
ขุทฺทกนิกายฏกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 1 

                                *เลมที่ 20  หนา  1 
 
                ปรมตฺถทีปนี นาม ขุทฺทกนิกายฏกถา 
                                อิติวุตฺตกวณฺณนา 
                 
                 นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ 
                                        คนฺถารมฺภกถา 
                 มหาการุณิก นาถ                เยฺยสาครปารคุ  
                 วนฺเท นิปุณคมฺภีร-        วิจิตฺรนยเทสน ฯ 
                 วิชฺชาจรณสมฺปนฺนา        เยน นิยฺยนฺติ โลกโต 
                 วนฺเท ตมุตฺตม ธมฺม        สมฺมาสมฺพุทฺธปูชิต ฯ 
                 สลีาทิคุณสมฺปนฺโน         ิโต มคฺคผเลสุ โย 
                 วนฺเท อริยสงฺฆ ต                ปุ ฺกฺเขตฺต อนุตฺตร ฯ 
                 วนฺทนาชนิต ปุ ฺ        อิติ ย รตนตฺตเย 
                 หตนฺตราโย สพฺพตฺถ        หุตฺวาห ตสฺส เตชสา ฯ 
                 เอกกาทิปฺปเภเทน                เทสิตานิ มเหสินา 
                 โลภาทีน ปหานทิ(๑)-        ทีปนานิ วิเสสโต ฯ 
                 สตฺุตานิ เอกโต กตฺวา        อิติวุตฺตปทกฺขร 
                 ธมฺมสงคาหกา เถรา        สงฺคายึสุ มเหสโย ฯ 
                 อิติวุตฺตกมิจฺเจว                นาเมน วสิโน ปุเร 
                 ย ขุทฺทกนิกายสฺมึ                คมฺภีรตฺถปทกฺกม ฯ 
# ๑. ม. ปหานานิ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 2 

                        *เลมที่ 20  อารมฺภกถา  หนา  2 
                                 
                ตสฺส คมฺภีราเณหิ        โอคาเหตพฺพภาวโต 
                 กิ ฺจาป ทุกฺกรา กาตุ        อตฺถสวณฺณนา มยา ฯ 
                 สหสวณฺณน ยสฺมา        ธรเต สตฺถุ สาสน 
                 ปพฺุพาจริยสีหาน                ติฏเตว วินิจฺฉโย ฯ 
                 ตสฺมา ต อวลมฺพิตฺวา        โอคาเหตฺวาน ป ฺจป 
                 นกิาเย อุปนิสฺสาย                โปราณฏกถานย ฯ 
                 นสิฺสิตวาจนามตฺต(๑)        สุวิสุทฺธ อนากุล 
                 มหาวิหารวาสีน                นิปุณตฺถวินิจฺฉย ฯ 
                 ปนุปฺปุนาคต อตฺถ        วชชฺยิตฺวาน สาธุก 
                 ยถาพล กริสฺสามิ                อิติวุตฺตกวณฺณน ฯ 
                 อิติ อากงฺขมานสฺส        สทฺธมฺมสฺส จิรฏ ิตึ 
                 วิภชนฺตสฺส ตสฺสตฺถ        นิสามยถ สาธโวติ ฯ 
        ตตฺถ  อิติวุตฺตก  นาม  เอกกนิปาโต  ทุกนิปาโต  ติกนิปาโต 
จตุกฺกนิปาโตติ  จตุนิปาตสงฺคห ฯ  ตมฺป  วินยปฏก  สุตฺตนฺตปฏก 
อภิธมฺมปฏกนฺติ ตีสุ ปฏเกสุ  สุตฺตนฺตปฏกปริยาปนฺน ฯ 
ทีฆนิกาโย  มชฺฌิมนิกาโย  สยุตฺตนิกาโย องฺคุตฺตรนิกาโย 
ขุทฺทกนิกาโยติ  ป ฺจสุ  นิกาเยสุ  ขุทฺทกนิกายปริยาปนฺน  สุตฺต 
เคยฺย  เวยฺยากรณ  คาถา  อุทาน  อิติวุตฺตก  ชาตก  อพฺภุตธมฺม  
เวทลฺลนฺติ  นวสุ  สาสนงฺเคสุ อิติวุตฺตกงฺคภูต(๒) ฯ 
# ๑. ม. นิสฺสติ วาจนามคฺค ฯ  ๒. ม. อิติวุตฺตกงฺคภูต ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 3 

                *เลมที่ 20  นิทานวณฺณนา  หนา 3 
                 
        ทฺวาสีติ (๑)  พุทฺธโต คณฺหึ  เทฺว สหสฺสานิ ภิกฺขุโต 
        จตุราสีติ สหสฺสานิ        เย เม ธมมฺา ปวตฺติโนติ (๒)  
เอว  ธมฺมภณฺฑาคาริเกน  ปฏิ ฺาเตสุ  จตุราสีติยา  ธมฺมกฺขนฺธ- 
สหสฺเสสุ กติปยธมฺมกฺขนฺธสงฺคห ฯ  สตฺุตโต  เอกกนิปาเต  ตาว 
สตฺตวีสติ  สุตฺตานิ  ทุกนิปาเต  ทฺวาวีสติ  ติกนิปาเต  ป ฺาส 
จตุกฺกนิปาเต  เตรสาติ  ทวฺาทสาธิกสุตฺตสตสงฺคห ฯ  ตสฺส  
นิปาเตสุ  เอกกนิปาโต  อาทิ  วคฺเคสุ  ปาฏิโภควคฺโค  สุตฺเตสุ  
โลภสุตฺต ฯ  ตสฺสาป  วุตฺต  เหต  ภควตาติอาทิก  อายสฺมตา   
อานนฺเทน  ปมมหาสงฺคีติกาเล  วุตฺต  นิทานมาทิ ฯ  สา  ปนาย 
ปมมหาสงฺคีติ  วินยปฏเก  ตนฺติมารฬฺุหา  เอว ฯ  โย  ปเนตฺถ 
นิทานโกสลลฺตฺถ  วตฺตพฺโพ  กถามคฺโค  โสป  สุมงฺคลวิลาสินิยา  
ทีฆนิกายฏกถาย  วิตฺถารโต  วุตฺโตเยวาติ ตตฺถ วุตฺตนเยเนว 
เวทิตพฺโพ ฯ 
                 
                        นิทานวณฺณนา 
        ยมฺปเนต  วุตฺต  เหต  ภควตาติอาทิก  นิทาน  เอกธมฺม 
ภิกฺขเว  ปชหถาติอาทิก  สุตฺต  ตตฺถ  วุตฺต ภควตาติอาทีนิ 
นามปทานิ ฯ อิตีติ นิปาตปท ฯ  ปชหถาติ  เอตฺถ  ปอิติ   
อุปสคฺคปท ฯ  ชหถาติ  อาขฺยาตปท ฯ  อิมินา  นเยน  สพฺพตฺถ 
# ๑. ส.ี ทฺวาสีตึ ฯ  ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๓๙๗/๔๐๖ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 4 

                *เลมที่ 20  อารมฺภกถา  หนา  4 
                 
ปทวิภาโค เวทิตพฺโพ ฯ 
        อตฺถโต  ปน  วุตฺตสทฺโท  ตาว  สอุปสคฺโค  อนุปสคฺโค  
จ  วปเน วาปสมกรเณ(๑) เกโสหารเณ  ชีวิตวุตฺติย  ปวุตฺตภาเว  (๒)  
ปาวจนภาเวน  ปวตฺติเต  อชฺเฌสเน  กถเนติ เอวมาทีสุ ทิสฺสติ ฯ 
ตถาเหส 
        คาโว ตสฺส ปชายนฺติ                เขตฺเต วุตฺต วิรูหติ 
        วุตฺตาน (๓) ผลมสฺนาติ        โย มตฺิตาน น ทุพฺภตีติอาทีสุ (๔) 
วปเน  อาคโต ฯ  โน  จ  โข  ปฏิวุตฺตนฺติอาทีสุ  (๕)  อฏทนตฺกาทีหิ 
วาปสมกรเณ ฯ  กาปฏิโก  มาณโว  ทหโร  วุตฺตสิโรติอาทีสุ (๖)  
เกโสหารเณ ฯ ปนฺนโลโม  ปรทตฺตวุตฺโต(๗) มิคภูเตน  เจตสา วิหรตีติ-(๘) 
อาทีสุ ชีวิตวุตฺติย ฯ เสยฺยถาป  นาม  ปณฺฑุปลาโส  พนฺธนา  
ปมุตฺโต(๙)  อภพฺโพ  หรติตฺตายาติอาทีสุ  (๑๐) พนฺธนโต  ปมตฺุตภาเว(๑๑) ฯ   
เยสมิท  เอตรหิ  พฺราหฺมณา  โปราณ  มนฺตปท  คีต  ปวุตฺต  
สมิหิตนฺติอาทีสุ  (๑๒)  ปาวจนภาเวน  ปวตฺติเต ฯ  โลเก  ปน  วุตฺโต 
คุโณ(๑๓)  วุตฺโต  ปารายโนติอาทีสุ  อชฺเฌสเน ฯ  วุตฺต  โข  ปเนต   
ภควตา  ธมฺมทายาทา  เม  ภิกฺขเว  ภวถ  มา  อามิสทายาทาติ(๑๔)- 
# ๑. ม. วาปสมกรเณ ฯ ๒. ม. ปวุตฺตภาเว ฯ  ๓. ส.ี ปุตฺตาน ฯ 
# ๔. ขุ. ชา. ๒๘/๔๐๑/๑๕๕ ฯ  ๕. วิ. มหาวิ. ๑/๔๑๒/๒๘๓ ฯ 
# ๖. ม. ม. ๑๓/๖๕๑/๕๙๘ ฯ  ๗. ม. ปรทตฺตวุตฺโต ฯ 
# ๘. วิ. จุล. ๗/๓๔๖/๑๖๓ ฯ  ๙. ม. ปวุตฺโต ฯ   
# ๑๐. ม. หรตฺิตถายาติ ฯ  ๑๑. ม. ปวุตฺตภาเว ฯ   
# ๑๒. ที. สี. ๙/๑๖๙/๑๓๔ ฯ  ๑๓. ม. คโณ ฯ   
# ๑๔. ม. มู. ๑๒/๒๒/๒๒ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 5 

                *เลมที่ 20  นิทานวณฺณนา  หนา 5 
 
อาทีสุ  กถเน ฯ  อิธาป  กถเน  ทฏพฺโพ ฯ ตสฺมา วุตฺต 
กถิต ภาสิตนฺติ อตฺโถ ฯ ทติุโย  ปน  วุตฺตสทฺโท  วจเน  
จิณฺณภาเว  จ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        หิอิติ  ชาตุ  วิพฺยตฺตนฺติ  เอตสฺมึ  อตฺเถ  นิปาโต ฯ  โส  
อิทานิ  วุจฺจมานสุตฺตสฺส  ภควโต  วิพฺยตฺต  ภาสิตภาว  (๑)  โชเตติ ฯ 
วาจกสทฺทสนฺนิธาเน  (๒)  หิ  ปยุตฺตา  นิปาตา  เตหิ วตฺตพฺพมตฺถ  
โชเตนฺติ ฯ  
        เอตนฺติ อย เอตสทฺโท 
                โย จ พุทฺธ ฺจ ธมฺม ฺจ        สฆ ฺจ สรณงฺคสโต 
                จตฺตาริ อริยสจฺจานิ        สมมฺปฺป ฺาย ปสฺสติ ฯ 
                ทกฺุข ทุกขสมุปฺปาท        ทกฺุขสฺส จ อติกฺกม 
                อรยิ ฺจฏงฺคิก มคฺค        ทุกขฺูปสมคามิน ฯ 
                เอต โข สรณ เขม        เอต สรณมุตฺตม 
                เอต สรณมาคมฺม        สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจตีติ(๓)อาทีสุ   
ยถาวุตฺเต  อาสนฺนปจฺจกฺเข  อาคโต ฯ  อปฺปมตฺตก  โข  ปเนต  
ภิกฺขเว  โอรมตฺตก  สีลมตฺตก  เยน  ปถุุชชฺโน  ตถาคตสฺส  วณฺณ   
วทมาโน  วเทยฺยาติอาทีสุ  (๔) ปน  วกฺขมาเน  อาสนฺนปจฺจกฺเข 
อาคโต (๕) ฯ  อิธาป  วกขฺมาเนเยว  ทฏพฺโพ ฯ  สงฺคายนวเสน   
# ๑. ส.ี พฺยตฺตภาสิตภาว ฯ ๒. ส.ี วาจกสทฺทสนฺนิฏาเน ฯ 
# ๓. ขุ. ธ. ๒๕/๒๔/๔๐ ฯ  ๔. ท.ี ส.ี ๙/๒/๔ ฯ   
# ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 6 

                *เลมที่ 20  อารมฺภกถา  หนา  6 
                 
วกฺขมาน  หิ  สุตฺต  ธมฺมภณฺฑาคาริเกน  วุฑฺฒิย  (๑)  เปตฺวา 
ตทา  เอตนฺติ วุตฺต ฯ 
        ภควตาติ  เอตฺถ  ภควาติ  ครุวจน ฯ  ครุ ฺหิ  โลเก  ภควาติ  
วทนฺติ  ตถาคโต  จ  สพฺพคุณวิสิฏตาย  สตฺตาน  ครุ  ตสฺมา  
ภควาติ  เวทิตพฺโพ ฯ  โปราเณหิป วุตฺต 
        ภควาติ วจน เสฏ        ภควาติ วจนมุตฺตม 
        คร ุคารวยุตฺโต โส        ภควา เตน วุจฺจตีติ ฯ 
เสฏวาจก  หิ  วจน  เสฏคุณสหจรณโต  เสฏนฺติ  วุตฺต ฯ  
อถ  วา วุจฺจตีติ  วจน  อตฺโถ ฯ  ตสฺมา  ภควาติ  วจน  เสฏนฺติ   
ภควาติ  อิมินา วจเนน  วจนีโย  โย  อตฺโถ  โส  เสฏโติ   
อตฺโถ ฯ  ภควาติ  วจนมุตฺตมนฺติ  เอตฺถาป  เอเสว  นโย ฯ 
คารวยุตฺโตติ  ครุภาวยุตฺโต  ครุคุณโยคโต  ครุกรณ  วา   
สาติสย  อรหตีติ  คารวยุตฺโต  คารวารโหติ  อตฺโถ ฯ  เอว   
คุณวิสิฏสตฺตุตฺตมครุคารวาธิวจนเมต ยทิท ภควาติ ฯ  
        อปจ 
                ภคี ภชี ภาคี วิภตฺตวา อิติ 
                อกาสิ ภคฺคนฺติ ครูติ ภาคฺยวา 
                พหูหิ าเยหิ สุภาวิตตฺตโน 
                ภวนฺตโค โส ภควาติ วุจฺจตีติ 
# ๑. ม. พุทฺธยิ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 7 

                *เลมที่ 20  นิทานวณฺณนา  หนา 7 
                 
นิทฺเทเส (๑)  อาคตนเยน 
                ภาคฺยวา ภคฺควา ยุตฺโต        ภเคหิ จ วิภตฺตวา 
                ภตฺตวา วนฺตคมโน        ภเวสุ ภควา ตโตติ 
อิมิสฺสา  คาถาย  จ  วเสน  ภควาติ  ปทสฺส  อตฺโถ  วตฺตพฺโพ ฯ   
โส  ปนาย  อตฺโถ  สพฺพากาเรน  วิสุทธฺิมคฺเค  พุทฺธานุสฺสติ- 
นิทฺเทเส  วุตฺโตติ  ตตฺถ  วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ 
        อปโร  นโย  ภาควาติ  ภควา  ภตวาติ  ภควา  ภาเค 
วนีติ  ภควา  ภเค วนีติ ภควา ภตฺตวาติ ภควา ภเค วมีติ ภควา 
ภาเค วมีติ ภควา ฯ 
                ภาควา ภตวา ภาเค        ภเค จ วนิ ภตฺตวา 
                ภเค วมิ ตถา ภาเค        วมีติ ภควา ชิโน ฯ 
         ตตฺถ  กถ  ภาควาติ  ภควา  เย  เต  สีลาทโย  
ธมฺมกฺขนฺธา คุณโกฏาสา  เต  อน ฺสาธารณา  นิรติสยา   
ตถาคตสฺส  อตฺถิ  อุปลพฺภนฺติ ฯ  ตถา  หิสฺส  สีล  สมาธิป ฺา- 
วิมุตฺติ  วิมุตฺติาณทสฺสน หิรี โอตฺตปฺป สทฺธา วีริย  สติ   
สมฺปช ฺ  สีลวิสุทฺธิ จิตฺตวิสุทฺธิ(๒) ทิฏ ิวิสุทฺธิ  สมโถ วิปสสฺนา  
ตีณิ กุสลมูลานิ  ตีณิ  สุจริตานิ  ตโย  สมฺมาวิตกฺกา  ติสฺโส  
อนวชฺชส ฺา  ติสฺโส  ธาตุโย  จตฺตโร  สติปฏานา  จตฺตาโร   
สมฺมปฺปธานา  จตฺตาโร  อิทฺธิปาทา  จตฺตาโร  อริยมคฺคา 
# ๑. ขุ. มหา. ๒๙/๓๗๙/๒๕๒ ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 8 

                *เลมที่ 20  อารมฺภกถา  หนา  8 
 
จตฺตาริ  อริยผลานิ  จตสฺโส  ปฏิสมฺภิทา จตุโยนิปริจฺเฉทก- 
าณานิ  จตฺตาโร  อริยวสา  จตฺตาริ  เวสารชฺชาณานิ  ป ฺจ 
ปธานิยงฺคานิ  ป ฺจงฺคิโก  สมฺมาสมาธิ ป ฺจาณิโก สมฺมา- 
สมาธิ ป ฺจินฺทฺริยานิ  ป ฺจ  พลานิ  ป ฺจ  นิสฺสารณียา 
ธาตุโย  ป ฺจ  วิมุตฺตายตนาณานิ  ป ฺจ  วิมุตฺติปริปาจนียา  
ป ฺา(๑)  ฉ  อนุสฺสติฏานานิ  ฉ  คารวา  ฉ  นิสฺสารณียา 
ธาตุโย  ฉ  สตตวิหารา  ฉ  อนุตฺตริยานิ  ฉ  นิพฺเพธภาคิยา 
ป ฺา  ฉ  อภิ ฺา  ฉ  อสาธารณาณานิ  สตฺต  อปริหานิยา  
ธมฺมา  สตฺต  อริยธนานิ  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  สตฺต  สปฺปุริสธมฺมา  
สตฺต  นิชฺชรวตฺถูนิ  สตฺต  ส ฺา  สตฺต  ทกฺขิเณยฺยปุคฺคลเทสนา 
สตฺต ขีณาสวพลเทสนา อฏ ป ฺาปฏิลาภเหตุเทสนา  อฏ   
สมฺมตฺตานิ  อฏโลกธมมฺาติกฺกโม  อฏ  อารมฺภวตฺถูนิ  อฏ 
อกฺขณเทสนา  อฏ  มหาปุริสวิตกฺกา  อฏอภิภายตนเทสนา   
อฏ  วิโมกขฺา  นว  โยนโิสมนสิการมูลกา  ธมฺมา  นว  ปาร-ิ 
สุทฺธิปธานิยงฺคานิ  นว  สตฺตาวาสเทสนา  นว  อาฆาตปฺปฏิ- 
วินยา  นว  ส ฺา  นว  นานตฺตา  นว  อนุปุพฺพวิหารา  
ทส  นาถกรณา  ธมฺมา  ทส  กสิณายตนานิ ทส กุสลกมฺมปถา 
ทส  สมฺมตฺตานิ  ทส  อริยวาสา  ทส  อเสกฺขธมฺมา  ทส  
ตถาคตพลานิ  เอกาทส  เมตฺตานิสสา  ทฺวาทส  ธมฺมจกฺกา- 
# ๑. ม. ส ฺา ฯ  
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                *เลมที่ 20  นิทานวณฺณนา  หนา 9 
 
การา  เตรส  ธุตคุณา  จุทฺทส  พุทฺธาณานิ  ป ฺจทส   
วิมุตฺติปริปาจนียา  ธมฺมา  โสฬสวิธา  อานาปานสฺสติ  โสฬส 
อตปนียา(๑)  ธมฺมา  อฏารส  พุทฺธธมฺมา  เอกูนวีสติ  ปจฺจเวกฺขณ- 
าณานิ  จตุจตฺตาลีส  าณวตฺถูนิ  ป ฺาส  อุทยพฺพยาณานิ  
ปโรปณฺณาส  กุสลธมฺมา  สตฺตสตฺตติ  าณวตฺถูนิ  จตุวีสติโกฏิ- 
สตสหสฺสสมาปตฺติส ฺจาริมหาวชิราณ อนนฺตนยสมนฺตปฏาน- 
ปวิจย(๒)ปจฺจเวกฺขณเทสนาาณานิ  ตถา  อนนฺตาสุ  โลกธาตูสุ 
อนนฺตาน  สตฺตาน  อาสยาทิวิภาวนาณานิ  จาติ  เอวมาทโย   
อนนฺตา  อปริมาณเภทา  อน ฺสาธารณา  นิรติสยา  คุณภาคา 
คุณโกฏาสา  วิชฺชนฺติ  อุปลพฺภนฺติ  ตสฺมา  ยถาวุตฺตวิภาคา  
คุณภาคา  อสฺส  อตฺถีติ  ภาควาติ  วตฺตพฺเพ  อาการสฺส รสฺสตฺต  
กตฺวา ภควาติ วุตฺโต เอว ตาว ภาควา ฯ 
                ยสฺมา สีลาทโย สพฺเพ  คุณภาคา อเสสโต 
                วิชชฺนฺติ สุคเต ตสฺมา  ภควาติ ปวุจฺจติ ฯ 
        กถ  ภตวาติ  ภควา  เย  เต  สพฺพโลกหิตาย  อุสฺสุกฺกมา- 
ปนฺเนหิ  มนสฺุสตฺตาทิเก  อฏ  ธมฺเม  สโมธาเนตฺวา  สมฺมา- 
สมฺโพธิยา  กตมหาภินีหาเรหิ  มหาโพธิสตฺเตหิ  ปริปูเรตพฺพา 
ทานปารมี  สีลเนกฺขมฺมป ฺาวีริยขนฺติสจฺจอธิฏานเมตฺตา- 
อุเปกฺขาปารมีติ  ทส  ปารมิโย  ทส  อุปปารมิโย  ทส  ปรมตฺถ- 
# ๑. ส.ี ตสฺตรส อปรนฺตปนียา ฯ  ม. โสฬส อปรนฺตปนียา ฯ 
# ๒. ม. ...ปวิจย... ฯ  
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                *เลมที่ 20  อารมฺภกถา  หนา  10 
 
ปารมิโยติ  สมตึส  ปารมิโย  ทานาทีนิ  จตฺตาริ  สงฺคหวตฺถูนิ   
จตฺตาริ  อธิฏานานิ  อตฺตปริจฺจาโค  นยนธนรชชฺปตฺุตทาร- 
ปริจฺจาโคติ  ป ฺจ มหาปริจฺจาคา  ปุพฺพโยโค  ปุพฺพจริยา 
ธมฺมกฺขาน  โลกตฺถจริยา  าตตฺถจริยา  พุทฺธตฺถจริยาติ(๑) 
เอวมาทโย  สงฺเขปโต  วา  ปุ ฺสมฺภาราณสมฺภารา  พุทฺธกร- 
ธมฺมา  เต  มหาภินีหารโต  ปฏาย  กปฺปาน  สตสหสฺสาธิกานิ  
จตฺตาริ  อสงฺเขฺยยฺยานิ  ยถา  หานภาคิยา  สงฺกิเลสภาคิยา  
 ิติภาคิยา  วา  น  โหนฺติ  อถ  โข  อุตฺตรุตฺตริวิเสสภาคิยาว   
โหนฺติ  เอว  สกฺกจฺจ  นิรนฺตร  อนวเสสโต  ภตา  สมฺภตา 
อสฺส  อตฺถีติ  ภตวาติ  ภควา  นิรุตฺตินเยน  ตการสฺส  คการ  
กตฺวา ฯ  อถ  วา  ภควาติ  เตเยว  ยถาวุตฺเต  พุทฺธกรธมฺเม  
วุตฺตนเยน  ภริ  สมฺภริ  ปรปิูเรสีติ  อตฺโถ ฯ เอวมฺป ภตวาติ  
ภควา ฯ 
        สมฺมาสมฺโพธิยา (๒)  สพฺเพ  ทานปารมิอาทิเก 
        สมฺภาเร ภตวา นาโถ  ตสฺมาป ภควา มโต ฯ 
        กถ  ภาเค  วนีติ  ภควา  เย  เต  จตุวีสติ- 
โกฏิสตสหสฺสสงฺขา  เทวสิก  วฬ ฺชนกสมาปตฺติภาคา  เต  
อนวเสสโต  โลกหิตตฺถ  อตฺตโน  ทิฏธมฺมสุขวิหารตฺถ ฺจ  
นิจฺจกปฺป  วนิ  ภช ิ เสวิ  พหุลมกาสีติ  ภาเค  วนีติ  ภควา ฯ  
# ๑. โปราณ. พุทฺธตฺตจริยาติ ทิสฺสติ ฯ ๒. ม. ยสฺมา สมฺโพธิยา ฯ  
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                *เลมที่ 20  นิทานวณฺณนา  หนา 11 
                 
อถวา  อภิ ฺเยฺเยสุ  ธมฺเมสุ  กุสลาทีสุ  ขนฺธาทีสุ  จ  เย   
เต  ปริ ฺเยฺยาทิวเสน  สงฺเขปโต  วา  จตุพฺพิธา  อภิสมย- 
ภาคา  วิตฺถารโต  ปน  จกฺขุ  ปริ ฺเยฺย  ฯเปฯ  ชรามรณ  
ปริ ฺเยฺยนฺติอาทินา  (๑)  อเนกเภทา  ปริ ฺเยฺยภาคา  จกฺขุสฺส  
สมุทโย  ปหาตพฺโพ  ฯเปฯ  ชรามรณสฺส  สมุทโย  ปหาตพฺโพติ- 
อาทินา  ปหาตพฺพภาคา  จกฺขุสฺส  นิโรโธ  ฯเปฯ  ชรามรณสฺส 
นิโรโธ  สจฺฉิกาตพฺโพติอาทินา  สจฺฉิกาตพฺพภาคา  จกฺขุนิโรธ- 
คามินี  ปฏิปทาติ(๒) ฯเปฯ  จตฺตาโร  สติปฏานาติ(๓)อาทินา  จ   
อเนกเภทา  ภาเวตพฺพภาคา  จ  ธมฺมา  เต  สพฺเพ  วนิ  ภช ิ  
ยถารห  โคจรภาวนาเสวนาน  วเสน  เสวิ  เอวมฺป  ภาเค   
วนีติ  ภควา ฯ  อถ  วา  เย  อิเม  สลีาทโย  ธมฺมกฺขนฺธา  สาวเกหิ   
สาธารณา  คุณโกฏาสา  คุณภาคา  กนิฺติ  นุ  โข  เต   
เวเนยฺยสนฺตาเนสุ  ปติฏเปยฺยุนฺติ(๔)  มหากรุณาย  วนิ  อภิปตฺถยิ ฯ   
สา  จสฺส  อภิปตฺถนา ยถาธิปฺเปตผลาวหา อโหสิ ฯ เอวมฺป ภาเค  
วนีติ ภควา ฯ 
        ยสฺมา เยฺยสมาปตฺติ-  คุณภาเค ตถาคโต 
        ภช ิปตฺถยิ สตฺตาน         หิตาย ภควา ตโต ฯ 
         กถ  ภเค  วนีติ  ภควา  สมาสโต  ตาว  กตปุ ฺเหิ   
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๓/๖ ฯ  ๒. ม. ปฏิปทา ภาเวตพฺพา ฯ  
# ๓. ม. สติปฏานา ภาเวตพฺพาติ ฯ  ๔. ม. ปติฏเปยฺยนฺติ ฯ  
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                *เลมที่ 20  อารมฺภกถา  หนา  12 
 
ปโยคสมฺปนฺเนหิ ยถาวิภว  ภชียนฺตีติ  ภคา  โลกิยโลกุตฺตรา 
สมฺปตฺติโย ฯ  ตตฺถ  โลกิเย  ตาว  ตถาคโต  สมฺโพธิโต  ปุพฺเพ  
โพธิสตฺตภูโต  ปรมุกกฺสคเต  วนิ  ภช ิ เสวิ  ยตฺถ ปติฏาย  
นิรวเสสโต  พุทฺธกรธมฺเม  สมาเนนฺโต  (๑)  พุทฺธธมฺเม  ปริปาเจสิ ฯ 
พุทฺธภูโต  ปน  เต  นริวชชฺสุขูปสหิเต(๒)  อน ฺสาธารเณ  
โลกุตฺตเรป  วนิ  ภช ิ เสวิ ฯ  วิตฺถารโต  ปน  ปเทสรชฺช- 
อิสฺสริยจกฺกวตฺติสมฺปตฺติเทวรชฺชสมปฺตฺติอาทิวเสน ฌานวิโมกขฺ- 
สมาธิสมาปตฺติาณทสฺสนมคฺคภาวนาผลสจฺฉิกิริยาทิอุตฺตริมนุสฺส- 
ธมฺมวเสน  จ  อเนกวิหิเต  อน ฺสาธารเณ  ภเค  วนิ  ภช ิ 
เสวิ ฯ  เอว ภเค  วนีติ ภควา ฯ 
        ยา ตา สมฺปตฺติโย โลเก  ยา จ โลกตฺุตรา ปุถู 
        สพฺพา ตา ภชิ สมฺพุทฺโธ  ตสฺมาป ภควา มโต ฯ 
        กถ  ภตฺตวาติ  ภควา  ภตฺตา  ทฬฺหภตฺติกา  อสฺส  
พหู  อตฺถีติ  ภตฺตวา(๓) ฯ ตถาคโต  หิ  มหากรุณาสพฺพ ฺ ุต- 
 ฺาณาทิอปริมิตนิรุปมปฺปภาวคุณวิเสสสมงฺคิภาวโต  สพฺพ- 
สตฺตุตฺตโม  สพฺพานตฺถปริหารปุพฺพงฺคมาย  นิรวเสสหิตสุขวิธาน- 
ตปฺปราย  นิรติสยาย  ปโยคสมฺปตฺติยา  สเทวมนุสฺสาย  ปชาย  
อจฺจนฺตูปการิตาย  ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณอสีติอนุพฺย ฺชนพฺยามปฺ- 
ปภาทิอน ฺสาธารณคุณวิเสสปฏิมณฺฑิตรูปกายตาย  ยถาภุจฺจ- 
# ๑. ม. สมนนฺาเนนฺโต ฯ  ๒. ม. นริวชชฺสุขูปสหิเต ฯ  
# ๓. ม. ภควา ฯ   
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คุณาธิคเตน  อิติป  โส  ภควาติอาทินยปฺปวตฺเตน  โลกตฺตย- 
พฺยาปนา  สุวิปุเลน  สุวิสทฺุเธน  จ  ถุติโฆเสน  สมนฺนาคตตฺตา 
อุกฺกสปารมิปฺปตฺตาสุ  อปฺปจฺฉตาสนฺตุฏ ิตาทีสุ  สุปฺปติฏ ิต- 
ภาวโต  ทสพลจตุเวสารชฺชาทินิรติสยคุณวิเสสสมงฺคิภาวโต  จ   
รูปปฺปมาโณ  รูปปฺปสนโฺน  โฆสปฺปมาโณ  โฆสปปฺสนฺโน 
ลูขปฺปมาโณ  ลูขปฺปสนฺโน  ธมฺมปฺปมาโณ  ธมฺมปปฺสนฺโนติ  เอว  
จตุปฺปมาณิเก  โลกสนฺนวิาเส  สพฺพถาป  ปสาทาวหภาเวน   
สมนฺตปาสาทิกตฺตา  อปริมาณาน  สตฺตาน  สเทวมนุสฺสาน   
อาทรพหุมานคารวายตนตาย  ปรมเปมสมฺภตฺติฏาน ฯ  เย  
ตสฺส  โอวาเท  ปติฏ ิตา  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคตา  โหนฺติ   
เกนจิ  อสหาริยา  เตส  สมฺภตฺติ  สมเณน  วา  พฺราหฺมเณน   
วา  เทเวน  วา  มาเรน  วา  พฺรหฺมุนา  วา ฯ  ตถา  หิ  
เต อตฺตโน  ชีวิตปริจฺจาเคป  ตตฺถ  ปสาท  น  ปรจฺิจชนฺติ  
ตสฺส  วา  อาณ  ทฬฺหภตฺติภาวโต ฯ 
        เตเนวาห 
                โย เว กต ฺ ู กตเวทิ ธีโร 
                กลฺยาณมิตฺโต ทฬฺหภตฺติ จ โหตีติ ฯ (๑)  
        เสยฺยถาป ภิกฺขเว มหาสมุทฺโท  ิตธมฺโม เวล นาติวตฺตติ 
เอวเมว โข ภิกฺขเว ย มยา สาวกาน สิกฺขาปท ป ฺตฺต  
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๒๔๖๖/๕๔๑ ฯ  
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ต  มม  สาวกา  ชีวิตเหตุป  นาติกฺกมนฺตีติ  (๑)  จ ฯ เอว  ภตฺตวาติ   
ภควา  นิรุตฺตินเยน  เอกสฺส  ตการสฺส  โลป  กตฺวา  อิตรสฺส   
คการ กตฺวา ฯ 
        คุณาติสยยุตฺตสฺส        ยสฺมา โลกหิเตสิโน 
        สมฺภตฺตา พหโว สตฺถุ        ภควา เตน วุจฺจตีติ ฯ 
        กถ  ภเค  วมีติ  ภควา        ยสฺมา  ตถาคโต  โพธิสตฺตภูโตป  
ปุริมาสุ  ชาตีสุ  ปารมิโย  ปูเรนฺโต  ภคสงฺขาต  สิรึ  อิสฺสริย   
ยส  จ  วมิ  อุคฺคิริ  เขฬปณฺฑ  วิย  อนเปกฺโข  ฉฑฺฑยิ ฯ   
ตถา  หิสฺส  โสมนสฺสกุมารกาเล  หตฺถิปาลกุมารกาเล  อโยฆร- 
ปณฺฑิตกาเล  มูคปกฺขปณฺฑิตกาเล(๒) จูฬสุตโสมกาเลติ  เอวมาทีสุ  
เนกฺขมฺมปารมิปูรณวเสน  เทวรชฺชสทสิาย  รชฺชสิรยิา ปริจฺจตฺต- 
ตฺตภาวาน  ปริมาณ  นตฺถิ ฯ  จริมตฺตภาเวป  หตฺถคต  จกฺกวตฺติสิรึ  
เทวโลกาธิปจฺจสทิส  จตุทฺทีปสฺสริย  จกฺกวตฺติสมฺปตฺติสนฺนิสฺสย  
สตฺตรตนสมุชฺชล  ยส ฺจ  ติณายป  อม ฺมาโน  นิรเปกฺโข  
ปหาย  อภินิกฺขมิตฺวา  สมฺมาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุทฺโธ ฯ  ตสฺมา   
อิเม  สิริอาทิเก  ภเค  วมีติ  ภควา ฯ  อถ  วา  ภานิ  นาม  นกฺขตฺตานิ   
เตหิ  สม  คจฺฉนฺติ ปวตฺตนฺตีติ ภคา สิเนรุยุคนฺธรอุตฺตรกุรุ- 
หิมวนฺตาทิภาชนโลกวิเสสสนฺนิสฺสยา  โสภา  กปปฺฏ ิติยภาวโต  (๓)  
# ๑.  วิ. จุล. ๗/๔๘๕/๒๘๘ ฯ  ๒. ม. มูคปกฺขปณฺฑิตกาเล ฯ 
# ๓. ส.ี กปฺปฏ ิยภาวโต ฯ  กตฺถจิ. กปฺปฏายิภาวโต ฯ  
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เตป  ภควา  วมิ  ตนิวาสิสตฺตาวาสสมติกฺกมนโต  ตปฺปฏิพทฺธจฺ- 
ฉนฺทราคปฺปหาเนน  ปชหีติ ฯ  เอวมฺป  ภเค วมีติ ภควา ฯ 
        จกฺกวตฺติสิรึ ยสฺมา        ยส อิสฺสริย สุข 
        ปหาสิ โลกจิตฺต ฺจ(๑)        สุคโต ภควา ตโต ฯ 
        กถ  ภาเค  วมีติ  ภควา  ภาเค นาม โกฏาสา เต 
ขนฺธายตนธาตาทิวเสน  ตตฺถาป  รูปเวทนาทิวเสน  อตีตาทิ- 
วเสน  จ  อเนกวิธา ฯ  เต  จ  ภควา  สพฺพ  ปป ฺจ  สพฺพ 
โยค  สพฺพ  คนฺถ สพฺพ สโยชน สมุจฺฉินฺทิตฺวา อมตธาตุ 
สมธิคจฺฉนฺโต  วมิ  อุคฺคิริ  อนเปกฺโข  ฉฑฺฑยิ  น  ปจฺจาคมิ ฯ  
ตถา  เหส  สพฺพตฺถกเมว  ปวึ  อาป  เตช  วาย  จกฺขุ  
โสต  ฆาน  ชิวฺห กาย มน รูเป  สทฺเท  คนฺเธ  รเส  
โผฏพฺเพ  ธมฺเม  จกฺขุวิ ฺาณ  ฯเปฯ  มโนวิ ฺาณ ฯ จกฺขุ- 
สมฺผสฺส  ฯเปฯ  มโนสมผฺสฺส ฯ  จกฺขุสมฺผสฺสช  เวทน  ฯเปฯ   
มโนสมฺผสฺสช  เวทน ฯ  จกฺขุสมผฺสฺสช  ส ฺ  ฯเปฯ  มโนสมผฺสฺสช   
ส ฺ ฯ  จกฺขุสมฺผสฺสช  เจตน  ฯเปฯ  มโนสมฺผสสฺช  เจตน ฯ  
รูปตณฺห  ฯเปฯ  ธมฺมตณฺห ฯ  รูปวิตกกฺ  ฯเปฯ  ธมมฺวิตกฺก ฯ  
รูปวิจาร  ฯเปฯ  ธมฺมวิจารนฺติอาทินา  อนุปทธมฺมวิภาควเสนป 
สพฺเพว  ธมฺมโกฏาเส  อนวเสสโต  วมิ  อุคฺคิริ  อนเปกฺโข 
ปริจฺจชิ(๒)  ฉฑฺฑยิ ฯ วุตฺตเ ฺหต 
# ๑. ม. โลกจิตฺต ฺจ ฯ ๒. ม. อนเปกฺขปริจฺจาเคน ฯ  
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        ยนฺต อานนฺท จตฺต วนฺต มุตฺต ปหีน ปฏินิสฺสฏ  
ต  ตถาคโต  ปุน  ปจฺจาคมิสฺสตีติ  เนต  าน  วิชชฺตีติ ฯ  (๑)  
เอวมฺป  ภาเค  วมีติ  ภควา ฯ  อถ  วา  ภาเค  วมีติ  สพฺเพป   
กุสลากุสเล สาวชฺชานวชฺเช  หีนปฺปณีเต  กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาเค  
ธมฺเม  อริยมคฺคาณมุเขน วมิ  อุคฺคิร ิ อนเปกฺโข  ปริจฺจชิ  
ปชหิ  ปเรส ฺจ(๒)  ตถตฺตาย  ธมฺม  เทเสสิ ฯ วุตฺตมฺป เจต 
        ธมฺมาป โว ภิกฺขเว ปหาตพฺพา ปเคว อธมฺมา  กุลฺลูปม 
โว  ภิกฺขเว  ธมฺม  เทเสสฺสามิ  นิตฺถรณตฺถาย  โน  คหณตฺถายาติ(๓)- 
อาทิ ฯ  เอวป ภาเค วมีติ ภควา ฯ 
        ขนฺธายตนธาตาทิ                ธมฺมเภทา มเหสินา 
        กณฺหสุกฺกา (๔) ยโต วนฺตา        ตโตป ภควา มโต ฯ 
เตน วุตฺต 
        ภาควา ภตวา ภาเค                ภเค จ วนิ ภตฺตวา 
        ภเค วมิ ตถา ภาเค                วมีติ ภควา ชิโนติ ฯ 
เตน  ภควตา ฯ  อรหตาติ  กิเลเสหิ  อารกตฺตา  อนวเสสาน  
วา  กิเลสารนี หตตฺตา  สสารจกฺกสฺส  วา  อราน  หตตฺตา  
ปจฺจยาทีน  อรหตฺตา  ปาปกรเณ รหาภาวาติ  อิเมหิ  การเณหิ   
อรหตา ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป  วิตฺถาโร  ปน วิสุทฺธิมคฺเค  
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๑๐๖/๑๓๙,๑๓๕/๑๖๗ ฯ  
# ๒. กตฺถจิ. ปเรส ฺจาป ฯ  ๓. ม.  มู. ๑๒/๒๘๐/๒๗๑ ฯ 
# ๔. สี. กณฺหา สุกฺกา ฯ   
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วุตฺตนเยน เวทิตพฺโพ ฯ 
        เอตฺถ  จ  ภควตาติ  อิมินาสฺส  ภาคฺยวนฺตตาทีปเนน   
กปฺปาน  อเนเกสุ อสงฺเขฺยยฺเยสุ  อุปจิตปุ ฺสมฺภารภาวโต   
สตปุ ฺลกฺขณธรสฺส ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณอสีติอนุพฺย ฺชน- 
พฺยามปฺปภาเกตุมาลาทิปฏิมณฺฑิตา อน ฺสาธารณา  รูปกาย- 
สมฺปตฺติ  ทีปตา  โหติ ฯ  อรหตาติ  อิมินาสฺส อนวเสส- 
กิเลสปฺปหานทีปเนน อาสวกฺขยปทฏานสพฺพ ฺ ุต ฺาณาธิ- 
คมปริทีปกโต(๑) ทสพลจตุเวสารชฺชฉอสาธารณาณอฏารสา- 
เวณิกพุทฺธธมฺมาทิอจินฺเตยฺยาปริเมยฺยธมฺมกายสมฺปตฺติ  ทีปตา  
โหติ ฯ  ตทุภเยนป  โลกิยสริกฺขกาน  (๒) พหุมตภาโว  คหฏ- 
ปพฺพชิเตหิ  อภิคมนียตา  (๓)  ตถา  อภิคตาน ฺจ  เตส กายิก- 
เจตสิกทุกฺขาปนยเน  ปฏพิลภาโว  อามิสทานธมฺมทาเนหิ   
อุปการิตา โลกิยโลกุตฺตเรหิ คุเณหิ สโยชนสมตฺถตา จ  
ปกาสิตา โหติ ฯ 
        ตถา  ภควตาติ  อิมินา  จรณธมฺเมสุ  มุทฺธภูตา(๔)  ทิพฺพ- 
วิหาราทิวิหารวิเสสสมาโยคปริทีปเนน  จรณสมฺปทา  ทีปตา  
โหติ ฯ  อรหตาติ  อิมินา  สพฺพวิชฺชาสุ สิขาปฺปตฺตา(๕) อาสวกฺขย- 
าณาธิคมปริทีปเนน  วิชฺชาสมฺปทา  ทีปตา  โหติ ฯ  ปุริเมน 
# ๑. ม. ...ปรทิีปนโต ฯ ๒. ม. โลกิยสรกิฺขกาน ฯ 
# ๓. ส.ี อภิคมนียตฺตา ฯ  ๔. ม. มุทฺธภูตทิพฺพ... ฯ  
# ๕. ม. สิขาปฺปตฺตอาสวกฺขย... ฯ  
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วา อนฺตรานิกนิยฺยานิกธมฺมาน อวิปรีตวิภตฺตภาวทีปเนน  
ปจฺฉิมเวสารชฺชทฺวยสมาโยโค  ปจฺฉิเมน  สวาสนนิรวเสสกิเลสปฺ- 
ปหานทีปเนน  ปุริมเวสารชฺชทฺวยสมาโยโค วิภาวิโต โหติ ฯ 
        ตถา  ปรุิเมน  ตถาคตสฺส  ปฏิ ฺาสจฺจวจีสจฺจาณสจฺจ- 
ปริทีปเนน กามคุณโลกิยาธิปจฺจยสลาภสกฺการาทิปริจฺจาค- 
ปริทีปเนน อนวเสสกิเลสาภิสงฺขารปริจฺจาคปริทีปเนน  จ  
สจฺจาธิฏานจาคาธิฏานปาริปูริ  ปกาสิตา  โหติ  ทุติเยน 
สพฺพสงฺขารูปสมสมาธิคมปริทีปเนน(๑)  สมฺมาสมฺโพธิปริทีปเนน  จ  
อุปสมาธิฏานป ฺาธิฏานปาริปูริ  ปกาสิตา  โหติ ฯ   
        ตถา  หิ  ภควโต  โพธิสตฺตภูตสฺส โลกุตฺตรคุเณ  กตาภินี- 
หารสฺส  มหากรุณาโยเคน  ยถาปฏิ ฺ  สพฺพปารมิตานุฏาเนน 
(๒)สจฺจาธิฏานปารมิตา  ปฏิปกฺขปรจฺิจาเคน  จาคาธิฏาน- 
ปารมิตาคุเณหิ จิตฺตวูปสเมน  อุปสมาธิฏาน  ปารมิตาหิ  เอว(๒) 
ปรหิตูปายโกสลฺลโต ป ฺาธิฏาน ปาริปูริคต ฯ 
        ตถา  ยาจกชน  อวิสวาเทตฺวา  ทสฺสามีติ  ปฏชิานเนน  
ปฏิ ฺ  อวิสวาเทตฺวา ทาเนน  จ  สจฺจาธิฏาน  เทยฺยธมฺม- 
ปริจฺจาคโต  (๓)  จาคาธิฏาน  เทยฺยปฏิคฺคาหกทานเทยฺยปริกฺขเยสุ   
โลภโทสโมหภยวูปสเมน  อุปสมาธิฏาน  ยถารห  ยถากาล   
# ๑. ม. สพฺพสงฺขารูปสมสมธิคม... ฯ ๒. ม. สจฺจาธิฏาน  
# ปารมิตาปฏิปกฺขปริจฺจาเคน จาคาธิฏาน ปารมิตาคุเณหิ จิตฺตวูปสเมน 
# อุปสมาธิฏาน ปารมิตาหิเอว ฯ  ๓. สี. เทยฺยผ1ลปริจฺจาคโต ฯ  
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ยถาวิธ ฺจ ทาเนน ป ฺ ุตฺตรตาย จ ป ฺาธิฏาน  
ปาริปูริคต ฯ อิมินา นเยน เสสปารมีสุป  จตุราธิฏาน- 
ปาริปูริ  เวทติพฺพา ฯ  สพฺพา หิ ปารมิโย สจฺจปฺปภาวิตา 
จาคาภิพฺย ฺชิตา  อุปสมานุพฺรูหิตา ป ฺาปริสุทฺธาติ เอว  
จตุราธิฏานสมุทาคตสฺส ตถาคตสฺส  สจฺจาธิฏาน  สจฺจา- 
ธิฏานสมุทาคเมน  สีลวิสุทฺธิ  จาคาธิฏานสมุทาคเมน  อาชีว- 
วิสุทฺธิ  อุปสมาธิฏานสมุทาคเมน จิตฺตวิสุทฺธิ ป ฺาธิฏาน- 
สมุทาคเมน  ทิฏ ิวิสุทฺธิ.  ตถา  สจฺจาธิฏานสมุทาคเมนสฺส  
สวาเสน  สีล เวทิตพฺพ  จาคาธิฏานสมุทาคเมน  สโวหาเรน  
โสเจยฺย  เวทิตพฺพ อุปสมาธิฏานสมุทาคเมน  อาปทาสุ  ถาโม 
เวทิตพฺโพ  ป ฺาธิฏานสมุทาคเมน สากจฺฉาย ป ฺา 
เวทิตพฺพา ฯ 
        ตถา  สจฺจาธิฏานสมุทาคเมน  อทุฏโ  อธิวาเสติ  
จาคาธิฏานสมุทาคเมน อลุทฺโธ  ปฏิเสวติ  อุปสมาธิฏาน- 
สมุทาคเมน  อภีโต  ปริวชฺเชติ ป ฺาธิฏานสมุทาคเมน  
อมูโฬฺห  วิโนเทติ ฯ  ตถา  สจฺจาธิฏานสมุทาคเมน จสฺส  
เนกฺขมฺมสุขปฺปตฺติ จาคาธิฏานสมุทาคเมน ปวิเวกสุขปฺปตฺติ 
อุปสมาธิฏานสมุทาคเมน  อุปสมสุขปฺปตฺติ  ป ฺาธิฏาน- 
สมุทาคเมน  สมฺโพธิสุขปฺปตฺติ ทีปตา  โหติ ฯ  สจฺจาธิฏาน- 
สมุทาคเมน  วา  วิเวกชปติสุขปฺปตฺติ  จาคาธิฏานสมุทาคเมน  
สมาธิชปติสุขปฺปตฺติ  อุปสมาธิฏานสมุทาคเมน  อปติชกาย-  
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สุขปฺปตฺติ ป ฺาธิฏานสมุทาคเมน  สติปาริสุทฺธิชอุเปกฺขา- 
สุขปฺปตฺติ ฯ  ตถา  สจฺจาธิฏานสมุทาคเมน  ปริวารสมฺปตฺติ- 
ลกฺขณปจฺจยสุขสมาโยโค  ปริทีปโต  โหติ  อวิสวาทนโต จาคา- 
ธิฏานสมุทาคเมน  สนฺตุฏ ิลกฺขณสภาวสุขสมาโยโค  อโลภ- 
ภาวโต  (๑) อุปสมาธิฏานสมุทาคเมน  กตปุ ฺตาลกฺขณเหตุสุข- 
สมาโยโค  กเิลเสหิ อนภิภูตภาวโต  ป ฺาธิฏานสมุทาคเมน  
วิมุตฺติสมฺปตฺติลกฺขณทุกฺขูปสมสุขสมาโยโค ปริทีปโต โหติ าณ- 
สมฺปตฺติยา นิพฺพานาธิคมนโต ฯ 
        ตถา  สจฺจาธิฏานสมุทาคเมน  อริยสฺส  สีลกขฺนฺธสฺส   
อนุโพธปฺปฏเิวธสิทฺธิ  จาคาธิฏานสมุทาคเมน  อริยสฺส  สมาธิกฺ- 
ขนฺธสฺส  ป ฺาธิฏานสมุทาคเมน อริยสฺส  ป ฺากฺขนฺธสฺส  
อุปสมาธิฏานสมุทาคเมน  อริยสฺส  วิมุตฺติกฺขนฺธสฺส อนุโพธ- 
ปฺปฏิเวธสิทฺธิ  ทีปตา  โหติ ฯ  สจฺจาธิฏานปริปูรเณน  จตุปจฺจย- 
สิทฺธิ(๒) จาคาธิฏานปริปูรเณน  สพฺพนิสฺสคฺคสิทฺธิ  อุปสมา- 
ธิฏานปริปูรเณน อินฺทฺรยิสวรสิทฺธิ  ป ฺาธิฏานปริปูรเณน 
พุทฺธิสิทฺธิ เตน จ นิพฺพานสิทฺธิ ฯ ตถา  สจฺจาธิฏานปริ- 
ปูรเณน  จตุอริยสจฺจาภิสมยปฺปฏิลาโภ  จาคาธิฏานปริปูรเณน 
จตุอริยวสปฺปฏิลาโภ  อุปสมาธิฏานปริปูรเณน  จตุอริยวิหาร- 
ปฺปฏิลาโภ ป ฺาธิฏานปริปูรเณน จตุอริยโวหารปฺปฏิลาโภ 
ทีปโต โหติ ฯ 
# ๑. ส.ี อโลลภาวโต ฯ  ๒. ม. จ ตปสิทฺธิ ฯ  
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        อปโร  นโย  ภควตาติ  เอเตน  สตฺตาน  โลกิยโลกุตฺตร- 
สมฺปตฺติอภิกงฺขาทีปเนน  ตถาคตสฺส  มหากรุณา  ปกาสิตา   
โหติ  อรหตาติ  เอเตน ปหานสมฺปตฺติทีปเนน  (๑)  ปหานป ฺา 
ปกาสิตา  โหติ ฯ  ตตฺถ  (๒)ป ฺาย  สทฺธมฺมรชฺชปฺปตฺติ(๒)  กรุณาย  
ธมฺมสวิภาโค ฯ  ป ฺาย  สสารทุกฺขนิพฺพิทา  กรุณาย 
สสารทุกฺขสหน(๓) ฯ ป ฺาย  สสารทุกฺขปริชานน(๔) กรุณาย   
ปรทุกฺขปฏิการารมฺโภ ฯ  ป ฺาย ปรินิพฺพานาภิมุขภาโว   
กรุณาย ฯ ป ฺาย  พุทฺธภาวสิทฺธิ  กรณุาย พุทฺธกิจฺจสิทฺธิ ฯ 
กรุณาย  วา  โพธิสตฺตภูมิย  สสาราภิมุขภาโว  ป ฺาย  ตตฺถ 
อนภิรติ ฯ  ตถา  กรุณาย  ปเรส อภิสาปน(๕) ป ฺาย  สย  ปเรหิ(๖)   
อภายน ฯ  กรุณาย ปร  รกฺขนฺโต  อตฺตาน  รกฺขติ  ป ฺาย  
อตฺตาน  รกฺขนฺโต  ปร  รกขฺติ ฯ  ตถา กรุณาย  อปรนฺตโป  
ป ฺาย  อนตฺตนฺตโป ฯ  เตน  อตฺตหิตาย  ปฏิปนนฺาทีสุ จตุตฺถ- 
ปุคฺคลภาโว สิทฺโธ โหติ ฯ 
        ตถา  กรุณาย  โลกนาถตา  ป ฺาย  อตฺตนาถตา ฯ   
กรุณาย  จสสฺ นิรตาภาโว(๗)  ป ฺาย  อุณฺหมาภาโว (๘) ฯ  ตถา  
กรุณาย  สพฺพสตฺเตสุ  ชนิตานุคฺคโห  ป ฺานุคตตฺตา  น  
# ๑. กตฺถจิ. ปหานภาวนาสมฺปตฺติทีปเนน ฯ   
# ๒. ม. ป ฺายสฺส ธมฺมรชฺชปตฺติ ฯ  ๓. กตฺถจิ. สสารทุกฺขปฺปหาน ฯ 
# ๔. ม. ปรทุกฺขปริชานน ฯ  ๕. ม. อวิหึสน ฯ  
# ๖. ม. สย ปเรหิ ฯ  ๗. ม. นินฺนตาภาโว ฯ  ๘. ม. อุนฺนตาภาโว ฯ  
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ปน(๑)  สพฺพตฺถ  วิรตฺตจิตฺโต ฯ  ป ฺาย  สพฺพธมฺเมสุ  วิรตฺต- 
จิตฺโต  กรุณานุคตตฺตา  น  ปน(๑)  สพฺพสตฺตานุคฺคหาย  ปวตฺโต ฯ  
ยถา  ห ิกรุณา  ตถาคตสฺส  สิเนหโสกวิรหิตา  เอว  ป ฺา  
อหการมมการวินิมุตฺตาติ อ ฺม ฺวิโสธิตา(๒)  ปรมวิสุทฺธาติ  
ทฏพฺพา ฯ  ตตฺถ  ป ฺาเขตฺต  พลานิ กรุณาเขตฺต  
เวสารชฺชานิ ฯ  เตสุ  พลสมาโยเคน  ปเรหิ  น  อภิภุยฺยติ  
เวสารชฺชสมาโยเคน  ปเร  อภิภวติ ฯ  พเลหิ  สตฺถสุมฺปทาสิทฺธิ  
เวสารชฺเชหิ สาสนสมฺปทาสิทฺธิ ฯ  ตถา  พเลหิ  พุทธฺรตนสิทฺธิ 
เวสารชฺเชหิ  ธมฺมรตนสิทฺธีติ อยเมตฺถ ภควตา อรหตาติ 
ปททฺวยสฺส อตฺถโยชนาย มุขมตฺตทสฺสน ฯ 
        กสฺมา  ปเนตฺถ  วุตฺต  เหต  ภควตาติ  วตฺวา  ปุน  วุตฺตนฺติ  
วุตฺต อนุสฺสวปฏิกฺเขเปน  นิยมทสฺสนตฺถ ฯ  ยถา  หิ  เกนจิ  
ปรโต  สุตฺวา  วุตฺต  ยทิป น(๓)  ตนฺเตน(๓)  วุตฺต  นป  เตน จ  
วุตฺต  ปเรนป  วุตฺตตฺตา ฯ  น จ ตนฺเตน วุตฺตเมว อปจ  โข  
สุตมฺป  น  เอวมิธ.  ภควตา  หิ  ปรโต  อสุตฺวา  สยมฺภุาเณน 
อตฺตนา  อธิคตเมว  วุตฺตนฺติ  อิมสฺส  วิเสสทสฺสนตฺถ  ทฺวิกฺขตฺตุ   
วุตฺตนฺติ วุตฺต ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  วุตฺต  เหต  ภควตา  ต ฺจ   
โข  ภควตาว  วุตฺต น  อ ฺเน  วุตฺตเมว  จ  น  สุตนฺติ ฯ  
อธิกวจน  หิ  อ ฺมตฺถ  โพเธตีติ  น ปุนรุตฺติโทโส ฯ 
# ๑. ม. น จ น ฯ  ๒. กตฺถจิ. วิเห ิตา ฯ  ๓. ม. จ ชานนฺเตน ฯ  
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เอส นโย อิโต ปเรสุป ฯ 
        ตถา  ปพฺุพรจนาภาวทสฺสนตฺถ  ทฺวิกฺขตฺตุ  วุตฺตนฺติ   
วุตฺต ฯ  ภควา  หิ สมฺมาสมฺพุทฺธตาย  านุปฺปตฺติกปฺปฏิภาเณน 
สมฺปตฺตปริสาย  อชฺฌาสยานุรูป ธมฺม  เทเสติ  น  ตสฺส   
การณา  ทานาทีน  วิย  ปพฺุพรจนากิจฺจ  อตฺถิ ฯ  เตเนต ทสฺเสติ  
วุตฺต  เหต  ภควตา  ต ฺจ  โข  น  ปุพฺพรจนาวเสน  ตกฺก- 
ปริยาหต วีมสานุจริต ฯ อปจ โข เวเนยฺยชฺฌาสยานุรูป านโส 
วุตฺตเมวาติ ฯ 
        อปฺปฏิวตฺติยวจนภาวทสฺสนตฺถ  วา  ทฺวิกฺขตฺตุ  วุตฺตนฺติ  
วุตฺต ฯ  ย  หิ ภควตา  วุตฺต  วุตฺตเมว  ต  น  เกนจิ  ปฏิกฺขิปตุ  
สกฺกา  อกฺขรสมฺปตฺติยา อตฺถสมฺปตฺติยา จ ฯ วุตฺตเ ฺหต 
เอตมฺภควตา(๑) พาราณสิย อิสิปตเน มิคทาเย อนุตฺตร  ธมฺม- 
จกฺก ปวตฺติต อปฺปฏิวตฺติย สมเณน วา พฺราหฺมเณน วาติ(๒) ฯ 
อปรมฺป วุตฺต อิธ ภิกฺขเว อาคจฺเฉยฺย สมโณ วา พฺราหฺมโณ  
วา นยิท ทุกขฺ อริยสจฺจ ย สมเณน โคตเมน ป ฺตฺต  
อหมิท ทุกฺข อริยสจฺจ เปตฺวา อ ฺ ทุกฺข อริยสจฺจ  
ป ฺาเปสฺสามีติ  เนต  าน  วิชฺชตีติอาทิ ฯ  ตสฺมา อปฺปฏิวตฺติย- 
วจนภาวทสฺสนตฺถมฺป ทวิฺกฺขตฺตุ วุตฺตนฺติ วุตฺต ฯ 
        อถ  วา  โสตูน  อตฺถนิปฺผาทกภาวทสฺสนตฺถ  ทฺวิกฺขตฺตุ   
# ๑. โปราณ. เอก สมย ภควตา ฯ  ๒. วิ. มหา. ๔/๑๗/๒๒ ฯ 
# ส. มหา. ๑๙/๑๖๗๑/๕๓๑ ฯ  
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วุตฺตนฺติ วุตฺต ฯ ยมฺหิ(๑)  ปเรส  อาสยาทึ  อชานนฺเตน  อสพฺพ ฺ ุนา  
อเทเส  อกาเล  วา  วุตฺต ต  สจฺจมฺป  สมาน  โสตูน  อตฺถ- 
นิปฺผาทเน  อสมตฺถตาย  อวุตฺต  นาม  สิยา ปเคว  อสจฺจ ฯ  
ภควตา  ปน  สมฺมาสมฺพุทฺธภาวโต  สมฺมเทว  ปเรส  อาสยาทึ 
เทสกาล  อตฺถสิทฺธิ ฺจ ชานนฺเตน วุตฺต เอกนฺเตน โสตูน  
ยถาธิปฺเปตตฺถนิปฺผาทนโต วุตฺตเมว  นตฺถิ  ตสฺส  อวุตฺตตา 
ปริยาโย ฯ  ตสฺมา  โสตูน อตฺถนิปฺผาทกภาวทสฺสนตฺถมฺป ทฺวิกขฺตฺตุ  
วุตฺตนฺติ วุตฺต ฯ อปจ ยถา น ต สุต นาม  ย  น  
วิ ฺาตตฺถ  ย ฺจ [๒] ตถตฺตาย  ปฏิปนฺน  เอว  น  ต  วุตฺต 
นาม  ย  น  สมฺมา  ปฏิคฺคหิต ฯ  ภควโต  ปน  วจน  จตสฺโสป  
ปริสา  สมฺมเทว ปฏิคฺคเหตฺวา  ตถตฺตาย  ปฏิปชชฺนติฺ ฯ  ตสฺมา   
สมฺมเทว  ปฏิคฺคหิตภาวทสฺสนตฺถมฺป ทฺวิกฺขตฺตุ วุตฺตนฺติ วุตฺต ฯ 
        อถ  วา  อริเยหิ  อวิรทฺุธวจนภาวทสฺสนตฺถ  ทวิฺกฺขตฺตุ  
วุตฺตนฺติ วุตฺต ฯ ยถา  ห ิ ภควา  กุสลากุสลสาวชฺชานวชฺช- 
เภเท  ธมฺเม  ปวตฺตินิวตฺติโย สมฺมุติปรมตฺเถ  จ  อวิสวาเทนฺโต   
วทติ เอว ธมฺมเสนาปติปฺปภุตโย อริยาป ภควติ ธรมาเน   
ปรินิพฺพุเต  จ  ตสฺเสว  เทสน  อนุคนฺตฺวา  วทนฺติ  น  ตตฺถ 
นานาวาทกา ฯ  ตสฺมา  วุตฺตมรหตา  ตโต  ปรภาเค  อรหตา  
อริยสงฺเฆนาปติ  เอว  อริเยหิ อวิรุทฺธวจนภาวทสฺสนตฺถมฺป 
# ๑. ย ฺหีติ ยุตฺตตร ฯ ๒. เอตฺถนฺตเร นสทฺโท อิจฺฉิตพฺโพ ฯ  
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เอว วุตฺต ฯ 
        อถ  วา  ปุริเมหิ  สมมฺาสมฺพุทฺเธหิ  วุตฺตนยภาวทสฺสนตฺถ  
ทฺวิกฺขตฺตต วุตฺตนฺติ  วุตฺต ฯ  สติป  ชาติโคตฺตายุปฺปมาณาทิวิเสเส   
ทสพลาทิคุเณหิ  วิย ธมมฺเทสนาย  พุทธาน  วิเสโส  นตฺถ ิ ฯ 
อ ฺม ฺ  อตฺตนา  จ  เต  ปุพฺเพนาปร อวิรุทฺธเมว  วทนฺติ ฯ 
ตสฺมา  วุตฺต  เหต  ยถา  พุทฺเธหิ  อตฺตนา  จ  ปุพฺเพ อิทานิป   
อมฺหาก  ภควตา  ตเถว  วุตฺต  อรหตาติ  เอว  ปุริมพุทฺเธหิ   
อตฺตนา จ  สุตฺตนฺตเรสุ  วุตฺตนยภาวทสฺสนตฺถมฺป  ทฺวิกฺขตฺตุ  
วุตฺตนฺติ  วุตฺต ฯ เตน พุทฺธาน เทสนาย สพฺพตฺถ อวิโรโธ- 
ทีปโต โหติ ฯ 
        อถ  วา  วุตฺตนฺติ  ยเทต  (๑)ทุติย  มหตฺตภาววจน(๑)  ทฏพฺพ ฯ 
อิท วุตฺต โหติ วุตฺต เหต ภควตา อรหตาป วุตฺต เอกธมฺม  
ภิกฺขเวติอาทิก อิทานิ  วุจฺจมานวจนนฺติ ฯ  อถ  วา  วุตฺตนฺติ  
ยเทต ทุติยปทนฺตรวจนตฺถ(๒)  อถโข วจนตฺถ(๓)  ทฏพฺพ ฯ  เตเนว 
ทสฺเสติ  วุตฺต  เหต  ภควตา  ต ฺจ  โข น วุตฺตมตฺต   
น  กถิตมตฺต  อถ  โข  เวเนยฺยาน  กุสลมูล  เทสิตนฺติ(๔)  อตฺโถ ฯ 
อถ  วา  ยเทต  วุตฺตนฺติ  ทุติย  ปท  ต วตฺตนตฺถ ฯ อย  
หิสฺส อตฺโถ วุตฺต  เหต  ภควตา  อรหตา  ต ฺจ  โข  น   
# ๑. ม. ทุติย ปท ต อรหนตฺวุตฺตภาววจน ฯ  
# ๒. ม. ทุติย ปท ต น วจนตฺถ ฯ  ๓. สี. ปนตฺถ ฯ 
# ม. วปนตฺถ ฯ  ๔. สี. โรปตนฺติ ฯ  ม. วปตนฺติ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 26 

                *เลมที่ 20  อารมฺภกถา  หนา  26 
 
วุตฺตมตฺต อปจ ตทตฺถชาต วุตฺต จริตนฺติ ฯ เตน  ยถาวาที   
ภควา  ตถาการีติ  ทสฺเสติ ฯ  อถ  วา  วุตฺต  ภควตา  วุตฺตวจน 
อรหตา วุตฺต ยุตฺเตนาติ(๑) อตฺโถ ฯ        อถวา  วุตฺตนฺติ  สงฺเขปกถ 
อุทฺทิสน  สนฺธายาห  ปุน  วุตฺตนฺติ วิตฺถารกถานิทสฺสน ฯ 
ภควา  หิ  สงฺเขปโต  วิตฺถารโต  จ  ธมมฺ  เทเสติ ฯ   
        อถวา ภควโต  ทุรุตฺตวจนาภาวทสฺสนตฺถ  วุตฺต  เหต  
ภควตาติ  วตฺวา ปุน วุตฺตนฺติ วุตฺต ฯ  สพฺพทา  าณานุ- 
คตวจีกมฺมตาย  หิ  ภควโต  สวาสนปหีนสพฺพโทสสฺส อกฺขลติ- 
พฺยปฺปถสฺส  กทาจิป  ทุรตฺุต  นาม  นตฺถิ ฯ  ยถา  เกจิ  โลเก 
สติสมฺโมเสน วา  ทวา  วา  รวา  วา  กิ ฺจิ  วตฺวา  อถ  ปฏ-ิ 
ลทฺธส ฺา  ปุพฺเพ  วุตฺต [๒]  วา  กโรนฺติ  ปฏิสงฺขโรนฺติ  น 
จ ปฏิสงฺขโรนฺติ วา น เอว  ภควา ฯ  ภควา  ปน นิจฺจ- 
กาล สมาหิโต อสมฺโมสธมฺโม  อสมฺโมหธมฺโม  จ  สพฺพ ฺ ุต- 
 ฺาณสมุปพฺยูฬฺหาย ปฏภิานปฏิสมฺภิทาย  อุปนีตมตฺถ  อปริมติ- 
กาล  สมฺภตปุ ฺสมฺภารสมุทาคเตหิ อน ฺสาธารเณหิ  วิสท- 
วิสุทฺเธหิ  กรณวิ ฺ ูวิเสเสหิ(๓)  โสตายตนรสายตนภูต  สุณนฺตาน  
อมตวสฺส  วสฺสนฺโต  วิย  โสตพฺพสาร  สวนานุตฺตริย  จตุอริย- 
สจฺจ(๔) ปกาเสนฺโต กรวีกรุตม ฺชุนา  สเรน  สภาวนิรุตฺติยา 
# ๑. ม. พุทฺเธนาติ ฯ  ยุตฺเตนาติ ยุตฺต ฺเจ วุตฺตนฺติ อาคตฏาเน  
# วตฺตุนฺติ ภเวยฺย ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร อวุตฺตนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๓. ม. กรณวิเสเสหิ ฯ  ๔. ส.ี จาตุริย ฯ  
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เวเนยฺยชฺฌาสยานุรูป  วจน  วทติ นตฺถิ  ตตฺถ  วาลคฺคสตฺตมฺป  
อวกฺขลิต  กุโต  ปน  ทุรุตฺตาวกาโส ฯ  ตสฺมา  ย ภควตา   
วุตฺต  ต  วุตฺตเมว  น  อวุตฺต  ทุรุตฺต วา กทาจิ โหตีติ  
ทสฺสนตฺถ วุตฺต  เหต  ภควตาติ  วตฺวา  ปุน  วุตฺตมรหตาติ   
วุตฺตนฺติ  น  เอตฺถ ปุนรุตฺตโทโสติ เอวเมตฺถ ปุนรุตฺต- 
สทฺทสฺส สาตฺถกตา เวทิตพฺพา ฯ 
        อิติ  เม  สุตนฺติ  เอตฺถ  อิตีติ  อย  อิติสทฺโท  เหตุ- 
ปริสมาปนาทิปทตฺถวิปริยายปการนิทสฺสนาวธารณาทิอเนกตฺถป-ฺ 
ปเภโท ฯ  ตถา  เหส  รุปปฺตีติ  โข ภิกขฺเว  ตสฺมา  รูปนฺติ   
วุจฺจตีติ(๑)อาทีสุ  เหตุอตฺเถ ทิสฺสติ ฯ ตสฺมาติห เม ภิกฺขเว 
ธมฺมทายาทา  ภวถ  มา  อามิสทายาทา ฯ  อตฺถ ิ เม  ตุเมฺหสุ  
อนุกมฺปา กินฺติ  เม  สาวกา  ธมฺมทายาทา  ภเวยฺยุ  โน  อามิส- 
ทายาทา(๒)ติอาทีสุ  ปริสมาปเน ฯ  อิติ  วา  อิติ  เอวรูปา  นจฺจ- 
คีตวาทิตวิสูกทสฺสนา(๓)  ปฏิวิรโตติอาทีสุ  (๔)อาทิอตฺเถ ฯ  มาคนฺทิโยติ  
วา  ตสฺส  พฺราหฺมณสฺส  สงฺขา  สม ฺา  ป ฺตฺติ โวหาโร  นาม 
นามกมฺม  นามเธยฺย  นิรตฺุติ  พฺย ฺชนมภิลาโปติอาทีสุ  (๕)ปทตฺถ- 
วิปริยาเย ฯ  อิติ  โข  ภิกฺขเว  สปฺปฏิภโย  พาโล  อปปฺฏิภโย  
ปณฺฑิโต ฯ สอุปทฺทโว  พาโล  อนุปทฺทโว  ปณฺฑิโต  สอุปสคฺโค 
# ๑. ส. ข. ๑๗/๑๕๙/๑๐๔ ฯ  ๒. ม. มู. ๑๒/๒๑/๒๑ ฯ 
# ๓. ม. วิสกูทสฺสนา ฯ  ๔. ท.ี ส.ี ๙/๓/๕ ฯ   
# ๕. ขุ. มหา. ๒๙/๓๓๑,๓๔๑/๒๒๕,๒๓๑ ฯ  
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พาโล  อนุปสคฺโค ปณฺฑิโตติ(๑)อาทีสุ  ปกาเร ฯ  อตฺถีติ(๒)  โข  กจฺจาน 
อยเมโก  อนโฺต [๓] สพฺพ นตฺถีติ  โข  กจฺจาน  อย  ทุติโย  อนฺโตติ(๔)อาทีสุ   
นิทสฺสเน ฯ  อตฺถิ อิทปฺปจฺจยา  ชรามรณนฺติ  [๕] อิติ  อิติ  เจ  วเทยฺย   
ชาติปจฺจยา  ชรามรณนฺติ  อิจฺจสฺส วจนียนฺติ(๖)อาทีสุ  อวธารเณ 
สนฺนิฏาเนติ  อตฺโถ ฯ  สฺวายมิธ ปการนิทสฺสนาวธารเณสุ  
ทฏพฺโพ ฯ 
        ตตฺถ  ปการตฺเถน  อิติสทฺเทน  เอตมตฺถ  ทีเปติ  นานานย- 
นิปุณมเนกชฺฌาสยสมุฏาน  อตฺถพฺย ฺชนสมฺปนฺน  วิวิธปาฏหิาริย 
ธมฺมตฺถเทสนาปฏิเวธคมฺภีร  สพฺพสตฺตาน  สกสกภาสานุรูปโต  
โสตปถมาคจฺฉนฺต ตสฺส  ภควโต  วจน  สพฺพปฺปกาเรน  โก  
สมตฺโถ วิ ฺาตุ สพฺพถาเมน ปน โสตุกมฺยต ชเนตฺวาป  
อิติ เม สุต มยาป เอเกน ปกาเรน สุตนฺติ ฯ 
        เอตฺถ  เอกตฺตนานตฺตอพฺยาปารเอวธมฺมตาสงฺขาตา  นนฺทิยา- 
วฏฏติปุกฺขลสีหวิกฺกีฬิตทิสาโลจนองฺกุสสงฺขาตา จ วิสยาทิเภเทน 
นานาวิธา นยา นานานยา ฯ นยา  วา  ปาฬิคติโย  ตา   
จ  ป ฺตฺติอนุป ฺตฺติอาทิวเสน  สงฺกิเลสภาคิยาทิโลกิยาท-ิ 
ตทุภยโวมิสฺสตาทิวเสน  กุสลาทิวเสน  ขนฺธาทิวเสน  สงฺคหาทิ- 
# ๑. องฺ. ติก. ๒๐/๔๔๐/๑๒๘ ฯ  ๒. ม. สพฺพมตฺถีติ ฯ 
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร สพฺพนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. ส. น.ิ ๑๖/๔๔/๒๑ ฯ 
# ๕. ม. เอตฺถนฺตเร อิติ ปฏุเน สตา อานนฺท อตฺถีอิสฺส วจนีย 
# กิมฺปจฺจยา ชรามรณนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๖. ที. มหา. ๑๐/๕๗/๖๕ ฯ  
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วเสน สมยวิมุตฺตาทิวเสน  ปนาทิวเสน  กุสลมูลาทิวเสน  ติก- 
ปฏานาทิวเสน  จ นานปฺปการาติ นานานยา ฯ เตหิ นิปุณ  
สณฺห สุขุมนฺติ นานานยนิปุณ ฯ 
        อาสโยว  อชฺฌาสโย  โส  จ  สสสฺตาทิเภเทน   
อปฺปรชกฺขตาทิเภเทน  จ อเนกวิโธ ฯ  อตฺตชฺฌาสยาทิโกเอว  วา 
อเนโก  อชฌฺาสโย  อเนกชฺฌาสโย  โส สมุฏาน อุปฺปตฺติ 
เหตุ  เอตสฺสาติ อเนกชฺฌาสยสมุฏาน ฯ 
        กุสลาทิอตฺถสมฺปตฺติยา  ตพฺพิภาวนพฺย ฺชนสมฺปตฺติยา 
สงฺกาสนปกาสนวิวรณวิภชนอุตฺตานีกรณป ฺตฺติวเสน  ฉหิ  
อตฺถปเทหิ  อกฺขรปทพฺย ฺชนาการนิรุตฺตินิทฺเทสวเสน ฉหิ  
พฺย ฺชนปเทหิ จ สมนฺนาคตตฺตา อตฺถพฺย ฺชนสมฺปนฺน 
        อิทฺธิอาเทสนานุสาสนีเภเทน  เตสุ  จ  เอเกกสฺส   
วิสยาทิเภเทน  วิวิธ พหุวิธ  วา  ปาฏิหาริย  เอตสฺสาติ  วิวิธ- 
ปาฏิหาริย ฯ  ตตฺถ  ปฏิปกฺขหรณโต ราคาทิกิเลสาปนยนโต  
ปาฏิหาริยนฺติ  อตฺเถ  สติ  ภควโต  ปฏิปกฺขา  ราคาทโย น   
สนฺติ  เย  หรติพฺพา  ปุถุชชฺนานมฺป  วิคตูปกฺกิเลเส  อฏคุณ- 
สมนฺนาคเต จิตฺเต  หตปฏิปกฺเข  อิทฺธิวิธ  ปวตฺตติ ฯ  ตสฺมา  
ตตฺถ  ปวตฺตโวหาเรน  จ  น สกฺกา  อิธ  ปาฏิหาริยนติฺ  
วตฺตต ฯ  ยสมฺา  ปน  มหาการุณิกสฺส  ภควโต เวเนยฺยคตา 
จ  กิเลสา  ปฏิปกฺขา  ตสฺมา  เตส  หรณโต  ปาฏิหาริย ฯ  
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อถ  วา  ภควโต สาสนสฺส  จ  ปฏิปกขฺา  ติตฺถิยา  เตส  หรณโต  
ปาฏิหาริย ฯ  เต หิ ทิฏ ิหรณวเสน ทิฏ ิปฺปกาสเน  อสมตฺถ- 
ภาเวน  จ  อิทฺธิอาเทสนานุสาสนีหิ  หริตา  อปนีตา โหนฺติ ฯ   
ปฏีติ  วา  ปจฺฉาติ  อตฺโถ  ตสฺมา  สมาหิเต  จิตฺเต  วิคตูปกฺกิเลเส 
กตกิจฺเจน  ปจฺฉา  หริตพฺพ  ปวตฺเตตพฺพนฺติ  ปฏหิาริย ฯ อตฺตโน  
วา อุปกฺกิเลเสสุ จตุตฺถชฺฌานมคฺเคหิ  หริเตสุ  ปจฺฉา  หรณ  
ปฏิหารย ฯ  อิทฺธิอาเทสนานุสาสนิโย จ  วิคตูปกฺกิเลเสน   
กตกิจฺเจน  จ  สตฺตหิตตฺถ  ปุน  ปวตฺเตตพฺพา  หริเตสุ  จ 
อตฺตโน  อุปกฺกิเลเสสุ  ปรสนฺตาเน  อุปกฺกิเลสหรณานิ  โหนฺตีติ 
ปฏิหาริยานิ ภวนฺติ ฯ  ปฏหิาริยเมว  ปาฏิหาริย  ปฏหิาริเย   
วา  อิทฺธิอาเทสนานุสาสนสมุทาเย ภว  เอเกก  ปาฏิหาริยนฺติ  
วุจฺจติ ฯ  ปฏหิาริย  วา  จตุตฺถชฺฌาน  มคฺโค  จ ปฏปิกฺข- 
หรณโต  ตตฺถ  ชาต  ตสฺม ึ วา  นิมิตฺตภูต (๑)  ตโต  วา  อาคตนฺติ 
ปาฏิหาริย ฯ ยสฺมา  ปน  ตนฺติตนฺติอตฺถตนฺติเทสนา(๒)  ตทภิสมย-  
สงฺขาตา  เหตุผลตทุภยป ฺตฺติปฏิเวธสงฺขาตา  วา  ธมฺมตฺถ- 
เทสนาปฏิเวธา  คมฺภีรา อนุปจิตสมฺภาเรหิ  สสาทีหิ  วิย  มหา- 
สมุทฺโท ทุกโฺขคาฬฺหา อลพฺภเนยฺยปฺปติฏา จ ตสฺมา เตหิ  
จตูหิ คมฺภีรภาเวหิ ยุตฺตนฺติ ธมฺมตฺถเทสนาปฏิเวธคมฺภีร ฯ 
        เอโกเอว  ภควโต  ธมฺมเทสนาโฆโส  เอกสฺมึ  ขเณ   
# ๑. ส.ี นิมิตฺตภูตโต ฯ ม. นิมิตฺตภูเต ฯ  
# ๒. ม. ตนฺติอตฺถเทสนาตพฺโพหาราภิสมยสงฺขาตา ฯ  
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ปวตฺตมาโน นานาภาสน  สตฺตาน  อตฺตโน  อตฺตโน  ภาสาน  วเสน  
อปุพฺพ  อจริม  คหณูปโค หุตฺวา  อตฺถาธิคมาย  โหติ ฯ   
อจินฺเตยฺโย หิ พุทฺธาน พุทฺธานุภาโวติ(๑) สพฺพสตฺตาน  สกสกภาสานุ- 
รูปโต โสตปถมาคจฺฉตีติ เวทิตพฺพ ฯ 
        นิทสฺสนตฺเถน  นาห  สยมฺภู  น  มยา  อิท  สจฺฉิกตนฺติ   
อตฺตาน ปริโมเจนฺโต  อิติ  เม  สุต  มยาป  เอว  สุตนฺติ  
อิทานิ วตฺตพฺพ สกลสุตฺต  นิทสฺเสติ ฯ 
        อวธารณตฺเถน  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  ภิกฺขูน   
พหุสฺสุตาน ยทิท  อานนฺโท  คติมนฺตาน  สติมนฺตาน  ธิติมนฺตาน  
อุปฏากาน  ยทิท อานนฺโทติ  (๒)  เอว  ภควตา  อายสฺมา  อานนฺโท 
อตฺถกุสโล  ธมฺมกุสโล พฺย ฺชนกุสโล  นิรุตฺติกุสโล  ปุพฺพาปร- 
กุสโลติ  (๓)  เอว  ธมฺมเสนาปตินา  จ ปสตฺถภาวานุรูป  อตฺตโน  
ธารณพล  ทสฺเสนฺโต  สตฺตาน  โสตุกมฺยต  ชเนติ อิติ  เม  
สุต  ต ฺจ  โข  อตฺถโต  วา  พฺย ฺชนโต  วา  อนูนมนธิก   
เอวเมว น  อ ฺถาติ(๔)  ทฏพฺพนฺติ ฯ  อ ฺถาติ  ภควโต  สมฺมุขา  
สุตาการโต  อ ฺถา น  ปน  ภควตา  เทสิตาการโต ฯ  
อจินฺเตยฺยานุภาวา  หิ  ภควโต  เทสนา  สา น  สพฺพากาเรน  
สกฺกา  วิ ฺาตุนฺติ  วุตฺโต  วายมตฺโถ  สุตาการาวิรุชฺฌนเมว 
# ๑. ม. พุทฺธาน พุทฺธานุภาโวติ ฯ  ๒. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๙/๓๒ ฯ 
# ๓. องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๑๖๙/๒๒๕ ฯ  ๔. ม. น อ ฺถา ฯ  
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หิ  ธารณพล ฯ  น  เหตฺถ  อตฺถนฺตรตาปริหาโร  ทฺวินฺนมฺป   
อตฺถาน  เอกวิสยตฺตา ฯ อิตรถา  ห ิ เถโร  ภควโต  เทสนาย 
สพฺพถา  ปฏคฺิคหเณ  สมตฺโถ  อสมตฺโถ จาติ(๑) อาปชฺเชยฺยาติ ฯ 
        เมสทฺโท  ตีสุ  อตฺเถสุ  ทิสฺสติ ฯ  ตถา หิสฺส คาถาภิคีต เม 
อโภชเนยฺยนฺติ(๒)อาทีสุ  มยาติ อตฺโถ ฯ สาธุ เม ภนฺเต ภควา 
สงฺขิตฺเตน ธมฺม เทเสตูติ(๓)อาทีสุ  มยฺหนฺติ  อตฺโถ ฯ  ธมฺมทายาทา  
เม  ภิกฺขเว  ภวถาติ(๔)อาทีสุ  มมาติ  อตฺโถ ฯ อิธ ปน มยา  
สุตนฺติ จ มม สุตนฺติ จ อตฺถทฺวเย ยุชชฺติ ฯ เอตฺถ  จ  โย  
ปโร  น  โหติ  โส  อตฺตาติ  เอว  วตฺตพฺเพ นิยกชฺฌตฺตสงฺขาเต 
สกสนฺตาเน  วตฺตนโต  ติวิโธป  เมสทฺโท  ยทิป  เอกสฺมึเยว 
อตฺเถ  ทิสฺสติ  กรณสมฺปทานาทิวิเสสสงฺขาโต  ปนสฺส  วิชชฺเตวาย   
อตฺถเภโทติ อาห เมสทฺโท ตีสุ อตฺเถสุ ทิสฺสตีติ ฯ 
        สุตนฺติ  อย  สุตสทฺโท  สอุปสคฺโค  อนุปสคฺโค  จ คมน- 
วิสฺสุตกิลินฺนูปจิตานุโยคโสตวิ ฺเยฺยโสตทฺวารานุสารวิ ฺาตาทิ- 
อเนกตฺถปฺปเภโท ฯ  กิ ฺจาป  หิ  กิริยาวิเสสโก  อุปสคฺโค  โชตก- 
ภาวโต  ปน  สติป  ตสฺมึ สุตสทฺโท เอว ต ต อตฺถ วทตีติ อนูป- 
สคฺคสฺส สุตสทฺทสฺส อตฺถุทฺธาเร สอุปสคฺโคป อุทาหรียติ ฯ 
ตตฺถ  เสนาย  ปสุโตติอาทีสุ  คจฺฉนฺโตติ  อตฺโถ ฯ   
# ๑. วาติ ยุตฺตตร ฯ  ๒. ส. ส. ๑๕/๖๕๖/๒๔๕ ฯ  
# ๓. ส. นิ. ๑๖/๕๙๙/๒๘๗ ฯ  ๔. ม. มู. ๑๒/๒๑/๒๑ ฯ  
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สุตธมฺมสฺส ปสฺสโตติ(๑)อาทีสุ  วิสฺสุตธมฺมสฺสาติ อตฺโถ ฯ อวสฺสุตา  
อวสฺสุตสฺสาติ(๒)อาทีสุ  กิลินฺนา  กลินิฺนสฺสาติ  อตฺโถ ฯ   
ตุเมฺหหิ  ปุ ฺ  ปสุต อนปฺปกนฺติ(๓)อาทีสุ  อุปจิตนฺติ  อตฺโถ ฯ  เย 
ฌานปฺปสุตา  ธีราติ(๔)อาทีสุ  ฌานานุยุตฺตาติ  อตฺโถ ฯ ทิฏ สุต  
มุตนฺติ(๕)อาทีสุ  โสตวิ ฺเยฺยนฺติ อตฺโถ ฯ สุตธโร สุตสนฺนิจโยติ(๖)- 
อาทีสุ  โสตทฺวารานุสารวิ ฺาตธโรติ  อตฺโถ ฯ  อิธ  ปนสฺส 
โสตทฺวารานุสาเรน อุปธาริตนฺติ  วา  อุปธารณนฺติ  วา  อตฺโถ ฯ  
เมสทฺทสฺส  หิ  มยาติ  อตฺเถ สติ อิติ เม สุต มยา โสต- 
ทฺวารานุสาเรน อุปธาริตนฺติ อตฺโถ ฯ มมาติ อตฺเถ สติ อิติ  
มม สุต โสตทฺวารานุสาเรน อุปธารณนฺติ อตฺโถ ฯ 
         เอวเมเตสุ  ตีสุ  ปเทสุ  ยสฺมา  สตุสทฺทสนฺนิธาเนน จ 
เตน(๗)  อิติสทฺเทน สวนกิริยาโชตเกน  ภวิตพฺพ ฯ  ตสฺมา  อิตีติ   
โสตวิ ฺาณาทิวิ ฺาณกิจฺจนิทสฺสน ฯ เมติ วุตฺตวิ ฺาณ- 
สมงฺคิปุคฺคลนิทสฺสน ฯ สพฺพานนิป วากฺยานิ เอวการตฺถ- 
สหิตานิเยว(๘) อวธารณผลตฺตา ฯ  เตน  สุตนฺติ  อสฺสวนภาวปฺ- 
ปฏิกฺเขปโต  อนูนาวิปรีตคฺคหณนิทสฺสน ฯ ยถา  หิ  สุต  สุตนฺติ(๙) 
# ๑. ขุ. อุ. ๒๕/๕๑/๘๖ ฯ  ๒. วิ. ภิกฺขุนี. ๓/๑/๔ ฯ 
# ๓. ขุ. ขุ. ๒๕/๘/๑๑ ฯ  ๔. ขุ. ธ. ๒๕/๒๔/๓๙ ฯ   
# ๕. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๔/๓๒ ฯ  ๖. องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๘๘/๑๓๑ ฯ 
# ๗. ม. ปยุตฺเตน ฯ  ๘. ม. เอวการตฺถสหิตานิเยว ฯ 
# ๙. ม. สุตเมวาติ ฯ  
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วตฺตพฺพต  อรหติ  ต  สมมฺา  สุต อนูนคฺคหณ  อวิปรีตคฺ- 
คหณ ฺจ  โหตีติ ฯ  อถ  วา  สทฺทนฺตรตฺถาโปหนวเสน(๑) สทฺโท 
อตฺถ  วทตีติ  ยสฺมา  สุตนฺติ  เอตสฺส  อสุต  น  โหตีติ  อยมตฺโถ  
ตสฺมา สุตนฺติ  อสฺสวนภาวปฺปฏิกฺเขปโต  อนูนาวิปรีตคฺคหณ- 
นิทสฺสน ฯ  อิท  วุตฺต โหติ อิติ  เม  สตุ  น  ทิฏ  น   
สยมฺภุาเณน  สจฺฉิกต  น  อ ฺถา  วา อุปลทฺธ(๒)  ต ฺจ 
โข  สมฺมเทวาติ ฯ  อวธารณตฺเถ  วา  อิติสทฺเท อยมตฺถ- 
โยฺนาติ  ตทเปกฺขสฺส  สุตสทฺทสฺส  นิยมตฺโถ  สมฺภวตีติ อสฺสวน- 
ภาวปฺปฏิกฺเขโป  อนูนาวิปรีตคฺคหณนิทสฺสนตา  จ  เวทิตพฺพา ฯ  
เอว สวนเหตุสวนวิเสสวเสน ปทตฺตยสฺส อตฺถโยชนา กตาติ  
ทฏพฺพ ฯ 
        ตถา  อิตีติ  โสตทฺวารานุสาเรน  ปวตฺตาย  วิ ฺาณวีถิยา 
นานตฺถพฺย ฺชนคฺคหณโต  นานปฺปกาเรน  อาลมฺพเน(๓)  ปวตฺติ- 
ภาวปฺปกาสน  อาการตฺโถ อิติสทฺโทติ  กตฺวา ฯ  เมติ  อตฺตปฺ- 
ปกาสน ฯ  สตุนฺติ  ธมฺมปฺปกาสน  ยถาวุตฺตาย วิ ฺาณวีถิยา 
ปริยตฺติธมฺมารมฺมณตฺตา ฯ  อย  เหตฺถ  สงฺเขโป  นานปฺปกาเรน 
อารมฺมเณ  ปวตฺตาย  วิ ฺาณวีถิยา  การณภูตาย  มยา  น 
อ ฺ  กต [๔] อิท ปน กต อย ธมฺโม สุโตติ ฯ 
# ๑. ม. สทฺทนฺตรตฺถาโปหนวเสน ฯ  ๒. ม. อุปลทธฺ อปจ สุตว ฯ 
# ๓. ม. อารมฺมเณ ฯ  ๔. ม. เอตฺถนฺตเร อิท ปน กตนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
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        ตถา  อิตีติ  นิทสฺสิตพฺพปฺปกาสน  นิทสฺสนตฺโถ  อิติสทฺโทติ  
กตฺวา นิทสฺเสตพฺพสฺส  นิทสฺสิตพฺพภาวาภาวโต ฯ  (๑)  ตสฺมา  อิติ- 
สทฺเทน  สกลมฺป สุตฺต  ปจฺจามฏนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  เมติ  ปุคฺคลปฺ- 
ปกาสน ฯ  สตุนฺติ ปุคฺคลกิจฺจปฺปกาสน ฯ  สุตสทฺเทน  หิ   
ลพฺภมานา  สวนกิริยา  สวนวิ ฺาณปฺปพนฺธปฺปฏิพทฺธา  ตตฺถ  
จ  ปุคฺคลโวหารรหิเต(๒)  ธมฺมปฺปพนฺเธ  สวนกิรยิา  ลพฺภติ ฯ 
ตสฺสาย สงฺเขปตฺโถ ย สุตฺต นิทฺทิสิสฺสามิ ต มยา อิติ  
สุตนฺติ ฯ 
        ตถา  อิตีติ  ยสฺส  จิตฺตสนฺตานสฺส  นานารมฺมณสฺส   
ปวตฺติยา นานตฺถพฺย ฺชนคฺคหณ  โหติ  ตสฺส  นานาการนิทฺเทโส   
อาการตฺโถ  อิติสทฺโทติ กตฺวา ฯ  อิตีติ  หิ  อย  อาการป ฺตฺติ  
ธมฺมาน  ต  ต  ปวตฺติอาการ  อุปาทาย ป ฺาเปตพฺพ- 
สภาวตฺตา ฯ  เมติ  กตฺตุนิทฺเทโส ฯ  สตุนฺติ  วิสยนิทฺเทโส ฯ 
โสตพฺโพ หิ  ธมฺโม  สวนกิริยา  (๓)  กตฺตุปุคฺคลสฺส  สวนกิรยิา- 
วเสน  ปวตฺติฏาน  โหติ ฯ เอตฺตาวตา  นานปฺปการปฺปวตฺเตน  
จิตฺตสนฺตาเนน  ตสมงฺคิโน  กตฺตุ  วิสเย คหณสนฺนิฏาน ทสฺสิต  
โหติ ฯ 
        อถ  วา  อิตีติ  ปุคฺคลกิจฺจนิทฺเทโส ฯ  สุตาน  หิ  ธมฺมาน   
# ๑. ม. นิทสสฺิตพฺพตฺตาภาวาภาวโต ฯ  กตฺถจิ. นิทสฺสิตพฺพภาวโต ฯ 
# ๒. ม. ปุคฺคลโวหาโร ฯ  น หิ ปุคฺคลโวหารรหิเต ฯ   
# ๓. กตฺถจิ. สวนกฺริยาน ฯ  
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คหิตาการสฺส นิทสฺสนสสฺ  อวธารณสฺส  วา  ปกาสนภาเวน  อิติ- 
สทฺเทน  ตทาการาทิธารณสฺส ปุคฺคลโวหารูปาทานธมฺมพฺยาปาร- 
ภาวโต  ปุคฺคลกิจฺจ  นาม  นิทฺทิฏ  โหตีติ ฯ สุตนฺติ  วิ ฺาณ- 
กิจฺจนิทฺเทโส ฯ  ปุคฺคลวาทิโนป  หิ  สวนกิริยา วิ ฺาณนิร- 
เปกฺขา น  โหตีติ ฯ  เมติ อุภยกิจฺจยุตฺตปุคฺคลนิทฺเทโส ฯ เมติ  
หิ สทฺทปฺปวตฺติ เอกนฺเตเนว สุตวิเสสวิสยา(๑)  วิ ฺาณกิจฺจ ฺจ  
ตตฺเถว  สโมทหิตพฺพนฺติ ฯ  อย  ปเนตฺถ สงฺเขโป  มยา  
สวนกิจฺจวิ ฺาณสมงฺคินา  ปุคฺคเลน  วิ ฺาณวเสน ลทฺธส-ฺ 
สวนกิจฺจโวหาเรน สุตนฺติ ฯ 
        ตถา  อิตีติ  จ  เมติ  จ  สจฺจิกฏปรมตฺถวเสน  อวิชชฺมาน- 
ป ฺตฺติ ฯ สพฺพสฺส  หิ  สทฺทาธิคมนียสฺส  อตฺถสฺส  ป ฺตฺติ- 
มุเขเนว  ปฏิปตฺติป ฺตฺตีน ฺจ(๒) วิชฺชมานาทีสุ ฉเสฺวว ป ฺตฺตีสุ 
อวโรโธ(๓)  ตสฺมา  โย มายามรีจิอาทโย  วิย  อภูตตฺโถ   
อนุสฺสวาทีหิ  คเหตพฺโพ  วิย อนุตฺตมตฺโถ(๔)  จ  น โหติ  โส   
รูปสทฺทาทิโก  รุปฺปนานุภวนาทิโก  จ ปรมตฺถสภาโว สจฺฉิ- 
กฏปรมตฺถวเสน วิชฺชติ ฯ  โย  ปน  อิตีติ  จ  เมติ  จ  วุจฺจมาโน  
(๕) อาการาทิอตฺโถ โส อปรมตฺถสภาโว(๕)  สจฺจิกฏปรมตฺถวเสน   
อนุปลพฺภมาโน  อวิชฺชมานป ฺตฺติ  นาม  กิเมตฺถ  ต 
# ๑. ม. สตฺตวิเสสวิสยา ฯ  ๒. ม. ปฏิปชฺชิตพฺพตฺตา  
# สพฺพป ฺตฺตีน ฺจ ฯ  ๓. ม. อวโรโธ ฯ  ๔. สี. อนุมานตฺโถป ฯ 
# ๕. ม. อาการาทิอปรมตฺถสภาโว ฯ  
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ปรมตฺถโต  อตฺถิ ย อิตีติ วา เมติ วา นิทฺเทส ลเภถ ฯ  
สุตนฺติ วิชฺชมานป ฺตฺติ ฯ ย หิ ต โสเตน อุปลทฺธ ต  
ปรมตฺถโต วิชฺชมานนฺติ ฯ 
        ตถา  อิตีติ  โสตปถมาคเต  ธมฺเม  อุปาทาย  เตส  
อุปธาริตาการาทีน ปจฺจามสนวเสน ฯ  เมติ  สสนฺตติปริยาปนฺเน   
ขนฺเธ  กรณาทิวิเสสวิสิฏเ อุปาทาย  วตฺตพฺพโต  อุปาทาย- 
ป ฺตฺติ ฯ  สุตนฺติ  ทิฏาทีนิ  อุปนิธาย  วตฺตพฺพโต อุปนิธาย- 
ป ฺตฺติ ฯ  ทิฏาทิสภาวรหิเต  สทฺทายตเน  ปวตฺตมาโนป  
สุตโวหาโร ทุติย  ตติยนฺติอาทิโก  วิย  ปมาทึ นิสสฺาย ย  
น ทิฏมุตวิ ฺาตนิรเปกฺข ต สุตนฺติ  วิ ฺเยฺยตฺตา  ทิฏาทีนิ   
อุปนิธาย  วตฺตพฺโพ  โหติ ฯ  อสุต น โหตีติ หิ สุตนฺติ ปกาสิโต- 
ยมตฺโถติ ฯ 
        เอตฺถ  จ  อิตีติ  วจเนน  อสมฺโมห  ทีเปติ ฯ  ปฏิวิทฺธา  
หิ  อตฺถสฺส ปการวิเสสา  อิตีติ  อิธ  อายสฺมตา  อานนฺเทน  
ปจฺจามฏา  เตนสฺส  อสมฺโมโห ทีปโต ฯ  น  ห ิ  
สมฺมูโฬฺห  นานปฺปการปฺปฏิเวธสมตฺโถ  โหติ  โลภปฺปหานาทิ- 
วเสน นานปฺปการา  ทุปปฺฏิวิทฺธา  จ  สุตนฺติ(๑)  นิทฺทิสียนฺติ ฯ 
สุตนฺติ วจเนน อสมฺโมส ทีเปติ  สุตาการสฺส  ยาถาวโต   
ทสฺสิยมานตฺตา ฯ  ยสฺส  หิ  สุต  สมฺมฬฺูห  โหติ น  โส  กาลนฺตเร  
# ๑. ม. สุตฺตตฺถา ฯ  
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มยา  สุตนฺติ  ปฏิชานาติ ฯ  อิจฺจสฺส  อสมฺโมเหน สมฺโมหาภาเวน 
ป ฺาย  เอว  วา  สวนกาลสมฺภูตาย  ตทุตฺตริกาลป ฺาสิทฺธิ 
ตถา  อสมฺโมเสน สติสิทฺธิ ฯ  ตตฺถ  ป ฺาปุพฺพงฺคมาย  สติยา   
พฺย ฺชนาวธารณสมตฺถตา ฯ  พฺย ฺชนาน หิ  ปฏิวิชฌฺิตพฺโพ   
อากาโร  นาติคมฺภีโร  ยถาสุตธารณเมว  ตตฺถ  กรณียนฺติ 
สติยา  พฺยาปาโร  อธโิก  ป ฺา  ตตฺถ  คุณภูตา(๑)  โหติ  
ป ฺาย  ปุพฺพงฺคมาติ กตฺวา ฯ  สติปุพฺพงฺคมาย  ป ฺาย   
อตฺถปฺปฏิเวธสมตฺถตา ฯ อตฺถสฺส หิ ปฏิวิชฺฌิตพฺโพ อากาโร 
คมฺภีโรติ  ป ฺาย  พฺยาปาโร  อธโิก  สติ  ตตฺถ  คุณีภูตา 
โหติ  สติยา ปุพฺพงฺคมาติ  กตฺวา ฯ  ตทุภยสมตฺถตาโยเคน  
อตฺถพฺย ฺชนสมฺปนฺนสฺส  ธมฺมโกสสฺส อนุปาลนสมตฺถตาย ธมฺม- 
ภณฺฑาคาริกตฺตสิทฺธิ ฯ 
        อปโร  นโย  อิตีติ  วจเนน  โยนิโสมนสิการ  ทีเปติ  
เตน  วุจฺจมานาน อาการนิทสฺสนาวธารณตฺถาน  อุปริ  วกฺขมานาน  
นานปฺปการปฺปฏิเวธโชตกาน อวีปริตกาน(๒) อวิปรีตสทฺธมฺม- 
วิสยตฺตา ฯ  น  หิ  อโยนโิสมนสิกโรโต  นานปฺปการปฺปฏิเวโธ 
สมฺภวติ ฯ  สตุนฺติ  วจเนน  อวิกฺเขป  ทเีปติ  นิทานปุจฺฉาวเสน  
ปกรณปฺปตฺตสฺส วกฺขมานสฺส  สุตฺตสฺส  สวน  น  สมาธาน- 
มนฺตเรน  สมฺภวติ  วิกฺขิตฺตจิตฺตสฺส สวนาภาวโต ฯ  ตถาหิ 
วิกฺขิตฺตจิตฺโต  ปุคฺคโล  สพฺพสมฺปตฺติยา  วุจฺจมาโนป  น มยา  
# ๑. ม. คุณีภูตา ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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สุต  ปุน  ภณถาติ  วทติ ฯ  โยนิโสมนสิกาเรน  เจตฺถ  อตฺต- 
สมฺมาปณิธึ ปุพฺเพกตปุ ฺต ฺจ  สาเธติ  สมฺมา  อปฺปณิหิตตฺตสฺส  
ปุพฺเพ  อกตปุ ฺสฺส  วา ตทภาวโต ฯ  อวิกฺเขเปน  สทฺธมฺมสฺสวน  
สปฺปุริสูปนิสฺสย ฺจ(๑)  สาเธติ  อสฺสุตวโต สปฺปุรสิูปนิสฺสยรหิตสฺส(๒)  จ 
ตทภาวโต ฯ  น  หิ  วิกฺขิตฺตจิตฺโต  สทฺธมฺม  โสตต สกฺโกติ  
น จ สปฺปุริเส อนุปสฺสยมานสฺส สวน อตฺถิ ฯ 
        อปโร  นโย  ยสฺส  จิตฺตสนฺตานสฺส  นานาการปฺ- 
ปวตฺติยา นานตฺถพฺย ฺชนคฺคหณ  โหติ  ตสฺส  นานาการ- 
นิทฺเทโสติ  วุจฺจติ(๓) ฯ  ยสฺมา  จ  โส ภควโต  วจนสฺส  อตฺถ- 
พฺย ฺชนปฺปเภทปริจฺเฉทวเสน  สกลสาสนสมฺปตฺติโอคาหเณน 
นิรวเสสปรหิตปาริปูริการณภูโต  เอวภทฺทโก  อากาโร  น  สมฺมา 
อปฺปณิหิตตฺตโน ปุพฺเพ  อกตปุ ฺสฺส  วา  โหติ  ตสฺมา  อิตีติ   
อิมินา  ภทฺทเกน  อากาเรน ปจฺฉิมจกฺกทฺวยสมฺปตฺตึ  อตฺตโน 
ทีเปติ ฯ สุตนฺติ สวนโยเคน ปุริมจกฺกทฺวยสมฺปตฺตึ ฯ น  หิ   
อปฺปติรูเป  เทเส  วสโต  สปฺปุริสูปนิสฺสยรหิตสฺส วา สวน  
อตฺถิ ฯ อิจฺจสฺส ปจฺฉิมจกฺกทฺวยสิทฺธิยา  อาสยสุทฺธิ  สิทฺธา 
โหติ  สมฺมาปณิหิตตฺโต  ปุพฺเพ  จ กตปุ ฺโ  วิสุทฺธาสโย  
โหติ  ตทวิสทฺุธิเหตูน  กิเลสาน  ทูรีภาวโต ฯ  เอว(๔)  ห ิวุตฺต   
                สมฺมาปณิหิต  จิตฺต  เสยฺยโส  น  ตโต  กเรติ  (๕)   
# ๑. ม. สปฺปรุิสูปนิสฺสย ฺจ ฯ  ๒. ม. สปฺปุริสูปนสิฺสยรหิตสฺส ฯ 
# ๓. ม. วุตฺต ฯ  ๔. ม. ตถา ฯ  ๕. ขุ. ธ. ๒๕/๑๓/๒๐ ฯ  
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กตปุ ฺโสิ ตฺว อานนฺท  ปธานมนุยุ ฺช  ขิปฺป  โหหิสิ   
อนาสโวติ  (๑)  จ ฯ ปรุิมจกฺกทฺวยสิทฺธิยา ปโยคสุทฺธิ ฯ  ปติรูปเทส- 
วาเสน  หิ  สปฺปุริสูปนิสฺสเยน(๒) จ  สาธูน  ทิฏานุคติอาปชฺชเนนป   
วิสุทฺธปฺปโยโค  โหติ ฯ  ตาย  จ  อาสยสุทฺธิยา  อธคิมพฺยตฺติสิทฺธิ 
ปุพฺเพ  เอว ตณฺหาทิฏ ิสงฺกิเลสาน วิโสธิตตฺตา ปโยคสุทฺธิยา  
อาคมพฺยตฺติสิทฺธิ ฯ สุปรสิุทฺธกายวจีปโยโค  หิ วิปฺปฏิสารา- 
ภาวโต อวิกฺขิตฺตจิตฺโต ปริยตฺติย วิสารโท โหติ ฯ  อิติ   
ปโยคาสยสุทฺธสฺส  อาคมาธิคมสมฺปนฺนสฺส  วจน  อรุณุคฺคมน   
วิย สูริยสฺส  อุทยโต  โยนโิสมนสิกาโร  วิย  จ  กุสลธมฺมสฺส  
อรหติ  ภควโต วจนสฺส ปุพฺพงฺคม ภวิตุนฺติ าเน นิทาน  
เปนฺโต อิติ เม สุตนฺติอาทิมาห ฯ 
        อปโร  นโย  อิตีติ  อิมินา  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยน   
นานปฺปการปฺปฏิเวธทีปเกน อตฺตโน  อตฺถปฏิภาน- 
ปฏิสมฺภิทาสมฺปตฺติสพฺภาว  ทีเปติ ฯ  สุตนฺติ  อิมินา  อิติสทฺท- 
สนฺนิธานโต  วกฺขมานาเปกฺขาย  วา  โสตพฺพเภทปฺปฏิเวธ- 
ทีปเกน ธมฺมนิรุตฺติปฏิสมฺภิทาสมฺปตฺติสพฺภาว  ทีเปติ ฯ  อิตีติ  จ  
อิท  วุตฺตนเยเนว โยนิโสมนสิการทีปก  วจน  ภาสมาโน  เอเต  
มยา  ธมฺมา  มนสานุเปกฺขิตา ทิฏ ิยา สุปฺปฏิวิทฺธาติ ทีเปติ ฯ  
ปริยตฺติธมฺมา หิ อิธ สีล กถิต อิธ สมาธิ อิธ  ป ฺา  
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๑๓๕/๑๖๗ ฯ ๒. ม. สปฺปุริสูปนิสฺสเยน ฯ  
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เอตฺตกา  เอตฺถ  อนุสนฺธิโยติอาทินา  นเยน  มนสา  อนุเปกฺขิตา 
อนุสฺสวาการปริวิตกฺกสหิตาย  (๑)  ธมมฺนิชฺฌานกฺขนฺติภูตาย  
าตปริ ฺาสงฺขาตาย วา  ทฏิ ิยา  ตตฺถ  ตตฺถ  วุตฺตรูปารูป- 
ธมฺเม  อิติ รปู เอตฺตก รูปนฺติอาทินา นเยน  สุฏ ุ  ววตฺถเปตฺวา 
ปฏิวิทฺธา  อตฺตโน  ปเรส ฺจ  หิตสุขาวหา  โหนฺตีติ ฯ สุตนฺติ  
อิท  สวนโยคปริทีปก  วจน  ภาสมาโน  พหู  มยา  ธมฺมา  สุตา 
ธตา (๒)  วจสา  ปริจิตาติ  ทีเปติ  โสตาวธานปฺปฏิพทฺธา หิ  
ปริยตฺติธมฺมสฺส สวนธารณปริจยา ฯ ตทุภเยนป  ธมฺมสฺส   
สฺวากฺขาตภาเวน  อตฺถพฺย ฺชนปาริปูรึ  ทีเปนฺโต สวเน  อาทร  
ชเนติ ฯ  อตฺถพฺย ฺชนปรปิุณฺณ  หิ  ธมฺม  อาทเรน  อสุณนฺโต 
มหตา หิตาย (๓)  ปริพาหิโร โหตีติ อาทร ชเนตฺวา สกฺกจฺจ  
ธมฺโม  โสตพฺโพ ฯ 
        อิติ  เม  สุตนฺติ  อิมินา  ปน  สกเลน  วจเนน  อายสฺมา  
อานนฺโท ตถาคตปฺปเวทิต  ธมฺมวินย  อตฺตโน  อทหนฺโต   
อสปฺปุริสภูมึ  อติกฺกมติ สาวกตฺต  ปฏิชานนฺโต  สปฺปุริสภูมึ  
โอกฺกมติ ฯ  ตถา อสทฺธมฺมา จิตฺต วุฏาเปติ สทฺธมฺเม จิตฺต   
ปติฏเปติ(๔) ฯ  เกวล  สตุเมเวต  มยา  ตสฺเสว  ปน  ภควโต   
วจนนฺติ ทีเปนฺโต  อตฺตาน  ปรโิมเจติ  สตฺถาร  อปทิสติ   
ชินวจน  อปฺเปติ ธมฺมเนตฺตึ  ปฏเปติ ฯ (๔) 
# ๑. ม. สหิตาย ฯ  ๒. ม. ธาตา ฯ  ๓. ม. มหตา หิตา ฯ  
# ๔. ม. ปติฏาเปติ ฯ  
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        อปจ  อิติ  เม  สุตนฺติ  อตฺตนา อุปฺปาทิตภาว  
อปฺปฏิชานนฺโต ปุริมวจน(๑) วิวรนฺโต  สมฺมุขา  ปฏิคฺคหิตมิท  มยา 
ตสฺส  ภควโต  จตุเวสารชฺชวิสารทสฺส ทสพลธรสฺส  อาสภณฺ- 
านฏายิโน(๒)  สีหนาทนาทิโน  สพฺพสตฺตุตฺตมสฺส  ธมฺมิสฺสรสฺส 
ธมฺมราชสฺส  ธมฺมาธิปติโน  ธมฺมทีปสสฺ  ธมฺมสรณสฺส  สทฺธมฺม- 
วรจกฺกวตฺติโน สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  น  เอตฺถ  อตฺเถ  วา  ธมฺเม  
วา  ปเท  วา  พฺย ฺชเน  วา กงฺขา  วา  วิมติ  วา  กตฺตพฺพาติ  
สพฺพเทวมนุสฺสาน  อิมสฺมึ  ธมฺมวินเย อสฺสทฺธิย วินาเสติ  
สทฺธาสมฺปท อุปฺปาเทติ ฯ เตเนต วุจฺจติ 
        วินาสยติ อสฺสทฺธ                สทฺธ วฑฺเฒติ สาสเน 
        เอวมฺเม (๓)  สุตมิจฺเจว        วท โคตมสาวโกติ ฯ 
        เอตฺถาห  กสฺมา  ปเนตฺถ  ยถา  อ ฺเสุ  สุตฺเตสุ  เอวมฺเม  
สุต  เอก สมย  ภควาติอาทินา  กาลเทเส  อปทิสิตฺวาว  นิทาน  
ภาสิต  เอว น ภาสิตนฺติ ฯ อปเร  ตาว  อาหุ  น  ปน   
เถเรน  ภาสิตตฺตา ฯ  อิท  หิ  นิทาน  น อายสฺมตา อานนฺเทน 
ปม  ภาสิต  ขุชฺชุตฺตราย  ปน  ภควตา  อุปาสิกาสุ   
พหุสฺสุตภาเวน เอตทคฺเค  ปตาย  เสกฺขปฺปฏิสมฺภิทาปฺปตฺตาย   
อริยสาวิกาย  สามาวติปฺปมุขาน ป ฺจนฺน อิตฺถิสตาน ปม  
ภาสิต ฯ ตตฺราย  อนุปุพฺพิกถา  
# ๑. โปราณ. ปุริมสวน ฯ ม. ปุริมสฺสวน ฯ   
# ๒. ม. อาสภฏายิโน ฯ ๓. ม. อิติ เม ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 43 

                *เลมที่ 20  นิทานวณฺณนา  หนา 43 
                 
        อิโต  กริ  กปฺปสตสหสฺสมตฺถเก  ปทุมุตฺตโร นาม  สมฺมา- 
สมฺพุทฺโธ  โลเก  อุปฺปชฺชตฺิวา  ปวตฺติตวรธมฺมจกฺโก  หสวติย 
วิหรติ ฯ  อเถกทิวส  หสวติย  เอกา  กลุธีตา  สตฺถุ  เทสน 
โสตุ คจฺฉนฺตีหิ อุปาสิกาหิ  สทฺธ ึ อาราม  คตา  สตฺถาร   
เอก  อุปาสิก  พหุสฺสุตาน  เอตทคฺเค เปนฺต  ทิสฺวา  อธิการ   
กตฺวา  ต  านนฺตร  ปตฺเถสิ ฯ  สตฺถาป  น  พฺยากาสิ อนาคเต  
โคตมสฺส  นาม  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  สาวิกาน  อุปาสิกาน  
พหุสฺสุตาน อคฺคา  ภวิสฺสตีติ ฯ  ตสฺสา  ยาวชีว  กุสล  กตฺวา  
เทวโลเก  นพฺิพตฺติตฺวา  ปุน มนุสฺเสสูติ  เอว  เทวมนุสฺเสสุ  
สสรนฺติยา  (๑)กปฺปสตสหสฺเส  อติกฺกนฺเต(๑)  อถ อิมสฺมึ  ภททฺกปฺเป  
อมฺหาก  ภควโต  กาเล  สา  เทวโลกโต  จวิตฺวา โฆสกเสฏ ิสฺส(๒)  
เคเห  ธาติยา(๓)  กุจฺฉิสฺมึ  ปฏิสนฺธึ  คณฺหิ  อุตฺตราติสฺสา  นาม 
อกสุ ฯ  สา  ชาตกาเล  ขุชฺชา  อโหสติี  ขุชฺชุตฺตราเตฺวว  
ป ฺายิตฺถ ฯ  สา อปรภาเค  โฆสกเสฏ ินา  ร ฺโ  อุเทนสฺส  (๔) 
สามาวติยา  ทินฺนกาเล  ตสฺสา ปริจาริกภาเวน ทินฺนา ร ฺโ 
อุเทนสฺส อนฺเตปุเร วสติ ฯ 
        เตน  จ  สมเยน  โกสมฺพิย  โฆสกเสฏ ิกุกฺกุฏเสฏ ิปาวาริก- 
เสฏ ิโน ภควนฺต  อุทฺทิสฺส  ตโย  วิหาเร  กาเรตฺวา  ชนปทจาริก   
# ๑. ม. กปฺปสตสหสฺส อติกฺกนฺต ฯ   
# ๒. ม. โฆสกเสฏ ิสฺส ฯ  เอวมุปริป ฯ ๓. ม.ทาสิยา ฯ 
# ๔. ม. อุเตนสฺส ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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จรนฺเต  ตถาคเต โกสมฺพินคร  สมฺปตฺเต  พุทฺธปฺปมขุสฺส  สงฺฆสฺส(๑) 
วิหาเร  นิยฺยาเทตฺวา มหาทานานิ  ปวตฺเตสส ฯ  มาสมตฺตป 
อติกฺกมิ ฯ  อถ  เนส  เอตทโหสิ  พุทฺธา  นาม สพฺพโลกาน-ุ 
กมฺปกา  อ ฺเสมฺป  โอกาส  ทสฺสามาติ  โกสมฺพินครวาสิโนป 
ชนสฺส  โอกาส  อกสุ ฯ  ตโต  ปฏาย  นาครา  วีถสิภาเคน  
คณสภาเคน มหาทาน  เทนฺติ ฯ  อเถกทิวส  สตฺถา  ภิกฺขุสงฺฆ- 
ปริวุโต  มาลาการเชฏกสฺส  เคเห นิสีทิ  ตสฺมึ  ขเณ   
ขุชฺชุตฺตรา  สามาวติยา  ปุปฺผานิ  คเหตุ  อฏ  กหาปเณ อาทาย  
ต  เคห  อคมาสิ ฯ  มาลาการเชฏโก  ต  ทิสฺวา  อมมฺ  อุตฺตเร 
อชฺช  ตุยฺห  ปุปฺผานิ  ทาตุ ขโณ นตฺถ ิอห พุทฺธปฺปมุข ภิกฺขุ- 
สงฺฆ ปริวิสามิ ตฺวมฺป  ปรเิวสนาย  สหายิกา  โหหิ  เอว  กเต   
ปเรส  เวยฺยาวจฺจกรณโต มุจฺจิสฺสสีติ  อาห ฯ  ตโต  ขุชฺชุตฺตรา  
พุทฺธาน  ภตฺตคฺเค  เวยฺยาวจฺจ อกาสิ ฯ สา  สตฺถารา  อุปนิสินฺน- 
กถาวเสน  กถิต  สพฺพ (๒)  ธมฺม  อุคฺคณฺหิ อนุโมทน ปน สุตฺวา 
โสตาปตฺติผเล ปติฏาสิ ฯ 
        สา  อ ฺเสุ  ทิวเสสุ  จตฺตาโรว  กหาปเณ  ทตฺวา   
ปุปฺผานิ  คเหตฺวา คจฺฉติ  ตสฺมึ  ปน  ทวิเส  ทิฏสจฺจภาเวน   
ปรสนฺตเก  จิตฺต  อนุปฺปาเทตฺวา อฏป  กหาปเณ  ทตฺวา  ปจฺฉึ   
ปูเรตฺวา  ปุปฺผานิ  คเหตฺวา  สามาวติยา  สนฺติก อคมาสิ ฯ  
อถ  น  สา  ปุจฺฉิ  อมฺม  อุตฺตเร  ตฺว  อ ฺเสุ  ทิวเสสุ 
# ๑. ม. ภิกฺขุสงฺฆสฺส ฯ  ๒. ม. สพฺพเมว ฯ  
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น  พหูนิ  ปุปผฺานิ  อาหรสิ  อชชฺ  ปน  พหุกานิ  กินโฺน  ราชา 
อุตฺตริตร  ปสนฺโนติ ฯ สา  มุสา  วตฺตุ  อภพฺพตาย  อตีเต   
อตฺตนา  กต  อนิคูหิตฺวา  สพฺพ  กเถสิ ฯ  อถ กสฺมา  อชฺช   
พหูนิ  อาหริตานีติ(๑)  จ  วุตฺตา  อชฺชาห สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  
ธมฺม สุตฺวา  อมต  สจฺฉากาสึ  ตสฺมา  ตุเมฺห  น  ว ฺเจมีติ  
อาห ฯ  ต  สตฺุวา  อเร ทุฏทาสิ  เอตฺตก  กาล  ตยา  คหิเต  
กหาปเณ  เทหีติ  อตชฺเชตฺวา  ปุพฺพเหตุนา โจทิยมานา  อมฺม 
ตยา  ปต  อมต  อเมฺหป  ปาเยหีติ  วตฺวา  เตนหิ  ม นหฺาเปหีติ  
วุตฺเต  โสฬสหิ  คนฺโธทกฆเฏหิ  นฺหาเปตฺวา  เทฺว  มฏสาฏเก 
ทาเปสิ ฯ  สา เอก นิวาเสตฺวา เอก เอกส(๒) ปารุปตฺวา อาสน  
ป ฺาเปตฺวา อาสเน นิสีทิตฺวา วิจิตฺรวีชนึ  อาทาย  นีจาสเนสุ   
นิสินฺนานิ  ป ฺจ  มาตุคามสตานิ  อามนฺเตตฺวา เสกฺขปฏิสมฺภิทาสุ 
ตฺวา  สตฺถารา  เทสิตนิยาเมเนว  ตาส  ธมฺม  เทเสสิ ฯ 
เทสนาวสาเน  ตา  สพฺพา  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหึสุ ฯ  ตา  
สพฺพาป  ขุชฺชุตฺตร วนฺทิตฺวา  อมฺม  อชชฺ  ปฏาย  ตฺว   
กิลิฏกมฺม  มา กริ อมฺหาก มาตุฏาเน อาจริยฏาเน 
จ ปติฏาหีติ ครุฏาเน ปยึสุ ฯ 
        กสฺมา  ปเนสา  ทาสี  หุตฺวา  นิพฺพตฺตาติ  สา  กิร   
กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล พาราณสิย  เสฏ ิธีตา  หุตฺวา 
นิพฺพตฺตา  เอกาย  ขีณาสวตฺเถริยา อุปฏากกุล  คตาย  
# ๑. ม. อาหรสีติ ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ  ฯ  
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เอตมฺเม  อยฺเย  ปสาธนเปฬิก  เทถาติ เวยฺยาวจฺจ กาเรสิ ฯ 
เถรีป  อเทนฺติยา  มยิ  อาฆาต  อุปฺปาเทตฺวา  นิรเย   
นิพฺพตฺติสฺสติ เทนฺติยา ปเรส  ทาสี  หุตฺวา  นิพฺพตฺติสฺสติ  
นิรยสนฺตาปโต  ทาสิภาโว  เสยฺโยติ อนุทย  ปฏิจฺจ  ตสฺสา   
วจน  อกาสิ ฯ  สา  เตน  กมฺเมน  ป ฺจ  ชาติสตานิ ปเรส  
ทาสีเยว หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ 
        กสฺมา  ปน  ขุชชฺา  อโหสิ  อนุปปฺนฺเน  กิร  พุทฺเธ   
อย  พาราณสิร ฺโ เคเห  วสนฺตี  เอก  ราชกุลูปก  ปจฺเจกพุทฺธ  
โถก  ขุชชฺธาตุก  ทิสฺวา อตฺตนา สหวาสีน  มาตุคามาน  ปุรโต   
ปริหาส  กโรนฺตี  ยถาวชชฺ  เกฬิวเสน  ขุชฺชาการ ทสฺเสสิ ฯ 
ตสฺมา ขุชฺชา หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ 
        ก ึ ปน  กตฺวา  มหาป ฺา(๑) ชาตา ฯ  อนุปฺปนฺเน  พุทฺเธ 
อย พาราณสิร ฺโ  เคเห  วสนฺตี  อฏ  ปจฺเจกพุทฺเธ  ราชเคหโต  
อุณฺหปายาสสฺส ปูเร  (๒)  ปตฺเต  ปริวตฺติตฺวา  ปริวตฺติตฺวา  
คณฺหนฺเต ทิสฺวา อตฺตโน สนฺตกานิ อฏ  ทนฺตวลยานิ  อิธ  
เปตฺวา  คณฺหถาติ  อทาสิ  เต  ตถา  กตฺวา โอโลเกสส ฯ  
ตุมฺหาก ฺเว  ตานิ  ปริจฺจตฺตานิ  คเหตฺวา  คจฺฉถาติ  อาห ฯ 
เต นนฺทมูลกปพฺภาร  อคมสุ  อชชฺาป  ตานิ  วลยานิ  
อโรคาเนว ฯ  สา  ตสฺส  นิสฺสนฺเทน ป ฺวนฺตี  ชาตา ฯ 
        อถ  น  สามาวติปฺปมุขานิ  ป ฺจ  อิตฺถิสตานิ  อมฺม  ตฺว  
# ๑. ม. ป ฺวนฺตี ฯ เอวมุปริป ฯ  กตฺถจิ. สปฺป ฺา ฯ 
# ๒. ม. ปรูิเต ฯ  
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ทิวเส  ทิวเส สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  ภควตา  เทสิต  ธมฺม  สุตฺวา  
อมฺหาก เทเสหีติ วทึสุ ฯ สา  ตถา  กโรนฺตี  อปรภาเค   
ติปฏกธรา  ชาตา ฯ  ตสฺมา  น  สตฺถา  เอตทคฺค ภิกฺขเว  มม 
สาวิกาน  พหุสฺสุตาน  อุปาสิกาน  ยทิท  ขุชชฺุตฺตราติ เอตทคฺเค 
เปสิ ฯ  อิติ  อุปาสิกาสุ  พหุสฺสุตภาเวน  สตฺถารา  เอตทคฺเค 
ปตา ปฏิสมฺภิทาปฺปตฺตา  ขุชฺชุตฺตรา  อริยสาวิกา  สตฺถร ิ  
โกสมฺพิย  วิหรนฺเต  กาเลน กาล  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา   
ธมฺม สุตฺวา อนฺเตปุร คนฺตฺวา สามาวติปฺปมุขาน ป ฺจนฺน 
อิตฺถิสตาน  อริยสาวิกาน  สตฺถารา  เทสิตนิยาเมน  ยถาสุต   
ธมฺม กเถนฺตี  อตฺตาน  ปรโิมเจตฺวา  สตฺถุ  สนฺติเก  สุตภาว  
ปกาเสนฺตี วุตฺต เหต ภควตา วุตฺตมรหตาติ เม สุตนฺติ  
นิทาน อาโรเปสิ ฯ 
        ยสฺมา  ปน  ตสฺมึเยว  นคเร  ภควโต  สมฺมุขา  สุตฺวา   
ตทเหว  ตาย  ตาส ภาสิต  ตสฺมา  เอก  สมย  ภควา  
โกสมฺพิย  วิหรตีติ  กาลเทส  อปทิสิตต ปโยชนสมฺภโวว  นตฺถิ   
สุปากฏภาวโต ฯ  ภิกฺขุนิโยปสฺสา  (๑)  สนฺติเก  อิมานิ สุตฺตานิ  
คณฺหึสุ ฯ  เอว  ปรมฺปราย  ภิกฺขูสุป  ตาย  อาโรปต  นิทาน   
ปากฏ อโหส ิฯ  อถายสฺมา  อานนฺโท  ตถาคตสฺส  ปรินิพฺพานโต  
อปรภาเค  สตฺตปณฺณคุหาย(๒) อชาตสตฺตุนา  การาปเต  สทฺธมฺม- 
มณฺฑเป  มหากสฺสปปฺปมุขสฺส  วสีคณสฺส มชฺเฌ  นสิีทิตฺวา  ธมฺม  
# ๑. ม. ภิกฺขุนิโย จสฺสา ฯ  ๒. ม. สตฺตปณฺณิคุหาย ฯ  
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สงฺคายนฺโต  อิเมส  สุตฺตาน  นิทานสฺส  เทฺวธาต(๑) ปริหรนฺโต 
ตาย อาโรปตนิยาเมเนว นิทาน อาโรเปสีติ ฯ เกจิ  ปเนตฺถ  
พหู  ปกาเร  ปป ฺเจนฺติ  กึ  เตหิ ฯ   
        อปจ  นานานเยหิ สงฺคีติการา  ธมฺมวินย  สงฺคายึสุ ฯ   
อนุพุทฺธา  หิ  ธมฺมสงฺคาหกมหาเถรา  เต สมฺมเทว  ธมฺม- 
วินยสฺส  สงฺคายนาการ  ชานนฺตา  กตฺถจิ  เอวมฺเม  สุตนฺติ- 
อาทินา กตฺถจิ  เตน  สมเยนาติอาทินา  กตฺถจิ  คาถาพนฺธวเสน  
นิทาน  เปนฺตา กตฺถจิ  สพฺเพน  สพฺพ  นิทาน  อฏเปนฺตา   
วคฺคสงฺคหาทิวเสน  ธมฺมวินย สงฺคายึสุ ฯ  ตตฺถ  อิธ วุตฺต  
เหตนฺติอาทินา นิทาน เปตฺวา สงฺคายึสุ (กิ ฺจิ(๒)) สุตฺต- 
เคยฺยาทิวเสน  นวงฺคมิท  พุทฺธวจน ฯ  ยถา  เจต  เอว  สพฺเพสมฺป 
สมฺมาสมฺพุทฺธาน ฯ  วุตฺตเ ฺหต  อปฺปก ฺจ  เนส  อโหสิ  สุตฺต 
เคยฺยนฺติอาทิ ฯ ตตฺถ  อิติวุตฺตกงฺคสฺส  อ ฺ  กิ ฺจิ  น  ป ฺายติ 
ตพฺภาวนิมิตฺต  เปตฺวา วุตฺต  เหต  ฯเปฯ  เม  สุตนฺติ  อิม(๓) 
วจน ฯ  เตนาหุ  อฏกถาจริยา  วุตฺต เหต  ภควตาติ 
อาทินยปฺปวตฺตา  ทฺวาทสุตฺตรสตสุตฺตนฺตา  อิติวุตฺตกนฺติ ฯ  ตสฺมา 
สตฺถุ  อธิปฺปาย  ชานนฺเตหิ  ธมฺมสงฺคาหเกหิ  อริยสาวิกายป 
วา  อิเมส  สตฺุตาน อิติวุตฺตกงฺคภาวาปนตฺถ อิมินาว นเยน 
นิทาน ปตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ 
# ๑. ม. เทวฺฬหก ฯ  ๒. ส.ี กิ ฺจ ฯ  ๓. ม. อิท ฯ  
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        กิมตฺถ  ปน  ธมฺมวินยสงฺคเห  กริยมาเน(๑)  นิทานวจน   
วุตฺต(๒)  ภควตา ภาสิตวจนสฺเสว  สงฺคโห  กาตพฺโพติ  
วุจฺจเต  เทสนาย   ิติอสมฺโมสสทฺเธยฺยภาวสมฺปาทนตฺถ ฯ   
กาลเทสเทสกปริสาปเทเสหิ  อุปนิพนฺธิตฺวา  ปตา  หิ เทสนา  
จิรฏ ิติกา  โหติ  อสมฺโมสธมฺมา  สทฺเธยฺยา  จ เทสกาล- 
กตฺตุเหตุนิมิตฺเตหิ อุปนิพทฺโธ  วิย  โวหารวินิจฺฉโย ฯ  เตเนว   
จ  อายสฺมตา  มหากสฺสเปน พฺรหฺมชาลมูลปริยายสุตฺตาทีน  
เทสาทิปุจฺฉาสุ  กตาสุ  ตาส  วิสฺสชชฺน กโรนฺเตน ธมฺม- 
ภณฺฑาคาริเกน  เอวมฺเม  สุตนฺติอาทินา  นิทาน  ภาสิต  อิธ 
ปน เทสกาลคฺคหเณ(๓) การณ วุตฺตเมว ฯ 
        อปจ  สตฺถุ  สมฺปตฺติปฺปกาสนตฺถ  นิทานวจน ฯ  ตถาคตสฺส  
หิ  ภควโต ปพฺุพรจนานุมานาคมตกฺกาภาวโต  สมฺมาสมฺพุทฺธ- 
ภาวสิทฺธิ ฯ  น  หิ สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ปุพฺพรจนาทีหิ  อตฺโถ   
อตฺถิ  สพฺพตฺถ  อปฺปฏิหตาณาจารตาย เอกปฺปมาณตฺตา  จ  
เยฺยธมฺเมสุ ฯ  ตถา  อาจริยมุฏ ิธมฺมมจฺฉริย [๔] สาสน- 
สาวกานุราคาภาวโต  ขีณาสวภาวสิทฺธิ ฯ  น  หิ  สพฺพโส 
# ๑. ม. กยิรมาเน ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
# ๓. ม. เทสกาลสฺส อคฺคหเณ ฯ ๔. เอตฺถนฺตเร อภาวโตติ   
# ปท นฏ ม ฺเ ฯ ภาวโตติ ปาโต ปร จสทฺโท อิจฺฉิตพฺโพ ฯ 
# โปราณ. ปน อาจริยมุฏ ิธมฺมมจฺฉริยสาสนสาวกานุราคาภาวโติ ทิสฺสติ ฯ  
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ขีณาสวสฺส  เต  สมฺภวนฺตีติ สุวิสุทฺธสฺส  ปรานุคฺคหปวตฺติ ฯ  (๑) 
เอว  เทสกสงฺกิเลสภูตาน  ทฏิ ิสีลสมปฺทาทูสกาน  อวิชฺชา- 
ตณฺหาน อจฺจนฺตาภาวสสูจเกหิ าณสมฺปทาปหานสมฺปทาภิ- 
พฺย ฺชเกหิ จ สมฺพุทฺธวิสุทฺธภาเวหิ  ปุริมเวสารชฺชทฺวยสิทฺธิ  ตโต  
จ  อนฺตรายิกนิยฺยานิกธมฺเมสุ  อสมฺโมหภาวสิทฺธิโต  ปจฺฉิม- 
เวสารชฺชทฺวยสิทฺธีติ  ภควโต  จตุเวสารชฺชสมนฺนาคโม  อตฺต- 
หิตปรหิตสนฺนิสฺสโย(๒)  จ  นิทานวจเนน  ปกาสิโต  โหติ  ตตฺถ 
ตตฺถ  สมฺปตฺตปริสาย  อชฌฺาสยานุรูป  านุปฺปตฺติกปฺปฏิภาเนน  ธมฺม- 
เทสนาทีปนโต ฯ อิธ  ปน  อนวเสสโต  กามโทสปฺปหานวิธาย 
เทสนาทีปนโต  จาติ โยเชตพฺพ ฯ  เตน  วุตฺต  สตฺถุ  สมฺปตฺติ- 
ปฺปกาสนตฺถ  นิทานวจนนฺติ ฯ  เอตฺถ  จ ภควตา อรหตาติ อิเมหิ  
ปเทหิ ยถาวุตฺตอตฺถวิภาวนตา เหฏา ทสฺสิตาเอว ฯ 
        ตถา  สาสนสมฺปตฺติปฺปกาสนตฺถ  นิทานวจน ฯ  นนุ(๓) 
กรุณาปริคฺคหิตสพฺพกิริยสฺส หิ  ภควโต  นตฺถิ  นิรตฺถกา  
ปฏิปตฺติ  อตฺตหิตา  วา ฯ  ตสฺมา  ปเรส เอว  อตฺถาย  ปวตฺต- 
สพฺพกิริยสฺส  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  สกลมฺป  กายวจีมโนกมฺม 
ยถาปวตฺต  วุจฺจมาน  ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกปรมตฺเถหิ  ยถารห  
สตฺตานมนุสาสนตฺเน  สาสน(๔)  สพฺพรจนากาลเทสเทสกปริสา- 
# ๑. ม. ปรานุคฺคหปวตฺติ ฯ  ๒. ม. อตฺตหิตปรหิตปฏิปตฺติ จ ฯ 
# ๓. ม. าณกรุณา... ฯ  ๔. อิโต ปร มรมฺมโปตฺถเก เอว ทิสฺสติ น 
# กพฺพรจนา ฯ ตยิท สตฺถ ุจริต กาลเทสเทสกปริสาปเทเสหิ ฯ  
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ปเทเสหิ  ตตฺถ  ตตฺถ  นิทานวจเนหิ  ยถารห  ปกาสิยติ ฯ   
อิธ  ปน  เทสกปริสาปเทเสหีติ โยเชตพฺพ(๑) ฯ เตน วุตฺต  
สาสนสมฺปตฺติปฺปกาสนตฺถ นิทานวจนนฺติ ฯ 
        อปจ  สตฺถุโน  ปมาณภาวปฺปกาสเนน  สาสนสฺส  ปมาณ- 
ภาวทสฺสนตฺถ นิทานวจน ฯ  ต ฺจสฺส  ปมาณภาวทสฺสน   
เหฏา  วุตฺตนยานุสาเรน  ภควตา อรหตาติ  อิเมหิ  ปเทหิ  
วิภาวิตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  อิทเมตฺถ  นทิานวจนปฺปโยชนสฺส 
มุขมตฺตนิทสฺสนนฺติ ฯ 
                นทิานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. อิท วากฺย นิรตฺถก เทสกปริสาปเทเสหีติ ปุริมวากฺเย ทิสฺสนฺโต ฯ  
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                        เอกกนิปาตวณฺณนา 
                        ปมวคฺควณฺณนา 
                        โลภสุตฺตวณฺณนา 
        อิทานิ  เอกธมฺม  ภิกขฺเว  ปชหถาติอาทินา  นเยน  ภควตา 
นิกฺขิตฺตสฺส  สุตฺตสฺส  วณฺณนาย  โอกาโส  อนุปฺปตฺโต ฯ  สา 
ปเนสา  อตฺถวณฺณนา ยสฺมา  สุตฺตนิกฺเขป  วิจาเรตฺวา  วุจฺจมานา  
ปากฏา  โหติ  ตสฺมา สุตฺตนิกฺเขป ตาว  วิจาเรสฺสาม ฯ 
        จตฺตาโร  ห ิ นกิฺเขปา(๑)  อตฺตชฺฌาสโย  ปรชฺฌาสโย ปุจฺฉา- 
วสิโก  อฏ ุปฺปตฺติโกติ ฯ  ยถา  ห ิ อเนกสตอเนกสหสฺสเภทานิป(๒) 
สุตฺตนฺตานิ สงฺกิเลสภาคิยาทิปฏานนเยน  โสฬสวิธต  นาติ- 
วตฺตนฺติ  เอว  อตฺตชฺฌาสยาทิสุตฺตนิกฺเขปวเสน  จตุพฺพิธต   
นาติวตฺตนฺตีติ ฯ  ตตฺถ  ยถา  อตฺตชฺฌาสยสฺส อฏ ุปฺปตฺติยา   
จ  ปรชฌฺาสยปุจฺฉาวสิเกหิ  สทฺธึ สสคฺคเภโท สมฺภวติ  
อตฺตชฺฌาสโย จ  ปรชฺฌาสโย  จ  อตฺตชฺฌาสโย  จ  ปุจฺฉาวสิโก  
จ  อฏ ุปฺปตฺติโก  จ ปรชฌฺาสโย  จ  อฏ ุปฺปตฺติโก  จ  
ปุจฺฉาวสิโก จาติ อชฺฌาสยปุจฺฉานุสนฺธิสมฺภวโต ฯ เอว  ยทิ  
หิ(๓)  อตฺถุปปฺตฺติยา  อตฺตชฺฌาสเยนป สสคฺคเภโท สมฺภวติ  
อตฺตชฺฌาสยาทีหิ  ปน  ปรุโต   ิเตหิ  อฏ ุปฺปตฺติยา  สสคฺโค   
# ๑. ม. สุตฺตนิกฺเขปา ฯ  ๒. ม. อเนกสตอเนกสหสฺสเภทานิป ฯ 
# ๓. ม. ยทิป ฯ  
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นตฺถีติ  นิรวเสโส  ปฏานนโย  น สมฺภวติ ฯ  ตทนฺโตคธตฺตา  
วา  สมฺภวนฺตาน  เสสนิกฺเขปาน  มูลนิกฺเขปวเสน จตฺตาโร  
สุตฺตนิกฺเขปา วุตฺตาติ เวทิตพฺพ ฯ 
        ตตฺราย  วจนตฺโถ  นกิฺขิปยตีติ  นิกฺเขโป  สุตฺตเอว 
นิกฺเขโป  สุตฺตนิกฺเขโป ฯ  อถ  วา  นิกขิฺปน  นิกฺเขโป  สุตฺตสฺส  
นิกฺเขโป สุตฺตนิกฺเขโป สุตฺตเทสนาติ  อตฺโถ ฯ  อตฺตโน  
อชฺฌาสโย  อตฺตชฺฌาสโย  โส  อสฺส อตฺถิ  การณภูโตติ  
อตฺตชฺฌาสโย  อตฺตโน  อชฺฌาสโย  เอตสฺสาติ  วา อตฺตชฺฌา- 
สโย ฯ  ปรชฌฺาสเยป  เอเสว  นโย ฯ  ปุจฺฉาย  วโสติ  ปุจฺฉา- 
วโส  โส เอตสฺส  อตฺถีติ  ปุจฺฉาวสิโก ฯ  สุตฺตเทสนาย  วตฺถ-ุ 
ภูตสฺส  อตฺถสฺส  อุปฺปตฺติ อตฺถุปฺปตฺติ  อตฺถุปฺปตฺติ  เอว  อตฺถุป-ฺ 
ปตฺติกา(๑) ฯ  สา เอตสฺส อตฺถีติ  อฏ ุปฺปตฺติโก ฯ  อถวา 
นิกฺขิปยติ  สตฺุต  เอเตนาติ  นิกฺเขโป อตฺตชฺฌาสยาทิ  เอว ฯ  
เอตสฺมึ  ปน  อตฺถวิกปฺเป  อตฺตโน  อชฌฺาสโย อตฺตชฺฌาสโย ฯ 
ปเรส  อชฌฺาสโย  ปรชฌฺาสโย ฯ  ปุจฺฉียตีติ  ปุจฺฉา  ปุจฺฉิตพฺโพ 
อตฺโถ ปุจฺฉาวเสน  ปวตฺต  ธมฺมปฺปฏิคฺคาหกาน  วจน  ปุจฺฉา- 
วส  ตเทว นิกฺเขปสทฺทาเปกฺขาย  ปุจฺฉาวสิโกติ  ปุลฺลิงฺควเสน  
วุตฺต ตถา อฏ ุปฺปตฺติ เอว  อฏ ุปฺปตฺติโกติ เอวเมตฺถ อตฺโถ 
เวทิตพฺโพ ฯ 
# ๑. ม. อฏ ุปฺปตฺติ ถการสฺส การ กตฺวา ฯ  
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        อปจ  ปเรส  อินฺทฺริยปริปากาทิการณนิรเปกฺขตฺตา   
อตฺตชฺฌาสยสฺส  วิสส สตฺุตนิกฺเขปภาโว  ยุตฺโต  เตเนวาห(๑) 
เกวล  อตฺตโน  อชฌฺาสเยเนวาติ(๒)  ธมฺมตนฺติปนตฺถ ปวตฺติต- 
เทสนตฺตา  ปรชฺฌาสยปุจฺฉาวสิกาน  ปน  ปเรส  อชฺฌาสย- 
ปุจฺฉาน เทสนาปวตฺติเหตุภูตาน  (๓)  อุปฺปตฺติย  ปวตฺติตาน  กถมตฺถุป- 
ปตฺติย อนวโรโธ ปุจฺฉาวสิกฏ ุปฺปตฺติกาน  วา  ปรชฺฌาสยา- 
นุโรเธน  ปวตฺติตาน  กถ  ปรชฺฌาสเย อนวโรโธติ  น 
โจเทตพฺพเมต ฯ  ปเรส  หิ  อภินีหารปริปุจฺฉาทิวินิมุตฺตสฺเสว 
สุตฺตเทสนาการณุปฺปาทสฺส  อฏ ุปฺปตฺติภาเวน  คหิตตฺตา   
ปรชฺฌาสยปุจฺฉาวสิกาน วิสุ คหณ ฯ ตถา หิ พฺรหฺมชาล- 
ธมฺมทายาทสุตฺตาทีน (๔)  วณฺณาวณฺณอามิสุปฺปาทาทิเทสนา นิมิตฺต   
[๕]  วุจฺจติ ฯ  ปเรส  ปุจฺฉา(๖)  วินา  อชฺฌาสยเมว  นิมิตฺต กตฺวา 
เทสิโต ปรชฌฺาสโย ปุจฺฉาวเสน เทสิโต ปุจฺฉาวสิโกติ  
ปากโฏยมตฺโถติ ฯ 
        ยานิ  ภควา  ปเรหิ  อนชฺฌิฏโ  เกวล  อตฺตโน  
อชฺฌาสเยเนว  กเถติ ฯ เสยฺยถิท  อากงฺเขยฺยสุตฺต  ตุวฏฏก- 
สุตฺตนฺติ(๗) เอวมาทีนิ  เตส อตฺตชฺฌาสโย นิกฺเขโป ฯ  ยานิ  ปน   
# ๑. ม. เตเนวาหาติ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ 
# ๓. ม. เทสนาปวตฺติเหตุภูตาน ฯ  ๔. ที. ส.ี ๙/๑/๑ ฯ 
# ม. ม.ู ๑๒/๒๐/๒๑ ฯ  ๕. ม. เอตฺถนฺตเร อฏ ุปฺปตฺตีติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๖. ม. ปุจฺฉ ฯ  ๗. ขุ. สุ. ๒๕/๔๒๑/๕๑๓ ฯ  
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ปริปกฺกา  โข  ราหุลสฺส  วิมุตฺติปริปาจนียา  ธมฺมา  ยนฺนูนาห 
ราหุล  อุตฺตร ึ อาสวาน  ขเย  วิเนยฺยนฺติ  เอว  ปเรส  อชฺฌาสย   
ขนฺตึ อภินีหาร  พุชฺฌนภาว ฺจ  โอโลเกตฺวา  ปรชฌฺาสยวเสน 
กถิตานิ  เสยยฺถิท ราหุโลวาทสุตฺต  ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺตนฺติ(๑)- 
เอวมาทีนิ  เตส  ปรชฺฌาสโย นิกฺเขโป ฯ ภควนฺต  ปน   
อุปสงฺกมิตฺวา  เทวา  มนุสฺสา  จตสฺโส  ปริสา  จตฺตาโร วณฺณา  
จ  ตถา  ตถา  ป ฺห  ปุจฺฉนฺติ  โพชฌฺงฺคา  โพชฺฌงฺคาติ  ภนฺเต 
วุจฺจนฺติ  นีวรณา  นีวรณาติ  วุจฺจนฺตีติอาทินา  เอว  ปุฏเน   
ภควตา  ยานิ กถิตานิ โพชฺฌงฺคสยุตฺตาทีนิ (๒)  เตส ปุจฺฉาวสิโก 
นิกฺเขโป ฯ 
        ยานิ  ปน  ตานิ  อุปปฺนฺน  การณ  ปฏิจฺจ  กถติานิ   
เสยฺยถิท ธมมฺทายาท  ปุตฺตมสูปม  ทารุกฺขนฺธูปมนฺติ(๓)เอวมาทีนิ   
เตส  อฏ ุปฺปตฺติโก นิกฺเขโป ฯ 
        เอวมิเมสุ  จตูสุ  สุตฺตนิกฺเขเปสุ  อิมสฺส  สุตฺตสฺส  
ปรชฺฌาสโย  นิกฺเขโป ฯ ปรชฺฌาสยวเสน  เหต  นกิฺขิตฺต ฯ  
เกส  อชฺฌาสเยน  โลเภ  อาทีนวทสฺสีน(๔) ปุคฺคลาน ฯ เกจิ  
ปน อตฺตชฺฌาสโยติ วทนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  เอกธมฺม  ภิกฺขเวติอาทีสุ  เอกสทฺโท  อตฺเถว  
อ ฺตฺเถ  สสฺสโต อตฺตา  จ  โลโก  จ  อิทเมว  สจฺจ  
# ๑. ม. ม. ๑๓/๑๒๕/๑๒๓ ฯ วิ. มหา. ๔/๑๓/๑๗ ฯ 
# ๒. ส. มหา. ๑๙/๓๕๕/๙๓ ฯ  ๓. ม. มู. ๑๒/๒๐/๒๑ ฯ  
# ม. ธมมฺทายาท ปตฺตมสูปม ฯ  ๔. ม. อาทีนวทสฺสีน ฯ  
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โมฆม ฺนฺติ อิตฺเถเก อภิวทนฺตีติ(๑)อาทีสุ ฯ  อตฺถิ  เสฏเ  เจตโส  
เอโกทิภาวนฺติ(๒)อาทีสุ ฯ  อตฺถ ิ อสหาเย  เอโก วูปกฏโติ(๓)- 
อาทีสุ ฯ  อตฺถิ  สงฺขาย  เอโกว  โข  ภิกขฺเว  ขโณ  จ 
สมโย จ  พฺรหฺมจริยวาสายาติ(๔)อาทีสุ ฯ  อิธาป สงฺขายเมว 
ทฏพฺโพ ฯ 
        ธมฺมสทฺโท ปริยตฺติสจฺจสมาธิป ฺาปกติปุ ฺาปตฺติ- 
สุ ฺตาเยฺยสภาวาทีสุ ทิสฺสติ ฯ  ตถา  หิสฺส อิธ ภิกฺขุ  
ธมฺม ปริยาปณุาตีติ(๕)อาทีสุ  ปรยิตฺติ อตฺโถ ฯ ทฏิธมฺโมติ(๖)อาทีสุ   
สจฺจานิ ฯ  เอวธมฺมา  เต ภควนฺโต อเหสุนฺติ(๗)อาทีสุ  สมาธิ ฯ 
สจฺจ  ธมฺโม  ธิติ  จาโค  ส  เว  เปจฺจ  น  โสจตีติ(๘)อาทีสุ  
ป ฺา ฯ ชาติธมฺมาน  ภิกฺขเว  สตฺตาน เอว อิจฺฉา 
อุปฺปชฺชตีติ(๙)อาทีสุ  ปกติ ฯ ธมฺโม  หเว  รกฺขติ  ธมฺมจารินฺติ(๑๐)อาทีสุ   
ปุ ฺ ฯ  ติณฺณ  ธมฺมาน  อ ฺตเรน  วเทยฺย  ปาราชิเกน 
วา  สฆาทิเสเสน  วา  ปาจิตฺติเยน  วาติ(๑๑)อาทีสุ  อาปตฺติ ฯ 
ตสฺมึ  โข  ปน  สมเย  ธมมฺา  โหนฺตีติ(๑๒)อาทีสุ  สุ ฺตา ฯ 
สพฺเพ  ธมฺมา  สพฺพากาเรน  พุทฺธสฺส  ภควโต  าณมุเข  
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๓๔/๓๓ ฯ ๒. ท.ี ส.ี ๙/๕๐/๔๘ ฯ 
# ๓. ขุ. อุ. ๒๕/๖๙/๑๐๖ ฯ องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๕๖/๘๐ ฯ  
# ๔. องฺ. อฏก. ๒๓/๑๑๙/๒๓๐ ฯ ๕. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๙๑/๒๕๑ ฯ 
# ๖. ท.ี ส.ี ๙/๑๗๗/๑๔๑ ฯ  ๗. ท.ี มหา. ๑๐/๙/๙ ฯ  
# ๘. ขุ. สุ. ๒๕/๓๑๑/๓๖๑ ฯ ขุ. ชา. ๒๗/๕๗/๑๘ ฯ  
# ๙. ท.ี มหา. ๑๐/๒๙๕/๓๔๓ ฯ  ๑๐. ขุ. ชา. ๒๗/๑๓๒๐/๒๙๐ ฯ 
# ๑๑. วิ. มหาวิ. ๑/๖๓๔/๔๓๓ ฯ  ๑๒. อภิ. สงฺ. ๓๔/๙๙/๓๓ ฯ  
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อาปาถ  อาคจฺฉนฺตีติ(๑)อาทีสุ  เยฺโย ฯ กุสลา  ธมมฺา  อกุสลา 
ธมฺมาติ(๒)อาทีสุ  สภาโว อตฺโถ ฯ อิธาป สภาโว ฯ ตสฺมา  
เอกธมฺมนฺติ  เอก  สงฺกิเลสสภาวนฺติ  อธิปฺปาโย ฯ  เอโก  จ  โส   
ธมฺโม  จาติ เอกธมฺโม ต เอกธมฺม ฯ 
        ภิกฺขเวติ  ภิกฺขู  อาลปติ ฯ  กิมตฺถ  ปน  ภควา  ธมฺม  
เทเสนฺโต  ภิกฺขู อาลปติ  น  ธมฺมเมว  เทเสตีติ  สติชน- 
นตฺถ ฯ  ภิกฺขู  หิ  อ ฺ  จินฺเตนฺตาป ธมฺม  ปจฺจเวกฺขนฺตาป  
กมฺมฏาน  มนสิกโรนฺตาป  นิสินฺนา  โหนฺติ  เตน(๓)  ปม  
อนาลปตฺวา  ธมฺเม  เทสิยมาเน  อย  เทสนา  กึนิทานา  
กึปจฺจยาติ  สลฺลกฺเขตต น  สกฺโกนฺติ ฯ  อาลปเตน(๔) สตึ  อุปฏ- 
เปตฺวา  สลฺลกฺเขตุ  สกฺโกนฺติ  ตสฺมา สติชนนตฺถ  ภิกฺขเวติ   
อาลปติ ฯ  เตน  จ  เตส  ภิกฺขน(๕)  สีลตาทิคุณโยคสิทฺเธน 
หีนาธิกชนเสวิตวตฺต  ปกาเสนฺโต  (๖)อุทฺธตนินฺนภาเว นิคฺคห 
กโรติ(๖) ฯ ภิกฺขเวติ  อิมินา  กรุณาวิปฺผารโสมฺมหทยนยนนิปาต- 
ปุพฺพงฺคเมน  วจเนน  เต อตฺตโน  มุขาภิมุเข  กโรนฺโต  เตเนว 
จ  กเถตุกมฺยตาทีปเกน  วจเนน  เนส โสตุกมฺยต  ชเนติ  เตเนว   
จ  สมฺโพธนตฺเถ  สาธุก  สวนมนสิกาเรป  นิโยเชติ ฯ สาธุก  
# ๑. ขุ. มหา. ๒๙/๗๒๗/๔๓๒ ฯ ขุ. จูฬ. ๓๐/๔๙๒/๑๓๘ ฯ 
# ๒. อภิ. สงฺ. ๓๔/๑/๑ ฯ ๓. ม. เต ฯ  ๔. ม. อาลปเต ปน ฯ  
# ๕. ม. ภิกฺขนสีลตาทิคุณโยคสิทฺเธน วจเนน  
# หีนาธิกชนเสวิต วุตฺตึ ฯ  ๖. ม. อุทฺธตทีนภาวนิคฺคห กโรติ ฯ  
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สวนมนสิการายตฺตา หิ สาสนสมฺปตฺติ ฯ 
        อ ฺเสุป  เทวมนุสฺเสสุ  ปริสปรยิาปนฺเนสุ  วิชฺชมาเนสุ   
กสฺมา  ภิกฺขู เอว  อามนฺเตสีติ  เชฏเสฏาสนฺนสทาสนฺนิหิต- 
ภาวโต ฯ  สพฺพปริสสาธารณา หิ  ภควโต  ธมฺมเทสนา ฯ 
ปริสาย  จ  เชฏา  ปมุปฺปนฺนตฺตา  เสฏา อนคาริย- 
ภาว  อาทึ  กตฺวา  สตฺถุ  จริยานุวิธายกตฺตา  สกลสาสนปฺ- 
ปฏิคฺคาหกตฺตา จ  อาสนฺนา  ตตฺถ  นสิินฺเนสุ  สมปีวุตฺติยา  ฯ 
สทา  สนฺนิหิตา  สตฺถุ สนติฺกาวจรตฺตา ฯ  อปจ  เต  ธมฺม- 
เทสนาย  ภาชน  ยถานุสฏิ  ปฏิปตฺติสพฺภาวโต วิเสสโต(๑) จ 
เอกจฺเจ ภิกฺขู สนธาย อย เทสนาติ เต เอว อาลป ฯ 
        ปชหถาติ  เอตฺถ  ปหาน  นาม  ตทงฺคปฺปหาน วิกฺขมฺภนปฺ- 
ปหาน สมุจฺเฉทปฺปหาน ปฏิปฺปสฺสทธฺิปฺปหาน  นิสฺสรณปฺ- 
ปหานนฺติ  ป ฺจวิธ ฯ  ตตฺถ  ย  ทีปาโลเกเนว ตมสฺส  ปฏิปกฺข- 
ภาวโต  อโลภาทีหิ  โลภาทิกสฺส  นามรูปปริจฺเฉทาทิวิปสฺสนา- 
าเณหิ ตสฺส  ตสฺส  อนตฺถสฺส  ปหาน ฯ  เสยฺยถทิ  ปริจฺจาเคน 
โลภาทิมลสฺส ฯ  สีเลน ปาณาติปาตาทิทุสฺสีลฺยสฺส  สทฺธาทีหิ   
อสฺสทฺธิยาทิกสฺส  นามรปูววตฺถาเนน สกฺกายทิฏ ิยา  ปจฺจย- 
ปริคฺคเหน  อเหตุวิสมเหตุทิฏ ีน  ตสฺเสว  อปรภาเคน กงฺขา- 
วิตรเณน  กถกถีภาวสฺส  กลาปสมฺมสเนน  อห  มมาติ  คาหสฺส 
# ๑. ม. วิเสสโต ฯ  
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มคฺคามคฺคววตฺถาเนน  อมคฺเค  มคฺคทสฺสนาย(๑)  อุทยทสฺสเนน 
อุจฺเฉททิฏ ิยา วยทสฺสเนน  สสฺสตทิฏ ิยา  ภยทสฺสเนน  สภเยสุ  
อภยส ฺาย  อาทีนวทสฺสเนน อสฺสาทส ฺาย  นิพฺพิทานุ- 
ปสฺสเนน  อภิรติส ฺาย  มุจฺจิตุกมฺยตาาเณน อมุจฺจิตุกมฺยตาย   
อุเปกฺขาาเณน  อนุเปกฺขาย  อนุโลเมน  ธมฺมฏ ิติยา นิพฺพาเนน   
ปฏิโลมภาวสฺส  โคตฺรภุนา  สงฺขารนิมิตฺตภาวาย(๒)  ปหานเมต 
ตทงฺคปฺปหาน นาม.  
        ย  ปน  อุปจารปฺปนาเภเทน  สมาธินา  ปวตฺติภาว- 
นิวารณโต  ฆฏปฺปหาเรเนว อุทกปฏเ  เสวาลสฺส  เตส  เตส   
นีวรณาทิธมฺมาน ปหาน เอต วิกฺขมฺภนปฺปหาน นาม ฯ  ย 
จตุนฺน  อริยมคฺคาน  ภาวิตตฺตา  ตตมคฺควโต  อตฺตโน  สนฺตาเน 
ทิฏ ิคตาน  ปหานายาติ(๓)อาทินา  นเยน  วุตฺตสฺส  สมุทยปกฺขิยสฺส 
กิเลสคณสฺส อจฺจนฺต  อปฺปวตฺติภาเวน  สมุจฺฉินฺทน  อิท   
สมุจฺเฉทปฺปหาน  นาม ฯ  ย  ปน ผลกขฺเณ  ปฏิปฺปสฺสทฺธตฺต  
กิเลสาน  เอต  ปฏิปฺปสฺสทฺธิปฺปหาน  นาม ฯ  ย  ปน สพฺพสงฺขต 
นิสฺสฏโต(๔)  ปหีนสพฺพสงฺขต  นิพฺพาน  เอต  นิสสฺรณปฺปหาน  
นาม ฯ เอว  ป ฺจวิเธ  ปหาเน  อนาคามิกภาวกรสฺส  
ปหานสฺส  อธิปฺเปตตฺตา  อิธ  สมุจฺเฉทปฺปหานนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
# ๑. ม. มคฺคส ฺาย ฯ  ๒. ม. สงฺขารนิมิตฺตคฺคาหสฺส ฯ   
# ๓. อภิ. สงฺ. ๓๔/๑๙๖/๘๓ ฯ  อภิ. วิ. ๓๕/๓๕๙/๗๒๓ ฯ  
# ๔. ม. สพฺพสงฺขตนิสฺสฏตฺตา ฯ  
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ตสฺมา  ปชหถาติ  ปริจฺจชถ  สมุจฺฉินฺทถาติ อตฺโถ ฯ 
        อหนฺติ  ภควา  อตฺตาน  นิทฺทิสติ ฯ  โวติ  อย  โวสทฺโท   
ปจฺจตฺตอุปโยคกรณสามิวจนปทปูรณสมฺปทาเนสุ  ทิสฺสติ ฯ  ตถาหิ  
กจฺจิ  ปน  โว  อนุรุทฺธา สมคฺคา  สมฺโมทมานาติ(๑)อาทีสุ  ปจฺจตฺเต  
อาคโต ฯ  คจฺฉถ  ภิกฺขเว  ปณาเมมิ โวติ(๒)อาทีสุ  อุปโยเค ฯ 
น  โว  มม  สนฺติเก  วตฺถพฺพนฺติ(๓)อาทีสุ  กรเณ ฯ สพฺเพส  
โว  สาริปุตฺต  สุภาสิตนฺติ(๔)อาทีสุ  สามิวจเน ฯ  เย  หิ  โว 
อริยา ปริสุทธฺกายกมฺมนฺตาติ(๕)อาทีสุ  ปทปูรเณ ฯ  (๖)วนสณฺเฑ 
ปริยาย  โว  ภิกฺขเว เทเสสฺสามีติ(๗)อาทีสุ  สมฺปทาเน ฯ อิธาป  
สมฺปทาเน เอว ทฏพฺโพ ฯ 
        ปาฏิโภโคติ  ปฏิภู ฯ  โส  ห ิ ธารณก  ปฏิจฺจ  ธนิกสฺส 
ธนิก  ปฏิจฺจ ธารณกสฺส  ปฏินิธิภูโต  ธนิกสนฺตกสฺส  ตโต  
หรณาทิสงฺขาเตน  ภุ ฺชเนน โภโคติ  ปฏิโภโค  ปฏิโภโคเอว 
ปาฏิโภโค ฯ อนาคามิตายาติ อนาคามิภาวตฺถาย ฯ ปฏ-ิ 
สนฺธิคฺคหณวเสน  หิ  กามภวสฺส  อนาคมนโต  อนาคามิ ฯ 
โย  ยสฺส  ธมมฺสฺสท อธิคเมน  อนาคามีติ  วุจฺจติ  สผโล  โส  
ตติยมคฺโค  อนาคามิตา  นาม ฯ  อิติ ภควา  เวเนยฺยทมน- 
กุสโล  เวเนยฺยชฺฌาสยานุกูล  ตติยมคฺคาธิคม  ลหุนา  อุปาเยน 
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๓๖๒/๓๘๗ ฯ  ๒. ม. ม. ๑๓/๑๘๖/๑๙๔ ฯ 
# ๓. ม. ม. ๑๓/๑๘๖/๑๙๔ ฯ  ๔. ม. มู. ๑๒/๓๘๒/๔๐๙ ฯ  
# ๕. ม. ม.ู ๑๒/๓๑/๒๙ ฯ ๖. ม. ปรมตฺถปริยาย ฯ 
# ๗. ม. มู. ๑๒/๒๓๔/๒๑๒ ฯ วนปตฺถปริยาย โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ ฯ 
# ๘. ม. อนาคามิตา ฯ   
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เอกธมฺมปูรณตาถิร (๑)  กตฺวา  ทสฺเสสิ  ยถา  ต  สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯ 
ภินฺนภูมิกาป  หิ  ปฏิฆสโยชนาทโย  ตติยมคฺควชฺฌา  กิเลสา 
กามราคปฺปหาน นาติวตฺตนฺตีติ ฯ 
        กสฺมา  ปเนตฺถ  ภควา  อตฺตาน  ปาฏิโภคภาเว  เปสิ  
เตส  ภิกฺขูน อนาคามิมคฺคาธิคมาย  อุสฺสาหชนนตฺถ ฯ  ปสฺสติ  
หิ  ภควา  มยา  เอกธมฺม ภิกฺขเว  ปชหถ  อห  โว  ปาฏิโภโค   
อนาคามิตายาติ  วุตฺเต  อิเม  ภิกฺขู อทฺธา ต  เอกธมฺม   
ปหาย  สกฺกา  ตติยภูมึ  สมธิคนฺตุ  ยโต  ธมฺมสฺสามิ  ปมมาห 
อห  ปาฏิโภโคติ  อุสฺสาหชาตา  ตทตฺถาย  ปฏิปชฺชิตพฺพ  
ม ฺ ิสฺสนฺตีติ ฯ ตสฺมา อุสฺสาหชนนตฺถ อนาคามิตาย เตส  
ภิกฺขูน อตฺตาน ปฏิโภคภาเว เปสิ ฯ 
        กตม  เอกธมฺมนฺติ  เอตฺถ  กตมนติฺ  ปุจฺฉาวจน ฯ  ปุจฺฉา  
จ  นาเมสา ป ฺจวิธา  อทิฏโชตนาปุจฺฉา  ทิฏสสนฺทนา- 
ปุจฺฉา  วิมติจฺเฉทนาปุจฺฉา อนุมติปุจฺฉา  กเถตุกมฺยตาปุจฺฉาติ ฯ  
ตตฺถ  ปกติยา  ลกฺขณ  อ ฺาต โหติ อทิฏ อตุลิต  อตีริต  
อวิทิต(๒) อวิภูต  อวิภาวิต  ตสฺส  าณาย  ทสฺสนาย  ตุลนาย  ตีรณาย 
วิภูตตฺถาย  วิภาวนตฺถาย  ป ฺห  ปุจฺฉติ ฯ  อย   
ทิฏโชตนาปุจฺฉา ฯ  ปกติยา  ลกฺขณ  าต  โหติ  ทิฏ 
ตุลิต ตีริต วิภูต วิภาวิต โส อ ฺเหิ ปณฺฑิเตหิ  สทฺธึ 
สสนฺทนตฺถาย  ป ฺห  ปุจฺฉติ  อย  ทฏิสสนฺทนาปุจฺฉา ฯ 
# ๑. ม. เอกธมฺมปูรณตามตฺเตน ถิร ฯ  
# ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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ปกติยา สสยปกฺขนฺโน(๑)  โหติ  วิมติปกฺขนฺโท  เทฺวฬฺหกชาโต  
เอว  นุ  โข  น  น ุ โข กินนฺุ  โข  กถ  นุ  โขติ  โส   
วิมติจฺเฉทนตฺถาย  ป ฺห  ปุจฺฉติ  อย วิมติจฺเฉทนาปุจฺฉา ฯ 
ภควา  หิ  อนุมติคฺคหณตฺถ  ป ฺห  ปจฺุฉติ  ต  กึ  ม ฺถ 
ภิกฺขเว รูป นิจฺจ วา อนิจฺจ วาติ(๒)อาทินา  อย อนุมติ- 
ปุจฺฉา ฯ ภควา ภิกฺขูน กเถตุกมฺยตาย  ป ฺห  ปุจฺฉติ   
จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  อาหารา  ภูตาน  วา  สตฺตาน  ิติยา 
สมฺภเวสีน วา อนุคฺคหาย กตเม จตฺตาโรติ (๓)  อย กเถตุ- 
กมฺยตาปุจฺฉา ฯ 
        ตตฺถ  ปรุิมา  ติสฺโส  ปุจฺฉา  พุทฺธาน  นตฺถิ ฯ  กสฺมา  
นตฺถิ(๔) ฯ ตีสุ  หิ  อทฺธาสุ กิ ฺจิ  สงฺขต  อทฺธาวิมุตฺต  วา   
อสงฺขต  สมฺมาสมฺพุทฺธาน  อทิฏ  อตุลิต อตีริต  อวิภูต  อวิภาวิต   
นาม  นตฺถิ  เตน  เนส  อทิฏโชตนาปุจฺฉา  นตฺถิ ฯ ย   
ปน  เตหิ  อตฺตโน  าเณน  ปฏิวิทฺธ  ตสฺส  อ ฺเน  สมเณน   
วา พฺราหฺมเณน  วา  เทเวน  วา  มาเรน  วา  พฺรหฺมุนา  วา 
สทฺธึ  สสนฺทนกิจฺจ นตฺถิ  เตน  เนส  ทฏิสสนฺทนาปุจฺฉาป   
นตฺถิ ฯ  ยสฺมา  ปน  พุทฺธา  ภควนฺโต อกถกถี  ติณฺณ- 
วิจิกิจฺฉา  สพฺพธมฺเมสุ วิคตสสยา เตน เนส วิมติจฺเฉทนา- 
ปุจฺฉาป  นตฺถิ ฯ  อิตรา  ปน  เทฺว  ปุจฺฉา  อตฺถิ  ตาสุ   
# ๑. ม. ...ปกขฺนฺโท ฯ  เอวมุปริป ฯ ๒. วิ. มหา. ๔/๒๑/๒๖ ฯ  
# ส. ข. ๑๗/๑๒๘/๘๓ ฯ  ๓. ส. นิ. ๑๖/๓๑/๑๕ ฯ   
# ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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อย  กเถตุกมยฺตาปุจฺฉาติ  เวทิตพฺพา ฯ 
        อิทานิ  ตาย  ปุจฺฉาย  ปุฏมตฺถ  สรูปโต  ทสฺเสนฺโต   
โลภ  ภิกฺขเว เอกธมฺมนฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ลุพฺภนติฺ  เตน   
สย  วา  ลุพฺภติ  ลุพฺภนมตฺตเมว วา  ตนฺติ  โลโภ  สฺวาย  
อารมฺมณคฺคหณลกฺขโณ  มกฺกฏาเลโป  วิย  อภิสงฺครโส ตตฺต- 
กปาเล  ปกฺขิตฺตมสเปสิ  วิย  อปริจฺจาคปจฺจุปฏาโน  เตล ฺชน- 
ราโค  วิย สโยชนิเยสุ  ธมเฺมสุ  อสฺสาททสฺสนปทฏาโน   
ตณฺหานทิภาเวน  วฑฺฒมาโน ยตฺถ  สมุปฺปนฺโน  สฆีโสตา 
นที  วิย  มหาสมุทฺท  อปายเมว  ต  สตฺต คเหตฺวา  คจฺฉตีติ   
ทฏพฺโพ ฯ  กิ ฺจาป  อย  โลภสทฺโท  สพฺพโลภสาม ฺวจโน 
อิธ ปน กามราควจโนติ เวทิตพฺโพ ฯ โส หิ อนาคามิ- 
มคฺควชฺโฌ ฯ 
        ปุน  ภิกขฺเวติ  อาลปน  ธมฺมสฺส  ปฏิคฺคาหกภาเวน  
อภิมุขีภูตาน  ตตฺถ อาทรชนนตฺถ ฯ  ปชหถาติ  อิมนิา  
ปหานาภิสมโย  วิหิโต  โส  จ ปริ ฺาสจฺฉิกิริยาภาวนาภิ- 
สมเยหิ  สทธฺึ  เอว  ปวตฺตติ  น  วิสุนติฺ จตุสจฺจาธิฏานานิ 
จตฺตาริป  สมฺมาทิฏ ิยา  กิจฺจานิ วิหิตาเนว โหนฺติ ฯ ยถา  
จ โลภ  ปชหถาติ วุตฺเต ปหาเนกฏภาวโต โทสาทีนมฺป ปหาน 
อตฺถโต วุตฺตเมว โหติ เอว  สมุทยสจฺจวิสเย  สมฺมาทิฏ ิกิจฺเจ   
ปหานาภิสมเย  วุตฺเต  ตสสฺา สหการีการณภูตาน  สมฺมา- 
สงฺกปฺปาทีน เสสมคฺคงคานมฺป สมุทยสจฺจวิสยกิจฺจ อตฺถโต  
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วุตฺตเมว  โหตีติ  ปริปุณฺโณ อริยมคฺคพฺยาปาโร อิธ กถโิตติ  
ทฏพฺโพ ฯ อิมินา นเยน สติปฏานาทีนมฺป  โพธปิกฺขิยธมฺมาน   
พฺยาปารสฺส  อิธ  วุตฺตภาโว  ยถารห วิตฺถาเรตพฺโพ ฯ 
        อปเจตฺถ  โลภ  ปชหถาติ  เอเตน  ปหานปริ ฺา  วุตฺตา 
สา  จ ตีรณปริ ฺาธิฏานา  ตีรณปริ ฺา  จ  าต- 
ปริ ฺาธิฏานาติ  อธิฏานภาเวน (๑) ติสฺโสป  ปริ ฺา  โพธิตา 
โหนฺติ ฯ  เอวเมตฺถ  สห  ผเลน  จตุสจฺจกมฺมฏาน ปริปุณฺณ  
กตฺวา  ปกาสิตนฺติ  ทฏพฺพ ฯ  อถ  วา  โลภ  ปชหถาติ  สห   
ผเลน าณทสฺสนวิสุทฺธิ  เทสิตา  สา  จ  ปฏิปทาาณ- 
ทสฺสนวิสุทฺธิสนฺนิสฺสยา  ฯเปฯ จิตฺตวิสุทฺธิสีลวิสุทฺธิสนฺนิสฺสยา  
จาติ  นานนฺตริกภาเวน  สห  ผเลน  สพฺพาป สตฺต วิสุทฺธิโย  
วิภาวิตาติ เวทิตพฺพ ฯ เอวเมตาย  วิสุทฺธิกฺกมภาวนาย  ปริ ฺาตฺตย 
สมฺปาทเนน  โลภ  ปชหิตุกาเมน 
        อนตฺถชนโน โลโภ        โลโภ จิตฺตปฺปโกปโน 
        ภยมนฺตรโต ชาต        ต ชโน นาวพุชฺฌติ ฯ 
        ลุทฺโธ อตฺถ น ชานาติ        ลุทฺโธ ธมฺม น ปสฺสติ 
        อนฺธตม ตทา โหติ        ย โลโภ สหเต นร ฯ (๒)  
        รตฺโต  โข  อาวุโส  ราเคน  อภิภูโต  ปริยาทินฺนจิตฺโต   
ปาฌมฺป  หนติ อทินฺนมฺป  อาทิยติ  สนธฺิมฺป  ฉินฺทติ  นลิฺโลปมฺป   
# ๑. ม. อวินาภาเวน ฯ  ๒. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๖๘/๒๙๕ ฯ  
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หรติ  เอกาคาริกมฺป กโรติ  ปริปนฺเถป  ติฏติ  ปรทารมฺป  คจฺฉติ  
มุสาป  ภณติ ฯ  ตทป  เตส ภวต  สมณพฺราหฺมณาน  อชานต  
อปสฺสต  อเวทยต  ตณฺหานุคตาน  ปริตสิต วิปฺผนฺทิตเมว ฯ 
        ตณฺหาทุติโย ปุรโิส        ทีฆมทฺธาน สสร 
        อิตฺถภาว ฺาถาภาว        สสาร นาติวตฺตติ ฯ (๑) 
        นตฺถ ิราคสโม อคฺคิ        นตฺถ ิโทสสโม กลิ (๒) 
        กามราเคน ฑยฺหามิ        จิตฺต เม ปริฑยฺหติ ฯ (๓) 
                เย ราครตฺตานุปตนฺติ โสต 
                สยกต มกฺกฏโกว ชาลนฺติ (๔) จ 
เอวมาทิสุตฺตปทานุสาเรน  นานานเยหิ  โลภสฺส  อาทีนว   
ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ตสฺส ปหานาย ปฏิปชชฺติพฺพ ฯ 
        อปจ  ฉ  ธมฺมา  กามราคสฺส  ปหานาย  สวตฺตนฺติ  อสุภ- 
นิมิตฺตสฺส อุคฺคโห  อสุภภาวนานุโยโค  อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวารตา 
โภชเน  มตฺต ฺ ุตา กลฺยาณมิตฺตตา  สปฺปายกถาติ ฯ  ทสวิธ   
หิ  อสุภนิมิตฺต  อุคฺคณฺหนฺตสฺสาป กามราโค  ปหียติ  กายคตา- 
สติภาวนาวเสน  สวิ ฺาณเก  อุทฺธุมาตกาทิวเสน อวิ ฺาณเก  
อสุเภ  อสุภภาวนานุโยคมนุยุตฺตสฺสาป  มนจฺฉฏเสุ  อินฺทฺริเยสุ 
สวรณวเสน  สติกวาเฏน  ปหิตทฺวารสฺสาป  จตุนฺน  ป ฺจนฺน  
# ๑. ขุ. อิติ. ๒๕/๑๙๓/๒๓๖ ฯ  ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๒๕/๔๒ ฯ 
# ๓. ส. ส. ๑๕/๗๓๖/๒๗๖ ฯ  ๔. ขุ. ธ. ๒๕/๓๔/๖๒ ฯ  
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วา  อาโลปาน โอกาเส สติ อุทก ปวิตฺวา ยาปนสีลตาย  
โภชเน มตฺต ฺ ุโนป ฯ เตเนวาห 
        จตฺตาโร ป ฺจ อาโลเป        อภุตฺวา อุทก ปเว 
        อล ผาสุวิหาราย        ปหิตตฺตสฺส ภิกฺขุโนติ ฯ (๑)  
        อสุภกมมฺฏานภาวนารเต  กลฺยาณมิตฺเต  เสวนฺตสฺสาป  าน- 
นิสชฺชาทีสุ ทสอสุภนิสฺสิตสปฺปายกถายป ปหียติ ฯ เตเนวาห 
อตฺถิ ภิกฺขเว อสุภนิมิตฺต ตตฺถ โยนิโส มนสิกาโร พหุลีกาโร 
อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา กามจฺฉนฺทสฺส อนุปฺปาทาย  
อุปฺปนฺนสฺส  วา กามจฺฉนฺทสฺส ปหานายาติ ฯ (๒) เอว  ปุพฺพภาเค 
กามราคสงฺขาตสฺส  โลภสฺส  ปหานาย  ปฏิปนฺโน  วิปสฺสน 
อุสฺสุกฺกาเปตฺวา  ตติยมคฺเคน  ต  อนวเสสโต  สมุจฺฉินฺทติ ฯ  เตน  
วุตฺต  โลภ ภิกฺขเว เอกธมฺม ปชหถ อห โว ปฏิโภโค  
อนาคามิตายาติ ฯ 
        เอตฺถาห  โก  ปเนตฺถ  โลโภ  ปหียติ  กึ  อตีโต  อถ  
อนาคโต  อุทาหุ ปจฺจุปฺปนฺโนติ ฯ  กิ ฺเจตฺถ  น  ตาว  อตีโต  
โลโภ  ปหีเยยฺย  น  อนาคโต(๓) วา  เตส  อภาวโต ฯ  น  หิ  
นิรุทฺธ อนุปปฺนฺน วา อตฺถีติ วุจฺจติ วายาโม จ อผโล 
วุจฺจติ  อาปชฺชติ ฯ  อถ  ปจฺจุปฺปนฺโน เอวมฺป อผโล วายาโม ตสฺส  
สรสภงฺคตฺตา (๔) สงฺกิลฏิา  จ  มคฺคภาวนา  อาปชฺชติ  จิตฺต- 
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๓๙๖/๔๐๑ ฯ  ๒. ส. มหา. ๑๙/๕๒๓/๑๔๓ ฯ 
# ๓. ม. น อนาคโต ฯ  ๔. กตฺถจิ. น ปภงฺคตฺตา ฯ  
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วิปฺปยุตฺโต  วา  โลโภ  สยิา  น จาย  นโย  อิจฺฉิโตติ ฯ  
วุจฺจเต  น  วุตฺตนเยน  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺโน  โลโภ ปหียติ ฯ 
เสยฺยถาป  อิธ  ตรโุณ  รุกโฺข  อส ฺชาตผโล  ต  ปุรโิส  กุาริยา(๑) 
มูเล  ฉินฺเทยฺย  ตสฺส  รุกขฺสฺส  เฉเท  อสติ  ยานิ  ผลานิ   
นิพฺพตฺเตยฺยุ ตานิ รุกฺขสฺส  ฉินฺนตฺตา  อชาตานิ  เอว  น  ชาเนยฺยุ  
เอวเมว  อริยมคฺคาธิคเม อสติ  อุปฺปชชฺนารโห  โลโภ  อรยิ- 
มคฺคาธิคเมน  ปจฺจยฆาตสฺส  กตตฺตา  น อุปฺปชชฺติ ฯ  อย   
หิ  อฏกถาสุ  ภูมิลทฺธุปปฺนฺโนติ  วุจฺจติ ฯ  วิปสฺสนาย  ห ิ
อารมฺมณภูตา  ป ฺจกฺขนฺธา  ตสฺส  อุปฺปชฺชนฏานตาย  ภูมิ  
นาม ฯ  สา  ภูมิ เตน  ลทธฺาติ  กตฺวา  ภูมิลทฺธุปฺปนฺโน ฯ   
อารมฺมณาธิคฺคหิตุปฺปนฺโน อวิกฺขมฺภิตุปฺปนฺโน อสมูหตุปฺปนฺโนติ 
จ อยเมว วุจฺจติ ฯ 
        ตตฺถาติ  ตสฺมึ  สุตฺเต ฯ  เอก(๒)  เอต  อตฺถชาต  อิทานิ  คาถา- 
พนฺธวเสน วุจฺจตีติ(๒) ฯ  เกน  ปน  วุจฺจติ  ภควตา ว ฯ  
อ ฺเสุ  หิ  ตาทิเสสุ าเนสุ  สงฺคีติกาเรหิ  อุปนิพนฺธา  คาถา 
โหนฺติ  อิธ  ปน  ภควตาว  คาถารุจิกาน ปุคฺคลาน  
อชฺฌาสยวเสน วุตฺตเมวตฺถ สงฺคเหตฺวา คาถา ภาสิตา ฯ 
        ตตฺถ  เยน  โลเภน  ลทฺุธาเส  สตฺตา  คจฺฉนฺติ  ทุคฺคตินฺติ  
เยน  อารมฺมณคฺคหณลกฺขเณน  ตโต  เอว  อภิสงฺครเสน  โลเภน  
# ๑. ม. กุารยิา ฯ  ๒. ม. เอตนฺติ เอต อตฺถชาต อิทานิ  
# คาถาพนฺธวเสน วุจฺจมาน ฯ อิติ วุจฺจีติ ฯ   
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ลุทฺธา อชฺฌตฺติกพาหิเรสุ  อายตเนสุ  คิทฺธา  คธิตา ฯ  เสติ 
หิ นิปาตมตฺต ฯ อกฺขรจินฺตกา ปน  อีทิเสสุ  าเนสุ  เสการาคม  
อิจฺฉนฺติ ฯ  ตถา  ลุทฺธตฺตา เอว กายสุจริตาทีสุ กิ ฺจิ  สุจริต   
อกตฺวา  กายทุจฺจริตาทีนิ จ อุปจินิตฺวา รูปาทีสุ สตฺตวิสตฺตตาย 
สตฺตาติ  ลทฺธนามา  ปาณิโน ทุกฺขสฺส นิพฺพตฺติฏานตาย 
ทุคฺคตีติ สงฺขฺย(๑) คต นิรย ติรจฺฉานโยนึ เปตฺติวิสย ฺจ 
ปฏิสนฺธิคฺคหณวเสน คจฺฉนฺติ อุปปชฺชนฺติ ฯ 
        ต  โลภ  สมฺมท ฺาย  ปชหนฺติ  วิปสฺสิโนติ  ต  ยถาวุตฺต  
โลภ  สภาวโต สมุทยโต  อตฺถงฺคมโต  อสฺสาทโต  อาทีนวโต  
นิสฺสรณโตติ  อิเมหิ  อากาเรหิ สมฺมา  อวิปรีต  เหตุนา  าเณน(๒) 
อ ฺาย  าตตีรณปริ ฺาสงฺขาตาย  ป ฺาย ชานิตฺวา 
รูปาทิเก  ป ฺจุปาทานกฺขนฺเธ  อนิจฺจาทีหิ  วิวิเธหิ อากาเรหิ  
ปสฺสนฺโต  วิปสฺสิโน  อวสิฏกิเลเส  วิปสฺสนาป ฺาปุพฺพงฺคมาย 
มคฺคป ฺาย  สมุจฺเฉทปฺปหานวเสน  ปชหนฺติ  น  ปุน  อตฺตโน   
สนฺตาเน อุปฺปชฺชิตุ เทนฺติ ฯ  
        ปหาย น  ปุนายนฺติ  อิม  โลก  กทุาจนนฺติ  เอว   
(สห) เชฏกปฺปหาเนกฏเหิ(๓)  อวสิฏกิเลเสหิ  สทฺธึ  ต  โลภ  
อนาคามิมคฺเคน  ปชหิตฺวา  ปุน  ปจฺฉา  อิม  กามธาตุสงฺขาต  
โลภ  ปฏิสนธฺิคฺคหณวเสน  กทาจิป  น  อาคจฺฉนฺติ  โอรมฺภา- 
คิยาน  สโยชนาน สุปฺปหีนตฺตา ฯ อิติ ภควา อนาคามิผเลน  
# ๑. ม. สงฺข ฯ  ๒. ม. าเยน ฯ  ๓. ม. สหเชกฏปหาเนกฏเหิ ฯ  
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เทสน นิฏาเปสิ ฯ 
        อยมฺป  อตฺโถติ  นิทานาวสานโต  ปภุติ  ยาว  คาถา- 
ปริโยสานา  อิมินา สุตฺเตน  ปกาสิโต  อตฺโถ ฯ  อปสทฺโท   
อิทานิ  วกฺขมานสุตฺตตฺถสมฺปณฺฑโน ฯ  เสส วุตฺตนยเมว ฯ  
        อิมสฺมึ  สุตฺเต  สมุทยสจฺจ  สรูเปเนว  อาคต  ปหานา- 
ปเทเสน มคฺคสจฺจ ฯ  อิตร  สจฺจทฺวย ฺจ  ตทุภยเหตุตาย  นิทฺธา- 
เรตพฺพ  คาถาย  ปน ทุกฺขสมุทยมคฺคสจฺจานิ  ยถารุตวเสเนว   
ายนฺติ  อิตร  นิทฺธาเรตพฺพ ฯ  เอเสว นโย อิโต ปเรสุป  
สุตฺเตสุ ฯ 
                ปรมตฺถทีปนิยา ขุทฺทกนิกายฏกถาย 
        อิติวุตฺตกวณฺณนาย  ปมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                โทสสุตฺตวณฺณนา 
        วุตฺต  เหต  ฯเปฯ  โทสนฺติ  ทุติยสุตฺต ฯ  ตตฺราย  
อปุพฺพปทวณฺณนา ฯ ยถา  เอตฺถ  เอว  อิโต  ปเรสุป  สพฺพตฺถ  
อปุพฺพปทวณฺณนเยว  กริสฺสาม ฯ ยสฺมา  อิท  สตฺุต  โทสพหุลาน   
ปุคฺคลาน  อชฺฌาสย  โอโลเกตฺวา โทสวูปสมนตฺถ เทสิต  ตสฺมา 
โทส  ภิกฺขเว  เอกธมฺม  ปชหถาติ  อาคต ฯ   
        ตตฺถ  โทสนฺติ อนตฺถ  เม  อจรีติ  อาฆาโต  ชายตีติ(๑)อาทินา   
นเยน  สุตฺเต  วุตฺตาน นวนฺน  อตฺถ  เม  นาจรีติอาทีน ฺจ   
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๑๐๒๐/๕๒๖ ฯ  
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ตปฺปฏิปกฺขโต  สิทฺธาน  นวนฺเมวาติ อฏารสนฺน  ขาณุ- 
กณฺฏกาทินา  อฏาเนน สทฺธึ เอกูนวีสติยา อ ฺตราฆาต- 
วตฺถุสมฺภว อาฆาต ฯ  โส  หิ  ทุสฺสนฺติ  เตน  สย  วา  ทุสฺสติ  
ทุสฺสนมตฺตเมว วา  ตนฺติ  โทโสติ  วุจฺจติ ฯ  โส  จณฺฑิกฺกลกฺขโณ   
ปหฏาสีวิโส  วิย  วิสปฺปนรโส วิสนิปาโต  วิย  อตฺตโน  นิสฺสย- 
ทหนรโส  วา  ทาวคฺคิ  วิย  ทุสฺสนปจฺจุปฏาโน ลทฺโธกาโส   
วิย  สปตฺโต  ยถาวุตฺตอาฆาตวตฺถุปทฏาโน  วิสสสฏปูติมุตฺต   
วิย ทฏพฺโพ ฯ ปชหถาติ สมุจฺฉินฺทถ ฯ  
        ตตฺถ เย อิเม ป ฺจิเม ภิกฺขเว อาฆาตปฏิวินยา ยตฺถ 
ภิกฺขุโน อุปฺปนฺโน อาฆาโต สพฺพโส ปฏิวิเนตพฺโพ ฯ กตเม  
ป ฺจ ยสฺมึ ภิกฺขเว ปุคฺคเล อาฆาโต ชาเยถ เมตฺตา 
ตสฺมึ ปุคฺคเล ภาเวตพฺพา ฯเปฯ กรุณา ฯเปฯ อุเปกฺขา 
อสติอมนสิกาโร(๑) ตสฺมึ ปุคฺคเล อาปชฺชิตพฺโพ เอว ตสฺมึ ปุคฺคเล 
อาฆาโต ปฏิวิเนตพฺโพ ฯ ยสฺมึ ภิกฺขเว ปุคฺคเล อาฆาโต ชาเยถ  
กมฺมสฺสกตา ตสฺมึ ปุคฺคเลฯ อธิฏาตพฺพา กมฺมสฺสโก 
อยมายสฺมา กมฺมทายาโท ฯเปฯ ภวิสฺสตีติ ฯ (๒) เอว ป ฺจ 
อาฆาตปฺปฏิวินยา วุตฺตา เอว ฯ ป ฺจิเม อาวุโส อาฆา- 
ตปฏิวินยา ยตฺถ ภิกฺขุโน อุปฺปนฺโน อาฆาโต สพฺพโส  
ปฏิวิเนตพฺโพ ฯ กตเม ป ฺจ อิธาวุโส เอกจฺโจ ปุคฺคโล  
# ๑. ม. อสติอมนสิกาโร ฯ  ๒. องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๑๖๑/๒๐๗ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 71 

                *เลมที่ 20  โทสสุตฺตวณฺณนา  หนา 71 
 
อปริสุทฺธกายสมาจาโร โหติ ปริสุทฺธวจีสมาจาโร เอวรูเปป 
อาวุโส  ปุคฺคเล  อาฆาโต  ปฏิวิเนตพฺโพติ(๑) ฯ เอวมาทินาป  
นเยน  ป ฺจ  อาฆาตปฏิวินยา  วุตฺตา  เตสุ  เยน  เกนจิ  
อาฆาตปฏิวินยวิธินา ปจฺจเวกฺขิตา(๒) ฯ อปจ โย อุภโต- 
ทณฺฑเกน เจป ภิกฺขเว กกเจน โจรา โอจรกา องฺคมงฺคานิ  
โอกนฺเตยฺยุ ตตฺราป โย มโน ปทูเสยฺย น เม โส เตน 
สาสนกโรติ (๓)  สตฺถ ุโอวาโท ฯ 
        ตสฺเสว เตน ปาปโย        โย กุทฺธ ปฏิกุชฺฌติ 
        กุทฺธ อปฺปฏิกุชฺฌนฺโต        สงฺคาม เชติ ทุชฺชย ฯ 
        อุภินฺนมตฺถ จรติ                อตฺตโน จ ปรสฺส จ 
        ปร สงฺกุปต ตฺวา        โย สโต อุปสมฺมติ(๔) ฯ  
        สตฺติเม ภิกฺขเว ธมฺมา สปตฺตกนฺตา สปตฺตกรณา  
โกธน อาคจฺฉนฺติ อิตฺถึ วา ปุริส วา ฯ กตเม สตฺต  
อิธ ภิกฺขเว สปตฺโต สปตฺตสฺส เอว อิจฺฉติ อโห วตาย  
ทุพฺพณฺโณ อสฺสาติ ฯ ต กสิฺส เหตุ น ภิกฺขเว สปตฺโต  
สปตฺตสฺส วณฺณวตาย นนฺทติ ฯ โกธนายน(๕) ภิกฺขเว ปุริสปุคฺคโล  
โกธาภิภูโต  โกธปเรโต กิ ฺจาป โส โหติ สุนฺหาโต สุวิลิตฺโต  
กปฺปตเกสมสฺสุ โอทาตวตฺถวสโน อถ โข โส ทุพฺพณฺโณว โหติ  
# ๑. องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๑๖๒/๒๐๘ ฯ  ๒. ม. ปจฺจเวกฺขิตฺวา ฯ 
# ๓. ม. มู. ๑๒/๒๗๒/๒๖๐ ฯ  ๔. ส. ส. ๑๕/๖๓๓/๒๓๘ ฯ  
# ๕. ม. โกธโนย ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 72 

                *เลมที่ 20  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  72 
                 
โกธาภิภูโต ฯ อย ภิกฺขเว ปโม ธมฺโม สปตฺตกนฺโต  
สปตฺตกรโณ โกธนมาคจฺฉติ อิตฺถึ วา ปุริส วา ฯ 
        ปุน จปร ภิกฺขเว สปตฺโต สปตฺตสฺส เอว อิจฺฉติ อโห 
วตาย ทุกฺข สเยยฺยาติ(๑) ฯเปฯ น ปจุรตฺโถ อสฺสาติ ฯเปฯ น 
โภควา อสฺสาติ ฯเปฯ น ยสวา อสฺสาติ ฯเปฯ น มิตฺตวา 
อสฺสาติ ฯเปฯ กายสฺส เภทา ปร มรณา อปย ทุคฺคตึ  
วินิปาต นิรย อุปปชฺเชยฺยาติ ฯ ต กิสฺส เหตุ น ภิกฺขเว 
สปตฺโต สปตฺตสฺส สุคติคมเนน นนฺทติ ฯ โกธโนย ภิกฺขเว 
ปุรสิปุคฺคโล โกธาภิภูโต โกธปเรโต กาเยน ทุจฺจริต จรติ 
วาจาย ทุจฺจริต จรติ มนสา ทุจฺจริต จรติ ฯ โส กาเยน  
ทุจฺจริต จริตฺวา วาจาย ทุจฺจริต จริตฺวา มนสา ทุจฺจริต  
จริตฺวา กายสฺส เภทา ปร มรณา ฯเปฯ นิรย อุปปชฺชติ  
โกธาภิภูโตติ ฯ (๒)  
        กุทโฺธ อตฺถ น ชานาติ กุทฺโธ ธมมฺ น ปสฺสติ ฯเปฯ (๓)  
                โกธ ชเห วิปฺปชเหยฺย มาน 
                สโยชน สพฺพมติกฺกเมยฺย ฯ เป(๔) ฯ  
        อนตฺถชนโน โกโธ        โกโธ จิตฺตปฺปโกปโน ฯเปฯ (๓)  
        โกธ ฆตฺวา (๕) สุข เสติ  โกธ ฆตฺวา (๕) น โสจติ 
        โกธสฺส วิสมูลสฺส        มธุรคฺคสสฺ พฺราหฺมณาติ ฯ (๖) 
# ๑. โปราณ. ปสฺเสยฺยาติ ฯ  ๒. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๖๑/๙๖-๙๘ ฯ  
# ๓. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๖๑/๙๙ ฯ  ๔. ขุ. ธ. ๒๕/๒๗/๔๕ ฯ 
# ๕. ม. เฉตฺวา ฯ  ๖. ส. ส. ๑๕/๑๙๙/๕๗ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 73 

                *เลมที่ 20  โมหสุตฺตวณฺณนา  หนา 73 
                 
                เอกาปราธ ขม ภูริป ฺ 
                น ปณฺฑิตา โกธพลา ภวนฺตีติ(๑) 
เอวมาทินา  นเยน  โทเส  อาทีนเว  วุตฺตปฺปฏิปกฺขโต  โทสปฺปหาเน  
อานิสเส จ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปุพฺพภาเค  โทส  ตทงฺคปฺปหานาทิ- 
วเสน  ปชหตฺิวา  วิปสฺสน อุสฺสุกฺกาเปตฺวา  ตติยมคฺเคน  สพฺพโส  
โทส  สมุจฺฉินฺทถ ปชหถาติ เตส ภิกฺขูน ตตฺถ  นโิยชน ฯ 
เตน  วุตฺต  โทส  ภิกฺขเว  เอกธมฺม  ปชหถาติ ฯ   
        ทฏุาเสติ อาฆาเตน  ทูสิตจิตฺตตาย  ปทุฏา ฯ 
เสสเมตฺถ  ย  วตฺตพฺพ  ต ปมสุตฺตวณฺณนาย วุตฺตนยเมว ฯ 
                ทติุยสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
 
                โมหสุตฺตวณฺณนา 
        ตติเย  โมหนฺติ  อ ฺาณ ฯ  ต  หิ  ทุกฺเข  อ ฺาณ  
ทุกฺขสมุทเย อ ฺาณ  ทุกฺขนิโรเธ  อ ฺาณ  ทุกนฺิโรธคามินิยา  
ปฏิปทาย  อ ฺาณนฺติอาทินา นเยน  วิภาเคน  (๒)  อเนกเภทป ฯ 
มยฺหนฺติ  เตน สย วา มุยฺหติ มุยฺหนมตฺตเมว วา  ตนฺติ  
โมโหติ  วุจฺจติ ฯ  โส  จิตฺตสฺส  อนฺธภาวลกฺขโณ  อ ฺาณ- 
ลกฺขโณ  วา อสมฺปฏิเวธรโส  อารมฺมณสภาวจฺฉาทนรโส  
วา  อสมฺมาปฏิปตฺติปจฺจุปฏาโน(๓) อนฺธการปจฺจุปฏาโน  วา  
อโยนิโสมนสิการปทฏาโน  สพฺพากุสลาน  มลูนฺติ ทฏพฺโพ ฯ 
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๙๓๙/๓๘๑ ฯ  ๒. สี. วิภงฺเค ฯ  
# ๓. ม. อสมฺมาปฺปฏิปตฺติปจฺจุปฏาโน ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 74 

                *เลมที่ 20  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  74 
                 
อิธาป ปชหถาติ ปทสฺส 
        มูโฬฺห อตฺถ น ชานาติ        มโูฬหฺ ธมฺม น ปสฺสติ 
        อนฺธตม ตทา โหติ        ย โมโห สหเต นร ฯ (๑)  
        อนตฺถชนโน โมโห        ฯเปฯ (๑)  
อวิชฺชา ภิกฺขเว ปุพฺพงฺคมา อกุสลาน ธมฺมาน สมาปตฺติยา ฯ (๒) 
        โมหสมฺพนฺธโน โลโก  ภพฺพรูโปว ทิสฺสติ ฯ (๓) 
โมโห นิทาน กมฺมาน สมทุยาย ฯ (๔) มูโฬฺห โข พฺราหฺมณ 
โมเหน อภิภูโต ปริยาทินนฺจิตฺโต ทิฏธมฺมิกมฺป ภย เวร ปสวติ  
สมฺปรายิกมฺป ภย เวร ปสวตีติ จ อาทินา  นเยน  โย  โกจิ   
กามจฺฉนฺทาทิสงฺกิเลสธมฺเมหิ  นิพฺพตฺเตตพฺโพ อตฺถโต(๕)  สพฺโพ  โส  
โมหเหตุโกติ  จ  โมเห  อาทีนว  ตปฺปฏิปกฺขโต โมหปฺปหาเน 
อานิสส ฺจ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  กามจฺฉนฺทาทิปฺปหานกฺกเมเนว  
ปุพฺพภาเค ตทงฺคาทิวเสน  โมห  ปชหนฺตา  ตติยมคฺเคน   
ยถาวุตฺตโลภโทเสกฏ  โมห สมุจฺเฉทวเสน  ปชหถาติ  อตฺโถ  
ทฏพฺโพ ฯ  อนาคามิมคฺควชฺโฌ  เอว  หิ  โมโห อิธาธิปฺเปโตติ ฯ  
        มฬฺูหาเสติ  กุสลากสุลสาวชฺชานวชฺชาทิเภเท  อตฺตโน   
หิตาหิเต  สมฺมูฬฺหา ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ 
                ตติยสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. ขุ. อิติ. ๒๕/๓๖๘/๒๙๖ ฯ  ๒. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๑๘/๒๕๕ ฯ 
# ๓. ขุ. อุ. ๒๕/๑๕๗/๒๐๕ ฯ  ๔. องฺ. ติก. ๒๐/๔๗๓/๑๗๑ ฯ  
# ๕. ม. อตฺถโต ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 75 

                        *เลมที่ 20  หนา 75 
                 
                        โกธสุตฺตวณฺณนา 
         จตุตฺเถ  โกธนฺติ  โทส ฯ  โทโส  เอว  หิ  โกธปริยาเยน  
พุชฺฌนกาน ปุคฺคลาน  อชฺฌาสยวเสน  เอว  วุตฺโต ฯ  ตสฺมา 
ทุติยสุตฺเต  วุตฺตนเยเนเวตฺถ อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  อปจ   
กุชฺฌนลกฺขโณ  โกโธ  อฆาตกรณรโส  จิตฺตสฺส พฺยาปตฺติภาว- 
ปจฺจุปฏาโน  เจตโส  ปติูภาโวติ  (๑)  ทฏพฺโพติ  อยมฺป  วิเสโส 
เวทิตพฺโพ ฯ 
                จตุตฺถสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
         
                        มกฺขสุตฺตวณฺณนา 
         ป ฺจเม  มกฺขนฺติ  ปรคุณมกฺขน ฯ  ยทิป  ห ิ โส  คูถ  
คเหตฺวา  ปร ปหรนฺโต  วิย  อตฺตโน กาย(๒) ปมตร  มกฺขติเยว ฯ 
ตถาป ปเรส คุณมกฺขนาธิปฺปาเยน ปวตฺเตตพฺพตาย  ปรคุณ- 
มกฺขโนติ  วุจฺจติ ฯ  ตถา  หิ  โส  อุทกปุชนี(๓)  วิย นฺหาตสฺส 
สรีรคต  อุทก  ปเรส  คุเณ  มกฺเขติ  ปุ ฺชติ(๔)  วินาเสติ  ปเรหิ(๕) 
หิ กตาน  มหนฺตานมฺป  การาน  เขปนโต  ธสนโต  
มกฺโขติ  วุจฺจติ ฯ  โส  ปรคุณมกฺขณลกฺขโณ  เตส  วินาสนรโส  
ตทวจฺฉาทนปจฺจุปฏาโน ฯ  อตฺถโต  ปน ปเรส  คุณมกฺขนากาเรน 
# ๑. ส.ี ปูติภาวปทฏาโนติ ฯ  ๒. ม. กร ฯ  ๓. ม. อุทกปุ ฺฉนมิว ฯ 
# ๓. ม. อุทกปุ ฺฉนมิว ฯ  ๔. ม. ปุ ฺฉติ ฯ  ๕. ม. ปเรหิ วา กตาน ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 76 

                *เลมที่ 20  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  76 
                 
ปวตฺโต  โทมนสฺสสหคตจิตตุปฺปาโทติ  ทฏพฺพ ฯ ปชหถาติ  ตตฺถ   
วุตฺตปฺปเภท ฺจ(๑)  โทส  จ  วุตฺตนย  อาทีนว  อาทีนวปฺปหาเน - 
เนวสฺส  อานิสส  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปุพฺพภาเค  ตทงฺคาทิวเสน 
ปชหนฺตา  วิปสฺสน  อุสฺสกฺุกาเปตฺวา (วา) ตติยมคฺเคน  อนวเสส   
สมุจฺฉินฺทถาติ  อตฺโถ ฯ   
        มกฺขาเสติ(๒)  มกฺขิตา  มกฺขิตปรคุณา ปเรส  คุณาน  มกฺขิตาโร  
ตโต  เอว  อตฺตโนป  ธสิตคุณาติ  อตฺโถ ฯ  เสส วุตฺตนยเมว ฯ 
                ป ฺจมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
 
                        มานสุตฺตวณฺณนา 
        ฉฏเ  มานนฺติ  ชาติอาทิวตฺถุก  เจตโส  อุนฺนมน ฯ  
โส  ห ิเสยฺโยหมสฺมีติอาทินา  นเยน  ม ฺนฺติ  เตน  สย  วา 
ม ฺติ  มานน สมฺปคฺคโหติ  วา  มาโนติ  วุจฺจติ ฯ  สฺวาย   
เสยฺโยหมสฺมีติ  มาโน สทโิสหมสฺมีติ มาโน  หีโนหมสฺมีติ  มาโนติ  
เอว  ติวิโธ  ฯ ปุน  เสยฺยสฺส  เสยฺโยหมสฺมีติ มาโน  เสยฺยสฺส   
สทิโส  เสยฺยสฺส  หีโน  สทิสสฺส  เสยฺโย  สทิสสฺส  สทิโส  
สทิสสฺส  หีโน  หีนสฺส  เสยฺโย  หีนสสฺ  สทิโส  หนีสฺส  
หีโนหมสฺมีติ  มาโนติ เอว  นววิโธป  อุนฺนติลกฺขโณ  อหการ- 
รโส  สมฺปคฺคหรโส  วา  อุทฺธุมาตภาวปจฺจุปฏาโน  เกตุกมฺยตา- 
# ๑. ม. วุตฺตปฺปเภท โทส ฯ  ๒. ม. มกขฺาเสติ มกฺขิตา ฯ  
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ปจฺจุปฏาโน วา ทิฏ ิวิปฺปยุตฺตโลภปทฏาโน อุมฺมาโท วิยาติ  
ทฏพฺโพ ฯ  ปชหถาติ  ตสฺส  สพฺพสฺสป  อตฺตุกฺกสนปรวมฺภน- 
นิมิตฺตตา ครุฏานิเยสุ  อภิวาทนปจฺจุฏานอ ฺชลิกมฺมสามีจิ- 
กมฺมาทีน  อกรเณ  การณตา ชาติมทปุริสมทาทิภาเวน  ปมาทา- 
ปตฺติเหตุภาโวติ  เอวมาทิเภท  อาทีนว ตปฺปฏิปกฺขโต นิรภิ- 
มานตาย(๑) อานิสส ฺจ ปจฺจเวกฺขิตฺวา ราชสภ อนุปฺปตฺตจณฺฑาโล  
วิย สพฺรหฺมจารีสุ  นีจจิตฺตต  ปจฺจุปฏเปตฺวา  ปุพฺพภาเค   
ตทงฺคาทิวเสน ต ปชหนฺตา วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อนาคามิ- 
มคฺเคน  สมุจฺฉินฺทถาติ  อตฺโถ ฯ  อนาคามิมคฺควชฺโฌเอว  หิ  มาโน  
อิธาธิปฺเปโต ฯ  มตฺตาเสติ  ชาติมทปุริสมทาทิวเสน  มาเนน 
ปมาทาปตฺติเหตุภูเตน มตฺตา อตฺตาน ปคฺคเหตฺวา มทนฺตา ฯ (๒)   
เสส วุตฺตนยเมว ฯ 
        อิเมสุ  ปน  ปฏิปาฏยิา  ฉสุ  สุตฺเตสุ  คาถาสุ  วา 
อนาคามิผล  ปาเปตฺวา เทสนา  นิฏาปตา ฯ  ตตฺถ  เย  
อิเม  อวิหา  อตปฺปา  สุทสฺสา  สุทสฺส ีอกนิฏาติ  อุปปตฺติ- 
ภววเสน  ป ฺจ  อนาคามิโน  เตสุ  อวิเห(๓)  อุปปนฺนา อวิหา 
นาม ฯ  เต  อนฺตราปรินิพฺพายี  อุปหจฺจปรินิพฺพายี  อสงฺขาร- 
ปรินิพฺพายี สสงฺขารปรินิพฺพายี  อุทฺธโสโต  อกนิฏคามีติ  ป ฺจ- 
วิธา ฯ  ตถา  อตปฺปา  สุทสฺสา สุทสฺสิโน ฯ  อกนิฏเสุ  ปน   
# ๑. ม. นริติมานตาย ฯ  ๒. ม. จรนฺตา ฯ  ๓. ม. อวิเหสุ ฯ  
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อุทฺธโสโต  อกนิฏคามี  ปริหายติ ฯ  ตตฺถ  โย อวิหาทีสุ   
อุปฺปชฺชิตฺวา  อายุเวมชฺฌ  อนติกฺกมิตฺวา  อรหตฺตปฺปตฺติยา กิเลส- 
ปรินิพฺพาเนน  ปรินิพฺพายติ  อย  อนฺตราปรินิพฺพายี  นาม ฯ   
โย ปน อวิหาทีสุ อาทิโต  ป ฺจกปฺปสตาทิเภท  อายุเวมชฺฌ   
อติกฺกมิตฺวา  ปรินิพฺพายติ  อย อุปหจฺจปรินิพฺพายี  นาม ฯ  
โย  อสงฺขาเรน  อธิมตฺตปฺปโยค  อกตฺวา  อปฺปทุกเขน กิเลส- 
ปรินิพฺพเนน(๑)  อย  อสงฺขารปรินิพฺพายี  นาม ฯ   
โย  ปน  สสงฺขาเรน อธิมตฺตปฺปโยค  กตฺวา  ทุกฺเขน  กิจฺเฉน 
กสิเรน  ปรินพฺิพายติ  อย สสงฺขารปรินิพฺพายี  นาม ฯ  อิตโร  
ปน  อวิหาทีสุ  อุทฺธ คหิตภาเวน(๒)  อุทฺธมสฺส  ตณฺหาโสต [๓] 
วฏฏโสต  มคฺคโสตเมว  วาติ  อุทฺธโสโต ฯ  อวิหาทีสุ  อุปฺปชชฺตฺิวา 
อรหตฺต  ปตฺตุ  อสกฺโกนโฺต  ตตฺถ  ตตฺถ  ยาวตายุก  ตฺวา  
ปฏิสนฺธิคฺคหณวเสน อกนิฏ คจฺฉตีติ อกนิฏคามี ฯ 
        เอตฺถ  จ  อุทฺธโสโต  อกนิฏคามี  อุทฺธโสโต  น   
อกนิฏคามี  น อุทฺธโสโต  อกนิฏคามี  น  อุทฺธโสโต  น 
อกนิฏคามีติ  จตุกฺก  เวทิตพฺพ ฯ กถ  โย  อวิหโต  ปฏาย  
จตฺตาโร  เทวโลเก  โสเธตฺวา  อกนิฏ  คนฺตฺวา ปรินิพฺพายติ   
อย  อุทฺธโสโต  อกนฏิคามี  นาม ฯ  โย  ปน  เหฏา  ตโย 
เทวโลเก  โสเธตฺวา  สุทสฺสีเทวโลเก  ตฺวา  ปรินิพฺพายติ  อย  
อุทฺธโสโต  น  อกนฏิคามี  นาม ฯ  โย  อิโต  อกนิฏเมว 
# ๑. ม. อกสิเรน ฯ  ๒. ม. อุทฺธวาหิตภาเวน ฯ  
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร วฏฏโสตนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
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คนฺตฺวา  ปรินิพฺพายติ  อย  น อุทฺธโสโต  อกนฏิคามี  นาม ฯ   
โย  ปน  เหฏา  จตูสุ  เทวโลเกสุ  ตฺวา  (๑) ตตฺถ ตตฺเถว 
ปรินิพฺพายติ อย น อุทฺธโสโต น อกนฏิคามี นามาติ ฯ 
        ตตฺถ  อวิเหสุ  อุปฺปชฺชตฺิวา  กปปฺสตโต  โอร(๒)  ปรินิพฺพายิโก 
ทฺวินฺน กปฺปสตาน  มตฺถเก  ปรินิพฺพายิโก  ป ฺจกปฺปสเต  
อสมฺปตฺตมตฺเต (๓)  ปรินพฺิพายิโกติ ตโย  อนฺตราปรินิพฺพายิโน ฯ 
วุตฺต  เหต  อุปปนฺน  วา  สมนนฺตรา  อปฺปตฺต  วา เวมชฺฌนฺติ ฯ  (๔)  
วาสทฺเทน  หิ  ปตฺตมคฺโคป(๕)  สงฺคหิโตติ ฯ   
        เอว  ตโย  อนฺตราปรนิิพฺพายิโน  เอโก  อุปหจฺจปรินิพฺพายี   
เอโก  อุทฺธโสโต ฯ  เตสุ อสงฺขารปรินิพฺพายิโน  ป ฺจ  สสงฺขาร- 
ปรินิพฺพายิโน  ป ฺจาติ  ทส  โหนฺติ ฯ  ตถา อตปฺปาสุ  สุทสฺสาสุ 
ทสฺสีสูติ  จตฺตาโร  ทสกา  จตฺตารีส ฯ  อกนิฏเ  ปน อุทฺธ- 
โสตสฺส อภาวโต ตโย อนฺตราปรินิพฺพายิโน เอโก อุปหจฺจ- 
ปรินิพฺพายี(๖) อสงฺขารปรินิพฺพายิโน จตฺตาโร  สสงฺขาร- 
ปรินิพฺพายิโน  จตฺตาโรติ  อฏ  เอวเมเต  อฏจตฺตารีส 
อนาคามิโน ฯ เต สพฺเพป อิเมสุ สุตฺเตตุ อวิเสสวจเนน 
คหิตาติ ทฏพฺพ ฯ 
                ฉฏสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. อุทฺธ ฯ  ๓. ส.ี อปปฺตฺตมตฺเต ฯ 
# ม. อสมฺปตฺเต ฯ  ๔. อภิ. ปุ. ๓๖/๕๒/๑๔๘ ฯ   
# ๕. ม. ปตฺตมตฺโตป ฯ  ๖. ม. อิติสทฺโท ทิสฺสติ ฯ  
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                สพฺพปริ ฺาสุตฺตวณฺณนา 
        สตฺตเม  สพฺพนฺติ  อนวเสส ฯ  อนวเสสวาจโก  ห ิ อย  
สพฺพสทฺโท โส  เยน  เยน  สพฺพตฺถ(๑)  คจฺฉติ  ตสฺส  ตสฺส  
อนวเสสต  ทีเปติ  ยถา  สพฺพ รูป  สพฺพา  เวทนา  สพฺพสกฺกาย- 
ปริยาปนฺเนสุ  ธมฺเมสูติ ฯ  โส  ปนาย สพฺพสทฺโท  สปฺปเทส- 
นิปฺปเทสวิสยตาย  ทุวิโธ ฯ  ตถา  เหส  สพฺพสพฺพ  ปเทสสพฺพ 
อายตนสพฺพ  สกฺกายสพพฺนฺติ  จตูสุ  วิสเยสุ  ทิฏปฺปโยโค ฯ  
ตตฺถ  สพฺเพ ธมฺมา  สพฺพากาเรน  พุทฺธสฺส  ภควโต  าณมุเข   
อาปาถมาคจฺฉนฺตี(๒)อาทีสุ  สพฺพสพฺพสฺมึ  อาคโต ฯ  สพฺเพส  โว  
สาริปุตฺตา  สุภาสิต ปริยาเยนาติ(๓)อาทีสุ  ปเทสสพฺพสฺมึ ฯ  สพฺพ  
โว  ภิกฺขเว  เทเสสฺสามิ  จกฺขุ ฺเจว  รูป ฺจ  ฯเปฯ มน ฺเจว   
ธมฺเม  จาติ  เอตฺถ(๔)  อายตนสพฺพสฺมึ ฯ  สพฺพธมฺมมูลปริยาย  โว 
ภิกฺขเว  เทเสสฺสามีติ(๕)อาทีสุ  สกฺกายสพฺพสฺมึ ฯ  ตตฺถ  สพฺพ- 
สพฺพสฺมึ  อาคโต นิปฺปเทสวิสโย  อิตเรสุ  ตีสุป  อาคโต   
สปฺปเทสวิสโย ฯ  อิธ  ปน  สกฺกายสพฺพสฺมึ  เวทิตพฺโพ ฯ  
วิปสฺสนาย  อารมฺมณภูตา  เตภูมกธมฺมา  หิ  อิธ  สพฺพนฺติ  
อนวเสสโต  คหิตา ฯ 
        อนภิชานนฺติ  อิเม  ธมฺมา  กุสลา  อิเม  อกุสลา  อิเม  
# ๑. ม.  สมพฺนฺธ ฯ  ๒. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๖๖๙/๕๗๔ ฯ  
# ๓. ม. มู. ๑๒/๓๘๒/๔๐๙ ฯ  ๔. ส. สฬา. ๑๘/๒๔/๑๙ ฯ  
# ๕. ม. ม.ู ๑๒/๑/๑ ฯ  
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สาวชฺชา  อิเม อนวชฺชาติอาทินา  อิเม  ป ฺจกฺขนฺธา  อิมานิ   
ทฺวาทสายตนานิ  อิมา อฏารส  ธาตุโย  อิท  ทกุขฺ  อริยสจฺจ   
อย  ทุกฺขสมุทโย  อริยสจฺจนฺติ  จ อาทินา  สพฺเพ  อภิ ฺเยฺเย- 
ธมฺเม  อวิปรตีสภาวโต  อนภิชานนฺโต  อภิวิสิฏเน าเณน   
น  ชานนฺโต ฯ   
        อปรชิานนฺติ  น  ปรชิานนฺโต ฯ  โย  หิ  สพฺพ  เต 
ภูมกธมฺมชาต  ปรชิานาติ  โส  ตีห ิ ปริ ฺาหิ  ปริชานาติ  
าตปริ ฺาย ตีรณปริ ฺาย  ปหานปริ ฺาย ฯ  ตตฺถ  กตมา 
าตปริ ฺา  สพฺพ  เตภูมก(๑) นามรูป  อิท  รูป  เอตฺตก  รูป  
น อิโต ภิยฺโย ฯ อิท นาม เอตฺตก นาม น  อิโต  ภิยฺโยติ   
ภูตปฺปสาทาทิปฺปเภท  รปู  ผสฺสาทิปฺปเภท  นาม ฺจ  ลกฺขณรส- 
ปจฺจุปฏานปทฏานโต ววตฺถเปติ ตสฺส อวิชฺชาทกิ ฺจ ปจฺจย  
ปริคฺคณฺหาติ  อย  าตปริ ฺา ฯ  กตมา  ตีรณปริ ฺา  เอว   
าต  กตฺวา  ต  สพฺพ  ตีเรติ อนิจฺจโต  ทุกฺขโต  โรคโตติ   
ทฺวาจตฺตาลีสาย  อากาเรหิ  อย  ตีรณปริ ฺา ฯ กตมา  ปหาน- 
ปริ ฺา  เอว  ตีรยิตฺวา  อคฺคมคฺเคน  สพฺพสฺมึ  ฉนฺทราค ปชหติ 
อย ปหานปริ ฺา ฯ 
        ทฏิ ิวิสุทฺธิกงฺขาวิตรณวิสุทฺธิโยป  าตปริ ฺา ฯ   
มคฺคามคฺคปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธิโย  กลาปสมฺมสนาทิอนุโลม- 
# ๑. ม. เตภูมก ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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ปริโยสานา  วา  ป ฺา  ตีรณปริ ฺา ฯ อริยมคฺเคน  ปชหน  
ปหานปริ ฺา ฯ  โย  สพฺพ  ปรชิานาติ  โส  อิมาหิ  ตีหิ  
ปริ ฺาหิ  ปริชานาติ ฯ  อิธ  ปน  วิราคปฺปหานาน  ปฏิกฺเขป- 
วเสน  วิสุ  คหิตตฺตา าตปริ ฺาย  ตีรณปริ ฺาย  จ  วเสน 
ปริชานนา  เวทิตพฺพา ฯ  โย  ปเนว น ปริชานาติ ต สนฺธาย  
วุตฺต อปริชานนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  จิตฺต  อวิราชยนฺติ  ตสฺมึ  อภิ ฺเยฺเย  วิเสเส  
ปริ ฺเยฺเย  อตฺตโน จิตฺตสนฺตาน  น  วิราชย  น  วิรชฺชนโฺต   
ยถา  ตตฺถ  ราโค  น  โหติ  เอว  วิราคานุปสฺสน  น  
อุปฺปาเทนฺโตติ  อตฺโถ ฯ  อปฺปชหนฺติ  วิปสฺสนาป ฺาสหิตาย 
มคฺคป ฺาย  ตตฺถ  ปหาตพฺพยุตฺตก  กิเลสวฏฏ  อนวเสสโต  
น  ปชหนฺโต ฯ ยถา  เจต  เอว  อภิชานนาทโยป  มสิฺสก- 
มคฺควเสน  เวทิตพฺพา ฯ  ปุพฺพภาเค  หิ  นานาจิตฺตวเสน  ฯ 
าตตีรณปหานปริ ฺาหิ  กเมน  อภิชานนาทีนิ  สมฺปาเทตฺวา 
มคฺคกาเล  เอกกฺขเณเนว  กิจฺจวเสน  ต  สพฺพ  นิปฺผาเทนฺต  
เอกเมว  าณ ปวตฺตตีติ ฯ  อภพฺโพ  ทุกฺขกฺขยายาติ  นิพฺพานาย  
สกลสฺส  วฏฏทุกฺขสฺส  เขปนาย น ภพฺโพ นาล น สมตฺโถติ  
อตฺโถ ฯ 
        สพฺพ ฺจ  โขติ  เอตฺถ  จสทฺโท  พฺยติเรเก  โขสทฺโท  
อวธารเณ ฯ  ตทุภเยน  อภิชานนาทิโต  ลทฺธพฺพ  วิเสส    
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ทุกฺขกฺขยสฺส(๑)  เอกนฺตการณ  ทีเปติ ฯ   
        อภิชานนาทีสุ  ย  วตฺตพฺพ  ต  วุตฺตเมว ฯ  ตตฺถ  ปน  
ปฏิกฺเขปวเสน วุตฺต  อิธ  วิธานวเสน  เวทิตพฺพ ฯ  อยเมว   
วิเสโส ฯ  อปจ  อภิชานนฺติ อุปาทานกฺขนฺธป ฺจกสงฺขาต   
สกฺกายสพฺพ  สรูปโต  ปจฺจยโต  จ  าณสฺส อภิมุขีกรณวเสน 
อภิชานนฺโต  หุตฺวา  อภาวาการาทิปริคฺคเหน  ต อนิจฺจาทิ- 
ลกฺขเณหิ  ปริจฺฉิชฺชมานวเสน  ปริชานนฺโต ฯ  วิราชยนฺติ  สมมฺ- 
เทวสฺส  อนิจฺจตาทิอวโพธเนน อุปฺปนฺนภยาทีนวนิพฺพิทาทิ- 
าณานุภาเวน  อตฺตโน  จิตฺต  วิรตฺต  กโรนฺโต  ตตฺถ อณุ- 
มตฺตมฺป  ราค  อนุปฺปาเทนฺโต ฯ  ปชหนฺติ  วุฏานคามินิวิปสฺสนา- 
สหิตาย มคฺคป ฺาย  สมุทยปกฺขิย  กิเลสวฏฏ  ปชหนฺโต  
สมุจฺฉินฺทนฺโต ฯ  ภพฺโพ ทุกฺขกฺขยายาติ  เอว  กิเลสมลปฺปหาเนน 
สพฺพสฺส  กมมฺวฏฏสฺส  ปริกฺขีณตฺตา อนวเสสวิปากวฏฏ- 
เขปนาย  สกลสสารวฏฏทุกฺขปริกขฺยภูตาย  วา  อนุปาทิเสสาย 
นิพฺพานธาตุยา ภพฺโพ เอกนฺเตเนต ปาปุณิตุนฺติ เอวเมตฺถ 
อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ 
        โย  สพฺพ  สพฺพโต  ตฺวาติ  โย  ยุตฺตโยโค  อารทฺธ- 
วิปสฺสโก  สพฺพ เตภูมกธมฺมชาต  สพฺพโต  สพฺพภาเคน  กุสลา- 
ทิกฺขนฺธาทิวิภาคโต  ทุกฺขาทิปฬนาทิวิภาคโต  จ ฯ  อถวา 
# ๑. ส.ี ทกฺุขกฺขยาย จสฺส ฯ  ม. ทุกฺขกขฺยสฺส จ ฯ  
# กตฺถจิ. ทกุขฺกฺขยสฺส จสฺส ฯ  
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สพฺพโตติ  สพฺพสฺมา  กกขฺฬผุสนาทิลกฺขณาทิโต อนิจฺจาทิโต  
จาติ  สพฺพาการโต  ชานิตฺวา  วิปสฺสนาปุพฺพงฺคเมน  มคฺค- 
าเณน ปฏิวิชฺฌิตฺวา  วิปสฺสนาาเณเนว  วา  ชานนเหตุ ฯ   
สพฺพตฺเถสุ  น  รชฺชตีติ สพฺเพสุ  อตีตาทิวเสน  อเนกเภท- 
ภินฺเนสุ  สกกฺายธมฺเมสุ  น  รชฺชติ  อรยิมคฺคาธิคเมน  ราค   
น  ชเนติ ฯ  อิมินาสฺส  ตณฺหาคาหสฺส  อภาว  ทสฺเสนฺโต 
ตนฺนิมิตฺตตฺตา  ทิฏ ิมานคฺคาหาน  เอต  มม  เอโสหมสฺมิ  เอโส  
เม  อตฺตาติ  มิจฺฉาคาหตฺตยสฺสป(๑)  อภาว  ทสฺเสติ ฯ  
สเวติ  เอตฺถ  สอิติ  นิปาตมตฺต  เวติ พฺยตฺต  เอกเสนาติ  วา  
เอตสฺมึ  อตฺเถ  นิปาโต ฯ  สพฺพ  ปริ ฺาติ สพฺพปริชานนโต  
ยถาวุตฺตสฺส  สพฺพสฺส  อภิสมยวเสน  ปริชานนโต ฯ  โสติ 
ยถาวุตฺโต  โยคาวจโร  อริโย  เอว  วา ฯ สพฺพ ทุกฺข อุปจฺจคาติ  
สพฺพ วฏฏทกฺุข  อจฺจคา อติกฺกมิ สมติกฺกโตติ(๒) อตฺโถ ฯ 
                สตฺตมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. ม. มิจฺฉาคาหตฺตยสฺสป ฯ  ๒. ม. สมติกฺกมีติ ฯ  
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                        มานปริ ฺาสุตฺตวณฺณนา 
        อฏเม  อปุพฺพ  นตฺถิ  เกวล  มานวเสน  เทสนา  ปวตฺตา ฯ  
        คาถาสุ ปน  มานุเปตา  อย  ปชาติ  กมฺมกิเลเสหิ  ปชายตีติ  
ปชาติ  ลทฺธนามา  อิเม สตฺตา  มนนลกฺขเณน(๑)  มาเนน   
อุเปตา  อุปคตา  มานคตา(๒) ฯ มานคนฺถา  ภเว  รตาติ กิมิกีฏ- 
ปฏงฺคาทิอตฺตภาเวป  มาเนน  คนฺถิตา  มานสโยชเนน  สยุตฺตา  
ตโตเอว ทีฆรตฺต  ปริภาวิตา  อหการวเสน  เอต  มมาติ   
สงฺขาเรสุ  อชฺโฌสานพหุลตฺตา ตตฺถ  นิจฺจสุขอตฺตาทิวิปลฺลาส- 
วเสน  จ  กามาทิภเว  รตา ฯ  มาน  อปริชานนฺตาติ ตสฺมา(๓) ต(๔) ตีหิ 
ปริ ฺาหิ  น  ปรชิานนฺตา  อรหตฺตมคฺคาเณน  วา  อนติกฺก- 
มนฺตา มาน  อปริ ฺายาติ  เกจิ  ปนติฺ ฯ  อาคนฺตาโร  
ปุนพฺภวนฺติ  ปุน  อายตึ อุปปตฺติภว  ปุนปฺปุน  ภวโต  วา  
ปุนพฺภวสงฺขาต  สสาร  อปราปร ปริวตฺตนวเสน  คนฺตาโร  
อุปคนฺตาโร  โหนฺติ  ภวโต  น  ปริมุจฺจนฺตีติ  อตฺโถ ฯ เย 
จ  มาน  ปหนฺตฺวาน  วิมุตฺตา  มานสงฺขเยติ  เย  ปน  อรหตฺต- 
มคฺเคน สพฺพโส  มาน  ปชหิตฺวา  มานสฺส  อจฺจนฺตสงฺขยภูเต  
อรหตฺตผเล  นิพฺพาเน  วา ตเทกฏสพฺพกิเลสวิมุตฺติยา  วิมุตฺตา  
# ๑. ม. ม ฺนลกฺขเณน ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๔. ม. มาน ฯ  
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สุฏ ุ  มุตฺตา ฯ เต มานคนฺถาภิภูตา(๑) สพฺพ คนฺถ(๒)  อุปจฺจคุนฺติ   
เต  ปริกฺขีณภวสโยชนา  อรหนฺโต  สพฺพโส  มานคนฺถ มานสโยชน   
สมุจฺเฉทปฺปหาเนน  อภิภวิตฺวา   ิตา  อนวเสส  วฏฏทุกฺข 
อติกฺกมึสูติ อตฺโถ ฯ  
        เอวเมตสฺมึ สตฺตมสุตฺเต จ อรหตฺต กถิตนฺติ ฯ 
                อฏมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                โลภโทสปริ ฺาสุตฺตทฺวยวณฺณนา 
        นวมทสเมสุ  อปุพฺพ  นตฺถ ิ เทสนาวิลาสวเสน(๓)  ตถา 
พุชฺฌนกาน เวเนยฺยาน อชฺฌาสยวเสน วา ตถา เทสิตานีติ ทฏพฺพ ฯ 
                นวมทสมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                ปมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. สฺยา. ม. มานคนฺถาภิภุโน ฯ  ๒. ม. ทุกข ฯ  
# ๓. ม. เทสนาวิลาสวเสน ฯ  
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                        ทุติยวคฺควณฺณนา 
                        โมหปริ ฺาทิสุตฺตวณฺณนา 
        ทุติยวคฺเคป  ปมาทีนิ  ตีณิ  สุตฺตานิ  วุตฺตนยาเนว  ฯ 
ตถา  เทสนาการณมฺป วุตฺตเมว ฯ 
 
                         อวิชฺชานวีรณสุตฺตวณฺณนา 
        จตุตฺเถ  นาห  ภิกฺขเวติอาทีสุ  นกาโร  ปฏิเสธตฺโถ ฯ   
อหนฺติ ภควา  อตฺตาน  นทิฺทิสติ ฯ  อ ฺนฺติ  อิทานิ  วตฺตพฺพ 
อวิชฺชานีวรณโต  อ ฺ ฯ เอกนีวรณมฺปติ  เอก  นวิารกธมฺม ฯ  (๑) 
สมนุปสฺสามีติ  เทฺว  สมนปุสฺสนา ทิฏ ิสมนุปสฺสนา  จ  าณ- 
สมนุปสฺสนา  จ ฯ  ตตฺถ  รูป  อตฺตโต  สมนุปสฺสตีติ(๒)อาทินา   
อาคตา  อย  ทิฏ ิสมนุปสฺสนา  นาม  อนิจฺจโต  สมนุปสฺสติ   
โน นิจฺจโตติ(๓)อาทินา  ปน  อาคตา  อย  าณสมนุปสฺสนา   
นาม ฯ  อิธาป  าณสมนุปสฺสนาว  อธิปฺเปตา ฯ  สมนุปสฺสามีติ  
จ  ปทสฺส  นกาเรน  สมฺพนฺโธ ฯ อิท  วุตฺต  โหติ  นาห  ภิกฺขเว  
สพฺพ ฺ ุต ฺาณสงฺขาเตน  สมนฺตจกฺขุนา  สพฺพธมฺเม หตฺถามลก 
วิย โอโลเกนฺโตป อ ฺ เอกนีวรณมฺป น สมนุปสสฺามีติ ฯ 
# ๑. ม. นีวารณธมฺม ฯ  ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๐๐/๒๙๓ ฯ  
# ขุ. ปฏิ. ๓๑/๓๑๒/๒๐๗ ฯ  ๓. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๑๑๒/๘๓ อนิจฺจโต 
# อนุปสฺสติ โน นิจฺจโต ฯ  
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        เยน  นวีรเณน  นิวุตา  ปชา  ทีฆรตฺต  สนฺธาวนฺติ   
สสรนฺตีติ  เยน นีวรณสภาวตฺตา(๑)  นีวรเณน  ธมฺมสภาว  ชานิตุ  
ปสฺสิตุ  ปฏิวิชฺฌิตุ  อทตฺวา ฉาเทตฺวา  ปริโยนนฺธิตฺวา  าเนน  
อนฺธกาเรน  นิวุตา  สตฺตา  อนาทิมตสสาเร (๒) อปริมาเณ  กปเฺป  
มหนฺเตสุ  เจว  ขุทฺทเกสุ  จ  ภวาทีสุ  อปราปรุปฺปตฺติวเสน 
สพฺพโต  ธาวนฺติ  เจว  สสรนฺติ  จ ฯ  อารมฺมณนฺตรสงฺกมน- 
วเสน  วา  สนฺธาวน ภวนฺตรสงฺกมนวเสน  สสรณ ฯ  กิเลสาน  
พลวภาเวน  วา  สนฺธาวน  ทุพฺพลภาเวน สสรณ ฯ  ขณิกมรณ- 
วเสน  วา  เอกชาติย  สนธฺาวน  โวหารมรณวเสน  อเนกาสุ 
ชาตีสุ  สสรณ ฯ  จิตฺตวเสน  วา  สนธฺาวน  จิตฺตมสฺส  วิธาวตีติ  
หิ  วุตฺต กมฺมวเสน สสรณ ฯ เอว สนฺธาวนสสรณาน วิเสโส  
เวทิตพฺโพ ฯ 
        ยถยิทนติฺ  ยถา  อิท  ยกาโร  ปทสนฺธิกโร  สนธฺิวเสน   
รสฺสตฺต ฯ อวิชฺชานีวรณนฺติ  เอตฺถ  ปเูรตุ  อยุตฺตฏาเน  กาย- 
ทุจฺจริตาทิ  อวินฺทิย  นาม อลทฺธพฺพนฺติ  อตฺโถ ฯ  ต  อวินฺทิย  
วินฺทตีติ  อวิชฺชา ฯ  วิปรตีโต กายสุจริตาทิ วินฺทิย  นาม ฯ 
ต  วินฺทิย  น  วินฺทตีติ อวิชฺชา ฯ  ขนฺธาน ราสฏ อายตนาน 
อายตนฏ  ธาตูน  สุ ฺฏ  อินฺทฺริยาน  อาธิปเตยฺยฏ  สจฺจาน  
ตถฏ ทุกฺขาทีน  ปฬนาทิวเสน  วุตฺต  จตุพฺพิธ  อตฺถ  อวิทิต 
# ๑. ม. นีวรณกสภาวตฺตา ฯ  ๒. สี. อนาทิมติสสาเร ฯ 
# ม. อนาทิมตสสาเร ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 89 

                *เลมที่ 20  อวิชฺชานีวรณสตฺุตวณฺณนา  หนา 89 
 
กโรตีติป อวิชฺชา ฯ อนฺตวิรหิเต  สสาเร  สตฺเต  ชวาเปตีติ   
วา  อวิชฺชา  ปรมตฺถโต วา อวิชฺชมาเนสุ อิตฺถิปุริสาทีสุ   
ชวติ  ปวตฺตติ  วิชชฺมาเนสุ  ขนฺธาทีสุ  น  ชวติ นปปฺวตฺตตีติ 
อวิชฺชา ฯ  อปจ  จกฺขุวิ ฺาณาทีน  วตฺถารมฺมณปฏิจฺจ- 
สมุปฺปนฺนธมฺมาน(๑) ฉาทนโตป อวิชฺชา ฯ  อวิชชฺาว นีวรณนฺติ  
อวิชฺชานีวรณ ฯ 
        อวิชชฺานีวรเณน  หิ ภิกฺขเว นิวุตา ปชา ทีฆรตฺต  
สนฺธาวนฺติ สสรนฺตีติ อิท ปุริมสฺเสว  ทฬฺหีกรณตฺถ  วุตฺต ฯ 
ปุริม วา ยถยทิ ภิกฺขเว อวิชฺชานีวรณนติฺ เอว  โอปมฺม- 
ทสฺสนวเสน  วุตฺต  อิท  นวีรณานุภาวทสฺสนวเสน ฯ  กสฺมา  
ปเนตฺถ อวิชฺชาว  เอว  วุตฺตา  น  อ ฺเ  ธมฺมาติ  อาทีนวปฺ- 
ปฏิจฺฉาทเนน กามจฺฉนฺทาทีน  วิเสสปจฺจยภาวโต ฯ  ตถา  ห ิ ตาย  
ปฏิจฺฉาทิตาทีนเว  วิสเย  กามจฺฉนฺทาทโย ปวตฺตนฺติ ฯ 
        นตฺถ ฺโติ  อาทิกา  คาถา  วุตฺตสฺส  อวุตฺตสฺส  จ  อตฺถสฺส  
สงฺคณฺหนวเสน ภาสิตา ฯ  ตตฺถ  นิวุตาติ นิวาริตา ปลิคุณฺ ิตา  
ปฏิจฺฉาทิตาติ อตฺโถ ฯ อโหรตฺตนฺติ ทิวา  เจว  รตฺติ ฺจ   
สพฺพกาลนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ยถา  โมเหน  อาวุตาติ  เยน 
ปกาเรน  อวิชฺชานีวรณสงฺขาเตน  โมเหน  อาวริตา(๒)  ปฏิจฺฉาทิตา  
สุวิ ฺเยฺยมฺป อชานนฺติโย  ปชา  สสาเร  สสรนฺติ  ตถารูโป   
# ๑. ม. วตฺถารมฺมณาน ปฏิจฺจสมุปฺปาทปฏิจฺจสมุปฺปนฺนาน ฺจ 
#  ธมฺมาน ฯ  ๒. ม. อาวตา ฯ  
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อ ฺโ  เอกธมฺโมป  เอกนีวรณมฺป นตฺถีติ  โยเชตพฺพ ฯ  เย   
จ  โมห  ปหนฺตฺวาน  ตโมกฺขนฺธ  ปทาลยุนฺติ  เย  ปน อริย- 
สาวกา  ปุพฺพภาเค  ตทงฺคาทิปฺปหานวเสน  เหฏ ิมมคฺเคหิ [๑] 
วา  ตตมคฺควชฺฌ โมห  ปชหิตฺวาน  อคฺคมคฺเคน  วชิรูปมาเณน 
โมหสงฺขาตเมว  (๒)  ตโมราสึ ปทาลยึสุ อนวเสสโต สมุจฺฉินฺทึสุ ฯ  
น เต ปุน สสรนฺตีติ เต อรหนฺโต 
        ขนฺธาน ฺจ ปฏิปาฏิ  ธาตุอายตนาน จ 
        อพฺโพจฺฉินฺน วตฺตมานา  สสาโรติ ปวุจฺจตีติ 
เอว  วุตฺเต  อิมสฺมึ  สสาเร  น  สสรนฺติ  น  ปริพฺภมนฺติ ฯ 
กึการณา เหตุ เตส น  วิชชฺตีติ(๓)  ยสมฺา  สสารสฺส  เหตุ   
มูลการณ  อวิชฺชา  สา  เตส  น  วิชชฺติ สพฺพโส นตฺถิ  
สมุจฺฉินฺนตฺตาติ ฯ 
                จตุตฺถสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                ตณฺหาสโยชนสุตฺตวณฺณนา 
        ป ฺจเม  ยสฺส  วิชฺชติ  ต  ปุคฺคล  ทุกฺเขหิ กมฺม- 
วิปาเกหิ (๔) ภวโยนิคติวิ ฺาณฏ ิติสตฺตาวาเส  วา  ภวนฺตราทีหิ  
สโยเชตีติ  สโยชน ฯ ตณฺหายนฏเน  ตณฺหา ฯ (๕)ตสนฺติ  สย  ปริตสติ  
วา ตายาติ  ตณฺหา(๕) ฯ สยุตฺตาติ  จกฺขฺวาทีสุ  อภินิเวสวตฺถูสุ  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร วาสทฺโท อตฺถิ ฯ  ๒. ส.ี ตโมขนฺธสงฺขาตเมว ฯ 
# ๓. ม. อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๔. ม. กมฺม วา วิปาเกหิ ฯ  
# ๕. ม. ตสติ สย ปริตสติ ตสนฺติ วา เอตายาติ ตณฺหา ฯ  
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พทฺธา ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ  
        กาม ฺเจตฺถ อวิชฺชายป  สโยชนภาโว  ตณฺหาย  จ   
นีวรณภาโว  อตฺถิเยว  ตถาป  อวิชฺชาย ปฏิจฺฉาทิตาทีนเวหิ 
ภเวหิ  ตณฺหา  สตฺเต  สโยเชตีติ  อิมสฺส วิเสสสฺส ทสฺสนตฺถ 
ปุริมสุตฺเต  อวิชฺชา  นีวรณภาเวเนว  อิธ  จ  ตณฺหา สโยชน- 
ภาเวเนว วุตฺตา ฯ กิ ฺจ  นีวรณสโยชนปฺปธานทสฺสนตฺถ ฯ   
ยถา  ห ิ นีวรณภาเวน  อวิชฺชา สงฺกิเลสธมฺมาน  ปธานภูตา   
ปุพฺพงฺคมา  จ  เอว  สโยชนภาเวน  เนส  ตณฺหาติ ตทธีน- 
ปธานภาว  ทสฺเสตุ  สุตฺตทฺวเย  เอวเมเต  ธมฺมา  วุตฺตา ฯ  อปจ 
วิเสเสน อวิชฺชา  นิพฺพานสุข  (๑)  นิวาเรตีติ  นีวรณนฺติ  วุตฺตา  
ตณฺหา สสารทุกฺเขน  สตฺเต สโยเชตีติ สโยชนนฺติ ฯ 
        ทสฺสนคมนนฺตรายกรณโต  วา  วิชฺชาจรณวิปกฺขโต  ทฺวย  
ทฺวิธา  วุตฺต ฯ วิชฺชาย  หิ  อุชุวิปจฺจนีกภูตา  อวิชฺชา  นิพฺพาน- 
ทสฺสนสฺส  อวิปรีตทสฺสนสฺส  จ วิเสสโต  อนฺตรายกรา  
จรณธมฺมาน  อุชุวิปจฺจนีกภูตา  ตณฺหา  คมนสฺส สมมฺาปฏิ- 
ปตฺติยา  อนฺตรายกราติ  เอวมย  อวิชฺชาย  นิวุโต  อนฺธีกโต   
ตณฺหาย  (๒)สพฺพโส  พทฺโธ(๒)  อสุตวา  ปุถุชชฺโน  อนฺโธ  วิย   
พทฺโธ  มหากนฺตาร  สสารกนฺตาร  นาติวตฺตติ ฯ  อนตฺถชน- 
นเหตุทฺวยสฺส  ทสฺสนตฺถป(๓) ทฺวย  ทฺวิธา  วุตฺต ฯ อวิชฺชาคโต 
หิ  ปุคฺคโล พาลภาเวน อตฺถ ปริหาเปติ อนตฺถ ฺจ อตฺตโน  
# ๑. ส.ี นิพฺพานมุข ฯ ๒. ม. สวุโต พทฺโธ ฯ   
# ๓. ม. อนตฺถุปฺปตฺติ เหตุทฺวยทสฺสนตฺถมฺป ฯ  
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กโรติ อกุสโล วิย  อาตุโร  อสปฺปายกิริยาย ฯ  (๑)ชานนฺโต วิย 
กโรติ(๑)  อสปฺปายเสวี ฯ  มกฺกฏาเลโปปมสุตฺต ฺเจตสฺส อตฺถสฺส  
สาธก ฯ 
        ปฏิจฺจสมุปฺปาทสฺส  มูลการณทสฺสนตฺถเมตฺถ  ทฺวย  ทฺวิธา  
วุตฺต ฯ  วิเสเสน หิ  สมโฺมหสฺส  พลวภาวโต  อวิชฺชาเขตฺต   
อตีโต  อทฺธา  ปตฺถนาย  พลวภาวโต ตณฺหาเขตฺต  อนาคโต  
อทฺธา ฯ  ตถา  หิ  พาลชโน  สมฺโมหพหุโล  อตีตมนุโสจติ ตสฺส 
อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขาราติ  สพฺพ  เนตพฺพ ฯ  ปตฺถนาพหุโล  
อนาคต  ปชปฺปติ ตสฺส  ตณฺหาปจฺจยา  อุปาทานนฺติอาทิ  สพฺพ  
เนตพฺพ ฯ (๒) เอเตเนว วา ปุพฺพนฺตาปรโต(๒)  อปรนฺตปฏิสนฺธา- 
เนน  จสฺส  ยถากฺกม  มลูการณตา  ทสฺสิตาติ เวทิตพฺพนฺติ ฯ 
        คาถาสุ  ตณฺหาทุติโยติ  ตณฺหาสหาโย ฯ  ตณฺหา  หิ  
นิรุทกกนฺตาเร มรีจิกาย  อุทกส ฺา  วิย  ปปาสาภิภูต   
อปฺปฏิการทุกฺขาภิภูตมฺป  สตฺต อสฺสาทสนฺทสฺสนวเสน  สหายกิจฺจ   
กโรนฺตี(๓)  ภวาทีสุ  อนิพฺพินฺท  กตฺวา ปริพฺภมาเปติ  ตสฺมา  ตณฺหา  
ปุริสสฺส  ทุติยาติ  วุตฺตา ฯ  นน ุ จ  อ ฺเป กิเลสาทโย   
ภวาภินิพฺพตฺติยา  ปจฺจยาว  สจฺจเมต  น  ปน  ตถา  
วิเสสปจฺจโย ยถา  ตณฺหา ฯ หิ(๔)  กุสเลหิ  วินา  อกสุเลหิ 
# ๑. ม. ชานนฺโตป พาโล พาลภาเวน อตฺถ ปริหาเปติ อนตฺถ ฺจ 
# กโรติ ชานนฺโต วิย โรคี ฯ  ๒. ม. เตเนว ตาส ปุพฺพนฺตาหรเณน ฯ 
# ๓. ม. กโรนฺตี ฯ  ๔. ม. ตถา หิ สา ฯ  
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กามาวจราทิกุสเลหิ จ วินา รูปาวจราทิกุสเลหิ  ภวนิพฺพตฺติยา 
วิเสสปจฺจโย  ยโต  สมุทยสจฺจนฺติ  วุจฺจตีติ ฯ 
        อิตฺถภาว ฺถาภาวนฺติ  อิตฺถภาโว  จ  อ ฺถาภาโว  จ   
อิตฺถภาว ฺถาภาโว  โส เอตสฺส  อตฺถีติ  อิตฺถภาว ฺถาภาโว   
สสาโรติ(๑) ฯ  ตตฺถ  อิตฺถภาโว มนุสสฺตฺต อ ฺถาภาโว  ตโต   
อวสิฏสตฺตาวาสา ฯ  อิตฺถภาโว  วา  เตส  เตส  สตฺตาน  
ปจฺจุปฺปนฺโน  อตฺตภาโว  อ ฺถาภาโว  อนาคตตฺตภาโว ฯ  
เอวรูโป  วา  อ ฺโป อตฺตภาโว  อิตฺถภาโว  น  เอวรูโป  
อ ฺถาภาโว ฯ  ต  อิตฺถภาว ฺถาภาว  สสาร ขนฺธธาตุ- 
อายตนปฏิปาฏึ นาติวตฺตติ น อติกฺกมติ ฯ 
        เอตมาทีนว  ตฺวา  ตณฺห  ทุกฺขสฺส  สมฺภวนฺติ  เอต  
สกลวฏฏทุกขฺสฺส สมฺภว  สมุทย  ตณฺห  อาทีนว  อาทีนว  ตฺวา 
เอตมาทีนว ตฺวาติ อตฺโถ ฯ อถวา  ฯ เอตมาทีนว ตฺวาติ 
เอต  ยถาวุตฺต  สสารนาติวตฺตน  อาทีนว  โทส ตฺวา ฯ  
ตณฺห ทุกฺขสฺส สมฺภวนฺติ  ตณฺห ฺจ  วุตฺตนเยน  วฏฏทุกฺขสฺส   
ปธานการณนฺติ  ตฺวา ฯ 
        วีตตโณฺห  อนาทาโน  สโต  ภิกขฺุ  ปริพฺพเชติ  เอว  ตีหิ  
ปริ ฺาหิ ปริชานนฺโต  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  มคฺคปฏิปาฏิยา   
ตณฺห  วิคเมนฺโต  อคฺคมคฺเคน สพฺพโส  วีตตโณฺห  วิคตตโณฺห   
# ๑. ม. สสาโร ต ฯ  
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ตโต  เอว  จตูสุ  อุปาทาเนสุ  กสฺสจิป  อภาเวน อายตึ  ปฏิสนฺธ-ิ 
สงฺขาตสฺส  วา  อาทานสฺส  อภาเวน  อนาทาโน  สติเวปุลฺลปฺ- 
ปตฺติยา สพฺพตฺถ  สโตการิตาย  สโต  ภินฺนกิเลโส  ภิกฺขุ  
ปริพฺพเช  จเรยฺย ขนฺธปรนิิพฺพาเนน วา สงฺขารปฺปตฺติโต  
อปคจฺเฉยฺยาติ อตฺโถ ฯ 
                ป ฺจมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                        ปมเสขสุตฺตวณฺณนา 
        ฉฏเ  เสขสฺสาติ  เอตฺถ  เกนฏเน  เสกฺโข  
เสกฺขธมฺมปฏิลาภโต เสโข ฯ วุตฺตเ ฺหต กิตฺตาวตา นุ โข  
ภนฺเต เสโข โหตีติ อิธ ภิกฺขุ เสขาย สมฺมาทิฏ ิยา สมนฺนาคโต 
โหติ ฯเปฯ เสเขน สมฺมาสมาธินา สมนฺนาคโต โหติ ฯ เอตฺตาวตา 
โข ภิกฺขุ เสโข โหตีติ ฯ (๑)  อปจ สิกขฺตีติ เสโข ฯ 
วุตฺตมฺป เจต สิกฺขตีติ โข ภิกฺขุ ตสฺมา เสโขติ วุจฺจติ ฯ  
กิ ฺจ สิกฺขติ อธิสีลมฺป สกิฺขติ อธิจิตฺตมฺป สิกฺขติ อธิป ฺมฺป  
สิกฺขติ สิกฺขตีติ โข ภิกฺขุ ตสฺมา เสโขติ วุจฺจตีติ ฯ (๒) โยยป 
กลฺยาณปุถุชชฺโน  อนุโลมปฏิปทาย  ปริปูรการี  สลีสมฺปนฺโน  
อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร  โภชเน  มตฺต ฺ ู  ชาคริยานุโยคมนุยุตฺโต  
ปุพฺพรตฺตาปรรตฺต โพธิปกฺขิยาน  ธมฺมาน  ภาวนานุโยคมนุยุตฺโต   
วิหรติ  อชชฺ  วา  เสวฺ  วา อ ฺตร  สาม ฺผล  อธิคมิสฺสามีติ  
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๕๑/๑๘ ฯ  ๒. องฺ. ติก. ๒๐/๕๒๕/๒๙๗ ฯ  
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โสป  วุจฺจติ  สิกฺขตีติ เสโขติ ฯ อิมสฺมึ อตฺเถ  น  ปฏวิิชฺฌนฺโตว(๑) 
เสโข  อธิปฺเปโต  อถ  โข  กลฺยาณปุถชฺุชโนป ฯ อปฺปตฺต  มานส   
เอเตนาติ  อปฺปตฺตมานโส ฯ  
        มานสนฺติ  อนฺตลิกฺขจโร  ปาโส ยวฺาย  จรติ  มานโสติ ฯ  (๒) 
เอตฺถ  ราโค  มานสนฺติ  วุตฺโต ฯ  จิตฺต  มโน มานสนฺติ  (๓)  เอตฺถ  
จิตฺต ฯ  อปฺปตฺตมานโส  เสโข กาล กยริา ชเนสุตาติ (๔) เอตฺถ 
อรหตฺต ฯ  อิธาป  อรหตฺตเมว  อธิปฺเปต ฯ  เตน  อปฺปตฺตาร- 
หตฺตสฺสาติ  วุตฺต โหติ ฯ 
        อนุตฺตรนฺติ  เสฏ  อสทิสนฺติ  อตฺโถ ฯ  จตูหิ  โยเคหิ  
เขม อนุปทฺทุตนฺติ โยคกฺเขม  อรหตฺตเมว  อธิปฺเปต ฯ  
        ปตฺถยมานสฺสาติ  เทฺว  ปตฺถนา  ตณฺหาปตฺถนา จ 
กุสลจฺฉนฺทปตฺถนา  จ ฯ  
                ปตฺถยมานสฺส  (๕)ปชปฺปตานิ 
                ปเวทิต(๕) วาป ปกปฺปเตสูติ(๖) 
เอตฺถ ตณฺหาปตฺถนา ฯ 
        ฉินฺน ปาปมโต โสต        วิทฺธสฺต วินฬีกต 
        ปาโมชชฺพหุลา โหถ        เขม ปตฺเถุ ภิกฺขโวติ (๗) 
เอตฺถ  กตฺตุกมฺยตากุสลจฺฉนฺทปตฺถนา  อยเมว  อิธาธิปฺเปตา ฯ  
# ๑. ม. ปฏิวิชฺฌนฺโตว ฯ ๒. ส. ส. ๑๕/๔๕๙/๑๖๔ ฯ  
# วิ. มหา. ๔/๓๓/๔๐ ฯ  ๓. อภิ. สงฺ. ๓๔/๙๒/๓๒ ฯ  
# ๔. ส. ส. ๑๕/๔๙๐/๑๗๗ ฯ  ๕. สฺยา. ม. หิ ชปฺปตานิ ปเวธิต ฯ 
# ๖. ขุ. ส.ุ ๒๕/๔๒๐/๕๐๑ ฯ ขุ. มหา. ๒๙/๖๓๕/๓๘๐ ฯ 
# ๗. ม. มู. ๑๒/๓๙๑/๔๒๑ ฯ  
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เตน  ปตฺถยมานสฺสาติ ต  โยคกฺเขม  กตฺตุกามสฺส(๑)  ตนฺนินฺนสสฺ  
ตปฺโปณสฺส  ตปฺปพฺภารสฺสาติ  อตฺโถ ฯ วิหรโตติ  เอก  อิริยา- 
ปถทุกฺข  อ ฺเน  อิริยาปเถน  วิจฺฉินฺทิตฺวา  อปริปตนฺต อตฺตภาว   
หรโต ฯ  อถ  วา  สพฺเพ  สงฺขารา  อนิจฺจาติ  อธิมุจฺจนฺโต  สทฺธาย 
วิหรตีติอาทินา  นิทฺเทสนเยน  เจตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ   
อชฺฌตฺติกนฺติ นิยกชฌฺตฺตสงฺขาเต  อชฺฌตฺเต  ภว  อชฺฌตฺติก ฯ 
องฺคนฺติ  การณ ฯ อิติ กริตฺวาติ เอว  กตฺวา ฯ  น  อ ฺ  
เอกงฺคมฺป  สมนุปสฺสามีติ  เอตฺถ  อย  สงฺเขปตฺโถ ภิกฺขเว  อชฺฌตฺต  
อตฺตโน  สนตฺาเน  สมุฏ ิต  การณนฺติ  กตฺวา  อ ฺ เอกการณมฺป  
น  สมนุปสสฺามีติ(๒)  เอว  พหูปการ  ยถยิท  โยนิโส  มนสกิาโรติ 
อุปายมนสิกาโร  ปถมนสิกาโร  อนิจฺจาทีสุ  อนิจฺจาทินเยเนว  
มนสิกาโร อนิจฺจานุโลมิเกน  วา  จิตฺตสฺส  อาวชฺชนา อนฺวา- 
วชฺชนา  อาโภโค สมนฺนาหาโร มนสิกาโร อย โยนโิส - 
มนสิกาโร ฯ 
        อิทานิ  โยนิโส  มนสิการสฺส  อานุภาว  ทสฺเสตุ  โยนโิส   
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ มนสิ  กโรนฺโต  อกุสล  ปชหติ  กุสล  ภาเวตีติ  
วุตฺต ฯ  ตตฺถ  โยนิโส มนสิ  กโรนฺโตติ  อิท  ทุกฺข  อริยสจฺจ   
อย  ทุกฺขสมุทโย  อริยสจฺจ  อย ทุกฺขนิโรโธ  อรยิสจฺจ  อย   
ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทา  อริยสจฺจนฺติ  จตูสุ อริยสจฺเจสุ  
โยนิโสมนสิการ ปวตฺเตนฺโต ฯ 
# ๑. ม. คนฺตุกามสฺส ฯ  ๒. ม. สมนปุสฺสามิ ย ฯ  
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        ตตฺราย  อตฺถวิภาวนา  ยทิป  อิท  สุตฺต  อวิเสเสน 
เสกฺขปุคฺคลวเสน อาคต  (๑)จตุมคฺคผลวเสน สาธารณวเสน(๑) ปน 
สงฺเขเปเนว  กมฺมฏาน  กถยิสฺสาม ฯ  โย จตุสจฺจกมฺมฏานิโก 
โยคาวจโร  ตณฺหาวชฺชา  เตภูมกา  ขนฺธา  ทุกฺข  ตณฺหา 
ทุกฺขสมุทโย  อุภินฺน  อปปฺวตฺติ  นิโรโธ  นโิรธสมฺปาปโก   
มคฺโคติ  เอว ปุพฺเพ  เอว  อาจริยสนฺติเก  อุคฺคหิตจตุสจฺจกมฺมฏาโน  
โส  อปเรน  สมเยน วิปสฺสนามคฺค  สมารุโฬฺห  สมาโน  เตภูมเก  
ขนฺเธ  อิท  ทกฺุขนฺติ  โยนโิส มนสิกโรติ  อุปาเยน  ปเถน  
สมนฺนาหรติ  เจว  วิปสฺสติ  จ  วิปสฺสนา  หิ อิธ  มนสิการ- 
สีเสน  วุตฺตา ฯ  ยา  ปนายนฺตสฺส  ทุกฺขสฺส  สมฏุาปกา  
สภาวตา(๒)  ตณฺหา  อย  ทุกฺขสมุทโยติ  โยนโิส  มนสิกโรติ ฯ  
ยสฺมา  ปน  อิท  ทุกฺข  อย ฺจ  สมุทโย  อิท  าน  ปตฺวา   
นิรุชฺฌนฺติ  นปฺปวตฺตนฺติ  ตสฺมา  ยทิท  นิพฺพาน  นาม  อย   
ทุกฺขนิโรโธติ  โยนโิส  มนสิกโรติ ฯ  นิโรธสมฺปาปก  อฏงฺคิก   
มคฺค  อย  ทกฺุขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  โยนโิส  มนสิกโรติ   
อุปาเยน  ปเถน  สมนฺนาหรติ เจว วิปสฺสติ จ ฯ 
        ตตฺราย  อุปาโย  อภินิเวโส  นาม  ขนฺเธ  โหติ  น  
วิวฏเฏ  ตสฺมา  อยมตฺโถ  อิมสฺมึ  กาเย  ปวีธาตุ  อาโปธาตูติ(๓)- 
อาทินา  นเยน  จตฺตาริ  มหาภูตานิ  ตทนุสาเรน  อุปาทารูปานิ  
จ  ปริคฺคเหตฺวา  อย  รูปกขฺนฺโธติ  ววตฺถเปติ  ต  ววตฺถาปยโต  
# ๑. ม. จตุมคฺคสาธารณวเสน ฯ  ๒. ม. ปุริมภวิกา ฯ 
# ๓. ท.ี มหา. ๑๐/๒๗๘/๓๒๙ ฯ  
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อุปฺปนฺเน  ตทารมฺมเณ  จิตฺตเจตสิกธมฺเม  อิเม จตฺตาโร  อรูปก-ฺ 
ขนฺธาติ  ววตฺถเปติ  ตโต  อิเม  ป ฺจกฺขนฺธา  ทุกฺขนฺติ 
ววตฺถเปติ  เต  ปน  สงฺเขปโต  นาม ฺจ  รูป ฺเจติ  เทฺว   
ภาคา  โหนฺติ  อิท ฺจ  นามรูป  สเหตุ  สปฺปจฺจย  อุปฺปชฺชติ  
ตสฺส  อย  อวิชฺชาภวตณฺหาทิโก  เหตุ อย  อาหาราทิโก  ปจฺจโยติ  
เหตุปจฺจเย  ววตฺถเปติ ฯ  โส  เตส  ปจฺจยาน ฺจ ปจฺจยุปฺปนฺนาน ฺจ 
ยาถาวสรสลกฺขณ  ววตฺถเปตฺวา  อิเม  ธมฺมา  อหุตฺวา  ภวนฺติ  
หุตฺวา  นิรุชฌฺนฺติ  ตสฺมา  อนิจฺจาติ  อนิจฺจลกฺขณ  อาโรเปติ 
อุทยพฺพยปฏิปฬิตตฺตา  ทุกฺขาติ  ทุกฺขลกฺขณ  อาโรเปติ  
อวสวตฺตนโต อนตฺตาติ  อนตฺตลกฺขณ อาโรเปติ ฯ 
        เอว  ติลกฺขณานิ  อาโรเปตฺวา  วิปสฺสนฺโต  อุทยพฺพย- 
าณุปฺปตฺติยา  อุปฺปนฺเน  โอภาสาทิเก  วิปสฺสนูปกกฺิเลเส   
อมคฺโคติ  อุทยพฺพยาณเมว  อริยมคฺคสฺส  อุปายภูโต  ปุพฺพ- 
ภาคมคฺโคติ  มคฺคามคฺค  ววตฺถเปตฺวา  ปุน  อุทยพฺพยาณ   
ปฏิปาฏิยา  ภงฺคาณาทีนิ  จ  อุปฺปาเทนฺโต  โสตาปตฺติ- 
มคฺคาทโย ปาปุณาติ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  จตฺตาริ  สจฺจานิ  เอกปฺปฏ-ิ 
เวเธเนว  ปฏวิิชฺฌติ เอกาภิสมเยน  อภิสเมติ ฯ  ตตฺถ  ทุกฺข   
ปริ ฺาปฏิเวเธน  (๑)ปฏวิิชฺเฌติ เอกาภิสมเยน อภิสเมติ ฯ ตตฺถ 
ทุกข ปริ ฺาปฏิเวเธน(๑) ปฏิวิชฌฺนฺโต  สมุทย ปหานปฺปฏิเวเธน  
โยนิโส (๒) ปฏิวิชฺฌนฺโต สพฺพ อกุสล ปชหติ ฯ นโิรธ สจฺฉิกิริยา- 
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ  ฯ  
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ปฏิเวเธน ปฏิวิชฺฌนฺโต  มคฺค  ภาวนาปฏิเวเธน  ปฏิวิชฺฌนฺโต   
สพฺพ  กุสล ภาเวติ  อริยมคฺโค  หิ  นปิฺปริยายโต  กุจฺฉิต- 
สลนาทิอตฺเถน  กุสโล  ตสฺมึ  จ ภาวิเต  สพฺเพป  กสุลา   
อนวชฺชโพธปิกฺขิยธมฺมา  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺตีติ ฯ เอว  โยนิโส  
มนสิกโรนฺโต  อกุสล  ปชหติ  กุสล  ภาเวติ ฯ  ตถา  หิ  วุตฺต 
อิท  ทุกฺขนฺติ  โยนิโส มนสิกโรติ อย ทุกฺขสมุทโยติ โยนิโส  
มนสิกโรตีติ(๑)อาทิ ฯ  อปรมฺป  วุตฺต  โยนิโสมนสิการสมฺปนฺนสฺเสต  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ปาฏกิงฺข อริย อฏงฺคิก มคฺค ภาเวสฺสติ  
อริย อฏงฺคิก มคฺค พหุลกีริสฺสตีติ(๒) ฯ   
        โยนิโส  มนสิกาโรติ  คาถาย  อย  สงฺเขปตฺโถ  สิกฺขติ   
สิกฺขาปทานิ  ตสฺส  อตฺถ ิ สิกฺขนสีโลติ  วา  เสโข ฯ  สสาเร   
ภย  อิกฺขตีติ  ภิกฺขุ ฯ  ตสฺส เสขสฺส  ภิกขฺุโน  อุตฺตมตฺถสฺส   
อรหตฺตสฺส  ปตฺติยา  อธิคมาย  ยถา  โยนิโส  มนสกิาโร  เอว  
พหุกาโร  [๓]  อ ฺโ  โกจิ  ธมฺโม  นตฺถิ ฯ  กสฺมา ยสฺมา 
โยนิโส  อุปาเยน  มนสิการ  ปรุกฺขตฺวา  ปทห  จตุพฺพิธสมฺมปฺ- 
ปธานวเสน  ปทหนฺโต  ขย  ทุกฺขสฺส  ปาปุเณ  สงฺกิเลสวฏฏ- 
ทุกฺขสฺส  ปรกิขฺย  ปรโิยสาน  นิพฺพาน ปาปุเณ อธิคจฺเฉยฺย  
ตสฺมา โยนิโส มนสิกาโร พหุกาโรติ ฯ 
                ฉฏสุตฺตวณฺณา นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๑๒/๑๖ ฯ  ๒. ส. มหา. ๑๙/๑๔๕/๓๘ ฯ 
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร พหูปกาโรติ ทิสฺสติ ฯ  
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                        ทุติยเสขสุตฺตวณฺณนา 
        สตฺตเม  พาหิรนฺติ  อชฺฌตฺตสนฺตานโต  พหิ  ภว ฯ  
กลฺยาณมิตฺตตาติ ยสฺส  สลีาทิคุณสมฺปนฺโน  อฆสฺส  ฆาตา   
หิตสฺส  วิธาตา  สพฺพากาเรน อุปการโก  มิตฺโต  โหติ  โส   
ปุคฺคโล  กลยฺาณมิตฺโต  ตสฺส ภาโว กลฺยาณมิตฺตตา ฯ 
        ตตฺราย  กลฺยาณมิตฺโต  ปกติยา  สทฺธาสมฺปนฺโน  โหติ  
สีลสมฺปนฺโน  สุตสมฺปนฺโน จาคสมฺปนฺโน  วีริยสมฺปนฺโน  สติ- 
สมฺปนฺโน  สมาธิสมฺปนฺโน  ป ฺาสมฺปนฺโน ฯ ตสฺสา(๑)  สทฺธา- 
สมฺปตฺติยา  สทฺทหติ  ตถาคตสฺส  โพธึ  เตน  สมฺมาสมฺโพธิ- 
เหตุ ภูเตสุ(๒) สตฺเตสุ  หิตสุเขสิต  (๓)  น  ปริจฺจชติ  สลีสมฺปตฺติยา 
สพฺรหฺมจารีน ปโย โหติ ครุ  จ  ภาวนีโย  โจทโก  ปาปครหี 
วตฺตา  วจนกฺขโม  สุตสมฺปตฺติยา  ขนฺธายตนสจฺจปฏิจฺจสมุปฺ- 
ปาทาทิกาน  คมฺภีราน  กถาน  กตฺตา โหติ จาคสมฺปตฺติยา 
อปฺปจฺโฉ โหติ  สนฺตุฏโ ปวิวิตฺโต อสสฏโ  วีริยสมฺปตฺติยา 
อตฺตโน ปเรส ฺจ  หิตปฺปฏิปตฺติย  อารทฺธวีริโย  โหติ สติ- 
สมฺปตฺติยา อุปฏ ิตสฺสติ โหติ ปรเมน  สติเนปกฺเกน  สมนฺนาคโต  
จิรกตมฺป  จิรภาสิตมฺป  สริตา  อนุสฺสริตา สมาธิสมฺปตฺติยา  
อวิกฺขิตฺโต  โหติ  สมาหิโต  เอกคฺคจิตฺโต  ป ฺาสมฺปตฺติยา 
อวิปรีต  ปชานาติ ฯ  โส  สติยา  กุสลากุสลาน  ธมมฺาน  
# ๑. ม. ตตฺถ ฯ  ๒. ม. สมมฺาสมฺโพธิเหตุภูต ฯ   
# ๓. ส.ี หิเตสิต ฯ  
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คติโย  สมเนฺวสนฺโต ป ฺาย  สตฺตาน  หิตสุข  ยถาภูต  
ชานิตฺวา  สมาธินา  ตตฺถ  อพฺยคฺคจิตฺโต  หุตฺวา วีริเยน สตฺเต 
อหิตโต นิเสเธตฺวา เอกนฺตหิเต นิโยเชติ ฯ เตเนวาห 
        ปโย คร ุภาวนีโย        วตฺตา จ วจนกฺขโม 
        คมฺภีร ฺจ กถ กตฺตา        โน จฏาเน นิโยชเยติ(๑) ฯ 
        กลฺยาณมิตฺโต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อกสุล  ปชหติ กุสล  
ภาเวตีติ กลฺยาณมิตฺโต ปุคฺคโล  กลฺยาณมิตฺต  นิสฺสาย   
กมฺมสฺสกตาาณ  อุปฺปาเทติ  อุปฺปนฺน  สทฺธ าตึ(๒)  กโรติ  
สทฺธาชาโต  อุปสงฺกมติ  อุปสงฺกมิตฺวา  ธมฺม  สุณาติ  ต  ธมฺม 
สุตฺวา  ตถาคเต  สทฺธ  ปฏลิภติ  เตน  สทฺธาปฏิลาเภน  ฆราวาส  
ปหาย ปพฺพชฺช  อนุติฏติ  จตุปาริสุทฺธิสีล  สมฺปาเทติ  ยถาพล  
ธุตธมฺเม  สมาทาย  วตฺตติ  ทสกถาวตฺถุลาภี  โหติ  อารทฺธวีริโย 
วิหรติ  อุปฏ ิตสฺสติ  สมฺปชาโน  ปุพฺพรตฺตาปรรตฺต  โพธ-ิ 
ปกฺขิยาน  ธมฺมาน  ภาวนามนุยุตฺโต  นจิรสฺเสว วิปสฺสน   
อุสฺสุกฺกาเปตฺวา  อริยมคฺคาธิคเมน  สพฺพ  อกุสล  สมุจฺฉินฺทติ  
สพฺพ ฺจ กุสล ภาวนาปาริปูรึ คเมนฺโต วฑฺเฒติ ฯ วุตฺตเ ฺหต 
กลฺยาณมิตฺตสฺเสว เมฆิย ภิกฺขุโน ปาฏกิงฺข กลฺยาณสหายกสฺส 
กลฺยาณสมฺปวงฺกสฺส ย สลีวา ภวิสฺสติ ปาติโมกฺขสวรสวุโต  
วิหริสฺสติ  อาจารโคจรสมฺปนฺโน อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี  
# ๑. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๓๔/๓๓ ฯ ม. นโิยชโกติ ฯ 
# ๒. ม. ผาตึ ฯ ธาตินฺติป ปาโ ฯ  
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สมาทาย  สิกฺขิสฺสติ สิกฺขาปเทสุ ฯ กลฺยาณมิตฺตสฺเสต ฯเปฯ 
กลฺยาณสมฺปวงฺกสฺส ย ยาย กถา อภิสลเฺลขิกา เจโต- 
วิวรณสปฺปายา เอกนฺตนิพฺพิทาย ฯเปฯ นิพฺพานาย  สวตฺตติ  
เสยฺยถิท อปฺปจฺฉกถา สนฺตุฏ ิกถา ปวิเวกกถา อสสคฺคกถา 
วีริยารมฺภกถา สีลกถา สมาธิกถา ฯเปฯ วิมุตฺติาณทสฺสน- 
กถา ฯ เอวรปูาย กถาย นกิามลาภี ภวิสฺสติ อกิจฺฉลาภี  
อกสิรลาภี ฯ  กลฺยาณมิตฺตสฺเสต ฯเปฯ กลฺยาณสมฺปวงฺกสฺส ย  
อารทฺธวีริโย วิหริสฺสติ อกุสลาน ธมฺมาน ปหานาย กุสลาน  
ธมฺมาน อุปสมฺปทาย ถามวา ทฬฺหปรกฺกโม อนิกฺขิตฺตธุโร  
กุสเลสุ ธมฺเมสุ 
        กลฺยาณมิตฺตสฺเสต ฯเปฯ กลฺยาณสมฺปวงฺกสฺส ย ป ฺวา 
ภวิสฺสติ อุทยตฺถคามินิยา ป ฺาย สมนฺนาคโต อริยาย  
นิพฺเพธิกาย สมฺมา  ทุกฺขกฺขยคามินิยาติ (๑) เอว สกลวฏฏทุกฺข- 
ปริมุจฺจนนิมิตฺต กลฺยาณมิตฺตตาติ เวทิตพฺพ ฯ เตเนวาห  มม ฺหิ 
อานนฺท กลฺยาณมิตฺต อาคมฺม ชาติธมฺมา สตฺตา ชาติยา 
ปริมุจฺจนฺติ ชราธมฺมา สตฺตา ชราย ปรมิุจฺจนฺตีติอาทิ ฯ (๒) เตน 
วุตฺต  กลฺยาณมิตฺโต  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  อกุสล  ปชหต ิ กุสล 
ภาเวตีติ ฯ 
        คาถาย  สปฺปติสฺโสติ  ปฏิสฺสวสงฺขาเตน  สห  ปฏิสฺเสนาติ  
# ๑. ขุ. อุ. ๒๕/๘๘/๑๒๓-๑๒๘ ฯ ๒. ส. ส. ๑๕/๓๘๓/๑๒๘ ฯ 
# ๓. ส. ส. ๑๕/๓๘๓/๑๒๘ ฯ  
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สปฺปติสฺโส กลฺยาณมิตฺตสฺส  โอวาท  สิรสา  สมฺปฏิจฺฉโก  
สุพฺพโจติ  อตฺโถ ฯ  อถ  วา  หิตสุเข ปติฏาปเนน  ปติอิเสตีติ  
ปติสฺโส  โอวาททายโก ฯ  ครุอาทรโยเคน  เตน ปติสฺเสน  สห  
วตฺตตีติ  สปฺปติสฺโส  ครสูุ  ครุจิตฺตีการพหุโล ฯ  สคารโวติ 
ฉพฺพิเธนป  คารเวน  ยุตฺโต ฯ  กร  มตฺิตาน  วจนนฺติ  กลยฺาณ- 
มิตฺตาน  โอวาท กโรนฺโต  ยโถวาท  ปฏิปชชฺนฺโต ฯ   
สมฺปชาโนติ  สตฺตฏานิเยน  สมฺปช ฺเน  สมนฺนาคโต ฯ  
ปติสฺสโตติ  กมฺมฏาน ธาตึ(๑)  คเมตุ  สมตฺถาย  สติยา   
ปติสฺสโต  สโตการี ฯ  อนุปุพฺเพนาติ  สีลาทิวิสุทฺธิปฏิปาฏิยา  ตตฺถ  
จ  วิปสฺสนาปฏิปาฏิยา  เจว  มคฺคปฏิปาฏิยา  จ ฯ  สพฺพ- 
สโยชนกฺขยนฺติ  กามราคสโยชนาทีน  สพฺเพส  สโยชนาน  
เขปนโต  สพฺพสโยชนกขฺยสงฺขาตสฺส  (๒)ปริโยสานภูตอรหตฺตตสฺส 
อารมฺมณภูต  นิพฺพานเมว  ปาปุเณ(๒)  อธิคจฺเฉยฺยาติ  อตฺโถ ฯ 
อิติ  อิเมสุ  ทวีฺสุ  สุตฺเตสุ  อริยมคฺคาธิคมสฺส สตฺถารา ปธานงฺค  
นาม คหิตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ 
                สตฺตมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. ม. กมฺมฏาน ผาตึ ฯ  ๒. ม. อริยมคฺคสฺส ปริโยสานภูต  
# อรหตฺต ตสฺส อารมฺมณภูต นิพฺพานเมว  วา  ปาปุเณ ฯ  
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                        สงฺฆเภทสุตฺตวณฺณนา 
        อฏเม  เอกธมฺโมติ  กตโม  อย  สุตฺตนิกฺเขโป   
อฏ ุปฺปตฺติโก ฯ  ตตฺราย  สงฺเขปกถา   
        เทวทตฺโต  ห ิ อชาตสตฺตุ  ทุคฺคหณ  คาหาเปตฺวา  ตสฺส 
ปตร  ราชาน  พิมฺพิสาร  เตน  มาราเปตฺวาป อภิมาเร  
ปโยเชตฺวาป สิลาปวิชฺฌเนน  รุหริุปฺปาทกมฺม  (๑)  กตฺวาป  น  
ตาวตา  ปากโฏ  ชาโต  นาฬาคิรึ  วิสฺสชฺเชตฺวา  ปน  ปากโฏ   
ชาโต ฯ  อถ  มหาชโน  เอวรูปมฺป  นาม  ปาป  คเหตฺวา  ราชา 
วิจรตีติ  โกลาหลมกาสิ  มหาโฆโส  อโหสิ ฯ  ต  สุตฺวา  ราชา 
อตฺตนา ทียมานานิ  ป ฺจ  ถาลิปากสตานิ  อจฺฉินฺทาเปสิ(๒)   
อุปฏานมฺปสฺส  นาคมาสิ ฯ  นาคราป  กลุ  อุปคตสฺส  กฏจฺฉุ- 
ภตฺตมฺปสฺส  นาทสุ ฯ  โส  ปริหีนลาภสกฺกาโร  โกห ฺเน  ชีวิตุ- 
กาโม  สตฺถาร  อุปสงฺกมตฺิวา  ป ฺจ  วตฺถูนิ  ยาจิตฺวา  อล   
เทวทตฺต  โย  อิจฺฉติ ฯ  โส  อาร ฺ ิโก  โหตูติ(๓)อาทินา  ภควตา  
ปฏิกฺขิตฺโต  เตหิ  ป ฺจหิ  วตฺถูหิ  พาล  ลูขปฺปสนฺน  ชน   
ส ฺาเปนฺโต  ป ฺจสเต  วชฺชิปุตฺตเก  สลาก  คาหาเปตฺวา  สงฺฆ   
ภินฺทิตฺวาว  เต  อาทาย  คยาสีส  อคมาสิ ฯ  อถ  เทฺว  อคฺค- 
สาวกา  สตฺถุ  อาณาย  ตตฺถ  คนฺตฺวา  ธมฺม  เทเสตฺวา  เต   
อริยผเล  ปติฏาเปตฺวา  อานยึสุ ฯ  เย  ปนสฺส  สฆเภทาย  
# ๑. ม. โลหิตุปฺปาทกมฺม ฯ  ๒. ม. ปจฺฉินฺทาเปสิ ฯ 
# ๓. วิ. จุล. ๗/๓๘๔/๑๙๓ ฯ  
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ปรกฺกมนฺตสฺส  ลทฺธึ  โรเจตฺวา ตเถว  ปคฺคยฺห   ิตา  สงฺเฆ  
ภิชฺชนฺเต  เภทิเต(๑)  จ  สมนุ ฺา  อเหสุ  เตส  ต ทีฆรตฺต  
อหิตาย ทุกฺขาย อโหสิ ฯ 
        เทวทตฺโตป  นจิรสฺเสว  โรคาภิภูโต  พาฬฺหคิลาโน  มรณ- 
กาเล  สตฺถาร วนฺทิสฺสามีติ  ม ฺจกสิวิกาย  นิยฺยมาโน  เชตวเน 
โปกฺขรณิตีเร  ปโต  ปวิยา วิวเร  ทนิฺเน  ปติตฺวา  อวีจิมฺหิ   
นิพฺพตฺติ  โยชนสติโก  จสฺส  อตฺตภาโว อโหสิ กปฺปฏ ิโย  (๒)  
ตาลกฺขนฺธปริมาเณหิ  อยสูเลหิ  วินิวิทฺโธ ฯ  เทวทตฺตปกฺขิกานิ  
จ  ป ฺจมตฺตานิ  กุลสตานิ  ตสฺส  ลทธฺิย   ิตานิ  สห  พนฺธเวหิ   
นิรเย นิพฺพตฺตานิ ฯ 
        เอกทิวส  ภิกฺขู  ธมมฺสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ  อาวุโส  
เทวทตฺเตน  สงฺฆ  ภินฺทนฺเตน  ภาริย  กมฺม  กตนฺติ ฯ  อถ 
สตฺถา  ธมฺมสภ  อุปคนฺตฺวา กาย นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  
สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นามาติ  วุตฺเต  สฆเภเท  
อาทีนว  ทสฺเสนฺโต  อิม  สุตฺต  อภาสิ ฯ  เกจิ  ปน ภณนฺติ  
เทวทตฺตสฺส  ตปฺปกฺขิกาน  จ  ตถา  นริเย  นิพฺพตฺตภาว  ทิสฺวา  
สฆเภเท  อาทีนว  ทสฺเสนฺโต  ภควา อตฺตโน อชฺฌาสเยเนว  
อิม สุตฺต เทเสสีติ ฯ 
        ตตฺถ  เอกธมฺโมติ  เอโก  อกุสโล  มหาสาวชฺชธมฺโม ฯ 
# ๑. ม. ภินฺเน จ ฯ  ๒. ม. กปฺปฏ ิโย ฯ  
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โลเกติ  สตฺตโลเก ฯ อุปฺปชฺชมาโน  อุปฺปชฺชตีติ เอตฺถ เภทสวตฺต- 
นิเกสุ ภณฺฑนาทีสุ สงฺเฆ อุปฺปนฺเนสุป  ธมฺโม  อธมฺโมติอาทีสุ  
อฏารสเภทกรวตฺถูสุ  ยสฺส  กสฺสจิ  ทีปนวเสน  โวหรนฺเตสุป 
ตตฺถ  รุจิชนนตฺถ  อนุสฺสาเวนฺเตสุป  อนุสฺสาเวตฺวา  สลากาย 
คาหิตายป  สฆเภโท  อุปฺปชฺชมาโน  นาม  โหติ  สลากาย   
ปน  คาหิตาย(๑) จตฺตาโร  วา  อติเรกา  วา  ยทา  อาเวณิก   
อุทฺเทส  วา  สฆกมฺม  วา กโรนฺติ  ตทา  สฆเภโท  อุปฺปชฺชติ   
นาม ฯ  กเต  ปน  ตสฺมึ  สฆเภโท  อุปฺปนฺโน  นาม ฯ กมฺม 
อุทฺเทโส  โวหาโร  อนุสสฺาวนา  สลากคฺคาโหติ  อิเมสุ  หิ  ป ฺจสุ 
สฆสฺส  เภทการเณสุ  กมมฺ  วา  อุทฺเทโส  วา  ปมาณ   
โวหารานุสฺสาวนสลากคฺคาหา  ปน ปุพฺพภาคาติ ฯ 
        พหุชนาหิตายาติอาทีสุ  มหาชนสฺส  ฌานมคฺคาทิสมฺปตฺติ- 
นิวารเณน  อหิตาย  สคฺคสมฺปตฺตินิวารเณน  อสุขาย  อปายูป- 
ปตฺติเหตุภาเวน  อนตฺถาย ฯ  อกุสลธมฺมวเสน  วา  อหิตาย  หิต- 
มตฺตสฺสป  อภาวา  สุคติยมฺป  นิพฺพตฺตนกกายิกเจตสิกทุกฺขาย 
อุปฺปชฺชตีติ  สมฺพนฺโธ ฯ  เทวมนุสฺสานนฺติ  อิท  พหุโน  ชนสฺสาติ 
วุตฺเตสุ  อุกฺกฏปุคฺคลนิทฺเทโส ฯ  อปโร  นโย  พหุชนาหิตายาติ   
พหุชนสฺส  มหโต  สตฺตนิกายสฺส  อหิตตฺถาย  ทิฏธมฺมิก- 
สมฺปรายิกอนตฺถายาติ  อตฺโถ ฯ  อสุขายาติ  ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิก- 
# ๑. ม. คาหิตาย ฯ   
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อสุขตฺถาย  ทุวิธทุกฺขตฺถายาติ  อตฺโถ  อนตฺถายาติ ปรมตฺถ- 
ปฏิกฺเขปาย ฯ  นิพฺพาน  หิ  ปรมตฺโถ  ตโต  อุตฺตรึ อตฺโถ 
นตฺถิ ฯ อหิตายาติ มคฺคปฏิกฺเขปาย(๑) ฯ  นิพฺพานสมฺปาปก- 
มคฺคโต(๒)  หิ  อุตฺตรึ  หิต นาม นตฺถิ ฯ ทุกฺขายาติ อริยสุข- 
วิราธเนน  วฏฏทุกฺขตฺถาย(๓) ฯ  เย  หิ  อริยสุขโต  วิรทฺธา ต  
อธิคนฺตุ อภพฺพา  เต  วฏฏทุกฺเข  ปรณิามนฺติ(๔)  อริยสุขโต  จ  
อุตฺตรึ สุข นาม นตฺถิ ฯ วุตฺตเ ฺหต  อย สมาธิ ปจฺจุปฺปนฺน- 
สุโข เจว อายติ ฺจ สุขวิปาโกติ ฯ (๕)  
        อิทานิ  สฆเภโทติ  สรูปโต  ทสฺเสตฺวา  ตสฺส  อหิตาทีน   
เอกนฺตเหตุภาว  ปกาเสตุ  สงฺเฆ  โข  ปน  ภิกฺขเว  ภินฺเนติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ภินฺเนติ นิมิตฺตตฺเถ ภุมฺม  ยถา  อธนาน  
ธเน  อนนุปฺปทียมาเนติ  (๖) ฯ  เภทเหตูติ  อตฺโถ อ ฺม ฺ- 
ภณฺฑนานีติ  จตุนฺน  ปริสาน  ตปฺปกฺขิกาน ฺจ  เอโส  ธมฺโม  
เนโส ธมฺโมติ  อ ฺม ฺวิวทนานิ ฯ  ภณฺฑน  หิ  กลหสฺส  
ปุพฺพภาโค ฯ  ปริภาสาติ อิท ฺจิท ฺจ  โว  อนตฺถ  กริสฺสามาติ  
ภยุปฺปาทวเสน  ตชชฺนา ฯ  ปรกิฺเขปาติ ชาติอาทิวเสน  ปรโิต  
# ๑. โมกฺขมคฺคปฏิกฺเขปายาติ ยุตฺตตร ปรวาเกฺยนป สเมติ ฯ 
# ม. มคฺคปฏกิฺเขปาย ฯ  ๒. ม. นิพฺพานสมฺปาปกมคฺคโต ฯ 
# ๓. ม. วฏฏทุกฺขตาย ฯ ๔. ม. ปริพฺภมนฺติ ฯ   
# ๕. ท.ี ปา. ๑๑/๔๑๘/๒๙๙ ฯ องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๒๗/๒๕ ฯ 
# ๖. ท.ี ปา. ๑๑/๓๙/๗๐ ฯ ม. อนนุปฺปทียมาเนติ ฯ  
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เขปา  ทสหิ  อกฺโกสวตฺถหูิ  ขขสนวมฺภนา ฯ  ปริจฺจชนาติ 
อุกฺเขปนิยกมฺมกรณาทิวเสน  นิสฺสารณา ฯ  ตตฺถาติ  ตสฺมึ  สงฺฆ- 
เภเท  ตนฺนิมิตฺเต วา  ภณฺฑนาทิเก ฯ  อปฺปสนฺนาติ  รตนตฺตย- 
คุณาน  อนภิ ฺา ฯ  นปฺปสีทนฺตีติ ธมฺมจาริโน  สมจาริโนติอาทินา  
ยฺวาย  ภิกฺขูสุ  ปสาทนากาโร  ตถา  น ปสีทนฺติ  เตส  วา  
โสตพฺพ  สทธฺาตพฺพ(๑)  น  ม ฺนฺติ ฯ  ตถา  จ  ธมฺเม  สตฺถร ิ
จ  อปฺปสนฺนาว  โหนฺติ ฯ  เอกจฺจาน  อ ฺถตฺตนฺติ  ปุถชฺุชนาน   
อวิรุฬฺหสทฺธาน  ปสาท ฺถตฺต ฯ 
        คาถาย  อาปายิโกติอาทีสุ  อปาเย  นิพฺพตฺตนารหตาย   
อาปายิโก ฯ  ตตฺถป อวีจิสงฺขาเต  มหานิรเย  อุปฺปชชฺตีติ  
เนรยิโก ฯ  เอก  อนฺตรกปฺป  ปริปุณฺณเมว กตฺวา  ตตฺถ  ติฏตีติ  
กปฺปฏโ ฯ  สฆเภทสงฺขาเต  วคฺเค  รโตติ  วคฺครโต (๒)ฯ 
อธมฺมิยตาย  อธมฺโม.  เภทกรวตฺถูหิ  สฆเภทสงฺขาเต  เอว  จ  อธมฺเม 
 ิโตติ อธมฺมฏโ ฯ  โยคกฺเขมา  ตโต  ปธสติ  ปรหิายติ  (๓)  
จตูหิป  วา  โยเคหิ  อนุปทฺทุตตฺตา  โยคกฺเขม  นาม  อรหตฺต   
นิพฺพาน ฺจ  ตโต  ปนสฺส  ธสเน  วตฺตพฺพเมว  นตฺถิ ฯ  ทฏิ ิ- 
สีลสาม ฺโต  สหตฏเน (๔)  สงฺฆ ตโต  เอว  เอกกมฺมาทิ- 
วิธานโยเคน  สมคฺค  สหิต ฯ  เภตฺวาน(๕)  ปุพฺเพ วุตฺตลกฺขเณน 
# ๑. สทฺทหติพฺพนฺติ ยุตฺตตร ฯ  ๒. สยฺา. สี. วคฺคาราโม ฯ 
# ๓. ม. โยคกฺเขมา ปธสตีติ โยคกฺเขมโต หิตโต ปธสติ  
# ปริหายติ ฯ  ๔. ม. สหตฏเน ฯ  ๕. ม. เภตฺวานาติ ฯ  
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สฆเภเทน  ภินฺทิตฺวา ฯ  กปฺปนฺติ  อายุกปฺป ฯ  โส ปเนตฺถ  
อนฺตรกปฺโปว ฯ นิรยมฺหติี  อวีจิมหานิรยมฺหิ ฯ 
                อฏมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                        สงฺฆสามคฺคีสุตฺตวณฺณนา 
        นวเม  เอกธมฺโมติ  เอโก  กุสลธมฺโม  อนวชชฺธมฺโม  
อย  ธมฺโม  นาย  ธมฺโมติอาทินา  สเจ  สงฺเฆ  วิวาโท  
อุปฺปชฺเชยฺย ตตฺถ ธมฺมกาเมน วิ ฺ ุนา  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขิตพฺพ  
าน  โข  ปเนต  วิชชฺติ  ยทิท  วิวาโท วฑฺฒมาโน  สงฺฆ- 
ราชิยา  วา  สฆเภทาย  วา  สวตฺเตยฺยาติ ฯ  สเจ  ต  อธิกรณ 
อตฺตนา  ปคฺคเหตฺวา   ิโต(๑) อคฺคึ  อกฺกนฺเตน  วิย  สหสา 
ตโต  โอรมิตพฺพ ฯ  อถ  ปเรหิ  ต  ปคฺคหิต  สย  เจ  ต  
สกฺโกติ  วูปสเมตุ  อุสฺสาหชาโต  หุตฺวา ทูรมฺป  คนฺตฺวา  ตถา   
ปฏิปชชฺิตพฺพ  ยถา  ต  วูปสมฺมติ ฯ  สเจ  ปน  สย  น  สกโฺกติ 
โส  จ  วิวาโท  อุปรูปริ  วฑฺฒเตว  น  วูปสมฺมติ ฯ  เย  ตตฺถ   
ปติรูปา  สิกขฺากามา  สพฺรหฺมจาริโน  เต  อุสฺสาเหตฺวา  เยน   
ธมฺเมน  เยน  วินเยน  เยน  สตฺถุสาสเนน  ต  อธิกรณ(๒) วูปสมฺมติ  
ตถา  วูปสเมตพฺพ  เอว  วูปสเมนฺตสฺส  โย  สฆสามคฺคิกโร  
กุสโล  ธมโฺม  อยเมตฺถ  เอกธมฺโมติ  อธิปฺเปโต ฯ  โส  หิ  
# ๑.  ิเตนาติป ปาโ ฯ  ๒. ม. อธิกรณ ยถา ฯ    
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อุภโตปกฺขิยาน  เทฺวฬฺหกชาตาน ภิกฺขูน เตส อนุวตฺตนวเสน 
 ิตาน  ภิกฺขุนีน  อุปาสกาน  อุปาสิกาน  เตส  อารกฺขเทวตาน  
ยาว เทวพฺรหฺมานมฺป  อุปฺปชฺชนารห  อหิต  ทุกฺขาวห  สงฺกิเลสธมฺม   
อปเนตฺวา มหโต  ปุ ฺราสิสฺส  กุสลาภิสนฺทสฺส  เหตุภาวโต   
สเทวกสฺส  โลกสฺส  หิตสุขาวโห โหติ ฯ  เตน  วุตฺต  เอกธมฺโม  
ภิกฺขเว  โลเก  อุปฺปชชฺมาโน  อุปฺปชฺชติ พหุชนหิตายาติอาทิ ฯ  
        ตสฺสตฺโถ อนนฺตรสตฺุเต วุตฺตวิปริยาเยน เวทิตพฺโพ ฯ 
สฆสฺส สามคฺคีติ สฆสฺส สมคฺคภาโว เภทาภาโว เอก- 
ธมฺมตา เอกุทฺเทสตา จ ฯ 
        คาถาย  สุขา  สฆสฺส  สามคฺคีติ  สุขสฺส  ปจฺจยภาวโต 
สามคฺคี  สุขาติ วุตฺตา  ยถา  สุโข  พุทฺธาน  อุปฺปาโทติ (๑)   
สมคฺคาน ฺจนุคฺคโหติ  สมคฺคาน สามคฺคิอนุโมทเนน  อนุคฺคณฺหน   
สามคฺคิอนุรูป  ยถา  เต  สามคฺคึ  น  วิชหนฺติ  ตถา  คหณ   
ปน  อนุพลปฺปทานนฺติ  อตฺโถ ฯ  สงฺฆ  สมคฺค  กตฺวานาติ   
ภินฺน สงฺฆ  ราชิปตฺต  วา  สมคฺค  สหิต  กตฺวา ฯ  กปฺปนฺติ  
อายุกปฺปเมว ฯ  สคฺคมฺหิ  โมทตีติ  กามาวจรเทวโลเก  อ ฺเ  
เทเว  ทสหิ  าเนหิ  อภิภวิตฺวา  ทิพฺพสุข  อนุภวมาโน 
อิจฺฉิตนิปฺผตฺติยาว โมทติ ปโมทติ ลลติ กีฬตีติ ฯ 
                นวมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๒๔/๔๑ ฯ  
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                ปทุฏจิตฺตสุตฺตวณฺณนา 
        ทสมสสฺ  กา  อุปฺปตฺติ  อฏ ุปฺปตฺติเยว ฯ  เอกทิวส   
กิร  ภิกฺขู ธมมฺสภาย  สนฺนิสินฺนา  กถ  สมุฏาเปสุ  อาวุโส  
อิเธกจฺโจ  พหุ  ปุ ฺกมฺม กโรติ  เอกจฺโจ  พหุ  ปาปกมฺม  
เอกจฺโจ  อุภยโวมิสฺสก  กโรติ  ตตฺถ โวมิสฺสการิโน  กีทโิส 
อภิสมฺปราโยติ ฯ  อถ  สตฺถา  ธมฺมสภ  อุปคนฺตฺวา ป ฺตฺต- 
วรพุทฺธาสเน  นิสินฺโน  ต  กถ  สุตฺวา  ภิกฺขเว  มรณา- 
สนฺนกาเล  สงฺกิลิฏจิตฺตสฺส  ทุคฺคติ  ปาฏิกงฺขาติ  ทสฺเสนฺโต  
อิมาย อฏ ุปฺปตฺติยา อิท  สุตฺต เทเสสิ ฯ 
        ตตฺถ  อิธาติ  เทสาปเทเส  นิปาโต ฯ  สฺวาย  กตฺถจิ  ปเทส   
อุปาทาย วุจฺจติ  
        อิเธว  ติฏมานสฺส  เทวภูตสฺส  เม  สโตติ(๑)อาทีสุ ฯ  
กตฺถจิ  สาสน อุปาทาย  อิเธว  ภิกฺขเว  สมโณ  อิธ  ทุติโย   
สมโณติ(๒)อาทีสุ ฯ  กตฺถจิ ปทปรูณมตฺเต  อิธาห  ภิกฺขเว  ภุตฺตาวี  
อสฺส ปวาริโตติ(๓)อาทีสุ ฯ  กตฺถจิ โลก อุปาทาย  วุจฺจติ  อิธ  
ตถาคโต  โลเก  อุปฺปชชฺตีติ(๔)อาทีสุ ฯ  อิธาป โลเก เอว ทฏพฺโพ ฯ   
        เอกจฺจนฺติ  เอก  อ ฺตรนฺติ  อตฺโถ ฯ  ปุคฺคลนฺติ  สตฺต ฯ 
โส  ห ิ ยถาปจฺจย  กุสลากสุลาน  ตพฺพิปากาน ฺจ  ปูรณโต 
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๒๖๔/๓๒๑ ฯ  ๒. ม. มู. ๑๒/๑๕๔/๑๒๘ ฯ 
# องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๔๑/๓๒๓ ฯ  ๓. ม. ม.ู ๑๒/๒๒/๒๑ ฯ 
# ๔. องฺ. ติก. ๒๐/๕๐๐/๒๑๕ ฯ  
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มรณวเสน  คลนโต  จ  ปุคฺคโลติ  วุจฺจติ ฯ  ปทุฏจิตฺตนฺติ 
ปโทเสน  อาฆาเตน  ปทุฏจิตฺต ฯ  อถ  วา ปทุฏจิตฺตนฺติ   
โทเสน  ราคาทินา  ปทูสิตจิตฺต ฯ  เอตฺถ  จ  เอกจฺจนฺติ  อิท 
ปทุฏจิตฺตสฺส  ปุคฺคลสฺส  วิเสสน ฯ  ยสฺส  ห ิ ปฏสินฺธิทายกกมฺม  
โอกาสมกาสิ  โส  ตถา  วุตฺโต ฯ  ยสฺส  จ  อกุสลปปฺวตฺติโต  
จิตฺต  นิวตฺเตตฺวา  กุสลวเสน  โอตาเรตุ  น  สกฺกา  เอว   
อาสนฺนมรโณ ฯ  เอวนฺติ  อิทานิ วตฺตพฺพาการ ทสฺเสติ ฯ 
เจตสาติ  อตฺตโน  จิตฺเตน  เจโตปริยาเณน ฯ  เจโตติ  ตสฺส 
ปุคฺคลสฺส  จิตฺต ฯ  ปริจฺจาติ  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  ปชานามิ ฯ   
นนุ  จ  ยถากมฺมูปคาณสฺสาย วิสโยติ (๑)  สจฺจเมต ตทา  
ปวตฺตมานอกุสลจิตฺตวเสน ปเนต วุตฺต ฯ 
        อิมมฺหิ  จาย  สมเยติ  อิมสฺมึ  กาเล  อิมาย  วา  ปจฺจย- 
สามคฺคิย  อย ปุคฺคโล  ชวนวีถิยา  ปรภาเค  กาล  กเรยฺย  
เจติ  อตฺโถ ฯ  น  หิ  ชวนกฺขเณ  กาลกริิยา  อตฺถ ิฯ  ยถาภต 
นิกฺขิตฺโต  เอว นิรเยติ ยถา อาภต กิ ฺจิ อาหริตฺวา  ปต   
เอว  อตฺตโน  กมฺมุนา  นิกขิฺตฺโต  นิรเย  ปโต  เอวาติ  อตฺโถ ฯ 
กายสฺส  เภทาติ  อุปาทินฺนกฺขนฺธปริจฺจาคา ฯ ปร มรณาติ  
ตทนนฺตร อภินิพฺพตฺตกฺขนฺธคฺคหเณ ฯ  อถ  วา  กายสฺส  เภทาติ 
ชีวิตินฺทฺริยสสฺ  อุปจฺเฉทา ฯ  ปร  มรณาติ จุติจิตฺตโต (๒) อุทฺธ ฯ 
# ๑. ส.ี วิเสโสติ ฯ  ๒. จุติโต ฯ  
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        อปายนฺติอาทิ  สพฺพ  นิรยเววจนเมว(๑) ฯ  นริโย  หิ  
อยสงฺขาตา  สุขา อเปโตติ  อปาโย  สคฺคโมกฺขเหตุภูตา  วา 
ปุ ฺสมฺมตา  อยา  อเปโตติป อปาโย ฯ ทุกฺขสฺส  คติ   
ปฏิสรณนฺติ  ทุคฺคติ  โทสพหุลตฺตา  วา  ทฏุเน  กมมฺุนา 
นิพฺพตฺตา  คตีติป  ทุคฺคติ ฯ วิวสา นิปตนฺติ เอตฺถ ทุกฺกฏ- 
กมฺมการิโน วินสฺสนฺตา วา  เอตฺถ  นิปตนฺติ  สมฺภิชชฺมานงฺค- 
ปจฺจงฺคาติ  วินิปาโต ฯ น หิ  เอตฺถ(๒) อสฺสาทส ฺ ิโต  อโยติ 
(นิรโย)  นิรสฺสาทฏเน  นิรโย ฯ  อถ  วา  อปายคฺคหเณน  
ติรจฺฉานโยนิ  วุจฺจติ ฯ  ติรจฺฉานโยนิ  หิ  อปาโย  สุคติโต 
อเปตตฺตา  น ทุคฺคติ  มเหสกฺขาน  นาคราชาทีน  สมฺภวโต ฯ 
ทุคฺคติคฺคหเณน  เปตฺติวิสโย ฯ  โส  หิ  อปาโย  เจว  ทุคฺคติ  
จ  สุคติโต  อเปตตฺตา  ทุกฺขสฺส  จ  คติภูตตฺตา  น  วินิปาโต  
อสุรสทิส  อวินิปาตตฺตา ฯ  วินิปาตคฺคหเณน  อสุรกาโย ฯ  โส   
หิ  ยถาวุตฺเตนตฺเถน  อปาโย  เจว  ทุคฺคติ  จ  สมุสสฺเยหิ(๓) 
วินิปติตตฺตา วินิปาโตติ  จ  วุจฺจติ ฯ  นริยคฺคหเณน  อวีจิอาทิ- 
อเนกปฺปกาโร  นริโยว  วุจฺจติ ฯ อิธ ปน สพฺพปเทหิป นิรโยว  
วุตฺโต ฯ อุปปชฺชนฺตีติ ปฏิสนฺธึ คณฺหนฺติ ฯ 
        คาถาสุ  ปมคาถา  สงฺคีติกาเล  ธมฺมสงฺคาหกตฺเถเรหิ   
# ๑. ส.ี นริยสฺส เววจนเมว ฯ  ม. นริยสฺเสว เววจน ฯ  
# ๒. ม. นตฺถ ิเอตฺถ ฯ ๓. ม. สพฺพสมฺปตฺติสมุสฺสเยหิ ฯ  
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ปตา ฯ  ตฺวานาติ ปุพฺพกาลกิริยา ฯ  าณปุพฺพก  หิ  
พฺยากรณ ฯ  เหตุอตฺโถ  วา  ตฺวาสทฺโท(๑)  ยถา สีห  ทิสฺวา   
ภย  โหตีติ  ชานนเหตูติ  อตฺโถ ฯ  พุทโฺธ  ภิกฺขูน  สนฺติเกติ 
พุทฺโธ  ภควา  อตฺตโน  สนฺติเก  ภิกฺขูน  เอต  ปรุโต(๒)  ทฺวีหิ  
คาถาหิ  วุจฺจมาน  อตฺถ พฺยากาสิ ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ 
                ทสมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                ทติุยวคุควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                        ตติยวคฺควณฺณนา 
                ปสนฺนจิตฺตสุตฺตวณฺณนา 
        ตติยวคฺคสฺส  ปเม  ปสนฺนจิตฺตนฺติ  รตนตฺตยสทฺธาย  
กมฺมผลสทฺธาย จ  ปสนฺนมานส ฯ  สุคตินฺติ  สุนฺทร  คตึ  สุขสฺส  
วา  คตินฺติ  สุคตึ ฯ สคฺคนฺติ  รูปาทิสมปฺตฺตีหิ  สุฏ ุ อคฺคนฺติ  
สคฺค ฯ โลกนฺติ โลกิยนฺติ เอตถ ปุ ฺปาปผลานิ  ลุชชฺนฏเเนว   
วา  โลก ฯ  เอตฺถ  จ  สุคติคฺคหเณน  มนุสฺสคติป  สงฺคยฺหติ ฯ 
สคฺคคฺคหเณน เทวคติ เอว ฯ เสส เหฏา วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
                ปมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. ม. ตฺวาสทฺโท ฯ ๒. ม. ปรโต ฯ   
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                        เมตฺตสุตฺตวณฺณนา 
        ทุติเย  มา  ภิกฺขเว  ปุ ฺานนฺติ  เอตฺถ  มาติ  ปฏิเสธ   
นิปาโต ฯ ปุ ฺสทฺโท  กุสลาน  ภิกขฺเว  ธมฺมาน  สมาทานเหตุ   
เอวมิท  ปุ ฺ ปวฑฺฒตีติ(๑)อาทีสุ  ปุ ฺผเล  อาคโต ฯ  อวิชฺชาคโตย   
ภิกฺขเว  ปุริสปุคฺคโล ปุ ฺ ฺจ (กตฺวา) สงฺขาร  อภิสงฺขโรตีติ(๒)- 
อาทีสุ  กามรูปาวจรสุจริเต ฯ ปุ ฺ ูปค ภวติ วิ ฺาณนฺติ(๒)- 
อาทีสุ  สุคติวิเสสภูเต  อุปปตฺติภเว ฯ  ตีณิมานิ  ภิกขฺเว ปุ ฺ- 
กิริยาวตฺถูนิ  ทานมย  ปุ ฺกิริยาวตฺถุ  สีลมย ปุ ฺกิริยาวตฺถุ  
ภาวนามย ปุ ฺกิริยาวตฺถูติ(๓)อาทีสุ  กุสลเจตนาย ฯ  อิธ ปน  
เตภูมกกุสลธมฺเม เวทิตพฺโพ ฯ 
        ภายิตฺถาติ  เอตฺถ  ทวิุธ  ภย าณภย สารชฺชภยนฺติ ฯ  
ตตฺถ เยป เต ภิกฺขเว เทวา  ทีฆายุกา  วณฺณวนฺโต  สขุพหุลา [๔]  
เตป ตถาคตสฺส  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  เยภุยฺเยน ภย สนฺตาส  
สเวค อาปชฺชนฺตีติ(๕)อาทีสุ  อาคต  าณภย ฯ  อหุเทว  ภย  อหุ  
โลมหโสติ(๖)อาทีสุ  อาคต  สารชฺชภย ฯ  อิธาป   
สารชฺชภยเมว ฯ   
        อย ฺเจตฺถ  อตฺโถ  ภิกฺขเว  ทีฆรตฺต  กายวจีสยโม 
# ๑. ท.ี ปา. ๑๑/๓๓/๖๒ ฯ  ๒. ส. นิ. ๑๖/๑๙๑/๙๙ ฯ 
# ๓. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๓๘/๒๗๐ ฯ  องฺ. อฏก. ๒๓/๑๒๖/๒๔๕ ฯ 
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร อุจฺเจสุ วิมาเนสุ จิรฏ ิติกาติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๕. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๓/๔๒ ฯ  ๖. ท.ี มหา. ๑๐/๒๒๔/๒๗๓ ฯ  
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วตฺตปฏิปตฺติปูรณ  เอกาสน  เอกเสยฺย อินฺทฺริยทโม ธุตธมฺเมหิ  
จิตฺตสฺส นิคฺคโห สติ  สมปฺช ฺ  กมมฺฏานานุโยควเสน   
วีริยารมฺโภติ  เอวมาทีนิ  ยานิ  ภิกฺขุนา นิรนฺตร  ปวตฺเตตพฺพานิ  
ปุ ฺานิ  เตหิ  มา  ภายิตฺถ  มา  ภย  สนฺตาส อาปชฺชิตฺถ   
เอกจฺจสฺส  ทิฏธมฺมสุขสฺส  อุปโรธภเยน  สมฺปราย(๑)นิพฺพาน- 
สุขทายเกหิ ปุ ฺเหิ มา ภายิตฺถาติ ฯ นิสฺสเก หิ อิท 
สามิวจน ฯ 
        อิทานิ  ตโต  อภายิตพฺพภาเว  การณ  ทสฺเสนฺโต  
สุขสฺเสตนฺติอาทิมาห ฯ ตตฺถ  สุขสทฺโท  สโุข  พุทฺธาน   
อุปฺปาโท  สขุา  วิราคตา  โลเกติ(๒)อาทีสุ  สุขมูเล  อาคโต ฯ 
ยสฺมา จ โข มหาลิ รูป สุข สุขานุปติต สุขาวกฺกนฺตนฺติ(๓)- 
อาทีสุ  สุขารมฺมเณ ฯ  ยาว ฺจิท  ภิกฺขเว  น  สุกร  อกฺขาเนน  
ปาปุณิตุ  ยาว สุขา  สคฺคาติ(๔)อาทีสุ  สุขปจฺจยฏาเน ฯ  สุโข  
ปุ ฺสฺส อุจฺจโยติ(๕)อาทีสุ  สุขเหตุมฺหิ ฯ  ทฏิธมฺมสุขวิหารา เอเต 
ธมฺมาติ(๖)อาทีสุ  อพฺยาปชฺเฌ ฯ นิพฺพาน ปรม  สขุนฺติ(๗)อาทีสุ   
นิพฺพาเน ฯ  สุขสฺส  จ  ปหานาติ(๘)อาทีสุ  สุขเวทนาย ฯ 
# ๑. ม. สมฺปรายิก... ฯ  ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๒๔/๔๑ ฯ  
# ๓. ส. ข. ๑๗/๑๓๑/๘๖ ฯ  ๔. ม. อุ. ๑๔/๔๘๘/๓๒๔ ยาว ฺจิท 
# ภิกฺขเว อุปมาป น สุกรา ยาว สุขา สคฺคาติ ฯ   
# ๕. ขุ. ธ. ๒๕/๑๙/๓๐ ฯ  ๖. ม. ม.ู ๑๒/๑๐๒/๗๓ ฯ  
# ๗. ขุ. ธ. ๒๕/๒๕/๔๒ ฯ  ม. ม. ๑๓/๒๘๘/๒๘๓ ฯ   
# ๘. ขุ. จูฬ. ๓๐/๖๘๐/๓๓๙ ฯ  
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                อทุกฺขมสุข  สนฺต        สุขมิจฺเจว ภาสิตนฺติ(๑)อาทีสุ   
อุเปกฺขาเวทนาย ฯ เทฺวป  มยา  อานนฺท  เวทนา  วุตฺตา   
ปริยาเยน  สขุา เวทนา ทุกฺขา เวทนาติ(๒)อาทีสุ  อิฏสุเข ฯ  
สุโข  วิปาโก  ปุ ฺานนฺติอาทีสุ อิทฺธิวิปาเก ฯ อิธาป อิฏ- 
วิปาเกเอว  ทฏพฺโพ ฯ   
        อิฏสฺสาติอาทีสุ  เอสิตพฺพโต  อนิฏปฏิกฺเขปโต  จ  อิฏสฺส 
กมนียโต  มนสฺมึ  จ  กมนโต  ปวิสนโต(๓) กนฺตสฺส ฯ  ปยายิตพฺพโต  
สนฺตปฺปนโต จ  ปยสฺส  มานนียโต  มนสฺส  วฑฺฒนโต  จ   
มนาปสฺสาติ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ ยทิท  ปุ ฺานีติ  ปุ ฺานีติ   
ยทิท  วจน  เอต  สุขสฺส  อิฏสฺส วิปากสฺส อธิวจน  นาม  สุขเมเวต(๔) 
ยทิท  ปุ ฺนฺติ  ผเลน  การณสฺส  อเภทูปจาร  วทติ ฯ  
เตน  กตูปจิตาน  ปุ ฺาน  อวสฺสภาวิผล  สุตฺวา  อปฺปมตฺเตน  
สกฺกจฺจ ปุ ฺานิ กาตพฺพานีติ ปุ ฺกิริยาย นิโยเชติ  
อาทร ฺจ เนส ตตฺถ อุปฺปาเทติ ฯ 
        อิทานิ  อตฺตนา  สุเนตฺตกาเล  กเตน  ปุ ฺกมฺเมน   
ทีฆรตฺต  ปจฺจนุภูต  ภวนฺตรปฏิจฺฉนฺน  อุฬารตม  ปุ ฺ- 
วิปาก  อุทาหริตฺวา  ตมตฺถ  ปากฏ  กโรนฺโต  อภิชานามิ  โข   
ปนาหนฺติอาทิมาห ฯ  
# ๑. ส. สฬา. ๑๘/๓๖๘/๒๕๗ ฯ  ขุ. อิติ. ๒๕/๒๓๑/๒๖๖ ฯ 
# ๒. ม. ม. ๑๓/๙๙/๙๖ ฯ  ๓. สี. ปฏิสรณโต ฯ  ๔. ม. สุขเมว ต ฯ  
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        ตตฺถ  อภิชานามีติ  อภิวิสิฏเน  าเณน ชานามิ   
ปจฺจกฺขโต  พุชฺฌามิ  ทีฆรตฺตนฺติ  จิรกาล ฯ  ปุ ฺานนฺติ  
ทานาทิกุสลธมฺมาน ฯ  สตฺต  วสฺสานีติ  สตฺต  สวจฺฉรานิ ฯ   
        เมตฺตจิตฺตนฺติ มิชฺชตีติ เมตฺตา สินิยฺหตีติ  อตฺโถ ฯ   
มิตฺเต  ภวา  มิตฺตสฺส  วา  เอสา  ปวตฺตีติป  เมตฺตา ฯ ลกฺขณาทิโต 
ปน  หิตาการปฺปวตฺติลกฺขณา  หิตูปสหารรสา  อาฆาตวินยปจฺจุ- 
ปฏานา  สตฺตาน  มนาปภาวทสฺสนปทฏานา ฯ  พฺยาปาทู- 
ปสโม  เอติสสฺา สมฺปตฺติ  สิเนหาสมฺภโว  วิปตฺติ ฯ  สา  เอตสฺส  
อตฺถีติ เมตฺต จิตฺต ฯ  
        ภาเวตฺวาติ เมตฺตาสหคตจิตฺตจิตฺตสีเสน(๑)  สมาธิ วุตฺโตติ เมตฺตา- 
สมาธึ เมตฺตาพฺรหฺมวิหาร อุปฺปาเทตฺวา  เจว  วฑฺเฒตฺวา  จ ฯ   
สตฺต  สวฏฏวิวฏฏกปฺเปติ  สตฺต  มหากปฺเป ฯ สวฏฏวิวฏฏคฺค- 
หเณเนว  หิ  สวฏฏฏายวิิวฏฏฏายิโนป  คหิตา ฯ  อิม  โลกนฺติ 
กามโลก ฯ  สวฏฏมาเน  สุทนฺติ  สวฏฏมาเน ฯ  สทุนฺติ  
นิปาตมตฺต(๒)  วินสฺสมาเนติ  อตฺโถ ฯ  สวฏฏมาเน  สุทนฺติ  จ  
ปนฺติ ฯ  กปฺเปติ  โลเก(๓) ฯ  กปฺปสเีสน  หิ โลโก(๔)  วุตฺโต ฯ  
กาเลป วา ขียมาเน(๕) กปฺโปป(๖)  ขียเตว ฯ ยถาห 
                กาโล ฆสติ ภูตานิ        สพฺพาเนว สหตฺตนาติ ฯ (๗)  
# ๑. ม. เมตฺตาสหคต จิตฺต จิตฺตสีเสน ฯ  
# ๒. อิท วากฺย อุภยมนฺตเร อฏานปฺปยุตฺต ฯ 
# ๓. ม. กาเล ฯ  ๔. ม. กาโล ฯ  ๕. ม. กาเล ขียมาเน ฯ  
# ๖. กตฺถจิ. สพฺโพป ฯ  ๗. ขุ. ชา. ๒๗/๓๔๐/๙๕ ฯ  
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อาภสฺสรูปโค  โหมีติ  วุตฺตตฺตา  เตโชสวฏฏวเสเนตฺถ  กปฺปวุฏาน 
เวทิตพฺพ ฯ  อาภสฺสรูปโคติ  ตตฺถ  ปฏิสนฺธิคฺคหณวเสน  อาภสฺสร- 
พฺรหฺมโลก อุปคจฺฉามีติ  อาภสฺสรูปโค  โหมิ ฯ  วิวฏฏมาเนติ   
สณฺหมาเน  ชายมาเนติ อตฺโถ ฯ  สุ ฺ  พฺรหฺมวิมาน   
อุปปชฺชามีติ  กสฺสจิ  สตฺตสฺส  ตตฺถ  นพฺิพตฺตสฺส อภาวโต   
สุ ฺ  ย  ปมชฺฌานภูมิสงฺขาต  พฺรหฺมวิมาน  อาทิโต  นิพฺพตฺต   
ต ปฏิสนฺธิคฺคหณวเสน  อุปปชฺชามิ  อุเปมิ ฯ  พฺรหฺมาติ  กามาวจร- 
สตฺเตหิ  เสฏฏเน ตถา  ตถา  พฺรูหิตคุณตาย  พฺรหฺมวิหารโต 
นิพฺพตฺตฏเน(๑)  จ  พฺรหฺมา ฯ พฺรหฺมปาริสชฺชพฺรหฺมปุโรหิเตหิ   
มหนฺโต  พฺรหฺมาติ  มหาพฺรหฺมา ฯ  ตโต  เอว  เต อภิภวิตฺวา  
 ิตตฺตา  อภิภู ฯ  เตหิ  เกนจิ  คุเณน  น  อภิภูโตติ  อนภิภูโต ฯ 
อ ฺทตฺถูติ  เอกสวจเน  นิปาโต ฯ  ทโสติ  ทสฺสนสีโล  โส  
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนาน ทสฺสนสมตฺโถ  อภิ ฺาเณน   
ปสฺสิตพฺพ  ปสฺสามีติ  อตฺโถ ฯ  เสสพฺรหฺมาน  อิทฺธิปาทภาวนา- 
พเลน  อตฺตโน  จิตฺต ฺจ  มม  วเส  วตฺเตมีติ  วสวตฺตี  โหมีติ 
โยเชตพฺพ ฯ   
        ตทา  กริ  โพธิสตฺโต  อฏสมาปตฺติลาภีป  สมาโน  
ตถา  สตฺตหิต อตฺตโน  ปารมิปริปูรณ ฺจ  โอโลเกนฺโต  (๒)  
ตาสุ  เอว  ทฺวีสุ  ฌานภูมีสุ  นิกนฺตึ  อุปฺปาเทตฺวา  เมตฺตา- 
พฺรหฺมวิหารวเสน  อปราปร  สสริ ฯ  เตน  วุตฺต  สตฺต 
# ๑. ม. นิพฺพตฺตฏเน ฯ  ๒. กตฺถจิ. โอโลเกตฺวา ฯ   
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วสฺสานิ ฯเปฯ วสวตฺตีติ ฯ 
        เอว  ภควา  รูปาวจรปุ ฺสฺส  วิปากมหนฺตต  ปกาเสตฺวา  อิทานิ 
กามาวจรปุ ฺสฺสาป  วิปากมหนฺตต  (๒)  ทสฺเสนฺโต  ฉตฺตึสกฺขตฺตุนฺติอาทิมาห ฯ 
ตตฺถ  สกโฺก  อโหสินฺติ  ฉตฺตึสวาเร  อ ฺตฺถ  อนุปปชฺชิตฺวา  นิรนฺตร  ตตฺถ 
สกฺโก  เทวานมินฺโท  ตาวตึสเทวราชา  อโหสึ ฯ  ราชา  อโหสนิฺติอาทีสุ  จตูหิ 
อจฺฉริยธมฺเมหิ  จตูหิ  จ  สงฺคหวตฺถูหิ  โลก  ร ฺเชตีติ  ราชา.  จกฺกรตน 
วตฺเตติ  จตูหิ  สมฺปตฺติจกฺเกหิ  วตฺตติ  เตหิ  จ  ปร  วตฺเตติ  ปรหิตาย  จ 
อิริยาปถจกฺกาน  วตฺโต  เอตสฺมึ  อตฺถติี  จกฺกวตฺตี ฯ  ราชาติ  เจตฺถ  สาม ฺ 
# ๑ ม.  โอโลเกตฺวา  ๒ ม.  ต 
จกฺกวตฺตีติ  วิเสส ฯ  ธมฺเมน  จรตีติ  ธมฺมิโก ฯ  าเยน  สเมน  วตฺตตีติ 
อตฺโถ ฯ  ธมฺเมเนว  รชชฺ  ลภิตฺวา  ราชา  ชาโตติ  ธมฺมราชา.  ปรหิตธมฺมจรเณน 
วา  ธมฺมิโก  อตฺตหิตธมฺมจรเณน  ธมฺมราชา.  จตุรนตฺาย  อิสฺสโรติ  จาตุรนฺโต 
จตุสมุทฺทนฺตาย  จตุพฺพิธทีปวิภูสิตาย  จ  ปวิยา  อิสฺสโรติ  อตฺโถ ฯ  อชฺฌตฺต 
โกปาทิปจฺจตฺถิเก  พหิทธฺา  จ  สพฺพราชาโน  อทณฺเฑน  อสตฺเถน  วิเชสีติ 
วิชิตาวี ฯ  ชนปเท  ถาวรภาว  ธุวภาว  ปตฺโต  น  สกฺกา  เกนจิ  ตโต  จาเลตต 
ชนปโท  วา  ตมฺหิ  ถาวริย 
# ๑. ม. ต ฯ  ๒. ม. ปรหิตธมฺมจรเณน ฯ  ๓. ม. อตฺตหิตธมฺมจรเณน ฯ 
# ๔. ม. อชฺฌตฺต โกปาทีปจฺจตฺถิเก ฯ  
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ปตฺโต  อนุสสฺุกฺโก(๑)  สกมฺมนิรโต  อจโล (อสตฺเถน) อสมฺปเวธีติ 
ชนปทตฺถาวริยปฺปตฺโต ฯ 
        จกฺกรตน  หตฺถริตน  อสฺสรตน  มณิรตน  อิตฺถิรตน  
คหปติรตน ปริณายกรตนนฺติ  อิเมหิ  สตฺตหิ  รตเนหิ  สมุเปโตติ  
สตฺตรตนสมนฺนาคโต ฯ เตสุ  หิ  ราชา  จกฺกวตฺติ  จกฺกรตเนน  
อชิต  ชินาติ  หตฺถิอสฺสรตเนหิ  วิชิเต สเุขเนว  อนุวิจรติ   
ปริณายกรตเนน  วิชิตมนุรกฺขติ  เสเสหิ  อุปโภคสุขมนุภวติ ฯ 
ปเมน  จสฺส  อุสฺสาหสตฺติโยโค  ปจฺฉิเมน  มนฺตสตฺติโยโค 
หตฺถิอสฺสคหปติรตเนหิ ปภูสตฺติโยโค  สุปริปุณฺโณ  โหติ   
อิตฺถิมณิรตเนหิ  ติวิธสตฺติโยคผล ฯ โส  อิตฺถิมณิรตเนหิ  
โภคสุขมนุภวติ(๒) ฯ  เสเสหิ  อิสฺสริยสุข(๓)  วิเสสโต  จสฺส ปรุิมานิ 
ตีณิ  อโทสกสุลมูลชนิตกมฺมานุภาเวน  สมฺปชฺชนฺติ  มชฺฌิมานิ 
อโลภกุสลมลูชนิตกมฺมานุภาเวน  ปจฺฉิมเมก  อโมหกุสลมูลชนิต- 
กมฺมานุภาเวนาติ  เวทิตพฺพ ฯ  
        ปเทสรชฺชสฺสาติ ขุทฺทกรชชฺสฺส ฯ        เอตทโหสีติ  อตฺตโน  
สมฺปตฺติโย  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  ปจฺฉิเม  จกฺกวตฺติกาเล เอต  กิสฺส   
นุ  โข  เม  อิท  กมฺมสฺส  ผลนฺติอาทิก  อโหสิ ฯ  สพฺพตฺถกเมว 
ตสฺมึ  ตสฺมิมฺป  ภเว  เอตทโหสิเยว ฯ  ตตฺถาย  จกกฺวตฺติกาล- 
วเสน  โยชนา ฯ เอวมหิทฺธิโกติ  มณิรตนหตฺถิรตนาทิปฺปมุขาย  
# ๑. ม. อนุยตฺุโต ฯ  ๒. ม. ปรโิภคสุขมนุภวติ ฯ 
# ๓. ม. อุปโภคสุข ฯ  
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โกสวาหนสมฺปตฺติยา(๑) ชนปทตฺถาวริยปฺปตฺติยา  จ  เอว   
มหิทฺธิโก ฯ  เอวมหานุภาโวติ จกฺกรตนาทิสมนฺนาคเมน  กสฺสจิป  
ปฬ  อกโรนฺโตว  สพฺพราชูหิ  สิรสา สมฺปฏิจฺฉิตสาสนเวหา- 
สคมนาทีหิ  เอวมหานุภาโว ฯ  ทานสฺสาติ อนฺนาทิเทยฺยธมฺมปริจฺจา- 
คสฺส ฯ  ทมสฺสาติ  จกฺขฺวาทิอินฺทฺริยทมนสฺส  เจว  สมาทานวเสน   
ราคาทิกิเลสทมนสฺส  จ ฯ  ส ฺมสฺสาติ  กายวจีสยมสฺส ฯ  
ตตฺถ  ย  สมาทานวเสน  กิเลสทมน  ต  ภาวนามย   
ปุ ฺ  ต ฺจ  โข  เมตฺตาพฺรหฺมวิหารภูต  อิธาธิปฺเปต ฯ  ตสฺมึ   
จ  อุปจารปฺปนาเภเทน ทุวิเธ  ย  อปฺปนาปตฺต  เตนสฺส  
ยถาวุตฺตาสุ ทฺวีสุ ฌานภูมีสุ อุปปตฺติ อโหสิ ฯ  อิตเรน  
ติวิเธนาป ยถารห ปตฺตจกฺกวตฺติอาทิภาโวติ(๒) เวทิตพฺพ ฯ 
        อิติ  ภควา  อตฺตาน  กายสกฺขึ  กตฺวา  ปุ ฺาน   
วิปากมหนฺตต  ปกาเสตฺวา  อิทานิ  ตเมวตฺถ  คาถาพนฺเธน  
ทสฺเสนฺโต  ปุ ฺเมวาติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ ปุ ฺเมว  โส  สิกฺเขยฺยาติ  โย  อตฺถกาโม  กลุปุตฺโต 
โส (๓)ปูชพฺภวผล  นิพฺพตฺตนโต (๓) อตฺตโน  สนตฺาน  ปุนนโต  จ  
ปุ ฺนฺติ  ลทฺธนาม  ติวิธ  กุสลเมว  สิกฺเขยฺย (๔)นิเวเสยฺย  
อุปจิเนยฺย  อตฺโถ ฯ  อายตคฺคนฺติ  วิปุลผลตาย  อุฬารผลตาย 
# ๑. ม. โกสวาหนสมฺปตฺติยา ฯ  ๒. ม. ปตฺตจกฺกวตฺติ... ฯ 
# ๓. ม. ปุชชฺผลนิพฺพตฺตนโต ฯ  ๔. ม. นิเวเสยฺย อุปจิเนยฺย ปสเวยฺยาติ ฯ  
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อายตคฺค  ปยมนาปผลตาย  วา  อายตึ  (๑)  อุตฺตมนฺติ  อายตคฺค  ฯ 
อาเยน  วา โยนิโสมนสิการาทิปจฺจเยน  อุฬารตเมน(๒)  อคฺคนฺติ   
อายตคฺค ฯ  ตกาโร  ปทสนฺธิกโร ฯ อถ  วา  อาเยน  มนุ ฺ- 
ผเลน  อคฺค  ปธานนฺติ  อายตคฺค ฯ  ตโต  เอว  สุขุทฺรย 
สุขวิปากนฺติ อตฺโถ ฯ 
        กตม  ปน  ต  ปุ ฺ  กถ ฺจ  น  สกิฺเขยฺยาติ  อาห   
                ทาน ฺจ  สมจริย ฺจ         เมตฺตจิตฺต ฺจ  ภาวเยติ ฯ   
        ตตฺถ  สมจริยนฺติ  กายวิสมาทีนิ วชฺเชตฺวา กายสมาทิจริต   
 ิสุทฺธ(๓)  สลีนฺติ  อตฺโถ ฯ ภาวเยติ อตฺตโน สนฺตาเน อุปฺปาเทยฺย 
วฑฺเฒยฺย ฯ  เอเต  ธมฺเมติ  เอเต ทานาทิเก สุจริตธมฺเม ฯ 
สุขสมุทฺทเยติ(๔) สุขานิสเส อานิสสผลมฺป  เนส  สุขเมวาติ   
ทสฺเสติ ฯ  อพฺยาปชฺฌ  สขุ  โลกนฺติ กามจฺฉนฺทาทิพฺยาปาท- 
วิรหิตตฺตา  อพฺยาปชฺฌ  นทิฺทุกฺข  ปรปฬาภาเว ปน วตฺตพฺพ 
นตฺถิ ฯ  ฌานสมาปตฺติวเสน  สุขพหุลตฺตา  สุข  เอกนฺตสุข ฺจ  
พฺรหฺมโลก ฌานปุ ฺาน  อิตรปุ ฺาน  ปน  ตท ฺ  สมฺปตฺติ- 
ภวสงฺขาต  สุข  โลก ปณฺฑิโต  สปฺป ฺโ  อุปปชฺชติ  อุเปติ ฯ  
        อิติ  อิมสฺมึ  สุตฺเต  คาถาสุ  จ  วฏฏสมฺปตฺติ เอว กถิตาติ(๕) ฯ 
                ทติุยสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. ส.ี อายติ ฯ  ๒. ม. อุฬารตเมน ฯ  ๓. ม. สุจิสุทธ ฯ 
# ๔. สฺยา. ม. สุขสมุทฺทเย ฯ  ๕. ม. กถติา ฯ  
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                        อุภยตฺถสตฺุตวณฺณนา 
        ตติเย  ภาวิโตติ  อุปฺปาทิโต  จ  วฑฺฒิโต  จ ฯ  พหุลีกโตติ   
ปุนปฺปุน กโต ฯ  อตฺโถติ  หิต ฯ  ต  ห ิ อรณียโต อุปคนฺตพฺพโต 
อตฺโถติ วุจฺจติ ฯ สมธิคฺคยฺห ติฏตีติ  สมฺมา  ปริคฺคเหตฺวา   
วตฺตติ ฯ  ทิฏธมฺมิกนฺติ  ทิฏธมฺโม  วุจฺจติ ปจฺจกฺข- 
ภูโต  อตฺตภาโว  ทฏิธมฺเม  ภว  ทิฏธมฺมิก  อิธโลกปริยา- 
ปนฺนนฺติ  อตฺโถ ฯ  สมฺปรายิกนฺติ  ธมมฺวเสน  สมฺปเรตพฺพโต 
สมฺปราโย  ปรโลโก  สมปฺราเย ภว สมฺปรายิก ปรโลก- 
ปริยาปนฺนนฺติ วุตฺต โหติ ฯ 
        โก  ปเนส  ทฏิธมฺมิโก  นาม  อตฺโถ  โก  วา  
สมฺปรายิโกติ  สงฺเขเปน ตาว  ย  อิธโลกสุข  ย ฺเจตรหิ 
อิธโลกสุขาวห  อย  ทิฏธมฺมิโก  อตฺโถ ฯ  เสยฺยถทิ  คหฏาน   
ตาว  อิธ  ยงฺกิ ฺจิ  วิตฺตูปกรณ  อนากลุกมฺมนฺตตา  อาโรคฺยสวิธาน  
วตฺถุวิสทกิริยาโยควิหิตานิ  สิปฺปายตนวิชฺชฏานานิ  สงฺคหิต- 
ปริชนตาติ  เอวมาทิ ฯ  ปพฺพชิตาน  ปน เย อิเม ชีวิต- 
ปริกฺขาราจีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารา  
เตส  อกิจฺฉลาโภ  ตตฺถ  จ  สงฺขาย  ปฏเิสวนา  สงฺขาย   
ปริวชฺชนา  วตฺถุวิสทกิริยา  อปฺปจฺฉตา  สนฺตุฏ ิตา  ปวิเวโก  
อสสคฺโคติ  เอวมาทิ ฯ ปติรูปเทสวาสสปฺปุริสูปนิสฺสยสทฺธมฺมสฺสวน- 
โยนิโสมนสิการาทโย ปน อุภเยส สาธารณา อุภยานุรูปา   
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จาติ เวทิตพฺพา ฯ 
        อปฺปมาโทติ  เอตฺถ  อปฺปมาโท  ปมาทปฺปฏิปกฺขโต  
เวทิตพฺโพ ฯ  โก ปเนส ปมาโท นาม ปมชฺชนากาโร ฯ  
วุตฺตเ ฺหต ตตฺถ กตโม ปมาโท กายทุจฺจริเต วา วจีทุจฺจริเต 
วา มโนทุจฺจริเต วา ป ฺจสุ กามคุเณส ุจิตฺตสฺส โวสฺสคฺโค 
โวสฺสคฺคานุปฺปาทน กุสลาน วา ธมฺมาน ภาวนาย อสกฺกจฺจ- 
กิริยตา อสาตจฺจกิริยตา อนฏ ิตกิริยตา (๑)  โอลนีวุตฺติตา นิกฺขิตฺ- 
ตจฺฉนฺทตา นิกฺขิตฺตธุรตา อนาเสวนา อภาวนา อพหุลีกมฺม  
อนธิฏาน  อนนุโยโค ปมาโท โย เอวรูโป ปมาโท ปมชชฺนา  
ปมชฺชิตตฺต  อย วุจฺจติ ปมาโทติ ฯ (๒) 
        ตสฺมา  วุตฺตปฺปฏิปกฺขโต  อปฺปมาโท  เวทิตพฺโพ ฯ  อตฺถโต 
หิ  โส  สติยา  อวิปฺปวาโส  นิจฺจ  อุปฏ ิตาย(๓)  สติยาเอว 
เจต  นาม ฯ  อปเร  ปน  สติสมฺปช ฺโยเคน ปวตฺตา จตฺตาโร  
อรูปโน ขนฺธา อปฺปมาโทติ วทนฺติ ฯ 
        ภาวิโต  พหุลีกโตติ  วุตฺต  กถ  ปนาย  อปฺปมาโท   
ภาเวตพฺโพติ  น อปฺปมาทภาวนา  นาม  วิสุ  เอกา  ภาวนา 
อตฺถิ ฯ  ยา  หิ  กาจิ  ปุ ฺกิริยา กุสลกิริยา  สพฺพา  สา  
อปฺปมาทภาวนาเตฺวว  เวทิตพฺพา ฯ  วิเสสโต  ปน วิวฏฏปนิสฺสย  
สรณคมน  กายิกวาจสิกสวร ฺจ  อุปาทาย  สพฺพา  สีลภาวนา 
# ๑. กตฺถจิ. อนุฏ ิตกิริยตา ฯ  ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๘๖๓/๔๗๒-๓ ฯ 
# ม. อุปฏ ิตสฺสติยา เอต ฯ  
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สพฺพา  สมาธิภาวนา  สพฺพา  ป ฺาภาวนา  สพฺพา  กุสล- 
ภาวนา  อนวชฺชภาวนา  อปฺปมาทภาวนาติ  เวทิตพฺพา ฯ   
        อปฺปมาโทติ  ห ิ อิท  มหนฺต  อตฺถ  ทีเปติ มหนฺต  อตฺถ   
ปริคฺคเหตฺวา  ติฏติ ฯ  สกลมฺป  เตปฏก  พุทฺธวจน  อาหริตฺวา 
อปฺปมาทปทสสฺ  อตฺถ  กตฺวา  กเถนฺโต  ธมฺมกถโิก  อติฏเน   
ปกฺขนฺโตติ(๑)  น  วตฺตพฺโพ ฯ  กสฺมา  อปฺปมาทสฺส(๒)  มหนฺต- 
ภาวโต ฯ  ตถา  หิ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  กสุินาราย  ยมกสาลาน- 
มนฺตเร  ปรินพฺิพานสมเย  นิปนฺโน  อภิสมฺโพธิโต  ปฏาย 
ป ฺจจตฺตาลีสาย  วสฺเสสุ  อตฺตนา  ภาสิต  ธมฺม  เอเกน  ปเทน 
สงฺคเหตฺวา  ทสฺเสนฺโต  อปฺปมาเทน  สมฺปาเทถาติ  ภิกฺขูน   
โอวาทมทาสิ ฯ  ตถา  จ วุตฺต เสยฺยถาป ภิกฺขเว ยานิ  
กานิจิ ชงฺคลาน ปาณาน  ปทชาตานิ สพฺพานิ ตานิ หตฺถิปเท  
สโมธาน คจฺฉนฺติ หตฺถิปท  เตส อคฺคมกฺขายติ ยทิท  
มหนฺตฏเน ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว เย  เกจิ กุสลา ธมมฺา  
สพฺเพ เต อปฺปมาทมูลกา อปฺปมาทสโมสรณา  อปปฺมาโท  
เตส  อคฺคมกฺขายตีติ ฯ (๓)  
        คาถาสุ  อปฺปมาท  ปสสนฺตีติ  ทานาทิปุ ฺกิริยาสุ   
อปฺปมาท  อปฺปมชฺชน  ปณฺฑิตา  สปฺป ฺา  พุทฺธาทโย  ปสสนฺติ   
วณฺเณนฺติ  โถเมนฺติ ฯ  กสฺมา  ยสฺมา 
# ๑. ม. ปกฺขนฺโทติ ฯ  ๒. ม. อปฺปมาทปทสฺส ฯ  
# ๓. ส. มหา. ๑๙/๒๕๓/๖๕ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 127 

                *เลมที่ 20  อุภยตฺถสุตฺตวณฺณนา  หนา 127 
                 
                อปฺปมตฺโต  อุโภ  อตฺเถ        อธิคณฺหาติ  ปณฺฑิโต ฯ   
เก  ปน  เต  อุโภ  อตฺถาติ  อาห  
        ทฏิเ  ธมฺเม  จ  โย  อตฺโถ  โย  จตฺโถ  สมฺปรายิโกติ  
เอวเมตฺถ ปทโยชนา  เวทิตพฺพา ฯ  อิธาป  ทิฏเ  ธมฺเม  จ  
โย  อตฺโถติ  คหฏสฺส  ตาว  อนวชฺชานิ  กมฺมานิ  อนากุลา 
จ  กมฺมนฺตาติอาทินา  นเยน  วุตฺโต  กสิโครกฺขาทิวิธาโน 
ลทฺธพฺโพ  อตฺโถ ฯ  ปพฺพชิตสฺส  ปน  อวิปฺปฏิสาราทิอตฺโถ 
เวทิตพฺโพ ฯ  โย  จตฺโถ  สมฺปรายิโกติ  ปน  อุภเยสมฺป  ธมฺมจริยา 
วุตฺตาติ  เวทิตพฺพา ฯ  อตฺถาภิสมยาติ  ทุวิธสฺสป  อตฺถสฺส  หิตสฺส  
ปฏิลาภา  ลทฺธพฺเพน  สมิติ  สงฺคติ  สโมธานนฺติ  สมโย   
ลาโภ ฯ  สมโย  เอว  อภิสมโย  อภิมุขภาเวน  วา  สมโย  
อภิสมโย(๑)  เอวเมตฺถ  ปทตฺโถ(๒)  เวทิตพฺโพ ฯ  ธิติสมฺปนฺนตฺตา 
ธีโร ฯ  ตติเยน  เอตฺถ  อตฺถสทฺเทน  ปรมตฺถสฺส  นพฺิพานสฺสาป  
สงฺคโห  เวทิตพฺโพ ฯ  เสส  สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ   
        อิติ  อิมสฺมิมฺป สุตฺเต วฏฏสมฺปตฺติ เอว กถิตา ฯ คาถาย 
ปน วิวฏฏสสฺป สงฺคโห ทฏพฺโพ ฯ ตถา หิ วุตฺต 
                อปฺปมาโท อมตปท        ปมาโท มจฺจุโน ปท 
                อปฺปมตฺตา น มียนฺติ        เย ปมตฺตา ยถา มตา ฯ 
                เอต(๓) วิเสสโต ตฺวา        อปฺปมาทมฺหิ ปณฺฑิตา 
# ๑. ม. อภิสมโยติ ฯ ๒. ม. อภิสมโย ฯ  ๓. ม. เอว ฯ  
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                อปฺปมาเท ปโมทนฺติ        อริยาน โคจเร รตา ฯ 
                เต ฌายิโน สาตติกา        นิจฺจ ทฬฺหปรกฺกมา 
                ผุสนฺติ ธีรา นพฺิพาน        โยคกฺเขม อนุตฺตรนฺติ ฯ (๑)  
        ตสฺมา อตฺถาภิสมยาติ เอตฺถ โลกตฺุตรตฺถวเสนป อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ 
                        ตติยสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
 
                                อฏ ิปุ ฺชสุตฺตวณฺณนา 
        จตุตฺเถ  เอกปุคฺคลสฺสาติ  เอตฺถ  ปุคฺคโลติ  อย  โวหาร- 
กถา ฯ 
        พุทฺธสสฺ  หิ  ภควโต  ทุวิธา  เทสนา  สมฺมุติเทสนา(๒)  จ 
ปรมตฺถเทสนา  จาติ ฯ ตตฺถ  ปุคฺคโล  สตฺโต  อิตฺถ ี ปุรโิส  
ขตฺติโย  พฺราหฺมโณ  เทโว  มาโรติ เอวรูปา  สมฺมุติเทสนา ฯ  
อนิจฺจ  ทุกฺข  อนตฺตา  ขนฺธา  ธาตุ  อายตนา สติปฏานาติ  
เอวรูปา  ปรมตฺถเทสนา ฯ  ตตฺถ  ภควา  เย  สมฺมติุวเสน   
เทสน  สุตฺวา  วิเสสมธิคนฺตุ  สมตฺถา  เนส  สมฺมุติเทสน  
เทเสติ ฯ  เย  ปน ปรมตฺถวเสน เทสน สุตฺวา วิเสสมธิคนฺตุ  
สมตฺถา เตส ปรมตฺถเทสน เทเสติ ฯ 
        ตตฺถาย  อุปมา  ยถา  หิ  เทสภาสากุสโล  ติณฺณ  
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๑๒/๑๘ ฯ  ๒. ม. สมฺมติุเทสนา ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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เวทาน  อตฺถสวณฺณนโก อาจริโย  เย  ทมิฬภาสาย  วุตฺเต  
อตฺถ  ชานนฺติ  เตส  ทมฬิภาสาย อาจิกฺขติ ฯ  เย  อนฺธก- 
ภาสาทีสุ  อ ฺตราย  เตส  ตาย  ตาย  ภาสาย ฯ  เอว  เต 
มาณวา  เฉก  พฺยตฺต  อาจริยมาคมฺม  ขิปฺปเมว  สิปฺป   
อุคฺคณฺหนฺติ ฯ  ตตฺถ อาจริโย  วิย  พุทโฺธ  ภควา  ตโย  เวทา 
วิย  กเถตพฺพภาเว   ิตานิ  ตีณิ ปฏกานิ  เทสภาสาโกสลฺลมิว 
สมฺมุติปรมตฺถโกสลฺล  นานาเทสภาสา  มาณวกา วิย  สมฺมุติ- 
ปรมตฺถวเสน  ปฏิวิชฺฌนสมตฺถา  เวเนยฺยา  อาจริยสฺส ทมิฬก- 
ภาสาทิอาจิกฺขน วิย ภควโต สมฺมุติปรมตฺถวเสน เทสนา 
เวทิตพฺพา ฯ อาห เจตฺถ 
        ทุเว สจฺจานิ อกฺขาสิ        สมฺพุทฺโธ วทต วโร 
        สมฺมุตึ ปรมตฺถ ฺจ        ตติย นูปลพฺภติ ฯ 
        สงฺเกตวจน สจฺจ                โลกสมฺมุติการณ(๑) 
        ปรมตฺถวจน สจฺจ        ธมฺมาน ตถลกฺขณ(๒) ฯ 
        ตสฺมา โวหารกุสลสฺส        โลกนาถสฺส สตฺถุโน 
        สมฺมุตึ โวหรนฺตสฺส        (๓)โวหาโร อริโย ว โสติ(๓) ฯ 
        อปจ  อฏหิ  การเณหิ  ภควา  ปคฺุคลกถ  กเถติ  
หิโรตฺตปฺปทีปนตฺถ  กมฺมสฺสกตาทีปนตฺถ  ปจฺจตฺตปุริสการทีปนตฺถ   
อานนฺตริยทีปนตฺถ  พฺรหฺมวิหารทีปนตฺถ  ปุพฺเพนิวาสทีปนตฺถ  
# ๑. ม. โลกสมฺมุติการณา ฯ  ๒. ม. ภูตการณา ฯ 
# ๓. ม. มุสาวาทโท น ชายตีติ ฯ  
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ทกฺขิณาวิสุทฺธิทีปนตฺถ โลกสมฺมุติยา อปฺปหานตฺถ ฺจาติ ฯ  
ขนฺธธาตุอายตนานิ หิริยนฺติ โอตฺตปฺปนฺตีติ หิ วุตฺเต มหาชโน 
น  ชานาติ  สมฺโมห  อาปชฺชติ  ปฏิสตฺตุ  วา  โหติ กิมิท 
ขนฺธธาตุอายตนานิ หิริยนฺติ  โอตฺตปฺปนฺติ  นามาติ ฯ  อิตฺถ ี  
หิริยติ  โอตฺตปฺปติ  ปุริโส ขตฺติโย  พฺราหฺมโณติ(๑)  ปน  วุตฺเต  
ชานาติ  น  สมฺโมห อาปชชฺติ  น  ปฏิสตฺตุ  วา  โหติ ฯ   
ตสฺมา  ภควา  หิโรตฺตปฺปทีปนตฺถ  ปุคฺคลกถ กเถติ ฯ 
        ขนฺธา  กมฺมสฺสกา  ธาตุโย  อายตนานีติ  วุตฺเตป  เอเสว  
นโย ฯ  ตสฺมา  กมฺมสฺสกตาทีปนตฺถมฺป ปุคฺคลกถ กเถติ ฯ 
        เวฬุวนาทโย  มหาวิหารา  ขนฺเธหิ  การาปตา  ธาตูหิ  
อายตเนหีติ  วุตฺเตป  เอเสว  นโย ฯ  ตถา  ขนฺธา  มาตร   
ชีวิตา โวโรเปนฺติ ปตร อรหนฺต  รุหริปฺุปาทกมฺม  สฆเภท- 
กมฺม  กโรนฺติ  ธาตุโย  อายตนานีติ  วุตฺเตป  เอเสว  นโย ฯ 
ขนฺธา  เมตฺตายนฺติ  ธาตุโย  อายตนานีติ  วุตฺเตป  เอเสว   
นโย ฯ  ขนฺธา  ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสรนฺติ  ธาตุโย  อายตนานีติ  
วุตฺเตป  เอเสว  นโย ฯ  ตสฺมา  ภควา  ปจฺจตฺตปุริสการทีปนตฺถ  
อานนฺตริยทีปนตฺถ  พฺรหฺมวิหารทีปนตฺถ  ปุพฺเพนิวาสทีปนตฺถ ฺจ  
ปุคฺคลกถ กเถติ ฯ 
        ขนฺธา  ทาน  ปฏิคฺคณฺหนฺติ  ธาตุโย  อายตนานีติ  วุตฺเตป   
# ๑. ม. พฺราหฺมโณ เทโว มาโรติ ฯ   
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มหาชโน น  ชานาติ  สมฺโมห  อาปชฺชติ  ปฏิสตฺตุ  วา  โหติ  
กิมิท  ขนฺธา  ธาตุโย อายตนานิ  ปฏิคฺคณฺหนฺติ  นามาติ ฯ 
ปุคฺคลา  ปฏคฺิคณฺหนฺตีติ  ปน  วุตฺเต ชานาติ  น  สมโฺมห  
อาปชฺชติ  น  ปฏิสตฺตุ  วา  โหติ ฯ  ตสฺมา  ภควา ทกฺขิณา- 
วิสุทฺธิทีปนตฺถ ปุคฺคลกถ กเถติ ฯ 
        โลกสมมฺุติ ฺจ  พุทฺธา  ภควนฺโต  น  ปชหนฺติ  โลก- 
สม ฺาย  โลกนิรุตฺติยา โลกาภิลาเส(๑)   ิตาเยว  ธมฺม  เทเสนฺติ  
ตสฺมา  ภควา โลกสมฺมุติยา อปฺปหานตฺถมฺป ปุคฺคลกถ  กเถติ ฯ  
โส  อิธาป  โลกโวหารวเสน  เทเสตพฺพมตฺถ  ทสฺเสนฺโต เอก- 
ปุคฺคลสฺสาติอาทิมาห ฯ 
        ตตฺถ  เอกปุคฺคลสฺสาติ  เอกสฺส  สตฺตสฺส ฯ  กปฺปนฺติ 
มหากปฺป ฯ  ยทิป อจฺจนฺตสโยเค  อิท  อุปโยควจน  ยตฺถ   
ปน  สตฺตาน  สนฺธาวน  สสรณ สมฺภวติ  ตสฺส  วเสน  
คเหตพฺพ ฯ  อฏ ิกงฺกโลติ(๒)  อฏ ิภาโค ฯ  อฏ ิขโลติป  (๓) ปนฺติ 
อฏ ิส ฺจโยติ  อตฺโถ ฯ  อฏ ิปุ ฺโชติ  อฏ ิสมูโห ฯ  อฏ ิราสีติ  
ตสฺเสว เววจน ฯ  เกจิ  ปน  กฏิปฺปมาณโต  เหฏา  สมูโห   
กกโล(๔)  นาม  ตโต  อุปริ ยาว  ตาลปฺปมาณ  ปุ ฺโช  ตโต   
อุปริ  ราสีติ  วทนฺติ ฯ  ต  เตส  มติมตฺต ฯ สพฺพเมต สมูหสฺเสว  
# ๑. ม. โลกาภิลาเป ฯ  ๒. ม. อฏ ิกงฺกโลติ ฯ  ๓. ส.ี อฏ ิจโลติป ฯ 
# ๔. ม. กงฺกโล ฯ  
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ปริยายวจน เวปุลฺลสฺส วาติ (๑) อุปมาภาเวน อาหฏตฺตา ฯ 
         สเจ  สหารโก  อสสฺาติ  อวิปฺปกิรณวเสน  สหริตฺวา   
เปตา  โกจิ  ยทิ สิยาติ  ปริกปฺปนวเสน  วทติ ฯ  สมฺภต ฺจ  
น  วินสฺเสยฺยาติ  ตถา  เกนจิ  สมฺภต จ  ต  อฏ ิกกล(๒)  อนฺตร- 
ธานาภาเวน  ปูติภูต  จุณฺณวิจุณฺณ ฺจ  อหุตฺวา  สเจ น  
วินสฺเสยฺยาติ  ปริกปฺปนวเสเนว  วทติ ฯ  อย  เหตฺถ  อตฺโถ  
ภิกฺขเว  เอกสฺส  สตฺตสฺส  กมฺมกิเลเสหิ  อปราปรปฺุปตฺติวเสน 
เอก  มหากปฺป  สนฺธาวนฺตสฺส สสรนฺตสฺส  เอว  มหาอฏ ิ- 
ส ฺจโย  ภเวยฺย  อาโรหปริณาเหหิ  ยตฺตโกย เวปุลฺลปพฺพโต ฯ  
สเจ  ปนสฺส  โกจิ  สหริตฺวา  เปตา  ภเวยฺย  สมฺภต ฺจ  ต 
สเจ  อวินสฺสนฺต  ติฏเยฺยาติ ฯ  อย ฺจ  นโย  นิพฺพุตปทีโป(๓) 
วิย ภิชฺชนสภาเว  กเฬวรนิกฺเขปรหิเต  โอปปาติกตฺตภาเว   
สพฺเพน  สพฺพ  อนฏ ิเก  จ  ขุทฺทกตฺตภาเว วชฺเชตฺวา  วุตฺโต ฯ  
เกจิ  ปน  ปรกิปฺปนวเสน  อิมสฺส  นยสฺส  อาหฏตฺตา 
เตสมฺป  ยทิ  สิยา  อฏ ิกงฺกโล  เตนาป ปพฺพตสโมว(๔) อย  
อฏ ิปุ ฺชปริมาโณ นาวุตฺโตติ(๕)  วทนฺติ ฯ  อปเร  ปน  นยิทเมว   
ลพฺภมานสฺเสว  อฏ ิปุ ฺชสฺส  วเสน สพฺพ ฺ ุต ฺาเณน  
ปริจฺฉินฺทิตฺวา  อิมสฺส  ปริมาณสฺส  วุตฺตตฺตา ฯ  ตสฺมา 
# ๑. ปาลิย ยถาย เวปุลฺลปพฺพโตติ ฯ  สามิวจนโยเค ปน วาตีติ  
# นิปาตทวฺย อดิเรก  ขายติ เวปุลฺลปพฺพโตติ ภวิตพฺพ ฯ 
# ม. เวปุลลฺสฺเสว ฯ  ๒. ม. ต อฏ ิกงฺกล ฯ  
# ๓. ม. นิพฺพุตปฺปทีเป ฯ  ๔. ม. สเหว ฯ  ๕. ม. วุตฺโตติ ฯ  
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วุตฺตนเยเนว อตฺโถ คเหตพฺโพติ ฯ 
        คาถาสุ  มเหสินาติ  มหนฺเต  สีลกฺขนฺธาทโย  เอสิ  คเวสีติ  (๑) 
มเหสี สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯ  อิติ  วุตฺต  มเหสินาติ  จ  ภควา  
ทสพลสมนฺนาคโต  ภิกฺขเว ตถาคโตติอาทีสุ  วิย  อตฺตาน  อ ฺ   
วิย  กตฺวา  ทสฺเสสิ ฯ  เวปุลฺโลติ ราชคห  ปริวาเรตฺวา   ิเตสุ   
ป ฺจสุ  ปพฺพเตสุ  วิปุลภาวโต เวปุลฺโลติ ลทฺธนาโม ตโตเอว  
มหา   ิตทิสาภาควเสน  อุตฺตโร  คิชฌฺกูฏสฺส ฯ  คิริพฺพเชติ 
คิริพฺพชปุรนามกสฺส ราชคหสฺส สมีเป ฯ 
        เอตฺตาวตา  ภควา  เอตฺตเกนป กาเลน อนุปจฺฉินฺน- 
ภวมูลสฺส อปริ ฺาตวตฺถุกสฺส ปถุุชชฺนสฺส  อยมีทิสี  กฏส-ิ 
วฑฺฒนาติ  วฏเฏ  อาทีนว  ทสฺเสตฺวา อิทานิ  เยส  อริยสจฺจาน  
อนนุโพธา  อปฺปฏิเวธา  อนฺธปุถุชฺชนสฺส  เอว กฏสิวฑฺฒนา  
ตานิ  อริยสจฺจานิ  ทิฏวโต  อริยปุคฺคลสฺส  อย นตฺถีติ  
ทสฺเสนฺโต ยโต จ อริยสจฺจานีติอาทิมาห ฯ 
        ตตฺถ  ยโตติ  ยทา ฯ  อริยสจฺจานีติ  อรณียโต  อริยานิ   
อวิตถภาเวน สจฺจานิ  จาติ  อริยสจฺจานิ  อริยภาวกรานิ  วา  
สจฺจานิ  อริยสจฺจานิ  อริเยหิ วา  พุทฺธาทีหิ  ปฏิวิชฌฺิตพฺพานิ  
สจฺจานิ  อริยสจฺจานิ ฯ  อถ วา อริยสฺส สจฺจานิ อริย- 
สจฺจานิ ฯ  สเทวเกน  ห ิ โลเกน  สรณนฺติ  อรณียโต  อริโย  
ภควา  เตน สยมฺภุาเณน  ทฏิตฺตา  ตสฺส  สจฺจานีติ 
# ๑. ม. เอสติ คเวสตีติ ฯ   
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อริยสจฺจานิ ฯ  สมฺมปฺป ฺาย  ปสฺสตีติ สมฺมา  เหตุนา  าเยน 
วิปสฺสนาป ฺาสหิตาย  มคฺคป ฺาย  ปริ ฺาปหานสจฺฉิ- 
กิริยาภาวนาภิสมยวเสน  ปสฺสติ ฯ  ทกฺุขนฺติอาทิ  อริยสจฺจาน  
สรูปทสฺสน ฯ ตตฺถ  อเนกูปทฺทวาธิฏานตาย  กุจฺฉิตภาวโต  
พาลชนปริกปฺปตธุวสุภสุขตฺตวิรเหน ตุจฺฉภาวโต  จ ทุกฺข ฯ  
ทุกฺข สมุปฺปชฺชติ เอเตนาติ ทุกฺขสมุปฺปาโท ทุกฺขสมุทโย ฯ 
ทุกฺข  อติกฺกมติ  เอเตน  อารมฺมณปจฺจยภูเตน  เอตฺถ  วาติ 
ทุกฺขสฺส  อติกฺกโม นิพฺพาน ฯ  อารกตฺตา  กิเลเสหิ  อรณียโต  จ  
อริโย ฯ  สมมฺาทิฏ ิอาทีน  อฏนฺน องฺคาน  วเสน  อฏงฺคิโก ฯ  
มาเรนฺโต  กิเลเส คจฺฉติ นิพฺพานตฺถิเกหิ มคฺคียติ สย  
วา  นิพฺพาน  มคฺคตีติ  มคฺโค ฯ  ตโต  เอว  ทุกฺขสฺส  อุปสม  
นิโรธ  คจฺฉตีติ ทุกฺขูปสมคามี ฯ ยโต สมฺมปฺป ฺาย ปสฺสตีติ 
สมฺพนฺโธ ฯ 
        ส  สตฺตกฺขตฺตุ  ปรม  สนฺธาวิตฺวาน  ปุคฺคโลติ  โสเอว(๑) 
จตุสจฺจทสฺสาวี  อริยปุคฺคโล  โสตาปนฺโน  สพฺพมุทินฺทฺริโย  สมาโน  
สตฺตวารปรมเยว  ภวาทีสุ อปราปรุปปฺตฺติวเสน  สนฺธาวิตฺวา  
สสริตฺวา ฯ เอกพีชี โกลงฺโกโล สตฺตกขฺตฺตุปรโม(๒) อินฺทฺริยาน   
ติกฺขมชฺฌมุทุภาเวน(๓) ตโย  หิ โสตาปนฺนา ฯ เตสุ สพฺพ- 
มุทินฺทฺริยสฺส  วเสนิท  วุตฺต  ส  สตฺตกฺขตฺตุ ปรม สนฺธา- 
# ๑. ม. โส เอว ฯ  ๒. ม. อิติสทฺโท อตฺถิ ฯ   
# ๓. ม.ติกฺขมชฺฌิมมุทุภาเวน ฯ  
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วิตฺวานาติ ฯ ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหตีติ วฏฏทุกฺขสฺส  อนฺตกโร  
ปริโยสานกโร  โหติ ฯ  กถ  สพฺพส ฺโชนกฺขยาติ(๑) อนุปุพฺเพน  
อคฺคมคฺค  อธิคนฺตฺวา  นิรวเสสาน  สโยชนาน  เขปนาติ 
        อรหตฺตผเลเนว เทสนาย กูฏ คณฺหิ ฯ 
                จตุตฺถสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
 
                มสุาวาทสุตฺตวณฺณนา 
        ป ฺจเม  เอกธมฺม  อตีตสฺสาติ  กา  อุปฺปตฺติ  ฯ 
        ภควโต  ภิกฺขุสฆสฺส จ  มหาลาภสกฺกาโร  อุปฺปชฺชติ(๒) 
ติตฺถิยาน  ปรหิายิ ฯ  เต  หตลาภสกฺการา  นิปฺปภา นิตฺเตชา  
อิสฺสาปกตา  จิ ฺจมาณวิก  นาม  ปรพฺิพาชิก  อุยฺโยเชสุ(๓)  เอหิ  
ตฺว ภคินิ  สมณ  โคตม  อภูเตน  อพฺภาจิกฺขสฺสูติ ฯ  สา   
ภควนฺต  จตุปริสมชฺเฌ ธมฺม  เทเสนฺต  อุปคนฺตฺวา  อภูเตน  
อพฺภาจิกฺขิตฺวา  สกฺเกนสฺสา  อภูตภาเว ปกาสิเต  มหาชเนน  
ธิ(๔)  กาฬกณฺณีติ  วิหารโต  นิกกฺฑฺฒาปตา  ปวิยา วิวเร  ทินฺเน 
อวีจิชาลาน  อินฺธน  หุตฺวาว  อวีจินิรเย  นิพฺพตฺติ  ภิยฺโยโส 
มตฺตาย  ติตฺถิยาน  ลาภสกกฺาโร  ปริหายิ ฯ   
        ภิกฺขู  ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสส อาวุโส  จิ ฺจ- 
มาณวิกา  เอว  อุฬารคุณ  อคฺคทกฺขิเณยฺย  สมฺมาสมฺพุทฺธ  
# ๑. ม. อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. อุปฺปชฺช ิฯ   
# ๓. ม. อุยโฺยเชสุ ฯ  ๔. ม. ธ ีฯ  
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อภูเตน อกฺโกสิตฺวา  มหาวินาส  ปตฺตาติ ฯ (๑)ภควา ต การณ  
นิสฺสาย(๑)  น  ภิกฺขเว  อิทาเนว  ปุพฺเพป  สา  ม  อภูเตน  
อกฺโกสิตฺวา  มหาวินาส  ปตฺตาเยวาติ มหาปทุมชาตกมฺป กเถตฺวา(๒)  
อุปริ ธมฺม เทเสนฺโต อิมิสฺสา อฏ ุปฺปตฺติยา เอกธมฺมมตีตสฺสาติ 
อิม สุตฺต เทเสสิ ฯ 
        ตตฺถ  เอกธมฺมนฺติ  เอก  วจีสจฺจสงฺขาต  ธมฺม ฯ  อตีตสฺสาติ  
ยา  สา  อฏ  อนริยโวหาเร  วชฺเชตฺวา  อฏอริยโวหาเรสุ   
ปติฏาปนวเสน(๓)  สจฺจ  ภเณ  น  อลกินฺติ  อริเยหิ  ปตา 
มริยาทา  ต  อติกฺกมิตฺวา   ิตสฺส ฯ  ปุรโิส  เอว  ปุคฺคโลติ  
ปุริสปุคฺคโล  ตสฺส ฯ  อกรณียนฺติ กาตุ อสกฺกุเณยฺย ฯ  
สมฺปชานมุสาวาที  หิ  ปุคฺคโล  กิ ฺจิ  ปาปกมฺม  กตฺวา  อิท   
นาม  ตยา  กตนฺติ  วุตฺเต  น มยา  กตนฺติ  มุสาวาเทเนว  
ปริหริสฺสติ(๔) ฯ  เอว ฺจ  ปฏิปชฺชนโฺต  กิ ฺจิ  ปาปกมฺม กโรติเยว 
น  ตตฺถ  ลชชฺติ  สจฺจมริยาทาย  สมติกฺกนฺตตฺตา ฯ  เตน  วุตฺต   
กตม เอกธมฺม ยทิท(๕) ภิกฺขเว สมฺปชานมุสาวาโทติ ฯ 
        คาถาย  มุสาวาทิสฺสาติ  มุสา  อภูต  อตจฺฉ  ปเรส   
วิ ฺาปนวเสน  วทนสีลสฺส ฯ  ยสฺส  ทสสุ  วจเนสุ  เอกป 
# ๑. ม. สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย  
# สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา อิมาย นามาติ วุตฺเต ฯ   
# ๒. ม. มหาปทุมชาตกมฺป วิตฺถาเรตฺวา ฯ   
# ๓. ม. ปติฏาปนตฺถ ฯ  ๔. ส.ี ปริหาเปติ ฯ   
# ๕. ปาลิย. ยถยิทนฺติ ปาโ ฯ  
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สจฺจ  นตฺถิ  เอวรูเป  วตฺตพฺพเมว นตฺถิ ฯ  ชนฺตุโนติ  สตฺตสฺส ฯ 
สตฺโต  หิ  ชายนฏเน  ชนฺตูติ  วุจฺจติ ฯ วิติณฺณปรโลกสฺสาติ   
วิสฺสฏปรโลกสฺส ฯ  อีทโิส หิ มนุสฺสสมฺปตฺติ เทวโลกสมฺปตฺติ  
อวสาเน  นิพฺพานสมฺปตฺตีติ  อิมา  ติสฺโสป  สมฺปตฺติโย  น  
ปสฺสติ ฯ นตฺถิ ปาปนฺติ ตสฺส ตาทิสสฺส อิท นาม ปาป  
น กตฺตพฺพนฺติ นตฺถีติ ฯ 
                ป ฺจมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                        ทานสุตฺตวณฺณนา 
        ฉฏเ  เอว ฺเจติ  เอตฺถ  เอวนฺติ  อุปมาภาเว(๑) ฯ  เจติ 
ปริกปฺปเน ฯ  นิปาโต ฯ  สตฺตาติ  รูปาทีสุ  สตฺตา  วิสตฺตา ฯ   
ชาเนยฺยุนฺติ  พุชฺเฌยฺยย ฯ ทานสวิภาคสฺสาติ  ยาย  หิ  เจตนาย   
อนฺนาทิเทยฺยธมฺม  สหริตฺวา อนุกมฺปาปูชาสุ อ ฺตรวเสน 
ปเรส  ทิยฺยติ  ต  ทาน ฯ  ยาย  ปน  อตฺตนา  ปริภุ ฺชิตพฺพ- 
ภาเวน คหิตวตฺถุสฺส  เอกเทโส  สวิภชิตฺวา ทิยฺยติ อย 
สวิภาโค ฯ วิปากนฺติ ผล ฯ ยถาห ชานามีติ  ยถา  อห  
ชานามิ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ติรจฺฉานคตสฺสป  ทาน ทตฺวา 
อตฺตภาวสเต  ปวตฺตสุขวิปจฺจนวเสน  สตคุณา  ทกฺขิณา  โหตีติ 
เอวมาทินา ภิกฺขเว  เยน  ปกาเรน  อห  ทานิ(๒)  ทานสวิภาคสฺส 
# ๑. ม. อุปมากาเร ฯ  ๒. ม. ทานสฺส ฯ  
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ปริปาก(๑)  กมฺมวิปากาณพเลน ปจฺจกฺขโต  ชานามิ  เอว  อิเม 
สตฺตา ยทิ ชาเนยฺยุนฺติ ฯ น อทตฺวา ภุ ฺเชยฺยุนฺติ ย   
ภุ ฺชิตพฺพยุตฺตก  อตฺตโน  อตฺถ ิ ตโต  ปเรส  น  อทตฺวา[๒] 
ภุ ฺเชยฺยุ  ทตฺวาว  ภุ ฺเชยฺยย ฯ  น  จ  เนส มจฺเฉรมล จิตฺต 
ปริยาทาย  ติฏเยฺยาติ  อตฺตโน  สมฺปตฺตีน  ปเรหิ  สาธารณ- 
ภาวาสหนลกฺขณ จิตฺตสฺส  ปภสฺสรภาวทูสกาน  อุปกฺกิเลสภูตาน  
กณฺหธมฺมาน  อ ฺตร มจฺฉริยมล ฯ  อถ  วา  ยถาวุตฺต   
มจฺเฉร ฺเจว  อ ฺมฺป  ทานนฺตรายกร อิสฺสาโลภโทสาทิมล ฺจ   
เนส  สตฺตาน  จิตฺต  ยถา  ทานเจตนา  นปฺปวตฺตติ  น  
วา สุปริสุทฺธา  โหติ  เอว  ปริยาทาย  ปริโต  คเหตฺวา   
อภิภวิตฺวา  น  ติฏเยฺย ฯ โก  หิ  สมฺมเทว  ทานผล  ชานนฺโต  
อตฺตโน  จิตฺต(๓)  มจฺเฉรมลสฺส  โอกาส  ทเทยฺย ฯ 
        โยป  เนส  อสฺส  จริโม  อาโลโปติ  เนส  สตฺตาน  โย   
สพฺพปจฺฉิมโก อาโลโป สยิา ฯ จริม กพฬนฺติ ตสฺเสว  
เววจน ฯ อิท วุตฺต โหติ อิเม สตฺตา  ปกติยา  ยตฺตเกหิ  
อาโลเปหิ  สย  ยาเปยฺยุ เตสุ เอกเมว อาโลป อตฺตโน อตฺถาย  
เปตฺวา  ตท ฺเ  สพฺเพ  อาโลเป  อาคตาคตาน  อตฺถิกาน   
ทตฺวา โย  ปโต  อาโลโป  อสฺส  โส  อิธ  จรโิม  อาโลโป   
# ๑. ม. อห ทานสฺส สวิภาคสฺส จ วิปาก ฯ 
# ๒. ม. เอตฺถนฺตเร มจฺฉริยจิตฺเตน ฯ  ตณฺหาโลภวเสน  
# จาติ ทิสฺสติ ฯ  ๓. ม. จิตฺเต ฯ  
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นาม(๑) ฯ  ตโตป  น อสวิภชิตฺวา  ภุ ฺเชยยุ  สเจ  เนส  ปฏิคฺคาหกา 
อสฺสูติ  เนส  สตฺตาน ปฏิคฺคาหกา  ยทิ  สิยุ  ตโตป  ยถาวุตฺต- 
ปริมาณอาโลปโตป(๒)  สวิภชิตฺวาว  เอกเทส ทตฺวาว  ภุ ฺเชยฺยุ   
ยถาห  ทานสวิภาคสฺส  วิปาก  ปจฺจกฺขโต  ชานามิ เอว ยทิ 
ชาเนยฺยุนฺติ ฯ  ยสฺมา  จ  โขติอาทินา  กมฺมผลสฺส  อปจฺจกฺขภาวโต  
เอวเมเต  (๓)  สตฺตา  ทานสวิภาเคสุ  นปฺปวตฺตนฺตีติ  ยถาธิปฺเปตมตฺถ   
การเณน  สมปฺฏิปาเทติ ฯ เอเตเนว  เนส  ตท ฺปุ ฺเสุ  จ  
อปฺปฏิปตฺติยา  อปุ ฺเสุ  จ  ปฏิปตฺติยา การณ ทสฺสิตนฺติ  
ทฏพฺพ ฯ 
        คาถาสุ  ยถาวุตฺต  มเหสินาติ  มเหสินา  ภควตา   
ติรจฺฉานคตาน(๔)  ทาน ทตฺวา  สตคุณา  ทกฺขิณา  ปาฏ-ิ 
กงฺขิตพฺพาติอาทิ  อิเธว  วา  เอว ฺเจ  สตฺตา ชาเนยฺยุนฺติ- 
อาทินา  ยถาวุตฺต  าเณน(๕)  ต  ยถาวุตฺต จิตฺต าตนฺติ 
อตฺโถ ฯ วิปาก  สวิภาคสฺสาติ  สวิภาคสฺสป  วิปาก  โก   
ปน  วาโท  ทานสฺส ฯ  ยถา  โหติ มหปฺผลนฺติ  ยถา  โส  
วิปาโก  มหนฺต  ผล  โหติ  เอว  อิเม  สตฺตา  ยทิ ชาเนยฺยุนฺติ  
สมฺพนฺโธ ฯ  วิเนยฺยมจฺเฉรมลนฺติ  มจฺฉริยมล อปเนตฺวา 
กมฺมผลสทฺธาย รตนตฺตยสทฺธาย  จ  วิเสสโต  ปสนฺเนน  จิตฺเตน  
# ๑. อิธ อิติสทฺโท อิจฺฉิตพฺโพ ฯ  ๒. ม. ยถาวุตฺตจริมาโลปโตป ฯ 
# ๓. ส.ี เอว เต ฯ ๔. ม.ติรจฺฉานคเต ฯ  ๕. ม.าณจาเรน ฯ  
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เยสุ  กิเลเสหิ  อารกตฺตา อริเยสุ  สลีาทิคุณสมฺปนฺเนสุ  ทินฺน  
อปฺปกมฺป  ทาน  มหปฺผล  โหติ  เตสุ ยุตฺตกาเลน ทชฺชุ ทเทยฺยย ฯ 
        มหปฺผลภาวกรณโต  ทกฺขิณ  อรหนฺตีติ  ทกขิฺเณยฺยา   
สมฺมาปฏิปนฺนา เตสุ  ทกขิฺเณยฺเยสุ ฯ  ทกฺขิณ  ปรโลก  
สทฺทหิตฺวา  ทาตพฺพ  เทยฺยธมฺม  ยถา ต ทาน  โหติ  มหาทาน   
เอว  ทตฺวา ฯ  อถ  วา  พหุโน  อนฺน  ทตฺวา  กถ  ปน ทาน 
ทาตพฺพนฺติ  อาห  ทกฺขิเณยฺเยสุ  ทกฺขิณนฺติ ฯ  อิโต  จ(๒) 
มนุสฺสตฺตา จุตา  ปฏิสนฺธวิเสน สคฺค คจฺฉนฺติ  ทายกา ฯ 
กามกามิโนติ กาเมตพฺพาน  อุฬาราน  เทวโภคาน  ปฏิลทฺธ- 
รูปวิภเวน  กมฺมุนา  อุปคมเน สาธุการิตาย กามกามิโน  
สพฺพกามสมงฺคิโน โมทนฺติ ยถารุจิ ปรจิาเรนฺตีติ อตฺโถ ฯ 
                ฉฏสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. ม. อิท วากฺย มรมฺมโปตฺถเก เอว ทิสฺสติ พหุโน  
# อนฺน ทตฺวา กถ ปน อนฺน ทาตพฺพนฺติ ฯ ต ปาลิยาป สเมติ ฯ 
# ๒. ม. อิโต มนุสฺสตฺตา ฯ  
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                เมตฺตาภาวนาสุตฺตวณฺณนา 
        สตฺตเม  ยานิ  กานิจีติ  อนวเสสปริยาทาน  โอปธิกานิ 
ปุ ฺกิริยาวตฺถูนีติ  เตส  นิยมน ฯ  ตตฺถ อุปธิ วุจฺจนฺติ  
ขนฺธา อุปธิสฺส การณ(๑) สีล  เอเตส  อุปธิปฺปโยชนานิ  วา  
โอปธิกานิ ฯ  สมฺปตฺติภเว  อตฺตภาวชนกานิ ปฏิสนฺธิปวตฺติ- 
วิปากทายกานิ ฯ  ปุ ฺกิริยาวตฺถูนีติ  ปุ ฺกิริยา  จ ตา  
เตส เตส ผลานิสสาน  วตฺถูนิ  จาติ  ปุ ฺกิริยาวตฺถูนิ ฯ   
ตานิ  ปน  สงฺเขปโต  ทานมย สีลมย  ภาวนามยนฺติ  ติวิธานิ   
โหนฺติ ฯ  ตตฺถ  ย  วตฺตพฺพ  ต  ปรโต ติกนิปาตวณฺณนาย   
อาวิภวิสฺสติ ฯ   
        เมตฺตาย  เจโตวิมุตฺติยาติ  เมตฺตาภาวนาวเสน ปฏิลทฺธ- 
ติกจตุกฺกชฺฌานสมาปตฺติยา ฯ  เมตฺตาติ  หิ  วุตฺเต  อุปจาโรป   
ลพฺภติ อปฺปนาป  เจโตวิมุตฺตีติ  ปน  วุตฺเต  อปฺปนาฌานเมว 
ลพฺภติ ฯ  ต  หิ นีวรณาทิปจฺจนีกธมฺมโต  จิตฺตสฺส  สุฏ ุ   
วิมุตฺติภาเวน เจโตวิมุตฺตีติ วุจฺจติ ฯ กล  นาคฺฆนฺติ  โสฬสินฺต 
เมตฺตาพฺรหฺมวิหารสฺส  โสฬสภาค  โอปธิกานิ ปุ ฺกิริยาวตฺถูนิ  
น  อคฺฆนฺติ ฯ  อิท วุตฺต โหติ เมตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา โย 
วิปาโก  ต  โสฬสึ(๒) โสฬสโกฏาเส  กตฺวา  ตโต  เอก  ปุน   
โสฬสโกฏาเส กตฺวา ตตฺถ  โย  เอกโกฏาโส  น  ต   
# ๑. ม. กรณ ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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อ ฺานิ  โอปธิกานิ  ปุ ฺกิริยาวตฺถูนิ  อคฺฆนฺตีติ ฯ 
        อธิคฺคเหตฺวาติ  อภิภวิตฺวา ฯ  ภาสเตติ  อุปกฺกิเลสวิสุทฺธิยา 
ทิปฺปติ ฯ  ตปเตติ ตโต  เอว  อนวเสเส  ปฏิปกฺขธมฺเม  สนฺตปติ ฯ 
วิโรจเตติ(๑)  อุภยสมฺปตฺติยา  วิโรจติ ฯ เมตฺตา  หิ  เจโตวิมุตฺติ   
จนฺทาโลกสงฺขาตา  วิคตูปกฺกิเลสา  ชณฺุหา วิย ทิปฺปติ อาตโป 
วิย  อนฺธการ  ปจฺจนีกธมฺเม  วิธมนฺตี  ตปติ  โอสธติารกา   
วิย วิชฺโชตมานา วิราชติ(๒) วิโรจติ ฯ 
        เสยฺยถาปติ  โอปมฺมทสฺสนตฺเถ  นิปาโต ฯ  ตารกรูปานนฺติ  
โชตีน ฯ  จนทฺิยาติ(๓) จนฺทสฺส  อยนฺติ  จนฺที  ตสฺสา  จนฺทิยา 
ปภาย  ชุณฺหายาติ  อตฺโถ ฯ  วสฺสานนฺติ (๔)วสฺสานีติ  พหุวจนวเสน(๔) 
ลทฺธโวหารสฺส  อุตุโน ฯ  ปจฺฉิเม  มาเสติ  กตฺติกมาเส ฯ 
สรทสมเยติ  สรทกาเล ฯ  อสฺสยุชกตฺติกมาสา  หิ  โลเก  สรทอุตูติ  
วุจฺจนฺติ ฯ วิทฺเธติ  อุพฺพิทฺเธ  เมฆวิคเมน  ทูรีภูเตติ  อตฺโถ ฯ   
เตเนวาห  วิคตวลาหเกติ ฯ เทเวติ  อากาเส ฯ  นภ  อพฺภุสฺสกฺก- 
มาโนติ  อุทยฏานโต  อากาส  อุลฺลงฺเฆนฺโต(๕) ฯ ตมคตนฺติ  ตม ฯ 
อภิวิหจฺจาติ  อภิหนฺตฺวา วิธมิตฺวา ฯ โอสธิตารกาติ อุสฺสนฺนา  
ปภา เอตาย ธียติ โอสธีน วา อนุพลปฺปทายิตตฺตา โอสธีติ  
ลทฺธนามา ตารกา ฯ 
# ๑. ม. วิโรจตีติ ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นติถิ ฯ  
# ๓. สยฺา. จนฺทปฺปภายาติ ฯ  ๔. ม. วสฺสาน พหุวเสน ฯ 
# ๕. ม. อุลลฺงฺฆนฺโต ฯ  
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        เอตฺถาห  กสฺมา  ปน  ภควตา  สมาเนป  สาสวภาเว (๑)  
เมตฺตา อิตเรหิ  โอปธิกปุ ฺเหิ  วิเสเสตฺวา  วุตฺตาติ  วุจฺจเต   
เสฏฏเน นิทฺโทสภาเวน  จ  สตฺเตสุ  สุปฏิปตฺติภาวโต ฯ   
เสฏา หิ เอเต วิหารา สพฺพสตฺเตสุ สมฺมาปฏิปตฺติภูตานิ  
ยทิท  เมตฺตาฌานานิ ฯ  ยถา  จ  พฺรหฺมาโน  นิทฺโทสจิตฺตา 
วิหรนฺติ  เอว  เอเตหิ  สมนฺนาคตา  โยคิโน  พฺรหฺมสมาว  หุตฺวา 
วิหรนฺติ ฯ  ตถา เมตฺตา(๒)  พฺรหฺมวิหาราติ  วุจฺจนฺติ(๓) ฯ  อิติ   
เสฏฏเน  นิทฺโทสภาเวน  จ  สตฺเตสุ สุปฏิปตฺติภาวโต 
เมตฺตาว อิตเรหิ โอปธิกปุ ฺเหิ วิเสเสตฺวา วุตฺตา ฯ 
        เอวมฺป  กสฺมา  เมตฺตาว  เอว  วิเสเสตฺวา  วุตฺตา อิตเรส  
พฺรหฺมวิหาราน อธิฏานภาวโต  ทานาทีน  สพฺเพส  กลฺยาณ- 
ธมฺมาน  ปรปิูริกตฺตา  จ ฯ  อย  หิ สตฺเตสุ  หิตาการปฺปวตฺติ- 
ลกฺขณา  เมตฺตา  หิตูปสหรณรสา(๔) อาฆาตวินยปจฺจุปฏานา(๕) 
ยทิ  อโนธโิส  ภาวิตา  พหุลีกตา  อถ  สุเขเนว  กรุณาทิภาวนา 
สมฺปชฺชนฺตีติ เมตฺตา  อิตเรส  พฺรหฺมวิหาราน  อธิฏาน ฯ   
ตถา  หิ  สตฺเตสุ  หิตชฺฌาสยตาย สติ  เนส  ทุกฺขาสหนตา  (๖)  
สมฺปตฺติวิเสสาน จิรฏ ิติกามตา (๗)  ปกฺขปาตาภาเวน สพฺพตฺถ  
# ๑. ม. โอปธิกภาเว ฯ  ๒. ม. ตถา หเิม ฯ  ๓. อิธ เอกวจนวเสน  
# กตฺตพฺพ ฯ  ๔. ม. หิตูปสหารรสา ฯ  ๕. ม. อาฆาตวินยปจฺจุปฏานา ฯ 
# ๖. กตฺถจิ. ทุกฺขาปนยนตา ฯ  ๗. กตฺถจิ. จิรฏ ิติกตา ฯ  
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สมปฺปวตฺตจิตฺตตา  จ  สุเขเนว  อิชฺฌนฺติ ฯ  เอว ฺจ  สกลโลก- 
หิตสุขวิธานาธิมุตฺตา  มหาโพธิสตฺตา อิมสฺส ทาตพฺพ อิมสฺส  
น ทาตพฺพนฺติ อุตฺตมวิจยวเสน(๑) วิภาค  อกตฺวา สพฺพสตฺตาน  
นิรวเสสสุขนิทาน (๒) ทาน เทนฺติ หิตสุขตฺถเมว เนส  สีล   
สมาทิยนฺติ  สีลปริปูรณตฺถ  เนกฺขมฺม  ภชนฺติ  เตส  หิตสุเขสุ 
อสมฺโมหตฺถาย  ป ฺ  ปริโยทเปนฺติ  หิตสุขาภิวฑฺฒนตฺถเมว  
ทฬฺห วีริยมารภนฺติ อุตฺตมวีริยวเสน  วีรภาวปตฺตาป(๓)  สตฺตาน   
นานปฺปการหิตชฺฌาสเยเนว  อปราธ ขมนฺติ  อิท  เต(๔)  ทสฺสาม  
กริสฺสามาติอาทินา  กต ปฏิ ฺาต น วิสวาเทนฺติ เตส   
หิตสุขาเยว  อจลาธิฏานา  (๕)  โหนฺติ ฯ  เตสุ  อวิจลาย(๖) เมตฺตาย 
ปุพฺพการิโน หิตชฺฌาสเยเนว  เนส  วิปปฺกาเร  อุทาสีนา  โหนฺติ   
ปุพฺพการิตายป  น ปจฺจูปการมาสิสนฺตีติ ฯ  เอวนฺเต  ปารมิโย   
ปูเรตฺวา  ยาว ทสพลจตุเวสารชฺชฉอสาธารณาณอฏารส- 
อาเวณิกพุทฺธธมฺมปฺปเภเท สพฺเพป กลฺยาณธมฺเม  ปริปูเรนฺติ   
เอว  ทานาทีน  สพฺเพส  กลฺยาณธมฺมาน  ปาริปูริกา เมตฺตาติ  
จ อิมสฺส วิเสสสฺส ทสฺสนตฺถ สา อิตเรหิ วิเสเสตฺวา วุตฺตา ฯ 
        อปจ  เมตฺตาย  อิตเรหิ  โอปธิกปุ ฺเหิ  มหานุภาวตา 
เวลามสุตฺเตน ทีเปตพฺพา ฯ  ตตฺถ  ห ิ ยถา  นาม  มหตา   
เวลามสฺส  ทานโต เอกสฺส โสตาปนฺนสฺส ทาน  มหปฺผลตร  
# ๑. ม. อุตฺตมวิจยวเสน ฯ  ๒. กตฺถจิ. นิรวเสสมุเขน ฯ   
# ๓. ม. วีรภาว ปตฺตาป ฯ  ๔. ม. โว ฯ  ๕. ม. อจลาธิฏานา ฯ  
# ๖. ม. อจลาย ฯ  
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วุตฺต  เอว  โสตาปนฺนสตโต  เอกสฺส  สกทาคามิสฺส  ทาน ฯเปฯ  
ปจฺเจกพุทฺธสตโต  ภควโต  ตโตป  พุทฺธปฺปมุขสฺส  สฆสฺส  ทาน   
ตโตป จาตุทฺทิสสฺส  สฆสฺส  วิหารทาน  ตโตป  สรณคมน   
ตโตป  สีลสมาทาน  ตโตป คทฺทูหนมตฺตป(๑) กาล เมตฺตา- 
ภาวนา มหปฺผลตรา วุตฺตา ฯ ยถาห ย คหปติ เวลาโม  
พฺราหฺมโณ ทาน อทาสิ มหาทาน ฯ โย เจก ทิฏ ิสมฺปนฺน  
โภเชยฺย อิท ตโต มหปฺผลตร ฯ โย จ สต ทิฏ ิสมฺปนฺนาน(๒) 
โภเชยฺย ฯเปฯ สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา เวรมณึ ฯ โย จ 
อนฺตมโส คทฺทูหนมตฺตมฺป เมตฺตจิตฺต ภาเวยฺย อิท ตโต  
มหปฺผลตรนฺติ ฯ (๓) มหคฺคตปุ ฺภาเวน  ปนสฺสา  ปริตฺตปุ ฺโต  
สาติสยตาย  วตฺตพฺพเมว นตฺถิ ฯ  วุตฺตเ ฺหต   
                ย  ปมาณกต  กมฺม        น  ต  ตตฺราวสิสฺสติ   
                ...........................                น  ต ตตฺราวติฏตีติ ฯ  (๔) 
กามาวจรกมฺม  หิ  ปมาณกต  นาม  มหคฺคตกมฺม  ปน  
ปมาณ อติกฺกมิตฺวา  โอทิสกาโนทิสกผรณวเสน  วฑฺฒิตฺวา  
กตตฺตา  อปฺปมาณกต  นาม ฯ กามาวจรกมฺม  ตสฺส  มหคฺคต- 
กมฺมสฺส  อนตฺรา  ลคฺคิตุ  วา  ต  กมฺม  อภิภวิตฺวา อตฺตโน 
วิปากสฺส  โอกาส  คเหตฺวา  าตุ  วา  น  สกโฺกติ ฯ  อถโข 
# ๑. ส.ี คทฺธหูนมตฺตมฺป ฯ  ม. คทฺทูหนมตฺต ฯ  
# ๒. ม. ทฏิ ิสมฺปนฺน ฯ  ๓. องฺ. อฏก. ๒๓/๒๒๔/๔๐๘ ฯ 
# ๔. ที. สี. ๙/๓๘๓/๓๑๐ ฯ ส. สฬา. ๑๘/๖๑๙/๓๙๗ ฯ  
# ๕. ม. โอธิสกาโนธิสกผรณวเสน ฯ  
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มหคฺคตกมฺมเมว  ต  ปริตฺตกมฺม  มโหโฆ  วิย  ปริตฺต  อุทก   
อภิภวิตฺวา อตฺตโน  โอกาส  คเหตฺวา  ติฏติ  ตสฺส  วิปาก  
ปฏิพาหิตฺวา  สยเมว พฺรหฺมสหพฺยต อุปเนตีติ อย หิ ตสฺส 
อตฺโถติ ฯ 
        คาถาสุ  โยติ  โย  โกจิ  คหฏโ  วา  ปพฺพชิโต  วา ฯ 
เมตฺตนฺติ เมตฺตาฌาน ฯ  อปฺปมาณนฺติ  ภาวนาวเสน  อารมฺมณ- 
วเสน  จ  อปปฺมาณ ฯ อสุภภาวนาทโย  วิย  หิ  อารมฺมเณ  
เอกเทสคฺคหณ  อกตฺวา  อนวเสสผรณวเสน อโนธิโส  ผรณวเสน 
จ  อปฺปมาณารมฺมณตาย ปคุณภาวนาวเสน (๑)  อปฺปมาณ ฯ ตนู 
สโยชนา  โหนฺตีติ  เมตฺตาฌาน  ปาทก  กตฺวา  สมฺมสิตฺวา   
เหฏ ิเม อริยมคฺเค  อธิคจฺฉนฺตสฺส  สุเขเนว  ปฏิฆสโยชนาทโย 
ปหียมานา  ตนู  โหนฺติ ฯ เตนาห  ปสฺสโต  อุปธกิฺขยนฺติ ฯ   
อุปธิกฺขโยติ  หิ  นิพฺพาน วุจฺจติ ต ฺจสฺส สจฺฉิกิริยาภิสมย- 
วเสน  มคฺคาเณน  ปสฺสติ ฯ  อถ  วา  ตนู  สโยชนา  โหนฺตีติ 
เมตฺตาฌานปทฏานาย  วิปสฺสนาย  อนุกฺกเมน  อุปธิกฺขยสงฺขาต  
อรหตฺต  ปตฺตตฺตา(๒) ปสฺสโต  ปเคว  ทสป  สโยชนา  ตนู   
โหนฺติ  ปหียนฺตีติ  อตฺโถ  อถ  วา ตนู  สโยชนา  โหนฺตีติ   
ปฏิโฆ  เจว  ปฏิฆสมฺปยุตฺตสโยชนา  จ  ตนุกา  โหนฺติ ฯ ปสฺสโต 
อุปธิกฺขยนฺติ  เตสเยว  กิเลสูปธิกฺขยสงฺขาต(๓)  เมตฺต  อธิคมวเสน 
# ๑. กตฺถจิ. ผรณภาวนาวเสน ฯ  ๒. ม. ปตฺวา ฯ 
# ๓. ม. กิเลสูปธีน ขยสงฺขาต ฯ  
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ปสฺสนฺตสฺสาติ เอวเมตฺถ อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ 
        เอว  กิเลสปฺปหาน  นิพฺพานาธิคม ฺจ  เมตฺตาภาวนาย   
สิขาปฺปตฺตมานิสส ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  อ ฺเป  อานิสเส  ทสฺเสตุ  
เอกมฺป  เจติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ อทุฏจิตฺโตติ  เมตฺตาพเลน สุฏ ุ  
วิกฺขมฺภิตพฺยาปาทตาย พฺยาปาเทน อทูสิตจิตฺโต ฯ เมตฺตายตีติ   
หิตผรณวเสน  เมตฺต  กโรติ ฯ  กุสโลติ  อติสเยน  กุสลวา 
มหาปุ ฺโ  ปฏิฆาทิอนตฺถวิคเมน  วา  เขมี ฯ  เตนาติ  เตน   
เมตฺตายิเตน ฯ สพฺเพ  จ  ปาเณติ  จสทฺโท  พฺยติเรเก ฯ   
มนสานุกมฺปติ(๑)  จิตฺเตน  อนุกมฺปนฺโต ฯ อิท  วุตฺต  โหติ  
เอกสตฺตวิสยาป  ตาว  เมตฺตา  มหากุสลราสี  สพฺเพ  ปน 
ปาเณ  อตฺตโน  ปยปุตฺต  วิย  หิตผรเณน  มนสา  อนุกมฺปนฺโต   
ปหูต  พหห อนปฺปก  อปริยนฺต  จตุสฏ ิมหากปฺเปป  อตฺตโน   
วิปากปฺปพนฺธ  ปวตฺเตตต สมตฺถ อุฬารปุ ฺ อริโย ปริสุทฺธ- 
จิตฺโต ปุคฺคโล ปกโรติ นปิฺผาเทติ(๒) ฯ สตฺตสณฺฑนฺติ  สตฺต- 
สงฺขาเตน  สณฺเฑน  สมนฺนาคต  ภริต  สตฺเตหิ อวิรฬ  อากิณฺณ- 
มนุสฺสนฺติ  อตฺโถ ฯ  วิชิตฺวาติ  อทณฺเฑน  อสตฺเถน  ธมฺเมเนว 
วิชินิตฺวา ฯ  ราชิสโยติ  อิสิสทิสา  ธมมฺิกราชาโน ฯ  ยชมานาติ 
ทานาทีนิ(๓)  ททมานา ฯ  อนุปริยคาติ วิจรึสุ ฯ 
        อสฺสเมธนฺติอาทีสุ  โปราณกราชกาเล  กิร  สสฺสเมธ   
# ๑. ปาลิย. มนสานุกมฺปนฺติ ปาโ ฯ  
# ๒. อิธ อิติสทฺโท อิจฺฉิตพฺโพ ฯ ๓. ม. ทานานิ ฯ   
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ปุริสเมธ  สมมฺาปาส วาจาเปยฺยนฺติ  จตฺตาริ  สงฺคหวตฺถูนิ  อเหสุ   
เยหิ  ราชาโน  โลก  สงฺคณฺหึสุ ฯ ตตฺถ  นิปฺผนฺนสสฺสโต  
ทสมภาคคฺคหณ  สสฺสเมธ  นาม  สสสฺสมฺปาทเนเมธาวิตาติ   
อตฺโถ ฯ  มหาโยธาน  ฉมาสิก  ภตฺตเวตนานุปฺปทาน  ปุริสเมธ  
นาม ปุริสสงฺคหเณ  เมธาวิตาติ  อตฺโถ ฯ  ทลิทฺทมนุสฺสาน  
หตฺเถ(๑)  เลข  คเหตฺวา ตีณิ  วสฺสานิ  วินา  วฑฺฒิยา  สหสฺส- 
ทฺวิสหสฺสมตฺตธนานุปฺปทาน  สมฺมาปาส นาม ฯ  ต  หิ  สมฺมา  
มนุสฺเส  ปาเสติ  หทเย  พนฺธิตฺวา  วิย  เปติ  ตสฺมา สมฺมา- 
ปาสนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ตาต  มาตุลาติอาทินา  ปน  สณฺหวาจาย   
สงฺคณฺหณ วาจาเปยฺย  นาม  เปยฺยวชชฺ  ปยวาจตาติ  อตฺโถ ฯ 
เอว  จตูหิ  สงฺคเหหิ(๒) สงฺคหิต  รฏ  อิทฺธ ฺเจว  โหติ  ผีต ฺจ   
หูตอนฺนปาน  เขม  นิพฺภย(๓) ฯ มนุสสฺา  มุทา  โมทนา(๔)  อุเร  
ปุตฺเต  นจฺเจนฺตา  อปารุตฆรา  วิหรนติฺ  อิท ฆรทฺวาเรสุ   
อคฺคฬาน  อภาวโต  นิรคฺคฬนฺติ  วุจฺจติ ฯ  อย  โปราณิกา   
ปเวณิ อย โปราณิกา ปกติ ฯ 
        อปรภาเค  ปน  โอกกฺากรากาเล  พฺราหฺมณา  อิมานิ   
จตฺตาริ  สงฺคหวตฺถูนิ อิม ฺจ รฏสมฺปตฺตึ ปริวตฺเตนฺตา  
อุทฺธมฺมูล กตฺวา อสฺสเมธ ปุริสเมธนฺติอาทิเก ป ฺจ ย ฺเ 
นาม อกสุ ฯ วุตฺตเหต ภควตา พฺราหฺมณธมฺมิยสุตฺเต 
# ๑. ม. โปตฺถเก ฯ  ๒. ม. สงฺคหวตฺถูหิ  ฯ 
# ๓. ม. นิรพฺพุท ฯ ๔. ม. โมทมานา ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 149 

                *เลมที่ 20  เมตฺตาภาวนาสุตฺตวณฺณนา  หนา 149 
 
        เตส อาสิ วิปลฺลาโส                ทสิฺวาน อณุโต อณุ(๑) 
        เต ตตฺถ มนฺเต คนฺเถตฺวา        โอกฺกาก ตทุปาคมุนฺติ ฯ  
        ตตฺถ  อสฺสเมตฺถ  เมธนฺตีติ(๒) อสฺสเมโธ  ทฺวีหิ  ปริ ฺเหิ 
ยชิตพฺพสฺส  เอกวีสติยูปสฺส  เอกสฺม ึ (๓)มชฺฌิมทิวเสเอว สตฺต(๓) นว 
วา  ป ฺจปสุสตฆาตภีสนสฺส  เปตฺวา  ภูมึ  จ  ปุริเส  จ   
อวเสสสพฺพวิภวทกฺขิณสฺส ย ฺสฺเสต  อธิวจน ฯ  ปุริสเมตฺถ  
เมธนฺติ พาเธนฺตีติ ปุริสเมโธ ฯ จตูหิ ปริ ฺเหิ ยชิตพฺพสฺส  สทฺธ ึ 
ภูมิยา  อสฺสเมเธ  วุตฺตวิภวทกฺขิณสฺส  ย ฺสฺเสต  อธิวจน ฯ 
สมฺมเมตฺถ  ปาสนฺติ  ขิปนฺตีติ  สมฺมาปาโส  ยุคจฺฉิคฺคเฬ  ปเวสน- 
ทณฺฑกสงฺขาต สมฺม  ขิปตฺวา  ตสฺส  ปติโตกาเส  เวทึ  กตฺวา  
สหาริเมหิ ยูปาทีหิ สรสฺสวตินทิยา(๔) นิมฺมุคฺโคกาสโต  ปภูติ 
ปฏิโลม  คจฺฉนฺเตน  ยชิตพฺพสฺส  ย ฺยาคสฺเสต(๕) อธิวจน ฯ 
วาชเมตฺถ  ปวนฺตีติ  วาชเปยฺโย ฯ  เอเกน  ปริย ฺเน  สตฺตรสหิ  
ปสูหิ ยชิตพฺพสฺส  เวฬุวยปูสฺส  สตฺตรสกสตฺตรสกทกฺขิณสฺส(๖)   
ย ฺสฺเสต  อธิวจน ฯ  นตฺถิ เอตฺถ  อคฺคโฬติ  นิรคฺคโฬ ฯ  
นวหิ  ปริย ฺเหิ  ยชิตพฺสสฺส  สทฺธ ึ ภูมิยา ปุริเสหิ   
จ  อสฺสเมเธ  วุตฺตวิภวทกฺขิณสฺส  สพฺพเมว  ปริยายนามสฺส 
# ๑. ขุ. สุ. ๒๕/๓๒๓/๓๘๓ ฯ อทฺฒเตยฺยคาถา ปากฏา ฯ 
# อิโต ปร เปยฺยาเลน ภวิตพฺพ ฯ  ๒. ม. เมธนฺติ พาเธนฺตีติ ฯ 
# เอวมุปริป ฯ  ๓. ม. ปจฺฉิมทิวเสเอว สตฺตนวุติ ฯ  
# ๔. ม.สรสสฺตินทิยา ฯ  ๕. ม. สตฺรยาคสฺเสต ฯ 
# ๖. ม. สตฺตรสกทกฺขิณสฺส ฯ  
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อสฺสเมธวิกปฺปสฺเสต อธิวจน ฯ 
        จนฺทปปฺภาติ  จนฺทปฺปภาย ฯ  ตารคณาว  สพฺเพติ  ยถา   
สพฺเพป  ตารคณา จนฺทสฺส  ปภาย  (๑)  โสฬสิมฺป  กล  นาคฺฆนฺติ  
เอว  เต  อสฺสเมธาทโย  ย ฺา เมตฺตจิตฺตสฺส  วุตฺตลกฺขเณน  
สุภาวิตสฺส  โสฬสิมฺป กล นานุภวนฺติ น ปาปุณนฺติ  
นาคฺฆนฺตีติ อตฺโถ ฯ 
        อิทานิ  อปเรป  ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิเก  เมตฺตาภาวนาย   
อานิสเส  ทสฺเสตต โย  น  หนฺตีติอาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  โยติ  
เมตฺตาพฺรหฺมวิหารภาวนานุยุตฺโต ปุคฺคโล ฯ  น  หนฺตีติ  เตเนว  
เมตฺตาภาวนานุภาเวน  สุนฺทรวิกฺขมฺภิตพฺยาปาทตาย(๒)  น กิ ฺจิ   
สตฺต  หึสติ  เลฑฺฑุทณฺฑาทีหิ  น  วิพาธติ  วา ฯ  น  ฆาเตตีติ   
ปร สมาทยิตฺวา(๓)  น  สตฺเต  หนาเปติ  น  วิพาธาเปติ  จ ฯ   
น  ชินาตีติ สารมฺภวิคฺคาหิกกถาทิวเสน  น  กิ ฺจิ  ชนิาติ ฯ 
สารมฺภสฺเสว  อภาวโต ชานิกรณวเสน วา  อฏฏกรณาทินา 
น  กิ ฺจิ  ชินาติ ฯ  น  ชาปเยติ  ปเรป  ปโยเชตฺวา  ปเรส 
ธนชานึ  น  การาเปยฺย ฯ  เมตฺตโสติ  เมตฺตามยจิตฺตโกฏาโส ฯ 
เมตฺตาย  วา อโส  โยนิโส(๔)  อวิชฺชหนฏเน  อวยวภูโตติ 
เมตฺตโส  ฯ  สพฺพภูเตสูติ  สพฺพสตฺเตสุ ฯ  ตโตเอว เวรนฺตสฺส  
# ๑. ม. จนฺทมิโสภาย ฯ  ๒. ม. ทูรวิกขฺมฺภิตพฺยาปาทตาย ฯ 
# ๓. ม. สมาทเปตฺวา ฯ  ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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น  เกนจีติ  อกุสลเวร  ตสฺส  เกนจิป  การเณน  นตฺถ ิ
ปุคฺคลเวรสงฺขาโต วิโรโธ เกนจิ ปุริเสน สทฺธึ ตสฺส  
เมตฺตาวิหารสฺส นตฺถีติ ฯ 
        เอวเมตสฺมึ  เอกกนิปาเต  ปฏิปาฏิยา  เตรสสุ  สุตฺเตสุ  
สิกฺขาสุตฺตทฺวเย จาติ  ปณฺณรสสุ  สุตฺเตสุ วิวฏฏ กถิต ฯ 
นีวรณสุตฺต สโยชนสุตฺต อปฺปมาทสุตฺต อฏ ิส ฺจยสุตฺตนฺติ   
เอเตสุ  จตูสุ  สุตฺเตสุ  วฏฏวิวฏฏ  กถติ  อิตเรสุ  ปน วฏฏเมว 
กถิตนฺติ ฯ 
                        สตฺตมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
        ปรมตฺถทีปนียา ขุทฺทกนิกายฏกถาย  อิติวุตฺตกสฺส 
                        เอกกนิปาตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
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                                ทุกนปิาตวณฺณนา 
                                ปมวคฺควณฺณนา 
                                ทุกฺขวิหารสุตฺตวณฺณนา 
        ทุกนิปาตสฺส  ปเม  ทฺวีหีติ  คณนปริจฺเฉโท ฯ  ธมฺเมหีติ 
ปริจฺฉินฺนนิทสฺสน(๑) ฯ  ทฺวีหิ  ธมฺเมหีติ  ทฺวีหิ  อกุสลธมฺเมหิ ฯ  
สมนฺนาคโตติ ยุตฺโต ฯ  ทฏิเว  ธมฺเมติ  อิมสฺมึเยว  อตฺตภาเว ฯ  
ทุกฺข  วิหรตีติ  จตูสุป อิรยิาปเถสุ  กิเลสทุกฺเขน  เจว  กายิก- 
เจตสิกทุกฺเขน จ ทุกฺข วิหรติ ฯ สวิฆาตนฺติ จิตฺตูปฆาเตน   
เจว  กายูปฆาเตน  จ  สวิฆาต ฯ  สอุปายาสนฺติ  กิเลสูปายาเสน 
เจว สรีรเขเทน  จ  พลวอายาสวเสน  สอุปายาส ฯ  สปริฬา- 
หนฺติ  กิเลสสนฺตาเปน(๒)  เจว กิเลสปริฬาเหน จ กายปริฬาเหน   
จ  สปริฬาห ฯ  กายสฺส  เภทาติ อุปาทินฺนกฺขนฺธปริจฺจาคา ฯ  
ปร มรณาติ ตทนนฺตร  อภินิพฺพตฺตกฺขนฺธคฺคหเณ ฯ  อถวา ฯ 
กายสฺส เภทาติ ชีวิตินฺทฺริยปุจฺเฉทา ฯ ปร มรณาติ จุติโต  
อุทฺธ ฯ ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขาติ ทุคฺคติสงฺขาตาน จตุนฺน อปายาน 
อ ฺตรา คติ อิจฺฉิตพฺพา อวสฺส  ภาคินีติ(๓) อตฺโถ ฯ 
        อคุตฺตทฺวาโรติ  อปหติทฺวาโร ฯ  กตฺถ  ปน  อคุตฺต- 
ทฺวาโรติ  อาห อินฺทฺริเยสูติ ฯ  เตน  มนฉฏาน(๔)  อินฺทฺริยาน  
# ๑. ม. ปริจฺฉินฺนธมฺมนิทสฺสน ฯ ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๓. ม. ภาวินีติ ฯ ๔. ม. มนจฺฉฏาน ฯ  
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อสวรมาห ฯ ปฏิคฺคหณปริโภควเสน โภชเน น  มตฺต  
น  ชานาตีติ  โภชเน  อมตฺต ฺ ู ฯ  อินฺทฺริเยสุ  อคุตฺตทฺวารตาย 
โภชเน อมตฺต ฺ ุตายาติป ปนฺติ ฯ 
        กถ  อินทฺฺริเยสุ  อคุตฺตทฺวารตา  กถ  วา  คุตฺตทฺวารตาติ  ฯ 
กิ ฺจาป  หิ จกฺขุนฺทฺริเย  สวโร  วา  อสวโร  วา  นตฺถิ ฯ  
น  หิ  จกฺขุปสาท  นิสฺสาย  สติ วา  มฏุสฺสจฺจ  วา   
อุปฺปชฺชติ  อปจ  ยทา  รูปารมฺมณ  จกฺขุสฺส  อาปาถ อาคจฺฉติ  
ตทา  ภวงฺเค  ทฺวิกฺขตฺตุ  อุปฺปชฺชิตฺวา  นิรุทฺเธ  กริิยามโนธาตุ 
อาวชฺชนกิจฺจ สาธยมานา อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌติ ตโต จกฺขุ- 
วิ ฺาณ ทสฺสนกิจฺจ ตโต  วิปากมโนธาตุ  สมฺปฏจฺิฉนฺน- 
กิจฺจ  ตโต  วิปากาเหตุกมโนวิ ฺาณธาตุ สนฺตีรณกิจฺจ  ตโต  
กิริยาเหตุกมโนวิ ฺาณธาตุ  โวฏพฺพนกิจฺจ  สาธยมานา 
อุปฺปชฺชิตฺวา  นิรุชฌฺติ  ตทนนฺตร  ชวน  ชวติ ฯ  ตถาป  เนว   
ภวงฺคสมเย  น อาวชฺชนาทีน  อ ฺตรสมเย  สวโร  วา  อสวโร   
วา  อตฺถิ  ชวนกฺขเณ  ปน สเจ  ทุสฺสีลฺย  วา  มฏุสฺสจฺจ  
วา  อ ฺาณ  วา  อกฺขนฺติ  วา  โกสชฺช  วา อุปฺปชฺชติ  อสวโร 
โหติ ฯ  เอว  โหนฺโตป  โส จกฺขุทฺวาเร อสวโรติ วุจฺจติ ฯ  
กสฺมา  ยสฺมา  ตสฺมึ  สติ  ทฺวารมฺป  อคุตฺต  โหติ  ภวงฺคมฺป   
อาวชฺชนาทีนิ  วีถิจิตฺตานิป ฯ  ยถา  กึ  ยถา  นคเร  จตูสุ   
ทฺวาเรสุ  อสวุเตสุ  กิ ฺจาป อนฺโตฆรทฺวารโกฏกคพฺภาทโย   
สุสวุตา  ตถาป  อนฺโตนคเร  สพฺพ  ภณฺฑ อรกฺขิต  อโคปตเมว   
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โหติ ฯ  นครทฺวาเรหิ  ปวิสิตฺวา  โจรา  ยทิจฺฉนฺติ  ต 
กเรยฺยุ (๑) ฯ  เอวเมว  ชวเน  ทุสฺสลีฺยาทีสุ  อุปฺปนฺเนสุ  ตสฺม ึ
อสวเร  สติทฺวารมฺป  อคุตฺต โหติ  ภวงฺคมฺป  อาวชฺชนาทีนิ   
วีถิจิตฺตานิป ฯ  ตสฺมึ  ปน  อสติ ชวเน สีลาทีสุ อุปฺปนฺเนสุ   
ทฺวารมฺป  คุตฺต โหติ ภวงฺคมฺป อาวชฺชนาทีนิ วีถิจิตฺตานิป ฯ 
ยถา  ก ึ ยถา  นครทฺวาเรสุ  สวุเตสุ  กิ ฺจาป  อนฺโต 
ฆรทฺวารทโย  อสวุตา ตถาป  อนฺโตนคเร  สพฺพ  ภณฺฑ  
สุรกฺขิต  สุโคปตเมว  โหติ ฯ  นครทฺวาเรสุ หิ  ปหิเตสุ  โจราน   
ปเวโส  นตฺถ ิฯ  เอวเมว  ชวเน  สีลาทสีุ  อุปฺปนฺเนสุ ทฺวารมฺป   
คุตฺต  โหติ  ภวงฺคมฺป อาวชฺชนาทีนิ วีถิจิตฺตานิป ฯ ตสฺมา  
ชวนกฺขเณ อุปฺปชฺชมาโนป  จกฺขุทฺวาเร  สวโรติ  วุจฺจติ ฯ   
เสสทฺวาเรสุป  เอเสว  นโย ฯ เอว อินฺทฺริเยสุ อคุตฺตทฺวารตา 
จ คุตฺตทฺวารตา จ เวทิตพฺพา ฯ 
        กถ  ปน  โภชเน  อมตฺต ฺ ู  กถ  วา  มตฺต ฺ ูติ  โย  
หิ  ปุคฺคโล มหิจฺโฉ  หุตฺวา  ปฏิคฺคหเณ  มตฺต  น  ชานาติ ฯ   
มหิจฺฉปุคฺคโล  หิ  ยถา  นาม กจฺฉปุฏวาณิโช  ปฬนธฺนภณฺฑก   
หตฺเถน  คเหตฺวา  อุจฺจงฺเกป(๒)  ปกฺขิปตพฺพยุตฺตก ปกฺขิปตฺวา  
มหาชนสฺส  ปสฺสนฺตสฺเสว  อสุก  คณฺหถ  อสุก  คณฺหถาติ   
มุเขน อุคฺโฆเสติ  เอวเมว  อปฺปมตฺตกมฺป  อตฺตโน  สีล  วา  
# ๑. ม. หเรยฺยุ  ฯ  ๒. ม. อุจฺฉงฺเคป ฯ   
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คนฺถ  วา  ธุตงฺคคุณ วา อนฺตมโส  อร ฺวาสมตฺตกมฺป   
มหาชนสฺส  ชานนฺตสฺเสว  สมฺภาเวติ  สมฺภาเวตฺวา จ  ปน  
สกเฏหิป  อุปนีเต  ปจฺจเย  อลนฺติ  อวตฺวา  ปฏิคฺคณฺหาติ ฯ  
ตโย  ห ิปูเรตุ น สกฺกา อคฺคิ อุปาทาเนน สมุทฺโท อุทเกน  
มหิจฺโฉ ปจฺจเยหีติ ฯ 
        อคฺคิกฺขนฺโธ สมุทฺโท จ                มหิจฺโฉ จาป ปุคฺคโล 
        พหุเก ปจฺจเยหิ                        ตโย เปเต น ปรูเยติ(๑) ฯ 
        มหิจฺฉปุคฺคโล  ห ิ วิชาตมาตุยาป  มน  คณฺหิตุ  น   
สกฺโกติ ฯ  เอวรูโป  ห ิอนุปฺปนฺน  ลาภ  น  อุปฺปาเทติ   
อุปฺปนฺนลาภโต  จ  ปริหายตีติ(๒) ฯ  เอว  ตาว ปฏคฺิคหเณ   
อมตฺต ฺ ู  โหติ ฯ  โย  ปน  ธมฺเมน  สเมน  ลทฺธมปฺ  อาหาร  
คธิโต  มุจฺฉิโต  อชฺฌาปนฺโน(๓)  อนาทีนวทสฺสาวี  อนิสฺสรณป ฺโ 
อาหรหตฺถกอลสาฏกตตฺถวฏฏกกากมาสกภุตฺตวมิกพฺราหฺมณาน(๔)  
อ ฺตโร  วิย  อโยนโิส อนุปาเยน  ยาวทตฺถ  อุทราวเทหก   
ปริภุ ฺชิตฺวา  เสยฺยสุข  ปสฺสสุข  มิทฺธสุข อนุยุตฺโต วิหรติ  
อย ปริโภเค อมตฺต ฺ ู นาม ฯ โย  ปน  สเจป  เทยฺยธมฺโม  
พหุ  โหติ  ทายโก  อปฺป  ทาตุกาโม ทายกสฺส  วเสน  
# ๑. ปป ฺจ. ๒/๒๓๕ ฯ ม. พหุเก ปจฺจเย ทินฺเน ตโยเปเต น 
# ปูรเยติ ฯ กตฺถจิ. พหุเก ปจฺจเย เทนฺเต ตโยเปเต น ปูริยาติ ฯ  
# ๒. ม. อิติสทฺโท นติถ ิฯ  ๓. ม. อชฺโฌปนฺโน ฯ  
# ๔. ม. ...วมิตกพฺราหฺมณาน ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 156 

                *เลมที่ 20  ทุกนิปาตวณฺณนา  หนา  156 
                 
อปฺป  คณฺหาติ ฯ  เทยฺยธมโฺม  อปโฺป  ทายโก  พหุ  ทาตุกาโม 
เทยฺยธมฺมสฺส  วเสน  อปฺป  คณฺหาติ ฯ  เทยฺยธมฺโม  พหุ  ทายโกป  
พหุ ทาตุกาโม  อตฺตโน  ถาม  ตฺวา  ปมาณยุตฺตเมว  คณฺหาตีติ 
เอว  วุตฺตสฺส ปฏิคฺคหเณ  ปมาณชานนสฺส  เจว  ปฏสิงฺขา  
โยนิโส  อาหาร  อาหาเรติ  เนว ทวาย  น  มทายาติ(๑)อาทินา   
ลทฺธา(๒)  ปณฺฑปาต  อคธิโต  อมุจฺฉิโต อนชฺโฌปนฺโน  อาทีนว- 
ทสฺสาวี  นิสฺสรณป ฺโ  ปริภุ ฺชตีติ  จ  อาทินา  นเยน 
วุตฺตสฺส  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปฏิสงฺขานป ฺาย  ชานิตฺวา  อาหาร- 
ปริภุ ฺชนสงฺขาตสฺส ปริโภเค  ปมาณชานนสฺส  จ  วเสน  โภชเน  
มตฺต ฺ ู  โหติ  อย  โภชเน มตฺต ฺ ู นาม ฯ  เอว โภชเน 
อมตฺต ฺ ุตา จ มตฺต ฺ ุตา จ โหตีติ เวทิตพฺพ ฯ 
        คาถาสุ  ปน  จกฺขุนฺติอาทีสุ  จกฺขตีติ  จกฺขุ  รปู   
อสฺสาเทติ  สมวิสม อาจิกฺขนฺต  วิย  โหตีติ  วา อตฺโถ ฯ  
สุณาตีติ โสต ฯ ฆายตีติ ฆาน ฯ ชีวิตนิมิตฺต อาหารรโส 
ชีวิต  ต  อวฺหายตีติ  ชิวฺหา ฯ  กุจฺฉิตาน  อาโยติ  กาโย ฯ 
มนเต  วิชานาตีติ  มโน ฯ  โปราณา  ปนาหุ  มุนาตีติ  มโน(๓) ฯ 
นาฬิยา  มินมาโน วิย  มหาตุลาย  ธารยมาโน  วิย  จ  อารมฺมณ   
วิชานาตีติ  อตฺโถ ฯ  เอว ตาเวตฺถ ปทตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ 
        ภาวตฺถโต  ปน  ทุวิธ  จกฺขุ  มสจกฺขุ  จ  ป ฺาจกฺขุ   
จ ฯ  เตสุ พุทธฺจกฺขุ สมนฺตจกฺขุ  าณจกฺขุ  ทิพฺพจกฺขุ  ธมฺม- 
# ๑. อภิ. สงฺ. ๓๔/๘๖๓/๓๓๕ ฯ  ๒. ม. ลทฺธ ฺจ ฯ   
# ๓. อิธ อิติสทฺโท อิจฺฉิตพฺโพ ฯ  
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จกฺขูติ  ป ฺจวิธ  ป ฺาจกฺขุ ฯ  ตตฺถ อทฺทส  โข  อห  ภิกฺขเว   
พุทฺธจกฺขุนา  โลก โวโลเกนฺโตติ (๑)  อิท พุทฺธจกฺขุ นาม ฯ  สมนฺต- 
จกฺขุ  วุจฺจติ  สพฺพ ฺ ุต ฺาณนฺติ  (๒)  อิท  สมนตฺจกฺขุ  นาม ฯ 
จกฺขุ  อุทปาทีติ  (๓)  อิท  าณจกฺขุ  นาม ฯ  อทฺทส  โข  อห  
ภิกฺขเว ทิพฺเพน จกฺขุนา  วิสุทฺเธนาติ  (๔)  อิท  ทิพฺพจกฺขุ  นาม ฯ  
วิรช  วีตมล  ธมฺมจกฺขข อุทปาทีติ (๕) อิท เหฏ ิมมคฺคตฺตยสงฺขาต  
ธมฺมจกฺขุ นาม ฯ 
        มสจกฺขุป  ทุวิธ  สสมฺภารจกฺขุ  ปสาทจกฺขูติ ฯ  ตตฺถ   
ยฺวาย  อกฺขิกูปเก ปติฏ ิโต  เหฏา  อกฺขิกูปกฏ ิเกน  อุปร ิ  
ภมุกฏ ิเกน  อุภโต  อกฺขิกูเปหิ(๖) อนฺโต  มตฺถลุงฺเคน  พหิทฺธา  
อกฺขิโลเมหิ  ปริจฺฉินฺโน  มสปณฺโฑ  สงฺเขปโต จตสฺโส  ธาตุโย  
วณฺโณ  คนฺโธ  รโส  โอชา  สมฺภโว  สณฺาน  ชีวิต  ภาโว  
กายปสาโท  จกฺขุปสาโทติ  จุทฺทสสมฺภาโร(๗) ฯ  วิตฺถารโต  จตสฺโส   
ธาตุโย ตนิสฺสิตา วณฺณคนฺธรสโอชาสณฺานสมฺภโว  อิติ 
อิมานิ  ทส  จตุสมุฏานิกตฺตา  จตฺตาลีส โหนฺติ  ชวิีต  ภาโว  
กายปสาโท จกฺขุปสาโทติ จตฺตาริ เอกนฺตกมฺมสมุฏานา- 
เนวาติ อิเมส  จตุจตฺตาลีสาย  รูปาน  วเสน  จตุจตฺตาลีส- 
สมฺภารา  ย  โลโก เสต  วฏฏ  ปถุุล  วิสต(๘) วิปุล  วิตฺถิณฺณ(๙) 
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๓๒๓/๓๒๕ ฯ  ๒. ขุ. จูฬ. ๓๐/๒๑๖/๑๑๓ ฯ 
# ๓. ส. มหา. ๑๙/๑๖๖๖/๕๒๙ ฯ วิ. มหา. ๔/๑๕/๑๙ ฯ 
# ๔. ม.  ม.ู ๑๒/๓๒๓/๓๒๕ ฯ  ๕. ม. ม. ๑๓/๕๙๙/๕๔๕ ฯ 
# ๖. ม. อกฺขิกูเฏหิ ฯ  ๗. ม. ...สมฺภารา ฯ  ๘. ม. วิสฏ ฯ 
# ๙. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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จกฺขุนฺติ(๑)  ส ฺชานนฺโต  น  จกฺขุ ส ฺชานาติ วตฺถุ  จกฺขุโต 
ส ฺชานาติ  โย  มสปณฺโฑ  อกฺขิกูปเก  ปติฏ ิโต  นฺหารุสุตฺตเกน  
มตฺถลุงฺเคน  อาพนฺโธ(๒) ยตฺถ  เสตมฺป  อตฺถ ิ กณฺหมฺป  โลหิตกมฺป  
ปวีป  อาโปป  เตโชป  วาโยป ย เสมฺหุสฺสทตฺตา  เสต   
ปตฺตุสฺสทตฺตา  กณฺห  รุหริุสฺสทตฺตา  โลหิตก ปวุสฺสทตฺตา   
ปตฺถทฺธ  อาปุสฺสทตฺตา  ปคฺฆรติ  เตชุสฺสทตฺตา  ปริฑยฺหติ 
วายุสฺสทตฺตา  สมฺภมติ  อิท สสมฺภารจกฺขุ นาม ฯ  โย ปน  
เอตฺถ สิโต เอตฺถ ปฏิพนฺโธ(๓) จตุนฺน  มหาภูตาน  อุปาทาย 
ปสาโท  อิท  ปสาทจกฺขุ  นาม ฯ  อิท  หิ จกฺขุวิ ฺาณาทีน  
ยถารห วตฺถทฺุวารภาเวน ปวตฺตติ ฯ 
        โสตาทีสุป  โสต  ทพฺิพโสต  มสโสตนฺติ  ทุวิธ ฯ เอตฺถ 
ทิพฺพาย โสตธาตุยา วิสุทฺธาย  อติกฺกกนฺตมานุสิกาย  อุโภ  สทฺเท  
สุณาตีติ  อิท  ทิพฺพโสต  นาม ฯ มสโสต  ปน  สสมฺภารโสต   
ปสาทโสตนฺติ  ทุวิธนฺติอาทิ  สพฺพ  จกฺขุมฺหิ วุตฺตนเยเนว  
เวทิตพฺพ ฯ  ตถา  ฆานชิวฺหา ฯ  กาโย  ปน  โจปนกาโย  
กรชกาโย  สมูหกาโย ปสาทกาโยติอาทินา พหุวิโธ ฯ  ตตฺถ 
                กาเยน  สวุตา  ธีรา        อโถ  วาจาย  สวุตาติ(๔) 
อย  โจปนกาโย  นาม ฯ  อิมมฺหา  กายา  อ ฺ  กาย   
# ๑. ม. จกฺขูติ ฯ  ๒. ม. อาพทฺโธ ฯ เอวมุปริป ฯ  ๓. ม. ปฏิพทฺโธ ฯ 
# ๔. ขุ. ธ. ๒๕/๒๗/๔๖ ฯ  
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อภินิมฺมินาตีติ  (๑) อย  กรชกาโย  นาม ฯ  สมูหกาโย  ปน  วิ ฺาณ- 
สมูหวเสน  อเนกวิโธ อาคโต ฯ  ตถา  หิ  ฉ  อิเม  อาวุโส   
วิ ฺาณกายาติ(๒)อาทีสุ  วิ ฺาณสมูโห วุตฺโต ฯ  ฉ  ผสฺสกายาติ(๓)- 
อาทีสุ  ผสฺสาทิสมูโห ฯ  ตถา  กายปสฺสทฺธิ กายลหุตาติ(๔)อาทีสุ   
เวทนากฺขนฺธาทโย ฯ อิเธกจฺโจ ปวีกาย อนิจฺจโต อนุปสฺสติ 
อาโปกาย  เตโชกาย  วาโยกาย  เกสกาย  โลมกายนฺติ(๕)อาทีสุ   
ปวาทิสมูโห ฯ กาเยน  โผฏพฺพ  ผุสิตฺวาติ  (๖)  อย ปสาทกาโย ฯ 
อิธาป ปสาทกาโย เวทิตพฺโพ ฯ โส  หิ  กายวิ ฺาณาทีน   
ยถารห  วตฺถทฺุวารภาเวน  ปวตฺตติ ฯ  มโนติ  ปน กิ ฺจาป   
สพฺพ  วิ ฺาณ วุจฺจติ ตถาป ทฺวารภาวสฺส อิธาธิปฺเปตตฺตา  
ทฺวารภูต สาวชฺชน ภวงฺค เวทิตพฺพ ฯ 
        เอตานิ  ยสฺส  ทฺวารานิ  อคุตฺตานิ  จ  ภิกฺขุโนติ  ยสฺส  
ภิกฺขุโน  เอตานิ มนฏฉฏานิ  ทฺวารานิ  สติโวสฺสคฺเคน  ปมาท   
อาปนฺนตฺตา  สติกวาเฏน อปหิตานิ ฯ  โภชนมฺหิ  ฯเปฯ  อธิคจฺฉตีติ  
โส  ภิกฺขุ  วุตฺตนเยน  โภชเน อมตฺต ฺ ู  อินฺทฺริเยสุ  จ  สวรรหิโต  
ทิฏธมฺมิก ฺจ โรคาทิวเสน สมฺปรายิก ฺจ ทุคฺคติปริยาปนฺน   
กายทุกฺข  ราคาทิกิเลเสสุ ปตาปวเสน (๗)  อิจฺฉาวิฆาตวเสน  จ 
# ๑. ท.ี ส.ี ๙/๑๓๒/๑๐๒ ฯ  ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๖๘๗/๕๙๗ ฯ  
# ๒. ม. ม.ู ๑๒/๑๒๖/๙๘ ฯ  ๓. ท.ี ปา. ๑๑/๓๐๗/๒๕๕ ฯ  
# ม. ม.ู ๑๒/๑๒๓/๙๕ ฯ  ๔. อภิ. สงฺ. ๓๔/๙๑/๓๑ ฯ  
# ๕. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๗๒๗/๖๒๒ ฯ  ๖. องฺ. ติก. ๒๐/๔๕๕/๑๔๓ ฯ 
# ๗. ม. ราคาทิกิเลสสนฺตาปวเสน ฯ  
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เจโตทุกฺขนฺติ  สพฺพถาป  ทุกฺขเมว  อธิคจฺฉติ  ปาปุณาติ ฯ  ยสฺมา   
เจตเทว ตสฺมา ทุวิเธนป  ทุกฺขคฺคินา  อิธโลเก  จ  ปรโลเก  
จ  ฑยฺหมาเนน  กาเยน ฑยฺหมาเนน  เจตสา  ทิวา  วา  ยทิ   
วา  รตฺตึ  นิจฺจกาลเมว  ตาทิโส  ปุคฺคโล ทุกฺขเมว  วิหรติ  
น  ตสฺส  สุขวิหารสฺส  สมฺภโว  วฏฏทุกฺขานติกฺกเม  ปน 
วตฺตพฺพเมว นตฺถีติ ฯ 
                ปมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                สขุวิหารสุตฺตวณฺณนา 
        ทุติเย วุตฺตวิปริยาเยน อตฺโถ เวทติพฺโพ ฯ 
                ทติุยสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
         
                ตปนียสุตฺตวณฺณนา 
        ตติเย  ตปนียาติ  อิธ  เจว  สมฺปราเย  จ  ตปนฺติ  
วิพาเธนฺติ วิเหเนฺตีติ  ตปนียา ฯ  ตปน  วา  ทกฺุข  ทิฏเ 
เจว  ธมฺเม  อภิสมฺปราเย  จ ตสฺส  อุปปฺาทเนน  เจว  อน-ุ 
พลปฺปทาเนน  จ  หิตาติ  ตปนียา ฯ  อถ  วา  ตปนฺติ เตนาติ   
ตปน  ปจฺฉานุตาโป  วิปฺปฏิสาโรติ  อตฺโถ  ตสฺส  เหตุภาวโต  หิตาติ 
ตปนียา ฯ  อกตกลฺยาโณติ  อกต  กลฺยาณ  ภทฺทก  ปุ ฺ   
เอเตนาติ  อกตกลฺยาโณ ฯ เสสปททฺวย  ตสฺเสว  เววจน ฯ  ปุ ฺ   
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หิ  ปวตฺติหิตตาย  อายตึ  สุขตาย  จ ภทฺทกฏเน  กลฺยาณนฺติ  จ 
กุจฺฉิตสลนาทิอตฺเถน  กสุลนฺติ  จ  ทกฺุขภีรูน สสารภีรูน  จ 
รกฺขนฏเน  ภีรุตฺตาณนฺติ  จ  วุจฺจติ ฯ  กตปาโปติ  กต  อุปจิต 
ปาป  เอเตนาติ  กตปาโป ฯ  เสสปททฺวย  ตสฺเสว  เววจน ฯ   
อกุสลกมฺม  หิ ลามกฏเน  ปาปนฺติ  จ  อตฺตโน  ปวตฺติกฺขเณ 
วิปากกฺขเณ  จ  โฆรสภาวตาย ลุทฺทนฺติ  จ  กิเลเสหิ  ทูสิตภาเวน 
กิพฺพิสนฺติ  จ  วุจฺจติ ฯ  อิติ  ภควา เทฺว ธมฺมา  ตปนียาติ  
ธมฺมาธิฏาเนน  อุทฺทิสิตฺวา  อกต  กุสลธมฺม  กต ฺจ อกุสลธมฺม  
ปุคฺคลาธิฏาเนน  นิทฺทิสิ ฯ  อิทานิ  เตส  ตปนียภาว  ทสฺเสนฺโต 
โส  อกต  เม  กลฺยาณนฺติป  ตปฺปติ  กต  เม  ปาปนฺติป  
ตปฺปตีติ  อาห ฯ จิตฺตสนฺตาเสน ตปฺปติ อนุตปฺปติ อนุโสจตีติ  
อตฺโถ ฯ 
        คาถาสุ  ทุฏ ุ  จริต กเิลสปูติกตฺตา วา ทุฏ จรตินฺติ  
ทุจฺจริต กาเยน ทุจฺจริต  กายโต  วา  ปวตฺต ทุจฺจริต  
กายทุจฺจริต ฯ เอว วจีมโนทุจฺจริตานิป ทฏพฺพานิ ฯ  อิมานิ   
จ  กายทุจฺจริตาทีนิ  กมฺมปถปฺปตฺตานิ  อธิปฺเปตานีติ ฯ ย  
น กมฺมปถปฺปตฺต  อกุสลชาต  ต  สนธฺายาห  ย ฺจ ฺ  
โทสส ฺหิตนฺติ ฯ ตสฺสตฺโถ  ยมฺป  จ  อ ฺ  กมฺมปถภาว   
อปฺปตฺตตฺตา  นิปฺปริยาเยน กายกมฺมาทิสงฺขฺย  น  ลภติ  ราคาทิ- 
กิเลสสสฏตฺตา  โทสสหิต  อกุสล  ตป กตฺวาติ  ฯ  นิรยนฺติ   
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นิรติอตฺเถน  นิรสฺสาทฏเน  วา  นริยนติฺ  ลทฺธนาม สพฺพป 
ทุคฺคติ(๑) อยสงฺขาตสุขปฺปฏิกฺเขเปน วา สพฺพตฺถ สุคติ- 
ทุคฺคตีสุ นิรยทุกฺข โส ตาทิโส ปุคฺคโล อุปคจฺฉตีติ เอวเมตฺถ 
อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ 
        เอตฺถ  จ  กายทุจฺจริตสฺส  ตปนียภาเว  นนฺโท  ยกฺโย  
นนฺโท  มาณวโก นนฺโท  โคฆาตโก  เทฺว  ภาติกาติ  เอเตส  
วตฺถูนิ  กเถตพฺพานิ   
        เต  กิร  คาวึ วธิตฺวา  มส  เทฺว  โกฏาเส  อกสุ ฯ  ตโต  
กนิฏโ  เชฏ  อาห  มยหฺ ทารกา พหู  อิมานิ  เม  อนฺตานิ  
เทหีติ ฯ  อถ  น  เชฏโ  สพฺพ  มส  เทฺวธา วิภตฺต  ปุน 
กิมคฺคเหสีติ  ปหริตฺวา  ชวิีตกฺขย  ปาเปสิ ฯ  นิวตฺติตฺวา  จ 
น โอโลเกนฺโต  มต  ทิสวฺา  ภาริย  วต  มยา  กต  สฺวาห  
อการเณเนว  น มาเรสินฺติ  จิตฺต อุปฺปาเทสิ ฯ อถสฺส พลวา 
วิปฺปฏิสาโร อุปฺปชฺชิ ฯ โส  ิตฏาเนป นิสินฺนฏาเนป  ตเทว  
กมฺม อาวชฺเชติ จิตฺตปฺปสาท(๒) น ลภติ อสิต  ปต  ขาทิต- 
 ฺปสฺส สรีเร  โอช  น  ผรติ  อฏ ิจมฺมมตฺตเมว  อโหสิ ฯ  อถ  
น  เอโก  เถโร ปุจฺฉิ  อุปาสก  ตฺว  อติวิย  กโิส  อฏ ิจมฺม- 
มตฺโต  ชาโต  กีทโิส  เต  โรโค อุทาหุ  อตฺถิ  กิ ฺจิ  ตปนีย- 
กมฺม  กตนฺติ ฯ  โส  อาม ภนฺเตติ สพฺพ อาโรเจสิ ฯ อถสฺส  
# ๑. ม. ทุคฺคตึ อยสงฺขาตสุขปฺปฏิกฺเขเปน ฯ   
# ๒. ม. จิตฺตสฺสาท ฯ  
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โส  ภาริยนฺเต  อุปาสก  กมฺม  กต  อนปราธฏาเน  อปรทฺธนติฺ   
อาห ฯ โส  เตเนว  กมฺมุนา  กาล  กตฺวา  นิรเย  นิพฺพตฺติ ฯ   
        วจีทุจฺจริตสฺส  ปน สุปฺปพุทฺธสกฺกโกกาลิกจิ ฺจมาณ- 
วิกาทีน  วตฺถูนิ  กเถตพฺพานิ  มโนทจฺุจริตสฺส ปน อุกฺกณ- 
วสฺสคฺค ฺาทีน(๑) ฯ 
                ตติยสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
 
                อตปนียสุตฺตวณฺณนา 
        จตุตฺเถ ตติเย วุตฺตวิปริยาเยน อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ 
                จตุตฺถสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
         
                ปมสีลสุตฺตวณฺณนา 
        ป ฺจเม  ปาปเกน  จ  สีเลนาติ  ปาปก  สลี นาม  สลี- 
เภทกโร อสวโรติ  วทนฺติ ฯ  ตตฺถ  ยทิ  อสวโร  สีลเมว(๒)  ต   
ทุสฺสีลฺยภาวโต กถ สีลนติฺ วุจฺจติ  ตตฺถายมธิปฺปาโย  สิยา ฯ 
ยถา  นาม  โลเก  อทฏิ  ทิฏนฺติ วุจฺจติ  อสีลวา  สลีวาติ   
เอวมิธาป  อสีลมฺป อสวโรป สีลนฺติ โวหรียติ ฯ อถ  วา  กตเม 
จ  ถปติ  อกสุลา  สลีา  อกุสล  กายกมมฺ  อกุสล  วจีกมฺม 
ปาปโก  อาชโีวติ(๓)  วจนโต  อกุสลธมฺเมสุป  อตฺเถว  สีลสม ฺา  
# ๑. ม. อุกกฺลชยภ ฺาทีน ฯ  ๒. ม.อสีลเมว ฯ 
# ๓. ม. ม. ๑๓/๓๖๒/๓๔๗ ฯ  
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ตสฺมา ปริจยวเสน  สภาวสิทฺธิ  วิย  ปกติภูโต  สพฺโพ  สมาจาโร  
สีลนฺติ  วุจฺจติ ฯ ตตฺถ  ย  อโกสลฺลภูตฏเน(๑)  อกสุล  ลามก  ต 
สนฺธายาห  ปาปเกน  จ สีเลนาติ ฯ  ปาปกาย  จ  ทิฏ ิยาติ  สพฺพาป   
มิจฺฉาทิฏ ิโย  ปาปกาว  วิเสสโต ปน  อเหตุกทิฏ ิ  อกิริยทฏิ ิ  
นตฺถิกทิฏ ีติ  อิมา ติวิธา ทิฏ ิโย ปาปกตรา ฯ 
        ตตฺถ  ปาปเกน  สีเลน  สมนฺนาคโต  ปุคฺคโล  ปโยควิปนฺโน 
โหติ  ปาปกาย ทิฏ ิยา  สมนฺนาคโต  อาสยวิปนฺโน  โหติ  
เอว  ปโยคาสยวิปนฺโน  ปุคฺคโล นิรยปูโค  โหติเยว ฯ  เตน   
วุตฺต  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว ทฺวีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ปุคฺคโล  
ยถาภต  นิกขิฺตฺโต  เอว  นิรเยติ ฯ   
        เอตฺถ  จ  ทฺวีหิ  ธมฺเมหิ สมนฺนาคโตติ  อิท  ลกฺขณวจน   
ทฏพฺพ  น  ตนฺตินิทฺเทโส  ยถาต  โลเก ยทิ  เม  พฺยาธิตา   
สิยุ  อิเมส อิท เภสชฺช ทาตพฺพนฺติ ฯ อ ฺเสุป อีทิเสสุ 
าเนสุ เอเสว นโย ฯ  
        ทุปฺป ฺโติ นิปฺป ฺโ ฯ 
                ป ฺจมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. ม. อโกสลฺลสมฺภูตฏเน ฯ  
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                ทติุยสีลสุตฺตวณฺณนา 
        ฉฏเ  ภทฺทเกน  จ  สีเลนาติ  กายสุจริตาทิจตุปาริสุทฺธิ- 
สีเลน ฯ  ต ห ิ อขณฺฑาทิสีลภาเวน  สย ฺจ  กลฺยาณ  สมถ- 
วิปสฺสนาทิกลฺยาณคุณาวห ฺจาติ ภทฺทกนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ภทฺทิกาย   
จ  ทิฏ ิยาติ  กมฺมสฺสกตาเณน  เจว กมฺมปถสมฺมาทิฏ ิยา  จ ฯ  
ตตฺถ  ภทฺทเกน  สีเลน  ปโยคสมฺปนฺโน  โหติ  ภทฺทกิาย ทิฏ ิยา  
อาสยสมฺปนฺโน  โหติ(๑)  อิติ  ปโยคาสยสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล  สคฺคู- 
ปโค โหติ ฯ  เตน  วุตฺต  อิเมหิ  โข  ภิกขฺเว  ทฺวีหิ  ธมฺเมหิ  
สมนฺนาคโต  ปุคฺคโล ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว สคฺเคติ ฯ  
        สปฺป ฺโติ ป ฺวา ฯ เสส สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ 
                ฉฏสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
 
                อาตาปสุตฺตวณฺณนา 
        สตฺตเม  อนาตาปติ  กิเลสาน  อาตาปนฏเน  อาตาโป   
วีริย  โส เอตสฺส  อตฺถีติ  อาตาป  น  อาตาป  อนาตาป  ฯ 
สมฺมปฺปธานวิรหิโต  กสุโีตติ วุตฺต  โหติ ฯ  โอตฺตปฺป(๒)  วุจฺจติ  
ปาปุตฺตาโส  โส  เอตสฺส  อตฺถีติ โอตฺตปฺป(๓) ฯ น โอตฺตาป   
อโนตฺตาป  โอตฺตาปรหิโต ฯ  อถวา ฯ  อาตาปปฺปฏิปกฺโข   
# ๑. ม. อย ปาโ นติถิ ฯ  ๒. ม. โอตฺตาโป ฯ  
# ๓. ปรุาณโปตฺถเกสุ โอตฺตาป อโนตฺตาปติ ทิสฺสติ  
# ปาลิยมฺปน อโนตฺตปฺปติ ฯ   
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อนาตาโป โกสชฺช  โส  อสฺส  อตฺถีติ  อนาตาป ฯ  ย  น   
โอตฺตปติ  โอตฺตปฺปตพฺเพน  น โอตฺตปติ  ปาปกาน  อกุสลาน  
ธมฺมาน  สมาปตฺติยาติ เอว วุตฺต ต อโนตฺตปฺป อโนตฺตาโป ฯ 
โส อสฺส อตฺถีติ อโนตฺตาป(๑) เอวเมตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ 
        อภพฺโพติ  อนรโห ฯ  สมฺโพธายาติ  อริยมคฺคตฺถาย ฯ  
นิพฺพานายาติ  กิเลสาน อจฺจนฺตวูปสมาย  อมตมหานิพฺพานาย ฯ  
อนุตฺตรสฺส  โยคกฺเขมสฺสาติ  อรหตฺตผลสฺส ฯ ต  หิ  อุตฺตริตรสฺส  
อภาวโต  อนุตฺตร  จตูหิ  โยเคหิ  อนุปทฺทุตตฺตา  เขม นิพฺพานนฺติ(๒)   
โยคกฺเขมนฺติ  จ  วุจฺจติ ฯ  อธิคมายาติ  ปตฺติยา ฯ  อาตาปติ  
วีริยวา ฯ โส  หิ  อารทฺธวีริโย  วิหรติ  อกุสลาน  ธมฺมาน   
ปหานาย  กุสลาน  ธมฺมาน อุปสมฺปทาย  ถามวา  ทฬฺหปรกฺกโม  
อนิกฺขิตฺตธุโร  กุสเลสุ  ธมฺเมสูติ  (๓)  เอว วุตฺเตน  วีริยารมฺเภน  
สมนฺนาคโต  กิเลสาน  อจฺจนฺตเมว  อาตาปนสีโลติ  อาตาป ฯ 
โอตฺตปฺปติ(๔)  ย  โอตฺตปติ  โอตฺตปฺปตพฺเพน  โอตฺตปติ  ปาปกาน  
อกุสลาน ธมมฺาน  สมาปตฺติยาติ  (๕)  เอว วุตฺเตน โอตฺตปฺเปน  
สมนฺนาคตตฺตา โอตฺตปนสีโลติ โอตฺตปฺป ฯ  อย  ห ิ โอตฺตาปติ  
วุตฺโต ฯ  ตทวินาภาวโต  หิริยา  จ โอตฺตปฺเปน(๖) จ  สมนนฺาคโตเอว 
โหตีติ  หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺโน  อณุมตฺเตป  วชฺเช ภวทสฺสาวี  
# ๑. ม. อิติสทฺโท อตฺถิ ฯ  ๒. ม. นิพฺภยนฺติ ฯ  
# ๓. ท.ี ปา. ๑๑/๓๕๗/๒๘๓ ฯ ๔. โปราณ. โอตฺตาปติ ฯ  
# ๕. อภิ. สงฺ. ๓๔/๔๖/๑๕ ฯ ๖. ม. อย ปาโ นตฺถ ิฯ  
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สีเลสุ ปริปูรการี โหติ ฯ  อิจฺจสฺส สีลมฺปทา ทสฺสิตา ฯ  
อาตาปติ อิมินา นเยนสฺส กิเลสปริตาปตาทีปเนน สมถวิปสฺสนา- 
ภาวนานุยุตฺตตา  ทสฺสิตา ฯ  ยถาวุตฺต ฺจ  วีริย  สทฺธาสติสมาธิ- 
ป ฺาหิ วินา  น  โหตีติ  วิมุตฺติปริปาจกานิ  สทฺธาป ฺจมานิ  
อินฺทฺริยานิ อตฺถโต  วุตฺตาเนว  โหนฺติ ฯ  เตสุ  จ  สทิฺเธสุ   
อนิจฺเจ  อนิจฺจส ฺา  อนิจฺเจ ทุกฺขส ฺา  ทุกฺเข  อนตฺตส ฺา   
ปหานส ฺา  วิราคส ฺา  นิโรธส ฺาติ ฉ  นิพฺเพธ- 
ภาคิยา  ส ฺา  สิทฺธา  เอวาติ ฯ  เอว  อิเมหิ  ทฺวีหิ  ธมฺเมหิ 
สมนฺนาคตสฺส  โลกิยาน  สีลสมาธิป ฺาน  สิชฺฌนโต  มคฺค- 
ผลนิพฺพานาธิคมสฺส ภพฺพต ทสฺเสนฺโต สตฺถา(๑) อาตาป จ  
โข ฯเปฯ อธิคมายาติ อาห ฯ 
        คาถาสุ  กุสีโตติ  มิจฺฉาวิตกฺกพหุลตาย  กามพฺยาปาท- 
วิหึสาวิตกฺกสงฺขาเตหิ กุจฺฉิเตหิ  ปาปธมฺเมหิ  สิโต  สมฺพนฺโธ  
ยุตฺโตติ  กุสีโต  กุจฺฉิต  วา  สีทติ สมฺมาปฏิปตฺติโต  อวสีทตีติ  
กุสีโต ทการสฺส ตการ กตฺวา ฯ หีนวีริโยติ นิพฺพีริโย จตูสุป   
อิริยาปเถสุ  วีริยกรณรหิโต ฯ  อนุสฺสาหปถีนนสภาวสฺส(๒)  จิตฺตาล- 
สิยสฺส ถินสสฺ  อสตฺติวิฆาตสภาวสฺส  กายาลสิยสฺส  มิทฺธสฺส  
จ  อภิณฺหปฺปวตฺติยา ถินมิทฺธพหุโล ฯ  ปาปชิคุจฺฉนลกฺขณาย  
หิริยา  อภาเวน  ตปฺปฏิปกเฺขน  อหิริเกน สมนฺนาคตตฺตา  จ   
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. อนุสฺสาหสหนนสภาวสฺส ฯ  
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อหิริโก ฯ  หโิรตฺตปฺปวีริยาน  อภาเวเนว  สมฺมาปฏิปตฺติย นตฺถิ  
เอตสฺส  อาทโรติ  อนาทโร ฯ  อุภยถาป  ตถา  ธมฺมปุคฺคเลน  
ทุวิธกิริยากรเณน อนาทโร ฯ  ภุฏ ุนฺติ  ผุสิตต ฯ  สมฺโพธิมุตฺตมนฺติ 
สมฺโพธิสงฺขาต อุตฺตม อรหตฺต อธิคนฺตุ อภพฺโพติ อตฺโถ ฯ 
        สติมาติ  จิรกตจิรภาสิตาน  อนุสฺสรเณ  สมตฺถสฺส  สติ- 
เนปกฺกสฺส  สพฺภาเวน(๑) จตุสติปฏานโยเคน  สติมา ฯ  นิปโกติ   
สตฺตฏานิยสมฺปช ฺสงฺขาเตน  เจว กมฺมฏานปริหรณส ฺา(๒)- 
สงฺขาเตน  จ  เนปกฺเกน  สมนฺนาคตตฺตา  นิปโก ฯ ฌายีติ 
อารมฺมณูปนิชฺฌาเนน  ลกขฺณูปนิชฺฌาเนน  จาติ  ทวีฺหิป  ฌาเนหิ   
ฌายี ฯ อปฺปมตฺโตติ  ทิวส  จงฺกเมน  นิสชฺชาย อาวรณิเยหิ  
ธมฺเมหิ จิตฺต ปริโสเธตีติ(๓)อาทินา  นเยน  กมฺมฏานภาวนาย 
อปฺปมตฺโต ฯ  สโยชน  ชาติชราย  เฉตฺวาติ ชาติยา  เจว  ชราย  
จ  สตฺเต  สโยเชตีติ  สโยชนนฺติ  ลทฺธนาม  กามราคาทิก 
ทสวิธมฺป  กิเลสชาต  อนสุยสมุคฺฆาตวเสน  มูลโต  ฉินฺทิตฺวา ฯ   
อถ  วา  สโยชน ชาติชราย  เฉตฺวาติ  ชาติชราย  สโยชน  
ฉินฺทิตฺวา ฯ  ยสฺส  ห ิ สโยชนานิ อจฺฉินฺนานิ  ตสฺส  ชาติชราย  
อจฺเฉโท  อสมุคฺฆาโตว ฯ  ยสฺส  ปน  ตานิ  ฉินฺนานิ ตสฺส 
ชาติชราป  ฉินฺนาว  เตส(๔)  สมุคฺฆาติตตฺตา  ตสฺมา  สโยชน   
ฉินฺทนฺโต เอว  ชาติชราป  ฉินฺทติ ฯ  เตน  วุตฺต  สโยชน  
# ๑. ม. ภาเวน ฯ  ๒. ม. ...ป ฺา... ฯ 
# ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๖๐๙/๓๓๕ ฯ ๔. ม. การณสฺส ฯ  
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ชาติชราย  เฉตฺวาติ ฯ  อิเธว สมฺโพธิมนุตฺตร  ผุเสติ  อิมสฺมึเยว  
อตฺตภาเว  อคฺคมคฺค  อรหตฺต  วา  ผุเส ปาปุเณยฺย ฯ 
                สตฺตมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                ปมนกุหนสุตฺตวณฺณนา 
         อฏเม  นยิทนฺติ  เอตฺถ  นอิติ  ปฏิเสเธ  นิปาโต  ฯ 
ตสฺส วุสฺสตีติ  อิมินา  สมฺพนฺโธ  ยกาโร  ปทสนธฺิกโร ฯ  
อิทสทฺโท  เอกมิทาห ภิกฺขเว  สมย  อุกฺกฏาย  วิหรามิ  
สุภควเน สาลราชมูเลติ(๑)อาทีสุ นิปาตมตฺต ฯ อิท  โข  ต  ภิกขฺเว 
อปฺปมตฺตก  โอรมตฺตก สลีมตฺตกนฺติ(๒)อาทีสุ  ยถาวุตฺเต อาสนฺน- 
ปจฺจกฺเข อาคโต ฯ 
                 อิท หิ ต เชตวน  อิสิสฆนิเสวิต 
                 อาวุตฺถ ธมฺมราเชน  ปติส ฺชนน มมาติ- 
อาทีสุ(๓)  วกฺขมาเน  อาสนฺนปจฺจกฺเข ฯ  อิธาป  วกฺขมาเนเยว 
อาสนฺนปจฺจกฺเข  ทฏพฺโพ ฯ 
        พฺรหฺมจริยสทฺโท 
                กนิฺเต วต กึ ปน พฺรหฺมจริย 
                กสิฺส สุจิณฺณสฺส อย วิปาโก 
                อิทฺธี ชุตี พลวีริยูปปตฺติ 
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๕๕๒/๕๙๐ ฯ  ๒. ท.ี สี. ๙/๒๕/๑๕ ฯ 
# ๓. ส. ส. ๑๕/๑๔๗/๔๖ ฯ  
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                อิท ฺจ เม(๑) นาค มหาวิมาน ฯ 
                อห ฺจ ภริยา จ มนุสฺสโลเก 
                สทฺธา อุโภ ทานปตี อหุมฺหา 
                โอปานภูต เม ฆร ตทาสิ 
                สนฺตปฺปตา สมณพฺราหฺมณา จ ฯ 
                ต เม วต ต ปน พฺรหฺมจริย 
                ตสฺส สุจิณฺณสฺส อย วิปาโก 
                อิทฺธี ชุตี พลวีริยูปปตฺติ 
                อิท จ เม ธีร มหาวิมานนฺติ (๒)  
อิมสฺมึ ปุณฺณกชาตเก ทาเน อาคโต ฯ 
        เกน ปาณิ กามทโท        เกน ปาณิ มธุสฺสโว 
        เกน เต พฺรหฺมจริเยน  ปุ ฺ ปาณิมฺหิ อิชฺฌติ ฯ 
        เตน ปาณิ กามทโท        เตน ปาณิ มธุสฺสโว 
        เตน เม พฺรหฺมจริเยน  ปุ ฺ ปาณิมฺหิ อิชฺฌตีติ (๓)  
อิมสฺมึ  องฺกุรเปตวตฺถุสฺมึ  เวยฺยาวจฺเจ ฯ  อิท  โข ต ภิกฺขเว  
ติตฺติริย นาม พฺรหฺมจริย  อโหสีติ  (๔)  อิมสฺมึ  ติตฺติรชาตเก 
ป ฺจสิกฺขาปทสีเล ฯ  ต โข ปน ป ฺจสิข  พฺรหฺมจรยิ เนว  
นิพฺพิทาย น วิราคาย ฯเปฯ ยาวเทว พฺรหฺมโลกูปปตฺติยาติ 
# ๑. สฺยา. ม. อิท ฺจ เต ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๘/๑๐๑๐-๑๐๑๑/๓๕๓ ฯ 
# ๓. ขุ. เปต. ๒๖/๑๐๖/๑๙๐ ฯ  ๔. วิ. จุล. ๗/๒๖๒/๑๑๗ ฯ  
# ๕. ท.ี มหา. ๑๐/๒๓๔/๒๘๕ ฯ   
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อิมสฺมึ  มหาโควินฺทสุตฺเต  พฺรหฺมวิหาเร ฯ  ปเร  อพฺรหฺมจาริโน 
ภวิสฺสนฺติ มยเมตฺถ พฺรหฺมจาริโน ภวิสฺสสามาติ (๑) สลฺเลขสตฺุเต 
เมถุนวิรติย ฯ 
                มย ฺจ ภริยา นาติกฺกมาม 
                อเมฺห จ ภริยา นาติกฺกมนฺติ 
                อ ฺตฺร ตาหิ พฺรหฺมจริย จราม 
                ตสฺมาติหมฺห(๒) ทหรา น มิยฺยเรติ(๓) 
มหาธมฺมปาลชาตเก  สทารสนฺโตเส ฯ  อภิชานามิ  โข  ปนาห   
สาริปุตฺต จตุรงฺคสมนฺนาคต  พฺรหฺมจริย  จริตฺวา(๔)  ตปสฺส ี สุท  
โหมีติ  (๕)  โลมหสสุตฺเต วีริเย ฯ 
        หีเนน พฺรหฺมจริเยน  ขตฺติเย อุปปชฺชติ 
        มชฺฌิเมน จ เทวตฺต  อุตฺตเมน วิสุชฺฌตีติ (๖)  
นิมิชาตเก  อตฺตทมนวเสน  กเต  อฏงฺคิกอุโปสเถ ฯ  อิท  โข  ปน 
ป ฺจสิข พฺรหฺมจริย  เอกนฺตนิพฺพิทาย  วิราคาย  ฯเปฯ  อยเมว  
อริโย  อฏงฺคิโก มคฺโคติ(๗)  มหาโควินฺทสุตฺเตเยว  อริยมคฺเค ฯ   
ตยิท  พฺรหฺมจริย  อิทฺธ ฺเจว ผีต ฺจ  วิตฺถาริก  พหชุ ฺ(๘) 
ปุถุภูต  ยาว  เทวมนุสฺเสหิ  สุปฺปกาสิตนฺติ (๙) ปาสาทิกสุตฺเต  
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๑๐๔/๗๕ ฯ  ๒. ม. ตสฺมา หิ อมฺห ฯ 
# ๓. ขุ. ชา. ๒๗/๑๔๑๕/๒๘๙ ฯ  ๔. ม. จริตา ฯ  
# ๕. ม. ม.ู ๑๒/๑๗๗/๑๕๕ ฯ  ๖. ขุ. ชา. ๒๗/๑๑๘๖/๒๔๙-๒๕๐ ฯ 
# ๗. ที. มหา. ๑๐/๒๓๔/๒๘๕ ฯ ๘. ม. พาหุช ฺ ฯ 
# ๙. ท.ี ปา. ๑๑/๑๐๔/๑๓๖ ฯ  
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สิกฺขตฺตยสงฺคเห  สกลสฺมึ  สาสเน ฯ  อิธาป  อริยมคฺเค  สาสเน 
จ วตฺตติ ฯ 
        วุสฺสตีติ  วสียติ  จรียตีติ  อตฺโถ ฯ  ชนกุหนตฺถนฺติ  อโห  
อยฺโย  สลีวา วตฺตสมฺปนฺโน  อปฺปจโฉ  สนฺตุฏโ  มหิทฺธิโก   
มหานุภาโวติอาทินา  ชนสฺส สตฺตโลกสฺส  วิมฺหาปนตฺถ ฯ  
ชนลปนตฺถนฺติ  เอวรูปสฺส  นาม  อยฺยสฺส  ทินฺน มหปฺผล  
ภวิสฺสตีติ  ปสนฺนจิตฺเตหิ  เกนตฺโถ  ก ึ อาหรียตูติ  มนุสฺเสหิ 
วทาปนตฺถ ฯ  ลาภสกฺการสิโลกานิสสตฺถนฺติ  ยาย(๑)  อากงฺเขยฺย เจ  
ภิกฺขเว ภิกฺขุ ลาภี  อสฺส  จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจย- 
เภสชฺชปริกขฺารานนฺติ  สีเลเสฺววสฺส ปริปูริการีติ  (๒)  สีลานิสส- 
ภาเวน  วุตฺโต  จตุปจฺจยลาโภ โย จ จตุนฺน ปจฺจยาน 
สกฺกจฺจทานสงฺขาโต  อาทรพหุมานครุกรณสงฺขาโต  จ  สกกฺาโร 
โย จ สลีสมปฺนฺโน พหุสสฺุโต  สุตธโร  อารทฺธวีรโิยติอาทินา  
นเยน  อุคฺคจฺฉนกถุติโฆสสงฺขาโต(๓) สิโลโก  พฺรหฺมจริย  จรนฺตาน  
ทิฏธมฺมิโก  อานิสโส  ตทตฺถ ฯ  อิติ  ม  ชโน ชานาตูติ  
เอว  พฺรหฺมจริยวาเส  สติ  อย  สลีวา  กลฺยาณธมฺโมติอาทินา   
ม ชโน  ชานาตุ  สมฺภาเวตูติ  อตฺตโน  สนฺตคุณวเสน  สมฺภาว- 
นตฺถมฺป  น  อิท พฺรหฺมจริย วุสฺสตีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        เกจิ  ปน  ชนกุหนตฺถนฺติ  ปาปจฺฉสฺส  อิจฺฉาปกตสฺส  สโต 
# ๑. ม. ยฺวาย ฯ  ๒. ม. ม.ู ๑๒/๗๕/๕๘ ฯ   
# ๓. ม. อุคฺคตถุติโฆสสงฺขาโต ฯ  
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สามนฺตชปฺปนอิริยาปถนิสฺสิตปจฺจยปฺปฏิเสวนสงฺขาเตน ติวิเธน 
กุหนวตฺถุนา กุหนภาเวน ชนสฺส  วิมฺหาปนตฺถ ฯ  ชนลปนตฺถนติฺ  
ปาปจฺฉสฺเสว สโต ปจฺจยตฺถ ปริกโถภาสาทิวเสน ลปนภาเวน   
อุปลาปนภาเวน  วา  ชนสฺส  ลปนตฺถ ฯ  ลาภสกฺการสิโลกานิส- 
สตฺถนฺติ ปาปจฺฉสฺเสว  สโต  ลาภาทิครุตาย  (๑)  ลาภสกฺการ- 
สิโลกสงฺขาตสฺส อานิสสอุทยสฺส  นปิฺผาทนตฺถ ฯ  อิติ  ม  ชโน   
ชานาตูติ  ปาปจฺฉสฺเสว  สโต อสนฺตคุณสมฺภาวนาธิปฺปาเยน  อิติ  
เอว  ม  ชโน  ชานาตูติ  น อิท พฺรหฺมจริย วุสฺสตีติ เอวเมตฺถ  
อตฺถ วทนฺติ ฯ ปุริโมเยว ปน อตฺโถ สารตโร ฯ 
        อถโขติ  เอตฺถ  อถาติ  อ ฺทตฺเถ  นิปาโต  โขติ   
อวธารเณ ฯ  เตน กุหนาทิโต  อ ฺทตฺถาเยว  ปน  อิท  
ภิกฺขเว  พฺรหฺมจริย  วุสฺสตีติ  ทสฺเสติ ฯ ต ปโยค(๒) ทสฺเสนฺโต   
สวรตฺถ ฺเจว  ปหานตฺถ ฺจาติ  อาห ฯ ตตฺถ  ป ฺจวิโธ  สวโร 
ปาติโมกฺขสวโร  สติสวโร  าณสวโร  ขนฺติสวโร  วีริยสวโรติ ฯ 
        ตตฺถ  อิมินา  ปาติโมกฺขสวเรน  อุเปโต  โหติ  สมุเปโตติ   
หิ อาทินา(๓)  นเยน  อาคโต  อย  ปาติโมกฺขสวโร  นาม  โย   
สีลสวโรติ  จ ปวุจฺจติ ฯ  รกฺขติ จกฺขุนฺทฺริย จกฺขุนฺทฺริเย สวร  
อาปชฺชตีติ (๔) อาคโต อย สติสวโร ฯ 
# ๑. กตฺถจิ. ลาภาทิวเสน ครุตาย ฯ  ๒. ม. ปโยชน ฯ  
# ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๖๐๒/๓๓๑ ฯ  ๔. ที. สี. ๙/๑๒๒/๙๓ ฯ  
# ม. ม.ู ๑๒/๓๓๓/๓๔๔ ฯ  
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        ยานิ โสตานิ โลกสฺม ึ(อชิตาติ ภควา) สติ เตส นิวารณ 
        โสตาน สวร พฺรูมิ                                ป ฺาเยเต ปธียเรติ (๑)  
อาคโต  อย  าณสวโร ฯ  ขโม  โหติ  สีตสฺส  อุณฺหสฺสาติ- 
อาทินา  (๒)  นเยน อาคโต  อย  ขนฺติสวโร ฯ  อุปปฺนนฺ  กามวิตกฺก   
นาธิวาเสตีติ(๓)อาทินา  นเยน อาคโต  อย  วีริยสวโร ฯ  อตฺถโต   
ปน  ปาณาติปาตาทีน  ปชหนวเสน วตฺตปฺปฏิวตฺตาน  กรณ- 
วเสน  จ  ปวตฺตา  เจตนา  เจว  วิรติโย  จ ฯ  สงฺเขปโต สพฺโพ   
กายวจีสยโม  วิตฺถารโต  สตฺตนฺน  อาปตฺติกฺขนฺธาน  อวีติกฺกโม 
สีลสวโร ฯ  สติ  เอว  สติสวโร  สติปฺปธานา  วา  กุสลา  ขนฺธา ฯ 
าณเมว าณสวโร ฯ  อธิวาสนวเสน  อโทโส  อโทสปฺปธานา จ(๔) 
ปวตฺตา  กุสลา  ขนฺธา ขนฺติสวโร  ป ฺาติ  เอเก ฯ   
กามวิตกฺกาทีน  อธิวาสนวเสน(๕)  ปวตฺต  วีริยเมว วีริยสวโร ฯ  
เตสุ  ปโม  กายทุจฺจริตาทิทุสฺสีลฺยสฺส  สวรณโต  สวโร  ทุติโย 
มุฏสฺสจฺจสฺส  ตติโย  อ ฺาณสฺส  จตุตฺโถ  อกขฺนฺติยา  ป ฺจโม   
โกสชชฺสฺส สวรณโต  ปทหนโต  สวโรติ  เวทิตพฺโพ  เอวเมตสฺส   
สวรสฺส  อตฺถาย  สวรตฺถ สวรนิปฺผาทนตฺถนฺติ อตฺโถ ฯ 
        ปหานมฺป  ป ฺจวิธ  ตทงฺคปฺปหาน  วิกฺขมฺภนปฺปหาน   
สมุจฺเฉทปฺปหาน ปฏิปฺปสฺสทฺธิปฺปหาน  นิสฺสรณปฺปหานนฺติ ฯ 
# ๑. ขุ. สุ. ๒๕/๒๕๒/๕๓๐ ฯ ม. ปธยีเรติ ฯ ๒. ม. ม.ู ๑๒/๑๕/๑๘ ฯ 
# ๓. ม. มู. ๑๒/๑๗/๑๙ ฯ องฺ. ทสก. ๒๔/๖๐/๑๑๘ ฯ   
# ๔. ม. อโทโส อโทสปปฺธานา วา ตถา ฯ  ๕. ม. อนธิวาสนวเสน ฯ  
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ตตฺถ  ย  วตฺตพฺพ  ต  เหฏา เอกกนิปาเต  ปมสุตฺตวณฺณนาย   
วุตฺตเมว ฯ  ตสฺส  ปน  ป ฺจวิธสฺสป  ตถา  ตถา ราคาทิกิเลสาน   
ปฏินิสฺสชชฺนฏเน  สมติกฺกมนฏเน  วา  ปหานสฺส  อตฺถาย  
ปหานตฺถ  ปหานสาธนตฺถนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        ตตฺถ  สวเรน  กิเลสาน  จิตฺตสนฺตาเน ปเวสนนิวารณ   
ปหาเนน  ปเวสนนิวารณ ฺเจว  สมุคฺฆาโต  จาติ  วทนฺติ ฯ 
อุภเยนาป  ปน  ยถารห  อุภย  สมฺปชชฺตีติ  ทฏพฺพ ฯ  
สีลาทิธมฺมา  เอว  หิ สวรณโต สวโร ปชหนโต  
ปหานนฺติ ฯ 
        คาถาสุ  อนีติหนฺติ  อีติโย  วุจฺจนฺติ  อุปทฺทวา ทิฏ- 
ธมฺมิกา จ สมฺปรายิกา จ  อีติโย หนติ วินาเสติ ปชหตีติ  
อีติห อนุอีติหนฺติ อนีติห สาสนพฺรหฺมจริย มคฺคพฺรหฺม- 
จริย ฺจ ฯ  อถ  วา  อีตีหิ  อนตฺเถหิ  สทฺธึ  หนนฺติ  คจฺฉนฺติ 
ปวตฺตนฺตีติ  อีติหา  ตณฺหาทิอุปกฺกิเลสา ฯ  นตฺถ ิ เอตฺถ  อีติหาติ  
อนีติห ฯ อีติหา  วา  ยถาวุตฺเตนตฺเถน  ติตฺถิยสมยา  
ตปฺปฏิปกฺขโต  อิท  อนีติห ฯ อนิติหนฺติป  ปาโ ฯ  ตสฺสตฺโถ  
อิติหาย(๑)  ธมฺเมสุ  อเนกสภาวโต(๒) วิจิกิจฺฉา  อิติห  นาม  สมฺมา- 
สมฺพุทฺธปฺปเวทิตตฺตา  ยถานุสิฏ ปฏปิชฺชนฺตาน นิกฺกงฺขภาวสฺส 
สาธนโต  นตฺถิ  เอตฺถ  อิติหนฺติ  อนิติห(๓) ฯ  อปรปจฺจยนฺติ  
# ๑. ม. อิติหายนฺติ ฯ  กตฺถจิ. อิติหนฺติ ฯ   
# ๒. ม. อเนกสคฺคาหภาวโต ฯ ๓. อิธ อิติสทฺโท อิจฺฉิตพฺโพ ฯ   
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อตฺโถ ฯ วุตฺตเ ฺหต  ปจฺจตฺต  เวทิตพฺโพ  วิ ฺ ูหีติ  อตกฺกาวจโรติ  
จ ฯ คาถาสุขตฺถ ปน อนีติหนฺติ ทีฆ กตฺวา ปนฺติ ฯ 
        นิพฺพานสงฺขาต  โอคธ  ปติฏ  ปาร  คจฺฉตีติ  นิพฺพา- 
โนคธคามี วิมุตฺตรสตฺตา  รสตฺตา(๑) เอกนฺเตเนว  นิพฺพาน- 
สมฺปาปโกติ  อตฺโถ ฯ  ต  นิพฺพาโนคธคามิน พฺรหฺมจริย ฯ 
โสติ  โย  โส  สมตึสปารมิโย  ปูเรตฺวา  สพฺพกิเลเส  ภินฺทิตฺวา 
อนุตฺตร  สมมฺาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุทฺโธ  โส  ภควา  อเทสยิ   
เทเสสิ ฯ นิพฺพาโนคโธติ วา  อริยมคฺโค  วุจฺจติ  เตน  วินา  
นิพฺพาโนคาหนสฺส  อสมฺภวโต  ตสฺส จ  นิพฺพาน  อนาลมฺพิตฺวา  
อปฺปวตฺตนโต  ต ฺจ  ต  เอกนฺต  ปาปยติ(๒)  คจฺฉตีติ นิพฺพา- 
โนคธคามี ฯ  อถ  วา  นิพฺพาโนคธคามินนฺติ  นิพฺพานสฺส  
อนฺโตคามิน มคฺคพฺรหฺมจริย  นิพฺพาน  อารมฺมณ  กริตฺวา   
ตสฺส  อนฺโต  เอว  วตฺตติ ปวตฺตตีติ ฯ 
        มหตฺเถหีติ  (๓)  มหาอาตุเมหิ  อุฬารชฺฌาสเยหิ ฯ  มหนฺต  
นิพฺพาน  มหนฺเต วา  สีลกขฺนฺธาทิเก  เอสนฺติ  คเวสนฺตีติ  
มเหสิโน  พุทฺธาทโย  อรยิา ฯ  เตหิ อนุยาโต  ปฏปินฺโน ฯ  ยถา 
พุทฺเธน  เทสิตนฺติ  ยถา  อภิ ฺเยฺยาทิธมฺเม อภิ ฺเยฺยาทิ- 
ภาเวเนว  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  มยา  เทสิต  เอว  เย  เอต 
# ๑. ม. วิมุตฺติรสตฺตา ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๓. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๑๓/๒๕๑ ฯ  ม. มหตฺเตติ ฯ   
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มคฺคพฺรหฺมจริย  ตทตฺถ  สาสนพฺรหฺมจริยจ  ปฏปิชฺชนฺติ  เต 
ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกตฺเถหิ  ยถารห  อนุสาสนฺตสฺส  สตฺถ ุ มยฺห   
สาสนการิโน โอวาทปฺปฏิกรา  สกลสฺส  วฏฏทุกขฺสฺส  อนฺต  
ปริยนฺต  อปฺปวตฺตึ  กริสสฺนฺติ ทุกขฺสฺส วา อนฺต นิพฺพาน  
สจฺฉิกริสฺสนฺตีติ ฯ 
                อฏมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                ทติุยนกุหนสุตฺตวณฺณนา 
        นวเม  อภิ ฺตฺถนฺติ  กุสลาทิวิภาเคน  ขนฺธาทิวิภาเคน   
จ  สพฺพธมฺเม อภิวิสิฏเน  าเณน  อวิปรีตโต  ชานนตฺถ ฯ   
ปริ ฺตฺถนฺติ  เตภูมกธมฺเม อิท  ทุกฺขนฺติอาทินา  ปริชานนตฺถ   
สมติกฺกมตฺถ  จ ฯ  
        ตตฺถ อภิ ฺเยฺยอภิชานนา จตุสจฺจวิสยา ฯ  ปริ ฺา ปน 
ปริชานนา(๑) ฯ  ยทิป  ทกฺุขสจฺจวิสยา ปหานสจฺฉิกิริยาภาวนา- 
ภิสมเยหิ  ปน  วินา  นปปฺวตฺตตีติ  ปหานาทโยป  อิธ  คหิตาติ 
เวทิตพฺพ ฯ เสส อนนฺตรสุตฺเต วุตฺตตฺถเมว ฯ 
                นวมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. ม. ปริ ฺเยฺยปริชานนา ปน ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 178 

                        *เลมที่ 20  หนา  178 
 
                         โสมนสฺสสุตฺตวณฺณนา 
        ทสเม  สุขโสมนสฺสพหุโลติ  เอตฺถ  สุขนฺติ  กายิกสุข  
โสมนสฺสนฺติ เจตสิก ฯ  ตสฺมา  ยสฺส  กายิก  เจตสิก ฺจ  สุข   
อภิณฺห  ปวตฺตติ  โส ทสุขโสมนสฺสพหุโลติ  วุตฺโต ฯ โยนีติ  
จตสฺโส โข อิมา สาริปุตฺต โยนิโยติ(๑)อาทีสุ  ขนฺธโกฏาโส 
โยนีติ  อาคโต ฯ  โยนิ เหสา ภูมิ จ (๒)  ผลสฺส อธิคมายาติ(๓)- 
อาทีสุ (๒) การณ ฯ 
                น จาห พฺราหฺมณ พฺรูมิ  โยนชิ มตฺติสมฺภวนฺติ(๔) จ ฯ 
ตเมน  กมฺมชวาตา  นิพฺพตฺติตฺวา  (๕)  อุทฺธปาท  อโธสิร สมฺปริ- 
วตฺเตตฺวา มาตุ  โยนิมุเข  สมฺปฏิปาเทนฺตีติ  จ  อาทีสุ  ปสฺสาว- 
มคฺโค ฯ  อิธปน  การณ อธิปฺเปต ฯ  อสฺสาติ  อเนน ฯ   
อารทฺธาติ(๖)  ปฏปตา  ปคฺคณฺหิตา  ปริปุณฺณ สมปฺาทิตา วา ฯ 
        อาสวาน  ขยายาติ  เอตฺถ  อาสวนฺตีติ  อาสวา  จกฺขุโตป  
มนโตป สวนฺติ  ปวตฺตนฺตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ธมฺมโต  ยาว  โคตฺรภู 
โอกาสโต  ยาว ภวคฺคา  สวนฺตีติ  วา  อาสวา  เอเต  ธมฺเม  
เอต  จ  โอกาส  อนฺโต  กริตฺวา ปวตฺตนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  อนฺโตกรณตฺโถ  
หิ  อย  อากาโร ฯ  จิรปารวิาสิยฏเน มธฺวาทโย(๗)  อาสวา  
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๑๖๙/๑๔๗ ฯ ๒. สี. ภูมิชา ฯ ม. ภูมิช ฯ 
# ๓. ม. อุ. ๑๔/๔๑๕-๔๑๘/๒๘๐-๒๘๒ ฯ ๔. ขุ. ธ. ๒๕/๓๖/๖๘ ฯ 
# ขุ. ส.ุ ๒๕/๓๘๒/๔๕๔ ฯ  ๕. ส.ี อุพฺพตฺเตตฺวา ฯ  
# ๖. ปาลยิ โยนิโส อารทฺโธ โหตีติ ฯ อตฺถวณฺณนาวิจารเณน ปน  
# โยนิสฺส อารทฺธาติ ภวิตพฺพ ฯ  ๗. ม. มทิราทโย ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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วิยาติป  อาสวา ฯ  โลเกหิ  จิรปาริวาสิกา  มทิราทโย อาสวาติ 
วุจฺจนฺติ ฯ  ยทิ  จ  จิรปาริวาสิยฏเน  อาสวา  เอเต  เอว  ภวิตุ  
อรหนฺติ ฯ วุตฺตเ ฺหต  ปุริมา  ภิกฺขเว  โกฏิ  น  ป ฺายติ 
อวิชฺชาย  อิโต  ปุพฺเพ อวิชฺชา  นาโหสีติอาทิ ฯ  (๕)  อายต  วา 
สสารทุกฺข  สวนฺติ  ปวตฺตนฺตีติ  อาสวา ฯ ปุริมานิ  เจตฺถ 
นิพฺพจนานิ  ยตฺถ  กิเลสา  อาสวาติ  อาคตา  ตตฺถ  ยชฺุชนฺติ 
ปจฺฉิม  กมฺเมป ฯ  น  เกวล ฺจ  กมฺมกิเลสา  เอว  อาสวา   
อปจ โข นานปฺปการา อุปทฺทวาป ฯ  อภิธมฺเม  หิ  จตฺตาโร  
อาสวา  กามาสโว  ภวาสโว  ทฏิาสโว อวิชฺชาสโวติ  (๖)  กาม- 
ราคาทโย  กิเลสา  อาสวาติ  อาคตา ฯ สุตฺเตป นาห จุนฺท 
ทิฏธมฺมิกานเยว  อาสวาน  สวราย  ธมฺม  เทเสมีติ  (๗)  เอตฺถ  
วิวาทมูลภูตา กิเลสา อาสวาติ อาคตา ฯ สุตฺเตป  นาห  จุนฺท 
ทิฏธมฺมิกาน อาสวาน สวราย ธมฺม  เทเสมีติ(๓)  [๔] เอตฺถ 
เตภูมิกกมฺม  อวเสสา  จ  อกุสลา  ธมมฺา ฯ  ทฏิธมฺมิกาน 
อาสวาน  สวราย  สมฺปรายิกาน  อาสวาน  ปฏิฆาตายาติ(๕) 
เอตฺถ  ปรูปฆาตวิปฺปฏิสารวธพนฺธาทโย  เจว  อปายทุกฺขภูตา 
นานปฺปการอุปทฺทวา จ  ฯ 
# ๑. องฺ. ทสก. ๒๔/๖๑/๑๒๐ ฯ ๒. อภิ. ส. ๓๔/๗๐๘/๒๘๑ ฯ 
# ๓. ท.ี ปา. ๑๑/๑๑๓/๑๔๒ ฯ  ๔. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๖/๕๐ ฯ  
# ม. เอตฺถนตฺเร เอตฺถ วิวาทมูลภูตา กิเลสา อาสวาติ 
# อาคตา ฯ 
        เยน เทวูปปตฺยสฺส                คนฺธพฺโพ วา วิหงฺคโม 
        ยกฺขตฺต เยน คจฺเฉยฺย        มนุสฺสตฺต ฺจ  อพฺพเช 



        เต มยฺห อาสวา ขีณา        วิทฺธตฺตา วินฬีกตาติ ทิสฺสนฺติ ฯ 
# ๕. วิ. มหาวิ. ๑/๒๐/๓๗ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 180 

                *เลมที่ 20  ทุกนิปาตวณฺณนา  หนา  180 
 
        เต  ปเนเต  อาสวา  วินเย  ทิฏธมฺมิกาน  อาสวาน   
สวราย สมฺปรายิกาน  อาสวาน  ปฏิฆาตายาติ  (๑)  เทฺวธา  
อาคตา ฯ  สพฺพาสวสุตฺเต(๒) ตโยเม อาวุโส  อาสวา  กามาสโว   
ภวาสโว อวิชฺชาสโวติ  (๓)  ติธา  อาคตา ฯ  ตถา อ ฺเสุ   
สุตฺตนฺเตสุ ฯ  อภิธมฺเม  เตเยว  ทิฏาสเวน  สทฺธึ  จตุธา 
อาคตา ฯ นิพฺเพธิกปริยาเย  ปน  อตฺถ ิ ภิกฺขเว  อาสวา  นิรย- 
คมนียา  อตฺถิ  อาสวา ติรจฺฉานโยนิคมนียา  อตฺถิ  อาสวา  
เปตฺติวิสยคมนียา  อตฺถิ  อาสวา มนุสฺสโลกคมนียา  อตฺถิ   
อาสวา  เทวโลกคมนียาติ  (๔) ป ฺจธา อาคตา ฯ กมฺมเมว เจตฺถ 
อาสโวติ(๕)  อธิปฺเปต ฯ  ฉกฺกนิปาเต  อตฺถิ  ภิกฺขเว  อาสวา  สวรา 
ปหาตพฺพาติ(๖)อาทินา  นเยน  ฉธา  อาคตา ฯ  สพฺพาสวสวร- 
ปริยาเยน(๗) เตเยว ทสฺสนปหาตพฺเพหิ  ธมฺเมหิ  สทฺธึ  สตฺตธา 
อาคตา ฯ  อิธ  ปน  อภิธมฺมปริยาเยน จตฺตาโร อาสวา  
อธิปฺเปตาติ เวทิตพฺพา ฯ 
        ขยายาติ  เอตฺถ  ปน  โย  อาสวาน  ขโย  วโย  เภโท  
ปริเภโท อนิจฺจตา อนฺตรธานนฺติ  อาสวาน  สรสเภโท  อาสวาน 
ขโยติ  วุตฺโต ฯ  ชานโต  อห ภิกฺขเว  ปสฺสโต  อาสวาน  ขย 
# ๑. วิ. มหาวิ. ๑/๒๐/๓๗ ฯ  ๒. ม. ลฬายตเน ฯ   
# ๓. ส. สฬา. ๑๘/๕๐๔/๓๑๕ ฯ ๔. องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๓๓๔/๔๖๓-๔๖๔ ฯ  
# ๕. ม. อาสวาติ ฯ  ๖. องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๓๒๙/๔๓๔ ฯ  
# ๗. ม. สพฺพาสวปริยาเย ฯ  
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วทามีติ  (๑) เอตฺถ อาสวาน ขีณากาโร นตฺถิภาโว อจฺจนฺต  
อสมุปฺปาโท อาสวกฺขโยติ วุตฺโต ฯ 
        เสกฺขสฺส สิกฺขมานสฺส        อุชมุคฺคานุสาริโน 
        ขยสฺมึ ปม าณ        ตโต อ ฺา อนนฺตราติ (๒)  
เอตฺถ  อริยมคฺโค  อาสวกฺขโยติ  วุตฺโต ฯ  อาสวาน  ขยา  สมโณ   
โหตีติ  (๓) เอตฺถ ผล ฯ 
        ปรวชฺชานุปสฺสิสฺส        นิจฺจ อุชฌฺานส ฺ ิโน 
        อาสวา ตสฺส วฑฺฒนฺติ        อารา โส อาสวกฺขยาติ (๔) 
เอตฺถ  นิพฺพาน ฯ  อิธ  ปน  ผล  สนฺธาย  อาสวาน  ขยายาติ   
วุตฺต อรหตฺตผลตฺถายาติ อตฺโถ ฯ 
        สเวชนีเยสุ  าเนสูติ  สเวคชนเกสุ  ชาติอาทีสุ  สเวค- 
วตฺถูสุ ฯ  ชาติ  ชรา พฺยาธิ  มรณ  อปายคมนีย(๕)  อตีเต  วฏฏมลูก  
ทุกฺข  อนาคเต วฏฏมลูก ทุกฺข ปจฺจุปฺปนฺเน  อาหารปริเยฏ ิ- 
มูลก  ทุกฺขนติฺ  อิมานิ  หิ  สเวควตฺถูนิ สเวชนียฏานานิ   
นาม ฯ  อปจ  อาทิตฺโต  โลกสนฺนิวาโส  อุยฺยุตฺโต  ปยาโต  
กุมฺมคฺคปฺปฏิปนฺโน  อุปนยีติ  โลโก  อทฺธุโว  อตาโณ  โลโก  
อนภิสฺสโร  อสฺสโก โลโก  สพฺพ  ปหาย  คมนีย อูโน โลโก  
อติตฺโต ตณฺหาทาโสติ(๖)เอวมาทีนิ เจตฺถ สเวชนียฏานานีติ   
# ๑. ม.  มู. ๑๒/๑๑/๑๒ ฯ  ๒. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๘๒/๓๑๐ ฯ 
# ๓. ม. มู. ๑๒/๔๘๒/๕๑๘ ฯ ๔. ขุ. ธ. ๒๕/๒๘/๔๙ ฯ  
# ๕. ม. อปายทุกฺข ฯ  ๖. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๒๘๕/๑๘๔ ฯ  
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เวทิตพฺพานิ ฯ  
        สเวชเนนาติ  ชาติอาทิสเวควตฺถูนิ  ปฏิจฺจ อุปฺปนฺนภย- 
สงฺขาเตน สเวชเนน ฯ อตฺถโต ปน สโหตฺตปฺปาณ สเวโค  
นาม ฯ 
        สวิคฺคสฺสาติ  คพฺโภกฺกนฺติกาทิวเสน  อเนกวิเธหิ  ชาติ- 
อาทิทุกฺเขหิ สเวคชาตสฺส ฯ  สเวชิตาติ(๑)  จ  ปนติฺ ฯ  โยนิโส   
ปธาเนนาติ  อุปายปธาเนน สมฺมาวายาเมนาติ  อตฺโถ ฯ  โส  
หิ  ยถา  อกุสลา  ธมฺมา  ปหียนฺติ  กุสลา ธมฺมา ภาวนา- 
ปริปูรึ  คจฺฉนฺติ  เอว  ปทหนโต  อุตฺตมภาวนาสาธนโต(๒)  จ   
ปธานนฺติ วุจฺจติ ฯ  ตตฺถ  สเวเคน  ภวาทีสุ  กิ ฺจิ  ตาณ  
เลณ  ปฏิสรณ  อปสฺสนฺโต  ตตฺถ อโนลียนฺโต  อลคฺคมานโส   
ตปฺปฏิปกฺเขน  จ  วินิวตฺติตวิส ฺ ิโต  อ ฺทตฺถุ นิพฺพานนินฺโน   
โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  โส  กลยฺาณมิตฺต- 
สนฺนิสฺสเยน โยนิโสมนสิการพหุโล  วิสุทฺธาสยปฺปโยโค  สมถ- 
วิปสฺสนาสุ ยุตฺตปฺปยุตฺโต  สพฺพสฺมิมฺป  สงฺขารคเต  นิพฺพินฺทติ   
วิรชฺชติ  วิปสฺสน อุสฺสุกกฺาเปติ ฯ  ตตฺถ ยทิท โยนโิสมนสิ- 
การพหุโล วิสุทฺธาสยปฺปโยโค สมถวิปสฺสนาสุ ยุตฺตปฺปยุตฺโต  
เตนสฺส  ทิฏเว  ธมฺเม  สขุโสมนสฺสพหุลตา  เวทิตพฺพา ฯ  ย 
ปนาย  สมเถ  ปติฏ ิโต  วิปสฺสนาย  ยตฺุตปฺปยุตฺโต  สพฺพสฺมิมฺป  
# ๑. ม. สเวชิตฺวาติ ฯ  ๒. ม. ปทหนโต อุตฺตภาวสาธนโต ฯ  
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สงฺขารคเต นิพฺพินฺทติ  วิรชฺชติ  วิปสฺสน  อุสฺสุกฺกาเปติ  เตนสฺส  
โยนิ อารทฺธา อาสวาน ขยายาติ เวทิตพฺพา ฯ 
        คาถาสุ สวิชฺเชเถวาติ สเวเชยฺย เอว สเวค กเรยฺยเอว ฯ 
สวิชฺชิตฺวานาติ จ  ปนฺติ ฯ  วุตฺตนเยน  สวิคฺโค  หุตฺวาติ  อตฺโถ ฯ   
ปณฺฑิโตติ  สปฺป ฺโ ติเหตุกปฏิสนฺธีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ป ฺาย  
สมเวกฺขิยาติ  สเวควตฺถูนิ  (๑)  สวิชฺชนวเสน  ป ฺาย  สมฺมา  
อเวกฺขิย ฯ  อถ วา ป ฺาย สมฺมา อเวกฺขิตฺวาติ ฯ เสส  
สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมว ฯ 
                ทสมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
        อิติ ปรมตฺถทีปนิยา อิติวุตฺตกฏกถาย ทุกนิปาเต 
                ปมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. ส.ี สเวควตฺถูหิ ฯ   
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                        ทุติยวคฺควณฺณนา 
                        วิตกฺกสุตฺตวณฺณนา 
        ทุติยวคฺคสฺส  ปเม  ตถาคต  ภิกฺขเวติ  เอตฺถ  ตถาคต- 
สทฺโท  ตาว สตฺตโวหารสมฺมาสมฺพุทฺธาทีสุ ทิสฺสติ ฯ ตถาเหส 
โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ(๑)อาทีสุ สตฺตโวหาเร ฯ 
        ตถาคต เทวมนุสฺสปูชิต 
        พุทฺธ นมสสฺาม สุวตฺถิ โหตูติ (๒) อาทีสุ สมฺมาสมฺพุทฺเธ ฯ 
        ตถาคต เทวมนุสฺสปูชิต 
        ธมฺม นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตูติ (๒) อาทีสุ ธมฺเม ฯ 
        ตถาคต เทวมนุสฺสปูชิต 
        สงฺฆ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตูติ (๒) อาทีสุ  สงฺเฆ ฯ  
อิธ  ปน  สมมฺาสมฺพุทฺเธ ฯ  ตสฺมา  ตถาคตนฺติ เอตฺถ อฏหิ  
การเณหิ ภควา  ตถาคโตติ  วุจฺจติ ฯ  กตเมหิ  อฏหิ  ตถา   
อาคโตติ ตถาคโต ตถา คโตติ ตถาคโต  ตถลกฺขณ  อาคโตติ  
ตถาคโต  ตถธมฺเม  ยาถาวโต  อภิสมฺพุทฺโธติ ตถาคโต ฯ 
ตถทสฺสิตาย  ตถาคโต  ตถวาทิตาย  ตถาคโต  ตถาการิตาย  
ตถาคโต อภิภวนฏเน ตถาคโตติ ฯ 
        กถ  ภควา  ตถา  อาคโตติ  ตถาคโต  ยถา  เยน 
อภินีหาเรน ทานปารมึ  ปูเรตฺวา สีลเนกฺขมฺมป ฺาวีริยขนฺติ- 
# ๑. ท.ี ส.ี ๙/๔๒/๓๗ ฯ  ๒. ขุ. ขุ. ๒๕/๗/๙ ฯ  
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สจฺจอธิฏานเมตฺตาอุเปกฺขาปารมิโย ปูเรตฺวา  อิมา  ทส  ปารมิโย   
ทส  อุปปารมิโย  ทส  ปรมตฺถปารมิโยติ  สมตึสปารมิโย  ปูเรตฺวา  
องฺคปริจฺจาค  อตฺตปริจฺจาค  ธนปริจฺจาค  ทารปริจฺจาค รชฺช- 
ปริจฺจาคนฺติ  อิมานิ  ป ฺจ  มหาปริจฺจาคานิ  ปริจฺจชิตฺวา  ยถา 
วิปสฺสิอาทโย สมฺมาสมฺพุทฺธา อาคตา ตถา อมฺหาก ภควาป  
อาคโตติ ตถาคโต ฯ ยถาห 
                ยเถว โลกมฺหิ วิปสฺสิอาทโย 
                สพฺพ ฺ ุภาว มุนโย อิธาคตา 
                ตถา อย สกฺยมนุีป อาคโต 
                ตถาคโต วุจฺจติ เตน จกฺขุมาติ ฯ 
เอว ตถา อาคโตติ ตถาคโต ฯ 
        กถ  ตถา  คโตติ  ตถาคโต  ยถา  สมฺปติชาตา 
วิปสฺสิอาทาโย  สเมหิ ปาเทหิ  ปวิย  ปติฏาย  อุตฺตราภิมุขา   
สตฺตปทวีติหาเรน  คตา  ตถา  อมฺหาก ภควาป คโตติ  
ตถาคโต ฯ ยถาห (๑)  
                มหุุตฺตชาโต จ(๒) ควมฺปตี ยถา 
                สเมหิ ปาเทหิ ผุสี วสุนฺธร 
                โส วิกฺกมี สตฺต ปทานิ โคตโม 
                เสต ว(๓)  ฉตฺต อนุธารยุ มรู ฯ 
# ๑. ม. ยถาหุ ฯ  ๒. ม. มุหุตฺตชาโตว ฯ  ๓. ม. เสต ฺจ ฯ  
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                คนฺตฺวาน โส สตฺต ปทานิ โคตโม 
                ทสิา วิโลเกสิ สมา สมนฺตโต 
                อฏงฺคุเปต คิรมพฺภุทีรย ิ
                สโีห ยถา ปพฺพตมุทฺธนิฏ ิโตติ ฯ 
เอว ตถา คโตติ ตถาคโต ฯ  
        กถ  ตถลกฺขณ  อาคโตติ  ตถาคโต  สพฺเพส  รปูา- 
รูปธมฺมาน  สลกฺขณ สาม ฺลกฺขณ  ตถ  อวิตถ  าณคติยา  
อาคโต  อวิรชฺฌิตฺวา  ปตฺโต  อนุพุทฺโธติ ตถาคโต ฯ ยถาห ฯ 
        สพฺเพส ปน ธมฺมาน  สกสาม ฺลกฺขณ 
        ตถเมวาคโต ยสฺมา  ตสฺมา นาโถ ตถาคโตติ ฯ 
เอว ตถลกฺขณ อาคโตติ ตถาคโต ฯ  
        กถ  ตถธมฺเม  ยาถาวโต  อภิสมฺพุทฺโธติ  ตถาคโต ฯ 
ตถธมฺมา  นาม จตฺตาริ  อริยสฺจานิ ฯ  ยถาห  จตฺตาริมานิ   
ภิกฺขเว  ตถานิ  อวิตถานิ  อน ฺถานิ กตมานิ  จตฺตาริ  อิท  
ทุกฺข  อริยสจฺจนฺติ  ภิกฺขเว  ตถเมต  อวิตถเมต อน ฺถ- 
เมตนฺติ  (๑)  วิตฺถาโร ฯ  ตานิ  จ  ภควา  อภิสมฺพุทฺโธ  ตสฺมาป   
ตถาน อภิสมฺพุทฺธตฺตา  ตถาคโต ฯ  อภิสมฺโพธนตฺโถ(๒)  หิ  
เอตฺถ  คตสทฺโท ฯ  เอว  ตถธมฺเม ยาถาวโต อภิสมฺพุทฺโธติ 
ตถาคโต ฯ  
        กถ  ตถทสฺสิตาย  ตถาคโต  ย  สเทวเก  โลเก  ฯเปฯ  
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๑๖๙๗/๕๓๙-๕๔๐ ฯ  ๒. ม. อภิสมฺพุทฺธตฺโถ ฯ  
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สเทวมนุสฺสาย ปชาย  อปริมาณาสุ  โลกธาตูสุ  อปริมาณาน  
สตฺตาน  จกฺขุทฺวาเร  อาปาถ อาคจฺฉนฺต  รูปารมฺมณ  นาม  
อตฺถิ  ต  ภควา  สพฺพาการโต  ชานาติ  ปสฺสติ ฯ เอว  ชานตา  
ปสฺสตา  จาเนน  ต  อิฏาทิวเสน  วา  ทิฏสุตมุตวิ ฺาเตสุ 
ลพฺภมานปทวเสน  วา  กตม  ต  รูป  รปูายตน  ย  รปู   
จตุนฺน  มหาภูตาน อุปาทาย  วณฺณนิภา  สนิทสฺสน  สปฺปฏิฆ   
นีล  ปตกนฺติ(๑)อาทินา  นเยน อเนเกหิ  นาเมหิ  เตรสหิ  วาเรหิ  
เทฺวป ฺาสาย  วา  นเยหิ  วิภชชฺมาน ตถเมว โหติ  วิตถ  
นตฺถิ ฯ  เอส  นโย  โสตทวฺาราทีสุ  อาปาถมาคจฺฉนฺเตสุ  
สทฺทาทีสุ ฯ วุตฺตเ ฺหต ภควตา ย ภิกฺขเว สเทวกสฺส  
โลกสฺส ฯเปฯ สเทวมนุสฺสาย ทิฏ สตุ มุต วิ ฺาต ปตฺต  
ปริเยสิต อนุวิจริต มนสา ตมห ชานามิ ฯเปฯ ตมห  
อพฺภ ฺาสึ ต ตถาคตสฺส วิทิต ตถาคตสฺส(๒) อุปฏาสีติ ฯ (๒)  
เอว  ตถทสฺสิตาย  ตถาคโต ฯ  เอตฺถ  ตถทสฺสิอตฺเถ  ตถาคโตติ  
ปทสฺส สมฺภโว เวทิตพฺโพ ฯ  
        กถ  ตถวาทิตาย  ตถาคโต  ย  รตฺตึ  ภควา  อนุตฺตร   
สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธ  ย ฺจ  รตฺตึ  อนุปาทิเสสาย นิพฺพาน- 
ธาตุยา ปรินิพฺพายิ เอตฺถนฺตเร ป ฺจจตฺตาลีสวสฺสปริมาเณ 
กาเล  ย  ภควตา  ภาสิต  สุตฺตเคยฺยาทิ  สพฺพนฺต ปรสิุทฺธ  
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๑๐๐/๘๖ ฯ ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๔/๓๑-๓๒ ฯ 
# สฺยา. ม. ต ตถาคโต น อุปฏาสีติ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 188 

                *เลมที่ 20  ทุกนิปาตวณฺณนา  หนา  188 
                 
ปริปุณฺณ ราคมทาทินิมฺมทน เอกสทิส ตถ อวิตถ ฯ เตนาห 
ย ฺจ จุนฺท รตฺตึ ตถาคโต อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุชฺฌติ  
ย ฺจ รตฺตึ อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพายติ ย  
เอตสฺมึ อนฺตเร ภาสติ ลปติ นิทฺทิสติ สพฺพ ต ตเถว โหติ 
น อ ฺถา ฯ ตสฺมา ตถาคโตติ วุจฺจตีติ ฯ (๑) คทอตฺโถ  ห ิ
เอตฺถ  คตสทฺโท ฯ  เอว  ตถวาทิตาย  ตถาคโต ฯ  อปจ อาคทน  
อาคโท  วจนนฺติ  อตฺโถ ฯ  ตโถ  อวิปรโีต  อาคโท  อสฺสาติ   
ทการสฺส ตการ กตฺวา ตถาคโตติ เอวเมตฺถ  ปทสิทธฺิ  
เวทิตพฺพา ฯ  
        กถ  ตถาการิตาย  ตถาคโต  ภควโต  ห ิ วาจาย  กาโย   
อนุโลเมติ กายสฺสป  วาจา ฯ  ตสฺมา  ยถาวาที  ตถาการี   
ยถาการี  ตถาวาที  จ โหติ ฯ เอว ภูตสฺส  จสฺส  ยถา   
วาจา  กาโยป  ตถา  คโต  ปวตฺโต ฯ ยถา จ กาโย วาจาป 
ตถา  คโตติ  ตถาคโต ฯ  เตนาห  ยถาวาที  ภิกฺขเว  ตถาคโต  
ตถาการี ยถาการี ตถาวาที ฯ  อิติ  ยถาวาที  ตถาการี  ยถาการี  
ตถาวาที ฯ ตสฺมา  ตถาคโตติ วุจฺจตีติ ฯ (๑)  เอว  
ตถาการิตาย ตถาคโต ฯ  
        กถ  อภิภวนฏเน  ตถาคโต  ยสฺมา  ภควา  อุปริ  
ภวคฺค  เหฏา  อวีจึ ปริยนฺต  กริตฺวา  ติริย  อปริมาณาสุ  
# ๑. ท.ี ปา. ๑๑/๑๒๐/๑๔๘ ฯ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๓/๓๐ ฯ   
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โลกธาตูสุ  สพฺพสตฺเต  อภิภวติ  สีเลนป สมาธินาป  ป ฺายป  
วิมุตฺติยาป  วิมุตฺติาณทสฺสเนนป  น  ตสฺส  ตุลา  วา ปมาณ  
วา  อตฺถิ  อถ  โข  อตุโล  อปฺปเมยฺโย  อนุตฺตโร  เทวา  อติเทโว 
สกฺกาน  อติสกฺโก  พฺรหฺมาน  อติพฺรหฺมา  สพฺพสตฺตุตฺตโม   
ตสฺมา  ตถาคโต ฯ เตนาห สเทวเก ภิกฺขเว โลเก ฯเปฯ  
สเทวมนุสฺสาย ตถาคโต อภิภู อนภิภูโต อ ฺทตฺถุ ทโส 
วสวตฺตี ตสฺมา ตถาคโตติ วุจฺจตีติ ฯ (๑) ตตฺราย  ปทสิทฺธิ   
อคโท  วิย  อคโท  เทสนาวิลาโส  เจว  ปุ ฺ ุสฺสโย จ ฯ   
เตน  เหส  มหานุภาโว  ภิสกฺโก  วิย  ทพฺิพาคเทน  สปฺเป   
สพฺพปรปฺปวาทิโน สเทวก ฺจ  โลก  อภิภวติ ฯ  อิติ  สพฺพ- 
โลกาภิภวเน  ตโถ  อวิปรโีต  ยถาวุตฺโต อคโท  เอตสฺสาติ  
ทการสฺส  ตการ  กตฺวา  ตถาคโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ  เอว 
อภิภวนฏเน ตถาคโต ฯ  
        อปจ  ตถาย  (๒)คโต  อวคโตติ  ตถาคโต(๒) ฯ  ตตฺถ  สกลโลก 
ตีรณปริ ฺาย  ตถาย  คโต  อวคโตติ  ตถาคโต  โลกสมุทย 
ปหานปริ ฺาย ตถาย  คโต  อตีโตติ  ตถาคโต  โลกนิโรธ  
สจฺฉิกิริยาย  ตถาย  คโต  อธิคโตติ ตถาคโต ฯ  โลกนิโรธคามินึ  
คามินีปฏิปท ภาวนาย(๓) ตถาย(๔) คโต ปฏิปนโฺนติ  ตถาคโต ฯ  
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๓/๓๑ ฯ  ๒. ม. คโตติ ตถาคโต ตถ 
# คโตติ ตถาคโต ฯ  ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔. ม. ตถ ฯ  
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วุตฺตเ ฺหต  ภควตา โลโก ภิกฺขเว ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺโธ 
โลกสฺมา ตถาคโต วิสยุตฺโต ฯ โลกสมุทโย ภิกฺขเว ตถาคเตน 
อภิสมฺพุทฺโธ โลกสมุทโย ตถาคตสฺส ปหีโน ฯ โลกนิโรโธ 
ภิกฺขเว ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺโธ โลกนิโรโธ ตถาคตสฺส  
สจฺฉิกโต ฯ โลกนโิรธคามินี ปฏิปทา ภิกฺขเว ตถาคเตน อภิ- 
สมฺพุทฺธา โลกนิโรธคามินี ปฏิปทา ตถาคตสฺส ภาวิตา ฯ 
ย ภิกฺขเว สเทวกสฺส ฯเปฯ สพฺพ ต ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธ ฯ 
ตสฺมา ตถาคโตติ วุจฺจตีติ ฯ (๑)  
        อปเรหิป  อฏหิ  การเณหิ  ภควา  ตถาคโต  ตถาย  
อาคโตติ  ตถาคโต ตถาย  คโตติ  ตถาคโต  ตถานิ  อาคโตติ   
ตถาคโต  ตถา  คโตติ  ตถาคโต ตถาวิโธติ  ตถาคโต  ฯ 
ตถาปวตฺติโกติ  ตถาคโต  ตเถหิ  อคโตติ  ตถาคโต ฯ 
ตถา คตภาเวน ตถาคโตติ ฯ 
        กถ  ตถาย  อาคโตติ  ตถาคโต  ยา  สา  ภควตา   
สุเมธภูเตน ทีปงฺกรทสพลสฺส ปาทมูเล 
        มนุสฺสตฺต ลิงฺคสมฺปตฺติ  เหตุ สตฺถารทสฺสน 
        ปพฺพชชฺา คุณสมฺปตฺติ  อธิกาโร จ ฉนฺทตา 
        อฏธมฺมสโมธานา  อภินีหาโร สมิชฺฌตีติ (๒) 
เอว  วุตฺต  อฏงฺคสมนฺนาคต(๓)  อภินีหาร สมฺปาเทนฺเตน อห  
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๓/๓๐ ฯ  ๒. ขุ. พุทฺธ. ๓๓/๒/๔๒๒ ฯ 
# ๓. ม. อฏคสมนฺนาคต ฯ  
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สเทวก โลก ติณฺโณ ตาเรสฺสามิ  มุตฺโต  โมเจสฺสามิ  ทนฺโต   
ทเมสฺสามิ  อสฺสตฺโถ  อสฺสาเสสฺสามิ ปรินิพฺพุโต  ปรินิพฺพา- 
เปสฺสามิ  สุทฺโธ  โสเธสฺสามิ  พุทฺโธ  โพเธสฺสามีติ โวหาร- 
ปฏิ ฺา (๑)  ปวตฺติตา ฯ วุตฺตเ ฺหต 
        กิมฺเม เอเกน ติณฺเณน        ปุริเสน ถามทสฺสนิา 
        สพฺพ ฺ ุต ปาปุณิตฺวา        สนฺตาเรสฺส สเทวก ฯ 
                อิมินา เม อธิกาเรน        ปุรเิสน  ถามทสสฺินา(๒) 
                สพฺพ ฺ ุต ปาปุณิตฺวา        ตาเรมิ ชนต พหห ฯ 
                สสารโสต ฉินฺทิตฺวา        วิทฺธเสตฺวา ตโย ภเว 
                ธมฺมนาว สมารุยฺห        สนตฺาเรสฺส สเทวก ฯ 
                กมิฺเม อ ฺาตเวเสน        ธมฺม สจฺฉิกเตนิธ 
                สพฺพ ฺ ุต ปาปุณิตฺวา        พุทฺโธ เหสฺส สเทวเกติ ฯ (๓)  
ต  ปเนต  มหาปฏิ ฺ  สกลสฺสป  พุทฺธกรธมฺมสมุทยสฺส  ปวิจย- 
ปจฺจเวกฺขณสมาทานาน  การณภูต  อวิสวาเทนฺโต  โลกนาโถ  
ยสฺมา  มหากปฺปาน สตสหสฺสาธิกานิ  จตฺตาริ  อสงฺเขฺยยฺยานิ   
สกฺกจฺจ  นิรนฺตร  นริวเสสโต ทานปารมิอาทโย  สมตึสปารมิโย   
ปูเรตฺวา  องฺคปริจฺจาคาทโย  ป ฺจ  มหาปริจฺจาเค ปริจฺจชิตฺวา   
สจฺจาธิฏานาทีนิ  จตฺตาริ  อธิฏานานิ  ปริพฺรูเหตฺวาปุ ฺ- 
# ๑. ส.ี โวหาเร ปฏิ ฺา ฯ ม. มหาปฏิ ฺา ฯ   
# ๒. ทุติยคาถาย ทุติยปาโท มรมฺมโปตฺถเก เอว ทิสฺสติ  
# กเตน ปุริสตฺุตเมติ ฯ  ๓. ขุ. พุทฺธ. ๓๓/๒/๔๒๒ ฯ สเทวเก ฯ   
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าณสมฺภาเร  สมฺภริตฺวา  ปุพฺพโยคปุพฺพจริยธมฺมกฺขานาตตฺถ- 
จริยาทโย อุกฺกสาเปตฺวา  พุทฺธิจริย  ปรมโกฏึ  ปาเปตฺวา  อนุตฺตร  
สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุชฺฌิ  ตสฺมา  ตสฺเสว  สา  มหาปฏิ ฺา   
ตถา  อวิตถา  อน ฺถา  น  ตสฺส วาลคฺคมตฺตมฺป  วิตถ  
อตฺถิ ฯ ตถา หิ ทีปงฺกโร ทสพโล โกณฺฑ ฺโ สุมงฺคโล (๑) ฯเปฯ 
กสฺสโป  ภควาติ  อิเม  จตุวีสติสมฺมาสมฺพุทฺธา  ปฏิปาฏิยา  
อุปฺปนฺนา  พุทฺโธ ภวิสฺสตีติ  น พฺยากรึสุ ฯ เอว จตุวีสติยา 
พุทฺธาน สนฺติเก ลทฺธพฺยากรโณ เย เต กตาภินีหาเรหิ  
โพธิสตฺเตหิ  ลทฺธพฺพา  อานิสสา  เต  ลภิตฺวาว  อาคโตติ  ตาย 
ยถาวุตฺตาย  มหาปฏิ ฺาย  ตถาย  อภิสมฺพุทฺธภาว  อาคโต 
อธิคโตติ  ตถาคโต ฯ เอว ตถาย อาคโตติ ตถาคโต ฯ  
        กถ  ตถาย  คโตติ  ตถาคโต  ยาย  มหากรุณา   
โลกนาถสฺส  ยาย มหาทุกฺขสมฺพาธปฺปฏิปนฺน  สตฺตนิกาย  
ทิสฺวา  ตสฺส  นตฺถ ฺโ  โกจิ  ปฏิสรณ อหเมว  น  อิโต   
สสารทุกฺขโต(๒) โมเจสฺสามีติ  สมุสฺสาหิตหทโย  (๓) มหาภินีหาร  
อกาสิ ฯ  กตฺวา  จ  ยถาปณิธาน  สกลโลกหิตสมฺปาทนาย 
อุสฺสุกฺกมาปนฺโน  อตฺตโน  กายชีวิเต  นิรเปกฺโข  ปเรส  โสต- 
ปถคมนมตฺเตนป จิตฺตุตฺราสสมุปฺปาทิกา  อติทุกฺกรา  ทุกฺกรจริยา   
สมาจรนฺโต  ยถา มหาโพธิสตฺตาน ปฏิปตฺติ  หานภาคิยา  
# ๑. ม. มงฺคโล ฯ  ๒. ม. อหเมว น อิโต สสารทุกฺขโต มุตฺโต ฯ 
# ๓. ม.สมุสสฺาหิตมานโส ฯ   
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สงฺกิเลสภาคิยา   ิติภาคิยา  วา  น  โหติ  อถ  โข  อุตฺตริ 
วิเสสภาคิยาว  โหติ  ตถา  ปฏิปชชฺมาโน  อนุปุพฺเพน  นิรวเสเส   
โพธิสมฺภาเร สมาเนตฺวา  อภิสมฺโพธึ  ปาปุณิ ฯ  ตโต  ปร ฺจ   
ตาเยว  มหากรุณาย ส ฺโจทิตมานโส  ปวิเวกรตึ  ปรม ฺจ   
สนตฺ วิโมกฺขสุข ปหาย พาลชนพหุเล โลเก เตหิ สมุปฺปาทิต   
สมฺมานาวมานวิปฺปการ  อคเณตฺวา  เวเนยฺยชนวินยเนน  นิรวเสส 
พุทฺธกิจฺจ  นิฏเปสิ ฯ  ตตฺร  โย  ภควโต  สตฺเตสุ  มหากรุณาย   
สโมกฺกมนากาโร โส  ปรโต  อาวิ  ภวิสฺสติ ฯ  ยถา  พุทฺธ- 
ภูตสฺส  โลกนาถสฺส  สตฺเตสุ  มหากรณุา เอว  โพธิสตฺตภูตสฺสป  
มหาภินีหารกาลาทีสูติ  สพฺพตฺถ  สพฺพทา  จ  เอกสทิสตาย ตถา(๑) 
สา  อวิตถา  อน ฺถา ฯ  ตสฺมา  ตีสุป  อวตฺถาสุ  สพฺพสตฺเตสุ  
สมานรสาย ตถาย  มหากรุณาย  สกลโลกหิตาย  คโต  
ปฏิปนฺโนติ  ตถาคโต ฯ  เอว  ตถาย คโตติ ตถาคโต ฯ  
        กถ  ตถานิ  อาคโตติ  ตถาคโต  ตถานิ  นาม  จตฺตาริ   
อริยมคฺคาณานิ ฯ ตานิ  หิ  อิท ทุกฺข อย ทุกฺขสมุทโย  
อย ทุกฺขนิโรโธ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ  เอว  สพฺพ- 
เยฺยสงฺคาหกาน  ปวตฺตินิวตฺติตทุภยเหตุภูตาน  จตุนฺน อริย- 
สจฺจาน  ทุกฺขสฺส  ปฬนฏโ  สงฺขตฏโ  สนฺตาปฏโ  วิปร-ิ 
ณามฏโ สมุทยสฺส  อายูหนฏโ  นิทานฏโ  สโยคฏโ   
ปลิโพธฏโ  นิโรธสฺส นสิฺสรณฏโ  ปวิเวกฏโ  อสงฺขตฏโ   
# ๑. ม. ตถาว สา ฯ  
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อมตฏโ  มคฺคสฺส  นิยฺยานฏโ  เหตฺวฏโ ทสฺสนฏโ  อธิปติ 
 ฺยฏโติอาทีน  ตพฺพิภาคาน ฺจ ยถาภูตสภาวาวโพธวิพนฺธกสฺส   
สงฺกิเลสปกฺขสฺส  สมุจฺฉินฺทเนน  ปฏลิทฺธาย  ตตฺถ อสมฺโมหาภิ- 
สมยสงฺขาตาย  อวิปรีตาการปฺปวตฺติยา  ธมฺมาน  สภาวสรส- 
ลกฺขณสฺส อวิสวาทนโต  ตถานิ  อวิตถานิ  อน ฺถานิ ตานิ  
ภควา อน ฺเนยฺโย สยเมว อาคโต อธิคโต ตสฺมา ตถานิ  
อาคโตติ ตถาคโต ฯ 
        ยถา  จ  มคฺคาณานิ  เอว  ภควโต  ตีสุ  กาเลสุ   
อปฺปฏิหตาณานิ จตุปฏิสมฺภิทาาณานิ  จตุเวสารชฺชาณานิ   
ป ฺจคติปริจฺเฉทาณานิ ฉอสาธารณาณานิ  สตฺตโพชฺฌงฺค- 
วิภาวนาณานิ  อฏมคฺคงฺควิภาวนาณานิ นวานุปุพฺพวิหาร- 
สมาปตฺติาณานิ ทสพลาณานิ จ วิภาเวตพฺพานิ ฯ ตตฺร(๑) 
ย  ห ิ กิ ฺจิ  อปริมาณาสุ  โลกธาตูสุ  อปริมาณาน(๒)  หีนาทิ- 
เภทภินฺนาน  หีนาทิเภทภินฺนาสุ  อตีตาสุ  ขนฺธายตนธาตูสุ  
สภาวกิจฺจาทิ  อวตฺถาวิเสสาทิ  ขนฺธปฏิพทฺธนามโคตฺตาทิ  จ  
ชานิตพฺพ ฯ อนินฺทฺริยพทฺเธสุ จ อติสุขุมติโรหิตวิทูรเทเสสุ  
รูปธมฺเมสุ โย ตต(๓) ปจฺจยวิเสเสหิ  วณฺณสณฺานคนฺธรส- 
ผสฺสาทิวิเสโส  ตตฺถ  สพฺพตฺเถว หตฺถตเล  ปตอามลโก  วิย   
ปจฺจกฺขโต  อสงฺคมปฺปฏิหต  ภควโต  าณ  ปวตฺตติ  ตถา  
# ๑. ม. ตตฺราย วิภาวนา ฯ ๒. ม. อปริมาฌาน สตฺตาน ฯ 
# ๓. ม. ตตปจฺจยวิเสเสหิ สทฺธ ึฯ  
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อนาคตาสุ  ปจฺจุปฺปนฺนาสุ  จาติ  อิมานิ  ตีสุ  กาเลสุ  
อปฺปฏิหตาณานิ นาม ฯ  ยถาห อตีตเส พุทฺธสฺส ภควโต  
อปฺปฏิหต าณ อนาคตเส พุทฺธสฺส ภควโต อปฺปฏิหตาณ  
ปจฺจุปฺปนฺนเส  พุทฺธสฺส ภควโต อปฺปฏิหตาณนฺติ(๑) ฯ ตานิ 
ปเนตานิ  ตตฺถ  ตตฺถ  ธมมฺาน  สภาวสรสลกฺขณสฺส  อวิส- 
วาทนโต ตถานิ  อวิตถานิ  อน ฺถานิ  ตานิ  ภควา  
สยมฺภุาเณน  อธิค ฺฉิ ฯ  เอว ตถานิ อาคโตติ ตถาคโต ฯ 
        ตถา  อตฺถปฏิสมฺภิทา  ธมฺมปฏิสมฺภิทา นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา  
ปฏิภานปฏิสมฺภิทาติ จตสฺโส  ปฏิสมฺภิทา ฯ  ตตฺถ  อตฺถปฺ- 
ปเภทสฺส  สลกฺขณวิภาวนวตฺถานกรณสมตฺถ อตฺเถ  ปเภทคต  
าณ  อตฺถปฏิสมฺภิทา ฯ  ธมฺมปเภทสฺส  สลฺลกฺขณวิภาวน- 
ววตฺถานกรณสมตฺถ  ธมเฺม  ปเภทคต  าณ  ธมฺมปฏิสมฺภิทา ฯ  
นิรุตฺติปเภทสฺส สลลฺกฺขณวิภาวนววตฺถานกรณสมตฺถ  นริุตฺตา- 
ภิลาเป  ปเภทคต  าณ นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา ฯ  ปฏิภานปเภทสฺส  
สลฺลกฺขณวิภาวนววตฺถานกรณสมตฺถ  ปฏิภาเน ปเภทคต าณ  
ปฏิภานปฏิสมฺภิทา ฯ วุตฺตเ ฺหต อตฺเถ าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา  
ธมฺเม าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทา อตฺถธมฺมนิรุตฺตาภิลาเป(๒) าณ  
นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา าเณสุ าณ ปฏิภานปฏิสมฺภิทาติ ฯ (๓)  
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๖๖๙/๕๗๗ ฯ  ๒. สยฺา. ม. ตตฺร ธมฺมนิรุตฺตาภิลาเป ฯ 
# ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๗๗๘/๓๙๘ ฯ  
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        เอตฺถ  จ  เหตุอนุสาเรน  อรณียโต  อธิคนฺตพฺพโต  จ 
สงฺเขปโต  เหตุผล อตฺโถ  นาม  ปเภทโต  ปน  ยงฺกิ ฺจิ   
ปจฺจยุปฺปนฺน  นิพฺพาน  ภาสิตตฺโถ วิปาโก  กริิยาติ  อิเม  ป ฺจ  
ธมฺมา  อตฺโถ  ต  อตฺถ  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  ตสฺมึ อตฺเถ  ปเภทคต   
าณ  อตฺถปฏิสมฺภิทา ฯ  ธมฺโมติ  สงฺเขปโต  ปจฺจโย ฯ  โส   
หิ ยสฺมา  ต  ต  อตฺถ  วิทหติ  ปวตฺเตติ  เจว  ปาเปติ  จ  
ตสฺมา ธมฺโมติ วุจฺจติ ฯ ปเภทโต  ปน  โย  โกจิ  ผลนิพฺพตฺตโก   
เหตุ  อริยมคฺโค  ภาสิต  กสุล  อกุสลนติฺ อิเม  ป ฺจ  ธมฺมา   
ธมฺโม  ต  ธมฺม  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  ตสฺมึ  ธมฺเม  ปเภทคต 
าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทา ฯ วุตฺตมฺป เจต ทุกฺเข าณ อตฺถ- 
ปฏิสมฺภิทา ทุกฺขสมุทเย าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทา ทุกฺขนิโรเธ  
าณ อตฺถปฏิสมฺภิทา ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย าณ  
ธมฺมปฏิสมฺภิทา ฯ (๑)  เหตุมฺหิ  าณ  ธมฺมปฏิสมฺภิทา  เหตุผเล 
าณ  อตฺถปฏิสมฺภิทา ฯ เย  ธมฺมา  ชาตา  ภูตา  ส ฺชาตา   
นิพฺพตฺตา  อภินิพฺพตฺตา  ปาตุภูตา  อิเมสุ ธมฺเมสุ  าณ  อตฺถ- 
ปฏิสมฺภิทา ฯ  ยมฺหา  ธมมฺา  เต  ธมฺมา  ชาตา  ภูตา  ส ฺชาตา 
นิพฺพตฺตา  อภินิพฺพตฺตา  ปาตุภูตา  เตสุ  ธมฺเมสุ  าณ  ธมฺม- 
ปฏิสมฺภิทา ฯ ชรามรเณ  าณ  อตฺถปฏิสมฺภิทา  ชรามรณ- 
สมุทเย  าณ  ธมฺมปฏิสมฺภิทา ฯ ชรามรณนิโรเธ  าณ  อตฺถ- 
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๗๗๘/๓๙๘ ฯ ม. ธมฺมปฏิสมฺภิทาติ อถวา ฯ  
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ปฏิสมฺภิทา  ชรามรณนิโรธคามินิยา  ปฏิปทาย าณ  ธมฺม- 
ปฏิสมฺภิทา ฯ  ชาติยา  ภเว  อุปาทาเน  ตณฺหาย  เวทนาย  ผสฺเส 
สฬายตเน  นามรูเป  วิ ฺาเณ  สงฺขาเรสุ  าณ  อตฺถ- 
ปฏิสมฺภิทา สงฺขารสมุทเย าณ  ธมฺมปฏิสมฺภิทา ฯ  สงฺขาร- 
นิโรเธ  าณ  อตฺถปฏิสมภิฺทา สงฺขารนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย  
าณ ธมฺมปฏิสมฺภิทา ฯ 
        อิธ ภิกขฺเว ภิกฺขุ ธมฺม ชานาติ สุตฺต เคยฺย ฯเปฯ 
เวทลฺล ฯ อย วุจฺจติ ธมฺมปฏิสมฺภิทา ฯ โส ตสฺส ตสฺเสว  
ภาสิตสฺส อตฺถ ชานาติ อย อิมสฺส ภาสิตสฺส อตฺโถติ(๑) อย  
วุจฺจติ อตฺถปฏิสมฺภิทา ฯ กตเม ธมฺมา กุสลา ยสฺมึ สมเย 
กามาวจร กุสล จิตฺต อุปฺปนฺน โหติ โสมนสฺสสหคต าณ- 
สมฺปยุตฺต รูปารมฺมณ วา ฯเปฯ ธมฺมารมฺมณ วา ย ย วา  
ปนารพฺภ ตสฺมึ สมเย ผสฺโส โหติ ฯเปฯ อวิกฺเขโป โหติ  
อิเม ธมฺมา กุสลา ฯ อิเมสุ ธมฺเมสุ าณ  ธมฺมปฏิสมฺภิทา  
เตส วิปาเก าณ อตฺถปฏิสมฺภิทาติ(๒)อาทิ  วิตฺถาโร ฯ 
        ตสฺมึ  อตฺเถ  จ  ธมฺเม  จ  สภาวนิรุตฺติ  อพฺยภิจาร- 
โวหาโร  อภิลาโป ตสฺมึ  สภาวนิรุตฺตาภิลาเป  มาคธิกาย  
สพฺพสตฺตาน  มลูภาสาย  อย สภาวนิรุตฺติ อย  น  สภาว- 
นิรุตฺตีติ  ปเภทคต  าณ  นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา ฯ  ยถาวุตฺเตสุ  เตสุ 
# ๑. ม. อตฺโถ ฯ อย อิมสสฺ ภาสิตสฺส อตฺโถติ ฯ 
# ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๗๘๔/๔๐๐ ฯ  
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าเณสุ  โคจรกิจฺจาทิวเสน  วิตฺถารโต  ปวตฺต  สพฺพมฺป  าณ  
อารมฺมณ  กตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  ตสฺมึ  าเณ  ปเภทคต   
าณ  ปฏิภานปฏิสมฺภิทา ฯ  อิติ  อิมานิ จตฺตาริ  ปฏิสมฺภิทา- 
าณานิ  สยเมว  ภควตา  อธิคตานิ  อตฺถธมฺมาทิเก  ตสฺม ึ
ตสฺมึ  อตฺตโน  วิสเย  อวิสวาทนวเสน  อวิปรีตาการปฺปวตฺติยา  
ตถานิ  อวิตถานิ อน ฺถานิ ฯ เอวมฺป ภควา ตถานิ อาคโตติ  
ตถาคโต ฯ 
        ตถา  ยงฺกิ ฺจิ  เนยฺย(๑)  นาม  สพฺพนฺต  ภควตา   
สพฺพากาเรน  าต ทิฏ  อธิคต  อภิสมฺพุทฺธ ฯ  ตถาหิสฺส 
อภิ ฺเยฺยา  ธมฺมา  อภิ ฺเยฺยโต พุทฺธา  ปริ ฺเยฺยา  ธมฺมา  
ปริ ฺเยฺยโต  พุทฺธา  ปหาตพฺพา  ธมฺมา ปหาตพฺพโต  พุทฺธา   
สจฺฉิกาตพฺพา  ธมฺมา  สจฺฉิกาตพฺพโต  พุทฺธา  ภาเวตพฺพา  
ธมฺมา  ภาเวตพฺพโต  พุทฺธา  ยโต  น  โกจิ  สมโณ  วา  
พฺราหฺมโณ  วา  เทโว วา  มาโร  วา  พฺรหฺมา  วา  อิเม   
นาม  เต  ธมมฺา  อนภิสมฺพุทฺธาติ  สห ธมฺเมน อนุยุ ฺชิตุ  
สมตฺโถ นตฺถิ ฯ 
        ยงฺกิ ฺจิ  ปหาตพฺพ  นาม  สพฺพนฺต  ภควตา  อนวเสสโต  
โพธิมูเลเยว ปหีน  อนุปปฺตฺติธมฺม  น  ตสฺส  ปหานาย  อุตฺตรึ   
กรณีย  อตฺถิ ฯ ตถา  หิสฺส  โลภโทสโมหวิปรีตมนสิการอหิริกา- 
# ๑. ม. เยฺย ฯ  
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โนตฺตปฺปถินมิทฺธโกธูปนาหมกฺขปลาสอิสฺสามจฺฉริยมายาสาเยฺย- 
ถมฺถสารมฺภมานาติมานมทปมาทติวิธากุสลมูลทจฺุจริตวิสมส ฺา- 
มล(๑)วิตกฺกปป ฺจเอสนาตณฺหาจตุพฺพิธวิปริเยสอาสวคณฺโอฆโยคาคติ- 
ตณฺหุปาทานป ฺจาภินนฺทนนีวรณเจโตขิลเจตโสวินิพนฺธฉวิวาท- 
มูลสตฺตานุสยอฏมิจฺฉตฺตนวอาฆาตวตฺถุตณฺหามูลกทสอกุสลกมฺม- 
ปถเอกวีสติอเนสนทฺวาสฏ ิทิฏ ิคตอฏสตตณฺหาวิจริตา(๒)ทิปฺปเภท   
ทิยฑฺฒกิเลสสหสฺส  สห  วาสนาย  ปหีน  สมุจฺฉินฺน สมูหต  ยโต   
น  โกจิ  สมโณ  วา  ฯเปฯ  พฺรหฺมา  วา  อิเม  นาม  เต  
กิเลสา อปฺปหีนาติ สห ธมฺเมน อนุยุ ฺชิตุ สมตฺโถ นตฺถิ ฯ 
        เย  ปเม(๓)  ภควตา  กมฺมวิปากกิเลสูปวาทอาณาวีติกฺกมปฺ- 
ปเภทา  อนฺตรายิกา ธมฺมา  วุตฺตา  อลเมว  เต  เอกนฺเตน   
อนฺตรายาย  ยโต  น  โกจิ  สมโณ วา ฯเปฯ  พฺรหฺมา  วา   
นาล  เต  ปฏเิสวโต  อนฺตรายายาติ  สห  ธมฺเมน อนุยุ ฺชิตุ  
สมตฺโถ นตฺถิ ฯ 
        โย  จ  ภควตา นิรวเสสวฏฏทุกฺขนิสฺสรณาย  สีลสมาธิ- 
ป ฺาสงฺคโห สตฺตโกฏาส(๔)สตฺตตฺตึสปฺปเภโท  อริยมคฺคปุพฺพงฺคโม 
อนุตฺตโร  นยิฺยานธมฺโม เทสิโต  โส  เอกนฺเตเนว  นิยฺยาติ   
ปฏิปนฺนสฺส  วฏฏทกฺุขโต  (๕)  ยโต  น โกจิ สมโณ  วา  ฯเปฯ  
# ๑. กตฺถจิ. ...วิสมวิปรีตส ฺามล... ฯ  ๒. ม. ...วิจริตา... ฯ 
# ๓. ม. จิเม ฯ  ๔. ม. สตฺตโกฏาสิโก ฯ  ๕. ปรมตฺถทีปนี ๑/๒๐๕ ฯ 
# ปฏิปนฺนสสฺ วฏฏทกฺุขโต โมกฺขาย โหติ ฯ  
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พฺรหฺมา  วา  นิยฺยานธมฺโม  ตยา  เทสโิต  น  นิยฺยาตีติ สห   
ธมฺเมน  อนุยุ ฺชิตุ  สมตฺโถ  นตฺถิ ฯ  วุตฺตเ ฺหต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 
เต ปฏิชานโต  อิเม  ธมฺมา  อนภิสมฺพุทฺธาติ  (๑)  วิตฺถาโร ฯ  
เอวเมตานิ  อตฺตโน าณปฺปหานเทสนาวิเสสาน  อวิตถภาวาว- 
โพธนโต  อวิปรีตาการปฺปวตฺตานิ ภควโต  จตุเวสารชฺชาณานิ   
ตถานิ  อวิตถานิ  อน ฺถานิ ฯ  เอวมฺป  ภควา ตถานิ อาคโตติ  
ตถาคโต ฯ 
        ตถา  นริยคติ  ติรจฺฉานคติ  เปตคติ  มนุสฺสคติ  เทวคตีติ  
ป ฺจ  คติโย ฯ ตาสุ  ส ฺชวีาทโย  อฏ  มหานิรยา  กุกฺกุฬาทโย  
โสฬส  อุสฺสทนิรยา(๒) โลกนฺตนิรโย(๓)  จาติ  สพฺเพปเม  เอกนฺต- 
ทุกฺขตาย  นิรสฺสาทฏเน  นิรยา  จ สกกมฺมุนา  คนฺตพฺพโต  คติ   
จาติ  นิรยคติ ฯ  ติพฺพนฺธการสีตนรกาป  เอเตเสฺวว อนฺโตคธา ฯ  
กิมิกีฏปฏงฺคสรีสปปกฺขิโสณสิงฺคาลาทโย  ติริย  อ ฺฉิตภาเวน 
ติรจฺฉานา  นาม  เตเอว  คตีติ  ติรจฺฉานคติ ฯ  ขุปฺปปาสิตตฺตา(๔)- 
ปรทตฺตูปชีวินิชฺฌามตณฺหิกาทโย  ทกฺุขพหุลตาย  ปกฏสุขโต  
อิตา  วิคตาติ  เปตา  เตเอว  คตีติ เปตคติ ฯ  กาลก ฺจิกาทิ- 
อสุราป  เอเตเสฺวว  อนฺโตคธา ฯ  ปริตฺตทีปวาสีหิ  สทฺธึ ชมฺพุทปีาท- 
 ิจตุมหาทีปวาสิโน  มนอุสฺสนฺนตาย(๕)  มนุสฺสา  เตเอว  คตีติ 
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๑๖๗/๑๔๔ ฯ  ๒. อุสฺสุทฺทนิรยาติป ปาโ ฯ 
# ๓. ม. โลกนฺตริกนิรโย ฯ  ๔. ม. ขุปปฺปาสิต... ฯ   
# ๕. ม. มนโส อสฺสนฺนตาย ฯ  
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มนุสฺสคติ ฯ  จาตุมหาราชิกโต  ปฏาย  ยาว  เนวส ฺา- 
นาส ฺายตนูปคาติ  อิเม ฉพฺพีสติ  เทวนิกายา  ทิพฺพนฺติ   
อตฺตโน  อิทฺธานุภาเวน  กีฬนฺติ  โชเตนฺติ  จาติ เทวา เตเอว 
คตีติ เทวคติ ฯ 
        ตา  ปเนตา  คติโย  ยสฺมา  ตตกมฺมวฏฏนิพฺพตฺโต(๑) 
อุปปตฺติภววิเสโส  ตสฺมา อตฺถโต  วิปากกฺขนฺธา  กฏตฺตา  จ  
รูป ฯ  ตตฺถ  อย  นาม คติ อิมินา นาม กมฺมุนา ชายติ  
ตสฺส  กมฺมสสฺ  ปจฺจยวิเสเสหิ  เอว  วิภาคภินฺนตฺตา  วิสุ  เอเต(๒) 
สตฺตนิกายา  เอว  วิภาคภินฺนาติ  ยถาสก  เหตุผลวิภาคปริจฺ- 
ฉินฺทนวเสน  านโส เหตุโส ภควโต าณ ปวตฺตติ ฯ เตนาห  
ภควา ป ฺจ โข อิมา สาริปุตฺต คติโย กตมา ป ฺจ  
นิรโย ติรจฺฉานโยนิ เปตฺติวิสโย มนุสสฺา เทวา ฯ นิรย ฺจาห  
สาริปุตฺต ปชานามิ นิรยคามิ ฺจ มคฺค นิรยคามินิ ฺจ ปฏิปท  
ยถา ปฏิปนโฺน จ กายสฺส เภทา ปร มรณา อปาย ทุคฺคตึ  
วินิปาต นิรย (๓)อุปคโต โหติ(๓) ต ฺจ ปชานามีติ(๔)อาทิ ฯ  
        ตานิ  ปเนตานิ  ภควโต  าณานิ  ตสฺมึ  ตสฺมึ  วิสเย  
อวิปรีตาการปฺปวตฺติยา อวิสวาทนโต  ตถานิ  อวิตถานิ   
อน ฺถานิ ฯ  เอวมฺป  ภควา  ตถานิ อาคโตติ ตถาคโต ฯ 
# ๑. ม. ตตกมฺมนิพฺพตฺโต ฯ  ๒. กตฺถจิ. เอตาสุ ฯ  
# ๓. ม. อุปปชฺชติ ฯ  ๔. ม. ม.ู ๑๒/๑๗๐/๑๔๘ ฯ  
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        ตถา  ย  สตฺตาน  สทฺธาทิโยควิกลภาวาวโพเธน  อปฺป- 
รชกฺขมหารชกฺขตาทิวิเสสวิภาวน  ป ฺาสาย  อากาเรหิ  ปวตฺต  
ภควโต  อินฺทฺริยปโรปริยตฺตาณ ฯ วุตฺตเ ฺหต  สทฺโธ  ปุคฺคโล   
อปฺปรชกฺโข  อสฺสทฺโธ  ปคฺุคโล  มหารชกฺโขติ วิตฺถาโร ฯ (๑) 
        ย ฺจ  อย  ปุคฺคโล  อปฺปรชกโฺข  อย  สสฺสตทิฏ ิโก อย  
อุจฺเฉททิฏ ิโก อย  อนุโลมิกาย  ขนฺติย   ิโต  อย  ยถาภูต- 
าเณ   ิโต  อย  กามาสโย  น เนกฺขมฺมาทิอาสโย  อย  
เนกฺขมฺมาสโย  น  กามาทิอาสโยติอาทินา  อิมสฺส กามราโค  
อติวิย  ถามคโต  น  ปฏิฆาทิโก  อิมสสฺ  ปฏิโฆ  อติวิย   
ถามคโต น  กามราคาทิโกติอาทินา  อิมสฺส  ปุ ฺาภิสงฺขาโร   
อธิโก  น อปุ ฺาภิสงฺขาโร น  อาเน ฺชาภิสงฺขาโร  อิมสฺส   
อปุ ฺาภิสงฺขาโร  อธิโก  น  ปุ ฺาภิสงฺขาโร น  อาเน ฺชาภิ- 
สงฺขาโร  อิมสฺส  อาเน ฺชาภิสงฺขาโร  อธิโก  น  ปุ ฺาภิ- 
สงฺขาโร น  อปุ ฺาภิสงฺขาโร ฯ  อิมสฺส  กายสุจรติ  อธิก   
อิมสฺส  วจีสุจริต ฯ  อิมสสฺ มโนสุจริต ฯ  อย  หีนาธิมุตฺติโก   
อย  ปณีตาธิมุตฺติโก  อย  กมฺมาวรเณน สมนฺนาคโต  อย   
กิเลสาวรเณน  สมนฺนาคโต  อย  วิปากาวรเณน  สมนฺนาคโต 
อย  น  กมฺมาวรเณน  สมนฺนาคโต  น  กิเลสาวรเณน  น   
วิปากาวรเณน สมนฺนาคโตติอาทินา  จ  สตฺตาน  อาสยาทิ(๒) 
ยถาภูต  วิภาวนาการปฺปวตฺต ภควโต อาสยานุสยาณ ฯ  
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๒๗๐/๑๗๗ ฯ  ๒. ม. อาสยาทีน ฯ  
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ย สนฺธาย วุตฺต 
        อิธ ตถาคโต สตฺตาน อาสย ชานาติ อนุสย ชานาติ  
จริต ชานาติ อธิมุตฺตึ ชานาติ ภพฺพาภพฺเพ สตฺเต ชานาตีติ- 
อาทิ ฯ (๑) ย ฺจ  อุปริมเหฏ ิมปุรตฺถมิปจฺฉิมกาเยหิ  ทกฺขิณวามอกฺขิ- 
กณฺณโสตนาสิกาโสตองฺสกูฏปสฺสหตฺถปาเทหิ  องฺคุลองฺคุลนฺตเรหิ   
โลมโลมกูเปหิ  จ อคฺคิกฺขนฺธูทกธาราปวตฺตน  อน ฺสาธารณ   
วิวิธวิกุพฺพนิทฺธินิมฺมาปนก  ภควโต ยมกปาฏิหาริยาณ ฯ  
ย สนฺธาย วุตฺต 
        อิธ ตถาคโต ยมกปาฏิหาริย กโรติ อสาธารณ สาวเกหิ 
อุปริมกายโต อคฺคิกฺขนฺโธ ปวตฺตติ เหฏ ิมกายโต อุทกธารา 
ปวตฺตติ ฯ เหฏ ิมกายโต อคฺคิกฺขนฺโธ ปวตฺตติ อุปริมกายโต 
อุทกธารา ปวตฺตตีติอาทิ ฯ (๒) ย ฺจ  ราคาทีหิ  ชาติอาทีหิ  จ   
อเนเกหิ  ทุกฺขธมฺเมหิ อุปทฺทุต สตฺตนิกาย ตโต  นหีริตุกามตา- 
วเสน  นานานเยหิ  ปวตฺตสฺส  ภควโต  มหากรุโณกกฺมนสฺสปจฺจย- 
ภูต มหากรุณาสมาปตฺติาณ ฯ ยถาห กตม ตถาคตสฺส  
มหากรุณาสมาปตฺติาณ พหุเกหิ อากาเรหิ ปสฺสนฺตาน  
พุทฺธาน ภควนฺตาน สตฺเตสุ มหากรุณา[๓] โอกฺกมติ(๔)อาทินา 
เอกูนนวุตฺติยา  อากาเรหิ  วิภชน  กต ฯ  ย ปน  ยาวตา 
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๒๗๐/๑๗๗ ฯ  ๒. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๘๔/๑๘๒ ฯ 
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร โอกกฺมติ อาทิตฺโต โลกสนฺนวิาโสติ  
# ปสฺสนฺตาน พุทฺธาน ภควนฺตาน สตฺเตสุ มหากรุณาติ 
# ทิสฺสติ ฯ  ๔. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๘๕/๑๘๔ ฯ  
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ธมฺมธาตุ  ยตฺตก  าตพฺพ  สงฺขตาสงฺขตาทิ  ตสฺส สพฺพสฺส   
ปโรปเทเสน  วินา  สพฺพาการโต  ปฏวิิชานนสมตฺถ อากงฺขา- 
มตฺตปฏิพทฺธวุตฺติ อน ฺสาธารณ  ภควโต  าณ  สพฺพทา 
อนวเสสสงฺขตาสงฺขตสมฺมุติสจฺจาวโพธโต สพฺพ ฺ ุตาณ  ตตฺถา- 
วรณาภาวโตว  นิสฺสงฺคปฺปวตฺตึ  อุปาทาย อนาวรณาณนฺติ  
จ วุจฺจติ ฯ อยเมตฺถ สงฺเขโป วิตฺถาโร ปน ปรโต อาวี- 
ภวิสฺสติ ฯ  
        เอวเมตานิ  ภควโต  ฉ  อสาธารณาณานิ  อวิปรีตา- 
การปฺปวตฺติยา ยถาสกวิสยสฺส  อวิสวาทนโต  ตถานิ  อวิตถานิ  
อน ฺถานิ ฯ  เอวมฺป  ภควา ตถานิ อาคโตติ ตถาคโต ฯ 
        ตถา  สตฺติเม  ภิกฺขเว  โพชฺฌงฺคา  สติสมฺโพชฌฺงฺโค  ธมฺม- 
วิจยสมฺโพชฺฌงฺโค วีริยสมฺโพชฺฌงฺโค  ปติสมฺโพชฌฺงฺโค  ปสฺสทฺธิ- 
สมฺโพชฺฌงฺโค  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโคติ  (๑) เอว   
สรูปโต  ยาย โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ อุปฺปชฺชมานา ลีนทฺุธจฺจ- 
ปติฏานายูหนกามสุขตฺตกิลมถานุโยคอุจฺเฉทสสฺสตาภินิเวสาทีน  
อเนเกส อุปทฺทวาน  ปฏปิกฺขภูตา  สติอาทิเภทา  ธมฺมสามคฺคี   
ยาย  อริยสาวโก  พุชฺฌติ กิเลสนิทฺทาย  อุฏหติ  จตฺตาริ  วา   
สจฺจานิ  ปฏิวิชฺฌติ  นิพฺพานเมว  วา สจฺฉิกโรติ  สา  ธมฺม- 
สามคฺคี  โพธีติ  วุจฺจติ  ตสฺสา  โพธิยา  องฺคาติ โพชฺฌงฺคา 
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๓๘๓/๑๐๒ ฯ ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๕๕๗/๔๖๒ ฯ  
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อริยสาวโก  วา  ยถาวุตฺตาย  ธมฺมสามคฺคิยา  พุชฺฌตีติ  กตฺวา 
โพธีติ  วุจฺจติ  ตสฺส  โพธสิฺส  องฺคาติ  โพชฺฌงฺคาติ  เอว  
สาม ฺลกฺขณโต อุปฏานลกฺขโณ  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ปวิจย- 
ลกฺขโณ  ธมมฺวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค ปคฺคหลกฺขโณ  วีริยสมฺโพชฺฌงฺโค 
ผรณลกฺขโณ  ปติสมฺโพชฌฺงฺโค  อุปสมลกฺขโณ ปสฺสทฺธิ- 
สมฺโพชฺฌงฺโค  อวิกฺเขปลกฺขโณ  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค  ปฏิสงฺขาน- 
ลกฺขโณ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโคติ  เอว  วิเสสลกฺขณโต  ตตฺถ   
กตโม  สติสมฺโพชฺฌงฺโค อิธ  ภิกฺขุ  สติมา  โหติ  ปรเมน 
สติเนปกฺเกน  สมนฺนาคโต  จิรกตมฺป จิรภาสิตมฺป  สริตา  
โหติ  อนุสฺสริตาติ(๑)อาทินา สตฺตนฺน  โพชฺฌงฺคาน อ ฺม ฺ ูปการ- 
วเสน  เอกกฺขเณ  ปวตฺติทสฺสนโต  ตตฺถ  กตโม  สติสมฺโพชฺฌงฺโค 
อตฺถิ  อชฌฺตฺต  ธมฺเมสุ  สติ  อตฺถิ  พหิทฺธา  ธมฺเมสุ  สตีติ(๑)อาทินา 
เตส วิสยวิภาวนาปวตฺติทสฺสนโต  ตตฺถ  กตโม  สติสมฺโพชฺฌงฺโค 
อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  
วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสติ โวสฺสคฺคปริณามนฺติ(๒)อาทินา  ภาวนา- 
วิธิทสฺสนโต  ตตฺถ  กตเม สตฺต โพชฺฌงฺคา อิธ  ภิกฺขุ  ยสฺมึ  
สมเย  โลกุตฺตร ฌาน ภาเวติ ฯเปฯ ตสฺมึ สมเย สตฺต  
โพชฺฌงฺคา โหนฺติ  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ   
ตตฺถ  กตโม  สติสมฺโพชฌฺงฺโค  ยา  สติ  อนุสฺสตี(๓)อาทินา   
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๕๔๕/๓๐๗ ฯ  
# ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๕๕๒/๓๐๙ ฯ ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๕๕๔/๓๐๙ ฯ  
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ฉนฺนวุติยา  นยสหสฺสวิภาเคหิ(๑) เอว  นานาการโต  ปวตฺตานิ   
ภควโต  โพชฺฌงฺควิภาวนาณานิ  ตสฺส  ตสฺส อตฺถสฺส  
อวิสวาทนโต  ตถานิ  อวิตถานิ  อน ฺถานิ ฯ  เอวมฺป  ภควา   
ตถานิ อาคโตติ ตถาคโต ฯ 
        ตถา  ตตฺถ  กตม  ทกฺุขนิโรธคามินี  ปฏิปทา  อริยสจฺจ   
อยเมว  อริโย อฏงฺคิโก  มคฺโค  เสยฺยถิท  สมฺมาทิฏ ิ ฯเปฯ  
สมฺมาสมาธีติ (๒) เอว สรูปโต สพฺพกิเลเสหิ  อารกตฺตา  อริย- 
ภาวกรตฺตา  อริยผลปฏลิาภกรตฺตา  จ  อริโย อริยาน  อฏ- 
วิธตฺตา  นิพฺพานาธิคมาย  เอกนฺตการณตฺตา  จ  อฏงฺคิโก   
กิเลเส มาเรนฺโต  คจฺฉติ  อตฺถิเกหิ  มคฺคียติ  สย  วา  นิพฺพาน  
มคฺคยตีติ  มคฺโคติ เอว  สาม ฺลกฺขณโต  สมฺมาทสฺสนลกฺขณา   
สมฺมาทิฏ ิ  สมฺมาอภินิโรปนลกฺขโณ สมฺมาสงฺกปฺโป  สมฺมา- 
ปริคฺคหณลกฺขณา  สมฺมาวาจา  สมฺมาสมุฏาปนลกฺขโณ สมฺมา- 
กมฺมนฺโต สมฺมาโวทานลกฺขโณ สมฺมาอาชีโว สมฺมาปคฺคหณ- 
ลกฺขโณ สมมฺาวายาโม สมฺมาอุปฏานลกฺขณา  สมฺมาสติ   
สมฺมาอวิกฺเขปลกฺขโณ  สมฺมาสมาธีติ เอว  วิเสสลกขฺณโต   
สมฺมาทิฏ ิ  ตาว  อ ฺเหิป  อตฺตโน ปจฺจนีกกิเลเสหิ สทฺธึ มิจฺฉาทิฏ ึ 
ปชหติ  นิพฺพาน  อารมฺมณ  กโรติ  ตปฺปฏิจฺฉาทกโมหวิธมเนน 
อสมฺโมหโต  สมฺปยุตฺตธมฺเม  จ  ปสฺสติ  ตถา  สมมฺาสงฺกปฺปาทโยป 
# ๑. ม. อิติสทฺโท อตฺถิ ฯ  ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๑๖๒/๑๓๖ ฯ  
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มิจฺฉาสงฺกปฺปาทีนิ  ปชหนฺติ  นิโรธ ฺจ  อารมฺมณ  กโรนฺติ   
สหชาตธมฺมาน สมฺมาอภินิโรปนปริคฺคหณสมุฏาปนโวทาน- 
ปคฺคหณอุปฏานสมาทหนานิ  จ  กโรนฺตีติ เอว  กิจฺจวิภาคโต 
สมฺมาทิฏ ิ  ปุพฺพภาเค  นานกฺขณา  วิสุ  ทุกฺขาทิอารมฺมณา  
หุตฺวา  มคฺคกาเล  เอกกฺขณา  นิพฺพานเมว  อารมฺมณ  กตฺวา   
กิจฺจโต  ทุกฺเข าณนฺติอาทีนิ  จตฺตาริ  นามานิ  ลภติ ฯ  
สมฺมาสงฺกปฺปาทโยป  ปพฺุพภาเค นานกฺขณา  นานารมฺมณา 
หุตฺวา  มคฺคกาเล  เอกกฺขณา  เอการมฺมณา  เตสุ สมฺมาสงฺกปฺโป  
กิจฺจโต  เนกฺขมฺมสงฺกปฺโปติอาทีนิ  ตีณิ  นามานิ  ลภติ สมฺมา- 
วาจาทโย  ตโย  ปุพฺพภาเค  มุสาวาทา  เวรมณีติอาทินา  วิภาคา 
วิรติโยป  เจตนาโยป  หตฺุวา  มคฺคกฺขเณ  วิรติโยว  สมฺมาวายาม- 
สติโย  กิจฺจโต สมฺมปฺปธานสติปฏานวเสน  จตฺตาริ  นามานิ  
ลภนฺติ  สมฺมาสมาธิ  ปน มคฺคกฺขเณป  ปมชฺฌานาทิวเสน   
นานา  เอวาติ  เอว  ปุพฺพภาคาปรภาเคสุ ปวตฺติวิภาคโต  อิธ  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏ ึ  ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตนฺติอาทินา  (๑)  
ภาวนาวิธิโต  ตตฺถ  กตโม  อฏงฺคิโก  มคฺโค อิธ ภิกฺขุ  
ยสฺมึ  สเมเย โลกุตฺตร ฌาน ภาเวติ ฯเปฯ ทุกฺขปฏปิท  
ทนฺธาภิ ฺ ตสฺมึ สมเย  อฏงฺคิโก  มคฺโค โหติ สมฺมา- 
ทิฏ ิ สมฺมาสงฺกปฺโปติอาทินา (๒)  จตุราสีติยา นยสหสฺสวิภาเคหีติ 
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๕๕๒/๓๐๙ ฯ  ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๕๘๐/๓๑๙ ฯ  
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เอว  อเนกาการโต  ปวตฺตานิ  ภควโต  อริยมคฺควิภาวนาณานิ 
อตฺถสฺส  อวิสวาทนโต  สพฺพานิป  ตถานิ  อวิตถานิ[๑] ฯ  
เอวมฺป  ภควา ตถานิ อาคโตติ ตถาคโต ฯ 
        ตถา  ปมชฺฌานสมาปตฺติยา  จ  นิโรธสมาปตฺตีติ  เอตาสุ   
อนุปฏิปาฏิยา วิหริตพฺพฏเน  สมาปชฺชิตพฺพฏเน  จ  อน-ุ 
ปุพฺพวิหารสมาปตฺตีสุ สมฺปาทนปจฺจเวกฺขณาทิวเสน  ยถารห   
สมฺปโยควเสน  จ  ปวตฺตานิ  ภควโต  าณานิ ตทตฺถสิทฺธิยา  
ตถานิ  อวิตถานิ  อน ฺถานิ ฯ  เอวมฺป  ภควา  ตถานิ  
อาคโตติ ตถาคโต  ตถา  อิท  อิมสฺส  าน  อิท  อฏานนฺติ 
อวิปรีต ตสฺส ตสฺส ผลสฺส การณาการณชานน  เตส  เตส   
สตฺตาน  อตีตาทิเภทภินฺนสฺส  กมฺมสมาทานสฺส อนวเสสโต ฯ  ยถาภูต  
วิปากนฺตรชานน  อายูหนกฺขเณเยว  ตสฺส  ตสฺส  สตฺตสฺส อย  
นิรยคามินี  ปฏิปทา  ฯเปฯ  อย  นิพฺพานคามินี  ปฏิปทาติ  
ยาถาวโต สาสวานาสวกมฺมวิภาคชานน  ขนฺธายตนาน  อุปา- 
ทินฺนานุปาทินฺนาทิอเนกสภาว นานาสภาว  จ  ตสฺส  โลกสฺส 
อิมาย  นาม  ธาตุยา  อุสฺสนฺนตฺตา  อิมสฺมึ ธมฺมปฺปพนฺเธ  อย   
วิเสโส  ชายตีติอาทินา  นเยน  ยถาภตู  ธาตุนานตฺตชานน 
สทฺธาทิอินฺทฺริยาน  ติกฺขมทุุตาชานน สงฺกิเลสาทีหิ สทฺธึ ฌาน- 
วิโมกฺขาทิชานน สตฺตาน  อปริมาณาสุ  ชาตีสุ  ตปฺปฏิพนฺเธน 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อน ฺถานีติ ทิสฺสติ ฯ   
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สทฺธึ  อนวเสสโต ปุพฺเพนิวุตฺถกฺขนฺธสนฺตติชานน  หีนาทิวิภาเคหิ  
สทฺธึ จุติปฏิสนฺธิชานน อิท ทุกฺขนฺติอาทินา  เหฏา  วุตฺต- 
นเยเนว  จตุสจฺจชานนนฺติ อิมานิ ภควโต ทสพลาณานิ  
อวิรชฺฌิตฺวา  ยถาสกวิสยาวคาหนโต  ยถาธิปฺเปตตฺถสาธนโต  จ 
ยถาภูตวุตฺติยา ตถานิ อวิตถานิ อน ฺถานิ วุตฺตเ ฺหต 
        อิธ ตถาคโต าน ฺจ านโต อฏาน ฺจ อฏานโต 
ยถาภูต ปชานาตีติ(๑)อาทิ ฯ  
        เอวมฺป ภควา ตถานิ อาคโตติ ตถาคโต ฯ 
        ยถา  เจเตสมฺป  าณาน  วเสน  เอว  ยถาวุตฺตาน  
สติปฏานสมฺมปฺปธานาทิวิภาวนาณาทิอนนฺตาปริเมยฺยเภทาน  
อน ฺสาธารณาน  ป ฺาวิเสสาน วเสน  ภควา  ตถานิ  
าณานิ  อาคโต  อธิคโตติ  ตถาคโต  เอวมฺป  ตถานิ อาคโตติ  
ตถาคโต ฯ  
        กถ  ตถา  คโตติ  ตถาคโต  ยา  ตา  ภควโต  อภิชาติ 
อภิสมฺโพธิธมฺมวินยป ฺาปนอนุปาทิเสสนิพฺพานธาตุโย   
ตา  ตถา ฯ  ก ึ วุตฺต  โหติ ยทตฺถ  ตา  โลกนาเถน  
อภิปตฺถิตา  ปวตฺติตา  จ  ตทตฺถสฺส  เอกนฺตสิทฺธิยา อวิส- 
วาทนโต  อวิปรีตตฺถวุตฺติยา  ตถา  อวิตถา  อน ฺถา ฯ 
ตถา  หิ  อย  ภควา โพธิสตฺตภูโต  สมตึสปารมิปริปูรณาทิก  
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๘๓๙/๔๕๔ ฯ องฺ. ทสก. ๒๔/๒๑/๓๕ ฯ  
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วุตฺตปฺปการ สพฺพพุทฺธตฺตเหตุ สมฺปาเทตฺวา ตุสิตปุเร   ิโต  
พุทฺธโกลาหล  สุตฺวา  ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตาหิ  เอกโต 
สนฺนิปติตาหิ อุปสงฺกมิตฺวา 
        กาโล โข (๑)  เต มหาวีร        อุปปฺชฺช มาตุกุจฺฉิย 
        สเทวก ตารยนฺโต                พุชฺฌสฺสุ อมต ปทนฺติ (๒) 
อายาจิโต  อุปฺปนฺนปุพฺพนิมิตฺโต  ป ฺจ  มหาวิโลกนานิ  วิโลเกตฺวา 
อิทานาห มนุสฺสโยนิย อุปฺปชฺชิตฺวา อภิสมฺพุชฺฌิสฺสามีติ  
อาสาฬฺหิปุณฺณมาย สกฺยราชกุเล มหามายาย  เทวิยา  กุจฺฉิย   
ปฏิสนฺธึ  คเหตฺวา  ทส  มาเส  เทวมนุสฺเสหิ มหตา  ปริหาเรน   
ปริหริยมาโน  วิสาขปุณฺณมาย  ปจฺจูสสมเย  อภิชาตึ ปาปุณิ ฯ 
        อภิชาติกฺขเณ  ปนสฺส  ปฏิสนฺธิคฺคหณกฺขเณ  วิย  ทฺวตฺตึส- 
ปุพฺพนิมิตฺตานิ ปาตุรเหสุ  อย  ทสสหสฺสีโลกธาตุ  สงฺกมฺป   
สมฺปกมฺป  สมฺปเวธิ  ทสสุ จกฺกวาฬสหสฺเสสุ  อปฺปมาโณ  (๓) 
โอภาโส  ผร ิฯ อปฺปมาณ(๔)  สริึ  ทฏ ุกามา  วิย อนฺธา  จกฺขูนิ  
ปฏิลภึสุ  พธิรา สทฺท สุณึสุ มูคา สมาลปสุ ขุชชฺา  
อุชุคตฺตา อเหสุ  ปงฺคุลา  ปทสา  คมน  ปฏลิภึสุ  พนฺธนคตา  
สพฺพสตฺตา  อนฺทุพนฺธนาทีหิ มุจฺจึสุ  สพฺพนรเกสุ  อคฺคิ   
นิพฺพายิ  เปตฺติวิสเย  ขุปฺปปาสา  วูปสมิ ติรจฺฉานาน  ภย  
# ๑. สฺยา. สี. กาโลย ฯ  ๒. ขุ. พุทฺธ. ๓๓/๑/๔๑๓ ฯ 
# ๓. ม. อปรมิาโณ ฯ  ๔. ม. ตสฺส ต ฯ  
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นาโหสิ  สพฺพสตฺตาน  โรโค  วูปสม ิสพฺพสตฺตา ปยวาจา(๑) 
อเหสส มธุเรนากาเรน  อสฺสา  หสึสุ  วารณา  คชฺชสึุ ฯ 
สพฺพตูริยานิ  สกสกนินฺนาท มุ ฺจึสุ  อฆฏฏิตานิ  เอว  มนุสฺสาน  
หตฺถูปคาทีนิ  อาภรณานิ  มธุเรนากาเรน  สทฺท  มุ ฺจึสุ  ฯ 
สพฺพทิสา  วิปฺปสนฺนา  อเหสุ  สตฺตาน  สุข  อุปฺปาทยมาโน 
มุทุสีตลวาโต  วายิ  อกาลเมโฆ  วสฺส ิปวิโตป อุทก  
อุพฺภิชฺชิตฺวา วิสฺสนฺทิ ปกขิฺโน  อากาสคมน  วิชหึส ุ นทิโย  
อสนฺทมานา  อฏสุ  มหาสมุทฺเท  มธุร อุทก  อโหส ิ ฯ 
อุปกฺกิเลสวินิมุตฺเต  สูริเย  ทิปฺปมาเน  เอว  อากาสคตา  สพฺพา 
โชติโย  โชตึสุ  เปตฺวา  อรูปาวจเร  เทเว  อวเสสา  สพฺเพ   
เทวา  สพฺเพ จ เนรยิกา  ทสิฺสมานรูปา  อเหสุ  ตรุกฑฺุฑ- 
กวาฏาทิเสลาทโย(๒)  อนาวรณภูตา  อเหสส สตฺตาน  จุตูปปาตา  
นาเหสุ  สพฺพ  อนิฏคนฺธ  อภิภวิตฺวา  ทิพฺพคนฺโธ ปวายิ ฯ 
สพฺเพ  ผลูปคา  รุกฺขา  ผลธรา  สมฺปชฺชึส ุ มหาสมุทฺโท   
สพฺพตฺถกเมว ป ฺจวณฺเณหิ  ปทุเมหิ  ส ฺฉนฺนตโล  อโหสิ ฯ 
ถลชชลชาทนีิ  สพฺพปุปผฺานิ ปุปฺผึสุ  รุกฺขาน  ขนฺเธสุ   
ขนฺธปทุมานิ  สาขาสุ  สาขาปทุมานิ  ลตาสุ ลตาปทุมานิ   
ปุปฺผึสุ  มหีตลสิลาตลานิ  ภินฺทิตฺวา  อุปรูปริ  สตปตฺตา(๓) หุตฺวา 
ทณฺฑปทุมานิ  นาม  นิกขฺมึสุ  อากาเส  โอลมฺพกปทุมานิ  
# ๑. ม. ปยวทา ฯ ๒. ม. ...กวาฏเสลาทโย ฯ   
# ๓. ม. สตฺต สตฺต ฯ  
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นิพฺพตฺตึสุ  สมนฺตโต ปุปฺผวสฺส  วสฺสิ  อากาเส  ทิพฺพตูริยานิ  
วชฺชึสุ  สกลทสสหสฺสิโลกธาตุ วฏเฏตฺวา  วิสฏมาลาคุล  วิย  
อุปฺปเฬตฺวา  ปวตฺตมาลากลาโป  วิย อลงฺกตปฏิยตฺต  มาลาสน  วิย   
จ  เอกมาลามาลินี  วิปฺผุรนฺตวาฬวีชนี ปุปฺผธูปคนฺธปวาสิตา 
ปรมโสภคฺคปฺปตฺตา  อโหสิ(๑) ฯ  ตานิ  จ  ปุพฺพนิมิตฺตานิ  อุปริ 
อธิคตาน  อเนเกส  วิเสสาธิคมาน  นิมิตฺตภูตานิ  เอว  อเหสุ ฯ 
เอว อเนกจฺฉริยปาตุภาวา  อย  อภิชาติ  ยทตฺถ  เตน  อภิปตฺถิตา 
ตสฺสา อภิสมฺโพธิยา เอกนฺตสิทฺธิยา ตถาว อโหสิ อวิตถา  
อน ฺถา ฯ 
        ตถา  เย  พุทฺธเวเนยฺยา  โพธเนยฺยพนฺธวา  เต  สพฺเพป  
อนวเสสโต สยเมว  ภควตา  วินีตาเยว(๒)น สาวเกหิ(๓) ฯ  สาวก- 
เวเนยฺยา(๔)  ธมฺมเวเนยฺยา  จ  เตป สาวกาทีหิ  วินีตา  วินย  
คจฺฉนฺติ  คมิสฺสนฺติ  จาติ  ยทตฺถ  ภควตา อภิสมฺโพธิ 
อภิปตฺถิตา ตทตฺถสฺส เอกนฺตสิทฺธิยา อภิสมฺโพธิ ตถา อวิตถา  
อน ฺถา ฯ 
        อปจ  ยสฺส  ยสฺส  เยฺยธมฺมสฺส  โย  โย  สภาโว   
พุชฺฌิตพฺโพ  โส  โส หตฺถตเล  ปตอามลก  วิย  อาวชฺชน- 
มตฺตปฏิพทฺเธน  อตฺตโน  าเณน อวิปรีต  อนวเสสโต  ภควตา 
# ๑. เอตฺตกเมว เกสุจิ โปตฺถเกสุ อาคต ฯ  
# ๒. ม. วินีตา ฯ  ๓. ม. อย ปาโ นตฺถ ิฯ   
# ๔. ม. เย จ สาวกเวเนยฺยา ฯ  
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อภิสมฺพุทฺโธติ  เอวมฺป  อภิสมฺโพธิ  ตถา  อวิตถา อน ฺถา ฯ 
        ตถา  เตส  เตส  ธมฺมาน  ตถา  ตถา  เทเสตพฺพปฺปการ  
เตส  เตส ฺจ สตฺตาน  อาสยานุสยจริยาธิมุตฺตึ  สมฺมเทว 
โอโลเกตฺวา  ธมฺมต  อวิชหนฺเตเนว ปวตฺติย(๑)  โวหารมตฺต  อนติธา- 
วนฺเตเนว  จ  ธมฺมต  วิภาเวนฺเตน  ยถาปราธ ยถาชฌฺาสย   
ยถาธมฺม ฺจ  อนุสาสนฺเตน  ภควตา  เวเนยฺยา  วินีตา  อริยภูมึ 
สมฺปาปตาติ  ธมฺมวินยป ฺาปนาปสฺส  ตทตฺถสทิฺธิยา  ยถา- 
ภูตวุตฺติยา  จ  ตถา อวิตถา อน ฺถา ฯ 
         ตถา  ยา  สา  ภควตา  อนุปฺปตฺตา  (๒) สอุปฺปาทิอาทิกา 
ผสฺสเวทนาทิรูปารูปสภาววินิมุตฺตา(๒)  ลชฺุชนปลุชชฺนภาวาภาวโต 
โลกสภาวาตีตา  ตมสา วิสสฏตฺตา  เกนจิ  อโนภาสนียา   
โลกสภาวาภาวโต  เอว  คติอาทิภาวรหิตา อปฺปติฏา อนารมฺมณา  
อมตมหานิพฺพานธาตุ ขนฺธสงฺขาตาน  อุปาทาทีน  กิเลส-  
มตฺตสฺสาป (๓) อภาวโต อนุปาทิเสสาติป วุจฺจติ ฯ ย สนฺธาย วุตฺต 
        อตฺถ ิภิกฺขเว ตทายตน ยตฺถ เนว ปวี น อาโป น 
เตโช น วาโย น อากาสาน ฺจายตน น วิ ฺาณ ฺจายตน  
น อากิ ฺจ ฺายตน น เนวส ฺานาส ฺายตน นาย โลโก  
น ปโร โลโก น จ อุโภ จนฺทิมสูริยา ฯ ตมห ภิกฺขเว 
# ๑. ม. ป ฺตฺตินย ฯ ๒. สี. โสปาทิอาทิกา ปถวีผสฺสเวทนาทิ... ฯ 
# ม. ปถวิยาทิผสฺสเวทนาทิ... ฯ  ๓. ม. เลสมตฺตสฺสาป ฯ   
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เนว อาคตึ วทามิ น คตึ น  ิตึ น จุตึ น อุปปตฺตึ 
อปฺปติฏ อปฺปวตฺต อนารมฺมณเมเวต เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺสาติ ฯ (๑) 
        สา  สพฺเพสมฺป  อุปาทานกฺขนฺธาน  อตฺถงฺคโม  สพฺเพส   
สงฺขาราน สมโถ  สพฺพูปธีน  ปฏินิสฺสคฺโค  สพฺพทุกฺขาน  วูปสโม  
สพฺพาลยาน สมุคฺฆาโต สพฺพวฏฏาน  อุปจฺเฉโท  อจฺจนฺตสนฺติ- 
ลกฺขณาติ  ยถาวุตฺตสภาวสฺส  กทาจิป อวิสวาทนโต  ตถา   
อวิตถา  อน ฺถา ฯ  เอวเมตา  อภิชาติอาทิกา  ตถา  คโต 
อุปคโต  อธิคโต  ปฏิปนโฺน  ปตฺโตติ  ตถาคโต ฯ  เอว  ภควา 
ตถา  คโตติ ตถาคโต ฯ  
        กถ  ตถาวิโธติ  ตถาคโต  ยถาวิธา  ปุริมกา  สมฺมา- 
สมฺพุทฺธา  อยมฺป ภควา  ตถาวิโธ ฯ  กึ  วุตฺต  โหติ  ยถาวิธา   
เต  ภควนฺโต  มคฺคสีเลน  ผลสีเลน สพฺเพนป  โลกิยโลกุตฺตรสีเลน 
มคฺคสมาธินา  ผลสมาธินา  สพฺเพนป โลกิยโลกุตฺตรสมาธินา  
มคฺคป ฺาย  ผลป ฺาย  สพฺพายป  โลกิยโลกุตฺตรป ฺาย 
เทวสิก  วฬ ฺชิตพฺเพหิ  จตุวีสติโกฏิสตสหสฺสสมาปตฺติวิหาเรหิ 
ตทงฺควิมุตฺติยา วิกฺขมฺภนวิมุตฺติยา สมุจฺเฉทวิมุตฺติยา ปฏิปฺปสฺสทฺธิ- 
วิมุตฺติยา นิสฺสรณวิมุตฺติยาติ  สงฺเขปโต  วิตฺถารโต  ปน  อนนฺตา- 
ปริมาณเภเทหิ อจินฺเตยฺยานุภาเวหิ  สกลสพฺพ ฺ ุคุเณหิ  อยมฺป  
อมฺหาก ภควา ตถาวิโธ ฯ  สพฺเพส หิ  สมฺมาสมฺพุทฺธาน  
# ๑. ขุ. อุ. ๒๕/๑๕๘/๒๐๖ ฯ  
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อายุเวมตฺต  สรีรปฺปมาณเวมตฺต  กุลเวมตฺต ทุกฺกรจริยาเวมตฺต   
รสฺมิเวมตฺตนฺติ  อิเมหิ  ป ฺจหิ  เวมตฺเตหิ สิยา เวมตฺต ฯ 
น ปน  สีลวิสุทฺธิอาทีสุ วิสุทฺธีสุ สมถวิปสฺสนาปฏิปตฺติย  
อตฺตนา ปฏิวิทฺธคุเณสุ จ กิ ฺจิ  นานากรณ  อตฺถ ิ อถโข 
มชฺเฌ  ภินฺนสุวณฺณ  วิย  อ ฺม ฺ นิพฺพิเสสา  เต  พุทฺธา 
ภควนฺโต ฯ  ตสฺมา  ยถาวิธา  ปุริมกา  สมฺมาสมฺพุทฺธา ฯ อยมฺป  
ภควา  ตถาวิโธ ฯ  เอว  ตถาวิโธติ  ตถาคโต ฯ  วิธตฺโถ   
เจตฺถ  คตสทฺโท ฯ ตถา หิ โลกิยา วิธยุตฺตคตสทฺเท ปการตฺเถ 
วทนฺติ ฯ  
        กถ  ตถา  ปวตฺติโกติ  (๑)  ตถาคโต  อน ฺสาธารเณน   
อิทฺธานุภาเวน สมนฺนาคตตฺตา  อตฺถปฏิสมฺภิทาทีน  อุกฺกส- 
ปารมิปฺปตฺติยา  อนาวรณาณปฏิลาเภน จ  ภควโต  กายปฺ- 
ปวตฺติยาทีน  กตฺถจิ  ปฏิฆาตาภาวโต  ยถารุจิ  ตถา  คต  คติ 
คมน  กายวจีจิตฺตปฺปวตฺติ  เอตสฺสาติ  ตถาคโต ฯ  เอว  ตถา 
ปวตฺติโกติ ตถาคโต ฯ  
        กถ  ตเถหิ  อคโตติ  ตถาคโต  โพธิสมฺภารสาธเน 
ตปฺปฏิปกฺขปฺปวตฺติสงฺขาต  นตฺถิ  เอตสฺส  คตนฺติ  อคโต ฯ  
โส  ปนสฺส  อคตภาโว มจฺเฉรทานปารมิอาทีสุ  อวิปรีต 
อาทีนวานิสสปจฺจเวกฺขณาทินยปฺปวตฺเตหิ าเณหีติ ฯ ตเถหิ  
# ๑. ม. ตถาปวตฺติโกติ ฯ กตฺถจิ. ตถา ปวตฺติโตติ ฯ  
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าเณหิ อคโตติ ตถาคโต ฯ 
        อถ  วา  กิเลสาภิสงฺขารปฺปวตฺติสงฺขาต  ขนฺธปฺปวตฺติ- 
สงฺขาตเมว  วา ป ฺจสุป  คตีสุ  คต  คมน  เอตสฺส  นตฺถีติ  
อคโต ฯ สอุปาทิเสสอนุปาทิเสสนิพฺพานปฺปตฺติยา  สฺวายมสฺส  
อคตภาโว ตเถหิ อริยมคฺคาเณหีติ เอวมฺป ภควา ตเถหิ  
อคโตติ ตถาคโต ฯ  
        กถ  ตถาคตภาเวน  ตถาคโต  ตถาคตภาเวนาติ  จ  
ตถาคตสฺส  สพฺภาเวน อตฺถิตายาติ  อตฺโถ ฯ  โกปเนส  ตถาคโต   
ยสฺส  อตฺถิตาย  ภควา  ตถาคโตติ วุจฺจตีติ  สทฺธมฺโม ฯ   
สทฺธมฺโม  ห ิ อริยมคฺโค  ตาว ยถา ยุคนทฺธสมถวิปสฺสนา- 
พเลน อนวเสสกิเลสปกขฺ  สมูหนนฺเตน  สมุจฺเฉทปฺปหานวเสน   
คนฺตพฺพ ตถา  คโต ฯ  ผลธมฺโม  ยถา  อตฺตโน  มคฺคานุรูป   
ปฏิปฺปสฺสทธฺิปฺปหานวเสน คนฺตพฺพ  ตถา  คโต  ปวตฺโต ฯ  
นิพฺพานธมฺโม  ปน  ยถา  คโต  ป ฺาย ปฏิวิทฺโธ  สกล- 
วฏฏทุกฺขวูปสมาย  สมฺปชฺชติ  พุทฺธาทีหิ  ตถา  คโต  สจฺฉิกโตติ 
ตถาคโต ฯ  ปริยตฺติธมฺโมป  ยถา  ปรุมิพุทฺเธหิ  สุตฺตเคยฺยาทิ- 
วเสน ปวตฺติอาทิปฺปกาสนวเสน  จ  เวเนยฺยาน อาสยาทิอนุรูป  
ปวตฺติโต ตถา  อมฺหากมฺป  (๑)ภควตา ตถา  คโต  คทิโต  (๑)   
ปวตฺติโตติ  วา  ตถาคโต ฯ  ยถา  ภควตา  เทสิโต ตถา 
# ๑. กตฺถจิ. คทิโต อวคโต ฯ  
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ภควโต  สาวเกหิ  คโต  อวคโตติ  ตถาคโต ฯ  เอว  สพฺโพป   
สทฺธมฺโม  ตถาคโต ฯ เตนาห  สกฺโก  เทวานมินฺโท   
                ตถาคต  เทวมนุสฺสปูชิต   
                ธมฺม  นมสฺสาม  สุวตฺถ ิโหตูติ ฯ (๑) 
สฺวาสฺส อตฺถีติ ภควา ตถาคโต ฯ 
        ยถา  จ  ธมฺโม  เอว  อริยสงฺโฆป  ยถา  อตฺตหิตาย  
ปรหิตาย  จ ปฏิปนฺเนหิ  สุวิสุทฺธ  ปุพฺพภาคสมถวิปสฺสนาปฏิปท  
ปุรกฺขตฺวา  เตน  เตน มคฺเคน คนฺตพฺพ  ต  ต  ตถา  
คโตติ  ตถาคโต ฯ  ยถา  วา  ภควตา ปฏิจฺจสมุปฺปาทาทินโย(๒) 
เทสิโต  ตถา  จ  พุทฺธตฺตา  ตถา  คทนโต  จ  ตถาคโต ฯ   
เตนาห  สกฺโก เทวราชา 
                ตถาคต  เทวมนุสฺสปูชิต   
                สงฺฆ  นมสฺสาม  สุวตฺถ ิ โหตูติ ฯ   
สฺวาสฺส สาวกภูโต อตฺถีติ ภควา ตถาคโต ฯ เอว ตถา- 
คตภาเวน ตถาคโต ฯ 
        อิทมฺป  ตถาคตสฺส  ตถาคตภาวทีปเน  มุขมตฺตกเมว ฯ 
สพฺพากาเรน  ปน ตถาคโตว  ตถาคตสฺส  ตถาคตภาว   
วณฺเณยฺย ฯ  อิท  ห ิ ตถาคตปท  มหนฺต(๓) มหาคติก  มหาวิสย  
# ๑. ขุ. ขุ. ๒๕/๗/๙ ฯ  ขุ. สุ. ๒๕/๓๑๔/๓๗๑ ฯ  
# ๒. ม. สจฺจปฏิจฺจสมุปฺปาทาทินโย ฯ  ๓. ม. มหตฺถ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 218 

                *เลมที่ 20  ทุกนิปาตวณฺณนา  หนา  218 
                 
ตสฺส  อปฺปมาทปทสฺส  วิย  เตปฏกมฺป  พุทฺธวจน  ยุตฺติโต 
อตฺถภาเวน (๑)  อาหรนฺโต อติตฺเถน ธมฺมกถิโก ปกขฺนฺโทติ(๒) น  
วตฺตพฺโพติ ฯ ตตฺเถต วุจฺจติ 
                ยเถว โลเก ปุรมิา มเหสิโน 
                สพฺพ ฺ ุภาว มุนโย อิธาคตา 
                ตถา อย สกฺยมนุีป อาคโต 
                ตถาคโต วุจฺจติ เตน จกฺขุมา ฯ 
                ปหาย กามาทิมเล อเสสโต 
                สมาธิาเณหิ ยถา คตา ชินา 
                ปรุาตนา สกฺยมุนี ชุตินฺธโร 
                ตถา คโต เตน ตถาคโต มโต ฯ 
                ตถ ฺจ ธาตายตนาทิลกฺขณ 
                สภาวสาม ฺวิภาคเภทโต 
                สยมฺภุาเณน ชิโน ตถา คโต(๓) 
                ตถาคโต วุจฺจติ สกฺยปุงฺคโว ฯ 
                ตถานิ สจฺจานิ สมนฺตจกฺขุนา 
                ตถา อิทปฺปจฺจยตา จ สพฺพโส 
                อน ฺเนยฺยานยโต วิภาวิตา 
                ตถา คโต เตน ชิโน ตถาคโต ฯ 
# ๑. ส.ี อตฺถภิาเวน ฯ  ๒. ม. ปกฺขนฺโทติ ฯ  
# ๓. ม. ชิโนยมาคโต ฯ  
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                อเนกเภทาสุป โลกธาตูสุ 
                ชนิสฺส รูปายตนาทิโคจเร 
                วิจิตฺตเภเท ตถเมว ทสฺสน 
                ตถาคโต เตน สมนฺตโลจโน ฯ 
                ยโต จ ธมฺม ตถเมว ภาสติ 
                กโรติ วาจายนุโลปมตฺตโน(๑) 
                คุเณหิ โลก อภิภุยฺยิรียติ 
                ตถาคโต เตนป โลกนายโก ฯ 
                ตถา ปริ ฺาย ตถาย สพฺพโส 
                อเวทิ โลก ปภว อติกฺกมิ 
                คโต จ ปจฺจกฺขกฺริยาย นิพฺพุตึ 
                อรยีมคฺค ฺจ (๒)  คโต ตถาคโต ฯ 
                ตถา ปฏิ ฺาย ตถาย สพฺพโส 
                หติาย โลกสฺส ยโต ยมาคโต 
                ตถาย นาโถ กรุณาย สพฺพทา 
                คโต จ เตนาป ชิโน ตถาคโต ฯ 
                ตถานิ าณานิ ยโต ยมาคโต 
                ยถาสภาว วิสยาวโพธโต 
                ยถาภิชาติปฺปภุตี ตถาคโต 
# ๑. ม. วาจายนุรูปมตฺตโน ฯ  ๒. ส.ี สทาริยมคฺค ฺจ ฯ  
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                ตทตฺถสมฺปาทนโต ตถาคโต ฯ 
                ยถาวิธา ปุริมกา(๑) มเหสิโน 
                ตถาวิโธยมฺป ตถา ยถารุจิ 
                ปวตฺตวาจา ตนุจิตฺตภาวโต 
                ตถาคโต วุจฺจติ อคฺคปุคฺคโล ฯถ 
                น(๒) โพธิสมฺภารวิปกฺขโต ปุเร(๒) 
                คต น สสารคต ตถาย(๓) 
                น จตฺถิ นาถสฺส ภวนฺตทสฺสิโน(๔) 
                ตเถหิ ตสฺมา อคโต ตถาคโต ฯ 
                ตถาคโต ธมฺมธโร มเหสินา 
                ยถา ปหาตพฺพมล ปหียติ 
                ตถา คโต อริยคโณ วินายโก 
                ตถาคโต เตน สมงฺคิภาวโตติ ฯ 
        อรหนฺต  สมฺมาสมฺพุทฺธนฺติ  เอตฺถ  อรหาติ  ปทสฺส  อตฺโถ 
เหฏา วุตฺโตเยว ฯ  สมฺมา  สาม ฺจ  สพฺพธมฺมาน  พุทฺธตฺตา   
สมฺมาสมฺพุทฺธ ฯ  ยงฺกิ ฺจิ เนยฺย(๕)  นาม  ตสฺส  สพฺพสฺสป   
สพฺพาการโต  อวิปรีตโต  สยเมว  อภิสมฺพุทฺธตฺตาติ วุตฺต  โหติ ฯ  
อิมินาสฺส  ปโรปเทสรหิตสฺส  สพฺพากาเรน  สพฺพธมฺมาวโพธน- 
# ๑. ม. ปรุิมา ฯ  ๒. ม. สมฺโพธิสมฺภารวิปกฺขโต ปเุร ฯ  
# ๓. ม. สสารคตมฺป ตสฺส วา ฯ ๔. ม. น จตฺถิ นาถสฺส  
# ภวนฺตทสฺสิโน ฯ  ๕. ม. เยฺย ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 221 

                *เลมที่ 20  วิตกฺกสุตฺตวณฺณนา หนา 221 
                 
สมตฺถสฺส อากงฺขาปฏิพทฺธวุตฺติโน อนาวรณาณสงฺขาตสฺส  
สพฺพ ฺ ุต ฺาณสฺส อธิคโม ทสฺสิโต ฯ 
        นน ุ จ  สพฺพ ฺ ุต ฺาณโต  อ ฺ  อนาวรณ  อ ฺถา  
ฉ  อสาธารณาณานิ พุทฺธาณานีติ  วจน  วิรุชฺเฌยฺยาติ  ฯ 
น  วิรชฺุฌติ วิสยปฺปวตฺติเภทวเสน อ ฺเหิ อสาธารณภาว- 
ทสฺสนตฺถ  เอกสฺเสว  าณสฺส  ทฺวิธา  วุตฺตตฺตา ฯ  เอกเมว  หิ 
ต าณ  อนวเสสสงฺขตาสงฺขตสมฺมุติธมฺมวิสยตาย  สพฺพ ฺ ุต- 
 ฺาณ  ตตฺถ  จ อาวรณาภาวโต  นิสฺสงฺคจารมุปาทาย  
อนาวรณาณนฺติ  วุตฺต ฯ  ยถาห ปฏสิมฺภิทาย สพฺพ- 
สงฺขตาสงฺขต อนวเสส ชานาตีติ สพฺพ ฺ ุต ฺาณ ตตฺถาวรณ  
นตฺถีติ อนาวรณาณนฺติ(๑)อาทิ ฯ  
        ตสฺมา  นตฺถิ  เนส  อตฺถโต  เภโท  เอกนฺเตเนเวต  เอวมิจฺฉิ- 
ตพฺพ ฯ อ ฺถา  สพฺพ ฺ ุตานาวรณาณาน  สาธารณตา  (๒) 
อสพฺพธมฺมารมฺมณตา  จ อาปชฺเชยฺย ฯ  น  หิ  ภควโต  าณสฺส   
อณุมตฺตมฺป  อาวรณ  อตฺถิ  อนาวรณาณสฺส จ  อสพฺพ- 
ธมฺมารมฺมณภาว ฺถตฺต(๓)  นปฺปวตฺตติ  ตตฺถาวรณสพฺภาวโต 
อนาวรณภาโวเยว  น  สิยา ฯ  อถ  วา  ปน  โหตุ  อ ฺเมว  
อนาวรณ สพฺพ ฺ ุต ฺาณโต  อิธ  ปน  สพฺพตฺถ  อปฺปฏิหต- 
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๒๘๖/๑๙๐ ฯ ๒. ม. กตฺถจิ. สารวณตา ฯ  
# ๓. ม. อสพฺพธมฺมารมฺมณภาเว ยตฺถ ต ฯ  
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วุตฺติตาย  อนาวรณาณนฺติ สพฺพ ฺ ุต ฺาณเมว  อธิปฺเปต ฯ 
ตสฺเสวาธิคเมน  ภควา  สพฺพ ฺ ู  สพฺพวิทู สมฺมาสมฺพุทฺโธติ  
วุจฺจติ  น  สกึเยว  สพฺพธมฺมาวโพธโต ฯ  ตถา  จ  วุตฺต 
ปฏิสมฺภิทาย 
        วิโมกฺขนฺติกเมต พุทฺธาน ภควนฺตาน โพธิยา มูเล  
สห สพฺพ ฺ ุต ฺาณสฺส ปฏลิาภา สจฺฉิกาป ฺตฺติ ยทิท  
พุทฺโธติ ฯ (๑) สพฺพธมฺมาวโพธนสมตฺถาณสมธิคเมน  หิ  ภควโต 
สนฺตาเน  อนวเสสธมฺเม ปฏิวิชฺฌิตุ สมตฺถตา อโหสีติ ฯ 
        เอตฺถาห  ก ึ ปนิท  าณ  ปวตฺตมาน  สกึเยว  สพฺพสฺมึ  
วิสเย ปวตฺตติ  อุทาหุ  กเมนาติ ฯ  กิ ฺเจตฺถ  ยทิ  ตาว  สกึเยว   
สพฺพสฺมึ  วิสเย ปวตฺตติ  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนอชฺฌตฺตพหิทฺธาทิ- 
เภทภินฺนาน  สงฺขตธมฺมาน อสงฺขตสมฺมุติธมฺมาน ฺจ  เอกชฺฌ  
อุปฏาเน  ทูรโต  จิตฺต(๒)  เปกฺขนฺตสฺส วิย  วิสยวภิาเคนาวโพโธ(๓) 
น  สิยา  ตถา  จ  สติ  สพฺเพ  ธมฺมา  อนตฺตาติ วิปสฺสนฺตาน  
อนตฺตากาเรน  วิย  สพฺพธมฺมา  อนิรปูตรูเปน  ภควโต  าณสฺส 
วิสยา  โหนฺตีติ  อาปชฺชติ ฯ  เยป  สพฺพเยฺยธมฺมาน   ิต- 
ลกฺขณวิสย วิกปฺปรหิต สพฺพกาล  พุทธฺาน  าณ  ปวตฺตติ  
เตน  เต  สพฺพวิทูติ  วุจฺจนฺติ ฯ  เอว ฺจ กตฺวา 
# ๑. ขุ. มหา. ๒๙/๓๗๙/๒๕๓ ฯ  ๒. ม. จิตฺตปฏ ฯ 
# ๓. ม. วิสยวิภาเคนาวโพโธ ฯ ๔. อิธ อิติสทฺโท อิจฺฉิตพฺโพ ฯ  
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                จร  สมาหิโต  นาโค        ติฏนฺโตป  สมาหิโตติ 
อิทมฺป  วจน  สุวุตฺต  โหตีติ  วทนฺติ  เตสมฺป  วุตฺตโทสา- 
นาติวตฺติ(๑) ฯ   ิตลกฺขณารมฺณตาย  จ  อตีตานาคตสมฺมุติธมฺมาน   
ตทภาวโต  เอกเทสวิสยเมว ภควโต าณ สิยา ฯ ตสฺมา 
สกึเยว าณ ปวตฺตตีติ น ยุชฺชติ ฯ 
        อถ  กเมน  สพฺพสฺมึ  วิสเย  าณ  ปวตฺตตีติ  เอวมฺป   
น  ยชฺุชติ ฯ น  หิ  ชาติภูมิสภาวาทิวเสน  ทิสาเทสกาลาทิ- 
วเสน  จ  อเนกเภทภินฺเน  เยฺเย กเมน  คยฺหมาเน  ตสฺส  
อนวเสสปฏิเวโธ  สมฺภวติ  อปริยนฺตภาวโต  เยฺยสฺส ฯ เย  ปน   
อตฺถสฺส  อวิสวาทนโต  เยฺยสฺส  เอกเทส  ปจฺจกฺข  กตฺวา  เสเสป 
เอวนฺติ  อธิมุจฺจิตฺวา  ววตฺถาปเนน  สพฺพ ฺ ู  ภควา  ต ฺจ   
าณ  น  อนมุานิก สสยาภาวโต ฯ  สสยานุพนฺธ  หิ  โลเก  
อนุมานาณนฺติ  วทนฺติ  เตสมฺป  น ยุตฺต  สพฺพสฺส  หิ   
อปจฺจกฺขภาเว  อตฺถสฺส  อวิสวาทเนน  เยฺยสฺส  เอกเทส ปจฺจกฺข 
กตฺวา  เสเสป  เอวนฺติ  อธิมุจฺจิตฺวา  ววตฺถาปนสฺส  อสมฺภวโต ฯ 
ย หิ ต  เสส  ต  อปจฺจกฺขนฺติ  อถ  ตมฺป  ปจฺจกฺข  ตสฺส   
เสสภาโว  ปน  น สิยาติ สพฺพเมต อการณ ฯ กสฺมา  ฯ 
อวิสยวิจารภาวโต ฯ (๒)  วุตฺตเ ฺหต ภควตา 
        พุทฺธวิสโย ภิกฺขเว อจินฺเตยฺโย น จินฺเตตพฺโพ โย 
# ๑. วุตฺตโทสา น โหนฺตีติ วุตฺตนฺติป ปาโ ฯ 
# ๒. กตฺถจิ. อวิสยวิธานภาวโต ฯ  
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จินฺเตยฺย อุมฺมาทสฺส วิฆาตสฺส ภาคี อสฺสาติ ฯ (๑)  
        อิทมฺปเนตฺถ  สนฺนฏิาน  ยงฺกิ ฺจิ  ภควตา  าตุ  
อิจฺฉิต  สกลเมกเทโส วา  ตตฺถ  อปฺปฏหิตวุตฺติตาย  ปจฺจกฺขโต  
าณ  ปวตฺตติ  นิจฺจสมาธาน ฺจ วิกฺเขปาภาวโต  าตุ   
อิจฺฉิตสฺส  สกลสฺส  อวิสยภาวโต  (๒)  ตสฺส อากงฺขาปฏิพทฺธวุตฺติตา  
น  สิยา  เอกนฺเตเนว  สา  อิจฺฉิตพฺพา  สพฺเพ  ธมฺมา พุทฺธสฺส  
ภควโต  อาวชฺชนปฏิพทฺธา  อากงฺขาปฏิพทฺธา  มนสิการปฏิพทฺธา 
จิตฺตุปฺปาทปฏิพทฺธาติ  (๓)  วจนโต ฯ  อตีตานาคตวิสยมฺป  ภควโต 
าณ อนุมานาคมนตกฺกคฺคหณวิรหิตตฺตา ปจฺจกฺขเมว ฯ 
        นน ุ จ  เอกสฺมิมฺป  ปกฺเข  ยทา  สกล  าตุ  อิจฺฉิต  ตทา 
สกึเยว สกลวิสย(๔)  อนริูปตรูเปน  ภควโต  าณ  ปวตฺเตยฺยาติ  
วุตฺตโทสานาติวตฺติเยวาติ น  ตสฺส  วิโสธิตตฺตา ฯ  วิโสธิโต  ห ิ  
โส  พุทฺธวิสโย  อจินฺเตยฺโยติ ฯ  อ ฺถา วา  ปจุรชนาณ- 
สมวุตฺติตาย  พุทฺธาน  ภควนฺตาน  าณสฺส  อจินฺเตยฺยตา  น 
สิยา  ตสฺมา  สกลธมฺมารมฺมณมฺป  ต  เอกธมฺมารมฺมณ  วิย  
สุววตฺถาปเตเยว  เต ธมฺเม  กตฺวา  ปวตฺตตีติ  อิทเมตฺถ   
อจินฺเตยฺย ฯ  ยาวตก  เยฺย  ตาวตก าณ ยาวตก  าณ   
ตาวตก  เยฺย  เยฺยปริยนฺติก  าณ  าณปริยนฺติก เยฺยนฺติ 
เอวเมกชฺฌ  วิสุ  วิสุ  สกึ  กเมน  จ  อิจฺฉานุรูป  สมมฺา  
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๗๗/๑๐๔ ฯ ๒. สี. อวิสยภาเว ฯ  
# ๓. ขุ. มหา. ๒๙/๓๒๐/๒๑๘ ฯ ขุ. จูฬ. ๓๐/๔๙๒/๒๓๙ ฯ 
# ๔. ม. สกลวิสยตาย ฯ  
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สาม ฺจ  สพฺพธมฺมาน พุทฺธตฺตา สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา ฯ 
ต สมฺมาสมฺพุทฺธ ฯ 
        เทฺว  วิตกฺกาติ  เทฺว  สมฺมา  วิตกฺกา ฯ  ตตฺถ  วิตกฺเกนฺติ  
เอเตน  สย วา วิตกฺเกติ  วิตกฺกนเมว  วาติ  วิตกฺโก ฯ  สฺวาย  
อารมฺมณาภินิโรปนลกฺขโณ อาหนนปริยาหนนรโส  อารมฺมเณ   
จิตฺตสฺส  อานยนปจฺจุปฏาโน ฯ  วิสยเภเทน ปน  ต  ทฺวิธา   
กตฺวา  วุตฺต  เทฺว  วิตกฺกาติ ฯ  สมุทาจรนฺตีติ  สม  สมฺมา จ 
อุทฺธมุทฺธ  มริยาทาย  จรนฺติ ฯ  มริยาทตฺโถ  หิ  อยมากาโร ฯ 
เตน  ปโยเคน ตถาคต  อรหนฺต  สมฺมาสมฺพุทฺธนฺติ  อิท  สาม- 
อตฺเถ  อุปโยควจน ฯ อิท วุตฺต โหติ  ตถาคตสฺส  อรหโต   
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  อตฺตโน  อตฺตโน  วิสเย  สาม สมฺมา  จ   
อ ฺม ฺ  มริยาท  อนติกฺกมนฺตา  อุทฺธมุทฺธ  พหุล  อภิณฺห  
จรนฺติ ปวตฺตนฺตีติ ฯ 
        โก  ปน  เนส  วิสโย  กา  วา  มริยาทา  กถ ฺจ  
ต  อนติกฺกมิตฺวา  เต อุทฺธมุทฺธ  พหุล  อภิณฺห  นิจฺจ   
ปวตฺตนฺตีติ  วุจฺจเต  เขมวิตกฺโก ปวิเวกวิตกฺโกติ  อิเม  เทฺว  
วิตกฺกาเยว ฯ  เตสุ  เขมวิตกฺโก  ตาว  ภควโต วิเสเสน 
กรุณาสมฺปยุตฺโต  เมตฺตามุทิตาสมฺปยุตฺโตป  ลพฺภเตว ฯ ตสฺมา 
โส มหากรุณาสมาปตฺติยา  เมตฺตาทิสมาปตฺติยา  จ  ปุพฺพงฺคโม  
สมฺปยุตฺโต  จ เวทิตพฺโพ ฯ  ปวิเวกวิตกฺโก  ปน  ผลสมาปตฺติยา  
ปุพฺพงฺคโม  สมฺปยุตฺโต  จ ทิพฺพวิหาราทิวเสนาป  ลพฺภเตว ฯ    
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อิติ  เนสมฺป  วิตกฺโก วิสโย ตสฺมา เอกสฺมึ สนฺตาเน  พหุล  
ปวตฺตมานานมฺป  กาเลน กาล สวิสยสฺมึเยว จรณโต นตฺถิ  
มริยาทา น สงฺกเรน วุตฺติ ฯ 
        ตตฺถ  เขมวิตกฺโก  ภควโต  กรุโณกฺกมนาทินา  วิภาเวตพฺโพฯ 
ปวิเวกวิตกฺโก สมาปตฺตีหิ ฯ  ตตฺถาย  วิภาวนา  อย  โลโก   
สนฺตาปชาโต  ทุกฺขปเรโตติอาทินา ราคคฺคิอาทีหิ  โลกสนฺนิวาสสฺส 
อาทิตฺตาทิอาการทสฺสเนหิ  มหากรุณาสมาปตฺติยา ปุพฺพภาเค 
สมาปตฺติยมฺป ปมชฺฌานวเสน วตฺตพฺโพ ฯ  
        วุตฺตเ ฺเหต (๑) พหูหิ อากาเรหิ ปสฺสนฺตาน พุทฺธาน  
ภควนฺตาน สตฺเตสุ มหากรุณา โอกฺกมติ อาทิตฺโต โลก- 
สนนฺิวาโสติ ปสฺสนฺตาน พุทฺธาน ภควนฺตาน สตฺเตสุ มหา- 
กรุณา โอกฺกมติ ฯ อุยฺยุตฺโต ปยาโต กุมมฺคฺคปฏิปนฺโน อุปนียติ 
โลโก อทฺธุโว อตาโณ โลโก อนภิสฺสโร อสฺสโก โลโก  
สพฺพ ปหาย คมนีย อูโน โลโก อติตฺโต ตณฺหาทาโส ฯ 
        อตฺตาโณ (๒) โลกสนฺนิวาโส อเลโณ อสรโณ อสรณีภูโต 
อุทฺธโต โลโก อวูปสนฺโต สสลฺโล โลกสนฺนิวาโส วิทฺโธ ปุถ-ุ 
สลฺเลหิ อวิชชฺนฺธการาวรโณ กิเลสป ฺชรปริกฺขิตฺโต อวิชฺชาคโต 
โลกสนฺนิวาโส อณฺฑภูโต ปริโยนทโฺธ ตนฺตากุลกชาโต คุลา- 
คุณฺ ิกชาโต(๓) มุ ฺชปพฺพชภูโต อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต สสาร 
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๒๘๕/๑๘๔ ฯ ๒. ม. อตายโน ฯ  
# ๓. ม. กุลาคุณฺ ิกชาโต ฯ  
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นาติวตฺตตีติ ปสฺสนฺตาน อวิชฺชาวิสโทสสลิตฺโต(๑) กิเลสกลลภูีโต(๒) 
ราคโทสโมหชฏาชฏโิต ฯ 
        ตณฺหาสฆาฏปฏิมุกโฺก ตณฺหาชาเลน โอตฺถโฏ ตณฺหา- 
โสเตน วุยฺหติ ตณฺหาสโยชเนน สยุตฺโต ตณฺหานุสเยน อนุสโฏ 
ตณฺหาสนฺตาเปน สนฺตปฺปติ ตณฺหาปริฬาเหน ปรฑิยฺหติ ฯ 
        ทฏิ ิสฆาฏปฏิมุกฺโก ทิฏ ิชาเลน โอตฺถโฏ ทิฏ ิโสเตน 
วุยฺหติ ทิฏ ิสโยชเนน สยุตฺโต ทิฏานุสเยน อนุสโฏ ทฏิ ิ- 
สนฺตาเปน สนฺตปฺปติ ทิฏ ิปริฬาเหน ปริฑยฺหติ ฯ 
        ชาติยา อนุคโต ชราย อนุสโฏ พฺยาธินา อภิภูโต 
มรเณน อพฺภาหโต ทุกฺขปติโต(๓) ฯ 
         ตณฺหาย โอฑฺฑิโต ชราปาการปริกฺขิตฺโต มจฺจุปาเสน ปริกฺขิตฺโต 
มหาพนฺธนพทฺโธ โลกสนนฺิวาโส ราคพนฺธเนน โทส- 
โมหพนฺธเนน มานทิฏ ิกิเลสทุจฺจริตพนฺธเนน พทฺโธ มหา- 
สมฺพาธปฏิปนฺโน มหาปลิโพเธน ปลพุิทฺโธ มหาปปาเตว 
ปติโต มหากนฺตารปฏิปนฺโน มหาสสารปฏิปนฺโน มหาวิทุคฺเค  
สมฺปริวตฺตติ มหาปลิเป ปลิปนฺโน ฯ 
        อพฺภาหโต โลกสนฺนวิาโส อาทิตฺโต โลกสนฺนวิาโส 
ราคคฺคินา โทสคฺคินา โมหคฺคินา ชาติยา ฯเปฯ อุปายาเสหิ 
อุนฺนีตโก โลกสนฺนิวาโส ห ฺติ นิจฺจมตาโณ ปตฺตทณฺโฑ  
# ๑. ม. ...สลิตฺโต ฯ  ๒. ปฏิสมฺภิทาย กเิลสกลีภูโตติ 
# ปาโ ฯ  ๓. ม. ทุกฺเข ปติฏ ิโต ฯ  
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ตกฺกโร วชฺชพนฺธนพทฺโธ อาฆาตนปจฺจุปฏ ิโต อนาโถ 
โลกสนฺนิวาโส ปรมการุ ฺต ปตฺโต ทุกฺขาภิตุนฺโน จิร- 
รตฺตปฬิโต นิจฺจคธิโต นิจฺจปปาสิโต ฯ 
         อนฺโธ อจกฺขุโก หตเนตฺโต อปริณายโก วิปถปกฺขนฺโท 
อ ฺชสาปรทฺโธ มโหฆปกฺขนฺโน(๑) ฯ 
         ทฺวีหิ ทฏิ ิคเตหิ ปริยุฏ ิโต ตีหิ ทุจฺจริเตหิ วิปฺปฏิปนฺโน 
จตูหิ โยเคหิ โยชิโต จตูหิ คนฺถิโต จตูหิ อุปาทาเนหิ 
อุปาทียติ ป ฺจคติสมารุโฬฺห ป ฺจหิ กามคุเณหิ รชฺชติ  
ป ฺจหิ นีวรเณหิ โอตฺถโฏ ฉหิ วิวาทมูเลหิ วิวทติ ฉหิ 
ตณฺหากาเยหิ รชชฺติ ฉหิ ทฏิ ิคเตหิ ปริยุฏ ิโต สตฺตหิ  
อนุสเยหิ อนุสโฏ สตฺตหิ สโยชเนหิ สยุตฺโต สตฺตหิ มาเนหิ  
อุนฺนโต อฏหิ โลกธมฺเมหิ สมฺปริวตฺตติ อฏหิ มิจฺฉตฺเตหิ  
นิยฺยโต(๒) อฏหิ ปุริสโทเสหิ ทุสฺสติ นวหิ อาฆาตวตฺถูหิ  
อาฆาติโต นวหิ มาเนหิ อุนฺนโต นวหิ ตณฺหามูลเกหิ  
ธมฺเมหิ รชฺชติ ทสหิ กิเลสวตฺถูหิ กิลสิฺสติ ทสหิ อาฆาต- 
วตฺถูหิ อาฆาติโต ทสหิ อกุสลกมฺมปเถหิ สมนฺนาคโต ทสหิ  
สโยชเนหิ สยุตฺโต ทสหิ มิจฺฉตฺเตหิ นิยฺยโต ทสวตฺถุกาย 
ทิฏ ิยา สมนฺนาคโต ทสวตฺถุกาย อนฺตคฺคาหิกาย ทิฏ ิยา(๓) 
# ๑. ม. มโหฆปกขฺนฺโท ฯ  ๒. ปฏิสมภิฺทาย นิยโตติ ปาโ 
# ตถา จ มรมฺมโปตฺถเก ฯ  ๓. ปฏิสมภิฺทาย สกฺกายทิฏ ิยาติ 
# ปาโ ฯ  
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สมนฺนาคโต อฏสตตณฺหาปป ฺเจหิ ปป ฺจิโต ทฺวาสฏ ิยา 
ทิฏ ิคเตหิ ปริยุฏ ิโต โลกสนฺนิวาโสติ สมฺปสฺสนฺตาน พุทฺธาน 
ภควนฺตาน สตฺเตสุ มหากรุณา โอกฺกมติ ฯ 
         อห ฺจมฺหิ ติณฺโณ โลโก จ อติณฺโณ ฯ อห ฺจมฺหิ  
มุตฺโต โลโก จ อมุตฺโต ฯ อห ฺจมฺหิ ทนฺโต โลโก จ  
อทนฺโต ฯ อห ฺจมฺหิ สนฺโต โลโก จ อสนฺโต ฯ อห ฺจมฺหิ  
อสฺสตฺโถ โลโก จ อนสฺสตฺโถ ฯ อห ฺจมฺหิ ปรินิพฺพุโต โลโก 
จ อปรินิพฺพุโต ฯ ปโหมิ ขฺวาห ติณฺโณ ตาเรตุ มุตฺโต 
โมเจตุ ทนฺโต  ทเมตุ  สนโฺต สเมตุ อสฺสตฺโถ อสฺสาเสตุ 
ปรินิพฺพุโต ปเร จ ปรินิพฺพาเปตุนฺติ ปสฺสนฺตาน พุทฺธาน 
ภควนฺตาน สตฺเตสุ มหากรุณา โอกฺกมตีติ ฯ 
        อิมินาว  นเยน  ภควโต  สตฺเตสุ  เมตฺตาโอกฺกมน ฺจ 
วิภาเวตพฺพ ฯ กรุณาวิสยสฺส  หิ  ทุกฺขสฺส  ปฏิปกฺขภูต  สุข   
สตฺเตสุ  อุปสหรนฺตี  เมตฺตาป วตฺตตีติ  อิธ  อพฺยาปาทอวิหึสา- 
วิตกฺกา  เขมวิตกฺโก ฯ  ปวิเวกวิตกฺโก  ปน เนกฺขมฺมวิตกฺโกเยว ฯ 
ตสฺส  ทิพฺพวิหารอริยวิหาเรสุ  ปุพฺพภาคสฺส  ปมชฌฺานสฺส 
ปจฺจเวกฺขณาย  จ  วเสน  ปวตฺติ  เวทิตพฺพา ฯ  ตตฺถ  เย ภควโต 
เทวสิก วฬ ฺชนกวเสน  จตุวีสติโกฏิสตสหสฺสสงฺขา  สมาปตฺติ- 
วิหารา  เยส  ปุเร  จรณภาเวน ปวตฺต  สมาธิจริยาณ- 
จริยานุคต  าณ  จตุวีสติโกฏิสตสหสฺสสมาปตฺติป ฺา จ  
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มหาวชิราณนฺติ  วุจฺจติ  เตส  วเสน  ภควโต  ปวิเวกวิตกฺกสฺส 
พหุล  ปวตฺติ  เวทิตพฺพา ฯ  อย ฺจ  อตฺโถ มหาสจฺจกสุตฺเตนป 
เวทิตพฺโพ ฯ วุตฺต ฺหิ ตตฺถ ภควตา 
        โส โข อห อคฺคิเวสฺสน ตสฺมึเยว ปุริมสฺมึ สมาธินิมิตฺเต 
อชฺฌตฺตเมว จิตฺต สนฺนิสีเทมิ(๑) เยน สุข(๒) นิจฺจกปฺป วิหรามีติ ฯ (๓)  
อิท  หิ  ภควา  สมโณ  โคตโม  อภิรูโป  ปาสาทิโก  สุผุสิต  
ทนฺตาวรณ ชิวฺหา  ตนุกา  มธุร  วจน  เตน  ปริส  ร ฺเชนฺโต  
ม ฺเ  วิจรติ  จิตฺเต ปนสฺส  เอกคฺคตา  นตฺถิ  โย  เอว   
ส ฺตฺติพหุโล  จรตีติ  สจฺจเกน นิคณฺปุตฺเตนป  วิตกฺกิเต  อวสฺส  
สโหฆ  โจร  คณฺหนฺโต  วิย  น อคฺคิเวสฺสน ตถาคโต  ปริส   
ร ฺเชนฺโต  ส ฺตฺติพหุโล  วิจรติ  จกฺกวาฬปริยนฺตายป  ปรสิาย 
ธมฺม  เทเสนฺโต(๖) อนุพล  เทนฺโต (๗) อสลลฺีโน  อนุปลิตฺโต เอตเมว(๘) 
เอกวิหาริสุ ฺตฺตา ผลสมาปตฺติผล อนุยุตฺโตติ ทสฺเสตุ อาหริ ฯ 
        ภควา  หิ  ยสฺม ึ ขเณ  ปริสา  สาธุการ  เทติ  ธมฺม   
วา  ปจฺจเวกฺขติ ตสฺมึ  ขเณ  ปุพฺพภาเคน  กาล  ปรจฺิฉินฺทิตฺวา  
ผลสมาปตฺตึ  อสฺสาสวาเร ปสฺสาสวาเร(๙)  สมาปชชฺติ  สาธุการ- 
สทฺทนิคฺโฆเส  อวิจฺฉินฺเนเยว ธมฺมปจฺจเวกฺขณาย จ ปริโยสาเน  
# ๑. ม. สณฺเปมิ สนฺนิสาเทมิ ฯ  ๒. ม. สุท ฯ   
# ๓. ม.  ม.ู ๑๒/๔๓๐/๔๖๑ ฯ  ๔. ม. จรตีติ ฯ  ๕. ม. วิตกฺกิเต ฯ 
# ๖. ม. เทเสติ ฯ  ๗. ม. อย ปาโ นตฺถ ิฯ  ๘. มง เอกตฺต ฯ  
# ๙. เกสุจิ โปตฺถเกสุ อสฺสาสวาเรเตฺวว ขายติ ฯ  
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สมาปตฺติโต  วุฏาย   ิตฏานโต  ปฏาย  ธมฺม  เทเสติ ฯ 
พุทฺธาน  หิ  ภวงฺคปริวาโส  ลหุโก  อสฺสาสวาเร  ปสฺสาสวาเร  
สมาปตฺติโย สมาปชฺชนฺติ ฯ  เอว  ยถาวุตฺตสมาปตฺตีน  สปุพฺพ- 
ภาคาน  วเสน  ภควโต เขมวิตกฺกสฺส ปวิเวกวิตกฺกสฺส จ  
พหุลปฺปวตฺติ เวทิตพฺพา ฯ 
        ตตฺถ  ยสฺส  พฺยาปาทวิหึสาวิตกฺกาทิสงฺกิเลสปฺปหานาย(๑) 
อพฺยาปาทวิตกฺกสฺส อวิหึสาวิตกฺกสฺส  จ  อานุภาเวน  กุโตจิ 
ภยาภาวโต  ตสมงฺคี  เขมปฺปตฺโต  จ วิหรติ  ตโต  จ  สพฺพสฺสป  
สพฺพทาป  เขมเมว  โหติ  อภยเมว ฯ  ตสฺมา ทุวิโธป  อุภเยส  
เขม กโรติ เขมวิตกฺโก ฯ ยสฺส ปน กามวิตกฺกาทิสงฺกิเลสปฺ- 
ปหานสฺส เนกฺขมฺมวิตกฺกสฺส  อานุภาเวน  กายวิเวโก  จิตฺต- 
วิเวโก  อุปธวิิเวโกติ ติวิโธ  ตทงฺควิเวโก  วิกฺขมฺภนวิเวโก   
สมุจฺเฉทวิเวโก  ปฏิปฺปสสฺทฺธิวิเวโก นิสฺสรณวิเวโกติ  ป ฺจวิโธ  
จ  วิเวโก  ปาริปูรึ  คจฺฉติ  โส  ยถารห  อารมฺมณโต  
สมฺปโยคโต  จ  ปวิเวกสหคโต  วิตกฺโกติ  ปวิเวกวิตกฺโก ฯ  เอเต  
จ  เทฺว วิตกฺกา เอว  วิภตฺตวิสยาป  สมานา  อาทิกมฺมิกาน   
อ ฺม ฺ ูปการาย  สวตฺตนฺติ(๒)  ยถา หิ  เขมวิตกฺกสฺส  ปวิเวก- 
วิตกฺโก  อนปฺุปนฺนสฺส  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส ภิยฺโยภาวาย   
เวปุลฺลาย  โหติ  เอว  ปวิเวกวิตกฺกสฺสป  เขมวิตกฺโก ฯ  น 
# ๑. ม. ...ปหานสฺส ฯ  ๒. ม. สมฺภวนฺติ ฯ  
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หิ  วูปกฏกายจิตฺตานมนฺตเรน  เมตฺตาวิหาราทโย  สมฺภวนฺติ  
พฺยาปาทาทิปฺปหาเนน จ  วินา  จิตฺตวิเวกาทีน  อสมฺภโวเยวาติ(๑)  
อ ฺม ฺสฺส  พหูปการา  เอเต ธมฺมา  ทฏพฺพา ฯ  ภควโต  
ปน  สพฺพโส  ปหีนสงฺกิเลสสฺส  โลกหิตตฺถาย  เอว เขมวิตกฺโก  
จ  ปวิเวกวิตกฺโก  จ  อสสฺาสวารมตฺเตป  หิตสุขมาวหนฺติเยวาติ ฯ 
เขโม จ วิตกฺโก ปวิเวโก จ วิตกฺโกติ สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ 
        เอว  อุททฺิฏเ  เทฺว  วิตกฺเก  นิทฺทสิิตุ  อพฺยาปชฺฌาราโมติ- 
อาทิมาห ฯ ตตฺถ  อพฺยาปชฺฌน  กสสฺจิ  อทุกฺขน  อพฺยาปชฺโฌ  ฯ 
โส  อารมิตพฺพโต อาราโม  เอตสฺสาติ  อพฺยาปชฺฌาราโม ฯ   
ลอพฺยาปชฺเฌ  รโต  เสวนวเสน  นิรโตติ อพฺยาปชฺฌรโต ฯ  เอเสวาติ  
เอโส  เอว ฯ  อิริยายาติ  กริิยาย  กายวจีปโยเคนาติ อตฺโถ ฯ   
น  กิ ฺจิ  พฺยาพาเธมีติ  หีนาทีสุ  กิ ฺจิป  สตฺต  ตณฺหาตสาทิ- 
โยคโต ตส  วา  ตทภาวโต  ปหีนสพฺพกิเลสวิปฺผนฺทิตตฺตา 
ถาวร  วา  น  พาเธมิ  น ทกฺุขาเปมิ ฯ  กรุณชฺฌาสโย  ภควา  
มหากรุณาสมาปตฺติพหุโล  อตฺตโน ปรมรุจิตกรุณชฺฌาสยานุ- 
รูปเมวมาห ฯ  เตน  อวิหสึาวิตกฺก  อพฺยาปาทวิตกฺก ฺจ ทสฺเสติ ฯ   
อิท  วุตฺต  โหติ  อห  อิมาย  อิริยาย  อิมาย  ปฏิปตฺติยา  เอว 
สมฺมา  ปฏิปชฺชนฺโต  เอว  สมาปตฺติวิหาเรหิ  วิหรนฺโต  เอว  ปุ ฺตฺถิเกหิ 
กตานิ  สกฺการครุการมานนวนฺทนปูชนานิ  อธิวาเสนฺโต  สตฺเตสุ  
# ๑. ม. อสมฺภโวเยวาติ ฯ  
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น  ก ฺจิ พฺยาพาเธมิ  อปจ  โข  ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกปรมตฺถ- 
เภท(๑)  หิตสุขเมว  เนส ปริพฺรูเหมีติ ฯ 
        ย  อกุสล  ต  ปหีนนติฺ  ย  ทิยฑฺฒกิเลสสหสฺสเภท  อ ฺ ฺจ 
ตสมฺปยุตฺต อนนฺตปฺปเภท  อกุสล  ต  สพฺพ  โพธิมูเลเยว  
มยฺห  ปหีน  สมูหตนฺติ ฯ อิมินา  ปวิเวเกสุ  มุทฺธภูเต  (๒)  สทฺธ ึ
นิสฺสรณวิเวเกน สมุจฺเฉทปฺปฏิปฺปสฺสทฺธิวิเวเก  (๓)  ทสฺเสติ ฯ 
เกจิ ปเนตฺถ ตทงฺควิกฺขมฺภนวิเวเกป อุทฺธรนฺติ ฯ อาคมนีย- 
ปฏิปทาย หิ สทฺธึ ภควตา อตฺตโน กิเลสกฺขโย อิธ วุตฺโตติ ฯ 
        อิติ  ภควา  อปริมิตกปฺปปริจิต  อตฺตโน  ปวิเวกชฺฌาสย  
สทฺธึ นิสฺสรณชฺฌาสเยน  อิทานิ  มตฺถก  ปาเปตฺวา   ิโต   
ตมชฺฌาสย  ผลสมาปตฺตึ สมาปชฺชิตฺวา  อตฺตโน  กเิลสปฺปหาน- 
ปจฺจเวกฺขณมุเขน  วิภาเวติ ฯ  ยทตฺถ ปเนตฺถ  สตฺถา  อิเม  
เทฺว  วิตกฺเก  อุทฺธริ  อิทานิ  ตมตฺถ  ทสฺเสนฺโต ตสฺมาติห  
ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ  ภควา  หิ  อิมสฺส  วิตกฺกทฺวยสฺส  อตฺตโน 
พหุลสมุทาจารทสฺสนมุเขน ตตฺถ ภิกฺขู นิเวเสตุ อิม ธมฺมเทสน  
อารภิ ฯ 
        ตตฺถ  ตสฺมาติ  ยสฺมา  อพฺยาปชฺฌปวิเวกาภิรตสฺส  เม  
เขมปวิเวกวิตกฺกาเยว พหุล  ปวตฺตนฺติ  ตสฺมา ฯ  ติหาติ   
# ๑. ม. ...ปรมตฺถปฺปเภท ฯ  ๒. สี. ปวิเวเก สมิทฺธภูเตน ฯ 
# ม. ปวิเวเกสุ มุทฺธภูเตน ฯ  ๓. ม. สมจฺุเฉทปฺปฏิปฺปสฺสทฺธิเวเก ฯ  
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นิปาตมตฺต ฯ  อพฺยาปชฺฌารามา  วิหรถาติ สพฺพสตฺเตสุ  เมตฺตา- 
วิหาเรน  กรณุาวิหาเร  น  จ  อภิรมมานา(๑)  วิหรถ ฯ  เตน 
พฺยาปาทสฺส  ตเทกฏกิเลสาน ฺจ  ทูรีกรณมาห ฯ  เตส  โวติ  
เอตฺถ  โวติ นปิาตมตฺต ฯ  ปวิเวการามา  วิหรถาติ  กายาทิ- 
วิเวก ฺเจว  ตทงฺคาทิวิเวก ฺจาติ สพฺพวิเวเก  อารมิตพฺพฏาน  
กตฺวา  วิหรถ ฯ  อิมาย  มยนฺติอาทิ  ยถา  เนส เขมวิตกฺกสฺส   
ปวตฺตนาการทสฺสน(๒)  เอว  กึ  อกุสลนฺติอาทิ  ปวิเวกวิตกฺกสฺส 
ปวตฺตนาการทสฺสน ฯ  ตตฺถ  ยถา  อนวชฺชธมฺเม  ปริปูเรตุ- 
กาเมน  กึกุสลคเวสินา หุตฺวา  กุสลธมมฺปริเยสนา  กาตพฺพา  ว  
สาวชฺชธมฺเม  ปชหิตุกาเมนาป อกุสลปริเยสนา น(๓) กาตพฺพาติ   
อาห  กึ  อกสุลนฺติอาทิ ฯ  อภิ ฺาปุพฺพิกา  หิ ปริ ฺา- 
ปหานสจฺฉิกิริยาภาวนา ฯ   
        ตตฺถ  ก ึ อกุสลนฺติ  อกุสล  นาม  กึ  สภาวโต กิมสฺส 
ลกฺขณ  กานิ  วา  รสปจฺจุปฏานปทฏานานีติ  อกุสลสฺส 
กิจฺจาทิโต(๔)  ปจฺจเวกฺขณวิธึ  ทสฺเสติ ฯ  อาทิกมมฺิกวเสน  เจส 
วิตกฺโก  อาคโต กึ  อปฺปหนี  ก ึ ปชหามาติ  อิท  ปททฺวย  
เสกฺขวเสน ฯ  ตสฺมา  ก ึ อปฺปหีนนฺติ กามราคสโยชนาทีสุ  
อกุสเลสุ  ก ึ อกุสล  อมฺหาก  มคฺเคน  อสมุจฺฉินฺน ฯ กึ  ปชหามาติ  
กึ  อกุสล  สมุคฺฆาเตม ฯ  อถวา  ก ึ ปชหามาติ วิตกฺก(๕)- 
# ๑. ม. อภิรมนฺตา ฯ  ๒. ม. ...ทสฺสน ฯ  ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ 
# ๔. สภาวกิจฺจาทิโตติป ปาโ ฯ  สภาวลกฺขณกิจฺจาทิโตติ  
# ภวิตพฺพ ฯ  ๕. ม. วีติกฺกม... ฯ  
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ปริยุฏานานุสเยสุ  กึวิภาค อกุสล อิทานิ มย ปชหามาติ  
อตฺโถ ฯ เกจิ ปน กึ  อปฺปหีนนฺติ  ปนฺติ  เตส  ทฏิ ิ- 
สโยชนาทิวเสน  อเนกเภเทสุ  อกุสเลสุ กึ กตม  อกุสล  เกน 
กตเมน  ปกาเรน  กตเมน  วา  มคฺเคน  อมฺหาก  อปฺปหีนนฺติ 
วุตฺต โหติ ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ 
        คาถาสุ  พุทฺธนฺติ  จตุนฺน  อริยสจฺจาน  อวิปรีต  
สยมฺภุาเณน  พุทฺธตฺตา ปฏิวิทฺธตฺตา พุทฺธ สจฺจวินิมุตฺตสฺส 
เยฺยสฺส อภาวโต ฯ ตถา หิ วุตฺต 
        อภิ ฺเยฺย อภิ ฺาต  ภาเวตพฺพ ฺจ ภาวิต 
        ปหาตพฺพ ปหีน เม  ตสฺมา พุทฺโธสฺมิ พฺราหฺมณาติ ฯ (๑)  
        เปตฺวา  มหาโพธิสตฺต  อ ฺเหิ  สหิตุ  วหิตุ  อสกฺกุ- 
เณยฺยตฺตา  อสยฺหสฺส สกลสฺส  โพธิสมฺภารสฺส  มหากรุณาธิ- 
การสฺส  จ  สหนโต  วหนโต  ตถา อ ฺเหิ  สหิตุ  อภิภวิตุ   
ทุกฺกรตฺตา  อสยฺหาน  ป ฺจนฺน  มาราน  สหนโต อภิภวนโต   
อาสยานุสยจริยาธิมุตฺติอาทิวิภาวาวโพเธน  ยถารห  เวเนยฺยาน 
ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกปรมตฺเถหิ  อนสุาสนสงฺขาตสฺส  อ ฺเหิ  
อสยฺหสฺส พุทฺธกิจฺจสฺส  สหนโต  วหนโต  ตตฺถ  วา  สาธุการ- 
วิภาวโต  อสยฺหสาหิน ฯ อสยฺหสาหิน(๒) ฯ สมุทาจรนฺติ นนฺติ เอตฺถ 
นนฺติ นิปาตมตฺต น ตถาคตนฺติ วา อตฺโถ ฯ 
# ๑. ขุ. สุ. ๒๕/๓๗๗/๔๔๔ ฯ  ม. ม. ๑๓/๖๐๙/๕๕๔ ฯ 
# ๒. โปราณ. อสยฺหวหิต อสยฺหสาหิต ฯ  ปาลิยมฺปน เอว ทิสฺสติ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 236 

                *เลมที่ 20  ทุกนิปาตวณฺณนา  หนา  236 
 
        สกปรสนฺตาเนสุ  ตมสงฺขาต  โมหนฺธการ  นุท ิ ขิปติ 
ตโมนุโท ฯ  ปาร นิพฺพาน  คโตติ  ปารคโต ฯ  อถ  วา  มุตฺโต 
โมเจยฺยนฺติอาทินา  นเยน ปวตฺติตสฺส  มหาภินีหารสฺส  สกลสฺส  
วา  สสารทุกฺขสฺส  สพฺพ ฺ ุคุณาน  ปาร ปริยนฺต  คโตติ   
ปารคโต  ต  ตโมนุท  ปารคต ฯ  ตโต  เอว  ปตฺติปตฺต  พุทฺธ 
สีลาทึ  ทสพลาณาทิ ฺจ  สมฺมาสมฺพุทฺเธหิ  ปตฺตพฺพ  สพฺพ   
ปตฺตนฺติ  อตฺโถ ฯ วสิมนติฺ  ฌานาทีสุ  อากงฺขาปฏิพทฺโธ  ปรโม 
อาวชฺชนาทิวสิภาโว อริยิทฺธิสงฺขาโต  อน ฺสาธารโณ  จิตฺต- 
วสิภาโว  จ  อสฺส อตฺถีติ วสิมา ต วสิม วสินนฺติ   
อตฺโถ ฯ ยถา(๑) สพฺเพส  กามาสวาทีน  อภาเวน  อนาสว ฯ   
กายวิสมาทิกสฺส วิสมสฺส  วนฺตตฺตา  วา  วิสสงฺขาต  สพฺพ  
กิเลสมล  ตรตฺิวา  วา  วิส สกลวฏฏทุกขฺ  สย  ตริตฺวา  ตารณโต  
วิสนฺตโร  (๒)  ต  วิสนตฺร ฯ  ตณฺหกฺขเย อรหตฺตผเล  นิพฺพาเน   
วา  วิมุตฺต  อุภย ฺหิ  คมนโต  โมนสงฺขาเตน  าเณน  
กายโมเนยฺยาทีหิ  วา  สาติสยสมนฺนาคตตฺตา  มุนึ ฯ  มุนีติ  หิ   
อคาริยมุนิ อนคาริยมุนิ  เสกฺขมุนิ  อเสกฺขมุนิ  ปจฺเจกมุนิ   
มุนิมุนีติ  อเนกวิธา  มุนโย ฯ ตตฺถ  คิหิ (๓) อาคตผโล  วิ ฺาต- 
สาสโน  อคาริยมุนิ  ตถารโูป  ปพฺพชิโต อนคาริยมุนิ(๔) ฯ   
สตฺต  เสกฺขา  เสกฺขมุนิ  ขีณาสโว  อเสกฺขมุนิ  ปจฺเจกพุทฺโธ 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. สี. เวสฺสนฺตโร ฯ  
# ๓. ม. คิห ีฯ  ๔. ม. อนคาริยมุนิ ฯ  
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ปจฺเจกมุนิ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  มุนิมุนีติ ฯ  อยเมว  อิธาธิปฺเปโต ฯ  
อายตึ ปุนพฺภวาภาวโต  อนฺติม  ปจฺฉิม  เทห  กาย  ธาเรตีติ  
อนฺติมเทหธารี  ต อนฺติมเทหธารึ ฯ  กิเลสมาราทีน  สมฺมเทว  
ปริจฺจตฺตตฺตา  มารชห(๑) ฯ  ตโต  เอว ชราเหตุสมุจฺเฉทโต  อนุ- 
ปาทิเสสนิพฺพานปฺปตฺติวเสน  ปากฏชราทิสพฺพชราย  ปารคุ ฯ 
ชราสีเสน  เจตฺถ  ชาติมรณโสกาทีน  ปารคมน  วุตฺตนฺติ   
ทฏพฺพ ฯ  ต  เอวภูต ตถาคต ทุเว วิตกฺกา สมุทาจรนฺตีติ  
พฺรูมีติ สมฺพนฺโธ ฯ 
        อิติ  ภควา  ปมคาถาย  วิตกฺกทฺวย  อุทฺทิสิตฺวา  ตโต  
ทุติยคาถาย ปวิเวกวิตกฺก  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  เขมวิตกฺก  ทสฺเสตุ  
เสเล  ยถาติ  ตติย คาถมาห ฯ  ตตฺถ  เสเล  ยถา  ปพฺพตมุทฺธ- 
นิฏ ิโตติ  เสเล  สลิามเย เอกคฺฆนปพฺพตมุทฺธนิ(๒) ยถา  ิโต วฯ  
น หิ ตตฺถ  ิตสฺส อุทฺธ คีวุกฺขิปนปสารณาทิกิจฺจ อตฺถิ ฯ  
ตถูปมนฺติ  ตปฺปฏิภาค  เสลปพฺพตูปม ฯ  อย  ปเนตฺถ  สงฺเขปตฺโถ 
ยถา  เสเล  ปพฺพตมุทฺธนิฏ ิโต  ว(๓) จกฺขุมา  ปุริโส  สมนฺตโต   
ชนต  ปสฺเสยฺย  เอวเมว สุเมโธ  สุนทฺรป ฺโ  สพฺพ ฺ ุต- 
 ฺาเณน  สมนฺตจกฺขุ  ภควา  ธมฺมมย ป ฺามย  ปาสาท- 
มารุยฺห  สย  อเปตโสโก  โสกาวติณฺณ  ชาติชราภิภูต ฺจ  ชนต   
# ๑. ม. มาร ฺชห ฯ  ๒. ม. เอกคฺฆนปพฺพตมุทฺธนิ ฯ  
# ๓. ม. ยถา เสลปพฺพตมุทฺธนิ  ิโต ฯ  
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สตฺตกาย(๑)  อเวกฺขติ  อุปธารยติ  อุปปริกฺขติ ฯ  อย  ปเนตฺถ  
อธิปฺปาโย ยถา  หิ  ปพฺพตปาเท  สมนฺตา  มหนฺต  เขตฺต   
กตฺวา  ตตฺถ  เกทารปาฬีสุ กุฏโิย  กตฺวา  รตฺตึ  อคฺคึ  ชาเลยฺย 
จตุรงฺคสมนฺนาคต ฺจ  อนฺธการ  ภเวยฺย อถสฺส  ปพฺพตมตฺถเก(๒) 
ตฺวา  จกฺขุมโต  ปรุิสสฺส  ภูมิปฺปเทส  โอโลกยโต  เนว เขตฺต  
น  เกทารปาฬิโย  น  กฏุโิย  น  ตตฺถ  สยิตมนุสฺสา  ป ฺาเยยฺยุ 
กุฏีสุ  ปน  อคฺคิชาลมตฺตเมว  ป ฺาเยยฺย  เอว  ธมมฺมย   
ปาสาทมารุยฺห สตฺตกาย  โอโลกยโต  ตถาคตสฺส  เย  เต 
อกตกลฺยาณา  สตฺตา  เต เอกวิหาเร ทกฺขิณปสฺเส  นิสินฺนาป  
พุทฺธาณสฺส  อาปาถ  นาคจฺฉนฺติ  รตฺตึ  ขิตฺตสรา วิย  
โหนฺติ ฯ  เย  ปน  กตกลฺยาณา  เวเนยฺยปุคฺคลา  เต  เอวสฺส   
ทูเรป   ิตา อาปาถ คจฺฉนฺติ โส อคฺคิ วิย หิมวนฺตปพฺพโต 
วิย(๓) ฯ วุตฺตมฺป เจต 
        ทูเร สนโฺต ปกาเสนฺติ        หิมวนฺโตว ปพฺพโต 
        อสนฺเตตฺถ น ทิสฺสนติฺ        รตฺตึ ขิตฺตา ยถา สราติ ฯ (๔)  
        เอวเมตสฺมึ สุตฺเต คาถาสุ จ ภควา อตฺตาน ปร  
วิย กตฺวา ทสฺเสสิ ฯ 
                ปมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. ม. สตฺตกาย ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. ปพฺพตสฺส มตฺถเก ฯ  
# ๓. ม. วิย จ ฯ ๔. ขุ. ธ. ๒๕/๓๑/๕๕ ฯ  
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                        เทสนาสุตฺตวณฺณนา 
        ทุติเย  ปริยาเยนาติ  เอตฺถ  ปริยายสทฺโท  มธปุณฺฑิก- 
ปริยาโยเตฺวว น  ธาเรหีติอาทีสุ  (๑)  เทสนาย  อาคโต ฯ  อตฺถ ิ 
เขฺวส  พฺราหฺมณ  ปริยาโย เยน  ม  ปริยาเยน  สมฺมา  วทมาโน  
วเทยฺย อกิริยวาโท สมโณ โคตโมติอาทีสุ (๒)  การเณ ฯ  กสฺส 
นุ  โข  อานนฺท  อชชฺ  ปริยาโย  ภิกฺขุนิโย โอวทิตุนฺติอาทีสุ (๓) 
วาเร ฯ  อิธ  ปน  วาเรป  การเณป  วฏฏติ  ตสฺมา  ภิกฺขเว 
ตถาคตสฺส เทฺว  ธมฺมเทสนา  ยถารห  การเณน  ภวนฺติ  วาเรน 
จาติ(๔)  อยเมตฺถ  อตฺโถ ฯ ภควา  หิ  เวเนยฺยชฺฌาสยานุรูป  กทาจิ 
อิเม  ธมฺมา  กุสลา  อิเม  อกุสลา ฯ อิเม  สาวชฺชา  อิเม  อนวชฺชา 
อิเม  เสวิตพฺพา  อิเม  น เสวิตพฺพาติอาทินา กุสลากุสลธมฺเม  
วิภชนฺโต  กสุลธมฺเมหิ  อกุสลธมฺเม  อสงฺกรโต  ป ฺาเปนฺโต 
ปาป  ปาปกโต  ปสฺสถาติ  ธมฺม  เทเสติ ฯ  กทาจิ  ปาณาติปาโต 
ภิกฺขเว อาเสวิโต  ภาวิโต  พหุลีกโต  นิรยสวตฺตนิโก  ติรจฺฉาน- 
โยนิสวตฺตนิโก ปตฺติวิสยสวตฺตนิโก  โย สพฺพลหโุส(๕) ปาณาติปาโต  
โส อปฺปายุกสวตฺตนิโกติอาทินา (๖)  อาทีนว  ปกาเสนฺโต  ปาปโต  
นิพฺพิทาทีหิ  นิโยเชนฺโต  นิพฺพินฺทถ วิรชฺชถาติ ธมมฺ เทเสติ ฯ 
        ภวนฺตีติ  โหนฺติ  ปวตฺตนฺติ ฯ  ปาป  ปาปกโต  ปสฺสถาติ  
สพฺพ  ปาปธมฺม ทิฏเว  ธมฺเม  อายติ ฺจ  อหิตทุกฺขาวหโต   
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๒๕๐/๒๓๐ ฯ ๒. วิ. มหาวิ. ๑/๒/๓ ฯ  
# ๓. ม. อุ. ๑๔/๗๖๗/๔๘๖ ฯ ๔. ม. วาติ ฯ  ๕. ม. สพฺพลหุโก ฯ  
# ๖. องฺ. จตุกฺก. ๒๓/๑๓๐/๒๕๒ ฯ  
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ลามกโต  ปสฺสถ ฯ  ตตฺถ  นิพฺพินฺทถาติ ตสฺมึ  ปาปธมฺเม  
อจฺจนฺตภาวโต  ลามกฏเน  ปาป  อโกสลฺลสมฺภูตฏเน อกุสล   
ปกติปภสฺสรสฺส  ปสนฺนสฺส  จ  จิตฺตสฺส  ปภสฺสราทิภาววินา- 
สนโต สงฺกิเลสิก  ปุนปฺปนุ  ภวทุกฺขนิพฺพตฺตนโต  โปโนพฺภวิก   
สเหว  ทรเถหิ ปริฬาเหหิ  สวตฺตนโต  สทรถ  ทกฺุขสฺเสว   
วิปจฺจนโต  ทุกฺขวิปาก  อปริมาณมฺป กาล  อนาคเต  ชาติชรา- 
มรณนิพฺพตฺตนโต  อายตึ  ชาติชรามรณิย สพฺพหิตสุขวิทฺธสน- 
สมตฺถนฺติอาทินา  นเยน  นานาวิเธ  อาทีนเว  ตสฺส  จ  ปหาเน 
อานิสเส  สมฺมป ฺาย  ปสฺสนฺตา  นิพฺพินฺทถ  นิพฺเพท   
อาปชฺชถ ฯ  นิพฺพินฺทนฺตา จ  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อริย- 
มคฺคาธิคเมน  ปาปโต  วิรชฺชถ  เจว  วิมุจฺจถ  จ ฯ มคฺเคน  
วา  สมุจฺเฉทวิราควเสน  วิรชฺชถ  ตโต  ผเลน  ปฏิปปฺสฺสทฺธิ- 
วิมุตฺติวเสน วิมุจฺจถ ฯ  อถ  วา  ปาปนฺติ ลามกโต ปาป ฯ  
กึ วุตฺต โหติ ย อนิจฺจทุกฺขาทิภาเวน กุจฺฉิต  อริเยหิ  
ชิคุจฺฉนีย  วฏฏทุกฺข  ปาเปตีติ  ปาป ฯ  ก ึ ปน  ต ฯ 
เตภูมกธมฺมชาต ฯ  ยถาวุตฺเตน  อตฺเถน  ปาปกโต  ทิสฺวา  ตตฺถ  
อนิจฺจโต  ทุกฺขโต โรคโต  คณฺฑโต  สลฺลโต  อฆโต  อาพาธโตติ- 
อาทินา  วิปสฺสน  วฑฺเฒนฺตา  (๑) นิพฺพินฺทถ ฯ  อยมฺป  ทุติยาติ  
ยาถาวโต  อหิตานตฺถวิภาวน  ปม  อุปาทาย  ตโต วิเวจน 
# ๑. กตฺถจิ. ปวตฺเตนฺตา ฯ  
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อย ทุติยา ธมฺมเทสนา ฯ 
        คาถาสุ  พุทฺธสฺสาติ  สพฺพ ฺ ุพุทฺธสฺส ฯ  สพฺพ- 
ภูตานุกมฺปโนติ  สพฺเพป สตฺเต  มหากรุณาย  อนุกมฺปนส- 
ภาวสฺส ฯ  ปริยายวจนนฺติ  ปรยิาเยน  กต(๑) เทสน ฯ  ปสฺสาติ 
ปริส  อาลปติ  ปริสเชฏก  วา  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  เกจิ  
ปนาหุ อตฺตานเมว  สนฺธาย  ภควา  ปสสฺาติ  อโวจาติ ฯ   
ตตฺถาติ  ตสฺมึ  ปาปเก ฯ วิรชฺชถาติ(๒) ราค ปชหถาติ อตฺโถ ฯ  
เสส วุตฺตนยเมว ฯ 
                ทติุยสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
 
                         วิชฺชาสุตฺตวณฺณนา 
        ตติเย  ปุพฺพงฺคมาติ  สหชาตวเสน  อุปนิสฺสยวเสน  จาติ 
ทฺวีหิ อากาเรหิ  ปุพฺพงฺคมา  ปุรสฺสรา  วา(๓) ปธานการณ ฯ 
น  หิ  อวิชชฺาย วินา อกุสลุปฺปตฺติ อตฺถิ ฯ  สมาปตฺติยาติ  
สมาปชฺชนาย  สภาวปฏลิาภาย  ปวตฺติยาติ  อตฺโถ  ตตฺถ 
อกุสลปฺปวตฺติยา  อาทีนวปฏิจฺฉาทเนน  อโยนโิสมนสิการสฺส 
ปจฺจยภาเวน อปฺปหีนภาเวน จ อกุสลธมฺมาน อุปนิสฺสยภาโว  
ทิสฺสติ [๔] ฯ 
# ๑. ม. วา ฯ  ๒. ม. วิรชฺชถ ฯ  ๓. ม. ปรุสฺสรา ฯ  
# ๔. เอตฺถนตฺเร วากฺยานิ นฏานิป ภวิสฺสนฺติ ฯ  
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        เอว  พฺยาธิมรณาทิทุกฺขสฺส  อธิฏานภาวโต  สพฺพาป   
คติโย  อิธ ทคฺุคติโย ฯ  อถ  วา  ราคาทิกิเลเสหิ  ทสูิตา  คติโย  
กายวจีจิตฺตาน  ปวตฺติโยติ ทุคฺคติโย  กายวจีมโนทุจฺจริตานิ ฯ   
อสฺมึ  โลเกติ  อิธ  โลเก  มนุสฺสคติย  วา ฯ ปรมฺหิ  จาติ   
ตโต  อ ฺาสุ  คตีสุ ฯ  อวิชฺชามูลิกา  สพฺพาติ  ตา  สพฺพาป 
ทุจฺจริตสฺส  วิปตฺติโย  วุตฺตนเยน  อวิชชฺาปุพฺพงฺคมตฺตา  อวิชฺชา- 
มูลิกา  เอว ฯ อิจฺฉาโลภสมุสฺสยาติ  อสมฺปตฺตวิสยปริเยสนลกฺขณาย  
อิจฺฉาย สมฺปตฺตวิสยลุพฺภนลกฺขเณน โลเภน จ สมุสฺสิตา  
อุปจิตาติ อิจฺฉาโลภสมุสฺสยา ฯ 
        ยโตติ  ยสฺมา  อวิชฺชาเหตุ  อวิชฺชาย  นิวุโต  หุตฺวา ฯ   
ปาปจฺโฉติ อวิชฺชาย ปฏิจฺฉาทิตตฺตา  ปาปจฺฉตาย  อาทีนเว   
อปสฺสนฺโต  อสนฺตคุณสมฺภาวนวเสน โกห ฺาทีนิ  กโรนฺโต  
ปาปจฺโฉ  โลเภเนว  อตฺริจฺฉตาป  คหิตาติ  ทฏพฺพา ฯ 
อนาทโรติ  โลกาธิปติโน  โอตฺตปฺปสฺส  อภาเวน  สพฺรหฺมจารีสุ  
อาทรรหิโต ฯ ตโตติ  ตสมฺา  อวิชฺชาปาปจฺฉตาอหิริกาโนตฺตปฺป- 
เหตุ ฯ  ปสวตีติ กายทุจฺจริตาทิเภท ปาป  อุปจินาติ ฯ  อปาย  
เตน  คจฺฉตีติ  เตน  ตถาปสุเตน  ปาเปน  นิรยาทิเภท อปาย  
คจฺฉติ อุปปชฺชติ ฯ 
        ตสฺมาติ ยสฺมา เอเต เอว สพฺพทุจฺจริตมูลภูตา  
สพฺพทุคฺคติปริกฺกิเลสเหตุภูตา(๑) จ  อวิชฺชาทโย  ตสฺมา  
# ๑. ม. สพฺพทุคฺคติ ปริกฺกิเลสเหตุภูตา ฯ  
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อิจฺฉ ฺจ  โลภ ฺจ  อวิชฺช ฺจ  (จสทฺเทน(๑)) อหิริกาโนตฺตปฺป ฺจ 
วิราชย  สมุจฺเฉทวเสน  ปชห ฯ  กถ  วิราเชตีติ  อาห  วิชชฺ   
อุปฺปายนฺติ วิปสฺสนาปฏิปาฏิยา  จ  มคฺคปฏิปาฏิยา  จ   
อุสฺสกฺกิตฺวา  อรหตฺตมคฺควิชฺช อตฺตโน  สนฺตาเน  อุปฺปาเทนฺโต ฯ   
สพฺพา  ทุคฺคติโยติ  สพฺพาป  ทุจฺจริตสงฺขาตา ทุคฺคติโย  
วฏฏทุกฺขสฺส  วา  อธฏิานภาวโต  ทุกฺขา  สพฺพา  ป ฺจป   
คติโย ชเห  ปชเหยฺย  สมติกฺกเมยฺย ฯ  กิเลสวฏฏปปฺหาเนเนว   
หิ  กมฺมวฏฏ  วิปากวฏฏ ฺจ ปหีน โหตีติ ฯ 
                ตติยสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                ปมภาณวารวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
 
                ป ฺาปริหีนสุตฺตวณฺณนา 
        จตุตฺเถ  สุปริหีนาติ  สุฏ ุ  ปริหีนา ฯ  เย  อริยาย 
ป ฺาย ปริหีนาติ เย  สตฺตา  ป ฺจนฺน  ขนฺธาน  อุทย- 
วยปฏิวิชฺฌเนน  จตุสจฺจปฏิวิชฺฌเนน  จ กิเลเสหิ  อารกา 
 ิตตฺตา  อริยาย  ปริสุทฺธาย  วิปสฺสนาป ฺาย  จ  มคฺค- 
ป ฺาย จ  ปริหีนา  เต  โลกิยโลกุตฺตราหิ  สมฺปตฺตีหิ   
อติวิย ปริหีนา มหาชานิกา ฯ เก ปน เตติ  ฯ เย 
กมฺมาวรเณน  สมนฺนาคตา ฯ  เต หิ มิจฺฉตฺตนิยตภาวโต  
เอกนฺเตน ปริหีนา อปริปุณฺณา  มหาชานิกา ฯ  เตนาห  ทุคฺคติ  
# ๑. อิท อฏานปฺปยุตฺต น วา ภเวยฺย ฯ  
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ปาฏิกงฺขาติ ฯ  วิปากาวรณสมงฺคิโนป ปริหีนา ฯ  อถวา ฯ 
สุกฺกปกฺเข  อปริหีนา  นาม  ติวิธาวรณวิรหิตา  สมฺมาทิฏ ิกา 
กมฺมสฺสกตาเณน จ สมนฺนาคตา ฯ เสส วุตฺตนยานุสาเรน  
เวทิตพฺพ ฯ 
        คาถาสุ  ป ฺายาติ  นิสฺสกฺกวจน  วิปสฺสนาาณโต  
มคฺคาณโต จ  ปริหาเนนาติ ฯ  สามิวจน  วา  เอต  ฯ 
ยถาวุตฺตาณสฺส  ปริหาเนนาติ อุปฺปาเทตพฺพสฺส  อนุปฺ- 
ปาทนเมว  เจตฺถ  ปริหาน ฯ  นิวิฏ  นามรูปสฺมินฺติ นามรูเป   
อุปาทานกฺขนฺธป ฺจเก  เอต  มมาติอาทินา  ตณฺหาทิฏ ิวเสน  
อภินิวิฏ อชฺโฌสิต  ตโต  เอว  อิท  สจฺจนฺติ  ม ฺตีติ  อิทเมว 
สจฺจ  โมฆม ฺนฺติ ม ฺติ ฯ สเทวเก โลเกติ วิภตฺติ 
ปริณาเมตพฺพา ฯ 
        เอว  ปมคาถาย  สงฺกิเลสปกฺข  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  
ยสฺสา  อนุปฺปตฺติยา นามรูปสฺมึ  ม ฺนาภินิเวเสหิ  กิเลสวฏฏ  
วตฺตติ  ตสฺสา  อุปฺปตฺติยา  วฏฏสฺส อุปจฺเฉโทติ  ป ฺาย   
อานุภาว  ปกาเสนฺโต  ป ฺา  หิ  เสฏา  โลกสฺมินติฺ คาถมาห ฯ 
        ตตฺถ  โลกสฺมินฺติ  สงฺขารโลกสฺมึ ฯ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  วิย  
สตฺเตสุ สงฺขาเรสุ ป ฺาสทิโส  ธมโฺม  นตฺถ ิฯ  ป ฺ ุตฺตรา  
หิ  กุสลา  ธมฺมา  ป ฺาย  จ  สิทฺธาย สพฺเพ  อนวชฺชธมฺมา 
สิทฺธา  เอว  โหนฺติ ฯ  ตถา  หิ  วุตฺต  สมฺมาทิฏ ิสฺส สมฺมาสงฺกปฺโป    
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โหตีติ(๑)อาทิ ฯ  ยา  ปเนตฺถ  ป ฺา  อธิปฺเปตา  สา เสฏาติ 
โถมิตา ฯ  ยถา  จ  สา  ปวตฺตติ  ต  ทสฺเสตุ  ยาย นพฺิเพธ- 
คามินีติอาทิ วุตฺต ฯ ตสฺสตฺโถ  ยา  อย  ป ฺา  อนิพฺ 
พิทฺธปุพฺพ  อปทาลิตปุพฺพ  โลภกฺขนฺธาทึ นิพฺพิชฺฌนตีฺ  ปทาเลนฺตี   
คจฺฉติ  ปวตฺตตีติ  นิพฺเพธคามินี  ยาย จ ตสฺมึ ตสฺมึ ภวโยนิคติ- 
วิ ฺาณฏ ิติสตฺตาวาเสสุ สตฺตนิกาเยสุ ขนฺธาน ปมาภิ- 
นิพฺพตฺติสงฺขาตาย ชาติยา  ตนิมิตฺตสฺส  จ  กมฺมภวสสฺ  ปรกิฺขย  
ปริโยสาน  นิพฺพาน อรหตฺต ฺจ  สมฺมา  อวิปรีต  ชานาติ   
สจฺฉิกโรติ  อย  สหวิปสสฺนา  มคฺคป ฺา เสฏา โลกสฺมินฺติ ฯ 
        อิทานิ  ยถาวุตฺตป ฺานุภาวสมฺปนฺเน  ขีณาสเว  อภิตฺถวนฺโต  
เตส  เทวา มนุสฺสา  จาติ  โอสานคาถมาห ฯ  ตสฺสตฺโถ 
เตส  จตูสุ  อริยสจฺเจสุ ปริ ฺาทีน โสฬสนฺน กิจฺจาน  
นิฏ ิตตฺตา จตุสจฺจสมฺโพเธน สมฺพุทฺธาน สติเวปุลฺลปฺปตฺติยา 
สติมต  วุตฺตนเยน  สมุคฺฆาติตสมฺโมหตฺตา  ป ฺาเวปุลฺลปฺปตฺติยา  
หาสป ฺาน ปุพฺพภาเค  วา  สลีาทิปริปุณฺณโต(๒)  ปฏาย  ยาว  
นิพฺพานสจฺฉิกิริยาย หาสเวทตุฏ ิปาโมชฺชพหุลตาย  หาสป ฺาน 
สพฺพโส  ปรกิขีฺณภวสโยชนตฺตา อนฺติมสรีรธารีน  ขีณาสวาน   
เทวา  มนุสฺสา  จ  ปหยนฺติ  ปยายนฺติ(๓)  โหนฺติ ตพฺภาว  อธิคนฺตุ  
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๒๗๙/๑๘๗ ฯ ส. มหา. ๑๙/๓/๒ ฯ  
# ๒. ม. สลีาทิปาริปุริโต ฯ  ๓. ม. ปยา โหนฺตีติ ฯ   
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อิจฺฉนฺติ  อโห  ป ฺานุภาโว  อโห  วต  มยมฺป  เอทิสา  เอว 
นิตฺติณฺณสพฺพทุกฺขา ภเวยฺยามาติ ฯ 
                จตุตฺถสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                        สุกฺกธมฺมสุตฺตวณฺณนา 
        ป ฺจเม  สุกฺกาติ  น  วณฺณสุกฺกตาย  สุกกฺา  สุกกฺภาวาย 
ปน ปรมโวทานาย  สวตฺตนฺตีติ  นิปฺผตฺติสุกฺกตาย  สุกฺกา ฯ 
สรเสนป  สพฺเพ  กุสลา ธมฺมา  สุกฺกา  เอว  กณฺหภาว- 
ปฏิปกฺขโต ฯ  เตส  ห ิ อุปฺปตฺติยา  จิตฺต  ปภสฺสร โหติ   
ปริสุทฺธ ฯ  ธมฺมาติ  กุสลา  ธมฺมา ฯ  โลกนฺติ  สตฺตโลก ฯ  
ปาเลนฺตีติ อาธารสนฺธารเณน  (๑)  มรยิาท  เปนฺตา  รกฺขนฺติ ฯ  
หิรี  จ  โอตฺตปฺป ฺจาติ เอตฺถ  หริิยตีติ(๒) หิริ  ยิตพฺเพน  หิริยนติฺ  
เอเตนาติ วา หิรี ฯ วุตฺตมฺป เจต ย หิริยติ  หิริยิตพฺเพน   
หิริยติ  ปาปกาน  อกุสลาน  ธมฺมาน  สมาปตฺติยา  อย วุจฺจติ   
หิรีติ  (๓)  โอตฺตปฺปตีติ(๔)  โอตฺตปฺปตพฺเพน โอตฺตปฺปนฺติ เอเตนาติ วา  
โอตฺตปฺป ฯ  วุตฺตมฺป  เจต ย โอตฺตปฺปติ โอตฺตปฺปตพฺเพน 
โอตฺตปฺปติ ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน สมาปตฺติยา อิท  
วุจฺจติ โอตฺตปฺปนฺติ ฯ   
# ๑. กตฺถจิ. อาจารสนฺธารเณ ฯ  ๒. ม. หิริยติ หิริยติพฺเพน ฯ 
# ๓. อภิ. สงฺ. ๓๔/๔๕/๑๕ ฯ ๔. ม. โอตฺตปฺปติ โอตฺตปฺปตพฺเพน ฯ  
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        ตตฺถ  อชฺฌตฺตสมุฏานา  หิรี  พหิทฺธาสมุฏาน 
โอตฺตปฺป ฯ อตฺตาธิปเตยฺยา หิรี  โลกาธิปเตยฺย  โอตฺตปฺป ฯ   
ลชชฺาสภาวสณฺ ิตา  หิรี  ภยสภาวสณฺ ิต โอตฺตปฺป ฯ 
สปฺปติสฺสวลกฺขณา หิรี วชฺชภีรุกภยทสฺสาวิลกฺขณ โอตฺตปฺป ฯ 
        ตตฺถ  อชฺฌตฺตสมุฏานา  หิรึ  จตูหิ  การเณหิ  สมุฏาเปติ   
ชาตึ ปจฺจเวกฺขิตฺวา  วย  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  สูรภาว  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  
พาหุสจฺจ ปจฺจเวกฺขิตฺวา ฯ  กถ  ปาปกรณ  นาเมต  น   
ชาติสมฺปนฺนาน  กมฺม  หนีชจฺจาน เกวฏฏาทีน  กมมฺ  มาทิสสฺส(๑) 
ชาติสมฺปนฺนสฺส  อิท  กมฺม  กาตุ  น ยตฺุตนฺติ  เอว  ตาว  
ชาตึ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปาณาติปาตาทิปาปกมฺม  อกโรนฺโต หิร ึ 
สมุฏาเปติ ฯ  ตถา  ปาปกรณ  นาเมต  ทหเรหิ  กตฺตพฺพกมฺม   
มาทิสสฺส วเย   ิตสฺส  อิท  กมฺม  กาตุ  น  ยุตฺตนฺติ  เอว  
วย  ปจฺจเวกฺขิตฺวา ปาณาติปาตาทิปาปกมฺม  อกโรนฺโต  หิรึ   
สมุฏาเปติ ฯ  ตถา  ปาปกรณ  นาเมต ทุพฺพลชาติกาน  กมฺม  
มาทิสสฺส  สรูภาวสมฺปนฺนสฺส  อิท  กมฺม  กาตุ  น ยุตฺตนฺติ   
เอว  สูรภาว  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปาณาติปาตาทิปาปกมฺม  อกโรนฺโต  
หิรึ สมุฏาเปติ ฯ  ตถา  ปาปกรณ  นาเมต  อนฺธพาลาน   
กมฺม  น  ปณฺฑิตาน ตาทิสสฺส(๑)  ปณฺฑิตสฺส  พหุสฺสุตสฺส   
อิท  กมฺม กาตุ น ยุตฺตนฺติ เอว พาหุสจฺจ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา 
# ๑. ม. มาทสิสฺส ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 248 

                *เลมที่ 20  ทุกนิปาตวณฺณนา  หนา  248 
                 
ปาณาติปาตาทิปาปกมฺม  อกโรนฺโต  หิรึ  สมฏุาเปติ ฯ  เอว 
อชฺฌตฺตสมุฏาน  หิรึ  จตูหิ  การเณหิ  สมุฏาเปติ ฯ  สมฏุา- 
เปตฺวา  จ  ปน อตฺตโน  จิตฺเต  หิรึ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา(๑)  ปาปกมฺม  
น กโรติ ฯ เอว หิร ีอชฌฺตฺตสมุฏานา นาม โหติ ฯ 
        กถ  โอตฺตปฺป  พหิทฺธาสมุฏาน  นาม  สเจ  ต 
ปาปกมฺม  กริสฺสสิ จตูสุ ปริสาสุ ครหปฺปตฺโต ภวิสฺสสิ ฯ 
                ครหิสฺสนฺติ ต วิ ฺ ู        อสุจึ นาคริโก ยถา 
                วชชฺิโต สลีวนฺเตหิ                กถ ภิกฺขุ กรสิฺสสีติ 
ปจฺจเวกฺขนฺโต  หิ  พหิทฺธา  สมุฏ ิเตน  โอตฺตปฺเปน  ปาปกมฺม  
น  กโรติ ฯ  เอว โอตฺตปฺป พหิทฺธาสมุฏาน นาม โหติ ฯ 
        กถ หิรี อตฺตาธิปเตยฺยา นาม อิเธกจฺโจ กุลปุตฺโต  
อตฺตาน อธิปตึ เชฏก  กตฺวา  มาทิสสฺส  สทฺธาปพฺพชิตสฺส  
พหุสฺสุตสฺส  ธุตวาทิสฺส  น  ยุตฺต ปาปกมฺม  กาตุนติฺ  ปาปกมฺม  
น  กโรติ ฯ  เอว  หิรี  อตฺตาธิปเตยฺยา นาม โหติ ฯ เตนาห  
ภควา โส อตฺตานเยว อธิปตึ กริตฺวา อกุสล ปชหติ กสุล 
ภาเวติ สาวชฺช ปชหติ อนวชฺช ภาเวติ สุทฺธมตฺตาน  
ปริหรตีติ ฯ  
        กถ  โอตฺตปฺป  โลกาธิปเตยฺย  นาม  อิเธกจฺโจ  กุล- 
ปุตฺโต  โลก  อธิปตึ เชฏก กตฺวา ปาปกมฺม น กโรติ ฯ  
# ๑. ม. ปเวเสตฺวา ฯ  
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ยถาห มหา โข ปนาย โลกสนฺนิวาโส มหนฺตสฺมึ โข  
ปน โลกสนนฺิวาเส สนฺติ สมณพฺราหฺมณา อิทฺธิมนฺโต ทิพฺพ- 
จกฺขุกา ปรจิตฺตวิทุโน เต ทูรโตป ปสสฺนฺติ อาสนฺนาป น  
ทิสฺสนฺติ เจตสาป จิตฺต ปชานนฺติ เตป ม เอว ชานิสฺสนฺติ  
ปสฺสถ โภ อิม กุลปุตฺต สทฺโธ อคารสฺมา อนคาริย  
ปพฺพชิโต สมาโน โวกิณฺโณ วิหรติ ปาปเกหิ อกุสเลหิ  
ธมฺเมหีติ ฯ สนฺติ เทวตา อิทฺธิมนฺตินิโย ทิพฺพจกฺขุกา ปรจิตฺต- 
วิทุนิโย ตา ทูรโตป ปสสฺนฺติ อาสนฺนาป น ทิสฺสนฺติ  
เจตสาป จิตฺต ปชานนฺติ ตาป ม เอว ชานิสฺสนฺติ ปสฺสถ 
โภ อิม กุลปุตฺต สทฺธา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต  
สมาโน โวกณฺิโณ วิหรติ ปาปเกหิ อกุสเลหิ ธมฺเมหีติ ฯ โส  
โลกเยว อธิปตึ กริตฺวา อกุสล ปชหตีติ(๒) ฯ เอว โลกาธิปเตยยฺ 
โอตฺตปฺป ฯ 
        ลชชฺาสภาวสณฺ ิตาติ  เอตฺถ  ลชชฺาติ  ลชฺชนากาโร ฯ 
เตน  สภาเวน สณฺ ิตา  หิรี ฯ  ภยนฺติ  อปายภย  เตน   
สภาเวน  สณฺ ิต  โอตฺตปฺป ฯ  ตทุภย ปาปปริวชฺชเน  ปากฏ  
โหติ ฯ  ตตฺถ  ยถา  ทฺวีสุ  อโยคุเฬสุ  เอโก  สีตโลป ภเวยฺย  
คูถมกฺขิโต  เอโก  อุโณฺห  อาทิตฺโต ฯ  เตสุ  ยถา  สตีล  คูถ- 
มกฺขิตตฺตา ชิคุจฺฉนฺโต  วิ ฺ ุชาติโก  น  คณฺหาติ  อิตร  
# ๑. องฺ. ติก. ๒๐/๔๗๙/๑๘๘ ฯ อาสนฺนาป ฯ   
# ๒. องฺ. ติก. ๒๐/๔๗๙/๑๘๗-๘ ฯ  
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ทาหภเยน  เอว  ปณฺฑิโต ลชฺชาย  ชิคุจฺฉนฺโต  ปาป  น  
กโรติ  โอตฺตปฺเปน  อปายภีโต  ปาป  น  กโรติ ฯ เอว ลชชฺา- 
สภาวสณฺ ิตา หิรี ภยสภาวสณฺ ิต โอตฺตปฺป ฯ 
        กถ  สปปฺติสฺสวลกฺขณา  หิรี  วชชฺภีรุกภยทสสฺาวิลกฺขณ 
โอตฺตปฺป เอกจฺโจ หิ  ชาติมหตฺตปจฺจเวกฺขณา  สตฺถุมหตฺต- 
ปจฺจเวกฺขณา  ทายชชฺมหตฺตปจฺจเวกฺขณา สพฺรหฺมจาริมหตฺต- 
ปจฺจเวกฺขณาติ  จตูหิ  การเณหิ  ตตฺถ  คารเวน  สปฺปติสฺสว- 
ลกฺขณ หิรึ  สมุฏาเปตฺวา  ปาป  น  กโรติ  เอกจฺโจ   
อตฺตานุวาทภย  ปรานุวาทภย ทณฺฑภย  ทุคฺคติภยนฺติ  จตูหิ  
การเณหิ วชฺชโต ภายนฺโต วชฺชภีรุกภยทสฺสาวิลกฺขณ โอตฺตปฺป  
สมุฏาเปตฺวา  ปาปกมฺม  น  กโรติ ฯ  เอตฺถ  จ  อชฌฺตฺต- 
สมุฏานาทิตา หิโรตฺตปฺปาน  ตตฺถ  ตตฺถ  ปากฏภาเวน  วุตฺตาน(๑) 
ปน  เนส  กทาจิ อ ฺม ฺ วิปฺปโยโค ฯ น(๒) หิ ลชชฺน  
นิพฺภย ปาปภย วา อลชชฺน อตฺถีติ(๒) ฯ  
        อิเม  เจ  ภิกฺขเว  เทฺว  สุกฺกา  ธมฺมา  โลก  น  ปาเลยฺยุนฺติ   
ภิกฺขเว อิเม  เทฺว  อนวชฺชธมฺมา  ยทิ  โลก  น  รกฺเขยฺยุ  
โลกปาลกา  ยทิ  น ภเวยฺยย ฯ นยิธ  ป ฺาเยถ  มาตาติ  อิธ  
อิมสฺมึ  โลเก  ชนิกา  มาตา  อย  เม  มาตาติ ครุจิตฺตีการ- 
วเสน  น  ป ฺาเยถ  อย  มาตาติ  น  ลพฺเภยฺย ฯ  เสสปเทสุป 
# ๑. ม. วุตฺตา ฯ  ๒. สี. น หิ ลชฺชา น ภย นิพฺภย อลชชฺน อตฺถีติ ฯ  
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เอเสว  นโย ฯ  มาตุจฺฉาติ  มาตุภคินี ฯ  มาตุลานีติ  มาตุล- 
ภริยา ฯ  ครนูนฺติ มหาปตุจูฬปตุเชฏภาตุอาทีน ครุฏานิยาน ฯ  
สมฺเภทนฺติ สงฺกร มริยาทเภท วา ฯ ยถา  อเชฬกาติอาทีหิ  
โอปมฺม(๑)  ทสฺเสติ ฯ  เอเต  หิ  สตฺตา  อย  เม  มาตาติ วา 
มาตุจฺฉาติ  วา  ครุจิตฺตีการวเสน  น  ชานนฺติ  ย  วตฺถุ  
นิสฺสาย อุปฺปนฺนา ตตฺถป  วิปฺปฏิปชชฺนฺติ ฯ  ตสฺมา  อุปม  
อาหรนฺโต  อเชฬกาทโย  อาหริ ฯ  อยเ ฺหตฺถ สงฺเขปตฺโถ ฯ 
ยถา  อเชฬกาทโย  ติรจฺฉานา  หิโรตฺตปฺปรหิตา  มาตาทิส ฺ 
อกตฺวา  ภินฺนมริยาทา  สพฺพตฺถ  สมฺเภเทน  วตฺตนฺติ  เอวมย  
มนุสฺสโลโก  ยทิ โลกปาลกธมฺมา  น  ภเวยฺยุ  สพฺพตฺถ  
สมฺเภเทน  วตฺเตยฺย ฯ  ยสมฺา  ปนิเม โลกปาลกธมมฺาโลก 
ปาเลนฺติ ตสฺมา นตฺถิ สมฺเภโทติ ฯ 
        คาถาสุ  เยส  เว(๒)  หิริโอตฺตปฺปนฺติ  เจติ  นิปาตมตฺต  ฯ 
เยส  สตฺตาน หิรี จ  โอตฺตปฺป ฺจ  สพฺพทาว  สพฺพกาลเมว   
น  วิชชฺติ  น  อุปลพฺภติ ฯ  โวกกฺนฺตา สุกฺกมูลา  เตติ  เต   
สตฺตา  กุสลมูลุปจฺเฉทาวหสฺสาป  กมมฺสฺส  กรณโต กุสลกมฺม- 
ปติฏานภูตาน  หิโรตฺตปฺปานเมว  วา  อภาวโต  กุสลโต  
โวกฺกมิตฺวา อปสกฺกิตฺวา  วิคตา(๓)  โวกฺกนฺตา  สุกฺกมูลา  ปุนปฺปุน 
ชายนมียนสภาวตฺตา ชาติมรณคามิโน สสาร นาติวตฺตนฺตีติ 
# ๑. ม. อุปม ฯ  ๒. ม. สฺยา. เจ ฯ  ๓. ม.  ิตตฺตา ฯ  
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อตฺโถ ฯ เยส ฺจ  หิริโอตฺตปฺปนฺติ  เยส  ปน  ปริสทฺุธมตีน   
สตฺตาน  หิรี  จ โอตฺตปฺป ฺจาติ  อิเม  ธมฺมา  สทา  สพฺพกาล  
รตฺตินฺทิว  นวมชฺฌิมเถรกาเลสุ สมฺมา  อุปคมฺม   ิตา  ปาปา  
ชิคุจฺฉนฺตา  ภายนฺตา  ตทงฺคาทิวเสน  ปาป ปชหนฺตา ฯ  
วิรูฬฺหพฺรหฺมจริยาติ  สาสนพฺรหฺมจริเย  มคฺคพฺรหฺมจริเย  จ   
วิรูฬฺห อาปนฺนา  อคฺคมคฺคาธิคเมน  สพฺพโส  สนฺตกิเลสตาย 
สนฺตคุณตาย  วา  สนโฺต ปุนพฺภวสฺส เขปตตฺตา ขีณปุนพฺภวา (๑)  
โหนฺตีติ ฯ 
                ป ฺจมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                        อชาตสุตฺตวณฺณนา 
        ฉฏเ  อตฺถิ  ภิกฺขเวติ  กา  อุปฺปตฺติ  เอกทิวส   
กิร  ภควตา อเนกปริยาเยน  สสาเร  อาทีนว  ปกาเสตฺวา   
สนฺทสฺสนาทิวเสน(๒) นิพฺพานปฏิสยุตฺตาย  ธมฺมเทสนาย  กตาย 
ภิกฺขูน  เอตทโหสิ  อย  สสาโร  ภควตา อวิชฺชาทีหิ  การเณหิ   
สเหตุโก  วุตฺโต  นิพฺพานสฺส  ปน  ตทุปสมสฺส  น  กิ ฺจิ การณ   
วุตฺต  ตยิท  อเหตุก  กถ  สจฺฉิกฏปรมตฺเถน  อุปลพฺภตีติ ฯ   
อถ ภควา เตส  ภิกฺขูน  วิมติวิธมนตฺถ ฺเจว อิธ สมณ- 
พฺราหฺมณาน นิพฺพาน นิพฺพานนฺติ ตถา  วุตฺตมตฺตเมว(๓) นตฺถิ   
# ๑. ส.ี ขีณา อปุนพฺภวา ฯ  ๒. ม. ตทูปสมนาทิวเสน ฯ 
# ๓. ส.ี วาจามตฺตเมว ฯ ม. วาจาวตฺถุมตฺตเมว ฯ  
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หิ  ปรมตฺถโต  นิพฺพาน  นาม อนุปลพฺภมานสภาวตฺตาติ  
โลกายติกาทโย  วิย  วิปฺปฏิปนฺนาน  พหิทฺธา  จ ปุถทุิฏ ิคติกาน   
มิจฺฉาวาทภ ฺชนตฺถ ฺจ  อิม(๑) อมตมหานิพฺพานสฺส  ปรมตฺถโต 
อตฺถิภาวทีปนตฺถ  (๒)  ตสฺส  จ  นิสฺสรณภาวาทิอานุภาววนฺตตา- 
ทีปนตฺถ (๓) ปติเวเคน อุทานวเสน อิม สุตฺต อภาสิ ตถาหิท 
สุตฺต อุทาเนป  สงฺคีต(๔) ฯ 
        ตตฺถ  อตฺถีติ  วิชชฺติ  ปรมตฺถโต  อุปลพฺภติ ฯ  อชาต อภูต  
อกต อสงฺขตนฺติ สพฺพานิป  ปทานิ  อ ฺม ฺเววจนานิ ฯ  
อถ  วา  เวทนาทโย  วิย เหตุปจฺจยสมวายสงฺขาตาย  การณ- 
สามคฺคิยา  น  ชาต  น  นพฺิพตฺตนฺติ  อชาต ฯ การเณน 
วินา  สยเมว  น  ภูต  น  ปาตุภูต  น อุปฺปนฺนนฺติ อภูต ฯ 
เอว อชาตตฺตา อภูตตฺตา  จ  เยน  เกนจิ  การเณน  น   
กตนฺติ  อกต ฯ  ชาตภูตสภาโว  จ นามรูปาทีน  สงฺขตธมฺมาน   
โหติ  น  อสงฺขตสภาวสฺส  นิพฺพานสฺสาติ  ทสฺสนตฺถ อสงฺขตนฺติ  
วุตฺต ฯ  ปฏโิลมโต  วา  สเมจฺจ  สมฺภุยฺย  ปจฺจเยหิ  กตนฺติ   
สงฺขต ตถา  น  สงฺขต  สงฺขตลกฺขณรหิตนฺติ  จ  อสงฺขตนฺติ ฯ 
เอว  อเนเกหิ  การเณหิ นพฺิพตฺติตภาเว  ปฏิสิทฺเธ  สิยา  นุ  
โข  เอเกเนว  การเณน  กตนฺติ  อาสงฺกาย น  เกนจิ  กตนฺติ  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. กตฺถจิ. อตฺถิภาวทีปน ฯ  
# ๓. ส.ี ...อานุภาววนฺตต ฯ  ปุราณโปตฺถเกสุ หิ  
# นิสฺสรณภาวาทิอานุภาวสนฺเต  ิตนฺติ ทิสฺสติ ฯ อิท ปน อมฺหาก 
# ขนฺติยา วิจาริต ฯ กตฺถจิ. ...อานุภาวสเตชิต ฯ  
# ๔. ขุ. อุ. ๒๕/๑๖๐/๒๐๗ ฯ  
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ทสฺสนตฺถ  อกตนฺติ  วุตฺต ฯ  เอว  อปฺปจฺจยมฺป  สมาน สยเมว 
นุ  โข  อิท  ภูต  ปาตุภูตนฺติ  สสยสฺเสว(๑)  ตนฺนิวตฺตนตฺถ อภูตนฺติ 
วุตฺต ฯ  อย ฺจ  เอตสฺส  อสงฺขตากตาภูตภาโว  สพฺเพน  สพฺพ   
อชาติธมฺมตฺตาติ ทสฺเสตุ  อชาตนฺติ  วุตฺตนฺติ ฯ  เอวเมเตส  จตุนฺนมฺป   
ปทาน  สาตฺถกภาโว เวทิตพฺโพ ฯ 
        อิติ  ภควา  อตฺถิ  ภิกขฺเว  อชาต  อภูต  อกต  อสงฺขตนฺติ 
ปรมตฺถโต  นิพฺพานสฺส  อตฺถิภาว  วตฺวา  ตตฺถ  เหตุ  ทสฺเสนฺโต  
โน  เจต ภิกขฺเวติอาทิมาห ฯ  ตสฺสาย  สงฺเขโป  ภิกฺขเว  
ยทิ  อชาตาทิสภาวา  อสงฺขตา ธาตุ  น  อภวิสฺส  น  สิยา  
อิธ  โลเก ชาตาทิสภาวสฺส รูปาทิกฺขนฺธป ฺจกสงฺขาตสฺส  
สงฺขารคตสฺส  นิสฺสรณ  อนวเสสวฏฏปสโม  น  ป ฺาเยยฺย  
น  อุปลพฺเภยฺย น  สมฺภเวยฺย ฯ  นิพฺพาน  หิ  อารมฺมณ  กตฺวา  
ปวตฺตมานา  สมฺมาทิฏ ิอาทโย อริยมคฺคธมฺมา  อนวเสสโต  
กิเลเส  สมุจฺฉินฺทนฺติ  เตเนตฺถ  สพฺพสฺสป วฏฏทกุขฺสฺส อปฺปวตฺติ 
อปคโม(๒) นิสฺสรณ ป ฺายติ ฯ 
        เอว  พฺยติเรกวเสน  นิพฺพานสฺส  อตฺถิภาว  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  
อนฺวยวเสนป ต  ทสฺเสตุ  ยสฺมา  จ  โขติอาทิ  วุตฺต  ต   
วุตฺตตฺถเมว ฯ  เอตฺถ  จ  ยสฺมา อปจฺจยา  ธมฺมา  อสงฺขตา  
ธมฺมา(๓) ฯ อตฺถิ  ภิกฺขเว  ตทายตน  ยตฺถ  เนว ปวี (๔)ฯ อิทมปฺ โข  
# ๑. ม. อาสงฺกาย ฯ  ๒. อสงฺคโมติป ปาโ ฯ 
# ๓. อภิ. สงฺ ๓๔/๓,๙๐๖/๒,๓๕๔ ฯ  
# ๔. ขุ. อุ. ๒๕/๑๕๘/๒๐๖ ฯ  
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าน ทุทฺทส ยทิท สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค(๑) ฯ  
อสงฺขต ฺจ  โว  ภิกฺขเว  ธมฺม  เทเสสฺสามิ  อสงฺขตคามินิ ฺจ 
ปฏิปทนฺติ(๒)อาทีหิ  อเนเกหิ  สุตฺตปเทหิ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  อชาตนฺติ  
อิมินาป สุตฺเตน  นิพฺพานธาตุยา  ปรมตฺถโต สพฺภาโว 
สพฺพโลก อนุกมฺปมาเนน สมฺมาสมฺพุทฺเธน เทสิโต  ตสฺมา 
น  ปฏิกฺขิปตพฺพ ฯ  ตตฺถ  อปจฺจกฺขการีนมฺป  วิ ฺ ูน กงฺขา  
วา วิมติ  วา  นตฺถิ  เอว ฯ  เย  ปน  อพุทฺธิปุคฺคลา  เตส   
วิมติวิโนทนตฺถ อยเมตฺถ อธิปฺปายนิทฺธารณมุเขน(๓)  ยุตฺติวิจารณา ฯ 
ยถา  ปริ ฺเยฺยตาย  สอุตฺตราน กามาน  รูปาน ฺจ  ปฏ-ิ 
ปกฺขภูต  ตพฺพิทูรสภาว(๔)  นิสฺสรณ  ป ฺายติ  เอว ตสภาวาน   
สพฺเพส  สงฺขตธมฺมาน  ปฏิปกฺขภูเตน  ตพฺพิทูรสภาเวน  นิสฺสรเณน 
ภวิตพฺพ ฯ  ย ฺจ  ต  นิสฺสรณ  สา  อสงฺขตา ธาตุ ฯ  กิ ฺจิ(๕) 
ภิยฺโย สงฺขตธมฺมารมฺมณ  วิปสฺสนาาณ  อป  อนุโลมาณ  
กิเลเส  สมุจฺเฉทวเสน  ปชหิตต น  สกฺโกติ  ตถา  
สมฺมุติสจฺจารมฺมณ  ปมชฺฌานาทีสุ  าณ  วิกฺขมฺภนวเสเนว 
กิเลเส  ปชหติ  น  สมุจฺเฉทวเสน ฯ  อิติ สงฺขตธมฺมารมฺมณสฺส  
สมฺมุติสจฺจารมฺมณสฺส จ  าณสฺส  กิเลสาน  สมุจฺเฉทปฺปหาเน  
อสมตฺถภาวโต  เตส สมจฺุเฉทปฺปหานกรสฺส  อรยิมคฺคาณสฺส   
ตทุภยวิปรีตสภาเวน  อารมฺมเณน ภวิตพฺพ  สา  อสงฺขตา 
# ๑. วิ. มหา. ๔/๗/๘ ฯ ม. มู. ๑๒/๓๒๑/๓๒๓ ฯ  
# ๒. ส. สฬา. ๑๘/๖๗๔/๔๔๑ ฯ  ๓. ม. อธิปฺปายนิทฺธารณมุเขน ฯ 
# ๔. ม. ตพฺพิธูรสภ ฯ  ๕. ม. กิ ฺจ ฯ  
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ธาตุ ฯ  ตถา  อตฺถิ  ภิกฺขเว  อชาต  อภูต  อกต อสงฺขตนฺติ  
อิท  นิพฺพานสฺส  ปรมตฺถโต  อตฺถิภาวโชตกวจน  อวิปรีตตฺถ   
ภควตา ภาสิตตฺตา ฯ  ย  หิ  ภควตา  ภาสิต  ต  อวิปรีตตฺถ   
ปรมตฺถนฺติ  ยถา ต สพฺเพ สงฺขารา  อนิจฺจา  สพฺเพ  สงฺขารา 
ทุกฺขา  สพฺเพ  ธมฺมา  อนตฺตาติ(๑) ฯ  ตถา นิพฺพานสทฺโท  
กตฺถจิ  วิสเย  ยถาภูตปรมตฺถวิสโย  อุปจารวุตฺติสพฺภาวโต 
เสยฺยถาป สีหสทฺโท ฯ  [๒]อตฺเถว ปรมตฺถโต อสงฺขตา ธาตุ  
อิตรตพฺพิปรีตวินิมุตฺตสภาวตฺตา เสยฺยถาป  ปวีธาตุ  เวทนาติ ฯ   
เอวมาทีหิ  นเยหิ  ยุตฺติโตป  อสงฺขตาย ธาตุยา ปรมตฺถโต  
อตฺถิภาโว เวทิตพฺโพ ฯ 
        คาถาสุ  ชาตนฺติ  ชายนฏเน  ชาต  ชาติลกฺขณปฺ- 
ปตฺตนฺติ  อตฺโถ ฯ  ภูตนฺติ ภวนฏเน  ภูต  อหุตฺวา  สมฺภูตนฺติ  
อตฺโถ ฯ สมปฺุปนฺนนฺติ สหิตภาเวน อุปฺปนฺน สหิเตหิ  ธมฺเมหิ จ  
อุปฺปนฺนนฺติ อตฺโถ ฯ กตนฺติ การณภูเตหิ ปจฺจเยหิ นิพฺพตฺติต ฯ 
สงฺขตนฺติ  เตหิเยว  สเมจฺจ  สมฺภุยฺย  กตนฺติ สงฺขต สพฺพเมต  
ปจฺจยนิพฺพตฺตสฺส อธิวจน ฯ  นิจฺจสาราทิวิรหิตโต  อทฺธุว ฯ  
ชราย  มรเณน  จ เอกนฺเตเนว  สงฺฆฏิต สสฏนฺติ  ชรามรณ- 
สงฺฆาต(๓) ฯ  ชรามรณสงฺฆฏฏนฺติป(๔)  ปนฺติ  ชราย  มรเณน จ 
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๓๐/๕๑ ฯ ขุ. มหา. ๒๙/๑๓๑/๑๑๑ ฯ 
# ขุ. จูฬ. ๓๐/๓๔๒/๑๖๖-๑๖๗ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร อถวาติ ทิสสฺติ ฯ 
# ๓. สยฺา. ชรามรณสงฺขต ฯ  โส อตฺถวณฺณนาย น สเมติ ฯ  
# ๔. ม. ชรามรณสงฺฆฏฏนฺติ ฯ  
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อุปทฺทุต  ปฬตินฺติ อตฺโถ ฯ อกฺขิโรคาทีน อเนเกส โรคาน  
(๑)นีทฺธ  กลุาวกนฺติ โรคนิทฺธ (๑) ฯ  สรสโต อุปกกฺมโต จ ปภงฺคุ- 
ปรมสีลตาย (๒) ปภงฺคุณ(๓) ฯ 
        จตุพฺพิโธ  อาหาโร  จ  ตณฺหาสงฺขาตา  เนตฺติ  จ  ปภโว   
สมุฏาน เอตสฺสาติ  อาหารเนตฺติปฺปภว  สพฺโพป  วา  ปจฺจโย  
อาหาโร  อิธ  ปน ตณฺหาย  เนตฺติคฺคหเณน  คหิตตฺตา  ตณฺหา 
วชฺชา  เวทิตพฺพา ฯ  ตสฺมา  อาหาโร จ  เนตฺติ  จ  ปภโว   
เอตสฺสาติ  อาหารเนตฺติปฺปภว ฯ  อาหาโร  เอว  วา นยนฏเน   
ปวตฺตนฏเน เนตฺตีติ เอวมฺป อาหารเนตฺติปฺปภว ฯ นาล  
ตทภินนฺทิตุนฺติ ต  อุปาทานกฺขนฺธป ฺจก  เอว  ปจฺจยาธีนวุตฺติก   
ตโต  เอว  อนิจฺจ  ทุกฺข ฺจ ตณฺหาทิฏ ีหิ อภินนฺทิตุ อสฺสาเทตุ  
น ยุตฺต ฯ 
        ตสฺส  นสิฺสรณนฺติ  ชาต  ภูตนฺติอาทินา  วุตฺตสฺส  ตสฺส  
สกฺกายสฺส นสิฺสรณ  นิคฺคโม  (๔)  อนุปสนฺตสภาวสฺส  ราคาทิ- 
กิเลสสฺส  สพฺพสงฺขารสฺส  จ อภาเวน  ตทุปสมภาเวน  จ   
ปสตฺถภาเวน  จ  สนฺต  ตกฺกาณสฺส  อโคจรภาวโต อตกฺกา- 
วจร  นิจฺจฏเน  ธุว  ตโต  เอว  อชาต  อสมุปฺปนฺน โสกเหตูน  
อภาวโต อโสก  วิคตราคมทิรชตฺตา  วิรช  สสารทุกฺขาตีเตหิ(๕) 
ปฏิปชชฺิตพฺพตฺตา  ปท ชาติอาทิทุกฺขธมฺมาน  นิโรธเหตุตาย   
# ๑. ส.ี โรคนิฑฺฑ ฯ  ม. นีฬ โรคนีฬ ฯ  
# ๒. ส.ี ปภงฺคุปคมนสีลตาย ฯ  ๓. ม. ปภงฺคุร ฯ  
# ๔. ม. นิกฺกโม ฯ  ๕. ม. สสารทุกฺขฏฏิเตหิ ฯ   
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นิโรโธ  ทุกขฺธมฺมาน  สพฺพสงฺขาราน อุปสมเหตุตาย  สงฺขา- 
รูปสโม  ตโต  เอว  อจฺจนฺตสุขตาย  สุโขติ  สพฺพปเทหิ อมตมหา- 
นิพฺพานเมว  โถเมติ ฯ   
        เอว  ภควา  ปมคาถาย  พฺยติเรกวเสน ทุติยคาถาย  
อนฺวยวเสน จ นิพฺพาน วิภาเวสิ ฯ 
                ฉฏสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
 
                นพฺิพานธาตุสุตฺตวณฺณนา 
        สตฺตเม  เทฺวมาติ  เทฺว  อิมา ฯ  วาน  วุจฺจติ  ตณฺหา   
นิกฺขนฺต วานโต  นตฺถ ิ วา  วา  เอตฺถ  วาน  อิมสฺมึ  วา  อธิคเต  
วานสฺส  อภาโวติ นิพฺพาน  ตเทว  นิสฺสตฺตนิชฺชีวฏเน  
สภาวธารณฏเน  จ  ธาตูติ  นิพฺพานธาตุ ฯ ยทิป  ตสฺสา   
ปรมตฺถโต  เภโท  นตฺถ ิ ปริยาเยน  ปน  ป ฺายตีติ  ต  
ปริยายเภท สนฺธาย  เทฺวมา  ภิกฺขเว  นพฺิพานธาตุโยติ  
วตฺวา  ยถาธิปฺเปต  ปเภท ทสฺเสตุ  สอุปาทิเสสาติอาทิ  วุตฺต  
ตตฺถ  ตณฺหาทีหิ  ผลภาเวน  อุปาทียตีติ อุปาทิ  ขนฺธ- 
ป ฺจก ฯ  อุปาทิเยว  เสโสติ  อุปาทิเสโส  สห  อุปาทิเสเสนาติ 
สอุปาทิเสสา ฯ ตทภาวโต อนุปาทิเสสา ฯ 
        อรหนฺติ อารกากิเลโส ทูรกิเลโสติ อตฺโถ ฯ วุตฺตเ ฺหต  
ภควตา กถ ฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อรห โหติ อารกาสฺส โหนฺติ 
ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สงฺกิเลสา โปโนพฺภวิกา สทรา   
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ทุกฺขวิปากา อายตึ ชาติชรามรณิยา เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ  
อรห โหตีติ(๑) ฯ  
        ขีณาสโวติ  กามาสวาทโย  จตฺตาโรป  อาสวา  อรหโต 
ขีณา สมุจฺฉินฺนา ปหีนา ปฏิปสฺสทฺธา  อภพฺพุปฺปตฺติกา   
าณคฺคินา ทฑฺฒาติ ขีณาสโว ฯ วุสิตวาติ ครุสวาเสป 
อริยมคฺเคป  ทสสุป  อริยวาเสสุป  วสิ  ปริวส ิปริวุฏโ วุฏวาโส  
จิณฺณจรโณติ วุสิตวา ฯ  กตกรณีโยติ  ปุถุชชฺนกลฺยาณก  อุปาทาย  
สตฺต  เสกฺขา  จตูหิ  มคฺเคหิ กรณีย  กโรนฺติ  นาม  ขีณาสวสฺส 
สพฺพกรณียานิ  กตานิ  ปริโยสิตานิ  นตฺถิ อุตฺตรึ กรณีย  
ทุกฺขกฺขยาธิคมายาติ กตกรณีโย ฯ วุตฺตมฺป เจต 
                ตสฺส สมฺมา วิมุตฺตสฺส  สนฺตจิตฺตสฺส ภิกฺขุโน 
                กตสฺส ปฏิจโย นตฺถิ  กรณีย น วิชชฺตีติ ฯ (๒)  
        โอหิตภาโรติ  ตโย  ภารา  ขนฺธภาโร  กิเลสภาโร   
อภิสงฺขารภาโรติ ตสฺสิเม  ตโยป  ภารา  โอหิตา  โอโรปตา   
นิกฺขิตฺตา  ปาติตาติ  โอหิตภาโร ฯ อนุปฺปตฺตสทตฺโถติ  อนุปฺปตฺโต  
สทตฺถ  สกตฺถนฺติ  วุตฺต  โหติ กการสฺส ทกาโร กโต ฯ  
อนุปฺปตฺโต  สทตฺโถ  เอเตนาติ  อนุปฺปตฺตสทตฺโถ  สทตฺโถติ  
จ  อรหตฺต เวทิตพฺพ ฯ  ต  หิ  อตฺตปฏิพทฺธฏเน (๓)  อตฺตโน 
อวิชหนฏเน อตฺตโน ปรมตฺเถน จ  อตฺตโน  อตฺถตฺตา  สกตฺโถ  
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๔๗๘/๕๑๑ ฯ  ๒. วิ. มหา. ๕/๔/๑๑ ฯ 
# องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๓๒๖/๔๒๔ ฯ  ๓. สี. อตฺตุปนิพนฺธเนน ฯ 
# ม. อตฺตุปนพินฺธฏเน ฯ  
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โหติ ฯ  ปริกขีฺณภวสโยชโนติ  กามราคสโยชน ปฏิฆสโยชน มาน- 
ทิฏ ิวิจิกิจฺฉาสีลพฺพตปรามาสภวราคอิสฺสามจฺฉริยอวิชฺชาสโยชนนฺติ  
อิมานิ  สตฺเต  ภเวสุ  ภว  วา  ภเวน  สโยเชนฺติ  อุปนิพนฺธนฺตีติ 
ภวสโยชนานิ  นาม  ตานิ  อรหโต  ปริกฺขีณานิ  ปหีนานิ   
าณคฺคินา  ทฑฺฒานีติ ปริกฺขีณภวสโยชโน ฯ  สมมฺท ฺา  
วิมุตฺโตติ  เอตฺถ  สมฺมท ฺาติ  สมฺมา อ ฺาย  อิท  วุตฺต  
โหติ  ขนฺธาน  ขนฺธฏ  อายตนาน  อายตนฏ ธาตูน   
สุ ฺฏ  ทุกฺขสฺส  ปฬนฏ  สมุทยสสฺ  ปภวฏ นิโรธสฺส  
สนฺตฏ มคฺคสฺส  ทสฺสนฏ  สพฺเพ  สงฺขารา  อนิจฺจาติ  
เอวมาทิเภท วา สมฺมา ยถาภูต อ ฺาย  ชานิตฺวา  
ตีรยิตฺวา ตุลยิตฺวา วิภาเวตฺวา วิภูต กตฺวา ฯ วิมุตฺโตติ เทฺว 
วิมุตฺติโย  จิตฺตสฺส  จ  วิมตฺุติ นิพฺพาน ฺจ ฯ อรหา หิ  
สพฺพกิเลเสหิ วิมุตฺตตฺตา จิตฺตวิมุตฺติยาป  วิมุตฺโต  นิพฺพาเนป 
วิมุตฺโต(๑) ฯ  เตน  วุตฺต  สมฺมท ฺา วิมุตฺโตติ ฯ 
        ตสฺส  ติฏนฺเตว  ป ฺจินฺทฺริยานีติ  ตสฺส  อรหโต  จริมภว- 
  เหตุภูต  กมมฺ ยาว  น  ขียติ  ตาว  ติฏนฺติเยว  จกฺขฺวาทีนิ  
  ป ฺจินฺทฺริยานิ ฯ  อวิคตตฺตาติ(๒) อนุปฺปาทนิโรธวเสน  อนิรทฺุธตฺตา ฯ  
  มนาปามนาปนฺติ  อิฏานิฏ  รูปาทิโคจร ฯ ปจฺจนุโภตีติ  วินฺทติ  
  ปฏิลภติ ฯ  สุขทุกฺข  ปฏสิเวเทตีติ  วิปากภูต  สุข ฺจ ทุกฺข ฺจ 
# ๑. ม. วิมุตฺโตติ ฯ  ๒. สยฺา. อวิฆาตตฺตาติ ฯ  
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ปฏิสเวเทติ เตหิ ทฺวาเรหิ ปฏิลภติ ฯ 
        เอตฺตาวตา  อุปาทิเสส  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  สอุปาทิเสส  
นิพฺพานธาตุ ทสฺเสตต ตสฺส  โยติอาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  ตสฺสาติ   
ตสฺส  สอุปาทิเสสสฺส  สโต  อรหโต ฯ โย  ราคกฺขโยติ  ราคสฺส   
ขโย  ขีณากาโร  อภาโว  อจฺจนฺตมนุปฺปาโท ฯ  เอส นโย   
เสเสสุป ฯ  เอตฺตาวตา  ราคาทิกฺขโย  สอุปาทิเสสา  นิพฺพาน- 
ธาตูติ  ทสฺสิต โหติ ฯ 
        อิเธวาติ  อิมสฺมึเยว  อตฺตภาเว ฯ  สพฺพเวทยิตานีติ  สุขาทโย  
สพฺพา อพฺยากตเวทนา  กุสลากุสลเวทนา  ปน  ปุพฺเพเยว  
ปหีนาติ ฯ  อนภินนฺทิตานีติ ตณฺหาทีหิ  น  อภินนฺทิตานิ ฯ  
สีติภวิสฺสนฺตีติ  อจฺจนฺตวูปสเมน  สงฺขารทรถปฏปิฺปสฺสทฺธิยา   
สีตลี  ภวิสฺสนฺติ  อปฺปฏิสนฺธิกนิโรเธน นิรุชฌฺิสฺสนตีฺติ อตฺโถ ฯ  
น เกวล  เวทยิตานิเยว  สพฺเพป  ปน  ขีณาสวสนฺตาเน   
ป ฺจกฺขนฺธา นิรุชฌฺิสฺสนติฺ เวทยิตสีเสน เทสนา กตา ฯ 
        คาถาสุ  จกฺขุมตาติ  พุทฺธจกฺขุ  ธมฺมจกฺขุ  ทิพฺพจกฺขุ  
ป ฺาจกฺขุ สมนฺตจกฺขูติ  ป ฺจหิ  จกฺขูหิ  จกฺขุมตา ฯ  
อนิสฺสิเตนาติ  ตณฺหาทิฏ ินิสฺสยวเสน กิ ฺจิ  ธมมฺ  อนิสฺสิเตน   
ราคพนฺธนาทีหิ  วา  อพนฺเธน ฯ ตาทินาติ ฉฬงฺคุเปกฺขา- 
วเสน  สพฺพตฺถ  อิฏาทีสุ  เอกสภาวตาสงฺขาเตน  ตาทิลกฺขเณน 
ตาทินา ฯ ทิฏธมฺมิกาติ  อิมสฺมึ  อตฺตภาเว  ภวา  วตฺตมานา ฯ   
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ภวเนตฺติสงฺขยาติ ภวเนตฺติยา ตณฺหาย  ปริกฺขยา ฯ  สมฺปรายิกาติ 
สมฺปราเย  ขนฺธเภทโต  ปรภาเค  ภวา ฯ  ยมฺหีติ ยสมฺึ  
อนุปาทิเสสนิพฺพาเน ฯ  ภาวานีติ  ลิงฺควิปลฺลาเสน  วุตฺต ฯ 
อุปปตฺติภวา สพฺพโส อนวเสสา นิรุชฺฌนฺติ น ปวตฺตนฺติ ฯ 
        เตติ  เต  เอว  วิมุตฺตจิตฺตา ฯ  ธมฺมสาราธิคมาติ  วิมุตฺติ- 
สารตฺตา  อิมสฺส ธมฺมวินยสฺส  ธมฺเมสุ  สารภูตสฺส  อรหตฺตสฺส 
อธิคมโต ฯ  ขเยติ  ราคาทิกฺขยภูเต นิพฺพาเน  รตา  อภิรตา ฯ   
อถ  วา  นิจฺจภาวโต  เสฏภาวโต  จ  ธมฺเมสุ  (๑)  สารนฺติ  ธมมฺสาร  
นิพฺพาน ฯ  วุตฺตเ ฺหต  วิราโค  เสฏโ ธมฺมาน (๒)  วิราโค เตส  
อคฺคมกฺขายตีติ  (๓)  จ ฯ ตสฺส ธมฺมสารสฺส อธิคมเหตุ ขเย สพฺพ- 
สงฺขารปริกฺขเย อนุปาทิเสสนิพฺพาเน  รตา ฯ  ปหสูติ  ปชหึส ุฯ  
เตติ  นิปาตมตฺต (๔) ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ 
                สตฺตมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
 
                ปฏิสลลฺานสุตฺตวณฺณนา 
        อฏเม  ปฏิสลฺลานรามาติ  เตหิ  เตหิ  สตฺตสงฺขาเรหิ  
ปฏินิวตฺติตฺวา สลฺลาน  ปฏิสลลฺาน  เอกวิหาโร  เอกมคฺค- 
เสวิตา(๕)  กายวิเวโกติ  อตฺโถ ฯ  ต ปฏิสลลฺาน  รมนฺติ  โรจนฺตีติ  
# ๑. กตฺถจิ. สภาวธมฺเมสุ ฯ  ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๓๐/๕๑ ฯ  
# ๓. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๗๐/๒๙๘ ฯ ๔. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๔/๔๔ ฯ 
# กตฺถจิ. นิพฺพานปฺปตฺตา ฯ  ๕. ม.เอกมนฺตเสวิตา ฯ  
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ปฏิสลลฺานรามา ฯ  ปฏิสลฺลานารามาติป  ปาโ ยถาวุตฺต  ปฏ-ิ 
สลฺลาน  อารมิตพฺพโต  อาราโม  เอเตสนฺติ  ปฏิสลลฺานารามา ฯ 
วิหรถาติ  เอวภูตา  หุตฺวา  วิหรถาติ  อตฺโถ ฯ  ปฏิสลฺลาเน  รตา 
นิรตา สมฺมุทิตาติ  ปฏิสลลฺานรตา ฯ  เอตฺตาวตา  ชาคริยานุโยโค 
ตสฺส  นิมิตฺตภูตา วูปกฏกายตา  จ  ทสฺสิตา ฯ  ชาคริยานุโยโค   
สีลสวโร  อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวารตา โภชเน  มตฺต ฺ ุตา  สติ- 
สมฺปช ฺนฺติ  อิเมหิ  ธมเฺมหิ  วินา  น  วตฺตตีติ  เตป อิธ 
อตฺถโต วุตฺตา เอวาติ เวทิตพฺพา ฯ 
        อชฌฺตฺต  เจโตสมถมนุยุตฺตาติ  อตฺตโน  จิตฺต  สมเถ  
อนุยุตฺตา ฯ  อชฺฌตฺต อตฺตโนติ  จ  เอต  เอกตฺถ  พฺย ฺชนเมว 
นาน ฯ  ภุมฺมตฺเถ  เจต  สมถนฺติ อนุสททฺโยเคน  อุปโยควจน ฯ 
อนิรากตชฺฌานาติ  พหิ  อนีหตชฺฌานา อวินาสิตชฺฌานา  วา ฯ   
นีหรณ  วินาสา(๑)  วาติ  อิท  นิรากต  นาม ถมฺภ นริกตฺวา  
นิวาตวุตฺตีติ(๒)อาทีสุ  วิย ฯ  วิปสฺสนาย  สมนฺนาคตาติ  สตฺตวิธาย 
อนุปสฺสนาย ยุตฺตา ฯ  สตฺตวิธา  อนุปสฺสนา  นาม  อนิจฺจานุ- 
ปสฺสนา  ทุกขฺานุปสฺสนา อนตฺตานุปสฺสนา  นิพฺพิทานุปสฺสนา  
วิราคานุปสฺสนา  นิโรธานุปสฺสนา ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา จ ฯ 
ตา วิสุทฺธิมคฺเค วิตฺถาริตาว ฯ 
        พฺรูเหตาโร  สุ ฺาคารานนฺติ  วฑฺเฒตาโร  สุ ฺาคาราน ฯ  
# ๑. ม. วินาโส ฯ  ๒. ขุ. สุ. ๒๕/๓๒๖/๓๘๘ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 264 

                *เลมที่ 20  ทุกนิปาตวณฺณนา  หนา  264 
                 
เอตฺถ  จ สุ ฺาคารานนฺติ  ยงฺกิ ฺจิ  วิวิตฺต  ภาวนานุโยคสฺส  
อนุจฺฉวิก  าน ฯ สมถวิปสฺสนาวเสน  กมฺมฏาน  คเหตฺวา   
รตฺตินฺทิว  สุ ฺาคาร  ปวิสิตฺวา ภาวนานุโยควเสน  นิสีทมานา   
ภิกฺขู  พฺรูเหตาโร  สุ ฺาคารานนฺติ  เวทิตพฺพา ฯ เอกภูมิกาทิ- 
ปาสาเทป  ปน  วาส  กุรุมานา  ฌายิโน  สุ ฺาคาราน  
พฺรูเหตาโรเตฺวว เวทิตพฺพา 
        เอตฺถ  จ  ยา  ปฏิสลฺลานารามา  ภิกฺขเว  วิหรถ   
ปฏิสลลฺานรตาติ วูปกฏกายตา  วิหิตา  สา  ปริสุทธฺสีลสฺส 
น  อสีลสฺส  อวิสุทฺธสีลสฺส  วา ตสฺส  รูปารมฺมณาทิโต  จิตฺต- 
วินิวตฺตนสฺเสว  อภาวโตติ  อตฺถโต  สีลวิสุทฺธิ ทสฺสิตาติ  วุตฺโต   
วายมตฺโถ ฯ  อชฺฌตฺต  เจโตสมถมนุยตฺุตา  อนิรากตชฺฌานาติ 
ปททฺวเยน  สมาธิภาวนา  วิปสฺสนาย  สมนฺนาคตาติ  อิมินา  
ป ฺาภาวนา วิหิตาติ โลกิยา ติสฺโส สิกฺขา ทสฺสิตา ฯ 
        อิทานิ  ตาสุ  ปติฏ ิตสฺส  อวสฺสภาวิผล ทสฺเสตุ ปฏิสลลฺาน- 
รามานนฺติอาทิ วุตฺต ฯ  ตตฺถ  พฺรูเหตานนฺติ  วฑฺเฒตาน ฯ  
ทฺวินฺน  ผลานนฺติ  ตติยจตุตฺถผลาน ฯ ปาฏิกงฺขนฺติ  อิจฺฉิตพฺพ  
อวสฺสภาวี ฯ อ ฺาติ อรหตฺต ฯ ต หิ เหฏ ิมมคฺคาเณหิ 
าตมริยาท  อนติกฺกมิตฺวา  ชานนโต  ปริปุณฺณชานนตฺตา  
อุปริชานนกิจฺจาภาวโต จ  อ ฺาติ  วุจฺจติ ฯ  สติ  วา   
อุปาทิเสเสติ  สติ  วา  กิเลสูปาทิเสเส  ปหาตุ  อสกฺกุเณยฺเย  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 265 

                *เลมที่ 20  ปฏสิลฺลานสุตฺตวณฺณนา หนา 265 
 
สติ ฯ  าเณ  หิ  อปริปกฺเก  เย  เตน  ปริปกฺเกน ปหาตพฺพ- 
กิเลสา  เต  นปฺปหียนฺติ ฯ  ต  สนฺธายาห  สติ  วา  อุปาทิ- 
เสเสติ ฯ สติ  จ  กิเลเส  ขนฺธาภิสงฺขารา  ติฏนฺติ  เอว ฯ  อิติ  
อิมสฺมึ  สุตฺเต อนาคามิผล  อรหตฺตนฺติ  เทฺว  ธมฺมา  ทสฺสิตา ฯ 
ยถา  เจตฺถ  เอว  อิโต  ปเรสุ ทฺวีสุ สุตฺเตสุ ฯ 
        คาถาสุ  เย  สนฺตจิตฺตาติ  เย  โยคาวจรา  ตทงฺควเสน 
จ [๑] สมิตกิเลสตาย  สนตฺจิตฺตา ฯ  เนปกฺก  วุจฺจติ  ป ฺา 
ตาย  สมนฺนาคตตฺตา นิปกา ฯ  อิมินา  เตส  กมฺมฏาน- 
ปริหรณาณ  ทสฺเสติ ฯ  สติมนฺโต  จ  ฌายิโนติ าน- 
นิสชฺชาทีสุ  กมฺมฏานาวิชหนเหตุภูตาย  สติยา  สติมนฺโต 
อารมฺมณูปนิชฺฌานลกฺขเณน  ฌาเนน  ฌายิโน ฯ  สมฺมา  ธมฺม 
วิปสฺสนฺติ  กาเมสุ อนเปกฺขิโนติ  ปุพฺเพเยว  อฏ ิกงฺขลูปมา 
กามาติ(๒)อาทินา  วตฺถุกาเมสุ กิเลสกาเมสุ  จ  อาทีนวปจฺจเวกฺ- 
ขเณน  อนเปกฺขิโน  อนตฺถิกา  เต  ปหาย อธิคต  อุปจารสมาธึ   
อปฺปนาสมาธึ  วา  ปาทก  กตฺวา  นามรูป  ตสฺส  ปจฺจเย จ  
ปริคฺคเหตฺวา  กลาปสมฺมสนาทิกฺกเมน  สมฺมา  อวิปรีต  ป ฺจกฺ- 
ขนฺธธมฺม อนิจฺจาทิโต วิปสฺสนฺติ ฯ 
        อปฺปมาทรตาติ  วุตฺตปฺปการาย  สมถวิปสฺสนาภาวนาย 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร วิกฺขมฺภนวเสน จาติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๒. ม. อฏ ิกงฺกลูปมา ฯ วิ. มหาวิ. ๒/๖๖๒/๔๓๓ ฯ 
# ม. ม.ู ๑๒/๒๗๔/๒๖๒ ฯ  
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อปฺปมชฺชเน รตา  อภิรตา  ตตฺถ  อปฺปมาเทเนว  รตฺตินฺทิว   
วีตินาเมนฺตา ฯ  สนฺตาติ  สมานา ฯ สตฺตาติป  ปาโ  ปุคฺคลาติ   
อตฺโถ ฯ  ปมาเท  ภยทสฺสิโนติ  นริยูปปตฺติอาทิก ปมาเท  ภย   
ปสฺสนฺตา ฯ  อภพฺพา  ปริหานายาติ  เต  เอวรูปา  สมถ- 
วิปสฺสนาธมฺเมหิ มคฺคผเลหิ  วา  ปริหานาย  อภพฺพา ฯ   
สมถวิปสฺสนาโต  หิ  สมปฺตฺตโต น  ปริหายนฺติ  อิตรานิ  จ 
อปฺปตฺตานิ  ปาปุณนฺติ ฯ  นิพฺพานสฺเสว  สนฺติเกติ นิพฺพานสฺส 
จ  อนุปาทาปรินิพฺพานสฺส  จ  สนฺติเก  เอว  นจิรสฺเสว  น 
อธิคมิสฺสนฺตีติ ฯ 
                อฏมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
 
                สกิฺขานิสสสุตฺตวณฺณนา 
        นวเม  สิกฺขานิสสาติ  เอตฺถ  สกิขิฺตพฺพาติ  สิกฺขา  ฯ 
สา  ติวิธา อธิสีลสิกฺขา  อธิจิตฺตสิกฺขา  อธิป ฺาสิกฺขาติ ฯ   
ติวิธาป เจสา สิกฺขา อานิสสา เอเตส  น  ลาภสกฺการสิโลกาติ 
สิกฺขานิสสา ฯ  วิหรถาติ  สิกฺขานิสสา  หุตฺวา วิหรถ  ตีสุ  
สิกฺขาสุ อานิสสทสฺสาวิโน หุตฺวา ตาหิ สิกฺขาหิ ลทฺธพฺพ- 
มานิสสเมว สมฺปสฺสนฺตา  วิหรถาติ  อตฺโถ ฯ  ป ฺ ุตฺตราติ  ตาสุ  
สิกฺขาสุ  ยา อธิป ฺาสิกฺขาสงฺขาตา  ป ฺา  สา  อุตฺตรา  
ปธานา  วิสิฏา  เอเตสนฺติ ป ฺ ุตฺตรา ฯ  เย  หิ  สกิฺขานิสสา   
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วิหรนฺติ  เต  ป ฺ ุตฺตรา  ภวนฺตีติ ฯ วิมุตฺติสาราติ อรหตฺตผล- 
สงฺขาตา วิมุตฺติ สาร เอเตสนฺติ วิมุตฺติสารา ยถาวุตฺต- 
วิมุตฺตึเยว  สารโต  คเหตฺวา   ิตาติ  อตฺโถ ฯ  เย  ห ิ สิกฺขานิสสา 
ป ฺ ุตฺตรา จ  น  เต  ภววิเสส  ปตฺเถนฺติ  อปจ  โข  วิภว   
อากงฺขนฺตา  วิมุตฺตึเยว สารโต  ปตฺเถนฺติ(๑) ฯ  สตาธิปเตยฺยาติ  
เชฏกรณฏเน  สติ  อธปิเตยฺย  เอเตสนฺติ สตาธิปเตยฺยา  
อธิปติ  เอว  อธิปเตยฺยนฺติ  กตฺวา  จตูสุ  สติปฏาเนสุ สุปติฏ ิต- 
จิตฺตา กายานุปสฺสนาทิมุเขน สมถวิปสฺสนาภาวนานุยุตฺตาติ  
อตฺโถ ฯ 
        อถวา  สิกฺขานิสสาติ  ภิกฺขเว  เอวรูเป  ทุลลฺภกฺขณ- 
ปฏิลาเภ ติวิธสิกฺขาสิกฺขนเมว  อานิสส  กตฺวา  วิหรถ  เอว   
วิหรนฺตา  จ  ป ฺ ุตฺตรา ป ฺาย  อุตฺตรา  โลกุตฺตรป ฺาย   
สมนฺนาคตา  หุตฺวา  วิหรถ  เอวภูตา  จ วิมุตฺติสารา  นิพฺพาน- 
สารา  อน ฺสารา  วิหรถ  ตถาภาวสฺส  จาย  อุปาโย  
ย สตาธิปเตยฺยา  วิหรถ  สติปฏานภาวนาย  ยุตฺตปฺปยุตฺตา 
โหถ  สพฺพตฺถ  วา สตารกฺเขน  เจตสา  วิหรถาติ  เอวเมตฺถ  
อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  อิติ  ภควา  ตีสุ สิกฺขาสุ  ภิกฺขู  นิโยเชนฺโต 
ยถา  ตา  สกิขิฺตพฺพา  เยน  จ ปาริปูร ึคจฺฉนฺติ ต   
สงฺเขเปเนว  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ยถานสุิฏ  ปฏิปชชฺมานาน   
# ๑. ม. ปจฺเจนฺติ ฯ   
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ผลวิเสสทสฺสเนน ตสฺสา  ปฏิปตฺติยา  อโมฆภาว  ปกาเสนฺโต  
สิกฺขานิสสานนฺติอาทิมาห ฯ  ต วุตฺตตฺถเมว ฯ 
        คาถาสุ  ปริปุณฺณสิกขฺนฺติ  อคฺคผลปฺปตฺติยา  ปริสุทฺธ- 
สิกฺข  อเสกฺขนฺติ อตฺโถ ฯ  อปหานธมฺมนฺติ เอตฺถ หานธมฺมา(๑) 
วุจฺจนฺติ กุปฺปา วิมุตฺติโย ฯ ปหานธมฺโมติ หิ  หานธมฺโม   
กุปฺปธมฺโม น  ปหานธมฺโมติ  อปหานธมฺโม  อกปฺุปธมฺโม ฯ 
อปฺปหานธมฺโมติป  ปาฬ ิ โส  เอวตฺโถ ฯ  ขโย  เอว  อนฺโตติ 
ขยนฺโต ชาติยา ขยนฺโต  ชาติขยนฺโต  [๒] นิพฺพานเมว ฯ 
ตสฺส ทิฏตฺตา ชาติขยนฺตทสฺสี ฯ 
        ตสฺมาติ  ยสฺมา  สิกฺขาปาริปูริยา  อย  ชราปารงฺคมน- 
ปริโยสาโน  อานิสโส ตสฺมา ฯ  สทาติ  สพฺพกาล ฯ  ฌานรตาติ 
ลกฺขณูปนิชฌฺาเน  อารมฺมณูปนิชฺฌาเนติ ทุวิเธป  ฌาเน  รตา   
ตโต  เอว  สมาหิตา ฯ  มาร สเสน อภิภุยฺยาติ กิเลสเสนาย 
อนตฺถเสนาย  (๓)  จ  สเสน  อนวสิฏ  จตุพฺพิธมฺป  มาร  อภิภวิตฺวา ฯ 
เทวปุตฺตมารสฺสาป  หิ  คุณมารเณ  สหายภาวูปคมนโต  กิเลสา   
เสนาติ  วุจฺจนฺติ ฯ ตถา โรคาทโย อนตฺถา (๔)  มจฺจุมารสฺส ฯ  
ยถาห 
        กามา เต ปมา เสนา  ทุติยา อรติ วุจฺจติ 
        ตติยา ขุปฺปปาสา เต  จตุตฺถี ตณฺหา ปวุจฺจติ ฯ 
# ๑. ม. ปหานธมฺมา ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร นิพฺพาน ขโย วา  
# มรณ ชาติขยนฺโตติ ทิสฺสติ ฯ  ๓. ส.ี อนนฺตเสนาย ฯ   
# ม. อนฏเสนาย ฯ  ๔. สี. อนนฺตา ฯ ม. อนฏา ฯ  
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        ป ฺจมี ถินมิทฺธนฺเต        ฉฏา ภีรู ปวุจฺจติ 
        สตฺตมี วิจิกิจฺฉา เต        มกฺโข ถมโฺภ จ อฏโม.  
        ลาโภ(๑) สิโลโก สกกฺาโร  มิจฺฉา ลทฺโธ จ โย ยโส 
        โย จตฺตาน สมุกฺกโส(๒) ปเร จ อวชานติ ฯ 
        เอสา นมุจิ เต เสนา        กณฺหสฺสาภิปฺปหาริณี 
        น น อสูโร ชินาติ        เชตฺวา จ ลภเต สุขนฺติ(๓) ฯ  
ยถาห(๔) 
        อชฺเชว กิจฺจมาตปฺป        โก ช ฺา มรณ สุเว 
        น หิ โน สงฺครนฺเตน        มหาเสเนน มจฺจุนาติ(๕) ฯ  
        ภวถ  ชาติมรณสฺส  ปารคาติ  ชาติยา  มรณสสฺ  จ   
ปารคามิโน นิพฺพานคามิโน ภวถาติ ฯ 
                นวมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                ชาคริยสุตฺตวณฺณนา 
        ทสเม  ชาคโรติ  ชาครโก  วิคตนิทฺโท  ชาคริย  อนุยุตฺโต  
รตฺตินฺทิว กมฺมฏานมนสิกาเร ยุตฺตปฺปยุตฺโตติ อตฺโถ ฯ วุตฺตเ ฺหต(๖) 
        กถ ฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปุพฺพรตฺตาปรรตฺต  ชาคริยา- 
นุโยคมนุยุตฺโต โหติ อิธ ภิกฺขุ ทิวส จงฺกเมน นิสชฺชาย 
# ๑. ม. ลาโภ ฯ ๒. ม. สมุกฺกเส ฯ  ๓. ขุ. ส.ุ ๒๕/๓๕๕/๔๐๙ ฯ 
# ขุ. มหา. ๒๙/๑๓๔/๑๑๔ ฯ  ๔. ม. ยถาจาห ฯ  
# ๕. ม. อุ. ๑๔/๕๕๒/๓๖๐ ฯ ขุ. ชา. ๒๘/๑๒๑/๑๓๗ ฯ   
# ๖. ม. วุตฺต ฺเจต ฯ  
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        อาวรณีเยหิ ธมฺเมหิ จิตฺต ปริโสเธติ รตฺติยา ปม ยาม  
จงฺกเมน นิสชฺชาย อาวรณีเยหิ ธมฺเมหิ จิตฺต ปริโสเธติ  
รตฺติยา มชฺฌมิ ยาม ทกฺขิเณน ปสฺเสน สีหเสยฺย กปฺเปติ  
ปาเท ปาท อจฺจาธาย สโต สมฺปชาโน อุฏานส ฺ  
มนสิกรตฺิวา รตฺติยา ปจฺฉิม ยาม ปจฺจุฏาย จงฺกเมน  
นิสชฺชาย อาวรณีเยหิ ธมฺเมหิ จิตฺต ปริโสเธติ ฯ เอว ภิกฺขุ  
ปุพฺพรตฺตาปรรตฺต ชาครยิานุโยคมนุยุตฺโต โหตีติ (๑) ฯ 
        จสทฺโท  สมฺปณฺฑนตฺโถ  เตน  วกฺขมาเน  สตาทิภาเว  
สมฺปณฺเฑติ ฯ อสฺสาติ  สยิา  ภเวยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  ชาคโร  จ  
ภิกฺขุ  วิหเรยฺยาติ  จ  ปนฺติ ฯ สพฺพตฺถ  สพฺพทา  จ   
กมฺมฏานาวิชหนวเสน  สติอวิปฺปวาเสน  สโต ฯ สมฺปชาโนติ 
สตฺตฏานิยสฺส  จตุพฺพิธสฺสป  สมฺปช ฺสฺส  วเสน  สมฺปชาโน ฯ  
สมาหิโตติ  อุปจารสมาธินา  อปฺปนาสมาธินา  จ  สมาหิโต   
เอกคฺคจิตฺโต ฯ ปมุทิโตติ  ปฏิปตฺติยา  อานิสสทสฺสเนน  อุตฺตรุตฺ- 
ตริวิเสสาธิคเมน  วีริยารมภฺสฺส จ  อโมฆภาวทสฺสเนน  ปมุทิโต   
ปาโมชฺชพหโุล ฯ  วิปฺปสนฺโนติ  ตโต  เอว ปฏิปตฺติภูตาสุ  ตีสุ   
สิกฺขาสุ  ปฏปิตฺติเทสเก  จ  สตฺถร ิ สทฺธาพหุลตาย  สฏุ ุ  
ปสนฺโน ฯ สพฺพตฺถ อสฺสาติ สมฺพนฺโธ วิหเรยฺยาติ วา ฯ 
        ตตฺถ  กาลวิปสฺสี  จ  กุสเลสุ  ธมฺเมสูติ  ตสฺมึ  กาเล 
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๖๐๙/๓๓๕ ฯ  
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วิปสฺสโก  ตตฺถ วา  กมฺมฏานานุโยเค  กาลวิปสสฺี  กาลานุรูป  
วิปสฺสโก ฯ  กึ  วุตฺต  โหติ วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  กลาป- 
สมฺมสนาทิวเสน  สมฺมสนฺโต  อาวาสาทิเก  สตฺต อสปฺปาเย   
วชฺเชตฺวา  สปฺปาเย  เสวนฺโต  อนฺตรา  โวสาน  อนาปชฺชิตฺวา 
ปหิตตฺโต จิตฺตสฺส สมาหิตาการ สลฺลกฺเขนฺโต สกฺกจฺจ นิรนฺตร  
อนิจฺจานุปสฺสนาทึ ปวตฺเตนฺโต  ยสฺมึ  กาเล  วิปสสฺนาจิตฺต  
ลีน  โหติ  ตสฺมึ ธมฺมวิจยวีริยปติสงฺขาเตสุ  ยสฺมึ  ปน  กาเล   
จิตฺต  อุทฺธต  โหติ  ตสฺมึ ปสฺสทฺธิสมาธิอุเปกฺขาสงฺขาเตสุ   
กุสเลสุ  อนวชฺเชสุ โพชฺฌงฺคธมฺเมสูติ เอว ตตฺถ ตสฺมึ  ตสฺมึ   
กาเล  ตสฺมึ  วา  กมฺมฏานานุโยเค  กาลานุรูป วิปสฺสี(๑) วิปสฺสโก  
อสฺสาติ ฯ สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ปน  สพฺพตฺเถว  อิจฺฉิตพฺโพ ฯ   
วุตฺตเ ฺหต  สติ ฺจ  ขฺวาห ภิกฺขเว  สพฺพตฺถิก(๒)  วทามีติ   
เอตฺตาวตา  ปุคฺคลาธิฏานาย  เทสนาย ชาคริย ทสฺเสตฺวา  
เยหิ ธมฺเมหิ ชาคริยานุโยโค  สมฺปชฺชติ เต ปกาเสติ ฯ 
        เอว  ภควา  อารทฺธวิปสฺสกสฺส  ภิกฺขุโน  สงฺเขเปเนว  
สทฺธึ อุปการกธมฺเมหิ  สมฺมสนวาร(๓)  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ตถา  
ปฏิปชชฺนฺตสฺส  ปฏิปตฺติยา อว ฺฌาภาว  ทสฺเสนฺโต  ชาครสฺส 
ภิกฺขเว  ภิกฺขุโนติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ ชาคริยานุโยเค  สติสมฺปช ฺสมาทานานิ  สพฺพตฺถกานิ  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. สพฺพตฺถิก ฯ 
# ๓. ส.ี สมฺมสนชฺฌาน ฯ ม. สมฺมสนจาร ฯ  
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สมฺโมทปสาทาวหานิ ตตฺถ  กาลวิปสสฺนา  นาม  วิปสฺสนาย   
คพฺภคฺคหณ  ปริปากคต ฯ อุปกฺกิเลสวินิมุตฺเต  หิ  วีถิปฏิปนฺเน  
วิปสฺสนาาเณ ติกฺเข สูเร วหนฺเต โยคิโน อุฬาร  ปาโมชฺช   
ปสาโท  จ  โหติ  เตหิ  จ  วิเสสาธิคมสฺส  สนฺติเกเยว ฯ 
วุตฺตเ ฺหต 
                ยโต ยโต สมฺมสติ                ขนฺธาน อุทยพฺพย 
                ลภติ ปติปาโมชฺช                อมต ต วิชานต ฯ 
                ปาโมชฺชพหโุล ภิกฺขุ        ปสนฺโน พุทฺธสาสเน 
                อธิคจฺเฉ ปท สนฺต                สงฺขารูปสม สุขนฺติ ฯ  
        คาถาสุ  ชาครนฺตา  สุณาเถตนฺติ  เอต  มม  วจน   
เอกนฺเตเนว ปมาทนิทฺทาย  อวิชชฺานิทฺทาย  ปโพธนตฺถ   
ชาครนฺตา  สติสมฺปช ฺาทิธมฺมสมาโยเคน  ชาคริย  อนุยุตฺตา   
สุณาถ ฯ  เย  สุตฺตา  เต  ปพุชฺฌถาติ  เย ยถาวุตฺตนิทฺทาย  
สุตฺตา  สุปน  อุปคตา  เต  ตุเมฺห  ชาคริยานุโยควเสน อินฺทฺริย- 
พลโพชฺฌงฺเค  สงฺกฑฺฒิตฺวา วิปสฺสน อุสฺสุกฺกาเปนฺตา อปฺปมาท- 
ปฏิปตฺติยา ตโต  ปพุชฌฺถ ฯ  อถ  วา  ชาครนฺตาติ  ชาคร- 
นิมิตฺต(๑) ฯ  สุณาเถตนฺติ  เอตฺถ เอตนฺติ  วุตฺต  ก ึ ต  วจนนฺติ   
อาห  เย  สุตฺตา  เต  ปพุชฌฺถาติอาทึ ฯ 
        ตตฺถ  เย  สุตฺตาติ  เย  กิเลสนิทฺทาย  สุตฺตา  เต  ตุเมฺห   
อริยมคฺคปฏิโพเธน ปพุชฌฺถ ฯ  สุตฺตา  ชาคริต  เสยฺโยติ  อิท  
# ๑. ม. ชาครนิมิตฺตา ฯ  
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ปโพธสฺส  การณวจน ฯ  ยสฺมา ยถาวุตฺตสุปโต  วุตฺตปฺปการ  
ชาคริต  ชาครณ  อตฺถกามสฺส  กลุปุตฺตสฺส  เสยฺโย ปาสสตโร   
หิตสุขาวโห  ตสฺมา  ปพุชฌฺถ ฯ  นตฺถ ิ ชาครโต  ภยนฺติ   
อิท  ตตฺถ อานิสสทสฺสน ฯ  โย  หิ  สทฺธาทีหิ  ชาครณธมฺเมหิ   
สมนฺนาคเมน  ชาคโร ชคฺคติ  ปมาทนิทฺท  น  อุปคจฺฉติ  ตสฺส   
อตฺตานุวาทภย  ปรานุวาทภย  ทณฺฑภย ทุคฺคติภย ชาติอาทิ- 
นิมิตฺต สพฺพมฺป วฏฏภย นตฺถิ ฯ 
        กาเลนาติ  อาวาสสปฺปายาทีน  ลทฺธกาเลน ฯ  โสติ   
นิปาตมตฺต ฯ  สมฺมา ธมฺม  ปริวีมสมาโนติ  วิปสฺสนาย   
อารมฺมณภูต  เตภูมกธมฺม  สมฺมา  าเยน ยถา  นิพฺพินฺทน- 
วิรชฺชนาทโย  สมฺภวนฺติ  เอว  ปริโต  วีมสนฺโต  สพฺพากาเรน 
วิปสฺสนฺโตติ  อตฺโถ ฯ  เอโกทิภูโตติ  เอโก  เสฏโ  หุตฺวา  อุเทตีติ  
เอโกทิ สมาธิ ฯ  โส  เอโกทิภูโต  ชาโต  อุปฺปนฺโน  เอตสฺสาติ   
เอโกทิภูโต ฯ อคฺคิอาหิตาทิสทฺทาน  วิย  เอตฺถ  ภูตสทฺทสฺส   
ปทวจน  ทฏพฺพ ฯ  เอโกทิ(๑)  วา ภูโต  ปตฺโตติ  เอโกทิภูโต ฯ   
เอตฺถ  จ  เอโกทีติ  มคฺคสมาธิ  อธิปฺเปโต สมาหิโตติ  เอตฺถ  
ปน  ปาทกชฌฺานสมาธินา  สทฺธึ  วิปสฺสนาสมาธิ ฯ อถวา ฯ  
กาเลนาติ  มคฺคปฏิเวธกาเลน ฯ  สมฺมา  ธมฺม  ปริวีมสมาโนติ  
สมฺมเทว จตุสจฺจธมฺม  ปริ ฺาภิสมยาทิวเสน  วีมสนฺโต  
# ๑. ทุติยชฺฌานนิทฺเทเส ปน เอโกทิภาวนฺติ เอวนฺติ อาคโต ฯ 
# ม. เอโกทึ ฯ  
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เอกาภิสมเยน  อภิสเมนฺโต ฯ เอโกทภูิโตติ  เอโก  เสฏโ  อสหาโย  
วา  หุตฺวา อุเทตีติ เอโกทิ จตุกิจฺจสาธโก สมฺมปฺปธาโน ฯ  
โส  เอโกท ิ ภูโต  ชาโตติ  สพฺพ  ปุริมสทิสเมว ฯ  วิหเน  ตม 
โสติ  โส  เอวภูโต  อริยสาวโก  อรหตฺตมคฺเคน  อวิชฺชาตม   
อนวเสสโต  วิหเนยฺย สมุจฺฉินฺเทยฺย ฯ 
        อิติ  ภควา  ปฏิปตฺติยา  อโมฆภาว  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ   
ตตฺถ  ทฬฺห นิโยเชนฺโต  ตสฺมา  หเวติ  โอสานคาถมาห ฯ  
ตตฺถ  ตสฺมาติ  ยสฺมา  ชาครโต สติอวิปฺปวาสาทินา  สมถ- 
วิปสฺสนาภาวนา  ปาริปูร ึ คจฺฉติ  อนุกฺกเมน  อริยมคฺโค 
ปาตุภวติ  ตโต  จสฺส  สพฺพ  วฏฏภย  นตฺถิ  ตสฺมา ฯ   
หเวติ  เอกเสน ทฬฺห วา ฯ ภเชถาติ  ภเชยฺย ฯ  เอว  ชาคริย   
ภชนฺโต  จ  อาตาปภาวาทิคุณยุตฺโต  ภิกฺขุ สโยชนานิ  ภินฺทิตฺวา  
อคฺคผลาณสงฺขาต  อนุตฺตร  อุตฺตรรหิต  สมฺโพธึ  สมฺผุเส 
สมฺปาปุเณยฺย ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ 
                ทสมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
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                        อาปายิกสุตฺตวณฺณนา 
        เอกาทสเม  อาปายิกาติ  อปาเย  นิพฺพตฺติสฺสนฺตีติ   
อาปายิกา ฯ ตตฺถาป  นิรเย  นิพฺพตฺติสฺสนฺตีติ  เนรยิกา ฯ   
อิทมปฺปหายาติ  อิท  อิทานิ วกฺขมาน  ทุวิธ  ปาปสมาจาร   
อปฺปชหิตฺวา  ตถาปฏิปตฺติตถาปคฺคณฺหณวเสน ปวตฺต  วาจ  
จิตฺต  ทิฏ ิ ฺจ  อปฺปฏินิสสฺชฺชิตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  อพฺรหฺมจารีติ 
พฺรหฺม  เสฏ  จรตีติ  พฺรหฺมา  วา  เสฏโ อาจาโร  
เอตสฺส อตฺถีติ พฺรหฺมจารี น  พฺรหฺมจารีติ  อพฺรหฺมจารี   
พฺรหฺมจาริปติรูปโก  ทุสสฺีโลติ  อตฺโถ ฯ พฺรหฺมจาริปฏิ ฺโติ  
พฺรหฺมจารี  อหนฺติ  เอวปฏิ ฺโ ฯ  ปริปุณฺณนฺติ อขณฺฑาทิภาเวน  
อวิกล ฯ ปรสิุทฺธนฺติ อุปกฺกิเลสาภาเวน ปริสุทฺธ ฯ อมูลเกนาติ 
ทิฏาทิมูลวิรหิเตน  ทิฏ  สุต  ปริสงฺกิตนฺติ อิเมหิ โจทนา- 
มูลเกหิ วชชฺิเตน อพฺรหฺมจริเยน  อเสฏจริเยน ฯ  อนุทฺธ- 
เสตีติ  ปรสิุทฺโธ  อยนฺติ  ชานนฺโตว ปาราชิกวตฺถุนา ธเสติ  
ปธเสติ โจเทติ อกฺโกสติ วา ฯ 
        คาถาสุ  อภูตวาทีติ  ปรสฺส  โทส  อทิสฺวาว  อภูเตน 
ตุจฺเฉน  มุสาวาท กตฺวา  ปร  อพฺภาจิกฺขนฺโต ฯ  กตฺวาติ  โย  
วา  ปน  ปาปกมฺม  กตฺวา  นาห เอต  กโรมีติ  อาห ฯ   
อุโภป  เต  เปจฺจ  สมา  ภวนฺตีติ  เต  อุโภป  ชนา อิโต   
ปรโลก  คนฺตฺวา  นิรย  อุปคมนโต  คติยา  สมานา  ภวนฺติ ฯ   
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ตตฺถ  คติเยว เนส  ปริจฺฉินฺนา  น  ปน  (๑)อายุ  เนส ฯ  น 
ปริจฺฉินฺน(๑) ฯ พหุ  หิ  ปาป กตฺวา จิร นิรเย ปจฺจติ 
ปริตฺต  กตฺวา  อปฺปมตฺตกเมว  กาล ฯ  ยสฺมา  ปน  เตส  อุภินฺนมฺป   
กมฺม ลามกเมว ฯ  เตน  วุตฺต  นิหีนกมมฺา  มนุชา  ปรตฺถาติ ฯ   
ปรตฺตาติ  ปน ปทสฺส  ปรุโต  เปจฺจาติ  ปเทน  สมฺพนฺโธ ฯ 
ปรตฺถ  เปจฺจ  อิโต  คนฺตฺวา เต นิหีนกมฺมา ปรโลเก  สมา  
ภวนฺตีติ ฯ 
        เอว  ภควา  อพฺภูตพฺภกฺขานวเสน  ภูตโทสปฏจฺิฉาทน- 
วเสน  จ  ปวตฺตสฺส มุสาวาทสฺส  วิปาก  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ   
ตสฺมึ  าเน  นิสินฺนาน  พหุนฺน ปาปภิกฺขูน  ทุจฺจริตกมฺมสฺส   
วิปากทสฺสเนน  สเวชนตฺถ  เทฺว  คาถา  อภาสิ ฯ ตตฺถ  กา 
สาวกณฺาติ  กสาวรสปตตฺตา  กาสาเวน  วตฺเถน  ปลิเว ิต- 
กณฺา ฯ ปาปธมฺมาติ  ลามกธมฺมา ฯ  อส ฺตาติ  กายาทีหิ   
ส ฺมรหิตา ฯ  ปาปาติ  ตถารูปา ปาปปุคฺคลา  ปาเปหิ  กมฺเมหิ  
อุปปชฺชิตฺวา (๒) ตสฺส กาโยป อาทิตฺโต สมฺปชฺชลโิต สโชติภูโต 
สงฺฆาฏิป  อาทิตฺตาติอาทินา  (๓)  ลกขฺณสยุตฺเต วุตฺตนเยน มหาทุกข 
อนุภวนฺติเยว ฯ 
        ตติยคาถา  อย  สงฺเขปตฺโถ  ย ฺเจ  ภุเชยฺย  ทสฺุสีโล   
# ๑. ม. น ปน อายุ ฯ  ๒. สี. อุปฺปชฺชตฺิวา ฯ  ๓. วิ. มหา. ๑/๒๙๕/๒๑๖ ฯ 
# ส. น.ิ ๑๖/๖๕๖/๓๐๔ ฯ  
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นิสฺสีลปุคฺคโล กายาทีหิ  อส ฺโต  รฏวาสีหิ  สทฺธาทินฺน  
ย  รฏปณฺฑ  สมโณมฺหีติ ปฏชิานนฺโต  คเหตฺวา  ภุ ฺเชยฺย 
ตโต  อาทิตฺโต  อคฺคิวณฺโณ  อโยคุโฬ  ว ภุตฺโต  เสยฺโย   
สุนฺทรตโร  กึการณา  ตปฺปจฺจยา  หิสฺส  เอโกว  อตฺตภาโว 
ฌาเยยฺย  ทุสสฺีโล  ปน  หตฺุวา  สทฺธาเทยฺย  ภุ ฺชิตฺวา  อเนกานิป  
ชาติสตานิ  นิรเย อุปปชฺเชยฺยาติ(๑) ฯ  
                เอกาทสมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                ทฏิ ิคตสุตฺตวณฺณนา 
        ทฺวาทสเม  ทฺวีหิ  ทฏิ ิคเตหีติ  เอตฺถ  ทฏิ ิโยว  ทิฏ ิคตานิ 
คูถคต  มุตฺตคตนฺติ(๒)อาทีสุ  วิย ฯ คหิตาการสุ ฺตา ยถา(๓) ทิฏ ีน  
คตมตฺตานีติ  ทิฏ ิฏานานิ(๔) ทิฏ ิคตานิ ฯ  เตหิ ทิฏ ิคเตหิ ฯ 
ปริยุฏ ิตาติ อภิภูตา ปลิพุทฺธา วา ฯ ปลิโพธตฺโถ วาป  หิ   
ปริยุฏานสทฺโท  โจรา  มคฺเค  ปริยุฏ ึสูติ(๕)อาทีสุ  วิย ฯ เทวาติ  
อุปปตฺติเทวา ฯ  เต  หิ  ทพฺิพนฺติ  อุฬารตเมหิ  กามคุเณหิ  
ฌานาทีหิ  จ  กีฬนฺติ อิทฺธานุภาเวน  วา  ยถิจฺฉิตมตฺถ   
คจฺฉนฺติ  อธิคจฺฉนฺตีติ  จ เทวาติ วุจฺจนฺติ ฯ มนสฺส  อุสฺสนฺนตฺตา 
มนุสฺสา  อุกกฺฏนิทฺเทสวเสน  เจต  วุตฺต  ยถา  สตฺถา 
# ๑. ม. อุปฺปชฺเชยฺยาติ ฯ  ๒. องฺ. นวก. ๒๓/๒๑๕/๓๘๘ ฯ 
# ๓. ม. วา ฯ  ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๕. วิ. จุล.ฺ ๗/๕๙๕/๓๖๕ ฯ  
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เทวมนุสฺสานนฺติ ฯ  โอลยีนฺติ  เอเกติ  สสฺสโต  อตฺตา  จ  โลโก  
จาติ  ภเวสุ โอสียนาภินิเวสภูเตน  สสฺสตภาเวน  เอกจฺเจ  เทวา 
มนุสฺสา  จ  อวลียนฺติ อลลฺียนฺติ  สงฺโกจ  อาปชฺชนฺติ  น  ตโต  
นิสฺสรนฺติ ฯ  อติธาวนฺตีติ  ปรมตฺถโต ภินฺนสภาวานมฺป  สภาว- 
ธมฺมาน  ยฺวาย  เหตุผลภาเวน  สมฺพนฺโธ  ต  อคฺคเหตฺวา 
นานตฺตนยสฺสป  คหเณน  ตตฺถ  ตตฺเถว  ธาวนฺติ  ตสฺมา   
อุจฺฉิชฺชติ  อตฺตา  จ โลโก  จ  น  โหติ  ปรมฺมรณาติ   
อุจฺเฉเท  วา  ภวนิโรธปฏปิตฺติยา ปฏิกฺเขปธมฺมต  อภิธาวนฺติ  
อติกฺกมนฺติ ฯ  จกฺขุมนฺโต  จ  ปสฺสนตีฺติ  จสทฺโท พฺยติเรเก ฯ 
ปุพฺพโยคสมฺปตฺติยา  าณปริปาเกน  ป ฺาจกฺขุมนฺโต  ปน  
เทวมนุสฺสา เตเนว  ป ฺาจกฺขุนา สสฺสต อุจฺเฉท ฺจ อนฺตทฺวย 
อนุปคมฺม มชฺฌิมปฏิปตฺติทสฺสเนน ปจฺจกฺข  กโรนฺติ ฯ  เต  หิ 
นามรูปมตฺตมิท  ปฏิจฺจ  สมุปฺปนฺน  ตสฺมา น สสฺสต นาป  
อุจฺฉิชฺชตีติ อวิปรีตโต ปสสฺนฺติ ฯ 
        เอว  โอลียนาทิเก  ปคฺุคลาธิฏาเนน  อุทฺทิสิตุ  กถ ฺจ 
ภิกฺขเวติอาทิ วุตฺต ฯ  ตตฺถ  ภวาติ  กามภโว  รูปภโว  อรูป- 
ภโว  อปเรป  ตโย  ภวา  ส ฺ ีภโว อส ฺ ีภโว  เนวส ฺ ี- 
นาส ฺ ีภโว  อปเรป  ตโย  ภวา  เอกโวการภโว จตุโวการภโว 
ป ฺจโวการภโวติ ฯ  เอเตหิ  ภเวหิ  อารมนฺติ  อภินนฺทนฺตีติ 
ภวารามา ฯ  ภเวสุ  รตา  อภิรตาติ  ภวรตา ฯ  ภเวสุ  สฏุ ุ   
มุทิตาติ  ภวสมฺมุทิตา ฯ ภวนิโรธายาติ  เตส  ภวาน  อจฺจนฺต-  
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นิโรธาย  อนปฺุปาทนตฺถาย  ธมฺเม เทสยิมาเนติ  ตถาคตปฺ- 
ปเวทิเต  นิยฺยานิกธมฺเม  วุจฺจมาเน ฯ  น  ปกฺขนฺทตีติ สสฺสตาภิ- 
นิวิฏตฺตา  สงฺขิตฺตธมฺมตฺตา  น  ปวิสติ  น  โอคาหติ ฯ  น  
ปสีทตีติ(๑) ปสาท  นาปชฺชติ  น  ต  สทฺทหติ  น  สนฺติฏตีติ   
ตสฺส  เทสนาย  น  ติฏติ  น  ปติฏติ(๒) นาธิมุจฺจติ ฯ เอว  
สสฺสตาภินิเวสเนน ภเวสุ โอลียนฺติ ฯ 
        อฏฏียมานาติ  ภเว  ชราโรคมรณาทีนิ  วธพนฺธนจฺเฉ- 
ทนาทีนิ  จ  ทิสฺวา สวิชฺชเนน  เตหิ  สมงฺคิภาเวน  ภเวน   
ปฬิยมานา  ทุกฺขาปยมานา ฯ  หรายมานาติ ลชฺชมานา ฯ   
ชิคุจฺฉมานาติ  ปฏิกลูโต  ทหนฺตา ฯ  วิภวนฺติ  อุจฺเฉท ฯ  
อภินนฺทนฺตีติ ตณฺหาทิฏาภินนฺทนาหิ  อชโฺฌสาย  นนฺทนฺติ ฯ  
ยโต  กริ  โภติอาทิ  เตส อภินนฺทนาการทสฺสน ฯ  ตตฺถ   
ยโตติ  ยทา ฯ  โภติ  อาลปน ฯ  อย  อตฺตาติ การกาทิภาเวน 
อตฺตนา  ปริกปฺปต  สนฺธาย  วทติ ฯ  อุจฺฉิชฺชตีติ  อุปจฺฉิชฺชติ ฯ 
วินสฺสตีติ  น  ทิสฺสติ  วินาส  อภาว  คจฺฉติ ฯ  น  โหติ   
ปร  มรณาติ  มรเณน อุทธฺ  น  ภวติ ฯ  เอต  สนฺตนฺติ  
ยเทต  อตฺตโน อุจฺเฉทาทิ เอต สพฺพภววูปสมโต(๓) สพฺพ- 
สนฺตาปวูปสมโต  จ  สนตฺ  สนฺตตฺตา  เอว  ปณีต  ตจฺฉา- 
วิปรีตภาวโต ยาถาว ฯ  ตตฺถ  สนฺต  ปณีตนฺติ  อิท  ทฺวย  
ตณฺหาภินนฺทนาย  วทนฺติ ยาถาวนฺติ ทิฏาภินนฺทนาย ฯ  
# ๑. สฺยา. น สมฺปสีทตีติ ฯ  ๒. ม. น ปติฏตีติ นตฺถิ ฯ 
# ๓. ม. สพฺพภววูปสมโต ฯ  
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เอวนฺติ เอว ยถาวุตฺตอุจฺเฉทาภินิเวสเนน ฯ 
        ภูตนฺติ  ขนฺธป ฺจก ฯ  ต  หิ  ปจฺจยสมฺภูตตฺตา  ปรมตฺถโต 
วิชฺชมานตฺตา จ  ภูตนฺติ  วุจฺจติ ฯ  เตนาห  ภูตมิท  ภิกฺขเว  
สมนุปสฺสถาติ ฯ  (๑)  ภูตโต อวิปรีตสภาวโต  สลกขฺณโต  สาม ฺ- 
ลกฺขณโต  จ  ปสฺสติ ฯ  อิท  หิ  ขนฺธป ฺจก นามรูปมตฺต ฯ  ตตฺถ  
อิเม  ปวีอาทโย  ธมฺมา  รูป  อิเม  ผสสฺาทโย  ธมฺมา นาม  
อิมานิ  เนส  ลกฺขณาทีนิ  อิเม  เนส  อวิชฺชาทโย  ปจฺจยาติ  เอว 
สปฺปจฺจยนามรูปทสฺสนวเสน  เจว  สพฺเพปเม  ธมฺมา  อหุตฺวา  
สมฺโภนฺติ หุตฺวา  ปฏิเวนฺติ  ตสฺมา  อนิจฺจา  อนิจฺจตฺตา  ทุกฺขา 
ทุกฺขตฺตา  อนตฺตาติ เอว  อนิจฺจานุปสฺสนาทิวเสน  จ  ปสฺสตีติ   
อตฺโถ ฯ  เอตฺตาวตา  ตรุณวิปสฺสนาปริโยสานา  วิปสฺสนาภูมิ   
ทสฺสิตา ฯ  นพฺิพิทายาติ  ภูตสงฺขาตสฺส เตภูมกธมฺมชาตสฺส 
นิพฺพินฺทนตฺถาย  เอเตน  พลววิปสฺสน  ทสฺเสติ ฯ  วิราคายาติ  
วิราคตฺถ วิรชฺชนตฺถ  อิมนิา  มคฺค ทสฺเสติ ฯ นิโรธายาติ  
นิรุชฺฌนตฺถ อิมินาป มคฺคเมว ทสฺเสติ ฯ  นิโรธายาติ  วา  
ปฏิปฺปสฺสทธฺินิโรเธน  สทฺธึ  อนุปาทิเสสนิพฺพาน ทสฺเสติ ฯ  เอว(๒)  
จกฺขุมนฺโต  ปสฺสนฺตีติ  เอว  ป ฺาจกฺขุมนฺโต  สปุพฺพภาเคน 
มคฺคป ฺาจกฺขุนา จตุสจฺจธมฺม ปสฺสนฺติ ฯ 
        คาถาสุ  โย(๓)  ภูต  ภูตโต  ทิสฺวาติ  เย  อริยสาวกา 
ภูต  ขนฺธป ฺจก ภูตโต  อวิปรีตสภาวโต  วิปสฺสนาป ฺาสหิตาย   
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๔๔๕/๔๗๘ ฯ  ๒. ม. เอว โข ภิกขฺเว ฯ  
# ๓. ม. เย ฯ  
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มคฺคป ฺาย  ทิสฺวา ฯ  เอเตน ปริ ฺาภิสมย  ทสฺเสติ ฯ  ภูตสสฺ   
จ  อติกฺกมนฺติ ภาวนาภิสมย ฯ อริยมคฺโค หิ ภูต  อติกฺกมติ   
เอเตนาติ  ภูตสฺส  อติกฺกโมติ  วุตฺโต ฯ  ยถาภูเตติ อวิปรีตสจฺจ- 
สภาเว นิพฺพาเน ฯ  วิมุจฺจนฺติ  อธิมุจฺจนฺติ  เอเตน  สจฺฉิกิริยาภิ- 
สมย  ทสฺเสติ ฯ ภวตณฺหาปริกฺขยาติ  ภวตณฺหาย  สพฺพโส  เขปนา   
สมุจฺฉินฺทนฺโต เอเตน สมุทยปฺปหาน ทสฺเสติ ฯ 
        สเจ  (๑)  ภูต  ปริ ฺโ  โสติ เอตฺถ ปน สเจติ (๑)  นิปาต- 
มตฺต ฯ โส ภูตปริ ฺโ ภูตสฺส  อติกฺกมนูปาเยน  มคฺเคน   
ภวตณฺหาปริกฺขยา  ปริ ฺาตกฺขนฺโธ  ตโต เอว  ยถาภูเต  นิพฺพาเน   
อธิมุตฺโต ฯ  ภวาภเวติ  ขุทฺทเก  เจว  มหนฺเต  จ อุจฺเฉทาทิทสฺสเน   
วา  วีตตโณฺห  ภินฺนกิเลโส  ภิกฺขุ  ภูตสฺส  อุปาทานกฺขนฺธ- 
สงฺขาตสฺส  อตฺตภาวสฺส  วิภวา  อายตึ  อนุปฺปาทา  ปุนพฺภว   
นาคจฺฉติ อป ฺตฺติกภาวเมว คจฺฉตีติ อนุปาทิเสสาย  
นิพฺพานธาตุยา เทสน นิฏาเปสิ ฯ 
        อิติ  อิมสฺมึ  วคฺเค  เอกาทสเม  วฏฏ  กถิต  ตติย- 
จตุตฺถป ฺจเมสุ ปริโยสานสุตฺเต จ วฏฏวิวฏฏ กถิต เสเสสุป 
วิวฏฏเมวาติ เวทิตพฺพ ฯ 
                ทวฺาทสมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
        ปรมตฺถทีปนิยา ขุทฺทกนิกายฏกถาย อิติวุตฺตกสฺส 
                ทกุนิปาตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. ม. สเว สเวติ ฯ  
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                        ติกนิปาตวณฺณนา 
                        ปมวคฺควณฺณนา 
                        มลูสุตฺตวณฺณนา 
        ติกนิปาตสฺส  ปเม  ตีณีติ  คณนปริจฺเฉโท ฯ  อิมานีติ   
อภิมุขีกรณ ฯ อกุสลมลูานีติ  ปริจฺฉินฺนธมฺมนิทสฺสน ฯ  ตตฺถ   
อกุสลานิ  จ  ตานิ  มูลานิ  จาติ อกุสลมูลานิ ฯ  อถวา  ฯ 
อกุสลาน  เหตุปจฺจยปภวชนกสมุฏาปกนิพฺพตฺตกฏเน มูลานิ  
จาติ  อกุสลมูลานิ  อกุสลธมฺมาน  การณานีติ  อตฺโถ ฯ  การณ   
หิ  ยถา หิโนติ  เอตสฺมา  ผล  ปวตฺตตีติ  เหตุ  ปฏิจฺจ  เอตสฺมา 
เอตีติ  ปจฺจโย  ปภวติ เอตสฺมาติ  ปภโว  อตฺตโน  ผล  ชเนตีติ  
ชนก  สมุฏาเปตีติ  สมุฏาปก นิพฺพตฺเตตีติ  นิพฺพตฺตกนฺติ  จ  
วุจฺจติ  เอว  ปติฏฏเน  มูลนฺติ  ตสฺมา อกุสลมูลานีติ  
อกุสลาน สปุติฏ ิตภาวสาธนานิ การณานีติ วุตฺต โหติ ฯ 
        เกจิ  ปน  สาลิอาทีน  สาลิพีชาทีนิ  วิย  มณิปฺปภาทีน   
มณิวณฺณาทโย วิย  จ  อกสุลาน  อกุสลภาวสาธโก  โลโภ 
โลภาทีน  มลูฏโติ  วทนฺติ  เอว  สนเฺต อกุสลจิตฺตสมุฏาน- 
รูเปสุ  เนส  เหตุปจฺจยภาโว  น  สิยา ฯ  น  หิ  ตานิ  เตส 
อกุสลภาว สาเธนฺติ น จ ปจฺจยา น โหนฺติ ฯ วุตฺตเ ฺเหต 
        เหตู เหตุสมฺปยุตฺตกาน ธมฺมาน ตสมุฏานาน ฺจ รูปาน  
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เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ (๑)  
        อเหตุกสฺส  จ  โมหสฺส  อกุสลภาโว  น  สิยา  อกุสล- 
ภาวสาธกสฺส มูลนฺตรสสฺ  อภาวโต ฯ  อถาป  สิยา  โลภาทีน   
สภาวสิทฺโธ  อกุสลาทิภาโว ตสมฺปยุตฺตาน  ปน  โลภาทิปฏิ- 
พทฺโธติ ฯ  เอวมฺป  ยถา  โลภาทีน  เอว อโลภาทีนมฺป  สภาวสิทฺโธ 
กุสลทิภาโวติ  อโลภาทโย  กุสลา  เอว  สิยุ  น อพฺยากตา  น   
จ  โหนฺติ ฯ  ตสฺมา  ยถา  สมฺปยุตฺเตสุ  เอว มูเลสุป กุสลาทิ- 
ภาโว ปริเยสิตพฺโพ ฯ  โยนิโสมนสิการาทิโก  วิย  หิ  กุสล- 
ภาวสฺส  อโยนิโสมนสิการาทิโก อกุสลภาวสฺส  การณนฺติ   
คเหตพฺพ ฯ  เอว  อกุสลภาวสาธนวเสน  โลภาทีน มูลฏ   
อคฺคเหตฺวา  สุปติฏ ิตภาวสาธนวเสน  คยฺหมาเน  น  โกจิ  
โทโส ฯ ลทธฺเหตุปจฺจยา  หิ  ธมฺมา  วิรูฬฺหมูลา  วิย  ปาทปา   
ถิรา  โหนฺติ  สุปติฏ ิตา เหตุรหิตา  ปน  ติลพชีกาทิเสวาลา   
วิย  น  สุปติฏ ิตาติ  เหตุอาทิอตฺเถน อกุสลาน  อุปการกตฺตา  
มูลานีติ  อกสุลมูลานิ ฯ  ยสฺมา  ปน  มูเลน  มุตฺโต อกุสล- 
จิตฺตุปฺปาโท  นตฺถิ  ตสฺมา  ตีหิ  มูเลหิ  สพฺโพ  อกุสลราสิ 
ปริยาทิยิตฺวา ทสฺสิโตติ ทฏพฺพ ฯ 
        ตานิ  อกุสลมูลานิ  สรูปโต  ทสฺเสตุ  โลโภ  อกุสลมูลนฺติอาทิ   
วุตฺต ฯ ตตฺถ  โลภาทีสุ  ย  วตฺตพฺพ  ต  เหฏา  วุตฺตเมว ฯ   
# ๑. อภิ. ป. ๔๐/๒/๑ ฯ  
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ตตฺถ  ปน  ตติยมคฺควชฺฌา โลภาทโย อาคตา อิธ ปน 
อนวเสสาติ อยเมว วิเสโส ฯ 
        คาถาย  ปาปเจตสนฺติ  อกุสลธมฺมสมาโยคโต  ลามก- 
จิตฺต ฯ  หึสนฺตีติ  อตฺตโน ปวตฺติกฺขเณ  อายตึ  วิปากกฺขเณ  จ   
วิพาเธนฺติ ฯ  อตฺตสมฺภูตาติ  อตฺตนิ  ชาตา ฯ ตจสารนฺติ  กณฺฏก(๑)  
เวฬุนฺติ  อตฺโถ ฯ สมฺผลนติฺ อตฺตโน ผล ฯ อิท วุตฺต โหติ  
ขทิรสีสปาทโย  วิย  อนโฺตสาโร(๒) อหุตฺวา  พหิสารตาย  ตจสารนฺติ 
ลทฺธนาม เวฬุอาทึ  ยถา  อตฺตสมฺภูตเมว  ผล  หึสติ วินาเสติ 
เอวเมว อนฺโต สีลาทิสารรหิต ลามกจิตฺต ปุคฺคล อตฺตสมฺภูตาเยว 
โลภาทโย วินาเสนฺตีติ ฯ 
                ปมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
 
                         ธาตุสุตฺตวณฺณนา 
        ทุติเย  ธาตุโยติ  อตฺตโน  ผลสฺส  สภาวสฺส  จ   
ธารณฏเน ธาตุโย ฯ  ย ฺเจตฺถ  ผลนิพฺพตฺตก  ต  อตฺตโน  
ผลสฺส  สภาวสฺส  จ  อิตร สภาวสฺเสว  ธารณฏเน  ธาตุ ฯ   
รูปธาตูติ  รูปภโว ฯ  ธาตุยา  อาคตฏาน(๓)  ภเวน ปริจฺฉินฺทิ- 
ตพฺพ  ภวสฺส  อาคตฏาน(๓) ธาตุยา  ปริจฺฉินฺทิตพฺพนฺติ  อิธ  
# ๑. ม. คณฺ ิต ฯ  ๒. นปุสกลิงฺควเสน กตฺตพฺพ อุปโยควจนวเสน วา ฯ 
# ๓. ม. อาคตฏาเน ฯ  
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ภเวน ปริจฺเฉโท กถิโต ฯ ตสฺมา 
        กตเม ธมฺมา รูปาวจรา เหฏโต พฺรหฺมโลก ปริยนฺต 
กริตฺวา อุปริโต อกนิฏเ เทเว อนฺโต กริตฺวา เอตฺถาวจรา 
เอตฺถ ปริยาปนฺนา ขนฺธธาตุอายตนา ฯ อิเม ธมฺมา รูปาวจราติ (๑)  
เอว  วุตฺตา  รูปาวจรธมฺมา  รูปธาตุ ฯ  อรูปธาตูติ  อรูปภโว ฯ  
อิธาป  ภเวน ปริจฺเฉโท กถิโตติ 
        กตเม ธมฺมา อรูปาวจรา เหฏโต อากาสา- 
น ฺจายตนูปเค เทเว อนฺโต กริตฺวา อุปริโต เนวส ฺานา- 
ส ฺายตนูปเค เทเว อนฺโต กริตฺวา เอตฺถาวจรา เอตฺถ  
ปริยาปนฺนา ขนฺธธาตุอายตนา อิเม ธมฺมา อรูปาวจราติ (๒)  
เอว วุตฺตา อรูปาวจรธมฺมา อรูปธาตุ นิโรธธาตูติ  
นิพฺพาน เวทิตพฺพ ฯ 
        อปโร  นโย  รูปสหิตา  รูปปฏิพทฺธา  ธมฺมปปฺวตฺติ  รูปธาตุ 
ป ฺจโวการภโว  เอกโวการภโว  จ  เตน  สกโล  กามภโว   
รูปภโว จ สงฺคหิโต ฯ รูปรหิตา  ธมฺมปฺปวตฺติ  อรูปธาตุ   
จตุโวการภโว  เตน  อรูปภโว  สงฺคหิโต ฯ อิติ  ทฺวีหิ  ปเทหิ  
ตโย  ภวา  สพฺพา  สสารปฺปวตฺติ  ทสฺสิตา ฯ  ตติยปเทน  ปน 
อสงฺขตธาตุเยว  สงฺคหิตาติ  มคฺคผลานิ  อิธ  ติกวินิมุตฺต 
นาม  ชาตา ฯ เกจิ  ปน  รปูธาตูติ  รูปสภาวา  ธมฺมา   
# ๑. อภิ. สงฺ. ๓๔/๘๒๙/๓๒๔ ฯ ๒. อภิ. สงฺ. ๓๔/๘๓๐/๓๒๕ ฯ  
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อรูปธาตูติ  อรูปสภาวา  ธมฺมาติ ปททฺวเยน  อนวเสสโต   
ป ฺจกฺขนฺธา  ทสฺสิตาติ(๑)  รูปตณฺหาย  วิสยภูตา  ธมฺมา  รูปธาตุ   
อรูปตณฺหาย  วิสยภูตา  อรูปธาตูติ จ วทนฺติ ต สพฺพ  
อิธ นาธิปฺเปต ฯ ตสฺมา วุตฺตนเยเนว อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ 
        คาถาสุ  รูปธาตุ  ปริ ฺายาติ  รูปปฏิพทฺธธมฺมปฺปวตฺตึ   
าตปริ ฺาทีหิ ตีหิ  ปริ ฺาหิ  ปริชานิตฺวา ฯ  อรูเปสุ  
อสณฺ ิตาติ อรูปาวจรธมฺเมสุ ภวราควเสน ภวทิฏ ิวเสน  จ   
นปฺปติฏ ิตา  อนลลฺีนา ฯ  อรูเปสุ  อสณฺ ิตาติ  จ  ปนฺติ ฯ 
โส  เอวตฺโถ ฯ  เอตฺตาวตา  เตภูมกธมฺมาน ปริ ฺา วุตฺตา ฯ 
นิโรเธ เย วิมจฺุจนฺตีติ เย  นิพฺพาเน  อารมฺมณภูเต  อคฺคมคฺค- 
ผลวเสน  สมจฺุเฉทปฏิปฺปสฺสทฺธีหิ อนวเสสกิเลสโต  วิมุจฺจนฺติ ฯ  เต  
ชนา  มจฺจุหายิโนติ  เต  ขีณาสวชนา  มรณ สมตีตา ฯ 
        เอว  ธาตุตฺตยสมติกฺกเมน  อมตาธิคม  ทสฺเสตฺวา  อย ฺจ  
ปฏิปทา  มยา คตมคฺโค  จ  ตุมฺหาก  เทสิโตติ(๒)  ตตฺถ  เนส  
อุสฺสาห  ชเนนฺโต  ทุติย คาถมาห ฯ ตตฺถ  กาเยนาติ  นามกาเยน 
มคฺคผเลหิ(๓) ฯ  ผุสยิตฺวาติ  ปตฺวา ฯ นริูปธินฺติ ขนฺธาทิสพฺพูปธิ- 
รหิต ฯ  อุปธิปฺปฏินิสฺสคฺคนฺติ  เตสเยว  อุปธีน  ปฏินิสฺสชชฺน- 
การณ ฯ นิพฺพานสฺส  หิ  มคฺคาเณน  สจฺฉิกิริยาย  สพฺเพ 
อุปธโย  ปฏนิิสฺสฏา  โหนฺตีติ ต  เตส  ปฏินิสฺสชชฺนการณ ฯ  
# ๑. ม. คหิตาติ ฯ  ๒. ม. ทสฺสิโตติ ฯ  ๓. อิธ วาสทฺโท อิจฺฉิตพฺโพ ฯ  
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สจฺฉิกตฺวาติ  กาเลน  กาล  ผลสมาปตฺติสมาปชฺชเนน อตฺตปจฺจกฺข   
กตฺวา  อนาสโว  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ตเมว  อโสก  วิรช  นิพฺพาน- 
ปท เทเสติ ตสฺมา ตทธิคมาย อุสฺสุกฺก กาตพฺพนฺติ ฯ 
                ทติุยสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                ปมเวทนาสุตฺตวณฺณนา 
        ตติเย  เวทนาติ  อารมฺมณรส  เวทิยนฺติ  อนุภวนฺตีติ   
เวทนา ฯ  ตา วิภาคโต  ทสฺเสตุ  สุขา  เวทนาติอาทิ  วุตฺต ฯ  
ตตฺถ สุขสทฺโท อตฺถุทฺธารวเสน (๑)  เหฏา(๒)  วุตฺโตเยว ฯ   
        ทุกฺขสทฺโท  ปน  ชาติป  ทุกฺขาติ(๓)อาทีสุ  ทุกฺขวตฺถุสฺมึ 
อาคโต ฯ ยสฺมา จ โข มหาลิ รูป ทุกฺข ทุกฺขานุปติต  
ทุกฺขาวกฺกนฺตนฺติ(๔)อาทีสุ ทุกฺขารมฺมเณ ฯ  ทุกโฺข  ปาปสฺส   
อุจฺจโยติ(๕)อาทีสุ  ทุกฺขปจฺจเย ฯ  ยาว ฺจิท ภิกฺขเว  น  สุกร(๖) 
อกฺขาเนน  ปาปุณิตุ  ยาว  ทุกฺขา  นิรยาติ(๗)อาทีสุ  ทุกฺขปจฺจ- 
ยฏาเน ฯ  สขุสฺส  จ  ปหานา  ทุกฺขสฺส  จ  ปหานาติ(๘)อาทีสุ   
ทุกฺขเวทนาย ฯ อิธาป ทุกขฺเวทนายเมว ฯ 
        วจนตโถ  ปน  สุขยตีติ  สุขา ฯ  ทุกฺขยตีติ  ทุกฺขา ฯ  
# ๑. ส.ี วตฺถทฺุวารวเสน ฯ  ๒. อฏสาลินี. ๑๒๘ ฯ  
# ๓. ท.ี มหา. ๑๐/๒๙๔/๓๔๐ ฯ อภิ. วิ. ๓๕/๑๔๕/๑๒๗ ฯ  
# ๔. ส. ข. ๑๗/๑๓๑/๘๖ ฯ ๕. ขุ. ธ. ๒๕/๑๙/๓๐ ฯ 
# ๖. ม. สกุรา ฯ ๗. ม. อุ. ๑๔/๔๗๒/๓๑๔ ฯ  
# ๘. ที. สี. ๙/๑๓๐/๑๐๐ อภิ. สงฺ. ๓๔/๑๔๖/๔๗ ฯ  
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น  ทุกฺขา  น  สุขาติ อทุกฺขมสุขา  มกาโร  ปทสนฺธวิเสน   
วุตฺโต ฯ  ตาสุ  อิฏานุภวนลกฺขณา  สุขา อนิฏานุภวน- 
ลกฺขณา  ทุกขฺา  อุภยวิปรีตานุภวนลกฺขณา  อทุกฺขมสุขา ฯ   
ตสฺมา สุขทุกฺขเวทนาน  อุปฺปตฺติ  ปากฏา  น  อทุกขฺมสุขาย ฯ   
ยทา  หิ สุข อุปฺปชฺชติ สกลสรรี  โขเภนฺต  มทฺทนตฺ  ผรมาน  
สตโธตสปฺป  ขาทาเปนฺต  วิย  สตปากเตล มกฺเขนฺต  วิย   
ฆฏสหสฺเสน  ปรฬิาห  นพฺิพาปยมาน  วิย  จ  อโห  สุข 
อโห  สุขนฺติ  วาจ  นิจฺฉารยมานเมว  อุปฺปชฺชติ ฯ  ยทา  ทุกฺข   
อุปฺปชฺชติ สกลสรรี  โขเภนฺต  มทฺทนตฺ  ผรมาน  ตตฺตกปาล(๑) 
ปเวเสนฺต  วิย  วิลีนตมฺพโลห อาสิ ฺจนฺต  วิย  จ  อโห  ทกฺุข  
อโห  ทุกฺขนติฺ  วิปลาเปนฺตเมว  อุปฺปชฺชติ ฯ อิติ สุขทุกฺข- 
เวทนาน อุปฺปตฺติ ปากฏา ฯ 
        อทุกฺขมสุขา  ปน  ทพฺุพิชานา  ทุทฺทีปนา  อนฺธการา  
อวิภูตา  สา สุขทุกฺขาน  อปคเม  สาตาสาตปฏิกฺเขปวเสน  
มชฺฌตฺตาการภูตา  นยโต คณฺหนฺตสฺเสว  ปากฏา  โหติ ฯ   
ยถา  ก ึ ยถา  ปุพฺพาปร  (๒)  สปสุเก  ปเทเส อุปริ หริต- 
มคฺควเสน  ปฏ ิปาสาเณ  มิเคน  คตมคฺโค  เอว  อิฏานิฏา- 
รมฺมเณสุ สุขทุกฺขานุภวเนนป  มชฺฌตฺตารมฺมณานุภวนภาเวน (๓) 
วิ ฺายติ ฯ มชฺฌตฺตารมฺมณคฺคหณ ปฏ ิปาสาณคมน  วิย  
# ๑. ม. ตตฺตผาล ฯ  ๒. กตฺถจิ. ปุพฺพาปเร ฯ  
# ๓. ม. มชฌฺตฺตารมฺมณานุภวนภาโว ฯ  
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อิฏานิฏารมฺมณคฺคหณาภาวโต ฯ  ย ฺจ  ตตฺรานุภวน สา  
อทุกฺขมสุขาติ ฯ 
        เอวเมตฺถ  สุขทุกฺขาทุกฺขมสุขภาเวน  ติธา  วุตฺตาป  กตฺถจิ  
สุขทุกฺขภาเวน ทฺวิธา  วุตฺตา ฯ  ยถาห  เทฺวป  มยา  อานนฺท  
เวทนา  วุตฺตา  ปริยาเยน  สุขา เวทนา  ทุกฺขา  เวทนาติ(๑) ฯ  
กตฺถจิ ติสฺโสป วิสุ วิสุ สุขทุกฺขอทุกฺขมสุขภาเวน สุขา  เวทนา  
 ิติสุขา  วิปรณิามทุกฺขา  ทุกฺขา เวทนา  ิติทุกฺขา วิปริณาม- 
สุขา ฯ อทุกฺขมสุขา  เวทนา  าณสุขา  อ ฺาณทุกฺขาติ(๒) ฯ  
กตฺถจิ  สพฺพาป ทุกฺขภาเวน ฯ วุตฺตเ ฺหต ยงฺกิ ฺจิ เวทยิต  
สพฺพนฺต ทุกฺขสฺมินฺติ วทามีติ(๓) ฯ  
        ตตฺถ  สยิา  ยทิ  ติสฺโส  เวทนา  ยถา  อิธ  วุตฺตา 
อ ฺเสุ  จ อีทิเสสุ สุตฺเตสุ อภิธมฺเม จ เอว อวตฺวา  อถ(๔) 
กสฺมา เอว วุตฺต ยงฺกิ ฺจิ เวทยิต สพฺพนฺต  ทุกฺขสฺมนิฺติ  
วทามีติ  เทฺวป  มยา  อานนฺท  เวทนา  วุตฺตาติ  จ สนฺธาย  
ภาสิตเมต ตสฺมา สา ปริยายเทสนา ฯ วุตฺตเ ฺหต ภควตา 
        สงฺขารานิจฺจต อานนฺท มยา สนฺธาย ภาสิต สงฺขาร- 
วิปริณามต ยงฺกิ ฺจิ เวทยิต สพฺพนฺต ทุกฺขสฺมินฺติ  ฯ เทฺวป  
มยา อานนฺท เวทนา วุตฺตา ปริยาเยนาติ (๖) จ ฯ 
# ๑. ม. ม. ๑๓/๙๙/๙๖ ฯ ส. สฬา. ๑๘/๔๑๒/๒๗๘ ฯ 
# ๒. ม. ม.ู ๑๒/๕๑๑/๕๕๓ ฯ ๓. ส. สฬา. ๑๘/๓๙๑/๒๖๘ ฯ 
# ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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        เอตฺถ  หิ  สุขา  อทุกฺขมสุขาติ  อิมาส  ทฺวินฺน  เวทนาน   
นิปฺปริยาเยน ทุกฺขภาโว  นตฺถิ  เวเนยฺยชฺฌาสเยน  ปน  ตตฺถ   
นิจฺฉนฺททสฺสนตฺถ  ปริยาเยน ทุกฺขภาโว  วุตฺโตติ  สา  ตาทิสี   
ปริยายเทสนา  อย  ปน  เวทนตฺตยเทสนา สภาวกถาติ กตฺวา 
นิปฺปริยายเทสนาติ อยเมตฺถ อาจริยาน สมานตฺถกถา ฯ (๑)  
        วิตณฺฑวาที  ปนาห  ทุกฺขตาทฺวยวจนโต  ปริยายเทสนาว   
เวทนตฺตยเทสนาติ ฯ โส  มา  เหวนฺติสฺส  วจนีโย  ยสฺมา 
ภควตา  สพฺพาส  เวทนาน ทุกฺขภาโว  อธิปฺปายวเสน  วุตฺโต 
สงฺขารานิจฺจต  อานนฺท  มยา  สนฺธาย  ภาสิต สงฺขาร- 
วิปริณามต  ยงฺกิ ฺจิ  เวทยิต  สพฺพนฺต  ทุกฺขสฺมินฺติ  ยท ิ 
ปเนตฺถ เวทนตฺตยเทสนา  ปรยิายเทสนา  สิยา  อิท  มยา  
สนฺธาย  ภาสิต  ติสฺโส เวทนาติ วตฺตพฺพ สิยา น ปเนต  
วุตฺต ฯ 
        อปจ  อยเมว  วตฺตพฺโพ  โก  ปนาวุโส  เวทนตฺตยเทสนาย  
อธิปฺปาโยติ ฯ สเจ  วเทยฺย  มุทุกา  ทุกขฺา  เวทนา  สุขา   
อธิมตฺตา  ทุกฺขา  มชฺฌิมา อทุกฺขมสุขาติ  เวเนยฺยชฺฌาสเยน 
วุตฺตา ฯ  ตาสุ  หิ  น  สตฺตาน สุขาทิ วฑฺฒีติ ฯ โส  วตฺตพฺโพ 
โก  ปนาวุโส  ทุกฺขเวทนาย  สภาโว  เยน  สพฺพา  เวทนา 
ทุกฺขาติ  วุจฺเจยฺยย ฯ  ยท ิ ยาย  อุปฺปนนฺาย  สตฺตา  วิโยคเมว 
อิจฺฉนฺติ  โส ทุกฺขเวทนาย  สภาโว ฯ  ยาย  จ  ปน อุปฺปนฺนาย  
# ๑. ม. สมานกถา ฯ   
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สตฺตา อวิโยคเมว อิจฺฉนฺติ ยาย น อุภย  อิจฺฉนฺติ สา  
กถ ทุกฺขเวทนา สิยา ฯ อถ ยา อตฺตโน นิสฺสยสุขูปฆาตการี (๑)  
สา  ทุกฺขา ฯ  ยา  อนุคฺคหการี  สา  กถ  ทุกฺขา  สิยา ฯ  อถ   
ปน  ยทริยา ทุกฺขโต  ปสสฺนฺติ  โส  ทกฺุขเวทนาย  สภาโว  
สงฺขารทุกฺขตาย  เวทน  อริยา ทุกฺขโต  ปสฺสนฺติ  สา  จ   
อภิณฺหสภาวาติ  กถ  ตาส เวทนาน มุทุมชฺฌิมาธิมตฺต- 
ทุกฺขภาโว  สิยา ฯ  ยท ิ จ  สงฺขารทุกฺขตาย  เอว  เวทนาน  
ทุกฺขภาโว  สิยา ติสฺโส  อิมา  ภิกฺขเว  ทุกฺขตาโย  ทกฺุข- 
ทุกฺขตา  วิปริณามทุกฺขตา สงฺขารทุกฺขตาติ  (๒)  อย  ทุกฺขตาน  
วิภาคเทสนา  นิปฺปโยชนา  สิยา ฯ ตถา จ สติ สุตฺตเมว 
ปฏิพาหิต  สิยา  ปุริเมสุ  จ  ตีสุ  รูปาวจรชฺฌาเนสุ  มุทุกา 
ทุกฺขา เวทนาติ  อาปชฺชติ  สุขเวทนาวจนโต ฯ  จตุตฺถชฺฌาเน  
อรูปชฺฌาเนสุ  จ  มชฺฌิมา อทุกฺขมสุขเวทนาวจนโต ฯ  เอว  สนฺเต 
ปุริมา  ติสฺโส  รูปาวจรสมาปตฺติโย จตุตฺถชฺฌานสมาปตฺติยา  
อรูปสมาปตฺตีหิ  จ  สนฺตตราติ  อาปชฺชติ  กถ  วา สนฺตตร- 
ปฺปณีตตราสุ  สมาปตฺตีสุ  ทุกฺขเวทนาย  อธิกภาโว  ยุชชฺติ ฯ  
ตสฺมา เวทนตฺตยเทสนาย ปริยายเทสนาภาโว น ยุตฺโตติ ฯ 
        (๓)ปุริเมสุ ตีสุ(๓) ย  ปน  วุตฺต  ทุกฺเข  สุขนฺติ  ส ฺา- 
วิปลฺลาโสติ  (๔)  ต  กถนฺติ วิปริณามทุกฺขตาย  สงฺขารทุกฺขตาย   
# ๑. ม. นิสฺสยสฺส อุปฆาตการี ฯ  ๒. ท.ี ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๒๙ ฯ 
# ๓. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  ๔. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๔๙/๖๗ ฯ 
# ขุ. ปฏิ. ๓๑/๕๒๕/๔๑๗ ฯ  
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จ  ยถาภูตานวโพเธน  ยา  เอกนฺโต 
สุขส ฺา  ยา  จ  ทุกฺขนมิิตฺเต  สุขนิมิตฺตส ฺา  ต  สนฺธาย  วุตฺต ฯ เอวมฺป 
สุขา  ภิกฺขเว  เวทนา  ทุกขฺโต  ทฏพฺพาติ  (๒)  อิท  ปน  กถนฺติ  อิท  ปน 
วิปริณามทสฺสเน  (๓)  สนฺนิโยชนตฺถ  วุตฺต ตสฺส ตตฺถ วิราคุปฺปตฺติยา อุปายภาวโต 
สุขเวทนาย  พหุทุกฺขานุคตภาวโต  จ ฯ  ตถาหิ  ทกฺุขสฺส  เหตุภาวโต  อเนเกหิ 
ทุกฺขธมฺเมหิ อนุพทฺธตฺตา จ ปณฺฑิตา สุขมฺป ทุกฺขมิจฺเจว ปฏิปนฺนา ฯ 
        เอวมฺป  นตฺเถว  สุขเวทนา  สุขเหตูน  นิยมาภาวโต ฯ  เย  ห ิ สุขเวทนาย 
เหตุสมฺมตา  ฆาสจฺฉาทนาทโย  เต  เอว  อธิมตฺต  อกาเล  จ  ปฏิเสวิยมานา 
ทุกฺขเวทนาย  เหตุภาวมาปชฺชนฺติ ฯ  น  จ  เยเนว  เหตุนา  สุข  เตเนว  ทุกฺขนฺติ 
ยุตฺต  วตฺตต ฯ  ตสฺมา  น  เต สุขเหตู ทุกฺขนฺตราปคเม ปน อวิ ฺ ูน สุขส ฺา ยถา 
จิรตร  านาทิอิริยาปถสมงฺคี  หุตฺวา  ตท ฺอิริยาปถสมาโยเค  มหนฺต ฺจ  ภาร 
วหโต  ภารนิกฺเขเป  เจว  วูปสเม  จ  ตสฺมา  นตฺเถว  สุขนฺติ  ตยทิ  สมฺมเทว 
สุขเหตุ  อปริ ฺาย  ตสฺส  นิยมาภาวปริกปฺปน ฯ  อารมฺมณมตฺตเมว  หิ  เกวล 
สุขเหตุ  มนสิกตฺวา  เอว  วุตฺต  อชฺฌตฺติกสรีรสฺส  อวตฺถาวิเสส  สมุทิต  ปน 
เอกชฺฌ  ตทุภย  สุขาทิเหตูติ  เวทิตพฺพ ฯ  ยาทิส ฺจ  ตทุภย  สขุเวทนาย  เหตุ 
ตาทิส  น  กทาจิป  ทุกฺขเวทนาย  เหตุ  โหตีติ  ววตฺถิตา  สุขาทิเหตุ ฯ  
# ๑. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๓๑/๒๖๖ ฯ ๒. สี. วิปริฌามทสฺสเนน ฯ  
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ยถา นาม  เตโชธาตุ  สาลยีวฑากสสฺสาทีน  ยาทิสมวตฺถนฺตร   
ปตฺวา  สาตมธุรภาวเหตุ โหติ  น  ตาทิสเมว  ปตฺวา  กทาจิป  
อสาตอมธุรภาวเหตุ  โหติ  เอว  สมฺปทมิท ทฏพฺพ ฯ 
        ทุกฺขาปคเมว  กทาจิ(๑)  สุขเวทนนฺตร  อุปลพภฺติ ฯ  ตตฺถ  
สุเขเยว  สุขส ฺา น  ทุกฺขาปคมตฺเต  ยถา  อทฺธานคม- 
นปริสฺสมกิลนฺตสฺส  สมฺพาหเน  อิริยาปถปริวตฺตเน จ  อ ฺถา 
กาลนฺตเรป  ปริสฺสมาปคเม  ตาทิสี  สขุส ฺา  สิยา ฯ ทุกฺขา- 
ปคมมตฺเต  ปน  สุขนฺติ  ปริกปฺปนา  เวทนาวิเสสสฺส  อนูป- 
ลพฺภมานตฺตา ฯ เอกนฺเตเนว  เจต  เอว  สมฺปฏิจฺฉิตพฺพ  ยโต 
ปณีตปฺปณีตานิเยว  อารมฺมณานิ มหตา  อายาเสน  สตฺตา  
อภิปตฺถยนฺติ ฯ  น จ เนส เยน เกนจิ ยถาลทฺธมตฺเตน 
ปจฺจเยน  ปฏิการ  กาตุ  สกฺกา  ตณฺหุปฺปาเทนาติ  เจ(๒) 
เวทนาปจฺจยา  หิ  ตณฺหา อุปาทิ ตถาภาเว จ(๓)  สุคนฺธมธุร- 
สุขสมฺผสฺสาทิวตฺถูน อิตรีตรภาเวน สุขวิเสสส ฺา ชายมานา  
กตมสฺส  ทุกขฺวิเสสสฺส  อปคมเน  ฆานชิวฺหากายทฺวาเร จ(๔) 
ทิพฺพสงฺคีตสทิสป ฺจงฺคิกตูริยสทฺทาวธารเณ ฯ  ตสฺมา  น  ทุกขฺ- 
เวทนายเมว  (๕) ทุกฺขนฺตราปคเม  สุขส ฺา  นาป  เกวเล  
ทุกฺขปคมมตฺเตติ  อาคมโต ยุตฺติโตป  ววตฺถิตา  ติสฺโส  เวทนาติ  
# ๑. ม. กทาจิ ฯ  ๒. ม. เจติ วิกปฺปตฺโถ นตฺถ ิฯ  ๓. ม. ตถาภาเว จ ฯ  
# กตฺถจิ. ตณฺหา ทุกฺขาธิกภาเว จ ฯ ๔. ม. ฆานชิวฺหากายทฺวาเรสุ  
# โสตทฺวาเร จ ฯ  ๕. กตฺถจิ. สุขเวทนายเมว ฯ  ๖. ม. สุขส ฺา นาป ฯ  
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ภควโต  เวทนตฺตยเทสนา  นีตตฺถาเยว  น เนยฺยตฺถาติ  ส ฺา- 
เปตพฺพ ฯ  เอว  เจ  ต  อุเปติ อิจฺเจต กุสล โน เจ 
กมฺม กตฺวา อุยฺโยเชตพฺโพ คจฺฉ ยถาสุขนฺติ ฯ 
        เอวเมตา  อ ฺม ฺปฏิปกฺขสภาวววตฺถิตลกฺขณาเอว  ติสฺโส   
เวทนา ภควตา  เทสิตา  ต ฺจ  โข  วิปสฺสนากมฺมิกาน  
โยคาวจราน  เวทนามุเขน อรูปกมฺมฏานทสฺสนตฺถ ฯ  ทุวิธ หิ  
กมฺมฏาน รปูกมฺมฏาน อรูปกมฺมฏานนฺติ ฯ ตตฺถ  ภควา  
รูปกมฺมฏาน  กเถนฺโต  สงฺเขปมนสิการวเสน วา วิตฺถารมนสิ- 
การวเสน วา  ตถา  จตุธาตุววตฺถานาทิวเสน  วา  กเถสิ ฯ 
อรูปกมฺมฏาน  ปน กเถนฺโต  ผสฺสวเสน  วา  เวทนาวเสน 
วา  จิตฺตวเสน  วา  กเถติ ฯ  เอกจฺจสฺส หิ  อาปาถคเต  อารมฺมเณ 
อาวชฺชโต  ตตฺถ  จิตฺตเจตสิกาน  ปมาภินิปาโต ผสฺโส  ต  
อารมฺมณ  ผุสนฺโต  อุปฺปชฺชมาโน  ปากโฏ  โหติ  เอกจฺจสฺส   
ต อารมฺมณ  อนุภวนฺตี  อุปฺปชฺชมานา  เวทนา  ปากฏา  โหติ ฯ 
เอกจฺจสฺส  ต อารมฺมณ  วิชานนฺต  อุปปฺชฺชมาน  วิ ฺาณ   
ปากฏ  โหติ ฯ  อิติ  เตส  เตส ปุคฺคลาน  อชฌฺาสเยน  ยถาปากฏ   
ผสฺสาทิมุเขน  ติธา  อรูปกมฺมฏาน  กเถติ(๑) ฯ 
        ตตฺถ  ยสฺส  ผสฺโส  ปากโฏ  โหติ  โสป  น  เกวล   
ผสฺโสว  อุปปฺชฺชติ  เตน  สทฺธึ  ตเทว  อารมฺมณ  อนุภวมานา   
# ๑. ม.  กเถติ ฯ   
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เวทนาป  อุปฺปชฺชติ  ส ฺชานมานา ส ฺาป  เจตยมานา 
เจตนาป  วิชานมาน  วิ ฺาณมฺป  อุปฺปชฺชตีติ ผสสฺป ฺจมเกเยว  
ปริคฺคณฺหาติ ฯ  ยสฺส  เวทนา  ปากฏา  โหติ  โสป  น  เกวล 
เวทนาว  อุปฺปชฺชติ  ตาย  สทฺธึ  ผุสมาโน  ผสฺโสป  อุปฺปชชฺติ   
ส ฺชานมานา ส ฺาป  เจตยมานา  เจตนาป  วิชานมาน   
วิ ฺาณมฺป  อุปฺปชฺชตีติ ผสฺสป ฺจมเกเยว  ปริคฺคณฺหาติ ฯ   
        ยสฺส  วิ ฺาณ  ปากฏ  โหติ  โสป  น  เกวล 
วิ ฺาณเมว  อุปฺปชฺชติ  เตน  สทฺธึ  ตเทวารมฺมณ  ผุสมาโน  
ผสฺโสป อุปฺปชฺชติ อนุภวมานา  เวทนาป  ส ฺชานมานา   
ส ฺาป  เจตยมานา  เจตนาป อุปฺปชฺชตีติ ผสฺสป ฺจมเกเยว 
ปริคฺคณฺหาติ ฯ 
        โส  อิเม  ผสฺสป ฺจมกา  ธมฺมา กึนิสฺสิตาติ อุปธาเรนฺโต 
วตฺถุนิสฺสิตาติ ปชานาติ ฯ  วตฺถ ุ นาม  กรชกาโย ฯ  ย   
สนฺธาย  วุตฺต  อิท  จ  ปน  เม วิ ฺาณ  เอตฺถ  สิต   
เอตฺถ  ปฏิพทฺธนฺติ (๑) ฯ  โส  อตฺถโต  ภูตา  เจว อุปาทารูปานิ  
จ ฯ  เอวเมตฺถ  วตฺถุ  รูป  ผสฺสป ฺจมกา  นามนฺติ  นามรูป- 
มตฺตเมว ปสฺสติ ฯ  รูป ฺเจตฺถ  รูปกฺขนฺโธ  นาม จตฺตาโร  
อรูปโน ขนฺธาติ ป ฺจกฺขนฺธมตฺต โหติ ฯ  นามรูปวินิมุตฺตา 
หิ ป ฺจกฺขนฺธา ป ฺจกฺขนฺธวินิมุตฺต วา นามรูป นตฺถิ ฯ 
# ๑. ท.ี ส.ี ๙/๑๓๐/๑๐๑ ฯ ม. ม. ๑๓/๓๔๗/๓๓๓ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 296 

                *เลมที่ 20  ติกนิปาตวณฺณนา  หนา  296 
 
โส  อิเม  ป ฺจกฺขนฺธา  กึเหตุกาติ  อุปปริกฺขนฺโต  อวิชฺชาทิ- 
เหตุกาติ  ตโต ปจฺจโย  เจว  ปจฺจยุปฺปนฺน ฺจ  อิท  อ ฺโ  
สตฺโต  วา  ปคฺุคโล  วา  นตฺถิ สุทฺธสงฺขารปุ ฺชมตฺตเมวาติ  
สปฺปจฺจยนามรูปวเสน  ติลกฺขณ  อาโรเปตฺวา วิปสฺสนาปฏิ- 
ปาฏิยา  อนิจฺจ  ทุกฺข  อนตฺตาติ  สมฺมสนฺโต  วิจรติ ฯ  โส   
อชฺช อชฺชาติ  ปฏิเวธ  อากงฺขมาโน  ตถารูเป  สมเย  อุตุ- 
สปฺปาย  ปุคฺคลสปฺปาย โภชนสปฺปาย  ธมฺมสฺสวนสปฺปาย  วา  
ลภิตฺวา  เอกปลฺลงฺเกน  นสิินฺโนว  วา วิปสฺสน  มตฺถก  ปาเปตฺวา 
อรหตฺเต  ปติฏาติ ฯ  เอว  อิเมส  ติณฺณ  ชนาน ยาว  อรหตฺตา   
กมฺมฏาน  เวทิตพฺพ ฯ  อิธ  ปน  ภควา  เวทนาวเสน  
พุชฺฌนกาน อชฺฌาสเยน อรูปกมฺมฏาน กเถนฺโต เวทนา- 
วเสน กเถสิ ฯ  
        ตตฺถ 
                ลกฺขณ ฺจ อธิฏาน  อุปฺปตฺติ อนุสโย ตถา 
                าน ปวตฺติกาโล จ  อินฺทฺริย ฺจ ทุวิธาทิตาติ 
        ตตฺถ  ลกฺขณ  เหฏา  วุตฺตเมว ฯ  อธิฏานนฺติ ผสฺโส ฯ 
ผสฺสปจฺจยา  เวทนาติ  หิ  วจนโต  ผสฺโส  เวทนาย   
อธิฏาน ฯ ตถา  หิ  โส  เวทนาธิฏานภาวโต  นิจฺจมฺมคาวี- 
อุปมาย  อุปมิโต ฯ  ตตฺถ สุขเวทนีโย ผสฺโส  สุขาย  เวทนาย 
อธิฏาน  ทุกฺขเวทนีโย  ผสฺโส  ทุกฺขาย  เวทนาย  อทุกฺขม-  
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สุขเวทนีโย  ผสฺโส  อทุกขฺมสุขาย  เวทนาย  อธิฏาน ฯ 
อาสนฺนการณนฺติ อตฺโถ ฯ  เวทนา  กสฺส  ปทฏาน  เวทนา- 
ปจฺจยา  ตณฺหาติ  วจนโต  ตณฺหาย ปทฏาน  อภิปตฺถนีย- 
ภาวโต ฯ  สขุา  เวทนา  ตาว  ตณฺหาย  ปทฏาน  โหตุ อิตรา 
ปน  กถนฺติ  วุจฺจเต  สุขสมงฺคีป  ตาว  ตสทิส  ตโต  วา   
อุตฺตริตร สุข  อภิปตฺเถติ  กิมงฺค  ปน  ทุกฺขาภิภูโต(๑) ฯ อทุกฺขม- 
สุขา  จ  สนตฺภาเวน สุขมิจฺเจว วุจฺจตีติ ติสฺโสป เวทนา  
ตณฺหาย ปทฏาน ฯ 
        อุปฺปตฺตีติ  อุปฺปตฺติการณ ฯ  อิฏารมฺมณภูตา  หิ  สตฺต- 
สงฺขารา  สุขเวทนาย อุปฺปตฺติการณ  เต  เอว  อนฏิารมฺมณ- 
ภูตา  ทุกฺขเวทนาย  มชฺฌตฺตารมฺมณภูตา อทุกฺขมสุขาย ฯ  
วิปากโต ตทาการคฺคหณโต เจตฺถ อิฏานิฏตา เวทิตพฺพา ฯ 
        อนุสโยติ  อิมาสุ  ตีสุ  เวทนาสุ  สุขาย  เวทนาย  ราคา- 
นุสโย  อนุเสติ ทุกฺขาย  เวทนาย  ปฏิฆานุสโย  อทุกฺขมสุขาย  
เวทนาย  อวิชฺชานุสโย  อนุเสติ ฯ วุตฺตเ ฺหต 
        สุขาย โข อาวุโส วิสาข เวทนาย ราคานุสโย อนุเสตีติ(๒)อาทิ ฯ   
        ทฏิ ิมานานุสยา  เจตฺถ  ราคปกฺขิยา  กาตพฺพา ฯ   
สุขาภินนฺทเนน  หิ  ทิฏ ิคติกา  สสฺสตนฺติอาทินา  สกฺกาเย 
# ๑. ม. ทกฺุขสมงฺคีภูโต ฯ  ๒. ม. มู. ๑๒/๕๑๑/๕๕๒ ฯ  
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อภินิวิสนฺติ  มานชาติกา  จ  มาน ชปฺเปนฺติ  เสยฺโยหมสฺมีติ- 
อาทินา ฯ  วิจิกิจฺฉานุสโย ปน อวิชชฺาปกฺขิโก กาตพฺโพ ฯ 
ตถา  หิ  วุตฺต  ปฏิจฺจสมุปฺปาทวิภงฺเค (๑) เวทนาปจฺจยา วิจิกิจฺฉาติ ฯ 
อนุสยาน จ  ตตฺถ  ตตฺถ  สนฺตาเน  อปฺปหีนภาเวน  ถาม- 
คมน ฯ  ตสฺมา  สุขาย  เวทนาย ราคานุสโย  อนุเสตีติ  มคฺเคน  
อปฺปหีนตฺตา  อนุรูปการณลาเภ  อุปฺปชฺชนารโห ราโค ตตฺถ 
สยิโต วิย โหตีติ อตฺโถ ฯ เอส นโย เสเสสุป ฯ 
        านนฺติ  กาโย  จิตฺต ฺจ  เวทนาย  าน ฯ  วุตฺตเ ฺหต   
ย  ตสฺมึ สมเย  กายิก  สุข  กายสมฺผสสฺช  สาต  สขุ- 
เวทยิต  ย  ตสฺมึ สมเย เจตสิก สุข เจโตสมฺผสฺสช สาต  
สุขเวทยิตนฺติ (๒) จ ฯ 
        ปวตฺติกาโลติ  ปวตฺติกฺขโณ  ปวตฺตนากลน ฺจ ฯ  ปวตฺติกฺ- 
ขเณน  หิ สุขทุกฺขเวทนาน สุขทุกฺขภาโว ววตฺถิโต ฯ ยถาห ฯ 
สุขา โข อาวุโส วิสาข เวทนา  ิติสุขา วิปริณามทุกฺขา 
ทุกฺขา โข อาวุโส วิสาข เวทนา  ิติทุกฺขา วิปริณาม- 
สุขาติ ฯ (๓) สุขาย  เวทนาย  อตฺถิภาโว  สุข  นตฺถภิาโว  ทุกฺข ฯ 
ทุกฺขาย  เวทนาย อตฺถิภาโว  ทุกฺข  นตฺถิภาโว  สุขนฺติ  อตฺโถ ฯ  
อทุกฺขมสุขาย  เวทนาย  ปวตฺตนากลน  ปวตฺติยา  อากลน   
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๒๙๑/๑๙๒ ฯ   
# ๒. อภิ. สงฺ. ๓๔/๓๖๑/๑๓๒-๓๙๑/๑๓๘ ฯ 
# ๓. ม. มู. ๑๒/๕๑๑/๕๕๒-๕๕๓ ฯ  
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อนากลน(๑)  ชานน  อชานน ฺจ  สุขทุกฺขภาวววตฺถาน ฯ วุตฺตมฺป 
เจต อทุกฺขมสุขา โข อาวุโส วิสาข เวทนา าณสุขา  
อาณทุกฺขาติ (๒) ฯ   
        อินฺทฺริยนฺติ  เอตา  หิ  สุขาทโย ติสฺโส เวทนา สุขินฺทฺริย  
ทุกฺขินฺทฺริย โสมนสฺสินฺทฺริย  โทมนสสฺินฺทฺริย  อุเปกฺขินฺทฺริยนฺติ  
อธิปเตยฺยฏเน อินฺทฺริยโต  ป ฺจธา  วิภตฺตา ฯ  กายิก  ห ิ สาต   
สุขินฺทฺริยนฺติ วุตฺต อสาต ทุกฺขินฺทฺริยนฺติ ฯ  มานส  ปน  
สาต  โสมนสฺสินฺทฺริยนฺติ  วุตฺต  อสาต โทมนสฺสินทฺฺริยนฺติ ฯ 
ทุวิธมฺป เนว สาต นาสาต อุเปกฺขินฺทฺริยนฺติ ฯ กึ ปเนตฺถ  
การณ  ยถา  กายิกเจตสิกา  สุขทุกฺขเวทนา  สุขินฺทฺริย   
โสมนสฺสินฺทฺริย ทุกฺขินฺทฺริย  โทมนสฺสินฺทฺริยนฺติ  วิภชิตฺวา  วุตฺตา   
น  เอวมทุกฺขมสุขาติ เภทาภาวโต ฯ  ยเถว หิ อนุคฺคหสภาวา 
พาธกสภาวา จ สุขทุกฺขเวทนา อ ฺถา กายสฺส อนุคฺคห  
ปาก ฺจ(๔) กโรนฺติ จิตฺตสฺส จ อ ฺถา น เอวมทุกฺขม- 
สุขา ฯ  ตสฺมา เภทาภาวโต วิภชิตฺวา น วุตฺตา ฯ 
        ทฺวิธาทิตาติ  สพฺพาป  หิ  เวทนา  เวทยิตฏเน  เอกวิธาป 
นิสฺสยเภเทน ทุวิธา  กายิกา  เจตสิกาติ  สุขา  ทุกฺขา  อทุกฺขม- 
สุขาติ  ติวิธา  จตุโยนิวเสน จตุพฺพิธา  อินฺทฺริยวเสน  คติวเสน   
# ๑. ม. อากลน ฯ ๒. ม. มู. ๑๒/๕๑๑/๕๕๙-๕๕๓ ฯ 
# ๓. ม. พาธกสภาวา ฯ  ๔. ม. พาธก ฺจ ฯ  
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จ  ป ฺจวิธา  ทฺวารวเสน  จ  อารมฺมณวเสน จ  ฉพฺพิธา  สตฺต- 
วิ ฺาณธาตุโยเคน  สตฺตวิธา  อฏโลกธมฺมปจฺจยตาย อฏวิธา 
สุขาทีน  ปจฺเจก อตีตาทิวิภาเคน นววิธา ตา เอว อชฺฌตฺต- 
พหิทฺธาเภเทน อฏารสวิธา  ตถา  รูปาทีสุ  ฉสุ  อารมฺมเณสุ  
เอเกกสฺมึ  สุขาทิวเสน  ติสฺโส ติสฺโส  กตฺวา ฯ  รูปารมฺมณสฺมึ  
หิ  สุขาป  อุปฺปชฺชติ  ทุกขฺาป อทุกฺขมสุขาป เอวมิตเรสุป ฯ  
อถวา อฏารสมโนปวิจารวเสน อฏารส ฯ วุตฺต หิ 
        จกฺขุนา รูป ทิสฺวา โสมนสฺสฏานีย(๑) รูป อุปวิจรติ 
โทมนสฺสฏานิย อุเปกฺขาฏานิย รูป อุปวิจรติ โสเตน สทฺท 
สุตฺวา ฯเปฯ มนสา ธมฺม วิ ฺาย โสมนสฺสฏานิย ธมฺม 
อุปวิจรติ โทมนสฺสฏานิย อุเปกฺขาฏานิย ธมฺม อุปวิจรตีติ ฯ (๒)  
เอวมฏารสวิธา  ภวนฺติ ฯ ตถา  ฉ  เคหสฺสิตานิ  โสมนสฺสานิ  
ฉ เคหสฺสิตานิ  โทมนสฺสานิ  ฉ  เคหสฺสิตา  อุเปกฺขา  ตถา   
เนกฺขมฺมสฺสิตา โสมนสฺสาทโยติ  เอว  ฉตฺตึสวิธา ฯ  อตีเต  ฉตฺตึส 
อนาคเต  ฉตฺตึส ปจฺจุปฺปนฺเน ฉตฺตึสาติ อฏ ุตฺตรสตมฺป ภวนฺติ ฯ  
เอวเมตฺถ ทฺวิธาทิตา เวทิตพฺพาติ ฯ 
                ปกิณฺณกกถา  นิฏ ิตา ฯ 
        คาถาสุ  สมาหิโตติ  อุปจารปฺปนาเภเทน  สมาธินา   
สมาหิโต ฯ  เตน สมถภาวนานุโยค  ทสฺเสติ ฯ  สมฺปชาโนติ  
สาตฺถกสมฺปช ฺาทินา  จตุพฺพิเธน สมฺปช ฺเน  สมฺมา- 
# ๑. ม. ...านิย ฯ  เอวมุปริป ฯ ๒. องฺ. ติก. ๒๐/๕๐๑/๒๒๖ ฯ  
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ปชานนฺโต ฯ  เตน  วิปสฺสนานุโยค  ทสฺเสติ ฯ  สโตติ  สโต- 
การี ฯ  เตน สมถวิปสฺสนานเยน  ธมฺมา  ภาวนาปาริปูรึ   
คจฺฉนฺติ ฯ  เตน  สมนฺนาคตตฺต ทสฺเสติ ฯ  เวทนา  จ  ปชานาตีติ 
อิมา  เวทนา  เอตฺตกา  เวทนาติ  สภาวโต อนิจฺจา   
ทุกฺขา  วิปรณิามธมฺมาติ  อนิจฺจาทิลกฺขณโต  จ  ปพฺุพภาเค 
ตีหิ ปริ ฺาหิ  ปรชิานนฺโต  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อริย- 
มคฺเคน  ปริ ฺาปฏิเวเธน ปชานาติ ฯ  เวทนาน ฺจ  สมฺภวนฺติ   
สมุทยสจฺจ ฯ  ยตฺถ เจตา นิรุชฺฌนฺตีติ เอตฺตาวตา เวทนา  
ยตฺถ  นริุชฺฌนฺติ  ต  นโิรธสจฺจ ฯ  ขยคามินนฺติ  เวทนาน   
ขยคามิน อริยมคฺค ฺจ  ปชานาตีติ  สมฺพนฺโธ ฯ  เวทนาน  ขยาติ  
เอว  จตฺตาริ  สจฺจานิ ปฏิวิชฺฌนฺเตน  อริยมคฺเคน  เวทนาน   
อนุปฺปาทนิโรธา ฯ  นิจฺฉาโต  ปรินิพฺพุโตติ นิตฺตโณฺห  ปหีน- 
ตโณฺห  กิเลสปรินิพฺพาเนน  จ  ขนฺธปรินิพฺพาเนน  จ  ปรินิพฺพุโต 
โหติ ฯ 
                ตติยสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                ทติุยเวทนาสุตฺตวณฺณนา 
        จตุตฺเถ  ทุกฺขโต  ทฏพฺพาติ  สุขเวทนา  วิปรณิามทุกฺขวเสน 
ทุกฺขาติ  าณจกฺขุนา  ปสฺสิตพฺพา ฯ  สลฺลโต  ทฏพฺพาติ   
ทุนฺนีหรณฏเน  อนฺโต  ตุทนฏเน  ปฬนฏเน  ทุกฺขทุกฺขตา- 
ภาเวน  ทุกฺขเวทนา  สลฺลนฺติ ปสฺสิตพฺพา ฯ  อนิจฺจโตติ  หุตฺวา   



ขุทฺทกนิกายฏกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 302 

                *เลมที่ 20  ติกนิปาตวณฺณนา  หนา  302 
 
อภาวโต  อุทยพฺพยวนฺตโต  ตาวกาลิกโต นิจฺจปฏิปกฺขโต  จ  
อทุกฺขมสุขา เวทนา  อนิจฺจาติ  ปสฺสิตพฺพา ฯ  กาม ฺเจตฺถ 
สพฺพาป  เวทนา  อนิจฺจโต  ปสฺสิตพฺพา  อนิจฺจทสฺสนโต  ปน 
สาติสยมนิจฺเจน(๑) วิราคนิมิตฺตทุกฺขทสฺสนนฺติ  อิมมตฺถ  ทสฺเสนฺโต   
สตฺถา  สุขา ภิกฺขเว เวทนา ทุกฺขโต  ทฏพฺพา  ทุกฺขา   
เวทนา  สลฺลโต  ทฏพฺพาติ  อาห ฯ  อถ  วา  ยตฺถ ปุถุชชฺนา 
สุขาภินิเวสิโน ตตฺถ นิพฺเพทชนนตฺถ ตถา วุตฺต ฯ เตนสฺสา 
สงฺขารทุกฺขตาย  ทุกฺขภาโว  ทสฺสโิต ฯ  ยทนิจฺจ  ต  ทุกฺขนฺติ  
วิปริณามทุกฺขตาย สุขา  ภิกฺขเว  เวทนา  ทุกฺขโต  ทฏพฺพาติ  
วตฺวา  สุขาป  ตาว  เอทิสี ทุกฺขา  นุ  โข  กีทิสีติ  จินฺเตนฺตาน  
ทุกฺขทุกฺขตาย  ทุกฺขา  เวทนา  สลลฺโต ทฏพฺพาติ  อาห ฯ 
อิตรา  ปน  สงฺขารทุกฺขตาย  เอว  ทกฺุขาติ  ทสฺเสนฺโต อทุกฺขม- 
สุขา เวทนา อนิจฺจโต ทฏพฺพาติ อโวจ ฯ 
        ตตฺถ(๒)  จ  สุขา  เวทนา  ทุกฺขโต  ทฏพฺพาติ  เอเตน  
ราคสฺส สมุคฺฆาตนูปาโย  ทสฺสิโต ฯ  สขุเวทนาย  หิ  ราคานุสโย  
อนุเสติ ฯ  ทกฺุขา  เวทนา สลฺลโต  ทฏพฺพาติ  เอเตน  โทสสฺส   
สมุคฺฆาตนูปาโย  ทสฺสิโต ฯ  ทุกฺขเวทนาย หิ  ปฏิฆานุสโย  
อนุเสติ ฯ  อทุกฺขมสุขา  เวทนา  อนิจฺจโต  ทฏพฺพาติ  เอเตน 
โมหสฺส  สมคฺุฆาตนูปาโย  ทสฺสโิต ฯ  อทุกฺขมสุขเวทนาย  หิ  
# ๑. ม. สาติสย ฯ  ๒. ม. เอตฺถ ฯ  
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อวิชฺชานุสโย อนุเสติ ฯ 
        ตถา  ปเมน  ตณฺหาสงฺกิเลสสฺส  ปหาน  ทสสฺิต  ตสฺส   
สุขสฺสาทเหตุกตฺตา ทุติเยน  ทุจฺจริตสงฺกิเลสสฺส  ปหาน ฯ  
ยถาภูต  หิ  ทุกฺข  อปรชิานนฺตา  ตสฺส ปริหรณตฺถ  ทุจฺจริต  
จรนฺติ ฯ  ตติเยน  ทิฏ ิสงฺกิเลสสฺส  ปหาน  อนิจฺจโต ปสฺสนฺตสฺส  
ทิฏ ิสงฺกิเลสาภาวโต  อวิชฺชานิมิตฺตตฺตา  ทิฏ ิสงฺกิเลสสฺส 
อวิชฺชานิมิตฺต ฺจ  อทุกฺขมสุขา  เวทนา ฯ  ปเมน วา วิปริณาม- 
ทุกฺขปริ ฺา ทุติเยน ทุกฺขทุกฺขปริ ฺา  ตติเยน  สงฺขาร- 
ทุกฺขปริ ฺา ฯ  ปเมน  วา อิฏารมฺมณปริ ฺา ทุติเยน 
อนิฏารมฺมณปริ ฺา  ตติเยน  มชฺฌตฺตารมฺมณปริ ฺา ฯ 
วิรตฺเตสุ  หิ  ตทารมฺมณธมฺเมสุ  อารมฺมณานิป  วิรตฺตาเนว 
โหนฺตีติ ฯ  ปเมน วา  ราคปฺปหานปริกิตฺตเนน  ทกฺุขานุ- 
ปสฺสนาย  อปฺปณิหิตวิโมกฺโข  ทีปโต  โหติ ทุติเยน  โทสป-ฺ 
ปหานปริกิตฺตเนน  อนิจฺจานุปสฺสนาย  อนิมิตฺตวิโมกฺโข  ตติเยน 
โมหปฺปหานปริกิตฺตเนน อนตฺตานุปสฺสนาย สุ ฺตวิโมกฺโข  
ทีปโต โหตีติ เวทิตพฺพ ฯ 
        ยโตติ  ยทา  ยสฺมา  วา ฯ  อริโยติ  กิเลเสหิ  อารกา  
 ิโต  ปริสุทโฺธ ฯ สมฺมททฺโสติ  สพฺพาส  เวทนาน  จตุนฺนป 
วา  สจฺจาน  อวิปรีตทสฺสาวี ฯ อจฺเฉจฺฉิ  ตณฺหนฺติ  เวทนามูลก  
ตณฺห  อคฺคมคฺเคน  ฉินฺทิ  อนวเสสโต สมุจฺฉินฺทิ ฯ  วิวตฺตยิ   
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สโยชนนฺติ  ทสวิธ  สโยชน  ปริวตฺตยิ  นิมฺมลูมกาสิ ฯ สมฺมาติ  
เหตุนา  การเณน ฯ  มานาภิสมยาติ  มานสฺส  ทสฺสนาภิสมยา  
ปหานาภิสมยา วา ฯ  อรหตฺตมคฺโค  หิ  กิจฺจวเสน  มาน  ปสฺสติ   
อยมสฺส  ทสสฺนาภิสมโย ฯ เตน  ทิฏโ  ปน  โส  ตาวเทว  
ปหียติ  ทิฏวิเสน  ทิฏสตฺตาน  ชีวิต  วิย อยมสฺส  ปหานาภิ- 
สมโย ฯ  อนตฺมกาสิ  ทุกขฺสฺสาติ  เอว  อรหตฺตมคฺเคน  มานสฺส 
ทิฏตฺตา  ปหีนตฺตา  จ  สพฺพสฺเสว  วฏฏทุกฺขสฺส  โกฏิสงฺขาต  
อนฺต  ปริจฺเฉท ปริวฏม อกาสิ อนฺติมสมุสฺสยมตฺตาวเสส  
ทุกฺขมกาสีติ วุตฺต โหติ ฯ 
        คาถาสุ  โยติ  โย  อรยิสาวโก ฯ  อทฺทาติ(๑)  อทฺทส  
สุขเวทน  ทุกฺขโต ปสฺสีติ  อตฺโถ ฯ  สุขเวทนา  หิ  วิสมิสฺส  
วิย  โภชน  ปริโภคกาเล  อสฺสาท ททมานา  วิปริณามกาเล  
ทุกฺขาเยวาติ ฯ  ทุกฺขมทฺทกฺขิ  สลลฺโตติ  ยถา  สลลฺ สรีร  อน-ุ 
ปวิสนฺตป   ิตป(๒) อุทฺธริยมานมฺป  ปฬเมว  ชเนติ  เอว ทุกฺขเวทนา 
อุปฺปชฺชมานาป   ิติปฺปตฺตาป  ภิชฺชมานาป  วิพาธติเยวาติ  ต 
สลฺลโต  วิปสฺสีติ  วุตฺต ฯ  อทฺทกฺขิ  น  อนิจฺจโตติ  สุขทุกฺขโต 
สนฺตสภาวตาย อนิจฺจโต ปสฺสิ ฯ 
        สเว  สมฺมทฺทโสติ  โส  เอว  ติสฺสนฺน  เวทนาน  สมฺมเทว 
# ๑. สฺยา. อทฺทกฺขีติ ฯ  ๒. ม. ปวิฏมฺป ฯ  
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ทุกฺขาทิโต ทสฺสาวี ฯ  ยโตติ  ยสฺมา ฯ  ตตฺถาติ  เวทนาย ฯ  
วิมุจฺจตีติ  สมุจฺเฉทวิมุตฺติวเสน วิมุจฺจติ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  
ยสฺมา  สุขาทีนิ  ทุกฺขาทิโต  อทฺทส  ตสฺมา ตตฺถ  เวทนาย   
ตปฺปฏิพทฺธจฺฉนฺทราคปฺปหาเนน  สมุจฺเฉทวเสน  วิมุจฺจตีติ(๑) ฯ 
ยสทฺเท หิ  วุตฺเต  ตสทฺโท  อาหริตฺวา  วตฺตพฺโพ ฯ  อถวา ฯ 
ยโตติ  กายวาจาจิตฺเตหิ สยโต  ยตตฺโต  ยตติ  ปทหตีติ  วา   
ยโต  อายตตีติ  อตฺโถ ฯ  อภิ ฺาโวสิโตติ เวทนามุเขน  จตุ- 
สจฺจกมฺมฏาน  ภาเวตฺวา  ฉฬาภิ ฺาย(๒)  ปรโิยสิโต  กตกิจฺโจ ฯ 
สนฺโตติ  ราคาทิกิเลสวูปสเมน  สนฺโต ฯ  โยคาตีโตติ(๓)  กามโยคาทึ  
จตุพฺพิธมฺป โยค อติกฺกนฺโต ฯ อุภยหิตมุนนโต มุนีติ ฯ 
                จตุตฺถสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                ปมเอสนาสุตฺตวณฺณนา 
        ป ฺจเม  เอสนาติ  คเวสนา  ปริเยสนา  มคฺคนา ฯ  ตา  
วิภาคโต ทสฺเสตุ  กาเมสนาติอาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  กาเมสนาติ  
กามาน เอสนา กามสงฺขาตา วา เอสนา กาเมสนา ฯ  
วุตฺตเ ฺหต 
        ตตฺถ กตมา กาเมสนา โย กาเมสุ กามจฺฉนฺโท  
กามราโค กามนนฺที กามเสฺนโห กามปปาสา กามมุจฺฉา 
# ๑. ม. อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. ฉฏาภิ ฺาย น  
# ๓. ม. โยคาติโคติ ฯ  
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กามชฺโฌสาน อย วุจฺจติ กาเมสนาติ ฯ (๑)  
        ตสฺมา  กามราโค  กาเมสนาติ  เวทิตพฺโพ ฯ  ภเวสนายป  
เอเสว  นโย ฯ วุตฺตมฺป เจต 
        ตตฺถ กตมา ภเวสนา โย ภเวสุ ภวจฺฉนฺโท ฯเปฯ 
ภวชฺโฌสาน อย วุจฺจติ ภเวสนาติ(๒) ฯ   
        ตสฺมา  ภเวสนราโค  รูปารูปภวปตฺถนา  ภเวสนาติ   
เวทิตพฺพา ฯ  พฺรหฺมจริยสสฺ เอสนา พฺรหฺมจริเยสนา ฯ ยถาห 
        ตตฺถ กตมา พฺรหฺมจริเยสนา สสฺสโต โลโกติ วา 
อสสฺสโต โลโกติ วา อนฺตวา โลโกติ วา อนนฺตวา โลโกติ  
วา ต ชีว ต สรีรนฺติ วา อ ฺ ชีว อ ฺ สรีรนฺติ  
วา โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ วา น โหติ ตถาคโต  
ปร มรณาติ วา โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปรมรณาติ 
วา เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ วา   
ยา เอวรูปา ทิฏ ิ ทิฏ ิคต ทิฏ ิคหณ ทิฏ ิกนฺตาร(๓) 
ทิฏ ิวิสูกายิก ทิฏ ิวิปฺผนฺทิต ทิฏ ิสโยชน คาโห ปฏิคฺคาโห (๔) 
อภินิเวโส ปรามาโส กุมมฺคฺโค มิจฺฉาปโถ มิจฺฉตฺต ติตฺถายตน  
วิปริเยสคฺคาโห อย วุจฺจติ พฺรหฺมจริเยสนาติ ฯ  
        ตสฺมา  ทิฏ ิคตสมฺมตสฺส  พฺรหฺมจริยสฺส  คเวสนา ทิฏ ิ- 
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๙๓๖/๔๙๕ ฯ ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๙๓๖/๔๙๕ ฯ 
# ๓. สยฺา. ม. ทิฏ ิกนฺตาโร ฯ  ๔. ม. ปติฏาโห ฯ  
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พฺรหฺมจริเยสนาติ เวทิตพฺพา(๑) ฯ  เอตฺตาวตา  ราคทิฏ ิโย  เอสนา(๒) 
ทสฺสิตา  โหนฺติ ฯ   
        น  เกวล ฺจ ราคทิฏ ิโยว เอสนา ตเทกฏ กมมฺป ฯ 
วุตฺตมฺป เจต 
        ตตฺถ กตมา กาเมสนา กามราโค ตเทกฏ อกสุล 
กายกมฺม วจีกมฺม มโนกมฺม อย วุจฺจติ กาเมสนา ฯ ตตฺถ 
กตมา ภเวสนา ภวราโค ตเทกฏ อกุสล กายกมฺม วจีกมฺม 
มโนกมฺม อย วุจฺจติ ภเวสนา ฯ ตตฺถ กตมา พฺรหฺมจริเยสนา 
อนฺตคฺคาหิกา ทิฏ ิ ตเทกฏ อกุสล กายกมฺม วจีกมฺม  
มโนกมฺม อย วุจฺจติ พฺรหฺมจริเยสนาติ ฯ (๓) เอวเมตา ติสฺโส 
เอสนา เวทิตพฺพา ฯ 
        คาถาสุ  สมฺภวนฺติ  เอตฺถ  เอสนาน  อุปฺปตฺติเหตุภูตา 
อวิชฺชาทโย  ตณฺหา จาติ  สมฺภโว  สมทุโยติ  อตฺโถ ฯ  ยตฺถ  เจตา  
นิรุชฺฌนฺตีติ  พฺรหฺมจริเยสนา ปมมคฺเคน  นิรชฺุฌติ  กาเมสนา  
อนาคามิมคฺเคน  ภเวสนา  อรหตฺตมคฺเคน นิรุชฺฌตีติ เวทิตพฺพ ฯ  
เสส วุตฺตนยเมว ฯ 
                ป ฺจมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. ม. เวทิตพฺพาติ ฯ  ๒. ม. เอสนาติ ฯ  
# ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๙๓๖/๔๕๙ ฯ ๔. ม. เอสนาน ฯ  
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                        *เลมที่ 20  หนา  308 
 
                        ทุติยเอสนาสุตฺตวณฺณนา 
        ฉฏเ  พฺรหฺมจริเยสนา  สหาติ  พฺรหฺมจริเยสนาย  สทฺธึ ฯ 
วิภตฺติโลเปน  หิ  อย  นิทฺเทโส  กรณตฺเถ  วา  เอต  ปจฺจตฺต- 
วจน ฯ  อิท วุตฺต โหติ  พฺรหฺมจริเยสนาย  สทฺธึ  กาเมสนา  
ภเวสนาติ  ติสฺโส  เอสนาติ ฯ  ตาสุ พฺรหฺมจริเยสน  สรูปโต   
ทสฺเสตุ  อิติสจฺจปรามาโส  ทฏิ ิฏานา  สมุสฺสยาติ วุตฺต ฯ   
ตสฺสตฺโถ  อิติ  เอว  สจฺจนฺติ  ปรามาโส  อิติสจฺจปรามาโส ฯ  
อิทเมว สจฺจ  โมฆม ฺนฺติ  ทิฏ ิยา  ปวตฺติอาการ  ทสฺเสติ ฯ  
ทิฏ ิโย  เอว สพฺพานตฺถเหตุภาวโต  ทิฏ ิฏานา ฯ  วุตฺตเ ฺหต  
มิจฺฉาทิฏ ิปรมาห  ภิกฺขเว วชฺชาน  วทามีติ ฯ  (๑)  ตาเอว จ  อุปรูปร ิ
วฑฺฒมานา โลภาทิกิเลสสมุสฺสเยน จ สมุสฺสยา  อิทเมว  
สจฺจ  โมฆม ฺนฺติ  มิจฺฉาภินิวิสมานา  สพฺพานตฺถเหตุภูตา 
กิเลสทุกฺขูปจยเหตุภูตา  จ  ทิฏ ิโย  พฺรหฺมจริเยสนาติ  วุตฺต   
โหติ ฯ  เอเตน ปวตฺติอาการโต นิปฺผตฺติโต จ พฺรหฺมจริเยสนา  
ทสฺสิตาติ เวทิตพฺพา ฯ 
        สพฺพราควิรตฺตสฺสาติ  สพฺเพหิ  กามราคภวราเคหิ  
วิรตฺตสฺส ฯ  ตโต  เอว ตณฺหกฺขยสงฺขาเต  นิพฺพาเน  วิมุตฺตตฺตา 
ตณฺหกฺขยวิมุตฺติโน  อรหโต ฯ  เอสนา ปฏินิสฺสฏาติ  กาเมสนา   
ภเวสนา  จ  สพฺพโส  นิสสฺฏา  ปหีนา ฯ  ทฏิ ิฏานา สมูหตาติ   
พฺรหฺมจริเยสนาสงฺขาตา  ทิฏ ิฏานา  จ  ปมมคฺเคเนว 
# ๑. องฺ. เอก. ๒๐/๑๙๓/๔๔ ฯ  
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สมุคฺฆาติตา ฯ เอสนาน  ขยาติ  เอตาส  ติสฺสนฺน  เอสนาน   
ขยา  อนุปฺปาทนิโรธา ภินนฺกิเลสตฺตา  ภิกฺขูติ  จ  สพฺพโส  
อาสาภาวา  นิราโสติ  จ  ทิฏเกฏสฺส วิจิกิจฺฉากถกถาสลฺลาปสฺส(๑) 
ปหีนตฺตา อกถกถีติ จ วุจฺจตีติ ฯ 
                ฉฏสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                อาสวสุตฺตทฺวยวณฺณนา 
        สตฺตเม  กามาสโวติ  กาเมสุ  อาสโว  กามสงฺขาโต  วา 
อาสโว  กามาสโว  อตฺถโต  ปน  กามราโค  รูปาทอิภิรติ  จ   
กามาสโว ฯ รูปารูปภเวสุ  ฉนฺทราโค  ฌานนิกนฺติ  
สสฺสตทิฏ ิสหคโต  ราโค  ภวปตฺถนา  จ ภวาสโว ฯ อวิชชฺาว 
อวิชฺชาสโว ฯ 
        อาสวาน ฺจ  สมฺภวนฺติ  เอตฺถ  อโยนิโสมนสิกาโร  
อวิชฺชาทโย  จ  กิเลสา อาสวาน สมฺภโว ฯ วุตฺตเ ฺหต 
        อโยนโิส ภิกฺขเว มนสิกโรโต อนุปฺปนฺนา เจว อาสวา 
อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา จ อาสวา ปวฑฺฒนฺตีติ(๒) ฯ อวิชฺชา ภิกฺขเว  
ปุพฺพงฺคมา อกุสลาน ธมฺมาน สมาปตฺติยา อนฺวเทว อหิริก 
อโนตฺตปฺปนฺติ (๓) จ ฯ 
        มคฺค ฺจ  ขยคามินนฺติ  อาสวาน  ขยคามิน  อริยมคฺค ฺจ ฯ   
# ๑. ม. ทฏิเกฏสฺส วิจิกิจฺฉากถกถาสลฺลสฺส ฯ  
# ๒. ม. ม.ู ๑๒/๑๑/๑๒ ฯ  ๓. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๑๘/๒๕๕ ฯ  
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ตตฺถ  กามาสโว อนาคามิมคฺเคน  ปหียติ  ภวาสโว  อวิชชฺาสโว  
จ  อรหตฺตมคฺเคน ฯ  กามุปาทาน วิย  กามาสโวป  อคฺคมคฺค- 
วชฺโฌติ  จ  วทนฺติ ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ  อฏเม อปุพฺพ  
นตฺถิ ฯ 
                สตฺตมอฏมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                        ตณฺหาสุตฺตวณฺณนา 
        นวเม  ตณฺหายนฏเน  ตณฺหา  รูปาทิวิสย  ตสตีติ  
วา  ตณฺหา ฯ อิทานิ  ต  วิภชิตฺวา  ทสฺเสตุ  กามตณฺหาติอาทิ  
วุตฺต ฯ  ตตฺถ  ป ฺจกามคุณิโก ราโค  กามตณฺหา ฯ  รูปารูป- 
ภเวสุ  ฉนฺทราโค  ฌานนิกนฺติ  สสฺสตทิฏ ิสหคโต ราโค  
ภวราควเสน(๑) ปตฺถนา  จ  ภวตณฺหา ฯ  อุจฺเฉททิฏ ิสหคโต  ราโค  
วิภวตณฺหา ฯ อปจ  ปจฺฉิมตณฺหาทฺวย  เปตฺวา  เสสา  สพฺพาป 
ตณฺหา  กามตณฺหา  เอว ฯ ยถาห 
        ตตฺถ กตมา ภวตณฺหา สสฺสตทิฏ ิสหคโต (๒)  ราโค สาราโค  
จิตฺตสฺส สาราโค อย วุจฺจติ ภวตณฺหา ฯ ตตฺถ กตมา วิภว- 
ตณฺหา อุจฺเฉททิฏ ิสหคโต ราโค สาราโค จิตฺตสฺส สาราโค  
อย วุจฺจติ วิภวตณฺหา อวเสสา ตณฺหา กามตณฺหาติ ฯ (๓)  
        อิมา  จ  ติสฺโส  ตณฺหา  รูปตณฺหา  ฯเปฯ  ธมมฺตณฺหาติ  
วิสยเภทโต ปจฺเจก  ฉพฺพิธาติ  กตฺวา  อฏารส  โหนฺติ ฯ 
# ๑. ม. ภววเสน ฯ  ๒. สยฺา. ภวทิฏ ิสหคโต ฯ  
# ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๙๓๓/๔๙๔ ฯ  
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ตา  อชฺฌตฺตรูปาทีสุ  อฏารส พหิทฺธารูปาทีสุ  อฏารสาติ  
ฉตฺตึส  อิติ  อตีตา  ฉตฺตึส  อนาคตา  ฉตฺตึส ปจฺจุปฺปนฺนา 
ฉตฺตึสาติ  วิภาคโต  อฏสต  โหนฺติ ฯ  ปุน  สงฺคเห  กริยมาเน 
กาลเภท  อนามสิตฺวา  คยฺหมานา  ฉตฺตึเสว  โหนฺติ รูปาทีน 
อชฺฌตฺติกพาหิรวิภาเค อกริยมาเน  อฏารเสว  รูปาทิ- 
อารมฺมณวิภาคมตฺเต  กรยิมาเน(๑)  ฉเฬว อารมฺมณวิภาคมฺป  
อกตฺวา คยฺหมานา ติสฺโสเยว โหนฺตีติ ฯ 
        คาถาสุ  ตณฺหาโยเคนาติ  ตณฺหาสงฺขาเตน  โยเคน ฯ 
กามโยเคน  จ ภวโยเคน  จ ฯ  สยุตฺตาติ  สมฺพนฺธา  ภวาทีสุ  
สโยชิตา  วา ฯ เตเนวาห รตฺตจิตฺตา ภวาภเวติ ฯ  ขุททฺเก  เจว   
มหนฺเต  จ  ภเว  ลคฺคจิตฺตาติ  อตฺโถ ฯ  อถ  วา ภโวติ  สสฺสต- 
ทิฏ ิ  อภโวติ  อุจฺเฉททิฏ ิ ฯ  ตสฺมา  ภวาภเว สสฺสตุจฺเฉท- 
ทิฏ ีสุ สตฺตวิสตฺตจิตฺตาติ ฯ  เอเตน  ภวตณฺหา  วิภวตณฺหา  จ   
ทสฺสิตา ฯ  อิมสฺมึ  ปกฺเข ตณฺหาโยเคนาติ  อิมินา  กามตณฺหาว  
ทสฺสิตาติ  เวทิตพฺพา ฯ  เต  โยคยุตฺตา มารสฺสาติ  เต  เอวภูตา  
ปุคฺคลา  มารสฺส  ปาสสงฺขาเตน  โยเคน  ยุตฺตา พทฺธา ฯ 
ราโค หิ มารโยโค มารปาโสติ วุจฺจติ ฯ ยถาห 
                อนฺตลิกฺขจโร ปาโส        ยวฺาย จรติ มานโส 
                เตน ต พาธยิสฺสามิ        น เม สมณ โมกขฺสีติ ฯ (๒)  
จตูหิ  โยเคหิ  อนูปทฺทุตตฺตา  โยคกฺเขม  นิพฺพาน  อรหตฺต ฺจ 
# ๑. ม. คยฺหมาเน ฯ  ๒. วิ. มหา. ๔/๓๓/๔๐ ฯ 
# ส. ส. ๑๕/๔๕๙/๑๖๔ ฯ  
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ตสฺส อนธิคเมน  อโยคกฺเขมิโน  อุปรปูริ  กิเลสาภิสงฺขาราน   
ชนนโต  ชนา  ปาณิโน ฯ รูปาทีสุ สตฺตา วิสตฺตาติ สตฺตา ฯ 
                 ขนฺธาน ฺจ ปฏิปาฏิ        ธาตุอายตนาน จ 
                 อพฺโพจฺฉินฺน วตฺตมานา        สสาโรติ ปวุจฺจตีติ 
เอว  วุตฺต ขนฺธาทีน อปราปรุปฺปตฺติสงฺขาต สสาร คจฺฉนฺติ  
ตโต น มุจฺจนฺติ ฯ กสฺมา  ตณฺหาโยคยุตฺตตฺตา ฯ  ชาติมรณ- 
คามิโน  ปุนปฺปุน  ชนนมรณสฺเสว อุปคมนสีลาติ ฯ   
        เอตฺตาวตา  วฏฏ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  วิวฏฏ  ทสฺเสตุ  เย  
จ ตณฺห ปหนฺตฺวานาติ คาถมาห ฯ สา เหฏา วุตฺตนยตฺตา  
สุวิ ฺเยฺยาว ฯ 
                นวมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
 
                มารเธยฺยสุตฺตวณฺณนา 
        ทสมสสฺ  กา  อุปฺปตฺติ  เอกทิวส  กริ  สตฺถา  
เสกฺขพหุลาย ปริสาย  ปรวุิโต  นิสินฺโน  เตส  อชฌฺาสย   
โอโลเกตฺวา  อุปริ  วิเสสาธิคมาย อุสฺสาห  ชเนตุ อเสกฺขภูมึ  
โถเมนฺโต อิม สุตฺต อภาสิ ฯ 
        ตตฺถ อติกฺกมฺมาติอาทีสุ อย  สงฺเขปตฺโถ  อติกฺกมฺม  
อติกฺกมิตฺวา  อภิภวิตฺวา ฯ  มารเธยฺย  มารสฺส วิสย  อิสฺสริยฏ- 
าน ฯ  อาทิจฺโจว  ยถา  อาทิจฺโจ  อพฺภาทิอุปกฺกิเลสวิมุตฺโต  
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อตฺตโน  อิทฺธิยา  อานุภาเวน  เตชสาติ  ตีหิ  คุเณหิ  สมนฺนาคโต  
นภ อพฺภุสฺสกฺกมาโน  (๑)  สพฺพ  อากาสคต  ตม  อติกฺกมฺม  อติกฺก- 
มิตฺวา  อภิภวิตฺวา วิธมิตฺวา  วิโรจติ  โอภาสติ  ตปติ  เอวเมว  
ขีณาสโว  ภิกฺขุ  ตีหิ  ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต  สพฺพุปกฺกิเลสวิมุตฺโต 
มารเธยฺยสงฺขาต เตภูมกธมฺมปฺปวตฺต อภิภวิตฺวา วิโรจตีติ ฯ 
        อเสกฺเขนาติ  เอตฺถ  สิกฺขาสุ  ชาตาติ  เสกฺขา  สตฺตนฺน  
เสกฺขาน  เอเตติ วา  เสกฺขา ฯ อปริโยสติสิกฺขา(๒)  สยเมว   
สิกฺขนฺตีติ  วา  เสกฺขา  มคฺคธมฺมา เหฏ ิมผลตฺตยธมฺมา  จ ฯ  
อคฺคผลธมฺมา  ปน  อุปริ  สิกฺขิตพฺพาภาเวน  น  เสกขฺาติ  
อเสกฺขา ฯ  ยตฺถ  ห ิ เสกฺขภาวาสงฺกา  อตฺถิ  ตตฺถาย   
ปฏิเสโธติ  โลกิยธมฺเมสุ นิพฺพาเน  จ  อเสกฺขภาวานาปตฺติ   
ทฏพฺพา ฯ  สีลสมาธิป ฺาสงฺขาตา  หิ  สิกฺขา อตฺตโน  
ปฏิปกฺขกิเลเสหิ  วิมุตฺตา  (๓)  ปริสุทธฺา  อุปกฺกิเลสาน อารมฺมณ- 
ภาวมฺป อนุปคมนโต  สาติสย  สิกฺขาติ  วตฺตุ  ยุตฺตา  อฏสุป   
มคฺคผเลสุ  วิชฺชนฺติ ตสฺมา  จตุมคฺคเหฏ ิมผลตฺตยธมฺมา  วิย 
อรหตฺตผลธมฺมาป  ตาสุ  สิกฺขาสุ ชาตาติ  จ  ตสิกฺขาสมงฺคิโน   
อรหโต  อิตเรส  วิย  เสกขฺตฺเต  สติ  เสกฺขสฺส เอเตติ  จ   
สิกฺขา  สีล  เอเตสนฺติ  จ  เสกฺขาติ  อาสงฺกา  สิยุนฺติ ตทา- 
สงฺกานิวตฺตนตฺถ  อเสกฺขาติ  ยถาวุตฺตเสกฺขภาวปฺปฏิเสธ  กตฺวา  
# ๑. ส.ี อพฺภุสฺสุกฺกมาโน ฯ  ๒. ม. อปริโยสิตสิกฺขตฺตา ฯ 
# ๓. ม. วิปฺปยุตฺตา ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 314 

                *เลมที่ 20  ติกนิปาตวณฺณนา  หนา  314 
                 
วุตฺต ฯ อรหตฺตผเล  หิ  ปวตฺตมานา  สิกฺขา  ปรินิฏ ิต- 
กิจฺจตฺตา  น สิกฺขากิจฺจ กโรนฺติ เกวล  สิกฺขาผล- 
ภาเวน ปวตฺตนฺติ ฯ ตสฺมา ตา น สิกฺขาวจน อรหนฺติ  
นาป ตสมงฺคิโน เสกฺขวจน  น  จ  ตสมฺปยุตฺตา  ธมฺมา  
สิกฺขนสีลา ฯ  สิกฺขาสุ  ชาตาติ เอวมาทิอตฺเถหิ  อคฺคผลธมฺมา 
เสกฺขา  น  โหนฺติ ฯ  เหฏ ิมผเลสุ  ปน  สิกฺขา สกทาคามิ- 
มคฺควิปสฺสนาทีน  อุปนิสฺสยภาวโต  สิกฺขากิจฺจ  กโรนฺตีติ   
สิกฺขาวจน อรหนฺติ  ตสมงฺคิโน  จ  เสกฺขวจน  ตสมฺปยุตฺตา   
ธมฺมา  จ  สิกขฺนสีลา ฯ เสกฺขธมฺมา ยถาวุตฺเตหิ อตฺเถหิ 
เสกฺขา โหนฺติเยว ฯ 
        อถวา ฯ  เสกฺขาติ อปริโยสิตสิกขฺาน วจนนฺติ อเสกฺขาติ  
ปท ปริโยสิตสิกฺขาน ทสฺสนนฺติ  น  โลกิยธมฺมนิพฺพานาน   
อเสกฺขภาวาปตฺติ ฯ  วุฑฺฒิปฺปตฺตา เสกฺขา  อเสกฺขา  จ  เสกฺข- 
ธมฺเมสุ  เอว  เกส ฺจิ  วุฑฺฒิปฺปตฺตาน  อเสกฺขตา อาปชฺชตีติ 
อรหตฺตมคฺคธมฺมา  วุฑฺฒิปฺปตฺตา  ยถาวุตฺเตหิ  จ  อตฺเถหิ  
เสกฺขาติ กตฺวา  อเสกฺขา  อาปนฺนาติ  เจ  ต  น  สทิเสสุ  
ตพฺโพหารโต ฯ  อรหตฺตมคฺคโต หิ  นนิฺนานากรณ  อรหตฺตผล  
เปตฺวา  ปริ ฺาทิกิจฺจกรณ  วิปากภาว ฺจ ตสฺมา  เตเอว 
เสกฺขา  ธมฺมา  อรหตฺตผลภาว  อาปนฺนาติ  สกฺกา  วตฺตุ ฯ 
กุสลสุขโต  จ  วิปากสุข  สนฺตตรตาย  ปณีตตรนฺติ  วุฑฺฒิปฺปตฺตา   
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จ  เต  ธมฺมา  โหนฺตีติ อเสกฺขาติ วุจฺจนฺติ ฯ 
        เต  ปน  อเสกฺขธมฺเม  ขนฺธวเสน  อิธ  ติธา  วิภชิตฺวา  
เตหิ  สมนฺนาคเมน ขีณาสวสฺส  อานุภาว  วิภาเวนฺโต  ภควา  
อเสกฺเขน  สีลกฺขนฺเธนาติอาทิมาห ฯ ตตฺถ  สีลสทฺทสฺส  อตฺโถ 
เหฏา  วุตฺโต ฯ  ขนฺธสทฺโท  ปน  ราสิมฺหิ  ป ฺตฺติย รูฬฺหิย  คุเณติ 
พหูสุ  อตฺเถสุ  ทฏิปฺปโยโค ฯ  ตถา  หิ  อสงฺเขฺยยฺโย อปฺปเมยฺโย 
มหาอุทกกฺขนฺโธเตฺวว  สงฺขฺย  คจฺฉตีติ(๑)อาทีสุ  ราสิมฺหิ อาคโต ฯ 
อทฺทสา  โข  ภควา มหนฺต ทารุกฺขนฺธ คงฺคาย นทิยา  
โสเตน วุยฺหมานนฺติ(๒)อาทีสุ ป ฺตฺติย ฯ  จิตฺต  มโน  มานส 
หทย  ปณฺฑร  มโน  มนายตน มนินฺทฺริย  วิ ฺาณ  วิ ฺาณกฺขนฺโธติ(๓)- 
อาทีสุ  รูฬฺหยิ ฯ  น  โข  อาวุโส วิสาข  อริเยน  อฏงฺคิเกน   
มคฺเคน  ตโย  ขนฺธา  สงฺคหิตา  ตีหิ  จ โข อาวุโส วิสาข   
ขนฺเธหิ  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  สงฺคหิโตติ(๔)อาทีสุ  คุเณ ฯ  
อิธาป คุเณเยว  ทฏพฺโพ ฯ  ตสฺมา  อเสกฺเขน  สีลสงฺขาเตน  
คุเณนาติ  อตฺโถ ฯ สมนฺนาคโตติ  สมายุตฺโต(๕)  สมงฺคีภูโต ฯ   
สมาทหติ  เอเตน  สย  วา  สมาทหติ สมาธานเมว  วาติ   
สมาธิ ฯ  ปกาเรหิ  ชานาติ  ยถาสภาว  ปฏิวิชฺฌตีติ  ป ฺา ฯ 
สีลเมว ขนฺโธ สีลกฺขนฺโธ ฯ  เสเสสุป เอเสว นโย ฯ 
# ๑. องฺ. จตฺตก. ๒๑/๕๑/๗๒ ฯ องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๓๐๘/๓๗๖ ฯ  
# ๒. ส. สฬา. ๑๘/๓๒๒/๒๒๓ ฯ  ๓. อภิ. สงฺ. ๓๔/๙๒/๓๒ ฯ 
# ๔. ม. มู. ๑๒/๕๐๘/๕๔๙ ฯ  ๕. ม. สมฺปยุตฺโต ฯ  
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        ตตฺถ  อคฺคผลภูตา  สมฺมาวาจา  สมฺมากมฺมนฺโต  สมฺมา- 
อาชีโว  จ  สภาเวเนว อเสกฺโข  สลีกฺขนฺโธ  นาม  ตถา   
สมฺมาสมาธิ  อเสกฺโข  สมาธิกฺขนฺโธ ฯ ตทุปการกโต  ปน  
สมฺมาวายามสมฺมาสติโย  สมาธิกฺขนฺเธน  สงฺคห  คจฺฉนฺติ ฯ ตถา 
สมฺมาทิฏ ิ  อเสกฺโข  ป ฺากฺขนฺโธ ฯ  ตทุปการกโต  สมฺมา- 
สงฺกปฺโป ฯ ป ฺากฺขนฺเธ  สงฺคห  คจฺฉตีติ  เอวเมตฺถ  อฏป   
อรหตฺตผลธมฺมา  ตีหิ  ขนฺเธหิ สงฺคเหตฺวา ทสฺสิตาติ เวทิตพฺพ ฯ 
        ยสฺส  เอเต  สุภาวิตาติ  เยน  อรหตา  เอเต  สีลาทโย  
อเสกฺขธมฺมกฺขนฺธา สุภาวิตา  สุฏ ุ  วฑฺฒิตา  โส  อาทิจฺโจ   
วิย  (๑)  วิโรจตีติ  สมฺพนฺโธ ฯ  ยสฺส เจเตติป  ปนฺติ ฯ  เตส  
จสทฺโท  นิปาตมตฺต ฯ  
        เอวเมตสฺมึ  วคฺเค  ปมสุตฺเต วฏฏ ปริโยสานสุตฺเต  วิวฏฏ  
อิตเรสุ วฏฏวิวฏฏ กถิต ฯ 
                ทสมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                ปมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. ม. ว ฯ  
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                        ทุติยวคฺควณฺณนา 
                ปุ ฺกิริยาวตฺถุสุตฺตวณฺณนา 
        ทุติยวคฺคสฺส  ปเม  ปุ ฺกิริยาวตฺถูนีติ  ปุชชฺภวผล(๑) นิพฺพตฺเตนฺติ 
อตฺตโน  สนตฺาน  ปุนนฺตีติ  วา  ปุ ฺานิ  ปุ ฺานิ  จ  ตานิ  
เหตุปจฺจเยหิ กตฺตพฺพโต  กิริยา  จาติ  ปุ ฺกิริยา  ตาเอว 
จ  เตส  เตส  อานิสสาน วตฺถุภาวโต  ปุ ฺกิริยาวตฺถูนิ ฯ   
ทานมยนฺติ  อนูปจฺฉินฺนภวมูลสฺส  อนุคฺคหวเสน ปูชาวเสน  วา  
อตฺตโน  เทยฺยธมฺมสฺส  ปเรส  ปริจฺจาคเจตนา  ทิยฺยติ  เอตายาติ 
ทาน  ทานเมว  ทานมย ฯ  จีวราทีสุ  หิ  จตูสุ  ปจฺจเยสุ   
อนฺนาทีสุ  วา  ทสสุ ทานวตฺถูสุ  รูปาทีสุ  วา  ฉสุ  อารมฺมเณสุ  
ต  ต  เทนฺตสฺส  เตส  อุปฺปาทนโต ปฏาย  ปุพฺพภาเค   
ปริจฺจาคกาเล  ปจฺฉา  โสมนสฺสจิตฺเตน  อนุสฺสรเณ  จาติ ตีส 
 ุ กาเลสุ วุตฺตนเยเนว ปวตฺตเจตนา ทานมย ปุ ฺกิริยาวตฺถุ  
นาม ฯ 
        สลีมยนติฺ  นิจฺจสีลอุโปสถนิยมาทิวเสน  ป ฺจ  อฏ  ทส   
วา  สีลานิ สมาทิยนฺตสฺส  สีลปูรณตฺถ  ปพฺพชิสฺสามีติ  วิหาร   
คจฺฉนฺตสฺส  ปพฺพชนฺตสฺส มโนรถ  มตฺถก  ปาเปตฺวา  ปพฺพชิโต   
วตมฺหิ  สาธุ  สุฏ ูติ  อาวชฺเชนฺตสฺส สทฺธาย  ปาติโมกฺข  
# ๑. ม. ปุ ฺกิริยวตฺถูนีติ ปุชฺชภวผล ฯ  
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ปริปูเรนฺตสฺส  ป ฺาย  จีวราทิเก  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  สติยา 
อาปถคเตสุ  รูปาทีสุ  จกขฺุทฺวาราทีนิ  สวรนฺตสฺส  วีริเยน   
อาชีว โสเธนฺตสฺส จ ปวตฺตา เจตนา สีลตีติ สีลมย  
ปุ ฺกิริยาวตฺถุ นาม ฯ  
        ตถา  ปฏิสมฺภิทาย  (๑)  วุตฺเตน  วิปสฺสนามคฺเคน  จกฺขุ   
อนิจฺจโต  ทุกฺขโต อนตฺตโต  วิปสฺสนตฺสฺส  โสต  ฆาน  ชิวฺห   
กาย  มน ฯ  รูเป  ฯเปฯ  ธมฺเม ฯ จกฺขุวิ ฺาณ  ฯเปฯ  มโน- 
วิ ฺาณ ฯ  จกฺขุสมฺผสฺส  ฯเปฯ  มโนสมฺผสฺส ฯ จกฺขุสมฺผสฺสช   
เวทน  ฯเปฯ  มโนสมฺผสสฺช  เวทน ฯ  รูปส ฺ  ฯเปฯ ธมฺม- 
ส ฺ ฯ  ชรามรณ  อนิจฺจโต  ทุกฺขโต  อนตฺตโต  วิปสฺสนฺตสฺส  
ยา  เจตนา ยา  จ  ปวีกสณิาทีสุ  อฏตึสาย  อารมฺมเณสุ   
ปวตฺตา  ฌานเจตนา  ยา  จ อนวชฺเชส ุ กมฺมายตนสิปฺปายตน- 
(๒)วิชฺชฏาเนสุ  ปริจฺจยมนสิการาทิวเสน  ปวตฺตา เจตนา สพฺพา  
ภาเวติ เอตายาติ ภาวนามย วุตฺตนเยน ปุ ฺกิริยาวตฺถุ  
จาติ ฯ 
        เอกเมก ฺเจตฺถ  ยถารห  ปุพฺพภาคโต  ปฏาย  กาเยน 
กโรนฺตสฺส กายกมฺม  โหติ  ตทตฺถ  วาจ  นิจฺฉาเรนฺตสฺส  
วจีกมฺม  กายงฺค  วาจงฺค ฺจ อโจเปตฺวา  มนสา  จินฺเตนฺตสฺส   
มโนกมฺม ฯ  อนฺนาทีนิ  เทนฺตสฺส  จาป อนฺนทานาทีนิ  (๓)เทมติี  
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๙๙/๗๖ ฯ  ๒. ม. ...วิชฺชาฏาเนสุ ฯ 
# ๓. กตฺถจิ. อนฺนปานาทีนิ ฯ  
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วา  ทานปารมึ  อาวชฺเชตฺวา  วา  ทานกาเล ทานมย ปุ ฺ- 
กิริยาวตฺถุ  โหติ ฯ  วตฺตสีเส  ตฺวา  ททโต  สลีมย  ขยโต  
วยโต  กมฺมโต สมฺมสน ปฏเปตฺวา ททโต ภาวนามย ปุ ฺ- 
กิริยาวตฺถุ โหติ ฯ 
        อปรานิป  สตฺต  ปุ ฺกิริยาวตฺถูนิ  อปจิติสหคต  ปุ ฺ- 
กิริยาวตฺถุ เวยฺยาวจฺจสหคต  ปตฺติอนุปฺปทาน  อพฺภนุโมทน  
เทสนามย  สวนมย  ทิฏ ุชุคต(๑) ปุ ฺกิริยาวตฺถูติ ฯ  สรณคมนป 
หิ  ทิฏ ุชุคเตเนว  สงฺคยฺหติ ฯ  ยมฺปเนตฺถ วตฺตพฺพ ต ปรโต  
อาวิ ภวิสฺสติ ฯ 
        ตตฺถ  วุฑฺฒตร  ทิสฺวา  ปจฺจุคฺคมนปตฺตจีวรปฏิคฺคหณ- 
อภิวาทนมคฺคสมฺปทานาทิวเสน  อปจายนสหคต  เวทิตพฺพ ฯ  
วุฑฺฒตราน  วตฺตปฏิปตฺติกรณวเสน คาม  ปณฺฑาย  ปวิฏ   
ภิกฺขุ  ทิสฺวา  ปตฺต  คเหตฺวา คาเม ภิกฺข สมฺปาเทตฺวา 
อุปสหรณวเสน  คจฺฉ  ภิกฺขูน  ปตฺต  อาหราติ  สุตฺวา  เวเคน 
คนฺตฺวา ปตฺตาหรณาทิวเสน  จ  เวยฺยาวจฺจสหคต  เวทิตพฺพ ฯ 
จตฺตาโร  ปจฺจเย  ทตฺวา ปุปฺผคนฺธาทีหิ  รตนตฺตยสฺส  ปชู   
กตฺวา  อ ฺ  วา  ตาทิส  ปุ ฺ  กตฺวา สพฺพสตฺตาน  ปตฺติ 
โหตูติ  ปริณามวเสน  ปตฺติอนุปฺปทาน  เวทิตพฺพ ฯ  ตถา ปเรหิ  
ทินฺนาย  ปตฺติยา  เกวล  วา  ปเรหิ  กต  ปุ ฺ  สาธุ  สุฏ ูติ 
# ๑. ม. ทฏิ ิชุคต ฯ  
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อนุโมทนวเสน  อพฺภนุโมทน  เวทิตพฺพ ฯ  อตฺตโน  ปคุณธมฺม  
อปจฺจาสึสนฺโต หิตชฺฌาสเยน  ปเรส  เทเสตีติ(๑) ฯ  อิท  เทสนามย 
ปุ ฺกิริยาวตฺถุ  นาม ฯ  ย  ปน เอโก  เอว  ม  ธมฺมกถิโกติ   
ชานิสฺสนฺตีติ  อิจฺฉาย  ตฺวา  ลาภสกฺการสิโลกสนนฺิสฺสิโต  ธมมฺ   
เทเสติ  ต  น  มหปฺผล  โหติ ฯ  อทฺธา อย อตฺตหิตปรหิตาน 
ปฏิปชชฺนูปาโยติ  โยนิโสมนสิการปุเรจาริกหิตผรเณน  มุทุจิตฺเตน 
ธมฺม  สุณาติ อิท  สวนมย  ปุ ฺกิริยาวตฺถุ  โหติ ฯ ย  
ปเนโก อิติ ม สทฺโธติ ชานิสฺสนฺตีติ สุณาติ  ต  น  มหปฺผล   
โหติ ฯ  ทิฏ ิยา  อุชุคมน  ทิฏ ุชุคต ฯ  (๒)  อตฺถิ ทนิฺนนฺติ   
อาทินยปฺปวตฺตสฺส  สมฺมาทสฺสนสฺส  เอต  อธิวจน ฯ  อิท หิ  
ปุพฺพภาเค วา  ปจฺฉาภาเค  วา  าณวิปฺปยุตฺตมฺป  อุชุกรณ- 
กาเล  าณสมฺปยุตฺตเมว  โหติ ฯ 
        อปเร  ปนาหุ  วิชานปชานวเสน  ทสฺสน  ทฏิ ิ  
กุสล ฺจ  วิ ฺาณ กมฺมสฺสกตาณาทิ  จ  สมฺมาทสฺสน(๓) ฯ 
ตตฺถ  กุสเลน  วิ ฺาเณน  าณสฺส อนุปฺปาเทป  อตฺตนา  
กตปุ ฺานุสฺสรณวณฺณารหวณฺณาทีน  สงฺคโห กมฺมสฺสกตา- 
าเณน  กมมฺปถสมฺมาทิฏ ิยา ฯ  อิตร ปน ทฏิ ุชุคต สพฺเพส 
นิยมลกฺขณ ฯ ย หิ กิ ฺจิ ปุ ฺ กโรนฺตสฺส ทิฏ ิยา  
อุชุภาเวเนว ต มหปฺผล โหติ ฯ 
# ๑. ม. อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒. ส.ี ทฏิ ุชฺชุคต ฯ  
# ม. ทฏิ ิชุคต ฯ  ๓. ม. อิติสทฺโท ทิสสฺติ ฯ  
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        อิเมส  ปน  สตฺตนฺน  ปุ ฺกิริยาวตฺถูน  ปุริเมหิ  ตีหิ  
ทานมยาทีหิ ปุ ฺกิริยาวตฺถูหิ  สงฺคโห ฯ  ตตฺถ  ห ิ อป- 
จายนเวยฺยาวจฺจานิ  สีลมเย ปตฺติอนุปฺปทานอพฺภนุโมทนานิ   
ทานมเย  ธมฺมเทสนาสวนานิ  ภาวนามเย  ทิฏ ุชุคต ตีสุป ฯ  
เตนาห ภควา ตีณิมานิ ภิกฺขเว ปุ ฺกิริยาวตฺถูนิ กตมานิ  
ตีณิ ทานมย ฯเปฯ ภาวนามย ปุ ฺกิริยาวตฺถุนฺติ(๑) ฯ 
        เอตฺถ  จ  อฏนฺน  กามาวจรกุสลเจตนาน  วเสน ติณฺณมฺป  
ปุ ฺกิริยาวตฺถูน ปวตฺติป  โหติ ฯ  ยถา  หิ  ปคุณ  ธมฺม 
ปริวชฺเชนฺตสฺส(๒)  เอกจฺเจ  อนุสนฺธึ อสลฺลกฺเขนฺตสฺเสว  คจฺฉนฺติ  
เอว  ปคุณ  สมถวิปสฺสนาภาวน  อนุยุ ฺชนฺตสฺส อนฺตรนฺตรา  
าณวิปฺปยุตฺตจิตฺเตนาป  มนสิกาโร  ปวตฺตติ ฯ  สพฺพนฺต  ปน 
มหคฺคตกุสลเจตนาน  วเสน  ภาวนามยเมว  ปุ ฺกิริยาวตฺถุ  โหติ 
น  อิตรานิ ฯ คาถาย อตฺโถ เหฏา วุตฺโตเยว ฯ 
                ปมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
 
                จกขฺุสุตฺตวณฺณนา 
        ทุติเย  จกฺขูนีติ  จกฺขนฺตีติ  จกฺขูนิ  สม  วิสม  
อาจิกฺขนฺตานิ วิย ปวตฺตนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  อถ  วา  จกฺขนฏเน   
จกฺขูนิ ฯ  กิมทิ  จกฺขน  นาม อสฺสาทน ฯ  ตถา  วทนฺติ 
# ๑. องฺ. อฏก. ๒๓/๓๖/๒๔๕ ฯ  ๒. ม. ปริวตฺเตนฺตสฺส ฯ  
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มธุ  จกฺขติ  พฺย ฺชน  จกขฺตีติ ฯ  อิมานิ  จ อารมฺมณรส   
อนุภวนฺตานิ  อสฺสาเทนฺตานิ  วิย  โหนตีฺติ  จกฺขนฏเน  จกฺขูนิ ฯ 
ตานิ  ปน  สงฺเขปโต  เทฺว  จกฺขูนิ  าณจกฺขุ  มสจกฺขุ   
จาติ ฯ  เตสุ  มสจกฺขุ เหฏา  วุตฺตเมว ฯ  าณจกฺขุ  ทิพฺพ- 
จกฺขุ  ป ฺาจกฺขูติ  อิธ  ทฺวิธา  กตฺวา วุตฺต ฯ 
        ตตฺถ  ทพฺิพจกฺขูติ  ทิพฺพสทิสตฺตา  ทิพฺพ ฯ เทวตาน หิ  
สุจริตกมฺมนิพฺพตฺต ปตฺตเสมฺหรุหิราทีหิ อปลิพุทฺธ อุปกฺกิเลส- 
วิมุตฺตตาย ทูเรป อารมฺมณคฺคหณสมตฺถ ทิพฺพ  ปสาทจกฺขุ  โหติ ฯ  
อิท ฺจาป วีริยภาวนาพลนิพฺพตฺต าณจกฺขุ ตาทิสเมวาติ 
ทิพฺพสทิสตฺตา  ทิพฺพ  ทพฺิพวิหารวเสน  ปฏิลทฺธตฺตา  อตฺตโน  
จ ทิพฺพวิหารสนฺนิสฺสิตตฺตา  อาโลกปริคฺคเหน มหาชุติกตฺตา 
ติโรกุฑฺฑาทิคตรูปทสฺสเนน มหาคติกตฺตาป  ทิพฺพ ฯ  ต  สพฺพ   
สทิสตานุสาเรน(๑)  เวทิตพฺพ ฯ  ทสฺสนฏเน จกฺขุกิจฺจกรเณน  
จกฺขุมิวาติป จกฺขุ ทิพฺพ ฺจ ต จกฺขุ จาติ ทิพฺพจกฺขุ ฯ  
        ปชานาตีติ  ป ฺา ฯ กึ ปชานาติ จตฺตาริ อริย- 
สจฺจานิ อิท ทุกฺขนฺติอาทินา ฯ วุตฺตเ ฺหต 
        ปชานาติ(๒) โข อาวุโส ตสฺมา ป ฺาติ วุจฺจติ กิ ฺจิ 
ปชานาติ อิท ทุกฺขนฺติ(๓)อาทิ ฯ  
        อฏกถาย  ปน  ป ฺาปนวเสน  ป ฺา  กินฺติ  
# ๑. ม. สทฺทสตฺตานุสาเรน ฯ  ๒. ม. ปชานาตีติ ฯ  
# ๓. ม. มู. ๑๒/๔๙๔/๕๓๖ ฯ  
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ป ฺเปติ(๑) อนิจฺจนฺติ ป ฺาเปติ  ทุกฺขนฺติ  ป ฺาเปติ  อนตฺตาติ   
ป ฺาเปตีติ  วุตฺต ฯ  สา  ปนาย ลกฺขณาทิโต  ยถาสภาว- 
ปฏิเวธลกฺขณา  อกฺขลิตปฏิเวธลกฺขณา  วา กุสลสิฺสาสขิตฺตอุสุ- 
ปฏิเวโธ  วิย  วิสโยภาสนรสา  ปทีโป วิย อสมฺโมหปจฺจุปฏานา 
อร ฺคตสุเทสิโก  วิย ฯ  วิเสสโต  ปเนตฺถ  อาสวกฺขยาณ- 
สงฺขาตา  ป ฺา จตุสจฺจทสฺสนฏเน  ป ฺาจกฺขูติ  อธิปฺเปตา ฯ   
ย  สนฺธาย วุตฺต จกฺขุ อุทปาทิ าณ อุทปาทิ ป ฺา  
อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทีติ (๒)  
        เอเตสุ  จ  มสจกฺขุ  ปริตฺต  ทิพฺพจกฺขุ  มหคฺคต  อิตร  
อปฺปมาณ ฯ มสจกฺขุ  รูป  อิตรานิ  อรปูานิ ฯ  มสจกฺขุ   
ทิพฺพจกฺขุ  จ  โลกิยานิ  สาสวานิ รูปวิสยานิ อิตร  
โลกุตฺตร อนาสว จตุสจฺจวิสย ฯ มสจกฺขุ อพฺยากต 
ทิพฺพจกฺขุ สิยา  กุสล  สิยา  อพฺยากต  ตถา  ป ฺา- 
จกฺขุ ฯ  มสจกฺขุ  กามาวจร ทิพฺพจกฺขุ รูปาวจร อิตร  
โลกุตฺตรนฺติ เอวมาทิวิ(๓)ภาคา  เวทิตพฺพา ฯ 
        คาถาสุ  อนุตฺตรนฺติ  ป ฺาจกฺขุ  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  
ต  หิ อาสวกฺขยาณภาวโต  อนุตฺตร ฯ  อกฺขาสิ  ปุริสุตฺตโมติ 
ปุริสาน  อุตฺตโม  อคฺโค สมฺมาสมฺพุทฺโธ  เทเสสิ ฯ  อุปฺปาโทติ  
# ๑. ม. ป ฺาเปติ ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒. ส. มหา. ๑๙/๑๖๖๖/๕๒๙ ฯ 
# วิ. มหา. ๔/๑๕/๒๐ ฯ  ๓. ส.ี เอวมาทินา ฯ  
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มสจกฺขุสฺส  ปวตฺติ ฯ  มคฺโคติ  อุปาโย ทิพฺพจกฺขุสฺส การณ ฯ 
ปกติจกฺขุมโต  เอว  หิ  ทพฺิพจกฺขุ  อุปฺปชฺชติ  ยสฺมา  กสิณาโลก  
วฑฺเฒตฺวา ทิพฺพจกฺขุาณสฺส  อุปฺปาทน  โส  จ  กสิณมณฺฑเล   
อุคฺคหนิมิตฺเตน  วินา นตฺถีติ ฯ  ยโตติ  ยทา ฯ  าณนฺติ 
อาสวกฺขยาณ ฯ  เตเนวาห  ป ฺาจกฺขุ อนุตฺตรนฺติ ฯ  ตสฺส(๑) 
จกฺขุสฺส  ปฏลิาภาติ  ยสฺส  อริยสฺส  ป ฺาจกฺขุสฺส อุปฺปตฺติยา 
ภาวนาย สพฺพสฺมา วฏฏทุกฺขโต ปมุจฺจติ ปริมุจฺจตีติ ฯ 
                ทติุยสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                อินทฺริยสุตฺตวณฺณนา 
         ตติเย  อินฺทฺริยานีติ  อธิปเตยฺยฏเน  อินฺทฺริยานิ ฯ  ยานิ  
หิ สหชาตธมฺเมสุ  อิสฺสรา  วิย  หุตฺวา  เตหิ  อนุวตฺติตพฺพานิ  
ตานิ  อินฺทฺริยานิ นาม ฯ  อปจ  อินฺโท  ภควา  ธมฺมิสฺสโร  
ปรเมน  จ  จิตฺติสฺสริเยน  สมนฺนาคโต เตน  อินฺเทน  สพฺพปม   
ทิฏตฺตา  อธิคตตฺตา  ปเรส  จ  ทิฏตฺตา  เทสิตตฺตา [๒] 
วิหิตตฺตา  โคจรภาวนาเสวนาหิ  ทิฏตฺตา  จ อินฺทฺริยานิ ฯ อินทฺ วา 
มคฺคาธิคมสฺส อุปนิสฺสยภูต ปุ ฺกมฺม ตสฺส ลิงฺคานีติป  
อินฺทฺริยานิ ฯ อน ฺ(๓)าต ฺสฺสามีตินฺทฺริยนฺติ  อนมตคฺเค  สสาเร  
# ๑. สฺยา. ม. ยสฺส ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร วิหิตตฺตาติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๓. ม. อน ฺา... ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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อน ฺาต  อนธิคต อมตปท  จตุสจฺจธมฺมเมว  วา  ชานิสฺสามีติ   
ปฏิปนฺนสฺส  อิมินา  ปุพฺพภาเคน อุปฺปนฺน  อินฺทฺรยิ  โสตาปตฺติ- 
มคฺคป ฺาเยต  อธิวจน ฯ  อ ฺ ินฺทฺริยนฺติ  อาชานนอินฺทฺริย ฯ  
ตตฺราย  วจนตฺโถ  อาชานาติ  ปมมคฺคาเณน  ทิฏมริยาท 
อนติกฺกมิตฺวาว  ชานาตีติ  อ ฺา ฯ  ยเถว  ห ิ ปมมคฺค- 
ป ฺา  ทุกฺขาทีสุ ปริ ฺาภิสมยาทิวเสน  ปวตฺตติ  ตเถว  อยป  
ปวตฺตตีติ  อ ฺา  จ  สา ยถาวุตฺเตนฏเน  อินฺทฺริย  จาติ   
อ ฺ ินฺทฺริย  อาชานนฏเเนว  อ ฺสฺส  วา อริยปคฺุคลสฺส  
อินฺทฺริยนฺติ  อ ฺ ินฺทฺริย  โสตาปตฺติผลโต  ปฏาย ฉสุ าเนสุ 
าณสฺเสต  อธิวจน ฯ  อ ฺาตาวินฺทฺริยนฺติ  อ ฺาตาวิโน   
จตูสุ  สจฺเจสุ นิฏ ิตาณกิจฺจสฺส  ขีณาสวสฺส  อุปฺปชฺชนโต 
อินฺทฺริยฏสมฺภวโต  จ อ ฺาตาวินฺทฺริย ฯ  เอตฺถ  จ  ปม- 
ปจฺฉิมานิ  ปมมคฺคจตุตฺถผลวเสน เอกฏานิกานิ อิตร อิตร- 
มคฺคผลวเสน ฉฏานิกนฺติ เวทิตพฺพ ฯ 
        คาถาสุ  สิกฺขมานสฺสาติ  อธิสีลสิกฺขาทโย  สิกฺขมานสฺส 
ภาเวนฺตสฺส ฯ อุชุมคฺคานุสาริโนติ  อุชมุคฺโค  วุจฺจติ  อริยมคฺโค  
อนฺตทฺวยวชฺชิตตฺตา(๑) ตสฺส อนุสฺสรณโต  อุชุมคฺคานุสาริโน  ฯ 
ปฏิปาฏิยา  มคฺเค  อุปฺปาเทนฺตสฺสาติ  อตฺโถ ฯ ขยสฺมินฺติ  อนวเสสาน  
กิเลสาน  เขปนโต  ขยสงฺขาเต  อคฺคมคฺเค  าณ ปม  ปุเรเยว   
# ๑. ม. อนฺตทฺวยวิวชฺชิตตฺตา ฯ  
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อุปฺปชฺชติ ฯ  ตโต  อ ฺา  อนนฺตราติ  ตโต  มคฺคาณโต 
อนนฺตรา  อรหตฺต  อุปฺปชชฺติ ฯ  อถ  วา  อุชุมคฺคานุสาริโนติ  
ลีนุทฺธจฺจปติฏานายูหนาทิเก  วชฺเชตฺวา  สมถวิปสฺสน  ยุคนทฺธ   
กตฺวา  ภาวนาวเสน  ปวตฺต ปุพฺพภาคมคฺค  อนุสฺสรนฺตสฺส   
อนุคจฺฉนฺตสฺส  ปฏิปชชฺนตฺสฺส  โคตฺรภุาณานนฺตร ทิฏเกฏาน  
กิเลสาน  เขปนโต  ขยสฺมึ  โสตาปตฺติมคฺเค  ปมาณ อน ฺา- 
ต ฺสฺสามีตินฺทฺริย  อุปปฺชฺชติ ฯ  ตโต  อ ฺา  อนนฺตราติ  ตโต 
ปมาณโต อนนฺตรา อนนฺตรโต ปฏาย ยาว อคฺคมคฺคา  
อ ฺา อ ฺ ินฺทฺริย อุปฺปชฺชติ ฯ 
        ตโต  อ ฺา  วิมุตฺตสฺสาติ  ตโต  อ ฺา  อ ฺ ินฺทฺริยโต   
ปจฺฉา อรหตฺตมคฺคาณานนฺตรา  อรหตฺตผเลน  ป ฺาวิมุตฺติยา  
อ ฺาตาวินฺทฺริเยน วิมุตฺตสฺส ฯ  าณ  เว  โหติ  ตาทิโนติ   
(๑)อรหตฺตผลุปฺปตฺติโต  อุตฺตรกาเล อิฏานิฏาทีสุ  ตาทิลกฺขณปฺ- 
ปตฺตสฺส  ขีณาสวสฺส  ปจฺจเวกฺขณาณ  อุปฺปชชฺติ ฯ กถ   
อุปฺปชฺชตีติ  อาห  อกุปฺปา  เม  วิมุตฺตีติ ฯ  ตสฺส  อกุปฺปภาวสฺส  
การณ ทสฺเสติ ภวสโยชนกฺขยาติ ฯ 
        อิทานิ  ตาทิส  ขีณาสว  โถเมนฺโต  ส  เว  อินทฺริย- 
สมฺปนฺโนติ  ตติย คาถมาห ฯ  ตตฺถ  อินฺทฺริยสมฺปนโฺนติ  ยถา- 
วุตฺเตหิ  ตีหิ  โลกุตฺตรินฺทรฺิเยหิ สมนฺนาคโต  สุทฺเธหิป  วา  
# ๑. ม. อรหตฺตผลุปฺปตฺติโต อุตฺตรกาเล ฯ  
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ปฏิปฺปสฺสทธฺิลทฺเธหิ  สทฺธาทีหิ  อินฺทฺริเยหิ สมนนฺาคโต   
ปริปุณฺโณ  ตโต  เอว  จกขฺฺวาทีหิ  สุฏ ุ  วูปสนฺเตหิ นิพฺพิเสวเนหิ 
อินฺทฺริเยหิ  สมนฺนาคโต ฯ  เตนาห  สนโฺตติ  สพฺพกิเลส- 
ปริฬาหวูปสเมน อุปสนฺโตติ  อตฺโถ ฯ  สนฺติปเท  รโตติ  นิพฺพาเน   
อภิรโต  อธมิุตฺโต ฯ  เอตฺถ  จ อินฺทฺรยิสมฺปนฺโนติ  เอเตน  
ภาวิตมคฺคตา  ปริ ฺาตกฺขนฺธตา  จสฺส  ทสฺสิตา สนฺโตติ  
เอเตน  ปหีนกิเลสตา  สนติฺปเท  รโตติ  เอเตน  สจฺฉิกต- 
นิโรธตาติ ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ 
                ตติยสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                        อทฺธาสุตฺตวณฺณนา 
        จตุตฺเถ  อทฺธาติ  กาลา ฯ  อตีโต  อทฺธาติอาทีสุ  เทฺว  
ปริยายา สุตฺตนฺตปริยาโย  อภิธมฺมปรยิาโย  จ ฯ  ตตฺถ  สุตฺตนฺต- 
ปริยาเยน  ปฏิสนฺธิโต ปพฺุเพ  อตีโต  อทฺธา  นาม  ฯ 
        จุติโต  ปจฺฉา  อนาคโต  อทฺธา  นาม  สห  
จุติปฏิสนฺธีหิ  ตทนนฺตร  ปจฺจุปฺปนฺโน  อทฺธา  นาม ฯ  
อภิธมฺมปริยาเยน  อุปฺปาโท  ิติ  ภงฺโคติ  อิเม  ตโย  ขเณ   
ปตฺวา  นิรุทฺธธมฺมา  อตีโต  อทฺธา  นาม  ตโยป ขเณ   
อสมฺปตฺตา  อนาคโต  อทฺธา  นาม  ขณตฺตยสมงฺคิโน   
ปจฺจุปฺปนฺโน  อทฺธา  นาม ฯ  
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        อปโร  นโย  อย  ห ิ อตีตาทิวิภาโค  อทฺธาสนฺตติสมย- 
ขณวเสน  จตุธา เวทิตพฺโพ ฯ  เตสุ  อทฺธาวิภาโค  วุตฺโต ฯ 
สนฺตติวเสน  สภาคเอกอุตุสมุฏานา เอกาหารสมุฏานา จ  
ปุพฺพาปริยวเสน วตฺตมานาป ปจฺจุปฺปนฺนา ตโต ปุพฺเพ  
วิสภาคอุตุอาหารสมุฏานา อตีตา  ปจฺฉา  อนาคตา ฯ  จิตฺตชา  
เอกวีถิเอกชวนเอกสมาปตฺติสมุฏานา ปจฺจุปฺปนฺนา  นาม  ตโต   
ปุพฺเพ  อตีตา  ปจฺฉา  อนาคตา ฯ  กมฺมสมุฏานาน ปาฏิเยกฺก   
สนฺตติวเสน อตีตาทิเภโท นตฺถิ เตสเยว ปน อุตุอาหารจิตฺต- 
สมุฏานาน อุปตฺถมฺภกวเสน  (๑)  ตสฺส  อตีตาทิภาโว  เวทิตพฺโพ ฯ 
สมยวเสน เอกมุหุตฺตปุพฺพณฺหสายนฺหรตฺตินฺทิวาทีสุ  สมเยสุ  
สนฺตานวเสน  ปวตฺตมานา ตตสมเย  ปจฺจุปฺปนฺนา  นาม  ตโต   
ปุพฺเพ  อตีตา  ปจฺฉา  อนาคตา ฯ  อย  ตาว รูปธมฺเมสุ   
นโย ฯ  อรูปธมฺเมสุ  ปน  ขณวเสน  อุปฺปาทาทิกฺขณตฺตย- 
ปริยาปนฺนา ปจฺจุปฺปนฺนา  ตโต  ปุพฺเพ  อตีตา  ปจฺฉา  
อตีตา(๒) อปจ อติกฺกนฺตเหตุปจฺจยกิจฺจา อตีตา  นิฏ ิตเหตุ- 
กิจฺจา  อนิฏ ิตปจฺจยกิจฺจา  ปจฺจุปฺปนฺนา อุภยกิจฺจมสมฺปตฺตา 
อนาคตา ฯ  อตฺตโน  วา  กิจฺจกฺขเณ  ปจฺจุปฺปนฺนา  ตโต 
ปุพฺเพ(๒)  อตีตา  ปจฺฉา  อตีตา(๒)  เอตฺถ  จ  ขณาทิกถา  ว 
นิปฺปริยายา  เสสา  ปริยายา ฯ  อย  หิ  อตีตาทิเภโท  นาม  
# ๑. กตฺถจิ. อุปฺปตฺติวเสน ฯ  ๒. ม. ปุพฺเพ อตีตา ปจฺฉา อนาคตา ฯ  
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ธมฺมาน  โหติ  น  กาลสฺส ฯ อตีตาทิเภเท ปน  ธมฺเม   
อุปาทาย  ปรมตฺถโต  อวิชฺชมาโนป  กาโล  อิธ  เตเนว  
โวหาเรน อตีโตติอาทินา วุตฺโตติ เวทิตพฺโพ ฯ 
        คาถาสุ  อกฺเขยฺยส ฺ ิโนติ  เอตฺถ  อกฺขายติ  กถียติ 
ป ฺาปยตีติ อกฺเขยฺย กถาวตฺถุ อตฺถโต รูปาทโย ป ฺจกฺ- 
ขนฺธา ฯ วุตฺตเ ฺหต อตีต วา อทฺธาน อารพฺภ กถ  
กเถยฺย อนาคต วา ฯเปฯ ปจฺจุปฺปนฺน วา อทฺธาน อารพฺภ 
กเถยฺยาติ(๑) ฯ  ตถา ย ภิกขฺเว รูป อตีต นิรุทฺธ วิปรณิต  
อโหสีติ ตสฺส สงฺขา อโหสีติ ตสฺส สม ฺา อโหสีติ ตสฺส  
ป ฺตฺติ น ตสฺส สงฺขา ภวิสฺสตีติ(๒) น ตสฺส สงฺขา อตฺถีติ  
เอว  วุตฺเตน  นิรุตฺติปถสุตฺเตนป  เอตฺถ  อตฺโถ ทีเปตพฺโพ ฯ  
เอว กถาวตฺถุภาเวน อกฺเขยฺยสงฺขาเต  ขนฺธป ฺจเก  อหนฺติ  จ 
มมนฺติ  จ  เทโวติ  จ  มนสฺุโสติ  จ อิตฺถีติ  จ  ปุรโิสติ  จาทินา   
ปวตฺตส ฺาวเสน  อกฺเขยฺยส ฺ ิโน  ป ฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุ   
สตฺตปุคฺคลาทิส ฺ ิโนติ  อตฺโถ ฯ  อกเฺขยฺยสฺมึ ตณฺหาทิฏ ิคฺคาห- 
วเสน  ปติฏ ิตา  ราคาทิวเสน  วา อฏหากาเรหิ ปติฏ ิตา ฯ  
รตฺโต หิ  ราควเสน  ปติฏ ิโต  โหติ  ทุฏโ  โทสวเสน  มุฬฺโห  
โมหวเสน ปรามฏโ ทิฏ ิวเสน  ถามคโต  อนุสยวเสน   
วินิพฺพนฺโธ  มานวเสน  อนิฏงฺคโต วิจิกิจฺฉาวเสน วิกฺเขปคโต  
# ๑. ท.ี ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๓๑ ฯ ม. กถ กเถยฺยาติ ฯ 
# ๒. ส. ข. ๑๗/๑๓๔/๘๘ ฯ  
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อุทฺธจฺจวเสน ปติฏ ิโต โหตีติ ฯ 
        อกฺเขยฺย  อปริ ฺายาติ  ต  อกฺเขยฺย  เตภูมกธมฺเม  ตีหิ  
ปริ ฺาหิ อปริชานิตฺวา  ตสฺส  อปริชานนเหตุ ฯ  โยคมายนฺติ   
มจฺจุโนติ  มรณสฺส  โยค เตน สโยค อุปคจฺฉนฺติ น วิสโยคนฺติ 
อตฺโถ ฯ อถ  วา  โยคนฺติ  อุปาย  เตน  โยชิต  ปสารติ   
มารเสนฏนิย  อนตฺถชาล กิเลสชาล ฺจ อุปคจฺฉนฺตีติ วุตฺต 
โหติ ฯ ตถา หิ วุตฺต 
                น หิ โน สงฺครนฺเตน        มหาเสเนน มจฺจุนาติ(๑) ฯ  
        เอตฺตาวตา  วฏฏ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  วิวฏฏ  ทสฺเสตุ   
อกฺเขยฺย ฺจ ปริ ฺายาติอาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  จ  สทโฺท  พฺยติเรเก ฯ 
เตน  อกฺเขยฺยปริชานเนน ลทฺธพฺพ  วกขฺมานเมว  วิเสส  โชเตติ ฯ   
ปริ ฺายาติ  วิปสฺสนาสหิตาย  มคฺคป ฺาย ทุกฺขนฺติ  ปริจฺฉิชฺช  
ชานิตฺวา  ตปฺปฏิพทฺธกิเลสปฺปหาเนน  วา ต สมติกฺกมิตฺวา 
ติสฺสนฺนมฺป  ปริ ฺาน  กิจฺจ  มตฺถก  ปาเปตฺวา ฯ อกฺขาตาร  
น ม ฺตีติ สพฺพโส ม ฺนาน  ปหีนตฺตา  ขีณาสโว   
อกฺขาตาร  น  ม ฺติ  การกาทิสภาว  กิ ฺจิ อตฺตาน  น  
ปจฺเจตีติ  อตฺโถ ฯ  ผุฏโ  วิโมกฺโข  มนสา  สนฺติปทมนุตฺตรนฺติ 
ยสฺมา  สพฺพสงฺขตวิมุตฺตตฺตา  วิโมกฺโขติ  สพฺพกิเลสสนฺตาปวูป- 
สมนฏานตาย สนฺติปทนฺติ  ลทฺธนาโม  นิพฺพานธมฺโม  ผุฏโ  
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๕๒๗/๓๔๘ ฯ ขุ. ชา. ๒๘/๔๔๑/๑๖๕  ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 331 

                *เลมที่ 20  อทฺธาสุตฺตวณฺณนา หนา 331 
                 
ผุสิโต  ปตฺโต  ตสฺมา อกฺขาตาร  น  ม ฺตีติ ฯ  อถวา 
ปริ ฺายาติ  ปเทน  ทุกฺขสจฺจสฺส ปริ ฺาภิสมย  สมุทยสจฺจสฺส 
ปหานาภิสมย ฺจ  วตฺวา  อิทานิ  ผุฏโ  วิโมกฺโขมนสา  สนฺติ- 
ปทมนุตฺตรนฺติ  อิมินา  มคฺคนิโรธาน  ภาวนาสจฺฉิกิริยาภิสมย 
วทติ ฯ  ตสฺสตฺโถ  สมุจฺเฉทวเสน  สพฺพกิเลเสหิ วิมุจฺจตีติ วิโมกฺโข 
อริยมคฺโค ฯ โส  ปนสฺส  มคฺคจิตฺเตน  ผุฏโ  ผุสิโต  ภาวิโต  
เตเนว  อนุตฺตร  สนฺติปท  นิพฺพาน ผุฏ ผุสิต สจฺฉิกตนฺติ ฯ 
        อกฺเขยฺยสมฺปนฺโนติ  อกฺเขยฺยนิมิตฺต  วิวิธาหิ  วิปตฺตีหิ  
อุปทฺทุเต โลเก ปหีนวิปลลฺาสตาย  ตโต  สุปริมุตฺโต  อกฺเขยฺย- 
ปริ ฺาหิ  นิพฺพตฺตาหิ  สมฺปตฺตีหิ สมฺปนฺโน  สมนนฺาคโต ฯ  
สงฺขาย เสวีติ ป ฺาเวปุลฺลปฺปตฺติยา จีวราทิปจฺจเย สงฺขาย 
ปริตุเลตฺวาว  เสวนสีโล  สงฺขาตธมฺมตฺตา  จ(๑)อาปาถคต  สพฺพมฺป  
วิสย ฉฬงฺคุเปกฺขาวเสน  สงฺขาย  เสวนสีโล ฯ  ธมมฺฏโติ  อเสกฺ- 
ขธมฺเมสุ  นิพฺพานธมฺเม เอว  วา   ิโต ฯ  เวทคูติ  เวทิตพฺพสฺส   
จตุสจฺจสฺส  ปาร  คตตฺตา เวทคู ฯ เอวคุโณ อรหา  ภวาทีสุ   
กตฺถจิ  อายตึ  (๒)  ปุนพฺภวาภาวโต  มนุสฺสเทวาติ  สงฺขฺย  น อุเปติ 
อป ฺตฺติกภาวเมว คจฺฉตีติ อนุปาทาปรินิพฺพาเนน เทสน นิฏาเปสิ ฯ 
                จตุตฺถสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. วาติ ยุตฺตตร ฯ  ๒. ส.ี อายติ ฯ  
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                ทจฺุจริตสุตฺตวณฺณนา 
        ป ฺจเม  ทุฏ ุ  จริตานิ  ทฏุานิ  วา  จริตานิ   
ทุจฺจริตานิ ฯ กาเยน  ทุจฺจริต  กายโต  วา  ปวตฺต  ทจฺุจริต  
กายทุจฺจริต ฯ  เสเสสุป เอเสว นโย ฯ  อิมานิ  จ  ทจฺุจริตานิ  
ป ฺตฺติยา  วา  กเถตพฺพานิ  กมฺมปเถหิ  วา ฯ ตตฺถ  
ป ฺตฺติยา  ตาว  กายทฺวาเร  ป ฺตฺตสิกฺขาปทสฺส  วีติกฺกโม 
กายทุจฺจริต วจีทฺวาเร  ป ฺตฺตสิกฺขาปทสฺส  วีติกกฺโม  วจี- 
ทุจฺจริต  อุภยตฺถ  ป ฺตฺตสฺส วีติกฺกโม  มโนทุจฺจริตนฺติ  อย   
ป ฺตฺติกถา ฯ  ปาณาติปาตาทโย  ปน  ติสฺโส เจตนา   
กายทฺวาเรป  วจีทฺวาเรป  อุปฺปนฺนา  (๑)  กายทุจฺจริต  ตถา  จตสฺโส 
มุสาวาทาทิเจตนา  วจีทุจฺจริต  อภิชฺฌา  พฺยาปาโท  มิจฺฉา- 
ทิฏ ีติ  ตโย เจตนาสมฺปยุตฺตธมฺมา มโนทุจฺจริตนฺติ อย กมฺม- 
ปถกถา ฯ 
        คาถาย  กมฺมปถปฺปตฺโตเยว  ปาปธมฺโม  กายทุจฺจริตาทิ- 
ภาเวน  วุตฺโตติ ตท ฺ ปาปธมฺม สงฺคณฺหิตุ ย ฺจ ฺ  
โทสส ฺหิตนฺติ วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ โทสส ฺหิตนฺติ ราคาทิกิเลสสหิต ฯ เสส  
สุวิ ฺเยฺยเมว 
                ป ฺจมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. ส.ี กายทฺวาเร อุปฺปนฺนา ฯ  
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                        สุจริตสุตฺตวณฺณนา 
        ฉฏเ  สุฏ ุ  จริตานิ  สุนฺทรานิ  วา  จริตานิ  สุจริตานิ ฯ 
กาเยน สุจริต กายโต วา ปวตฺต สุจริต กายสุจริต ฯ  
เสเสสุป เอเสว นโย ฯ อิธาป  ปน  ป ฺตฺติวเสน  กมฺมปถวเสน   
จาติ  ทุวิธา  กถา ฯ  ตตฺถ กายทฺวาเร  ป ฺตฺติสิกฺขาปทสฺส   
อวีติกฺกโม  กายสุจริต  วจีทฺวาเร ป ฺตฺตสิกฺขาปทสฺส  อวีติกกฺโม   
วจีสุจริต  อุภยตฺถ  ป ฺตฺตสฺส  อวีติกฺกโม มโนสุจริตนฺติ  อย  
ป ฺตฺติกถา ฯ ปาณาติปาตาทีหิ ปน วิรมนฺตสฺส อุปฺปนฺนา  
ติสฺโส เจตนาป วิรติโยป กายสุจริต มุสาวาทาทีหิ วิรมนฺตสฺส 
จตสฺโส เจตนาป วิรติโยป วจีสุจริต  อนภิชฺฌา  อพฺยาปาโท   
สมฺมาทิฏ ีติ  ตโย  เจตนาสมฺปยุตฺตธมฺมา มโนสุจริตนฺติ อย  
กมฺมปถกถา ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ 
                ฉฏสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
 
                โสเจยฺยสุตฺตวณฺณนา 
        สตฺตเม  โสเจยฺยานีติ  สุจิภาวา ฯ  กายโสเจยฺยนฺติ  กาย- 
สุจริต วจีมโนโสเจยฺยานิป  วจีมโนสจุริตาเนว ฯ  ตถา  หิ  วุตฺต  
ตตฺถ กตม กายโสเจยฺย  ปาณาติปาตา เวรมณีติอาทิ ฯ (๑)  
        คาถาย  สมุจฺเฉทวเสน  ปหีนสพฺพกายทุจฺจริตตฺตา   
# ๑. องฺ. ติก. ๒๐/๕๖๐/๓๕๙ ฯ  อตฺถโต  สมาน ฯ  
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กาเยน  สุจีติ  กายสุจิ ฯ โสเจยฺยสมฺปนฺนนฺติ  ปฏปิฺปสฺสทฺธกิเลสตฺตา 
สุปริสุทฺธาย  โสเจยฺยสมฺปตฺติยา  อุเปต ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ 
                สตฺตมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                โมเนยฺยสุตฺตวณฺณนา 
        อฏเม  โมเนยฺยานีติ  เอตฺถ  อิธโลกปรโลก  อตฺตหิต- 
ปรหิต ฺจ มุนาตีติ  มุนิ  กลยาณปุถุชชฺเนน  สทฺธ ึ สตฺต  
เสกฺขา  อรหา  จ ฯ  อิธ  ปน อรหาว อธิปฺเปโต ฯ  
มุนิโน ภาวาติ โมเนยฺยานิ ฯ อรหโต กายวจีมโนสมาจารา ฯ 
อถ  วา  มุนิภาวกรา  โมเนยฺยปฏิปทาธมฺมา  โมเนยยฺานิ ฯ  
        เตสมย วิตฺถาโร ตตฺถ กตม กายโมเนยฺย ติวิธกาย- 
ทุจฺจริตสฺส ปหาน กายโมเนยฺย ติวิธ กายสุจริต กายโมเนยฺย  
กายารมฺมเณ าณ กายโมเนยฺย กายปริ ฺา กายโมเนยฺย  
ปริ ฺาสหคโต(๑) มคฺโค กายโมเนยฺย กายสฺมึ ฉนฺทราคปฺ- 
ปหาน กายโมเนยฺย กายสงฺขารนิโรธา จตุตฺถชฺฌานสมาปตฺติ  
กายโมเนยฺย ฯ 
        ตตฺถ กตม วจีโมเนยฺย จตุพฺพิธวจีทุจฺจริตสฺส ปหาน 
วจีโมเนยฺย จตุพฺพิธ วจีสุจริต วาจารมฺมเณ าณ วาจา- 
ปริ ฺา ปริ ฺาสหคโต มคฺโค วาจสฺมึ(๒) ฉนฺทราคปฺ- 
# ๑. ม. ปริ ฺาสหคโต ฯ  ๒. ม. วาจาย ฯ  
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ปหาน วจีสงฺขารนิโรธา  ทุติยชฺฌานสมาปตฺติ วจีโมเนยฺย ฯ 
        ตตฺถ กตม มโนโมเนยฺย ติวิธมโนทุจฺจริตสฺส ปหาน 
มโนโมเนยฺย ติวิธ มโนสจุริต มนารมฺมเณ าณ มโน- 
ปริ ฺา ปริ ฺาสหคโต มคฺโค มนสมฺึ ฉนฺทราคปฺ- 
ปหาน จิตฺตสงฺขารนิโรธา ส ฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติ มโน- 
โมเนยฺยนฺติ ฯ (๑) นินฺหาตปาปกนฺติ(๒) อคฺคมคฺคชเลน(๓) สฏุ ุ  
วิกฺขาลิตปาปมล ฯ 
                อฏมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                ปมราคสุตฺตวณฺณนา 
        นวเม  ยสฺส  กสฺสจีติ  อนิยมิตวจน  ตสฺมา  ยสสฺ 
กสฺสจิ  ปุคฺคลสฺส คหฏสฺส  วา  ปพฺพชิตสฺส  วา ฯ  ราโค  
อปฺปหีโนติ  ร ฺชนฏเน  ราโค สมุจฺเฉทวเสน  อปฺปหีโน มคฺเคน 
อนุปฺปตฺติธมฺมต  น อาปาทิโต ฯ โทสโมเหสุป เอเสว  นโย ฯ   
ตตฺถ  อปายคมนียา  ราคโทสโมหา  ปมมคฺเคน  โอฬาริกา 
กามราคโทสา  ทุติยมคฺเคน  เตเยว  อนวเสสา  ตติยมคฺเคน  
ภวราโค อวสิฏโมโห  จ  จตุตฺถมคฺเคน  ปหียนฺติ ฯ  เอวเมเตสุ 
ปหียนฺเตสุ  ตเทกฏโตสพฺเพป  กิเลสา  ปหียนฺเตว ฯ  เอวเมเต   
# ๑. ขุ. มหา. ๒๙/๖๗/๖๗ ฯ ขุ. จูฬ. ๓๐/๑๖๔/๘๓ ฯ 
# ๒. สฺยา. ม. นินฺหาตปาปกนฺติ ฯ  ๓. ม. อคฺคมคฺคชเลน ฯ  
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ราคาทโย  ยสฺส  กสฺสจิ  ภิกฺขุสฺส  วา ภิกฺขุนิยา วา อุปาสกสฺส 
วา อุปาสิกาย วา มคฺเคน อปฺปหีนา ฯ พทฺโธ  มารสฺสาติ  
กิเลสมาเรน  พทฺโธติ  วุจฺจติ ฯ  ยทคฺเคน  จ กิเลสมาเรน พทฺโธ 
ตทคฺเคน  อภิสงฺขารมาราทีหิป  พทฺโธเยว  โหติ ฯ  ปฏิมุกฺกสฺส  
มารปาโสติ ปฏิมุกฺโก  อสฺส  อเนน  อปฺปหีนกิเลเสน  ปุคฺคเลน  
ตาย  เอว  อปฺปหีนกิเลสตาย มารปาสสงฺขาโต  กิเลโส  อตฺตโน  
จิตฺตสนฺตาเน  ปฏิมุกฺโก  ปเวสิโต  เตน  สย พนฺธาปโตติ  
อตฺโถ ฯ  อถ  วา  ปฏิมกฺุโก  อสฺส  ภเวยฺย  มารปาโส ฯ  สุกฺก- 
ปกฺเข โอมุกฺกสฺสาติ  อวมุกฺโก  โมจิโต  อปฺปนีโต  อสฺส ฯ  
เสส  วุตฺตวิปริยาเยน เวทิตพฺพ ฯ 
        อิธ  คาถา  สุกฺกปกขฺวเสเนว  อาคตา ฯ  ตตฺราย  
สงฺเขปตฺโถ  ยสฺส อริยปุคฺคลสฺส  ราคโทสาวิชฺชา  วิราชิตา 
อคฺคมคฺเคน  นิโรธิตา  ต ภาวิตกายสีลจิตฺตป ฺตาย  
ภาวิตตฺเตสุ  อรหนฺเตสุ  อ ฺตร  อพฺภนฺตร  เอก พฺรหฺมภูต   
พฺรหฺม  วา  เสฏ  อรหตฺตผล  ปตฺต  ยถา  อ ฺเ  ขีณาสวา 
ปุพฺพูปนิสฺสยสมฺปตฺติสมนฺนาคตา  หุตฺวา  อาคตา  ยถา  จ   
เต  อนฺตทฺวยรหิตาย สีลสมาธิป ฺากฺขนฺธสหคตาย  มชฺฌิมาย   
ปฏิปทาย  นพฺิพาน คตา อธิคตา ยถา วา เต ขนฺธาทีน  
ตถลกฺขณ  ยาถาวโต  ปฏวิิชฺฌึสุ  ยถา  จ  เต  ตถธมฺเม  
ทุกฺขาทโย อวิปรีตโต  อพฺภ ฺ ึสุ  รูปาทิเก  จ  วิสเย  ยถา 
เต  ทิฏมตฺตาทิวเสเนว ปสฺสึสุ  ยถา  วา  ปเนเต  อฏ  
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อนริยโวหาเร  วชฺเชตฺวา  อริยโวหารวเสเนว ปวตฺตวาจา 
วาจานุรูป ฺจ  ปวตฺตกายา  กายานุรูป ฺจ  ปวตฺตวาจา  ตถา 
อยมฺป  อริยปุคฺคโลติ  ตถาคต  จตุสจฺจพุทฺธตาย  พุทฺธ  ปุคฺคลเวร 
กิเลสเวร อตฺตานุวาทาทิภย ฺจ  อติกฺกนฺต(๑)  เวรภยาตีต  สพฺเพส   
กิเลสาภิสงฺขาราทีน ปหีนตฺตา สพฺพปฺปหายิน พุทฺธาทโย อริยา 
อาหุ กเถนฺติ กิตฺเตนฺตีติ ฯ 
                นวมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                ทติุยราคสุตฺตวณฺณนา 
        ทสเม ฯ น(๒) อตรีติ  ติณฺโณ  (๒)  น  ติณฺโณ  อติณฺโณ  สมุทฺทนฺติ 
สสารสมุทฺท  จกฺขฺวายตนาทิสมุทฺท วา ฯ ตทุภยมฺป ทุปฺปูรณฏเน สมุทฺโท 
วิยาติ สมุทฺท ฯ  อถ  วา  สมุทฺทนฏเน  สมุทฺท  กเิลสวสฺสเนน  
สตฺตสนฺตานสฺส  กิเลสสทนโตติ  (๓)  อตฺโถ ฯ  สวีจินฺติ  โกธปูายา- 
สวีจีหิ สวีจึ ฯ วุตฺตเ ฺหต วีจิภยนฺติ โข  ภิกฺขุ  โกธปูายาสสฺเสต  
อธิวจนนฺติ(๔) ฯ  สาวฏฏนฺติ  ป ฺจกามคุณาวฏเฏหิ สห  อาวฏฏ ฯ   
วุตฺตมฺป  เจต  อาวฏฏภยนฺติ  โข  ภิกขฺุ  ป ฺจนฺเนต กาม- 
คุณาน อธิวจนนฺติ (๕)ฯ  สคห  สรกฺขสนฺติ  อตฺตโน  โคจรคตาน   
อนตฺถชนนโต จณฺฑมกรมจฺฉกจฺฉปรกฺขสสทิเสหิ  วิสภาคปุคฺคเลหิ   
# ๑. ม. อติกกฺนฺตนฺติ ฯ  ๒. ม. อตรีติ ติณฺโณ อติณฺโณ ฯ  
# ๓. ส.ี กิเลสสรณโตติ ฯ  ๔. ม. ม. ๑๓/๑๙๑/๑๙๙ ฯ  
# ขุ. อิติ. ๒๕/๒๘๙/๓๑๖ ฯ อตฺถโต สมาน ฯ   
# ๕. ม. ม. ๑๓/๑๙๓/๒๐๑ ฯ องฺ. จตุกกฺ. ๒๑/๑๒๒/๑๖๘ ฯ  
# ขุ. อิติ. ๒๕/๒๘๙/๓๑๖ ฯ  
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สคห(๑) ฯ  ตถา  จาห  สคห สรกฺขสนฺติ  โข  ภิกขฺุ  มาตุคามสฺเสต   
อธิวจนนฺติ (๒) ฯ  อตรีติ มคฺคป ฺานาวาย ยถาวุตฺต  สมุทฺท   
อุตฺตริ ฯ  ติณฺโณติ  นิตฺติณฺโณ ฯ  ปราคโตติ  ตสฺส  สมุทฺทสฺส 
ปาร  ปรตีต  นิโรธ  อุปคโต ฯ  ถเล  ติฏตีติ  ตโต  เอว  สสาร- 
มโหฆ กามาทิมโหฆ ฺจ  อติกฺกมิตฺวา  ถเล  ปรตีเร  นิพฺพาเน  
พาหิตปาปพฺราหฺมโณ ติฏตีติ วุจฺจติ ฯ 
        อิธาป  คาถา  สุกฺกปกฺขวเสเนว  อาคตา ฯ  ตตฺถ   
อุมฺมิภยนฺติ(๓)  ยถาวุตฺตอูมิภย ภายิตพฺพ เอตสฺมาติ ต อูมฺมิ  
ภย(๔) ฯ ทุตฺตรนฺติ ทุรติกกฺม อจฺจตารีติ อติกฺกมิ ฯ        สงฺคาติโคติ   
ราคาทีน  ป ฺจนฺน  สงฺคาน  อติกฺกนฺตตฺตา  ปหีนตฺตา สงฺคาติโต ฯ 
อตฺถงฺคโต  โส  น  ปมาณเมตีติ(๕)  โส  เอวภูโต  อรหา  ราคาทีน 
ปมาณกรธมฺมาน  อจฺจนฺตเมว  อตฺถงฺคตตฺตา  อตฺถงฺคโต  ตโตเอว 
สีลาทิธมฺมกฺขนฺธปาริปูริยา  จ  เอทิโส  สีเลน สมาธินา  
ป ฺายาติ เกนจิ ปมิณิตต อสกฺกุเณยฺโย  ปมาณ  น  เอติ  ฯ 
อถ  วา  อนุปาทิเสสนิพฺพานสงฺขาต  อตฺถ  คโต โส  อรหา   
อิมาย  นาม  คติยา   ิโต  เอทิโส  จ  นาม  จ  นามโคตฺเตนาติ ปมิณิตุ  
อสกฺกุเณยฺยตาย  ปมาณ  น  เอติ  น  อุปคจฺฉติ  ตโตเอว 
อโมหยิ มจฺจุราช  เตน  อนุพนฺธิตุ  อสกฺกุเณยฺโยติ  วทามีติ ฯ 
# ๑. อิโต ปร สรกฺขสนฺติ ปเทน ภวิตพฺพ ฯ  
# ๒. ม. ม. ๑๓/๑๙๔/๒๐๒ ฯ ขุ. อิติ. ๒๕/๒๘๙/๓๑๖ ฯ  
# ๓. สยฺา. ม. อูมิภย ฯ  ๔. สี. ต อูมิภย ฯ  
# ๕. สฺยา.  สมานเมตีติ ฯ  
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อนุปาทิเสสนิพฺพานธาตุยาว เทสน  นิฏาเปสิ ฯ  อิติ  อิมสฺมึ   
วคฺเค  ปมป ฺจมฉฏเสุ  วฏฏ  กถิต ทุติยสตฺตมฏเมสุ วิวฏฏ ฯ 
เสเสสุ วฏฏวิวฏฏ กถิตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ 
                ทสมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                ทติุยวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                        ตติยวคฺควณฺณนา 
                มจฺิฉาทิฏ ิกสุตฺตวณฺณนา 
        ตติยวคฺคสฺส  ปเม  ทิฏา  มยาติ  มยา  ทิฏา  มม   
สมนฺตจกฺขุนา ทิพฺพจกฺขุนา  จาติ  ทฺวีหิป  ทิฏา   
ปจฺจกฺขโต  วิทิตา ฯ  เตน  อนุสฺสวาทึ ปฏิกฺขิปติ  อย ฺจ  อตฺโถ 
อิทาเนว  ปาฬิย  อาคมิสฺสติ ฯ  กายทุจฺจริเตน สมนฺนาคตาติ 
กายทุจฺจริเตน  สมงฺคีภูตา ฯ  อริยาน อุปวาทกาติ พุทฺธาทีน  
อริยาน อนฺตมโส  คิหิโสตาปนฺนานมฺป  คุณปริธสเนน   
อพฺภูตพฺภกฺขาเนน  อุปวาทกา อกฺโกสกา  ครหกา ฯ   
มิจฺฉาทิฏ ิกาติ  วิปรีตทสฺสนา ฯ  มิจฺฉาทิฏ ิกมฺมสมาทานาติ 
มิจฺฉาทสฺสนเหตุ  สมาทินฺนนานาวิธกมฺมา  เย  จ มิจฺฉาทิฏ ิมูลเกสุ  
กายกมฺมาทีสุ อ ฺเป  สมาทเปนฺติ ฯ  เอตฺถ  จ วจีมโน- 
ทุจฺจริตคฺคหเณเนว อริยูปวาทมิจฺฉาทิฏ ีสุ คหิตาสุ  ปุน  วจน  
มหาสาวชฺชภาวทสฺสนตฺถ  เนส ฯ  มหาสาวชฺโช  หิ  อริยูปวาโท  
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อานนฺตริยสทิโส ฯ ยถาห เสยฺยถาป สาริปุตฺต ภิกฺขุ  
สีลสมฺปนฺโน สมาธิสมฺปนฺโน ป ฺาสมฺปนฺโน ทฏิเว ธมฺเม 
อ ฺ อาราเธยฺย เอว สมฺปทมิท สาริปุตฺต วทามิ ต  
วาจ อปฺปหาย ต จิตฺต อปฺปหาย ต ทิฏ ึ อปฺปฏิ- 
นิสฺสชฺชิตฺวา ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว นิรเยติ ฯ (๑) มิจฺฉา- 
ทิฏ ิโต จ มหาสาวชฺชตร นาม อ ฺ นตฺถิ ฯ ยถาห ฯ 
นาห ภิกฺขเว อ ฺ เอกธมฺมมฺป สมนุปสฺสามิ ย เอว 
มหาสาวชฺชตร ยถยิท ภิกฺขเว มิจฺฉาทิฏ ิ มิจฺฉาทิฏ ิ- 
ปรมานิ  ภิกขฺเว วชฺชานีติ(๒) ฯ 
        ต  โข  ปนาติอาทิ  ยถาวุตฺตสฺส  อตฺถสฺส  อตฺตปจฺจกฺข- 
ภาว  ทฬฺหตร กตฺวา ทสฺเสตุ อารทฺธ ตมฺป สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ 
        คาถาสุ  มิจฺฉามน  ปณิธายาติ  อภิชฺฌาทีน  วเสน  จิตฺต  
อโยนิโส เปตฺวา ฯ  มิจฺฉาวาจ ฺจ  อภาสิยาติ  (๓) มุสาวาทาทิวเสน  
วาจ ภาสิตฺวา ฯ  มิจฺฉา  กมฺมานิ  กตฺวานาติ  ปาณาติปาตาทิ- 
วเสน  กายกมฺมานิ  กตฺวา ฯ อถ  วา  มจฺิฉามน  ปณิธายาติ  
มิจฺฉาทิฏ ิวเสน  จิตฺต  วิปรีต  เปตฺวา ฯ เสสปททฺวเยป   
เอเสว  นโย ฯ  อิทานิสฺส  ตถาทุจฺจริตจรเณ  การณ  ทสฺเสติ ฯ 
อปฺปสฺสุโตติ  อตฺตโน  ปเรส ฺจ  หิตาวเหน  สุเตน  วิรหโิตติ  
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๑๖๖/๑๔๔ ฯ  ๒. องฺ. เอก. ๒๐/๑๙๑/๔๔ ฯ 
# ๓. ม. มิจฺฉาวาจ ฺจ ภาสิยาติ มิจฺฉา ฯ  
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อตฺโถ ฯ  อปุ ฺกโรติ ตโต  เอว  อริยธมฺมสฺส  อโกวิทตาย 
กิพฺพิสการี  ปาปธมฺโม ฯ  อปฺปสฺมึ  อิธ ชีวิเตติ  อิธ  มนุสฺสโลเก 
ชีวิเต  อติปรตฺิเต  ตถา  จาห  โย  จิร  ชวีติ โส วสฺสสต   
อปฺป  วา  ภิยโฺยติ  (๑)  อปฺปมายุ มนุสฺสานนฺติ จ ฯ ตสฺมา พหุสฺสุโต  
สปฺป ฺโ  สีฆ  ปุ ฺานิ  กตฺวา  สคฺคูปโค  นิพฺพานปติฏโ  
วา  โหติ ฯ โย  ปน  อปฺปสฺสุโต  อปุ ฺกโร  กายสฺส  เภทา   
ทุปฺป ฺโ  นิรย  โส อุปปชฺชตีติ ฯ 
                ปมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                        สมฺมาทิฏ ิกสุตฺตวณฺณนา 
        ทุติเย ปมสุตฺเต วุตฺตวิปริยาเยน อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ 
                ทติุยสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                        นิสฺสรณิยสุตฺตวณฺณนา 
        ตติเย  นิสฺสรณิยาติ(๒)  นิสฺสรณปฏิสยุตฺตา ฯ  ธาตุโยติ   
สตฺตสุ ฺสภาวา ฯ กามานนฺติ  กิเลสกามาน ฺเจว  วตฺถุกามา- 
น ฺจ ฯ  อถ  วา  กามานนฺติ กิเลสกามาน ฯ  กิเลสกามโต  หิ  
นิสฺสรณา  วตฺถุกาเมหิป  นิสฺสรณเยว  โหติ  น อ ฺถา ฯ  
วุตฺตเ ฺหต 
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๕๕/๖๒ ฯ  ส. ส. ๑๕/๔๔๐/๑๕๘ ฯ  
# ๒. ม. นิสสฺรณิยาติ ฯ  
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                น เต กามา ยานิ จิตฺรานิ โลเก 
                สงฺกปฺปราโค ปรุิสสฺส กาโม 
                ติฏนฺติ จิตฺรานิ ตเถว โลเก 
                อเถตฺถ ธรีา วินยนฺติ ฉนฺทนฺติ(๑) ฯ  
        นิสฺสรณนฺติ  อปคโม ฯ  เนกฺขมฺมนฺติ  ปมชฌฺาน  วิเสสโต  
ต  อสุภารมฺมณ ทฏพฺพ ฯ  โย  ปน  ต  ฌาน  ปาทก   
กตฺวา  สงฺขาเร  สมฺมสิตฺวา  ตติยมคฺค ปตฺวา  อนาคามิผเลน 
นิพฺพาน  สจฺฉิกโรติ  ตสฺส  จิตฺต  อจฺจนฺตเมว กาเมหิ  นิสฺสฏนฺติ   
อิท  อุกฺกฏโต  กามาน  นิสฺสรณ  เวทิตพฺพ ฯ  รปูานนฺติ 
รูปธมฺมาน  วิเสเสน  สทฺธึ  อารมฺมเณหิ  กุสลวิปากกิริยาเภทโต 
สพฺเพส รูปาวจรธมฺมาน ฯ  อรูปนฺติ(๒)  อรูปาวจรชฺฌาน ฯ  เกจิ   
ปน  กามานนฺติ ปทสฺส  สพฺเพส  กามาวจรธมฺมานนฺติ  อตฺถ  
วทนฺติ  เนกฺขมฺมนฺติ  จ ป ฺจ  รูปาวจรชฺฌานานีติ ฯ  ต   
อฏกถาสุ  นตฺถิ  น  ยชุชฺติ  จ ฯ  ภูตนฺติ ชาต ฯ  สงฺขตนฺติ  
สเมจฺจ  สมฺภุยฺย  ปจฺจเยหิ  กต ฯ  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนนฺติ การณโต 
นิพฺพตฺต ฯ  ตีหิป  ปเทหิ  เตภูมเก  ธมฺเม  อนวเสสโต  ปริยาทิยติ ฯ 
นิโรโธติ นิพฺพาน ฯ  เอตฺถ  จ  ปมาย  ธาตุยา  กามปริ ฺา   
วุตฺตา  ทุติยาย  รูปปริ ฺา ตติยาย สพฺพสงฺขตปริ ฺา 
สพฺพภวสมติกฺกโม วุตฺโต ฯ 
# ๑. องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๓๓๔/๔๖๐ ฯ  ๒. ม. อารุปฺปนฺติ ฯ  
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        คาถาสุ  กามนิสฺสรณ  ตฺวาติ  อิท  กามนิสสฺรณ  
เอว ฺจ  กามโต นิสฺสรณนฺติ  ชานิตฺวา ฯ  อติกฺกมติ  
เอเตนาติ  อติกฺกโม  อติกกฺมนูปาโย ต  อติกฺกม  อารุปฺป  ตฺวา ฯ   
สพฺเพ  สงฺขารา  สมนฺติ  วูปสมนฺติ เอตฺถาติ  สพฺพสงฺขาร- 
สมโถ  นิพฺพาน  ต  ปสฺสนฺโต ฯ  (๑)  เสส  เหฏา วุตฺตนยเมว ฯ 
                ตติยสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                        สนฺตตรสุตฺตวณฺณนา 
        จตุตฺเถ  รูเปหีติ  รูปาวจรธมฺเมหิ ฯ  สนฺตตราติ  อติสเยน 
สนฺตา ฯ  รูปาวจรธมฺมา  หิ  กิเลสวิกฺขมฺภนโต  วิตกฺกาทิ- 
โอฬาริกงฺคปฺปหานโต สมาหิต(๒)ภูมิภาวโต  จ  สนฺตา  นาม ฯ 
อารุปฺปา  ปน  เตหิป  องฺคสนฺตตาย  เจว อารมฺมณสนฺตตาย   
จ  อติสเยน  สนฺตวุตฺติกา  เตน  สนฺตตราติ  วุตฺตา ฯ นิโรโธติ  
นิพฺพาน ฯ  สงฺขาราวเสสสุขุมภาวปฺปตฺติโตป  หิ  จตุตฺถารุปฺปโต 
ผลสมาปตฺติโยว  สนฺตตรา  กิเลสทรถปฏิปฺปสฺสทฺธิโต  นิพฺพานา- 
รมฺมณโต  จ กิมงฺค  ปน  สพฺพสงฺขารสมโถ  นิพฺพาน ฯ  
เตน  วุตฺต  อารุปฺเปหิ(๓)  นิโรโธ สนตฺตโรติ ฯ 
        คาถาสุ  รูปูปคาติ  รปูภวูปคา ฯ  รูปภโว  ห ิ อิธ   
รูปนฺติ  วุตฺโต รูปูปตฺติยา  มคฺค  ภาเวตีติอาทีสุ  วิย ฯ   
# ๑. ม. ต ผุส ผุสนฺโต ฯ ๒. ม. สมาธิภูมิภาวโต ฯ 
# ๓. สยฺา. อรูเปหิ ฯ  
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อรูปฏายิโนติ  อรูปาวจรา ฯ  นโิรธ อปฺปชานนฺตา  อาคนฺตาโร 
ปุนพฺภวนฺติ  เอเตน  รูปารูปาวจรธมฺเมหิ  นิโรธสฺส สนฺตภาวเมว  
ทสฺเสติ ฯ  อรูเปสุ  อสณฺ ิตาติ  อรูปราเคน  อรูปภเวสุ 
อปฺปติฏหนฺตา  เตป  ปริชานนฺตาติ  อตฺโถ ฯ  นิโรเธ  เย 
วิมุจฺจนฺตีติ  เอตฺถ เยติ นิปาตมตฺต ฯ เสส เหฏา วุตฺตนยเมว ฯ 
                จตุตฺถสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
 
                ปตฺุตสุตฺตวณฺณนา 
        ป ฺจเม  ปุตฺตาติ  อตฺรชา  โอรสปตฺุตา  ทินฺนกาทโยป   
วา ฯ สนฺโตติ  ภวนฺตา ฯ  สวิชฺชมานา  โลกสฺมินฺติ  อิมสฺมึ  
โลเก  อุปลพฺภมานา ฯ อตฺถิภาเวน  สนฺโต  ปากฏภาเวน  
วิชฺชมานา ฯ  อติชาโตติ  อตฺตโน  คุเณหิ มาตาปตโร  อติกฺกมิตฺวา  
ชาโต  เตหิ  อธิกคุโณติ  อตฺโถ ฯ  อนุชาโตติ  คุเณหิ มาตาปตูน   
อนุรูโป  หุตฺวา  ชาโต  เตหิ  สมานคุโณติ  อตฺโถ ฯ  อวชาโตติ 
คุเณหิ  มาตาปตูน  อสโม  (๑)  หุตฺวา  ชาโต  เตหิ  หีนคุโณติ  
อตฺโถ ฯ  เยหิ ปน คุเณหิ  ยุตฺโต  มาตาปตูน  อธิโก  สโม  
หีโนติ  จ  อธิปฺเปโต  เต  วิภชิตฺวา ทสฺเสตุ  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  
ปุตฺโต  อติชาโต  โหตีติ  กเถตุกมฺยตาย  ปุจฺฉ  กตฺวา อิธ  
ภิกฺขเว ปุตฺตสฺสาติอาทินา นิทฺเทโส อารทฺโธ ฯ 
# ๑. ส.ี อวโม ฯ  ม. อธโม ฯ  
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        ตตฺถ  น  พุทฺธ  สรณ  คตาติอาทีสุ  พุทฺโธติ  สพฺพธมฺเมสุ 
อปฺปฏิหตาณนิมิตฺตานุตฺตรวิโมกฺขาธิคมปริภาวิต ขนฺธสนฺตาน 
สพฺพ ฺ ุต ฺานปทฏาน วา สจฺจาภิสมฺโพธึ อุปาทาย  
ป ฺตฺติโก สตฺตาติสโย พุทฺโธ ฯ ยถาห ฯ 
        พุทฺโธติ โย โส ภควา สยมฺภู อนาจริยโก ปุพฺเพ 
อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ สาม สจฺจานิ อภิสมฺพุชฺฌิ ตตฺถ จ  
สพฺพ ฺ ุต ปตฺโต พเลสุ จ วสีภาวนฺติ (๑) ฯ  อย ตาวตฺถโต  
พุทฺธวิภาวนา ฯ 
        พฺย ฺชนโต  ปน  สวาสนาย  กิเลสนิทฺทาย  อจฺจนฺตวิคเมน   
พุทฺธวา ปฏิพุทฺธวาติ  พุทฺโธ  พุทฺธิยา  วา  วิกสิตภาเวน(๒) 
พุทฺธวา  วิพุทฺธวาติ พุทฺโธ พุชฺฌิตาติ  พุทฺโธ  โพเธตาติ   
พุทฺโธติ เอวมาทินา  นเยน  เวทิตพฺโพ ฯ ยถาห พุชฺฌิตา 
สจฺจานีติ พุทฺโธ โพเธตา ปชายาติ พุทฺโธ สพฺพ ฺ ุตาย 
พุทฺโธ สพฺพทสฺสาวิตาย พุทฺโธ อน ฺเนยฺยตาย พุทฺโธ 
วิสวิตาย  พุทฺโธ ขีณาสวสงฺขาเตน พุทฺโธ นิรูปกฺกเิลส- 
สงฺขาเตน พุทฺโธ เอกนฺตวีตราโคติ พุทฺโธ เอกนฺตวีตโทโสติ 
พุทฺโธ เอกนฺตวีตโมโหติ พุทฺโธ เอกนฺตนิกฺกิเลโสติ พุทฺโธ 
เอกายนมคฺคงฺคโตติ พุทฺโธ เอโก อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ  
อภิสมฺพุทฺโธติ พุทฺโธ อพุทฺธิวิหตตฺตา พุทฺธิปฏิลาภาติ พุทฺโธ  
# ๑. ขุ. จูฬ. ๓๐/๕๔๖/๒๗๑ ฯ ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๓๘๖/๒๖๑ ฯ 
# ๒. กตฺถจิ. วิกสิตตาย ฯ  
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พุทฺโธติ เนต นาม มาตรา กต น ปตรา กต น ภาตรา  
กต น ภคินิยา กต น มิตฺตามจฺเจหิ กต น าติ- 
สาโลหิเตหิ กต น สมณพฺราหฺมเณหิ กต น เทวตาหิ กต  
อถ โข วิโมกขฺนฺติกเมต พุทฺธาน ภควนฺตาน โพธิยา มูเล  
สห สพฺพ ฺ ุต ฺาณสฺส ปฏลิาภา สจฺฉิกาป ฺตฺติ ยทิท  
พุทฺโธติ(๑) ฯ  
        หึสตีติ  สรณ ฯ  สพฺพ  อนตฺถ  อปายทุกฺข  สพฺพ   
สสารทุกฺข  หึสติ วินาเสติ  วิทฺธเสตีติ  อตฺโถ ฯ  สรณ  คตาติ  
พุทฺโธ  ภควา  อมฺหาก  สรณ คติ  ปรายน  ปฏิสรณ  อฆสฺส 
ฆาตา  หิตสฺส  วิธาตาติ  อิมินา อธิปฺปาเยน  พุทฺธ  ภควนฺต 
คจฺฉาม  ภชาม  เสวาม  ปยิรุปาสาม  เอว  วา ชานาม  
พุชฺฌามาติ  เอว  คตา  อุปคตา  พุทฺธ  สรณ  คตา ฯ   
ตปฺปฏิกฺเขเปน น พุทฺธ สรณ คตา ฯ 
        ธมฺม  สรณ  คตาติ  อธิคตมคฺเค  สจฺฉิกตนิโรเธ 
ยถานุสิฏ  ปฏิปชชฺมาเน จตูสุ  อปาเยสุ  อปตมาเน(๒)  ธาเรตีติ  
ธมฺโม ฯ  โส  อตฺถโต อริยมคฺโค เจว นิพฺพาน จ ฯ วุตฺตเ ฺหต 
ยาวตา ภิกฺขเว ธมฺมา สงฺขตา อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค 
เตส อคฺคมกฺขายตีติ (๓) ฯ วิตฺถาโร ฯ น  เกวล ฺจ  อริยมคฺค- 
# ๑. ขุ. จูฬ. ๓๐/๕๔๖/๒๗๑ ฯ ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๓๘๖/๒๖๒ ฯ  
# ๒. ม. อปตมาเน กตฺวา ฯ  ๓. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๔/๔๔ ฯ  
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นิพฺพานานิ  เอว  อปจ  โข  อริยผเลหิ(๑)  สทฺธึ ปรยิตฺติธมฺโม  
จ ฯ วุตฺตเ ฺหต ฉตฺตมาณวกวิมาเน 
                ราควิราคมเนชมโสก 
                ธมฺมมสงฺขตมปฺปฏิกูล 
                มธุรมิม ปคุณ สุวิภตฺต 
                ธมฺมมิม สรณตฺถมุเปหีติ ฯ (๒)  
        ตตฺถ  ห ิ ราควิราโคติ  มคฺโค  กถโิต ฯ  อเนชมโสกนฺติ  
ผล ฯ  ธมฺมมสงฺขตนฺติ นิพฺพาน ฯ  อปฺปฏิกูล  มธรุมิม  ปคุณ  
สุวิภตฺตนฺติ  ปฏกตฺตเยน  วิภตฺตา สพฺพธมฺมกฺขนฺธา  กถิตา ฯ  
ต  ธมฺม  วุตฺตนเยน  สรณนฺติ  คตา  ธมฺม  สรณ คตา ฯ  
ตปฺปฏิกฺเขเปน น ธมฺม สรณ คตา ฯ 
        ทฏิ ิสีลสงฺฆาเตน  สหโตติ  สงฺโฆ ฯ  โส  อตฺถโต 
อฏอริยปุคฺคลสมูโห ฯ วุตฺตเ ฺหต ตสฺมึ เอว วิมาเน 
                ยตฺถ จ ทินฺน มหปฺผลมาหุ 
                จตูสุ สุจีสุ ปุริสยุเคสุ 
                อฏ จ ปุคฺคล ธมฺมทสา เต 
                สฆมิม สรณตฺถมุเปหีติ(๓) ฯ 
        ต  สงฺฆ  วุตฺตนเยน  สรณนฺติ  คตา  สงฺฆ  สรณ   
คตา ฯ  ตปฺปฏิกฺเขเปน  น  สงฺฆ สรณ คตาติ ฯ 
# ๑. ม. อริยผเลหิ ฯ ๒. ขุ. วิมาน. ๒๖/๕๓/๙๔ ฯ  
# ๓. ขุ. วิมาน. ๒๖/๕๓/๙๔ ฯ  
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        เอตฺถ  จ  สรณคมนโกสลฺลตฺถ  สรณ  สรณคมน  โย   
จ  สรณ  คจฺฉติ สรณคมนปฺปเภโท ผล สงฺกิเลโส เภโท 
โวทานนฺติ อย วิโธ(๑) เวทิตพฺโพ ฯ 
        ตตฺถ  ปทตฺถโต  ตาว  หึสตีติ  สรณ  สรณคตาน  เตเนว 
สรณคมเนน ภย  สนฺตาส  ทุกฺข  ทุคฺคตึ  ปรกิเิลส  หนติ  
วินาเสตีติ อตฺโถ รตนตฺตยสฺเสต อธิวจน ฯ  อถวา  หิเต  
ปวตฺตเนน  อหิตโต(๒)  นิวตฺตเนน  จ  สตฺตาน  ภย  หึสตีติ 
พุทฺโธ  สรณ  ภวกนฺตารโต  อุตฺตารเณน  อสฺสาสทาเนน  จ  
ธมฺโม  อปฺปกานมฺป การาน  วิปุลผลปฏิลาภกรเณน  สงฺโฆ ฯ  
ตสฺมา  อิมินาป  ปริยาเยน  รตนตฺตย สรณ ฯ  ตปฺปสาท- 
คฺครุตาหิ  วิหตกิเลโส  ตปฺปรายนตาการปฺปวตฺโต  จิตฺตุปฺปาโท 
สรณคมน ฯ  ตสมงฺคิสตฺโต(๓)  สรณ  คจฺฉติ  วุตฺตปฺปกาเรน   
จิตฺตุปฺปาเทน  เอตานิ เม  ตีณิ  รตนานิ  สรณ  เอตานิ  
ปรายนนฺติ  เอว  อุเปตีติ  อตฺโถ ฯ  เอว ตาว สรณ สรณคมน 
โย จ สรณ คจฺฉตีติ อิท ตย เวทิตพฺพ ฯ 
        ปเภทโต  ปน  ทุวิธ  สรณคมน  โลกิย  โลกุตฺตร ฺจ ฯ 
ตตฺถ  โลกุตฺตร ทิฏสจฺจาน  มคฺคกฺขเณ  สรณคมนุปกฺกิเลส- 
สมุจฺเฉเทน  อารมฺมณโต นิพฺพานารมฺมณ  หุตฺวา  กิจฺจโต   
# ๑. ม. วิธ ิฯ  ๒. ม. อหิตา ฯ  ๓. ม. ตสมงฺคิสตฺโต ฯ 
# ๔. อย นิปาโต เหฏา น ทิสฺสติ ฯ  
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สกเลป  รตนตฺตเย  อิชฺฌติ โลกิย ปุถุชชฺนาน สรณ- 
คมนุปกฺกิเลสวิกฺขมฺภเนน  อารมฺมณโต  พุทฺธาทิคุณารมฺมณ   
หุตฺวา  อิชฺฌติ ฯ ต  อตฺถโต  พุทฺธาทีสุ  วตฺถูสุ  สทฺธา- 
ปฏิลาโภ  สทฺธามูลิกา จ สมฺมาทิฏ ิ ทสสุ ปุ ฺกิริยาวตฺถูสุ(๑) 
ทิฏ ุชุกมฺมนติฺ วุจฺจติ ฯ 
        ตยิท  จตุธา  ปวตฺตติ  อตฺตสนฺนิยฺยาตเนน  ตปฺปรายนตาย 
สิสฺสภาวูปคมเนน ปณิปาเตนาติ ฯ  ตตฺถ  อตฺตสนฺนิยฺยาตน  
นาม  อชฺช  อาทึ  กตฺวา อห  อตฺตาน  พุทฺธสฺส  นยิฺยาเทมิ(๒) 
ธมฺมสฺส  สฆสฺสาติ  เอว  พุทฺธาทีน อตฺตปริจฺจชน ฯ  ตปฺปรายน  
นาม  อชฺช  อาทึ  กตฺวา  อห  พุทฺธปรายโน ธมฺมปรายโน   
สงฺฆปรายโน  อิติ  ม  ธาเรถาติ(๓)  เอว  ตปฺปฏิสรณภาโว  
ตปฺปรายนตา ฯ สิสฺสภาวูปคมน  นาม  อชฺช  อาทึ  กตฺวา  อห   
พุทฺธสฺส  อนเฺตวาสิโก  ธมฺมสฺส สฆสฺส  อิติ  ม  ธาเรถาติ(๔)  เอว  
สิสฺสภาวสฺส  อุปคมน ฯ  ปณิปาโต  นาม  อชฺช อาทึ  กตฺวา  อห  
อภิวาทนปจฺจุฏานอ ฺชลิกมฺมสามีจิกมฺม  พุทฺธาทีน  เอว ติณฺณ  
วตฺถูน  กโรมิ  อิติ  ม  ธาเรตูติ  เอว  พุทฺธาทีสุ  ปรมนิปจฺจ- 
กาโร ฯ อิเมส หิ จตุนฺน อาการาน อ ฺตร กโรนฺเตน 
คหิต เอว โหติ สรณคมน ฯ 
        อปจ  ภควโต  อตฺตาน  ปริจฺจชามิ  ธมฺมสฺส  สฆสฺส   
# ๑. ม. ปุ ฺกิริยวตฺถูสุ ฯ  ๒. ม. นิยยฺาเตมิ ฯ  
# ๓. ม. ธาเรหีติ ฯ  ๔. ม. ธาเรตูติ ฯ  
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อตฺตาน ปริจฺจชามิ ชีวิต  ปริจฺจชามิ  ปริจฺจตฺโต  เอว เม  
อตฺตา ชีวิต ฺจ ชีวิตปริยนติฺก พุทฺธ สรณ  คจฺฉามิ  พุทฺโธ 
เม  สรณ  ตาณ  เลณนฺติ  เอวมฺป  อตฺตสนฺนิยฺยาตน เวทิตพฺพ ฯ  
สตฺถาร ฺจ  วตาห  ปสฺสามิ(๑)  ภควนฺตเมว  ปสฺเสยฺย  สุคต ฺจ 
วตาห  ปสฺเสยฺย  ภควนฺตเมว  ปสฺเสยฺย  สมฺมาสมฺพุทฺธ ฺจ  วตาห  
ปสฺเสยฺย ภควนฺตเมว  ปสฺสามีติ(๒)เอว  มหากสฺสปตฺเถรสฺส  สรณ- 
คมน  วิย สิสสฺภาวูปคมน ทฏพฺพ ฯ 
        โส อห วิจริสฺสามิ        คามา คาม ปุรา ปุร 
        นมสฺสมาโน สมฺพุทฺธ        ธมฺมสฺส จ สุธมฺมตนฺติ ฯ (๓)  
เอว  อาฬวกาทีน  สรณคมน  วิย  ตปฺปรายนตา  เวทิตพฺพา ฯ  
อถ  โข พฺรหฺมายุพฺราหฺมโณ  อุฏายาสนา  เอกส  อุตฺตราสงฺค   
กริตฺวา  ภควโต  ปาเทสุ สิรสา  นิปติตฺวา  ภควโต  ปาทานิ  
มุเขน  จ  ปรจุิมฺพติ  ปาณีหิ  จ ปริสมพฺาหติ นาม ฺจ  สาเวติ   
พฺรหฺมายุ  อห  โภ  โคตม  พฺราหฺมโณ  พฺรหฺมายาห(๔) โภ โคตม 
พฺราหฺมโณติ (๕) เอว ปณิปาโต ทฏพฺโพ ฯ 
        โส  ปเนส  าติภยาจริยทกฺขิเณยฺยวเสน  จตุพฺพิโธ  โหติ ฯ 
ตตฺถ ทกฺขิเณยฺยปณิปาเตน  สรณคมน  โหติ  น  อิตเรหิ ฯ  
# ๑. ม. ปสฺเสยฺย ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒. ส. น.ิ ๑๖/๕๒๓/๒๕๙ ฯ 
# ปสฺเสยฺยนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๓. ส. ส. ๑๕/๘๔๖/๓๑๖ ฯ  
# ขุ. ส.ุ ๒๕/๓๑๑/๓๖๑ ฯ  ๔. ม. พฺรหฺมายุ อห ฯ   
# ๕. ม. ม. ๑๓/๕๙๘/๕๔๔ ฯ  
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เสฏวเสเนว  หิ  สรณ คยฺหติ  เสฏวเสน  ภิชชฺติ ฯ  ตสฺมา  
โย  อยเมว  โลเก  สพฺพสตฺตุตฺตโม อคฺคทกฺขิเณยฺโยติ  วนฺทติ  เตเนว  
สรณ  คหิต  โหติ  น  าติภยาจริยส ฺาย วนฺทนฺเตน ฯ  เอว   
คหิตสรณสฺส  อุปาสกสฺส  วา  อุปาสกิาย  วา  อ ฺติตฺถิเยสุ 
ปพฺพชิตป  าตึ(๑) าตโก  เม  อยนฺติ  วนฺทโต  สรณ  น  
ภิชฺชติ  ปเคว  อปพฺพชิต ฯ ตถา  ราชาน  ภเยน  วนฺทโต ฯ  โส  
หิ  รฏปูชิตตฺตา  อวนฺทิยมาโน  อนตฺถมฺป กเรยฺยาติ ฯ  ตถา 
ยงฺกิ ฺจิ  สิปฺป  สิกฺขาปก  ติตฺถิยมฺป อาจริโย เม อยนฺติ วนฺทโตป  
น ภิชฺชติ ฯ เอว สรณคมนสฺส ปเภโท เวทิตพฺโพ ฯ 
        เอตฺถ  จ  โลกุตฺตรสสฺ  สรณคมนสฺส  จตฺตาริ  สาม ฺ- 
ผลานิ  วิปากผล สพฺพทุกขฺกฺขโย อานิสสผล ฯ วุตฺตเ ฺหต 
        โย จ พุทฺธ ฺจ ธมฺม ฺจ        สฆ ฺจ สรณ คโต ฯเปฯ 
        เอต สรณมาคมฺม        สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจตีติ(๒) ฯ   
        อปจ  นจฺิจโต  อนุปคมนาทีนิป  เอตสฺส  (๓)  อานิสสผล   
เวทิตพฺพ ฯ วุตฺตเ ฺหต อฏานเมต ภิกฺขเว อนวกาโส ย  
ทิฏ ิสมฺปนฺโน ปุคฺคโล ก ฺจิ สงฺขาร นิจฺจโต อุปคจฺเฉยฺย  
สุขโต อุปคจฺเฉยฺย ก ฺจิ ธมฺม อตฺตโต อุปคจฺเฉยฺย ฯ มาตร 
 ชีวิตา โวโรเปยฺย ปตร ชวิีตา  โวโรเปยฺย อรหนฺต ชีวิตา  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๔/๔๐-๔๑ ฯ 
# ๓. อนุปคมนาทิวเสน เปตสฺส ฯ  (สมุงฺคลวิลาสินิย ฺเจว  
# มโนรถปูรณิย ฺจ อาคต ตนฺตตฺถ ปสสฺิตพฺพ) ฯ  
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โวโรเปยฺย ทฏุจิตฺเตน(๑) ตถาคตสฺส โลหิต อุปฺปาเทยฺย สงฺฆ  
ภินฺเทยฺย อ ฺ สตฺถาร อุทฺทิเสยฺย เนต าน วิชฺชตีติ ฯ (๒) 
โลกิยสฺส  ปน  สรณคมนสฺส  ภวสมฺปทาป  โภคสมฺปทาป   
ผลเมว ฯ วุตฺตเ ฺหต 
                เย เกจิ พุทฺธ สรณ คตาเส 
                น เต คมิสฺสนฺติ อปายภูมึ (๓)  
                ปหาย มานุส เทห 
                เทวกาย ปริปูเรสฺสนฺตีติ ฯ (๔)  
อปรมฺป วุตฺต 
        อถ โข สกฺโก เทวานมินฺโท อสีติยา เทวตาสหสฺเสหิ สทฺธึ 
เยนายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน เตนุปสงฺกมิ ฯเปฯ เอกมนฺต  ิต 
โข สกฺก เทวานมินฺท อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน เอตทโวจ  
สาธุ โข เทวานมินฺท พุทฺธ สรณคมน โหติ ฯ พุทฺธ สรณ- 
คมนเหตุ โข เทวานมินฺท เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา  
ปร มรณา สคุตึ สคฺค โลก อุปปชชฺนติฺ เต อ ฺเ เทเว  
ทสหิ าเนหิ อธิคณฺหนฺติ ทิพฺเพน อายุนา ทิพฺเพน วณฺเณน 
ทิพฺเพน สุเขน ทิพฺเพน ยเสน ทิพฺเพน อาธิปเตยฺเยน ทิพฺเพหิ  
รูเปหิ ทิพฺเพหิ สทฺเทหิ ทิพฺเพหิ คนฺเธหิ ทิพฺเพหิ รเสหิ  
# ๑. ม. ทฏุจิตฺโต ฯ  ๒. ม. อุ. ๑๔/๒๔๕/๑๗๐ ฯ  
# องฺ. เอก. ๒๐/๑๕๓-๑๖๑/๓๕-๓๖ ฯ 
# อภิ. วิ. ๓๕/๘๓๙/๔๕๔-๔๕๕ ฯ  ๓. สี. อปาย ฯ 
# ๔. ส. ส. ๑๕/๑๒๑/๓๗ ฯ  
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ทิพฺเพหิ โผฏพฺเพหิ ฯเปฯ ธมฺม สงฺฆ ฯเปฯ โผฏพฺเพหีติ ฯ (๑) 
เวลามสุตฺตาทิวเสนป  (๒)  สรณคมนสฺส  ผลวิเสโส  เวทิตพฺโพ ฯ  เอว 
สรณคมนสฺส ผล เวทิตพฺพ ฯ 
        โลกิยสรณคมน ฺเจตฺถ  ตีสุ  วตฺถูสุ  อ ฺาณสสยมิจฺฉา- 
าณาทีหิ สงฺกลิิสฺสติ น  มหาชุติก  โหติ  น  มหาวิปฺผาร ฯ 
โลกุตฺตรสฺส  ปน สงฺกิเลโส นตฺถิ ฯ โลกิยสฺส จ  สรณคมนสฺส   
ทุวิโธ  เภโท  สาวชฺโช  อนวชฺโช  จ ฯ  ตตฺถ  สาวชโฺช  
อ ฺสตฺถาราทีสุ  อตฺตสนฺนิยฺยาตนาทีหิ  โหติ  โส  อนิฏผโล ฯ  
อนวชฺโช  ปน กาลกิริยาย  โส  อวิปากตฺตา  อผโล ฯ  
โลกุตฺตรสฺส  ปน  เนวตฺถิ  เภโท ฯ ภวนฺตเรป  หิ  อริยสาวโก 
น  อ ฺ  สตฺถาร  อุทฺทิสตีติ  เอว  สรณคมนสฺส สงฺกิเลโส 
จ เภโท จ เวทิตพฺโพ ฯ 
        โวทานมฺป  จ  โลกิยสฺเสว ฯ  ยสสฺ  หิ  สงฺกิเลโส  ชาโต(๓) 
ตสฺเสว [๔]  โวทาเนน ภวิตพฺพ ฯ โลกุตฺตร ปน นจฺิจโวทานเมวาติ ฯ 
        ปาณาติปาตาติ  เอตฺถ  ปาณสฺส  สรเสเนว  ปตนสภาวสฺส  
อนฺตรา  เอว อติปาตน  อติปาโต  สณิก  ปติตุ  อทตฺวา 
สีฆ  ปาตนนฺติ  อตฺโถ ฯ  อติกฺกมฺม วา  สตฺถาทีหิ  อภิภวิตฺวา   
# ๑. ส. สฬา. ๑๘/๕๒๖-๕๓๐/๓๓๒-๓๓๗ ฯ  
# ๒. องฺ. นวก. ๒๓/๒๒๔/๔๐๕ ฯ ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร ตโตติ ทิสฺสติ ฯ  
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ปาตน  อติปาโต  ปาณฆาโตติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ปาโณติ เจตฺถ   
ขนฺธสนฺตาโน  โย  สตฺโตติ  โวหรียติ  ปรมตฺถโต  รูปารูป- 
ชีวิตินฺทฺริย รูปชีวิตินฺทฺริเย  หิ  วิโกปเต  อิตรมฺป  ตสมฺพนฺธตาย 
วินสฺสตีติ ฯ  ตสฺมึ ปน ปาเณ  ปาณส ฺ ิโน  ชีวิตินทฺฺริย-ู 
ปจฺเฉทกอุปกฺกมสมุฏาปกา  กายวจีทฺวาราน อ ฺตรทฺวารปฺ- 
ปวตฺตา  วธกเจตนา  ปาณาติปาโต ฯ  ยาย  หิ  เจตนาย   
ปวตฺตมานสฺส ชีวิตินฺทฺริยสฺส  นิสฺสยภูเตสุ  อุปกฺกมกรณเหตุก- 
มหาภูตปจฺจยา  อุปฺปชฺชนกมหาภูตา ปุริมสทิสา น อุปฺปชฺชนติฺ  
วิสทิสา เอว อุปฺปชฺชนฺติ สา ตาทิสปฺปโยคสมุฏาปกา เจตนา   
ปาณาติปาโต ฯ  ลทฺธูปกกฺมานิ  หิ  ภูตานิ  ปุริมภูตานิ  วิย   
น วิสทานีติ  สมานชาติยาน  การณานิ  น  โหนฺตีติ ฯ   
กายวจีทฺวาราน  อ ฺตรทฺวารปฺปวตฺตาติ  อิท  มโนทฺวาเร  
ปวตฺตาย วธกเจตนาย ปาณาติปาตตาสมฺภวทสฺสน ฯ กลุุมฺพ- 
สุตฺเตป  หิ  อิเธกจฺโจ  สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ  วา  อิทฺธิมา 
เจโตวสิปฺปตฺโต อสฺสา(๑) กุจฺฉิคต คพฺภ ปาปเกน มนสานุเปกฺขิโต(๒) 
โหตีติ วิชฺชามยิทฺธิ  อธิปฺเปตา ฯ  สา  จ  วจีทฺวาร มุ ฺจิตฺวา 
น สกฺกา นิพฺพตฺเตตุนฺติ วจีทฺวารวเสเนว  นิปฺปชชฺติ ฯ  เย   
ปน  ภาวนามยิทฺธิ  ตตฺถ  อธิปฺเปตาติ วทนฺติ เตส วาโท 
# ๑. ม. อ ฺ ิสฺสา ฯ  ๒. ม. มนสา อนุเปกฺขโก ฯ 
# (อฏสาลินิย ฺเจว สมนฺตปาสาทิกาย จ ปสฺสิตพฺพ) ฯ  
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กุสลตฺติกเวทนตฺติกวิตกฺกตฺติกภูมนฺตเรหิ วิรุชฺฌติ ฯ 
        สฺวาย  ปาณาติปาโต  คุณรหิเตสุ  ติรจฺฉานคตาทีสุ  
ขุทฺทเก  ปาเณ อปฺปสาวชฺโช  มหาสรีเร  มหาสาวชฺโช ฯ   
กสฺมา  ปโยคมหนฺตตาย  ปโยคสมตฺเตป วตฺถุมหนฺตตาทีหิ  
มหาสาวชฺโช  คุณวนฺเตสุ  มนุสฺสาทีสุ  อปฺปคุเณ  ปาเณ 
อปฺปสาวชฺโช  มหาคุเณ  มหาสาวชฺโช ฯ  สรีรคุณาน  ปน  
สมภาเว  สติ กิเลสาน อุปกฺกมาน ฺจ มุทุตาย อปฺปสาวชฺโช 
ติพฺพตาย มหาสาวชฺโชติ(๑) ฯ 
        เอตฺถ  จ  ปโยควตฺถุมหนฺตตาทีหิ  มหาสาวชฺชตา  เตหิ  
ปจฺจเยหิ อุปฺปชฺชมานาย  เจตนาย  พลวภาวโต  เวทิตพฺพา ฯ  
ยถาธิปฺเปตสฺส  ปโยคสฺส สหสา  นิปฺผาทนวเสน  สกิจฺจสาธิกาย(๒) 
พหุกฺขตฺตุ  ปวตฺตชวเนหิ(๓) ลทฺธาเสวนาย จ  สนฺนฏิาปกเจตนาย  (๔) 
ปโยคสฺส  มหนฺตภาโว ฯ  สติป  กทาจิ  ขุทฺทเก  เจว มหนฺเต  จ   
ปาเณ  ปโยคสฺส  สมภาเว  มหนฺต  หนนฺตสฺส  เจตนา  ติพฺพตรา 
อุปฺปชฺชตีติ  วตฺถุมหนฺตตาป  เจตนาย  พลวภาวสฺส  การณ ฯ  อิติ  
อุภยมฺเปต เจตนาพลวภาเวเนว  มหาสาวชฺชตาย  เหตุ  โหติ ฯ   
ตถา  หนฺตพฺพสฺส  มหาคุณภาเว ตตฺถ  ปวตฺตอุปการเจตนา  วิย 
# ๑. ม. อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. สกิจฺจสาธิกาย ฯ   
# ๓. ม. ปวตฺตชวเนหิ ฯ  ๔. สนฺนฏิาปกเจตนาย วเสน  
# (ม. มู. สมมฺาทิฏ ิสุตฺตฏีกาย ฯ ท.ี ส.ี พฺรหฺมชาลสุตฺตฏีกาย ฺจ) ฯ  
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เขตฺตวิเสสนิปฺผตฺติยา  อุปการเจตนาป(๑) พลวตี ติพฺพตรา  จ  
อุปฺปชฺชตีติ  ตสฺส  มหาสาวชฺชตา  ทฏพฺพา ฯ  ตสฺมา ปโยค- 
วตฺถุอาทิปจฺจยาน  อมหตฺเตป  คุณมหนฺตตาทิปจฺจเยหิ  เจตนาย  
พลวภาววเสเนว มหาสาวชฺชตา เวทิตพฺพา ฯ 
        ตสฺส  ปาโณ  ปาณส ฺ ิตา  วธกจิตฺต  อุปกฺกโม  เตน   
มรณนฺติ  ป ฺจ สมฺภารา ฯ  ป ฺจสมฺภารยุตฺโต  ปาณาติปาโตติ 
ป ฺจสมฺภาราวินิมุตฺโต  ทฏพฺโพ ฯ เตสุ  ปาณส ฺ ิตาวธก- 
จิตฺตานิ  ปุพฺพภาคิยานิป  โหนฺติ  อุปกกฺโม วธกเจตนา- 
สมุฏาปโต ฯ  ตสฺส  ฉ  ปโยคา สาหตฺถิโก อาณตฺติโก นิสฺสคฺคิโย  
ถาวโร วิชชฺามโย  อิทฺธิมโยติ ฯ  เตสุ  สหตฺเถน  นพฺิพตฺโต   
สาหตฺถิโก ฯ ปเรส อาณาปนวเสน ปวตฺโต  อาณตฺติโก ฯ  
อุสุสตฺติอาทีน  นิสฺสชฺชนวเสน  ปวตฺโต  นิสฺสคฺคิโย ฯ 
โอปาตขณนาทิวเสน  ปวตฺโต  ถาวโร ฯ  อาถพฺพณิกาทีน  วิย 
มนฺตปริชปฺปนปโยโค วิชชฺามโย ฯ ทาาโกฏฏนาทีน วิย 
กมฺมวิปากชิทฺธิมโย ฯ 
        เอตฺถาห  ขเณ  ขเณ  นิรชฺุฌนสภาเวสุ  สงฺขาเรสุ  โก  
หนฺตา  โก วา  ห ฺติ ฯ  ยทิ  จิตฺตเจตสิกสนฺตาโน  โส  
อรูปตาย  น  เฉทนเภทนาทิวเสน วิโกปนสมตฺโถ  นาป   
วิโกปนีโย ฯ  อถ  รูปสนตฺาโน  โส  อเจตนาย กฏกลิงฺครูปโมติ  
# ๑. ม. อปการเจตนาป ฯ  
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น  ตตฺถ  เฉทนาทินา  ปาณาติปาโต  ลพฺภติ  ยถา  มตสรีเร 
ปโยโคป  ปาณาติปาตสฺส  ยถาวุตฺโต  ปหรณปฺปหาราทิโก  
อตีเตสุ  สงฺขาเรสุ ภเวยฺย  อนาคเตสุ  ปจฺจุปฺปนฺเนสุ  วา ฯ   
ตตฺถ  น  ตาว  อตีเตสุ  อนาคเตสุ  จ สมฺภวติ  เตส  อวิชฺชมาน- 
สภาวตฺตา  ปจฺจุปฺปนฺเนสุ  จ  สงฺขาราน  ขณิกตฺตา สรเสเนว  
นิรุชฺฌนสภาวตาย  วินาสาภิมุเขสุ  นิปฺปโยชโน  ปโยโค  สิยา 
วินาสสฺส  จ  การณรหิตตฺตา  น  ปหรณปฺปหาราทิปฺปโยคเหตุก 
มรณ  นริีหตฺตา จ  สงฺขาราน  กสฺส  โส  ปโยโค  ขณิกภาเวน  
วธาธิปฺปายสมกาลเมว  ภิชฺชนกสฺส ยาว กิริยาปริโยสาน 
กาลมนวฏานโต กสฺส วา ปาณาติปาโต (๑)  กมฺมพนฺโธติ 
        วุจฺจเต  ยถาวุตฺตวธกเจตนาสมงฺคินา(๒)  สงฺขาราน  ปุ ฺโช 
สตฺตสงฺขาโต หนฺโต ฯ  เตน  ปวตฺติตวธกปฺปโยคนิมิตฺต (๓)อปคมฺม 
ตสฺมา  วิ ฺาณชีวิตินฺทฺริโย(๓)  มโตติ โวหารสฺส  วตฺถุภูโต 
ยถาวุตฺตปฺปโยคากรเณ  ปุพฺเพ  วิย  อุทฺธ  ปวตฺตนารโห  
รูปารูปธมฺมปุ ฺโช  ห ฺติ  จิตฺตเจตสิกสนฺตาโน  เอว  วา ฯ  
วธปฺปโยคาวิสยภาเวป ตสฺส  ป ฺจโวการภเว  รูปสนฺตานาธีน- 
วุตฺติตาย  ภูตรูเปสุ  กตปฺปโยควเสน ชีวิตินฺทฺริยวิจฺเฉเทน  โสป   
วิจฺฉิชฺชตีติ  น  ปาณาติปาตสฺส  อสมฺภโว  นาป อเหตุโก  น 
# ๑. กตฺถจิ. ปาณาติปาเตน ฯ  ๒. ม. ยถาวุตฺตวธกเจตนาสมงฺคี ฯ 
# ๓. ม. อปคตุสฺมาวิ ฺาณชีวิตินฺทฺริโย ฯ  
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จ  ปโยโค  นปิฺปโยชโน ฯ  ปจฺจุปฺปนฺเนสุ  สงฺขาเรสุ  กตปฺปโยค- 
วเสน ตทนนฺตร  อุปฺปชชฺนารหสฺส  สงฺขารกลาปสฺส  ตถา   
อนุปฺปตฺติโต  ขณิกาน ฺจ สงฺขาราน  ขณิกมรณสฺส  อิธ  
มรณภาเวน  อนธิปฺเปตตฺตา  สนฺตติมรณสฺส  จ ยถาวุตฺตนเยน 
สเหตุกภาวโต  น  อเหตุก  มรณ  นริีหเกสุป  สงฺขาเรสุ ยถา- 
ปจฺจย  อุปฺปชฺชิตฺวา  อตฺถภิาวมตฺเตเนว  อตฺตฺโน  อนุ- 
รูปผลุปฺปาทนนิยตานิ การณานิเยว  กโรนฺตีติ(๑)  ยถา  
ปทีโป ปกาเสตีติ ตเถว ฆาตกโวหาโร ฯ น  จ  เกวลสฺส   
วธาธิปฺปายสหภูโต(๒)  จิตฺตเจตสิกกลาปสฺส  ปาณาติปาโต  อิจฺฉิโต 
สนฺตานวเสน  วตฺตมานสฺเสว  ปน  อิจฺฉิโตติ  อตฺเถว  ปาณาติ- 
ปาเตน  กมฺมพนฺโธ ฯ สนตฺานวเสน  วตฺตมานาน ฺจ  ปทีปาทีน   
อตฺถกิริยา(๓)  ทิสฺสตีติ ฯ  อย  จ วิจารณา  อทินฺนาทานาทีสุป  
ยถาสภาว(๔)  วิภาเวตพฺพา ฯ  ตสฺมา  ปาณาติปาตา ฯ น 
ปฏิวิรตาติ อปฺปฏิวิรตา ฯ 
        อทินฺนสฺส  อาทาน  อทินฺนาทาน ฯ  ปรสฺส  หรณ  เถยยฺ   
โจริกาติ  วุตฺต โหติ ฯ  ตตฺถ  อทินฺนนติฺ  ปรปริคฺคหิต  ยตฺถ   
ปโร  ยถากามการิต  อาปชฺชนฺโต อทณฺฑารโห  อนุปวชฺโช   
จ  โหติ  ตสฺมึ  ปรปริคฺคหิเต  ปรปริคฺคหิตส ฺ ิโน ตทาทายก- 
# ๑. ม. วุจฺจติ อิธ จ ฯ  ๒. ม. วธาธิปฺปายสหภุโน ฯ  
# ๓. ม. อตฺถกิริยาสิทฺธิ ฯ  ๔. ม. ยถาสมฺภว ฯ  
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อุปกฺกมสมุฏาปกา  เถยฺยเจตนา  อทินฺนาทาน ฯ  ต  หีเน  
ปรสนฺตเก อปฺปสาวชฺช  ปณีเต  มหาสาวชฺช ฯ  กสฺมา ฯ 
วตฺถุปณีตตาย ฯ  ตถา  ขุทฺทเก ปรสนตฺเก  อปฺปสาวชฺช  มหนฺเต  
มหาสาวชฺช ฯ  กสฺมา  วตฺถุมหนฺตตาย ปโยคมหนฺตตาย  จ ฯ  
วตฺถุสมตฺเต  ปน  สติ  คุณาธิกาน  สนฺตเก  วตฺถุสฺม ึมหาสาวชฺช  
ตตคุณาธิก  อุปาทาย  ตโต  ตโต  หีนคุณสฺส  สนฺตเก   
วตฺถุสฺมึ อปฺปสาวชฺช ฯ  วตฺถุคุณาน  ปน  สมภาเว  สติ  
กิเลสาน  ปโยคสฺส  จ  มทุุภาเวน อปฺปสาวชฺช ติพฺพภาเวน 
สหาสาวชฺช ฯ 
        ตสฺส  ป ฺจ  สมฺภารา  ปรปริคฺคหิต  ปรปริคฺคหิตส ฺ ิตา  
เถยฺยจิตฺต อุปกฺกโม  เตน  หรณนฺติ ฯ  ฉ  ปโยคา  สาหตฺถิ- 
กาทโยว ฯ  เต  จ  โข  ยถานุรูป เถยฺยาวหาโร  ปสยหฺาวหาโร   
ปริกปฺปาวหาโร  ปฏิจฺฉนฺนาวหาโร  กุสาวหาโรติ อิเมส  
อวหาราน  วเสน  ปวตฺตา ฯ  เอตฺถ  จ  มนฺตปริชปฺปเนน  
ปรสนฺตกหรณ วิชฺชามโย  ปโยโค  วินา  มนฺเตน  ตาทิเสน  
อิทฺธานุภาวสิทฺเธน  กายวจีปโยเคน ปรสนฺตกสฺส อากปฺปน(๑) 
อิทฺธิมโย ปโยโคติ เวทิตพฺพ ฯ 
        กาเมสูติ  เมถุนสมาจาเรสุ ฯ  มิจฺฉาจาโรติ  เอกนฺตนินฺทิโต 
ลามกาจาโร ฯ ลกฺขณโต  ปน  อสทฺธมมฺาธิปฺปาเยน  กายทฺวาเร   
# ๑. ม. อากฑฺฒน ฯ  
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ปวตฺตา  อคมนียฏานวีติกฺกมเจตนา กาเมสุ  มิจฺฉาจาโร ฯ  ตตฺถ  
อคมนียฏาน  นาม  ปุรสิาน  ตาว มาตุรกฺขิตาทโย  ทส   
ธนกฺกีตาทโย  ทสาติ  วีสติ  อิตฺถิโย อิตฺถีสุ ปน ทฺวินฺน 
สารกฺขสปริทณฺฑาน  ทสนฺน ฺจ  ธมกฺกีตาทีนนฺติ  ทฺวาทสนฺน   
อิตฺถีน อ ฺปุริสา ฯ  สฺวาย  มิจฺฉาจาโร  สีลาทิคุณรหิเต  
อคมนียฏาเน  อปฺปสาวชฺโช สีลาทิคุณสมฺปนฺเน  มหาสาวชฺโช ฯ  
คุณรหิเตป  จ  อภิภวิตฺวา  มิจฺฉา  จรนฺตสฺส มหาสาวชฺโช   
อุภินฺน  สมานจฺฉนฺทตาย  อปฺปสาวชฺโช ฯ  สมานจฺฉนฺทภาเวป 
กิเลสาน  อุปกฺกมาน ฺจ  มุทุตาย  อปฺปสาวชฺโช  ติพฺพตาย  
มหาสาวชฺโช ฯ 
        ตสฺส  จตฺตาโร  สมฺภารา  อคมนียวตฺถุ  ตสฺมึ  เสวน- 
จิตฺต  เสวนปโยโค มคฺเคนมคฺคปฺปฏิปตฺติอธิวาสนนฺติ  ตตฺถ 
อตฺตโน  รุจิยา  ปวตฺติตสฺส  ตโต พลกกฺาเรน  ปวตฺติตสฺส   
ตโยติ  อนวเสสคฺคหเณน  จตฺตาโร  ทฏพฺพา อตฺถสิทฺธิ  
ปน ตีเหว ฯ เอโก ปโยโค สาหตฺถิโกว ฯ 
        มุสาติ  วิสวาทนปุเรกฺขารสฺส  อตฺถภ ฺชโก  กายวจี- 
ปโยโค วิสวาทนาธิปฺปาเยน  ปนสฺส  ปรวิสวาทกกายวจี- 
ปโยคสมุฏาปกา  เจตนา  มุสาวาโท ฯ อปโร  นโย  มุสาติ 
อภูต  วตฺถุ  วาโทติ  ตสฺส  ภูตโต  ตจฺฉโต  วิ ฺาปน ฯ 
ตสฺมา  อตถ  วตฺถุ  ตถโต  ปร  วิ ฺาเปตุกามสฺส  ตถา-  
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วิ ฺาปนปโยคสมุฏาปกา เจตนา มุสาวาโท ฯ 
        โส  ยมตฺถ  ภ ฺชติ  ตสฺส  อปฺปตาย  อปฺปสาวชฺโช  
มหนฺตตาย มหาสาวชฺโช ฯ  อปจ  คหฏาน  อตฺตโน  สนฺตก   
อทาตุกามตาย นตฺถีติอาทินยปฺปวตฺโต  อปฺปสาวชฺโช  สกฺขิ(๑)   
หุตฺวา  อตฺถภ ฺชนวเสน  วุตฺโต มหาสาวชฺโช ฯ  ปพฺพชิตาน   
อปฺปกมฺป  เตล  วา  สปปฺ  วา  ลภิตฺวา  หสาธิปฺปาเยน 
อชฺช  คาเม  เตล  นท ี ม ฺเ  สนฺทตีติ  ปูรณกถานเยน  ปวตฺโต   
อปฺปสาวชฺโช อทิฏเยว  ปน  ทิฏนฺติอาทินา  นเยน  วทนฺตาน   
มหาสาวชฺโช ฯ  ตถา  ยสสฺ อตฺถ  ภ ฺชติ  ตสฺส  อปฺปคุณตาย 
อปฺปสาวชฺโช  มหาคุณตาย  มหาสาวชฺโช ฯ กิเลสาน มุทุ- 
ติพฺพตาวเสน จ อปฺปสาวชฺชมหาสาวชฺชตา ลพฺภเตว ฯ 
        ตสฺส  จตฺตาโร  สมฺภารา  อตถ  วตฺถุ  วิสวาทนจิตฺต   
ตชฺโช  วายาโม ปรสฺส  ตทตฺถวิชานนนฺติ ฯ  วิสวาทนาธิปฺปาเยน 
หิ  ปโยเค  กเตป  ปเรน ตสฺมึ  อตฺเถ  อวิ ฺาเต  วิส- 
วาทนสฺส  อสมิชฺฌนโต(๒)  ปรสฺส  ตทตฺถวิชานนมฺป  เอโก สมฺภาโร  
เวทิตพฺโพ ฯ  เกจิ  ปน อภูตวจน วิสวาทนจิตฺต ปรสฺส ตทตฺถ- 
วิชานนนฺติ ตโย  สมฺภาราติ  วทนฺติ ฯ  สเจ  ปน  ปโร  ทนฺธตาย 
วิจาเรตฺวา ตมตฺถ ชานาติ สนฺนิฏาปกเจตนาย  ปวตฺตตฺตา   
กิริยาสมุฏาปกเจตนากฺขเณเยว  มุสาวาทกมฺมุนา พชฺฌติ ฯ 
# ๑. ม. สกฺขินา ฯ  ๒. ม. อสิชฺฌนโต ฯ  
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        สุราติ  ปฏสุรา  ปวูสุรา  โอทนสุรา  กิณฺณปกฺขิตฺตา   
สมฺภารสยุตฺตาติ ป ฺจ  สุรา ฯ  เมรยนฺติ  ปุปฺผาสโว  ผลาสโว  
มธฺวาสโว  คุฬาสโว  สมภฺารสยุตฺโตติ ป ฺจ  อาสวา ฯ  ตทุภยมฺป 
 ิ  มทนียฏเน  มชฺช ฯ  ยาย  เจตนา  ต  ปวติ  สา ปมาท- 
การณตฺตา  ปมาทฏาน ฯ  ลกฺขณโต  ปน  ยถาวุตฺตสฺส   
สุราเมรยสงฺขาตสฺส มชฺชสฺส  พีชโต  ปฏาย  มทวเสน   
กายทฺวารปฺปวตฺตา  ปมาทเจตนา สุราเมรยมชชฺปมาทฏาน ฯ  
ตสฺส  มชชฺภาโว  ปาตุกมฺยตาจิตฺต  ตชฺโช  วายาโม อชฺโฌ- 
หรณนฺติ  จตฺตาโร  สมฺภารา ฯ  อกุสลจิตฺเตเนว  จสฺส  ปาตพฺยโต(๑) 
เอกนฺเตน สาวชฺชภาโว ฯ  อริยสาวกาน  ปน  วตฺถุ  อชานนฺตานมฺป  
มุข  น  ปวิสติ  ปเคว ชานนฺตาน ฯ  อปฺปกมตฺตสฺส(๒)  ปาน   
อปฺปสาวชฺช  อฑฺฒาฬฺหกมตฺตสฺส  ปาน ตโต  มหนฺต   
มหาสาวชฺช  กายส ฺจาลนสมตฺถ  พหุ  ปวิตฺวา  คามฆาตกาทิ- 
กมฺม กโรนฺตสฺส  มหาสาวชฺชเมว ฯ  ปาปกมฺม  หิ  ปาณาติปาต   
ปตฺวา  ขีณาสเว มหาสาวชฺช  อทินฺนาทาน  ปตฺวา  
ขีณาสวสฺส  สนฺติเก  มหาสาวชฺช  มิจฺฉาจาร ปตฺวา 
ขีณาสวาย  ภิกฺขุนิยา  วีติกฺกเม  มุสาวาท  ปตฺวา  มสุา- 
วาเทน  สฆเภเท สุราปาน  ปตฺวา  กายส ฺจาลนสมตฺถ  
พหุ  ปวิตฺวา  คามฆาตกาทิกมฺม  มหาสาวชฺช ฯ สพฺเพหิป  
# ๑. ปาตพฺพโต ฯ  ๒. ส.ี อปฺปกสฺส ปสตมตฺตสฺส ฯ  
# ม. อฑฺฒปสตมตฺตสฺส ฯ  
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เจเตหิ  มุสาวาเทน  สฆเภโทว  มหาสาวชฺโช ฯ  ต  หิ  กตฺวา   
กปฺป  นริเย ปจฺจติ ฯ 
        อิทานิ  เอเตสุ  สภาวโต  อารมฺมณโต  เวทนาโต(๑)  มูลโต 
กมฺมโต  ผลโตติ ฉหิ  อากาเรหิ  วินิจฺฉโย  เวทิตพฺโพ ฯ  ตตฺถ 
สภาวโต  ปาณาติปาตาทโย  สพฺเพป เจตนาสภาวาว ฯ   
อารมฺมณโต  ปาณาติปาโต  ชีวิตินฺทฺรยิารมฺมณโต  สงฺขารา- 
รมฺมโณ อทินฺนาทาน  สตฺตารมฺมณ  วา  สงฺขารารมฺมณ  วา  
มิจฺฉาจาโร  โผฏพฺพวเสน สงฺขารารมฺมโณ  สตฺตารมฺมโณติ  
เอเก ฯ  มุสาวาโท  สตฺตารมฺมโณ  วา สงฺขารารมฺมโณ  วา ฯ 
สุราปาน  สงฺขารารมฺมณ ฯ  เวทนาโต  ปาณาติปาโต ทุกฺข- 
เวทโน  อทินนฺาทาน  ติเวทน  มิจฺฉาจาโร  สุขมชฺฌตฺต- 
วเสน  ทฺวิเวทโน ตถา  สรุาปาน ฯ  สนฺนิฏาปกจิตฺเตน  ปน 
อุภยมฺป  มชฌฺตฺตเวทน  น  โหต ิฯ มสุาวาโท  ติเวทโน ฯ  มูลโต 
ปาณาติปาโต  โทสโมหวเสน  ทฺวิมูลโก  อทินฺนาทาน มุสา- 
วาโท  จ  โทสโมหวเสน  วา  โลภโมหวเสน  วา  มิจฺฉาจาโร 
สุราปาน  จ โลภโมหวเสน  ทฺวิมูล ฯ  กมฺมโต  มุสาวาโทเยเวตฺถ 
วจีกมฺม  เสส  จตุพฺพิธมฺป กายกมฺมเมว ฯ  ผลโต  สพฺเพป  
อปายูปปตฺติผลา  เจว  สคุติยมฺป  อปฺปายุกตาทินานาวิธอนิฏผลา 
จาติ เอวเมตฺถ สภาวาทิโต วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ ฯ 
# ๑. ม. เวทนโต ฯ เอวมุปริป ฯ  
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        อปฺปฏิวิรตาติ  สมาทานวิรติยา  สมฺปตฺตวิรติยา  จ 
อภาเวน  น  ปฏิวิรตา ฯ ทุสฺสีลาติ  ตโต  เอว  ป ฺจสีลมตฺตสฺสาป  
อภาเวน  นิสฺสีลา ฯ  ปาปธมฺมาติ ลามกธมฺมา  หีนาจารา ฯ  
ปาณาติปาตา  ปฏิวิรตาติ  สิกฺขาปทสมาทาเนน ปาณาติปาตโต  
วิรโต อารกา  ิโต ฯ เอส นโย เสเสสุป ฯ 
        อิธาป  ปาณาติปาตาเวรมณิอาทีน  สภาวโต  อารมณโต 
เวทนาโต มูลโต  กมฺมโต  สมาทานโต  เภทโต  ผลโต  จ  
วิ ฺาตพฺโพ  วินิจฺฉโย ฯ  ตตฺถ สภาวโต  ป ฺจป  เจตนาโยป   
โหนฺติ  วิรติโยป  วิรติวเสน  ปน  เทสนา อาคตา ฯ  ยา   
ปาณาติปาตา  วิรมนฺตสฺส  ยา  ตสฺมึ  สมเย  ปาณาติปาตา 
อารติ วิรตีติ  เอว วุตฺตา กุสลจิตฺตสมฺปยุตฺตา วิรติ สา 
ปเภทโต ติวิธา สมฺปตฺตวิรติ สมาทานวิรติ  สมุจฺเฉทวิรตีติ ฯ  
ตตฺถ  อสมาทินฺนสิกฺขาปทาน  อตฺตโน ชาติวยพาหุสจฺจาทีนิ 
ปจฺจเวกฺขิตฺวา  อยุตฺตเมต อมฺหาก กาตุนติ สมฺปตฺตวตฺถุ 
อวีติกฺกมนฺตาน  อุปฺปชฺชมานา  วิรติ  สมฺปตฺตวิรติ  นาม ฯ 
สมาทินฺนสิกฺขาปทาน สิกฺขาปทสมาทาเน  ตทุตฺตริ ฺจ  อตฺตโน 
ชีวิตมฺป  ปรจฺิจชิตฺวา  วตฺถถ อวีติกฺกมนฺตาน  อุปฺปชฺชมานา   
วิรติ  สมาทานวิรติ  นาม ฯ อริยมคฺคสมฺปยุตฺตา ปน วิรติ   
สมุจฺเฉทวิรติ  นาม  ยสฺส  อุปฺปตฺติโต  ปฏาย  อริย- 
ปุคฺคลาน  ปาณ ฆาเตสฺสามาติ จิตฺตมฺป น อุปฺปชชฺติ ฯ   
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ตาสุ สมาทานวิรติ อิธาธิปฺเปตา ฯ 
         อารมฺมณโต  ปาณาติปาตาทีน  อารมฺมณาเนว  เอเตส   
อารมฺมณานิ ฯ วีติกฺกมิตพฺพโตเยว  หิ  วิรติ  นาม  โหติ ฯ   
ยถา  ปน  นพฺิพานารมฺมโณ  อรยิมคฺโค กิเลเส  ปชหติ   
เอว  ชีวิตินฺทฺริยาทิอารมฺมณาเยว  เอเต  กุสลา  ธมฺมา 
ปาณาติปาตาทีนิ ทุสฺสีลฺยานิ ปชหนฺตีติ(๑) ฯ 
        เวทนโต สพฺพาป สุขเวทนาว ฯ มูลโต  าณ- 
สมฺปยุตฺตจิตฺเตน  วิรมนฺตสฺส  อโลภอโทสอโมหวเสน  ติมูลา 
โหนฺติ  าณวิปฺปยุตฺตจิตฺเตน  วิรมนฺตสฺส  อโลภอโทสวเสน  
ทฺวิมูลา โหนติฺ ฯ   
        กมฺมโต มุสาวาทา  เวรมณี  วจีกมฺม  เสส(๒)  กายกมฺม ฯ   
สมาทานโต  อ ฺสฺส ครุฏานิยสฺส  สนฺติเก  ต  อลภนฺเตน   
สยเมว  วา  ป ฺจ  สีลานิ  เอกชฺฌ ปาฏิเยกฺก  วา  สมาทิยนฺเตน  
สมาทินฺนานิ  โหนฺติ ฯ  เภทโต  คหฏาน  ย  ย วีติกฺกนฺต  ต  ตเทว  
ภิชฺชติ  อิตร  น  ภิชฺชติ ฯ  กสฺมา  คหฏา  หิ อนิพทฺธสีลา   
โหนฺติ  ย  ย  สกฺโกนฺติ  ต  ตเทว  รกฺขนฺติ ฯ  ปพฺพชิตาน  ปน 
เอกสฺมึ วีติกฺกนฺเต สพฺพานิ ภิชฺชนฺตีติ ฯ 
        ผลโตติ  ปาณาติปาตา  เวรมณิยา  เจตฺถ  องฺคปจฺจงฺค- 
สมฺปนฺนตา อาโรหปริณาหสมฺปตฺติ  ชวนสมฺปตฺติ  สุปติฏ ิต- 
# ๑. ม. อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. เสสา ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 366 

                *เลมที่ 20  ติกนิปาตวณฺณนา  หนา  366 
                 
ปาทตา  จารุตา  มุทุตา  สุจิตา สูรตา  มหพฺพลตา  วิสฺสฏ- 
วจนตา  สตฺตาน  ปยมนาปตา  อภิชฺชปริสตา อจฺฉมฺภิตา 
ทุปฺปธสิยตา  ปรูปกฺกเมน  อมรณตา  มหาปริวารตา  สุวณฺณตา 
สุสณฺานตา  อปฺปาพาธตา  อโสกตา  ปยมนาเปหิ  อวิปฺปโยโค  
ทีฆายุกตาติ เอวมาทีนิ ผลานิ ฯ 
        อทินฺนาทานา  เวรมณิยา  มหาธนธ ฺตา  อนนฺตโภคตา  
ถิรโภคตา อิจฺฉิตาน  โภคาน  ขิปฺป  ปฏิลาโภ  ราชาทีหิ   
อสาธารณโภคตา  อุฬารโภคตา ตตฺถ ตตฺถ เชฏกภาโว 
นตฺถิภาวสฺส อชานนตา สุขวิหาริตาติ เอวมาทีนิ ฯ 
        อพฺรหฺมจริยา  เวรมณิยา  วิคตปจฺจตฺถิกตา  สพฺพสตฺตาน   
ปยมนาปตา อนฺนปานวตฺถจฺฉาทนาทีน  ลาภิตา  สุขสุปนตา 
สุขปฏิพุชฺฌนตา  อปายภยวิโมกฺโข อิตฺถิภาวนปปสกภาวาน  
อภพฺพตา  อกฺโกธนตา  สจฺจการิตา  (๑)  อมงฺกุตา อาราธน- 
สุขตา  ปริปุณฺณินฺทฺริยตา  ปริปุณฺณลกฺขณตา  นิราสงฺกตา   
อปฺโปสฺสุกฺกตา สุขวิหาริตา อกุโตภยตา  ปยวิปฺปดยคาภาโวติ 
เอวมาทีนิ ฯ  ยสฺมา ปน มจฺิฉาจารา  เวรมณิยา  ผลานิป 
เอตฺเถว  อนฺโตคธานิ  ตสฺมา ฯ  (๒)อพฺรหฺมจริยา  เวรมณิยา(๒) ฯ 
        มุสาวาทา  เวรมณิยา  วิปฺปสนฺนินฺทฺริยตา  วิสสฺฏมธุร- 
ภาณิตา สมสิตสุทฺธทนฺตตา  นาติถูลตา  นาติกิสตา  นาติรสฺสตา  
# ๑. ส.ี สกฺกจฺจการิตา ฯ ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  
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นาติทีฆตา  สุขสมฺภสฺสตา(๑) อุปฺปลคนฺธมุขตา  สุสฺสูสกปริสตา   
อาเทยฺยวจนตา  กมลทลสทิสมุทุโลหิตตนุชิวฺหตา อาทินฺนตา  
อนุทฺธตตาติ (๒) เอวมาทีนิ ฯ 
        สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา  เวรมณิยา  อตีตานาคต- 
ปจฺจุปฺปนฺเนสุ กิจฺจกรณีเยสุ  อปฺปมาทตา  าณวนฺตตา  สทา- 
อุปฏ ิตสฺสติตา  อุปฺปนฺเนสุ กิจฺจกรณีเยสุ  านุปฺปตฺติก- 
ปฏิภานวนฺตตา  อนลสตา  อชฬตา  อมูคตา  (๓) อจฺฉมฺภิตา 
อสารมฺภิตา  อนิสฺสุกิตา  อมจฺฉริตา  สจฺจวาทิตา  อปสุณอผรุส- 
อสมฺผปฺปลาปวาทิตา  กต ฺ ุตา  กตเวทิตา  โภควนฺตตา(๔) 
สีลวนฺตตา  อุชุกตา อกฺโกธนตา  หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺนตา  อุชุทฏิ ิตา  
มหนฺตตา  ปณฺฑิตตา อตฺถานตฺถกุสลตาติ  เอวมาทีนิ  ผลานิ ฯ  
เอวเมตฺถ  ปาณาติปาตา  เวรมณิอาทีนมฺป สภาวาทิโต วินิจฺฉโย 
เวทิตพฺโพ ฯ 
        สลีวาติ  ยถาวุตฺตป ฺจสีลวา(๕) ฯ  กลฺยาณธมฺโมติ  สุนฺทร- 
ธมฺโม สรณคมนปริทีปตาย  ทิฏ ิสมฺปตฺติยา  สมฺปนฺนป ฺโติ   
อตฺโถ ฯ  โย  ปน  ปุตฺโต มาตาปตูสุ  อสฺสทฺเธสุ  ทสฺุสีเลสุ  จ   
สยมฺป  ตาทิโส  โสป  อวชาโตเยวาติ เวทิตพฺโพ ฯ  อสฺสทฺธ-ิ 
ยาทโย  ห ิ อิธ  อวชาตภาวสฺส  ลกฺขณ  วุตฺตา  เต  จ 
# ๑. ม. สุขสมฺผสฺสตา ฯ  ๒. ม. อลีนตา อนุทฺธตาติ ฯ  
# ๓. ม. อนุมมฺตฺตตา ฯ  ๔. ม. จาควนฺตตา ฯ  
# ๕. ม. ยถาวุตฺตป ฺจสีลวเสน  สีลวา ฯ  
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ตสฺมึ สวิชฺชนฺติ ฯ มาตาปตโร ปน อุปาทาย ปุตฺตสฺส 
อติชาตาทิภาโว วุจฺจตีติ ฯ 
        โย  โหติ  กุลคนฺธโนติ  กุลจฺเฉทโก  กุลวินาสโก ฯ  
เฉทนตฺโถ  หิ  อิธ คนฺธสทฺโท  อุปฺปลคนฺธปจฺจตฺถิกาติ(๑)อาทีสุ 
วิย ฯ  เกจิ  ปน  กลุธสโนติ ปนฺติ โส เอวมตฺโถ ฯ 
        เอเต  โข  ปุตฺตา  โลกสฺมินฺติ  เอเต  อติชาตาทโย  ตโย   
ปุตฺตา  เอว อิมสฺมึ  สตฺตโลเก  ปุตฺตา  นาม  น  อิโต  วินิมุตฺตา 
อตฺถิ  อิเมสุ  ปน เย  ภวนติฺ  อุปาสกา  เย  สรณคมน- 
สมฺปตฺติยา  อุปาสกา  ภวนฺติ  กมฺมสฺสกตาเณน กมฺมสฺส 
โกวิทา  เต  จ  ปณฺฑิตา  ป ฺวนฺโต  ป ฺจสีลทสสีเลน 
สมฺปนฺนา  ปริปุณฺณา  ยาจกาน  วจน  ชานนฺติ  เตส  
มุขาการทสฺสเนเนว อธิปฺปายปูรณโตติ  วท ฺ ู ฯ  เตส  วา   
เทหีติ  วจน  สุตฺวา  อิเม  ปุพฺเพ ทาน  อทตฺวา  เอวภูตา   
มยา  ปน  เอว  น  ภวิตพฺพนฺติ  เตส  ปริจฺจาเคน ตทตฺถ   
ชานนฺตีติ  วท ฺ ู ฯ  ปณฺฑิตาน  วา  กมฺมสฺสกตาทิทีปก  วจน   
ชานนฺตีติ วท ฺ ู ฯ  ปท ฺ ูติ(๒)  จ  ปนฺติ  ปทานิยา  ปริจฺจาค- 
สีลาติ  อตฺโถ ฯ  ตโต  เอว วิคตมจฺเฉรมลตาย  วีตมจฺฉรา ฯ  
อพฺภฆนาติ  อพฺภสงฺขาตา  ฆนา  ฆนเมฆปฏลา วา  วิมุตฺโต 
# ๑. วิ. มหาวิ. ๑/๔๔/๖๑ ฯ  ๒. ปรุาณโปตฺถเกสุ วร ฺ ูติ ปาโ ฯ 
# โส อตฺถวณฺณนาย น สเมติ ฯ  
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จนฺโท  วิย  อุปาสกาทิปริสาสุ ขตฺติยาทิปริสาสุ จ วิโรจเร 
วิโรจนฺติ โสภนฺตีติ อนฺโถ ฯ 
                ป ฺจมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
 
                อวุฏ ิกสุตฺตวณฺณนา 
        ฉฏเ  อวุฏ ิกสโมติ  อวุฏ ิกเมฆสโม ฯ  เอกจฺโจ  หิ  
เมโฆ สตปฏลสหสฺสปฏโล  หุตฺวา  อุฏหิตฺวา  ถนนฺโต  คชชฺนโฺต 
วิชฺโชเตนฺโต  เอก อุทกพินฺทุมฺป  อปาเตตฺวา  วิคจฺฉนฺติ  ตถูปโม  
เอกจฺโจ  ปุคฺคโลติ  ทสฺเสนฺโต อาห  อวุฏ ิกสโมติ ฯ  ปเทสวสฺสีติ 
เอกเทสวสฺสิเมฆสโม.  ปเทสวสฺสี  วิยาติ หิ  ปเทสวสฺสี ฯ 
เอกจฺโจ  เอกสฺมึเยว  าเน   ิเตสุ  มนุสฺเสสุ  ยถา  เอกจฺเจ 
เตเมนฺติ  เอกจฺเจ  น  เตเมนฺติ  เอว  มนทฺ  วสฺสติ  ตถูปม  
เอกจฺจ ปุคฺคล ทสฺเสติ  ปเทสวสฺสีติ ฯ  สพฺพตฺถาภิวสฺสีติ  สพฺพสฺมึ 
ปวีปพฺพตสมุทฺทาทิเก ชคติปฺปเทเส  อภิวสฺสิ  เมฆสโม ฯ  เอกจฺโจ 
หิ  สกลจกฺกวาฬคพฺภ  ปตฺถริตฺวา สพฺพตฺถกเมว  อภิวสฺสติ  ต   
จาตุทฺทีปกมหาเมฆ(๑)  เอกจฺจสฺส  ปุคฺคลสฺส  อุปม กตฺวา วุตฺต  
สพฺพตฺถาภิวสฺสีติ ฯ 
        สพฺเพสานนฺติ  สพฺเพส  อยเมว  วา  ปาโ ฯ  น  ทาตา 
โหตีติ  อทานสีโล  โหติ  ถทฺธมจฺฉริตาย  น  กสฺสจิ  กิ ฺจิ  
# ๑. ม. จาตุทฺทีปกมหาเมฆ ฯ  
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เทตีติ  อตฺโถ ฯ  อิทานิ ทานสฺส  เขตฺต  เทยฺยธมฺม ฺจ  วิภาเคน  
ทสฺเสตุ  สมณพฺราหฺมณาติอาทิมาห ฯ ตตฺถ  สมิตปาปสมณา  
เจว  ปพฺพชฺชมตฺตสมณา  จ  พาหิตปาปพฺราหฺมณา  เจว  
ชาติมตฺตพฺราหฺมณา  จ  อิธ  สมณพฺราหฺมณาติ  อธิปฺเปตา ฯ  
กปณา  นาม ทุคฺคตา  ทลทิฺทมนุสฺสา ฯ  อทฺธิกา  นาม  ปถาวิโน  
ปริพฺพยวิหีนา ฯ  วณิพฺพกา นาม  เย  อิฏ  เทถ  กนตฺ  มนาป  
กาเลน  อนวชฺช  อุทคฺคจิตฺตา ปสนฺนจิตฺตา  เอว  เทนฺตา  คจฺฉถ 
สุคตึ  คจฺฉถ  พฺรหฺมโลกนฺติอาทินา นเยน  ทาเน  นิโยเชนฺตา   
ทานสฺส  วณฺณ  โถเมนฺตา  วิจรนฺติ ฯ  ยาจกา  นาม เย  เกวล   
มุฏ ิมตฺต  เทถ  ปสตมตฺต  เทถ  สราวมตฺต  เทถาติ  อปฺปกมฺป  
ยาจมานา  วิจรนฺติ ฯ  ตตฺถ  สมณพฺราหฺมณคฺคหเณน  คุณกฺเขตฺต   
อุปการิเขตฺต ฺจ ทสฺเสติ  กปณาทิคฺคหเณน  กรุณาเขตฺต ฯ   
อนฺนนฺติ  ยงฺกิ ฺจิ  ขาทนีย  โภชนีย ฯ ปานนฺติ  อมฺพปานาทิ- 
ปานก ฯ  วตฺถนฺติ  นิวาสนปารุปนาทิอจฺฉาทน ฯ  ยานนฺติ 
รถวยฺหาทิ  อนฺตมโส  อุปาหน  อุปาทาย  คมนสาธน ฯ  มาลาติ  
คนฺถิตาคนฺถิตเภท สพฺพ  ปุปฺผ ฯ  คนธฺนฺติ  ยงฺกิ ฺจิ  คนฺธชาต   
ปสิต(๑)  อปสิต  คนฺธูปกรณ ฺจ ฯ วิเลปนนฺติ  ฉวิราคกรณ ฯ   
เสยฺยาติ  ม ฺจปาทิ  เจว  ปาวารโกชวาทิ  จ สยิตพฺพวตฺถถ ฯ  
เสยฺยคฺคหเณน  เจตฺถ  อาสนมฺป  คหิตนฺติ  ทฏพฺพ ฯ อาวสถนฺติ  
# ๑. ม.ปสิต ฯ  
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วาตาตปาทิปริสฺสยวิโนทน  ปฏิสฺสย ฯ  ปทีเปยฺยนติฺ  ทีปก- 
ปลฺลิกาทิ ปทีปูปกรณ ฯ 
        เอว  โข  ภิกฺขเวติ  วิชฺชมาเนป  เทยฺยธมฺเม  ปฏิคฺคาหกาน   
เอว ทาตพฺพวตฺถุ  สพฺเพน  สพฺพ  อเทนฺโต  ปุคฺคโล  อวสฺสิก- 
เมฆสทิโส  โหติ ฯ อิท  วุตฺต  โหติ  ภิกฺขเว  ยถา  โส  เมโฆ  
สตปฏลสหสฺสปฏโล  อุฏหิตฺวา น  กิ ฺจิ  วสฺสิ  วิคจฺฉติ 
เอวเมว  โย  อุฬาร  วิปลุ ฺจ  โภค  สหริตฺวา เคห  อาวสนฺโต  
กสฺสจิ  กฏจฺฉุมตฺต  ภิกฺข  วา  อุฬุงฺกมตฺต  ยาคุ  วา อทตฺวา 
วิคจฺฉติ  วิวโส  มจฺจุวส  คจฺฉติ  โส  อวุฏ ิกสโม  นาม 
โหตีติ ฯ อิมนิา นเยน เสเสสุป  นิคมน  เวทิตพฺพ ฯ  อิเมสุ  จ 
ตีสุ  ปุคฺคเลสุ  ปโม  เอกเสเนว ครหิตพฺโพ  ทุติโย  ปสสนีโย  
ตติโย  ปสสนียตโร ฯ  ปโม  วา  เอกนฺเตเนว สพฺพนิหีโน ทุติโย  
มชฺฌิโม ตติโย อุตฺตโมติ เวทิตพฺโพ ฯ 
        คาถาสุ  สมเณติ  อุปโยควเสน  พหุวจน  ตถา   
เสเสสุป ฯ  ลทฺธานาติ ลภิตฺวา  สมเณ  ทกฺขิเณยฺเย  ปวาเรตฺวา 
ปุฏโ  น  สวิภชติ  อนฺน  ปาน ฺจ  โภชนนฺติ  อนฺน  วา  
ปาน  วา  อ ฺ  วา  ภุ ฺชิตพฺพยุตฺตก  โภชน  ต  น 
สวิภชติ ฯ  อย  เหตฺถ  สงฺเขปตฺโถ  โย  อตฺถิกภาเวน  
อุปคเต  สมฺปฏิคฺคาหเก ลภตฺวา  อนฺนาทินา  สวิภาคมตฺตมฺป  
น  กโรติ  กึ  โส  อ ฺ  ทาน  ทสฺสติ ต  เอวรูป   
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ถทฺธมจฺฉริย  ปุริสาธม  นหิีนปุคฺคล  ปณฺฑิตา อวุฏ ิกสโมติ  
อาหุ  กถยนตีฺติ ฯ 
        เอกจฺจาน  น  ททาตีติ  วิชชฺมาเนป  มหติ  ทาตพฺพธมฺเม 
เอเกส สตฺตาน  เตสุ  โกธวเสน  วา  เทยฺยธมฺเม  โลภวเสน   
วา  น  ททาติ ฯ เอกจฺจาน  ปเวจฺฉตีติ  เอเกสเยว  ปน 
ททาติ ฯ  เมธาวิโนติ  ป ฺวนฺโต ปณฺฑิตา ชนา ฯ 
        สุภิกฺขวาโจติ  โย  อุปคตาน  ยาจกาน  อนฺน  เทถ  ปาน  
เทถาติอาทินา ต  ต  ทาเปติ  โส  สลุภภิกฺขตาย  สุภิกฺขา   
วาจา  เอตสฺสาติ  สุภิกฺขวาโจ ฯ สุภิกฺขวสฺสีติป  ปนฺติ ฯ  
ยถา  โลโก  สุภิกฺโข  โหติ เอว สพฺพตฺถาภิวสฺสิตมหาเมโฆ   
สุภิกฺขวสฺสี  นาม  โหติ ฯ  เอวมยมฺป  มหาทาเนหิ  สพฺพตฺถาภิ- 
วสฺสี สุภิกฺขวสฺสีติ ฯ  อาโมทมาโน  ปกิเรตีติ  ตุฏหฏมานโส   
สหตฺเถน  ทาน เทนฺโต  ปฏิคฺคาหกเขตฺเต  เทยฺยธมฺม  ปกิเรนโฺต 
วิย  โหติ  วาจายป  เทถ  เทถาติ ภาสติ ฯ 
        อิทานิ  น  สุภิกฺขวสฺสิตภาว  ทสฺเสตุ  ยถาป  เมโฆติอาทิ   
วุตฺต ฯ ตตฺราย  สงฺเขปตฺโถ  ยถา  มหาเมโฆ  ปม  มนฺท- 
นิคฺโฆเสน  ถนยิตฺวา  ปนุ สกลนทีกนฺทรานิ  เอกนินฺนาท   
กโรนฺโต  คชฺชยิตฺวา  ปวสฺสติ  สพฺพตฺถกเมว วารินา  อุทเกน   
ถล  นินฺน ฺจ  อภิสนฺทนฺโต  ปูเรติ  เอโกฆ  กโรติ  เอวเมว 
อิธ  อิมสฺมึ  โลเก(๑)  เอกจฺโจ  อุฬารปุคฺคโล  สพฺพสมตาย  โส  
# ๑. ม. สตฺตโลเก ฯ   
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มหาเมโฆ วิย  วสฺสิตพฺพตฺตา  ตาทิโส  ยถา  ธน  อุฏานาธิคต   
อตฺตโน อุฏานวีริยาภินิพฺพตฺต  โหติ  เอว อนลโส หุตฺวา 
ต ฺจ ธมฺเมน าเยน สหริตฺวา ตนฺนิพฺพตฺเตน  อนฺเนน   
ปาเนน  อ ฺเน  จ  เทยฺยธมฺเมน  ปตฺเต  สมฺปตฺเต วณิพฺพเก  
สมฺมา  สมฺมเทว  เทสกาลานุรูป ฺเจว  อิจฺฉานุรูป ฺจ  ตปฺเปติ 
สมฺปวาเรตีติ ฯ 
                ฉฏสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                        สุขปตฺถนาสุตฺตวณฺณนา 
        สตฺตเม  สุขานีติ  สุขนิมิตฺตานิ ฯ  ปตฺถยมาโนติ  อิจฺฉมาโน 
อากงฺขมาโน ฯ  สีลนฺติ  คหฏสีล  ปพฺพชิตสีล ฺจ ฯ  คหฏโ  
เจ  คหฏสีล ปพฺพชิโต  เจ  จตุปาริสุทฺธิสีลนฺติ  อธปิฺปาโย ฯ   
รกฺเขยฺยาติ  สมาทิยิตฺวา อวีติกฺกมนฺโต  สมฺมเทว  โคเปยฺย ฯ   
ปสสา  เม  อาคจฺฉตูติ  มม  กลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท  อาคจฺฉตูติ   
อิจฺฉนฺโต  ปณฺฑิโต  สปปฺ ฺโ  สีล  รกฺเขยฺย ฯ สลีวโต ห ิ
คหฏสฺส  ตาว  อสุโก  อสุกกุลสฺส  ปตฺุโต  สีลวา  กลฺยาณ- 
ธมฺโม  สทโฺธ ปสนฺโน  ทายโก  การโกติอาทินา  ปริสมชฺเฌ 
กลฺยาโณ  กตฺิติสทฺโท อพฺภุคฺคจฺฉติ  ปพฺพชิตสฺส  อสุโก  นาม  
ภิกฺขุ  สีลวา  วตฺตสมฺปนฺโน โสรโต  สขุสวาโส  สคารโว   
สปฺปติสฺโสติอาทินา  ฯเปฯ  อพฺภุคฺคจฺฉตีติ ฯ วุตฺตเ ฺหต ปุน 
จปร คหปติโย สีลวโต สลีสมฺปนฺนสสฺ กลฺยาโณ        กิตฺติสทฺโท  
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 อพฺภุคฺคจฺฉตีติ ฯ (๑)  
        ตถา  อากงฺเขยฺย เจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สพฺรหฺมจารีน  
ปโย จสฺส มนาโป ครุ จ ภาวนีโย จาติ สีเลเสฺววสฺส  
ปริปูรการีติ(๒)อาทิ ฯ  
        โภคา  เม  อุปฺปชชฺนตฺูติ  เอตฺถ  คหฏสฺส  สลีวโต   
กลฺยาณธมฺมสฺส  เย เยน  สิปฺปฏาเนน  ชีวิก  กปฺเปติ   
ยทิ  กสิยา  ยทิ  วณิชชฺาย  ยทิ ราชโปรเิสน ต  ต  ยถากาล 
ยถาวิธิ ฺจ  อติวิย  อปฺปมตฺตภาวโต  อถสฺส  อนุปฺปนฺนา  เจว 
โภคา  อุปฺปชฺชนฺติ  อุปฺปนฺนา  จ  โภคา  ผาตึ  คมิสฺสนฺติ ฯ  
ปพฺพชิตสฺส  ปน สีลาจารสมฺปนฺนสฺส  อปฺปมาทวิหาริสฺส  สโต 
สีลสมฺปนฺนสฺส  สลีสมฺปทาย อปฺปจฺฉตาทิคุเณสุ  จ  ปสนฺนา   
มนุสฺสา  อุฬารุฬาเร  ปจฺจเย  อภิหรนฺติ เอวมสฺส  อนุปฺปนฺนา  
เจว  โภคา  อุปฺปชฺชนฺติ  อุปฺปนฺนา  จ  ถิรา  โหนฺติ ฯ ตถาหิ  
วุตฺต 
        ปุน จปร คหปตโย สีลวา สีลสมปฺนฺโน อปฺปมา 
ทาธิกรณ มหนฺต โภคกฺขนฺธ อธิคจฺฉตีติ(๓) ฯ  ตถา  อากงฺเขยฺย 
เจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ลาภี อสฺส จีวรปณฺปาตเสนาสนคิลาน- 
# ๑. วิ. มหา. ๕/๖๙/๘๘ ฯ องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๒๑๓/๒๘๑ ฯ 
# ขุ. อุ. ๒๕/๑๗๐/๒๑๗ ฯ ๒. ม. ม.ู ๑๒/๗๓/๕๘ ฯ  
# ๓. วิ. มหา. ๕/๖๙/๘๘ ฯ องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๒๑๓/๒๘๑ ฯ 
# ขุ. อุ. ๒๕/๑๗๐/๒๑๗ ฯ  
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ปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานนฺติ สีเลเสฺววสฺส  ปริปรูการีติ (๑)ฯ เสส  
วุตฺตนยเมว ฯ 
        คาถาสุ  ปตฺถยาโนติ  ปตฺถยนฺโต ฯ  ตโย  สุเขติ  ตีณิ 
สุขานิ ฯ  วิตฺตลาภนฺติ ธนลาภ  โภคุปปฺตฺตินฺติ  อตฺโถ ฯ  
วิเสสโต  เจตฺถ  ปสสาย  เจตสิก  สุข โภเคหิ กายิก  สุข   
อิตเรน  อุปปตฺติสุข  ตถา  ปเมน  ทิฏธมฺมสุข  ตติเยน 
สมฺปรายสุข ทุติเยน อุภย สุข คหิตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ 
อิทานิ  ปสสาทิการณสฺส  สีลสฺส  วิย  ปสสาทีนมฺป  วิเสส- 
การณ ปาปมิตฺตปริวชฺชน  กลฺยาณมิตฺตเสวน ฺจ  อาทีนวา- 
นิสเสหิ  สทธฺึ  ทสฺเสนฺโต อกโรนฺโตติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  สงฺกิโยติ  
ปาปสฺมึ  ปรสิงฺกิตพฺโพ  อทฺธา  อิมินา ปาป  กต  วา   
กริสฺสติ วา ตถา หิ โส  ปาปปุริเสหิ สทฺธึ ส ฺจรตีติ ฯ 
อสฺสาติ อิมสฺส  ปาปชนเสวิโน  ปุคฺคลสฺส [๒] อวณฺโณ  อภูโตป 
ปาปชนเสวิตาย ฯ  รุหตีติ  วิรูฬฺห ึ เวปุลฺล  อาปชชฺติ  ปตฺถรติ ฯ  
อสฺสาติ  วา ภุมฺมตฺเถ  สามิวจน  ตสฺมึ  ปุคฺคเลติ  อตฺโถ ฯ  
ส  เว ตาทิสโก โหตีติ โย ยาทิส ปาปมิตฺต  วา  กลยฺาณมิตฺต   
วา  ภชติ  อุปเสวติ  จ  โส  ปุคฺคโล  ภูมิภาควเสน อุทก  
วิย  ตาทิโสว  โหติ  ปาปธมฺโม  กลฺยาณธมฺโม  วา  โหติ ฯ   
กสฺมา สหวาโส  ห ิ ตาทิโส  ยสฺมา  สหวาโส  สสคฺโค  
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๗๓/๕๘ ฯ ๒. ม. เอตฺถนฺตเร อุปริ อสฺส  
# วา ปุคฺคลสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 376 

                *เลมที่ 20  ติกนิปาตวณฺณนา  หนา  376 
 
อุปสคฺโค(๑)  วิย  ผลิกมณีสุ ปุริสอุปนิสฺสยภูต  ปคฺุคลาการ  
คาหาเปติ  ตสฺมา  ปาปปุคฺคเลน  สหวาโส  น กาตพฺโพติ  
อธิปฺปาโย ฯ 
        เสวมาโน  เสวมานนฺติ  ปร  ปกตสิุทฺธ  ปุคฺคล  กาเลน  กาล  
อตฺตาน เสวมาน  เสวมาโน  ภชมาโน  ปาปปุคฺคโล  เตน  วา  
เสวิยมาโน ฯ  สมฺผุฏโ สมฺผุสนฺติ(๒)  เตน  ปกติสทฺุเธน  ปุคฺคเลน 
สหวาเสน  สสคฺเคน  สมฺผุฏโ ปาปปุคฺคโล  สยมปฺ  ตถา   
ต  สมฺผุสนฺโต ฯ  สโร  ทฏุโ(๓)  กลาป  วาติ  ยถา นาม  สโร  
วิเสน  ทิทฺโธ  ลิตฺโต  สรกลาปคโต  สรสมูหสงฺขาต  สรกลาป 
อตฺตนา  ผุฏ  อลิตฺตมฺป  อุปลิมฺปติ  เอว  ปาเปน  อุปเลปภยา   
ธีโรติ  ธิติสมฺปนฺนตฺตา ธีโร ปณฺฑิตปุริโส ปาปสหาโย น 
ภเวยฺย ฯ 
        ปูติมจฺฉ  กุสคฺเคนาติ  ยถา  กุจฺฉิตภาเวน  ปูติภูต  มจฺฉ  
กุสติณคฺเคน โย  ปุริโส  อุปนยฺหติ  ปุฏพนฺธวเสน  พนฺธติ   
ตสฺส  เต  กุสา  อปูติกาป ปูติมจฺฉสมฺพนฺเธน  ปูติ  ทุคฺคนฺธเมว 
วายนฺติ ฯ  เอว  พาลูปเสวนาติ  เอวสมฺปทา พาลชนูปเสวนา 
ทฏพฺพา ฯ  เอว  ธีรูปเสวนาติ  ยถา  อสุรภิโนป  ปตฺตา 
ตคฺครสมฺพนฺเธน  สุรภึ  วายนฺติ  เอว  ปณฺฑิตูปเสวนา   
ปกติยา  อสีลวโต สีลสมาทานาทิวเสน สีลคนฺธวายนสฺส 
# ๑. ม. อุปราโค ฯ  ๒. กตฺถจิ. สมฺผุนฺติ ขายติ ฯ  
# ๓. ม.ฺ ทิฏโ ฯ  เอวมุปรปิ ฯ   
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การณ โหติ ฯ 
        ตสฺมาติ  ยสฺมา  อกลยฺาณมิตฺตเสวนาย  กลฺยาณมิตฺต- 
เสวนาย  จ  อย  เอทิโส อาทีนโว  อานิสโส จ ตสฺมา ปตฺต- 
ปุฏสฺเสว (๑)  ปลาสปุฏสสฺ วิย ทุคฺคนฺธสุคนฺธวตฺถุสสคฺเคน  อสาธุ- 
สาธุชนสนฺนิสฺสเยน  จ ฯ  ตฺวา  สมฺปากมตฺตโนติ  อตฺตโน ทุกขฺุทฺรย   
สุขุทฺรย ฺจ  ผลนิปฺผตฺตึ  ตฺวา  ชานิตฺวา  อสนฺเต  ปาปมิตฺเต   
น อุปเสเวยฺย  สนฺเต  อุปสนฺเต  วนฺตโทเส  ปสตฺเถ  วา  ปณฺฑิเต 
เสเวยฺย ฯ ตถา หิ 
                อสนฺโต  นริย  เนนฺติ        สนฺโต  ปาเปนฺติ  สุคฺคตินฺติ  
        อิติ  ภควา  ปมคาถาย ยถาวุตฺตานิ  ตีณิ  สุขนิมิตฺตานิ  
ทสฺเสตฺวา  ตโต  ปราหิ  ป ฺจหิ  คาถาหิ ปฏิปกฺขปริวชฺชเนน   
สทฺธึ  ปสสาสุขสฺส  อาคมน  ทสฺเสตฺวา  โอสานคาถาย ติณฺณมฺป  
สุขาน อาคมนการเณน สทฺธึ โอสานสุข ทสฺเสติ ฯ 
                สตฺตมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                         ภิทุรสุตฺตวณฺณนา 
        อฏเม  ภิทุรายนฺติ(๒)  ภิทุโร  อย ฯ  กาโยติ  รูปกาโย ฯ  
โส  ห ิองฺคปจฺจงฺคาน  เกสาทีน ฺจ  สมูหฏเน  เอว  กุจฺฉิตาน   
เชคุจฺฉาน  อาโย อุปฺปตฺติเทโสติป  กาโย ฯ  ตตฺราย  วจนตฺโถ   
# ๑. กตฺถจิ. ปลาสปุฏสฺเสว ฯ  ๒. ปาลิย ภินฺทนฺตายนฺติ ปาโ ฯ  
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อายนฺติ  ตโตติ(๑)  อาโย ฯ  เก อายนฺติ  กุจฺฉิตา  เกสาทโย ฯ 
อิติ  กุจฺฉิตาน  อาโยติป  กาโย ฯ  อตฺถโต  ปน จตุสนฺตติวเสน  
ปวตฺตมานาน  ภูตุปาทายธมฺมาน  ปุ ฺช(๒) ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ 
ภิกฺขเว  อย  จตุมหาภูตมโย  รูปกาโย  ภิทุโร  เภทนสีโล   
เภทนสภาโว  ขเณ ขเณ  วิทฺธสนสภาโวติ ฯ  ภินฺทรายนฺติป  
ปาโ  โส  เอวตฺโถ ฯ  วิ ฺาณนฺติ เตภูมก  กุสลาทิจิตฺต ฯ   
วจนตฺโถ  ปน  ต  ต  อารมฺมณ  วิชานาตีติ วิ ฺาณ ฯ 
ย  ห ิ ส ฺชานนปชานนวิธุร อารมฺมณวิชานน(๓) อุปลทฺธิ ต  
วิ ฺาณ ฯ วิราคธมฺมนฺติ วิรชฺชนธมฺม  ปลชฺุชนสภาวนฺติ  
อตฺโถ ฯ  สพฺเพ  อุปธีติ  ขนฺธูปธิ  กิเลสปูธิ อภิสงฺขารูปธิ  
ป ฺจกามคุณูปธีติ  เอเต  อุปธียติ เอตฺถ ทุกฺขนฺติ อุปธิ- 
ส ฺ ิตา สพฺเพป  อุปาทานกฺขนฺธกิเลสาภิสงฺขารป ฺจกาม- 
คุณธมฺมา  หุตฺวา  อภาวฏเน อนิจฺจา  อุทยพฺพยปฏิปฬนฏเน 
ทุกฺขา  ชราย  มรเณน  จาติ  ทฺวิธา วิปริณาเมตพฺพสภาวตาย  
ปกติวิชหนฏเน วิปริณามธมฺมา ฯ 
        เอวเมตฺถ  อนิจฺจทสฺสนสุขตาย  รูปธมฺเม  วิ ฺาณ ฺจ  วิสุ   
คเหตฺวา  ปุน อุปธิวิภาเคน  สพฺเพป  เตภูมกธมฺเม  เอกชฺฌ   
คเหตฺวา อนิจฺจทุกฺขานุปสฺสนามุเขน ตถาพุชฺฌนกาน  ปุคฺคลาน  
อชฺฌาสเยน  สมฺมสนจาโร(๔)  กถิโต ฯ กาม ฺเจตฺถ  ลกฺขณทฺวยเมว 
# ๑. ม. เอตฺถาติ ฯ  ๒. ม. ปุโช ฯ  ๓. ม. อารมฺมณวิชานน ฯ 
# ๔. ม. สมฺมสนจาโร ฯ  
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ปาฬิย  อาคต  ย  ทุกฺข  ตทนตฺตาติ  (๑)  ปน วจนโต ทุกฺข- 
ลกฺขเณเนว อนตฺตลกฺขณมฺป ทสฺสิตเมวาติ เวทิตพฺพ ฯ 
        คาถาย  อุปธีสุ  ภย  ทิสฺวาติ  ตีสุ(๒)อุปธีสุ  ภยตู- 
ปฏานาณวเสน  ภย  ทสิฺวา เตส  ภายิตพฺพต  ปสฺสิตฺวา ฯ   
อิมินา  พลววิปสฺสน  ทสเฺสติ ฯ ภยตุปฏาน ฺาณเมว หิ  
วิภชิตฺวา  วิเสสวเสน  อาทีนวานุปสฺสนา  นิพฺพิทานุปสฺสนาติ   
จ  วุจฺจติ ฯ ชาติมรณมจฺจคาติ  เอว  สมฺมสนฺโต  วิปสฺสนาาน   
มคฺเคน  ฆเฏตฺวา  มคฺคปรมฺปราย อรหตฺต  ปตฺโต  ชาติมรณ   
อตีโต  นาม  โหติ ฯ  กถ  สมฺปตฺวา  ปรม  สนฺตินฺติ ปรม   
อุตฺตม  อนุตฺตร  สนฺตึ  สพฺพสงฺขารูปสม  นิพฺพาน อธิคนฺตฺวา ฯ  
เอวภูโต จ  กาล  กงฺขติ  ภาวิตตฺโตติ  จตุนฺน  อริยมคฺคาน   
วเสน ภาวนาภิสมยนิปฺผตฺติยา ภาวิตกายสีลจิตฺตป ฺตฺตา 
ภาวิตตฺโต  มรณ  ชีวิต ฺจ  อนภินนฺทนฺโต  เกวล อตฺตโน   
ขนฺธปรินิพฺพานกาล  กงฺขติ  อุทิกฺขติ  น  ตสฺส  กตฺถจิ  ปตฺถนา 
โหตีติ ฯ เตนาห 
        นาภินนฺทามิ มรณ  นาภินนฺทามิ ชีวิต 
        กาล ฺจ ปฏิกงฺขามิ  นิพฺพิส ควาโต(๓) ยถาติ(๔) ฯ   
                อฏมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. ส. ข. ๑๗/๔๒/๒๘ ฯ  ๒. สพฺเพ อุปธีติ ปทภาชนวาเร  
# จตฺตาโร อุปธี วณฺณิตา ฯ ต ฺจ อิมินา น สเมติ ฯ  
# สพฺเพสูติ ยุตฺตตร ฯ  ๓. ม. ภตโก ฯ  ๔. ขุ. เถร. ๒๖/๓๗๗/๓๕๗ ฯ  
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        นวเม  ธาตุโสติ  ธาตุโต ฯ  ธาตูติ  จ  อชฺฌาสยธาตุ   
อชฺฌาสยสภาโว อธิปฺเปโต  โย  อธิมุตฺตีติป  วุจฺจติ ฯ  สสนฺทนฺตีติ   
ตาย  ธาตุสภาคาย ยถาธาตุ ยถาอชฺฌาสย  อลลฺียนติฺ  เอกโต  
โหนฺติ ฯ  สเมนฺตีติ  ตาย  เอว  สมานชฺฌาสยตาย เอกจิตฺตา   
หุตฺวา  สมาคจฺฉนฺติ  อ ฺม ฺ  ภชนฺติ  อุปสงฺกมนฺติ   
อตฺตโน รุจิภาวขนฺติทิฏ ิโย  วา  ตตฺถ  ตตฺถ  สเม  กโรนฺตา 
ปวตฺตนฺติ ฯ หีนาธิมุตฺติกาติ หีเน  กามคุณาทิเก  อธิมุตฺติ 
เอเตสนฺติ  หีนาธิมุตฺติกา  หีนชฺฌาสยา ฯ กลฺยาณาธิมุตฺติกาติ  
กลฺยาเณ  เนกฺขมฺมาทิเก  อธิมุตฺติ  เอเตสนฺติ  กลฺยาณาธิมุตฺติกา 
ปณีตชฺฌาสยา ฯ  สเจ  ห ิ อาจริยุปชฺฌายา  น  สีลวนโฺต 
อนฺเตวาสิกสทฺธิวิหาริกา จ  สีลวนฺโต  เต  อาจริยุปชฺฌาเยป  
น  อุปสงฺกมนฺติ  อตฺตโน  สทิเส สารุปปฺภิกฺขูเยว  อุปสงฺกมนฺติ ฯ  
สเจ  ปน  อาจริยุปชฺฌายา  สลีวนฺโต ฯ  อิตเร  น สลีวนฺโต   
เตป  น อาจริยุปชฺฌาเย อุปสงฺกมนฺติ อตฺตโน สทิเส 
หีนาธิมุตฺติเกเยว อุปสงฺกมนฺติ ฯ  เอว  อุปสงฺกมน  ปน  น 
เกวล เอตรหิ เอว อถ โข อตีตานาคเตปติ ทสฺเสนฺโต  อตีตมฺป  
ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ  สงฺเขปโต  สงฺกิเลสธมฺเมสุ อภินิวิฏา  
หีนาธิมุตฺติกา โวทานธมฺเมสุ อภินิวิฏา กลฺยาณาธิมุตฺติกา ฯ 
        อิท  ปน  ทุสฺสลีาน  ทุสฺสีลเสวนเมว  สีลวนฺตาน  สีล-  
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วนฺตเสวนเมว ทุปฺป ฺาน  ทุปฺป ฺเสวนเมว  ป ฺวนฺตาน  
ป ฺวนฺตเสวนเมว  โก นิยาเมตีติ  อชฺฌาสยธาตุ  นิยาเมติ ฯ  
สมฺพหุลา  กริ  ภิกฺขู  เอกสฺมึ  คาเม ภิกฺขาจาร  จรนฺติ  เต   
มนุสฺสา  พหุ  ภตฺต  อาหรตฺิวา  ปตฺตานิ  ปูเรตฺวา ยถาสภาเคน 
ปริภุ ฺชถาติ  ทตฺวา(๑)  อุยฺโยเชสส ฯ  ภิกฺขู  อาหสุ  อาวุโส  มนสฺุสา 
ธาตุสมฺปยุตฺตกมฺเม  ปโยเชนฺตีติ ฯ เอว อชฺฌาสยธาตุ นิยาเมตีติ ฯ 
ธาตุสมฺปยุตฺเตน อยมตฺโถ  ทีเปตพฺโพ  คิชฺฌกูฏปพฺพตสฺมึ  หิ  
คิลานเสยฺยาย  นิปนโฺน  ภควา อารกฺขตฺถาย  ปริวาเรตฺวา   
วสนฺเตสุ  สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานาทีสุ  เอกเมก  อตฺตโน ปริสาย  
สทฺธึ  จงฺกมนฺต  โอโลเกตฺวา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  ปสฺสถ  
โน  ตุเมฺห ภิกฺขเว สาริปุตฺต สมฺพหุเลหิ ภิกฺขูหิ สทฺธ ึ 
จงฺกมนฺตนฺติ ฯ เอว ภนฺเตติ(๒) ฯ สพฺเพ โข เต ภิกขฺเว ภิกฺขู  
มหาป ฺาติ (๓) ฯ  สพฺพ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ 
        คาถาสุ  สสคฺคาติ  สงฺกิเลสโต  สหวาสาทิวเสน  
สมาโยคโต  อถ  วา ทสฺสนสสคฺโค  สวนสสคฺโค  สมุลฺลาป- 
สสคฺโค  สมโฺภคสสคฺโค  กายสสคฺโคติ เอว  ป ฺจวิเธ  สสคฺเค 
ยโต  กโุตจิ  สสคฺคโต ฯ  วนโถ  ชาโตติ กิเลโส  อุปฺปนฺโน   
มคฺเคน  อสมูหโต ฯ  อสสคฺเคน  ฉิชฺชตีติ  สสคฺคปฏิกฺเขเปน 
กายวิเวกาทินา  ปุพฺพภาเค  ฉิชฺชิตฺวา  ปุน  อจฺจนฺตอสสคฺเคน  
# ๑. ม. วตฺวา ฯ  ๒. ม. อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ  
# ๓. ส. นิ. ๑๖/๓๖๖/๑๘๖ ฯ มหาป ฺาติ ฯ  
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สมุจฺเฉทวิเวเกน ฉิชฺชติ  ปหียติ ฯ  เอตฺตาวตา  สงฺเขปโต  หีนาธิ- 
มุตฺติยา  สมุทโย  อตฺถงฺคโม  จ ทสฺสโิต โหติ ฯ 
        ยสฺมา  ปน  เต  สสคฺคา  เต  จ  กเิลสา  โกสชชฺ- 
วเสน  อุปฺปชฺชนฺติ เจว  วฑฺฒนฺติ  จ  น  วีริยารมฺภวเสน  
ตสฺมา  หีนาธิมุตฺติเก  กุสีเต  ปุคฺคเล วชฺเชตฺวา  กลยาณาธิ- 
มุตฺติเก  อารทฺธวีริเยน  เสวนฺเตน  อสสคฺเคน  สสคฺคโช วนโถ  
ฉินฺทิตพฺโพติ ฯ  ยถาวุตฺตมตฺถ  วิตฺถารโต  ทสฺเสนฺโต  กุสีต- 
เสวนาย  ตาว อาทีนว ปกาเสตุ ปริตฺต ทารุนฺติอาทิมาห ฯ 
        ตตฺถ  ปริตฺต  ทารุนติฺ  ขุทฺทก  ทารุ(๑) ฯ  ยถา  สีเท 
มหณฺณเวติ ยถา  ขุทฺทก  กุลฺล  อารุหิตฺวา  มหาสมุทฺท   
ตริตุกาโม  ตีร  อปฺปตฺวา สมุทฺทมชฺเฌเยว  สีเทยฺย  ปติตฺวา  
มจฺฉกจฺฉปภกฺโข  ภเวยฺย ฯ เอว กุสีต อาคมฺม สาธุชีวีป   
สีทตีติ  เอวเมว  กุสีต วีริยารมฺภรหิต กิเลสวสิก ปคฺุคล  
นิสฺสาย เตน  กตสสคฺโค  สาธุชีวีป  ปริสุทฺธาชีโวป  ปริสุทฺธ- 
สีโลป  สมาโน หีนสสคฺคโต อุปฺปนฺเนหิ  กามวิตกฺกาทีหิ  
ขชฺชมาโน  ปาร  คนฺตุ  อสมตฺโถ  มหณฺณเวเยว(๒)  สีทติ ฯ   
ตสฺมาติ  ยสมฺา  เอวมนตฺถาวโห  กุสีตสสคฺโค  ตสฺมา  ต   
อาคมฺม อาลสิยานุโยเคน  กุจฺฉิต  สีทตีติ  กุสีต  ตโตเอว  
หีนวีริย  นิพฺพีริย มิตฺต(๓)  ปริวชฺเชยฺย ฯ  เอกนฺเตเนว ปน กาย- 
วิเวกาทีน ฺเจว ตทงฺควิเวกาทีน ฺจ วเสน  ปวิวิตฺเตหิ  ตโตเอว 
# ๑. ม. กฏมย กุลลฺ ฯ  ๒. ม. สสารณฺณเวเยว ฯ  
# ๓. ม. อกลยฺาณมิตฺต ฯ  
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กิเลเสหิ  อารกตฺตา  อริเยหิ  ปริสุทฺเธหิ นิพฺพาน  ปฏ-ิ 
เปสิตตฺตภาวโต  ปหิตตฺเตหิ  อารมฺมณลกฺขณูปนิชฌฺานาน  วเสน 
ฌายนโต  ฌายีหิ  สพฺพกาล  ปคฺคหิตวีริยตาย  อารทฺธวีริยตาย  
อารทฺธวีริเยหิ ปณฺฑิเตหิ สปฺป ฺเหิเยว สห อาวเสยฺย  
สวเสยฺยาติ ฯ 
                นวมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                         ปริหานสุตฺตวณฺณนา 
        ทสเม  ปริหานาย  สวตฺตนฺตี  อวุฑฺฒิยา  ภวนฺติ   
มคฺคาธิคมสฺส ปริปนฺถาย  โหนฺติ ฯ  อธิคตสฺส  ปน  มคฺคสฺส 
ปริหานิ  นาม  นตฺถ ิฯ  ตโย ธมฺมาติ  ธมฺมาธิฏานวเสน   
อุทฺทิฏธมฺเม  ปุคฺคลาธิฏานาย  เทสนาย วิภชนฺโต อิธ  
ภิกฺขเว เสโข ภิกฺขูติอาทิมาห ฯ 
        ตตฺถ  กมฺม  อารมิตพฺพโต  อาราโม  เอตสฺสาติ   
กมฺมาราโม ฯ  กมฺเม  รโตติ กมฺมรโต ฯ  กมฺมารามต  กมฺมาภิรตึ 
อนุยุตฺโต  ปยุตฺโตติ  กมมฺารามตมนุยุตฺโต ฯ ตตฺถ  กมฺม  นาม   
อิติกตฺตพฺพ  กมฺม  เสยฺยถทิ  จีวรวิจารณ  จีวรกรณ  
อุปตฺถมฺภน  ปตฺตตฺถวิก  องฺสพนฺธน  กายพนฺธน  ธมกรณ   
อาธารก  ปาทกถลิก สมมฺชฺชนีติ  เอวมาทีน  อุปกรณาน  กรณ   
ย ฺจ  วิหาเร ขณฺฑผุลฺลาทิปฏิสงฺขรณ ฯ เอกจฺโจ  หิ  เอตานิ  
กโรนฺโต  สกลทิวส  เอตาเนว  กโรติ ฯ  ต สนฺธาเยต  วุตฺต ฯ   
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โย  ปน  เอเตส  กรณเวลายเมว เอตานิ กโรติ อุทฺเทส- 
เวลาย อุทฺเทส  คณฺหาติ  สชฺฌายเวลาย  สชฺฌายติ  เจติยงฺคณ- 
วตฺตาทิกรณเวลาย เจติยงฺคณวตฺตาทีนิ  กโรติ  มนสิการเวลาย   
มนสิการ  กโรติ สพฺพตฺถกกมฺมฏาเน วา ปาริหาริยกมฺมฏาเน  
วา น โส กมมฺาราโม นาม.  ตสฺส ต ยานิ โข ปน  
ตานิ สพฺรหฺมจารีน อุจฺจาวจานิ กึกรณียานิ ตตฺถ ทกฺโข 
โหติ อนลโส ตตฺรุปายาย วีมสาย สมนฺนาคโต อล กาตุ  
อล สวิธาตุนฺติ(๑)อาทินา  สตฺถารา อนุ ฺาตกรณเมว โหติ ฯ 
        ภสฺสาราโมติ  โย  ภควตา  ปฏิกฺขิตฺตราชกถาทิวเสน  
รตฺตินฺทิว  วีตินาเมติ อย  ภสฺเส  ปริยนตฺการี  น  โหตีติ(๒) 
ภสฺสาราโม  นาม.  โย  ปน  รตฺติมฺป  ทิวาป ธมฺม  
กเถติ  ป ฺห  วิสฺสชฺเชติ  อย  อปฺปภสฺโส  ภสฺเส  ปริยนฺต- 
การีเยว ฯกสฺมา  สนฺนิปติตาน  โว  ภิกขฺเว  ทฺวย  กรณีย   
ธมฺมี  วา  กถา  อริโย  วา ตุณฺหีภาโวติ (๓)  วุตฺตวิธึเยว 
ปฏิปนฺโนติ ฯ 
        นิทฺทาราโมติ  โย  ยาวทตฺถ  อุทราวเทหก  ภุ ฺชิตฺวา 
เสยฺยสุข  ปสฺสสุข มิทฺธสุข  อนุยุ ฺชติ  โย  จ  คจฺฉนฺโตป   
นิสินฺโนป   ิโตป  ถินมิทธฺาภิภูโต นิทฺทายติ  อย  นทิฺทาราโม   
นาม ฯ  ยสฺส  ปน  กรชกายเคล ฺเน  จิตฺต  ภวงฺค โอตรติ ฯ  
# ๑. ท.ี ปา. ๑๑/๓๕๗/๒๘๒ ฯ องฺ. ทสก. ๒๔/๑๗/๒๖ ฯ  
# ๒. ม. โหตีติ ฯ  ๓. ม. ม.ู ๑๒/๓๑๓/๓๑๔ ฯ  
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นาย นิทฺทาราโม ฯ เตเนวาห อภิชานามิ โข ปนาห  
อคฺคิเวสฺสน คิมฺหาน ปจฺฉิเม มาเส ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาต- 
ปฺปฏิกฺกนฺโต จตุคฺคุณ สงฺฆาฏึ ป ฺาเปตฺวา ทกฺขิเณน ปสฺเสน 
สโต สมฺปชาโน นิทฺท โอกฺกมิตาติ ฯ (๑)  
        เอตฺถ  จ  ปถุุชชฺนกลยฺาณโกป  เสโขเตฺวว  เวทิตพฺโพ  
ตสฺมา  ตสฺส สพฺพสฺสป  วิเสสาธิคมสฺส  อิตเรส  อุปริ  วิเสสาธิ- 
คมสฺส  ปริหานาย  วตฺตนฺตีติ เวทิตพฺพ ฯ สุกฺกปกฺขสฺส วุตฺต- 
วิปริยาเยน อตฺถวิภาวนา เวทิตพฺพา ฯ 
        คาถาสุ  อุทฺธโตติ  จิตฺตวิกฺเขปกเรน  อุทฺธจฺเจน  อุทฺธโต   
อวูปสนฺโต ฯ อปฺปกิจฺจสฺสาติ  อนุ ฺาตสฺสป  วุตฺตปฺปการสฺส 
กิจฺจสฺส  ยุตฺตปฺปยุตฺตกาเลเยว กรณโต  อปฺปกิจฺโจ  อสฺส  
ภเวยฺย ฯ อปฺปมิทฺโธติ ทวิส จงฺกเมน นิสชฺชายาติอาทินา 
วุตฺตชาคริยานุโยเคน  นิททฺารหิโต  อสฺส ฯ  อนุทฺธโตติ  ภสฺสา- 
รามตาย อุปฺปชฺชนกจิตฺตวิกฺเขปสฺส  อภสฺสาราโม  หุตฺวา  
ปริวชฺชเนน  น  อุทฺธโต วูปสนฺตจิตฺโต  สมาหิโตติ  อตฺโถ  เสส   
ปุพฺเพ  วุตฺตนยตฺตา  สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ 
        อิติ  อิมสฺมึ  วคฺเค  ปมทุติยจตุตฺถ(๒) ป ฺจมฉฏสตฺตม- 
อฏมนวเมสุ  สุตฺเตสุ วฏฏ กถิต อิตเรสุ วฏฏวิวฏฏ ฯ 
                ทสมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                ตติยวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๔๓๐/๔๖๑ ฯ  ๒. ม. จตุตฺถาติ นตฺถิ ฯ   
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                        จตุตฺถวคฺควณฺณนา 
                        วิตกฺกสุตฺตวณฺณนา 
        จตุตฺถวคฺคสฺส  ปเม  อกุสลา  วิตกฺกาติ  อโกสลฺลสมฺภูตา  
วิตกฺกา มิจฺฉาวิตกฺกาติ  อตฺโถ ฯ  อนว ฺตฺติปฏิสยุตฺโตติ   
เอตฺถ  อนว ฺตฺตีติ  อนว ฺา ปเรหิ  อตฺตโน  อหีฬิตตา   
อปริภูตตา  อโห  วต  ม  ปเร  น  อวชาเนยฺยุนฺติ เอว  
ปวตฺโต  อิจฺฉาจาโร  ตาย  อนว ฺตฺติยา  ปฏิสยุตฺโต  สสฏโ 
ต  วา อารพฺภ  ปวตฺโต  อนว ฺตฺติปฏิสยุตฺโต  วิตกฺโก ฯ  
ตสฺมา  กถ  นุ  โข  ม  ปเร คหฏา  เจว  ปพฺพชิตา   
จ  น  โอรกโต  ทเหยฺยุนฺติ  สมฺภาวนกมฺยตาย อิจฺฉาจาเร  ตฺวา 
ปวตฺติตวิตกฺกสฺเสต  อธิวจน ฯ  ลาภสกฺการสิโลกปฏิสยุตฺโตติ 
จีวราทิลาเภน  เจว  สกฺกาเรน  จ  กิตฺติสทฺเทน  จ  อารมฺมณ- 
กรณวเสน ปฏิสยุตฺโต ฯ ปรานุทฺทยตาปฏิสยุตฺโตติ  ปเรสุ   
อนุทฺทยตาปติรูปเกน  เคหสิตเปเมน ปฏิสยุตฺโต ฯ ย สนฺธาย 
วุตฺต สสฏโ วิหรติ ราชูห ิราชมหามตฺเตหิ พฺราหฺมเณหิ 
คหปติเกหิ ติตฺถิเยหิ ติตฺถิยสาวเกหิ สหนนฺที สหโสกี สุขิเตสุ 
สุขิโต ทุกฺขิเตสุ ทุกฺขิโต อุปฺปนฺเนสุ กิจฺจกรณีเยสุ อตฺตโน 
โยค (๑)  อาปชฺชตีติ ฯ (๒)  
# ๑. ส.ี อตฺตโน โวโยค  ฯ  ม. อตฺตนาว โยค ฯ  
# ๒. ส. สฬา. ๑๘/๓๒๓/๒๒๕ ฯ  อภิ. วิ. ๓๕/๙๐๕/๔๘๒ ฯ  
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        คาถาสุ  อนว ฺตฺติยา  ปฏิสยุตฺโต  ปุคฺคโล อนว ฺตฺติ- 
สยุตฺโต ฯ ลาภสกฺกาเร คารโว  เอตสฺส  น  ธมฺเมติ  ลาภ- 
สกฺการคารโว ฯ  สุขทุกฺเขสุ  อมา  สห ภวาติ  (๑)  อมจฺจา  สหาย- 
สทิสา  อุปฏากา ฯ  เตหิ  เคหสิตเปมวเสน  สห นนฺทนสีโล   
สหนนฺที  อมจฺเจหิ  อิมินา  ปรานุทฺทยตาปฏิสยุตฺต วิตกฺก  
ทสฺเสติ ฯ อารา  สโยชนกขฺยาติ  อิเมหิ  ตีหิ  วิตกฺเกหิ  อภิภูโต  
ปุคฺคโล  สโยชนกฺขยโต อรหตฺตโต ทูเร ตสฺส ต ทลฺุลภนฺติ 
อตฺโถ ฯ 
        ปุตฺตปสุนฺติ  ปุตฺเต  จ  ปสโว  จ ฯ  ปุตฺตสทฺเทน  เจตฺถ  
ทาราทโย ปสุสทฺเทน อสฺสมหึสเขตฺตวตฺถาทโย  จ  สงฺคหิตา ฯ   
วิวาเหติ  วิวาหการาปเน ฯ  อิมินา อาวาโหป  สงฺคิโต ฯ   
สงฺคหานีติ  (๒)  ปริคฺคหานิ  ปริกฺขารสงฺคหานีติ  อตฺโถ ฯ สนถฺวานีติ 
จ  ปนฺติ  มตฺิตสนฺถวานีติ  อตฺโถ  สพฺพตฺถ  หิตฺวาติ  
สมฺพนฺโธ  ภพฺโพ  โส  ตาทิโส  ภิกฺขูติ  โส  ยถาวุตฺต  สพฺพ   
ปป ฺจ  ปริจฺจชิตฺวา  ยถา สตฺถารา  วุตฺตาย  สมฺมา- 
ปฏิปตฺติยา  ตถา  ปสฺสิตพฺพโต  ตาทิโส  สสาเร  ภย อิกฺขตีติ  
ภิกฺขุ อุตฺตม สมฺโพธึ อรหตฺต ปตฺตุ อรหติ ฯ 
                ปมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. กตฺถจิ. คตาติ ฯ  ๒. ม. สหรานีติ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 388 

                *เลมที่ 20  หนา  388 
                 
                สกฺการสุตฺตวณฺณนา 
        ทุติเย  สกฺกาเรนาติ  สกฺกาเรน  เหตุภูเตน  อถวา 
สกฺกาเรนาติ สกฺการเหตุนา  สกฺการเหตุเกน  วา ฯ  สกฺการ   
หิ  นิสฺสาย  อิเธกจฺเจ  ปุคฺคลา ปาปจฺฉา  อิจฺฉาปกตา   
อิจฺฉาจาเร  ตฺวา สกฺการ นิพฺพตฺเตสฺสามาติ อเนกวิหิต อเนสน   
อปฺปติรูป  อาปชฺชิตฺวา  อิโต  จุตา  อปาเยสุ  นิพฺพตฺตนฺติ  ฯ 
อปเร ยถาสกกฺาร  ลภิตฺวา  ตนฺนิมิตฺต  มานมทมจฺฉริยาทิวเสน  
ปมาท  อาปชฺชิตฺวา อิโต  จุตา  อปาเยสุ  นิพฺพตฺตนฺติ ฯ   
ย  สนฺธาย  วุตฺต  สกฺกาเรน  อภิภูตา ปริยาทินฺนจิตฺตาติ  ฯ 
ตตฺถ  อภิภูตาติ  อชฺโฌตฺถฏา ฯ  ปรยิาทินฺนจิตฺตาติ เขปตจิตฺตา 
อิจฺฉาจาเรน  มานมทาทินา  จ  ขย  ปาปตกุสลจิตฺตา ฯ  อถวา 
ปริยาทินฺนจิตฺตาติ  ปริโต  อาทินฺนจิตฺตา  วุตฺตปฺปกาเรน   
อกุสลโกฏาเสน  ยถา กสุลจิตฺตสฺส  อุปฺปตฺติวาโร  น  โหติ  
เอว  สมนฺตโต  คหิตจิตฺตสนฺตานาติ อตฺโถ ฯ  อสกกฺาเรนาติ 
หีเฬตฺวา  ปริภวิตฺวา  ปเรหิ  อตฺตนิ  ปวตฺติเตน อสกฺกาเรน 
เหตุนา  อสกฺการเหตุเกน  วา  มานาทินา ฯ  สกฺกาเรน  จ  
อสกฺกาเรน  จาติ เกหิจิ  ปวตฺติเตน  สกฺกาเรน  เกหิจิ  ปวตฺติเตน  
อสกฺกาเรน  จ ฯ  เย  หิ  เกหิจิ ปม  สกฺกตา  หุตฺวา   
เตหิเยว  อสารภาว  (๑)  ตฺวา  ปจฺฉา  อสกฺกตา  โหนฺติ ตาทิเส  
สนฺธาย วุตฺต สกฺกาเรน จ อสกฺกาเรน จาติ ฯ 
# ๑. ส.ี อสฺสทฺธาทิภาว ฯ  
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        เอตฺถ  สกฺกาเรน  อภิภูตา  เทวทตฺตาทโย  นิทสฺเสตพฺพา ฯ  
วุตฺตมฺปเหต(๑) 
                ผล เว กทลึ หนฺติ        ผล เวฬฬ ผล นฬ 
                สกฺกาโร กาปุรสิ หนฺติ        คพฺโภ อสฺสตรึ ยถาติ ฯ (๒)  
สาธุน  อุปริ  กเตน  อสกฺกาเรน  อภิภูตา  ทณฺฑกีราชกาลิงฺค- 
ราชมชฺฌราชาทโย  นิทสฺเสตพฺพา ฯ วุตฺตมฺป เจต 
                กสิ หิ วจฺฉ อวกิริย ทณฺฑก ี
                อุจฺฉินฺนมูโล สชโน สรฏโ 
                กกฺุกุฬนาเม นริยมฺหิ ปจฺจติ 
                ตสฺส ผุลิงฺคานิ ปตนฺติ กาเยติ(๓) ฯ 
ตถา(๔) 
                โย ส ฺเต ปพฺพชิเต อว ฺจยิ 
                ธมฺม ภณนฺเต สมเณ อทูสเก 
                ต นาลิกิร(๕) สุนขา ปรตฺถ 
                สงฺคมฺม ขาทนฺติ วิผนฺทมานนฺติ(๖) ฯ  
        อุปหจฺจ มาน เมชฺโฌ(๗)  มาตงฺคสฺมึ ยสสฺสิโน(๘) 
        สปาริสชฺโช อุจฺฉินฺโน  มชฺฌาร ฺ(๙) ตทา อหูติ ฯ (๑๐)  
# ๑. ม. วุตฺตมฺป เจต ฯ  ๒. วิ. จุล. ๗/๓๖๐/๑๘๒ ฯ 
# ส. ส. ๑๕/๖๑๐/๒๒๖ ฯ  องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๖๘/๙๖ ฯ 
# ๓. ม. อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๔. ม. ตถาติ นตฺถิ ฯ 
# ๕. ม. นาฬเิกร ฯ  ๖. ขุ. ชา. ๒๗/๒๔๖๔/๕๓๙ ฯ  
# ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ  ๗. ม. มน มชฺโฌ ฯ 
# ๘. ม. ยสสสฺิเน ฯ ๙. ม. มชฺฌาร ฺ ฯ 



# ๑๐. ขุ. ชา. ๒๘/๙๒/๔๑ ฯ  
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        สกฺกาเรน  จ  อสกฺกาเรน  จ  อภิภูตา  อ ฺติตฺถิยา 
นาฏปุตฺตาทโย นิทสฺเสตพฺพา ฯ 
        คาถาสุ  อุภยนฺติ  อุภเยน  สกฺกาเรน  จ  อสกฺกาเรน  
จ ฯ  สมาธิ  น วิกมฺปตีติ  น  จลติ  เอกสภาโว(๑) ว  ติฏติ ฯ 
กสฺส  ปน  น  จลตีติ  อาห อปฺปมาทวิหาริโนติ ฯ  (๒)  โย  
ปมาทกรธมฺมาน  (๓)  ราคาทีน  สุฏ ุ  ปหีนตฺตา อปฺปมาทวิหารี   
อรหา ตสฺส ฯ โส ห ิโลกธมฺเมหิ น วิกมฺปติ ฯ สุขุมทิฏ ิ- 
วิปสฺสกนฺติ ผลสมาปตฺติอตฺถ  สุขุมาย  ทฏิ ิยา  ป ฺาย 
อภิณฺห  ปวตฺตวิปสฺสนตฺตา สุขุมทิฏ ิวิปสฺสก ฯ  อุปาทานกฺ- 
ขยารามนฺติ  จตุนฺน อุปาทานาน ขย ปริโยสานภูต อรหตฺตผล  
อารมิตพฺพ เอตสฺสาติ อุปาทานกฺขยาราม ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ 
                ทติุยสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                เทวสทฺทสุตฺตวณฺณนา 
        ตติเย  เทเวสูติ เปตฺวา อรูปาวจรเทเว เจว อส ฺเทเว  
จ ตท ฺเสุ อุปปตฺติเทเวสุ ฯ  เทวสทฺทาติ  เทวาน  ปติ- 
สมุทาหารสทฺทา ฯ นิจฺฉรนฺตีติ อ ฺม ฺ อลฺลาปสลฺลาป- 
วเสน  ปวตฺตนฺติ ฯ  สมยา  สมย  อุปาทายาติ  สมยโต  สมย 
# ๑. ส.ี เอกคฺคภาเวว ฯ  ม. เอกคฺคภาเวน ฯ   
# ๒. ส.ี อปปฺมาณวิหาริโนติ ฯ  ๓. ส.ี ปมาณกรธมฺมาน ฯ  
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ปฏิจฺจ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ยสฺมึ  กาเล   ิตา  เต  เทวา   
ต  กาล  อาคมฺม น  ปสฺสสิฺสนฺติ  ตโต  ต  สมย  สมปฺตฺต  
อาคมฺมาติ ฯ  สมย สมย อุปาทายาติ จ  เกจิ  ปนฺติ ฯ 
เตส  ต  ต  สมย  ปฏิจฺจาติ  อตฺโถ ฯ  ยสฺมึ  สมเยติ  ยทา 
อฏ ิกงฺกลูปมา  กามาติ(๑)อาทินา สมฺพาโธ  ฆราวาโสติ(๒)อาทินา จ 
กาเมสุ ฆราวาเส  จ  อาทีนวา  ตปฺปฏปิกฺขโต  เนกขฺมฺเม  
อานิสสา  จ  สุทิฏา  โหนฺติ ตสฺมึ  สมเย ฯ  ตทา  หิสฺส   
เอกนฺเตน  ปพฺพชฺชาย  จิตฺต  นมติ ฯ  อริยสาวโกติ อริยสฺส 
พุทฺธสฺส  ภควโต  สาวโก  สาวกภาว  อุปคนฺตุกาโม  อริยสาวโก   
วา อวสฺสภาวี ฯ  (๓)อนฺติมภวิก  ต  สาวกโพธิสตฺต  สนฺธาย 
อยมารมฺโภ ฯ  เกสมสฺสส โอหาเรตฺวาติ  เกเส  จ  มสฺสุ  จ  
โอหาเรตฺวา  อปเนตฺวา ฯ  กาสายานิ  วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวาติ  
กสาเยน  รตฺตตฺตา  กาสายานิ  พฺรหฺมจริย  จรนฺตาน   
อนุจฺฉวิกานิ วตฺถานิ  นิวาเสตฺวา  เจว  ปารุปตฺวา  จ ฯ  
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชาย เจเตตีติ อคารสฺมา  ฆรา  
นิกฺขมิตฺวา  อนคาริย  ปพฺพชฺช  ปพฺพเชยฺยนฺติ  ปพฺพชฺชาย เจเตติ 
วิกปฺเปติ  ปพฺพชตีติ  อตฺโถ ฯ  เอตฺถ  จ  ยสฺมา  อคารสฺส   
หิต กสิวณิชฺชาทิกมฺม  อคาริยนฺติ  วุจฺจติ  ต ฺจ  ปพฺพชฺชาย   
# ๑. วิ. มหาวิ. ๒/๖๖๒/๔๓๒ ฯ ม. มู. ๑๒/๒๗๔/๒๖๒ ฯ  
# ๒. ส. น.ิ ๑๖/๕๒๓/๒๕๙ ฯ  ๓. ม. อนฺติมภวิก สาวกโพธิสตฺต ฯ  
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นตฺถิ  สมา ปพฺพชฺชา อนคาริยนฺติ าตพฺพา ฯ 
         มาเรนาติ  กิเลสมาเรน ฯ  สงฺคามาย  เจเตตีติ  ยชฺุฌนตฺถาย  
จิตฺต อุปฺปาเทติ  มาร  อภิวิเชตุ  สนฺนยหฺติ ฯ  ยสฺมา  ปน  
เอวรูปสฺส ปฏิปชชฺนกปุคฺคลสฺส  เทวปุตฺตมาโรป  อนฺตรายาย 
อุปกฺกมติ  ตสฺมา [๑] ตสฺสป มาเรนาติ  เอตฺถ  เทวปุตฺตมาเรนาติป  อตฺโถ 
เวทิตพฺโพ ฯ  ตสฺสาป  อย อิจฺฉาวิฆาต  กริสฺสเตวาติ ฯ  ยสฺมา   
ปน  ปพฺพชติทิวสโต  ปฏาย  ขุรคฺคโต  วา ปฏาย  สีลานิ  
สมาทิยนฺโต  ปริโสเธนฺโต  สมถวิปสสฺนาสุ  กมฺม  กโรนฺโต  
ยถารห  ตทงฺคปฺปหานวิกฺขมฺภนปฺปหานาน  วเสน  กิเลสมาร 
ปริปาเตติ  นาม  น ยชฺุฌติ  นาม  สมฺปหารสฺส  อภาวโต   
ตสฺมา  วุตฺต  มาเรน  สทฺธ ึ สงฺคามาย เจเตตีติ ฯ 
        สตฺตนฺนนฺติ  โกฏาสโต  สตฺตนฺน  ปเภทโต  ปน  เต 
สตฺตตึส  โหนฺติ ฯ กถ  จตฺตาโร  สติปฏานา  จตฺตาโร  
สมฺมปฺปธานา  จตฺตาโร  อิทฺธิปาทา ป ฺจินฺทฺริยานิ  ป ฺจ 
พลานิ  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโคติ ฯ เอว 
ปเภทโต  สตฺตตึสวิธาป  สติปฏานาทิโกฏาสโต  สตฺเตว 
โหนฺตีติ  วุตฺต สตฺตนฺนนฺติ ฯ  โพธิปกขิฺยานนฺติ  พุชฺฌนฏเน 
โพธีติ(๒) ลทฺธนามสฺส อริยปุคฺคลสฺส มคฺคาณสฺเสว  วา   
ปกฺเข  ภวาน  โพธิปกฺขิยาน(๓)โพธิโกฏาสิยานนฺติ อตฺโถ ฯ 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ตสฺสป วเสนาติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๒. ม. โพธีติ ฯ ๓. กตฺถจิ. โพธิภาคิยาน ฯ  
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โพธิปกฺขิกานนฺติป  ปาโ  โพธิปกฺขวนฺตาน  โพธิปกฺเข  วา  
นิยุตฺตานนฺติ อตฺโถ ฯ  ภาวนานุโยคมนุยุตฺโตติ  วิปสฺสน  อุสฺสกฺุกา- 
เปตฺวา  อริยมคฺคภาวนานุโยคมนุยุตฺโต ฯ  วิปสฺสนากฺขเณ  หิ   
สติปฏานาทโย  ปริยาเยน  โพธิปกฺขิยา  นาม มคฺคกฺขเณเยว 
ปน เต นิปฺปริยาเยน โพธิปกฺขิยา นาม โหนฺติ ฯ 
        อาสวาน  ขยาติ  กามาสวาทีน  สพฺเพส  อาสวาน  ขยา ฯ   
อาสเวสุ  หิ ขีเณสุ  สพฺเพป  กิเลสา  ขีณาเยว  โหนฺติ ฯ 
เตน  อรหตฺตมคฺโค  วุตฺโต  โหติ ฯ อนาสวนฺติ  อาสววิรหิต ฯ   
เจโตวิมุตฺตึ  ป ฺาวิมุตฺตินฺติ  เอตฺถ  เจโตวจเนน อรหตฺตผล- 
สมาธิ  ป ฺาวจเนน  ตสมฺปยุตฺตา  จ  ป ฺา  วุตฺตา ฯ   
ตตฺถ  สมาธิ ราคโต  วิมุตฺตตฺตา  เจโตวิมุตฺติ  ป ฺา  อวิชฺชาย 
วิมุตฺตตฺตา ป ฺาวิมุตฺตีติ เวทิตพฺพา ฯ วุตฺตเ ฺหต ภควตา 
        โย หิสสฺ ภิกฺขเว สมาธิ ตทสฺส สมาธินฺทฺริย ฯ ยา  
หิสฺส ภิกฺขเว ป ฺา ตทสฺส ป ฺ ินฺทฺริย ฯ อิติ โข ภิกฺขเว  
ราควิราคา เจโตวิมุตฺติ อวิชฺชาวิราคา ป ฺาวิมุตฺตีติ ฯ (๑)  
อปเจตฺถ  สมถผล  เจโตวิมุตฺติ  วิปสฺสนาผล  ป ฺาวิมุตฺตีติ  
เวทิตพฺพา ฯ ทิฏเว  ธมฺเมติ  อิมสฺมึเยว  อตฺตภาเว ฯ สย  อภิ ฺา  
สจฺฉิกตฺวาติ  อตฺตนาเยว อภิวิสิฏาย  ป ฺาย  ปจฺจกฺข  กตฺวา   
อปรปฺปจฺจเยน  ตฺวา ฯ  อุปสมฺปชฺช  วิหรตีติ  ปาปุณิตฺวา 
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๑๐๒๑/๓๐๐ ฯ  
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สมฺปาเทตฺวา วิหรติ ฯ ตเมว สงฺคามสีส อภิวิชิย อชฺฌาวสตีติ 
มาร  อภิวิชินตฺิวา  วิชิตวิชยตฺตา  เตน  กตสงฺคามสงฺขาตสฺส  
อริยมคฺคสฺส สีสภูต  อรหตฺตผลสมาปตฺติอิสฺสริยฏาน  อภิภวนฺโต  
อาวสติ  สมาปชฺชติ อิจฺเจว อตฺโถ ฯ  อิเม  จ  เทวสทฺทา   
ทิฏสจฺเจสุ  เทเวสุ  ปวตฺตนฺติ  วิเสสโต สุทฺธาวาสเทเวสูติ 
เวทิตพฺพ ฯ 
        คาถาสุ  มหนฺตนฺติ  สีลาทิคุณมหตฺเตน  มหนฺต ฯ  
วีตสารทนฺติ  สารชฺชกราน กิเลสาน  อภาเวน  วิคตสารชฺช 
อปคตมงฺกุภาว ฯ  ปุริสาช ฺาติ  อสฺสาทีสุ อสฺสาชานียาทโย  วิย   
ปุริเสสุ  อาชานียภูต  อุตฺตมปุริส ฯ  ทชฺุชยมชฺฌภูติ ปจุรชเนหิ 
เชตุ  อสกฺกุเณยฺย  กิเลสวาหินึ  อภิภวิ  อชฺโฌตฺถร ิฯ  อชชฺยีติป 
ปนฺติ  อชินติี  อตฺโถ ฯ  เชตฺวาน  มจฺจุโน  (๑)  เสน  วิโมกฺเขน  
อนาวรนฺติ โลกตฺตยาภิพฺยาปนโต  ทิยฑฺฒสหสฺสาทิวิภาคโต  จ   
วิปุลตฺตา  อ ฺเหิ  อาหริตุ(๒) ปฏิเสเธตุ  อสกฺกุเณยฺยตฺตา  จ   
อนาวร  มจฺจุโน  มารสฺส  เสน  วิโมกฺเขน อริยมคฺเคน  เชตฺวา   
โย  ตฺว  ทชฺุชย  อชยิ  ตสฺส  นโม  เต  ปุริสาช ฺาติ 
สมฺพนฺโธ ฯ 
        อิตีติ  วุตฺตปฺปกาเรน ฯ  หิอิติ  นิปาตมตฺต ฯ  เอต  
ปตฺตมานส อธิคตารหตฺต ขีณาสว  เทวตา  นมสฺสนฺตีติ 
# ๑. กตฺถจิ. มโนภุโน ฯ  ๒. ม. อาวริต ฯ  
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วุตฺตเมวตฺถ  นิคมนวเสน  ทสฺเสติ ฯ  อถ  วา  อิตีติ อิมินา   
การเณน ฯ  กึ  ปน  เอต  การณ  นมุจิเสนาวิชเยน  ปตฺตมาน- 
สตฺต ฯ อิมินา  การเณน เอว(๑)  เทวตา  นมสฺสนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  
อิทานิ  ต  การณ  ผลโต ทสฺเสตุ  ต ฺหิ  ตสฺส  นมสสฺนฺติ 
เยน  มจฺจุวส  วเชติ  วุตฺต ฯ  
        ตสฺสตฺโถ ยสฺมา  ตสฺส  ปุริสาช ฺสฺส  ปณีตสฺส 
คเวสนฺตาป  เทวา  อณุมตฺตมฺป  ต  การณ น  ปสฺสนติฺ  เยน  
โส  มจฺจุโน  มรณสฺส  วส  วเช  อุปคจฺเฉยฺย  ตสฺมา  ต 
วิสุทฺธิเทวา นมสฺสนฺตีติ ฯ 
                ตติยสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
 
                ป ฺจปุพฺพนิมิตฺตสุตฺตวณฺณนา 
        จตุตฺเถ  ยทาติ  ยสฺมึ  กาเล ฯ  เทโวติ  อุปปตฺติเทโว ฯ  
ตโย  ห ิเทวา  สมฺมุติเทวา(๒)  อุปปตฺติเทวา  วิสุทฺธิเทวาติ ฯ  
เตสุ  สมฺมุติเทวา นาม ราชาโน ขตฺติยา ฯ  อุปปตฺติเทวา  
นาม  จาตุมหาราชิกโต  ปฏาย  ตทุปริเทวา ฯ  วิสุทฺธิเทวา 
นาม  ขีณาสวา ฯ  อิธ  ปน  กามาวจรเทโว  อธิปฺเปตา ฯ  
เตน  วุตฺต  เทโวติ อุปปตฺติเทโวติ ฯ  เทวกายาติ  เทวสมูหโต 
เทวฏานโต วา เทวโลกโตติ อตฺโถ ฯ สมูหนิวาสวาจโก  หิ  
# ๑. ม. ต ฯ ๒. ม. สมฺมุติเทวา ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 396 

                *เลมที่ 20  ติกนิปาตวณฺณนา  หนา  396 
                 
อย  กายสทฺโท ฯ  จวนธมฺโมติ  มรณธมฺโม  อายุกฺขเยน  วา 
ปุ ฺกฺขเยน วา อุปฏ ิตมรโณติ อตฺโถ ฯ 
        ป ฺจสฺส  ปุพฺพนิมตฺิตานิ  ปาตุภวนฺตีติ  อสฺส  อุปฏ ิต- 
มรณสฺส  เทวปุตฺตสฺส ป ฺจ  มรณสฺส  ปุพฺพนิมิตฺตานิ  อุปฺปชฺชนฺติ 
ปกาสานิ  วา  โหนฺติ ฯ  มาลา มิลายนฺตีติ  เตน  ปฬนฺธิตมาลา 
มชฺฌนฺหิกสมเย  อาตเป  ขิตฺตา  วิย  มิลาตา วิหตโสภา  
โหนฺติ ฯ 
        วตฺถานิ  กิลิสฺสนฺตีติ  สรทสมเย  วิคตวลาหเก  อากาเส 
อพฺภุสฺสกฺกมานพาลสูริยสทิสปฺปภานิ  นานาวิราควณฺณานิ  เตน 
นิวตฺถปารุตวตฺถานิ  ตขณเยว กทฺทเม ขิปตฺวา มทฺทิตานิ  
วิย วิหตปฺปภานิ มลินานิ โหนฺติ ฯ 
        กจฺเฉหิ  เสทา  มุจฺจนฺตีติ สุปริสุทฺธชาติมณิ วิย สุสิกฺขิต- 
สิปฺปาจริยรจิตสุวณฺณปฏิมา  วิย  จ  ปพฺุเพ  เสทมลชลลฺิการหิต- 
สรีรสฺส  ตสฺมึ  ขเณ  อุโภหิ กจฺเฉหิ  เสทธารา  สนฺทนฺติ  
ปคฺฆรนฺติ ฯ  น  เกวล ฺจ กจฺเฉหิเยว สกลสรรีโตป (๑) ปนสฺส 
เสทชลกณฺณิกา  มุ ฺจติเยว  เยน  อามุตฺตมุตฺตาชาลควจฺฉิโต  
วิย  ตสฺส กาโย โหติ ฯ 
        กาเย  ทพฺุพณฺณิย  โอกฺกมตีติ  ปุพฺเพ  ยถานุภาว เอก- 
โยชน  ทฺวิโยชน  ยาว  ทฺวาทสโยชนมตฺตมฺป  ปเทส  อาภาย 
# ๑. ส.ี สกลสรีรมฺป ฯ ม. สกลสรีรโตป ฯ   
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ผริตฺวา วิชฺโชตมาโน  กาโย  ตขณ ฺเว นิปฺปเภ  นิตฺเตเช 
วิรูปภาโว อนุปวิสติ สณฺาติ ฯ  ปฏิสนฺธิโต  ปฏาย  สีต 
โหติ น อุปฆาตก น อุณฺห น ขณฺฑิจฺจปาลิจฺจาทโย 
เทวธีตา  โสฬสวสฺสุทฺเทสิกา  วิย โหติ เทวปุตฺโต  วีสติ- 
วสฺสุทฺเทสิโก วิย(๑) ฯ 
        สเก  เทโว  เทวาสเน  นาภิรมตีติ  อตฺตโน  อจฺฉราคเณหิ   
สทฺธึ กีฬนปริจรณกทิพฺพาสเน  น  รมติ  น  จิตฺตสฺสาท  ลภติ ฯ  
ตสฺส  กิร  มนุสฺสคณนาย สตฺตหิ  ทิวเสหิ  มรณ  ภวิสฺสตีติ   
อิมานิ  ปุพฺพนิมิตฺตานิ ปาตุภวนฺติ ฯ โส เตส อุปฺปตฺติยา  
เอวรูปาย  นาม  สมฺปตฺติยา  วินา  ภวิสฺสามีติ  พลวโสกาภิภูโต 
โหติ  เตนสฺส  กาเย  มหาปริฬาโห  อุปฺปชฺชติ  เตน  สพฺพโต  
คตฺเตหิ  เสทา มุ ฺจนฺติ ฯ  จิรตร  กาล  อปริจิตทุกฺโข  ต   
อธิวาเสตุ  อสกฺโกนฺโต  เอกจฺโจ ทยฺหามิ  ทยฺหามีติ  กนฺทนโฺต 
ปริเทวนฺโต  กตฺถจิ  อสฺสาท  อลภนฺโต วิชปฺปนฺโต  วิลปนฺโต  (๒) 
ตหึ  ตหึ  อาหิณฺฑติ  เอกจฺโจ  สตึ  อุปฏเปตฺวา กายวาจาหิ 
# ๑. อิมสฺม ึอตฺถวิกปฺเป มรมฺมโปตฺถเก เอว กาเย ทุพฺพณฺณิย  
# โอกฺกมตีติ ปุพฺเพ ปฏิสนฺธิโต ปฏาย ยถานุภาว เอกโยชน ทฺวิโยชน 
# ยาว ทฺวาทสโยชนมตฺตมฺป ปเทส อาภาย ผริตฺวา วิชฺโชตมาโน 
# กาโย โหติ ขณฺฑิจฺจปาลิจฺจาทิวิรหิโต น สีต น อุณฺห อุปฆาตก 
# เทวธีตา โสฬสวสฺสุทฺเทสิกา วิย โหติ เทวปุตฺโต วีสติวสฺสุทฺเทสิโก 
# วิย ตขณ ฺเว นิปฺปเภ นิตฺเตเช กาเย วิรูปภาโว อนุปวิสติ 
# สณฺาตีติ ฯ ต สุกร วิย ตขณ ฺเว นิปฺปเภ นิตฺเตเช กาเย 
# วิรูปภาโว อนุปวิสติ สณฺาตีติ ฯ ต สุกร อตฺถคฺคหณตฺถ ฯ 



# ๒. ส.ี วิชมภฺนฺโต นิสฺสสนฺโต ฯ  ม. วิชปฺปนฺโต วิลปนฺโต ฯ  
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วิการ อกโรนฺโตป ปยวิปฺปโยคทุกฺข อสหนฺโต วิห ฺมาโน 
วิจรติ ฯ 
        อิมานิ  ปน  ปุพฺพนมิิตฺตานิ  ยถา  โลเก  มหาปุ ฺาน  
ราชราชมหามตฺตาทีนเยว อุกฺกาปาตภูมิจาลจนฺทคฺคาหาทีนิ   
นิมิตฺตานิ  ป ฺายนฺติ  น  สพฺเพส เอวเมว  มเหสกฺขเทวานเยว  
ป ฺายติ ฯ  อุปฺปนฺนานิ  จ  ตานิ  อิมานิ มรณสฺส  ปุพฺพ- 
นิมิตฺตานิ  นามาติ  เกจิ  เทวา  ชานนฺติ น สพฺเพ ฯ 
ตตฺถ โย มนฺเทน กุสลกมฺเมน  นิพฺพตฺโต  โส  อิทานิ  โก 
ชานาติ  กุหึ  นิพฺพตฺติสฺสามีติ ภายติ ฯ  โย  ปน  มหาปุ ฺโ  
โส  พหุ  มยา  ทาน  ทินนฺ  สลี  รกฺขิต ปุ ฺ  อุปจิต  
อิโต  จุตสฺส  เม  สุคติเยว  ปาฏิกงฺขาติ น ภายติ น  
วิกมฺปติ ฯ เอว  อุปฏ ิตปุพฺพนิมิตฺต  ปน  ต  คเหตฺวา  เทวตา 
นนฺทนวน  ปเวเสนฺติ สพฺพเทวโลเกสุ นนฺทนวน อตฺถิเยว ฯ 
        ตีหิ  วาจาหิ  อนุโมเทนตีฺติ  อิทานิ  วุจฺจมาเนหิ  ตีหิ  
วจเนหิ อนุโมเทนฺติ โมท  ปโมท  อุปปฺาเทนฺติ  อสฺสาเสนฺติ   
อาสิตวเสน (๑)  วา  ตขณานุรูป ปโมท  กโรนฺติ ฯ  เกจิ  ปน 
อนุโมทนฺตีติ  ปทสฺส  โอวทนฺตีติ  วทนฺติ ฯ อิโตติ  เทวโลกโต ฯ  
โภติ  อาลปน ฯ  สุคตินฺติ  สุนฺทรคตึ  มนุสฺสโลก  สนฺธาย 
วทนฺติ ฯ คจฺฉาติ ปฏิสนฺธิคฺคหณวเสน อุเปหิ ฯ 
# ๑. ม. อภิวทนวเสน ฯ  
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        เอว  วุตฺเตติ  เอว  ตทา  เตหิ เทเวหิ ตสฺส อิโต โภ  
สุคตึ คจฺฉาติอาทินา วตฺตพฺพวจเน  ภควตา  วุตฺเต  อ ฺตโร  
นามโคตฺเตน  อปากโฏ  ตสฺส ปริสาย  นิสินฺโน  อนสุนฺธิกุสโล  
เอโก  ภิกฺขุ  เอเต  สุคติอาทโย  ภควตา อวิเสสโต  วุตฺตา   
อวิภูตา  หนฺท  เน  วิภูตตเร  การาเปสฺสามีติ  เอต  กินฺนุ  โข 
ภนฺเตติอาทิวจน  อโวจ ฯ  สทฺธาทิคุณวิเสสปฏิลาภการณโต  
เทวูปปตฺติเหตุโต จ  มนุสสฺตฺต  เทวาน  อภิสมฺมตนฺติ  อาห  
มนุสฺสตฺต  โข  ภิกฺขุ  เทวาน สุคติคมนสงฺขาตนฺติ ฯ 
        สุคติคมนสงฺขาตนฺติ  สุคติคมนนฺติ  สมฺมา  กถิต  วณฺณิต  
โถมิตนฺติ อตฺโถ ฯ  ย  มนสฺุสภูโตติ  เอตฺถ  ยนฺติ  กริยิา- 
ปรามสน  เตน  ปฏิลภตีติ  เอตฺถ ปฏิลภนกิริยา  ปรามสติ(๑) ฯ 
โย  สทฺธาปฏิลาโภติ  อตฺโถ ฯ  มนุสฺสภูโตติ  มนุสฺเสสุ อุปฺปนฺโน 
มนุสฺสภาว  วา  ปตฺโต ฯ  ยสฺมา  เทวโลเก  อุปฺปนนฺาน  ตถา- 
คตสฺส ธมฺมเทสนา  เยภุยฺเยน  ทลฺุลภา  สวนาย  น  ตถา   
มนุสฺสาน  ตสฺมา  วุตฺต มนุสฺสภูโตติ ฯ  ตถาคตปฺปเวทิเต  ธมฺม- 
วินเยติ  ตถาคเตน  ภควตา  เทสิเต สิกฺขตฺตยสงฺคเห  สาสเน ฯ  
ต  หิ  ธมฺมโต  อนเปตตฺตา  ธมฺโม  จ  อาสยานุรูป วิเนยฺยาน(๒) 
วินยนโต  วินโย  จาติ  ธมฺมวินโย  อุปนิสฺสยสมฺปตฺติยา  วา   
ธมฺมโต  อนเปตตฺตา  ธมฺม  อปฺปรชกฺขชาติก  วินย  วิเนตีติ  
# ๑. ม. อามสียติ ฯ  ๒. ม. วิเนยฺยาน ฯ  
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ธมฺมวินโย ฯ  ธมฺเมเนว  วา  วินโย น  ทณฺฑสตฺเถหีติ  ธมฺม- 
วินโย  ธมฺมยตฺุโต  วา  วินโยติ  ธมฺมวินโย  ธมฺมาย วา 
ยถา(๑)  มคฺคผลนิพฺพานาย  วินโยติ  ธมฺมวินโย  มหากรุณา- 
สพฺพ ฺ ุต ฺาณาทิธมฺมโต วา  ปวตฺโต  วินโยติ  ธมฺมวินโยฯ 
ธมฺโม  วา  ภควา  ธมฺมภูโต  ธมฺมกาโย ธมฺมสฺสามี  ตสฺส  
ธมฺมสฺส  วินโย  น  ตกฺกิยานนฺติ(๒)  ธมฺมวินโย  ธมฺเม  วา 
มคฺคผเล  นิปฺผาเทตพฺพวิสยภูเต  วา  ปวตฺโต  วินโยติ  ธมฺม- 
วินโยติ วุจฺจติ ฯ ตสฺมึ ธมมฺวินเย ฯ 
        สทฺธ  ปฏิลภตีติ  สฺวากฺขาโต  ภควตา  ธมฺโมติอาทินา   
สทฺธ  อุปฺปาเทติ ฯ สทฺโธ  หิ  อิมสฺม ึ ธมฺมวินเย  ยถานุสิฏ  
ปฏิปชชฺมาโน  ทฏิธมฺมิกสมฺปรายิกปรมตฺเถ  อาราเธสฺสติ ฯ   
        สลุทฺธลาภสงฺขาตนฺติ  เอตฺถ  ยถา  หิร ฺสุวณฺณเขตฺต- 
วตฺถาทิลาโภ  สตฺตาน  อุปโภคสุข  อาวหติ  ขุปฺปปาสาทิทุกฺข   
ปฏิพาหติ ธนทาลิทฺทิย  วูปสเมติ  มุตฺตาทิรตนปฏิลาภเหตุโต 
โลกสนฺตติ ฺจ  อาวหติ ฯ เอว  โลกิยโลกุตฺตรา  สทฺธาป  ยถาสมฺภว  
โลกิยโลกุตฺตร  วิปากสุข  อาวหติ สทฺธาธุเรน  ปฏิปนฺนาน   
ชาติชราทิทุกฺข  ปฏิพาหติ  คุณทาลิทฺทิย  วูปสเมติ สติ- 
สมฺโพชฺฌงฺคาทิรตนปฏิลาภเหตุ โหติ โลกสนฺตติ ฺจ อาวหติ ฯ 
วุตฺตเ ฺหต 
# ๑. ม. ธมฺมาย วา สห ฯ  ๒. กตฺถจิ. ติตฺถิยานนฺติ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 401 

                *เลมที่ 20  ป ฺจปุพฺพนิมิตฺตสุตฺตวณฺณนา หนา 401 
 
        สทฺโธ สีเลน สมฺปนโฺน        ยโสโภคสมปฺปโต 
        ย ย ปเทส ภชติ                ตตฺถ ตตฺเถว ปูชิโตติ ฯ (๑)  
        เอว  สทฺธาปฏิลาภสฺส  สลุทฺธลาภตา  เวทิตพฺพา ฯ  ยสฺมา  
ปนาย สทฺธาปฏิลาโภ  อนุคามิโก  อน ฺสาธารโณ  สพฺพ- 
สมฺปตฺติเหตุ  โลกิยสฺส  จ หิร ฺสุวณฺณาทิธนลาภสฺส  การณ ฯ 
สทฺโธเยว  ห ิ ทานาทีนิ  ปุ ฺานิ  กตฺวา อุฬารูฬารานิ   
วิตฺตูปกรณานิ  อธิคจฺฉติ  เตหิ  จ  อตฺตโน  ปเรส ฺจ  อตฺถเมว 
สมฺปาเทติ ฯ  อสฺสทฺธสฺส  ปน  ตานิ  อนตฺถาวหานิ  โหนฺติ   
อิธ  เจว  สมปฺราเย จาติ เอวมฺป สทฺธาย สุลทฺธลาภตา  
เวทิตพฺพา ฯ ตถา หิ สทฺธา พนฺธติ ปาเถยฺย สทฺธา ทุติยา  
ปุริสสฺส โหตีติ(๒) จ สทฺธีธ วิตฺต ปุรสิสฺส เสฏนฺติ (๓)  จ  
สทฺธาหตฺโถ มหานาโคติ (๔) จ สทฺธา พีช ตโป วุฏ ีติ (๕) จ 
สทฺเธ  ิโต(๖) ภิกฺขเว อริยสาวโกติ (๗) จ สทฺธาย ตรติ โอฆนฺติ (๘) 
จ อเนเกสุ าเนสุ อเนเกหิ การเณหิ สทฺธา สวณฺณิตา ฯ 
        อิทานิ  ยาย  สทฺธาย  สาสเน  กุสลธมฺเมสุ  สปฺุปติฏ ิโต  
นาม  โหติ นยิาโมกฺกนฺติยา  ต  สทฺธ  ทสฺเสตุ  สา  โข  
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๓๑/๕๕ ฯ ๒. ส. ส. ๑๕/๒๑๖/๒๑๗-๑๑๓/๓๕ ฯ 
# ๓. ส. ส. ๑๕/๒๐๓/๕๘ ฯ ขุ. ธ. ๒๕/๓๑๑/๓๖๐ ฯ   
# ๔. องฺ. ฉกกฺ. ๒๒/๓๑๔/๓๘๗ ฯ ขุ. เถร. ๒๖/๓๘๔/๓๖๘ ฯ 
# ๕. ส. ส. ๑๕/๖๗๔/๒๕๔ ฯ ขุ. สุ. ๒๕/๒๙๘/๓๔๑ ฯ 
# ๖. ม. สทฺเธสิโก ฯ  ๗. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๖๔/๑๑๐ ฯ  
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ปนสฺสาติอาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ อสฺสาติ  อิมสฺส  ภเวยฺยาติ  อตฺโถ ฯ 
นิวิฏาติ  อภินิวิฏา  จิตฺตสนฺตาน อนุปวิฏา ฯ  มูลชาตาติ  
ชาตมูลา ฯ  กึ  ปน  สทฺธาย  มูล  นาม สทฺเธยฺยวตฺถุสฺมึ  
โอกปฺปนเหตุภูโต  อุปายมนสิกาโร ฯ  อปจ  สปฺปรุิสเสวนา   
สทฺธมฺมสฺสวน โยนิโสมนสิกาโร  ธมมฺานุธมฺมปฏิปตฺตีติ  จตฺตาริ  
โสตาปตฺติยงฺคานิ  มูลานิ เวทิตพฺพานิ ฯ  ปติฏ ิตาติ  อริย- 
มคฺคาธิคมเนน  เกนจิ  อกมฺปนียภาเวน  อวฏ ิตา ฯ เตเนวาห  
ทฬฺหา  อสหาริยาติ ฯ  ทฬฺหาติ  ถริา ฯ  อสหาริยาติ  เกนจิ 
สหริตุ  วา  หาเปตุ  วา  อปเนตุ  วา  อสกฺกุเณยฺยา ฯ  อิติ  เต  
เทวา ตสฺส  โสตาปตฺติมคฺคสมธิคม  อาสึสนฺตา  เอว  วทนฺติ ฯ  
อตฺตโน  เทวโลเก กามสุขูปโภคารหเมว  หิ  อริยปุคฺคล  เต  
อิจฺฉนฺติ ฯ  เตนาห  เอหิ  เทว ปุนปฺปุนนฺติ ฯ 
        คาถาสุ  ปุ ฺกฺขยมรณมฺป  ชีวิตินฺทฺริยุปจฺเฉเทเนว  โหตีติ  
อาห  จวนฺติ อายุกฺขยาติ(๑) ฯ  อนโุมทตนฺติ  อนุโมทนฺตาน ฯ  
มนุสฺสาน  สหพฺยตนฺติ  มนุสฺเสหิ สหภาว ฯ  สหพฺยตีติ   
สหโพฺย  สหปวตฺตนโก  ตสฺส  ภาโว  สหพฺยตา ฯ นิวิฏสฺสาติ 
นิวิฏา  ภเวยฺย ฯ  ยาวชีวนฺติ  ยาว  ชีวิตปฺปวตฺติยา  ยาว 
ปรินิพฺพานาติ อตฺโถ ฯ 
        อปฺปมาณนฺติ  สกฺกจฺจ  พหุ  อุฬาร  พหุกฺขตฺตุ  จ   
# ๑. สฺยา. จวติ อายุสงฺขยาติ ฯ  
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กรณวเสน ปมาณรหิต ฯ  นิรูปธินฺติ  กิเลสูปธิรหิต   
สุวิสุทฺธ  นิมมฺลนฺติ  อตฺโถ ฯ ยสฺมา ปน  เต  เทวา  มหคฺคตกุสล  
น  อิจฺฉนฺติ  กามโลกสฺส  สมติกฺกมนโต กามาวจรปุ ฺเมว 
อิจฺฉนฺติ  ตสฺมา  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ  อิโต เทวโลกโต 
จุโต  มนุสฺเสสุ  อุปฺปชชฺิตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต กายทุจฺจริตาทึ  
สพฺพ ทุจฺจริต  ปหาย  กายสุจริตาทึ  สพฺพ  สุจริต  อุฬาร  
วิปุล  อุปจินตฺิวา อริยมคฺเคน  อาคตสทฺโธ  ภวาหีติ ฯ  ยสฺมา   
ปน  โลกุตฺตเรสุ  ปมมคฺค ทุติยมคฺคมฺป  วา  อิจฺฉนฺติ  อตฺตโน  
เทวโลกูปปตฺติยา  อนติวตฺตนโต  ตสฺมา เตสมฺป  วเสน  อปฺปมาณ   
นิรูปธินฺติ  ปทาน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ปมาณกราน  ทิฏเกฏ- 
โอฬาริกกามราคาทิกิเลสาน  อุปจฺเฉเทน  อปฺปมาณ สตฺตมภวโต   
วา  อุปฺปชฺชนารหสฺส  ขนฺธูปธิสฺส  ตนฺนิพฺพตฺตกอภิสงฺขารูปธิสฺส 
ตตมคฺควชฺฌกิเลสูปธิสฺส  จ  ปหาเนน  จ  เตส  อนพฺิพตฺตนโต  
นิรุปธิสงฺขาต นิพฺพาน สนฺนิสฺสิตตฺตา จ นิรุปธีติ ฯ 
        เอว  อจฺจนฺตเมว  อปายทฺวารปธายกกมฺม  ทสฺเสตฺวา   
อิทานิ สคฺคสมฺปตฺตินิพฺพตฺตกกมฺม (๑)  ทสฺเสตุ ตโต โอปธิกนฺติ- 
อาทิ วุตฺต ฯ ตตฺถ  โอปธกินฺติ  อุปธิเวปกฺก  อตฺตภาวสมฺปตฺติยา  เจว  
โภคสมฺปตฺติยา จ  นิพฺพตฺตกนฺติ  อตฺโถ ฯ  อุปธีติ  อตฺตภาโว  
วุจฺจติ ฯ  ยถาห  สนฺเตกจฺจานิ ปาปกานิ  กมฺมสมาทานานิ 
# ๑. ส.ี สพฺพสมฺปตฺตินิพฺพตฺตกกมฺม ฯ  
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อุปธิสมฺปตฺติปฏิพาหิตาน(๑)  น  วิปจฺจนฺตีติ  (๒) กามคุณาป ฯ  
ยถาห  อุปธหีิ  นรสฺส  โสจนาติ ฯ  (๓)  ตตฺราย  วจนตฺโถ อุปธียติ  
เอตฺถ  สุขทุกฺขนฺติ  อุปธิ  อตฺตภาโว  กามคุณา  จ ฯ  อุปธิ 
การณ  สีล เอตสฺส  อุปธึ  วา  อรหตีติ  โอปธิก  ปุ ฺ   
        ต  กถ  ทาเนหิ  อุฬาร อิตเรหิ  สกุรนฺติ  เอว  วุตฺต (๔) ฯ 
ทาเนนาติ  วา  ปเทน อภยทานมฺป วุตฺต น อามิสทานเมวาติ  
สีลสฺสาป สงฺคโห ทฏพฺโพ ฯ ยสฺมา  ปน  เต  เทวา  
อสุรกายหานึ  เอกนฺเตเนว  เทวกายปาริปูริ ฺจ อิจฺฉนฺติ  ตสฺมา 
ตสฺส  อุปาย ทสฺเสนฺโต อ ฺเป มจฺเจ สทฺธมฺเม พฺรหฺมจริเย 
นิเวสยาติ ธมฺมทาเน นิโยเชนฺติ ฯ ยทา  วิทูติ  ยสฺม ึ กาเล  
เทวา  เทว  จวนฺต  วิทู  วิชาเนยฺยุ  ตทา อิมาย  ยถาวุตฺตาย 
อนุกมฺปาย  ทุกฺขาปนยนกมฺยตาย  เทว  อิเม  เทวกาเย ปุนปฺปุน  
อุปฺปชฺชนวเสน เอหิ อาคจฺฉาหีติ จ อนุโมเทนฺตีติ ฯ 
                จตุตฺถสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. สฺยา. อุปธิสมฺปตฺติปฏิพาฬฺหานิ ฯ  ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๘๔๐/๔๘๕ ฯ 
# ๓. ส. ส. ๑๕/๒๗/๙ ฯ ม. โสจนาติ ฯ  ๔. อิท วากฺย มรมฺมโปตฺถเก 
# เอว ขายติ ปุ ฺ ต พหุ ต พหุ อุฬาร กตฺวา กถ ทาเนน ทาน ฺหิ 
# อิตเรหิ สุกรนฺติ เอว วุตฺตนฺติ ฯ  
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                        พหุชนหิตสุตฺตวณฺณนา 
        ป ฺจเม  โลเกติ  เอตฺถ  ตโย  โลกา  สตฺตโลโก   
สงฺขารโลโก โอกาสโลโกติ ฯ  เตสุ  อินฺทฺริยพทฺธาน รูปธมฺมาน 
อรูปธมฺมาน ฺจ รูปารูปธมฺมาน ฺจ สนฺตานวเสน  วตฺตมานาน 
สมูโห  สตฺตโลโก  ปวีปพฺพตาทิเภโท โอกาสโลโก  อุภเยป  
ขนฺธา  สงฺขารโลโก ฯ  เตสุ  สตฺตโลโก  อิธาธิปฺเปโต ฯ ตสฺมา 
โลเกติ  สตฺตโลเก ฯ  ตตฺถาป  น  เทวโลเก  น  พฺรหฺมโลเก 
มนุสฺสโลเก ฯ มนุสฺสโลเกป  น  อ ฺสฺมึ  จกฺกวาเฬ  อิมสฺมึเยว 
จกฺกวาเฬ ฯ  ตตฺราป  น สพฺพฏาเนสุ  ปุรตฺถิมาย  ทิสาย  
กชงฺคล  นาม  นิคโม  ตสฺส  ปเรน(๑) มหาสาลา  ตโต  ปร   
ปจฺจนฺติมา  ชนปทา  โอรโต  มชฺเฌ ฯ  ปุรตฺถิมทกฺขิณาย ทิสาย 
สลฺลวตี  นาม  นท ี ตโต  ปร  ปจฺจนฺติมา  ชนปทา ฯ  โอรโต 
มชฺเฌ ฯ ทกขิฺณาย  ทิสาย  เสตกณฺณิก  นาม  นิคโม  ตโต 
ปร  ปจฺจนฺติมา  ชนปทา โอรโต  มชฺเฌ ฯ  ปจฺฉิมาย  ทิสาย  
ถูณ  นาม  พฺราหฺมณคาโม  ตโต  ปร ปจฺจนฺติมา  ชนปทา  
โอรโต  มชฺเฌ ฯ  อุตฺตราย  ทิสาย  อุสริทฺธโช  นาม ปพฺพโต 
ตโต  ปร  ปจฺจนฺติมา  ชนปทา  โอรโต  มชฺเฌติ  (๒)เอว ปริจฺฉินฺเน 
อายามโต  ติโยชนสเต  วิตฺถารโต  อฑฺฒเตยฺยโยชนสเต  ปริกฺเขปโต 
นวโยชนสเต  มชฺฌิมปเทเส  อุปฺปชชฺติ  ตถาคโต ฯ  น  เกวล ฺจ   
# ๑. ม. ตสฺส อปเรน ฯ  ๒. วิ. มหา. ๕/๒๓/๓๕ ฯ  
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ตถาคโตว ปจฺเจกพุทฺธา  อคฺคสาวกา  อสีติมหาเถรา  พุทฺธมาตา 
พุทฺธปตา  จกฺกวตฺติราชา อ ฺเ  จ  สารปฺปตฺตา  พฺราหฺมณคฺ- 
หปติกา  เอตฺเถว  อุปฺปชชฺนฺติ ฯ  อิธ ปน  ตถาคตวาเรเยว   
สพฺพตฺถกวเสน  อย  นโย  ลพฺภติ  อิตเรสุ เอกเทสวเสน ฯ 
        อุปฺปชชฺมานา  อุปฺปชฺชนฺตีติ  อิท  ปน  อุภยมฺป  วิปฺปกต- 
วจนเมว อุปฺปชฺชนฺตา  พหุชนหิตตฺถาย  อุปฺปชชฺนติฺ  น  อ ฺเน 
การเณนาติ  เอวเมตฺถ อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  เอวรูป  เหตฺถ  ลกฺขณ(๑) 
น  สกฺกา  อ ฺเน  สทฺทลกฺขเณน ปฏพิาหิตต ฯ   
        อปจ  อุปฺปชฺชมานา  อุปฺปชฺชติ  นาม  อุปฺปนฺนา  
นามาติ  อย ปเภโท เวทิตพฺโพ ฯ ตถาคโต  หิ  มหาภินีหาร  
กโรนฺโต  พุทฺธกเร  ธมฺเม  ปริเยสนฺโต ปารมิโย  ปูเรนฺโต   
ป ฺจ  มหาปริจฺจาเค  ปริจฺจชนฺโต  าตตฺถจริย [๒] โลกตฺถจริย 
พุทฺธตฺถจริย  โกฏึ  ปาเปนฺโต  ปารมิโย  ปูเรตฺวา  ตุสิตภเว 
ติฏนฺโต ตโต  โอตริตฺวา  ปจฺฉิมภเว(๓)  ปฏิสนฺธึ  คณฺหนฺโต  
อคารมชฺเฌ  วสนฺโต อภินิกฺขมนฺโต  มหาปธาน  ปทหนฺโต  
ปริปกฺกาโณ  โพธิมณฺฑล  อารุยฺห มารพล  วิธเมนฺโต  ปมยาเม  
ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสรนฺโต  มชฺฌิมยาเม ทิพฺพจกฺขุ  วิโสเธนฺโต   
ปจฺฉิมยาเม  ปฏิจฺจสมุปฺปาเท  าณ  โอตาเรตฺวา อเนกาการ- 
สพฺพสงฺขาเร  สมฺมสิตฺวา  โสตาปตฺติมคฺค  ปฏิวิชฺฌนฺโต  ยาว 
# ๑. ม. สทฺทลกฺขณ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร จรนฺโตติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๒. ม. จริมภเว ฯ  
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อนาคามิผล  สจฺฉิกโรนฺโตป  อุปฺปชชฺมาโน  เอว  นาม  อรหตฺต- 
มคฺคกฺขเณ อุปฺปชฺชติ  นาม  อรหตฺตผลกฺขเณ  ปน  อุปฺปนฺโน  
นาม ฯ  พุทฺธาน  หิ สาวกาน  วิย  ปฏปิาฏิยา  อิทฺธิวิธ- 
าณาทีน  อุปฺปาทนกิจฺจ  อตฺถิ  สเหว ปน  อรหตฺต- 
มคฺเคน  สกโลป  พุทฺธคุณราสิ  อาคโต  นาม  โหติ ฯ  ตสฺมา 
เต  นิพฺพตฺตสพฺพกิจฺจตฺตา  อรหตฺตผลกฺขเณ  อุปฺปนฺนา  นาม  
โหนฺติ ฯ  อิธ อรหตฺตผลกฺขณ  สนฺธาย  อุปฺปชฺชตีติ  วุตฺโต  
อุปฺปนฺโน  โหตีติ  อย  เหตฺถ อตฺโถ ฯ 
        สาวโกป  ขีณาสโว  สาวกโพธิยา  เหตุภูเต  ปุ ฺสมฺภาเร 
สมฺมา  เนนฺโต(๑) ปุพฺพโยค  ปุพฺพจริย  คตปจฺจาคตวตฺต  ปูเรนฺโต  
จริมภเว  นิพฺพตฺเตนฺโต อนุกฺกเมน  วิ ฺ ุต  ปตฺวา  สสาเร 
อาทีนว  ทิสฺวา  ปพฺพชฺชาย  เจตยมาโน ปพฺพชฺช  มตฺถก   
ปาเปตฺวา  สีลาทีนิ  ปริปูเรนฺโต  ธุตธมฺเม  สมาทาย วตฺตมาโน 
ชาคริย  อนุยุ ฺชนฺโต  าณานิ  นิพฺพตฺเตนฺโต  วิปสฺสน  
ปฏเปตฺวา เหฏ ิมมคฺเค  อธิคจฺฉนฺโตป  อุปฺปชชฺมาโนเอว  นาม 
อรหตฺตมคฺคกฺขเณ อุปฺปชฺชติ  นาม  อรหตฺตผลกฺขเณ  ปน  
อุปฺปนฺโน  นาม ฯ  เสกฺโข  ปน ปุพฺพูปนิสฺสยโต  ปฏาย  ยาว 
โคตฺรภุาณา  อุปฺปชฺชมาโน  นาม  ปมมคฺคกฺขเณ อุปฺปชฺชติ 
นาม  ปมผลกฺขณโต  ปฏาย  อุปฺปนฺโน  นาม ฯ  เอตฺตาวตา 
# ๑. ม. สมฺภรนฺโต ฯ  
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ตโยเม  ภิกฺขเว  ปุคฺคลา  โลเก  อุปฺปชฺชมานา  อุปฺปชฺชนฺตีติ   
ปทาน  อตฺโถ วุตฺโต โหติ ฯ 
        อิทานิ  พหุชนหิตายาติอาทีสุ  พหุชนหิตายาติ  มหาชนสฺส 
หิตตฺถาย ฯ พหุชนสุขายาติ  มหาชนสฺส  สุขตฺถาย ฯ  โลกานุ- 
กมฺปายาติ  สตฺตโลกสฺส  อนุกมฺป ปฏจฺิจ ฯ  กตรสตฺตโลกสฺสาติ ฯ 
โย  ตถาคตสฺส  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  ธมมฺ  ปฏิวิชฺฌติ อมตปาน   
ปวติ  ตสฺส ฯ  ภควโต  ห ิ ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺตนฺตเทสนาย 
อ ฺาตโกณฺฑ ฺปฺปมุขา  อฏารส  พฺรหฺมโกฏโิย  ธมฺม  ปฏ-ิ 
วิชฺฌึสุ ฯ  เอว  ยาว สุภทฺทปริพฺพาชกวินยนา  ธมฺม  ปฏิวิทฺธ- 
สตฺตาน คณนา นตฺถิ มหาสมยสุตฺตเทสนาย มงฺคลสุตฺต- 
จูฬราหุโลวาทสมจิตฺตเทสนายนฺติ  อิเมสุ  จตูสุ  าเนสุ อภิสมย   
ปตฺตสตฺตาน  ปริจฺเฉโท  นตฺถิ ฯ  เอวเมตสฺส  อปรมิาณสฺส  สตฺต- 
โลกสฺส อนุกมฺปาย ฯ  สาวกสฺส  ปน  อรหโต  เสกฺขสฺส  จ  
โลกานุกมฺปาย  อุปฺปตฺติ ธมฺมเสนาปติอาทีหิ  ธมฺมภณฺฑา- 
คาริกาทิหี  จ  เทสิตเทสนาย  ปฏิเวธปฺปตฺตสตฺตาน วเสน  
อปรภาเค  จ  มหามหินฺทตฺเถราทีหิ  เทสิตเทสนาย  ปฏิวิทฺธ- 
สจฺจาน วเสน  ยาวชฺชตนา  อิโต  ปร  อนาคเต  จ  สาสน  
นิสฺสาย  สคฺคโมกฺขมคฺเคสุ ปติฏหนฺตาน วเสนป อยมตฺโถ 
เวทิตพฺโพ(๑) ฯ 
# ๑. ม. วิภาเวตพฺโพ ฯ  
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        อปจ  พหุชนหิตายาติ  พหุชนสฺส  หิตตฺถาย  เนส  
ป ฺาสมฺปตฺติยา(๑) ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกหิตูปเทสโกติ  พหุชน- 
สุขายาติ  พหุชนสฺส  สุขตฺถาย จาคสมฺปตฺติยา  อุปกรณสุข 
สมฺปทายโกติ ฯ  โลกานกุมฺปายาติ  โลกสฺส  อนุกมฺปนตฺถาย ฯ 
เมตฺตากรุณาสมฺปตฺติยา  มาตาปตโร  วิย  โลกสฺส  รกฺขิตา   
โคปตาติ ฯ อตฺถาย  หิตาย  สุขาย  เทวมนุสฺสานนฺติ  อิธ  
เทวมนุสฺสาน  คหเณน ภพฺพปุคฺคเล  เวเนยฺยสตฺเต  เอว  คเหตฺวา 
เตส  นิพฺพานมคฺคผลาธิคมาย ตถาคตสฺส  อุปฺปตฺติ  ทสฺสิตา   
ปมวาเร  ทุติยตติยวาเรสุ  ปน  อรหโต  เสกฺขสฺส วเสน  
โยเชตพฺพ ฯ  ตตฺถ  อตฺถายาติ  อิมินา  ปรมตฺถาย  นิพฺพานายาติ   
วุตฺต โหติ ฯ  หิตายาติ  ตสมฺปาปกมคฺคตฺถายาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
นิพฺพานสมฺปาปกมคฺคโต หิ  อุตฺตรึ  หิต  นาม  นตฺถิ ฯ  
สุขายาติ ผลสมาปตฺติสุขตฺถายาติ วุตฺต โหติ ตโต อุตฺตริ  
สุขาภาวโต ฯ  วุตฺตเ ฺหต  อย  สมาธิ  ปจฺจุปฺปนฺนสุโข  เจว  
อายติ ฺจ สุขวิปาโกติ ฯ (๒) ตถาคโตติอาทีน  ปทาน  อตฺโถ  เหฏา 
วุตฺโต  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโนติอาทีสุ ติสฺโสป  วิชฺชา  ภยเภรเว  (๓) 
อาคตนเยน  ฉป  วิชฺชา  ฉฬภิ ฺาวเสน อฏป  วิชฺชา   
อมฺพฏสุตฺเต  อาคตาติ  (๔)  วิชฺชาหิ  สีลสวราทีหิ  ปณฺณรสห ิ
# ๑. กตฺถจิ. ปุ ฺาน สมฺปตฺติยา ฯ  ๒. ท.ี ปา. ๑๑/๔๑๘/๒๙๙ ฯ 
# องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๒๗/๒๕ ฯ อภิ. วิ. ๓๕/๘๓๔/๔๕๒ ฯ 
# ๓. ม. มู. ๑๒/๒๗/๒๘ ฯ ๔. สี. อาคตาหิ ฯ  
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จรณธมฺเมหิ  จ  อน ฺสาธารเณหิ  สมฺปนฺโน  สมนฺนาคโตติ   
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน ฯ โสภนคมนตฺตา  สุนฺทร  าน  คตตฺตา[๑] 
สมฺมา  คตตฺตา  วา  สุคโต ฯ  สพฺพถา วิทิตโลกตฺตา  โลกวิทู ฯ   
นตฺถิ  เอตสฺส  อุตฺตโรติ  อนุตฺตโร ฯ  ปุริสทมฺเม ปรุสิเวเนยฺเย  
สาเรติ  วิเนตีติ  ปุริสทมฺมสารถิ ฯ ทฏิธมฺมิกสมฺปรายิกปรมตฺเถหิ 
ยถารห  อนสุาสตีติ  สตฺถา ฯ  สพฺพสฺสาป  เนยฺยสฺส  สพฺพปฺ- 
ปกาเรน  สยมฺภุาเณน พุทฺธตฺตา  พุทฺโธติ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป 
วิตฺถาโร  ปน  วิสุทฺธิมคฺคโต  (๒) คเหตพฺโพ ฯ 
        โส  ธมมฺ  เทเสติ  อาทิ  ฯเปฯ  ปรโิยสานกลฺยาณนฺติ  
โส  ภควา สตฺเตสุ  การุ ฺ  ปฏิจฺจ  หตฺิวาป  อนุตฺตร  วิเวกสุข   
ธมฺม  เทเสติ ต ฺจ โข  อปฺป  วา  พหุ  วา  เทเสนฺโต   
อาทิกลฺยาณาทิปฺปการเมว  เทเสติ ฯ  กถ เอกคาถาป  หิ  
สนฺตครุกตฺตา(๓)ธมฺมสฺส  ปมปาเทน  อาทิกลฺยาณา ทุติยตติเยหิ 
มชฺเฌกลฺยาณา  ปจฺฉิเมน  ปรโิยสานกลฺยาณา ฯ  เอกานุสนฺธิก  
สุตฺต  นิทาเนน อาทิกลฺยาณ  นิคมเนน  ปริโยสานกลฺยาณ  เสเสน   
มชฺเฌกลฺยาณ ฯ  นานานุสนฺธิก สุตฺต  ปเมน  อนสุนฺธินา  
อาทิกลฺยาณ  ปจฺฉิเมน  ปริโยสานกลฺยาณ  เสเสหิ มชฺเฌ- 
กลฺยาณ ฯ  สกโลป  วา  สาสนธมฺโม  อตฺตโน  อตฺถภูเตน  สีเลน 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร สมฺมา คตตฺตาติ  ทิสฺสติ ฯ  
# ๒. วิสุทฺธมิคฺค. ๑/๒๕๑ ฯ  ๓. ม. สมนฺตภทฺทกตฺตา ฯ  
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อาทิกลฺยาโณ  สมถวิปสสฺนามคฺคผเลหิ  มชฺเฌกลยฺาโณ  นิพฺพาเนน 
ปริโยสานกลฺยาโณ สีลสมาธีหิ  วา  อาทิกลฺยาโณ  วิปสฺสนา- 
มคฺเคหิ  มชฺเฌกลฺยาโณ  ผลนิพฺพาเนหิ ปริโยสานกลฺยาโณ ฯ   
พุทฺธสุพุทฺธตาย  วา  อาทิกลฺยาโณ  ธมฺมสุธมฺมตาย มชฺเฌกลยฺาโณ 
สฆสุปฺปฏิปตฺติยา  ปริโยสานกลฺยาโณ ฯ  ต  สุตฺวา  ตถตฺตาย 
ปฏิปนฺเนน  อธิคนฺตพฺพาย  อภิสมฺโพธิยา  วา  อาทิกลฺยาโณ  
ปจฺเจกโพธิยา มชฺเฌกลฺยาโณ  สาวกโพธิยา  ปริโยสานกลฺยาโณ ฯ  
สุยฺยมาโน  เจส นีวรณวิกฺขมฺภนโต  สวเนนป  กลฺยาณเมว   
อาวหตีติ  อาทิกลฺยาโณ  ปฏิปชชฺิยมาโน สมถวิปสฺสนาสุขาวหนโต 
ปฏิปตฺติยาป  สุขเมว  อาวหตีติ  มชฺเฌกลฺยาโณ ตถาปฏิปนฺโน   
จ  ปฏิปตฺติผเล  นิฏ ิเต  ตาทิภาวาวหนโต  ปฏิปตฺติผเลนป 
กลฺยาณเมว  อาวหตีติ  ปริโยสานกลฺยาโณ ฯ  นาถปฺปภวตฺตา   
จ  ปภวสุทฺธิยา อาทิกลฺยาโณ  อตฺตสุทฺธิยา  (๑)  มชเฺฌกลฺยาโณ 
กิจฺจสุทฺธิยา  ปริโยสานกลฺยาโณ ฯ เตน วุตฺต โส ธมฺม เทเสติ  
อาทิ ฯเปฯ ปริโยสานกลฺยาณนฺติ ฯ 
        ย  ปน  ภควา  ธมฺม  เทเสนฺโต  สาสนพฺรหฺมจริย  
มคฺคพฺรหฺมจริย ฺจ ปกาเสติ นานานเยหิ  ทีเปติ  ต  ยถานุ- 
รูป  อตฺถสมปฺตฺติยา  สาตฺถ  พฺย ฺชนสมฺปตฺติยา  สพฺย ฺชน ฯ  
สมฺปกาสน(๒)ปกาสนวิวรณวิภชนอุตฺตานีกรณป ฺตฺติอตฺถปทสมา- 
# ๑. ม. อตฺถสุทฺธิยา ฯ  ๒. ม. สงฺกาสน... ฯ  
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โยคโต สาตฺถ  อกฺขรปทพฺย ฺชนาการนิรุตฺตินิทฺเทสสมฺปตฺติยา  
สพฺย ฺชน ฯ อตฺถคมฺภีรตาปฏิเวธคมฺภีรตาหิ วา สาตฺถ ธมฺม- 
คมฺภีรตาเทสนาคมฺภีรตาหิ สพฺย ฺชน ฯ อตฺถปฏิภานปฏิสมฺภิทา- 
วิสยโต  วา  สาตฺถ ธมฺมนิรุตฺติปฏิสมฺภิทาวิสยโต สพฺย ฺชน ฯ 
ปณฺฑิตเวทนียโต  ปริกฺขกชนปฺปสาทกนฺติ  สาตฺถ  สทฺเธยฺยโต 
โลกิยชนปฺปสาทกนฺติ  สพฺย ฺชน ฯ  คมภีราธิปฺปายโต  สาตฺถ  
อุตฺตานปทโต สพฺย ฺชน อุปเนตพฺพสฺส  อภาวโต  สกล- 
ปริปุณฺณภาเวน  เกวลปรปิุณฺณ  อปเนตพฺพสฺส อภาวโต  
นิทฺโทสภาเวน  ปริสุทฺธ  อปจ  ปฏิปตฺติยา  อธิคมพฺยตฺติโต   
สาตฺถ ปริยตฺติยา  อาคมพฺยตฺติโต สพฺย ฺชน สีลาทปิ ฺจ- 
ธมฺมกฺขนฺธปาริปูริยา ปรปิุณฺณ นิรุปกกฺิเลสโต  นิตฺถรณตฺถาย  
ปวตฺติโต  โลกามิสนิรเปกฺขโต  จ  ปรสิุทฺธ สิกฺขตฺตยปริคฺค- 
หิตตฺตา  พฺรหฺมภูเตหิ  เสฏภูเตหิ  จริตพฺพโต  เตส  จริยภาวโต 
จ  พฺรหฺมจรยิ ฯ  ตสฺมา  สาตฺถ  สพฺย ฺชน  ฯเปฯ  ปกาเสตีติ   
วุจฺจติ ฯ  ปโมติ คณนานุปุพฺพโต สพฺพโลกุตฺตมภาวโต จ 
ปโม ปุคฺคโล ฯ 
        ตสฺเสว  สตฺถุโน  สาวโกติ  ตสฺเสว  ยถาวุตฺตคุณสฺส  สตฺถ ุ 
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ธมฺมเทสนาย  สวนนฺเต  ชาโต  ธมฺมเสนาปติ- 
สทิโส  สาวโก  น  ปูรณาทิ  วิย ปฏิ ฺามตฺเตน  สตฺถุ   
สาวโก ฯ  ปาฏิปโทติ  ปฏิปทาสงฺขาเตน  อริยมคฺเคน  อริยาย   
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ชาติยา  ชาโต  ภโวติ  ปาฏิปโท  อนิฏ ิตปฏิปตฺติกิจฺโจ  ปฏ-ิ 
ปชฺชมาโนติ อตฺโถ ฯ  สุตฺตเคยฺยาทิ  ปริยตฺติธมฺโม  พหุ  สุโต 
เอเตนาติ  พหุสฺสุโต ฯ ปาติโมกฺขสวราทิสีเลน  เจว  อาร ฺ ิก- 
งฺคาทิธุตงฺควเตหิ  จ  อุปปนฺโน  สมฺปนโฺน สมนฺนาคโตติ  สีลวตูป- 
ปนฺโน ฯ  อิติ  ภควา  โลกานุกมฺปา  นาม  หิตชฺฌาสเยน 
ธมฺมเทสนา  สา  จ  อิเมสุ  เอว  ตีสุ  ปคฺุคเลสุ  ปฏพิทฺธาติ   
ทสฺเสติ ฯ  เสส สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ 
        คาถาสุ  ตสฺสนฺวโยติ  ตสฺเสว  สตฺถุ  ปฏิปตฺติยา  ธมฺม- 
เทสนาย  จ  อนุคมเนน ตสฺสนฺวโย  อนุชาโต ฯ  อวิชฺชนฺธ- 
การ  วิธมิตฺวา  สปรสนฺตาเนสุ  ธมฺมาโลกสงฺขาตาย ปภาย  
กรณโต  ปภงฺกรา ฯ  ธมมฺมุทีรยนฺตาติ  จตุสจฺจธมฺม  กเถนฺตา ฯ 
อปาปุรนฺตีติ  (๑)  อุคฺฆาเตนฺติ ฯ  อมตสฺส  นิพฺพานสฺส ฯ  ทฺวาร  
อริยมคฺค ฯ โยคาติ กามโยคาทิโต ฯ  สตฺถวาเหนาติ  เวเนยฺย- 
สตฺถวาหนโต  ภวกนฺตารนิตฺถรณโต สตฺถวาโห  ภควา  เตน  
สตฺถวาเหน ฯ  สุเทสิต  มคฺคมนุกฺกมนฺตีติ  (๒)  เตน สมฺมา  เทสิต 
อริยมคฺค  ตสฺส  เทสนานุสาเรน  อนุคจฺฉนฺติ  ปฏปิชฺชนฺติ ฯ   
อิเธวาติ อิมสฺมึเยว อตฺตภาเว ฯ เสส อุตฺตานเมว ฯ 
                ป ฺจมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. กตฺถจิ. อปาปุเรนฺตีติ ฯ  ๒. กตฺถจิ. มคฺคมนุคฺคมนฺตีติ ฯ  
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                        อสุภานุปสฺสีสุตฺตวณฺณนา 
        ฉฏเ  อสุภานุปสฺสีติ  อสุภนฺติ(๑)  อนุปสฺสนฺตา  ทฺวตฺตึสา- 
การวเสน เจว  อุทฺธุมาตกาทีสุ  คหิตนิมิตฺตสฺส  อุปสหรณวเสน  
จ  กายสฺมึ อสุภ อสุภาการ อนุปสฺสกา  หุตฺวา  วิหรถ ฯ   
อานาปานสฺสตีติ  อานาปาเน  สติ  ต  อารพฺภ ปวตฺตา  สติ   
อสฺสาสปสฺสาสปริคฺคาหิกา  สตีติ  อตฺโถ ฯ  วุตฺตเ ฺหต  อานนฺติ 
อสฺสาโส โน ปสฺสาโส ฯ ปานนฺติ ปสฺสาโส โน อสฺสาโสติ(๒)- 
อาทิ ฯ  
        โวติ  ตุมฺหาก ฯ  อชฌฺตฺตนฺติ  อิธ  โคจรชฌฺตฺต  อธิปฺเปต ฯ   
ปริมุขนฺติ อภิมุข ฯ  สูปฏ ิตาติ  สุฏ ุ  อุปฏ ิตา ฯ  อิท  วุตฺต 
โหติ อานาปานสฺสติ จ ตุมฺหาก  กมฺมฏานาภิมุข  สุฏ ุ   
อุปฏ ิตา  โหตูติ ฯ  อถ  วา  ปริมุขนฺติ ปริคฺคหิตนิยฺยาน ฯ   
วุตฺตเ ฺหต  ปฏิสมฺภิทาย  ปรีติ  ปริคฺคหฏโ  มุขนติฺ  
นิยฺยานฏโ  สตีติ  อุปฏานฏโ  เตน  วุจฺจติ  ปริมขุ   
สตินฺติ ฯ (๓)  อิมินา จตุสติปฏานโสฬสปฺปเภทา อานาปานสฺสติ- 
กมฺมฏานภาวนา ทสฺสิตาติ ทฏพฺพา ฯ 
        เอว  สงฺเขเปเนว  ราคจริตวิตกฺกจริตาน  สปฺปาน  ปฏ-ิ 
กูลมนสิการกายานุปสฺสนาวเสน  สมถกมฺมฏาน  วิปสฺสนา- 
กมฺมฏาน ฺจ  อุปทิสิตฺวา(๔)  อิทานิ สุทฺธวิปสฺสนากมฺมฏานเมว   
# ๑. ม. อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๓๘๖/๒๕๘ ฯ 
# ๓. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๓๘๘/๒๖๔ ฯ  ๔. ส.ี อุทฺทิสิตฺวา ฯ  
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เทเสนฺโต  สพฺพสงฺขาเรสุ  อนิจฺจานุปสฺสี  วิหรถาติ อาห ฯ 
ตตฺถ  อนิจฺจ อนิจฺจลกฺขณ อนิจฺจานุปสฺสนา อนิจฺจานุปสฺสีติ  
อิท จตุกฺก เวทิตพฺพ ฯ  หตฺุวา  อภาวโต  อุทยพฺพยโยคโต  
ตาวกาลิกโต  นิจฺจปฏิกฺเขปโต  จ ขนฺธป ฺจก  อนิจฺจ  นาม ฯ  
ตสฺส  โย  หตฺุวา อภาวากาโร ต อนิจฺจลกฺขณ นาม ฯ  ต  
อารพฺภ ปวตฺตา วิปสฺสนา อนิจฺจานุปสฺสนา ฯ ต อนิจฺจนฺติ  
วิปสฺสโก อนิจฺจานุปสฺสี ฯ เอตฺถ  จ  เอกาทสวิธา  อสุภกถา   
ปมชฺฌาน  ปาเปตฺวา  โสฬสวตฺถุกา  จ อานาปานกถา   
จตุตฺถชฺฌาน  ปาเปตฺวา  วิปสฺสนากถา  จ  วิตฺถารโต  วตฺตพฺพา 
สา ปน สพฺพาการโต วิสุทฺธิมคฺเค(๑) กถิตาติ ตตฺถ วุตฺตนเยเนว 
เวทิตพฺพา ฯ 
        อิทานิ  อสุภานุปสฺสนาทีหิ  นิปฺผาเทตพฺพ  ผลวิเสส  ทสฺเสตุ 
อสุภานุปสฺสีนนฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ สภุาย ธาตุยาติ สุภภาเว  
สุภนิมิตฺเตติ อตฺโถ ฯ ราคานุสโยติ  สภุารมฺมเณ  อุปฺปชฺชนารโห  
กามราคานุสโย ฯ  โส  เกสาทีสุ อุทฺธุมาตกาทีสุ  วา  อสุภานุ- 
ปสฺสีน  อสุภนิมิตฺต  คเหตฺวา  ตตฺถ  ปมชฺฌาน นิพฺพตฺเตตฺวา  
ต  ปาทก  กตฺวา  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  อธิคเตน  อนาคามิ- 
มคฺเคน ปหียติ  สพฺพโส  สมุจฺฉินฺทิยตีติ  อตฺโถ ฯ  วุตฺตเ ฺหต  
อสุภา  ภาเวตพฺพา กามราคสฺส  ปหานายาติ ฯ  (๒)  พาหิราติ  
พหิทฺธาวตฺถุกตฺตา อนตฺถาวหตฺตา จ พาหิรา พหิภูตา ฯ  
# ๑. วิสทุทฺธมิคฺค. ๒/๑๔ ฯ  ๒. องฺ. นวก. ๒๓/๒๐๗/๓๗๑ ฯ  
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วิตกฺกาสยาติ  กามสงฺกปฺปาทิมิจฺฉาวิตกฺกา ฯ  เต หิ อปฺปหีนา  
อาสยานุคตา สติ  ปจฺจยสมวาเย  อุปฺปชฺชนโต  วิตกฺกาสยาติ   
วุตฺตาติ(๑) ฯ  กามวิตกฺโก  เจตฺถ กามราคคฺคหเณน  คหิโต  เอวาติ  
ตทวเสสา  วิตกฺกา  เอว  วุตฺตาติ  เวทิตพฺพา ฯ วิฆาตปกฺขิกาติ  
ทุกฺขภาคิยา  อิจฺฉาวิฆาตนิพฺพตฺตนกา  วา ฯ  เต  น  โหนฺตีติ   
เต ปหียนฺติ ฯ  พฺยาปาทวิตกฺโก  วิหึสาวิตกฺโก  าติวิตกฺโก  
ชนปทวิตกฺโก อนว ฺตฺติปฏิสยุตฺโต  วิตกฺโก   
ลาภสกฺการสิโลกปฏิสยุตฺโต วิตกฺโก ปรานุทฺทยตาปฏิสยุตฺโต 
วิตกฺโกติ  อฏ  กามวิตกเฺกน  สทฺธึ  นววิธา  มหาวิตกฺกา  
อานาปานสฺสติสมาธินา ตนฺนิสฺสิตาย  จ  วิปสฺสนาย  ปุพฺพภาเค  
วิกฺขมฺภิตา  ต  ปาทก  กตฺวา  อธิคเตน อริยมคฺเคน  ยถารห  
อนวเสสโต  ปหียนฺติ ฯ  วุตฺตมฺป  เจต  อานาปานสฺสติ ภาเวตพฺพา 
วิตกฺกูปจฺเฉทายาติ ฯ (๒)  
        ยา  อวิชฺชา  สา  ปหยีตีติ  ยา  สจฺจสภาวปฏิจฺฉาทินี   
สพฺพานตฺถการี สกลสฺส  วฏฏทุกฺขสฺส มูลภูตา อวิชชฺา สา  
อนิจฺจานุปสฺสีน วิหรต สมุจฺฉิชฺชติ ฯ อิท  กิร  ภควตา  
อนิจฺจาการโต  วุฏ ิตสฺส  สุขวิปสฺสกขีณาสวสฺส  วเสน  วุตฺต ฯ 
ตสฺสาย  สงฺเขปตฺโถ  เตภูมเกสุ  สพฺพสงฺขาเรสุ อนิจฺจาทิโต  
สมฺมสน ปฏเปตฺวา วิปสฺสนฺตาน  ยทา  อนิจฺจนฺติ  ปวตฺตมานา  
# ๑. ม. อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒. องฺ. นวก. ๒๓/๒๐๕/๓๖๕ ฯ 
# ขุ. อุ. ๒๕/๘๙/๑๒๘ ฯ  
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วุฏานคามินี  วิปสฺสนา  มคฺเคน ฆฏียติ  อนุกฺกเมน  อรหตฺต- 
มคฺโค  อุปฺปชฺชติ  เตส  อนิจฺจานุปสฺสีน  วิหรต อวิชฺชา   
อนวเสสโต  ปหียติ  อรหตฺตมคฺควิชฺชา  อุปฺปชฺชตีติ ฯ  อนิจฺจานุ- 
ปสฺสีน วิหรตนฺติ  อิท  อนิจฺจลกฺขณสฺส  เนส  ปากฏภาวโต  
อิตรสฺส  ลกขฺณทฺวยสฺส คหเณ  อุปายภาวโต  วา  วุตฺต  ฯ 
น  ปน  เอกสฺเสว  ลกฺขณสฺส  อนุปสฺสิตพฺพโต วุตฺตเ ฺหต   
ยทนิจฺจ  ต  ทุกฺข ฯ  ย  ทกฺุข  ตทนตฺตาติ ฯ อปรมฺป วุตฺต 
อนิจฺจส ฺ ิโน  หิ  เมฆิย  อนตฺตส ฺา  สณฺาติ  อนตฺตส ฺ ี  
อสฺมิมานสมุคฺฆาต ปาปุณาตีติ ฯ  
        คาถาสุ  อานาปาเน  ปฏิสฺสโตติ  อานาปานนิมิตฺตสฺมึ   
ปฏิ  ปฏ ิ สโต อุปฏ ิตสฺสตีติ  อตฺโถ ฯ  ปสฺสนฺติ  อาสวกฺขย- 
าณจกฺขุนา  สงฺขารูปสม  นิพฺพาน ปสฺสนฺโต ฯ  อาตาป  
สพฺพทาติ  อนฺตรา  โวสาน  อนาปชฺชตฺิวา  อสุภานุปสฺสนาทีสุ 
สตต  อาตาป  ยุตฺตปฺปยุตฺโตเอว  ยโตติ  วายมมาโน  นิยโต  วา 
สมฺมตฺตนิยาเมน  ตตฺถ  สพฺพสงฺขารสมเถ  นิพฺพาเน  อรหตฺต- 
ผลวิมุตฺติยา  วิมุจฺจติ ฯ  เสส วุตฺตนยเมว ฯ 
                ฉฏสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
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                        ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนสุตฺตวณฺณนา 
        สตฺตเม  ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนสฺสาติ  เอตฺถ  ธมโฺม  นาม 
นววิโธ โลกตฺุตรธมฺโม  ตสฺส  ธมฺมสสฺ  อนุธมฺโม  สีลวิสุทฺธิยา 
ปุพฺพภาคปฏิปทาธมฺโม ต  ธมฺมานุธมมฺ  ปฏิปนฺนสฺส  อธิคนฺตุ  
ปฏิปชชฺมานสฺส ฯ  อยมนุธมฺโม  โหตีติ อย  อนุจฺฉวิกสภาโว 
ปติรูปสภาโว  โหติ ฯ  เวยฺยากรณายาติ  กถนาย ฯ ธมฺมานุ- 
ธมฺมปฏิปนฺโนยนฺติ  ยนฺติ  กรณตฺเถ  ปจฺจตฺตวจน ฯ  อิท  
วุตฺต โหติ เยน อนุธมฺเมน  ต  ธมฺมานุธมฺม  ปฏิปนฺโนติ  
พฺยากรมาโน  สมฺมเทว  พฺยากโรนฺโต นาม  สิยา  น  ตโต- 
นิทาน  วิ ฺ ูหิ  ครหิตพฺโพ  สิยาติ ฯ ยนฺติ วา กิริยา- 
ปรามสน เตเนต  ทสฺเสติ  ยทิท  ธมฺมสเฺสว  ภาสน  ธมฺม- 
วิตกฺกสฺเสว  จ  วิตกฺกน ตทุภยาภาเว  าณุเปกฺขาย  อย   
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนสฺส  ภิกฺขุโน  ตถารูโป อยนฺติ  กถนาย 
อนุรูปเหตุ  อนุจฺฉวิกการณ  ภาสมาโน  ธมฺมเยว  ภาเสยฺยาติ(๑) 
กเถนฺโต  เจ  ทสกถาวตฺถุธมฺมเยว  กเถยฺย  น  ตปฺปฏิปกฺข- 
มหิจฺฉตาทิอธมฺม ฯ วุตฺตเ ฺหต 
        ยาย กถา อภิสลฺเลขิกา เจโตวิวรณสปฺปายา เอกนฺต- 
นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย อุปสมาย อภิ ฺาย สมฺโพธาย 
นิพฺพานาย สวตฺตติ ฯ เสยฺยถิท อปฺปจฺฉกถา สนฺตุฏ ิกถา  
# ๑. ม. สฺยา. ภาสตีติ ฯ   
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ปวิเวกกถา อสสคฺคกถา วีริยารมฺภกถา สีลกถา สมาธิกถา 
ป ฺากถา วิมุตฺติกถา วิมุตฺติาณทสฺสนกถา เอวรูปาย กถาย 
นิกามลาภี โหติ อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภติี ฯ (๑)  
        อภิสลฺเลขิกาย  กถาย  ลาภี  เอว  หิ ต ภาเสยฺย ฯ เอเตน  
กลฺยาณมิตฺตสมฺปทา ทสฺสิตา ฯ  
        ธมฺมวิตกฺกนฺติ  เนกฺขมฺมวิตกฺกาทึ  ธมฺมโต  อนเปต  
วิตกฺกยโต สลีาทิปฏิปท ปริปูเรสฺสามีติ  อุปรูปร ิ อุสฺสาโห   
อภิวฑฺฒิสฺสติ ฯ  โส  ปน  วิตกฺโก สีลาทีน อนุปการธมฺเม   
วชฺเชตฺวา  อุปการธมฺเม  อนุพฺรูหนวเสน  หานภาคิยภาว   
อปเนตฺวา  ิติภาคิยภาเวป  อฏตฺวา  วิเสสภาคิยต  นิพฺเพธภาคิย- 
ต ฺจ  ปาปนวเสน  ปวตฺติยา อเนกปฺปเภโท  เวทิตพฺโพ ฯ   
โน  อธมฺมวิตกฺกนฺติ  กามวิตกฺก(๒) โน  วิตกฺเกยยฺาติ อตฺโถ ฯ  ตทุภย  
วา  ปนาติ  ยเทต  ปเรส  อนุคฺคหณตฺถ  ธมฺมภาสน  อตฺตโน 
อนุคฺคหณตฺถ  ธมฺมวิตกฺกน ฺจ  วุตฺต ฯ  อถ  วา  ปน  ต  อุภย  
อภินิวชฺเชตฺวา อปฺปฏิปชชฺิตฺวา อกตฺวา ฯ อุเปกฺขโกติ ตถาปฏ-ิ 
ปตฺติย อุปาสีโน สมถวิปสฺสสนาภาวนเมว อนุพฺรูหนฺโต  วิหเรยฺย 
สมถปฏิปตฺติย  วา  อุเปกขฺโก  หุตฺวา วิปสฺสนายเมว  กมฺม  
กโรนฺโต  วิหเรยฺย ฯ  วิปสฺสนมฺป  อุสสฺุกฺกาเปตฺวา  ตตฺถป สงฺขารู- 
เปกฺขาาณวเสน  อุเปกฺขโก  ยาว  วิปสฺสนาาณ  มคฺเคน 
# ๑. องฺ. ทสก. ๒๓/๒๐๗/๓๗๐ ฯ ขุ. อุ. ๒๕/๘๘/๑๒๗ ฯ 
# ๒. อิธ อาทิสทฺโท อิจฺฉิตพฺโพ ฯ  
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ฆฏียติ  ตาว ยถา ต ติกฺข สูร ปสนฺน หุตฺวา วหติ  
ตถา วิหเรยฺย สโต สมฺปชาโนติ ฯ 
        คาถาสุ  สมถวิปสฺสนาธมฺโม  อารมิตพฺพฏเน  อาราโม 
เอตสฺสาติ ธมฺมาราโม ฯ  ตสฺมึเยว  ธมฺเม  รโตติ  ธมฺมรโต ฯ  
ตสฺเสว  ธมฺมสฺส  ปุนปฺปนุ วิจินฺตนโต  ธมฺม  อนุวิจินฺตย   
ต  ธมฺม  อาวชฺเชนฺโต  มนสิกโรนฺโตติ อตฺโถ ฯ อนุสฺสรนฺติ  
ตเมว  ธมฺม  อุปรูปริ  ภาวนาวเสน  อนุสฺสรนฺโต ฯ  อถวา 
วิมุตฺตายตนสีเส  ตฺวา  ปเรส  เทสนาวเสน  สีลาทิธมฺโม   
อารมิตพฺพฏเน อาราโม  เอตสฺสาติ  ธมฺมาราโม ฯ  ตเถว  ตสฺมึ   
ธมฺเม  รโต  อภิรโตติ ธมฺมรโต ฯ เตสเยว  สีลาทิธมฺมาน  คติโย  
สมเนฺวสนฺโต  กามวิตกฺกาทีน  โอกาส  อทตฺวา เนกฺขมฺม- 
สงฺกปฺปาทิธมฺมเยว  อนุวิจินฺตนโต  ธมฺม  อนุวิจินฺตย ฯ  ตทุภย   
วา ปน โอฬาริกโต  ทหนฺโต  อชฌฺุเปกฺขิตฺวา  สมถวิปสฺสนา- 
ธมฺมเมว  อุปรูปริ  ภาวนาวเสน อนุสฺสรนฺโต  อนุพฺรูหนวเสน  
ปวตฺเตนฺโต  สทฺธมฺมาติ  สตฺตตึสปฺปเภทา โพธิปกฺขิยธมฺมา  
นววิธโลกุตฺตรธมฺมา  จ  น  ปริหายติ  นจิรสฺเสว ต  
อธิคจฺฉตีติ อตฺโถ ฯ 
        อิทานิ  ตสฺส  อนุสฺสรณวิธึ  ทสฺเสนฺโต  จร  วาติอาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ จร  วาติ  ภิกฺขาจารวเสน  จงฺกมนวเสน  จ  
จรนฺโต  วา ฯ  ยท ิ วา  ติฏนฺติ ติฏนฺโต  วา  นิสนิฺโน  วา ฯ    
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อุท วา  สยนติฺ  สยนฺโต  วา ฯ  เอว  จตูสุป อิริยาปเถสุ ฯ   
อชฺฌตฺต  สมย  จิตฺตนฺติ ยถาวุตฺเต กมฺมฏานสงฺขาเต  
โคจรชฺฌตฺเต อตฺตโน  จิตฺต  ราคาทิกิเลสาน  วูปสมนวเสน   
ปชหนวเสน  สมย  สเมนฺโต ฯ สนฺติเมวาธิคจฺฉตีติ อจฺจนฺตสนฺตึ  
นิพฺพานเมว ปาปุณาตีติ ฯ 
                สตฺตมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                อนฺธกรณสุตฺตวณฺณนา 
        อฏเม  อกุสลวิตกฺกาติ  อโกสลลฺสมฺภูตา  วิตกฺกา ฯ 
อนฺธกรณาติอาทีสุ  ยสฺส  สย  อุปฺปชฺชนฺติ  ต  ยถาภูตทสฺสน- 
นิวารเณน  อนฺธ กโรนฺตีติ  อนฺธกรณา ฯ  น  ป ฺาจกฺขุ   
กโรนฺตีติ  อจกฺขุกรณา ฯ  อ ฺาณ กโรนฺตีติ อ ฺาณกรณา ฯ  
ป ฺานิโรธิกาติ  กมฺมสสฺกตป ฺาณฌานป ฺา  วิปสฺสนา- 
ป ฺาติ อิมา  ติสฺโส  ป ฺา  อปฺปวตฺติกรเณน  นิโรเธนฺตีติ  
ป ฺานิโรธิกา ฯ อนิฏผลทายกตฺตา  ทุกฺขสงฺขาตสฺส  วิฆาตสฺส 
ปกฺเข  วตฺตนฺตีติ  วิฆาตปกฺขิกา ฯ กิเลสนิพฺพาน น สวตฺตยนฺตีติ 
อนิพฺพานสวตฺตนิกา ฯ 
        กามวิตกฺโกติ กามปฏิสยุตฺโต วิตกฺโก ฯ โส ห ิกิเลส- 
กามสหิโต หุตฺวา วตฺถุกาเมสุ ปวตฺตติ ฯ  พฺยาปาทปฏิสยุตฺโต  
วิตกฺโก  พฺยาปาทวิตกฺโก ฯ  วิหึสาปฏสิยุตฺโต วิตกฺโก  วิหึสา-  
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วิตกฺโก ฯ  อิเม  เทฺว  จ  สตฺเตสุป  สงฺขาเรสุป  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ 
กามวิตกฺโก  หิ  ปยมนาเป  สตฺเต  วา  สงฺขาเร  วา  วิตกฺเกนฺตสฺส  
อุปฺปชฺชติ พฺยาปาทวิตกฺโก  อปฺปเย  อมนาเป  สตฺเต  วา   
สงฺขาเร  วา  กุชฺฌิตฺวา โอโลกนกาลโต  ปฏาย  ยาว  นาสนา  
อุปฺปชฺชติ  วิหึสาวิตกฺโก  สงฺขาเรสุ น  อุปฺปชฺชติ  สงฺขาโร 
ทุกฺขาเปตพฺพา  นาม  นตฺถิ  อิเม  สตฺตา  ห ฺนฺตุ วา  
พชฺฌนฺตุ  วา  อุจฺฉิชฺชนฺตุ  วา  วินสฺสนฺตุ วา มา วา 
อเหสุนฺติ จินฺตนกาเล ปน สตฺเตสุ อุปฺปชฺชติ ฯ 
        อิเมเยว  ปน  กามสงฺกปฺปาทโย ฯ  อตฺถโต  ห ิ กาม- 
วิตกฺกาทีน กามสงฺกปฺปาทีน ฺจ  นานากรณ  นตฺถ ิ ตสมฺปยุตฺตา 
ปน  ส ฺา(๑)  กามส ฺาทโย ฯ กามธาตุอาทีน ปน ยสฺมา  
ปาฬิย กามปฏิสยุตฺโต ตกฺโก วิตกฺโก ฯเปฯ มิจฺฉาสงฺกปฺโป 
อย วุจฺจติ กามธาตุ สพฺเพป อกุสลา ธมฺมา กามธาตุ ฯ 
พฺยาปาทปฏิสยุตฺโต ตกฺโก วิตกฺโก ฯเปฯ มิจฺฉาสงฺกปฺโป อย  
วุจฺจติ พฺยาปาทธาตุ ฯ ทสสุ (๒)  อาฆาตวตฺถูสุ จิตฺตสฺส อาฆาโต  
ปฏิฆาโต ฯเปฯ อนตฺตมนตา จิตฺตสฺส อย วุจฺจติ พฺยาปาท- 
ธาตุ วิหึสาปฏิสยุตฺโต ตกฺโก วิตกฺโก มจฺิฉาสงฺกปฺโป อย  
วุจฺจติ วิหึสาธาตุ อิเธกจฺโจ ปาณินา วา เลฑฺฑุนา วา  
ทณฺเฑน วา  สตฺเถน วา รชฺชุยา วา อ ฺตร ฺตเรน วา  
# ๑. ม. ส ฺาทโย ฯ  ๒. ส.ี นวสุ ฯ  
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สตฺเต วิเหเติ อย วิหึสาธาตูติ (๑) อาคตตฺตา วิเสโส ลพฺภติ ฯ 
        ตตฺถ  เทฺว  กถา  สพฺพสงฺคาหิกา  จ  อสมฺภินฺนา  จ ฯ   
ตตฺถ  กามธาตุยา คหิตาย  อิตรา  เทฺวป  คหิตา  นาม   
โหนฺติ ฯ  ตโต  ปน  นีหรตฺิวา  อย พฺยาปาทธาตุ  อย   
วิหึสาธาตูติ  ทสฺเสตีติ  อย  สพฺพสงฺคาหิกา  นาม ฯ  กามธาตุ 
กเถนฺโต  ปน  ภควา  พฺยาปาทธาตุ  พฺยาปาทธาตุฏาเน   
วิหึสาธาตต วิหึสาธาตุฏาเน  เปตฺวาว  อวเสส  กามธาตุ  
นามาติ  กเถสีติ  อย อสมฺภินฺนกถา นาม ฯ 
        สุกฺกปกเฺข  วุตฺตวิปริยาเยน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  เนกฺขมฺม- 
ปฏิสยุตฺโต วิตกฺโก ฯ  เนกฺขมฺมวิตกฺโก ฯ  โส  อสภุปุพฺพภาเค   
กามาวจโร  โหติ  อสุภชฌฺาเน รูปาวจโร  ต  ฌาน  ปาทก   
กตฺวา  อุปฺปนฺนมคฺคผลกาเล  โลกุตฺตโร ฯ อพฺยาปาทปฏิสยุตฺโต  
วิตกฺโก  อพฺยาปาทวิตกฺโก ฯ  โส  เมตฺตาปุพฺพภาเค  กามาวจโร 
โหติ  เมตฺตาฌาเน  รูปาวจโร  ต  ฌาน  ปาทก  กตฺวา   
อุปฺปนฺนมคฺคผลกาเล โลกุตฺตโร ฯ  อวิหึสาปฏิสยุตฺโต  วิตกฺโก  
อวิหึสาวิตกฺโก ฯ  โส  กรุณาปุพฺพภาเค กามาวจโร  กรุณาชฺฌาเน  
รูปาวจโร  ต  ฌาน  ปาทก กตฺวา อุปฺปนฺนมคฺคผลกาเล  
โลกุตฺตโร ฯ  ยทา  ปน  อโลโภ  สีส  โหติ  ตทา  อิตเร เทฺว   
ตทนฺวายิกา โหนฺติ ฯ  ยทา  เมตฺตา  สีส  โหติ  ตทา  อิตเร   
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๙๒๗/๔๙๑ ฯ  
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เทฺว  ตทนฺวายิกา  โหนฺติ ฯ ยทา กรุณา สีส โหติ ตทา 
อิตเร เทฺว ตทนฺวายิกา โหนฺติ ฯ 
        อิเมเยว  ปน  เนกฺขมฺมสงฺกปฺปาทโย ฯ  อตฺถโต  หิ  
เนกฺขมฺมวิตกฺกาทีน เนกฺขมฺมสงฺกปฺปาทีน ฺจ  นานากรณ   
นตฺถิ  ตสมฺปยุตฺตา  ปน  ส ฺา(๑) เนกฺขมฺมส ฺาทโย ฯ  
เนกฺขมฺมธาตุอาทีน ปน ยสฺมา ปาฬิย เนกฺขมฺมปฏิสยุตฺโต  
ตกฺโก วิตกฺโก สงฺกปฺโป อย วุจฺจติ เนกฺขมฺมธาตุ สพฺเพป  
กุสลา ธมฺมา เนกฺขมฺมธาตุ อพฺยาปาทปฏิสยุตฺโต ตกฺโก 
วิตกฺโก สงฺกปฺโป อย วุจฺจติ อพฺยาปาทธาตุ ฯ ยา สตฺเตสุ 
เมตฺติ เมตฺตายนา เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ อย วุจฺจติ อพฺยาปาท- 
ธาตุ ฯ อวิหึสาปฏิสยุตฺโต ตกฺโก วิตกฺโก สงฺกปฺโป อย วุจฺจติ  
อวิหึสาธาตุ ฯ ยา สตฺเตสุ กรุณา กรุณายนา กรุณาเจโต- 
วิมุตฺติ อย วุจฺจติ อวิหึสาธาตูติ (๒) อาคตตฺตา  วิเสโส  ลพฺภติ  
อิธาป  สพฺพสงฺคาหิกา  อสมฺภินฺนาติ  เทฺว  กถา วุตฺตนเยเนว  
เวทิตพฺพา ฯ เสส สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ 
        คาถาสุ  วิตกฺกเยติ  วิตกฺเกยฺย ฯ  นริากเรติ  อตฺตโน  
สนฺตานโต  นีหเรยฺย วิโนเทยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  สเว   
วิตกฺกานิ  วิจาริตานิ  สเมติ วุฏ ีว รช สมูหตนฺติ ยถา 
นาม  คิมฺหาน  ปจฺฉิเม  มาเส  ปวิย  สมูหต  สมนตฺโต  อุฏ ิต   
# ๑. ม. ส ฺาทโย ฯ  ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๑๒๒/๑๐๗ ฯ  
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รช มหโต  อกาลเมฆสฺส  วสฺสโต  วุฏ ิ  านโส  วูปสเมติ  
เอวเมว  โส โยคาวจโร วิตกฺกานิ  มิจฺฉาวิตกฺเก  จ  วิจาริตานิ  
ตสมฺปยุตฺตวิจาเร  จ  สเมติ  วูปสเมติ สมุจฺฉินฺทติ ฯ  ตถาภูโต 
จ  วิตกฺกูปสเมน  เจตสา  สพฺเพส  มิจฺฉาวิตกฺกาน อุปสมนโต  
วิตกฺกูปสเมน  อริยมคฺคจิตฺเตน  อิเธว  ทฏิเว  ธมฺเม  สนฺติปท 
นิพฺพาน สมชฺฌคา สมธิคโต โหตีติ ฯ 
                อฏมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                อนฺตรามลสุตฺตวณฺณนา 
        นวเม อนฺตรา มลาติ เอตฺถ อนฺตราสทฺโท 
        นทีตีเรสุ าเนสุ(๑)        สภาสุ รถิยาสุ จ 
        ชนา สงฺคมฺม มนฺเตนฺติ        ม ฺจ ต ฺจ กิมนฺตรนฺติ- 
อาทีสุ(๒) การเณ  อาคโต ฯ  อทฺทสา  ม  ภนฺเต  อ ฺตรา   
อิตฺถี  วิชชฺนตฺริกาย  ภาชน โธวนฺตีติอาทีสุ  (๓)  ขเณ ฯ  อปจาย 
ตโปทา  ทฺวินฺน  มหานิรยาน  อนฺตริกาย อาคจฺฉตีอาทีสุ (๔)  
วิวเร ฯ 
        ปตวตฺเถ ปตธเช        ปตาลงฺการภูสิเต 
        ปตนฺตราหิ วคฺคูหิ        อปฬนฺธาว โสภสีติ-  
# ๑. ม. สณฺาเน ฯ  ๒. ส. ส. ๑๕/๗๘๑/๒๙๖ ฯ  
# ๓. ม. ม. ๑๓/๑๗๖/๑๘๑ ฯ  ๔. วิ. มหาวิ. ๑/๒๙๖/๒๑๘ ฯ  
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อาทีสุ(๑) อุตฺตริสาฏเก(๒) ฯ  ยสฺสนฺตรโต  น  สนติฺ โกปาติอาทีสุ (๓) 
จิตฺเต ฯ อิธป จิตฺเต เอว  ทฏพฺโพ ฯ  ตสฺมา  อนฺตเร  จิตฺเต  
ภวา  อนฺตรา ฯ  ยสฺมึ สนตฺาเน อุปฺปนฺนา ตสฺส  มลนิภาว- 
กรณโต  มลา ฯ  ตตฺถ  มล  นาม  ทุวิธ  สรรีมล  จิตฺตมลนฺติ ฯ 
เตสุ  สรีรมล  เสทชลิกาทิ  สรีเร  นิพฺพตฺต  ตตฺถ  ลคฺคมาคนฺตุก- 
รช ฺจ  ต อุทเกนป  นีหรณีย  น  ตถา  สงฺกิเลสิก ฯ  จิตฺตมล  
ปน  ราคาทิสงฺกิเลสิก ต อริยมคฺเคเหว นีหรณีย ฯ วุตฺตเ ฺหต  
โปราเณหิ 
        รูเปน สงฺกิลิฏมฺหิ(๔)        สงฺกลิิสฺสนฺติ มาณวา 
        รูเป สุทเฺธ วิสุชฺฌนฺติ        อนกฺขาต มเหสินา ฯ 
        จิตฺเตน สงฺกิลิฏมฺหิ(๕)        สงฺกิลิสฺสนฺติ มาณวา 
        จิตฺเต สุทฺเธ วิสุชฺฌนติฺ        อิติ วุตฺต มเหสินาติ(๖) ฯ 
        เตนาห  ภควา  จิตฺตสงฺกิเลสา  ภิกฺขเว  สตฺตา  สงฺกิลิสฺสนติฺ 
จิตฺตโวทานา วิสุชฺฌนฺตีติ ฯ  (๗)  ตสฺมา  ภควา  อิธาป  จิตฺตสฺส 
มลวิโสธนาย  ปฏิปชชฺิตพฺพนฺติ ทสฺเสนฺโต ตโยเม ภิกฺขเว 
อนฺตรา มลาติ อาห ฯ 
        ยถา  เจเต  โลภาทโย  สตฺตาน  จิตฺเต  อุปฺปชฺชิตฺวา  
# ๑. ขุ. วิมาน. ๒๖/๓๖/๖๔ ฯ  ๒. ส.ี อุตฺตรสาฏเก ฯ  
# ๓. ขุ. อุ. ๒๕-๖๕/๑๐๑ ฯ ๔. ม. รูเปน สงฺกิลิฏเน ฯ  
# ๕. ม. จิตฺเตน สงฺกิลิฏเน ฯ  ๖. สุมงฺคล. ๑/๓๙๔ ฯ  
# ปป ฺจ. ๑/๓๙๔ ฯ  ๗. ส. ข. ๑๗/๒๕๙/๑๘๔ ฯ  
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มลินภาวกรา นานปฺปการสงฺกิเลสวิธายกาติ  อนฺตรามลา  เอว  
เอกโต  ภุ ฺชตฺิวา  เอกโต สยิตฺวา  โอตารคเวสี  อมิตฺตสตฺตุ  
วิย  สตฺเตเอว(๑)  อุปฺปชชฺตฺิวา  สตฺตาน นานาวิธอนตฺถาวหา   
นานปฺปการทุกฺขนิพฺพตฺตกาติ  ทสฺเสนฺโต  อนฺตรา  อมิตฺตาติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  มิตฺตาปฏิปกฺขโต  อมิตฺตา  สปตฺตกิจฺจกรณโต 
สปตฺตา  หึสนโต(๒) วธกา อุชุวิปจฺจนีกโต ปจฺจตฺถิกา ฯ 
        ตตฺถ  ทวีฺหิ  อากาเรหิ  โลภาทีน  อมิตฺตาทิภาโว   
เวทิตพฺโพ ฯ  เวรี ปุคฺคโล หิ  อนฺตร  ลภมาโน  อตฺตโน  เวริสฺส   
สตฺเถน  วา  สีส  ปาเตติ  อุปาเยน วา  มหนฺต  อนตฺถ   
อุปฺปาเทติ ฯ  อิเม  จ  โลภาทโย  ป ฺาสิรปาตเนน โยน-ิ 
สมฺปฏิปาทเนน  จ  ตาทิส  ตโต  พลวตร  อนตฺถ  นิพฺพตฺเตนฺติ ฯ   
กถ จกฺขุทฺวารสฺมึ  ห ิ อิฏาทีสุ  อารมฺมเณสุ  อาปาถคเตสุ  
ยถารห  ตาน ิ อารพฺภ โลภาทโย  อุปปฺชฺชนฺติ เอตฺตาวตาสฺส 
ป ฺาสิร ปาติต นาม โหติ ฯ โสตทฺวาราทีสุป เอเสว 
นโย ฯ  เอว  ตาว  ป ฺาสิรปาตนโต  อมิตฺตาทิสทิสตา 
เวทิตพฺพา ฯ โลภาทโย  ปน  กมฺมนิทานา  หุตฺวา  อณฺฑชาทิ- 
เภทา  จตสฺโส  โยนิโย  อุปเนนฺติ ตสฺส  โยนิอุปคมนมูลกานิ  
ป ฺจวีสติ  มหาภยานิ  ทฺวตฺตึสกมฺมกรณานิ  จ  อาคตาเนว 
โหนฺติ ฯ  เอว  โยนิสมฺปฏิปาทนโตป  เนส  อมิตฺตาทิสทิสตา  
# ๑. ม. จิตฺเตเอว  ฯ  ๒. วธนโตติป ปาโ ฯ  
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เวทิตพฺพา ฯ  อิติ โลภาทโย  อมิตฺตาทิสทิสตาย  จิตฺตสมฺภูตตาย 
จ  อนฺตรา  อมิตฺตาติอาทินา วุตฺตา ฯ  อปจ  อมิตฺเตหิ  กาตุ   
อสกฺกุเณยฺย  โลภาทโย  กโรนฺติ  อมิตฺตาทิภาโว จ โลภาทีหิ  
ชายตีติ เตส อมิตฺตาทิภาโว เวทิตพฺโพ ฯ วุตฺตเ ฺหต 
        ทิโส ทสิ ยนฺต กยริา        เวรี วา ปน เวริน 
        มิจฺฉาปณิหิต จิตฺต        ปาปโย น ตโต กเรติ(๑) ฯ  
        คาถาสุ อตฺตโน ปเรส ฺจ อนตฺถ ชเนตีติ  
อนตฺถชนโน ฯ วุตฺตเ ฺหต ยทป ลุทโฺธ อภิสงฺขโรติ กาเยน 
วาจาย มนสา ตทป อกุสล ฯ ยทป ลุทโฺธ โลเภน อภิภูโต  
ปริยาทินฺนจิตฺโต ปรสฺส อสตา ทุกฺข อุปฺปาเทติ วเธน วา 
พนฺเธน วา ชานิยา วา ครหาย วา ปพฺพาชนาย วา  
พลวมฺหิ พลตฺโถ อิติ ตทป อกุสล อิติสฺส เม โลภชา  
โลภนิทานา โลภสมุทยา โลภปจฺจยา อเนเก ปาปกา อกุสลา  
ธมฺมา สมฺภวนฺตีติ ฯ (๒)  
        อปรมฺป วุตฺต  รตฺโต โข พฺราหฺมณ ราเคน อภิภูโต 
ปริยาทินฺนจิตฺโต อตฺตพฺยาพาธายป เจเตติ ปรพฺยาพาธายป  
เจเตติ อุภยพฺยาพาธายป เจเตติ เจตสิกมฺป ทุกฺข โทมนสฺส  
ปฏิสเวเทตีติ(๓)อาทิ ฯ   
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๑๓/๒๐ ฯ ขุ. อุ. ๒๕/๙๒/๑๓๑ ฯ  
# ๒. องฺ. ติก. ๒๐/๕๐๙/๒๕๘ ฯ  ๓. องฺ. ติก. ๒๐/๔๙๓/๑๙๙ ฯ  
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        จิตฺตปฺปโกปโนติ  จิตฺตสงฺโขภโน ฯ  โลโภ  หิ  โลภนีเย  
วตฺถุสฺมึ อุปฺปชฺชมาโน จิตฺต  โขเภนฺโต  ปโกเปนฺโต  วิปริณา- 
เมนฺโต  วิการ  อาปาเทนฺโต  อุปฺปชชฺติ ปสาทาทิวเสน  (๑)  ปวตฺติตุ   
น  เทติ ฯ  ภยมนฺตรโต  ชาต  ต  ชโน  นาวพุชฺฌตีติ ต  
โลภสงฺขาต  อนฺตรโต  อพฺภนฺตเร  อตฺตโน  จิตฺเตเยว  ชาต 
อนตฺถชนนจิตฺตปฺปโกปนาทึ ภย ภยเหตุ อย พาลมหาชโน  
นาวพุชฺฌติ (วิการ(๒)) น ชานาตีติ ฯ ลุทฺโธ  อตฺถ  น  ชานาตีติ  
อตฺตตฺถปรตฺถาทิเภท  อตฺถ  หิต ลุทฺธปุคฺคโล ยถาภูต  น 
ชานาติ ฯ  ธมฺม  น  ปสฺสตีติ  ทสกุสลกมฺมปถธมฺมมฺป  ลุทฺโธ  
โลเภน อภิภูโต  ปริยาทินฺนจิตฺโต  น  ปสฺสติ  ปจฺจกฺขโต  น   
ชานาติ  ปเคว อุตฺตริมนุสฺสธมฺม ฯ วุตฺตมฺป เจต รตฺโต โข  
พฺราหฺมณ ราเคน อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต อตฺตตฺถมฺป ยถาภูต  
น ปชานาติ ปรตฺถมฺป ยถาภูต น ปชานาติ อุภยตฺถมฺป  
ยถาภูต น ปชานาตีติ(๓)อาทิ ฯ  
        อนฺธตมนฺติ  อนฺธภาวกร  ตม ฯ  ยนฺติ  ยตฺถ ฯ ภุมฺมตฺเถ 
หิ เอต ปจฺจตฺตวจน ยสฺมึ  กาเล  โลโภ  สหเต  อภิภวติ   
นร  อนฺธตม  ตทา  โหตีติ ฯ  ยนฺติ  วา การณวจน  ยสฺมา  
โลโภ  อุปฺปชฺชมาโน  นร  สหเต  อภิภวติ  ตสฺมา  อนฺธตม 
ตทา  โหตีติ  โยชนา  ยตสทฺทาน  เอกนฺตสมฺพนฺธภาวโต ฯ   
# ๑. กตฺถจิ. สมาทานาทิวเสน ฯ  ๒. อติเรก ขายติ ฯ 
# ๓. องฺ. ติก. ๒๐/๔๙๔/๒๐๑ ฯ  
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อถวา  ยนฺติ กิริยาปรามสน  โลโภ  สหเตติ  เอตฺถ  ยเทต   
โลภสฺส  สหน  อภิภวน วุตฺต  เอต  อนฺธภาวกรสฺส  ตมสฺส  
คมน  อุปฺปาโทติ  อตฺโถ ฯ  อถ  วา  ย  นร โลโภ  สหเต   
อภิภวติ  ตสฺส  อนฺธตม  ตทา  โหติ  ตโต  จ   
                ลทฺุโธ  อตฺถ  น ชานาติ        ลุทฺโธ ธมมฺ น ปสฺสตีติ 
เอวเมตฺถ อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ 
        โย  จ  โลภ  ปหนฺตฺวานาติ  โย  ปพฺุพภาเค  ตทงฺควเสน  
จ  วิกฺขมฺภนวเสน จ  ยถารห  สมถวิปสฺสนาหิ  โลภ  ปชหิตฺวา  
ตถา  ปชหนเหตุ  โลภเนยฺเย ทิพฺเพป  รปูาทิเก  อุปฏ ิเต  น  
ลุพฺภติ  พลววิปสฺสนานุภาเวน  โลโภ  ปหียเต ตมฺหาติ   
ตสฺมา  อริยปคฺุคลา  อริยมคฺเคน  โลโภ  ปหียติ  ปชหียติ  
อจฺจนฺตเมว ปริจฺจชียติ ฯ  ยถา  กึ  อุทพินฺทุ(๑) ว  โปกฺขราติ  
ปทุมินิปณฺณโต  อุทกพินทฺุ  วิย ฯ เสสคาถานมฺป อิมินา นเยน 
อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ 
        ตถา โทสสฺส ยทป ทฏุโ อภิสงฺขโรติ กาเยน วาจาย 
มนสา ตทป อกุสล ฯ ยทป ทุฏโ โทเสน อภิภูโต 
ปริยาทินฺนจิตฺโต ปรสฺส อสตา ทุกฺข อุปฺปาเทติ วเธน วา  
พนฺเธน วา ชานิยา วา ครหาย วา ปพฺพาชนาย วา 
พลวมฺหิ พลตฺโถ อิติ ตทป อกุสล ฯ อิติสฺส เม โทสชา  
# ๑. ม. อุทพินฺทูว ฯ  
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โทสนิทานา โทสสมุทยา โทสปจฺจยา อเนเก ปาปกา อกุสลา  
ธมฺมา สมฺภวนฺตีติ ฯ (๑)  
        ตถา ทฏุโ โข พฺราหฺมณ โทเสน อภิภูโต ปริยาทินฺน- 
จิตฺโต อตฺตพฺยาพาธายป เจเตติ ปรพฺยาพาธายป เจเตติ อุภย- 
พฺยาพาธายป เจเตติ เจตสิกมฺป ทุกฺข โทมนสฺส ปฏสิเวเทตีติ ฯ (๒)  
        ตถา  ทฏุโ โข พฺราหฺมณ โทเสน อภิภูโต ปริยาทินฺน- 
จิตฺโต อตฺตตฺถมฺป ยถาภูต น ปชานาติ ปรตฺถมฺป ยถาภูต  
น ปชานาติ อุภยตฺถมฺป ยถาภูต น ปชานาตีติอาทิสุตฺต- 
ปทานุสาเรน อนตฺถชนนตา อตฺถหานิเหตุตา จ เวทิตพฺพา ฯ 
        ตถา  โมหสฺส  ยทป  มุโฬฺห อภิสงฺขโรติ กาเยน วาจาย 
มนสาติอาทินา (๓) มุโฬหฺ  โข  พฺราหฺมณ  โมเหน  อภิภูโต   
ปริยาทินฺนจิตฺโต อตฺตพฺยาพาธายป เจเตตีติอาทินา  อตฺตตฺถมฺป  
ยถาภูต น ปชานาตีติอาทินา (๔) จ อาคตสุตฺตปทานุสาเรน 
เวทิตพฺพา ฯ 
        ตาลปกกฺว  พนฺธนาติ  ตาลผล วิย อุสุมุปฺปาเทน วณฺฏโต 
ตติยมคฺคาณุปฺปาเทน ตสฺส  จิตฺตโต  โทโส  ปหียติ  ปริจฺจชียตีติ 
อตฺโถ ฯ  โมห  วิหนฺติ โส  สพฺพนฺติ  โส  อริยปุคฺคโล  สพฺพ 
อนวเสส  โมห  จตุตฺถมคฺเคน  วิหนฺติ วิธมติ  สมุจฺฉินฺทติ ฯ 
# ๑. องฺ. ติก. ๒๐/๕๐๙/๒๕๙ ฯ  ๒. องฺ. ติก. ๒๐/๔๙๓/๑๙๙ ฯ 
# ๓. องฺ. ติก. ๒๐/๕๐๙/๒๕๙ ฯ ๔. องฺ. ติก. ๒๐/๔๙๓/๑๙๙ ฯ  
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อาทิจฺโจ  วุทย  ตมนฺติ อาทิจฺโจ วิย อุทย อุคฺคจฺฉนฺโต 
ตม อนฺธการ ฯ 
                นวมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                เทวทตฺตสุตฺตวณฺณนา 
        ทสเม  ตีหิ  ภิกฺขเว  อสทฺธมฺเมหิ  อภิภูโตติ  กา  
อุปฺปตฺติ ฯ 
        เทวทตฺเต  หิ  อวีจิมหานิรย  ปวิฏเ  เทวทตฺตปกฺขิยา  
อ ฺติตฺถิยา  จ สมเณน  โคตเมน  อภิสปโต  เทวทตฺโต  ปวึ  
ปวิฏโติ  อพฺภาจิกฺขึสุ ฯ ต  สุตฺวา  สาสเน  อนภิปฺปสนฺนา   
มนุสฺสา  สิยา  นุ  โข  เอตเทว  ยถา อิเม  ภณนฺตีติ  อาสงฺก   
อุปฺปาเทสส ฯ  ต  ปวตฺตึ  ภิกฺขู  ภควโต  อาโรเจสส ฯ อถ  ภควา  
น  ภิกฺขเว  ตถาคตา  กสฺสจิ  อภิสป  เทนฺติ  ตสฺมา  น 
เทวทตฺโต  มยา  อภิสปโต  อตฺตโน  กมฺเมเนว  นิรย  ปวิฏโติ  
วตฺวา เตส มิจฺฉาคาห ปฏิเสเธนฺโต อิมาย อฏ ุปฺปตฺติยา  
อิม สุตฺต อภาสิ ฯ 
        ตตฺถ  อสทฺธมฺเมหีติ  อสต  ธมฺเมหิ [๑] ฯ อเตกิจฺโฉติ พุทฺเธหิป 
อนิวตฺตนียตฺตา  อวีจินิพฺพตฺติยา  ติกิจฺฉาภาวโต  อเตกิจฺโฉ 
อติกิจฺฉนีโยติ  อตฺโถ ฯ  อสนฺตคุณสมฺภาวนาธิปฺปาเยน  ปวตฺตา  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร  อสนฺเตหิ วา ธมฺเมหีติ ทิสฺสติ ฯ  
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ปาปา  อิจฺฉา เอตสฺสาติ  ปาปจฺโฉ  ตสฺส  ภาโว  ปาปจฺฉตา ฯ 
ตาย ฯ  อห  พุทฺโธ  ภวิสสฺามิ สงฺฆ  ปริหริสฺสามีติ  ตสฺส 
อิจฺฉา  อุปฺปนฺนา ฯ  โกกาลิกาทโย  ปาปา  ลามกา มิตฺตา 
เอตสฺสาติ  ปาปมิตฺโต  ตสฺส  ภาโว  ปาปมิตฺตตา  ตาย ฯ   
อุตฺตริกรณีเยติ ฌานาภิ ฺาหิ  อุตฺตริกรณีเย  อธิคนฺตพฺเพ 
มคฺคผเล  อนธิคเต  สติ  เอว ต  อนธิคนฺตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  
โอรมตฺตเกนาติ  อปฺปมตฺตเกน  ฌานาภิ ฺามตฺเตน ฯ วิเสสาธิ- 
คเมนาติ  อุตฺตริมนุสฺสธมฺมาธิคเมน ฯ  อนฺตราติ  เวมชฺเฌ ฯ  โวสาน 
อาปาทีติ  อกตกิจฺโจว  สมาโน  กตกิจฺโจมฺหีติ  ม ฺมาโน   
สมณธมฺมโต วินาส  (๑)  อาปชฺชิ ฯ   
        อิติ  ภควา  อิมินา  สตฺุเตน  วิเสสโต  ปถุุชชฺนภาเว 
อาทีนว  ปกาเสสิ  ภาริโย  ปุถชฺุชนภาโว  ยตฺร  หิ  นาม 
ฌานาภิ ฺาปริโยสานา สมฺปตฺติโย  นิพฺพตฺเตตฺวาป  อเนกา- 
นตฺถาวห  นานาวิธ  เหตุ(๒) อสนฺตคุณสมฺภาวน  อสปฺปุริสสสคฺค  
อาลสิยานุโยค ฺจ  อวิชหนฺโต  อวีจิมฺหิ กปฺปฏ ิย อเตกิจฺฉ  
กิพฺพิส ปสวิสฺสตีติ ฯ 
        คาถาสุ  มาติ  ปฏิเสเธ  นิปาโต ฯ  ชาตูติ  เอกเสน ฯ 
โกจีติ สพฺพสงฺคาหกวจน ฯ  โลกสฺมนิฺติ  สตฺตโลเก ฯ  อิท  วุตฺต   
โหติ  อิมสฺมึ  โลเก(๓)  โกจิ  ปุคฺคโล  เอกเสน  ปาปจฺโฉ  มา   
# ๑. ม. วิคม ฯ  ๒. ม. ทุกขฺเหตุ ฯ  ๓. ม. สตฺตโลเก ฯ   
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โหตูติ ฯ  ตทมินาป  ชานาถ ปาปจฺฉาน  ยถา  คตีติ  ปาปจฺฉาน   
ปุคฺคลาน  ยถา  คติ  ยาทสิี  นิปฺผตฺติ ยาทิโส  อภิสมฺปราโย   
ต  อิมินาป  การเณน  ชานาถาติ  เทวทตฺต  นิทสฺเสนฺโต  
เอวมาห ฯ  
        ปณฺฑิโตติ  สม ฺาโตติ  ปริยตฺติพาหุสจฺเจน  ปณฺฑิโตติ   
าโต ฯ ภาวิตตฺโตติ  สมฺมโตติ  ฌานาภิ ฺาหิ  ภาวิตตฺโตติ(๑) 
สมฺภาวิโต ฯ  ตถา  ห ิ โส ปุพฺเพ  มหิทฺธิโก  โคธิปตฺุโต  มหานุ- 
ภาโว  โคธิปตฺุโตติ  ธมฺมเสนาปตินาป ปสสิโต  อโหสิ ฯ  ชลว   
ยสสา  อฏา  เทวทตฺโตติ  วิสฺสุโตติ  อตฺตโน กิตฺติยา  ปริวาเรน   
ชลนฺโต  วิย  โอภาเสนฺโต  วิย   ิโต  เทวทตฺโตติ  เอว วิสฺสุโต   
ปากโฏ  อโหสิ ฯ  เม  สตุนฺติป  ปาโ  มยา  สุต สุตมตฺต  
กติปาเหเนว ตถา ภูตตฺตา (๒)  ตสฺส ต ปณฺฑิจฺจาทิสวนมตฺตเมวาติ  
อตฺโถ ฯ 
        โส  สมานมนุจิณฺโณ  (๓)  อาสชชฺ  น  ตถาคตนฺติ  โส  เอวภูโต 
เทวทตฺโต  พุทฺโธป  สกฺยปุตฺโต  อหมปฺ  สกฺยปุตฺโต  พุทฺโธป  สมโณ  
อหมฺป สมโณ  พุทฺโธป  อิทฺธิมา  อหป  อิทฺธิมา  พุทฺโธป  
ทิพฺพจกฺขุโก อหมฺป  ทิพฺพจกฺขุโก  พุทฺโธป  ทิพฺพโสตโก  อหป 
ทิพฺพโสตโก  พุทฺโธป เจโตปริยาณลาภี  อหมฺป  เจโตปริย- 
# ๑. ม. ภาวิตจิตฺโต ฯ  ๒. ม. อตถาภูตฺตา ฯ  
# ๓. ม. สมานมนุจิณฺโณ ฯ  กตฺถจิ. ปมาณมนุจิณฺโณ ฯ  
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าณลาภี  พุทฺโธป  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเน ธมฺเม  ชานาติ  
อหมฺป  เต  ชานามีติ  อตฺตโน  ปมาณ  อชานิตฺวา สมฺมาสมฺพุทฺธ   
อตฺตนา  สมสมฏปเนน  ปมาท  (๑)  อาปชฺชนฺโต  อิทานาห พุทฺโธ  
ภวิสฺสามิ  ภิกฺขุสงฺฆ  ปรหิริสฺสามีติ  อภิมารปโยชนา  ตถาคต  
อาสชฺช อาสาเทตฺวา  วิเหเตฺวา ฯ  ปมาทมนุชีโนติป  (๒)  ปนฺติ ฯ  
ตสฺสตฺโถ  วุตฺตเยน ปมาท  อาปชฺชนโฺต  ปมาท  นิสฺสาย  
ภควตา  สทฺธึ  ยุคคฺคาหจิตฺตุปฺปาเทน สเหว  ฌานาภิ ฺาหิ 
อนุชีโน  ปรหิีโนติ ฯ  อวีจินิรย  ปตฺโต  จตุทฺวาร ภยานกนฺติ  
ชาลาน  ตตฺถ  อุปฺปนฺนสตฺตาน  วา  นิรนฺตรตาย  อวีจีติ  ลทฺธ- 
นาม จตูสุ  ปสฺเสสุ  จตุมหาทฺวารโยเคน  จตุทฺวาร  อติภยานก   
มหานิรย ปฏสินฺธิคฺคหณวเสน ปตฺโต ฯ ตถา หิ วุตฺต 
        จตุกฺกณฺโณ จตุทฺวาโร        วิภตฺโต ภาคโส มิโต 
        อโยปาการปริยนฺโต        อยสา ปฏิกุชชฺิโต ฯ 
        ตสฺส อโยมยา ภูมิ        ชลิตา เตชสา ยุตา 
        สมนฺตา โยชนสต        ผริตฺวา ติฏติ สพฺพทาติ(๓) ฯ   
        อทุฏสฺสาติ  อทุฏจิตฺตสฺส ฯ  ทุพฺเภติ  ทุสฺเสยฺย ฯ  ตเมว 
ปาป  ผุสตีติ ตเมว  อทุฏทุพฺภึ  ปาปปุคฺคล  ปาป  นิหีน   
ปาปผล  ผุสติ  ปาปุณาติ อภิภวติ ฯ  เภสฺมาติ  วิปุลภาเวน  
# ๑. ส.ี สมานต ฯ  ม. สมาน ฯ ๒. ส.ี ปมาทมนุหีโนติป ฯ 
# ๓. ม. อุ. ๑๔/๔๗๕/๓๑๖ ฯ  องฺ. ติก. ๒๐/๔๗๕/๑๗๙ ฯ  
# ขุ. เปต. ๒๖/๑๒๓/๒๔๕ ฯ ขุ. ชา. ๒๘/๙๒/๔๐ ฯ  
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คมฺภีรภาเวน  จ  ภึสาเปนฺโต  วิย วิปุลคมฺภีโรติ  อตฺโถ ฯ   
วาเทนาติ  โทเสน ฯ  วิหสึตีติ  พาธติ  อาสาเทติ ฯ วาโท  ตมฺหิ  
น  รูหตีติ  ตสฺมึ  ตถาคเต  ปเรน  อาโรปยมาโน  โทโส  น 
รูหติ  น  ติฏติ  วิสกุมฺโภ  วิย  สมทุทฺสฺส  น  ตสฺส  วิการ   
ชเนตีติ อตฺโถ ฯ 
        เอว  ฉหิ  คาถาหิ  ปาปจฺฉตาทิสมนฺนาคตสฺส  นิรยูปค- 
ภาวทสฺสเนน ทุกฺขโต  อปริมุตฺตต  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ตปฺปฏ-ิ 
ปกฺขธมฺมสมนฺนาคตสฺส  ทุกฺขกฺขย ทสฺเสนฺโต  ตาทิส  มิตฺตนฺติ  
โอสานคาถมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ยสฺส  สมมฺา ปฏิปนฺนสฺส  มคฺคานุโค  ปฏิปตฺติ- 
มคฺค  อนุคโต  สมฺมา  ปฏิปนฺโน อปฺปจฺฉตาทิคุณสมนฺนาคเมน 
สกลสฺส  วฏฏทุกฺขสฺส  ขย  ปริโยสาน ปาปุเณยฺย ตาทิส  พุทฺธ  
วา  พุทฺธสาวก  วา  ปณฺฑิโต  สปฺป ฺโ  อตฺตโน  มิตฺต   
กุพฺเพถ เตน เมตฺติก(๑) กเรยฺย ต ฺจ เสเวยฺย ตเมว ปยิรุปา- 
เสยฺยาติ ฯ 
        อิติ  อิมสฺมึ  วคฺเค  ฉฏสตฺตมสุตฺเตสุ  วิวฏฏ  กถิต ฯ 
อิตเรสุ วฏฏวิวฏฏ กถิต ฯ 
                ทสมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                จตุตฺถวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. ม. เมตฺติก ฯ  
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                        ป ฺจมวคฺควณฺณนา 
                        อคฺคปฺปสาทสุตฺตวณฺณนา 
        ป ฺจมวคฺคสฺส  ปเม  อคฺคปฺปสาทาติ  เอตฺถ  อย  อคฺค- 
สทฺโท อาทิโกฏิโกฏาสเสฏเสุ  ทิสสฺติ ฯ  ตถา  เหส  อชชฺตคฺเค 
สมฺม  โทวารกิ อาวรามิ  ทฺวาร  นิคณฺาน  นิคณฺ ีน ฯ  (๑)  
อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณ คตนฺติ (๒)  จ  อาทีสุ  อาทิมฺหิ  ทิสฺสติ ฯ  
เตเนว องฺคุลคฺเคน ต องฺคุลคฺค ปรามเสยฺย ฯ (๓) อุจฺฉุคฺค  เวฬุคฺคนฺติ  (๔) 
จ  อาทีสุ  โกฏิย ฯ  อิมฺพิลคฺค  วา  มธุรคฺค ติตฺตกคฺค   
วา ฯ  (๕)  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  วิหารคฺเคน  วา  ปริเวณคฺเคน  
วา ภาเชตุนฺติ (๖) จ อาทีสุ โกฏาเส ฯ อย อิเมส จตุนฺน  
ปุคฺคลาน อคฺโค จ เสฏโ จ อุตฺตโม จ ปวโร จ ฯ (๗) 
อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺสาติ  จ อาทีสุ(๘) เสฏเ ฯ สฺวายมิธาป 
เสฏเเยว  ทฏพฺโพ ฯ  ตสฺมา  อคฺเคสุ  เสฏเสุ  ปสาทา  
อคฺคภูตา  เสฏภูตา วา ปสาทา อคฺคปฺปสาทาติ อตฺโถ ฯ 
        ปุริมสฺม ึ จ  อตเถ  อคฺคสทฺเทน  พุทฺธาทิรตนตฺตย  วุจฺจติ ฯ  
เตสุ  ภควา ตาว  อสทิสฏเน  คุณวิสิฏฏเน  อสมสมฏเน  
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๓๕/๖๘ ฯ  ๒. ที. สี. ๙/๑๓๙/๑๑๒ ฯ 
# วิ. มหาวิ. ๑/๔/๑๐ ฯ  ๓. อภิ. ก. ๓๗/๑๐๗๓/๓๔๒ ฯ  
# ๔. ม. เวฬคฺคนฺติ ฯ  ๕. ส. มหา. ๑๙/๗๐๔/๒๐๐ ฯ 
# ๖. วิ. จุล. ๗/๒๗๙/๑๒๗ ฯ  ๗. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๙๕/๑๒๕ ฯ 
# ๘. ที. มหา. ๑๐/๒๖/๑๗ ฯ ม. อุ. ๑๔/๓๗๗/๒๕๓ ฯ  
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จ  อคฺโค ฯ  โส  ห ิมหาภินีหาร  ทสนนฺ  ปารมีน  ปวิจย ฺจ   
อาทึ  กตฺวา  เตหิ  โพธิสมภฺารคุเณหิ เจว  พุทฺธคุเณหิ  จ  
เสสชเนหิ  อสทิโสติ  อสทิสฏเน  อคฺโค ฯ  เย  จสฺส คุณา  
มหากรุณาทโย  เต  เสสสตฺตาน  คุเณหิ  วิสิฏาติ  คุณ- 
วิสิฏฏเนป สพฺพสตฺตุตฺตมตาย  อคฺโค ฯ  เย  ปน  ปุริมกา 
สมฺมาสมฺพุทฺธา  สพฺพสตฺเตหิ อสมา  เตหิ  สทฺธึ  อยเมว   
รูปกายคุเณหิ  เจว  ธมฺมกายคุเณหิ  จ อสมสมฏเนป   
อคฺโค ฯ  ตถา  ทุลลฺภปาตุภาวโต  อจฺฉริยมนุสฺสภาวโต พหุชน- 
หิตสุขาวหโต  อทุติยอสหายาทิภาวโต  จ  ภควา  โลเก  อคฺโคติ 
วุจฺจติ ฯ ยถาห  ปาเ (๑) เอกปุคฺคลสฺส ภิกฺขเว ปาตุภาโว ทุลฺลโภ  
โลกสฺม ึกตมสฺส เอกปุคฺคลสฺส ตถาคตสฺส อรหโต สมฺมา- 
สมฺพุทฺธสฺส  ฯ เอกปุคฺคโล ภิกฺขเว โลเก อุปฺปชชฺมาโน อุปฺปชชฺติ 
อจฺฉริยมนุสฺโส  ฯ เอกปุคฺคโล ภิกขฺเว โลเก อุปฺปชฺชมาโน  
อุปฺปชฺชติ พหุชน ฯเปฯ สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ฯ เอกปุคฺคโล ภิกฺขเว 
โลเก อุปฺปชชฺมาโน อุปฺปชฺชติ อทุติโย อสหาโย อปฺปฏิสโม 
อปฺปฏิภาโค อปฺปฏิปุคฺคโล อสโม อสมสโม ทิปทาน (๒) 
อคฺโค กตโม เอกปุคฺคโล ตถาคโต อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ (๓)  
ธมฺมสฆาป  อ ฺธมฺมสงฺเฆหิ  อสทิสฏเน  วิสฏิคุณตาย  
ทุลฺลภปาตุภาวาทินา จ  อคฺคา ฯ  ตถา  หิ  เตส สฺวากฺขาตตาทิ- 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม.ทฺวิปทาน ฯ  
# ๓. องฺ. เอก. ๒๐/๑๓๙/๒๘ ฯ  
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สุปฏิปนฺนตาทิคุณวิเสเสหิ  อ ฺธมฺมสฆา สทิสา  อปฺปตรนิหนีา  
วา  นตฺถิ  กุโต  เสฏา ฯ  สยเมว  จ  ปน  เตหิ วิสิฏ- 
คุณตาย  เสฏา ฯ  ตถา  ทุลฺลภุปฺปาทอจฺฉริยภาวพหุชนหิต- 
สุขาวหา อทุติยอสหายาทิสภาวา  จ  เต ฯ  ยทคฺเคน  หิ  ภควา  
ทุลฺลภปาตุภาโว  ตทคฺเคน ธมฺมสฆาป(๑)ฯ  อจฺฉริยาทิภาเวป  เอเสว 
นโย ฯ  เอว  อคฺเคสุ เสฏเสุ อุตฺตเมสุ ปวเรสุ คุณวิสิฏเสุ  
ปสาทาติ อคฺคปฺปสาทา ฯ 
        ทุติยสฺม ึ ปน  อตฺเถ  ยถาวุตฺเตสุ อคฺเคสุ พุทฺธาทีสุ  
อุปฺปตฺติยา อคฺคภูตา ปสาทา  อคฺคปฺปสาทา ฯ เย ปน 
อริยมคฺเคน อาคตา อเวจฺจปฺปสาทา เต เอกนฺเตเนว อคฺคภูตา 
ปสาทาติ  อคฺคปฺปสาทา ฯ  ยถาห  อิธ  ภิกฺขเว  อรยิสาวโก   
พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหตีติอาทิ ฯ (๒)  อคฺค- 
วิปากตฺตาป เจเต อคฺคปฺปสาทา ฯ วุตฺต ฺหิ อคฺเค โข ปน  
ปสนฺนาน อคฺโค วิปาโกติ ฯ 
        ยาวตาติ  ยตฺตกา ฯ  สตฺตาติ  ปาณิโน ฯ  อปทาติ  อปาทกา ฯ 
ทฺวิปทาติ ทฺวิปาทกา ฯ  เสสปทฺวเยป  เอเสว  นโย ฯ  วาสทฺโท   
สมุจฺจยตฺโถ  น  วิกปฺปตฺโถ ฯ ยถา  อนุปฺปนฺโน  วา  กามาสโว  
อุปฺปชฺชติ  อุปฺปนฺโน  วา  กามาสโว ปวฑฺฒตีติ  (๓) เอตฺถ  อนุปปฺนฺโน   
จ  อุปฺปนฺโน  จาติ  อตฺโถ ยถา จ ภูตาน วา  สตฺตาน  
# ๑. ม. ธมฺมสงฺฆาปติ ฯ ๒. ม. โหตีติอาทิ ฯ  ๓. ม. ม.ู ๑๒/๑๒/๑๓ ฯ  
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 ิติยา  สมฺภเวสีน วา อนุคฺคหายาติ (๑) เอตฺถ ภูตาน ฺจ 
สมฺภเวสีน ฺจาติ อตฺโถ ฯ  ยถา  จ  อคฺคิโต  วา  อุทกโต วา 
มิถุเภทโต วาติ (๒) เอตฺถ อคฺคิโต จ อุทกโต  จ  มถิุเภทโต  
จาติ  อตฺโถ  เอว  อปทา  วา  ฯเปฯ  อคฺคมกฺขายตีติ เอตฺถาป 
อปทา  จ  ทฺวิปทา  จาติ  สมฺปณฺฑนวเสน  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  
เตน วุตฺต วาสทฺโท สมุจฺจยตฺโถ น วิกปฺปตฺโถติ ฯt 
        รูปโนติ  รูปวนฺโต ฯ  น  รูปโนติ  อรูปโน ฯ  ส ฺ ิโนติ   
ส ฺาวนฺโต ฯ  น ส ฺ ิโนติ  อส ฺ ิโน ฯ  เนวส ฺ ีนา- 
ส ฺ ิโน  นาม  ภวคฺคปริยาปนฺนา ฯ  เอตฺตาวตา จ  กามภโว 
รูปภโว  อรปูภโว  เอกโวการภโว  จตุโวการภโว  ป ฺจโวการ- 
ภโว  ส ฺ ีภโว  อส ฺ ีภโว  เนวส ฺ ีนาส ฺ ีภโวติ  นววิเธป  
ภเว  สตฺเต  อนวเสสโต ปริยาทิยิตฺวา  ทสฺเสสิ  ธมมฺราชา ฯ 
เอตฺถ  หิ  รูปคฺคหเณน  กามภโว  รูปภโว ป ฺจโวการภโว   
เอกโวการภโว  จ  ทสฺสิโต  อรูปคฺคหเณน อรูปภโว จตุโวการ- 
ภโว จ  ทสฺสโิต ฯ ส ฺ ีภวาทโย  ปน  สรูเปเนว  ทสฺสิตา ฯ  
อปทาทิคฺคหเณน กามภวป ฺจโวการภวส ฺ ีภวาน เอกเทโส 
ทสฺสิโตติ ฯ 
        กสฺมา  ปเนตฺถ  ยถา  ทุติยสุตฺเต(๓)  ทฺวิปทาน  อคฺโคติ   
# ๑. ม. มู. ๑๒/๔๔๖/๔๗๙ ฯ ส. นิ. ๑๖/๓๑/๑๕ ฯ  
# ที. มหา. ๑๐/๘๒/๑๐๔ ฯ  ๓. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๓/๒๙ ฯ  
# ม. อทุติยสตฺุเต ฯ  
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ทฺวิปทาน คหณเมว  อกตฺวา  อปทาทิคฺคหณ  กตนฺติ  วุจฺจเต  ฯ 
อทุติยสุตฺเต  ตาว เสฏตรวเสน  ทฺวิปทคฺคหณเมว  กต ฯ  อิมสมฺึ 
หิ  โลเก  เสฏโ  นาม อุปฺปชฺชมาโน  อปทจตุปฺปทพหุปฺปเทสุ  น  
อุปฺปชฺชติ  ทวิฺปเทสุเยว  อุปฺปชฺชติ ฯ กตเรสุ  ทฺวิปเทสุ  มนุสฺเสสุ  
เจว  เทเวสุ  จ ฯ  มนุสฺเสสุ  อุปฺปชชฺมาโน สกลโลก  วเส   
วตฺเตตุ  สมตฺโถ  พุทฺโธ  หุตฺวา อุปฺปชฺชติ ฯ องฺคุตฺตรฏกถาย  
ปน ติสหสฺสิโลกธาตุ  (๑)  วเส  ปวตฺเตตุ  สมตฺโถติ  วุตฺต ฯ  เทเวสุ  
อุปฺปชฺชมาโน ทสสหสฺสิโลกธาตุ  วเส  วตฺตนโก  มหาพฺรหฺมา   
หุตฺวา  อุปฺปชฺชติ  โส  ตสฺส กปฺปยการโก  วา  อารามิโก  วา   
สมฺปชฺชติ ฯ  อิติ  ตโตป  เสฏตรวเสเนส ทฺวิปทาน  อคฺโคติ  
ตตฺถ  วุตฺต(๒)  อิธ  ปน  อนวเสสปริยาทานวเสน  เอว วุตฺต ฯ 
ยาวตฺตกา  หิ  สตฺตา  อตฺตภาวปริยาปนฺนา  อปทา  วา  ฯเปฯ 
เนวส ฺ ีนาส ฺ ิโน  วา  ตถาคโต  เตส  อคฺคมกฺขายตีติ ฯ  
นิทฺธารเณ เจต สามิวจน มกาโร ปทสนฺธิกโร ฯ อคฺโค  
อกฺขายตีติ ปทวิภาโค ฯ 
        อคฺโค  วิปาโก  โหตีติ  อคฺเค  สมฺมาสมฺพุทฺเธ  ปสนฺนาน  
โย  ปสาโท โส  อคฺโค  เสฏโ  อุตฺตโม  โกฏิภูโต  วา  ตสฺมา  
ตสฺส วิปาโกป อคฺโค เสฏโ อุตฺตโม  โกฏิภูโต  อุฬารตโม   
ปณีตตโม  โหติ ฯ  โส  ปน  ปสาโท  ทุวิโธ โลกิยโลกุตฺตร- 
# ๑. ม. ติสหสฺสิมหาสหสฺสิโลกธาตุ ฯ  ๒. ม. วุตฺโต ฯ  
# ๓. ม. ยาวตฺตกา ฯ   
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เภทโต ฯ เตสุ โลกิยสฺส ตาว 
                เย เกจิ พุทฺธ สรณ คตาเส 
                น เต คมิสฺสนฺติ อปายภูมึ 
                ปหาย มานุส เทห 
                เทวกาย ปริปูเรสฺสนฺติ ฯ (๑)  
        พุทฺโธติ กิตฺตยนฺตสฺส        (๒)ยสฺส ภวติ ยา ปติ (๒) 
        วรเมว หิ สา ปติ        กสิเณนป ชมฺพุทีปสฺส ฯ 
        สต หตฺถี สต อสฺสา        สต อสฺสตรี รถา 
        สต ก ฺาสหสฺสานิ        อามุตฺตมณิกุณฺฑลา 
        เอกสฺส ปทวีติหารสฺส        กล นาคฺฆนฺติ โสฬสึ ฯ (๓)  
สาธุ โข เทวานมินฺท พุทฺธ สรณคมน โหติ พุทฺธ  
สรณคมนเหตุ โข เทวานมินฺท เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส 
เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ เต อ ฺเ 
เทเว ทสหิ าเนหิ อธิคณฺหนฺติ ทิพฺเพน อายุนา ทิพฺเพน  
วณฺเณน ทิพฺเพน สุเขน ทิพฺเพน ยเสน ทิพฺเพน อาธิปเตยฺเยน 
ทิพฺเพหิ รูเปหิ ทิพฺเพหิ สทฺเธหิ  ทิพฺเพหิ  คนฺเธหิ  ทิพฺเพหิ   
รเสหิ  ทิพฺเพหิ โผฏพฺเพหีติ (๔) เอวมาทีน  สุตฺตปทาน  วเสน  
ปสาทสฺส  ผลวิเสสโยโค  เวทิตพฺโพ ฯ  ตสฺมา โส  อปายทุกฺข- 
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๒๓๙/๒๘๘ ฯ ส. ส. ๑๕/๑๒๒/๓๗ ฯ  
# ๒. ม. กาเย ภวติ ยา ปติ ฯ  ๓. วิ. จุล. ๗/๒๔๖/๑๐๕ ฯ  
# ส. ส. ๑๕/๘๒๗/๓๑๑ ฯ ๔. ส. สฬา. ๑๘/๕๓๐/๓๓๗ ฯ  
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วินิวตฺตเนน  สทฺธึ  สมฺปตฺติภเวสุ  สุขวิปากทายโกติ  ทฏพฺโพ ฯ 
โลกุตฺตโร  ปน  สาม ฺผลวิปากทายโก  วฏฏทุกฺขวินิวตฺตโก  จ ฯ 
สพฺโพป  จาย ปสาโท ปรมฺปราย วฏฏทุกฺข วินิวตฺเตติเยว ฯ  
วุตฺตเ ฺหต 
        ยสฺม ึภิกฺขเว สมเย อริยสาวโก อตฺตโน สทฺธ อนุสฺสรติ 
เนวสฺส ตสฺมึ สมเย ราคปริยุฏ ิต จิตฺต โหติ น โทส- 
ปริยุฏ ิต น โมหปริยุฏ ิต จิตฺต โหติ อุชุคตเมวสฺส ตสฺมึ  
สมเย จิตฺต โหติ ฯ อุชุคตจิตฺตสฺส ปาโมชฺช ชายติ ปมุทิตสฺส  
ปติ ชายติ ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ ฯ (๑) 
        ธมฺมาติ  สภาวธมฺมา ฯ  สงฺขตาติ  สเมจฺจ  สมฺภุยฺย 
ปจฺจเยหิ  กตาติ สงฺขตา  สปฺปจฺจยธมฺมา ฯ  เหตูหิ  จ 
ปจฺจเยหิ  จ  น  เกหิจิ  กตาติ ฯ  อสงฺขตา อปฺปจฺจยนิพฺพาน ฯ   
สงฺขตาน  ปฏิโยคิภาเวน  อสงฺขตาติ  ปุถุวจน ฯ  วิราโค เตส 
อคฺคมกฺขายตีติ  เตส  สงฺขตาสงฺขตธมฺมาน  โย  วิราคสงฺขาโต  
อสงฺขตธมฺโม  โส สภาเวเนว  สณฺหสุขุมภาวโต สนฺตตร- 
ปณีตตรภาวโต คมฺภีราทิภาวโต มทนิมฺมทนาทิภาวโต จ  อคฺค   
เสฏ  อุตฺตม  ปวรนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ยทิทนติฺ  นิปาโต  โย   
อยนฺติ อตฺโถ ฯ  มทนิมฺมทโนติอาทีนิ  สพฺพานิ  นพฺิพาน- 
เววจนานิเยว ฯ  ตถา  ห ิ ต  อาคมฺม มานมทปุริสมทาทิโก  สพฺโพ  
# ๑. องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๒๘๑/๓๒๑ ฯ กตฺถจิ. สมฺมททฺียติ ฯ  
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มโท  นิมฺมทยีติ  ปมทฺทียติ  (๑)  กามปปาสาทิกา สพฺพา ปปาสา 
วินียติ  กามาลยาทิกา  สพฺเพป  อาลยา  สมุคฺฆาตียนฺติ  สพฺเพป 
กมฺมวฏฏกิเลสวฏฏวิปากวฏฏา  อุปจฺฉิชฺชนฺติ  อฏสตปเภทา  
สพฺพาป ตณฺหา ขียติ สพฺเพป  กิเลสา  วิรชฺชนฺติ ฯ  สพฺพ   
ทุกฺข  นิรชฺุฌติ  ตสฺมา มทนิมฺมทโน ฯเปฯ นิโรโธติ  วุจฺจติ ฯ 
ยา  ปเนสา  ตณฺหา  ภเวน  ภว  ผเลน  กมฺม  วินติ สสิพฺพตีติ  
กตฺวา  วานนฺติ  วุจฺจติ  ต  วาน เอตฺถ นตฺถิ เอตสฺมึ วา 
อธิคเต อริยปุคฺคลสฺส น โหตีติ นิพฺพาน ฯ 
        อคฺโค วิปาโก โหตีติ เอตฺถาป 
                        เย เกจิ ธมมฺ  สรณ คตาเส ฯเปฯ (๑)  
                ธมฺโมติ กิตฺตยนฺตสฺส  กาเย ภวติยา ปติ(๒) 
สาธุ โข เทวานมินฺท ธมฺม สรณคมน โหติ ธมฺม สรณ- 
คมนเหตุ โข เทวานมินฺท เอวมิเธกจฺเจ ฯเปฯ ทิพฺเพหิ 
โผฏพฺเพหีติ (๓) เอวมาทีน  สุตฺตปทาน  วเสน  ธมฺเม  ปสาทสฺส 
ผลวิเสสโยโค  เวทิตพฺโพ ฯ เอวเมตฺถ  อสงฺขตธมฺมวเสเนว   
อคฺคภาโว  อาคโต  สพฺพสงฺขตนิสฺสรณทสฺสนตฺถ อริยมคฺค- 
วเสนาป อยมตฺโถ ลพฺภเตว ฯ วุตฺตเ ฺหต 
        ยาวตา ภิกฺขเว ธมฺมา สงฺขตา อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค 
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๒๓๙/๒๘๘ ฯ ส. ส.๑๕/๑๒๒/๓๗ ฯ  
# ๒. ม. กาเย ภวติ ยา ปติ ฯ  ๓. ส. สฬา. ๑๘/๕๓๐/๓๓๗-๓๓๘ ฯ  
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เตส อคฺคมกฺขายตีติ ฯ (๑)  มคฺคานฏงฺคิโก เสฏโติ จ(๒) ฯ 
        สฆา  วา  คณา  วาติ  ชนสมูหสงฺขาตา  ยาวตา  โลเก  
สฆา  วา  คณา วา ฯ  ตถาคตสาวกสงฺโฆติ  อฏอริยปุคฺคล- 
สมูหสงฺขาโต  ทิฏ ิสีลสาม ฺเน  สหโต ตถาคตสฺส  สาวก- 
สงฺโฆ ฯ  เตส  อคฺคมกฺขายตีติ  อตฺตโน  สลีสมาธิป ฺาวิมุตฺติ- 
อาทิคุณวิเสเสน  เตส  สฆาน  อคฺโค  เสฏโ  อุตฺตโม  ปวโรติ  
วุจฺจติ ฯ ยทิทนฺติ ยานิ  อิมานิ ฯ  จตฺตาริ  ปุริสยุคานีติ  
ยุคฬวเสน  ปมมคฺคฏโ  ปมผลฏโติ อิทเมก  ยคุฬ  ยาว   
จตุตฺถมคฺคฏโ  จตุตฺถผลฏโติ  อิทเมก  ยุคฬนฺติ  เอว จตฺตาริ  
ปุริสยุคานิ ฯ   
        อฏ  ปรุิสปุคฺคลาติ  ปุริสปุคฺคลวเสน  เอโก ปมมคฺคฏโ 
เอโก  ปมผลฏโติ  อิมนิา  นเยน  อฏ  ปรุิสปุคฺคลา ฯ  เอตฺถ  
จ  ปุริโสติ วา  ปุคฺคโลติ  วา  เอกตฺถานิ  เอตานิ  ปทานิ ฯ 
เวเนยฺยวเสน  ปเนว  วุตฺต ฯ เอส  ภควโต  สาวกสงฺโฆติ  ยานิมานิ  
ยุควเสน  จตฺตาริ  ปุริสยุคานิ  ปาเฏกฺกโต อฏ ปุรสิปุคฺคลา  
เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ ฯ 
        อาหุเนยฺโยติอาทีสุ  อาเนตฺวา  หุนิตพฺพนฺติ  อาหุน  ฯ 
ทูรโตป  อาคนฺตฺวา สีลวนฺเตสุ  ทาตพฺพนฺติ  อตฺโถ ฯ  จตุนฺน  
ปจฺจยาน เอต อธิวจน ฯ มหปฺผลภาวกรณโต ต  อาหุน  
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๔/๔๕ ฯ  ๒. ขุ. อุ. ๒๕/๒๗๐/๒๙๘ ฯ  
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ปฏิคฺคเหตุ  ยุตฺโตติ  อาหุเนยฺโย ฯ  อถ  วา  ทูรโตป  อาคนฺตฺวา 
สพฺพ  สาปเตยฺยมฺป  เอตฺถ  อาหุนิตพฺพ  สกฺการาทีนมฺป (๑) อาหวน  
อรหตีติ วา  อาหวนีโย ฯ  โย  จาย  พฺราหฺมณาน  อาหวนีโย  
นาม  อคฺคิ  ยตฺถ  หุต มหปฺผลนฺติ  เตส  ลทฺธิ  โส  เจ   
หุตสฺส  มหปฺผลตาย  อาหวนีโย  สงฺโฆว อาหวนีโย ฯ สงฺเฆ  
หุต ฺหิ มหปฺผล โหติ ฯ ยถาห 
                โย จ วสฺสสต ชนฺตุ        อคฺคึ ปริจเร วเน 
                เอก ฺจ ภาวิตตฺตาน        มุหตฺุตมป ปูชเย 
                สา เอว ปูชนา เสยฺโย        ย ฺเจ วสฺสสต หุตนฺติ ฯ (๒)  
        ตยิท  นกิายนฺตเร  อาหวนีโยติ  ปท  อิธ  อาหุเนยฺโยติ   
อิมินา ปเทน  อตฺถโต  เอก  พฺย ฺชนโต  ปน  กิ ฺจิมตฺตเมว 
นาน  ตสฺมา เอวมตฺถวณฺณนา กตา ฯ 
        ปาหุเนยฺโยติ  เอตฺถ  ปน  ปาหุน  วุจฺจติ  ทิสาวิทิสโต   
อาคตาน ปยมนาปาน  าติมิตฺตาน  อตฺถาย  สกฺกาเรน  
ปฏิยตฺต  อาคนฺตุกทาน  ตมฺป เปตฺวา  เต  ตถารูเป  ปาหุนเก 
สฆสฺเสว  ทาตุ ยุตฺต ฯ ตถา เอส เอกพุทฺธนฺตเรป ทิสฺสติ   
อพฺโพกิณฺณ ฺจ ฯ  อย  ปเนตฺถ  ปทตฺโถ  ปยมนาปตฺตกเรหิ 
ธมฺเมหิ  สมนฺเนตพฺโพติ(๓)  เอว ปาหุเนยฺย(๔) ทาตุ  ยุตฺต  ปาหุน ฺจ  
# ๑. ม. สกฺกาทีนมฺป ฯ  ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๑๘/๒๙ ฯ 
# ๓. ม. สมนนฺาคโตติ ฯ  ๔. ม. ปาหุนมสฺส ฯ  
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ปฏิคฺคเหตุ ยุตฺโตติ  ปาหุเนยฺโย ฯ  เยส  ปน  ปาหวนีโยติ  ปาล ิ
เตส  ยสฺมา สงฺโฆ ปุพฺพการ อรหติ  ตสฺมา  สงฺโฆ  สพฺพปม  
อาเนตฺวา  เอตฺถ  หุนิตพฺพนฺติ  ปาหวนีโย สพฺพปฺปกาเรน   
วา  อาหวน  อรหตีติ  ปาหวนีโย ฯ  สวฺายมิธ  เตเนว  อตฺเถน 
ปาหุเนยฺโยติ วุจฺจติ ฯ 
        ทกฺขิณาติ  ปรโลก  สทฺทหิตฺวา  ทาตพฺพทาน  ต  ทกฺขิณ  
อรหติ ทกฺขิณาย  วา  หิโต  มหปฺผลภาวกรเณน  วิโสธนโตติ 
ทกฺขิเณยฺโย ฯ  อุโภถ หตฺเถ  สริสิ  ปติฏเปตฺวา  สพฺพโลเกน  
กริยมาน  อ ฺชลิกมฺม  อรหตีติ อ ฺชลิกรณีโย ฯ  อนุตฺตร   
ปุ ฺกฺเขตฺต  โลกสฺสาติ  สพฺพโลกสฺส  อสทิส ปุ ฺ- 
วิรูหนฏาน ฯ  ยถา  ห ิ รตฺตสาลีน  วา  ยวาน  วา  
วิรูหนฏาน สาลิกฺเขตฺต(๑)  ยวกฺเขตฺตนฺติ  วุจฺจติ  เอว  สงฺโฆ 
สเทวกสฺส  โลกสฺส ปุ ฺวิรูหนฏาน ฯ  สงฺฆ  นิสสฺาย  หิ   
โลกสฺส  นานปฺปการหิตสุขนิพฺพตฺตกานิ ปุ ฺานิ วิรูหนฺติ  
ตสฺมา สงฺโฆ อนุตฺตร ปุ ฺกฺเขตฺต โลกสฺส ฯ อิธาป 
                        เย เกจิ สงฺฆ สรณ คตาเส ฯเปฯ (๒)  
                 สงฺโฆติ กิตฺตยนฺตสฺส กาเย ภวติ ยา ปติ ฯเปฯ 
        สาธุ โข เทวานมินฺท สงฺฆ สรณคมน โหติ สงฺฆ 
# ๑. ม. รตฺตสาลิกฺเขตฺต นวกฺเขตฺตนฺติ ฯ  วิสุทฺธ.ิ ๑/๒๘๒ ฯ 
# ร ฺโ สาลิกฺเขตฺต รโ ยวกฺเขตฺตนฺติ ฯ   
# ๒. ท.ี มหา. ๑๐/๒๓๙/๒๘๘ ฯ ส. ส. ๑๕/๑๒๒/๓๗ ฯ  
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        สรณคมนเหตุ โข เทวานมินฺท ฯเปฯ ทิพฺเพหิ โผฏพฺเพหีติ(๑)- 
อาทีน สุตฺตปทาน  วเสน  สงฺเฆ  ปสาทสฺส  ผลวิเสสโยโค ฯ 
เตนสฺส  อคฺคตา อคฺควิปากตา  จ  เวทิตพฺพา ฯ  ตถา  อนุตฺตริย- 
ปฏิลาโภ  สตฺตมภวาทิโต  ปฏาย วฏฏทุกฺขสมุจฺเฉโท  อนุตฺตร- 
สุขาธิคโมติ(๒) เอวมาทิอุฬารผลนิปฺผาทนวเสน อคฺควิปากตา  
เวทิตพฺพา ฯ 
        คาถาสุ  อคฺคโตติ  อคฺเค  รตนตฺตเย  อคฺคภาวโตว 
ปสนฺนาน ฯ  อคฺค ธมฺมนฺติ  อคฺคสภาว  พุทฺธสุพุทฺธต  ธมฺม- 
สุธมฺมต  สฆสุปฏิปตฺตึ  รตนตฺตยสฺส อน ฺสาธารณ   
อุตฺตมสภาว  ทสพลาทิสฺวากฺขาตตาทิสุปฏิปนฺนตาทิคุณสภาว  วา 
วิชานต  วิชานนฺตาน ฯ  เอว  สาธารณโต  อคฺคปฺปสาทวตฺถุ   
ทสฺเสตฺวา  อิทานิ อสาธารณโต  ต  วิภาเคน  ทสฺเสตุ  อคฺเค  
พุทฺเธติอาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ ปสนฺนานนฺติ  อเวจฺจปฺปสาเทน   
อิตรปฺปสาเทน  จ  ปสนฺนาน  อธิมุตฺตาน ฯ วิราคูปสเมติ  วิราเค  
อุปสเม  จ  สพฺพสฺส  ราคสฺส  สพฺเพส  กิเลสาน อจฺจนฺต- 
วิราคเหตุภูเต  อจฺจนฺตอุปสมเหตุภูเต  จาติ  อตฺโถ ฯ  สุเขติ 
วฏฏทุกฺขกฺขยภาเวน สงฺขารูปสมสุขภาเวน จ สุเข ฯ 
        อคฺคสฺมึ  ทาน  ททตนฺติ  อคฺเค  รตนตฺตเย  ทาน   
ททนฺตาน  เทยฺยธมฺม  ปริจฺจชนฺตาน ฯ  
# ๑. ส. สฬา. ๑๘/๕๒๓/๓๓๙ ฯ  ๒. ม. อนุตฺตรสขุาธิคโมติ ฯ  
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        ตตฺถ  ธรมาน  ภควนฺต  จตูหิ  ปจฺจเยหิ อุปฏหนฺตา 
ปูเชนฺตา  สกกฺโรนฺตา  ปรนิิพฺพุต ฺจ  ภควนฺต  อุทฺทิสฺส  ธาตุ- 
เจติยาทิเก อุปฏหนฺตา  ปูเชนฺตา  สกกฺโรนฺตา  พุทฺเธ  ทาน   
ททนฺติ  นาม ฯ  ธมฺม ปูเชสฺสามาติ  ธมฺมธเร  ปุคฺคเล   
จตูหิ  ปจฺจเยหิ  อุปฏหนตฺา  ปูเชนฺตา สกฺกโรนฺตา  ธมฺม ฺจ   
จิรฏ ิติก  กโรนฺตา  ธมฺเม  ทาน  ททนติฺ  นาม ฯ ตถา  
อริยสงฺฆ  จตูหิ  ปจฺจเยหิ  อุปฏหนฺตา  ปูเชนฺตา  สกฺกโรนฺตา  
ต อุทฺทิสฺส อิตรสฺมิมฺป  ตถา  ปฏิปชชฺนฺตา  สงฺเฆ  ทาน   
ททนฺติ  นาม ฯ  อคฺค  ปุ ฺ ปวฑฺฒตีติ  เอว  รตนตฺตเย  
ปสนฺเนน  เจตสา  อุฬาร  ปริจฺจาค  อุฬาร ฺจ ปูชาสกฺการ  
ปวตฺเตนฺตาน  ทิวเส  ทิวเส  อคฺค  อุฬาร  กุสล อุปจียติ ฯ 
อิทานิ ตสฺส  ปุ ฺสฺส  อคฺควิปากตาย  อคฺคภาว  ทสฺเสตุ   
อคฺค  อายูติอาทิ  วุตฺต ฯ ตตฺถ  อคฺค  อายูติ  ทิพฺพ  วา  
มานุส  วา  อคฺค  อุฬารตม  อายุ ฯ  ปวฑฺฒตีติ อุปรูปริ   
พฺรูหติ ฯ  วณฺโณติ  รูปสมฺปทา ฯ ยโสติ ปริวารสมฺปทา ฯ  
กิตฺตีติ ถุติโฆโส ฯ สุขนฺติ กายิก เจตสิก ฺจ สุข ฯ พลนฺติ  
กายพล าณพล ฺจ ฯ 
        อคฺคสฺส  ทาตาติ  อคฺคสฺส  รตนตฺตยสฺส  ทาตา ฯ 
อถ  วา  อคฺคสฺส เทยฺยธมฺมสฺส  ทาน  อุฬาร  กตฺวา  ตตฺถ 
ปุ ฺ  ปวตฺเตตา ฯ  อคฺคธมฺมสมาหิโตติ อคฺเคน  ปสาทธมฺเมน    



ขุทฺทกนิกายฏกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 450 

                *เลมที่ 20  ติกนิปาตวณฺณนา  หนา  450 
                 
ทานาทิธมฺเมน  จ  สมาหิโต  อจลปฺปสาทยุตฺโต  ตสฺส 
วา  วิปากภูเตหิ  พหุชนสฺส  ปยมนาปตาทิธมฺเมหิ  ยุตฺโต ฯ   
อคฺคปฺปตฺโต  ปโมทตีติ ยตฺถ  ยตฺถ  สตฺตนิกาเย  อุปฺปนฺโน  
ตตฺถ  ตตฺถ  อคฺคภาว  วิสิฏภาว  อธิคโต อคฺคภาว วา 
โลกุตฺตรมคฺคผล อธิคโต ปโมทติ อภิรมติ ปริตุสฺสตีติ ฯ 
                ปมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                        ชีวิตสุตฺตวณฺณนา 
        ทุติย อฏ ุปฺปตฺติวเสน เทสิต ฯ  
        เอกสฺมึ หิ สมเย ภควติ กปลวตฺถุสมฺึ นิโคฺรธาราเม  
วิหรนฺเต  ภิกฺขู  อาคนฺตุกภิกฺขูน  เสนาสนานิ  ป ฺาเปนฺตา 
ปตฺตจีวรานิ  ปฏิสาเมนฺตา  สามเณรา  จ  ลาภภาชนียฏาเน(๑) 
สมฺปตฺตสมฺปตฺตาน ลาภ  คณฺหนฺตา  อุจฺจาสทฺทา  มหาสทฺทา  อเหสุ ฯ 
ต  สุตฺวา  ภควา  ภิกฺขู ปณาเมสิ ฯ  เต  กิร  สพฺเพว  นวา   
อธุนาคตา  อิม  ธมฺมวินย ฯ  ต  ตฺวา มหาพฺรหฺมา  อาคนฺตฺวา 
อภินนฺทตุ  ภนฺเต  ภควา  ภิกฺขุสฆนฺติ  (๒)  เตส ปณามิตภิกฺขูน  
อนุคฺคณฺหณ  ยาจิ ฯ  ภควา  ตสฺส  โอกาส  อกาสิ ฯ  อถ  
มหาพฺรหฺมา กตาวกาโส  โขมฺหิ  ภควตาติ  ภควนฺต  อภิวา- 
เทตฺวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา  ปกฺกามิ ฯ อถ  ภควา ภิกฺขุสงฺโฆ  
# ๑. ม. ลาภภาชนียฏาเน ฯ  ๒. ม. ม. ๑๓/๑๘๗/๑๙๖ ฯ  
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อาคจฺฉตูติ  อานนฺทตฺเถรสฺส  อาการ  ทสฺเสสิ ฯ  อถ  เต ภิกฺขู  
อานนฺทตฺเถเรน  ปกฺโกสติา  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  สารชฺชย- 
มานรูปา เอกมนฺต  นิสีทึส ุฯ  ภควา  เตส  สปฺปายเทสน  
วีมสนฺโต  อิเม  อามิสเหตุ ปณามิตา  ปณฺฑิยาโลปธมฺมเทสนา  
เนส  สปฺปายาติ  จินฺเตตฺวา  อนฺตมิท ภิกฺขเวติ อิม เทสน  
เทเสสิ ฯ 
        ตตฺราย  อนฺตสทฺโท  สนฺติ  ภิกฺขเว  เอเก  สมณพฺราหฺมณา  
ปุพฺพนฺตกปฺปกา ปุพฺพนฺตานุทิฏ ิโนติอาทีสุ  (๑)  โกฏาเส  อาคโต ฯ 
อนฺตมกาสิ ทุกฺขสฺส  อนฺตวา  อย  โลโก  ปริวฏโมติอาทีสุ  (๒)   
ปริจฺเฉเท ฯ  หริตนฺต  วา ปถนฺต(๓) วา  เสลนฺต  วาติอาทีสุ  (๔)  
ปริยาทาย ฯ  อนฺต อนฺตคุณนฺติอาทีสุ (๕) สรีราวยเว ฯ   
                จรนฺติ  เหเก(๖) ปริวารฉนฺนา 
                อนฺโต อสุทฺธา พหิ โสภมานาติ(๗)- 
อาทีสุ จิตฺเต  อปฺเปกจฺจานิ  อุปฺปลานิ  วา  ปทุมานิ  วา   
ปุณฺฑรีกานิ  วา อุทเก  ชาตานิ  อุทเก  สวฑฺฒานิ อุทกา- 
นุคฺคตานิ อนฺโต นิมุคฺคโปสีนีติอาทีสุ (๘) อพฺภนฺตเร ฯ 
# ๑. ท.ี ส.ี ๙/๒๗/๑๖ ฯ  ๒. ที. สี. ๙/๓๕/๓๐ ฯ  
# ๓. ปถนฺตนฺป ปาโ ฯ  ๔. ม. มู. ๑๒/๓๔๔/๓๕๕ ฯ 
# ๕. ท.ี มหา. ๑๐/๒๗๗/๓๒๘ ฯ ขุ. ขุ. ๒๕/๓/๒ ฯ 
# ๖. ม. โลเก ฯ  ๗. ส. ส. ๑๕/๓๕๘/๑๑๖ ฯ ขุ. มหา. ๒๙/๘๘๙/๕๔๘ ฯ 
# ๘. วิ. มหา. ๔/๙/๑๑ ฯ ที. มหา. ๑๐/๔๔/๔๔ ฯ  
# ส. ส. ๑๕/๕๕๗/๒๐๒ ฯ  
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        มิคาน โกฏ ุโก(๑) อนฺโต  ปกฺขีน ปน วายโส 
        เอรณฺโฑ อนฺโต รุกขฺาน  ตโย อนฺตา สมาคตาติ(๒)- 
อาทีสุ ลามเก ฯ  อิธาป  ลามเก  เอว  ทฏพฺโพ ฯ  ตสฺมา  อนฺตมิท  
ภิกฺขเว  ชีวิกานนฺติ ภิกฺขเว  อิท  ชีวิกาน อนฺต ปจฺฉิม ลามก  
สพฺพนิหีน ชวิีตนฺติ อตฺโถ ฯ ยทิท ปณฺโฑลฺยนฺติ  ย  อิท  
ปณฺฑปริเยสเนน ภิกฺขาจริยาย ชีวิก กปฺเปนฺตสฺส ชีวิต ฯ 
อย  ปเนตฺถ  ปทตฺโถ  ปณฺฑาย  อุลตีติ  ปณฺโฑโล  ตสฺส   
กมฺม  ปณฺโฑลฺย ปณฺฑปริเยสเนน ชีวิกาติ อตฺโถ ฯ 
        อภิสาโปติ  อกฺโกโส ฯ  กุปตา  หิ  มนุสฺสา  อตฺตโน  
ปจฺจตฺถิก ปโลติกขณฺฑ นิวาเสตฺวา  กปาลหตฺโถ  ปณฺฑ  ปริเย- 
สมาโน  จเรยฺยาสีติ  อกฺโกสนฺติ ฯ อถ  วา กึ ตุยฺห อกาตพฺพ (๓) 
อตฺถิ โย ตฺว เอว พลวีริยูปปนฺโนป หิโรตฺตปฺป ปหาย   
กปโณ  ปณฺโฑโล  วิจรสิ  ปตฺตปาณีติ  เอวมฺป  อกโฺกสนฺติเยว ฯ   
ต ฺจ  โข เอตนฺติ  ต  เอต  อภิสปมฺป  สมาน ปณฺโฑลฺย ฯ  
กุลปุตฺตา อุเปนฺติ อตฺถวสิกาติ มม  สาสเน  ชาติกุลปุตฺตา  จ  
อาจารกุลปุตฺตา  จ  อตฺถวสิกา  การณวสิกา  หุตฺวา การณวส  
ปฏิจฺจ อุเปนฺติ อุปคจฺฉนฺติ ฯ 
        ราชาภินีตาติอาทีสุ  เย  ร ฺโ  สนฺตก  ขาทิตฺวา  ร ฺา 
# ๑. โกฏ ุโก อภิธานปฺปทีปกาย โกตฺถูติ ทิสฺสติ ฯ   
# ตสฺมา โกตฺถุโกติ ยุตฺตตร ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๔๘๖/๑๒๔ ฯ  
# ๓. กตฺถจิ. อกฺโกสติพฺพ ฯ  
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พนฺธนาคาเร พนฺธาปตา  ปลายิตฺวา  ปพฺพชนฺติ  เต  ร ฺา 
พนฺธน  อภินีตตฺตา  ราชาภินีตา นาม ฯ  เย  ปน  โจเรหิ   
อฏวิย  คเหตฺวา  เอกจฺเจสุ  มาริยมาเนสุ เอกจฺเจ มย สามิ   
ตุเมฺหหิ  วิสฺสฏา  เคห  อนชฺฌาวสิตฺวา  ปพฺพชิสฺสามิ  ตตฺถ  
ตตฺถ  ย ย  พุทฺธปูชาทิปุ ฺ  กริสฺสาม  ตโต ตุมฺหาก  
ปตฺตึ ทสฺสามาติ เตหิ วิสฺสฏา ปพฺพชนฺติ  เต  โจราภินีตา  
นาม  โจเรหิ  มาเรตพฺพต  อภินีตตฺตา ฯ  เย ปน  อิณ  คเหตฺวา 
ปฏิทาตุ  อสกฺโกนฺตา  ปลายิตฺวา  ปพฺพชนฺติ  เต  อิณฏฏา 
นาม ฯ  ต ฺจ  โข  เอต  ปณฺโฑลฺย  กุลปุตฺตา  มม  สาสเน 
เนว  ราชาภินีตา ฯเปฯ  น(๑)  อาชีวิกาปกตา  อุเปนฺติ  อปจ  
โข  โอติณฺณมฺหา  ชาติยา  ฯเปฯ ป ฺาเยถาติ อุเปนฺตีติ 
ปทสมฺพนฺโธ ฯ 
        ตตฺถ  โอติณฺณมฺหาติ  โอติณฺณา  อมฺหา ฯ  ชาติยาติอาทีสุ  
ตมฺหิ  ตมฺหิ สตฺตนิกาเย  ขนฺธาน  ปมาภินิพฺพตฺติ  ชาติ  ฯ 
ปริปาโก  ชรา  เภโท  มรณ ฯ าติโรคโภคสีลทิฏ ิพฺยสเนหิ  
ผุฏสฺส  สนตฺาโป  อนฺโต  นชิฺฌาน  โสโก  เตหิ ผุฏสฺส 
วจีวิปฺปลาโป  ปริเทโว ฯ  อนิฏโผฏพฺพปฏิหตกายสฺส  กายปฬา(๒) 
ทุกฺข อาฆาตวตฺถูสุ  อุปหตจิตฺตสฺส  เจโตปฬา(๓)  โทมนสฺส ฯ  
าติพฺยสนาทีหิ  เอว ผุฏสฺส  ปริเทเวนป  อธิวาเสตุ  อสมตฺถสฺส 
# ๑. อิธ นสทฺโท ปาลิย น ทิสฺสติ ฯ  
# ๒. ม. กายปฬน ฯ  ๓. ม. เจโตปฬน ฯ  
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จิตฺตสนฺตาปสมุฏ ิโต  ภูโส  อายาโส อุปายาโส ฯ  เอเตหิ  ชาติอาทีหิ  
โอติณฺณา ทุกฺโขติณฺณา เตหิ ชาติอาทีหิ ทุกฺเขหิ อนฺโต  
อนุปวิฏา ฯ  ทุกฺขปเรตาติ  เตหิ  ทุกฺขทุกฺขวตฺถูหิ  อภิภูตา ฯ   
ชาติอาทโย หิ  ทุกฺขสฺส  วตฺถุภาวโต  ทุกฺขา  ทุกฺขภาวโต  จ  
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา ทุกฺขาติ ฯ  อปฺเปวนาม  ฯเปฯ 
ป ฺาเยถาติ  อิมสฺส  สกลสฺส  วฏฏทกฺุขราสิสฺส ปริจฺเฉทกรณ  
โอสานกิริยา อป นาม ป ฺาเยยฺย ฯ 
        โส  จ  โหติ  อภิชฺฌาลูติ  อิท  โย กุลปุตฺโต ทกฺุขสฺส  
อนฺต กริสฺสามีติ ปุพฺเพ  จิตฺต  อุปฺปาเทตฺวา  ปพฺพชิโต  
อปรภาเค  ต  ปพฺพชฺช  ตถารูป  กาตุ น สกฺโกติ  ต  
ทสฺเสตุ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  อภิชฺฌาลูติ  ปรภณฺฑาน  อภิชฺฌายิตา ฯ 
ติพฺพสาราโคติ  พลวราโค ฯ  พฺยาปนฺนจิตฺโตติ  พฺยาปาเทน  
ปูติภูตตฺตา วิปนฺนจิตฺโต ปทุฏมนสงฺกปฺโป  ติขิณสิงฺโค  วิย  
จณฺฑโคโณ  ปเรส  อุปฆาตวเสน  ทุฏจิตฺโต ฯ มุฏสฺสตีติ  
ภตฺตนิกฺขิตฺตกาโก  วิย  มสนิกฺขิตฺตสุนโข  วิย  จ  นฏสฺสติ 
อิธ  กต  เอตฺถ  น  สรติ ฯ  อสมฺปชาโนติ  นิปฺป ฺโ  ขนฺธาทิ- 
ปริจฺเฉทรหิโต ฯ อสมาหิโตติ  จณฺฑโสเต  พทฺธนาวา(๑)  วิย   
อสณฺ ิโต ฯ  วิพฺภนฺตจิตฺโต  ปนฺถรูฬฺหมิโค วิย  ภนตฺมโน ฯ 
ปากตินฺทฺริโยติ  ยถา  คิหี  สวราภาเวน  ปริคฺคหปริชเน โอโลเกนฺติ  
# ๑. ม. พทฺธนาวา ฯ  
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อสวุตินฺทฺริยา เอว อสวุตินฺทฺริโย โหติ ฯ 
        ฉวาลาตนฺติ  ฉวาน  ทฑฺฒฏาเน  อลาต ฯ  อุภโต  ปทิตฺต  
มชฺเฌ  คูถคตนฺติ ปมาเณน  อฏงฺคุลมตฺต  อุภโต  ทฺวีสุ  โกฏีส ุ 
อาทิตฺต  มชฺเฌ  คูถมกฺขิต ฯ เนว  คาเมติ  สเจ  หิ  ต  ยุคนงฺคล- 
โคปานสิปกฺขปาสกาทีน  อตฺถาย  อุปเนตุ สกฺกา อสฺส  คาเม   
กฏตฺถ  ผเรยฺย ฯ  สเจ  เขตฺตกุฏิย  กฏตฺถรม ฺจกาทีน  อตฺถาย 
อุปเนตุ  สกฺกา  อสฺส  อร ฺเ  กฏตฺถ  ผเรยฺย ฯ  ยสฺมา  ปน 
อุภยตฺถาป  น สกฺกา  ตสฺมา  เอว  วุตฺต ฯ ตถูปมาหนฺติ ตถูปม  
ฉวาลาตสทิส อห อิม ยถาวุตฺต ปุคฺคล  วทามิ ฯ  คิหิโภคา  จ   
ปริหีโนติ  โย  อคาเร  วสนฺเตหิ  คิหีหิ  ทายชฺเช ภาชิยมาเน  
อ ฺถา  จ  โภโค  ลทฺธพฺโพ  อสฺส  ตโต  จ  ปรหิีโน ฯ  
สาม ฺตฺถ ฺจาติ  อาจริยุปชฺฌายาน  โอวาเท  ตฺวา  ปริยตฺติ- 
ปฏิเวธวเสน  ปตฺตพฺพ สาม ฺตฺถ ฺจ  น  ปริปูเรติ ฯ  อิม  ปน 
อุปม  สตฺถา  น  ทุสฺสีลสสฺ  วเสน อาหริ  ปริสุทฺธสีลสฺส  ปน 
อลสสฺส  อภิชฺฌาทีหิ โทเสหิ ทูสิตจิตฺตสฺส ปุคฺคลสฺส วเสน  
อาหรีติ เวทิตพฺพ ฯ 
        คาถาสุ  คิหิโภคาติ  กามสุขสมฺโภคโต(๑) ฯ  ปริหีโนติ  ชโีน ฯ  
สาม ฺตฺถนฺติ ปฏิเวธพาหุสจฺจ ฺเจว  ปรยิตฺติพาหุสจฺจ ฺจ ฯ  
ตาทิโส  หิ  อสุต  โสตุ  สุต ปริโยทาเปตุ  น  สกฺโกติ   
# ๑. ม. กามสุขสมฺโภคโต ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 456 

                *เลมที่ 20  ติกนิปาตวณฺณนา  หนา  456 
 
อลสภาวโต ฯ  ทฏุ ุ  ภโคติ  ทุพฺภโค  อลกฺขิโก กาฬกณฺณิปุริโส ฯ  
ปริธสมาโนติ  วินสฺสมาโน ฯ  ปกิเรตีติ  วิกิเรติ  วิทฺธเสติ ฯ 
สพฺพเมต  ภาวิโน  สาม ฺตฺถสฺส  อนปฺุปาทนเมว  สนฺธาย 
วุตฺต ฯ  ฉวาลาตว นสฺสตีติ  โส  ตาทิโส  ปุคฺคโล  ยถาวุตฺต 
ฉวาลาต วิย กสฺสจิ อนุปยุชฺชมาโน เอว นสฺสตีติ อุภโต  
ปริภฏภาวโต ฯ เอว กายวาจาหิ อกตวีติกฺกโมป จิตฺต  
อวิโสเธนฺโต นสฺสติ  ปเคว  กตวีติกฺกโม  ทุสฺสีโลติ  ตสฺส  
อปายทุกฺขภาคิภาวทสฺสเนน ทุสฺสีเล  อาทีนว  ทสฺเสตฺวา  ตโต  
สตฺเต  วิเวเจตุกาโม  กาสาวกณฺาติอาทินา คาถาทฺวยมาห ฯ 
ตสฺสตฺโถ เหฏา วุตฺโต เอว ฯ 
                ทติุยสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                สงฺฆาฏิกณฺณสุตฺตวณฺณนา 
        ตติเย  สงฺฆาฏิกณฺเณติ  จีวรโกฏิย ฯ  คเหตฺวาติ  ปราม- 
สิตฺวา ฯ อนุพนฺโธ  อสฺสาติ  อนุคโต  ภเวยฺย ฯ  อิท  วุตฺต  
โหติ  ภิกฺขเว  อิเธกจฺโจ ภิกฺขุ  อตฺตโน  หตฺเถน  มยา  ปารุตสฺส  
สุคตมหาจีวรสฺส  กณฺเณ  ปรามสนฺโต วิย  ม  อนุคจฺเฉยฺย   
เอว  มยฺห  อาสนฺนตโร  หุตฺวา  วิหเรยฺยาติ ฯ ปาเท ปาท 
นิกฺขิปนฺโตติ  คจฺฉนฺตสฺส  มม  ปาเท  ปาท  นิกฺขิตฺตฏาเน 
ปาทุทฺธารณานนฺตร อตฺตโน  ปาท  นกิฺขิปนฺโต ฯ  อุภเยนาป   
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านคมนาทีสุ  อวิชหนฺโต  สพฺพกาล มยฺห  สมีเป  เอว  วิหเรยฺย 
เจปติ  ทสฺเสติ ฯ  โส  อารกาว  มยฺห  อห ฺจ ตสฺสาติ  โส  
ภิกฺขุ  มยา  วุตฺตปฏิปท  อปูเรนฺโต  มม  ทูเรเยว  อห ฺจ  ตสฺส 
ทูเรเยว ฯ  เอเตน  มสจกฺขุนา  ตถาคตทสฺสน  รูปกายสโมธาน ฺจ  
อการณ าณจกฺขุนาว  ทสฺสน  ธมฺมกายสโมธานเมว  จ  
ปมาณนฺติ  ทสฺเสติ ฯ  เตเนวาห ธมฺม  หิ  โส  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ  น  ปสสฺติ  ธมฺม  อปสฺสนฺโต  ม น ปสฺสตีติ ฯ ตตฺถ  
ธมฺโม  นาม  นววิโธ  โลกตฺุตรธมฺโม  โส  จ  อภิชฺฌาทีหิ   
ทุสฺสิตจิตฺเตน น  สกฺกา  ปสฺสิตุ  ตสฺมา  ธมฺมสฺส  อทสฺสนโต  
ธมฺมกาย  จ  น  ปสฺสตีติ ตถา หิ วตฺตต 
        กินฺเต วกฺกลิ อิมินา ปูติกาเยน ทิฏเน โย โข  
วกฺกลิ ธมฺม ปสฺสติ โส ม ปสฺสติ ฯ โย ม ปสฺสติ โส  
ธมฺม  ปสฺสตีติ(๑) 
        ธมฺมภูโต พฺรหฺมภูโตติ (๒)  จ ธมฺมกาโย อิติป พฺรหฺมกาโย- 
อิติปติ (๓) จ อาทิ ฯ 
        โยชนสเตติ  โยชนสเต  ปเทเส  โยชนสตมตฺถเกติ  อตฺโถ ฯ  
เสส วุตฺตวิปริยาเยน  เวทิตพฺพ ฯ  อริยมคฺคาธิคมวเสน  จสฺส  
อนภิชฺฌาลุอาทิภาโว ทฏพฺโพ ฯ 
# ๑. ส. ข. ๑๗/๒๑๖/๑๔๖ ฯ  ๒. ม. ม.ู๑๒/๒๔๗/๒๒๕ ฯ 
# ขุ. ปฏิ. ๓๑/๖๖๙/๕๗๒ ฯ  ๓. ที. ปา. ๑๑/๕๕/๙๒ ฯ  
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        คาถาสุ  มหิจฺโฉติ  กาเมสุ  ติพฺพสาราคตาย  มหาอิจฺโฉ ฯ 
วิฆาตวาติ ปทุฏมนสงฺกปฺปตาย  สตฺเตสุ  อาฆาตวเสน  มหิจฺฉ- 
ตาย  อิจฺฉิตาลาเภน  จ วิฆาตวา ฯ  เอชานุโคติ  เอชา- 
สงฺขาตาย  ตณฺหาย  ทาโส  วิย  หุตฺวา  ต อนุคจฺฉนฺโต ฯ  ราคาทิ- 
กิเลสปริฬาหาภิภเวน  อนิพฺพุโต ฯ รูปาทิวิสยาน อภิกงฺขเนน (๑)  
คิทฺโธ.  ปสฺส  ยาว ฺจ  อารกาติ  อเนชสฺส  นิพฺพุตสฺส  วีตเคธสฺส 
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  โอกาสวเสน  สมีเปป  สมาโน  มหิจฺโฉ  
วิฆาตวา  เอชานุโค อนิพฺพุโต  คิทฺโธ  พาลปุถุชชฺโน  ธมฺม- 
สภาวโต  ยตฺตก  ทูเร  ตสฺส  โส  ทรูภาโว ปสฺส วตฺตุป 
น สุกรนฺติ อตฺโถ ฯ วุตฺตเ ฺหต 
                นภ ฺจ ทูเร ปวี จ ทูเร 
                ปาร สมุทฺทสฺส ตถาหุ ทูเร 
                ตโต หเว ทูรตร วทนฺติ 
                สต ฺจ ธมฺโม อสต ฺจ ธมฺโมติ(๒) ฯ  
        ธมฺมมภิ ฺายาติ  จตุสจฺจธมฺม  อภิ ฺาย  ป ฺาย(๓) 
าตตีรณปริ ฺาหิ  ยถารห ปุพฺพภาเค  ชานิตฺวา ฯ  ธมฺม- 
ม ฺายาติ  ตเมว  ธมฺม  อปรภาเค  มคฺคาเณน ปริ ฺาทิ- 
วเสน  ยถามริยาท  ชานิตฺวา ฯ  ปณฺฑิโตติ  ปฏิเวธพาหุสจฺเจน   
# ๑. กตฺถจิ. อภิสงฺเคน ฯ  ๒. ม. ราชาติ ฯ ต อาลปน ฯ   
# องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๔๗/๖๕ ฯ ขุ. ชา. ๒๗/๓๖๓/๑๔๓ ฯ  
# ๓. ม. อ ฺาย ฯ  
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ปณฺฑิโต ฯ รหโทว  นิวาเต  จาติ  นิวาตฏาเน  หรโท  วิย  
อเนโช  กิเลสจลนรหิโต อุปสมฺมติ  ยถา  โส  รหโท  นิวาเต   
าเน  วาเตน  อนพฺภาหโต  สนฺนิสินฺโนว โหติ  เอวมยมฺป  
สพฺพถาป  ปฏิปฺปสฺสทฺธกิเลโส  กิเลสจลนรหิโต อรหตฺตผลสมาธินา 
วูปสมฺมติ  สพฺพกาล  อุปสนฺตสภาโวว  โหติ ฯ  อเนโชติ โส เอว 
อเนชาทิสภาโว  อรหา  อเนชาทิสภาวสฺส  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  
โอกาสโต  ทเูรป สมาโน ธมฺมสภาวโต อทูเร สนฺติเก เอวาติ ฯ 
                ตติยสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                อคฺคิสุตฺตวณฺณนา 
        จตุตฺเถ  อนุทนหฏเน  อคฺคิ  ราโค  เอว  อคฺคิ  
ราคคฺคิ ฯ  ราโค หิ  อุปฺปชชฺมาโน  สตฺเต  อนุทหติ  ฌาเปติ   
ตสฺมา  อคฺคีติ วุจฺจติ ฯ อิตเรสุป ทฺวีสุ  เอเสว  นโย ฯ   
        ตตฺถ  ยถา  อคฺคิ  ยเทว  อินฺธน  นิสฺสาย  อุปฺปชฺชติ   
ต นิทหติ  มหาปริฬาโห  จ  โหติ  เอวมิเมป  ราคาทโย  
ยสฺมึ  สนฺตาเน  สย อุปฺปนฺนา  ต  นิทหนฺติ  มหาปริฬาหา  ว(๑) 
โหนฺติ  ทุนฺนพฺิพาปยา ฯ  เตสุ ราคปริฬาเหน  สนฺตตฺตหทยาน   
อิจฺฉิตาลาภทุกฺเขน  มรณปฺปตฺตาน  สตฺตาน ปมาณ  นตฺถ ิฯ  
อย  ตาว  ราคสฺส  อนุทหนตา ฯ  โทสสฺส  ปน  อนทุหนตาย 
# ๑. ม. จ ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. เอวมิเมป ฯ  ๓. ม. ราคปริฬาเหน ฯ  
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วิเสสโต  มโนปโทสิกา  เทวา  โมหสสฺ  อนุทหนตาย  ขิฑฺฑา- 
ปโทสิกา  เทวา จ  นิทสฺสน ฯ  โมหวเสน  หิ  เตส  สติสมฺโมโส  
โหติ  ตสฺมา  ขิฑฺฑาวเสน อาหารเวล  อติวตฺเตนฺตา  กาล   
กโรนฺติ ฯ  อย  ตาว  ราคาทีน  ทฏิธมฺมิโก อนุทหนภาโว ฯ   
สมฺปรายิโก  ปน  นิรยาทีสุ  นิพฺพตฺตาปนวเสน  โฆรตโร ทรุธิ- 
วาโส จ อย ฺจ อตฺโถ อาทิตฺตปริยาเยน วิภาเวตพฺโพ ฯ 
        คาถาสุ  กาเมสุ  มุจฺฉิเตติ  วตฺถุกาเมสุ  ปาตพฺยตาวเสน 
มุจฺฉ  พาลฺย ปมาท  มิจฺฉาจาร  อาปนฺเน ฯ  พฺยาปนฺเนติ   
พฺยาปนฺนจิตฺเต  ทหตีติ  สมฺพนฺโธ ฯ นเร  ปาณาติปาติโนติ  
อิท  โทสคฺคิสฺส ฯ  อริยธมฺเม  อโกวิเทติ  เย ขนฺธายตนาทีสุ 
สพฺเพน  สพฺพ  อุคฺคหปริปุจฺฉาย  มนสิการรหิตา  อริยธมฺมสฺส 
อกุสลา  เต สมฺโมเหน  อภิภูตา  วิเสเสน  สมฺมฬุหฺา  นามาติ   
วุตฺตา ฯ  เอเต  อคฺคี อชานนฺตาติ เอเต  ราคคฺคิอาทโย  อิธ   
เจว  สมฺปราเย  จ  อนุทหนฺตีติ  อชานนฺตา ปริ ฺาภิสมยวเสน  
ปหานาภิสมยวเสน  จ  อปฺปฏิวิชฺฌนฺตา ฯ  สกฺกายาภิรตาติ 
สกฺกาเย  อุปาทานกฺขนฺธป ฺจเก  ตณฺหาทิฏ ิมานนนฺทนาภิรตา ฯ 
วฑฺฒยนฺตีติ ปุนปฺปุน  อุปฺปชฺชเนน  วฑฺฒยนฺติ  อาจินนฺติ ฯ  
นิรยนฺติ  อฏวิธ  มหานิรย โสฬสวิธ  อุสฺสทนิรยนฺติ  สพฺพมฺป  
นิรย ฯ ติรจฺฉาน ฺจ โยนิโยติ ติรจฺฉานโยนิโย จ ฯ อสุรนฺติ  
อสุรกาย เปตฺติวิสย ฺจ วฑฺฒยนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ  
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        เอตฺตาวตา  ราคคฺคิอาทีน  อิธ  เจว  สมฺปราเย  จ  อนุทหน- 
ภาวทสฺสนมุเขน วฏฏ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  เนส  นิพฺพาปเนน  
วิวฏฏ  ทสฺเสตุ  เย  จ รตฺตินฺทิวาติอาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  ยุตฺตาติ  
ภาวนานุโยควเสน  ยุตฺตา ฯ  กตฺถ สมฺมาสมฺพุทฺธสาสเน  ฯ 
เตน อ ฺสาสเน ราคคฺคิอาทีน นิพฺพาปนาภาว ทสฺเสติ(๑) ฯ ตถา 
หิ อน ฺสาธารณ เตส นิพฺพาปนวิธึ อสุภกมฺมฏาน(๒)  จ 
สงฺเขเปเนว ทสฺเสนฺโต 
        เต นิพฺพาเปนฺติ ราคคฺคึ  นิจฺจ อสุภส ฺ ิโน 
        โทสคฺคึ ปน เมตฺตาย        นิพฺพาเปนฺติ นรุตฺตมา 
        โมหคฺคึ ปน ป ฺาย        ยาย นิพฺเพธคามินีติ อาห ฯ  
        ตตฺถ  อสุภส ฺ ิโนติ  ทฺวตฺตึสาการวเสน  เจว  อุทฺธ-ุ 
มาตกาทิวเสน  จ อสุภภาวนานุโยเคน  อสุภส ฺ ิโน ฯ   
เมตฺตายาติ  โส  เมตฺตาสหคเตน  เจตสา เอก  ทิน  ผริตฺวา   
วิหรตีติ(๓) วุตฺตาย เมตฺตาภาวนาย ฯ เอตฺถ จ อสุภชฺฌาน ฺจ 
ปาทก  กตฺวา  นิพฺพตฺติตอนาคามิมคฺเคน  ราคคฺคิโทสคฺคีน  
นิพฺพาปน เวทิตพฺพ ฯ  ป ฺายาติ  วิปสฺสนาป ฺาสหิตาย  
มคฺคป ฺาย ฯ  เตเนวาห ยาย  นิพฺเพธคามินีติ ฯ  สา  หิ  
# ๑. อิท วากฺย มรมฺมโปตฺถเก เอว ทิสสฺติ เตน สมฺมาสมฺพุทฺธสาสนโต  
# ราคคฺคิอาทีน นิพฺพาปนาภาว ทสฺเสติ ฯ  ๒. อิธ อาทิสทฺโท อิจฺฉิตพฺโพ ฯ 
# จสทฺโท อติเรโก ขายติ ฯ  ๓. องฺ. ติก. ๒๐/๕๐๓/๒๓๕ ฯ   
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กิเลสกฺขนฺธ  วินิวิชฺฌนฺตี คจฺฉติ ปวตฺตตีติ นิพฺเพธคามินีติ   
วุจฺจติ ฯ 
        อเสส  ปรินิพฺพนฺตีติ อรหตฺตมคฺเคน อเสส ราคคฺคิอาทึ 
นิพฺพาเปตฺวา  สอุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา   ิตา  ป ฺา- 
เวปุลฺลปฺปตฺติยา  นิปกา ปุพฺเพว  สมฺมปฺปธาเนน  สพฺพโส   
โกสชชฺสฺส  สุปหีนตฺตา  ผลสมาปตฺติสมาปชฺชเนน อกิลาสุภาเวน  
จ  รตฺตินฺทิวมตนฺทิตา  จริมกจิตฺตนิโรเธน อนุปาทิเสสาย  
นิพฺพานธาตุยา  อเสส  ปรินิพฺพนฺติ  ตโต  จ  อเสส  อนวเสส(๑) 
วฏฏทุกฺข อชฺฌคุ(๒) อติกฺกมึสุ ฯ 
        เอว  เย  ราคคฺคิอาทิเก  นิพฺพาเปนฺติ  เตส  อนปุาทิเสส- 
นิพฺพาเนน นิพฺพุตึ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ปฏิวิทฺธคุเณหิ  โถเมนฺโต  
โอสานคาถมาห ฯ  
        ตตฺถ อริยทฺทสาติ  อริเยหิ  พุทฺธาทีหิ  ปสฺสิตพฺพ  กิเลเสหิ  
วา  อารกตฺตา  อริย นิพฺพาน  อริย  จตุสจฺจเมว  วา  ทิฏ- 
วนฺโตติ  อริยทฺทสา ฯ  เวทสฺส มคฺคาณสฺส เตน  วา  เวเทน  
สสารสฺส  ปริโยสาน  คตาติ  เวทคุโน ฯ  สมฺมท ฺายาติ สมฺมเทว  
สพฺพ อาชานิตพฺพ กุสลาทึ ขนฺธาทิ ฺจ ชานิตฺวา ฯ เสส  
วุตฺตนยเมว ฯ 
                จตุตฺถสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. ม. นิสฺเสส ฯ  ๒. ม. อจฺจคุ ฯ  
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                        อุปปริกฺขสุตฺตวณฺณนา 
        ป ฺจเม  ตถา  ตถาติ  เตน  เตน  ปกาเรน ฯ  
อุปปริกฺเขยฺยาติ วีมเสยฺย  ปริตุเลยฺย  สมฺมเสยฺย  วา ฯ  ยถา  
ยถาสฺส  อุปปริกฺขโตติ  ยถา  ยถา อสฺส  ภิกฺขุโน  อุปปริกฺ- 
ขนฺตสฺส ฯ  พหิทฺธา  จสฺส วิ ฺาณ อวิกฺขิตฺต อวิสฏนฺติ 
พหิทฺธา  รูปาทิอารมฺมเณ  อุปฺปชชฺนกวิกฺเขปาภาวโต  อวิกฺขิตฺต  
สมาหิต ฯ  ตโต เอว  อวิสฏ  สิยา ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ภิกฺขเว  เยน 
เยน  ปกาเรน  อิมสฺส อารทฺธวิปสฺสกสฺส  ภิกฺขุโน  อุปปริกฺขโต 
สงฺขาเร  สมมฺสนฺตสฺส  ปพฺุเพ สมาหิตาการสลฺลกฺขณวเสน  สมถ- 
นิมิตฺต  (๑)  คเหตฺวา  สกฺกจฺจ นิรนฺตร สมฺมสนาณ ปวตฺเตนฺตสฺส 
อตฺตโน  วิปสฺสนาจิตฺต  กมฺมฏานโต  พหิทฺธา  รูปาทิอารมฺมเณ 
อุปฺปชฺชนก  น  สิยา  อจฺจารทฺธวีริยตาย  อุทฺธจฺจปกฺขิย  น 
สิยา  เตน  เตน ปกาเรน  ภิกฺขุ  อุปปรกิฺเขยฺย ปริตุเลยฺย(๒) ฯ  
อชฺฌตฺต อสณฺ ิตนฺติ ยสฺมา วีริเย มนฺท  วหนฺเต  สมาธิสฺส  
พลวภาวโต  โกสชชฺาภิภเวน  อชฺฌตฺต  โคจรชฌฺตฺตสงฺขาเต   
กมฺมฏานารมฺมเณ  สงฺโกจวเสน   ิตตฺตา  สณฺ ิต  นาม โหติ  
วีริยสมตาย ปน  โยชิตาย  อสณฺ ิต  โหติ  วีถึ  ปฏปินฺน ฯ  
ตสฺมา  ยถา  ยถาสฺส  อุปปริกฺขโต วิ ฺาณ  อชฺฌตฺต  อสณฺ ิต   
อสฺส  วีถิปฏปินฺน  สิยา ตถา ตถา อุปปริกฺเขยฺย ฯ อนุปาทาย  
# ๑. กตฺถจิ. ปวตฺตจิตฺต ฯ ๒. ม. ปริตุเลยฺยาติ ฯ  
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น  ปริตสฺเสยยฺาติ  ยถา  ยถาสฺส  อุปปริกฺขโต  เอต  มม  เอโส 
เม อตฺตาติ  ตณฺหาทิฏ ิคฺคาหวเสน  รูปาทีสุ  ก ฺจิ  สงฺขาร  
อคฺคเหตฺวา  ตโต  เอว ตณฺหาทิฏ ิคฺคาหวเสน  น  ปริตสฺเสยฺย 
ตถา  ตถา  อุปปริกฺเขยฺยาติ  สมฺพนฺโธ ฯ กถ  ปน  อุปปริกฺขโต  
ติวิธ  เปต  สยิาติ  อุทฺธจฺจปกฺขิเย จ โกสชฺชปกฺขิเย จ  
ธมฺเม  อาวชฺเชนฺโต  (๑)  วีริยสมต  โยเชตฺวา ปุพฺเพว วิปสฺสนูปกฺ- 
กิเลเสหิ จิตฺต วิโสเธตฺวา ยถา สมฺมเทว วิปสสนาาณ  
วิปสฺสนาวีถึ ปฏิปชชฺติ ตถา สมฺมสโต ฯ 
        อิติ  ภควา  จตุสจฺจกมฺมฏานิกสฺส  ภิกฺขุโน  อนุกฺกเมน   
ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธิยา  อารทฺธาย  อจฺจารทฺธวีริยอติสิถิล- 
วีรียวิปสฺสนูปกฺกิเลเสหิ  จิตฺตสฺส วิโสธนูปาย  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  
ตถา  วิโสธิเต  วิปสฺสนาาเณ นจิรสฺเสว วิปสฺสนมคฺเคน  
ฆเฏตฺวา  สกลวฏฏทกฺุขสมติกฺกมาย  สวตฺตตีติ  ทสฺเสนฺโต   
พหิทฺธา  (๒) ภิกฺขเว  วิ ฺาเณติอาทิมาห  ต  วุตฺตนยเมว ฯ  
        ย  ปน  วุตฺต  อายตึ ชาติชรามรณทุกฺขสมุทยสมฺภโว  
น  โหตีติ  ตสฺสตฺโถ  เอว  วิปสฺสน  มคฺเคน ฆเฏตฺวา  มคฺค- 
ปฏิปาฏิยา  อคฺคมคฺเคน  อนวเสสโต  กเิลเสสุ  ขีเณสุ  อายตึ 
อนาคเต  ชาติชรามรณสกลวฏฏทุกฺขสฺส  สมุทยสงฺขาโต  สมฺภโว   
อุปฺปาโท  จ  น โหติ ชาติสงฺขาโต วา ทุกฺขสมุทโย ชรา- 
# ๑. ม. วชฺเชนฺโต ฯ  ๒. สี. พหิทฺธา จสฺส ฯ  
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มรณสงฺขาโต ทุกฺขสมฺภโว จ น โหติ ฯ 
        คาถาย  สตฺตสงฺคปฺปหีนสฺสาติ  ตณฺหาสงฺโค  ทิฏ ิสงฺโค 
มานสงฺโค โกธสงฺโค  อวิชฺชาสงฺโค  กเิลสสงฺโค  ทจฺุจริตสงฺโคติ  
อิเมส  สตฺตนฺน  สงฺคาน ปหีนตฺตา  สตฺตสงฺคปฺปหีนสฺส ฯ  เกจิ 
ปน  สตฺตตานุสยา  เอว  สตฺต  สงฺคาติ วทนฺติ ฯ เนตฺติจฺฉินฺนสฺสาติ  
ฉินฺนภวเนตฺติกสฺส ฯ วิกขีฺโณ ชาติสสาโรติ ปุนปฺปนุ ชายนวเสน  
ปวตฺติยา  ชาติเหตุกตฺตา  จ  ชาติภูโต  สสาโรติ  ชาติสสาโร  
โส ภวเนตฺติยา ฉินฺนตฺตา วิกฺขีโณ ปริกขีฺโณ ตโต เอว นตฺถิ  
ตสฺส ปุนพฺภโวติ ฯ 
                ป ฺจมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                กามูปปตฺติสุตฺตวณฺณนา 
        ฉฏเ  กามูปปตฺติโยติ  กามปฏลิาภา  กามปฏิเสวนา   
วา ฯ ปจฺจุปฏ ิตกามาติ  นิพทฺธกามา  นิพทฺธารมฺมณา  ยถา   
ต  มนุสฺสา ฯ  มนุสฺสา  หิ นิพทฺธวตฺถุสฺมึ  วส  วตฺเตนฺติ ฯ  ยตฺถ 
ปฏิพทฺธจิตฺตา โหนฺติ สตมฺป สหสฺสมฺป ทตฺวา  ตเมว  มาตุคาม   
อาเนตฺวา  นิพทฺธโภค  ภุ ฺชนฺติ ฯ  เอกจฺเจ  จ  เทวา ฯ 
จาตุมหาราชิกโต  ปฏาย  หิ  จตุเทวโลกวาสิโน  นิพทฺธ- 
วตฺถุสฺมึเยว วส วตฺเตนฺติ ฯ ป ฺจสิขวตฺถุ  เจตฺถ  นิทสฺสน ฯ   
ตถา  เอกจฺเจ  อาปายิเก  เนรยิเก  เปตฺวา เสสอปายสตฺตาป   



ขุทฺทกนิกายฏกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 466 

                *เลมที่ 20  ติกนิปาตวณฺณนา  หนา  466 
                 
นิพทฺธวตฺถุสฺมึเยว  วส  วตฺเตนฺติ ฯ  มจฺฉา  หิ อตฺตโน มจฺฉิยา 
กจฺฉโป  กจฺฉปยาติ  เอว  สพฺเพป  ติรจฺฉานา  เปตา  วินิปาติกา  
จ ฯ  ตสฺมา เนรยิเก  เปตฺวา  เสสอปายสตฺเต  อุปาทาย  ยาว 
ตุสิตกายา  อิเม  สตฺตา ปจฺจุปฏ ิตกามา  นาม ฯ  นิมฺมานรติโนติ   
สย  นิมฺมิเต  นิมฺมาเน  รติ  เอเตสนฺติ นิมฺมานรติโน ฯ  
เต หิ นีลปตาทิวเสน ยาทิส ยาทิส รูป อิจฺฉนฺติ ตาทิส ตาทิส  นิมมฺินิตฺวา  
รมนฺติ  อายสฺมโต  อนุรทฺุธสฺส  ปุรโต  มนาปกายิกา  เทวตา 
วิย ฯ  ปรนิมมฺิตวสวตฺติโนติ  ปเรหิ  นมิฺมิเต  กาเม  วส  วตฺเตนฺตีติ 
ปรนิมฺมิตวสวตฺติโน ฯ  เตส  หิ  มน ตฺวา ปเร ยถารุจิต  
กามโภค นิมฺมินนฺติ เต ตตฺถ  วส  วตฺเตนฺติ ฯ  กถ  เต   
ปรสฺส มน ชานนฺตีติ ปกติเสวนาวเสน ฯ (๑)  ยถา หิ กุสโล  
สูโท  ร ฺโ  ภุ ฺชนฺตสฺส  ย  ย  รุจฺจติ  ต  ต  ชานาติ เอว  
ปกติยา อภิรุจิตารมฺมณ  ตฺวา  ตาทิเสเยว  นิมฺมินนฺติ  เต  
ตตฺถ  วส  วตฺเตนฺติ เมถุนเสวนาทิวเสน  กาเม  ปริภุ ฺชนฺติ ฯ 
เกจิ  ปน  หสิตมตฺเตน  โอโลกิตมตฺเตน อาลิงฺคิตมตฺเตน   
หตฺถคฺคหณมตฺเตน  จ  เตส  กามกิจฺจ  อิชฌฺตีติ  วทนฺติ  ต 
อฏกถาย  เอต  ปน  นตฺถีติ  ปฏิกฺขิตฺต ฯ  น  ห ิ กาเยน 
อผุสนฺตสฺส โผฏพฺพกามกิจฺจ  สาเธติ ฯ  ฉนฺนมปฺ  กามาวจร- 
เทวาน  กามา  ปากติกา  เอว ฯ วุตฺตเ ฺหต 
# ๑. ส.ี ปติเสวนาวเสน ฯ  
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        ฉ เอเต กามาวจรา        สพฺพกามสมิทฺธิโน(๑) 
        สพฺเพส เอกสงฺขาต        อายุ ภวติ กิตฺตกนฺติ ฯ (๒)  
        คาถาสุ  เย  จ ฺเติ  เย  ยถาวุตฺตเทเวหิ  อ ฺเ  จ 
กามโภคิโน  มนุสฺสา เจว  เอกจฺเจ  อปายูปคา  จ  สพฺเพ จ 
เต ฯ  อิตฺถภาว ฺถาภาวนฺติ  อิม ยถาปฏิลทฺธตฺตภาว ฺเจว  
อุปปตฺติภวนฺตรสงฺขาต  อิโต  อ ฺถาภาว ฺจาติ ทฺวิปฺปเภท   
สสาร  นาติวตฺตเร  น  อติกฺกมนฺติ ฯ  สพฺเพ  ปริจฺจเช  กาเมติ 
ทิพฺพาทิเภเท  สพฺเพป  กาเม  วตฺถุกาเม  จ  กิเลสกาเม  จ  
ปริจฺจเชยฺย ฯ กิเลสกาเม  อนาคามิมคฺเคน  ปชหนฺโตเยว  หิ   
วตฺถุกาเม  ปริจฺจชติ  นาม ฯ ปยรูปสาตรูปคธิตนฺติ  ปยรูเปสุ   
รูปาทีสุ  สุขเวทนสฺสาเทน  คธิต  คิทธฺ ฯ เฉตฺวา  โสต   
ทุรจฺจยนฺติ  อ ฺเหิ  ทุรจฺจย ทุรติกฺกม ตณฺหาโสต อรหตฺต- 
มคฺเคน สมุจฺฉินฺทิตฺวา ฯ เสส เหฏา วุตฺตนยเมว ฯ  
                ฉฏสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
 
                กามโยคสุตฺตวณฺณนา 
        สตฺตเม  กามโยคยุตฺโตติ  ป ฺจกามคุณิโก  ราโค  
กามโยโค  เตน ยุตฺโต  กามโยคยุตฺโต  อสมุจฺฉินฺนกาม- 
ราคสฺเสต  อธิวจน ฯ  รูปารูปภเวสุ ฉนฺทราโค  ภวโยโค ฯ 
# ๑. ม. สพฺพกามสมิทฺธิโน ฯ  ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๑๑๐๖/๕๗๐ ฯ  
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ตถา  ฌานนิกนฺติ  สสฺสตทิฏ ิสหคโต  จ  ราโค  เตน  ยุตฺโต 
ภวโยคยุตฺโต  อปฺปหีนภวราโคติ  อตฺโถ ฯ  อาคามีติ  พฺรหฺมโลเก 
 ิโตป  ปฏิสนฺธิคฺคหณวเสน  อิม  มนสฺุสโลก  อาคมนสีโล ฯ  
เตเนวาห อาคนฺตฺวา  อิตฺถตฺตนฺติ  มนสฺุสตฺตภาวสงฺขาต  
อิตฺถภาว  อาคมนธมฺโม มนุสฺเสสุ  อุปฺปชฺชนสีโลติ  อตฺโถ ฯ   
กาม ฺเจตฺถ  กามโยโค  อิตฺถตฺต  อาคมนสฺส การณ  โย  ปน   
กามโยคยุตฺโต  โส  เอกนฺเตน  ภวโยคยุตฺโตป  โหตีติ ทสฺสนตฺถ  
กามโยคยุตฺโต  ภิกฺขเว  ภวโยคยุตฺโตติ  อุภยมฺป  เอกชฺฌ  กตฺวา 
วุตฺต ฯ 
        กามโยควิสยุตฺโตติ  เอตฺถ  อสุภชฌฺานมฺป  กามโยควิสโยโค ฯ  
ต  ปาทก  กตฺวา  อธิคโต  อนาคามิมคฺโค  เอกนฺเตเนว กามโยค- 
วิสโยโค  นาม  ตสฺมา  ตติยมคฺคผเล  ิโต อริยปุคฺคโล  
กามโยควิสยุตฺโตติ วุตฺโต ฯ  ยสฺมา  ปน  รูปารูปภเวสุ  ฉนฺทราโค   
อนาคามิมคฺเคน  น  ปหียติ ตสฺมา  โส  อปฺปหีนภวโยคตฺตา  
ภวโยคยุตฺโตติ  วุตฺโต ฯ  อนาคามีติ  กามโลก ปฏิสนฺธิคฺคหณ- 
วเสน  อนาคมนโต  อนาคามี ฯ  กามโยควิสโยควเสเนว  หิ  สทฺธึ 
อนวเสสโอรมฺภาคิยสโยชนสมุคฺฆาเตน  อชฌฺตฺตสโยชนาภาวสิทฺธิโต   
อิตฺถตฺต อนาคนฺตา  โหติ  ตตฺถ  ปรินิพฺพายี  อนาวตฺติธมฺโม ฯ  
        ยสฺส  ปน  อนวเสส ภวโยโค  ปหีโน  ตสฺส  อวิชฺชา- 
โยคาทิอวสิฏกิเลสาป  ตเทกฏภาวโต  ปหีนา เอว  โหนฺตีติ  โส    
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ปริกฺขีณภวสโยชโน  อรห  ขีณาสโวติ  วุจฺจติ ฯ  เตน วุตฺต 
กามโยควิสยุตฺโต  ภิกฺขเว  ภวโยควิสยุตฺโต  อรห  โหติ  ขีณา- 
สโวติ ฯ เอตฺถ  จ  กามโยควิสโยโค  อนาคามี  จตุตฺถชฺฌานสฺส   
สุขทุกฺขโสมนสฺสน โทมนสฺสปฺปหาน  วิย  ตติยมคฺคสฺส  ทิฏ ิ- 
วิจิกิจฺฉาสีลพฺพตปรามาสสโยชนปรกิฺขโย วิย  จ  จตุตฺถมคฺคสฺส   
วณฺณภณนตฺถ  วุตฺโตติ  ทฏพฺพ ฯ  ปมปเทน โสตาปนฺนสก- 
ทาคามีหิ  สทฺธึ  สพฺโพ  ปุถุชชฺโน  คหิโต  ทุติยปเทน  สพฺโพ 
อนาคามี ตติยปเทน อรหาติ อรหตฺตนิกูเฏน เทสน  
นิฏาเปสิ ฯ 
        คาถาสุ  อุภยนฺติ  อุภเยน  กามโยเคน  ภวโยเคน  จ   
สยุตฺตาติ ฯ  อตฺโถ ฯ สตฺตา  คจฺฉนฺติ  สสารนฺติ  ปถุุชชฺนา  
โสตาปนฺนา  สกทาคามิโนติ  อิเม  ติวิธา สตฺตา  กามโยค- 
ภวโยคาน  อปฺปหีนตฺตา  คจฺฉนฺติ  สสรนฺติ  ตโตเอว ชาติมรณ- 
คามิโน  โหนฺติ ฯ  เอตฺถ  เอกพีชี  โกลโกโล  สตฺตกฺขตฺตุปรโมติ  
ตีสุ โสตาปนฺเนสุ  สพฺพมุทุ  สตฺตกฺขตฺตุปรโม  โส  อฏม  ภว   
น  นิพฺพตฺเตติ อตฺตโน  ปริจฺฉินฺนชาติวเสน  ปน  สสรติ  ฯ 
ตถา  อิตเรป ฯ  สกทาคามีสุป  โย อิธ  สกทาคามิมคฺค  ปตฺวา 
เทวโลเก  อุปฺปชฺชิตฺวา  ปุน  อิธ  นิพฺพตฺตติ โส  อตฺตโน   
ปริจฺฉินฺนชาติวเสเนว  สสรติ ฯ  เย  ปน  สกทาคามิโน 
โวมิสฺสกนเยน  วินา  ตตฺถ  ตตฺถ  เทเวสุเยว  มนุสฺเสสุเยว  วา  
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นิพฺพตฺตนฺติ เต  อุปริมคฺคาธิคมาย  ยาว  อินฺทฺริยปริปากา  
ปุนปฺปุน  อุปฺปชฺชนโต สสรนฺติเยว ฯ  ปถุุชชฺเน  ปน  วตฺตพฺพเมว  
นตฺถิ  สพฺพภวสโยชนาน อปริกฺขีณตฺตา ฯ เตน วุตฺต 
        กามโยเคน สยุตฺตา        ภวโยเคน จูภย 
        สตฺตา คจฺฉนฺติ สสาร        ชาติมรณคามิโนติ ฯ 
        กาเม  ปหนฺตฺวานาติ  กามราคสงฺขาเต  กิเลสกาเม  อนาคามิ- 
มคฺเคน ปชหิตฺวา ฯ  ฉินฺนสสยาติ  สมุจฺฉินฺนกงฺขา  ต ฺจ  โข   
โสตาปตฺติมคฺเคเนว ฯ วณฺณภณนตฺถ  ปน  จตุตฺถมคฺคสฺส  เอว   
วุตฺต ฯ  อรหนฺโต  ห ิ อิธ ฉินฺนสสยาติ อธิปฺเปตา ฯ  เตเนวาห   
ขีณมานปุนพฺภวาติ ฯ  สพฺพโส  ขีโณ  นววิโธป  มาโน อายตึ   
ปุนพฺภโว  จ  เอเตสนฺติ  ขีณมานปุนพฺภวา ฯ  มานคฺคหเณน   
เจตฺถ ตเทกฏตาย  ลกฺขณวเสน  วา  สพฺโพ  จตุตฺถ- 
มคฺควชฺโฌ  กิเลโส  คหิโตติ ฯ ขีณมานตาย  จ  สอุปาทิเสสา   
นิพฺพานธาตุ  วุตฺตา  โหติ  ขีณปุนพฺภวตาย อนุปาทิเสสา ฯ  
เสส สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ 
                สตฺตมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
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                        กลฺยาณสีลสุตฺตวณฺณนา 
        อฏเม  กลฺยาณสีโลติ  สุนฺทรสโีล  ปสตฺถสีโล  (๑)  ปริปณฺุณ- 
สีโล ฯ ตตฺถ  สีลปาริปูร ี ทฺวีหิ  การเณหิ  โหติ  สมมฺเทว   
สีลวิปตฺติยา อาทีนวทสฺสเนน สีลสมฺปตฺติยา  จ  อานิสส- 
ทสฺสเนน ฯ  อิธ  ปน  สพฺพปริพนฺธวิปฺปมุตฺตสฺส สพฺพา- 
การปริปุณฺณสฺส  มคฺคสีลสฺส  จ  ผลสลีสฺส  จ  วเสน  กลฺยาณตา 
เวทิตพฺพา ฯ  กลฺยาณธมฺโมติ  สพฺเพ  โพธิปกฺขิยธมฺมา  อธิปฺเปตา ฯ 
ตสฺมา กลฺยาณา  สติปฏานาทิโพธิปกฺขิยธมฺมา  เอตสฺสาติ   
กลฺยาณธมฺโม ฯ กลฺยาณป ฺโติ  จ  มคฺคผลป ฺาวเสเนว   
กลฺยาณป ฺโ ฯ  โลกุตฺตรา  เอว  ห ิสลีาทิธมฺมา  เอกนฺต- 
กลฺยาณา  นาม  อกุปฺปสภาวตฺตา ฯ  เกจิ  ปน จตุปาริสุทฺธิ- 
สีลวเสน  กลยฺาณสีโล  วิปสฺสนามคฺคธมฺมวเสน  กลฺยาณธมฺโม 
มคฺคผลป ฺาวเสน  กลยฺาณป ฺโติ  วทนฺติ ฯ อเสกฺขา เอว เต 
สีลธมฺมป ฺาติ เอเก ฯ อปเร  ปน  ภณนฺติ  โสตาปนฺนสก- 
ทาคามีน  มคฺคผลสีล  กลฺยาณสีล  นาม ตสฺมา  กลฺยาณ- 
สีโลติ  อิมินา  โสตาปนฺโน  สกทาคามี  จ  คหิตา  โหนฺติ ฯ 
เต  หิ  สีเลส ุ ปริปูรการิโน  นาม  อนาคามิมคฺคผลธมฺมา 
อคฺคมคฺคธมฺมา จ  กลฺยาณธมฺมา  นาม  ตตฺถ  หิ  โพธิ- 
ปกฺขิยธมฺมา  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ ฯ ตสฺมา  กลยฺาณธมฺโมติ 
# ๑. ม. ปสตฺถสีโล ฯ  
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อิมินา  ตติยมคฺคฏโต  ปฏาย  ตโย  อริยา  คหิตา โหนฺติ ฯ   
ป ฺากิจฺจสฺส  มตฺถกปฺปตฺติยา  อคฺคผเล  ป ฺา  กลฺยาณ- 
ป ฺา นาม  ตสฺมา  ป ฺาเวปุลฺลปฺปตฺโต  อรหา  กลฺยาณ- 
ป ฺโติ  วุตฺโต ฯ  เอวเมว ปุคฺคลา  คหิตา  โหนฺตีติ ฯ  ก ึ อิมินา 
ปป ฺเจน  อคฺคมคฺคผลธมฺมา  อิธ กลยฺาณสีลาทโย  วุตฺตาติ  
อยมมฺหาก  ขนฺติ ฯ  ธมฺมวิภาเคน  หิ  อย ปุคฺคลวิภาโค น 
ธมฺมวิภาโคติ ฯ 
        เกวลีติ  เอตฺถ  เกวล  วุจฺจติ  เกนจิ  อโวมิสฺสกตาย  
สพฺพสงฺขตวิวิตฺต นิพฺพาน  ตสฺส  อธิคตตฺตา  อรหา  เกวลี ฯ  
อถ  วา  ปหานภาวนาปาริปูริยา ปริโยสานอนวชฺชธมฺมปาริ- 
ปูริยา  จ  กลยฺาณกฏเน  อพฺยาเสกสุขตาย  จ  เกวล อรหตฺต 
ตทธิคเมน  เกวลี  ขีณาสโว ฯ  มคฺคพฺรหฺมจริยวาส  วสิตฺวา  
ปริโยสาเปตฺวา  ิโตติ  วสิตวา ฯ  อุตฺตเมหิ  อคฺคภูเตหิ  วา   
อเสกฺขธมฺเมหิ  สมนฺนาคตตฺตา อุตฺตมปุริโสติ วุจฺจติ ฯ 
        สลีวาติ  เอตฺถ  เกนฏเน  สีล  สีลนฏเน  สีล ฯ 
กิมิท  สลีน  นาม สมาธาน(๑)  สุสีลฺยวเสน  กายกมฺมาทีน  
อวิปฺปกิณฺณตาติ  อตฺโถ ฯ  อถ  วา อุปธารณ  ฌานาทิกุสล- 
ธมฺมาน  ปติฏานวเสน  อาธารภาโวติ  อตฺโถ ฯ  ตสฺมา สีลติ 
สีเลตีติ  วา  สีล ฯ  อย  ตาว  สทฺทลกขฺณนเยน  สีลฏโถ ฯ 
# ๑. สมาทานนฺติป ปาโ ฯ  
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อปเร  ปน สริฏโ  สีลฏโ  สีตลฏโ  สีลฏโ  สิวฏโ  สลีฏโติ 
นิรุตฺตินเยน อตฺถ  วณฺเณนฺติ ฯ  ตยิท  ปาริปูริโต  อติสยโต  
วา  สีล  อสฺส  อตฺถีติ สลีวา  จตุปาริสุทฺธิสีลวเสน  สลี- 
สมฺปนฺโนติ  อตฺโถ ฯ  ตตฺถ  ย  เชฏกสีล  ต วิตฺถาเรตฺวา 
ทสฺเสตุ ปาติโมกฺขสวรสวุโตติอาทิ วุตฺตนฺติ เอกจฺจาน อาจริยาน 
อธิปฺปาโย ฯ 
        อปเร  ปน  ภณนฺติ  อุภยถาป  ปาติโมกฺขสวโร  ภควตา  
วุตฺโต ฯ ปาติโมกฺขสวโร  เอว  หิ  สลี  อิตเรสุ  อินฺทฺริยสวโร   
ฉทฺวารรกฺขณมตฺตกเมว อาชีวปาริสุทฺธิ  ธมฺเมน  ปจฺจยุปฺ- 
ปาทนมตฺตเมว ปจฺจยสนฺนิสฺสิต ปฏิลทฺธปฺปจฺจเย อิทมตฺถนฺติ 
ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปริภุ ฺชนมตฺตเมว ฯ  นิปฺปริยาเยน ปาติโมกฺข- 
สวโรว สีล ฯ  ยสฺส  โส  ภินฺโน  โส  ฉินฺนสีโส  ปรุโิส  
วิย  หตฺถปาเท  เสสานิ รกฺขิสฺสตีติ  น  วตฺตพฺโพ ฯ  ยสฺส  ปน 
โส  อโรโค  อจฺฉินฺนสีโส  วิย  ปุรโิส ตานิ  ปุน  ปากติกานิ  
กตฺวา  รกฺขิตุ  สกโฺกติ ฯ  ตสฺมา  สีลวาติ  อิมินา ปาติโมกฺขสีลเมว 
อุทฺทิสิตฺวา  ต  วิตฺถาเรตุ  ปาติโมกฺขสวรสวุโตติอาทิ วุตฺตนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  ปาติโมกฺขนฺติ  สิกฺขาปท ฯ  ต  ห ิ โย  น  ปาติ  
รกฺขติ ต โมกฺเขติ โมจยติ อาปายิกาทีหิ ทุกฺเขหีติ ปาติโมกฺข ฯ 
สวรณ สวโร กายวาจาหิ อวีติกฺกโม ฯ ปาติโมกฺขเมว  สวโรติ(๑) 
# ๑. ม. อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ  
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ปาติโมกฺขสวโร  เตน  สวุโต  ปหิตกายวาโจติ ปาติโมกฺขสวร- 
สวุโต  อิทมสฺส  ตสฺมึ  สีเล  ปติฏ ิตภาวปริทีปน ฯ  วิหรตีติ 
ตทนุรูปวิหารสมงฺคิภาวปริทีปน ฯ  อาจารโคจรสมฺปนฺโนติ  เหฏา  
ปาติโมกฺขสวรสฺส อุปริ  วิเสสานุโยคสฺส  จ  อุปการกธมฺม- 
ปริทีปน ฯ  อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวีติ ปาติโมกฺขสีลโต   
อจวนธมฺมตาปริทีปน ฯ  สมาทายาติ  สิกฺขาปทาน  อนวเสสโต 
อาทานปริทีปน ฯ  สิกฺขตีติ  สิกฺขาย  สมงฺคิภาวปริทีปน ฯ   
สิกฺขาปเทสูติ สิกฺขิตพฺพธมฺมปริทีปน ฯ 
        อปโร  นโย  กิเลสาน  พลวภาวโต  ปาปกิริยาย  สุกร- 
ภาวโต  ปุ ฺกิริยาย จ  ทุกฺกรภาวโต  พหุกฺขตฺตุ  อปาเยสุ   
ปตนสีโลติ  ปาตี  ปุถุชชฺโน ฯ  อนิจฺจตาย วา  ภวาทีสุ  กมฺม- 
เวคกฺขิตฺโต  ฆฏิยนฺต  วิย  อนวฏาเนน  ปริพฺภมนโต คมนสีโลติ   
ปาตี  มรณวเสน  วา  ตมฺหิ  ตมฺหิ  สตฺตนิกาเย  อตฺตภาวสฺส 
ปาตนสีโลติ  ปาตี  สตฺตสนฺตาโน  จิตฺตเมว  วา ฯ  ต  ปาติน  
สสารทุกฺขโต โมกฺเขตีติ  ปาติโมกฺโข ฯ  (๑)  จิตฺตสฺส หิ วิโมกฺเขน  
สตฺโต วิมุตฺโต ฯ จิตฺตโวทานา วิสุชฺฌนฺตีติ  (๒)  อนุปาทาย  อาสเวหิ 
จิตฺต วิมุตฺตนฺติ (๓) จ วุตฺต ฯ อถ วา อวิชฺชานิทานเหตุนา  (๔)  สสาเร  
ปตติ  คจฺฉติ  ปวตฺตตีติ ปาติ ฯ อวิชฺชานีวรณาน สตฺตาน  
# ๑. ส.ี ปาตโมกฺข ฯ  ๒. ส. ข. ๑๗/๒๕๙/๑๘๔ ฯ  
# ๓. ม. ม. ๑๓/๒๗๔/๒๖๘ ฯ ๔. ม. อวิชฺชาทินา เหตุนา ฯ  
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ตณฺหาสโยชนาน  สนฺธาวต  สสรตนฺติ  (๑)  หิ  วุตฺต ฯ  ตสฺส  ปาติโน 
สตฺตสฺส  ตณฺหาทิสงฺกิเลสตฺตยโต  โมกโฺข  เอเตนาติ  ปาติโมกฺโข ฯ 
กณฺเกาโลติ(๒)อาทีน  วิยสฺส สมาสสิทฺธิ เวทิตพฺพา ฯ 
        อถ  วา  ปาเตติ  วินิปาเตติ  ทุกฺเขติ  ปาติ  จิตฺต ฯ  วุตฺต ฺหิ  
                จิตฺเตน นียติ  โลโก        จิตฺเตน  ปริกสฺสตีติ(๓) ฯ 
ตสฺส  ปาติโน  โมกฺโข  เอเตนาติ ปาติโมกฺโข  ปตติ  วา  เอเตน   
อปายทุกฺเข  สสารทุกฺเข  วาติ  ปาติ ตณฺหาทิสงฺกิเลโส ฯ  
วุตฺต ฺหิ ตณฺหา ชเนติ ปุรสิ (๔) ตณฺหาทุติโย ปุรโิสติ (๕) จ 
อาทิ ฯ  ตโต  ปาติโต  โมกฺโขติ  ปาติโมกฺโข ฯ  อถ  วา  ปตติ  
เอตฺถาติ  ปาติ ฉ อชฺฌตฺติกานิ  พาหิรานิ  จ  อายตนานิ ฯ  วุตฺต ฺหิ   
                ฉสุ  โลโก  สมุปฺปนฺโน  ฉสุ  กุพฺพติ  สนฺถวนฺติ(๖) ฯ   
ตโต  ฉอชฺฌตฺติกพาหิรายตนสงฺขาตโต  ปาติโต  โมกฺโขติ 
ปาติโมกฺโข ฯ  อถ  วา  ปาโต  วินิปาโต  อสฺส  อตฺถีติ  ปาติ 
สสาโร ฯ  ตโต ปาติโต(๗) โมกโฺขติ  ปาติโมกฺโข ฯ  อถวา ฯ 
สพฺพโลกาธิปติภาวโต  ธมฺมิสฺสโร  ภควา  ปตีติ วุจฺจติ  มุจฺจติ  
เอเตนาติ  โมกฺโข  ปติโน  โมกโฺข  เตน  ป ฺตฺตตฺตาติ 
ปติโมกฺโข ฯ  ปติโมกโฺข  เอว  ปาติโมกฺโข ฯ  สพฺพคุณาน  วา 
# ๑. ส. น.ิ ๑๖/๔๒๒/๒๑๒ ฯ ส. มหา. ๑๙/๑๐๒๐/๓๐๐ ฯ  
# ๒. ม. กณฺเกาโลติอาทีน ฯ ๓. ส. ส. ๑๕/๑๘๑/๕๔ ฯ 
# ๔. ส. ส. ๑๕/๑๗๑/๕๒ ฯ ๕. ขุ. อิติ. ๒๕/๑๙๓/๒๓๖ ฯ 
# ๕. ขุ. จูฬ. ๓๐/๖๖๗/๓๒๐ ฯ  ๖. ส. ส. ๑๕/๑๙๗/๕๖ ฯ 
# ๗. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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มูลภาวโต อุตฺตมฏเน ปติ  จ  โส  ยถาวุตฺตฏเน  โมกฺโข  
จาติ  ปติโมกฺโข  ปติโมกโฺข  เอว ปาติโมกฺโข ฯ ตถา หิ วุตฺต  
ปาติโมกฺขนฺติ มุขเมต ปมุขเมตนฺติ(๑)  วิตฺถาโร ฯ 
        อถวา  ปอิติ  ปกาเร  อตีติ  อจฺจนฺตตฺเถ  นิปาโต ฯ  
ตสฺมา  ปกาเรหิ อจฺจนฺต  โมกฺเขตีติ  ปาติโมกฺโข ฯ  อิท  ห ิ
สีล  สย  ตทงฺควเสน  สมาธิสหิต ป ฺาสหิต ฺจ  วิกฺขมฺภน- 
วเสน  สมุจฺเฉทวเสน  จ  อจฺจนฺต  โมกฺเขติ  โมเจตีติ ปาติโมกฺโข(๒) ฯ 
ต(๓) จ ปาติโมกฺข(๓) ฯ ปติ  ปติ  โมกฺโขติ  วา  ปติโมกฺโข ตมฺหา  
ตมฺหา วีติกฺกมิตพฺพโทสโต ปติ  ปจฺเจก  โมกฺโขติ  อตฺโถ ฯ  
ปติโมกฺโข  เอว  ปาติโมกฺโข ฯ  โมกโฺขติ  วา นิพฺพาน  ตสฺส   
โมกฺขสฺส  ปฏิพิมฺพภูตนฺติ  ปติโมกฺข ฯ  ปาติโมกขฺสีลสวโร  หิ 
สูริยสฺส  อรณุุคฺคมน  วิย  นิพฺพานสฺส  อุทยภูโต  ตปฺปฏ-ิ 
ภาโค  วิย  โหติ ยถารห กิเลสนิพฺพาปนโตติ  ปติโมกฺข   
ปติโมกฺข  เอว  ปาติโมกฺข ฯ  อถ  วา  โมกข ปติวตฺตติ  โมกฺขา- 
ภิมุขนฺติ  ปติโมกฺข  ปติโมกฺขเมว ปาติโมกฺขนฺติ เอว ตาเวตฺถ 
ปาติโมกฺขสทฺทสฺส อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ 
        สวรติ  ปทหติ  เอเตนาติ  สวโร  ปาติโมกฺขเมว  สวโรติ   
ปาติโมกฺขสวโร ฯ อตฺถโต  ปน  ตโต  ตโต  วีติกฺกมิตพฺพโต  
วิรติโย เจตนา วา เตน ปาติโมกฺขสวเรน อุเปโต  สมนฺนาคโต 
# ๑. วิ. มหา. ๔/๑๕๐/๒๐๔ ฯ  ๒. ม. ปาติโมกฺข ฯ  
# ๓. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ   
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ปาติโมกฺขสวรสวุโตติ  วุตฺโต ฯ  วุตฺตเ ฺหต วิภงฺเค อิมินา  
ปาติโมกฺขสวเรน อุเปโต โหติ สมุเปโต อุปคโต สมุปคโต  
สมฺปนฺโน สมนฺนาคโต เตน วุจฺจติ ปาติโมกฺขสวรสวุโตติ ฯ (๑)  
วิหรตีติ  อิริยาปถวิหาเรน  วิหรติ  อิริยติ  วตฺตติ ฯ   
        อาจารโคจรสมฺปนฺโนติ เวฬุทานาทิมิจฺฉาชีวสฺส  กาย- 
ปาคพฺภิยาทีน ฺจ  อกรเณน  สพฺพโส  อนาจาร วชฺเชตฺวา  
กายิโก  อวีติกฺกโม  วาจสิโก อวีติกฺกโมติ เอว วุตฺตภิกฺขุสารุปฺป- 
อาจารสมฺปตฺติยา  เวสิยาทิอโคจร  วชฺเชตฺวา  ปณฺฑปาตาทิอตฺถ   
อุปสงฺกมิตต ยุตฺตฏานสงฺขาตโคจเรน  จ  สมฺปนนฺตฺตา  อาจาร- 
โคจรสมฺปนฺโน ฯ   
        อปจ  โย ภิกฺขุ  สตฺถริ  สคารโว  สปฺปติสฺโส  สพฺรหฺมจารีสุ  
สคารโว  สปปฺติสฺโส หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺโน  สุนิวตฺโถ  สุปารุโต 
ปาสาทิเกน  อภิกฺกนฺเตน  ปฏิกฺกนฺเตน อาโลกิเตน  วิโลกิเตน 
สมิ ฺชิเตน  ปสาริเตน  โอกฺขิตฺตจกฺขุ  อิริยาปถสมปฺนฺโน 
อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวาโร  โภชเน  มตฺต ฺ ู  ชาคริยานุยุตฺโต  
สติสมฺปช ฺเน สมนฺนาคโต  อปฺปจฺโฉ  สนฺตุฏโ  ปวิวิตฺโต   
อสสฏโ  อาภิสมาจาริเกสุ สกฺกจฺจการี ครุจิตฺตีการพหุโล วิหรติ 
อย วุจฺจติ อาจารสมฺปนฺโน ฯ 
        โคจโร  ปน  อุปนิสฺสยโคจโร  อารกฺขโคจโร  อุปนิพนฺธ- 
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๖๐๒/๓๓๑ ฯ  
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โคจโรติ  ติวิโธ ฯ ตตฺถ  ทสกถาวตฺถุคุณสมนฺนาคโต  วุตฺต- 
ลกฺขโณ  กลยฺาณมิตฺโต  ย  นิสฺสาย  อสุต สุณาติ  สุต ฺจ 
ปริโยทเปติ  กงฺข  วิโนเทติ  (๑)  ทิฏ ึ  อุชุก กโรติ จิตฺต ปสาเทติ  
ยสฺส  จ  อนุสิกฺขนฺโต  สทฺธาย  วฑฺฒติ  สีเลน  สุเตน  จาเคน 
ป ฺาย  วฑฺฒติ  อย  อุปนิสฺสยโคจโร ฯ  โย  ภิกขฺุ  อนฺตรฆร   
ปวิฏโ  วีถึ ปฏิปนฺโน  โอกฺขิตฺตจกฺขุ  ยุคมตฺตทสฺสาวี  สวุโต  
คจฺฉติ  น หตฺถึ โอโลเกนฺโต น  อสฺส  น  รถ  น  ปตฺตึ  
น  อิตฺถ ึ น  ปุริส  โอโลเกนฺโต  น  อุทฺธ โอโลเกนฺโต  น   
อโธ  โอโลเกนฺโต  น  ทสิาวิทิสา  เปกฺขมาโน  คจฺฉติ  อย 
อารกฺขโคจโร ฯ  อุปนิพนฺธโคจโร  ปน  จตฺตาโร  สติปฏานา  
ยตฺถ  ภิกฺขุ อตฺตโน จิตฺต อุปนิพนฺธติ ฯ วุตฺตเ ฺหต ภควตา 
        โกจิ ภิกขฺเว ภิกฺขุโน โคจโร สโก เปตฺติโก วิสโย 
ยทิท จตฺตาโร สติปฏานาติ ฯ (๒)  
        อิติ  ยถาวุตฺตาย  อาจารสมฺปตฺติยา  อิมาย  จ  โคจร- 
สมฺปตฺติยา สมนฺนาคตตฺตา อาจารโคจรสมฺปนฺโน ฯ 
        อณุมตฺเตสุ  วชฺเชส ุ ภยทสฺสาวีติ  อปฺปมตฺตเกสุ  อณุป-ฺ 
ปมาเณสุ  อส ฺจิจฺจ อาปนฺนเสขิยอกุสลจิตฺตุปฺปาทาทิเภเทสุ   
วชฺเชสุ  ภยทสฺสนสีโล ฯ  โย  หิ  ภิกฺขุ ปรมาณุมตฺต  วชชฺ   
อฏสฏ ิโยชนสตสหสฺสุพฺเพธสิเนรุปพฺพตราชสทิส  กตฺวา ปสฺสติ  
# ๑. วิตรตีติป ปาโ ฯ  ๒. ส. มหา. ๑๙/๗๐๐/๑๙๘ ฯ  
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โยป  ภิกฺขุ  สพฺพลหุก  ทพฺุภาสิตมตฺต  ปาราชิกสทสิ  กตฺวา  ปสฺสติ 
อย  อณุมตฺเตสุ  วชฺเชส ุ ภยทสฺสาวี  นาม ฯ สมาทาย  สิกฺขติ   
สิกฺขาปเทสูติ  ยงฺกิ ฺจิ  สิกฺขาปเทสุ  สิกฺขิตพฺพ  ต  สพฺเพน  สพฺพ  
สพฺพถา  สพฺพ อนวเสส สมาทิยิตฺวา  สิกฺขติ  วตฺตติ  ปูเรตีติ  
อตฺโถ ฯ  
        อิติ กลยฺาณสีโลติ อิมินา ปกาเรน กลฺยาณสีโล  
สมาโน ฯ  (๑)  ปุคฺคลาธิฏานวเสน  หิ  นิทฺทิฏ  สีล  เอว  โข 
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กลฺยาณสีโล  โหตีติ  วุตฺตปุคฺคลาธิฏานวเสเนว  
นิคเมตฺวา กลฺยาณธมฺโมติ  เอตฺถ  วุตฺตธมฺเม  นิทฺทิสิตุกาเมน  เตส 
ธมฺมาน  อิท สีล  อธิฏานนฺติ  ทสฺเสตุ  ปุน  อิติ  กลฺยาณสีโลติ  
วุตฺต ฯ  
        สตฺตนฺน โพธิปกฺขิยานนฺติอาทิ  สพฺพ  เหฏา  วุตฺตตฺถเมว ฯ 
ปุน  กลฺยาณสีโลติอาทิ  นิคมน ฯ 
        คาถาสุ  ทุกฺกฏนฺติ  ทุฏ ุ  กต (ตถา) ทุจฺจริตนฺติ อตฺโถ ฯ 
หิริมนนฺติ หิริมนฺต หิริสหิตจิตฺต  หิริสมฺปนฺน  สพฺพโส  ปาปปวตฺติยา  
ชิคุจฺฉนสภาวนฺติ  อตฺโถ ฯ หิริมนนฺติ  วา  หิริสหิตจิตฺต  หิริคฺค- 
หเณเนว  เจตฺถ  โอตฺตปฺปมฺป  คหิตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ  หิโรตฺตปฺ- 
ปคฺคหเณน  จ  สพฺพโส  ทุจฺจริตาภาวสฺส  เหตุ  ทสฺเสนฺโต 
กลฺยาณสีลต  เหตุโต  วิภาเวติ ฯ 
# ๑. กตฺถจิ. กลฺยาณสีลสมฺปนฺโน ฯ  
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        (๑)สมฺโพธีติ  อริยมคฺคาณ(๑) คจฺฉนฺติ  ภชนฺตีติ สมฺโพธิ- 
คามิโน  โพธิปกฺขิกาติ  อตฺโถ ฯ  อนุสฺสทนฺติ  ราคุสฺสทาทิ- 
รหิต ฯ ตถาวิธนฺติป  ปนฺติ ฯ  โพธิปกขิฺกาน ธมฺมาน ภาวนานุ- 
โยคมนุยุตฺโตติ ยถา ยถา ปุพฺเพ  วุตฺต  ตถาวิธ  ตาทิสนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        ทุกฺขสฺสาติ  วฏฏทกฺุขสฺส วฏฏทุกฺขเหตุโน  วา ฯ  อิเธว  
ขยมตฺตโนติ อาสวกฺขยาธิคเมน  อตฺตโน  วฏฏทุกฺขเหตุโน   
สมุทยปกฺขิยสฺส  กิเลสคฺคณสฺส อิเธว  อิมสฺมึเยว  อตฺตภาเว   
ขย  อนุปฺปาท  ปชานาติ  วฏฏทุกฺขสฺเสว  วา อิเธว  จริมก- 
จิตฺตนิโรเธน  ขย  ขีณภาว  ปชานาติ ฯ   
        เตหิ  ธมฺเมหิ  สมฺปนฺนนฺติ เตหิ  ยถาวุตฺตสีลาทิธมฺเมหิ  
สมนฺนาคต ฯ อสิตนฺติ ตณฺหาทิฏ ินิสฺสยาน ปหีนตฺตา อสิต  
กตฺถจิ อนิสฺสิต ฯ สพฺพโลกสฺสาติ สพฺพสฺมึ สตฺตโลเก ฯ เสส  
วุตฺตนยเมว ฯ 
                อฏมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. ม. สมโฺพธีติ อริยาณ ต ฯ  
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                                ทานสุตฺตวณฺณนา 
        นวเม  ทานนฺติ  ทาตพฺพ  สวตฺถุกา  วา  เจตนา  ทาน ฯ 
สมฺปตฺติปริจฺจาคสฺเสต  อธิวจน ฯ  อามิสทานนฺติ  จตฺตาโร  ปจฺจยา 
เทยฺยภาววเสน อามิสทาน  นาม ฯ  เต  หิ  ตณฺหาทีหิ  อามสิ- 
ตพฺพโต  อามิสนฺติ  วุจฺจนฺติ ฯ เตส  วา  ปริจฺจาคเจตนา  อามิส- 
ทาน ฯ  ธมฺมทานนฺติ  อิเธกจฺโจ  อิเม  ธมฺมา กุสลา  อิเม  ธมฺมา   
อกุสลา ฯ  อิเม  ธมฺมา  สาวชฺชา  อิเม  ธมฺมา  อนวชฺชา ฯ  
อิเม  วิ ฺ ุครหิตา  อิเม  วิ ฺ ุปฺปสตฺถา ฯ  อิเม  สมตฺตา  สมาทินฺนา  
อหิตาย ทุกฺขาย  สวตฺตติ  อิเม  หิตาย  สุขาย  สวตฺตนฺตีติ  
กุสลากุสลกมฺมปเถ วิภชนฺโต  กมฺมกมฺมวิปาเก  อิธโลกปรโลก 
ปจฺจกฺขโต  ทสฺเสนฺโต  วิย  ปากฏ กโรนฺโต  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  
นิวตฺตาเปนฺโต  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  ปติฏาเปนฺโต ธมฺม  เทเสติ   
อิท  ธมฺมทาน ฯ  โย  ปน  อิเม  ธมฺมา  อภิ ฺเยฺยา  อิเม 
ปริ ฺเยฺยา  อิเม  ปหาตพฺพา  อิเม  สจฺฉิกาตพฺพา  อิเม   
ภาเวตพฺพาติ สจฺจานิ วิภาเวนฺโต  อมตาธิคมาย  ปฏปิตฺติธมฺม  
เทเสติ  อิท สิขาปฺปตฺต ธมฺมทาน นาม ฯ เอตทคฺคนฺติ  เอต   
อคฺค ฯ ยทิทนฺติ ย อิท ธมฺมทาน วุตฺต เอต อิเมสุ  
ทฺวีสุ ทาเนสุ  อคฺค  เสฏ  อุตฺตม ฯ  วิวฏฏคามิธมฺมทาน ฺหิ  
นิสฺสาย สพฺพานตฺถโต (๑) ปริมุจฺจติ  สกล  วฏฏทกฺุข  อติกฺกมติ ฯ 
# ๑. กตฺถจิ. สพฺพวฏฏโต ฯ  
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โลกิยมฺปน  ธมฺมทาน  สพฺเพส ทานาน นิทาน สพฺพสมฺปตฺตีน  
มูล ฯ เตนาห 
                สพฺพทาน ธมฺมทาน ชินาติ 
                สพฺพรส ธมฺมรโส ชินาติ 
                สพฺพรตึ ธมฺมรตี ชินาติ 
                ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺข ชินาตีติ ฯ (๑)  
อภยทาน ฺเจตฺถ  ธมฺมทาเนเนว สงฺคหิตนฺติ ทฏพฺพ ฯ 
        สาธารณโภคิตาธิปฺปาเยน  อตฺตนา  ปริภุ ฺชติพฺพโต  จตุ- 
ปจฺจยโต  สยเมว อภุ ฺชิตฺวา  ปเรส  สวิภชน  อามิสสวิภาโค ฯ   
สาธารณโภคิตาธิปฺปาเยเนว  อตฺตนา วิทิตสฺส  อธิคตสฺส  ธมฺมสฺส 
อปฺโปสฺสุกฺโก อหุตฺวา ปเรส อุปเทโส ธมฺมสวิภาโค ฯ จตูหิ  
ปจฺจเยหิ  จตูหิ  จ  สงฺคหวตฺถูหิ  ปเรส  อนุคฺคณฺหณ  อนุกมฺปน 
อามิสานุคฺคโห ฯ  วุตฺตนเยเนว  ธมฺเมน  ปเรส  อนคฺุคณฺหณ  
อนุกมฺปน  ธมฺมานุคฺคโห ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ 
        คาถาสุ  ยมาหุ  ทาน  ปรมนฺติ  ย  ทาน  จิตฺต- 
เขตฺตเทยฺยธมฺมาน อุฬารภาเวน  ปรม  อุตฺตม  โภคสมฺปตฺติ- 
อาทีน  วา  ปรูณโต  ผลนโต  ปรสฺส  วา โลภมจฺฉริยาทิกสฺส   
ปฏิปกฺขสฺส  มทฺทนโต  หสึนโต  ปรมนฺติ  พุทฺธา  ภควนฺโต 
อาหุ ฯ  อนุตฺตรนฺติ  ย  ทาน  เจตนาทิสมฺปตฺติยา  สาติสยปฺ- 
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๓๔/๖๓ ฯ  
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ปวตฺติยา  อคฺคภาเวน อคฺควิปากตฺตา  จ  อุตฺตรรหิต  อนุตฺตร- 
ภาวสาธน ฺจาติ  อาหุ ฯ  ย  สวิภาคนฺติ เอตฺถาป  ปรม   
อนุตฺตรนฺติ  ปททฺวย  อาเนตฺวา โยเชตพฺพ ฯ อวณฺณยีติ กิตฺตยิ 
โภชน  ภิกฺขเว  ททมาโน  ทายโก  ปฏคฺิคาหกาน  ป ฺจฏานานิ 
เทตีติ(๑)อาทินา สเจ(๒)  ภิกฺขเว  สตฺตา  ชาเนยฺยุ  ทานสวิภาคสฺส 
วิปากนฺติ(๓)อาทินา  จ ปสสยิ ฯ ยถา ปน ทาน สวิภาโค จ  
ปรม อนุตฺตร ฺจ โหติ ต ทสฺเสตุ  อคฺคมฺหีติอาทิ  วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ อคฺคมฺหีติ สีลาทิคุณวิเสสโยเคน เสฏเ อนุตฺตเร  
ปุ ฺกฺเขตฺเต  สมฺมาสมฺพุทฺเธ อริยสงฺเฆ จ ฯ ปสนฺนจิตฺโตติ  
กมฺมผลสทฺธาย รตนตฺตยสทฺธาย  จ  จิตฺต  ปสาเทนฺโต   
โอกปฺเปนฺโต ฯ  จิตฺตสมฺปตฺติยา หิ  เขตฺตสมฺปตฺติยา  จ  ปริตฺเตป 
เทยฺยธมฺเม  ทาน  มหานุภาว  โหติ มหาชุติก มหาวิปฺผาร ฯ  
วุตฺตเ ฺหต 
        นตฺถ ิจิตฺเต ปสนฺนมฺหิ  อปฺปกา นาม ทกฺขิณา 
        ตถาคเต จ(๔) สมฺพุทเฺธ  อถ วา ตสฺส สาวเกติ ฯ (๕)  
        วิ ฺ ูติ  สปฺป ฺโ ฯ  ปชานนฺติ  สมฺมเทว  ทานผล- 
ทานานิสส  ปชานนฺโต ฯ โก  น  ยเชถ  กาเลติ  ยุตฺตปฺปตฺต- 
กาเล  โก  นาม  ทาน  น  ทเทยฺย ฯ  สทฺธา เทยฺยธมฺโม 
# ๑. องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๓๗/๔๔ ฯ  ๒. ม. เอว เจ ฯ  
# ๓. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๐๔/๒๔๓ ฯ  ๔. ม. วา ฯ   
# ๕. ขุ. วิมาน. ๒๖/๔๗/๘๑ ฯ  
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ปฏิคฺคาหกาติ  อิเมส  ติณฺณ  สมฺมุขิภูตกาเลเยว  หิ  ทาน สมภฺวติ 
น อ ฺถา ปฏิคฺคาหกาน วา ทาตุ ยุตฺตกาเล ฯ 
        เอว  ปมคาถาย  อามิสทานสวิภาคานุคฺคเห  ทสฺเสตฺวา  
อิทานิ ธมฺมทานสวิภาคานุคฺคเห  ทสฺเสตุ  เย  เจว  ภาสนฺตีติ  
ทุติย  คาถมาห ฯ 
        ตตฺถ อุภยนฺติ  ภาสนฺติ  สุณนฺตีติ  วุตฺตา(๑)  เทสนา   
ปฏิคฺคาหกาติ  อุภย ฯ อยมฺปเนตฺถ สงฺเขปตฺโถ  เย  สุคตสฺส  
ภควโต  สาสเน  สทฺธมฺเม ปสนฺนจิตฺตา วิมุตฺตายตนสีเส ตฺวา 
เทเสนฺติ  ปฏิคฺคณฺหนฺติ  จ  เตส  เทสกปฏิคฺคาหกาน  โส ธมฺม- 
ทานธมฺมสวิภาคธมฺมานุคฺคหสงฺขาโต  อตฺโถ  ปรมตฺถสาธนโต   
ปรโม ตณฺหาสงฺกิเลสาทิสพฺพสงฺกิเลสมลวิโสธเนน  วิสุชฌฺติ ฯ  
กีทิสาน  เย  อปฺปมตฺตา สุคตสฺส สาสเน ฯ เย จ 
                สพฺพปาปสฺส อกรณ  กุสลสฺสูปสมฺปทา 
                สจิตฺตปริโยทปน  เอต พุทฺธาน สาสนนฺติ (๒) 
สงฺเขปโต  เอว  ปกาสิเต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  สาสเน  โอวาเท   
อนุสิฏ ิย อปฺปมตฺตา  อธิสีลสิกฺขาทโย  สกฺกจฺจ  สมฺปาเทนฺติ   
เตส  วิสุชฺฌติ อรหตฺตผลวิสุทฺธิยา อติวิย โวทายตีติ ฯ 
                นวมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. วุตฺตตฺตาติ ยุตฺตตร ฯ  ๒. ที. มหา. ๑๐/๕๔/๕๗ ฯ 
# ขุ. ธ. ๒๕/๒๔/๓๙ ฯ  
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                         เตวิชฺชสุตฺตวณฺณนา 
        ทสเม  ธมฺเมนาติ  าเยน  สมฺมาปฏิปตฺติสงฺขาเตน  เหตุนา 
การเณน ฯ  ยาย  หิ  ปฏปิทาย  เตวิชฺโช  โหติ  สา  ปฏิปทา   
อิธ  ธมฺโมติ เวทิตพฺพ ฯ  กา  ปน  สา  ปฏิปทาติ  จรณ- 
สมฺปทา  จ  วิชฺชาสมฺปทา  จ ฯ เตวิชชฺนฺติ ปุพฺเพนิวาสา- 
นุสฺสติาณาทีหิ  ตีหิ  วิชชฺาหิ  สมนฺนาคต ฯ  พฺราหฺมณนฺติ 
พาหิตปาปพฺราหฺมณ ฯ  ป ฺาเปมีติ  พฺราหฺมโณติ  ปชานาเปมิ(๑) 
ปติฏเปมิ ฯ  นา ฺ ลปตลาปนมตฺเตนาติ  อ ฺ  ชาติมตฺต- 
พฺราหฺมณ  อฏกาทีหิ ลปตมตฺตวิปฺปลปนมตฺเตน พฺราหฺมณ  น 
ป ฺาเปมีติ ฯ  อถ  วา  ลปตลาปนมตฺเตนาติ  มนฺตาน อชฺเฌน- 
อชฺฌาปนมตฺเตน ฯ  อุภยถาป  ย  ปน  พฺราหฺมณา  สามเวทาทิ- 
เวทตฺตยชฺเฌเนน เตวิชฺช  พฺราหฺมณ  วทนฺติ  ต  ปฏกิฺขิปติ ฯ   
ภควตา  หิ  ปรมตฺถโต  อเตวิชฺช พฺราหฺมณเยว  เจเต  โภวาทิโน 
อวิชฺชานิวุตา  เตวิชฺโช  พฺราหฺมโณติ  วทนฺติ เอว  ปน  เตวิชฺโช  
พฺราหฺมโณ  โหตีติ  ทสฺสนตฺถ  ตถา  พุชฺฌนกาน  ปุคฺคลาน 
อชฺฌาสเยน อย เทสนา อารทฺธา ฯ 
        ตตฺถ  ยสฺมา  วิชฺชาสมฺปนฺโน  จรณสมฺปนฺโนเยว  โหติ   
จรณสมฺปทาย วินา  วิชชฺาสมฺปตฺติยา  อภาวโต  ตสฺมา 
จรณสมฺปท  อนฺโตคธ  กตฺวา วิชฺชาสีเสเนว  พฺราหฺมณ   
# ๑. ม. ชานาเปมิ ฯ  
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ป ฺาเปตุกาโม  ธมฺเมนาห ภิกฺขเว เตวิชฺช พฺราหฺมณ  
ป ฺาเปมีติ  เทสน  สมฏุาเปตฺวา  กถ ฺจาห  ภิกฺขเว  ธมฺเมน  
เตวิชฺช พฺราหฺมณ  ป ฺาเปมีติ  กเถตุกมฺยตาย  ปุจฺฉ  กตฺวา 
ปุคฺคลาธิฏานาย  เทสนาย วิชฺชตฺตย วิภชนฺโต อิธ ภิกฺขเว 
ภิกฺขูติอาทิมาห ฯ 
        ตตฺถ  อเนกวิหิตนฺติ  อเนกวิธ  อเนเกหิ  วา  ปกาเรหิ  
ปวตฺติต สวณฺณิตนฺติ  อตฺโถ ฯ  ปุพฺเพนิวาสนฺติ  สมนนฺตราตีต   
ภว  อาทึ  กตฺวา  ตตฺถ ตตฺถ  นิวุฏกฺขนฺธสนฺตาน ฯ  นิวุฏนฺติ  
อชฺฌาวุฏ  อนุภูต อตฺตโน สนฺตาเน อุปฺปชฺชิตฺวา นริุทฺธ  
นิวุฏธมฺม วา นิวุฏ โคจรนิวาเสน นิวุฏ อตฺตโน  
วิ ฺาเณน  วิ ฺาต  ปรวิ ฺาณวิ ฺาตมฺป  วา  ฉินฺนวฏมกา- 
นุสฺสรณาทีสุ ฯ อนุสฺสรตีติ  เอกมฺป  ชาตึ  เทฺวป  ชาติโยติ เอว  
ชาติปฏิปาฏิวเสน อนุคนฺตฺวา สรติ อนุเทว วา สรติ จิตฺเต 
อภินินฺนามิเต ปริกมฺมสมนนฺตร สรติ ฯ 
        เสยฺยถทินฺติ  อารทฺธปฺปการทสฺสนตฺเถ  นิปาโต ฯ  เตเนว   
ยฺวาย ปุพฺเพนิวาโส  อารทฺโธ  โหติ  ตสฺส  ปการ ทสฺเสนฺโต  
เอกมฺป ชาตินฺติอาทิมาห ฯ 
        ตตฺถ  เอกมฺป  ชาตินฺติ  เอกมฺป  ปฏิสนฺธิมูลก  จุติ- 
ปริโยสาน เอกภวปริยาปนฺน ขนฺธสนฺตาน ฯ  เอส  นโย   
เทฺวป  ชาติโยติอาทีสุ ฯ  อเนเกป  สวฏฏกปฺเปติอาทีสุ ปน   
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ปริหายมาโน  กปโฺป  สวฏฏกปฺโป  วฑฺฒมาโน  วิวฏฏกปฺโป ฯ 
ตตฺถ  สวฏเฏน สวฏฏฏายี  คหิโต  โหติ  ตมฺมูลกตฺตา  วิวฏเฏน 
จ วิวฏฏฏายี ฯ เอว หิ สติ ยานิ  ตานิ  จตฺตาริมานิ   
ภิกฺขเว  กปฺปสฺส  อสงฺเขฺยยฺยานิ  กตมานิ  จตฺตาริ ฯ สวฏโฏ 
สวฏฏฏายี  วิวฏโฏ  วิวฏฏฏายีติ  (๑)  วุตฺตานิ  จตฺตาริ อสงฺเขฺยยฺยานิ  
ตานิ ปริคฺคหิตานิ โหนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  ตโย  สวฏฏา  เตโชสวฏโฏ  อาโปสวฏโฏ  วาโย- 
สวฏโฏติ ฯ  ติสฺโส สวฏฏสีมา  อาภสฺสรา  สุภกณฺิหา  เวหปฺ- 
ผลาติ ฯ  ยทา  กปฺโป  เตเชน  สวฏฏติ อาภสฺสรโต  เหฏา   
อคฺคินา  ฑยฺหติ ฯ  ยทา  อุทเกน  สวฏฏติ  สุภกิณฺหโต เหฏา   
อุทเกน  วิลียติ ฯ  ยทา  วาเตน  สวฏฏติ  เวหปฺผลโต  เหฏา  
วาเตน วิทฺธสียติ ฯ  วิตฺถารโต  ปน  โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาฬ  
เอกโต  วินสสฺติ ฯ  อิติ เอวรูโป  อย  ปพฺุเพนิวาส  อนุสฺสรนฺโต  
ภิกฺขุ  อเนเกป  สวฏฏกปฺเป  อเนเกป วิวฏฏกปฺเป  อเนเกป   
สวฏฏวิวฏฏกปฺเป  อนุสสฺรติ ฯ  กถ  อมุตฺราสินฺติอาทินา 
นเยน ฯ 
        ตตฺถ  อมุตฺราสินฺติ  อมุมฺหิ  สวฏฏกปฺเป  อมมฺุหิ  ภเว   
วา  โยนิยา  วา คติยา  วา  วิ ฺาณฏ ิติยา  วา  สตฺตาวาเส 
วา  สตฺตนิกาเย  วา  อหมโหสึ ฯ เอวนฺนาโมติ  ติสฺโส  วา   
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๕๖/๑๙๐-๑๙๑ ฯ  
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ผุสฺโส  วา ฯ  เอวโคตฺโตติ  โคตโม  วา  กสฺสโป  วา ฯ เอววณฺโณติ  
โอทาโต  วา  สาโม  วา ฯ  เอวมาหาโรติ  สาลิมโสทนาหาโร วา   
ปวตฺตผลโภชโน  วา ฯ  เอวสุขทุกฺขปฺปฏิสเวทีติ  อเนกปฺปการาน  
กายิกเจตสิกาน สามิสนิรามิสาทิปฺปเภทาน  วา  สุขทุกฺขาน   
ปฏิสเวที ฯ เอวมายุปริยนฺโตติ เอว  วสฺสสตปริมาณายุปริยนฺโต  
วา  จตุราสีติกปฺปสตสหสฺสปริมาณายุปริยนฺโต วา ฯ  โส  ตโต   
จุโต  อมุตฺร  อุทปาทินฺติ  โสห  ตโต  ภวโต  โยนโิต  คติโต 
วิ ฺาณฏ ิติโต  สตฺตาวาสโต  สตฺตนิกายโต  วา  จุโต  ปุน 
อมุกสฺมึ  นาม  ภเว โยนิยา  คติยา  วิ ฺาณฏ ิติยา  สตฺตาวาเส   
สตฺตนิกาเย  วา  อุทปาทึ ฯ ตตฺราปาสินฺติ  อถ  ตตฺราป  ภเว 
โยนิยา  คติยา  วิ ฺาณฏ ิติยา  สตฺตาวาเส สตฺตนิกาเย วา  
ปุน อโหสึ ฯ เอวนฺนาโมติอาทิ วุตฺตนยเมว ฯ 
        อถวา  ยสฺมา  อมุตฺราสินฺติ  อิท  อนุปุพฺเพน  อาโรหนฺตสฺส  
อตฺตโน อภินีหารานุรูป  ยถาพล  สรณ  โส  ตโต  จุโตติ  
ปฏินิวตฺตนฺตสฺส ปจฺจเวกฺขณ ตสฺมา  อิธูปปนฺโนติ  อิมิสฺสา 
อิธูปปตฺติยา  อนนฺตร  อมตฺุร  อุทปาทินฺติ วุตฺต ฯ  ตตฺราปาสินฺติ  
ตตฺราป  ภเว  ฯเปฯ  สตฺตนิกาเย  วา  อาสึ ฯ  เอวนฺนาโมติ 
ทตฺโต  วา ฯ  มิตฺโต  วา  เอวโคตฺโตติ  วาเสฏโ  วา  กสฺสโป 
วา ฯ เอววณฺโณติ กาโฬ  วา  โอทาโต  วา ฯ  เอวมาหาโรติ 
สุทฺธาหาโร  วา  สาลิโอทนาทิอาหาโร วา ฯ  เอวสุขทุกฺข-  
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ปฏิสเวทีติ  ทิพฺพสุขปฺปฏิสเวที  วา มานุสสุขทุกฺขปฺปฏิสเวที วา ฯ  
เอวมายุปริยนฺโตติ  เอว  ตตปรมายุปริยนฺโต ฯ  โส  ตโต  จุโตติ  
โส อห ตโต ภวาทิโต  จุโต ฯ  อิธูปปนฺโนติ  อิธ  อิมสฺมึ  จริมภเว  
มนุสฺโส  หตฺุวา  อุปปนฺโนนิ พฺพตฺโต ฯ 
        อิตีติ  เอว ฯ  สาการ  สอุทฺเทสนฺติ  นามโคตฺตาทิวเสน  
สอุทฺเทส วณฺณาทิวเสน  สาการ ฯ  นามโคตฺเตน  หิ  สตฺตา 
ติสฺโส  โคตโมติ  อุทฺทิสยีนฺติ วณฺณาทีหิ  สาโม  โอทาโตติ  
นานตฺตโต  ป ฺายนฺติ ฯ  ตสฺมา  นามโคตฺต อุทฺเทโส  อิตเร 
อาการา ฯ  อยมสฺส  ปมา  วิชฺชา  อธิคตาติ  อย อิมินา  
ภิกฺขุนา ปม  อธิคมวเสน  ปมา  วิทิตกรณฏเน  วิชฺชา 
อธิคตา  สจฺฉิกตา  โหติ ฯ  กึ ปนาย  วิทติ  กโรติ  ฯ 
ปุพฺเพนิวาส ฯ  อวิชชฺาติ  ตสฺเสว  ปุพฺเพนิวาสสฺส อวิทิต- 
กรณฏเน  ตสฺส  ปฏิจฺฉาทกโมโห  วุจฺจติ ฯ  ตโมติ เสฺวว 
โมโห ปฏิจฺฉาทกฏเน ตโมติ  วุจฺจติ ฯ  อาโลโกติ  สาเอว 
วิชฺชา  โอภาสกรณฏเน  อาโลโก ฯ เอตฺถ  จ  วิชฺชา  อธิคตาติ  
อยมตฺโถ  เสส  ปสสาวจน ฯ  โยชนา  ปเนตฺถ อย โข 
เตน  ภิกฺขุนา  วิชชฺา  อธิคตา  ตสฺส  อธคิตวิชฺชสฺส  อวิชฺชา 
วิหตา วินฏาติ (อตฺโถ(๑)) กสฺมา  ยสมฺา  วิชฺชา  อุปฺปนฺนา(๒) ฯ  
# ๑. อิท อติเรก ขายติ ฯ  ๒. ปป ฺจ. ๑/๒๑๔ ฯ  
# สี. ตสฺมา วิชฺชา อุปฺปนนฺา ฯ  ม. ยสมฺา วิชฺชา อุปปฺนฺนาติ ฯ  
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เสสปททฺวเยป เอเสว นโย ฯ 
        ยถา  ตนฺติ  เอตฺถ  ยถาติ  โอปมมฺตฺเถ ตนฺติ นิปาต- 
มตฺต ฯ สติยา อวิปฺปวาเสน อปฺปมตฺตสฺส ฯ  วีริยาตาเปน   
อาตาปโน ฯ  กาเย  จ  ชีวิเต  จ  อนเปกขฺตาย ปหิตตฺตสฺส  
เปสิตตฺตสฺสาติ(๑)  อตฺโถ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ยถา  อปฺปมตฺตสฺส 
อาตาปโน  ปหิตตฺตสฺส  วิหรโต  อวิชชฺา  วิห ฺเยฺย  วิชชฺา  
อุปฺปชฺเชยฺย  ตโม วิห ฺเยฺย  อาโลโก  อุปฺปชฺเชยฺย  เอวเมว 
ตสฺส  ภิกฺขุโน  อวิชชฺา  วิหตา วิชฺชา  อุปฺปนฺนา ฯ  ตโม  วิหโต 
อาโลโก  อุปปฺนฺโน  ตสฺส  ปธานานุโยคสฺส อนุรูปเมว ผล  
ลภิตฺวา วิหรตีติ ฯ 
        ทิพฺเพน  จกฺขุนาติ  เอตฺถ  ย  วตฺตพฺพ ต เหฏา  
วุตฺตเมว ฯ วิสุทฺเธนาติ จุตูปปาตทสฺสเนน  ทิฏ ิวิสุทฺธิเหตุภาวโต  
วิสุทฺธ ฯ  โย  หิ จุติมตฺตเมว ปสฺสติ น  อุปปาต  โส   
อุจฺเฉททิฏ ึ  คณฺหาติ ฯ  โย  อุปปาตมตฺตเมว  ปสฺสติ  น  จุตึ 
โส  นวสตฺตปาตุภาวทิฏ ึ  คณฺหาติ ฯ  โย  ปน  ตทุภย  ปสฺสติ  
โส  ยสฺมา ทวิุธมฺป  ทิฏ ิคต  อติวตฺตติ  ตสฺมาสฺส  ต ทสฺสน  
ทิฏ ิวิสุทฺธิเหตุ โหติ ตทุภย  จาย พุทฺธปุตฺโต  ปสสฺติ ฯ  เตน  
วุตฺต  จุตูปปาตทสฺสเนน ทิฏ ิวิสุทฺธิเหตุภาวโต  วิสุทฺธนฺติ  
เอกาทสอุปกฺกิเลสวิรหโต วา วิสุทฺธ ฯ ยถาห 
# ๑. ม. เปสติจิตฺตสฺสาติป ฯ  
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วิจิกิจฺฉา  จิตฺตสฺส  อุปกฺกเิลโสติ  อิติ  วิทิตฺวา  วิจิกิจฺฉ  จิตฺตสฺส 
อุปกฺกิเลส  ปชหึ  อโยนโิสมนสิกาโร(๑)ฯเปฯ  ถนิมิทฺธ  ฉมฺภิตตฺต 
อุพฺพิล (๒) ทุฏ ุลฺล อจฺจารทฺธวีริย อติลีนวีริย อภิชปฺปา  
นานตฺตส ฺา อตินิชฺฌายิตตฺต  รูปาน  จิตฺตสฺส  อุปกฺกิเลโสติ   
ปชหิตพฺโพติ(๓)  เอว  วุตฺเตหิ  เอกาทสหิ อุปกฺกิเลเสหิ อนู- 
ปกฺกิลิฏตฺตา วิสุทฺธ ฯ มนุสฺสูปจาร อติกฺกมิตฺวา รูปทสฺสเนน 
อติกฺกนฺตมานุสก มสจกฺขุ อติกฺกนฺตตฺตา อติกฺกนฺต- 
มานุสก ฯ เตน ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน  อติกฺกนฺต- 
มานุสเกน ฯ สตฺเต ปสฺสตีติ มนุสฺสมสจกฺขุนา วิย สตฺเต 
ปสฺสติ ทกฺขติ โอโลเกติ ฯ 
        จวมาเน  อุปปชชฺมาเนติ  เอตฺถ  จุติกฺขเณ  อุปปตฺติกฺขเณ  
วา ทิพฺพจกฺขุนาป  ทฏ ุ  น  สกฺกา ฯ  เย  ปน  อาสนฺนจุติกา  
อิทานิ  จวิสฺสนฺติ เต จวมานา ฯ  เย  จ  คหิตปฏิสนฺธิกา   
สมฺปติ  นิพฺพตฺตา  วา  เต  อุปปชชฺมานาติ อธิปฺเปตา ฯ  เต  
เอวรูเป  จวมาเน  อุปปชฺชมาเน  จ  ปสสฺตีติ  ทสฺเสติ ฯ  หีเนติ 
โมหนิสฺสนฺทยุตฺตตฺตา  หีนาน  ชาติกุลโภคาทีน  วเสน  หีลิเต  
ปริภูเต ฯ  ปณีเตติ อโมหนิสฺสนฺทยุตฺตตฺตา  ตพฺพิปรีเต ฯ  สุวณฺเณติ 
อโทสนิสฺสนฺทยุตฺตตฺตา อิฏกนฺตมนาปวณฺณยุตฺเต ฯ  ทุพฺพณฺเณติ 
โทสนิสฺสนฺทยุตฺตตฺตา อนิฏอกนฺตอมนาปวณฺณยุตฺเต ฯ  อภิรูเป   
# ๑. ม. อุปกกฺิเลส ปชหึ อมนสิกาโร ฯ เป ฯ  
# ๒. ส.ี อุปลลฺ ฯ  ๓. ม. อุ. ๑๔/๔๖๕/๓๐๙ ฯ  
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วิรูเปติป  อตฺโถ ฯ  สุคเตติ  สุคติคเต อโลภนิสฺสนทฺยุตฺตตฺตา  วา 
อฑฺเฒ  มหทฺธเน ฯ  ทุคฺคเตติ  ทุคฺคติคเต โลภนิสฺสนฺทยุตฺตตฺตา 
วา  ทลิทฺเท  อปฺปนฺนปานโภชเน ฯ  ยถากมฺมูปเคติ  ย  ย กมฺม  
อุปจิต เตน เตน อุปคเต ฯ ตตฺถ ปุริเมหิ จวมาเนติอาทีหิ  
ทิพฺพจกฺขุกิจฺจ วุตฺต อิมินา ปน ปเทน ยถากมฺมูปค ฺาณ- 
กิจฺจ ฯ 
        ตสฺส  จ  าณสฺส  อย  อุปฺปตฺติกกฺโม  อิธ  ภิกขฺุ   
เหฏา  นิรยาภิมุข อาโลก  วฑฺเฒตฺวา  เนรยิเก  สตฺเต  ปสฺสติ   
สหนฺต  ทุกฺข  อนุภวมาเน  อิท ทสฺสน  ทิพฺพจกฺขุาณ- 
กิจฺจเมว ฯ  โส  จ  เอว  มนสิกโรติ  กนิฺนุ  โข  กมมฺ กตฺวา 
อิเม  สตฺตา  เอต  ทุกฺข  อนุภวนฺตีติ  อถสฺส  อิท  นาม   
กตฺวาติ ตกมฺมารมฺมณ  าณ  อุปฺปชฺชติ ฯ  ตถา  อุปริ  
เทวโลกาภิมุข  อาโลก  วฑฺเฒตฺวา นนฺทนวนมิสฺสกวนปารุสก- 
วนาทีสุ  สตฺเต  ปสฺสติ  ทพฺิพสมฺปตฺตึ  อนุภวมาเน อิทมฺป  ทสฺสน  
ทิพฺพจกฺขุาณกิจฺจเมว ฯ  โส  เอว  มนสิกโรติ  กินนฺุ โข กมฺม 
กตฺวา  อิเม  สตฺตา  เอต  สมฺปตฺตึ  อนุภวนฺตีติ  อถสฺส  อิท   
นาม  กตฺวาติ ตกมฺมารมฺมณ  าณ  อุปฺปชฺชติ ฯ  อิท  ยถา- 
กมฺมูปค ฺาณ  นาม ฯ  อิมสฺส  วิสส ปริกมฺม  นาม  นตฺถ ิฯ 
ยถา  จิมสฺส  เอว อนาคตสาณสฺสาป ฯ ทิพฺพจกฺขุปาทกาเนว 
หิ  อิมานิ  ทพฺิพจกฺขุนา  สเหว  อิชฺฌนฺติ ฯ  กายทุจฺจริเตนาติ-  
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อาทีสุ ย  วตฺตพฺพ  ต  เหฏา  วุตฺตนยเมว ฯ  อิธ  วิชฺชาติ  
ทิพฺพจกฺขุาณวิชฺชา ฯ อวิชฺชาติ สตฺตาน จุติปฏิสนฺธิจฺฉาทิกา  
อวิชฺชา ฯ  เสส วุตฺตนยเมว ฯ 
        ตติยวาเร  วิชฺชาติ  อรหตฺตมคฺคาณวิชฺชา ฯ อวิชฺชาติ   
จตุสจฺจปฺปฏิจฺฉาทิกา อวิชฺชา ฯ  เสส เหฏา วุตฺตนยตฺตา  
สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ เอว โขติอาทิ นิคมน ฯ 
        คาถาสุ  อย  สงฺเขปตฺโถ  โย  ยถาวุตฺต  ปุพฺเพนิวาส  
อเวติ  อธิคจฺฉติ(๑) วุตฺตนเยน  ปากฏ  กตฺวา  ชานาติ ฯ  โย 
เวทีติป  ปาโ  โย  อเวทิ วิทิต กตฺวา  ิโตติ  อตฺโถ ฯ   
ฉพฺพีสติเทวโลกสงฺขาต  สคฺค  จตุพฺพิธ  อปาย ฺจ  วุตฺตนเยเนว 
ทิพฺพจกฺขุนา  ปสฺสติ ฯ  อถาติ(๒)  ตโต  ปร  ชาติกฺขยสงฺขาต   
อรหตฺต  นิพฺพานเมว วา  ปตฺโต  อธิคโต  ตโต  เอว  อภิ ฺา   
อภิวิสิฏาย  มคฺคป ฺาย  ชานิตพฺพ จตุสจฺจธมฺม  ชานิตฺวา  
กิจฺจโวสาเนน  โวสโิต  นิฏานปฺปตฺโต โมเนยฺยธมฺมสมนฺนาคเมน 
มุนิ  ขีณาสโว  ยสฺมา  เอตาหิ  ยถาวุตฺตาหิ ตีหิ วิชฺชาหิ 
สมนฺนาคตตฺตา  ตโต  ตติยวิชฺชาย  สพฺพถา  พาหิตปาปตฺตา  
จ  เตวิชฺโช พฺราหฺมโณ  นาม  โหติ  ตสฺมา  ตเมว อห  
เตวิชฺช  พฺราหฺมณ  วทามิ อ ฺ ปน  ลปตลาปน  ยชุอาทิ- 
มนฺตปทาน  อชฺฌาปนปร  เตวิชฺช  พฺราหฺมณ  น  วทาม 
# ๑. ม. อวคจฺฉติ ฯ  ๒. ม. อโถติ ฯ  
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เตวิชฺโชติ ต น กเถมีติ ฯ 
        อิติ  อิมสฺมึ  วคฺเค  ทติุยสุตฺเต  วฏฏ  กถิต  ป ฺจมอฏม- 
ทสมสุตฺเตสุ วิวฏฏ กถิต อิตเรสุ วฏฏวิวฏฏ กถิตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ 
                ทสมสุตฺตวณฺนา นิฏ ิตา ฯ 
                ป ฺจมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
        ปรมตฺถทีปนิยา ขุทฺทกนิกายฏกถาย  อิติวุตฺตกสฺส 
                ติกนิปาตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
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                        จตุกฺกนิปาตวณฺณนา 
                พฺราหฺมณธมฺมยาคสุตฺตวณฺณนา 
        จตุกฺกนปิาตสฺส  ปเม  อหนฺติ  อตฺตนิทฺเทโส ฯ  โย   
หิ  ปโร  น โหติ  โส  นิยกชฺฌตฺตสงฺขาโต  อตฺตา  อหนฺติ  
วุจฺจติ ฯ  อสฺมีติ  ปฏชิานนา ฯ โย  ปรมตฺถพฺราหฺมณภาโว   
อหนฺติ  วุจฺจมาโน  ตสฺส  อตฺตนิ  อตฺถภิาว ปฏิชานนฺโต  ห ิ 
สตฺถา  อสฺมติี  อโวจ ฯ  อหมสฺมีติ  จ  ยถา  อหมสฺมิ พฺรหฺมา   
มหาพฺรหฺมา  เสยฺโยหมสมฺีติ  จ  อปฺปหีนทิฏ ิมานานุสยา  ปุถุชชฺนา 
อตฺตโน  ทิฏ ิมานม ฺนาภินิเวสวเสน  อภิวทนฺติ  น  เอว  วุตฺต ฯ 
สพฺพโส ปน  ปหีนทิฏ ิมานานุสโย  ภควา  สม ฺ  อนติธาวนฺโต 
โลกสม ฺานุโรเธน เวเนยฺยสนฺตาเนสุ  ธมฺม  ปติฏเปนฺโต 
เกวล  ตาทิสสฺส  คุณสฺส  อตฺตนิ วิชฺชมานต  ปฏิชานนฺโต 
อหมสฺมีติ  อาห ฯ  พฺราหฺมโณติ  พาหิตปาปตฺตา พฺรหฺมสฺส  จ 
อณนโต  พฺราหฺมโณ ฯ  อย  เหตฺถ  อตฺโถ  ภิกฺขเว  อห 
ปรมตฺถโต  พฺราหฺมโณสฺมีติ ฯ ภควา หิ สพฺพาการปริปุณฺณสฺส  
ทานสยมาทิวตฺตสมาทานสฺส นิรวเสสาย  ตปจริยาย  ปาร  
คโต  สมฺมเทว  วุสิตพฺรหฺมจริยวาโส สกลเวทนฺตคู  สุวิสุทฺธ- 
วิชฺชาจรโณ  สพฺพถา  นินหฺาตปาปมโล  อนุตฺตรสฺส อริยมคฺค- 
สงฺขาตสฺส  พฺราหฺมณสฺส  วตฺตา  ปวตฺตา  สุปริสุทธฺสฺส  จ  
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สาสนพฺรหฺมจริยสฺส  ปเวเทตา  ตสฺมา  สพฺพโส  พาหิตปาปตฺตา 
พฺรหฺมสฺส  จ อณนโต กถนโต ปรมตฺเถน พฺราหฺมโณติ  
วุจฺจติ ฯ 
        อิติ  ภควา  สเทวเก  โลเก  อตฺตโน  อนุตฺตร  พฺราหฺมณภาว 
ปเวเทตฺวา (๑) ยานิ  ตานิ  พฺราหฺมณทานาทีนิ  ฉ  กมฺมานิ   
พฺราหฺมณสฺส  ป ฺาเปนฺติ เตสมฺป  สปุริสุทฺธาน  อุกฺกสโต   
อตฺตนิ  สวิชชฺมานต  ทสฺเสตุ  ยาจโยโคติอาทิมาห ฯ 
        ตตฺถ  ยาจโยโคติ ยาจโยเคหิ(๒) ยุตฺโต ฯ  ยาจนฺตีติ  ยาจา   
ยาจกา เต ปเนตฺถ เวเนยฺยา  เวทิตพฺพา ฯ  เต  ห ิ เทเสตุ   
ภนฺเต  ภควา  ธมฺม  เทเสตุ  สุคโต ธมฺมนฺติ  ภควนฺต   
อุปสงฺกมิตฺวา  ธมฺมเทสน ยาจนฺติ ฯ ภควา จ เตส อิจฺฉา- 
วิฆาต อกโรนฺโต  ยถารุจิ  ธมฺม  เทเสนฺโต  ธมฺมทาน  เทตีติ   
ยาจโยโค  สทา สพฺพกาล เตหิ  อวิรหิโต ฯ  อถวา ฯ 
ยาจโยโคติ  ยาจนโยคฺโค(๓)  อธิปฺปายปูรณโต  ยาจิตต ยุตฺโตติ   
อตฺโถ ฯ  ยาชโยโคติป  ปาโ ฯ  ตตฺถ  ยาโช  วุจฺจติ มหาทาน ฯ 
ยิฏนฺติ อตฺโถ ฯ  อิธ  ปน  ธมฺมทาน  เวทิตพฺพ ฯ  ยาเช นิยุตฺโตติ 
ยาชโยคา ฯ สทาติ สพฺพทา อนวรตปฺปวตฺต(๔)สทฺธมฺมมหา- 
ทาโนติ  อตฺโถ ฯ  อถ  วา  ยาเชน  โยเชตีติป  ยาชโยโค ฯ 
# ๑. กตฺถจิ. โชเตตฺวา ฯ  ๒. ม. ยาเจหิ ฯ ๓. ยาจเน นิยุตฺโตติ  
# ยาจโยโคติป ปาโ ฯ  ๔. ม. อนุวรตปฺปวตฺต... ฯ  
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ติวิธทานสงฺขาเตน  ยาเชน  สตฺเต  ยถารห  โยเชติ  ตตฺถ  ทาเน   
นิโยเชตีติ อตฺโถ ฯ  ยาชโยโค  สตตนฺติป  ปนฺติ ฯ   
        ปยตปาณีติ  ปริสุทฺธหตฺโถ ฯ  โย  หิ ทานาธิมุตฺโต   
อามิสทาน  เทนฺโต  สกกฺจฺจ  สหตฺเถน  เทยฺยธมฺม  ทาตุ  สทา 
โธตหตฺโถเยว  โหติ  โส  ปยตปาณีติ  วุจฺจติ ฯ  ภควาป  ธมฺม- 
ทานาธิมุตฺโต สกฺกจฺจ  สพฺพกาล  ธมมฺทาเน  ยุตฺตปฺปยุตฺโตติ   
กตฺวา  วุตฺต  ปยตปาณีติ ฯ สทาติ  จ  ปท  อิมินาป  สทฺธึ  
โยเชตพฺพ ฯ  สทา  ปยตปาณีติ ฯ  อวิภาเคน หิ  สตฺถา  เวเนยฺย- 
โลกสฺส  สทธฺมฺมทาน  สทา  สพฺพกาล  ปวตฺเตนฺโต  ตตฺถ 
ยุตฺตปฺปยุตฺโต หุตฺวา วิหรติ ฯ 
        อปโร  นโย  โยโค  วุจฺจติ ภาวนา ฯ ยถาห โยคา เว 
ชายเต ภูรีติ ฯ (๑) ตสฺมา ยาชโยโคติ ยาชภาวน ปริจฺจาคภาวน  
อนุยุตฺโตติ อตฺโถ ฯ ภควา หิ อภิสมฺโพธิโต ปุพฺเพ  โพธิสตฺต- 
ภูโตป  กรุณาสมุสฺสาหิโต  อนวเสสโต  ทาน  ปรพฺิรูเหนฺโต ตตฺถ 
อุกฺกสปารมิปฺปตฺโต  หุตฺวา  อภิสมฺโพธึ  ปาปุณิ  พุทฺโธ หุตฺวาป  
ติวิธ ทาน  ปริพฺรูเหสิ  วิเสสโต  ธมฺมทาน  ปเรป  ตตฺถ   
นิโยเชสิ ฯ  ตถา  หิ  โส เวเนยฺยยาจกาน  กสฺสจิ  สรณานิ  อทาสิ  
กสฺสจิ  ป ฺจ  สลีานิ  กสฺสจิ  ทส สลีานิ  กสฺสจิ  จตุปาริสุทฺธิสีล  
กสฺสจิ  ธุตธมฺเม  กสฺสจิ จตฺตาริ ฌานานิ กสฺสจิ  อฏ  
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๓๐/๕๒ ฯ  
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สมาปตฺติโย  กสฺสจิ  ป ฺจาภิ ฺาโย  จตฺตาโร  มคฺเค  จตฺตาริ 
สาม ฺผลานิ  ติสฺโส  วิชฺชา  จตสฺโส  ปฏิสมฺภิทาติ  เอวมาทิ- 
โลกิยโลกุตฺตรเภท คุณธน  ธมฺมทานวเสน  ยถาธิปฺปาย  เทนฺโต  
ปเร  จ  เทถาติ  นิโยเชนฺโต ปริจฺจาคภาวน ปริพฺรูเหสิ ฯ  
เตน วุตฺต ปริจฺจาคภาวน อนุยุตฺโตติ ฯ ปยตปาณีติ  วา   
อายตปาณี ฯ  หตฺถคต  กิ ฺจิ  ทาตุ  เอหิ  คณฺหาติ ปสาริต- 
หตฺโถ  วิย  อาจริยมุฏ ึ  อกตฺวา  สทฺธมฺมทาเน  ยุตฺตปฺปยุตฺโตติ  
อตฺโถ ฯ ปยตปาณีติ  วา  อุสฺสาหิตหตฺโถ  อามิสทาน  ทาตุ   
อุสฺสาหิตหตฺโถ  วิย  ธมฺมทาเน กตุสฺสาโหติ  อตฺโถ ฯ   
        อนฺติมเทหธโรติ  พฺรหฺมจริยวาเสน  พฺราหฺมณกรณาน 
ธมฺมาน  ปาริปูริยา  ปจฺฉิมตฺตภาวธารี ฯ  อวุสิตวโต  หิ   
วสลกรณาน  ธมฺมาน อปฺปหาเนน  วสลาทิสม ฺา  คติ  อายตึ   
คพฺภเสยฺยา  สิยา ฯ  เตน  ภควา อตฺตโน  อจฺจนฺตวุสิตพฺราหฺมณ- 
ภาว  ทสฺเสติ ฯ  อนุตฺตโร  ภิสกฺโก  สลลฺกตฺโตติ ทุตฺติกิจฺฉสฺส   
วฏฏทุกฺขโรคสฺส  ติกิจฺฉนฺโต  อุตฺตโม  ภิสกฺโก  อ ฺเหิ 
อนุทฺธรณียาน  ราคาทิสลลฺาน  กนฺตนโต  สมุจฺเฉทวเสน  
สมุทฺธรณโต  อุตฺตโม สลลฺกนฺตนเวชฺโช ฯ  อิมินา  นิปฺปริยายโต 
พฺราหฺมณกรณาน  ธมฺมาน  อตฺตนิ ปติฏ ิตาน ปรสนฺตติย  
ปติฏาปเนน ปเรสมฺป พฺราหฺมณกรณมาห ฯ 
        ตสฺส  เม  ตุเมฺห  ปุตฺตาติ  ตสฺส  เอวรูปสฺส  มม  ตุเมฺห    
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ภิกฺขเว  ปุตฺตา อตฺรชา  โหถ ฯ  โอรสาติ  อุรสิ  สมพฺนฺธา ฯ  
ยถา  ห ิ สตฺตาน  โอรสปุตฺตา อตฺรชา  วิเสเสน  ปตุ  สนฺตกสฺส  
ทายชฺชสฺส  ภาคิโน  โหนฺติ  เอวเมเตป อริยปุคฺคลา  สมฺมา- 
สมฺพุทฺธสฺส  ธมฺมสฺสวนนฺเต  อริยาย  ชาติยา  ชาตา  ตสฺส 
สนฺตกสฺส  วิมุตฺติสุขสฺส  อริยธมฺมรตนสฺส  จ  เอกสภาคิยตาย  
โอรสา ฯ  อถ  วา ภควโต  ธมฺมเทสนานุภาเวน  อริยภูมึ  
โอกฺกมมานา  โอกกฺนฺตา  จ  อริยสาวกา สตฺถุ  อุเร  วายาม- 
ชนิตาภิชาติตาย  นิปฺปริยาเยน  โอรสปุตฺตาติ  วตฺตพฺพต 
อรหนฺติ ฯ  ตถา  หิ  เต  ภควตา  อาสยานุสยจริยาธิมุตฺติ- 
อาทิโอโลกเนน วชฺชานุจินฺตเนน  จ  หทเย  กตฺวา  วชฺชโต  
นิวาเรตฺวา  อนวชฺเช  ปติฏเปนฺเตน สีลาทิธมฺมสรีรโปสเนน 
สวฑฺฒิตา ฯ   
        มุขโต  ชาตาติ  มุขโต  ชาตาย  ธมฺมเทสนาย อริยาย   
ชาติยา  ชาตตฺตา  มุขโต  ชาตา ฯ  อถ  วา  อน ฺสาธารณโต 
สพฺพสฺส กุสลธมฺมสฺส  มขุโต  ปาติโมกฺขโต  วุฏานคามินี- 
วิปสฺสนาสงฺขาตโต วา วิโมกฺขมุขโต อริยมคฺคชาติยา  ชาตาติป  
มุขโต  ชาตา ฯ  สิกฺขตฺตยสงฺคเห  สาสนธมฺเม อริยมคฺคธมฺเม   
วา  ชาตาติ ธมฺมชา ฯ  เตเนว ธมฺเมน นิมฺมิตา มาปตาป  
ธมฺมนิมฺมิตา ฯ สติธมฺมวิจยาทิธมฺมทายาทา  น  ลาภสกฺการาทิ- 
อามิสทายาทา  ธมฺมทายาทา  โน อามสิทายาทา โหถาติ อตฺโถ ฯ  
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        ตตฺถ  ธมฺโม  ทุวิโธ  นิปฺปริยายธมฺโม  ปริยายธมฺโมติ ฯ  
อามิสมฺป  ทุวิธ นิปฺปริยายามิส  ปริยายามิสนฺติ ฯ  กถ  ฯ 
มคฺคผลนิพฺพานปฺปเภโท  หิ  นววิโธ โลกุตฺตรธมฺโม  นิปฺปรยิาย- 
ธมฺโม  นิพฺพตฺติตธมฺโมเยว  น  เกนจิ  ปริยาเยน การเณน วา 
เลเสน  วา  ธมฺโม.  ยมฺปนทิ  วิวฏฏปนสิฺสิต  กุสล เสยฺยถีท  
อิเธกจฺโจ วิวฏฏ  ปตฺเถนฺโต  ทาน  เทติ สีล สมาทิยติ  
อุโปสถกมฺม กโรติ คนฺธมาลาทีหิ สตฺถุ  ปูช  กโรติ  ธมฺม   
สุณาติ  เทเสติ  ฌานสมาปตฺติโย  นิพฺพตฺเตติ เอว กโรนฺโต  
อนุปุพฺเพน  นิปฺปริยาย  อมต  นิพฺพาน  ปฏิลภติ  อย  ปริยาย- 
ธมฺโม ฯ ตถาป  จีวราทโย จตฺตาโร ปจฺจยา นิปฺปริยา- 
ยามิสเมว น อ ฺเน ปริยาเยน วา การเณน  วา เลเสน  
วา อามิส ฯ ยมฺปนิท วฏฏคามิกุสล เสยฺยถิท อิเธกจฺโจ วฏฏ 
ปตฺเถนฺโต  สมฺปตฺติภว  อิจฺฉมาโน  ทาน  เทติ  ฯเปฯ  สมาปตฺติโย  
นิพฺพตฺเตติ เอว  กโรนฺโต  อนุปุพฺเพน  เทวมนุสฺสสมฺปตฺติโย   
ปฏิลภติ  อิท  ปรยิายามิส นาม ฯ 
        ตตฺถ  นปิฺปริยายธมฺโมป  ภควโตเยว  สนฺตโก ฯ  ภควตา 
หิ  กถิตตฺตา ภิกฺขู มคฺคผลนิพฺพานานิ อธิคจฺฉนฺติ ฯ วุตฺตเ ฺหต 
        โส หิ พฺราหฺมณ ภควา อนุปฺปนฺนสฺส มคฺคสฺส 
อุปฺปาเทตา อส ฺชาตสฺส มคฺคสฺส ส ฺชเนตา ฯเปฯ มคฺคานุคา 
จ ปเนตรหิ สาวกา วิหรนฺติ ปจฺฉา สมนฺนาคตาติ ฯ (๑)  
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๑๐๖/๙๐ ฯ  
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        โส หาวุโส ภควา ชาน ชานาติ ปสฺส ปสฺสติ จกฺขุภูโต 
าณภูโต ธมฺมภูโต พฺรหฺมภูโต วตฺตา ปวตฺตา อตฺถสฺส  
นินฺเนตา อมตสฺส ทาตา ธมฺมสฺสามี ตถาคโตติ (๑)  จ ฯ 
        ปรยิายธมฺโมป  ภควโตเยว  สนฺตโก ฯ  ภควตา  หิ  
กถิตตฺตา  เอว  ชานนฺติ วิวฏฏ  ปตฺเถตฺวา  ทาน  เทนฺโต  ฯเปฯ  
สมาปตฺติโย  นิพฺพตฺเตนฺโต อนุกฺกเมน  อมต  นิพฺพาน  ปฏ-ิ 
ลภตีติ ฯ  นปิฺปริยายามิสมฺป  ภควโตเยว  สนฺตก ฯ ภควตา  หิ  
อนุ ฺาตตฺตาเยว  ภิกฺขูหิ  ชีวกวตฺถุ  อาทึ  กตฺวา  ปณีตจีวร  
ลทฺธ ฯ ยถาห 
        อนุชานามิ ภิกฺขเว คหปติจีวร โย อิจฺฉติ ปสุกูลิโก 
โหติ โย อิจฺฉติ คหปติจีวร สาทิยตุ อิตรีตเรนปาห จาห 
ภิกฺขเว สนฺตุฏ ึเยว วณฺเณมีติ ฯ (๒) 
        เอว  อิตเรป  ปจฺจยา  ภควตา  อนุ ฺาตตฺตาเอว  ภิกฺขูหิ  
ปริภุ ฺชิตต ลทฺธา ฯ  ปรยิายามิสมฺป  ภควโตเยว  สนฺตก  
ภควตา  หิ  กถิตตฺตา  เอว  ชานนฺติ สมปฺตฺติภว  ปตฺเถนฺโต  
ทาน  ทตฺวา  สีล  ฯเปฯ  สมาปตฺติโย  นิพฺพตฺเตตฺวา อนุกฺกเมน  
ปริยายามิส ทิพฺพสมฺปตฺตึ จ ปฏิลภตีติ ฯ ยเทว  
ยสฺมา นิปฺปรยิายธมฺโมป ปริยายธมฺโมป  นิปฺปรยิายามิสมฺป   
ปริยายามิสมฺป  ภควโตเยว  สนฺตก ตสฺมา  ตตฺถ  อตฺตโน  สามิ- 
ภาว  ทสฺเสนฺโต ตตฺถ จ ย เสฏตร อจฺจนฺตหิตสุขาวห 
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๒๔๗/๒๒๕ ฯ ขุ. จูฬ. ๓๐/๔๙๒/๒๓๘ ฯ 
# ๓. วิ. มหา. ๕/๑๓๕/๑๙๑ ฯ  
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ตตฺเถว  เน  นิโยเชนฺโต  เอวมาห  ตสฺส  เม  ตุเมฺห  ปุตฺตา 
โอรสา ฯเปฯ โน อามิสทายาทาติ ฯ 
        อิติ  ภควา  ปริปุณฺณวตสมาทาน  ตปจริย  สมมฺเทว   
วุสิตพฺรหฺมจริย สุวิสุทฺธวิชฺชาจรณสมฺปนฺน  อนวเสสเวทนฺต- 
ปารคุ  พาหิตสพฺพปาป  สตต ยาชโยค(๑)  สเทวเก  โลเก  อนุตฺตร- 
ทกฺขิเณยฺยภาวปฺปตฺต  อตฺตโน  ปรมตฺถพฺราหฺมณภาว อริยสาวกา- 
น ฺจ  อตฺตโน  โอรสปุตฺตาทิภาว  ปเวเทสิ ฯ  ภควา  หิ สีโหติ 
โข  ภิกฺขเว  ตถาคตสฺเสต  อธิวจน  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ(๒)  
เอตฺถ  สีหสทิส  ปุรโิส  มคฺคกุสโลติ  โข  ติสฺส  ตถาคตสฺเสต   
อธิวจนนฺติ (๓) เอตฺถ  มคฺคุทฺเทสกปุริสสทิส  ราชาหมสฺมิ  เสลาติ(๔) 
เอตฺถ ราชสทิส ภิสกฺโก สลฺลกตฺโตติ  โข  สุนกฺขตฺต  ตถา- 
คตสฺเสต  อธิวจนนฺติ  (๕)  เอตฺถ  เวชฺชสทิส พฺราหฺมโณติ  โข  
ภิกฺขเว  ตถาคตสฺเสต  อธิวจนนฺติ  (๖)  เอตฺถ  พฺราหฺมณสทิส อตฺตาน  
กเถสิ อิธาป พฺราหฺมณสทิส กตฺวา กเถสิ ฯ 
        อิทานิ  เยหิ  ทานาทีหิ  ยุตฺตสฺส  อิโต  พาหิรกพฺราหฺมณสฺส   
พฺราหฺมณกิจฺจ ปริปุณฺณ  ม ฺนฺติ  เตหิ  อตฺตโน  ทานาทีน   
อคฺคเสฏภาว  ปกาเสตต เทฺวมานิ  ภิกฺขเว  ทานานีติอาทิ   
อารทฺธ ฯ  ตตฺถ  ยาคาติ  มหาย ฺา มหาทานานีติ  อตฺโถ  
# ๑. ม. ยาจโยค ฯ  ๒. องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๙๙/๑๓๗ ฯ  
# ๓. ส. ข. ๑๗/๑๙๗/๑๓๒ ฯ  ๔. ม. ม. ๑๓/๖๐๙/๕๕๔ ฯ 
# ๕. ม. อุ. ๑๔/๗๗/๗๒ ฯ  ๖. องฺ. อฏก. ๒๓/๑๙๒/๓๕๒ ฯ  
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ยานิ  ยิฏานีติป  วุจฺจนฺติ ฯ  ตตฺถ เวลามทานเวสฺสนฺตรทาน- 
มหาวิชิตย ฺสทิสา  อามิสยาคา  เวทิตพฺพา มหาสมยสุตฺต- 
มงฺคลสุตฺตจูฬราหุโลวาทสุตฺตสมจิตฺตสุตฺตเทสนาทโย  ธมฺมยาคา ฯ   
เสส เหฏา วุตฺตนยเมว ฯ 
        คาถาย  อสชฺชีติ(๑)  อทาสิ ฯ  อมจฺฉรีติ สพฺพมจฺฉริยาน  
โพธิมูเลเยว สุปฺปหีนตฺตา มจฺเฉรรหิโต ฯ  สพฺพสตฺตานุกมฺปติ  
มหากรุณาย  สพฺพสตฺเต  ปยปุตฺต  วิย อนุคฺคณฺหณสีโล ฯ  
วุตฺต ฺเหต  
        วธเก เทวทตฺเต จ        โจเร องฺคุลมิาลเก 
        ธนปาเล ราหุเล เจว        สมจิตฺโต มหามุนีติ ฯ (๒)  
เสส สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ 
                ปมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                        สลุภสุตฺตวณฺณนา 
        ทุติเย  อปฺปานีติ  ปรตฺิตานิ ฯ  สุลภานีติ  สุเขน  ลทฺธพฺพานิ 
ยตฺถ  กตฺถจิ  วา  สกฺกา  โหติ  ลทฺธธ ฯ  อนวชชฺานีติ  วชชฺรหิตานิ  
นิทฺโทสานิ อาคมนสุทฺธิโต  กายมณฺฑนาทิกิเลสวตฺถภุาวาภาวโต   
จ ฯ  ตตฺถ  สลุภตาย ปริเยสนทุกฺขสฺส  อภาโว  ทสฺสิโต  
อปฺปตาย  ปริหรณทุกฺขสฺสาป  อภาโว  ทสฺสิโต อนวชฺชตาย  
# ๑. สฺยา. อยชีติ ฯ  ๒. ขุ. อป. ๓๒/๘/๖๘ ฯ  
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อครหิตพฺพตาย  ภิกฺขุสารุปฺปภาโว  ทสฺสิโต  โหติ ฯ  อปฺปตาย 
วา ปริตฺตาสสฺส  อวตฺถุตา ฯ  สลุภตาย  เคธาย  อวตฺถุตา(๑) ฯ  
อนวชฺชตาย อาทีนววเสน นิสฺสรณป ฺาย  วตฺถุตา  ทสฺสิตา   
โหติ ฯ  อปฺปตาย  วา  ลาเภน  น โสมนสฺส  ชนยนติฺ  สุลภตาย 
อลาเภน  น  โทมนสฺส  ชนยนฺติ  อนวชฺชตาย วิปฺปฏิสาร- 
นิมิตฺต อ ฺาณูเปกฺข น ชนยนฺติ อวิปฺปฏิสารวตฺถุภาวโต ฯ 
        ปสุกูลนฺติ  รถิกาสุสานสงฺการกูฏาทีสุ  ยตฺถ  กตฺถจิ  ปสูน  
อุปริ  ิตตฺตา อพฺภุคฺคตฏเน  ปสุกูล  วิยาติ ปสุกูล ปสุ  
วิย กุจฺฉิตภาว อุลติ คจฺฉตีติ ปสุกูลนฺติ  เอว  ลทฺธนาม  
รถิกาทีสุ  ปติตนนฺตกานิ  อุจฺจินิตฺวา  กตจีวร ฯ ปณฺฑิยาโลโปติ   
ชงฺฆปณฺฑิยา  พเลน  จริตฺวา  ฆเร  ฆเร  อาโลปมตฺต  กตฺวา  
ลทฺธโภชน ฯ  รกฺุขมูลนฺติ  วิเวกานุรูป  ยงฺกิ ฺจิ  รุกฺขสมีป ฯ  
ปูติมุตฺตนฺติ ยงฺกิ ฺจิ โคมุตฺต ฯ ยถา หิ สุวณฺณวณฺโณป  
กาโย ปูติกาโยว เอว อภินวมฺป มุตฺต ปูติมุตฺตเมว  ตตฺถ 
เกจิ  โคมุตฺตภาวิต  หริตกีขณฺฑ  ปูติมุตฺตนฺติ วทนฺติ ปูติภาเวน  
อาปณาทิโต  วิสฺสฏ  ฉฑฺฑิต  อปริคฺคหิต  ยงฺกิ ฺจิ  เภสชฺช 
ปูติมุตฺตนฺติ อธิปฺเปตนฺติ อปเร ฯ 
        ยโต  โขติ  ปจฺจตฺเต  นิสฺสกฺกวจน  ย  โขติ  วุตฺต  
โหติ ฯ  เตน  ตุฏโ โหตีติ  วุตฺตกิริย  ปรามสติ ฯ  ตุฏโติ   
# ๑. กตฺถจิ. โลภาทิอวตฺถุตา ฯ  
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สนฺตุฏโ ฯ  อิทมสฺสาหนฺติ(๑)  ยฺวาย จตุพฺพิเธน  ยถาวุตฺเตน 
ปจฺจเยน  อปฺเปน  สุลเภน  [๒] สนโฺตโส  อิท  อิมสฺส ภิกฺขุโน 
สีลสวราทีสุ  อ ฺตร  เอก  สาม ฺงฺค  สมณภาวกรณนฺติ  อห   
วทามิ ฯ สนฺตุฏสฺส  หิ  จตุปาริสุทฺธิสีล  สุปริปุณฺณ  โหติ   
สมถวิปสฺสนา  จ  ภาวนา ปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ ฯ  อถ  วา  สาม ฺ  
นาม  อริยมคฺโค ฯ  ตสฺส  สงฺเขปโต  เทฺว องฺคานิ  พาหิร   
อชฺฌตฺติกนฺติ ฯ ตตฺถ พาหิร สปฺปุริสูปนิสฺสโย สทธฺมฺมสฺสวน ฺจ ฯ 
อชฺฌตฺติก  ปน  โยนิโสมนสิกาโร  ธมมฺานุธมฺมปฏิปตฺติ  จ ฯ   
เตสุ  ยสฺมา  ยถารห ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติภูตา  ตสฺสา  มูลภูตา 
เจเต  ธมฺมา  ยทิท  อปฺปจฺฉตา สนฺตุฏ ิตา  ปวิวิตฺตตา  อสสฏตา  
อารทฺธวีริยตาติ  เอวมาทโย  ตสฺมา  วุตฺต อิทมสฺสาห อ ฺตร 
สาม ฺงฺคนฺติ วทามีติ ฯ 
        คาถาสุ  เสนาสนมารพฺภาติ  วิหาราทึ  ม ฺจปาทิ ฺจ  
เสนาสน  นิสฺสาย ฯ จีวร  ปานโภชนนฺติ  นิวาสนาทิจีวร  อมฺพ- 
ปานกาทิปาน ขาทนียโภชนียาทิภุ ฺชิตพฺพวตฺถุ ฺจ  อารพฺภาติ   
สมฺพนฺโธ ฯ  วิฆาโต  วิหตภาโว  (๓) เจโตทุกฺข  น  โหตีติ   
โยชนา ฯ  อย  เหตฺถ  สงฺเขปตฺโถ อมุกสฺมึ นาม อาวาเส 
ปจฺจยา  สุลภาติ  ลภิตพฺพฏานคมเนน  วา  มยฺห  ปาปุณาติ  
# ๑. สฺยา. อิมสฺสาหนฺติ ฯ  ๒. เอตฺถนฺตเร อนวชฺเชนาติ ปเทน  
# ภวิตพฺพ ฯ  ๓. กตฺถจิ. วิฆาตภาโว ฯ  
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น  ตุยฺหนฺติ วิวาทาปชฺชเนน  วา  นวกมฺมกรณาทิวเสน  วา 
เสนาสนาทีนิ ปริเยสนฺตาน อสนฺตุฏาน อิจฺฉิตลาภาทินา 
โย  วิฆาโต  จิตฺตสฺส  โหติ  โส  ตตฺถ  สนฺตุฏสฺส  น 
โหตีติ ฯ  ทิสา  นปฺปฏิห ฺตีติ  สนฺตุฏ ิยา  จาตุทฺทิสภาเวน  
ทิสา  นปฺปฏหินฺติ ฯ วุตฺตเ ฺหต 
                จาตุทฺทิโส อปฺปฏิโฆ จ โหติ 
                สนฺตุสฺสมาโน อิตรีตเรนาติ ฯ (๑)  
        ยสฺส  ห ิ อสุกฏาน  นาม  คโต จีวราทีนิ ลภิสสฺามีติ  
จิตฺต อุปฺปชฺชติ ตสฺส  ทสิา  ปฏิห ฺติ  นาม ฯ  ยสฺส  ปน  
เอว  น  อุปฺปชฺชติ  ตสฺส  ทิสา นปฺปฏหิ ฺติ  นาม ฯ 
        ธมฺมาติ  ปฏิปตฺติธมฺมา ฯ  สาม ฺสฺสานุโลมิกาติ สมณ- 
ธมฺมสฺส  สมถวิปสฺสนาภาวนาย  อริยมคฺคสฺเสว  วา  อนุจฺฉวิกา  
อปฺปจฺฉตาทโย ฯ อธิคฺคหิตาติ  สพฺเพ  เต  ตุฏจิตฺตสฺส  
สนฺตุฏจิตฺเตน  ภิกฺขุนา  อธิคฺคหิตา ปฏิปกฺขธมฺเม อภิภวิตฺวา 
คหิตา โหนฺติ อพฺภนฺตรคตา น พาหิรคตาติ ฯ 
                ทติุยสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. ขุ. สุ. ๒๕/๒๙๖/๓๓๓ ฯ  ขุ. จูฬ. ๓๐/๒๘๙/๓๔๕ ฯ  
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                        อาสวกฺขยสุตฺตวณฺณนา 
        ตติเย  ชานโตติ ชานนฺตสฺส ฯ ปสสฺโตติ ปสฺสนฺตสฺส ฯ  
ยทิป อิมานิ เทฺวป ปทานิ  เอกตฺถานิ  พฺย ฺชนเมว  นาน  
เอว  สนฺเตป  ชานโตติ  าณลกฺขณ อุปาทาย  ปุคฺคล  
นิทฺทิสติ ฯ  ชานนลกฺขณ  หิ  าณ ฯ  ปสฺสโตติ  าณปฺปภาว  
อุปาทาย ฯ  ทสฺสนปฺปภาว  หิ  อุปาทาย  าณสมงฺคี  ปุคฺคโล   
จกฺขุมา  วิย  ปุคฺคโล จกฺขุนา  รูปานิ  าเณน  วิวเฏ  ธมฺเม 
ปสฺสติ ฯ  อถ  วา ชานโตติ อนุโพธาเณน ชานโต ฯ  ปสฺสโตติ  
ปฏิเวธาเณน  ปสฺสโต ฯ  ปฏิโลมโต  วา  ทสฺสนมคฺเคน ปสฺสโต 
ภาวนามคฺเคน  ชานโต ฯ  เกจิ  ปน  าตตีรณปหานปริ ฺาหิ  
ชานโต สิกฺขาปฺปตฺตวิปสฺสนาย  ปสฺสโตติ  วทนฺติ ฯ  อถวา ฯ 
ทุกฺข  ปริ ฺาภิสมเยน ชานโต  นโิรธ  สจฺฉิกิริยาภิสมเยน 
ปสฺสโต ฯ  ตทุภเย  จ  สติ ปหานภาวนาภิสมยา สิทฺธาเอว 
โหนฺตีติ  จตุสจฺจาภิสมโย  วุตฺโต  โหติ ฯ  ยทา  เจตฺถ วิปสฺสนา- 
าณ  อธิปฺเปต  ตทา  ชานโต  ปสฺสโตติ  ปทาน  เหตุ- 
มคฺคทีปนตา(๑) ทฏพฺพา ฯ ยทา ปน มคฺคาณ อธิปฺเปต  
ตทา มคฺคกิจฺจตฺถทีปนตา ฯ 
        อาสวาน  ขยนฺติ  ชานโต  อห  ภิกฺขเว  ปสฺสโต  อาสวาน  
ขย วทามีติ (๒) เอวมาคเต  สพฺพาสวสวรปริยาเย  อาสวาน  ขยา  
# ๑. ม. เหตุอตฺถทีปนตา ฯ  ๒. ม. มู. ๑๒/๑๑/๑๒ ฯ 
# ส. ข. ๑๗/๒๖๐/๑๘๕ ฯ  ส. มหา. ๑๙/๑๗๐๕/๕๔๔ ฯ  
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อนาสว เจโตวิมุตฺตินฺติ(๑)อาทีสุ  จ  สตฺุตปเทสุ  อาสวาน  ปหาน   
อจฺจนฺตกฺขโย  อสมุปฺปาโท  ขีณากาโร  นตฺถิภาโว อาสวกฺขโยติ  
วุตฺโต ฯ อาสวาน ขยา สมโณ โหตีติอาทีสุ (๒)  ผล ฯ 
        ปรวชฺชานุปสฺสิสฺส        นิจฺจ อุชฌฺานส ฺ ิโน 
        อาสวา ตสฺส วฑฺฒนฺติ        อารา โส อาสวกฺขยาติ(๓)- 
อาทีสุ  นิพฺพาน ฯ 
        เสขสฺส สิกฺขมานสฺส        อุชุมคฺคานุสาริโน 
        ขยสฺมึ ปม าณ        ตโต อ ฺา อนนฺตรา 
        ตโต อ ฺา วิมุตฺตสฺส  าณ เว โหติ ตาทิโนติ (๔) 
เอวมาคเต  อินฺทฺริยสุตฺเต  อิธ  จ  มคฺโค  อาสวกฺขโยติ  วุตฺโต ฯ 
ตสฺมา ยถาวุตฺตนเยน  ชานนฺตสฺส  ปสฺสนฺตสฺส  อห  อริย- 
มคฺคาธิคม  วทามีติ วุตฺต โหติ ฯ โน  อชานโต  โน  จ 
อปสฺสโตติ  โย  ปน  น  ชานาติ  น  ปสฺสติ  ตสฺส  โน 
วทามีติ  อตฺโถ ฯ  เอเตน  เย  อชานโต  อปสฺสโตป  สสารสุทฺธึ  
วทนฺติ  เต ปฏิกฺขิปติ ฯ  ปุริเมน  วา  ปททฺวเยน  อุปาโย   
วุตฺโต  อิมินา  อนูปายปฏิเสโธ ฯ สงฺเขเปน เจตฺถ าณ  
อาสวกฺขยกร เสส ตสฺส ปริกฺขาโรติ ทสฺเสติ ฯ 
        อิทานิ  ย  ชานโต  ย  ปสฺสโต  อาสวกฺขโย  โหติ  ต   
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๔๘๒/๕๑๘ ฯ  ๒. ม. มู. ๑๒/๔๘๒/๕๑๘ ฯ 
# ๓. ขุ. ธ. ๒๕/๒๘/๔๙ ฯ  ๔. องฺ. ติก. ๒๐/๕๒๕/๒๙๗ ฯ  
# ขุ. อิติ. ๒๕/๒๔๐/๒๗๑ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 509 

                *เลมที่ 20  อาสวกฺขยสุตฺตวณฺณนา หนา 509 
 
ทสฺเสตุ  กิ ฺจิ ภิกฺขเว  ชานโตติ  ปุจฺฉ  อารภิ ฯ  ตตฺถ  ชานนา  
พหุวิธา ฯ  ทพฺพชาติโก  เอว หิ  โกจิ  ภิกฺขุ  ฉตฺต  กาตุ  ชานาติ  
โกจิ  จีวราทีน อ ฺตร ตสฺส อีทิสานิ กมฺมานิ  วตฺตสีเส   
ตฺวา  กโรนตฺสฺส  สา  ชานนา  มคฺคผลาน  ปทฏาน  น 
โหตีติ  น  วตฺตพฺพา ฯ  โย  ปน  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา   
เวชฺชกมฺมาทีนิ  กาตต ชานาติ  ตสฺเสว  ชานโต  อาสวา  
วฑฺฒนฺติเยว ฯ  ตสฺมา  ย  ชานโต  ย  ปสฺสโต อาสวาน  ขโย   
โหติ  ตเทว  ทสฺเสนฺโต  อาห  อิท  ทกฺุขนฺติอาทิ ฯ  ตตฺถ   
ย วตฺตพฺพ  จตุสจฺจกมฺมฏาน  ต  เหฏา  โยนิโสมนสิการ- 
สุตฺเต  สงฺเขปโต วุตฺตเมว ฯ 
        ตตฺถ  ปน  โยนิโส  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  มนสิกโรนฺโต  อกุสล  
ปชหติ กุสล  ภาเวตีติ  (๑)  อาคตตฺตา  อิท  ทุกฺขนฺติ  โยนิโส  
มนสิกโรตีติอาทินา อตฺถวิภาวนา  กตา ฯ  อิธ  อิท  ทุกฺขนฺติ  
ภิกฺขเว  ชานโต  ปสฺสโต  อาสวาน ขโย  โหตีติ  (๒)  อาคตตฺตา 
อิท ทุกฺขนฺติ ปริ ฺาปฏิเวธวเสน ปริ ฺาภิสมยวเสน มคฺค- 
าเณน  ชานโต  ปสฺสโต  อาสวาน  ขโย  โหตีติอาทินา 
นเยน โยเชตพฺพ ฯ  อาสเวสุ  จ  ปมมคฺเคน  ทิฏาสโว  ขียติ 
ตติยมคฺเคน  กามาสโว จตุตฺถมคฺเคน ภวาสโว อวิชฺชาสโว จ 
ขียตีติ เวทิตพฺโพ ฯ 
# ๑. ขุ. อิติ. ๒๕/๑๙๔/๒๓๖ ฯ ๒. ส. มหา. ๑๙/๑๗๐๕/๕๔๔ ฯ  
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        คาถาสุ  วิมุตฺติาณนฺติ  วิมุตฺติย  นิพฺพาเน  ผเล  จ  
ปจฺจเวกฺขณาณ ฯ อุตฺตมนฺติ  อุตฺตมธมฺมารมฺมณตฺตา  อุตฺตม ฯ  
ขเย  าณนฺติ  อาสวาน  สโยชนาน ฺจ ขเย  ขยกเร  อริยมคฺเค  
าณ ฯ  ขีณา  สโยชนา  อิติ  าณนฺติ  อิธาป อาเนตฺวา   
สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ  เตน  ปหีนกิเลสปจฺจเวกฺขณ  ทสฺเสติ ฯ  เอวเมตฺถ 
จตฺตาริป  ปจฺจเวกฺขณาณานิ  วุตฺตานิ  โหนฺติ ฯ  อวสิฏกิเลส- 
ปจฺจเวกฺขณา หิ อิธ นตฺถ ิ อรหตฺตผลาธิคมสฺส  อธิปฺเปตตฺตา ฯ  
ยถา  เจตฺถ  ชานโต  ปสฺสโตติ นิพฺพานาธิคเม(๑)  สมฺมาทิฏ ิ- 
กิจฺจ อธิก กตฺวา วุตฺต เอว สมฺมปฺปธานกิจฺจมฺป อธิกเมว  
อิจฺฉิตพฺพนฺติ ทสฺเสนฺโต น เตฺววิท กุสีเตนาติ โอสาน- 
คาถมาห ฯ 
        ตตฺถ  น  เตฺววิทนฺติ  น  ตุ เอว อิท ฯ ตุสทฺโท  
นิปาตมตฺต ฯ พาเลนมวิชานตาติ มกาโร  ปทสนฺธกิโร ฯ   
อยเ ฺหตฺถ  สงฺเขปตฺโถ  อิท  เสกฺขมคฺเคน อเสกฺขมคฺเคน  จ  
ปตฺตพฺพ  อภิชฺฌากายคนฺถาทิสพฺพคนฺถาน  ปโมจน  ปโมจนสสฺ 
นิมิตฺตภูต  นิพฺพาน  อิท ทุกฺขนฺติอาทินา จตฺตาริ สจฺจานิ  
ยถาภูต อวิชานตา ตโต  เอว  พาเลน  อวิทฺทสุนา  ยถา  อธิคนฺตุ   
น  สกฺกา  เอว  กุสีเตน นพฺิพีริเยนาป  ตสฺมา  ตทธิคมาย 
อารทฺธวีริเยน  ภวิตพฺพนฺติ ฯ  เตนาห  ภควา อารทฺธวีริยสฺสาย  
# ๑. นิพฺพานาธิคเมน ฯ  
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ธมฺโม โน กสุีตสฺส  ฯ (๑)  
        อารมฺภถ นิกฺกมถ(๒)  ยุ ฺชถ พุทฺธสาสเน 
        ธุนาถ มจฺจุโน เสน  นฬาคารว กุ ฺชโรติ ฯ (๓)  
                ตติยสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                สมณพฺราหฺมณสุตฺตวณฺณนา 
        จตุตฺเถ  เยหิ  เกจีติ เย เกจิ ฯ อิท ทุกขนฺติ  
ยถาภูต นปฺปชานนฺตีติ อิท  ทุกฺข  เอตฺตก  ทุกฺข  น  อิโต 
ภิยฺโยติ  อวิปรีต  สภาวสรสลกฺขณโต วิปสฺสนาป ฺาสหิตาย 
มคฺคป ฺาย  ทุกฺขสจฺจ น ชานนฺติ น ปฏิวิชฺฌนฺติ ฯ เสเสสุป 
เอเสว  นโย ฯ  น  เม  เต  ภิกฺขเวติอาทีสุ  อย  สงฺเขปตฺโถ   
ภิกฺขเว จตุสจฺจกมฺมฏาน  อนนุยุตฺตา  ปพฺพชฺชามตฺตสมณา 
เจว ชาติมตฺตพฺราหฺมณา จ น มยา เต  สมิตปาปสมเณสุ  
สมโณติ  พาหิตปาปพฺราหฺมเณสุ  พฺราหฺมโณติ  จ  สมฺมตา 
อนุ ฺาตา ฯ  กสฺมา  สมณกรณาน  พฺราหฺมณกรณาน ฺจ  
ธมฺมาน  อภาวโตติ ฯ เตเนวาห  น  จ  ปน  เต  อายสฺมนฺโตติ- 
อาทิ ฯ  ตตฺถ  สาม ฺตฺถนฺติ สาม ฺสงฺขาต  อตฺถ  จตฺตาริ  
สาม ฺผลานีติ  อตฺโถ ฯ  พฺรหฺม ฺตฺถนฺติ ตสฺเสว เววจน ฯ  
# ๑. ท.ี ปา. ๑๑/๔๕๑/๑๒๕ ฯ  ๒. อ ฺตฺถ นิกฺขมถาติป ปาโ ฯ 
# ๓. ส. ส. ๑๕/๖๑๗/๒๓๐ ฯ  
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อปเร  ปน  สาม ฺตฺถนฺติ  จตฺตาโร  อริยมคฺคา  พฺรหฺม ฺตฺถนฺติ 
จตฺตาริ  อริยผลานีติ  วทนฺติ ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ  สุกฺขปกฺเข 
วุตฺตวิปริยาเยน เวทิตพฺโพ ฯ คาถาสุ อปุพฺพ นตฺถิ ฯ 
                จตุตฺถสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                        สลีสมฺปนนฺสุตฺตวณฺณนา 
        ป ฺจเม  สีลสมฺปนฺนาติ  เอตฺถ  สลี  นาม  ขีณาสวาน 
โลกิยโลกุตฺตรสีล  เตน  สมฺปนฺนา  สมนฺนาคตาติ   
สีลสมฺปนฺนา ฯ  สมาธิป ฺาสุป เอเสว  นโย ฯ  วิมตฺุติ  ปน   
ผลวิมุตฺติเยว  วิมุตฺติาณทสฺสน  ปจฺจเวกฺขณาณ ฯ เอวเมตฺถ   
สีลาทโย  ตโย  โลกิยโลกุตฺตรา วิมุตฺติ โลกุตฺตราว วิมุตฺติ- 
าณทสฺสน โลกิยเมว ฯ   
        ทฏิธมฺมิกสมฺปรายิกปรมตฺเถหิ  ยถารห  ปเร  โอวทนฺติ  
อนุสาสนฺตีติ โอวาทกา ฯ  วิ ฺาปกาติ  กมฺมานิ  กมฺมผลานิ  
จ  วิ ฺาปกา  ตตฺถ  จ  อิเม ธมฺมา  กุสลา  อิเม  ธมมฺา   
อกุสลา  อิเม  สาวชฺชา  อิเม  อนวชชฺาติอาทินา กุสลาทิ- 
วิภาคโต  ขนฺธาทิวิภาวโต  สลกฺขณโต  สาม ฺลกฺขณโตติ  ติวิเธหิ(๑) 
นเยหิ  ธมฺมาน  าปกา  อวโพธกา ฯ  สนฺทสฺสกาติ  เตเยว 
# ๑. ม. วิวิเธหิ ฯ  
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ธมฺเม  หตฺเถน คเหตฺวา  วิย  ปรสฺส  ปจฺจกฺขโต  ทสฺเสตาโร ฯ   
สมาทปกาติ  ย  สีลาทิ  เยหิ อสมาทินฺน  ตสฺส  สมาทาเปตาโร  
ตตฺถ  เต  ปติฏาเปตาโร ฯ  สมุตฺเตชกาติ เอว  กุสลธมฺเมสุ   
ปติฏ ิตาน  อุปริ  อธิจิตฺตานุโยเค  นิโยชนวเสน  จิตฺตสฺส สมฺมา  
อุตฺเตชกา  ยถา  วิเสสาธิคโม  โหต ิ เอว  นิสามนวเสน   
โวทปกา(๑) ฯ สมฺปหสกาติ  เตส  ยถาลทฺเธหิ  อุปร ิ ลทฺธพฺเพหิ   
จ  คุณวิเสเสหิ  จิตฺตสฺส สมฺมา  ปหสกา  ลทฺธสฺสาทวเสน  
สุฏ ุ  โตสกา ฯ  อลสมกขฺาตาโรติ  อล ปริยตฺต ยถาวุตฺต  
อปริหาเปตฺวา สมฺมเทว อนุคฺคหาธิปฺปาเยน อกฺขาตาโร ฯ 
        อถวา  สนฺทสฺสกาติ  ธมฺม  เทเสนฺตา  ปวตฺตินิวตฺติโย (๒) 
สภาวสรสลกฺขณโต สมฺมเทว  ทสฺเสตาโร ฯ  สมาทปกาติ  จิตฺเต   
ปติฏาปนวเสน  ตสฺเสว อตฺถสฺส  คาหาปกา ฯ  สมุตฺเตชกาติ  
ตทตฺถคฺคหเณ  อุสฺสาหชนเนน  สมฺมเทว โวทปกา  โชตกา  วา ฯ 
สมฺปหสกาติ  ตทตฺถ ปฏปิตฺติย(๓)  อานิสสทสฺสเนน  สมฺมเทว 
ปหสกา  โตสกา ฯ  อล  สมกฺขาตาโรติ  สมตฺถา  หุตฺวา  วุตฺตนเยน 
สมกฺขาตาโร ฯ สทฺธมฺมสสฺาติ ปฏิเวธสทฺธมฺมสฺส ติวิธสฺสาป  
วา สทฺธมฺมสฺส เทเสตาโร ฯ 
        ทสฺสนมฺปหนฺติ  ทสฺสนมฺป  อห ฯ  ตมฺปเนต  จกฺขุทสฺสน   
าณทสฺสนนฺติ ทุวิธ ฯ  ตตฺถ  ปสนฺเนหิ  จกฺขูหิ อริยาน 
# ๑. ม. เตชกา ฯ  ๒. กตฺถจิ. ปวตฺติโต ฯ  ๓. ม. ตทตฺถปฏิปตฺติย ฯ  
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โอโลกน จกขฺุทสฺสน นาม อริยภาวกราน ปน  ธมมฺาน  
อริยภาวสฺส  จ  วิปสฺสนามคฺคผเลหิ  อธิคโม  าณทสฺสน 
นาม.  อิมสฺม ึ ปนตฺเถ  จกขฺุทสฺสน  อธิปฺเปต ฯ  อรยิาน   
หิ  ปสนฺเนหิ  จกฺขูหิ โอโลกนป(สตฺตาน)(๑)  พหูปการเมว ฯ   
สวนนฺติ  อสุโก  นาม  ขีณาสโว  อสุกสฺมึ นาม  รฏเ  วา   
ชนปเท  วา  คาเม  วา  นิคเม  วา  วิหาเร  วา  เลเณ  
วา วสตีติ  กเถนฺตาน  โสเตน  สวน  เอตมฺป  พหูปการเมว ฯ  
อุปสงฺกมนนฺติ  ทาน วา  ทสฺสามิ  ป ฺห  วา  ปุจฺฉิสฺสามิ   
ธมฺม  วา  โสสฺสามิ  สกฺการ  วา กริสฺสามีติ  เอวรูเปน  จิตฺเตน  
อริยาน  อุปสงฺกมน ฯ  ปยิรุปาสนนฺติ ป ฺหปยิรุปาสน  (๒)  อรยิาน  
คุเณ สุตฺวา เต อุปสงฺกมิตฺวา นิมนฺเตตฺวา ทาน วา ทตฺวา   
วตฺต  วา  กตฺวา  กึ  ภนฺเต  กุสลนฺติอาทินา  นเยน   
ป ฺหปุจฺฉนนฺติ อตฺโถ ฯ  เวยฺยาวจฺจาทิกรณ  ปยิรปุาสนเยว ฯ 
อนุสฺสตินฺติ(๓) รตฺติฏานทิวาฏาเนสุ นิสินฺนสฺส  อิทานิ  อริยา 
คุมฺพเลณมณฺฑปาทีสุ  ฌานวิปสฺสนามคฺคผลสุเขหิ วีตินาเมนฺตีติ 
เตส  ทิพฺพวิหาราทิคุณวิเสสารมฺมณ  อนุสฺสรณ ฯ  โย  วา  เตส 
สนฺติกา  โอวาโท  ลทโฺธ  โหติ  ต  อาวชฺชิตฺวา  อิมสฺมึ  าเน  
สีล  กถิต  อิมสฺมึ  สมาธิ  อิมสฺมึ  วิปสฺสนา  อิมสฺมึ  มคฺโค  
# ๑. อิท เกสุจิ โปตฺถเกสุ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. ป ฺหปยิรุปาสน ฯ 
#  กตฺถจิ. ปเ ฺหน ปยิรุปาสน ฯ  ๓. ม. อนุสฺสรณนติฺ ฯ  
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อิมสฺมึ  ผลนติฺ  เอว อนุสฺสรณ ฯ 
        อนุปพฺพชฺชนฺติ  อริเยสุ  จิตฺต  ปสาเทตฺวา  ฆรา  นิกฺขมฺม 
เตส  สนฺติเก ปพฺพชฺช ฯ  อริเยสุ  หิ  จิตฺต  ปสาเทตฺวา  
เตส เยว สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา เตสเยว โอวาทานุสาสนึ  ปจฺจาสึ- 
สมานสฺส  จรโตป  ปพฺพชฺชา  นาม  อ ฺเส   
สนฺติเก โอวาทานุสาสนึ  ปจฺจาสึสมานสฺส  จรโตป  ปพฺพชชฺา   
อนุปพฺพชฺชา  นาม อริเยสุ  ปสาเทน  อ ฺตฺถ  ปพฺพชิตฺวา 
อริยาน  สนติฺเก  โอวาทานุสาสนึ ปจฺจาสึสมานสฺส  จรโตป   
ปพฺพชฺชา  อนุปพฺพชฺชาว ฯ  อ ฺเสุ  ปน  ปสาเทน อ ฺเสเยว  
สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  อ ฺเสเยว  โอวาทานุสาสนึ  ปจฺจาสึ- 
สมานสฺส จรโต  ปพฺพชชฺา  อนุปพฺพชฺชา  นาม  น  โหติ ฯ  
วุตฺตนเยน  ปพฺพชิเตสุ  ปน มหากสฺสปตฺเถรสฺส  ตาว  อนุปพฺพชฺช  
ปพฺพชิตา  สตสหสฺสมตฺตา  อเหสุ  ตถา เถรสฺเสว  สทฺธิ- 
วิหาริกสฺส  จนฺทคุตฺตตฺเถรสฺส  ตสฺสาป  สทฺธิวิหาริกสฺส ตสฺสาป 
สทฺธิวิหาริกสฺส  โยนกธมฺมรกฺขิตตฺเถรสฺส ฯ  ตสฺส  ปน สทฺธ-ิ 
วิหาริโก  อโสกร ฺโ  กนิฏภาตา  ติสฺสตฺเถโร  นาม  อโหสิ ฯ 
ตสฺส อนุปพฺพชฺช  ปพฺพชติา  อฑฺฒเตยฺยโกฏิสงฺขฺยา  อเหสส ฯ 
ทีปปฺปสาทกมหามหินฺทตฺเถรสฺส  ปน  อนุปพฺพชิตาน คณน- 
ปริจฺเฉโท นตฺถิ ยาวชฺชทวิสา  ลงฺกาทีเป สตฺถริ ปสาเทน   
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ปพฺพชนฺตา มหามหินฺทตฺเถรสฺเสว อนุปพฺพชนฺติ นาม ฯ 
        อิทานิ  เยน  การเณน  เตส  อริยาน  ทสฺสนาท ิ 
พหูปการนฺติ  วุตฺต ต  เทสฺเสตุ  ตถารูเปติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  
ตถารูเปติ  ตาทิเส  สีลาทิคุณสมฺปนฺเน อริเย ฯ  ยสมฺา  ทสฺสน- 
สวนานุสฺสรณานิ  อุปสงฺกมนปยิรุปาสนฏานานิ  ตสฺมา ตานิ  
อนามสิตฺวา  อุปสงฺกมนปยิรุปาสนานิเยว  ทสฺเสตุ  เสวโต  ภชโต 
ปยิรุปาสโตติ  วุตฺต ฯ  ทสฺสนสวนานุสฺสรณโต  ห ิ อริเยสุ   
อุปฺปนฺนสทฺโท  เต อุปสงฺกมิตฺวา  ปยิรุปาสิตฺวา  ป ฺห  ปุจฺฉิตฺวา   
ลทฺธสวนานุตฺตริโย  อปรปิูเร สีลาทิคุเณ  ปริปูเรสสฺตีติ ฯ  ตถาหิ  
วุตฺต สทฺธาชาโต อุปสงฺกมติ อุปสงฺกมนฺโต ปยิรุปาสตีติ(๑)อาทิ ฯ  
        ตตฺถ  เสวโตติ  วตฺตปฏิวตฺตกรณวเสน  กาเลน  กาล   
อุปสงฺกมโต ฯ ภชโตติ  สมฺปยายนภตฺติวเสน  ภชโต ฯ  ปยริุปาสโตติ  
ป ฺหปุจฺฉเนน(๒) ปฏิปตฺติอนุกรเณน  จ  ปยริุปาสโตติ  ติณฺณ   
ปทาน  อตฺถวิภาโค  ทีเปตพฺโพ ฯ วิมตฺุติาณทสฺสนสฺส  ปารปิูริ   
เอกูนวีสติมสฺส  ปจฺจเวกฺขณาณสฺส  อุปฺปตฺติยา เวทิตพฺพา ฯ 
        เอวรูปา  จ  เต  ภิกฺขเว  ภิกฺขูติอาทีสุ  เย  ยถา- 
วุตฺตคุณสมนฺนาคเมน เอวรูปา  เอทิสา  ภินฺนสพฺพกิเลสา  ภิกฺขู 
เต  ทิฏธมฺมิกาทิหิเตสุ  สตฺตาน นิโยชนวเสน  อนุสาสนโต  
สตฺถาโรติป  วุจฺจนฺติ  ชาติกนฺตาราทินิตฺถรณโต สตฺถวาหาติป  
# ๑. ม. ม. ๑๓/๒๓๘/๒๓๓ ฯ  ๒. ม. ป ฺหปุจฺฉเนน ฯ   
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ราคาทิรณาน  ชหนโต  ชหาปนโต  จ  รณ ฺชหาติป  อวิชชฺา- 
ตมสฺส วิโนทนโต  วิโนทาปนโต  จ  ตโมนุทาติป  สปร- 
สนฺตาเนสุ  ป ฺาอาโลกป ฺาโอภาสป ฺาปชฺโชตาน  กรเณน   
นิพฺพตฺตเนน  อาโลกาทิกราติป  ตถา (๑)าณปฺปภาธมฺมกิรณกรเณน 
ปภงฺกราติป  อุกฺกาธาราติป(๑) ปภงฺกราติป  อารกตฺตา  กิเลเสหิ  อนเย  อนิริยนโต  
อเย  จ  อิริยนโต (๒)เนส จ ตถภาเว  เหตุภาวโต(๒)  สเทวเกน  
โลเกน  อรณียโต  อรยิาติป  ป ฺาจกฺขุธมฺมจกฺขูน สาติสย- 
ปฏิลาเภน จกฺขุมนฺโตติป วุจฺจนฺติ ฯ 
        คาถาสุ  ปาโมชฺชกรณฏานนฺติ  นิรามิสปฺปโมทสฺส   
นิพฺพตฺตก  าน การณ ฯ  เอตนฺติ  อิทานิ  วตฺตพฺพนิทสฺสน  
สนฺธาย  วทติ ฯ  วิชานตนฺติ สงฺกิเลสโวทาเน  ยาถาวโต 
ชานนฺตาน ฯ  ภาวิตตฺตานนฺติ  ภาวิตสภาวาน กายภาวนาทีหิ  
ภาวิตสนฺตานานนฺติ  อตฺโถ ฯ  ธมฺมชวิีนนฺติ  มิจฺฉาชีว  ปหาย 
ธมฺเมน  าเยน  ชีวิกกปฺปนโต  ธมฺเมน  วา  าเยน  อตฺตภาวสฺส  
วหนโต (๓)  สมาปตฺติพหุลตาย  วา  อคฺคผลธมฺเมน  ชีวนโต  ธมฺม- 
ชีวิน ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขปตฺโถ  ยทิท  ภาวิตตฺตาน  ปรินิฏ ิต- 
สมาธิป ฺาภาวนาน  ตโต  เอว ธมฺมชีวิน  อริยาน  ทสฺสน  เอต   
อวิปฺปฏิสารนิมิตฺตาน  สีลาทีน ปาริปูริเหตุภาวโต วิชานต  
# ๑. ม. าณุกฺกาาณปฺปภาธมฺมุฏกาธมฺมปฺปภาน ธารเณน 
# จ อุกฺกาธาราติป ปภงฺกราติปติ ฯ  ๒. ม. ปเรส ตถาภาวเหตุภาวโต ฯ 
# ๓. ม. ปวตฺตนโต ฯ  
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สปฺป ฺชาติกาน เอกนฺเตเนว ปติปาโมชฺชการณนฺติ ฯ 
        อิทานิ  ต  ตสฺส  การณภาว  ทสฺเสตุ  เต โชตยนฺตีติ 
โอสานคาถาทฺวยมาห ฯ 
        ตตฺถ  เตติ  เต  ภาวิตตฺตา  ธมฺมชีวิโน  อริยา ฯ  โชตยนฺตีติ(๑) 
ปกาสยนฺติ ฯ ภาสยนฺตีติ  สทฺธมฺโมภาเสน  โลก  ปภาสยนฺติ  ธมฺม  
เทเสนฺตีติ  อตฺโถ ฯ เยสนฺติ เยส  อริยาน ฯ  สาสนนฺติ  โอวาท ฯ 
สมฺมท ฺายาติ  ปุพฺพภาคาเณหิ  สมฺมเทว ชานิตฺวา ฯ เสส  
วุตฺตนยเมว ฯ 
                ป ฺจมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
 
                ตณฺหุปฺปาทสุตฺตวณฺณนา 
        ฉฏเ  ตณฺหุปฺปาทาติ  เอตฺถ  อุปปฺชชฺติ  เอเตสูติ   
อุปฺปาทา ฯ  กา อุปฺปชฺชติ  ตณฺหา ฯ  ตณฺหาย  อุปฺปาทา  
ตณฺหุปฺปาทา ตณฺหาวตฺถูนิ ตณฺหาการณานีติ อตฺโถ ฯ  
ยตฺถาติ  เยสุ  นิมิตฺตภูเตสุ ฯ อุปฺปชชฺมานาติ อุปฺปชฺชนสีลา ฯ  
จีวรเหตูติ เอตฺถ(๒)  มนาป  จีวร  ลภิสสฺามีติ  จีวรการณา  
อุปฺปชฺชติ ฯ เสสปเทสุป เอเสว นโย ฯ  อิติ  ภวาภวเหตูติ 
เอตฺถ  ปน  อิตีติ นิทสฺสนตฺเถ นิปาโต ฯ ยถา จีวรทเิหตุปติ(๓) 
# ๑. โวหรนตีฺติป ปาโ ฯ ปาลิยา ปน วิสทิส ฯ   
# ๒. ท.ี ปา. ๑๑/๒๓๗/๒๓๖ ฯ  องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๙/๒๑ ฯ 
# ม. กตฺถ ฯ ๓. ม. จีวราทิเหตุ เอว ภวาภวเหตุปติ ฯ   
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อตฺโถ ฯ  ภวาภวาติ  เจตฺถ  ปณีตปฺปณีตานิ  สปฺปนวนีตาทีนิ 
อธิปฺเปตานิ  ภวติ  อาโรคฺย  เอเตนาติ  กตฺวา ฯ  สมปฺตฺติภเวสุ   
ปณีตปฺปณีตตโร ภวาภโวติป  วทนฺติ ฯ  ภโวติ  วา  สมฺปตฺติ ฯ 
อภโวติ  วิปตฺติ ฯ  ภโวติ  วุฑฺฒิ อภโวติ หานิ ฯ ตนฺนิมิตฺต ฺจ  
ตณฺหา อุปฺปชฺชตีติ วุตฺต ภวาภวเหตุ วาติ ฯ 
        คาถา  เหฏา  วุตฺตตฺถา  เอว ฯ  อปจ  ตณฺหาทุติโยติ  ตณฺหา- 
สหาโย ฯ  อย หิ  สตฺโต  อนมตคฺเค  สสารวฏเฏ  สสรนฺโต   
น  เอกโกว  สสรติ  ตณฺห  ปน ทุติยิก  สหายิก  ลภตฺิวา  ว  
สสรติ ฯ  ตถา  หิ  ต  ปปาตปาต  อจินฺเตตฺวา มธุคฺคณฺหณก- 
ลุทฺธก  วิย  อเนกาทีนวากุเลสุป  ภเวสุ  อานิสสเมว  ทสฺเสนฺตี 
อนตฺถชาเล  สา  ปริพฺภมาเปติ ฯ  เอตมาทีนว  ตฺวาติ เอต  
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเนสุ ขนฺเธสุ  อิตฺถภาว ฺถาภาวส ฺ ิต   
อาทีนว  ชานิตฺวา ฯ  ตณฺห ทุกฺขสฺส สมฺภวนฺติ ตณฺหา  จ 
ภยวฏฏทุกฺขสฺส(๑)  สมฺภโว  ปภโว  การณนฺติ  ชานิตฺวา ฯ  
        เอตฺตาวตา จ  เอกสฺส  ภิกฺขุโน  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา   
อรหตฺตุปฺปตฺติ  ทสฺสิตา ฯ  อิทานิ  ต ขีณาสว  โถเมนฺโต   
วีตตโณฺหติอาทิมาห ฯ 
        ยมฺปเนตฺถ  อวุตฺต  ต  เหฏา วุตฺตนยเมว ฯ 
                ฉฏสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. วฏฏทุกขฺสฺส ฯ   
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                         สพฺรหฺมกสุตฺตวณฺณนา 
        สตฺตเม  สพฺรหฺมกานีติ  สเสฏกานิ ฯ  เยสนฺติ  เยส  
กุลาน ฯ ปุตฺตานนฺติ  ปุตฺเตหิ ฯ  ปชูิตสทฺทโยเคน  หิ  อิท กรณตฺเถ  
สามิวจน ฯ อชฺฌาคาเรติ สเก  ฆเร ฯ  ปูชิตา  โหนฺตีติ  ย  
ฆเร  อตฺถิ  เตน  ปฏชิคฺคิตา  มนาเปน  เจว กายิกวาจสิเกน 
จ  ปจฺจุปฏ ิตา  โหนฺติ ฯ  อิติ  มาตาปตุปูชกานิ(๑)  กุลาน ิ
สพฺรหฺมกานีติ  ปสสิตฺวา  อุปริป  เนส  ปสสนียต  ทสฺเสนฺโต 
สปุพฺพเทวตานีติอาทิมาห ฯ 
        ตตฺถ  พฺรหฺมาติอาทีนิ  เตส  พฺรหฺมาทิภาวสาธนตฺถ  
วุตฺตานิ ฯ ตตฺรายมตฺถวิภาวนา  พฺรหฺมาติ  เสฏาธิวจน ฯ   
ยถา  ห ิ พฺรหฺมุโน จตสฺโส ภาวนา อวิชหิตา  โหนฺติ  
เมตฺตา  กรุณา  มุทิตา  อุเปกฺขาติ  เอว มาตาปตูน ปุตฺเตสุ 
จตสฺโส  ภาวนา  อวิชหิตา  โหนฺติ ฯ  ตา  ตสฺมึ  ตสฺมึ  กาเล  
เวทิตพฺพา กุจฺฉิคตสฺมึ  หิ  ทารเก  กทา  น ุ โข  ปุตฺตก   
อโรค  ปริปณฺุณงฺคปจฺจงฺค ปสฺสิสฺสามาติ  มาตาปตูน  เมตฺตจิตฺต   
อุปฺปชฺชติ ฯ  ยทา  ปเนส  มนฺโท อุตฺตานเสยฺยโก  อูกาหิ  วา   
มงฺกุเลหิ  (๒)  วา  ทฏโ  ทุกฺขเสยฺยาย  วา  ปฬิโต ปโรทติ  วิรวติ   
ตทาสฺส  สทฺท  สุตฺวา  มาตาปตูน  การุ ฺ  อุปฺปชฺชติ ฯ 
อาธาวิตฺวา  วิธาวิตฺวา  กีฬนกาเล  ปน  โสภนียวยสฺมึ  วา  
# ๑. ม. มาตาปตุปูชกานิ ฯ  ๒. ม. มงฺกุเลหิ ฯ  
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 ิตกาเล  ทารก โอโลเกตฺวา  มาตาปตูน  จิตฺต  สปปฺมณฺเฑ   
ปกฺขิตฺตสตวิหตกปฺปาสปจุปฏล วิย  มทุุก  อาโมทิต  ปโมทิต   
ตทา  เนส  มทุิตา  ลพฺภติ ฯ  ยทา  ปน  เตส ปุตฺโต 
ทารภรณ  ปจฺจุปฏเปตฺวา  ปาฏิเยกฺก  อคาร  อชฺฌาวสติ  
ตทา มาตาปตูน สกฺโกติ  ทานิ  โน  ปตฺุตโก  อตฺตโน  ธมฺมตาย 
ชีวิตุนฺติ  มชฌฺตฺตภาโว อุปฺปชฺชติ ฯ  เอว  ตสฺมึ  กาเล  อุเปกฺขา 
ลพฺภติ ฯ  เอว  มาตาปตูน  ปุตฺเตสุ ยถากาล  จตุพฺพิธสฺสาป   
พฺรหฺมวิหารสฺส  ลพฺภนโต  พฺรหฺมสทสิวุตฺติตาย  วุตฺต พฺรหฺมาติ 
ภิกฺขเว มาตาปตูน เอต อธิวจนนฺติ ฯ 
        ปุพฺพเทวาติ(๑)  เอตฺถ  เทวา  นาม  ติวิธา  สมมฺุติเทวา  
อุปปตฺติเทวา วิสุทฺธิเทวาติ ฯ  เตสุ  สมฺมุติเทวา  นาม  ราชาโน 
ขตฺติยา ฯ  เต  หิ  เทโว เทวีติ  โลเก  โวหรียนฺติ  เทวา  วิย  
โลกสฺส  นิคฺคหานุคฺคหสมตฺถา  จ  โหนฺติ ฯ อุปปตฺติเทวา  นาม 
จาตุมหาราชิกโต  ปฏาย  ยาว  ภคฺคา  อุปปนฺนาสตฺตา ฯ 
วิสุทฺธิเทวา  นาม  ขีณาสวา  สพฺพสงฺกิเลสวิสุทฺธิโต ฯ  ตตฺราย   
วจนตฺโถ ทิพฺพนฺติ  กีฬนฺติ  ลฬนฺติ  โชตนฺติ  ปฏิปกขฺ  ชยนฺติ   
จาติ(๒)  เทวา ฯ  เตสุ สพฺพเสฏา  วิสุทฺธิเทวา ฯ  ยถา  เต   
พาลชเนหิ  กต  อปราธ  อคเณตฺวา เอกนฺเตเนว เตส อนตฺถหานึ  
อตฺถุปฺปตฺติ ฺจ อากงฺขนฺตาว ยถาวุตฺตพฺรหฺมวิหารโยเคน อตฺถาย  
# ๑. ม. ปุพฺพเทวตา ฯ ๒. ม. วาติ ฯ  
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หิตาย  สุขาย  ปฏิปชชฺนฺติ  ทกฺขิเณยฺยตาย  จ  เตส การาน  
มหปฺผลต  มหานิสสต ฺจ  อาวหนฺติ  เอวเมว  มาตาปตโรป ปุตฺตาน  
อปราธ อคเณตฺวา  เอกนฺเตเนว  เตส  อนตฺถหานึ  อตฺถุปฺปตฺติ ฺจ  
อากงฺขนฺตา วุตฺตนเยเนว จตุพฺพิธสฺสาป  พฺรหฺมวิหารสฺส  ลภนโต 
อตฺถาย  หิตาย  สุขาย  ปฏปิชฺชนฺตา ปรมทกฺขิเณยฺยา  หุตฺวา 
อตฺตนิ  กตาน  การาน  มหปฺผลต  มหานิสสต ฺจ อาวหนฺติ ฯ 
สพฺพเทเวหิ  จ  ปม  เตส  อุปการวนตฺตาย  เต  อาทิโตเยว   
เทวา ฯ เตส  หิ  วเสน  เต  ปม  อ ฺเ  เทเว  เทวาติ   
ชานนฺติ  อาราเธนฺติ ปยิรุปาสนฺติ  อาราธนวิธึ  ตฺวา  ตถา 
ปฏิปชชฺนฺตา  ตสฺสา  ปฏปิตฺติยา  ผล อธิคจฺฉนฺติ  ตสฺมา  เต  
ปจฺฉาเทวา  นาม ฯ  เตน  วุตฺต  ปุพฺพเทวาติ  ภิกฺขเว 
มาตาปตูน เอต อธิวจนนฺติ ฯ 
        ปุพฺพาจริยาติ ปมอาจริยา ฯ มาตาปตโร หิ ปุตฺเต 
สิกฺขาเปนฺตา อติตรุณกาลโต  ปฏาย  เอว  นิสีท  เอว  คจฺฉ  
[๑]เอว  ติฏ  เอว สย เอว ขาท เอว ภุ ฺช อยนฺเต ตาโตติ(๒) 
วตฺตพฺโพ อย ภาติกาติ อย ภคินีติ อิท นาม  กาตุ   
วฏฏติ  อิท  น  วฏฏติ  อสุก  นาม อุปสงฺกมิตุ วฏฏติ  
อสุก นาม น  วฏฏตีติ  คาเหนฺติ  สิกฺขาเปนฺติ ฯ  อปรภาเค  อ ฺเ 
อาจริยาป สิปฺป มุทฺธ คณนนฺติ  เอวมาทึ  สิกฺขาเปนฺติ  อ ฺเ 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร เอว ติฏ เอว สยาติ ทิสฺสติ ฯ   
# ๒. ม. ตาตาติ ฯ   
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สรณานิ  เทนฺติ  สีเลสุ  ปติฏาเปนฺติ ปพฺพาเชนฺติ  ธมฺม  
อุคฺคณฺหาเปนฺติ  อุปสมฺปาเทนฺติ  โสตาปตฺติมคฺคาทีนิ ปาเปนฺติ ฯ 
อิติ  สพฺเพป  เต  ปจฺฉาอาจริยา  นาม ฯ  มาตาปตโร  ปน   
สพฺพปม ฯ เตนาห ปุพฺพาจริยาติ ภิกฺขเว มาตาปตูน เอต  
อธิวจนนฺติ ฯ 
        (๑)อาหุเนยฺยาติ  อาเนตฺวา  ทูรโตป  อาเนตฺวา 
ผลวิเสส  อากงฺขนฺเตน  คุณวนฺเตสุ  ทาตพฺพนฺติ  อาหุน ฯ 
อนฺนปานวตฺถจฺฉาทนาทีน เอต  นาม  อุปการกฺเขตฺตตาย  ต  
อาหุน  อรหนฺตีติ  อาหุเนยฺยา ฯ  เตน  วุตฺต อาหุเนยฺยาติ ภิกขเว  
มาตาปตูน เอต อธิวจนนฺติ ฯ 
        อิทานิ  เตส  พฺรหฺมาทิภาเว  การณ  ทสฺเสตุ  ต  กิสฺส  
เหตุ พหุการาติอาทิ  วุตฺต ฯ  ต  กิสฺส  เหตูติ  ต มาตาปตูน  
พฺรหฺมาทิอธิวจน เกน การเณนาติ  เจติ  อตฺโถ ฯ  พหุการาติ   
พหุปการา ฯ  อาปาทกาติ  ชีวิตสฺส อาปาทกา  ปาลกา ฯ  
ปุตฺตาน  หิ  มาตาปตูหิ  ชีวิต  อาปาทิต  ปาลิต  ฆฏิต  
อนุปฺปพนฺเธน  ปวตฺติต  สมฺปาทิต ฯ  โปสกาติ  หตฺถปาเท  
วฑฺเฒตฺวา  หทยโลหิต ปาเยตฺวา  โปเสตาโร ฯ  อิมสฺส  โลกสฺส 
ทสฺเสตาโรติ  ปุตฺตาน  อิมสฺมึ  โลเก อิฏานิฏารมฺมณทสฺสน   
# ๑. ม. อาหุเนยฺยาติ อาเนตฺวา หุนิตพฺพนฺติ อาหุน ฯ 
# ทูรโตป อาเนตฺวา ผลวิเสส อากงฺขนฺเตน คุณวนฺเตสุ ทาตพฺพาน 
# อนฺนปานวตฺถจฺฉาทนาทีน เอต นาม ฯ  
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นาม  มาตาปตโร  นิสฺสาย  ชาตนฺติ  เต  เนส  อิมสฺส โลกสฺส 
ทสฺเสตาโร  นาม ฯ 
        อิติ  เตส  พหุการตฺต  พฺรหฺมาทิภาวสฺส  การณ ทสฺสิต  
เยน  ปุตฺโต  มาตาปตูน  โลกิเยน  อุปกาเรน  เกนจิ  ปริยาเยน 
ปริยนฺต  ปฏกิาร  กาตุ  น  สมตฺโถเยว ฯ  สเจ  ห ิ ปตฺุโต  
มาตาปตูน อุปการสฺส  ปจฺจุปการ  กรสิฺสามีติ  อุฏาย  สมุฏาย 
วายมนฺโต  ทกฺขิเณ องฺสกูเฏ  มาตร  อิตรสฺมึ  ปตร  เปตฺวา   
วสฺสสตายุโก  สกล  วสสฺสตมฺป ปรหิเรยฺย  จตูหิ  ปจฺจเยหิ   
อุจฺฉาทนปริมทฺทนนฺหาปนสมฺพาหนาทีหิ  จ  ยถารุจึ(๑) อุปฏหนฺโต  
เตส  มุตฺตกรีสมฺป  อชิคุจฺฉนฺโต  น  เอตฺตาวตา  ปุตฺเตน มาตาปตูน  
ปฏิกาโร  กโต  โหติ  อ ฺตฺร  สทฺธาทิคุณวิเสเส  ปติฏาปนา ฯ 
วุตฺตเ ฺหต ภควตา 
        ทฺวินฺนาห ภิกฺขเว น สุปฺปฏิการ วทามิ ฯ กตเมส ทฺวินฺน 
มาตุ จ ปตุ จ ฯ เอเกน ภิกฺขเว องฺเสน มาตร ปริหเรยฺย 
เอเกน องฺเสน ปตร ปริหเรยฺย วสฺสสตายุโก วสฺสสตชีวี โส  
จ เนส อุจฺฉาทนปริมทฺทนนฺหาปนสมฺพาหเนน[๒] เต จ ตตฺเถว 
มุตฺตกรีส จเชยฺยุ น เตฺวว ภิกฺขเว มาตาปตูน กต วา  
โหติ ปฏิกต วา ฯ อิมิสฺสา จ ภิกฺขเว มหาปวิยา ปหุต- 
สตฺตรตนาย (๓) มาตาปตโร อิสฺสริยาธิปจฺเจ รชฺเช ปติฏาเปยฺย  
# ๑. ม. ยถารจิุ ฯ  ๒. เอตฺถนฺตเร ทุกงฺคุตฺตรปาลิย ปฏิชคฺเคยฺยาติ 
# ทิสฺสติ ฯ  ๓. ม. ปหูตรตฺตรตนาย ฯ  
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น เตฺวว ภิกฺขเว มาตาปตูน กต วา โหติ ปฏิกต วา  
ต กิสฺส เหตุ พหุการา ภิกฺขเว มาตาปตโร ปุตฺตาน  
อาปาทกา โปสกา อิมสฺส โลกสฺส ทสฺเสตาโร ฯ โย จ 
โข ภิกฺขเว มาตาปตโร อสฺสทฺเธ สทฺธาสมฺปทาย สมาทเปติ  
นิเวเสติ ปติฏาเปติ ฯ ทุสฺสีเล สีลสมปฺทาย มจฺฉริโน จาค- 
สมฺปทาย ทุปฺป ฺเ ป ฺาสมฺปทาย สมาทเปติ นิเวเสติ  
ปติฏาเปติ เอตฺตาวตา โข ภิกฺขเว มาตาปตูน กต ฺจ  
โหติ ปฏิกต ฺจ  อติกต ฺจาติ(๑) ฯ  ตถา มาตาปตุอุปฏาน  
ปุตฺตทารสฺส สงฺคโหติ ฯ  มาตาปตุอุปฏาน ภิกฺขเว ปณฺฑิต- 
ป ฺตฺตนฺติ จ 
        เอวมาทีนิ มาตาปตูน ปุตฺตสฺส พหูปการภาวสาธกานิ  
สุตฺตานิ ทฏพฺพานิ ฯ 
        คาถาสุ  วุจฺจเรติ  วุจฺจนฺติ  กถียนติฺ ฯ  ปชาย  อนุกมฺปกาติ  
ปเรส  ปาณ ฉินฺทิตฺวาป  อตฺตโน  สนตฺก  ยงฺกิ ฺจิ  จชิตฺวาป   
อตฺตโน  ปช  ปฏชิคฺคนฺติ โคปยนฺติ ตสฺมา ปชาย อตฺตโน  
ปุตฺตาน อนุกมฺปกา อนุคฺคาหกา ฯ นมสฺเสยฺยาติ  สาย  ปาต   
อุปฏาน  คนฺตฺวา(๒)  อิท  มยฺห  อุตฺตม ปุ ฺกฺเขตฺตนฺติ  นมการ  
กเรยฺย ฯ  สกกฺเรยฺยาติ  สกฺกาเรน  ปฏมิาเนยฺย ฯ อิทานิ  ต   
สกฺการ  ทสฺเสนฺโต  อนฺเนนาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อนฺเนนาติ 
ยาคุภตฺตขาทนีเยน ฯ  ปาเนนาติ  อฏวิธปาเนน ฯ  วตฺเถนาติ  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. กตฺวาติป ปาโ ฯ  
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นิวาสนปารุปเนน ฯ สยเนนาติ  ม ฺจปภิสิพิมฺโพหนาทินา   
สยเนน ฯ  อุจฺฉาทเนนาติ  ทุคฺคนฺธ ปฏิวิโนเทตฺวา  สุคนฺธ- 
กรณุจฺฉาทเนน ฯ  นฺหาปเนนาติ  สีตกาเล  อุโณฺห- 
ทเกน อุณฺหกาเล  สีโตทเกน  คตฺตานิ  ปริสิ ฺจิตฺวา  นฺหาปเนน ฯ  ปาทาน 
โธวเนน จาติ อุโณฺหทกสีโตทเกหิ ปาทโธวเนน เจว เตลมกฺขเนน  
จ ฯ 
        ตาย  น  ปาริจริยายาติ  เอตฺถ  นนติฺ  นิปาตมตฺต  ฯ 
ยถาวุตฺตปริจรเณน ฯ อถ  วา  ปาริจริยายาติ  ภรณกิจฺจกรณ- 
กุลวสปติฏาปนาทินา  ป ฺจวิธอุปฏาเนน ฯ วุตฺตเ ฺหต 
        ป ฺจหิ โข คหปติปุตฺต าเนหิ ปุตฺเตน ปุรตฺถิมา ทิสา 
มาตาปตโร ปจฺจุปฏาตพฺพา ภโต เนส(๑) ภริสฺสามิ กิจฺจ  
เนส กริสฺสามิ กุสวส เปสฺสามิ ทายชฺช ปฏิปชชฺิสสฺามิ ฯ  
อถ วา ปน เนส เปตาน กาลกตาน ทกฺขิณมนุปฺปทสฺสามีติ ฯ 
อิเมหิ โข คหปติปุตฺต ป ฺจหิ าเนหิ ปุตฺเตน ปุรตฺถิมา  
ทิสา มาตาปตโร ปจฺจุปฏ ิตา ป ฺจหิ าเนหิ ปุตฺต  
อนุกมฺปนฺติ ปาปา นิวาเรนฺติ กลฺยาเณ นิเวเสนฺติ สิปฺป  
สิกฺขาเปนฺติ ปติรูเปน ทาเรน สโยเชนติฺ สมเย ทายชฺช  
นิยฺยาเทนฺตีติ ฯ (๒)  
        อปจ  โย  มาตาปตโร  ตีส ุ วตฺถสูุ  อภิปฺปสนเฺน  กตฺวา  
# ๑. ม. เน ฯ  ๒. ท.ี ปา. ๑๑/๑๙๙/๒๐๓ ฯ  
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สีเลสุ  วา ปติฏาเปตฺวา  ปพฺพชฺชาย  วา  นิโยเชตฺวา  อุปฏหติ  
อย  มาตาปตุอุปฏากาน อคฺโคติ  เวทิตพฺโพ ฯ  สา  ปนาย   
ปาริจริยา  ปุตฺตสฺส  อุภยโลกหิตสุขาวหาติ ทสฺเสนฺโต   
                อิเธว  น  ปสสนฺติ        เปจฺจ  สคฺเค  ปโมทตีติ  อาห ฯ   
        ตตฺถ อิธาติ  อิมสมึ  โลเก ฯ  มาตาปตุอุปฏาก  ห ิ ปุคฺคล   
ปณฺฑิตมนุสฺสา  ตตฺถ ปาริจริยาย  ปสสนฺติ  วณฺเณนฺติ  โถเมนฺติ   
ตสฺส  จ  ทฏิานุคตึ  อาปชฺชนฺตา สยมปฺ  อตฺตโน  มาตาปตูสุ   
ตถา  ปฏิปชชฺิตฺวา  มหนฺต  ปุ ฺ  ปสวนฺติ ฯ เปจฺจาติ  ปรโลก  
คนฺตฺวา  สคฺเค   ิโต มาตาปตุอุปฏาโก ทิพฺพสมฺปตฺตีหิ โมทติ 
ปโมทติ อภินนฺทตีติ ฯ 
                สตฺตมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                        พหุการสุตฺตวณฺณนา 
        อฏเม  พฺราหฺมณคหปติกาติ  พฺราหฺมณา  เจว  
คหปติกา  จ ฯ วชฺเชตฺวา(๑)  พฺราหฺมเณ  เย  เกจิ  อคาร   
อชฺฌาวสนฺตา  อิธ  คหปติกาติ  เวทิตพฺพา ฯ เยติ  อนิยมโต  
นิทฺทิฏปรามสน ฯ  เตติ  (๒)  อุปโยคพหุวจน ฯ  อยเ ฺหตฺถ 
สงฺเขปตฺโถ  ภิกฺขเว  ตุมฺหาก  พหูปการา  พฺราหฺมณคฺคหปติกา  
เย  พฺราหฺมณา เจว  เสสอคาริกา  จ  ตุเมฺหเอว  อมฺหาก  
# ๑. ม. เปตฺวา ฯ  ๒. ม. โวติ ฯ  
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ปุ ฺกฺเขตฺต ยตฺถ มย อุทธฺคฺคิก ทกฺขิณ  ปติฏาเปม  โสวคฺคิก  
สุขวิปาก สคฺคสวตฺตนิกนฺติ จิวราทีหิ ปจฺจเยหิ ปติอุปฏ ิตาติ ฯ 
        เอว  อามิสทาเนน  อามิสสวิภาเคน  อามิสานุคฺคเหน  
คหฏา  ภิกฺขูน อุปการวนฺโตติ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ธมฺมทาเนน   
ธมฺมสวิภาเคน  ธมฺมานุคฺคเหน ภิกฺขูนมฺป  เตส  อุปการวนฺตต   
ทสฺเสตุ  ตุเมฺหป  ภิกฺขเวติอาทิ วุตฺต ต วุตฺตนยเมว ฯ 
        อิมินา  กึ  กถิต  ปณฺฑาปจายน  นาม  กถิต ฯ 
อยเ ฺหตฺถ  อธิปฺปาโย ภิกฺขเว  ยสฺมา  อิเม  พฺราหฺมณคฺคหปติกา  
เนว  ตุมฺหาก  าตกา  น  มิตฺตา น  อิณ  วา  ธาเรนฺติ  อถโข 
อิเม  สมณา  สมฺมคฺคตา  สมฺมา  ปฏิปนฺนา เอตฺถ  โน  การา  
มหปฺผลา  ภวิสฺสนฺติ  มหานิสสาติ  ผลวิเสส  อากงฺขนฺตา ตุเมฺห  
จีวราทีหิ  อุปฏหนฺติ ฯ  ตสฺมา  ต  เตส  อธิปฺปาย  ปริปูเรนฺตา 
อปฺปมาเทน  สมฺปาเทถ  ธมฺมเทสนาป  โว  การกานเยว  โสภติ   
อาเทยฺยา จ โหติ น อิตเรสนฺติ เอว สมฺมาปฏิปตฺติย 
อปฺปมาโท กรณีโยติ ฯ 
        เอวมิท  ภิกฺขเวติอาทีสุ  อย  สงฺเขปตฺโถ  ภิกขฺเว  เอว  
อิมินา วุตฺตปฺปกาเรน  คหฏปพฺพชิเตหิ  อามิสทานธมฺมทานวเสน   
อ ฺม ฺ  สนฺนิสฺสาย  กามาทิวเสน  จตุพฺพิธสฺสาป  โอฆสฺส   
นิตฺถรณตฺถาย  สกลสฺสป  วฏฏทกฺุขสฺส สมฺมเทว  ปริโยสาน- 
กรณาย  อุโปสถสีลนิยมาทิวเสน  จตุปาริสุทฺธิสีลาทิวเสน  จ  อิท   
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สาสนพฺรหฺมจริย มคฺคพฺรหฺมจริย ฺจ วุสฺสติ จรียตีติ ฯ 
        คาถาสุ  สาคาราติ  คหฏา ฯ  อนคาราติ  ปริจฺจตฺตา- 
คารา  ปพฺพชิตา ฯ อุโภ  อ ฺโ ฺนิสฺสิตาติ  เต  อุโภป   
อ ฺม ฺสนฺนิสฺสิตา ฯ  สาคารา  หิ อนคาราน  ธมฺมทาน- 
สนฺนิสฺสิตา  อนคารา  จ  สาคาราน  ปจฺจยทานสนฺนิสฺสิตา ฯ 
อาราธยนฺตีติ  สาเธนฺติ  สมฺปาเทนฺติ ฯ  สทฺธมฺมนฺติ  ปฏิปตฺติ- 
สทฺธมฺม ปฏิเวธสทฺธมฺม ฺจ ฯ  ตตฺถ  ย อุตฺตม ต ทสฺเสนฺโต 
อาห โยคกฺเขม อนุตฺตรนฺติ อรหตฺต  นพฺิพาน ฺจ ฯ  
สาคาเรสูติ  สาคาเรหิ ฯ  นิสฺสกฺเก  อิท  ภุมฺมวจน สาคาราน   
วา  สนฺติเก ฯ  ปจฺจยนฺติ  วุตฺตาวเสส  ทุวิธ  ปจฺจย  ปณฺฑปาต 
เภสชฺช ฺจ ฯ  ปริสฺสยวิโนทนนฺติ  อุตุปริสฺสยาทิปริสฺสยหรณ   
วิหาราทิอาวสถ ฯ สุคตนฺติ  สมฺมาปฏปินฺน  กลฺยาณปุถุชฺชเนห ิ
สทฺธึ  อฏวิธ  อริยปุคฺคล ฯ สาวโก  หิ  อิธ  สุคโตติ   
อธิปฺเปโต ฯ  ฆรเมสิโนติ  ฆร  เอสิโน  เคเห  ตฺวา ฆราวาส   
วสนฺตา  โภคูปกรณานิ  เจว  คหฏสีลาทีนิ  จ  เอสนสีลาติ   
อตฺโถ ฯ สททฺหาโน  อรหตนฺติ  อรหนฺตาน  อริยาน  วจน  เตส  
วา  สมฺมาปฏิปตฺตึ สทฺทหนฺตา ฯ  อทฺธา  อิเม  สมฺมาปฏิปนฺนา  
ยถา  อิเม  กเถนฺติ  ตถา ปฏิปชชฺนฺตาน  สา  ปฏิปตฺติ 
# ๑. ม. สาคาราน ฯ  ๒. ม. โภคฺปกรณานิ เจว คหฏสีลาทีนิ จ ฯ 
# ๓. สยฺา. สทฺทหานาติ ฯ ม. สทฺทาหาโน ฯ  
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สคฺคโมกฺขสมฺปตฺติยา  สวตฺตตีติ  อภิสทฺทหนฺตาติ อตฺโถ ฯ  สทฺทา- 
ตาติป(๑)  ปาโ ฯ  อริยป ฺายาติ  สุวิสุทฺธป ฺาย ฯ  ฌายิโนติ 
อารมฺมณลกฺขณูปนิชฺฌานวเสน ทุวิเธนป ฌาเนน ฌายิโน ฯ 
        อิธ  ธมมฺ  จริตฺวานาติ  อิมสฺมึ  อตฺตภาเว  อิมสฺมึ  วา   
สาสเน โลกยิโลกุตฺตรสขุสฺส  มคฺคภูต  สีลาทิธมมฺ  ปฏิปชชฺิตฺวา 
ยาว  ปรินิพฺพาน  น ปาปุณนฺติ  ตาวเทว  สุคติคามิโน ฯ  
นนฺทิโนติ ปติโสมนสฺสโยเคน นนฺทนสีลา ฯ เกจิ ปน ธมฺม   
จริตฺวาน  มคฺคนฺติ โสตาปตฺติมคฺค ปาปุณิตฺวาติ วทนฺติ ฯ  
เทวโลกสฺมนิฺติ ฉพฺพิเธป  กามเทวโลเก(๒) ฯ  โมทนฺติ  กาม- 
กามิโนติ  ยถจฺิฉิตวตฺถุนิปฺผตฺติโต กามกามิโน กามวนฺโต หุตฺวา  
ปโมทนฺตีติ ฯ 
                อฏมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                        กุหสุตฺตวณฺณนา 
        นวเม  กุหาติ  มนฺตชปฺปนาทินา(๓)  กุหนวตฺถุนา  กุหกา 
อสนฺตคุณสมฺภาวนตฺถาย(๔)  โกห ฺ  กตฺวา  ปเรส  วิมฺหาปกาติ  
อตฺโถ ฯ  ถทธฺาติ โกเธน  จ  มาเนน  จ  ถทฺธมานสา ฯ  
โกธโน  โหติ  อุปายาสพหุโล  อปฺปมปฺ วุตฺโต  สมาโน  อภิสชชฺติ  
# ๑. ม. สทฺทหนฺตาติป ฯ  ๒. ม. กามาวจรเทวโลเก ฯ  
# ๓. ม. สามนฺต... ฯ ๔. ม. อสนฺตคุณสมฺภาวนิจฺฉาย ฯ  
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กุปฺปติ  พฺยาปชฺฌติ(๑)  ปฏิปฺผรตีติ  (๒)  เอว วุตฺเตน โกเธน  จ   
ทุพฺพโจ  โหติ  โทวจสฺสกรเณหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  อกฺขโม 
อปฺปทกฺขิณคฺคาหี  อนุสาสนินฺติ  (๓)  เอว  วุตฺเตน  โทวจสฺเสน  จ  
ชาติมโท โคตฺตมโท  ลิงฺคมโท(๔)  อาโรคฺยมโท  โยพฺพนมโท   
ชีวิตมโทติ  (๕)  เอว  วุตฺเตน ชาติมทาทิเภเทน  มเทน  จ  ครุกา- 
ตพฺเพสุ  ครูสุ  ปรมนิปจฺจการ  อกตฺวา อโยสลาก  คิลิตฺวา  
 ิตา  วิย  อโนนตา  หุตฺวา  วิจรณกา ฯ  ลปาติ  อุปลาปกา 
มิจฺฉาชีววเสน  กลุสงฺคาหกา  ปจฺจยตฺถ  ปยุตฺตวาจาวเสน   
นิปฺเปสิกตาวเสน  จ ลปกาติ วา อตฺโถ ฯ 
        สิงฺคีติ  ตตฺถ  กตม  สิงฺค  ย  สิงฺค  สิงฺคารตา  จาตุรตา  
จาตุริย ปริกฺกติยนฺติ  (๖)  เอว  วุตฺเตหิ  สิงฺคสทิเสหิ ปากฏกิเลเสหิ 
สมนฺนาคตา ฯ  อุนฺนฬาติ  อุคฺคตนฬา  นฬสทิส  ตุจฺฉมาน   
อุกฺขิปตฺวา วิจรณกา ฯ  อสมาหิตาติ  จิตฺเตกคฺคตามตฺตสฺสาป   
อลาภิโน ฯ  น  เม  เต  ภิกฺขเว ภิกฺขู  มามกาติ เต  มยฺห   
ภิกฺขู  มม  สนฺตกา  น  โหนฺติ ฯ  มยหฺนฺติ  (๗) อิท  ปท  อตฺตาน   
อุทฺทิสฺส  ปพฺพชิตตฺตา  ภควตา  วุตฺต ฯ  ยสฺมา  ปน  เต 
กุหนาทิโยคโต  น  สมฺมา  ปฏิปนฺนา  ตสฺมา  น  มามกาติ   
# ๑. ม. พฺยาปชฺชติ ฯ  ๒. องฺ. ติก. ๒๐/๔๖๔/๑๕๕ ฯ 
# อภิ. ป.ุ ๓๖/๘๙/๑๖๖ ฯ ม. ปติตฺถียติ ฯ  ๓. ม. ม.ู ๑๒/๒๒๒/๑๘๙ ฯ 
# ๔. ม. สิปปฺมโท ฯ  ๕. อภิ. วิ. ๓๕/๘๔๙/๔๖๗ ฯ 
# ๖. อภิ. วิ. ๓๕/๘๖๙/๔๗๔ ฯ ม. ปาริกฺขตฺติยนฺติ ฯ  ๗. ม. เมติ ฯ  
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วุตฺตา ฯ  อปคตาติ ยทิป  เต  มม  สาสเน  ปพฺพชิตา  ยถานุ- 
สิฏ  ปน  อปฺปฏิปชชฺนโต อปคตาเอว  อิมมฺหา  ธมฺมวินยา 
อิโต เต สุวิทูรวิทูเร  ิตาติ ทสฺเสติ ฯ วุตฺตเ ฺหต 
                นภ ฺจ ทูเร ปวี จ ทูเร 
                ปาร สมุทฺทสฺส ตทาหุ ทูเร 
                ตโต หเว ทูรตร วทนฺติ 
                สต ฺจ ธมฺม อสต ฺจ ราชาติ(๑) ฯ  
วุฑฺฒึ(๒)  วิรูฬฺหึ  เวปุลฺล  อาปชฺชนฺตีติ  สีลาทิคุเณหิ  วฑฺฒนวเสน  
วุฑฺฒึ ตตฺถ  นิจฺจลภาเวน(๓)  วิรฬฺูหึ  สพฺพตฺถ  ปตฺถฏภาเวน  
สีลาทิธมฺมกฺขนฺธปาริปูริยา เวปุลฺล ฯ  น  จ  เต  กุหาทิสภาวา   
ภิกฺขู  อาปชฺชนฺติ  น  จ ปาปุณนฺตีติ อตฺโถ ฯ 
        เต  โข  เม  ภิกฺขเว  ภิกฺขู  มามกาติ อิธาป(๔) เมติ  
อตฺตาน อุทฺทิสฺส ปพฺพชิตตฺตา วทติ  (๕)  สมฺมาปฏิปนฺนตฺตา  ปน 
มามกาติ  อาห ฯ  วุตฺตวิปริยาเยน  สุกกฺปกฺโข เวทิตพฺโพ ฯ   
ตตฺถ  ยาว  อรหตฺตมคฺคา  วิรูหนฺติ  นาม  อรหตฺตผเล  ปน  
สมฺปตฺเต วิรูฬฺหึ เวปุลฺล อาปนฺนา นาม ฯ 
        คาถา สวิุ ฺเยฺยา เอว ฯ 
                นวมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๔๗/๖๕ ฯ ขุ. ชา.๒๘/๓๖๓/๑๔๓ ฯ 
# ๒. ม. วุทฺธ ึฯ  ๓. ม. นิจฺจลภาเวน ฯ  ๔. ม. อิธาป ฯ   
# ๕. กตฺถจิ. วุตฺต ฯ  
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                        นทีโสตสตฺุตวณฺณนา 
        ทสเม  เสยฺยถาปติ  โอปมฺมทสฺสนตฺเถ  นิปาโต  ยถา 
นามาติ อตฺโถ ฯ  นทิยา  โสเตน  โอวุยฺเหยฺยาติ  สีฆโสตาย   
หริตานทิยา(๑) นทิยา อุทกเวเคน เหฏโต  วุเยฺหยฺย  อโธ  หริเยถ ฯ 
ปยรูปสาตรูเปนาติ  ปยสภาเวน  สาตสภาเวน จ  การณภูเตน 
ตสฺส  นทิย  ตสฺสา  วา  ปรตีเร  มณิสุวณฺณาทิ  อ ฺ  วา 
ปยวตฺถุ  วิตฺตูปกรณ  อตฺถิ  ต  คเหสฺสามีติ นทิย ปติตฺวา  
โสเตน อวกฑฺเฒยฺย ฯ กิ ฺจาปติ  อนุชานนอสมฺภาวนตฺเถ   
นิปาโต ฯ  ก ึ อนุชานาติ  กึ  น  สมฺภาเวติ เตน  ปุริเสน   
อธิปฺเปตสฺส  ปยวตฺถุโน  ตตฺถ  อตฺถิภาว  อนุชานาติ  ตถา   
คมน ปน  อาทีนววนฺตตาย  น  สมฺภาเวติ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  
อมฺโภ  ปุริส  ยทิป ตยา  อธิปฺเปต  ปยวตฺถุ  ตตฺถ  อุปลพฺภติ  
เอว  คมเน  ปน  อยมาทีนโว  ย ตฺว เหฏา รหท ปตฺวา  
มรณ มรณมตฺต วา ทุกขฺ ปาปุเณยฺยาสีติ ฯ 
        อตฺถ ิ เจตฺถ  เหฏา  รหโทติ  เอติสฺสา  นทิยา  เหฏา 
อนุโสตภาเค อติวิย  คมฺภีรวิตฺถโต  เอโก  มหาสโร  อตฺถ ิฯ  โส 
จ  สมนฺตโต วาตาภิฆาตสมุฏ ิตาหิ  มณิมยปพฺพตกูฏสนฺนิภาหิ   
มหตีหิ  อูมีหิ  วีจีหิ  สอูม ิวิสเมสุ  ภูมิปฺปเทเสสุ  
สเวค อนุปกฺขนฺทนฺเตน อิมิสฺสา ตาว นทิยา มโหเฆน ตหึ  
# ๑. ม.หารหารินิยา นทิยา ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 534 

                *เลมที่ 20  จตุกฺกนิปาตวณฺณนา  หนา  534 
 
ตหึ อาวฏฏมานวิปุลชลตาย  พลวามุขสทิเสหิ(๑)  สห  อาวฏเฏหีติ  
สาวฏโฏ  ต  รหท โอติณฺณสตฺเตเยว  อตฺตโน  นิพทฺธามิสโคจเร  (๒) 
กตฺวา  อชฺฌาวสนฺเตน  อติวิย ภยานกทสฺสเนน  โฆรเจตสา  
ทกรกฺขเสน  สคโห(๓)  สรกฺขโส  จณฺฑมจฺฉมกราทินา วา สคโห 
ยถาวุตฺตรกฺขเสน สรกฺขโส ฯ 
        ยนฺติ  เอว  สปฺปฏิภย  ย  รหท ฯ  อมฺโภ  ปุริสาติ  อาลปน ฯ 
มรณ  วา นิคจฺฉสีติ  ตาหิ  วา  อูมีหิ  อชฺโฌตฺถโต  เตสุ  
วา  อาวฏเฏสุ  นิปติโต  สีส อุกฺขิปตุ  อสกฺโกนโฺต  เตส  วา   
จณฺฑมจฺฉมกราทีน  มุเข  นิปติโต  ตสฺส  วา ทกรกฺขสสฺส  
หตฺถ  คโต  มรณ  วา  คมิสฺสสิ  อถ  วา  ปน  อายุเสเส  สติ 
ตโต  มุ ฺจิตฺวา  อปคจฺฉนฺโต  เตหิ  อูมิอาทีหิ  ชนติฆฏิต- 
วเสน  มรณมตฺต มรณปฺปมาณ  ทุกฺข  นิคจฺฉสิ ฯ  ปฏิโสต  
วายเมยฺยาติ  โส  ปุพฺเพ  อนุโสต วุยฺหมาโน  ตสฺส  ปุริสสฺส  
วจน  สุตฺวา  อนตฺโถ  กิร  เม  อุปฏ ิโต มจฺจุมุเข  กิราห  
ปริวตฺตามีติ  อุปฺปนฺนพลวภโย  สมฺภมนฺโต  ทฺวิคุณ  กตฺวา 
อุสฺสาห หตฺเถหิ จ ปาเทหิ จ วายเมยฺย ตเรยฺย น จิเรเนว  
ตีร สมฺปาปุเณยฺย ฯ 
        อตฺถสฺส  วิ ฺาปนายาติ  จตุสจฺจปฏิเวธานุกูลสฺส  อตฺถสฺส 
สมฺโพธนาย อุปมา  กตา ฯ  อย ฺเจเวตฺถ  (๔)  อตฺโถติ  อยเมว   
# ๑. ม. พลวามุขสทิเสหิ ฯ ๒. ม. นิพทฺธามิสโคจเร ฯ  
# ๓. ม. สคโห ฯ  ๔. ม. อย เจตฺถ ฯ  
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อิทานิ  วุจฺจมาโน  อิธ  มยา อธิปฺเปโต อุปเมยฺยตฺโถ ยสฺส  
วิ ฺาปนาย อุปมา อาหฏา ฯ 
        ตณฺหาเยต  อธิวจนนฺติ  เอตฺถ  จตูหิ  อากาเรหิ  ตณฺหา- 
โสตสทิสตา เวทิตพฺพา  อนุกฺกมปริปวุฏ ิโต(๑)  อนุปฺปพนฺธโต   
โอสีทาปนโต  ทุรุตฺตรณโต  จ ฯ ยถา  หิ  อุปริ  มหาเมเฆ 
อภิปฺปวุฏเ  อุทก  ปพฺพตกนฺทรปทรสาขาโย  ปูเรตฺวา ตโต  
ภสฺสิตฺวา  กุสุพฺเภ  ปูเรตฺวา  ตโต  ภสสฺิตฺวา  กุนฺนทิโย  ปูเรตฺวา   
ตโต มหานทิโย  ปกฺขนฺทิตฺวา  เอโกฆ  หุตฺวา  ปวตฺตมาน  
นทีโสโตติ  วุจฺจติ เอวเมว  อชฺฌตฺติกพาหิราทิวเสน  อเนก- 
เภเทสุ  รูปาทีสุ  อารมฺมเณสุ  โลโภ อุปฺปชฺชิตฺวา  อนุกฺกเมน 
ปริวุฑฺฒึ  คจฺฉนฺโต  ตณฺหาโสโตติ  วุจฺจติ  ยถา จ  นทีโสโต   
อาคมนโต  ยาว  สมุทฺทปฺปตฺติ  ตาว อสติ(๒)  วิจฺเฉทปฺปจฺจยาภาเว 
อวิจฺฉิชฺชมาโน  อนุปฺปพนฺเธน  ปวตฺตติ  เอว  ตณฺหาโสโตป  
อาคมนโต  ปฏาย อสติ  วิจฺเฉทปฺปจฺจเย  อวิจฺฉิชฺชมาโน  
อปายสมุทฺทาภิมุโข อนุปฺปพนฺเธน ปวตฺตติ ฯ ยถา  ปน   
นทีโสโต  โสตนฺโตคเต(๓)  สตฺเต  โอสีทาเปติ  สีส  อุกฺขิปตุ   
น เทติ กุสลมูลจฺเฉทเนน สงฺกิเลสธมฺมสมาปชฺชเนน จ มรณ 
# ๑. ม. อนุกกฺมปริวุฑฺฒิโต ฯ  ๒. ม. สติ ฯ  ๓. ม. คทนฺโตคเธ ฯ  
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มรณมตฺต  วา  ทุกฺข  ปาเปติ  ฯ ยถา จ นทิยา  โสโต 
มโหฆภาเวน  ปวตฺตมาโน  อุฬุมฺป วา นาว วา พนฺธิตุ 
เนตุ  จ  เฉก  ปุริส  นิสฺสาย  ปรตีร  คนฺตุ  อชฺฌาสย  กตฺวา  
ตชฺช วายาม  กโรนฺเตน  ตริตพฺโพ  น  เยน  วา  เตน  วาติ 
ทุรุตฺตโร  เอว ตณฺหาโสโตป  กาโมฆภโวฆภูโต  สีลสวร  ปูเรตุ  
สมถวิปสฺสนาสุ  กมฺม  กาตต นิปเกน  อรหตฺต  ปาปุณิสฺสามีติ  
อชฺฌาสย  สมุฏาเปตฺวา  กลฺยาณมิตฺเต นิสฺสาย  สมถ- 
วิปสฺสนานาว  อภิรุหิตฺวา  สมฺมาวายาม  กโรนฺเตน  ตริตพฺโพ   
น เยน  วา  เตน  วาติ  ทุรตฺุตโร ฯ  เอว  อนุกฺกมปรวุิฏ ิโต(๑) 
อนุปฺปพนฺธโต โอสีทาปนโต  ทรุุตฺตรณโตติ  จตูหิ  อากาเรหิ  
ตณฺหาย  นทีโสตสทิสตา  เวทิตพฺพา ฯ 
        ปยรูปสาตรูปนฺติ  ปยชาติก  ปยสภาว  ปยรูป  มธุรชาติก  
มธุรสภาว สาตรูป  อิฏสภาวนฺติ  อตฺโถ ฯ  ฉนฺเนตนฺติ  ฉนฺน  
เอต ฯ อชฺฌตฺติกานนฺติ เอตฺถ เอว  มย  อตฺตาติ  คหณ   
คมิสฺสามาติ  อิมินา  วิย  อธิปฺปาเยน  อตฺตาน อธิการ  กตฺวา  
ปวตฺตานีติ  อชฺฌตฺติกานิ ฯ  ตตฺถ  โคจรชฺฌตฺต  นยิกชฺฌตฺต 
วิสยชฺฌตฺต  อชฺฌตฺตชฺฌตฺตนฺติ จตุพฺพิธ อชฺฌตฺต ฯ เตสุ  
อชฺฌตฺตรโต สมาหิโตติ  เอวมาทีสุ(๒)  วุตฺต  อิท  โคจรชฺฌตฺต  
นาม ฯ  อชฌฺตฺต  สมฺปสาทนนฺติ  (๓) อาคต  อิท  นิยกชฺฌตฺต  
# ๑. อิท อนุกฺกมาภิปฺปวุฏ ิโตติ ปุพฺพวิสทิส ฯ   
# ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๓๕/๖๔ ฯ  ๓. ท.ี ส.ี ๙/๑๒๘/๙๘ ฯ  
# อภิ. สงฺ. ๓๔/๑๘๕/๖๙ ฯ  
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นาม ฯ  สพฺพนิมิตฺตาน  อมนสิการา  อชฺฌตฺต สุ ฺต  อุปสมฺปชฺช  
วิหรตีติ  (๑)  เอวมาคต อิท วิสยชฺฌตฺต นาม.  อชฌฺตฺติกา ธมฺมา  
พาหิรา  ธมฺมาติ  (๒)  เอตฺถ  วุตฺต  อชฌฺตฺตชฺฌตฺต นาม.  อิธาป  
เอตเทว อธิปฺเปต  ตสฺมา  อชฺฌตฺตานิเยว  อชฺฌตฺติกานีติ(๓)ฯ 
อถ  วา  ยถาวุตฺเตเนว  อตฺเถน อชฺฌตฺตา  ธมฺมา  พหิทฺธา 
ธมฺมาติอาทีสุ  วิย  เตสุ  อชฺฌตฺเตสุ  ภวานิ อชฺฌตฺติกานิ  
จกฺขฺวาทีนิ ฯ เตส อชฺฌตฺติกาน ฯ 
        อายตนานนฺติ  เอตฺถ  อายตนโต  อายาน  ตนนโต   
อายตสฺส  จ  นยนโต อายตนานีติ ฯ  จกฺขฺวาทีสุ  หิ  ตตทฺวาร- 
วตฺถุกา  จิตฺตเจตสิกา  ธมฺมา  สเกน สเกน อนุภวนาทินา  
กิจฺเจน  อายตนฺติ  อุฏหนฺติ  ฆฏนฺติ  วายมนฺติ  เต  จ  อายภูเต 
ธมฺเม  เอตานิ  อายตนฺติ(๔)  วิตฺถาเรนฺติ ย ฺจ อนมตคฺเค สสาเร  
ปวตฺต อติวิย อายต วฏฏทกฺุข  ต  นยนติฺ  ปวตฺเตนฺติ ฯ  อิติ  
สพฺพถาปเม  ธมฺมา  อายตนโต อายาน ตนนโต  อายตสฺส   
จ  นยนโต  อายตนานีติ  วุจฺจนฺติ ฯ  อปจ  นิวาสนฏานฏเน 
อากรฏเน  สโมสรณฏานฏเน  ส ฺชาติเทสฏเน  การณฏเน  
จ  อายตน เวทิตพฺพ ฯ  ตถา  หิ โลเก อิสฺสรายตน เทวาย- 
ตนนฺติอาทีสุ นิวาสฏาน อายตนนฺติ วุจฺจติ ฯ  สุวณฺณายตน  
รชตายตนนฺติ(๕)อาทีสุ  อากโร ฯ  สาสเน  ปน  
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๓๔๖/๒๓๖ ฯ ๒. อภิ. สงฺ. ๓๔/๑๑/๕ ฯ 
# ๓. ม. อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๔. ม. ตโนนฺติ ฯ  ๕. ม. รชตายตนนฺติ ฯ  
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                มโนรเม(๑) อายตเน        เสวนฺติ  น  วิหงฺคมาติ- 
อาทีสุ  สโมสรณฏาน ฯ  ทกฺขิณาปโถ  คุนฺน อายตนนฺติอาทีสุ  
ส ฺชาติเทโส ฯ  ตตฺร  ตเตฺรว  สกฺขิภพฺพต(๒)  ปาปุณาติ  สติ 
สติอายตเนติอาทีสุ  (๓)  การณ  อายตนนฺติ  วุจฺจติ ฯ  จกฺขฺวาทีสุ  จ 
เต  เต จิตตฺเจตสิกา  ธมฺมา  นิวสนฺติ ตทายตฺตวุตฺติตายาติ  
จกฺขฺวาทโย เตส นิวาสฏาน ฯ ตตฺถ  จ  เต  อากิณฺณา   
ตนฺนิสฺสิตตฺตาติ  เต  เนส  อากโร  สโมสรณฏาน ฺจ ตตฺถ  
วตฺถุทฺวารภาเวน  สโมสรณโต  ส ฺชาติเทโส  จ  ตนฺนิสฺสย- 
ภาเวน  เตส ตตฺเถว  อุปฺปตฺติโต  การณ ฺจ  ตทภาเว  เตส  
อภาวโตติ  อิติ  นิวาสฏานฏเน อากรฏเน  สโมสรณฏ- 
านฏเน  ส ฺชาติเทสฏเน  การณฏเนาติ  อิเมหิ การเณหิ   
จกฺขฺวาทีนิ  อายตนานีติ  วุจฺจนฺติ ฯ  เตน วุตฺต ฉนฺเนต  
อชฺฌตฺติกาน อายตนานนฺติ ฯ 
        ยทิป  รปูาทโยป  (๔)  ธมฺมา  รูป  โลเก  ปยรูป สาตรูป 
เอตฺเถสา ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา  อุปฺปชฺชตีติ  ตณฺหาวตฺถุภาวโต 
ปยรูปสาตรูปภาเวน  วุตฺตา จกฺขฺวาทิเก ปน มุ ฺจิตฺวา อตฺต- 
ภาวป ฺตฺติยา อภาวโต มม จกฺขุ มม โสตนฺติอาทินา  
อธิกสิเนหวตฺถุภวโต  (๓)  จกฺขฺวาทโย  สาติสย  ปยรูป  สาตรูปนฺติ 
# ๑. ม. มโนรเม ฯ  ๒. ม. สกฺขิภพฺพต ฯ  ๓. ม. อุ. ๑๔/๓๑๔/๒๑๓ ฯ 
# องฺ. ติก. ๒๐/๕๔๓/๓๓๑ ฯ ม. สติ สติอายตเนติ ฯ  
# ๔. สี. ยท ิปยรูปาทโยป ฯ  
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นิทฺเทส อรหนฺตีติ  ทสฺเสตุ  (๑)ปยรูป  สาตรูปนฺติ  โข  ภิกฺขเว  
ฉนฺเนต  อชฺฌตฺติกาน อายตนาน อธิวจนนฺติ วุตฺต ฯ 
        โอรมฺภาคิยานนฺติ  เอตฺถ  โอร  วุจฺจติ  กามธาตุ  
ตปฺปริยาปนฺนา โอรมฺภาคา ปจฺจยภาเวน  เตส  หิตาติ  
โอรมฺภาคิยา ฯ  ยสฺส  สวิชฺชนฺติ ต ปุคฺคล วฏฏสฺม ึสโยเชนฺตีติ(๒) 
พนฺธนฺตีติ  สโยชนานิ ฯ  สกฺกายทิฏ ิวิจิกิจฺฉาสีลพฺพตปรามาสกามราคพฺยา- 
ปาทาน  เอต  อธิวจน ฯ  เต  หิ  กามภวูปคาน  สงฺขาราน  ปจฺจยา 
หุตฺวา รูปารูปธาตุโต  เหฏาภาเวน  นิหีนภาเวน  โอรมฺภาค- 
ภูเตน  กามภเวน  สตฺเต สโยเชนฺติ ฯ  เอเตเนว  เตส  เหฏา- 
รหทสทิสตา  ทีปตาติ  ทฏพฺพา ฯ   
        อูมิภยนฺติ โข(๓)  ภิกขฺเว  โกธุปายาสสฺเสต  อธิวจนนฺติ 
ภายติ  เอตสฺมาติ  ภย  อูม ิ เอว ภยนฺติ  อูมิภย ฯ  กชุฌฺนฏเน 
โกโธ.  เสฺวว  จิตฺตสฺส  กายสฺส  จ อภิปปฺมทฺทนปเวธนุปฺปาเทน 
ทฬฺห อายาสนฏเน อุปายาโส ฯ 
        เอตฺถ  จ  อเนกวาร  ปวตฺติตฺวา  อตฺตนา  สมเวต(๔)  สตฺต   
อชฺโฌตฺถริตฺวา สีส  อุกฺขิปตุ  อทตฺวา  อนยพฺยสนาปาทเนน   
โกธุปายาสสฺส  อูมิสทิสตา  ทฏพฺพา ฯ 
        ตถา  กามคุณาน  กิเลสาภิภูเต  สตฺเต  อิโต  จ  เอตฺโต  
# ๑. สฺยา. ปยรูปสาตรูเปนาติ โขติ ฯ  ๒. ม. สโยเชนฺติ พนฺธนฺตีติ ฯ 
# ๓. สยฺา. สอูมีติ โขติ ฯ  โส อตฺถวณฺณนาย  น สเมติ ฯ   
# ๔. ม. สมเวต ฯ  
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เอตฺโต  จ อิโตติ เอว มนาปยรูปาทิวิสยสงฺขาเต  อตฺตนิ   
สสาเรตฺวา  ยถา  ตโต  พหิภูเต  เนกฺขมฺเม จิตฺตมฺป  น  อุปฺปชฺชติ   
เอว  อาวฏเฏตฺวา  พฺยสนาปาทเนน  อาวฏฏสทิสตา ทฏพฺพา ฯ   
ยถา  ปน  คหรกฺขโสป  อารกฺขรหิต  อตฺตโน  โคจรภูมิคต  
ปุริส อภิภุยฺย  คเหตฺวา  อโคจเร   ิตมฺป  รกฺขสมายาย  โคจร 
เนตฺวา เภรวรูปทสฺสนาทินา  อวส  อตฺตโน  อุปการ  กาตุ   
อสมตฺถ  กตฺวา  อนฺวาวิสิตฺวา วณฺณพลโภคยสสุเขหิป  โยเชนฺโต 
มหนฺต  อนยพฺยสน  อาปาเทติ ฯ  เอว มาตุคาโมป  โยนิโสมน- 
สิการรหิต  อวีรปุริส  อิตฺถิกุตฺตภูเตหิ  อตฺตโน หาสภาววิลาเสหิ(๑) 
อภิภุยฺย  คเหตฺวา  วีรชาติยมฺป  อตฺตโน  รูปาทีหิ  ปโลภนวเสน 
อิตฺถิมายาย  อนฺวาวิสิตฺวา  อวส  อตฺตโน  อุปการธมฺเม  สีลาทโย  
สมฺปาเทตต อสมตฺถ  กโรนฺโต  คุณวณฺณาทีหิ  วิโยเชตฺวา  มสนฺต   
อนยพฺยสน  อาปาเทติ เอว  มาตุคามสฺส  คหรกฺขสสทิสตา   
ทฏพฺพา ฯ  เตน  วุตฺต  อาวฏฏนฺติ  โข(๒) ภิกฺขเว  ปณฺจนฺเนต 
กามคุณาน  อธิวจน  คหรกฺขโสติ  โข(๓) ภิกฺขเว มาตุคามสฺเสต 
อธิวจนนฺติ ฯ 
        ปฏิโสโตติ  โข(๔)  ภิกฺขเว  เนกฺขมฺมสฺเสต  อธิวจนนฺติ  เอตฺถ 
ปพฺพชฺชา สห  อุปจาเรน  ปม  ฌาน  วิปสฺสนา  ป ฺา 
# ๑. ม. หาวภาววิลาเสหิ ฯ ๒. สฺยา. สาวฏโฏติ โขติ ฯ  
# ๓. สยฺา. สคโห สรกฺขโสติ โขติ ฯ  ๔. สยฺา. ปฏโิสตนฺติ โขติ ฯ  
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จ  นิพฺพาน ฺจ  เนกฺขมฺม  นาม สพฺเพป กุสลา ธมฺมา  
เนกฺขมฺม นาม ฯ  วุตฺตเ ฺหต 
        ปพฺพชชฺา ปม ฌาน        นิพฺพาน ฺจ วิปสฺสนา 
        สพฺเพป กุสลา ธมฺมา        เนกฺขมฺมนฺติ ปวุจฺจเรติ ฯ 
อิเมส  ปน  ปพฺพชฺชาทีน  ตณฺหาโสตสฺส  ปฏิโลมโต  ปฏิโสต- 
สทิสตา เวทิตพฺพา ฯ  อวิเสเสน  หิ  ธมฺมวินโย  เนกฺขมฺม  ฯ 
ตสฺส  จ  อธฏิาน  ปพฺพชฺชา จ ธมฺมวินโย จ ตณฺหา- 
โสตปฏิโสต วุจฺจติ 
        ปฏิโสตคามึ นิปุณ        คมฺภีร ทุทฺทส อณณ 
        ราครตฺตา น ทกฺขนฺติ        ตโมกขฺนฺเธน อาวุตาติ ฯ (๑)  
        วีริยารมภฺสฺสาติ  จตุพฺพิธสมฺมปฺปธานวีริยสฺส ฯ  ตสฺส  
กาโมฆาทิเภทตณฺหาโสตสนฺตรณสฺส  หตฺเถหิ  ปาเทนิ  จตุรงฺคิย- 
นทีโสตสนฺตรณวายามสฺส  สทิสตา ปากฏาเยว ฯ  ตถา   
นทีโสตสฺส  ตีเร   ิตสฺส  จกฺขุมโต  ปุริสสฺส  กามาทึ จตุพฺพิธมฺป  
โอฆ  ตริตฺวา  ตสฺส  ปรตีรภูเต  นิพฺพานถเล  ิตสฺส ป ฺจหิ  
จกฺขูหิ จกฺขุมโต ภควโต สทิสภาโว ฯ เตน วุตฺต จกฺขุมา  
ปุริโส ฯเปฯ สมฺมาพุทฺธสฺสาติ ฯ 
        ตตฺริท  โอปมฺมสสนฺทน  นทีโสโต  วิย  อนุปฺปพนฺธวเสน 
ปวตฺตมาโน ตณฺหาโสโต  เตน  วุยฺหมาโน  ปรุิโส  วิย  อนมตคฺเค  
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๔๒/๔๑ ฯ ม. ม.ู ๑๒/๓๒๑ๅ๓๒๔ ฯ 
# ส. ส. ๑๕/๕๕๕/๒๐๐ ฯ  
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สสารวฏเฏ  ปริพฺภมนโต ตณฺหาโสเตน  วุยฺหมาโน  สตฺโต  ฯ 
ตสฺส  ตตฺถ  ปยรูปสาตรูปวตฺถุสฺมึ  อภินิเวโส วิย  อิมสฺส  
จกฺขฺวาทีสุ  อภินิเวโส  สอูมิสาวฏฏสคหรกฺขโส  เหฏา รหโท 
วิย โกธุปายาสป ฺจกามคุณมาตุคามสมากุโล  ป ฺโจรมฺภาคิย- 
สโยชนสมูโห  ตมตฺถ ยถาภูต  วิทิตฺวา  ตสฺส  นทีโสตสฺส  
ปรตีเร   ิโต  จกฺขุมา  ปุรโิส  วิย  สกล สสาราทีนว  สพฺพ ฺจ  
เยฺยธมฺม  ยถาภูต  วิทิตฺวา  ตณฺหาโสตสฺส  ปรตีรภูเต นิพฺพาน- 
ถเล   ิโต  สมนฺตจกฺขุ  ภควา  ตสฺส  ปุริสสฺส  ตสมฺึ  นทิยา  
โสเตน วุยฺหมาเน  ปุริเส  อนุกมฺปาย  รหทสฺส  รหทาทีนวสฺส  
จ  อาจิกฺขน  วิย ตณฺหาโสเตน  วุยฺหมานสตฺตสฺส (๑)  มหากรุณาย  
ภควโต  ตณฺหาทีน ตทาทีนวสฺส  จ  วิภาวนา  ตสฺส  วจน   
อสทฺทหิตฺวา  อนุโสตคามิโน ตสฺส  ปุรสิฺส  ตสฺมึ  รหเท  มรณป-ฺ 
ปตฺติมรณมตฺตทุกฺขปฺปตฺติโย  วิย ภควโต  วจน  อสมฺปฏิจฺฉนฺตสฺส 
อปายุปฺปตฺติ  จ  สุคติย  ทกฺุขุปฺปตฺติ  จ ตสฺส  ปน  วจน   
สทฺทหิตฺวา  หตฺเถหิ  จ  ปาเทหิ  จ  วายามกรณ  วิย  เตน จ  
วายาเมน  ปรตีร  ปตฺวา  สุเขน  ยถิจฺฉิตฏานคมน  วิย  
ภควโต  วจน สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ตณฺหาทีสุ  อาทีนว  ปสฺสิตฺวา   
ตณฺหาโสตสฺส ปฏิโสตปพฺพชฺชาทิเนกฺขมฺมวเสน  วีริยารมฺโภ 
อารทฺธวีริยสฺส จ เตเนว วีริยารมฺเภน ตณฺหาโสตาติกฺกมน 
# ๑. ส.ี วุยฺหมาเน ปุริเส ฯ ม. วุยฺหมานสฺส สตฺตสฺส ฯ  
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นิพฺพานตีร  ปตฺวา  อรหตฺตผลสมาปตฺติวเสน  ยถารุจิ สุข- 
วิหาโรติ ฯ 
        คาถาสุ  สหาป  ทุกฺเขน  ชเหยฺย  กาเมติ  ฌานมคฺคาธิ- 
คมตฺถ สมถวิปสฺสนานุโยค  กโรนฺโต  ภิกฺขุ  ยทิป  เตส  ปุพฺพภาค- 
ปฏิปทา กิจฺเฉน กสิเรน สมฺปชฺชติ  น  สเุขน  วีถึ  โอตรติ   
ปุพฺพภาคภาวนาย  กิเลสาน  พลวภาวโต อินฺทฺริยาน  วา   
อติกฺขภาวโต  ตถา  สติ  สหาป  ทุกฺเขน  ชเหยฺย  กาเม 
ปมชฺฌาเนน  วิกฺขมฺเภนฺโต  ตติยมคฺเคน  สมุจฺฉินฺทนฺโต  กิเลส- 
กาเม  ปชเหยฺย ฯ เอเตน ทุกฺขาปฏิปเท ฌานมคฺเค ทสฺเสติ ฯ 
โยคกฺเขม  อายตึ  ปตฺถยาโนติ  อนาคมิต  อรหตฺต  อิจฺฉนฺโต  
อากงฺขมาโน ฯ อยเ ฺหตฺถ  อธิปฺปาโย  ยทิป  เอตรหิ  กิจฺเฉน   
กสิเรน  ฌานปุริมมคฺเค อธิคจฺฉามิ  อิเม  ปน  นิสฺสาย  
อุปริ  อรหตฺต  อธิคนฺตฺวา  กตกิจฺโจ ปหีนสพฺพทุกฺโข  ภวิสฺสามีติ   
สหาป  ทุกฺเขน  ฌานาทีหิ  กาเม  ปชเหยฺยาติ ฯ อถวา ฯ  
โย  กามวิตกฺกพหุโล  ปุคฺคโล  กลฺยาณมิตฺตสฺส  วเสน  ปพฺพชชฺ 
สีลวิโสธน  ฌานาทีน  ปุพฺพภาคปฏิปตฺตึ  วา  ปฏปิชฺชนฺโต  
กิจฺเฉน  กสิเรน อสฺสุมุโข  โรทมาโน  ต  วิตกฺก  วิกขฺมฺเภติ   
ต สนฺธาย วุตฺต สหาป ทุกฺเขน ชเหยฺย  กาเมติ ฯ  โส  หิ  
กิจฺเฉนาป  กาเม  ปชหนฺโต  ฌาน  นิพฺพตฺเตตฺวา  ต ฌาน  
ปาทก  กตฺวา  วิปสฺสนฺโต  อนุกฺกเมน  อรหตฺเต  ปติฏเหยฺย ฯ    
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เตน วุตฺต โยคกฺเขม อายตึ ปตฺถยาโนติ ฯ 
        สมฺมปปฺชาโนติ  วิปสฺสนาสหิตาย  มคฺคป ฺาย  สมฺมเทว  
ปชานนฺโต ฯ สุวิมุตฺตจิตฺโตติ  ตสฺส  อริยมคฺคาธิคมสฺส  อนนฺตร   
ผลวิมุตฺติยา  สุฏ ุ วิมุตฺตจิตฺโต ฯ  วิมุตฺติยา  ผสฺสเย  ตตฺถ   
ตตฺถาติ ตสฺมึ ตสฺมึ มคฺคผลาธิคมนกาเล วิมุตฺตึ นิพฺพาน  
ผสฺสเย ผุเสยฺย ปาปุเณยฺย อธิคจฺเฉยฺย สจฺฉิกเรยฺย ฯ อุปโยคตฺเถ 
หิ  วิมุตฺติยาติ  อิท  สามิวจน ฯ  วิมุตฺติยา  วา  อารมฺมณภูตาย  
ตตฺถ  ตตฺถ ตนฺตผลสมาปตฺติกาเล  อตฺตโน  ผลจิตฺต(๑)  ผสฺสเย  
ผุเสยฺย ปาปุเณยฺย นิพฺพาโนคธาย ผลสมาปตฺติยา  วิหเรยฺยาติ 
อตฺโถ ฯ  ส  เวทคูติ  โส  เวทสงฺขาเตน  มคฺคาเณน จตุนฺน  
สจฺจาน  คตตฺตา  ปฏิวิทฺธตฺตา  เวทคู ฯ  โลกนฺตคูติ ขนฺธโลกสสฺ  
ปริยนฺต คโต ฯ เสส สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ 
                ทสมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                        จรสุตฺตวณฺณนา 
        เอกาทสเม  จรโตติ  คจฺฉนฺตสฺส  จงฺกมนฺตสฺส  วา ฯ  
อุปฺปชฺชติ กามวิตกฺโก  วาติ  วตฺถุกาเมสุ  อวีตราคตาย  ตาทิเส  
ปจฺจเย  กามปฏิสยุตฺโต วา  วิตกฺโก  อุปฺปชฺชติ  เจ  ยทิ  
อุปฺปชฺชติ ฯ พฺยาปาทวิตกฺโก วา วิหึสาวิตกฺโก วาติ  อาฆาต- 
# ๑. ม. ผลจิตฺต ฯ  
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นิมิตฺตพฺยาปาทปฏิสยุตฺโต  วา วิตกฺโก เลฑฺฑุทณฺฑาทีหิ  
ปรวิเหนวเสน วิหึสาย  ปฏิสยุตฺโต  วา  วิตกฺโก  อุปฺปชฺชติ  
เจติ  สมฺพนฺโธ.  อธิวาเสตีติ ต  ยถาวุตฺต กามวิตกฺกาทึ ยถา- 
ปจฺจย อตฺตโน จิตฺเต อุปฺปนฺน อิติปาย วิตกฺโก ปาปโก  
อิติป  อกุสโล  อิติป  สาวชฺโช  โส  จ  โข  อตฺตพฺยาพาธายป 
สวตฺตตีติอาทินา  นเยน  ปจฺจเวกฺขณาย  อภาวโต  อธิวาเสติ  
อตฺตโน  จิตฺต อาโรเปตฺวา  วาเสติ  เจ  อธิวาเสนฺโตเยว   
จ  นปฺปชหต ิ ตทงฺคาทิปฺปหานวเสน นปฺปฏินิสฺสชฺชติ  ตโต  เอว  
น  วิโนเทติ  อตฺตโน  จิตฺตสนฺตานโต  น  นุทติ น  นีหรติ   
ตถาอวิโนทนโต  น  พฺยนฺตีกโรติ  น  วิคตนฺต  กโรติ ฯ   
อาตาป ปหิตตฺโต  ยถา  เตส  อนฺโตป  นาวสิสฺสติ  อนฺตมโส   
ภงฺคมตฺตมฺป  เอว  กโรติ อย  ปน  ตถา  น  กโรตีติ  อตฺโถ ฯ  
ตถาภูโตว(๑)  น  อนภาว  คเมติ  อนุ  อนุ อภาว  น  คเมติ ฯ 
นปฺปชหติ  เจ  น  วิโนเทติ  เจติอาทินา  เจสทฺท  โยเชตฺวา 
อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ 
        จรนฺติ  จรนฺโต ฯ  เอวภูโตติ  เอว  กามวิตกฺกาทิ- 
ปาปวิตกฺเกหิ  สมงฺคีภูโต ฯ อนาตาป  อโนตฺตาปติ(๒)  กิเลสาน   
อาตาปนสฺส  วีริยสฺส  อภาเวน  อนาตาป ปาปุตฺราสอาตาปน- 
ปริตฺตาปนลกฺขณสฺส  โอตฺตปฺปสฺส  อภาเวน  อโนตฺตาป ฯ สตฺต   
# ๑. ม. ตถาภูโตว ฯ  ๒. ม. อโนตฺตาปติ ฯ  
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สมิตนฺติ  สพฺพกาล  นิจฺจ ฯ  กุสโีต  หนีวีริโยติ  กุสเลหิ  ธมฺเมหิ 
ปริหายิตฺวา  อกุสลปกฺเข  กุจฺฉิต  สีทนโต  โกสชชฺสมนฺนาคมนโต   
จ  กุสีโต สมมฺปฺปธานวีริยาภาเวน  หีนวีริโย วีรยิวิรหิโตติ  
วุจฺจติ กถียติ ฯ  ิตสฺสาติ คมน อุปจฺฉินฺทิตฺวา  ติฏโต ฯ  
สยนอิริยาปถสฺส  วิเสสโต  โกสชฺชปกฺขิกตฺตา  ยถา ตสมงฺคิโน 
วิตกฺกา สมฺภวนฺติ ต ทสฺเสตุ ชาครสฺสาติ วุตฺต ฯ 
        สุกฺกปกเฺข  ต ฺเจ  ภิกฺขุ  (๑)  นาธิวาเสตีติ  อารทฺธ- 
วีริยสฺสาป  วิหรโต อนาทิมติ  สสาเร  จิรกาลภาวิเตน  ตถารูป- 
ปจฺจยสมาโยเคน  สติสมฺโมเสน  วา กามวิตกฺกาทิ  อุปฺปชฺชติ  
เจ  ต  ภิกฺขุ  อตฺตโน  จิตฺต อาโรเปตฺวาา น วาเสติ เจ  
อพฺภนฺตเร  น  วาเสติ  เจติ  (๒)  อตฺโถ ฯ  อนธิวาเสนฺโต กึ  
กโรตีติ ปชหติ ฉฑฺเฑติ ฯ  กึ  กจวร  วิย  ปฏเกน  นหิ 
อปจ  โข  ต  วิโนเทติ  นทุติ นีหรติ ฯ  ก ึ พลีพทฺท  วิย  
ปโฏเทน  น  หิ  อถ  โข  น  พฺยนฺตีกโรติ วิคตนฺต  กโรติ ฯ  
ยถา  เตส  อนฺโตป  นาวสิสฺสติ  ภงฺคมตฺตมฺป  ตถา  
เต กโรติ ฯ กถ  ปน  เต  ตถา  กโรติ  อนภาว  คเมติ   
อนุ  อนุ  อภาว  คเมติ วิกฺขมฺภนปฺปหาเนน  ยถา  (๑)สุข 
 ุวิกฺขมฺภิตา  โหติ(๑)  ตถา  น(๒)  กโรตีติ  วุตฺต โหติ ฯ 
        เอวภูโตติอาทีสุ  เอว  กามวิตกฺกาทีน  อนธิวาสเนน 
# ๑. ม. สุวิกขฺมฺภิตา โหนฺติ ฯ ๒. ม. เน ฯ  
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สุวิสุทฺธาสโย  สมาโน ตาย  จ  อาสยสมฺปตฺติยา  ตนฺนิมิตฺตาย  
จ  ปโยคสมปฺตฺติยา  ปริสุทฺธสีโล อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวาโร  
โภชเน  มตฺต ฺ ู  สติสมฺปช ฺเน  สมนฺนาคโต ชาคริย  
อนุยุตฺโต  ตทงฺคาทิวเสน  กิเลสาน  อาตาปนลกฺขเณน  วีริเยน 
สมนฺนาคตตฺตา  อาตาป  สพฺพโส  ปาปุตฺราเสน  สมนฺนาคตตฺตา 
โอตฺตาป(๑)  สตต รตฺตินฺทิว  สมิต  นรินฺตร  สมถวิปสฺสนา- 
ภาวนานุโยควเสน จตุพฺพิธสมฺมปฺปธานสิทฺธิยา  อารทฺธวีริโย  
ปหิตตฺโต  นิพฺพาน  ปฏิเปสิตจิตฺโตติ วุจฺจติ กถิยตีติ อตฺโถ ฯ 
เสส วุตฺตนยเมว ฯ 
        คาถาสุ  เคหนิสฺสิตนฺติ  เอตฺถ  เคหวาสีหิ  อปริจฺจตฺตตฺตา  
เคหวาสีน สภาวตฺตา  เคหธมฺมตฺตา  วา  เคห  วุจฺจติ  วตฺถุกาโมฯ 
อถ  วา เคหปฏิพทฺธภาวโต  กิเลสกามาน  นิวาสฏานภาวโต   
วา  วตฺถุกตฺตา  วา กามวิตกฺกาทิเคหนิสฺสิต  นาม.  กุมฺมคฺค  
ปฏิปนฺโนติ ยสฺมา อริยมคฺคสฺส อุปถภาวโต อภิชฺฌาทโย  
ตเทกฏธมฺมา  จ  กุมฺมคฺโค  ตสฺมา  กามวิตกฺกาทิพหุโล   
ปุคฺคโล กุมฺมคฺค  ปฏิปนฺโน  นาม.  โมหเนยฺเยสุ  มุจฺฉิโตติ 
โมหสวตฺตนิเยสุ  รูปาทีส ุมุจฺฉิโต  สมมฺตฺโต  อชโฺฌปนฺโน ฯ  
สมฺโพธินฺติ  อริยมคฺคาณ ฯ  ผุฏ ุนฺติ ผุสิตต ปตฺตต ฯ  โส  
ตาทิโส  มิจฺฉาสงฺกปฺปโคจโร  อภพฺโพ  น  กทาจิ  ต  
# ๑. ม. โอตฺตาป ฯ  
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ปาปุณาตีติ อตฺโถ ฯ 
        วิตกฺก  สมยิตฺวานาติ  ยถาวุตฺต  มิจฺฉาวิตกฺก  ปฏิสงฺขาน- 
ภาวนาพเลหิ วูปสเมตฺวา ฯ  วิตกฺกูปสเม  รโตติ  นวนฺนมฺป  
มหาวิตกฺกาน  อจฺจนฺตวูปสมภูเต อรหตฺเต  นิพฺพาเนเอว  วา 
อชฺฌาสเยน  รโต  อภิรโต ฯ  ภพฺโพ  โส  ตาทิโสติ โส  ยถาวุตฺโต 
สมฺมา  ปฏิปชฺชมาโน  ปคฺุคโล  ปุพฺพภาเค  สมถวิปสฺสนาพเลน 
สพฺพวิตกฺเก  ยถารห  ตทงฺคาทิวเสน  วูปสเมตฺวา   ิโต  วิปสฺสน  
อุสฺสุกฺกาเปตฺวา มคฺคปฏิปาฏิยา  อรหตฺตมคฺคาณสงฺขาต  
นิพฺพานสงฺขาต ฺจ  อนุตฺตร  สมโฺพธึ ผุฏ ุ  อธิคนฺตุ ภพฺโพ  
สมตฺโถติ ฯ 
                เอกาทสมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                สมฺปนฺนสีลสตฺุตวณฺณนา 
        ทฺวาทสเม  สมฺปนฺนสีลาติ  เอตฺถ  ติวิธ  สมฺปนนฺ 
ปริปุณฺณสมงฺคีมธุรวเสน ฯ เตสุ 
        สมฺปนนฺ สาลิเกทาร        สุวา ภุ ฺชนฺติ โกสิย 
        ปฏิเวเทมิ เต พฺรเหฺม        น เน วาเรตุมุสสฺเหติ (๑)  
เอตฺถ  ปริปณฺุณตฺโถ  สมปฺนฺนสทฺโท ฯ  อิมินา  ปาติโมกฺขสวเรน   
อุเปโต  โหติ สมุเปโต  อุปคโต  สมุปคโต  สมฺปนโฺน  สมนฺนาคโตติ  (๒)   
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๘๗๒/๓๖๖ ฯ  ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๖๐๒/๓๓๑ ฯ  
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เอตฺถ  สมงฺคิภาวตฺโถ สมฺปนฺนสทฺโท ฯ  อิมิสฺสา  ภนฺเต   
มหาปวิยา  เหฏ ิมตล  สมฺปนฺน  เสยฺยถาป ขุทฺทมธุ  อนีลก   
เอวมสฺสาทนฺติ  (๑)  เอตฺถ  มธุรตฺโถ  สมฺปนฺนสทฺโท ฯ  อิธ  ปน 
ปริปุณฺณตฺเถป  สมงฺคิภาเวป  วฏฏติ  ตสฺมา  สมฺปนฺนสีลาติ   
ปริปุณฺณสีลา หุตฺวาติป สีลสมงฺคิโน หุตฺวาติป เอวเมตฺถ อตฺโถ 
เวทิตพฺโพ ฯ 
        ตตฺถ  ปริปุณฺณสีลาติ  อิมินา  อตฺเถน  เขตฺตโทสวิคเมน 
เขตฺตปาริปูริ วิย  ปริปุณฺณ  นาม  โหติ ฯ  เตน  วุตฺต  
เขตฺตโทสวิคเมน  เขตฺตปาริปูริ  วิย สลีโทสวิคเมน  สลีปาริปูริ  
วุตฺตาติ ฯ  สลีสมงฺคิโนติ  อิมินา  ปนตฺเถน  สีเลน สมงฺคีภูตา  
สโมธานคตา  สมนฺนาคตา  หุตฺวา  วิหรถาติ  วุตฺต  โหติ ฯ 
ตตฺถ ทฺวีหิ การเณหิ  สมฺปนฺนสีลตา  โหติ  สลีวปตฺติยา  อาทีนว- 
ทสฺสเน  สีลสมฺปตฺติยา อานิสสทสฺสเนน  จ ฯ  ตทุภยมฺป   
วิสุทฺธิมคฺเค  (๒)  วุตฺตนเยน  เวทิตพฺพ ฯ  ตตฺถ สมฺปนฺนสีลาติ 
เอตฺตาวตา  กิร  ภควา  จตุปาริสุทฺธิสีล  อุทฺทิสิตฺวา ปาติโมกฺข- 
สวรสวุตาติ  อิมินา  เชฏกสีล ทสฺเสตีติอาทินา เอตฺถ ย  
วตฺตพฺพ ต  เหฏา  วุตฺตเมว ฯ  กิมสฺส  อุตฺตรึ  กรณียนฺติ  
เอว  สมฺปนฺนสีลาน  วิหรต ตุมฺหาก กินฺติ สิยา อุตฺตริ กาตพฺพ  
ปฏิปชชฺิตพฺพนฺติ เจติ อตฺโถ ฯ 
# ๑. วิ. มหาวิ. ๑/๖/๑๑ ฯ ๒. วิสุทฺธิมคฺค. ๑/๖๗-๗๒ ฯ 
# ๓. ม. อุตฺตริ ฯ   
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        เอว  สมฺปนฺสีลา  ภิกฺขเว  วิหรถาติอาทินา  สมฺปาทนู- 
ปาเยน  สทฺธึ สีลสมฺปทาย  ภิกฺขู  นิโยเชนฺโต  อเนกปุคฺคลาธิฏาน 
กตฺวา  เทส  อารภิตฺวา อิทานิ  ยสฺมา  เอกปุคฺคลาธิฏาน- 
วเสน  ปวตฺติตาป  ภควโต  เทสนา อเนกปุคฺคลาธิฏานา  ว  
โหติ  สพฺพสาธารณตฺตา  ตสฺมา  ต เอกปุคฺคลาธิฏานวเสน  
ทสฺเสนฺโต จรโต เจป ภิกขฺเว ภิกฺขุโนติอาทิมาห ฯ 
        ตตฺถ  อภิชฺฌายติ  เอตายาติ  อภิชฺฌา  ปรภณฺฑา- 
ภิชฺฌายนลกฺขณสฺส โลภสฺเสต  อธิวจน ฯ  พฺยาปชฺชติ  ปูติภวติ  
จิตฺต  เอเตนาติ  พฺยาปาโท อนตฺถ เม  อจรีติ  อาทินยปฺ- 
ปวตฺตสฺส  เอกูนวีสติอาฆาตวตฺถุวิสยสฺส  โทสสฺเสต  อธิวจน 
อุภินฺนมฺป  ตตฺถ  กตโม  กามจฺฉนฺโท  โย  กาเมสุ  กามจฺฉนฺโท  
กามเสฺนโห กามปปาสา  กามปริฬาโห  กามมุจฺฉา  กามชโฺฌ- 
สานนฺติ  (๑)  ตถา  โลโภ ลุพฺภนา  ลุพฺภิตตฺต  สาราโค  สารชชฺนา  
สารชฺชิตตฺต  อภิชฺฌา  โลโภ อกุสลมลูนฺติอาทินา  (๒)  โทโส  ทุสฺสนา 
ทุสฺสิตตฺต  พฺยาปาโท  พฺยาปชฺชนา พฺยาปชฺชิตตฺต  วิโรโธ   
ปฏิวิโรโธ  จณฺฑิกฺก  อสุโรโป  อนตฺตมนตา จิตฺตสฺสาติอาทินา  (๓) 
จ วิตฺถาโร เวทิตพฺโพ ฯ วิคโต โหตีติ อย ฺจ อภิชฺฌา อย ฺจ 
พฺยาปาโท  วิคโต  โหติ  อปคโต  ปหีโน  โหตีติ  อตฺโถ ฯ   
เอตฺตาวตา กามจฺฉนฺทนีวรณสฺส จ พฺยาปาทนีวรณสฺส จ 
# ๑. อภิ. สงฺ. ๓๔/๗๔๙/๒๙๕ ฯ  
# ๒. อภิ. สงฺ. ๓๔/๒๙๙/๑๑๓ ฯ  ๓. อภิ. สงฺ. ๓๔/๓๒๖/๑๒๓ ฯ  
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ปหาน ทสฺสิต โหติ ฯ 
        ถินมิทธฺนฺติ(๑)  ถิน ฺเจว  มิทฺธ ฺจ ฯ  เตสุ  จิตฺตสฺส  
อกมฺม ฺตา  ถิน อาลสิยสฺเสต  อธิวจน  เวทนาทีน  ติณฺณ   
ขนฺธาน  อกมฺม ฺตา  มิทฺธ อปจลายิกภาวสฺเสต  อธิวจน ฯ  
อุภินฺนมฺป  ตตฺถ  กตม  ถนิ  ยา  จิตฺตสฺส ลกลฺยตา(๒)  อกมฺม ฺตา 
โอลียนา  จลยินา(๓) ฯ  ตตฺถ  กตม  มทิฺธ  ยา  กายสฺส อกลลฺตา  
อกมฺม ฺตา  โอนาโห  ปริโยนาโหติอาทินา  (๔)  นเยน  วิตฺถาโร 
เวทิตพฺโพ ฯ 
        อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนฺติ  อุทฺธจฺจ ฺเจว  กุกกฺุจฺจ ฺจ ฯ  ตตฺถ  
อุทฺธจฺจ  นาม จิตฺตสฺส  อุทฺธตากาโร ฯ  กุกกฺุจฺจ  นาม   
อกตกลฺยาณสฺส  กตปาปสฺส  ตปฺปจฺจยา วิปฺปฏิสาโร ฯ  อุภินฺนมฺป  
ตตฺถ กตม อุทฺธจฺจ ย จิตฺตสฺส อุทฺธจฺจ อวูปสโม เจตโส   
วิกฺเขโป  ภนฺตตฺต  จิตฺตสฺสาติอาทินา  (๕)  วิตฺถาโร ฯ  อกต  วต 
เม กลฺยาณ  อกต  กุสล  อกต  ภีรุตฺตาณ  กต  ปาป  กต  ลุทฺธ  กต 
กิพฺพิสนฺติอาทินา (๖) ปวตฺติอากาโร เวทิตพฺโพ ฯ 
        วิจิกิจฺฉาติ  พุทฺธาทีสุ  สสโย ฯ  ตสฺสา  สตฺถริ  กงฺขติ 
วิจิกิจฺฉติ  น อธิมุจฺจติ  น  สมฺปสีทตีติอาทินา(๗)  ตตฺถ  กตมา   
# ๑. ม. ถินมทิฺธนฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. อกลลฺตา ฯ  
# ๓. ม. สลลฺยีนา ฯ  ๔. อภิ. สงฺ. ๓๔/๗๕๑/๒๙๖ ฯ  
# ๕. อภิ. สงฺ. ๓๔/๗๕๒/๒๙๖ ฯ ๖. ม. อุ. ๑๔/๔๗๑/๓๑๓ ฯ 
# ๗. อภิ. วิ. ๓๕/๙๘๑/๕๐๙ ฯ  
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วิจิกิจฺฉา ยา กงฺขา กงฺขายนา กงฺขายิตตฺต  วิมติ วิจิกิจฺฉา 
เทฺวฬฺหก เทฺวธาปโถ สสโย อเนกสคฺคาโห อาสปฺปนา 
ปริสปฺปนา  อปริโยคาหนา  ฉมฺภิตตฺต  จิตฺตสฺส  มโนวิเลโขติ(๑) 
อาทินา  จ นเยน วิตฺถาโร เวทิตพฺโพ ฯ 
        เอตฺถ  จ  อภิชฺฌาพฺยาปาทาทีน  วิคมวเสน  จ  ปหาน- 
วเสน  จ  เตส วิกฺขมฺภนเมว อธิปฺเปต(๒) ฯ ย สนฺธาย วุตฺต 
        โส อภิชฺฌ โลเก ปหาย วิคตาภิชฺเฌน เจตสา วิหรติ 
อภิชฺฌาย จิตฺต ปริโสเธติ ฯ พฺยาปาทปโทส ปหาย อพฺยา- 
ปนฺนจิตฺโต วิหรติ พฺยาปาทปโทสา จิตฺต ปริโสเธติ ฯ ถินมิทฺธ  
ปหาย วิคตถินมิทฺโธ วิหรติ อาโลกส ฺ ี สโต สมฺปชาโน  
ถินมิทฺธา จิตฺต ปริโสเธติ ฯ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ ปหาย อนุทฺธโต 
วิหรติ อชฺฌตฺต วูปสนฺตจิตฺโต อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจา จิตฺต  
ปริโสเธติ ฯ วิจิกิจฺฉ ปหาย ติณฺณวิจิกิจฺโฉ วิหรติ อกถกถี  
กุสเลสุ ธมฺเมสุ วิจิกิจฺฉาย จิตฺต ปริโสเธตีติ ฯ (๓)  
        ตตฺถ  ยถา  นีวรณาน  ปหาน  โหติ  ต  เวทิตพฺพ ฯ  
กถ ฺจ  เนส  ปหาน โหติ  กามจฺฉนฺทสฺส  ตาว  อสุภนิมิตฺเต 
โยนิโสมนสิกาเรน  ปหาน  โหติ สุภนิมิตฺเต อโยนิโสมนสิ- 
กาเรน(๔) อุปฺปตฺติ ฯ เตนาห ภควา 
# ๑. อภิ. สงฺ. ๓๔/๗๕๓/๒๙๗ ฯ  ๒. ม. เวทิตพฺพ ฯ 
# ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๕๙๙/๓๒๙ ฯ ๔. ม. อโยนิโสมนสิกาเรนสฺส ฯ  
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        อตฺถ ิภิกฺขเว สุภนิมิตฺต ตตฺถ อโยนิโสมนสิการ- 
พหุลีกาโร อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา กามจฺฉนฺทสฺส  
อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา กามจฺฉนฺทสฺส ภิยฺโยภาวาย  
เวปุลฺลายาติ ฯ (๑)  
        เอว  สภุนิมิตฺเต  อโยนิโสมนสิกาเรน  อุปฺปชชฺนกสฺส   
กามจฺฉนฺทสฺส ตปฺปฏิปกขฺโต  อสุภนิมิตฺเต  โยนิโสมนสิกาเรน  
ปหาน  โหติ ฯ  ตตฺถ  อสุภนิมิตฺต นาม  อสุภมฺป  อสุภา- 
รมฺมณมฺป  โยนิโสมนสิกาโร  นาม  อุปายมนสิกาโร  
ปถมนสิกาโร  อนิจฺเจ  อนิจฺจนฺติ  วา  ทุกฺเข  ทุกฺขนฺติ  วา 
อนตฺตนิ  อนตฺตาติ วา  อสุเภ  อสุภนฺติ  วา  มนสกิาโร ฯ  
ต  ตตฺถ  พหุล  ปวตฺตยโต  กามจฺฉนฺโท ปหียติ ฯ เตนาห  
ภควา อตฺถิ ภิกฺขเว อสุภนิมิตฺต ตตฺถ โยนิโสมนสิการ- 
พหุลีกาโร อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา กามจฺฉนฺทสฺส 
อนุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา กามจฺฉนฺทสฺส ปหานายาติ ฯ (๒) 
        อปจ  ฉ  ธมฺมา  กามจฺฉนฺทสฺส  ปหานาย  สวตฺตนฺติ  
อสุภนิมิตฺตสฺส อุคฺคโห  อสุภภาวนานุโยโค  อินฺทฺรเิยสุ  คุตฺต- 
ทฺวารตา  โภชเน  มตฺต ฺ ุตา กลฺยาณมิตฺตตา  สปฺปายกถาติ ฯ  
ทสวิธ  หิ  อสุภนิมิตฺต  อุคฺคณฺหนฺตสฺสป กามจฺฉนฺโท  ปหียติ ฯ 
ภาเวนฺตสฺสป  กามจฺฉนฺโท  ปหียติ  อินฺทฺริเยสุ ปหิตทฺวารสฺสป   
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๓๕๘/๙๔ ฯ ๒. ส. มหา. ๑๙/๕๓๕/๑๔๖ ฯ 
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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จตุนฺน  ป ฺจนฺน  อาโลปาน  โอกาเส  สติ  อุทก  ปวิตฺวา 
ยาปนสีลตาย โภชเน มตฺต ฺ ุโนป เตน วุตฺต 
        จตฺตาโร ป ฺจ อาโลเป        อภุ ฺชิตฺวา อุทก ปเว 
        อล ผาสุวิหาราย                ปหิตตฺตสฺส ภิกฺขุโนติ ฯ (๑)  
        อสุภกมมฺิกติสฺสตฺเถรสทิเส  กลฺยาณมิตฺเต  เสวนฺตสฺสป   
กามจฺฉนฺโท ปหียติ  านนิสชฺชาทีสุ  ทสอสุภนิสฺสิตสปฺปาย- 
กถายป  ปหยีติ ฯ  เตน  วุตฺต  ฉ ธมฺมา กามจฺฉนฺทสฺส ปหานาย  
สวตฺตนฺตีติ ฯ 
        ปฏิฆนิมิตฺเต  อโยนิโสมนสิกาเรน  พฺยาปาทสฺส  อุปฺปาโท   
โหติ ฯ  ตตฺถ ปฏิฆมฺป  ปฏิฆนิมิตฺต  ปฏิฆารมฺมณมฺป  ปฏิฆนิมิตฺต ฯ   
อโยนิโสมนสิกาโร สพฺพตฺถ  เอกลกฺขโณ  เอว ฯ  ต  ตสฺมึ   
นิมิตฺเต  พหุล  ปวตฺตยโต  พฺยาปาโท อุปฺปชฺชติ ฯ เตนาห ภควา 
        อตฺถ ิภิกฺขเว ปฏิฆนิมิตฺต ตตฺถ อโยนิโสมสิการพหุลี- 
กาโร อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา พฺยาปาทสฺส อุปฺปาทาย 
อุปฺปนฺนสฺส วา พฺยาปาทสฺส ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลายาติ ฯ (๒) 
        เมตฺตาย  ปน  เจโตวิมุตฺติยา  โยนโิสมนสิกาเรนสฺส 
ปหาน  โหติ ฯ  ตตฺถ เมตฺตาติ  วุตฺเต  อปฺปนาป  อุปจาโรป  
วฏฏติ  เจโตวิมุตฺตีติ ปน อปฺปนาว ฯ โยนิโสมนสิกาโร   
วุตฺตลกฺขโณว ฯ  ต  ตตฺถ  พหุล  ปวตฺตยโต  พฺยาปาโท 
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๓๙๖/๔๐๑ ฯ  ๒. ส. มหา. ๑๙/๓๕๙/๙๔ ฯ  
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ปหียติ ฯ เตนาห ภควา 
        อตฺถ ิภิกฺขเว เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ ตตฺถ โยนโิสมนสิ- 
การพหุลีกาโร อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา พฺยาปาทสฺส 
อนุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา พฺยาปาทสฺส ปหานายาติ ฯ (๑)  
        อปจ  ฉ  ธมฺมา  พฺยาปาทสฺส  ปหานาย  สวตฺตนฺติ  
เมตฺตานิมิตฺตสฺส อุคฺคโห  เมตฺตาภาวนา  กมฺมสฺสกตาปจฺจเวกฺขณา  
ปฏิสงฺขานพหุลตา  กลฺยาณมิตฺตตา สปฺปายกถาติ ฯ  โอทิสฺสกาโน- 
ทิสฺสกทิสาผรณาน  หิ  อ ฺตรวเสน  เมตฺต อุคฺคณฺหนฺตสฺสป 
พฺยาปาโท  ปหียติ  โอธิโสอโนธิโสทิสาผรณวเสน  เมตฺต  
ภาเวนฺตสฺสป  พฺยาปาโท  ปหียติ  ตฺว  เอตสฺส  กุทฺโธ  ก ึ  
กริสฺสติ  กิมสฺส สีลาทีนิ  วินาเสตุ  สกฺขิสฺสสิ  นนุ  ตฺว   
อตฺตโน  กมฺเมน  อาคนฺตฺวา  อตฺตโน กมฺเมเนว  คมิสฺสสิ  ปรสสฺ 
กุชฺฌน  นาม  วีตจฺจิตงฺคารตตฺตอยสลากคูถาทีนิ(๒) คเหตฺวา  ปร  
ปหริตุกามตา  วิย  โหติ ฯ  เอโสป  ตว  กุทฺโธ  กึ  กริสฺสติ 
กินฺเต  สีลาทนีิ  วินาเสตุ  สกฺขิสฺสติ  เอส  อตฺตโน  กมฺเมน  
อาคนฺตฺวา อตฺตโน  กมฺเมเนว  คมิสฺสติ  อปฺปฏิจฺฉิตปเหณก  
วิย  ปฏิวาตขิตฺตรโชมุฏ ิ  วิย จ  เอตสฺเสว  เอส  โกโธ   
มตฺถเก  ปติสสฺตีติ  เอว  อตฺตโน  จ  ปรสฺส  จาติ อุภเยส  
กมฺมสฺสกต  ปจฺจเวกฺขโตป  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปฏิสงฺขาเน   ิตสฺสป 
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๕๓๖/๑๔๗ ฯ   
# ๒. ม. วีตจฺจิกงฺคารตตฺตอยสลากคูถาทีนิ ฯ  
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อสฺสคุตฺตตฺเถรสทิเส  เมตฺตาภาวนารเต  กลยฺาณมิตฺเต  เสวนฺตสฺสป  
พฺยาปาโท ปหียติ  านนิสชฺชาทีสุ  เมตฺตานิสฺสิตสปฺปาย- 
กถายป  ปหยีติ ฯ  เตน  วุตฺต  ฉ ธมฺมา พฺยาปาทสฺส ปหานาย  
สวตฺตนฺตีติ ฯ 
        อรติอาทีสุ  อโยนโิสมนสิกาเรน  ถินมิทฺธสฺส  อุปฺปาโท 
โหติ ฯ  อรติ  นาม อุกฺกณฺ ิกา(๑)  ตนฺที  นาม  กายาลสิย ฯ 
วิชมฺภิตา  นาม  กายวินมนา(๒)  ภตฺตสมฺมโท นาม  ภตฺตมุจฺฉา   
ภตฺตปริฬาโห  เจตโส  ลนีตฺต  นาม  จิตฺตสฺส  ลีนากาโร ฯ 
อิเมสุ  อรติอาทีสุ  อโยนิโสมนสิการ  พหุล  ปวตฺตยโต  ถินมิทธฺ   
อุปฺปชฺชติ ฯ เตนาห ภควา 
        อตฺถ ิภิกฺขเว อรติ ตนฺที วิชมฺภิตา ภตฺตสมฺมโท 
เจตโส ลีนตฺต ตตฺถ อโยนิโสมนสิการพหุลีกาโร อยมาหาโร 
อนุปฺปนฺนสฺส วา ถินมิทธฺสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา 
ถินมิทฺธสฺส ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลายาติ ฯ (๓)  
        อารมฺภธาตุอาทีสุ  ปน  โยนิโสมนสิกาเรน  ถินมิทฺธสฺส 
ปหาน  โหติ ฯ อารมฺภธาตุ  นาม  ปมารมฺภวีริย  นิกฺกมธาตุ(๔) 
นาม  โกสชชฺโต  นิกฺขนฺตตาย ตโต  พลวตร  ปรกฺกมธาตุ  
นาม  ปร  ปร  าน  อกฺกมนโต  ตโตป  พลวตร ฯ อิมสฺมึ 
# ๑. ม. อุกกฺณฺ ิตตา ฯ  ๒. ม. กายวินมนา ฯ  
# ๓. ส. มหา. ๑๙/๓๖๐/๙๕ ฯ ๔. ม. นกิฺกมธาตุ ฯ  
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ติปฺปเภเท  วีริเย  โยนิโสมนสิการ  พหุล  ปวตฺตยโต  ถินมิทฺธ  
ปหียติ ฯ เตนาห ภควา 
        อตฺถ ิภิกฺขเว อารมฺภธาตุ นิกฺกมธาตุ ปรกฺกมธาตุ 
ตตฺถ โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส 
วา ถินมิทฺธสฺส อนุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา ถินมิทธฺสฺส  
ปหานายาติ ฯ  
        อปจ  ฉ  ธมฺมา  ถินมิทฺธสฺส  ปหานาย  สวตฺตนฺติ 
อติโภชเน  นมิิตฺตคฺคาโห อิริยาปถสมฺปริวตฺตนตา  อาโลก- 
ส ฺามนสิกาโร  อพฺโภกาสวาโส  กลฺยาณมิตฺตตา สปฺปาย- 
กถาติ ฯ  อาหรหตฺถกภุตฺตวมิกตตฺถวฏฏกอลสาฏกกากมาสก- 
โภชน  ภุ ฺชตฺิวา รตฺติฏานทวิาฏาเน  นิสินฺนสสฺ  หิ  สมณ- 
ธมฺม  กโรโต  ถินมิทฺธ  มหาหตฺถี วิย  โอตฺถรนฺต  อาคจฺฉติ  
จตุป ฺจอาโลปโอกาส  ปน  เปตฺวา  ปานีย  ปวิตฺวา  
ยาปนสีลสฺส  ภิกฺขุโน  ต  น  โหติ ฯ  เอว  อติโภชเน  มตฺต(๑) 
ณฺหนฺตสฺสป ถินมิทฺธ  ปหียติ ฯ  ยสฺม ึ อิริยาปเถ  ถนิมิทฺธ   
โอกฺกมติ  ตโต  อ ฺ ปริวตฺเตนฺตสฺสป  รตฺตึ  จนฺทาโลก   
ทีปาโลก  อุกฺกาโลก  ทิวา  สูริยาโลก มนสิกโรนฺตสฺสป  
อพฺโภกาเส  วสนฺตสฺสป  มหากสฺสปตฺเถรสทิเส  วิคตถินมิทฺเธ 
กลฺยาณมิตฺเต  เสวนฺตสฺสป  ถินมิทฺธ  ปหียติ  านนิสชฺชาทีส ุ
# ๑. ม. นิมิตฺต ฯ  
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ธุตงฺคนิสฺสิตสปฺปายกถายป  ปหียติ ฯ  เตน  วุตฺต  ฉ  ธมฺมา   
ถินมิทฺธสฺส ปหานาย สวตฺตนฺตีติ ฯ 
        เจตโส  อวูปสเม  อโยนิโสมนสิกาเรน  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส 
อุปฺปาโท  โหติ ฯ อวูปสโม  นาม  อวูปสนฺตากาโร  อตฺถโต   
ต  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจเมว ฯ  ตตฺถ อโยนิโสมนสิการ พหุล ปวตฺตยโต 
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ อุปฺปชฺชติ ฯ เตนาห 
        อตฺถ ิภิกฺขเว เจตโส อวูปสโม ตตฺถ อโยนโิสมนสิการ- 
พหุลีกาโร อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส 
อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส ภิยฺโยภาวาย 
เวปุลฺลายาติ ฯ (๑)  
        สมาธิสงฺขาเต  ปน  เจตโส  วูปสเม  โยนิโสมนสิกาเรนสฺส   
ปหาน  โหติ ฯ เตนาห 
        อตฺถ ิภิกฺขเว เจตโส วูปสโม ตตฺถ โยนิโสมนสิการ- 
พหุลีกาโร อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส  
อนุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส ปหานายาติ ฯ (๒)  
        อปจ  ฉ  ธมฺมา  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส  ปหานาย  สวตฺตนฺติ   
พหุสฺสุตตา ปริปุจฺฉกตา  วินเย  ปกต ฺ ุตา  วุฑฺฒเสวิตา  
กลฺยาณมิตฺตตา  สปฺปายกถาติ ฯ พาหุสจฺเจนป  หิ  เอก  วา  เทฺว  
วา  ตโย  วา  จตฺตาโร  วา  ป ฺจ  วา นิกาเย  ปาลิวเสน 
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๓๖๑/๙๕ ฯ  ๒. ส. มหา. ๑๙/๕๓๘/๑๔๗ ฯ  
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จ  อตฺถวเสน  จ  อุคฺคณฺหนฺตสฺสป  อุทธฺจฺจกุกฺกุจฺจ ปหียติ ฯ 
กปฺปยากปฺปยปริปุจฺฉาพหุลสฺสป  วินยป ฺตฺติย  จิณฺณวสิ- 
ภาวตาย  ปกต ฺ ุโนป วุฑฺเฒ  มหลฺลเก  เถเร  อุปสงฺกมนฺตสฺสป  
อุปาลิตฺเถรสทิเส  วินยธเร� กลฺยาณมิตฺเต  เสวนฺตสฺสป  อุทฺธจฺจ- 
กุกฺกุจฺจ  ปหยีติ  านนิสชฺชาทีสุ กปปฺยากปฺปยนิสฺสิตสปฺปาย- 
กถายป  ปหยีติ ฯ  เตน  วุตฺต  ฉ  ธมฺมา อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส  
ปหานาย สวตฺตนฺตีติ ฯ� 
        วิจิกิจฺฉาฏานิเยสุ  ธมฺเมสุ  อโยนิโสมนสิกาเรน  วิจิกิจฺฉาย 
อุปฺปาโท โหติ ฯ  วิจิกิจฺฉาฏานิยา  ธมฺมา  นาม  ปนุปฺปุน   
วิจิกิจฺฉาย  การณตฺตา วิจิกิจฺฉาว ฯ  ตตฺถ  อโยนิโสมนสิการ   
พหุล  ปวตฺตยโต  วิจิกิจฺฉา  อุปฺปชฺชติ ฯ เตนาห 
        อตฺถ ิภิกฺขเว วิจิกิจฺฉาฏานิยา ธมฺมา ตตฺถ อโยนิโส- 
มนสิการพหุลีกาโร อยมาหาโร อนุปฺปนฺนาย วา วิจิกิจฺฉาย 
อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนาย  วา  วิจิกิจฺฉาย  ภิยฺโยภาวาย   
เวปุลฺลายาติ ฯ (๑)  กุสลาทิธมฺเมสุ  ปน  โยนิโสมนสิกาเรน  วิจิกิจฺฉาย  
ปหาน  โหติ ฯ เตนาห 
        อตฺถ ิภิกฺขเว กุสลากุสลา ธมฺมา สาวชฺชานวชฺชา 
ธมฺมา (เสวิตพฺพาเสวิตพฺพา ธมฺมา) (๒)  หีนปฺปณีตา ธมฺมา 
กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคา ธมฺมา ตตฺถ โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร  
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๓๖๒/๙๕ ฯ   
# ๒. ส. มหา. ๑๙/๕๓๙/๑๔๗ ฯ ปาลิย นตฺถิ ฯ   
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อยมาหาโร อนุปฺปนฺนาย วา วิจิกิจฺฉาย อนุปฺปาทาย  
อุปฺปนฺนาย วา วิจิกิจฺฉาย ปหานายาติ (๑) 
        อปจ  ฉ  ธมฺมา  วิจิกิจฺฉาย  ปหานาย  สวตฺตนฺติ   
พหุสฺสุตตา  ปริปุจฺฉกตา วินเย  ปกต ฺ ุตา  อธิโมกฺข- 
พหุลตา  กลยฺาณมิตฺตตา  สปฺปายกถาติ ฯ  พาหุสจฺจวเสนป หิ 
เอก  วา  ฯเปฯ  ป ฺจ  วา  นิกาเย  ปาฬิวเสน  จ  อตฺถวเสน 
จ  อุคฺคณฺหนฺตสฺสป  วิจิกิจฺฉา  ปหียติ  ตีณิ  รตนานิ  อารพฺภ  
กุสลาทิเภเทสุ ธมฺเมสุ  ปริปุจฺฉาพหุลสฺสป  วินเย  จิณฺณวสิ- 
ภาวสฺสป  ตีสุ  รตเนสุ โอกปฺปนียสทฺธาสงฺขาตอธิโมกฺขพหุลสฺสป   
สทฺธาธิมุตฺเต  วกฺกลิตฺเถรสทิเส กลฺยาณมิตฺเต  เสวนฺตสฺสป   
วิจิกิจฺฉา  ปหียติ  านนิสชฺชาทีสุ  ติณฺณ  รตนาน คุณนิสฺสิต- 
สปฺปายกถายป  ปหียติ ฯ  เตน  วุตฺต  ฉ  ธมฺมา  วิจิกิจฺฉาย  
ปหานาย สวตฺตนฺตีติ ฯ 
        เอตฺถ  จ  ยถาวุตฺเตหิ  เตหิ  เตหิ  ธมฺเมหิ  วิกฺขมฺภนวเสน  
ปหีนาน อิเมส  นีวรณาน  กามจฺฉนฺทนีวรณสฺส  ตาว   
อรหตฺตมคฺเคน  อจฺจนฺตปฺปหาน โหติ  ตถา  ถินมิทธฺนีวรณสฺส   
อุทฺธจฺจนีวรณสฺส  จ ฯ  พฺยาปาทนีวรณสฺส  ปน กุกฺกุจฺจ- 
นีวรณสฺส  จ  อนาคามิมคฺเคน  วิจิกิจฺฉานีวรณสฺส  โสตา- 
ปตฺติมคฺเคน อจฺจนฺตปฺปหาน  โหติ ฯ  ตสฺมา  เตส  ตถา  
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๕๓๙-๑๔๘ ฯ  
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ปหานาย  อุปการธมฺเม  ทสฺเสตต อารทฺธ  โหติ  วีริยนฺติอาทิ   
อารทฺธ ฯ  อิทเมว  วา  ยถาวุตฺต  อภิชฺฌาทีน นีวรณาน  
ปหาน  ยสฺมา  หีนวีริยตาย  กุสีเตน อนุปฏ ิตสฺสติตาย  
มุฏสฺสตินา อปฺปฏิปฺปสสฺทฺธทรถตาย  สารทฺธกาเยน  อสมา- 
หิตตาย  วิกฺขิตฺตจิตฺเตน  น กทาจิป  เต  สกฺกา  นิพฺพตฺเตตุ   
ปเคว  อิตร  ตสฺมา  ยถา  ปฏิปนฺนสฺส  โส อภิชฺฌาทีน  
วิคโม  ปหาน  สมฺภวติ  ต  ทสฺเสตุ  อารทฺธ โหติ วีริยนฺติอาทิ 
อารทฺธ ฯ  ตสฺสตฺโถ  เตส  นีวรณาน  ปหานาย  สพฺเพสมฺป  
วา  สงฺกิเลสธมฺมาน สมุจฺฉินฺทนตฺถาย  วีริย  อารทฺธ  โหติ  ปคฺคหิต   
อสิถิลปฺปวตฺตนฺติ วุตฺต  โหติ ฯ  อารทฺธตฺตา  เอว  จ  อนฺตรา  
สงฺโกจสฺส  อนาปชฺชนโต อสลฺลีน ฯ 
        อุปฏ ิตา  สติ  อปฺปมุฏาติ(๑) น เกวล ฺจ วีริยเมว สติป  
อารมฺมณาภิมุขภาเวน อุปฏ ิตา  โหติ  ตถา  อุปฏ ิตตฺตาเอว  จ 
จิรกตจิรภาสิตาน สรณสมตฺถตาย  อสมฺมุฏา  ปสสฺทฺโธติ   
กายจิตฺตทรถปฺปสฺสมฺภเนน  กาโยปสสฺ ปสฺสทฺโธ  โหติ ฯ   
ตตฺถ  ยสฺมา  นามกาเย  ปสฺสทฺเธ  รูปกาโยปสฺส  ปสฺสทฺโธเอว 
โหติ  ตสฺมา  นามกาโย  รปูกาโยติ  อวิเสเสตฺวา  ปสฺสทฺโธ  
กาโยติ วุตฺต ฯ  อสารทฺโธติ  โส  จ  ปสฺสทฺธตฺตาเอว  
อสารทฺโธ  วิคตทรโถติ  วุตฺต โหติ ฯ  สมาหิต  จิตฺต  
# ๑. ม. อสมฺมุฏาติ ฯ เอวมุปริป ฯ  
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เอกคฺคนฺติ  จิตฺตมฺปสฺส  สมฺมา  อาหิต  สุฏ ุ  ปต  อปฺปต  
วิย  โหติ  สมาหิตตฺตา  เอว  จ  เอกคฺค อจล นิปฺผนฺทน  
นิริ ฺชนนฺติ ฯ เอตฺตาวตา ฌานมคฺคาน ปุพฺพภาคปฏิปทา  
กถิตา ฯ เตเนวาห 
        จรมป ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอวภูโต อาตาป โอตฺตาป สตต 
สมิต  อารทฺธวีริโย  ปหิตตฺโตติ  วุจฺจตีติ ฯ(๑)ตสฺสตฺโถ เหฏา 
วุตฺโต เอว ฯ 
        คาถาสุ  ยต  จเรติ  ยตมาโน  จเรยฺย  จงฺกมนาทิวเสน  
คมน  กปฺเปนฺโตป อนุปฺปนฺนาน  ปาปกาน  อกุสลาน  ธมฺมาน  
อนุปฺปาทาย  ฉนฺท  ชเนติ วายมตีติอาทินา  (๒)  นเยน  วุตฺต- 
สมฺมปฺปธานวีริยวเสน  ยตนฺโต ฆเฏนฺโต วายมนฺโต ยถา   
อกุสลา  ธมมฺา  ปหียนฺติ  กุสลา  ธมฺมา  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ 
เอว  คมน  กปฺเปยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  เอส  นโย  เสเสสุป ฯ  เกจิ  
ปน  ยตนฺติ เอตสฺส  สยโตติ  อตฺถ  วทนฺติ ฯ  ติฏเติ  ติฏเยฺย  
าน  กปฺเปยฺย ฯ  อจฺเฉติ นิสีเทยฺย ฯ  สเยติ  นิปชฺเชยฺย ฯ  
ยตเมน  ปสารเยติ  เอต  ปสาเรตพฺพ  หตฺถปาทาทึ ยต  ยตมาโน 
ยถาวุตฺตวีริยสมงฺคีเยว  หุตฺวา  ปสาเรยฺย  สพฺพตฺถ  ปมาท 
วิชเหยฺยาติ อธิปฺปาโย ฯ 
        อิทานิ  ยถา  ปฏิปชชฺนฺโต  ยต  ยตมาโน  นาม  โหติ   
# ๑. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๙๐/๓๑๗ ฯ  ๒. ส. มหา. ๑๙/๑๐๙๐/๓๑๙ ฯ 
# อภิ. วิ. ๓๕/๔๖๕/๒๗๙ ฯ  
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ต  ปฏิปท ทสฺเสตุ  อุทฺธนฺติอาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  อุทฺธนฺติ   
อุปริ ฯ  ติริยนฺติ ติริยโต ปุรตฺถิมทิสาทิวเสน  สมนฺตโต  
ทิสาภาเคสูติ  อตฺโถ ฯ  อปาจีนนฺติ  เหฏา ฯ ยาวตา  ชคตา(๑) 
คตีติ  ยตฺตกา  สตฺตสงฺขารเภทสฺส  โลกสฺส  ปวตฺติ  ตตฺถ 
สพฺพตฺถาติ  อตฺโถ ฯ  เอตฺตาวตา  อนวเสสโต  สมฺมสนาณสฺส 
วิสย  สงฺคเหตฺวา ทสฺเสติ ฯ  สมเวกฺขิตาติ  สมฺมา  เหตุนา  
นเยน(๒)  อเวกฺขิตา  อนิจฺจาทิวเสน วิปสฺสโกติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
ธมฺมานนฺติ  สตฺตสุ ฺาน ฯ  ขนฺธานนฺติ  รูปาทีน ป ฺจนฺน   
ขนฺธาน ฯ  อุทยพฺพยนฺติ  อุทย ฺจ  วย ฺจ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  
อุปริ ติริย  อโธติ  ติสงฺคเห  สพฺพสฺมึ  โลเก  อตีตาทิเภทภินฺนาน  
ป ฺจุปาทานกฺขนฺธสงฺขาตาน  สพฺเพส  รูปารูปธมฺมาน  อนิจฺจ- 
ตาทิสมฺมสนาธิคเตน  อุทยพฺพยาเณน ป ฺจวีสติยา  อากาเรหิ   
อุทย  ป ฺจวีสติยา  อากาเรหิ  วย ฺจ  สมเวกฺขิตา สมนุปสฺสิตา  
ภเวยฺยาติ ฯ 
        เจโตสมถสามีจินฺติ  จิตฺตสงฺกิเลสาน  อจฺจนฺตวูปสมนโต 
เจโตสมถสงฺขาตสฺส อริยมคฺคสฺส  อนุจฺฉวิกปฏิปท  าณทสฺสน- 
วิสุทฺธึ ฯ  สกิขฺมานนฺติ  ปฏิปชชฺมาน ภาเวนฺต  าณปรมฺปร   
นิพฺพตฺเตนฺต ฯ  สทาติ  สพฺพกาล  รตฺติ ฺเจว  ทิวา  จ ฯ สตนฺติ 
จตุสมฺปช ฺเน  สมนฺนาคตาย  สติยา  สโตการึ ฯ  สตต  
# ๑. ม. ชคโต ฯ ๒. ม. าเยน ฯ  
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ปหิตตฺโตติ สพฺพกาล  ปหิตตฺโต  นิพฺพาน  ปฏิเปสิตตฺโตติ  
ตถาวิธ  ภิกฺขุ  พุทฺธาทโย อริยา อาหุ อาจิกฺขนฺติ กเถนฺติ ฯ  
เสส วุตฺตนยเมว ฯ 
                ทวฺาทสมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                         โลกสุตฺตวณฺณนา 
        เตรสเม  โลโกติ  ลุชชฺนปลชฺุชนฏเน  โลโก  อตฺถโต   
ปุริม อริยสจฺจทฺวย  อิธ  ปน  ทุกฺข  อรยิสจฺจ  เวทิตพฺพ ฯ   
สฺวาย  สตฺตโลโก สงฺขารโลโก  โอกาสโลโกติ  วิภาคโต  สรูปโต 
จ  เหฏา  วุตฺโตเยว ฯ  อปจ ขนฺธโลกาทิวเสน จ อเนกวิโธ  
โลโก ฯ ยถาห 
        โลโกติ ขนฺธโลโก ธาตุโลโก อายตนโลโก วิปตฺติ- 
ภวโลโก วิปตฺติสมฺภวโลโก สมฺปตฺติภวโลโก สมปฺตฺติสมฺภวโลโก 
เอโก โลโก สพฺเพ สตฺตา อาหารฏ ิติกา เทฺว โลกา นาม ฺจ  
รูป ฺจ ตโย โลกา ติสฺโส เวทนา จตฺตาโร โลกา จตฺตาโร  
อาหารา ป ฺจ โลกา ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา ฉ โลกา ฉ  
อชฺฌตฺติกานิ อายตนานิ สตฺต โลกา สตฺต วิ ฺาณฏ ิติโย  
อฏ โลกา อฏ โลกธมฺมา นว โลกา นว สตฺตาวาสา  
ทส โลกา ทสายตนานิ ทฺวาทส โลกา ทฺวาทสายตนานิ  
อฏารส โลกา อฏารส ธาตุโยติ ฯ (๑)  
# ๑. ขุ.มหา. ๒๙/๑๔/๑๐ ฯ ขุ. จูฬ. ๓๐/๕๘/๘ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 565 

                *เลมที่ 20  โลกสุตฺตวณฺณนา หนา 656 
 
        เอวมเนกธา  วิภตฺโตป  โลโก  ป ฺจสุ  อุปาทานกฺขนฺเธสุเอว 
สงฺคห สโมสรณ  คจฺฉติ  อุปาทานกฺขนฺธา  จ  ทุกฺข  อริยสจฺจ   
ชาติป  ทุกฺขา  ฯเปฯ สงฺขิตฺเตน  ป ฺจุปาทานกฺขนฺธาป  ทุกฺขาติ ฯ   
เตน  วุตฺต  อตฺถโต  ปรุิม อริยสจฺจทฺวย  อิธ ปน ทุกขฺ  
อริยสจฺจ เวทิตพฺพนฺติ ฯ นนุ จ ลชฺุชนปลุชชฺนฏโ อวิเสเสน 
ป ฺจสุ  ขนฺเธสุ  สมฺภวตีติ  สจฺจ  สมภฺวติ  ย  ปน  น   
ลุชชฺตีติ คหิต  ต  ตถา  น  โหติ  เอกเสเนว  ลุชชฺติ  ปลุชชฺตีติ 
โส  โลโกติ อุปาทานกฺขนฺเธเสฺวว  โลกสทฺโท  นิรโูฬฺหติ  
เวทิตพฺโพ ฯ  ตสฺมา  โลโกติ  ทุกฺข อริยสจฺจ เอว ฯ 
        ยทิป  ตถาคตสทฺทสฺส  เหฏา  ตถาคตสุตฺเต  นานานเยหิ  
วิตฺถารโต อตฺโถ  วิภตฺโต  ตถาป  ปาฬยิา  อตฺถสวณฺณนามุเขน  
อยเมตฺถ  วิภาวนา อภิสมฺพุทฺโธติ  อภิ ฺเยฺยโต  ปริ ฺเยฺยโตติ  
ปุพฺเพ  วุตฺตวิภาเคน  วา อวิเสสโต  ตาว  อาสยานุสยจริยาธิ- 
มุตฺติอาทิเภทโต  กุสลากสุลาทิวิภาคโต วฏฏปฺปมาณสณฺานาทิ- 
เภทโต  วิเสสโต  วา  ปน  อย  สสฺสตาสโย  อย อุจฺเฉทาสโยติ- 
อาทินา  กกฺขฬลกฺขณา  ปวีธาตุ  ปคฺฆรณลกฺขณา อาโปธาตูติ- 
อาทินา จ  อภิวิสิฏเน  สยมฺภุาเณน  สมฺมา  อวิปรีต  โย  
โย  อตฺโถ ยถา  ยถา  พุชฌฺิตพฺโพ  ตถา  ตถา  พุทฺโธ  าโต 
อตฺตปจฺจกฺโข  กโตติ อภิสมฺพุทฺโธ ฯ 
        โลกสฺมาติ  ยถาวุตฺตโลกโต ฯ  วิสยุตฺโตติ  วิสสฏโ  ฯ 
ตปฺปฏิพทฺธาน สพฺเพส  สโยชนาน  สมฺมเทว  สมุจฺฉินฺนตฺตา   
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ตโต  วิปฺปมตฺุโตติ  อตฺโถ ฯ โลกสมุทโยติ  สุตฺตนฺตนเยน  ตณฺหา  
อภิธมฺมนเยน  ปน  อภิสงฺขาเรหิ  สทธฺึ ทิยฑฺฒกิเลสสหสฺส ฯ  
ปหีโนติ  โพธิมณฺเฑ  อรหตฺตมคฺคาเณน  สมุจฺเฉทปฺปหานวเสน 
สวาสน  ปหีโน ฯ  โลกนิโรโธติ  นิพฺพาน ฯ  สจฺฉิกโตต ิ อตฺต- 
ปจฺจกฺโข กโต ฯ  โลกนโิรธคามินี  ปฏิปทาติ  สีลาทิกฺขนฺธตฺตย- 
สงฺคโห  อริโย  อฏงฺคิโก มคฺโค ฯ  โส  หิ  โลกนิโรธ  
นิพฺพาน  คจฺฉติ  อธิคจฺฉติ  ตทตฺถ  อริเยหิ ปฏิปชชฺียติ วาติ 
โลกนโิรธคามินี ปฏิปทาติ วุจฺจติ ฯ 
        เอตฺตาวตา  ตถานิ  อภิสมฺพุทฺโธ  ยาถาวโต  คโตติ  ตถา- 
คโตติ  อยมตฺโถ ทสฺสโิต โหติ ฯ จตฺตาริ หิ อริยสจฺจานิ  
ตถานิ นาม ฯ  ยถาห 
        จตฺตาริมานิ ภิกฺขเว ตถานิ อวิตถานิ อน ฺถานิ 
กตมานิ จตฺตาริ อิท ทุกฺขนฺติ ภิกฺขเว ตถเมต อวิตถเมต 
อน ฺถเมตนฺติ (๑) ฯ วิตฺถาโร ฯ 
        อปจ  ตถาย  คโตติ  ตถาคโต  ตถ  คโตติ  ตถาคโต 
คโตติ  จ  อวคโต อตีโต  ปตฺโต  ปฏิปนฺโนติ  อตฺโถ ฯ  อิท  
วุตฺต  โหติ  ยสฺมา  ภควา  สกล โลก  ตีรณปริ ฺาย  ตถาย  
อวิปรีตาย  คโต  อวคโต  ตสฺมา  โลโก  ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺโธติ  
ตถาคโต ฯ  โลกสมุทย  ปหานปริ ฺาย  ตถาย  คโต  อตีโตติ 
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๑๖๙๗/๕๓๙ ฯ  
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ตถาคโต ฯ  โลกนโิรธ  สจฺฉิกิริยาย  ตถาย  คโต  ปตฺโตติ  ตถาคโต ฯ 
โลกนโิรธคามินึ  ปฏิปท  ตถ  อวิปรีต คโต ปฏิปนโฺนติ  
จ ตถาคโตติ ฯ เอว อิมิสฺสา ปาฬิยา ภควโต ตถาคต- 
ภาวทีปนวเสน อตฺโถ เวทติพฺโพ ฯ 
        อิติ  ภควา  จตุสจฺจาภิสมฺโพธิวเสน  อตฺตโน  ตถาคต- 
ภาว  ปกาเสตฺวา อิทานิ  ตตฺถ  ทิฏาทิอภิสมฺโพธิวเสนป  ต  
ทสฺเสตุ  ย  ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ องฺคุตฺตรอฏกถาย(๑) ปน  จตูหิ  
สจฺเจหิ  อตฺตโน  พุทฺธภาว  กเถตฺวาติอาทิ วุตฺต  ต  ตถาคต- 
สทฺทพุทฺธสทฺทาน  อตฺถโต  นินฺนานากรณต  ทสฺเสตุ  วุตฺต ฯ 
ตถา  เจว  หิ  ปาฬิ  ปวตฺตาติ ฯ  ตตฺถ  ทิฏนฺติ  รูปายตน ฯ 
สุตนฺติ  สทฺทายตน ฯ มุตนฺติ  ปตฺวา  คเหตพฺพโต  คนฺธายตน  
รสายตน  โผฏพฺพายตน ฺจ ฯ  วิ ฺาตนฺติ สุขทุกฺขาทิธมฺมา- 
รมฺมณ ฯ  ปตฺตนฺติ  ปริเยสิตฺวา  วา  อปริเยสิตฺวา  วา  ปตฺต ฯ 
ปริเยสิตนฺติ  ปตฺต  วา  อปปฺตฺต  วา  ปรเิยสิต ฯ  อนวิุจริต   
มนสาติ  จิตฺเตน อนุส ฺจริต ฯ  กสฺส  ปน  อนุวิจรติ  มนสาติ  
สเทวกสฺส  ฯเปฯ  สเทวมนุสฺสายาติ สมฺพนฺธนีย ฯ  ตตฺถ  สห  
เทเวหีติ  สเทวโก  ตสฺส  สเทวกสฺส  โลกสฺส(๒) ฯ เสสปเทสุป  
เอเสว นโย ฯ 
        สเทวกวจเนน  เจตฺถ  ป ฺจกามาวจรเทวคฺคหณ  เวทิตพฺพ   
# ๑. ม. คงฺคุตฺตรฏกถาย ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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สมารกวจเนน ฉฏกามาวจรเทวคฺคหณ  สพฺรหฺมกวจเนน  
พฺรหฺมกายิกาทิพฺรหฺมคฺคหณ สสฺสมณพฺราหฺมณิวจเนน  สาสนสฺส  
ปจฺจตฺถิกสมณพฺราหฺมณคฺคหณ ฺเจว สมิตปาปพาหิตปาปสมณ- 
พฺราหฺมณคฺคหณ ฺจ  ปชาวจเนน  สตฺตโลกคฺคหณ สเทว- 
มนุสฺสวจเนน  สมฺมุติเทวอวเสสมนุสฺสคฺคหณ  เอวเมตฺถ  ตีหิ  
ปเทหิ เทวมารพฺรเหฺมหิ สทฺธึ สตฺตโลโก ทฺวีหิ ปชาวเสน  
สตฺตโลโกว คหิโตติ เวทิตพฺโพ ฯ 
        อปโร  นโย  สเทวกคฺคหเณน  อรูปาวจรเทวโลโก  คหิโตว ฯ 
สมารกวจเนน  ฉกามาวจรเทวโลโก  สพฺรหฺมกวจเนน  รูป- 
พฺรหฺมโลโก สสฺสมณพฺราหฺมณาทิวจเนน  สมฺมุติเทเวหิ  สห   
อวเสสสตฺตโลโก  คหิโต ฯ  อปเจตฺถ สเทวกวจเนน  อุกฺกฏ- 
ปริจฺเฉทโต  สพฺพโลกวิสยสฺส  ภควโต  อภิสมฺพุทฺธภาเว ปกาสิเต 
เยสเมว  สิยา  มาโร  นาม  มหานุภาโว  ฉกามาวจริสฺสโร   
วสวตฺตี พฺรหฺมา  ปน  ตโตป  มหานุภาวตโร  ทสหิ  องฺคุลีหิ 
ทสสุ  จกฺกวาฬสหสฺเสสุ อาโลก  ผรติ  อุตฺตมชฺฌานสมา- 
ปตฺติสุข  ปฏสิเวเทติ ฯ  ปุถู  จ  สมณพฺราหฺมณา อิทฺธิมนฺโต   
ทิพฺพจกฺขุกา  ปรจิตฺตวิทุโน  มหานุภาวา  สวิชฺชนติฺ  อย ฺจ 
สตฺตนิกาโย(๑)  อนนฺโต  อปริมาโณ  กิเมเตส  สพฺเพสเยว  วิสโย  
อนวเสสโต ภควตา อภิสมฺพุทฺโธติ เตส วิมตึ วิธเมนฺโต  
# ๑. ม. สตฺตกาโย ฯ  
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ภควา สเทวกสฺส โลกสฺสาติอาทิมาห ฯ 
        โปราณา  ปนาหุ  สเทวกสฺสาติ  เทวตาหิ  สทฺธึ  อวเสสโลก 
ปริยาทิยติ  สมารกสฺสาติ  มาเรน  สทฺธ ึ อวเสสโลก  สพฺรหฺม- 
กสฺสาติ พฺรเหฺมหิ  สทฺธึ  อวเสสโลก ฯ  เอว  สพฺเพป  ติภวูปเค 
สตฺเต  ตีสุ  ปเทสุ ปกฺขิปตฺวา  ปุน  ทฺวีหิ  ปเทหิ  ปริยาทิยนฺโต  
สสฺสมณพฺราหฺมณิยา  ปชาย สเทวมนุสฺสายาติ  อาห ฯ  เอว   
ป ฺจหิป  ปเทหิ  ขนฺธตฺตยปริจฺฉินฺเน  สพฺพสตฺเต ปริยาทิยติ(๑) ฯ 
        ยสฺมา  ต  ตถาคเตน  อภิสมฺพุทฺธนฺติ  อิมินา  อิท  ทสฺเสติ 
ย อปริมาณาสุ  โลกธาตูสุ  อิมสฺส  สเทวกสฺส  โลกสฺส  นลี  
ปตกนฺติอาทิ รูปารมฺมณ  จกฺขุทฺวาเร  อาปาถ  อาคจฺฉติ  ต   
สพฺพ  อย  สตฺโต อิมสฺมึ ขเณ อิม  นาม  รูปารมฺมณ  ทิสฺวา  
สุมโน  วา  ทมฺุมโน  วา  มชฺฌตฺโต  วา  ชาโตติ ตถาคตสฺส   
เอว  อภิสมฺพุทฺธ ฯ  ตถา  ย  อปริมาณาสุ  โลกธาตูสุ  อิมสฺส 
สเทวกสฺส  โลกสฺส  เภริสทฺโท  มุทิงฺคสทฺโทติอาทิ  สทฺทา- 
รมฺมณ  โสตทฺวาเร อาปาถ  อาคจฺฉติ  มูลคนฺโธ  ตจคนฺโธติ- 
อาทิ  คนฺธารมฺมณ  ฆานทฺวาเร อาปาถ  อาคจฺฉติ  มูลรโส  
ขนฺธรโสติอาทิ  รสารมฺมณ  ชิวฺหาทฺวาเร  อาปาถ อาคจฺฉติ  
กกฺขฬ มุทุกนฺติอาทิ ปวีธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุเภท โผฏพฺพา- 
รมฺมณ กายทฺวาเร  อาปาถ  อาคจฺฉติ  อย  สตฺโต  อิมสฺมึ  
# ๑. อิธ อิติสทฺโท อิจฺฉพฺโพ ฯ   
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ขเณ  อิม  นาม  โผฏพฺพ ผุสิตฺวา  สุมโน  วา  ทุมฺมโน  วา 
มชฺฌตฺโต  วา  ชาโตติ  สพฺพ  ต  ตถาคตสฺส เอว อภิ- 
สมฺพุทฺธ ฯ 
        ตถา  ย  อปริมาณาสุ  โลกธาตูสุ  อิมสฺส  สเทวกสฺส  
โลกสฺส  สุขาทิเภท ธมฺมารมฺมณ  มโนทฺวาเร  อาปาถ  อาคจฺฉติ  
อย  สตฺโต  อิมสฺมึ  ขเณ  อิม นาม  ธมมฺารมฺมณ  ชานิตฺวา   
สุมโน  วา  ทมฺุมโน  วา  มชฺฌตฺโต  วา  ชาโตติ สพฺพ  ต   
ตถาคตสฺส  เอว  อภิสมฺพุทฺธ ฯ  เอว  ย  อิมสฺส  สเทวกสฺส 
โลกสฺส  ทฏิ  สุต  มุต  วิ ฺาต  ต  ตถาคเตน  อทิฏ  
วา อสุต วา อมุต วา[๑]  อวิ ฺาต  วา  นตฺถิ ฯ  อิมสสฺ มหาชนสฺส 
ปริเยสิตฺวา อปฺปตฺตมฺป อตฺถิ อปริเยสิตฺวา  อปฺปตฺตมฺป  อตฺถิ  
ปริเยสิตฺวา  ปตฺตมฺป  อตฺถิ  อปริเยสิตฺวา ปตฺตมฺป  อตฺถิ ฯ  สพฺพมฺป   
ตถาคตสฺส  อปฺปตฺต  นาม  นตฺถ ิ าเณน  อสจฺฉิกต ฯ ตโตเอว 
ย  อปริมาณาสุ  โลกธาตูสุ  อปริมาณาน  สตฺตาน  จกฺขุทฺวาเร  
อาปาถ อาคจฺฉนฺต  รูปารมฺมณ  นาม  อตฺถิ  ต  ภควา   
สพฺพ  สพฺพากาเรน  ชานาติ ปสฺสติ ฯ  เอว  ชานตา  ปสฺสตา 
จาเนน  ต  อิฏานิฏาทิวเสน  วา ทิฏสุตมุตวิ ฺาเตสุ  
ลพฺภมานปทวเสน วา กตมนฺต รูป รูปายตน ย รูป จตุนฺน 
มหาภูตาน  อุปาทาย  วณฺณนิภาสนิทสฺสน  สปปฺฏิฆ  นลี  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อวิ ฺาต วาติ ทิสฺสติ ฯ  
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ปตกนฺติอาทินา(๑) นเยน  อเนเกหิ  นาเมหิ  เตรสหิ  วาเรหิ  
เทฺวป ฺาสาย  นเยหิ  วิภชฺชมาน ตเถว  โหติ  วิตถ  นตฺถิ ฯ   
เอส  นโย  โสตทฺวาราทีสุป  อาปาถมาคจฺฉนฺเตสุ สทฺทาทีสุ ฯ 
        ตสฺมา  ตถาคโตติ  วุจฺจตีติ  ย  ยถา  โลเกน  คต  ตสฺส 
ตเถว  คตตฺตา ตถาคโตติ  วุจฺจติ ฯ  ปาฬิย  ปน  อภิสมฺพุทฺธนฺติ  
วุตฺต  ต  ตถาคตสทฺเทน สมานตฺถ  อิมนิา  ตถาทสฺสิภาวโต  
ตถาคโตติ  อยมตฺโถ  ทสสฺิโต  โหติ ฯ วุตฺตเ ฺหต ธมฺมเสนาปตินา 
                 น ตสฺส อทิฏมิธตฺถิ(๒) กิ ฺจิ 
                 อโถ อวิ ฺาตมชานิตพฺพ 
                 สพฺพ อภิ ฺาสิ ยทตฺถิ เนยยฺ 
                 ตถาคโต เตน สมนฺตจกฺขูติ(๓) ฯ  
        สุตฺตนฺเตป วุตฺต ภควตา 
        ย ภิกฺขเว สเทวกสฺส โลกสฺส ฯเปฯ สเทวมนุสฺสาย 
ปชาย ทิฏ สุต มุต วิ ฺาต ปตฺต ปริเยสิต อนุวิจริต  
มนสา ตมห ชานามิ ตมห อพฺภ ฺาสึ ต ตถาคตสฺส  
วิทิต ต ตถาคโต น อุปฏาสีติ ฯ (๔)  
        ย ฺจ  ภิกฺขเว  รตฺตึ  ตถาคโต  อนุตฺตร  สมฺมาสมฺโพธึ  
# ๑. อภิ. สงฺ. ๓๔/๕๒๑/๒๐๕-๖ ฯ ๒. ม. อทฺทิฏมิธตฺถิ ฯ 
# ๓. ขุ. มหา. ๒๙/๒๗๒/๔๓๖ ฯ ขุ. จูฬ. ๓๐/๔๙๒/๒๔๒ ฯ  
# ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๙๑/๑๙๓ ฯ ๔. องฺ. จตุกฺก. ๒๐/๒๔/๓๓ ฯ 
# ม. ต. ตถาคโต น อุปฏาสีติ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 572 

                *เลมที่ 20  จตุกฺกนิปาตวณฺณนา  หนา  572 
                 
อภิสมฺพุชฺฌตีติ ยสฺส  จ  วิสาขปุณฺณมรตฺติย  ตถาอาคตาทิอตฺเถน  
ตถาคโต  ภควา  โพธิมณฺเฑ อปราชิตปลฺลงฺเก  นิสนิฺโน  ติณฺณ   
มาราน  มตฺถก  มทฺทิตฺวา  อุตฺตริตราภาวโต อนุตฺตร  สมฺมา- 
สมฺโพธึ  อาสวกฺขยาเณน  สทฺธึ  สพฺพ ฺ ุต ฺาณ  อธิคจฺฉติ ฯ 
ย ฺจ  รตฺตึ  อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพายตีติ  ยสฺส   
จ วิสาขปุณฺณมรตฺติยเยว  กุสริานาย  อุปวตฺตเน  มลฺลาน  
สาลวเน  ยมกสาลานมนฺตเร อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา 
ปรินิพฺพายติ ฯ  ย  เอตสฺมึ  อนฺตเรติ  อิมาส ทฺวินฺน  สอุปาทิ- 
เสสอนุปาทิเสสนิพฺพานธาตูน  เวมชฺเฌ  ป ฺจจตฺตาลีสวสฺส- 
ปริมาเณ กาเล  ปมโพธิยมฺป  มชฺฌิมโพธิยมฺป   
ย  สุตฺตเคยฺยาทิปฺปเภท  ธมฺม  ภาสติ นทิฺทิสนวเสน  ลปติ  
อุทฺทิสนวเสน ฯ  นิทฺทิสติ  ปฏินิทฺทิสนวเสน ฯ  สพฺพ  ต ตเถว 
โหตีติ  ต  เอตฺถนฺตเร  เทสิต  สพฺพ  สตฺุตเคยฺยาทิ  นวงฺค  
พุทฺธวจน อตฺถโต  พฺย ฺชนโต  จ  อนุปวชฺช  อนนูอนธิก 
สพฺพาการปริปุณฺณ ราคมทนิมฺมทน  ฯเปฯ  โมหมทนิมฺมทน  
นตฺถิ  ตตฺถ  วาลคฺคมตฺตมฺป  อวกฺขลติ เอกมุทฺทิกาย  ล ฺฉิต  
วิย  เอกนาฬยิา  มิต  วิย  เอกตุลาย  ตุลติ  วิย  จ [๑] ตเถว  
โหติ  ยสฺสตฺถาย  ภาสิต  เอกนฺเตเนว  ตสฺส  สาธนโต 
โน  อ ฺถา ฯ ตสฺมา  กถ  อวิตถ  อน ฺถ ฯ  เอเตน 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
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ตถาคโตติ  ทสฺเสติ ฯ  คทอตฺโถ  อย คตสทฺโท   
ทการสฺส  ตการ  กตฺวา  ตสฺมา  ตถ  คทตีติ  ตถาคโตติ 
อตฺโถ ฯ  อถ วา  อาคทน  อาคโท  วจนนฺติ  อตฺโถ ฯ  ตโถ  
อวิปรีโต  อาคโท  อสฺสาติ ทการสฺส ตการ กตฺวา ตถาคโตติ  
เอวเมตฺถ ปทสิทฺธิ เวทิตพฺพา ฯ 
        ยถาวาที  ตถาการีติ  เย  ธมฺมา  ภควา  อิเม  ธมฺมา  
อกุสลา  สาวชฺชา วิ ฺ ุครหิตา  สมตฺตา  สมาทินฺนา  อหิตาย   
ทุกฺขาย  สวตฺตนฺตีติ  ปเรส  ธมฺม เทเสนฺโต  วทติ  เต  ธมฺเม 
เอกนฺเตเนว  สย  ปหาสิ ฯ  เย  ปน  ธมฺเม ภควา อิเม  ธมฺมา   
กุสลา  อนวชฺชา  วิ ฺ ุปสตฺถา  สมตฺตา  สมาทินฺนา  หิตาย   
สุขาย สวตฺตนฺตีติ  วทติ  เต  ธมฺเม  เอกนฺเตเนว  สย  อุปสมฺปชฺช 
วิหาสิ ฯ  ตสฺมา ยถาวาที  ภควา  ตถาการีติ  เวทิตพฺโพ ฯ  
ยถาการี  ตถาวาทีติ  สมฺมเทว สีลาทิปริปูรณวเสน  สมฺมา  
ปฏิปนฺโน  สย  ยถาการี  ภควา  ตเถว  ธมฺมเทสนาย ปเรส   
ตตฺถ  ปติฏาปนวเสน  ตถาวาที.  ภควโต  หิ  วาจาย  กาโย  
อนุโลเมติ กายสฺสป  วาจา ฯ  ตสฺมา  ยถาวาที  ตถาการี   
ยถาการี  ตถาวาที  จ  โหติ ฯ เอวภูตสฺส  จสฺส  ยถา  วาจา  
กาโยป  ตถา  คโต  ปวตฺโต ฯ  ยถา  จ  กาโย วาจาป ตถา  
คตา ปวตฺตาติ อตฺโถ ฯษ 
        อภิภู  อนภิภูโตติ  อุปริ  ภวคฺค  เหฏา อวีจินิรย   
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ปริยนฺต กตฺวา ติริย อปริมาณาสุ  โลกธาตูสุ  ภควา  สพฺพสตฺเต   
อภิภวติ  สีเลนป  สมาธินาป ป ฺายป  วิมุตฺติยาป  วิมุตฺติ- 
าณทสฺสเนนป  น  ตสฺส  ตุลา  วา  ปมาณ  วา อตฺถิ   
อสโม  อสมสโม  อปฺปฏโิม  อปฺปฏิภาโค  อปฺปฏปิุคฺคโล  อตุโล 
อปฺปเมยฺโย อนุตฺตโร  ธมฺมราชา  เทวาติเทโว  สกฺกาน  อติสกฺโก 
พฺรหฺมาน  อติพฺรหฺมา ฯ  ตโต  เอว สย  น  เกนจิ  อภิภูโตติ  
อนภิภูโต ฯ  อ ฺทตฺถุนฺติ(๑)  เอกสตฺเถ  นิปาโต ฯ  ย ฺหิ กิ ฺจิ 
เนยฺย  นาม  สพฺพนฺต  หตฺถตเล  อามลก  วิย  ปสสฺตีติ   
ทโส ฯ  อวิปรีต อาสยาทิอวโพเธน  หิตูปสหาราทินา  จ  สตฺเต  
ภาว ฺถตฺตูปนยนวเสน (๒) สงฺขาเร  สพฺพากาเรน  สุจิณฺณวสิตาย 
สมาปตฺติโย  จิตฺต ฺจ  วเส  วตฺเตตีติ วสวตฺตี ฯ เอตฺตาวตา  
อภิภวนฏเน ภควา อตฺตโน ตถาคตภาว ทสฺเสติ ฯ 
        ตเตฺรว  ปทสิทฺธิ  เวทิตพฺพา  อคโท  วิย  อคโท ฯ  โก 
ปเนส เทสนาวิลาโส  เจว  ปุ ฺ ุสฺสโย  จ ฯ  เตเนว  เหส   
มหานุภาโว  ภิสกฺโก  วิย ทิพฺพาคเทน  สปฺเป  สพฺเพ  ปรปฺป- 
วาทิโน  สเทวก ฺจ  โลก  อภิภวติ ฯ  อิติ สพฺพโลกาภิภวเน  
ตโถ  อวิปรีโต  เทสนาวิลาโส  เจว  ปุ ฺ ุสฺสโย  จ  อคโท 
อสฺสาติ  ทการสฺส  ตการ  กตฺวา  ตถาคโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ  เตน  
# ๑. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๙๓/๓๒๒ ฯ อ ฺทตฺถุทโส ฯ  
# ม. อ ฺทตฺถูติ ฯ  ๒. สี. ภวตฺตยูปนยนวเสน ฯ  
# ม. ภาว ฺถตฺตูปนยวเสน ฯ  ๓. ม. ภิสกฺโก ฯ   
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วุตฺต  สเทวเก ภิกฺขเว โลเก ฯเปฯ วสวตฺตี ตสฺมา ตถาคโตติ 
วุจฺจตีติ ฯ 
        คาถาสุ  สพฺพโลก  อภิ ฺายาติ  เตธาตุกโลกสนฺนิวาส   
ชานิตฺวา ฯ สพฺพโลเก  ยถาตถนฺติ  ตสฺมึ  เตธาตุกโลกสนฺนิวาเส  
ยงฺกิ ฺจิ  เนยฺย  ต  สพฺพ ยถาตถ  อวิปรตี  ชานิตฺวา ฯ  
สพฺพโลกวิสยุตฺโตติ จตุนฺน โยคาน อนวเสสปฺปหาเนน 
สพฺเพนป  โลเกน  วิสยุตฺโต  วิปฺปมุตฺโต ฯ  อนูปโยติ(๑) สพฺพสฺมิมฺป 
โลเก ตณฺหาทิฏ ิอุปเยหิ (๒) อนูปโย เตหิ อุปเยหิ วิรหิโต ฯ 
        สพฺพาภิภูติ  รูปาทีนิ  สพฺพารมฺมณานิ  สพฺพ  สงฺขารคต   
สพฺเพป  มาเร อภิภวิตฺวา   ิโต ฯ  ธีโรติ  ธิติสมฺปนฺโน ฯ   
สพฺพคนฺถปฺปโมจโนติ  สพฺเพ อภิชฺฌากายคนฺถาทิเก  โมเจตฺวา  
 ิโต เวเนยฺยสนฺตาเนน (๓) อตฺตโน เทสนาวิลาเสน จ  เตส   
ปโมจนโต สพฺพคนฺถปฺปโมจโน ฯ  ผุฏาสฺสาติ  ผุฏา  อสฺส ฯ  
กรณตฺเถ  อิท  สามิวจน ผุฏา  อเนนาติ  อตฺโถ ฯ  ปรมา   
สนฺตีติ  นิพฺพาน ฯ  ต ฺหิ  เตน  าณผุสเนน ผุฏ ฯ  เตเนวาห   
นิพฺพาน  อกุโตภยนฺติ ฯ  อถ  วา  ปรมา  สนฺตีติ  อุตฺตมา 
สนฺติ ฯ  กตรา  สาติ  นิพฺพาน ฯ  ยสฺมา  ปน  นิพฺพาเน  
กุโตจิ  ภย  นตฺถิ  ตสฺมา ต อกุโตภยนฺติ วุจฺจติ ฯ 
# ๑. สฺยา. อนูปโมติ ฯ ม. อนูปโยติ ฯ ๒. ม. ตณฺหาทิฏ ิอุปเยหิ ฯ 
# ๓. ม. เวเนยฺยสนฺตาเนป ฯ  
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        อนีโฆติ  นิทฺทุกโฺข ฯ  สพฺพกมฺมกขฺย  ปตฺโตติ  สพฺเพส  
กมฺมาน  ขย ปริโยสาน  อจฺจนฺตาภาว  ปตฺโต ฯ  วิมตฺุโต   
อุปธิสงฺขเยติ  อุปธิกฺขยสงฺขาเต นิพฺพาเน  ตทารมฺมณาย  
ผลวิมุตฺติยา  วิมุตฺโต ฯ  เอส  โสติ  เอโส  โส ฯ  สีโห อนุตฺตโรติ  
ปริสฺสยาน  สหนฏเน  กิเลสาน  หนนฏเน  จ  ตถาคโต   
อนุตฺตโร สีโห  นาม ฯ  พฺรหฺมนฺติ  เสฏ ฯ  จกฺกนติฺ  ธมฺม- 
จกฺก ฯ  ปวตฺตยีติ  ติปริวฏฏ ทฺวาทสาการ ปวตฺเตสิ ฯ 
        อิตีติ  เอว  ตถาคตสฺส  คุเณ  ชานิตฺวา ฯ  สงฺคมฺมาติ 
สมาคนฺตฺวา ฯ  ต นมสฺสนฺตีติ  ต  ตถาคต  เต  สรณ  คตา   
เทวมนุสฺสา  นมสฺสนฺติ ฯ  มหนฺเตหิ สีลาทิคุเณหิ  สมนฺนาคตตฺตา  
มหนฺต  จตุเวสารชฺชโยเคน  วีตสารท ฯ  อิมานิ  ย วทนฺตา  
เต นมสฺสนฺติ ต ทสฺเสตุ ทนฺโตติอาทิ วุตฺต ต อุตฺตา- 
นตฺถเมว ฯ 
        อิติ  อิมสฺมึ  จตุกฺกนปิาเต  ฉฏเ  สตฺตเม  จ  สตฺุเต  
วฏฏ  กถิต ปมทุติยตติยทฺวาทสมเตรสเมสุ วิวฏฏ กถิต ฯ 
เสเสสุ วฏฏวิวฏฏ กถิตนฺติ เวทิตพฺพ  
                เตรสมสุตฺตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
        อิติ ปรมตฺถทีปนิยา ขุทฺทกนิกายฏกถาย อิติวุตฺตกสฺส 
                จตุกฺกนิปาตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา (ปรมตฺถทีปนี) - หนาท่ี 577 

                        *เลมที่ 20  หนา  577 
 
                        นิคมนกถา 
        เอตฺตาวตา จ 
        ธมฺมิสสฺเรน ชคโต                ธมมฺโลกวิทสฺสนิา(๑) 
        ธมฺมาน โพธเนยฺยาน        ชานตา เทสนาวิธึ ฯ 
        ต ต นิทานมาคมฺม                สพฺพโลกหิเตสินา 
        เอกกาทิปฺปเภเทน                เทสิตานิ มเหสินา ฯ 
        ทสุตฺตรสต เทฺว จ                สุตฺตานิ อิติวุตฺตก 
        อิติวุตฺตปฺปเภเทน                สงฺคายึสุ มเหสโย ฯ 
        ฉฬาภิ ฺาวสิปฺปตฺตา        ปภินฺนปฏิสมฺภิทา 
        ยนฺต สาสนโธเรยฺหา        ธมฺมสงฺคาหกา ปุเร ฯ 
        ตสฺส อตฺถ ปกาเสตุ                โปราณฏกถานย 
        นิสฺสาย ยา สมารทฺธา        อตฺถสวณฺณนา มยา ฯ 
        สา ตตฺถ ปรมตฺถาน                สุตฺตนฺเตสุ ยถารห 
        ปกาสนา ปรมตฺถ-                ทีปน ีนาม นามโต ฯ 
        สมฺปตฺตา ปรินิฏาน        อนากลุวินิจฺฉยา 
        อฏตฺตึสปฺปมาณาย        ปาฬิยา ภาณวารโต ฯ (๑)  
        อิติ ต สงฺขโรนฺเตน        ยนฺต อธิคต มยา 
        ปุ ฺ ตสฺสานุภาเวน        โลกนาถสฺส สาสน ฯ 
# ๑. ม. ธมฺมาโลกวิธายินา ฯ  ๒. ม. อฏตึสปฺปมาณาย ฯ  
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        โอภาเสตฺวา(๑) วิสุทฺธาย        สีลาทิปฏิปตฺติยา 
        สพฺเพป ปาณิโน โหนฺตุ                วิมุตฺติรสภาคิโน ฯ 
        จิร ติฏตุ โลกสฺม ึ                       สมฺมาสมฺพุทฺธสาสน 
        ตสฺมึ สคารวา นิจฺจ                        โหนฺตุ สพฺเพป ปาณิโน ฯ 
        สมฺมา วสฺสตุ กาเลน                เทโวป ชคติปปฺติ 
        สทฺธมมฺนิรโต โลก                        ธมฺเมเนว ปสาสตูติ ฯ 
อิติ พทรติตฺถวิหารวาสินา (๒)  อาจริยธมฺมปาเลน กตา 
                อิติวุตฺตกสฺส อฏกถา นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. ม. โอคาเหตฺวา ฯ  ๒. ม. พทรติตฺถวิหารวาสินา ฯ 


