ  น  อิจฺฉนฺติ  ฯ  คจฺฉถ  นีหรติพฺพนิยาเมน  เต  นีหรถาติ   
สพฺเพ  นีหราเปตฺวา  ตตฺเถว  สตฺถุ  วิหาร  กาเรตฺวา   
พฺรหฺมเทยฺย  กตฺวา  อุทก  ปาเตสิ  ฯ  โส  กาฬเกน  การิตตาย   
กาฬการาโม  นาม  ชาโต  ฯ  ภควา  ตสฺมึ  สมเย  ตตฺถ  
วิหรติ  ฯ  เตน  วุตฺต  สาเกเต  วิหรติ  กาฬการาเมติ  ฯ   
        ภิกฺขู  อามนฺเตสีติ  ป ฺจสตภิกฺขู  อามนฺเตสิ  ฯ  เต  กิร   
สาเกตนครวาสิโน  กลุปตฺุตา  สตฺถุ  ธมฺมเทสน  สตฺุวา  สตฺถุ   
สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  อุปฏานสาลาย  นิสินฺนา  อโห  พุทฺธคุณา  
นาม  มหนฺตา  เอวรูป  นาม  มิจฺฉาทิฏ ิก  กาฬกเสฏ ึ   
ทิฏ ิโต  โมเจตฺวา  โสตาปตฺติผล  ปาเปตฺวา  สกลนคร  สตฺถารา   
เทวโลกสทสิ  กตนฺติ  ทสพลสฺส  คุณ  กเถนฺติ  ฯ  สตฺถา  เตส   
คุณ  กเถนฺตาน  จิตฺต  อุปปริกฺขิตฺวา  มยิ  คเต  มหตี  เทสนา  
สมุฏหิสฺสติ  เทสนาปริโยสาเน   อิเม  ป ฺจสตา  ภิกฺขู  อรหตฺเต   
ปติฏหิสฺสนฺติ  มหาปวี  อุทกปริยนฺต  กตฺวา  กมฺปสฺสตีติ   
ธมฺมสภ  คนฺตฺวา  ป ฺตฺตปวรพุทฺธาสเน  นิสินฺโน  เต  ภิกฺขู   
อาทึ  กตฺวา  ย  ภิกฺขเว  สเทวกสฺส  โลกสฺสาติ  อิม  เทสน   
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อารภิ  ฯ  เอวมิท  สุตฺต  คุณกถาย  นิกขิฺตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ   
        ตตฺถ  ตมห  ชานามีติ  เทสนาปริโยสาเน  (๑)  มหาปวี   
อุทกปริยนฺต  กตฺวา  อกมปฺตฺถ  ฯ  อพฺภ ฺาสินฺติ  อภิอ ฺาสึ  
ชานินฺติ  อตฺโถ  ฯ  วิทิตนฺติ  ปากฏ  กตฺวา  าต  ฯ  อิมินา   
เอต  ทสฺเสติ  อ ฺเ  ชานนฺติเยว  มยา  ปน  ปากฏ  
กตฺวา  วิทิตนฺติ  ฯ  อิเมหิ  ตีหิ  ปเทหิ  สพฺพ ฺ ุตภูมิ  นาม  
กถิตา  ฯ  ต  ตถาคเต  น  อุปฏาสีติ  ต  ฉทฺวาริก  
อารมฺมณ  ตถาคเต  (๒)  ตณฺหาย  วา  ทิฏ ิยา  วา  น  อุปฏาสิ  
น  อุปคจฺฉิ  ฯ  อย  หิ  ปสฺสติ  ภควา  จกฺขุนา  รูป ฯ ฉนฺทราโค   
ภควโต  นตฺถิ  ฯ  สุวิมุตฺตจิตฺโต  โส  ภควา  ฯ  สณุาติ  ภควา   
โสเตน  สททฺ  ฯ  ฆายติ  ภควา  ฆาเนน  คนฺธ  ฯ  สายติ  ภควา  
ชิวฺหาย  รส  ฯ  ผุสติ  ภควา  กาเยน  โผฏพฺพ  ฯ   
วิชานาติ  ภควา  มนสา  ธมฺม  ฉนฺทราโค  ภควโต  นตฺถิ  ฯ   
สุวิมุตฺตจิตฺโต  โส  ภควา  ฯ  เตน  วุตฺต  ต  ตถาคเตน   
อุปฏาสีติ  ฯ  อิมินา  ปเทน  ขีณาสวภูมิ  กถิตาติ   
เวทิตพฺพา  ฯ   
        ต  มมสสฺ  มุสาติ  ตเมว  วจน  มสุาวาโท  นาม   
ภเวยฺย  ฯ  ตปสฺส  (๔)  ตาทิสเมวาติ  ตมฺป  มุสาวาโท  ภเวยฺย  ฯ  
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ต  มมสฺส  กลีติ  ต  วจน  มยฺห  โทโส  ภเวยฺยาติ  อตฺโถ  ฯ   
เอตฺตาวตา  สจฺจภูมิ  นาม  กถิตาติ  เวทิตพฺพา  ฯ   
        ทฏา  (๑)  ทฏพฺพนฺติ  ทิสฺวา  ทฏพฺพ  ฯ  ทิฏ  น  ม ฺตีติ  
ตนฺทิฏ  รูปายตน  อห  มหาชเนน (๒) ทิฏเมว  ปสฺสามีติ  ต   
ตณฺหามานทิฏ ีหิ  น  ม ฺติ  ฯ  อทฏิ  น  ม ฺตีติ  อห   
มหาชเนน  อทิฏเมว  เอต  ปสฺสามีติ  ทิสฺสติ  เอวมฺป  ตณฺหาทีหิ (๓)  
น  ม ฺติ  ฯ  ทฏพฺพ  น  ม ฺตีติ  มหาชเนน  ทฏิ  ปสฺสามติี   
เอวมฺป  ตาหิ  ม ฺนาหิ  น  ม ฺติ  ฯ  ทฏพฺพ ฺหิ  ทิฏมฺป     
โหติเยว  ฯ  เอวรูปานิ  หิ  วจนานิ  ตีสุป  กาเลสุ  ลพฺภนฺติ   
เตน  เตส  อตฺโถ  วุตฺโต  ฯ  ทฏาร  น  ม ฺตีติ  ปสฺสิตาร  
เอกสตฺต  นาม  ตาหิ  ม ฺนาหิ  น  ม ฺตีติ  อตฺโถ  ฯ   
เสสฏาเนสุป  อิมินาว  นเยน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  อิมินา   
เอตฺตเกน  าเนน  สุ ฺตาภูมิ  นาม  กถิตา  ฯ   
        อิติ  โข  ภิกฺขเวติ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ฯ  ตาทิโสว  ตาทีติ   
ตาทิ  (๖)  นาม  เอกสทิสตา  ฯ  ตถาคโต  จ  ยาทิโส  ลาภาทีสุ   
ตาทิโสว  อลาภาทีสุ  ฯ  เตน  วุตฺต  ลาเภป  ตาทิ   อลาเภป   
ตาทิ  ฯ  ยเสป  ตาทิ  อยเสป  ตาทิ  ฯ  นินฺทายป  ตาทิ   
ปสสายป  ตาทิ  ฯ  สุเขป  ตาทิ  ทุกฺเขป  ตาทีติ  ฯ   อิมาย    
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ตาทิตาย  ตาทิ  ฯ  ตมฺหา  จ  ปน  ตาทิมฺหาติ  ตโต   
ตถาคตตาทิโต  อ ฺโ  อุตฺตริตโร  วา  ปณีตตโร  วา  ตาทิ   
นตฺถีติ  เอตฺตาวตา  ตาทิภูมิ  นาม  กถติา  ฯ  อิมาหิ  ป ฺจหิ   
ภูมีหิ  เทสน  นิพฺพฏเฏนตฺสฺส  ป ฺจสุ  (๑)  าเนสุ  มหาปวี   
สกฺขิภาเวน  อกมฺปตฺถ  ฯ  เทสนาปริโยสาเน  เต  ป ฺจสเต   
อธุนา  ปพฺพชิเต  กลุปุตฺเต  อาทึ  กตฺวา  ตณฺาน  สมฺปตฺตาน  (๒)   
เทวมนุสฺสาน  จตุราสีติปาณสหสฺสานิ  อมตปาน  ปวึสุ  ฯ   
        ภควาป  สุตฺต  นิฏาเปตฺวา  คาถาหิ  กฏู  คณฺหนฺโต   
ยงฺกิ ฺจีติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  อชฺโฌสิต  สจฺจมุต  ปเรสนฺติ  ปเรส   
สทฺธาย  ปรปตฺติยายนาย  สจฺจนฺติ  (๓)  ม ฺ ิตฺวา  อชฺโฌสิต  คิลิตฺวา   
ปรินิฏเปตฺวา  คหิต  ฯ  สยสวุเตสูติ  (๔)  สยเมว  สวริตฺวา  ปยายิตฺวา  (๕)   
คหิตคฺคหเณสุ  ทฏิ ิคติเกสูติ  อตฺโถ  ฯ  ทฏิ ิคติกา  หิ  สยสวุตาติ   
วุจฺจนฺติ  ฯ  สจฺจ  มุสา  วาป  ปร  ทเหยฺยาติ  เตสุ  สยสวุต- 
สงฺขาเตสุ  ทิฏ ิคติเกสุ  ตถาคโต  ตาทิ  เตส  เอกมฺป  วจน   
อิทเมว  สจฺจ  โมฆม ฺนฺติ  เอว  สจฺจ  มุสา  วาป  ปร  อุตฺตม  (๖)   
กตฺวา  น  โอทเหยฺย  น  สทฺทเหยฺย  น  ปตฺติยาเยยฺย  ฯ   
เอต ฺจ  สลฺลนฺติ  เอต  ทิฏ ิสลฺล  ฯ  ปฏิกจฺจ  ทิสฺวาติ  ปุเรตร   
โพธิมูเลเยว  ทิสฺวา  ฯ  วิสตฺตาติ  ลคฺคา  ลคฺคิตา  ปลิพุทฺธา  ฯ    
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ชานามิ  ปสสฺามิ  ตเถว  เอตนฺติ  เอตฺถาย  (๑)  ปชา  อชโฺฌสิตา   
คิลิตฺวา  ปรนิิฏเปตฺวา  วิสตฺตา  ลคฺคา  ลคฺคิตา (๒) เอต  (๓)  อหมฺป   
ชานามิ  ปสสฺามิ  ฯ  ตเถว  เอต  (๔)  ยถา  เอตาย  ปชาย  คหิตนฺต   
เอว  อชฺโฌสติ  นตฺถิ  ตถาคตานนฺติ  อตฺโถ  ฯ   
 
                        พฺรหฺมจริยสุตฺตวณฺณนา   
        ป ฺจเม ฯ  ชนกุหนตฺถนฺติ  ตีหิ  กหุนวตฺถูหิ  ชนสฺส   
กุหนตฺถาย  ฯ  น  ชนลปนตฺถนฺติ  น  ชนสฺส  อุปลาปนตฺถ  ฯ   
น  ลาภสกฺการสิโลกานิสสตฺถนฺติ  น  จีวราทิถุติวจนตฺถ  ฯ  น   
อิติวาทปฺปโมกฺขานิสสตฺถนฺติ  น  เตน  เตน  การเณน  กต- 
วาทานิสสตฺถ  น  วาทสฺส  ปโมกฺขานิสสตฺถ  ฯ  น  อิติ  ม  ชโน   
ชานาตูติ  น  เอว  กิร  เอโส  ภิกฺขูติ    ชนสฺส  ชานนตฺถาย  ฯ  
สวรตฺถนฺติ  ป ฺจหิ  สวเรหิ  สวรตฺถาย  ฯ  ปหานตฺถนฺติ  ตีหิ   
ปหาเนหิ  ปชหนตฺถาย  ฯ  วิราคตฺถนติฺ  ราคาทีน  วิรชฺชนตฺถาย  ฯ  (๕)  นิโรธตฺถนฺติ  เตสเยว  
นิรุชฺฌนตฺถาย  ฯ  อนีติหนฺติ  อิติหปรวิชฺชิต   
อปรปตฺติยนฺติ  อตฺโถ  ฯ  นิพฺพาโนคธคามินนฺติ  นิพฺพานสฺส   
อนฺโตคธคามิน  ฯ  (๖) มคฺคพฺรหฺมจริย ฺหิ  นิพฺพาน  อารมฺมณ   
กริตฺวา  นิพฺพานสฺส  อนฺโตเยว  วตฺตติ  ปวตฺตติ  ฯ  ปฏิปชชฺนตีฺติ    
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ทุวิธมฺป  ปฏปิชฺชนฺติ  ฯ  อิมสฺมึ  สุตฺเต  วฏฏวิวฏฏ  กเถตฺวา   
คาถาสุ  วิวฏฏเมว  กถิต  ฯ   
 
                                        กุหสุตฺตวณฺณนา   
        ฉฏเ ฯ  กุหาติ  กุหกา  ฯ  ถทฺธาติ  โกเธน  จ  มาเนน   
จ  ถทฺธา  ฯ  ลปาติ  อุปลาปกา  ฯ  สิงฺคีติ  ตตฺถ  กตม  สิงฺค   
ย  สิงฺค  สิงฺคารตา  จตุรตา  (๑)  จาตุริย  ปริกฺขตตา  (๒)  ปริกฺขตฺติยนฺติ  (๓)  เอว  วุตฺเตหิ  
สิงฺคสทิเสหิ  ปากฏกิเลเสหิ  สมนฺนาคตา  ฯ  
อุนฺนฬาติ  อุคฺคตนฬา  ตุจฺฉมาน  อุกฺขิปตฺวา   ิตา  ฯ  อสมาหิตาติ   
จิตฺเตกคฺคตามตฺตสฺสป  (๔)  อลาภิโน  ฯ  น  เม  เต  ภิกฺขเว  ภิกขฺู   
มามกาติ  เต  มยฺห  ภิกฺขู  มม  สนฺตกา  น  โหนฺติ  ฯ  เต   
มยฺหนฺติ  อิทมฺปน  สตฺถาร  อุทฺทิสฺส  ปพฺพชิตตฺตา  วุตฺต  ฯ  
เต  โข  เม  ภิกฺขเว  ภิกฺขู  มามกาติ  อิธาป  เมติ  อตฺตาน   
อุทฺทิสฺส  ปพฺพชิตตฺตา  วทติ  สมฺมาปฏิปนฺนตฺตา  ปน  มามกาติ   
อาห  ฯ  วุฑฺฒึ  วิรูฬฺห ึ เวปุลฺล  อาปชชฺนฺตีติ  สีลาทีหิ  คุเณหิ   
วฑฺฒนโต  วุฑฺฒึ  นิจฺจลภาเวน  วิรูฬฺหึ  สพฺพตฺถ  ปตฺถฏตาย   
เวปุลฺล  ปาปุณนฺติ  ฯ  เต  ปเนเต  ยาว  อรหตฺตมคฺคา  วิรุหนฺติ   
อรหตฺตผลปฺปตฺเต  วิรูฬฺหา  นาม  โหนฺติ  ฯ  อิติ  อิมสฺมึ   
สุตฺตนฺเตป  (๗)  คาถาสุป  วฏฏวิวฏฏเมว  กถิต  ฯ    
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                                สนฺตุฏ ิสุตฺตวณฺณนา   
        สตฺตเม ฯ อปฺปานีติ  ปริตฺตานิ  ฯ  สุลภานีติ  สุเขน   
ลทฺธพฺพานิ  ยตฺถ  กตฺถจิ  สกฺกา  โหนฺติ  ลภิตุ  ฯ  อนวชฺชานีติ   
นิทฺโทสานิ  ฯ  ปณฺฑิยาโลปโภชนนฺติ  ชงฺฆปณฺฑิยพเลน  จริตฺวา  
อาโลปมตฺต  ลทฺธโภชน  ฯ  ปูติมุตฺตนฺติ  ยงฺกิ ฺจิ  มุตฺต  ฯ  ยถา   
หิ  สุวณฺณวณฺโณป  กาโย  ปูติกาโยติ  วุจฺจติ  เอว  อภินวมฺป   
มุตฺต  ปูติมุตฺตเมว  ฯ   
        วิฆาโตติ  วิหตภาโว  (๒)  จิตฺตสฺส  ทุกฺข  น  โหตีติ   
อตฺโถ  ฯ  ทสิา  น  ปฏิห ฺตีติ  ยสฺส  หิ  อสุกฏาน  นาม   
คโต  จีวราทีนิ  ลภิสฺสามีติ  จิตฺต  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ทิสา   
ปฏิห ฺติ  นาม  ฯ  ยสสฺ  เอว  น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ทิสา  น   
ปฏิห ฺติ  นาม  ฯ  ธมมฺาติ  ปฏิปตฺติธมฺมา  ฯ  สาม ฺสฺสา- 
นุโลมิกาติ  สมณธมฺมสฺส  อนุโลมา  ฯ  อธิคฺคหิตาติ  สพฺเพ  เต   
ตุฏจิตฺตสฺส  ภิกฺขุโน  อธิคฺคหิตา  โหนฺติ  อนฺโตคตา  น   
ปริพาหิราติ  ฯ    
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                                อริยวสสุตฺตวณฺณนา   
        อฏมสฺส  อตฺตชฺฌาสยิโก  (๑)  นิกฺเขโป  ฯ  อิม  กิร มหา- 
อริยวสสุตฺตนฺต  ภควา  เชตวนมหาวิหาเร  ธมฺมสภาย  ป ฺตฺต- 
ปวรพุทฺธาสเน  (๒)  นิสนิฺโน  อตฺตโนป  ปรปุคฺคลานมฺป  อชฌฺาสย- 
วเสน  ปริวาเรตฺวา  นิสินฺนาป  จตฺตาฬีสภิกฺขุสหสฺสานิ  ภิกฺขเวติ   
อามนฺเตตฺวา  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  อริยวสาติ  อารภิ  ฯ  ตตฺถ   
อริยวสาติ  อริยาน  วสา  ฯ  ยถา  ห ิ ขตฺติยวโส  พฺราหฺมณวโส   
เวสฺสวโส  สทฺุทวโส  สมณวโส  กลุวโส  ราชวโส  เอว  อยมฺป   
อฏโม  อริยวโส  อรยิตนฺติ  อริยปฺปเวณิ  (๓)  นาม  โหติ  ฯ  โส   
โข  ปนาย  วโส  (๔)  อิเมส  วสาน  มูลคนฺธาทีน  กาฬานุสาริ- 
คนฺธาทโย  วิย  อคฺคมกฺขายติ  ฯ   
        เก  ปน  เต  อริยา  เยส  เอเต  วสาติ  อริยา  วุจฺจนฺติ   
พุทฺธา  จ  ปจฺเจกพุทฺธา  จ  ตถาคตสาวกา  จ  เอเตส  อริยาน   
วสาติ  อริยวสา  ฯ  อิโต  ปุพฺเพ  หิ  สตสหสฺสกปฺปาธิกาน   
จตุนฺน  อสงฺเขยฺยาน  มตฺถเก  ตณฺหงฺกโร  เมธงฺกโร  สรณงฺกโร   
ทีปงฺกโรติ  จตฺตาโร  พุทฺธา  อุปฺปนฺนา  เต  อริยา  เตส  อริยาน  วสาติ   
อริยวสา  ฯ  เตส  พุทฺธาน  ปรินิพฺพานโต  อปรภาเค  อสงฺเขยฺย   
อติกฺกมิตฺวา  โกณฺฑ ฺโ  นาม  พุทฺโธ  อุปฺปนฺโน  ฯเปฯ    
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อิมสฺมึ  กปฺเป  กกุสนโฺธ  โกนาคมโน  กสฺสโป  อมฺหาก   
ภควา  โคตโมติ  จตฺตาโร  พุทฺธา  อุปปฺนฺนา  เตส  อริยาน   
วสาติ  อริยวสา  ฯ  อปจ  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนาน  สพฺพ- 
พุทฺธปจฺเจกพุทฺธพุทฺธสาวกาน  อริยาน  วสาติ  อริยวสา  ฯ   
        เต  จ (๑) โข  ปเนเต  อคฺค ฺาติ  (๒)  อคฺคาติ  ชานิตพฺพา ฯ 
รตฺต ฺาติ  (๒)  ทีฆรตฺต  ปวตฺตาติ  ชานิตพฺพา  วส ฺาติ  (๒)  วสาติ   
ชานิตพฺพา  ฯ  โปราณาติ  (๒)  น  อธุนุปฺปตฺติกา  ฯ  อสกิณฺณาติ  (๒)   
อวิกิณฺณา  อนปนีตา  ฯ  อสกิณฺณปุพฺพาติ  (๒)  อตีตพุทฺเธหิป  น   
สงฺกิณฺณปุพฺพา  กึ  อิเมหีติ  น  อปนีตปุพฺพา  ฯ  น  สกียนฺตีติ   
อิทานิป  น  อปนียนฺติ  ฯ  น  สกียิสฺสนฺตีติ  อนาคตพุทฺเธหิป   
น  อปนียิสฺสนฺติ  ฯ  เย  โลเก  วิ ฺ ู  สมณพฺราหฺมณา  เตหิ   
อปฺปฏิกุฏา  สมเณหิ  พฺราหฺมเณหิ  วิ ฺ ูหิ  อนินฺทิตา   
อครหิตา  ฯ   
        สนฺตุฏโ  โหตีติ  ปจฺจยสนฺโตสวเสน  สนฺตุฏโ  โหติ  ฯ   
อิตรีตเรนาติ  น  ถลูสุขุมลขูปฺปณีตถิรชณฺิณาน  (๓) เยน  เกนจิ ฯ  อถ   
โข  ยถาลทฺธาทีน  อิตรีตเรน  เยน  เกนจิ  สนฺตุฏโ  โหตีติ   
อตฺโถ  ฯ  จีวรสฺมิ ฺหิ  ตโย  สนโฺตสา  ยถาลาภสนฺโตโส  ยถา- 
พลสนฺโตโส  ยถาสารุปฺปสนฺโตโสติ  ฯ  ปณฺฑปาตาทีสุป  เอเสว    
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นโย  ฯ  เตส  วิตฺถารกถา  สนฺตุฏสฺส  ภิกฺขเว  อนุปฺปนฺนา   
เจว  กุสลา  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺตีติ  อิมสฺมึ  สุตฺเต  วุตฺตนเยเนว   
เวทิตพฺพา  ฯ  อิติ  อิเม  ตโย  สนฺโตเส  สนฺธาย  สนฺตุฏโ   
โหติ  อิตรีตเรน  จีวเรน  ยถาลทฺธาทีสุ  เยน  เกนจิ  จีวเรน   
สนฺตุฏโ  โหตีติ  วุตฺต  ฯ   
        เอตฺถ  จ  จีวร  ชานิตพฺพ  จีวรกฺเขตฺต  ชานิตพฺพ   
ปสุกูล  ชานติพฺพ  จีวรสนฺโตโส  ชานิตพฺโพ  จีวรปฏิสยุตฺตานิ (๑)  
ธุตงฺคานิ  ชานิตพฺพานิ  ฯ  ตตฺถ  จีวร  ชานิตพฺพนฺติ  โขมาทีนิ   
ฉ  จีวรานิ  ทกุูลาทีนิ  ฉ  อนุโลมานิ  จีวรานิ  จ  (๒)   
ชานิตพฺพานิ (๒) ฯ  อิมานิ  ทฺวาทส  กปฺปยจีวรานิ  ฯ  กุสจีวร   
วากจีวร  ผลกจีวร(๓)  เกสกมฺพล(๔)  โปตฺถโก  จมฺม  อุลลฺูกปกฺข   
รุกฺขทุสฺส  ลตาทุสฺส  เอรกทุสฺส  กทลทิุสฺส  เวฬุทสฺุสนฺติ   
เอวมาทีนิ  จ  อกปฺปยจีวรานิ  ฯ   
        จีวรกฺเขตฺตนฺติ  สงฺฆโต  วา  คณโต  วา  าติโต  วา   
มิตฺตโต  วา  อตฺตโน  วา  ธเนน  ปสุกูลโต  (๕)  วาติ  เอว   
อุปฺปชฺชนโต  ฉ  เขตฺตานิ  อฏนฺน ฺจ  มาติกาน  วเสน   
อฏ ฺเขตฺตานิ  ชานิตพฺพานิ  ฯ   
        ปสุกูลนฺติ  โสสานกิ  ปาปณิก  รถิย  สงฺการโจฬก  (๖)    
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โสตฺถิย  นฺหาน  (๑)  ติตฺถ  คตปจฺจาคต  อคฺคิทฑฺฒ  โคขายิต   
อุปจิขายิต  อุนฺทุรขายิต  อนฺตจฺฉินฺน  ทสจฺฉินฺน  ธชาหฏ   
ถูป  สมณจีวร  สามุทฺทิย  อาภิเสกิย    ปถิก  วาตาหฏ   
อิทฺธิมย  เทวทตฺติยนฺติ  เตวีสติ  ปสุกูลานิ  เวทิตพฺพานิ  ฯ  เอตฺถ   
จ  โสตฺถิยนติฺ  คพฺภมลหรณ  ฯ  คตปจฺจาคตนฺติ  มตกสรีร   
ปารุปตฺวา  สุสาน  เนตฺวา  อานีตจีวร  ฯ  ธชาหฏนฺติ  ธช   
อุสฺสาเปตฺวา  ตโต  อานีต  ฯ  ถูปนฺติ  วมฺมิเก  ปูชิตจีวร  ฯ   
สามุทฺทิยนฺติ  สมุทฺทวีจีหิ  ถล  ปาปต  ฯ  (๒)  ปถิกนฺติ  ปถ   คจฺฉนฺเตหิ   
โจรภเยน  ปาสาเณหิ  โกฏเฏตฺวา  ปารุตจีวร  ฯ  อิทฺธิมยนฺติ   
เอหิภิกฺขุจีวร  เสส  ปากฏเมวาติ  ฯ   
        จีวรสนโฺตโสติ  วีสติ  จีวรสนฺโตสา  จีวเร  วิตกฺกสนฺโตโส   
คมนสนฺโตโส  ปริเยสนสนฺโตโส  ปฏิลาภสนฺโตโส  มตฺตปฏคฺิค- 
หณสนฺโตโส  โลลุปฺปวิวชฺชนสนฺโตโส  ยถาลาภสนฺโตโส  ยถา- 
พลสนฺโตโส  ยถาสารุปฺปสนฺโตโส  อุทกสนฺโตโส  โธวนสนฺโตโส   
กรณสนฺโตโส  ปริมาณสนฺโตโส  สุตฺตสนฺโตโส  สิพฺพนสนฺโตโส   
รชนสนฺโตโส  กปฺปสนโฺตโส  ปริโภคสนฺโตโส  สนฺนิธิปริวชชฺน- 
สนฺโตโส  วิสฺสชฺชนสนฺโตโสติ  ฯ   
        ตตฺถ  สาทกภิกฺขุนา  เตมาส  นิพทฺธวาส  วสิตฺวา   
มาสมตฺต  (๓)  วิตกฺเกตุ  วฏฏติ  ฯ  โส  หิ  ปวาเรตฺวา  จีวรมาเส   
#  ๑    ม.  สนิาน  ฯ ๒  สี. ถเล  ปาติต  ฯ  ๓ เอกมาสมตฺต  ฯ  
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จีวร  กโรติ  ปสุกูลิโก  อฑฺฒมาเสเนว  กโรติ  ฯ  อิติ   
มาสฑฺฒมาสมตฺต  วิตกฺกน  วิตกฺกสนโฺตโส  ฯ  วิตกฺกสนฺโตเสน   
ปน  สนฺตุฏเน  ภิกฺขุนา  ปาจีนขณฺฑราชิวาสิกปสุกูลิกตฺเถร- 
สทิเสน  ภวิตพฺพ  ฯ   
        เถโร  กริ  เจติยปพฺพตวิหาเร  เจติย  วนฺทิสฺสามีติ   
อาคโต  เจติย  วนฺทิตฺวา  จินฺเตสิ  มยฺห  จีวร  ชิณฺณ   
พหุนฺน  วสนฏาเน  ลภิสฺสามีติ  ฯ  โส  มหาวิหาร  คนฺตฺวา   
สงฺฆตฺเถร  ทสิฺวา  วสนฏาน  ปุจฺฉิตฺวา  ตตฺถ  วุตฺโถ   
ปุนทิวเส  จีวร  อาทาย  อาคนฺตฺวา  เถร  วนฺท ิ ฯ  เถโร  กึ   
อาวุโสติ  อาห  ฯ  คามทฺวาร  ภนฺเต  คมิสฺสามีติ  ฯ  อหมฺปาวุโส   
คมิสฺสามีติ  ฯ  สาธุ  ภนฺเตติ  คจฺฉนฺโต  มหาโพธิทฺวารโกฏเก   
ตฺวา  ปุ ฺวนฺตาน  วสนฏาเน  มนาป  ลภิสฺสามีติ   
จินฺเตตฺวา  อปริสุทฺโธ  เม  วิตกฺโกติ  ตโตว  ปฏินิวตฺติ  ปุนทิวเส   
เปนฺนมฺพนสมีปโต  (๑)  ปุนทิวเส  มหาเจติยสฺส  อุตฺตรทฺวารโต   
ตเถว  ปฏินิวตฺติตฺวา  จตุตฺถทิวเสป  เถรสฺส  สนฺติก  อคมาสิ  ฯ   
เถโร  อิมสฺส  ภิกฺขุโน  วิตกฺโก  น  ปริสุทฺโธ  ภวิสฺสตีติ  จีวร   
คเหตฺวา  เตน  สทฺธึเยว  ป ฺห  ปุจฺฉมาโน  คาม  ปาวิสิ  ฯ   
ต ฺจ  รตฺตึ  เอโก  มนุสโฺส  อุจฺจารปลิพุทฺโธ  สาฏเกเยว  วจฺจ   
กตฺวา  ต  สงฺการฏาเน  ฉฑฺเฑสิ  ฯ  ปสุกูลิกตฺเถโร  ต    
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นีลมกฺขิกาหิ  สมฺปริกิณฺณ  ทิสฺวา  อ ฺชล ึ ปคฺคเหสิ  ฯ  มหาเถโร   
กึ  อาวุโส  สงฺการฏาสฺส  อ ฺชล ึ ปคฺคณฺหาสีติ  ฯ  นาห  (๒)   
สงฺการฏานสฺส  อ ฺชล ึ ปคฺคณฺหามิ  มยฺห  ปตุ  ทสพลสฺส   
ปคฺคณฺหามิ  ปุณฺณทาสิยา (๓)  ปารุปตฺวา  ฉฑฺฑิต  ปสุกูล  คเหตฺวา  (๔)  ตุมฺพมตฺเต  ปาณเก  
วิธุนิตฺวา  สุสานโต  คณฺหนฺเตน  ทุกฺกร (๕)  
กต  ภนฺเตติ  ฯ  มหาเถโร  ปริสุทฺโธ  วิตกฺโก  ปสุกูลิกสฺสาติ   
จินฺเตสิ  ฯ  ปสุกูลิกตฺเถโรป  ตสฺมึเยว  าเน   ิโต  วิปสฺสน   
วฑฺเฒตฺวา  ตีณิ  ผลานิ  ปตฺโต  ต  สาฏก  คเหตฺวา  จีวร   
กตฺวา  ปารุปตฺวา  ปาจีนขณฺฑราชึ  คนตฺฺวา  อคฺคผล  อรหตฺต   
ปาปุณิ  ฯ   
        จีวรตฺถาย  คจฺฉนฺตสฺส  ปน  กตฺถ  ลภิสฺสามีติ   
อจินฺเตตฺวา  กมฺมฏานสีเสเนว  คมน  คมนสนฺโตโส  นาม  ฯ   
ปริเยสนฺตสฺส  ปน  เยน  วา  เตน  วา  สทฺธึ  อปริเยสิตฺวา   
ลชชฺึ  เปสล  ภิกฺขุ  คเหตฺวา  ปริเยสน  ปริเยสนสนฺโตโส   
นาม  ฯ  เอต  (๖)  ปริเยสนฺตสฺส  อาหริยมาน  จีวร  ทูรโตว  ทิสวฺา   
เอต  มนาป  ภวิสฺสติ  เอต  อมนาปนฺติ  เอว  อวิตกฺเกตฺวา   
ถูลสุขุมาทีสุ  ยถาลทฺเธเนว  สนฺตุสฺสน  ปฏิลาภสนฺโตโส  นาม  ฯ   
เอว  ลทฺธ  คณฺหนฺตสฺสาป  เอตฺตก  ทปุฏฏสฺส  ภวิสฺสติ  เอตฺตก    
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เอกปฏฏสฺสาติ  อตฺตโน  ปโหนกมตฺเตเนว  สนฺตุสฺสน  มตฺต- 
ปฏิคฺคหณสนฺโตโส  นาม  ฯ  จีวร  ปริเยสนฺตสฺส  ปน  อสุกสฺส   
ฆรทฺวาเร  มนาป  ลภิสฺสามีติ  อจินฺเตตฺวา  ทฺวารปฏิปาฏิยา  
จรณ  โลลุปปฺวิวชฺชนสนโฺตโส  นาม  ฯ   
        ลูขปฺปณีเตสุ  เยน  เกนจิ  ยาเปตุ  สกฺโกนฺตสฺส  ยถา- 
ลทฺเธเนว  ยาปน  ยถาลาภสนฺโตโส  นาม  ฯ  อตฺตโน  ถาม   
ชานิตฺวา  เยน  ยาเปตุ  สกฺโกติ  เตน  ยาปน  ยถาพลสนฺโตโส   
นาม  ฯ  มนาป  อ ฺสฺส  ทตฺวา  อตฺตนา  เยน  เกนจิ  ยาปน   
ยถาสารุปฺปสนฺโตโส  นาม  ฯ   
        กตฺถ  อุทก  มนาป  กตฺถ  อมนาปนฺติ  อวิจาเรตฺวา   
เยนเกนจิ  โธวนูปเกน  อุทเกน  โธวน  อุทกสนฺโตโส  นาม  ฯ  
ปณฺฑุมตฺติกเครุกปูติปณฺณรสกิลิฏานิ  ปน  อุทกานิ  วชฺเชตุ   
วฏฏติ  ฯ  โธวนฺตสฺส  ปน  มุคฺคราทีหิ  อปหริตฺวา  หตฺเถหิ   
มทฺทิตฺวา  โธวน  โธวนสนฺโตโส  นาม  ฯ  ตถา  อสุชฺฌนฺต   
ปณฺณานิ  ปกฺขิปตฺวา  ตาปตอุทเกนาป  โธวิตุ  วฏฏติ  ฯ  เอว   
โธวิตฺวา  กโรนฺตสฺส  อิท  ถูล  อิท  สขุุมนฺติ  อโกเปตฺวา   
ปโหนกนีหาเรเนว  กรณ  กรณสนฺโตโส  นาม  ฯ  ติมณฺฑล- 
ปฏิจฺฉาทนมตฺตสฺเสว  กรณ  ปริมาณสนฺโตโส  นาม  ฯ  จีวร- 
กรณตฺถาย  ปน  มนาป  สุตฺต  ปริเยสิสฺสามีติ  อวิจาเรตฺวา   
รถิกาทีสุ  วา  เทวฏาเนสุ  (๑)  วา  อาหริตฺวา  ปาทมูเล  วา    
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ปต  ยงฺกิ ฺจิเทว  สุตฺต  คเหตฺวา  กรณ  สุตฺตสนฺโตโส  นาม  ฯ   
        กุสิพนฺธนกาเล  ปน  องฺคุลมตฺเต  สตฺตวาเร  วิชฺฌิตพฺพ  ฯ   
เอว  กโรนฺตสฺส  หิ  โย  ภิกฺขุ  สหาโย  น  โหติ  ตสฺส   
วตฺตเภโทป  นตฺถิ  ฯติองฺคุลมตฺเต  ปน  สตฺตวาเร  วิชฺฌิตพฺพ  ฯ   
เอว  กโรนฺตสฺส  มคฺคปฏปินฺเนนป (๑) สหาเยน  ภวิตพฺพ  ฯ  โย   
น  โหติ  ตสฺส  วตฺตเภโท  อย  สิพฺพนสนฺโตโส  นาม  ฯ   
รชนฺเตน  ปน  กาลกจฺฉาทีนิ  (๒)  ปรเิยสนฺเตน  รชิตพฺพ (๓) โสม- 
พกฺกลาทีสุ  ย  ลภติ  เตน  รชิตพฺพ  ฯ  อลภนฺเตน  ปน   
มนุสฺเสหิ  อร ฺเ  วาก  คเหตฺวา  ฉฑฺฑิตรชน  วา  ภิกฺขูหิ   
ปจิตฺวา  ฉฑฺฑิตกสฏ  (๔)  วา  คเหตฺวา  รชิตพฺพ  ฯ  อย  รชนสนฺโตโส   
นาม  ฯ  นีลกทฺทมกาฬสาเมสุ  ยงฺกิ ฺจิ  คเหตฺวา  หตฺถิปฏเ   
นิสินฺนสฺส  ป ฺายมานกปฺปกรณ  กปฺปสนฺโตโส  นาม  ฯ   
        หิรโิกปนปฏิจฺฉาทนมตฺตวเสน  ปริภุ ฺชน  ปริโภคสนฺโตโส   
นาม  ฯ  ทุสสฺ  ปน  ลภิตฺวา  สุตฺต  วา  สูจึ  วา  การก   
วา  อลภนฺเตน  เปตุ  วฏฏติ  ลภนฺเตน  ปน  น  วฏฏติ    
ตมฺป  (๕)  สเจ  อนฺเตวาสิกาทีน  ทาตุกาโม  โหติ  เต  จ   
อสนฺนิหิตา  ยาว  อาคมนา  เปตุ  วฏฏติ  ฯ  อาคตมตฺเตสุ   
ทาตพฺพ  ฯ  ทาตุ  อสกฺโกนฺเตน  อธิฏาตพฺพ  ฯ  อ ฺสฺมึ   
ติจีวเร  (๖)  สติ  ปจฺจตฺถรณมฺป  อธฏิาตุ  วฏฏติ  ฯ  อนธิฏ ิตเมว    
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หิ  สนฺนิธิ  โหติ  อธิฏ ิต  น  โหตีติ  มหาสิวตฺเถโร   
อาห  ฯ  อย  สนฺนิธปริวชชฺนสนฺโตโส  นาม  ฯ  วิสฺสชฺชนฺเตน (๑) ปน   
มุข  โอโลเกตฺวา  น  ทาตพฺพ  สารณียธมฺเม  ตฺวา  วิสฺสชฺเชตพฺพนฺติ   
อย  วิสฺสชชฺนสนฺโตโส  นาม  ฯ   
        จีวรปฏสิยุตฺตานิ  ธุตงฺคานิ  นาม  ปสุกูลิกงฺค ฺเจว  เตจีวริ- 
กงฺค ฺจ  ฯ  เตส  วิตฺถารกถา  วิสุทฺธิมคฺเค  เวทิตพฺพา  ฯ  อิติ  จีวรสนฺโตสมหาอริยวส  ปรูย
มาโน  ภิกฺขุ  อิมานิ  เทฺว  ธุตงฺคานิ   
โคเปติ  ฯ  อิมานิ  โคเปนฺโต  จีวรสนฺโตสมหาอริยวสวเสน  สนฺตุฏโ   
โหติ  ฯ  (๒)   
        วณฺณวาทีติ  เอโก  สนฺตุฏโ  โหติ  สนฺโตสสฺส  วณฺณ   
น  กเถติ  ฯ     เอโก  น  สนฺตุฏโ  โหติ  สนฺโตสสฺส  วณฺณ   
กเถติ  ฯ  เอโก  เนว  สนฺตุฏโ  โหติ  น  สนฺโตสสฺส  วณฺณ   
กเถติ  ฯ  เอโก  สนฺตุฏโ  จ (๓) โหติ  สนฺโตสสฺส  จ  วณฺณ   
กเถติ  ฯ  ต  ทสฺเสตุ  อิตรีตรจีวรสนฺตุฏ ิยา  จ  วณฺณวาทีติ   
วุตฺต  ฯ   
        อเนสนนฺติ  ทูเตยฺยปหินคมนานุโยคปฺปเภท  นานปฺปการ   
อเนสน  ฯ  อปฺปฏิรูปนฺติ  อยุตฺต  ฯ  อลทฺธา  จาติ  อลภิตฺวา  ฯ  
ยถา  เอกจฺโจ  กถ  นุ  โข  จีวร  ลภิสฺสามีติ  ปุ ฺวนฺเตหิ  
ภิกฺขูหิ  สทฺธ ึ เอกโต  หุตฺวา  โกห ฺ  กโรนฺโต  อุตฺตสติ    
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ปริตสฺสติ  สนฺตุฏโ  ภิกขฺุ  เอว  อลทธฺาว  จีวร  น  ปริตสฺสติ  ฯ   
ลทฺธา  จาติ  ธมฺเมน  สเมน  ลภิตฺวา  ฯ  อคธิโตติ  วิคตโลภ- 
คิทฺโธ  ฯ  (๑)  อมุจฺฉิโตติ  อธิมตฺตตณฺหาย  มุจฺฉ  อนาปนฺโน  ฯ   
อนชฺฌาปนฺโนติ  (๒)  ตณฺหาย  อโนตฺถโฏ  อปรโิยนทฺโธ  ฯ  อาทีนว- 
ทสฺสาวีติ  อเนสนาปตฺติย ฺจ  คธิตลาภปริโภเค  (๓)  จ  อาทีนว   
ปสฺสมาโน  ฯ  นิสฺสรณป ฺโติ  ยาวเทว  สีตสฺส  ปฏิฆาตายาติ   
วุตฺตนิสฺสรณเมว  ปชานนฺโต  ฯ   
        อิตรีตรจีวรสนฺตุฏ ิยาติ  เยน  เกนจิ  จีวเรน  สนฺตุฏ ิยา  ฯ   
เนวตฺตานุกฺกเสตีติ  อห  ปสุกูลิโก  มยา  อุปสมฺปทมาฬเกเยว  (๔)   
ปสุกูลิกงฺค  คหิต  โก  มยา  สทิโส  อตฺถีติ  อตฺตุกฺกสน   
น  กโรติ  ฯ  โน  ปร  วมฺเภตีติ  อิเม  ปน ฺเ  ภิกฺขู  น   
ปสุกูลิกาติ  วา  ปสุกูลิกมตฺตป (๕) เอเตส  นตฺถีติ  วา  เอว  ปร   
น  วมฺเภติ  ฯ  โย  หิ  ตตฺถ  ทกโฺขติ  โย  ตสฺมึ  จีวรสนฺโตเส   
วณฺณวาทิตาทีสุ  (๖)  ทกโฺข  เฉโก  พฺยตฺโต  ฯ  อนลโสติ  สาตจฺจ- 
กิริยาย  อาลสิยวิรหิโต  ฯ  สมฺปชาโน  ปฏิสฺสโตติ  สมฺปชาน- 
ป ฺาย  เจว  สติยา  จ  ยตฺุโต  ฯ  อริยวเส   ิโตติ  อริยวเส   
ปติฏ ิโต  ฯ   
        อิตรีตเรน  ปณฺฑปาเตนาติ  เยน  เกนจิ  ปณฺฑปาเตน  ฯ    
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เอตฺถาป  ปณฺฑปาโต  ชานิตพฺโพ  ปณฺฑปาตกฺเขตฺต  ชานิตพฺพ   
ปณฺฑปาตสนฺโตโส  ชานิตพฺโพ  ปณฺฑปาตปฏิสยุตฺต  ธุตงฺค   
ชานิตพฺพ  ฯ  ตตฺถ  ปณฺฑปาโตติ  โอทโน  กุมฺมาโส  สตฺตุ  มจฺโฉ   
มส  ขีร  ทธ ิ สปฺป  นวนีต  เตล  มธุ  ผาณิต  ยาคุ  ขาทนีย   
สายนีย  เลหนียนฺติ  โสฬส  ปณฺฑปาตา  ฯ   
        ปณฺฑปาตกฺเขตฺตนฺติ  สงฺฆภตฺต  อุทฺเทสภตฺต  นิมนฺตน   
สลากภตฺต  ปกฺขิก  อุโปสถิก  ปาฏิปทิกภตฺต  อาคนฺตุกภตฺต   
คมิกภตฺต  คิลานภตฺต  คิลานุปฏากภตฺต  ธุรภตฺต  กุฏิภตฺต   
วารกภตฺต  วิหารภตฺตนฺติ  ปณฺณรส  ปณฺฑปาตกฺเขตฺตานิ  ฯ   
        ปณฺฑปาตสนฺโตโสติ  ปณฺฑปาเต  วิตกฺกสนโฺตโส  คมน- 
สนฺโตโส  ปริเยสนสนฺโตโส  ปฏิลาภสนฺโตโส  ปฏิคฺคหณสนฺโตโส   
มตฺตปฏิคฺคหณสนฺโตโส  โลลุปฺปวิวชชฺนสนฺโตโส  ยถาลาภสนฺโตโส   
ยถาพลสนฺโตโส  ยถาสารุปฺปสนฺโตโส  อุปการสนฺโตโส  ปรมิาณ- 
สนฺโตโส  ปริโภคสนฺโตโส  สนฺนิธิปริวชฺชนสนโฺตโส  วิสชชฺน- 
สนฺโตโสติ  ปณฺณรส  สนฺโตสา  ฯ   
        ตตฺถ  สาทโก  ภิกฺขุ  มุข  โธวิตฺวา  วิตกฺเกติ  ฯ   
ปณฺฑปาติเกน  ปน  คเณน  สทฺธ ึ จรตา  สาย  เถรปุฏาน- 
กาเล  เสฺว  กตฺถ  ปณฺฑาย  จริสฺสามาติ  ฯ  อสุกคาเม  ภนฺเตติ   
เอตฺตก  จินฺเตตฺวา  ตโต  ปฏาย  น  วติกฺเกตพฺพ  ฯ   
เอกจาริเกน  วิตกฺกมาฬเก  ตฺวา  วิตกฺเกตพฺพ  ฯ  ตโต  ปฏาย    
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วิตกฺเกนฺโต  อริยวสา  จุโต  โหติ  ปรพิาหิโร  ฯ  อย  วิตกฺก- 
สนฺโตโส  นาม  ฯ   
        ปณฺฑาย  ปวิสนฺเตน (๑) ปน (๒)  กุห ึ ลภิสฺสามีติ  อจินฺเตตฺวา   
กมฺมฏานสีเสน  คนฺตพฺพ  ฯ  อย  คมนสนฺโตโส  นาม  ฯ   
ปริเยสนฺเตน  ย  วา  ต  วา  อคฺคเหตฺวา  ลชชฺึ  เปสลเมว   
คเหตฺวา  ปริเยสิตพฺพ  ฯ  อย  ปริเยสนสนฺโตโส  นาม  ฯ  ทูรโตว   
อาหริยมาน  ทิสฺวา  เอต  มนาป  เอต  อมนาปนฺติ  จิตฺต  น   
อุปฺปาเทตพฺพ  ฯ  อย  ปฏิลาภสนฺโตโส  นาม  ฯ  อิท   มนาป   
คณฺหิสฺสามิ  อิท (๓)  น  มนาป  น  คณฺหิสฺสามีติ  อจินฺเตตฺวา   
ยงฺกิ ฺจิ  ยาปนมตฺต  คเหตพฺพเมว  ฯ  อย  ปฏิคฺคหณสนฺโตโส   
นาม  ฯ   
        เอตฺถ  ปน  เทยฺยธมโฺม  พหุ  ทายโก  อปฺป  ทาตุกาโม   
อปฺป  คเหตพฺพ  ฯ  เทยฺยธมฺโม  พหุ  ทายโกป  พหุ  ทาตุกาโม   
ปมาเณเนว  คเหตพฺพ  ฯ  เทยฺยธมฺโม  น  พหุ  ทายโกป  อปฺป   
ทาตุกาโม  อปฺป  คเหตพฺพ  ฯ  เทยฺยธมฺโม  น  พหุ  ทายโก   
ปน  พหุ  ทาตุกาโม  ปมาเณน  คเหตพฺพ  ฯ  ปฏิคฺคหณสฺมึ   
หิ  มตฺต  อชานนฺโต  มนสฺุสาน  ปสาท  มกฺเขติ  สทฺธาเทยฺย   
วินิปาเตติ  สาสน  น  กโรติ  วิชาตมาตุยาป  จิตฺต  คเหตุ   
น  สกโฺกติ  ฯ  อิติ  มตฺต  ชานิตฺวาว  ปฏิคฺคเหตพฺพนฺติ  ฯ  
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อย  มตฺตปฏคฺิคหณสนฺโตโส  นาม  ฯ  อทฺธกลุานิเยว  (๑)  อคนฺตฺวา   
ทฺวารปฏิปาฏิยา  คนฺตพฺพ  ฯ  อย  โลลุปฺปวิวชฺชนสนฺโตโส  นาม  ฯ   
ยถาลาภสนฺโตสาทโย  จีวเร  วุตฺตนยาเอว  ฯ   
        ปณฺฑปาต  ปริภุ ฺชิตฺวา  สมณธมฺม  อนุปาเลสฺสามีติ  เอว   
อุปการ  ตฺวา  ปริภุ ฺชน  อุปการสนฺโตโส  นาม  ฯ  ปตฺต   
ปูเรตฺวา  อานีต  น  ปฏิคฺคเหตพฺพ  ฯ  อนุปสมฺปนฺเน  สติ  เตน   
คาหาเปตพฺพ  อสติ  หราเปตฺวา  ปฏิคฺคหณมตฺต  คเหตพฺพ  ฯ   
อย  ปริมาณสนฺโตโส  นาม  ฯ  ชิคุจฺฉาย  ปฏิวิโนทน  อิทเมตฺถ   
นิสฺสรณนฺติ  เอว  ปริภุ ฺชน  ปรโิภคสนฺโตโส  นาม  ฯ  นิทหิตฺวา   
น  ปริภุ ฺชิตพฺพ  ฯ  (๒)  อย  สนฺนิธิปริวชฺชนสนโฺตโส  นาม  ฯ   
มุข  อโนโลเกตฺวา  สารณียธมฺเม   ิเตน  วิสฺสชฺเชตพฺพ  ฯ  อย   
วิสฺสชฺชนสนโฺตโส  นาม  ฯ   
        ปณฺฑปาตปฺปฏิสยุตฺตานิ  ปน  ป ฺจ  ธุตงฺคานิ  ปณฺฑ- 
ปาติกงฺค  สปทานจาริกงฺค  เอกาสนิกงฺค  ปตฺตปณฺฑิกงฺค   
ขลุปจฺฉาภตฺติกงฺคนฺติ  ฯ  เตส  วิตฺถารกถา  วิสุทฺธมิคฺเค   วุตฺตา  ฯ   
อิติ  ปณฺฑปาตสนฺโตสมหาอริยวส  ปูรยมาโน  ภิกฺขุ  อิมานิ   
ป ฺจ  ธุตงฺคานิ  โคเปติ  อิมานิ  โคเปนฺโต  ปณฺฑปาต- 
สนฺโตสมหาอริยวสวเสน  สนฺตุฏโ  โหติ  ฯ  วณฺณวาทีติอาทีนิ   
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพานิ  ฯ   
#  ๑  ม.  อฑฺฒกุลานิเยว  ฯ  ๒  ม.  ปรภุิ ฺชิตพฺพนฺติ  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 473 

                เลมที่  14  อุรุเวลวคฺควณฺณนา  หนา  473 
 
        เสนาสเนนาติ  อิธ  เสนาสน  ชานิตพฺพ  เสนาสนกฺเขตฺต   
ชานิตพฺพ  เสนาสนสนฺโตโส  ชานิตพฺโพ  เสนาสนปฏิสยุตฺต- 
ธุตงฺคานิ  ชานิตพฺพานิ  ฯ  (๑)  ตตฺถ  เสนาสนนฺติ  ม ฺโจ  ป  ภิสิ   
พิมฺโพหน  วิหาโร  อฑฺฒโยโค  ปาสาโท  หมฺมิย  คุหา  เลณ   
อฏโฏ  มาโฬ  เวฬุคุมฺโพ  รกฺุขมูล  ยตฺถ  วา  ปน  ภิกฺขู   
ปฏิกฺกมนฺตีติ  อิมานิ  ปณฺณรส  เสนาสนานิ  ฯ   
        เสนาสนกฺเขตฺตนฺติ  สงฺฆโต  วา  คณโต  วา  าติโต   
วา  มิตฺตโต  วา  อตฺตโน  วา  ธเนน  ปสุกูล  วาติ  ฉ   
เขตฺตานิ  ฯ   
        เสนาสนสนฺโตโสติ  เสนาสเน  วิตกฺกสนฺโตสาทโย  ปณฺณรส   
สนฺโตสา  ฯ  เต  ปณฺฑปาเต  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพา  ฯ  เสนาสน- 
ปฺปฏิสยุตฺตานิ  ปน  ป ฺจ  ธุตงฺคานิ  อาร ฺ ิกงฺค  รุกฺขมูลิกงฺค   
อพฺโภกาสิกงฺค  โสสานิกงฺค  ยถาสนฺถติกงฺคนฺติ  ฯ  เตส  วิตฺถาร- 
กถา  วิสุทฺธมิคฺเค  วุตฺตา  ฯ  อิติ  เสนาสนสนฺโตสมหาอริยวส   
ปูรยมาโน  ภิกฺขุ  อิมานิ  ป ฺจ  ธุตงฺคานิ  โคเปติ  อิมานิ   
โคเปนฺโต  เสนาสนสนฺโตสมหาอริยวสวเสน  สนฺตุฏโ  โหติ  ฯ   
        คิลานปจฺจโย  ปน  ปณฺฑปาเตเยว  ปวิฏโ  ฯ  ตตฺถ  ยถา- 
ลาภยถาพลยถาสารุปฺปสนฺโตเสเนว  สนฺตุสฺสิตพฺพ  ฯ  เนสชฺชกิงฺค   
ภาวนารามอริยวส  ภชตีติ  ฯ  (๒)  วุตฺตมฺป  เจต    
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        ป ฺจ  เสนาสเน  วุตฺตา                ป ฺจ  อาหารนิสฺสิตา   
        เอโก  วิริยส ฺ ุตฺโต  (๑)        เทฺว  จ  จีวรนิสสฺิตาติ  ฯ   
        อิติ  ภควา  ปวึ  ปตฺถรมาโน  วิย  สาครกุจฺฉึ  ปูรยมาโน   
วิย  อากาส  วิตฺถารยมาโน  วิย  จ  ปม  จีวรสนฺโตส  อริยวส   
กเถตฺวา  จนฺท  อุฏาเปนฺโต  วิย  สุรยิ  อุลฺลงฺเฆนฺโต  วิย  จ   
ทุติย  ปณฺฑปาตสนฺโตส  กเถตฺวา  สิเนรุ  อุกฺขิปนโฺต  วิย   
ตติย  เสนาสนสนฺโตส  อริยวส  กเถตฺวา  อิทานิ  สหสฺสนย- 
ปฏิมณฺฑิต  จตุตฺถ  ภาวนาราม  อริยวส  กเถตุ  ปุน  จ  ปร   
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ภาวนาราโม  โหตีติ  เทสน  อารภิ  ฯ   
        ตตฺถ  อารมน  (๑)  อาราโม  อภิรตีติ  อตฺโถ  ฯ  ภาวนาย   
อาราโม  อสฺสาติ  ภาวนาราโม  ฯ  ภาวนาย  รโตติ  ภาวนา- 
รโต  ฯ  ป ฺจวิเธ  ปหาเน  อาราโม  อสฺสาติ  ปหานาราโม  ฯ   
อปจ  ภาเวนฺโต  รมตีติ  ภาวนาราโม  ฯ  ปชหนฺโต  รมตีติ   
ปหานาราโม  ฯ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  (๓)  อย ฺหิ  จตฺตาโร  
สติปฏาเน  ภาเวนฺโต  รมติ  รตึ  วินทฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  ตถา  จตฺตาโร  
สมฺมปฺปธาเน  ฯ  จตฺตาโร  อิทฺธิปาเท  ป ฺจินฺทฺริยานิ   
ป ฺจ  พลานิ  สตฺต  โพชฌฺงฺเค  สตฺต  อนุปสฺสนา  อฏารส  
มหาวิปสฺสนา  สตฺตตึส  โพธิปกฺขิยธมฺเม  อฏตึส  อารมฺมณ- 
วิภตฺติโย  ภาเวนฺโต  รมติ  รตึ  วินฺทติ  ฯ  กามจฺฉนฺทาทโย    
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ปน  กิเลเส  ปชหนฺโต  รมติ  รตึ  วินทฺติ  ฯ   
        อิเมสุ  ปน  จตูสุ  อริยวเสสุ  ปุริเมหิ  ตาว(๑)ตีหิ  เตรสนฺน   
ธุตงฺคาน  จตุปจฺจยสนฺโตสสฺส  จ  วเสน  สกล  วินยปฏก  กถิต   
โหติ  ภาวนาราเมน  อวเสสปฏกทฺวย  ฯ  อิม  ปน  ภาวนาราม   
อริยวส  กเถนฺเตน  ภิกฺขุนา  ปฏิสมฺภิทามคฺเค  เนกฺขมฺมปาลิยา  
กเถตพฺพ  (๒)  ทีฆนิกาเย  ทสุตฺตรสุตฺตนฺตปริยาเยน  กเถตพฺพ   
มชฺฌิมนิกาเย  สติปฏานสุตฺตนฺตปริยาเยน  กเถตพฺพ  (๒)  อภิธมฺเม  
นิทฺเทสปริยาเยน  กเถตพฺพ  ฯ  (๒)   
        ตตฺถ  ปฏิสมฺภิทามคฺเค  เนกฺขมฺมปาลิยาติ  โส  (๓)  เนกฺขมฺม   
ภาเวนฺโต  รมติ  กามจฺฉนฺท  ปชหนฺโต  รมติ  ฯ   อพฺยาปาท   
พฺยาปาท  ฯ  อาโลกส ฺ  ถีนมิทฺธ  ฯ  อวิกฺเขป  อุทฺธจฺจ  ฯ   
ธมฺมววตฺถาน  วิจิกิจฺฉ  ฯ  าณ  อวิชชฺ  ฯ  ปามุชชฺ  อรตึ  ฯ   
ปมชฺฌาน  ป ฺจ  นีวรเณ  ฯ  ทุติยชฌฺาน  วิตกฺกวิจาเร  ฯ   
ตติยชฺฌาน  ปตึ  ฯ  จตุตฺถชฺฌาน  สุขทุกฺเข  ฯ  อากาสาน ฺจายตน- 
สมาปตฺตึ  ภาเวนฺโต  รมติ  รูปส ฺ  ปฏิฆส ฺ  นานตฺตส ฺ   
ปชหนฺโต  รมติ  ฯ  วิ ฺาณ ฺจายตนสมาปตฺตึ  ฯเปฯ  เนวส ฺา- 
นาส ฺายตนสมาปตฺตึ  ภาเวนฺโต  รมติ  อากิ ฺจ ฺายตน- 
ส ฺ  ปชหนฺโต  รมติ  ฯ   
        อนิจฺจานุปสฺสน  ภาเวนฺโต  รมติ  นิจฺจส ฺ  ปชหนฺโต    
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รมติ  ฯ  ทุกขฺานุปสฺสน  สุขส ฺ  ฯ  อนตฺตานุปสฺสน  อตฺต- 
ส ฺ  ฯ  นพฺิพิทานุปสฺสน  นนฺท ึ ฯ  วิราคานุปสฺสน  ราค  ฯ   
นิโรธานุปสฺสน  สมุทย  ฯ  ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสน  อาทาน  ฯ   
ขยานุปสฺสน  ฆนส ฺ  ฯ  วยานุปสฺสน  อายูหน  ฯ  วิปริณามานุ- 
ปสฺสน  ธุวส ฺ  ฯ  อนิมตฺิตานุปสฺสน  นิมิตฺต  ฯ  อปฺปณิหิตานุ- 
ปสฺสน  ปณิธึ  ฯ  สุ ฺตานุปสฺสน  อภินิเวส  ฯ  อธิป ฺาธมฺม- 
วิปสฺสน  สาราทานาภินิเวส  ฯ  ยถาภตูาณทสฺสน  สมฺโมหา- 
ภินิเวส  ฯ  อาทีนวานุปสฺสน  อาลยาภินิเวส  ฯ  ปฏสิงฺขานุปสฺสน   
อปฺปฏิสงฺข  ฯ  วิวฏฏานุปสฺสน  สโยคาภินิเวส  ฯ  โสตาปตฺติมคฺค   
ทิฏเกฏเ  กิเลเส  ฯ  สกทาคามิมคฺค  โอฬาริเก  กิเลเส  ฯ   
อนาคามิมคฺค  อนุสหคเต  กิเลเส  ฯ  อรหตฺตมคฺค  ภาเวนฺโต  รมติ  
สพฺพกฺกิเลเส  ปชหนฺโต  รมตีติ  เอว  ปฏิสมฺภิทามคฺเค  เนกฺขมฺม- 
ปาลิยา  กเถตพฺโพ  ฯ   
        ทีฆนิกาเย  ทสุตฺตรสตฺุตนฺตปริยาเยนาติ  เอก  ธมฺม   
ภาเวนฺโต  รมติ  เอก  ธมมฺ  ปชหนฺโต  รมติ  ฯเปฯ  ทส   
ธมฺเม  ภาเวนฺโต  รมติ  ทส  ธมฺเม  ปชหนฺโต  รมติ  ฯ  กตม   
เอก  ธมฺม  ภาเวนฺโต  รมติ  กายคตาสตึ  สาตสหคต  อิม   
เอก  ธมฺม  ภาเวนฺโต  รมติ  ฯ  กตม  เอก  ธมฺม  ปชหนฺโต  
รมติ  อสฺมิมาน  อิม  เอก  ธมฺม  ปชหนฺโต  รมติ  ฯ  กตเม  
เทฺว  ธมฺเม  ฯเปฯ  กตเม  ทส  ธมฺเม  ภาเวนฺโต  รมติ  ทส   
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กสิณายตนานิ  อิเม  ทส  ธมฺเม  ภาเวนฺโต  รมติ  ฯ  กตเม   
ทส  ธมฺเม  ปชหนฺโต  รมติ  ทสมิจฺฉตฺเต  อิเม  ทส  ธมฺเม   
ปชหนฺโต  รมติ  ฯ  เอว  โข (๑) ภิกฺขุ  ภาวนาราโม  โหตีติ   เอว 
ทีฆนิกาเย  ทสุตฺตรสุตฺตนฺตปริยาเยน  กเถตพฺโพ  ฯ   
        มชฺฌิมนิกาเย  สติปฏานสุตฺตนฺตปริยาเยนาติ  เอกายโน   
อย  ภิกฺขเว  มคฺโค  ฯเปฯ  ยาวเทว  าณมตฺตาย  ปฏิสฺสติ- 
มตฺตาย  ฯ  อนิสฺสิโต  จ  วิหรติ  น  จ  กิ ฺจิ  โลเก  อุปาทิยติ  ฯ   
เอวมฺป  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ภาวนาราโม  โหติ  ภาวนารโต  ฯ  
ปหานาราโม  โหติ  ปหานรโต  ฯ  ปนุ  จปร  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ   
คจฺฉนฺโต  วา  คจฺฉามีติ  ปชานาติ  ฯเปฯ  ปุน  จปร  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ  เสยฺยถาป  ปสฺเสยฺย  สรรี  สีวถิกาย  ฉฑฺฑิต  ฯเปฯ   
ปูตีนิ  จุณฺณกชาตานิ  ฯ  โส  อิมเมว  กาย  อุปสหรติ  อยมฺป   
โข  กาโย  เอวธมฺโม  เอวภาวี  เอวอนตีโตติ  ฯ  (๓)  อิติ  อชฺฌตฺต   
วา  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  ฯเปฯ  เอวป  โข  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ  ภาวนาราโม  โหตีติ  ฯ   
        เอว  มชฌฺิมนิกาเย  สติปฏานสุตฺตนฺตปริยาเยน  
กเถตพฺโพ  ฯ   
        อภิธมฺเม  นิทฺเทสปริยาเยนาติ  สพฺเพป  สงฺขเต  ธมฺเม  (๔)    
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อนิจฺจโต  ทุกฺขโต  โรคโต  คณฺฑโต  ฯเปฯ  สงฺกิเลสิกโต (๑)  
ปสฺสนฺโต  รมติ  เอว  โข  ภิกฺขุ   ภาวนาราโม  โหตีติ  (๑)  เอว   
นิทฺเทสปริยาเยน  กเถตพฺโพ  ฯ   
        เนวตฺตานุกฺกเสตีติ  อชฺช  เม  สฏ ี  วา  สตฺตติ  วา  (๒)   
วสฺสานิ  อนิจฺจ  ทุกฺข  อนตฺตาติ  วิปสฺสนาย  กมมฺ  กโรนฺตสฺส  
โก  มยา  สทโิส  อตฺถีติ  เอว  อตฺตุกฺกสน  น  กโรติ  ฯ   
โน  ปร  วมฺเภตีติ  อนิจฺจ  ทุกฺขนฺติ  วิปสฺสนามตฺตมฺป  นตฺถ ิ 
กึ  อิเม  วิสฺสฏกมฺมฏานา  จรนฺตีติ  เอว  ปรวมฺภน  น   
กโรติ  ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว  ฯ   
        อิเม  โข  ภิกฺขเว  จตฺตาโร  อริยวสาติ  ภิกฺขเว  อิเม   
จตฺตาโร  อรยิวสา  อริยตนฺติโย  อรยิปปฺเวณิโย (๓) อริย ฺชสา   
อริยวฏมานีติ  สุตฺตนฺต  วินิวฏเฏตฺวา  อิทานิ  มหาอริยวส- 
ปริปูรกสฺส  ภิกฺขุโน  วเสน  อิสฺสร  (๔)  ทสฺเสนฺโต  อิเมหิ  จ   
ปน  ภิกฺขเวติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  เสฺวว  อรตึ  สหตีติ  โสเยว  
อรตึ  อนภิรตึ  อุกฺกณฺ ิต  สหติ  อภิภวติ  ฯ  น  ต  อรติ   
สหตีติ  ต  ปน  ภิกฺขุ  ยา  เอสา  ปนฺเตสุ  เสนาสเนสุ   
อธิกุสลาน (๕) ภาวนาย  อรติ  นาม  โหติ  สา  สหิตุ  อภิภวิตุ     
น  สกโฺกติ  ฯ  อรติรติสโหติ  อรติ ฺจ  ป ฺจกามคุณรติ ฺจ    
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สหติ  อภิภวิตุ  สกฺโกติ  ฯ   
        อิทานิ  คาถาหิ  กูฏ  คณฺหนฺโต  นารตีติอาทิมาห  ฯ   
ตตฺถ  ธีรนฺติ  วิริยวนฺต  ฯ  นารตี  ธรีสหตีติ  (๑)  อิท  ปุริมสฺส (๒) 
การณวจน  ฯ  ยสฺมา  สา  ธีรสหติ  น  โหติ  (๓)  ธรี  สหิตุ   
อภิภวิตุ  น  สกฺโกติ  ตสฺมา  นารติ  สหติ  ธีร  ฯ  ธโีร   
หิ  อรตึสโหติ  (๔)  อรติสหตฺตา  หิ  โย  อรติสโห  โส  ธโีร   
นาม  ตสฺมา  อรตึ  สหตีติ  อตฺโถ  ฯ  สพฺพกมฺมวิหายีนนฺติ   
สพฺพ  เตภูมิกกมฺม  จชิตฺวา  ปริจฺฉินฺน  ปริวฏม  กตฺวา   ิต  ฯ   
ปนุณฺณ  โก  นิวารเยติ  กิเลเส  ปนุทิตฺวา   ิต  โก  นาม   
ราโค  วา  โทโส  วา  นิวาเรยฺย  ฯ  เนกฺข  ชมโฺพนทสฺเสว   
โก  ต  นินฺทตุิมรหตีติ  ชมฺโพนทสงฺขาตสฺส  ชาติรตฺตสุวณฺณสฺส  (๗)  
นิกฺขสทิส  ครหิตพฺพโทสวิมุตฺต (๘) โก  ต  ปุคฺคล  นินฺทิตุ   
อรหติ  ฯ  พฺรหฺมุนาป  ปสสิโตติ  มหาพฺรหฺมุนาป  เอส  ปุคฺคโล   
ปสสิโตเยวาติ  ฯ  เทสนาปริโยสาเน  จตฺตาฬีส  ภิกฺขุสหสฺสานิ   
อรหตฺเต  ปติฏหึสุ  ฯ    
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                                ธมฺมปทสุตฺตวณฺณนา   
        นวเม ฯ  ธมฺมปทานีติ  ธมฺมโกฏาสา  ฯ  อนภิชฺฌาติอาทีสุ   
อภิชฺฌาปฏิกเฺขเปน  อนภิชฺฌา  พฺยาปาทปฏิกฺเขเปน  อพฺยาปาโท   
มิจฺฉาสติปฏิกฺเขเปน  สมฺมาสติ  มิจฺฉาสมาธิปฏิกฺเขเปน  สมฺมา- 
สมาธิ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        อนภิชฌฺาลูติ  นิตฺตโณฺห  หุตฺวา  ฯ  อพฺยาปนฺเนน  เจตสาติ   
สพฺพกาล  ปกติภาว  อวิชหนฺเตน  จิตฺเตน  ฯ  สโต  เอกคฺค- 
จิตฺตสฺสาติ  สติยา  สมนฺนาคโต  อารมฺมเณ  เอกคฺคจิตฺโต   
อสฺส  ฯ  อชฌฺตฺต  สุสมาหิโตติ  นิยกชฺฌตฺเต  สุฏ ุ  ปตจิตฺโต   
อสฺสาติ (๓) ฯ  สุตฺเตป  คาถายป  วฏฏวิวฏฏ  กถิต  ฯ   
 
                                ปริพฺพาชกสุตฺตวณฺณนา   
        ทสเม ฯ  อภิ ฺาตาติ  าตา  ปากฏา  ฯ  อนนฺภาโรติ- 
อาทีนิ  เตส  นามานิ  ฯ  ปฏิสลลฺานา  วุฏ ิโตติ  ผลสมาปตฺติโต   
วุฏ ิโต  ฯ  สา  หิ  อิธ  ปฏสิลฺลานนฺติ  อธิปฺเปตา  ฯ  ปจฺจกฺขายาติ   
ปฏิกฺขิปตฺวา  ฯ  อภิชฺฌาลนฺุติ  สตณฺห  ฯ  กาเมสุ  ติพฺพสาราคนฺติ   
วตฺถุกาเมสุ  พหลราค  ฯ  ตมห  ตตฺถ  เอว  วเทยฺยนฺติ  ต  อห    
ตสฺมึ  วจเน (๔) (๕)วุตฺเต  ตสฺมึ  การเณ(๕)  เอว  วเทยฺย  ฯ  ปฏิกฺโกสิตพฺพ    
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ม ฺเยฺยาติ  ปฏิกฺโกสิตพฺพนฺติ  ปฏิพาหิตพฺพนฺติ  (๑)  ม ฺเยฺย  ฯ   
สหธมฺมิกาติ  สการณา  ฯ  วาทานุปาตาติ  ธมฺมิกวาเท  ฆฏฏยมานา   
อธมฺมิกวาทานุปาตา  วาทปฺปวตฺติโยติ  อตฺโถ  ฯ  คารยฺหา  านาติ   
ครหิตพฺพยุตฺตกา  ปจฺจยา  ฯ  อาคจฺฉนฺตีติ  อุปคจฺฉนฺติ  ฯ   
        อุกฺกลาติ  อุกฺกลชนปทวาสิโน  ฯ  วสฺสภ ฺาติ  วสฺโส  จ   
ภ ฺโ  จาติ  เทฺว  ชนา  ฯ  อเหตุกวาทาติ  นตฺถิ  เหตุ  นตฺถิ   
ปจฺจโย  สตฺตาน  วิสุทฺธิยาติ  เอวมาทิวาทิโน  ฯ  อกิริยวาทาติ   
กโรโต  น  กรียติ  ปาปนฺติ  เอว  กริิยปฏิกฺเขปวาทิโน  ฯ   
นตฺถิกวาทาติ  นตฺถิ  ทินนฺนฺติอาทิวาทิโน  ฯ  เตสุ  อิเมสุ  ตีสุป   
ทสฺสเนสุ  โอกฺกนฺตนิยามา  อเหสุ  ฯ  กถ  ปเนเตสุ    นิยาโม   
โหตีติ  โย  หิ  เอวรูป  ลทฺธึ  คเหตฺวา  รตฺติฏานทิวาฏาเนสุ   
นิสินฺโน  สชฌฺายติ  วีมสติ  ตสฺส  นตฺถิ  เหตุ  นตฺถ ิ ปจฺจโย   
กโรโต  น  กรียติ  ปาป  ฯเปฯ  นตฺถิ  ทนิฺน  ฯเปฯ  กายสฺส   
เภทา  อุจฺฉิชฺชตีติ  ตสฺมึ  อารมฺมเณ  มิจฺฉาสติ  สนฺติฏติ   
จิตฺต  เอกคฺค  โหติ  ชวนานิ  ชวนฺติ  ฯ  ปมชวเน  สเตกิจฺโฉ   
โหติ  ตถา  ทติุยาทีสุ  สตฺตเม ฯ พุทฺธานมฺป  อเตกิจฺโฉ   
อนิวตฺติ  อริฏกณฺฏกสทิโส  โหติ  ฯ  ตตฺถ  โกจิ  เอก  ทสฺสน   
โอกฺกมติ  โกจิ  เทฺว  โกจิ  ตีณิป  ฯ  นิยตมิจฺฉาทิฏ ิโกว  โหติ   
ปตฺโต  สคฺคมคฺคาวรณ ฺเจว  โมกฺขมคฺคาวรณ ฺจ  อภพฺโพ  ตสฺส   
#  ๑   ม.  ปฏกิฺโกสิตพฺพานิ  ปฏิพาหิตพฺพานิ  วา  ฯ  
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อตฺตภาวสฺส  อนนฺตร  สคฺคมฺป  คนฺตุ  ปเคว  โมกฺข  ฯ   
วฏฏขาณุโก  นาเมส  สตฺโต  ปวีโคปโกเยวาติ (๑) อตฺโถ ฯ   
เยภุยฺเยน  เอวรูปสฺส  ภวโต  วุฏาน  นตฺถิ  ฯ  วสสฺภ ฺาป   
เอทิสา  อเหสุ  ฯ  นินฺทาพฺยาโรสนาอุปารมฺภภยาติ  อตฺตโน   
นินฺทาภเยน  ฆฏฏนภเยน  อุปวาทภเยน  จาติ  อตฺโถ  ฯ   
        อภิชฺฌาวินเย  สิกฺขนฺติ  อภิชฺฌาวินโย  วุจฺจติ  อรหตฺต   
อรหตฺเต  สิกฺขมาโน  อปฺปมตฺโต  นาม  วุจฺจตีติ  ฯ  สุตฺตนฺเต   
วฏฏวิวฏฏ  กเถตฺวา  คาถาย  ผลสมาปตฺติ  กถิตาติ  ฯ   
                        อุรุเวลวคฺโค  ตติโย  ฯ    
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                                จกฺกวคฺควณฺณนา 
                                จกฺกสุตฺตวณฺณนา   
        จตุตฺถสฺส  ปเม  ฯ  จกฺกานีติ  สมฺปตฺติโย  ฯ  จตุจกฺก  วตฺตตีติ   
จตฺตาริ  สมปฺตฺติจกฺกานิ  วตฺตนฺติ  ฆฏฏิยนฺติเยวาติ  อตฺโถ  ฯ   
ปฏิรูปเทสวาโสติ  ยตฺถ  จตสฺโส  ปริสา  สนฺทสฺสนติฺ  เอวรูเป   
อนุจฺฉวิเก  เทเส  วาโส  ฯ  สปฺปุริสูปสฺสโยติ  (๑)  พุทฺธาทีน  สปฺปุริสาน  
อุปสฺสยน  ภชน  ฯ  (๒) ฯ  อตฺตสมฺมาปณิธีติ  อตฺตโน  สมฺมาปน  ฯ   
สเจ  ปุพฺเพ  อสฺสทฺธาทีหิ  สมนฺนาคโต  โหติ  ตานิ  ปหาย   
สทฺธาทีสุ  ปติฏาปน  ฯ  ปุพฺเพ  จ  กตปุ ฺตาติ  ปุพฺเพ  อุปจิต- 
กุสลตา  ฯ  อิทเมว  เจตฺถ  ปมาณ  ฯ  เยน  หิ  าณสมฺปยุตฺต- 
จิตฺเตน  กุสลกมฺม  กต  โหติ  ตเทว  กสุล  ต  ปรุิส  ปฏิรูปเทเส   
อุปเนติ  สปฺปุริเส  ภชาเปติ ฯ โส  เอว ฺจ  ปุคฺคโล  อตฺตาน   
สมฺมา  เปติ  ฯ  ปุ ฺกโตติ  กตปุ ฺโ  ฯ  สุข ฺเจต  อธิวตฺตตีติ (๓) 
สุข ฺจ  เอต  ปุคฺคล  อธิวตฺตติ  อวตฺถรตีติ  อตฺโถ  ฯ    
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                                สงฺคหสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติเย  ฯ  สงฺคหวตฺถูนีติ  สงฺคณฺหนการณานิ  ฯ  ทาน ฺจาติ- 
อาทีสุ  เอกจฺโจ  หิ  ทาเนเนว  สงฺคณฺหิตพฺโพ  โหติ  ตสฺส   
ทานเมว  ทาตพฺพ  ฯ  เปยยฺวชฺชนฺติ  ปยวจน  ฯ  เอกจฺโจ  หิ   
อย  ทาตพฺพ  นาม  เทติ  เอเกน   ปน  วจเนน  สพฺพ   
มกฺเขตฺวา  นาเสติ  กึ  เอตสฺส  (๑)  ทานนฺติ  วตฺตา  โหติ  ฯ  เอกจฺโจ   
อย  กิ ฺจาป  ทาน  น  เทติ  กเถนฺโต  ปน  เตเลน  วิย   
มกฺเขติ  ฯ  เอส  เทตุ  วา  มา  วา  วจนเมวสฺส  สหสฺส   
อคฺฆตีติ  วตฺตา  โหติ  ฯ  เอวรูโป  ปุคฺคโล  ทาน  น  ปจฺจาสึสติ   
ปยวจนเมว  ปจฺจาสึสติ  ฯ  ตสฺส  ปยวจนเมว  วตฺตพฺพ  ฯ  อตฺถจริยาติ   
อตฺถสวฑฺฒนกถา  ฯ  เอกจฺโจ  หิ  เนว  ทาน  น  ปยวจน   
ปจฺจาสึสติ  อตฺตโน  หิตกถ  วฑฺฒิกถเมว  ปจฺจาสึสติ  ฯ   
เอวรูปสฺส  ปคฺุคลสฺส  อิท  เต  กาตพฺพ  อิท  น  กาตพฺพ  
เอวรูโป  ปุคฺคโล  เสวิตพฺโพ  เอวรูโป  น  เสวิตพฺโพติ  เอว   
อตฺถจริยกถาว  กเถตพฺพา  ฯ  สมานตฺตตาติ  สมานสุขทุกฺขภาโว  ฯ  
เอกจฺโจ  หิ  ทานาทีสุ  เอกมฺป  น  ปจฺจาสึสติ  เอกาสเน  นิสชฺช   
เอกปลฺลงฺเก  สยน  เอกโต  โภชนนฺติ  เอว  สมานสุขทุกฺขต   
ปจฺจาสึสติ  ฯ  โส  สเจ  คหฏสฺส  ชาติยา  ปพฺพชิตสฺส  สีเลน   
สทิโส  โหติ  ตสฺสาย  สมานตฺตตา  กาตพฺพา  ฯ    
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        ตตฺถ  ตตฺถ  ยถารหนฺติ  เตสุ  เตสุ  ธมฺเมสุ  ยถานุจฺฉวิก   
สมานตฺตตาติ  อตฺโถ  ฯ  รถสฺสาณีว  ยายโตติ  ยถา  รถสฺส   
คจฺฉโต  อาณิ  สงฺคโห  นาม  โหติ  ยาน  (๑)  สงฺคณฺหาติ  เอวมิเม   
สงฺคหา  โลก  สงฺคณฺหนฺติ  ฯ  น  มาตา  ปุตฺตการณาติ  ยทิ  
มาตา  เอเต  สงฺคเห  ปุตฺตสฺส  น  กเรยฺย  ปุตฺตการณา   
มาน  วา  ปูช  วา  น  ลเภยฺย  ฯ  สงฺคหา  เอเตติ  อุปโยควจเน   
ปจฺจตฺต  ฯ  สงฺคเห  เอเตติ  วา  ปาโ  ฯ  สมเวกฺขนฺตีติ  สมฺมา- 
เปกฺขนฺติ  ฯ  ปาสสา  จ  ภวนฺตีติ  ปสสนียา  จ  ภวนติฺ  ฯ   
 
                                สีหสุตฺตวณฺณนา   
        ตติเย  ฯ   สีโหติ  จตฺตาโร  สีหาติณสีโห  กาฬสีโห   
ปณฺฑุสีโห  เกสรสีโหติ  ฯ  เตสุติณสีโห  กโปตวณฺณคาวีสทิโส- 
ติณภกฺโข  จ  โหติ  ฯ  กาฬสีโห  กาฬคาวีสทิโสติณภกฺโขเยว  ฯ   
ปณฺฑุสีโห  ปณฺฑุปลาสวณฺณคาวีสทิโส  มสภกฺโข  ฯ  เกสรสโีห   
ลาขาปริกมฺมกเตเนว  มุเขน  อคฺคนงฺคุฏเน  จตูหิ  จ  ปาท- 
ปริยนฺเตหิ  สมนฺนาคโต  มตฺถกโตปสสฺ  ปฏาย  ลาขาตูลิกาย   
กตา  วิยติสฺโส  ราชโิย  ปฏ ิมชฺเฌน  คนฺตฺวา  อนฺตรสฏ ิมฺหิ   
ทกฺขิณาวฏฏา  หุตฺวา   ิตา  ขนฺเธ  ปนสฺส  สตสหสฺสคฺฆนิก-   
รตฺตกมฺพลปริกฺเขโป  (๒)  วิย  เกสรภาโร  โหติ  อวเสสฏาน    
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ปริสุทฺธสาลิปณฺฑสงฺขจุณฺณปณฺฑวณฺณ  โหติ  ฯ  อิเมสุ  จตูส ุ  
สีเหสุ  อย  เกสรสีโห  อิธ  อธิปฺเปโต  ฯ   
        มิคราชาติ  สพฺพมิคคณสฺส  ราชา  ฯ  อาสยาติ  วสนฏานโต   
สุวณฺณคุหโต  วา  รชตมณิผลิกมโนสลิาคุหโต  วา  นิกฺขมตีติ   
วุตฺต  โหติ  ฯ  นิกฺขมมาโน  ปเนส  จตูหิ  การเณหิ  นิกฺขมติ   
อนฺธการปฬิโต  วา  อาโลกตฺถาย  อุจฺจารปสฺสาวปฬิโต  วา   
เตส  วิสฺสชฺชนตฺถาย  ชิฆจฺฉาปฬิโต  วา  โคจรตฺถาย  สมฺภวปฬโิต   
วา  อสทฺธมฺมปฏิเสวนตฺถาย  ฯ  อิธ  ปน  โคจรตฺถาย  นิกฺขมนฺโต   
อธิปฺเปโต  ฯ   
        วิชมฺภตีติ  สุวณฺณตเล  วา  รชตมณิผลิกมโนสิลาตลาน  วา   
อ ฺตรสฺมึ  เทฺว  ปจฺฉิมปาเท  สม  ปติฏาเปตฺวา  ปุริมปาเท   
ปุรโต  ปสาเรตฺวา  สรีรสฺส  ปจฺฉาภาค  อากฑฺฒิตฺวา  ปุริมภาค   
อภิหริตฺวา  ปฏ ึ  โอนาเมตฺวา  (๒)  คีว  อุกฺขิปตฺวา  อสนีสทฺท   
กโรนฺโต  วิย [๓]  สรีรลคฺค  รช  วิธุนนฺโต  วิชมฺภติ  ฯ   
วิชมฺภนภูมิย ฺจ  ปน  ตรณุวจฺฉโก  วิย  อปราปร  ชวติ  ชวโต   
ปนสฺส  สรรี  อนฺธกาเร  ปริพฺภมนฺต  อลาต  วิย  ขายติ  ฯ   
        อนุวิโลเกตีติ  กสฺมา  อนุวิโลเกติ  ปรานุทยตาย (๔) ฯ  ตสฺม ึ  
กิร  สีหนาท  นทนฺเต  ปปาตาวาเฏสุ  จรนฺตา  หตฺถโิคณ-  
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มหึสาทโย  (๑)  ปาณา  ปปาเตป  อาวาเฏป  ปตนฺติ  เตส   
อนุทยาย  อนุวิโลเกติ  ฯ  กึ  ปนสฺส  ลทฺุทสฺส  ปรมสขาทิโน   
อนุทยา  นาม  อตฺถีติ  อาม  อตฺถีติ  ฯ  (๒)  ตถา  เหส  (๓)  ก ึ เม   
พหูหิ  ฆาติเตหีติ  อตฺตโน  โคจรตฺถายป  ขุทฺทเก  ปาเณ  น  
คณฺหาติ  ฯ  เอว  อนุทย (๔) กโรติ  วุตฺตมฺป  เจต  มาห  ขุทฺทเก   
ปาเณ  วิสมคเต  สงฺฆาต  อาปาเทสินฺติ  ฯ     
        สีหนาท  นทตีติติกฺขตฺตุ  ตาว  อภีตนาท  นทติ  ฯ   
เอว ฺจ  ปนสฺส  วิชมฺภนภูมิย  ตฺวา  นทนฺตสฺส  สทฺโท  สมนตฺา  
ติโยชนปฺปเทส (๕) เอกนินฺนาท  กโรติ  ตมสฺส  นินฺนาท  สุตฺวา   
ติโยชนพฺภนฺตรคตา  ทิปทจตุปฺปทคณา (๖) ยถาฏาเน (๗) าตุ  น   
สกฺโกนฺติ  ฯ  โคจราย  ปกกฺมตีติ  อาหารตฺถาย  คจฺฉติ  ฯ  กถ  ฯ 
โส  ห ิ วิชมภฺนภูมิย  ตฺวา  ทกฺขิณโต  วา  วามโต  วา   
ปจฺฉโต  วา  (๘)  อุปฺปตนฺโต  อุสภมตฺตป  าน  ปกฺขนฺทติ  (๙)  อุทฺธ   
อุปฺปตนฺโต  จตฺตาริป  อฏป  อุสภานิ  (๑๐)  อุปฺปตติ  สมฏาเน   
อุชุก  ปกฺขนฺทนฺโต  โสฬสอุสภมตฺตป  วีสติอุสภมตฺตป  าน   
ปกฺขนฺทติ  ถลา  วา  ปพฺพตา  วา  ปกฺขนฺทนฺโต  สฏ ิ- 
อุสภมตฺตมฺป  อสีติอุสภมตฺตมฺป  าน  ปกฺขนฺทติ  อนฺตรามคฺเค    
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รุกฺข  วา  ปพฺพต  วา  ทิสฺวา  ต  ปริหรนโฺต  วามโต  วา   
ทกฺขิณโต  วา  อุทฺธ  อุสภมตฺต  ปกฺกมติ (๑)  ตติย  ปน  สีหนาท   
นทิตฺวา  เตเนว  สทฺธึ   ติโยชนฏาเน  ป ฺายติ  ติโยชน   
คนฺตฺวา  นิวตฺติตฺวา   ิโต  อตฺตโนว  นาทสฺส  อนุนาท   
สุณาติ  ฯ  เอว  สีเฆน  ชเวน  ปกฺกมติ  ฯ   
        เยภุยฺเยนาติ  ปาเยน  ฯ  ภย  สนฺตาส  สเวคนฺติ  สพฺพ   
จิตฺตุตฺตราสสฺเสว  นาม  ฯ  สีหสฺส  ห ิ สทฺท  สุตฺวา  พหู   
ภายนฺติ  อปฺปกา  น  ภายนฺติ  ฯ  เต  ปน  เตติ  สมสโีห   
หตฺถาชานีโย  อสฺสาชานีโย  อุสภาชานีโย  ปุริสาชานีโย   
ขีณาสโวติ  ฯ  กสฺมา  ปเนเต  น  ภายนฺตีติ  สมสีโห  ตาว   
ชาติโคตฺตกุลสูรภาเวหิ  สมาโนสฺมีติ  น  ภายติ  หตฺถา- 
ชานียาทโย  อตฺตโน  สกกฺายทิฏ ิพลวตาย  น  ภายนฺติ  ฯ 
ขีณาสโว  สกฺกายทิฏ ิยา  ปหีนตฺตา  น  ภายติ  ฯ   
        พิลาสยาติ  พิเล  สยนฺตา   พิลวาสิโน  อหินกลุโคธาทโย  ฯ  
อุทกาสยาติ  (๒)  อุทกวาสิโน  มจฺฉกจฺฉปาทโย  ฯ  วนาสยาติ  วนวาสิโน   
หตฺถิอสฺสโคณมิคาทโย  ฯ  (๓)  ปวิสนฺตีติ  อิทานิ  อาคนฺตฺวา   
คณฺหิสฺสตีติ  มคฺค  โอโลเกตฺวา  ปวิสนฺติ  ฯ  ทเฬหฺหีติ  ถิเรหิ  ฯ   
วรตฺเตหีติ  จมฺมรชฺชูห ิ ฯ  มหิทฺธิโกติอาทีสุ  วิชมภฺนภูมิย  ตฺวา   
ทกฺขิณปสฺสาทีหิ  อุสภมตฺต  อุชุก  วีสติอุสภมตฺตาทิลงฺฆนวเสน   
มหิทฺธิกตา  เสสมิคาน  อธิปติภาเวน  มเหสกฺขตา  สมนฺตา    
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ติโยชนฏาเน  สทฺท  สุตฺวา  ปลายนฺตาน  วเสน  มหานุภาวตา   
เวทิตพฺพา  ฯ   
        เอวเมว  โขติ  ภควา  เตสุ  เตสุ  สตฺุตนฺเตสุ  ตถา  ตถา   
อตฺตาน  กเถสิ  ฯ  สีโหติ  โข  ภิกฺขเว  ตถาคตสฺเสต  อธิวจน   
อรหโต  สมมฺาสมฺพุทฺธสฺสาติ    อิมสมฺึ  ตาว  สุตฺเต  สีหสทิส   
อตฺตาน  กเถสิ  ฯ  ภิสกฺโก  สลฺลกตฺโตติ  โข  สุนกฺขตฺต   
ตถาคตสฺเสต  อธิวจนนฺติ    อิมสฺมึ  เวชฺชสทิส  พฺราหฺมโณติ   
โข  ภิกฺขเว  ตถาคตสฺเสต  อธิวจนนฺติ   อิมสฺมึ  พฺราหฺมณสทิส ฯ 
ปุริโส  มคฺคกุสโลติ  โข  (๑) ติสฺส  ตถาคตสฺเสต  อธิวจนนฺติ  อิมสฺมึ   
มคฺคุทฺเทสกปุริสสทิส (๒) ฯ  ราชาหมสฺมิ  เสลาติ  อิมสฺมึ  ราชสทิส  ฯ  
อิมสฺมึ  ปน  สุตฺเต  สีหสทิสเมว  กตฺวา  อตฺตาน  กเถนฺโต   
เอวมาห  ฯ   
        ตตฺราย  สทิสตา  สหีสฺส  กา ฺจนคุหาทีสุ  วสนกาโล   
วิย  หิ  ตถาคตสฺส  ทีปงฺกรปาทมูเล  กตาภินีหารสฺส  อปริมิต  
กาล  ปารมิโย  ปูเรตฺวา  ปจฺฉิมภเว  ปฏิสนฺธิคฺคหเณน  เจว   
มาตุกุจฺฉิโต  นิกฺขมเนน  จ  ทสสหสฺสีโลกธาตุ  กมเฺปตฺวา   
วุฑฺฒิมนฺวาย  ทิพฺพสมฺปตฺติสทิส  สมฺปตฺตึ  อนุภวมานสฺส  ตีสุ   
ปาสาเทสุ  นิวาสนกาโล   เวทิตพฺโพ (๔) ฯ  สีหสฺส  กา ฺจนคุหาทิโต   
นิกฺขนฺตกาโล  วิย  ตถาคตสฺส  เอกูนตึสสวจฺฉเร  วิวเฏน  ทฺวาเรน    
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กนฺถก  อารุยหฺ  ฉนฺนสหายสฺส  นิกฺขมตฺิวา  ตีณิ  รชชฺานิ   
อติกฺกมิตฺวา  อโนมานทีตีเร  พฺรหฺมุนา  ทินฺนานิ  กาสายานิ   
ปริทหิตฺวา  ปพฺพชิตสฺส  สตฺตเม ฯ ทิวเส  ราชคห  คนฺตฺวา   
ตตฺถ  ปณฺฑาย  จริตฺวา  ปณฺฑวคิริปพฺภาเร  กตภตฺตกิจฺจสฺส   
สมฺมาสมฺโพธึ  ปตฺวา  ปมเมว  มคธรฏ  อาคมนตฺถาย   
ยาว  ร ฺโ  ปฏิ ฺาทานกาโล  ฯ   
        สีหสฺส  วิชมฺภนกาโล  วิย  ตถาคตสฺส  ทินฺนปฏิ ฺสฺส   
อาฬารกาลามอุปสงฺกมน  อาทึ  กตฺวา  ยาว  สุชาตาย   
ทินฺนปายาสสฺส  เอกูนปณฺณาสาย  ปณฺเฑหิ  ปริภุตฺตกาโล   
เวทิตพฺโพ  ฯ  สีหสฺส  สรรีวิธุนน  วิย  สายณฺหสมเย  โสตฺถิเยน  (๒)  
ทินฺนา  อฏติณมุฏ ิโย  คเหตฺวา  ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตาหิ   
โถมิยมานสฺส  คนฺธาทีหิ  ปูชิยมานสฺสติกฺขตฺตุ  โพธึ  ปทกฺขิณ   
กตฺวา  โพธิมณฺฑ  อารุยฺห  จุทฺทสหตฺถุพฺเพเธ  าเนติณสนฺถาร   
สนฺถริตฺวา  (๓)  จตุรงฺควิริย  อธิฏาย  นิสินฺนสฺส  (๔)  ต  ขณเยว   
มารพล  วิธเมตฺวา  ตีสุ  ยาเมสุติสฺโส  วิชฺชา  วิโสเธตฺวา   
อนุโลมปฏโิลม  ปฏิจฺจสมุปฺปาทมหาสมุทฺท  ยมกาณมตฺเถน (๕) 
มนฺเถนฺตสฺส  สพฺพ ฺ ุตาเณ  ปฏิวิทฺเธ  ตทนุภาเวน  ทสส-   
หสฺสีโลกธาตุกมฺปน  เวทิตพฺพ  ฯ    
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        สีหสฺส  จตุทฺทิสาวิโลกน  วิย  ปฏิวิทฺธสพฺพ ฺ ุตาณสฺเสว   
สตฺตสตฺตาห  โพธิมณฺเฑ  วิหริตฺวา  ปรภุิตฺตมธุปณฺฑิกาหารสฺส   
อชปาลนิโคฺรธมูเล  มหาพฺรหฺมุโน  ธมฺมเทสนายาจน  ปฏิคฺคเหตฺวา   
ตตฺถ  วิหรนตฺสฺส  เอกาทสเม ฯ  ทิวเส  เสฺว  อาสาฬฺหปุณฺณมา (๒) 
ภวิสฺสตีติ  ปจฺจูสสมเย  กสฺส  น ุ โข  อห  ปม  ธมฺม   
เทเสยฺยนฺติ  อาฬารุทกาน  กาลกตภาว  ตฺวา  ธมมฺเทสนตฺถาย   
ป ฺจวคฺคิยาน  โอโลกน  ทฏพฺพ  ฯ  สีหสฺส  โคจรตฺถาย   
ติโยชนคมนกาโล  วิย  อตฺตโน  ปตฺตจีวร  อาทาย  ป ฺจ- 
วคฺคิยาน  ธมฺมจกฺก  ปวตฺเตสฺสามีติ  ปจฺฉาภตฺเต  อชปาล- 
นิโคฺรธโต  วุฏ ิตสฺส  อฏารสโยชนมคฺค  คมนกาโล  ฯ   
        สีหสฺส  สีหนาทกาโล  วิย  ตถาคตสฺส  อฏารสโยชนมคฺค   
คนฺตฺวา  ป ฺจวคฺคิเย  ส ฺาเปตฺวา  อจลปลฺลงฺเก  นิสินฺนสฺส   
ทสหิ  จกฺกวาฬสหสฺเสหิ  สนฺนิปติเตน  เทวคเณน  ปริวุตสฺส   
เทฺวเม  ภิกฺขเว  อนฺตา  ปพฺพชิเตน  น  เสวิตพฺพาติ  อาทินา  
นเยน  ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนกาโล  เวทิตพฺโพ  ฯ  อิมสฺมิ ฺจ  ปน  
ปเท  เทสิยมาเน  ตถาคตสีหสฺส  ธมฺมโฆโส  เหฏา  อวีจึ  อุปริ  
ภวคฺค  คเหตฺวา  ทสสหสฺสีโลกธาตุ  ปฏิจฺฉาเทสิ  ฯ  สีหสฺส  
สทฺเทน  ขุทฺทกปาณาน  สนฺตาส  อาปชฺชนกาโล  วิย  ตถาคตสฺส  
ตีณิ  ลกฺขณานิ  ทีเปตฺวา  จตฺตาริ  สจฺจานิ  โสฬสหากาเรหิ    
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สทฺธึ  ยาว (๑) นยสหสฺเสหิ  วิภชิตฺวา  ธมฺม  กเถนฺตสฺส  ทีฆายุกาน   
เทวาน  าณสนฺตาสสฺส  อุปฺปตฺติกาโล  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        อปโร  นโย  สีโห  วิย  สพฺพ ฺ ุต  ปตฺโต  ตถาคโต   
อาสยภูตาย  กนกคุหาย  นิกฺขมน  วิย  คนฺธกุฏิโต  นิกฺขมนกาโล   
วิชมฺภน  วิย  ธมฺมสภ  อุปสงฺกมนกาโล  ทิสาวิโลกน  วิย   
ปริสาวิโลกน  สีหนาทนทน  วิย  ธมมฺเทสนากาโล  โคจราย   
ปกฺกาน  วิย  ปรวาทนิมฺมถนตฺถาย  (๒)  คมน  ฯ   
        อปโร  นโย  สีโห  วิย  ตถาคโต  หิมวนฺตนิสฺสิตาย   
กา ฺจนคุหาย  นิกฺขมน  วิย  อารมฺมณวเสน  นิพฺพานนิสฺสิตาย   
ผลสมาปตฺติยา  วุฏาน  วิชมฺภน  วิย  ปจฺจเวกฺขณาน   
ทิสาวิโลกน  วิย  เวเนยฺยสตฺตาวิโลกน (๓) สีหนาโท  วิย  สมปฺตฺตาย   
ปริสาย  ธมฺมเทสนา  โคจราย  ปกฺกมน  วิย  อสมฺปตฺตาน   
เวเนยฺยสตฺตาน  สนฺติกูปสงฺกมน  เวทิตพฺพ  ฯ   
        ยทาติ  ยสฺมึ  กาเล  ฯ  ตถาคโตติ  เหฏา  วุตฺเตหิ   
อฏหิ  การเณหิ  ตถาคโต  ฯ  โลเกติ  สตฺตโลเก  ฯ  อุปฺปชชฺตีติ   
อภินีหารโต  ปฏาย  ยาว  โพธิปลฺลงฺกา  วา  อรหตฺต- 
มคฺคาณา  วา  อุปฺปชฺชติ  นาม  อรหตฺตผเล  ปน  ปตฺเต  
อุปฺปนฺโน  นาม  ฯ  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธติอาทีนิ  วิสุทฺธิมคฺเค   
#  ๑. สฏ ิยา  จ  ฯ  
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พุทฺธานุสฺสตินิทฺเทเส  วิตฺถาริตานิ  ฯ   
        อิติ  สกกฺาโยติ  อย  สกฺกาโย  เอตฺตโก  สกฺกาโย  น  
อิโต  ภิยฺโย  สกฺกาโย  อตฺถีติ  ฯ  เอตฺตาวตา  สภาวโต  สรสโต  
ปริยนฺตโต  ปริจฺเฉทโต  ปริวฏมโต  สพฺเพป  ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา   
ทสฺสิตา  โหนฺติ  ฯ  อิติ  สกฺกายสมุทโยติ  อย  สกกฺายสมุทโย  (๑) 
นาม  ฯ  เอตฺตาวตา  อาหารสมุทยา  รปูสมุทโยติอาทิ  สพฺพ   
ทสฺสิต  โหติ  ฯ  อิติ  สกกฺายสฺส  อตฺถงฺคโมติ  อย  สกฺกายสฺส   
อตฺถงฺคโม  ฯ  อิมินาป  อาหารนิโรธา  รูปนิโรโธติอาทิ  สพฺพ   
ทสฺสิต  โหติ  ฯ   
        วณฺณวนฺโตติ  สรรีวณฺเณน  วณฺณวนฺโต  ฯ  ธมฺมเทสน   
สุตฺวาติ  ป ฺจสุ  ขนฺเธสุ  ปณฺณาสลกฺขณปฏิมณฺฑิต  ตถาคตสฺส   
ธมฺมเทสน  สุตฺวา  ฯ  เยภุยฺเยนาติ  อิธ  เก  เปติ  อริยสาวเก   
เทเว  ฯ  เตส  หิ  ขีณาสวตฺตา  จิตฺตุตฺตราสภยมตฺตมฺป (๒) น   
อุปฺปชฺชติ  สวิคฺคสฺส  โยนิโส  ปธาเนน  ปตฺตพฺพ  ปตฺตตาย   
าณสเวโคป  ฯ  อิตราส  ปน  เทวตาน  [๓]  อนิจฺจต  มนสิ- 
กโรนฺตาน  (๕)  จิตฺตุตฺตราสภยมฺป  พลววิปสฺสนากาเล  าณภยมฺป   
อุปฺปชฺชติ  ฯ  โภติ  ธมฺมาลปนมตฺตเมต  ฯ  สกฺกายปริยาปนฺนาติ   
ป ฺจกฺขนฺธปริยาปนฺนา  ฯ  อิติ  เตส  สมฺมาสมฺพุทฺเธ  วฏฏโทส  
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ทสฺเสตฺวาติลกฺขณาหต  กตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺเต  าณภย   
นาม  โอกฺกมติ  ฯ   
        อภิ ฺายาติ  ชานิตฺวา  ฯ  ธมฺมจกฺกนฺติ  ปฏิเวธาณมฺป   
เทสนาาณมฺป  ฯ  ปฏิเวธาณ  นาม  เยน  าเณน  โพธ-ิ 
ปลฺลงฺเก  นิสนิฺโน  จตฺตาริ  สจฺจานิ  โสฬสหากาเรหิ  สทฺธ ึ  
ยาว  นยสหสฺเสหิ  ปฏิวิชฺฌิ  ฯ  เทสนาาณ  นาม  เยน   
าเณนติปริวฏฏ  ทฺวาทสาการ  ธมฺมจกฺก  ปวตฺเตสิ  ฯ   
อุภยมฺเปต  ทสพลสฺส  ปุเร  ชาตาณเมว  ฯ  เตสุ  ธมฺมเทสนา- 
าณ  คเหตพฺพ  ฯ  ต  ปเนต  ยาว  อฏารสหิ  พฺรหฺมโกฏีหิ   
สทฺธึ  อ ฺาโกณฺฑ ฺตฺเถรสฺส  โสตาปตฺติผล  น  อุปฺปชฺชติ   
ตาว  ปวตฺเตติ  นาม  ฯ  ตสฺมึ  อุปฺปนฺเน  ปวตฺติต  นาม  โหตีติ   
เวทิตพฺพ  ฯ  อปฺปฏิปุคฺคโลติ  สทิสปุคฺคลรหิโต  ฯ  ยสสฺสิโนติ   
ปริวารสมฺปนฺโน  ฯ  ตาทิโนติ  ลาภาทีหิ  เอกสทิสสฺส  ฯ    
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                                อคฺคปฺปสาทสุตฺตวณฺณนา   
        จตุตฺเถ ฯ  อคฺเคสุ  ปสาทา  อคฺคา  วา  ปสาทาติ   
อคฺคปฺปสาทา  ฯ  ยาวตาติ  ยตฺตกา  ฯ  อปทาติ  นปิฺปทา  อหิ- 
มจฺฉาทโย  ฯ  ทฺวิปทาติ  มนุสฺสปกฺขิอาทโย  ฯ  จตุปฺปทาติ   
หตฺถิอสฺสาทโย  ฯ  พหุปฺปทาติ  สตปทิอาทโย  ฯ  เนวส ฺ ินา- 
ส ฺ ิโนติ  ภวคฺเค  นิพฺพตฺตสตฺตา  ฯ  อคฺคมกฺขายตีติ  คุเณหิ   
อคฺโค  อุตฺตโม  เสฏโติ  อกฺขายติ  ฯ  อสงฺขตาติ  นิพฺพานเมว   
คเหตฺวา  วุตฺต  ฯ  วิราโคติอาทีนิ  นิพฺพานสฺเสว  นามานิ  ฯ   
ต ฺหิ  อาคมฺม  สพฺพกิเลสา  วิรชชฺนติฺ  สพฺเพ  ราคมทาทโย   
มทา  นิมฺมทา  โหนฺติ  อภาว  คจฺฉนฺติ  สพฺพา  ปปาสา   
วินย  อุเปนฺติ  สพฺเพ  อาลยา  สมุคฺฆาต  คจฺฉนฺติ  วฏฏานิ   
อุปจฺฉิชฺชนฺติ  ตณฺหา  ขียนฺติ  วฏฏทุกขฺา  นิรุชชฺนติฺ  สพฺพปริฬาหา   
นิพฺพายนฺติ  ฯ  ตสฺมา  เอตานิ  นามานิ  ลภติ  ฯ  เสสเมตฺถ   
อุตฺตานเมวาติ  ฯ    
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                                วสฺสการสุตฺตวณฺณนา   
        ป ฺจเม ฯ  อนุสฺสริตาติ  อนุคนฺตฺวา  สริตา  อปราปร   
สริตุ  สมตฺโถติ  อตฺโถ  ฯ  ทกโฺขติ  เฉโก  ฯ  ตตฺรุปายายาติ  อิมสฺมึ   
กาเล  อิม  นาม  กตฺตพฺพนฺติ  เอว  ตตฺถ  ตตฺถ  อุปายภูตาย   
ป ฺาย  สมนฺนาคโต  ฯ  อนุโมทิตพฺพนฺติ  อภินนฺทิตพฺพ  ฯ   
ปฏิกฺโกสิตพฺพนฺติ  ปฏิกฺขิปตพฺพ  ฯ  เนว  โข  ตฺยาหนฺติ  เนว  โข   
เต  อห  ฯ  กสฺมา  ปเนต  ภควา  นาภินนฺทติ  น  ปฏกิฺขิปตีติ  ฯ 
โลกิยตฺตา  นาภินนฺทติ  โลกิย  อตฺถ  คเหตฺวา   ิตตฺตา  น   
ปฏิกฺโกสติ  ฯ  พหุสฺส  ชนตาติ  พหุ  อสฺส  ชนตา  ฯ  อิท ฺจ   
กรณตฺเถ  สามิวจน  เวทิตพฺพ  ฯ  อริเย  าเยติ  สหวิปสฺสนเก  
มคฺเค  กลฺยาณธมฺมตา  กุสลธมฺมตาติป  ตสฺเสว  นามานิ  ฯ  
ย  วิตกฺกนฺติ  เนกฺขมฺมวิตกฺกาทีสุ  อ ฺตร  ฯ  น  ต  วิตกฺก   
วิตกฺเกตีติ  กามวิตกฺกาทีสุ  เอกป  น  วิตกฺเกติ  ฯ  อิตร  ตสฺเสว   
เววจน  ฯ  วิตกฺกปเถสูติ  เอตฺถ  วิตกฺโกเยว  วิตกฺกปโถ  ฯ  อห   
หิ  พฺราหฺมณาติอาทีสุ  ปมนเยน  ขีณาสวสฺส  สีล ฺเจว   
พาหุสจฺจ ฺจ  กถิต  ทุติยตติเยหิ  ขีณาสวสฺส  กิรยิวิตกฺกานิ   
เจว  กิริยชฺฌานานิ  จ  จตุตฺเถน  ขีณาสวภาโว  กถิโตติ   
เวทิตพฺโพ  ฯ   
        มจฺจุปาสา  ปโมจนนฺติ  มจฺจุปาสา  ปโมจนก  มคฺค  ฯ   
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าย  ธมฺมนฺติ  สหวิปสฺสนก  มคฺค  ฯ  ทิสฺวา  จ  สตฺุวา  จาติ   
าเณเนว  ปสฺสิตฺวา  จ  สณิุตฺวา  จ  ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว  ฯ   
 
                                โทณสุตฺตวณฺณนา   
        ฉฏเ ฯ  อนฺตรา  จ  อุกฺกฏ  อนฺตรา  จ  เสตพฺยนฺติ   
เอตฺถ  อุกฺกฏาติ  อุกฺกาหิ  ธาริยมานาหิ  มาปตตฺตา  เอว- 
ลทฺธโวหาร  นคร  ฯ  เสตพฺยนฺติ  อตีเต  กสฺสปสฺส  สมฺมา- 
สมฺพุทฺธสฺส  ชาตนคร  ฯ  อนฺตราสทฺโท  ปน  การณกฺขณจิตฺต-   
เวมชฺฌวิวราทีสุ  วตฺตติ  ฯ  ตทนนฺตร  (๑)  โก  ชาเนยฺย  อ ฺตฺร   
ตถาคตาติ  จ  ชนา  สงฺคมฺม  มนฺเตนฺติ  ม ฺจ  ต ฺจ   
กิมนฺตรนฺติ  จ  อาทีสุ  หิ  การเณ  ฯ  อทฺทสา  ม  ภนฺเต   
อ ฺตรา  อิตฺถี  วิชฺชนฺตริกาย  ภาชน  โธวนฺตีติอาทีสุ   ขเณ  ฯ   
วสฺสนฺตรโต  น  สนฺติ  โกปาติอาทีสุ   จิตฺเต  ฯ  อนฺตรา   
โวสานมาปาทีติอาทีสุ   เวมชฺเฌ  ฯ  อป  จาย  ตโปทา  ทฺวินฺน   
มหานิรยาน  อนฺตริกาย  อาคจฺฉตีติอาทีสุ วิวเร  ฯ  สวฺายมิธ   
วิวเร  วตฺตติ  ฯ  ตสฺมา  อุกฺกฏาย  จ  เสตพฺยสฺส  จ  วิวเรติ   
เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ  ฯ  อนฺตราสทฺเทน  ปยุตฺตตฺตา  (๒)   
อุปโยควจน  กต  ฯ  เอทิเสสุ (๓) จ  าเนสุ  อกฺขรจินฺตกา  อนฺตรา   
คาม ฺจ  นทิ ฺจ  ยาตีติ  เอว  เอกเมตฺถ  อนฺตราสทฺท  ปยุ ฺชนฺติ  (๔)    
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โส  ทุติยปเทนป  โยเชตพฺโพ  โหติ  อโยชิยมาเน  อุปโยควจน   
น  ปาปุณาติ  ฯ  อิธ  ปน  โยเชตฺวา  เอว  วุตฺโตติ  ฯ  (๑)   
        อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน  โหตีติ  อทฺธานสงฺขาต  มคฺค   
ปฏิปนฺโน  โหติ  ทีฆมคฺคนฺติ  อตฺโถ  ฯ  กสฺมา  ปฏิปนฺโนติ  ฯ  
ตทิวส  กิร  ภควา  อิท  อทฺทส  มย ิ ต  มคฺค  ปฏิปนฺเน   
โทณพฺราหฺมโณ  มม  ปทเจติยานิ  ปสฺสิตฺวา  ปทานุปทิโก  หุตฺวา   
มม  นิสินฺนฏาน  อาคนฺตฺวา  ป ฺห  ปุจฺฉิสฺสติ  อถสฺสาห   
เอว  สจฺจธมฺม  (๒)  เทสิสฺสามิ  พฺราหฺมโณ  ตีณิ  สาม ฺผลานิ   
ปฏิวิชฺฌิตฺวา  ทฺวาทสปาทสหสฺสปริมาณ  โทณคชชฺติ  นาม   
วณฺณ  วณฺเณตฺวา  (๓)  มยิ  ปรินิพฺพุเต  สกลชมฺพูทีเป  อุปฺปนฺน   
มหากลห  วูปสเมตฺวา  ธาตุโย  ภาเชสฺสตีติ  ฯ  อิมินา  การเณน   
ปฏิปนฺโน  ฯ   
        โทโณป  สุท  พฺราหฺมโณติ  โทณพฺราหฺมโณป  ตโย  เวเท   
ปคุเณ  กตฺวา  ป ฺจสเต  มาณวเก  สิปฺป  วาเจนฺโต  ตทิวส   
ปาโตว  วุฏาย (๔) สรรีปฏิชคฺคน  กตฺวา  สตคฺฆนิก   นิวาเสตฺวา   
ป ฺจสตคฺฆนิก (๕) เอกสวรคต  กตฺวา  อามุตฺตย ฺสุตฺโต  รตฺต- 
วฏฏิกา  อุปาหนา  อาโรหิตฺวา  ป ฺจสตมาณวกปริวาโร  ตเมว   
มคฺค  ปฏิปชชฺิ  ฯ  ต  สนธฺาเยต  วุตฺต  ฯ    
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        ปาเทสูติ  ปาเทหิ  อกฺกนฺตฏาเนสุ  ฯ  จกฺกานีติ  ลกฺขณ- 
จกฺกานิ  ฯ  ก ึ ปน  ภควโต  คจฺฉนฺตสฺส  อกฺกนฺตฏาเน   
ปท  ป ฺายตีติ  น  ป ฺายติ  ฯ  กสฺมา  ฯ  สุขุมตฺตา   
มหาพลวตฺตา  มหาชนานุคฺคเหน  จ  ฯ   
        พุทฺธาน ฺหิ  สุขุมจฺฉวิตาย  อกฺกนฺตฏาน  ตูลปจุนา  (๒)   
ปติฏ ิตฏาน  วิย  โหติ  ปทวล ฺโช  น  ป ฺายติ  ฯ  ยถา  
จ  พลวโต  วาตชสินฺธวสฺส  ปทุมินิปตฺเตป  อกฺกนฺตาน- 
มตฺตเมว (๓) โหติ  เอว  มหาพลวตาย (๔) ตถาคเตน  อกฺกนฺตฏาน   
อกฺกนฺตมตฺตเมว  โหติ  น  ตตฺถ  ปทวฬ ฺโช  ป ฺายติ  ฯ   
พุทฺธาน ฺจ  อนุปท  มหาชนกาโย  คจฺฉติ  ตสฺส  สตฺถุ   
ปทวล ฺช  ทสิฺวา  มทฺทิตุ  อวิสหนฺตสฺส  คมนวิจฺเฉโท  ภเวยฺย  ฯ   
ตสฺมา  อกฺกนฺตฏาเน (๕) โยป  ปทวฬ ฺโช  ภเวยฺย  โส   
อนฺตรธายเตว  ฯ  โทโณ  ปน  พฺราหฺมโณ  ตถาคตสฺส  อธิฏาน- 
วเสน  ปสฺสิ  ฯ  ภควาป  ยสฺส  ปทเจติย  ทสฺเสตุกาโม  โหติ   
ต  อารพฺภ  อสุโก  นาม  ปสฺสตูติ  อธิฏาติ  ตสฺมา   
มาคณฺฑิยพฺราหฺมโณ  วิย  อยมฺป  พฺราหฺมโณ  ตถาคตสฺส   
อธิฏานวเสน  อทฺทส  ฯ   
        ปาสาทิกนฺติ  ปสาทชนก  ฯ  อิตร  ตสฺเสว  เววจน  ฯ    
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อุตฺตมทมถสมถมนุปฺปตฺตนฺติ  เอตฺถ  อุตฺตมทมโถ  นาม  อรหตฺต- 
มคฺโค  อุตฺตมสมโถ  นาม  อรหตฺตมคฺคสมาธิ  ตทุภย  ปตฺตนฺติ   
อตฺโถ  ฯ  ทนฺตนฺติ  นิพฺพิเสวน  ฯ  คุตฺตนฺติ  โคปต  ฯ  ยตินฺทรฺิยนฺติ  (๑) 
รกฺขิตินฺทริย  ฯ  นาคนฺติ  ฉนฺทาทีหิ  อคจฺฉนโต  ปหีนกิเลเส  ปนุ   
อนาคจฺฉนโต  อาคุ  อกรณโต  พลวนตฺฏเนาติ  จตูหิ  การเณหิ   
นาค  ฯ   
        เทโว  โน  ภว  ภวิสฺสตีติ  เอตฺถ  เทโว  โน  ภวนฺติ   
เอตฺตาวตาป  ปุจฺฉา  นิฏ ิตา  ภเวยฺย  อย  ปน  พฺราหฺมโณ   
อนาคเต  มเหสกฺโข  เอโก  เทวราชา  ภว  (๒)  ภวสิฺสตีติ   
อนาคตวเสน  ปุจฺฉ  กโรนฺโต (๓)  เอวมาห  ฯ  ภควาปสฺส  ปุจฺฉา- 
สภาเคเนว  กเถนฺโต  น  โข  อห  พฺราหฺมณ  เทโว  ภวิสฺสามีติ   
อาห  ฯ  เอส  นโย  สพฺพตฺถ  ฯ  อาสวานนฺติ  กามาสวาทีน   
จตุนฺน  ฯ  ปหีนาติ  โพธิปลฺลงฺเก  สพฺพ ฺ ุตาณาธิคเมเนว   
ปหีนา  ฯ  อนูปลิตฺโต  โลเกนาติ  ตณฺหาทิฏ ิเลปาน  ปหีนตฺตา   
สงฺขารโลกสงฺขาเตน  โลเกน  อนูปลิตฺโต  ฯ  พุทฺโธติ  จตุนฺน   
สจฺจาน  พุทฺธตฺตา  พุทฺโธ  อิติ  ม  ธาเรหิ  ฯ   
        เยนาติ  เยน  อาสเวน  ฯ  เทวูปปตฺยสฺสาติ  เทวูปปตฺติ  อสฺส   
มยฺห  ภเวยฺย  ฯ  วิหงฺคโมติ  อากาสจาโร (๕) คนฺธพฺพกายิกเทโว  ฯ    
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วิทฺธสฺตาติ  วิธมิตา  ฯ  วินฬีกตาติ  วิคตนฬา  วิคตพนฺธนา   
กตา  ฯ [๑]  โตเยน  น  อุปลิปฺปตีติ (๒) อุทกโต  รตนมตฺต   
อจฺจุคฺคมฺม   ิต  สร  โสภยมาน  ภมรคณ  หาสยมาน  โตเยน   
น  ลิปฺปติ  ฯ  ตสฺมา  พุทฺโธสฺมิ  พฺราหฺมณาติ  เทสนาปริโยสาเน   
ตีณิ  มคฺคผลานิ  ปาปุณิตฺวา  ทฺวาทสหิ  ปทสหสฺเสหิ  โทณคชชฺิต   
นาม  วณฺณ  กเถสิ  ตถาคเต  จ  ปรินิพฺพุเต  ชมฺพูทีปตเล   
อุปฺปนฺน  มหากลห  วูปสเมตฺวา  ธาตุโย  ภาเชสีติ  ฯ   
 
                                อปรหิานิยสุตฺตวณฺณนา   
        สตฺตเม ฯ นิพฺพานสฺเสว  สนฺติเกติ  นิพฺพานสนฺติเกเยว   
จรติ  ฯ  สีเล  ปติฏ ิโตติ  ปาฏิโมกฺขสีเล  ปติฏ ิโต  ฯ  เอววิหารีติ   
เอว  วิหรนฺโต  ฯ  อาตาปติ  อาตาเปน  วิริเยน  สมนฺนาคโต  ฯ  (๔)   
โยคกฺเขมสฺสาติ  จตูหิ  โยเคหิ  เขมสฺส  นิพฺพานสฺส  ฯ  ปมาเท   
ภยทสฺสิ  วาติ  ปมาท  ภยโต  ปสฺสนโฺต  ฯ    
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                                ปฏิลนีสุตฺตวณฺณนา   
        อฏเม ฯ  ปนุณฺณปจฺเจกสจฺโจติ  อิทเมว  ทสสฺน  สจฺจ   
อิทเมว  สจฺจนฺติ  เอว  ปาฏิเอกฺก  คหิตตฺตา  ปจฺเจกสงฺขาตานิ   
ทิฏ ิสจฺจานิ  ปนุณฺณานิ  นีหตานิ  ปหีนานิ  อสฺสาติ  ปนุณฺณ- 
ปจฺเจกสจฺโจ  ฯ  สมวยสฏเสโนติ  เอตฺถ  สมวยาติ (๑) อนูนา  ฯ 
สฏาติ  วิสฺสฏา  สมฺมา  อวยา  สฏา  เอสนา  อสฺสาติ   
สมวยสฏเสโน  วิสฏสพฺพเอสโนติ  อตฺโถ  ฯ  ปฏิลีโนติ   
นิลีโน  เอกีภาว  อุปคโต  ฯ  ปถุุสมณพฺราหฺมณานนฺติ  พหุนฺน   
สมณพฺราหฺมณาน  ฯ  เอตฺถ  จ  สมณาติ  ปพฺพชฺชูปคตา  ฯ 
พฺราหฺมณาติ  โภวาทิโน  ฯ   
        ปถุุปจฺเจกสจฺจานีติ  พหูนิ  ปาเฏกฺกสจฺจานิ  ฯ  นุณฺณานีติ   
นีหฏานิ  ฯ  ปนุณฺณานีติ  สุฏ ุ  นีหฏานิ  ฯ  จตฺตานีติ  วิสฺสฏานิ  ฯ   
วนฺตานีติ  วมิตานิ  ฯ  มตฺุตานีติ  ฉินฺนพนฺธนานิ  กตานิ  ฯ   
ปหีนานีติ  ปชหิตานิ  ฯ  ปฏินิสฺสฏานีติ  ยถา  น  ปุน  จิตฺต   
อาโรหนฺติ  เอว  ปฏินิสฺสชฺชิตานิ  ฯ  สพฺพาเนเวตานิ  คหิตคฺคหณสฺส (๒) 
วิสฺสฏภาวเววจนานิ  ฯ   
        กาเมสนา  ปหีนา  โหตีติ  อนาคามิมคฺเคน  ปหีนา  ฯ   
ภเวสนา  ปน  อรหตฺตมคฺเคน  ปหียติ  ฯ  พฺรหฺมจรยิ  เอสิสฺสามิ   
คเวสิสฺสามีติ  เอว  ปวตฺตอชฺฌาสยสงฺขาตา  พฺรหฺมจริเยสนาป    
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อรหตฺตมคฺเคเนว  ปฏิปฺปสฺสทฺธึ  วูปสม  คจฺฉติ  ฯ  ทิฏ ิพฺรหฺม- 
จริเยสนา  ปน  โสตาปตฺติมคฺเคเนว  ปฏิปฺปสฺสมภฺตีติ  เวทิตพฺพา (๑) ฯ  
เอว  โข  ภิกขฺเวติ  เอว  จตุตฺถชฺฌาเนน  ปสฺสทฺธกายสงฺขาโร   
วูปสนฺตอสฺสาสปสฺสาโส  นาม  โหติ  ฯ  อสฺมิมาโนติ  อสฺมีติ   
อุปฺปชฺชนโก  นววิธมาโน  ฯ   
        คาถาสุ  กาเมสนา  ภเวสนาติ  เอตา  เทฺว  เอสนา  ฯ   
พฺรหฺมจริเยสนา  สหาติ  ตาหิเยว  สห  พฺรหฺมจริเยสนาติ   
ติสฺโสป  เอตา  ฯ  อิธ  ตฺวา  เอสนา  ปฏินิสฺสฏาติ  อิมินา   
ปเทน  สทฺธึ  โยชนา  กาตพฺพา  ฯ  อิติ  สจฺจปรามาโส   
ทิฏ ิฏานา  สมุสฺสยาติ  อิติ  สจฺจ  อิติ  สจฺจนฺติ  คหณ- 
ปรามาโส  จ  ทฏิ ิสขาตาเยว  ทิฏ ิฏานา  จ  เย  สมุสฺสิตตฺตา   
อุปคนฺตฺวา   ิตตฺตา  สมุสฺสยาติ  วุจฺจนฺติ  เต  สพฺเพป  ฯ   
อิธ  ตฺวา  ทิฏ ิฏานา  สมูหตาติ  อิมินา  ปเทน  สทฺธึ  โยชนา   
กาตพฺพา  ฯ  กสฺส  ปน  เอตา  เอสนา  ปฏินิสฺสฏา  เอเต   
จ  ทิฏ ิฏานา  สมูหตาติ  ฯ  สพฺพราควิรตฺตสฺส  ตณฺหกฺขย- 
วิมุตฺติโน  โย  หิ  สพฺพราเคหิ  วิรโต  ตณฺหกฺขเย  ปรินิพฺพาเน  (๓) 
ปวตฺตาย  อรหตฺตผลวิมุตฺติยา  สมนฺนาคโต  ตสฺส  เอสนา   
ปฏินิสฺสฏา  ทฏิ ิฏานา  จ  สมูหตา  ฯ  สเว  สนโฺตติ  โส    
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เอวรูโป  กิเลสสนฺตตาย  สนฺโต  ฯ  ปสฺสทฺโธติ  ทวีฺหิ  กาย- 
จิตฺตปสฺสทฺธีหิ  ปสฺสทฺโธ  ฯ  อปราชโิตติ  สพฺพกฺกิเลเส  ชินิตฺวา   
 ิตตฺตา  เกนจิ  อปราชิโต  ฯ  มานาภิสมยาติ  มานสฺสาภิสมเยน (๑) ฯ  
พุทฺโธติ  จตฺตาริ  สจฺจานิ  พุชฌฺิตฺวา   ิโต  ฯ  อิติ  อิมสฺมึ   
สุตฺเตป  คาถาสุป  ขีณาสโวว  กถิโตติ  ฯ  
 
                                        อุชฺชยสุตฺตวณฺณนา 
        นวเม ฯ  สงฺฆาต  อาปชฺชนฺตีติ  วธ  มรณ  อาปชฺชนฺติ  ฯ   
นิจฺจทานนฺติ  สลากภตฺต  ฯ  อนุกลุย ฺนฺติ  อมฺหาก  ปตูหิ   
ปตามเหหิ  ทินฺนตฺตา  เอว  กลุานุกุลวเสน  ยชิตพฺพ  ทาตพฺพนฺติ   
อตฺโถ  ฯ   
        อสฺสเมธนฺติ  อาทีสุ  อสฺสเมตฺถ  เมธนฺตีติ  อสฺสเมธ (๒) ฯ  ทฺวีหิ   
ปริย ฺเหิ  ยชิตพฺพสฺส  เอกวีสติยูปสฺส  เปตฺวา  ภูมิ ฺจ  ปุริเส  
จ  อวเสสสพฺพวิภวทกฺขิณสฺส  ย ฺสฺเสต  อธิวจน  ฯ  ปุริสเมตฺถ  
เมธนฺตีติ  ปุริสเมธ  ฯ  จตูหิ  ปริย ฺเหิ  ยชิตพฺพสฺส  สทฺธ ึ  
ภูมิยา  อสฺสเมเธ  วุตฺตวิภวทกฺขิณสฺส  ย ฺสฺเสต  อธิวจน  ฯ   
สมฺมเมตฺถ  ปาสนฺตีติ  สมฺมาปาโส  ฯ  ทิวเส  ทิวเส  สมฺม  ขิปตฺวา   
ตสฺส  ปติโตกาเส  เวทึ  กตฺวา  สหาริเมหิ  ยูปาทีหิ  สรสฺสตีนทยิา   
นิมุคฺโคกาสโต  ปภูติ  ปฏิโลม  คจฺฉนฺเตน  ยชิตพฺพสฺส  สพฺพ-   



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 505 

                เลมที่  14  จกฺกวคฺควณฺณนา  หนา  505 
 
ยาคสฺเสต  อธิวจน  ฯ  วาชเมตฺถ  ปวนตีฺติ  วาชเปยฺย  ฯ  เอเกน   
ปริย ฺเน  สตฺตรสหิ  ปสูหิ  ยชิตพฺพสฺส  เพลุวยูปสฺส  สตฺตรสก- 
ทกฺขิณสฺส  (๑)  ย ฺสฺเสต  อธิวจน  ฯ  นตฺถ ิ เอตฺถ  อคฺคฬาติ   
นิรคฺคโฬ  นวหิ  ปริย ฺเหิ  ยชิตพฺพสฺส  สทฺธ ึ ภูมิยา  จ   
ปุริเสหิ  จ  อสฺสเมเธ  วุตฺตวิภวทกฺขิณสฺส  สพฺพเมธปริยายนามสฺส   
อสฺสเมธวิกปฺปสฺเสต  อธิวจน  ฯ  มหารมฺภาติ  มหากิจฺจา  มหา- 
กรณียา  ฯ  อปจ  ปาณาติปาตสมารมฺภสฺส  มหนฺตตายป  มหา- 
รมฺภาเยว  ฯ  น  เต  โหนฺติ  มหปฺผลาติ  เอตฺถ  นริวเสสตฺเถ   
สาวเสสรูปน  กต  ตสฺมา  อิฏผเลน  นปิฺผลาว  โหนฺตีติ   
อตฺโถ  ฯ  อิท ฺจ  ปาณาติปาตสมารมฺภเมว  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  
ย  ปน  ตตฺถ  อนฺตรนฺตรา  ทาน  ทิยฺยติ  ต  อิมินา   
สมารมฺเภน  อุปหตตฺตา  มหปฺผล  น  โหติ  มนฺทผล  โหตีติ   
อตฺโถ  ฯ  ห ฺเรติ  ห ฺนฺติ  ฯ  ยชนฺติ  อนุกุล  สทาติ  เย   
อ ฺเ  อนุกุล  ยชนฺติ  ปพฺุพปุริเสหิ  ยิฏตฺตา  ปจฺฉิมปุริสาป   
ยชนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  เสยฺโย  โหตีติ  วิเสโสว  โหติ  ฯ  น   
ปาปโยติ  ปาป  กิ ฺจิ  น  โหติ  ฯ    
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                                อุทายิสุตฺตวณฺณนา   
        ทสเม ฯ  อภิสงฺขตนฺติ  ราสิกต  ฯ  นิรารมฺภนฺติ  ปาณ- 
สมารมฺภรหิต  ฯ  ย ฺนฺติ  เทยฺยธมฺม  ฯ  ต ฺหิ  ยชิตพฺพตฺตา   
ย ฺนฺติ  วุจฺจติ  ฯ  กาเลนาติ  ยุตฺตปฺปยุตฺตกาเลน  ฯ  (๑)  อุปสยนฺตีติ   
อุปคจฺฉนฺติ  ฯ  กลุ (๒)  คตินฺติ  วฏฏกุล ฺเจว  (๓)  วฏฏคตึ   จ   
อติกฺกนฺตา  ฯ  ปุ ฺสฺส  (๔)  โกวิทาติ  จตุภูมิกสฺส (๕) ปุ ฺสฺส กุสลา  ฯ  ย ฺเติ  ปกติ
ทาเน  ฯ  สทเฺธติ  มตกทาเน  ฯ  หุ ฺ  (๖)  กตฺวาติ   
หุนิตพฺพ  เทยฺยธมฺม  อุปกปฺเปตฺวา  ฯ  สุกฺเขตฺเต (๗) พฺรหฺมจาริสูติ  พฺรหฺมจาริสงฺขาเต  สุ
เขตฺตมฺหีติ  อตฺโถ  ฯ  สมปฺตฺตนฺติ  (๘)  สฏุ ุ   
ปตฺต  ฯ  ทกขิฺเณยฺเยสุ  ย  กตนฺติ  ย  ทกฺขิเณยฺยอนุจฺฉวิเกสุ   
อุปกปฺปต  ต  สุหุตฺต  สุยฏิ  สุปฺปตฺตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  สทฺโธติ   
พุทฺธธมฺมสงฺฆคุณาน  สทฺทหนตาย  สทฺโท  ฯ  มุตฺเตน  เจตสาติ   
วิสฺสฏเน  จิตฺเตน  ฯ  อิมนิาสฺส  มุตฺตจาค  (๙)  ทีเปตีติ  ฯ   
                        จกฺกวคฺโค  จตุตฺโถ  ฯ    
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                        โรหิตสฺสวคฺควณฺณนา   
                        สมาธิภาวนาสุตฺตวณฺณนา   
        ป ฺจมสฺส  ปเม  ฯ  าณทสฺสนปฏิลาภายาติ  ทิพฺพจกฺขุ- 
ปมาณทสฺสนสฺส  ปฏิลาภาย  ฯ  ทิวา  ส ฺ  อธิฏาตีติ  ทิวาติ  
เอว  ส ฺ  อธิฏาติ  ฯ  ยถา  ทิวา  ตถา  รตฺตินฺติ  ยถา   
ทิวา  อาโลกส ฺา  มนสิกตา  ตเมว  ต  รตฺตึป  มนสิกโรติ  ฯ   
ทุติยปเทป  เอเสว  นโย  ฯ  สปฺปภาสนฺติ  ทิพฺพจกฺขุาโณภาเสน   
สโหภาส  ฯ  กิ ฺจาป  อาโลกสทิส  กต ฯ  อตฺโถ  ปน  (๑)  เอว   
สลฺลกฺเขตพฺโพ  ฯ  ทิพฺพจกฺขุาณาโลโก  หิ  อิธ  อธิปฺเปโต  ฯ   
        วิทิตาติ  ปากฏา  หุตฺวา  ฯ  กถ  ปน  เวทนา  วทิิตา   
อุปฺปชฺชนฺติ  วิทิตา  อพฺภตฺถ  คจฺฉนฺตีติ  อิธ  ภิกฺขุ  วตฺถุ   
ปริคฺคณฺหาติ  อารมฺมณ  ปริคฺคณฺหาติ  ฯ  ตสฺส  ปริคฺคหิตวตฺถา- 
รมฺมณตาย  ตา  เวทนา  เอว  อุปฺปชฺชตฺิวา  เอว  ตฺวา  เอว   
นิรุชฺฌนฺตีติ  วิทิตา  อุปฺปชฺชนฺติ  วิทิตาติฏนฺติ  วิทิตา   
อพฺภตฺถ  คจฺฉนฺติ  นาม  ฯ  ส ฺาวิตกฺเกสุป  เอเสว  นโย  ฯ   
        อุทยพฺพยานุปสฺสีติ  อุทย ฺจ  วย ฺจ  ปสฺสนฺโต  ฯ  อิติ   
รูปนฺติ  เอว  รูป  เอตฺตก  รูป  น  อิโต  ปร  รูป  อตฺถีติ  ฯ   
อิติ  รูปสฺส  สมุทโยติ  เอว  รูปสฺส  อุปฺปาโท  ฯ  อตฺถงฺคโมติ  
#  ๑    ม.  ปเนตฺถ  น  ฯ  
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ปน  เภโท  อธิปฺเปโต  ฯ  เวทนาทีสุป  เอเสว  นโย  ฯ  อิท ฺจ   
ปน  เม  ต  ภิกฺขเว  สนฺธาย  ภาสิตนฺติ  ภิกฺขเว  ย  มยา   
เอต  ปุณฺณกปเ ฺห  สงฺขาย  โลกสฺมินติฺอาทิ  ภาสิต  ต  อิท   
ผลสมาปตฺตึ  สนฺธาย  ภาสิตนฺติ  อตฺโถ  ฯ   
        ตตฺถ  สงฺขายาติ  าเณน  ชานิตฺวา  ฯ  โลกสฺมนิฺติ   
สตฺตโลเก  ฯ  ปโรปรานีติ  อวจานิ  อุตฺตมานิ  ฯ (๑)  อิ ฺชิตนฺติ  จลน ฯ (๒) 
นตฺถิ  กุหิ ฺจิ  โลเกติ  โลกสฺมึ  กตฺถจิ  เอกกฺขนฺเธป  เอกายตเนป   
เอกธาตุยาป  เอการมฺมเณป  นตฺถ ิ ฯ  สนฺโตติ  ปจฺจนีกกฺกิเลส- 
วูปสเมน  สนฺโต  ฯ  วิธูโมติ  โกธธูเมน  วิคตธุโม  ฯ  เอวเมตฺถ   
สุตฺตนฺเต  มคฺเคกคฺคตมฺป  กเถตฺวา  คาถาย  ผลสมาปตฺติเยว   
กถิตาติ  ฯ   
 
                        ป ฺหาพฺยากรณสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติเย  ฯ  โย  จ  เนส  (๔)  ตตฺถ  ตตฺถ  ชานาติ  อนุธมฺมตนฺติ   
โย  จ  เตส  ป ฺหาน  ตสฺมึ  ตสฺมึ  าเน  พฺยากรณ   
ชานาติ  ฯ  จตุป ฺหสฺส  กุสโล  อาหุ  ภิกฺขุ  ตถาวิธนฺติ  ตถาวิธ   
ภิกฺขุ  เตสุ  จตูสุ  ปเ ฺหสุ  กุสโลติ  เอว  วทนฺติ  ฯ  ทุราสโท   
ทุปฺปสโหติ  ปเรหิ  ฆฏเฏตุ  วา  อภิภวิตุ  วา  น  สกกฺา  ฯ   
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คมฺภีโรติ  สตฺตสีทนฺตรมหาสมุทฺทา (๑)  วิย  คมฺภีโร  ฯ  ทุปฺปธสิโยติ   
ทุมฺโมจโย  คหิตคฺคหณ  วิสฺสชฺชาเปตุ  น  สกฺกาติ  อตฺโถ  ฯ   
อตฺเถ  อนตฺเถ  จาติ  วุฑฺฒิย ฺจ  อวุฑฺฒิย ฺจ  ฯ  อตฺถาภิสมยาติ   
อตฺถสมาคเมน  ฯ  ธีโร  ปณฺฑิโตติ  ปวุจฺจตีติ  ธิติสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล   
ปณฺฑิโต  อยนฺติ  เอว  ปวุจฺจติ  ฯ   
                                โกธครุสุตฺตทฺวยวณฺณนา   
        ตติเย  ฯ   โกธคร ุ น  สทฺธมฺมครติู  โกธ  คารเวน  ครุ   
กตฺวา  คณฺหาติ  น  สทฺธมฺม  สทฺธมฺม  ปน  อคารเวน  ลามก   
กตฺวา  คณฺหาติ  ฯ  เสสปเทสุป  เอเสว  นโย  ฯ  วิรหูนฺตีติ   
วฑฺฒนฺติ  ส ฺชาตมูลาย  วา  สทฺธาย  ปติฏหนฺติ  อจลา   
ภวนฺติ  ฯ   
        จตุตฺเถ ฯ  โกธครุตาติ  โกธมฺห ิ สคารวตา  ฯ  เอเสว (๓) นโย   
สพฺพตฺถ  ฯ   
 
                                โรหิตสฺสสุตฺตวณฺณนา   
        ป ฺจเม ฯ  ยตฺถาติ  จกฺกวาฬโลกสฺส  เอโกกาเส  ภุมฺม  ฯ   
น  จวติ  น  อุปปชฺชตีติ  อิท  อปราปร  จุติปฏิสนธฺิวเสน   
คหิต  ฯ  คมเนนาติ  ปทคมเนน  ฯ  โลกสฺส  อนฺตนฺติ  สตฺถา    
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สงฺขารโลกสฺส  อนฺต  สนธฺาย  วทติ  ฯ  าเตยฺยนฺติอาทีสุ  าตพฺพ   
ทฏพฺพ  ปตฺตพฺพนฺติ  อตฺโถ  ฯ  อิติ  เทวปุตฺเตน  จกฺกวาฬโลกสฺส   
อนฺโต  ปุจฺฉิโต  สตฺถารา  สงฺขารโลกสฺส  กถิโต  ฯ  โส  ปน   
อตฺตโน  ปเ ฺหน  สทฺธึ  สตฺถุ  พฺยากรณ  สเมตีติ  ป ฺหาย  (๑)  
สมฺปหสนฺโต  อจฺฉริยนฺติอาทิมาห  ฯ   
        ทฬฺหธมฺโมติ  (๒)  ทฬฺหธนุ  อุตฺตมปฺปมาเณน  ธนุนา   
สมนฺนาคโต  ฯ  ธนุคฺคโหติ  ธนุอาจริโย  ฯ  สุสิกฺขิโตติ (๓) ทฺวาทส   
วสฺสานิ  ธนุสิปฺป  สิกฺขิโต  ฯ  กตหตฺโถติ  อุสภปฺปมาเณป   
วาฬคฺค  วิชฺฌิตุ  สมตฺถภาเวน  กตหตฺโถ  ฯ  กตูปาสโนติ   
กตสรกฺเขโป  ทสฺสิตสิปฺโป  ฯ  อสเนนาติ  กณฺเฑน  ฯ  อติปาเตยฺยาติ  อติกฺกเมยฺย  ฯ  ยาวตา  
โส  ตาลจฺฉาย  (๔)  อติกฺกเมยฺย  ตาวตา   
กาเลน  เอกจกฺกวาล  อติกกฺมามีติ  อตฺตโน  ชวสมฺปตฺตึ   
ทสฺเสติ  ฯ   
        ปุรตฺถิมา  สมุทฺทา  ปจฺฉิโมติ  ยถา  ปุรตฺถิมา  สมุทฺทา   
ปจฺฉิมสมุทฺโท  ทูเร  เอวเมว  ทูเร  ปทวีติหาโร  อโหสีติ  วทติ  ฯ  
โส  กิร  ปาจีนจกฺกวาฬมุขวฏฏิย   ิโต  ปาท  ปสาเรตฺวา   
ปจฺฉิมจกฺกวาฬมุขวฏฏึ  อติกฺกมติ  ปนุ  ทุติย  ปาท  ปสาเรตฺวา   
ปรจกฺกวาฬมุขวฏฏึ  อติกฺกมติ  ฯ  อิจฺฉาคตนฺติ  อิจฺฉาเอว  ฯ   
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อ ฺเตฺรวาติ  นิปฺปป ฺจต  ทสฺเสติ  ฯ  ภิกฺขาจารกาเล  กิเรส 
นาคลตาทนฺตกฏ  ขาทิตฺวา  อโนตตฺตทเห  (๑)  มขุ  โธวิตฺวา   
สมฺปตฺเต  กาเล  อุตฺตรกุรมฺุหิ  ปณฺฑาย  จริตฺวา  จกกฺวาฬ- 
มุขวฏฏิย  นสิินฺโน  ภตฺตกิจฺจ  กโรติ  ตตฺถ  มุหุตฺต  วิสฺสมิตฺวาว   
ปุน  ชวติ  ฯ  วสฺสตายุโกติ  ตทา  ทีฆายุกกาโล  โหติ  อย   
ปน  วสฺสสตาวสิฏเ  อายุมฺหิ  คมน  อารภิ  ฯ  วสฺสสตชีวีติ   
ต  วสฺสสต  อนนฺตราเยน  ชีวนฺโต  ฯ  อนฺตราเยว  กาลกโตติ   
จกฺกวาฬโลกสฺส  อนฺต  อปฺปตฺวา  อนฺตราว  มโต  ฯ  โส  ปน   
ตตฺถ  กาล  กตฺวาป  อาคนฺตฺวา  น (๒)  อิมสฺมึเยว  จกฺกวาเฬ   
นิพฺพตฺติ  ฯ   
        อปฺปตฺวาติ  สงฺขารโลกสฺส  อนฺต  อปฺปตฺวา  ฯ  ทุกฺขสฺสาติ   
วฏฏทุกฺขสฺส  ฯ  อนฺตกิริยนฺติ  ปริยนฺตกรณ  ฯ  กเฬวเรติ  อตฺตภาเว  ฯ  
สส ฺมฺหิ  (๓)  สมนเกติ  สส ฺเ  สจิตฺตเก  ฯ  โลกนฺติ  ทกฺุขสจฺจ  ฯ  
โลกสมุทยนติฺ  สมุทยสจฺจ  ฯ  โลกนิโรธนฺติ  นโิรธสจฺจ  ฯ  ปฏิปทนฺติ   
มคฺคสจฺจ  ฯ  อิติ  นาห  อาวุโส  อิมานิ  จตฺตาริ  สจฺจานิ   
ติณกฏาทีสุ  ป ฺเปมิ  อิมสฺมึ  ปน  จาตุมฺมหาภูติเก  กายสฺมึเยว   
ป ฺเปมีติ  ทสฺเสติ  ฯ  สมิตาวีติ  สมิตปาโป  ฯ  นาสึสตีติ  น   
ปฏเติ  ฯ   
                                ฉฏ  อุตฺตานเมวาติ  ฯ    
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                                สุวิทรูสุตฺตวณฺณนา   
        สตฺตเม ฯ สุวิทูรวิทูรานีติ  เกนจิ  ปริยาเยน  น  อาสนฺนานิ   
หุตฺวา  สุวิทูราเนว  วิทูรานิ  ฯ  นภ ฺจ  ภิกฺขเว  ปวี  จาติ   
อากาส ฺจ  มหาปวี  จ  ฯ  ตตฺถ  กิ ฺจาป  ปวิโต  อากาส   
นาม  น  ทูเร  ทฺวงฺคุลมตฺเตป  โหติ  ฯ  อ ฺม ฺ  อลคฺคนฏเน   
ปน  สุวิทูรวิทูเรติ  วุตฺต  ฯ   
        เวโรจโนติ  สุรโิย  ฯ  อสต ฺจ  ภิกฺขเว  ธมฺโมติ  จตุสติ- 
ปฏานาทิเภโท  สตฺตตึสโพธิปกฺขิยธมฺโม  ฯ  อสต ฺจ  ธมฺโมติ   
ทฺวาสฏ ิทิฏ ิคตเภโท  อสทฺธมฺโม  ฯ  ปภงฺกโรติ  อาโลกกโร  ฯ   
อพฺยายิโก  (๒)  โหตีติ  อวิคจฺฉนสภาโว  โหติ  ฯ  สต  สมาคโมติ   
ปณฺฑิตาน  มิตฺตสนฺถววเสน  สมาคโม  ฯ  ยาวมฺป  (๓) ติฏเยฺยาติ   
ยตฺตก  อทฺธานติฏเยฺย  ฯ  ตเถว  โหตีติ  ตาทิโสว  โหติ   
ปกตึ  น  ชหติ  ฯ  ขิปฺป ฺหิ  เวตีติ  สีฆ  วิคจฺฉติ  ฯ   
 
                                        วิสาขสุตฺตวณฺณนา   
        อฏเม ฯ  ป ฺจาลิปุตฺโตติ  ป ฺจาลีพฺราหฺมณิยา  (๔)  ปุตฺโต  ฯ   
โปริยา  วาจายาติ  ปริปุณฺณวาจาย  ฯ  วิสฺสฏายาติ  อปล-ิ 
พุทฺธาย  ฯ  อเนฬคลายาติ  นิทฺโทสาย  เจว  อคลิตาย  จ    
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อวิปรีตพฺย ฺชนาย  ฯ  (๑)  ปรยิาปนฺนายาติ  วิวฏฏปริยาปนฺนาย  ฯ   
อนิสฺสิตายาติ  วฏฏ  อนิสฺสิตาย  ฯ  วิวฏฏนิสฺสิตเมว  กตฺวา   
กเถติ  วฏฏนสิฺสิต  กตฺวา  น  กเถตีติ  อยเมตฺถ  อธิปปฺาโย  ฯ   
        นาภาสมานนฺติ  น  อกเถนฺต  ฯ  อมต  ปทนฺติ  นิพฺพาน- 
ปท  ฯ  ภาสเยติ  โอภาเสยฺย  ฯ  โชตเยติ  ตสฺเสว  เววจน  ฯ   
ปคฺคเณฺห  อิสีน  ธชนฺติ  อพฺภุคฺคตฏเน  นววิโธ  โลกุตฺตรธมฺโม   
อิสีน  ธโช  นาม  วุจฺจติ  ตเมน  ปคฺคเณฺหยฺย  อุจฺจ  กตฺวา   
กเถยฺยาติ  อตฺโถ  ฯ  นวโลกุตฺตรธมฺมทีปก  สุภาสติ  ธโช   
เอเตสนฺติ  สุภาสิตทฺธชา  ฯ  อิสโยต ิ พุทฺธาทโย  อริยา  ฯ  ธมโฺม   
หิ  อิสิน  ธโชติ  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  โลกุตฺตรธมฺโม  อิสีน   
ธโช  นามาติ  ฯ   
 
                                วิปลลฺาสสุตฺตวณฺณนา   
        นวเม ฯ  ส ฺาวิปลฺลาสาติ  ส ฺาย  วิปลฺลตฺถภาวา   
จตสฺโส  วิปรีตส ฺาโยติ  อตฺโถ  ฯ  เสสปททฺวเยป  เอเสว  นโย  ฯ   
อนิจฺเจ  ภิกฺขเว  นิจฺจนฺติ  ส ฺาวิปลฺลาโสติ  อนิจฺจวตฺถุสฺมึ  นิจฺจ   
อิทนฺติ  เอว  คเหตฺวา  อุปฺปชฺชนกส ฺา  ส ฺาวิปลฺลาโสติ   
อตฺโถ  ฯ  อิมนิา  นเยน  สพฺพปเทสุ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        อนตฺตนิ  จ  อตฺตาติ  อนตฺตนิ  อตฺตาติ  เอว  ส ฺ ิโนติ   
#  ๑  ม.  อปติตปทพุ ฺชนาย  ฯ  
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อตฺโถ  ฯ  มิจฺฉาทิฏ ิหตาติ  น  เกวล  ส ฺ ิโนว  ส ฺาย  วิย   
อุปฺปชฺชมานาย  มิจฺฉาทิฏ ิยาป  วิหตา  ฯ  ขิตฺตจิตฺตาติ  ส ฺา- 
ทิฏ ิโย  วิย  อุปฺปชฺชมาเนน  ขิตฺเตน  (๑)  จิตฺเตน  สมนฺนาคตา  ฯ   
วิส ฺ ิโนติ  เทสนามตฺตเมต  วิปรีตส ฺาจิตฺตทิฏ ิโนติ  อตฺโถ  ฯ   
เต  โยคยุตฺตา  มารสฺสาติ  เต  มารสฺส  โยเค  ยุตฺตา  นาม   
โหนฺติ  ฯ  อโยคกฺเขมิโนติ  จตูหิ  โยเคหิ  เขม  นพฺิพาน   
อปฺปตฺตา  ฯ  สตฺตาติ  ปุคฺคลา  ฯ  พุทฺธาติ  จตุสจฺจพุทฺธา  ฯ  อิม   
ธมฺมนฺติ  จตุสจฺจธมฺม  ฯ  สจิตฺต  ปจฺจลทฺธาติ  สกจิตฺต  ปฏิ- 
ลภิตฺวา  ฯ  อนิจฺจโต  ทกฺขุนฺติ  อนิจฺจภาเวเนว  อทฺทสสุ  ฯ  
อสุภตทฺทสุนฺติ  อสุภ  อสุภโตเยว  อทฺทสสุ  ฯ  สมฺมาทิฏ ิสมาทานาติ   
คหิตสมฺมาทสฺสนา  ฯ  สพฺพ  ทุกฺข  อุปจฺจคุนฺติ  สกล  วฏฏทุกขฺ   
สมติกฺกนฺตา  ฯ   
 
                                อุปกกฺิเลสสุตฺตวณฺณนา   
        ทสเม ฯ  อุปกฺกิเลสาติ  วิโรจิตุ  อทตฺวา  อุปกฺกิลิฏภาว- 
กรเณน  อุปกฺกิเลสา  ฯ  มหิยาติ  หิม  ฯ  ธูมรโชติ  ธูโม  จ   
รโช  จ  ฯ  ราหูติ  ปุริมา  ตโย  อสมฺปตฺตอุปกฺกิเลสา  ราหุ  ปน   
สมฺปตฺติอุปกฺกิเลสวเสน  กถิโตติ  เวทิตพฺโพ  ฯ  สมณพฺราหฺมณา  
น  ตปนฺติ  น  ภาสนฺติ  น  วิโรจนฺตีติ  คุณตาเปน  น  ตปนฺติ    
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คุโณภาเสน  น  ภาสนฺติ  คุณวิโรจเนน  น  วิโรจนฺติ  ฯ   
สุราเมรยปานา  อปฺปฏิวิรตาติ  ป ฺจวิธาย  สุราย  จตุพฺพิธสฺส   
จ  เมรยสฺส  ปานโต  อวิรตา  ฯ   
        อวิชชฺานิวุตาติ  อวิชฺชาย  นิวาริตา  ปหิตา  ฯ  ปยรูปา- 
ภินนฺทิโนติ  ปยรูป  สาตรูป  อภินนฺทมานา  ตุสฺสมานา  ฯ   
สาทิยนฺตีติ  คณฺหนฺติ  ฯ  อวิทฺทสูติ  อนฺธพาลา  ฯ  สเนตฺติกาติ   
ตณฺหาโยตฺเตเนว  สเนตฺตา (๑) ฯ  กฏสินฺติ  อตฺตภาว  ฯ  โฆรนฺติ   
กกฺขล  ฯ  อิมสฺมึ  สุตฺเตป  คาถาสุป  วฏฏเมว  (๒)  กถิตนฺติ  ฯ   
                        โรหิตสฺสวคฺโค  ป ฺจโม  ฯ   
                ปมปณฺณาสกวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ    
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                        ทุติยปณฺณาสกวณฺณนา 
                        ปุ ฺาภิสนฺทวคฺควณฺณนา 
 
                        ปมปุ ฺาภิสนฺทสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติยสฺส  ปเม  ฯ  ปุ ฺาภิสนฺทาติ  ปุ ฺสฺส  อภิสนฺทา   
ปุ ฺโปปตฺติโยติ  (๑)  อตฺโถ  ฯ  กุสลาภิสนฺทาติ  ตสฺเสว  เววจน  ฯ   
เต  ปเนเต  สุข  อาหรนฺตีติ  สุขสฺสาหารา  ฯ  สฏุ ุ  อคฺคาน   
รูปาทีน  ทายกาติ  โสวคฺคิกา  ฯ  สุโข  เนส  วิปาโกติ   
สุขวิปากา  ฯ  สคฺเค  อุปฺปตฺติ  สคฺโค  สคฺคาย  สวตฺตนฺตีติ   
สคฺคสวตฺตนิกา  ฯ   
        จีวร  ปริภุ ฺชมาโนติ  จีวรตฺถาย  วตฺถ  ลภิตฺวา  สูจิ- 
สุตฺตาทีน  อภาเวน  ต  นิกฺขิปนฺโตป  กโรนฺโตป  การาเปนฺโตป   
ปารุปนฺโตป  ชิณฺณกาเล  ปจฺจตฺถรณ  กโรนฺโตป  ปจฺจตฺถริตุมฺป   
อสกฺกุเณยฺย  ภุมฺมตฺถรณ  กโรนฺโตป  ภุมฺมตฺถรณสฺส  อนนุจฺฉวิก   
ผาเลตฺวา  ปาทปุ ฺฉน  กโรนฺโตป  ปรภุิ ฺชมาโนเตฺวว  วุจฺจติ  ฯ   
ยทา  ปน  ปาทปุ ฺฉนมฺป  กาตุ  น  สกกฺา  อิทนฺติ  
สมฺมชฺชิตฺวา  ฉฑฺฑิต  โหติ  ตทา  ปริภุ ฺชมาโน  นาม  น   
โหติ  ฯ  อปปฺมาณ  เจโตสมาธินฺติ  อรหตฺตผลสมาธึ  ฯ  อปฺปมาโณ   
ตสฺส  ปุ ฺาภิสนฺโทติ  อิมินา  ทายกสฺส  ปุ ฺเจตนาย   
อปฺปมาณต  กเถติ  ฯ  ตสฺส  หิ  ขีณาสโว  เม  จีวร  ปริภุ ฺชตีติ    
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ปุนปฺปุน  อนุสฺสรณวเสน  ปวตฺตา  ปุ ฺเจตนา  อปฺปมาณา   
โหติ  ฯ  ต  สนฺธาเยต  วุตฺต  ฯ  ปณฺฑปาตาทีสุ  ปน  โย   
ปณฺฑปาต  ปริภุ ฺชิตฺวา  สตฺตาหป  เตเนว  ยาเปตฺวา  อ ฺ   
น  ภุ ฺชติ  โส  สตฺตาหป  ตเยว  ปณฺฑปาต  ปริภุ ฺชมาโน   
นาม  โหติ  ฯ  เอกสฺมึ  ปน  เสนาสเน  รตฺติฏานทิวาฏานาทีสุ   
จงฺกมนฺโตป  นิสีทนฺโตป   ยาว  ต  เสนาสน  ปหาย  อ ฺ   
น  คณฺหาติ  ตาว  ปริภุ ฺชมาโน  นาม  โหติ  ฯ  เอเกน  ปน   
เภสชฺเชน  พฺยาธิมฺหิ  วูปสนฺเต  ยาว  อ ฺ  เภสชฺช  น   
ปริภุ ฺชติ  ตาวเทว  ปริภุ ฺชมาโน  นาม  โหติ  ฯ   
        พหุเภรวนฺติ  พหุเภรวารมฺมเณหิ  สมนฺนาคต  ฯ  รตน- 
วรานนฺติ  (๑)  สตฺตนฺน  ปวรรตนาน  ฯ  อาลยนฺติ  นิวาสฏาน  ฯ  
ปุถู  สวนฺตีติ  พหุกา  หุตฺวา  สนฺทมานา  ฯ  เสสเมตฺถ   
อุตฺตานเมว  ฯ   
 
                        ทุติยปุ ฺาภิสนฺทสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติเย  ฯ  อริยกนฺเตหีติ  มคฺคผลสมฺปยุตฺเตหิ  ฯ  ตานิ  หิ   
อริยาน  กนฺตานิ  โหนฺติ  ปยานิ  มนาปานิ  ฯ  เสส  สุตฺตนฺเต   
ตาว  ย  วตฺตพฺพ  สิยา  ต  วิสุทฺธิมคฺเค   วุตฺตเมว  ฯ   
        คาถาสุ  ปน  สทฺธาติ  โสตาปนฺนสฺส  สทฺธา  อธิปฺเปตา  ฯ  
สีลนฺติ  โสตาปนฺนสฺส  สลีเมว  ฯ  อุชภูุต ฺจ  ทสฺสนนฺติ  กายวงฺกาทีน   
#  ๑ ม. รตนวรานนฺติ  ฯ  
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อภาเวน  ขีณาสวสฺส  ทสฺสน  อุชุภูตทสฺสนนฺนาม  ฯ  อาหูติ   
กถยนฺติ  ฯ  ปสาทนฺติ  พุทฺธธมฺมสงฺเฆสุ  ปสาท  ฯ  ธมฺมทสฺสนนฺติ   
จตุสจฺจธมฺมทสฺสน  ฯ   
                                ปมสวาสสุตฺตวณฺณนา   
        ตติเย  ฯ   สมฺพหุลาป  โข  คหปตี  จ  คหปตานิโย  จาติ   
พหุกา  คหปตโย  จ  คหปตานิโย  จ  อาวาหวิวาหกรณตฺถาย   
คจฺฉนฺตา  ตเมว  มคฺค  ปฏิปนฺนา  โหนฺติ  ฯ  สวาสาติ  สหวาสา   
เอกโตวาสา  ฯ  ฉโว  ฉวายาติ  คุณมรเณน  มตตฺตา  ฉโว   
คุณมรเณเนว  มตาย  ฉวาย  สทฺธ ึ ฯ  เทวิยา  สทฺธินฺติ  คุเณหิ   
เทวิภูตาย  สทฺธึ  ฯ  ทุสฺสโีลติ  นิสฺสีโล  ฯ  ปาปธมฺโมติ  ลามก- 
ธมฺโม  ฯ  อกฺโกสกปริภาสโกติ  ทสหิ  อกฺโกสวตฺถูหิ  อกโฺกสโก   
ภย  ทสฺเสตฺวา  ตชฺชเนน  ปริภาสโก  ฯ  เอว  สพฺพตฺถ  อตฺโถ   
เวทิตพฺโพ  ฯ   
        กทริยาติ  ถทฺธมจฺฉริโน  ฯ  ชานปิตโยติ  ชายปติกา  ฯ   
วท ฺ ูติ  ยาจกวจนสฺส  อตฺถ  ชานนฺตา  ฯ  ส ฺตาติ  สีล- 
ส ฺเมน  สมนฺนาคตา  ฯ  ธมฺมชีวิโนติ  ธมฺเม  ตฺวา  ชีวิก   
กปฺเปนฺตีติ  ธมฺมชีวิโน  ฯ  อตฺถา  สมปฺจุรา  (๑)  โหนฺตีติ  วฑฺฒิสงฺขาตา   
อตฺถา  เอเตส  พหู  โหนฺติ  ฯ  ผาสุก  อุปชายตีติ  อ ฺม ฺ  
ผาสุวิหาโร  ชายติ  ฯ  กามกามิโนติ  กาเม  กามยมานา  ฯ    
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                                ทุติยสวาสสุตฺตวณฺณนา   
        จตุตฺเถ ฯ  กมฺมปถวเสน  เทสนา  ววตฺถิตา  ฯ  เสส   
ตาทิสเมว  ฯ  อิเมสุ  ปน  ทฺวีสุป  สุตฺเตสุ  อาคาริกปฏิปทา   
กถิตา    โสตาปนฺนสกทาคามีนมฺป  วฏฏติ  ฯ   
 
                                สมชวีีสุตฺตวณฺณนา   
        ป ฺจเม ฯ  เตนุปสงฺกมีติ  กิมตฺถ  อุปสงฺกมิ  อนุคฺคณฺห- 
นตฺถ  ฯ  ตถาคโต  หิ  ต  รฏ  ปาปุณนฺโต  อิเมสเยว  ทฺวินฺน   
สงฺคณฺหนตฺถาย  ปาปุณาติ  ฯ  นกลุปตา  กิร  ป ฺจ  ชาติสตานิ   
ตถาคตสฺส  ปตา  อโหสิ  ป ฺจ  ชาติสตานิ  มหาปตา  ป ฺจ   
ชาติสตานิ  จูฬปตา  ฯ  นกุลมาตาป  ป ฺจ  ชาติสตานิ  มาตา   
อโหสิ  ป ฺจ  ชาติสตานิ  มหามาตา  ป ฺจ  ชาติสตานิ   
จูฬมาตา  ฯ  เต  สตฺถุ  ทิฏกาลโต  ปฏาย  ปุตฺตสิเนห   
ปฏิลภิตฺวา  หนฺตาต  หนฺตาตาติ  วจฺฉก  ทิสฺวา  วจฺฉคิทฺธินี   
คาวี  วิย  วิรวมานา  อุปสงฺกมิตฺวา  ปมทสฺสเนเนว  โสตาปนฺนา   
ชาตา  ฯ  นิเวสเน  ป ฺจสตาน  ภิกฺขูน  อาสนานิ  สทา   
ป ฺตฺตาเนว  โหนฺติ  ฯ  อิติ  ภควา  เตส  อนุคฺคณฺหนตฺถาย   
อุปสงฺกมิ  ฯ  อติจริตาติ  อติกฺกมิตา  ฯ  อภิสมฺปราย ฺจาติ  ปรโลเก   
จ  ฯ  สมสทธฺาติ  สทฺธาย  สมา  เอกสทิสา  ฯ  สีลาทีสุป  เอเสว   
นโย  ฯ   
        ฉฏ  เกวล  ภิกฺขูน  เทสิต  ฯ  เสสเมตฺถ  ตาทิสเมว  ฯ    
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                                สุปฺปวาสาสุตฺตวณฺณนา   
        สตฺตเม ฯ ปชชฺเนลนติฺ  ตสฺส  นิคมสฺส  นาม  ฯ  โกลิยานนฺติ   
โกลราชกุลาน  ฯ  อายุ  โข  ปน  ทตฺวาติ  อายุทาน  ทตฺวา  ฯ   
อายุสฺส  ภาคินี  โหตีติ  อายุภาคปฏิลาภินี  โหติ  อายุ  วา   
ภชนิกา  โหติ  อายุปฏิลาภินีติ  อตฺโถ  ฯ  เสสปเทสุป  เอเสว   
นโย  ฯ   
        รสสา  อุเปตนฺติ  รเสน  อุเปต  รสสมฺปนฺน  ฯ  อุชชฺุคเตสูติ   
กายวงฺกาทิรหิตตฺตา  อุชุกเมว  คเตสุ  ขีณาสเวสุ  ฯ  จรณูป- 
ปนฺเนสูติ  ป ฺจทสหิ  จรณธมฺเมหิ  สมนฺนาคเตสุ  ฯ  มหคฺคเตสูติ   
มหตฺต  คเตสุ  ฯ  ขีณาสวานเยเวต  นาม  ฯ  ปุ ฺเน  ปุ ฺ   
สสนฺทมานาติ  ปุ ฺเน  สทฺธึ  ปุ ฺ  ฆฏฏิยมานา  ฯ  (๒)  มหปฺผลา   
โลกวิทูน  วณฺณิตาติ  เอวรูปา  ทานสงฺขาตา  ทกฺขิณา   ติวิธ- 
โลก  วิทิต  กตฺวา   ิตตฺตา  โลกวิทูน  พุทฺธาน  วณฺณิตา   
พุทฺเธหิ  ปสตฺถาติ  อตฺโถ  ฯ  ย ฺมนุสฺสรนฺตาติ  ย ฺ  ทาน   
อนุสฺสรนฺตา  ฯ  เวทชาตาติ  ตุฏ ิชาตา  ฯ    
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                                สุทตฺตสุตฺตวณฺณนา   
        อฏเม ฯ  ส ฺตานนฺติ  กายวาจาหิ  ส ฺตาน  ฯ   
ปรทตฺตโภชนินฺติ  ปเรหิ  ทินฺนเมว  ภุ ฺชิตฺวา  ยาเปนฺตาน  ฯ   
กาเลนาติ  ยุตฺตกาเลน  ฯ  (๓)  สกฺกจฺจ  ททาตีติ  สหตฺถา  สกฺการ   
กตฺวา  ททาติ  ฯ  จตฺตาริ  านานิ  อนุปฺปเวจฺฉตีติ  จตฺตาริ   
การณานิ  อนุปฺปเวจฺฉติ  ททาติ  ฯ  ยสวา  โหตีติ  มหาปริวาโร   
โหติ  ฯ   
        นวม  เกวล  ภิกฺขูน  กถิต  ฯ  เสสเมตฺถ  ตาทิสเมว  ฯ   
 
                                คิหิสามีจิสุตฺตวณฺณนา   
        ทสเม ฯ  คิหิสามีจิปฏิปทนฺติ  คิหนี  อนุจฺฉวิก  ปฏิปตฺตึ  ฯ  
ปจฺจุปฏ ิโต (๑) โหตีติ  อภิหริตฺวา  ทาตุกามตาย  สติ   อุปฏ ิตา  
โหติ  อุปคโต  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  จีวร  เทตีติ  อตฺโถ  ฯ   
        อุปฏ ิตาติ  อุปฏายโก  ฯ  เตส  ทิวา  จ  รตฺโต  จาติ   
เย  จ  เอว  จตูหิ  ปจฺจเยหิ  อุปฏหนฺติ  เตส  ทิวา  จ   
รตฺตึ  จ  ปริจฺจาควเสน  จ  อนุสฺสรณวเสน  จ  สทา  ปุ ฺ   
ปวฑฺฒติ  ฯ  สคฺค ฺจ  กมติฏานนฺติ  ตาทิโส  จ  ภทฺทก  กมฺม   
กตฺวา  สคฺค  าน  อุปคจฺฉติ  ฯ  อิเมสุ  จตูสุป  สุตฺเตสุ   
อคาริยปฏิปทา  กถิตา  ฯ  โสตาปนฺนสกทาคามีนป  วฏฏติ  ฯ   
        ปุ ฺาภิสนฺทวคฺโค  ปโม  ฯ    
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                                ปตฺตกมฺมวคฺควณฺณนา   
 
                                ปตฺตกมฺมสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติยสฺส  ปเม  ฯ  อนิฏปฏิกฺเขเปน  อิฏา  ฯ  มเน  (๑)  กมนฺติ   
ปวิสนฺตีติ  กนฺตา  ฯ  มน  อปฺเปนฺติ  ปยายนฺติ  วฑฺเฒนฺตีติ     
มนาปา  ฯ  ทลฺุลภาติ  ปรมทุลฺลภา  ฯ  โภคาติ  ภุ ฺชิตพฺพกา   
รูปาทโย  วิสยา  ฯ  สห  ธมฺเมนาติ  ธมฺเมเนว  สทฺธึ  อุปฺปชฺชนฺตุ   
มา  ธมฺมูปฆาต  กตฺวา  อธมฺเมนาติ  ฯ  อถวา  สหธมฺเมนาติ   
สการเณน  เตน  เตน  เสนาปติเสฏ ิฏานาทิการเณน  สทฺธึเยว   
อุปฺปชฺชนฺตูติ  อตฺโถ  ฯ  ยโสติ  ปริวารสมฺปตฺติ  ฯ  สห  าตีภีติ   
าตเกหิ  สทฺธึ  ฯ  สห  อุปชฺฌาเยหีติ  สุขทุกฺเขสุ  อุปนิชฌฺายิ- 
ตพฺพตา  อุปชฺฌายสงฺขาเตหิ  สนฺทิฏสมฺภตฺเตหิ  สทฺธึ  ฯ   
        อกิจฺจ  กโรตีติ  อกาตพฺพ  กโรติ  ฯ  กิจฺจ  อปราเธตีติ   
กตฺตพฺพยุตฺตก  กิจฺจ  อกโรนฺโต  ต  อปราเธติ  นาม  ฯ  ธสตีติ   
ปตติ  ปริหายติ  ฯ  อภิชฌฺาวิสมโลภนฺติ  อภิชฺฌาสงฺขาต  วิสมโลภ  ฯ   
ปชหตีติ  นุทติ  นีหรติ  ฯ  มหาป ฺโติ  มหนฺตป ฺโ  ฯ   
ปุถุป ฺโติ  ปุถลุป ฺโ  ฯ  อาปาถทโสติ  ต  ต  อาปาเถ   
 ิตเมว  ปสฺสิ  สุขุมมฺปสฺส  อตฺถชาต  อาปาถ  อาคจฺฉติเยวาติ   
อตฺโถ  ฯ   
#  ๑  สี.  มโน ฯ     
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        อุฏานวิริยาธิคเตหีติ  อุฏานสงฺขาเตน  วิริเยน  อธิคเตหิ  ฯ   
พาหาพลปริจิเตหีติ  พาหาพเลน  ปริจิเตหิ  วฑฺฒิเตหิ  ฯ  เสทา- 
วกฺขิตฺเตหีติ  อวกฺขิตฺตเสเทหิ  เสท  มุ ฺจิตฺวา  วายาเมน  ปโยเคน   
สมธิคเตหีติ  (๑)  อตฺโถ  ฯ  ธมฺมิเกหีติ  ธมฺมยุตฺเตหิ  ฯ  ธมฺมลทฺเธหีติ   
ทสกุสลกมฺมปถธมฺเม  อโกเปตฺวา  ลทฺเธหิ  ฯ  ปตฺตกมฺมานีติ   
ยุตฺตกมฺมานิ  อนุจฺฉวิกกมฺมานิ  ฯ  สุเขตีติ  สุขิต  กโรติ  ฯ  ปเณตีติ   
ปณิต  พลสมฺปนฺน  กโรติ  ฯ  าน  คต  โหตีติ  การณคต   
โหติ  ฯ  ก ึ ปน  ตนฺติ  จตูสุ  ปตฺตกมฺเมสุ  เอก  โภเคหิ  กตฺตพฺพ  กมฺม   
โภคชาตเมว  าน  คต  ฯ  ปตฺตคตนฺติ  ยุตฺตปฺปตฺตฏานคต  ฯ   
อายตนโส  ปริภุตฺตนฺติ  การเณเนว  ปริภุตฺต  โภคชาต  โหติ  ฯ   
        ปรโิยธาย  วตฺตตีติ  ปทหิตฺวา  วตฺตติ  ฯ  ยถา  อคฺคิอาทีหิ   
อุปฺปนฺนาสุ  อาปทาสุ  เอว  อาทิตฺตเคหนิพฺพาปนาทีน  อตฺถาย   
ธนปริจฺจาค  กตฺวา  ตาส  อาปทาน  มคฺค  ปทหติ  นิวาเรติ  ฯ   
โสตฺถึ  อตฺตาน  กโรตีติ  นิรุปทฺทว  เขม  อตฺตาน  กโรติ  ฯ   
าติพลินฺติ  าตกาน  พลึ  ฯ  อติถิพลินฺติ  อาคนฺตุกาน  พลึ  ฯ   
ปุพฺพเปตพลินฺติ  ปรโลกคตาน  าตกาน  พล ึ ฯ  ราชพลินฺติ   
ร ฺโ  กตฺตพฺพยุตฺตก  ราชพลึ  ฯ  เทวตาพลินฺติ  เทวตาน  กตฺตพฺพ- 
พลึ  ฯ  สพฺพเมต  เตส  เตส  ยถานุจฺฉวิกวเสน  ทาตพฺพทานสฺส   
อธิวจน  ฯ    
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        ขนฺติโสรจฺเจ  นิวิฏาติ  อธิวาสนกฺขนฺติย ฺจ  สุสีลตาย  จ   
นิวิฏา  ฯ  เอกมตฺตาน  ทเมนฺตีติ  เอก  อตฺตโนว  อตฺตภาว   
อินฺทฺริยทเมน  ทเมนฺติ  ฯ  สเมนฺตีติ  อตฺตโน  จิตฺต  กิเลส- 
วูปสมเนน  สเมนฺติ  ฯ  ปรินิพฺพาเปนฺตีติ  กิเลสปรนิิพฺพาเนเนว   
ปรินิพฺพาเปนฺติ  ฯ  อุทฺธคฺคิกนฺติอาทีสุ  อุปรูปริภูมีสุ  ผลทาน- 
วเสน  อุทฺธมคฺคมสฺสาติ  อุทฺธคฺคิกา  ฯ  สคฺคสฺส  หิตาติ  ตตฺรูป- 
ปตฺติชนนโต  โสวคฺคิกา  ฯ  นิพฺพตฺตฏาเน  สุโข  วิปาโก  อสสฺาติ   
สุขวิปากา  ฯ  สฏุ ุ  อคฺคาน  ทิพฺพวณฺณาทีน  ทสนฺน  วิเสสาน   
นิพฺพตฺตนโต  สคฺคสวตฺตนิกา  เอวรูป  ทกฺขิณ  ปติฏาเปตีติ   
อตฺโถ  ฯ   
        อริยธมฺเม   ิโตติ  ป ฺจสีลธมฺเม  ปติฏ ิโต  ฯ  เปจฺจ  สคฺเค   
ปโมทตีติ  ปรโลก  คนฺตฺวา  ยตฺถ  สคฺเค  ปฏิสนฺธึ  คณฺหาติ   
ตตฺถ  โมทติ  ฯ  โสตาปนฺนสกทาคามิโน  วา  โหนฺตุ  อนาคามี  (๑)   
วา  สพฺเพส  อย  ปฏิปทา  ลพฺภเตวาติ  ฯ    
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                                อานณฺยสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติเย  ฯ  อธิคมนียานีติ  ปตฺตพฺพานิ  ฯ  กามโภคินาติ   
วตฺถุ  กาเม  จ  กิเลสกาเม  จ  ปริภุ ฺชนฺเตน  ฯ  อตฺถิสุขาทีสุ   
อตฺถีติ  อุปฺปชฺชนกสุข  อตฺถิสุข  นาม  ฯ  โภเค  ปรภุิ ฺชนฺตสฺส   
อุปฺปชฺชนกสุข  โภคสุข  นาม  ฯ  อนโณสฺมีติ  อุปปฺชฺชนกสุข   
อนณฺยสุข  นาม  ฯ  นิทฺโทโส  อนวชโฺชสฺมีติ  อุปฺปชฺชนกสุข   
อนวชฺชสุข  นาม  ฯ   
        ภุ ฺชนติฺ  ภุ ฺชมาโน  ฯ  ป ฺา  วิปสฺสตีติ  ป ฺาย   
วิปสฺสติ  ฯ  อุโภ  ภาเคติ  เทฺว  โกฏาเส  เหฏ ิมานิ  ตีณิ   
เอก  โกฏาส  อนวชชฺสขุ  เอก  โกฏาสนฺติ  เอว  ป ฺาย   
สมฺปสฺสมาโน  เทฺว  โกฏาเส  ชานาตีติ  อตฺโถ  ฯ  อนวชชฺ- 
สุขสฺเสตนฺติ  เอตติวิธมฺป  สุข  อนวชชฺสุขสฺส  โสฬสึ  กล   
นาคฺฆตีติ  ฯ   
 
                                พฺรหฺมสุตฺตวณฺณนา   
        ตติยติกนิปาเต  วณฺณิตเมว  ฯ  สปุพฺพเทวตานีติ  ปทมตฺตเมว   
เอตฺถ  วิเสโส  ฯ  จตุตฺเถ ฯ  สพฺพ  อุตฺตานเมว  ฯ    
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                                รูปสตฺุตวณฺณนา   
        ป ฺจเม ฯ  รูเป  ปมาณ  คเหตฺวา  ปสนฺโน  รูปปฺปมาโณ   
นาม  ฯ  รูปปฺปสนฺโน  ตสฺเสว  อตฺถเววจน  ฯ  โฆเส  ปมาณ   
คเหตฺวา  ปสนฺโน  โฆสปปฺมาโณ  นาม  ฯ  จีวรลูขปตฺตลูเขสุ   
ปมาณ  คเหตฺวา  ปสนฺโน  ลูขปฺปมาโณ  นาม  ฯ  ธมฺเม  ปมาณ   
คเหตฺวา  ปสนฺโน  ธมฺมปปฺมาโณ  นาม  ฯ  อิตรานิ  เตสเยว   
อตฺถเววจนานิ  ฯ  สพฺพสตฺเต  จ  ตโย  โกฏาเส  กตฺวา  เทฺว   
โกฏาสา  รปูปฺปมาณา  เอโก  น  รูปปฺปมาโณ  ฯ  ป ฺจ   
โกฏาเส  กตฺวา  จตฺตาโร  โกฏาสา  โฆสปฺปมาณา  เอโก   
น  โฆสปฺปมาโณ  ฯ  ทส  โกฏาเส  กตฺวา  นว  โกฏาสา   
ลูขปฺปมาณา  เอโก  น  ลูขปฺปมาโณ  ฯ   สตสหสฺสโกฏาเส   
ปน  กตฺวา   เอโก  โกฏาโสว  ธมฺมปปฺมาโณ  เสสา  น   
ธมฺมปฺปมาณาติ  เวทิตพฺพา  ฯ   
        รูเปน  ปามึสูติ  (๑)  เย  รูป  ทิสฺวา  ปสนฺนา  เต  รูเปน   
ปมาณึสุ  นาม  ฯ  ปมินึสติู   อตฺโถ  ฯ  โฆเสน  อนฺวคูติ  โฆเสน   
อนุคตา   โฆสปฺปมาณ  คเหตฺวา  ปสนฺนาติ  อตฺโถ  ฯ   
ฉนฺทราควสูเปตาติ  ฉนฺทสฺส  จ  ราคสฺส  จ  วส  อุเปตา  ฯ  
อชฺฌตฺต ฺจ  น  ชานาตีติ  นิยกชฺฌตฺเต  ตสฺส  คุณ  น   
ชานาติ  ฯ  พหิทฺธา  จ  น  ปสฺสตีติ  พหิทฺธาปสฺส  ปฏิปตฺตึ    
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น  ปสฺสติ  ฯ  สมนฺตาวรโณติ  สมนฺตโต  อาวาริโต  สมนฺตา   
วา  อาวรณมสฺสาติ  สมนฺตาวรโณ  ฯ  โฆเสน  วุยฺหตีติ  โฆเสน   
นิยฺยติ  น  คุเณน  ฯ  อชฺฌตฺต ฺจ  น  ชานาติ  พหิทฺธา  จ   
วิปสฺสตีติ  นิยกชฺฌตฺเต  คุณ  น  ชานาติ  พหิทฺธา  ปนสฺส   
ปฏิปตฺตึ  ปสสฺติ  ฯ  พหิทฺธา  ผลทสฺสาวีติ  ตสฺส  ปเรหิ  กต   
พหิทฺธา  สกฺการผล  ปสสฺนฺโต  ฯ  วินีวรณทสฺสาวีติ  วิวฏทสสฺาวีติ  ฯ   
น  โส  โฆเสน  วุยฺหตีติ  โส  โฆเสน  น  นิยฺยติ  ฯ   
 
                                สราคสุตฺตวณฺณนา   
        ฉฏเ ฯ  โมหช  วาปอวิทฺทสูติ  โมหช  วาป  อวิทฺทสุ   
อปณฺฑิตา  ฯ  สวิฆาตนฺติ  สทุกฺข  ฯ  ทกฺุขุทฺรยนฺติ  อายตึ  จ   
ทุกฺขวฑฺฒิทายก  ฯ  อจกฺขุกาติ  ป ฺาจกฺขุวิรหิตา  ฯ  ยถา  ธมฺมา   
ตถา  สนฺตาติ  ยถา  ราคาทโย  ธมฺมา   ิตา  ตถา  สภาวาว   
หุตฺวา  ฯ  น  ตสฺเสวนฺติ  (๑)  ม ฺเรติ  มย  เอวสนฺตา  เอวสภาวาติ   
ตสฺส  น  ม ฺเร  น  ม ฺนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  อิมสฺมึ  สุตฺเตป   
คาถาสุป  วฏฏเมว  กถิต  ฯ    
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                                อหิราชสุตฺตวณฺณนา   
        สตฺตเม ฯ อิมานิ  จตฺตานิ  อหิราชกุลานีติ  อิท  ทฏ- 
วิสาเนว  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  เย  ห ิ เกจิ  ทฏวิสา  สพฺเพ  เต  อิเมส   
จตุนฺน  อหิราชกุลาน  อพฺภนฺตรคตาว  โหนฺติ  ฯ  อตฺตคุตฺติยาติ   
อตฺตโน  คุตฺตตฺถาย  ฯ  อตฺตรกฺขายาติ  อตฺตโน  รกขฺนตฺถาย  ฯ   
อตฺตปริตฺตายาติ  อตฺตโน  ปริตฺตาณตฺถาย  ฯ  ปริตฺต  นาม   
อนุชานามีติ  อตฺโถ  ฯ   
        อิทานิ  ยถา  ต  ปริตฺต  กาตพฺพ  ต  ทสฺเสนฺโต   
วิรูปกฺเขหิ  เมติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  วิรปูกฺเขหีติ  วิรูปกฺขนาค- 
กุเลหิ  ฯ  เสเสสุป  เอเสว  นโย  ฯ  อปาทเกหีติ  อปาทกสตฺเตหิ  ฯ   
เสเสสุป  เอเสว  นโย  ฯ  สพฺเพ  สตฺตาติ  อิโต  ปุพฺเพ  เอตฺตเกน   
าเนน  โอทิสฺสกเมตฺต  กเถตฺวา  อิทานิ  อโนทิสฺสกเมตฺต  กเถตุ   
อิทมารทฺธ  ฯ  ตตฺถ  สตฺตา  ปาณา  ภูตาติ  สพฺพาเนเวตานิ   
ปุคฺคลเววจนาเนว  ฯ  ภทรฺานิ  ปสฺสนตฺูติ  ภทฺรานิ  อารมฺมณานิ   
ปสฺสนฺตุ  ฯ  มา  ก ฺจิ  ปาปมาคมาติ  ก ฺจิ  สคฺค  ปาปก   
ลามก  มา  อาคจฺฉตุ  ฯ  อปฺปมาโณ  พุทฺโธติ  เอตฺถ  พุทฺโธติ   
พุทฺธคุณา  เวทิตพฺพา  ฯ  เต  หิ  อปฺปมาณา  นาม  ฯ  เสสทฺวเยป   
เอเสว  นโย  ฯ  ปมาณวนฺตานีติ  คุณปฺปมาเณน  ยุตฺตานิ  ฯ   
อุณฺณานาภีติ  โลมสนาภิโก  มกฺกฏโก  ฯ  สรพูติ  ฆรโคลิกา  ฯ 
กตา  เม  รกขฺา  กตา  เม  ปริตฺตาติ  มยา  เอตฺตกสฺส  ชนสฺส    
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รกฺขา  จ  ปรตฺิตาณ ฺจ  กต  ฯ  ปฏิกกฺมนฺตุ  ภูตานีติ  สพฺเพป   
เม  กตปริตฺตาณา  สตฺตา  อปคจฺฉนฺตุ  มา  ม  วิเหยึสูติ   
อตฺโถ  ฯ   
 
                                เทวทตฺตสุตฺตวณฺณนา   
        อฏเม ฯ  อจิรปกฺกนฺเต  เทวทตฺเตติ  สงฺฆ  ภินฺทิตฺวา   
นจิรปกฺกนฺเต  ฯ  ปราภวายาติ  อวุฑฺฒิยา  วินาสาย  ฯ  อสฺสตรีติ   
วฬวาย  กุจฺฉิสฺมึ  คทฺรภสสฺ  ชาตา  ฯ  อตฺตวธาย  คพฺภ   
คณฺหาตีติ  ต  อสฺเสน  สทธฺึ  สมฺปโยเชนฺติ  สา  คพฺภ  คณฺหิตฺวา   
กาเล  สมฺปตฺเต  วิชายิตุ  น  สกโฺกนฺตี  ปาเทหิ  ภูมึ  ปหรนฺตี   
ติฏติ  ฯ  อถสฺสา  จตฺตาโร  ปาเท  จตูสุ  ขาณุเกสุ  พนฺธิตฺวา   
กุจฺฉึ  ผาเลตฺวา  โปตก  นหีรนฺติ  ฯ  สา  ตตฺเถว  มรติ  ฯ  เตเนต   
วุตฺต  ฯ   
 
                                ปธานสุตฺตวณฺณนา   
        นวเม ฯ  กิเลสาน  สวรตฺถาย  ปเวสนทฺวาร  ปทหนตฺถาย   
ปธาน  สวรปฺปธาน  ฯ  ปชหนตฺถาย  ปธาน  ปหานปฺปธาน  ฯ 
กุสลธมฺมาน  พฺรูหนตฺถาย  ปธาน  ภาวนาปฺปธาน  ฯ  เตสเยว   
อนุรกฺขนตฺถาย  ปธาน  อนุรกฺขนาปฺปธาน  ฯ    
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                                อธมฺมิกสุตฺตวณฺณนา   
        ทสเม ฯ  อธมฺมิกา  โหนฺตีติ  โปราณกราชูหิ  ปต  ทส- 
ภาคพลิ ฺเจว  อปราธานุรปู ฺจ  ทณฺฑ  อคฺคเหตฺวา  อติเรก- 
พลิโน  เจว  อติเรกทณฺฑสฺส  จ  คหเณน  อธมฺมิกา  ฯ   
ราชายุตฺตาติ  ร ฺโ  ชนปเทสุ  กิจฺจสวิธายกา  อายุตฺตก- 
ปุริสา  ฯ  พฺราหฺมณคหปติกาติ  อนฺโตนครวาสิโน  พฺราหฺมณ- 
คหปตโย  ฯ  เนคมชานปทาติ  นิคมวาสิโน  เจว  ชนปทวาสิโน   
จ  ฯ  วิสมนฺติ  วิสมา  หตฺุวา  อสมเยน  วายนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ   
วิสมาติ  น  สมา  อติถทฺธา  วา  อติมุทุกา  วาติ  อตฺโถ  ฯ   
อป ฺชสาติ  มคฺคโต  อปคตา  อุมฺมคฺคคามิโน  หุตฺวา  วายนฺตีติ   
อตฺโถ  ฯ  เทวตา  ปริกุปตา  ภวนฺตีติ  วาเตสุ  หิ  วิสเมสุ   
อป ฺชเสสุ  วายนฺเตสุ  รุกฺขา  ภิชฺชนฺติ  วิมานานิ  ภิชฺชนฺติ  ฯ   
ตสฺมา  เทวตา  ปริกุปตา  ภวนฺติ  ฯ  ตา  เทวสฺส  สมมฺา   
วสฺสิตุ  น  เทนฺติ  ฯ  เตน  วุตฺต  เทโว  น  สมฺมา  ธาร   
อนุปฺปเวจฺฉตีติ  ฯ  วิสมปากานิ  สสฺสานิ  ภวนฺตีติ  เอกสฺมิ ฺจ   
าเน  คพฺภีนิ  โหนฺติ  เอกสฺมึ  ส ฺชาตขีรานิ  เอก  าน   
ปจฺจตีติ  เอว  วิสมปากีนิ  (๑) ภวนฺติ  ฯ   
        สม  นกขฺตฺตานิ  ตารกรูปานิ  ปริวตฺตนฺตีติ  ยถา  กตฺติก- 
ปุณฺณมา  กตฺติกนกฺขตฺตเมว  ลภติ  มาคสิรปุณฺณมา  มาคสิร- 
๑.  ม. วิสม  ปากานิ  สสฺสานิ ฯ  
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นกฺขตฺตเมวาติ  เอว  ตสฺมึ   มาเส   สา  ปุณฺณมา  ต  ต   
นกฺขตฺตเมว  ลภติ  ตถา  สม  ปริวตฺตนติฺ  ฯ  อวิสม  วาตา   
วายนฺตีติ  อวิสมา  หุตฺวา  สมยสฺมึเยว  วายนฺติ  ฉ  มาเส   
อุตฺตรา  วาตา  ฉ  มาเส  ทกฺขิณาติ  เอว  เตส  เตส   
ชนปทาน  อนุรูเป  สมเย  วายนฺติ  ฯ  สมาติ  สมปฺปวตฺติโน   
นาติถทฺธา  นาติมุทู  ฯ  ป ฺชสาติ  มคฺคปฏิปนฺนา  มคฺเคเนว   
วายนฺติ  โน  อมคฺเคนาติ  อตฺโถ  ฯ   
        ชิมฺห  คจฺฉตีติ  กุฏิล  คจฺฉติ  อติตฺถ  คณฺหาติ  ฯ  เนตฺเต  (๑)   
ชิมฺห  คเต  สตีติ  นยตีติ  เนตฺตา  ฯ  ตสฺมึ  เนตฺเต  (๒)ฯ  ชิมฺห   
คเต  กุฏิล  คนฺตฺวา  อติตฺถ  คณฺหนฺเต  อิตราป  อติตฺถเมว   
คณฺหนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  เนนฺเตติป  (๓)  ปาโ  ฯ  ทุกขฺ  เสตีติ  ทุกขฺ   
สยติ  ทุกฺขิต  โหตีติ  อตฺโถ  ฯ   
                                ปตฺตกมฺมวคฺโค  ทุติโย  ฯ   
                                        คาถากุลก  สมตฺต  ฯ 
#  ๑   ส.ี  เนเต ฯ  ๒  สี.  เนตา ฯ ๓  ส.ี  เนตฺเตติป  ฯ ม.  นีเตติป  ฯ  
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                                อปณฺณกวคฺควณฺณนา   
 
                                ปธานสุตฺตวณฺณนา   
        ตติยวคฺคสฺส  ปเม  ฯ  อปณฺณกปฏิปทนฺติ  อวิรุทฺธปฏิปท  ฯ  
โยนิ  จสฺส  อารทฺธา  โหตีติ  การณ ฺจสฺส  ปริปุณฺณ  โหติ  ฯ   
อาสวาน  ขยายาติ  อรหตฺตตฺถาย  ฯ  ทติุย  อุตฺตานเมว  ฯ   
 
                                สปฺปรุิสสุตฺตวณฺณนา   
        ตติเย  ฯ   อวณฺโณติ  อคุโณ  ฯ  ปาตุกโรตีติ  กเถติ  ปากฏ   
กโรติ  ฯ  ป ฺหาภินีโตติ  ป ฺหตฺถาย  อภินีโต  ฯ  อหาเปตฺวา   
อลมฺพิตฺวาติ  อปริหีน  อลมฺพิต  กตฺวา  ฯ  เอตฺถ  จ  อสปฺปุริโส   
ปาปจฺฉตาย  อตฺตโน  อวณฺณ  ฉาเทติ  สปฺปุริโส  ลชฺชิตาย  อตฺตโน   
วณฺณ  ฯ  อิทานิ  ยสฺมา  อสปฺปุริโส  หโิรตฺตปฺปรหิโต   
สวาเสน  อวชานาติ  สปฺปุริโส  ปน  หิโรตฺตปฺปสมนฺนาคโต   
สวาเสนาป  นาวชานาติ  ฯ  ตสฺมา  สปฺปุริสภาวสาธก  (๑)  อธุนาคต-  
วธุโกปมฺม  ทสฺเสตุ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  วธุกาติ   อาทิมาห  ฯ   
ตตฺถ  วธุกาติ  สุณิสา  ฯ  ติพฺพนฺติ  พหล  ฯ  เสสเมตฺถ   
อุตฺตานเมวาติ  ฯ    
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                                อคฺคสุตฺตวณฺณนา   
        จตุตฺเถ ฯ  สลีคฺคนฺติ  อคฺคปฺปตฺต  อุตฺตมสีล  ฯ  เอเสว  นโย   
สพฺพตฺถ  ฯ   
        ป ฺจเม ฯ  รูปคฺคนฺติ  ย  รูป  สมฺมสิตฺวา  อรหตฺต   
ปาปุณาติ  อิท  รูปคฺค  นาม  ฯ  เสเสสุป  เอเสว  นโย  ฯ   
ภวคฺคนฺติ  เอตฺถ  ปน  ยสมฺึ  อตฺตภาเว   ิโต  อรหตฺต  ปาปุณาติ   
เอต  ภวคฺค  นามาติ  ฯ   
 
                                กุสินารสุตฺตวณฺณนา   
        ฉฏเ ฯ  อุปวตฺตเนติ  ปาจีนคตาย  สาลปนฺติยา  อุตฺตเรน   
นิวตฺติตฺวา   ิตาย  เวมชฺฌฏาเน  ฯ  อนฺตเร  ยมกสาลานนฺติ   
ทฺวินฺน  สาลรุกฺขาน  อนตฺเร  ฯ  กงฺขาติ  เทฺวฬฺหก  ฯ  วิมตีติ   
วินิจฺฉิตุ  อสมตฺถตา  ฯ  พุทฺโธ  น ุ โข  น  พุทฺโธ  นุ  โข   
ธมฺโม  น ุ โข  น  ธมฺโม  นุ  โข  สงฺโฆ  นุ  โข  น   
สงฺโฆ  นุ  โข  มคฺโค  น ุ โข  น  มคฺโค  นุ  โข  ปฏิปทา   
นุ  โข  น  ปฏิปทา  น ุ โขติ   ยสฺส  สสโย  อุปฺปชฺเชยฺย   
ต  โว  วทามิ  ปุจฺฉถ  ภิกขฺเวติ  อยเมตฺถ  สงฺเขปตฺโถ  ฯ   
สตฺถุคารเวนป  น  ปุจฺเฉยฺยาถาติ  มย  สตฺถุ  สนฺติเก  ปพฺพชิมฺหา  
จตฺตาโร  ปจฺจยาป  โน  สตฺถุ  สนฺตกาว  เต   มย  เอตฺตก   
กาล  กงฺข  อกตฺวา  น  อรหาม  อชฺช  ปจฺฉิเม  กาเล  กงฺข    
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กาตุนฺติ  สเจ  เอว  สตฺถร ิ คารเวน  น  ปุจฺฉถ  ฯ  สหายโกป   
ภิกฺขเว  สหายกสฺส  อาโรเจตูติ  ตุมฺหาก  โย  ยสฺส  ภิกฺขุ   
สนฺทิฏโ  สมฺภตฺโต  โส  ตสฺส  อาโรเจตุ  อห  เอกภิกฺขุสฺส   
กเถสฺสามิ  ตสฺส  กถ  สุตฺวา  สพฺเพ  นกิฺกงฺขา  ภเวยฺยาถาติ   
ทสฺเสติ  ฯ  เอว  ปสนฺโนติ  เอว  สทฺทหามิ  อหนฺติ  อตฺโถ  ฯ   
าณเมวาติ  นิกฺกงฺขาภาวปจฺจกฺขกรณาณเยว  เอตฺถ  ตถาคตสฺส   
น  สทฺธามตฺตนฺติ  อตฺโถ  ฯ  อิเมส  หิ  อานนฺทาติ  อิเมส   
อนฺโตสาณิย  นิสินนาน  ป ฺจนฺน  ภิกฺขุสตาน  ฯ  โย  ปจฺฉิมโกติ   
โย  คุณวเสน  ปจฺฉิมโก  อานนฺทตฺเถรเยว  สนฺธายาห  ฯ   
 
                                อจินฺเตยฺยสุตฺตวณฺณนา   
        สตฺตเม ฯ อจินฺเตยฺยานีติ  จินฺเตตุ  อยุตฺตานิ  ฯ  น   
จินฺเตตพฺพานีติ  อจินฺเตยฺยตฺตาเยว  น  จินฺเตตพฺพานิ  ฯ  ยานิ   
จินฺเตนฺโตติ  ยานิ  การณานิ  จินฺเตนฺโต  ฯ  อุมฺมาทสฺสาติ   
อุมฺมตฺตกภาวสฺส  ฯ  วิฆาตสฺสาติ  ทุกฺขสฺส  ฯ  พุทฺธวิสโยติ  พุทฺธาน   
วิสโย  สพฺพ ฺ ุตาณาทีน  พุทฺธคุณาน  ปวตฺติ  จ  อานุภาโว  
จ  ฯ  ฌานวิสโยติ  อภิ ฺาฌานวิสโย  ฯ   กมฺมวิปาโกติ  ทิฏ- 
ธมฺมเวทนียาทีน  กมฺมาน  วิปาโก  ฯ  โลกจินฺตาติ  เกน  น ุ  
โข  จนฺทิมสรุิยา  กตา  เกน  มหาปวี  เกน  มหาสมุทฺโท   
เกน  สตฺตา  อุปฺปาทิตา  เกน  ปพฺพตา  เกน  อมฺพตาล- 
นาฬิเกราทโยติ  เอวรูปา  โลกจินฺตา  ฯ    
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                                ทกฺขิณสุตฺตวณฺณนา   
        อฏเม ฯ  ทกฺขิณาวิสุทฺธิโยติ  ทานสงฺขาตาย  ทกฺขิณาย  
วิสุทฺธิยา  การณานิ  ฯ  ทายกโต  วิสุชฌฺตีติ  มหปฺผลภาเวน   
วิสุชฺฌติ  อตฺโถ  ฯ  กลฺยาณธมฺโมติ  สจิุธมฺโม  ฯ  ปาปธมฺโมติ   
ลามกธมฺโม  ฯ  ทายกโต  วิสุชฺฌตีติ  เอตฺถ  เวสฺสนฺตรมหาราชา   
กเถตพฺโพ  ฯ  โส  ห ิ ชูชกพฺราหฺมณสฺส  ทารเก  ทตฺวา  มหาปวึ   
กมฺเปสิ  ฯ  ปฏิคฺคาหกโต  วิสุชฺฌตีติ  เอตฺถ  กลฺยาณีนทีมุขทฺวาร- 
วาสี  เกวฏโฏ  กเถตพฺโพ  ฯ  โส  กิร  ทีฆสุมนตฺเถรสฺส   ติกฺขตฺตุ   
ปณฺฑปาต  ทตฺวา  มรณม ฺเจ  นิปนฺโน  อยฺยสฺส  ม  ทีฆ- 
สุมนตฺเถรสฺส  ทินฺนปณฺฑปาโต  อุทฺธรตีติ  อาห  ฯ  เนว   
ทายกโตติ  เอตฺถ  วฑฺฒมานวาสี  ลุทฺทโก  กเถตพฺโพ  ฯ  โส   
กิร  เปตสฺส  ทกฺขิณ  เทนฺโต  เอกสฺส  ทุสฺสีลสฺเสว  ตโย   
วาเร  อทาสิ  ฯ  ตติยวาเร  อมนุสฺโส  ทสฺุสีโล  ม  วิลุมฺปตีติ   
วิรวิ  ฯ  เอกสฺส  สลีวโต  ภิกฺขุโน  ทตฺวา  ปาปตกาเลเยวสฺส   
ปาปุณิ  ฯ  ทายกโต  เจว  วิสุชฺฌติ  ปฏคฺิคาหกโต  จาติ  เอตฺถ   
อสทิสทาน  กเถตพฺพนฺติ  ฯ    
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                                วณิชชฺสุตฺตวณฺณนา   
        นวเม ฯ  ตาทิสา  วาติ  ตสทิสาว  ตสริกฺขกาว  ฯ  เฉทคามินี  
โหตีติ  เฉท  คจฺฉติ  ฯ  ย  ปตฺถิต  ต  สพฺพ  นสฺสตีติ   
อตฺโถ  ฯ  น  ยถาธิปฺปายา  โหตีติ  ยถาชฺฌาสยา  น  โหติ  ฯ   
ปราธิปฺปายา  โหตีติ  ปรชฺฌาสยา  อตฺตชฺฌาสยโต   อธิกตรผลา  
โหติ  ฯ  สมณ  วา  พฺราหฺมณ  วาติ  เอตฺถ  สมิตปาปพาหิตปาปตา   
หิ  สมณพฺราหฺมณตา  เวทิตพฺพา  ฯ  วท  (๑)  ภนฺเต  ปจฺจเยนาติ   
ภนฺเต  จตุพฺพิเธน  จีวราทินา  ปจฺจเยน  วเทยฺยาสีติ  เอว   
ปวาเรติ  นิมนฺเตติ  ฯ  เยน  ปวาเรตีติ  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  ยตฺตเกน   
ปวาเรติ  ฯ  ต  น  เทตีติ  ต  สพฺพโส  น  เทติ  ฯ  ต  น   
ยถาธิปฺปาย (๒)  เทตีติ  ต  ยถา   ตสฺส  อชฺฌาสโย  เอว  ทาตุ   
น  สกโฺกติ  หาเปตฺวา  อปฺปก  เทติ  ฯ  ยถาธิปฺปาย  เทตีติ   
ยตฺตก  โส  อิจฺฉติ  ตตฺตกเมว  เทติ  ฯ  ปราธิปฺปาย  เทตีติ   
อปฺปก  ปวาเรตฺวา  อวตฺถริตฺวา  พหุ  เทติ  ฯ    
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                                กมโฺพชสุตฺตวณฺณนา   
        ทสเม ฯ  เนว  สภาย  นิสีทตีติ  วินิจฺฉยกรณตฺถ  วินิจฺฉย- 
สภาย  เนว  นิสีทติ  ฯ  น  กมฺมนฺต  ปโยเชตีติ  กสิวณิชฺชาทิ   
มหากมฺมนฺต  น  ปโยเชติ  ฯ  น  กมฺโพช  คจฺฉตีติ  โภคสมฺภรณตฺถาย  (๑)  
กมฺโพชรฏ  น  คจฺฉติ  ฯ  เทสนามตฺตเมว  เจต  ยงฺกิ ฺจิ   
ติโรรฏ  น  คจฺฉตีติ  อตฺโถ  ฯ  โกธโนติอาทีสุ  โกธนตาย  โกธ- 
ปริยุฏ ิโต  อตฺถานตฺถ  น  ชานาติ  อิสสฺุกิตาย  ปรสมฺปตฺตึ   
น  สหติ  มจฺฉริตาย  ธน  ทตฺวา  กิจฺจ  กาตุ  น  สกฺโกติ   
นิปฺป ฺตาย  กิจฺจ  สวิธาตุ  น  สกโฺกติ  ฯ  ตสฺมา  เอตานิ   
สภานิสีทนาทีนิ  กโรตีติ  ฯ   
                                อปณฺณกวคฺโค  ตติโย  ฯ    
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                                มจลวคฺควณฺณนา 
                        ปาณาติปาตาทิสุตฺตป ฺจกวณฺณนา   
        จตุตฺถสฺส  ปมาทีนิ  อุตฺตานตฺถาเนว  ฯ   
        ป ฺจเม ฯ  นีจกุเล  ปจฺจาชาโตติอาทิเกน  ตเมน  ยุตฺโต   
ตโม  ฯ  กายทุจฺจริตาทีหิ  ปุน  นิรยตมปูคมนโต  ตมปรายโน  ฯ   
อิติ  อุภเยนาป  ขนฺธตโมว  กถิโต  โหติ  ฯ  อทฺธกุเล  ปจฺจาชาโตติ   
อาทิเกน  โชตินา  ยุตฺตโต  โชติ  อาโลกภูโตติ  วุตฺต  โหติ  ฯ   
กายสุจริตาทีหิ  ปุน  สคฺคุปฺปตฺติโชติภาวูปคมนโต  โชติปรายโน  ฯ   
อิมินา  นเยน  อิตเรป  เทฺว  เวทิตพฺพา  ฯ   
        เวณกุเลติ  วิลีวการกเุล  ฯ  เนสาทกุเลติ  มิคลทฺุทกาทีน   
กุเล  ฯ  รถการกุเลติ  จมฺมการกุเล  ฯ  ปุกฺกุสกุเลติ  ปุปฺผจฺฉฑฺฑก- 
กุเล  ฯ  เอตฺตาวตา  กุลวิปตฺตึ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ยสมฺา   
ปุกฺกุสชาโตป  เอกจฺโจ  อทฺโธ  โหติ  มหทฺธโน  ฯ  อย  ปน   
น  ตาทิโส  ตสฺมา  ตสฺส  โภควิปตฺตึ  ทสฺเสตุ  ทลทิฺเทติ   
อาห  ฯ  ตตฺถ  ทลิทฺเทติ  ทาลิทฺทิเยน  สมนฺนาคเต  อปฺปนฺน- 
ปานโภชเน  ฯ กสิรวุตฺติเกติ  ทุกฺขวุตฺติเก  ฯ [  ยตฺถ  วายาเมน   
อาราเธนฺติ  ต  ปาเปตีติ  อตฺโถ  ฯ  ยตฺถ  กสิเรน  ฆาสจฺฉาโท   
ลพฺภตีติ  ยสมฺึ  กุเล  ทกฺุเขน  ยาคุภตฺตฆาโส  จ  โกปนมตฺต    
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อจฺฉาทน  วา  ลพฺภติ  ฯ   
        อิทานิ  ยสฺมา  เอตฺถ  กุเล  ชาโตป  อุปธิสมฺปนโฺน  โหติ   
อตฺตภาวสมิทฺธิย   ิโต  อย  ปน  น  ตาทิโส  ตสฺมา  ตสฺส   
สรีรวิปตฺตึป  ทสฺเสตุ  โส  จ  โหติ  ทุพฺพณฺโณติอาทิมาห  ฯ   
ตตฺถ ]  ทุพฺพณฺโณติ  ปุสุปสาจโก  วิย  ฌามขาณุวณฺโณ  ฯ   
ทุทฺทสิโกติ  วิชาตมาตุยาป  อมนาปทสฺสโน  ฯ  โอโกฏิมโกติ   
ลกุณฺฑโก  ฯ  กาโณติ  เอกจฺฉิกาโณ  วา  อุภยจฺฉิกาโณ  วา  ฯ  
กุณีติ  เอกหตฺถกุณี  วา  อุภยหตฺถกุณี  วา  ฯ  ข ฺโชติ  เอก- 
ปาทข ฺโช  วา  อุภยปาทข ฺโช  วา  ฯ  ปกฺขหโตติ  หตปกฺโข  
ปสปฺป  ฯ   
        ปทีเปยยฺสฺสาติ  เตลกปลฺลาทิโน  ปทีปอุปกรณสฺส  ฯ  เอว   
โข  ภิกฺขเวติ  เอตฺถ  เอโก  ปุคฺคโล  พหิทฺธา  อาโลก  อทิสฺวา   
มาตุกุจฺฉิสฺมึเยว  กาล  กตฺวา  อปาเยสุ  นิพฺพตฺตนฺโต  สกลมฺป   
กปฺป  สสรติ  ฯ  โสป  ตโมตมปรายโนว  ฯ  โส  ปน  กุหกปุคฺคโล   
ภเวยฺย  ฯ  กหุกสฺส  ห ิ เอวรูปา  นิปผฺตฺติ  โหตีติ  วุตฺต  ฯ   
เอตฺถ  จ  นีเจ  กุเลติอาทีหิ  อาคมนวิปตฺติ  เจว  ปจฺจุปฺปนฺน 
ปจฺจยวิปตฺติ  จ  ทสฺสิตา  ฯ  ทลิทฺเทติอาทีหิ  ปวตฺตปจฺจยวิปตฺติ  ฯ   
กสิรวุตฺติเกติ  อาทีหิ  อาชวุีปายวิปตฺติ  ฯ  ทุพฺพณฺโณติ   อาทีหิ   
อตฺตภาววิปตฺติ  พหฺวาพาโธติ   อาทีหิ  ทุกฺขการณสมาโยโค ฯ   
[ ] มรมฺมโปตฺถเก  นตฺถ ิ ฯ  
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น  ลาภีติอาทีหิ  สุขการณวิปตฺติ  เจว  อุปโภควิปตฺติ  จ  ฯ   
กาเยน  ทุจฺจริตนฺติอาทีหิ  ตมปรายนภาวสฺส  การณสมาโยโค ฯ 
กายสฺส  เภทาติอาทีหิ  สมฺปรายิกตมูปคโม  ฯ  สกฺุกปกฺโข   
วุตฺตปฏิปกฺขนเยน  เวทิตพฺโพ  ฯ   
 
                                โอณโตณตสุตฺตวณฺณนา   
        ฉฏเ ฯ  โอณโตณโตติ  อิทานิ  นีโจ  อายตึป  นีโจ   
ภวิสฺสติ  ฯ  โอณตุณฺณโตติ  อิทานิ  นีโจ  อายตึ  อุจฺโจ  ภวิสฺสติ  ฯ   
อุณฺณโตณโตติ  อิทานิ  อุจฺโจ  อายตึป  นีโจ  ภวิสฺสติ  ฯ   
อุณฺณตุณฺณโตติ  อิทานิ  อุจฺโจ  อายตึป  อุจฺโจ  ภวิสฺสติ  ฯ   
วิตฺถาโร  ปน  เนส  ปุริมสตฺุตนเยเนว  เวทิตพฺโพติ  ฯ   
 
                                        ปุตฺตสุตฺตวณฺณนา   
        สตฺตเม ฯ สมณมจโลติ  สมณอจโล  มกาโร  ปท- 
สนฺธิกโร  นจฺิจลสมโณติ  อตฺโถ  ฯ  อิมินา  สตฺตวิธมฺป  เสกฺข   
ทสฺเสติ  ฯ  โสป  สาสเน  มูลชาตาย  สทฺธาย  ปติฏ ิตตฺตา   
อจโล  นาม  ฯ  สมณปุณฺฑริโกติ  ปุณฺฑริกสทิโส  สมโณ  ฯ   
ปุณฺฑริก  นาม  อูนสตปตฺต  สโรรุห  ฯ  อิมินา  สกุขฺวิ- 
ปสฺสกขีณาสว  ทสฺเสติ  ฯ  โส  ห ิ ฌานาภิ ฺาน  อภาเวน  
อปริปุณฺณคุณตฺตา  สมณปุณฺฑริโก  นาม  โหติ  ฯ  สมณปทุโมติ    
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ปทุมสทิโส  สมโณ  ฯ  ปทุม  นาม  ปริปุณฺณสตปตฺต  สโรรุห  ฯ  
อิมินา  อุภโตภาควิมุตฺต  ขีณาสว  ทสฺเสติ  ฯ  โส  หิ   
ฌานาภิ ฺาน  ภาเวน  ปริปุณฺณคุณตฺตา  สมณปทุโม  นาม   
โหติ  ฯ  สมเณสุ  สมณสุขุมาโลติ  สพฺเพสุป  เอเตสุ  สมเณสุ   
สุขุมาลสมโณ  มุทุจิตฺตสรีโร  กายิกเจตสิกทุกฺขรหิโต  เอกนฺต- 
สุขี  ฯ  เอเตน  อตฺตาน ฺเจว  อตฺตสทิเส  ทสฺเสติ  ฯ   
        เอว  มาติก  นิกฺขิปตฺวา  อิทานิ  ปฏิปาฏิยา  วิภชนฺโต   
กถ ฺจ  (๑)  ภิกฺขเวติ  อาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  เสโขติ  สตฺตวิโธป   
เสโข  ฯ  ปาฏิปโทติ  ปฏปินฺนโก  ฯ  อนุตฺตร  โยคกฺเขม  ปฏย- 
มาโน  วิหรตีติ  อรหตฺต  ปฏยนฺโต  วิหรติ  ฯ  มทฺุธาภิสิตฺตสฺสาติ   
มุทฺธนิ  อภิสตฺิตสฺส  กตาภิเสกสฺสาติ  อตฺโถ  ฯ  อภิเสโกติ   
อภิเสก  กาตุ  ยุตฺโต  ฯ  อนภิสิตฺโตติ  น  ตาว  อภิสตฺิโต  ฯ   
มจลปฺปตฺโตติ  ร ฺโ  ขตฺติยสฺส  มุทธฺาภิสิตฺตสฺส  ปุตฺตภาเวน   
เจว  ปุตฺเตสุ  เชฏกภาเวน  จ  น  ตาว  อภิสิตฺตภาเวน  จ   
อภิเสกปฺปตฺติอตฺถาย  อจลปฺปตฺโต  นจฺิจลปตฺโต (๒) ฯ  มกาโร   
นิปาตมตฺต  ฯ   
        กาเยน  ผุสิตฺวาติ  นามกาเยน  ผุสิตฺวา  ฯ  ยาจิโตว  พหุล  
จีวร  ปริภุ ฺชตีติ  อิท  ภนฺเต  ปริภุ ฺชถาติ  เอว  ทายเกหิ   
ยาจมาเนหิ  อุปนีต  จีวร  พหุ  ปริภุ ฺชติ  กิ ฺจิเทว  อยาจิต   
#  ๑  สี.  กตโม  จ  ฯ  ๒  ม.  นิจฺจลปฺปตฺโต  ฯ  
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พกฺกุลตฺเถโร  วิย  ฯ  ปณฺฑปาต  ขทิรวนมคฺเค  สีวลิตฺเถโร  วิย  
เสนาสน  อฏกนาครสุตฺเต อานนฺทตฺเถโร  วิย    คิลานปจฺจย   
ปลินฺทวจฺฉตฺเถโร  วิย  ฯ  ตฺยสฺสาติ  เต  อสฺส  ฯ  มนาเปเนวาติ   
มน  อลลฺียนเกน  ฯ  สมุทาจรนฺตีติ  กตฺตพฺพกิจฺจานิ  กโรนฺติ   
ปวตฺตนฺติ  วา  ฯ  อุปหาร  อุปหรนฺตีติ  กายิกเจตสิก  อุปหาร   
อุปหรนฺติ  อุปนียนฺติ  ฯ  สนฺนิปาติกานีติ  ติณฺณมฺป  สนฺนิปาเตน   
นิพฺพตฺตานิ  ฯ  อุตุปริณามชานีติ  อุตุปริณามโต  อติสีตอติอุณฺห- 
อุตุโต  ชาตานิ  ฯ  วิสมปริหารชานีติ  อจฺจาสนอติฏานาทินา   
วิสมปริหารโต  ชาตานิ  ฯ  โอปกกฺมกิานีติ  วธพนฺธนาทิอุปกฺกเมน   
นิพฺพตฺตานิ  ฯ  กมฺมวิปากชานีติ  วินาป  อิเมหิ  การเณหิ  เกวล   
ปุพฺเพกตกมฺมวิปากวเสเนว  ชาตานิ  ฯ  จตุนฺน  ฌานานนฺติ  เอตฺถ   
ขีณาสวานมฺป  พุทฺธานมฺป  กริิยชฺฌานาเนว  อธิปฺเปตานิ  ฯ   
เสส  อุตฺตานตฺถเมว  ฯ   
 
                                สโยชนสุตฺตวณฺณนา   
        อฏเม ฯ  สาสเน  ลทฺธปติฏตฺตา  โสตาปนฺโนว  สมณ- 
มจโลติ  วุตฺโต  นาติพหุคุณตฺตา  น  พหุปตฺต  วิย  สโรรุห   
สกทาคามี  สมณปุณฺฑริโกติ  ตโต  พหุตรคุณตฺตา  สตปตฺต   
วิย  สโรรุห  อนาคามี  สมณปทุโมติ  ถทฺธภาวกราน   
กิเลสาน  สพฺพโส  สมุจฺฉินฺนตฺตา  มุทุภาวปฺปตฺโต  ขีณาสโว   
สมณสุขุมาโลติ  ฯ    
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                                สมฺมาทิฏ ิสุตฺตวณฺณนา   
        นวเม ฯ  สมฺมาทิฏ ิโกติอาทีหิ  อฏงฺคิกมคฺควเสน ปม- 
สุตฺเต  วิย  สตฺต  เสขา  คหิตา  ฯ  ทุติยวาเร  ทสงฺคิกมคฺควเสเนว   
วา  อรหตฺตผลาณอรหตฺตผลวิมุตฺตีหิ  สทฺธึ  อฏงฺคิกมคฺควเสน  วา   
สุกฺขวิปสฺสกขีณาสโว  กถิโต  ตติยวาเร  อุภโตภาควิมุตฺโต   
จตุตฺถวาเร  ตถาคโต  จ  ตถาคตสทิสขีณาสโว  จาติ  ฯ  อิติ   
อิท  สุตฺต  ปมสุตฺเต  กถิตปุคฺคลาน  วเสเนว  กถติ  ฯ   
เทสนามตฺตเมว  ปเนตฺถ  นานนฺติ  ฯ   
                                ขนฺธสุตฺตวณฺณนา   
        ทสเม ฯ  ปมวาเร (๑)  อรหตฺตตฺถาย  ปโยค  อนารภิตฺวา   
 ิโต  ปมาทวิหารี  เสกฺขปุคฺคโล  กถิโต  ฯ  ทุติยวาเรน (๒)  อนุปปฺาทิ- 
ตชฺฌาโน  อารทฺธวิปสฺสโก  อปฺปมาทวิหารี  เสขปุคฺคโล   
กถิโต  ฯ  ตติยวาเรน  (๓)  อารทฺธวิปสฺสโก  อปฺปมาทวิหารี  อฏ- 
วิโมกฺขลาภี  เสขปุคฺคโล  กถิโต  ฯ  จตุตฺถวาเร  ปรมสุขุมาล- 
ขีณาสโวติ  ฯ   
                                มจลวคฺโค  จตุตฺโถ  ฯ   
# ๑. ม. ปมวาเร ฯ ๒. ม. ทุติยวาเร ฯ ๓. ม. ตติยวาเร ฯ  
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                                อสุรวคฺควณฺณนา   
 
                                อสุรสุตฺตวณฺณนา   
        ป ฺจมสฺส  ปเม  ฯ  อสุโรติ  อสุรสทิโส  วิภจฺโฉ (๑) ฯ    
เทโวติ  เทวสทิโส  คุณวเสน  อภิรูโป  ปาสาทิโก  ฯ   
 
                                ปมสมาธิสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติเย  ฯ  อชฌฺตฺต  เจโตสมถสฺสาติ  นิยกชฺฌตฺเต  อปฺปนา- 
จิตฺตสมาธิสฺส  ฯ  อธิป ฺาธมฺมวิปสฺสนายาติ  สงฺขารปริคฺคาหก- 
วิปสฺสนาาณสฺส  ฯ  ต ฺหิ  อธิป ฺาสงฺขาต ฺจ  ป ฺจกฺขนฺธ- 
สงฺขาเตสุ  จ  ธมฺเมสุ  วิปสฺสนาภูต  ตสฺมา  อธิป ฺาธมฺม- 
วิปสฺสนาติ  วุจฺจตีติ  ฯ   
 
                                ทุติยสมาธิสุตฺตวณฺณนา   
        ตติเย  ฯ  โยโค  กรณีโยติ  ยุตฺตปฺปยุตฺตตา  กาตพฺพา  ฯ   
ฉนฺโทติ  กตฺตุกมฺยตาฉนฺโท  ฯ  วายาโมติ  ปโยโค  ฯ  อุสฺสาโหติ   
ตโต  อธิมตฺตตร  วิริย  ฯ  อุสฺโสฬฺหีติ  ปงฺกลคฺคสกฏอุทฺธรณสทิส   
มหาวิริย  ฯ  อปฺปฏิวานีติ  อนิวตฺตนา  ฯ    
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                                ตติยสมาธิสุตฺตวณฺณนา   
        จตุตฺเถ ฯ  เอว  โข  อาวุโส  สงฺขารา  ทฏพฺพาติอาทีสุ   
อาวุโส  สงฺขารา  นาม  อนิจฺจโต  ทฏพฺพา  อนิจฺจโต   
สมฺมสิตพฺพา  อนิจฺจโต  วิปสฺสิตพฺพา  ฯ  ตถา  ทุกฺขโต  อนตฺตโตติ  
เอว  อตฺโถ  ทฏพฺโพ  ฯ  เอว  โข  อาวุโส  จิตฺต  สณฺ- 
เปตพฺพนฺติอาทีสุป  ปมชฺฌานวเสน  อาวุโส  จิตฺต  สณฺเปตพฺพ   
ปมชฺฌานวเสน  สนฺนิสาเทตพฺพ  ปมชฺฌานวเสน  เอโกทิกตฺตพฺพ   
ปมชฺฌานวเสน  สมาทหิตพฺพ  ฯ  ตถา  ทุติยชฌฺานาทิวเสนาติ   
เอว  อตฺโถ  ทฏพฺโพ  ฯ  อิเมสุ  ตีสุป  สุตฺเตสุ  สมถวิปสฺสนา   
โลกิยโลกุตฺตราว  กถิตา  ฯ   
 
                                ฉวาลาตสุตฺตวณฺณนา   
        ป ฺจเม ฯ  ฉวาลาตนฺติ  สุสาเน  อลาต  ฯ  มชฺเฌ  คูถคตนฺติ   
มชฺฌฏาเน  คูถมกฺขิต  ฯ  เนว  คาเม  กฏตฺถ  ผรตีติ   
กูฏโคปานสิถมฺภโสปาณาทีน  อตฺถาย  อนุปเนยฺยตาย  น  คาเม  
กฏตฺถ  สาเธติ  เขตฺตกุฏิปาท  วา  ม ฺจปาท  วา  กาตุ   
อนุปเนยฺยตาย  น  อร ฺเ  กฏตฺถ  สาเธติ  ฯ  ทวีฺสุ  โกฏีสุ   
คยฺหมาน  หตฺถ  ทหติ  มชฺเฌ  คยฺหมาน  คูเถน  มกเฺขติ  ฯ   
ตถูปมนฺติ  ต  สรกิฺขก  ฯ  อภิกฺกนฺตตโรติ  สุนฺทรตโร  ฯ  ปณีตตโรติ   
อุตฺตมตโร  ฯ  ควา  ขีรนฺติ  คาวิโต  ขีร  ฯ  ขีรมฺหา  ทธีติอาทีสุ    
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ปร  ปร  ปุรมิโต  ปรุิมโต  อคฺค  สปปฺมณฺโฑ  ปน  เตสุ   
สพฺเพสุป  อคฺคเมว  ฯ  อคฺโคติอาทีสุ  คุเณหิ  อคฺโค  เจว  เสฏโ   
จ  ปมุโข  จ  อุตฺตโม  จ  ปวโร  จาติ  เวทิตพฺโพ  ฯ  ฉวาลา- 
ตูปมาย  น  ทุสฺสีโล  ปุคฺคโล  กถโิต  อปฺปสฺสุโต  ปน  วิสฺสฏ- 
กมฺมนฺโต  โคณสทิโส  ปคฺุคโล  กถิโตติ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        ฉฏเ ฯ  สพฺพ  อุตฺตานตฺถเมว  ฯ   
 
                        ขิปฺปนิสนติฺสุตฺตวณฺณนา   
        สตฺตเม ฯ ขิปฺปนิสนฺตีติ  ขิปฺปนิสามโน  สีฆ  ชานิตุ   
สมตฺโถ  ฯ  สุตาน ฺจ  ธมฺมานนฺติ  สุตปคุณาน  (๑)  ตนฺติธมฺมาน  ฯ  
อตฺถุปปริกฺขีติ  อตฺถ  อุปปริกฺขโก  ฯ  อตฺถม ฺาย  ธมฺมม ฺายาติ   
อฏกถ ฺจ  ปาลิ ฺจ  ชานิตฺวา  ฯ  ธมมฺานุธมฺมปฏิปนฺโน  โหตีติ   
นวนฺน  โลกตฺุตรธมฺมาน  อนุรูปธมฺมภูต  สสีลก  ปุพฺพภาคปฏิปท  
ปฏิปนฺโน  โหติ  ฯ  โน  จ  กลฺยาณวาโจ  โหตีติ  น  สุนฺทรวจโน  
โหติ  ฯ  น  กลฺยาณวากฺกรโณติ  น  สนฺุทรวจนโฆโส  โหติ  ฯ   
โปริยาติอาทีหิ  สทฺธึ  โนกาโร  โยเชตพฺโพเยว  ฯ  คุณปริ- 
ปุณฺณาย  อปลิพุทฺธาย  อโทสาย  อคฺคลิตปทพฺย ฺชนาย  อตฺถ   
วิ ฺาเปตุ  สมตฺถาย  วาจาย  สมนฺนาคโต  น  โหตีติ  อตฺโถ  ฯ   
อิมินา  อุปาเยน  สพฺพตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ    
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                                อตฺตหิตสุตฺตวณฺณนา   
        อฏม  ปุคฺคลชฺฌาสยวเสนาป  ทสพลสฺส  เทสนา- 
าณวิลาเสนาป  กถิต   
        นวม  ป ฺจเวรวเสน  วุตฺต  ฯ   
 
                                โปตลิยสุตฺตวณฺณนา   
        ทสเม ฯ  กาเลนาติ  ยตฺุตปฺปยุตฺตกาเลน  ฯ  ขมตีติ  รุจฺจติ  ฯ   
ยทิท  ตตฺร  ตตฺร  กาล ฺ ุตาติ  ยา  เอสา  ตตฺถ  ตตฺถ   
กาล  ชานนา  ฯ  ต  ต  กาล  ตฺวา  หิ  อวณฺณารหสฺส   
อวณฺณกถน  วณฺณารหสฺส  จ  วณฺณกถน  ปณฺฑิตาน  ปกตีติ   
ทสฺเสติ  ฯ   
                                อสุรวคฺโค  ป ฺจโม  ฯ   
                        ทุติยปณฺณาสกวณฺณนา  นฏิ ิตา  ฯ    
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                                ตติยปณฺณาสกวณฺณนา   
                                วลาหกวคฺควณฺณนา   
 
                                วลาหกสุตฺตวณฺณนา   
        ตติยปณฺณาสกสฺส  ปเม  ฯ  วลาหกาติ  เมฆา  ฯ  ภาสิตา   
โหติ  โน  กตฺตาติ  อิท ฺจิท ฺจ  กริสฺสามีติ  เกวล   
ภาสติเยว  น  กโรติ  ฯ  กตฺตา  โหติ  โน  ภาสิตาติ  อกเถตฺวาว   
อิท ฺจิท ฺจ  มยาว  กาตุ  วฏฏตีติ  กตฺตา  โหติ  ฯ  เอว  สพฺพตฺถ   
อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        ทุติย  อุตฺตานตฺถเมว  ฯ   
 
                                        กุมฺภสุตฺตวณฺณนา   
        ตติเย  ฯ  ภุมฺภาติ  ฆฏา  ฯ  ตุจฺโฉ  ปหิโตติ  รตฺิตโก   
ปหิตมุโข  ฯ  ปูโร  วิวโฏติ  อุทกปุณฺโณ  อปารุตมุโข  ฯ   
เสสปททฺวเยป  เอเสว  นโย  ฯ   
                                อุทกรหทสุตฺตวณฺณนา   
        จตุตฺเถ ฯ  อุตฺตาโน  คมฺภีโรภาโสติอาทีสุ  ปุราณปณฺณ- 
รสสมฺภินฺนวณฺโณ  กาฬอุทโก  คมฺภีโรภาโส  นาม  อจฺฉ- 
วิปฺปสนฺนมณิวณฺณอุทโก  อุตฺตาโนภาโส  นาม  ฯ    
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                                อมฺพสุตฺตวณฺณนา   
        ป ฺจเม ฯ  อาม  ปกฺกวณฺณีติ  อามก  หุตฺวา  โอโลเกนฺตาน   
ปกฺกสทิส  ขายติ  ฯ  เอว  สพฺพปทานิ  ทฏพฺพานิ  ฯ   
        ฉฏ  อุตฺตานเมว  ฯ   
 
                                        มูสิกสุตฺตวณฺณนา   
        สตฺตเม ฯ  คาธ  วุจฺจติ  วิสโย  โย  จ  คาธ  ขณติ   
น  จ  ตตฺถ  วสติ   โส  คาธ  กตฺตา  โน  วสิตาติ   
วุจฺจติ  ฯ  ขนฺตาติป  ปาโ  ฯ  อิมินา  นเยน  สพฺพปทานิ   
เวทิตพฺพานิ  ฯ   
 
                                พลีพทฺธสุตฺตวณฺณนา   
        อฏเม ฯ  โย  อตฺตโน  โคคณ  มทฺทติ  น  ปรโคคณ   
อย  สควจณฺโฑ  โน  ปรควจณฺโฑติ  ฯ  เอว  สพฺพปทานิ   
เวทิตพฺพานิ  ฯ  อุพฺเพเชตา  โหตีติ  ฆฏเฏตฺวา  วิชฌฺิตฺวา   
อุพฺเพคปฺปตฺต   กโรติ  ฯ    
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                                        รุกฺขสุตฺตวณฺณนา   
        นวเม ฯ  เผคฺคุ  เผคฺคุปริวาโรติ  นสิฺสาโร  เผคฺคุรุกฺโข   
เผคฺคุรุกฺเขเหว  ปริวุโต  ฯ  สารปริวาโรติ  ขทิราทีหิ  สารรุกฺเขเหว   
ปริวุโต  ฯ  เอส  นโย  สพฺพตฺถ  ฯ   
 
                                อาสีวิสสุตฺตวณฺณนา   
        ทสเม ฯ  อาคตวิโส  น  โฆรวิโสติ  ยสฺส  วิส  อาคจฺฉติ   
โฆร  ปน  น  โหติ  จิรกาล  น  ปเฬติ  ฯ  เสสปเทสุป  
เอเสว  นโย  ฯ   
                                วลาหกวคฺโค  ปโม  ฯ    
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                                เกสิวคฺควณฺณนา 
 
                                เกสิสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติยสฺส  ปเม  ฯ  เกสีติ  ตสฺส  นาม  ฯ  อสฺสทมฺเม  สาเรติ   
ทเมตีติ  อสฺสทมฺมสารถี  ฯ  สเณฺหนป  ทเมตีติอาทีสุ   ตสฺส   
อนุจฺฉวิก  สกฺการ  กตฺวา  สุโภชน  โภเชตฺวา  มธุรปาน  ปาเยตฺวา  
มุทุวจเนน  สมุทาจริตฺวา  ทเมนฺโต  สเณฺหน  ทเมติ  นาม  ฯ   
ชานุพนฺธนมุขพนฺธนาทีหิ  เจว  ปโตทวิชฺฌนกสาภิฆาตผรุส- 
วจเนหิ  จ  ทเมนฺโต  ผรุเสน  ทเมติ  นาม  กาเลน  กาล   
ตทุภย  กโรนฺโต  สณฺหผรุเสน  ทเมติ  นาม  ฯ   
 
                                ชวสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติเย  ฯ  อาชฺชเวนาติ  อุชุกภาเวน  ฯ  ชเวนาติ  ปท- 
เวเคน  ฯ  ขนฺติยาติ  อธิวาสนกฺขนฺติยา  ฯ  โสรจฺเจนาติ  สุจิ- 
ภาวสีเลน  ฯ  ปุคฺคลคุณงฺเคสุ  ชเวนาติ  าณชเวน  ฯ  เสสเมตฺถ   
อุตฺตานตฺถเมว  ฯ   
#  ๑ ม.  วิเนมีติ  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 552 

                                เลมที่  14  หนา  552 
 
                                ปโตทสุตฺตวณฺณนา   
        ตติเย  ฯ  ปโตทจฺฉายนฺติ  วิชฺฌนตฺถ  อุกฺขิตฺตสฺส  ปโตทสฺส   
ฉาย  ฯ  สวิชชฺตีติ  ชโว  เม  คเหตพฺโพติ  สลลฺกฺขณวเสน   
สวิชฺชติ  ฯ  สเวค  อาปชฺชตีติ  สเวค  (๑)  ปฏิวิชฺฌติ  ฯ โลมเวธวิทฺโธติ   
โลมกูเป  ปโตทเวเธน  วิทฺธมตฺโต  ฯ  ธมฺมเวธวิทฺโธติ  ฉวิจมฺม   
ฉินฺทนฺเตน  ปโตทเวเธน  วิทฺโธ  ฯ  อฏ ิเวธวิทฺโธติ  อฏ ึ   
ภินฺทนฺเตน  เวเธน  วิทฺโธ  ฯ  กาเยนาติ  นามกาเยน  ฯ  
ปรมสจฺจนฺติ  นิพฺพาน  ฯ  สจฺฉิกโรตีติ  ผุสติ  ฯ  ป ฺายาติ  สห   
วิปสฺสนาย  มคฺคป ฺาย  ฯ   
 
                                นาคสุตฺตวณฺณนา   
        จตุตฺเถ ฯ  อฏ ิกตฺวาติ  อฏ ิโก  หุตฺวา  ฯ  ติณวนินฺนาท- 
สทฺทานนฺติ  เอตฺถ  ติณโวติ  เฑณฺฑิโม ฯ  นินฺนาทสทฺโทติ   
สพฺเพสมฺป  เอกโต  มิสฺสโิต  มหาสทฺโท  ฯ  ฑสาทีสุ  ฑสาติ   
ปงฺคลมกฺขิกา  มกสาติ  มกสาว  ฯ  ขิปฺป ฺเว  คนฺตา  โหตีติ   
สีลสมาธิป ฺาวิมุตฺติวิมุตฺติาณทสฺสนานิ  ปูเรตฺวา  ขิปฺปเมว   
คนฺตา  โหติ  ฯ   
#  ๑  สี.  เวค  ฯ  
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                                        านสุตฺตวณฺณนา   
        ป ฺจเม ฯ  านานีติ  การณานิ  ฯ  อนตฺถาย  สวตฺตตีติ  อหิตาย   
อวุฑฺฒิยา  สวตฺตติ  ฯ  เอตฺถ  จ  ปม  โอปาตกฺขณน- 
มจฺฉพนฺธนสนฺธิจฺเฉทนาทิเภท  สทุกขฺ  สวิฆาต  ปาปกมฺม   
เวทิตพฺพ  ทุติย  สมฺมาชีวิกาน   คิหีน  ปุปฺผจฺฉฑฺฑกาทิกมฺม   
สุธาโกฏฏนเคหจฺฉาทนอสุจิฏานสมฺมชฺชนาทิกมมฺ ฺจ  เวทิตพฺพ ฯ   
ตติย  สุราปานคนฺธวิเลปนมาลาปลนฺธนาทิกมฺม ฺเจว  อสฺสาท- 
วเสน  ปวตฺต  ปาณาติปาตาทิกมฺม ฺจ  เวทิตพฺพ ฯ   จตุตฺถ   
ธมฺมสฺสวนตฺถาย  คมนกาเล  สุทฺธวตฺถจฺฉาทนมาลาคนฺธาทีน   
อาทาย  คมน  เจติยวนฺทน  โพธิวนฺทน  มธุรธมฺมกถาสวน   
ป ฺจสีลสมาทานนฺติ  เอวมาทีสุ  โสมนสฺสสมฺปยุตฺต  กุสลกมฺม  
เวทิตพฺพ  ฯ  ปุริสถาเมติ  ปุริสสฺส  าณถามสฺมึ  ฯ  เสสทฺวเยป   
เอเสว  นโย  ฯ   
 
                                อปฺปมาทสุตฺตวณฺณนา   
        ฉฏเ ฯ  ยโต  โขติ  ยทา  โข  ฯ  สมฺปรายิกสฺสาติ  
เทสนามตฺตเมต  ขีณาสโว  ปน  เนว  สมฺปรายิกสฺส  น   
ทิฏธมฺมิกสฺส  มรณสฺส  ภายติ  ฯ  โส  จ  อิธ  อธิปเฺปโต  ฯ  
เกจิ  ปน  สมมฺาทิฏ ิ  ภาวิตาติ  วจนโต  โสตาปนฺน  อาทึ   
กตฺวา  สพฺเพหิ  อริยา  อธิปฺเปตาติ  วทนฺติ  ฯ    
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                                อารกฺขสุตฺตวณฺณนา 
        สตฺตเม ฯ อตฺตรูเปนาติ  อตฺตโน  อนุรูเปน  อนุจฺฉวิเกน   
หิตกาเมนาติ  อตฺโถ  ฯ  รชนีเยสูติ  ราคสฺส  ปจฺจยภูเตสุ  ฯ   
ธมฺเมสูติ  สภาเวสุ  อิฏารมฺมเณสูติ  อตฺโถ  ฯ  เอว  สพฺพตฺถ  
นโย  เวทิตพฺโพ  ฯ  น  ฉมฺภตีติ  (๑)  ทิฏ ิวเสน  น  ฉมฺภติ (๒) ฯ   
เสสปเทสุป  เอเสว  นโย  ฯ  น  จ  ปน  สมณวจนเหตุป   
คจฺฉตีติ  สมณาน  ปรวาทีน  น  วจนเหตุป  อตฺตโนว  ทิฏ ึ   
ปหาย  เตส  ทิฏ ิวเสน  น  คจฺฉตีติ  อตฺโถ  ฯ  อิธาป   
ขีณาสโวว  อธิปฺเปโต  ฯ   
                                สเวชนียาทิสุตฺตตฺตยวณฺณนา   
        อฏเม ฯ  ทสฺสนียานีติ  ปสฺสิตพฺพยุตฺตกานิ  ฯ  สเวชนียานีติ   
สเวคชนกานิ  ฯ   
        นวเม ฯ  ชาติภยนฺติ  ชาตึ  อารพฺภ  อุปฺปชชฺนกภย  ฯ  
เสสปเทสุป  เอเสว  นโย  ฯ  ทสเม ฯ   
        ทสเม  ฯ  อคฺคิภยนฺติ  อคฺคึ  ปฏจฺิจ  อุปฺปชฺชนกภย  ฯ  
เสสปเทสุป  เอเสว  นโย  ฯ   
                                เกสิวคฺโค  ทุติโย  ฯ  
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                                ภยวคฺควณฺณนา 
 
                        อตฺตานุวาทสุตฺตวณฺณนา   
        ตติยสฺส  ปเม  ฯ  อตฺตานุวาทภยนฺติ  อตฺตาน  อนุวทนฺตสฺส   
อุปฺปชฺชนกภย  ฯ  ปรานุวาทภยนฺติ  ปรสฺส  อนุวาทโต  อุปฺปชชฺนก- 
ภย  ฯ  ทณฺฑภยนฺติ  ทฺวตฺตึสกมฺมกรณ   ปฏิจฺจ  อุปปฺชฺชนก- 
ภย  ฯ  ทุคฺคติภยนฺติ  จตฺตาโร  อปาเย  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชนกภย  ฯ   
อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  อตฺตานุวาทภยนฺติอาทีสุ  อตฺตานุวาทภย  ตาว   
ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  อชฌฺตฺต  หิร ิ สมฏุาติ  ฯ  สาสฺส    ตีสุ  ทฺวาเรสุ   
สวร  ชเนติ  ตีสุ  ทฺวาเรสุ  สวโร  จตุปาริสุทฺธิสีล  โหติ  ฯ   
โส  ตสฺม ึ สีเล  ปติฏาย  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อคฺคผเล   
ปติฏาติ  ฯ  ปรานุวาทภยทณฺฑภยานิ  ปน  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส   
พหิทฺธา  โอตฺตปฺป  สมุฏาติ  ตทสฺส  ตีสุ  ทฺวาเรส ุ สวร   
ชเนติ  ตีสุ  ทวฺาเรสุ  สวโร  จตุปาริสุทฺธิสีล  โหติ  ฯ  โส   
ตสฺมึ  สีเล  ปติฏาย  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อคฺคผเล  ปติฏาติ  ฯ   
ทุคฺคติภย  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  อชฌฺตฺต  หิริ  สมฏุาติ  ฯ  สาสฺส   
ตีสุ  ทฺวาเรสุ  สวร  ชเนติ  ตีสุ  ทฺวาเรสุ  สวโร  จตุปาริสุทฺธิสีล   
โหติ  ฯ  โส  ตสฺมึ  สีเล  ปติฏาย  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  
อคฺคผเล  ปติฏาติ  ฯ   
#  ๑  สี. ทฺวตฺตึส  กมฺมการเณ  ฯ  ๒  ม. ทฺวตฺตึส  กมฺมการณา  ฯ  
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                                อูมิภยสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติเย  ฯ  อุทโกโรหนฺตสฺสาติ  อุทก  โอตรนฺตสฺส  ฯ  ปาฏิ- 
กงฺขิตพฺพานีติ  อิจฺฉิตพฺพานิ  ฯ  สุสุกาภยนฺติ  จณฺฑมจฺฉภย  ฯ   
มุขาวรณ  ม ฺเ  กโรนฺตีติ  มุขปทหน  วิย  กโรนฺติ  ฯ   
โอทริกตฺตสฺสาติ  มโหทรตาย  มหคฺฆสภาวสฺส  ฯ  อรกฺขิเตเนว   
กาเยนาติอาทีสุ  กายทฺวาเร  ติวิธสฺส  สวรสฺส  อภาวโต   
อรกฺขิเตน  กาเยน  ฯ  วจีทฺวาเร  จตุพฺพิธสฺส  สวรสฺส  อภาวโต   
อรกฺขิตาย  วาจาย  ฯ   
 
                                ปมนานากรณสุตฺตวณฺณนา   
        ตติเย  ฯ  ตทสฺสาเทตีติ  ต  ฌาน  สุขสฺสาเทน  อสฺสาเทติ  ฯ   
นิกาเมตีติ  ปตฺเถติ  ฯ  วิตฺตึ  อาปชฺชตีติ  ตุฏ ึ  อาปชฺชติ  ฯ   
ตทธิมุตฺโตติ  ตสฺมึ  อธิมุตฺโต  ต  วา  อธิมุตฺโต  ฯ  ตพฺพหุลวิหารีติ   
เตน  ฌาเนน  พหุล  วิหรนฺโต  ฯ    สหพฺยต  อุปปชฺชตีติ   
สหภาว  คจฺฉติ  ตตฺถ  นพฺิพตฺตตีติ  อตฺโถ  ฯ   
        กปโฺป  อายุปฺปมาณนฺติ  เอตฺถ  ปมชฺฌาน  อตฺถิ  หีน   
อตฺถิ  มชฺฌิม  อตฺถ ิ ปณีต  ฯ  ตตฺถ  หีเนน  อุปฺปนนฺาน  กปฺปสสฺ   
ตติโย  โกฏาโส  อายุปฺปมาณ  มชฺฌิเมน  อุปฑฺฒกปฺโป   
ปณีเตน  กปฺโป  ต  สนฺธาเยต  วุตฺต  ฯ  นิรยมฺป  คจฺฉตีติ   
นิรยคมนียสฺส   กมฺมสฺส  อปฺปหีนตฺตา  อปราปร  คจฺฉติ  น    
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อนฺตรเมว  ฯ  ตสฺมึเยว  ภเว  ปรินิพฺพายตีติ  ตสฺมึเยว  รูปภเว   
ตฺวา  ปรินิพฺพายติ  น  เหฏา  โอตรติ  ฯ  ยทิท  คติยา   
อุปปตฺติยา  สตีติ  ย  อิท  คติยา  จ  อุปปตฺติยา  จ  สติ  ฯ   
เสขสฺส  อริยสาวกสฺส  ปฏิสนฺธิวเสน  เหฏา  อโนตริตฺวา   
ตสฺมึเยว  รูปภเว  อุปริ  ทติุยาทีสุ  อ ฺตรสฺมึ  พฺรหฺมโลเก   
ปรินิพฺพาน  ปุถุชชฺนสฺส  ปน  นิรยาทิคมน  อิท  นานา- 
การณนฺติ  อตฺโถ  ฯ   
        เทฺว  กปฺปาติ  เอตฺถาป  ทุติยชฺฌาน  วุตฺตนเยเนว  ติวิธ  (๑)   
โหติ  ฯ  ตตฺถ  ปณีตภาเวน (๒) นิพฺพตฺตาน  อฏ  กปฺปา   
อายุปฺปมาณ  มชฺฌิเมน  จตฺตาโร  หีเนน  เทฺว  ฯ  ต  สนฺธาเยต   
วุตฺต  ฯ  จตฺตาโร  กปฺปาติ  เอตฺถ  ย  เหฏา  วุตฺต  กปฺโป   
เทฺว  กปฺปาติ  ตมฺป  อาหริตฺวา  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  กปโฺปติ   
จตุคุณสฺสาป (๓)   นาม  ตสฺมา  กปฺโป  เทฺว  กปฺปา  จตฺตาโร  
กปฺปาติ  อยเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  โย   
ปม  วุตฺโต  กปฺโป  โส  เทฺว  วาเร  คเณตฺวา  เอเกน  คุเณน   
เทฺว  กปฺปา  โหนฺติ  ทุติเยน  จตฺตาโร  ปุน  เต   
จตฺตาโร  (๔)  กปฺปาติ  อิเมหิ  จตูหิ  คุเณหิ  คุณิตา  เอเกน  
คุเณน  อฏ  โหนฺติ  ทุติเยน  โสฬส  ตติเยน  ทฺวตฺตึส   
#  
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จตุตฺเถน  จตุสฏ ีติ  ฯ  เอวมิธ  ปณีตชฌฺานวเสน  จตุสฏ ี  กปฺปา   
คหิตาติ  เวทิตพฺพา  ฯ  ป ฺจ  กปฺปสตานีติ  อิท  ปณีตสฺเสว   
อุปปตฺติชฺฌานสฺส  วเสน  วุตฺต  ฯ  เวหปฺผเลสุ  วา  ปมชฺฌาน- 
ภูมิอาทีสุ  วิยติณฺณติณฺณ  พฺรหฺมโลกาน  อภาวโต  
เอตฺตกเมว  อายุปฺปมาณ  ฯ  ตสฺมา  เอว  วุตฺต  ฯ   
 
                                ทุติยนานากรณสุตฺตวณฺณนา   
        จตุตฺเถ ฯ  รูปเมว  รปูคต  นาม  ฯ  เสสปเทสุป  เอเส  
นโย  ฯ   อนิจฺจโตติอาทีสุ  หุตฺวา  อภาวฏเน  อนิจฺจโต   
อาพาธฏเน  โรคโต  อนโฺต  ปทุสฺสนฏเน  (๑)  คณฺฑโต  อน-ุ 
ปวิสนฏเน  สลลฺโต  สทกฺุขฏเน  อฆโต  สมฺปฬนฏเน   
อาพาธโต  อวิเธยฺยฏเน  ปรโต  ปลชุชฺนฏเน  ปโลกโต   
นิสฺสตฺตฏเน  สุ ฺโต  อวสวุตฺตนฏเน  อนตฺตโต  ฯ  เอตฺถ   
จ  อนิจฺจโต  ปโลกโตติ  ทฺวีหิ  ปเทหิ  อนิจฺจลกฺขณ   
กถิต  สุ ฺโต  อนตฺตโตติ  ทฺวีหิ  อนตฺตลกฺขณ  เสเสหิ  ทุกฺขลกฺขณ   
กถิตนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ  สมนุปสฺสตีติ  าเณน  ปสฺสติ  ฯ  เอว   
ป ฺจกฺขนฺเธติลกฺขณ  อาโรเปตฺวา  ปสฺสนฺโต  ตโย  มคฺเค   
ตีณิ  ผลานิ  สจฺฉิกโรติ  ฯ  สุทฺธาวาสาน  เทวาน  สหพฺยต   
อุปปชฺชตีติ  ตตฺถ   ิโต  จตุตฺถชฺฌาน  ภาเวตฺวา  อุปปชฺชติ  ฯ    
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                        เมตฺตาสุตฺตทฺวยวณฺณนา   
        ป ฺจเม ฯ  ปมชฺฌานวเสน  เมตฺตา  ทุติยาทิวเสน   
กรุณาทโย  ทสฺสิตา  ฯ   
        ฉฏ  จตุตฺเถ   วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ  ฯ   
 
                        ปมตถาคตอจฺฉริยสุตฺตวณฺณนา   
        สตฺตเม ฯ ปาตุภาวาติ  ปาตุภาเวน  ฯ  กุจฺฉึ  โอกฺกมตีติ   
เอตฺถ  กุจฺฉึ  โอกฺกนฺโต  โหตีติ  อตฺโถ  ฯ  โอกฺกนฺเต  หิ  ตสฺมึ   
เอว  โหติ  โอกฺกมมาเน  ฯ  อปฺปมาโณติ  วุฑฺฒิปฺปมาโณ  วิปโุลติ   
อตฺโถ  ฯ  อุฬาโรติ  ตสฺเสว  เววจน  ฯ  เทวาน  เทวานุภาวนฺติ   
เอตฺถ  เทวาน  อปฺปมาณานุภาโว  นิวตฺถวตฺถสฺส  ปภา   
ทฺวาทสโยชนานิ  ผรติ  ตถา  สรรีสฺส  ตถา  วิมานสฺส   
ต  อติกฺกมิตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ  โลกนฺตรกิาติ  ติณฺณ  ติณฺณ   
จกฺกวาฬาน  อนฺตรา  เอเกโก  โลกนฺตรโิก  โหติ  ติณฺณ   ติณฺณ   
สกฏจกฺกาน  ปตฺตาน  วา  อ ฺม ฺ  อาหจฺจ  ปตาน  มชฺเฌ   
โอกาโส  วิย  ฯ  โส  ปน  โลกนฺตริกนริโย  ปริมาณโต   อฏ - 
โยชนสหสฺสปฺปมาโณ  โหติ  ฯ  อฆาติ  นิจฺจวิวฏา  ฯ  อสวุตาติ   
เหฏาป  อปฺปติฏา  ฯ  อนฺธาการาติ  ตมภูตา  ฯ  อนฺธการ- 
ติมิสาติ  จกฺขุวิ ฺาณุปฺปตฺตินิวารณโต  อนฺธภาวกรณติมิสาย   
สมนฺนาคตา  ฯ  ตตฺถ  กิร  จกฺขุวิ ฺาณ  น  ชายติ  ฯ    
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เอวมหิทฺธิกานนฺติ  จนฺทิมสุริยา  กริ  เอกปฺปหาเรเนว  ตีสุ  ทีเปสุ   
ป ฺายนฺติ  เอวมหิทฺธิกา  ฯ  เอเกกาย  ทิสาย  นว  นว   
โยชนสตสหสฺสานิ  อนฺธการ  วิธมิตฺวา  อาโลก  ทสฺเสนฺติ  เอว- 
มหานุภาวา  ฯ  อาภา  นานุโภนฺตีติ  ปภา  นปฺปโหนฺติ  ฯ  เต   
กิร  จกฺกวาฬปพฺพตสฺส  เวมชฺเฌน  จรนฺติ  จกฺกวาฬปพฺพต ฺจ   
อติกฺกมิตฺวา  โลกนฺตรนริยา  ฯ  ตสฺมา  เตส  ตตฺถ  อาภา   
นปฺปโหนฺติ  ฯ   
        เยป  ตตฺถ  สตฺตาติ  เยป  ตสฺมึ  โลกนฺตรมหานิรเย  สตฺตา   
อุปฺปนฺนา  ฯ  กึ  ปน  กมฺม  กตฺวา  ตตฺถ  อุปฺปชชฺนฺตีติ  ฯ   
ภาริย  ทารุณ  มาตาปตูน  ธมฺมิกสมณพฺราหฺมณาน ฺจ  อุปริ   
อปราธ  อ ฺ ฺจ  ทิวเส  ทิวเส  ปาณวธาทิสาหสิก  กมฺม   
กตฺวา  อุปฺปชฺชนฺติ  ตามฺพปณฺณิทีเป  อภยโจรนาคโจราทโย   
วิย  ฯ  เตส  อตฺตภาโว  ติคาวุติโก  โหติ  วคฺคุลีน  วิย  ทีฆา   
นขา  โหนฺติ  ฯ  เต  รุกฺเข  วคฺคุลิโย  วิย  นเขหิ  จกกฺวาฬ- 
ปพฺพตปาเท  ลคฺคนฺติ    ยทา  สสปฺปนฺตา  อ ฺม ฺสฺส   
หตฺถปาส  คตา  โหนฺติ  อถ  ภกฺโข  โน  ลทฺโธติ  ม ฺมานา   
ตตฺถ  ธาวนฺตา  วิปริวตฺติตฺวา  โลกสนฺธารเก  อุทเก  ปตนฺติ   
วาเต  ปหรนฺเตป  มธุกผลานิ  วิย  ฉิชฺชตฺิวา  อุทเก  ปตนฺติ   
ปติตมตฺตาว  อจฺจนฺตขาเร  อุทเก  ปฏปณฺฑิ  วิย  วิลียนฺติ  ฯ   
อ ฺเป  กิร  โภ  สนฺติ  สตฺตาติ  โภ  ยถา  มย  มหาทุกข    
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อนุภวาม  เอว  อ ฺเป  กิร  สตฺตา  อิท  ทุกฺข  อนภุวนตฺถาย   
อิธูปปนฺนาติ  ตทิวส  ปสสฺนฺติ  ฯ  อย  ปน  โอภาโส  เอกยาคุ- 
ปวนมตฺตมฺป  นติฏติ  ฯ  ยาวตา  นิทฺทายิตฺวา  ปพุทฺโธ   
อารมฺมณ  วิภาเวติ  ตตฺตก  กาล  โหติ  ฯ  ทีฆภาณกา  ปน   
อจฺฉราสงฺฆาตมตฺตเมว  วิชฺชุโอภาโส  วิย  นิจฺฉริตฺวา  กึ   
อิทนฺติ  ภณนฺตานเยว  อนฺตรธายตีติ  วทนฺติ  ฯ   
 
                        ทุติยตถาคตอจฺฉริยสุตฺตวณฺณนา   
        อฏเม ฯ  ตณฺหา  ทฏิ ีหิ  อลลฺียติพฺพฏเน  อาลโยติ  ป ฺจ- 
กามคุณา  สกลเมว  วา  วฏฏ  อารมนฺติ  เอตฺถาติ  อาราโม  อาลโย   
อาราโม  เอติสฺสาติ  อาลยารามา  ฯ  อาลเย  รตาติ   
อาลยรตา  ฯ  อาลเย  สมฺมทุิตาติ  อาลยสมฺมุทิตา  ฯ  อนาลเย   
ธมฺเมติ  อาลยปฏิปกฺเข  วิวฏฏปนิสฺสิเต  อริยธมฺเม  ฯ  สุสฺสูสตีติ  
โสตุกาโม  โหติ  ฯ  โสต  โอทหตีติ  โสต  เปติ  ฯ  อ ฺาจิตฺต  
อุปฏเปตีติ  อาชานนตฺถาย  จิตฺต  ปจฺจุปฏเปติ  ฯ  มาโนติ   
ม ฺนา  ม ฺ ิตพฺพฏเน  วา  สกล  วฏฏเมว  ฯ  มานวินเย   
ธมฺเมติ  มานาวินเย  ธมฺเม  ฯ  อุปสมปฏิปกฺโข  อนุปสโม   
อนุปสนฺตฏเน  วา  วฏฏเมว  อนุปสโม  นาม  ฯ  โอปสมิเกติ   
อุปสมกเร  วิวฏฏปนิสฺสิเต  ฯ  อวิชฺชาย  คตา  สมนนฺาคตาติ   
อวิชฺชาคตา  ฯ  อวิชชฺณฺฑโกเสน  ปริโยนทฺธตฺตา  อณฺฑ  วิย  ภูตาติ    
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อณฺฑภูตา  ฯ  สมนฺตโต  โอนทฺธาติ  ปริโยนทฺธา  ฯ  อวิชชฺาวินเยติ   
อวิชฺชาวินโย  วุจฺจติ  อรหตฺต  ตนฺนิสฺสิเต  ธมฺเม  เทสิยมาเนติ  
อตฺโถ  ฯ  อิติ  อิมสฺมึ  สุตฺเต  จตูสุ  าเนสุ  วฏฏ  จตูสุ   
วิวฏฏ  กถิต  ฯ   
 
                อานนฺทอจฺฉริยสุตฺตวณฺณนา   
        นวเม ฯ  ภิกฺขุปริสา  อานนฺท  ทสฺสนายาติ  เย  ภควนฺต   
ปสฺสิตุกามา  เถร  อุปสงฺกมนฺติ  เย  วา  อายสฺมา  กิรานนฺโท   
สมนฺตปาสาทิโก  อภิรูโป  ทสฺสนีโย  พหุสฺสุโต  ธมฺมกถิโก  
สงฺฆโสภโนติ  เถรสฺส  คุเณ  สุตฺวา  อาคจฺฉนฺติ  เต  สนฺธาย   
ภิกฺขุปริสา  อานนฺท  ทสฺสนาย  อุปสงฺกมตีติ  วุตฺต  ฯ  เอเสว   
นโย  สพฺพตฺถ  ฯ  อตฺตมนาติ  สวเนน  โน  ทสฺสน  สเมตีติ   
สกมนา  ตุฏจิตฺตา  ฯ  ธมฺมนฺติ  กจฺจิ  อาวุโส  ขมนีย  กจฺจิ   
ยาปนีย  กจฺจิ  โยนิโสมนสิกาเร  กมฺม  กโรถ  อาจริยุปชฺฌายวตฺต   
ปูเรถาติ  เอวรูป  ปฏิสนฺถารธมฺม  ฯ  ตตฺถ  ภิกฺขุนีสุ  กจฺจิ  ภคินิโย   
อฏครุธมฺเม  สมาทาย  วตฺตถาติ  อิทมฺป  นานาการณ  โหติ  ฯ   
อุปาสเกสุ  สฺวาคต  อุปาสก  น  เต  กิ ฺจิ  สีส  วา  องฺค  วา  รุชชฺติ   
อโรคา  เต  ปุตฺตภาตโรติ  เอว  ปฏิสนฺถาร  น  กโรติ  เอวมฺปน  กโรติ    
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กถ  อุปาสกา  ตีณิ  สรณานิ  ป ฺจ  สีลานิ  รกฺขถ  มาสสฺส   
อฏ  อุโปสเถ  กโรถ  มาตาปตูน  อุปฏานวตฺต  ปูเรถ  ธมฺมิเก   
สมณพฺราหฺมเณ  ปฏิชคฺคถาติ  ฯ  อุปาสิกาสุป  เอเสว  นโย  ฯ   
 
                        จกฺกวตฺติอจฺฉริยสุตฺตวณฺณนา   
        ทสเม ฯ  ขตฺติยปริสาติ  อภิสิตฺตา  จ  อนภิสิตฺตา  จ   
ขตฺติยา  ฯ  เต  หิ  กิร  ราชา  จกฺกวตฺติ  นาม  อภิรูโป  ปาสาทิโก   
โหติ  อากาเสน  วิจรนฺโต  รชฺช  อนสุาสติ  ธมฺมิโก  ธมฺมราชาติ   
ตสฺส  คุณกถ  สุตฺวา  สวเนน  ทสฺสนมฺหิ  สเมนฺเต  อตฺตมนา   
โหนฺติ  ฯ  ภาสตีติ  กถ  ตาตา  ราชธมฺม  ปูเรถ  ปเวณึ  รกฺขถาติ   
ปฏิสนฺถาร  กโรติ  ฯ  พฺราหฺมเณสุ  ปน  กถ ฺจ  อาจริยา  มนฺเต  
วาเจถ  อนฺเตวาสิกา  มนฺเต  คณฺหนฺติ  ทกฺขิณ  วา  วตฺถานิ  วา   
กปล  วา  ลภถาติ  เอว  ปฏิสนฺถาร  กโรติ  ฯ  คหปตีสุ  กถ  ตาตา   
น  โว  ราชกุลโต  ทณฺเฑน  วา  พนฺธเนน  วา  ปฬา  อตฺถ ิ สมฺมา   
เทโว  ธาร  อนุปฺปเวจฺฉติ  สสฺสานิ สมฺปชฺชนฺตีติ  เอว  ปฏิสนถฺาร   
กโรติ  ฯ  สมเณสุ  กถ  ภนฺเต  กจฺจิ  ปพฺพชิตปริกฺขารา  สุลภา   
สมณธมฺเม  นปฺปมชฺชถาติ  เอว  ปฏิสนฺถาร  กโรตีติ  ฯ   
                        ภยวคฺโค  ตติโย  ฯ    
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                                ปุคฺคลวคฺควณฺณนา   
 
                                สโยชนสุตฺตวณฺณนา   
        จตุตฺถสฺส  ปเม  ฯ  อุปปตฺติปฏิลาภิยานีติ  เยหิ  อนฺตรา   
อุปปตฺตึ  ปฏลิภติ  ฯ  ภวปฏิลาภิยานีติ  อุปปตฺติภวสฺส   
ปฏิลาภาย  ปจฺจยานิ  ฯ  สกทาคามิสฺสาติ  อิท  อปฺปหีนสโยชเนสุ   
อริเยสุ  อุตฺตมโกฏิยา  คหิต  ฯ  ยสฺมา  ปน  อนฺตราปรินิพฺพายิสฺส   
อนฺตรา  อุปปตฺติ  นตฺถิ  ย  ปน  โส  ตตฺถ  ฌาน  สมาปชฺชติ  ต   
กุสลตฺตา  อุปปตฺติภวสฺส  ปจฺจโยเตฺวว  สงฺขฺย  คจฺฉติ  ฯ  ตสฺมาสฺส  
อุปปตฺติปฏิลาภิยานิ  สโยชนานิ  ปหีนานิ  ภวปฏิลาภิยานิ   
สโยชนานิ  อปฺปหีนานีติ  วุตฺต  ฯ  โอรมฺภาคิเยสุ  จ   
อปฺปหีน  อุปาทาย  สกทาคามิสฺส  อวิเสเสน  โอรมฺภาคิยานิ   
สโยชนานิ  อปฺปหีนานีติ  วุตฺต  ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว  ฯ   
 
                                ปฏิภาณสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติเย  ฯ  ยุตฺตปฏิภาโณ  โน  มตฺุตปฏิภาโณติ  ป ฺห   
กเถนฺโต  ยุตฺตเมว  กเถติ  สีฆ  ปน  น  กเถติ  สณิกเมว   
กเถตีติ  อตฺโถ  ฯ  อิมินา  นเยน  สพฺพปทานิ  เวทิตพฺพานิ  ฯ    
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                                อุคฺฆฏิต ฺ ูสุตฺตวณฺณนา   
        ตติเย  ฯ  จตุนฺนมฺป  ปุคฺคลาน  อิมินา  สุตฺเตน  วิเสโส   
เวทิตพฺโพ  กตโม  จ  ปุคฺคโล  อุคฺฆฏิต ฺ ู  ยสฺส  ปุคฺคลสฺส   
สห  อุทาหฏเวลาย  ธมฺมาภิสมโย  โหติ  อย  วุจฺจติ  ปุคฺคโล   
อุคฺฆฏิต ฺ ู  ฯ  กตโม  จ  ปุคฺคโล  วิปจิต ฺ ู  ยสฺส  ปุคฺคลสฺส   
วิตฺถาเรน  อตฺเถ  วิภชิยมาเน  ธมฺมาภิสมโย  โหติ  อย  วุจฺจติ   
ปุคฺคโล  วิปจิต ฺ ู  ฯ  กตโม  จ  ปุคฺคโล  เนยฺโย  ยสฺส   
ปุคฺคลสฺส  อุทฺเทสโต  ปรปิุจฺฉโต  โยนิโสมนสิกโรโต   
กลฺยาณมิตฺเต  เสวโต  ภชโต  ปยริุปาสโต  อนุปุพฺเพน  ธมฺมาภิสมโย   
โหติ  อย  วุจฺจติ  ปุคฺคโล  เนยฺโย  ฯ  กตโม  จ  ปุคฺคโล  ปทปรโม ฯ 
ยสฺส  ปุคฺคลสฺส  พหุมฺป  สุณโต  พหุมปฺ  ภณโต  พหุมฺป  ธารยโต   
พหุมฺป  วาจยโต  น  ตาย  ชาติยา  ธมมฺาภิสมโย  โหติ  อย   
วุจฺจติ  ปุคฺคโล  ปทปรโมติ ฯ 
 
                                อุฏานผลสุตฺตวณฺณนา   
        จตุตฺเถ ฯ  อุฏานวิรเิยเนว  ทิวส  วีตินาเมตฺวา  ตสฺส   
นิสฺสนฺทผลมตฺต  กิ ฺจิเทว  ลภิตฺวา  ชีวิก  กปฺเปติ  ต  ปน   
อุฏาน  อาคมฺม  กิ ฺจิ  ปุ ฺผล  น  ปฏิลภติ  อย  อุฏาน- 
ผลูปชีวี  น  กมฺมผลูปชีวี  นาม  ฯ  จาตุมฺมหาราชิเก  ปน  เทเว    
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                เลมที่  14  จตุกฺกนิปาตวณฺณนา  หนา  566 
 
อาทึ  กตฺวา  สพฺเพป  เทวา  อุฏานวิริเยน  วินา  ปุ ฺผลสฺเสว   
อุปชีวนโต  กมฺมผลูปชีวิโน  น  อุฏานผลูปชีวิโน  นาม  ฯ   
ราชราชมหามตฺตาทโย  อุฏานผลูปชีวิโน  จ  กมฺมผลูปชีวิโน   
จ  ฯ  เนรยิกสตฺตา  เนว  อุฏานผลูปชีวิโน  น  กมฺมผลูปชีวิโน  ฯ   
อิมสฺมึ  สุตฺเต  ปุ ฺผลเมว  กมฺมผลนฺติ  อธิปฺเปต  ต ฺจ  เตส   
นตฺถิ  ฯ   
 
                                สาวชฺชสุตฺตวณฺณนา   
        ป ฺจเม ฯ  ปโม  อนฺธพาลปุถุชชฺโน  ทุติโย  อนฺตรนฺตรา   
กุสลการโก  โลกิยปถุุชชฺโน  ตติโย  โสตาปนฺโน  สกทาคามี- 
อนาคามิโนป  เอเตเนว  สงฺคหิตา  ฯ  จตุตฺโถ  ขีณาสโว   โส  หิ   
เอกนฺเตเนว  อนวชฺโช  ฯ   
 
                                สลีสตฺุตาทิวณฺณนา   
        ฉฏเ ฯ  ปโม  โลกยิมหาชโน  ทุติโย  สุกฺขวิปสฺสโก   
โสตาปนฺโน  จ  สกทาคามี  จ  ตติโย  อนาคามี  ฯ  โส  ห ิ  
ยสฺมา  ตขณิกมฺป  อุปปตฺตินิมิตฺตก  ฌาน  ปฏลิภติเยว   
ตสฺมา  สุกฺขวิปสฺสโกป  สมาธิสฺมึ  ปริปูรการีเยว  ฯ  จตุตฺโถ   
ขีณาสโวเยว  ฯ  โส  หิ  สพฺเพส  ลีลาทนี  ปจฺจนีกาน  ปหีนตฺตา   
สพฺพตฺถ  ปรปิูรการี  นาม  ฯ    
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                เลมที่  14  ปุคฺคลวคฺควณฺณนา  หนา  567 
 
        สตฺตเมป  ฉฏเ ฯ  วุตฺตนเยเนว  ปุคฺคลปริจฺเฉโท   
เวทิตพฺโพ  ฯ   
 
                                นิกฺกฏสุตฺตวณฺณนา   
        อฏเม ฯ  นิกฺกฏกาโยติ  นิคฺคตกาโย  ฯ  อนกิฺกฏจิตฺโตติ   
อนุปวิฏจิตฺโต  ฯ  กาเยเนว  คามโต  นิกฺขนฺโต  จิตฺเตน  อร ฺเ   
วสนฺโตป  คามเมว  ปวิฏโติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  อิมินา  นเยน   
สพฺพตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
 
                                ธมฺมกถิกสุตฺตวณฺณนา   
        นวเม ฯ  อสหิตนฺติ  อตฺเถน  อสยตฺุต  ฯ  น  กสุลา  โหตีติ   
อจฺเฉกา  โหติ  ฯ  สหิตาสหิตสฺสาติ  อตฺถนิสฺสิตสฺส  วา  อนิสสฺิตสฺส   
วา  ฯ  เอว  สพฺพตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
 
                                วาทีสุตฺตวณฺณนา   
        ทสเม ฯ  อตฺถโต  ปรยิาทาน  คจฺฉตีติ  อฏกถ  ปุจฺฉิโต   
ปริยาทาน  ปริกฺขย  คจฺฉติ  กเถตุ  น  สกฺโกติ  ฯ  โน   
พฺย ฺชนโตติ  พฺย ฺชน  ปนสฺส  ปวตฺตติ  น  ปริยาทยิติ  ฯ   
เอเสว  นโย  สพฺพตฺถาติ  ฯ   
                        ปุคฺคลวคฺโค  จตุตฺโถ  ฯ    
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                                เลมที่  14  หนา  568 
 
                                อาภาวคฺควณฺณนา 
 
                                อาภาสุตฺตวณฺณนา   
        ป ฺจมสฺส  ปเม  ฯ  อาภาสนวเสน  จนฺโทว  จนฺทาภา  ฯ   
เสสปเทสุป  เอเสว  นโย  ฯ   
 
                                ปภาสุตฺตาทิวณฺณนา   
        ทุติยาทีสุป  ปภาสนวเสน  จนฺโทว  จนฺทปฺปภา  ฯ   
อาโลกนวเสน  จนฺโทว  จนฺทาโลโก  ฯ  โอภาสนวเสน  จนฺโทว   
จนฺโทภาโส  ฯ  ปชฺโชตนวเสน  จนฺโทว  จนฺทปชฺโชโต  ฯ  เอว   
สพฺพตฺถ  ปเทสุป  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
 
                                ปมกาลสุตฺตวณฺณนา   
        ฉฏเ ฯ  กาลาติ  ยุตฺตปฺปยุตฺตกาลา  ฯ  กาเลน  ธมฺม- 
สฺสวนนฺติ  ยตฺุตปฺปตฺตกาเล  ธมฺมสฺสวน  ฯ  ธมฺมสากจฺฉาติ   
ป ฺหาปุจฺฉนวิสฺสชฺชนวเสน  ปวตฺตา  สสนฺทนกถา  ฯ    
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                                เลมที่  14  หนา  569  
 
                                ทุติยกาลสุตฺตวณฺณนา   
        สตฺตเม ฯ กาลาติ  ตสฺมึ  ตสฺมึ  กาเล  ธมฺมสฺสวนาทิวเสน   
ปวตฺตาน  กุสลธมฺมาน  เอต  อธิวจน  ฯ  เต  วิภาวิสฺสนฺติ   เจว  อนุปริวตฺติสฺสนฺติ   จ  ฯ  อา
สวาน  ขยนฺติ  อรหตฺต  ฯ   
อฏม  อุตฺตานเมว  ฯ   
                                สุจรติสุตฺตาทิวณฺณนา   
        นวเม ฯ  สณฺหวาจาติ  (๑)  มุทุวาจา  ฯ  มนฺตภาสาติ  มนฺตา- 
สงฺขาตาย  ป ฺาย  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  กถิตกถา  ฯ   
        ทสเม ฯ  สลีสาโรติ  สารสมฺปาปก  สลี  ฯ  เสเสสุป  เอเสว   
นโย  ฯ   
                        อาภาวคฺโค  ป ฺจโม  ฯ   
                ตติยปณฺณาสกวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                        ________________ 
#  ๑  ม.  สณฺหา  วาจาติ  ฯ  
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                                เลมที่  14  หนา  570 
 
                                จตุตฺถปณฺณาสกวณฺณนา 
                                อินฺทรฺิยวคฺควณฺณนา 
 
                           อินฺทฺริยสุตฺตาทิวณฺณนา   
        จตุตฺถสฺส  ปเม  ฯ  สทฺธาธุเรน  อินฺทตฺถ  กโรตีติ   
สทฺธินฺทฺริย  ฯ  เสเสสุป  เอเสว  นโย  ฯ   
        ทุติเย  ฯ  อสฺสทฺธิเย  อกมฺปนฏเน  สทฺธาพล  ฯ  เสเสสุป   
เอเสว  นโย  ฯ   
        ตติเย  ฯ  อนวชชฺพลนฺติ  นิทฺโทสพล  ฯ  สงฺคหกพลนฺติ   
สงฺคหิตพฺพยุตฺตกาน  สงฺคณฺหนพล  ฯ   
        จตุตฺถป ฺจมานิ  อุตฺตานตฺถาเนว  ฯ   
 
                                กปฺปสุตฺตวณฺณนา   
        ฉฏเ ฯ  สวฏโฏติ  เอตฺถ  ตโย  สวฏฏา  อาโปสวฏโฏ   
เตโชสวฏโฏ  วาโยสวฏโฏติ  ฯติสฺโส  สวฏฏสีมา  อาภสฺสรา   
สุภกิณฺหา  เวหปฺผลาติ  ฯ  ยทา  กปโฺป  เตเชน  สวฏฏติ  ฯ   
อาภสฺสรโต  เหฏา  อคฺคินา  ฑยฺหติ  ฯ  ยทา  อาเปน  สวฏฏติ   
สุภกิณฺหโต  เหฏา  อุทเกน  วิลียติ  ฯ  ยทา  วายุนา  สวฏฏติ   
เวหปฺผลโต  เหฏา  วาเตน  วิทฺธเสติ  ฯ  วิตฺถารโต  ปน  สทาป   
เอก  พุทฺธกฺเขตฺต  วินสฺสติ  ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป  วิตฺถารกถา   
ปน  วิสุทฺธิมคฺเค   วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพา  ฯ    
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                                เลมที่  14  หนา  571 
 
                                โรคสุตฺตวณฺณนา   
        สตฺตเม ฯ วิฆาตวาติ  มหิจฺฉาปจฺจเยน  วิฆาเตน  ทุกฺเขน   
สมนฺนาคโต  ฯ  อสนฺตุฏโติ  จตูสุ  ปจฺจเยสุ  ตีหิ  สนฺโตเสหิ   
อสนฺตุฏโ  ฯ  อนว ฺปฏิลาภายาติ  ปเรหิ  อนวชานนสฺส   
ปฏิลาภตฺถาย  ฯ  ลาภสกฺการสิโลกปฺปฏิลาภายาติ  สุสงฺขตจตุปจฺจย- 
สงฺขาตสฺส  ลาภสกฺการสฺส  เจว  วณฺณภณนสงฺขาตสฺส  สิโลกสฺส   
จ  ปฏิภาภตฺถาย  ฯ  สงฺขาย  กุลานิ  อุปสงฺกมตีติ  อิติ  ม  เอเต   
ชานิสฺสนฺตีติ  ชานนตฺถาย  กลุานิ  อุปสงฺกมติ  ฯ  เสสปเทสุป   
เอเสว  นโย  ฯ   
 
                                ปริหานิสุตฺตวณฺณนา   
        อฏเม ฯ  คมฺภีเรสูติ  อตฺถคมฺภีเรสุ  ฯ  านาาเนสูติ   
การณาการเณสุ  ฯ  น  กมตีติ  น  วหติ  (๑)  นปฺปวตฺตติ  ฯ  ป ฺา- 
จกฺขุนฺติ  เอตฺถ  อุคฺคหปริปุจฺฉาป ฺาป  วฏฏติ  สมฺมสนปฏ-ิ 
เวธป ฺาป  วฏฏติเยว  ฯ    
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                                เลมที่  14  หนา  572 
 
                                ภิกฺขุนีสุตฺตวณฺณนา   
        นวเม ฯ  เอหิ  ตฺวนฺติ  เถเร  ปฏิพทฺธจิตฺตา  ต  ปหิณิตุ   
เอวมาห  ฯ  สสีส  ปารุปตฺวาติ  สห  สีเสน  กาย  ปารุปตฺวา  ฯ   
ม ฺจเก  นิปชฺชีติ  เวเคน  ม ฺจก  ป ฺาเปตฺวา  ตตฺถ  นิปชฺช ิ ฯ   
เอตทโวจาติ  ตสฺสา  อาการ  สลลฺกฺเขตฺวา  โลภปหานตฺถาย   
สเณฺหเนว  อสุภกถ  กเถตุ  เอต  อโวจ  ฯ  อาหารสมฺภูโตติ   
อาหาเรน  สมฺภูโต  อาหาร  นิสฺสาย  วฑฺฒิโต  ฯ  อาหาร   
นิสฺสาย  อาหาร  ปชหตติี  ปจฺจุปฺปนฺน  กวฬิงฺการาหาร  นิสฺสาย   
ต  เอว  โยนโิส  เสวมาโน  ปุพฺพกมฺมสงฺขาต  อาหาร   
ปชหติ  ฯ  ปจฺจุปฺปนฺเนป  ปน  กวฬิงฺการาหาเร  นิกนฺติตณฺหา   
ปชหิตพฺพาว  ฯ   
        ตณฺห  ปชหตีติ  อิทานิ  เอว  ปวตฺต  ปจฺจุปฺปนฺน- 
ตณฺห  นิสฺสาย  วฏฏมูลกิ  ปุพฺพตณฺห  ปชหติ  ฯ  อย  ปน   
ปจฺจุปฺปนฺนตณฺหา  กุสลา  อกุสลาติ  กสุลา  ฯ  เสวิตพฺพา  น   
เสวิตพฺพาติ  เสวิตพฺพา  ฯ  ปฏิสนฺธึ  อากฑฺฒติ  นากฑฺฒตีติ   
นากฑฺฒติ  ฯ  เอกิสฺสาป  ปน  ปจฺจุปฺปนฺนาย  เสวิตพฺพตณฺหาย   
นิกนฺติ  ปชหติพฺพาเยว  ฯ  โส  หิ  นาม  อายสฺมา  อาสวาน   
ขยา  ฯเปฯ  อุปสมฺปชฺช  วิหริสฺสติ  กมิงฺค  ปนาหนฺติ  เอตฺถ   
กึ  มงฺค  ปนาติ  การณปรวิิตกฺกนเมต  ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ   
#๑. ม. นิกนติฺ ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 573 

                เลมที่  14  อินทฺฺริยวคฺควณฺณนา  หนา  573 
 
โส  อายสฺมา  อรหตฺตผล  สจฺฉิกตฺวา  วิหริสฺสติ  อห  เกน   
การเณน  น  สจฺฉิกตฺวา  วิหริสฺสามิ  โสป  หิ  อายสฺมา  สมฺมา- 
สมฺพุทฺธสฺเสว  ปุตฺโต  อหมฺป  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺเสว  ปุตฺโต   
มยฺหมฺเปต  อุปฺปชฺชิสฺสตีติ  ฯ  มาน  นสิฺสายาติ  อิม  เอว  อุปฺปนนฺ  
เสวิตพฺพมาน  นิสฺสาย  ฯ  มาน  ปชหตีติ  วฏฏมลูก  ปุพฺพมาน   
ปชหติ  ฯ  ย  นิสฺสาย  ปเนส  ต  ปชหติ  โสป  ตณฺหา   
วิย  อกุสโล  เจว  เสวิตพฺโพ  จ  โน  จ  ปฏิสนฺธึ  อากฑฺฒติ  ฯ   
นิยนฺติ  ปน  ตสฺมึป  ปชหติพฺพาว  ฯ  เสตุฆาโต  วุตฺโต  ภควตาติ   
ปทฆาโต  ปจฺจยฆาโต  พุทฺเธน  ภควตา  กถโิต  ฯ  อิติ  อิเมหิ   
จตูหิ  องฺเคหิ  เถเร  เทสน  วินิวฏเฏนฺเต  ตสฺสา  ภิกฺขุนิยา  เถร   
อารพฺภ  อุปฺปนฺโน  ฉนฺทราโค  วิคจฺฉิ  ฯ  สาป  เถร   
ขมาเปตุ  อจฺจยว  เทเสสิ  เถโรป  ตสฺสา  ปฏิคฺคณฺหิ  ฯ  ต   
ทสฺเสตุ  อถโข  สา  ภิกฺขุนีติอาทิ  วุตฺต  ฯ   
#๑. ม. นิกนติฺ ฯ  
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                                เลมที่  14  หนา  574 
 
                        สุคตวินยสุตฺตวณฺณนา   
        ทสเม ฯ  ทุคฺคหิตนฺติ  อุปฺปฏิปาฏยิา  คหิต  ฯ  ปริยา- 
ปุณนฺตีติ  วฬ ฺเชนฺติ  กเถนฺติ  ฯ  ปทพฺย ฺชเนหีติ  เอตฺถ  ปทเมว   
อตฺถสฺส  พฺย ฺชนโต  พฺย ฺชนนฺติ  วุตฺต  ฯ  ทุนฺนิกขิฺตฺตสฺสาติ   
ทุฏ ุ  นิกฺขิตฺตสฺส  อุปฺปฏปิาฏิยา  ปตสฺส  ฯ  อตฺโถป  ทุนฺนโย   
โหตีติ  อฏกถา  นีหริตฺวา  กเถตุ  น  สกฺกา  โหติ  ฯ  ฉินฺนมูลโกติ   
มูลภูตาน  ภิกฺขูน  อุปจฺฉินฺนตฺตา  ฉินฺนมูลโก  ฯ  อปฺปฏิสรโณติ   
อปฺปติฏโ  ฯ  พาหุลฺลิกาติ  ปจฺจยพาหุลฺลิกาย  ปฏิปนฺนา  ฯ   
สาถลิกาติติสฺโส  สกิฺขา  สิถิลคฺคหเณน  คณฺหนกา  ฯ  โอกกฺมเน   
ปุพฺพงฺคมาติ  ป ฺจนีวรณานิ  อวคมนโต  โอกฺกมนนฺติ  วุจฺจนฺติ   
ตตฺถ  ปุพฺพงฺคมาติ  อตฺโถ  ฯ  ปวิเวเกติติวิธวิเวเก  ฯ  นิกฺขิตฺต- 
ธุราติ  นิพฺพิริยา  ฯ  อิธ  ปน  สพฺพตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
 
                                อินฺทรฺิยวคฺโค  ปโม  ฯ    
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                                เลมที่  14  หนา  575 
                                ปฏิปทาวคฺควณฺณนา 
 
                                สงฺขิตฺตสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติยสฺส  ปเม  ฯ   สขุปฏิกฺเขเปน  ทุกฺขา  ฯ  ปฏิปชชฺิตพฺพโต   
ปฏิปทา  เอติสฺสาติ  ทุกฺขาปฏิปทา  ฯ  อสีฆปฺปวตฺตตาย  ครุภาเวน   
ทนฺธา  อภิ ฺา  เอติสฺสาติ  ทนฺธาภิ ฺา  ฯ  อิมินา  เนเยน   
สพฺพปเทสุป  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
 
                                วิตฺถารสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติเย  ฯ  อภิกฺขณนฺติ  อภิณฺห  ฯ  อนนฺตริยนติฺ  อนนฺตริย- 
วิปากทายก  มคฺคสมาธึ  ฯ  อาสวาน  ขยายาติ  อรหตฺตผลตฺถาย  ฯ   
ป ฺจินฺทฺริยานีติ  วิปสฺสนาป ฺจมานิ  ป ฺจินฺทฺริยานิ  ฯ   
ป ฺ ินฺทฺริยนฺติ  หิ  เอตฺถ  วิปสฺสนาป ฺาว  ป ฺ ินฺทฺริยนฺติ   
อธิปฺเปตา  ฯ  เสสเมตฺถ  ปาลิวเสน  อุตฺตานเมว  ฯ   
        อิมาส  ปน  ปฏิปทาน  อย  วิภาคกถา  อิธ  ภิกขฺุ   
ปุพฺเพ  อกตาภินิเวโส  ปพฺุพภาเค  รูปปริคฺคเห  กิลมติ  อรูป- 
ปริคฺคเห  กิลมติ  ปจฺจยปริคฺคเห  กิลมติ  ตีสุ  าเนสุ   
กิลมติ  มคฺคามคฺเค  กิลมติ  ฯ  เอว  ป ฺจสุ  าเนสุ  กลิมนฺโต   
วิปสฺสน  ปาปุณาติ  ฯ  วิปสฺสน  ปตฺวา  อุทยพฺพยานุปสฺสเน    



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 576 

                เลมที่  14  จตุกฺกนิปาตวณฺณนา  หนา  576 
 
ภงฺคานุปสฺสเน  ภยตุปฏาเน  อาทีนวานุปสฺสเน  นิพฺพิทานุ- 
ปสฺสเน  มุ ฺจิตุกมฺยตาาเณ  สงฺขารุเปกฺขาาเณ  อนุโลมาเณ   
โคตฺรภุาเณติ  อิเมสุ  นวสุ  วิปสฺสนาาเณสุป  กลิมิตฺวา   
โลกุตฺตรมคฺค  ปาปุณาติ  ฯ  ตสฺส  โส  โลกุตฺตรมคฺโค  เอว   
ทุกฺเขน  ครุภาเวน  สจฺฉิกตตฺตา  ทุกฺขาปฏิปโท  ทนธฺาภิ ฺโ   
นาม  ชาโต  ฯ  โย  ปน  ปุพฺพภาเค  ป ฺจสุ  าเณสุ  กลิมนฺโต   
อปรภาเค  นวสุ  วิปสฺสนาาเณสุ  อกิลมิตฺวา  มคฺค  สจฺฉิกโรติ   
ตสฺส  โส  มคฺโค  เอว  ทกฺุเขน  อครุภาเวน  สจฺฉิกตตฺตา   
ทุกฺขาปฏิปโท  ขิปฺปาภิ ฺโ  นาม  ชาโต  ฯ  อิมินา  อุปาเยน   
อิตราป  เทฺว  เวทิตพฺพา  ฯ   
        โคณปรเิยสกอุปมาหิ  เจตา  วิภาเวตพฺพา  เอกสฺส  หิ   
ปุริสสฺส  จตฺตาโร  โคณา  ปลายิตฺวา  อฏวึ  ปวิฏา  ฯ  โส   
สกณฺฏเก  สคหเน  วเน  เต  ปริเยสนฺโต  คตมคฺเคเนว  กิจฺเฉน   
กสิเรน  คนฺตฺวา  คหนฏาเนเยว  นิลีเน  โคเณป  กิจฺเฉน   
กสิเรน  อททฺส  ฯ  เอโก  กิจฺเฉน  คนตฺฺวา  อพฺโภกาเส   ิเต   
ขิปฺปเมว  อทฺทส  ฯ  อปโร  อคหเนน  อพฺโภกาสมคฺเคน  คนฺตฺวา   
คหนฏาเน  นิลีเน  กิจฺเฉน  กสิเรน  อทฺทส  ฯ  อปโร  อพฺโภกาส- 
มคฺเคเนว  สุเขน  คนฺตฺวา  อพฺโภกาเส   ิเตเยว  ขิปฺป  อทฺทส  ฯ   
ตตฺถ  จตฺตาโร  โคณา  วิย  จตฺตาโร  อริยมคฺคา  ทฏพฺพา  ฯ   
โคเณ  ปริเยสนฺโต  ปรุิโส  วิย  โยคาวจโร  คหนมคฺเคน  กิจฺเฉน    
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                เลมที่  14  ปฏปิทาวคฺควณฺณนา  หนา  577 
 
กสิเรน  คมน  วิย  ปุพฺพภาเค  ป ฺจสุ  าเณสุ  กิลมโต   
ทุกฺขาปฏิปทา  ฯ  คหนฏาเน  นิลีนาน  กิจฺเฉเนว  ทสฺสน   
วิย  อปรภาเค  นวสุ  าเณสุ  กลิมนฺตสฺส  อริยมคฺคาน   
ทสฺสน  ฯ  อิมินา  อุปาเยน  เสสอุปมาป  โยเชตพฺพา  ฯ   
 
                                อสุภสุตฺตวณฺณนา   
        ตติเย  ฯ  อสุภานุปสฺสี  กาเย  วิหรตีติ  อตฺตโน  กรชกาเย   
ยถา  เอต  ตถา  อิทนฺติ  อิมินา  นเยน  พหิทฺธา  ทฏิาน   
ทสนฺน  อสุภาน  อุปสหรณวเสน  อสุภานุปสฺสี  วิหรติ  อตฺตโน   
กาย  อสุภโต  ปฏิกูลโต  าเณน  ปสฺสตีติ  อตฺโถ  ฯ  อาหาเร   
ปฏิกูลส ฺ ีติ  นวนฺน  ปฏิกูลาน  วเสน  กวฬิงฺการาหาเร   
ปฏิกูลส ฺ ี  ฯ  สพฺพโลเก  อนภิรติส ฺ ีติ  สพฺพสฺมึป  เตธาตุเก   
โลกสนฺนิวาเส  อนภิรตาย  อุกฺกณฺ ิตส ฺาย  สมนฺนาคโต  ฯ   
สพฺพสงฺขาเรสุ  อนิจฺจานุปสฺสีติ  สพฺเพป  เตภูมิกสงฺขาเร  อนิจฺจโต   
อนุปสฺสนฺโต  ฯ  มรณส ฺาติ  มรณ  อารพฺภ  อุปฺปนฺนส ฺา  ฯ   
อชฺฌตฺต  สุปฏ ิตา  โหตีติ  นิยกชฺฌตฺเต  สุฏ ุ  อุปฏ ิตา   
โหติ  ฯ  เอตฺตาวตา  พลววิปสฺสนา  กถิตา  ฯ  เสขพลานีติ   
สิกฺขนกาน  พลานิ  ฯ  เสสเมตฺถ  ปาลวิเสน  อุตฺตานเมว  ฯ   
อสุภานุปสฺสีติ   อาทีนิ  ปน  ทุกฺขาย  ปฏิปทาย  ทสฺสนตฺถ    



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 578 

                เลมที่  14  จตุกฺกนิปาตวณฺณนา  หนา  578 
 
วุตฺตานิ  ปมชฺฌานาทีนิ  สุขาย  ฯ  อสุภาทีนิ  หิ  ปฏิกูลา- 
รมฺมณานิ  เตสุ  ปน  ปกติยาว  สมฺปยายมาน  จิตฺต  อลฺลียติ   
ตสฺมา  ตานิ  ภาเวนฺโต  ทุกฺขาปฏิปท  ปฏิปนฺโน  นาม  โหติ  ฯ   
ปมชฺฌานาทีนิ  ปณีตสุขานิ  ตสฺมา  ตานิ  ปฏิปนโฺน   
สุขาปฏิปท  ปฏิปนฺโน  นาม  โหติ  ฯ   
        อยมฺปเนตฺถ  สพฺพสาธารณา  อุปมา  สงฺคามาวจรปุริโส  หิ   
ผลกโกฏก  กตฺวา  ป ฺจาวุธานิ  สนฺนยฺหิตฺวา  สงฺคาม  ปวิสติ   
โส  อนฺตรา  วิสฺสมิตุกาโม  ผลกโกฏก  ปฏิปวิสตฺิวา  วิสฺสมติ   
เจว  ปานโภชนาทีนิ  จ  ปฏิเสวติ  ฯ  ตโต  ปุน  สงฺคามมฺป   
ปวิสิตฺวา  กมฺม  กโรติ  ฯ  ตตฺถ  สงฺคาโม  วิย  กิเลสสงฺคาโม   
ทฏพฺโพ  ผลกโกฏโก  วิย  ป ฺจ  นสิฺสยพลานิ  สงฺคาม   
ปวิสนปุริโส  วิย  โยคาวจโร  ป ฺจาวุธสนฺนาโห  วิย  วิปสฺสนา- 
ป ฺจมานิ  อินฺทฺริยานิ  สงฺคาม  ปวิสนกาโล  วิย  วิปสฺสนาย   
กมฺมกรณกาโล  วิสฺสมิตุกามสฺส  ผลกโกฏก  ปฏิเสวนกาโล   
วิย  วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺตสฺส  จิตฺตุปฺปาทสฺส  นิรสฺสา- 
ทกฺขเณ  ป ฺจ  พลานิ  นสิฺสาย  จิตฺต  สมฺปหสนกาโล   
วิสฺสมิตฺวา  ขาทิตฺวา  ปวิตฺวา  จ  ปุน  สงฺคามปวิสนกาโล   
วิย  ป ฺจหิ  พเลหิ  จิตฺต  สมฺปหเสตฺวา  ปุน  วิปสฺสนาย   
กมฺม  กโรนฺตสฺส  วิวฏเฏตฺวา  อรหตฺตคฺคหณกาโล  เวทิตพฺโพ  ฯ    



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 579 

                เลมที่  14  ปฏปิทาวคฺควณฺณนา  หนา  579 
 
อิมสฺมึ  ปน  สุตฺเต  พลานิ  เจว  อินฺทฺรยิานิ  จ  มิสฺสกาเนว   
กถิตานิ  ฯ   
 
                                ปมขมสุตฺตวณฺณนา   
        จตุตฺเถ ฯ  อกฺขมาติ  อนธิวาสิกปฏิปทา  ฯ  ขมาติ  อธิ- 
วาสิกปฏิปทา  ฯ  ทมาติ  อินฺทฺริยทมนปฏิปทา  ฯ  สมาติ  อกุสล- 
วิตกฺกาน  วูปสมนปฏิปทา  ฯ  โรสนตฺ  ปฏโิรสตีติ  ฆฏเฏนฺต   
ปฏิฆฏเฏติ  ฯ  ภณฺฑนฺต  ปฏิภณฺฑตีติ  ปหรนฺต  ปฏิปฺปหรติ  ฯ   
        ป ฺจมฉฏานิ  อุตฺตานตฺถาเนว  ฯ   
  
                        มหาโมคฺคลฺลานสุตฺตวณฺณนา   
        สตฺตเม ฯ มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส  เหฏ ิมา  ตโย  มคฺคา   
สุขาปฏิปทา  ทนฺธาภิ ฺา  อเหสุ  อรหตฺตมคฺโค  ทุกฺขาปฏิปโท   
ขิปฺปาภิ ฺโ  ฯ  ตสฺมา  เอวมาห  ยาย  ปฏิปทาทุกขฺา  
ขิปฺปาภิ ฺา  อิม  เม  ปฏปิท  อาคมฺม  อนุปาทาย  อาสเวหิ   
จิตฺต  วิมุตฺตนฺติ  ฯ    



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 580 

                                เลมที่  14  หนา  580 
 
                                สารปิุตฺตสุตฺตวณฺณนา   
        อฏเม ฯ  ธมฺมเสนาปติตฺเถรสฺส  เหฏ ิมา  ตโย  มคฺคา   
สุขาปฏิปทา  ทนฺธาภิ ฺา  อเหสุ  อรหตฺตมคฺโค  สุขาปฏิปโท   
ขิปฺปาภิ ฺโ  ฯ  ตสฺมา  ยาย  ปฏิปทา  สุขา  ขิปฺปาภิ ฺาติ   
อาห  ฯ  อิเมสุ  ปน  ทฺวีสปุ  สุตฺเตสุ  มสิฺสิกาว  ปฏปิทา  กถิตาติ   
เวทิตพฺพา  ฯ   
 
                                สสงฺขารสุตฺตวณฺณนา   
        นวเม ฯ  ปมทุติยปุคฺคลา  สุกฺขวิปสฺสกา  สสงฺขาเรน   
สมฺปโยเคน  สงฺขารนิมิตฺต  อุปฏเปนฺติ  ฯ  เตสุ  เอโก  วิปสฺส- 
นินฺทฺริยาน  พลวตฺตา  อิเธว  กิเลสปรนิพฺพาเนน  ปรินิพฺพายติ   
เอโก  อินฺทฺรยิาน  ทุพฺพลตาย  อิธ  อสกฺโกนฺโต  อนนฺตเร   
อตฺตภาเว  ตเทว  มูลกมฺมฏาน  ปฏลิภิตฺวา  สสงฺขาเรน   
สมฺปโยเคน  สงฺขารนิมิตฺต  อุปฏเปตฺวา  กิเลสปรนิิพฺพาเนน   
ปรินิพฺพายติ  ตติยจตุตฺถา  สมถยานิกา  ฯ  เตส  เอโก  อสงฺขาเรน  
อปฺปโยเคน  อินฺทฺริยาน  พลวตฺตา  อิเธว  กิเลเส  เขเปติ   
เอโก  อินฺทฺรยิาน  ทุพฺพลตฺตา  อิธ  อสกฺโกนฺโต   
อนนฺตเร  อตฺตภาเว  ตเทว  มลูกมฺมฏาน  ปฏลิภิตฺวา   
อสงฺขาเรน  อปฺปโยเคน  กิเลเส  เขเปตีติ  เวทิตพฺโพ  ฯ    
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                                เลมที่  14  หนา  581 
 
                                ยุคนทฺธสุตฺตวณฺณนา   
        ทสเม ฯ  สมถปุพฺพงฺคมนฺติ  สมถ  ปุพฺพงฺคม  ปุเรจาริก   
กตฺวา  ฯ  มคฺโค  ส ฺชายตีติ  ปโม  โลกุตฺตรมคฺโค  นิพฺพตฺตติ  ฯ   
โส  ต  มคฺคนฺติ  เอกจิตฺตกฺขณิกมคฺคสฺเสว  อาเสวนาทีนิ  นาม  นตฺถิ  
ทุติยมคฺคาทโย  ปน  อุปฺปาเทนฺโต  ตเมว  อาเสวติ  ภาเวติ   
พหุลีกโรตีติ  วุจฺจติ  ฯ  วิปสฺสนาปุพฺพงฺคมนฺติ  วิปสฺสน   
ปุพฺพงฺคม  ปุเรจาริก  กตฺวา  ฯ  สมถ  ภาเวตีติ  ปกติยา   
วิปสฺสนาลาภี  วิปสฺสนาย  ตฺวา  สมาธึ  อุปฺปาเทตีติ  อตฺโถ  ฯ   
        ยุคนทฺธ  ภาเวตีติ  ยุคนทฺธ  กตฺวา  ภาเวติ  ฯ  ตตฺถ  เตเนว   
จิตฺเตน  สมาปตฺตึ  สมาปชฺชิตฺวา  เตเนว  สงฺขาเร  สมฺมสิตุ   
น  สกฺกา  ฯ  อย  ปน  ยาวตา  สมาปตฺติโย  สมาปชฺชติ   
ตาวตา  สงฺขาเร  สมฺมสติ  ฯ  ยาวตา  สงฺขาเร  สมฺมสติ  ตาวตา   
สมาปตฺติโย  สมาปชฺชตีติ  ฯ  กถ  ปมชฺฌาน  สมาปชฺชติ   
ตโต  วุฏาย  สงฺขาเร  สมฺมสติ  สงฺขาเร  สมฺมสิตฺวา   
ทุติยชฺฌาน  สมาปชฺชติ  ฯ  ตโต  วุฏาย  ปุน  สงฺขาเร   
สมฺมสติ  ฯ  สงฺขาเร  สมมฺสิตฺวา  ตติยชฺฌาน  ฯเปฯ  
เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺตึ  สมาปชฺชติ  ตโต   
วุฏาย  สงฺขาเร  สมฺมสติ  ฯ  เอวมย   
ปมวิปสฺสน  ยุคนทฺธ  ภาเวติ  นาม  ฯ   
        ธมฺมุทฺธจฺจวิคฺคหิตนฺติ  สมถวิปสสฺนาธมฺเมสุ   ทสวิปสฺสนู-   
ปกฺกิเลสสงฺขาเตน  อุทฺธจฺเจน  วิคฺคหิต  สุคฺคหิตนฺติ  อตฺโถ  ฯ   
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โหติ  โส  อาวุโส  สมโยติ  อิมินา  สตฺตาน  สปฺปายาน   
ปฏิลาภกาโล  กถิโต  ฯ  ยนฺต  จิตฺตนฺติ  ยสฺมึ  สมเย  ต  วิปสฺสนาวีถึ   
โอกฺกมิตฺวา  ปวตฺต  จิตฺต  ฯ  อชฺฌตฺตเมว  สนฺติฏตีติ  วิปสฺสนา- 
วีถึ  ปจฺโจตรตฺิวา  ตสฺมึเยว  โคจรชฺฌตฺตสงฺขาเต  อารมฺมเณ   
สนฺติฏติ  ฯ  สนฺนิสีทตีติ  อารมฺมณวเสน  สมฺมา  นิสีทติ  ฯ   
เอโกทิ  โหตีติ  เอกคฺค  โหติ  ฯ  สมาธิยตีติ  (๒)  สมฺมา  อาธิยติ   
สุฏปต  โหติ  ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานตฺถเมวาติ  ฯ   
                        ปฏิปทาวคฺโค  ทุติโย  ฯ    
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                        ส ฺเจตนิยวคฺควณฺณนา  
 
                        เจตนาสุตฺตวณฺณนา   
        ตติยสฺส  ปเม  ฯ  กาเยติ  กายทฺวาเร  กายวิ ฺตฺติยา   
สตีติ  อตฺโถ  ฯ  กายส ฺเจตนาเหตูติอาทีสุ  กายส ฺเจตนา  นาม   
กายทฺวาเร  เจตนาปกปฺปนา  ฯ  สา  อฏกามาวจรกุสลวเสน   
อฏวิธา  อกุสลวเสน  ทฺวาทสวิธาติ  วีสติวิธา  ฯ  ตถา  วจี- 
ส ฺเจตนา  ตถา  มโนส ฺเจตนา  ฯ  อปเจตฺถ  นว  มหคฺคต- 
เจตนาป  ลพฺภนฺติ  ฯ  กายส ฺเจนาเหตูติ  กายส ฺเจตนา- 
ปจฺจยา  ฯ  อุปฺปชฺชติ  อชฌฺตฺต  สุขทุกฺขนฺติ  อฏกุสลกมฺมปจฺจยา   
นิยกชฺฌตฺเต  สุข  อุปฺปชฺชติ  ทฺวาทสอกุสลกมฺมปจฺจยา  ทุกฺข  ฯ   
เสสทฺวาเรสุป  เอเสว  นโย  ฯ  อวิชฺชาปจฺจยา  วาติ  อวิชฺชา- 
การเณเนว  ฯ  สเจ  ห ิ อวิชฺชา  ฉาทยมานา  ปจฺจโย  โหติ   
เอว  สนฺเต  ตีสุ  ทฺวาเรสุ  สุขทุกฺขาน  ปจฺจยภูตา  เจตนา   
อุปฺปชฺชติ  ฯ  อิติ  มลูภูตาย  อวิชชฺาย  วเสเนต  วุตฺต  ฯ   
        อวิชชฺาปจฺจยา  วา  สาม  วาติอาทีสุ  ปเรหิ  อนาณตฺโต   
สยเมว  อภิสงฺขโรนฺโต  กายสงฺขาร  อภิสงฺขโรติ  นาม  ฯ   
ย  ปน  ปเร  สมาทเปตฺวา  อาณาเปตฺวา  กาเรนฺติ  ตสฺส  ต  กายสงฺขาร   
ปเร  อภิสงฺขโรนฺติ  นาม  ฯ  โย  ปน  กสุล  กุสลนฺติ  อกุสล   
อกุสลนฺติ  กสุลวิปาก  กสุลวิปาโกติ  อกุสลวิปาก  อกุสลวิปาโกติ    
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ชานนฺโต  กายทฺวาเร  วีสติวิธ  กายสงฺขาร  อภิสงฺขโรติ  อย   
สมฺปชาโน  อภิสงฺขโรติ  นาม  ฯ  โย  เอว  อชานนฺโต  อภิสงฺขโรติ   
อย  อสมฺปชาโน  อภิสงฺขโรติ  นาม  ฯ  เสสทฺวาเรสุป  เอเสว   
นโย  ฯ   
        ตตฺถ  อสมฺปชานกมฺม  เอว  เวทิตพฺพ  ทหรทารกา  ปน   
มาตาปตูหิ  กต  กโรมาติ  เจติยว  วนทฺนฺติ  ปุปฺผปูช  กโรนฺติ   
ภิกฺขุสงฺฆ  วนฺทนฺติ  เตส  กุสลนฺติ  อชานนฺตานมฺป  ต  กุสลเมว   
โหติ  ฯ  ตถา  มิคปกฺขิอาทโยติรจฺฉานา  ธมฺม  สุณนฺติ  สงฺฆ   
วนฺทนฺติ  เจติย  วนฺทนฺติ  เตส  ชานนฺตานมฺป  อชานนฺตานมฺป   
ต  กุสลเมว  โหติ  ฯ  ทหรทารกา   ปน  มาตาปตโร  หตฺถปาเทหิ   
ปหรนฺติ  ภิกขฺูน  ตลสตฺติก  อุคฺคิรนฺติ  เลฑฺฑุ  (๑)  ขิปนฺติ  อกฺโก- 
สนฺติ  ฯ  คาวิโย  ภิกฺขุสงฺฆ  อนุพนฺธนฺติ  สุนขา  อนุพนฺธนฺติ   
ฑสนฺติ  สีหพฺยคฺฆาทโย  อนุพนฺธนฺติ  ชีวิตา  โวโรเปนฺติ  ฯ  เตส   
ชานนฺตานมฺป  อชานนฺตานมฺป  อกุสลกมฺม  โหตีติ  เวทิตพฺพ  ฯ   
        อิทานิ  ตีสุป  ทฺวาเรสุ  อายูหนเจตนา  สโมธาเนตพฺพา  ฯ   
เสยฺยถีท  กายทฺวาเร  สยกตมูลิกา  วีสติ  เจตนา  อาณตฺติมูลิกา   
วีสติ  สมฺปชานมูลิกา  วีสติ  อสมฺปชานมูลิกา  วีสตีติ  อสีติ   
เจตนา  โหนฺติ  ตถา  วจีทวฺาเร  ฯ  มโนทฺวาเร  ปน  เอเกกสฺมึ   
วิกปฺเป  เอกูนตึส  กตฺวา  สต ฺจ  โสฬส ฺจ  โหนฺติ  ฯ  อิติ    
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สพฺพาป  ตีสุ  ทฺวาเรสุ  เทวฺ  สตานิ  ฉสตฺตติ  จ  เจตนา  ฯ  ตา   
สพฺพาป  สงฺขารกฺขนฺโธเตฺวว  สงฺขฺย  คจฺฉนฺติ  ตสมฺปยุตฺโต   
เวทยิตากาโร  เวทนากฺขนฺโธ  ส ฺชานนากาโร  ส ฺากฺขนฺโธ   
จิตฺต  วิ ฺาณกฺขนฺโธ  กาโย  อุปาทารูป  ตปฺปจฺจยา  จตสฺโส   
ธาตุโย  จตฺตาริ  ภูตานีติ  อิเม  ป ฺจกฺขนฺธา  ทุกฺขสจฺจ  นาม  ฯ   
        อิเมสุ  ภิกฺขเว  ธมฺเมสุ  อวิชชฺา  อนุปตฺติตาติ  อิเมสุ  วุตฺตปฺ- 
ปเภเทสุ  เจตนาธมฺเมสุ  อวิชฺชา  สหชาตวเสน  จ  อุปนิสฺสย- 
วเสน  จ  อนปุติตา  ฯ  เอว  วฏฏ ฺเจว  วฏฏมูลกา  จ  อวิชฺชา   
ทสฺสิตา  โหติ  ฯ   
        เอตฺตาวตา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต  ปตฺตสฺส   
ขีณาสวสฺส  อิทานิ  ถุตึ  กโรนฺโต  อวิชฺชายเตฺวว  อเสสวิราค- 
นิโรธาติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  อเสสวิราคนิโรธาติ  อเสสวิราเคน   
เจว  อเสสนิโรเธน  จ  ฯ  โส  กาโย  น  โหตีติ  ขีณาสวสฺส   
กาเยน  กรณกมฺม  ป ฺายติ  เจติยงฺคณสมฺมชฺชน  โพธิยงฺคณ- 
สมฺมชฺชน  อภิกฺกมนปฏิกกฺมน  วตฺตานุวตฺตกรณนฺติ  เอวมาทิ  ฯ   
กายทฺวาเร  ปนสฺส  วีสติ  เจตนา  อวิปากธมฺมต  อาปชฺชนฺติ  ฯ   
เตน  วุตฺต  โส  กาโย  น  โหติ  ยมฺปจฺจยาสฺส  ต  อุปฺปชฺชติ   
อชฺฌตฺต  สุขทุกฺขนฺติ  ฯ  กายทฺวารปฺปวตฺตา  หิ  เจตนา  อิธ   
กาโยติ  อธิปเฺปตา  ฯ  เสสทฺวเยป  เอเสว  นโย  ฯ  เขตฺตนฺติอาทีนิป   
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กุสลากุสลกมฺมสฺเสว  นามานิ  ฯ  ต ฺหิ  วิปากสฺส  วิรุหนฏา- 
นฏเน  เขตฺต  ปติฏานฏเน  วตฺถุ  กาณฏเน  อายตน   
อธิกรณฏเน  อธิกรณนติฺ  วุจฺจติ  ฯ   
        อิติ  สตฺถา  เอตฺตเกน  าเนน  ตีหิ  ทฺวาเรหิ  อายูหิต   
กมฺม  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ตสฺส  กมฺมสสฺ  วิปจฺจนฏาน  ทสฺเสตุ   
จตฺตาโรเม  ภิกฺขเวติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  อตฺตภาวปฏิลาภาติ  ปฏ-ิ 
ลทฺธอตฺตภาวา  ฯ  อตฺตส ฺเจตนา  กมตีติ  อตฺตนา  ปกปฺปตเจตนา   
วหติ  ปวตฺตติ  ฯ   
        อตฺตส ฺเจตนาเหตุ  เตส  สตฺตาน  ตมฺหา  กายา  จุติ   
โหตีติอาทีสุ  ขิฑฺฑาปโทสิกา  เทวา  อตฺตส ฺเจตนาเหตุ  จวนฺติ  ฯ   
เตส ฺหิ  นนฺทนวนจิตฺตลตาวนปารุสกวนาทีสุ  ทพฺิพรติสมปฺปตาน   
กิลนฺตาน  ปานโภชเน  สติ  สมฺมุสฺสติ  เต  อาหารุปจฺเฉเทน   
อาตเป  ขิตฺตมาลา  วิย  มลิายนฺติ  ฯ  มโนปโทสิกา  เทวา   
ปรส ฺเจตนาเหตุ  จวนฺติ  เอเต  จาตุมฺมหาราชิกา  เทวา  ฯ   
เตสุ  กิร  เอโก  เทวปุตฺโต  นกฺขตฺต  กฬีิสฺสามีติ  สปริวาโร   
รเถน  วีถึ  ปฏิปชชฺติ  ฯ  อถ ฺโ  นิกขฺมนฺโต  ต  ปุรโต  คจฺฉนฺต  
ทิสฺวา  กึ  โภ  อย  กปโณ  อทิฏปุพฺพ  วิย  เอก  ทิสวฺา   
ปติยา  อุทฺธุมาโต  วิย  คชฺชมาโน  วิย  จ  คจฺฉตีติ  กุชฺฌติ  ฯ   
ปุรโต  คจฺฉนฺโตป  นิวตฺติตฺวา  ต  กุทธฺ  ทิสฺวา  กทฺุธา  นาม   
สุวิชานา  โหนฺตีติ  กุทฺธภาวมสฺส  ตฺวา  ตฺว  กุทฺโธ  มยฺห    
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กึ  กริสฺสสิ  อย  สมฺปตฺติ  มยา  ทานสีลาทีน  วเสน  ลทฺธา   
น  ตุยฺห  วเสนาติ  ปฏิกุชฌฺติ  ฯ  เอกสฺมิ ฺหิ  กุทฺเธ  อิตโร   
อกฺกุทฺโธ  รกฺขติ  อุโภสุ  ปน  กุทฺเธสุ  เอกสฺส  โกโธ  อิตรสฺส   
ปจฺจโย  โหติ  ตสฺสป  โกโธ  อิตรสฺส  ปจฺจโย  โหตีติ  อุโภ   
กนฺทนฺตานเยว  โอโรธาน  จวนฺติ  ฯ  มนุสฺสา  อตฺตส ฺเจตนา   
จ  ปรส ฺเจตนา  จ  เหตุ  จวนฺติ  อตฺตส ฺเจตนาย  จ   
ปรส ฺเจตนาย  จ  เหตุภูตาย  จวนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  มนุสฺสา  หิ   
กุชฺฌิตฺวา  อตฺตนาว  อตฺตาน  หตฺเถหิป  ปาเทหิป  ปหรนฺติ   
รชฺชุพนฺธนาทีหิป  พนฺธนฺติ  อสินาป  สีส  ฉินฺทนฺติ  วิส   
ขาทนฺติ  ปปาเตป  ปตนฺติ  อุทกป  ปวิสนฺติ  อคฺคึ  ปวิสนฺติ   
ปเรป  ทณฺเฑน  วา  สตฺเถน  วา  ปหริตฺวา  มาเรนฺติ  ฯ   
เอว  เตสุ  อตฺตส ฺเจตนาป  ปรส ฺเจตนาป  กมติ  ฯ   
        กตเม  เตน  เทวา  ทฏพฺพาติ  กตเม  นาม  เต  เทวา   
ทฏพฺพาติ  อตฺโถ  ฯ  เตน  วา  อตฺตภาเวน  กตเม  เทวา   
ทฏพฺพาติป  อตฺโถ  ฯ  กสฺมา  ปน  เถโร  อิม  ป ฺห  ปุจฺฉติ   
กึ  อตฺตนา  กเถตุ  นปฺปโหตีติ ฯ นปฺปโหติ (๑) อิธ  ปน (๒) 
อตฺตโน  สภาเวน  พุทฺธวิสย  ป ฺหนฺติ  เถโร  น  กเถสิ  ฯ  
เตน  ทฏพฺพาติ  เตน  อตฺตภาเวน  ทฏพฺพา  ฯ  อย  ปน   
ปโ ฺห  เหฏา  กามาวจเรป  รูปาวจเรป  ลพฺภติ  ภวคฺเคน    
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ปน  ปริจฺฉินทฺิตฺวา  กถิโต  นิปฺปเทเสน  กถิโต  โหตีติ  ภควตา   
เอว  กถิโต  ฯ   
        อาคนฺตาโร  อิตฺถตฺตนฺติ  อิตฺถภาว  กามาวจรป ฺจกฺขนฺธ- 
ภาวเมว  อาคนฺตาโร  เนว  ตตฺรูปปตฺติกา  น  อุปรูปปตฺติกา   
โหนฺติ  ฯ  อนาคนฺตาโร  อิตฺถตฺตนฺติ  อิม  ขนฺธป ฺจก  อนาคนฺตาโร   
เหฏ ูปปตฺติกา  น  โหนติฺ  ตตฺรูปปตฺติกา  วา  อุปรูปปตฺติกา   
วา  ตตฺเถว  วา  ปรินิพฺพายิโน  โหนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  เอตฺถ  จ   
เหฏ ิมภเว  นิพฺพตฺตาน  วเสนป  อุปรปูปตฺติกา  เวทิตพฺพา  ฯ  
ภวคฺเค  ปเนต  นตฺถิ  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
 
                        วิภตฺติสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติเย  ฯ  อตฺถปฏิสมฺภิทาติ  ป ฺจสุ  อตฺเถสุ  ปเภทคต- 
าณ  ฯ  โอธิโสติ  การณโส  ฯ  พฺย ฺชนโสติ  อกฺขรโส  ฯ  อเนก- 
ปริยาเยนาติ  อเนเกหิ  การเณหิ  ฯ  อาจิกฺขามีติ  กเถมิ  ฯ  เทเสมีติ   
ปากฏ  กตฺวา  กเถมิ  ฯ  ป ฺาเปมีติ  ชานาเปมิ  ฯ  ปฏเปมีติ  ฯ   
ปฏเปตฺวา  ปวตฺเตตฺวา  กเถมิ  ฯ  วิวรามีติ  วิวฏ  กตฺวา   
กเถมิ  ฯ  วิภชามีติ  วิภชตฺิวา  กเถมิ  ฯ  อุตฺตานีกโรมีติ  คมฺภีร  (๑)   
อุตฺตาน  กตฺวา  กเถมิ  ฯ  โส  ม  ปเ ฺหนาติ  โส  ม  ปเ ฺหน   
อุปคจฺฉตุ  ฯ  อห  เวยฺยากรเณนาติ  อหมสฺส  ป ฺหากถเนน  จิตฺต    
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อาราเธสฺสามิ  ฯ  โย  โน  ธมฺมาน  สกุุสโลติ  โย  อมฺหาก   
อธิคตธมฺมาน  สุกุสโล  สตฺถา  โส  เอส  สมฺมุขีภูโต  ฯ  ยท ิ  
มยา  อตฺถปฏิสมฺภิทา  น  สจฺฉิกตา  สจฺฉิกโรหิ  ตาว  สาริปุตฺตาติ   
วตฺวา  ม  ปฏพิาหิสฺสตีติ  สตฺถุ  ปรุโต  นิสินฺนโกว  สีหนาท   
นทติ  ฯ  อิมนิา  อุปาเยน  สพฺพตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
อิมาสุ  จ  ปน  ปฏิสมฺภิทาสุ  ติสฺโส  ปฏิสมฺภิทา  โลกิยา   
อตฺถปฏิสมฺภิทา  โลกิยโลกุตฺตราติ  ฯ   
 
                        มหาโกฏ ิตสุตฺตวณฺณนา   
        ตติเย  ฯ  ผสฺสายตนานนฺติ  ผสฺสากราน  ผสฺสสฺส   
อุปฺปตฺติฏานานนฺติ  อตฺโถ  ฯ  อตฺถ ฺ  กิ ฺจีติ  เอเตสุ   
อเสสโต  นิรทฺุเธสุ  ตโต  ปร  โกจิ  อปฺปมตฺตโกป  กิเลโส   
อตฺถีติ  ปุจฺฉติ  ฯ  นตฺถ ฺ  กิ ฺจีติ  อิธาป  อปฺปมตฺตโกป  กิเลโส   
นตฺถีติ  ปุจฺฉติ  ฯ  เสสทฺวเยป  เอเสว  นโย  ฯ  อิเม  ปน  จตฺตาโรป   
ปเ ฺห  สสฺสตุจฺเฉทเอกจฺจสสฺสตอมราวิกฺเขปวเสน  ปุจฺฉติ  ฯ   
เตนสฺส  เถโร  ปุจฺฉิตปุจฺฉิต  ปฏิพาหนฺโต  มา  เหวนฺติ  อาห  ฯ   
เอตฺถ  หิ  อิติ  นิปาตมตฺต  เอว  มา  ภณีติ  อตฺโถ  ฯ  อตฺตูป- 
ลทฺธิวเสเนว  อตฺถ ฺ  กิ ฺจิ  อ ฺโ  โกจิ  อตฺตา  นาม  อตฺถีติ   
สสฺสตาทิอากาเรน  ปุจฺฉติ  ฯ  กึ  ปเนส  อตฺตูปลทฺธิโกติ  น    
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อตฺตูปลทฺธิโก  ฯ  เอวลทธฺิโก  ปน  ตตฺเถโก  ภิกฺขุ  นิสินฺโน  โส   
ปุจฺฉิตุ  น  สกฺโกติ  ฯ  ตสฺส  ลทฺธึ  วิสฺสชฺชาปนตฺถ  เอว  ปุจฺฉติ  ฯ 
เยป  จ  อนาคเต  เอวลทฺธิกา  ภวิสฺสนฺติ  เตส  พุทฺธกาเลเปโส   
ปโ ฺห  มหาสาวเกหิ  วิสฺสชฺชิโตติ  วจโนกาสุปจฺเฉทนตฺถ  
ปุจฺฉติเยว  ฯ   
        อปฺปป ฺจ  ปป ฺเจตีติ  น  ปป ฺเจตพฺพฏาเน  ปป ฺจ  
กโรติ  อนาจริตพฺพ  มคฺค  จรติ  ฯ  ตาวตา  ปป ฺจสฺส  คตีติ   
ยตฺตกา  ฉนฺน  ผสฺสายตนาน  คติ  ตตฺตกา  ตณฺหาทิฏ ิ- 
มานปฺปเภทสฺส  ปป ฺจสฺส  คติ  ฯ  ฉนฺน  อาวุโส  ผสฺสายตนาน   
อเสสวิราคนิโรธา  ปป ฺจนิโรโธ  ปป ฺจวูปสโมติ  เอเตสุ  ฉสุ   
อายตเนสุ  สพฺพโส  นิรุทเฺธสุ  ปป ฺจาป  นิรุทฺธาว  โหนฺติ   
วูปสนฺตาว  โหนฺตีติ  อตฺโถ  ฯ  อารุปเฺป  ปน  ปุถชฺุชนเทวตาน   
กิ ฺจาป  ป ฺจ  ผสฺสายตนานิ  นิรุทฺธานิ  ฉฏสฺส  ปน   
อนิรุทฺธตฺตา  ตโยป  ปป ฺจา  อปฺปหีนา  นาม  ฯ  อปจ   
ป ฺจโวการภววเสเนเวส  ปโ ฺห  กถโิตติ  ฯ   
        จตุตฺเถ ฯ  อิมินาว  นเยน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ    
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                                อุปวาณสุตฺตวณฺณนา   
        ป ฺจเม ฯ  วิชชฺายนฺตกโร  โหตีติ  วิชฺชาย  วฏฏทุกฺขสฺส   
อนฺตกโร  โหติ  สกล  วฏฏทุกฺข  ปรจฺิฉินฺน  ปริวฏม  กตฺวา   
ติฏตีติ  ฯ  เสสปเทสุป  เอเสว  นโย  ฯ  สอุปาทาโนติ  สคหโณว   
หุตฺวา  ฯ  อนฺตกโร  อภวิสฺสาติ  วฏฏทุกฺขสฺส  อนฺต  กตฺวา   
 ิโต  อภวิสฺส  ฯ  จรณสมฺปนฺโนติ  ปณฺณรสธมฺมปฺปเภเทน  จรเณน  
สมนฺนาคโต  ฯ  ยถาภูต  ชาน  ปสฺส  อนฺตกโร  โหตีติ  ยถาสภาว   
มคฺคป ฺาย  ชานิตฺวา  ปสฺสิตฺวา  วฏฏทุกฺขสฺส  อนฺต  กตฺวา   
 ิโต  นาม  โหตีติ  อรหตฺตนิกูเฏน  ป ฺห  นิฏเปสิ  ฯ   
        ฉฏ  เหฏา  เอกกนิปาตวณฺณนาย  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ  ฯ   
 
                                ราหุลสุตฺตวณฺณนา   
        สตฺตเม ฯ อชฺฌตฺติกาติ  เกสาทีสุ  วีสติยา  โกฏาเสสุ   
ถทฺธาการลกขฺณา  ปวีธาตุ  ฯ  พาหิราติ  พหิทฺธา  อนินฺทฺริย- 
พทฺเธสุ  ปาสาณปพฺพตาทีสุ  ถทฺธาการลกฺขณา  ปวีธาตุโย   
เวทิตพฺพา  ฯ  อิมินา  นเยน  เสสาป  ธาตุโย  เวทิตพฺพา  ฯ   
เนต  มม  เนโส  หมสฺม ิ น  เม  โส  อตฺตาติ  อิท  ตยา   
ตณฺหามานทิฏ ิคฺคาหปฏิกฺเขปวเสน  วุตฺต  ฯ  สมมฺปฺป ฺาย   
ทฏพฺพนฺติ  เหตุนา  การเณน  มคฺคป ฺาย  ปสฺสิตพฺพ  ฯ   
        ทิสฺวาติ  สห  วิปสฺสนาย  มคฺคป ฺาย  ปสฺสิตฺวา  ฯ    
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อจฺเฉชฺชิ (๑) ตณฺหนฺติ  มคฺควชฺฌตณฺห  สมูลิก  ฉินฺทิ  ฯ  วิวฏฏยิ  (๒)   
สโยชนนฺติ  ทสวิธมฺป  สโยชน  วิวฏฏยิ  อุพฺพฏเฏตฺวา  ปชหิ  ฯ   
สมฺมามานาภิสยาติ  เหตุนา  การเณน  นววิธสฺส  มานสฺส   
ปหานาภิสมยา  ฯ  อนฺตมกาสิ  ทุกฺขสฺสาติ  วฏฏทกฺุข  ปริจฺฉินฺน   
ปริวฏม  อกาสิ  กตฺวา   ิโตติ  อตฺโถ  ฯ  อิติ  สตฺถารา  สยุตฺต- 
มหานิกาเย  ราหุโลวาเท   วิปสฺสนา  กถิตา  จูฬราหุโลวาเทป   
วิปสฺสนา  กถิตา  อมฺพลฏ ิการาเม  ราหุโลวาเท   ทหรสฺส   
สโต  มุสาวาทา  เวรมณี  กถิตา  มหาราหุโลวาเท    วิปสฺสนาว   
กถิตา  ฯ  อิมสฺมึ  องฺคุตฺตรมหานิกาเย  อย  จตุโกฏกิสุ ฺตา   
นาม  กถิตาติ  ฯ   
 
                                ชมฺพาลีสุตฺตวณฺณนา   
        อฏเม ฯ  สนฺต  เจโตวิมุตฺตินฺติ  อฏนฺน  สมาปตฺตีน   
อ ฺตร  สมาปตฺตึ  ฯ  สกฺกายนิโรธนฺติ  เตภูมิกวฏฏสงฺขาตสฺส   
สกฺกายสฺส  นิโรธ  นิพฺพานนฺติ  อตฺโถ  ฯ  น  ปกขฺนฺทตีติ   
อารมฺมณวเสน  น  ปกฺขนทฺติ  ฯ  เสสปเทสุป  เอเสว  นโย  ฯ   
น  ปาฏิกงฺโขติ  น  ปาฏิกงฺขิตพฺโพ  ฯ  เลปคเตนาติ  เลปมกฺขิเตน  ฯ   
        อิมสฺมิ ฺจ  ปนตฺเถ ปาร (๓) คนตฺุกามปุริโสปมฺม  อาหรติพฺพ ฯ 
เอโก  กริ  ปรุิโส  จณฺฑโสตาย  วาฬมจฺฉากุลาย  นทิยา  ปาร   
#  
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คนฺตุกาโม  โอริมตีร  สาสงฺก  สปฺปฏิภย  ปาริมตีร  เขม   
อปฺปฏิภย  ก ึ นุ  โข  กตฺวา  ปาร  คมิสสฺามีติ  ปฏิปาฏิยา   
 ิเต  อฏ  กกุธรุกฺเข  ทิสวฺา  สกฺกา  อิมาย  รุกฺขปฏปิาฏิยา   
คนฺตุนฺติ  มน  กตฺวา  กกุธรุกฺขา  นาม  มฏสาขา  โหนฺติ   
สาขาย  หตฺถา  น  สณฺเหยฺยุนฺติ  นิโคฺรธปลกฺขรุกขฺาทีน   
อ ฺตรสฺส  ลาขาย  หตฺถปาเท  มกฺขิตฺวา  ทกฺขิณหตฺเถน  เอก   
สาข  คณฺหิ  ฯ  หตฺโถ  ตตฺเถว  ลคฺคิ  ฯ  ปุน  วามหตฺเถน   
ทกฺขิณปาเทน  วามปาเทนาติ  จตฺตาโรป  หตฺถปาทา  ตตฺเถว   
ลคฺคึสุ  ฯ  โส  อโธสโิร  ลมฺพมาโน  อุปรินทิย  เทเว  วุฏเ   
ปุณฺณาย  นทิยา  โสเต  นมิุคฺโค  กุมฺภีลาทีน  ภกฺโข  อโหสิ  ฯ   
ตตฺถ  นทีโสต  วิย  สสารโสต  ทฏพฺพ  โสตสฺส  ปาร   
คนฺตุกามปุริโส  วิย  โยคาวจโร  โอรมิตีร  วิย  สกกฺาโย   
ปาริมตีร  วิย  นิพฺพาน  ปฏิปาฏิยา   ิตา  อฏ  กกุธรุกฺขา   
วิย  อฏ  สมาปตฺติโย  เลปคเตน  หตฺเถน  สาขาคหณ  วิย   
ฌานวิปสฺสนาน  ปาริปนฺถิเก  อโสเธตฺวา  สมาปตฺติสมาปชฺชน   
จตูหิ  หตฺถปาเทหิ  สาขาย  พทฺธสฺส  โอลมฺพน  วิย  ปมชฺฌาเน   
นิกนฺติยา  ลคฺคกาโล  อุปริโสเต  วุฏ ิ  วิย  ฉส ุ ทฺวาเรสุ   
กิเลสาน  อุปปฺนฺนกาโล  นทิยา  ปุณฺณาย  โสเต  นมิุคฺคสฺส   
กุมฺภีลาทีน  ภกฺขภูตกาโล  วิย  สสารโสเต  นิมุคฺคสฺส  จตูสุ    
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อปาเยสุ  ทุกฺขานุภวนกาโล  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        สุทฺเธน  หตฺเถนาติ  สุโธเตน  ปรสิุทฺธหตฺเถน  ฯ  อิมสฺมึป   
อตฺเถ  ตาทิสเมว  โอปมฺม  กตฺตพฺพ  ตตฺเถว  หิ  ปาร   
คนฺตุกาโม  ปุริโส  กกุธรุกฺขา  นาม  มฏสาขา  กิลิฏหตฺเถน   
คณฺหนฺตสฺส  หตฺโถ  ปริคเลยฺยาติ  หตฺถปาเท  สุโธเต  กตฺวา   
เอก  สาข  คณฺหิตฺวา  ปมรุกฺข  อารุโฬฺห  ฯ  ตโต  โอตริตฺวา   
ทุติย  ฯเปฯ  ตโต  โอตริตฺวา  อฏม  อฏมรุกฺขโต  โอตริตฺวา   
ปาริมตีเร  เขมนฺตภูมึ  คโต  ฯ   
        ตตฺถ  อิเมหิ  รกฺุเขหิ  ปาริมตีร  คมสิฺสามีติ  ตสฺส  ปุริสสฺส  
จินฺติตกาโล  วิย  โยคิโน  อฏ  สมาปตฺติโย  สมาปชฺชิตฺวา   
สมาปตฺติโต  วุฏาย  อรหตฺต  คณฺหิสฺสามีติ    จินฺติตกาโล   
สุทฺเธน  หตฺเถน  สาขาคหณ  วิย  ฌานวิปสฺสนาน  ปาริปนฺถกิธมฺเม   
โสเธตฺวา  สมาปตฺติสมาปชฺชน  ตตฺถ  ปมรุกฺขาโรหณกาโล   
วิย  ปมชฺฌานสมาปตฺติกาโล  ปมรกฺุขโต  โอรุยหฺ  ทุติย   
อารุฬฺหกาโล  วิย  ปมชฌฺาเน  นิกนติฺยา  อพทฺธสฺส (๑)  
ตโต  วุฏาย  ทุติยชฌฺาน  สมาปนฺนกาโล  ฯเปฯ  สตฺตมรุกฺขโต   
โอรุยฺห  อฏม  อารุฬฺหกาโล  วิย  อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺติย   
นิกนฺติยา (๒) อพทฺธสฺส (๑) ตโต  วุฏาย  เนวส ฺานาส ฺายตน- 
สมาปนฺนกาโล  ฯ  อฏมรุกฺขโต  โอรุยฺห  ปาริม  ตีร  เขมนฺตภูมึ   
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คตกาโล  วิย  เนวส ฺานาส ฺายตเน  นิกนฺติยา  อพทฺธสฺส   
สมาปตฺติโต  วุฏาย  สงฺขาเร  สมฺมสิตฺวา  อรหตฺต  ปตฺตกาโล   
เวทิตพฺโพ  ฯ   
        อวิชชฺาปฺปเภท  มนสิกโรตีติ  อฏสุ  าเนสุ  อ ฺาณภูตาย   
ฆนพหลมหาอวิชฺชาย  ปเภทสงฺขาต  อรหตฺต  มนสิกโรติ  ฯ  น   
ปกฺขนฺทตีติ  อารมฺมณวเสเนว  น  ปกฺขนฺทติ  ฯ  ชมพฺาลีติ   
คามโต  นิกฺขนฺตสฺส  มหาอุทกสฺส  ปติฏานภูโต  มหาอาวาโฏ  ฯ   
อเนกวสฺสคณิกาติ  คามสฺส  วา  นครสฺส  วา  อุปปฺนฺนกาเลเยว   
อุปฺปนฺนตฺตา  อเนกานิ  วสฺสคณานิ  อุปฺปนฺนาย  เอติสฺสาติ   
อเนกวสฺสคณิกา  ฯ  อายมุขานีติ  จตสฺโส  ปวิสนกนฺทรา  ฯ   
อปายมุขานีติ  อปายวาหนกจฺฉิทฺทานิ  ฯ (๑)   
        น  อาฬปิฺปเภโท  ปาฏิกงฺโขติ  น  ปาฬิปฺปเภโท   
ปาฏิกงฺขิตพฺโพ  ฯ  น  ห ิ ตโต  อุทก  อุฏาย  ปาฬ ึ ภินฺทิตฺวา   
กจวร  คเหตฺวา  มหาสมุทฺท  สมฺปาปณุาติ  ฯ  อิมสฺส  ปนตฺถสสฺ   
อาวิภาวนตฺถ  อุยฺยานคเวสกโอปมฺม  อาหริตพฺพ  ฯ  เอโก  กริ   
นครวาสี   กลุปุตฺโต  อุยฺยาน  คเวสนฺโต  นครโต  นาติทูเร   
นาจฺจาสนฺเน  มหนฺต  ชมพฺาลึ  อทฺทส  โส  อิมสฺมึ  าเน   
รมณีย  อุยฺยาน  ภวิสฺสตีติ  สลลฺกฺเขตฺวา  กุทฺทาล  อาทาย   
จตฺตาริป  กนฺทรานิ  ปธาย  อปวาหนกจฺฉิทฺทานิ  วิวริตฺวา    
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อฏาสิ  ฯ  เทโว  น  สมมฺาวสฺสิ  อวเสสอุทก  อปาย- 
วาหนกจฺฉิทฺเทน (๑) ปริสสฺวิตฺวา  คต  ฯ  จมฺมขณฺฑปโลติกาทีนิ   
ตตฺเถว  ปูติกานิ  ชาตานิ  ปาณกา  สณฺ ิตา  สมนฺตา   
อนูปคมนียา  ชาตา  ฯ  อุปคตานมฺป  นาสาปุเฏ  ปธาย   
ปกฺกมิตพฺพ  โหติ  ฯ  โส  กติปาเหน  อาคนฺตฺวา  ปฏกิฺกมฺม   
 ิโต  โอโลเกตฺวา  น  สกกฺา  อุปคนฺตุนฺติ  ปกฺกามิ  ฯ  ตตฺถ   
นครวาสี  กุลปุตฺโต  วิย  โยคาวจโร  ทฏพฺโพ  อุยยฺาน   
คเวสนฺเตน  คามทฺวาเร  ชมฺพาลิยา  ทฏิกาโล  วิย  จาตุมฺมหา- 
ภูติกกาโย  อายมุขาน  ปหิตกาโล  วิย  ธมฺมสฺสวโนทกสฺส   
อลทฺธกาโล  อปายมุขาน  วิวฏกาโล  วิย  ฉทฺวาริกสวรสฺส   
วิสฺสฏกาโล  เทวสฺส  สมฺมา  อวุฏกาโล  วิย  สปปฺาย- 
กมฺมฏานสฺส  อลทฺธกาโล  อวเสสอุทกสฺส  อปายมุเขหิ  สวิตฺวา   
คตกาโล  วิย  อพฺภนฺตเร  คุณาน  ปริหีนกาโล  อุทกสฺส   
อุฏาย  ปาฬ ึ ภินฺทิตฺวา  กจวร  อาทาย  มหาสมุททฺ  ปาปุณิตุ   
อสมตฺถกาโล  วิย  อรหตฺตมคฺเคน  อวิชฺชาปาฬึ  ภินฺทิตฺวา  กิเลส- 
ราสึ  วิธมิตฺวา  นิพฺพาน  สจฺฉิกาตุ  อสมตฺถกาโล  จมฺมขณฺฑ- 
ปโลติกาทีน  ตตฺเถว  ปูติภาโว  วิย  อพฺภนฺตเร  ราคาทิกิเลเสหิ   
ปริปูริตกาโล  ตสฺส  อาคนฺตฺวา  ทิสฺวา  วิปฺปฏิสารโิน  คตกาโล   
วิย  วฏฏสมงฺคิปุคฺคลสฺส  วฏเฏ  อภิรติกาโล  เวทิตพฺโพ  ฯ   
#  
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        ปาฬิปฺปเภโท (๑) ปาฏิกงฺโขติ  ปาฬิเภโท  ปฏกิงฺขิตพฺโพ  ฯ   
ตโต  หิ  อุทก  อุฏาย  ปาฬึ  ภินฺทิตฺวา  กจวร  อาทาย   
มหาสมุทฺท  ปาปุณิตุ  สกฺขิสฺสตีติ  อตฺโถ  ฯ  อิธาป  ตเทว   
โอปมฺม  อาหริตพฺพ  ฯ  ตตฺถ  อายมุขาน  วิวฏกาโล  วิย   
สปฺปายธมฺมสฺสวนสฺส  ลทฺธกาโล  อปายมุขาน  ปหิตกาโล  วิย  
ฉสุ  ทฺวาเรสุ  สวรสฺส  ปจฺจุปฏ ิตกาโล   เทวสฺส  สมฺมา   
วุฏกาโล  วิย  สปฺปายกมฺมฏานสฺส  ลทฺธกาโล  อุทกวาหกสฺส (๒)  
อุฏาย  ปาฬ ึ ภินฺทิตฺวา  กจวร  อาทาย  อมหาสมุทฺท   
ปตฺตกาโล  วิย  อรหตฺตมคฺเคน อวิชฺช  ภินฺทิตฺวา  อกุสลราสึ   
วิธมิตฺวา  อรหตฺต  สจฺฉิกตกาโล  อายมุเขหิ  ปวิฏเน  อุทเกน   
สรสฺส  ปริปณฺุณกาโล  วิย  อพฺภนฺตเร  โลกุตฺตรธมฺเมหิ   
ปริปุณฺณกาโล  สมนฺตโต  วตึ  กตฺวา  รกฺุเข  โรเปตฺวา   
อุยฺยานมชฺเฌ  ปาสาท  มาเปตฺวา  นาฏกานิ  ปจฺจุปฏเปตฺวา   
สุโภชน  ภุ ฺชนฺตสฺส  นิสนิฺนกาโล  วิย  ธมฺมปาสาท   
อารุยฺห  นิพฺพานารมฺมณ  ผลสมาปตฺตึ  อปฺเปตฺวา  นิสินฺนกาโล   
เวทิตพฺโพ  ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานตฺถเมว  ฯ  เทสนา  ปน   
โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสิกา  กถิตา  ฯ   
#  
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                                นิพฺพานสุตฺตวณฺณนา   
        นวเม ฯ  หานภาคิยา  ส ฺาติอาทีสุ  ปมสฺส  ฌานสฺส   
ลาภึ  กามสหคตา  ส ฺามนสิการา  สมุทาจรนฺติ  หานภาคินี   
ป ฺาติ  เอว  อภิธมฺเม  วุตฺตนเยเนว  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
ยถาภูต  นปปฺชานนฺตีติ  ยถาสภาวโต  มคฺคาเณน  น   
ชานนฺติ  ฯ   
 
                        มหาปเทสสุตฺตวณฺณนา   
        ทสเม ฯ  โภคนคเร  วิหรตีติ  ปรนิิพฺพานสมเย  จาริก   
จรนฺโต  ต  นคร  ปตฺวา  ตตฺถ  วิหรติ  ฯ  อานนฺทเจติเยติ   
อานนฺทยกฺขสฺส  ภวนฏาเน  ปติฏ ิตวิหาเร  ฯ  มหาปเทเสติ   
มหาโอกาเส  มหาอปเทเส  วา  พุทฺธาทโย  มหนฺเต  มหนฺเต   
อปทิสิตฺวา  วุตฺตานิ  มหาการณานีติ  อตฺโถ  ฯ  เนว  อภินนฺทิตพฺพนฺติ   
หฏตุฏเหิ  สาธุการ  ทตฺวา  ปุพฺเพว  น  โสตพฺพ  ฯ  เอว  กเต  
หิ  ปจฺฉา  อิท  น  สเมตีติ  วุจฺจมาโนป  ก ึ ปุพฺเพว  อย  ธมฺโม   
อิทานิ  น  ธมฺโมติ  วตฺวา  ลทฺธึ  น  วิสฺสชฺเชสิ  ฯ   
นปฺปฏิกฺโกสิตพฺพนฺติ  กึ  เอส  พาโล  วทตีติ  เอว  ปุพฺเพว  น  
วตฺตพฺพ  ฯ  เอว  วุตฺเต  หิ  วตฺตุ  ยุตฺตายุตฺตมฺป  น  วกฺขติ  ฯ  เตนาห   
อนภินนฺทิตฺวา  อปฺปฏิกฺโกสิตฺวาติ  ฯ  ปทพฺย ฺชนานีติ  ปท-  
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สงฺขาตานิ  พฺย ฺชนานิ  ฯ  สาธุก  อุคฺคเหตฺวาติ  อิมสฺมึ  าเน   
ปาลิ  วุตฺตา  อิมสฺมึ  าเน  อตฺโถ  วุตฺโต  อิมสฺมึ  าเน   
อนุสนฺธิ  กถติา  อิมสฺมึ  าเน  ปุพฺพาปร  กถิตนฺติ  สุฏ ุ   
คเหตฺวา  ฯ  สุตฺเต  โอตาเรตพฺพานีติ  สุตฺเต  โอตริตพฺพานิ  ฯ   
วินเย  สนฺทสฺเสตพฺพานีติ  วินเย  สสนฺเทตพฺพานิ  ฯ   
        เอตฺถ  จ  สุตฺตนฺติ  วินโย  วุตฺโต  ฯ  ยถาห  กตฺถ  ปฏิกฺขิตฺต   
สาวตฺถิย  ปฏิกฺขิตฺต  สุตฺตวิภงฺเคติ  ฯ  วินโยติ  ขนฺธโก  ฯ  ยถาห   
โกสมฺพิยา  วินยาติสาเรติ  ฯ  เอว  วินยป  ฏกมฺป  น  ปรยิาทิยติ  ฯ   
อุภโตวิภงฺค  ปน  สุตฺต  ขนฺธกปริวารา  วินโยติ  เอว  วินยปฏก   
ปริยาทิยติ  ฯ  อถวา  สุตฺตนฺตปฏก  สุตฺต  วินยปฏก  วินโยติ  เอว   
เทฺวเยว  ปฏกานิ  ปริยาทยินฺติ  ฯ  สุตฺตนฺตาภิธมฺมปฏกานิ  วา   
สุตฺต  วินยปฏก  วินโยติ  เอวมฺป  ตีณิ  ปฏกานิ  น  ตาว  ปริยาทิยนฺติ  ฯ   
อสุตฺตนามก ฺหิ  พุทฺธวจน  นาม  อตฺถิ  ฯ  เสยฺยถที  ชาตก   
ปฏิสมฺภิทา  นิทฺเทโส  สตฺุตนิปาโต  ธมฺมปท  อุทาน  อิติวุตฺตก   
วิมานวตฺถุ  เปตวตฺถุ  เถรคาถา  เถรีคาถา  อปทานนฺติ  ฯ   
        สุทินฺนตฺเถโร  ปน  อสุตฺตนามก  พุทฺธวจน  นตฺถีติ  ต   
สพฺพ  ปฏิกฺขิปตฺวา  ตีณิ  ปฏกานิ  สุตฺต  วินโย  ปน  การณนฺติ  
อาห  ฯ  ตโต  ต  การณ  ทสฺเสนฺโต  อิท  สุตฺตมาห    
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        เย  โข  ตฺว  โคตมิ  ธมฺเม  ชาเนยฺยาสิ  อิเม  ธมมฺา   
สราคาย  สวตฺตนฺติ  โน  วิราคาย  สโยคาย  สวตฺตนฺติ  โน   
วิสโยคาย  สอุปาทานาย  สวตฺตนฺติ  โน  อนุปาทานาย   
มหิจฺฉตาย  สวตฺตนฺติ  โน  อปฺปจฺฉตาย  อสนฺตุฏ ิยา  สวตฺตนฺติ   
โน  สนฺตุฏ ิยา  โกสชฺชาย  สวตฺตนฺติ  โน  วิริยารมภฺาย   
สงฺคณิกาย  สวตฺตนฺติ  โน  ปวิเวกาย  อาจยาย  สวตฺตนฺติ  โน   
อปจยาย  ฯ  เอกเสน  โคตมิ  ชาเยฺยาสิ  เนโส  ธมฺโม  เนโส   
วินโย  เนต  สตฺถุสาสนนฺติ  เย  จ  โข  ตฺว  โคตมิ  ธมฺเม   
ชาเนยฺยาสิ  อิเม  ธมฺมา  วิราคาย  สวตฺตนฺติ  โน  สราคาย   
วิสโยคาย  สวตฺตนฺติ  โน  สโยคาย  ฯ  อนุปาทานาย   
สวตฺตนฺติ  โน  สอุปาทานาย  อปฺปจฺฉตาย  สวตฺตนฺติ  โน   
มหิจฺฉตาย  สนฺตุฏ ิยา  สวตฺตนฺติ  โน  อสนฺตุฏ ิยา   
วิริยารมฺภาย  สวตฺตนฺติ  โน  โกสชชฺาย  ปวิเวกาย   
สวตฺตนฺติ  โน  สงฺคณิกาย  อปจยาย  สวตฺตนฺติ  โน   
อาจยาย  ฯ  เอกเสน  โคตมิ  ชาเนยฺยาสิ  เอโส   
ธมฺโม  เอโส  วินโย  เอต  สตฺถุสาสนนฺติ  ฯ   
        ตสฺมา  สุตฺเตติ  เตปฏเก  พุทฺธวจเน  โอตาเรตพฺพานิ  ฯ   
วินเยติ  เอกสฺมึ  ราคาทิวินยการเณ  สสนฺเทตพฺพานีติ  อยเมตฺถ   
อตฺโถ  ฯ  น  เจว  สุตฺเต  โอตรนฺตีติ  สุตฺเต  ปฏิปาฏยิา  กตฺถจิ   
อนาคนฺตฺวา  ชลลฺึ  (๒)  อุฏาเปตฺวา  คุฬฺหเวสฺสนฺตรคุฬฺหอุมฺมคฺค-   
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คุฬฺหวินยเวทลฺลปฏกาน  อ ฺตรโต  อาคตานิ  ป ฺายนฺตีติ   
อตฺโถ  ฯ  เอว  อาคตานิ  หิ  ราคาทิวินเย  จ  อป ฺายมานานิ   
ฉฑฺเฑตพฺพานิ  โหนฺตีติ  ฯ  เตน  วุตฺต  อิติ  หิท  ภิกขฺเว   
ฉฑฺเฑยฺยาถาติ  ฯ  เอเตนฺปาเยน  สพฺพตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
อิท  ภิกฺขเว  จตุตฺถ  มหาปเทส  ธาเรยฺยาถาติ  อิท  ภิกฺขเว   
จตุตฺถ  ธมฺมสฺส  ปติฏาโนกาส  ธาเรยฺยาถาติ  ฯ   
                        ส ฺเจตนิยวคฺโค  ตติโย  ฯ    
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                                พฺราหฺมณวคฺควณฺณนา  
                                โยธาชีวสุตฺตวณฺณนา   
        จตุตฺถสฺส  ปเม  ฯ  านกุสโลติ  เยน  าเนน   ิโต   
อวิราเธตฺวา  วิชฺฌิตุ  สกโฺกติ  ตสฺมึ  าเน  กุสโล  ฯ  เสส   
เหฏา  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ  ฯ   
 
                                ปาฏโิภคสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติเย  ฯ  นตฺถ ิ โกจิ  ปาฏิโภโคติ  อหเมตฺถ  (๑)  ปาฏิโภโคติ   
เอว  ปาฏิโภโค  ภวิตุ  สมตฺโถ  นาม  นตฺถิ  ฯ  ชราธมฺมนฺติ   
ชราสภาว  ฯ  เอเสว  นโย  สพฺพตฺถ  ฯ   
 
                                สุตสุตฺตวณฺณนา   
        ตติเย  ฯ  นตฺถ ิ ตโต  โทโสติ  ตสฺมึ  โทโส  นาม  นตฺถีติ   
อตฺโถ  ฯ   
 
                                อภยสุตฺตวณฺณนา   
        จตุตฺเถ ฯ  กิจฺฉาชีวิตการณฏเน  โรโคว  โรคาตงฺโก   
นาม  ฯ  ผุฏสฺสาติ  เตน  โรคาตงฺเกน  สมนฺนาคตสฺส  ฯ  อุรตฺตาฬี    
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กนฺทตีติ  อุร  ตาเฬตฺวา  โรทติ  ฯ  อกตกลฺยาโณติ- 
อาทีสุ  กลฺยาณ  วุจฺจติ  ปุ ฺกมฺม  ต  อกต  เอเตนาติ   
อกตกลฺยาโณ  ฯ  เสสปเทสุป  เอเสว  นโย  ฯ  ปุ ฺกมฺมเมว  หิ  โกสลลฺสมฺภูตตฺตา  กสุล  
ภีตสฺส  ปริตฺตายกตฺตา   ภีรุตฺตาณนฺติ   
วุจฺจติ  ฯ  กตปาโปติอาทีสุ  ปาป  วุจฺจติ  ลามก  อกสุลกมม  ฯ   
ลุทฺทนฺติ  กกขฺฬกมฺม  ฯ  กิพฺพิสนฺติ  สมล  อปริสุทธฺกมฺม  ฯ   
กงฺขีโหตีติ  พุทฺธธมฺมสงฺฆคุเณสุ  เจว  สิกฺขาย  จ  ปุพฺพนฺเต  จ   
อปรนฺเต  จ  ปุพฺพนฺตาปรนฺเต  จ  ปฏิจฺจสมุปฺปาเท  จาติ  อฏสุ   
าเนสุ  กงฺขาย  สมนฺนาคโต  โหติ  ฯ  วิจิกิจฺฉีติ  วิจิกิจฺฉาย   
สมนฺนาคโต  สาสนสทฺธมฺเม  น  นิฏงฺคโต  อุคฺคหปริปุจฺฉา- 
วเสน  นิฏ  คนฺตุ  น  สกโฺกติ  ฯ  อิมนิา  นเยน  สพฺพตฺถ   
อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
 
                                พฺราหฺมณสจฺจสุตฺตวณฺณนา   
        ป ฺจเม ฯ  พฺราหฺมณสจฺจานีติ  พฺราหฺมณาน  สจฺจานิ  ฯ   
โส  เตน  น  สมโณติ  โส  ขีณาสโว  เตน  สจฺเจน   
อห  สมโณติ  ตณฺหามานทิฏ ีหิ  น  ม ฺติ  ฯ  เสสปเทสุป   
เอเสว  นโย  ฯ  ยเทว  ตตฺถ  สจฺจ  ตทภิ ฺายาติ  ย  ตตฺถ   
สพฺเพ  ปาณา  อวชฺฌาติ  ปฏิปตฺติยา  สจฺจ  ตถ  อวิปรีต  ฯ    
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อิมินา  วจีสจฺจ  อพฺภนฺตร  กตฺวา  ปรมตฺถสจฺจ  นิพฺพาน   
ทสฺเสติ  ฯ  ตทภิ ฺายาติ  ต  อุภยมฺป  อภิวิสิฏาย  ป ฺาย   
ชานิตฺวา  ฯ  อนุทยาย  อนุกมฺปาย  ปฏิปนฺโน  โหตีติ  อนุทยตฺถาย   
จ  อนุกมฺปาย  จ  ยา  ปฏปิทา  ต  ปฏปินฺโน  โหติ  ปูเรตฺวา   
 ิโตติ  อตฺโถ  ฯ  
        สพฺเพ  กามาติ  สพฺเพ  วตฺถุกามา  สพฺเพ  กิเลสกามา  ฯ   
เสสปฏิปทาสุป   เอเสว  นโย  ฯ  อิติ  วท  พฺราหฺมโณ  สจฺจ   
อาหาติ  เอวมฺป  วทนฺโต  ขีณาสวพฺราหฺมโณ  สจฺจเมว  อาห  ฯ   
สพฺเพ  ภวาติ  กามภวาทโย  ตโยป  ฯ  นาห  กฺวจินีติ  เอตฺถ   
ปน  จตุกฺโกฏิกา  สุ ฺตา  กถิตา  ฯ  อย  หิ  นาห  กฺวจินีติ   
กฺวจิ  อตฺตาน  น  ปสฺสติ  ฯ  กสฺสจิ  กิ ฺจนตสฺมินฺติ  อตฺตโน   
อตฺตาน  กสฺสจิ  ปรสฺส  กิ ฺจนภาเว  อุปเนตพฺพ  น  ปสฺสติ   
ภาติกฏาเน  ภาตร  สหายฏาเน  สหาย  ปริกฺขารฏาเน  วา   
ปริกฺขาร  ม ฺ ิตฺวา  อุปเนตพฺพ  น  ปสฺสตีติ  อตฺโถ  ฯ  น   
จ  มม  กฺวจินีติ  เอตฺถ  มม  สทฺท  ตาว  เปตฺวา  น  จ   
กฺวจิ  ปรสฺส  จ  อตฺตาน  กฺวจิ  น  ปสสฺตีติ  อยมตฺโถ  ฯ   
อิทานิ  มม  สทฺท  อาหรตฺิวา  มม  กสฺมิ ฺจิ  กิ ฺจน  นตฺถีติ   
โย  (๔)  ปรสฺส  อตฺตา  มา  กิสฺมิ ฺจิ  กิ ฺจนภาเว  อตฺถีติ  น   
ปสฺสติ  อตฺตโน  ภาติกฏาเน  ภาตร  สหายฏาเน  สหาย    



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 605 

                เลมที่  14  พฺราหฺมณวคฺควณฺณนา  หนา  605 
 
ปริกฺขารฏาเน  วา  ปรกิขฺารนฺติ  กิสฺมิ ฺจิ  าเน  ปรสฺส   
อตฺตาน  อิมินา  กิ ฺจนภาเวน  อุปเนตพฺพ  น  ปสสฺตีติ   
อตฺโถ  ฯ  เอวมย  ยสฺมา  เนว  กตฺถจิ  อตฺตาน  ปสฺสติ  น   
ต  ปรสฺส  กิ ฺจนภาเว  อุปเนตพฺพ  ปสฺสติ  น  ปรสฺส   
อตฺตาน  ปสฺสติ  น  ปรสฺส  อตฺตโน  กิ ฺจนภาเว  อุปเนตพฺพ   
ปสฺสตีติ  ฯ  อิติ  วท  พฺราหฺมโณติ  เอว  จตุกฺโกฏิก  สุ ฺต   
วทนฺโตป  ขีณาสวพฺราหฺมโณ  ตสฺสา  ปฏิปทาย  สมฺมา   
ปฏิวิทฺธตฺตา  สจฺจเมว  อาห  น  มุสาติ  สพฺเพสุป  วาเรสุ   
ม ฺนาน  ปหีนตฺตาเยว  น  ม ฺตีติ  จ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
อากิ ฺจ ฺเยว  ปฏิปทนติฺ  กิ ฺจนภาววิรหิต  นิปปฺลิโพธ   
นิคฺคหณเมว  ปฏิปท  ฯ  ปฏิปนฺโน  โหติ  ปูเรตฺวา   ิโต  ฯ   
        อิมานิ  โข  ปริพฺพาชกา  จตฺตาริ  พฺราหฺมณสจฺจานิ   
มยา  สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา  ปเวทิตานีติ  ยานิ  ตุเมฺห   
โภวาทิพฺราหฺมณาน  สจฺจานิ  วเทถ  เตหิ  อ ฺานิ  มยา   
อิมานิ  พาหิตปาปพฺราหฺมณสฺส  จตฺตาริ  สจฺจานิ  จตูหิ  มคฺเคหิ   
โสฬสวิเธน  กิจฺเจน  ชานิตฺวา  ปจฺจกฺข  กตฺวา  ปเวทิตานิ   
เทสิตานิ  โชติตานีติ  อตฺโถ  ฯ  อิติ  อิมสฺมึ  สุตฺเต  จตูสุป   
าเนสุ  ขีณาสวสฺส  วจีสจฺจเมว  กถิตนฺติ  ฯ    
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                                อุมฺมคฺคสุตฺตวณฺณนา   
        ฉฏเ ฯ  ปรกิสฺสตีติ  อากฑฺฒิยติ  ฯ  อุมฺมคฺโคติ  อุมฺมุชชฺน   
ป ฺาคมนนฺติ  อตฺโถ  ฯ  ป ฺาเอว  วา  อุมฺมุชชฺนฏเน   
อุมฺมคฺโคติ  วุจฺจติ  ฯ  โส  จ  (๑)  ปฏภิาณฏเน  ปฏิภาณ  ฯ  จิตฺตสฺส   
อุปฺปนฺนสฺส  วส  คจฺฉตีติ  เย  จิตฺตสฺส  วส  คจฺฉนฺติ  เตสเยเวตฺถ   
คหณ  เวทิตพฺพ  ฯ  อตฺถม ฺาย  ธมฺมม ฺายาติ  อตฺถ ฺจ   
ปาลิ ฺจ  ชานิตฺวา  ฯ  ธมมฺานุธมฺมปฏิปนฺโน  โหตีติ  โลกุตฺตร- 
ธมฺมสฺส  อนจฺุฉวิก  ธมฺม  สห  สีเลน  ปุพฺพภาคปฏิปท  ปฏิปนฺโน   
โหติ  ฯ  นิพฺเพธิกป ฺโติ  นิพฺพิชฺฌนกป ฺโ  ฯ  อิท  ทุกฺขนฺติ   
เปตฺวา  ตณฺห  เสส  เตภูมิก  ขนฺธป ฺจก  ทุกฺขนฺติ  วุตฺต  
โหติ  ฯ  ป ฺายาติ  มคฺคป ฺาย  ฯ  อย  ทุกฺขสมุทโยติ  วฏฏ- 
มูลิกตณฺหา  ตสฺส  ทุกฺขสสฺ  สมุทโยติ  วุตฺต   โหติ  ฯ  อิมินา   
อุปาเยน  เสสทฺวเยป  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  จตุตฺถป ฺหาวิสฺสชฺชเนน   
อรหตฺตผล  กถิตนฺติ  เวทิตพฺพ  ฯ   
 
                                        วสฺสการสุตฺตวณฺณนา   
        สตฺตเม ฯ โตเทยฺยสฺสาติ  ตุทิคามวาสิกสฺส  ฯ  ปริสตีติ   
สนฺนิปติตาย  ปริสาย  ฯ  ปรูปารมฺภ  วตฺเตนฺตีติ  ปรครห  ปวตฺเตนฺติ   
กเถนฺติ  ฯ  พาโล  อย  ราชาติอาทิ  ย  เต  อุปารมฺภ  ปวตฺเตนฺติ    
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ตสฺส  ทสฺสนตฺถ  วุตฺต  ฯ  สมเณ  รามปุตฺเตติ  อุทเก  ราม- 
ปุตฺเต  ฯ  อภิปฺปสนฺโนติ  อติกฺกมฺม  ปสนฺโน  ฯ  ปรมนิปจฺจการนฺติ   
อุตฺตมนิปาตกิริย  นีจวุตฺตึ  ฯ  ปริหารกาติ  ปริจารกา  ฯ  ยมโกติอาทีนิ   
เตส  นามานิ  ฯ  เตสุ  ห ิ เอโก  ยมโก  นาม  เอโก  โมคฺคลฺโล  นาม   
เอโก  อุคฺโค  นาม  เอโก  นาวินฺทกี  นาม  เอโก  คนฺธพฺโพ  นาม   
เอโก  อคฺคิเวสฺโส  นาม  ฯ  ตฺยสฺสุทนติฺ  เอตฺถ  อสสฺุทนฺติ  นิปาตมตฺต  
เต  อตฺตโน  ปริสติ  นิสินเฺนติ  อตฺโถ  ฯ  อิมินา  นเยน  เนตีติ  อิมินา   
การเณน  อนุเนติ  ชานาเปติ  ฯ  กรณียาธิกรณีเยสูติ  ปณฺฑิเตหิ   
กตฺตพฺพกิจฺเจสุ  จ  อติเรกกตฺตพฺพกิจฺเจสุ  จ  ฯ  วจนียาธิวจนีเยสูติ   
วตฺตพฺเพสุ  จ  อติเรกวตฺตพฺเพสุ  จ  ฯ  อลมตฺถทสตเรหีติ  เอตฺถ   
อตฺเถ  ปสฺสตุิ  สมตฺถา  อลมตฺถทสา  เต  อติสิตฺวา  (๑)   ิตา   
อลมตฺถทสตรา  เตหิ  อลมตฺถทสตเรหิ  ฯ  อลมตฺถทสตโรติ   
อลมตฺถทสตาย  อุตฺตริตโร  เฉเกหิ  เฉกตโร  ปณฺฑิเตหิ   
ปณฺฑิตตโรติ  ปุจฺฉนฺโต  เอวมาห  ฯ  อถสฺส  เต  ปฏปิุจฺฉนฺตา  เอว   
โภติอาทิมาหสุ  ฯ อิติ  พฺราหฺมโณ  อตฺตโน  สปฺปรุิสตาย  ต   
เอเฬยฺยราชานมฺป  ตสฺส  ปริวารเกป   อุทกมฺป  รามปุตฺต  ปสสิ  ฯ   
อนฺโธ  วิย  ห ิ อสปฺปุรโิส  จกฺขุมา  วิย  สปฺปุริโส  ยถา  อนฺโธ   
เนว  อนนฺธ  น  อนฺธ  ปสสฺติ  เอว  อสปฺปุริโส   
# ๑ ม. ปริจารกา  ฯ  
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เนว  สปฺปุรสิ  นาสปฺปุรสิ  ชานาติ  ฯ  ยถา  จกฺขุมา  อนฺธมฺป   
อนนฺธมฺป  ปสฺสติ  เอว  สปฺปุริโส  สปปฺุริสมฺป  อสปฺปุริสมฺป   
ชานาติ  ฯ  โตเทยฺโยป  สปฺปุริสตาย  อสปฺปุริเส  อ ฺาสีติ   
อิมมตฺถวส  ปฏิจฺจ  ตุฏมานโส  พฺราหฺมโณ  อจฺฉริย  โภ   
โคตมาติอาทีนิ  วตฺวา  ตถาคตสฺส  ภาสิต  อนุโมทิตฺวา   
สกฺกริตฺวา   ปกฺกามิ  ฯ   
 
                                อุปกสุตฺตวณฺณนา   
        อฏเม ฯ  อุปโกติ  ตสฺส  นาม  ฯ  มณฺฑิกาปุตฺโตติ  มณฺฑิกาย   
ปุตฺโต  ฯ  อุปสงฺกมีติ  โส  กริ  เทวทตฺตสฺส  อุปฏาโก  กึ  นุ  โข   
สตฺถา  มยิ  อตฺตโน  สนฺติก  อุปคเต  วณฺณ  กเถสฺสติ  อุทาหุ  อวณฺณนฺติ   
ปริคฺคณฺหนตฺถ  อุปสงฺกมิ  ฯ  เนรยิโก  เทวทตฺโต  กปฺปฏโ  อเตกิจฺโฉติ  
วจน  สุตฺวา  สตฺถาร  ฆฏเฏตุกาโม  อุปสงฺกมีติป  วทนฺติ  ฯ  ปรูปารมฺภ   
วตฺเตตีติ  ปรครห  กเถติ  ฯ  สพฺโพ  โส  น  อุปปาเทตีติ  สพฺโพป  โส   
กุสลธมฺม  น  อุปฺปาเทติ  อตฺตโน  วา  วจน  อุปฺปาเทตุ  อนุจฺฉวิก  กาตุ   
น  สกโฺกติ  ฯ  อนุปปาเทนฺโต  คารโยฺห  โหตีติ  กสุลกมฺม  อุปปฺาเทตุ   
อสกฺโกนฺโต  อตฺตโน  จ  วจน  อุปปนฺน  อนุจฺฉวิก  กาตุ  อสกฺโกนฺโต  
คารโยฺห  โหติ  ฯ  อุปวชฺโชติ  อุปวทิตพฺโพ  จ  โหติ  วชฺเชน  วา   
อุเปโต  โหติ  สโทโส  โหตีติ  อตฺโถ  ฯ    
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        อถ  ภควา  ตสฺส  วาท  คเหตฺวา  ตสฺเสว  คีวาย   
ปฏิมุ ฺจนฺโต  ปรูปารมฺภนฺติอาทิมาห  ฯ  อุมฺมุชฺชมานกเยวาติ   
อุทกโต  สีส  อุกฺขิปนฺตเยว  ฯ  ตตฺถ  อปริมาณา  ปทาติอาทีสุ  (๑)   
ตสฺมึ  อกุสลนฺติ  ป ฺาปเน  ปทานิป  อกฺขรานปิ  ธมฺมเทสนาป   
อปริมาณาเยว  ฯ  อิติปท  อกุสลนฺติ  อิทมฺป  อกุสล  อิทมฺป   
อกุสล  อิมินาป  การเณน  อิมินาป  การเณน  อกุสลนฺติ  เอว   
อกุสลป ฺตฺติย  อาคตานิ  ปทานิป  อปริมาณานิ  ฯ  อถาป   
อ ฺเนากาเรน  ตถาคโต  ต  ธมฺม  เทเสยฺย  เอวปสฺส  เทสนา   
อปริมาณา  ภเวยฺย  ฯ  ยถาห  อปริยาทินฺนาวสฺส  ตถาคตสฺส   
ธมฺมเทสนา  อปริยาทินฺน  ธมฺมปทพฺย ฺชนนฺติ  ฯ  อิมินา   
อุปาเยน  สพฺพวาเรสุ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  ยาว  ธสี   
วตายนฺติ  ยาว  คุณธสี  วต  อย  ฯ  โลณการทารโกติ   
โลณการคามทารโก  ฯ  ยตฺร  ห ิ นามาติ  โย  ห ิ นาม  ฯ   
อปสาเทตพฺพ  (๘)  ม ฺ ิสฺสตีติ  ฆฏเฏตพฺพ  ม ฺ ิสฺสติ  ฯ   
อเปหีติ  อปคจฺฉ  มา  เม  ปุรโต  อฏาสิ  เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  คีวาย   
คณฺหาเปตฺวา  นิกฺกฑฺฒาเปสิเยวาติ  ฯ    
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                        สจฺฉิกรณียสุตฺตวณฺณนา   
        นวเม ฯ  กาเยนาติ  นามกาเยน  ฯ  สจฺฉิกรณียาติ  ปจฺจกฺข   
กาตพฺพา  ฯ  สติยาติ  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติยา  ฯ  จกขฺุนาติ   
ทิพฺพจกฺขุนา  ฯ  ป ฺายาติ  ฌานป ฺาย  วิปสฺสนาป ฺา   
สจฺฉิกาตพฺพา  วิปสฺสนาป ฺาย  มคฺคป ฺา  มคฺคป ฺาย   
ผลป ฺา  ผลป ฺาย  ปจฺจเวกฺขณป ฺา  สจฺฉิกาตพฺพา   
ปตฺตพฺพาติ  อตฺโถ  ฯ  อาสวาน  ขยสงฺขาต  ปน  อรหตฺต   
ปจฺจเวกฺขณป ฺาย  สจฺฉิกรณีย  นาม  ฯ   
                                อุโปสถสุตฺตวณฺณนา   
        ทสเม ฯ  ตุณฺหีภูต  ตุณฺหีภูตนฺติ  ยโต  ยโต  อนุวิโลเกติ   
ตโต  ตโต  ตุณฺหีภูตเมว  ฯ  ภิกฺขู  อามนฺเตสีติ  ปฏปิตฺติสมฺปนฺเน   
ภิกฺขู  ปสนฺเนหิ  จกฺขูหิ  อนุวิโลเกตฺวา  อุปฺปนฺนปาโมชฺโช  ธมมฺ   
โถเมตุกามตาย  อามนฺเตสิ  ฯ  อปลาปาติ  ปลาปรหิตา  ฯ  อิตร   
ตสฺเสว  เววจน  ฯ  สุทฺธาติ  นิมฺมลา  ฯ  สาเร  ปติฏ ิตาติ  สีลาทิสาเร   
ปติฏ ิตา  ฯ  อลนฺติ  ยุตฺต  ฯ  โยชนคณนานีติ   เอก  โยชน   
โยชนเมว  ทสป  โยชนานิ  โยชนาเนว  ฯ  ตโต  อุทฺธ  โยชนคณนานีติ (๑)  
วุจฺจติ  ฯ  อิธ  ปน  โยชนสตมฺป  โยชนสหสฺสมฺป  อธิปฺเปต  ฯ   
ปุโฏเสนาปติ  ปุโฏส  วุจฺจติ  ปาเถยฺย  ปาเถยฺย  คเหตฺวาป    
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อุปสงฺกมิตุ  ยุตฺตเมวาติ  อตฺโถ  ฯ  ปฏุเสนาติป  ปาโ  ฯ  ตสฺสตฺโถ   
ปุโฏ  อเส  อสฺสาติ  ปุฏโส  เตน  ปฏุเสน  อเสน  ปาเถยฺยปุฏ   
วหนฺเตนาปติ  วุตฺต  โหติ  ฯ   
        อิทานิ  เอวรูเปหิ  เอวรูเปหิ  จ  คุเณหิ  สมนฺนาคตา  เอตฺถ  ภิกฺขุ   
อตฺถีติ  ทสฺเสตุ  สนฺติ  ภิกฺขเวติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  เทวปฺปตฺตาติ   
อุปปตฺติเทวนิพฺพตฺตก  ทิพฺพวิหาร  ทิพฺพวิหาเรน  จ  อรหตฺต   
ปตฺตา  ฯ  พฺรหฺมปฺปตฺตาติ  นิทฺโทสฏเน  พฺรหฺมภาวสาธก   
พฺรหฺมวิหาร  พฺรหฺมวิหาเรน  จ  อรหตฺต  ปตฺตา  ฯ  อาเน ฺชปฺปตฺตาติ   
อนิ ฺชนภาวสาธก  อาเน ฺช  อาเน ฺเชน  จ  อรหตฺต  ปตฺตา  ฯ   
อริยปฺปตฺตาติ  ปุถชฺุชนภาว  อติกฺกมฺม  อริยภาว  ปตฺตา  ฯ  เอว   
โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เทวปฺปตฺโต  โหตีติอาทีสุ  เอว  รูปาวจรจตุตฺถชฺฌาเน   
ตฺวา  จิตฺต  วิวฏเฏตฺวา  อรหตฺต  ปตฺโต  เทวปฺปตฺโต  นาม  โหติ  จตูสุ   
พฺรหฺมวิหาเรสุ  ตฺวา  จิตฺต  วิวฏเฏตฺวา  อรหตฺต  ปตฺโต  พฺรหฺมปฺปตฺโต  
นาม  จตูสุ  อรูปชฺฌาเนสุ  ตฺวา  จิตฺต  วิวฏเฏตฺวา  อรหตฺต  ปตฺโต   
อาเน ฺชปฺปตฺโต  นาม  ฯ  อิท  ทุกฺขนฺติอาทีหิ  จตูหิ  สจฺเจหิ   
จตฺตาโร  มคฺคา  ตีณิ  จ  ผลานิ  กถิตานิ  ฯ  ตสฺมา  อิม   
อริยธมฺม  ปตฺโต  ภิกฺขุ  อริยปฺปตฺโต  นาม  โหตีติ  ฯ   
                                โยธาชีววคฺโค  จตุตฺโถ  ฯ   
                                        __________    
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                                        มหาวคฺควณฺณนา  
                                โสตานุคตสุตฺตวณฺณนา   
        ป ฺจมสฺส  ปเม  ฯ  โสตานุคตานนฺติ  ปสาทโสต  โอทหิตฺวา  
าณโสเตน  ววตฺถาปตาน  ฯ  จตฺตาโร  อานิสสา  ปาฏิกงฺขาติ   
จตฺตาโร  คุณานิสสา  ปฏกิงฺขิตพฺพา  ฯ  อิท  ปน  ภควตา   
อตฺถุปฺปตฺติวเสน  อารทฺธ  ฯ  กตรอตฺถปฺุปตฺติวเสนาติ  ภิกฺขูน   
ธมฺมสฺสวนาย  อนุปสงฺกมนอตฺถุปฺปตฺติวเสน  ฯ  ป ฺจสตา  กิร   
พฺราหฺมณา  ปพฺพชิตา  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ลิงฺควจนวิภตฺติปทพฺย ฺชนาทีหิ  
กเถนฺโต  อเมฺหหิ  าตเมว  กเถสฺสติ  อ ฺาต  กึ  กเถสฺสตีติ   
ธมฺมสฺสวนตฺถ  (๑)  น  คจฺฉนฺติ  ฯ  สตฺถา  ต  ปวุตฺตึ  สุตฺวา   
เต  ปกฺโกสาเปตฺวา  กสฺมา  เอว  กโรถ  สกฺกจฺจ  ธมฺม  สุณาถ  
สกฺกจฺจ  ธมฺม  สุณนฺตาน ฺจ  สชฺฌายนฺตาน ฺจ  อิเม   
เอตฺตกา อานิสสาติ  ทสฺเสนฺโต  อิม  เทสน  อารภิ  ฯ   
        ตตฺถ  ธมฺม  ปรยิาปุณาตีติ  สุตฺต  เคยฺยนฺติ  อาทิก   
นวงฺคสตฺถุสาสนภูต  ตนฺติธมฺม  วฬ ฺเชติ  ฯ  โสตานุคตา  (๒)  โหนฺตีติ   
โสต  อนุคตา  (๒)  อนุปวิฏา  โหนฺติ  ฯ  มนสานุเปกฺขิตาติ  จิตฺเตน   
โอโลกิตา  ฯ  ทฏิ ิยา  สปฺุปฏิวิทฺธาติ  อตฺถโต  จ  การณโต   
จ  ป ฺาย  สุฏ ุ  ปฏิวิทฺธา  ปจฺจกฺข  กตา  ฯ  มฏุสฺสติ  กาล   
#  ๑  สี.  ธมมฺสฺสวนคฺค ฯ  ๒. สี. โสตานุธตา ฯ  
#  ๓ สี. อนุวตฺตา  ฯ  ม.  อนุปตฺตา  ฯ  
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กุรุมาโนติ  นยิท  พุทฺธวจน  อนุสฺสรณสฺสติยา  อภาเวน  วุตฺต   
ปุถุชชฺนกาลกิริย  ปน  สนฺธาย  วุตฺต  ฯ  ปถุุชชฺโน  หิ  มฏุสฺสติ   
กาล  กโรติ  นาม  ฯ  อุปปชฺชตีติ  สุทธฺสีเล  ปติฏ ิโต  เทวโลเก   
นิพฺพตฺตติ  ฯ  ธมฺมปทา  ปลปนฺตีติ   อนฺตราภเว  นิพฺพตฺตสฺส  สุขิโน   
เยป  ปุพฺเพ  สชฺฌายมูฬฺหกา (๑)  วาจาปริจิตพุทฺธวจนธมฺมา (๒) 
เต  สพฺเพ  ปสนฺเน  อาทาเส  ฉายา  วิย  อปลปนฺติ  อุปฏหนฺติ   
ปากฏา  หุตฺวา  ป ฺายนฺติ  ฯ  ทนฺโธ  ภิกฺขเว  สตุปฺปาโทติ   
พุทฺธวจนานุสฺสรณสฺสติยา  อุปฺปาโท  ทนฺโธ  คร ุ อถ  
โส  สตฺโต  ขิปฺปเยว  วิเสสคามี  โหติ  นิพฺพานคามี  โหตีติ   
อตฺโถ  ฯ   
        อิทฺธิมา  เจโตวสิปฺปตฺโตติ  อิทฺธิสมฺปนฺโน  จิตฺตสฺส   
วสีภาวปฺปตฺโต  ขีณาสโว  ฯ  อย  วา  โส  ธมฺมวินโยติ   
เอตฺถ  วิภาวนตฺโถ  วาสทฺโท  ฯ  ยตฺถาติ  ยสฺมึ  ธมฺมวินเย  ฯ   
พฺรหฺมจริย  อจรินฺติ  พฺรหฺมจริยวาส  วสึ  ฯ  อิทมปฺ  พุทฺธวจน   
นาม  มยา  ปพฺุเพ  วฬ ฺชตินฺติ  พุทฺธวจนานุสฺสรณวเสเนเวต   
วุตฺต  ฯ  เทวปุตฺโตติ  ป ฺจาลจณฺโฑ  วิย  หตฺถกมหาพฺรหฺมา   
วิย  สนงฺกุมารพฺรหฺมา  วิย  จ  เอโก  ธมฺมกถิกเทวปุตฺโต  ฯ   
โอปปาติโก  โอปปาติก  สาเรตีติ  ปม  อุปฺปนฺโน  เทวปุตฺโต   
ปจฺฉา  อุปฺปนฺน  สาเรติ  ฯ  สหปสุกีฬกาติ  เอเตน  เนส  ทีฆรตฺต    
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กตปริจยภาว  ทสฺเสติ  ฯ  สมาคจฺเฉยฺยุนฺติ  สาลาย  วา  รุกฺข- 
มูเล  วา  สมมฺุขีภาว  คจฺเฉยฺยุ  ฯ  เอว  วเทยฺยาติ  สาลาย   
วา  รุกฺขมูเล  วา  ปมตร  นิสินฺโน  ปจฺฉา  อาคต  เอว   
วเทยฺย  ฯ  เสสเมตฺถ  ปาลนิเยเนว  เวทิตพฺพ  ฯ   
 
                                        านสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติเย  ฯ  านานีติ  การณานิ  ฯ  าเนหีติ  การเณหิ  ฯ   
โสเจยฺยนฺติ  สุจิภาโว  ฯ  สวสมาโนติ  เอกโต  วสมาโน  ฯ (๑) น  
สตตการี  น  สตตวุตฺตี   สีเลสูติ (๑) สตต  สพฺพกาล  สีลชีวิต   
น  ชีวตีติ  อตฺโถ  ฯ  สโวหารมาโนติ  กเถนฺโต  ฯ  เอเกน  เอโก   
โวหรตีติ  เอเกน  สทฺธ ึ เอโก  หุตฺวา  กเถติ  ฯ  โวกกฺมตีติ   
โอกฺกมติ  ฯ  ปุริมโวหารา  ปจฺฉิมโวหารนฺติ  ปุริมกถาย  ปจฺฉิมกถ   
ปุริมกถาย  จ  ปจฺฉิมกถา  น  สเมตีติ  อตฺโถ  ฯ   
        าติพฺยสเนนาติอาทีสุ  าติพฺยสน  าติวินาโสติ  อตฺโถ  ฯ   
ทุติยปเทป  เอเสว  นโย  ฯ  โรคพฺยสเน  ปน  โรโคเยว   
อาโรคฺยวินาสนโต  พฺยสน  ฯ  อนุปรวิตฺตนฺตีติ  อนุพนฺธนฺติ  ฯ   
ลาโภ  จาติอาทีสุ  เอก  อตฺตภาว  ลาโภ  อนุปริวตฺตติ  เอก   
อลาโภติ  เอว  นโย  เนตพฺโพ  ฯ  สากจฺฉายมาโนติ  ป ฺหาปุจฺฉน- 
วิสฺสชฺชนวเสน  สากจฺฉ  กโรนฺโต  ฯ  ยถาติ  เยนากาเรน  ฯ    
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อุมฺมคฺโคติ  ป ฺหุมฺมคฺโค  ฯ  อภินีหาโรติ  ป ฺหาภิสงฺขรณวเสน   
จิตฺตสฺส  อภินีหาโร  ฯ  สมุทาหาโรติ  ป ฺหาปุจฺฉน  ฯ  สนฺตนฺติ   
ปจฺจนีกสนฺตตาย  สนฺต  กตฺวา  น  กเถตีติ  อตฺโถ  ฯ  ปณีตนฺติ   
อคฺคปฺปตฺต  ฯ  อตกฺกาวจรนฺติ  ยถา  ตกฺเกน  นยคฺคาเหน  คเหตุ   
สกฺกา  โหติ  เอว  น  กเถตีติ  อตฺโถ  ฯ  นิปุณนฺติ  สณฺห  ฯ   
ปณฺฑิตเวทนียนฺติ  ปณฺฑิเตหิ  ชานิตพฺพก  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ   
วุตฺตานุสาเรเนว  เวทิตพฺพ  ฯ   
 
                                ภทฺทยิสุตฺตวณฺณนา   
        ตติเย  ฯ  อุปสงฺกมีติ  ภุตฺตปาตราโส  หุตฺวา  มาลาคนฺธ- 
วิเลปน  คเหตฺวา  ภควนฺต  วนฺทิสฺสามีติ  อุปสงฺกมิ  ฯ  มา   
อนุสฺสเวนาติอาทีสุ  อนุสฺสววเสน  (๑) มม  กถ  มา  คณฺหถาติ   
อิมินา  นเยน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  สารมฺโภติ  กรณุตฺตริยลกฺขโณ   
สารมฺโภ  ฯ  อโลภาทโย  โลภาทิปฏิปกฺขนเยน  (๒)  เวทิตพฺพา  ฯ   
กุสลธมฺมูปสมฺปทายาติ   กุสลธมฺมาน  อุปสมฺปาทนตฺถาย  (๑)  ปฏ-ิ 
ลาภตฺถายาติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  อิเม  เจป  ภทฺทิยมหาสาลาติ   
ปุรโต   ิเต  สาลรุกฺเข  ทสฺเสนฺโต  เอวมาห  ฯ  เสสเมตฺถ  เหฏา   
วุตฺตนยตฺตา  อุตฺตานตฺถตฺตา  จ  สุวิ ฺเยฺยเมว  ฯ  สตฺถริ  ปน   
เทสน  วินิวฏเฏนฺเต  ภททฺิโย  โสตาปนฺโน  ชาโตติ  ฯ   
#  ๑  ม.  อนสฺูสววจเนน  ฯ  ๒  ม.  โลภาทิปฏิปกฺขวเสน  ฯ    
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                        สาปุลิยาสุตฺตวณฺณนา  
        จตุตฺเถ ฯ  สาปุคิยาติ  (๑)  สาปุคนิคมวาสิโน  ฯ  พฺยคฺฆปชฺชาติ   
เต  อาลปนฺโต  เอวมาห  ฯ  โกฬนครสฺส  หิ  โกลรุกฺเข  หาเรตฺวา   
กตตฺตา  โกลนครนฺติ  จ  พฺยคฺฆปเถ  มาปตตฺตา  พฺยคฺฆปชฺชนฺติ   
จ  เทฺว  นามานิ  ฯ  เอเตส ฺจ  ปุพฺพปุริสา  ตตฺถ  วสสึูติ   
พฺยคฺฆปชฺชวาสิตาย  พฺยคฺฆปชฺชวาสิโน  พฺยคฺฆปชชฺาติ  วุจฺจนฺติ  ฯ   
เต  อาลปนฺโต  เอวมาห  ฯ  ปาริสุทฺธปิธานิยงฺคานีติ  ปาริสุทฺธอิตฺถาย   
ปธานิยงฺคานิ  ปทหิตพฺพวิริยสฺส  องฺคานิ  โกฏาสาติ  อตฺโถ  ฯ   
สีลปาริสุทฺธิปธานิยงฺคนฺติ  สีลปริโสธนวิริยสฺเสต  นาม  ฯ  ต ฺหิ   
สีลปาริสุทฺธิปริปูรณตฺถาย  ปธานิยงฺคนฺติ  สีลปารสิุทฺธิปธานิยงฺค  ฯ  
เสเสสุป  เอเสว  นโย  ฯ  ตตฺถ  ตตฺถ  ป ฺาย  อนุคฺคเหสฺสามีติ   
ตสฺมึ  ตสฺมึ  าเน  วิปสฺสนาป ฺาย  อนุคฺคเหสฺสามิ  ฯ  โย  ตตฺถ   
ฉนฺโทติอาทีสุ  โย  ตสฺมึ  อนุคฺคณฺหเณ  กตฺตุกมฺยตาฉนฺโทติ  อิมนิา  
นเยน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  สติสมฺปช ฺ  ปเนตฺถ  สตึ  อุปฏเปตฺวา   
าเณน  ปรจฺิฉินฺทิตฺวา  วิริยปคฺคหณตฺถ  วุตฺต  ฯ  รชนีเยสุ  ธมเฺมสุ   
จิตฺต  วิราเชตีติ  ราคปจฺจเยสุ  อิฏารมฺมเณสุ  ยถา  จิตฺต  วิรชฺชติ   
เอว  กโรติ  ฯ  วิโมจนีเยสุ  ธมฺเมสุ  จิตฺต  วิโมเจตีติ  เยหิ   
อารมฺมเณหิ  จิตฺต  วิโมเจตพฺพ  เตสุ  ยถา  วิมุจฺจติ  เอว   
#  ๑ สี.  สาปูคิยาติ  ม.  สามุคิยาติ  ฯ  
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กโรติ  ฯ  วิราเชตฺวาติ  เอตฺถ  มคฺคกฺขเณ  วิราเชติ  นาม  ผลกฺขเณ   
วิรตฺต  นาม  โหติ  ฯ  ทุติยปเทป  เอเสว  นโย  ฯ  สมฺมาวิมุตฺตึ   
ผุสตีติ  เหตุนา  นเยน  อรหตฺตผลวิมุตฺตึ  าณผสฺเสน  ผุสตีติ  ฯ   
 
                                วปฺปสุตฺตวณฺณนา   
        ป ฺจเม ฯ  วปฺโปติ  ทสพลสฺส  จูฬปตา  สกฺยราชา  ฯ   
นิคณฺสาวโกติ  เวสาลิย  สีหเสนาปติ  วิย  นาฬนฺทาย   
อุปาลิคหปติ  วิย  จ  นิคณฺสฺส  นาฏปุตฺตสฺส  อุปฏาโก  ฯ   
กาเยน  สวุโตติ  กายทฺวารสฺส  สวุตตฺตา  ปหิตตฺตา  กาเยน   
สวุโต  นาม  ฯ  เสสทฺวเยป  เอเสว  นโย  ฯ  อวิชฺชาวิราคาติ   
อวิชฺชาย  ขยวิราเคน  ฯ  วิชฺชุปฺปาทาติ  มคฺควิชฺชาย  อุปฺปาเทน  ฯ   
ต  านนฺติ  ต  การณ  ฯ  อวิปกฺกวิปากนฺติ  อลทฺธวิปากวาร  ฯ   
ตโตนิทานนฺติ  ตเหตุ  ตปฺปจฺจยา  ฯ  ทกฺุขเวทนิยา  อาสวา   
อสฺสเวยฺยุนฺติ  ทุกฺขเวทนาย  ปจฺจยภูตา  กิเลสา  อสฺสเวยฺยุ  ตสฺส  
ปริสสฺส  อุปปฺชฺเชยฺยุนฺติ  อตฺโถ  ฯ  อภิสมฺปรายนฺติ  ทุติเย  ฯ   
อตฺตภาเว  ฯ  กายสมารมฺภปจฺจยาติ  กายกมฺมปจฺจเยน  ฯ  
อาสวาติ  กิเลสา  ฯ  วิฆาตปริฬาหาติ  เอตฺถ   
วิฆาโตติ  ทุกฺข  ฯ  ปรฬิาโหติ  กายิกเจตสิโก  ปรฬิาโห  ฯ  ผุสฺส   
ผุสฺส  พฺยนฺตีกโรตีติ  าณวชฺฌกมฺม  าณผุสฺเสน  ผุสิตฺวา (๑) 
#  ๑  ม.  ผุสตฺิวา  ผุสิตฺวา  ฯ  
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ขย  คเมติ  วิปากวชฺฌกมฺม  วิปากผสฺเสน  ผุสิตฺวา    ขย   
คเมติ  นิชฺชราติ  กิเลสชรณกปฏิปทา  ฯ  เสสวาเรสุป  เอเสว   
นโย  ฯ  อิธ  ตฺวา  อย  ภิกฺขุ  ขีณาสโว  กาตพฺโพ  จตฺตาริ   
มหาภูตานิ  นีหริตฺวา  จตุสจฺจววตฺถาน  ทสฺเสตฺวา  ยาว   
อรหตฺตผล  กมฺมฏาน  กเถตพฺพ  ฯ   
        อิทานิ  ปน  ตสฺส  ขีณาสวสฺส  สตตวิหาเร  ทสฺเสตุ  เอว   
สมฺมาวิมุตฺตจิตฺตสฺสาติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  สมฺมาวิมุตฺตจิตฺตสฺสาติ   
เหตุนา  การเณน  สมฺมา  วิมุตฺตสฺส  ฯ  สตตวิหาราติ   
นิจฺจวิหารา  นิพทฺธวิหารา  ฯ  เนว  สมุโน  โหตีติ  อิฏารมฺมเณ   
ราควเสน  เนว  โสมนสฺสชาโต  โหติ  ฯ  น  ทุมฺมโนติ  อนิฏา- 
รมฺมเณ  ปฏฆิวเสน  น  โทมนสฺสชาโต  โหติ  ฯ  อุเปกฺขโก   
วิหรติ  สโต  สมฺปชาโนติ  สติสมฺปช ฺปริคฺคหิตาย  มชฺฌตฺตา   
การลกฺขณาย  อุเปกฺขาย  เตสุ  อารมฺมเณสุ  อุเปกฺขโก  มชฺฌตฺโต   
หุตฺวา  วิหรติ  ฯ   
        กายปรยินฺติกนฺติ  กายนฺติก  กายปริจฺฉินฺน  ยาว  ป ฺจ- 
ทฺวารกาโย  ปวตฺตติ  ตาว  ปวตฺต  ป ฺจทฺวาริกเวทนนฺติ  อตฺโถ  ฯ   
ชีวิตปริยนฺติกนฺติ  ชีวิตนฺติก  ชีวิตปรจฺิฉินฺน  ยาว   
ชีวิต  ปวตฺตติ  ตาว  ปวตฺต  มโนทฺวารกิเวทนนฺติ  อตฺโถ  ฯ   
ตตฺถ  ป ฺจทฺวาริกา  เวทนา  ปจฺฉา  อุปฺปชฺชิตฺวา  ปม   
นิรุชฺฌติ  มโนทฺวาริกา  เวทนา  ปม  อุปฺปชฺชิตฺวา  ปจฺฉา    
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นิรุชฺฌติ  ฯ  สา  หิ  ปฏิสนฺธิกฺขเณ  วตฺถุรูปสฺมึเยว  ปติฏาติ  ฯ   
ป ฺจทฺวาริกา  ปวตฺเต  ป ฺจทฺวารวเสน  ปวตฺตมานา  ปมวเย   
วีสติวสฺสกาเล  รชชฺนทุสสฺนมุยฺหนวเสน  อธิมตฺตา  พลวตี  โหติ   
ปณฺณาสวสฺสกาเล   ิตา  โหติ  สฏ ิวสฺสกาลโต  ปฏาย   
ปริหายมานา  อสีตินวุติวสฺสกาเล  มนทฺา  โหติ  ฯ  ตทา  หิ   
สตฺตา  จิรรตฺต  เอกโต  นสิีทิมฺหา  นิปชฺชิมฺหาติ  วทนฺเตป  น   
ชานามาติ  วทนฺติ  ฯ  อธิมตฺตานิป  รูปาทิอารมฺมณานิ  น  ปสสฺาม   
น  สุโณม  สคุนฺธทุคฺคนฺธ  วา  สาทุอสาทท  วา   ถทฺธมุทุก   
วาติป  น  ชานามาติป  วทนฺติ  ฯ  อิติ  เนส  ป ฺจทฺวาริกา   
เวทนา  ภฏเ   โหติ  มโนทฺวาริกา  เวทนาป  ปวตฺตติ  ฯ  สา   
อนุปุพฺเพน  ปริหายมานา  มรณสมเย  หทยวตฺถุโกฏึเยว  นิสฺสาย   
ปวตฺตติ  ฯ  ยาว  ปเนสา  ปวตฺตติ  ตาว  สตฺโต  ชีวตีติ  วุจฺจติ  ฯ  
ยทา  นปฺปวตฺตติ  ตทา  สตฺโต   มโต  นิรุทฺโธติ  วุจฺจติ  ฯ   
        สฺวายมตฺโถ  วาปยา  ทีเปตพฺโพ  ยถา  ห ิ ปุรโิส   
ป ฺจอุทกมคฺคสมฺปนฺน  วาป  กเรยฺย  ฯ  ปม  เทเว  วุฏเ  ป ฺจหิ   
อุทกมคฺเคหิ  อุทก  ปวิสิตฺวา  อนฺโตวาปย  อาวาเฏ  ปูเรยฺย  ฯ   
ปุนปฺปุน  เทเว  วสฺสนฺเต  อุทกมคฺเค  ปูเรตฺวา  คาวุตฑฺฒ- 
โยชนมตฺต  โอตฺถริตฺวา  อุทกติฏเยฺย  ตโต  ตโต  วิสฺสนฺทมาน   
อถ  นิทฺธมนตุมฺเพ  วิวริตฺวา  เขตฺเตสุ  กมฺเม  กยริมาเน  อุทก   
นิกฺขมนฺต  สสฺสปากกาเล  อุทก  นิกฺขนฺต  อุทก  ปริหีน  มจฺเฉ    
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คณฺหามาติ  วตฺตพฺพต  อาปชฺเชยฺย  ฯ  ตโต  กติปาเหน   
อาวาเฏสุเยว  อุทก  สณฺเหยฺย  ฯ  ยาว  ปน  ต  อาวาเฏสุ   
โหติ  ตาว  มหาวาปย  อุทก  อตฺถีติ  สงฺขฺย  คจฺฉติ  ฯ  ยทา   
ปน  ตตฺถ  ฉิชฺชติ  ตทา  วาปย  อุทก  นตฺถีติ  วุจฺจติ  ฯ   
เอว  สมฺปทมิท  เวทิตพฺพ  ฯ   
        ปม  เทเว  วสฺสนฺเต  ป ฺจหิ  มคฺเคหิ  อุทเก  ปวิสนฺเต   
อาวาฏาน  ปูรณกาโล  วิย  หิ  ปมเมว  ปฏิสนฺธิกฺขเณ   
มโนทฺวาริกเวทนาย  วตฺถุรูเป  ปติฏ ิตกาโล  ปุนปปฺุน  เทเว   
วสฺสนฺเต  ป ฺจนฺน  มคฺคาน  ปูริตกาโล  วิย  ปวตฺเต  ป ฺจ- 
ทฺวาริกเวทนาย  ปวตฺตติ  คาวุตฑฺฒโยชนมตฺต  อชโฺฌตฺถรณ  วิย   
ปมวเย  วีสติวสฺสกาเล  รชฺชนาทิวเสน  ตสฺส  อธิมตฺตพลว- 
ภาโว  ยาว  วาปโต  อุทก  น  นิคจฺฉติ  ตาว  ปูราย  วาปยา   
 ิตกาโล  วิย  ป ฺาสวสฺสกาเล  ตสฺส   ิตกาโล  นทิฺธมน- 
ตุมฺเพสุ  วิวเฏสุ  กมฺมนฺเต  กยิรมาเน  อุทกสฺส  นกิฺขมนกาโล  
วิย  สฏ ิวสฺสกาลโต  ปฏาย  ตสฺส  ปริหานิ  อุทเก  ภฏเ   
อุทกมคฺเคสุ  ปริตฺตอุทกสฺส   ิตกาโล  วิย  อสีตินวุติกาเล   
ป ฺจทฺวาริกเวทนาย  มนฺทกาโล  อาวาเฏสุเยว  อุทกสฺส   
ปติฏ ิตกาโล  วิย  หทยวตฺถุโกฏ ึ นิสสฺาย  มโนทวฺาเร  เวทนาย   
ปวตฺติกาโล  อาวาเฏสุ  ปริตฺเตป  อุทเก  สติ  วาปย  อุทก   
อตฺถีติ  วตฺตพฺพกาโล  วิย  ยาว  สา  ปวตฺตติ  ตาว  สตฺโต    
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ชีวตีติ  วุจฺจติ  ฯ  ยถา  ปน  อาวาเฏสุ  อุทเก  ฉินฺเน  นตฺถิ  วาปย   
อุทกนฺติ  วุจฺจติ  เอว  มโนทฺวาริกเวทนาย  อปฺปวตฺตมานาย  สตฺโต  
มโตติ  วุจฺจติ  ฯ  อิมเมว  เวทน  สนฺธาย  วุตฺต  ชีวิตปริยนฺติก  เวทน 
เวทิยมาโนติ  ฯ   
        กายสฺส  เภทาติ  กายสฺส  เภเทน  ฯ  อุทฺธ  ชีวิตปริยาทานาติ   
ชีวิตกฺขยโต  อุทฺธ  ฯ  อิเธวาติ  ปฏิสนธฺิวเสน  ปรโต   
อคนฺตฺวา  อิเธว  ฯ  สีติ  ภวิสฺสนฺตีติ  ปวตฺติวิปฺผนฺทนทรถรหิตานิ   
สีตานิ   อปฺปวตฺตนธมฺมานิ  ภวิสฺสนฺติ  ฯ   
        ถูณ  ปฏิจฺจาติ  รุกฺข  ปฏิจฺจ  ฯ  กทฺุทาลปฏก  อาทายาติ   
กุทฺทาล ฺจ  ขณิตฺติ ฺจ  ปจฺฉิ ฺจ  คเหตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ  เทสนา   
ปน  กุทฺทาลวเสเนว  กตา  ฯ  มูเล  ฉินเฺทยฺยาติ  มูลมฺหิ  กุทฺทาเลน   
ฉินฺเทยฺย  ฯ  ปลิขเณยฺยาติ  ขณิตฺติยา  สมนฺตา  ขเณยฺย  ฯ  
        เอวเมว  โขติ  เอตฺถ  อิท  โอปมฺมสสนฺทน  รกุโฺข   
วิย  หิ  อตฺตภาโว  ทฏพฺโพ  รกฺุข  ปฏิจฺจ  ฉายา  วิย   
กุสลากุสลกมฺม  ฉาย  อปปฺวตฺต  กาตุกาโม  ปรุิโส  วิย  โยคาว- 
จโร  กุทฺทาโล  วิย  ป ฺา  ปฏก  วิย  สมาธิ  ขณิตฺติ  วิย   
วิปสฺสนา  ขณิตฺติยา  มูลาน  ปลิขณนกาโล  วิย  อรหตฺต- 
มคฺเคน  อวิชฺชาย  เฉทนกาโล  ขณฺฑาขณฺฑิก  กรณกาโล  วิย   
ขนฺธวเสน  ทิฏกาโล  ผาลนกาโล  วิย  อายตนวเสน  ทฏิ- 
กาโล  สกลกีรณกาโล  วิย  ธาตุวเสน  ทิฏกาโล  วาตาตเปน    
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วิโสสนกาโล  วิย  กายิกเจตสิกสฺส  วิริยสฺส  กรณกาโล  อคฺคินา   
ฑหนกาโล  วิย  าเณน  กิเลสาน  ฑหนกาโล  มสิกรณกาโล   
วิย  ธรมานกป ฺจกฺขนฺธกาโล (๑) มหาวาเต  โอปุนนกาโล   วิย   
นทีโสเต  ปวาหนกาโล  วิย  อุจฺฉินฺนมูลกาน   ป ฺจนฺน  ขนฺธาน   
อปฺปฏิสนฺธิกนิโรโธ  โอปุนนปวาหเนหิ  (๒) อปณฺณตฺติกภาวูปคโม   
วิย  ปุนพฺภเว  วิปากกฺขนฺธาน  อนุปฺปาเทน  อป ฺตฺติกภาโว   
เวทิตพฺโพ  ฯ   
        ภควนฺต  เอตทโวจาติ  สตฺถร ิ เทสน  วินิวฏเฏนฺเต   
โสตาปตฺติผล  ปตฺวา  เอต  เสยฺยถาป  ภนฺเตติ  อาทิวจน   
อโวจ  ฯ  ตตฺถ  อุทยตฺถิโกติ  วฑฺฒิอตฺถิโก  ฯ  อสสฺปณิย   
โปเสยฺยาติ  ป ฺจอสฺสโปตสตานิ  กิณิตฺวา  ปจฺฉา  วิกฺกิณิสฺสามีติ   
โปเสยฺย  ฯ  สหสฺสคฺฆนกสฺส  อสฺสสสฺ  ป ฺจสตมตฺต  อุปกรณ   
คนฺธมาลาทิวเสน  โปสาวนิยเยว  อคมาสิ  ฯ  อถสฺส  เต  อสฺสา   
เอกทิวเสเนว  โรค  ผุสิตฺวา  สพฺเพ  ชีวิตกฺขย  ปาปุเณยฺยุนฺติ   
อิมินา  อธิปฺปาเยน  เอวมาห  ฯ  อุทย ฺเจว  นาธิคจฺเฉยฺยาติ   
วฑฺฒิ ฺจ  เคหโต  นีหริตฺวา  ทินฺนมูล ฺจ  กิ ฺจิ  น  ลเภยฺย  ฯ   
ปยิรุปาสินฺติ  จตูหิ  ปจฺจเยหิ  อุปฏหึ  ฯ  โสห  อุทย ฺเจว   
นาธิคจฺฉินฺติ  โส  อห  เนว  อุทย  น  เคหโต  ทินฺนธน   
อธิคจฺฉึ  ปณิยอสฺสชคฺคนโก  นาม  ชาโตสฺมีติ  ทสฺเสติ  ฯ  
เสสเมตฺถ  อุตฺตานตฺถเมวาติ  ฯ   
#  ๑  ม. วตฺตมนก... ฯ  ๒  ม. โอผุนนกาโล  ฯ  ๓ ม. สฺวาห อุทย ฺเจว  ฯ  
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                                สาฬหฺสุตฺตวณฺณนา   
        ฉฏเ ฯ  ทฺวเยนาติ  ทฺวีหิ  โกฏาเสหิ  ฯ  โอฆสฺส  นิตฺถรณนฺติ   
จตุโรฆนิตฺถรณ  ฯ  ตโปชิคุจฺฉาเหตูติ  ทุกฺกรการิกสงฺขาเตน  ตเปน   
ปาปชิคุจฺฉนเหตุ  ฯ  อ ฺตร  สาม ฺงฺคนฺติ  เอก  สมณธมฺม- 
โกฏาส  ฯ  อปริสุทฺธกายสมาจาราติอาทีสุ  ปุริเมหิ  ตีหิ  ปเทหิ   
กายิกวาจสิกเจตสิกสีลาน  อปริสุทฺธต  ทสฺเสตฺวา  ปจฺฉิเมน   
ปเทน  อปรสิุทฺธาชีวต  ทสฺเสติ  ฯ  าณทสฺสนายาติ  มคฺคาณ- 
สงฺขาตาย  ทสฺสนาย  ฯ  อนุตฺตราย  สมฺโพธายาติ  อรหตฺตาย  ฯ 
อรหตฺตาณผสฺเสน    ผุสตุิ  อภพฺพาติ  วุตฺต  โหติ  ฯ  สาลลฏ ินฺติ   
สาลรุกฺข  ฯ  นวนฺติ  ตรุณ  ฯ  อกุกฺกุจฺจกชาตนฺติ  ภเวยฺย  น ุ 
โข  น  ภเวยฺยาติ  อชเนตพฺพกุกฺกุจฺจ  ฯ  เลขณิยา  ลิเขยฺยาติ   
อวเลขนมตฺตเกน  (๑)  อวลิเขยฺย  ฯ  โธเวยฺยาติ  ฆเสยฺย  ฯ  อนฺโต   
อวิสุทฺธาติ  อพฺภนฺตเร  อวิสุทฺธา  อปนีตสารา  ฯ   
        เอวเมว  โขติ  เอตฺถ  อิท  โอปมฺมสสนฺทน  สาลลฏ ิ   
วิย  หิ  อตฺตภาโว  ทฏพฺโพ  นทีโสต  วิย  สสารโสต  ปาร  
คนฺตุกามปุริโส  วิย  ทฺวาสฏ ิ  ทฏิ ิโย  คเหตฺวา   ิตปุริโส   
สาลลฏ ิยา  พหิทฺธา  สุปริกมฺมกตกาโล  วิย  พหิทธฺารมฺมเณ   
คาฬฺห (๒)  กตฺวา  คหิตกาโล  อนฺโต  อปริสุทฺธกาโล  วิย  อพฺภนฺตเร  
สีลาน  อปรสิุทฺธกาโล  สาลลฏ ิยา  สสีทิตฺวา  อโธคมน  วิย   
ทิฏ ิคติกสฺส  สสารโสเต  สสีทน  เวทิตพฺพ  ฯ   
๑.  ส.ี  อวเลขนสตฺถเกน  ฯ  ๒. พหิทธฺา  ตปจรณ  คาฬฺห  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 624 

                เลมที่  14  จตุกฺกนิปาตวณฺณนา  หนา  624 
 
        ชิยาริตฺต  พนฺเธยฺยาติ  ชิย ฺจ  อริตฺต ฺจ  โยเชยฺย  ฯ  เอวเมว   
โขติ  เอตฺถาป  อิท  โอปมฺมสสนฺทน  สาลลฏ ิ  วิย  อตฺตภาโว  นทีโสต   
วิย  สสารโสต  ปาร  คนฺตุกามปุริโส  วิย  โยคาวจโร  พหิทฺธา   
สุปริกมฺมกตกาโล  วิย  ฉสุ  ทฺวาเรสุ  สวรสฺส  ปจฺจุปฏ ิต- 
กาโล  อนฺโต  สุวิโสธิตภาโว  วิย  อพฺภนฺตเร  ปริสุทธฺสีลาจาโร   
ชิยาริตฺตพนฺธน  วิย  กายกิเจตสิกวิริยกรณ  โสตฺถนิา  ปาริมตีร- 
คมน  วิย  อนุปุพฺเพน  สีล  ปูเรตฺวา  สมาธึ  ปูเรตฺวา  ป ฺ   
ปูเรตฺวา  นิพฺพานคมน  ทฏพฺพ  ฯ   
        กณฺฑจิตฺรกานีติ  (๑)สรลฏ ิสรรชฺชุสรปาสาทสร- 
สาณิสรโปกฺขรณิสรปทุมาทีนิ  อเนกานิ  กณฺเฑหิ  กาตพฺพจิตฺรานิ  ฯ   
อถโข  โส  ตีหิ  าเนหีติ  โส  เอว  พหูนิ  กณฺฑจิตฺรกานิ   
ชานนฺโตป  น  ราชารโห  โหติ  ตีหิเยว  จ  ปน  าเนหิ   
โหตีติ  อตฺโถ  ฯ   
        สมฺมาสมาธิ  โหตีติ  มคฺคสมาธินา  จ  ผลสมาธินา  จ   
สมาหิโต  โหตีติ  อยเมตฺถ  อตฺโถ  ฯ  สมฺมาทิฏ ีติ  มคฺคสมฺมา- 
ทิฏ ิยา  สมนฺนาคโต  ฯ  อิท  ทุกฺขนฺติอาทีหิ  จตูหิ  สจฺเจหิ   
จตฺตาโร  มคฺคา  ตีณิ  จ  ผลานิ  กถิตานิ  ฯ  อย  ปน  
มคฺเคเนว อวิราธิต  วิชฺฌติ  นามาติ  เวทิตพฺโพ  ฯ  สมฺมา- 
วิมุตฺตีติ  อรหตฺตผลวิมุตฺติยา  สมนฺนาคโต  ฯ  อวิชฺชากฺขนฺธ  ปทาเลตีติ    
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อรหตฺตมคฺเคน  ปทาเลติ  นามาติ  วุจฺจติ  ฯ  อิมินา  หิ  เหฏา   
อรหตฺตมคฺเคน  อวิชชฺากฺขนฺโธ  ปทาลิโต  อิธ  ปน  ปทาลิต   
อุปาทาย  ปทาเลตีติ  วตฺตุ  วฏฏติ  ฯ   
 
                                มลฺลกิาเทวีสุตฺตวณฺณนา   
        สตฺตเม ฯ มลลฺิกา  เทวีติ  ปเสนทิโกสลร ฺโ  เทวี  ฯ  เยน   
มิเธกจฺโจ  มาตุคาโมติ  เยน  อิเธกจฺจา  อิตฺถี  ฯ  ทุพฺพณฺโณติ   
พีภจฺฉวณฺณา  ฯ  ทุรโูปติ  ทุสฺสณฺ ิตา  ฯ  สุปาปโกติ  สุฏ ุปาปกา  
สุฏ ุ  ลามิกา  ฯ  ทสฺสนายาติ  ปสฺสิตุ  ฯ  ทลิทฺโทติ  ธนทลิทฺทา  ฯ  
อปฺปสฺสโกติ  สเกน  ธนธ ฺเน  (๑)  รหิตา  ฯ  อปฺปโภโคติ  อุปโภค-ภณฺฑกรหิตา  ฯ  อปฺ
เปสกฺโขติ  อปฺปริวารา  ฯ  อทฺโธติ (๒) อิสฺสรา  ฯ   
มหทฺธโนติ  วฬ ฺชนกธเนน  มหทฺธนา  ฯ  มหาโภโคติ  อุปโภค- 
ปริโภคภณฺฑโภเคน  มหาโภคา  ฯ  มเหสกฺโขติ  มหาปริวารา  ฯ   
อภิรูโปติ  อุตฺตมรูปา  ฯ  ทสฺสนีโยติ  ทสฺสนยุตฺตา  ฯ  ปาสาทิโกติ   
ทสฺสเนน  ปาสาทิกา  ฯ  วณฺณโปกฺขรตายาติ  วณฺเณน  เจว   
สรีรสณฺาเนน  จ  ฯ   
        อภิสชชฺตีติ  ลคฺคติ  ฯ  พฺยาปชฺชตีติ  ปกตึ  ปชหติ  ฯ   
ปฏิตฺถียตีติ  โกธวเสน  ถนีภาว  ถทฺธภาว  อาปชฺชติ  ฯ  น   
ทาตา  โหตีติ  น  ทายิกา  โหติ  ฯ  เสยยฺาวสถปทีเปยฺยนฺติ  เอตฺถ 
#  ๑  ม.  ธเนน  ฯ   ๒  ม. อฑฺฒาติ  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 626 

                เลมที่  14  จตุกฺกนิปาตวณฺณนา  หนา  626 
 
เสยฺยาติ  ม ฺจผลกาทิสยน  ฯ  อาวสโถติ  อาวสถาคาร  ฯ  ปทีเปยฺย   
วุจฺจติ  วฏฏิเตลาทิปทีปูปกรณ  ฯ  อิสสฺามนโกติ  อิสฺสาย  สมฺปยุตฺต- 
จิตฺตา  ฯ  อิมนิา  นเยน  สพฺพตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  โกธนา   
อโหสินฺติ  โกธมนา  อโหสึ  ฯ  อนิสสฺามนกา  อโหสินฺติ  อิสฺสา- 
วิรหิตจิตฺตา  อโหสึ  ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานตฺถเมวาติ  ฯ   
 
                        อตฺตนฺตปสุตฺตวณฺณนา   
        อฏเม ฯ  อตฺตนฺตปาทีสุ  อตฺตาน  ตปติ  ทกุขฺาเปตีติ   
อตฺตนฺตโป  ฯ  อตฺตโน  ปริตาปนานุโยค  อตฺตปรติาปนานุโยค  ฯ   
ปร  ตปตีติ  ปรนฺตโป  ฯ  ปเรส  ปริตาปนานุโยค  ปรปริตา- 
ปนานุโยค  ฯ  ทฏิเว  ธมฺเมติ  อิมสฺมึเยว  อตฺตภาเว  ฯ  นิจฺฉาโตติ   
ฉาต  วุจฺจติ  ตณฺหา  สา  อสฺส  นตฺถีติ  นิจฺฉาโต  ฯ  สพฺพกิเลสาน   
นิพฺพุตตฺตา  นิพฺพุโต  ฯ  อนฺโต  ตาปนกิเลสาน  อภาวา   
สีตโล  ชาโตติ  สีติภูโต  ฯ  ฌานมคฺคผลนิพฺพานสุขานิ  ปฏ-ิ 
สเวเทตีติ  สุขปฏิสเวที  ฯ  พฺรหฺมภูเตน  อตฺตนาติ  เสฏภูเตน   
อตฺตนา  ฯ  อเจลโกติ  อาทีนิ  วุตฺตตฺถาเนว  ฯ   
        โอรพฺภิกาทีสุ  อุรพภฺา  วุจฺจนฺติ  เอฬกา  อุรพฺเภ  หนตีติ   
โอรพฺภิโก  ฯ  สูกริกาทีสุป  เอเสว  นโย  ฯ  ลุทฺโทติ  ทารุโณ   
กกฺขโฬ  ฯ  มจฺฉฆาตโกติ  มจฺฉพนฺโธ   เกวฏโฏ  ฯ  พนฺธนาคาริโกติ   
พนฺธนาคารโคปโก  ฯ  กรุูรกมฺมนฺตาติ  ทารุณกมมฺนฺตา  ฯ    
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        มุทฺธาภิสิตฺโตติ  ขตฺติยาภิเสเกน  มุทฺธนิ  อภิสตฺิโต  ฯ   
ปุรตฺถิเมน  นครสฺสาติ  นครโต  ปรุตฺถิมทิสาย  ฯ  สณฺาคารนฺติ   
ย ฺสาล  ฯ  ขราชิน  นิวาเสตฺวาติ  สขุร  อชินจมฺม  นิวาเสตฺวา  ฯ   
สปฺปเตเลนาติ  สปฺปนา  จ  เตเลน  จ  ฯ  เปตฺวา  หิ  สปฺป   
อวเสโส  โย  โกจิ  เสฺนโห  เตลนฺติ  วุจฺจติ  ฯ  กณฺฑุวมาโนติ   
นขาน  ฉินฺนตฺตา  กณฺฑุวิตพฺพกาเล  เตน  กณฺฑุวมาโน  ฯ   
อนตฺถรหิตายาติ  (๑)  อสนฺถตาย  ฯ  สรูปวจฺฉายาติ  สทิสวจฺฉาย  ฯ   
สเจ  คาวี  เสตา  โหติ  วจฺฉโกป  เสตโกว  ฯ  สเจ  กปลา  วา   
รตฺตา  วา  วจฺโฉป  ตาทิโส  วาติ  เอว  สรูปวจฺฉาย  ฯ  โส  
เอวมาหาติ  โส  ราชา  เอว  วเทติ  ฯ  วจฺฉตราติ  ตรุณวจฺฉกภาว  
อติกฺกนฺตา  พลววจฺฉา  ฯ  วจฺฉตรีสุป    เอเสว   
นโย  ฯ  พรหิิสตฺถายาติ  ปริกฺเขปกรณตฺถาย  เจว  ย ฺภูมิย   
อตฺถรณตฺถาย  จ  ฯ   
        จตุตฺถปุคฺคล  พุทฺธุปปฺาทโต  ปฏาย  ทสฺเสตุ  อิธ  ภิกฺขเว   
ตถาคโตติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ  ตถาคโตติอาทีนิ  วุตฺตตฺถาเนว  ฯ   
ต  ธมฺมนฺติ  ต  วุตฺตปฺปการสมฺปนฺน  ธมฺม  ฯ  สุณาติ  คหปติ   
วาติ  กสฺมา  ปม  คหปตึ  นิทฺทิสติ  นหิตมานตฺตา   
อุสฺสนฺนตฺตา  จ  ฯ  เยภุยฺเยน  ห ิ ขตฺติยกุลา  ปพฺพชิตา  ชาตึ   
นิสฺสาย  มาน  กโรนฺติ  พฺราหฺมณกุลา  ปพฺพชิตา  มนฺเต   
# ๑ .  ม.  อนนฺตรหิตายาติ  ฯ  
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นิสฺสาย  มาน  กโรนฺติ  หีนชจฺจกุลา  ปพฺพชิตา  อตฺตโน   
วิชาติตาย  ปติฏาตุ  น  สกฺโกนฺติ  ฯ  คหปติทารกา  ปน  กจฺเฉหิ   
เสท  มุ ฺจนฺเตหิ  ปฏ ิย  โลณ  ปุปฺผมานาย  ภูมึ  กสิตฺวา   
ตาทิสสฺส  มานสฺส  อภาวโต  นิหตมานทปฺปา   โหนฺติ  ฯ เต   
ปพฺพชิตฺวา  มาน  วา  ทปปฺ  วา  อกตฺวา  ยถาพล  พุทฺธวจน   
อุคฺคเหตฺวา  วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺตา  สกฺโกนติฺ  อรหตฺเต   
ปติฏาตุ  ฯ  อิตเรหิ  จ  กุเลหิ  นกิฺขมิตฺวา  ปพฺพชิตา  นาม   
น  พหุกา  คหปติกาว  พหุกา  ฯ  อิติ  นิหตมานตฺตา   
อุสฺสนฺนตฺตา  จ  ปม  คหปตึ  นิทฺทสิตีติ  ฯ   
        อ ฺตรสฺมึ  วาติ  อิตเรส  วา  กลุาน  อ ฺตรสฺมึ  ฯ   
ปจฺจาชาโตติ  ปจฺฉา  ชาโต  ฯ  ตถาคเต  สทฺธ  ปฏลิภตีติ   
ปริสุทฺธ  ธมมฺ  สุตฺวา  ธมมฺสามิมฺหิ  ตถาคเต  สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
วต  โส  ภควาติ  สทฺธ  ปฏิลภติ  ฯ  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขตีติ  เอว   
ปจฺจเวกฺขติ  ฯ  สมฺพาโธ  ฆราวาโสติ  สเจป  สฏ ิหตฺเถ  ฆเร   
โยชนสตนฺตเรป  วา  เทฺว  ชายปติกา  วสนฺติ  ตถาป  เนส   
สกิ ฺจนสปลิโพธนฏเน  ฆราวาโส  สมฺพาโธว  ฯ  รชาปโถติ   
ราครชาทีน  อุฏานฏานนฺติ  มหาอฏกถาย  วุตฺต  ฯ   
อาคมนปโถติป  วตฺตุ  วฏฏติ  ฯ  อลคฺคนฏเน  อพฺโภกาโส   
วิยาติ  อพฺโภกาโส  ฯ  ปพฺพชิโต  ห ิ กูฏาคารรตนปาสาท- 
# ๑. ม. ปติชาโต  ฯ  
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เทววิมานาทีสุ  ปหิตทฺวารวาตปาเนสุ  ปฏิจฺฉนฺเนสุ  วสนฺโตป  ทิสฺสติ   
เนว  ลคฺคติ  น  สชฺชติ  น  พชฺฌติ  ฯ  เตน  วุตฺต  อพฺโภกาโส   
ปพฺพชฺชาติ  ฯ  อปจ  สมพฺาโธ  ฆราวาโส  กุสลกิรยิาย  ยถาสุข   
โอกาสาภาวโต  รชาปโถ  อสวุตสงฺการฏาน  วิย  รชาน   
กิเลสรชาน   สนฺนิปาตฏานโต  ฯ  อพฺโภกาโส  ปพฺพชฺชา  
กุสลกิริยาย  ยถาสุข  โอกาสสพฺภาวโต  ฯ   
        นยิท  สกุร  ฯเปฯ  ปพฺพเชยฺยนฺติ  เอตฺถ  อย  สงฺเขปกถา  ฯ 
ยเทต  สิกฺขาตฺตยพฺรหฺมจริย  เอกป  ทวิส  อขณฺฑ  กตฺวา   
จริมกจิตฺต  ปาเปตพฺพตาย  เอกนฺตปรปิุณฺณ  ฯ  เอกทิวสมฺป   
จ  กิเลสมเลน  อมลิน  กตฺวา  จริมกจิตฺต  ปาเปตพฺพตาย  
เอกนฺตปริสุทฺธ  สงฺขลิขิตนฺติ  ลิขิตสงฺขสทิส  (๑)โธตสงฺขสปฺปฏ-ิ 
ภาค  จริตพฺพ  อิท  น  สกุร  อคาร  อชฺฌาวสตา  อคาร- 
มชฺเฌ  วสนฺเตน  เอกนฺตปริปุณฺณ  ฯเปฯ  จริตุ  ยนนฺูนาห   
เกสมสฺสุ  โอหาเรตฺวา  กสายรสปตตาย  กาสายานิ  พฺรหฺมจริย   
จรนฺตาน  อนุจฺฉวิกานิ  วตฺถานิ  อจฺฉาเทตฺวา  ปรทิหิตฺวา   
อคารสฺมา  นิกฺขมิตฺวา  อนคาริย  ปพฺพเชยฺยนฺติ  ฯ  เอตฺถ  จ  
ยสฺมา  อคารสฺส  หิต  กสิวณิชฺชาทิกมฺม  อคาริยนฺติ  วุจฺจติ   
ต ฺจ  ปพฺพชฺชาย  นตฺถ ิ ตสฺมา  ปพฺพชชฺา  อนคาริยาติ   
าตพฺพา  ต  อนคาริย  ฯ  ปพฺพเชยฺยนฺติ  ปฏิปชฺเชยยฺ  ฯ   
#๑ ม. สงฺขลขิิต  ฯ  
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        อปฺป  วาติ  สหสฺสโต  เหฏา  โภคกฺขนฺโธ  อปฺโป  นาม   
โหติ  สหสฺสโต  ปฏาย  มหา  ฯ  อาพนฺธนฏเน  าติเยว   
าติปริวฏโฏ  ฯ  โส  วีสติยา  เหฏา  อปฺโป  นาม  โหติ   
วีสติยา  ปฏาย  มหา  ฯ  ภิกฺขูน  สิกฺขาสาชีวสมาปนฺโนติ  ยา   
ภิกฺขูน  อธิสีลสงฺขาตา  สิกฺขา  ต ฺจ  ยตฺถ  เจเต  สห  ชีวนฺติ   
เอกชีวิกา  สภาควุตฺติโน  โหนฺติ  ต  ภควตา  ป ฺตฺตสิกฺขาปท- 
สงฺขาต  สาชีว ฺจ  ตตฺถ  สิกฺขนภาเวน  สมาปนฺโนติ  ภิกฺขูน   
สิกฺขาสาชีวสมาปนฺโน  ฯ  สมาปนฺโนติ  สิกฺข  ปริปูเรนฺโต   
สาชีว ฺจ  อวีติกฺกมนฺโต  หุตฺวา  ตทุภย  อุปคโตติ  อตฺโถ  ฯ   
        ปาณาติปาต  ปหายาติอาทีนิ  วุตฺตตฺถาเนว  ฯ  อิเมส  
เภทายาติ  เยส  อิโตติ  วุตฺตาน  สนฺติเก  สุต  เตส  เภทาย  ฯ   
ภินฺนาน  วา  สนฺธาตาติ  ทฺวินฺน  มิตฺตาน  วา  สมานุ- 
ปชฺฌายกาทีน  วา  เกนจิเทว  การเณน  ภินฺนาน  เอกเมก   
อุปสงฺกมิตฺวา  ตุมฺหาก  อีทิเส  กุเล  ชาตาน  เอวพหุสฺสุตาน   
อิท  น  ยุตฺตนฺติอาทีนิ  วตฺวา  สนฺธาน  กตฺตา  ฯ  อนุปฺปทาตาติ   
สนฺธานานุปฺปทาตา  เทฺว  ชเน  สมคฺเค  ทิสฺวา   
ตุมฺหาก  เอวรูเป  กุเล  ชาตาน  เอวรูเปหิ  คุเณหิ  สมนฺนาคตาน   
อนุจฺฉวิกเมตนฺติ   อาทีนิ  วตฺวา  ทฬฺหีกมฺม  กตฺตาติ  อตฺโถ  ฯ  
สมคฺโค  (๑)  อาราโม  อสสฺาติ  สมคฺคาราโม  ฯ  ยตฺถ  สมคฺคา  นตฺถิ   
#  ๑  สี.  สมคฺเค  ฯ  
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ตตฺถ  วสิตุมฺป  น  อิจฺฉตีติ  อตฺโถ  ฯ  สมคฺคราโมติป  ปาลิ  ฯ 
อยเมวตฺโถ  ฯ  สมคฺครโตติ  สมคฺเคสุ  รโต  เต  ปหาย  อ ฺตฺถ   
คนฺตุมฺป  น  อิจฺฉตีติ  อตฺโถ  ฯ  สมคฺเค  ทิสฺวาป  สุตฺวาป   
นนฺทตีติ  สมคฺคนนฺที  ฯ  สมคฺคกรณึ  วาจ  ภาสิตาติ  ยา  สา   
วาจา  สตฺเต  สมคฺเคเยว  กโรติ  ต  สามคฺคิคุณปริทีปกเมว   
วาจ  ภาสติ  น  อิตรนฺติ  ฯ   
        เนลาติ  เอล  วุจฺจติ  โทโส  นาสฺสา  เอลนฺติ  เนลา   
นิทฺโทสาติ  อตฺโถ  ฯ  เนลงฺโค  เสตปจฺฉาโทติ  เอตฺถ  วุตฺตเนล   
วิย  ฯ  กณฺณสุขาติ  พฺย ฺชนมธุรตาย  กณฺณาน  สุขา  สูจิ- 
วิชฺฌน  วิย  กณฺณสูล  น  ชเนติ  ฯ  อตฺถมธุรตาย  สกลสรีเร   
โกป  อชเนตฺวา  เปม  ชเนตีติ  เปมนียา  ฯ  ทหย  คจฺฉติ   
อปฺปฏิห ฺมานา  สุเขน  วิตฺต  ปวิสตีติ  หทยงฺคมา  ฯ  คุณ- 
ปริปุณฺณตาย  ปุเร  ภวาติ  โปรี  ฯ  ปุเร  สวฑฺฒนารี  วิย   
สุกุมาราติป  โปรี  ฯ  ปุรสฺส  เอสาติป  โปรี ฯ ปุรสฺส  เอสาติ   
นครวาสีน  กถาติ  อตฺโถ  ฯ  นครวาสิโน  ห ิ ยุตฺตกถา  โหนฺติ   
ปติมตฺต  ปตาติ  ภาติมตฺต  ภาตาติ  วทนฺติ  ฯ  เอวรูป  กถา   
พหุโน  ชนสสฺ  กนฺตา  โหตีติ  พหุชนกนฺตา  ฯ  กนฺตภาเวเนว  
พหุโน  ชนสสฺ  มนาปจิตฺตวุฑฺฒิกราติ  พหุชนมนาปา  ฯ   
        กาเล  (๑)  วทตีติ  กาลวาที  วตฺตพฺพยุตฺตกาล  สลลฺกฺเขตฺวา   
#๑ ม.  กาเลนาติป  ปาโ  ฯ  
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วทตีติ  อตฺโถ  ฯ  ภูต  ตจฺฉ  สภาวเมว  วทตีติ  ภูตวาที  ฯ   
ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกอตฺถสนฺนิสฺสิตเมว  กตฺวา  วทตีติ  อตฺถวาที  ฯ   
นวโลกุตฺตรธมฺมสนฺนิสฺสิต  กตฺวา  วทตีติ  ธมฺมวาที  ฯ  สวร- 
วินยปหานวินยสนฺนิสฺสิต  กตฺวา  วทตีติ  วินยวาที  ฯ  นิธาน   
วุจฺจติ  ปโนกาโส  นิธานมสฺสา  อตฺถีติ  นิธานวตี  ฯ  หทเย  
นิเธตพฺพยุตฺตก  วาจ  ภาสิตา  โหตีติ  อตฺโถ  ฯ  กาเลนาติ   
เอวรูป  วาจ  ภาสมาโนป  จ  อห  นิธานวตึ  วาจ  ภาสิสฺสามีติ  น   
อกาเลน  ภาสติ  ยุตฺตกาล  ปน  อเวกฺขิตฺวาว  ภาสตีติ  อตฺโถ  ฯ   
สาปเทสนฺติ  สอุปม  สการณนฺติ  อตฺโถ  ฯ  ปริยนตฺวตินฺติ  ปริจฺเฉท   
ทสฺเสตฺวา  ยถาสฺสา  ปริจฺเฉโท  ป ฺายติ  เอว  ภาสตีติ   
อตฺโถ  ฯ  อตฺถส ฺหิตนฺติ  อเนเกหิป  นเยหิ  วิภชนเฺตน  ปริยาทาตุ   
อสกฺกุเณยฺย  (๑)  อตฺถสมฺปนฺน  ภาสติ  ฯ  ย  วา  โส  อตฺถวาที  อตถ   
วทติ  เตน  อตฺเถน  ส ฺหิตตฺตา  อตฺถส ฺหิต  วาจ  ภาสติ   
น  อ ฺ  นกิฺขิปตฺวา  อ ฺ  ภาสตีติ  วุตฺต  โหติ  ฯ   
        พีชคามภูตคามสมารมฺภาติ  มูลพีช  ขนฺธพีช  ผลุพีช   
อคฺคพีช  พีชพีชนฺติ  ป ฺจวิธสฺส  พีชคามสฺส  เจว  ยสฺส  กสฺสจิ   
นีลติณรุกฺขาทิกสฺส  ภูตคามสฺส  จ  สมารมฺภา  เฉทปจนาทิ- 
ภาเวน  (๒)  วิโกปนา  ปฏิวิรโตติ  อตฺโถ  ฯ   
        เอกภตฺติโกติ  ปาตราสภตฺต  สายมาสภตฺตนฺติ  เทฺว   
# ๑ ม. อสกกฺุเณยฺยตาย  ฯ  ๒. ม. เฉทนเภทนปจนาทิภาเวน  ฯ  
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ภตฺตานิ  ฯ  เตสุ  ปาตราสภตฺต  อนฺโตมชฺฌนฺติเกน  ปริจฺฉินฺน   
อิตร  มชฌฺนติฺกโต  อุทฺธ  อนฺโตอรุเณน  ฯ  ตสฺมา  อนฺโตมชฺฌนติฺเก   
ทสกฺขตฺตุ  ภุ ฺชมาโนป  เอกภตฺติโกว  โหติ  ฯ  ต  สนฺธาย  วุตฺต   
เอกภตฺติโกติ  รตฺติโภชน  (๑)  รตฺติ  ตโต  อุปรโตติ  รตฺตูปรโต  ฯ   
อติกฺกนฺเต  มชฺฌนฺติเก  ยาว  สุริยตฺถงฺคมนา  โภชน  วิกาล- 
โภชน  นาม  ตโต  วิรตตฺตา  วิรโต  วิกาลโภชนา  ฯ   
        ชาตรูปนฺติ  สุวณฺณ  ฯ  รชตนฺติ  กหาปโณ  โลหมาสโก   
ชตุมาสโก  ทารุมาสโกติ  เย  โวหาร  คจฺฉนฺติ  ฯ  ตสฺส  อุภยสฺสาป   
ปฏิคฺคหณา  ปฏิวิรโต  เนว  น  อุคฺคณฺหาติ  น  อุคฺคณฺหาเปติ   
น  อุปนิกฺขิตฺต  สาทิยตีติ  อตฺโถ  ฯ   
        อามกธ ฺปฏิคฺคหณาติ  สาลิวีหิยวโคธูมกงฺคุวรกกุทฺรูสก- 
สงฺขาตสฺส  สตฺตวิธสฺสาป  อามกธ ฺสฺส  ปฏิคฺคหณา  ฯ  น   
เกวล ฺจ  เอเตส  ปฏิคฺคหณเมว  อามสนมฺป  ภิกฺขูน  น   
วฏฏติเยว  ฯ  อามกมสปฏคฺิคหณาติ  เอตฺถ  อ ฺตฺร  อุทฺทิสฺส   
อนุ ฺาตา  อามกมสมจฺฉาน  ปฏิคฺคหณเมว  ภิกฺขูน  น  วฏฏติ   
โน  อามสนฯ   
        อิตฺถีกุมาริกา  ปฏิคฺคหณาติ  เอตฺถ  อิตฺถีติ  ปุรสินฺตรคตา   
อิตรา  กุมารกิา  นาม  ตาส  ปฏิคฺคหณมฺป  อามสนมฺป   
อกปฺปยเมว  ฯ  ทาสีทาสปฏิคฺคหณาติ  เอตฺถ  ทาสีทาสวเสเนว    
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เตส  ปฏิคฺคหณ  น  วฏฏติ  กปฺปยการก  ทมฺม ิ อารามิก   
ทมฺมีติ  เอว  วุตฺเต  จ  ปน  วฏฏติ  ฯ   
        อเชฬกาทีสุป  เขตฺตวตฺถุปริโยสาเนสุ  กปฺปยากปฺปยนโย   
วินยวเสน  อุปปริกฺขิตพฺโพ  ฯ  ตตฺถ  เขตฺต  นาม  ยสฺมึ  ปุพฺพณฺณ   
รุหติ  ฯ  วตฺถุ  นาม  ยสมฺึ  อปรณฺณ  รุหติ  ฯ  ยตฺถ  วา   
อุภย  รุหติ  ต  เขตฺต  ฯ  ตทตฺถาย  อกตภูมิภาโค  วตฺถุ  ฯ  
เขตฺตวตฺถุสีเสน  เจตฺถ  วาปตฬากาทีนิป  สงฺคหิตาเนว  ฯ   
        ทูเตยฺย  วุจฺจติ  ทูตกมฺม  คิหีน  (๑)  ปณฺณ  วา  สาสน   
วา  คเหตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ  คมน  ฯ  ปหณิคมน  วุจฺจติ  ฆรา   
ฆร  เปสิตสฺส  ขุทฺทกคมน  ฯ  อนุโยโค  นาม  ตทุภยกรณ  ฯ   
ตสฺมา  ทูเตยฺยปหิณคมนาน  อนุโยโคติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ   
เวทิตพฺโพ  ฯ  กยวิกกฺยาติ  กยา  จ  วิกฺกยา  จ  ฯ   
        ตุลากูฏาทีสุ  กูฏนฺติ  ว ฺจน  ฯ  ตตฺถ  ตุลากฏู  ตาว   
รูปกูฏ  องฺคกูฏ  คหณกูฏ  ปฏิจฺฉนฺนกูฏนฺติ  จตุพฺพิธ  โหต ิ ฯ   
ตตฺถ  รูปกูฏ  นาม  เทฺว  ตุลา  สรูปา  กตฺวา  คณฺหนฺโต   
มหติยา  คณฺหาติ  ททนฺโต  ขุทฺทิกาย  เทติ  ฯ  องฺคกูฏ   
นาม  คณฺหนฺโต  ปจฺฉาภาเค  หตฺเถน  ตุล  อกฺกมติ  ททนฺโต   
ปุพฺพภาเค  ฯ  คหณกูฏ  นาม  คณฺหนฺโต  มูเล  รชฺชุ  คณฺหาติ   
ททนฺโต  อคฺเค  ฯ  ปฏิจฺฉนฺนกูฏ  นาม  ตุล  สุสิร  กตฺวา  อนฺโต   
#๑ ม. ภยมฺป  ฯ  ๒ ม. วาปตฬากาทีนิป  ฯ  
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อยจุณฺณ  ปกฺขิปตฺวา  คณฺหนฺโต  ต  ปจฺฉาภาเค  กโรติ  ททนโฺต   
อคฺคภาเค  ฯ   
        กโส  วุจฺจติ  สุวณฺณปาติ  ตาย  ว ฺจน  กสกูฏ  ฯ  กถ  ฯ 
เอก  สุวณฺณปาตึ  กตฺวา  อ ฺา  เทฺวติสฺโส  โลหปาติโย   
สุวณฺณวณฺณา  กโรติ  ตโต  ชนปท  คนฺตฺวา  กิ ฺจิเทว   
อทฺธกุล  ปวิสิตฺวา  สุวณฺณภาชนานิ  กิณถาติ  วตฺวา  อคฺเฆ   
ปุจฺฉิเต  สมคฺฆตร  ทาตุกามา  โหนฺติ  ฯ  ตโต  เตหิ  กถ  อิเมส   
สุวณฺณภาโว  ชานิตพฺโพติ  วุตฺเต  วีมสิตฺวา  คณฺหถาติ  สุวณฺณ- 
ปาตึ  ปาสาเณ  ฆสิตฺวา  สพฺพปาติโย  ทตฺวา  คจฺฉติ (๑) ฯ   
        มานกูฏ  นาม  หทยเภทสิขาเภทรชฺชุเภทวเสนติวิธ  โหติ  ฯ   
ตตฺถ  หทยเภโท  สปฺปเตลาทิมินนกาเล  ลพฺภติ  ฯ  ตานิ  หิ   
คณฺหนฺโต  เหฏาฉิทฺเทน  มาเนน  สณิก  อาสิ ฺจาติ  วตฺวา   
อตฺตโน  ภาชเน  พหุ  ปคฺฆราเปตฺวา  คณฺหาติ  ททนฺโต  ฉิทฺท   
ปธาย  สีฆ  ปูเรตฺวา  เทติ  ฯ  สิขาเภโทติลตณฺฑุลาทิมินนกาเล   
ลพฺภติ  ฯ  ตานิ  หิ  คณฺหนฺโต  สณิก  สิข  อุสฺสาเปตฺวา   
คณฺหาติ  ททนฺโต  เวเคน  ปูเรตฺวา  สิข  ภินฺทนฺโต   เทติ  ฯ  
รชฺชุเภโท  เขตฺตวตฺถุมินนกาเล  ลพฺภติ  ฯ  ล ฺจ   อลภนฺตา  หิ   
เขตฺต  อมหนฺตป  มหนฺต  กตฺวา  มินนฺติ  ฯ   
        อุกฺโกฏนาทีสุ  อุกฺโกฏนนฺติ  สามิเก  อสฺสามิเก  กาตุ   
# ๑ ม.  คจฺฉติ  ฯ  
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ล ฺจคฺคหณ (๑) ฯ  ว ฺจนนฺติ (๒) เตหิ  เตหิ  อุปาเยหิ  ปเรส  ว ฺจน (๓) ฯ   
ตตฺริทเมก  วตฺถุ  ฯ   
        เอโก  กริ  ลุทฺทโก  มิค ฺจ  มิคโปตก ฺจ  คเหตฺวา   
อาคจฺฉติ  ฯ  ตเมโก  ธุตฺโต  กึ  โภ  มโิค  อคฺฆติ  ก ึ  
มิคโปตโกติ  อาห  ฯ  มิโค  เทฺว  กหาปเณ  มิคโปตโก  เอกนฺติ  
จ  วุตฺเต  เอก  กหาปณ (๔) ทตฺวา  มิคโปตก  คเหตฺวา  โถก  คนฺตฺวา   
นิวตฺโต  น  เม  โภ  มิคโปตเกน  อตฺโถ  มิค  เม  เทหีติ   
อาห ฯ  เตนหิ  เทวฺ  กหาปเณ  เทหีติ  ฯ  โส  อาห  นนุ   
โภ  ยา  ปม  เอโก  กหาปโณ  ทินโฺนติ  ฯ  อาม  ทนิฺโนติ  ฯ   
อิม (๕)  มิคโปตก  คณฺห  เอว  โส  จ  กหาปโณ  อย ฺจ   
กหาปณคฺฆนโก  มิคโปตโกติ  เทฺว  กหาปณา  ภวิสฺสนฺตีติ  ฯ   
โส  การณ  วทตีติ  สลฺลกฺเขตฺวา  มิคโปตก  คเหตฺวา  มิค   
อทาสีติ  ฯ   
        นิกตีติ  โยควเสน  วา  มายาวเสน  วา  อปามงฺค  ปามงฺคนฺติ   
อมณึ  มณินฺติ  อสุวณฺณ  สุวณฺณนฺติ  กตฺวา  ปฏิรปูเกน   
ว ฺจน  ฯ  สาจิโยโคติ  กุฏิลโยโค  เอเตสเยว  อุกฺโกฏนาทีน- 
เมต  นาม  ฯ  ตสฺมา  อุกฺโกฏนสาจิโยคา  ว ฺจนสาจิโยคา   
นิกติสาวิโยคาติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ (๗) ฯ  เกจิ  อ ฺ    
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ทสฺเสตฺวา  อ ฺสฺส  ปริวตฺตน  สาวิโยโคติ  วทนฺติ  ต  ปน   
ว ฺจเนเนว  สงฺคหิต  ฯ   
        เฉทนาทีสุ  เฉทนนฺติ  หตฺถจฺเฉทนาทิ  ฯ  วโธติ  มารณ  ฯ   
พนฺโธติ  รชชฺุพนฺธนาทีหิ  พนฺธน  ฯ  วิปราโมโสติ  หิมวิปราโมโส   
คุมฺพวิปราโมโสติ  ทุวิโธ  ฯ  ย  หิมปาตสมเย  หิเมน  ปฏิจฺฉนฺนา   
หุตฺวา  มคฺคปฏิปนฺน  ชน  มุสนฺติ  อย  หิมวิปราโมโส  ฯ  
ย  คุมฺพาทีหิ  ปฏิจฺฉนฺนา  มุสนฺติ  อย  คุมฺพวิปราโมโส  ฯ  
อาโลโป  วุจฺจติ  คามนิคมาทีน  วิโลปกรณ  ฯ  สหสากาโรติ  (๑) 
สาหสกิริยา (๒) ฯ  เคห  ปวิสิตฺวา  มนุสฺสาน  อุเร  สตฺถ  เปตฺวา  
อิจฺฉิตภณฺฑคฺคหณ  ฯ  เอวเมว  ตสฺมา  เฉทน  ฯเปฯ  สห- 
สาการา  ปฏวิิรโต  โหติ  ฯ   
        โส  สนตฺุฏโ  โหตีติ  สฺวาย  ภิกขฺุ  เหฏา  วุตฺเตน   
จตูสุ  ปจฺจเยสุ  ทฺวาทสวิเธน  อิตรีตรปจฺจยสนฺโตเสน  สมนฺนาคโต   
โหติ  ฯ  อิมนิา  ปน  ทฺวาทสวิเธน  อิตรีตรปจฺจยสนฺโตเสน   
สมนฺนาคตสฺส  ภิกฺขุโน  อฏ  ปรกิฺขารา  วฏฏนฺติ  ตีณิ   
จีวรานิ  ปตฺโต  ทนฺตกฏจฺเฉทนวาสิ  เอกา  สูจิ  กายพนฺธน   
ปริสฺสาวนนฺติ  ฯ  วุตฺตมฺป  เจต   
                ติจีวร ฺจ  ปตฺโต  จ                วาสิ  สูจิ  จ  พนฺธน   
                ปริสฺสาวเนน  อฏเเต        ยุตฺตโยคสฺส  ภิกฺขุโนติ  ฯ    
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        เต  สพฺเพ  กายปริหาริยาป  โหนฺติ  กุจฺฉิปริหาริยาป  ฯ   
กถ ฯ  ติจีวร  ตาว  นิวาเสตฺวา  ปารุปตฺวา  จ  วิจรณกาเล   
กาย  ปริหรติ  โปเสตีติ  กายปริหาริก  โหติ  ฯ  จีวรกณฺเณน   
อุทก  ปริสฺสาเวตฺวา  ปวนกาเล  ขาทิตพฺพผลคฺคหณกาเล (๑) จ   
กุจฺฉึ  ปริหรติ  โปเสตีติ  กุจฺฉิปริหาริก  โหติ  ฯ  ปตฺโตป  เตน   
อุทก  อุทฺธรตฺิวา  นหานกาเล (๒) กุฏปิริภณฺฑกรณกาเล  จ   
กายปริหาริโก  โหติ  อาหาร  คเหตฺวา  ภุ ฺชนกาเล  กุจฺฉิ- 
ปริหาริโก  ฯ  วาสิป  ตาย  ทนฺตกฏจฺเฉทนกาเล  ม ฺจปาน   
องฺคปาทจีวรกุฏิทณฺฑกสชฺชนกาเล  จ  กายปริหารกิา  โหติ  อุจฺฉุจฺเฉทนนาฬิเกราทิตจฺฉน
กาเล  กุจฺฉิปริหาริกา  ฯ  สูจิ   
จีวรสิพฺพนกาเล  กายปรหิาริกา  โหติ  ปูว  วา  ผล  วา  วิชฺฌิตฺวา   
ขาทนกาเล  กุจฺฉิปริการิกา  ฯ  กายพนฺธน  พนฺธิตฺวา  วิจรณกาเล   
กายปริหาริก  อุจฺฉุอาทีนิ  พนฺธิตฺวา  คหณกาเล  กุจฺฉิปริหาริก  ฯ   
ปริสฺสาวน  เตน  อุทก  ปริสฺสาเวตฺวา  นฺหานกาเล   
เสนาสนปริภณฺฑกรณกาเล  จ  กายปริหาริก  ปานีย- 
ปานกปริสฺสาวนกาเล  เตเนว  ติลตณฺฑุลปุถุกาทีนิ  คเหตฺวา   
ขาทนกาเล  จ  กุจฺฉิปริหาริก  ฯ  อย  ตาว  อฏปริกขฺาริกสฺส   
ปริกฺขารมตฺตา  ฯ   
        นวปริกขฺาริกสฺส  ปน  เสยฺย  ปวิสนฺตสฺส  (๑)  ตตฺรฏก  
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ปจฺจตฺถรณ  วา  กุ ฺจิกา  วา  วฏฏติ  ฯ  ทสปรกิฺขาริกสฺส   
นิสีทน  วา  จมฺมขณฺฑ  วา  วฏฏติ  ฯ  เอกาทสปริกฺขาริกสฺส   
กตฺตรยฏ ิ  วา  เตลนาฬิกา  วา  วฏฏติ  ฯ  ทฺวาทสปริกฺขาริกสฺส   
ฉตฺต  วา  อุปาหน  วา  วฏฏติ  ฯ  เอเตสุ  จ  อฏปริกฺขาริโกว   
สนฺตุฏโ  ฯ อิตเร  อสนฺตุฏา  มหิจฺฉา  มหาเอชาติ  (๑)  น  วตฺตพฺพา  ฯ  เอเตป  อปฺปจฺฉาว  
สนฺตุฏาว  สุภราว  สลลฺหุกวุตฺติโนว  ฯ   
ภควา  ปน  นยิม  สุตฺต  เตส  วเสน  กเถสิ  อฏปรกิฺขาริกสฺส   
วเสน  กเถสิ  ฯ  โส  หิ  ขุทฺทกวาสิ ฺจ  สูจิ ฺจ  ปรสิฺสาวเน   
ปกฺขิปตฺวา  ปตฺตสฺส  อนฺโต  เปตฺวา  ปตฺต  อสกูเฏ  ลคฺเคตฺวา   
ติจีวร  กายปฏิพทฺธ  กตฺวา  เยนิจฺฉก    สุข  ปกกฺมติ   
ปฏินิวตฺติตฺวา  คเหตพฺพ  นามสฺส  น  โหติ  ฯ  อิติ  อิมสฺส   
ภิกฺขุโน  สลลฺหุกวุตฺติต  ทสฺเสนฺโต  ภควา  สนฺตุฏโ  โหติ   
กายปริหาริเกน  จีวเรนาติอาทิมาห  ฯ   
        ตตฺถ  กายปริหาริเกนาติ  กายปริหรณมตฺตเกน  ฯ  กุจฺฉิ- 
ปริหาริเกนาติ  กุจฺฉิปริหรณมตฺตเกน  ฯ  สมาทาเยว  ปกฺกมตีติ   
ต  อฏปริกขฺารมตฺตก  สพฺพ  คเหตฺวาว  กายปฏิพทฺธ  กตฺวาว   
คจฺฉติ  มม  วิหาโร  ปริเวณ  อุปฏาโกติสฺส  สงฺโค  วา   
พนฺโธ  วา  น  โหติ  ฯ  โส  ชิยา  มุตฺโต  สโร  วิย  ยถูา   
อปกฺกนฺโต  มตฺตหตฺถี  วิย  อิจฺฉิติจฺฉิต  เสนาสน  วนสณฺฑ   
# ๑  ม. มหาภาราติ  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๒) - หนาท่ี 640 

                เลมที่  14  จตุกฺกนิปาตวณฺณนา  หนา  640 
 
รุกฺขมูล  นว  ปพฺภาร  (๑)  ปริภุ ฺชนฺโต  เอโก  ติฏติ  เอโก   
นิสีทติ  สพฺพิริยาปเถสุ  เอโก  อทุติโย  ฯ   
        จาตุทฺทิโส  อปฺปฏิโฆ  จ  โหติ   
        สนฺตุสสฺมาโน  อิตรีตเรน   
        ปริสฺสยาน  สหิตา  อฉมฺภี   
        เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโปติ     
เอว  วณฺณิต  ขคฺควิสาณกปฺปต  อาปชชฺติ  ฯ   
        อิทานิ  ตมตฺถ  อุปมาย  สาเธนฺโต  เสยฺยถาปติอาทิมาห  ฯ   
ตตฺถ  ปกฺขี  สกุโณติ  ปกขฺยุตฺโต  สกุโณ  ฯ  เฑตีติ  อุปฺปตติ  ฯ   
อย  ปเนตฺถ  สงฺเขปตฺโถ  สกุณา  นาม  อสุกสฺมึ  ปเทเส   
รุกฺโข  ปริปกฺกผโลติ  ตฺวา  นานาทิสาหิ  อาคนฺตฺวา  นขปกฺข- 
ตุณฺฑาทีหิ  ตสฺส  ผลานิ  วิชฺฌนฺตา  วิธุนนฺตา  ขาทนฺติ  อิท   
อชฺชตนาย  อิท  สฺวาตนาย  ภวิสฺสตีติ  เตส  น  โหติ  ฯ  ผเล   
ปน  ขีเณ  เนว  รุกฺขสฺส  อารกฺข  เปนฺติ  น  ตตฺถ  ปกฺข   
วา  ปตฺต  วา  นข  วา  ตุณฺฑ  วา  เปนฺติ  อถโข  ตสฺมึ  รกฺุเข   
อนเปกฺโข  (๒)  หุตฺวา  โย  ย  ทิสาภาค  อิจฺฉติ  โส  เตน   
สปตฺตภาโรว  อุปฺปติตฺวา  คจฺฉติ  ฯ  เอวเมว  อย  ภิกฺขุ  นิสฺสงฺโค  
นิรเปกฺโขเยว  ปกฺกมติ  สมาทาเยว  ปกฺกมติ  ฯ  อริเยนาติ   
นิทฺโทเสน  ฯ  อชฌฺตฺตนฺติ  สเก  อตฺตภาเว  ฯ  อนวชฺชสุขนฺติ   
นิทฺโทสสุข  ฯ    
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        โส  จกขฺุนา  รูป  ทสิฺวาติ  โส  อิมินา  อริเยน  สีลกฺขนฺเธน   
สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  จกฺขุวิ ฺาเณน  รูป  ปสฺสิตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ   
เสสปเทสุป  ย  วตฺตพฺพ  สิยา  ต  สพฺพ  วิสุทฺธิมคฺเค   วุตฺต  ฯ   
อพฺยาเสกสุขนฺติ  กิเลเสหิ  อนาสิตฺตสุข  อวิกณฺณสุขนฺติป   
วุตฺต  ฯ  อินทฺฺริยสวรสุข  หิ  ทฏิาทีสุ  ทฏิมตฺตาทิวเสน   
ปวตฺตตาย  อวิกิณฺณ  โหต ิ ฯ   
        โส  อภิกฺกนฺเต  ปฏกิฺกนฺเตติ  โส  มนจฺฉฏาน  อินฺทฺริยาน   
สวเรน  สมนฺนาคโต  ภิกขฺุ  อิเมสุ  อภิกฺกนฺตปฏิกกฺนฺตาทีสุ   
สตฺตสุ  าเนสุ  สติสมฺปช ฺวเสน  สมฺปชานการี  โหติ  ฯ  ตตฺถ   
อภิกฺกนฺตนฺติ  ปุรโตคมน  ฯ  ปฏิกฺกนฺตนฺติ  ปจฺจาคมน  ฯ   
        สมฺปชานการี  โหตีติ  สาตฺถกสมฺปช ฺ  สปฺปายสมฺปช ฺ   
โคจรสมฺปช ฺ  อสมฺโมหสมฺปช ฺนฺติ  อิเมส  จตุนฺน  สติ- 
สมฺปยุตฺตาน  สมฺปช ฺาน  วเสน  สตึ  อุปฏเปตฺวา  าเณน   
ปริจฺฉินฺทิตฺวาเยว  ตานิ  อภิกฺกนฺตปฏิกกฺนฺตานิ  กโรติ  ฯ   
เสสปเทสุป  เอเสว  นโย  ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป  วิตฺถาโร  ปน   
อิจฺฉนฺเตน  ทีฆนิกาเย  สาม ฺผลวณฺณนาโต  วา  มชฺฌิมนิกาเย   
สติปฏานวณฺณนาโต  วา  คเหตพฺโพ  ฯ   
        โส  อิมนิา  จาติอาทินา  กึ  ทสฺเสติ  อร ฺวาสสฺส   
ปจฺจยสมฺปตฺตึ  ทสฺเสติ  ฯ  ยสฺส  ห ิ อิเม  จตฺตาโร  ปจฺจยา   
นตฺถิ  ตสฺส  อร ฺวาโส  น  อิชฺฌติติรจฺฉานคเตหิ  วา   
วนจรเกหิ  วา  สทฺธึ  วตฺตพฺพต  อาปชฺชติ  ฯ  อร ฺเ  อธิวตฺถา    
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เทวตา  กึ  เอวรูปสฺส  ปาปภิกฺขุโน  อร ฺวาเสนาติ  เภรวสทฺท   
สาเวนฺติ  หตฺเถหิ  สีส  ปหริตฺวา  ปลายนาการ  กโรนฺติ  ฯ   
อสุโก  ภิกฺขุ  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  อิท ฺจิท ฺจ  ปาปกมฺม  อกาสติี (๑)  
อยโส  ปตฺถรติ  ฯ  ยสฺส  ปเนเต  จตฺตาโร  ปจฺจยา  อตฺถิ  ตสฺส   
อร ฺวาโส  อิชฺฌติ  ฯ  โส  หิ  อตฺตโน  สลี  ปจฺจเวกฺขนฺโต   
กิ ฺจิ  กาฬก  วา  ติลก  วา  อปสฺสนฺโต  ปตึ  อุปฺปาเทตฺวา   
ต  ขยโต  วยโต  ปสฺสนโฺต (๒) อริยภูมึ  โอกกฺมติ  ฯ  อร ฺเ   
อธิวตฺถา  เทวตา  อตฺตมนา  วณฺณ  ภาสนฺติ  ฯ  อิติสฺส  อุทเก   
ปกฺขิตฺตเตลพินฺทท  วิย  ยโส  วิตฺถาริโก  โหติ  ฯ   
        ตตฺถ  วิวิตฺตนฺติ  อร ฺ (๓) อปฺปสทฺท  อปปฺนิคฺโฆสนฺติ   
อตฺโถ  ฯ  เอตเทว  หิ  สนธฺาย  วิภงฺเค  วิวิตฺตนฺติ  สนฺติเก   
เจป  เสนาสน  โหติ  ต ฺจ  อนากิณฺณ  คหฏเหิ  ปพฺพชิเตหิ   
เตน  ต  วิวิตฺตนฺติ  (๓)  วุตฺต  ฯ  เสติ  เจว  อาสติ  จ  เอตฺถาติ   
เสนาสน  ฯ  ม ฺจปาทีนเมต (๔) อธิวจน  ฯ  เตนาห  เสนาสนนฺติ  
ม ฺโจป  เสนาสนป  ฌานวิภงฺค  ปป  ภิสิป  พิมโฺพหนป  วิหาโรป   
อฑฺฒโยโคป  ปาสาโทป  หมฺมิยป  คุหาป  อฏโฏป  มาโฬป  เลณป   
เวฬุคุมฺโพป  รุกฺขมูลป  มณฺฑโปป  เสนาสน  ยตฺถ  วา   
ปน  ภิกฺขู  ปฏิกฺกมนฺติ  สพฺพเมต  เสนาสนนฺติ  ฯ  อปจ  วิหาโร   
อฑฺฒโยโค  ปาสาโท  หมฺมิย  คุหาติ  อิท  วิหารเสนาสน   
# ๑  ม. ปาปกมฺมปกาสีติ  ฯ  ๒ ม. สมมฺสนฺโต  ฯ  ๓ ม. สุ ฺ  ฯ 
# ๔ ม. ป ฺจปานเมต  ฯ  
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นาม  ฯ  ม ฺโจ  ป  ภิสิ  พิมฺโพหนนฺติ  อิท  ม ฺจปเสนาสน  
นาม  ฯ  จิมิลกิา  จมฺมขณฺโฑติณสนฺถาโร  ปณฺณสนฺถาโรติ  อิท   
สนฺถตเสนาสน  นาม  ฯ  ยตฺถ  วา  ปน  ภิกฺขู  ปฏกิฺกมนฺตีติ   
เอต  โอกาสเสนาสนนฺนามาติ  เอว  จตุพฺพิธ  เสนาสน  โหติ  ฯ  
ต  สพฺพมฺป  เสนาสนคฺคหเณน  คหิตเมว  ฯ   
        อิมสฺส  ปน  สกุณสทิสสฺส  จาตุทฺทิสสฺส  ภิกขฺุโน  อนุจฺฉวิก   
เสนาสน  ทสฺเสนฺโต  อร ฺ  รุกฺขมูลนฺติอาทิมาห  ฯ  ตตฺถ   
อร ฺนฺติ  นิกฺขมิตฺวา  พหิอินฺทขีลา  สพฺพเมต  อร ฺนฺติ  อิท   
ภิกฺขุนีน  วเสน  อาคต  อร ฺ  ฯ  อาร ฺก  นาม  เสนาสน   
ป ฺจธนุสติก  ปจฺฉิมนฺติ   อิท  ปน  อิมสฺส  ภิกฺขุโน  อนุรูป  ฯ   
ตสฺส  ลกฺขณ  วิสุทฺธิมคฺเค  ธุตงฺคนิทฺเทเส  วุตฺต  ฯ  รุกฺขมูลนฺติ   
ยงฺกิ ฺจิ  สนฺทจฺฉาย  (๑)  วิวิตฺต  รุกฺขมูล  ฯ  ปพฺพตนฺติ  เสล  ฯ   
ตตฺถ  หิ  อุทกโสณฺฑีสุ  อุทกกิจฺจ  กตฺวา  สีตาย  รกฺุขจฺฉายาย   
นิสินฺนสฺส  นานาทิสาสุ  ขายมานาสุ  สีเตน  วาเตน  วีชิยมานสฺส   
จิตฺต  เอกคฺค  โหติ  ฯ  กนทฺรนฺติ  ก  วุจฺจติ  อุทก  เกน (๒) ทารติ   
อุทเกน  ภินฺน  ปพฺพตปฺปเทส  ย  นิตมฺพนฺติป  นทีกุ ฺชนฺติป  (๓)   
วทนฺติ  ฯ  ตตฺถ  ห ิ รชตปฏฏสทิสา  วาลิกา  โหนฺติ (๔)ฯ มตฺถเก   
มณิวิตาน  วิย  วนคหน  มณิกฺขนฺธสทิส  อุทก  สนฺทติ  ฯ    
เอวรูป  กนฺทร  โอรุยฺห  ปานีย  ปวิตฺวา  คตฺตานิ  สตีีกตฺวา  (๕)   
# ๑ ม. สีตจฺฉาย  ฯ  ๒ ม. เตน ฯ  ๓ ส.ี นทีนิกุ ฺชนฺติป  ฯ   
# ๔ ม. โหติ  ฯ  ๕ สี. สีตึ  กตฺวา  ฯ  ม. สีตานิ  กตฺวา  ฯ  
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กตฺวา  วาลิก  อุสฺสาเปตฺวา  ปสุกูลจีวร  ป ฺาเปตฺวา  นิสินฺนสฺส  
สมณธมฺม  กโรโต  จิตฺต  เอกคฺค  โหติ  ฯ  คิริคุหนฺติ  ทฺวินฺน   
ปพฺพตาน  อนฺตร  เอกสฺมเึยว  วา  อุมฺมงฺคสทิส  มหาวิวร  ฯ   
สุสานลกฺขณ  วิสุทฺธิมคฺเค  วุตฺต  ฯ  วนปฏนฺติ (๑)  อติกฺกมิตฺวา   
มนุสฺสาน  อุปจารฏาน  ยตฺถ  น  กสนฺติ  น  วปนฺติ  ฯ   
เตเนวาห  วนปฏนฺติ  ทรูานเมต  เสนาสนาน  อธิวจนนฺติอาทิ  ฯ  
อพฺโภกาสนฺติ  อจฺฉนฺน  ฯ  อากงฺขมาโน  ปเนตฺถ  จีวรกุฏึ  กตฺวา   
วสติ  ฯ  ปลาลปุ ฺชนฺติ  ปลาลราสึ  ฯ  มหาปลาลปุ ฺชโต  ห ิ  
ปลาล  นิกฺกฑฺฒิตฺวา  ปพฺภารเลณสทิเส  อาลเย  กโรนฺติ   
คจฺฉคุมฺพาทีนมฺป  อุปร ิ ปลาล  ปกฺขิปตฺวา  เหฏา  นิสินฺนา   
สมณธมฺม  กโรนฺติ  ฯ  ต  สนฺธาเยต  วุตฺต  ฯ   
        ปจฺฉาภตฺตนฺติ  ภตฺตสฺส  ปจฺฉโต  ฯ  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโตติ   
ปณฺฑปาตปริเยสนโต  ปฏิกฺกนฺโต  ฯ  ปลลฺงฺกนฺติ  สมนฺตโต   
อูรุพทฺธาสน  ฯ  อาภุชิตฺวาติ  พนฺธิตฺวา  ฯ  อุชุ  กาย  ปณิธายาติ   
อุปริมสรีร  อุชุก  เปตฺวา  อฏารสปฏ ิกณฺฏเก  โกฏิยา   
โกฏ ึ ปฏิปาเทตฺวา  ฯ  เอว ฺหิ  นิสินฺนสฺส  จมฺมมสนฺหารูนิ   
น  ปณมนฺติ  ฯ  อถสฺส  ยา  เตส  ปณมนปจฺจยา  ขเณ  ขเณ   
เวทนา  อุปฺปชฺเชยฺยุ  ตา  น  อุปฺปชชฺนติฺ  ฯ  ตาสุ  น   
อุปฺปชฺชมานาสุ  จิตฺต  เอกคฺค  โหติ  กมฺมฏาน  น  ปริปตติ    
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วุฑฺฒึ  ผาตึ  อุปคจฺฉติ  ฯ   
        ปริมุข  สตึ  อุปฏเปตฺวาติ  กมฺมฏานาภิมุข  สตึ   
ปยิตฺวา  มุขสมีเป  วา  กตฺวาติ  อตฺโถ  ฯ  เตเนว  วิภงฺเค   
วุตฺต  อย  สติ  อุปฏ ิตา  โหติ  สุปติฏ ิตา  นาสิกคฺเค  วา   
มุขนิมิตฺเต  วา  ฯ  เตน  วุจฺจติ  ปริมุข  สตึ  อุปฏเปตฺวาติ  ฯ   
อถวา  ปรีติ  ปริคฺคหฏโ  ฯ  มุขนฺติ  นยิฺยานฏโ  ฯ  สตีติ   
อุปฏานฏโ  ฯ  เตน  วุจฺจติ  ปริมุข  สตินฺติ  เอว  ปฏิสมฺภิทาย  (๑)   
วุตฺตนเยน  ปเนตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ  ฯ  ตตฺราย  สงฺเขโป   
ปริคฺคหิตนิยฺยาน  สตึ  กตฺวาติ  ฯ   
        อภิชฺฌ  โลเกติ  เอตฺถ  ลุชชฺนปลชุชฺนฏเน  ป ฺจุ- 
ปาทานกฺขนฺธา  โลโก  ฯ  ตสฺมา  ป ฺจสุ  อุปาทานกฺขนฺเธสุ   
ราค  ปหาย  กามจฺฉนฺท  วิกฺขมฺเภตฺวาติ  อยเมตฺถ  อตฺโถ   
ทฏพฺโพ (๒) ฯ  วิคตาภิชฺเฌนาติ  วิกฺขมฺภนวเสน  ปหีนตฺตา  วิคตา- 
ภิชฺเฌน  น  จกฺขุวิ ฺานสทิเสนาติ  อตฺโถ  ฯ  อภิชฌฺาย  จิตฺต   
ปริโสเธตีติ  อภิชฺฌาโต  จิตฺต  ปริโสเธติ ฯ  ยถา  จ (๓) น  สา   
มุ ฺจติ  เจว  มุ ฺจิตฺวา  จ  น  ปุน  คณฺหาติ  เอว  กโรตีติ   
อตฺโถ  ฯ  พฺยาปาทปฺปโทส  ปหายาติอาทีสุป  เอเสว  นโย  ฯ   
พฺยาปชฺชติป  อิมินา  จิตฺต  ปูติกุมฺมาสาทโย  วิย  ปรุมิปกตึ   
ปชหตีติ  พฺยาปาโท  ฯ  วิการปฺปตฺติยา  ปทุสฺสติ  ปร  วา  ปทูเสติ   
# ๑ ขุ. ปฏิ. ๓๑/๓๘๙/๒๖๔ ฯ ๒ ม. อย ปาโ  นตฺถิ  ฯ 
# ๓ ม. จสทฺโท  นตฺถิ  ฯ  
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วินาเสตีติ  ปโทโส  ฯ  อุภยเมต  โกธสฺเสว  อธิวจน  ฯ   
        ถีน  จิตฺตเคล ฺ  มิทฺธ  เจตสิกเคล ฺ  ฯ  ถนี ฺจ   
มิทฺธ ฺจ  ถีนมิทฺธ  ฯ  อาโลกส ฺ ีติ  รตฺตึป  ทิวาป  ทิฏ- 
อาโลกส ฺชานนสมตฺถาย  วิคตนีวรณาย  ปริสุทธฺาย  ส ฺาย   
สมนฺนาคโต  ฯ  สโต  สมปฺชาโนติ  สติยา  จ  าเณน  จ   
สมนฺนาคโต  ฯ  อิท  อุภย  อาโลกส ฺาย  อุปการกตฺตา  วุตฺต  ฯ   
อุทฺธจฺจ ฺจ  กุกฺกุจฺจ ฺจ  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ  ฯ   
        ติณฺณวิจิกิจฺโฉติ  วิจิกิจฺฉ  ตริตฺวา  อติกฺกมิตฺวา   ิโต  ฯ   
กถมิท  กถมิทนฺติ  ส ฺา  เอว  นปฺปวตฺตีติ  อกถกถี  ฯ  กุสเลสุ   
ธมฺเมสูติ  อนวชฺเชสุ  ธมเฺมสุ  ฯ  อิเม  นุ  โข  กุสลา  กถมิเม   
กุสลาติ  เอว  น  วิจิกิจฺฉติ  น  กงฺขตีติ  อตฺโถ  ฯ  อยเมตฺถ   
สงฺเขโป  ฯ  อิเมสุ  ปน  นีวรเณสุ  วจนตฺถลกฺขณาทิเภทโต  ย   
วตฺตพฺพ  สิยา  ต  สพฺพ  วิสุทฺธิมคฺเค  วุตฺต  ฯ   
        ป ฺาย  ทุพฺพลีกรเณติ  ยสฺมา  อิเม  ป ฺจ  นีวรณา   
อุปฺปชฺชมานา  อนุปฺปนฺนาย  โลกิยโลกุตฺตราย  ป ฺาย   
อุปฺปชฺชิตุ  น  เทนฺติ  อุปปฺนฺนาป  อฏ  สมาปตฺติโย  ป ฺจ   
วา  อภิ ฺา  อุปจฺฉินฺทิตฺวา  ปาเตนฺติ  ฯ  ตสฺมา  ป ฺาย   
ทุพฺพลีกรณาติ  วุจฺจนฺติ  ฯ  วิวิจฺเจว  กาเมหีติอาทีนิ  วิสุทฺธิมคฺเค   
วิตฺถาริตานิ  ฯ   
# ๑ ม. อุจฉินฺทิตฺวา  ฯ  
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        อิเม  อาสวาติอาทิ  อปเรนาป  ปรยิาเยน  จตุสจฺจปฺ- 
ปกาสนตฺถ  วุตฺต  ฯ  นาปร  อิตฺถตฺตายาติ  ปชานาตีติ  เอตฺตาวตา   
เหฏา  ตีหิ  องฺเคหิ  พาหิรสมยสฺส  นปิฺผลภาว  ทสฺเสตฺวา   
จตุตฺเถน  องฺเคน  อตฺตโน  สาสนสฺส  คมฺภีรภาว  ปกาเสตฺวา   
เทสนาย  อรหตฺเตน  นิฏเปตวา (๑)  ฯ  อิทานิ  เทสน   
อปฺเปนฺโต  เอว  โข  ภิกฺขเวติอาทิมาห  ฯ   
 
                                ตณฺหาสุตฺตวณฺณนา   
        นวเม ฯ  ชาลินินฺติ  ชาลสทิส  ฯ  ยถา  หิ  ชาล  สมนฺตโต   
สสิพฺพิต  อากุลพฺยากุล  เอว  ตณฺหาปติ  ชาลสทิสตฺตา  ชาลินีติ   
วุตฺตา  ฯ  ตโย  วา  ภเว  อชฺโฌตฺถริตฺวา   ิตาย  เอติสฺสา  ตตฺถ   
ตตฺถ  อตฺตโน  โกฏาสภูต  ชาล  อตฺถีติป  ชาลินี  ฯ  สสริตนฺติ  (๒) 
ตตฺถ  ตตฺถ  สสริตฺวา (๓)  ิต  ฯ  วิสฏนฺติ  ปตฺถฏ  วิกฺขิตฺต  ฯ   
วิสตฺติกนฺติ  ตตฺถ  ตตฺถ  วิสตฺต  ลคฺคิต (๔) ฯ  อปจ  วิสมูลานิ (๕)  
วิสตฺติกา  ฯ  วิสผลาติ  วิสตฺติกาติอาทินาป  (๖)  นเยเนว  อตฺโถ   
ทฏพฺโพ (๗) ฯ  อุทฺธโสฺตติ  อุปริ  ธสิโต  ฯ  ปริโยนทฺโธติ  สมนฺตา   
เว ิโต  ฯ    
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        ตนฺตากุลกชาโตติ  ตนฺต  วิย  อากุลชาโต  ฯ  ยถา  นาม   
ทุนฺนิกฺขิตฺต  มูลิกจฺฉินฺน  เปสการาน  ตนฺต  ตหึ  ตหึ  อากุล   
โหติ  อิท  อคฺค  อิท  มลูนฺติ  อคฺเคน  วา  อคฺค   
มูเลน  วา  มลู  สมาเนตุ  ทุกฺกร  โหติ  เอวเมว  สตฺตา (๑) 
อิมาย  ตณฺหาย  ปริโยนทฺธา  อากุลพฺยากุลา  น  สกโฺกนฺติ   
อตฺตโน  ตสฺสา  (๒)  นิสสฺรณมคฺค  อุชุ  กาตุ  ฯ  คุลาคุณฺฑิกชาโตติ  คุลาคุณฺฑิก  (๓)  วุจฺจติ  
เปสการก ฺชิยสุตฺต  ฯ  คุลา  นาม  สกณิุกา   
ตสฺสา  กุลาวโกติป  เอเก  ฯ  ยถา  ตทุภยมฺป  อากุล  อคฺเคน   
วา  อคฺค  มูเลน  วา  มูล  สมาเนตุ  ทุกฺกรนฺติ  ปรุิมนเยเนว   
โยเชตพฺพ  ฯ   
        มุ ฺชปพฺพชภูโตติ  มุ ฺชติณ  วิย  ปพฺพชติณ  วิย  จ   
ภูโต  ตาทิโส  ชาโต  ฯ  ยถา  ตานิติณานิ  โกฏเฏตฺวา   
กตรชฺชุ  ชิณฺณกาเล  กตฺถจิ  ปติต  คเหตฺวา  เตสติณาน   
อิท  อคฺค  อิท  มลูนฺติ  อคฺเคน  วา  อคฺค  มูเลน  วา  มูล   
สมาเนตุ  ทุกฺกร  ฯ  ตมฺป  จ  ปจฺจตฺตปุริสกาเร  ตฺวา  สกฺกา  ภเวยฺย   
อุชุ  กาตุ  เปตฺวา  ปน  โพธิสตฺเต  อ ฺโ  สตฺโต  อตฺตโน   
ธมฺมตาย  ตณฺหาชาล  ปทาเลตฺวา  อตฺตโน  นิสฺสรณมคฺค  อุชุ   
กาตุ  สมตฺโถ  นาม  นตฺถิ  ฯ  เอวมย  โลโก  ตณฺหาชาเลน   
ปริโยนทฺโธ  อปาย  ทุคฺคตึ  วินิปาต  สสาร  นาติวตฺตติ  ฯ    
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        ตตฺถ  อปาโยติ  นิรยติรจฺฉานโยนิเปตฺติวิสยอสุรกายา  ฯ   
สพฺเพป  หิ  เต  วุฑฺฒิสงฺขาตสฺส  อายสฺส  อภาวโต  อปายาติ   
วุจฺจนฺติ  ฯ  ตถา  ทุกฺขสฺส  คติภาวโต  ทุคฺคติ  ฯ  สขุสมุสฺสยโต   
วินิปติตตฺตา  วินิปาโต  ฯ  อิตโร  ปน   
        ขนฺธาน ฺจ  ปฏิปาฏิ        ธาตุอายตนาน  จ   
        อพฺโพจฺฉินฺน  วตฺตมานา  สสาโรติ  ปวุจฺจติ (๑) ฯ   
ต  สพฺพ  นาติวตฺตติ  นาติกฺกมติ  อถโข  จุติโต  ปฏิสนฺธึ   
ปฏิสนฺธิโต  จุตินฺติ  เอว  ปุนปฺปุน  จุติปฏิสนฺธิโย  คณฺหมาโน   
ตีสุ  ภเวสุ  จุตูสุ  โยนีส ุ ป ฺจสุ  คตีสุ  สตฺตสุ  วิ ฺาณฏ ิตีสุ  
นวสุ  สตฺตาวาเสสุ  มหาสมุทฺเท  วาตกฺขิตฺตนาวา  วิย  ยนฺเต   
ยุตฺตโคโณ  วิย  จ  ปริพฺภมติเยว  ฯ   
        อชฌฺตฺติกสฺส  อุปาทายาติ  อชฺฌตฺติก  ขนฺธป ฺจก   
อุปาทาย  ฯ  อิท ฺหิ  อุปโยคตฺเถ  สามิวจน  ฯ  พาหิรสฺส   
อุปาทายาติ  พาหิรกฺขนฺธป ฺจก  อุปาทาย  [๓]  อสฺมีติ  ภิกฺขเว   
สตีติ  ภิกฺขเว  ยเทต  อชฺฌตฺต  ขนฺธป ฺจก  อุปาทาย  ตณฺหา- 
มานทิฏ ิวเสน  สมุคฺคาโห  โหติ  อสฺมีติ  โหติ  ตสฺมึ  สตีติ   
อตฺโถ  ฯ  อิตฺถสฺมีติ  โหตีติอาทีสุ  ปน  เอว  สมูหโต  อหนฺติ   
คหเณ  สติ  ตโต  อนุปนธิาย  จ  อุปนธิาย  จาติ  ทฺวิธา    
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คหณ  โหติ  ฯ  ตตฺถ  อนุปนิธายาติ  อ ฺ  การณ  อนุปคมฺม   
สกภาววเสน (๑)  ลามกตาธมฺเมว  อารมฺมณ (๑) กตฺวา  อิตฺถสฺมีติ   
โหติ  ขตฺติยาทีสุ  อิทปกาโร  อหนฺติ  เอว  ตณฺหามานทิฏ ิวเสน   
โหตีติ  อตฺโถ  ฯ  อิท  ตาว  อนุปนิธาย  คหณ  ฯ  อุปนิธาย   
คหณ  ปน  ทุวิธ  โหติ  สมโต  จ  อสมโต  จ  ฯ  ต  ทสฺเสตุ   
เอวมสฺมีติ  อ ฺถาสฺมีติ  จ  วุตฺต  ฯ  ตตฺถ  เอวมสฺมีติ  อิท   
สมโต  อุปนธิาย  คหณ  ยถาย  ขตฺติโย  ยถาย  พฺราหฺมโณ   
เอวมหสฺมีติ  อตฺโถ  ฯ  อ ฺถาสฺมีติ  อิท  ปน  อสมโต  คหณ   
ยถาย  ขตฺติโย  ยถาย  พฺราหฺมโณ  ตโต  อ ฺถา  อห   
หีโน  วา  อธิโก  วาติ  อตฺโถ  ฯ  อิมานิ  ตาว  ปจฺจุปฺปนฺน- 
วเสน  จตฺตาริ  ตณฺหาวิจริตานิ   
        อสสฺมติี  สตสฺมีติ  อิมานิ  ปน  เทฺว  ยสฺมา  อตฺถีติ   
อสต  (๒)  นจฺิจสฺเสต  อธิวจน  ฯ  สตสฺมีติ  (๒)  สโต  อนิจฺจสฺเสต   
อธิวจน  ฯ  ตสฺมา  สสฺสตุจฺเฉทวเสน  วุตฺตานีติ  เวทิตพฺพานิ  ฯ   
อิโต  ปรานิ  สนฺติ  เอวมาทีนิ  จตฺตาริ  สสยปริวิตกฺกวเสน   
วุตฺตานิ  ฯ  สนฺติ  โหตีติ  เอวมาทีสุ  อห  สิยนฺติ  โหตีติ   
เอวมตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  อธิปฺปาโย  ปเนตฺถ  ปุรมิจตุกฺเก   
วุตฺตนเยเนว  คเหตพฺโพ  ฯ  อปห  สนติฺอาทีนิ  ปน  จตฺตาริ   
อป  นาม  อห  ภเวยฺยนฺติ  เอวมฺป  ปตฺถนากปฺปนวเสน (๔)   
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วุตฺตานิ  ฯ  ตานิป  ปุริมจตุกฺเก  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพานิ  ฯ   
ภวิสฺสนฺติอาทีนิ  ปน  จตฺตาริ  อนาคตวเสน  วุตฺตานิ  ฯ  เตสมฺป   
ปุริมจตุกฺเก  วุตฺตนเยเนว  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ  เอวเมเต   
        เทฺว  ทฏิ ิสีลา  สีส ฺเ                จตฺตาโร  สสีมูลกา   
        ตโย  ตโยติ  เอตานิ                อฏารส  วิภาวเย  ฯ   
        เอเตสุ  หิ  อสสฺมิ  สตสฺมีติ  เอเต  เทฺว  ทิฏ ิสีลา   
นาม  ฯ  เอวสฺมีติ  อ ฺาถาสฺมีติ  อสสฺมีติ  สตสฺมีติ (๒)  เอเต  จตฺตาโร  
สุทฺธสีสาเอว  ฯ  อิตฺถสฺมติี  อาทโย  ตโยติ  ทฺวาทสสีสมูลกา   
นามาติ  เอวเมเต  เทฺว  ทฏิ ิสีสา  จตฺตาโร  สุทฺธสสีา   
ทฺวาทสสีสมูลกาติ  อฏารส  ตณฺหาวิจริตธมฺมา  เวทิตพฺพา  ฯ   
อิมานิ  ตาว  อชฺฌตฺติกสฺส  อุปาทาย  อฏารส  ตณฺหา- 
วิจริตานิ  ฯ  พาหิรสฺส  อุปาทาย  ตณฺหาวิจริเตสุป  เอเสว   
นโย  ฯ  อิมินาติ  อิมินา  รูเปน  วา  ฯเปฯ  วิ ฺาเณน  วาติ   
เอส  วิเสโส  เวทิตพฺโพ  ฯ  เสส  ตาทิสเมว  ฯ   
        อิติ  เอวรูปานิ  อตีตานิ  ฉตฺตึสาติ  เอกเมกสฺส  ปุคฺคลสฺส   
อตีเต  อทฺธนิ  ฉตฺตึส  ฯ  อนาคตานิ  ฉตฺตึสาติ  เอกเมกสฺเสว   
ปุคฺคลสฺส  จ  อนาคเต  อทฺธนิ  ฉตฺตึส  ฯ  ปจฺจุปฺปนฺนานิ  ฉตฺตีสาติ   
เอกสฺส  วา  ปุคฺคลสฺส  ยถาสมฺภวโต  พหุนฺน  วา  ปจฺจุปฺปนฺเน    
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อทฺธนิ  ฉตฺตึส (๑) ฯ  สพฺพสตฺตาน  ปน  นิยเมเนว  อตีเต  อทฺธนิ   
ฉตฺตึส  อนาคเต  ฉตฺตึส  ปจฺจุปฺปนฺเน  ฉตฺตึส  ฯ  อนนฺตา  หิ   
อปริมาณา  ตณฺหามานทิฏ ิเภทา (๒) สตฺตา  ฯ  อฏตณฺหาวิจริตสต   
โหตีติ  เอตฺถ  ปน  อฏสตสงฺขาต  ตณฺหาวิจริต  โหตีติ   
เอวมตฺโถ  ทฏพฺโพ  ฯ   
                                เปมสุตฺตวณฺณนา   
        ทสเม ฯ  น  อุสฺเสเนตีติ  ทิฏ ิวเสน  น  อุกฺขิปติ  ฯ  น   
ปฏิสฺเสเนตีติ  ปฏิวิรุทฺโธ  หุตฺวา  กลหภณฺฑนวเสน  น  อุกฺขิปติ  ฯ   
น  ธูปายตีติ  อชฺฌตฺติกสฺส  อุปาทาย  ตณฺหาวิจริตวเสน  น   
ธูปายติ  ฯ  น  ปชฺชลตีติ  พาหิรสฺส  อุปาทาย  ตณฺหาวิจริตวเสน   
น  ปชฺชลติ  ฯ  น  ปชฺฌายตีติ  (๕)  อสฺมิมานวเสน  น  สมฺปชฌฺายติ (๖) ฯ   
เสส  ปาลินเยเนว  เวทิตพฺพ  ฯ  อิมสฺมึ  สุตฺเต  วฏฏวิวฏฏ   
กถิตนฺติ  ฯ   
                        มหาวคฺโค  ป ฺจโม  ฯ   
                จตุตฺถปณฺณาสกวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
#  ๑  ม  ฯ  ปตฺตา  ๒  สี.  น  อปชฌฺายตีติ    
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                                ป ฺจมปณฺณาสกวณฺณนา   
                                สปฺปรุิสวคฺควณฺณนา 
 
                                สิกฺขาปทสุตฺตวณฺณนา   
        ป ฺจมสฺส  ปเม  ฯ  อสปฺปุริสนติฺ  ลามกปุรสิ  ตุจฺฉปุริส   
มูฬฺหปุริส  อวิชฺชาย  อนฺธกีต  พหล  ฯ  อสปฺปุริสตรนฺติ  อติเรเกน   
อสปฺปุริส  ฯ  อิตเร  เทฺว  วุตฺตปฏิปกฺขวเสน  เวทิตพฺพา  ฯ  เสสเมตฺถ   
อุตฺตานตฺถเมว  ฯ   
        ยถา  เจตฺถ  เอว  อิโต  ปุเรสุ  ป ฺจสุ  ฯ  เอเตสุ  หิ   
ปม  ป ฺจเวรวเสน  เทสิต  ทุติย  อสทฺธมฺมวเสน  ตติย   
กายวจีทฺวารวเสน  จตุตฺถ  มโนทฺวารวเสน  ป ฺจม  อฏ- 
มิจฺฉตฺตวเสน  ฉฏ  ทสมิจฺฉตฺตวเสน  ฯ   
# ๑ ม. พาล  ฯ  
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                                ปาปธมฺมสุตฺตจตุกฺกวณฺณนา   
        สตฺตเม ฯ ปาปนฺติ  ลามก  สงฺกิลิฏปุคฺคล  ฯ  กลฺยาณนฺติ   
ภทฺทก  อนวชฺชปุคฺคล  ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว  ฯ   
        อฏเมป  เอเสว  นโย  ฯ   
        นวเม ฯ  ปาปธมฺมนติฺ  ลามกธมฺม  ฯ  กลฺยาณธมฺมนฺติ   
อนวชฺชธมฺม  ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมว  ฯ   
        ทสเมป  เอเสว  นโย  ฯ   
        อิมสฺมึ  วคฺเค  ทสสุป  สุตฺเตสุ  อคาริยปฏิปทา  กถิตา  ฯ   
สเจ  โสตาปนฺนสกทาคามิโน  โหนฺติ  วฏฏติเยวาติ  ฯ   
                        สปฺปุริสวคฺโค  ปโม  ฯ   
                                __________   
                                ปริสโสภนวคฺควณฺณนา    
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                                        ปริสาสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติยสฺส  ปเม  ฯ  ปรุิส  ทูเสนฺตีติ  ปริสทูสนา  ฯ   
ปริส  โสเภนฺตีติ  ปริสโสภนา  ฯ   
 
                                        ทิฏ ิสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติเย  ฯ  มโนทุจฺจริตปริยาปนฺนาป  มิจฺฉาทิฏ ิ  มหา- 
สาวชฺชตาย  วิสุ  วุตฺตา  ตสฺสา  จ  ปฏปิกฺขวเสน  สมฺมา- 
ทิฏ ิ  ฯ   
                                อกต ฺ ุตาสุตฺตวณฺณนา   
        ตติเย  ฯ  อกต ฺ ุตา  อกตเวทิตาติ  อกต ฺ ุตาย  อกต- 
เวทิตาย  ฯ  อุภยมฺเปต  อตฺถโต  เอกเมว  ฯ  สุกฺกปกฺเขป  เอเสว   
นโย  ฯ   
 
                                ปาณาติปาตีสุตฺตาทิวณฺณนา   
        จตุตฺถ  จตุนฺน  กมฺมกิเลสาน  ตปปฺฏปิกฺขสฺส  จ  วเสน   
วุตฺต  ฯ   
# ๑ ม. อุภยมฺเปต  ฯ  
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        ป ฺจม  สุกฺกปกฺขาน  อาทิโต  จตุนฺน  มิจฺฉตฺตาน  วเสน  ฯ 
        ฉฏ  อวเสสาน  จตุนฺน  ฯ 
        สตฺตม  อนริยโวหารอริยโวหาราน  ฯ   
        ตถา  อฏมนวมทสมานิ  ตปฺปฏปิกฺขาน (๑) อสทฺธมฺมาน   
วเสน  วุตฺตานิ  สพฺพสุตฺเตสุ  ปน  สุกกฺปกฺขธมฺมา  โลกิย- 
โลกุตฺตรมิสสฺกาว  กถิตา  ฯ  นวสุ  สตฺุเตสุ  กิ ฺจาป  มคฺเคติ   
วุตฺต  ตโย  ปน  มคฺคา  ตีณิ  จ  ผลานิ  ลพฺภนฺติเยวาติ  ฯ   
                        ปริสโสภนวคฺโค  ทุติโย  ฯ   
 
                                ทุจฺจริตวคฺควณฺณนา   
        ตติยสฺส  ปมาทีนิ  อุตฺตานตฺถาเนว  ฯ   
        ทสเม ฯ  โย  จินฺเตตฺวา  กพฺย  กโรติ  อย  จินฺตากวิ   
นาม  ฯ  โย  สุตฺวา  กโรติ  อย  สุตกวิ  นาม  ฯ  โย   
เอก  อตฺถ  นสิฺสาย  กโรติ  อย  อตฺถกวิ  นาม  ฯ  โย  ตขณเยว  
วงฺคีสตฺเถโร  วิย  อตฺตโน  ปฏิภาเณน  กโรติ  อย  ปฏิภาณกวิ   
นามาติ  ฯ   
                                ทุจฺจริตวคฺโค  ตติโย  ฯ    
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                                กมฺมวคฺควณฺณนา 
 
                        สงฺขิตฺตสุตฺตวณฺณนา   
        จตุตฺถสฺส  ปเม  ฯ  กณฺหนฺติ  กาฬก  ทสากุสลกมฺมปถ- 
กมฺม  ฯ  กณฺหวิปากนฺติ  อปาเย  นิพฺพตฺตาปนโต (๑) กาฬกวิปาก  ฯ   
สุกฺกนฺติ  ปณฺฑร  ทสกุสลกมฺมปถกมฺม (๒) ฯ  สุกฺกวิปากนฺติ  สคฺเค   
นิพฺพตฺตาปนโต  (๓)  ปณฺฑรวิปาก (๔) ฯ  กณฺห  สกฺุกนฺติ  มิสฺสกกมฺม  ฯ   
กณฺหสุกฺกวิปากนฺติ  สุขทุกฺขวิปาก  ฯ  มิสฺสกกมฺม  หิ  กตฺวา   
อกุสเลน  ติรจฺฉานโยนิย  มงฺคลหตฺถิฏานาทีสุ  อุปฺปนฺโน  กุสเลน   
ปวตฺเต  สุข  เวทิยติ  ฯ  กสุเลน  ราชกุเลป  นิพฺพตฺโต  อกุสเลน   
ปวตฺเต  ทุกฺข  เวทิยติ  ฯ  อกณฺห  อสุกกฺนฺติ  กมฺมกขฺยกร   
จตุมคฺคาณ  อธิปฺเปต  ฯ  ต ฺหิ  ยท ิ กณฺห  ภเวยฺย  
กณฺหวิปาก  ทเทยฺย  ฯ  ยทิ  สุกฺก  ภเวยฺย  สุกกฺวิปาก   
ทเทยฺย  ฯ  อุภยวิปากสฺส  ปน  อปฺปทานโต  อกณฺห  อสุกฺกนฺติ   
อยเมตฺถ  อตฺโถ  ฯ   
#๑. ม. นิพฺพตฺตนโต  ฯ  ๒ ม. กุสลกกมฺมปถกมฺม  ฯ 
# ๓ ม. นิพฺพตฺตนโต ฯ  ๔  ม.  ปณฺฑรกวิปาก  ฯ  
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                                วิตฺถารสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติเย  ฯ  สพฺยาปชฌฺนฺติ  สโทส  ฯ  กายสงฺขารนฺติ  กาย- 
ทฺวาเร  เจตน  ฯ  อภิสงฺขโรตีติ  อายูหติ  สมฺปณฺเฑตีติ (๑) อตฺโถ  ฯ   
เสสทฺวเยป  เอเสว  นโย  ฯ  สพฺยาปชฌฺ  โลกนฺติ  สทุกฺข  โลก  ฯ   
สพฺยาปชฺฌา  ผสฺสาติ  สทุกฺขา  วิปากผสฺสา  ฯ  สพฺยาปชฺฌ   
เวทน  เวทิยตีติ  สาพาธ  สวิปากเวทน (๒) เวทิยติ  ฯ  เอกนฺต- 
ทุกฺขนฺติ  เอกนฺเตเนว  ทุกฺข  น  สุขสมฺมิสฺส  ฯ   
        เสยฺยถาป  สตฺตา  เนรยิกาติ  เอตฺถ  เสยฺยถาปติ  นิทสฺส- 
นตฺเถ  นิปาโต  ทฏพฺโพ (๓)ฯ  เตน  เกวล  เนรยิกสตฺเต  ทสฺเสติ  ฯ   
อ ฺเ  ปน  ตสริกฺขกา  นาม  นตฺถิ  ฯ  อิมินา  อุปาเยน   
สพฺพตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  ฯ   
        เสยฺยถาป  มนุสฺสาติอาทีสุ  ปน  มนุสฺสาน  ตาว  กาเลน   
สุขเวทนา  อุปฺปชฺชติ  กาเลน  ทุกฺขเวทนา  ฯ  เอกจฺเจ  จ  เทวาติ   
เอตฺถ  ปน  กามาวจรเทวา  ทฏพฺพา  ฯ  เตส ฺหิ  มเหสกฺขตรา   
เทวตา  ทิสฺวา  นิสินฺนาสนโต  วุฏาน  ปารุปนอุตฺตราสงฺคสฺส  (๔) 
โอตารณ  อ ฺชลิปคฺคณฺหนนฺติอาทีน  วเสน  กาเลน  ทุกฺข   
อาปชฺชติ (๕) ฯ ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อนุภวนฺตาน  (๖)  กาเลน  สุข  ฯ  เอกจฺเจ  
จ  วินิปาติกาติ  เอกจฺเจ (๗)  เวมานิกเปตา  ทฏพฺพา  ฯ  เต   
# ๑ ม. สมฺปณฺเฑติ  ฯ  ๒ ม. วิปากเวทน ฯ ๓ ม.ทฏพฺโพติ  ฯ 
# ๔ ม. ปารุตอุตฺตราสงฺคสฺส ฯ  ๕ ม. อุปฺปชฺชติ  ฯ 
# ๖ ม.  อนุภวนฺตาน  ฯ  ๗  ม. เอตฺถ  ฯ  
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นิรนฺตรเมว  เอกสฺมึ  กาเล  สุข  เอกสฺมึ  กาเล  ทุกฺข   
เวทิยนฺติ  ฯ  นาคสุปณฺณหตฺถิอสฺสาทโย  ปน  มนสฺุสา  วิย   
โวกิณฺณสุขทุกฺขาป  โหนฺติ  ฯ  ปหานาย  ยา  เจตนาติ  เอตฺถ   
วิวฏฏคามินี  มคฺคเจตนา  เวทิตพฺพา  ฯ  สา  หิ  กมมฺกฺขยาย   
สวตฺตติ  ฯ   
 
                        โสณกายนสุตฺตวณฺณนา   
        ตติเย  ฯ  สิขาโมคฺคลฺลาโนติ  สีสมชฺเฌ   ิตาย  มหติยา   
สิขาย  สมนฺนาคโต  โมคฺคลฺลานโคตฺโต  พฺราหฺมโณ  ฯ  ปุริมานีติ   
อตีตานนฺตรทิวสโต  ปฏาย  ปุริมานิ  ทุติยาทิโต  ปฏาย   
ปุริมตรานิ  เวทิตพฺพานิ  ฯ  โสณกายโนติ  ตสฺเสว  อนฺเตวาสิโก  ฯ   
กมฺมสจฺจาย  โภ  โลโกติ  โภ  อย  โลโก  กมฺมสภาโว  ฯ   
กมฺมสมารมฺภฏายีติ  กมฺมสมารมฺเภนติฏติ  ฯ  กมฺม  อายูหนฺโต   
ปติฏติ  อนายูหนฺโต  อุจฺฉิชฺชตีติ  ทีเปติ  ฯ  เสส  เหฏา   
วุตฺตนยเมว  ฯ   
๑ ม. เวทยนฺติ  ฯ  ๒ ม. วิวฏฏคามินี  ฯ  ๓ ม. อายูหนฺโตว  ตฏติ  ฯ  
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                                สิกฺขาปทสุตฺตาทิวณฺณนา   
        จตุตฺถาทีนิ  อุตฺตานตฺถาเนว  ฯ  มคฺคงฺเคสุ  ปน  ยสฺมา   
สติยา  อุปฏเปตฺวา  ป ฺาย  ปริจฺฉินฺทติ  ตสฺมา  อุภยเมว   
กมฺม  ฯ  เสสา  องฺคาเนว  โหนฺติ  โน  กมฺมนฺติ  วุตฺต  ฯ   
โพชฺฌงฺเคสุป  เอเสว  นโย  ฯ  อภิธมฺเม  ปน  สพฺพ  เจต  (๑)   
อวิเสเสน  เจตนาสมฺปยุตฺตกมฺมนฺเตว  วณฺณิต  ฯ   
 
                                สมณสุตฺตวณฺณนา   
        ทสเม ฯ  อิเธวาติ  อิมสฺมึเยว  สาสเน  ฯ  อย  ปนานิยโม   
เสสปเทสุป  เวทิตพฺโพ  ฯ  ทุติยาทโยป  หิ  สมณา  อิเธว  น   
อ ฺตฺถ  ฯ  สุ ฺาติ  ริตฺตา  ตุจฺฉา  ฯ  ปรปฺปวาทาติ  จตฺตาโร   
สสฺสตวาทา  จตฺตาโร  เอกจฺจสสฺสติกา  จตฺตาโร  อนฺตานนฺติกา   
จตฺตาโร  อมราวิกฺเขปกา  เทฺว  อธิจฺจสมุปฺปนฺนิกา  โสฬส   
ส ฺ ีวาทา  อฏ  อส ฺ ีวาทา  อฏ  เนวส ฺ ีนาส ฺ ีวาทา   
สตฺต  อุจฺเฉทวาทา  ป ฺจ  ทิฏธมฺมนิพฺพานวาทาติ  อิเม   
สพฺเพป  พฺรหฺมชาเล  อาคตา  ทฺวาสฏ ิ  ทิฏ ิโย  อิโต  พาหิราน   
ปเรส  วาทา  ปรปฺปวาทา  นาม  ฯ  เต  สพฺเพป  อิเมหิ   
จตูหิ  ผลฏกสมเณหิ  สุ ฺา  ฯ  น  หิ  เต  เอตฺถ  สนฺติ  ฯ   
น  เกวล ฺจ  เอเตเหว  สุ ฺา  จตูหิ  ปน  มคฺคฏกสมเณหิป   
#  ๑  ม.  สพฺพมฺเปต  ฯ  
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จตุนฺน  มคฺคาน  อตฺถาย  อารทฺธวิปสฺสเกหิปติ  ทฺวาทสหิป   
สมเณหิ  สุ ฺาเยว  ฯ  อิทเมวตฺถ  สนฺธาย  ภควตา  มหา- 
ปรินิพฺพาเน  วุตฺต   
        เอกูนตึโส  วยสา  สภุทฺท   
        ย  ปพฺพชึ  กึ  กุสลานุเอสี   
        วสฺสานิ  ป ฺาส  สมาธิกานิ   
        ยโต  อห  ปพฺพชิโต  สุภทฺท   
        ายสฺส  ธมฺมสฺส  ปเทสวตฺตี  (๑) 
        อิโต  พหิทฺธา  สมโณป  นตฺถ ิ  
ทุติโยป  สมโณ  นตฺถ ิ ตติโยป  สมโณ  นตฺถ ิ จตุตฺโถป   
สมโณ  นตฺถ ิ สุ ฺา  ปรปฺปวาทา  สมเณหิ  อ ฺเหีติ  ฯ   
        เอตฺถ  หิ  ปเทสวตฺตีติ  อารทฺธวิปสฺสโก  อธิปฺเปโต  ฯ   
ตสฺมา  โสตาปตฺติมคฺคสฺส  อารทฺธวิปสฺสก  มคฺคฏ  ผลฏนฺติ   
ตโยป  เอกโต  กตฺวา  สมโณป  นตฺถีติ  อาห  ฯ  สกทาคามิ- 
มคฺคสฺส  อารทฺธวิปสฺสก  มคฺคฏ  ผลฏนฺติ  ตโยป  เอกโต   
กตฺวา  ทุติโยป  สมโณ  นตฺถีติ  อาห  ฯ  อิตเรสุป  ทวีฺสุ  เอเสว   
นโย  ฯ   
        เอกาทสม  อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
                        กมฺมวคฺโค  จตุตฺโถ  ฯ   
#  ๑ ม. ปเทสวตฺตี  ฯ  
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                                อาปตฺติภยวคฺควณฺณนา 
                                สงฺฆเภทกสุตฺตวณฺณนา   
        ป ฺจมสฺส  ปเม  ฯ  อป  นุ  ต  อานนฺท  อธิกรณนฺติ   
วิวาทาธิกรณาทีสุ  อ ฺตร  อธิกรณ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  อุปฺปชชฺิ ฯ 
สตฺถา  ตสฺส  วูปสนฺตภาว  ปุจฺฉนฺโต  เอวมาห  ฯ  กโุต  ต   
ภนฺเตติ  ภนฺเต  กุโต  กินติฺ  เกน  การเณน  ต  อธิกรณ   
วูปสมิสฺสตีติ  วทติ  ฯ  เกวลกปฺปนฺติ  สกล  สมนฺตโต  ฯ  สงฺฆเภทาย   
 ิโตติ  สงฺเฆน  สทฺธ ึ วาทตฺถาย  กถิต  ปฏิกเถนฺโตว   ิโต  ฯ   
ตตฺถายสฺมาติ  (๑)  ตสฺมึ  เอว   ิเต  อายสฺมา  อนุรุทโฺธ  ฯ  น   
เอกวาจิกป  ภณิตพฺพ  ม ฺตีติ  มา  อาวุโส  สงฺเฆน   
สทฺธึ  เอว  อวจาติ  เอกวจนป  วตฺตพฺพ  น  ม ฺติ (๒) ฯ   
โวยุ ฺชตีติ  อนุยุ ฺชติ  อนุโยค  อาปชชฺติ  ฯ  อตฺถวเสติ  การณ- 
วเส  ฯ  นาเสสฺสนฺตีติ  อุโปสถปวารณา  อุปคนฺตุ  อทตฺวา   
นิกฺกฑฺฒิสฺสนฺติ  ฯ  เสส  ปาลิวเสเนว  เวทิตพฺพ  ฯ   
#  ๑  ม.  ตตฺรายสฺมาติ  ฯ  ๒  ม.  ม ฺติ  ฯ  
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                                อาปตฺติภยสุตฺตวณฺณนา   
        ทุติเย  ฯ  ขุรมุณฺฑ  กริตฺวาติ  ป ฺจ  สิขณฺฑเก  เปตฺวา   
ขุเรน  มุณฺฑ  กริตฺวา  ฯ  ขรสฺสเรนาติ  กกฺขฬสทฺเทน  ฯ   
ปณเวนาติ  วชฺฌเภริยา  ฯ  ถลฏสฺสาติ  เอกมนฺเต   ิตสฺส  ฯ   
สีสจฺเฉชฺชนฺติ  สีสจฺเฉทารห  ฯ  ยตฺร  หิ  นามาติ  ย  นาม  ฯ   
โส  วตสฺสนติฺ (๑) โส  วต  อห  อสฺส  ย  เอวรูป  ปาป   
น  กเรยฺยนฺติ  อตฺโถ  ฯ  ยถาธมฺม  ปฏกิริสฺสตีติ  ธมฺมานุรูป   
ปฏิกริสฺสติ  สามเณรภูมิย  สฺสตีติ  อตฺโถ  ฯ  กาฬก  วตฺถ   
ปริธายาติ (๒) กาฬปโลติก  นิวาเสตฺวา  ฯ  โมสลลฺนฺติ  มุสลาภิ- 
ปาตารห  ฯ   
        ยถาธมฺมนฺติ  อิธ  อาปตฺติโต  วุฏาย  สุทฺธนฺเต  ปติฏหนฺโต   
ยถาธมฺม  ปฏิกโรติ (๓) นาม  ฯ  ภสฺมปุฏนฺติ  ฉาริกาภณฺฑิก (๔) ฯ  คารยฺห   
ภสฺมปุฏนฺติ  ครหิตพฺพ  ฉาริกาปุเฏน (๕) มตฺถเกน  อภิฆาตารห (๖) ฯ   
ยถาธมฺมนฺติ  อิธ  อาปตฺตึ  เทเสนฺโต  ยถาธมฺม  ปฏกิโรติ  นาม  ฯ   
อุปวชฺชนฺติ  อุปวาทารห  ฯ  ปาฏิเทสนีเยสูติ  ปฏิเทเสตพฺเพสุ  ฯ  
อิมินา  สพฺพาป  เสสา  อาปตฺติโย  สงฺคหิตา  ฯ  อิมานิ  โข   
ภิกฺขเว  จตฺตาริ  อาปตฺติภยานีติ  ภิกฺขเว  อิมานิ  จตฺตาริ   
อาปตฺตึ  นิสฺสาย  อุปฺปชชฺนกภยานิ  นามาติ  ฯ   
# ๑ ม. โส วตฺสฺสาหนฺติ ฯ  ๒ ม. กาฬวตฺถ  ปริธายาติ  ฯ ๓ ม. กโรติ ฯ 
# ๔ ม. ภสฺมปุฏนฺติ ฉาริกาภณฺฑิก  ฯ  ๕ ม. ภสฺมปฏุนฺติ  
#   ครหิตพฺพฉาริกาปุเฏน ฯ  ๖ ม. อภิฆาตารห  ฯ  
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                        สิกฺขานิสสสุตฺตวณฺณนา   
        ตติเย  ฯ  สิกฺขา  อานิสสา  เอตฺถาติ  สิกฺขานิสส  ฯ   
ป ฺา  อุตฺตรา  เอตฺถาติ  ป ฺ ุตฺตร  ฯ  วิมุตฺติ  สาโร  เอตฺถาติ   
วิมุตฺติสาร  ฯ  สติ  อธิปเตยฺยา  เอตฺถาติ  สตาธิปเตยฺย  ฯ  เตสป (๑)  
สิกฺขาทิสงฺขาตาน  อานิสสาทีน  อตฺถาย  วุสฺสตีติ  วุตฺต  โหติ  ฯ   
อภิสมาจาริกาติ  อุตฺตมสมาจาริกา  ฯ  วตฺตวเสน  ป ฺตฺตสีลสฺเสต   
อธิวจน  ฯ  ตถา  ตถา  โส  ตสฺสา  สิกฺขายาติ  ตถา  ตถา   
โส  สกิฺขากาโม  ภิกฺขุ  ตสฺมึ  สิกฺขาปเท  ฯ   
        อาทิพฺรหฺมจริยกาติ  มคฺคพฺรหฺมจริยสฺส (๒) อาทิภูตาน  จตุนฺน   
มหาสีลานเมต  อธิวจน  ฯ  สพฺพโสติ  สพฺพากาเรน  ฯ   
        ธมฺมาติ  จตุสจฺจธมฺมา  ฯ  ป ฺาย  สมเวกฺขิตา  โหนฺตีติ   
สหวิปสฺสนาย  มคฺคป ฺาย  สุทิฏา  โหนฺติ  ฯ  วิมุตฺติยา   
ผุสิตา  โหนฺตีติ  อรหตฺตผลวิมุตฺติยา  าณผสฺเสน  ผุฏา   
โหนฺติ  ฯ  อชฺฌตฺตเยว  สติ  สุปฏ ิตา  โหตีติ  นิยกชฺฌตฺเตเยว   
สติ  สุฏ ุ  อุปฏ ิตา  โหติ  ฯ  ป ฺาย  อนุคฺคเหสฺสามีติ   
วิปสฺสนาป ฺาย  อนุคฺคเหสฺสามิ  ฯ  ป ฺาย  สมเวกฺขิสฺสามีติ   
อิธาป  วิปสฺสนาป ฺาป  อธิปฺเปตา  ฯ  ผุสิต  วา  ธมฺม  ตตฺถ   
ตตฺถ  ป ฺาย  อนุคฺคเหสฺสามีติ  เอตฺถ  ปน  มคฺคป ฺาว  
อธิปฺเปตา  ฯ   
#  ๑  ม. เอเตส หิ  ฯ  ๒. มคฺคพฺรหฺมจริยสฺส  ฯ  ๓ ม. สหวิปสฺสนาย  ฯ  
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                                เสยฺยาสุตฺตวณฺณนา   
        จตุตฺเถ ฯ  เปตาติ  กาลกตา  วุจฺจนฺติ  ฯ  อุตฺตานา  เสนฺตีติ   
เต  เยภุยฺเยน  อุตฺตานกาว  สยนฺติ  ฯ  อถวา  ปตฺติวิสเย  นิพฺพตฺตา   
เปตา  นาม  เต  อปฺปมสโลหิตตฺตา  อฏ ิสงฺฆาตชฏิตา  เอเกน   
ปสฺเสน  สยตุิ  น  สกฺโกนฺติ  อุตฺตานาว  เสนฺติ  ฯ   
        อนตฺตมโน  โหตีติ  เตชุสฺสทตฺตา  หิ  สโีห  มิคราชา  เทฺว   
ปุริมปาเท  เอกสฺมึ  ปจฺฉิมปาเท  เอกสฺมึ  าเน  เปตฺวา  นงฺคุฏ   
อนฺตรสตฺถิมฺหิ  ปกฺขิปตฺวา  ปุริมปาทปจฺฉิมปาทนงฺคุฏาน   
 ิโตกาส  สลลฺกฺเขตฺวา  ทฺวินฺน  ปุริมปาทาน  มตฺถเก  สีส   
เปตฺวา  สยติ  ฯ  ทิวสป  สยิตฺวา  ปพุชฺฌมาโน  น  อุตฺรสนฺโต   
ปพุชฺฌติ  สสี  ปน  อุกฺขิปตฺวา  ปุริมปาทาทีน   ิโตกาส   
สลฺลกฺเขตฺวา  สเจ  กิ ฺจิ  าน  วิชหิตฺวา   ิต  นยิท  ตุยฺห   
ชาติยา  น  สรูภาวสฺส  อนุรูปนฺติ  อนตฺตมโน  หุตฺวา  ตตฺเถว   
สยติ  น  โคจราย  ปกฺกมติ  ฯ  อิท  สนธฺาย  วุตฺต  อนตฺตมโน   
โหตีติ  ฯ  อวิชหิตฺวา   ิเต  ปน  ตุยฺห  ชาติยา  จ  สรูภาวสฺส   
จ  อนุรูปมิทนฺติ  (๒)ตุฏโ  ตโต  อุฏาย  สีหวิชมฺภน  วิชมฺหิตฺวา (๒) 
เกสรภาร  วิธุนิตฺวาติกฺขตฺตุ  สีหนาท  นทิตฺวา  โคจราย   
ปกฺกมติ  ฯ  เตน  วุตฺต  อตฺตมโน  โหตีติ  ฯ   
# ๑ ม. วิชหตฺิวา   ิต  ฯ  ๒ ม. หฏตุฏโ  อุฏาย  สีหวิชมฺภน วิชมฺภิตฺวา ฯ  
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                                ถูปารหสุตฺตวณฺณนา   
        ป ฺจเม ฯ  ราชา  จกกฺวตฺตีติ  เอตฺถ  กสฺมา  ภควา   
กถยิตฺวา (๑) กาลกตสฺส  ร ฺโ  ถูปกรณ  อนชุานาติ  น  สลีวโต   
ปุถุชชฺนภิกฺขุสฺส (๒)  อนจฺฉริยตฺตา (๓) ฯ ปถุุชชฺนภิกฺขูน  หิ  ถเูป   
อนุ ฺายมาเน  ตมฺพปณฺณิทีเป  คามปฏฏนาน (๔)  โอกาโส  จ   
น  ภเวยฺย (๕) ตถา  อ ฺเสุ  าเนสุ  ฯ  ตสฺมา  อนจฺฉริยา  เต   
ภวิสฺสนฺตีติ  นานุชานาติ  ฯ  ราชา (๖) เอโกว  นิพฺพตฺตติ  เตนสฺส   
ถูโป  อจฺฉริโย  โหติ  ฯ  ปถุุชชฺนสีลวโต  ปน  ปรินพฺิพุตภิกฺขุโน   
วิย  มหนฺตป  สกฺการ  กาตุ  วฏฏติเยว  ฯ   
        ฉฏสตฺตมานิ  อุตฺตานตฺถาเนว  ฯ   
 
                                ปมโวหารสุตฺตวณฺณนา   
        อฏเม  ฯ  อนริยโวหาราติ  อนริยาน  กถา  ฯ  เสเสสุป   
เอเสว  นโย  ฯ   
                                อาปตฺติภยวคฺโค  ป ฺจโม  ฯ   
                        ป ฺจมปณฺณาสกวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
# ๑ ม. อคารมชฺเฌ วสิตฺวา ฯ  ๒  ม. ปถุุชชฺนภิกฺขุสฺสาติ ฯ 
# ๓ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    ๔  ม. ตาว ถูปาน  ฯ  
# ๕ ม. โอกาโส น ภเวยฺย ฯ  ๖ ม. จกฺกวตฺติราชา  ฯ  
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                                อภิ ฺาวคฺควณฺณนา   
 
                                อภิ ฺาสุตฺตาทิวณฺณนา   
        ฉฏวคฺคสฺส (๑) ปเม  ฯ  อภิ ฺาติ  ป ฺาย   อภิชานิตฺวา (๒) ฯ  
สมโถ  จ  วิปสฺสนา  จาติ  จิตฺเตกคฺคตา  จ  สงฺขารปริคฺคห- 
วิปสฺสนาาณ ฺจ  ฯ  วิชชฺา  จ  วิมุตฺติ  จาติ  มคฺคาณวิชฺชา   
จ  เสสา  สมปฺยุตฺตกธมฺมา  จ  ฯ   
        ทุติเย  ฯ  อนริยปริเยสนาติ  อนริยาน  เอสนา  คเวสนา  ฯ   
ชราธมฺมนฺติ  ชราสภาว  ฯ  เสเสสุป  เอเสว  นโย  ฯ   
        ตติย  อุตฺตานเมว  ฯ   
 
                                มาลุงฺกฺยปุตฺตสุตฺตวณฺณนา   
        จตุตฺเถ ฯ  มาลุงฺกฺยปตฺุโตติ  มาลุงฺกฺยพฺราหฺมณิยา  ปุตฺโต  ฯ   
เอตฺถาติ  เอตสฺมึ  ตว  โอวาทยาจเน  ฯ  อิมินา  เถร  อปสาเทติป   
อุสฺสาเทติป  ฯ  กถ  อย  กริ  ทหรกาเล  ปจฺจเยสุ  ลคฺโค   
หุตฺวา  ปจฺฉา  มหลลฺกกาเล  อร ฺวาส  ปตฺเถนฺโต   
กมฺมฏาน  ยาจติ  ฯ  อถ  ภควา  เอตฺถ  ทหเร  ก ึ วกฺขาม   
มาลุงฺกฺยปุตฺโต  วิย  ตุเมฺหป  ตรุณกาเล  ปจฺจเยสุ  ลคฺคิตฺวา   
มหลฺลกกาเล  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  สมณธมฺม  กเรยฺยาถาติ   
# ๑ ม. ฉฏ        สฺส  ฯ  ๒. ม. อภิ ฺายาติ  ชานิตฺวา  ฯ  
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อธิปฺปาเยน (๑) ภณนฺโต  เถร  อปสาเทติ  นาม  ฯ  ยสฺมา  ปน   
เถโร  มหลลฺกกาเล (๒) อร ฺ  ปวิสิตฺวา  สมณธมฺม  กตฺตุกาโม (๓) 
ตสฺมา  ภควา  เอตฺถ  ทหเร  กึ  วกฺขาม  อย  ตุมฺหาก  (๔)   
มาลุงฺกฺยปุตฺโต  มหลลฺกกาเลป  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  สมณธมฺม   
กตฺตุกาโม  กมฺมฏาน  ยาจติ  ฯ  ตุเมฺห  ตาว  ตรุณกาเลป   
วิริย  น  กโรถาติ  อิมินา  อธิปฺปาเยน  ภณนฺโต  เถร   
อุสฺสาเทติ  นามาติ  โยชนา  ฯ   
 
                                กลุสตฺุตาทิวณฺณนา   
        ป ฺจเม ฯ   อาธิปจฺเจ  เปนฺตีติ  ภณฺฑาคาริกฏาเน   
เปนฺติ  ฯ   
        ฉฏเ ฯ วณฺณสมฺปนฺโนติ  สรีรวณฺเณน  สมนฺนาคโต  ฯ   
พลสมฺปนฺโนติ  กายพเลน  สมนฺนาคโต  ฯ  ภิกฺขุ (๕) วณฺณสมฺปนฺโนติ   
คุณวณฺเณน  สมนฺนาคโต  ฯ  พลสมฺปนฺโนติ  วิริยพเลน   
สมนฺนาคโต  ฯ  ชวสมฺปนฺโนติ  าณชเวน  สมนนฺาคโต  ฯ   
        สตฺตเมป  เอเสว  นโย  ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมวาติ  ฯ   
                                อภิ ฺาวคฺโค  ฉฏโ  ฯ   
# ๑ ม. อิมินา  อธิปฺปาเยน  ฯ  ๒ ม. มหลฺลกกาเลว  ฯ   
# ๓ ม. กาตุกาโม ฯ  ๔ อมฺหาก  ฯ  ๕ ม. ภิกฺขุวาเร  ฯ  
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                                กมฺมปถวคฺควณฺณนา   
        กมฺมปถวคฺเคป  ทสป  กมฺมปถา  โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสกาว   
กถิตา  ฯ   
                                ราคเปยฺยาลวณฺณนา   
        ราคเปยฺยาล  อรหตฺต  ปาเปตฺวา  กถิต  ฯ  เสส  สพฺพตฺถ   
อุตฺตานเมวาติ  ฯ  (๑)   
                        มโนรถปูรณิยา  องฺคุตฺตรนิกายฏกถาย   
                                จตุกฺกนิปาตวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
                                __________________ 
#  ๑ ม. อุตฺตานตฺถเมวาติ  ฯ 


