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        สทฺธมมฺปกาสินี  นาม  ขุทฺทกนิกายฏกถา   
                ปฎิสมฺภิทามคฺควณฺณนา   
 
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ 
                        ทฏิ ิกถาวณฺณนา   
 
                อสฺสาททิฏ ินิทฺเทสวณฺณนา   
        อิทานิ  าณกถานนฺตร  กถิตาย  ทิฏ ิกถาย อนุปุพฺพ-  
อนุวณฺณนา (๑)  อนุปฺปตฺตา ฯ  อย  หิ  ทิฏ ิกถา  าณกถาย   
กตาณปริจยสฺส  สมธิคตสมฺมาทิฏ ิสฺส  มิจฺฉาทิฏ ิมลวิโสธนา  
สุกรา  โหติ  สมฺมาทิฏ ิ  จ  สุปริสุทฺธา  โหตีติ าณกถานนฺตร   
กถิตา ฯ   
        ตตฺถ  กา  ทิฏ ีติอาทิกา  ปุจฺฉา  กา  ทิฏ ีติ อภินิเวส-   
ปรามาโส ทิฏ ีติอาทิก ปุจฺฉิตปุจฺฉาย วิสฺสชฺชน กถ อภินิเวส-   
ปรามาโส ทิฏ ีติอาทิโก  วิสฺสชฺชิตวิสฺสชฺชนสฺส  วิตฺถารนิทฺเทโส   
สพฺพาว  ตา  ทิฏ ิโย อสฺสาททิฏ ิโยติอาทิกา  ทิฏ ิสุตฺต-   
สสนฺทนาติ  เอวมิเม จตฺตาโร  ปริจฺเฉทา ฯ  
        ตตฺถ  ปจฺุฉาปริจฺเฉเท  ตาว  กา  ทิฏ ีติ  ธมฺมปุจฺฉา   
สภาวปุจฺฉา ฯ   
        กติ ทฏิ ิฏานานีติ  เหตุปุจฺฉา  ปจฺจยปุจฺฉา กิตฺตกานิ  
#๑.  กตฺถจิ. อปุพฺพตฺถานุวณฺณนา ฯ  
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ทิฏ ีน การณานีติ อตฺโถ ฯ  
        กติ  ทิฏ ีปริยุฏานานีติ  สมุทาจารปุจฺฉา  วิการปุจฺฉา ฯ   
ทิฏ ิโย  เอว  หิ สมุทาจารวเสน  จิตฺต  ปริโยนนฺธนติฺโย   
อุฏหนฺตีติ  ทิฏ ิปริยุฏานานิ  นาม โหนฺติ ฯ  
        กติ ทฏิ ิโยติ ทิฏ ีน สงฺขฺยาปุจฺฉา คณนาปุจฺฉา ฯ  
        กติ ทฏิาภินิเวสาติ วตฺถุปฺปเภทวเสน  อารมฺมณนานตฺต-   
วเสน  ทิฏ ิปฺปเภทปุจฺฉา ฯ  ทฏิ ิโย เอว หิ ต ต วตฺถุ  ต ต  
อารมฺมณ อภินิวิสนฺติ ปรามสนฺตีติ ทิฏ ิปรามาสาติ วุจฺจนฺติ ฯ  
        กตโม ทิฏ ิฏานสมุคฺฆาโตติ  ทิฏ ีน  ปฏิปกฺขปุจฺฉา   
ปหานูปายปุจฺฉา (๑) ฯ ทิฏ ิการณานิ  หิ  ขนฺธาทีน ิ ทฏิ ิ-   
สมุคฺฆาเตน  ตาส การณานิ น โหนฺตีติ ตานิ จ การณานิ   
สมุคฺฆาติตานิ  นาม  โหนฺติ ฯ  ตสฺมา ทิฏ ิฏานานิ สมฺมา  
ภุส ห ฺนฺติ เอเตนาติ ทิฏ ิฏานสมุคฺฆาโตติ วุจฺจติ ฯ   
        อิทานิ  เอตาส  ฉนฺน  ปุจฺฉาน  กา  ทิฏ ีติอาทีนิ  ฉ   
วิสฺสชฺชนานิ ฯ ตตฺถ กา ทฏิ ีติ วิสฺสชฺเชตพฺพปุจฺฉา ฯ  
        อภินิเวสปรามาโส ทิฏ ีติ วิสฺสชฺชน ฯ สา (๒)  ปน  
อนิจฺจาทิเก  วตฺถุสฺมึ  นิจฺจาทิวเสน  อภินิวิสติ  ปติฏหติ  ทฬฺห   
คณฺหาตีติ อภินิเวโส ฯ  
        อนิจฺจาทิอาการ อติกฺกมิตฺวา นิจฺจนฺติอาทิวเสน วตฺตมาโน  
#๑  ม. ปหีนปูายปุจฺฉา ฯ   ๒.  กตฺถจิ. โส ฯ    
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ปรโต อามสติ คณฺหาตีติ ปรามาโส ฯ  
        อถ วา นิจฺจนฺติอาทิก ปร อุตฺตม สจฺจนฺติ อามสติ  
คณฺหาตีติ ปรามาโส  อภินิเวโส  จ โส ปรามาโส จาติ  
อภินิเวสปรามาโส ฯ เอวปกาโร ทฏิ ีติ  กิจฺจโต  ทฏิ ิสภาว   
วิสฺสชฺเชติ ฯ   
        ตีณิ  สตนฺติ ตีณิ สตานิ วจนวิปลฺลาโส กโต ฯ  
        กตโม  ทิฏ ิฏานสมุคฺฆาโตติ  ปุจฺฉ  อนุทฺธริตฺวาว  โสตา-   
ปตฺติมคฺโค ทิฏ ิฏานสมุคฺฆาโตติ วิสฺสชฺชน กต ฯ   
        อิทานิ  กถ (๑)  อภินเิวสปรามาโสติอาทิ  วิตฺถารนิทฺเทโส ฯ   
        ตตฺถ  รปูนฺติ อุปโยควจน ฯ  รูป  อภินิเวสปรามาโสติ   
สมฺพนฺโธ ฯ  
        รูปนฺติ เจตฺถ รูปูปาทานกฺขนฺโธ กสิณรูป ฺจ ฯ  เอต   
มมาติ  อภินิเวสปรามาโส  ทฏิ ิ  เอโสหมสฺมีติ  อภินิเวส-   
ปรามาโส  ทฏิ ิ  เอโส  เม  อตฺตาติ อภินิเวสปรามาโสติ   
ทิฏ ีติ ปจฺเจก โยเชตพฺพ ฯ   
        เอตนฺติ  สาม ฺวจน ฯ  เตเนว เวทน เอต มม สงฺขาเร  
เอต มมาติ  นปุสกวจน  เอกวจน ฺจ  กต ฯ  เอโสติ  ปน  
วตฺตพฺพ อเปกฺขิตฺวา ปุลฺลิงฺเคกวจน (๒)  กต ฯ  
        เอต มมาติ ตณฺหาม ฺนามูลิกา ทิฏ ิ ฯ  
#๑  โปราณ. กติ ฯ   ๒.  ม. ปลฺุลิงฺควจน ฯ    
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เอโสหมสฺมีติ มานม ฺนามูลิกา ทิฏ ิ ฯ  
        เอโส  เม  อตฺตาติ  ทิฏ ิม ฺนา  เอว ฯ เกจิ ปน เอต  
มมาติ มมการกปฺปนา  เอโสหมสฺมีติ  อหการกปฺปนา  เอโส   
เม  อตฺตาติ  อหการมมการกปฺปโต  อตฺตาภินิเวโสติ  จ  ตถา   
ยถากฺกเมเนว  ตณฺหามูลนิเวโส  มานปคฺคาโห  ตณฺหามูลนิวิฏโ   
มานปคฺคหิโต อตฺตาภินิเวโสติ จ สงฺขาราน ทุกฺขลกฺขณาทสฺสน  
สงฺขาราน  อนิจฺจลกฺขณาทสฺสน  สงฺขาราน  ติลกฺขณา-   
ทสฺสนเหตุโก  อตฺตาภินิเวโสติ  จ  ทกุเฺข  อสุเภ  จ  สุข  สุภนฺติ   
วิปลฺลาสคตสฺส  อนิจฺเจ นิจฺจนฺติ  วิปลฺลาสคตสฺส  จตุพฺพิธ-   
วิปลฺลาสคตสฺส  จ  อตฺตาภินิเวโสติ  จ ปุพฺเพนิวาสาณสฺส   
อาการกปฺปนา  ทิพฺพจกฺขุาณสฺส  อนาคตปฏิลาภกปฺปนา   
ปุพฺพนฺตาปรนฺตอิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ  ธมฺเมสุ  กปปฺ-   
นิสฺสิตสฺส อตฺตาภินิเวโสติ  จ  นนฺทิยา  อตีตมนฺวาคเมติ  นนฺทิยา   
อนาคต  ปฏิกงฺขติ ปจฺจุปฺปนฺเนสุ  ธมฺเมสุ  สหีรติ  อตฺตาภินิเวโสติ   
จ  ปุพฺพนฺเต  อ ฺาณเหตุกา ทิฏ ิ  อปรนฺเต  อ ฺาณเหตุกา   
ทิฏ ิ  ปุพฺพนฺตาปรนฺเต  อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปนฺเนสุ  ธมฺเมสุ   
อ ฺาณเหตุโก  อตฺตาภินิเวโสติ  จ  เอเตส  ติณฺณ วจนาน  
อตฺถ วณฺณยนฺติ ฯ   
        ทฏิ ิโย  ปเนตฺถ  ปม  ป ฺจกฺขนฺธวตฺถุกา  ตโต   
ฉอชฺฌตฺติกพาหิรายตนวิ ฺาณกายสมฺผสฺสกายเวทนากายส ฺา-    
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กายเจตนากายตณฺหากายวิตกฺกวิจารธาตุ  ทสกสิณทฺวตฺตึสาการ-   
วตฺถุกา  ทิฏ ิโย  วุตฺตา ฯ   
        ทฺวตฺตึสากาเรสุ  จ  ยตฺถ  วิสุ อภินิเวโส  น  ยุชชฺติ   
ตตฺถ  สกลสรีราภินิเวสวเสเนว  วิสุ  อภินิเวโส วิย กโตติ  
เวทิตพฺพ ฯ  ตโต  ทฺวาทสายตนอฏารสธาตุเอกูนวีสติอินฺทฺริยวเสน   
โยชนา กตา ฯ ตีณิ เอกนฺตโลกุตฺตรินทฺฺริยานิ  น  โยชิตานิ ฯ   
น หิ โลกุตฺตรวตฺถุกา ทิฏ ิโย โหนฺติ ฯ สพฺพตฺถาป  จ   
โลกิยโลกุตฺตรมิสฺเสสุ  ธมเฺมสุ  โลกุตฺตเร  เปตฺวา  โลกิยาเอว   
คเหตพฺพา ฯ  อนินฺทฺริยพทฺธรูป ฺจ  น  คเหตพฺพเมว ฯ  ตโต   
เตธาตุกวเสน  นววิธภววเสน  ฌานพฺรหฺมวิหารสมาปตฺติวเสน   
ปฏิจฺจสมุปฺปาทงฺควเสน จ โยชนา กตา ฯ  ชาติชรามรณาน   
วิสุ  คหเณ  ปริหาโร  วุตฺตนโย  เอว ฯ  สพฺพานิ  เจตานิ   
รูปาทิกานิ ชรามรณนฺตานิ อฏนวุติสต ปทานิ ภวนฺติ ฯ   
        ทฏิ ิฏาเนสุ  ขนฺธาป  ทฏิ ิฏานนฺติ  วีสติวตฺถุกายป  
สกฺกายทิฏ ิยา  ป ฺจนฺน  ขนฺธานเยว  วตฺถุตฺตา  เย  หิ  เกจิ  
ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา  วา  อตฺตาน  สมนุปสสฺมานา   
สมนุปสฺสนฺติ  สพฺเพ  เต  ป ฺจุปาทานกฺขนฺเธสุเยว  สมนุปสฺสนฺติ   
เอเตส  วา  อ ฺตรนฺติ (๑)  วุตฺตตฺตา จ ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา   
ทิฏ ีน  การณ ฯ   
#๑.  ส.ข. ๑๗/๙๔/๕๗ ฯ    
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        อวิชชฺาป  ทฏิ ิฏานนฺติ  อวิชฺชาย อนฺธีกตาน  ทฏิ ิ-   
อุปฺปตฺติโต  ยาย  ภนฺเต  ทิฏ ิ  อสมฺมาสมฺพุทฺเธสุ สมฺมา-   
สมฺพุทฺธาติ  อย  นุ  โข  ภนฺเต  ทิฏ ิ  ก ึ ปฏิจฺจ  ป ฺายตีติ ฯ  
มหตี  โข  เอสา  กจฺจาน  ธาตุ  ยทิท  อวิชฺชาธาตุ ฯ  หีน   
กจฺจาน  ธาตุ  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  หีนา  ส ฺา  หีนา  ทิฏ ีติ (๒)   
วจนโต จ  อวิชฺชา  ทฏิ ีน  การณ ฯ   
        ผสฺโสป  ทฏิ ิฏานนฺติ  เตน  ผสฺเสน  ผุฏสฺส ทิฏ ิ-   
อุปฺปตฺติโต  เย  เต  ภิกฺขเว  สมณพฺราหฺมณา  ปุพฺพนฺตกปฺปกา  
ปุพฺพนฺตานุทิฏ ิโน ปุพฺพนฺต อารพฺภ อเนกวิหิตานิ อธิวุตฺติ-   
ปทานิ (๓)  อภิวทนฺติ ตทป  ผสฺสปจฺจยาติ (๔)  วจนโต จ ผสฺโส  
ทิฏ ีน การณ ฯ  
        ส ฺาป ทิฏ ิฏานนฺติ อาการมตฺตคฺคหเณน อยาถาว-   
สภาวคาหเหตุตฺตา ส ฺาย   
                ยานิ จ ตีณิ ยานิ จ สฏ ิ   
                สมณปฺปวาทสิตานิ ภูริป ฺ   
                ส ฺกฺขรส ฺนิสฺสิตานิ   
                โอสรณานิ วิเนยฺย (๕)  โอฆตมคาติ (๖)   
วจนโต  ส ฺานิทานา  หิ  ปป ฺจสงฺขาติ (๗)  วจนโต  จ  ส ฺา   
#๑.  ส. น.ิ ๑๖/๓๖๒/๑๘๔ ฯ   ๒.  ส. นิ. ๑๖/๓๖๓/๑๘๔ ฯ   
#๓.  ม. อธิมุตฺติปทานิ ฯ   ๔.  ท.ี ส.ี ๙/๖๙/๕๔ ฯ   ๕.  ส.ี วิเจยฺย ฯ   
#ม. วิเนยฺย ฯ   ๖.  ขุ. สุ. ๒๕/๓๗๑/๔๓๕ ฯ    
#๗.  ขุ. ส.ุ ๒๕/๔๑๘/๕๐๔ ฯ    
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ทิฏ ีน การณ ฯ   
        วิตกฺโกป ทิฏ ิฏานนฺติ อาการปริวิตกฺเกน ทิฏ ิอุปฺปตฺติโต   
                นเหว สจฺจานิ พหูนิ นานา   
                อ ฺตฺร ส ฺาย นิจฺจานิ (๑)  โลเก   
                ตกฺก ฺจ ทิฏ ีสุ ปกปฺปยิตฺวา   
                สจฺจ มุสาติ ทฺวยธมฺมมาหูติ (๒)   
วจนโต  จ  วิตกฺโก  ทิฏ ีน  การณ ฯ   
        อโยนโิสมสิกาโรป  ทิฏ ิฏานนฺติ อโยนิโส มนสิการสฺส   
อกุสลาน  อสาธารณเหตุตฺตา  ตสฺเสว  อโยนิโส  มนสิกโรโต   
ฉนฺน  ทิฏ ีน  อ ฺตรา  ทิฏ ิ  อุปฺปชชฺตีติ (๓)  วจนโต จ อโยนิโส  
มนสิกาโร ทฏิ ีน การณ ฯ   
        ปาปมิตฺโตป  ทฏิ ิฏานนฺติ  ปาปมิตฺตสฺส  ทิฏานุคติ-   
อาปชฺชเนน ทิฏ ิอุปฺปตฺติโต  พาหิร  ภิกฺขเว  องฺคนฺติ  กริตฺวา   
นา ฺ  เอกงฺคมฺป สมนุปสฺสามิ  ย  เอว  มหโต อนตฺถาย  
สวตฺตติ ฯ ยถยิท ภิกฺขเว ปาปมิตฺตตาติ (๔)  วจนโต  จ  ปาปมิตฺโต   
ทิฏ ีน  การณ ฯ   
        ปรโตป  โฆโส (๕)  ทิฏ ิฏานนฺติ ทุรกฺขาตธมฺมสฺสวเนน   
ทิฏ ิอุปฺปตฺติโต  เทฺวเม  ภิกฺขเว  เหตู  เทฺว  ปจฺจยา มิจฺฉาทิฏ ิยา   
อุปฺปาทาย  ปรโต  จ  โฆโส  อโยนิโส  จ  มนสิกาโรติ (๖)  วจนโต  
#๑.  ส.ี สจฺจานิ ฯ   ๒.  ขุ. ส.ุ ๒๕/๔๑๙/๕๐๗ ฯ     
#๓.  ม. มู. ๑๒/๑๒/๑๔ ฯ   ๔.  องฺ. เอก. ๒๗/๑๑๑/๓๖ ฯ 
#๕.  ม. ปรโตป  โฆโส ฯ   ๖.  องฺ. ทุก. ๒๐/๓๗๐/๑๐๙ ฯ    
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จ ปรโต โฆโส มิจฺฉาทิฏ ิกโต มิจฺฉาทิฏ ิปฏิส ฺ ุตฺตกถา  
ทิฏ ีน การณ ฯ   
        อิทานิ  ทิฏ ิฏานนฺติ  ปทสฺส  อตฺถ  วิวรนโฺต  ขนฺธา   
เหตุ  ขนฺธา ปจฺจโยติอาทิมาห ฯ ขนฺธา เอว ทิฏ ีน อุปาทาย  
ชนกเหตุ เจว อุปตฺถมฺภกปจฺจโย จาติ อตฺโถ ฯ   
        สมฏุานฏเนาติ สมุฏหนฺติ อุปฺปชฺชนฺติ เอเตนาติ  
สมุฏาน การณนฺติ อตฺโถ ฯ เตน สมุฏานฏเน ทิฏ ิ-   
การณภาเวนาติ (๑)  อตฺโถ ฯ   
        อิทานิ  กิจฺจเภเทน  ทิฏ ิเภท  ทสฺเสนฺโต  กตมานิ  อฏารส   
ทิฏ ิปริยุฏานานีติอาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  ยา ทิฏ ีติ อิทานิ วุจฺจมานาน อฏารสนฺน  
ปทาน สาธารณ มูลปท ฯ  
        ยา ทฏิ ิ ตเทว ทิฏ ิคต ยา ทิฏ ิ ตเทว ทิฏ ิคหนนฺติ  
สพฺเพหิ  สมฺพนฺโธ  กาตพฺโพ ฯ  อยาถาวทสฺสนฏเน ทิฏ ิ ตเทว  
ทิฏ ีสุ คต ทสฺสน ทฺวาสฏ ิทฏิ ิอนฺโตคธตฺตาติ  ทิฏ ิคต ฯ  
เหฏาปสฺส อตฺโถ วุตฺโตเยว ฯ ทฺวินฺน อนฺตาน เอกนฺตคตตฺตาป  
ทิฏ ิคต ฯ   
        สาเอว  ทิฏ ิ  ทรุติกฺกมนฏเน  ทิฏ ิคหน  ติณคหนวน-   
คหนปพฺพตคหนานิ วิย ฯ  สาสงฺกสปฺปฏิภยฏเน  ทฏิ ิกนฺตาร   
#๑.  ย.ุ  ิติการณภาเวนาติ ฯ    
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โจรกนฺตารวาฬกนฺตารนิรุทกกนฺตารทุพฺภิกฺขกนฺตารา  วิย ฯ   
ธมฺมสงฺคณิย  ทฏิ ิกนฺตาโรติ (๑)  สกลิงฺเคเนว อาคต ฯ สมฺมา-   
ทิฏ ิยา  วินิวิชฺฌนฏเน  ปฏิโลมฏเน  จ ทฏิ ิวิสูก ฯ  
        มิจฺฉาทสฺสน หิ อุปปฺชฺชมาน  สมฺมาทสฺสน  วินิวิชฺฌติ   
เจว  วิโลเมติ  จ ฯ  ธมฺมสงฺคณิย  ทิฏ ิวิสูกายิกนฺติ  อาคต ฯ   
กทาจิ สสฺสตสฺส กทาจิ อุจฺเฉทสฺส คหณโต ทิฏ ิยา วิรูป   
ผนฺทิตนฺติ  ทิฏ ิวิปฺผนฺทิต ฯ   
        ทฏิ ิคติโก  หิ  เอกสฺมึ  ปติฏาตุ  น สกโฺกติ  กทาจิ   
สสฺสต อนุสฺสรติ กทาจิ อุจฺเฉท ฯ ทิฏ ิเยว อนตฺเถ สโยเชตีติ  
ทิฏ ิส ฺโชน ฯ   
        ทฏิ ิเยว  อนุโตตุทนฏเน  ทุนนฺีหรณียฏเน  จ  สลลฺนติฺ  
ทิฏ ิสลฺล ฯ   
        ทฏิ ิเยว        ปฬากรณฏเน  สมฺพาโธติ (๒)  ทฏิ ิสมฺพาโธ ฯ  
        ทฏิ ิเยว        โมกฺขาวรณฏเน  ปลิโพโธติ  ทิฏ ิปลิโพโธ ฯ   
        ทฏิ ิเยว        ทุมฺโมจนียฏเน พนฺธนนฺติ ทิฏ ิพนฺธน ฯ   
        ทฏิ ิเยว        ทุรุตฺตรฏเน  ปปาโตติ  ทิฏ ิปปาโต ฯ   
        ทฏิ ิเยว        ถามคตฏเน  อนุสโยติ  ทฏิานุสโย ฯ   
        ทฏิ ิเยว        อตฺตาน  สนฺตาเปตีติ ทิฏ ิสนฺตาโป ฯ   
        ทฏิ ิเยว        อตฺตาน  อนุทหตีติ  ทฏิ ิปริฬาโห ฯ   
#๑  อภิ. สงฺ.  ๓๔/๒๙๑/๑๑๑ ฯ   ๒.  ส.ี ถามคตฏเน  อนุสมฺพาโธติ ฯ    
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        ทฏิ ิเยว        กิเลสกาย  คนฺเถตีติ  ทิฏ ิคนฺโถ ฯ   
        ทฏิ ิเยว        ภุส  อาทิยตีติ  ทิฏ ุปาทาน ฯ  
        ทฏิ ิเยว        สจฺจนฺติอาทิวเสน  อภินิวิสตีติ  ทิฏาภินิเวโส ฯ   
        ทฏิ ิเยว        อิท ปรนฺติ อามสติ ปรโต วา อามสตีติ  
ทิฏ ิปรามาโส ฯ   
        อิทานิ  ราสิวเสน  โสฬส  ทิฏ ิโย  อุทฺทิสนฺโต  กตมา   
โสฬส  ทิฏ ิโยติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  สขุโสมนสฺสสงฺขาเต  อสฺสาเท  ทิฏ ิ  อสฺสาททิฏ ิ ฯ  
        อตฺตาน  อนุคตา  ทฏิ ิ  อตฺตานุทิฏ ิ ฯ   
        นตฺถีติ  ปวตฺตตฺตา  วิปรีตา  ทิฏ ิ มิจฺฉาทิฏ ิ ฯ   
        สติ  กาเย  ทฏิ ิ  สนตีฺ  วา  กาเย ทิฏ ิ สกฺกายทิฏ ิ ฯ  
กาโยติ เจตฺถ  ขนฺธป ฺจก  ขนฺธป ฺจกสงฺขาโต  สกฺกาโย  วตฺถ ุ  
ปติฏา  เอติสฺสาติ สกฺกายวตฺถุกา ฯ   
        สสฺสตนฺติ    ปวตฺตา   ทฏิ ิ   สสสฺตทิฏ ิ ฯ  
        อุจฺเฉโทติ     ปวตฺตา   ทฏิ ิ   อุจฺเฉททิฏ ิ ฯ   
        สสฺสตาทิอนฺต  คณฺหาตีติ  อนฺตคฺคาหิกา  อนฺตคฺคาโห  วา   
อสฺสา อตฺถีติ  อนฺตคฺคาหิกา ฯ   
        อตีตสงฺขาต ปุพฺพนฺต อนุคตา ทิฏ ิ ปุพฺพนฺตานุทิฏ ิ ฯ  
        อนาคตสงฺขาต  อปรนฺต  อนุคตา  ทิฏ ิ  อปรนฺตานุทิฏ ิ ฯ   
        อนตฺเถ  สโยเชตีติ ส ฺโชนิกา ฯ    
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        อหการวเสน  อหนฺติ  อุปฺปนฺเนน  มาเนน ทฏิ ิยา  
มูลภูเตน วินิพนฺธา ฆฏิตา  อุปฺปาทิตา  ทิฏ ิ  อหนฺติ   
มานวินิพนฺธา  ทิฏ ิ ฯ  
        ตถา มมการวเสน มมนฺติ อุปฺปนฺเนน  มาเนน  วินิพนฺธา   
ทิฏ ิ  มมนฺติ  มานวินิพนฺธา ทิฏ ิ ฯ  
        อตฺตโน วทน กถน  อตฺตวาโท  เตน  ปฏิส ฺ ุตฺตา   
พทฺธา  ทิฏ ิ  อตฺตวาทปฏิสยุตฺตา  ทิฏ ิ ฯ  
        อตฺตาน  โลโกติ  วทน  กถน โลกวาโท เตน ปฏิส ฺ ุตฺตา  
ทิฏ ิ โลกวาทปฏิสยุตฺตา ทิฏ ิ ฯ   
        ภโว  วุจฺจติ  สสฺสต  สสฺสตวเสน  อุปฺปชชฺนทฏิ ิ  ภวทิฏ ิ ฯ   
        วิภโว วุจฺจติ อุจฺเฉโท อุจฺเฉทวเสน อุปฺปชฺชนทิฏ ิ  
วิภวทิฏ ิ ฯ   
        อิทานิ  ตีณิ  สต  ทฏิาภินิเวเส  นิทฺทิสิตุกาโม  กตเม  
ตีณิ  สต  ทฏิาภินิเวสาติ  ปุจฺฉิตฺวา  เต  อวิสฺสชฺเชตฺวาว  วิสุ  วิสุ  
อภินิเวสวิสฺสชฺชเนเนว  เต วิสฺสชฺเชตุกาโม อสฺสาททิฏ ิยา  
กติหากาเรหิ อภินิเวโส โหตีติอาทินา  นเยน  โสฬสนฺน  ทฏิ ีน   
อภินิเวสาการคณน (๑)  ปุจฺฉิตฺวา  ปุน อสฺสาททิฏ ิยา  ป ฺจตึสาย   
อากาเรหิ  อภินิเวโส  โหตีติ  ตาส โสฬสนฺน ทิฏ ีน อภินิเวสา-   
การคณน  วิสฺสชฺเชตฺวา  ปุน  ตานิ  คณนานิ  วิสฺสชฺเชนฺโต  
#๑.  ส.ี ......คหณ ฯ    
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อสฺสาททิฏ ิยา  กตเมหิ  ป ฺจตึสาย  อากาเรหิ อภินิเวโส  
โหตีติอาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ รปู ปฏิจฺจาติ  รูปกฺขนฺธ  ปฏิจฺจ ฯ   
อุปฺปชฺชติ  สขุ  โสมนสฺสนฺติ  อย  เม  กาโย อีทิโสติ   
รูปสมฺปท  นสิฺสาย  เคหสฺสิต  ราคสมฺปยุตฺต  สุข  โสมนสฺส  
อุปฺปชฺชติ ฯ  เหฏา  วุตฺเตนฏเน  สุข ฺจ  โสมนสฺส ฺจ ฯ   
        ตเยว รูปสฺส อสฺสาโทติ รูปนิสฺสโย  อสฺสาโท ฯ  ต   
หิ สุข ตณฺหาวเสน อสฺสาทียติ อุปภุ ฺชียตีติ อสฺสาโท ฯ  
        อภินิเวสปรามาโส  ทิฏ ีติ  โส  อสฺสาโท สสฺสโตติ วา  
อุจฺฉิชฺชิสฺสตีติ วา สสฺสต วา  อุจฺฉิชฺชมาน  วา  อตฺตาน   
สุขิต  กโรตีติ วา อภินิเวสปรามาโส โหติ ฯ ตสฺมา ยา  จ   
ทิฏ ิ  โย  จ  อสฺสาโทติ  อสฺสาทสฺส  ทิฏ ิภาวาภาเวป  อสฺสาท   
วินา สา  ทิฏ ิ  น  โหตีติ  กตฺวา  อุภยมฺป  สมุจฺจิต ฯ   
        อสฺสาททิฏ ีติ  อสฺสาเท ปวตฺตา ทิฏ ีติ วุตฺต โหติ ฯ   
        อิทานิ  นานาสุตฺเตหิ  สสนฺเทตฺวา มิจฺฉาทิฏ ึ มิจฺฉา-   
ทิฏ ิก ฺจ ครหิตุกาโม อสฺสาททิฏ ิ  มิจฺฉาทิฏ ีติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ทฏิ ิวิปตฺตีติ สมฺมาทิฏ ิวินาสกมิจฺฉาทิฏ ิสงฺขาต-   
ทิฏ ิยา  วิปตฺติ ฯ   
        ทฏิ ิวิปนฺโนติ วิปนฺนา วินฏา  สมฺมาทิฏ ิ  อสฺสาติ   
ทิฏ ิวิปนฺโน  วิปนฺนทิฏ ีติ  วุตฺต  โหติ ฯ มิจฺฉาทิฏ ิยา  วา    
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วิปนฺโน  วินฏโติ  ทฏิ ิวิปนฺโน ฯ  น  เสวิตพฺโพ อุป-   
สงฺกมเนน ฯ  น  ภชิตพฺโพ  จิตฺเตน ฯ  น  ปยิรุปาสติพฺโพ   
อุปสงฺกมิตฺวา นิสีทเนน ฯ   
        ต  กิสฺส  เหตูติ  ต  เสวนาทิก  เกน  การเณน  น   
กาตพฺพนฺติ  ตสฺส  การณปุจฺฉา ฯ   
        ทฏิ ิ  หสิฺส  ปาปกาติ  การณวิสฺสชฺชน ฯ ยสมฺา  อสฺส   
ปุคฺคลสฺส  ทฏิ ิ  ปาปกา  ตสฺมา  ต  เสวนาทิก  น  กาตพฺพนฺติ  
อตฺโถ ฯ   
        ทฏิ ิ  โย  ราโคติ (๑)  สุนฺทรา  เม  ทฏิ ีติ ทิฏ ึ อารพฺภ  
ทิฏ ิยา อุปฺปชฺชนราโค ฯ   
        ทฏิ ิราครตฺโตติ (๒)  เตน  ทฏิ ิราเคน  รงฺเคน  รตฺต วตฺถ  
วิย รตฺโต ฯ  
        น มหปฺผลนฺติ วิปากผเลน ฯ น มหานิสสนฺติ นิสฺสนฺท-   
ผเลน ฯ 
        ปุริสปุคฺคลสฺสาติ  ปุริสสงฺขาตสฺส  ปุคฺคลสสฺ ฯ โลกิย-   
โวหาเรน หิ ปุ (๓)  วุจฺจติ สรีร  ตสฺม ึ ปุริสฺมึ  เสติ  ปวตฺตตีติ   
ปุริโส ปุ วุจฺจติ นิรโย ต ปุ คลติ คจฺฉตีติ  ปุคฺคโล ฯ   
เยภุยฺเยน หิ สตฺตา สุคติโต จุตา ทุคฺคติยเยว นิพฺพตฺตนฺติ ฯ  
#๑.  ม. ทฏิ ิยา ราโคติ ฯ   ๒.  ป.ุ ทฏิ ิราคโต ฯ   ๓.  สี. ม. 
#ปุริ  วุจฺจติ  สรีร  ตสฺมึ  ปุริสฺมึ  เสติ  ปวตฺตตีติ  ปุริโส ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๒) - หนาท่ี 14 

                เลมที่  41  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  14   
 
        ต  กิสฺส  เหตูติ  ต  น  มหปฺผลตฺต  เกน  การเณน   
โหติ ฯ  ทิฏ ิ  หิสฺส ปาปกาติ  ยสฺมา  อสฺส  ปุคฺคลสฺส  ทฏิ ิ   
ปาปกา  ตสฺมา  น  มหปฺผล  โหตีติ อตฺโถ ฯ   
        เทฺวว  คติโยติ  ป ฺจสุ  คตีสุ เทฺวว คติโย ฯ วิปชฺชมานาย  
ทิฏ ิยา นิรโย ฯ สมฺปชฺชมานาย  ติรจฺฉานโยนิ ฯ   
        ย ฺเจว  กายกมฺมนฺติ  สกลิงฺคธารณปฏิปทานุโยคอภิวาทน-   
ปจฺจุปฏานอ ฺชลิกมฺมาทิ  กายกมฺม ฯ   
        ย ฺจ  วจีกมฺมนฺติ สกสมยปริยาปุณนสชฺฌายนเทสนา-   
สมาทปนาทิ  วจีกมฺม ฯ   
        ย ฺจ  มโนกมฺมนฺติ  อิธโลกจินฺตาปฏิสยุตฺต ฺจ  ปรโลก-   
จินฺตาปฏิสยุตต ฺจ  กตากตจินฺตาปฏิสยุตฺต ฺจ มโนกมฺม ฯ    
ติณกฏธ ฺพีเชสุ  สตฺตทิฏ ิทานานุปฺปทานปฏิคฺคหณปริโภเคสุ (๑)   
จ กายวจีมโนกมฺมานิ ฯ   
        ยถาทิฏ ีติ  ยา  อย  ทิฏ ิ  ตสฺสานุรูป ฯ  สมตฺตนฺติ  
ปริปุณฺณ ฯ สมาทินฺนนฺติ คหิต ฯ   
        อฏกถาย  ปน  วุตฺต  ตเทต ยถาทฏิ ิย  ิตกายกมฺม  
ทิฏ ิสหชาตกายกมฺม ทิฏานุโลมิกกายกมฺมนฺติ  ติวิธ  โหติ ฯ   
ตตฺถ  ปาณ  หนโต  อทินนฺ  อาทิยโต มิจฺฉาจรโต  นตฺถิ   
ตโตนิทาน  ปาป  นตฺถิ  ปาปสฺส อาคโมติ ย เอว ทิฏ ิกสฺส  
#๑.  ม. สตฺตทิฎ ิสฺส  ทานานุปฺปทานปฏิคฺคหณปริโภเคสุ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๒) - หนาท่ี 15 

                เลมที่  41  ทฏิ ิกถาวณฺณนา  หนา  15   
 
สโต  ปาณาติปาตอทินฺนาทานมิจฺฉาจารสงฺขาต  กายกมฺม  อิท   
ยถาทิฏ ิย  ิตกายกมฺม  นาม.  ปาณ  หนโต  อทินนฺ  อาทิยโต   
มิจฺฉาจรโต  นตฺถิ  ตโตนทิาน ปาป  นตฺถิ  ปาปสฺส  อาคโมติ   
ย  อิมาย  ทิฏ ิยา  อิมินา  ทสฺสเนน  สหชาต กายกมฺม  อิท   
ทิฏ ิสหชาตกายกมฺม  นาม.  ตเทว  ปน  สมตฺต  สมาทินฺน   
คหิต ปรามฏ  ทิฏานุโลมิกกายกมฺม  นาม.  วจีกมฺมมโน-   
กมฺเมสุป  เอเสว  นโย ฯ  เอตฺถ ปน  มสุา  ภณโต  ปสุณ   
ภณโต  ผรุส  ภณโต  สมผฺ  ปลปโต  อภิชฺฌาลุโน  พฺยาปนฺน-   
จิตฺตสฺส  มิจฺฉาทิฏ ิกสฺส  สโต  นตฺถิ  ตโตนิทาน  ปาป  นตฺถิ  
ปาปสฺส อาคโมติ  โยชนา  กาตพฺพา ฯ  ลิงฺคธารณาทิปริยา-   
ปุณนาทิโลกจินฺตาทิวเสน  วุตฺตนโย  เจตฺถ  สุนฺทโร ฯ   
        เจตนาทีสุ  ทฏิ ิสหชาตา (๑)  เจตนา  เจตนา  นาม ฯ   
ทิฏ ิสหชาตา  ปตฺถนา  ปตฺถนา  นาม.  เจตนาปตฺถนาน  วเสน   
จิตฺตฏปนา  ปณิธิ  นาม.  เตหิ  ปน  เจตนาทีหิ  สมฺปยุตฺตา   
ผสฺสาทโย  สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺนา  ธมฺมา  สงฺขารา  นาม ฯ   
        อนิฏายาติอาทีหิ  ทุกฺขเมว  วุตฺต ฯ  ทุกฺข  หิ สขุกาเมหิ  
สตฺเตหิ น เอสิตตฺตา อนิฏ ฯ  อปฺปยตฺตา  อกนฺต ฯ  มนโส (๒)   
อวฑฺฒนโต  มนสิ  อวิสปปฺนโต  จ  อมนาป ฯ  อายตึ  อภทฺทตาย   
อหิต ฯ  ปฬนโต  ทุกฺขนติฺ ฯ   
#๑.  กตฺถจิ. ทิฏ ิสหคตา ฯ   ๒.  ม. มนสฺส ฯ    
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        ต  กิสฺส เหตูติ ต เอว สวตฺตน  เกน  การเณน   
โหตีติ  อตฺโถ ฯ  อิทานิสฺส  การณ  ทฏิ ิ  หิสฺส ปาปกาติ ฯ   
ยสฺมา  ตสฺส  ปุคฺคลสฺส  ทิฏ ิ  ปาปกา ลามกา ตสฺมา เอว  
สวตฺตตีติ อตฺโถ ฯ   
        อลลฺาย  ปวิยา  นิกขิฺตฺตนฺติ  อุทเกน  ตินฺตาย  ภูมิยา  
โรปต ฯ  
        ปวีรส อาโปรสนฺติ  ตสฺมึ  ตสฺมึ  าเน  ปวิยา  จ   
สมฺปท  อาปสฺส  จ  สมฺปท ฯ  พีชนิกขิฺตฺตฏาเน  หิ  น  สพฺพา   
ปวี  น  สพฺโพ อาโป จ พีช ผล คณฺหาเปติ ฯ โย ปน  เตส   
ปเทโส  พีช  ผุสติ  โสเยว  พีช  ผล  คณฺหาเปติ ฯ  ตสฺมา   
พีชโปสนาย  ปจฺจยภูโตเยว  โส  ปเทโส  ปวีรโส  อาโปรโสติ   
เวทิตพฺโพ ฯ  
        รสสททฺสฺส หิ สมปฺตฺติ  จ  อตฺโถ ฯ  ยถาห  กิจฺจสมฺปตฺติ-   
อตฺเถน  รโส  นาม  ปวุจฺจตีติ ฯ  โลเก จ สุรโส  คนฺธพฺโพติ   
วุตฺเต  สุสมฺปนฺโน  คนฺธพฺโพติ  อตฺโถ  ายติ ฯ   
        อุปาทิยตีติ คณฺหาติ ฯ  โย  หิ  ปเทโส  ปจฺจโย  โหติ  ต   
ปจฺจย  ลภมาน  พีช  ต  คณฺหาติ  นาม ฯ    
        สพฺพตนฺติ  สพฺพ  ต  รสชาต ฯ   
        ติตฺตกตฺตายาติ  โส  ปวีรโส  อาโปรโส  จ  อติตฺตโก   
สมาโนป  ติตฺตก  พีช  นสิฺสาย  นิมฺพรุกฺขาทีน  เตส  ผลาน ฺจ   
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ติตฺตกภาวาย สวตฺตติ ฯ  
กฏกตฺตายาติ อิท ปุริมสฺเสว เววจน ฯ   
        วณฺณคนฺธรสูเปโต                อมฺโพย อหุวา ปุเร   
        ตเมว  ปูช  ลภมาโน        เกนมฺโพ  กฏกปฺผโลติ (๑)   
อาคตฏาเน  วิย  ห ิ อิธาป  ติตฺตกเมว  อปฺปยฏเน  กฏกนฺติ   
เวทิตพฺพ ฯ  
        อสาตตฺตายาติ (๒)  อมธุรภาวาย ฯ  อสาทุตฺตายาติป  ปาโ   
อสาทุภาวายาติ  อตฺโถ ฯ   
        สาทูติ  หิ  มธุร ฯ พีช หิสฺสาติ อสฺส นิมฺพาทิกสฺส  
พีช ฯ  
        เอวเมวนฺติ เอว เอว ฯ ยสฺมา  สุขา  เวทนา  ปรโม   
อสฺสาโท  ตสฺมา  มิจฺฉาทิฏ ิยา  ทุกขฺเวทนาวเสน  อาทีนโว   
ทสฺสิโตติ ฯ  ปุน  อฏารสเภเทน  ทิฏ ิยา  อาทีนว ทสฺเสตุ  
อสฺสาททิฏ ิ มิจฺฉาทิฏ ีติอาทิมาห ฯ  ต  วุตฺตตฺถเมว ฯ  อิเมหิ   
อฏารสหิ  อากาเรหิ ปริยุฏ ิตจิตฺตสฺส ส ฺโโคติ ทิฏ ิยาเอว  
สสาเร พนฺธน ทสฺเสติ ฯ   
        ยสฺมา  ปน  ทฏิ ิภูตานิป  ส ฺโชนานิ  อตฺถ ิ อทิฏ ิ-   
ภูตานิ  ตสฺมา ต  ปเภท  ทสฺเสนฺโต  อตฺถิ  ส ฺโชนานิ   
เจวาติอาทิมาห ฯ   
#๑.  ขุ. ชา. ๒๗/๒๒๑/๖๗ ฯ   ๒. ม. อสาตตฺตายาติ ฯ    
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ตตฺถ  ยสฺมา  กามราคส ฺโชนสฺเสว  อนุนยส ฺโชนนฺติ   
อาคตฏานมฺป  อตฺถ ิ ตสฺมา  อนุนยส ฺโชนนฺติ วุตฺต ฯ  
        กามราคภาว อปฺปตฺวา ปวตฺต โลก สนฺธาย เอต  
วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ  เสสขนฺธายตนาทิมูลเกสุป  วาเรสุ  อิมินาว   
นเยน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  
        เวทนาปรมตฺตา  จ  อสฺสาทสฺส  เวทนาปริโยสานาเอว   
เทสนา  กตา ฯ ส ฺาทโย  น  คหิตา ฯ   
        อิเมหิ  ป ฺจตึสาย  อากาเรหีติ  ป ฺจกฺขนฺธา  อชฌฺตฺติกา-   
ยตนาทีนิ ป ฺจ  ฉกฺกานิ  จาติ  อิมานิ  ป ฺจตึส  วตฺถูนิ   
นิสฺสาย  อุปฺปนฺนอสฺสาทารมฺมณวเสน ป ฺจตึสาย อากาเรหิ ฯ   
                อสฺสาททิฏ ินิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        อตฺตานุทิฏ ินิทฺเทสวณฺณนา   
        อตฺตานุทิฏ ิย  อสฺสตุวา  ปุถุชชฺโนติ  อาคมาธิคมาภาวา   
เยฺโย อสฺสุตวา  อิติ ฯ   
        ยสฺส  ห ิ ขนฺธธาตุอายตนสจฺจปจฺจยาการสติปฏานาทีสุ  
อุคฺคหปริปุจฺฉาวินิจฺฉยวิรหิตตฺตา อตฺตานุทิฏ ิปฏิเสธกโร เนว  
อาคโม ปฏิปตฺติยา อธิคนฺตพฺพสฺส  อนธิคตตฺตา  น  จ  อธิคโม   
อตฺถิ  โส  อาคมาธิคมาน  อภาวา  เยฺโย  อสฺสุตวา  อิติ ฯ   
        สุตนฺติ  หิ  พุทฺธวจนาคโม  จ  สุตผลตฺตา เหตุโวหารวเสน   
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อธิคโม    จ    ต    สุต   อสฺส   อตฺถีติ   สุตวา   น    สุตวา  
อสฺสุตวา ฯ สฺวาย   
                ปถุูน ชนนาทีหิ                การเณหิ ปุถุชฺชโน   
                ปถุุชชฺนนฺโตคธตฺตา        ปถุุวาย ชโน อิติ ฯ   
        โส  ห ิ ปุถูน  นานปฺปการาน  กิเลสาทีน  ชนนาทีหิ   
การเณหิ  ปุถชฺุชโน ฯ ยถาห ปุถุ กิเลเส ชเนนฺตีติ ปุถชฺุชนา  
ปุถุ  อวิหตสกฺกายทิฏ ิกาติ  ปุถชฺุชนา  ปุถ ุ สตฺถาราน   
มุขุลฺโลกิกาติ  ปุถชฺุชนา  ปุถ ุ สพฺพคตีหิ (๑)  อาวุนิตาติ (๒)  ปุถุชชฺนา   
ปุถุ  นานาภิสงฺขาเร  อภิสงฺขโรนฺตีติ  ปุถชฺุชนา  ปถุุ  นานา-   
โอเฆหิ วุยฺหนฺตีติ  ปุถุชชฺนา  ปุถ ุ นานาสนฺตาเปหิ  สนฺตปฺเปนฺตีติ   
ปุถุชชฺนา  ปถุุ  นานาปริฬาเหหิ  ปรทิยฺหนฺตีติ (๓)  ปถุุชชฺนา  ปุถ ุ  
ป ฺจสุ  กามคุเณสุ รตฺตา คิทฺธา คธิตา  มุจฺฉิตา อชฺโฌสนฺนา (๔)   
ลคฺคา ลคฺคิตา ปลิพุทฺธาติ ปุถชฺุชนา ปถุุ ป ฺจหิ นีวรเณหิ  
อาวุตา นิวุตา โอผุตา ปหิตา ปฏิจฺฉนฺนา ปฏิกุชชฺิตาติ   
ปุถุชชฺนาติ (๕) ฯ   
        ปถุูน  วา  คณนปมตีตาน  อริยธมฺมปรมฺมุขาน  นีจธมฺม-   
สมุทาจาราน  ชนาน อนฺโตคธตฺตาป  ปุถุชชฺนา  ปถุุ  วา   
อย  วิสุเยว  สงฺข  คโต  วิสสฏโ สลีสุตาทิคุณยุตฺเตหิ  อริเยหิ   
#๑.  ส.ี นานาคตีหิ ฯ   ๒.  ม. อวุฏ ิตาติ ฯ   ๓.  โปราณ.  
#ปริฑยฺหนฺตีติ ฯ   ๔.  ม. อชฺโฌสนฺนา ฯ    
#๕.  ขุ. มหา. ๒๙/๔๒๙/๒๙๘ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๒) - หนาท่ี 20 

                เลมที่  41  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  20   
 
ชโนติป  ปุถชฺุชโน ฯ   
        เอวเมเตหิ  อสฺสุตวา ปุถุชชฺโนติ ทฺวีหิ ปเทหิ (๑)  เย เต   
                ทุเว ปุถุชชฺนา วุตฺตา                พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
                อนฺโธ  ปถุุชชฺโน  เอโก        กลฺยาเณโก  ปถุุชชฺโนติ   
เทฺว  ปุถชุชฺนา  วุตฺตา  เตสุ  อนฺธปุถชฺุชโน  วุตฺโต  โหตีติ  
เวทิตพฺโพ ฯ   
        อริยาน  อทสฺสาวีติอาทีสุ  อริยาติ  อารกตฺตา  กิเลเสหิ   
อนเย  น อิริยนโต  อเย  จ  อิริยนโต  สเทวเกน  จ  โลเกน   
อรณียโต  พุทฺธา  จ  ปจฺเจกพุทฺธา  จ  พุทฺธสาวกา  จ  วุจฺจนฺติ   
พุทฺธา  เอว  วา  อิธ  อริยา ฯ  ยถาห  สเทวเก  ภิกฺขเว   
โลเก  ฯเปฯ  ตถาคโต  อรโิยติ (๒)  วุจฺจตีติ ฯ   
        สปฺปุรสิาติ  เอตฺถ  ปน  ปจฺเจกพุทฺธา  ตถาคตสาวกา  จ   
สปฺปุริสาติ  เวทิตพฺพา ฯ เต หิ โลกุตฺตรคุณโยเคน  โสภนา   
ปุริสาติ  สปปฺุริสา ฯ  สพฺเพเยว  วา  เอเต  เทฺวธาป  วุตฺตา ฯ   
พุทฺธาป  หิ  อริยา  จ  สปปฺุริสา   จ   ปจฺเจกพุทฺธา  พุทฺธ-   
สาวกาป ฯ ยถาห   
                        โย เว กต ฺ ู กตเวทิ ธีโร   
                        กลฺยาณมิตฺโต ทฬฺหภตฺติ จ โหติ   
                        ทุกฺขิตสฺส สกฺกจฺจ กโรติ กิจฺจ   
                        ตถาวิธ สปฺปุริส วทนฺตีติ (๓) ฯ   
#๑.  ย.ุ ปกาเรหิ ฯ   ๒.  ส. มหา. ๑๙/๑๗๐๘/๕๔๕ ฯ   
#๓.  ขุ. ชา. ๒๗/๒๔๖๖/๕๔๑ ฯ    
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        เอตฺถ  หิ  กต ฺ ู  กตเวทิ  ธีโรติ  ปจฺเจกพุทฺโธ   
วุตฺโต  กลฺยาณมิตโต ทฬหฺภตฺติ  จาติ  พุทฺธสาวโก  ทุขิตสฺส (๑)   
สกฺกจฺจ  กโรติ  กิจฺจนฺติ สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ   
        อิทานิ  โย เตส อริยาน อทสฺสนสีโล น จ ทสฺสเน  
สาธุการี โส อริยาน อทสฺสาวีติ เวทิตพฺโพ ฯ โส จ   
จกฺขุนา อทสฺสาวี าเณน อทสฺสาวีติ ทุวิโธ ฯ เตสุ  าเณน   
อทสฺสาวี  อิธาธิปฺเปโต ฯ  มสจกฺขุนา  หิ  ทิพฺพจกฺขุนา  วา   
อริยา ทิฏาป  อทิฏาว  โหนฺติ  เตส  จกฺขูน  วณฺณมตฺตคหณโต   
น  อริยภาวโคจรโต ฯ โสณสิงฺคาลาทโยป  หิ  จกฺขุนา  อริเย   
ปสฺสนฺติ  น  จ  เต  อริยาน  ทสฺสาวิโน ตสฺมา  จกฺขุนา   
ทสฺสน  น  ทสฺสน  าเณน  ทสฺสนเมว  ทสฺสน ฯ  ยถาห   
กึ  เต  วกฺกล ิ อิมินา  ปูติกาเยน  ทิฏเน  โย  โข  วกฺกลิ   
ธมฺม ปสฺสติ โส ม ปสฺสตีติ (๒) ฯ ตสฺมา จกฺขุนา ปสฺสนฺโตป  
าเณน อริเยหิ ทิฏ อนิจฺจาทิลกฺขณ อปสฺสนฺโต  อริยาธิ-   
คต ฺจ  ธมฺม  อนธิคจฺฉนฺโต  อริยกรธมฺมาน  อริยภาวสฺส  จ  
อทิฏตฺตา อริยาน อทสฺสาวีติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        อริยธมมฺสฺส  อโกวิโทติ  สติปฏานาทิเภเท  อริยธมฺเม   
อกุสโล   อรยิธมฺเม  อวินีโตติ  เอตฺถ ปน   
                ทวิุโธ วินโย นาม        เอกเมเกตฺถ ป ฺจธา   
                อภาวโต  ตสฺส  อย        อวินีโตติ  วุจฺจติ ฯ   
#๑.  ม. ทุขิตสฺส ฯ   ๒.  ส. ข. ๑๗/๒๑๖/๑๔๗ ฯ    
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อย  หิ  สวรวินโย  ปหานวินโยติ  ทุวิโธ  วินโย ฯ เอตฺถ จ  
ทุวิเธป วินเย เอกเมโก วินโย  ป ฺจธา  ภิชฺชติ ฯ   
        สวรวินโยป  หิ  สลีสวโร  สติสวโร  าณสวโร ขนฺติ-   
สวโร  วีริยสวโรติ  ป ฺจวิโธ ฯ   
        ปหานวินโยป ตทงฺคปฺปหาน วิกฺขมฺภนปฺปหาน สมุจฺเฉทปฺ-   
ปหาน ปฏิปฺปสฺสทฺธิปฺปหาน นิสฺสรณปฺปหานนฺติ ป ฺจวิโธ ฯ   
        ตตฺถ  อิมินา  ปาติโมกฺขสวเรน (๑)  อุเปโต  โหติ  สมุเปโตติ (๒)   
อย สีลสวโร ฯ   
        รกฺขติ จกฺขุนฺทฺริย จกขฺุนฺทฺริเย สวร อาปชฺชตีติ (๓)  อย   
สติสวโร ฯ   
                ยานิ โสตานิ โลกสฺมึ        สติ เตส นิวารณ   
                โสตาน  สวร  พฺรูมิ                ป ฺาเยเต  ปธียเรติ (๔)   
อย  าณสวโร ฯ   
        ขโม  โหติ  สีตสฺส  อุณฺหสฺสาติ (๕)  อย ขนฺติสวโร ฯ  
        อุปฺปนนฺ กามวิตกฺก  นาธิวาเสตีติ  (๖)  อย  วีริยสวโร ฯ   
        สพฺโพป  จาย  สวโร  ยถาสก สวริตพฺพาน  วิเนตพฺพา-   
น ฺจ  กายทุจฺจริตาทีน  สวรณโต  สวโร  วินยนโต วินโยติ  
#๑.  ม. ปาติโมกฺขสวเรน ฯ   ๒.  อภิ. วิ  ๓๕/๖๐๒/๓๑๑ ฯ   
#๓.  ที. สี.  ๙/๑๒๒/๙๓ ฯ   ๔.  ขุ. ขุ. ๒๕/๔๒๕/๕๓๐ ฯ   
#ขุ. จูฬ.  ๓๐/๗๕/๑๗ ฯ   ๕.  ม. มู. ๑๒/๑๕/๑๘ ฯ    
#๖.  ม. ม.ู ๑๒/๑๗/๑๙  ฯ    
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วุจฺจติ ฯ เอว ตาว สวรวินโย ป ฺจธา ภิชฺชตีติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตถา  ย  นามรูปปริจฺเฉทาทีสุ  วิปสฺสนาาเณสุ  ปฏิปกฺข-   
ภาวโต  ทีปาโลเกน  วิย  ตมสฺส  เตน  เตน  วิปสฺสนาาเณน   
ตสฺส  ตสฺส  อนตฺถสฺส (๑)  ปหาน  เสยฺยถิท  นามรปูววตฺถาเนน   
สกฺกายทิฏ ิยา  ปจฺจยปริคฺคเหน  อเหตุวิสมเหตุทิฏ ีน  กงฺขา-   
วิตรเณน  กถกถีภาวสฺส  กลาปสมฺมสเนน  อห มมาติ คาหสฺส   
มคฺคามคฺคววตฺถาเนน  อมคฺเค  มคฺคส ฺาย  อุทยทสฺสเนน  
อุจฺเฉททิฏ ิยา วยทสฺสเนน  สสฺสตทิฏ ิยา  ภยทสฺสเนน  สภเย   
อภยส ฺาย  อาทีนวทสฺสเนน  อสฺสาทส ฺาย  นิพฺพิทานุ-   
ปสฺสเนน  อภิรติส ฺาย  มุ ฺจิตุกมฺยตาาเณน อมุ ฺจิตุกมฺยตาย   
อุเปกฺขาาเณน  อนุเปกฺขาย  อนุโลมาเณน  ธมฺมฏ ิติย (๒)   
นิพฺพาเน  จ  ปฏิโลมภาวสฺส  โคตฺรภุนา  สงฺขารนิมิตฺตคฺคาหสฺส   
ปหาน  เอต ตทงฺคปฺปหาน นาม ฯ   
        ย  ปน  อุปจารปฺปนาเภเทน  สมาธินา  ปวตฺติภาว-   
นิวารณโต  ฆฏปฺปหาเรน  วิย อุทกปฏเ เสวาลสฺส เตส  
เตส นีวรณาทิธมฺมาน ปหาน ฯ อิท วิกฺขมฺภนปฺปหาน นาม ฯ   
        ย  จตุนฺน  อริยมคฺคาน  ภาวิตตฺตา  ตตมคฺควโต  อตฺตโน   
สนฺตาเน ทิฏ ิคตาน  ปหานายาติอาทินา (๓)  นเยน   
วุตฺตสฺส สมุทยปกฺขิกสฺส กิเลสคฺคณสฺส อจฺจนฺตอปฺปวตฺติภาเวน   
#๑.  ส.ี องฺคสฺส ฯ   ๒.  ม. ธมฺมฏ ิติย ฯ    
#๓.  อภิ. สงฺ. ๓๔/๑๙๖/๘๓ ฯ    
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ปหาน  อิท  สมุจฺเฉทปฺปหาน  นาม ฯ   
        ย  ปน  ผลกฺขเณ ปฏิปฺปสฺสทฺธตฺต  กิเลสาน  อิท   
ปฏิปฺปสฺสทธฺิปฺปหาน  นาม ฯ   
        ย สพฺพสงฺขตนิสฺสฏตฺตา (๑)  ปหีนสพฺพสงฺขต  นิพฺพาน  อิท   
นิสฺสรณปฺปหาน  นาม ฯ   
        สพฺพมฺป เจต ปหาน ยสฺมา จาคฏเน ปหาน  
วินยฏเน วินโย ตสฺมา ปหานวินโยติ วุจฺจติ ฯ  ตตปหานวโต   
วา  ตสฺส  ตสฺส  วินยสฺส  สมฺภวโตเปต  ปหานวินโยติ   
วุจฺจติ เอว ปหานวินโยป ป ฺจธา ภิชฺชตีติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอวมย  สงฺเขปโต  ทุวิโธ  ปเภโท  จ  ทสวิโธ  วินโย   
ภินฺนสวรตฺตา  ปหาตพฺพสฺส  จ  อปฺปหีนตฺตา  ยสฺมา  เอตสฺส   
อสฺสุตวโต  ปุถุชชฺนสฺส นตฺถิ ตสฺมา อภาวโต  ตสฺส  อย   
อวินีโตติ  วุจฺจตีติ ฯ  เอส  นโย  สปฺปุรสิาน  อทสฺสาวี  
สปฺปุริสธมฺมสฺส  อโกวิโท  สปฺปุริสธมฺเม  อวินีโตติ  เอตฺถาป ฯ  
นินฺนานาการณ ฺหิ เอต  อตฺถโต ฯ   
        ยถาห เยว เต อริยา เตว เต ฯ สปฺปุริสา ฯ เยว  
เต สปฺปุริสา  เตว  เต  อริยา ฯ  โยว  โส  อริยาน  ธมโฺม ฯ   
โสว  โส สปปฺุริสาน ธมฺโม ฯ โยว  โส  สปฺปุริสาน  ธมฺโม   
โสว  โส  อรยิาน  ธมฺโม ฯ  เยว  เต  อริยวินยา เตว   
#๑.  โปราณ. สพฺพสงฺขตสฺสฏตฺตา ฯ    
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เต  สปฺปุริสวนิยา ฯ  เยว  เต  สปฺปุริสวนิยา ฯ  เตว  เต   
อริยวินยา ฯ  อริเยติ วา  สปฺปุริเสติ  วา  อริยธมฺเมติ  วา   
สปฺปุริสธมฺเมติ  วา  อริยวินเยติ  วา สปฺปุริสวินเยติ วา เอเสเส  
เอเก เอกฏเ (๑)  สเม สมภาเค ตชฺชาเต ต ฺเวาติ ฯ   
        กสฺมา  ปน  เถโร  อตฺตานุทิฏ ิยา  กตเมหิ  วีสติยา   
อากาเรหิ  อภินิเวโส  โหตีติ ปุจฺฉิตฺวา ต อวิสฺสชฺเชตฺวาว อิธ  
อสฺสุตวา ปุถุชฺชโนติ เอว ปุถุชชฺน นิทฺทิสีติ  ปุคฺคลาธิฏ-   
านาย  เทสนาย  ต  อตฺถ  อาวิกาตุ  ปม  ปุถชฺุชน นิทฺทิสีติ  
เวทิตพฺพ ฯ   
        เอว  ปถุชฺุชน  นิทฺทิสตฺิวา อิทานิ อภินิเวสุทฺเทส  
ทสฺเสนฺโต รปู อตฺตโต  สมนุปสฺสตีติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  รปู  อตฺตโต  สมนุปสฺสตีติ  รูปกฺขนฺธ กสิณรูป ฺจ   
อตฺตาติ  ทิฏ ิปสฺสนาย  สมนุปสฺสติ ฯ   
        นิทฺเทเส  ปนสฺส  รปูกฺขนฺเธ อภินิเวโส  ป ฺจกฺขนฺธาธิกา-   
รตฺตา  ปากโฏติ  ต  อวตฺวา  กสิณรูปเมว  รูปนฺติ สาม ฺ-   
วเสน  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        รูปวนฺต  วา  อตฺตานนฺติ  อรูป  อตฺตาติ คเหตฺวา  ต   
อตฺตาน  รูปวนฺต  สมนุปสฺสติ ฯ   
        อตฺตนิ  วา  รูปนฺติ  อรูปเมว อตฺตาติ  คเหตฺวา ตสฺมึ  
#๑.  ย.ุ เอเสเส  เอเกกฎเ ฯ    
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อตฺตนิ รูป สมนุปสฺสติ ฯ  
        รูปสฺม ึวา อตฺตานนฺติ อรูปเมว อตฺตาติ คเหตฺวา  
ต อตฺตาน รูปสฺมึ สมนุปสฺสติ ฯ   
        ตตฺถ  รปู  อตฺตโต  สมนุปสฺสตีติ  สุทฺธรูปเมว  อตฺตาติ   
กถิต ฯ   
        รูปวนฺต วา  อตฺตาน  อตฺตนิ  วา  รปู  รูปสฺม ึ วา  
อตฺตาน เวทน อตฺตโต สมนุปสฺสติ ส ฺ  สงฺขาเร  วิ ฺาณ   
อตฺตโต  สมนุปสฺสตีติ  อิเมสุ  สตฺตสุ  าเนสุ อรูป อตฺตาติ   
กถิต ฯ   
        เวทนาวนฺต  วา  อตฺตาน  อตฺตนิ  วา  เวทน  เวทนาย   
วา  อตฺตานนฺติ  เอว  จตูสุ  ขนฺเธสุ  ติณฺณ  ติณฺณ  วเสน   
ทฺวาทสสุ  าเนสุ รูปารูปมิสฺสโก  อตฺตา  กถิโต ฯ  ตา  ปน  
วีสติป ทิฏ ิโย มคฺคาวรณา น สคฺคาวรณา โสตาปตฺติ-   
มคฺควชฺฌา ฯ   
        อิทานิ  ต  นิทฺทิสนฺโต (๑)  กถ  รปูนฺติอาทิมาห ฯ  
ตตฺถ ปวีกสิณนฺติ ปวีมณฺฑล  [๒]   นิสฺสาย  อุปฺปาทิต   
ปฏิภาคนิมิตฺตสงฺขาต  สกลผรณวเสน  ปวีกสิณ ฯ   
        อหนฺติ        อตฺตานเมว  สนฺธาย  คณฺหาติ ฯ   
        อตฺตนฺติ        อตฺตาน ฯ  อทฺวยนฺติ  เอกเมว ฯ   
#๑.  ม. นิทฺทสินฺโต ฯ   ๒.  สี. เอตฺถนฺตเร  ตนฺติ  ทสิฺสติ ฯ    
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        เตลปฺปทีปสฺสาติ  เตลยุตฺตสฺส  ปทีปสฺส ฯ   
        ฌายโตติ ชลโต ฯ  
        ยา  อจฺฉิ (๑)  โส วณฺโณติอาทิ อจฺจึ  มุ ฺจิตฺวา  วณฺณสฺส   
อภาวโต  วุตฺต ฯ   
        ยา  จ  ทิฏ ิ  ย ฺจ  วตฺถูติ ตทุภย เอกโต กตฺวา  
รูปวตฺถุกา อตฺตานุทิฏ ิ วุจฺจตีติ อตฺโถ ฯ   
        อาโปกสิณาทีนิ  อาปาทีนิ  นิสฺสาย (๒)  อุปปฺาทิตกสิณ-   
นิมิตฺตาเนว ฯ  
        ปริจฺฉินนฺากาสกสิณ  ปน รูปชฺฌานสฺส อารมฺมณ  
โหนฺตมฺป อากาสกสิณนฺติ วุจฺจมาเน อรูปชฺฌานารมฺมเณน   
กสิณุคฺฆาฏิมากาเสน  สงฺกิณฺณ  โหตีติ  น  คหิตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ  
รูปาธิการตฺตา วิ ฺาณกสิณ น คเหตพฺพเมวาติ ฯ   
        อิเธกจฺโจ  เวทน  ส ฺ  สงฺขาเร  วิ ฺาณ  อตฺตโต   
สมนุปสฺสตีติ จตฺตาโร  ขนฺเธ  อภินฺทิตฺวา  เอกโต  คหณวเสน   
วุตฺต ฯ   
        โส  ห ิ จิตฺตเจตสิกาน วิสุ  วิสุ  กรเณ  อสมตฺถตฺตา   
สพฺเพ  เอกโต  กตฺวา  อตฺตาติ  คณฺหาติ ฯ   
        อิมินา รเูปน  รูปวาติ  เอตฺถ  สรีรรปูมฺป  กสิณรปูมฺป   
ลพฺภติ ฯ   
#๑.  ม. อจฺจิ ฯ   ๒.  ยุ.  อาโลกกสิณาทีนิ นิสฺสาย ฯ    
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        ฉายาสมฺปนฺโนติ ฉายาย สมฺปนฺโน  อวิรโฬ (๑) ฯ   
        ตเมนาติ  เอตฺถ  เอนสทฺโท  นิปาตมตฺต ตเมตนฺติ (๒)  วา   
อตฺโถ ฯ   
        ฉายาวาติ  วิชชฺมานจฺฉาโย ฯ  รปู  อตฺตาติ  อคฺคหิเตป   
รูป อมุ ฺจิตฺวา ทิฏ ิยา อุปฺปนฺนตฺตา รูปวตฺถุกาติ วุตฺต ฯ   
        อตฺตนิ  รูป  สมนุปสสฺตีติ  สรีรรปูสฺส กสิณรปูสฺส  
จ จิตฺตนิสฺสิตตฺตา ตสฺมึ อรูปสมุทาเย  อตฺตนิ  ต  รปู   
สมนุปสฺสติ ฯ  
        อย คนฺโธติ ฆายิตคนฺธ อาห ฯ  
        อิมสฺมึ ปุปฺเผติ ปุปฺผนิสฺสิตตฺตา คนฺธสฺส เอวมาห ฯ   
        รูปสฺม ึ อตฺตาน  สมนุปสฺสตีติ  ยตฺถ  รูป  คจฺฉติ  ตตฺถ   
จิตฺต  คจฺฉติ ฯ ตสฺมา รูปนิสฺสิต จิตฺต คเหตฺวา ต อรูปสมุทาย  
อตฺตาน ตสฺมึ รูเป สมนุปสฺสติ ฯ โอฬาริกตฺตา รูปสฺส  
โอฬาริกาธาร กรณฺฑกมาห ฯ   
        อิเธกจฺโจ  จกฺขุสมฺผสฺสช  เวทนนฺติอาทีสุ  วิสุ  วิสุ   
เวทนาย ทิฏ ิคฺคหเณ  อสติป  เวทนาติ  เอกคฺคหเณน  คหิเต   
สพฺพาส  เวทนาน อนฺตโคธตฺตา วิสุ  วิสุ  คหิตา  เอว  โหนฺตีติ   
วิสุ  วิสุ  โยชนา  กตาติ  เวทิตพฺพา ฯ  โส  หิ อนุภวนวเสน   
เวทนาย  โอฬาริกตฺตา  เวทนเยว  อตฺตาติ คณฺหาติ ฯ  
#๑.  ส.ี ย.ุ อวิรุฬฺโห ฯ   ๒.  ส.ี ตนฺติ ฯ    
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        ส ฺ สงฺขาเร  วิ ฺาณ  รูป  อตฺตโต  สมนปุสฺสตีติ   
ส ฺาทโย  อรูปธมฺเม  รปู ฺจ  เอกโต กตฺวา  อตฺตาติ   
สมนุปสฺสติ ฯ  อุมฺมตฺตโก  วิย หิ ปถุชฺุชโน ยถา ยถา  
อุปฏาติ ตถา ตถา คณฺหาติ ฯ   
        จกฺขุสมฺผสฺสช  ส ฺนฺติอาทีสุ  ส ฺชานนวเสน  ส ฺาย   
ปากฏตฺตา  ส ฺ   อตฺตาติ   คณฺหาติ ฯ    เสส    เวทนาย  
วุตฺตนเยน เวทิตพฺพ ฯ   
        จกฺขุสมฺผสฺสช  เจตนนฺติอาทีสุ  สงฺขารกฺขนฺธปริยาปนฺเนสุ   
ธมฺเมสุ   เจตนาย    ปธานตฺตา    ปากฏตฺตา   จ   เจตนาเอว   
นิทฺทิฏา ฯ ตาย อิตเรป นิทฺทิฏาว  โหนฺติ ฯ  โส  ปน   
เจตสิกภาววเสน  ปากฏตฺตา  เจตน  อตฺตาติ  คณฺหาติ ฯ   
เสส  วุตฺตนยเมว ฯ   
        จกฺขุวิ ฺาณนฺติอาทีสุ  วิชานนวเสน  จิตฺตสฺส  ปากฏตฺตา   
จิตฺต  อตฺตาติ คณฺหาติ ฯ เสสเมตฺถาป วุตฺตนยเมว ฯ   
                อตฺตานุทิฏ ินิทฺเทสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ    
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                        มิจฺฉาทิฏ ินิทฺเทสวณฺณนา   
        มิจฺฉาทิฏ ิ  เหฏา  วุตฺตตฺถาเยว ฯ  อย  ปน  อปโร  นโย   
        นตฺถ ิ    ทินฺนนฺติ  อุจฺเฉททิฏ ิกตฺตา  ทานผล  ปฏิกฺขิปติ ฯ   
        นตฺถ ิ    ยิฏนฺติ  เอตฺถ  ยิฏนฺติ  ขุทฺทกย ฺโ ฯ  หุตนฺติ   
มหาย ฺโ ฯ  ทฺวินฺนมฺป ผล ปฏิกฺขิปติ ฯ  
        นตฺถ ิ   สุกตทุกฺกฏาน  กมฺมาน  ผล  วิปาโกติ  ทานผลสฺส  
ปฏิกฺขิตฺตตฺตา  สีลาทีน   ปุ ฺกมฺมาน  ปาณาติปาตาทีน  
ปาปกมฺมาน ผล ปฏิกฺขิปติ ฯ  
        นตฺถ ิ   อย โลโกติ ปเุร กเตน  กมมฺุนา ฯ   
        นตฺถ ิ   ปโร  โลโกติ  อิธ  กเตน  กมฺมุนา ฯ   
        นตฺถ ิ   มาตา  นตฺถิ  ปตาติ เตสุ กตกมฺมาน  
ปฏิกฺขิปติ ฯ  
        นตฺถ ิ   สตฺตา โอปปาติกาติ กมฺมเหตุก อุปปตฺตึ ปฏิกฺขิปติ ฯ  
        นตฺถ ิ   โลเก สมณพฺราหฺมณา ฯเปฯ ปเวเทนฺตีติ อิธ-   
โลกปรโลเก ปสฺสิตุ  อภิ ฺาปฏิลาภาย  ปฏิปท  ปฏกิฺขิปติ ฯ   
        อิธ  ปาฬิย  ปน นตฺถิ ทินฺนนฺติ วตฺถูติ  นตฺถ ิ ทินฺนนฺติ   
วุจฺจมาน  ทาน  ตสฺสา  ทฏิ ิยา  วตฺถูติ  อตฺโถ ฯ เอว  วาโท   
มิจฺฉาติ เอว นตฺถิ ทินฺนนติฺ วาโท วจน มิจฺฉา วิปรีโตติ  
อตฺโถ ฯ   
                มจฺิฉาทิฏ ินิทฺเทสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ    
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                        สกฺกายทิฏ ินิทฺเทสวณฺณนา   
        สกฺกายทิฏ ีติ  ปน  อตฺตานุทิฏ ิเยว  อ ฺตฺถ  อาคต-   
ปริยายวจนทสฺสนตฺถ วุตฺตาติ เวทิตพฺพา ฯ   
                สกฺกายทิฏ ินิทฺเทสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                        สสฺสตทิฏ ินิทฺเทสวณฺณนา   
        สกฺกายวตฺถุกาย  สสสฺตทิฏ ิยาติ  กมฺมธารยสมาโส ฯ   
        รูปวนฺต  วา  อตฺตานนฺติอาทีน  ปณฺณรสนฺน  วจนาน   
อนฺเต  สมนุปสฺสตีติ  สมฺพนฺโธ  กาตพฺโพ  ปาโ  วา ฯ  อ ฺถา   
หิ  น  ฆฏียตีติ ฯ  เอว  รูปวนฺต  วา อตฺตาน สมนุปสฺสตีติ  
เอกเมว ทสฺเสตฺวา เสสา จุทฺทส สงฺขิตฺตา ฯ   
                สสฺสตทิฏ ินิทฺเทสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                        อุจฺเฉททิฏ ินิทฺเทสวณฺณนา   
        สกฺกายวตฺถุกาย  อุจฺเฉททิฏ ิยาติ   เอว   รูป   อตฺตโต  
สมนุปสฺสตีติ  เอกเมว  ทสฺเสตฺวา   เสสา   จตสฺโส   สงฺขิตฺตา ฯ   
                อุจฺเฉททิฏ ินิทฺเทสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๒) - หนาท่ี 32 

                เลมที่  41  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  32   
 
                        อนฺตคฺคาหิกาทิฏ ินิทฺเทสวณฺณนา   
        อนฺตคฺคาหิกาย  ทิฏ ิยา  ปมวาเร  อาการปุจฺฉา ฯ  
ทุติเย อาการคหณ ฯ  ตติเย  อาการวิสฺสชฺชน ฯ   
        ตตฺถ  โลโกติ  อตฺตา ฯ   
        โส  อนโฺตติ  อ ฺม ฺปฏิปกฺเขสุ สสฺสตุจฺเฉทนฺเตสุ   
สสฺสตคฺคาเห  สสฺสตนฺโต  อสสฺสตคฺคาเห  อุจฺเฉทนฺโต ฯ  
        ปริตฺต โอกาสนฺติ  สุปฺปมตฺต  วา  สราวมตฺต  วา  ขุทฺทก   
าน ฯ  
        นลีกโต  ผรตีติ  นีลนฺติ  อารมฺมณ  กโรติ ฯ   
        อย  โลโกติ  อตฺตาน  สนฺธาย  วุตฺต ฯ   
        ปริวฏโมติ  สมนฺตโต ปริจฺเฉทวา ฯ   
        อนฺตส ฺ ีติ  อนฺตวาติส ฺ ี ฯ  อนฺโต อสฺส อตฺถีติ  
อนฺโตติ คเหตพฺพ ฯ  
        ย  ผรตีติ  ย  กสิณรปู ผรติ ฯ  
        ต วตฺถุ เจว โลโก จาติ ต กสิณรูป อารมฺมณ ฺเจว  
อาโลกิยฏเน  โลโก  จ ฯ   
        เยน  ผรตีติ  เยน จิตฺเตน ผรติ ฯ  
        โส อตฺตา เจว โลโก  จาติ  อตฺตานมเปกฺขิตฺวา  ปลฺุลิงฺค   
กต ต จิตฺต อตฺตา เจว อาโลกนฏเน โลโก จาติ  วุตฺต   
#๑.  ม. อาโลกนฎเน ฯ    
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โหติ ฯ  อนฺตวาติ  อนฺโต ฯ   
        โอภาสกโต  ผรตีติ  อาโลกกสิณวเสน  เตโชกสิณวเสน  
โอทาตกสิณวเสน   วา  โอภาโสติ  ผรติ ฯ   
        นลีาทีน  ป ฺจนฺน  ปภสฺสรกสิณานเยว  คหิตตฺตา  ปวี-   
อาโปวาโยกสิณวเสน  อตฺตาภินิเวโส  น  โหตีติ  คเหตพฺพ ฯ   
        วิปุล  โอกาสนฺติ  ขลมณฺฑลมตฺตาทิวเสน  มหนฺต  าน ฯ   
อนนฺตวาติ  วุทฺธอนนฺตวา ฯ  อปริยนโฺตติ  วุทฺธอปริยนฺโต ฯ   
อนนฺตส ฺ ีติ  อนนฺโตติส ฺ ี ฯ   
        ต  ชีวนฺติ  โส  ชีโว ฯ  ลิงฺควิปลฺลาโส  กโต ฯ   
        ชีโวติ  จ อตฺตา เอว ฯ รูปาทีนิ ป ฺจป  ปริวฏมฏเน   
สรีร ฯ   
        ชีว  น  สรีรนฺติ  อตฺตสงฺขาโต  ชโีว  รูปสงฺขาต สรีร   
น  โหติ ฯ  เอส  นโย  เวทนาทีสุ ฯ   
        ตถาคโตติ  สตฺโต ฯ  อรหนฺติ (๑)  เอเก ฯ   
        ปรมฺมรณาติ  มรณโต  อุทฺธ  ปรโลเกติ  อตฺโถ ฯ   
        รูป  อิเธว  มรณธมฺมนฺติ  อตฺตโน  ปากฏกฺขนฺธสีเสน   
ป ฺจกฺขนฺธคฺคหณ  ต  อิมสฺมึเยว  โลเก นสฺสนปกติกนฺติ  
อตฺโถ ฯ เสสกฺขนฺเธสุป  เอเสว  นโย ฯ   
        กายสฺส  เภทาติ  ขนฺธป ฺจกสงฺขาตสฺส  กายสฺส  เภทโต   
#๑.  ม. อรหาติ ฯ    
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ปร ฯ  อิมินา  วจเนน  ปร  มรณาติ  เอตสฺส  อุทฺเทสสฺส   
อตฺโถ  วุตฺโต ฯ   
        โหติปติอาทีสุ โหตีติ มูลปท ฯ จตูสุป อป-สทฺโท  
สมุจฺจยตฺโถ ฯ  
        ติฏตีติ สสฺสตตฺตา  ติฏติ  น  จวตีติ  อตฺโถ ฯ  โหตีติ   
ปทสฺส  วา  อตฺถวิเสสนตฺถ ติฏตีติ  ปท  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        อุปฺปชชฺตีติ  อณฺฑชชลาพุชโยนปิเวสวเสน อุปฺปชฺชติ   
นาม  นิพฺพตฺตตีติ  สเสทชโอปปาติกาโยนิปเวสวเสน  นิพฺพตฺตติ   
นามาติ อตฺถโยชนา  เวทิตพฺพา ฯ  
        อุจฺฉิชฺชตีติ ปพนฺธาภาววเสน ฯ วินสฺสตีติ ภงฺควเสน ฯ  
        น โหติ  ปรมฺมรณาติ  ปุริมปทาน  อตฺถวิวรณ  จุติโต   
อุทฺธ น วิชชฺตีติ อตฺโถ ฯ  
        โหติ   จ   น  จ  โหตีติ  เอกจฺจสสฺสติกาน  ทิฏ ิ  เอเกน   
ปริยาเยน โหติ เอเกน ปริยาเยน  น  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  ชีวภาเวน   
โหติ  ปุพฺพชวีสฺส  อภาเวน  น โหตีติ วุตฺต โหติ ฯ  
        เนว  โหติ  น  น  โหตีติ  อมราวิกฺเขปกาน  ทิฏ ิ  โหตีติ   
จ  เนว  โหติ  น  โหตีติ  จ  น  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  อนุวาทภยา   
มุสาวาทภยา จ มนฺทตฺตา โมมูหตฺตา  จ  ปุพฺพวุตฺตนยสฺส (๑)   
ปฏิกฺเขปมตฺต  กโรติ ฯ   
#๑.  กตฺถจิ. ปุพฺพวุตฺตทฺวยสฺส ฯ    
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        อิเมหิ  ป ฺาสาย  อากาเรหีติ ยถาวุตฺตาน ทสนฺน  
ป ฺจกาน วเสน ป ฺาสาย อากาเรหีติ ฯ   
        อนฺตคฺคาหิกาทิฏ ินิทฺเทสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                ปพฺุพนฺตานุทิฏ ินิทฺเทสวณฺณนา   
        ปุพฺพนตฺาปรนฺตานุทิฏ ีสุ  สสฺสต  วทนฺตีติ  สสฺสตวาทา ฯ   
อถวา  วทนฺติ   เอเตนาติ   วาโท   ทฏิ ิคตสฺเสต    อธิวจน ฯ   
สสฺสตนฺติ วาโทป สสฺสตโยเคน สสฺสโต  สสฺสโต  วาโท   
เอเตสนฺติ  สสฺสตวาทา ฯ  ตถา  เอกจฺจ  สสฺสตนฺติ วาโท   
เอกจฺจสสฺสโต  โส  เอเตส  อตฺถีติ  เอกจฺจสสฺสติกา ฯ   
        ตถา  อนฺตวา  อนนฺตวา  อนฺตวา  จ  อนนฺตวา  จ   
เนวนฺตวา  นานนฺตวาติ  ปวตฺโต  วาโท  อนฺตานนฺโต  โส  เอเตส   
อตฺถีติ  อนฺตานนฺติกา ฯ  น  มรตีติ  อมรา ฯ  กา  สา  ฯ   
เอวมฺป  เม  โนติอาทินา (๑)  นเยน  ปริยนฺตรหิตสฺส  ทฏิ ิคติกสฺส  
ทิฏ ิ  เจว  วาจา   จ  ฯ   
        วิวิโธ  เขโป  วิกฺเขโป  อมราย ทฏิ ิยา วาจาย วา  
วิกฺเขโป อมราวิกฺเขโป โส เอเตส  อตฺถีติ  อมราวิกเฺขปกา ฯ   
        อปโร  นโย  อมรา  นาม  มจฺฉชาติ  สา  อุมฺมชฺุชน-   
นิมุชฺชนาทิวเสน  อุทเก สนฺธาวมานา คเหตุ น สกฺกา โหติ   
#๑.  ท.ี ส.ี ๙/๓๙/๓๓ ฯ    
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เอวเมว อยมฺป วาโท  อิโต  จิโต  จ  สนฺธาวติ  คาห   
น  อุปคจฺฉตีติ  อมราวีกฺเขโปติ  วุจฺจติ โส  เอเตส  อตฺถีติ   
อมราวิกฺเขปกา ฯ   
        อธิจฺจสมุปฺปนฺโนติ อการณสมุปฺปนฺโน อตฺตา จ โลโก  
จาติ ทสฺสน อธิจฺจสมุปฺปนฺน ต เอเตส อตฺถีติ อธิจฺจ-   
สมุปฺปนฺนิกา ฯ   
 
                        อปรนฺตานุทิฏ ินิทฺเทสวณฺณนา   
        ส ฺ ึ  วทนฺตีติ  ส ฺ ีวาทา ฯ  อส ฺ ึ  วทนฺตีติ  อส ฺ ี-   
วาทา ฯ เนวส ฺ ีนาส ฺ ึ  วทนฺตีติ  เนวส ฺ ีนาส ฺ ีวาทา ฯ   
        อถวา  ส ฺ ีติ  ปวตฺโต วาโท  ส ฺ ีวาโท  โส  เอเตส (๑)   
อตฺถีติ  เต  ส ฺ ีวาทา  ตถา  อส ฺ ีวาทา  เนวส ฺ ีนา-   
ส ฺ ีวาทา  จ ฯ   
        อุจฺเฉท  วทนฺตีติ  อุจฺเฉทวาทา ฯ   
        ทฏิธมฺโมติ ปจฺจกฺขธมฺโม  ตตฺถ  ตตฺถ  ปฏิลทฺธอตฺตา-   
วสฺเสต  อธิวจน ฯ   
        ทฏิธมฺเม  นิพฺพาน  ทิฏธมฺมนิพฺพาน  อิมสฺมึเยว   
อตฺตภาเว  ทุกฺขวูปสโมติ  อตฺโถ  ต  วทนฺตีติ ทิฏธมฺม-   
นิพฺพานวาทา ฯ   
#๑.  ม. เยส ฯ    
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        อิมสฺมึ  ปนตฺเถ  วิตฺถาริยมาเน  สาฏกถ  สกล  พฺรหฺม-   
ชาลสุตฺต  วตฺตพฺพ  โหติ ฯ  เอว ฺจ  สติ  อติปป ฺโจ  โหตีติ   
น   วิตฺถาริโต ฯ  ตทตฺถิเกหิ  ต  อเปกฺขิตฺวา  คเหตพฺโพ ฯ   
 
                        ส ฺโชนิกาทิทิฏ ินิทฺเทสวณฺณนา   
        ยสฺมา  ส ฺโชนิกา  ทฏิ ิ  สพฺพทิฏ ิสาธารณา  ตสฺมา   
ตสฺสา  สพฺพทิฏ ิส ฺโชนตฺตา  สพฺพทิฏ ิสาธารโณ  อตฺโถ   
นิทฺทิฏโ ฯ  โส  เหฏา วุตฺตทิฏ ิปริยุฏานาเนว (๑)  เวทิตพฺโพ (๒) ฯ   
                ส ฺโชนิกาทิทิฏ ินิทฺเทสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                        มานวินิพนฺธทิฏ ินิทฺเทสวณฺณนา   
        มานวินิพนฺธทิฏ ีสุ  จกฺขุ  อหนฺติ  อภินิเวสปรามาโสติ   
มานปุพฺพโก อภินิเวสปรามาโส ฯ  น  หิ  ทฏิ ิ  มานสมฺปยุตฺตา   
โหติ ฯ  เตเนว  จ   มานวินิพนฺธาติ   วุตฺต   มานปฏพินฺธา  
มานมูลกาติ อตฺโถ ฯ   
        จกฺขุ  มมนฺติ  อภินิเวสปรามาโสติ  เอตฺถาป  เอเสว   
นโย  ฯ  เอตฺถ  ปน  มมาติ  วตฺตพฺเพ  มมนฺติ  อนุนาสิกา-   
คโม  เวทิตพฺโพ ฯ  อหนฺติ  มานวินิพนฺธาย  รูปาทนีิป  
#๑.  วุตฺตทิฏ ิปริยุฏาเนเนวาติ  สุนฺทรตร ฯ    
#๒.   ม. เวทิตพฺโพติ ปท นตฺถิ ฯ    
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อชฺฌตฺติกาเนว ฯ  น  ห ิ กสิณรูป  วินา  พาหิรานิ  อหนฺติ   
คณฺหาติ ฯ  มมนฺติ มานวินิพนฺธาย  ปน  พาหิรานิป  ลพฺภนฺติ ฯ   
พาหิรานิป  หิ  มมนฺติ  คณฺหาติ ฯ ยสฺมา  ปน  ทุกขฺา  เวทนา   
อนิฏตฺตา  มานวตฺถุ  น  โหติ  ตสฺมา  ฉ  เวทนา  ตาส   
มูลปจฺจยา  ฉ  ผสฺสา  จ  น  คหิตา ฯ  ส ฺาทโย  ปน   
อิธ  ปจฺฉินฺนตฺตา  น คหิตาติ เวทิตพฺพา ฯ   
        มานวินิพนฺธทิฏ ินิทฺเทสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                อตฺตวาทปฏิสยุตฺตทิฏ ินิทฺเทสวณฺณนา   
        อตฺตวาทปฏิสยุตฺตา  ทิฏ ิ  อตฺตานุทิฏ ิเยว ฯ  อตฺตาติ   
วาเทน ปฏิสยุตฺตตฺตา ปุน เอว วุตฺตา ฯ   
        อตฺตวาทปฏิสยุตฺตทิฏ ินิทฺเทสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ  
 
                โลกวาทปฏิสยุตฺตทิฏ ินิทฺเทสวณฺณนา   
        อตฺตา  จ  โลโก  จาติ  โส  เอว  อตฺตา  จ  อาโลกนฏเน  
โลโก  จาติ  อตฺโถ ฯ   
        สสสฺโตติ        สสฺสตวาทาน  ทิฏ ิ ฯ   
        อสสฺสโตติ        อุจฺเฉทวาทาน   ทิฏ ิ (๑) ฯ  
        สสฺสโต        จ  อสสฺสโต  จาติ  เอกจฺจสสฺสติกาน  ทิฏ ิ (๑) ฯ   
#๑.  ม. ทฏิ ิติ  นตฺถิ ฯ    
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        เนว  สสฺสโต  นาสสฺสโตติ  อมราวิกฺเขปกาน  ทฏิ ิ (๑) ฯ   
        อนฺตวาติ  ปริตฺตกสิณลาภีน  ตกกฺิกาน ฺจ  นิคณฺา-   
ชีวิกาน ฺจ  ทิฏ ิ (๑) ฯ  
        อถวา  อุจฺเฉทวาทิโน  สตฺโต  ชาติยา  ปุพฺพนฺตวา   
มรเณน  อปรนฺตวาติ  วทนฺติ ฯ  อธิจฺจสมุปฺปนฺนิกา  สตฺโต   
ชาติยา  ปุพฺพนฺตวาติ  วทนฺติ ฯ   
        อนนฺตวาติ  อปฺปมาณกสิณลาภีน ฯ  สสฺสตวาทิโน  ปน   
ปุพฺพนฺตาปรนฺตา  นตฺถิ  เตน  อนนฺตวาติ  วทนฺติ ฯ  อธิจฺจ-   
สมุปฺปนฺนิกา  อปรนฺเตน  อนนฺตวาติ  วทนฺติ ฯ  
        อนฺตวา  จ  อนนฺตวา  จาติ  อุทฺธมโธ  อวฑฺฒิตฺวา   
ติริย  วฑฺฒิตกสิณาน ฯ   
        เนว (๒)  อนฺตวา น อนนฺตวาติ อมราวิกฺเขปกาน (๒) ฯ   
โลกวาทปฏสิยุตฺตทิฏ ินิทฺเทสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                        ภววิภวทิฏ ินิทฺเทสวณฺณนา   
        ภววิภวทิฏ ีน  ยถาวุตฺตทิฏ ิโต  วิสุ อภินิเวสาภาวโต   
วิสุ  นิทฺเทส  อกตฺวา  ยถาวุตฺตทิฏ ีนเยว   วเสน  โอลียน  
อติธาวนนฺติ  เอเกก  อาการ  นิทฺทิสิตุ  ปุจฺฉ  อกตฺวา  จ  
โอลียนาภินิเวโส ภวทิฏ ิ อติธาวนาภินิเวโส วิภวทิฏ ีติ อาห ฯ  
#๑.  ม. ทฏิ ิติ  นตฺถิ ฯ   ๒.  ส.ี เนวนฺตวานานนฺตวาติ  
#อมราวิกฺเขปกาน เอต ฯ    
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ตตฺถ  ภวนิโรธาย  ธมฺเม  เทสิยมาเน  จิตฺต  น   
ปกฺขนฺทตีติ (๑)  วุตฺต โอลยีนาภินิเวโส สสฺสตส ฺาย นิพฺพานโต   
สงฺโกจนาภินิเวโสติ  อตฺโถ ฯ ภเวเนว  โข  ปเนเก  อฏฏียมานา   
หรายมานา ชิคุจฺฉมานา วิภว อภินนฺทนฺตีติ (๑)  วุตฺต  อติธาวนา-   
ภินิเวโส (๒)  อุจฺเฉทส ฺาย  นิโรธคามินิปฏิปทาติกฺกมนาภินิเวโสติ  
อตฺโถ ฯ   
        อิทานิ  ตาว  ภววิภวทิฏ ิโย  สพฺพทิฏ ีสุ  โยเชตฺวา   
ทสฺเสตุ  อสฺสาททิฏ ิยาติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ยสฺมา  อสฺสาททิฏ ิกา  สสฺสต  วา  อุจฺเฉท   
วา  นิสฺสาย  นตฺถิ กาเมสุ โทโสติ คณฺหนฺติ ตสฺมา   
ป ฺจตฺตึสาการาป อสฺสาททิฏ ิโย สิยา  ภวทิฏ ิโย  สิยา   
วิภวทิฏ ิโยติ  วุตฺตา ฯ   
        ตตฺถ ยสฺมา เอเกกาป ทิฏ ิโย สสฺสตคฺคาหวเสน   
ภวทิฏ ิโย  ภเวยฺยุ อุจฺเฉทคฺคาหวเสน วิภวทิฏ ิโย ภเวยฺยุนฺติ  
อตฺโถ ฯ อตฺตานุทิฏ ิยา รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ เวทน ส ฺ  
สงฺขาเร วิ ฺาณ อตฺตโต  สมนุปสฺสตีติ  ป ฺจสุ  รูปาทิโต   
อตฺตโน  อน ฺตฺตา  เตสุ  อุจฺฉินฺเนสุ อตฺตา  อุจฺฉินฺโนติ   
คหณโต  ป ฺจ  วิภวทิฏ ิโยติ  วุตฺต ฯ  เสเสสุ  ป ฺจทสสุ าเนสุ   
รูปาทิโต  อตฺตโน  อ ฺตฺตา  เตสุ  อุจฺฉินฺเนสุป  อตฺตา  สสฺสโตติ  
#๑.  ขุ. อิติ  ๒๕/๒๒๗/๒๖๓ ฯ   ๒.  ม. วุตฺตโอลยีนาภินิเวโส ฯ    
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คหณโต ปณฺณรส ภวทิฏ ิโยติ วุตฺต ฯ   
        มิจฺฉาทิฏ ิยา  สพฺพาว  ตา  วิภวทิฏ ิโยติ ฯ  อุจฺเฉทวเสน   
ปวตฺตตฺตา อนฺตวานนฺตวาทิฏ ีสุ  ปรตฺิตารมฺมณอปฺปมาณา-   
รมฺมณชฺฌานลาภิโน  ทิพฺพจกฺขุนา (๑)  รูปธาตุยา  จวิตฺวา  สตฺเต   
อ ฺตฺถ  อุปฺปนฺเน  ปสสฺิตฺวา  ภวทิฏ ึ  อปสฺสิตฺวา วิภวทิฏ ึ   
คณฺหนฺติ ฯ  ตสฺมา ตตฺถ สิยา ภวทิฏ ิโย สิยา วิภวทิฏ ิโยติ  
วุตฺต ฯ  
        โหติ  จ  น  จ  โหตีติ  เอตฺถ  โหติ  จาติ  ภวทิฏ ิ   
น  จ  โหตีติ  วิภวทิฏ ิ ฯ  
        เนว  โหติ  น  น  โหตีติ  เอตฺถ  เนว  โหตีติ  วิภวทิฏ ิ   
น  น  โหตีติ ภวทิฏ ิ ฯ  ตสฺมา   ตตฺถ    สิยาติ   วุตฺต ฯ   
        ปุพฺพนตฺานุทิฏ ิยา  เอกจฺจสสฺสติกา  สสฺสต ฺจ  ป ฺเปนฺติ   
อสสฺสต ฺจ  ป ฺเปนฺติ ฯ  ตสฺมา  สา  ภวทิฏ ิ  จ  วิภวทิฏ ิ   
จ  โหติ ฯ จตฺตาโร อนฺตานนฺติกา อนฺตานนฺต  อตฺตาน   
ป ฺเปนฺติ ฯ  ตสฺมา  สา  อตฺตานุทิฏ ิสทิสา  ภวทิฏ ิ  จ   
วิภวทิฏ ิ  จ ฯ  จตฺตาโร  อมราวิกฺเขปกา  ภวทิฏ ึ  วา   
วิภวทิฏ ึ วา นิสฺสาย วาจาวิกฺเขป  อาปชฺชนฺติ  อวเสสา  ปน   
ภวทิฏ ิโยว ฯ  ตสฺมา  เต  เต  สนฺธาย  สิยาติ  วุตฺต ฯ   
อปรนฺตานุทิฏ ิยา  สตฺต  อุจฺเฉทวาทา  วิภวทิฏ ิโย  อวเสสา  
#๑.  ส.ี ทิพฺพจกฺขุกา ฯ    
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ภวทิฏ ิโย ฯ  ตสฺมา  เต  เต  สนฺธาย  สยิาติ  วุตฺต ฯ  
ส ฺโชนิกทิฏ ิยา สพฺพทิฏ ีน วเสน  สิยาติ วุตฺต ฯ อหนฺติ  
มานวินิพนฺธาย ทิฏ ิยา จกฺขาทีน อหนฺติ คหิตตฺตา เตส   
วินาเส  อตฺตา  วินฏโ  โหตีติ  สพฺพาว  ตา  วิภวทิฏ ิโยติ   
วุตฺต ฯ  
        อตฺตานุทิฏ ิโย  วิย  มมนฺติ  มานวินิพนฺธาย ทิฏ ิโย   
จกฺขาทิโต อตฺตโน อ ฺตฺตา เตส  วินาเสป  อตฺตา  น   
วินสฺสตีติ  สพฺพาว  ตา  ทิฏ ิโยติ  วุตฺต ฯ  
        โลกวาทปฏิสยุตฺตาย  ทฏิ ิยา  สสฺสโต  อตฺตา  จ  โลโก   
จาติอาทินา (๑)  นเยน  วุตฺตตฺตา ภววิภวทิฏ ิ  ปากฏาเยว ฯ   
เอตฺตาวตา  อสฺสาททิฏาทิกา  วิภวทิฏ ิปริโยสานา  โสฬส   
ทิฏ ิโย  ตีณิ  สต ฺจ  ทิฏาภินิเวสา  นิทฺทิฏา โหนฺติ ฯ  
อตฺตานุทิฏ ิ จ สกฺกายทิฏ ิ จ อตฺตวาทปฏิส ฺ ุตฺตา  ทิฏ ิ   
จ  อตฺถโต เอกา ปริยาเยน ติวิธา วุตฺตา ฯ ส ฺโชนิกา  
ปน ทิฏ ิ อวตฺถาเภเทน สพฺพาป ทิฏ ิโย โหนฺติ ฯ   
        อิทานิ  สพฺพาว  ตา  ทิฏ ิโย  อสฺสาททิฏ ิโยติอาทิ   
อ ฺเน  ปรยิาเยน ยถาโยค  ทิฏ ิสสนฺทนา   โหติ (๒)  ฯ   
        ตตฺถ  สพฺพาว  ตา  ทิฏ ิโยติ  ยถาวุตฺตา  อนวเสสา  
ทิฏ ิโย ฯ  ทฏิ ิราครตฺตตฺตา  ตณฺหาสฺสาทนิสฺสิตตฺตา  จ  อสฺสาท-   
#๑.  ขุ. ปฏ ิ ๓๑/๓๕๔/๒๓๗ ฯ   ๒. ม. โหตีติ  นตฺถิ ฯ    
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ทิฏ ิโย อตฺตสิเนหานุคตตฺตา  อตฺตานุทิฏ ิโย  วิปรีตทสฺสนตฺตา   
มิจฺฉาทิฏ ิโย ขนฺธวตฺถุกตฺตา  สกฺกายทิฏ ิโย  เอเกกสฺส  อนฺตสฺส   
คหิตตฺตา  อนฺตคฺคาหิกา ทิฏ ิโย  อนตฺถสโยชนิกตฺตา (๑)  สโยชนิกา   
ทิฏ ิโย  อตฺตวาเทน  ยุตฺตตฺตา อตฺตวาทปฏิสยุตฺตา  ทิฏ ิโยติ   
อิมา สตฺต ทิฏ ิโย สพฺพทิฏ ิสงฺคาหิกา เสสา ปน นวทิฏ ิโย   
น สพฺพทิฏ ิสงฺคาหิกา ฯ   
        อิทานิ  วิตฺถารโต วุตฺตา สพฺพาว ตา ทิฏ ิโย ทฺวีสุเยว   
ทิฏ ีสุ สงฺขิปตฺวา  สตฺตาน  ทฏิ ิทฺวยนิสฺสย  ทสฺเสนฺโต  ภว ฺจ   
ทิฏ ินฺติคาถมาห ฯ  สพฺพาป หิ ตา ทิฏ ิโย  ภวทิฏ ี  วา   
โหนฺติ  วิภวทิฏ ี วา ฯ  
        ภว ฺจ ทิฏ ึ วิภว ฺจ ทิฏ ินฺติ เอตฺถ  ปน  จสทฺโท   
ทิฏเมว  สมจฺุจิโนติ  น  นิสฺสย  น  ห ิ เอโก  ภววิภว-   
ทิฏ ิทฺวย  นสิฺสยติ ฯ  ยถาห อิติ ภวทิฏ ิสนฺนิสฺสิตา  วา   
สตฺตา โหนฺติ วิภวทิฏ ิสนฺนิสฺสิตา  วาติ (๒) ฯ   
        ตกฺกิกาติ  ตกฺเกน  วทนฺตีติ  ตกฺกกิา ฯ เต หิ ทฏิ ิคติกา   
สภาวปฏิเวธป ฺาย  อภาวา  เกวล  ตกฺเกน วตฺตนฺติ ฯ เยป   
จ  ฌานลาภิโน  อภิ ฺาลาภิโน  วา  ทฏิ ึ  คณฺหนฺติ  เตป   
ตกฺเกตฺวา  คหณโต  ตกฺกกิาเอว ฯ  
        นิสฺสิตา  เสติ  นิสฺสิตาติ  อตฺโถ ฯ  เอกเมว  ปท  เสติ   
#๑.  ย.ุ อนตฺตสโยชนิกตฺตา ฯ   ๒.  ขุ. ปฏ ิ ๓๑/๒๗๘/๑๘๐ ฯ    
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นิปาตมตฺต  วา ฯ   
        เตส นิโรธมฺหิ  น  หตฺถิ  าณนฺติ  ทฏิ ินิสฺสยสฺส  
การณวจนเมต ฯ สกฺกายทิฏ ินิโรเธ  นิพฺพาเน  ยสฺมา  เตส   
าณ  นตฺถิ  ตสฺมา  เอต ทิฏ ิทฺวย นสิฺสิตาติ อตฺโถ ฯ  น  หิ   
อตฺถิ  าณนฺติ  เอตฺถ  หิกาโร  การโณปเทเส  นิปาโต ฯ   
        ยตฺถาย  โลโก  วิปรตีส ฺ ีติ  ยตฺถ  สุเข  นิโรธมฺหิ  อย   
สเทวโก โลโก ทุกฺขมิติ วิปรีตส ฺ ี โหติ  ตสฺมึ  นโิรธมฺหิ   
น  หตฺถ ิ าณนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ ทกฺุขมิติ วิปรีตส ฺ ิตาย  
อิท วุตฺต   
                รปูา สทฺทา รสา คนฺธา        ผสฺสา ธมฺมา จ เกวลา   
                อิฏา กนฺตา มนาปา จ        ยาวตตฺถีติ วุจฺจติ ฯ   
                สเทวกสฺส โลกสฺส                เอเต โว สุขสมฺมตา   
                ยตฺถ เจเต นิรุชฌฺนฺติ        ต เนส ทุกฺขสมฺมต ฯ   
                สขุนฺติ ทิฏมริเยหิ                สกฺกายสฺสปุโรธน   
                ปจฺจนีกมิท โหติ                สพฺพโลเกน ปสฺสต ฯ   
                ย ปเร สุขโต อาหุ                ตทริยา อาหุ ทุกฺขโต   
                ย ปเร ทุกฺขโต อาหุ                ตทริยา สุขโต วิทู ฯ   
                ปสฺส ธมฺม ทุราชาน                สมฺปมูเฬหฺตฺถวิทฺทสุ (๑)   
                นวุิตาน ตโม โหติ                อนฺธกาโร อปสฺสต ฯ   
#๑.  ส.ี สมฺมฬฺูเหตฺถ อวิทฺทสุ ฯ    
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                สต ฺจ วิวฏ โหติ                อาโลโก ปสสฺตามิว (๑)   
                สนฺติเก น วิชานนฺติ                มคา ธมฺมสฺสโกวิทา ฯ   
                ภวราคปเรเตหิ                ภวโสตานุสาริภิ   
                มารเธยฺยานุปนฺเนหิ                นาย ธมฺโม สุสมฺพุโธ ฯ   
                โก นุ อ ฺตฺร อริเยภิ        ปท สมฺพุทฺธุมรหติ   
                ย ปท สมฺมท ฺาย                ปรินิพฺพนติฺ อนาสวาติ (๒) ฯ   
        อิทานิ  สพฺพาส  ทิฏ ีน  ทิฏ ิทฺวยภาว  ทิฏ ิสมุคฺฆาต ฺจ  
สมฺมาทิฏ ึ  สุตฺตโต  ทสฺเสตุกาโม  ทวีฺหิ  ภิกฺขเวติ  สุตฺต อาหริ ฯ  
        ตตฺถ  เทวาติ  พฺรหฺมาโนป  วุจฺจนฺติ ฯ    โอลยีนฺตีติ   
สงฺกุจนฺติ ฯ  อติธาวนฺตีติ  อติกฺกมิตฺวา  คจฺฉนฺติ ฯ  จกฺขุมนฺโตติ   
ป ฺวนฺโต ฯ  จสทฺโท อติเรกตฺโถ ฯ  
        ภวารามาติ   ภโว   อาราโม  อภิรมฏาน  เอเตสนฺติ (๓)    
ภวารามา ฯ  ภวรตาติ  ภเว  อภิรตา ฯ  ภวสมฺมุทิตาติ  ภเวน   
สนฺตุฏา ฯ   
        เทสิยมาเนติ  ตถาคเตน  วา  ตถาคตสาวเกน  วา   
เทสิยมาเน ฯ   
        น  ปกฺขนฺทตีติ  ธมฺมเทสน  วา  ภวนิโรธ  วา  น   
ปวิสติ ฯ  น  ปสีทตีติ  ตตฺถ  ปสาท น ปาปุณาติ ฯ  น   
สนฺติฏตีติ  ตตฺถ  น  ปติฏาติ ฯ  นาธิมุจฺจตีติ  ตตฺถ  ฆนภาว   
#๑.  ส.ี ปสฺสตามิธ ฯ   ๒.  ขุ. สุ. ๒๕/๔๐๖/๔๘๓ ฯ   
#๓.  ม. อภิรมฏาน ฯ    
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น  ปาปุณาติ เอตฺตาวตา สสฺสตทิฏ ิ วุตฺตา ฯ   
        อฏฏียมานาติ  ทุกฺข  ปาปุณมานา ฯ  หรายมานาติ  ลชชฺ   
ปาปุณมานา ฯ  ชิคุจฺฉมานาติ  ชิคุจฺฉ  ปาปุณมานา ฯ   
        วิภว  อภินนฺทนฺตีติ  อุจฺเฉท  ปฏิจฺจ ตุสฺสนฺติ  อุจฺเฉท   
ปตฺถยนฺตีติ  วา  อตฺโถ ฯ กิราติ อนุสฺสวนตฺเถ นิปาโต ฯ  
โภติ  อาลปนเมต (๑) ฯ    
        สนฺตนฺติ  นิพฺพุต ฯ ปณีตนฺติ  ทุกฺขภาวโต  ปณีต   
ปธานภาว   นีตนฺติ  วา  ปณีต ฯ   ยาถาวนฺติ   ยถาสภาว ฯ  
เอตฺตาวตา อุจฺเฉททิฏ ิ วุตฺตา ฯ   
        อิธาติ  อิมสฺมึ  สาสเน ฯ  ภูตนฺติ  เหตุโต  ส ฺชาต   
ขนฺธป ฺจกสงฺขาต ทุกฺข ฯ  ภูตโต ปสฺสตีติ อิท ภูต ทุกฺขนฺติ   
ปสฺสติ ฯ  
        นิพฺพิทายาติ  วิปสฺสนตฺถาย ฯ วิราคายาติ  อริยมคฺคตฺถาย ฯ  
นิโรธายาติ  นิพฺพานตฺถาย ฯ   
        ปฏิปนโฺน  โหตีติ ตทนุรูป  ปฏิปท  ปฏิปนฺโน  โหติ ฯ   
        เอว  ปสฺสนฺตีติ  อิมินา  ปกาเรน  ปุพฺพภาเค โลกิยาเณน   
ปฏิเวธกาเล  โลกุตฺตราเณน  ปสฺสนติฺ ฯ  เอตฺตาวตา  สมฺมาทิฏ ิ   
วุตฺตา ฯ   
        อิทานิ  ทฺวีหิ  คาถาหิ  ตสฺสา  สมฺมาทิฏ ิยา  อานิสส   
ทสฺเสติ ฯ   
#๑.  ส.ี  อาลปนมตฺต ฯ    
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        ตตฺถ โย  ภูต  ภูตโต  ทิสฺวาติ  ทุกฺข  ปริ ฺาภิ-   
สมเยน  อภิสเมตฺวาติ  อตฺโถ ฯ ภูตสฺส จ  อติกฺกมนฺติ  นิโรธ   
สจฺฉิกิริยาภิสมเยน  อภิสเมตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  ยถาภูเตธิมุจฺจตีติ   
มคฺคภาวนาภิสมยวเสน  ยถาสภาเว  นิโรเธ  เอต สนฺต   
เอต ปณีตนฺติ อธิมุจฺจติ ฯ  ภวตณฺหา  ปริกฺขยาติ  สมทุยสฺส   
ปหาเนนาติ  อตฺโถ ฯ   
        อสติป  เจตฺถ สจฺจาน  นานาภิสมยตฺเต  ทิสฺวาติ   
ปุพฺพกาลิกวจน  สทฺธึ  ปพฺุพภาคปฏิปทาย โวหารวเสน  วุตฺตนฺติ   
เวทิตพฺพ ฯ  น  หิ  ปุพฺพ  ปสฺสิตฺวา  ปจฺฉา  อธิมุจฺจติ ฯ  
จตุสจฺจาภิสมโย  สมานกาลเมว  โหติ ฯ  สมานกาเลป  วา   
ปุพฺพกาลิกานิ ปทานิ ภวนฺตีติ  น  โทโส ฯ   
        ส  เวติ  เอกเสน  โส  อรห ฯ  ภูตปริ ฺาโตติ  ทุกฺข   
ปริ ฺาตวา ฯ  วีตตโณฺหติ  วิคตตโณฺห ฯ  ภวาภเวติ  ขุทฺทเก   
จ  มหนฺเต  จ  ภเว ฯ  วุทฺธอิตฺเถป  หิ  อการสฺส  สมภฺวโต   
อภโวติ  มหาภโว ฯ  โส  ปน  ขุทฺทกมหนฺตภาโว  อุปาทายุ-   
ปาทาย  เวทิตพฺโพ ฯ   
        อถวา  ภเวติ  สสฺสเต ฯ อภเวติ อุจฺเฉเท ฯ ตทุภเยป   
ทิฏ ิราคาภาเวน  วีตตโณฺห ฯ  ภูตสฺส  วิภวาติ  วฏฏทุกฺขสฺส   
สมุจฺเฉทา ฯ นาคจฺฉติ ปุนพฺภวนฺติ อรหโต ปรินิพฺพาน วุตฺต ฯ   
        ตโย  ปคฺุคลาติอาทิ  มิจฺฉาทิฏ ิกครหณตฺถ  สมฺมาทิฏ ิก-    
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ปสสนตฺถ  จ (๑)  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  วิรูปภาว  ปนฺนา  คตา ทิฏ ิ   
เอเตสนฺติ วิปนฺนทิฏ ี ฯ สนฺุทรภาว ปนฺนา คตา ทิฏ ิ   
เอเตสนฺติ สมฺปนฺนทิฏ ี ฯ  
        ติตฺถิโยติ ติตฺถ วุจฺจติ ทิฏ ิ ต ปฏปินฺนตฺตา  ติตฺเถ   
สาธุ  ติตฺถ  ยสฺส  อตฺถีติ  วา  ติตฺถิโย ฯ  อิโต พหิทฺธา  
ปพฺพชฺชูปคโต ฯ   
        ติตฺถิยสาวโกติ  เตส  ทิฏานุคติมาปนฺโน  คหฏโ ฯ   
โย  จ มิจฺฉาทิฏ ิโกติ ตทุภยภาว อนุปคนฺตฺวา  ยาย   
กายจิ ทิฏ ิยา มิจฺฉาทิฏ ิโก ฯ   
        ตถาคโตติ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯ  ปจฺเจกพุทฺโธป  เอตฺเถว   
สงฺคหิโต ฯ  ตถาคตสาวโกติ  มคฺคปฺปตฺโต  ผลปฺปตฺโต  จ ฯ   
        โย  จ  สมฺมาทิฏ ิโกติ  ตทุภยวินิมุตฺโต  โลกิยสมฺมาทิฏ ิยา  
สมฺมาทิฏ ิโก ฯ   
        คาถาสุ  โกธโนติ  โย  อภิณฺห  กชฺุฌติ  โส ฯ  อุปนาหีติ   
ตเมว  โกธ  วฑฺเฒตฺวา  อุปนนฺธนสีโล ฯ  ปาปมกฺขีติ  ลามก-   
ภูตมกฺขวา ฯ  มายาวีติ  กตปาปปฏิจฺฉาทนวา ฯ  วสโลติ  หีน-   
ชจฺโจ ฯ  วิสทฺุโธติ  าณทสฺสนวิสุทธิยา  วิสุทฺโธ ฯ สุทฺธต   
คโตติ  มคฺคผลสงฺขาต  สุทฺธภาว  คโต ฯ  เมธาวีติ  ป ฺวา ฯ   
อิมาย คาถาย โลกุตฺตรสมฺมาทิฏ ิสมฺปนฺโน เอว โถมิโต ฯ   
#๑.  ม. จ-สทฺโท  นตฺถิ ฯ    
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        วิปนฺนทิฏ ิโย  สมปฺนฺนทิฏ ิโยติ  ปุคฺคลโวหาร  ปหาย   
ธมฺมเมว  ครหนฺโต โถเมนฺโต  จ  อาห ฯ   
        เอต  มมาติ  ตณฺหาม ฺนวเสน  ทฏิ ิ ฯ  เอโสหมสฺมีติ   
มานม ฺนมูลิกา ทิฏ ิ ฯ เอโส เม อตฺตาติ ทิฏ ิม ฺนเมว ฯ   
        เอต  มมาติ  กา  ทิฏ ีติอาทีหิ  ติสฺสนฺน  วิปนนฺทิฏ ีน   
วิภาค ฺจ คณน ฺจ  กาลสงฺคห ฺจ  ปุจฺฉิตฺวา วิสฺสชฺชน กต ฯ   
        ตตฺถ กา ทิฏ ีติ อเนกาสุ ทิฏ ีสุ กตมา  ทิฏ ีติ   
อตฺโถ ฯ   
        กตมนฺตานุคฺคหิตาติ  ปุพฺพนฺตาปรนฺตสงฺขาตกาลทฺวเย  กตเมน  
กาเลน  อนุคฺคหิตา ฯ  อนุพทฺธาติ  อตฺโถ ฯ   
        ยสฺมา  เอต  มมาติ ปรามสนฺโต เอต  มม  อโหสิ   
เอว  มม  อโหสิ  เอตฺตก  มม  อโหสีติ  อตีต  วตฺถุ  อปทิสิตฺวา  
ปรามสติ  ตสฺมา  ปุพฺพนฺตานุทิฏ ิ  โหติ ฯ  ปุพฺพนฺตานุคฺคหิตา   
จ  ตา  ทิฏ ิโย โหนฺติ ฯ   
        ยสฺมา  เอโสหมสฺมีติ  ปรามสนฺโต  อิมินาห  สีเลน   
วา  วเตน  วา  ตเปน  วา  พฺรหฺมจริเยน  วา  เอโสสฺมิ   
วิสุชฺฌิสฺสามีติ  อนาคตผล  อุปาทาย ปรามสติ  ตสฺมา   
อปรนฺตานุทิฏ ิ  โหติ ฯ  อปรนฺตานุคฺคหิตา  จ  ตา  ทฏิ ิโย  
โหนฺติ ฯ   
#๑.  ม. เอต  มมาติ ฯ    
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        ยสฺมา  เอโส  เม  อตฺตาติ  ปรามสนฺโต  อตีตา  นาคต   
อุปาทินฺนสนฺตตึ  อุปาทาย  เอโส  เม  อตฺตาติ  ปรามสติ   
สกฺกายทิฏ ิวเสน  จ ปรามสติ ตสฺมา  สกฺกายทิฏ ิ  โหติ ฯ   
ปุพฺพนฺตาปรนฺตานุคฺคหิตา  จ  ตา ทิฏ ิโย โหนฺติ ฯ   
        ยสฺมา ปน สกฺกายทิฏ ิปฺปมุขาเยว  ทฺวาสฏ ิ  ทิฏ ิโย   
โหนฺติ  สกฺกายทิฏ ิสมุคฺฆาเตเนว  จ  ทฺวาสฏ ิ  ทิฏ ิโย   
สมุคฺฆาต  คจฺฉนฺติ  ตสฺมา สกฺกายทิฏ ิปฺปมุเขน ทฺวาสฏ ิ  
ทิฏ ิคตานีติ  วุตฺต (๑)  สกฺกายทิฏ ิปฺปมุเขน  สกฺกายทิฏ ิทฺวาเรน   
ทฺวาสฏ ิ ทิฏ ิคตานิ  โหนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  สกฺกายทิฏ ิปฺปมุขานีติ   
ปาโ  สุนฺทรตโร ฯ  สกกฺายทิฏ ิ  ปมุขา  อาทิกา (๒)  เอเตสนฺติ   
สกฺกายทิฏ ิปฺปมุขานิ ฯ  กานิ  ตานิ ทฺวาสฏ ิ ทิฏ ิคตานิ ฯ   
        กา  ทิฏ ีติ  ปุจฺฉาย  วีสติวตฺถุกา  อตฺตานุทิฏ ิ  วีสติ-   
วตฺถุกา  สกฺกายทิฏ ีติ  วิสฺสชฺชน  กต (๓) ฯ   
        กติ  ทิฏ ิโยติ  ปุจฺฉาย  สกกฺายทิฏ ิปฺปมุขานิ  ทฺวาสฏ ิ   
ทิฏคตานีติ  วิสฺสชฺชน ฯ   
        สาเยว  ปน สกฺกายทิฏ ิ เอโส มม อตฺตาติ  วจน-   
สาม ฺเน  อตฺตานุทิฏ ีติ  วุตฺตา ฯ  ตสฺสา  วุตฺตาย  อตฺตวาท-   
ปฏิส ฺ ุตฺตา  ทิฏ ิป วุตฺตาเยว โหติ ฯ   
        เย  เกจิ  ภิกฺขเวติอาทิสุตฺตาหรณ  สมฺปนฺนทิฏ ิปุคฺคล-   
#๑.  ม. วุตฺตา ฯ   ๒.  ม. อาทิ ฯ   ๓.  ม. อย  ปาโ  นตฺถ ิฯ    
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สมฺพนฺเธน สมฺปนฺนทิฏ ิปุคฺคลวิภาคทสฺสนตฺถ (๑)  กต ฯ   
        ตตฺถ  นฏิ  คตาติ  มคฺคาณวเสน  สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
ภควาติ  นิจฺฉย  คตา ฯ นพฺิเพมติกาติ อตฺโถ ฯ นฏิาคตาติ   
ปาโ (๒)  สมาสปท  โหติ  อตฺโถ  ปน  โสเยว ฯ   
        ทฏิ ิสมฺปนฺนาติ  ทิฏ ิยา  สุนฺทรภาว  คตา ฯ  อิธ  นิฏาติ   
อิมิสฺสา  กามธาตุยา  ปรินิพฺพาน ฯ อิธ วิหาย นิฏาติ อิม  
กามภว  วิชหิตฺวา  สุทฺธาวาสพฺรหฺมโลเก  ปรินิพฺพานฯ 
        สตฺตกฺขตฺตุปรมสฺสาติ  สตฺตกฺขตฺตุปรมา  สตฺตวารปรมา   
ภวูปปตฺติ  อตฺตภาวคฺคหณ  อสฺส  ตโต  ปร  อฏม  ภว  นาทิยตีติ   
สตฺตกฺขตฺตุปรโม ฯ  ตสฺส  สตฺตกฺขตฺตุปรมสฺส โสตาปนฺนสฺส ฯ  
        โกลโกลสฺสาติ  กุลโต  กลุ  คจฺฉตีติ   โกลงฺโกโล ฯ  
โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยโต   ห   ิ ปฏาย  นีเจ  กุเล  อุปปตฺติ  นาม   
นตฺถิ  มหาโภคกุเลสุเยว  นิพฺพตฺตตีติ  อตฺโถ ฯ  ตสฺส โกลงฺ-   
โกลสฺส  โสตาปนฺนสฺส ฯ   
        เอกพีชสิฺสาติ    ขนฺธพีช    นาม   กถิต ฯ   ยสสฺ   หิ   
โสตาปนฺนสฺส  เอกเยว  ขนฺธพีช  อตฺถ ิ เอก  อตฺตภาวคฺคหณ   
โส  เอกพีช ีนาม ฯ  ตสฺส  เอกพีชิสฺส  โสตาปนฺนสฺส ฯ   
        ภควตา  คหิตนามวเสเนเวตานิ (๓)  เอเตส นามานิ ฯ  เอตฺตก   
#๑.  ย.ุ สมฺมปนฺนทิฏ ิปุคฺคลวิเสสทสฺสนตฺถ ฯ   ๒.  กตฺถจิ. ปาเ ฯ   
#๓.  สี. คหิตนามวเสเนว  ตานิ ฯ  ย.ุ คหิตนามวเสน  เจตานิ ฯ    
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หิ  าน  คโต  สตฺตกฺขตฺตุปรโม  นาม  โหติ  เอตฺตก โกลงฺโกโล   
เอตฺตก เอกพีชีติ  ภควตา  เอเตส  นาม  คหิต ฯ  ภควา  หิ   
อย  เอตฺตก าน คมิสฺสติ อย  เอตฺตก  าน คมิสฺสตีติ   
ตฺวา เตส ตานิ ตานิ นามานิ อคฺคเหสิ ฯ  
        มุทุป ฺโ หิ  โสตาปนฺโน  สตฺต  ภเว  นิพฺพตฺเตนฺโต   
สตฺตกฺขตฺตุปรโม  นาม  มชฺฌิมป ฺโ  ปร  ฉฏ  ภว   
นิพฺพตฺเตนฺโต  โกลงฺโกโล  นาม  ติกขฺป ฺโ  เอก  ภว   
นิพฺพตฺเตนฺโต  เอกพีชี  นาม.  ต  ปเนต  เตส  มุทุมชฌฺิม-   
ติกฺขป ฺต  ปุพฺพเหตุ นิยเมติ ฯ อิเม ตโยป  โสตาปนฺนา   
กามภววเสน  วุตฺตา  รูปารูปภเว  ปน  พหุกาป  ปฏสินฺธิโย   
คณฺหนฺติ ฯ   
        สกทาคามิสฺสาติ  ปฏิสนฺธิวเสน  สกึ  กามภว  อาคจฺฉตีติ   
สกทาคามี ฯ ตสฺส  สกาทาคามิสฺส ฯ   
        ทฏิเว  ธมฺเม  อรหาติ  อิมสฺมึเยว  อตฺตภาเว  อรหา ฯ   
อรหนฺติป  ปาโ ฯ   
        อิธ  นิฏาติ  กามภว  สสรนฺเตเยว สนฺธาย วุตฺต ฯ   
รุปารูปภเว  อุปฺปนฺนา ปน อริยา กามภเว น อุปฺปชฺชนฺติ   
ตตฺเถว  ปรินพฺิพายนฺติ ฯ   
        อนฺตราปรินิพฺพายิสฺสาติ  อายุเวมชฺฌสฺส  อนฺตราเยว  
กิเลสปรินิพฺพาเนน  ปรินิพฺพายนโต  อนฺตราปรินิพฺพายี ฯ  โส    
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ปน  อุปฺปนนฺสมนนฺตรา  ปรินิพฺพายี อายุเวมชฺฌ อปฺปตฺวา   
ปรินิพฺพายี อายุเวมชฺฌ ปตฺวา ปรินิพฺพายีติ ติวิโธ โหติ ฯ  
ตสฺส  อนฺตราปรินิพฺพายิสฺส  อนาคามิโน ฯ   
        อุปหจฺจปรินิพฺพายิสฺสาติ  อายุเวมชฺฌ  อติกฺกมิตฺวา  วา   
กาลกิริย  อุปคนฺตฺวา  วา  กิเลสปรินิพฺพาเนน  ปรินิพฺพายนฺตสฺส   
อนาคามิโน ฯ   
        อสงฺขารปรินิพฺพายิสฺสาติ  อสงฺขาเรน  อปฺปโยเคน  อธ-ิ   
มตฺตปฺปโยค  อกตฺวาว  กิเลสปรินิพฺพาเนน  ปรินิพฺพายนธมฺมสฺส   
อนาคามิโน ฯ  
        สสงฺขารปรินิพฺพายิสฺสาติ  สสงฺขาเรน  ทุกฺเขน  กสิเรน  
อธิมตฺตปฺปโยค  กตฺวาว  กิเลสปรินิพฺพาเนน  ปรินิพฺพายน-   
ธมฺมสฺส  อนาคามิโน ฯ   
        อุทฺธโสตสฺส อกนิฏคามิโนติ  อุทฺธวาหิภาเวน  อุทฺธมสฺส   
ตณฺหาโสต  วฏฏโสต  วาติ  อุทฺธโสโต  อุทฺธ  วา คนฺตฺวา   
ปฏิลภิตพฺพโต อุทฺธมสฺส มคฺคโสตนฺติ อุทฺธโสโต  อกนิฏ   
คจฺฉตีติ  อกนิฏคามี ฯ  ตสฺส  อุทฺธโสตสฺส อกนิฏคามิโน   
อนาคามิสฺส ฯ  อยมฺปน  อนาคามี  จตุปฺปเภโท   
        โย  อวิหโต  ปฏาย  จตฺตาโร  พฺรหฺมโลเก  โสเธตฺวา   
อกนิฏ  คนฺตฺวา  ปรินิพฺพายติ  อย  อุทฺธโสโต  อกนิฏคามี   
นาม ฯ    
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        โย  เหฏา  ตโย  พฺรหฺมโลเก  โสเธตฺวา  สุทสฺสีพฺรหฺม-   
โลเก  ตฺวา  ปรินิพฺพายติ อย  อุทฺธโสโต  น  อกนฏิคามี   
นาม ฯ    
        โย อิโต อกนิฏเมว คนฺตฺวา ปรินิพฺพายติ  อย  น   
อุทฺธโสโต  อกนิฏคามี  นาม น    
        โย  เหฏา  จตูสุ  พฺรหฺมโลเกสุ  ตตฺถ  ตตฺเถว  ปรินิพฺพายติ   
อย  น  อุทฺธโสโต  น  อกนิฏคามี  นามาติ ฯ   
        อิเม   ป ฺจ    อนาคามิโน   ปน   สุทฺธาวาส  คเหตฺวา   
วุตฺตา  อนาคามิโน  ปน  รูปราคารูปราคาน  อปฺปหีนตฺตา   
อากงฺขมานา  เสสรูปารูปภเวสุป  นิพฺพตฺตนฺติ ฯ  สุทฺธาวาเส  
นิพฺพตฺตา  ปน  อ ฺตฺถ  น  นิพฺพตฺตนฺติ ฯ   
        อเวจฺจปฺปสนฺนาติ  อริยมคฺควเสน  ชานิตฺวา  พุชฺฌิตฺวา   
อจลปฺปสาเทน  ปสนฺนา ฯ   
        โสตาปนฺนาติ  อริยมคฺคโสต  อาปนฺนา ฯ อิมินา สพฺเพป   
อริยผลฏา  ปุคฺคลา  คหิตาติ (๑) ฯ   
                ภววิภวทิฏ ินิทฺเทสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                        ทฏิ ิกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
#๑.  ม. สงฺคหิตาติ ฯ    
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                        อานาปานสฺสติกถาวณฺณนา    
                                คณนวารวณฺณนา   
        อิทานิ  ทิฏ ิกถานนฺตร  กถิตาย  อานาปานสฺสติกถาย   
อปุพฺพตฺถานุวณฺณนา  อนุปฺปตฺตา ฯ   
        อย  หิ  อานาปานสฺสติกถา  ทิฏ ิกถาย  สุวิทติ-   
ทิฏาทีนวสฺส  มิจฺฉาทิฏ ิมลวิโสธเนน  สุวิสุทฺธจิตฺตสฺส  ยถา-   
ภูตาวโพธาย สมาธิภาวนา  สุกรา  โหติ  สพฺพสมาธิภาวนาสุ   
จ  สพฺพสพฺพ ฺ ุโพธิสตฺตาน โพธิมูเล  อิมินาว  สมาธินา   
สมาหิตจิตฺตาน  ยถาภูตาวโพธโต  อยเมว  สมาธิภาวนา   
ปธานาติ  จ  ทิฏ ิกถานนฺตร  กถิตา ฯ   
        ตตฺถ  โสฬสวตฺถุก  อานาปานสฺสติสมาธึ  ภาวยโต   
สมธิกานิ  เทฺว  าณสตานิ  อุปฺปชชฺนตีฺติ  าณคณนุทฺเทโส   
อฏ  ปริปนฺเถ  าณานีติอาทิ  าณคณนนิทฺเทโส  กตมานิ   
อฏ  ปริปนฺเถ  าณานีติอาทิ  อิมานิ  เอกวีสติ  วิมุตฺติสุเข   
าณานีติปริยนฺต  สพฺพาณาน  วิตฺถารนิทฺเทโส  อนฺเต  
โสฬสวตฺถุก  อานาปานสฺสติสมาธึ  ภาวยโตติอาทิ  นิคมนนฺติ   
เอว  ตาว  ปาฬิววตฺถาน   เวทิตพฺพ ฯ   
        ตตฺถ  คณนุทฺเทเส  คณนวาเร  ตาว  โสฬสวตฺถุกนฺติ  ทีฆ   
รสฺส สพฺพกายปฏิสเวที  ปสฺสมฺภย  กายสงฺขารนฺติ  กายานุ-    
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ปสฺสนาจตุกฺก  ปติปฏิสเวที  สุขปฏิสเวที  จิตฺตสงฺขารปฏิสเวที   
ปสฺสมฺภย  จิตฺตสงฺขารนฺติ  เวทนานุปสฺสนาจตุกฺก  จิตฺตปฏิสเวที   
อภิปฺปโมทย  จิตฺต  สมาทห  จิตฺต  วิโมจย  จิตฺตนฺติ  จิตฺตานุ-   
ปสฺสนาจตุกฺก  อนิจฺจานุปสฺสี  วิราคานุปสฺสี  นิโรธานุปสฺสี  
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสีติ  ธมมฺานุปสฺสนาจตุกฺกนฺติ  อิเมส  จตุนฺน  
จตุกฺกาน  วเสน   โสฬส   วตฺถูนิ  ปติฏา   อารมฺมณานิ   
อสฺสาติ  โสฬสวตฺถุโก ฯ  ต  โสฬสวตฺถุก ฯ  สมาสวเสน  ปเนตฺถ   
วิภตฺติโลโป  กโต ฯ   
        อานนฺติ    อพฺภนฺตร  ปวิสนวาโต ฯ   
        อปานนฺติ    พหินิกฺขมนวาโต ฯ   
        เกจิ  ปน  วิปริยาเยน  วทนฺติ ฯ  อปาน  หิ  เปต   
อานโตติ  อปานนฺติ  วุจฺจติ  นิทฺเทเส (๑)   ปน นาการสฺเสว  
ทีฆตฺตมชฺฌุเปกฺขิตฺวา  อาปานนฺติ  วุตฺต (๒) ฯ  
        ตสฺมึ  อานาปาเน  สติ  อานาปานสฺสติ  อสฺสาสปสฺสาส-   
ปริคฺคาหิกาย  สติยา  เอต  อธิวจน ฯ  อานาปานสฺสติยา  ยุตฺโต   
สมาธิ  อานาปานสฺสติย  วา  สมาธิ อานาปานสฺสติสมาธิ ฯ   
        ภาวยโตติ  นิพฺเพธภาคิย  ภาเวนฺตสฺส ฯ  สมธิกานีติ  สห   
อธิเกน  วตฺตนฺตีติ  สมธิกานิ  สาติเรกานีติ  อตฺโถ ฯ  มกาโร   
ปเนตฺถ  ปทสนฺธิกโร ฯ  เกจิ  ปน  สอธิกานีติ  วทนฺติ ฯ   
#๑.  ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๓๘๖/๒๕๘ ฯ   ๒.  สี. อานนฺติ วุตฺต ฯ   
#ม. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ    
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เอว  สติ  เทฺว  าณสตานิเยว  อธิกานีติ  อาปชฺชติ  ต   น  
ยุชฺชติ ฯ อิมานิ หิ วีสติอธิกานิ เทฺว าณสตานิ โหนฺตีติ ฯ   
        ปริปนฺเถ  าณานีติ  ปริปนฺถ  อารมฺมณ  กตฺวา   
ปวตฺตาณานิ ฯ  ตถา  อุปกาเร  อุปกกฺิเลเส  าณานิ ฯ   
        โวทาเน  าณานีติ  โวทายติ  เตน จิตฺต ปริสุทฺธ  โหตีติ   
โวทาน ฯ  ก ึ ต  าณ ฯ  โวทานาณานีติ  วตฺตพฺเพ  สุตมเย   
าณนฺติอาทีสุ (๑)  วิย  โวทาเน  าณานีติ  วุตฺต ฯ   สโต    
สมฺปชาโน  หุตฺวา  กโรตีติ  สโตการี  ตสฺส  สโตการีสุ (๒)   
าณานิ ฯ   
        นิพฺพิทาาณานีติ  นิพฺพิทาภูตานิ  าณานิ ฯ  นิพฺพิทา-   
นุโลเม (๓)  าณานีติ  นิพฺพิทาย  อนุกูลานิ  าณานิ ฯ  นิพฺพิทา-   
นุโลมิาณานีติป   ปาโ  นิพฺพิทานุโลโม  เอเตส  อตฺถีติ   
นิพฺพิทานุโลมีติ  อตฺโถ ฯ  
        นิพฺพิทาปฏิปฺปสฺสทฺธิาณานีติ  นิพฺพิทาย  ปฏิปฺปสฺสทฺธิย  
าณานิ ฯ  
        วิมุตฺติสุเข าณานีติ วิมุตฺติสุเขน สมฺปยุตฺตานิ าณานิ ฯ   
        กตมานิ  อฏาติอาทีหิ  ปริปนถฺอุปการาน  ปฏิปกฺขวิปกฺข-   
ยุคลตฺตา (๓)  เตสุ  าณานิ  สเหว  นทิฺทิฏานิ ฯ  กามจฺฉนฺท-   
#๑.  ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/มาติกา ฯ   ๒.  ม. สโตการิสฺส ฯ    
#๓.  ม. นิพฺพิทานุโลมาณานิ ฯ  ๔.  ยุ. ปฏิปกฺขวิกฺเขปยุคฺคลตฺตา ฯ    
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เนกฺขมฺมาทีนิ  เหฏา  วุตฺตตฺถานิ ฯ อุปการนฺติ  จ  ลิงฺค-   
วิปลฺลาสวเสน  นปุสกวจน  กต ฯ   
        สพฺเพป  อกุสลา  ธมมฺาติ  วุตฺตาวเสสา  เย  เกจิ  อกุสลา   
ธมฺมา ฯ  ตถา  สพฺเพป  นพฺิเพธภาคิยา  กุสลา  ธมฺมา ฯ   
ปริปนฺโถ  อุปการนฺติ  จ  ต  ตเทว  อเปกฺขิตฺวา  เอกวจน   
กต ฯ เอตฺถ  จ  ปริปนฺเถ  าณานิ  จ  อุปกาเร  าณานิ   
จ  ปุจฺฉิตฺวา  เตส  อารมฺมณาเนว  วิสฺสชฺเชตฺวา  เตเหว  ตานิ   
วิสฺสชฺชิตานิ  โหนฺตีติ  ตทารมฺมณานิ  าณานิ  นิคเมตฺวา   
ทสฺเสสิ ฯ อุปกฺกิเลเส าณาทีสุป เอเสว นโย ฯ   
                คณนวารวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                        โสฬสาณนิทฺเทสวณฺณนา   
        โสฬสหิ  อากาเรหีติ  อุภยปกฺขวเสน  วุตฺเตหิ โสฬสหิ   
าณโกฏาเสหิ ฯ   
        อุทุปตจิตฺต  สมุทุจิต  จิตฺตนฺติ  อุปจารภูมิย  จิตฺต  อุทฺธ   
อุจิต  สมฺมา  อุทฺธ  อุจิต  อุปรูปริ  กตปริจย  สมฺมา  อุปรูปริ   
กตปริจยนฺติ อตฺโถ ฯ อุทชุิต  จิตฺต สมทุุชิตนฺติป ปาโ ฯ  
อุปริภาวาย ชิต อุปริภาวกเรหิ วา าเณหิ ชิต  อุทชุิต ฯ   
        สมุทชุตินฺติ  สมา  อุปริภาวาย  อุปริภาวกเรหิ  วา    
#๑.  ส.ี อุทาชิต  จิตฺต  สมุทาชิตนฺติป ฯ  ม. อุทุจิต  จิตฺต   
#สมุทุจิตนฺติ ฯ    
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าเณหิ ชิต  สมาติ  เจตฺถ  วิสมภาวปฏิกฺเขโป ฯ  อิมสฺมึ  ปาเ   
อุ  ทุ  อิติ  เทวฺ  เทฺว  อุปสคฺคา  โหนฺติ ฯ  อุรชูิต  จิตฺต   
สมฺมารูชิตนฺติป   ปาโ ฯ   เอตฺถาป  ชติตฺโถเยว ฯ  อุรู  อรูติ (๑)   
อิท  ปน  นิปาตมตฺตเมวาติ  วทนฺติ ฯ   
        วีโณปมฏกถาย ตชฺชิต สุตชฺชตินฺติ  จ  อตฺโถ  วุตฺโต   
โส  อิธ  น  ยชฺุชติ ฯ   
        เอกตฺเต  สนฺติฏตีติ  อุปจารภูมิย  ตาว  นานารมฺมณ-   
วิกฺเขปาภาเวน  เอกตฺเต  ปติฏาติ ฯ   
        นิยฺยานาวรณฏเน  นีวรณาติ เอตฺถ  อรติป  สพฺเพป   
อกุสลา  อาวรณฏเน  นวีรณาติ  วุตฺตา ฯ   
        นิยฺยานาวรณฏเนาติ  นิยฺยานาน  อาคมนมคฺคปทหนฏเน   
นิยฺยานาวารณฏเนาติป  ปาโ  นิยฺยานาน  ปฏิกฺเขปนฏเนาติ   
อตฺโถ ฯ   
        เนกฺขมฺม  อริยาน   นิยฺยานนฺติ   มคฺคฏาน   อริยาน   
นิยฺยานสงฺขาตสฺส  อริยมคฺคสฺส  เหตุตฺตา  ผลูปจาเรน  อริยาน   
นิยฺยาน ฯ  เตน  จ   เหตุภูเตน  มคฺคกฺขเณ อริยา   นิยยฺนฺติ    
นิคจฺฉนฺติ ฯ เกจิ ปน นิยฺยานนฺติ มคฺโคติ  วทนฺติ ฯ  อิธ   
อุปจารสฺส  อธิปฺเปตตฺตา  มคฺคกฺขเณ  จ  อาโลกส ฺาย   
สพฺพกุสลธมฺมาน ฺจ   อภาวา  ต    น  ยุชฺชติ ฯ  นิวุตตฺตาติ   
#๑.  ส.ี อุทาติ ฯ    
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ปฏิจฺฉนฺนตฺตา ฯ  นปฺปชานาตีติ  ปุคฺคลวเสน  วุตฺต ฯ   
        วิสุทฺธจิตฺตสฺสาติ  อุปจารภูมิยเยว ฯ   
        ขณิกสโมธานาติ  จิตฺตกฺขเณ จิตฺตกฺขเณ  อุปฺปชฺชนโต   
ขโณ  เอเตส  อตฺถีติ  ขณิกา อุปกฺกิเลสา ขณิกาน สโมธาโน  
สมาคโม  ปพนฺโธ  ขณิกสโมธาโน ฯ  ตสฺมา  ขณิกสโมธานา   
อุปฺปชฺชมานา  อุปกฺกิเลสา  ขณิกปฺปพนฺธวเสน  ขณิกปรมฺปรา-   
วเสน  อุปฺปชฺชนฺติ  น  เอกจิตฺตกฺขณวเสนาติ  วุตฺต โหติ ฯ   
                โสฬสาณนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                อุปกฺกิเลสาณนิทฺเทสวณฺณนา   
                                ปมจฺฉกฺก   
        ปมจฺฉกฺเก  อสฺสาสาทิมชฺฌปริโยสานนฺติ  อพฺภนฺตรปวิสน-   
วาตสฺส  นาสิกคฺค  วา  มขุนิมิตฺต  วา  อาทิ  หทย  มชฺฌ   
นาภิปริโยสาน ฯ  ต  ตสฺส  อาทิมชฺฌปริโยสาน  สติยา  อนุ-   
คจฺฉโต  โยคิสฺส านนานตฺตานุคมเนน จิตฺต อชฺฌตฺต  วิกฺเขป   
คจฺฉติ  ต  อชฺฌตฺตวิกฺเขปคต  จิตฺต เอกตฺเต (๑)  อสณฺหนโต   
สมาธิสฺส  ปริปนฺโถ ฯ   
        ปสฺสาสาทิมชฺฌปริโยสานนฺติ  พหินิกฺขมนวาตสฺส  นาภิ   
อาทิ  หทย  มชฺฌ  นาสิกคฺค  วา  มุขนิมิตฺต  วา  พหิอากาโส   
#๑.  ส.ี เอกคฺเค ฯ    
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วา  ปริโยสาน ฯ  โยชนา  ปเนตฺถ  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพา ฯ   
        อสฺสาสปฏิกงฺขณา  นิกนฺติตณฺหาจริยาติ  นาสิกาวาตา-   
ยตฺตมิท  กมมฺฏานนฺติ  สลฺลกฺเขตฺวา  โอฬารโิกฬาริกสฺส   
อสฺสาสสฺส  ปตฺถนาสงฺขาตา  นิกามนา  เอว  ตณฺหาปวตฺติ ฯ   
ตณฺหาปวตฺติยา  สติ  เอกตฺเต  อสณฺหนโต  สมาธิสฺส  ปริปนโฺถ ฯ  
        ปสฺสาสปฏิกงฺขณา  นิกนฺตีติ  ปุน  อสฺสาสปุพฺพกสฺส   
ปสฺสาสสฺส  ปตฺถนาสงฺขาตา นิกนฺติ ฯ  เสส  วุตฺตนเยเนว   
โยเชตพฺพ ฯ  
        อสฺสาเสนาภิตุนฺนสฺสาติ  อติทีฆ  อติรสฺส  วา  อสฺสาส   
กโรนฺตสฺส อสฺสาสมูลกสฺส กายจิตฺตกิลมถสฺส  สพฺภาวโต  เตน   
อสฺสาเสน  วิทฺธสฺส  ปฬิตสฺส ฯ   
        ปสฺสาสปฏิลาเภ  มุจฺฉนาติ  อสฺสาเสน  ปฬิตตฺตาเยว   
ปสฺสาเส  อสฺสาทส ฺ ิโน  ปสฺสาส  ปตฺถยโต  ตสฺมึ ปสฺสาส-   
ปฏิลเภ  รชชฺนา ฯ ปสฺสาสมูลเกป  เอเสว  นโย ฯ   
        วุตฺตสฺเสว  อตฺถสฺส  อนุวณฺณนตฺถ  วุตฺเตสุ  คาถาพนฺเธสุ   
อนุคจฺฉนาติ  อนุคจฺฉมานา ฯ  
        สตีติ  อชฺฌตฺตพหิทฺธาวิกฺเขปเหตุภูตา  สติ ฯ  วิกฺขิปติ   
อเนน จิตฺตนฺติ  วิกฺเขโป ฯ  โก  โส  อสสฺาโส ฯ  อชฌฺตฺต   
วิกฺเขโป  อชฌฺตฺตวิกฺเขโป  ตสฺส  อากงฺขณา  อชฺฌตฺตวิกฺเขปา-   
กงฺขณา  อสมฺมามนสิการวเสน  อชฺฌตฺตวิกฺเขปกสฺส  อสฺสาสสฺส   
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อากงฺขณาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เอเตเนว  นเยน  พหิทฺธาวิกฺเขป-   
ปตฺถนา  เวทิตพฺพา ฯ   
        เยหีติ  เยหิ  อุปกฺกิเลเสหิ ฯ  วิกฺขิปฺปมานสฺสาติ  วิกฺขิปย-   
มานสฺส  วิกฺเขป  อาปาทิยมานสฺส ฯ   
        โน  จ  จิตฺต  วิมุจฺจตีติ  จิตฺต  อสฺสาสปสฺสาสารมฺมเณ   
จ   นาธิมุจฺจติ  ปจฺจนีกธมฺเมหิ  จ   น  วิมุจฺจติ ฯ   จิตฺต  โน   
จ   วิมุจฺจติ ปรปตฺติยา  จ  โหนฺตีติ  สมพฺนฺโธ ฯ   
        วิโมกฺข  อปฺปชานนฺตาติ  โส  วา  อ ฺโ  วา  อารมฺมณา-   
ธิมุตฺติวิโมกฺข ฺจ  ปจฺจนีกวิมุตฺติวิโมกฺข ฺจ  เอว  อปฺปชานนฺตา ฯ  
        ปรปตฺติยาติ  ปรปจฺจย  ปรสทฺทหน  อรหนฺติ  น   
อตฺตปจฺจกฺข  าณนฺติ  ปรปฺปจฺจยิกาติ วตฺตพฺเพ ปรปตฺติยาติ   
วุตฺต ฯ อตฺโถ ปน โสเยว ฯ   
 
                                        ทุติยจฺฉกฺก   
        ทุติยจฺฉกฺเก  นิมิตฺตนฺติ  อสฺสาสปสฺสาสาน  ผุสนฏาน ฯ  
อสฺสาสปสฺสาสา  หิ  ทีฆนาสิกสฺส  นาสาปุฏ  ฆฏเฏนฺโต   
ปวตฺตนฺติ  รสฺสนาสิกสฺส อุตฺตโรฏ ฯ  ยท ิ ห ิ อย  โยคี   
ต  นิมิตฺตเมว  อาวชฺชติ  ตสฺส  นิมิตฺตเมว  อาวชฺชมานสฺส   
อสฺสาเส  จิตฺต วิกมฺปติ น ปติฏาตีติ อตฺโถ ฯ  
        ตสฺส ตสฺมึ จิตฺเต อปฺปติฏ ิเต  สมาธิสฺส  อภาวโต  ต   
#๑.  ม. วิกฺขิปฺปมานสฺสาติ ฯ    
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วิกมฺปน  สมาธิสฺส ปริปนฺโถ ฯ ยท ิอสฺสาสเมว  อาวชฺชติ   
ตสฺส จิตฺต อพฺภนฺตรปเวสนวเสน วิกฺเขป อาวหติ นิมิตฺเต  
น ปติฏาติ  ตสฺมา  นิมิตฺเต  วิกมฺปติ ฯ  อิมินา  นเยน  เสเสสุป   
โยชนา  กาตพฺพา ฯ  คาถาสุ  วิกฺขิปฺปเตติ วิกฺขิปยติ วิกฺเขป  
อาปาทียติ ฯ   
 
                                ตติยจฺฉกฺก   
        ตติยจฺฉกฺเก  อตีตานุธาวน  จิตฺตนฺติ  ผุสนฏาน   
อติกฺกมิตฺวา  คต  อสฺสาส วา ปสฺสาส วา อนุคจฺฉมาน  
จิตฺต ฯ  
        วิกฺเขปานุปติตนฺติ  วิกฺเขเปน อนุคต วิกฺเขป  วา  สย   
อนุปติต  อนุคต ฯ   
        อนาคตปฏิกงฺขณ  จิตฺตนฺติ  ผุสนฏาน อปฺปตฺต  อสฺสาส   
วา  ปสฺสาส  วา  ปฏิกงฺขมาน  ปจฺจาสีสมาน  จิตฺต ฯ  
        วิกมฺปตนฺติ  ตสฺมึ  อปฺปติฏาเนเนว  วิกฺเขเปน  วิกมฺปต ฯ   
        ลีนนฺติ  อติสิถิลวีริยตาทีหิ  สงฺกุจิต ฯ   
        โกสชชฺานุปติตนฺติ  กุสีตภาวานุคต ฯ  
        อติปคฺคหิตนฺติ  อจฺจารทฺธวีริยตาทีหิ  อติอุสฺสาหิต ฯ   
        อุทฺธจฺจานุปติตนฺติ วิกฺเขปานุคต ฯ  อภินตนฺติ  อสฺสาท-   
วตฺถูสุ  ภุส  นต  อลลฺีน ฯ   
#๑.  ม. วิกฺขิปฺปเตติ ฯ    
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        อปนตนฺติ  นิรสฺสาทวตฺถูสุ  ปติหต  ตโต  อปคต  วา   
อปคตต  วา  น  ตโต  อปคตนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        ราคานุปติตนฺติ  เอตฺถ  อสฺสาสปสฺสาสนิมิตฺต  มนสิกโรโต   
อุปฺปนฺนปติสุเข  วา  ปุพฺเพ  หสิตลปตกีฬิตวตฺถูสุ  วา  ราโค   
อนุปตติ ฯ  
        พฺยาปาทานุปติตนฺติ  เอตฺถ  มนสกิาเร  นิรสฺสาทคต-   
จิตฺตสฺส  อุปฺปนฺนโทมนสฺสวเสน  วา  ปุพฺเพ  สมทุาจิณฺเณสุ   
อาฆาตวตฺถูสุ  วา  พฺยาปาโท  อนุปตติ ฯ   
        คาถาสุ  น  สมาธิยตีติ น สมาหิต โหติ ฯ อธิจิตฺตนฺติ   
จิตฺตสีเสน นิทฺทิฏโ อธิโก สมาธิ ฯ   
        เอตฺตาวตา  ตีหิ  ฉกฺเกหิ  อฏารส  อุปกฺกิเลเส   
นิทฺทิสิตฺวา อิทานิ  เตส  อุปกฺกิเลสาน  สมาธิสฺส  ปริปนฺถ-   
ภาวสาธเนน  อาทีนว  ทสเฺสนฺโต  ปุน อสฺสาสาทิมชฺฌ-   
ปริโยสานนฺติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  กาโยป  จิตฺตมฺป  สารทฺธา  จ  โหนฺตีติ  วิกฺเขป-   
สมุฏานรูปาน  วเสน  รปูกาโยป  วิกเฺขปสนฺตติวเสน จิตฺตมฺป  
มหตา  โขเภน  ขุภิตา  สทรถา  จ  โหนฺติ ฯ  ตโต  มนฺทตเรน   
อิ ฺชิตา  กมฺปตา  ตโต  มนฺทตเรน  ผนฺทิตา  จลิตา  โหนฺติ ฯ   
พลวาป  มชฌฺิโมป  มนฺโทป  โขโภ  โหติเยว น สกฺกา โขเภน  
น ภวิตุนฺติ วุตฺต โหติ ฯ  
        จิตฺต วิกมฺปตตฺตาติ จิตฺตสฺส วิกมฺปตตฺตา ฯ    
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        คาถาสุ  ปริปุณฺณา  อภาวิตาติ  ยถา  ปริปุณฺณา  โหติ   
ตถา  อภาวิตา ฯ   
        อิ ฺชิโตติ  กมฺปโต ฯ  ผนฺทิโตติ  มนฺทกมฺปโต ฯ  เหฏา   
นีวรณาน  อนนฺตรตฺตา  อิเมหิ  จ  ปน  นิวรเณหีติ (๑)  อจฺจนฺต-   
สมีปนิทสฺสนวจน   กต ฯ   อิธ   ปน   นิคมเน   นีวรณาน  
สนฺตรตฺตา  เตหิ  จ  ปน  นีวรเณหีติ  ปรมฺมุขนิทสฺสนวจน  
กต ฯ   
                อุปกฺกิเลสาณนิทฺเทสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                        โวทานาณนิทฺเทสวณฺณนา   
        โวทาเน  าณานีติ  วิสุทฺธาณานิ ฯ   
        ต  วิวชชฺยิตฺวาติ  ย  ปุพฺเพ  วุตฺต  อตีตานุธาวน  จิตฺต   
วิกฺเขปานุปติต   ต   วิวชฺชยิตฺวาติ   สมฺพนฺธิตพฺพ ฯ  
        เอกฏาเน  สมาทหตีติ  อสฺสาสปสฺสาสาน  ผุสนฏาเน  
สม  อาทหติ  ปติฏาเปติ ฯ   
        ตตฺเถว  อธิโมเจตีติ (๒)  เอกฏาเนติ  วุตฺเต  อสฺสาส-   
ปสฺสาสาน  ผุสนฏาเนเยว  สนฺนิฏเปติ  สนฺนิฏาน  กโรติ ฯ   
        ปคฺคณฺหิตฺวาติ  ธมฺมวิจยปติสมฺโพชฺฌงฺคภาวาย  ปคฺค-   
เหตฺวา ฯ  
        วินิคฺคณฺหิตฺวาติ  ปสฺสทฺธิสมาธิอุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคภาวนาย   
#๑.  ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๓๖๕/๒๔๖ ฯ   ๒.  ม. ตตฺเถว  อธิโมเจตีติ ฯ    
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วินิคฺคณฺหิตฺวา ฯ  สตินฺทฺรยิวีริยินฺทฺริเยหิ  ปคฺคเหตฺวา  สตินฺทฺริย-   
สมาธินฺทฺริเยหิ วินิคฺคเหตฺวาติป  วทนฺติ ฯ   
        สมฺปชาโน  หุตฺวาติ  อสุภภาวนาทีหิ ฯ  ปุน  สมฺปชาโน   
หุตฺวาติ  เมตฺตาภาวนาทีหิ ฯ   
        เยน  ราเคน  อนุปติต  เยน  พฺยาปาเทน  อนุปติต  ต   
ปชหตีติ  สมพฺนฺโธ ฯ  ต  จิตฺต  อีทิสนฺติ สมฺปชานนฺโต   
ตปฺปฏิปกฺเขน  ราค  ปชหติ  พฺยาปาท  ปชหตีติ  วา  อตฺโถ ฯ  
        ปริสุทฺธนฺติ     นริุปกกฺิเลส ฯ  
        ปรโิยทาตนฺติ     ปภสฺสร ฯ  
        เอกตฺตคต  โหตีติ  ต  ต  วิเสส ปตฺตสฺส  ต  ต  เอกตฺต   
คต โหติ ฯ   
        กตเม  เต  เอกตฺตาติ  อิธ  ยชฺุชมานายุชฺชมาเนป (๑)  เอกตฺเต   
เอกโต  กตฺวา  ปุจฺฉติ ฯ   
        ทานูปสคฺคุปฏาเนกตฺตนฺติ (๒)  ทานวตฺถุสงฺขาตสฺส  ทานสฺส   
อุปสคฺโค โวสฺสชฺชน  ทานูปสคฺโค  ทานวตฺถุปริจฺจาคเจตนา ฯ  
ตสฺส อุปฏาน อารมฺมณกรณวเสน อุปคนฺตฺวา  าน  ทานูป-   
สคฺคุปฏาน  ตเทว  เอกตฺต  เตน  วา  เอกตฺต  เอกคฺคภาโว   
ทานูปสคฺคุปฏาเนกตฺต ฯ  ทานโวสสฺคฺคุปฏาเนกตฺตนฺติ  ปาโ  
สุนฺทรตโร  โส  เอวตฺโถ ฯ   
#๑.  ส.ี ยชฺุชมาเนป ฯ   ๒.  ม. ทานูปสคฺคุปฎาเนกตฺตนฺติ ฯ    
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        เอเตน  ปทุทฺธารวเสน (๑)  จาคานุสฺสติสมาธิ วุตฺโต ฯ   
ปทุทฺธารวเสน  วุตฺโตป  เจส  อิตเรส  ติณฺณมฺป  เอกตฺตาน  
อุปนิสฺสยปจฺจโย โหติ  ตสฺมา  อิธ  นทิฺทิฏนฺติ  วทนฺติ ฯ   
วิสาขาป  หิ  มหาอุปาสิกา  อาห  อิธ ภนฺเต  ทิสาสุ  วสฺส  
วุฏา ภิกฺขู สาวตฺถึ อาคจฺฉิสฺสนฺติ ภควนฺต ทสฺสนาย  เต   
ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  ปุจฺฉิสฺสนฺติ  อิตฺถนฺนาโม  ภนฺเต  
ภิกฺขุ กาลงฺกโต ตสฺส กา คติ โก  อภิสมฺปราโยติ ฯ  ต   
ภควา  พฺยากริสฺสติ  โสตาปตฺติผเล  วา  สกทาคามิผเล  วา   
อนาคามิผเล  วา  อรหตฺเต  วา ฯ ตฺยาห อุปสงฺกมิตฺวา   
ปุจฺฉิสฺสามิ  อาคตปุพฺพา  นุ  โข  ภนฺเต  เตน  อยฺเยน   
สาวตฺถีติ ฯ  สเจ  เม  วกฺขนฺติ  อาคตปุพฺพา เตน  ภิกฺขุนา   
สาวตฺถีติ ฯ  นิฏเมตฺถ  คจฺฉิสฺสามิ  นิสฺสสย ปริภุตฺต เตน  
อยฺเยน วสฺสิกสาฏิกา  วา  อาคนฺตุกภตฺต  วา  คมิกภตฺต   
วา คิลานภตฺต วา คิลานุปฏากภตฺต  วา  คิลานเภสชฺช   
วา ธุวยาคุ วาติ ฯ ตสฺมา เม ตทนุสฺสรนฺติยา  ปาโมชฺช   
ชายิสฺสติ  ปมุทิตาย  ปติ  ชายิสฺสติ  ปติมนาย  กาโย   
ปสฺสมฺภิสฺสติ  ปสฺสทฺธกายา  สุข  เวทยิสฺสามิ  สุขินิยา  จิตฺต   
สมาธิยิสฺสติ  สา  เม  ภวิสฺสติ อินฺทฺริยภาวนา  พลภาวนา   
โพชฺฌงฺคภาวนาติ (๒) ฯ  อถ วา เอกตฺเตสุ ปม อุปจารสมาธิวเสน  
#๑.  ส.ี สทฺททฺุธารวเสน ฯ   ๒.  วิ. มหา.  ๕/๑๕๓/๒๑๓ ฯ    
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วุตฺต  ทุติย  อปฺปนาสมาธิวเสน  ตติย  วิปสฺสนาวเสน  จตุตฺถ   
มคฺคผลวเสนาติ  เวทิตพฺพ ฯ  สมถสฺส  นิมิตฺต  สมถนิมิตฺต ฯ  
        วโย  ภงฺโค  เอว  ลกฺขณ  วยลกฺขณ ฯ   
        นิโรโธ  นิพฺพาน ฯ  เสสเมเตสุ  ตีสุ  วุตฺตนเยเนว  
โยเชตพฺพ ฯ   
        จาคาธิมุตฺตานนฺติ   ทาเน   อธิมุตฺตาน ฯ   
        อธิจิตฺตนฺติ   วิปสฺสนาปาทกสมาธิ ฯ  
        วิปสฺสกานนฺติ   ภงฺคานุปสฺสนโต   ปฏาย   ตีหิ  อนุ-   
ปสฺสนาหิ  สงฺขาเร  วิปสฺสนฺตาน ฯ  
        อริยปุคฺคลานนฺติ  อฏนฺน ฯ  ทติุยาทีนิ  ตีณิ  เอกตฺตานิ  
อานาปานสฺสติวเสน  เสสกมฺมฏานวเสน  จ  ยชุชฺนฺติ ฯ   
        จตูหิ  าเนหีติ  จตูหิ  การเณหิ ฯ  สมาธิวิปสฺสนา-   
มคฺคผลาน  วเสน เอกตฺตคต จิตฺต ปฏิปทาวิสุทฺธิปกฺขนฺท ฺเจว  
โหติ  อุเปกฺขานุพฺรูหิต ฺจ  าเณน  จ  สมฺปหสิตนฺติ อุทฺเทส-   
ปทานิ ฯ  ปมสฺส  ฌานสฺส โก  อาทีติอาทีนิ  เตส  อุทฺเทส-   
ปทาน  วิตฺถาเรตุกมฺยตาปุจฺฉาปุพฺพงฺคมานิ นิทฺเทสปทานิ ฯ   
        ตตฺถ  ปฏิปทาวิสุทฺธิปกฺขนฺทนฺติ (๑)  ปฏิปทา  เอว  นีวรณ-   
มลวิโสธนโต  วิสุทฺธิ  ต  ปฏิปทาวิสุทฺธึ  ปกฺขนฺท  ปวิฏ ฯ   
        เปกฺขานุพฺรูหิตนฺติ (๒)  ตตฺรมชฌฺตฺตุเปกฺขาย  พฺรูหิต วฑฺฒิต ฯ  
#๑.  ม. ปฎิปทาวิสุทฺธิปกฺขนฺทนฺติ ฯ   ๒.  ม. อุเปกขฺานุพฺรูหิตนฺติ ฯ    
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        าเณน  จ  สมฺปหสิตนฺติ  ปริโยทาปเกน  าเณน  
สมฺปหสิต  ปริโยทาปต  วิโสธิต ฯ   
        ปฏิปทาวิสุทฺธิ  นาม  สสมฺภาริโก  อุปจาโร อุเปกฺขานุ-   
พฺรูหนา  นาม  อปฺปนา  สมฺปหสนา  นาม  ปจฺจเวกฺขณาติ   
เอวเมเก  วณฺณยนฺติ ฯ  ยสฺมา  ปน  เอกตฺตคต  จิตฺต ปฏ-ิ   
ปทาวิสุทฺธิปกฺขนฺท ฺเจว  โหตีติอาทิ  วุตฺต  ตสฺมา  อนฺโต-   
อปฺปนายเมว  อาคมนวเสน  ปฏิปทาวิสุทธิ  ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขาย  
กิจฺจวเสน  อุเปกฺขานุพฺรูหนา  ธมฺมาน  อนติวตฺตนาทิภาวสา-   
ธเนน  ปริโยทาปกสฺส  าณสฺส  กิจฺจนิปฺผตฺติวเสน  สมฺปหสนา   
เวทิตพฺพา ฯ   
        กถ  ยสมฺึ  หิ  วาเร  (๒)  อปฺปนา  อุปฺปชฺชติ  ตสฺมึ  โย   
นีวรณสงฺขาโต  กิเลสคโณ  ตสฺส  ฌานสฺส  ปริปนโฺถ  ตโต   
จิตฺต  วิสุชฺฌติ ฯ  วิสุทฺธตฺตา  อาวรณวิรหิต  หุตฺวา  มชฺฌิม   
สมถนิมิตฺต  ปฏิปชชฺติ ฯ  มชฺฌิม  สมถนิมิตฺต  นาม  สมปฺปวตฺโต   
อปฺปนา  สมาธิเยว ฯ   
        ตทนนฺตร  ปน  ปรุมิจิตฺต   เอกสนฺตติปริณามนเยน  ตถตฺต   
อุปคจฺฉมาน  มชฺฌิม  สมถนิมิตฺต  ปฏปิชฺชติ  นาม ฯ  เอว   
ปฏิปนฺนตฺตา  ตถตฺตุปคมเนน  ตตฺถ  ปกฺขนฺทติ  นาม ฯ   
        เอว  ตาว  ปุริมจิตฺเต  วิชฺชมานาการนิปฺผาทิกา  ปมสฺส   
#๑.  ย.ุ สมเย ฯ    
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ฌานสฺส  อุปปฺาทกฺขเณเยว  อาคมนวเสน  ปฏิปทาวิสุทฺธิ   
เวทิตพฺพา ฯ   
        เอว  วิสทฺุธสฺส  ปน  ตสฺส  ปุน  วิโสเธตพฺพาภาวโต  
วิโสธเน  พฺยาปาร  อกโรนฺโต  วิสุทฺธ  จิตฺต  อชฺฌุเปกฺขติ   
นาม ฯ    
        สมถภาวูปคมเนน  สมถปฏิปนนฺสฺส  ปุน  สมาทาเน   
พฺยาปาร  อกโรนฺโต  สมถปฏิปนฺน  อชฺฌุเปกฺขติ  นาม ฯ   
        สมถปฏิปนฺนภาวโต  เอว  จสฺส  กิเลสสสคฺค  ปหาย   
เอกตฺเตน  อุปฏ ิตสฺส  ปนุ  เอกตฺตุปฏาเน  พฺยาปาร  อกโรนฺโต   
เอกตฺตุปฏาน  อชฌฺุเปกฺขติ  นาม ฯ    
        เอว  ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขาย  กิจฺจวเสน  อุเปกฺขานุพฺรูหนา  
เวทิตพฺพา ฯ   
        เย  ปเนเต  เอว  อุเปกขฺานุพฺรูหิเต  ตตฺถ  ชาตา  สมาธิ-   
ป ฺาสงฺขาตา  ยุคนทฺธธมฺมา  อ ฺม ฺ  อนติวตฺตมานา   
หุตฺวา  ปวตฺตา  ยานิ  จ  สทฺธาทีนิ  อินฺทฺริยานิ  นานากิเลเสหิ   
วิมุตฺตตฺตา วิมุตฺติรเสน เอกรสานิ หุตฺวา ปวตฺตานิ  ย  เจส   
ตทุปค  เตส  อนติวตฺตนเอกรสภาวาน  อนุจฺฉวิก  วีริย  วาหยติ   
ยา  จสฺส  ตสฺมึ  ขเณ  ปวตฺตา  อาเสวนา  สพฺเพป  เต  อาการา   
ยสฺมา  าเณน  สกิเลสโวทาเนสุ  ต  ต  อาทีนว ฺจ  อานิสส ฺจ   
ทิสฺวา  ตถา  ตถา  สมฺปหสิตตฺตา  ปริโยทาปตตฺตา  นิปฺผนฺนา    



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๒) - หนาท่ี 71 

        เลมที ่ 41  อานาปานสฺสติกถาวณฺณนา  หนา  71   
 
ตสฺมา  ธมฺมาน  อนติวตฺตนาทิภาวสาธเนน  ปริโยทาปกสฺส   
าณสฺส  กิจฺจนิปฺผตฺติวเสน  สมฺปหสนา  เวทิตพฺพาติ  วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ   ยสฺมา   อุเปกขฺาวเสน   าณ   ปากฏ   โหติ   
ยถาห  ตถาปคฺคหิต  จิตฺต  สาธุก  อชฺฌเุปกฺขติ  อุเปกฺขาวเสน   
ป ฺาวเสน  ป ฺ ินฺทฺริย  อธิมตฺต  โหติ ฯ  อุเปกขฺาวเสน   
นานตฺตกิเลเสหิ  จิตฺต  วิมุจฺจติ  วิโมกฺขวเสน  ป ฺาวเสน  
ป ฺ ินฺทฺริย  อธิมตฺต  โหติ ฯ  วิมุตฺตตฺตา  เต  ธมฺมา  เอกรสา   
โหนฺติ  เอกรสฏเน  ภาวนาติ (๑)  ฯ  ตสฺมา   าณกิจฺจภูตา   
สมฺปหสนา ปริโยสานนฺติ วุตฺตา ฯ   
        เอว  ติวตฺตคตนฺติอาทีนิ  ตสฺเสว  จิตฺตสฺส  โถมนวจนานิ ฯ  
        ตตฺถ  เอว  ติวตฺตคตนฺติ  เอว  ยถาวุตฺเตน  วิธินา   
ปฏิปทาวิสุทฺธิปกฺขนฺทนอุเปกฺขานุพฺรูหนาาณสมฺปหสนาวเสน   
ติวิธภาว  คต ฯ  
        วิตกฺกสมฺปนฺนนฺติ กิเลสกฺโขภวิรหิตตฺตา วิตกฺเกน สุนฺทร-   
ภาว  ปนฺน  คต ฯ   
        จิตฺตสฺส  อธิฏานสมฺปนฺนนฺติ  ตสฺมึเยว  อารมฺมเณ  จิตฺตสฺส  
นิรนฺตรปฺปวตฺติสงฺขาเตน อธิฏาเนน สมฺปนฺน อนูน ฯ ยถา  
อธิฏานวสิย  อธิฏานนฺติ  ฌานปฺปวตฺติ  ตถา  อิธาป  จิตฺตสฺส   
อธิฏานนฺติ  จิตฺเตกคฺคตาป  ยชฺุชติ ฯ  เตน  หิ  เอกสฺมึเยว   
#๑.  ขุ. ปฏ.ิ  ๓๑/๔๕๕/๓๓๘ ฯ    
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อารมฺมเณ จิตฺต อธิฏาติ น เอตฺถ วิกฺขิปตีติ ฯ สมาธิ-   
สมฺปนฺนนฺติ  วิสุ  วุตฺตตฺตา  ปน  วุตฺตนเยเนว  คเหตพฺพ ฯ   
อถ  วา  สมาธิสฺเสว  ฌานงฺคหิตตฺตา (๑)  จิตฺตสฺส  อธิฏาน-   
สมฺปนฺนนฺติ  ฌานงฺคป ฺจกวเสน วุตฺต  สมาธิสมฺปนฺนนฺติ   
อินฺทฺริยสงฺคหิตตฺตา  อินฺทฺริยป ฺจกวเสน ทุติยชฺฌานาทีสุ  ปน   
อลพฺภมานานิ  ปทานิ  ปหาย ลพฺภมานกวเสน ปติสมฺปนฺนนฺติ-   
อาทิ  วุตฺต ฯ   
        อนิจฺจานุปสฺสนาทีสุ  อฏารสสุ  มหาวิปสฺสนาสุ  วิตกฺกาทโย  
ปริปุณฺณาเยว  ตาส  กามาวจรตฺตา ฯ   
        เอตาสุ  จ  อปฺปนาย  อภาวโต  ปฏปิทาวิสุทฺธิอาทโย   
ขณิกสมาธิวเสน  โยเชตพฺพา ฯ  จตูสุ  มคฺเคสุ  ปมชฺฌานิก-   
วเสน  วิตกฺกาทีน ลพฺภนโต  ลพฺภมานกวเสเนว  วิตกฺกาทโย   
ปริปุณฺณา  วุตฺตา ฯ  ทุติยชฺฌานิกาทีสุ  หิ  มคฺเคสุ  วิตกฺกาทโย   
ฌาเนสุ  วิย  ปริหายนฺตีติ ฯ   
        เอตฺตาวตา เตรส โวทานาณานิ วิตฺถารโต  นิทฺทิฏานิ   
โหนฺติ ฯ   
        กถ  เอกฏาเน  สมาทหเนน  ตตฺเถว  อธิมุจฺจเนน   
โกสชชฺปฺปชหเนน  อุทฺธจฺจปฺปชหเนน  ราคปฺปชหเนน  พฺยาปาทปฺ-   
ปชหเนน   สมฺปยุตฺตานิ   ฉ   าณานิ  จตูหิ  เอกตฺเตหิ   
#๑.  ม. ฌาณสงฺคหิตตฺตา ฯ    
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สมฺปยุตฺตานิ  จตฺตาริ  าณานิ  ปฏิปทาวิสุทฺธิอุเปกฺขานุพฺรูหนา-   
สมฺปหสนาหิ  สมฺปยุตฺตานิ  ตีณิ  าณานีติ  เอว  เตรส   
าณานิ  นิทฺทิฏานิ ฯ   
        เอว  สนฺเตป  อานาปานสฺสติสมาธิภาวนาวเสน  เตส   
นิปฺผตฺตึ  ทสฺเสตุกาโม  ตานิ  าณานิ  อนิคเมตฺวาว  นิมิตฺต   
อสฺสาสปสฺสาสาติอาทินา  นเยน  โจทนาปุพฺพงฺคม   อานา-   
ปานสฺสติสมาธิภาวนาวิธึ  ทสฺเสตฺวา  อนฺเต  ตานิ  าณานิ   
นิคเมตฺวา  ทสฺเสสิ ฯ  ตตฺถ  นิมิตฺต  วุตฺตเมว ฯ  
        อนารมฺมณาเมกจิตฺตสฺสาติ  อนารมฺมณา  เอกจิตฺตสฺส ฯ   
ม-กาโร  ปเนตฺถ  ปทสนธฺิกโร ฯ  อนารมฺมณเมกจิตฺตสฺสาติป   
ปาโ  เอกสฺส  จิตฺตสฺส  อารมฺมณ  น  ภวนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
        ตโย   ธมฺเมติ  นิมิตฺตาทโย  ตโย  ธมฺเม ฯ    
        ภาวนาติ   อานาปานสฺสติสมาธิภาวนา ฯ   
        กถนฺติ    ปม  วุตฺตาย  โจทนาคาถาย  อนนฺตร  วุตฺตาย   
ปริหารคาถาย  อตฺถ  กเถตุกมฺยตาปุจฺฉา ฯ   
        น  จิเมติ    น  จ    อิเม ฯ  น   จ   เมติป   ปาโ  
โสเยว ปทจฺเฉโท ฯ  กถ  น  จ  อวิทิตา  โหนฺติ  กถ  น   
จ  จิตฺต  วิกฺเขป  คจฺฉตีติ  เอว  กถ  สทฺโท  เสเสหิป  ป ฺจหิ   
โยเชตพฺโพ ฯ   
        ปธาน ฺจ  ป ฺายตีติ  อานาปานสฺสติสมาธิภาวนารมฺภก    
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วีริย สนฺทิสสฺติ ฯ วีริย หิ ปทหนฺติ เตนาติ  ปธานนฺติ   
วุจฺจติ ฯ  
        ปโยค ฺจ  สาเธตีติ  นีวรณวิกฺขมฺภก  ฌาน ฺจ  โยคี   
นิปฺผาเทติ ฯ  ฌาน  ห ิ นีวรณวิกฺขมฺภนาย  ปยุ ฺชียตีติ   
ปโยโคติ  วุตฺต ฯ   
        วิเสสมธิคจฺฉตีติ   สโยชนปฺปหานกร  มคฺค ฺจ  ปฏลิภติ ฯ   
มคฺโค  หิ  สมถวิปสฺสนาน  อานิสสตฺตา วิเสโสติ วุตโต ฯ  
วิเสสสฺส  จ  ปมุขภูตตฺตา  จกาเรน  สมจฺุจโย  น  กโต ฯ   
        อิทานิ  ต  ปุจฺฉิตมตฺถ  อุปมาย  สาเธนฺโต  เสยฺยถาป   
รุกฺโขติอาทิมาห ฯ  
        ตสฺสตฺโถ  ยถา  นาม  กกเจน  ผาลนตฺถ  วาสิยา  ตจฺฉิตฺวา   
รุกฺโข  ผาลนกาเล  นิจฺจลภาวตฺถ  สเม  ภูมิปเทเส  ปโยคกฺขม   
กตฺวา  ปโต ฯ   
        กกเจนาติ        หตฺถกกเจน ฯ   
        อาคเตติ  รกฺุข  ผุสิตฺวา  อตฺตโน  สมีปภาค  อาคเต ฯ   
        คเตติ   รุกฺข   ผุสิตฺวา  ปรภาค   คเต ฯ  วา-สทฺโท   
สมุจฺจยตฺโถ ฯ   
        น  อวิทติา  โหนฺตีติ  รุกฺเข  กกจทนฺเตหิ  ผุฏ  ปุริเสน   
เปกฺขมาน  าน  อปฺปตฺวา  เตส  อาคมนคมนาภาวโต  สพฺเพป   
กกจทนฺตา  วิทิตาว  โหนฺติ ฯ    
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        ปธานนฺติ    รุกฺขจฺเฉทนวีริย ฯ   
        ปโยคนฺติ   รุกฺขจฺเฉทนกิริย ฯ  วิเสสมธิคจฺฉตีติ  วจน   
อุปมาย  นตฺถิ ฯ   
        อุปนิพนฺธนา นิมิตฺตนฺติ อุปนิพนฺธนาย  สติยา  นิมิตฺตภูต   
การณภูต  นาสิกคฺค  วา  มุขนิมิตฺต วา ฯ อุปนิพนฺธติ เอตาย  
อารมฺมเณ  จิตฺตนฺติ  อุปนิพนฺธนา  นาม  สติ ฯ   
        นาสิกคฺเค  วาติ  ทีฆนาสิโก  นาสิกคฺเค ฯ   
        มุขนิมตฺิเต  วาติ  รสฺสนาสิโก  อุตฺตโรฏเ ฯ  อุตฺตโรฏโ   
หิ  มุเข  สติยา  นิมิตฺตนฺติ  มุขนิมิตฺตนฺติ  วุตฺโต ฯ   
        อาคเตติ  ผุฏฏานโต  อพฺภนฺตร  อาคเต ฯ   
        คเตติ  ผุฏฏานโต  พหิทฺธา  คเต ฯ   
        น  อวิทติา  โหนฺตีติ  ผุสนฏาน  อปฺปตฺวา  อสฺสาส-   
ปสฺสาสาน  อาคมนคมนาภาวโต  สพฺเพป  เต  วิทติา  เอว โหนฺติ ฯ   
        กมฺมนิย  โหตีติ  เยน  วีริเยน  กาโยป  จิตฺตมฺป  กมฺมนิย   
ภาวนากมฺมกฺขม  ภาวนากมฺมโยคฺค  โหติ ฯ  อิท  วีริย  ปธาน   
นามาติ  ผเลน  การณ  วุตฺต โหติ ฯ  
        อุปกฺกิเลสา  ปหียนตีฺติ  วิกฺขมฺภนวเสน  นีวรณานิ  
ปหียนฺติ ฯ  
        วิตกฺกา วูปสมนฺตีติ  นานารมฺมณจาริโน  อนวฏ ิตา   
วิตกฺกา  อุปสม  คจฺฉนฺติ ฯ  เยน  ฌาเนน อุปกฺกิเลสา  ปหียนฺติ    
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วิตกฺกา  วูปสมนฺติ ฯ   
        อย  ปโยโคติ ปโยคมเปกฺขิตฺวา ปุลฺลิงฺคนิทฺเทโส  กโต ฯ   
        ส ฺโชนา (๑)  ปหยีนฺตีติ  ตตมคฺควชฺฌา  ส ฺโชนา   
สมุจฺเฉทปฺปหาเนน  ปหียนฺติ ฯ   
        อนุสยา  พฺยนฺตีโหนฺตีติ (๒)  ปหีนาน  ปุน  อนุปฺปตฺติธมฺมกตฺตา   
วิคโต   อุปฺปาทนฺโต   วา   วยนฺโต   วา   เอเตสนฺติ   พฺยนฺตา   
ปุพฺเพ  อพฺยนฺตา  พฺยนฺตา โหนฺตีติ  พฺยนฺตีโหนฺติ  วินสฺสนฺตีติ   
อตฺโถ ฯ  ส ฺโชนปฺปหาน   อนุสยปฺปหาเนน  โหติ   น   
อ ฺถาติ  ทสฺสนตฺถ  อนุสยปฺปหานมาห ฯ  เยน  มคฺเคน   
ส ฺโชนา  ปหียนฺติ  อนุสยา  พฺยนฺตีโหนฺติ  อย  วิเสโสติ   
อตฺโถ ฯ   
        จตุตฺถจตุกฺเก  อริยมคฺคสฺสาป  นิทฺทิฏตฺตา  อิธ  อริย-   
มคฺโค  วุตฺโต ฯ เอกจิตฺตสฺส อารมฺมณทฺวยาภาวสฺส อวุตฺเตป  
สิทฺธตฺตา  ต  อวิสฺสชฺเชตฺวาว  เอว  อิเม  ตโย  ธมฺมา   
เอกจิตฺตสฺส  อารมฺมณา  น  โหนฺตีติ  นิคมน  กต ฯ   
        อิทานิ  ต  ภาวนาสิทฺธิสาธก  โยคาวจร  ถุนนโฺต   
อานาปานสฺสติ  ยสฺสาติ  คาถ  วตฺวา  ตสฺสา  นิทฺเทสมาห ฯ   
        ตตฺถ  อานาปานสฺสติโย  ยถา  พุทฺเธน  เทสิตา  ตถา   
ปริปุณฺณา  สภุาวิตา  อนุปุพฺพ  ปริจิตา  ยสฺส  อตฺถิ  สวิชฺชนฺติ ฯ   
#๑.  ม. ส ฺโยชนา ฯ   ๒.  ม. พฺยนฺตี  โหนฺตีติ ฯ    
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        โส  อิม  โลก  ปภาเสติ ฯ  ก ึ ยถา  อพฺภา  มุตฺโตว   
จนฺทิมา  ยถา  อพฺภาทีหิ  มุตฺโต  จนฺทิมา  อิม  โอกาสโลก   
ปภาเสติ  ตถา  โส  โยคาวจโร อิม  ขนฺธาทิโลก  ปภาเสตีติ   
คาถาย  สมฺพนฺโธ ฯ  อพฺภา  มุตฺโตว  จนฺทิมาติ  จ ปทสฺส  
นิทฺเทเส  มหิกาทีนมฺป  วุตฺตตฺตา  เอตฺถ  อาทิสทฺทโลโป  กโตติ   
เวทิตพฺโพ ฯ  
        คาถานิทฺเทเส  โน  ปสฺสาโส  โน  อสฺสาโสติ  โส  โสเยว (๑)    
อตฺโถ  ปฏิเสเธน  วิเสเสตฺวา  วุตฺโต ฯ   
        อุปฏาน  สตีติ  อสมฺมุสฺสนตาย  ตเมว  อสฺสาส อุปคนฺตฺวา  
าน  สติ  นามาติ  อตฺโถ ฯ   
        ตถา   ปสฺสาส ฯ   เอตฺตาวตา   อานาปาเนสุ      สติ   
อานาปานสฺสตีติ   อตฺโถ   วุตฺโต   โหติ ฯ   
        อิทานิ  สติวเสเนว  ยสฺสาติ  วุตฺต  ปุคฺคล  นิททฺิสิตุกาโม   
โย อสฺสสติ  ตสฺสุปฏาติ  โย  ปสฺสสติ  ตสฺสุปฏาตีติ  วุตฺต ฯ   
โย  อสฺสสติ  ตสฺส  สติ  อสฺสาส  อุปคนฺตฺวา ติฏติ ฯ โย   
ปสฺสสติ   ตสฺส  สติ  ปสสฺาส  อุปคนฺตฺวา  ติฏตีติ  อตฺโถ ฯ   
        ปริปุณฺณาติ  ฌานวิปสฺสนามคฺคปรมฺปราย  อรหตฺตมคฺคป-   
 ฺปตฺติยา  ปริปุณฺณา ฯ เตเยว  หิ  ฌานวิปสฺสนามคฺคธมฺเม   
สนฺธาย  ปรคฺิคหฏเนาติอาทิมาห ฯ  เต   ห ิ  ธมฺมา  อิมินา   
#๑.  ม. โส  โสเยว ฯ    
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โยคินา  ปริคฺคยฺหมานตฺตา  ปริคฺคหา  เตน  ปริคฺคหฏเน  
ปริปุณฺณา ฯ  
        ตตฺถ  สพฺเพส  จิตฺตเจตสิกาน  อ ฺม ฺปริวารตฺตา   
ปริวารฏเน  ปริปุณฺณา ฯ  
        ภาวนาปาริปูริวเสน  ปริปรุฏเน  ปริปุณฺณา ฯ   
จตสฺโส  ภาวนาติอาทีนิ  สุภาวิตาติ  วุตฺตปทสฺส  อตฺถ-   
วเสน  วุตฺตานิ ฯ  จตสฺโส  ภาวนา  เหฏา  วุตฺตาเยว ฯ   
        ยานีกตาติ  ยุตฺตยานสทิสา  กตา ฯ   
        วตฺถุกตาติ  ปติฏฏเน  วตฺถุสทสิา  กตา ฯ   
        อนุฏ ิตาติ  ปจฺจุปฏ ิตา ฯ  ปริจิตาติ  สมนฺตโต  จิตา   
อุปจิตา ฯ  
        สุสมารทฺธาติ  สุฏ ุ  สมารทฺธา  สุกตา ฯ   
        ยตฺถ  ยตฺถ  อากงฺขตีติ  เยสุ  เยสุ  ฌาเนสุ  ยาสุ  ยาสุ   
วิปสฺสนาสุ  สเจ  อิจฺฉติ ฯ   
        ตตฺถ  ตตฺถาติ  เตสุ  เตสุ  ฌาเนสุ  ตาสุ  ตาสุ   
วิปสฺสนาสุ ฯ  
        วสิปฺปตฺโตติ  วสีภาว  พหุภาว  ปตฺโต ฯ   
        พลปฺปตฺโตติ  สมถวิปสฺสนาพลปฺปตฺโต ฯ  
        เวสารชฺชปฺปตฺโตติ  วิสารทภาว  ปากฏภาว (๑)  ปตฺโต ฯ   
#๑.  ม. ปฏภาว ฯ    
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        เต ธมฺมาติ สมถวิปสฺสนา  ธมฺมา ฯ   
        อาวชฺชนปฏิพทฺธาติ  อาวชฺชนายตฺตา  อาวชฺชิตมตฺเตเยว   
ตสฺส  สนฺตาเนน  าเณน  วา  สมฺปโยค  คจฺฉนฺตีติ  อตฺโถ ฯ 
        อากงฺขปฏิพทฺธาติ (๑)  รุจิอายตฺตา โรจิตมตฺเตเยว  วุตฺตนเยน  
สมฺปโยค  คจฺฉนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
        มนสิกาโร  ปเนตฺถ  อาวชฺชนาย  จิตฺตุปฺปาโท ฯ  อากงฺข-   
มานาย  เววจนวเสน  อตฺถวิวรณตฺถ  วุตฺโต ฯ  
        เตน  วุจฺจติ  ยานีกตาติ  เอว  กตตฺตาเยว  เต  ยุตฺตยาน-   
สทิสา  กตา โหนฺตีติ วุตฺต โหติ ฯ   
        ยสฺม ึ ยสฺมึ  วตฺถุสฺมนิฺติ  โสฬสสุ  วตฺถูส ุ เอเกกสฺมึ ฯ   
        สฺวาธิฏ ิตนฺติ  สุปฺปติฏ ิต ฯ   
        สูปฏ ิตาติ (๒)   สฏุ ุ  อุปติฏ ิตา ฯ  สมฺปยตฺุตจิตฺตสตีน   
สเหว  สกสกกิจฺจกรณโต  อนุโลมปฏิโลมวเสน  โยเชตฺวา  เต   
เทฺว  ธมฺมา  ทสฺสิตา ฯ  
        เตน  วุจฺจติ  วตฺถุกตาติ  เอว  ภูตตฺตาเยว  กตปติฏา   
โหนฺตีติ วุตฺต โหติ ฯ  
        เยน   เยน  จิตฺต  อภินีหรตีติ  ปุพฺพปวตฺติโต  อปเนตฺวา   
ยตฺถ  ยตฺถ  ภาวนาวิเสเส  จิตฺต  อุปเนติ (๓) ฯ  
#๑.  ม. อากงฺขปฏิพทฺธาติ ฯ   ๒.  ม. สปูฏ ิตาตื ฯ   
#๓.  กตฺถจิ. อุปนาเมติ ฯ  โปราณ.  อุปณาเมติ ฯ    
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เตน   เตน   สติ   อนุปริวตฺตตีติ   ตสฺมึ   ตสฺมึเยว   ภาวนา-   
วิเสเส  สติ  อนุกูลา  หุตฺวา   ปุพฺพปวตฺติโต  นิวตฺติตฺวา   
ปวตฺตติ ฯ  เยน  เตนาติ  เจตฺถ  เยน ภควา เตนุปสงฺกมีติ-   
อาทีสุ (๑)  วิย   ภุมฺมตฺโถ   เวทิตพฺโพ ฯ  
        เตน  วุจฺจติ  อนุฏ ิตาติ  เอว  กรณโตเยว  ต  ต  ภาวน   
อนุคนฺตฺวา   ิตา โหนฺตีติ วุตฺต โหติ ฯ อานาปานสฺสติยา   
สติปธานตฺตา วตฺถุกตานุฏ ิตปเทสุ สติยา สห โยชนา กตาติ  
เวทิตพฺพา ฯ   
        ยสฺมา  ปน  ปริปุณฺณาเยว  ปริจิตา  โหนฺติ  วฑฺฒิตา   
ลทฺธาเสวนา  ตสฺมา  ปริปณฺุณาติ  ปเท  วุตฺตา  ตโย  อตฺถา   
ปริจิตาติปเทป (๒)  วุตฺตา  จตุตฺโถ  วิเสสตฺโถป  วุตฺโต ฯ   
        ตตฺถ  สติยา  ปริคฺคณฺหนฺโตติ  สมฺปยุตฺตาย ปุพฺพภาคาย  
วา  สติยา  ปริคฺคณฺเหตพฺเพ   ปริคฺคณฺหนฺโต  โยคี ฯ   
        ชินาติ  ปาปเก อกุสเล ธมเฺมติ  สมุจฺเฉทวเสน  ลามเก   
กิเลเส  ชินาติ  อภิภวติ ฯ  อย ฺจ ปุคฺคลาธิฏานา  ธมฺม-   
เทสนา ฯ  ธมฺเมสุ  หิ  ชนินฺเตสุ  ตธมฺมสมงฺคีปุคฺคโลป  ชินาติ   
นาม ฯ  เต  จ  ธมฺมา  สตึ  อวิหาย   อตฺตโน   ปวตฺติกฺขเณ  
ชินิตุมารทฺธา  ชิตาติ  วุจฺจนฺติ ยถา   ภุ ฺชิตุมารทฺโธ  ภุตฺโตติ   
วุจฺจติ ฯ  ลกขฺณมฺปเนตฺถ  สทฺทสตฺถโต  เวทิตพฺพ ฯ   
        เอว  สนฺเตป  ปริชิตาติ  วตฺตพฺเพ  ช-การสฺส  จ การ   
#๑.  ขุ. ขุ.  ๒๕/๓๑๗/๓๗๖ ฯ   ๒.  ม. ปริจิตา ฯ    
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กตฺวา ปริจิตาติ วุตฺต ฯ ยถา สมฺมา คโท อสฺสาติ  สคุโตติ   
อตฺถวิกปฺเป  ทการสฺส  ตกาโร  นิรุตฺติลกฺขเณน  กโต เอวมิธาป  
เวทิตพฺพา ฯ  อิมสฺมึ  อตฺถวิกปฺเป  ปริจิตาติ  ปท  กตฺตุสาธน   
ปุริมานิ  ตีณิ กมฺมสาธนานิ ฯ   
        จตฺตาโร  สุสมารทฺธาติ  จตฺตาโร  สุสมารทฺธตฺถาติ  วุตฺต   
โหติ อตฺถสทฺทสฺส โลโป  ทฏพฺโพ ฯ  สุสมารทฺธาติ  ปทสฺส   
อตฺถาป  หิ  อิธ  สุสมารทฺธาติ  วุตฺตาติ  เวทิตพฺพา  สุสมา-   
รทฺธธมฺมา  วา ฯ   
        จตุรตฺถเภทโต  จตฺตาโรติ  วุตฺตาติ  เวทิตพฺพา  น  ธมฺม-   
เภทโต ฯ  ยสฺมา  ปน  สภุาวิตาเยว  สุสมารทฺธา  โหนฺติ  น   
อ ฺเ ตสฺมา  ตโย  ภาวนตฺถา  อิธาป  วุตฺตา ฯ  อาเสวนตฺโถป   
ตีสุ  วุตฺเตสุ  วุตฺโตเยว  โหติ  ตสฺมา  ต  อวตฺวา  ตปฺปจฺจนีกาน   
สุสมูหตตฺโถ  วุตฺโต ฯ  ปจฺจนีกสมุคฺฆาเตน  หิ  อารทฺธปริโยสาน   
ป ฺายติ  เตน  สุสมารทฺธสฺส  สิขาปฺปตฺโต  อตฺโถ วุตฺโต โหติ ฯ  
        ตตฺถ  ตปฺปจฺจนีกานนฺติ  เตส  ฌานวิปสฺสนามคฺคาน   
ปฏิปกฺขภูตาน ฯ   
        กิเลสานนฺติ  กามจฺฉนฺทาทีน  นิจฺจส ฺาทิสมฺปยุตฺตาน   
สกฺกายทิฏาทีน ฺจ ฯ  
        สุสมูหตตฺตาติ (๑)  วิกฺขมฺภนตทงฺคสมุจฺเฉทวเสน  สุฏ ุ   
สมูหตตฺตา  นาสิตตฺตา ฯ  โปตฺถเกสุ  ปน  สุสมุคฺฆาตตฺตาติ   
#๑.  ม. สุสมหูตตฺตา ฯ    
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ลิขนฺติ ต น สุนฺทร ฯ   
        ปุน  ตสฺเสว  ปทสฺส  อ ฺมฺป  อตฺถวิกปฺป  ทสฺเสนฺโต   
สุสมนฺติอาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  ตตฺถ  ชาตาติ  ตสฺมึ  สิขาปฺปตฺตภาวนาวิเสเส   
ชาตา ฯ   
        อนวชชฺาติ  กิเลสาน  อารมฺมณภาวานุปคมเนน  กิเลส-   
โทสวิรหิตา ฯ   
        กุสลาติ  ชาติวเสน  กสุลา ฯ   
        โพธิปกขิฺยาติ  พุชฺฌนฏเน  โพธติี  ลทฺธนามสฺส  อริยสฺส   
ปกฺเข  ภวตฺตา  โพธิปกฺขิยา ฯ   
        ปกฺเข  ภวตฺตาติ  หิ  อุปการภาเว   ิตตฺตา ฯ  เต  จ   
จตฺตาโร  สติปฏานา  จตฺตาโร  สมฺมปฺปธานา  จตฺตาโร   
อิทฺธิปาทา  ป ฺจินฺทฺริยานิ  ป ฺจ  พลานิ  สตฺต  โพชฺฌงฺคา   
อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโคติ (๑)  สตฺตตึส  ธมฺมา ฯ   
        อิท  สมนฺติ  อิท  มคฺคกฺขเณ  ธมฺมชาต  สมุจฺเฉทวเสน   
กิเลเส  สเมติ  วินาเสตีติ สม  นาม ฯ    
        นิโรโธ  นิพฺพานนฺติ  ทุกฺขนิโรธตฺตา  นิโรโธ  วานสงฺขาตาย   
ตณฺหาย  อภาวา  นิพฺพาน ฯ   
        อิท  สุสมนฺติ  อิท  นพฺิพาน  สพฺพสงฺขตวิสมาปคตฺตา   
#๑.  ม. อุ. ๑๔/๔๔/๔๒ ฯ    
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สุฏ ุ  สมนฺติ  สุสม  นาม ฯ   
        อุภนฺติ (๑)   โพธิปกขิฺยสงฺขาต  สม  อสมฺโมหโต  าเณน   
าต  นิพฺพานสงฺขาต  สุสม  อารมฺมณโต  าเณน  าต ฯ   
ตเทว  ทฺวย  เตเนว  จกฺขุนา  วิย  ทฏิ ฯ   
        วิทิตนฺติ  ตเทว  ทฺวย  สนฺตาเน  อุปฺปาทเนน  อารมฺมณ-   
กรเณน    จ    ปฏลิทฺธ ฯ   าต   วิย   ป ฺาย    สจฺฉิกต   
ผสฺสิต ฺจ ฯ  อสลฺลีน  อสมฺมุฏา  อสารทฺโธ  เอกคฺคนฺติ   
ปุริมสฺส  ปรุมิสฺส  ปทสฺส  อตฺถปฺปกาสน ฯ   
        ตตฺถ  อารทฺธนฺติ  ปฏปต ฯ  อสลฺลีนนฺติ  อสงฺกุจิต ฯ   
        อุปฏ ิตาติ  อุปคนฺตฺวา   ิตา ฯ  อสมฺมุฏาติ  อวินฏา ฯ   
        ปสฺสทโฺธติ  นิพฺพุโต ฯ อสารทฺโธติ นิทฺทรโถ ฯ สมาหิตนฺติ  
สม ปต ฯ เอกคฺคนฺติ อวิกฺขิตฺต ฯ   
        จตฺตาโร  สุสมารทฺธาติอาทิ  สกลสฺส  สุสมารทฺธวจนสฺส   
มูลตฺโถ ฯ  อตฺถิ  สมนฺติอาทิ  ปน  สุสมวจนสฺส  าตนฺติอาทิ   
อารทฺธวจนสฺส  วิกปฺปตฺถา ฯ   
        ตตฺถาย  ปทตฺถสสนฺทนา  สมา  จ  สุสมา  จ  [๒]   
สมสุสมาติ  วตฺตพฺเพ  เอกเทสสรูเปกเสส  กตฺวา  สุสมาติอิจฺเจว   
วุตฺตา  ยถา นาม ฺจ รูป ฺจ นามรูป ฺจ  นามรูปนฺติ ฯ   
        อิท  สม  อิท  สุสมนติฺ  ปน  อน ฺาเปกฺข  กตฺวา   
#๑.  ม. าตนฺติ ฯ   ๒.  สี. เอตฺถนฺตเร  ธมฺมาติ  ทสิฺสติ ฯ    
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นปุสกวจน  กต ฯ  ยสฺมา  ปน  าตมฺป  ทฏินฺติ  วุจฺจติ   
ทิฏ ฺจ อารทฺธ ฺจ อตฺถโต เอก ฯ  วิทติสจฺฉิกตผสฺสิตานิ   
ปน  าตเววจนานิ  ตสฺมา  าตนฺติ  อารทฺธตฺโถเยว  วุตฺโต  
โหติ ฯ   
        อารทฺธ  โหติ  วีริย  อสลฺลีนนฺติ  อยมฺปน  อารทฺธวจนสฺส   
อุชุกตฺโถเยว ฯ  
        อุปฏ ิตา  สตีติอาทีนิ  ปน  สมฺปยุตฺตวีริยสฺส อุปการก-   
ธมฺมทสฺสนตฺถ วุตฺตานิ  น  อารทฺธวจนสฺส  อตฺถทสฺสนตฺถ ฯ   
ปุริเมน  อตฺเถน  สุฏ ุ  สมารทฺธาติ  สุสมารทฺธา  จ  อิมินา   
อตฺเถน  สุสมา  อารทฺธาติ  สุสมารทฺธา   จ   เอกเสเส  กเต   
สุสมารทฺธาติ  วุจฺจนฺติ ฯ อิมมตฺถ ปริคฺคเหตฺวา เตน วุจฺจติ   
สุสมารทฺธาติ วุตฺต ฯ   
        อนุปุพฺพนฺติ  ยถานกฺุกเมนาติ  อตฺโถ ปุพฺพ ปุพฺพ อนูติ   
วุตฺต  โหติ ฯ   
        ทีฆ  อสฺสาสวเสนาติ  ทีฆนฺติ  วุตฺตอสฺสาสวเสน ฯ   
        ปุริมา  ปุริมาติ  ปุรมิา ปุริมา สติ  ปุริมา  ปุริมา   
สมาธิ  ฯ  เอเตน  ปุพฺพนฺติ  ปทสฺส  อตฺโถ วุตโต โหติ ฯ  
ปจฺฉิมา  ปจฺฉิมาติ  สติเยว ฯ  เอเตน  อนูติ  ปทสฺส  อตฺโถ   
วุตฺโต  โหติ ฯ  อุภเยน  ปพฺุพ ฺจ   อนุ  จ  ปริจิตาติ  อตฺโถ   
วุตฺโต  โหติ ฯ  อุปร ิ โสฬส  วตฺถูนิ  วิตฺถาเรตฺวา   วจนโต   



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๒) - หนาท่ี 85 

        เลมที ่ 41  อานาปานสฺสติกถาวณฺณนา  หนา  85   
 
อิธ  สงฺขิปตฺวา  ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสีติ  อนฺติมเมว  ทสฺสิต ฯ   
        ยสฺมา  สิขาปฺปตฺตภาวนสฺส  สพฺพาป  อานาปานสฺสติโย   
ปุนปฺปุน  ยถารุจิ  ปวตฺตนโต  อนุปริจิตาป  โหนฺติ ฯ  เตน   
วุตฺต  อ ฺม ฺ  ปริจิตา  เจว โหนฺติ อนุปริจิตา  จาติ ฯ   
        ยถตฺถาติ  ยถาสภาวตฺถา ฯ  อตฺตทมถฏโติ  อรหตฺต-   
มคฺคกฺขเณ  อตฺตโน  นิพฺพิเสวนตฺโถ ฯ  สมถฏโติ  สีติภาวตฺโถ ฯ   
ปรินิพฺพาปนฏโติ   กิเลสปรินิพฺพาเนน ฯ  อภิ ฺฏโติ  สพฺพ-   
ธมฺมวเสน ฯ  ปริ ฺฏาทโย  มคฺคาณกิจฺจวเสน ฯ  สจฺจาภิ-   
สมยฏโ  จตุนฺน  สจฺจาน  เอกปฏิเวธทสฺสนวเสน ฯ  นิโรเธ  
ปติฏาปกฏโ   อารมฺมณกรณวเสน ฯ   
        พุทฺโธติปทสฺส  อภาเวป  พุทฺเธนาติปเท  โย  โส  พุทฺโธ   
ต  นิทฺทิสิตุกาเมน  พุทฺโธติ  วุตฺต ฯ   
        สยมฺภูติ  อุปเทส  วินา สยเมว ภูโต ฯ  
        อนาจริยโกติ   สยมภฺูปทสฺส  อตฺถวิวรณ ฯ  โย  ห ิ อาจริย   
วินา  สจฺจานิ  ปฏิวิชฺฌติ  โส  สยมฺภู นาม โหติ ฯ ปพฺุเพ   
อนนุสฺสุเตสูติอาทิ อนาจริยกภาวสฺส อตฺถปฺปกาสน ฯ   
        อนนุสสฺุเตสูติ  อาจริย  อนนุสฺสุเตสุ ฯ  สามนฺติ  สยเมว ฯ   
        อภิสมพฺุชฺฌีติ  ภุส  สมฺมา  ปฏิวิชฺฌิ ฯ   
        ตตฺถ   จ    สพฺพ ฺ ุต  ปาปุณีติ  เตสุ  จ  สจฺเจสุ   
สพฺพ ฺ ุภาว   ปาปุณิ ฯ  ยถา    สจฺจานิ    ปฏิวิชฺฌนฺตา    
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สพฺพ ฺ ุโน  โหนฺติ  ตถา  สจฺจาน  ปฏวิิทฺธตฺตา  เอว   
วุตฺต ฯ สพฺพ ฺ ุต  ปตฺโตติป  ปาโ ฯ   
        พเลสุ  จ วสีภาวนฺติ ทสสุ จ ตถาคตพเลสุ อิสฺสรภาว  
ปาปุณิ ฯ  โย  โส  เอว  ภูโต  โส  พุทฺโธติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        ตตฺถ  สพฺเพสุ  ธมฺเมสุ  อปฺปฏิหตาณนิมิตฺตานุตฺตร 
วิโมกฺขาธิคมปริภาวิต  ขนฺธสนฺตาน  อุปาทาย  ปณฺณตฺติโก   
สพฺพ ฺ ุตปทฏาน  วา  สจฺจาภิสมฺโพธิมุปาทาย  ปณฺณตฺติโก  
สตฺตวิเสโส พุทฺโธ ฯ เอตฺตาวตา อตฺถโต พุทฺธวิภาวนา กตา  
โหนฺติ ฯ   
        อิทานิ  พฺย ฺชนโต  วิภาเวนฺโต  พุทฺโธติ  เกนฏเน   
พุทฺโธติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ยถา  โลเก  อวคนฺตา  อวคโตติ   
วุจฺจติ  เอว  พุชฺฌิตา  สจฺจานีติ  พุทฺโธ ฯ   
        ยถา  ปณฺณโสสา  วาตา  ปณฺณสุสาติ  วุจฺจนฺติ  เอว   
โพเธตา  ปชายาติ  พุทฺโธ ฯ   
        สพฺพ ฺ ุตาย  พุทฺโธติ  สพฺพธมฺมพุชฺฌนสมตฺถาย  พุทฺธิยา  
พุทฺโธติ  วุตฺต  โหติ   
        สพฺพทสฺสาวิตาย  พุทฺโธติ  สพฺพธมฺมาน  าณจกฺขุนา  
ทิฏตฺตา  พุทฺโธติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        อน ฺเนยฺยตาย  พุทฺโธติ  อ ฺเน  อโพธนยีโต  สยเมว   
พุทฺธตฺตา  พุทฺโธติ  วุตฺต  โหติ ฯ    
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        วิสวิตาย  พุทฺโธติ  นานาคุณวิสวนโต (๑)  ปทุมมิว  วิกสนฏเน   
พุทฺโธติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
        ขีณาสวสงฺขาเตน  พุทฺโธติอาทีหิ  ฉหิ  ปรยิาเยหิ   จิตฺต-   
สงฺโกจกรธมฺมปฺปหาเนน  นิทฺทกฺขยวิพุทฺโธ  ปรุิโส  วิย   สพฺพ-   
กิเลสนิทฺทกขฺยวิพุทฺธตฺตา  พุทฺโธติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
        สงฺขา  สงฺขาตนฺติ  อตฺถโต  เอกตฺตา  สงฺขาเตนาติ  วจนสฺส  
โกฏาเสนาติ  อตฺโถ ฯ  ตณฺหาเลปทิฏ ิเลปาภาเวน  นิรุปเลป-   
สงฺขาเตน ฯ   
        สวาสนาน  สพฺพกิเลสาน  ปหีนตฺตา  เอกนฺตวจเนน   
วิเสเสตฺวา  เอกนฺตวีตราโคติอาทิ  วุตฺต ฯ  
        เอกนฺตนิกฺกิเลโสติ   ราคโทสโมหาวเสเสหิ (๒)  สพฺพกิเลเสหิ  
นิกฺกิเลโส   
        เอกายนมคฺค  คโตติ  พุทฺโธติ  คมนตฺถาน  ธาตูน   
พุชฺฌนตฺถตฺตา  พุชฺฌนตฺถาป  ธาตุโย  คมนตฺถา  โหนฺติ  ตสฺมา   
เอกายนมคฺค  คตตฺตา  พุทฺโธติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        เอกายนมคฺโคติ   เจตฺถ   
                มคฺโค ปนฺโถ ปโถ ปชฺโช        อ ฺชส วฏมายน   
                นาวา อุตฺตรเสตุ จ                กุลฺโล จ ภิสิ สงฺกโมติ (๓)   
#๑.  กตฺถจิ. นานาคุณวิกสนโต ฯ   ๒.  ม. ราคโทสโมหาวเสเสหิ  ฯ   
#๓.  ขุ. จูฬ. ๓๐/๕๖๘/๒๗๗ ฯ    
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มคฺคสฺส  พหูสุ  นาเมสุ  อยนนาเมน  วุตฺโต ฯ  ตสฺมา  เอกมคฺคภูโต   
มคฺโค  น  เทฺวธาปถภูโตติ  อตฺโถ ฯ  อถ  วา  เอเกน  อยิตพฺโพ   
มคฺโคติ  เอกายนมคฺโค ฯ  เอเกนาติ  คณสงฺคณิก  ปหาย  ปวิเวเกน   
จิตฺเตน ฯ  อยิตพฺโพติ  ปฏิปชชฺิตพฺโพ ฯ อยนฺติ  วา  เอเตนาติ   
อยโน  สสารโต  นิพฺพาน  คจฺฉนฺตีติ อตฺโถ ฯ เอเกส อยโน   
เอกายโน ฯ   
        เอเกติ  เสฏา  สพฺพสตฺตเสฏา  จ  สมฺมาสมฺพุทฺธา   
ตสฺมา  เอกายนมคฺโคติ  สมฺมาสมฺพุทฺธาน  อยนภูโต  มคฺโคติ   
วุตฺต โหติ ฯ อยตีติ วา อยโน  คจฺฉติ  ปวตฺตตีติ  อตฺโถ ฯ   
เอกสฺมึ  อยโน  มคฺโคติ  เอกายนมคฺโค  เอกสฺมึเยว  พุทฺธสาสเน   
ปวตฺตมาโน  มคฺโค  น  อ ฺตฺถาติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        อปจ  เอก  อยตีติ  เอกายโน ฯ  ปพฺุพภาเค   นานามุข-   
ภาวนานยปฺปวตฺโตป  อปรภาเค  เอก  นิพฺพานเมว  คจฺฉตีติ   
วุตฺต  โหติ  ตสฺมา  เอกายนมคฺโคติ เอกนิพฺพานคมนมคฺโคติ  
อตฺโถ ฯ   
        เอโก  อนุตฺตร  สมฺมาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุทฺโธติ  พุทฺโธติ   
น  ปเรหิ  พุทฺธตฺตา  พุทฺโธ ฯ  ก ึ ปน  สยเมว   อนุตฺตร   
สมฺมาสมฺโพธึ   อภิสมฺพุทฺธตฺตา   พุทฺโธติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        อพุทฺธิวิหตตฺตา  พุทฺธิปฏิลาภา  พุทฺโธติ  พุทธฺิ  พุทฺธ  
โพโธติ  ปริยายวจนเมต ฯ  ตตฺถ  ยถา  นีลรตฺตคุณโยคา  นีโล    
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ปโฏ  รตฺโต  ปโฏติ  วุจฺจติ  เอว  พุทฺธคุณโยคา  พุทฺโธติ   าเปตุ   
วุตฺต โหติ (๑) ฯ   
        ตโต  ปร  พุทโฺธติ  เนต  นามนฺติอาทิ อตฺถมนุคตา  
อย  ป ฺตฺตีติ  าปนตฺถ  วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  มตฺิตา  สหายา ฯ  อมจฺจา  ภจฺจา ฯ  าตี   
ปตุปกฺขิกา ฯ  สาโลหิตา  มาตุปกฺขิกา ฯ  สมณา  ปพฺพชฺชูปคตา ฯ   
พฺราหฺมณา  โภวาทิโน  สมิตปาปพาหิตปาปา  วา ฯ  เทวตา   
สกฺกาทโย  พฺรหฺมาโน  จ   ฯ   
        วิโมกฺขนฺติกนฺติ  วิโมกฺโข  อรหตฺตมคฺโค  วิโมกฺขสฺส  อนโฺต  
อรหตฺตผล   ตสฺมึ   วิโมกขฺนฺเต   ภว  วิโมกฺขนฺติก  นาม ฯ   
        สพฺพ ฺ ุภาโว  หิ  อรหตฺตมคฺเคน  สชิฺฌติ  อรหตฺต-   
ผโลทเย  สิทโฺธ  โหติ  ตสฺมา  สพฺพ ฺ ุภาโว วิโมกฺขนฺเต ภโว   
โหติ ฯ  ต  เนมิตฺติกมฺป (๒)   นาม วิโมกฺขนฺเต  ภว  นาม  โหติ ฯ   
เตน  วุตฺต  วิโมกฺขนฺติกเมต พุทฺธาน ภควนฺตานนฺติ ฯ   
        โพธิยา  มูเล  สห  สพฺพ ฺ ุต ฺาณสฺส  ปฏิลาภาติ   
มหาโพธิรุกฺขมูเล  ยถาวตฺุตกฺขเณ  สพฺพ ฺ ุต ฺาณสฺส  ปฏ-ิ   
ลาเภน  สห ฯ   
        สจฺฉิกา  ป ฺตฺตีติ  อรหตฺตผลสจฺฉิกิริยาย  สพฺพธมฺม-   
สจฺฉิกิริยาย  วา  ชาตา  ป ฺตฺติ ฯ   
#๑.  ม. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ   ๒.  กตฺถจิ.  เนมิตฺตกมฺป ฯ    
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        ยทิท   พุทฺโธติ   ยา    อย    พุทโฺธติ   ป ฺตฺติ   อย     
พฺย ฺชนโต   พุทฺธวิภาวนา ฯ   
        ยถา  พุทฺเธน  เทสิตาติ  คาถาปาทสฺส  ปน  อิมินา  ปท-   
ภาชนีเย  วุตฺตตฺเถน  อย  สสนฺทนา   
        อานาปานสฺสติโย  จ  ยถา  พุทฺเธน  เทสิตา  เยน   
ปกาเรน  เทสิตา ฯ  ยถาสทฺเทน  สงฺคหิตา  ทส  ยถตฺถา  จ   
ยถา  พุทฺเธน  เทสิตา  เยน  ปกาเรน  เทสิตาติ  ปการตฺถสฺส   
จ  ยถาสทฺทสฺส  สภาวตฺถสฺส  จ  ยถาสทฺทสฺส  สรเูปกเสสวเสน   
เอกเสส  กตฺวา  ยถาติ  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        ปทภาชนีเย ปนสฺส  ยถตฺเถสุ เอเกกสฺส โยชนาวเสน   
เทสิโตติ  เอกวจน  กต ฯ   
        โสติ  คหฏโ  วา  โหติ  ปพฺพชิโต  วาติ  วุตฺตตฺตา   
อาทิปเทป  ยสฺส  คหฏสสฺ  วา  ปพฺพชิตสฺส  วาติ  วุตฺตเมว   
โหติ ฯ  โลกตฺโถ  วุตฺโตเยว ฯ   
        ปภาเสตีติ  อตฺตโน  าณสฺส  ปากฏ  กโรตีติ  อตฺโถ ฯ   
        อภิสมพฺุทฺธตฺตาติ  สาวกปารมิาเณนป  ปฏิวิทฺธภาเวน ฯ   
        โอภาเสตีติ  กามาวจรภูต  โลก ฯ  ภาเสตีติ  รูปาวจรภูต   
โลก ฯ  ปภาเสตีติ  อรูปาวจรภูต โลก ฯ   
        อริยาณนฺติ  อรหตฺตมคฺคาณ ฯ   
        มหิกา  มุตฺโตติ  มหิกาย  มุตฺโต ฯ  มหิกาติ  นีหาโร    
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วุจฺจติ ฯ  มหิยา  มุตฺโตติป  ปาโ ฯ   
        ธูมรชา  มุตฺโตติ  ธูมโต  จ  รชโต  จ  มุตฺโต ฯ   
        ราหุคหณา  วิปฺปมุตฺโตติ  ราหุโน  จนฺทสฺส  อาสนฺ-   
นุปกฺกิเลสตฺตา  ทฺวีหิ  อุปสคฺเคหิ  วิเสเสตฺวา  วุตฺต ฯ  ภาสเต   
อิติ  สโอภาสฏเน ฯ  ตปเต  อิติ  สเตชฏเน ฯ  วิโรจเต  อิติ   
รุจิรฏเน ฯ  เอวเมวนฺติ  เอว  เอว ฯ   
        ยสฺมา ปน จนฺโทป ภย  ภาสนฺโต  ตปนฺโต  วิโรจนฺโต  อิม   
โอกาสโลก  โอภาเสติ  ภิกฺขุ  จ ป ฺาย  ภาสนฺโต  ตปนฺโต   
วิโรจนฺโต  อิม  ขนฺธาทิโลก  ป ฺาย  โอภาเสติ  ตสฺมา   
อุภยตฺราป  ภาเสตีติ  อวตฺวา  ภาสเต  อิจฺเจว  วุตฺต ฯ   
        เอว  ห ิ วุตฺเต  เหตุอตฺโถป  วุตฺโต  โหติ ฯ  อติวิสทตราภ-   
สูริโยปม  อคฺคเหตฺวา  กสฺมา  จนฺโทปมา  คหิตาติ  เจ  สพฺพ-   
กิเลสปริฬาหวูปสเมน  สนฺตสฺส  ภิกฺขุโน  สนฺตคุณยุตฺตจนฺโทปมา  
อนุจฺฉวิกาติ  คหิตาติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        เอว  อานาปานสฺสติภาวนาสิทฺธิสาธก โยคาวจร ถุนิตฺวา   
อิมานิ เตรส โวทาเน าณานีติ ตานิ าณานิ นิคเมตฺวา  
ทสฺเสตีติ ฯ   
                โวทานาณนิทฺเทสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ    
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                สโตการิาณนิทฺเทสวณฺณนา   
        สโตการิาณนิทฺเทเส  มาติกาย  อิธ  ภิกฺขูติ  อิมสฺมึ   
สาสเน  ภิกฺขุ.   อย  หิ  เอตฺถ  อิธ-สทฺโท  สพฺพปฺปการ-   
อานาปานสฺสติสมาธินิพฺพตฺตกสฺส ปุคฺคลสฺส  สนนฺิสฺสยภูตสาสน-   
ปริทีปโน  อ ฺสาสนสฺส  ตถาภาวปฏิเสธโน  จ ฯ  วุตฺต  เหต   
อิเธว ภิกฺขเว สมโณ ฯเปฯ สุ ฺา ปรปฺปวาทา สมเณหิ  
อ ฺเภีติ (๑) ฯ   
        อร ฺคโต  วา  รกุขฺมูลคโต  วา  สุ ฺาคารคโต  วาติ   
อิทมสฺส  อานาปานสฺสติสมาธิภาวนานุรูปเสนาสนปริคฺคหปริ-   
ทีปน ฯ  อิมสฺส  หิ  ภิกฺขุโน  ทีฆรตฺต  รูปาทีสุ  อารมฺมเณสุ   
อนุวิสฏ  จิตฺต  อานาปานสฺสติสมาธิอารมฺมณ  อภิรูหิตุ  น   
อิจฺฉติ กูฏโคณยุตฺตรโถ วิย อุปฺปถเมว ธาวติ ฯ ตสฺมา เสยฺยถาป   
นาม โคโป  กูฏเธนุยา สพฺพ ขีร ปวิตฺวา วฑฺฒิต กูฏวจฺฉ   
ทเมตุกาโม เธนุโต อปเนตฺวา  เอกมนฺเต  มหนฺต  ถมฺภ  นิขนิตฺวา   
ตตฺถ  โยตฺเตน  พนฺเธยฺย  อถสฺส  โส  วจฺโฉ   อิโต  จิโต  จ   
วิปฺผนฺทิตฺวา  ปลายิตุ  อสกฺโกนฺโต  ตเมว  ถมฺภ อุปนิสีเทยฺย  
วา   อุปนิปชเฺชยฺย  วา  เอวเมว อิมินาป ภิกฺขุนา ทีฆรตฺต  
รูปารมฺมณาทิรสปานวฑฺฒิต  ทุฏจิตฺต  ทเมตุกาเมน  รูปาท-ิ   
อารมฺมณโต  อปเนตฺวา  อร ฺ  วา  รกฺุขมูล  วา  สุ ฺาคาร   
#๑.  ม. ม.ู ๑๒/๑๕๔/๑๒๘ ฯ    
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วา  ปเวเสตฺวา  ตตฺถ  อสสฺาสปสฺสาสถมฺเภ  สติโยตฺเตน   
พนฺธิตพฺพ ฯ  
        เอวมสฺส  ต  จิตฺต  อิโต จิโต จ วิปฺผนฺทิตฺวาป  ปุพฺเพ   
อาจิณฺณารมฺมณ อลภมาน  สติโยตฺต ฉินฺทิตฺวา ปลายิตุ   
อสกฺโกนฺต ตเมวารมฺมณ อุปจารปฺปนาวเสน อุปนิสีทติ  เจว   
อุปนิปชฺชติ จ ฯ เตนาหุ โปราณา   
                ยถา ถมฺเภ นิพนฺเธยฺย   วจฺฉ ทม (๑)   นโร อิธ   
                พนฺเธยฺเยว สก จิตฺต     สติยารมฺมเณ ทฬฺหนฺติ (๒) ฯ   
เอวมสฺส  ต  เสนาสน  ภาวนานุรูป  โหติ ฯ   
        อถวา  ยสฺมา อิม กมฺมฏานปฺปเภเท  มุทฺธภูต   สพฺพ-   
พุทฺธปจฺเจกพุทฺธสาวกาน    วิเสสาธิคมทิฏธมฺมสุขวิหาร-   
ปทฏาน   อานาปานสฺสติกมฺมฏาน  อิตฺถิปุริสหตฺถิอสฺสาทิ-   
สทฺทสมากุล  คามนฺต  อปริจฺจชิตฺวา  น  สุกร  ภาเวตุ  สทฺท-   
กณฺฏกตฺตา  ฌานสฺส ฯ อคามเก ปน อร ฺเ สุกร  โยคา-   
วจเรน  อิท  กมฺมฏาน  ปริคฺคเหตฺวา  อานาปานจตุกฺกชฺฌาน (๓)  
นิพฺพตฺเตตฺวา  ตเทว  ปาทก  กตฺวา  สงฺขาเร  สมฺมสิตฺวา  อคฺคผล   
อรหตฺต  ปาปุณิตุ ฯ  ตสฺมา  ตสฺส  อนุรูป  เสนาสน  อุปทิสนฺโต   
ภควา  อร ฺคโต  วาติอาทิมาห  ตเถว  เถโร ฯ   
        วตฺถุวิชชฺาจริโย  วิย  หิ  ภควา โส ยถา วตฺถุวิชชฺาจริโย   
#๑.  ม. ทม ฯ   ๒.   วิสุทธฺิมคฺค.  ๒/๕๕ ฯ    
#๓.  ม. อานาปานจตุกฺกชฺฌาน ฯ    
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นครภูมึ   ปสฺสิตฺวา    สฏุ ุ    อุปปรกิฺขิตฺวา     เอตฺถ   
นคร  มาเปถาติ  อุปทิสติ  โสตฺถินา  จ  นคเร  นฏิ ิเต   
ราชกุลโต  มหาสกฺการ  ลภติ  เอวเมว (๑)  โยคาวจรสฺส  อนุรูป   
เสนาสน  อุปปริกฺขิตฺวา  เอตฺถ  กมฺมฏาน  อนุยุ ฺชิตพฺพนฺติ   
อุปทิสติ  ตโต  ตตฺถ  กมมฺฏานมนุยุตฺเตน  โยคินา  กเมน   
อรหตฺเต  ปตฺเต  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  วต  โส  ภควาติ  มหนฺต   
สกฺการ  ลภติ ฯ   
        อย  ปน  ภิกฺขุ  ทีปสทิโสติ  วุจฺจติ ฯ  ยถา  ห ิ มหา-   
ทีปราชา  อร ฺเ  ติณคหน  วา  วนคหน  วา  ปพฺพต-   
คหน  วา  นสิฺสาย  นิลียตฺิวา  วนมหึสโคกณฺณสูกราทโย  มิเค   
คณฺหาติ  เอวเมว  อย  อร ฺาทีสุ  กมฺมฏานมนุยุ ฺชนฺโต   
ภิกฺขุ  ยถากฺกเมน โสตาปตฺติสกทาคามิอนาคามิอรหตฺตมคฺเค  เจว   
อริยผลานิ  จ  คณฺหาตีติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        เตนาหุ โปราณา   
                ยถาป ทีปโก นาม        นิลียตฺิวา คณฺหตี (๒)  มิเค   
                ตเถวาย พุทฺธปุตฺโต    ยุตฺตโยโค วิปสฺสโก   
                อร ฺ ปวิสิตฺวาน      คณฺหาติ ผลมุตฺตมนฺติ (๓) ฯ   
เตนสฺส  ปรกฺกมชวโยคฺคภูมึ  อร ฺเสนาสน  ทสฺเสนฺโต   
อร ฺคโต วาติอาทิมาห ฯ   
#๑.  ม. เอวเมว ฯ   ๒.  ม. คณฺหเต ฯ   ๓.  วิสุทฺธิมคฺค. ๒/๕๖ ฯ    
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        ตตฺถ  อร ฺคโตติ  อุปริ  วุตฺตลกฺขณ  ย  กิ ฺจิ  ปวิเวกสุข   
อร ฺ  คโต ฯ รกฺุขมูลคโตติ  รุกฺขสมีป  คโต ฯ  สุ ฺาคาร-   
คโตติ สุ ฺ วิวิตฺโตกาส คโต ฯ  
        เอตฺถ  จ  เปตฺวา  อร ฺ ฺจ  รุกขฺมูล ฺจ  อวเสส-   
สตฺตวิธเสนาสน  คโตป สุ ฺาคารคโตติ  วตฺตุ  วฏฏติ ฯ   
นววิธ  หิ  เสนาสน ฯ  ยถาห  โส  วิวิตฺต  เสนาสน  ภชติ  
อร ฺ  รุกฺขมูล  ปพฺพต  กนฺทร  คิริคุห  สุสาน  วนปตฺถ   
อพฺโภกาส  ปลาลปุ ฺชนติฺ (๑) ฯ  เอวมสฺส  อุตุตฺตยานุกูล  ธาตุจริยา-   
นุกูล ฺจ  อานาปานสฺสติภาวนานุรูป  เสนาสน  อุปทิสิตฺวา   
อลีนานุทฺธจฺจปกฺขิก สนฺตมิริยาปถ  อุปธิสนฺโต  นสิีทตีติ  อาห ฯ   
        อถสฺส  นิสชฺชาย  ทฬฺหภาว  อสฺสาสปสฺสาสาน   
ปวตฺตนสมตฺถต (๒)  อารมฺมณปริคฺคหูปาย ฺจ ทสฺเสนฺโต ปลลฺงฺก  
อาภุชิตฺวาติอาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ ปลฺลงฺกนฺติ  สมนฺตโต  อูรพุทฺธาสน ฯ  
        อาภุชิตฺวาติ พนฺธิตฺวา ฯ  
        อุชุ กาย ปณิธายาติ อุปริมสรีร อุชกุ  เปตฺวา   
อฏารส  ปฏ ิกณฺฏเก  โกฏิยา  โกฏ ึ ปฏิปาเทตฺวา ฯ  เอว   
หิ นิสินฺนสฺส  จมฺมมสนฺหารูนิ  น ปณมนฺติ ฯ  
        อถสฺส ยา เตส ปณมนปจฺจยา ขเณ ขเณ เวทนา  
#๑.  อภิ. วิ. ๓๕/๕๙๙/๓๒๙ ฯ   ๒.  วิสุทฺธิมคฺค. ๒/๕๘ ฯ   
#ปวตฺตนสุขต ฯ    
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อุปฺปชฺเชยฺยุ  ตา  น  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  ตาสุ  อนุปชชฺมานาสุ  
จิตฺต เอกคฺค โหติ  กมฺมฏาน  น  ปรปิตติ  วุทฺธึ  ผาตึ   
อุปคจฺฉติ ฯ   
        ปริมุข  สตึ อุปฏเปตฺวาติ  กมฺมฏานาภิมุข  สตึ   
ปยิตฺวา ฯ   
        โส  สโตว  อสฺสสติ  สโต  ปสฺสสตีติ  โส ภิกขฺุ  เอว   
นิสีทิตฺวา  เอว ฺจ  สตึ  อุปฏเปตฺวา  ต  สตึ อวิชหนฺโต สโต  
เอว อสฺสสติ สโต ปสฺสสติ สโตการี โหตีติ วุตฺต โหติ ฯ   
        อิทานิ  เยหิ  ปกาเรหิ  สโตการ ี โหติ  เต  ปกาเร  ทสฺเสตุ   
ทีฆ  วา  อสสฺสนฺโตติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ทฆี  วา  อสฺสสนฺโตติ  ทีฆ  วา  อสฺสาส  
ปวตฺตยนฺโต ฯ  ตถา  รสฺส ฯ  ยา  ปน  เนส  ทีฆรสฺสตา   
สา กาลวเสน เวทิตพฺพา ฯ   
        กทาจิ  หิ  มนุสฺสา  หตฺถิอหิอาทโย  วิย  กาลวเสน   
ทีฆ  อสฺสสนฺติ  จ  ปสฺสสนฺติ  จ  กทาจิ  สุนขสสาทโย  วิย   
รสฺส ฯ  อ ฺถา  หิ  จุณฺณวิจุณฺณา  อสฺสาสปสฺสาสา ทีฆรสฺสา   
นาม  น  โหนฺติ ฯ  ตสฺมา  เต  ทีฆ  กาล  ปวิสนฺตา  จ   
นิกฺขมนฺตา  จ  ทีฆา  รสสฺ  กาล  ปวิสนฺตา  จ  นกิฺขมนฺตา   
จ  รสฺสาติ  เวทิตพฺพา ฯ  
        ตตฺราย  ภิกฺขุ  อุปร ิ วุตฺเตหิ  นวหากาเรหิ  ทีฆ    
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อสฺสสนฺโต  จ  ปสฺสสนฺโต  จ  ทีฆ  อสฺสสามิ ปสฺสสามีติ   
ปชานาติ ตถา รสฺส ฯ   
        เอว   ปชานโต   จ   
                ทโีฆ รสฺโส จ อสฺสาโส        ปสฺสาโสป จ ตาทิโส   
                จตฺตาโร วณฺณา วตฺตนฺติ        นาสิกคฺเคว ภิกฺขุโนติ ฯ   
        นวนฺน ฺจสฺส (๑)  อาการาน  เอเกนากาเรน  กายานุปสฺสนา-   
สติปฏานภาวนา  สมฺปชฺชตีติ  เวทิตพฺพา ฯ   
        สพฺพกายปฏิสเวที  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ฯ สพฺพกาย-   
ปฏิสเวที  ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขตีติ สกลสฺส อสฺสาสกายสฺสาทิ-   
มชฺฌปรโิยสาน  วิทิต  กโรนฺโต  ปากฏ  กโรนฺโต  อสฺสสิสฺสามีติ   
สิกฺขติ ฯ  สกลสฺส  ปสฺสาสกายสฺสาทิมชฺฌปรโิยสาน  วิทิต   
กโรนฺโต  ปากฏ  กโรนฺโต  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ฯ เอว วิทิต   
กโรนฺโต ปากฏ กโรนฺโต าณสมฺปยุตฺตจิตฺเตน  อสฺสสติ  เจว   
ปสฺสสติ จ ฯ ตสฺมา อสฺสสิสฺสามิ ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขตีติ   
วุจฺจติ ฯ  
        เอกสฺส  หิ  ภิกฺขุโน จุณฺณวิจุณฺณวิสเฏ  อสฺสาสกาเย   
ปสฺสาสกาเย วา อาทิ ปากโฏ  โหติ  น  มชฺฌปริโยสาน ฯ   
โส อาทิเมว ปริคฺคเหตุ สกฺโกติ มชฺฌปริโยสาเน กลิมติ ฯ  
        เอกสฺส  มชฺฌ  ปากฏ  โหติ  น  อาทิปริโยสาน ฯ  โส   
#๑.  ม. จตุนนฺ ฺจสฺส ฯ    
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มชฺฌเมว ปรคฺิคเหตุ สกฺโกติ  อาทิปริโยสาเน  กิลมติ ฯ   
        เอกสฺส  ปริโยสาน  ปากฏ  โหติ  น  อาทิมชฺฌ ฯ  โส   
ปริโยสานเยว  ปริคฺคเหตุ  สกโฺกติ  อาทิมชฺเฌ กลิมติ ฯ   
        เอกสฺส สพฺพ ปากฏ โหติ  โส สพฺพมฺป ปริคฺคเหตุ   
สกฺโกติ น กตฺถจิ กิลมติ ฯ ตาทิเสน ภวิตพฺพนฺติ ทสฺเสนฺโต  
อาห สพฺพกายปฏิสเวทีติอาทิ ฯ   
        ตตฺถ  สกิฺขตีติ  เอว  ฆฏติ  วายมติ ฯ  โย  วา  ตถาภูตสฺส   
สวโร ฯ  อยเมตฺถ  อธิสลีสิกฺขา ฯ  โย  ตถาภูตสฺส  สมาธิ  อย   
อธิจิตฺตสิกฺขา ฯ ยา ตถาภูตสฺส ป ฺา  อย  อธิป ฺาสิกฺขาติ   
อิมา  ติสฺโส  สิกฺขาโย  ตสฺมึ  อารมฺมเณ  ตาย  สติยา  เตน   
มนสิกาเรน  สิกฺขติ  อาเสวติ  ภาเวติ พหุลีกโรตีติ เอวเมตฺถ   
อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  
        ตตฺถ  ยสฺมา  ปุริมนเยน  เกวล  อสฺสสิตพฺพ  ปสฺสสิ-   
ตพฺพเมว  จ  น  อ ฺ กิ ฺจิ  กาตพฺพ  อิโต  ปฏาย  ปน   
าณุปฺปาทนาทีสุ  โยโค  กรณีโย ฯ  ตสฺมา  ตตฺถ  อสฺสสามีติ   
ปชานาติ  ปสฺสสามีติ  ปชานาติจฺเจว  วตฺตมานกาลวเสน  ปาลึ   
วตฺวา  อิโต  ปฏาย  กตฺตพฺพสฺส  าณุปฺปาทนาทิโน  อาการสฺส   
ทสฺสนตฺถ  สพฺพกายปฏิสเวที  อสฺสสิสฺสามีติอาทินา  นเยน   
อนาคตกาลวเสน  ปาลิ  อาโรปตาติ เวทิตพฺพา ฯ   
        ปสฺสมภฺย  กายสงฺขาร  ฯเปฯ  สกิฺขตีติ  โอฬาริก  อสฺสาส-    
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ปสฺสาสสงฺขาต  กายสงฺขาร  ปสฺสมฺเภนฺโต  ปฏิปฺปสฺสมฺเภนฺโต   
นิโรเธนฺโต วูปสเมนฺโต อสฺสสิสฺสามิ  ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ   
        ตเตฺรว  โอฬาริกสุขุมตา  จ  ปสสฺทฺธิ  จ  เวทิตพฺพา   
        อิมสฺส  หิ  ภิกฺขุโน  ปุพฺเพ  อปริคฺคหิตกาเล  กาโย  จ   
จิตฺต ฺจ  สทรถา  โหนฺติ  โอฬาริกา ฯ  
        กายจิตฺตาน  โอฬารกิตฺเต  อวูปสนฺเต  อสฺสาสปสฺสาสาป   
โอฬาริกา โหนฺติ พลวตรา  หุตฺวา  ปวตฺตนฺติ  นาสิกา  นปฺปโหติ   
มุเขน  อสฺสสนฺโตป ปสสฺสนฺโตป ติฏติ ฯ  
        ยทา  ปนสฺส  กาโยป  จิตฺตมฺป  ปริคฺคหิตา  โหนฺติ  ตทา   
เต  สนฺตา  โหนฺติ  วูปสนฺตา ฯ   
        เตสุ  วูปสนฺเตสุ  อสฺสาสปสฺสาสา  สุขุมา หุตฺวา ปวตฺตนฺติ   
อตฺถิ นุ โข  นตฺถีติ  วิเจตพฺพาการปฺปตฺตา  โหนฺติ ฯ เสยฺยถาป   
ปุริสสฺส ธาวิตฺวา ปพฺพตา  วา  โอโรหิตฺวา  มหาภาร  วา   
สีสโต  โอโรเปตฺวา   ิตสฺส  โอฬารกิา  อสฺสาสปสฺสาสา  โหนฺติ   
นาสิกา  นปฺปโหติ  มุเขน อสฺสสนฺโตป ปสฺสสนฺโตป ติฏติ ฯ  
        ยทา  ปเนส  ต  ปริสสฺม  วิโนเทตฺวา  นฺหาตฺวา  จ  ปวิตฺวา  จ   
ปวิตฺวา  จ  อลฺลสาฏก  หทเย  กตฺวา  สีตาย  ฉายาย  นิปนโฺน   
โหติ  อถสฺส  เต  อสฺสาสปสฺสาสา  สุขุมา โหนฺติ  อตฺถิ   
นุ  โข  นตฺถติี  วิเจตพฺพาการปฺปตฺตา  เอวเมว  อิมสฺส  ภิกฺขุโน  
อปริคฺคหิตกาเลติ  วิตฺถาเรตพฺพ ฯ    
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        ตถา  หสิฺส  ปุพฺเพ  อปริคฺคหิตกาเล  โอฬารโิกฬาริเก   
กายสงฺขาเร  ปสฺสมฺเภมีติ  อาโภคสมนฺนาหารมนสิกาโร  นตฺถิ   
ปริคฺคหิตกาเล  ปน  อตฺถิ ฯ  เตนสฺส  อปริคฺคหิตกาลโต   
ปริคฺคหิตกาเล  กายสงฺขาโร  สุขุโม โหติ ฯ เตนาหุ โปราณา   
                สารทฺเธ กาเย จิตฺเต จ        อธิมตฺต ปวตฺตติ   
                อสารทฺธมฺหิ กายมฺหิ        สขุุม สมฺปวตฺตตีติ (๑) ฯ   
        ปริคฺคเหป (๒)  โอฬาริโก  ปมชฺฌานูปจาเร  สุขุโม ฯ    
ตสฺมิมฺป  โอฬาริโก  ปมชฺฌาเน  สุขุโม ฯ   
        ปมชฌฺาเน  จ  ทุติยชฺฌานูปจาเร  จ  โอฬารโิก  
ทุติยชฺฌาเน  สุขุโม ฯ   
        ทุติยชฌฺาเน  จ  ตติยชฺฌานูปจาเร  จ  โอฬารโิก   
ตติยชฺฌาเน  สุขุโม ฯ   
        ตติยชฺฌาเน  จ  จตุตฺถชฺฌานูปจาเร  จ  โอฬารโิก   
จตุตฺถชฺฌาเน  อติสุขุโม  อปฺปวตฺติเมว ปาปุณาติ ฯ อิท  ตาว   
ทีฆภาณกสยุตฺตภาณกาน มต ฯ   
        มชฺฌิมภาณกา  ปน  ปมชฺฌาเน  โอฬารโิก  ทุติยชฺฌา-   
นูปจาเร  สุขุโมติ  เอว  เหฏ ิมเหฏ ิมชฺฌานโต  อุปรูปริชฌฺา-   
นูปจาเรป  สุขุมตร  อิจฺฉนฺติ ฯ  สพฺเพสเยว  ปน  มเตน  อปริคฺค-   
หิตกาเล  ปวตฺตกายสงฺขาโร  ปริคฺคหิตกาเล  ปฏิปปฺสฺสมฺภติ   
ปริคฺคหิตกาเล  ปวตฺตกายสงฺขาโร  ปมชฺฌานูปจาเร  ฯเปฯ   
#๑.  วิสุทฺธิมคฺค. ๒/๖๓ ฯ   ๒.  กตฺถจิ. ปริคฺคหิตกาเลป ฯ    
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จตุตฺถชฺฌานูปจาเร  ปวตฺตกายสงฺขาโร  จตุตฺถชฌฺาเน  ปฏิป-ฺ   
ปสฺสมฺภติ ฯ  อย  ตาว  สมเถ นโย ฯ   
        วิปสฺสนาย  ปน  อปริคฺคหิตกาเล  ปวตฺตกายสงฺขาโร   
โอฬาริโก   มหาภูตปริคฺคเห   สุขุโม ฯ   โสป    โอฬาริโก  
อุปาทารูปปริคฺคเห สุขุโม ฯ โสป โอฬาริโก  สกลรูปปริคฺคเห   
สุขุโม ฯ  โสป  โอฬาริโก  อรูปปริคฺคเห  สุขุโม ฯ โสป   
โอฬาริโก  รปูารูปปริคฺคเห  สุขุโม ฯ  โสป  โอฬารโิก   
ปจฺจยปริคฺคเห สุขุโม ฯ โสป โอฬารโิก  สปฺปจฺจยนาม-   
รูปทสฺสเน  สุขุโม ฯ โสป โอฬารโิก ลกฺขณารมฺมณิกวิปสฺสนาย   
สุขุโม ฯ   โสป  ทุพฺพลวปิสฺสนาย  โอฬาริโก  พลววิปสฺสนาย   
สุขุโม ฯ   ตตฺถ ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว  ปุริมสฺส  ปรุมิสฺส  ปจฺฉิเมน   
ปจฺฉิเมน  ปฏิปฺปสฺสทฺธิ  เวทิตพฺพา ฯ   
        เอวเมตฺถ โอฬาริกสขุุมตา  ปฏิปฺปสฺสทฺธิ  จ  เวทิตพฺพา ฯ   
อย  ตาเวตฺถ  กายานุปสฺสนาวเสน วุตฺตสฺส ปมจตุกฺกสฺส   
อนุปุพฺพปทวณฺณนา ฯ   
        ยสฺมา  ปเนตฺถ  อิทเมว  จตุกฺก อาทิกมฺมิกสฺส กมฺมฏาน-   
วเสน วุตฺต อิตรานิ ปน  ตีณิ  จตุกฺกานิ  เอตฺถ  ปตฺตชฺฌานสฺส   
เวทนาจิตฺตธมฺมานุปสฺสนาวเสน  ตสฺมา  อิม  กมฺมฏาน  ภาเวตฺวา (๑)    
อานาปานจตุกฺกชฺฌานปทฏานาย  วิปสฺสนาย  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ   
อรหตฺต  ปาปุณิตุกาเมน  อาทิกมฺมิเกน  กลุปุตฺเตน  วิสุทฺธิมคฺเคน  
#๑.  ม. ภาเวตฺวา ฯ    
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วุตฺตนเยน  สีลปริโสธนาทีนิ  สพฺพกิจฺจานิ  กตฺวา  สตฺตงฺค- 
สมนฺนาคตสฺส  อาจริยสฺส สนฺติเก  ป ฺจสนฺธิก  กมมฺฏาน   
อุคฺคเหตพฺพ ฯ   
        ตตฺริเม  ป ฺจ  สนฺธโย อุคฺคโห ปริปุจฺฉา  อุปฏาน   
อปฺปนา  ลกขฺณนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  อุคฺคโห  นาม  กมฺมฏานสฺส อุคฺคณฺหน ฯ  ปริปุจฺฉา   
นาม  กมฺมฏานสฺส  ปรปิุจฺฉน (๑) ฯ  อุปฏาน  นาม  กมฺมฏานสฺส   
อุปฏาน ฯ  อปฺปนา  นาม  กมฺมฏานสฺส  อปฺปนา ฯ  ลกฺขณ   
นาม  กมฺมฏานสฺส  ลกขฺณ  เอว  ลกขฺณมิท กมฺมฏานนฺติ  
กมฺมฏานสภาวูปธารณนฺติ  วุตฺต โหติ ฯ   
        เอว  ป ฺจสนฺธิก  กมฺมฏาน  อุคฺคณฺหนฺโต  อตฺตนาป น  
กิลมติ อาจริยมฺป น วิเหเสติ (๒) ฯ ตสฺมา โถก อุทฺทิสาเปตฺวา  
พหุ กาล สชฌฺายิตฺวา เอว ป ฺจสนฺธิก กมฺมฏาน   
อุคฺคเหตฺวา  อาจริยสฺส  สนติฺเก  วา  อ ฺตฺถ  วา อฏารส  
โทสยุตฺเต วิหาเร  วชฺเชตฺวา  ป ฺจงฺคสมนฺนาคเต  เสนาสเน   
วสนฺเตน อุปจฺฉินฺนขุทฺทกปลิโพเธน กตภตฺตกิจฺเจน  ภตฺตสมฺมท   
ปฏิวิโนเทตฺวา  สุขานิสินฺเน  รตนตฺตยคุณานุสฺสรเณน จิตฺต   
สมฺปหเสตฺวา  อาจริยุคฺคหโต  เอกปทมฺป  อปริหาเปนฺเตน  อิท  
อานาปานสฺสติกมฺมฏาน มนสิ กาตพฺพ ฯ  
#๑.  วิสุทฺธิมคฺค. ๒/๖๘ ฯ  ปริปุจฺฉนา ฯ   ๒.  ม. น.  วิเหเสติ ฯ    
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        ตตฺราย มนสิการวิธิ   
                คณนา อนุพนฺธนา        ผุสนา ปนา สลฺลกฺขณา   
                วิวฏฏนา ปาริสทฺุธิ        เตส ฺจ ปฏิปสฺสนาติ ฯ   
        ตตฺถ  คณนาติ  คณนาเยว ฯ  อนุพนฺธนาติ  อนุคมนา ฯ   
ผุสนาติ  ผุฏฏาน ฯ  ปนาติ  อปฺปนา ฯ  สลฺลกขฺณาติ   
วิปสฺสนา ฯ  วิวฏฏนาติ  มคฺโค ฯ  ปาริสุทฺธีติ ผล ฯ เตส ฺจ   
ปฏิปสฺสนาติ  ปจฺจเวกฺขณา ฯ   
        ตตฺถ  อิมินา  อาทิกมฺมิเกน  กลุปุตฺเตน ปม คณนาย   
อิท  กมฺมฏาน  มนสิ  กาตพฺพ ฯ   
        คเณนฺเตน  ปน  ป ฺจนฺน  เหฏา  น  เปตพฺพ  ทสนฺน   
อุปริ  น  เนตพฺพ  อนฺตรา  ขณฺฑ น ทสเฺสตพฺพ ฯ  
ป ฺจนฺน เหฏา  เปนฺตสฺส  หิ  สมฺพาเธ  โอกาเส   
จิตฺตุปฺปาโท  วิปฺผนฺทติ  สมฺพาเธ  วเช สนฺนิรุทฺธโคคโณ  วิย ฯ   
        ทสนฺน  อุปริ  เนนฺตสฺส คณนนิสฺสิโตว จิตฺตุปฺปาโท   
โหติ ฯ  
        อนฺตรา  ขณฺฑ  ทสฺเสนฺตสฺส  สิขาปฺปตฺต  นุ  โข   
เม  กมฺมฏาน โนติ จิตฺต วิกมฺปติ ตสฺมา เอเต โทเส  
วชฺเชตฺวา คเณตพฺพ ฯ   
        คเณนฺเตน  จ  ปม  ทนฺธคณนาย  ธ ฺมาปกคณนาย   
คเณตพฺพ ฯ  ธ ฺมาปโก  หิ  นาฬึ  ปูเรตฺวา  เอกนฺติ  วตฺวา   
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โอกิรติ ปุน ปูเรนฺโต กิ ฺจิ กจวร ทิสฺวา ฉฑฺเฑนฺโต  เอก   
เอกนฺติ  วทติ ฯ  เอเสว  นโย  เทฺว  เทฺวติอาทีสุ ฯ  
        เอวเมว  อิมินาป  อสสฺาสปสฺสาเสสุ  โย  อุปฏาติ  ต  
คเหตฺวา  เอก  เอกนฺติ  อาทึ กตฺวา ยาว  ทส  ทสาติ   
ปวตฺตมาน  อุปลกฺเขตฺวาว  คเณตพฺพ ฯ  ตสฺส  เอว  คณยโต   
นิกฺขมนฺตา จ ปวิสนฺตา จ อสฺสาสปสฺสาสา ปากฏา โหนฺติ ฯ   
        อถาเนน  ต  ทนฺธคณน  ธ ฺมาปกคณน  ปหาย   
สีฆคณนาย  โคปาลกคณนาย  คเณตพฺพ ฯ  เฉโก  หิ  โคปาลโก   
สกฺขราทโย  อุจฺฉงฺเคน  คเหตฺวา  รชฺชทุณฺฑหตฺโถ  ปาโตว   
วช  คนฺตฺวา  คาโว  ปฏ ิย  ปหริตฺวา ปลิฆตฺถมฺภมตฺถเก  
นิสินฺโน  ทฺวาร  ปตฺต  ปตฺตเยว  คาว เอโก เทฺวติ สกขฺร   
ขิปตฺวา ขิปตฺวา คเณติ ฯ   
        ติยามรตฺตึ  สมฺพาเธ  โอกาเส  ทกฺุข  วุตฺถโคคโณ   
นิกฺขมนฺโต  อ ฺม ฺ อุปนิฆสนฺโต (๑)  เวเคน  เวเคน  ปุ ฺชปุ ฺโช   
หุตฺวา  นิกฺขมติ ฯ โส เวเคน เวเคน  ตีณิ  จตฺตาริ  ป ฺจ   
ทสาติ  คเณติเยว  เอวมสฺสาป  ปุริมนเยน  คณยโต  อสฺสาส-   
ปสฺสาสา  ปากฏา  หุตฺวา  สีฆ  สีฆ  ปนุปฺปุน  ส ฺจรนฺติ ฯ   
        ตโต เตน  ปุนปฺปุน  ส ฺจรนฺตีติ  ตฺวา  อนฺโต  จ   
พหิ  จ อคฺคเหตฺวา ทฺวารปฺปตฺต ทฺวารปฺปตฺตเยว  คเหตฺวา   
# ๑ สี.  อปนิฆเสนฺโต ฯ    
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เอโก  เทฺว  ตีณิ  จตฺตาริ  ป ฺจ ฯ  เอโก  เทฺว  ตีณิ จตฺตาริ    
ป ฺจ  ฉ  เอโก  เทฺว  ตีณิ  จตฺตาริ  ป ฺจ  ฉ  สตฺต  ฯเปฯ  อฏ   
นว  ทสาติ  สีฆ  สีฆ  คเณตพฺพเมว ฯ   
        คณนาปฏิพทฺเธ  หิ  กมฺมฏาเน คณนพเลเนว  จิตฺต   
เอกคฺค โหติ อริตฺตุปตฺถมฺภนวเสน จณฺฑโสเต นาวาปนมิว ฯ   
        ตสฺเสว  สีฆ  สีฆ คณยโต กมฺมฏาน นิรนฺตร   
ปวตฺต วิย หุตฺวา อุปฏาติ ฯ อถ  นิรนฺตร  ปวตฺตตีติ   
ตฺวา  อนฺโต จ พหิ จ วาต อปริคฺคเหตฺวา ปุริมนเยเนว  
เวเคน  เวเคน  คเณตพฺพ ฯ  อนฺโตปวิสนวาเตน  หิ  สทฺธ ึ  
จิตฺต ปเวสยโต อพฺภนฺตร  วาตพฺภาหต  เมทปูริต  วิย   
โหติ ฯ  พหินิกฺขมนวาเตน สทฺธึ จิตฺต นีหรโต พหิทฺธา  
ปุถุตฺตารมฺมเณ  จิตฺต  วิกขิฺปติ ฯ ผุฏผุฏโกาเส (๑)  ปน สตึ  
เปตฺวา ภาเวนฺตสฺเสว ภาวนา  สมฺปชฺชติ ฯ  เตน  วุตฺต   
อนฺโต จ พหิ จ วาต อปริคฺคเหตฺวา ปุริมนเยเนว  
เวเคน เวเคน คเณตพฺพนฺติ ฯ   
        กีวจิร  ปเนต  คเณตพฺพนฺติ  ยาว  วินา  คณนาย 
อสฺสาสปสฺสาสารมฺมเณ  สติ  สนฺติฏติ ฯ  พหิวิสฏวิตกฺก-   
วิจฺเฉท  กตฺวา  อสฺสาสปสฺสาสารมฺมเณ สติสณฺาปนตฺถเยว  
หิ คณนาติ ฯ   
#๑.  ม. ผุฏผฏโกาเส ฯ    
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        เอว  คณนาย  มนสิ  กตฺวา  อนพุนฺธนาย (๑)  มนส ิ  
กาตพฺพ ฯ อนุพนฺธนา นาม  คณน  ปฏิสหริตฺวา  สติยา   
นิรนฺตร  อสฺสาสปสฺสาสาน  อนุคมน ฯ  ต ฺจ  โข  น  
อาทิมชฺฌปริโยสานานุคมนวเสน ฯ  อาทิมชฺฌปริโยสานานิ   
ตสฺสานุคมเน  อาทีนวา  จ  เหฏา วุตฺตาเยว ฯ   
        ตสฺมา  อนุพนฺธนาย  มนสิกโรนฺเตน  น  อาทิมชฺฌ-   
ปริโยสานวเสน  มนส ิ กาตพฺพ  อปจ  โข  ผุสนาวเสน  จ   
ปนาวเสน  จ  มนสิ  กาตพฺพ ฯ  คณนานุพนฺธนาวเสน  วิย  ห ิ  
ผุสนาปนาวเสน  วิสุ  มนสิกาโร  นตฺถิ  ผุฏผุฏฏาเนเยว   
ปน  คเณนฺโต  คณนาย  จ  ผุสนาย  จ  มนส ิ กโรติ ตตฺเถว   
คณน  ปฏิสหริตฺวา  เต  สติยา  อนุพนฺธนฺโต  อปปฺนาวเสน   
จ  จิตฺต  เปนฺโต อนุพนฺธนาย  จ  ผุสนาย  จ  ปนาย  จ   
มนสิ  กโรตีติ  วุจฺจติ ฯ  สฺวายมตฺโถ  อฏกถาสุ วุตฺตปงฺคุฬ-   
โทวาริโกปมาหิ อิเธว ปาฬิย วุตฺตกกจูปมาย จ เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตตฺราย  ปงฺคุโฬปมา  เสยฺยถาป  ปงฺคุโฬ  โทลาย  กฬีต   
มาตาปุตฺตาน  โทล  ขิปตฺวา  ตตฺเถว  โทลาถมฺภมูเล  นิสินฺโน   
กเมน อาคจฺฉนฺตสฺส จ คจฺฉนฺตสฺส จ  โทลาผลกสฺส  อุโภ   
โกฏโิย  มชฌฺ ฺจ  ปสฺสติ  น  จ  อุโภโกฏิมชฺฌาน ทสฺสนตฺถ  
พฺยาวโฏ  โหติ  เอวเมว  ภิกฺขุ  สติวเสน  อุปนิพนฺธนตฺถมฺภมูเล   
#๑.  ส.ี  อนุพนฺธนาวเสน ฯ    
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ตฺวา  อสฺสาสปสฺสาสโทล  ขิปตฺวา ตตฺเถว นิมิตฺเต สติยา  
นิสีทนฺโต กเมน อาคจฺฉนฺตาน ฺจ คจฺฉนฺตาน ฺจ  ผุฏฏาเน   
อสฺสาสปสฺสาสาน  อาทิมชฺฌปรโิยสาน  สติยา อนุคจฺฉนฺโต   
ตตฺเถว  จิตฺต  เปตฺวา  ปสฺสติ  น  จ  เตส  ทสฺสนตฺถ  พฺยาวโฏ  
โหติ ฯ อย ปงฺคุโฬปมา ฯ   
        อย  ปน  โทวารโิกปมา  เสยฺยถาป  โทวารโิก  นครสฺส   
อนฺโต  จ  พหิ  จ  ปรุิเส  โก  ตฺว  กโุต  วา  อาคโต   
กุหึ  วา  คจฺฉสิ กึ วา เต หตฺเถติ  น  วีมสติ ฯ  น   
หิ  ตสฺส  เต  ภารา  ทฺวารปฺปตฺต  ทฺวารปฺปตฺตเยว ปน   
วีมสติ เอวเมว  อิมสฺส  ภิกฺขุโน  อนฺโตปวิฏวาตา  จ   
พหินิกฺขนฺตวาตา  จ  น  ภารา  โหนฺติ ทฺวารปฺปตฺตา   
ทฺวารปฺปตฺตาเยว ภาราติ อย โทวาริโกปมา ฯ   
        กกจูปมา  ปน  นิมิตฺต  อสฺสาสปสฺสาสาติอาทินา (๑)  นเยน   
อิธ วุตฺตาเยว ฯ  อิธ ปนสสฺ อาคตาคตวเสน อมนสิการมตฺตเมว   
ปโยชนนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
        อิท  กมมฺฏาน  มนสิกโรโต  กสฺสจิ  นจิเรเนว  นิมิตฺต ฺจ   
อุปฺปชฺชติ อวเสสชฺฌานงฺคปฏิมณฺฑิตา  อปฺปนาสงฺขาตา  ปนา   
จ  สมฺปชชฺติ ฯ  กสฺสจิ  ปน  คณนาวเสเนว  มนสิการกาลโต   
ปภุติ  [๑]-  ยถา  สารทฺธกายสฺส  ม ฺเจ  วา  ปเ  วา  นิสีทโต   
#๑.  ขุ. ปฏ.ิ  ๓๑/๓๘๓/๒๗๕ ฯ      
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ม ฺจป  โอนมติ  วิกูชติ  ปจฺจตฺถรณ  วลึ  คณฺหาติ อสารทฺธ-   
กายสฺส  ปน  นิสีทโต  เนว  ม ฺจป  โอนมติ  น วิกูชติ   
น ปจฺจตฺถรณ วลึ คณฺหาติ  ตูลปจุปูรติ  วิย  ม ฺจป   
โหติ ฯ  กสฺมา  ยสฺมา  อสารทฺโธ  กาโย ลหุโก  โหติ  เอวเมว   
คณนาวเสน  มนสิการกาลโต  ปภุติ  อนุกฺกมโต  โอฬาริก-   
อสฺสาสปสฺสาสนิโรธวเสน  กายทรเถ  วูปสนฺโต  กาโยป  จิตฺตมฺป  
ลหุก โหติ สรีร อากาเส ลงฺฆนาการปฺปตฺต วิย โหติ ฯ   
        ตสฺส  โอฬาริเก  อสสฺาสปสฺสาเส  นิรุทฺเธ  สุขุมอสฺสาส-   
ปสฺสาสนิมิตฺตารมฺมณ จิตฺต  ปวตฺตติ ฯ  ตสฺมิมฺป  นริุทฺเธ   
อปราปร  ตโต  สุขุมตร  สุขุมตร อสฺสาสปสฺสาสนิมิตฺตารมฺมณ   
ปวตฺตติเยว ฯ  สฺวายมตฺโถ  อุปริ  วุตฺตกสถาโลปมาย (๑)  เวทิตพฺโพ ฯ   
        ยถา  ห ิ อ ฺานิ  กมฺมฏานานิ  อุปรูปร ิ วิภูตานิ   
โหนฺติ  น  ตถา  อิท ฯ อิท  ปน  อุปรปูริ  ภาเวนฺตสฺส (๒)   
สุขุมตฺต คจฺฉติ อุปฏานมฺป น อุปคจฺฉติ ฯ เอว  อนปุฏหนฺเต   
ปน  ตสฺมึ  เตน ภิกฺขุนา อาจริย ปุจฺฉิสฺสามีติ วา นฏ   
ทานิ  เม  กมมฺฏานนฺติ  วา  อุฏายาสนา  น  คนฺตพฺพ ฯ   
อิริยาปถ  วิโกเปตฺวา  คจฺฉโต หิ กมฺมฏาน นวนวเมว   
โหติ ฯ ตสฺมา ยถานิสินฺเนเนว เทสโต อาหริตพฺพ ฯ   
        ตตฺราย  อาหรณูปาโย  เตน  ภิกฺขุนา  กมฺมฏานสฺส   
#๑.  ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๔๐๖/๒๗๙ ฯ   ๒.  สี. ภาเวนฺตสฺส  ภาเวนฺตสฺส ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๒) - หนาท่ี 109 

        เลมที ่ 41  อานาปานสฺสติกถาวณฺณนา  หนา  109   
 
        อนุปฏานภาว  ตฺวา  อิติ  ปฏสิ ฺจิกฺขิตฺต  อิเม  อสฺสาส-   
ปสฺสาสา  นาม  กตฺถ  อตฺถิ  กตฺถ นตฺถ ิฯ  กสฺส  วา  อตฺถิ   
กสฺส  วา  นตฺถีติ ฯ  อเถว  ปฏิส ฺจิกฺขโต (๑)  อิเม อนฺโตมาตุ-   
กุจฺฉิย  นตฺถิ  อุทเก  นิมุคฺคาน  นตฺถิ  ตถา  อส ฺ ีภูตาน   
มตาน จตุตฺถชฺฌานสมาปนฺนาน  รูปารูปภวสมงฺคีน  นิโรธ-   
สมาปนฺนานนฺติ  ตฺวา  เอว อตฺตนาว  อตฺตา  ปฏิโจเทตพฺโพ   
นนุ  ตฺว  ปณฺฑิต  เนว  มาตุกุจฺฉิคโต  น อุทเก  นิมคฺุโค   
น  อส ฺ ีภูโต  น  มโต  น  จตุตฺถชฺฌานสมาปนฺโน  น   
รูปารูปภวสมงฺคี  น  นโิรธสมาปนฺโน ฯ  อตฺถิเยว  เต  อสฺสาส-   
ปสฺสาสา  มนฺทป ฺตาย  ปน ปริคฺคเหตุ  น  สกโฺกสีติ ฯ   
        อถาเนน  ปกติผุฏวเสน  จิตฺต  เปตฺวา  มนสิกาโร   
ปวตฺเตตพฺโพ ฯ  อิเม  หิ  ทีฆนาสิกสฺส  นาสาปุฏ ฆฏเฏนฺตา   
ปวตฺตนฺติ รสฺสนาสิกสฺส อุตฺตโรฏ ฯ  ตสฺมาเนน  อิม  นาม   
าน  ฆฏเฏนฺตีติ  นิมิตฺต  เปตพฺพ ฯ  อิมเมว หิ อตฺถวส ปฏิจฺจ   
วุตฺต ภควตา นาห ภิกฺขเว มุฏสฺสติสฺส อสมฺปชานสฺส   
อานาปานสฺสติภาวน  วทามีติ (๒) ฯ  กิ ฺจาป  หิ  ยงฺกิ ฺจิ   
กมฺมฏาน  สตสฺส  สมฺปชานสฺเสว  สมฺปชฺชติ  อิโต  อ ฺ   
ปน  มนสิกโรนฺตสฺส  ปากฏ  โหติ ฯ   
        อิทมฺปน อานาปานสฺสติกมฺมฏาน  ครุก  ครกุภาวน  
#๓.  กตฺถจิ. ปฏิส ฺจิกฺขตา ฯ   ๒.  ม. อุ. ๑๔/๒๘๙/๑๙๖ ฯ   
#ส. มหา. ๑๙/๑๓๖๐/๔๑๐ ฯ    
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พุทฺธปจฺเจกพุทฺธพุทฺธปุตฺตาน  มหาปุริสานเยว  มนสิการภูมิภูต   
น  เจว  อิตฺตร  น  จ  อิตฺตรสตฺตสมาเสวิต ฯ  ยถา  ยถา   
มนสิ  กรียติ  ตถา  ตถา  สนฺต ฺเจว  โหติ  สุขุม ฺจ ฯ  ตสฺมา   
เอตฺถ  พลวตี  สติ  จ ป ฺา จ อิจฺฉิตพฺพา ฯ   
        ยถา  ห ิ มฏสาฏกสฺส  ตุนฺนกรณกาเล  สูจิป  สุขุมา   
อิจฺฉิตพฺพา  สูจิปาสเวธนมฺป  ตโต  สขุุมตร  เอวเมว (๑)  มฏ-   
สาฏกสทิสสฺส  อิมสฺส กมฺมฏานสฺส ภาวนากาเล  สูจิ-   
ปฏิภาคา  สติป  สูจิปาสเวธนปฏิภาคา  ตสมฺปยุตฺตา  ป ฺาป  
พลวตี  อิจฺฉิตพฺพา ฯ  ตาหิ  จ  ปน  สติป ฺาหิ  สมนฺนาคเตน   
ภิกฺขุนา  น  เต  อสฺสาสปสฺสาสา อ ฺตฺร ปกติผุฏโกาสา   
ปริเยสิตพฺพา ฯ   
        ยถา  ห ิ กสฺสโก  เขตฺต  กสิตฺวา  พลีพทฺเท  มุ ฺจิตฺวา   
โคจรมุเข  กตฺวา  ฉายาย  นิสินฺโน  วิสสฺเมยฺย  อถสสฺ  เต   
พลิพทฺทา  เวเคน  อฏวึ  ปวิเสยฺยุ ฯ โย  โหติ  เฉโก  กสฺสโก   
โส  ปุน  เต  คเหตฺวา โยเชตุกาโม น เตส อนุปท คนฺตฺวา   
อฏวึ  อาหิณฺฑติ  อถ  โข  รสฺมิ ฺจ  ปโตท ฺจ คเหตฺวา   
อุชุกเมว เตส นิปาตนติตฺถ คนฺตฺวา  นิสีทติ  วา  นปิชฺชติ   
วา  อถ  เต โคเณ ทิวสภาค จริตฺวา นิปาตนติตฺถ  
โอตริตฺวา  นฺหาตฺวา  จ ปวิตฺวา จ ปจฺจุตฺตริตฺวา  ิเต  
#๑.  ม. เอวเอว ฯ    
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ทิสฺวา รสฺมิยา พนฺธิตฺวา ปโตเทน  วิชฌฺนฺโต  อาเนตฺวา   
โยเชตฺวา  ปนุ  กมฺม กโรติ เอวเมว (๑)  เตน ภิกฺขุนา  น  เต   
อสฺสาสปสฺสาสา  อ ฺตฺร  ปกติผุฏโกาสา  ปริโยสิตพฺพา ฯ   
สติรสฺมึ  ปน  ป ฺาปโตท ฺจ  คเหตฺวา  ปกติผุฏโกาเส  จิตฺต   
เปตฺวา  มนสิกาโร ปวตฺเตตพฺโพ ฯ  เอว  หิสฺส  มนสิกโรโต   
นจิรสฺเสว  เต  อุปฏหนติฺ  นิปาตนติตฺเถ  วิย  โคณา ฯ  
ตโต  เตน  สติรสฺมิยา  พนฺธิตฺวา  ตสฺมึเยว  าเน  โยเชตฺวา   
ป ฺาปโตเทน  วิชฌฺนฺเตน  ปุนปฺปนุ  กมฺมฏาน  อนุยุ ฺชิตพฺพ ฯ 
        ตสฺเสวมนุยุ ฺชโต  นจิรสฺเสว  นิมิตฺต  อุปฏาติ ฯ  ต   
ปเนต  น  สพฺเพส  เอกสทิส  โหติ  อปจ  โข  กสสฺจิ  
สุขสมฺผสฺส  อุปฺปาทยมาโน  ตูลปจุ  วิย  กปฺปาสปจุ  วิย   
วาตธารา  วิย  จ  อุปฏาตีติ เอกจฺเจ อาหุ ฯ   
        อย  ปน  อฏกถาสุ  วินิจฺฉโย  อิท  หิ  กสฺสจิ  ตารกรูป   
วิย มณิคุฬิกา  วิย  มุตฺตาคุฬิกา  วิย  จ กสฺสจิ  ขรสมผฺสฺส   
หุตฺวา กปฺปาสฏ ิ วิย ทารสุารสูจิ  วิย  จ  กสฺสจิ   
ทีฆปามงฺคสุตฺต  วิย  กุสมุทาม  วิย  ธมูสิขา  วิย  จ  กสฺสจิ  
วิตฺถตมกฺกฏกสุตฺต (๒)  วิย  วลาหกปฏล  วิย  ปทมุปุปฺผ  วิย  รถจกฺก   
วิย จนฺทมณฺฑล  วิย  สรูิยมณฺฑล วิย  จ  อุปฏาติ  ต ฺจ  
ปเนต  ยถา  สมฺพหุเลสุ ภิกฺขูสุ สุตฺตนฺต  สชฺฌายิตฺวา   
#๑.  ส.ี ม. เอวเมว ฯ   ๒.  ม. วิตฺถต  มกฺกฏสุตฺต ฯ   
#ยุ. วิตถ  มกกฺฏสุตฺต ฯ    
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นิสินฺเนสุ เอเกน ภิกฺขุนา ตุมฺหาก กีทิส หุตฺวา อิท  
สุตฺต  อุปฏาตีติ  วุตฺเต  เอโก  มยฺห  มหตี  ปพฺพเตยฺยา   
นที  วิย  หุตฺวา อุปฏาตีติ อาห ฯ อปโร (๑)  มยฺห เอกา   
วนราชิ วิย อ ฺโ มยฺห เอโก สีตจฺฉาโย  สาขาสมฺปนฺโน   
ผลภารภริโต  รกฺุโข  วิยาติ ฯ  เตส  หิ  ต  เอกเมว  สุตฺต   
ส ฺานานตาย  นานโต  อุปฏาติ ฯ  เอว  เอกเมว  กมฺมฏาน   
ส ฺานานตาย  นานโต  อุปฏาติ ฯ  ส ฺช  หิ  เอต   
ส ฺานิทาน  ส ฺาปภว  ตสฺมา  ส ฺานานตาย  นานโต   
อุปฏาตีติ เวทิตพฺพ ฯ   
        เอว  อุปฏ ิเต  ปน  นมิิตฺเต  เตน  ภิกฺขุนา  อาจริยสฺส   
สนฺติก  คนฺตฺวา อาโรเจตพฺพ  มยฺห  ภนฺเต  เอวรูป นาม   
อุปฏาตีติ ฯ อาจริเยน ปน นิมิตฺตมิท อาวุโส  กมฺมฏาน   
ปุนปฺปุน  มนสิ  กโรหิ  สปฺปุริสาติ  วตฺตพฺโพ ฯ  อถาเนน  
นิมิตฺเตเยว  จิตฺต  เปตพฺพ ฯ  เอวมสสฺาย  อิโต  ปภูติ   
ปนาวเสน  ภาวนา โหติ ฯ  
        วุตฺต   เหต   โปราเณหิ   
                นมิิตฺเต ปย จิตฺต                นานาการ วิภาวย   
                ธีโร อสฺสาสปสฺสาเส        สก จิตฺต นิพนฺธตีติ (๒) ฯ   
        ตสฺเสว  นิมิตฺตุปฏานโต  ปภุติ  นีวรณานิ  วิกฺขมฺภิตาเนว   
#๑.  ย.ุ อยโฺ ฯ   ๒.  วิสุทฺธฺมคฺค.  ๒/๗๘ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๒) - หนาท่ี 113 

        เลมที ่ 41  อานาปานสฺสติกถาวณฺณนา  หนา  113   
 
โหนฺติ กิเลสา สนฺนิสินฺนาว  จิตฺต  อุปจารสมาธินา  สมาหิตเมว ฯ  
อถาเนน ต นิมิตฺต เนว วณฺณโต มนสิ  กาตพฺพ น ลกฺขณโต  
ปจฺจเวกฺขิตพฺพ อปจ โข ขตฺติยมเหสิยา จกฺกวตฺติคพฺโภ  วิย   
กสฺสเกน  สาลิยวคพฺโภ  วิย  จ  อาวาสาทีนิ  สตฺต  อสปฺปายานิ   
วชฺเชตฺวา  ตาเนว  สตฺต  สปฺปายานิ  เสวนฺเตน  สาธุก  รกฺขิตพฺพ   
อถ  น  เอว  รกฺขิตฺวา  ปุนปฺปุน  มนสิการวเสน  วุทฺธึ  วิรฬฺุหึ   
คมยิตฺวา  ทสวิธ  อปฺปนาโกสลฺล  สมฺปาเทตพฺพ  วีริยสมโต    
โยเชตพฺพา ฯ   
        ตสฺเสว  ฆเฏนฺตสฺส  วิสุทฺธิมคฺเค วุตฺตานุกฺกเมน  ตสฺมึ   
นิมิตฺเต  จตุกฺกป ฺจกชฺฌานานิ  นิพฺพตฺตนฺติ ฯ  เอว  นิพฺพตฺต-   
จตุกฺกป ฺจกชฺฌาโน  ปเนตฺถ  ภิกฺขุ  สลฺลกฺขณาวิวฏฏนาวเสน   
กมฺมฏาน วฑฺเฒตฺวา  ปาริสุทฺธึ  ปตฺตุกาโม ตเทว ฌาน   
ป ฺจหากาเรหิ วสิปฺปตฺต ปคุณ กตฺวา  นามรูป  ววตฺถเปตฺวา   
วิปสฺสน  ปฏเปติ ฯ   
        กถ  โส  หิ  สมาปตฺติโต  วุฏาย  อสฺสาสปสฺสาสาน   
สมุทโย  กรชกาโย  จ  จิตฺต ฺจาติ  ปสฺสติ ฯ  ยถา  หิ   
กมฺมารคคฺคริยา  ธมมานาย  ภสฺต ฺจ  ปุริสสฺส  จ  ตชฺช  
วายาม ปฏิจฺจ วาโต ส ฺจรติ  เอวเมว  กาย ฺจ  จิตฺต ฺจ   
ปฏิจฺจ  อสฺสาสปสฺสาสาติ ฯ  ตโต  อสฺสาสปสฺสาเส  จ  กาย ฺจ   
รูปนฺติ จิตฺต ฺจ ตสมฺปยุตฺเต จ ธมฺเม อรูปนฺติ ววตฺถเปติ ฯ    
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        เอว  นามรูป  ววตฺถเปตฺวา  ตสฺส  ปจฺจย  ปริเยสติ   
ปริเยสนฺโต  จ  ต  ทิสฺวา  ตีสุป  อทฺธาสุ  นามรูปสสฺ  ปวตฺตึ   
อารพฺภ  กงฺข วิตรติ วิติณฺณกงฺโข  กลาปสมฺมสนวเสน  อนิจฺจ   
ทุกฺขมนตฺตาติ  ติลกฺขณ  อาโรเปตฺวา  อุทยพฺพยานุปสฺสนาย   
ปุพฺพภาเค  อุปฺปนฺเน  โอภาสาทโย  ทส วิปสฺสนุปกฺกิเลเส   
ปหาย อุปกฺกิเลสวิมุตฺต  อุทยพฺพยานุปสฺสนาาณ  มคฺโคติ   
ววตฺถเปตฺวา  อุทย  ปหาย ภงฺคานุปสฺสน  ปตฺวา  นรินฺตร   
ภงฺคานุปสฺสเนน  ภยโต อุปฏ ิเตสุ สพฺพสงฺขาเรสุ นิพฺพินฺทนฺโต   
วิรชฺชนโฺต  วิมุจฺจนฺโต  ยถากฺกเมน จตฺตาโร อริยมคฺเค   
ปาปุณิตฺวา  อรหตฺตผเล  ปติฏาย  เอกูนวีสติเภทสฺส  ปจฺจ-   
เวกฺขณาาณสฺส  ปริยนตฺปตฺโต (๑)  สเทวกสฺส  โลกสฺส  อคฺค-   
ทกฺขิเณยฺโย  โหติ ฯ  เอตฺตาวตา  จสฺส  คณน  อาทึ  กตฺวา   
วิปสฺสนาปริโยสานา (๒)  อานาปานสฺสติสมาธิภาวนา  สมตฺตา   
โหตีติ  อย  สพฺพาการโต ปมจตุกฺกวณฺณนา ฯ   
        อิตเรสุ  ปน  ตีสุ  จตุกฺเกสุ  ยสฺมา  วิสุ  กมฺมฏาน-   
ภาวนานโย  นาม  นฺตฺถิ  ตสฺมา  อนุปทวณฺณนานเยเนว  เตส   
เอวมตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        ปติปฏสิเวทีติ  ปตึ  ปฏิสวิทิต  กโรนฺโต  ปากฏ  กโรนฺโต   
อสฺสสิสฺสามิ ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ ตตฺถ  ทฺวีหากาเรหิ  ปติ   
#๑.  ม. ปริยนฺต  ปตฺโต ฯ   ๒.  ม. วิปสฺสนาปริโยสานา ฯ    
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ปฏิสวิทิตา โหติ อารมฺมณโต จ อสมฺโมหโต จ ฯ   
        กถ  อารมฺมณโต  ปติ  ปฏิสวิทิตา  โหติ  สปปฺติเก  เทฺว   
ฌาเน สมาปชฺชติ  ตสฺส  สมาปตฺติกฺขเณ  ฌานปฏลิาเภน   
อารมฺมณโต  ปติ  ปฏิสวิทิตา (๑)  โหติ  อารมฺมณสฺส ปฏิสวิทิตตฺตา ฯ   
        กถ  อสมฺโมหโต  สปฺปติเก  เทฺว  ฌาเน  สมาปชฺชิตฺวา   
วุฏาย  ฌานสมฺปยุตฺต  ปตึ  ขยโต  วยโต  สมฺมสติ  ตสฺส   
วิปสฺสนากฺขเณ  ลกฺขณปฏิเวเธน  อสมฺโมหโต  ปติ  ปฏิสวิทิตา   
โหติ ฯ  เอเตเนว  นเยน  อวเสสปทานิป  อตฺถโต  เวทิตพฺพานิ   
อิท  ปเนตฺถ  วิเสสมตฺต  ติณฺณ  ฌานาน  วเสน  สุขปฏิสวิทิตา (๒)   
โหติ ฯ  จตุนฺนมฺป  ฌานาน  วเสน  จิตฺตสงฺขารปฏิสวิทิตา (๓)   
เวทิตพฺพา ฯ  
        จิตฺตสงฺขาโรติ  เวทนาส ฺากฺขนฺธา ฯ  
        ปสฺสมภฺย จิตฺตสงฺขารนฺติ โอฬาริก โอฬาริก  จิตฺตสงฺขาร   
ปสฺสมฺเภนฺโต  นิโรเธนฺโตติ  อตฺโถ ฯ  โส  วิตฺถารโต  กายสงฺขาเร   
วุตฺตนเยน  เวทิตพฺโพ ฯ   
        อปเจตฺถ  ปติปเท  ปติสีเลน  เวทนา  วุตฺตา  สุขปเท   
สรูเปเนว  เวทนา ฯ  ทฺวีส ุ จิตฺตสงฺขารปเทสุ  ส ฺา  จ   
เวทนา  จ  เจตสิกา  เอเต  ธมฺมา  จิตฺตปฏิพทฺธา  จิตฺตสงฺขาราติ (๔)   
#๑.  ส.ี ปฎิสเวทิตา ฯ   ๒.  ม. สุขปฎิสวิทิตา ฯ    
#๓.  ม. ปฏิสวิทิตา ฯ   ๔.  ขุ. ปฏิ.  ๓๑/๔๑๐/๒๘๔ ฯ    
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วจนโต ส ฺาสมฺปยุตฺตา เวทนาติ เอว เวทนานุปสฺสนานเยน   
อิท จตุกฺก ภาสิตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
        ตติยจตุกฺเกป  จตุนฺน ฌานาน วเสน จิตฺตปฏิสวิทิตา (๑)   
เวทิตพฺพา ฯ   
        อภิปฺปโมทย  จิตฺตนฺติ  จิตฺต  โมเทนฺโต  ปโมเทนฺโต   
หาเสนฺโต  ปหาเสนฺโต  อสฺสสิสฺสามิ  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ฯ   
ตตฺถ  ทฺวีหากาเรหิ  อภิปฺปโมโท  โหติ  สมาธิวเสน  จ  
วิปสฺสนาวเสน จ ฯ   
        กถ  สมาธิวเสน  สปฺปติเก  เทฺว  ฌาเน  สมาปชฺชติ  โส  
สมาปตฺติกฺขเณ  สมฺปยุตฺตปติยา (๒)  จิตฺต  อาโมเทติ  ปโมเทติ ฯ   
        กถ  วิปสฺสนาวเสน  สปฺปติเก เทฺว  ฌาเน  สมาปชฺชิตฺวา   
วุฏาย  ฌานสมฺปยุตฺต  ปตึ  ขยโต  วยโต  สมฺมสติ ฯ  เอว   
วิปสฺสนากฺขเณ ฌานสมฺปยุตฺต ปตึ อารมฺมณ กตฺวา  จิตฺต   
อาโมเทติ ปโมเทติ ฯ เอว  ปฏิปนโฺน  อภิปฺปโมทย  จิตฺต   
อสฺสสิสฺสามิ  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขตีติ  วุจฺจติ ฯ   
        สมาทห  จิตฺตนฺติ  ปมชฺฌานาทิวเสน  อารมฺมเณ  จิตฺต   
สม  อาทหนฺโต  สม  เปนฺโต  ตานิ  วา  ปน  ฌานานิ   
สมาปชฺชิตฺวา  วุฏาย  ฌานสมฺปยุตฺต  จิตฺต  ขยโต  วยโต   
วิปสฺสนากฺขเณ  ลกฺขณปฏิเวเธน  อุปฺปชฺชติ  ขณิกจิตฺเตกคฺคตา   
เอว  อุปฺปนฺนาย  ขณิกจิตฺเตกคฺคตาย  วเสนป อารมฺมเณ  จิตฺต  
#๑.  ม. จิตฺตปฏิสวิทิตา ฯ   ๒.  ม. สมปฺยุตฺตาย  ปติยา ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๒) - หนาท่ี 117 

        เลมที ่ 41  อานาปานสฺสติกถาวณฺณนา  หนา  117   
 
สม  อาทหนฺโต  สม  เปนฺโต  สมาทห  จิตฺต  อสสฺสิสฺสามิ   
ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขตีติ  วุจฺจติ ฯ   
        วิโมจย  จิตฺตนฺติ  ปมชฺฌาเนน  นีวรเณหิ  จิตฺต  โมเจนฺโต   
วิโมเจนฺโต  ทุติเยน  วิตกฺกวิจาเรหิ  ตติเยน  ปติยา จตุตฺเถน   
สุขทุกฺเขหิ จิตฺต โมเจนฺโต  วิโมเจนฺโต  ตานิ  วา  ปน  ฌานานิ   
สมาปชฺชิตฺวา  วุฏาย  ฌานสมฺปยุตฺต  จิตฺต  ขยโต  วยโต   
สมฺมสติ ฯ  โส  วิปสฺสนากฺขเณ  อนิจฺจานุปสฺสนาย นิจฺจส ฺาโต  
จิตฺต  โมเจนฺโต  วิโมเจนฺโต  ทุกฺขานุปสฺสนาย  สขุส ฺาโต   
อนตฺตานุปสฺสานาย อตฺตส ฺาโต  นิพฺพิทานุปสฺสนาย  นนฺทโิต   
วิราคานุปสฺสนาย  ราคโต  นิโรธานุปสฺสนาย  สมุทยโต  ปฏ-ิ   
นิสฺสคฺคานุปสฺสนาย  อาทานโต  จิตฺต  โมเจนฺโต  วิโมเจนฺโต   
อสฺสสติ  เจว  ปสฺสสติ  จ ฯ  
        เตน วุจฺจติ วิโมจย จิตฺต อสฺสสิสฺสามิ ปสฺสสิสฺสามีติ   
สิกฺขตีติ ฯ  เอว  จิตฺตานุปสฺสนาวเสน  อิท  จตุกฺก ภาสิตนฺติ  
เวทิตพฺพ ฯ   
        จตุตฺถจตุกฺเก  ปน  อนิจฺจานุปสฺสีติ  เอตฺถ  ตาว  อนิจฺจ   
เวทิตพฺพ  อนิจฺจตา  เวทิตพฺพา อนิจฺจานุปสฺสนา เวทิตพฺพา   
อนิจฺจานุปสฺสี เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตตฺถ  อนิจฺจนฺติ  ป ฺจกฺขนฺธา ฯ  กสฺมา  อุปฺปาท-   
วย ฺถตฺตภาวา ฯ   
        อนิจฺจตาติ  เตสเยว  อุปฺปาทาย ฺถตฺต  หุตฺวา  อภาโว    
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วา  นิพฺพตฺตาน  เตเนวากาเรน  อฏตฺวา  ขณภงฺเคน  เภโทติ   
อตฺโถ ฯ   
        อนิจฺจานุปสฺสนาติ  ตสฺสา  อนิจฺจตาย  วเสน  รูปาทีสุ  
อนิจฺจนฺติ  อนุปสฺสนา ฯ   
        อนิจฺจานุปสฺสีติ  ตาย  อนุปสฺสนาย  สมนฺนาคโต ฯ   
ตสฺมา  เอว  ภูโต  อสฺสสนฺโต  จ  ปสสฺสนฺโต  จ  อิธ  อนิจฺจา-   
นุปสฺสี  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขตีติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        วิราคานุปสฺสีติ  เอตฺถ  ปน  เทฺว  วิราคา  ขยวิราโค   
จ  อจฺจนฺตวิราโค  จ ฯ   
        ตตฺถ  ขยวิราโคติ  สงฺขาราน  ขณภงฺโค ฯ   
        อจฺจนฺตวิราโคติ  นิพฺพาน ฯ   
        วิราคานุปสฺสนาติ  ตทุภยทสฺสนวเสน  ปวตฺตา  วิปสฺสนา   
จ  มคฺโค  จ ฯ  ตาย  ทุวิธายป  อนุปสฺสนาย  สมนนฺาคโต   
หุตฺวา  อสฺสสนฺโต  จ  ปสฺสสนฺโต  จ  วิราคานุปสฺสี   
อสฺสสิสฺสามิ  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขตีติ  เวทิตพฺโพ ฯ  นิโรธา-   
นุปสฺสีปเทป เอเสว นโย ฯ   
        ปฏินิสสฺคฺคานุปสฺสีติ  เอตฺถาป  เทฺว  ปฏินิสฺสคฺคา   
ปริจฺจาคปฏินิสฺสคฺโค  จ  ปกฺขนฺทนปฏินิสฺสคฺโค  จ  ปฏ-ิ   
นิสฺสคฺโคเยว  อนุปสฺสนา  ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา  วิปสฺสนา-   
มคฺคานเมต  อธิวจน ฯ  วิปสฺสนา  หิ  ตทงฺควเสน  สทฺธึ    
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ขนฺธาภิสงฺขาเรหิ  กิเลเส  ปริจฺจชติ  สงฺขตโทสทสฺสเนน  จ   
ตพฺพิปรีเต  นิพฺพาเน  ตนฺนินฺนตาย  ปกฺขนฺทตีติ  ปริจฺจาค-   
ปฏินิสฺสคฺโค เจว ปกฺขนฺทนปฏินิสฺสคฺโค จาติ วุจฺจติ ฯ   
        มคฺโค  สมุจฺเฉทวเสน  สทฺธ ึ ขนธฺาภิสงฺขาเรหิ  กิเลเส   
ปริจฺจชติ ฯ  อารมฺมณกรเณน  จ  นิพฺพาเน  ปกฺขนฺทตีติ  ปริจฺจาค-   
ปฏินิสฺสคฺโค  เจว  ปกฺขนทฺนปฏินิสฺสคฺโค  จาติ  วุจฺจติ ฯ   
        อุภยมฺป ปน ปุริมปรุมิาณาน อนุอนุ ปสฺสนโต   
อนุปสฺสนาติ วุจฺจติ ฯ ตาย  ทุวิธายป  ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนาย   
สมนฺนาคโต  หุตฺวา  อสฺสสนฺโต  ปสฺสสนฺโต  จ  ปฏินิสฺสคฺคา-   
นุปสฺสี อสฺสสิสฺสามิ ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขตีติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอตฺถ  จ  อนิจฺจานุปสฺสีติ  ตรุณวิปสฺสนาย วเสน วุตฺต   
วิราคานุปสฺสีติ  ตโต  พลวตราย  สงฺขาเรสุ  วิรชชฺนสมตฺถาย   
วิปสฺสนาย  วเสน  นิโรธานุปสสีติ  ตโต  พลวตราย  กิเลส-   
นิโรธนสมตฺถาย  วิปสฺสนาย  วเสน  ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสีติ   
มคฺคสฺส  อาสนฺนภูตาย  อติติกฺขาย (๑)  วิปสฺสนาย วเสน วุตฺตนฺติ   
เวทิตพฺพ ฯ ยตฺถ  ปน  มคฺโคป  ลพฺภติ  โส อภินฺโนเยว ฯ   
เอวมิท จตุกฺก สุทฺธวิปสสฺนาวเสน วุตฺต  ปุริมานิ ปน ตีณิ   
สมถวิปสฺสนาวเสนาติ ฯ   
                อานาปานสฺสติมาติกาวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
#๑.  ม.  ติติกฺขาย ฯ    
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        อิทานิ  ยถานิกฺขิตฺต  มาติก  ปฏิปาฏิยา  ภาเชตฺวา   
ทสฺเสตุ  อิธาติ  อิมิสฺสา  ทิฏ ิยาติอาทิ  อารทฺธ ฯ   
        ตตฺถ  อิมิสฺสา ทิฏ ิยาติอาทีหิ ทสหิ ปเทหิ  สิกขฺตฺตย-   
สงฺขาต  สพฺพ ฺ ุพุทฺธสาสนเมว  กถติ ฯ   
        ต  หิ พุทฺเธน ภควตา ทิฏตฺตา  ทิฏ ีติ  วุจฺจติ  ตสฺเสว (๑)   
ขมนวเสน  ขนฺติ ฯ  รุจฺจนวเสน  รุจิ  คหณวเสน อาทาโย   
สภาวฏเน  ธมฺโม  สกิฺขิตพฺพฏเน  วินโย  ตทุภเยนป  ธมฺม-   
วินโย  ปวุตฺตวเสน  ปาวจน  เสฏจริยฏเน  พฺรหมฺจริย   
อนุสิฏ ิทานวเสน  สตฺถสุาสนนฺติ  วุจฺจติ ฯ   
        ตสฺมา  อิมิสฺสา  ทิฏ ิยาติอาทีสุ  อิมิสฺสา  พุทฺธทิฏ ิยา   
อิมิสฺสา  พุทฺธขนฺติยา อิมิสฺสา พุทฺธรุจิยา อิมสฺมึ พุทฺธอาทาเย   
อิมสฺมึ  พุทฺธธมฺเม  อิมสฺมึ  พุทฺธวินเย  อิมสฺมึ  พุทฺธธมฺมวินเย   
อิมสฺมึ  พุทฺธปาวจเน  อิมสฺมึ  พุทฺธพฺรหฺมจริเย  อิมสฺมึ  พุทฺธ-   
สตฺถุสาสเนติ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        อปเจต (๒)  สิกฺขตฺตยสงฺขาต  สกลปาวจน  ภควตา   
ทิฏตฺตา  สมฺมาทิฏ ิปจฺจยตฺตา  สมฺมาทิฏ ิปุพฺพงฺคมตฺตา  จ   
ทิฏ ิ ฯ  ภควโต  ขมนวเสน  ขนฺติ ฯ  รจฺุจนวเสน  รจิุ ฯ   
คหณวเสน  อาทาโย ฯ  อตฺตโน  การก  อปาเย  อปตมาน   
ธาเรตีติ  ธมฺโม ฯ  โสว (๓)  สงฺกิเลสปกฺข  วิเนตีติ  วินโย ฯ   
#๑.  ส.ี ต ฺเว ฯ    ๒.  ม. อปเจต ฯ    ๓.  ม. โสว ฯ    
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ธมฺโม  จ  โส  วินโย  จาติ  ธมฺมวินโย  กุสลธมฺเมหิ  วา   
อกุสลธมฺมาน  เอส  วินโยติ  ธมฺมวินโย ฯ   
        เตเนว  วุตฺต  เย  จ  โข  ตฺว โคตมิ ธมฺเม ชาเนยฺยาสิ   
อิเม ธมฺมา  วิราคาย  สวตฺตนฺติ  โน  สราคาย  ฯเปฯ   
เอกเสน โคตมิ ธาเรยฺยาสิ (๑)  เอโส  ธมฺโม  เอโส  วินโย  เอต   
สตฺถุสาสนนฺติ ฯ (๒)  ธมเฺมน วา วินโย น ทณฺฑาทีหีติ  ธมฺม-   
วินโย ฯ  วุตฺตมฺป เจต   
                ทณฺเฑเนเก ทมยนฺติ     องฺกุเสหิ กสาหิ จ   
                อทณฺเฑน อสตฺเถน        นาโค ทนฺโต มเหสินาติ (๓) ฯ   
        ตถา  ธมฺเมน นยมานาน กา อุสูยา วิชานตนฺติ (๔) ฯ   
ธมฺมาย วา วินโย ธมฺมวินโย ฯ  อนวชชฺธมฺมตฺถ  เหส  วินโย   
น  ภวโภคามิสตฺถ (๕)  เตนาห   ภควา  นยิท  ภิกฺขเว   
พฺรหฺมจริย  วุสฺสติ  ชนกหุนตฺถนฺติ (๒)  วิตฺถาโร ฯ ปุณฺณตฺเถโรป  
อาห อนุปาทาปรินิพฺพานตฺถ  โข  อาวุโส  ภควติ  พฺรหฺมจริย   
วุสฺสตีติ (๗) ฯ วิสุทฺธ  วา  นยตีติ  วินโย  ธมฺมโต  วินโย   
ธมฺมวินโย ฯ  สสารธมฺมโต  หิ  โสกาทิธมฺมโต  วา  เอส  วิสุทฺธ   
นิพฺพาน  นยติ  ธมฺมสฺส  วา  วินโย  น  ติตฺถกรานนฺติ   
#๑.  ม. ชาเนยฺยาสิ ฯ   ๒.  วิ จุลฺ. ๗/๕๒๓/๓๓๑ ฯ    
#๓.  วิ. จุล.ฺ ๗/๓๘๑/๓๘๑ ฯ   ๔.  วิ  มหา.  ๔/๗๕/๗๙ ฯ   
#๕.  ม. ภวโภคามิสตฺถ ฯ    ๖.  องฺ. จตุกฺก.  ๒๑/๒๕/๓๓ ฯ   
#๗.  ม. มู.  ๑๒/๒๙๘/๒๙๕ ฯ    
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ธมฺมวินโย ฯ ธมฺมภูโต  ห ิ ภควา  ตสฺเสว  เอส  วินโย ฯ   
ยสฺมา  วา ธมฺมา เอว อภิ ฺเยฺยา ปริ ฺเยฺยา  ปหาตพฺพา   
ภาเวตพฺพา  สจฺฉิกาตพฺพา  จ  ตสฺมา  เอส  ธมฺเมสุ วินโย   
น สตฺเตสุ  น  ชีเวสุ  จาติ  ธมฺมวินโย ฯ   
        สาตฺถสพฺย ฺชนตาทีหิ  อ ฺเส  วจนโต  ปธาน  วจนนฺติ   
ปวจน  ปวจนเมว  ปาวจน ฯ  สพฺพจริยาหิ  วิสิฏจริยภาเวน   
พฺรหฺมจริย ฯ เทวมนุสฺสาน  สตฺถุภูตสฺส  ภควโต  สาสนนฺติ   
สตฺถุสาสน  สตฺถุภูต  วา  สาสน (๑)  สตฺถุสาสน ฯ  โย  โว   
อานนฺท  มยา  ธมฺโม  จ  วินโย  จ  เทสิโต  ป ฺตฺโต  โส   
โว  มมจฺจเยน  สตฺถาติ (๒)  หิ ธมฺมวินโยว  สตฺถาติ  วุตฺโต ฯ   
เอวเมเตส ปทาน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  ยสฺมา  ปน  อิมสฺมึเยว   
สาสเน  สพฺพาการอานาปานสฺสติสมาธินิพฺพตฺตโก  ภิกฺขุ  วิชชฺติ   
น  อ ฺตฺร  ตสฺมา  ตตฺถ  ตตฺถ  อิมิสฺสาติ  จ  อิมสฺมนิฺติ   
จ  อย  นยิโม  กโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ  อย  อิธาติมาติกาย   
นิทฺเทสสฺส  อตฺโถ ฯ   
        ปถุุชชฺนกลฺยาณโก  วาติอาทินา  จ  ภิกฺขุสทฺทสฺส  วจนตฺถ   
อวตฺวา  อิธาธิปฺเปตภิกฺขุเยว  ทสฺสิโต ฯ  ตตฺถ  ปุถชฺุชโน  จ   
โส  กิเลสาน  อสมุจฺฉินฺนตฺตา  กลฺยาโณ  จ  สลีาทิปฏิปตฺติ-   
ยุตฺตตฺตาติ  ปุถุชชฺนกลฺยาโณ ปุถุชชฺนกลฺยาโณ เอว  ปุถชฺุชน-   
กลฺยาณโก ฯ   
#๑.  ม.  สาสนนฺติป  ฯ  ๒.  ที.  มหา.  ๑๐/๑๔๑/๑๗๘  ฯ  
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อธิสีลาทีนิ  สิกฺขตีติ  เสกฺโข ฯ  โสตาปนฺโน  วา  
สกทาคามี วา  อนาคามี  วา ฯ   
        อกุปฺโป  จลยิตุมสกกฺุเณยฺโย  อรหตฺตผลธมฺโม  อสฺสาติ   
อกุปฺปธมฺโม ฯ โสป หิ อิม สมาธึ ภาเวติ ฯ   
        อร ฺนิทฺเทเส  วินยปริยาเยน  ตาว  เปตฺวา  คาม ฺจ   
คามูปจาร ฺจ อวเสส  อร ฺนฺติ (๑)  อาคต ฯ  สุตฺตนฺตปริยาเยน  
อาร ฺก ภิกฺขุ สนฺธาย อาร ฺก นาม เสนาสน  
ป ฺจธนุสติก ปจฺฉิมนฺติ (๒)  อาคต ฯ วินยสุตฺตนฺตา ปน อุโภป   
ปริยายเทสนา นาม  อภิธมฺโม นิปฺปริยายเทสนาติ อภิธมฺม- 
ปริยาเยน  อร ฺ ทสฺเสตุ นิกฺขมิตฺวา พหิ  อินฺทขีลาติ (๓)  วุตฺต   
อินฺทขีลโต พหิ นิกฺขมิตฺวาติ อตฺโถ ฯ นิกฺขมิตฺวา พหิ  
อินฺทขีลนฺติป  ปาโ  อินฺทขีล  อติกฺกมิตฺวา  พหีติ วุตฺต  
โหติ ฯ อินฺทขีโลติ เจตฺถ คามสฺส วา นครสฺส วา  
อุมฺมาโร ฯ   
        รกฺุขมูลนิทฺเทเส  รุกขฺมูลสฺส  ปากฏตฺตา  ต  อวตฺวา  
ยตฺถาติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ ยตฺถาติ  ยสฺมึ รุกฺขมูเล ฯ อาสนฺติ นิสีทนฺติ  
เอตฺถาติ อาสน ฯ  
        ป ฺตฺตนฺติ ปต ฯ  
        ม ฺโจ  วาติอาทีนิ  อาสนสฺส  ปเภทวจนานิ ฯ  ม ฺโจป   
#๑.  วิ.  มหาวิ.  ๑/๘๕/๘๕  ฯ  ๒.  วิ.มหาวิ.  ๒/๗๙๖/๕๒๘  ฯ   
#๓.  อภิ.  วิ.  ๓๕/๖๑๖/๓๓๘  ฯ  
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หิ  นิสชชฺายป  โอกาสตฺตา  อิธ  อาสเนสุ  วุตฺโต ฯ  โส  ปน   
มสารกพุนฺทิกาพทฺธกุฬีรปาทกอาหจฺจปาทกาน  อ ฺตโร ฯ 
        ป เตส อ ฺตรเมว ฯภิสีติ อุณฺณาภิสิโจฬภิสิวาก- 
ภิสิติณภิสิปณฺณภิสีน  อ ฺตรา ฯ  
        ตฏฏิกาติ  ตาลปณฺณาทีหิ  จินิตฺวา  กตา ฯ   
        จมฺมขณฺโฑติ  นิสชฺชารโห  โย  โกจิ  จมฺมขณฺโฑ ฯ  
        ติณสนฺถราทโย ติณาทีนิ คุมฺเพตฺวา กตา ฯ  
        ตตฺถาติ ตสฺมึ  รุกฺขมูเล ฯ   
        จงฺกมติ  วาติอาทีหิ  รุกฺขมูลสฺส  จตุอิริยาปถปวตฺตนโยคฺยตา  
กถิตา ฯ  ยตฺถาติอาทีหิ  สพฺพปเทหิ  รุกฺขมูลสฺส  สนฺทจฺฉายตา   
ชนวิวิตฺตตา (๑)  จ  วุตฺตา  โหติ ฯ   
        เกนจีติ  เกนจิ  สมูเหน ฯ  ต  สมหู  ภินฺทิตฺวา  วิตฺถาเรนฺโต  
คหฏเหิ  วา  ปพฺพชิเตหิ  วาติ  อาห ฯ   
        อนากิณฺณนฺติ  อสงฺกิณฺณ  อสมฺพาธ ฯ ยสฺส  เสนาสนสฺส   
สมนฺตา  คาวุตมฺป  อฑฺฒโยชนมฺป  ปพฺพตคหน  วนคหน  
นทีคหน .  โหติ  น  โกจิ  อเวลาย  อุปสงฺกมิตุ  สกโฺกติ  อิท   
สนฺติเกป  อนากิณฺณ นาม. ย  ปน  อฑฺฒโยชนิก  วา   
โยชนิก  วา  โหติ ฯ  อิท  ทูรตาย  เอว  อนากิณฺณ  นาม.  ฯ 
        วิหาโรติ  อฑฺฒโยคาทิมุตฺตโก  อวเสสาวาโส ฯ  
#๑.  กตถฺจิ.  วิวิตฺตตา  ฯ  
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        อฑฺฒโยโคติ  สุปณฺณวงฺกเคห ฯ   
        ปาสาโทติ  เทฺว  กณฺณิกา  คเหตฺวา  กโต  ทฆีปาสาโท ฯ   
        หมฺมิยนฺติ  อุปริอากาสตเล  ปติฏ ิตกูฏาคารปาสาโทเยว ฯ   
        คุหาติ  อิฏกาคุหา  สิลาคุหา  ทารุคุหา  ปสุคุหาติ เอว  
หิ ขนฺธกฏกาย  วุตฺต ฯ วิภงฺคฏกถาย  ปน วิหาโร 
 ิสมนฺตา ปริหารปถ อนฺโตเยว  รตฺติฏานทิวาฏานานิ  จ   
ทสฺเสตฺวา  กตเสนาสน ฯ   
        คุหาติ  ภูมิคุหา ยตฺถ  รตฺตินฺทิว  ทีป  ลทฺธุ  วฏฏติ ฯ   
ปพฺพตคุหา วา ภูมิคุหา วาติ อิท ทฺวย วิเสเสตฺวา   
วุตฺต ฯ  มาติกาย  สพฺพกาลสาธารณลกฺขณวเสน  นิสีทตีติ   
วตฺตมานวจน กต  อิธ  ปน  นิสินฺนสสฺ  ภาวนารมฺภสพฺภาวโต   
นิสชฺชารมฺภปริโยสานทสฺสนตฺถ นิสนิฺโนติ  นฏิานวจน  กต ฯ   
        ยสฺมา  ปน  อุชุ  กาย  ปณิธาย  นสิินฺนสฺส  กาโย  
อุชุโก  โหติ ฯ  ตสฺมา  พฺย ฺชเน  อาทร  อกตฺวา  อธิปฺเปตเมว   
ทสฺเสนฺโต  อุชุโกติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ   ิโต  สุปณิหิโตติ  อุชุก  ปณิหิตตฺตา (๑)  อุชโุก หุตฺวา  
 ิโต  น สยเมวาติ อตฺโถ ฯ  
        ปริคฺคหฏโติ ปริคฺคหิตฏโ ฯ ก ึปริคฺคหิต นิยฺยาน ฯ  
กึ  นิยฺยาน  อานาปานสฺสติสมาธิเยว  ยาว  อรหตฺตมคฺคา   
#๑.  ส.ี  ปณิหิตตฺตา  ปตตฺตา  ฯ  
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นิยฺยาน ฯ  เตนาห  นิยฺยานฏโติ ฯ  มขุสทฺทสฺส  เชฏกตฺถ- 
วเสน  สสารโต  นิยฺยานฏโ  วุตฺโต ฯ  
        อุปฏานฏโติ  สภาวฏโเยว ฯ  สพฺเพหิ ปนเตหิ ปเทหิ 
 ิปริคฺคหิตนิยฺยาน  สตึ กตฺวาติ  อตฺโถ  วุตฺโต  โหติ ฯ  เกจิ  ปน   
ปริคฺคหฏโติ  สติยา  ปรคฺิคหฏโ นิยฺยานฏโติ  อสฺสาส- 
ปสฺสาสาน ปวิสนนิกฺขมนทฺวารฏโติ วณฺณยนฺติฯ ปริคฺคหิต- 
อสฺสาสปสฺสาสนิยฺยาน สตึ อุปฏเปตฺวาติ วุตฺต โหติ ฯ   
        พาตฺตึสาย  อากาเรหีติ  ตาสุ  ตาสุ  อวตฺถาสุ  ยถากฺกเมน   
ลพฺภมานาน  อนวเสสปริยาทานวเสน  วุตฺต ฯ   
        ทีฆ  อสฺสาสวเสนาติ  มาติกาย  ทีฆนฺติ  วุตฺตอสฺสาสวเสน ฯ   
เอว เสเสสุ ฯ  
        เอกคฺคตนฺติ เอกคฺคภาว ฯ  
        อวิกฺเขปนฺติ อวิกฺขิปน ฯ  เอกคฺคตาเอว  หิ  นานา- 
รมฺมเณสุ  จิตฺตสฺส อวิกฺขิปนโต อวิกฺเขโปติ วุจฺจติ ฯ   
        ปชานโตติ  อสมฺโมหวเสน  ปชานนฺตสฺส  วินทฺนฺตสฺสาติ   
วา  อตฺโถ  อวิกฺเขโป  เม  ปฏิลทฺโธติ  อารมฺมณกรณวเสน   
ปชานนฺตสฺส  วา ฯ   
        ตาย  สติยาติ  ตาย  อุปฏ ิตาย  สติยา ฯ   
        เตน  าเณนาติ  เตน  อวิกฺเขปชานนาเณน ฯ   
        สโตการี  โหตีติ  เอตฺถ  ยสฺมา  าณสมฺปยุตฺตาเอว  สติ    
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สตีติ  อธิปฺเปตา  ยถาห  สติมา  โหติ  ปรเมน  สติเนปกฺเกน   
สมนฺนาคโตติ (๑)  ฯ  ตสฺมา สโตติ  วจเนเนว าณมฺป คหิตเมว  
โหติ ฯ   
        อทฺธานสงฺขาเตติ  ทีฆสงฺขาเต  กาเล ฯ  ทโีฆ  หิ  มคฺโค   
อทฺธาโนติ  วุจฺจติ ฯ  อยมฺป  กาโล  ทฆีตฺตา  อทฺธาโน  วิย   
อทฺธาโนติ  วุตฺโต ฯ  อสฺสสตีติ จ  ปสฺสสตีติ  จ  อสฺสาส ฺจ   
ปสฺสาส ฺจ  วิสุ  วิสุ  วตฺวาป  ภาวนาย  นิรนฺตรปฺปวตฺติ- 
ทสฺสนตฺถ  อสฺสสติป  ปสสฺสติปติ ปุน สมาเสตฺวา วุตฺต ฯ  
        ฉนฺโท อุปฺปชฺชตีติ  ภาวนาภิวุทฺธิยา  ภิยฺโยภาวาย  ฉนฺโท   
ชายติ ฯ   
        สุขุมตรนฺติ ปสฺสมฺภนสพฺภาวโต  วุตฺต ฯ   
        ปาโมชชฺ  อุปฺปชฺชตีติ  ภาวนาปาริปูริยา ปติ ชายติ ฯ  
        อสฺสาสปสฺสาสาป  จิตฺต  วิวฏฏตีติ  อสฺสาสปสฺสาเส   
นิสฺสาย  ปฏภิาคนิมิตฺเต อุปฺปชฺชนฺเต  ปกติอสฺสาสปสฺสาสโต   
จิตฺต  นิวตฺตติ ฯ   
        อุเปกฺขา  สณฺาตีติ ตสฺมึ ปฏิภาคนิมิตฺเต  อุปจารปฺปนา 
สมาธิปตฺติยา  ปุน  สมาธาเน  พฺยาปาราภาวโต  ตตฺร- 
มชฺฌตฺตุเปกฺขา  สณฺาติ  นาม.  ฯ 
        นวหากาเรหีติ  เอตฺถ  ภาวนารมฺภโต  ปภุติ  ปุเร   
#๑.  อภิ.  วิ.  ๓๕/๕๔๓/๓๐๖  ฯ  
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ฉนฺทุปฺปาทา  อสฺสสติป  ปสฺสสติปติ  วุตฺตา  ตโย  อาการา  
ฉนฺทุปฺปาทโต ปภุติ  ปุเร  ปาโมชฺชุปฺปาทา  ตโย  ปาโมชฺชุป-ฺ 
ปาทโต  ปภุติ  ตโยติ  นว อาการา ฯ   
        กาโยติ  จุณฺณวิจุณฺณาป  อสฺสาสปสฺสาสา  สมูหฏเน  
กาโย ฯ ปกติอสฺสาสปกติปสฺสาเส นิสฺสาย  อุปฺปนฺนนิมิตฺตมฺป   
อสฺสาสปสฺสาสาติ  นาม  ลภติ ฯ   
        อุปฏาน สตีติ  ต  อารมฺมณ  อุเปจฺจ  ติฏตีติ  สติ   
อุปฏาน  นาม.  ฯ 
        อนุปสสฺนา าณนฺติ  สมถวเสน  นิมิตฺตกายานุปสฺสนา  
วิปสฺสนาวเสน  นามกายรปูกายานุปสฺสนา  าณนฺติ  อตฺโถ ฯ  
        กาโย  อุปฏานนฺติ  โส  กาโย  อุเปจฺจ  ติฏติ  เอตฺถ  
สตีติ  อุปฏาน  นาม.  โน  สตีติ  โส  กาโย  สติ  นาม  
น โหตีติ อตฺโถ ฯ   
        ตาย  สติยาติ  อิทานิ  วุตฺตาย  สติยา ฯ  เตน  าเณนาติ   
อิทาเนว  วุตฺเตน  าเณน ฯ   
        ต  กาย  อนุปสฺสตีติ  สมถวิปสฺสนาวเสน  ยถาวุตฺต  กาย   
อนุคนฺตฺวา ฌานสมฺปยุตฺตาเณน วา วิปสฺสนาาเณน วา  
ปสฺสติ ฯ   
        มาติกาย  กายาทีน  ปทาน อภาเวป อิมสฺส จตุกฺกสฺส 
กายานุปสฺสนาวเสน  วุตฺตตฺตา  อิทานิ  วตฺตพฺพ  กาเย    
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กายานุปสฺสนาสติปฏานภาวนาติ    วจน    สนฺธาย กายปท- 
นิทฺเทโส  กโต ฯ   
        กาเย  กายานุปสฺสนาติ  พหุวิเธ  กาเย  ตสฺส ตสฺส  
กายสฺส  อนุปสฺสนา ฯ  อถ  วา  กาเย  กายานุปสฺสนา  น   
อ ฺธมฺมานุปสฺสนาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อนิจฺจทุกฺขานตฺตาสุภภูเต   
กาเย  น  นิจฺจสุขตฺตสุภานุปสฺสนา  อถ  โข อนิจฺจทุกฺขา- 
นตฺตาสุภโต  กายสฺเสว  อนุปสฺสนา ฯ  อถ  วา  กาเย  อหนฺติ   
วา มมนฺติ  วา  อิตฺถีติ  วา  ปุริโสติ  วา คเหตพฺพสฺส กสฺสจิ  
อนนุปสฺสนโต ตสฺเสว กายมตฺตสฺส อนุปสฺสนาติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        อุปร ิ เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสนาติอาทีสุ ตีสุป เอเสว  
นโย ฯ  สติเยว  อุปฏาน  สติปฏาน  กายานุปสฺสนาย   
สมฺปยุตฺต  สติปฏาน กายานุปสฺสนาสติปฏาน ตสฺส   
ภาวนา กายานุปสฺสนาสติปฏานภาวนา ฯ   
        ต  กายนฺติ  อนิทฺทิฏเป  นามรูปกาเย  กายสทฺเทน   
ตสฺสาป  สงฺคหิตตฺตา  นิทฺทิฏ  วิย  กตฺวา  วุตฺต ฯ  อนิจฺจานุ- 
ปสฺสนาทโย หิ นามรูปกาเย เอว  ลพฺภติ  น  นิมิตฺตกาเย ฯ   
อนุปสฺสนา  จ  ภาวนา  จ  วุตฺตตฺตา  เอว ฯ   
        ทีฆ  อสฺสาสปสฺสาสวเสนาติอาทิ  อานาปานสฺสติภาวนาย   
อานิสส  ทสฺเสตุ  วุตฺต ฯ ตสฺสาป (๑)  หิ สติเวปุลฺลตาาณ- 
#๑.  ม.  ตสฺสา  ฯ  
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เวปุลฺลตา จ อานิสโส ฯ  
        ตตฺถ จิตฺตสฺส เอกคฺคต อวิกฺเขป ปชานโตติ  ปฏ-ิ 
ลทฺธชฺฌานสฺส  วิปสฺสนากาเล  จิตฺเตกคฺคต  สนฺธาย  วุตฺต ฯ   
        วิทิตา เวทนาติ  สาม ฺโต  อุทยทสฺสเนน  วิทิตา   
เวทนา ฯ   
        วิทิตา  อุปฏหนฺตีติ  ขยโต  วยโต  สุ ฺโต  วิทิตา   
อุปฏหนฺติ ฯ   
        วิทิตา  อพฺภตฺถ  คจฺฉนฺตีติ  สาม ฺโต วยทสฺสเนน   
วิทิตา  วินาส  คจฺฉนฺติ ภิชฺชนฺตีติ อตฺโถ ฯ ส ฺาวิตกฺเกสุป  
เอเสว นโย ฯ   
        อิเมสุ  ปน  ตีสุ  วุตฺเตสุ  เสสา  รปูธมฺมาป  วุตฺตา   
โหนฺติ ฯ  กสมฺา  ปน อิเม  ตโย  เอว  วุตฺตาติ  เจ  ทุปฺ- 
ปริคฺคหตฺตา ฯ  เวทนาสุ ตาว สุขทุกฺขา ปากฏา  อุเปกฺขา   
ปน  สุขุมา  ทุปฺปริคฺคหา  น  สุฏ ุ  ปากฏา ฯ  สาป   
จสฺส  ปากฏา  โหติ  ส ฺา  อาการมตฺตคฺคาหกตฺตา  น   
ยถาสภาวคฺคาหินี ฯ  สา  จ  สภาวสาม ฺลกฺขณคฺคาหเกน   
วิปสฺสนาาเณน  สมฺปยุตฺตา  อติวิย  อปากฏา ฯ  สาป  จสฺส   
ปากฏา  โหติ  วิตกฺโก  าณปติรูปกตฺตา  าณโต  วิสุ  กตฺวา   
ทุปฺปริคฺคโห ฯ าณปติรูปโก  หิ  วิตกฺโก ฯ   
        ยถาห  ยา  จาวุโส  วิสฺาข  สมฺมาทิฏ ิ  โย  จ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๒) - หนาท่ี 131 

        เลมที ่ 41  อานาปานสฺสติกถาวณฺณนา  หนา  131 
 
สมฺมาสงฺกปฺโป  อิเม  ธมมฺา  ป ฺากฺขนฺเธ  สงฺคหิตาติ (๑) ฯ   
        โสป  จสฺส ปากโฏ  โหตีติ  เอว  ทุปฺปริคฺคเหสุ   
วุตฺเตสุ  เสสา วุตฺตาว โหนฺตีติ ฯ อิเมส ปน ปทาน นิทฺเทเส  
กถ  วิทิตา  เวทนา  อุปฺปชฺชนฺตีติ  ปุจฺฉิตฺวา  ต  อวิสฺสชฺเชตฺวาว  
เวทนุปฺปาทสฺส วิทิตตฺเตเยว วิสฺสชฺชิเต เวทนาย วิทิตตฺต  
วิสฺสชฺชิต โหตีติ กถ เวทนาย  อุปฺปาโท  วิทิโต  โหตีติ- 
อาทิมาห ฯ  เสเสสุป  เอเสว นโย ฯ  
        อวิชชฺาสมุทยา  อวิชฺชานิโรธาติอาทโย  เหฏา  วุตฺตตฺถา- 
เอว ฯ  อิมินาว  นเยน  ส ฺาวิตกฺกาป เวทิตพฺพา ฯ  วิตกฺก- 
วาเร  ปน  ผสฺสสมุทยา  ผสฺสนิโรธาติ  อวตฺวา  ผสฺสฏาเน   
ส ฺาสมุทยา  ส ฺานิโรธาติ  วุตฺต ฯ  ต  กสฺมา  อิติ  เจ   
ส ฺามูลกตฺตา วิตกฺกสฺส ฯ ส ฺานานตฺต  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ   
สงฺกปฺปนานตฺตนฺติ (๒)  หิ วุตฺต ฯ   
        อนิจฺจโต  มนสิกโรโตติอาทีสุ  จ  เวทน  อนิจฺจโต 
มนสิกโรโตติอาทินา  นเยน  ตสฺมึ  ตสฺมึ  วาเร  โส  โสเยว  
ธมฺโม  โยเชตพฺโพ ฯ  ยสมฺา  ปน  วิปสฺสนาสมฺปยุตฺตา  เวทนา   
วิปสฺสนากิจฺจกรเณ  อสมตฺถตฺตา วิปสฺสนาย อนุปการิกา  
ตสฺมาเยว  จ  โพธิปกฺขิยธมฺเมสุ  นาคตา ฯ  วิปสฺสนาสมฺปยุตฺตาย   
ปน  ส ฺาย  กิจฺจเมว  อปริพฺยตฺต  ตสฺมา  สา  วิปสฺสนาย   
# ๑ ม. ม. ู  ๑๒/๕๐๘/๕๕๐ ฯ   ๒ ท.ี ปา. ๑๑/๔๖๑/๓๓๒   ฯ    
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เอกนฺตมนุปการิกา  เอว ฯ  วิตกฺก ปน  วินา  วิปสสฺนากิจฺจเมว  
นตฺถิ ฯ  วิตกฺกสหายา  หิ  วิปสฺสนา  สกกิจฺจ กโรติ ฯ  
        ยถาห  ป ฺา อตฺตโน ธมฺมตาย อนิจฺจ ทุกฺขมนตฺตาติ  
อารมฺมณ  นจฺิเฉตุ น สกฺโกติ วิตกฺเก ปน อาโกเฏตฺวา  
อาโกเฏตฺวา เทนฺเต  สกฺโกติ ฯ กถ ยถา หิ เหร ฺ ิโก  
กหาปน หตฺเถ เปตฺวา สพฺพ-  ภาเคสุ โอโลเกตุกาโม สมาโนป  
น จกฺขุตเลเนว (๑)  ปริวตฺเตตุ สกฺโกติ  องฺคุลิปพฺเพหิ ปน  
ปริวตฺเตตฺวา ปริวตฺเตตฺวา อิโต จิโต จ โอโลเกตุ  สกฺโกติ  
เอวเมว น ป ฺา อตฺตโน ธมฺมตาย อนิจฺจาทิวเสน   
อารมฺมณ นิจฺเฉตุ สกฺโกติ อภินิโรปนลกฺขเณน ปน อาหนน-   
ปริยาหนนรเสน วิตกฺเกน อาโกเฏนฺเตน วิย ปริวตฺเตนฺเตน  
วิย จ  อาทายาทาย (๒)  ทินฺนเมว นิจฺเฉตุ สกฺโกตีติ (๓)  ตสฺมา   
เวทนาส ฺาน  วิปสฺสนาย  อนุปการตฺตา  ลกฺขณมตฺตวเสเนว  
ทสฺเสตุ  เวทนาย  ส ฺายาติ  ตตฺถ  ตตฺถ  เอกวจเนน   
นิทฺเทโส  กโต ฯ  ยตฺตโก  ปน  วิปสฺสนาย  เภโท  ตตฺตโกเอว   
วิตกฺกสฺสาติ  ทสฺเสตุ  วิตกฺกานนฺติ ตตฺถ ตตฺถ พหุวจเนน  
นิทฺเทโส กโตติ วตฺตุ ยุชฺชติ ฯ   
        ปุน  ทฆี  อสฺสาสปสฺสาสวเสนาติอาทิ  อานาปานสฺสติ- 
ภาวนาย  สมฺปตฺตึ  ภาวนาผล ฺจ  ทสฺเสตุ  วุตฺต ฯ   
# ๑.  กตฺถจิ. จกฺขุทเลเนว ฯ   ๒.กตฺถจิ. อาทาย ฯ   
#๓.   วิสุทฺธมิคฺค. ๓/๑๐๔ ฯ  
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        ตตฺถ  สโมธาเนตีติ  อารมฺมณ  เปติ อารมฺมณ   
ปติฏาเปตีติ  วา  อตฺโถ ฯ  สโมทหนพฺยาปาราภาเวป  ภาวนา- 
ปาริปูริยาเอว  สโมทหติ  นาม.  ฯ 
        โคจรนฺติ  วิปสฺสนากฺขเณ  สงฺขารารมฺมณ  มคฺคกฺขเณ  จ   
ผลกฺขเณ  จ  นิพฺพานารมฺมณ ฯ   
        สมตฺถนฺติ  สมเมว  อตฺโถ  สมสสฺ  วา  อตฺโถติ  สมตฺโถ ฯ   
ต  สมตฺถ ฯ  เสเสสุป  เอเสว  นโย ฯ   
        มคฺค  สโมธาเนตีติ  มคฺคผลกฺขเณเยว  โคจร  นิพฺพานเมว ฯ   
        อย  ปุคฺคโลติ อานาปานสฺสติภาวน อนุยุตฺโต โยคา- 
วจโรว ฯ   
        อิมสฺมึ  อารมฺมเณติ  เอตฺถ  ปน  กาเยติ  ปเทน  สงฺคหิเต   
นามรูปกายสงฺขาเต  สงฺขตารมฺมเณ  เตเนว  กเมน  มคฺเค   
นิพฺพานารมฺมเณ  จ ฯ ย  ตสฺสาติอาทีหิ  อารมฺมณโคจรสทฺทาน   
เอกตฺถตา  วุตฺตา ฯ   
        ตสฺสาติ  ตสฺส  ปุคฺคลสฺส ฯ   
        ปชานาตีติ  ปุคฺคโล  ปชานนา  ป ฺาติ  ปุคฺคโล  ป ฺาย   
ปชานาตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        อารมฺมณสฺส  อุปฏานนฺติ  วิปสฺสนากฺขเณ สงฺขารา- 
รมฺมณสฺส  มคฺคผลกฺขเณ จ นิพฺพานารมฺมณสฺส อุปฏาน  
สติ ฯ เอตฺถ จ กมฺมตฺเถ สามิวจน  ยถา  ร ฺโ    
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อุปฏานนฺติ ฯ  อวิกฺเขโปติ  สมาธิ ฯ   
        อธิฏานนฺติ ยถาวุตฺตสงฺขารารมฺมณ  นิพฺพานารมฺมณ ฺจ ฯ   
ต  หิ  อธิฏาติ  เอตฺถ  จิตฺตนฺติ อธิฏาน ฯ   
        โวทานนฺติ  าณ ฯ  ต  ห ิ โวทายติ  วิสุชฺฌติ เตน  
จิตฺตนฺติ โวทาน ฯ  
        ลีนปกขิฺโก  สมาธิ  อลีนภาวปฺปตฺติยา  สมภูตตฺตา  สม   
อุทฺธจฺจปกฺขิก  าณ อนุทฺธตภาวปฺปตฺติยา  สมภูตตฺตา  สม ฯ   
เตน  วิปสฺสนามคฺคผลกฺขเณสุ สมถวิปสฺสนาน ยุคนทฺธตา  วุตฺตา   
โหติ ฯ  สติ  ปน  สพฺพตฺถกิตฺตา  ตทุภยสมตาย  อุปการิกาติ  
สม อารมฺมณ  สมตาธิฏานตฺตา (๑)  สม ฯ   
        อนวชชฺฏโติ  วิปสสฺนาย  อนวชฺชสภาโว ฯ   
        นิเกฺลสฏโติ  มคฺคสฺส  นิกฺกิเลสสภาโว ฯ  นิกฺกิเลเสฏโติ  
วา ปาโ ฯ  
        โวทานฏโติ ผลสฺส  ปริสุทฺธสภาโว ฯ  
        ปรมฏโติ นิพฺพานสฺส สพฺพธมฺมุตฺตมสภาโว ฯ  
        ปฏิวิชฌฺตีติ ต ต  สภาว  อสมฺโมหโต ปฏิวิชฌฺติ ฯ  
เอตฺถ จ อารมฺมณสฺส อุปฏานนฺติอาทีหิ สมฺมา ปฏิเวโธ (๒)   
วุตฺโต ฯ  เอตฺเถว  จ  โวทานฏปฏิเวธสฺส วุตฺตตฺตา เตน  
เอกลกฺขณา  อนวชฺชฏนกิฺกิเลสฏปรมฏา ลกฺขณหารวเสน  
#๑.  ส.ี  วมถาธิฏานตฺตา  ฯ  ๒.  ส.ี  สมปฏิเวโธ  ฯ  
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วุตฺตาเยว โหนฺติ ฯ ยถาห   
                วุตฺตมฺหิ เอกธมฺเม        เย ธมมฺา เอกลกฺขณา เกจิ   
                วุตฺตา ภวนฺติ สพฺเพ   อิติ (๑)  วุตฺโต ลกฺขโณ นามาติ (๑) (๒)  
        อนวชชฺฏโ  นิกฺกิเลสฏโ  เจตฺถ  อวิกฺเขปสงฺขาตสฺส  สมสฺส  
อตฺโถ ปโยชนนฺติ สมตฺโถ  โวทานฏโ  วิปสฺสนามคฺคโวทาน   
สนฺธาย  สมเมว  อตฺโถติ  สมตฺโถ  ผลโวทาน  สนธฺาย   
มคฺคโวทานสงฺขาตสฺส  สมสฺส  อตฺโถติ  สมตฺโถ  ปรมฏโ  ปน   
สมเมว  อตฺโถติ  วา  นิพฺพานปโยชนตฺตา  สพฺพสฺส  สมสฺส  
อตฺโถติ  วา  สมตฺโถ  ต  วุตฺตปฺปการ  สม ฺจ  สมตฺถ ฺจ   
เอกเทสสรูเปกเสส  กตฺวา  สมตฺถ ฺจ ปฏิวิชฺฌตีติ  วุตฺต ฯ  
        อินฺทฺริยพลโพชฺฌงฺคธมฺมา วิปสฺสนามคฺคผลกฺขเณป ลพฺภนฺติ  
มคฺโค  จ  ติสฺโส  จ  วิสทฺุธิโย  มคฺคผลกฺขเณเยว  วิโมกฺโข  จ   
วิชฺชา  จ  ขเยาณ ฺจ (๓)  มคฺคกฺขเณเยว  วิมุตฺติ  จ  อนุปฺปาเท   
าณ ฺจ  ผลกฺขเณเยว  เสสา  วิปสฺสนากฺขเณปติ ฯ   
        ธมฺมวาเร  อิเม  ธมฺเม  อิมสฺมึ  อารมฺมเณ  สโมธาเนตีติ  
นิพฺพาน  เปตฺวา  เสสา  ยถาโยค  เวทิตพฺพา ฯ  อิท  ปน  
เยภุยฺยวเสน (๔)  วุตฺต ฯ อวุตฺตตฺถา  ปเนตฺถ  เหฏา  วุตฺตา เอว ฯ   
เอเกกจตุกฺกวเสเนตฺถ นิยฺยาเน ทสฺสิเตป จตุกฺกนฺโตคธสฺส   
#๑.  ม.  โส  หาโร  ลกฺขโณ  นาม ฯ  ๒.  เนตฺติปกรเณ  อาคตา  ฯ 
#๓.  ม.  ขเย  าณ ฺจ  ฯ  ๔.  ยุ.  เยภุยเฺยน  วเสน  ฯ  
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เอเกกสฺสาป  ภาคสฺส  นิยยฺานสฺส  อุปนิสฺสยตฺตา  เอเกกภาควเสน  
นิยฺยาน ทสฺสิต ฯ น ห ิเอเกก วินา นิยฺยาน โหตีติ ฯ   
                ทฆี อสฺสาสปสฺสาสนิทฺเทสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
        รสฺสนทิฺเทเส  อิตฺตรสงฺขาเตติ  ปริตฺตสงฺขาเต  กาเล ฯ   
เสสเมตฺถ  วุตฺตนเยน เวทิตพฺพ ฯ   
        สพฺพกายปฏิสเวทินิทฺเทเส  อรูปธมฺเมสุ  เวทนาย  โอฬาร-ิ 
กตฺตา  สุขคฺคหณตฺถ  ปม  อิฏานิฏารมฺมณสเวทิกา  เวทนา  
วุตฺตา ตโต ย เวเทติ ต ส ฺชานาตีติ  เอว  เวทนาวิสยสฺส   
อาการคฺคาหิกา  ส ฺา  ตโต  ส ฺาวเสน  อภิสงฺขาริกา  
เจตนา  ตโต  ผุฏโ  เวเทติ  ผุฏโ  ส ฺชานาติ  ผุฏโ   
เจเตตีติ (๑)  วจนโต  ผสฺโส ตโต สพฺเพส สาธารณลกฺขโณ  
มนสิกาโร เจตนาทีหิ  สงฺขารกฺขนฺโธ  วุตฺโต ฯ  เอว  ตีสุ  ขนฺเธสุ   
วุตฺเตสุ ตนิสฺสโย วิ ฺานกฺขนฺโธ วุตฺโตว  โหติ ฯ   
        นาม ฺจาติ  วุตฺตปฺปการ  นาม ฺจ ฯ   
        นามกาโย  จาติ อิท ปน นาเมน  นิพฺพานสฺสป   
สงฺคหิตตฺตา  โลกุตฺตราน ฺจ  อวิปสฺสนูปคตฺตา  ต  อปเนตุ   
วุตฺต ฯ กาโยติ  หิ  วจเนน  นิพฺพาน  อปนีต  โหติ  นิพฺพานสฺส   
ราสิวินิมุตฺตตฺตา ฯ  
# ๑ ส. ข. ๑๘/๑๒๖/๘๖  ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๒) - หนาท่ี 137 

        เลมที ่ 41  อานาปานสฺสติกถาวณฺณนา  หนา  137 
 
เย จ  วุจฺจนฺติ  จิตฺตสงฺขาราติ  ส ฺา  จ  เวทนา   
จ  เจตสิกา  เอเต  ธมฺมา  จิตฺตปฏิพทฺธา  จิตฺตสงฺขาราติ (๑)  เอว  
วุจฺจมานาป จิตฺตสงฺขารา อิธ นามกาเยเนว สงฺคหิตาติ  วุตฺต   
โหติ ฯ   
        มหาภูตาติ  มหนฺตปาตุภาวโต  มหาภูตสาม ฺโต  มหา- 
ปริวารโต  มหาวิการโต  มหนฺตภูตตฺตา  จาติ  มหาภูตา  เต   
ปน  ปวี  อาโป  เตโช  วาโยติ  จตฺตาโร ฯ   
        จตุนฺน ฺจ  มหาภูตาน  อุปาทายรูปนฺติ  อุปโยคตฺเถ   
สามิวจน  จตฺตาโร  มหาภูเต  อุปาทาย  นิสฺสาย อมุ ฺจิตฺวา  
ปวตฺตรูปนฺติ อตฺโถ ฯ ต  ปน  จกฺขุ  โสต  ฆาน  ชวฺิหา   
กาโย  รูป  สทฺโท  คนฺโธ รโส อิตฺถินฺทรฺิย ปุริสินฺทฺรยิ   
ชีวิตินฺทฺริย  หทยวตฺถุ  โอชา  กายวิ ฺตฺติ  วจีวิ ฺตฺติ อากาส- 
ธาตุ  รูปสฺส  ลหุตา  มุทุตา  กมฺม ฺตา  อุปจโย  สนฺตติ   
ชรตา  อนิจฺจตาติ จตุวีสติวิธ ฯ   
        อสฺสาโส  จ  ปสฺสาโส  จาติ  ปากติโกเยว ฯ  อสฺสาส- 
ปสฺสาเส  นิสฺสาย  อุปฺปนฺน  ปฏิภาคนิมิตฺตมฺป  ตเทว นาม  
ลภติ ปวีกสิณาทีนิ วิย ฯ รูปสริกฺขกตฺตา รูปนฺติ  จ  นาม   
ลภติ  พหิทฺธา  รูปานิ  ปสสฺตีติอาทีสุ (๒)  วิย ฯ  
        นิมิตฺต ฺจ อุปนิพนฺธนาติ  สติอุปนิพนฺธนาย  นิมิตฺตภูต   
#๑.   ขุ. ปฏิ ฯ ๓๑/๔๑๐/๒๘๔  ฯ   ๒  อภิ. สงฺ.  ๓๔/๑๗๘/๖๐ ฯ   
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อสฺสาสปสฺสาสาน  ผุสนฏาน ฯ  
        เย จ วุจฺจนฺติ  กายสงฺขาราติ  อสฺสาสปสฺสาสา  กายิกา   
เอเต  ธมฺมา  กายปฏิพทฺธา  กายสงฺขาราติ (๑)  เอว  วุจฺจมานาป   
กายสงฺขารา  อิธ  รูปกาเยเนว สงฺคหิตาติ  วุตฺต โหติ ฯ   
        เต  กายา  ปฏิวิทิตา  โหนฺตีติ  ฌานกฺขเณ  อสฺสาส- 
ปสฺสาสนิมิตฺตกายา  วิปสฺสนากฺขเณ  อวเสสรูปารูปกายา   
อารมฺมณโต  ปฏิวิทิตา  โหนฺติ  มคฺคกฺขเณ  อสมฺโมหโต   
ปฏิวิทิตา  โหนฺติ ฯ  อสสฺาสปสฺสาสวเสน  ปฏิลทฺธชฺฌานสฺส   
โยคิสฺส อุปฺปนฺนวิปสฺสนามคฺเคป สนฺธาย ทีฆ อสฺสาสปสฺสาส- 
วเสนาติอาทิ วุตฺต ฯ   
        อาวชฺชโต  ปชานโตติอาทีนิ  สีลกถาย  วุตฺตตฺถานิ ฯ  เต   
วุตฺตปฺปกาเร  กาเย  อนโฺตกริตฺวา สพฺพกายปฏิสเวทีติ วุตฺต ฯ   
        สพฺพกายปฏิสเวที  อสฺสาสปสฺสาสาน  สวรฏเนาติอาทีสุ 
สพฺพกายปฏิสเวทีติ  วุตฺตอสฺสาสปสฺสาสโต อุปฺปนฺนชฺฌาน- 
วิปสฺสนามคฺเคสุ (๒)  สวโรเยว  สวรฏเน สีลวิสทฺุธิ ฯ  อวิกฺเขโปเยว   
อวิกฺเขปฏเน  จิตฺตวิสุทฺธิ ฯ  ป ฺาเยว ทสฺสนฏเน ทิฏ ิ- 
วิสุทฺธิ ฯ  ฌานวิปสฺสนาสุ  วิรติอภาเวป  ปาปาภาวมตฺตเมว   
สวโร  นามาติ เวทิตพฺพ ฯ   
        ปสฺสมภฺยนฺติอาทีน  นิทฺเทเส  กายิกาติ  รูปกาเย  ภวา ฯ   
#๑.  ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๔๐๖/๒๗๘ ฯ ๒. ย.ุ อุปฺปชฺชนฌานวิปสฺสนามคฺเคสุ ฯ  
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        กายปฏพิทฺธาติ  กาย  ปฏิพทฺธา  กาย  นิสฺสิตา  กาเย   
สติ  โหนฺติ ฯ  อสติ  น โหนฺติ  ตสฺมาเยว  เต  กาเยน   
สงฺขรียนฺตีติ  กายสงฺขารา ฯ   
        ปสฺสมฺเภนฺโตติ  นิพฺพาเปนฺโต  สนฺนิสีทาเปนฺโต ฯ  
ปสฺสมฺภนวจเนเนว  โอฬาริกาน  ปสสฺมฺภน สิทฺธ ฯ  
        นิโรเธนฺโตติ  โอฬาริกาน  อนุปปฺาทเนน  นิโรเธนฺโต ฯ   
        วูปสเมนฺโตติ  โอฬาริเกเยว  เอกสนฺตติปริณามนเยน   
สนฺตภาว  นยนฺโต ฯ   
        สิกฺขตีติ  อธิการวเสน  อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขตีติ สมฺพนฺโธ  
ติสฺโส สิกฺขา สิกฺขตีติ วา อตฺโถ ฯ   
        อิทานิ  โอฬาริกปสสฺมฺภน  ทสฺเสตุ  ยถารูเปหีติอาทิมาห ฯ   
ตตฺถ  ยถารูเปหีติ  ยาทิเสหิ ฯ  อานมนาติ  ปจฺฉโต  นมนา ฯ   
วินมนาติ  อุภยปสฺสโต นมนา ฯ  สนฺนมนาติ  สพฺพโตป   
นมนฺตสฺส  สฏุ ุ  นมนา ฯ  ปณมนาติ  ปุรโต  นมนา ฯ  อิ ฺชนาติ   
กมฺปนา ฯ  ผนฺทนาติ  อีสก  จลนา ฯ  ปกมฺปนาติ  ภุส   
กมฺปนา ฯ  ยถารูเปหิ  กายสงฺขาเรหิ  กายสฺส  อานมนา  ฯเปฯ   
ปกมฺปนา ตถารูป กายสงฺขาร  ปสฺสมฺภยนฺติ  จ  ยา  กายสฺส   
อานมนา  ฯเปฯ  ปกมฺปนา  ต ฺจ  ปสฺสมฺภยนฺติ  จ  สมฺพนฺโธ   
กาตพฺโพ ฯ  กายสงฺขาเรสุ  หิ  ปสฺสมภิฺเตสุ  กายสฺส  อานมนา- 
ทโย  จ  ปสสฺมฺภิตาเยว  โหนฺตีติ ฯ  ยถารูเปหิ  กายสงฺขาเรหิ    
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กายสฺส  น  อานมนาทิกา  โหติ  ตถารูป  สนฺต  สขุุมมฺป   
กายสงฺขาร  ปสฺสมฺภยนฺติ  จ  ยา  กายสฺส น  อานมนาทิกา   
ต ฺจ (๑)  สนฺต  สุขุม  ปสฺสมฺภยนฺติ  จ  สมฺพนฺธโต เวทิตพฺพ ฯ  
สนฺต  สุขุมนฺติ  จ  ภาวนปุสกวจนเมต ฯ  อิติ  กิราติ  เอตฺถ   
อิติ  เอวมตฺเถ กริ  ยทิอตฺเถ ฯ  ยท ิ เอว  สุขุมเกป  อสฺสาส- 
ปสฺสาเส  ปสฺสมฺภย  อสสฺสิสฺสามิ ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขตีติ   
โจทเกน  โจทนา  อารทฺธา  โหติ ฯ   
        อถวา  กิราติ  โจทกวจนตฺตา  อสทฺทหนตฺเถ อสหนตฺเถ  
ปโรกฺขตฺเถ  จ ยุชฺชติเยว เอว สุขุมานมฺป ปสฺสมฺภน สิกฺขตีติ  
น สทฺทหามิ น สหามิ อปจฺจกฺข เมติ วุตฺต โหติ ฯ   
        เอว  สนฺเตติ  เอว  สุขุมาน  ปสฺสมฺภเน  สนฺเต ฯ   
        วาตูปลทฺธิยา  จ  ปภาวนา  น  โหตีติ  อสฺสาสปสฺสาส- 
วาตสฺส  อุปลทฺธิยา ฯ   
        อุปลทฺธติี  วิ ฺาณ ฯ อสฺสาสปสฺสาสวาต  อุปลพฺภมานสฺส 
ตทารมฺมณสฺส  ภาวนาวิ ฺาณสฺส  ปภาวนา  อุปฺปาทนา  น   
โหติ  ตสฺส  อารมฺมณสฺส  ภาวนา  น  โหตีติ  อตฺโถ ฯ   
        อสฺสาสปสฺสาสาน ฺจ  ปภาวนา  น  โหตีติ  ภาวนาย   
สุขุมกานมฺป  อสฺสาสปสฺสาสาน  นิโรธนโต  เตส ฺจ  อุปฺปาทนา   
ปวตฺตนา  น  โหตีติ  อตฺโถ ฯ   
#๑.  ส.ี  ตถารูป  ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๒) - หนาท่ี 141 

        เลมที ่ 41  อานาปานสฺสติกถาวณฺณนา  หนา  141 
 
        อานาปานสฺสติยา  จ  ปภาวนา  น  โหตีติ  อสฺสาส- 
ปสฺสาสาภาวโตเยว  ตทารมฺมณาย  ภาวนาวิ ฺาณสมฺปยุตฺตาย   
สติยา  จ  ปวตฺตนา  น  โหติ ฯ  ตสฺมาเยว  ตสมฺปยุตฺตสฺส   
อานาปานสฺสติสมาธิสฺส  จ  ภาวนา  น  โหติ ฯ   
        น  จ  น  ตนฺติ  เอตฺถ จ นนฺติ นิปาตมตฺต ภิกฺขุ  
จ นนฺติอาทีสุ  วิย ฯ   ต  วุตฺตวิธึ (๑)  สมาปตฺตึ  ปณฺฑิตา  น   
สมาปชฺชนฺติป  ตโต  น  วุฏหนฺติปติ  สมฺพนฺโธ ฯ  
        โจทนาปกฺขสฺส  ปรหิารวจเน  อิติ  กิราติ  เอวเมว ฯ   
เอตฺถ  เอวการตฺเถ กิรสทฺโท  ทฏพฺโพ ฯ  
        เอว สนเฺตติ เอว ปสฺสมฺภเน สนฺเต เอว ฯ   
        ยถา  กถ  วิยาติ  ยถา  ต  วุตฺตวิธาน  โหติ  ตถา  ต  กถ   
วิยาติ  อุปม ปุจฺฉติ ฯ อิทานิป เสยฺยถาปติ ต อุปม ทสฺเสติ ฯ  
        กเสติ กสมยภาชเน ฯ  
        นิมิตฺตนฺติ เตส  สททฺาน  อาการ ฯ  นิมิตฺตนฺติ  จ   
สามิอตฺเถ  อุปโยควจน นิมิตฺตสฺสาติ อตฺโถ ฯ  สทฺทนิมิตฺต ฺจ   
สทฺทโต  อน ฺ ฯ   
        สุคฺคหิตตฺตาติ  สุฏ ุ  อุคฺคหิตตฺตา ฯ สุคหิตตฺตาติป  ปาโ   
สุฏ ุ  คหิตตฺตาติ  อตฺโถ ฯ   
        สุมนสกิตตฺตาติ  สุฏ ุ อาวชฺชิตตฺตา ฯ   
#๑.  ย.ุ วุตฺตวิธ  ฯ  
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        สูปธารติตฺตาติ  สุฏ ุ  จิตฺเต  ปตตฺตา ฯ  
        สุขุมสทฺทนิมิตฺตารมฺมณตฺตาปติ  ตทา  สุขุมานมฺป  สทฺทาน 
นิรุทฺธตฺตา อนุคฺคหิตสทฺทนิมิตฺตสฺส  อนารมฺมณมฺป  สุขุมตร 
สทฺทนิมิตฺต  อารมฺมณ กตฺวา  สุขุมตร  สทฺทนิมิตฺตารมฺมณมฺป   
จิตฺต  ปวตฺตติ สุขุมตรสทฺทนิมิตฺตารมฺมณภาวโตปติ  วา  อตฺโถ ฯ   
อิมินาว  นเยน  อปฺปนายมฺป อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ   
        ปสฺสมภฺยนฺติอาทีสุ  ปสฺสมฺภย  กายสงฺขารนฺติ  วุตฺตา  
อสฺสาสปสฺสาสา กาโยติ  วา  ปสฺสมฺภย  กายสงฺขารนฺติ  เอตฺถ   
อสฺสาสปสฺสาสา  กาโยติ  วา  โยชนา  เวทิตพฺพา ฯ   
        ภาวนาวิสุทฺธิยา  กายสงฺขาเร  ปสฺสมฺภมาเนป  โอฬาริก   
กายสงฺขาร  ปสฺสมฺเภมีติ  โยคิโน  อาโภเค  สติ  เตนาทเรน   
อติวิย  ปสฺสมฺภติ ฯ  อนปุฏหนฺตมฺป สุขุม สุอานย โหติ ฯ   
        อฏ  อนุปสฺสเน าณานีติ (๑)  ทีฆ  รสฺส  สพฺพกาย- 
ปฏิสเวที  ปสฺสมฺภย กายสงฺขารนฺติ  วุตฺเตสุ  จตูสุ วตฺถูสุ  
อสฺสาสวเสน จตสฺโส ปสฺสาสวเสน จตสฺโสติ อฏ  อนุ- 
ปสฺสนาาณานิ ฯ   
        อฏ  จ อุปฏานานุสฺสติโยติ ทีฆ อสฺสาสวเสน  
จิตฺตสฺส เอกคฺคต  อวิกฺเขป  ปชานโต สติ อุปฏ ิตา โหตีติ (๒)   
อาทินา  นเยน วุตฺเตสุ จตูสุ วตฺถูสุ  อสฺสาสวเสน  จตสฺโส  
#๑.  ม. อฏ อนุปสฺสนา าณานิ ฯ ๒. ขุ. ปฏ ิฯ ๓๑/๔๐๔/๒๗๖  ฯ    
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ปสฺสาสวเสน  จตสฺโสติ  อฏ  จ อุปฏานานุสฺสติโย ฯ [๑] 
        จตฺตาริ  สุตฺตนฺติกวตฺถูนีติ  ภควตา  อานาปานสฺสติสุตฺตนฺเต (๒)  
วุตฺตตฺตา   ปมจตุกฺกวเสน  จตฺตาริ  สตฺุตนฺติกวตฺถูนีติ ฯ   
                ปมจตุกฺกนิทฺเทสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
        ทุติยจตุกฺกสฺส  ปติปฏิสเวทินิทฺเทเส  อุปฺปชฺชติ  ปติ  
ปาโมชฺชนฺติ เอตฺถ  ปตีติ  มูลปท ฯ  ปาโมชฺชนฺติ  ตสฺส  อตฺถปท   
ปมุทิตภาโวติ  อตฺโถ ฯ   
        ยา ปติ  ปาโมชฺชนฺติอาทีสุ  ยา  ปตีติ  จ  ปาโมชฺชนฺติ   
จ  เอวมาทีนิ  นามานิ ลภติ  สา  ปตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        ตตฺถ  ปตีติ  สภาวปท ฯ  ปมุทิตสฺส  ภาโว (๓)  ปามุชชฺ ฯ   
อาโมทนากาโร  อาโมทนา ฯ  ปโมทนากาโร  ปโมทนา ฯ  ยถา   
วา  เภสชฺชาน  วา  เตลาน  วา  อุโณฺหทกสีโตทาน  วา   
เอกโตกรณ  โมทนาติ วุจฺจติ ฯ  เอวมยมฺป  ธมฺมาน  เอกโตกรเณน   
โมทนา  อุปสคฺควเสน  ปน  ปท มณฺเฑตฺวา (๔)  อาโมทนา   
ปโมทนาติ  วุตฺต (๕)  ฯ   
        หาเสตีติ  หาโส  ปหาเสตีติ  ปหาโส  หฏปหฏา- 
การานเมต  อธิวจน ฯ   
#๑.  ม.  เอตฺถนฺตเร  อฏ  จุปฏานานุสฺสติโยติป ปาโติ  ทิสสฺติ ฯ  
#๒.  ม.  อุ.  ๑๔/๒๘๒/๑๙๐  ฯ ๓.  ส.ี  ปมุทิตภาโว  ฯ 
#๔.  สี.  วฑฺเฒตฺวา  ฯ  ๕.  ม.  วุตฺต  ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๒) - หนาท่ี 144 

        เลมที ่ 41  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  144 
 
        วิตฺตีติ  วิตฺต  ธนสฺเสต  นาม ฯ  อย  ปน โสมนสฺส- 
ปจฺจยตฺตา  วิตฺติสริกฺขตาย  วิตฺติ ฯ  ยถา  หิ  ธนิโน ธน  
ปฏิจฺจ โสมนสฺส อุปฺปชชฺติ  เอว  ปติมโตป ปตึ ปฏิจฺจ โสมนสฺส  
อุปฺปชฺชติ ฯ ตสฺมา วิตฺตีติ วุตฺตา ฯ  ตุฏ ิสภาวสณฺ ิยา (๑)   
หิ ปติยา เอต นาม ฯ  
        ปติมา ปน ปุคฺคโล กายจิตฺตาน อุคฺคตตฺตา  อพฺภุคฺค- 
ตตฺตา  อุทคฺโคติ วุจฺจติ อุทคฺคสฺส ภาโค โอทคฺย ฯ  
        อตฺตโน มนตา  อตฺตมนตา ฯ  อนภิรทฺธสฺส  ห ิ มโน 
ทุกฺขปทฏานตฺตา  น  อตฺตโน มโน นาม  โหติ  อภิรทฺธสฺส 
สุขปทฏานตฺตา  อตฺตโน  มโน  นาม  โหติ  อิติ อตฺตโน  
มนตา  อตฺตมนตา  สกมนตา  สกมนสฺส  ภาโวติ  อตฺโถ ฯ   
สา  ปน  ยสมฺา  น  อ ฺสฺส  กสฺสจิ  อตฺตโน  มนตา   
จิตฺตสฺเสว ปเนโส ภาโว เจตสิโก ธมฺโม ตสฺมา อตฺตมนตา   
จิตฺตสฺสาติ วุตฺตา ฯ เสสเมตฺถ จ อุปริ จ เหฏา วุตฺตนเยน  
โยเชตฺวา เวทิตพฺพ ฯ   
        สุขปฏสิเวทินิทฺเทเส เทฺว สุขานีติ สมถวิปสสฺนาภูมิ- 
ทสฺสนตฺถ วุตฺต ฯ กายิก  หิ  สุข  วิปสฺสนาย  ภูมิ  เจตสิก   
สุข  สมถสฺส  จ วิปสฺสนาย จ ภูมิ ฯ  
        กายิกนติฺ  ปสาทกาย  วินา (๒)  อนุปฺปตฺติโต กาเย นิยุตฺตนฺติ  
กายิก ฯ  
#๑.  ม.  ตุฏ ิสภาวสณฺ ิตาย  ฯ  ๒.  สี.  ปสาทกาย  ต  วินา  ฯ  
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        เจตสิกนฺติ อวิปฺปโยควเสน  เจตสิ  นิยุตฺตนฺติ  เจตสิก ฯ   
ตตฺถ  กายิกปเทน  เจตสิก  สุข ปฏิกฺขิปติ  สุขปเทน  กายิก   
ทุกฺข ฯ  ตถา  เจตสิกปเทน กายิก สุข ปฏิกฺขิปติ สขุปเทน   
เจตสิก  ทุกฺข ฯ   
        สาตนฺติ  มธุร  สุมธรุ ฯ  สุขนฺติ สุขเมว น ทุกฺข ฯ  
กายสมฺผสฺสชนฺติ  กายสมฺผสฺเส  ชาต ฯ   
        สาต  สขุ  เวทยิตนฺติ  สาต  เวทยิต  น อสาต  
เวทยิต ฯ สุข เวทยิต น ทกฺุข เวทยิต ฯ ปรโต ตีณิ ปทานิ  
อิตฺถิลิงฺควเสน วุตฺตานิ ฯ  สาตา  เวทนา  น  อสาตา ฯ  สุขา   
เวทนา ฯ  น  ทุกฺขาติ  อยเมว  ปเนตฺถ อตฺโถ ฯ   
        เจตสิกสุขนิทฺเทโส  วุตฺตปฏิปกฺขนเยน  โยเชตพฺโพ ฯ  เต   
สุขาติ ลิงฺควิปลฺลาโส กโต ตานิ สุขานีติ วุตฺต โหติ ฯ  
เสสเมตฺถ จตุกฺเก เหฏา ปมจตุกฺเก วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ  
จตฺตาริ สุตฺตนฺติกวตฺถูนิ ทุติยจตุกฺกวเสน เวทิตพฺพานีติ ฯ   
                ทติุยจตุกฺกนิทฺเทสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
        ตติยจตุกฺกนิทฺเทเส  จิตฺตนฺติ  มูลปท ฯ  วิ ฺาณนฺติ   
อตฺถปท ฯ  ย จิตฺตนฺติอาทิ ปติย วุตฺตนเยน โยเชตพโฺพ ฯ  
        ตตฺถ จิตฺตนฺติอาทีสุ จิตฺตวิจิตฺตตาย จิตฺต ฯ  อารมฺมณ   
มินมาน  ชานาตีติ  มโน ฯ   
        มานสนฺติ  มโนเยว ฯ  อนฺตลิกฺขจโร ปาโส ยฺวาย จรติ   
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มานโสติ (๑)  หิ เอตฺถ ปน สมฺปยุตฺตกธมฺโม  มานโสติ วุตฺโต ฯ   
                กถ ฺหิ ภควา ตุยฺห                สาวโก สาสเน รโต   
                อปฺปตฺตมานโส เสโข        กาล กยิรา ชเน สุตาติ (๒)   
เอตฺถ จ  อรหตฺต  มานสนฺติ  วุตฺต ฯ  อิธ  ปน  มโนว   
มานส ฯ  พฺย ฺชนวเสน  เหต  ปท วฑฺฒิต ฯ   
        หทยนติฺ  จิตฺต ฯ  จิตฺต  วา  เต  ขิปสฺสามิ หทย วา  
เต ผาเลสฺสามีติ (๓)  เอตฺถ  อุโร  หทยนฺติ  วุตฺต ฯ  ทหยา   
หทย  ม ฺเ  อ ฺาย  คจฺฉตีติ (๔)  เอตฺถ จิตฺต ฯ  วกฺก   
หทยนฺติ   เอตฺถ  หทยวตฺถุ ฯ  อิธ  ปน  จิตฺตเมว  อพฺภนฺตรฏเน  
ทหยนฺติ (๕)  วุตฺต ฯ  
        ตเทว ปริสุทฺธฏเน ปณฺฑร ฯ ภวงฺค สนฺธาเยต วุตฺต ฯ  
ยถาห ปภสฺสรมิท  ภิกฺขเว  จิตฺต  ต ฺจ  โข  อาคนฺตุเกหิ   
อุปกฺกิเลเสหิ อุปกฺกิลฏินฺติ (๖)  ฯ ตโต นิกฺขนฺตตฺตา ปน อกุสลมฺป  
คงฺคาย นิกฺขนฺตา นที คงฺคา วิย  โคธาวริโต    นกิฺขนฺตา   
โคธาวรี  วิย  จ  ปณฺฑรนฺเตฺวว  วุตฺต ฯ ยสฺมา ปน   
อารมฺมณวิชานนลกฺขณ  จิตฺต  อุปกฺกิเลเสน  กิเลโส  น  โหติ   
สภาวโต  ปรสิุทฺธเมว  โหติ  อุปกฺกิเลสโยเค  ปน  สติ  อุปกฺกิลฏิ   
นาม  โหติ ตสฺมาป ปณฺฑรนฺติ วตฺตุ ยุชฺชติ ฯ   
# ๑. ส.  ส.  ๑๕/๔๕๙/๑๖๔   ฯ  ๒.  ส. ส. ๑๕/๔๙๐/๑๗๗  ฯ 
#๓.  ส. ส. ๑๕/๘๐๘/๓๐๔  ฯ  ๔.  ม. ม. ๑๒/๗๒/๕๕  ฯ 
#๕.  ท.ี มหา. ๑๐/๒๗๗/๒๗๗  ฯ  
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        มโน  มนายตนนฺติ  อิธ  ปน  มโนคหณ  มนสฺเสว   
อายตนภาวทีปนตฺถ ฯ  เตเนต  ทีเปติ  น  ยิท  เทวายตน   
วิย  มนสฺส  อายตนตฺตา  มนายตน  อถ  โข  มโนเอว  
อายตน  มนายตนนฺติ ฯ  อายตนฏโ  เหฏา  วุตฺโตเยว ฯ  มนเต   
อิติ  มโน  วิชานาตีติ  อตฺโถ ฯ  อฏกถาจริยา  ปนาหุ  นาฬิยา   
มินมาโน  วิย  มหาตุลาย  ธารยมาโน  วิย  จ  อารมฺมณ   
ชานาตีติ  มโน  ตเทว  มนนลกฺขเณ อินฺทฏ กาโรตีติ (๑)  อินฺทฺรยิ  
มโนว อินฺทฺรยิ มนินฺทฺริย ฯ   
        วิชานาตีติ  วิ ฺาณ ฯ  วิ ฺาณเมว  ขนฺโธ  วิ ฺาณกฺ- 
ขนฺโธ ฯ  รุฬหฺิโต ขนฺโธ  วุตฺโต ฯ  ราสฏเน  หิ  วิ ฺาณกฺ- 
ขนฺธสฺส  เอกเทโส  เอก  วิ ฺาณ ฯ  
        ตสฺมา ยถา  รกฺุขสฺส  เอกเทส  ฉินฺทนฺโต  รุกฺข  ฉินฺทตีติ   
วุจฺจติ  เอวเมว วิ ฺาณกฺขนฺธสฺส  เอกเทสภูต  เอกมฺป  วิ ฺาณ   
รุฬฺหิโต  วิ ฺาณกฺขนฺโธติ วุตฺต ฯ  ยสมฺา ปน ราสฏโเยว  
ขนฺธฏโ น โหติ โกฏาสฏโป ขนธฺฏโเยว ตสฺมา  
โกฏาสฏเน  วิ ฺาณโกฏาโสติป  อตฺโถ ฯ   
        ตชชฺา  มโนวิ ฺาณธาตูติ  เตส ผสฺสาทีน  สมฺปยุตฺต- 
ธมฺมาน  อนุจฺฉวิกา  มโนวิ ฺาณธาตุ ฯ อิมสฺมึ ห ิปเท  
เอกเมว จิตฺต  มินนฏเน  มโน  วิชานนฏเน  วิ ฺาณ   
#๑.  ม. กาเรตีติ  ฯ   
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สภาวฏเน  นิสฺสตฺตฏเน  วา ธาตูติ ตีหิ นาเมหิ วุตฺต ฯ   
        อภิปฺปโมโทติ อธิกา ตุฏ ิ ฯ   
        สมาธินทิฺเทเส  อจลภาเวน  อารมฺมเณ  ติฏตีติ   ิติ ฯ   
ปรโต ปททฺวย  อุปสคฺควเสน  วฑฺฒิต ฯ  อปจ สมฺปยุตฺตธมฺเม  
อารมฺมณมฺหิ สมฺปณฺเฑตฺวา ติฏตีติ สณฺ ิติ ฯ  อารมฺมณ  
โอคาเหตฺวา อนุปวิสิตฺวา ติฏตีติ อวฏ ิติ ฯ  
        กุสลปกขฺสฺมึ หิ จตฺตาโร  ธมฺมา  อารมฺมณ  โอคาหนฺติ   
สทฺธา  สติ  สมาธิ  ป ฺาติ ฯ  เตเนว  สทฺธา  โอกปฺปนาติ   
วุตฺตา  สติ  อปลาปนตาติ  สมาธิ  อวฏ ิตีติ  ป ฺา  
ปริโยคาหนาติ ฯ   
        อกุสลปกฺเข  ปน  ตโย  ธมฺมา  อารมฺมณ  โอคาหนฺติ   
ตณฺหา  ทิฏ ิ  อวิชชฺาติ ฯ  เตเนว  เต โอฆาติ วุตฺตา ฯ  
อุทฺธจฺจวิจิกิจฺฉาวเสน ปวตฺตสฺส วิสาหารสฺส  ปฏิปกฺขโต   
อวิสาหาโร อวิสาหรณนฺติ อตฺโถ ฯ อุทฺธจฺจวิจิกิจฺฉาวเสเนว  
คจฺฉนฺต  จิตฺต  วิกฺขิปติ  นาม  อย  ปน  ตถา (๑)  น  โหตีติ   
อวิกฺเขโป ฯ  อุทฺธจฺจวิจิกิจฺฉาวเสเนว  จิตฺต  วิสาหฏ  นาม  โหติ   
อิโต จิโต จ  หรียติ อย ปน อวิสาหฏสฺส มานสสฺส  
ภาโวติ อวิสาหฏมานสตา ฯ   
        สมโถติ  ติวิโธ  สมโถ  จิตฺตสมโถ  อธิกรณสมโถ  
สพฺพสงฺขารสมโถติ ฯ   
#๑.  อฏสาลินิย   ตถาวโิธ  ฯ  
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ตตฺถ  อฏสุ  สมาปตฺตีสุ  จิตฺเตกคฺคตา  จิตฺตสมโถ  นาม  ฯ  
ต  หิ  อาคมฺม  จิตฺตจลน จิตฺตวิปฺผนฺทน  สมฺมติ  วูปสมฺมติ   
ตสฺมา  โส  จิตฺตสมโถติ  วุจฺจติ ฯ  
        สมฺมุขาวินยาทิสตฺตวิโธ  อธิกรณสมโถ  นาม.  ต  ห ิ  
อาคมฺม  ตานิ  ตานิ อธิกรณานิ สมฺมนฺติ  วูปสมฺมนติฺ ตสฺมา  
โส อธิกรณสมโถติ วุจฺจติ ฯ  
        ยสฺมา ปน สพฺเพ สงฺขารา นิพฺพาน  อาคมฺม  สมฺมนฺติ   
วูปสมฺมนฺติ  ตสฺมา  ต  สพฺพสงฺขารสมโถติ วุจฺจติ ฯ อิมสฺมึ   
อตฺเถ  จิตฺตสมโถ  อธิปฺเปโต ฯ   
        สมาธิลกฺขเณ  อินฺทฏ  กาเรตีติ สมาธินฺทฺริย ฯ   
        อุทฺธจฺเจ (๑)  น  กมปฺตีติ  สมาธิพล ฯ   
        สมฺมาสมาธีติ  ยาถาวสมาธิ นิยฺยานิกสมาธิ กุสลสมาธิ ฯ   
        ราคโต  วิโมจย  จิตฺตนฺติอาทีหิ  ทสหิ  กิเลสวตฺถูหิ วิโมจน  
วุตฺต ฯ ถินคฺคหเณเนว  เจตฺถ  มิทฺธคฺคหณ  อุทฺธจฺจคฺคหเณเนว   
จ  กุกฺกุจฺจคฺคหณ  กต โหตีติ  อ ฺเสุ  ปาเสุ  สหจาริตฺตา   
กิเลสวตฺถุโต  วิโมจนวจเนเนว ปมชฺฌานาทีหิ นีวรณาทิโต   
วิโมจน  อนจฺิจานุปสฺสนาทีหิ  นิจฺจส ฺาทิโต จ วิโมจน  
วุตฺตเมว โหตีติ ฯ   
        กถ  ต  จิตฺต  อนุปสฺสตีติ  เอตฺถ  เปยฺยาเล  จ  อนิจฺจาข 
นุปสฺสนาทีหิ (๒)  นิจฺจส ฺาทีน  ปหาน  วุตฺตเมว ฯ  จตฺตาริ   
#๑.  ส.ี  อุทฺธจฺเจน  ฯ  ๒.  ยุ. อนิจฺจานุปสฺสนาย  ฯ  
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สุตฺตนฺติกวตฺถูนิ  ตติยจตุกฺกวเสน เวทิตพฺพานีติ ฯ   
                ตติยจตุกฺกนิทฺเทสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
        จตุตฺถจตุกฺกนิทฺเทเส  อนิทฺทิฏเ  นปุสกนฺติ  วจนโต   
อสุกนฺติ อนิทฺทิฏตฺตา  อนิจฺจนฺติ  กึ  อนิจฺจนฺติ  นปุสกวจเนน   
ปุจฺฉา  กตา ฯ  
        อุปฺปาทวยฏเนาติ อุปฺปาทวยสงฺขาเตน อตฺเถน อุปฺปาท- 
วยสภาเวนาติอตฺโถ ฯ เอตฺถ จ  ป ฺจกฺขนฺธา  สภาวลกฺขณ   
ป ฺจนฺน  ขนฺธาน  อุปฺปาทวยา  วิการลกฺขณ ฯ  เอเตน หุตฺวา   
อภาเวน  อนิจฺจาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เตเนว  จ  อฏกถาย  
สงฺขตลกฺขณวเสน  อนิจฺจตาติ  เตสเยว  อุปฺปาทวย ฺถตฺตนฺติ   
จ  วตฺวาป  หุตฺวา  อภาโว  วาติ วุตฺต ฯ  เอเตน หุตฺวา  
อภาวากาโร อนิจฺจลกฺขณนฺติ วุตฺต โหติ ฯ ป ฺจนฺน ขนฺธาน  
อุทยพฺพย  ปสฺสนฺโต  อิมานิ  ป ฺาส  ลกฺขณานีติ  เปยฺยาล   
กตฺวา  วุตฺต ฯ ธมฺมาติ รปูกฺขนฺธาทโย (๑)  ยถาวุตฺตธมฺมา ฯ   
        วิราคานุปสฺสีนิทฺเทเส  รูเป  อาทีนว  ทิสฺวาติ  ภงฺคา- 
นุปสฺสนโต  ปฏาย ปรโต  วุตฺเตหิ อนิจฺจฏาทีหิ รูปกฺขนฺเธ  
อาทีนว ทิสฺวา ฯ  
        รูปวิราเคติ นิพฺพาเน ฯ นิพฺพาน  หิ  อาคมฺม  รปู  วิรชฺชติ   
# ๑ สี.  ส ฺากฺขนฺธาทโย  
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อปุนรุปฺปตฺติธมฺมต อาปชฺชเนน นิรชฺุฌติ ตสฺมา  นิพฺพาน   
รูปวิราโคติ  วุจฺจติ ฯ   
        ฉนฺทชาโต  โหตีติ  อนุสฺสววเสน อุปฺปนฺนธมฺมจฺฉนฺโท  
โหติ ฯ  
        สทฺธาธิมุตฺโตติ ตสฺมึเยว นิพฺพาเน สทฺธาย จ อธิมุตฺโต  
นิจฺฉิโต ฯ   
        จิตฺต ฺจสฺส  สฺวาธิฏ ิตนฺติ  อสฺส  โยคิสฺส  จิตฺต  ขยวิราค- 
สงฺขาเต รูปภงฺเค  อารมฺมณวเสน  อจฺจนฺตวิราคสงฺขาเต  รูป- 
วิราเค  นิพฺพาเน  อนุสฺสววเสน  สุฏ ุ  อธิฏ ิต  สุฏ ุ  ปติฏ ิต   
โหตีติ  สมฺพนฺธโต  เวทิตพฺพ ฯ   
        รูเป วิราคานุปสฺสีติ  รูปสฺส  ขยวิราโค  รูเป  วิราโคติ  
ปกติภุมฺมวจเนน วุตฺโต ฯ  รูปสฺส  อจฺจนฺตวิราโค  รเูป  วิราโคติ   
นิมิตฺตตฺเถ  ภุมฺมวจเนน วุตฺโต ฯ  ต  ทวิุธมฺป  วิราค  อารมฺมณโต   
อชฺฌาสยโต  จ  อนุปสฺสนสีโล รูเป  วิราคานุปสฺสีติ  วุตฺโต ฯ   
เอส นโย เวทนาทีสุ ฯ นโิรธานุปสฺสีปทนิทฺเทเสป เอเสว  
นโย ฯ   
        กติหากาเรหีติอาทิ  ปเนตฺถ  วิเสโส  ตตฺถ  อวิชฺชาทีน   
ปฏิจฺจสมุปฺปาทงฺคาน  อาทีนวนิโรธทสฺสเนเนว  รูปาทีนมฺป   
อาทีนวนิโรธา  ทสฺสิตา โหนฺติ  เตสมฺป  ปฏิจฺจสมุปฺปาทงฺคานติ- 
วตฺตนโต ฯ  อิมินา  เอว  จ  วิเสสวจเนน วิราคานุปสฺสนโต    
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นิโรธานุปสฺสนาย  วิสิฏภาโว  วุตฺโต  โหติ ฯ   
        ตตฺถ  อนิจฺจฏเนาติ  ขยฏเน  หตฺุวา  อภาวฏเน  วา ฯ   
        ทุกฺขฏเนาติ  ภยฏเน  ปฏิปฬนฏเน  วา ฯ   
        อนตฺตฏเนาติ  อสารกฏเน  อวสวตฺตนฏเน  วา ฯ   
        สนฺตาปฏเนาติ  กิเลสสนตฺาปนฏเน ฯ   
        วิปริณามฏเนาติ  ชราภงฺควเสน  ทฺวิธา  ปริณามนฏเน ฯ   
        นิทานนิโรเธนาติ  มูลปจฺจยาภาเวน ฯ   
        นิรชฺุฌตีติ  น  ภวติ ฯ   
        สมุทยนิโรเธนาติ  อาสนฺนปจฺจยาภาเวน ฯ  มูลปจฺจโย  หิ   
พฺยาธิสฺส อสปฺปายโภชน วิย นิทานนฺติ  วุตฺโต  อาสนฺนปจฺจโย  
พฺยาธิสฺส วาตปตฺตเสมฺหา วิย สมุทโยติ วุตฺโต ฯ นทิาน   
หิ  นิจฺฉเยน  ททาติ  ผลมิติ  นิทาน  สมุทโย  ปน สฏุ ุ  
อุเทติ เอตสฺมา ผลมิติ  สมทุโย ฯ   
        ชาตินิโรเธนาติ  มูลปจฺจยสฺส อุปฺปตฺติอภาเวน ฯ  
        ปภวนิโรเธนาติ (๑)  อาสนฺนปจฺจยสฺส  อุปฺปตฺติอภาเวน ฯ   
ชาติเยว  หิ  ปภวติ  เอตสฺมา ทุกฺขนฺติ ปภโวติ วตฺตุ  ยชฺุชติ ฯ   
        เหตุนิโรเธนาติ  ชนกปจฺจยาภาเวน ฯ   
        ปจฺจยนิโรเธนาติ  อุปตฺถมฺภกปจฺจยาภาเวน ฯ  มูลปจฺจโยป   
หิ  อาสนฺนปจฺจโย  จ  ชนกปจฺจโย  จ  อุปตฺถมฺภกปจฺจโย  จ   
โหติเยว ฯ  เอเตหิ  ติกฺขวิปสฺสนากฺขเณ  ตทงฺคนิโรโธ  มคฺคกฺขเณ   
# ๑. โปราณ.  ภวนิโรเธน  ฯ  
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สมุจฺเฉทนิโรโธ  วุตฺโต  โหติ ฯ   
        าณุปฺปาเทนาติ  ติกฺขวิปสฺสนาาณสฺส  วา  มคฺคาณสฺส   
วา  อุปฺปาเทน ฯ   
        นิโรธุปฏาเนนาติ  วิปสฺสนากฺขเณ  ปจฺจกฺขโต  ขยนิโรธสฺส 
อนุสฺสววเสน  นิโรธสงฺขาตสฺส  นิพฺพานสฺส  อุปฏาเนน   
มคฺคกฺขเณ  ปจฺจกฺขโต  จ  นิพฺพานสฺส  อุปฏาเนน ฯ เอเตหิ   
วิสยวิสยินิยโมว  กโต  โหติ  ตทงฺคสมุจฺเฉทนิโรโธ  จ  วุตฺโต โหติ ฯ   
        ปฏินิสสฺคฺคานุปสฺสีปทนิทฺเทเส  รูป  ปริจฺจชตีติ  อาทีนว- 
ทสฺสเนน นิรเปกฺขตาย  รูปกฺขนฺธ  ปรจฺิจชติ ฯ   
        ปริจฺจาคปฏินิสฺสคฺโคติ  ปริจฺจาคฏเน ปฏินิสสฺคฺโคติ  วุตฺต  
โหติ ฯ เอเตน ปฏินิสฺสคฺคปทสฺส ปรจฺิจาคฏโ วุตฺโต ตสฺมา  
กิเลสาน  ปชหนนฺติ  อตฺโถ ฯ  เอตฺถ  จ  วุฏานคามินี  วิปสฺสนา  
กิเลเส ตทงฺควเสน ปริจฺจชติ  มคฺโค  สมุจฺเฉทวเสน ฯ   
        รูปนโิรเธ  นิพฺพาเน  จิตฺต  ปกฺขนฺทตีติ วุฏานคามินี   
ตนินฺนตาย  ปกฺขนฺทติ  มคฺโค  อารมฺมณกรเณน ฯ   
        ปกฺขนฺทนปฏินิสฺสคฺโคติ  ปกฺขนฺทนฏเน  ปฏินิสฺสคฺโคติ   
วุตฺต  โหติ ฯ  เอเตน ปฏนิิสฺสคฺคปทสฺส  ปกฺขนฺทนฏโ  วุตฺโต   
ตสฺมา  จิตฺตสฺส  นิพฺพาเน วิสฺสชฺชนนฺติ  อตฺโถ ฯ  จตฺตาริ   
สุตฺตนฺติกวตฺถูนิ  จตุตฺถจตุกฺกวเสน เวทิตพฺพานิ ฯ  อิมสฺมึ  จตุกเฺก   
ชรามรเณ  วตฺตพฺพ  เหฏา  วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ   
        สติปฏาเนสุ  จ  กาเย  กายานุปสฺสนา  จิตฺเต  จิตฺตา-  
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นุปสฺสนาติ  กายจิตฺตาน  เอกตฺตโวหารวเสน เอกวจนนิทฺเทโส  
กโต ฯ เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสนา  ธมฺเมสุ  ธมฺมานปุสฺสนาติ   
เวทนาธมฺมาน  นานตฺตโวหารวเสน  พหุวจนนิทฺเทโส กโตติ  
เวทิตพฺโพ ฯ   
                จตุตฺถจตุกฺกนิทฺเทสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
        นฏิ ิตา จ สโตการิาณนิทฺเทสวณฺณนา ฯ   
 
                        าณราสิฉกฺกนิทฺเทสวณฺณนา   
        อิทานิ  ฉหิ  ราสีหิ  อุทฺทิฏาเณสุ  จตุวีสติสมาธิาณ- 
นิทฺเทเส  ตาว กายานุปสฺสนาทีน ติณฺณ จตุกฺกาน วเสน  
ทฺวาทสนฺน วตฺถูน เอเกกสฺมึ อสฺสาสวเสน เอโก  ปสฺสาสวเสน   
เอโกติ  เทฺว  เทฺว  สมาธีติ  ทฺวาทสสุ  วตฺถูสุ  จตุวีสติ ธโย  
โหนฺติ ฯ าณกฺขเณ เตหิ สมฺปยุตฺตานิ จตุวีสติสมาธิวเสน  
าณานิ ฯ   
        ทฺวาสตฺตติวิปสฺสนาาณนิทฺเทเส  ทีฆ  อสฺสาสาติ  ทีฆนฺติ 
วุตฺตอสฺสาสโต ฯ ก ึ วุตฺต  โหติ  ทีฆ  อสฺสาสเหตุ  ฌาน   
ปฏิลภิตฺวา  สมาหิเตน  จิตฺเตน วิปสฺสนากฺขเณ  อนิจฺจโต   
อนุปสฺสนฏเน  วิปสฺสนาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เอส  นโย  
อุตฺตรตฺราป (๑)  ฯ     
        เตสเยว  ทฺวาทสนฺน  วตฺถูน  เอเกกสฺมึ  อสฺสาสวเสน   
# ๑.  กตฺถจิ.  อุตฺตรตฺถาป  ฯ  
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ติสฺโส  ปสฺสาสวเสน  ติสฺโสติ  ฉ (๑)   อนุปสฺสนาติ  ทฺวาทสสุ   
วตฺถูสุ  ทฺวาสตฺตติ  อนุปสฺสนา  โหนฺติ ฯ  ตา  เอว ทฺวาสตฺตติ  
อนุปสฺสนา ทฺวาสตฺตติวิปสฺสนาวเสน าณานิ ฯ   
        นิพฺพิทาาณนิทฺเทเส  อนิจฺจานุปสฺสี  อสฺสาสนฺติ   อนิจฺจา- 
นุปสฺสี หุตฺวา อสฺสสนฺโต  อนิจฺจานุปสฺสี  หุตฺวา วตฺเตนฺโตติ  
อตฺโถ ฯ อสฺสาสนฺติ (๒)   จ อิท วจน เหตุอตฺเถ  ทฏพฺพ ฯ   
        ยถาภูต  ชานาติ  ปสสฺตีติ  นิพฺพิทาาณนฺติ  กลาป-   
สมฺมสนโต  ปฏาย  ยาว  ภงฺคานุปสฺสนา  ปวตฺตวิปสฺสนา-   
าเณน  สงฺขาราน  ยถาสภาว  ชานาติ  จกฺขุนา  ทฏิมิว   
จ  เตเนว  าณจกฺขุนา  ปสฺสติ ฯ  ตสฺมา  นิพฺพิทาาณ  
นามาติ  อตฺโถ  สงฺขาเรสุ  นิพฺพิทาาณ (๓)  นามาติ  วุตฺต   
โหติ ฯ  อุปร ิภยตุปฏานาทีน  มุ ฺจิตุกมฺยตาทีน ฺจ  าณาน   
วิสุ  อาคตตฺตา อิธ ยถาวุตฺตาเนว  วิปสฺสนาาณานิ   
นิพฺพิทาาณานีติ   เวทิตพฺพานิ ฯ   
        นิพฺพิทานุโลมาณนิทฺเทเส  อนิจฺจานุปสฺสี  อสฺสาสนฺติ   
อนิจฺจานุปสฺสิโน  อสฺสสนฺตสฺส ฯ  สามิอตฺเถ  ปจฺจตฺตวจน ฯ   
        ภยตุปฏาเน  ป ฺาติ  วจเนเนว  ภยตุปฏานอาทีนวา-   
นุปสฺสนานิพฺพิทานุปสฺสนาาณานิ  วุตฺตานิ  โหนฺติ  ติณฺณ  
เอกลกฺขณตฺตา ฯ  อิมานิ  ตีณิ  าณานิ  อนนฺตรา  วุตฺตาน   
นิพฺพิทาาณาน  อนุกูลภาเวน  อนุโลมโต  นิพฺพิทานุโลม-   
#๑.  ม. ฉ  ฉ  ฯ   ๒.  ม. อสฺสสนฺติ ฯ   ๓.  ม. นิพฺพิทาณ ฯ    
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าณานีติ วุตฺตานิ ฯ   
        นิพฺพิทาปฏิปฺปสฺสทฺธิาณนิทฺเทเส  อนิจฺจานุปสฺสี  อสฺสา-   
สนฺติ   อนนฺตรสทิสเมว ฯ   
        ปฏิสงฺขา  สนฺติฏนา  ป ฺาติวจเนเนว  มุ ฺจิตุกมฺยตา-   
ปฏิสงฺขานุปสฺสนาสงฺขารุเปกฺขาาณานิ  วุตฺตานิ  โหนฺติ  ติณฺณ  
เอกลกฺขณตฺตา ฯ  ปฏิสงฺขา  สนฺติฏนาติวจเนเนว อนุโลมาณ-   
มคฺคาณานิป คหิตานิ  โหนฺติ ฯ  สงฺขารุเปกฺขาาณอนุโลม-   
าณานิป  หิ  นิพฺพิทาย  สิขาปฺปตฺตตฺตา  นิพฺพิทาชนนพฺยา-   
ปารปฺปหาเนน  นิพฺพิทาปฏิปฺปสฺสทฺธิาณานิ  นาม  โหนฺติ ฯ  
        มคฺคาณ  ปน  นิพฺพิทาปฏิปฺปสฺสทฺธนฺเต  อุปฺปชฺชนโต   
นิพฺพิทาปฏิปฺปสฺสทฺธิาณ  นาม  โหตีติ  อติวิย  ยุชชฺตีติ ฯ   
นิพฺพิทานุโลมาเณสุ  วิย  อาทิภูต  มุ ฺจิตุกมฺยตาาณ   
อคฺคเหตฺวา  ปฏิสงฺขา  สนฺติฏนาติ  อนฺเต  าณทฺวยคฺคหณ   
มคฺคาณสงฺคหณตฺถ ฯ  มุ ฺจิตุกมฺยตาติ  หิ  วุตฺเต  อนุโลมาณ   
สงฺคยฺหติ  น  มคฺคาณ ฯ  มคฺคาณ หิ มุ ฺจิตุกมฺยตา นาม   
น โหติ ฯ กิจฺจสิทฺธิย สนฺติฏนโต ปน  สนฺติฏนา  นาม   
โหติ ฯ   
        อฏกถายมฺป  จ  ผุสนาติ  อปฺปนาติ  วุตฺต ฯ  อิท ฺจ   
มคฺคาณ  นิพฺพาเน  อปฺปนาติ  กตฺวา  สนฺติฏนา  นาม   
โหตีติ  สนฺติฏนาติ  วจเนน  มคฺคาณมฺป  สงฺคยฺหติ ฯ    
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นิพฺพิทานุโลมาณานิป อตฺถโต นิพฺพิทาาณาเนว (๑)  โหนฺตีติ   
ตานิป  นิพฺพิทาาเณหิ  สงฺคเหตฺวา  นิพฺพิทาปฏิปฺปสฺสทฺธิ-   
าณานีติ  นิพฺพิทาคหณเมว  กต  น  นิพฺพิทานุโลมมคฺคหณ ฯ   
ตีสุป เจเตสุ าณฏกนิทฺเทเสสุ จตุตฺถสฺส  ธมฺมานุปสฺสนา-   
จตุกฺกสฺส  วเสน  วุตฺตาน  จตุนฺน  วตฺถนู  เอเกกสฺมึ  อสฺสาสวเสน   
เอก  ปสฺสาสวเสน  เอกนฺติ  เทฺว  เทฺว  าณานีติ จตูสุ  วตฺถูส ุ  
อฏาณานิ โหนฺติ ฯ   
        วิมุตฺติสุขาณนิทฺเทเส  ปหีนตฺตาติ  ปหาน  ทสฺเสตฺวา   
ตสฺส  ปหานสฺส  สมุจฺเฉทปฺปหานตฺต  ทสฺเสนฺโต  สมุจฺฉินฺนตฺตาติ   
อาห ฯ   
        วิมุตฺติสุเข  าณนฺติ  ผลวิมุตฺติสุขสมฺปยุตฺตาณ ฺจ  ผล-   
วิมุตฺติสุขารมฺมณปจฺจเวกฺขณาณ ฺจ ฯ  อนุสฺสยวตฺถุสฺส  กิเลสสฺส   
ปหาเนน  ปริยุฏานทุจฺจริตวตฺถุปฺปหาน  โหตีติ  ทสฺสนตฺถ ปนุ   
อนุสยาน ปหาน วุตฺต ฯ เอกวีสติผลาณ  สนฺธาย  ปหีน-   
กิเลสคณนายป (๒)  าณคณนา  กตา  โหติ  ปจฺจเวกฺขณาณ ฺจ   
สนฺธาย  ปหนีกิเลสปจฺจเวกฺขณคณนาย  ผลปจฺจเวกฺขณาณ-   
คณนา กตา โหตีติ ฯ   
                าณราสิฉกฺกนิทฺเทสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                อานาปานสฺสติกถาวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
#๑.  ส.ี นิพฺพิมาาเณเนว ฯ   ๒.  ยุ. ปหานกิเลสคณนายป ฯ  
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                                อินฺทรฺิยกถาวณฺณนา   
                        ปมสุตฺตนฺตนิทฺเทสวณฺณนา   
        อิทานิ  อานาปานสฺสติกถานนฺตร  กถิตาย  อินฺทฺริยกถาย   
อปุพฺพตฺถานุวณฺณนา  อนุปฺปตฺตา ฯ   
        อย  หิ  อินฺทฺริยกถา  อานาปานสฺสติภาวนาย  อุปการกาน   
อินฺทฺริยาน  อภาเว  อานาปานสฺสติภาวนาย  อภาวโต  ตทุ-   
ปการกาน  อินฺทฺริยาน  วิโสธนาทิวิธิทสฺสนตฺถ  อานาปานสฺสติ-   
กถานนฺตร  กถิตาติ  ต ฺจ  กเถตพฺพ อินฺทฺริยกถ อตฺตนา   
ภควโต สมฺมุขา สุต วิ ฺาตาธิปฺปายสุตฺตนฺติกเทสน  ปุพฺพงฺคม   
กตฺวา  ตทตฺถปฺปกาสนวเสน  กเถตุกาโม  ปม  ตาว  เอว   
เม  สุตฺตนฺติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  เอวนฺติ  นิปาตปท ฯ  เมติอาทีนิ  นามปทานิ ฯ   
วิหรตีติ  เอตฺถ  วิ-อิติ  อุปสคฺคปท หรตีติ อาขฺยาตปทนฺติ   
อิมินา ตาว นเยน ปทวิภาโค เวทิตพฺโพ ฯ   
        อตฺถโต  ปน  อุปมูปเทสครหปสสนาการวจนคฺคหเณสุ   
เอวสทฺโท  ทสิฺสติ  นิทสฺสนตฺเถ  จ  อวธารณตฺเถ  จ ฯ  อิธ   
ปน  เอว-สทฺโท  อาการตฺเถ  นิทสฺสนตฺเถ จ วิ ฺ ุชเนน   
ปวุตฺโต (๑)  ตเถว อวธารณตฺเถ จ ฯ   
        ตตฺถ  อาการตฺเถน  เอวสทฺเทน  เอตมตฺถ  ทีเปติ  นานา-   
#๑.  ส.ี ป ฺตฺโต ฯ    
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นยนิปุณมเนกชฺฌาสยสมุฏาน  อตฺถพฺย ฺชนสมฺปนฺน  วิวิธ-   
ปาฏิหาริย  ธมฺมตฺถเทสนาปฏิเวธคมฺภีร  สพฺพสตฺตาน  สกสก-   
ภาสานุรูปโต  โสตปถมาคจฺฉนฺต  ตสฺส  ภควโต  วจน   
สพฺพปฺปกาเรน  โก  สมตฺโถ  วิ ฺาตุ  สพฺพถาเมน  ปน   
โสตุกามต  ชเนตฺวาป  เอว เม สุต มยาป เอเกนากาเรน   
สุตนฺติ ฯ   
        นิทสฺสนตฺเถน  นาห  สยมฺภู  น  มยา อิท สจฺฉิกตนฺติ   
อตฺตาน ปริโมเจนฺโต  เอว เม สุต มยาป เอว  สุตนฺติ   
อิทานิ วตฺตพฺพ สกล สุตฺต นิทสฺเสติ ฯ   
        อวธารณตฺเถน  เถโร  สาริปุตฺโต  เอตทคฺค  ภิกฺขเว   
มม  สาวกาน  ภิกฺขูน  มหาป ฺาน  ยทิท  สาริปุตฺโตติ (๑)  นาห   
ภิกฺขเว  อ ฺ  เอกปุคฺคลมฺป  สมนุปสฺสามิ  โย  เอว  ตถาคเตน   
อนุตฺตร  ธมมฺจกฺก  ปวตฺติต  สมฺมเทว  อนุปฺปวตฺเตติ ฯ  ยถยิท   
ภิกฺขเว สาริปุตฺโต ฯ สารปิุตฺโต ภิกฺขเว ตถาคเตน  อนุตฺตร   
ธมฺมจกฺก  ปวตฺติต  สมฺมเทว  อนุปฺปวตฺเตตีติ  เอวมาทินา (๒)  นเยน   
ภควตา  ปสตฺถภาวานุรูป  อตฺตโน  ธารณพล  ทสฺเสนฺโต   
สตฺตาน  โสตุกามต  ชเนติ  เอว  เม  สตุ  ต ฺจ  โข  อตฺถโต   
วา  พฺย ฺชนโต  วา  อนูนมนธิก  เอวเมว น  อ ฺถา   
ทฏพฺพนฺติ ฯ   
        เม-สทฺโท  กรณสมฺปทานสามิอตฺเถสุ  ทิสฺสติ ฯ  อิธ  ปน   
#๑.  องฺ. เอก.  ๒๐/๑๔๖/๓๑ ฯ   ๒.  องฺ. เอก.  ๒๐/๑๔๕/๓๐ ฯ    
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มยา  สุต  มม  สุตนฺติ จ อตฺถทฺวเย ยุชชฺติ ฯ   
        สุตนฺติ  อย  สทฺโท  สอุปสคฺโค  อนุปสคฺโค จ วิสฺสุต-   
คมนกิลินฺนอุปจิตอนุโยคโสตวิ ฺเยฺเยสุ  ทิสฺสติ  วิ ฺาเตป  จ   
โสตทฺวารานุสาเรน ฯ  อิธ  ปนสฺส  โสตทฺวารานุสาเรน   
อุปธาริตนฺติ  วา  อุปธารณนฺติ  วา  อตฺโถ ฯ   
        เมสทฺทสฺส  หิ  มยาติ  อตฺเถ  สติ  เอว  มยา สตุ   
โสตทฺวารานุสาเรน  อุปธาริตนฺติ  ยุชฺชติ ฯ มมาติ อตฺเถ  สติ   
เอว  เม (๑)  สุต โสตทฺวารานุสาเรน อุปธารณนฺติ  ยุชฺชติ ฯ   
        อปจ  เอว  เม  สุตนฺติ  อตฺตนา  อุปฺปาทิตภาว  อปฺปฏ-ิ   
ชานนฺโต  ปรุิมสวน  วิวรนฺโต  สมฺมุขา  ปฏิคฺคหิตมิท  มยา   
ตสฺส  ภควโต  จตุเวสารชฺชวิสารทสฺส  ทสพลธรสฺส  อาสภฏา-   
นฏายิโน  สีหนาทนาทิโน  สพฺพสตฺตุตฺตมสฺส  ธมฺมิสฺสรสฺส   
ธมฺมราชสฺส  ธมฺมาธิปติโน  ธมฺมปทีปสฺส  ธมฺมสรณสฺส  สทฺธมฺม-   
วรจกฺกวตฺติโน  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  วจน  น  เอตฺเถ  อตฺเถ  วา   
ธมฺเม  วา  ปเท  วา  พฺย ฺชเน  วา  กงฺขา  วา  วิมติ  วา   
กาตพฺพาติ อิมสฺมึ ธมฺเม อสฺสทฺธิย วินาเสติ สทฺธาสมฺปท   
อุปฺปาเทตีติ ฯ เตเนต วุจฺจติ   
                วินาสยติ อสฺสทฺธ        สทธฺ วฑฺเฒติ สาสเน   
                เอว เม สุตมิจฺเจว        วท โคตมสาวโกติ (๒) ฯ   
        เอกนฺติ  คณนปริจฺเฉทนิทฺเทโส ฯ  สมยนฺติ  ปริจฺฉินฺน-   
#๑.  ม. มม ฯ   ๒.  สุมงฺคลวิลาสินิยา  พฺรหฺมชาลสตฺุตวณฺณนาย   
#อาคตา ฯ    
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นิทฺเทโส ฯ  เอก  สมยนฺติ  อนิยมิตปรทิีปน ฯ ตตฺถ สมยสทฺโท   
                สมวาเย ขเณ กาเล        สมูเห เหตุทิฏ ิสุ   
                ปฏิลาเภ ปหาเน จ        ปฏิเวเธ จ ทิสฺสติ ฯ   
อิธ  ปนสฺส  กาโล  อตฺโถ ฯ  เตน  สวจฺฉรอุตุมาสทฺธมาส-   
รตฺตินฺทิวปุพฺพณฺหมชฺฌนฺติกสายนฺหปมมชฺฌิมปจฺฉิมยามมุหุตฺตาทีสุ   
กาลปฺปเภทภูเตสุ  สมเยสุ เอก สมยนฺติ  ทีเปติ ฯ   
        ตตฺถ กิ ฺจาป เอเตสุ สวจฺฉราทีสุ  สมเยสุ  ย   
ย  สุตฺต ยมฺหิ ยมฺหิ สวจฺฉเร อุตุมฺหิ  มาเส  ปกฺเข   
รตฺติภาเค  ทิวสภาเค วา วุตฺต ฯ สพฺพ ต เถรสฺส สุวิทิต   
สุววตฺถาปต ป ฺาย ฯ ยสฺมา ปน เอว เม สุต   
อสุกสวจฺฉเร อสุกอุตุมฺหิ อสุกมาเส  อสุกปกฺเข  อสุกรตฺติภาเค   
อสุกทิวสภาเค  วาติ  เอว  วุตฺเต  น  สกกฺา  สุเขน  ธาเรตุ   
วา  อุทฺทิสิตุ  วา  อุทฺทิสาเปตุ  วา  พหุ  จ  วตฺตพฺพ  โหติ   
ตสฺมา  เอเกเนว ปเทน ตมตฺถ สโมธาเนตฺวา เอก สมยนฺติ   
อาห ฯ   
        เย  วา  อิเม  คพฺโภกฺกนฺติสมโย  ชาติสมโย  สเวคสมโย   
อภินิกฺขมนสมโย  ทุกฺกรการิกสมโย  มารวิชยสมโย  อภิสมฺโพธิ-   
สมโย  ทิฏธมฺมสุขวิหารสมโย  เทสนาสมโย  ปรินิพฺพาน-   
สมโยติเอวมาทโย  ภควโต  เทวมนุสฺเสสุ  อติวิย  ปกาสา   
อเนกกาลปฺปเภทาเอว  สมยา  เตสุ  สมเยสุ  เทสนาสมยสงฺขาต   
เอก  สมยนฺติ  ทีเปติ ฯ โย  จาย  าณกรุณากิจฺจสมเยสุ    
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กรุณากิจฺจสมโย อตฺตหิตปรหิตปฏิปตฺติสมเยสุ  ปรหิตปฏิปตฺติ-   
สมโย  สนฺนปิติตาน  กรณียทฺวยสมเยสุ  ธมฺมิกถาสมโย  เทสนา-   
ปฏิปตฺติสมเยสุ  เทสนาสมโย  เตสุป  สมเยสุ  อ ฺตร  สมย   
สนฺธาย  เอก สมยนฺติ อาห (๑) ฯ   
        ยสฺมา  ปน  เอก  สมยนฺติ  อจฺจนฺตสโยคตฺโถ  สมฺภวติ ฯ   
ย  ห ิ สมย ภควา  อิม  อ ฺ  สุตฺตนฺต  เทเสสิ   
อจฺจนฺตเมว ต สมย กรุณาวิหาเรน วิหาสิ ตสฺมา   
ตทตฺถโชตนตฺถ อิธ อุปโยควจนนิทฺเทโส กโตติ ฯ   
        เตเนต   วุจฺจติ   
                ต ต อตฺถมเปกฺขิตฺวา        ภุมฺเมน กรเณน จ   
                อ ฺตฺถ สมโย วุตฺโต        อุปโยเคน โส อิธาติ (๑) ฯ   
        โปราณา  ปน  วณฺณยนฺติ  ตสฺมึ  สมเยติ  วา  เตน   
สมเยนาติ  วา  ต  สมยนฺติ  วา  อภิลาปมตฺตเภโท  เอส   
สพฺพตฺถ  ภุมมฺเมวตฺโถติ ฯ ตสฺมา เอก  สมยนฺติ วุตฺเตป   
เอกสฺมึ สมเยติ อตฺโถ เวทติพฺโพ ฯ   
        ภควาติ  ครุ ฯ  ครุ  ห ิ โลเก  ภควาติ  วทนฺติ ฯ   
อย ฺจ  สพฺพคุณวิสิฏตาย  สพฺพสตฺตาน ครุ ตสฺมา ภควาติ   
เวทิตพฺโพ ฯ โปราเณหิป  วุตฺต (๑)    
                ภควาติ วจน เสฏ        ภควาติ วจนมุตฺตม   
                คร ุคารวยุตฺโต โส        ภควา เตน วุจฺจตีติ (๑) ฯ   
#๑.  สุมงฺคลวิลาสินิยา  พฺรหฺมชาลสุตฺตวณฺณนาย  อาคตา ฯ   
#๒.  ม. อ ฺตฺร ฯ    
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        อปจ   
                ภาคฺยวา ภคฺควา ยุตฺโต        ภเคหิ จ วิภตฺตวา   
                ภตฺตวา วนฺตคมโน                ภเวสุ ภควา ตโตติ (๑)  ฯ   
อิมิสฺสาป  คาถาย  วเสน  อสฺส  ปทสฺส  วิตฺถารโต  อตฺโถ   
เวทิตพฺโพ ฯ  โส  จ  วิสุทธฺิมคฺเค พุทฺธานุสฺสตินิทฺเทเส   
วุตฺโตเยว (๑)  ฯ   
        เอตฺตาวตา  เจตฺถ  เอวนฺติ  วจเนน  เทสนาสมฺปตฺตึ   
นิทฺทิสติ  เม  สุตนฺติ สาวกสมฺปตฺตึ เอก สมยนฺติ กาลสมฺปตฺตึ   
ภควาติ เทสกสมฺปตฺตึ ฯ   
        สาวตฺถยินฺติ  เอตฺถ  จ  สวตฺถสฺส  อิสิโน  นิวาสฏาน-   
ภูตา  นครี  สาวตฺถี  ยถา  กากนฺที  มากนฺทติี  เอว  ตาว   
อกฺขรจินฺตกา ฯ  อฏกถาจริยา  ปน  ภณนฺติ  ยงฺกิ ฺจิ   
มนุสฺสาน  อุปโภคปริโภค  สพฺพเมตฺถ  อตฺถีติ  สาวตฺถี  สตฺถ-   
สมาโยเค  จ  กึ  ภณฺฑมตฺถีติ ปุจฺฉิเต สพฺพมตฺถีติป วจน-   
มุปาทาย  สาวตฺถี ฯ   
                สพฺพทา สพฺพูปกรณ        สาวตฺถิย สโมหิต   
                ตสฺมา สพฺพมุปาทาย        สาวตฺถีติ ปวุจฺจตีติ (๓) ฯ   
ตสฺส  สาวตฺถิย ฯ  สมีปตฺเถ  ภุมฺมวจน ฯ วิหรตีติ อวิเสเสน   
อิริยาปถทิพฺพพฺรหฺมอริยวิหาเรสุ  อ ฺตรวิหารสมงฺคิปริทีปนเมต   
#๑.  สุมงฺคลวิลาสินิยา  พฺรหฺมชาลสุตฺตวณฺณนาย  อาคตา ฯ   
#๒.  ม. จ. ฯ   ๓.  ปป ฺจสูทนิย  อาคตา ฯ    
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อิธ  ปน  านคมนาสนสยนปฺปเภเทสุ  อิริยาปเถสุ  อ ฺตร-   
อิริยาปถสมาโยคปริทีปน ฯ  เตน   ิโตป  คจฺฉนฺโตป นิสินฺโนป   
สยาโนป  ภควา  วิหรติจฺเจว  เวทิตพฺโพ ฯ  โส  หิ  ภควา   
เอก  อิริยาปถปโยค (๑)  อ ฺเน  อิรยิาปเถน  วิจฺฉินฺทิตฺวา   
อปริปตนฺตมตฺตภาว  หรติ  ปวตฺเตติ  ตสฺมา  วิหรตีติ วุจฺจติ (๑) ฯ   
        เชตวเนติ  เอตฺถ  อตฺตโน  ปจฺจตฺถิกชน  ชินาตีติ  เชโต   
ร ฺโ  วา อตฺตโน  ปจฺจตฺถิกชเน  ชิเต  ชาโตติ  ชาโต  มงฺคล-   
กมฺยตาย  วา ตสฺส เอว นามเมว กตนฺติ  เชโต  วนยตีติ   
วน  อตฺตสมฺปทาย  สตฺตาน  ภตฺตึ (๒)  กาเรติ  อตฺตนิ  สิเนห   
อุปฺปาเทตีติ  อตฺโถ ฯ  วนุเต  อิติ  วา  วน  นานาวิธกุสุมคนฺธ-   
สมฺโมทมตฺตโกกิลาทิวิหงฺคาภิรุเตหิ (๓)  มนฺทมารุตจลิตรุกฺขสาขา-   
วิฏปปลฺลวปลาเสหิ  เอถ  ม  ปริภุ ฺชถาติ  ปาณิโน  ยาจติ   
วิยาติ  อตฺโถ ฯ   
        เชตสฺส  วน  เชตวน ฯ  ต ฺหิ  เชเตน  ราชกุมาเรน โรปต   
สวฑฺฒิต  ปริปาลิต  โส  จ  ตสฺส  สามี  อโหสิ  ตสฺมา   
เชตวนนฺติ วุจฺจติ ฯ ตสฺมึ  เชตวเน ฯ  วน ฺจ  นาม  โรปม   
สย  ชาตนฺติ  ทุวิธ ฯ  อิท ฺจ  เวฬุวนาทีนิ  จ  โรปมานิ   
อนฺธวนมหาวนาทีนิ สย ชาตานิ ฯ   
#๑.  #๑.  สุมงฺคลวิลาสินิยา  พฺรหฺมชาลสุตฺตวณฺณนาย  อาคตา ฯ   
#๒.  กตฺถจิ. รตึ ฯ   ๓.  ส.ี ...วิหงฺคมวิรุเตหิ ฯ    
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        อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเมติ  สุทตฺโต  นาม  โส  คหปติ   
มาตาปตูหิ กตนามวเสน ฯ  สพฺพกามสมิทฺธตาย  ปน  วิคต-   
มจฺเฉรตาย  กรุณาทิคุณสมงฺคิตาย  จ  นิจฺจกาล  อนาถาน   
ปณฺฑมทาสิ ฯ  เตน  อนาถปณฺฑิโกติ  สงฺข  คโต ฯ  อารมนฺติ   
เอตฺถ  ปาณิโน  วิเสเสน  วา  ปพฺพชิตาติ  อาราโม  ตสฺส   
ปุปฺผผลาทิโสภาย  นาติทูรนจฺจาสนฺนตาทิป ฺจวิธเสนาสนงฺค-   
สมฺปตฺติยา  จ  ตโต  ตโต  อาคมฺม  รมนฺติ  อภิรมนฺติ   
อนุกฺกณฺ ิตา  หุตฺวา นิวสนฺตีติ อตฺโถ ฯ วุตฺตปฺปการาย  วา   
สมฺปตฺติยา  ตตฺถ  ตตฺถ  คเตป  อตฺตโน  อพฺภนฺตร  อาเนตฺวา   
รมาเปตีติ  อาราโม ฯ  โส  หิ  อนาถปณฺฑิเกน  คหปตินา  เชตสฺส   
ราชกุมารสฺส  หตฺถโต  อฏารสหิ  หริ ฺโกฏีหิ  โกฏิสนถฺเรน   
กีณิตฺวา  อฏารสหิ  หิร ฺโกฏีหิ  เสนาสนานิ  การาเปตฺวา   
อฏารสหิ  หิร ฺโกฏีหิ  วิหารมห (๑)  นิฏาเปตฺวา  เอว จตุ-   
ป ฺาสหิร ฺโกฏิปริจฺจาเคน  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส   
นิยฺยาทิโต  ตสฺมา  อนาถปณฺฑิกสฺส อาราโมติ วุจฺจติ ฯ   
ตสฺมึ อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ   
        เอตฺถ  จ  เชตวเนติ  วจน  ปุริมสามิปริกิตฺตน อนาถ-   
ปณฺฑิกสฺส อาราเมติ  ปจฺฉิมสามิปริกิตฺตน ฯ  กิเมเตส  ปริกิตฺตเน   
ปโยชนนฺติ  ปุ ฺกามาน  ทฏิานุคติอาปชฺชน ฯ  ตตฺถ  หิ   
#๑.  ย.ุ วิหารมคฺค  นิฏเปตฺวา ฯ    
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ทฺวารโกฏกปาสาทมาปเน  ภูมิวิกฺกยลทฺธา อฏารส  หริ ฺ-   
โกฏโิย อเนกโกฏิอคฺฆนกา รุกฺขา จ เชตสฺส ปริจฺจาโค   
จตุป ฺาส หิร ฺโกฏิโย  อนาถปณฺฑิกสฺส ฯ  อิติ  เตส   
ปริกิตฺตเนน  เอว  ปุ ฺกามา  ปุ ฺานิ  กโรนฺตีติ  ทสฺเสนฺโต   
อายสฺมา  สาริปุตฺโต  อ ฺเป  ปุ ฺกาเม  เตส  ทิฏานุคติ-   
อาปชฺชเน  นโิยเชติ (๑) ฯ   
        ตตฺถ  สยิา  ยทิ  ตาว  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเมติ  น  วตฺตพฺพ ฯ  อถ   
ตตฺถ  วิหรติ  สาวตฺถิยนฺติ  น  วตฺตพฺพ ฯ  น  หิ  สกกฺา   
อุภยตฺถ  เอก  สมย  วิหริตุนฺติ ฯ  น  โข  ปเนต  เอว  ทฏพฺพ   
นนุ  อโวจุมหฺ  สมีปตฺเถ  ภุมฺมวจนนฺติ ฯ   
        ตสฺมา  ยถา  คงฺคายมุนาทีน  สมเีป  โคยูถานิ  จรนฺตานิ   
คงฺคาย จรนฺติ ยมุนาย จรนฺตีติ วุจฺจนฺติ เอวมิธาป ยทิท   
สาวตฺถิยา  สมีเป  เชตวน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราโม  ตตฺถ   
วิหรนฺโต  วุจฺจติ  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส   
อาราเมติ ฯ โคจรคามนิทสฺสนตฺถ หิสสฺ  สาวตฺถิวจน ปพฺพ-   
ชิตานุรูปนิวาสฏานนิทสฺสนตฺถ  เสสวจน ฯ   
        ตตฺถ  สาวตฺถิกิตฺตเนน  อายสฺมา  สาริปุตฺโต  ภควโต   
คหฏานุคฺคหกรณ  ทสฺเสติ  เชตวนาทิกิตฺตเนน  ปพฺพชิตานุคฺคห-   
#๑.  ปป ฺจสูทนิย  อาคตา ฯ    
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กรณ ฯ  ตถา  ปุริเมน  ปจฺจยคฺคหณโต  อตฺตกิลมถนานุโยควิวชฺชน   
ปจฺฉิเมน  วตฺถุกามปฺปหานโต  กามสุขลฺลิกานุโยค  วิวชฺชนูปาย ฯ   
        อถวา  ปุริเมน  จ  ธมฺมเทสนาภิโยค  ปจฺฉิเมน  วิเวกาธิ-   
มุตฺตึ ฯ ปุริเมน  กรุณาย  อุปคมน  ปจฺฉิเมน  ป ฺาย  อป-   
คมน ฯ  ปรุิเมน  สตฺตาน  หิตสุขนิปฺผาทนาธิมุตฺตต  ปจฺฉิเมน   
ปรหิตสุขกรเณ  นิรุปเลปต (๑) ฯ  ปุริเมน  ธมฺมิกสุขาปริจฺจาคนิมิตฺต   
ผาสุวิหาร  ปจฺฉิเมน  อุตฺตริมนุสฺสธมฺมานุโยคนิมิตฺต ฯ  ปรุิเมน   
มนุสฺสาน  อุปการพหุลต  ปจฺฉิเมน  เทวาน ฯ  ปุริเมน  โลเก   
ชาตสฺส  โลเก  สวทฺธภาว  ปจฺฉิเมน  โลเกน  อนุปลิตฺตต ฯ   
ปุริเมน  เอกปุคฺคโล  ภิกขฺเว  โลเก  อุปฺปชฺชมาโน  อุปฺปชฺชติ   
พหุชนหิตาย  พหุชนสุขาย  โลกานุกมปฺาย  อตฺถาย  หิตาย   
สุขาย  เทวมนุสฺสาน ฯ  กตโม เอกปุคฺคโล ตถาคโต  อรห   
สมฺมาสมฺพุทฺโธติ (๒)  วจนโต ยทตฺถ  ภควา  อุปฺปนฺโน  ตทตฺถ๒   
ปริทีปน (๓)  ปจฺฉิเมน  ยตฺถ  อุปฺปนฺโน  ตทนุรูปวิหารปริทีปน ฯ   
ภควา  หิ  ปม  ลุมฺพินิวเน  ทุติย  โพธิมณฺเฑติ  โลกิยโลกุตฺตรสฺส   
อุปฺปตฺติยา  วเนเยว  อุปฺปนฺโน  เตนสฺส  วเนเยว  วิหาร ทสฺเสตีติ   
เอวมาทินา นเยเนตฺถ อตฺถโยชนา เวทิตพฺพา ฯ   
        ตตฺราติ  เทสกาลปรทิีปน ฯ  ต  หิ  ย  สมย  วิหรติ   
ตตฺร  สมเย  ยสฺมึ  จ  เชตวเน  วิหรติ  ตตฺร  เชตวเนติ   
#๑.  ม. นริุปเลปต ฯ   ๒.  องฺ. เอก.  ๒๐/๑๓๙/๒๙ ฯ   
#๓.  มโนรถปูรณี.  ตทตฺถปรินิปฺผาทน น    
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ทีเปติ ฯ ภาสิตพฺพยุตฺเต วา เทสกาเล ทีเปติ ฯ  น  หิ   
ภควา  อยุตฺเต  เทเส  กาเล  วา  ธมฺม  เทเสติ ฯ  อกาโล   
โข  ตาว  พาหิยาติอาทิ  (๑)  เจตฺถ  สาธก ฯ   
        โขติ  ปทปูรณมตฺเต  อวธารณตฺเถ อาทิกาลตฺเถ  วา   
นิปาโต ฯ   
        ภควาติ  โลกครุทีปน ฯ   
        ภิกฺขูติ  กถาสวนยุตฺตปุคฺคลวจน ฯ  อปเจตฺถ  ภิกฺขโกติ   
ภิกฺขุ  ภิกฺขาจริย  อชฺฌุปคโตติ  ภิกฺขูติอาทินา (๒)  นเยน วจนตฺโถ   
เวทิตพฺโพ ฯ   
        อามนฺเตสีติ  อาลป  อภาสิ  สมฺโพเธสิ  อยเมตฺถ  อตฺโถ ฯ   
อ ฺตฺร ปน  าปเนป  ปกฺโกสเนป ฯ   
        ภิกฺขโวติ  อามนฺตนาการทีปน ฯ  เตน  เตส  ภิกฺขูน  ภิกฺขน-   
สีลตาภิกฺขนธมฺมตาภิกฺขเนสาธุการิตาทิคุณโยคสิทฺเธน  วจเนน   
หีนาธิกชนเสวิต  วุตฺตึ  ปกาเสนฺโต  อุทฺธตทีนภาวนิคฺคห   
กโรติ ฯ  ภิกขฺโวติ  อิมินา  จ  กรุณาวิปฺผารโสมฺมหทยนยน-   
นิปาตปุพฺพงฺคเมน  วจเนน  เต  อตฺตโน มุขาภิมุเข กโรนฺโต   
เตเนว  กเถตุกมฺยตาทีปเกน วจเนน เนส โสตุกมฺยต ชเนติ ฯ   
เตเนว จ สมฺโพธนตฺเถน  วจเนน  สาธุกสวนมนสิกาเรป  เต   
นิโยเชติ ฯ  สาธุกสวนมนสิการายตฺตา  หิ  สาสนสมฺปตฺติ ฯ   
#๑.  ขุ. อุ. ๒๕/๔๙/๘๓ ฯ   ๒.  วิ มหาวิ  ๑/๒๖/๒๖ ฯ    
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        อปเรสุ  เทวมนุสฺเสสุ  วิชชฺมาเนสุ  กสฺมา  ภิกฺขูเยว   
อามนฺเตสีติ  เจ  เชฏเสฏาสนฺนสทาสนฺนิหิตภาชนภาวโต ฯ   
สพฺพปริสสาธารณา  หิ  ภควโต  ธมฺมเทสนา ฯ  ปรสิาย  จ   
เชฏา  ภิกฺขู  ปมุปฺปนฺนตฺตา เสฏา อนคาริยภาว  อาทึ   
กตฺวา  สตฺถุ  จริยานุวิธายกตฺตา  สกลสาสนปฏิคฺคาหกตฺตา  จ   
อาสนฺนา  ตตฺถ  นิสินฺเนสุ  สตฺถุสนฺนกิตฺตา  สทาสนฺนิหิตา   
สตฺถุสนฺติกาวจรตฺตา  ธมฺมเทสนาย  จ  เต เอว ภาชน  ยถา-   
นุสิฏ ปฏิปตฺติสพฺพาวโต ฯ   
        ตตฺถ  สยิา  กิมตฺถ  ปน  ภควา  ธมมฺ  เทเสนฺโต   
ปม  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  น  ธมฺมเมว  เทเสตีติ  สติชนนตฺถ ฯ   
ปริสาย  หิ  ภิกฺขู  อ ฺ  จินฺเตนฺตาป  วิกฺขิตฺตจิตฺตาป  ธมฺม   
ปจฺจเวกฺขนฺตาป  กมฺมฏาน  มนสิกโรนฺตาป  นิสินฺนา  โหนฺติ   
เต  อนามนฺเตตฺวา  ธมฺเม  เทสิยมาเน  อย เทสนา กินฺนิทานา   
กึ ปจฺจยา  กตมาย  อฏ ุปฺปตฺติยา  เทสิตาติ  สลฺลกฺเขตุ   
อสกฺโกนฺตา วิกฺเขป อาปชฺเชยฺยุ  ทุคฺคหิต  วา คเณฺหยฺยุ ฯ   
เตน เตส สติชนนตฺถ ภควา ปม อามนฺเตตฺวา ปจฺฉา   
ธมฺม  เทเสติ ฯ   
        ภทนฺเตติ  คารววจนเมต  สตฺถุโน  ปฏิวจนทาน  วา ฯ   
อปเจตฺถ  ภิกฺขโวติ  วทมาโน  ภควา  เต  ภิกฺขู  อาลปติ   
ภทนฺเตติ วทมานา เต ภควนฺต ปจฺจาลปนฺติ ฯ  ตถา  ภิกฺขโวติ    
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ภควา  อาภาสติ  ภทนฺเตติ  เต  ปจฺจาภาสนฺติ ฯ  ภิกฺขโวติ   
ปฏิวจน  ทาเปติ  ภทนฺเตติ  ปฏิวจน  เทนฺติ ฯ   
        เต  ภิกขฺูติ  เย ภควา อามนฺเตสิ (๑) ฯ   
        ภควโต  ปจฺจสฺโสสุนฺติ  ภควโต  อามนฺตน  ปฏิอสฺโสสุ   
อภิมุขา  หุตฺวา  สุณึสุ  สมฺปฏิจฺฉึสุ  ปฏิคฺคเหสุนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        ภควา  เอตทโวจาติ  ภควา  เอต  อิทานิ  วตฺตพฺพ   
สกลสุตฺต อโวจ ฯ   
        เอตฺตาวตา  จ  ย  อายสฺมตา  สาริปุตฺเตน  กมลกุวลยุชฺชล-   
วิมลสาธุรสสลิลาย  โปกขฺรณิยา  สุขาวตรณตฺถ  นมิฺมลสิลา-   
ตลรจนวิลาสโสปาน (๒)  วิปฺปกิณฺณมุตฺตาชาลสทิสวาลิกากิณฺณา-   
มณฺฑรภูมิภาค  ติตฺถ  วิย  สุวิภตฺตภิตฺติวิจิตฺรเวทิกาปริกฺขิตฺตสฺส   
นกฺขตฺตปถ  ผุสิตุกามตาย  วิย  วิชมฺภิตสมุสฺสยสฺส  ปาสาทวรสฺส   
สุขาโรหณตฺถ  ทนฺตมยสณฺหมุทุผลกก ฺจนลตาวินทฺธมณิคณปฺ-   
ปภาสมุทยุชฺชลโสภ  โสปาน  วิย  สุวณฺณวลยนูปุราทิสงฺฆฏฏน-   
สทฺทสมฺมิสฺสิตกถิตหสิตมธุรสฺสรเคหชนวิจริตสฺส  อุฬาริสฺสริย-   
วิภวโสภิตสฺส  มหาฆรสฺส  สุขปฺปเวสนตฺถ   สุวณฺณรชตมณิ-   
มุตฺตาปวาฬาทิชุติวิสทวิชฺโชติตสุปฺปติฏ ิตวิสาลทฺวารกวาฏ  มหา-   
ทฺวาร  วิย  อตฺถพฺย ฺชนสมฺปนฺนสฺส  พุทฺธาน  เทสนา-   
าณคมฺภีรภาวสสูจกสฺส  อิมสฺส  สุตฺตสฺส  สุขาวคาหณตฺถ   
#๑.  ม. ย.ุ อามนฺเตสิ ฯ    
#๒.  ปป ฺจสูทนี.  นิมฺมลสิลาตลรจนวิลาสโสภิตรตนโสปาน ฯ    
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กาลเทสเทสกปริสาปเทสปฏิมณฺฑิต  นิทาน  ภาสิต  ตสฺส   
อตฺถวณฺณนา สมตฺตา ฯ   
        สุตฺตนฺเต  ป ฺจาติ  คณนปริจฺเฉโท ฯ  อิมานิ  อินฺทฺริยานีติ   
ปริจฺฉินฺนธมฺมนิทสฺสน ฯ  อินฺทฺริยฏโ เหฏา วุตฺโต ฯ   
        อิทานิ  อิม  สุตฺตนฺต  ทสฺเสตฺวา  อิมสฺมึ  สุตฺตนฺเต  วุตฺตาน   
อินฺทฺริยาน วิสุทฺธิภาวนาวิธาน ภาวิตตฺต ปฏิปฺปสฺสทฺธิ ฺจ   
ทสฺเสตุกาโม อิมานิ ป ฺจินฺทฺริยานีติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  วิสุชฺฌนฺตีติ  วิสุทฺธึ ปาปุณนฺติ ฯ   
        อสฺสทฺเธติ ตีสุ  รตเนสุ  สทฺธาวิรหิเต ฯ  สทฺเธติ  ตีสุ   
รตเนสุ สทฺธาสมฺปนฺเน ฯ   
        เสวโตติ จิตฺเตน เสวนฺตสฺส ฯ  ภชโตติ  อุปสงฺกมนฺตสฺส ฯ   
ปยิรุปาสโตติ  สกฺกจฺจ  อุปนิสีทนฺตสฺส ฯ  
        ปสาทนีเย  สุตฺตนฺเตติ  ปสาทชนเก  รตนตฺตยคุณปฏิสยุตฺเต   
สุตฺตนฺเต ฯ   
        กุสีเตติ  กุจฺฉิเตน  อากาเรน  สีทนตีฺติ  กุสีทา  กุสีทา   
เอว  กุสีตา ฯ  เต  กุสีเต ฯ  
        สมฺมปปฺธาเนติ  จตุกิจฺจสาธกวีริยปฏิสยุตฺตสุตฺตนฺเต ฯ   
        มฏุสฺสตีติ  นฏสสฺติเก ฯ   
        สติปฏาเนติ  สติปฏานาธิการเก  สุตฺตนฺเต ฯ   
#๑.  ย.ุ ภาวิตฺต ฯ    
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        ฌานวิโมกฺเขติ  จตุตฺถชฺฌานอฏวิโมกฺขติวิธวิโมกฺขาธิการเก   
สุตฺตนฺเต ฯ   
        ทุปฺป ฺเติ  นิปฺป ฺเ  ป ฺาภาวโต  วา  ทฏุา   
ป ฺา  เอเตสนฺติ  ทุปฺป ฺา ฯ  เต  ทุปฺป ฺเ ฯ   
        คมฺภีราณจริยนฺติ  จตุสจฺจปฏิจฺจสมุปฺปาทาทิปฏิสยุตฺเต  
สุตฺตนฺเต  าณกถาสทิเส  วา ฯ   
        สุตฺตนฺตกฺขนฺเธติ  สุตฺตนฺตโกฏาเส ฯ  
        อสฺสทธฺิยนฺติอาทีสุ  อสฺสทฺธิยนฺติ  อสฺสทฺธภาว ฯ  อสฺสทธฺิเย   
อาทีนวทสฺสาวี  อสฺสทฺธิย  ปชหนฺโต  สทฺธินฺทฺริย  ภาเวติ   
สทฺธินฺทฺริเย  อานิสสทสฺสาวี  สทฺธินฺทฺริย ภาเวนฺโต อสฺสทฺธิย   
ปชหติ ฯ เอส นโย เสเสสุ ฯ   
        โกสชชฺนฺติ กุสีตภาว ฯ  ปมาทนฺติ  สติวิปฺปวาส ฯ   
        อุทฺธจฺจนฺติ อุทฺธตภาว วิกฺเขปนฺติ อตฺโถ ฯ   
        ปหีนตฺตาติ  อปฺปนาวเสน  ฌานปาริปูริยา  ปหีนตฺตา ฯ   
        สุปฺปหนีตฺตาติ  วุฏานคามินิวเสน  วิปสฺสนาปาริปูริยา   
สุฏ ุ  ปหีนตฺตา ฯ   
        ภาวิต  โหติ  สุภาวิตนฺติ วุตฺตกฺกเมเนว  โยเชตพฺพ ฯ   
วิปสฺสนาย หิ วิปกฺขวเสน ปหีนตฺตา สุปฺปหีนตฺตาติ (๑)  วตฺตุ   
ยุชฺชติ ฯ  ตสฺมาเยว  จ  สภุาวิตนฺติ  น  ตถา  ฌาเนน ฯ   
#๑.  กตฺถจิ. สุปฺปหีนตฺตา  สุปหีนนฺติ ฯ    
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ยสฺมา  ปน  ปหาตพฺพาน  ปหาเนน  ภาวนา  สิทฺธา (๑)   ภาวนา   
สิทฺธิยา  จ  ปหาตพฺพาน  ปหานสิทฺธิ  โหติ  ตสฺมา  ยมก   
กตฺวา นิทฺทิฏ ฯ   
        ปฏิปฺปสฺสทฺธิวาเร  ภาวิตานิ  เจว  โหนฺติ  สุภาวิตานิ   
จาติ  ภาวิตานเยว  สุภาวิตตา ฯ   
        ปฏิปฺปสฺสทฺธานิ  จ  สุปฺปฏิปฺปสสฺทฺธานิ  จาติ  ปฏิป-ฺ   
ปสฺสทฺธานเยว  สุปฺปฏิปปฺสฺสทฺธตา  วุตฺตา ฯ  ผลกฺขเณ  มคฺค-   
กิจฺจนิพฺพตฺติวเสน ภาวิตตา  ปฏิปฺปสสฺทฺธตา  จ  เวทิตพฺพา ฯ   
        สมุจฺเฉทวิสุทฺธิโยติ มคฺควิสุทฺธิโยเยว ฯ   
        ปฏิปฺปสฺสทฺธิวิสุทฺธิโยติ  ผลวิสสุทฺธิโย  เอว ฯ   
        อิทานิ (๒)  ตถา  วุตฺตวิธานานิ  อินฺทฺริยานิ  การกปุคฺคล-   
วเสน  โยเชตฺวา  ทสฺเสตุ  กติน  ปุคฺคลานนฺติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ภาวิตินฺทฺริยวเสน  พุทฺโธติ (๓)   สมฺมาสมฺพุทฺธโต   
ธมฺมกถาสวเนน  จตุสจฺจ  พุทฺธวา  าตวาติ  อตฺโถ ฯ  อิท   
ภาวิตินฺทฺริยภาวสฺส  การณวจน ฯ  ภาวนาภิสมยวเสน  หิ   
มคฺคสฺส  พุทฺธตฺตา  ผลกฺขเณ  ภาวิตินฺทฺริโย  โหติ ฯ  อฏนฺนมฺป   
อริยาน  ตถาคตสฺส  สาวกตฺตา  วิเสเสตฺวา  อรหตฺตผลฏเมว   
ทสฺเสนฺโต  ขีณาสโวติ  อาห ฯ   
        โสเยว  หิ  สพฺพกิจฺจนิปฺผตฺติยา  ภาวิตินฺทฺริโยติ  วุตฺโต ฯ  
#๑.  ม. ภาวนาสิทฺธิ ฯ  ๒.  ส.ี เอว  อิทานิ ฯ  ๓.  ม. สวเนน  พุทฺโธติ ฯ    
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อิตเรป  ปน  ตตมคฺคกิจฺจนิปฺผตฺติยา  ปริยาเยน  ภาวิตินฺทฺริยา-   
เอว ฯ ตสฺมาเอว  จ  จตูสุ  ผลกฺขเณสุ ป ฺจินฺทฺริยานิ ภาวิตานิ   
เจว โหนฺติ สุภาวิตานิ จาติ  วุตฺต ฯ  ยสมฺา  ปน  เตส  อุปร-ิ   
มคฺคตฺถาย  อินฺทฺริยภาวนา  อตฺถิเยว  ตสฺมา  เต  น  นิปฺปริยาเยน   
ภาวิตินฺทฺริยา ฯ   
        สยมฺภูตฏเนาติ  อนาจริโย  หุตฺวา  สยเมว  อรยิาย   
ชาติยา  ภูตฏเน  ชาตฏเน  ภควา ฯ  โสป  ห ิภาวนา-   
สิทฺธิวเสน ผลกฺขเณ  สยมฺภู  นาม  โหติ ฯ  เอว  ผลกฺขเณ   
สยภูตฏเน (๒)  ภาวิตินฺทฺริโย ฯ   
        อปฺปเมยฺยฏเนาติ  อนนฺตคุณโยคโต  ปมาเณตุ  อสกฺก-ุ   
เณยฺยฏเน ฯ  ภควา  ผลกขฺเณ  ภาวนาสิทฺธิโต  อปปฺเมยฺโยติ ฯ   
ตสฺมาเยว  ภาวิตินฺทฺริโย ฯ   
                ปมสุตฺตนฺตนิทฺเทสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                        ทุติยสุตฺตนฺตนิทฺเทสวณฺณนา   
        ปุน  อ ฺ  สุตฺตนฺต  นิกฺขิปตฺวา  อินฺทฺริยวิธาน   
นิทฺทิสิตุกาโม  ป ฺจิมานิ  ภิกฺขเวติอาทิก  สุตฺตนฺต  ทสฺเสติ ฯ   
        ตตฺถ  เย  หิ  เกจีติ  อนวเสสปริยาทาน  หิกาโร   
ปทปูรณมตฺเต  นิปาโต ฯ   
#๑.  ม. สย  ภูตฏเน ฯ   ๒.  ม. เอว  สย  ภูตฏเน ฯ    
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        สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วาติ  โลกโวหารวเสน  วุตฺต ฯ   
        สมุทยนฺติ  ปจฺจย ฯ   
        อตฺถงฺคมนฺติ  อุปฺปนนฺาน อภาวคมน  อนุปฺปนฺนาน   
อนุปฺปาท  วา ฯ   
        อสฺสาทนฺติ อานิสส ฯ   
        อาทีนวนฺติ โทส ฯ   
        นิสฺสรณนฺติ  นิคฺคมน ฯ   
        ยถาภูตนฺติ  ยถาสภาว ฯ   
        สมเณสูติ สมิตปาเปสุ ฯ   
        สมณสมฺมตาติ น มยา สมณาติ  สมฺมตา ฯ  สมฺมตาติ   
วตฺตมานกาลวเสน  วุจฺจมาเน  สทฺทลกขฺณวเสน เมติ  เอตฺถ   
สามิวจนเมว  โหติ ฯ   
        พฺราหฺมเณสูติ  พาหิตปาเปสุ ฯ  สาม ฺตฺถนฺติ   สมณ-   
ภาวสฺส  อตฺถ ฯ  พฺรหฺม ฺตฺถนฺติ  พฺราหฺมณภาวสฺส  อตฺถ ฯ   
ทฺวเยนาป  อรหตฺตผลเมว  วุตฺต ฯ   
        อถวา  สาม ฺตฺถนฺติ (๑)   เหฏา  ตีณิ  ผลานิ ฯ   
พฺรหฺม ฺตฺถนฺติ (๒)   อรหตฺตผล ฯ  สาม ฺพฺรหฺม ฺนฺติ  หิ   
อริยมคฺโคเยว ฯ   
ทิฏเว  ธมฺเมติ  ปจฺจกฺเขเยว  อตฺตภาเว ฯ   
#๑.  ย.ุ สาม ฺตฺตนฺติ ฯ   ๒.  ยุ พฺรหฺม ฺตฺตนฺติ ฯ    
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        สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวาติ  อตฺตนาเยว  อธิเกน  าเณน   
ปจฺจกฺข  กตฺวา ฯ   
        อุปสมปฺชฺชาติ ปาปุณิตฺวา นิปฺผาเทตฺวา วา ฯ   
        สุตฺตนฺตนิทฺเทเส  ปม  อินฺทฺริยสมุทยาทีน  ปเภทคณน   
ปุจฺฉิตฺวา  ปุน  ปเภทคณนา  วิสฺสชฺชติา ฯ   
        ตตฺถ  อสีติสตนฺติ (๑)  อสีติอุตฺตร สต ฯ ปณฺฑิเตหิ อสีติสตนฺติ   
วุตฺเตหิ อากาเรหีติ โยชนา ฯ   
        ปุน  ปเภทคณนาปุจฺฉาปุพฺพงฺคมนานิทฺเทเส (๒)   อธิ-   
โมกฺขตฺถายาติ  อธิมุจฺจนตฺถาย  สทฺทหนตฺถาย ฯ   
        อาวชฺชนาย  สมุทโยติ  สทฺธินฺทรฺิยสฺส  ปจฺจโย  สทฺธ  
อุปฺปาเทสฺสามีติ  ปุพฺพภาคาวชฺชน  สทฺธินฺทฺริยสฺส  อุปนิสฺสย-   
ปจฺจโย  สทธฺินฺทฺริยชวนสฺส  อาวชฺชน  ปมสฺส  ชวนสฺส   
อนนฺตรปจฺจโย  ทุติยชวนาทีน  อุปนิสฺสยปจฺจโย ฯ   
        อธิโมกขฺวเสนาติ  ฉนฺทสมฺปยุตฺตอธิโมกฺขวเสน ฯ  ฉนฺทสฺส   
สมุทโยติ  ปพฺุพภาคาวชฺชนปจฺจยา  อุปฺปนฺนสฺส  อธิโมกฺข-   
สมฺปยุตฺตสฺส  เยวาปนกภูตสฺส ธมฺมจฺฉนฺทสฺส สมุทโย ฯ โส   
ปน  สทฺธินทฺฺริยสฺส  สหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคต-   
วเสน  ปจฺจโย  โหติ  ฉนทฺาธิปติกาเล  อธิปติปจฺจโย  จ  โหติ   
โสเยว  ทุติยสฺส  อนนฺตรสมนนฺตรอนนฺตรูปนิสฺสยาเสวนนตฺถิ-   
#๑.  โปราณ. อสีติสตากาเรหิ ฯ    
#๒.  ม. ปเภทคณนาปุจฺฉาปุพฺพงฺคเม  คณนานิทฺเทเส ฯ    
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วิคตวเสน  ปจฺจโย  โหติ ฯ  อิมินาว  นเยน  มนสกิารสฺสป   
โยชนา  กาตพฺพา ฯ   
        เกวล  เหตฺถ  มนสิกาโรติ  สารลกฺขโณ  เยวาปนก-   
มนสิกาโร ฯ  อธิปติปจฺจยตา  ปนสฺส  น  โหติ ฯ  สมฺปยุตฺเตสุ   
อิเมส  ทฺวินฺนเยว คหณ พลวปจฺจตฺตาติ เวทิตพฺพ ฯ   
        สทฺธินทฺฺริยสฺส  วเสนาติ  ภาวนาภิวุทฺธิยา  อินฺทฺริยภาว   
ปตฺตสฺส  สทฺธินฺทฺริยสฺส  วเสน ฯ  
        เอกตฺตุปฏานนฺติ  เอการมฺมเณ  อจลภาเวน  ภุส  าน   
อุปรูปริ  สทธฺินฺทฺริยสฺส  ปจฺจโย  โหติ ฯ  สทฺธินฺทรฺิเย   
วุตฺตนเยเนว  เสสินฺทฺริยานิป  เวทิตพฺพานิ ฯ  เอวเมเกกสฺส   
อินฺทฺริยสฺส  จตฺตาโร  จตฺตาโร  สมุทยาติ  ป ฺจนฺน  อินฺทฺริยาน   
วีสติ  สมุทยา  โหนฺติ ฯ  ปุน  จตุนฺน  สมุทยาน  เอเกกสฺมึ   
สมุทเย  ป ฺจ  ป ฺจ  อินฺทฺริยานิ  โยเชตฺวา  วีสติ สมุทยา   
วุตฺตา ฯ   
        ปมวีสติ นานามคฺควเสน ทฏพฺพา  ทุติยวีสติ  เอก-   
มคฺควเสน  ทฏพฺพาติ  วทนฺติ ฯ  เอว  จตฺตาฬีส อาการา   
โหนฺติ ฯ   
        อตฺถงฺคมวาโรป  อิมนิาว  นเยน  เวทิตพฺโพ ฯ  โส  ปน   
อตฺถงฺคโม  อินฺทฺริยภาวน  อนนุยุตฺตสฺส  อปฺปฏลิทธฺา  ปฏ-ิ   
ลาภตฺถงฺคโม  อินฺทฺริยภาวนาย  ปริหีนสฺส  ปฏิลทฺธปริหานิ    
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อตฺถงฺคโม  ผลปฺปตฺตสฺส  ปฏิปฺปสฺสทธฺิอตฺถงฺคโม ฯ   
        เอกตฺต  อนุปฏานนฺติ เอกตฺเต อนุปฏาน ฯ   
 
                        อสฺสาทนิทฺเทสวณฺณนา   
        อสฺสาทนิทฺเทเส  อสฺสทฺธิยสฺส  อนุปฏานนฺติ  อสฺสทฺเธ   
ปุคฺคเล  ปริวชฺชยโต  สทฺเธ  ปุคฺคเล  เสวโต  ปสาทนียสุตฺตนฺเต   
ปจฺจเวกฺขโต  ตตฺถ  โยนิโสมนสิการ  พหุลีกโรโต  จ อสฺสทฺธิยสฺส   
อนุปฏาน โหติ ฯ  
        อสฺสทธฺิยปริฬาหสฺส  อนุปฏานนฺติ (๑)  เอตฺถ  อสฺสทฺธสฺส   
สทฺธากถาย  ปวตฺตมานาย  ทุกฺข  โทมนสฺส อุปฺปชชฺติ ฯ  อย   
อสฺสทฺธิยปริฬาโห ฯ  
        อธิโมกขฺจริยาย   เวสารชฺชนฺติ   สทฺธาวตฺถุวเสน  วา   
ภาวนาย  วา  วสิปฺปตฺตสฺส  สทฺธาปวตฺติยา  วิสารทภาโว  โหติ ฯ   
        สนฺโต  จ  วิหาราธิคโมติ  สมถสฺส  วา  วิปสสฺนาย  วา   
ปฏิลาโภ ฯ   
        สุข  โสมนสฺสนฺติ  เอตฺถ  เจตสิกาสุขภาวทสฺสนตฺถ  โสมนสฺส-   
วจน ฯ  สทฺธนิฺทฺริยสมุฏ ิตปณีตรูปผุฏกายสฺส  กายิกสุขมฺป   
ลพฺภติเยว ฯ  สุขโสมนสสฺสฺส  ปธานสฺสาทตฺตา  อย  สทฺธินฺทรฺิยสฺส   
#๑.  โปราณ. อสทฺธิยสฺส ปริฬาหสฺส อนุปฏานนฺติ ฯ    
#๒.  ม. สุขโสมนสฺสสฺส  ปธานสฺสาทตฺตา ฯ    
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อสฺสาโทติ  วิเสเสตฺวา  วุตฺต ฯ  อิมินาว  นเยน  เสสินฺทฺริยสฺสาทาป   
โยเชตฺวา  เวทิตพฺพา ฯ   
                        อสฺสาทนิทฺเทสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                                อาทีนวนิทฺเทสวณฺณนา   
        อาทีนวนิทฺเทเส  อนิจฺจฏเนาติ  สทฺธินฺทฺริยสสฺ  อนิจฺจฏเน ฯ   
โส  อนิจฺจฏโ  สทฺธินฺทรฺิยสฺส  อาทีนโวติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
อิตรทฺวเยป เอเสว นโย ฯ อิเม  สมุทยตฺถงฺคมสฺสาทาทีนวา   
โลกิยอินฺทฺรยิานเมวาติ   เวทิตพฺพา ฯ   
                        อาทีนวนิทฺเทสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                                นิสฺสรณนิทฺเทสวณฺณนา   
        นิสฺสรณนิทฺเทเส  อธิโมกฺขฏเนาติอาทีสุ  เอเกกสฺมึ  อินฺทรฺิเย   
ป ฺจ  ป ฺจ กตฺวา ป ฺจนฺน อินฺทฺริยาน ป ฺจวีสติ   
นิสฺสรณานิ มคฺคผลวเสน นิทฺทิฏานิ ฯ   
        ตตฺถ  ตโต  ปณีตตรสทฺธินฺทฺริยสสฺ  ปฏิลาภาติ  ตโต   
วิปสฺสนากฺขเณ  ปวตฺตสทฺธินฺทฺริยโต  มคฺคกฺขเณ  ปณีตตรสฺส   
สทฺธินฺทฺริยสสฺ  ปฏิลาภวเสน ฯ  
        ปุริมตรสทฺธินฺทฺริยา  นิสฺสฏ  โหตีติ  ตสฺมึ มคฺคกฺขเณ   
สทฺธินฺทฺริย ปุริมตรโต  วิปสฺสนากฺขเณ  ปวตฺตสทฺธินฺทฺริยโต    
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นิกฺขนฺต  โหติ ฯ  อิมินาว  นเยน  ผลกขฺเณ  สทฺธินฺทฺริยมฺป   
อุภยตฺถ เสสินฺทฺริยานิป โยเชตพฺพานิ ฯ   
        ปุพฺพภาเค  ป ฺจหิ  อินฺทฺริเยหีติ  ปมชฺฌานูปจาเร   
ป ฺจหิ  อินฺทฺริเยหิ  ปมชฺฌานาทิอฏสมาปตฺติวเสน  อฏ   
นิสฺสรณานิ  อนิจฺจานุปสฺสนาทิอฏารสมหาวิปสฺสนาวเสน (๑)   
อฏารส  นสิฺสรณานิ  โสตาปตฺติมคฺคาทิวเสน  อฏ  โลกุตฺตร-   
นิสฺสรณานิ ฯ  เอว  ฌานสมาปตฺติมหาวิปสฺสนามคฺคผลวเสน   
จตุตฺตึส นิสฺสรณานิ ปุรมิปุริมสมติกฺกมโต นิทฺทฏิานิ ฯ   
        เนกฺขมฺเม (๒)  ป ฺจินฺทฺริยานีติอาทีนิ  ปน  สตฺตตึส  นิสฺสรณานิ   
ปฏิปกฺขปหานวเสน  ปฏปิกฺขโต  นิททฺิฏานิ ฯ  ตตฺถ  เนกฺขมฺมาทีสุ   
สตฺตสุ  สตฺต  นิสฺสรณานิ  อุปจารภูมิวเสน  วุตฺตานิ ผลานิ   
ปน ปฏิปกฺขปหานาภาวโต น วุตฺตานิ ฯ   
        ทฏิเกฏเหีติ  ยาว  โสตาปตฺติมคฺคา  ทิฏ ิยา  สห   
เอกสฺมึ ปุคฺคเล   ิตาติ  ทฏิเกฏา ฯ เตหิ ทิฏเกฏเหิ ฯ   
โอฬาริเกหีติ ถูเลหิ กามราคพฺยาปาเทหิ ฯ  
        อณุสหคเตหีติ  สุขุมภูเตหิ  กามราคพฺยาปาเทหิเยว ฯ   
        สพฺพกิเลเสหีติ  รูปราคาทีหิ ฯ  เตสุ  หิ  ปหีเนสุ   
สพฺพกิเลสา  ปหีนา  โหนฺติ  ตสฺมา  สพฺพกิเลเสหีติ วุตฺต ฯ   
อวุตฺตตฺถานิ  ปเนตฺถ  ปทานิ  เหฏา  วุตฺตตฺถาเนวาติ ฯ   
#๑.  ม. อนิจฺจานุปสฺสนาทิอฏารสมหาวิปสฺสนาวเสน ฯ    
#๒.  โปราณ.  นิกฺขมฺเม ฯ    
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        สพฺเพส ฺเว  ขีณาสวาน  ตตฺถ  ตตฺถ  ป ฺจินฺทฺริยานีติ   
อธิโมกฺขฏเนาติอาทีสุ ปุพฺเพ วุตฺเตสุ าเนสุ  ตสฺมึ  ตสฺมึ   
าเน  ป ฺจินฺทฺริยานิ  พุทธฺปจฺเจกพุทฺธสาวกาน ขีณาสวาน   
ยถาโยค  ตโต  ตโต  นิสสฺฏานิ  โหนฺติ ฯ  อิมสฺม ึ วาเร  ปม   
วุตฺตนยา  เอว  ยถาโยค  ขีณาสววเสน วุตฺตา ฯ   
        กถ  ปเนตานิ  นิสฺสรณานิ  อสีติสต โหนฺตีติ ฯ วุจฺจเต   
มคฺคผลวเสน วุตฺตานิ  ป ฺจวีสติ  สมติกฺกมวเสน  วุตฺตานิ   
จตุตฺตึส  ปฏิปกฺขวเสน วุตฺตานิ สตฺตตึสาติ  ปมวาเร  สพฺพานิ   
ฉนฺนวุติ  นิสฺสรณานิ  โหนฺติ  เอตานิเยว ทุติยวาเร ขีณาสวาน   
วเสน  ทฺวาทสสุ  อปนีเตสุ  จตุราสีติ  โหนฺติ ฯ  อิติ  ปุริมานิ   
ฉนฺนวุติ  อิมานิ  จ  จตุราสีตีติ  อสีติสต  โหนฺติ ฯ   
        กตมานิ  ปน  ทฺวาทส  ขีณาสวาน  อปเนตพฺพานิ   
สมติกฺกมโต  วุตฺเตสุ  มคฺคผลวเสน  วุตฺตานิ  อฏ  นิสฺสรณานิ   
ปฏิปกฺขโต  วุตฺเตสุ  มคฺควเสน  วุตฺตานิ  จตฺตารีติ  อิมานิ   
ทฺวาทส อปเนตพฺพานิ ฯ   
        อรหตฺตผลวเสน  วุตฺตานิ  กสฺมา  อปเนตพฺพานีติ  เจ   
สพฺพปม วุตฺตาน ป ฺจวีสติยา  นิสฺสรณาน  มคฺคผลวเสเนว   
ลพฺภนโต ฯ  อรหตฺตผลวเสน  นิสฺสรณานิ  วุตฺตาเนว  โหนฺติ ฯ   
เหฏ ิม  เหฏ ิม  ปน  ผลสมาปตฺตึ  อุปริมา  อุปรมิา   น   
สมาปชฺชนฺติเยวาติ  เหฏา  ตีณิป  ผลานิ  น  ลพฺภนฺติเยว ฯ    
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ฌานสมาปตฺติวิปสฺสนาเนกฺขมฺมาทีนิ  จ  กิริยาวเสน  ลพฺภนฺติ ฯ   
ป ฺจป  เจตานิ  อินฺทฺริยานิ  ปุพฺพเมว  ปฏิปกฺขาน  ปฏิป-ฺ   
ปสฺสทฺธตฺตา ปฏิปกฺขโต นิสฺสฏาเนว โหนฺตีติ ฯ   
                        นิสฺสรณนทิฺเทสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                ทติุยสุตฺตนฺตนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        ตติยสุตฺตนฺตนิทฺเทสวณฺณนา   
        ปุน  อ ฺ  สุตฺตนฺต  นิกฺขิปตฺวา  อินฺทฺริยวิธาน   
นิทฺทิสิตุกาโม  ป ฺจิมานิ  ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  โสตาปตฺติยงฺเคสูติ  เอตฺถ  โสโต  อริโย  อฏงฺคิโก   
มคฺโค  โสตสฺส  อาปตฺติ  ภุส  ปาปุณน  โสตาปตฺติ  โสตาปตฺติยา  
องฺคานิ  สมฺภารานิ  โสตาปตฺติองฺคานิ ฯ  โสตาปนฺนตาย  ปุพฺพ-   
ภาคปฏิลาภองฺคานิ  สปฺปุริสสเสโว  โสตาปตฺติองฺค  สทฺธมฺมสฺสวน   
โสตาปตฺติองฺค โยนิโสมนสิกาโร  โสตาปตฺติองฺค  ธมฺมานุธมฺม-   
ปฏิปตฺติ  โสตาปตฺติองฺค  อิมานิ  จตฺตาริ  โสตาปตฺติองฺคานิ ฯ   
เสสา  เหฏา วุตฺตา เอว ฯ   
        อิท ฺจ อิเมส อินฺทฺริยาน สกวิสเย  เชฏกภาวทสฺสนตฺถ   
วุตฺต ฯ  ยถา  หิ  จตฺตาโร  เสฏ ิปุตฺตา  ราชาติราชป ฺจเมสุ   
สหาเยสุ  นกฺขตฺต  กีฬิสฺสามาติ  วีถึ  โอติณฺเณสุ เอกสฺส   
เสฏ ิปุตฺตสฺส เคห  คตกาเล  อิตเร  จตฺตาโร  ตุณฺหี  นิสีทนฺติ    
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เคหสามิโกว  อิเมส  ขาทนีย  โภชนีย  เทถ  อิเมส   
คนฺธมาลาลงฺการาทีนิ  เทถาติ  เคเห  วิจาเรติ  ทุติยสฺส   
ตติยสฺส  จตุตฺถสฺส  เคห  คตกาเล  อิตเร  จตฺตาโร  ตุณฺหี   
นิสีทนฺติ เคหสามิโกว อิเมส  ขาทนีย  โภชนีย  เทถ   
อิเมส  คนฺธมาลาการาทีนิ  เทถาติ  เคเห วิจาเรติ อถ   
สพฺพปจฺฉา  ร ฺโ  เคห  คตกาเล  กิ ฺจาป  ราชา สพฺพตฺถ  
อิสฺสโรว (๑)  อิมสฺมึ ปน กาเล  อตฺตโน  เคเหเยว อิเมส ขาทนีย  
โภชนีย เทถ อิเมส คนฺธมาลาลงฺการาทีนิ  เทถาติ  วิจาเรติ   
เอวเมว  สทฺธาป ฺจมเกสุ  อินฺทฺริเยสุ  เตสุ  สหาเยสุ  เอกโต   
วีถึ  โอตรนฺเตสุ  วิย  เอการมฺมเณ  อุปฺปชฺชมาเนสุป  ยถา   
ปมสฺส เคเห  อิตเร  จตฺตาโร  ตุณฺหี  นิสีทนฺติ  เคหสามิโกว   
วิจาเรติ เอว โสตาปตฺติองฺคานิ  ปตฺวา อธิโมกฺขลกขฺณ   
สทฺธินฺทฺริยเมว เชฏก โหติ ปุพฺพงฺคม เสสานิ ตทนฺวยานิ   
โหนฺติ ฯ   
        ยถา ทุติยสฺส เคเห อิตเร จตฺตาโร ตุณฺหี นิสีทนฺติ   
เคหสามิโกว วิจาเรติ  เอว  สมฺมปฺปธานานิ  ปตฺวา  ปคฺคหณ-   
ลกฺขณ  วีริยนิฺทฺริยเมว  เชฏก  โหติ  ปุพฺพงฺคม  เสสานิ   
ตทนฺวยานิ  โหนฺติ ฯ   
        ยถา  ตติยสฺส  เคเห อิตเร จตฺตาโร ตุณฺหี นิสทีนฺติ   
#๑.  ส.ี  อิสสฺโรป ฯ    
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เคหสามิโกว  วิจาเรติ  เอว  สติปฏานานิ  ปตฺวา  อุปฏาน-   
ลกฺขณ สตินฺทฺริยเมว  เชฏก  โหติ  ปพฺุพงฺคม  เสสานิ   
ตทนฺวยานิ โหนฺติ ฯ   
        ยถา จตุตฺถสฺส เคเห อิตเร จตฺตาโร  ตุณฺหี  นิสทีนฺติ   
เคหสามิโกว  วิจาเรติ  เอว  ฌานานิ  ปตฺวา  อวิกฺเขปลกฺขณ   
สมาธินฺทฺริยเมว  เชฏก  โหติ  ปุพฺพงฺคม  เสสานิ  ตทนฺวยานิ   
โหนฺติ ฯ   
        สพฺพปจฺฉา  ร ฺโ  เคห  คตกาเล ปน ยถา อิตเร  
จตฺตาโร ตุณฺหี นิสีทนฺติ  ราชาว  วิจาเรติ  เอว  อริยสจฺจานิ   
ปตฺวา ปชานนลกฺขณ ป ฺ ินฺทฺริยเมว เชฏก  โหติ ปุพฺพงฺคม   
เสสานิ ตทนฺวยานิ โหนฺตีติ ฯ   
 
                        ปเภทคณนนิทฺเทสวณฺณนา   
 
        สุตฺตนฺตสฺส  ปเภทคณนาปุจฺฉาปุพฺพงฺคเมว  ปเภทคณน-   
นิทฺเทเส  สปฺปุริสสเสเวติ  โสภนาน  ปรุิสาน  สมฺมา  เสวเน ฯ   
        อธิโมกขฺาธิปเตยฺยฏเนาติ  อธิโมกฺขสงฺขาเตน  เสสินฺทฺริเยสุ   
อธิปติภาวฏเน  เสสินฺทฺริยาน  ปุพฺพงฺคมฏเนาติ อตฺโถ ฯ   
        สทฺธมมฺสฺสวเนติ สต ธมฺโม โสภโน วา ธมฺโมติ   
สทฺธมฺโม ฯ  ตสฺส  สทฺธมมฺสฺส  สวเน ฯ   
        โยนิโสมนสิกาเรติ  อุปาเยน  มนสิกาเร ฯ   
        ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติยาติ  เอตฺถ  นว  โลกุตฺตรธมฺเม    
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อนุคโต  ธมโฺม ธมฺมานุธมฺโม  สลีสมาธิป ฺาสงฺขาตสฺส   
ธมฺมานุธมฺมสฺส ปฏิปตฺติ ปฏิปชชฺน ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ ฯ   
สมฺมปฺปธานาทีสุป เอเสว นโย ฯ   
                ปเภทคณนนิทฺเทสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                                จริยาวารวณฺณนา   
        จริยาวาเรป  อิมินาว  นเยน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  เกวล   
ปมวาโร  อินฺทฺริยาน  อุปฺปาทนกาลวเสน  วุตฺโต  จริยาวาโร   
อุปฺปนฺนาน  อาเสวนกาลวเสน  จ  ปาริปูริกาลวเสน  จ    
วุตฺโต ฯ จริยา ปกติ อุสฺสนฺนตาติ หิ อตฺถโต เอก ฯ   
                        จริยาวารวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                                จารวิหารนิทฺเทสวณฺณนา   
        อิทานิ  จริยาสมฺพนฺเธเนว  จารวิหารนิทฺเทสวเสน  อปเรน   
ปริยาเยน  อินฺทฺริยวิธาน  นิทฺทิสิตุกาโม  จาโร  จ  วิหาโร   
จาติอาทิก อุทฺเทส อุทฺทิสิตฺวา ตสฺส นิทฺเทสมาห ฯ ตตฺถ   
อุทฺเทเส ตาว ยถา  จรนฺต  วิหรนฺต  วิ ฺ ู  สพฺรหฺมจารี   
คมฺภีเรสุ  าเนสุ  โอกปฺเปยฺยุ  อทฺธา  อยมายสฺมา  ปตฺโต   
วา  ปาปุณิสฺสติ  วาติ (๑)  ตถา  อินฺทฺรยิสมฺปนนสฺส  จาโร จ   
วิหาโร จ วิ ฺ ูหิ สพฺรหฺมจารีหิ อนุพุทฺโธ โหติ ปฏวิิทฺโธติ   
#๑.  กตฺถจิ. ปาปุณิสฺสติ  วา ฯ    
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อุทฺเทสสฺส สมฺพนฺโธ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        อุทฺเทสนิทฺเทเส  จริยา  จาโรเยว ฯ  จาโร  จรยิาติ  หิ   
อตฺถโต เอก ฯ  ตสฺมา  จาโรติ  ปทสฺส  นิทฺเทเส จริยาติ   
วุตฺต ฯ   
        อิริยาปถจริยาติ อิริยาปถาน  จริยา  ปวตฺตนนฺติ  อตฺโถ ฯ   
เสเสสุป  เอเสว  นโย ฯ  อายตนจริยา ปน อายตเนสุ   
สติสมฺปช ฺาน  จริยา ฯ   
        ปตฺตีติ  ผลานิ ฯ  ตานิ  หิ  ปาปุณิยนฺตีติ  ปตฺตีติ   
วุตฺตา ฯ สตฺตโลกสฺส ทฏิธมฺมิกสมฺปรายิกา อตฺถา โลกตฺถาติ   
อย วิเสโส ฯ   
        อิทานิ  ตาส  จริยาน  ภูมึ  ทสฺเสนฺโต  จตูสุ  อิรยิาปเถสูติ-   
อาทิมาห ฯ   
        สติปฏาเนสูติ  อารมฺมณสติปฏาเนสุ ฯ  สติปฏาเนสุป   
วุจฺจมาเนสุ  สติโต  อน ฺานิ  โวหารวเสน  อ ฺานิ  วิย   
กตฺวา  วุตฺต ฯ   
        อริยสจฺเจสูติ  ปุพฺพภาคโลกิยสจฺจาเณน  วิสุ  วิสุ  สจฺจ-   
ปริคฺคหวเสน  วุตฺต ฯ   
        อริยมคฺเคสุ  สาม ฺผเลสูติ  จ  โวหารวเสเนว  วุตฺต ฯ   
        ปเทเสติ (๑)  โลกตฺถจริยาย  เอกเทเส ฯ  นิปฺปเทสโต  หิ   
#๑.  สฺยา. ปเทโสว ฯ  โปราณ. ปเทโสติ ฯ    
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โลกตฺถจริย  พุทฺธา  เอว  กโรนฺติ ฯ  ปนุ  ตา  เอว  จริยาโย   
การกปุคฺคลวเสน  ทสฺเสนฺโต  ปณิธิสมฺปนฺนานนฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ   
ปณิธิสมฺปนฺนา นาม  อิรยิาปถาน  สนฺตตฺตา  อิริยาปถคุตฺติยา   
สมฺปนฺนา  อกมฺปตอิริยาปถา  ภิกฺขุภาวานุรูเปน  สนฺเตน   
อิริยาปเถน  สมฺปนฺนา ฯ   
        อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารานนฺติ  จกฺขาทีสุ  ฉสุ  อินฺทฺริเยสุ   
อตฺตโน  อตฺตโน  วิสเย  ปวตฺตเอเกกทฺวารวเสน (๑)  คุตฺต  ทฺวาร   
เอเตสนฺติ  คุตฺตทฺวารา ฯ  เตส  คุตฺตทฺวาราน ฯ   
        ทฺวารนฺติ เจตฺถ  อุปฺปตฺติทฺวารวเสน  จกฺขาทโย เอว ฯ   
อปฺปมาทวิหารีนนฺติ สีลาทีสุ อปฺปมาทวิหารวต ฯ   
        อธิจิตฺตมนุยุตฺตานนฺติ  วิปสฺสนาย  ปาทกภาเวน อธิจิตฺต-   
สงฺขาต สมาธิมนุยุตฺตาน ฯ   
        พุทฺธิสมฺปนฺนานนฺติ  นามรูปววตฺถาน  อาทึ  กตฺวา  ยาว   
โคตฺรภุ  ตาว  ปวตฺเตน  าเณน  สมฺปนฺนาน ฯ   
        สมฺมาปฏิปนฺนานนฺติ  จตุมคฺคกฺขเณ ฯ   
        อธิคตผลานนฺติ  จตุผลกฺขเณ ฯ   
        อธิมุจฺจนฺโตติ  อธิโมกฺข  กโรนฺโต ฯ   
        สทฺธาย  จรตีติ  สทฺธาวเสน  ปวตฺตติ ฯ   
        ปคฺคณฺหนฺโตติ  จตุสมฺมปฺปธานวีริเยน  ปทหนฺโต ฯ   
#๑.  ม. ปวตฺตเอกกทฺวารวเสน ฯ    
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        อุปฏาเปนฺโตติ  สติยา  อารมฺมณ  อุปฏาเปนฺโต ฯ   
        อวิกฺเขป  กโรนฺโตติ  สมาธิวเสน  วิกฺเขป  อกโรนฺโต ฯ   
        ปชานนฺโตติ  จตุสจฺจปชานนป ฺาย  ปกาเรน  ชานนฺโต ฯ   
        วิชานนโฺตติ  อินฺทฺรยิสมฺปยุตฺตชวนปุพฺพงฺคเมน  อาวชฺชน-   
วิ ฺาเณน  อารมฺมณ  วิชานนฺโต ฯ  
        วิ ฺาณจริยายาติ  อาวชฺชนวิ ฺาณจริยาวเสน ฯ   
        เอว  ปฏิปนฺนสฺสาติ  สหชวนาย  อินฺทฺริยจริยาย  ปฏ-ิ   
ปนฺนฺสฺส ฯ   
        กุสลา ธมฺมา อายาเปนฺตีติ สมถวิปสฺสนาวเสน ปวตฺตา   
กุสลา  ธมฺมา  ภุส ยาเปนฺติ ปวตฺตนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        อายตนจริยายาติ กุสลาน ธมฺมาน  ภุส  ยตนจริยาย ฯ    
ฆฏนจริยาย  ปวตฺตนจริยายาติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        วิเสสมธิคจฺฉตีติ  วิกฺขมฺภนตทงฺคสมุจฺเฉทปฏิปฺปสฺสทฺธิวเสน   
วิเสส  อธิคจฺฉติ ฯ  ทสฺสนจริยาทโย  วุตฺตตฺถาเยว ฯ   
        สทฺธาย  วิหรตีติอาทีสุ  สทฺธาทิสมงฺคิสฺส  อิริยาปถวิหาโร   
ทฏพฺโพ ฯ  
        อนุพุทโฺธติ  อนุมานพุทฺธิยา ฯ   
        ปฏิวิทฺโธติ  ปจฺจกฺขพุทฺธิยา ฯ  ยสฺมา  อธิโมกขฺฏาทีสุ   
อนุพุทฺเธสุ  ปฏิวิทฺเธสุ  จ  จาโร  จ  วิหาโร  จ  อนุพุทฺโธ   
โหติ ปฏิวิทฺโธ ตสฺมา อนุโพธปฏิเวเธสุป อธิโมกฺขฏาทโย    



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๒) - หนาท่ี 189 

        เลมที ่ 41  อินฺทฺริยกถาวณฺณนา  หนา  189   
 
จ นิทฺทิฏา ฯ   
        เอว  สทฺธาย  จรนฺตนฺติอาทีสุ  เอวนฺติ วุตฺตปฺปการ   
นิทฺทิสนฺโต ยถาสทฺทสฺส  อตฺถ  นิทฺทสิติ ฯ   
        วิ ฺ ูติอาทีสุป  ยถาสภาว  ชานนฺตีติ  วิ ฺ ู ฯ   
        วิ ฺาต  สภาว  วิภาเวนฺติ  ปากฏ  กโรนฺตีติ  วิภาวี ฯ   
        อสนิ  วิย สิลุจฺจเย กิเลเส เมธติ  หสึตีติ  เมธา  ขิปฺป   
คหณธารณฏเน  วา  เมธา  เมธา  เอเตส  อตฺถีติ  เมธาวี ฯ   
        าณคติยา  ปณฺฑนฺติ  คจฺฉนฺติ  ปวตฺตนฺตีติ  ปณฺฑิตา ฯ   
        พุทฺธิสมฺปทาย  สมนฺนาคตตฺตา  พุทฺธิสมฺปนฺนา ฯ   
        สห  พฺรหฺม  จริย  อุตฺตม  ปฏิปท  จรนฺตีติ  สพฺรหฺมจาริโน ฯ   
        อปโลกนกมฺมาทิจตุพฺพิธ  กมฺม  เอกโต  กรณวเสน  เอก   
กมฺม ฯ   
        ตถา  ป ฺจวิโธ  ปาติโมกฺขุทฺเทโส  เอกุทฺเทโส ฯ   
        สมา  สกิฺขา  เอเตสนฺติ  สมสิกฺขา  สมสิกฺขาน  ภาโว   
สมสิกฺขตา ฯ  สมสิกฺขาตาติป  ปนฺติ ฯ   
        เยส  เอก  กมฺม  เอโก  อุทฺเทโส  สมสิกฺขตา  เต   
สพฺรหหฺมจารีติ  วุตฺต โหติ ฯ ฌานานีติ  วตฺตพฺเพ  ฌานาติ   
ลิงฺควิปลฺลาโส  กโต ฯ   
        วิโมกฺขาติ  ตโย  วา  อฏ  วา  วิโมกฺขา ฯ   
        สมาธีติ  สวิตกฺกสวิจารอวิตกฺกวิจารมตฺตอวิตกฺกาวิจารา    
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ตโย  สมาธี ฯ  
        สมาปตฺติโยติ  สุ ฺตานิมิตฺตาปฺปณิหิตา ฯ   
        อภิ ฺาโยติ ฉ อภิ ฺา ฯ   
        เอโก  อโส  ภาโค  น  ทุติโยติ  เอกโส เอกสสฺส อตฺถสฺส  
วจน เอกสวจน ฯ  เอว  เสเสสุป  โยชนา  กาตพฺพา ฯ   
        วิเสสโต  ปน  สม  สมนฺตา  วา  เสติ   ปวตฺตตีติ สสโย   
นตฺเถตฺถ สสโยติ นิสฺสสโย ฯ   
        เอกสฺมึเยว  อนิจฺฉยตา  หุตฺวา  อิตรมฺป  กงฺขตีติ  กงฺขา   
นตฺเถตฺถ กงฺขาติ  นิกฺกงฺโข ฯ   
        ทฺวิธา  ภาโว  เทฺวชฺฌ  นตฺเถตฺถ  เทฺวชฺฌนฺติ  อเทฺวชฺโฌ ฯ   
        ทฺวิธา  เอลยติ  (๑)  กมฺเปตีติ  เทฺวฬฺหก  นตฺเถตฺถ  เทฺวฬหฺกนฺติ   
อเทฺวฬฺหโก ฯ   
        นิโยเคน  นิยเมน  วจน  นิโยควจน ฯ  นิยฺโยควจนนฺติป   
ปนฺติ ฯ   
        อปณฺณกสฺส  อวิรทฺธสฺส  นิยฺยานิกสฺส  อตฺถสฺส  วจน   
อปณฺณกวจน ฯ   
        อวตฺถาปนวจนนฺติ นิจฺฉยวจน ฯ สพฺพมฺป  เหต วิจิกิจฺฉา-   
ภาวสฺส เววจน ฯ   
        ปยสฺส อตฺถสฺส สพฺภาวโต วจน ปยเมวาติ ปยวจน ฯ   
#๑.  ส.ี จลยติ ฯ   ๒.  ม. นิโยควจน ฯ    
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        ตถา  ครุวจน ฯ  สห  คารเวน  ครภุาเวน  สคารว ฯ   
ปติสฺสยน (๑)  วา  ปติสฺสโย (๑)  ปร ครุ  กตฺวา  นิสสฺยน  อปสฺสยนนฺติ   
อตฺโถ ฯ  ปติสฺสวน (๑)  วา  ปติสฺสโว (๑)  นิวาตวุตฺติตาย  ปรวจนสวนนฺติ   
อตฺโถ ฯ  อุภยถาป  ปรเชฏกภาวสฺเสต  นาม ฯ  สห คารเวน   
วตฺตตีติ  สคารว ฯ  สห  ปติสฺสเยน (๑)  ปติสฺสเวน (๑)  วา  วตฺตตีติ   
สปฺปติสฺสย (๑) ฯ  สปฺปติสฺสวนฺติ  วา  วตฺตพฺเพ  ยการ  วการ   
วา  โลป  กตฺวา  สปฺปติสฺสนฺติ (๑)  วุตฺต ฯ  อธิก  วิสิฏ  วจน   
อธิวจน  สคารว ฺจ  ต  สปฺปติสฺส ฺจาติ (๑)  สคารวสปฺปติสฺส (๑)   
สคารวสปฺปติสฺส (๑)  อธวิจน  สคารวสปฺปติสฺสาธิวจน (๑) ฯ   
        อุภยตฺถาป  เววจนวิกปฺปนานตฺตวเสน  ปุนปฺปน  เอตนฺติ   
วุตฺต ฯ  ปตฺโต  วา  ปาปณิุสฺสติ วาติ  ฌานาทีนิเยวาติ ฯ   
 
                ตติยสุตฺตนฺตนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                จตุตฺถสุตฺตนฺตนิทฺเทสวณฺณนา   
        ปุน  ปมสุตฺตเมว  นิกฺขิปตฺวา  อปเรน  อากาเรน   
อินฺทฺริยานิ  นิทฺทิสฺสติ ฯ   
        ตตฺถ  กติหากาเรหิ  เกนฏเน  ทฏพฺพานีติ  กติหิ (๓)   
อากาเรหิ  ทฏพฺพานิ ฯ   
#๑.  ปฏิสฺส....?  ฯ   ๒.  ม. กติหากาเรหิ ฯ   ๓.  ม. กติหิ  อากาเรหิ ฯ    
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        เกนฏเน  ทฏพฺพานีติ  ทฏพฺพากาเร  จ  ทฏพฺพฏ ฺจ   
ปุจฺฉติ ฯ   
        ฉหากาเรหิ  เตนฏเน  ทฏพฺพานีติ  ฉหิ  อากาเรหิ   
ทฏพฺพานิ  เตเนว  ฉอาการสงฺขาเตนฏเน  ทฏพฺพานิ ฯ   
        อาธิปเตยฺยฏเนาติ  อธิปติภาวฏเน ฯ   
        อาทิวิโสธนฏเนาติ  กุสลาน  ธมฺมาน  อาทิภูตสฺส  สีลสสฺ   
วิโสธนฏเน ฯ   
        อธิมตฺตฏเนาติ  พลวฏเน ฯ  พลว  ห ิ อธิกา  มตฺตา   
ปมาณ  อสฺสาติ อธิมตฺตนฺติ  วุจฺจติ ฯ   
        อธิฏานฏเนาติ  ปติฏานฏเน ฯ   
        ปรยิาทานฏเนาติ  เขปนฏเน ฯ   
        ปติฏาปกฏเนาติ ปติฏาปนฏเน ฯ   
 
                        อาธิปเตยฺยฏนิทฺเทสวณฺณนา   
        อาธิปเตยฺยฏนิทฺเทเส  อสฺสทฺธิย  ปชหโตติอาทิ  เอเกกสฺเสว   
อินฺทฺริยสฺส  ปฏิปกฺขปชหนวจน  เอกกฺขเณป  อตฺตโน  อตฺตโน   
ปฏิปกฺขปหานกิจฺจสาธเน  อธิปติภาวสาธนตฺถ  วุตฺต ฯ   
        เสสานิ จตฺตาริ อินฺทฺริยานิ  ตสมฺปยุตฺตาเนว  วุตฺตานิ ฯ   
นานากฺขเณสุ  วา  เอเกก อินฺทฺริย ธุร กตฺวา ตสฺส  ตสฺส   
ปฏิปกฺขสฺส  ต  ต  อินฺทรฺยิ  เชฏก  กตฺวา  เสสานิ  ตทนฺวยานิ    
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กตฺวา  วุตฺตนฺติป เวทิตพฺพ ฯ กามจฺฉนฺท ปชหโตตอิาทิ ปน   
เอกกฺขณวเสเนว วุตฺต ฯ   
                อาธิปเตยฺยฏนิทฺเทสวณฺณนา  นิฏ ฺตา ฯ   
 
                        อาทิวิโสธนฏนิทฺเทสวณฺณนา   
        อาทิวิโสธนฏนิทฺเทเส อสฺสทฺธิยสวรฏเน สีลวิสุทฺธีติ (๑)   
อสฺสทฺธิยสฺส  นิวารณฏเน  วิรติอตฺเถน  สลีมลวิโสธนโต  สลี-   
วิสุทฺธิ  นาม ฯ   
        สทฺธินทฺฺริยสฺส  อาทิวิโสธนาติ สทฺธินฺทฺริยสสฺ อุปนิสฺสย-   
วเสน อาทิภูตสฺส สีลสฺส วิโสธนา ฯ อิมินาว  นเยน เสสานิป   
กามจฺฉนฺทาทิสวรณมูลกานิ จ อินฺทฺริยานิ เวทิตพฺพานิ ฯ   
                อาทิวิโสธนฏนิทฺเทสวณฺณนา  นิฏิ ิตา ฯ   
 
                        อธิมตฺตฏนิทฺเทสวณฺณนา   
        อธิมตฺตฏนิทฺเทเส  สทฺธินฺทฺริยสสฺ  ภาวนาย  ฉนฺโท   
อุปฺปชฺชตีติ  สทฺทสฺส  ปุคฺคลสฺส สทฺธาปฏิสยุตฺต ธมฺม สุตฺวา   
วา สทฺธินฺทฺริยภาวนาย อสฺสาท  ทิสฺวา  วา  สทฺธินทฺฺริเย   
กุสโล  ธมฺมจฺฉนฺโท  ชายติ ฯ   
        ปาโมชชฺ (๒)  อุปฺปชฺชตีติ  ฉนฺทชาตตฺตา  ทุพฺพลปติ  อุปปฺชฺชติ ฯ   
#๑.  สฺยา. อสฺสทฺธิย  สวรฏเน  สลีวิสุทฺธีติ  ทิสฺสติ ฯ   
#๒.  ม. ปาโมชฺช ฯ    
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        ปติ  อุปปฺชฺชตีติ  ปมทุิตตฺตา  พลวปติ  อุปฺปชชฺติ ฯ   
        ปสฺสทธฺิ  อุปฺปชชฺตีติ  ปติยา  ปณิตตฺตา  กายจิตฺตปสฺสทฺธิ   
อุปฺปชฺชติ ฯ   
        สุข  อุปฺปชฺชตีติ  ปสสฺทฺธกายจิตฺตตฺตา  เจตสิก สุข   
อุปฺปชฺชติ ฯ   
        โอภาโส อุปฺปชฺชตีติ สุเขน อภิสนฺนตฺตา าโณภาโส   
อุปฺปชฺชติ ฯ   
        สเวโค อุปฺปชฺชตีติ  าโณภาเสน  วิทิตสงฺขาราทีนวตฺตา   
สงฺขารปฺปวตฺติย สเวโค อุปฺปชฺชติ ฯ   
        สเวเชตฺวา  จิตฺต  สมาทหตีติ  สเวค  อุปฺปาเทตฺวา  เตเนว   
สเวเคน  จิตฺต สมาหิต กโรติ ฯ   
        สาธุก  ปคฺคณฺหาตีติ  ลีนุทฺธตภาว  โมเจตฺวา  สุฏ ุ   
ปคฺคณฺหาติ ฯ   
        สาธุก  อชฺฌุเปกฺขตีติ  วีริยสฺส  สม  หุตฺวา  ปวตฺตตฺตา   
ปุน วีริยสมตานิโยชเน พฺยาปาร  อกโรนฺโต  ตตฺรมชฺฌตฺตุ-   
เปกฺขาวเสน  สาธุก  อชฺฌเุปกฺขติ  นาม ฯ   
        อุเปกฺขาวเสนาติ  สมวาหิตลกฺขณาย  ตตฺรมชฌฺตฺตุเปกฺขาย   
วเสน ฯ   
        นานตฺตกิเลเสหีติ  วิปสฺสนาย  ปฏิปกฺขภูเตหิ  นานา-   
สภาเวหิ  กิเลเสหิ ฯ    
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        วิโมกฺขวเสนาติ  ภงฺคานุปสฺสนโต  ปฏาย  นานตฺตกิเลเสหิ   
วิมุจฺจนวเสน ฯ   
        วิมุตฺตตฺตาติ (๑) นานตฺตกิเลเสหิ วิมุตฺตตฺตา ฯ   
        เต  ธมมฺาติ  ฉนฺทาทโย  ธมฺมา ฯ   
        เอกรสา  โหนฺตีติ  วิมุตฺติรเสน  เอกรสา  โหนฺติ ฯ   
        ภาวนาวเสนาติ  เอกรสภาวนาวเสน ฯ   
        ตโต  ปณีตตเร  วิวฏฏนฺตีติ  เตน  การเณน  วิปสฺสนา-   
รมฺมณโต  ปณีตตเร  นิพฺพานารมฺมเณ  วิวฏฏนานุปสฺสนา-   
สงฺขาเตน  โคตฺรภุาเณน  ฉนฺทาทโย  ธมฺมา  นิวตฺตนฺติ  สงฺขารา-   
รมฺมณโต  อปคนฺตฺวา  นิพฺพานารมฺมเณ  ปวตฺตนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
        วิวฏฏนาวเสนาติ  เอว  โคตฺรภุขเณ  สงฺขารา-   
รมฺมณโต  วิวฏฏนวเสน ฯ   
        วิวฏฏิตตฺตา  ตโต  โวสชฺชตีติ  มคฺคสมงฺคิปุคฺคโล  มคฺคสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณเยว  ทุภโตวุฏานวเสน  วิวฏฏิตตฺตา  เตเนว   
การเณน  กิเลเส  จ  ขนฺเธ  จ โวสฺสชชฺติ ฯ   
        โวสชฺชติตฺตา ตโต นิรุชฺฌนฺตีติ มคฺคสฺส  อุปฺปาทกฺ-   
ขเณเยว  กิเลเส  จ  ขนฺเธ  จ  โวสชชฺิตตฺตา  เตเนว  การเณน   
กิเลสา  จ  ขนฺธา  จ  อนปฺุปตฺตินิโรธวเสน  นิรุชฌฺนฺติ ฯ   
        โวสชฺชติตฺตาติ  จ  อาสสาย  ภูตวจน  กต ฯ  กิเลสนิโรเธสติ   
#๑.  ส.ี วิมุตฺตตฺถา ฯ    
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ขนฺธนิโรธสพฺภาวโต  จ  ขนฺธนิโรโธ  วุตฺโต ฯ   
        นิโรธวเสนาติ  ยถาวุตฺตนิโรธวเสน ฯ  ตสฺเสว  มคฺคสฺส   
อุปฺปาทกฺขเณ  เทฺว โวสคฺเค  ทสฺเสตุกาโม  นโิรธวเสน  เทฺว   
โวสคฺคาติอาทิมาห ฯ  เทวฺป เหฏา วุตฺตตฺถา เอว ฯ   
        อสฺสทธฺยิสฺส  ปหานาย  ฉนฺโท  อุปฺปชฺชตีติอาทีสุป  อิมินาว   
นเยน  วิตฺถารโต  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  วีริยินฺทฺริยาทิมูลเกสุป   
วาเรสุ  เอเสว  นโย ฯ   
                        อธิมตฺตฏนิทฺเทสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                        อธิฏานฏนิทฺเทสวณฺณนา   
        อิมินาว   นเยน  อธิฏานฏนิทฺเทโสป   วิตฺถารโต   
เวทิตพฺโพ ฯ  เกวล  เหตฺถ อธิฏาตีติ วิเสโส  ปติฏาตีติ   
อตฺโถ ฯ   
                อธิฏานฏนิทฺเทสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
        ปรยิาทานฏปติฏาปกฏนิทฺเทสวณฺณนา   
        ปรยิาทานฏนิทฺเทเส  ปรยิาทิยตีติ  เขเปติ ฯ   
        ปติฏาปกฏนิทฺเทเส สทฺโธ สทธฺินฺทฺริย อธิโมกเฺข   
ปติฏาเปตีติ สทฺธาสมฺปนฺโน  สพฺเพ  สงฺขารา  อนิจฺจา ทุกฺขา  
อนตฺตาติ อธิมุจฺจนฺโต สทฺธินฺทฺริย อธิโมกฺเข ปติฏาเปติ ฯ    
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อิมินา  ปุคฺคลวิเสเสน  อินฺทฺริยภาวนาวิเสโส  นิททฺิฏโ ฯ   
        สทฺธสสฺ สทฺธินฺทฺรยิ  อธิโมกฺเข ปติฏาเปตีติ สทฺธา-   
สมฺปนฺนสฺส ปุคฺคลสฺส สทฺธินฺทฺริย  ตเยว  สทฺธ  ปติฏาเปติ ฯ   
ตถา  อธิมุจฺจนฺต  อธิโมกฺเข ปติฏาเปตีติ ฯ อิมินา  อินฺทฺริย-   
ภาวนาวิเสเสน  ปุคฺคลวิเสโส นิทฺทิฏโ ฯ   
        เอว จิตฺต ปคฺคณฺหนฺโต ปคฺคเห ปติฏาเปติ  สตึ   
อุปฏาเปนฺโต  อุปฏาเน  ปติฏาเปติ  จิตฺต  สมาทหนฺโต   
อวิกฺเขเป  ปติฏาเปติ  อนิจฺจ ทุกฺข อนตฺตาติ ปสฺสนฺโต ทสฺสเน   
ปติฏาเปตีติ  เสเสสุป  โยชนา  เวทิตพฺพา ฯ   
        โยคาวจโรติ  สมถโยเค  วิปสฺสนาโยเค  วา  อวจรตีติ   
โยคาวจโร ฯ อวจรตีติ ปวิสิตฺวา (๑)  จรตีติ ฯ   
        ปรยิาทานฏปติฏาปกฏนิทฺเทสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                จตุตฺถสุตฺตนฺตนิทฺเทสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        อินฺทฺริยสโมธานวณฺณนา   
        อิทานิ  สมาธึ  ภาวยโต  วิปสฺสน  ภาวยโต  จ  อินฺทฺริย-   
สโมธาน (๒)  ทสฺเสตุกาโม  ปม  ตาว  อุปฏานโกสลลฺปฺปเภท   
นิทฺทิสิตุ  ปุถชฺุชโน  สมาธึ  ภาเวนฺโตติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ปถุุชชฺโน  สมาธึ  ภาเวนฺโตติ  นิพฺเพธภาคิย  สมาธึ   
#๑.  กตฺถจิ.  ปวิเสตฺวา ฯ   ๒.  สี. อินฺทฺริยสมาธาน ฯ    
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ภาเวนฺโต ฯ  เสกฺขสฺส  วีตราคสฺส  จ  ปน  โลกุตฺตโรป  สมาธิ   
ลพฺภติ ฯ   
        อาวชฺชติตฺตาติ  กสณิาทินิมิตฺตสฺส  อาวชฺชิตตฺตา  กสิณาทิ-   
ปริกมฺม  กตฺวา  ตตฺถ อุปปฺาทิตนิมิตฺตตฺตาติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        อารมฺมณูปฏานกุสโลติ ตสฺส อุปฺปาทิตสฺส นิมิตฺตสฺเสว   
อุปฏาเน  กุสโล ฯ   
        สมถนิมิตฺตูปฏานกุสโลติ อจฺจารทฺธวีริยตาทีหิ  อุทฺธเต   
จิตฺเต  ปสฺสทฺธิสมาธิอุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคภาวนาวเสน จิตฺโต-   
ปสมนิมิตฺตสฺส  อุปฏาเน  กุสโล ฯ   
        ปคฺคหนิมิตฺตูปฏานกุสโลติ  อติสิถิลวีริยตาทีหิ ลีเน จิตฺเต   
ธมฺมวิจยวีริยปติสมฺโพชฺฌงฺคภาวนาวเสน  จิตฺตปคฺคหนิมิตฺตสฺส   
อุปฏาเน  กุสโล ฯ   
        อวิกฺเขปูปฏานกุสโลติ  อนุทฺธตาลีนจิตฺตสฺส  สมฺปยุตฺตสฺส   
สมาธิสฺส  อุปฏาเน  กุสโล ฯ   
        โอภาสูปฏานกุสโลติ  ป ฺาปโยคมนฺทตาย  นริสฺสาเท   
จิตฺเต  อฏสเวควตฺถุปจฺจเวกฺขเณน  จิตฺต สเวเชตฺวา าโณ-   
ภาสสฺส อุปฏาเน กุสโล ฯ อฏ  สเวควตฺถูนิ  นาม  ชาติ-   
ชราพฺยาธิมรณานิ  จตฺตาริ  อปายทุกฺข  ป ฺจม  อตีเต  วฏฏมูลก   
ทุกฺข  อนาคเต  วฏฏมูลก ทุกฺข ปจฺจุปฺปนฺเน อาหารปริเยฏ ิ-   
มูลก  ทุกฺขนติฺ ฯ    
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        สมฺปหสนูปฏานกุสโลติ  อุปสมสุขานธิคเมน  นิรสฺสาเท   
จิตฺเต  พุทฺธธมฺมสงฺฆคุณานุสฺสรเณน  จิตฺต  ปสาเทนฺโต   
สมฺปหสนสฺส  อุปฏาเน  กุสโล ฯ   
        อุเปกฺขูปฏานกุสโลติ  อุทฺธตาทิโทสวิรหิเต  จิตฺเต  นิคฺคห-   
ปคฺคหาทีสุ  พฺยาปาราภาวกรเณน  อุเปกฺขาย  อุปฏาเน กุสโล ฯ   
        เสกฺโขติ ติสฺโส สิกขฺา สิกฺขตีติ  เสกฺโข ฯ   
        เอกตฺตูปฏานกุสโลติ  สกกฺายทิฏาทีน  ปหีนตฺตา   
เนกฺขมฺมาทิโน เอกตฺตสฺส อุปฏาเน กุสโล ฯ   
        วีตราโคติ  สพฺพโส  ปหีนราคตฺตา  วีตราโค  ขีณาสโว ฯ   
        าณูปฏานกุสโลติ  อรหา  ธมเฺมสุ  วิคตสมฺโมหตฺตา  ตตฺถ   
ตตฺถ  อสมฺโมหาณสฺส  อุปฏาเน  กุสโล ฯ   
        วิมุตฺตูปฏานกุสโลติ (๑)  อรหตฺตผลวิมุตฺติยา  อุปฏาเน   
กุสโล ฯ  วิมุตฺตีติ หิ สพฺพกิเลเสหิ วิมุตฺตตฺตา อรหตฺตผลวิมุตฺติ   
อธิปฺเปตา ฯ   
        วิปสฺสนาภาวนาย อุปฏานานุปฏาเนสุ อนิจฺจโตติอาทีนิ   
นิจฺจโตติอาทีนิ  จ  สีลกถาย  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพานิ ฯ   
ปาโต  ปน  อายูหนานุปฏานกุสโล  วิปริณามูปฏานกุสโล   
อนิมิตฺตูปฏานกุสโล  นมิิตฺตานุปฏานกุสโล  อปฺปณิหิตูปฏาน-   
กุสโล  ปณิธานุปฏานกุสโล (๑)  อภินิเวสานุปฏานกุสโลติ  เอเตสุ   
#๑.  โปราณ.  จิตฺตูปฏานกุสโล ฯ   ๒.  ม.  ปณิธิอนุปฏานกุสโล ฯ    
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สามิวจเนน สมาสปทจฺเฉโท กาตพฺโพ ฯ เสเสสุ ปน นิสฺสกฺก-   
วจเนน ปาโ ฯ   
        สุ ฺตูปฏานกุสโลติ  ปเนตฺถ  สุ ฺโต  อุปฏานกุสโลติ   
วา  สุ ฺตาย  อุปฏานกุสโลติ  วา  ปทจฺเฉโท  กาตพฺโพ ฯ   
ยสฺมา  ปน ฯ  นิพฺพิทาวิราคนิโรธปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา  อธิป ฺา-   
ธมฺมวิปสฺสนา  ยถาภูตาณทสฺสน  ปฏิสงฺขานุปสฺสนา  วิวฏฏนา-   
นุปสฺสนาติ  อิมา อฏ มหาวิปสฺสนา อตฺตโน สภาววิเสเสน   
วิเสสิตา  น  อารมฺมวิเสเสน  ตสฺมา  อิมาส  อฏนฺน   
อนิจฺจโต อุปฏานกุสโล  โหตีติอาทีนิ  วจนานิ  วิย   
นิพฺพิทาโต  อุปฏานกุสโล  โหตีติอาทีนิ  วจนานิ  น   
ยุชฺชนฺติ ฯ  ตสฺมา  เอว  อิมา  อฏ  น  โยชิตา ฯ   
        อาทีนวานุปสฺสนา  ปน  สุ ฺตูปฏานกุสโล  โหติ   
อภินิเวสานุปฏานกุสโล โหตีติ อิมนิา ยุคลกวจเนเนว  อตฺถโต   
อาทีนวโต  อุปฏานกุสโล  โหติ  อาลยาภินิเวสานุปฏานกุสโล   
โหตีติ  โยชติาว  โหตีติ  สรูเปน  น  โยชิตา ฯ   
        อิติ  ปุรมิา  จ  อฏ  อย ฺจ  อาทีนวานุปสฺสนาติ   
อฏารสสุ  มหาวิปสฺสนาสุ  อิมา  นว อโยเชตฺวา อิตราเอว   
นว  โยชิตาติ  เวทิตพฺพา ฯ   
        าณูปฏานกุสโลติ  เสกฺโข  วิปสฺสนูปกฺกิเลสาน  อภาวโต   
วิปสฺสนาภาวนาย  าณสฺส  อุปฏาเน  กุสโล ฯ  สมาธิภาวนาย    
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ปน  นิกนฺติสพฺภาวโต  าณูปฏาเน กุสโลติ น วุตฺโต ฯ   
        วิส ฺโคูปฏานกุสโลติ  กามโยควิส ฺโโค  ภวโยค-   
วิส ฺโโค  ทิฏ ิโยควิส ฺโโค  อวิชฺชาโยควิส ฺโโคติ (๑)  จตุธา   
วุตฺตสฺส  วิส ฺโคสฺส  อุปฏาเน  กุสโล ฯ   
        ส ฺโคานุปฏานกุสโลติ  กามโยคภวโยคทิฏ ิโยคาวิชฺชา-   
โยควเสน  จตุธา  วุตฺตสฺส  ส ฺโคสฺส  อนุปฏาเน  กุสโล ฯ   
        นิโรธูปฏานกุสโลติ  ปุน จปร  ภิกฺขเว  ขีณาสวสฺส   
ภิกฺขุโน  นิพฺพานนินฺน  จิตฺต  โหติ  นพฺิพานโปณ  นิพฺพาน-   
ปพฺภาร  วิเวกฏ  เนกฺขมมฺาภิรต  พฺยนฺตีภูต  สพฺพโส   
อาสวฏานิเยหิ  ธมฺเมหีติ (๒) วุตฺตขีณาสวพลวเสน นิพฺพานนินฺน-   
จิตฺตตฺตา ขีณาสโวว นิโรธสงฺขาตสฺส นิพฺพานสฺส อุปฏาเน   
กุสโล ฯ   
        อารมฺมณูปฏานกุสลวเสนาติอาทีสุ  กุสลนฺติ  าณ ฯ   
าณมฺป  หิ  กุสลปุคฺคลโยคโต  กุสล  ยถา  ปณฺฑิตปุคฺคลโยคโต   
ปณฺฑิตา  ธมฺมาติ ฯ (๓)  ตสฺมา โกสลลฺวเสนาติ อตฺโถ ฯ   
        อิทานิ  จตุสฏ ิยา  อากาเรหีติอาทิ  าณกถาย (๔)  วุตฺตมฺป   
อินฺทฺริยกถาสมฺพนฺเธน อิธาเนตฺวา วุตฺต ฯ ต เหฏา   
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ   
#๑.  ท.ี ปา. ๑๑/๒๖๐/๒๔๒ ฯ   ๒.  องฺ. ทสก. ๒๔/๙๐/๑๘๗ ฯ   
#๓.  อภิ. สงฺ. ๓๔/๑๕/๗ ฯ   ๔.  ขุ. ปฏิ. ๓๑/๒๕๘/๑๖๙ ฯ    
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        ปุน  สมนฺตจกฺขุสมฺพนฺเธน  อินฺทฺริยวิธาน  วตฺตุกาโม  น   
ตสฺส อทฺทิฏมิธตฺถิ (๑)  กิ ฺจีติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  สมนฺตจกฺขูติ  สพฺพ ฺ ุต ฺาณ ฯ   
        ป ฺ ินฺทฺริยสฺส  วเสนาติอาทินา  ป ฺจนฺน  อินฺทฺริยาน   
อวิโยคิต  ทสฺเสติ ฯ   
        สทฺทหนฺโต  ปคฺคณฺหาตีติอาทีหิ  เอเกกินฺทฺริยมูลเกหิ   
ป ฺจหิ จตุกฺเกหิ ป ฺจนฺน อินฺทฺริยาน  นินฺนปโยคกาเล  วา  มคฺคกฺขเณ   
วา  เอกรสภาว  อ ฺม ฺปจฺจยภาว ฺจ  ทสฺเสติ ฯ   
        สทฺทหติตฺตา  ปคฺคหิตนฺติอาทีหิ เอเกกินฺทฺริยมูลเกหิ   
ป ฺจหิ จตุกฺเกหิ ป ฺจนฺน อินฺทฺริยาน นิพฺพตฺติกาเล วา ผลกาเล   
วา เอกรสภาว อ ฺม ฺปจฺจยภาว ฺจ  ทสฺเสติ ฯ  ปุน   
พุทฺธจกฺขุสมฺพนฺเธน  อินฺทฺริยวิธาน  วตฺตุกาโม  ย  พุทฺธจกฺขูติ- (๒)   
อาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  พุทฺธจกฺขูติ (๒)  อินฺทฺริยปโรปริยตฺตาณ  อาสยานุสย-   
าณ ฺจ ฯ  
        พุทฺธาณนฺติ จ อิท (๓)  ตเทว ทวฺย เสส เหฏา  
วุตฺตตฺถเมวาติ ฯ   
                        อินฺทฺริยสโมธานวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                        อินฺทฺริยกถาวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
#๑.  ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๔๖๖/๓๔๗ ฯ  อทิฏมิธตฺถีติ  ทสิฺสติ  ท-ุส ฺโโค   
#นตฺถิ ฯ   ๒.  ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๔๖๗/๓๕๐ ฯ  พุทธจกฺขุ ฯ   ๓.  กตฺถจิ.  อิธ ฯ    
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                                วิโมกฺขกถาวณฺณนา   
                        วิโมกฺขุทฺเทสวณฺณนา (๑)   
        อิทานิ  อินฺทฺริยกถานนฺตร  กถิตาย  วิโมกฺขกถาย   
อปุพฺพตฺถานุวณฺณนา  อนุปฺปตฺตา ฯ  อย  ห ิ วิโมกฺขกถา   
อินฺทฺริยภาวนานุยุตฺตสฺส  วิโมกฺขสพฺภาวโต  อินฺทฺรยิกถานนฺตร   
กถิตา ฯ  ต ฺจ  กเถนฺโต  ภควโต  สมฺมุขา  สุตสุตฺตนฺตเทสนา-  
ปุพฺพงฺคม  กตฺวา  กเถสิ ฯ   
        ตตฺถ  สตฺุตนฺเต  ตาว  สุ ฺโต  วิโมกฺโขติอาทีสุ  สุ ฺตา-   
กาเรน  นิพฺพาน  อารมฺมณ  กตฺวา  ปวตฺโต  อริยมคฺโค  สุ ฺโต   
วิโมกฺโข ฯ  โส  ห ิ สุ ฺตาย  ธาตุยา อุปฺปนฺนตฺตา สุ ฺโต   
กิเลเสหิ วิมุตฺตตฺตา  วิโมกฺโข ฯ   
        เอเตเนว  นเยน  อนิมิตฺตากาเรน  นิพฺพาน  อารมฺมณ   
กตฺวา  ปวตฺโต  อนิมิตฺโต  อปฺปณิหิตากาเรน  นิพฺพาน  อารมฺมณ   
กตฺวา  ปวตฺโต  อปฺปณิหิโตติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอโก  หิ  อาทิโตว  อนิจฺจโต  สงฺขาเร  สมฺมสติ ฯ  ยสฺมา   
ปน  น  อนิจฺจโต  สมฺมสนมตฺเตเนว  มคฺควุฏาน  โหติ   
ทุกฺขโตป  อนตฺตโตป สมฺมสิตพฺพเมว ตสฺมา  ทุกขฺโตป   
อนตฺตโตป  สมฺมสติ ฯ  ตสฺส  เอว  ปฏิปนฺนสฺส  อนิจฺจโต  เจ   
#๑.  อุทฺเทสเ  ปทสฺส  อตฺโถ  น  วิตฺถาริโต ฯ    
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สมฺมสนกาเล  มคฺควุฏาน  โหติ  อย  อนิจฺจโต  อภินิวิสิตฺวา   
อนิจฺจโต  วุฏาติ นาม. สเจ  ปนสฺส  ทุกฺขโต  อนตฺตโต   
สมฺมสนกาเล  มคฺควุฏาน  โหติ  อย  อนิจฺจโต  อภินิวิสิตฺวา   
ทุกฺขโต  อนตฺตโต  วุฏาติ  นาม.  เอส  นโย  ทุกฺขโต  อนตฺตโต   
อภินิวิสิตฺวา  วุฏาเนสุป ฯ   
        เอตฺถ จ โยป อนิจฺจโต อภินิวิฏโ โยป ทุกฺขโต   
โยป อนตฺตโต ฯ วุฏานกาเล  จ (๑)  อนิจฺจโต วุฏาน โหติ   
ตโยป ชนา อธิโมกฺขพหุลา  โหนฺติ  สทฺธินฺทฺริย  ปฏิลภนฺติ   
อนิมิตฺตวิโมกฺเขน วิมุจฺจนฺติ ปมมคฺคกฺขเณ  สทฺธานุสาริโน   
โหนฺติ  สตฺตสุ  าเนสุ  สทฺธาวิมุตฺตา ฯ สเจ ปน ทกฺุขโต   
วุฏาน  โหติ  ตโยป  ชนา  ปสฺสทฺธพิหุลา  โหนฺติ  สมาธินฺทฺริย   
ปฏิลภนฺติ  อปฺปณิหิตวิโมกฺเขน  วิมุจฺจนฺติ  สพฺพตฺถ  กายสกฺขิโน   
โหนฺติ ฯ  ยสสฺ  ปเนตฺถ  อรูปชฺฌาน  ปาทก  โหติ  โส   
อคฺคผเล  อุภโตภาควิมุตฺโต โหติ ฯ อถ เนส อนตฺตโต   
วุฏาน  โหติ  ตโยป  ชนา  เวทพหุลา  โหนฺติ  ป ฺ ินฺทฺริย   
ปฏิลภนฺติ  สุ ฺตวิโมกฺเขน  วิมุจฺจนฺติ  ปมมคฺคกฺขเณ  ธมฺมา-   
นุสาริโน  โหนฺติ ฉสุ าเนสุ  ทฏิ ิปฺปตฺตา อคฺคผเล   
ป ฺาวิมุตฺตาติ ฯ   
        อปจ  มคฺโค  นาม  ป ฺจหิ  การเณหิ  นาม  ลภติ   
#๑.  ม. เจ ฯ    
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สรเสน  วา  ปจฺจนีเกน  วา  สคุเณน  วา  อารมฺมเณน  วา   
อาคมเนน  วา ฯ  สเจ  ห ิ สงฺขารุเปกฺขา  อนิจฺจโต สงฺขาเร   
สมฺมสิตฺวา วุฏาติ อนิมิตฺตวิโมกฺเขน วิมุจฺจติ ฯ สเจ ทุกฺขโต   
สมฺมสิตฺวา  วุฏาติ  อปฺปณิหิตวิโมกฺเขน  วิมุจฺจติ ฯ  สเจ   
อนตฺตโต สมฺมสิตฺวา  วุฏาติ  สุ ฺตวิโมกฺเขน วิมุจฺจติ ฯ  อิท   
สรสโต นาม  นาม ฯ   
        อนิจฺจานุปสฺสนาย ปน สงฺขาราน  ฆนวินิพฺโภค  กตฺวา   
นิจฺจนิมิตฺตธุวนิมิตฺตสสฺสตนิมิตฺตานิ  ปหาย  อาคตตฺตา  อนิมิตฺโต   
ทุกฺขานุปสฺสนาย  สุขส ฺ  ปหาย ปณิธิปตฺถน สกฺุขาเปตฺวา   
อาคตตฺตา  อปฺปณิหิโต  อนตฺตานุปสฺสนาย  อตฺตสตฺตปุคฺคลส ฺ   
ปหาย  สงฺขาเร สุ ฺโต  ทิฏตฺตา  สุ ฺโตติ  อิท  ปจฺจนีกโต  
นาม  นาม.  ฯ 
        ราคาทีหิ  ปน สุ ฺตฺตา  สุ ฺโต  รูปนิมิตฺตาทีน   
ราคนิมิตฺตาทีนเยว วา อภาเวน อนิมิตฺโต ราคปฺปณิธิอาทีน   
อภาวโต  อปฺปณิหิโตติ  อิทมสฺส  สคุณโต  นาม  นาม.  ฯ 
        โสย (๑)  สุ ฺ  อนิมิตฺต  อปฺปณิหิต ฺจ  นิพฺพาน อารมฺมณ  
กโรตีติป สุ ฺโต อนิมิตฺโต อปฺปณิหิโตติ  วุจฺจติ ฯ  อิทมสฺส   
อารมฺมณโต  นาม  นาม.  ฯ 
        อาคมน  ปน  ทุวิธ วิปสฺสนาคมน  มคฺคาคมน ฺจ ฯ   
#๑.  ย.ุ โยย  ฯ  
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        ตตฺถ  มคฺเค  วิปสฺสนาคมน  ลพฺภติ  ผเล มคฺคาคมน ฯ  
อนตฺตานุปสฺสนา  หิ  สุ ฺตา  นาม สุ ฺตวิปสฺสนาย มคฺโค  
สุ ฺโต สุ ฺตมคฺคสฺส ผล  สุ ฺต ฯ  อนิจฺจานุปสฺสนา   
อนิมิตฺตา  นาม  อนิมิตฺตวิปสฺสนาย (๑)  มคฺโค อนิมิตฺโต ฯ  อิท   
ปน  นาม  อภิธมฺมปริยาเยน  ลพฺภติ  สุตฺตนฺตปริยาเย  ปน  
ลพฺภติ ฯ  ตตฺถ  หิ  โคตฺรภูาณ อนิมิตฺต นิพฺพาน  
อารมฺมณ กตฺวา อนิมิตฺตนามก หุตฺวา  สย  อาคมนียฏาเน   
ตฺวา  มคฺคสฺส  นาม  เทตีติ  วทนฺติ ฯ  เตน  มคฺโค อนิมิตฺโตติ   
วุตฺโต ฯ  มคฺคาคมเนน  ผล  อนิมิตฺตนฺติ ยุชฺชติเยว ฯ ทุกฺขา- 
นุปสฺสนา สงฺขาเรสุ  ปณิธึ  สุกฺขาเปตฺวา  อาคตตฺตา   
อปฺปณิหิตา  นาม  อปฺปณิหิตวิปสฺสนาย มคฺโค  อปปฺณิหิโต   
อปฺปณิหิตมคฺคสฺส  ผล  อปฺปณิหิตนฺติ  เอว วิปสฺสนา อตฺตโน  
นาม  มคฺคสฺส  เทติ  มคฺโค  ผลสฺสาติ  อิท  อาคมนโต  นาม   
นาม.  เอว  สงฺขารุเปกฺขา วิโมกฺขวิเสส นิยเมตีติ ฯ   
        เอว  ภควตา  เอสิเต  ตโย  มหาวตฺถุเก วิโมกฺเข  
อุทฺทิสิตฺวา ตนิทฺเทสวเสเนว อปเรป  วิโมกฺเข  นิททฺิสิตุกาโม   
อปจ  อฏสฏ ิ  วิโมกฺขาติอาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  อปจาติ  อปรปริยายทสฺสน ฯ  กถ  เต  อฏสฏ ิ   
โหนฺติ  นน ุ เต  ป ฺจสตฺตตีติ  สจฺจ  ยถารุตวเสน  ป ฺจสตฺตติ ฯ  
# ๒.  สี.  อนมิิตฺตานุปสฺสนาย  ฯ  
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ภควตา  ปน  เทสิเต ตโย วิโมกฺเข  เปตฺวา  อ ฺวิโมกฺเข   
นิทฺทิสนโต  อิเมส  ตทวโรธโต  จ อิเม ตโย น คเณตพฺพา   
อชฺฌตฺตวิโมกฺขาทโย  ตโยป  วิโมกฺขา  จตุธา  วิตฺถารวจเนเยว   
อนฺโตคธตฺตา  น  คเณตพฺพา  ปณิหิโต วิโมกฺโข อปฺปณิหิโต  
วิโมกฺโขติ เอตฺถ อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข ปม  อุทฺทิฏเน   
เอกนามิกตฺตา  น  คเณตพฺโพ  เอว  อิเมสุ  สตฺตสุ  อปนีเตสุ  
เสสา  อฏสฏ ิ  วิโมกฺขา  โหนฺติ ฯ  เอว  สนฺเต  สุ ฺต- 
วิโมกฺขาทโย  ตโย  ปุน  กสฺมา  อุทฺทิฏาติ  เจ  อุทฺเทเสน   
สงฺคเหตฺวา  เตสมฺป  นิทฺเทสกรณตฺถ ฯ อชฺฌตฺตวุฏานาทโย   
ปน  ตโย  ปเภท  วินา  มลูราสิวเสน  อุทฺทิฏา  ปณิหิต- 
วิโมกฺขปฏิปกฺขวเสน ปุน อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข อุททฺิฏโป  
เวทิตพฺโพ ฯ   
        อชฌฺตฺตวุฏานาทีสุ  อชฌฺตฺตโต  วุฏาตีติ  อชฺฌตฺต- 
วุฏาโน ฯ  
        อนุโลเมนฺตีติ อนุโลมา ฯ   
        อชฌฺตฺตวุฏานาน  ปฏิปฺปสฺสทธฺิ  อปคมา อชฺฌตฺต- 
วุฏานปฏิปฺปสฺสทฺธิ ฯ  
        รูปติ  อชฺฌตฺต  เกสาทีสุ  อุปฺปาทิต  รูปชฺฌาน  รูป  ต   
รูปมสฺส  อตฺถีติ รูป ฯ   
        รูปานิ  ปสฺสตีติ  พหิทฺธา  นีลกสณิาทิรูปานิ  ฌานจกฺขุนา    
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ปสฺสติ ฯ อิมนิา อชฺฌตฺตพหิทฺธาวตฺถุเกสุ  กสิเณสุ  ฌานปฏิลาโภ   
ทสฺสิโต ฯ   
        อชฌฺตฺต  อรูปส ฺ ีติ อชฺฌตฺต  น  รูปส ฺ ี  อตฺตโน   
เกสาทีสุ อนุปาทิตรูปาวจรชฺฌาโนติ อตฺโถ ฯ อิมินา พหิทฺธา-   
ปริกมฺม  กตฺวา  พหิทฺธาว  ปฏิลทฺธชฺฌานตา  ทสฺสิตา ฯ   
        สุภนฺเตว อธิมุตฺโตติ  สุภมิจฺเจว  อารมฺมเณ  อธิมุตฺโต ฯ   
ตตฺถ  กิ ฺจาป  อนฺโตอปปฺนาย สุภนฺติ  อาโภโค  นตฺถิ  โย   
ปน  อปฺปฏกิลูากาเรน  สตฺตารมฺมณ ผรนฺโต วิหรติ โส ยสฺมา  
สุภนฺเตว อธิมุตฺโต โหติ ตสฺมา เอว อุทฺเทโส กโตติ ฯ  
อปฺปตปฺปตสมเยเอว  วิกฺขมฺภนวิมุตฺติสพฺภาวโต (๑)  สมยวิโมกฺโข ฯ   
        โสเยว  สกิจฺจกรณวเสน  อปฺปตสมเยเอว  นิยุตฺโตติ   
สามยิโก ฯ  สามายิโกติป  ปาโ ฯ   
        โกเปตุ  ภ ฺชิตุ  สกฺกเุณยฺยตาย  กุปฺโป ฯ   
        โลก  อนติกฺกมนโต  โลเก  นิยุตฺโตติ โลกโิก ฯ โลกิโยติป  
ปาโ ฯ  โลก  อุตฺตรติ  อุตฺติณฺโณติ  วา  โลกุตฺตโร ฯ   
        อารมฺมณกรณวเสน  สห  อาสเวหีติ  สาสโว ฯ  อารมฺมณ- 
กรณวเสน  สมฺปโยควเสน  จ  นตฺเถตฺถ อาสวาติ  อนาสโว ฯ   
        รูปสงฺขาเตน  สห  อามิเสนาติ  สามิโส ฯ  สพฺพโส   
รูปารูปปฺปหานา  นิรามิสโตป  นริามิสตโรติ  นริามิสา   
นิรามิสตโร ฯ   
# ๑. กตฺถจิ.  วิกฺขมฺภนวิมุตฺติสภาวโต  ฯ  
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        ปณิหิโตติ  ตณฺหาวเสน ปณิหิโต  ปตฺถโิต ฯ  อารมฺมณ- 
กรณวเสน  ส ฺโชเนหิ  สยุตฺตตฺตา  ส ฺ ุตฺโต ฯ  
        เอกตฺตวิโมกฺโขติ  กเิลเสหิ  อนชฌฺารุฬฺหตฺตา  เอกสภาโว   
วิโมกฺโข ฯ   
        ส ฺาวิโมกฺโขติ  วิปสฺสนาาณเมว  วิปรีตส ฺาย   
วิมุจฺจนโต  ส ฺาวิโมกฺโข ฯ  
        ตเทว  วิปสฺสนาาณ  สมฺโมหโต  วิมุจฺจนวเสน  าณเมว   
วิโมกฺโขติ  าณวิโมกฺโข ฯ   
        สีติสิยาวิโมกฺโขติ  วิปสฺสนาาณเมว  สีติ  ภเวยฺยาติ   
ปวตฺโต  วิโมกฺโข สีติยาวิโมกฺโข ฯ  สติีสิกาวิโมกฺโขติป (๑)  ปาโ   
สีติภาวิกาย  วิโมกฺโขติ ตสฺส อตฺถ  วณฺณยนฺติ ฯ   
        ฌานวิโมกฺโขติ  อุปจารปฺปนาเภท  โลกิยโลกุตฺตรเภท ฺจ   
ฌานเมว วิโมกฺโข ฯ   
        อนุปาทา  จิตฺตสฺส  วิโมกฺโขติ  อนุปาทิยิตฺวา  คหณ   
อกตฺวา จิตฺตสฺส วิโมกฺโข ฯ เสส วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพนฺติ ฯ   
                        วิโมกฺขุทฺเทสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
# ๑.  สี. สีติสิตาวิโมกฺโขติป  ฯ  
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        กตโมติอาทิเก  อุทฺเทสสฺส  นิทฺเทเส  อิติ  ปฏสิ ฺจิกฺขตีติ   
เอว อุปปริกฺขติ ฯ   
        สุ ฺมิทนฺติ  อิท  ขนฺธป ฺจก  สุ ฺ ฯ  เกน  สุ ฺ   
อตฺเตน วา อตฺตนิเยน  วา ฯ   
        ตตฺถ  อตฺเตน  วาติ  พาลชนปริกปฺปตสฺส  อตฺตโน   
อภาวา  เตน  อตฺตนา  จ  สุ ฺ ฯ  อตฺตนิเยน  วาติ  ตสฺส   
ปริกปฺปตสฺส  อตฺตโน  สนฺตเกน  จ สุ ฺ ฯ  อตฺตโน  อภาเวเนว   
อตฺตนิยาภาโว ฯ  อตฺตนิย ฺจ  นาม  นจฺิจ  วา  สิยา  สุข   
วา  ตทุภยมฺป นตฺถิ ฯ เตน นิจฺจปฏิกฺเขเปน ปนิจฺจานุปสฺสนา  
สุขปฏิกฺเขเปน ทุกฺขานุปสฺสนา  จ  วุตฺตา  โหติ ฯ   
        สุ ฺมิท  อตฺเตน  วาติ  อนตฺตานุปสฺสนาเยว วุตฺตา ฯ   
        โสติ  โส  เอว  ตีหิ  อนุปสฺสนาหิ  วิปสฺสมาโน  ภิกฺขุ  ฯ    
        อภินิเวส  น กโรตีติ อนตฺตานุปสฺสนาวเสน อตฺตาภินิเวส  
น กโรติ ฯ  นิมิตฺต  น  กโรตีติ  อนิจฺจานุปสฺสนาวเสน   
นิจฺจนิมิตฺต  น  กโรติ ฯ  ปณิธึ น  กโรตีติ  ทุกฺขานุปสฺสนาวเสน   
ปณิธึ  น  กโรติ ฯ   
        อิเม  ตโย วิโมกฺขา ปริยาเยน  วิปสฺสนากฺขเณ  ตทงฺค- 
วเสนาป  ลพฺภนฺติ  นิปฺปรยิาเยน  ปน  สมุจฺเฉทวเสน  มคฺคกฺ- 
ขเณเยว ฯ  จตฺตาริ  ฌานานิ  อชฌฺตฺต  นีวรณาทีหิ วุฏานโต   
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อชฺฌตฺตวุฏาโน วิโมกฺโข ฯ  จตสฺโส  อรูปสมาปตฺติโย  อารมฺมเณหิ   
วุฏานโต  พหิทฺธาวุฏาโน วิโมกฺโข ฯ  อารมฺมณมฺป  หิ   
พาหิรายตนานิ  วิย  อิธ  พหิทฺธาติ  วุตฺต  โหติ ฯ อิเม เทฺว  
วิกฺขมฺภนวิโมกฺขา  ทุภโตวุฏาโน  ปน  สมุจฺเฉทวิโมกฺโข ฯ   
        นีวรเณหิ  วุฏาตีติอาทีหิ  อชฺฌตฺตวุฏาน  สรูปโต  วุตฺต ฯ  
        รูปส ฺายาติอาทีหิ กสิณาทิอารมฺมณสมติกฺกมสฺส (๑)   
ปากฏตฺตา ต อวตฺวา สุตฺตนฺเตสุ วุตฺตรูปส ฺาทิสมติกฺกโม   
วุตฺโต ฯ   
        สกฺกายทิฏ ิวิจิกิจฺฉาสีลพฺพตปรามาสาติ สมาสปท สกฺกาย- 
ทิฏ ิยา วิจิกิจฺฉาย สีลพฺพตปรามาสาติ วิจฺเฉโท ฯ อยเมว  
วา ปาโ ฯ   
        วิตกฺโก  จาติอาทีหิ  ฌานาน  สมาปตฺตีน ฺจ  อุปจารภูมิโย   
วุตฺตา ฯ อนิจฺจานุปสฺสนาติอาทีหิ  จตุนฺน  มคฺคาน  ปุพฺพภาค- 
วิปสฺสนา  วุตฺตา ฯ   
        ปฏิลาโภ วาติ  ป ฺจวิธวสิปฺปตฺติยา  พฺยาปโต  ปตฺถโฏ   
ลาโภติ  ปฏลิาโภ ฯ  วสิปฺปตฺติยา หิ  สพฺโพ  ฌานปโยโค  จ   
สมาปตฺติปโยโค  จ  ปฏปิฺปสฺสทฺโธ  โหติ  ตสฺมา  ปฏลิาโภ   
ปฏิปฺปสฺสทธฺิ วิโมกฺโขติ  วุตฺโต ฯ  วิปาโก  ปน  ฌานสฺส   
สมาปตฺติยา จ  ปฏิปฺปสฺสทฺธิ  โหตีติ  อุชุกเมว ฯ  เกจิ  ปน   
# ๑.  กตฺถจิ. อารมฺมเณ สมติกฺกมสฺส  ฯ  
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อุปจารปโยคสฺส ปฏิปฺปสสฺทฺธตฺตา ฌานสฺส  สมาปตฺติยา  จ   
ปฏิลาโภ  โหติ  ตสฺมา  ฌานสมาปตฺติปฏิลาโภ  ปฏิปฺปสฺสทธฺิ- 
วิโมกฺโขติ วุจฺจตีติ วทนฺติ ฯ   
        อชฌฺตฺตนฺติ  อตฺตาน  อธิกิจฺจ  ปวตฺต ฯ  ปจฺจตฺตนฺติ  
อตฺตาน ปฏิจฺจ ปวตฺต ฯ  อุภเยนาป  นิยกชฺฌตฺตเมว  ทีเปติ ฯ   
        นลีนิมตฺิตนฺติ  นีลเมว ฯ  นลีส ฺ ปฏิลภตีติ  ตสฺมึ   
นีลนิมิตฺเต  นีลมิติส ฺ  ปฏลิภติ ฯ   
        สุคฺคหิต  กโรตีติ ปริกมฺมภูมิย  สุฏ ุ  อุคฺคหิต  กโรติ ฯ   
สูปธาริต  อุปธาเรตีติ  อุปจารภูมิย สุฏ ุ  อุปธาริต  กตฺวา   
อุปธาเรติ ฯ  สฺวาวตฺถิต  อวตฺถาเปตีติ  อปฺปนาภูมิย สุฏ ุ  นิจฺฉิต   
นิจฺฉินฺนาติ ฯ  ววตฺถาเปตีติป  ปาโ ฯ  
        อชฌฺตฺต หิ นีลปริกมฺม กโรนฺโต  เกเส  วา  ปตฺเต   
วา  อกฺขิตากาย  วา  กโรติ ฯ   
        พหิทฺธา  นลีนิมิตฺเตติ  นีลปุปฺผนลีวตฺถนีลธาตูน  อ ฺตเร   
นีลกสิเณ ฯ   
        จิตฺต อุปสหรตีติ  จิตฺต  อุปเนติ ฯ  ปตาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ   
        อาเสวตีติ ตเมว  ส ฺ  อาทิโต  เสวติ ฯ   
        ภาเวตีติ  วฑฺเฒติ ฯ  พหุลีกโรตีติ  ปุนปฺปุน  กโรติ ฯ   
        รูปนฺติ  นีลนิมิตฺตรูป (๑) ฯ   
#๑.  ม. นลีนมิิตฺต  รูป  ฯ  
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        รูปส ฺ ีติ  ตสฺมึ  รูเป  ส ฺา รูปส ฺา  สา  อสฺส   
อตฺถีติ  รูปส ฺ ี ฯ   
        อชฌฺตฺตปตนิมิตฺตาทีสุ (๑)  ปตปริกมฺม กโรนฺโต  เมเท  วา   
ฉวิยา  วา  อกฺขีน  ปตฏาเน  วา  กโรติ ฯ  โลหิตปริกมฺม   
กโรนฺโต  มเส  วา  โลหิเต  วา  ชิวฺหาย  วา  หตฺถตลปาทตเลสุ   
วา  อกฺขีน  รตฺตฏาเน  วา  กโรติ ฯ  โอทาตปริกมฺม  กโรนฺโต   
อฏ ิมฺหิ  วา  ทนฺเต  วา นเข  วา  อกฺขีน  เสตฏาเน  วา   
กโรติ ฯ  อชฌฺตฺต  อรูปนติฺ  อชฺฌตฺต  รูปนิมิตฺต นตฺถีติ อตฺโถ ฯ   
        เมตฺตาสหคเตนาติ  ปมทุติยตติยชฺฌานวเสน  เมตฺตาย  
สมนฺนาคเตน ฯ  เจตสาติ  จิตฺเตน ฯ   
        เอก  ทสินฺติ  เอก  เอกิสฺสา  ทิสาย  ปมปริคฺคหิต  สตฺต  
อุปาทาย  เอกทิสาปริยาปนฺนสตฺตผรณวเสน  วุตฺต ฯ   
        ผริตฺวาติ  ผุสิตฺวา  อารมฺมณ กตฺวา ฯ   
        วิหรตีติ  พฺรหฺมวิหาราธิฏ ิต  อิรยิาปถวิหาร ปวตฺเตติ ฯ  
        ตถา ทติุยนฺติ ยถา  ปุรตฺถิมาทีสุ  ย  กิ ฺจิ  เอก ทิส  
ผริตฺวา วิหรติ ตเถว ตทนนฺตร ทุติย ตติย  จตุตฺถ  วาติ อตฺโถ ฯ  
        อิติ อุทธฺนฺติ เอเตเนว นเยน อุปรมิ ทิสนฺติ วุตฺต  
โหติ ฯ  อโธ  ติริยนฺติ  อโธทิสมฺป  ติรยิ ทิสมฺป เอวเมว ฯ  
        ตตฺถ จ  อโธติ  เหฏา ฯ ติริยนฺติ  อนุทิสา ฯ  เอว   
#๑.  ม.  อชฌฺตฺต  ปตนิมิตฺตาทีสุ  ฯ  
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สพฺพทิสาสุ  อสฺสมณฺฑลิกาย  อสฺสมิว  เมตฺตาสหคต จิตฺต   
สาเรติป  ปจฺจาสาเรติปติ ฯ   
        เอตฺตาวตา  เอกเมก  ทิส  ปริคฺคเหตฺวา โอธิโส  เมตฺตา- 
ผรณ  ทสฺสิต ฯ  สพฺพธีติอาทิ  ปน  อโนธิโส  ทสสฺนตฺถ   
วุตฺต ฯ ตตฺถ  สพฺพธีติ  สพฺพตฺถ ฯ  สพฺพตฺตตายาติ  สพฺเพสุ   
หีนมชฺฌิมุกกฺฏมิตฺตสปตฺตมชฺฌตฺตาทิปฺปเภเทสุ  อตฺตตาย  อย   
ปรสตฺโตติ  วิภาค  อกตฺวา  อตฺตสมตายาติ วุตฺต  โหติ ฯ   
อถวา  สพฺพตฺตตายาติ  สพฺเพน  จิตฺตภาเวน  อีสกมฺป  พหิ  
อวิกฺขิปมาโนติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        สพฺพาวนฺตนฺติ  สพฺพสตฺตวนฺต สพฺพสตฺตยุตฺตนฺติ อตฺโถ ฯ  
สพฺพวนฺตนฺติป ปาโ ฯ โลกนฺติ สตฺตโลก ฯ   
        วิปุเลนาติ  เอวมาทิปริยายทสฺสนโต  ปเนตฺถ  ปุน  เมตฺตา- 
สหคเตนาติ  วุตฺต ฯ  ยสฺมา  วา  เอตฺถ  โอธิโส  ผรเณ  วิย   
ปุน  ตถาสทฺโท  วา  อิติสทฺโท  วา  น  วุตฺโต  ตสฺมา   
ปุน  เมตฺตาสหคเตน  เจตสาติ  วุตฺต  นิคมนวเสน  วา  เอต   
วุตฺต ฯ  วิปุเลนาติ  เอตฺถ  ผรณวเสน  วิปุลตา  ทฏพฺพา ฯ   
ภูมิวเสน  ปน ต มหคฺคต ฯ  ต  ห ิ กิเลสวิกฺขมฺภนสมตฺถตาย   
วิปุลผลตาย  ทีฆสนฺตานตาย จ มหนฺตภาว คต  มหนฺเตหิ   
วา  อุฬารจฺฉนฺทวีริยจิตฺตป ฺเหิ  คต  ปฏิปนฺนนติฺ  มหคฺคต ฯ  
        ปคุณวเสน  อปฺปมาณสตฺตารมฺมณวเสน  จ  อปฺปมาณ ฯ   
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พฺยาปาทปจฺจตฺถิกปฺปหาเนน  อเวร ฯ  โทมนสฺสปฺปหานโต   
อพฺยาปชฺช (๑) นิทฺทุกฺขนฺติ วุตฺต โหติ ฯ  
        อปฺปฏกิูลา โหนฺตีติ ภิกฺขุโน จิตฺตสฺส อปฺปฏกิูลา หุตฺวา  
อุปฏหนฺติ ฯ เสเสสุป วุตฺตนเยเนว กรุณามุทิตาอุเปกฺขาวเสน   
โยเชตพฺพ ฯ  กรุณาย  วิเหสาปจฺจตฺถิกปฺปหาเนน (๒)  อเวร มุทติาย  
อรติปจฺจตฺถิกปฺปหาเนน ฯ   
        อุเปกฺขาสหคเตนาติ  จตุตฺถชฺฌานวเสน  อุเปกฺขาย   
สมนฺนาคเตน ฯ  ราคปจฺจตฺถิกปฺปหาเนน  อเวร  เคหสิต- 
โสมนสฺสปฺปหานโต  อพฺยาปชฺช ฯ  สพฺพมฺป  หิ อกุสล กิเลส- 
ปริฬาหโยคโต สพฺยาปชชฺเมวาติ อยเมเตส วิเสโส ฯ   
        สพฺพโสติ  สพฺพากาเรน  สพฺพาส  วา  อนวเสสานนฺติ   
อตฺโถ ฯ   
        รูปส ฺานนฺติ  ส ฺาสีเสน  วุตฺตรูปาวจรชฺฌานาน ฺเจว   
ตทารมฺมณาน ฺจ ฯ  รูปาวรชฺฌานมฺป  หิ  รูปนฺติ  วุจฺจติ   
รูป  รูปานิ  ปสฺสตีติอาทีสุ (๓)  ตสฺส อารมฺมณมฺป  พหิทฺธา   
รูปานิ  ปสฺสติ สุวณฺณทุพฺพณฺณานีติอาทีสุ ฯ (๔)  ตสฺมา อิธ  
รูเป  ส ฺา  รูปส ฺาติ  เอว ส ฺาสีเสน วุตฺตรูปา- 
วจรชฺฌานสฺเสต อธิวจน ฯ รูป ส ฺา  อสฺสาติ  รปูส ฺ   
# ๑.  ม.  อพฺยาปชฺช  ฯ   เอวมุปริป  ฯ   ๒.  ส.ี  จิตฺตวิเหสปจฺจตฺ- 
#ถิกปฺปหาเนน  ฯ  ๓.  ขุ. ปฏิ ฯ ๓๑/๔๖๙/๓๕๓  ฯ   
#๔.  อภิ.  สงฺ.  ๓๔/๑๘๒/๖๗  ฯ  
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รูปมสฺส นามนฺติ วุตฺต โหติ ฯ เอว ปวีกสิณาทิเภทสฺส  
ตทารมฺมณสฺส  เจต  อธิวจนนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        สมติกฺกมาติ  วิราคา  นิโรธา  จ ฯ  กึ วุตฺต  โหติ   
เอตาส  กุสลวิปากกิริยาวเสน  ป ฺจทสนฺน  ฌานสงฺขาตาน  
รูปส ฺาน  เอเตส ฺจ  ปวีกสิณาทิวเสน  นวนฺน  อารมฺมณ- 
สงฺขาตาน  รูปส ฺาน สพฺพากาเรน  อนวเสสาน  วา  วิราคา   
จ  นิโรธา  จ วิราคเหตุ เจว นิโรธเหตุ  จ  อากาสาน ฺจายตน   
อุปสมฺปชฺช  วิหรติ ฯ  น หิ สกฺกา สพฺพโส อนติกฺกนฺต- 
รูปส ฺเน เอต  อุปสมฺปชฺช  วิหริตุนติฺ ฯ   
        ยสฺมา  ปน  อารมฺมณสมติกฺกเมน  ปตฺตพฺพา เอตา   
สมาปตฺติโย  น  เอกสฺมึเยว  อารมฺมเณ  ปมชฺฌานาทีนิ   
วิย ฯ  อารมฺมเณ  อวิรตฺตสฺส  จ  ส ฺาสมติกฺกโม  น  โหติ   
ตสฺมา  อย  อารมฺมณสมติกฺกมวเสนาป  อตฺถวณฺณนา กตาติ  
เวทิตพฺพา ฯ   
        ปฏิฆส ฺาน  อตฺถงฺคมาติ  จกฺขาทีน  วตฺถูน  รูปาทีน   
อารมฺมณาน ฺจ ปฏิฆาเตน  อุปฺปนฺนา  ส ฺา  ปฏิฆส ฺา   
รูปส ฺาทีน  เอต  อธิวจน ฯ  ตาส กสุลวิปากาน  ป ฺจนฺน   
อกุสลวิปากาน  ป ฺจนฺนนฺติ  สพฺพโส  ทสนฺนมฺป ปฏิฆส ฺาน   
อตฺถงฺคมา  ปหานา  อสมุปฺปาทา  อปฺปวตฺตึ  กตฺวาติ  วุตฺต   
โหติ ฯ กาม ฺเจตา  ปมชฺฌานาทีนิ  สมาปนฺนสฺสป  น    
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สนฺติ  น  หิ  ตสฺมึ  สมเย  ป ฺจทฺวารวเสน  จิตฺต  ปวตฺตติ   
เอว  สนฺเตป  อ ฺตฺถ  ปหีนาน  สุขทุกฺขาน จตุตฺถชฺฌาเน   
วิย สกฺกายทิฏาทีน ตติยมคฺเค วิย จ อิมสฺมึ ฌาเน  
อุสฺสาหชนนตฺถ อิมสฺส  ฌานสฺส  ปสสาวเสน  เอตาส  เอตฺถ   
วจน  เวทิตพฺพ ฯ   
        อถวา  กิ ฺจาป  ตา  รูปาวจร  สมาปนฺนสฺส  น  สนฺติ   
อถ  โข  น  ปหีนตฺตา  น  สนฺติ ฯ  น  หิ  รูปวิราคาย   
รูปาวจรภาวนา  สวตฺตติ  รูปายตฺตาเยว  จ  เอตาส  ปวตฺติ ฯ   
อย  ปน  ภาวนา  รูปวิราคาย  สวตฺตติ  ตสฺมา  ตา  เอตฺถ   
ปหีนาติ วตฺตุ วฏฏติ ฯ น  เกวล ฺจ  วุตฺต  เอกเสเนว  เอว   
ธาเรตุมฺป  วฏฏติ ฯ ตาส  หิ  อิโต ปุพฺเพ อปฺปหีนตฺตาเยว   
ปมชฺฌาน  สมาปนฺนสฺส  สทฺโท  กณฺฏโกติ (๑)  วุตฺโต  ภควตา ฯ   
อิธ จ ปหีนตฺตาเยว อรูปสมาปตฺตีน อาเน ฺชตา สนฺต- 
วิโมกขฺตา จ วุตฺตา ฯ   
        นานตฺตส ฺาน  อมนสิการาติ  นานตฺเต  วา  โคจเร   
ปวตฺตาน  ส ฺาน  นานตฺตาน  วา  ส ฺาน ฯ  ยสฺมา  เหตา   
รูปสทฺทาทิเภเท (๒)  นานตฺเต  นานาสภาเว  โคจเร  ปวตฺตนฺติ   
ยสฺมา  เจตา  อฏ  กามาวจรกุสลส ฺา ทฺวาทส อกุสลส ฺา   
เอกาทส  กามาวจรกุสลวิปากส ฺา  เทฺว  อกุสลวิปากส ฺา  
#๑.  องฺ.  ทสก.  ๒๔/๗๒/๑๔๕  ฯ  ๒.  ม.  รูปสททฺาทิเภเท  ฯ  
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เอกาทส  กามาวจรกิริยาส ฺาติ  เอว  จตุจตฺตาฬีสมฺป  ส ฺา   
นานตฺตา  นานาสภาวา  อ ฺม ฺวิสทิสา  ตสฺมา  นานตฺต-   
ส ฺาติ  วุตฺตา ฯ   
        ตาส  สพฺพโส  นานตฺตส ฺาน อมนสิการา  อนาวชฺชนา   
จิตฺเต  จ  อนุปฺปาทนา ฯ (๑)  ยสฺมา  ตา นาวชฺชติ จิตฺเต  จ   
น  อุปฺปาเทติ  น  มนสิกโรติ  น  ปจฺจเวกฺขติ  ตสฺมาติ  วุตฺต   
โหติ ฯ  ยสฺมา  เจตฺถ  ปุรมิา  รูปส ฺา  ปฏิฆส ฺา  จ   
อิมินา  ฌาเนน  นิพฺพตฺเต  ภเวป  น  วิชฺชนฺติ  ปเคว  ตสฺมึ   
ภเว  อิม  ฌาน  อุปสมฺปชชฺ  วิหรณกาเล  ตสฺมา  ตาส   
สมติกฺกมา  อตฺถงฺคมาติ  เทฺวธาป  อภาโวเยว  วุตฺโต ฯ   
        นานตฺตส ฺาสุ  ปน  ยสฺมา  อฏ  กามาวจรกุสล-   
ส ฺา  นว  กิริยาส ฺา  ทสากุสลส ฺาติ  อิมา  สตฺตวีสติ   
ส ฺา  อิมินา  ฌาเนน  นพฺิพตฺเต  ภเว  วิชฺชนฺติ  ตสฺมา   
ตาส  อมนสิการาติ  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        ตตฺถาป  หิ  อิม  ฌาน  อุปสมฺปชชฺ  วิหรนฺโต  ตาส   
อมนสิการาเยว  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ ฯ  ตา  ปน อมนสิกโรนฺโต   
อสมาปนฺโน โหตีติ ฯ  สงฺเขปโต  เจตฺถ  รูปส ฺาน   
สมติกฺกมาติ  อิมินา  สพฺพรูปาวจรธมฺมาน  ปหาน  วุตฺต ฯ   
# ๑ สี.  อนุปปฺาทนาย  ปฏิฆส ฺาน  อตฺถงฺคมา  นานตฺตส ฺาน  อมนสิการาติ   
#๑.  ส.ี  อนุปฺปาทนาย ฯ    
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อิมินา  สพฺเพส  กามาวจรจิตฺตเจตสิกาน ปหาน ฺจ อมนสิกาโร   
จ วุตฺโตติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        อนนฺโต  อากาโสติ  เอตฺถ  ป ฺตฺติมตฺตตฺตา  นาสฺส   
อุปฺปาทนฺโต  วา  วยนฺโต  วา  ป ฺายตีติ  อนนฺโต  อนนฺต-   
ผรณวเสนาป  อนนฺโต ฯ  น  หิ  โส  โยคี  เอกเทสวเสน   
ผรติ  สกลวเสเนว  ผรติ ฯ  อากาโสติ  กสิณุคฺฆาฏิมากาโส ฯ   
อากาสาน ฺจายตนาทีนิ  วุตฺตตฺถานิ ฯ  อุปสมฺปชชฺ  วิหรตีติ  ต   
ปตฺวา นิปฺผาเทตฺวา  ตทนุรูเปน อิริยาปเถน วิหรติ ฯ ตเทว   
สมาปชฺชิตพฺพโต สมาปตฺติ ฯ   
        อากาสาน ฺจายตน  สมติกฺกมฺมาติ  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยน   
ฌานมฺป อากาสาน ฺจายตน  อารมฺมณมฺป ฯ  อารมฺมณมฺป   
หิ  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว  อากาสาน ฺจ  จ  ต  ปมสฺส   
อารุปฺปชฺฌานสฺส  อารมฺมณตฺตา  เทวาน  เทวายตน  วิย   
อธิฏานฏเน  อายตน ฺจาติ  อากาสาน ฺจายตน  ตถา   
อากาสาน ฺจ  จ  ต  ตสฺส  ฌานสฺส  ส ฺชาติเหตุตฺตา  กมฺโพชา   
อสฺสาน  อายตนนฺติอาทีนิ  วิย  ส ฺชาติเทสฏเน อายต-   
น ฺจาติป  อากาสาน ฺจายน ฯ   
        เอวเมต  ฌาน ฺจ  อารมฺมณ ฺจาติ  อุภยมฺป  อปฺปวตฺติ-   
กรเณน  จ  อมนสิกรเณน  จ  สมติกฺกมิตฺวาว  ยสฺมา  อิท   
วิ ฺาน ฺจายตน  อุปสมปฺชฺช  วิหาตพฺพ  ตสฺมา  อุภยมฺเปต-    
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เมกชฺฌ  กตฺวา  อากาสาน ฺจายตน  สมติกฺกมฺมาติ  อิท  วุตฺตนฺติ   
เวทิตพฺพ ฯ   
        อนนฺต  วิ ฺาณนฺติ ตเยว อนนฺโต  อากาโสติ  ผริตฺวา   
ปวตฺต  วิ ฺาณ อนนฺต วิ ฺาณนฺติ มนสิกโรนฺโตติ วุตฺต   
โหติ ฯ  มนสิการวเสน  วา  อนนฺต ฯ  โส  ห ิ ต  อากาสารมฺมณ-   
วิ ฺาณ  อนวเสสโต  มนสิกโรนฺโต อนนฺต  มนสิกโรติ ฯ   
        วิ ฺาณ ฺจายตน  สมติกฺกมฺมาติ  เอตฺถาป  จ  ปุพฺเพ   
วุตฺตนเยเนว  ฌานมฺป วิ ฺาณ ฺจายตน  อารมฺมณมฺป ฯ   
อารมฺมณมฺป  หิ  ปุพฺเพ วุตฺตนเยเนว วิ ฺาณ ฺจ  จ  ต   
ทุติยสฺส  อารุปฺปชฺฌานสฺส  อารมฺมณตฺตา  อธิฏานฏเน   
อายตน ฺจาติ  วิ ฺาณ ฺจายตน  ตถา  วิ ฺาณ ฺจ  จ  ต   
ตสฺเสว  ฌานสฺส  ส ฺชาติเหตุตฺตา  ส ฺชาติเทสฏเน  อายต-   
น ฺจาติป  วิ ฺาณ ฺจายตน ฯ   
        เอวเมต  ฌาน ฺจ  อารมฺมณ ฺจาติ  อุภยมฺป  อปฺปวตฺติ-   
กรเณน  จ  อมนสิกรเณน  จ  สมติกฺกมิตฺวาว  ยสฺมา  อิท   
อากิ ฺจ ฺายตน  อุปสมปฺชฺช  วิหาตพฺพ  ตสฺมา  อุภยมฺเปต-   
เมกชฺฌ  กตฺวา  วิ ฺาณ ฺจายตน  สมติกฺกมฺมาติ  อิท  วุตฺตนฺติ   
เวทิตพฺพ ฯ   
        นตฺถ ิ กิ ฺจีติ  นตฺถิ  นตฺถิ สุ ฺ สุ ฺ วิวิตฺต   
วิวิตฺตนฺติ  เอว  มนสิกโรนฺโตติ  วุตฺต โหติ ฯ    
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        อากิ ฺจ ฺายตน  สมติกฺกมฺมาติ  เอตฺถาป  ปพฺุเพ  วุตฺต-   
นเยเนว  ฌานมฺป  อากิ ฺจ ฺายตน  ต  ตติยสฺส  อารุปฺปชฺฌานสฺส   
อารมฺมณตฺตา  อธิฏานฏเน  อายตน ฺจาติ  อากิ ฺจ ฺายตน   
ตถา  อากิ ฺจ ฺ ฺจ  ต  ตสฺเสว  ฌานสฺส  ส ฺชาติเหตุตฺตา   
ส ฺชาติเทสฏเน  อายตน ฺจาติป  อากิ ฺจ ฺายตน ฯ   
        เอวเมต  ฌาน ฺจ  อารมฺมณ ฺจาติ  อุภยมฺป  อปฺปวตฺติ-   
กรเณน  จ  อมนสิกรเณน  จ   สมติกฺกมิตฺวาว  ยสฺมา  อิท   
เนวส ฺานาส ฺายตน  อุปสมฺปชชฺ  วิหาตพฺพ  ตสฺมา   
อุภยมฺเปตเมกชฺฌ  กตฺวา  อากิ ฺจ ฺายตน สมติกฺกมฺมาติ อิท   
วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ ส ฺาเวทยิตนิโรธกถา เหฏา กถิตาว ฯ   
        รูป  รูปานิ  ปสฺสตีติอาทิกา  สตฺต  วิโมกฺขา  ปจฺจนีก-   
ธมฺเมหิ  สุฏ ุ  วิมุจฺจนฏเน อารมฺมเณ อภิรติวเสน สุฏ ุ   
มุจฺจนฏเน จ วิโมกฺขา นิโรธสมาปตฺติ  ปน  จิตฺตเจตสิเกหิ   
วิมุตฺตฏเน  วิโมกฺโข ฯ สมาปตฺติสมาปนฺนสมเย วิมุตฺโต โหติ   
วุฏ ิตสมเย  อวิมุตฺโต  โหตีติ  สมยวิโมกฺโข ฯ  สมาปตฺติสมาปนฺน-   
สมเย  วิมุตฺโต  โหติ  วุฏ ิตสมเย  อวิมุตฺโต  โหตีติ  สมยวิโมกฺโข ฯ   
        สมุจฺเฉทวิมุตฺติวเสน อจฺจนฺตวิมุตฺตตฺตา  อริยมคฺคา  ปฏิปฺ-   
ปสฺสทฺธิวิมุตฺติวเสน  อจฺจนฺตวิมุตฺตตฺตา  สาม ฺผลานิ  นิสฺสรณ-   
วิมุตฺติวเสน  อจฺจนฺตวิมุตฺตตฺตา  นิพฺพาน  อสมยวิโมกฺโข ฯ  ตถา   
สามยิกาสามยิกวิโมกฺขา ฯ    
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        ปมาท  อาคมฺม  ปริหายตีติ  กุปฺโป ฯ  ตถา  น  ปริหายตีติ   
อกุปฺโป ฯ   
        โลกาย  สวตฺตตีติ  โลกิโย ฯ  อรยิมคฺคา โลก อุตฺตรนฺตีติ   
โลกุตฺตรา สาม ฺผลานิ  นิพฺพาน ฺจ  โลกโต  อุตฺติณฺณาติ   
โลกุตฺตรา ฯ   
        อาทิตฺต  อโยคุฬ  มกขิฺกา  วิย  เตชสฺุสท  โลกุตฺตร  ธมฺม   
อาสวา  นาลมฺพนฺตีติ  อนาสโว ฯ   
        รูปปฺปฏิส ฺ ุตฺโตติ  รูปชฺฌานานิ ฯ  อรูปปปฺฏิส ฺ ุตฺโตติ   
อรูปสมาปตฺติโย ฯ   
        ตณฺหาย  อาลมฺพิโต  ปณิหิโต ฯ  อนาลมฺพิโต  อปฺปณิหิโต ฯ   
        มคฺคผลานิ  เอการมฺมณตฺตา  เอกนิฏตฺตา  จ  เอกตฺต-   
วิโมกฺโข  นพฺิพาน  อทุติยตฺตา  เอกตฺตวิโมกฺโข  อารมฺมณนานตฺตา   
วิปากนานตฺตา จ นานตฺตวิโมกฺโข ฯ   
        สิยาติ  ภเวยฺย  ทส  โหนฺตีติ  จ  เอโก โหตีติ จ   
ภเวยฺยาติ อตฺโถ ฯ  สยิาติ  จ  เอต วิธิวจน น ปุจฺฉาวจน ฯ  
        วตฺถุวเสนาติ  นิจฺจส ฺาทิทสวตฺถุวเสน  ทส  โหนฺติ ฯ   
        ปรยิาเยนาติ  วิมุจฺจนปริยาเยน  เอโก  โหติ ฯ   
        สิยาติ  กถ ฺจ  สิยาติ  ย  วา  สิยาติ  วิหิต  ต  กถ   
สิยาติ ปุจฺฉติ ฯ   
        อนิจฺจานุปสฺสนานฺติ  สมาสปท ฯ  อนิจฺจานุปสฺสนา-    
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าณนฺติ  วา  ปาโ ฯ  ตถา  เสเสสุป ฯ   
        นิจฺจโต  ส ฺายาติ  นิจฺจโต  ปวตฺตาย  ส ฺาย  นิจฺจนฺติ   
ปวตฺตาย  ส ฺายาติ  อตฺโถ ฯ เอส  นโย  สุขโต  อตฺตโต   
นิมิตฺตโต  ส ฺายาติ  เอตฺถาป ฯ  นิมตฺิตโตติ  จ  นิจฺจนิมิตฺตโต ฯ   
        นนฺทิยา  ส ฺายาติ  นนฺทิวเสน  ปวตฺตาย  ส ฺาย   
นนฺทิสมฺปยุตฺตาย  ส ฺายาติ  อตฺโถ ฯ  เอส  นโย  ราคโต   
สมุทยโต  อาทานโต  ปณิธิโต  อภินิเวสโต  ส ฺายาติ  เอตฺถาป ฯ   
        ยสฺมา  ปน  ขยวยวิปริณามานุปสฺสนา  ติสฺโส  อนิจฺจา-   
นุปสฺสนาทีน  พลวภาวาย  พลวปจฺจยภูตา  ภงฺคานุปสฺสนา-   
วิเสสา ฯ ภงฺคทสฺสเนน  หิ  อนิจฺจานุปสฺสนา  พลวตี  โหติ ฯ   
อนิจฺจานุปสฺสนาย  จ  พลวติยา  ชาตาย  ยทนิจฺจ  ต  ทุกฺข   
ย  ทุกฺข  ตทนตฺตาติ (๑)  ทุกฺขานตฺตานุปสฺสนาป  พลวติโย โหนฺติ ฯ   
ตสฺมา อนิจฺจานุปสฺสนาทีสุ วุตฺตาสุ ตาป ติสฺโส วุตฺตาว   
โหนฺติ ฯ  ยสมฺา  จ  สุ ฺตานุปสฺสนา (๒)  อภินิเวสโต  ส ฺาย   
มุจฺจตีติ  วจเนเนว  สาราทานาภินิเวสสมฺโมหาภินิเวสอาลยา-   
ภินิเวสส ฺโคาภินิเวสโต  ส ฺาย  มุจฺจตีติ  วุตฺตเมว  โหติ   
อภินิเวสาภาเวเนว อปฺปฏิสงฺขาโต ส ฺาย มุจฺจตีติ วุตฺตเมว   
โหติ ตสฺมา  อธิป ฺาธมฺมวิปสฺสนาทโย  ป ฺจป  อนุปสฺสนา   
น  วุตฺตาติ เวทิตพฺพา ฯ เอว อฏารสสุ  มหาวิปสฺสนาสุ    
#๑.  ส. ข.  ๑๗/๔๒/๒๘ ฯ   ๒.  กตฺถจิ.  สุ ฺตานุปสฺสนาย ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๒) - หนาท่ี 224 

        เลมที ่ 41  มหาวคฺควณฺณนา  หนา  224   
 
เอตา  อฏ  อนุปสฺสนา  อวตฺวา  ทเสว  อนุปสฺสนา  วุตฺตาติ   
เวทิตพฺพา ฯ   
        อนิจฺจานุปสฺสนา  ยถาภูต  าณนฺติ  อนิจฺจานุปสฺสนาเยว   
ยถาภูตาณ ฯ  อุภยมฺป  ปจฺจตฺตวจน ฯ  ยถาภูตาณนฺติ  าณตฺโถ   
วุตฺโต ฯ  เอว  เสเสสุป ฯ   
        สมฺโมหา อ ฺาณาติ สมฺโมหภูตา อ ฺาณา ฯ มุจฺจตีติ   
วิโมกฺขตฺโถ วุตฺโต ฯ   
        อนิจฺจานุปสฺสนา  อนุตฺตร  สีติภาวาณนฺติ  เอตฺถ   
สาสเนเยว  สพฺภาวโต  อุตฺตมฏเน  อนุตฺตร  อนุตฺตรสฺส   
ปจฺจยตฺตา  วา  อนุตฺตร  สติีภาโว  เอว  าณ  สีติภาวาณ ฯ   
ต  อนิจฺจานุปสฺสนาสงฺขาต  อนุตฺตร  สีติภาวาณ ฯ  ฉหิ   
ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  ภพฺโพ  อนุตฺตร  สีติภาว   
สจฺฉิกาตุนฺติ (๑)  เอตฺถ  นพฺิพาน  อนุตฺตโร  สีติภาโว  นาม  อิธ   
ปน  วิปสฺสนา  อนุตฺตโร  สีติภาโว ฯ   
        นิจฺจโต  สนฺตาปปริฬาหทรถา  มุจฺจตีติ  เอตฺถาป  นิจฺจนฺติ   
ปวตฺตกิเลสา  เอว  อิธ  จามุตฺร  จ  สนตฺาปนฏเน  สนฺตาโป   
ปริทหนฏเน ปริฬาโห อุณฺหฏเน ทรโถติ วุจฺจนฺติ ฯ   
        เนกฺขมฺม  ฌายตีติ (๒)  ฌานนฺติอาทโย  เหฏา  วุตฺตตฺถา ฯ   
เนกฺขมฺมาทีนิ เจตฺถ อฏ สมาปตฺติโย จ นิพฺเพธภาคิยาเนว ฯ   
#๑.  องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๓๕๖/๔๘๔ ฯ   ๒.  สฺยา. ชายตีตีติ  ทิสฺสติ ฯ    
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        อนุปฺปาทา  จิตฺตสฺส  วิโมกฺโขติ  อิธ  วิปสฺสนาเยว ฯ   
เอตทตฺถา  กถา  เอตทตฺถา  มนฺตนา  ยทิท  อนุปาทา  จิตฺตสฺส   
วิโมกฺโขติ (๑)  เอตฺถ ปน  นิพฺพาน  อนุปาทา  จิตฺตสฺส  วิโมกโฺข ฯ   
        กติหุปาทาเนหีติ  กติหิ  อุปาทาเนหิ ฯ   
        กตมา  เอกุปาทานาติ  กตมโต  เอกุปาทานโต ฯ   
        อิท  เอกุปาทานาติ  อิโต  เอกโต  อุปาทานโต ฯ  อิทนฺติ   
ปุพฺพาณาเปกฺข  วา ฯ  อุปาทานโต  มุจฺจเนสุ  ยสฺมา  อาทิโต   
สงฺขาราน  อุทยพฺพย  ปสสฺิตฺวา  ปสฺสิตฺวา  อนิจฺจานุปสฺสนาย   
วิปสฺสติ  ปจฺฉา  สงฺขาราน  ภงฺคเมว  ปสฺสิตฺวา  อนิมิตฺตานุ-   
ปสฺสนาย  วิปสฺสติ ฯ  อนิจฺจานุปสฺสนาวิเสโสเยว  หิ  อนิมิตฺตานุ-   
ปสฺสนา ฯ  สงฺขาราน  อุทยพฺพยทสฺสเนน  จ  ภงฺคทสฺสเนน   
จ  อตฺตาภาโว  ปากโฏ  โหติ ฯ  เตน  ทิฏ ุปาทานสฺส  จ   
อตฺตวาทุปาทานสฺส  จ ปหาน โหติ ฯ ทิฏ ิปฺปหาเนเนว จ   
สีลพฺพเตน อตฺตา สุชฺฌตีติ  ทสฺสนสฺส  อภาวโต  สีลพฺพตุ-   
ปาทานสฺส  ปหาน  โหติ ฯ  ยสฺมา  จ  อนตฺตานุปสฺสนาย   
อุชุกเมว  อตฺตาภาว  ปสฺสติ  อนตฺตานุปสฺสนาวิเสโสเยว  จ   
สุ ฺตานุปสฺสนา  ตสฺมา  อิมานิ  จตฺตาริ  าณานิ   
ทิฏ ุปาทานาทีหิ  ตีหิ  อุปาทาเนหิ  มุจฺจนฺติ ฯ  ทุกฺขานุ-   
ปสฺสนาทีนเยว  ปน  จตสฺสนฺน  ตณฺหาย  อุชุวิปจฺจนีกตฺตา   
#๑.  องฺ. ติก. ๒๐/๕๐๗/๒๕๕.ฯ   
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อนิจฺจานุปสฺสนาทีน  จตสฺสนฺน (๑)  กามุปาทานโต มุจฺจน น   
วุตฺต ฯ ยสฺมา อาทิโต  ทุกขฺานุปสฺสนาย  สงฺขารา  ทุกฺขาติ   
ปสฺสโต  ปจฺฉา  อปฺปณิหิตานุปสฺสนาย  จ  สงฺขารา  ทุกฺขาติ   
ปสฺสโต  สงฺขาราน  ปตฺถนา ปหียติ ฯ ทุกฺขานุปสฺสนาวิเสโสเยว   
หิ  อปฺปณิหิตานุปสฺสนา ฯ  ยสฺมา  จ  สงฺขาเรสุ นิพฺพิทานุ-   
ปสฺสนาย นิพฺพินฺทนฺตสฺส  วิราคานุปสฺสนาย  วิรชชฺนฺตสฺส   
สงฺขาราน  ปตฺถนา  ปหียติ ตสฺมา อิมานิ จตฺตาริ  าณานิ   
กามุปาทานโต  มุจฺจนฺติ ฯ  ยสฺมา  นิโรธานุปสฺสนาย  กิเลเส   
นิโรเธติ  ปฏนิิสฺสคฺคานุปสฺสนาย  กิเลเส  ปริจฺจชติ  ตสฺมา   
อิมานิ  เทฺว  าณานิ  จตูหิ  อุปาทาเนหิ  มุจฺจนฺตีติ  เอว   
สภาวนานตฺเตน  จ  อาการนานตฺเตน  จ  อฏสฏ ิ  วิโมกฺขา   
นิทฺทิฏา ฯ   
        อิทานิ  อาทิโต  อุทฺทิฏาน  ติณฺณ  วิโมกฺขาน  มุขานิ   
ทสฺเสตฺวา  วิโมกฺขมุขปุพฺพงฺคม  อินฺทฺริยวเสส  ปุคฺคลวิเสส ฺจ   
ทสฺเสตุกาโม  ตีณิ  โข  ปนิมานีติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ วิโมกฺขมุขานีติ ติณฺณ วิโมกฺขาน มุขานิ ฯ   
โลกนิยฺยานาย  สวตฺตนฺตีติ  เตธาตุกโลกโต  นิยฺยานาย   
นิคฺคมนาย  สวตฺตนฺติ ฯ   
        สพฺพสงฺขาเร  ปริจฺเฉทปริวฏมโต  สมนุปสฺสนตายาติ   
#๑.  ม. อนิจฺจานุปสฺสนาทิน  จตสฺสนฺน ฯ    
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สพฺเพส  สงฺขาราน  อุทยพฺพยวเสน  ปริจฺเฉทโต  เจว  ปริวฏมโต   
จ  สมนุปสฺสนตาย ฯ  โลกนิยฺยาน  โหตีติ  ปาเสโส ฯ   
        อนิจฺจานุปสฺสนา  หิ  อุทยโต  ปพฺุเพ สงฺขารา นตฺถีติ   
ปริจฺฉินฺทิตฺวา เตส คตึ  สมนฺเนสมานา (๑)  วยโต  ปร  น   
คจฺฉนฺติ  เอตฺเถว  อนฺตรธายนฺตีติ  ปริวฏมโต  ปริยนฺตโต   
สมนุปสฺสติ ฯ  สพฺพสงฺขารา  หิ  อุทเยน  ปุพฺพนฺตปริจฺฉินฺนา   
วเยน  อปรนฺตปริจฺฉินฺนา ฯ   
        อนิมิตฺตาย  จ  ธาตุยา  จิตฺตสมฺปกฺขนฺทนตายาติ  วิปสฺสนากฺ-   
ขเณป  นิพฺพานนินฺนตาย  อนิมิตฺตากาเรน  อุปฏานโต   
อนิมิตฺตสงฺขาตาย  นิพฺพานธาตุยา  จิตฺตปวิสนตาย  จ  โลก-   
นิยฺยาน  โหติ ฯ   
        มโนสมุตฺเตชนตายาติ  จิตฺตสเวชนตาย ฯ  ทุกขฺานุปสฺสนาย   
หิ  สงฺขาเรสุ  จิตฺต สวิชฺชติ ฯ  
        อปฺปณิหิตาย  จ  ธาตุยาติ  วิปสฺสนากฺขเณป  นิพฺพาน-   
นินฺนตาย  อปฺปณิหิตากาเรน  อุปฏานโต  อปฺปณิหิตสงฺขาตาย   
นิพฺพานธาตุยา ฯ   
        สพฺพธมฺเมติ  นิพฺพานสฺส  อวิปสฺสนุปคตฺเตป  อนตฺต-   
สภาวสพฺภาวโต  สพฺพสงฺขาเรติ  อวตฺวา  สพฺพธมฺเมติ  วุตฺต ฯ   
        ปรโต  สมนุปสฺสนตายาติ  ปจฺจยายตฺตตฺตา  อวสตาย   
#๑.  ม. สมนเฺนสมานา ฯ    
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อวิเธยฺยตาย  จ  นาห  น  มมนฺติ  เอว  อนตฺตโต  สมนุ-   
ปสฺสนตาย ฯ   
        สุ ฺตาย  จ  ธาตุยาติ  วิปสฺสนากฺขเณป  นิพฺพาน-   
นินฺนตาย  สุ ฺตากาเรน  อุปฏานโต  สุ ฺตาสงฺขาตาย   
นิพฺพานธาตุยา ฯ  อิติ  อิมานิ  ตีณิ  วจนานิ  อนิจฺจทุกฺขา-   
นตฺตานุปสฺสนาน  วเสน  วุตฺตานิ ฯ  เตเนว  ตทนนฺตร  อนิจฺจโต   
มนสิกโรโตติอาทิ  วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  ขยโตติ  ขียนโต ฯ  ภยโตติ  สภยโต ฯ  สุ ฺโตติ   
อตฺตรหิตโต ฯ   
        อธิโมกขฺพหุลนฺติ  อนิจฺจานุปสฺสนาย  ขณภงฺควเสน   
สงฺขารา  ภิชฺชนฺตีติ  สทฺธาย  ปฏิปนฺนสฺส ปจฺจกฺขโต ขณภงฺค-   
ทสฺสเนน  สจฺจ  วตาห  ภควาติ  ภควติ  สทฺธาย  สทฺธา-   
พหุล  จิตฺต  โหติ ฯ  อถ  วา  ปจฺจุปฺปนฺนาน  ปเทสสงฺขาราน   
อนิจฺจต  ปสฺสิตฺวา  เอว  อนิจฺจา  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา   
สพฺเพ  สงฺขาราติ  อธิมุจฺจนโต  อธิโมกฺขพหุล  จิตฺต  โหติ ฯ   
        ปสฺสทธฺิพหุลนฺติ  ทกฺุขานุปสฺสนาย  จิตฺตกฺโขภกราย   
ปณิธิยา  ปชหนโต  จิตฺตทรถาภาเวน  ปสฺสทฺธิพหุล  จิตฺต   
โหติ ฯ  อถ  วา  ทุกฺขานุปสฺสนาย  สเวคชนนโต สวิคฺคสฺส จ   
โยนิโส ปทหนโต วิกฺเขปาภาเวน ปสฺสทฺธิพหุล จิตฺต โหติ ฯ   
        เวทพหุลนฺติ  อนตฺตานุปสฺสนาย  พาหิเรเกหิ  อทิฏ    
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คมฺภีร  อนตฺตลกฺขณ (๑)  ปสฺสโต  าณพหุล  จิตฺต  โหต ิฯ  อถวา   
สเทวเกน โลเกน อทิฏ อนตฺตลกฺขณ ทิฏนฺติ ตุฏสฺส   
ตุฏ ิพหุล จิตฺต โหติ ฯ   
        อธิโมกขฺพหุโล  สทธฺินฺทฺริย  ปฏลิภตีติ  ปุพฺพภาเค   
อธิโมกฺโข  พหุล  ปวตฺตมาโน  ภาวนาปาริปูริยา  สทฺธินฺทฺริย   
นาม  โหติ  ต  โส  ปฏิลภติ  นาม ฯ   
        ปสฺสทธฺิพหุโล  สมาธินฺทฺริย  ปฏิลภตีติ  ปุพฺพภาเค  ปสฺสทฺธิ-   
พหุลสฺส  ปสฺสทฺธกาโย  สุข  เวเทติ สุขิโน จิตฺต สมาธิยตีติ (๒)   
วจนโต ภาวนาปาริปูริยา  ปสฺสทฺธิปจฺจยา  สมาธินฺทฺริย  โหติ   
ต โส ปฏิลภติ นาม ฯ   
        เวทพหุโล ป ฺ ินฺทฺริย  ปฏลิภตีติ  ปุพฺพภาเค  เวโท   
พหุล  ปวตฺตมาโน  ภาวนาปาริปูริยา  ป ฺ ินฺทฺริย  นาม โหติ   
ต โส ปฏิลภติ นาม ฯ   
        อาธิปเตยฺย  โหตีติ  ฉนฺทาทิเก  อธิปติภูเตป  สกิจฺจ-   
นิปฺผาทนวเสน  อธิปติ  โหติ  ปธาโน  โหติ ฯ  ภาวนายาติ   
ภุมฺมวจน  อุปรูปริ  ภาวนตฺถาย  วา   
        ตทนฺวยานิ (๓)  โหนฺตีติ  ต  อนคุามินี  ต  อนุวตฺตินี  โหนฺติ ฯ   
        สหชาตปจฺจยา  โหนฺตีติ  อุปฺปชฺชมานา  จ  สหอุปฺปาทน-   
ภาเวน  อุปการกา  โหนฺติ  ปกาสสฺส  ปทีโป  วิย ฯ   
#๑.  ม. คมฺภีร  อนตฺตลกขฺณ ฯ   ๒.  องฺ. ป ฺจก.  ๒๒/๒๖/๒๓ ฯ   
#๓. ม.  ตทนฺวยา ฯ    
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        อ ฺม ฺปจฺจยา  โหนฺตีติ  อ ฺม ฺ  อุปฺปาทนุ-   
ปตฺถมฺภนภาเวน  อุปการกา  โหนฺติ  อ ฺม ฺ ูปตฺถมฺภก   
ติทณฺฑ  วิย ฯ   
        นิสฺสยปจฺจยา โหนฺตีติ อธิฏานากาเรน  นิสฺสยกาเรน   
จ  อุปการา  โหนฺติ ตรุจิตฺตกมฺมาน ปวีปฏาทิ วิย ฯ   
สมฺปยุตฺตปจฺจยา  โหนฺตีติ  เอกวตฺถุกเอการมฺมณเอกุปฺปาท-   
เอกนิโรธสงฺขาเตน  สมฺปยุตฺตภาเวน  อุปการกา โหนฺติ ฯ   
        ปฏิเวธกาเลติ  มคฺคกฺขเณ  สจฺจปฏิเวธกาเล ฯ   
        ป ฺ ินฺทฺริย อาธิปเตยฺย โหตีติ  มคฺคกฺขเณ  นิพฺพาน   
อารมฺมณ  กตฺวา  สจฺจทสฺสนกิจฺจกรณวเสน  จ  กิเลสปฺปหาน-   
กิจฺจกรณวเสน  จ  ป ฺ ินฺทฺริยเมว  เชฏก  โหติ ฯ   
        ปฏิเวธายาติ  สจฺจปฏิวิชฺฌนตฺถาย ฯ  เอกรสาติ วิมุตฺติ-   
รเสน ฯ ทสสฺนฏเนาติ สจฺจทสฺสนฏเน ฯ   
        เอว  ปฏิวิชฺฌนฺโตป  ภาเวติ  ภาเวนฺโตป  ปฏวิิชฺฌตีติ   
มคฺคกฺขเณ  สกึเยว  ภาวนาย  จ  ปเวธสฺส  จ  สพฺพาว-   
ทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ  อนตฺตานุปสฺสนาย  วิปสฺสนากฺขเณป   
ป ฺ ินฺทฺริยสฺเสว อาธิปเตยฺยตฺตา ปฏิเวธกาเลปติ อปสทฺโท   
ปยุตฺโต ฯ   
        อนิจฺจโต  มนสิกโรโต  กตมินฺทรฺิย  อธิมตฺต  โหตีติอาทิ   
อินฺทฺริยวเสน  ปุคฺคลวิเสส  ทสฺเสตุ  วุตฺต ฯ    
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ตตฺถ อธิมตฺตนฺติ อธิก ฯ ตตฺถ  สทฺธินฺทรฺิยสมาธินฺทฺริย-   
ป ฺ ินฺทฺริยาน  อธิมตฺตตา  สงฺขารุเปกฺขาย  เวทิตพฺพา ฯ   
        สทฺธาวิมุตฺโตติ  เอตฺถ  อวิเสเสตฺวา  วุตฺเตป  อุปริ  วิเสเสตฺวา   
วุตฺตตฺตา  โสตาปตฺติมคฺค  เปตฺวา  เสเสสุ  สตฺตสุ  าเนสุ   
สทฺธาวิมุตฺโตติ  วุตฺต โหติ ฯ  สทฺธาวิมุตฺโต  สทฺธนิฺทฺริยสฺส อธิ-   
มตฺตตฺตา โหติ น สทฺธินฺทรฺิยสฺส อธิมตฺตตฺตา  สพฺพตฺถ  สทฺธา-   
วิมุตฺโตติป  วุตฺต  โหติ ฯ  โสตาปตฺติมคฺคกฺขเณ  สทฺธินฺทฺริยสสฺ   
อธิมตฺตตฺตาเยว  เสเสสุ  สมาธินฺทฺริยป ฺ ินฺทฺริยาธิมตฺตตฺเตป  สติ   
สทฺธาวิมุตฺโตเยว  นาม  โหตีติ  วทนฺติ ฯ   
        กายสกฺขี  โหตีติ  อฏสุป  าเนสุ  กายสกฺขี นาม โหติ ฯ   
        ทฏิ ิปฺปตฺโต โหตีติ สทฺธาวิมุตฺเต วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ   
        สทฺทหนฺโต  วิมุตฺโตติ  สทฺธาวิมุตฺโตติ  สทธฺินฺทฺริยสฺส   
อธิมตฺตตฺตา  โสตาปตฺติมคฺคกฺขเณ  สทฺทหนฺโต  จตูสุป  ผลกฺขเณสุ   
วิมุตฺโตติ  สทฺธาวิมุตฺโตติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อุปริมคฺคตฺตยกฺขเณ   
สทฺธาวิมุตฺตตฺต  อิทานิ  วกฺขติ ฯ  โสตาปตฺติมคฺคกฺขเณ  ปน   
สทฺธานุสาริตฺต  ปจฺฉา  วกฺขติ ฯ   
        ผุฏตฺตา  สจฺฉิกโตติ  กายสกฺขีติ  สุกฺขวิปสฺสกตฺเต  สติ   
อุปจารชฺฌานผสฺสสฺส รปูารูปชฺฌานลาภิตฺเต  สติ  รูปา-   
รูปชฺฌานผสฺสสฺส  ผุฏตฺตา  นิพฺพาน  สจฺฉิกโตติ  กายสกฺขี   
#๑.  สฺยา. สทฺทหนฺโต  อธิมุตฺโตติ  สทฺธาธิมุตฺโตติ  ทิสฺสติ ฯ    
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นามกาเยน  วุตฺตปฺปกาเร  ฌานผสฺเส  จ  นิพฺพาเน  จ  สกฺขีติ   
วุตฺต โหติ ฯ   
        ทฏิตฺตา ปตฺโตติ  ทฏิ ิปฺปตฺโตติ  โสตาปตฺติมคฺคกฺขเณ   
สมฺปยุตฺเตน ป ฺ ินฺทฺริเยน ปม นิพฺพานสฺส ทิฏตฺตา   
ปจฺฉา  โสตาปตฺติผลาทิวเสน  นิพฺพาน  ปตฺโตติ  ทฏิ ิปฺปตฺโต   
ป ฺ ินฺทฺริยสงฺขาตาย ทิฏ ิยา นิพฺพาน ปตฺโตติ วุตฺต โหติ ฯ   
โสตาปตฺติมคฺคกฺขเณ  ปน  ธมฺมานุสาริตฺต  ปจฺฉา  วกฺขติ ฯ   
        สทฺทหนฺโต  วิมุจฺจตีติ  สทฺธาวิมุตฺโตติ (๑)  สทฺธินฺทฺริยสสฺ   
อธิมตฺตตฺตา  สกทาคามิอนาคามิอรหตฺตมคฺคกฺขเณสุ  สทฺทหนฺโต   
วิมุจฺจตีติ สทฺธาวิมุตฺโต ฯ เอตฺถ วิมุจฺจมาโนป อาสสาย   
ภูตวจนวเสน วิมุตฺโตติ  วุตฺโต ฯ   
        ฌานผสฺสนฺติ  ติวิธ ฌานผสฺส ฯ ฌานผสฺสนฺติอาทีนิ   
ทุกฺขา สงฺขาราติอาทีนิ  จ  ปม  วุตฺต  ทฺวยเมว วิเสเสตฺวา   
วุตฺตานิ ฯ   
        าณ (๒)  โหตีติอาทีนิ เหฏา  วุตฺตตฺถานิ ฯ  เอตฺถ  จ   
ฌานลาภี  ปคฺุคโล  สมาธินฺทฺริยสฺส  อนุกูลาย  ทกุขฺานุ-   
ปสฺสนาย เอว วุฏหิตฺวา มคฺคผลานิ ปาปุณาตีติ อาจริยาน   
อธิปฺปาโย ฯ   
        สิยาติ  สิยุ  ภเวยฺยนติฺ  อตฺโถ ฯ  สิยาติ  เอต  วิธิวจนเมว ฯ   
#๑.  สฺยา. สทฺทหนฺโต  อธิมุตฺโตติ  สทฺธาธิมุตฺโตติ  ทิสฺสติ ฯ   
#๒.  ม. ย.ุ  าต ฯ    
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        ตโย  ปคฺุคลาติ  วิปสฺสนานิยเมน  อินฺทฺริยนยิเมน  จ   
วุตฺตา  ตโย  ปุคฺคลา ฯ   
        วตฺถุวเสนาติ  ตีสุ  อนุปสฺสนาสุ  เอเกกอินฺทฺริยวตฺถุวเสน ฯ   
ปริยาเยนาติ  เตเนว  ปริยาเยน ฯ  อิมินา  วาเรน  ก ึ  
ทสฺสิต  โหติ  เหฏา  เอเกกิสฺสา  อนปุสฺสนาย  เอเกกสฺส   
อินฺทฺริยสฺส  อาธิปจฺจ  เยภุยฺยวเสน  วุตฺตนฺติ  จ  กทาจิ  ตีสุป   
อนุปสฺสนาสุ  เอเกกสฺเสว  อินฺทฺริยสฺส  อาธิปจฺจ  โหตีติ จ   
ทสฺสิต โหติ ฯ อถ วา  ปุพฺพภาควิปสฺสนากฺขเณ  ติสฺสนฺนมฺป   
อนุปสฺสนาน  สพฺภาวโต  ตาสุ  ปุพฺพภาควิปสฺสนาสุ  เตส เตส   
อินฺทฺริยาน อาธิปจฺจ อเปกฺขิตฺวา มคฺคผลกฺขเณสุ  สทฺธา-   
วิมุตฺตาทีนิ  นามานิ  โหนฺตีติ ฯ  เอว  หิ  วุจฺจมาเน  เหฏา   
วุฏานคามินิวิปสฺสนาย  อุปริ  จ  กโต  อินฺทฺริยาธปิจฺจปุคฺคล-   
นิยโม  สุกโตเยว  นิจฺจโลเยว  จ  โหติ ฯ  อนนฺตรวาเร  สิยาติ   
อ ฺโเยวาติ  เอว (๑)  สิยาติ  อตฺโถ ฯ เอตฺถ ปุพฺเพ วุตฺโตเยว   
นิยโม ฯ   
        อิทานิ  มคฺคผลวเสน  ปุคฺคลวิเสส  วิภชิตฺวา  ทสฺเสตุ   
อนิจฺจโต  มนสิกโรโต  ฯเปฯ  โสตาปตฺติมคฺค  ปฏิลภตีติ-   
อาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  สทฺธ  อนุสฺสรติ  อนุคจฺฉติ  สทธฺาย  วา  นิพฺพาน   
#๑.  กตฺถจิ.  เอต ฯ    
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อนุสฺสรติ  อนุคจฺฉตีติ  สทฺธานุสารี ฯ   
        สจฺฉิกตนฺติ  ปจฺจกฺขกตา (๑) ฯ   
        อรหตฺตนฺติ (๒)  อรหตฺตผล ฯ   
        ป ฺาสงฺขาต ธมฺม อนุสฺสรติ  เตน วา ธมฺเมน   
นิพฺพาน อนุสฺสรตีติ ธมฺมานุสารี ฯ   
        ปุน  อปเรหิ  ปริยาเยหิ  อินฺทฺริยตฺตยวิเสเสน  ปุคฺคลวิเสส   
วณฺเณตุกาโม  เย  หิ เกจีติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ ภาวิตา วาติ อตีเต ภาวยึสุ วา ฯ   
        ภาเวนฺติ  วาติ  ปจฺจุปฺปนฺเน ฯ   
        ภาวิสฺสนฺติ  วาติอาทิ อนาคเต ฯ   
        อธิคตา วาติอาทิ เอเกกนฺติก  ปรุมิสฺส  ปุริมสสฺ  อตฺถ-   
วิวรณตฺถ  วุตฺต ฯ   
        ผสฺสิตา  วาติ าณผุสนาย ผุสึสุ วา ฯ  
        วสิปฺปตฺตาติ  อิสฺสรภาว ปตฺตา ฯ   
        ปารมิปปฺตฺตาติ โวสาน ปตฺตา ฯ   
        เวสารชฺชปฺปตฺตาติ  วิสารทภาว  ปตฺตา ฯ  สพฺพตฺถ   
สทฺธาวิมุตฺตาทโย  เหฏา  วุตฺตกฺขเณสุเยว  สติปฏานาทโย   
มคฺคกฺขเณเยว ฯ   
        อฏ  วิโมกฺเขติ รูป รูปานิ ปสฺสตีติอาทิเก (๓)  ปฏ-ิ 
สมฺภิทามคฺคปฺปตฺติยา เอว ปตฺตา ฯ   
#๑.  ม. สจฺฉิกตนฺติ  ปจฺจกฺขกต ฯ   ๒.  สฺยา. อรหตฺตผล ฯ   
#๓.  ขุ. ปฏิ. ๓๑/๔๖๙/๓๕๓ ฯ      
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        ติสฺโส สิกฺขาติ อธิสีลสิกฺขา อธิจิตฺตสิกฺขา  อธิป ฺา-   
สิกฺขา  มคฺคปฺปตฺตา  เอว  สิกฺขมานา ฯ   
        ทุกฺข  ปริชานนฺตีติอาทีนิ  มคฺคกฺขเณเยว ฯ   
        ปริ ฺาปฏิเวธ ปฏิวิชฺฌตีติ ปริ ฺาปฏิเวเธน ปฏิวิชฌฺติ   
ปริ ฺาย  ปฏิวิชฺฌิตพฺพนฺติ  วา  ปริ ฺาปฏิเวธ ฯ เอว   
เสเสสุป ฯ   
        สพฺพธมฺมาทีหิ วิเสเสตฺวา  อภิ ฺาปฏิเวธาทโย  วุตฺตา ฯ   
        สจฺฉิกิรยิาปฏิเวโธ  ปน  มคฺคกฺขเณเยว  นิพฺพานปจฺจ-   
เวกฺขณาณสิทฺธิวเสน เวทิตพฺโพติ ฯ เอวมิธ ป ฺจ อริย-   
ปุคฺคลา นิทฺทิฏา  โหนฺติ  อุภโตภาควิมุตฺโต  จ  ป ฺาวิมุตฺโต   
จาติ  อิเม  เทฺว  อนิทฺทิฏา ฯ  อ ฺตฺถ  ปน โย ปน   
ทุกฺขโต มนสิกโรนฺโต ปสฺสทฺธิพหุโล สมาธินฺทฺริย ปฏลิภติ   
โส  สพฺพตฺถ  กายสกฺขี  นาม  โหติ  อรปูชฺฌาน  ปน  ปตฺวา   
อคฺคผล (๑)  ปตฺโต  อุภโตภาควิมุตฺโต  นาม  โหติ ฯ  โย ปน   
อนตฺตโต  มนสิกโรนฺโต เวทพหุโล ป ฺ ินฺทฺริย  ปฏิลภติ   
โสตาปตฺติมคฺคกฺขเณ  ธมฺมานุสารี  โหติ ฉสุ าเนสุ   
ทิฏ ิปฺปตฺโต  อคฺคผเล  ป ฺาวิมุตฺโตติ  วุตฺต ฯ เต อิธ กาย-   
สกฺขิทิฏ ิปฺปตฺเตหิเยว สงฺคหิตา ฯ  อตฺถโต  ปน  อรูปชฺฌาเนน   
เจว  อริยมคฺเคน  จาติ  อุภโตภาเคน  วิมุตฺโตติ  อุภโตภาค-   
วิมุตฺโต ฯ  ปชานนฺโต  วิมุตฺโตติ  ป ฺาวิมุตฺโตติ ฯ  เอตฺตาวตา   
#๑.  ส.ี มคฺคผล ฯ    
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อินฺทฺริยปุคฺคลวิเสสา นิทฺทิฏา โหนฺติ ฯ   
        อิทานิ  วิโมกฺขปุพฺพงฺคมเมว  วิโมกฺขวิเสส  ปุคฺคลวิเสส ฺจ   
ทสฺเสตุกาโม  อนิจฺจโต  มนสิกโรโตติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  เทฺว  วิโมกฺขาติ  อปฺปณิหิตสุ ฺตวิโมกฺขา ฯ   
อนิจฺจานุปสฺสนาคมนวเสน หิ อนิมิตฺตวิโมกฺโขติ ลทฺธนาโม   
มคฺโค  ราคโทสโมหปณิธีน  อภาวา  สคุณโต  จ  เตสเยว   
ปณิธีน  อภาวา  อปฺปณิหิตนฺติ  ลทฺธนาม  นิพฺพาน  อารมฺมณ   
กโรตีติ  อารมฺมณโต  จ  อปฺปณิหิตวิโมกฺโขติ  นามมฺป  ลภติ ฯ   
ตถา  ราคโทสโมเหหิ  สุ ฺตฺตา สคุณโต จ  ราคาทีหิเยว   
สุ ฺตฺตา สุ ฺตนฺติ ลทฺธนาม นิพฺพาน อารมฺมณ กโรตีติ   
อารมฺมณโต จ  สุ ฺตวิโมกฺโขติ  นามมฺป ลภติ ฯ ตสฺมา   
เต เทฺว วิโมกฺขา อนิมิตฺตวิโมกฺขนฺวยา  นาม  โหนฺติ ฯ   
อนิมิตฺตมคฺคโต  อน ฺเป อฏนฺน มคฺคงฺคาน เอเกกสฺส   
มคฺคงฺคสฺส  วเสน  สหชาตาทิปจฺจยา  จ  โหนฺตีติ  เวทิตพฺพา ฯ   
        ปุน  เทวฺ  วิโมกฺขาติ  สุ ฺตานิมิตฺตวิโมกฺขา ฯ  ทุกฺขานุ-   
ปสฺสนาคมนวเสน  หิ  อปปฺณิหิตวิโมกฺโขติ  ลทฺธนาโม  มคฺโค   
รูปนิมิตฺตาทีน  ราคนิมิตฺตาทีน  นิจฺจนิมิตฺตาทีน ฺจ  อภาวา   
สคุณโต  จ  เตสเยว  นิมิตฺตาน อภาวา อนิมิตฺตสงฺขาต นิพฺพาน   
อารมฺมณ กโรตีติ  อารมฺมณโต  จ  อนมิิตฺตวิโมกฺโขติ  นามมฺป   
ลภติ ฯ  เสส  วุตฺตนเยเนว โยเชตพฺพ ฯ    
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        ปุน เทฺว วิโมกฺขาติ อนิมิตฺตอปฺปณิหิตวิโมกฺขา ฯ โยชนา   
ปเนตฺถ วุตฺตนยา เอว ฯ   
        ปฏิเวธกาเลติ  อินฺทฺริยาน  วุตฺตกฺกเมเนว  วุตฺต ฯ มคฺคกฺขณ   
ปน มุ ฺจิตฺวา  วิปสฺสนากฺขเณ  วิโมกโฺข  นาม  นตฺถิ ฯ  ปม   
วุตฺโตเยว  ปน  มคฺควิโมกฺโข  ปฏิเวธกาเลติ  วจเนน  วิเสเสตฺวา   
ทสฺสิโต ฯ  โย  จาย  ปุคฺคโล  สทฺธาวิมุตฺโตติอาทิกา  เทฺว  วารา   
จ  อนิจฺจโต  มนสิกโรนฺโต  โสตาปตฺติมคฺค  ปฏิลภตีติอาทิโก   
วาโร  จ  สงฺขิตฺโต  วิโมกขฺวเสน  ปน  โยเชตฺวา  วิตฺถารโต   
เวทิตพฺโพ ฯ   
        เย  หิ  เกจิ  เนกฺขมฺมนฺติอาทิโก  วาโร  วุตฺตนเยเนว   
เวทิตพฺโพติ ฯ  เอตฺตาวตา วิโมกฺขปุคฺคลวิเสสา นิทฺทิฏา   
โหนฺตีติ ฯ   
        ปุน  วิโมกฺขมุขานิ  จ  วิโมกฺเข  จ  อเนกธา  นิทฺทิสิตุ-   
กาโม อนิจฺจโต  มนสกโรนฺโตติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ยถาภูตนฺติ  ยถาสภาเวน ฯ   
        ปชานาตีติ  าเณน  ชานาติ ฯ   
        ปสฺสตีติ  เตเนว  าเณน  จกฺขุนา  วิย  ปสฺสติ ฯ   
        ตทนฺวเยนาติ  ตทนุคมเนน  ตสฺส  ปจฺจกฺขโต  าเณน   
ทิฏสฺส  อนมุาเนนาติ (๑)  อตฺโถ ฯ   
#๑.  กตฺถจิ. อนุมาเนนาติ ฯ    
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        กงฺขา  ปหียตีติ  อนิจฺจานุปสฺสนาย  นิจฺจานิจฺจกงฺขา   
อิตราหิ  อิตรกงฺขา ฯ  
        นิมิตฺตนฺติ  สนฺตติฆนวินิพฺโภเคน  นิจฺจส ฺาย  ปหีนตฺตา   
อารมฺมณภูต สงฺขารนิมิตฺต ยถาภูต  ชานาติ ฯ   
        เตน  วุจฺจติ  สมฺมาทสฺสนนฺติ  เตน  ยถาภูตชานเนน  ต   
าณ  สมฺมาทสฺสนนฺติ  วุจฺจติ ฯ   
        ปวตฺตนฺติ  ทุกฺขปฺปตฺตากาเร  สุขส ฺ อุคฺฆาเฏตฺวา   
สุขส ฺาย  ปหาเนน  ปณิธิสงฺขาตาย  ตณฺหาย  ปหีนตฺตา   
สุขสมฺมตมฺป  วิปากปวตฺต  ยถาภูต  ชานาติ ฯ   
        นิมิตฺต ฺจ  ปวตฺต ฺจาติ  นานาธาตุมนสิการสมฺภเวน   
สมูหฆนวินิพฺโภเคน  อุภยถาป อตฺตส ฺาย ปหีนตฺตา สงฺขาร-   
นิมิตฺต ฺจ วิปากปวตฺต ฺจ  ยถาภูต ชานาติ ฯ   
        ย ฺจ ยถาภูต าณนฺติอาทิตฺตย อิทานิ วุตฺตเมว น   
อ ฺ ฯ   
        ภยโต  อุปฏาตีติ  นิจฺจสุขอตฺตาภาวทสฺสนโต  ยถากฺกม   
ต  ต  ภยโต  อุปฏาติ ฯ   
        ยา  จ  ภยตุปฏาเน  ป ฺาติอาทินา (๑)  อุทยพฺพยานุ-   
ปสฺสนาาณ  ภงฺคานุปสฺสนาาณ  ภยตุปฏานาณ  อาทีน-   
วานุปสฺสนาาณ  นิพฺพิทานุปสฺสนาาณ  มุ ฺจิตุกมฺยตาาณ   
ปฏิสงฺขานุปสฺสนาาณ  สงฺขารุเปกฺขาาณ  อนุโลมาณนฺติ   
#๑.  ส.ี ย ฺจ  ภยตุปฏาเน  าณนฺติ ฯ    
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วุตฺเตสุ  ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธิสงฺขาเตสุ  นวสุ วิปสฺสนา-   
าเณสุ  ภยตุปฏานสมฺพนฺเธน  อวตฺถาเภเทน  ภินฺนานิ   
เอกฏานิ  ตีณิ  าณานิ  วุตฺตานิ น เสสานิ ฯ   
        ปุน  ตีส ุ อนุปสฺสนาสุ  อนฺเต   ิตาย  อนนฺตราย   
อนตฺตานุปสฺสนาย  สมฺพนฺเธน  ตาย  สห  สุ ฺตานุปสฺสนาย   
เอกฏต  ทสฺเสตุ  ยา  จ  อนตฺตานุปสฺสนา  ยา  จ  สุ ฺตานุ-   
ปสฺสนาติอาทิมาห ฯ  อิมานิ  หิ  เทฺว  าณานิ  อตฺถโต   
เอกเมว  อวตฺถาเภเทน  ปน  ภินฺนานิ ฯ  ยถา  จ  อิมานิ   
ตถา  อนิจฺจานุปสฺสนา  จ  อนิมิตฺตานุปสฺสนา  จ  อตฺถโต   
เอกเมว  าณ ทุกฺขานุปสฺสนา  จ  อปฺปณิหิตานุปสฺสนา  จ   
อตฺถโต  เอกเมว าณ เกวล อวตฺถาเภเทเนว ภินฺนานิ ฯ   
อนตฺตานุปสฺสนาสุ ฺตานุปสฺสนาน ฺจ  เอกฏตาย วุตฺตาย   
เตส ทฺวินฺน ทฺวินฺนมฺป  าณาน  เอกลกฺขณตฺตา  เอกฏตา   
วุตฺตาว  โหตีติ ฯ   
        นิมิตฺต  ปฏิสงฺขา  าณ  อุปฺปชฺชตีติ  สงฺขารนิมิตฺต   
อทฺธุว  ตาวกาลิกนฺติ อนิจฺจลกฺขณวเสน ชานิตฺวา  าณ   
อุปฺปชฺชติ ฯ  กาม ฺจ  น  ปม  ชานิตฺวา  ปจฺฉา  าณ   
อุปฺปชฺชติ โวหารวเสน ปน มน ฺจ ปฏิจฺจ  ธมฺเม   
จ  อุปฺปชฺชติ มโนวิ ฺาณนฺติอาทีนิ (๑)  วิย เอว วุจฺจติ ฯ   
สทฺทสตฺถวิทูป  จ  อาทิจฺจ  ปาปุณิตฺวา  ตโม วิคจฺฉตีติอาทีสุ   
#๑.  ส. สฬา. ๑๘/๖๓/๓๙ ฯ    
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วิย สมานกาเลป  อิม ปท อิจฺฉนฺติ ฯ เอกตฺตนเยน วา   
ปุริม ฺจ ปจฺฉิม ฺจ เอก กตฺวา เอว วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
อิมินา  นเยน  อิตรสฺมิมฺป  ปททฺวเย  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        มุ ฺจิตุกมฺยตาทีน ติณฺณ าณาน เอกฏตา เหฏา   
วุตฺตนยา เอว ฯ   
        นิมิตฺตา  จิตฺต  วุฏาตีติ  สงฺขารนิมิตฺเต  โทสทสฺสเนน   
ตตฺถ  อนลลฺนีตาย  สงฺขารนิมิตฺตา  จิตฺต  วุฏาติ  นาม ฯ   
        อนิมิตฺเต  จิตฺต  ปกขฺนฺทตีติ  สงฺขารนิมิตฺตปฏิปกฺเขน   
อนิมิตฺตสงฺขาเต  นิพฺพาเน  ตนฺนินฺนตาย  จิตฺต ปวิสติ ฯ   
เสสานุปสฺสนาทฺวเยป อิมินา นเยน อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ   
        นิโรเธ นิพฺพานธาตุยาติ (๑)  อิธ วุตฺเตเนว  ปมานุปสฺสนา-   
ทฺวยมฺป  วุตฺตเมว  โหติ ฯ  นิโรเธติป  ปาโ ฯ   
        พหิทฺธาวุฏานวิวฏฏเน  ป ฺาติ  วุฏานสมฺพนฺเธน   
โคตฺรภุาณ  วุตฺต ฯ   
        โคตฺรภู  ธมฺมาติ  โคตฺรภุาณเมว ฯ  อิตรถา  หิ  เอกฏตา   
น  ยชฺุชติ ฯ  อสงฺขตา  ธมฺมา  อปฺปจฺจยา  ธมฺมาติอาทีสุ (๒)  วิย   
วา  จตุมคฺควเสน วา พหุวจน กตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
        ยสฺมา  วิโมกฺโขติ  มคฺโค  มคฺโค  จ  ทุภโตวุฏาโน  ตสฺมา   
เตน  สมฺพนฺเธน  ยา จ ทุภโตวุฏานวิวฏฏเน ป ฺาติอาทิ   
วุตฺต ฯ   
#๑.  ม. นโิรธนิพฺพานธาตุยาติ ฯ   ๒.  อภิ. สงฺ.  ๓๔/๓/๒ ฯ      
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        ปุน  วิโมกฺขาน  นานากฺขณาน  เอกกฺขณปริยาย   
ทสฺเสตุกาโม  กติหากาเรหีติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  อาธิปเตยฺยฏเนาติ  เชฏกฏเน ฯ อธิฏานฏเนาติ   
ปติฏานฏเน ฯ   
        อภินีหารฏเนาติ วิปสฺสนาวีถิโต นีหรณฏเน ฯ   
นิยฺยานฏเนาติ  นิพฺพานุปคมนฏเน ฯ   
        อนิจฺจโต  มนสิกโรโตติ  วุฏานคามินิวิปสฺสนากฺขเณเยว (๑) ฯ   
        อนิมิตฺโต  วิโมกโฺขติ  มคฺคกฺขเณเยว ฯ เอส นโย เสเสสุ ฯ   
        จิตฺต อธิฏาตีติ จิตฺต อธิก  กตฺวา  าติ  จิตฺต   
ปติฏาเปตีติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        จิตฺต  อภินีหรตีติ  วิปสฺสนาวีถิโต (๒)  จิตฺต  นีหรติ ฯ   
        นิโรธ  นิพฺพาน  นิยฺยาตีติ นิโรธสงฺขาต  นิพฺพาน   
อุปคจฺฉตีติ เอว อาการนานตฺตโต จตุธา นานากฺขณตา   
ทสฺสิตา ฯ   
        เอกกฺขณตาย  สโมธานฏเนาติ  เอกชฺฌ  สโมสรณฏเน ฯ   
        อธิคมนฏเนาติ  วินฺทนฏเน ฯ   
        ปฏิลาภฏเนาติ ปาปุณนฏเน ฯ   
        ปฏิเวธฏเนาติ าเณน ปฏิวิชฺฌนฏเน ฯ   
        สจฺฉิกิรยิฏเนาติ  ปจฺจกฺขกรณฏเน ฯ   
        ผสฺสนฏเนาติ  าณผุสนาย  ผุสนฏเน ฯ   
#๑.  ส.ี วิปสสฺนาวิธิโต  นีหารฏเน ฯ   ๒.  สี. วิปสฺสนาวิธิโต ฯ    
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        อภิสมยฏเนาติ (๑)  อภิมุข  สมาคมนฏเน ฯ  เอตฺถ   
สโมธานฏเนาติ  มูลปท  เสสานิ  อธิคมเววจนานิ ฯ  ตสฺมาเยว   
หิ สพฺเพส เอกโต วิสฺสชชฺน กตฺวา ฯ   
        นิมิตฺตา  มุจฺจตีติ  นิจฺจนิมิตฺตโต  มุจฺจติ ฯ  อิมินา   
วิโมกฺขฏโ วุตฺโต ฯ   
        ยโต  มจฺุจตีติ  ยโต  นิมิตฺตโต  มจฺุจติ ฯ   
        ตตฺถ  น  ปณิทหตีติ  ตสฺมึ นิมิตฺเต ปตฺถน  น   
กโรติ ฯ   
        ยตฺถ  น  ปณิทหตีติ  ยสฺมึ  นิมิตฺเต  น  ปณิทหติ ฯ   
        เตน  สุ ฺโติ  เตน  นิมิตฺเตน  สุ ฺโ ฯ   
        เยน  สุ ฺโติ  เยน  นิมิตฺเตน  สุ ฺโ ฯ   
        เตน นิมตฺิเตน อนิมิตฺโตติ อิมินา อนิมิตฺตฏโ วุตฺโต ฯ   
        ปณิธิยา  มุจฺจตีติ  ปณิธิโต  มุจฺจติ ฯ  ปณิธ ิ มจฺุจตีติ   
ปาโ (๒)  นิสฺสกฺกตฺโถเยว ฯ  อิมินา  วิโมกฺขฏโ  วุตฺโต ฯ   
        ยตฺถ น ปณิทหตีติ ยสฺมึ ทุกฺเข น  ปณิทหติ ฯ   
        เตน  สุ ฺโติ  เตน  ทุกฺเขน  สุ ฺโ ฯ   
        เยน สุ ฺโติ เยน ทุกฺขนิมิตฺเตน สุ ฺโ ฯ   
        เยน  นมิิตฺเตนาติ  เยน  ทุกฺขนิมิตฺเตน ฯ   
        ตตฺถ  น  ปณิทหตีติ  อิมินา  อปฺปณิหิตฏโ  วุตฺโต ฯ   
#๑.  ส.ี ผุสฺสนฏเนาติ ฯ   ๒.  กตฺถจิ. ปาเ ฯ    
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        อภินิเวสา  มุจฺจตีติ  อิมินา  วิโมกขฺฏโ  วุตฺโต ฯ   
        เยน  สุ ฺโติ  เยน  อภินิเวสนิมิตฺเตน  สุ ฺโ ฯ   
        เยน  นมิิตฺเตนาติ  เยน  อภินิเวสนิมิตฺเตน ฯ   
        ยตฺถ  น  ปณิทหติ  เตน  สุ ฺโติ  ยสฺมึ อภินเิวสนิมิตฺเต   
น  ปณิทหติ เตน อภินิเวสนิมิตฺเตน สุ ฺโ ฯ อิมินา   
สุ ฺตฏโ วุตฺโต ฯ   
        ปุน  อฏวิโมกฺขาทีนิ  นิทฺทิสิตุกาโม  อตฺถิ  วิโมกฺโขติ-   
อาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  นจฺิจโต  อภินิเวสาติอาทีนิ  ส ฺาวิโมกฺเข  วุตฺตนเยน   
เวทิตพฺพานิ ฯ   
        สพฺพาภินิเวเสหีติ  วุตฺตปฺปกาเรหิ  อภินิเวเสหิ ฯ  อิติ   
อภินิเวสมุจฺจนวเสน  สุ ฺตวิโมกฺขา  นาม  ชาตา  เตเยว   
นิจฺจาทินิมิตฺตมุจฺจนวเสน อนิมิตฺตวิโมกฺขา  นิจฺจนฺติอาทิปณิธีหิ   
มุจฺจนวเสน  อปฺปณิหิตวิโมกฺขา ฯ   
        เอตฺถ  จ ปณิธิ มุจฺจตีติ  สพฺพตฺถ  นิสฺสกฺกตฺโถ   
เวทิตพฺโพ ฯ  ปณิธิยา  มุจฺจตีติ  วา  ปาโ ฯ  สพฺพปณิธีหิ   
มุจฺจตีติ  เจตฺถ  สาธก ฯ  เอว  ติสฺโส  อนุปสฺสนา  ตทงฺค-   
วิโมกฺขตฺตา  จ  สมุจฺเฉทวิโมกฺขสฺส ปจฺจยตฺตา จ ปริยาเยน   
วิโมกฺขาติ วุตฺตา ฯ   
        ตตฺถ  ชาตาติ  อนนฺตเร  วิปสฺสนาวิโมกฺเขป  สติ  อิมิสฺสา    
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กถาย  มคฺควิโมกฺขาธิการตฺตา  ตสฺมึ  มคฺควิโมกฺเข  ชาตาติ   
วุตฺต โหติ ฯ   
        อนวชชฺกุสลาติ  ราคาทิวชฺชวิรหิตา  กุสลา ฯ  วิจฺเฉท   
กตฺวา  วา  ปาโ ฯ   
        โพธิปกขิฺยา  ธมฺมาติ  จตฺตาโร  สติปฏานา  จตฺตาโร   
สมฺมปฺปธานา  จตฺตาโร อิทฺธิปาทา ป ฺจินฺทฺริยานิ  ป ฺจ   
พลานิ  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโคติ (๑)  วุตฺตา   
สตฺตตึส  โพธิปกฺขิยธมฺมา ฯ   
        อิท  มุขนฺติ  อิท  วุตฺตปฺปการ  ธมฺมชาต  อารมฺมณโต   
นิพฺพานปเวสาย  มุขตฺตา  มุข  นามาติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        เตส  ธมฺมานนฺติ  เตส  โพธิปกฺขิยาน  ธมฺมาน ฯ   
        อิท  วิโมกฺขมุขนฺติ นิพฺพาน วิกฺขมฺภนตทงฺคสมุจฺเฉท-   
ปฏิปฺปสฺสทธฺินิสฺสรณวิโมกฺเขสุ  นิสฺสรณวิโมกฺโขว  ยาวตา   
ภิกฺขเว ธมฺมา สงฺขตา  วา  อสงฺขตา  วา  วิราโค  เตส   
ธมฺมาน อคฺคมกฺขายตีติ (๒)  วุตฺตตฺตา อุตฺตมฏเน  มุข ฺจาติ   
วิโมกฺขมุข ฯ  วิโมกฺข ฺจ  ต มุข ฺจ วิโมกฺขมุขนฺติ  กมฺม-   
ธารยสมาสวเสน  อยเมว  อตฺโถ  วุตฺโต ฯ   
        วิโมกฺข ฺจาติ  เอตฺถ  ลิงฺควิปลฺลาโส  กโต ฯ   
        ตีณิ  อกสุลมูลานีติ โลภโทสโมหา ฯ   
#๑.  ม. อุ  ๑๔/๔๔/๔๒ ฯ   ๒. องฺ. จตุกฺก.  ๒๑/๑๔ ฯ    
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        ตีณิ  ทุจฺจริตานีติ กายวจีมโนทุจฺจริตานิ ฯ   
        สพฺเพป  อกุสลา  ธมมฺาติ  อกุสลมูเลหิ  สมฺปยุตฺตา   
ทุจฺจริเตหิ  สมฺปยุตฺตา  จ  อสมฺปยุตฺตา  จ  เสวิตพฺพโทมนสฺสาทีนิ   
เปตฺวา  สพฺเพป  อกุสลา  ธมฺมา ฯ   
        กุสลมูลสุจริตานิ  วุตฺตปฏิปกฺเขน  เวทิตพฺพานิ ฯ   
        สพฺเพป  กุสลา  ธมฺมาติ  วุตฺตนเยเนว  สมฺปยุตฺตา   
อสมฺปยุตฺตา  จ วิโมกฺขสสฺ อุปนิสฺสยภูตา สพฺเพป กุสลา   
ธมฺมา ฯ  วิวฏฏกถา  เหฏา  วุตฺตา ฯ  วิโมกฺขวิวฏฏสมฺพนฺเธน   
ปเนตฺถ เสสวิวฏฏาป  วุตฺตา ฯ   
        อาเสวนาติ อาทิโต เสวนา ฯ   
        ภาวนาติ ตสฺเสว วฑฺฒนา ฯ   
        พหุลีกมฺมนฺติ  ตสฺเสว  วสิปฺปตฺติยา  ปุนปฺปุน  กรณ ฯ   
มคฺคสฺส  ปน  เอกกฺขเณเยว  กิจฺจสาธนวเสน  อาเสวนาทีนิ   
เวทิตพฺพานิ ฯ   
        ปฏิลาโภ  วา  วิปาโก  วาติอาทีนิ  เหฏา  วุตฺตตฺถาเนวาติ   
                        วิโมกฺขนทิฺเทสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                        วิโมกฺขกถาวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๒) - หนาท่ี 246 

        เลมที ่ 41  คติกถาวณฺณนา  หนา  246   
 
        อิทานิ  ตสฺสา  วิโมกขฺุปฺปตฺติยา  เหตุภูต  เหตุสมฺปตฺตึ   
ทสฺสนฺเตน  กถิตาย  คติกถาย  อปุพฺพตฺถานุวณฺณนา ฯ   
ทุเหตุกปฏิสนฺธิกสฺสาป  หิ  นตฺถ ิ ฌาน  อป ฺสฺสาติ (๑)  วจนโต   
ฌานมฺป  น  อุปฺปชฺชติ  กึ  ปน  วิโมกฺโข ฯ   
        ตตฺถ  คติสมฺปตฺติยาติ  นิรยติรจฺฉานโยนิเปตฺติวิสย-   
มนุสฺสเทวสงฺขาตาสุ  ป ฺจสุ  คตีสุ  มนุสฺสเทวสงฺขาตาย  คติ-   
สมฺปตฺติยา ฯ เอเตน ปุริมา ติสฺโส คติวิปตฺติโย ปฏิกขิฺปติ ฯ   
คติยา  สมฺปตฺติ  คติสมฺปตฺติ  สุคตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        คตีติ  จ สโหกาสา ขนฺธา ฯ  ป ฺจสุ  จ  คตีสุ   
เปตฺติวิสยคฺคหเณเนว อสุรกาโยป คหิโต ฯ   
        เทวาติ ฉ กามาวจรเทวา  พฺรหฺมาโน  จ ฯ  เทวคฺคหเณน   
อสุราป  สงฺคหิตา ฯ   
        าณสมฺปยุตฺเตติ  าณสมฺปยุตฺตปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯ  ขโณป   
หิ าณสมฺปยุตฺตโยเคน เตเนว โวหาเรน วุตฺโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        กติน  เหตูนนฺติ  อโลภาโทสาโมหเหตูสุ  กติน  เหตูน ฯ   
        อุปปตฺตีติ  อุปปชฺชน นิพฺพตฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        ยสฺมา  ปน  สุทฺทกลุชาตาป  ติเหตุกา  โหนฺติ  ตสฺมา   
เต สนฺธาย ปมปุจฺฉา ฯ  ยสฺมา  จ  เยภุยฺเยน  มหาปุ ฺา   
#๑.  ขุ. ธ. ๒๕/๓๕/๖๕ ฯ   ๒.  ม. เอเตน ฯ    
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ตีสุ  มหาสาลกุเลสุ  ชายนฺติ ตสฺมา เตส ติณฺณ  กลุาน   
วเสน  ติสฺโส  ปุจฺฉา ฯ  ปาโ  ปน  สงฺขิตฺโต ฯ   
        มหตี  สาลา  เอเตสนฺติ  มหาสาลา  มหาฆรา (๑)  มหาวิภวาติ   
อตฺโถ ฯ  อถ  วา  มหา  สาโร เอเตสนฺติ  มหาสาราติ  วตฺตพฺเพ   
ร-การสฺส  ลการ  กตฺวา  มหาสาลาติ  วุตฺต ฯ  ขตฺติยา   
มหาสาลา  ขตฺติเยสุ  วา มหาสาลาติ ขตฺติยมหาสาลา ฯ   
เสเสสุป เอเสว นโย ฯ  
        ตตฺถ  ยสฺส  ขตฺติยสฺส  เคเห  ปจฺฉิมนฺเตน  โกฏิสต  ธน   
นิธานคต  โหติ  กหาปณาน ฺจ  วีสติ  อมฺพณานิ  ทิวส   
วล ฺเช  นิกขฺมนฺติ  อย  ขตฺติยมหาสาโล  นาม ฯ   
        ยสฺส  พฺราหฺมณสฺส  เคเห  ปจฺฉิมนฺเตน  อสีติโกฏิธน   
นิธานคต  โหติ  กหาปณาน ฺจ  ทส  อมฺพณานิ  ทิวส  วล ฺเช   
นิกฺขมนฺติ  อย  พฺราหฺมณมหาสาโล  นาม ฯ   
        ยสฺส  คหปติสฺส  เคเห  ปจฺฉิมนฺเตน  จตฺตาลีสโกฏิธน   
นิธานคต  โหติ  กหาปณาน ฺจ  ป ฺจ  อมฺพณานิ (๒)  ทิวส   
วล ฺเช นิกฺขมนฺติ อย คหปติมหาสาโล นาม ฯ   
        รูปาวจราน  อรูปาวจราน ฺจ  เอกนฺตติเหตุกตฺตา   
าณสมฺปยุตฺเตติ  น  วุตฺต  มนุสฺเสสุ  ปน  ทุเหตุกาเหตุกาน ฺจ   
สพฺภาวโต  กามาวจเรสุ  เทเวสุ  ทุเหตุกาน ฺจ  สพฺภาวโต   
#๑.  ส.ี  มหาสารา ฯ   ๒.  ม. อมฺพณานิ ฯ    
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เสเสสุ  าณสมฺปยุตฺเตติ  วุตฺต ฯ เอตฺถ จ กามาจรเทวา   
ป ฺจกามคุณรติยา  กีฬนติฺ  สรรีชุติยา  จ  โชตนฺตีติ  เทวา   
รูปาวจรพฺรหฺมาโน  ฌานรติยา  กีฬนติฺ  สรรีชุติยา  จ  โชตนฺตีติ   
เทวา อรูปาวจรพฺรหฺมาโน ฌานรติยา  กฬีนฺติ าณชุติยา   
จ โชตนฺตีติ เทวา ฯ   
        กุสลกมฺมสฺส  ชวนกขฺเณติ  อตีตชาติยา  อิธ  ติเหตุก-   
ปฏิสนฺธิชนกสฺส  ติเหตุกกามาวจรกุสลกมฺมสฺส  จ  ชวนวีถิย   
ปุนปฺปุน  อุปฺปตฺติวเสน  สตฺตวาร  ชวนกฺขเณ  ปวตฺตนกาเลติ   
อตฺโถ ฯ   
        ตโย  เหตู  กุสลาติ  อโลโภ กุสลเหตุ อโทโส  กุสลเหตุ   
อโมโห  อกสุลเหตุ ฯ   
        ตสฺมึ ขเณ ชาตเจตนายาติ ตสฺมึ วุตฺตกฺขเณเยว ชาตาย   
กุสลเจตนาย ฯ   
        สหชาตปจฺจยา  โหนฺตีติ  อุปฺปชฺชมานา  จ  สหอุปฺปาทน-   
ภาเวน  อุปการกา  โหนฺติ ฯ   
        เตน  วุจฺจตีติ  เตน  สหชาตปจฺจยภาเวเนว  วุจฺจติ ฯ   
        กุสลมูลปจฺจยาป  สงฺขาราติ  เอกจิตฺตกฺขณิกปจฺจยาการ-   
นเยน  วุตฺต ฯ สงฺขาราติ จ  พหุวจเนน  ตตฺถ  สงฺขารกฺขนฺธ-   
สงฺคหิตา  สพฺเพ  เจตสิกา  คหิตาติ  เวทิตพฺพ ฯ  อปสทฺเทน   
#๑.  ม. คหิตาติ ฯ    
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สงฺขารปจฺจยาป กุสลมูลานีติป วุตฺต โหติ ฯ   
        นิกนฺติกฺขเณติ  อตฺตโน  วิปาก  ทาตุ  ปจฺจุปฏ ิตกมฺเม   
วา  ตถา  ปจฺจุปฏ ิตกมฺเมน  อุปฏาปเต  กมฺมนมิิตฺเต  วา   
คตินิมิตฺเต วา อุปฺปชฺชมานาน  นิกนฺติกฺขเณ ฯ   
        นิกนฺตีติ  นิกามนา ปตฺถนา ฯ อาสนฺนมรณสฺส หิ   
โมเหน อากุลจิตฺตตฺตา  อวีจิชาลายป  นิกนฺติ  อุปฺปชฺชติ  กิมฺปน  
เสเสสุ นิมิตฺเตสุ ฯ   
        เทฺว เหตูติ โลโภ  อกุสลเหตุ  โมโห  อกุสลเหตุ ฯ  ภวนิกนติฺ   
ปน  ปฏิสนฺธอินนฺตร  ปวตฺตภวงฺควีถิโต  วุฏ ิตมตฺตสฺเสว  อตฺตโน   
ขนฺธสนฺตาน อารพฺภ สพฺเพสมฺป อุปฺปชฺชติ ฯ ยสฺส วา ปน   
ยตฺถ  อกุสลา  ธมฺมา  น  อุปฺปชฺชิตฺถ  ตสฺส ตตฺถ กุสลา   
ธมฺมา น อุปฺปชฺชิตฺถาติ  อามนฺตาติ (๑)  เอวมาทิ  อิทเมว   
สนฺธาย  วุตฺต ฯ  
        ตสฺมึ  ขเณ  ชาตเจตนายาติ  อกุสลเจตนาย ฯ   
        ปฏิสนธฺิกฺขเณติ  เตน  กมฺเมน  คหิตปฏิสนฺธิกฺขเณ ฯ   
        ตโย  เหตูติ  อโลโภ  อพฺยากตเหตุ  อโทโส  อพฺยากตเหตุ   
อโมโห  อพฺยากตเหตุ ฯ   
        ตสฺมึ  ขเณ  ชาตเจตนายาติ  วิปากาพฺยากตเจตนาย   
        นามรูปปจฺจยาป  วิ ฺาณนฺติ  เอตฺถ  ตสฺมึ  ปฏิสนฺธิกฺขเณ   
#๑.  อภิ. ย. ๓๙/๑๒๗/๕๒ ฯ    
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        ตโย  วิปากเหตู  เสสเจตสิกา  จ  นาม  หทยวตฺถุ  รูป ฯ   
ตโต  นามรปูปจฺจยโตป  ปฏิสนฺธิวิ ฺาณ ปวตฺตติ ฯ   
        วิ ฺาณปจฺจยาป นามรูปนฺติ เอตฺถาป  นาม  วุตฺตปฺ-   
ปการเมว  รปู  ปน  อิธ  สเหตุกมนุสฺสปฏิสนฺธิยา  อธิปฺเปตตฺตา   
คพฺภเสยฺยกาน  วตฺถุทสก  กายทสก  ภาวทสกนฺติ  สมตึส  รูปานิ   
สเสทชาน  โอปปาติกาน ฺจ  ปริปุณฺณายตนาน  จกฺขุทสก   
โสตทสก  ฆานทสก  ชิวฺหาทสก ฺจาติ  สมสตฺตติ  รูปานิ ฯ   
ต  วุตฺตปฺปการ  นามรูป  ปฏิสนฺธิกฺขเณ  ปฏิสนฺธิวิ ฺาณ-   
ปจฺจยา ปวตฺตติ ฯ   
        ป ฺจกฺขนฺธาติ  เอตฺถ  ปฏิสนฺธิจิตฺเตน  ปฏิสนฺธิกฺขเณ   
ลพฺภมานานิ  รูปานิ  รูปกขฺนฺโธ  สหชาตา  เวทนา  เวทนากฺ-   
ขนฺโธ  ส ฺา  ส ฺากฺขนฺโธ เสสเจตสิกา  สงฺขารกฺขนฺโธ   
ปฏิสนฺธิจิตฺต  วิ ฺาณกฺขนฺโธ ฯ   
        สหชาตปจฺจยา  โหนฺตีติ จตฺตาโร  อรูปโน  ขนธฺา   
อ ฺม ฺ  สหชาตปจฺจยา  โหนฺติ  รปูกฺขนฺเธ  จตฺตาโร  มหา-   
ภูตา  อ ฺม ฺ  สหชาตปจฺจยา  โหนฺติ  อรูปโน  ขนฺธา  จ   
หทยรูป ฺจ  อ ฺม ฺ  สหชาตปจฺจยา  โหนฺติ  มหาภูตาป   
อุปาทารูปาน  สหชาตปจฺจยา  โหนฺติ ฯ   
        อ ฺม ฺปจฺจยา  โหนฺตีติ  อ ฺม ฺ  อุปฺปาทนุ-   
ปตฺถมฺภนภาเวน  อุปการกา  โหนฺติ  จตฺตาโร  อรูปโน  ขนฺธา    
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จ  อ ฺม ฺปจฺจยา  โหนฺติ  จตฺตาโร  มหาภูตา  อ ฺม ฺ-   
ปจฺจยา  โหนฺติ ฯ   
        นิสฺสยปจฺจยา  โหนฺตีติ  อธิฏานากาเรน นิสฺสยากาเรน   
จ  อุปการกา  โหนฺติ  จตฺตาโร  อรูปโน  ขนฺธา  จ  อ ฺม ฺ   
นิสฺสยปจฺจยา โหนฺตีติ  สหชาตา  วิย  วิตฺถาเรตพฺพา ฯ   
        วิปฺปยุตฺตปจฺจยา โหนฺตีติ เอกวตฺถุกาทิภาวานุปคมเนน   
วิปฺปยุตฺตภาเวน อุปการกา โหนฺติ อรปูโน ขนฺธา ปฏิสนฺธ-ิ   
รูปาน วิปฺปยุตฺตปจฺจยา  โหนฺติ หทยรปู อรูปน ขนฺธาน   
วิปฺปยุตฺตปจฺจโย โหติ ฯ ป ฺจกฺขนฺธาติ เหตฺถ  เอว ยถาลาภ-   
วเสน วุตฺต ฯ   
        จตฺตาโร  มหาภูตาติ  เอตฺถ  ตโย  ปจฺจยา  ปม  วุตฺตาเยว ฯ   
        ตโย  ชวิีตสงฺขาราติ  อายุ  จ  อุสมฺา  จ  วิ ฺาณ ฺจ ฯ   
        อายูติ  รูปชีวิตินฺทฺรยิ  อรูปชีวิตินฺทฺริย ฺจ ฯ   
        อุสฺมาติ  เตโชธาตุ ฯ   
        วิ ฺาณนฺติ ปฏิสนธฺิวิ ฺาณ ฯ เอตานิ  หิ  อุปรูปริ   
ชีวิตสงฺขาร  สงฺขโรนฺติ  ปวตฺเตนฺตีติ ชีวิตสงฺขารา ฯ   
        สหชาตปจฺจยา  โหนฺตีติ  อรูปชีวิตินฺทฺริย  ปฏสินฺธิ-   
วิ ฺาณ ฺจ  สมฺปยุตฺตกาน  ขนฺธาน ฺจ  หทยรูปสสฺ  จ   
อ ฺม ฺสหชาตปจฺจยา  โหนฺติ ฯ  เตโชธาตุ  ติณฺณ  มหาภูตาน   
อ ฺม ฺสหชาตปจฺจโย  โหติ  อุปาทารูปาน  สหชาตปจฺจโยว    
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รูปชีวิตินฺทฺรยิ  สหชาตรูปาน  ปริยาเยน  สหชาตปจฺจโย  โหตีติ   
เวทิตพฺพ ฯ   
        อ ฺม ฺปจฺจยา  โหนฺติ  นิสฺสยปจฺจยา  โหนฺตีติ   
ทฺวย  อรูปชวิีตินฺทฺริย  ปฏิสนฺธิวิ ฺาณ ฺจ  สมฺปยุตฺตขนฺธาน   
อ ฺม ฺปจฺจยา  โหนฺติ  อ ฺม ฺนิสฺสยปจฺจยา  โหนฺตีติ   
วุตฺตนเยเนว  โยเชตฺวา  เวทิตพฺพ ฯ   
วิปฺปยุตฺตปจฺจยา โหนฺตีติ อรูปชีวิตินฺทฺริย  ปฏิสนฺธ-ิ   
วิ ฺาณ ฺจ  ปฏิสนฺธิรูปาน  วิปฺปยุตฺตปจฺจยา  โหนฺติ ฯ รูป-   
ชีวิตินฺทฺริยมปฺน  อ ฺม ฺนิสฺสยวิปฺปยุตฺตปจฺจยตฺเต  น ยุชชฺติ ฯ  
ตสฺมา ตโย  ชีวิตสงฺขาราติ  ยถาลาภวเสน  วุตฺต ฯ  นาม ฺจ   
 ูป ฺจ  วุตฺตนเยเนว  จตุปจฺจยตฺเต  โยเชตพฺพ ฯ   
        จุทฺทส  ธมฺมาติ  ป ฺจกฺขนฺธา  จตฺตาโร  มหาภูตา  ตโย   
ชีวิตสงฺขารา  นาม ฺจ  รูป ฺจาติ  เอว  คณนาวเสน  จุทฺทส   
ธมฺมา ฯ  เตส ฺจ  อุปริ  อ ฺเส ฺจ  สหชาตาทิปจฺจยภาโว   
วุตฺตนโย  เอว ฯ   
        สมฺปยุตฺตปจฺจยา  โหนฺตีติ  ปุน  เอกวตฺถุกเอการมฺมณเอกุปฺ-   
ปาทเอกนิโรธสงฺขาเตน  สมฺปยุตฺตภาเวน  อุปการกา  โหนฺติ ฯ   
        ป ฺจินฺทฺริยานีติ  สทฺธินฺทฺริยาทีนิ ฯ   
        นาม ฺจาติ  อิธ  เวทนาทโย  ตโย  ขนฺธา ฯ   
        วิ ฺาณ ฺจาติ  ปฏสินฺธิวิ ฺาณ ฯ   
ปุน  จุทฺทส  ธมฺมาติ  จตฺตาโร  ขนฺธา  ป ฺจินฺทฺริยานิ    
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ตโย  เหตู  นาม ฺจ  วิ ฺาณ ฺจาติ  เอว  คณนาวเสน  จุทฺทส   
ธมฺมา   
        อฏวีสติ  ธมฺมาติ  ปุริมา  จ  จุททฺส  อิเม  จ จุทฺทสาติ   
อฏวีสติ ฯ อิธ รูปสฺสาป ปวิฏตฺตา สมฺปยุตฺตปจฺจย  อปเนตฺวา   
วิปฺปยุตฺตปจฺจโย วุตฺโต ฯ   
        เอว  ปฏิสนฺธิกฺขเณ  วิชฺชมานสฺส  ตสฺส  ตสฺส  ปจฺจยุปฺ-   
ปนฺนสฺส  ธมมฺสฺส  ต  ต  ปจฺจยเภท  ทสฺเสตฺวา  ปม  นิทฺทฏิเ   
เหตู  นิคเมตฺวา  ทสฺเสนฺโต  อิเมส อฏนฺน  เหตูน  ปจฺจยา   
อุปปตฺติ  โหตีติ  อาห ฯ  กมฺมายูหนกฺขเณ ตโย กุสลเหตู   
นิกนฺติกฺขเณ  เทฺว  อกุสลเหตู  ปฏิสนฺธกิฺขเณ  ตโย  อพฺยากต-   
เหตูติ  เอว  อฏ  เหตู ฯ  ตตฺถ  ตโย  กสุลเหตู  เทฺว   
อกุสลเหตู  จ  อิธ  ปฏิสนธฺิกฺขเณ  ปวตฺติยา  อุปนิสฺสย-   
ปจฺจยา  โหนฺติ ฯ  ตโย  อพฺยากตเหตู  ยถาโยค  เหตุปจฺจย-   
สหชาตปจฺจยวเสน  ปจฺจยา โหนฺติ ฯ เสสวาเรสุป เอเสว    
นโย ฯ   
        อรูปาวจราน  ปน  รปูาภาวา  นามปจฺจยาป  วิ ฺาณ   
วิ ฺาณปจฺจยาป  นามนฺติ  วุตฺต ฯ  รปูมิสฺสกจุทฺทสโกป  จ   
ปริหีโน ฯ  ตสฺส ปริหีนตฺตา อฏวีสติ  ธมฺมาติ วาโร จ   
น ลพฺภติ ฯ   
        อิทานิ  วิโมกฺขสฺส  ปจฺจยภูต  ติเหตุกปฏิสนฺธึ  ทสฺเสตฺวา   
เตเนว สมฺพนฺเธน  ทุเหตุกปฏิสนฺธิวิเสส ฺจ  ทสฺเสตุกาโม    
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คติสมฺปตฺติยา  าณวิปฺปยุตฺเตติอาทิมาห ฯ   
        กุสลกมฺมสฺส ชวนกขฺเณติ อตีตชาติยา อิธ ปฏิสนฺธิ-   
ชนกสฺส ทุเหตุกกุสลกมฺมสฺส  วุตฺตนเยเนว  ชวนกฺขเณ ฯ   
        เทฺว เหตูติ าณวิปฺปยุตฺตตฺตา อโลโภ  กุสลเหตุ อโทโส   
กุสลเหตุ ฯ เทฺว อพฺยากตเหตูป อโลภาโทสาเยว ฯ   
        จตฺตาริ  อินฺทฺริยานีติ  ป ฺ ินฺทฺริยวชฺชานิ  สทฺธินฺทฺริยาทีนิ   
จตฺตาริ ฯ   
        ทฺวาทส  ธมฺมาติ  ป ฺ ินฺทฺริยสฺส  อโมหเหตุสฺส  จ   
ปริหีนตฺตา  ทฺวาทส ฯ  เตส  ทฺวินฺนเยว ปริหีนตฺตา ฉพฺพีสติ ฯ   
        ฉนฺน เหตูนนฺติ ทฺวินฺน กุสลเหตูน ทฺวินฺน  อกุสลเหตูน   
ทฺวินฺน  วิปากเหตูนนฺติ  เอว ฉนฺน เหตูน ฯ รูปารปูาวจรา   
ปเนตฺถ  เอกนฺตติเหตุกตฺตา  น  คหิตา ฯ  เสส ปมวาเร   
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ อิมสฺมึ วาเร  ทุเหตุกปฏิสนฺธิยา   
ทุเหตุกกมฺมสฺเสว  วุตฺตตฺตา ติเหตุกกมฺเมน ทุเหตุกปฏิสนฺธิ น   
โหตีติ วุตฺต โหติ ฯ   
        ตสฺมา ย ธมฺมสงฺคหฏกถาย  ติปฏกมหาธมฺมรกฺขิตตฺเถร-   
วาเท  ติเหตุกกมฺเมน  ปฏิสนฺธิ  ติเหตุกาว  โหติ ทุเหตุกา-   
เหตุกา น โหติ ทุเหตุกกมฺเมน ทุเหตุกาเหตุกา  โหติ  ติเหตุกา   
น  โหตีติ  วุตฺต  ต  อิมาย  ปาฬิยา  สเมติ ฯ  ย  ปน  ติปฏก-   
จูฬนาคตฺเถรสฺส  จ  โมรวาปวาสิมหาทตฺตตฺเถรสฺส  จ  วาเทสุ    
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ติเหตุกกมฺเมน  ปฏิสนฺธิ  ติเหตุกาป โหติ ทุเหตุกาป อเหตุกา   
น โหติ ฯ ทุเหตุกกมฺเมน ทุเหตุกาป  โหติ  อเหตุกาป  ติเหตุกา   
น  โหตีติ  วุตฺต  ต  อิมาย ปาฬิยา วิรุทธฺ วิย  ทิสฺสติ ฯ   
อิมิสฺสา กถาย เหตุอธิการตฺตา อเหตุกปฏิสนฺธิ น วุตฺตาติ ฯ   
                        คติกถาวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                        กมฺมกถาวณฺณนา   
        อิทานิ  ตสฺสา  เหตุสมฺปตฺติยา  ปจฺจยภูต  กมฺม  ทสฺเสนฺเตน   
กถิตาย  กมฺมกถาย  อปุพฺพตฺถานุวณฺณนา ฯ   
        ตตฺถ  อโหสิ  กมฺม  อโหสิ  กมฺมวิปาโกติอาทีสุ  อตีตภเวสุ   
กตสฺส  กมฺมสฺส  อตีตภเวสุเยว  วิปกฺกวิปาก  คเหตฺวา  อโหสิ   
กมฺม  อโหส ิ กมฺมวิปาโกติ  วุตฺต ฯ   
        ตสฺเสว  อตีตสฺส  กมมฺสฺส  ทฏิธมฺมเวทนียสฺส  อุปปชชฺ-   
เวทนียสฺส  จ  ปจฺจยเวกลฺเลน  อตีตภเวสุเยว  อวิปกฺกวิปาก ฺจ   
อตีเตเยว  ปรนิิพฺพุตสฺส  จ  ทฏิธมฺมเวทนียอุปปชฺชเวทนียอปรา-   
ปริยเวทนียสฺส (๑)  กมฺมสฺส  อวิปกฺกวิปาก ฺจ  คเหตฺวา  อโหสิ   
กมฺม  นาโหสิ  กมฺมวิปาโกติ วุตฺต ฯ   
        อตีตสฺเสว  กมฺมสฺส  อวิปกฺกวิปากสฺส  ปจฺจุปฺปนฺนภเว   
ปจฺจยสมฺปตฺติยา  วิปจฺจมาน  วิปาก  คเหตฺวา  อโหสิ  กมฺม   
#๑.  ม. ......ปริยายเวทนียสฺส ฯ    
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อตฺถิ  กมฺมวิปาโกติ  วุตฺต ฯ   
        อตีตสฺเสว  กมฺมสฺส  อติกฺกนฺตวิปากกาลสฺส  จ  ปจฺจุปฺ-   
ปนฺนภเว  ปรินิพฺพายนฺตสฺส จ อวิปจฺจมาน วิปาก  คเหตฺวา   
อโหสิ  กมฺม นตฺถิ กมฺมวิปาโกติ วุตฺต ฯ   
        อตีตสฺเสว กมฺมสฺส วิปาการหสฺส  อวิปกฺกวิปากสฺส   
อนาคเต  ภเว  ปจฺจยสมฺปตฺติยา  วิปจฺจิตพฺพ  วิปาก  คเหตฺวา   
อโหสิ  กมฺม  ภวิสฺสติ  กมมฺวิปาโกติ  วุตฺต ฯ   
        อตีตสฺเสว  กมฺมสฺส  อติกฺกนฺตวิปากกาลสฺส  จ  อนาคต-   
ภเว  ปรินิพฺพายิตพฺพสฺส (๑)  จ  อวิปจฺจิตพฺพ  วิปาก (๒)  คเหตฺวา  อโหสิ   
กมฺม  น  ภวิสฺสติ  กมฺมวิปาโกติ  วุตฺต ฯ   
        เอว  อตีตกมฺม  อตีตปจฺจุปฺปนฺนานาคตวิปากาวิปากวเสน   
ฉธา  ทสฺสิต ฯ   
        ปจฺจุปฺปนฺนภเว  กตสฺส  ทฏิธมฺมเวทนียสฺส  กมฺมสฺส  อิเธว   
วิปจฺจมาน  วิปาก  คเหตฺวา  อตฺถิ  กมฺม  อตฺถ ิ กมฺมวิปาโกติ   
วุตฺต ฯ   
        ตสฺเสว ปจฺจุปฺปนฺนสฺส กมฺมสฺส ปจฺจยเวกลฺเลน  อิธ   
อวิปจฺจมาน ฺจ  ทิฏเว  ธมฺเม  ปรินพฺิพายนฺตสฺส  อิธ   
อวิปจฺจมาน ฺจ วิปาก  คเหตฺวา  อตฺถิ  กมฺม  นตฺถิ   
กมฺมวิปาโกติ  วุตฺต ฯ   
#๑.  ม. ปรินพฺิพายิตพฺพสฺส ฯ   ๒.  ส.ี ยุ. อวิปาก ฯ    
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        ปจฺจุปฺปนฺนสฺเสว  กมฺมสฺส  อุปปชฺชเวทนียสสฺ  จ  อปรา-   
ปริยเวทนียสฺส  จ  อนาคตภเว วิปจฺจิตพฺพ วิปาก คเหตฺวา   
อตฺถิ  กมฺม  ภวิสฺสติ  กมมฺวิปาโกติ  วุตฺต ฯ   
        ปจฺจุปฺปนฺนสฺเสว  กมฺมสฺส อุปปชฺชเวทนียสสฺ  ปจฺจย-   
เวกลฺเลน  อนาคตภเว  อวิปจฺจิตพฺพ ฺจ  อนาคตภเว  ปรินิพฺพายิ- 
ตพฺพสฺส อปรปริยเวทนียสฺส อวิปจฺจิตพฺพ ฺจ วิปาก คเหตฺวา   
อตฺถิ กมฺม  น  ภวิสฺสติ  กมฺมวิปาโกติ  วุตฺต ฯ   
        เอว  ปจฺจุปฺปนฺนกมฺม  ปจฺจุปฺปนฺนานาคตวิปากาวิปาก-   
วเสน จตุธา ทสฺสิต ฯ   
        อนาคตภเว  กาตพฺพสฺส  กมฺมสฺส  อนาคตภเว  วิปจฺจิตพฺพ   
วิปาก  คเหตฺวา  ภวิสฺสติ  กมฺม  ภวิสฺสติ  กมฺมวิปาโกติ  วุตฺต ฯ   
        ตสฺเสว  อนาคตสฺส  กมฺมสฺส  ปจฺจยเวกลฺเลน  อวิปจฺจิ-   
ตพฺพ ฺจ  อนาคตภเว  ปรินิพฺพายิตพฺพสฺส  อวิปจฺจิตพฺพ ฺจ   
วิปาก  คเหตฺวา ภวิสฺสติ กมฺม น ภวิสสฺติ กมฺมวิปาโกติ   
วุตฺต ฯ   
        เอว อนาคตกมฺม  อนาคตวิปากาวิปากวเสน  ทฺวิธา   
ทสฺสิต ฯ   
        ต  สพฺพ  เอกโต  กตฺวา  ทฺวาทสวิเธน  กมฺม ทสฺสิต   
โหติ ฯ   
        อิมสฺมึ  าเน  ตฺวา  ตีณิ  กมฺมจตุกฺกานิ  อาหรตฺิวา    
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วุจฺจนฺติ  เตสุ หิ วุตฺเตสุ  อยมตฺโถ  ปากฏตโร  ภวิสสฺตีติ ฯ   
จตุพฺพิธ  หิ  กมฺม ทิฏธมฺมเวทนีย อุปปชฺชเวทนีย  อปรา 
ปริยเวทนีย  อโหสิกมฺมนฺติ ฯ   
        เตสุ  เอกชวนวีถิย  สตฺตสุ จิตฺเตสุ  กุสลา  วา  อกุสลา   
วา  ปมชวนเจตนา  ทิฏธมฺมเวทนียกมฺม  นาม.  ฯ 
        ต  อิมสมฺึเยว  อตฺตภาเว  วิปาก  เทติ ฯ  ตถา  อสกฺโกนฺต   
ปน  อโหส ิ กมฺม นาโหสิ  กมฺมวิปาโก  น  ภวิสฺสติ   
กมฺมวิปาโก  นตฺถิ  กมฺมวิปาโกติ  อิมสฺส ติกสฺส  วเสน   
อโหสิกมฺม  นาม  โหติ ฯ  อตฺถสาธิกา  ปน  สตฺตมชวนเจตนา   
อุปปชฺชเวทนียกมฺม  นาม.  ฯ 
        ต  อนนฺตเร  อตฺตภาเว  วิปาก  เทติ ฯ  ตถา อสกฺโกนฺต  
วุตฺตนเยเนว  อโหสิกมฺม  นาม  โหติ ฯ  อภินฺน  อนฺตเร  ปน   
ป ฺจชวนเจตนา  อปรปริยเวทนียกมฺม  นาม.  ฯ 
        ต  อนาคเต  ยทา  โอกาส  ลภติ  ตทา วิปาก เทติ ฯ   
สติ สสารปฺปวตฺติยา อโหสิกมฺม นาม น โหติ ฯ   
        อปรมฺป  จตุพฺพิธ  กมฺม  ยคฺครุก  ยพฺพหุล (๑)  ยทาสนฺน   
กฏตฺตา  วา ปน กมฺมนฺติ ฯ  ตตฺถ กุสล วา โหตุ อกสุล  
วา ครุกาครุเกสุ ย ครุก มาตุฆาตาทิกมฺม วา  มหคฺคตกมฺม   
วา  ตเทว  ปม  วิปจฺจติ ฯ  ตถา  พหุลาพหุเลสุป  ย  พหุล  
โหติ  สุสลีฺย  วา  ทุสฺสีลฺย  วา  ตเทว  ปม วิปจฺจติ ฯ  
# ๑.  ยุ. ย  ครุก ย พหุล ฯ  
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ยทาสนฺน นาม มรณกาเล อนุสฺสริตกมฺม  วา  กตกมฺม  วา ฯ   
ย  ห ิอาสนฺนมรเณ (๒) อนุสฺสริตุ สกโฺกติ กาตุ วา  เตเนว   
อุปปชฺชติ ฯ  เอเตหิ  ปน  ตีหิ  มุตฺต  ปนุปฺปุน  ลทฺธาเสวน  
กฏตฺตา วา ปน กมฺม นาม โหติ ฯ เตส อภาเว ต  
ปฏิสนฺธึ อากฑฺฒติ ฯ   
        อปร  วา  จตุพฺพิธ  กมฺม  ชนก  อุปตฺถมฺภก  อุปปฬก   
อุปฆาตกนฺติ ฯ  
        ตตฺถ ชนก  นาม  กสุลมฺป  อกุสลมฺป  โหติ  (๒) ฯ ต   
ปฏิสนฺธิย  ปวตฺเตป  รูปารูปวิปาก ชเนติ ฯ   
        อุปตฺถมภฺก  ปน  วิปาก  ชเนตุ  น  สกฺโกติ  อ ฺเน   
กมฺเมน  ทินนฺาย ปฏิสนฺธยิา  ชนิเต  วิปาเก  อุปฺปชชฺนกสุขทุกฺข  
อุปตฺถมฺเภติ อทฺธาน ปวตฺเตติ ฯ  
        อุปปฬก  อ ฺเน  กมฺเมน  ทินนฺาย  ปฏิสนธฺิยา ชนิเต  
วิปาเก อุปฺปชฺชนกสุขทุกขฺ ปเฬติ  พาเธติ  อทฺธาน  ปวตฺติตุ   
น  เทติ ฯ   
        อุปฆาตก  ปน  กุสลมฺป อกุสลมปฺ  สมาน  อ ฺ  
ทุพฺพลกมฺม ฆาเตตฺวา ตสฺส วิปาก ปฏพิาหิตฺวา (๑) อตฺตโน  
วิปากสฺส  โอกาส  กโรติ ฯ   
        เอว  ปน  กมฺเมน  กเต  โอกาเส  ต  วิปาก อุปปฺนฺน   
นาม วุจฺจติ ฯ   
#๑.  ม. อาสนฺนมาเณ  ฯ   ๒.  ม.  กุสลมฺป  โหติ  อกุสลมฺป  ฯ 
#๓.  ยุ.  ปฏพิาเหตฺวา  ฯ  
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        อิติ  อิเมส  ทฺวาทสนฺน  กมฺมาน  กมฺมนฺตร ฺจ   
วิปากนฺตร ฺจ  พุทฺธาน กมฺมวิปากาณสฺเสว  ยาถาวสรสโต   
ปากฏ  โหติ  อสาธารณ  สาวเกหิ ฯ  วิปสฺสเกน  ปน   
กมฺมนฺตร ฺจ (๑)  วิปากนฺตร ฺจ  เอกเทสโต  ชานิตพฺพ ฯ  ตสฺมา   
อย  มุขมตฺตทสฺสเนน กมฺมวิเสโส ปกาสิโตติ ฯ   
        เอว  สทฺุธิกกมฺมวเสน  ปมวาร  วตฺวา  ตเทว  กมฺม   
ทฺวิธา  วิภชิตฺวา  กุสลากุสลาทิยุคลวเสน  ทสหิ  ปรยิาเยหิ   
อปเร  ทส  วารา  วุตฺตา ฯ   
        ตตฺถ  อาโรคฺยฏเน  กุสล  อนาโรคฺยฏเน  อกุสล  อิท  
ทุก ชาติวเสน วุตฺต ฯ  
        อกุสลเมว  ราคาทิโทสสโยเคน  สาวชฺช  กุสล  ตทภาเวน   
อนวชฺช ฯ   
        อกุสล  อปริสุทฺธตฺตา  กณฺหาภิชาติเหตุตฺตา  วา  กณฺห   
กุสล  ปริสุทธฺตฺตา สุกฺกาภิชาติเหตุตฺตา  วา  สุกฺก ฯ   
        กุสล  สขุวุทฺธิมตฺตา  สุขุทฺรย  อกสุล ทุกฺขวุทฺธิมตฺตา   
ทุกฺขุทฺรย ฯ  
        กุสล สุขผลวตฺตา สุขวิปาก อกุสล ทุกฺขผลวตฺตา  
ทุกฺขวิปากนฺติ เอว เอเตส นานากาโร เวทิตพฺโพติ ฯ   
                        กมฺมกถาวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
#๑.  ม.  กมฺมนฺตร  ฯ  
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        อิทานิ  ตสฺส  กมฺมสสฺ  ปจฺจยภูเต  วิปลลฺาเส  ทสฺเสนฺเตน   
กถิตาย  สุตฺตนฺตปุพฺพงฺคมาย  วิปลฺลาสกถาย  อปุพฺพตฺถานุ- 
วณฺณนา ฯ  สุตฺตนฺเต  ตาว ส ฺาวิปลฺลาสาติ  ส ฺาย   
วิปลฺลตฺถภาวา (๑)   วิปรตีส ฺาติ  อตฺโถ ฯ เสสทฺวเยสุป  เอเสว  
นโย ฯ จิตฺตกิจฺจสฺส ทุพฺพลฏาเน ทิฏ ิวิรหิตาย อกุสลส ฺาย  
สกกิจฺจสฺส  พลวกาเล ส ฺาวิปลฺลาโส ฯ  
        ทฏิ ิวิรหิตสฺเสว อกุสลจิตฺตสฺส สกกิจฺจสฺส พลวกาเล   
จิตฺตวิปลฺลาโส ฯ   
        ทฏิ ิสมฺปยุตฺเต  จิตฺเต  ทิฏ ิวิปลลฺาโส ฯ   
        ตสฺมา สพฺพทุพฺพโล  ส ฺาวิปลฺลาโส  ตโต  พลวตโร   
จิตฺตวิปลฺลาโส  สพฺพพลวตโร  ทิฏ ิวิปลฺลาโส ฯ  อชาตพุทฺธิ- 
ทารกสฺส  กหาปณทสฺสน  วิย  หิ  ส ฺา  อารมฺมณสฺส  
อุปฏานาการมตฺตคฺคหณโต ฯ  คามิกปุริสสฺส  กหาปณทสฺสน   
วิย  จิตฺต ลกขฺณปฏิเวธสฺสาป  สมฺปาปนโต ฯ  กมมฺารสฺส   
มหาสณฺฑาเสน  อโยคหณ  วิย  ทิฏ ิ  อภินิวิสฺส  ปรามสนโต ฯ   
        อนิจฺเจ  นิจฺจนฺติ  ส ฺาวิปลฺลาโสติ  อนิจฺเจ วตฺถุสฺมึ นิจฺจ   
อิทนฺติ  เอว  คเหตฺวา  อุปฺปชฺชนกส ฺา  ส ฺาวิปลฺลาโส ฯ   
อิมินา นเยน  สพฺพปเทสุ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
#๑.  ม.  วิปลลฺตฺถภาวา  วิปรีตภาวา  ฯ  
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        น  ส ฺาวิปลฺลาโส  น  จิตฺตวิปลฺลาโส  น  ทิฏ ิ- 
วิปลฺลาโสติ  จตูสุ  วตฺถูสุ  ทฺวาทสนฺน  วิปลฺลาสคฺคาหาน   
อภาวา ยาถาวคฺคหณ วุตฺต ฯ   
        คาถาสุ  อนตฺตนิ  จ  อตฺตาติ  อนตฺตนิ  อตฺตาติ   
เอวส ฺ ิโนติ  อตฺโถ ฯ  
        มิจฺฉาทิฏ ิหตาติ  น เกวล ส ฺ ิโนว ส ฺาย วิย  
อุปฺปชฺชมานาย มิจฺฉาทิฏ ิยาป หตา ฯ   
        ขิตฺตจิตฺตาติ ส ฺาทิฏ ีหิ วิย อุปฺปชฺชมาเนน ขิตฺเตน  
วิพฺภนฺเตน จิตฺเตน สมนฺนาคตา ฯ   
        วิส ฺ ิโนติ  เทสนามตฺตเมต  วิปรีตส ฺาจิตฺตทิฏ ิโนติ   
อตฺโถ ฯ  
        อถวา  ส ฺาปุพฺพงฺคมตฺตา  ทิฏ ิยา  ปม  จตูหิ  ปเทหิ   
ส ฺาวิปลฺลาโส  วุตฺโต ตโต  มิจฺฉาทิฏ ิหตาติ  ทิฏ ิวิปลฺลาโส   
ขิตฺตจิตฺตาติ  จิตฺตวิปลฺลาโส ฯ  
        วิส ฺ ิโนติ  ตีหิ  วิปลฺลาสคฺคาเหหิ  ปกติส ฺาวิรหิตา   
โมห  คตา  มจฺุฉิโต วิสเวเคน วิส ฺ ี  สมปชฺชถาติ (๑) เอตฺถ     
วิย ฯ   
        เต  โยคยุตฺตา  มารสฺสาติ เต ชนา สตฺตา มารสฺส   
โยเค  ยุตฺตา  นาม  โหนฺติ ฯ   
# ๑ ขุ. ชา ฯ ๒๘/๔๙๓/๑๘๘  ฯ  
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        อโยคกฺเขมิโนติ (๑)  จตูหิ  โยเคหิ  อีตีหิ  เขม นิพฺพาน   
อปฺปตฺตา ฯ   
        สตฺตา  คจฺฉนฺติ  สสารนฺติ  เตเยว  ปุคฺคลา  สสาร  
สสรนฺติ ฯ  กสฺมา  ชาติมรณคามิโน  หิ  เต  ตสฺมา  สสรนฺตีติ   
อตฺโถ ฯ   
        พุทฺธาติ จตุสจฺจพุทฺธา  สพฺพ ฺ ุโน ฯ  กาลตฺตยสาธารณ- 
วเสน  พหุวจน ฯ   
        โลกสฺมนิฺติ โอกาสโลเก ฯ   
        ปภงฺกราติ  โลกสฺส  ป ฺาโลกงฺกรา ฯ   
        อิม  ธมมฺ  ปกาเสนฺตีติ  วิปลลฺาสปฺปหาน  ธมฺม  โชเตนฺติ ฯ   
        ทุกฺขูปสมคามินนฺติ  ทุกฺขวูปสม  นิพฺพาน คจฺฉนฺต ฯ   
        เตส  สตฺุวานาติ  เตส  พุทฺธาน  ธมฺม  สุตฺวาน ฯ   
        สปฺป ฺาติ ภพฺพภูตา  ป ฺวนฺโต ฯ   
        สจิตฺต ปจฺจลทฺธูติ วิปลฺลาสวชฺชติ สกจิตฺต ปฏ-ิ 
ลภิตฺวา ฯ ปฏิอลทฺธูติ  ปทจฺเฉโท  อถวา  ปฏิลภึส ุ ปฏ-ิ 
อลทฺธุนฺติ  ปทจฺเฉโท ฯ   
        อนิจฺจโต ทกฺขุนฺติ (๒)  อนิจฺจวเสเนว  อทฺทสสุ ฯ   
        อนตฺตนิ  อนตฺตาติ อนตฺตาน (๓)  อนตฺตาติ อทฺทกฺขุ ฯ   
อถ  วา  อนตฺตนิ  วตฺถุสฺมึ  อตฺตา  นตฺถีติ  อทฺทกฺขุ ฯ  
#๑. ยุ.  อโยคกฺเขมคามิโนติ  ฯ ๒.  กตฺถจิ.  อนิจฺจตทฺทกฺขุนฺติ  ฯ 
# ๓.  ย.ุ  อตฺตาน  ฯ  
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        สมฺมาทิฏ ิสมาทานาติ  คหิตสมฺมาทสฺสนา ฯ   
        สพฺพ  ทุกฺข  อุปจฺจคุนฺติ  สกล วฏฏทุกฺข สมติกฺกนฺตา ฯ   
        ปหีนาปหีนปุจฺฉาย  ทิฏ ิสมฺปนฺนสฺสาติ  โสตาปนฺนสฺส ฯ   
        ทุกฺเข  สุขนฺติ ส ฺา  อุปฺปชฺชติ ฯ  จิตฺต อุปฺปชฺชตีติ  
โมหกาลุสฺสยิสฺส อปฺปหีนตฺตา ส ฺามตฺต วา  จิตฺตมตฺต  วา   
อุปฺปชฺชติ  อนาคามิสฺสป  อุปฺปชฺชติ  ก ึปน โสตาปนฺนสฺส ฯ  
อิเม  เทฺว  อรหโตเยว  ปหีนา ฯ   
        อสุเภ  สุภนฺติ  ส ฺา  อุปฺปชฺชติ ฯ  จิตฺต อุปฺปชฺชตีติ   
สกทาคามิสฺสป  อุปฺปชชฺติ  กึ  ปน  โสตาปนฺนสฺส ฯ  อิเม   
เทฺว อนาคามิสฺส  ปหีนาติ  อฏกถาย  วุตฺต ฯ  ตสฺมา  อิท   
ทฺวย โสตาปนฺนสกทาคามิโน ส ฺาย  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
อนาคามิโน  กามราคสฺส  ปหีนตฺตา  อสุเภ สุภนฺติ ส ฺา- 
จิตฺตวิปลฺลาสาน ฺจ  ปหาน  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        ทฺวีสุ  วตฺถูสูติอาทีหิ ปเทหิ  ปหีนาปหีเน  นิคเมตฺวา   
ทสฺเสติ ฯ  ตตฺถ  อนิจฺเจ  นิจฺจนฺติ  อนตฺตนิ อตฺตาติ  อิเมสุ   
ทฺวีสุ  วตฺถูสุ  ฉ วิปลฺลาสา ปหีนา ฯ ทุกเฺข สุขนฺติ อสุเภ  
สุภนฺติ  อิเมสุ  ทฺวีสุ  วตฺถูสุ เทฺว ทิฏ ิวิปลฺลาสา ปหีนา ฯ  
เกสุจิ โปตฺถเกสุ เทฺวติ  ปม  ลิขิต  ปจฺฉา ฉาติ ฯ  
        จตูสุ วตฺถูสูติ จตฺตาริ เอกโต กตฺวา วุตฺต ฯ  
        อฏาติ  ทฺวีสุ  ฉ  ทฺวีสุ  เทฺวติ อฏ ฯ จตฺตาโรติ   
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ทุกฺขาสุภวตฺถูสุ เอเกกสฺมึ เทฺว  เทฺว  ส ฺาจิตฺตวิปลฺลาสาติ   
จตฺตาโร ฯ  เกสุจิ  โปตฺถเกสุ  ฉ  ทฺวีสติู วุตฺตฏาเนสุป  
เอวเมว ลิขิตนฺติ ฯ   
                วิปลฺลาสกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                มคฺคกถาวณฺณนา   
        อิทานิ  เตส  ติณฺณ  วิปลฺลาสาน  ปหานาการ  (๑) อริยมคฺค   
ทสฺเสนฺเตน กถิตาย  มคฺคกถาย  อปุพฺพตฺถานุวณฺณนา ฯ   
        ตตฺถ  มคฺโคติ  เกนฏเน  มคฺโคติ  โย  พุทฺธสาสเน   
มคฺโคติ  วุจฺจติ  โส  เกนฏเน  มคฺโค  นาม  โหตีติ  อตฺโถ ฯ   
        มิจฺฉาทิฏ ิยา  ปหานายาติอาทีสุ  ทสส ุปริยาเยสุ  ปโม   
ปโม  ตสฺส  ตสฺส  มคฺคงฺคสฺส  อุชุวิปจฺจนีกวเสน วุตฺโต ฯ  
        มคฺโค เจว  เหตุ  จาติ  ตสฺส  ตสฺส  กิจฺจสฺส   
กรณาย  ปฏปิทฏเน มคฺโค สมฺปาปกฏเน  เหตุ ฯ  เตน   
มคฺคสฺส  ปฏปิทฏโ  สมปฺาปกฏโ  จ  วุตฺโต  โหติ ฯ  อย  
มคฺโค อย  ปฏิปทาติอาทีสุ  (๒)  หิ ปฏิปทา มคฺโค มคฺคสฺส  
นิยฺยานฏโ เหตุฏโติอาทีสุ (๓) สมปฺาปโก  เหตุ ฯ  เอว  ทฺวีหิ   
ทฺวีหิ ปเทหิ มคฺโคติ เกนฏเน มคฺโคติ ปุจฺฉาย วิสฺสชฺชน   
กต  โหติ ฯ   
# ๑.  ม.  ปหานกร  ฯ  ๒. ส. มหา.  ๑๙/๒๘/๙  ฯ  
#๓.  ขุ. ปฏิ ฯ ๓๑/๕๔๕/๔๔๙  ฯ  
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        สหชาตาน  ธมฺมาน  อุปตฺถมฺภนายาติ  อตฺตนา  สห- 
ชาตาน อรูปธมฺมาน  สหชาตอ ฺม ฺนิสฺสยาทิภาเวน (๑) 
อุปตฺถมฺภนภาวาย ฯ   
        กิเลสาน  ปรยิาทานายาติ  ตตมคฺควชฺฌาน  วุตฺตาวเสส- 
กิเลสาน  เขปนาย ฯ   
        ปฏิเวธาทิวิโสธนายาติ  เอตฺถ  ยสมฺา โก จาทิ กุสลาน  
ธมฺมาน สีล ฺจ สุวิสุทฺธ ทิฏ ิ  จ  อุชกุาติ  (๒)  วจนโต  สีล ฺจ   
ทิฏ ิ  จ  สจฺจปฏิเวธสฺส  อาทิ ฯ  โส จ อาทิมคฺคกฺขเณ   
วิสุชฺฌติ ฯ  ตสฺมา  ปฏิเวธาทิวิโสธนายาติ  วุตฺต ฯ   
        จิตฺตสฺส อธิฏานายาติ  สมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส  สกกิจฺเจ   
ปติฏานาย (๓) ฯ  
        จิตฺตสฺส โวทานายาติ จิตฺตสฺส  ปรสิุทฺธภาวาย ฯ   
        วิเสสาธิคมายาติ  โลกิยโต  วิเสสปฏิลาภาย ฯ   
        อุตฺตริปฏิเวธายาติ  โลกิยโต  อุตฺตริปฏิวิชฺฌนตฺถาย ฯ  
        สจฺจาภิสมยายาติ จตุนฺน สจฺจาน เอกาภิสมยาย  กิจฺจ- 
นิปฺผตฺติวเสน  เอกปฏิเวธาย ฯ   
        นิโรเธ  ปติฏาปนายาติ  จิตฺตสฺส  วา  ปุคฺคลสสฺ  วา   
นิพฺพาเน  ปติฏาปนตฺถาย ฯ   
        สกทาคามิมคฺคกฺขณาทีสุ อฏ  มคฺคงฺคานิ  เอกโต กตฺวา  
#๑.  ม... นิสสฺยาทิภาเวน  ฯ ๒.   ส. มหา.  ๑๙/๖๘๗/๑๙๒  ฯ 
#๓.  ยุ. ปติฏานาย  ฯ  
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ตตมคฺควชฺฌกิเลสปฺปหาน วุตฺต ฯ เอว วจเน การณ เหฏา   
วุตฺตเมว ฯ  ยสฺมา  อุปรูปริมคฺเคนาป  สุฏ ุ  อาทิวิโสธนา  สุฏ ุ  
จิตฺตโวทาน ฺจ โหติ ตสฺมา ตานิป ปทานิ วุตฺตานิ ฯ   
        ทสฺสนมคฺโคติอาทีหิ  ยาว  ปริโยสานา  ตสฺส  ธมฺมสฺส   
ลกฺขณวเสน  มคฺคฏโ  วุตฺโต ฯ  ตานิ  สพฺพานิป  ปทานิ   
อภิ ฺเยฺยนิทฺเทเส  วุตฺตตฺถาเนว ฯ  เอวเมตฺถ ยถาสมฺภว  โลกยิ- 
โลกุตฺตโร  มคฺโค  นิทฺทิฏโ ฯ  เหตุฏเน  มคฺโค  นิทฺทิฏโ (๑) ฯ  
นิปฺปริยายมคฺคตฺตา  จสฺส  ปุน  มคฺโคติ  น  วุตฺต ฯ  
        อาธิปเตยฺยฏเน  อินทฺฺริยาติอาทีนิ  จ  อินฺทฺริยาทีน  
อตฺถวเสน (๒)  ฯ  
        สจฺจานีติ  เจตฺถ  สจฺจาณานิ ฯ  สพฺเพป  เต  ธมฺมา   
นิพฺพานสฺส  ปฏิปทฏเน มคฺโค ฯ  อนเฺต  วุตฺต  นิพฺพาน   
ปน  สสารทุกฺขาภิภูเตหิ  ทุกฺขนิสฺสรณตฺถิเกหิ สปฺปุริเสหิ  
มคฺคียติ  (๓)  มคฺโคติ วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพนฺติ ฯ   
                มคฺคกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
#๑.  ม. เหตุฏเน มคฺโคติ จ อฏงฺคิโก  มคฺโค  นทิฺทิฏโ  ฯ 
#๒.  กตฺถจิ.  อินฺทฺริยาทีน อตฺถวเสน  วุตฺตารนิ  น  นคฺคฏวเสน  ฯ 
#๓.  ม.  มคฺคียติ  คเวสียตีติ  ฯ  
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        อิทานิ  ตสฺส  มคฺคสฺส  มณฺฑเปยฺยตฺต  ทสฺเสนฺเตน  กถิตาย   
ภควโต  วจเนกเทสปุพฺพงฺคมาย  มณฺฑเปยฺยกถาย  อปุพฺพตฺถานุ- 
วณฺณนา ฯ   
        ตตฺถ  มณฺฑเปยฺยนฺติ  ยถา  สมฺปนนฺ  นิมฺมล  วิปฺปสนฺน   
สปฺป สปฺปมณฺโฑติ วุจฺจติ เอว  วิปฺปสนฺนฏเน  มณฺโฑ  
ปาตพฺพฏเน เปยฺย ฯ (๑) ย หิ ปวิตฺวา อนฺตรวีถิย ปติตา   
วิส ฺ ิโน  อตฺตโน  สาฏกาทีนมฺป  อสฺสามิกา  โหนฺติ  ต   
ปสนฺนมฺป  น ปาตพฺพ ฯ  มยฺห  ปน  อิท  สิกฺขตฺตยสงฺคหิต   
สาสนพฺรหฺมจริย  สมฺปนนฺตฺตา นิมฺมลตฺตา  วิปฺปสนฺนตฺตา   
มณฺฑ ฺจ  หิตสุขาวหตฺตา  เปยฺย ฺจาติ  มณฺฑเปยฺยนฺติ ทีเปติ ฯ   
มณฺโฑ  เปยโฺย  เอตฺถาติ  มณฺฑเปยฺย ฯ  ก ึ ต  สาสนพฺรหฺม- 
จริย ฯ กสฺมา สิกฺขตฺตย  พฺรหฺมจริย  นาม  อุตฺตมฏเน   
นิพฺพาน  พฺรหฺม  นาม สิกขฺตฺตย นิพฺพานตฺถาย  ปวตฺตนโต   
พฺรหฺมตฺถาย  จริยาติ  พฺรหฺมจริยนฺติ  วุจฺจติ ฯ สาสนพฺรหฺม- 
จริยนฺติ  ตเยว ฯ   
        สตฺถา  สมฺมุขีภูโตติ  อิทเมตฺถ  การณวจน ฯ  ยสฺมา ปน   
สตฺถา  สมฺมขีุภูโต  ตสฺมา  วีริยปโยค  กตฺวา  ปวเถต  มณฺฑ ฯ   
พาหิรก หิ เภสชฺชมณฺฑ  เวชฺชสฺส  อสมฺมุขา  ปวนฺตาน   
#๑.  กตฺถจิ.  เปยฺโย  ฯ  
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ปมาณ  วา  อุคฺคมนนิคฺคมน  วา  น ชานามาติ  อาสงฺกา 
โหติ ฯ  เวชฺชสฺส  สมฺมุขา  ปน  เวชฺโช  ชานิสฺสตีติ นิราสงฺกา  
ปวนฺติ ฯ เอวเมว อมฺหาก ฺจ ธมฺมสฺสามี สตฺถา สมฺมุขีภูโตติ  
วีริย กตฺวา ปวถาติ มณฺฑปาเน  สนนฺิโยเชติ ฯ  ทฏิธมฺมิก- 
สมฺปรายิกปรมตฺเถหิ ยถารห อนุสาสตีติ สตฺถา ฯ อปจ   
สตฺถาติ  ภควา  สตฺถวาโหติอาทินา (๒) นิทฺเทสนเยนเปตฺถ อตฺโถ  
เวทิตพฺโพ ฯ  สนฺทิสฺสมาโน มุโข ภูโตติ สมฺมุขีภูโต ฯ   
        มณฺฑเปยฺยนิทฺเทเส  ติธตฺตมณฺโฑติ  ติธาภาโว  ติธตฺต ฯ   
ติธตฺเตน มณฺโฑ  ติธตฺตมณฺโฑ  ติวิเธน  มณฺโฑติ  อตฺโถ ฯ   
        สตฺถริ  สมฺมุขีภูเตติ  อิท สพฺพาการปริปุณฺณมณฺฑตฺตย- 
ทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ  ปรินพฺิพุเตป  ปน  สตฺถร ิเอกเทเสน  
มณฺฑตฺตย  ปวตฺตติเยว ฯ  เตเนว  จสฺส  นิทฺเทเส  สตฺถริ   
สมฺมุขีภูเตติ  อวตฺวา กตโม เทสนามณฺโฑติอาทิ วุตฺตนฺติ  
เวทิตพฺพ ฯ   
        เทสนามณฺโฑติ  ธมมฺเทสนา   มณฺโฑ ฯ  ปฏคฺิคหมณฺโฑติ   
เทสนาปฏิคฺคาหโก  เอว มณฺโฑ ฯ พฺรหฺมจริยมณฺโฑติ มคฺค- 
พฺรหฺมจริยเมว มณฺโฑ ฯ   
        อาจิกฺขนาติ  เทเสตพฺพาน  สจฺจาทีน  อิมานิ  นามานีติ   
นามวเสน  กถนา ฯ  เทสนาติ  ทสฺสนา ฯ  ป ฺาปนาติ  ชานาปนา   
#๑.  ม.  เอวเมว  ฯ   ๒.  ขุ. มหา. ๒๙/๘๘๕/๕๔๕  ฯ  
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าณมุเข  ปนา  วา ฯ  อาสน  เปนฺโต  ห ิ อาสน   
ป ฺาเปตีติ  วุจฺจติ ฯ  ปฏปนาติ  ป ฺาปนา  ปวตฺตนาติ   
อตฺโถ ฯ  าณมุเข  ปนา  วา ฯ  วิวรณาติ  วิวฏกรณ  วิวริตฺวา   
ทสฺสนาติ  อตฺโถ ฯ  วิภชนาติ  วิภาคกิริยา  วิภาคโต  ทสฺสนาติ   
อตฺโถ ฯ  อุตฺตานีกมฺมนฺติ  ปากฏภาวกรณ ฯ   
        อถ  วา  อาจิกฺขนาติ  เทสนาทีน  ฉนฺน  ปทาน มูลปท ฯ   
เทสนาทีนิ  ฉ  ปทานิ  ตสฺส  อตฺถวิวรณตฺถ  (๑)  วุตฺตานิ ฯ  ตตฺถ  
เทสนาติ อุคฺฆฏิต ฺ ูน  วเสน  สงฺเขปโต  ปม  อุทฺเทสวเสน   
เทสนา ฯ  อุคฺฆฏิต ฺ ู  หิ สงฺเขปโต  วุตฺต ปม วุตฺต ฺจ  
ปฏิวิชฺฌนฺติ ฯ ป ฺาปนาติ วิป ฺจิต ฺ ูน วเสน เตส   
จิตฺตโตสเนน  พุทฺธินิสาเนน  จ  ปม สงฺขิตฺตสฺส วิตฺถารโต  
นิทฺเทสวเสน ป ฺาปนา ฯ  ปฏปนาติ  เตสเยว  นทิฺทิฏสฺส   
นิทฺเทสสฺส  ปฏินิทฺเทสวเสน วิตฺถารตรวจเนน  (๒)  ป ฺาปนา ฯ   
วิวรณาติ  นิทฺทิฏสฺสาป  ปุนปฺปุน  วจเนน วิวรณา ฯ  วิภชนาติ   
ปุนปฺปุน  วุตฺตสฺสาป  วิภาคกรเณน  วิภชนา ฯ  อุตฺตานีกมฺมนฺติ   
วิวฏสฺส  วิตฺถารตรวจเนน  วิภตฺตสฺส  จ  นิทสฺสนวจเนน  
อุตฺตานีกรณ ฯ  อย  เทสนา  เนยฺยานมฺป  ปฏิเวธาย  โหติ ฯ   
        เย  วา  ปน ฺเป  เกจีติ ปยงฺกรมาตาทิกา วินิปาติกา  
คหิตา ฯ  
# ๑ สี.  วิวรณตฺถ   ฯ  ๒.  ม.  วิตฺถารตรวจเนน  ฯ   
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        วิ ฺาตาโรติ ปฏิเวธวเสน โลกุตฺตรธมฺม วิ ฺาตาโร ฯ   
        เอเต  ห ิ ภิกฺขุอาทโย  ปฏิเวธวเสน  ธมฺมเทสน  ปฏิคฺ- 
คณฺหนฺตีติ ปฏิคฺคหา ฯ   
        อยเมวาติอาทีนิ  ปมาณนิทฺเทเส  วุตฺตตฺถานิ ฯ   
        อริยมคฺโค  นิพฺพาเนน สสนฺทนโต พฺรหฺมตฺถาย จริยาติ  
พฺรหฺมจริยนฺติ วุจฺจติ ฯ   
        อิทานิ  อธิโมกฺขมณฺโฑติอาทีหิ  ตสฺมึ  มคฺคกฺขเณ   
วิชฺชมานานิ อินฺทฺริยพลโพชฺฌงฺคมคฺคงฺคานิ  มณฺฑเปยฺยวิธาเน   
โยเชตฺวา  ทสฺเสติ ฯ   
        ตตฺถ อธิโมกฺขมณฺโฑติ  อธิโมกขฺสงฺขาโต  มณฺโฑ ฯ  
        กสโฏติ  ปสาทวิรหิโต  อาวิโล ฯ   
        ฉฑฺเฑตฺวาติ  สมุจฺเฉทวเสน  ปหาย ฯ   
        สทฺธินทฺฺริยสฺส  อธิโมกฺขมณฺฑ  ปวตีติ มณฺฑเปยฺยนฺติ   
สทฺธินฺทฺริยโต  อธิโมกฺขมณฺฑสฺส อน ฺตฺเตป สติ อ ฺ วิย  
กตฺวา โวหารวเสน  วุจฺจติ  ยถา  โลเก  นิสทโปตโก นิสทโปต- 
สรีรสฺส (๑) อน ฺตฺเตป สติ  นิสทโปตสฺส  สรรีนฺติ  วุจฺจติ   
ยถา  จ ปาลิย ผุสิตตฺตนฺติอาทีสุ (๒) ธมฺมโต อน ฺโป  ภาโว  
อ ฺโ  วิย  วุตฺโต  ยถา  จ  อฏกถาย  ผุสนลกฺขโณ  
ผสฺโสติอาทีสุ  ธมฺมโต  อน ฺมฺป ลกฺขณ อ ฺ วิย วุตฺต  
#๑.  ย.ุ  นิสทโปตกสรีรสฺส  ฯ  ๒.  อภิ. สงฺ.  ๓๔/๑๗/๑๐  ฯ  
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เอวมิทนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  
        ปวตีติ เจตฺถ ตสมงฺคิปุคฺคโลติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ตสมงฺคิ- 
ปุคฺคโล  ต  มณฺฑ ปวตีติ กตฺวา เตน ปุคฺคเลน  โส  มณฺโฑ  
ปาตพฺพโต มณฺฑเปยฺย นาม โหตีติ วุตฺต โหติ ฯ มณฺฑ- 
เปยฺโยติ จ  วตฺตพฺเพ  มณฺฑเปยฺยนฺติ  ลิงฺควิปลฺลาโส  กโต ฯ   
เสสานมฺป  อิมินา  นเยน อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        อปุพฺเพสุ  ปน  ปรฬิาโหติ  ปณนลกฺขณาย  ปติยา   
ปฏิปกฺโข  กิเลสสนฺตาโป ฯ   
        ทฏุ ุลฺลนฺติ  อุปสมปฏิปกฺโข  กิเลสวเสน  โอฬาริกภาโว   
อสนฺตภาโว ฯ  
        อปฺปฏสิงฺขาติ ปฏิสงฺขานปฏิปกฺโข กิเลสวเสน อสม- 
วาหิตภาโว ฯ   
        ปุน  อ ฺเน  ปริยาเยน  มณฺฑเปยฺยวิธึ  นิททฺิสิตุกาโม   
อตฺถิ  มณฺโฑติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ตตฺถาติ  ตสฺมึ  สทฺธินฺทฺริเย ฯ   
        อตฺถรโสติอาทีสุ  สทฺธินฺทฺริยสฺส  อธิมุจฺจน  อตฺโถ   
สทฺธนิฺทฺริย  ธมฺโม  ตเทว  นานากิเลเสหิ วิมุตฺตตฺตา  วิมุตฺติ   
ตสฺส  อตฺถสฺส  สมฺปตฺติ  อตฺถรโส ฯ  ตสฺส  ธมฺมสสฺ  สมฺปตฺติ  
ธมฺมรโส ฯ  ตสฺสา  วิมุตฺติยา สมฺปตฺติ วิมุตฺติรโส ฯ  
        อถ วา อตฺถปฏิลาภรติ อตฺถรโส ธมฺมปฏิลาภรติ  ธมฺมรโส    
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วิมุตฺติปฏิลาภรติ  วิมุตฺติรโส ฯ  
        รตีติ จ ตสมฺปยุตฺตา  ตทารมฺมณา  วา  ปติ ฯ  อิมินา   
นเยน  เสสปเทสุป  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        อิมสฺมึ  ปริยาเย มณฺฑสฺส เปยฺย มณฺฑเปยฺยนฺติ อตฺโถ  
วุตฺโต โหติ ฯ   
        เอว  อินฺทฺริยาทิโพธิปกฺขิยธมฺมปฏิปาฏิยา  อินฺทฺริยพล- 
โพชฺฌงฺคมคฺคงฺคาน  วเสน  มณฺฑเปยฺย  ทสฺเสตฺวา  ปุน  อนฺเต  
 ิต  พฺรหฺมจริยมณฺฑ ทสฺเสนฺโต มคฺคสฺส ปธานตฺตา  มคฺค  
ปุพฺพงฺคม กตฺวา อุปฺปฏิปาฏิวเสน มคฺคงฺคโพชฺฌงฺคพลอินฺทฺริยานิ  
ทสฺเสสิ ฯ   
        อาธิปเตยฺยฏเน  อินทฺฺริยา  มณฺโฑติอาทโย  ยถาโยค   
โลกิยโลกุตฺตรา  มณฺฑา ฯ  ต  เหฏา  วุตฺตนเยน  เวทิตพฺพ ฯ   
        ตถฏเน  สจฺจา  มณฺโฑติ  เอตฺถ  ปน  ทุกฺขสมุทยาน   
มณฺฑตฺตาภาวา  มหาหตฺถิปทสุตฺเต  (๑)  วิย  สจฺจาณานิ  สจฺจาติ  
วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพนฺติ ฯ    
                มณฺฑเปยฺยกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                นฏิ ิตา จ มหาวคฺควณฺณนา ฯ   
# ๑.   ม. ม.ู ๑๒/๓๔๐/๓๔๙  ฯ    
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                        ยุคนทฺธกถาวณฺณนา   
 
        อิทานิ  มณฺฑเปยฺยคุณสฺส  อริยมคฺคสฺส  ยุคนทฺธคุณ   
ทสฺเสนฺเตน กถิตาย  สุตฺตนฺตปุพฺพงฺคมาย  ยุคนทฺธกถาย   
อปุพฺพตฺถานุวณฺณนา ฯ  ยสฺมา  ปน ธมมฺเสนาปติ  ธมฺมราเช   
ธรมาเนเยว  ธมฺมราชสฺส  ปรินิพฺพานสวจฺฉเร  ปรินิพฺพุโต  
ตสฺมา  ธมฺมราเช  ธรมาเนเยว  ธมฺมภณฺฑาคาริเกน  เทสิต  อิท   
สุตฺตนฺต  ตสฺเสว สมฺมุขา  สุตฺวา  เอว  เม  สุตนฺติอาทิมาหาติ  
เวทิตพฺพ ฯ  
        ตตฺถ อายสฺมาติ ปยวจน ครุวจน  (๑) สคารวสปฺปติสฺสวจน (๒)  
อายุมาติ อตฺโถ ฯ  
        อานนฺโทติ ตสฺส เถรสฺส นาม ฯ โส  หิ  ชายมาโนเยว   
กุเล  อานนฺท  ภุส  ตุฏ ึ  อกาสิ ฯ  ตสฺมาสฺส  อานนฺโทติ  
นาม  กตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        โกสมฺพิยนฺติ  เอวนามเก  นคเร ฯ  ตสฺส  หิ  นครสฺส  
อารามโปกฺขรณีอาทีสุ  เตสุ  เตสุ  าเนสุ  โกสมฺพรกฺุขา   
อุสฺสนฺนา  อเหสุ ตสฺมา  ต  โกสมฺพีติ  สงฺข  อคมาสิ ฯ   
กุสมฺพสฺส  อิสิโน  อสฺสมโต  อวิทูเร มาปตตฺตาติ เอเก ฯ   
#๑.  ส.ี ย.ุ  คุรุวจน   ฯ  ๒.  ม.  สคารวสปฺปติสฺสววจน   ฯ  
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        โฆสิตาราเมติ  โฆสิตเสฏ ินา  การิเต  อาราเม.  ฯ 
        โกสมฺพิย  ห ิตโย เสฏ ิโน  อเหสุ  โฆสิตเสฏ ี  กุกกฺุฏ- 
เสฏ ี  ปาวาริกเสฏ ีติ ฯ  เต  ตโยป  โลเก  พุทโฺธ อุปฺปนฺโนติ   
สุตฺวา  ป ฺจหิ  ป ฺจหิ  สกฏสเตหิ  ทานูปกรณานิ คาหาเปตฺวา  
สาวตฺถึ คนฺตฺวา  เชตวนสมีเป  ขนฺธาวาร  พนฺธิตฺวา  สตฺถ ุ  
สนฺติก  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา ปฏิสนถฺาร  กตฺวา  นิสินฺนา  สตฺถุ   
ธมฺมเทสน สุตฺวา โสตาปตฺติผเล ปติฏหิตฺวา สตฺถาร   
นิมนฺเตตฺวา  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  อฑฺฒมาสมตฺต  
มหาทาน ทตฺวา ภควโต  ปาทมูเล  นิปชฺชิตฺวา  สกชนปท- 
คมนตฺถ  ภควนฺต  ยาจิตฺวา  สุ ฺาคาเร  โข  คหปตโย   
ตถาคตา  อภิรมนฺตีติ  ภควตา  วุตฺเต  ทินฺนา  โน  ภควตา   
ปฏิ ฺาติ  ตฺวา  อติวิย  ตุฏา  ทสพล  วนฺทิตฺวา  นิกฺขนฺตา   
อนฺตรามคฺเค โยชเน  โยชเน  ภควโต  นิวาสตฺถ  วิหาร   
กาเรนฺตา  อนุปุพฺเพน  โกสมฺพึ  ปตฺวา  อตฺตโน  อตฺตโน  อาราเม   
มหนฺต  ธนปริจฺจาค  กตฺวา  ภควโต วิหาเร การาปยึสุ ฯ   
ตตฺถ  โฆสิตเสฏ ินา  การโิต  โฆสิตาราโม  นาม  อโหสิ   
กุกฺกุฏเสฏ ินา  การิโต  กุกฺกุฏาราโม  นาม  ปาวาริกเสฏ ินา   
อมฺพวเน  การิโต  ปาวาริกมฺพวน  นาม.  ต สนฺธาย วุตฺต  
โฆสิตเสฏ ินา  การิเต  อาราเมติ ฯ   
        อาวุโส  ภิกฺขโวติ  เอตฺถ  พุทฺธา  ภควนฺโต  สาวเก    
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อาลปนฺตา  ภิกฺขโวติ  อาลปนฺติ ฯ  สาวกา  ปน  พุทฺเธหิ   
สทิสา  มา  โหมาติ  อาวุโสติ  ปม วตฺวา  ปจฺฉา  ภิกฺขโวติ   
วทนฺติ ฯ  พุทฺเธหิ  จ อาลปเต ภิกฺขุสงฺโฆ ภทนฺเตติ ปฏิวจน  
เทติ สาวเกหิ อาลปเต อาวุโสติ ฯ   
        โย  หิ  โกจีติ  อนิยมวจน ฯ  เอเตน  ตาทิสาน  สพฺพภิกฺขูน   
ปริยาทาน ฯ  
        มม  สนติฺเกติ  มม  สมีเป ฯ   
        อรหตฺตปฺปตฺตนฺติ  อตฺตนา  อรหตฺตสฺส  ปตฺต ฯ นปุสกภาเว   
สิทฺธวจน ฯ  อรหตฺต  ปตฺตนฺติ  วา ปทจฺเฉโท อตฺตนา ปตฺต  
อรหตฺตนฺติ อตฺโถ ฯ  อรหตฺตปฺปตฺต  อตฺตานนฺติ  วา  ปาเสโส ฯ   
        จตูหิ  มคฺเคหีติ  อุปร ิวุจฺจมาเนหิ  จตูหิ  ปฏิปทามคฺเคหิ   
น  อริยมคฺเคหิ ฯ  จตูหิ มคฺเคหีติ วิสุ ฺจ วุตฺตตฺตา  กสฺสจิ   
อรหโต  ปมสฺส  อริยมคฺคสฺส  ธมฺมุทฺธจฺจปุพฺพงฺคโม  มคฺโค  
เอกสฺส  อริยมคฺคสฺส  สมถปุพฺพงฺคโม  เอกสฺส  วิปสฺสนาปุพฺพงฺคโม   
เอกสฺส ยุคนทฺธปุพฺพงฺคโมติ  เอว  จตฺตาโรป  ปฏปิทา  มคฺคา   
โหนฺตีติ  เวทิตพฺพ ฯ  
        เอเตส  วา  อ ฺตเรนาติ  เอเตส  จตุนฺน  ปฏิปทาน   
มคฺคาน  เอเกน  วา  ปฏปิทามคฺเคน  อรหตฺตปฺปตฺต  พฺยากโรตีติ   
อตฺโถ ฯ   
        สุกฺขวิปสฺสกสฺส  ห ิ อรหโต  ธมมฺุทฺธจฺจปุพฺพงฺคม    
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โสตาปตฺติมคฺค  ปตฺวา  เสสมคฺคตฺตยมฺป สุทฺธวิปสฺสนาหิเยว   
ปตฺตสฺส  อรหตฺตปฺปตฺติ  ธมฺมุทฺธจฺจปุพฺพงฺคมมคฺคา โหติ ฯ   
ธมฺมุทฺธจฺจวิคฺคห  ปตฺวา  วา  อปฺปตฺวา  วา  สมถปพฺุพงฺคมาทีน   
ติณฺณ  ปฏิปทาน  มคฺคาน  เอเกกสฺส  วเสน  ปตฺตจตุมคฺคสฺส  
อรหโต  อรหตฺตปฺปตฺติ  อิตรเอเกกมคฺคปุพฺพงฺคมา  โหติ ฯ  ตสฺมา   
อาห  เอเตส วา  อ ฺตเรนาติ ฯ   
        สมถปุพฺพงฺคม  วิปสฺสน  ภาเวตีติ  สมถ  ปุพฺพงฺคม   
ปุเรจาริก  กตฺวา วิปสฺสน  ภาเวติ  ปม  สมาธึ  อุปฺปาเทตฺวา   
ปจฺฉา  วิปสฺสน  ภาเวตีติ อตฺโถ ฯ  
        มคฺโค  ส ฺชายตีติ  ปโม  โลกตฺุตรมคฺโค  นิพฺพตฺตติ ฯ   
        โส  ต  มคฺคนฺติอาทีสุ เอกจิตฺตกฺขณิกสฺส  มคฺคสฺส   
อาเสวนาทีนิ  นาม  นตฺถิ  ทุติยมคฺคาทโย  ปน อุปฺปาเทนฺโต   
ตเมว  มคฺค  อาเสวติ  ภาเวติ  พหุลีกโรตีติ วุจฺจติ ฯ  
        ส ฺโชนานิ ปหียนฺติ  อนุสยา  พฺยนฺตีโหนฺตีติ  ยาว   
อรหตฺตมคฺคา  กเมน  สพฺเพ  ส ฺโชนา ปหียนฺติ  อนุสยา   
พฺยนฺตีโหนฺติ ฯ   
        อนุสยา  พฺยนฺตีโหนฺตีติ  จ ปุน อนุปฺปตฺติยา วิคตนฺตา  
โหนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        ปุน  จปรนฺติ  ปุน  จ  อปร  การณ ฯ   
        วิปสฺสนาปุพฺพงฺคม  สมถ  ภาเวตีติ  วิปสฺสน  ปุพฺพงฺคม    
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ปุเรจาริก  กตฺวา  สมถ  ภาเวติ ปม วิปสฺสน อุปฺปาเทตฺวา   
ปจฺฉา  สมาธึ  ภาเวตีติ  อตฺโถ ฯ   
        ยุคนทฺธ  ภาเวตีติ  ยุคนทฺธ กตฺวา  ภาเวติ ฯ  เอตฺถ   
เตเนว  จิตฺเตน  สมาปตฺตึ  สมาปชฺชิตฺวา เตเนว สงฺขาเร   
สมฺมสิตุ  น  สกฺกา ฯ  อยมฺปน  ยาวตา  สมาปตฺติโย  สมาปชชฺติ   
ตาวตา  สงฺขาเร  สมฺมสติ ฯ  ยาวตา  สงฺขาเร  สมฺมสติ  ตาวตา   
สมาปตฺติโย  สมาปชฺชติ ฯ  กถ  ปมชฺฌาน  สมาปชฺชติ  ตโต   
วุฏาย  สงฺขาเร  สมฺมสติ ฯ  สงฺขาเร  สมฺมสิตฺวา  ทุติยชฺฌาน   
สมาปชฺชติ  ตโต  วุฏาย  สงฺขาเร  สมฺมสติ ฯ  สงฺขาเร   
สมฺมสิตฺวา ตติยชฺฌาน  ฯเปฯ  เนวส ฺานาส ฺายตน- 
สมาปตฺตึ  สมาปชฺชติ  ตโต  วุฏาย  สงฺขาเร สมฺมสติ ฯ เอว  
สมถวิปสฺสน ยุคนทฺธ ภาเวติ นาม.  ฯ 
        ธมฺมุทฺธจฺจวิคฺคหิตมานส  โหตีติ  เอตฺถ มนฺทป ฺาน  
วิปสฺสกาน  อุปกฺกิเลสวตฺถุตฺตา  วิปสฺสนูปกฺกิเลสส ฺ ิเตสุ   
โอภาสาทีสุ  ทสสุ  ธมเฺมสุ  ภนฺตตาวเสน อุทฺธจฺจสหคต- 
จิตฺตุปฺปตฺติยา  วิกฺเขปสงฺขาต  อุทฺธจฺจ  ธมฺมุทฺธจฺจ  เตน  
ธมฺมุทฺธจฺเจน  วิคฺคหิต  วิรปูคฺคหิต  วิโรธมาปาทิต  มานส   
จิตฺต ธมฺมุทฺธจฺจวิคฺคหิต  มานส  โหติ  เตน  วา  ธมมฺุทฺธจฺเจน   
การณภูเตน ตมฺมูลกตณฺหามานทิฏ ุปฺปตฺติยา  วิคฺคหิต  มานส   
โหติ ฯ ธมฺมทฺุธจฺจวิคฺคหิตมานสนฺติ  วา  ปาโ ฯ    
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        โหติ  โส  อาวุโส  สมโยติ  อิมินา มคฺคามคฺคววตฺถาเนน  
ต  ธมฺมุทฺธจฺจ  ปฏิพาหิตฺวา  ปุน  วิปสฺสนาวีถึ  ปฏิปนฺนกาล   
ทสฺเสติ ฯ   
        ย   ต  จิตฺตนฺติ  ยสฺมึ  สมเย  ต  วิปสฺสนาวีถึ  
โอกฺกมิตฺวา ปวตฺต  จิตฺต ฯ   
        อชฌฺตฺตเมว  สนฺติฏตีติ วิปสฺสนาวีถึ ปจฺโจตริตฺวา ตสฺมึ  
สมเย โคจรชฌฺตฺตสงฺขาเต  อารมฺมเณ  สนฺติฏติ  ปติฏาติ ฯ   
        สนฺนิสทีตีติ  ตตฺเถว ปวตฺติวเสน  สมฺมา  นิสีทติ ฯ   
        เอโกท ิ โหตีติ  เอกคฺค  โหติ ฯ   
        สมาธิยตีติ  สมฺมา อาธิยติ สุฏ ุ  ิต โหตีติ ฯ   
                อย สุตฺตนฺตวณฺณนา  ฯ 
 
                        สุตฺตนฺตนิทฺเทสวณฺณนา   
        ตสฺส  สตฺุตนฺตสฺส  นิทฺเทสกถาย  ตตฺถ  ชาเต  ธมฺเมติ   
ตสฺมึ  สมาธิสฺมึ  ชาเต  จิตฺตเจตสิเก  ธมฺเม.  ฯ 
        อนิจฺจโต  อนุปสฺสนฏเนาติอาทินา วิปสฺสนาย  เภท   
ทสฺเสติ ฯ   
        สมฺมาทิฏ ิ  มคฺโคติ  สมฺมาทิฏ ิสงฺขาโต  มคฺโค ฯ อฏสุ   
มคฺคงฺเคสุ  เอเกโกป  ห ิมคฺโคติ วุจฺจติ ฯ  
        อาเสวตีติ โสตาปตฺติมคฺควเสน ฯ ภาเวตีติ  สกทาคามิ-  
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มคฺคุปฺปาทเนน ฯ   
        พหุลีกโรตีติ  อนาคามิอรหตฺตมคฺคุปฺปาทเนน ฯ  
        อิเมส  ติณฺณ  อวตฺถาเภเทป  สติ  อาวชฺชนาทีน   
สาธารณตฺตา  สทิสเมว  วิสฺสชฺชน กต ฯ   
        อาโลกส ฺาปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนาน  อนฺตราเปยฺยาเล   
อวิกฺเขปาทีนิ  จ ฌานสมาปตฺติกสิณานุสฺสติอสุภา  จ  ทีฆ   
อสฺสาสาทีนิ  จ  อานนฺตริกสมาธิาณนิทฺเทเส  (๑)   นิทฺทิฏตฺตา   
สงฺขิตฺตานิ ฯ   
        ตตฺถ  จ  อวิกฺเขปวเสนาติ  ปุพฺพภาคาวิกฺเขปวเสน   
คเหตพฺพ ฯ   
        อนิจฺจานุปสฺสี  อสฺสาสวเสนาติอาทิเก สุทฺธวิปสฺสนาวเสน   
วุตฺตจตุกฺเก  ปน  ตรุณวิปสฺสนากาเล  วิปสฺสนาสมฺปยุตฺตสมาธิ- 
ปุพฺพงฺคมา พลววิปสฺสนา  เวทิตพฺพา ฯ   
        วิปสฺสนาปุพฺพงฺคมวาเร  ปม  อนิจฺจโตติอาทินา  อารมฺมณ   
อนิยเมตฺวา  วิปสฺสนา  วุตฺตา ฯ  ปจฺฉา  รูป  อนิจฺจโตติอาทินา   
อารมฺมณ  นยิเมตฺวา  วุตฺตา ฯ   
        ตตฺถ  ชาตานนฺติ  ตสฺสา  วิปสฺสนาย  ชาตาน  จิตฺต- 
เจตสิกาน  ธมฺมาน ฯ   
        โวสฺสคฺคารมฺมณตาติ  (๒)  เอตฺถ  โวสฺสคฺโค  นิพฺพาน ฯ  นิพฺพาน   
# ๑ ขุ. ปฏิ ฯ ๓๑/๒๑๓/๑๔๑  ฯ  ๒.  สี. ววสฺสคฺคารมฺมณตาติ ฯ   
#ม.  โวสคฺคารมฺมณตาติ  ฯ  
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หิ  สงฺขตโวสฺสคฺคโต  ปริจฺจาคโต  โวสฺสคฺโคติ วุตฺโต ฯ  
        วิปสฺสนา จ ตสมฺปยุตฺตธมฺมา จ  นิพฺพานนินฺนตาย   
อชฺฌาสยวเสน  นิพฺพาเน  ปติฏ ิตตฺตา  นิพฺพานปติฏา  
นิพฺพานารมฺมณา ฯ  ปติฏาป  หิ  อาลมฺพียตีติ  อารมฺมณ  นาม   
โหติ  นิพฺพาเน ปติฏฏเเนว  นิพฺพานารมฺมณา ฯ  อ ฺตฺถ   
ปาฬิยมฺป  ห ิ ปติฏา  อารมฺมณนฺติ วุจฺจนฺติ ฯ   
        ยถาห  เสยฺยถาป  อาวุโส  นฬาคาร  วา  ติณาคาร   
วา  สุกฺข โกฬาป  เตโรวสฺสิก  ปรุตฺถมิาย เจป  ทิสาย  
ปุริโส อาทิตฺตาย ติณุกฺกาย อุปสงฺขเมยฺย   ลเภถ  อคฺคิ   
โอตาร  ลเภถ  อคฺคิ อารมฺมณนฺติอาทิ ฯ (๑)  ตสฺมา ตตฺถ ชาตาน   
ธมฺมาน  โวสฺสคฺคารมฺมณตาย  นิพฺพานปติฏาภาเวน  เหตุภูเตน   
อุปฺปาทิโต  โย จิตฺตสฺส  เอกคฺคตาสงฺขาโต  อุปจารปฺปนาเภโท   
อวิกฺเขโป  โส สมาธีติ วิปสฺสนาโต  ปจฺฉา  อุปฺปาทิโต   
นิพฺเพธภาคิโย  สมาธิ  นทิฺทิฏโ  โหติ ฯ  ตสฺมาเยว  หิ อิติ  
ปม  วิปสฺสนา ปจฺฉา สมโถติ วุตฺต ฯ   
        ยุคนทฺธนิทฺเทเส  ยสฺมา  เหฏา  สุตฺตนฺตวณฺณนาย  วุตฺโต  
ยุคนทฺธกฺกโม ปุริมทฺวยนิทฺเทสนเยเนว  (๒)  ปากโฏ มคฺคกฺขเณ  
ยุคนทฺธกฺกโม  ปน  น  ปากโฏ  ตสฺมา  ปุพฺพภาเค  อเนกนฺติก   
ยุคนทฺธภาวน  อวตฺวา  มคฺคกฺขเณ  เอกนฺเตน  ลพฺภมานยุคนทฺธ- 
#๑.  ส. สฬา. ๑๘/๓๒๙/๒๓๐  ฯ  ๒.  ย.ุ ปรุิมทฺวยนิทฺเทสวเสเนว  ฯ  
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ภาวนเมว  ทสฺเสนฺโน  โสฬสหิ  อากาเรหีติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  อารมฺมณฏเนาติอาทีสุ  สตฺตรสสุ  อากาเรสุ  อนฺเต   
อุทฺทิฏ  ยุคนทฺธ มูลปเทน เอกฏตฺตา  ต  วิปฺปหาย  เสสาน   
วเสน  โสฬสหีติ  วุตฺต ฯ   
        อารมฺมณฏเนาติ อาลมฺพนฏเน อารมฺมณวเสนาติ  
อตฺโถ ฯ เอว เสเสสุป ฯ  
        โคจรฏเนาติ อารมฺมนฏเป  สติ  นิสฺสยิตพฺพฏา- 
นฏเน ฯ   
        ปหานฏเนาติ  ปชหนฏเน ฯ  
        ปริจฺจาคฏเนาติ ปหาเนป สติ ปุน อนาทิยเนน  
ปริจฺจาคฏเน ฯ  
        วุฏานฏเนาติ อุคฺคมนฏเน ฯ  
        วิวฏฏนฏเนาติ  อุคฺคมเนป  สติ  อปุนราวฏฏเนน   
นิวตฺตนฏเน ฯ   
        สนฺตฏเนาติ  นิพฺพุตฏเน ฯ  
        ปณีตฏเนาติ  นิพฺพุตฏเป  สติ  อุตฺตมฏเน ฯ อตปฺปกฏเน  
วา ฯ  
        วิมุตฺตฏเนาติ พนฺธนาปคตฏเน ฯ   
        อนาสวฏเนาติ  พนฺธนโมกฺเขป  สติ  อารมฺมณ  กตฺวา   
ปวตฺตมานาสววิรหิฏเน ฯ  (๑)   
# ๑.  กตฺถจิ. ปวตฺตมานาสวา วิรหิตฏเน  ฯ  
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        ตรณฏเนาติ  อโนสีทิตฺวา ปลวนฏเน อติกฺกมนฏเน  
วา ฯ   
        อนิมิตฺตฏเนาติ  สงฺขารนิมิตฺตวิรหิตฏเน ฯ   
        อปฺปฏหิิตฏเนาติ  ปณิธิวิรหิตฏเน ฯ   
        สุ ฺตฏเนาติ  อภินิเวสวิรหิตฏเน ฯ   
        เอกรสฏเนาติ  เอกกิจฺจฏเน ฯ    
        อนติวตฺตนฏเนาติ  อ ฺม ฺ  อนติกฺกมนฏเน ฯ   
        ยุคนทฺธฏเนาติ  ยุคลกฏเน (๑) ฯ   
        อุทฺธจฺจ  ปชหโต  อวิชฺช  ปชหโตติ  โยคิโน  ตสฺส  ตสฺส   
ปฏิปกฺขปฺปหานวเสน  วุตฺต ฯ  นิโรโธ  เจตฺถ  นิพฺพานเมว ฯ   
        อ ฺม ฺ  นาติวตฺตนฺตีติ  สมโถ  เจ  วิปสฺสน  อติ- 
วตฺเตยฺย  ลีนปกฺขิกตฺตา  สมถสฺส  จิตฺต  โกสชฺชาย  สวตฺเตยฺย ฯ  
        วิปสฺสนา  เจ  สมถ  อติวตฺเตยฺย อุทฺธจฺจปกฺขิกตฺตา  
วิปสฺสนาย จิตฺต อุทฺธจฺจาย สวตฺเตยฺย ฯ  ตสฺมา  สมโถ  จ  
วิปสฺสน อนติวตฺตมาโน โกสชชฺปาต น กโรติ วิปสฺสนา  
สมถ  อนติวตฺตมานา  อุทฺธจฺจปาต  น  กโรติ ฯ  สมโถ  สม   
ปวตฺตมาโน  วิปสฺสน  อุทฺธจฺจปาตโต  รกฺขติ  วิปสฺสนา  สม   
ปวตฺตมานา  สมถ  โกสชชฺปาตโต  รกขฺติ ฯ  เอวเมว (๒)  อุโภ   
อ ฺม ฺ  อนติวตฺตนกิจฺเจน  เอกกิจฺจา  สมา หุตฺวา  
#๑.  ม.  ยุคลกฏเน  ฯ  ๒.  ม.  เอวมิเม  ฯ  
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ปวตฺตมาเนน (๑)  อ ฺม ฺ  อนติวตฺตมานา  อตฺถสิทฺธิกรา  โหนฺติ ฯ   
เตส  มคฺคกฺขเณ  ยุคนทฺธตฺต วุฏานคามินิวิปสฺสนากฺขเณ   
ยุคนทฺธตฺตาเยว  โหติ ฯ   
        ปหานปริจฺจาควุฏานวิวฏฏนกรณาน  มคฺคกิจฺจวเสน   
วุตฺตตฺตา  สกลสฺส  มคฺคกิจฺจสฺส  ทสฺสนตฺถ  อุทฺธจฺจสหคตกิเลสา   
จ  ขนฺธา  จ  อวิชฺชาสหคตกิเลสา  จ  ขนฺธา  จ  นทิฺทิฏา ฯ   
เสสาน  น  ตถา  วุตฺตตฺตา  ปฏิปกฺขธมฺมมตฺตทสฺสนวเสน   
อุทฺธจฺจาวิชฺชา  เอว  นิทฺทฏิา ฯ วิวฏฏโตติ นิวตฺตนฺตสฺส ฯ   
        สมาธิ  กามาสวา  วิมุตฺโต  โหตีติ  สมาธิสฺส  กามจฺฉนฺท- 
ปฏิปกฺขตฺตา  วุตฺต ฯ  
        ราควิราคาติ  ราคสฺส  วิราโค  สมติกฺกโม  เอติสฺสา  อตฺถีติ   
ราควิราคา  ราควิราคโตติ  นิสฺสกฺกวจน  วา ฯ  ตถา  อวิชชฺา- 
วิราคา ฯ   
        เจโตวิมุตฺตีติ  มคฺคสมฺปยุตฺโต  สมาธิ ฯ   
        ป ฺาวิมุตฺตีติ มคฺคสมฺปยุตฺตา ป ฺา ฯ  
        ตรโตติ ตรนฺตสฺส ฯ  
        สพฺพปณิธีหีติ  ราคโทสโมหปณิธีหิ  สพฺพปตฺถนาหิ  วา ฯ   
        เอว  จุททฺส  อากาเร วิสฺสชฺเชตฺวา  เอกรสฏ ฺจ  อนติ- 
วตฺตนฏ ฺจ  อวิภชิตฺวาว  (๒)   อิเมหิ  โสฬสหิ อากาเรหีติ  อาห ฯ   
# ๑.  สี. ปวตฺตมานา  ฯ  ๒.  ม.  อวิภชิตฺวาว  ฯ  
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        กสฺมา  เตส จุทฺทสนฺน อาการาน เอเกกสฺส อวสาเน  
เอกรสา  โหนฺติ  ยุคนทฺธา  โหนฺติ  อ ฺม ฺ  นาติวตฺตนฺตีติ  
นิทฺทิฏตฺตา เต เทฺวป อาการา  นิทฺทฏิาว  โหนฺติ ฯ   
ตสฺมา  โสฬสหีติ อาห ฯ ยุคนทฺธฏโ ปน อุทฺเทเสป น  
ภณิโตเยวาติ ฯ   
                สตฺุตนฺตนิทฺเทสวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ  
 
                        ธมฺมุทฺธจฺจวารนิทฺเทสวณฺณนา   
        ธมฺมุทฺธจฺจวาเร  อนิจฺจโต  มนสิกโรโต  โอภาโส  อุปฺปชฺชตีติ   
อุทยพฺพยานุปสฺสนาย   ิตสฺส  ตีหิ  อนุปสฺสนาหิ  ปุนปฺปุน  
สงฺขาเร วิปสฺสนฺตสฺส วิปสฺสนาาเณสุ  ปริปากคเตสุ   
ตทงฺควเสน  กิเลสปฺปหาเนน  ปริสุทฺธจิตฺตสฺส อนิจฺจโต  วา   
ทุกฺขโต  วา  อนตฺตโต  วา  มนสิการกฺขเณ  (๑) วิปสฺสนา- 
าณานุภาเวน  ปกติยาว  โอภาโส  อุปปฺชฺชตีติ  ปม  ตาว   
อนิจฺจโต  มนสิกโรโต โอภาโส กถิโต ฯ   
        อกุสโล  วิปสฺสโก  ตสฺมึ  โอภาเส  อุปฺปนฺเน  น  จ   
วต เม อิโต ปุพฺเพ เอวรูโป  โอภาโส  อุปฺปนฺนปุพฺโพ  อทฺธา   
มคฺค  ปตฺโตมฺหิ  ผล  ปตฺโตมฺหีติ อมคฺคเยว มคฺโคติ  อผลเมว   
ผลนฺติ  คณฺหาติ ฯ   
#๑.  ม.  มนสิการกฺขเณ  ฯ  
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        ตสฺส  อมคฺค  มคฺโคติ อผล ผลนติฺ คณฺหโต  วิปสฺสนา 
วีถิ  อุกกฺนฺตา  โหติ ฯ  โส  อตฺตโน วิปสฺสนาวีถึ วิสฺสชฺเชตฺวา  
วิกฺเขปมาปนฺโน  วา  โอภาสเมว  ตณฺหาทิฏ ิม ฺนาหิ  ม ฺ- 
มาโน  วา  นสิีทติ ฯ  โส  โข  ปนาย  โอภาโส  กสสฺจิ  ภิกฺขุโน   
ปลฺลงฺกฏานมตฺตเมว  โอภาเสนฺโต  อุปฺปชฺชติ  กสฺสจิ  อนฺโตคพฺภ   
กสฺสจิ  พหิคพฺภมฺป  กสฺสจิ  สกลวิหาร  คาวุต  อฑฺฒโยชน   
โยชน  ทฺวิโยชน  ฯเปฯ  กสฺสจิ  ปวีตลโต  ยาว  อกนิฏ- 
พฺรหฺมโลกา  เอกาโลก  กรุุมาโน ฯ  ภควโต  ปน  ทสสหสฺสิ 
โลกธาตุ  โอภาเสนฺโต  อุทปาทิ ฯ  อย  หิ โอภาโส จตุรงฺค- 
สมนฺนาคเตป อนฺธกาเร ต ต าน โอภาเสนฺโต อุปฺปชฺชติ ฯ   
        โอภาโส  ธมฺโมติ  โอภาส  อาวชฺชตีติ  อย  โอภาโส   
มคฺคธมฺโม  ผลธมฺโมติ  วา  ต  ต  โอภาส  มนสิ  กโรติ ฯ   
        ตโต  วิกฺเขโป  อุทฺธจฺจนฺติ  ตโต โอภาสโต  ธมฺโมติ   
อาวชฺชนกรณโต  วา  โย  อุปฺปชชฺติ  วิกฺเขโป  โส  อุทฺธจฺจ   
นามาติ  อตฺโถ ฯ   
        เตน  อุทฺธจฺเจน  วิคฺคหิตมานโสติ  เตน  เอว  อุปฺปชฺชมาเนน   
อุทฺธจฺเจน  วิโรธิตจิตฺโต  เตน วา อุทฺธจฺเจน การณภูเตน  
ตมฺมูลกกิเลสุปฺปตฺติยา  วิโรธิตจิตฺโต วิปสฺสโก วิปสฺสนาวีถึ  
โอกฺกมิตฺวา วิกฺเขป วา ตมฺมูลกกิเลเสสุ วา  ิตตฺตา  อนิจฺจโต   
ทุกฺขโต  อนตฺตโต  อุปฏานานิ  ยถาภูต  นปฺปชานาติ ฯ  เตน  
วุจฺจติ  ธมฺมุทฺธจฺจวิคฺคหิตมานโสติ  เอว  อิติสทฺโท  โยเชตพฺโพ ฯ    
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        โหติ  โส สมโยติ  เอว  อสฺสาทวเสน  อุปกฺกลิิฏจิตฺตสฺสาป   
โยคิโน  สเจ  อุปปริกฺขา อุปฺปชฺชติ  โส  เอว  ปชานาติ  วิปสฺสนา   
นาม  สงฺขารารมฺมณา  มคฺคผลานิ  นิพฺพานารมฺมณานิ  อิมานิ   
จ  จิตฺตานิ  สงฺขารารมฺมณานิ  ตสฺมา  นายโมภาโส  มคฺโค   
อุทยพฺพยานุปสฺสนาเยว  นิพฺพานสฺส  โลกโิก  มคฺโคติ  มคฺคามคฺค  
ววตฺถเปตฺวา  ต วิกฺเขป ปริวชฺชยิตฺวา อุทยพฺพยานุปสฺสนาย  
ตฺวา สาธุก สงฺขาเร อนิจฺจโต  ทุกฺขโต  อนตฺตโต  วิปสฺสติ ฯ   
เอว  อุปริกฺขนฺตสฺส  โส  สมโย  โหติ ฯ เอว อปสฺสนฺโต  
ปน  มคฺคผลปฺปตฺโตมฺหีติ  อธิมานิโก โหติ ฯ   
        ย  ต  จิตฺตนฺติ  ย ต วิปสฺสนาจิตฺต ฯ  
        อชฌฺตฺตเมวาติ (๑) อนิจฺจานุปสฺสนาย  อารมฺมเณ  
โคจรชฺฌตฺเตเยว ฯ   
        าณ  อุปฺปชฺชตีติ  ตสฺเสว  โยคาวจรสฺส  รูปารูปธมฺเม   
ตุลยนฺตสฺส  ตีรยนฺตสฺส วิสฺสฏอินฺทวชิรมิว  อวิหตเวค  ติขิณ  
สูรมติวิสท  วิปสฺสนาาณ  อุปฺปชชฺติ ฯ   
        ปติ  อุปปฺชฺชตีติ  ตสฺเสว  ตสฺมึ สมเย ขุทฺทิกา  ปติ   
ขณิกา  ปติ  โอกฺกนฺติกา  ปติ  อุพฺเพคา  ปติ ผรณา ปตีติ  
อย ป ฺจวิธา  วิปสฺสนาสมฺปยุตฺตา  ปติ  สกลสรีร  ปูรยมานา   
อุปฺปชฺชติ ฯ   
        ปสฺสทธฺิ อุปฺปชฺชตีติ  ตสฺเสว  ตสฺมึ  สมเย  กายจิตฺตาน  
# ๑.  โปราณ.  อชฺฌตฺตเยวาติ        ฯ  
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เนว ทรโถ  น  คารวตา  น  กกฺขฬตา  น  อกมฺม ฺตา   
น  เคล ฺตา  น  วงฺกตา  โหติ  อถ  โข ปนสฺส กายจิตฺตานิ  
ปสฺสทฺธานิ  ลหูนิ  มุทูน ิ กมฺม ฺานิ  ปคุณานิ  สุวิสทานิ   
อุชุกานิเยว  โหนฺติ ฯ  โส อิเมหิ ปสฺสทฺธาทีหิ  อนุคฺคหิตกาย- 
จิตฺโต  ตสฺมึ  สมเย  อมานุสึ  นาม  รตึ  อนุภวติ ฯ  ย สนฺธาย  
วุตฺต   
                สุ ฺาคาร ปวิฏสฺส        สนฺตจิตฺตสฺส ภิกฺขุโน   
                อมานุสี รตี โหติ                สมฺมา ธมฺม วิปสฺสโต ฯ   
                ยโต ยโต สมฺมสติ                ขนฺธาน อุทยพฺพย   
                ลภตี ปติปาโมชฺช                อมต ต วิชานตนฺติ (๑)  ฯ   
        เอวมสฺส  อิม  อมานุสึ  รตึ  สาธยมานา  ลหุตาทีหิ  สห (๒)   
วิปสฺสนาสมฺปยุตฺตา  กายจิตฺตปฺปสฺสทฺธิ  อุปฺปชชฺติ ฯ   
        สุข  อุปฺปชฺชตีติ ตสฺเสว ตสฺมึ สมเย สกลสรรี  
อภิสนฺทยมาน วิปสฺสนาสมฺปยุตฺต สุข อุปฺปชฺชติ ฯ  
        อธิโมกโฺข อุปฺปชฺชตีติ ตสฺเสว ตสฺมึ  สมเย  จิตฺตเจตสิกาน   
อติสยปสาทภูตา  วิปสฺสนาสมฺปยุตฺตา  สทฺธา อุปฺปชฺชติ ฯ  
        ปคฺคโห อุปฺปชฺชตีติ ตสฺเสว ตสฺมึ สมเย อสิถิลม- 
นจฺจารทฺธ สุปคฺคหิต วิปสฺสนาสมฺปยุตฺต วีริย อุปปฺชฺชติ ฯ  
        อุปฏาน อุปฺปชฺชตีติ ตสฺเสว ตสฺมึ สมเย สุปฏ ิตา   
#๑.  ขุ. ธ ฯ ๒๕/๓๕/๖๖  ฯ  ๒.  ม.  สหิตา  ฯ   
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สุปฺปติฏ ิตา  นิขาตา  อจลา  ปพฺพตราชสทิสา  วิปสฺสนา- 
สมฺปยุตฺตา  สติ อุปฺปชฺชติ ฯ  โส  ย  ย  าน  อาวชฺชติ   
สมนฺนาหรติ  มนส ิ กโรติ  ปจฺจเวกฺขติ ต  ต  านมสฺส   
โอกฺกนฺทิตฺวา  (๑)  ปกฺขนฺทิตฺวา ทิพฺพจกฺขุโน ปรโลโก วิย สติยา  
อุปฏาติ ฯ   
        อุเปกฺขาติ  วิปสฺสนุเปกฺขา  เจว  อาวชฺชนุเปกฺขา  จ ฯ   
ตสฺมึ  หิ  สมเย  สพฺพสงฺขาเรสุ  มชฺฌตฺตภูตา  วิปสฺสนุเปกฺขาป   
พลวตี  อุปฺปชฺชติ ฯ  มโนทฺวาเร อาวชฺชนุเปกฺขาป ฯ  สา  หิสฺส   
ต  ต  าน  อาวชฺชนฺตสฺส  วิสฺสฏอินฺทวชิรมิว ปตฺตปุเฏ   
ปกฺขนฺทตตฺตนาราโจ  วิย  จ  สูรา  ติขิณา  หุตฺวา  วหติ ฯ   
เอว  หิ  วิสุทธฺิมคฺเค  วุตฺต ฯ   
        วิปสฺสนุเปกฺขาติ  เจตฺถ  วิปสฺสนาสมฺปยุตฺตา ตตฺร- 
มชฺฌตฺตุเปกฺขาติ  อาจริยา  วทนฺติ ฯ   
        วิปสฺสนาาเณ  หิ  คยฺหมาเน  าณ  อุปฺปชฺชตีติ   
วิปสฺสนาาณสฺส  อาคตตฺตา  ปุนรุตฺติโทโส  โหติ ฯ ตติยชฺฌาน- 
วณฺณนาย ฺจ  สงฺขารุเปกฺขาวิปสฺสนุเปกฺขานมฺป  อตฺถโต เอกี- 
ภาโว ฯ  ป ฺา  เอว  หิ  สา  กิจฺจวเสน  ทฺวิธา  ภินฺนาติ   
วุตฺต ฯ ตสฺมา  วิปสฺสนาสมฺปยุตฺตาย  ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขาย   
วุจฺจมานาย  ปุนรุตฺติโทโล  จ  น โหติ ตติยชฺฌานวณฺณนาย   
# ๑.  สี.  โอกฺกนฺติตฺวา  ฯ  ม.  โอกฺกนฺติตฺวา  ฯ   
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จ  สเมติ ฯ  ยสฺมา  จ  ป ฺจสุ  อินฺทฺริเยสุ  าณ  อธโิมกฺโข  
ปคฺคโห  อุปฏานนฺติ  ป ฺ ินฺทฺริยสทฺธินฺทฺริยวีรยิินฺทฺริย- 
สตินฺทฺริยานิ  นิทฺทิฏานิ  สมาธินฺทฺริย  ปน  อนิทฺทิฏ  โหติ   
ยุคนทฺธวเสนาป  จ  สมาธินฺทฺริย  นิททฺิสิตพฺพเมว  โหติ  ตสฺมา   
สมปฺปยุตฺโต  สมาธิ  ปุน สมาธาเน  พฺยาปารปฺปหานกรเณน  
อุเปกฺขาติ วุตฺโตติ เวทิตพฺพ ฯ   
        นิกนฺติ  อุปฺปชฺชตีติ  เอว  โอภาสาทิปฏิมณฺฑิตาย  วิปสฺสนาย  
อาลย กุรุมานา สุขุมา  สนฺตาการา  นิกนฺติ  อุปฺปชชฺติ  ยา   
กิเลโสติ  ปรคฺิคเหตุมฺป  น สกฺกา โหติ ฯ  ยถา  จ  โอภาเส   
เอว  เอเตสุป  อ ฺตรสฺมึ  อุปฺปนฺเน  โยคาวจโร น  จ   
วต  เม  อิโต  ปุพฺเพ  เอวรูป  าณ  อุปปฺนฺนปุพฺพ  เอวรูปา  
ปติ ปสฺสทฺธิ สุข  อธิโมกโฺข  ปคฺคโห อุปฏาน อุเปกฺขา นิกนฺติ  
อุปฺปนฺนปุพฺพา อทฺธา มคฺค ปตฺโตมฺหิ  ผล  ปตฺโตมหฺีติ  อมคฺคเมว   
มคฺโคติ  อผลเมว  ผลนฺติ คณฺหาติ ฯ ตสฺส  อมคฺค  มคฺโคติ   
อผล ฺจ  ผลนฺติ คณฺหโต วิปสฺสนาวีถิ อุกฺกนฺตา โหติ ฯ  
        โส  อตฺตโน  มลูกมฺมฏาน  วิสฺสชฺเชตฺวา นิกนฺติเมว  
อสฺสาเทนฺโต นิสีทติ ฯ เอตฺถ จ  โอภาสาทโย  อุปกฺกิเลสวตฺถุตาย   
อุปกฺกิเลสาติ  วุตฺตา  น อกุสลตฺตา ฯ นิกนฺติ ปน  อุปกฺกิเลโส   
เจว  อุปกฺกิเลสวตฺถุ  จ ฯ  วตฺถุวเสเนว  เจเต  ทส  คาหวเสน   
#๑.  ม.  อทฺธา  มคฺค  ปตฺโตมฺหิ  ผล  ปตฺโตมฺหิ  ฯ  
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ปน  สมตึส  โหนฺติ ฯ  กถ  มม  โอภาโส  อุปฺปนฺโนติ  คณฺหโต   
หิ  ทิฏ ิคฺคาโห โหติ  มนาโป  วต  โอภาโส  อุปฺปนฺโนติ   
คณฺหโต  มานคฺคาโห  โอภาส  อสฺสาทยโต  ตณฺหาคฺคาโห ฯ   
อิติ  โอภาเส  ทิฏ ิมานตณฺหาวเสน  ตโย  คาหา ฯ ตถา   
เสเสสุปติ  เอว  คาหวเสน  สมตึส  อุปกฺกิเลสา  โหนฺติ ฯ   
        ทุกฺขโต  มนสิกโรโต  อนตฺตโต  มนสิกโรโตติ  วาเรสุป   
อิมินาว  นเยน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  เอเกกอนุปสฺสนาวเสน  เหตฺถ   
เอเกกสฺส  วิปสฺสนุปกฺกิเลสุปฺปตฺติ  เวทิตพฺพา  น เอกสฺเสว ฯ   
        ตีสุ  อนุปสฺสนาสุ ฯ  เอว  อเภทโต  วิปสฺสนาวเสน   
อุปกฺกิเลเส  ทสฺเสตฺวา  ปุน  เภทวเสน  ทสฺเสนฺโต  รูป  อนิจฺจโต   
มนสิกโรโตติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ชรามรณ  อนจฺิจโต อุปฏานนฺติ ชรามรณสฺส  
อนิจฺจโต อุปฏาน ฯ   
        ยสฺมา  ปุพฺเพ  วุตฺตาน  สมตึสาย  อุปกฺกิเลสาน  วเสน   
อกุสโล  อพฺยตฺโต  โยคาวจโร  โอภาสาทีสุ  วิกมปฺติ  โอภาสาทีสุ   
เอเกก  เอต  มม  เอโสหมสฺมิ  เอโส  เม  อตฺตาติ  สมนุปสฺสติ   
ตสฺมา  ตมตฺถ ทสฺเสนฺโต โอภาเส  เจว  าเณ  จาติอาทิ- 
คาถาทฺวยมาห ฯ   
        ตตฺถ  วิกมฺปตีติ  โอภาสาทิเก  อารมฺมเณ  นานากิเลสวเสน   
วิวิธา  กมฺปติ  เวธติ ฯ   
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        เยหิ  จิตฺต  ปเวธตีติ  เยหิ  ปสฺสทฺธสิุเขหิ  จิตฺต   
นานากิเลสวเสน  นานปฺปกาเรน  เวธติ  กมฺปติ ฯ   
        ตสฺมา  ปสฺสทฺธิยา  สุเข  เจว  โยคาวจโร  วิกมฺปตีติ   
สมฺพนฺโธ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        อุเปกฺขาวชฺชนาย  เจวาติ อุเปกฺขาสงฺขาตาย อาวชฺชนาย  
เจว วิกมฺปติ อาวชฺชนุเปกฺขาย เจว วิกมฺปตีติ  อตฺโถ ฯ  วิสุทฺธิมคฺเค  
ปน  อุเปกฺขาวชฺชนาย ฺจาติ  วุตฺต ฯ   
        อุเปกฺขาย  จาติ  เหฏา  วุตฺตปฺปการาย  อุเปกฺขาย  จ   
วิกมฺปติ  นิกนฺติยา  จ  วิกมฺปตีติ  อตฺโถ ฯ   
        เอตฺถ  จ  ทฺวินฺน  อุเปกฺขาน  นิทฺทิฏตฺตา  เหฏา   
อุเปกฺขา  อุปฺปชฺชตีติ  วุตฺตฏาเน  จ  อุภยถา  อตฺโถ  วุตฺโต ฯ   
อนิจฺจานุปสฺสนาทีสุ  จ  เอเกกิสฺสาเยว  อาวชฺชนุเปกฺขาย   
สพฺภาวโต  เอเกกาเยว อนุปสฺสนา  อนิจฺจ  อนิจฺจ  ทุกฺข  
ทุกฺข อนตฺตา อนตฺตาติ ปุนปฺปุน ภาวียตีติ วุตฺต โหติ ฯ  
        ยสฺมา ปน กุสโล ปณฺฑิโต  พฺยตฺโต  พุทฺธิสมปฺนฺโน   
โยคาวจโร  โอภาสาทีสุ  อุปฺปนฺเนสุ อย โข เม โอภาโส   
อุปฺปนฺโน โส โข ปนาย อนิจฺโจ สงฺขโต ปฏิจฺจสมุปฺปนฺโน  
ขยธมฺโม วยธมฺโม วิราคธมฺโม  นโิรธธมฺโมติ  อิติ  วา  น   
ป ฺาย  ปริจฺฉินฺทติ  อุปปริกฺขติ ฯ  
        อถวา  ปนสฺส  เอว  โหติ  สเจ  โอภาโส  อตฺตา    
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ภเวยฺย อตฺตาติ คเหตุ  วฏเฏยฺย ฯ  อนตฺตาว  ปนาย  อตฺตาติ   
คหิโต ฯ   
        ตสฺมาย  อวสวตฺตนฏเน อนตฺตาติ  ปสฺสนฺโต  ทฏิ ึ   
อุคฺฆาเฏติ ฯ  สเจ  โอภาโส  นิจฺโจ  ภเวยฺย  นิจฺโจติ  คเหตุ  
วฏเฏยฺย ฯ  อนิจฺโจว ปนาย นิจฺโจติ คหิโต ฯ  
        ตสฺมาย หุตฺวา อภาวฏเน อนิจฺโจติ  ปสฺสนฺโต  มาน   
สมุคฺฆาเฏติ ฯ สเจ โอภาโส สุโข ภเวยฺย สุโขติ คเหตุ  
วฏเฏยฺย  ฯ ทกฺุโขว  ปนาย สุโขติ  คหิโต ฯ  
        ตสฺมาย อุปฺปาทวยปฏิปฬนฏเน ทุกฺโขติ ปสฺสนฺโต  
นิกนฺตึ ปริยาทิยติ ฯ ยถา จ โอภาเส เอว เสเสสุป ฯ   
        เอว  อุปปริกฺขิตฺวา  โอภาส  เนต  มม  เนโสหมสฺมิ   
น  เมโส  อตฺตาติ  สมนุปสฺสติ ฯ  าณ  ฯเปฯ  นกินฺตึ  เนต   
มม  เนโสหมสฺมิ  น  เมโส  อตฺตาติ  สมนุปสฺสติ ฯ  เอว  สมน-ุ 
ปสฺสนฺโต  โอภาสาทีสุ  น  กมฺปติ  น  เวธติ ฯ ตสฺมา  ตมตฺถ   
ทสฺเสนฺโต  อิมานิ  ทส  านานีติ  คาถมาห ฯ  
        ตตฺถ  ทส  านานีติ  โอภาสาทีนิ ฯ   
        ป ฺา  ยสฺส  ปริจฺจิตาติ  ยสฺส  อุปกฺกิเลสวิมุตฺตาย  
ป ฺาย  ปริจิตานิ  ปุนปฺปุน  ผุฏานิ  ปริภาวิตานิ ฯ   
        ธมฺมุทฺธจฺจกุสโล  โหตีติ โส  ป ฺาย  ปริจิตทสฏาโน   
โยคาวจโร  ปุพฺเพ  วุตฺตปฺปการสฺส  ธมฺมุทฺธจฺจสฺส ยถาสภาว-  
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ปฏิเวธเนน  (๑) เฉโก  โหติ ฯ   
        น  จ  สมฺโมห  คจฺฉตีติ  ธมฺมุทฺธจฺจกุสลตฺตาเยว  ตณฺหา- 
มานทิฏ ุคฺฆาฏวเสน (๒)  สมฺโมห ฺจ  น  คจฺฉติ ฯ   
        อิทานิ  ปุพฺเพ  วุตฺตเมว  วิธึ  อปเรน  ปริยาเยน  วิภาเวตฺวา   
ทสฺเสนฺโต  วิกมฺปติ  เจว  กิลิสฺสติ  จาติอาทิคาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  มนฺทป ฺโ  โยคาวจโร  โอภาสาทีสุ  วิกฺเขป ฺจ   
อวเสสกิเลสุปฺปตฺติ ฺจ ปาปุณาติ ฯ  
        มชฺฌิมป ฺโ วิกฺเขปเมว ปาปุณาติ  นาวเสสกิเลสุปฺปตฺตึ   
โส  อธิมานิโก  โหติ ฯ   
        ติกฺขป ฺโ  วิกฺเขป ปาปุณิตฺวาป  ต  อธิมาน  ปหาย   
วิปสฺสน  อารภติ ฯ   
        อติติกฺขป ฺโ  น  จ วิกฺเขป  ปาปุณาติ  น  จาวเสส- 
กิเลสุปฺปตฺตึ ฯ   
        วิกฺขิปฺปติ  เจวาติ (๓)  เตสุ  มนฺทป ฺโ  ธมฺมุทฺธจฺจสงฺขาต   
วิกฺเขป ฺเจว  ปาปุณียติ  (๔) ฯ 
        กลิิสฺสติ  จาติ ตณฺหามานทิฏ ิกิเลเสหิ  กิเลสียติ  จ   
อุปตาปยติ  วิพาธียตีติ  อตฺโถ ฯ   
        จวติ  จิตฺตภาวนาติ  ตสฺส  มนฺทป ฺสฺส  วิปสฺสนาจิตฺต- 
# ๑.  ยถาสภาวปฏิเวเธน  ฯ  ๒.  กตฺถจิ. ตณฺหามานทิฏ ุปฺปาทวเสน ฯ 
#๓.  ม.  วิกฺขิปฺปติ เจวาติ  ฯ  ๔.  ม. ปาปุณาติ  ฯ  
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ภาวนา  กิเลเสสุเยว  านโต  ปฏิปกฺขาวิหตตฺตา  จวติ  ปริปตตีติ   
อตฺโถ ฯ  
        วิกฺขิปติ น กลิิสฺสตีติ มชฺฌิมป ฺโ วิกฺเขเปน  วิกฺขิปติ   
กิเลเสหิ  น  กิลิสฺสติ ฯ   
        ภาวนา  ปริหายตีติ  ตสฺส มชฺฌิมป ฺสฺส  อธิมานิกตฺตา  
วิปสฺสนารมฺภาภาเวน วิปสฺสนา ปริหายติ นปฺปวตฺตตีติ อตฺโถ ฯ   
        วิกฺขิปติ  น  กลิิสฺสตีติ ติกฺขป ฺโป วิกฺเขเปน วิกฺขิปติ  
กิเลเสหิ น  กลิิสฺสติ ฯ   
        ภาวนา  น  ปริหายตีติ  ตสฺส  ติกขฺป ฺสฺส  สนฺเตป   
วิกฺเขเป  ต  อธิมานวิกฺเขป  ปหาย  วิปสฺสนารมฺภสพฺภาเวน   
วิปสฺสนาภาวนา  น  ปรหิายติ  ปวตฺตตีติ  อตฺโถ ฯ   
        น  จ  วิกฺขิปเต จิตฺต  น  กิลิสฺสตีติ  อติติกฺขป ฺสฺส  
จิตฺต น วิกฺเขเปน  วิกฺขิปติ  น  จ  กิเลเสหิ  กลิิสฺสติ ฯ   
        น  จวติ  จิตฺตภาวนาติ  ตสฺส วิปสฺสนาจิตฺตภาวนา น  
จวติ วิกฺเขปกิเลสาภาเวน ยถาาเน ติฏตีติ อตฺโถ ฯ   
        อิเมหิ จตูหิ าเนหีติอาทีสุ อิทานิ วุตฺเตหิ อิเมหิ  
จตูหิ าเนหิ เหตุภูเตหิ กรณภูเตหิ  วา  โอภาสาทิเก  ทส   
าเน  จิตฺตสฺส  สงฺเขเปน  จ  วิกฺเขเปน  จ  วิคฺคหิต  มานส   
วิกฺเขปกิเลสุปฺปตฺติวิรหิโต  จตุตฺโถ กสุโล มหาป ฺโ โยคาวจโร  
# ๑-๒  ม.  ส.ี วิกฺขิปติ  น  กิลิสฺสตีติ  ฯ    
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มนฺทป ฺาทีน  ติณฺณ  โยคาวจราน  มานส  เอว ฺจ  เอว ฺจ   
โหตีติ  นานปฺปการโต  ชานาตีติ  สมฺพนฺธโต  อตฺถวณฺณนา   
เวทิตพฺพา ฯ   
        สงฺเขโปติ  เจตฺถวิกฺเขปสฺส (๑) เจว กิเลสาน ฺจ อุปฺปตฺติวเสน  
จิตฺตสฺส ลีนภาโว เวทิตพฺโพ ฯ   
        วิกฺเขโปติ  วิกฺขิปติ  น  กิลิสฺสตีติ  ทฺวีสุ  าเนสุ  วุตฺตวิกฺเขป- 
วเสน จิตฺตสฺส อุทฺธตภาโว เวทิตพฺโพติ ฯ   
        ธมฺมุทฺธจฺจวารนิทฺเทสวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ 
                ยุคนทฺธกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        สจฺจกถาวณฺณนา   
        อิทานิ  ยุคนทฺธคุณสฺส  อริยมคฺคสฺส  วเสน  สจฺจฏ   
สจฺจปฏิเวธวิเสส  สจฺจลกฺขณาทิวิธาน ฺจ  ทสฺเสนฺเตน  กถิตาย   
สุตฺตนฺตปุพฺพงฺคมาย  สจฺจกถาย  อปพฺุพตฺถานุวณฺณนา ฯ   
        ตตฺถ  สตฺุตนฺเต  ตาว  ตถานีติ  ยถาสภาววเสน   
ตจฺฉานิ  ฯ  ยถาสภาวภูตาเนว  หิ  ธมฺมชาตานิ  สจฺจฏเน   
สจฺจานิ (๒) ฯ  สจฺจฏโ  ปมาณนิทฺเทสวณฺณนาย  วุตฺโต ฯ   
        อวิตถานีติ  วุตฺตสภาเว วิปริยายวิรหิตานิ ฯ น หิ  
สจฺจานิ  อสจฺจานิ  นาม  โหนฺติ ฯ   
        อน ฺถานีติ  อ ฺสภาววิรหิตานิ ฯ  น  หิ อสจฺจานิ  สจฺจานิ   
#๑.  ม.  เจตฺถ  วิกฺเขปสฺส  ฯ  ๒.  กตฺถจิ.  สจฺจานิ  ฯ  
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สจฺจานิ  นาม  โหนฺติ ฯ   
        อิท ทุกขฺนฺติ ภิกฺขเว ตถเมตนฺติ ภิกฺขเว อิท ทุกฺขนฺติ  
ย  วุจฺจติ  เอต  ยถาสภาวตฺตา ตถ ฯ ทกฺุขเมว หิ ทุกฺข ฯ  
วุตฺตสภาเว  วิปริยายาภาวโต  อวิตถ ฯ  น  หิ  ทุกขฺ  อทุกฺข  นาม   
โหติ ฯ อ ฺสภาววิรหิตตฺตา  อน ฺถ ฯ น หิ ทกุขฺ  
สมุทยาทิสภาว  โหติ ฯ  สมุทยาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ   
 
                        ปมสุตฺตนฺตนิทฺเทสวณฺณนา   
        ตถฏเนาติ ยถาสภาวฏเน ฯ ปฬนฏาทโย าณกถาย 
วุตฺตตฺถาเยว ฯ   
        เอกปฺปฏิเวธานีติ  เอเกน  มคฺคาเณน  ปฏิเวโธ  เอกโต  
วา ปฏิเวโธ  เอเตสนฺติ  เอกปฺปฏิเวธานิ ฯ   
        อนตฺตฏเนาติ  จตุนฺนมฺป  สจฺจาน  อตฺตวิรหิตตฺตา  
อนตฺตฏเน ฯ  วุตฺต  เหต  วิสุทฺธิมคฺเค   ปรมตฺถโต  หิ   
สพฺพาเนว  สจฺจานิ  เวทกการกนิพฺพุตคมกาภาวโต  สุ ฺานีติ  
เวทิตพฺพานิ ฯ  เตเนต  วุจฺจติ   
                ทกฺุขเมว หิ  น โกจิ ทุกฺขิโต   
                การโก  น  กริิยาว วิชฺชติ   
                อตฺถิ นิพฺพุติ น นิพฺพุโต ปุมา   
                มคฺคมตฺถิ  คมโก  น  วิชฺชตีติ ฯ   
        อถ วา    
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                ธุวสุภสุขตฺตสุ ฺ   
                ปรุิมทฺวยมตฺตสุ ฺมมตปท   
                ธุวสุขอตฺตวิรหิโต   
                มคฺโค  อิติ  สุ ฺตา  เตสูติ ฯ   
        สจฺจฏเนาติ  อวิสวาทกฏเน ฯ  
        ปฏิเวธฏเนาติ มคฺคกฺขเณ ปฏิวิชฺฌิตพฺพฏเน ฯ  
        เอกสงฺคหิตานีติ  ตถฏาทินา  เอเกเกเนว  อตฺเถน   
สงฺคหิตานิ  เอกคณน  คตานีติ  อตฺโถ ฯ   
        ย  เอกสงฺคหิต  ต  เอกตฺตนฺติ  ยสฺมา เอเกน สงฺคหิต  
ตสฺมา  เอกตฺตนฺติ  อตฺโถ ฯ  สจฺจาน  พหุตฺเตป  เอกตฺตมเปกฺขิตฺวา  
เอกวจน กต ฯ  
        เอกตฺต  เอเกน  าเณน  ปฏิวิชฌฺตีติ  ปุพฺพภาเค จตุนฺน  
สจฺจาน นานตฺเตกตฺต สฺวาวตฺถิก ววตฺถเปตฺวา  ิโต มคฺคกฺขเณ  
เอเกน มคฺคาเณน ตถฏาทิตต เอกตฺต (๑) ปฏิวิชฺฌติ ฯ  
        กถ  นิโรธสจฺจสฺส  ตถฏาทิเก  เอกตฺเต  ปฏิวิทฺเธ   
เสสสจฺจานมฺป  ตถฏาทิก  เอกตฺต  ปฏิวิทฺธเมว  โหติ ฯ  ยถา   
ปุพฺพภาเค  ป ฺจนฺน  ขนฺธาน  นานตฺเตกตฺต  สฺวาวตฺถิต   
ววตฺถเปตฺวา   ิตสฺส  มคฺควุฏานกาเล  อนิจฺจโต  วา  ทุกฺขโต   
วา  อนตฺตโต  วา  วุฏหนฺตสฺส  เอกสฺมิมฺป  ขนฺเธ  อนิจฺจาทิโต   
# ๑.  สี.  ตถฏาทิตตฺต  เอกตฺต   ฯ  ม.  ตถฏาทิตตฺตเอกตฺต  ฯ 
#ยุ.  ตถฏาทิก  เอกตฺต  ฯ  
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ทิฏเ  เสสขนฺธาป  อนิจฺจาทิโต  ทิฏาว  โหนฺติ  เอวมิทมฺป (๑) 
ทฏพฺพ ฯ   
        ทุกฺขสฺส  ทุกฺขฏโ ตถฏโติ  ทกฺุขสจฺจสฺส  ปฬนฏาทิโก   
จตุพฺพิโธ  อตฺโถ  สภาวฏเน  ตถฏโ ฯ เสสสจฺเจสุป  เอเสว  
นโย ฯ  โสเยว  จตุพฺพิโธ  อตฺโถ  อตฺตาภาวโต  อนตฺตฏโ ฯ   
วุตฺตสภาเว  (๒)  อวิสวาทกโต  สจฺจฏโ ฯ  มคฺคกฺขเณ  ปฏิวิชฺฌ-ิ 
ตพฺพโต  ปฏเิวธฏโ วุตฺโตติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        ย  อนิจฺจนฺติอาทิ  สาม ฺลกฺขณปุพฺพ  (๓)   กตฺวา  ทสฺสิต ฯ   
        ตตฺถ  ย  อนิจฺจ  ต  ทกฺุข ฯ  ย  ทกุขฺ  ต  อนิจฺจนฺติ (๔) 
ทุกฺขสมุทยมคฺคา คหิตา ฯ ตานิ หิ ตีณิ  สจฺจานิ  อนิจฺจานิ   
เจว  อนิจฺจตฺตา  ทุกฺขานิ  จ ฯ  
        ย อนิจฺจ ฺจ ทุกฺข ฺจ ต  อนตฺตาติ  ตานิเยว  ตีณิ   
คหิตานิ ฯ   
        ย  อนิจฺจ ฺจ  ทุกฺข ฺจ  อนตฺตา  จาติ  เตหิ  ตีหิ  สห   
นิโรธสจฺจ ฺจ  สงฺคหิต ฯ  จตฺตาริป  ห ิ อนตฺตาเยว ฯ  
        ต  ตถนฺติ  ต  สจฺจจตุกฺก  สภาวภูต ฯ   
        ต  สจฺจนฺติ  ตเทว  สจฺจจตุกฺก  ยถาสภาเว  อวิสวาทก ฯ  
        นวหากาเรหีติอาทีสุ  สพฺพ  ภิกฺขเว  อภิ ฺเยฺยนฺติ  (๕)  วจนโต   
#๑.  ม.  เอวมิทนฺติ  ฯ ๒.  ย.ุ วุตฺตสภาเวน  ฯ  ๓.  ม. สาม ฺลกฺ- 
#ขณปุพฺพงฺคม  ฯ  ๔.  ม. ยุ. อตฺถ ิ ฯ  โปราณ. นตฺถิ  ฯ 
#๕.  ขุ.  ปฏิ.  ๓๑/๓/๖  ฯ  
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อภิ ฺฏเน ทุกฺขสฺส  ปริ ฺฏเ  สมุทยสฺส  ปหานฏเ  มคฺคสฺส   
ภาวนฏเ  นิโรธสฺส สจฺฉิกิริยฏเ  อาเวณิเกป  อิธ  จตูสุป   
สจฺเจสุ  าตปริ ฺาสพฺภาวโต ปริ ฺฏเน  จตุสจฺจทสฺสเนน   
ปหานสพฺภาวโต  ปหานฏเน  จตุสจฺจภาวนาสพฺภาวโต   
ภาวนฏเน  จตุนฺน  สจฺจาน  สจฺฉิกิริยสพฺภาวโต  สจฺฉิ- 
กิริยฏเนาติ  นิทฺทิฏนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        นวหากาเรหิ  ตถฏเนาติอาทีสุ  ปม  วุตฺตนเยเนว โยชนา  
กาตพฺพา ฯ   
        ทฺวาทสหิ  อากาเรหีติอาทีสุ  ตถฏาทโย  าณกถาย   
วุตฺตตฺถา ฯ  เอเตส นิทฺเทเสป วุตฺตนเยเนว โยชนา เวทิตพฺพา ฯ   
        สจฺจาน  กติ  ลกฺขณานีติอาทีสุ  อุปริ  วตฺตพฺพานิ  ฉ   
ลกฺขณานิ  สงฺขตาสงฺขตวเสน  ทฺวิธา  ภินฺทิตฺวา  เทฺว  ลกฺขณานีติ   
อาห ฯ  
        ตตฺถ สงฺขตลกฺขณ ฺจ  อสงฺขตลกฺขณ ฺจาติ  ตีณิมานิ   
ภิกฺขเว  สงฺขตสฺส  สงฺขตลกฺขณานิ  อุปฺปาโท ป ฺายติ  วโย   
ป ฺายติ   ิตสฺส  อ ฺถตฺต  ป ฺายติ ฯ  ตีณิมานิ  ภิกฺขเว  
อสงฺขตสฺส  อสงฺขตลกฺขณานิ  น  อุปปฺาโท  ป ฺายติ  น  
วโย  ป ฺายติ  น   ิตสฺส  อ ฺถตฺต  ป ฺายตีติ  (๑)  เอว  
วุตฺต  สงฺขตสฺส  สงฺขตมิติ ลกฺขณ ฺจ  อสงฺขตสฺส  อสงฺขตมิติ   
# ๑.  องฺ  ติก.  ๒๐/๔๘๖,๔๘๗/๑๙๒  ฯ    
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ลกฺขณ ฺจ ฯ  สงฺขต  ปน  น  ลกฺขณ  ลกฺขณ  น สงฺขต ฯ  
น  จ  สงฺขต  วินา  ลกฺขณ  ป ฺาเปตุ  สกฺกา  นาป  ลกฺขณ   
วินา  สงฺขต ฯ  ลกฺขเณน ปน สงฺขต ปากฏ โหติ ฯ   
        ปุน  ตเทว  ลกฺขณทฺวย  วิตฺถารโต  ทสฺเสนฺโต  ฉ   
ลกฺขณานีติ  อาห ฯ  
        สงฺขตาน  สจฺจานนฺติ  ทุกฺขสมุทยมคฺคสจฺจาน ฯ  ตานิ  ห ิ 
ปจฺจเยหิ สงฺคมฺม กตตฺตา สงฺขตานิ ฯ  
        อุปฺปาโทติ  ชาติ ฯ   
        ป ฺายตีติ  ชานียติ ฯ   
        วโยติ  ภงฺโค ฯ   
         ิตาน  อ ฺถตฺตนฺติ   ิติปฺปตฺตาน  อ ฺถาภาโว  ชรา ฯ   
ติณฺณ  สงฺขตสจฺจาน  นิปฺผนฺนตฺตา อุปฺปาทวย ฺถตฺต  วุตฺต   
เตสเยว  ปน  อุปฺปาทสฺส  ชราย  ภงฺคสฺส  จ  อนิปฺผนฺนตฺตา  
อุปฺปาทวย ฺถตฺต น วตฺตพฺพ ฯ สงฺขตนิสฺสิตตฺตา อุปฺปาท- 
วย ฺถตฺต  น  ป ฺายตีติ  น  วตฺตพฺพ ฯ สงฺขตวิการตฺตา  
ปน สงฺขตนฺติ วตฺตพฺพ ฯ ทุกฺขสมุทยาน  อุปฺปาทชราภงฺคา   
สจฺจปริยาปนฺนา   มคฺคสจฺจสฺส  อุปฺปาทชราภงฺคา  น  สจฺจ- 
ปริยาปนฺนาติ  วทนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  สงฺขตาน  อุปฺปาทกฺขเณ  สงฺขตาป  อุปฺปาทลกฺขณมฺป   
กาลสงฺขาโต  ตสฺส ขโณป ป ฺายติ อุปฺปาเท วีติวตฺเต   
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สงฺขตาป  ชราลกฺขณมฺป  กาลสงฺขาโต  ตสฺส  ขโณป  ป ฺายติ   
ภงฺคกฺขเณ  สงฺขตาป  ชราป  ภงฺคลกฺขณมฺป  กาลสงฺขาโต  ตสฺส   
ขโณป  ป ฺายตีติ  ขนฺธกวคฺคฏกถาย   วุตฺต ฯ   
        อสงฺขตสฺส  สจฺจสฺสาติ  นิโรธสจฺจสฺส ฯ  ต  ห ิปจฺจเยหิ  
สมาคมฺม อกตตฺตา  สยเนว  นิปฺผนฺนนติฺ  อสงฺขต ฯ   
         ิตสฺสาติ  นิจฺจตฺตา   ิตสฺส  น านปฺปตฺตตฺตา ฯ  
        ปุน ตเทว ลกฺขณทฺวย วิตฺถารโต ทสฺเสนฺโต ทฺวาทส  
ลกฺขณานีติ อาห ฯ   
        จตุนฺน  สจฺจาน  กติ  กุสลาติอาทีสุ  อพฺยากตนฺติ   
วิปากาพฺยากต  กิริยาพฺยากต รูปาพฺยากต นิพฺพานาพฺยา- 
กตนฺติ จตูสุ อพฺยากเตสุ นิพฺพานาพฺยากต ฯ จตฺตาริป  ห ิ  
กุสลากุสลลกฺขเณน  น  พฺยากตตฺตา  อพฺยากตานิ ฯ   
        สิยา  กสุลนฺติ  กามาวจรรูปาวจรารูปาวจรกุสลาน  วเสน   
กุสลมฺป  ภาเวยฺย ฯ   
        สิยา  อกุสลนฺติ  ตณฺห  เปตฺวา  เสสากุสลวเสน ฯ   
        สิยา  อพฺยากตนฺติ  กามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรวิปาก- 
กิริยาน  รูปาน ฺจ  วเสน ฯ   
        สิยา ตีณิ สจฺจานีติอาทีสุ สงฺคหิตานีติ  คณิตานิ ฯ   
        วตฺถุวเสนาติ  อกุสลกุสลาพฺยากตทุกฺขสมุทยนิโรธมคฺค- 
สงฺขาตวตฺถุวเสน ฯ   
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        ย  ทุกฺขสจฺจ  อกุสลนฺติ  เปตฺวา  ตณฺห  อวเสส  อกุสล ฯ   
        อกุสลฏเน  เทฺว  สจฺจานิ  เอกสจฺเจน  สงฺคหิตานีติ  
อิมานิ  เทฺว  ทุกฺขสมุทยสจฺจานิ  อกุสลฏเน เอกสจฺเจน   
สงฺคหิตานิ  อกุสลสจฺจ  นาม  โหตีติ  อตฺโถ ฯ   
        เอกสจฺจ  ทฺวีหิ  สจฺเจหิ  สงฺคหิตนฺติ  เอก  อกสุลสจฺจ   
ทฺวีหิ  ทุกฺขสมุทยสจฺเจหิ สงฺคหิต ฯ  
        ย  ทุกฺขสจฺจ  กุสลนฺติ  เตภูมก  กสุล ฯ  อิมานิ  เทฺว   
ทุกฺขมคฺคสจฺจานิ  กุสลฏเน เอกสจฺเจน สงฺคหิตานิ  กุสลสจฺจ   
นาม  โหตีติ ฯ  เอก  กุสลสจฺจ  ทฺวีหิ  ทุกฺขมคฺคสจฺเจหิ  
สงฺคหิต ฯ   
        ย  ทุกฺขสจฺจ  อพฺยากตนฺติ  เตภูมกวิปากกิริยา  รูป ฺจ ฯ  
อิมานิ  เทฺว  ทุกฺขนิโรธสจฺจานิ  อพฺยากตฏเน  เอกสจฺเจน   
สงฺคหิตานิ  เอก อพฺยากตสจฺจ  นาม โหติ ฯ  เอก  อพฺยากต- 
สจฺจ  ทฺวีหิ  ทุกฺขนิโรธสจฺเจหิ  สงฺคหิต ฯ   
        ตีณิ  สจฺจานิ  เอกสจฺเจน  สงฺคหิตานีติ  สมุทยมคฺค- 
นิโรธสจฺจานิ  เอเกน  อกุสลกุสลาพยฺากตภูเตน  ทุกฺขสจฺเจน   
สงฺคหิตานิ ฯ   
        เอก  สจฺจ ตีหิ สจฺเจหิ สงฺคหิตนฺติ เอก ทุกฺขสจฺจ  
วิสุ  อกุสลกสุลอพฺยากตภูเตหิ  สมุทยมคฺคนิโรธสจฺเจหิ  สงฺคหิต ฯ   
เกจิ  ปน ทุกขฺสมุทยสจฺจานิ  อกุสลฏเน  สมุทยสจฺเจน    
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สงฺคหิตานิ  ทุกฺขมคฺคสจฺจานิ อกุสลฏเน  สมุทยสจฺเจน 
สงฺคหิตานิ  ทุกฺขมคฺคสจจานิ  กุสลฏเน  มคฺคสจฺเจน สงฺคหิตานิ 
น  ทสฺสนฏเน ฯ  ทุกฺขนิโรธสจฺจานิ  อพฺยากตฏเน  นิโรธสจฺเจน  
สงฺคหิตานิ น อสงฺขตฏเนาติ วณฺณยนฺติ ฯ   
                ปมสุตฺตนฺตนิทฺเทสวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ 
 
                        ทุติยสุตฺตนฺตปาฬิวณฺณนา   
        ปุน  อ ฺสฺส  สุตฺตนฺตสฺส  อตฺถวเสน  สจฺจปฺปฏิเวธ   
นิทฺทิสิตุกาโม  ปุพฺเพ  เม  ภิกฺขเวติอาทิก  สุตฺตนฺต  (๑)  อาหริตฺวา   
ทสฺเสสิ ฯ  
        ตตฺถ ปพฺุเพ  เม  ภิกขฺเว  สมฺโพธา  ภิกฺขเว  มม   
สมฺโพธิโต  สพฺพ ฺ ุตาณโต  ปุพฺเพ ฯ   
        อนภิสมฺพุทฺธสฺสาติ  สพฺพธมฺเม  อปฺปฏิวิทฺธสฺส ฯ   
        โพธิสตฺตสฺเสว  สโตติ โพธิสตฺตภูตสฺเสว ฯ   
        เอตทโหสีติ  โพธิปลฺลงฺเก  นิสินนฺสฺส  เอต  ปริวิตกฺกิต   
อโหสิ ฯ   
        อสฺสาโทติ  อสฺสาทียตีติ  อสฺสาโท ฯ   
        อาทีนโวติ  โทโส ฯ   
        นิสฺสรณนฺติ  อปคมน ฯ   
# ๑.  ส.  ข.  ๑๗/๕๙/๓๔  ฯ  
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        สุขนฺติ  สุขยตีติ  สุข  ยสฺสุปฺปชชฺติ  ต สุขิต  กโรตีติ  อตฺโถ ฯ   
        โสมนสฺสนฺติ  ปติโสมนสฺสโยคโต  โสภน  มโน  อสฺสาติ   
สุมโน  สุมนสฺส  ภาโว  โสมนสฺส  สุขเมว  ปติโยคโต  วิเสสิต ฯ   
        อนิจฺจนฺติ  อทฺธุว ฯ   
        ทุกฺขนฺติ  ทุกฺขวตฺถตฺุตา  สงฺขารทุกฺขตฺตา  จ  ทุกฺข ฯ  
        วิปริณามธมฺมนฺติ  อวสี  หุตฺวา  ชราภงฺควเสน  ปริวตฺตน- 
ปกติก ฯ  เอเตน  อนตฺตภาโว วุตฺโต  โหติ ฯ   
        ฉนฺทราควินโยติ  ฉนฺทสงฺขาตสฺส  ราคสฺส  สวรณ  น   
วณฺณราคสฺส ฯ  
        ฉนฺทราคปฺปหานนฺติ  ตสฺเสว  ฉนฺทราคสฺส ปชหน ฯ   
        ยาวกีว ฺจาติอาทีสุ  ยาว  อิเมส  ป ฺจนฺน  อุปาทานกฺ- 
ขนฺธาน  ฯเปฯ  ยถาภูต นาพฺภ ฺาสึ  น  อธิเกน  าเณน   
ปฏิวิชฺฌ ึ ตาว  อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ อนุตฺตร  สพฺพ ฺ ุภาว   
อภิสมฺพุทฺโธ อภิสเมตาวี อรหนฺติ  เนวาห ปจฺจ ฺาสึ เนว  
ปฏิ ฺ  อกาสินฺติ  สมฺพนฺธโต  อตฺโถ ฯ   
        กีว ฺจาติ  นิปาตมตฺต ฯ  ยโตติ  ยสฺมา  ยทา  วา ฯ  
        อถาติ  อนนฺตร ฯ   
        าณ ฺจ  ปน  เม  ทสฺสน  อุทปาทีติ  ทสฺสนกจฺิจกรเณน   
ทสฺสนสงฺขาต  ปจฺจเวกฺขณาณ ฺจ  เม  อุปฺปชชฺิ ฯ   
        อกุปฺปาติ  โกเปตุ  จาเลตุ  อสกฺกุเณยฺยา ฯ    
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        วิมุตฺตีติ  อรหตฺตผลวิมุตฺติ ฯ  เอตาย  เอว  ผลปจฺจเวกฺขณาย  
มคฺคนิพฺพานปจฺจเวกฺขณาป  วุตฺตาว  โหนฺติ  (๑) ฯ   
        อยมนฺติมา  ชาตีติ  อย ปจฺฉิมา ขนฺธปฺปวตฺติ ฯ   
        นตฺถิทานิ  ปุนพฺภโวติ  อิทานิ  ปนุ  อุปฺปตฺติ  นตฺถิ ฯ   
เอเตน  ปหีนกิเลสปจฺจเวกฺขณา วุตฺตา ฯ อรหโต ห ิอวสิฏ- 
กิเลสปจฺจเวกฺขณา  น  โหติ ฯ   
                นฏิ ิตา  ฯ 
 
                        ทุติยสุตฺตนฺตนิทฺเทสวณฺณนา 
        สจฺจปฺปฏิเวธาณโยชนากฺกเม  จ  อย  รูปสฺส  อสฺสาโทติ   
ปหานปฺปฏิเวโธติ  ปุพฺพภาเค  อย  ตณฺหาสมฺปยุตฺโต  รูปสฺส   
อสฺสาโทติ  ตฺวา มคฺคกฺขเณ  สมุทยปฺปหานสงฺขาโต  สมุทย- 
สจฺจปฺปฏิเวโธ ฯ   
        สมุทยสจฺจนฺติ  สมุทยสจฺจปฺปฏิเวธาณ ฯ  อริยสจฺจา- 
รมฺมณาณมฺป  หิ  เย  เกจิ  กุสลา  ธมมฺา  สพฺเพ  เต  จตูสุ  
อริยสจฺเจสุ สงฺคห คจฺฉนฺตีติอาทีสุ (๒)  วิย สจฺจนฺติ วุจฺจติ ฯ  
        อย  รูปสฺส  อาทีนโวติ ปริ ฺาปฏิเวโธติ ปพฺุพภาเค อย  
รูปสฺส  อาทนีโวติ  ตฺวา มคฺคกฺขเณ  ทุกฺขปริ ฺาสงฺขาโต   
ทุกฺขสจฺจปฺปฏิเวโธ ฯ   
#๑.  ย.ุ  โหติ  ฯ  ๒.  ม.  มู.  ๑๒/๓๔๐/๓๔๙  ฯ  
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        ทุกฺขสจฺจนฺติ ทุกฺขสจฺจปฺปฏิเวธาณ ฯ  
        อิท รูปสฺส นิสฺสรณนฺติ สจฺฉิกิริยาปฏิเวโธติ  ปุพฺพภาเค  
อิท  รูปสฺส  นิสฺสรณนฺติ  ตฺวา  มคฺคกฺขเณ  นิโรธสจฺฉิกิริยา- 
สงฺขาโต  นิโรธสจฺจปฺปฏิเวโธ ฯ   
        นิโรธสจฺจนฺติ  นิโรธสจฺจารมฺมณ  นิโรธสจฺจปฺปฏิเวธ- 
าณ ฯ  
        ยา  อิเมสุ ตีสุ าเนสูติ อิเมสุ ยถาวุตฺเตสุ ตีสุ  
สมุทยทุกฺขนิโรเธสุ ปฏิเวธวเสน ปวตฺตา  ยา  ทิฏ ิ  โย  
สงฺกปฺโปติ โยชนา ฯ  
        ภาวนาปฏิเวโธติ  อย  มคฺคภาวนาสงฺขาโต  มคฺคสจฺจปฺ- 
ปฏิเวโธ ฯ  
        มคฺคสจฺจนฺติ  มคฺคสจฺจปฺปฏิเวธาณ ฯ   
        ปุน  อปเรน  ปรยิาเยน  สจฺจานิ  จ  สจฺจปฺปฏิเวธ ฺจ   
ทสฺเสนฺโต  สจฺจนฺติ  กติหากาเรหิ  สจฺจนฺติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ยสฺมา สพฺเพป สพฺพ ฺ ุโพธิสตฺตา โพธิปลฺลงฺเก  
นิสินฺนา ชรามรณาทิกสฺส ทุกฺขสจฺจสฺส ชาติอาทิก สมุทยสจฺจ  
กินฺนุ โขติ  เอสนฺติ  ตถา  เอสนฺตา  จ  ชรามรณาทิกสฺส   
ทุกฺขสจฺจสฺส  ชาติอาทิก  สมุทยสจฺจ  ปจฺจโยติ  ววตฺถเปนฺตา (๑) 
ปริคฺคณฺหนฺติ  ตสฺมา  สา  จ  เอสนา  โส  จ  ปริคฺคโห   
#๑.  ม.  ยุ.  ววตฺถเปนฺโต  ฯ  
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สจฺจาน  เอสนตฺตา  ปริคฺคหตฺตา  จ  สจฺจนฺติ  กตฺวา   
เอสนฏเน  ปริคฺคหฏเนาติ  วุตฺต ฯ  
        อย ฺจ วิธิ ปจฺเจกพุทฺธานมฺป ปจฺจยปริคฺคเห ลพฺภติเยว  
สาวกานมฺปน  อนุสฺสววเสน  ปจฺจยปริคฺคโห (๑)  ลพฺภติ ฯ   
        ปฏิเวธฏเนาติ ปุพฺพภาเค  ตถา เอสิตาน ปริคฺคหิตาน ฺจ  
มคฺคกฺขเณ  เอกปฏิเวธฏเน ฯ   
        กึนิทานนฺติอาทีสุ  นิทานาทีนิ  สพฺพานิ  การณเววจนานิ ฯ   
การณ  หิ ยสมฺา  ผล  นิเทติ  หนฺท  น  คณฺหถาติ  อปฺเปติ   
วิย  ตสฺมา  นทิานนฺติ วุจฺจติ ฯ  ยสฺมา  ผล  ตโต  สมุเทติ   
ชายติ  ปภวติ ตสฺมา สมุทโย ชาติ ปภโวติ  วุจฺจติ ฯ   
อยมฺปเนตฺถ  อตฺโถ  กึนิทาน  เอตสฺสาติ  กึนิทาน ฯ   
        โก  สมทุโย  เอตสฺสาติ  กึสมุทย ฯ   
        กา  ชาติ  เอตสฺสาติ  กชึาติก ฯ   
        โก  ปภโว  เอตสฺสาติ  กึปภว ฯ   
        ยสฺมา  ปน  ตสฺส  ชาติ  ยถาวุตฺเตน  อตฺเถน  นทิาน ฺเจว   
สมุทโย  จ  ชาติ  จ  ปภโว  จ  ตสฺมา  ชาตินิทานนฺติอาทิมาห ฯ   
        ชรามรณนฺติ  ทุกฺขสจฺจ ฯ   
        ชรามรณสมุทยนฺติ  ตสฺส  ปจฺจย  สมุทยสจฺจ ฯ   
        ชรามรณนิโรธนฺติ  นิโรธสจฺจ ฯ  
# ๑.  ม.  ปจฺจยปริคฺคเห  ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๒) - หนาท่ี 309 

        เลมที ่ 41  โพชฺฌงฺคกถาวณฺณนา  หนา  309 
 
        ชรามรณนิโรธคามินึ  ปฏิปทนติฺ  มคฺคสจฺจ ฯ  อิมินาว   
นเยน  สพฺพปเทสุ  อตฺโถ เวทิตพฺโพติ ฯ   
        นิโรธปฺปชานนาติ  อารมฺมณกรเณน  นิโรธสฺส  ปชานนา ฯ   
        ชาติ  สยิา  ทุกฺขสจฺจ  สิยา  สมุทยสจฺจนฺติ  ภวปจฺจยา   
ป ฺายนฏเน  ทุกฺขสจฺจ  ชรามรณสฺส  ปจฺจยฏเน  สมุทยสจฺจ ฯ   
เอส  นโย  เสเสสุป ฯ   
        อวิชชฺา  สิยา  ทุกฺขสจฺจนฺติ ปน อาสวสมุทยา อวิชฺชา- 
สมุทโย  สมทุยฏเนาติ ฯ  
                ทติุยสุตฺตนฺตนิทฺเทสวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ 
                        สจฺจกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                โพชฌฺงฺคกถาวณฺณนา   
        อิทานิ  สจฺจปฺปฏิเวธสิทฺธ  โพชฺฌงฺควิเสส  ทสฺเสนฺเตน   
กถิตาย  สุตฺตนฺตปุพฺพงฺคมาย  โพชฌฺงฺคกถาย  อปุพฺพตฺถานุ- 
วณฺณนา ฯ   
        ตตฺถ  สตฺุตนฺเต (๑)  ตาว โพชฺฌงฺคาติ  โพธิยา  โพธิสฺส  วา   
องฺคาติ  โพชฌฺงฺคาติ ฯ  กึ  วุตฺต โหติ (๒) ยา หิ  อย  ธมฺมสามคฺคี  
ยาย โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ  อุปฺปชฺชมานาย  ลีนุทฺธจฺจปติฏานา-  
ยูหนกามสุขตฺตกิลมถานุโยคอุจฺเฉทสสฺสตาภินิเวสาทีน  อเนเกส   
#๑. ส. มหา.  ๑๙/๔๒๘/๑๑๗  ฯ  ๒.  ม.  องฺคาติ  โพชฺฌงฺคา  ฯ   
#กึ  วุตฺต  โหติ  ฯ  
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อุปทฺทวาน ปฏิปกฺขภูตาย  สติธมฺมวิจยวีริยปติปสฺสทฺธิสมาธิ- 
อุเปกฺขาสงฺขาตาย  ธมฺมสามคฺคิยา  อรยิสาวโก  พุชฌฺตีติ  กตฺวา   
โพธีติ  วุจฺจติ  พุชฌฺตีติ  กิเลสสนฺตานนิทฺทาย วุฏหติ จตฺตาริ  
วา อริยสจฺจานิ ปฏิวิชฌฺติ นิพฺพานเมว วา สจฺฉิกโรตีติ  
วุตฺต โหติ ฯ   
        ยถาห สตฺต โพชฺฌงฺเค ภาเวตฺวา อนุตฺตร สมมฺา- 
สมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธติ (๑) ฯ ตสฺสา  (๒)  ธมฺมสามคฺคีสงฺขาตาย  โพธิยา   
องฺคาติ  โพชฌฺงฺคา  ฌานงฺคมคฺคงฺคาทโย  วิย ฯ  โยเปส   
ยถาวุตฺตปฺปการาย  เอตาย  ธมฺมสามคฺคิยา พุชฺฌตีติ กตฺวา  
อริยสาวโก  โพธีติ  วุจฺจติ  ตสฺส โพธิสฺส องฺคาติป โพชฺฌงฺคา  
เสนงฺครถงฺคาทโย วิย ฯ เตนาหุ อฏกถาจริยา  พุชฌฺนกสฺส   
ปุคฺคลสฺส องฺคาติ โพชฺฌงฺคาติ ฯ สติสมฺโพชฺฌงฺคาทีน อตฺโถ  
อภิ ฺเยฺยนิทฺเทเส วุตฺโต ฯ   
        โพชฺฌงฺคตฺถนิทฺเทเส  โพธาย (๓) สวตฺตนฺตีติ  พุชฺฌนตฺถาย   
สวตฺตนฺติ ฯ  กสฺส พุชฺฌนตฺถาย  มคฺคผเลหิ  นิพฺพานสฺส   
ปจฺจเวกฺขณาย  กตกิจฺจสฺส  พุชฌฺนตฺถาย  มคฺเคน  วา  กิเลส- 
นิทฺทาโต  ปพุชฺฌนตฺถาย  ผเลน ปพุทธฺภาวตฺถายาติป (๔) วุตฺต  
โหติ ฯ  พลววิปสฺสนายป  โพชฺฌงฺคา  โพธาย  สวตฺตนฺติ ฯ   
#๑.  ท.ี  ปา.  ๑๑/๗๔/๑๑๐  ฯ  ๒.  ยุ.  ตสฺมา  ฯ  ๓.  ม.  ยุ. โพธาย ฯ 
#๔.  ม.  ปพุทฺธภาวตฺถายาปติ  ฯ  
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ตสฺมา  อย  วิปสฺสนามคฺคผล โพชฌฺงฺคาน  สาธารณตฺโถ ฯ  ตีสุป   
หิ  าเนสุ เต  เต  โพธาย นิพฺพานปฏิเวธาย  สวตฺตนฺติ ฯ  
เอเตน  โพธิยา  องฺคาติ  โพชฺฌงฺคาติ วุตฺต โหติ ฯ  
        พุชฌฺนตีฺติ โพชฺฌงฺคาติอาทีหิ ป ฺจหิ  จตุกฺเกหิ  วุตฺตาน   
โพชฺฌงฺคาน  อุปฺปตฺติฏาน  อภิ ฺเยฺยนิทฺเทเส วุตฺต ฯ  อปจ   
พุชฺฌนฺตีติ  โพชฺฌงฺคาน  สกิจฺจกรเณ  สมตฺถภาวทสฺสนตฺถ  
กตฺตุนิทฺเทโส ฯ   
        พุชฌฺนฏเนาติ  สกิจฺจกรณสมตฺถตฺเตป  สติ   กตฺตุโน  
อภาวทสฺสนตฺถ  ภาวนิทฺเทโส ฯ   
        โพเธนฺตีติ  โพชฺฌงฺคภาวนาย  พุชฺฌนฺตาน  โยคีน   
ปโยชกตฺตา โพชฺฌงฺคาน  เหตุกตฺตุนิทฺเทโส ฯ  
        โพธนฏเนาติ  ปม  วุตฺตนเยเนว ปโยชกเหตุกตฺตุนา (๑) 
ภาวนิทฺเทโส ฯ  เอเตหิป (๒)  โพธิยา องฺคาติ  โพชฌฺงฺคาติ วุตฺต  
โหติ ฯ  
        โพธิปกขิฺยฏเนาติ  พุชฺฌนฏเน  โพธีติ  (๓)  ลทฺธนามสฺส   
โยคิสฺส  ปกฺเข  ภวตฺตา ฯ  อยเมเตส  โยคิโน  อุปการตฺต- 
นิทฺเทโส ฯ  เอเตหิ  โพธิสฺส  องฺคาติ  โพชฺฌงฺคาติ  วุตฺต โหติ ฯ   
        พุทฺธิลภนฏเนาติอาทิเก  ฉกฺเก  พุทฺธิลภนฏเนาติ   
โยคาวจเรน  พุทฺธิยา ปาปุณนฏเน ฯ   
#๑.  ม.  ปโยชกเหตุกตฺตุนา  ฯ  ๒.  ม.  ป-สทฺโท  นตฺถิ  ฯ 
#๓.  ยุ.  โพโธติ  ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๒) - หนาท่ี 312 

        เลมที ่ 41  ยุคนทฺธกถาวณฺณนา   หนา  312 
 
        โรปนฏเนาติ  สตฺตาน  ปติฏาปนฏเน ฯ  
        ปาปนฏเนาติ  ปติฏาปตาย  นิฏาปนฏเน ฯ   
อิเม  วิปสฺสนาโพชฺฌงฺคา  ปติอภิสอิติ  ตีหิ อุปสคฺเคหิ   
วิเสสิตา  มคฺคผลโพชฺฌงฺคาติ  วทนฺติ ฯ  สพฺเพสมฺป  ธมฺมโวหาเรน  
นิทฺทิฏาน โพชฺฌงฺคาน โพธิยา องฺคาติ โพชฺฌงฺคาติ วุตฺต  
โหตีติ เวทิตพฺพ ฯ   
 
                        มลูมูลกาทิทสกวณฺณนา   
        มลูฏเนาติอาทิเก  มูลมูลเก  ทสเก  มูลฏเนาติ  วิปสฺสนาทีสุ  
ปุริมา ปุริมา  โพชฺฌงฺคา  ปจฺฉิมาน  ปจฺฉิมาน  โพชฺฌงฺคาน ฺจ  
สหชาตธมฺมาน ฺจ  อ ฺม ฺ ฺจ  มูลฏเน ฯ   
        มลูจริยฏเนาติ  มูล  หุตฺวา  จริยา  ปวตฺติ  มูลจริยา ฯ   
เตน มูลจริยฏเน มูล  หตฺุวา  ปวตฺตนฏเนาติ  อตฺโถ ฯ   
        มลูปริคฺคหฏเนาติ  เต  เอว  โพชฌฺงฺคา อาทิโต  ปภูติ   
อุปฺปาทนตฺถาย  ปริคยฺหมานตฺตา  ปริคฺคหา  มูลานิเยว  ปริคฺคหา  
มูลปริคฺคหา ฯ  
        เตน  มลูปริคฺคหฏเน ฯ  เต  เอว  อ ฺม ฺ  ปริวารวเสน   
ปริวารฏเน ฯ   
        ภาวนาปาริปูริวเสน  ปริปรูณฏเน ฯ   
        นฏิ  ปาปุณนวเสน  ปริปากฏเน ฯ   
        เตเอว  มูลานิ  จ  ฉพฺพิธา  ปเภทภินฺนตฺตา  ปฏิสมฺภิทา    
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จาติ  มูลปฏสิมฺภิทา ฯ  เตน  มูลปฏิสมฺภิทฏเน ฯ   
        มลูปฏสิมฺภิทาปาปนฏเนาติ โพชฺฌงฺคภาวนานุยุตฺตสฺส  
โยคิโน ต มูลปฏิสมฺภิท ปาปนฏเน ฯ   
        ตสฺเสว  โยคิโน  ตสฺสา  มูลปฏิสมฺภิทาย  วสีภาวฏเน ฯ   
เสเสสุป  อีทิเสสุ ปุคฺคลโวหาเรสุ โพธิสฺส องฺคาติ โพชฺฌงฺคาติ  
วุตฺต โหตีติ เวทิตพฺพ ฯ   
        มลูปฏสิมฺภิทาย  วสีภาวปฺปตฺตานมฺปติ  อีทิเสสุป  นฏิา- 
วจเนสุ ผลโพชฺฌงฺคาติ เวทิตพฺพ ฯ วสีภาว ปตฺตานนฺติป  
ปาโ ฯ   
                มลูมูลกทสก นิฏ ิต ฯ   
 
        เสเสสุป  เหตุมูลกาทีสุ  นวสุ  ทสเกสุ  อิมินาว  นเยน   
สาธารณวจนาน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  อสาธารเณสุ  ปน   
ยถาวุตฺตา  เอว  โพชฺฌงฺคา  ยถาวุตฺตาน  ธมฺมาน  ชนกตฺตา   
เหตู  นาม  โหนฺติ ฯ   
        อุปตฺถมภฺกตฺตา  ปจฺจยา  นาม.  ฯ 
        เตเอว  ตทงฺคสมุจฺเฉทปฏิปฺปสฺสทฺธิวิสุทฺธิภูตตฺตา วิสุทฺธิ  
นาม. ฯ 
        วชชฺวิรหิตตฺตา อนวชฺชา นาม. ฯ 
        สพฺเพป  กุสลา  ธมฺมา  เนกฺขมฺมนฺติ  วจนโต  เนกฺขมฺม   
นาม. ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๒) - หนาท่ี 314 

        เลมที ่ 41  ยุคนทฺธกถาวณฺณนา   หนา  314 
 
        กิเลเสหิ  วิมุตฺตตฺตา  ตทงฺควิมุตฺติอาทิวเสน  วิมุตฺติ  นาม. ฯ 
        มคฺคผลโพชฺฌงฺคา  วิสยีภูเตหิ อาสเวหิ  วิรหิตตฺตา   
อนาสวา ฯ   
        ติวิธาป  โพชฺฌงฺคา  กิเลเสหิ  สุ ฺตฺตา ตทงฺควิเวกาทิ- 
วเสน  วิเวกา ฯ   
        วิปสฺสนามคฺคโพชฺฌงฺคา  ปริจฺจาคโวสฺสคฺคตฺตา ปกฺขนฺทน- 
โวสฺสคฺคตฺตา จ โวสฺสคฺคา ฯ ผลโพชฌฺงฺคา ปกฺขนฺทน- 
โวสฺสคฺคตฺตา โวสฺสคฺคา ฯ   
        มลูฏ  พุชฺฌนฺตีติอาทโย  เอเกกปทวเสน  นิทฺทิฏา  นว   
ทสกา  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพา ฯ   
        วสีภาวปฺปตฺตานนฺติ  ปท  ปน  วตฺตมานวจนาภาเวน  น   
โยชิต ฯ  
        ปริคฺคหฏาทโย อภิ ฺเยฺยนิทฺเทเส วุตฺตตฺถา ฯ   
        ปุน  เถโร  อตฺตนา  เทสิต  สุตฺตนฺต  อุทฺทิสิตฺวา  ตสฺส  
นิทฺเทสวเสน โพชฺฌงฺควิธึ  ทสฺเสตุกาโม  เอก  สมยนฺติอาทิก   
นิทาน  วตฺวา  สุตฺตนฺต  ตาว  อุทฺทิสิ ฯ  อตฺตนา  เทสิตสุตฺตตฺตา-  
เอว เจตฺถ เอว เม สุตนฺติ น วุตฺต ฯ อายสฺมา สาริปุตฺโตติ   
ปเนตฺถ  เทสกพฺยตฺติภาวตฺถ  อตฺตาน ปร วิย กตฺวา วุตฺต ฯ  
อีทิส หิ  วจน  โลเก  คนฺเถสุ  พหุ ปยุชฺชนฺติ ฯ (๑) ปุพฺพณฺห- 
สมยนฺติ สกล ปุพฺพณฺหสมย ฯ อจฺจนฺตสโยคตฺเถ  อุปโยควจน ฯ   
#๑.  ม.  คนฺเถสุ  ปยุชชฺนติฺ  ฯ  
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เสสทฺวเยป  เอเสว  นโย ฯ สติสมฺโพชฌฺงฺโค อิติ เจ  เม   
อาวุโส  (๑) โหตีติ  สติสมฺโพชฺฌงฺโคติ  เอว ฺเจ  (๒)  มยฺห โหติ ฯ  
อปฺปมาโณติ  เม  โหตีติ  อปฺปมาโณติ  เอว  เม  โหติ ฯ   
สุสมารทฺโธติ  เม  โหตีติ  สฏุ ุ ปริปณฺุโณติ  เอว  เม  โหติ ฯ   
ติฏนฺตนฺติ  นิพฺพานารมฺมเณ  ปวตฺติวเสน  ติฏนฺต ฯ จวตีติ  
นิพฺพานารมฺมณโต  อปคจฺฉติ ฯ  เสสโพชฺฌงฺเคสุป  เอเสว นโย ฯ   
        ราชมหามตฺตสฺสาติ  ร ฺโ  มหาอมจฺจสฺส  มหติยา  วา   
โภคมตฺตาย  โภคปฺปมาเณน  สมนฺนาคตสฺส ฯ   
        นานารตฺตานนฺติ  นานารงฺครตฺตาน  ปูรณตฺเถ  สามิวจน   
นานารตฺเตหีติ  อตฺโถ ฯ  
        ทุสฺสกรณฺฑโกติ ทุสฺสเปฬา ฯ  
        ทุสฺสยุคนฺติ วตฺถยุคล ฯ   
        ปารุปตุนฺติ  อจฺฉาเทตุ ฯ   
อิมสฺมึ  สุตฺตนฺเต เถรสฺส ผลโพชฺฌงฺคา กถิตา ฯ ยทา หิ   
เถโร  สติสมโฺพชฺฌงฺค  สสี  กตฺวา ผลสมาปตฺตึ สมาปชฺชติ  
ตทา อิตเร ตทนฺวยา โหนฺติ ฯ  ยทา  ธมฺมวิจยาทีสุ  อ ฺตร   
ตทา  เสสาป  ตทนฺวยา  โหนฺตีติ  เอว ผลสมาปตฺติยา อตฺตโน  
จิณฺณวสีภาว  ทสฺเสนฺโต  เถโร  อิม  สตฺุตนฺต  กเถสีติ ฯ   
                มลูมูลกาทิทสกวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ 
#๑.  ม.  อาวุโสติ  ปาโ  นตฺถิ  ฯ  ๒.  สี.  ยุ.  เอวจ  ฯ  
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        กถ  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  อิติ  เจ  โหตีติ  โพชฺฌงฺโคติ   
สติสมฺโพชฺฌงฺค  สีส  กตฺวา  ผลสมาปตฺตึ  สมาปชฺชนฺตสฺส   
อ ฺเสุ  โพชฺฌงฺเคสุ  วิชชฺมาเนสุ เอว  อย  สติสมโฺพชฺฌงฺโค   
โหตีติ  อิติ  เจ  ปวตฺตสฺส กถ โส สติสมฺโพชฺฌงฺโค โหตีติ  
อตฺโถ ฯ   
        ยาวตา  นิโรธูปฏาตีติ  ยตฺตเกน  กาเลน นโิรโธ อุปฏาติ  
ยตฺตเก กาเล  อารมฺมณโต  นิพฺพาน  อุปฏาตีติ  อตฺโถ ฯ   
ยาวตา  อจฺจีติ  (๑) ยตฺตเกน  ปริมาเณน  ชาลา ฯ   
        กถ  อปปฺมาโณ  อิติ  เจ  (๒) โหตีติ  โพชฌฺงฺโคติ  น   
อปฺปมาเณป  สติสมฺโพชฌฺงฺเค  วิชฺชมาเน  เอว  อย  อปฺปมาโณ   
โหตีติ  อิติ  เจ  ปวตฺตสฺส โส อปฺปมาโณ  สติสมฺโพชฺฌงฺโค   
กถ  โหตีติ  อตฺโถ ฯ   
        ปมาณพทฺธาติ  (๓) กิเลสา  จ  ปริยุฏานา  จ  โปโนพฺภวิก- 
สงฺขารา  จ  ปมาณพทฺธา  นาม  โหนติฺ ฯ  ราโค  ปมาณกรโณ   
โทโส  ปมาณกรโณ  โมโหฺ  ปมาณกรโณติ   วจนโต  ราคาทโย   
ยสฺส  อุปฺปชชฺนฺติ  อย  เอตฺตโกติ  ตสฺส  ปมาณกรณโต  ปมาณ   
นาม.  ตสฺมึ  ปมาเณ  พทฺธา  ปฏิพทฺธา  อายตฺตาติ  กิเลสาทโย   
ปมาณพทฺธา  นาม  โหนติฺ ฯ  
# ๑.  ม.  อจฺจีติ  ฯ  ๒.  กตฺถจิ.  เม  ฯ  ๓.  ม.  ปมาณพทฺธาติ  ฯ 
#ม. ม.ู ๑๒/๕๐๔/๕๔๕  ฯ    
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        กิเลสาติ  อนุสยภูตา  ปริยุฏานาติ  สมุทาจารปฺปตฺตกิเลสา ฯ   
        สงฺขารา โปโนพฺภวิกาติ  ปุนปฺปุน  ภวกรณ  ปนุพฺภโว   
ปุนพฺภโว สีลเมเตสนฺติ โปนพฺภวิกา โปนพฺภวิกา  เอว  โปโนพฺภ- 
วิกา ฯ  กุสลากุสลกมฺมสงฺขาตา  สงฺขารา ฯ   
        อปฺปมาโณติ  วุตฺตปฺปการสฺส  ปมาณสฺส  อภาเวน   
อปฺปมาโณ ฯ  มคฺคผลานมฺป  อปฺปมาณตฺตา  ตโต  วิเสสนตฺถ  (๑) ฯ   
        อจลฏเน (๒)  อสงฺขตฏเนาติ  วุตฺต ฯ  ภงฺคาภาวโต  อจโล   
ปจฺจยาภาวโต  อสงฺขโต ฯ  โย  หิ  อจโล  อสงฺขโต  จ  โส   
อติวิย ปมาณวิรหิโต  โหติ ฯ   
        กถ  สุสมารทฺโธ  อิติ  เจ  (๓) โหตีติ  โพชฺฌงฺโคติ  อนนฺตร   
วุตฺตนเยน  โยเชตพฺพ ฯ   
        วิสมาติ  สย ฺจ  วิสมตฺตา  วิสมสฺส  จ  ภาวสฺส  เหตุตฺตา   
วิสมา ฯ   
        สมธมฺโมติ  สนฺตฏเน  ปณีตฏเน  สโม  ธมฺโม ฯ   
        ปมาณาภาวโต  สนฺโต ฯ   
        ยาวตา  ภิกฺขเว  ธมฺมา  สงฺขตา  วา  อสงฺขตา  
วา วิราโค เตส ธมฺมาน อคฺคมกฺขายตีติ (๔)  วจนโต  สพฺพ- 
ธมฺมุตฺตมฏเน  ปณีโต ฯ   
# ๑.  ยุ.  วิเสสทสฺสนตฺถ  ฯ  ๒.  โปราณ. อย  ปาโ  นตฺถ ิ ฯ 
#๓.  กตฺถจิ.  เม  ฯ  ๔.   องฺ  จตุกฺก ฯ ๒๑/๓๔/๔๔  ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๒) - หนาท่ี 318 

        เลมที ่ 41  ยุคนทฺธกถาวณฺณนา   หนา  318 
 
        ตสฺมึ  สมธมฺโมติ  (๑)  วุตฺเต  สุสเม อารทฺโธ  สุสมารทฺโธ ฯ   
        อาวชฺชติตฺตาติ  ผลสมาปตฺติยา  ปวตฺตกาล  สนฺธาย   
วุตฺต ฯ อนุปฺปาทาทิสงฺขาเต  นิพฺพาเน  มโนทฺวาราวชฺชนสฺส   
อุปฺปนฺนตฺตาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
        ติฏตีติ  ปวตฺตติ ฯ   
        อุปฺปาทาทีนิ  เหฏา  วุตฺตตฺถานิ ฯ  เสสโพชฌฺงฺคมูลเกสุป  
วาเรสุ เอเสว นโย ฯ   
                สตฺุตนฺตนิทฺเทสวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ 
                โพชฺฌงฺคกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        เมตฺตากถาวณฺณนา   
        อิทานิ  โพชฺฌงฺคกถานนฺตร  กถติาย  โพชฺฌงฺคกถาคติยา  (๒)   
สุตฺตนฺตปุพฺพงฺคมาย  เมตฺตากถาย  อปุพฺพตฺถานุวณฺณนา ฯ  
        ตตฺถ  สตฺุตนฺเต  ตาว  อาเสวิตายาติ  อาทเรน  เสวิตาย ฯ   
        ภาวิตายาติ  วฑฺฒิตาย ฯ  พหุลีกตายาติ  ปุนปฺปุน  กตาย ฯ   
        ยานีกตายาติ  ยุตฺตยานสทิสาย  กตาย ฯ  วตฺถุกตายาติ   
ปติฏานฏเน  (๓)  วตฺถ ุ วิย  กตาย ฯ   
        อนุฏ ิตายาติ  ปจฺจุปฏ ิตาย ฯ  ปริจิตายาติ  สมนฺตโต   
จิตาย  อุปจิตาย ฯ   
#๑.  ย.ุ  สมธมฺเมสุ   ฯ  ๒.  ย.ุ  โพชฌฺงฺคกถามติยา  ฯ 
#๓.  สี.  ปติฏฏเน  ฯ  
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        สุสมารทฺธายาติ  สุฏ ุ  สมารทฺธาย  สุกตาย ฯ  อานิสสาติ   
คุณา ฯ  
        ปาฏิกงฺขาติ  ปฏิกงฺขิตพฺพา  อิจฺฉิตพฺพา ฯ   
        สุข  สุปตีติ  ยถา  เสสชนา  สมฺปริวตฺตมานา  กากจฺฉมานา   
ทุกฺข  สุปนฺติ เอว อสุปตฺวา สุข สุปติ ฯ นิทฺท โอกฺกนฺโตป   
สมาปตฺตึ  สมาปนฺโน  วิย  โหติ ฯ   
        สุข  ปฏพุิชฺฌตีติ  ยถา  อ ฺเ  นิตฺถุนนฺตา  วิชมฺภนฺตา   
สมฺปริวตฺตมานา    ทุกฺข  ปฏิพุชฺฌนฺติ  เอว  อปฺปฏพุิชฺฌิตฺวา   
วิกสมานมิว  ปทุม สุข นิพฺพิการ ปฏพุิชฺฌติ ฯ  
        น  ปาปก  สุปน  ปสสฺตีติ  สุปน  ปสฺสนฺโตป  ภทฺทกเมว  
สุปน ปสฺสติ ฯ เจติย วนฺทนฺโต วิย ปชู  กโรนฺโต  วิย  
ธมฺม  สุณนฺโต  วิย  จ  โหติ ฯ  ยถา  ปน ฺเ  อตฺตาน  
โจเรหิ ปริวาริต  วิย วาเฬหิ  อุปทฺทุต  วิย  ปปาเต  (๑)  ปตนฺต   
วิย  จ  ปสฺสนฺติ  น  เอว  ปาปก  สุปน  ปสฺสติ ฯ   
        มนุสฺสาน  ปโย  โหตีติ  อุเร  อามุตตมุตฺตาหาโร  วิย   
สีเส ปฬนฺธมาลา  วิย  จ  มนุสฺสาน  ปโย  โหติ  มนาโป ฯ   
        อมนุสสฺาน  ปโย  โหตีติ  ยเถว  จ  มนุสฺสาน  เอว   
อมนุสฺสานมฺป  ปโย  โหติ ฯ  
        เทวตา  รกฺขนฺตีติ  ปตฺุตมิว  มาตาปตโร  เทวตา  รกฺขนฺติ ฯ   
#๑.  ย.ุ  ปปาต  ฯ  
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        นาสฺส  อคฺคิ  วา  วิส  วา  สตฺถ  วา  กมตีติ  เมตฺตา- 
วิหาริสฺส  กาเย  อคฺคิ  วา  วิส  สตฺถ  วา  น  กมติ   
น  ปวิสติ  นาสฺส  กาย  วิโกเปตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        ตุวฏ  จิตฺต  สมาธิยตีติ  เมตฺตาวิหาริโน  ขิปฺปเมว  จิตฺต   
สมาธิยติ  นตฺถิ  ตสฺส  ทนฺธายิตตฺต ฯ   
        มุขวณฺโณ วิปฺปสีทตีติ  พนฺธนา  ปมุตฺตกาลปกฺก  วิย   
จสฺส  วิปฺปสนฺนวณฺณ  มุข  โหติ ฯ   
        อสมฺมูโฬฺห  กาล  กโรตีติ  เมตฺตาวิหาริโน  สมฺโมหมรณ   
นาม  นตฺถิ  อสมฺมูฬฺโห นิทฺท โอกฺกมนฺโต  วิย  กาล  กโรติ ฯ   
        อุตฺตรึ  อปฺปฏิวิชฺฌนฺโตติ เมตฺตาสมาปตฺติโต อุตฺตรึ อรหตฺต  
อธิคนฺตุ  อสกฺโกนฺโต  อิโต  จวิตฺวา  สุตฺตปฺปพุทฺโธ  วิย ฯ  
        พฺรหฺมโลกูปโค โหตีติ  พฺรหฺมโลก อุปปชชฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        เมตฺตานิทฺเทเส  อโนธิโส  ผรณาติ  โอธิ  มรยิาทา  น   
โอธิ  อโนธ ิฯ  ตโต  อโนธิโส  อโนธิโตติ  อตฺโถ นปิฺปเทสโต  
ผุสนาติ วุตฺต โหติ ฯ  
        โอธโิสติ ปเทสวเสน ฯ  
        ทิสา  ผรณาติ  ทิสาสุ  ผรณา ฯ   
        สพฺเพติ  อนวเสสปรยิาทาน ฯ   
        สตฺตาติ  ปทสฺส  อตฺโถ  าณกถามาติกาวณฺณนาย   
วุตฺโต  รฬฺุหีสทฺเทน  ปน  วีตราเคสุป  อย โวหาโร  วตฺตติ    
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วิลีวมเยป  พีชนิวิเสเส ตาลวณฺฏโวหาโร วิย ฯ  
        อเวราติ เวรรหิตา ฯ  อพฺยาปชฺชาติ  พฺยาปาทรหิตา ฯ  
        อนีฆาติ นิทฺทุกฺขา ฯ อนิคฺฆาติป  ปาโ ฯ  
        สุขี อตฺตาน ปริหรนฺตูติ  สุขิตา  หุตฺวา  อตฺตภาว   
วตฺตยนฺตุ ฯ  อเวราติ  จ  สกสนฺตาเน  จ  ปเร  ปฏิจฺจ   
ปรสนฺตาเน  จ  อิตเร ปฏิจฺจ  เวราภาโว  ทสฺสิโต  อพฺยา- 
ปชฺชาติอาทีสุ  เวราภาวา  ตมฺมูลกพฺยาปาทาภาโว  อนีฆาติ   
พฺยาปาทาภาวา ตมฺมูลกทุกฺขาภาโว  สุขี  อตฺตาน  ปริหรนฺตูติ   
ทุกฺขาภาวา  สุเขน  อตฺตภาวปริหรณ  ทสฺสิตนฺติ  เอวเมตฺถ   
วจนสมฺพนฺโธ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        อิเมสุ  จ  อเวรา  โหนฺตูติอาทีสุ  จตูสุป  วจเนสุ  ย   
ย  ปากฏ  โหติ  ตสฺส  ตสฺส  วเสน  เมตฺตาย  ผรติ ฯ   
        ปาณาติอาทีสุ  ปาณนตาย  (๑)  ปาณา  อสฺสาสปสฺสา- 
สายตฺตวุตฺติตายาติ  อตฺโถ ฯ   
        ภูตตฺตา  ภูตา  อภินิพฺพตฺตาติ  อตฺโถ ฯ   
        ปุ  วุจฺจติ  นิรโย  ตสฺมึ  (๒)  คลนติฺ  คจฺฉนฺตีติ  ปุคฺคลา ฯ   
        อตฺตภาโว  วุจฺจติ  สรีร  ขนฺธป ฺจกเมว  วา   ต  
อุปาทาย  ป ฺตฺติมตฺตสพฺภาวโต  ตสฺมึ  อตฺตภาเว  ปริยาปนฺนา   
ปริจฺฉินฺนา  อนฺโตคธาติ  อตฺตภาวปริยาปนฺนา ฯ   
#๑.  ส.ี  ยุ.  ปาณตาย  ฯ  ๒.  ม.  ต  ปุ  ฯ  
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        ยถา  จ  สตฺตาติ วจน  เอว  เสสานิป  รฬฺุหีวเสน  
อาโรเปตฺวา  สพฺพาเนตานิ  สพฺพสตฺตเววจนานีติ  เวทิตพฺพานิ ฯ  
        กาม ฺจ  อ ฺานิป  สพฺเพ ชนฺตู  สพฺเพ  ชีวาติอาทีนิ   
สพฺพสตฺตเววจนานิ  อตฺถิ  ปากฏวเสน  ปน  อิมาเนว  ป ฺจ   
คเหตฺวา  ป ฺจหากาเรหิ  อโนธิโส  ผรณา  เมตฺตา  เจโต- 
วิมุตฺตีติ วุตฺต ฯ (๑) เย  ปน  สตฺตา  ปาณาติอาทีน  น   
เกวล  วจนมตฺโตว  อถ  โข  อตฺถโตป  นานตฺตเมว  อิจฺเฉยฺยุ   
เตส  อโนธิโส  ผรณา  วิรชฺุฌติ ฯ ตสฺมา  ตถา  อตฺถ  
อคฺคเหตฺวา อิเมสุ ป ฺจสุ อากาเรสุ อ ฺตรวเสน อโนธิโส  
เมตฺตาย  ผรติ ฯ   
        โอธโิส  ผรเณ  ปน  อิตฺถิโย  ปุรสิาติ  ลิงฺควเสน  วุตฺต   
อริยา  อนริยาติ  อริยปุถชุชฺนวเสน  เทวา  มนุสฺสา  วินิปาติกาติ   
อุปปตฺติวเสน ฯ   
        ทิสาผรเณป  ทิสาวิภาค  อกตฺวา  สพฺพทิสาสุ  สพฺเพ   
สตฺตาติอาทินา  นเยน  ผรณโต  อโนธิโส  ผรณา  โหติ   
สพฺพทิสาสุ  สพฺพา  อิตฺถิโยติอาทินา  นเยน  ผรณโต  โอทิโส   
ผรณา ฯ   
        ยสฺมา  ปน  อย  ติวิธาป  เมตฺตาผรณา  อปฺปนาปตฺต- 
จิตฺตสฺส  วเสน  วุตฺตา  ตสฺมา  ตีสุ  วาเรสุ  อปฺปนา   
#๑.  ม.  วุจฺจติ  ฯ  
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คเหตพฺพา ฯ  อโนธิโส  ผรเณ  ตาว  สพฺเพ  สตฺตา  อเวรา   
โหนฺตูติ  เอกา  อพฺยาปชฺชา  โหนฺตูติ เอกา อนีฆา โหนฺตูติ  
เอกา  สุขี  อตฺตาน ปริหรนฺตูติ เอกา ฯ ตานิป หิ จตฺตาริ  
หิโตปสหารวเสเนว  วุตฺตานิ ฯ หิโตปสหารลกฺขณา  ห ิ เมตฺตา ฯ  
อิติ  สตฺตาติอาทีสุ ป ฺจสุ อากาเรสุ จตสฺสนฺน  จตสฺสนฺน   
อปฺปนาน  วเสน  วีสติ  อปฺปนา  โหนฺติ  โอธิโส  ผรเณ   
สพฺพา  อิตฺถิโยติอาทีสุ สตฺตสุ อากาเรสุ จตสฺสนฺน  
จตสฺสนฺน ฺจ  วเสน  อฏวีสติ  อปฺปนา ฯ ทิสาผรเณ  ปน   
สพฺเพ  ปุรตฺถิมาย  ทิสาย  สตฺตาติอาทินา  นเยน  เอกเมกิสฺสา   
ทิสาย  วีสติ วีสติ กตฺวา เทฺว สตานิ สพฺพา ปุรตฺถิมาย  
ทิสาย  อิตฺถิโยติอาทินา  นเยน  เอกเมกิสฺสา  ทิสาย  อฏวีสติ  
อฏวีสติ กตฺวา อสีติ เทฺว สตานีติ จตฺตาริ  สตานิ  อสีติ   
จ  อปฺปนา ฯ  อิติ  สพฺพานิป  อิธ  วุตฺตานิ  อฏวีสาธิกานิ   
ป ฺจ  อปฺปนาสตานิ  โหนฺติ ฯ  ยถา  จ  เมตฺตาย  ติวิเธน   
ผรณา  วุตฺตา  ตถา  กรุณามุทิตาอุเปกฺขานมฺป วุตฺตาว โหตีติ  
เวทิตพฺพ ฯ    
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        อถ  เมตฺตูปสหาราการ  อินฺทฺริยาทิปริภาวน ฺจ  ทสฺเสตุ   
สพฺเพส  สตฺตาน  ปฬน  วชฺเชตฺวาติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ปฬนนฺติ  อพฺภนฺตรโต  สรีรปฬน ฯ อุปฆาตนฺติ   
พาหิรโต  สรีโรปฆาต ฯ  สนฺตาปนฺติ  ยถา  ตถา  วา   
จิตฺตสนฺตาปน ฯ  ปริยาทานนฺติ ปกติยา ชีวิตาทิปริกฺขย ฯ  
วิเหสนฺติ  ปรโต  ชีวิตวิเหน ฯ  
        วชฺเชตฺวาติ  ปฬนาทีสุ  เอเกก  อตฺตโน  จิตฺเตเนว   
อปเนตฺวา ฯ  อิมานิ  ปฬนาทีนิ  ป ฺจ  ปทานิ  เมตฺโตปสหารสฺส   
ปฏิปกฺขวิวชฺชนวเสน  วุตฺตานิ ฯ  อปฬนายาติอาทีนิ เมตฺโตปสหาร- 
วเสน ฯ   
        อปฬนายาติ  อปฬนากาเรน  สพฺเพ  สตฺเต  เมตฺตายตีติ   
สมฺพนฺโธ ฯ  เอว  เสเสสุป ฯ   
        มา  เวริโน  มา  ทุกฺขิโน  มา  ทุกฺขิตตฺตาติ  อิมานิป   
ตีณิ  เมตฺโตปสหารสฺส  ปฏิปกฺขปฏิกเฺขปวจนานิ ฯ  มา-วจนสฺส   
มา โหนฺตูติ  อตฺโถ ฯ   
        อเวริโน  สุขิโน สุขิตตฺตาติ อิมานิ ตีณิ เมตฺโตปสหาร- 
วจนานิ ฯ  อพฺยาปชฺชา  อนีฆาติ  อิท  ทฺวย  สุขิโนติ  วจเนน   
สงฺคหิตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  
        สุขิตตฺตาติ  ตสฺเสว  สุขสฺส นิจฺจปฺปวตฺติทสฺสน ฯ  
สุขิตตฺตาติ  จ  สุขี  อตฺตาน  ปริหรนฺตูติ  จ  อตฺถโต  เอก ฯ    
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อปฬนายาติอาทีหิ  วา  อพฺยาปชฺชานีฆวจนานิ  สงฺคหิตานิ ฯ   
        อฏหากาเรหีติ  อปฬนายาติอาทโย  ป ฺจ  เมตฺโตป- 
สหาราการา  อเวริโน  โหนฺตูติอาทโย  ตโย  เมตฺโตปสหารา- 
การาติ  อิเมหิ  อฏหากาเรหิ ฯ   
        เมตฺตายตีติ  สินิยฺหติ ฯ   
        ต  ธมฺม  เจตยตีติ  ต  หิโตปสหาร  เจตยติ  อภิสนฺทหติ  
ปวตฺเตตีติ  อตฺโถ ฯ   
        สพฺพพฺยาปาทปริยุฏาเนหิ วิมุจฺจตีติ เมตฺตาย ปฏิปกฺข- 
ภูเตหิ  สพฺเพหิ  พฺยาปาทสมุทาจาเรหิ  วิกฺขมฺภนโต  วิมุจฺจติ ฯ   
        เมตฺตา  จ  เจโตวิมุตฺติ   จาติ (๑)  เอกาเยว  เมตฺตา  ติธา  
วณฺณิตา ฯ   
        อเวริโน  เขมิโน  สุขิโนติ  อิมานิ  ตีณิ  ปทานิ  ปุพฺเพ   
วุตฺเต  อากาเร  สงฺเขเปน  สงฺคเหตฺวา  วุตฺตานิ ฯ   
        สทฺธาย  อธิมุจฺจตีติอาทินา  นเยน  วุตฺตานิ  ป ฺจินฺทฺริยานิ   
เมตฺตาย  สมฺปยุตฺตานิเยว ฯ  
        อาเสวนาติอาทีสุ ฉสุ วาเรสุ อาเสวียติ  เอเตหิ  เมตฺตาติ   
อาเสวนา ฯ   
        ตถา  ภาวนา  พหุลีกมฺม ฯ   
        อลงฺการาติ  วิภูสนา ฯ   
        สฺวาลงฺกตาติ  สุฏ ุ  อลงฺกตา ภูสิตา ฯ  
#๑.  ม.  ยุ.  เมตฺตา  จ  เจโต  จ  วิมุตฺติ  จาติ  ฯ  
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        ปรกิฺขาราติ สมฺภารา ฯ  
        สุปรกิฺขตาติ  สุฏ ุ  สมฺภูตา (๑) ฯ   
        ปริวาราติ  รกฺขนฏเน ฯ  ปุน  อาเสวนาทีนิ อฏวีสติ  
ปทานิ  เมตฺตาย  วณฺณภณนตฺถ  วุตฺตานิ ฯ   
        ตตฺถ  ปาริปูรีติ  ปริปณฺุณภาวา ฯ   
        สหคตาติ  เมตฺตาย  สหคตา ฯ  ตถา  สหชาตาทโย ฯ   
        ปกฺขนฺทนาติ  เมตฺตาย  ปวิสนา  ปกฺขนฺทติ  เอเตหิ   
เมตฺตาติ  วา  ปกฺขนฺทนา ฯ  ตถา  สสีทนาทโย ฯ   
        เอต  สนฺตนฺติ  ผสฺสนาติ  เอสา  เมตฺตา  สนฺตาติ  เอเตหิ  
ปสฺสนา โหตีติ เอต สนฺตนฺติ ผสฺสนา เอตทคฺคนฺติอาทีสุ  
วิย  นปุสกวจน ฯ   
        สฺวาธิฏ ิตาติ  สุฏ ุ  ปติฏ ิตา ฯ   
        สุสมุคฺคตาติ  สุฏ ุ  สมุสฺสิตา ฯ   
        สุวิมุตฺตาติ  อตฺตโน  อตฺตโน  ปจฺจนีเกหิ  สุฏ ุ  วิมุตฺตา ฯ  
        นิพฺพตฺเตนฺตีติ  เมตฺตาสมฺปยุตฺตา  หุตฺวา  เมตฺต  
นิพฺพตฺเตนฺติ ฯ  
        โชเตนฺตีติ  ปากฏ  กโรนฺติ ฯ  
        ปตาเปนฺตีติ (๓) วิโรเจนฺติ ฯ   
                อินฺทฺริยวารวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ 
#๑.  ม.  สมภฺตา  ฯ  ๒.  ม.  ผสฺสนา  ฯ  ๓.  สี.  ปกาเสนฺตีติ  ฯ  
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        อินฺทฺริยวาเร  วุตฺตนเยเนว  พลวาโรป  เวทิตพฺโพ ฯ   
โพชฺฌงฺคมคฺคงฺควารา  ปริยาเยน  วุตฺตา  น  ยถาลกฺขณวเสน ฯ   
มคฺคงฺควาเร  สมฺมาวาจากมฺมนฺตาชีวา  เมตฺตาย  ปุพฺพภาควเสน   
วุตฺตา ฯ  น  อปฺปนาวเสน ฯ  น  หิ  เอเต  เมตฺตาย  สห   
ภวนฺติ ฯ   
        สพฺเพส  ปาณานนฺติอาทีน  เสสวารานมฺป  สตฺตวาเร   
วุตฺตนเยเนว  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  เมตฺตาภาวนาวิธาน  ปน   
วิสุทฺธิมคฺคโต    คเหตพฺพนฺติ ฯ   
                พลาทิวารตฺตยวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ 
                        เมตฺตากถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                วิราคกถาวณฺณนา   
        อิทานิ  มคฺคปโยชนปริโยสานาย  เมตฺตากถาย  อนนฺตร   
กถิตาย  วิราคสงฺขาตมคฺคปุพฺพงฺคมาย  วิราคกถาย  อปุพฺพตฺถานุ- 
วณฺณนา ฯ   
        ตตฺถ  ปม  ตาว  นพฺิพินฺท  วิรชชฺติ  วิราคา  วิมุจฺจตีติ (๑)  
วุตฺตาน ทฺวินฺน สุตฺตนฺตปทาน  อตฺถ  นิทฺทิสิตุกาเมน วิราโค  
มคฺโค วิมุตฺติ ผลนฺติ อุทฺเทโส ปโต ฯ  
        ตตฺถ  ปม  วจนตฺถ  ตาว  นิทฺทิสตุิกาโม  กถ  วิราโค  
#๑.  วิ.  มหา.  ๔/๒๓/๒๘  ฯ  
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มคฺโคติอาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ วิรชฺชตีติ วิรตฺตา โหติ ฯ  เสสานิ  มคฺคาณ- 
นิทฺเทเส  วุตฺตตฺถานิ ฯ   
        วิราโคติ  ยสฺมา  สมมฺาทิฏ ิ วิรชชฺติ  ตสฺมา  วิราโค   
นามาติ  อตฺโถ ฯ   
        โส  จ  วิราโค  ยสฺมา วิราคารมฺมโณ  ฯเปฯ  วิราโค   
ปติฏ ิโต  ตสฺมา  จ  วิราโคติ  เอว วิราคารมฺมโณติอาทีน  
ป ฺจนฺน  วจนาน  สมฺพนฺโธ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตตฺถ  วิราคารมฺมโณติ  นิพฺพานารมฺมโณ  วิราคโคจโรติ   
นิพฺพานวิสโย ฯ  วิราเค  สมุทาคโตติ  นิพฺพาเน  สมุปฺปนฺโน ฯ   
วิราเค   ิโตติ  ปวตฺติวเสน  นิพฺพาเน   ิโต ฯ  วิราเค  ปติฏ ิโตติ   
อนิวตฺตนวเสน  นิพฺพาเน ปติฏ ิโต ฯ  นิพฺพาน ฺจ  วิราโคติ   
นิพฺพาน วิราคเหตุตฺตา วิราโค ฯ นิพฺพานารมฺมณตา ชาตาติ  
นิพฺพานารมฺมเณ  ชาตา  นิพฺพานารมฺมณภาเวน  วา  ชาตา ฯ   
        เต  มคฺคสมฺปยุตฺตา  สพฺเพว  ผสฺสาทโย  ธมฺมา   
วิรชฺชนฏเน  วิราคา  โหนฺตีติ  วิราคา  นาม  โหนฺติ ฯ   
        สหชาตานีติ  สมฺมาทิฏ ิสหชาตานิ  สมฺมาสงฺกปฺปาทีนิ   
สตฺต  มคฺคงฺคานิ ฯ   
        วิราค  คจฺฉนฺตีติ  วิราโค  มคฺโคติ  วิราค  นิพฺพาน   
#๑.  ส.ี  ม.  ยุ.  สมุทาคโต  ฯ  
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อารมฺมณ  กตฺวา  คจฺฉนฺตีติ  วิราคารมฺมณตฺตา  วิราโค  นาม   
มคฺคนฏเน  มคฺโค  นาม  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  เอเกกมฺป  มคฺคงฺค   
มคฺโคติ  นาม ลภติ ฯ อิติ เอเกกสฺส องฺคสฺส มคฺคตฺเต  วุตฺเต   
สมฺมาทิฏ ิยาป  มคฺคตฺต  วุตฺตเมว  โหติ ฯ   
        ตสฺมาเยว  จ  เอเตน มคฺเคนาติ  อฏ  มคฺคงฺคานิ (๑)  
คเหตฺวา  วุตฺต ฯ   
        พุทฺธา  จาติ  ปจฺเจกพุทฺธาป  สงฺคหิตา ฯ  เตป  หิ  เทฺว 
เม  ภิกฺขเว  พุทฺธา  ตถาคโต  จ  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  
ปจฺเจกพุทฺโธ  จาติ  (๒)  วุตฺตตฺตา  พุทฺธาเยว ฯ   
        อคตนฺติ  อนมตคฺเค  สสาเร  อคตปุพฺพ ฯ   
        ทิสนฺติ  สกลาย  ปฏปิตฺติยา  ทิสฺสติ  อปทิสฺสติ  
อภิสนฺทหียตีติ ทิสา  สพฺพพุทฺเธหิ  วา  ปรม  สุขนติฺ ทิสฺสติ  
อปทิสฺสติ กถียตีติ ทิสา สพฺพทุกฺข วา ทิสฺสนฺติ  วิสฺสชฺเชนฺติ   
อุชฺฌนฺติ  เอตายาติ  ทิสา ฯ ต  ทิส ฯ  
        อฏงฺคิโก  มคฺโคติ  กึ  วุตฺต  โหติ  โย  โส  อฏงฺคิโก   
ธมฺมสมูโห  โส  เอเตน นพฺิพาน คจฺฉตีติ  คมนฏเน  มคฺโค   
นามาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
        ปถุุสมณาพฺราหฺมณาน  ปรปฺปวาทานนฺติ  วิสุ  วิสุ   
สมณาน  พฺราหฺมณาน ฺจ  อิโต  อ ฺลทฺธิกาน ฯ   
#๑.  กตฺถจิ.  อคฺคมคฺคงฺคานิ  ฯ  ๒.  องฺ.  ทุก  ๒๐/๓๐๑/๙๗  ฯ   
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        อคฺโคติ  เตส  เสสมคฺคาน  วิสิฏโ ฯ   
        เสฏโติ  เสสมคฺคโต  อติวิย  ปสสนีโย ฯ   
        วิโมกโฺขติ (๑)  มุเข  สาธุ  เสสมคฺคาน  อภิมุเข  อยเมว   
สาธูติ  อตฺโถ ฯ   
        อุตฺตโมติ  เสสมคฺเค  อติวิย  อุตฺติณฺโณ ฯ   
        ปวโรติ  เสสมคฺคโต  นานปฺปกาเรหิ  สมฺภชนโีย ฯ   
        อิตีติ  การณตฺเถ  นิปาโต ฯ   
        ตสฺมา  ภควตา  มคฺคาน  อฏงฺคิโก  เสฏโติ  วุตฺโตติ   
อธิปฺปาโย ฯ วุตฺต  หิ  ภควตา   
                มคฺคานฏงฺคิโก  เสฏโ  สจฺจาน จตุโร ปทา   
                วิราโค เสฏโ ธมฺมาน     ทวิฺปทาน ฺจ จกฺขุมาติ  (๒) ฯ  
ต อิธ วิจฺฉินฺทิตฺวา มคฺคาน อฏงฺคิโก  เสฏโติ  วุตฺต ฯ 
เสสวาเรสุป  อิมินาว (๓) นเยน  เหฏา  วุตฺตนเยน  จ  อตฺโถ  
เวทิตพฺโพ ฯ   
        ทสฺสนวิราโคติอาทีสุ  ทสฺสนสงฺขาโต วิราโค ทสฺสน- 
วิราโค ฯ อินทฺฺริยฏโต  พลสฺส วิสิฏตฺตา  อิธ  อินฺทฺริยโต   
พล  ปม  วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ  
        อาธิปเตยฺยฏเน อินฺทฺริยานีติอาทิ  อินฺทฺริยาทนี  อตฺถ- 
วิภาวนา  น  วิราคสฺส ฯ  
#๑.  ส.ี  ม.  ยุ.  โมกโฺขติ  ฯ  ๒.  ขุ. ธ.   ๒๕/๓๐/๕๑  ฯ 
#๓.  อิมินา  จ  ฯ  
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        ตถฏเน สจฺจาติ สจฺจาณ  เวทิตพฺพ ฯ   
        สลีวิสุทฺธีติ  สมฺมาวาจากมฺมนฺตาชีวา ฯ   
        จิตฺตวิสุทฺธีติ  สมฺมาสมาธิ ฯ   
        ทฏิ ิวิสุทฺธีติ  สมฺมาทิฏ ิสงฺกปฺปา ฯ   
        วิมุตฺตฏเนาติ  ตตมคฺควชฺฌกิเลเสหิ  มุตฺตฏเน ฯ   
        วิชชฺาติ  สมฺมาทิฏ ิ ฯ   
        วิมุตฺตีติ  สมุจฺเฉทวิมุตฺติ ฯ   
        อมโตคธ  นิพฺพาน ปริโยสานฏเน มคฺโคติ มคฺคผล- 
ปจฺจเวกฺขณาหิ  มคฺคียตีติ  มคฺโค ฯ  อิมสฺมึ  วิราคนิทฺเทเส วุตฺตา  
ธมฺมา สพฺเพป มคฺคกฺขเณเยว ฯ วิมุตฺตินิทฺเทเส  ผลกฺขเณ ฯ  
ตสฺมา  ฉนฺทมนสิการาป  มคฺคผลสมฺปยุตฺตา ฯ   
        วิราคนิทฺเทเส  วุตฺตนเยเนว  วิมุตฺตินิทฺเทเสป  อตฺโถ   
เวทิตพฺโพ ฯ ผล  ปเนตฺถ  ปฏิปฺปสฺสทธฺิวิมุตฺตตฺตา  วิมุตฺติ   ฯ 
        นิพฺพาน  นิสฺสรณวมิุตฺตตฺตา  วิมุตฺติ ฯ  สหชาตานิ   
สตฺตงฺคานีติอาทีนิ  วจนานิ อิธ น ลพฺภนฺตีติ น วุตฺตานิ ฯ  
        สย  ผลวิมุตฺตตฺตา  ปริจฺจาคฏเน  วิมุตฺตีติ  เอตฺตกเมว   
วุตฺต ฯ  เสส  วุตฺตนเยเมวาติ ฯ   
                วิราคกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                        ปฏิสมฺภิทากถาวณฺณนา  
                ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนวารวณฺณนา   
        อิทานิ  วิราคสงฺขาตมคฺควเสน  สิทฺธ  ปฏิสมฺภิทาปเภท   
ทสฺเสนฺเตน กถิตาย  ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺตนฺตปุพฺพงฺคมาย  (๑)   
ปฏิสมฺภิทากถาย  อปุพฺพตฺถานุวณฺณนา ฯ   
        สุตฺตนฺเต  ตาว  พาราณสิยนฺติ  พาราณสา  นาม  นท ี 
พาราณสาย  อวิทูเร  ภวา  นครี  พาราณสี ฯ    ตสฺส   
พาราณสิย ฯ   
        อิสิปตเน  มิคทาเยติ  อิสีน  ปตนุปฺปตนวเสน  เอว- 
ลทฺธนาเม  มคิาน  อภยทานทินฺนฏานตฺตา  มิคทายสงฺขาเต   
อาราเม.  ฯ 
        ตตฺถ ห ิอุปฺปนฺนุปฺปนฺนา สพฺพ ฺ ุอิสโย (๒) ปตนฺติ  
ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนตฺถ  นิสีทนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  นนฺทมูลกปพฺภารโต   
สตฺตาหจฺจเยน  นิโรธสมาปตฺติโต  วุฏ ิตา  อโนตตฺตทเห  กต- 
มุขโธวนกิจฺจา  อากาเสน  อาคนฺตฺวา  ปจฺเจกพุทฺธอิสโยเปตฺถ   
สโมสรณวเสน  ปตนฺติ  อุโปสถตฺถ ฺจ  อนุโปสถตฺถ ฺจ  สุข   
สนฺนิปตนฺติ คนฺธมาทน  ปฏิคจฺฉนฺตา  จ   ตโต   จ   (๓)   
#๑.  ส. มหา.  ๑๙/๑๑๖๔/๕๒๘  ฯ ๒.  ม.  อุปฺปนฺนปฺุปนฺนา  
#สพฺพ ฺ ุอิสโย  ฯ   ๓.  สฺยา.  ตโตว  ฯ   
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อุปฺปตนฺตีติป  อิมินา  อิสนี  ปตนุปฺปตนวเสน  ต  อิสิปตนนฺติ  
วุจฺจติ ฯ อิสิปทนนฺติป ปาโ ฯ ป ฺจวคฺคิเยติ   
        โกณฺฑ ฺโ  ภทฺทิโย  วปฺโป        มหานาโม  จ  อสฺสชิ   
        เอเต  ป ฺจ  มหาเถรา                ป ฺจวคฺคาติ วุจฺจเรติ   
เอว  วุตฺตาน  ป ฺจนฺน  ภิกฺขูน  วคฺโค  ป ฺจวคฺโค  ตสฺมึ  
ป ฺจวคฺเค  ภวา  ตปริยาปนฺนตฺตาติ  ป ฺจวคฺคิยา ฯ  เต   
ป ฺจวคฺคิเย ฯ   
        ภิกฺขู  อามนฺเตสีติ  ทีปงฺกรทสพลปาทมูเล  กตาภินีหารโต   
ปฏาย  ปารมิโย ปูเรนฺโต อนุปุพฺเพน ปจฺฉิมภว  ปตฺวา   
ปจฺฉิมภเว  จ  กตาภินิกฺขมโน  อนุปุพฺเพน  โพธิมณฺฑ  ปตฺวา   
ตตฺถ  อปราชติปลฺลงฺเก  นสิินฺโน  มารพล ภินฺทิตฺวา ปมยาเม  
ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสริตฺวา  มชฺฌิมยาเม  ทิพฺพจกฺขุ วิโสเธตฺวา  
ปจฺฉิมยามาวสาเน ทสสหสฺสิโลกธาตุ อุนฺนาเทนฺโต สมฺปกมฺเปนฺโต 
สพฺพ ฺ ุต  ปตฺวา  สตฺต  สตฺตาหานิ  โพธิมณฺเฑ  วีตินาเมตฺวา  
มหาพฺรหฺมุนา  อายาจิตธมฺมเทสโน  พุทฺธจกฺขุนา  โลก  โวโลเกตฺวา   
โลกานุคฺคเหน  พาราณสึ  คนฺตฺวา  ป ฺจวคฺคิเย  ภิกฺขู  ส ฺา- 
เปตฺวา  ธมฺมจกฺก  ปวตฺเตตุกาโม  อามนฺเตสิ ฯ   
        เทฺวเม  ภิกฺขเว  อนฺตาติ  เทฺวเม  ภิกฺขเว  โกฏาสา ฯ   
อิมสฺส  ปน  วจนสฺส  สมุทาหาเรน  สมุทาหารนิคฺโฆโส  เหฏา   
อวีจึ  อุปริ  ภวคฺค  ปตฺวา  ทสสหสฺสึ โลกธาตุ  ปตฺถริตฺวา    
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อฏาสิ  ตสฺมึเยว  สมเย  อฏารสโกฏิสงฺขา  พฺรหฺมาโน  สมา- 
คจฺฉึสุ ฯ  ปจฺฉิมทิสาย  สูริโย  อตฺถงฺคเมติ  ปุรตฺถิมาย  ทิสาย  
อุตฺตราสาฬฺหนกฺขตฺเตน  ยุตฺโต  ปุณฺณจนฺโท  อุคฺคจฺฉติ  ตสฺมึ   
สมเย  ภควา  ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺตนฺต  อารภนฺโต  เทฺวเม  
ภิกฺขเว  อนฺตาติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ปพฺพชิเตนาติ  คิหิสโยชนวตฺถุกาม  เฉตฺวา   
ปพฺพชิเตน ฯ   
        น  เสวิตพฺพาติ  น  วล ฺเชตพฺพา ฯ  ปพฺพชิตานเยว   
วิเสสโต  ปฏปิตฺติยา  ภาชนภูตตฺตา (๑) ปพฺพชิเตน  น  เสวิตพฺพาติ   
วุตฺต ฯ   
        โย  จาย  กาเมสุ  กามสุขลฺลิกานุโยโคติ  โย  จ  อย วตฺถ- 
 ุกาเมสุ  กิเลสกามสุขสฺส  กิเลสกามสุขนิสฺสยสฺส  วา  อนุโยโค ฯ  
        หีโนติ  ลามโก ฯ  
        คมฺโมติ  คามวาสีน  สนฺตโก ฯ   
        โปถุชชฺนิโกติ  ปถุุชชฺเนน  อนฺธพาลชเนน  อาจิณฺโณ ฯ   
        อนรโิยติ  น  อริโย ฯ  อถ  วา  น วิสุทฺธาน อุตฺตมาน  
อริยาน สนฺตโก ฯ  
        อนตฺถส ฺหิโตติ  น  อตฺถสหิโต  สุขาวหการณ  อนิสฺสิโตติ   
อตฺโถ ฯ  
#๑.  ม.  ภาชนภูตตฺตา  ฯ  
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        อตฺตกิลมถานุโยโคติ  อตฺตโน  กลิมถสฺส  อนโุยโค  อตฺตโน   
ทุกฺขกรณนฺติ  อตฺโถ ฯ  
        ทุกโฺขติ  กณฺฏกาปสฺสยเสยฺยาทีหิ  อตฺตมารเณหิ  ทุกฺขา- 
วโห ฯ  เตหิ  ตปสฺสีหิ  อุตฺตม  ตโปติ  คหิตตฺตา  เตส  จิตฺตานุ- 
รกฺขนตฺถ  อิธ  หีโนติ  น  วุตฺต  ปพฺพชิตาน  ธมฺมตฺตา  
คมฺโมติ  จ  คิหีหิ  อสาธารณตฺตา  โปถชฺุชนิโกติ  จ   น   
วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  ปน  เกหิจิ  ปพฺพชิตปฏิ ฺเหิ  ทิฏธมฺมนิพฺพาน- 
วาเทหิ  ยโต  โข โภ อย อตฺตา ป ฺจหิ กามคุเณหิ  
สมปฺปโต  สมงฺคิภูโต  ปริจาเรติ  เอตฺตาวตา  โข  โภ  อย   
อตฺตา  ทิฏธมฺมนิพฺพาน  ปตฺโต  โหตีติ   คหิตตฺตา  เตส   
จิตฺตานุรกฺขนตฺถ ฺจ  ปจฺจุปฺปนฺเน  สุขตฺตา  จ  ตสฺส  ธมฺม- 
สมาทานสฺส  ทุกฺโขติ  น  วุตฺต ฯ  กามสุขลฺลิกานุโยโค   
ปจฺจุปฺปนฺเน  ตณฺหาทิฏ ิสงฺกิลิฏสุขตฺตา  อายติ ฺจ  ทุกฺข- 
วิปากตฺตา  ตทนุยุตฺตาน  ตณฺหาทิฏ ิพนฺธนพทฺธตฺตา  จ   น   
เสวิตพฺโพ  อตฺตกิลมถานุโยโค  ปจฺจุปฺปนฺเน  ทิฏ ิสงฺกิลิฏ- 
ทุกฺขตฺตา  อายติ ฺจ  ทุกฺขวิปากตฺตา ตทนุยุตฺตาน ทิฏ ิพนฺธน 
พทฺธตฺตา  จ  น  เสวิตพฺโพ   ฯ 
        เอเต  เตติ (๑)  เอเต  ฯ 
#๑.  ม.  เอเต  โขติ  ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๒) - หนาท่ี 336 

        เลมที ่ 41  ยุคนทฺธกถาวณฺณนา   หนา  336 
 
        อนุปคมฺมาติ  น  อุปคนฺตฺวา ฯ   
        มชฺฌิมาติ  สงฺกิลิฏสุขทุกฺขาน  อภาวา  มชฺเฌ  ภวาติ   
มชฺฌิมา ฯ   
        สาเอว  นิพฺพาน  ปฏปิชฺชนฺติ  เอตายาติ  ปฏิปทา ฯ   
        อภิสมพฺุทฺธาติ  ปฏวิิทฺธา ฯ   
        จกฺขุกรณีติอาทีสุ  ป ฺาจกฺขุ  กโรตีติ  จกฺขุกรณี ฯ  
        าณกรณีติ  ตสฺเสว  เววจน ฯ   
        อุปสมายาติ  กิเลสูปสมาย ฯ   
        อภิ ฺายาติ  จตุนฺน  สจฺจาน  อภิชานนตฺถาย ฯ   
        สมฺโพธายาติ  เตสเยว  สมฺพุชฺฌนตฺถาย ฯ   
        นิพฺพานายาติ  นิพฺพานสจฺฉิกิริยตฺถาย ฯ  
        อถ  วา ทสฺสนมคฺคาณ  กโรตีติ  จกฺขุกรณี ฯ  
        ภาวนามคฺคาณ กโรตีติ าณกรณี ฯ  
        สพฺพกิเลสาน อุปสมาย ฯ   
        สพฺพธมฺมาน  อภิ ฺาย ฯ   
        อรหตฺผลสมฺโพธาย ฯ   
        กิเลสาน ฺจ  ขนฺธาน ฺจ  นิพฺพานาย ฯ  
สจฺจกถา อภิ ฺเยฺยนิทฺเทเส วุตฺตา ฯ   
        เอว  ภควา  สจฺจานิ  ปกาเสตฺวา  อตฺตนิ  กตพหุมานาน   
เตส  อตฺตโน  ปฏิเวธกฺกม  สุตฺวา  ปฏปิตฺติยา  พหุมานาโรปเนน    
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ปฏิปตฺติย  ตฺวา  สจฺจปฺปฏิเวธ  ปสสฺนฺโต  อิท  ทุกฺข   
อริยสจฺจนฺติ  เม  ภิกฺขเวติอาทินา  อตฺตโน  ปฏิเวธกกฺม   
ทสฺเสสิ ฯ   
        ตตฺถ  อนนุสฺสุเตสูติ  น  อนุสฺสุเตสุ  ปร  อนุคนฺตฺวา   
อสฺสุเตสูติ  อตฺโถ ฯ   
        จกฺขูติอาทีน  อตฺโถ  ปรโต  อาวิภวิสฺสติ ฯ   
        อิท  ทุกขฺ  อริยสจฺจ  อิท  ทุกฺขสมุทย  อิท ทุกฺขนิโรธ   
อิท  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทา  อริยสจฺจนฺติ  จตุนฺน  สจฺจาน  
ทสฺสนปฏิเวโธ  เสขภูมิย ฯ   
        ปริ ฺเยฺย ฯ  ปหาตพฺพ  สจฺฉิกาตพฺพ  ภาเวตพฺพนฺติ จตุนฺน   
สจฺจาน ภาวนาปฏิเวโธ เสขภูมิยเยว ฯ  
        ปริ ฺาต ปหีน สจฺฉิกต ภาวิตนฺติ จตุนฺน สจฺจาน  
ปจฺจเวกฺขณา  อเสขภูมิย ฯ   
        ติปริวฏฏนฺติ  สจฺจาณกิจฺจาณกตาณสงฺขาตาน  ติณฺณ   
ปริวฏฏาน  วเสน ตโย  ปริวฏฏา  อสฺสาติ  ติปริวฏฏ ฯ   
        เอตฺถ  หิ  อิท ทุกฺข อิท ทุกฺขสมุทย อิท  ทกฺุข- 
นิโรโธ (๒)  อิท  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทา  อริยสจฺจนฺติ  เอว   
จตูสุ  สจฺเจสุ  ยถาภูตาณ  สจฺจาณ  นาม  ฯ 
        เตสุเยว  ปริ ฺเยฺย  ปหาตพฺพ  สจฺฉิกาตพฺพ  ภาเวตพฺพนฺติ   
#๑.  ม.  ปฏปิตฺติย  ตฺวา  ฯ  ๒  ม. ยุ.  ทุกฺขสมุทย  อิท 
#ทุกฺขนิโรธ  ฯ  
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เอว  กตฺตพฺพกิจฺจชานนาณ  กิจฺจาณ  นาม  ฯ 
        ปริ ฺาต ปหีน  สจฺฉิกต  ภาวิตนฺติ  เอว  ตสสฺ  กิจฺจสฺส   
กตภาวชานนาณ  กตาณ  นาม  ฯ 
        ทฺวาทสาการนฺติ  เตสเยว  เอเกกสฺมึ  สจฺเจ  ติณฺณ  ติณฺณ   
อาการาน วเสน ทฺวาทส  อาการา  อสฺสาติ  ทฺวาทสาการ ฯ   
        าณทสฺสนนฺติ  เอเตส  ติปริวฏฏาน  ทฺวาทสนฺน   
อาการาน  วเสน  อุปฺปนนฺ  าณสงฺขาต  ทสฺสน ฯ   
        อตฺตมนาติ  สกมนา ฯ สตฺตาน  หิ  สุขกามตฺตา  ทุกฺขปฏ-ิ 
กูลตฺตา  ปติโสมนสฺสยุตฺตมโน  สกมโน  นาม ปติโสมนสฺเสหิ   
อตฺตมนา  คหิตมนา  พฺยาปตมนาติ  วา อตฺโถ ฯ  
        อภินนทฺุนฺติ อภิมุขา หุตฺวา  นนฺทึสุ ฯ   
        เวยฺยากรเณติ สุตฺตนฺเต ฯ นิคฺคาถโก ห ิสุตฺตนฺโต  
เกวล อตฺถสฺส พฺยากรณโต  เวยฺยากรณ  นาม  ฯ   
        ภ ฺมาเนติ  กถิยมาเน ฯ  วตฺตมานสมีเป  วตฺตมานวจน   
กต  ภณิเตติ  อตฺโถ ฯ   
        วิรชนฺติ  วิคตราคาทิรช ฯ   
        วีตมลนฺติ  วิคตราคาทิมล ฯ  ราคาทโย  หิ  อชโฺฌตฺถร- 
ณฏเน  รโช นาม ทุสฺสนฏเน มล นาม  ฯ 
        ธมฺมจกขฺุนฺติ  กตฺถจิ  ปมมคฺคาณ  กตฺถจิ  อาทีนิ  (๑)  
#๑.  ส.ี  อาทิ  ฯ  
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ตีณิ  มคฺคาณานิ  กตฺถจิ  จตุตฺถมคฺคาณมฺป ฯ  อิธ  ปน   
ปมมคฺคาณเมว ฯ   
        ยงฺกิ ฺจิ  สมุทยธมฺม  สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ วิปสฺสนา- 
วเสน เอว ปวตฺตสฺส ธมฺมจกฺขุ อุทปาทีติ อตฺโถ ฯ   
        ธมฺมจกเฺกติ  ปฏิเวธาเณ  จ  เทสนาาเณ  จ ฯ   
โพธิปลฺลงฺเก  นิสินฺนสฺส  หิ  ภควโต  จตูสุ  สจฺเจสุ  ทฺวาทสา- 
การ  ปฏิเวธาณมฺป  อิสิปตเน  นิสินฺนสฺส ทฺวาทสาการเมว   
สจฺจเทสนาย  ปวตฺต  เทสนาาณมฺป  ธมฺมจกฺก  นาม  ฯ 
อุภยมฺป  เหต  ทสพลสฺส  ปวตฺตาณเมว ฯ  ต  อิมาย  เทสนาย   
ปกาเสนฺเตน  ภควตา  ธมฺมจกฺก  ปวตฺติต นาม. ต ปเนต  
ธมฺมจกฺก  ยาว  อ ฺาโกณฺฑ ฺตฺเถโร (๑) อฏารสหิ พฺรหฺม- 
โกฏีห ิ สทฺธ ึ โสตาปตฺติผเล  น  ปติฏาติ  ตาว  ภควา   
ปวตฺเตติ  นาม  ปติฏ ิเต  ปน  ปวตฺติต  นาม.  ต  สนฺธาย   
ปวตฺติเต  จ  ภควตา  ธมฺมจกฺเกติ  วุตฺต ฯ   
        ภุมฺมา  เทวาติ  ภุมฺมฏกา  เทวา ฯ   
        สทฺทมนุสฺสาเวสุนฺติ  เอกปฺปปหาเรเนว  สาธุการ  ทตฺวา   
เอต  ภควตาติอาทีนิ วทนฺตา สทฺท อนุสาวยึสุ ฯ  
        อปฺปฏิวตฺติยนฺติ  นยิท  ตถาติ  ปฏิโลม  วตฺเตตุ   
อสกฺกุเณยฺย ฯ  สนฺนิปติตา เจตฺถ เทวพฺรหฺมาโน เทสนา  
#๑.  ม.  อ ฺาตโกณฺฑ ฺตฺเถโร  ฯ  
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ปริโยสาเน  เอกปฺปหาเรเนว  สาธุการ  อทสุ  สนฺนปิาต   
อนาคตา  ปน  ภุมฺมเทวาทโย  เตส  เตส  สทฺท  สุตฺวา  สาธุ- 
การมทสูติ  เวทิตพฺพ ฯ  เตสุ ปน  ปพฺพตรุกฺขาทีสุ  นิพฺพตฺตา   
ภุมฺมเทวา  (๑) ฯ  เต  จาตุมหาราชิกปริยาปนฺนา โหนฺตาป  อิธ   
วิสุ  กตฺวา  วุตฺตา ฯ   
        จาตุมหาราชิกาติ  จ  ธตรฏวิรูฬหฺกวิรูปกฺขกุเวร- 
สงฺขาตา  จตุมหาราชา  เทวตา  เอเตสนฺติ  จาตุมหาราชิกา ฯ   
เต  สิเนรุเวมชฺเฌ  โหนฺติ ฯ  เตสุ  ปพฺพตฏกาป  อตฺถิ   
อากาสฏกาป ฯ  เตส  ปรมฺปรา  จกฺกวาฬปพฺพต  ปตฺตา ฯ   
ขิฑฺฑาปโทสิกา  มโนปโทสิกา  สีตวลาหกา  อุณฺหวลาหกา   
จนฺทิมา  เทวปุตฺโต  สูรโิย  เทวปุตฺโตติ  เอเต  สพฺเพป   
จาตุมหาราชิกเทวโลกฏาเอว ฯ   
        เตตฺตึส  ชนา ตตฺถ  อุปฺปนฺนาติ  ตาวตึสา ฯ  อปจ   
ตาวตึสาติ  เตส เทวาน นามเมวาติป วุตฺต ฯ เตป อตฺถิ   
ปพฺพตฺตฏกา  อตฺถิ  อากาสฏกา ฯ   
        เตส  ปรมฺปรา  จกฺกวาฬปพฺพต  ปตฺตา  ตถา  ยามาทีน ฯ   
เอกเทวโลเกป  หิ  เทวาน  ปรมฺปรา  จกฺกวาฬปพฺพต  อปฺปตฺตา   
นาม  นตฺถิ ฯ  ทิพฺพ  สุข  ยาตา  ปยาตา  สมฺปตฺตาติ  ยามา ฯ   
        ตุฏา  ปหฏาติ  ตุสิตา ฯ   
# ๑.  ยุ.  นิพฺพตฺตภุมฺมเทวา  ฯ  
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        ปกติปฏิยตฺตารมฺมณโต อติเรเกน รมิตุกามกาเล  ยถารุจิเต  
โภเค นิมฺมินิตฺวา นิมฺมินิตฺวา  รมนฺตีติ  นิมฺมานรตี ฯ   
        จิตฺตจาร (๑)  ตฺวา  ปรนิมฺมิเตสุ โภเคสุ วส วตฺเตนฺตีติ   
ปรนิมฺมิตวสวตฺตี ฯ   
        พฺรหฺมกาเย พฺรหฺมฆฏาย นิยุตฺตาติ พฺรหฺมกายิกา ฯ  
สพฺเพป ป ฺจโวการพฺรหฺมาโน คหิตา ฯ   
        เตน  ขเณนาติ  วจน  วิเสเสตฺวา  เตน  มุหุตฺเตนาติ   
วุตฺต ฯ มุหุตฺตสงฺขาเตน  ขเณน  น  ปรมตฺถขเณนาติ  วุตฺต   
โหติ ฯ  
        ยาว พฺรหฺมโลกาติ พฺรหฺมโลก อนฺโตกตฺวา ฯ สทฺโทติ   
สาธุการสทฺโท ฯ   
        ทสสหสฺสีติ  ทสสหสฺสจกฺกวาฬวตี ฯ  สงฺกมปฺติ  อุทฺธ  
อุคฺคจฺฉนฺตี  สุฏ ุ  กมฺป ฯ   
        สมฺปกมฺปติ  อุทฺธ  อุคฺคจฺฉนฺตี อโธ โอกกฺมนตีฺ  สุฏ ุ   
ปกมฺป ฯ   
        สมฺปเวธีติ  จตุทิสา  อาคจฺฉนฺตี  สุฏ ุ  ปเวธิ ฯ  
สมฺพุทฺธภาวาย  มาตุกุจฺฉึ  โอกฺกมนฺเต  จ  โพธิสตฺเต  ตโต   
นิกฺขมนฺเต  จ  มหาปวี  ปุ ฺเตเชน  อกมฺปตฺถ  อภิสมฺโพธิย   
ปฏิเวธาณเตเชน ฯ  ธมมฺจกฺกปฺปวตฺตเน  เทสนาาณเตเชน   
#๑.  ม.  จิตฺตาจาร  ฯ  จิตฺตวาร  อิติ  สนฺุทรตร  ฯ  
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สาธุการ  ทาตุกามา  วิย  ปวี  เทวตานุภาเวน  อกมฺปตฺถ   
อายุสงฺขาโรสฺสชฺชเน  มหาปรินิพฺพาเน  จ  การุ ฺเน  จิตฺต- 
สงฺโขภ  อสหมานา  วิย  ปวี  เทวตานุภาเวน  อกมฺปตฺถ ฯ   
        อปฺปมาโณติ  วุทฺธปปฺมาโณ ฯ   
        โอฬาโรติ  เอตฺถ  อุฬารานิ  อุฬารานิ  ขาทนียานิ   
ขาทนฺตีติอาทีสุ  (๑)  มธรุ  อุฬารนฺติ  วุตฺต ฯ  อุฬาราย วตฺถโภคาย  
จิตฺต นมตีติอาทีสุ (๒) ปณีต อุฬารนฺติ วุตฺต ฯ อุฬาราย ขลุ  
ภว  วจฺฉายโน สมณ โคตม  ปสสาย  ปสสตีติอาทีสุ (๓)  เสฏ   
อุฬารนฺติ  วุตฺต ฯ  อิธ  ปน  วิปุโล  อุฬาโรติ  วุตฺโต ฯ   
        โอภาโสติ  เทสนาาณานุภาเวน  จ  เทวตานุภาเวน  จ   
ชาตโอภาโส ฯ   
        โลเกติ  จกฺกวาฬสฺสทสสหสฺสสิยเยว (๔)  
        อติกฺกมฺเมว  เทวาน  เทวานุภาวนฺติ  เทวาน  อย  
อานุภาโว นิวตฺถวตฺถปฺปภา ทฺวาทส โยชนานิ ผรติ ตถา   
สรีรสฺส  อลงฺการสฺส  วิมานสฺส  จ ฯ  ต  เทวาน  เทวานุ- 
ภาว  อติกฺกมิตฺวาเยวาติ  อตฺโถ ฯ   
        อุทานนฺติ  โสมนสฺสาณมยิก  อุทาหาร ฯ   
        อุทาเนสีติ  อุทาหริ ฯ   
# ๑.        ม. มู. ๑๒/๔๐๗/๔๓๙  ฯ  ๒. องฺ.  นวก  ๒๓/๒๒๔/๔๐๕  ฯ  
# ๓.  ม.  มู.  ๑๒/๓๒๙/๓๓๖  ฯ  ๔.  ม. จกฺกวาฬสฺส  ทสสหสฺสิยเยว ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๒) - หนาท่ี 343 

                เลมที่  41  ปฏสิมฺภิทากถาวณฺณนา   หนา  343 
 
        อ ฺาสิ  วต  โภ  โกณฺฑ ฺโติ  อิมสฺสป  อุทานสฺส   
อุทาหรณโฆโส  ทสสหสฺสิโลกธาตุ  ผริตฺวา อฏาสิ ฯ  
        อ ฺาสิโกณฺฑ ฺโติ (๑)  ภุส าตโกณฺฑ ฺโติ อตฺโถ ฯ   
        จกฺขุอาทีน  นิทฺเทเส  ทสฺสนฏเนาติอาทีสุ  เอกเมว  าณ   
ยถาวุตฺตสฺส  เนยฺยสฺส (๒)  จกฺขุ  วิย  ทสฺสนกิจฺจกรเณน  จกฺขุ  ฯ 
าณกิจฺจกรเณน  าณ ฯ  นานปฺปการโต  ชานนกิจฺจกรเณน   
ป ฺา ฯ  อนวเสสปฏิเวธกรเณน  วิชชฺา ฯ  สพฺพทา  โอภาส- 
กิจฺจกรเณน  อาโลโก  นามาติ  อตฺโถ ฯ   
        จกฺขุ  ธมฺโมติอาทีสุป  เอกเยว  าณ  กิจฺจนานตฺเตน   
ป ฺจธา  วณฺณิต ฯ   
        อารมฺมณาติ  อุปตฺถมฺภนฏเน ฯ  
        โคจราติ  วิสยฏเน ฯ   
        ทสฺสนฏเนาติอาทีสุ  าณกิจฺจ  ป ฺจธา  วุตฺต ฯ   
        อิมินา  นเยน  ตีสุ  วาเรสุ  เอเกกสฺมึ  ป ฺจ  ป ฺจ   
กตฺวา  ปณฺณรส  ธมฺมา  ปณฺณรส  อตฺถา  ทฺวีสุ  ปณฺณรสเกสุ  
ตึสุ  นิรุตฺติโย  ปณฺณรสสุ  ธมฺเมสุ  ปณฺณรสสุ  อตฺเถสุ  ตึสาย   
นิรุตฺตีสูติ  สฏ ิ าณานิ เวทิตพฺพานิ ฯ เสสอริยสจฺเจสุป เอเสว  
นโย ฯ  จตูสุ  อริยสจฺเจสุ  เอเกกสฺมึ  อริยสจฺเจ  ปณฺณรสนฺน   
ปณฺณรสนฺน ธมฺมาน  อตฺถาน ฺจ  วเสน  สฏ ิ  ธมมฺา  สฏ ิ   
#๑.  ม.  อ ฺาโกณฺฑ ฺโติ  ฯ  ๒.  กตฺถจิ.  เณยยฺสฺส  ฯ  
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อตฺถา  สฏ ิยา ธมฺเมสุ สฏ ิยา อตฺเถสุ จ  วีสสต  นริุตฺติโย (๑)  
วีสาธิก สตนฺติ อตฺโถ ฯ สฏ ิยา ธมฺเมสุ สฏ ิยา อตฺเถสุ  
วีสุตฺตรสเตนิรุตฺตีสูติ  (๒) เอว จตฺตารีส ฺจ  เทฺว  จ  าณสตานิ ฯ   
                ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนวารวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ 
 
                        สติปฏานวาราทิวณฺณนา   
        สติปฏานสุตฺตนฺตปุพฺพงฺคเม  อิทฺธิปาทสุตฺตนฺตปุพฺพงฺคเม  จ  
ปฏิสมฺภิทานิทฺเทเส อิมินาว นเยน อตฺโถ  จ  คณนา  จ   
เวทิตพฺพา ฯ   
                สติปฏานวาราทิวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ 
 
                        สตฺตโพธสิตฺตวาราทิวณฺณนา   
        สตฺตนฺน  โพธิสตฺตาน  สุตฺตนฺเตสุ  เอเกกสฺมึเยว  สมุทเย  
จกฺขาทโย ป ฺจ  นิโรเธ  ป ฺจาติ  ทส  ธมฺมา  สมุทเย   
ทสฺสนฏาทโย  ป ฺจ  นโิรเธ  ป ฺจาติ  ทส  อตฺถา  เตส   
วเสน  วีสติ  นิรุตฺติโย  จตฺตารีส  (๓) าณานิ ฯ สตฺต  เอกโต   
กตฺวา  วุตฺตคณนา  สุวิ ฺเยฺยาเอว ฯ   
        สพฺพ ฺ ุตาณวเสน  วุตฺตปฏิสมฺภิทานิทฺเทเส  เอเกกมูลเกสุ   
าโต  ทิฏโ  วิทิโต สจฺฉิกโต ผุสฺสิโต ป ฺายาติ  (๔)  อิเมสุ  
# ๑.  ยุ.  วีสสตนิรุตฺติโย  ฯ  ๒.  ม.  วีสุตฺตรสเต  นิรุตฺตีสูติ  ฯ 
#๓.  สี.  จตฺตารีส  ฯ  ๔.  ขุ.  ปฏ.ิ  ๓๑/๒๙๓/๑๙๔  ฯ  
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ป ฺจสุ วจเนสุ เอเกกสฺมึเยว จกฺขาทโย ป ฺจ ทสฺสนฏาทโย   
ป ฺจาติ  ป ฺจป ฺจกาน  วเสน  ป ฺจวีสติ  ธมฺมา  ป ฺจวีสติ   
อตฺถา  ตทฺทิคุณา นิรุตฺติโย  ตทฺทิคุณานิ  าณานิ  (๑)  ป ฺจ   
เอกโต  กตฺวา  วุตฺตวาเรป ป ฺจกฺขตฺตุ ป ฺจ ป ฺจวีสติ  
กตฺวา ป ฺจวีสสต ธมฺมา ป ฺจวีสสต อตฺถา ตทฺทิคุณา  
นิรุตฺติโย  ตทฺทิคุณานิ  าณานิ   
        อฑฺฒเตยฺยานีติ  เจตฺถ  เทฺว สตานิ จ  ป ฺาส ฺจ ฯ   
ขนฺธาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  อิมินาว  นเยน สจฺจวารปฏิสมฺภิทา- 
วาเร  จ  ธมฺมาทิคณนา  เวทิตพฺพา ฯ   
                สตฺตโพธิสตฺตวาราทอวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ 
 
                        ฉพุทฺธธมฺมวารวณฺณนา   
        พุทฺธธมฺมวาเร  ทิยฑฺฒสตนฺติ  ฉกฺขตฺตุ  ป ฺจวีสติ  สต ฺจ  
ป ฺาส ฺจ  โหนฺติ  ตทฺทิคุณา  นิรุตฺติโย  ตทฺทิคุณานิ  
าณานิ ฯ  
        ปฏิสมภิฺทาธิกรเณติ ปฏิสมฺภิทาธิกาเร ฯ  
        อฑฺฒนวธมฺมสตานีติ  ปม  วุตฺเตสุ  จตูสุ  สจฺเจสุ สฏ ิ   
จตุสุ  สติปฏาเนสุ  สฏ ิ  จตูสุ  สมฺมปฺปธาเนสุ  สฏ ิ สตฺต- 
โพธิสตฺตเวยฺยากรเณสุ  สตฺตติ  อภิ ฺฏาทีสุ ป ฺจสุ ป ฺจวีสสต  
ขนฺธาทีสุ ป ฺจสุ  ป ฺจวีสสต  ปุน  จตูสุ  อริยสจฺเจสุ  สต   
#๑.  ม.  าณานิ  เยฺยานิ  ฯ  
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จตูสุ  ปฏิสมภิฺทาสุ  สต ฉสุ  พุทฺธธมฺเมสุ  ทิยฑฺฒสตนฺติ  เอว   
อฏสตานิ  จ  ป ฺาส ฺจ  ธมฺมา โหนฺติ ฯ  เอว  อตฺถาป   
ตตฺตกา  เอว  โหนฺติ ฯ  เอวเมว  สจฺจาทีสุ  (๑)  ตีสุ  าเนสุ  วีสสต   
นิรุตฺติโย  สตฺตสุ  เวยฺยากรเณสุ  จตฺตารีสสต  นิรตฺุติโย  
อภิ ฺฏาทีสุ  ขนฺธฏาทีสุ  จ  อฑฺฒเตยฺยานิ  อฑฺฒเตยฺยานิ   
นิรุตฺติสตานิ อริยสจฺเจสุ  ปฏิสมฺภิทาสุ  จ  เทฺว  เทฺว  นิรุตฺติ- 
สตานิ  พุทฺธธมฺเมสุ  ตีณิ นิรุตฺติสตานีติ  เอว  นิรุตฺติสหสฺส ฺจ   
สตฺต  นิรุตฺติสตานิ  จ โหนฺติ ฯ เอวเมว สจฺจาทีสุ  (๒) ตีสุ   
าเนสุ  จตฺตารีสาธิกานิ  เทฺว  เทฺว  าณสตานิ  สตฺตสุ  
เวยฺยากรเณสุ  อสีติอธิกานิ  เทฺว  าณสตานิ  อภิ ฺฏาทีสุ   
ขนฺธฏาทีสุ  จ ป ฺจ  ป ฺจ  าณสตานิ  สจฺเจสุ  ปฏิสมฺภิทาสุ   
จ  จตฺตาริ  จตฺตาริ  าณสตานิ พุทฺธธมฺเมสุ  ฉ  าณ- 
สตานีติ  เอว  ตีณิ  จ  าณสหสฺสานิ  จตฺตาริ  จ  าณสตานิ  
โหนฺตีติ ฯ   
                ฉพุทฺธธมฺมวารวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ 
                ปฏิสมฺภิทากถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
#๑.  ส.ี ย.ุ  สทฺธาทีสุ  ฯ  ๒.  ย.ุ  เอวเมว  สจฺจานิ  ฯ  
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                                ธมฺมจกฺกกถา   
                สจฺจวารวณฺณนา   
        ปุน  ธมมฺจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺตนฺตเมว  ปุพฺพงฺคม  กตฺวา  กถติาย  
ธมฺมจกฺกกถาย  อปุพฺพตฺถานุวณฺณนา ฯ  
        ตตฺถ  ทกฺุขวตฺถุกาติ  เอกาภิสมยวเสน  ทุกฺข วตฺถุ  เอเตสนฺติ   
ทุกฺขวตฺถุกา ฯ  ตเทว  ทุกขฺ วิเสเสตฺวา สจฺจวตฺถุกาติอาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  สจฺจ  อารมฺมณ  อุปตฺถมฺโภ  เอเตสนฺติ  สจฺจา- 
รมฺมณา ฯ   
        สจฺจ  โคจโร วิสโย  เอเตสนฺติ  สจฺจโคจรา ฯ   
        สจฺจสงฺคหิตาติ  มคฺคสจฺเจน  สงฺคหิตา ฯ  
        สจฺจปริยายปนฺนาติ  มคฺคสจฺจายตฺตา ฯ   
        สจฺเจ  สมุปาคตาติ  ทุกฺขปริชานเนน  ทุกฺขสจฺเจ   
สมุปฺปนฺนา ฯ  
        ตถา  ตตฺเถว   ิตา  ปติฏ ิตา (๑)   
        อิทานิ ปวตฺติเต จ ภควตา ธมฺมจกฺเกติ วุตฺต ธมฺมจกฺก  
นิทฺทิสิตุกาโม  ธมฺมจกฺกนฺติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ทวิุธ ธมฺมจกฺก ปฏิเวธธมฺมจกฺก เทสนาธมฺม- 
จกฺก ฺจ ฯ  
#๑.  ม.  ปติฏ ิตา  จ  ฯ  
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        ปฏิเวธธมฺมจกฺก  โพธิปลฺลงฺเก  เทสนาธมฺมจกฺก  อิสิปตเน ฯ   
        ธมฺม ฺจ  ปวตฺเตติ  จกฺก ฺจาติ  ปฏิเวธธมฺมจกฺก  วุตฺต   
จกฺก ฺจ  ปวตฺเตติ  ธมฺม ฺจาติ  เทสนาธมฺมจกฺก ฯ  กถ  ภควา   
หิ (๑)  โพธิปลฺลงฺเก  นิสนิฺโน  มคฺคกขฺเณ  อินฺทฺริยพลโพชฺฌงฺค-   
มคฺคงฺคาทิเภท  ธมฺม ฺจ  ปวตฺเตติ  โสเยว  จ  ธมฺโม กิเลส-   
สตฺตุฆาตาย ปวตฺตนโต ปหรณจกฺก (๒)  วิยาติ จกฺก ฺจ   
ธมฺม ปวตฺเตนฺโตเยว ภควา ต จกฺก  ปวตฺเตติ  นาม (๒) ฯ   
เอเตน  ธมฺโมเยว  จกฺกนฺติ กมฺมธารยสมาสตา วุตฺตา โหติ ฯ   
อิสิปตเน  นิสินฺโน  ภควา  ธมฺมเทสนกฺขเณ  เวเนยฺยสนฺตาเน   
กิเลสสตฺตุฆาตาย  ปวตฺตนโต  ปหรณจกฺกสทิส  เทสนาจกฺก ฺจ   
ปวตฺเตติ  เวเนยฺยสนฺตาเน  อินฺทฺริยพลโพชฺฌงฺคมคฺคงฺคาทิเภท   
ธมฺมจกฺก ฺจ ปวตฺเตติ ฯ เอเตน ธมฺโม จ จกฺก ฺจ  ธมฺมจกฺกนฺติ   
ทฺวนฺทสมาสตา  วุตฺตา  โหติ ฯ  ยสฺมา  ปน  ปวตฺตเก สติ   
ปวตฺตนา นาม  โหติ  ตสฺมา  สพฺพตฺถาป ปวตฺเตตีติ วุตฺต   
ปวตฺตนฏเน ปน จกฺกนติฺ วุตฺต  โหตีติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        ธมฺเมน  ปวตฺเตตีติ  ธมฺมจกฺกนฺติอาทีนิ  เทสนาธมฺมจกฺกเมว   
สนฺธาย วุตฺตานีติ เวทิตพฺพานิ ฯ   
        ตตฺถ  ธมฺเมน  ปวตฺเตตีติ  ยถาสภาวตฺตา  ธมฺเมน ปวตฺต   
จกฺกนฺติ ธมฺมจกฺกนฺติ วุตฺต  โหติ ฯ   
#๑.  ย.ุ กถ  หิ  ภควา ฯ   ๒.  ม. ปหรณจกฺก  วิยาติ  จกฺกจ ฯ   
#ธมฺม  ปวตฺดตนฺโตเยว  ภควา  ต  จกฺก  ปวตฺเตติ  นาม ฯ    
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        ธมฺมจรยิาย  ปวตฺเตตีติ  เวเนยฺยสนฺตาเน  ธมฺมตฺถาย  ปวตฺต   
จกฺกนฺติ  ธมมฺจกฺกนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
        ธมฺเม   ิโตติอาทีหิ  ภควโต  ธมมฺภูตตา  ธมฺมสฺสามิตา  จ   
วุตฺตา  โหติ ฯ  ยถาห  โส  หาวุโส  ภควา  ชาน  ชานาติ   
ปสฺส  ปสฺสติ  จกฺขุภูโต  าณภูโต  ธมฺมภูโต  พฺรหฺมภูโต   
วตฺตา  ปวตฺตา อตฺถสฺส  นนิฺเนตา  อมตสฺส  ทาตา  ธมฺมสฺสามิ   
ตถาคโตติ (๑) ฯ ตสฺมา เตหิ ธมฺมสฺส จกฺกนฺติ  ธมมฺจกฺกนฺติ   
วุตฺต  โหติ ฯ   
         ิโตติ  วิสยีภาเวน   ิโต ฯ   
        ปติฏ ิโตติ  อจลภาเวน  ปติฏ ิโต ฯ   
        วสิปฺปตฺโตติ  อิสฺสรภาว  ปตฺโต ฯ   
        ปารมิปปฺตฺโตติ  โกฏิปฺปตฺโต ฯ   
        เวสารชฺชปฺปตฺโตติ  วิสารทภาว  ปตฺโต ฯ   
        ธมฺเม  ปติฏาเปนฺโตติอาทีหิ  เวเนยฺยสนฺตานมเปกฺขิตฺวา   
วุตฺเตหิ ปน วจเนหิ ธมฺมสฺสามิตาย  จ  ธมฺมตฺถาย  จกฺกนฺติ   
วุตฺต  โหติ ฯ   
        ธมมฺ  สกฺกโรนฺโตติอาทีหิ ธมฺมตฺถาย จกฺกนฺติ วุตฺต   
โหติ ฯ โย ห ิ ธมฺม  สกฺการาทิวเสน  ปวตฺเตติ  โส  ธมฺมตฺถ   
ปวตฺเตติ ฯ   
        ธมฺม สกฺกโรนฺโตติ  ยถา  กโต  โส  ธมฺโม  สกุโต  โหติ   
#๑.  ม. ม.ู ๑๒/๒๔๗/๒๒๕ ฯ    
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เอวเมว  น  กโรนฺโต ฯ   
        ธมฺม  ครุกโรนฺโตติ (๑)  ตสฺมึ  คารวุปฺปตฺติยา  ต  ครุ   
กโรนฺโต ฯ   
        ธมฺม มาเนนฺโตติ ธมฺม ปย ฺจ ภาวนีย ฺจ  กตฺวา   
วิหรนฺโต ฯ   
        ธมฺม  ปเูชนฺโตติ  ต  อปทิสิตฺวา  เทสนาปฏิปตฺติปูชาย   
ปูช  กโรนฺโต ฯ   
        ธมฺม  อปจายมาโนติ  ตสฺเสว  ธมมฺสฺส  สกฺการครุกาเรหิ   
นีจวุตฺติต  กโรนฺโต ฯ   
        ธมฺมทฺธโช  ธมฺมเกตูติ (๒)  ต  ธมฺม  ธชมิว  ปุรกฺขตฺวา   
เกตุมิว  จ  อุกฺขิปตฺวา  ปวตฺติยา  ธมฺมทฺธโช  ธมฺมเกตุ  จ   
หุตฺวาติ อตฺโถ ฯ   
        ธมฺมาธิปเตยฺโยติ  ธมฺมาธิปติโต  อาคโต  ภาวนาธมฺม-   
วเสเนว  จ  สพฺพกิริยาน  กรเณน ธมฺมาธิปเตยฺโย  หุตฺวา ฯ   
        ต  โข  ปน  ธมฺมจกกฺ  อปฺปฏิวตฺติยนฺติ  เกนจิ  นิวตฺเตตุ   
อสกฺกุเณยฺยตาย  อปฺปฏหิตปวตฺติตา วุตฺตา ฯ ตสฺมา โส ธมฺโม   
ปวตฺตนฏเน จกฺกนฺติ วุตฺต โหติ ฯ   
        สทฺธินทฺฺริย  ธมฺโม  ต  ธมฺม  ปวตฺเตตีติ  เวเนยฺยสนฺตาเน   
มคฺคสมฺปยุตฺตสทฺธินฺทฺริยุปฺปาทเนน  ต  สทฺธินฺทฺรยิ  ธมฺม   
#๑.  ม. ธมฺม  ครุ  กโรนฺโตติ ฯ   ๒.  โปราณ. ....ธมมฺเกตุนฺติ ฯ    
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ปวตฺเตตีติ อตฺโถ ฯ  เอเสว  นโย  เสเสสุป ฯ   
        สจฺจาติ  สจฺจาณานิ ฯ  วิปสฺสนา   จ   วิชฺชา  จ   
มคฺคาณเมว ฯ   
        อนุปฺปาเท าณนฺติ อรหตฺตผเล าณ ฯ ตมฺป   
เวเนยฺยสนฺตาเน ปวตฺเตติเยว นิพฺพาน ฺจ  ปฏิเวธ กโรนฺโต   
ปวตฺเตติเยว นาม ฯ   
        สมุทยวาราทีสุ  สมุทยวตฺถุกา  นิโรธวตฺถุกา  มคฺควตฺถุกาติ   
วิเสสปท  ทสฺเสตฺวา  สงฺขิตฺตา ฯ  เอตฺถาป  วุตฺตสทิส  ปม   
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ   
                        สจฺจวารวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                        สติปฏานวาราทิวณฺณนา   
        สติปฏานอิทฺธิปาทปุพฺพงฺคมวาราป  มคฺคกฺขณวเสน   
วุตฺตา ฯ  เตป        ตตฺถ ตตฺถ  วิเสสปท  ทสฺเสตฺวา  สงฺขิตฺตาติ ฯ   
                สติปฏานวาราทิวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                        ธมฺมจกฺกกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๒) - หนาท่ี 352 

                เลมที่  41  โลกตฺุตรกถาวณฺณนา  หนา  352   
 
        อิทานิ  โลกุตฺตรธมฺมวติยา (๑)  ธมฺมจกฺกกถาย  อนนฺตร   
กถิตาย  โลกตฺุตรกถาย  อปุพฺพตฺถานุวณฺณนา ฯ   
        ตตฺถ  โลกุตฺตรปทสสฺ  อตฺโถ นิทเฺทสวาเร อาวิ  ภวิสฺสติ ฯ   
        จตฺตาโร  สติปฏานาติอาทโย  สตฺตตึส  โพธิปกฺขิยธมฺมา   
ยถาโยค มคฺคผลสมฺปยุตฺตา ฯ  เต  พุชฌฺนฏเน  โพธีติ เอว   
ลทฺธนามสฺส อริยสฺส ปกฺเข ภวตฺตา  โพธิปกฺขิยา  นาม ฯ   
        ปกฺเข  ภวตฺตาติ  อุปการภาเว   ิตตฺตา ฯ   
        เตสุ  อารมฺมเณสุ  โอกฺกนฺติตฺวา (๒)  ปกฺขนฺทิตฺวา อุปฏานโต   
อุปฏาน สติเยว อุปฏาน สติปฏาน ฯ   
        กายเวทนาจิตฺตธมฺเมสุ  ปนสฺส  อสุภทุกฺขานิจฺจานตฺตา-   
การคฺคหณวเสน  สุภสุขนิจฺจอตฺตส ฺาปหานกิจฺจสาธนวเสน   
จ  ปวตฺติโต  จตุธา  เภโท  โหติ ฯ  ตสฺมา  จตฺตาโร   
สติปฏานาติ วุจฺจติ ฯ   
        ปทหนฺติ เอเตนาติ ปธาน โสภน ปธาน สมฺมปฺปธาน   
สมฺมา  วา ปทหนฺติ เอเตนาติ สมฺมปฺปธาน โสภน วา   
ต  กิเลสวิรูปปวตฺตวิรหิตโต (๓)  ปธาน ฺจ  หิตสุขนิปฺผาทกฏเน   
เสฏภาวาวหนโต ปธานภาวกรณโต วาติ สมฺมปฺปธาน ฯ   
#๑.  ม.  โลกตฺุตรธมฺมวติยา ฯ  ย.ุ โลกตฺุตรธมฺมปฺปวติกาย ฯ   
#๒.  ม. โอกกฺนฺติตฺวา ฯ  วิสุทฺธิมคฺค. ๓/๓๒๘ ฯ   
#๓.  วิสุทฺธิมคฺค. ๓/๓๒๘ ฯ  กิเลสวิรปูตฺตวิรหโต ฯ    
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วีริยสฺเสต  อธิวจน ฯ  ตยทิ  อุปฺปนฺนานุปฺปนฺนาน  อกุสลาน   
ปหานานุปฺปตฺติกิจฺจ  อนุปฺปนฺนุปฺปนฺนาน ฺจ  กุสลาน  อุปฺปตฺติฏ-   
 ิติกิจฺจ  สาธยตีติ  จตุพฺพิธ  โหต ิฯ  ตสฺมา  จตฺตาโร  สมฺมป-ฺ   
ปธานาติ  วุจฺจติ ฯ   
        นิปฺผตฺติปริยาเยน อิชฺฌนฏเน อิชฺฌนฺติ เอตาย สตฺตา   
อิทฺธา วุทฺธา อุกฺกสคตา โหนฺตีติ อิมินา วา  ปริยาเยน   
อิทฺธิ  ตสฺสา  สมฺปยุตฺตาย ปุพฺพงฺคมฏเน ผลภูตาย ปุพฺพภาค-   
การณฏเน  จ  อิทฺธิยา  ปาโทติ  อิทฺธิปาโท ฯ  โส ฉนฺทวีริย-   
จิตฺตวีมสาวเสน จตุพฺพิโธว (๑)  โหติ ฯ ตสฺมา  จตฺตาโร  อิทฺธิปาทาติ   
วุจฺจติ ฯ   
        อสฺสทธฺิยโกสชชฺปมาทวิกฺเขปสมฺโมหาน  อภิภวนโต  อภิ- 
ภวนสงฺขาเตน  อธิปติยฏเน  อินฺทฺริย ฯ   
        อสฺสทธฺิยาทีหิ  อนภิภวนียโต  อกมฺปยฏเน  พล ฯ   
ตทุภยมฺป  สทฺธาวีริยสติสมาธิป ฺาวเสน  ป ฺจวิธ  โหติ ฯ   
ตสฺมา  ป ฺจินฺทฺริยานิ  ป ฺจ  พลานีติ วุจฺจติ ฯ   
        พุชฌฺนกสฺส  ปน องฺคภาเวน  สติอาทโย  สตฺต  ธมฺมา   
โพชฺฌงฺคา  นิยฺยานฏเน จ สมฺมาทิฏ ิอาทโย  อฏ  มคฺคงฺคา   
โหนฺติ ฯ  เตน  จ  วุจฺจติ  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  อริโย  อฏงฺคิโก   
มคฺโคติ ฯ   
#๑.  ม. จตุพฺพิโธว ฯ    
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        อิติ  อิเม  สตฺตึส  โพธิปกฺขิยา  ธมฺมา  ปุพฺพภาเค   
โลกิยวิปสฺสนาย วตฺตมานาย จุทฺทสวิเธน  กาย  ปริคฺคณฺหโต   
จ  กายานุปสฺสนาสติปฏาน  นววิเธน  เวทน ปริคฺคณฺหโต   
จ  เวทนานุปสฺสนาสติปฏาน  โสฬสวิเธน  จิตฺต  ปริคฺคณฺหโต   
จ  จิตฺตานุปสฺสนาสติปฏาน  ป ฺจวิเธน  ธมฺเม  ปริคฺคณฺหโต   
จ  ธมฺมานุปสฺสนาสติปฏาน ฯ   
        อิติ  อิมสฺมึ  อตฺตภาเว  อนุปฺปนฺนปุพฺพ  ปรสฺส  อุปฺปนฺน   
อกุสล ทิสฺวา  ยถา  ปฏิปนฺนสฺส ตสฺส ต อุปฺปนฺน น   
ตถา ปฏิปชชฺสิฺสามิ เอว เม เอต นุปฺปชฺชิสฺสตีติ  ตสฺส   
อนุปฺปาทาย  วายมนกาเล  ปม  สมฺมปฺปธาน  อตฺตโน   
สมุทาจารปฺปตฺตมกุสล  ทิสฺวา  ตสฺส  ปหานาย  วายมนกาเล   
ทุติย อิมสฺมึ อตฺตภาเว อนุปฺปนฺนปุพฺพ  ฌาน  วา  วิปสฺสน   
วา อุปฺปาเทตุ วายมนฺตสฺส ตติย อุปฺปนฺน ยถา  น  ปริหายติ   
เอว  ปุนปฺปุน  อุปฺปาเทนฺตสฺส  จตุตฺถ สมฺมปฺปธาน ฯ ฉนฺท   
ธุร  กตฺวา  กสุลุปฺปาทนกาเล  ฉนฺทิทฺธิปาโท วีริย จิตฺต วีมส   
ธุร  กตฺวา กุสลุปฺปาทนกาเล  วีมสิทฺธิปาโท ฯ  มิจฺฉาวาจาย   
วิรมณกาเล  สมฺมาวาจา  มิจฺฉากมฺมนฺตา  มิจฺฉาชีวา วิรมณ-   
กาเล สมฺมาชีโวติ เอว นานาจิตฺเตสุ ลพฺภนฺติ ฯ จตุมคฺคกฺขเณ   
ปน  เอกจิตฺเต  ลพฺภนฺติ  ผลกฺขเณ  เปตฺวา  จตฺตาโร   
สมฺมปฺปธาเน  อวเสสา เตตฺตึส ลพฺภนฺติ ฯ เอว เอกจิตฺเต   
ลพฺภมาเนสุ เจเตสุ เอกาว นิพฺพานารมฺมณา สติ  กายาทีสุ    
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สุภส ฺาทิปฺปหานกิจฺจสาธนวเสน  จตฺตาโร  สติปฏานาติ   
วุจฺจติ ฯ  เอกเมว  จ  วีริย  อนุปฺปนฺนุปฺปนฺนาน  อนุปฺปาทาทิ-   
กิจฺจสาธนวเสน จตฺตาโร สมฺมปฺปธานาติ วุจฺจติ ฯ เสเสสุ   
หาปนวฑฺฒน นตฺถิ ฯ   
        อปจ   เตสุ   
                นว เอกวิธา เอโก        เทฺวธาถ จตุป ฺจธา   
                อฏธา นวธา เจว        อิติ ฉทฺธา ภวนฺติ เต ฯ   
        นว  เอกวิธาติ  ฉนฺโท  จิตฺต  ปติ  ปสฺสทฺธิ  อุเปกฺขา   
สงฺกปฺโป วาจา กมฺมนฺโต อาชีโวติ  อิเม  นว  ฉนฺทิทฺธิปาทาทิ-   
วเสน  เอกวิธาว  โหนฺติ  อ ฺโกฏาส  น  ภชนฺติ (๑)  ฯ   
        เอโก  เทฺวธาติ  สทฺธา  อินฺทฺริยพลวเสน  เทฺวธา   ิตา ฯ   
        อถ  จตุป ฺจธาติ  อถ ฺโ  เอโก  จตุธา  อ ฺโ  ป ฺจธา   
 ิโตติ  อตฺโถ ฯ   
        ตตฺถ สมาธิ  เอโก  อินฺทฺริยพลโพชฺฌงฺคมคฺคงฺควเสน  จตุธา   
 ิโต  ป ฺา  เตส  จตุนฺน  อิทฺธิปาทโกฏาสสฺส  จ  วเสน   
ป ฺจธา ฯ   
        อฏธา  นวธา  เจวาติ  อปโร  เอโก  อฏธา  เอโก   
นวธา   ิโตติ  อตฺโถ ฯ จตุสติปฏานอินฺทฺริยพลโพชฺฌงฺคมคฺคงฺค-   
วเสน สติ  อฏธา   ิตา จตุสมฺมปฺปธานอิทฺธิปาทอินฺทฺริยพล-   
โพชฺฌงฺคมคฺคงฺควเสน วีริย นวธาติ ฯ เอว   
#๑.  ย.ุ คจฺฉนฺ ติ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๒) - หนาท่ี 356 

                เลมที่  41  ยุคนทฺธกถาวณฺณนา   หนา  356   
 
                จุทฺทเสว อสมฺภินฺนา        โหนฺเตเต โพธิปกฺขิยา   
                โกฏาสโต สตฺตวิธา        สตฺตตึส ปเภทโต ฯ   
                สกิจฺจนิปฺผาทนโต                สรูเปน จ วุตฺติโต   
                สพฺเพว อริยมคฺคสฺส        สมฺภเว สมฺภวนฺติ เต ฯ   
        เอว  มคฺคผลสมฺปยุตฺเต  สตฺตตึส โพธิปกฺขิยธมฺเม ทสฺเสตฺวา   
ปุน เต มคฺคผเลสุ สงฺขิปตฺวา  จตฺตาโร  อริยมคฺคา  จตฺตาริ  จ   
สาม ฺผลานีติ  อาห ฯ   
        สมณภาโว  สาม ฺ  จตุนฺน  อริยมคฺคานเมต  นาม ฯ   
สาม ฺาน  ผลานิ  สาม ฺผลานิ ฯ   
        นิพฺพาน  ปน  สพฺเพหิ  อสมฺมิสสฺเมว ฯ  อิติ วิตฺถารโต   
สตฺตตึสโพธิปกฺขิยจตุมคฺคจตุผลนิพฺพานาน  วเสน  ฉจตฺตาฬีส   
โลกุตฺตรธมฺมา  ตโต  สงฺเขเปน จตุมคฺคจตุผลนิพฺพานาน  วเสน   
นว  โลกุตฺตรธมฺมา  ตโตป  สงฺเขเปน  มคฺคผลนิพฺพานาน วเสน   
ตโย  โลกุตฺตรธมฺมาติ เวทิตพฺพ ฯ สติปฏานาทีน มคฺคผลาน ฺจ   
โลกุตฺตรตฺเต วุตฺเต ตสมฺปยุตฺตาน  ผสฺสาทีนมฺป  โลกุตฺตรตฺต   
วุตฺตเมว  โหติ ฯ  ปธานธมฺมวเสน  ปน สติปฏานาทโยว   
วุตฺตา ฯ  อภิธมฺเม (๑)  จ โลกุตฺตรธมฺมนิทฺเทเส มคฺคผลสมฺปยุตฺตาน   
ผสฺสาทีน โลกุตฺตรตฺต วุตฺตเมวาติ ฯ   
        โลก  ตรนฺตีติ  โลก  อติกฺกมนฺติ ฯ  สพฺพมิธ  อีทิส   
#๑.  อภิ. สงฺ.  ๓๔/๑๙๖/๘๓ ฯ    
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วตฺตมานกาลวจน จตฺตาโร อริยมคฺเค  สนฺธาย  วุตฺต ฯ   
โสตาปตฺติมคฺโค  หิ  อปายโลก  ตรติ  สกทาคามิมคฺโค กามา-   
วจรโลเกกเทส  ตรติ  อนาคามิมคฺโค  กามาวจรโลก  ตรติ   
อรหตฺตมคฺโค  รูปารูปาวจรโลก  ตรติ ฯ   
        โลกา  อุตฺตรนฺตีติ  โลกา  อุคฺคจฺฉนฺติ ฯ   
        โลกโตติ  จ โลกมฺหาติ  จ  ตเทว  นิสฺสกฺกวจน  วิเสเสตฺวา   
ทสฺสิต ฯ   
        โลก สมติกฺกมนฺตีติ ปม วุตฺตตฺถเมว ฯ   
        ตตฺถ อุปสคฺคตฺถ อนเปกฺขิตฺวา วุตฺต อิธ สห  
อุปสคฺคตฺเถน วุตฺต ฯ   
        โลก  สมติกฺกนฺตาติ  ยถาวุตฺต  โลก  สมฺมา  อติกฺกนฺตา ฯ   
สพฺพมิธ  อีทิส อตีตกาลวจน  ผลนิพฺพานานิ  สนฺธาย  วุตฺต   
โสตาปตฺติผลาทีนิ หิ ยถาวุตฺต โลก อติกฺกมิตฺวา   ิตานิ   
สทา  นิพฺพาน  สพฺพโลก  อติกฺกมิตฺวา   ิต ฯ   
        โลเกน อติเรกาติ  โลกโต  อธิกภูตา ฯ  อิท  สพฺเพป   
โลกุตฺตรธมฺเม  สนฺธาย  วุตฺต ฯ   
        นิสฺสรนฺตีติ นิคฺคจฺฉนฺติ ฯ นิสฺสฏาติ นิคฺคตา ฯ   
        โลเก น ติฏนฺตีติอาทีนิ อฏารส วจนานิ  สพฺพ-   
โลกุตฺตเรสุป ยุชชฺนฺติ ฯ   
        น ติฏนฺตีติ โลเก อปริยาปนฺนตฺตา วุตฺต ฯ    
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        โลเก   น  ลิมฺปนฺตีติ  ขนฺธสนฺตาเน (๑)  วตฺตมานาป  ตสฺมึ  น   
ลิมฺปนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        โลเกน (๒)   น  ลิมปฺนฺตีติ  อกตปฏิเวธาน  เกนจิ  จิตฺเตน   
กตปฏิเวธาน  อกุสเลน  อสมตฺเถน  จ  จิตฺเตน น ลิมฺปนฺตีติ   
อตฺโถ ฯ   
        อสลิตฺตา อนุปลิตฺตาติ อุปสคฺเคน  เวทิตพฺพ ฯ   
        วิปฺปมุตฺตาติ  อลิตฺตตฺตเมว  นานาพฺย ฺชเนน  วิเสสิต ฯ   
เย  เกจิ  หิ ยตฺถ  เยน  วา  อลิตฺตา  เต  ตตฺถ  เตน  วา   
วิปฺปมุตฺตา  โหนฺติ ฯ   
        โลกา  วิปฺปมุตฺตาติอาทีนิ  ตีณิ  นิสฺสกฺกวเสน  วุตฺตานิ ฯ   
        วิส ฺ ุตฺตาติ วิปฺปมุตฺตตฺตวิเสสน ฯ  เย  เกจิ  หิ  ยตฺถ   
เยน ยโต วิปปฺมุตฺตา เต ตตฺถ เตน ตโต วิส ฺ ุตฺตา   
นาม  โหนฺติ ฯ   
        โลกา  สุชฺฌนฺตีติ  โลกมล  โธวิตฺวา โลกา สชฺุฌนฺติ ฯ   
        วิสุชฌฺนฺตีติ  ตเทว  อุปสคฺเคน  วิเสสิต ฯ   
        วุฏหนฺตีติ (๓)  อุฏ ิตา  โหนฺติ ฯ  วิวฏฏนฺตีติ (๔)  นิวฏฏนฺติ ฯ   
        น  สชฺชนฺตีติ (๕)  น  ลคฺคนฺติ ฯ  น  คยฺหนฺตีติ  น   
คณฺหียนฺติ ฯ   
#๑.  ม. ขนฺธสนฺตาเน ฯ   ๒.  โปราณ. โลกมฺห ิฯ    
#๓.  ยุ. อุฏหนฺตีติ ฯ  ๔.  กตฺถจิ. วิวชชฺนฺตีติ ฯ  ๕.  ส.ี นิสฺสชนตีฺติ ฯ    
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        น  พชฌฺนฺตีติ  น  พาธียนฺติ ฯ  สมุจฺฉินฺทนฺตีติ อปฺปวตฺตึ   
กโรนฺติ ฯ  
        ยถา  จ  โลก  สมุจฺฉินฺนตฺตาติ  ตเถว  โลกา  วิสุทฺธตฺตาติ-   
อาทิ  วุตฺตเมว โหติ ฯ   
        ปฏิปฺปสฺสมฺเภนฺตีติ  นิโรเธนฺติ ฯ  อปถาติอาทีนิ (๑)  จตฺตาริ   
สพฺเพสุป โลกุตฺตเรสุ  ยุชชฺนฺติ ฯ   
        อปจฺคาติ (๑)  อมคฺคา ฯ อคตีติ อปฺปติฏา ฯ อวิสยาติ   
อนายตฺตา ฯ   
        อสาธารณาติ  อสมานา ฯ  วมนฺตีติ  อุคฺคิลนฺติ ฯ   
น  ปจฺจาวมนฺตีติ วุตฺตปฏิปกฺขนเยน วุตฺต  วนฺต  ปุน   
น  อทนฺตีติ  อตฺโถ ฯ เอเตน วนฺตสฺส สวุนฺตภาโว วุตฺโต   
โหติ ฯ  อนนฺตรทุกตฺตเยป  เอเสว  นโย ฯ   
        วิสีเนนฺตีติ วิกิรนฺติ วิมุจฺจนฺติ น พนฺธนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
        น  อุสฺสเีนนฺตีติ  น  วิกิรนฺติ  น  วิมุจฺจนฺติ ฯ  วิสิเนนฺตีติ   
น  อุสฺสิเนนฺตีติ  รสฺส  กตฺวา  ปาโ  สุนฺทโร ฯ   
        วิธูเปนฺตีติ  นิพฺพาเปนฺติ ฯ  น  สธูเปนฺตีติ (๕)  น  อุชฺชลนฺติ ฯ   
        โลก  สมติกฺกมฺม  อภิภุยฺย ติฏนฺตีติ สพฺเพหิป โลกุตฺตรา   
ธมฺมา  โลก  สมฺมา อติกฺกมิตฺวา อภิภวิตฺวา จ ติฏนฺตีติ   
#๑.  ม. อปถาติ ฯ  ๒.  ม. ยุ. ปจฺจาวมนฺตีติ ฯ  ๓.  ม. วิสีเนนฺตีติ ฯ   
#๔.  ม. น อุสฺสีเนนฺตีติ ฯ  โปราณ. นยนฺตีติ ฯ  ฯ   
#๕.  ม. น. สธูเปนฺตีติ ฯ    
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โลกุตฺตรา ฯ สพฺเพป  อิเมหิ  ยถาวุตฺเตหิ  ปกาเรหิ  โลกุตฺตราน   
โลกโต  อุตฺตรภาโว  อธิกภาโว จ วุตฺโต โหตีติ ฯ   
                        โลกุตฺตรกถาวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                                พลกถาวณฺณนา   
        อิทานิ  โลกุตฺตรกถาย  อนนฺตร  กถิตาย  โลกตฺุตรกถา-   
วติยา  สุตฺตนฺตปุพฺพงฺคมาย  พลกถาย  อปุพฺพตฺถานุวณฺณนา ฯ   
        ตตฺถ อาทิโต สุตฺตนฺตวเสน ป ฺจ พลานิ  ทสฺเสตฺวา   
ตท ฺานิป  พลานิ  ทสฺเสตุกาโม  อปจ  อฏสฏ ิ  พลานีติ-   
อาทิมาห ฯ  สพฺพานิป  ตตปฏิปกฺเขหิ  อกมฺปยฏเน  พลานิ   
นาม  โหนฺติ ฯ   
        หิริพลนฺติอาทีสุ  ปาปโต  หิรียนฺติ  เอตายาติ  หิร ี  
สชฺชาเยต  นาม ฯ   
        ปาปโต โอตฺตปฺปนฺติ  เอเตนาติ  โอตฺตปฺป  ปาปโต   
อุพฺเพคสฺเสต นาม ฯ อชฌฺตฺตสมุฏานา  หิรี  พหิทธฺาสมุฏาน   
โอตฺตปฺป ฯ  อตฺตาธิปติ  หิรี  โลกาธิปติ  โอตฺตปฺป ฯ  ลชชฺ-ี   
สภาวสณฺ ิตา (๑)  หิร ี ภยสภาวสณฺ ิต  โอตฺตปฺป ฯ  สปฺปติสฺสว-   
ลกฺขณา หิรี  วชฺชภีรุกภยทสฺสาวิลกฺขณ  โอตฺตปฺป ฯ  สาเอว   
หิรี  อหิริเกน  น  กมฺปตีติ  หิริพล ฯ   
#๑.  ม. ลชชฺาสภาวสณฺ ิตา ฯ    
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        ตเทว  โอตฺตปฺป  อโนตฺตปฺเปน  น กมฺปตีติ โอตฺตปฺป-   
พล ฯ   
        อปฺปฏสิงฺขาเนน  น  กมฺปตีติ  ปฏิสงฺขานพล ฯ   
        อุปปริกขฺณป ฺาเยต  นาม ฯ  วีริยสีเสน  สตฺต  โพชฌฺงฺเค   
ภาเวนฺตสฺส  อุปฺปนฺนพล  ภาวนาพล ฯ   
        ตถาปวตฺตาน  จตุนฺน ขนฺธานเมต  นาม ฯ  ปริสุทฺธานิ   
สีลาทีนิ  อนวชฺชพล ฯ   
        จตฺตาริ  สงฺคหวตฺถูนิ  สงฺคหพล (๑) ฯ  สงฺคเห  พลนฺติป   
ปาโ ฯ   
        ทุกฺขมาน  อธิวาสน  ขนฺติพล ฯ   
        ธมฺมกถาย  ปเรส  โตสน  ป ฺตฺติพล ฯ   
        อธิตสฺส (๒)  อตฺถสฺส อธิคมาปน นิชฌฺตฺติพล ฯ   
        กุสเลสุ  พหุภาโว  อิสฺสริยพล ฯ   
        กุสเลสุ ยถารุจิ ปติฏาน อธิฏานพล ฯ   
หิริพลาทีน อตฺโถ  มาติกาปเทสุ  พฺย ฺชนวเสน  วิเสสโต   
ยุชฺชมาน  คเหตฺวา  วุตฺโต ฯ  สมถพล  วิปสฺสนาพลนฺติ พลปฺปตฺตา   
สมถวิปสฺสนา เอว ฯ   
        มาติกานิทฺเทเส  อสฺสทฺธเิย  น  กมฺปตีติ  สทฺธาพลนฺติ   
มูลพลตฺถ  วตฺวา  ตเมว  อปเรหิ  นวหิ  ปริยาเยหิ  วิเสเสตฺวา   
#๑.  ม. สงฺคหพล ฯ   ๒.  สี.  กถิตสฺส ฯ    
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ทสฺเสติ ฯ  โย  ห ิ ธมฺโม  อกมฺปโย  พลปฺปตฺโต  โหติ  โส   
สหชาเต  อุปตฺถมฺเภติ อตฺตโน ปฏิปกฺเข กิเลเส ปรยิาทิยติ   
ปฏิเวธสฺส  อาทิภูต  สีล  ทิฏ ิ ฺจ  วิโสเธติ  จิตฺต  อารมฺมเณ   
ปติฏาเปติ  จิตฺต  ปภสฺสร  กโรนโฺต โวทาเปติ วสึ ปาเปนฺโต   
วิเสส อธิคมาเปติ ตโต อุตฺตรึ  ปาเปนฺโต  อุตฺตริปฏิเวธ  กาเรติ   
กเมน อริยมคฺค ปาเปตฺวา สจฺจาภิสมย กาเรติ  ผลปปฺตฺติยา   
นิโรเธ  ปติฏาเปติ ฯ  ตสฺมา  นวธา  พลฏโ  วิเสสิโต ฯ   
เอส  นโย วีรยิพลาทีสุ  จตูสุ (๑) ฯ   
        กามจฺฉนฺท  หิรียตีติ  เนกฺขมฺมยุตฺโต  โยคี  เนกฺขมฺเมน   
กามจฺฉนฺทโต  หิรียติ ฯ  โอตฺตปฺเปป  เอเสว  นโย ฯ  เอเตหิ   
สพฺพากุสเลหิป  หิรียนา โอตฺตปฺปนา  วุตฺตาเยว  โหนฺติ ฯ   
        พฺยาปาทนฺติอาทีนมฺป  อิมินาว  นเยน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        ปฏิสงฺขาตีติ  อสมฺโมหวเสน  อาทีนวโต  อุปปริกฺขติ ฯ   
        ภาเวตีติ  วฑฺเฒติ ฯ วชฺชนฺติ  ราคาทิวชฺช ฯ  สงฺคณฺหาตีติ   
พนฺธติ ฯ   
        ขมตีติ  ตสฺส  โยคิสสฺ  ขมติ  รุจฺจติ ฯ   
        ป ฺาเปตีติ (๒)  โตเสติ ฯ   
        นชิฺฌาเปตีติ  จินฺตาเปติ ฯ   
        วส  วตฺเตตีติ  จิตฺเต ปหุ (๓)  หุตฺวา  จิตฺต  อตฺตโน  วส   
#๑.  ย.ุ  วิริยาทีสุ ฯ   ๒.  ม.  ป ฺาเปติ ฯ   ๓.  กตฺถจิ.  พหุ ฯ    
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กตฺวา ปวตฺเตติ ฯ   
        อธิฏาตีติ วิทหติ ฯ ภาวนาพลาทีนิ  สพฺพานิป   
เนกฺขมฺมาทีนิเยว ฯ  มาติกาวณฺณนาย  อ ฺถา  วุตฺโต  อตฺโถ   
ปน  พฺย ฺชนวเสเนว  ปากฏตฺตา  อิธ  น  วุตฺโตติ  เวทิตพฺพ ฯ   
สมถพล  วิปสฺสนาพล ฺจ  วิตฺถารโต  นิทฺทิสิตฺวา  อวสาเน   
อุทฺธจฺจสหคตกิเลเส  จ  ขนฺเธ  จ  น  กมฺปตีติอาทิ  จ  อวิชฺชา-   
สหคตกิเลเส  จ  ขนฺเธ  จ  น  กมฺปตีติอาทิ  จ  สมถพลวิปสฺสนา-   
พลาน ลกฺขณทสฺสนตฺถ วุตฺต ฯ   
        เสขาเสขพเลสุ  สมมฺาทิฏ ึ  สิกขฺตีติ  เสขพลนฺติ  เสข-   
ปุคฺคโล  สมมฺาทิฏ ึ  สิกขฺตีติ  เสโข  สา  สมฺมาทิฏ ิ  ตสฺส   
เสขสฺส  พลนฺติ  เสขพลนฺติ อตฺโถ ฯ   
        ตตฺถ  สกิฺขิตตฺตา  อเสขพลนฺติ อเสขปุคฺคโล ตตฺถ   
สมฺมาทิฏ ิยา สิกฺขิตตฺตา น สิกฺขตีติ  อเสโข  สาเยว  จ   
สมฺมาทิฏ ิ  ตสฺส  อเสขสฺส  พลนฺติ  อเสขพล ฯ  เอเสว  นโย   
สมฺมาสงฺกปฺปาทีสุ ฯ   
        สมฺมาาณนฺติ  ปจฺจเวกฺขณาณ ฯ  ตมฺป  หิ  โลกิยมฺป   
โหนฺต  เสขสฺส  ปวตฺตตฺตา  เสขพล  อเสขสฺส  ปวตฺตตฺตา   
อเสขพลนฺติ  วุตฺต ฯ   
        สมฺมาวิมุตฺตีติ  อฏ  มคฺคงฺคานิ  เปตฺวา  เสสา  ผล-   
สมฺปยุตฺตา  ธมฺมา ฯ เกจิ ปน  เปตฺวา  โลกุตฺตรวิมตฺุตึ    
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อวเสสา  วิมุตฺติโย  สมฺมาวิมุตฺตีติ  วทนฺติ ฯ ตสฺส  เสขาเสข-   
พลตฺต วุตฺตนยเมว ฯ   
        ขีณาสวพเลสุ  สพฺพานิป  าณพลานิ ฯ  ขีณาสวสฺส   
ภิกฺขุโนติ  กรณตฺเถ  สามวิจน  ขีณาสเวน  ภิกฺขุนาติ  อตฺโถ ฯ   
        อนิจฺจโตติ  หุตฺวา  อภาวากาเรน  อนิจฺจโต ฯ   
        ยถาภูตนฺติ  ยถาสภาวโต ฯ   
        ป ฺายาติ  สห  วิปสฺสนาย  มคฺคป ฺาย ฯ  อนิจฺจโต   
สุทิฏา  ทุกขฺโต  อนตฺตโต  สุทฏิา  โหนฺติ  ตมูลกตฺตา ฯ   
        ยนฺติ  ภาวนปุสกวจน  เยน  การเณนาติ  วา  อตฺโถ ฯ   
        อาคมฺมาติ  ปฏิจฺจ ฯ  ปฏชิานาตีติ  สมฺปฏิจฺฉติ  ปฏิ ฺ   
กโรติ ฯ   
        องฺคารกาสูปมาติ  มหาภิตาปฏเน  องฺคารกาสุยา  อุปมิตา ฯ   
        กามาติ วตฺถุกามา จ กิเลสกามา จ ฯ   
        วิเวกนินฺนนฺติ  ผลสมาปตฺติวเสน  อุปธิวิเวกสงฺขาต-   
นิพฺพานนินฺน ฯ  ตโย  หิ  วิเวกา  กายวิเวโก  จิตฺตวิเวโก   
อุปธิวิเวโกติ ฯ  กายวิเวโก  จ  วิเวกฏกายาน  เนกฺขมฺมา-   
ภิรตาน ฯ  จิตฺตวิเวโก  จ อธิจิตฺตมนุยุตฺตาน ฯ อุปธิวิเวโก จ   
นิรุปธีน  ปุคฺคลาน  วิสงฺขารคตาน  นิสฺสรณวิเวกสงฺขาต-   
นิพฺพานนินฺน  วา ฯ ป ฺจ หิ วิเวกา  วิกฺขมฺภนวิเวโก  ตทงฺค-   
วิเวโก  สมุจฺเฉทวิเวโก  ปฏิปฺปสฺสทฺธิวิเวโก  นิสฺสรณวิเวโกติ ฯ    
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วิเวกนินฺนนฺติ  จ  วิเวเก  นินฺน ฯ  วิเวกโปณนฺติ วิเวเก   
นต ฯ   
        วิเวกปพฺภารนฺติ  วิเวกสีสภาร ฯ  เทฺวป  ปุริมสฺเสว   
เววจนานิ ฯ   
        วิเวกฏนฺติ  กิเลเสหิ  วชฺชิต  ทูรีภูต  วา ฯ   
        เนกฺขมฺมาภิรตนฺติ นิพฺพาเน อภิรต ปพฺพชฺชาย  อภิรต   
วา ฯ   
        พฺยนฺตีภูตนฺติ  วิคตนฺตีภูต  เอกเทสนาป  อนลลฺีน  วิปฺปมุตฺต   
วิสสฏ ฯ   
        สพฺพโสติ  สพฺพถา ฯ   
        อาสวฏานิเยหิ  ธมฺเมหีติ  สโยควเสน (๑)  อาสวาน   
การณภูเตหิ  กิเลสธมฺเมหีติ  อตฺโถ ฯ   
        อถวา  พฺยนฺตีภูตนฺติ  วิคตนิกนฺติภูต  นิตฺตณฺหนฺติ  อตฺโถ ฯ   
กุโต  สพฺพโส  อาสวฏานิเยหิ  ธมฺเมหิ  สพฺเพหิ  เตภูมกธมฺเมหีติ   
อตฺโถ ฯ  อิธ  ทสหิ  ขีณาสวพเลหิ  ขีณาสวสฺส  โลกิยโลกุตฺตโร   
มคฺโค  กถโิต ฯ  อนิจฺจโต  สพฺเพ  สงฺขาราติ  ทุกฺขปริ ฺาพล   
องฺคารกาสูปมา  กามาติ  สมุทยปหานพล  วิเวกนินนฺ  จิตฺต   
โหตีติ  นิโรธสจฺฉิกิริยาพล จตฺตาโร สติปฏานาติอาทิ  สตฺตวิธ   
มคฺคภาวนาพลนฺติป วทนฺติ ฯ ทส อิทฺธิพลานิ อิทฺธิกถาย   
#๑.  ม. สโยควเสน ฯ    
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อาวิ ภวิสฺสนฺติ ฯ   
        ตถาคตพลนิทฺเทเส  ตถาคตพลานีติ  อ ฺเหิ  อสาธารณานิ   
ตถาคตสฺเสว  พลานิ ฯ  ยถา  วา  ปุพฺพพุทฺธาน  พลานิ   
ปุ ฺ ุสฺสยสมฺปตฺติยา  อาคตานิ  ตถา  อาคตพลานีติป  อตฺโถ ฯ   
ตตฺถ  ทุวิธ  ตถาคตพล  กายพล  าณพล ฺจ ฯ  เตสุ กายพล   
หตฺถิกุลานุสาเรน เวทิตพฺพ ฯ วุตฺต เหต โปราเณหิ   
                กาฬาวก ฺจ คงฺเคยฺย     ปณฺฑร ตมฺพปงฺคล   
                คนฺธมงฺคลเหม ฺจ        อุโปสถฉทฺทนฺติเม ทสาติ ฯ  
อิมานิ  ทส  หตฺถิกุลานิ ฯ   
        ตตฺถ  กาฬาวกนฺติ  ปกติหตฺถิกุล  ทฏพฺพ ฯ   
        ย  ทสนนฺ ปุริสาน  กายพล  ต  เอกสฺส  กาฬาวกสฺส   
หตฺถิโน  พล ฯ   
        ย  ทสนนฺ  กาฬาวกาน  พล  ต  เอกสฺส  คงฺเคยฺยสฺส   
พล ฯ   
        ย  ทสนนฺ คงฺเคยฺยาน ต เอกสฺส ปณฺฑรสฺส ฯ   
        ย  ทสนนฺ  ปณฺฑราน  ต  เอกสฺส  ตมฺพสฺส ฯ   
        ย  ทสนนฺ  ตมฺพาน  ต  เอกสฺส  ปงฺคลสฺส ฯ   
        ย ทสนนฺ ปงฺคลาน ต เอกสฺส คนฺธหตฺถิโน ฯ   
        ย ทสนนฺ คนฺธหตฺถีน  ต  เอกสฺส  มงฺคลหตฺถโิน ฯ   
        ย  ทสนนฺ  มงฺคลหตฺถีน  ต  เอกสฺส  เหมวตสฺส ฯ    
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        ย  ทสนนฺ  เหมวตาน  ต  เอกสฺส  อุโปสถสฺส ฯ   
        ย  ทสนนฺ  อุโปสถาน  ต  เอกสฺส ฉทฺทนฺตสฺส ฯ   
        ย ทสนนฺ ฉทฺทนฺตาน ต เอกสฺส ตถาคตสฺส พล ฯ   
นารายนสงฺฆาตพลนฺติป (๑)  อิทเมว  วุจฺจติ ฯ  ตเทต  ปกติหตฺถิโน   
คณนาย  หตฺถีน  โกฏิสหสฺสสฺส  ปุริสคณนาย ทสนฺน ปุริสโกฏ-ิ   
สหสฺสาน พล โหติ ฯ อิท ตาว ตถาคตสฺส กายพล ฯ   
        าณพล  ปน  อิธ  ตาว  อ ฺตฺถ (๒)  จ  ปาฬิย  อาคตเมว ฯ   
ทสพลาณ  มชฺฌิเม (๓)  อาคต  จตุเวสารชฺชาณ  อฏสุ  ปริสาสุ   
อกมฺปนาาณ  จตุโยนิปริจฺเฉทกาณ  ป ฺจคติปริจฺเฉทกาณ   
สยุตฺตเก (๔)  อาคตานิ  เตสตฺตติ  าณานิ  สตฺตสตฺตติ  าณานีติ   
เอวม ฺานิป  อเนกานิ  าณสหสฺสานิ ฯ เอต าณพล   
นาม ฯ  อิธาป  าณพลเมว  อธิปฺเปต ฯ  าณ  หิ  อกมฺปยฏเน   
อุปตฺถมฺภนฏเน  จ พลนติฺ วุตฺต ฯ   
        าน ฺจ  านโตติ  การณ ฺจ  การณโต ฯ  การณ  หิ   
ยสฺมา  ตตฺถ  ผล  ติฏติ  ตทายตฺตวุตฺติตาย  อุปฺปชฺชติ  เจว   
ปวตฺตติ  จ ตสฺมา านนฺติ วุจฺจติ ฯ  ต  ภควา  เย  เย   
ธมฺมา  เยส  เยส  ธมฺมาน  เหตู  ปจฺจยา  อุปฺปาทาย  ต   
ต  านนฺติ  เย  เย  ธมฺมา  เยส  เยส  ธมมฺาน  น  เหตู   
#๑.  คณฺ ิปกรเณ-นารายนสงฺขาตพลนฺติป ฯ   ๒.  ยุ.  อ ฺถา ฯ   
#๓.  ม. มู. ๑๒/๑๖๖/๑๔๐ น   ๔.  ส. นิ.  ๑๖/๑๒๖-๗/๗๑-๒ ฯ    
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น ปจฺจยา อุปฺปาทาย  ต  ต  อฏานนฺติ  ปชานนฺโต  าน ฺจ   
านโต  อฏาน ฺจ  อฏานโต  ยถาภตู  ปชานาติ ฯ  ยมฺปติ   
เยน  าเณน ฯ  อิทมฺปติ  อิทมฺป  านาฏานาณ  ตถาคตสฺส   
ตถาคตพล  นาม  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  เอว  เสสปเทสุป  โยชนา   
เวทิตพฺพา ฯ   
        อาสภ  านนฺติ (๑)  เสฏฏาน  อุตฺตมฏาน  อาสภา วา   
ปุพฺพพุทฺธา เตส  านนฺติ  อตฺโถ ฯ  อปจ ควสตเชฏโก อุสโภ   
ควสหสฺสเชฏโก วสโภ วชสตเชฏโก  วา  อุสโภ  วชสหสฺส-   
เชฏโก  วสโภ  สพฺพควเสฏโ  สพฺพปริสฺสยสโห  เสโต  ปาสาทิโก   
มหาภารวโห  อสนิสตสทฺเทหิป  อสนฺตสนีโย  นิสโภ โส อิธ   
อุสโภติ  อธปิฺเปโต ฯ อิทมฺป หิ ตสฺส ปริยายวจน ฯ อุสภสฺส   
อิทนฺติ (๓)  อาสภ ฯ   
        านนฺติ จตูหิ ปาเทหิ  ปวึ  อุปฺปเฬตฺวา  อวฏาน ฯ   
อิท  ปน  อาสภ  วิยาติ อาสภ ฯ ยเถว  หิ  นิสภสงฺขาโต   
อุสโภ  อุสภพเลน  สมนนฺาคโต  จตูหิ  ปาเทหิ  ปวึ  อุปฺปเฬตฺวา   
อจลฏาเนน (๓)  ติฏติ  เอว  ตถาคโตป  ทสหิ  ตถาคตพเลหิ   
สมนฺนาคโต จตูหิ  เวสารชฺชปาเทหิ  อฏปริสปวึ  อุปฺปเฬตฺวา   
สเทวเก  โลเก  เกนจิ  ปจฺจตฺถิเกน  ปจฺจามิตฺเตน  อกมฺปโย   
อจลฏาเนน  ติฏติ  เอว  ติฏมาโน  จ ต อาสภ าน   
ปฏิชานาติ  อุปคจฺฉติ  น  ปจฺจกฺขาติ  อตฺตนิ  อาโรเปติ ฯ   
#๑.  ม.  อาสภ  านนฺติ ฯ  ย.ุ อาสภฏานนฺติ ฯ    
#๒.  ย.ุ เอตนฺติ  ฯ  ๓.  ย.ุ  อจลฏาเน  ฯ  
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เตน  วุตฺต  อาสภ  าน ปฏิชานาตีติ ฯ   
        ปริสาสติู  ขตฺติยพฺราหฺมณคหปติสมณจาตุมหาราชิกตา- 
วตึสมารพฺรหฺมาน  วเสน อฏสุ  ปริสาสุ ฯ   
        สีหนาท  นทตีติ  เสฏนาท  อฉมฺภิตนาท  (๑)  นทติ   
สีหนาทสทิส วา  นาท  นทติ ฯ  อยมตฺโถ  สีหนาทสุตฺเตน  (๒)   
ทีเปตพฺโพ ฯ ยถา วา สีโห สหนโต  หนนโต  จ  สโีหติ   
วุจฺจติ  เอว  ตถาคโต  โลกธมฺมาน  สหนโต  ปรปปฺวาทาน   
หนนโต  สีโหติ  วุจฺจติ ฯ  เอว  วุตฺตสฺส  สีหสฺส  นาท   
สีหนาท ฯ  ตตฺถ ยถา สโีห สีหพเลน  สมนฺนาคโต  สพฺพตฺถ   
วิสารโท  วิคตโลมหโส  สีหนาท  นทติ  เอว  ตถาคตสีโหป   
ตถาคตพเลหิ  สมนฺนาคโต  อฏสุ  ปริสาสุ  วิสารโท  วิคต- 
โลมหโส  อิติ  รูปนฺติอาทินา  (๓)  นเยน  นานาวิธเทสนาวิลาส- 
สมฺปนฺน  สหีนาท  นทติ ฯ เตน วุตฺต ปริสาสุ สีหนาท  
นทตีติ ฯ   
        พฺรหฺมจกฺก ปวตฺเตตีติ เอตฺถ  พฺรหฺมนฺติ  เสฏ  อุตฺตม  
วิสุทฺธ ฯ จกกฺสทฺโท  ปนาย   
                สมฺปตฺติย  ลกขฺเณ  จ        รถงฺเค  อิริยาปเถ   
                ทาเน  รตนธมฺมรู                จกฺกาทีสุ  จ  ทิสฺสติ   
                ธมฺมจกฺเก  อิธ  มโต        ตมฺป  เทฺวธา วิภาวเย ฯ   
        จตฺตาริมานิ  ภิกฺขเว  จกฺกานิ  เยหิ  สมนฺนาคตาน  
#๑.  ม.  อฉมฺภิตนาท  ฯ  ๒.  ท.ี ส.ี ๙/๒๗๒/๒๑๙-๒๐  ฯ 
#๓. ส. ข.  ๑๗/๑๕๖/๑๐๔  ฯ   
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เทวมนุสฺสานนฺติอาทีสุ (๑) หิ  อย สมปฺตฺติย ทิสฺสติ ฯ  
        เหฏา ปาทตเลสุ จกฺกานิ ชาตานิ โหนฺตีติ (๒)  เอตฺถ  
ลกฺขเณ ฯ   
        จกฺกว  วหโต  ปทนติฺ (๓)  เอตฺถ  รถงฺเค ฯ  
        จตุจกฺก  นวทฺวารนฺติ (๔)  เอตฺถ  อิริยาปเถ ฯ   
        ทท  ภุ ฺช  มา   จ  ปมาโท  จกกฺ  วตฺตย โกสลาธิปาติ (๕)  
เอตฺถ  ทาเน ฯ   
        ทิพฺพ  จกฺกรตน  ปาตุรโหสีติ  (๖)  เอตฺถ  รตนจกฺเก ฯ   
        มยา  ปวตฺติต   จกฺกนฺติ  (๗)  เอตฺถ  ธมฺมจกฺเก ฯ   
        อิจฺฉาหตสฺส โปสสสฺ จกฺก ภมติ มตฺถเกติ (๘)  เอตฺถ   
อุรจกฺเก ฯ   
        ขุรปรยินฺเตน  เจป  จกฺเกนาติ  (๙)  เอตฺถ  ปหณจกฺเก ฯ   
        อสนิวิจกฺกนฺติ  เอตฺถ  อสนิมณฑเล ฯ  อิธ  ปนาย  
ธมฺมจกฺเก มโต ฯ   
        ตมปน (๑๐)  ธมฺมจกฺก  ทุวิธ  โหติ  ปฏิเวธาณ ฺจ  เทสนา- 
าณ ฺจ ฯ  ตตฺถ  ป ฺาปภาวิต  อตฺตโน  อริยผลาวห  ปฏิเวธ- 
#๑.  องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๓๑/๔๑  ฯ  ๒.  ที. มหา.  ๑๐/๒๙/๑๙  ฯ  
#๓. ขุ. ธ.  ๒๕/๑๑/๑๕   ฯ ๔.  ส. ส.  ๑๕/๗๔/๒๓  ฯ     
#๕.  ขุ. ชา.  ๒๗/๑๑๑๐/๒๓๔  ฯ  ๖.  ที. มหา.  ๑๐/๑๖๔/๑๙๙  ฯ  
#๗.  ขุ. ส.ุ  ๒๕/๓๗๗/๔๔๔  ฯ  ๘.  ขุ. ชา.  ๒๗/๑๐๔/๓๔  ฯ 
#๙.  ท.ี ส.ี  ๙/๙๔/๖๘  ฯ  ๑๐.  ม. ต  ปเนต  ฯ  
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าณ  กรุณาปภาวิต  สาวกาน  อริยผลาวห  เทสนาาณ ฯ   
        ตตฺถ  ปฏิเวธาณ  อุปฺปชฺชมาน  อุปฺปนฺนนฺติ  ทุวิธ ฯ  
ต  หิ  อภินิกฺขมนโต  ยาว  อรหตฺตมคฺคา  อุปฺปชฺชมาน  นาม   
ผลกฺขเณ  อุปฺปนฺน นาม.  ตุสิตภวนโต  วา  ยาว  โพธิปลฺลงฺเก   
อรหตฺตมคฺคา  อุปฺปชฺชมาน  นาม  ผลกฺขเณ  อุปฺปนฺน  นาม  ฯ  
ทีปงฺกรทสพลโต  วา  ปฏาย  ยาว  อรหตฺตมคฺคา  อุปฺปชฺชมาน   
นาม  ผลกฺขเณ  อุปฺปนฺน  นาม.  เทสนาาณมฺป ปวตฺตมาน  
ปวตฺตนฺติ ทุวิธ ฯ  ต  หิ  ยาว  อ ฺาตโกณฺฑ ฺสฺส  เถรสฺส (๑) 
อรหตฺตมคฺคา  ปวตฺตมาน  นาม  ผลกฺขเณ  ปวตฺต  นาม  ฯ 
        ตตฺถ  ปฏิเวธาณ  โลกุตฺตร เทสนาาณ โลกยิ ฯ  
อุภยมฺป  ปเนต  อ ฺเหิ  อสาธารณ  พุทฺธานเยว  โอรสาณ ฯ   
เตน  วุตฺต  พฺรหฺมจกฺก  ปวตฺเตตีติ ฯ   
        กมฺมสมาทานานนฺติ  (๒)  สมาทิยิตฺวา  กตาน  กุสลากุสลกมฺมาน   
กมฺมเมว  วา  กมฺมสมาทาน ฯ   
        านโส  เหตุโสติ  ปจฺจยโต  เจว   เหตุโต   จ ฯ  ตตฺถ   
คติอุปธิกาลปโยคา วิปากสฺส าน ฯ  กมฺม  เหตุ ฯ   
        สพฺพตฺถคามินินฺติ  สพฺพคติคามินิ ฺจ  อคติคามินิ ฺจ ฯ  
ปฏิปทนฺติ มคฺค ฯ  
        ยถาภูต  ปชานาตีติ  พหูสุป  มนสฺุเสสุ  เอกเมว  ปาณ  
#๑.  ม.  อ ฺาตโกณฺฑ ฺตฺเถรสฺส  ฯ  ๒.  ม. กมฺมสมาทานานนฺติ ฯ  
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ฆาเตนฺเตสุ อิมสฺส เจตนา นิรยคามินี  ภวิสฺสติ  อิมสฺส   
ติรจฺฉานโยนิคามินีติ  อิมินา  นเยน  เอกวตฺถุสฺมิมฺป  กุสลา- 
กุสลเจตนา  สงฺขาตาน ปฏิปตฺตีน อวิปรีตโต สภาว ชานาติ ฯ    
        อเนกธาตุนฺติ  จกฺขุธาตุอาทีหิ  กามธาตุอาทีหิ  วา  ธาตูหิ   
พหุธาตุ  (๑) ฯ  
        นานาธาตุนฺติ  ตาสเยว  ธาตูน  วิลกฺขณตฺตา  นานปฺปการ- 
ธาตุ ฯ   
        โลกนฺติ   ขนฺธายตนธาตุโลก ฯ   
        ยถาภูต  ปชานาตีติ  ตาส  ตาส  ธาตูน  อวิปรีตโต  สภาว  
ปฏิวิชฺฌติ ฯ   
        นานาธิมุตฺตกตนฺติ  หีนปณีตาทิอธิมุตฺตีหิ  นานาธิมุตฺติก- 
ภาว ฯ    
        ปรสตฺตานนฺติ  ปธานสตฺตาน ฯ   
        ปรปุคฺคลานนฺติ  ตโต  ปเรส  หีนสตฺตาน ฯ  เอกตฺถเมว   
วา  เอต  ปททฺวย  เวเนยฺยวเสน ภควตา เทฺวธา วุตฺต ฯ  
อิธาป ภควตา  วุตฺตนเยเนว  วุตฺต ฯ   
        อินฺทฺริยปโรปริยตฺตนฺติ  สทฺธาทีน อินฺทฺริยาน ปรภาว ฺจ  
อปรภาว ฺจ  วุทฺธิ ฺจ  หานิ ฺจาติ  อตฺโถ ฯ    
        ฌานวิโมกฺขสมาธิสมาปตฺตีนนฺติ  ปมาทีน  จตุนฺน  ฌานาน   
#๑.  ย.ุ  พหุธาตุ  ฯ  
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รูป  รูปานิ  ปสฺสตีติอาทีน  (๑)  อฏนฺน  วิโมกฺขาน  สวิตกฺก- 
สวิจาราทีน  ติณฺณ  สมาธีน ฯ ปมชฺฌานสมาปตฺติอาทีน ฺจ   
นวนฺน  อนุปพฺุพสมาปตฺตีน ฯ   
        สงฺกิเลสนฺติ  หานภาคิยธมฺม ฯ  โวทานนฺติ  วิเสสภาคิย- 
ธมฺม ฯ   
        วุฏานนฺติ  เยน  การเณน ฌานาทีหิ วุฏหนฺติ  ต   
การณ ฯ  ต  ปน  โวทานมฺป  วุฏาน  ตมฺหา  ตมฺหา  
สมาธิมฺหา  วุฏานมฺป  วุฏานนฺติ   (๒) เอว  วุตฺต  ปคุณชฺฌาน ฺเจว   
ภวงฺคผลสมาปตฺติโย  จ ฯ  เหฏ ิม  เหฏ ิม  หิ  ปคุณชฺฌาน   
อุปริมสฺส  อุปริมสฺส  ปทฏาน โหติ ตสฺมา โวทานมฺป   
วุฏานนฺติ  วุตฺต ฯ  ภวงฺเคน  ปน  สพฺพชฺฌาเนหิ  วุฏาน   
โหติ นิโรธสมาปตฺติโต  ผลสมาปตฺติยา  วุฏาน โหติ ฯ ต  
สนฺธาย ตมฺหา ตมฺหา สมาธิมฺหา วุฏานมฺป วุฏานนฺติ  
วุตฺต  ฯ    
        ปุพฺเพนิวาสทิพฺพจกฺขุอาสวกฺขยาณานิ  เหฏา ปกา- 
สิตาเนว ฯ    
        ตตฺถ  อาสวาน  ขยาติ  อรหตฺตมคฺเคน  สพฺพกิเลสาน   
ขยา ฯ   
        อนาสวนฺติ   อาสววิรหิต ฯ  
#๑.  ขุ. ปฏ ิฯ ๓๑/๔๖๙/๓๕๓  ฯ   ๒.  อภิ. วิ ฯ ๓๕/๘๔๕/๔๖๕ ฯ   
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        เจโตวิมุตฺตึ  ป ฺาวิมุตฺตินฺติ  เอตฺถ  เจโตวจเนน  อรหตฺต- 
ผลสมฺปยุตฺโต  สมาธิ  ป ฺาวจเนน  ตสมฺปยุตฺตา  จ  ป ฺา   
วุตฺตา ฯ  ตตฺถ  จ  สมาธิ  ราคโต  วิมุตฺตตฺตา  เจโตวิมุตฺติ   
ป ฺา  อวิชฺชาย  วิมุตฺตตฺตา  ป ฺาวิมุตฺตีติ  เวทิตพฺพา ฯ   
        วุตฺต  เหต  ภควตา โย  หิสฺส  ภิกฺขเว  สมาธิ  ตทสฺส  
สมาธินฺทฺริย ฯ ยา  หิสฺส  ภิกฺขเว  ป ฺา  ตทสฺส  ป ฺ ินฺทฺริย  (๑)  ฯ 
อิติ  โข  ภิกฺขเว  ราควิราคา  เจโตวิมุตฺติ  อวิชฺชาวิราคา  
ป ฺาวิมุตฺตีติ  (๒)  ฯ  อปเจตฺถ  สมถพล  เจโตวิมุตฺติ วิปสฺสนาพล   
ป ฺาวิมุตฺตีติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        ทฏิเว  ธมฺเมติ  อิมสฺมึเยว  อตฺตภาเว ฯ  
        สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวาติ  อธิกาย  ป ฺาย  อตฺตนาเยว   
ปจฺจกฺข  กตฺวา  อปรปฺปจฺจเยน  ตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  
        อุปสมปฺชฺชาติ  อธคินฺตฺวา  นิปฺผาเทตฺวา  วา ฯ  
        อิเมส  ปน ทสนฺน ทสพลาณาน วิตฺถาโร อภิธมฺเม  (๓) 
วุตฺตนเยน  เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตตฺถ  ปรวาทิกถา  โหติ  ทสพลาณ  นาม  ปาฏิเยกฺก   
าณ  นตฺถิ  สพฺพ ฺ ุต ฺาณสฺเสวาย  ปเภโทติ ฯ  น  ต  ตถา   
ทฏพฺพ ฯ  อ ฺเมว  หิ ทสพลาณ  อ ฺ  สพฺพ ฺ ุต- 
 ฺาณ ฯ  ทสพลาณ  หิ  สกสกกิจฺจเมว  ชานาติ  สพฺพ ฺ ุต- 
# ๑ ส. มหา.  ๑๙/๙๙๓/๒๙๔   ๒.  ขุ. ปฏิ ฯ ๓๑/๕๔๐/๔๔๓ ฯ  
#๓.  อภิ.  วิ. ๓๔/๘๓๘/๓๒๗  ฯ   
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 ฺาณ  ตมฺป  ตโต  อวเสสมฺป  ชานาติ ฯ  ทสพลาเณสุ  หิ  
ปม การณาการณเมว ชานาติ  ทุติย กมฺมนฺตรวิปากนฺตรเมว  
ตติย กมฺมปรจฺิเฉทเมว จตุตฺถ ธาตุนานตฺตการณเมว  ป ฺจม  
สตฺตาน อชฺฌาสยาธิมุตฺติเมว ฉฏ อินฺทฺริยาน ติกฺขมุทุภาวเมว  
สตฺตม  ฌานาทีหิ  สทฺธ ึ เตส  สงฺกิเลสาทิเมว  อฏม   
ปุพฺเพนิวุตฺถขนฺธสนฺตติเมว  นวม  สตฺตาน  จุติปฏิสนฺธิเมว  ทสม   
สจฺจปริจฺเฉทเมว ฯ   
        สพฺพ ฺ ุต ฺาณ  ปน  เอเตหิ  ชานิตพฺพ ฺจ  ตโต  อุตฺตริ ฺจ   
ปชานาติ ฯ  เอเตส  ปน  กจฺิจ  น  สพฺพ  กโรติ ฯ  ต  หิ   
ฌาน  หุตฺวา  อปฺเปตุ  น  สกฺโกติ  อิทฺธิ หุตฺวา วิกุพฺพิตุ  
น  สกโฺกติ  มคฺโค  หุตฺวา  กิเลเส  เขเปตุ  น  สกฺโตติ ฯ   
        อปจ  ปรวาที  เอว  ปุจฺฉิตพฺโพ  ทสพลาณ  นาเมต   
สวิตกฺกสวิจาร  อวิตกฺกวิจารมตฺต  อวิตกฺกาวิจาร  กามาวจร   
รูปาวจร  อรปูาวจร  โลกยิ  โลกุตฺตรนติฺ ฯ  ชานนฺโต  ปฏ-ิ 
ปาฏิยา  สตฺต  ฌานานิ  สวิตกฺกสวิจารานีติ วกฺขติ ฯ ตโต  
ปรานิ  เทฺว  อวิตกฺกอวิจารานีติ วกฺขติ ฯ อาสวกฺขยาณ  
สิยา สวิตกฺกสวิจาร  สิยา  อวิตกฺกวิจารมตฺต  สิยา  อวิตกฺก- 
อวิจารนฺติ  วกฺขติ ฯ  ตถา  ปฏิปาฏิยา  สตฺต  กามาวจรานิ   
ตโต  ปรานิ  เทฺว  รูปาวจราน ิ ตโต  อวสาเน  เอก  โลกุตฺตรนฺติ   
วกฺขติ ฯ  สพฺพ ฺ ุต ฺาณ  ปน  สวิตกฺกสวิจารเมว  กามาวจรเมว   
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โลกิยเมวาติ วกฺขติ ฯ   
        เอวเมตฺถ  อปุพฺพตฺถานุวณฺณน  ตฺวา  อิทานิ  ยสฺมา  
ตถาคโต  ปมเยว  านาฏานาเณน (๑)  เวเนยฺยสตฺตาน  อาส- 
วกฺขยาธิคมสฺส  เจว  อนธิคมสฺส  จ   านาฏานภูต (๒) กิเลสา- 
วรณาภาว  ปสฺสติ  โลกิยสมฺมาทิฏ ิฏานทสฺสนโต  นิยตมิจฺฉา- 
ทิฏ ิฏานาภาวทสฺสนโต  จ ฯ   
        อถ  เนส  กมฺมวิปากาเณน วิปากาวรณาภาว  ปสฺสติ   
ติเหตุกปฏิสนฺธิทสฺสนโต ฯ  สพฺพตฺถคามินิปฏิปทาาเณน  กมฺมา- 
วรณาภาว  ปสฺสติ  อานนฺตริกกมฺมาภาวทสฺสนโต ฯ  เอว   
อนาวรณาน  อเนกธาตุนานาธาตุ  าเณน  อนุกูลธมฺมเทสนตฺถ   
จริยาวิเสส  ปสฺสติ  ธาตุเวมตฺตทสฺสนโต ฯ   
        อถ  เนส  นานาธิมุตฺติกตาาเณน  อธิมุตฺตึ  ปสฺสติ  ปโยค   
อนาทิยิตฺวาป  อธิมุตฺติวเสน  ธมฺมเทสนตฺถ ฯ  อเถว  ทฏิาธิ- 
มุตฺตีน  ยถาสตฺติ  ยถาพล  ธมฺม  เทเสตุ  อินฺทฺริยปโรปริยตฺต- 
าเณน  อินฺทฺริยปโรปริยตฺต  ปสฺสติ  สทฺธาทีน  ติกฺขมุทุภาว- 
ทสฺสนโต ฯ  เอว  ปริ ฺาตินฺทฺริยปโรปริยตฺตาป  ปเนเต  สเจ   
ทูเร  โหนฺติ  อถ  ฌานาทิาเณน  ฌานาทีสุ  วสีภูตตฺตา   
อิทฺธิวิเสเสน  ขิปฺป  อุปคจฺฉติ ฯ  อุปคนฺตฺวา  จ   เนส  ปุพฺเพ- 
นิวาสานุสฺสติาเณน  ปุพฺพชาติวิภาวน  ทิพฺพจกฺขานุ- 
#๑.  ม.  านาฏานาเนน  ฯ  ๒.  ม.  านาฏานภูต  ฯ  
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ภาวโต  (๑)  ปตฺตพฺเพน  เจโตปริยาเณน  สมฺปติ  จิตฺตวิเสส   
ปสฺสนฺโต  อาสวกฺขยาณานุภาเวน  อาสวกฺขยคามินิยา  ปฏ-ิ 
ปทาย  วิคตสมฺโมหตฺตา  อาสวกฺขยาย  ธมฺม  เทเสติ ฯ  ตสฺมา   
อิมินา  อนุกฺกเมน อิมานิ ทส พลานิ วุตฺตานีติ เวทิตพฺพานีติ  (๒) ฯ   
        อิทานิ  สพฺพพลานิ  ลกฺขณโต  นทิฺทิสิตุกาโม  เกนฏเน   
สทฺธาพลนฺติอาทินา  นเยน  ปุจฺฉ  กตฺวา  อสฺสทฺธิเย  อกมฺป- 
ยฏเนาติอาทินา  นเยน  วิสฺสชฺชน  อกาสิ ฯ   
        ตตฺถ  หริียตีติอาทิ  ปุคฺคลาธิฏานา  เทสนา ฯ  ภาวนา- 
พลาทีสุ  อธฏิานพลปริยนฺเตสุ   ตตฺถาติ   จ   เตนาติ   จ   
ตนฺติ  จ  เนกขฺมฺมาทิกเมว   สนฺธาย  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  
        เตน  จิตฺต  เอกคฺคนฺติ  เตน  สมาธินา  จิตฺต  เอกคฺค  
โหตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        ตตฺถ  ชาเตติ  ตตฺถ  สมเถ  สมฺปโยควเสน  ชาเต ตสฺมึ  
วา  วิปสฺสนารมฺมณ  หุตฺวา  ชาเต ฯ   
        ตตฺถ  สกิฺขตีติ  ตตฺถ  เสขพเล  เสโข  สิกฺขตีติ  เสขพลนฺติ   
อตฺโถ ฯ   
        ตตฺถ  สกิฺขิตตฺตาติ  ตตฺถ  อเสขพเล  อเสขสฺส  สิกฺขิตตฺตา  
อเสขพล ฯ   
        เตน  อาสวา  ขีณาติ  เตน  โลกยิโลกุตฺตเรน  าเณน   
# ๑.  ม.  ทิพฺพจกฺขุาณาภาวโต  ฯ  ๒.  ม.  เวทิตพฺพานีติ  ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๒) - หนาท่ี 378 

                เลมที่  41  ยุคนทฺธกถาวณฺณนา   หนา  378 
 
อาสวา  ขีณาติ  ต  าณ  ขีณาสวพล ฯ  โลกิเยนาป  หิ   
าเณน  อาสวา  ขีณา  นาม  วิปสฺสนาย  อภาเว  โลกุตฺตร- 
มคฺคาภาวโต ฯ  เอว  ขีณาสวสฺส  พลนติฺ  ขีณาสวพล ฯ   
        ต   ตสสฺ  อิชฌฺตีติ  อิทฺธิพลนฺติ  ตสฺส  อิทฺธิมโต  อิชฌฺตีติ   
อิทฺธิเยว  พล  อิทฺธิพล ฯ  
        อปฺปเมยฺยฏเนาติ  ยสฺมา  สาวกา  านาฏานาทีนิ  
เอกเทเสน ชานนฺติ สพฺพากาเรน  ปชานนเยว  สนฺธาย  ยถาภูต   
ปชานาตีติ  (๑)  วุตฺต ฯ  กิ ฺจาป  ตีสุ  วิชฺชาสุ  ยถาภูต  ปชานาตีติ   
น  วุตฺต  อ ฺตฺถ  ปน  วุตฺตตฺตา ตาสุป วุตฺตเมว โหติ ฯ  
        อ ฺตฺถาติ  เสเสสุ  สตฺตสุ  าณพเลสุ  จ อภิธมฺเม (๒)  
จ  ทสสุป  พเลสุ ฯ อินฺทฺรยิปโรปริยตฺตาณ  ปน  สพฺพถาป   
สาวเกหิ  อสาธารณเมว ฯ  ตสฺมา  ทสป  พลานิ  สาวเกหิ   
อสาธารณานีติ ฯ  อธิมตฺตฏเน  อตุลิยฏเน  อปฺปเมยฺยานิ   
ตสฺมาเยว   จ   อปฺปเมยฺยฏเน  ตถาคตพลนฺติ วุตฺตนฺติ ฯ   
                พลกถาวณฺณนา   นฏิ ิตา ฯ   
#๑.  ขุ. ปฏ ิฯ ๓๑/๖๓๑/๕๔๗  ฯ  ๒.  อภิ. วิ ฯ ๓๕/๘๐๐/๔๒๗-๙ ฯ  
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        อิทานิ  โลกุตฺตรพลปริโยสานาย  พลกถาย  อนนฺตร   
กถิตาย  โลกตฺุตรสุ ฺตาปริโยสานาย  สุตฺตนฺตปุพฺพงฺคมาย   
สุ ฺตากถาย  (๑)  อปุพฺพตฺถานุวณฺณนา ฯ  สุตฺตนฺเต  ตาว  อถาติ   
วจโนปาทาเน  นิปาโต ฯ   
        เอเตน  อายสฺมาติอาทิวจนสฺส  อุปาทาน  กต  โหติ ฯ   
โขติ  ปทปูรณตฺเถ  นิปาโต ฯ   
        เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมีติ  ภุมฺมตฺเถ  กรณวจน ฯ  ตสฺมา  
ยตฺถ ภควา ตตฺถ อุปสงฺกมีติ เอวเมตฺถ อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ   
เยน  วา  การเณน  ภควา เทวมนุสฺเสหิ  อุปสงฺกมิตพฺโพ  เตเนว   
การเณน  อุปสงฺกมีติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  เกน  จ   
การเณน  ภควา  อุปสงฺกมิตพฺโพ  นานปฺปการคุณวิเสสาธิ- 
คมาธิปฺปาเยน  สาทุผลูปโภคาธิปฺปาเยน ทิชคเณหิ  นิจฺจผลิต- 
มหารุกฺโข  วิย  เตน  การเณน  อุปสงฺกมีติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  
ทฏพฺโพ ฯ   
        อุปสงฺกมีติ   จ   คโตติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        อุปสงฺกมิตฺวาติ  อุปสงฺกมนปริโยสานทีปน ฯ  อถ  วา  เอว ฺจ   
คโต  ตโต  อาสนฺนตร าน ภควโต สมีปสงฺขาต  คนฺตฺวาติป  
วุตฺต โหติ ฯ   
#๑.  ย.ุ  สุ ฺกถาย   ฯ  
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        อภิวาเทตฺวาติ  ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา ฯ  อิทานิ  เยนฏเน   
โลเก  อคฺคปุคฺคลสฺส  อุปฏาน  อาคโต  ต  ปุจฺฉิตุกาโม ทสนข- 
สโมธานสมุชฺชล  อ ฺชล ึ สิรส ิ ปติฏเปตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ   
        เอกมนฺตนฺติ  จ  ภาวนปุสกนิทฺเทโส  วิสม  จนฺทิมสูริยา   
ปริหรนฺตีติ (๑)  อาทีสุ  วิย ฯ  ตสฺมา  ยถา  นิสินโฺน เอกมนฺต นิสินฺโน  
โหติ  ตถา  นสิีทีติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ ภุมฺมตฺเถ  
วา   เอต   อุปโยควจน ฯ  
        นิสีทีติ  นิสชฺช  กปฺเปสิ ฯ  ปณฺฑิตา  หิ  เทวมนุสฺสา  
ครุฏานีย  อุปสงฺกมิตฺวา  อาสนกุสลตาย  เอกมนฺต  นิสีทนฺติ   
อย ฺจ  เถโร  เตส  อ ฺตโร  ตสฺมา  เอกมนฺต นิสีทิ ฯ   
        กถ  นิสนิฺโน  ปน  เอกมนฺต  นิสินโฺน  โหตีติ  ฉ   
นิสชฺชโทเส  วชฺเชตฺวา ฯ  เสยฺยถิท  อติทูร  อจฺจาสนฺน  อุปริวาต  
อุนฺนตปฺปเทส อติสมฺมุข อติปจฺฉาติ ฯ อติทูเร นิสนิฺโน  ห ิ 
สเจ  กเถตุกาโม  โหติ  อุจฺจาสทฺเทน  กเถตพฺพ  โหติ ฯ  
อจฺจาสนฺเน  นิสินฺโน  สงฺฆฏฏน  กโรติ ฯ อุปริวาเต นิสินฺโน  
สรีรคนฺเธน  พาธติ ฯ อุนฺนตปฺปเทเส  นิสินฺโน  อคารว   
ปกาเสติ ฯ  อติสมฺมุขา  นิสินฺโน  สเจ  ทฏ ุกาโม โหติ จกฺขุนา  
จกฺขุ  อาหจฺจ  ทฏพฺพ  โหติ ฯ  อติปจฺฉา  นิสินฺโน  สเจ   
ทฏ ุกาโม  โหติ  คีว  ปสาเรตฺวา  ทฏพฺพ  โหติ ฯ  ตสฺมา  อยมฺป   
#๑.  องฺ.  จตุกฺก.  ๒๑/๗๐/๙๗  ฯ  
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เอเต  ฉ  นิสชฺชโทเส วชฺเชตฺวา  นิสีทิ ฯ เตน วุตฺต  เอกมนฺต  
นิสีทีติ ฯ เอตทโวจาติ  เอต  อโวจ ฯ   
        สุ ฺโ  โลโก  สุ ฺโ  โลโกติ  ภนฺเต  วุจฺจตีติ  อิมสฺมึ   
สาสเน  ปฏปินฺเนหิ  เตหิ  เตหิ  ภิกฺขูห ิ สุ ฺโ  โลโก สุ ฺโ  
โลโกติ  กถียตีติ  อตฺโถ ฯ ตหึ  ตหึ  ตาทิสาน  วจนาน  พหุ- 
กตฺตา  เตส  สพฺเพส  สงฺคณฺหนตฺถ  อาเมฑิตวจน  กต ฯ   
เอว  หิ  วุตฺเต  สพฺพานิ  ตานิ  วจนานิ  สงฺคหิตานิ  โหนฺติ ฯ  
        กิตฺตาวตาติ  กิตฺตเกน  ปริมาเณน ฯ  น-ุอิติ  สสยตฺเถ   
นิปาโต ฯ   
        สุ ฺ  อตฺเตน  วา  อตฺตนิเยน วาติ  การโก  เวทโก  
สยวสีติ  เอว  โลกปริกปฺปเตน (๑)  อตฺตนา   จ   อตฺตาภาวโตเยว   
อตฺตโน  สนตฺเกน  ปริกฺขาเรน  จ  สุ ฺ ฯ  สพฺพ  จกฺขาทิ  
โลกิย  ธมฺมชาต  ตเยว  ลุชชฺนปลชฺุชนฏเน  (๑)  โลโก  นาม  ฯ 
        ยสฺมา  จ  อตฺตา  จ  เอตฺถ  นตฺถ ิ อตฺตนิย ฺจ  เอตฺถ   
นตฺถิ  ตสฺมา  สุ ฺโ  โลโกติ  วุจฺจตีติ  อตฺโถ ฯ  โลกุตฺตโรป   
จ   ธมฺโม  อตฺตตฺตนิเยหิ  สุ ฺโ  เอว ฯ  ปุจฺฉานุรูเปน  ปน   
โลกโิยว  ธมโฺม  วุตฺโต ฯ  
        สุ ฺโติ  จ   ธมฺโม  นตฺถีติ  วุตฺต  น  โหติ    ตสฺมึ   
ธมฺเม  อตฺตตฺตนิยสารสฺส  นตฺถิภาโว  วุตฺโต  โหติ ฯ  โลเก  จ   
#๑.  ย.ุ  โลเก  ปรกิปฺปเตน  ฯ  ๒.  ม.  ลชฺุชนปลุชชฺนฏเน  ฯ  
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สุ ฺ  ฆร  สุ ฺโ  ฆโฏติ  วุตฺเต  ฆรสฺส  ฆฏสฺส  จ  นตฺถิภาโว   
วุตฺโต  น  โหติ  ตสฺมึ  ฆเร  ฆเฏ  จ  อ ฺสฺส  นตฺถิภาโว  
วุตฺโต  โหติ ฯ  ภควตา  จ  อิติ  ย  หิ  โข  ตตฺถ  น  โหติ  
เตน  ต สุ ฺ สมนุปสฺสติ ฯ ย  ปน  ตตฺถ  อวสิฏ  โหติ   
ต  สนฺต  อิทมตฺถีติ  ปชานาตีติ  อยเมว  อตฺโถ  วุตฺโต ฯ  ตถา   
ายคนฺเถ  จ  สทฺทคนฺเถ  จ   อยเมว   อตฺโถ  ฯ อิติ   อิมสฺมึ  
สุตฺตนฺเต  อนตฺตลกฺขณเมว  กถิต ฯ   
        สุตฺตนฺตนิทฺเทเส  สุ ฺ  สุ ฺนฺติอาทีนิ (๑)  ป ฺจวีสติ   
มาติกาปทานิ  สุ ฺสมฺพนฺเธน  อุทฺทิสิตฺวา  เตส นิทฺเทโส  
กโต ฯ  
        ตตฺถ  มาติกาย  ตาว  สุ ฺสงฺขาต  สุ ฺ  น อ ฺเน  
อุปปเทน วิเสสิตนฺติ สุ ฺสุ ฺ  (๒)  ฯ   
        อสุกนฺติ   อนิทฺทิฏตฺตา  เจตฺถ  สุ ฺตฺตเมว  วา  
อเปกฺขิตฺวา  นปุสกวจน  กต ฯ  เอว  เสเสสุป ฯ สงฺขาโรเยว (๓)  
เสสสงฺขาเรหิ  สุ ฺโติ  (๔)  สงฺขารสุ ฺ ฯ   
        ชราภงฺควเสน  วิรูโป  ปริณาโม วิปริณาโม  เตน   
วิปริณาเมน  สุ ฺ  วิปริณามสุ ฺ ฯ   
        อคฺค ฺจ  ต  อตฺตตฺตนิเยหิ  สพฺพสงฺขาเรหิ  วา  สุ ฺ ฺจาติ   
อคฺคสุ ฺ ฯ   
# ๑.  ม.   สุ ฺสุ ฺนฺติ  ฯ  ๒.  ม. ย.ุ  สุ ฺสุ ฺ  ฯ 
#๓.  ม.  สงฺขาโรเยว   ฯ  ๔.  ม.  สุ ฺโติ  ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๒) - หนาท่ี 383 

                เลมที่  41  สุ ฺกถาวณฺณนาหนา  383 
 
        ลกฺขณเมว  เสสลกฺขเณหิ  สุ ฺนฺติ  ลกฺขณสุ ฺ ฯ   
        เนกฺขมฺมาทินา  วิกฺขมฺภเนน  สุ ฺ  วิกฺขมฺภนสุ ฺ ฯ   
        ตทงฺคสุ ฺาทีสุป  จตูสุ  เอเสว  นโย ฯ   
        อชฌฺตฺต ฺจ  ต  อตฺตตฺตนิยาทีหิ  สุ ฺ ฺจาติ  อชฺฌตฺต- 
สุ ฺ ฯ   
        พหิทฺธา  จ  ต  อตฺตตฺตนิยาทีหิ  สุ ฺ ฺจาติ  พหิทฺธา- 
สุ ฺ ฯ  
        ตทุภย  อตฺตตฺตนิยาทีหิ  สุ ฺนฺติ  ทุภโต  สุ ฺ ฯ   
        สมาโน   ภาโค   เอตสฺสาติ   สภาค  สภาค ฺจ   ต   
อตฺตตฺตนิยาทีหิ  สุ ฺ ฺจาติ  สภาคสุ ฺ  สทิสสุ ฺนฺติ   
อตฺโถ ฯ  
        วิคต  สภาค  วิสภาค  วิสภาค ฺจ  ต  อตฺตตฺตนิยาทีหิ   
สุ ฺ ฺจาติ  วิสภาคสุ ฺ  วิสทิสสุ ฺนฺติ อตฺโถ ฯ  
        เกสุจิ โปตฺถเกสุ สภาคสุ ฺ วิสภาคสุ ฺ  นิสฺสรณ- 
สุ ฺานนฺตร  ลิขิต ฯ  เนกฺขมฺมาทิเอสนา  กามจฺฉนฺทาทินา   
สุ ฺาติ  เอสนาสุ ฺ ฯ  ปริคฺคหสุ ฺาทีสุ  ตีสุป  เอเสว   
นโย ฯ   
        เอการมฺมเณ  ปติฏ ิตตฺตา  นานารมฺมณวิกฺเขปาภาวโต   
เอกตฺต ฺจ  ต  นานตฺเตน  สุ ฺ ฺจาติ  เอกตฺตสุ ฺ ฯ  
        ตพฺพิปรีเตน  นานตฺต ฺจ  ต  เอกตฺเตน  สุ ฺ ฺจาติ    
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นานตฺตสุ ฺ ฯ  
        เนกฺขมฺมาทิขนฺติ  กามจฺฉนฺทาทินา  สุ ฺาติ  ขนฺติสุ ฺ  ฯ  
        อธิฏานสุ ฺเ  ปริโยคาหนสุ ฺเ  (๑)  จ   เอเสว  นโย ฯ   
ปริโยคาหนสุ ฺนฺติป  ปาโ ฯ   
        สมฺปชานสฺสาติ  สมฺปช ฺเน  สมนฺนาคตสฺส  ปร-ิ 
นิพฺพายนฺตสฺส  อรหโต ฯ   
        ปวตฺตปริยาทานนฺติ   อนุปาทาปรินิพฺพาน ฯ   
        สพฺพสุ ฺตานนฺติ  สพฺพสุ ฺาน ฯ   
        ปรมตฺถสุ ฺนฺติ  สพฺพสงฺขาราภาวโต  อุตฺตมตฺถภูต  
สุ ฺ ฯ   
        มาติกานิทฺเทเส  นิจฺเจน  วาติ  ภงฺค  อติกฺกมิตฺวา   
วตฺตมานสฺส (๒)  กสฺสจิ  นิจฺจสฺส  อภาวโต  นิจฺเจน  จ  สุ ฺ ฯ   
        ธุเวน  วาติ  วิชฺชมานกาเลป (๓) ปจฺจยายตฺตวุตฺติตาย  ถิรสฺส   
กสฺสจิ  อภาวโต  ธุเวน  จ  สุ ฺ ฯ   
        สสฺสเตน  วาติ  อพฺโพจฺฉินฺนสฺส  สพฺพกาเล  วิชฺชมานสฺส   
กสฺสจิ  อภาวโต  สสฺสเตน  จ   สุ ฺ ฯ   
        อวิปริณามธมฺเมน  วาติ   ภงฺควเสน  (๔)   อวิปริณามปกติกสฺส   
กสฺสจิ  อภาวโต  อวิปริณามธมฺเมน  จ  สุ ฺ ฯ   
#๑.  ม. ย.ุ อธิฏานสุ ฺเ  ปริโยคาหณสุ ฺเ  ฯ  ๒.  ม. ปวตฺตมา- 
#นสฺส  ฯ  ๓.  ม. วิชชฺมานกาเลป  ฯ  ๔.  ม. ชราภงฺควเสน  ฯ  
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        สุตฺตนฺเตน  อตฺตสุ ฺตาย  เอว  วุตฺตายป  นิจฺจสุ ฺต ฺจ   
สุขสุ ฺต ฺจ  ทสฺเสตุ  อิธ  นิจฺเจน  วาติอาทีนิป  วุตฺตานิ ฯ  
อนิจฺจสฺเสว  หิ  ปฬาโยเคน ทุกฺขตฺตา  นิจฺจสุ ฺตาย วุตฺตาย  
สุขสุ ฺตาป วุตฺตาว โหติ ฯ  รูปาทโย  ปเนตฺถ   ฉ   วิสยา   
จกฺขุวิ ฺาณาทีนิ  ฉ  วิ ฺาณานิ  จกฺขุสมฺผสฺสาทโย  ฉ   
ผสฺสา  จกฺขุสมฺผสฺสชา  เวทนาทโย  ฉ  เวทนา  จ   สงฺขิตฺตาติ  
เวทิตพฺพ  (๑)  ฯ   
        ปุ ฺาภิสงฺขาโรติอาทีสุ  ปุนาติ  อตฺตโน  การก  ปูเรติ   
จสฺส  อชฺฌาสย  ปชฺุช ฺจ  ภว  นิพฺพตฺเตตีติ  ปุ ฺ  อภิสงฺขโรติ   
วิปาก  กฏตฺตารูป ฺจาติ (๒)  อภิสงฺขาโร  ปุ ฺ  อภิสงฺขาโร   
ปุ ฺาภิสงฺขาโร ฯ  ปุ ฺปฏิปกฺขโต  อปุ ฺ  อภิสงฺขาโร   
อปุ ฺาภิสงฺขาโร ฯ  น  อิ ฺช  อเน ฺช  อเน ฺช  ภว อภิสงฺขโรตีติ  
อาเน ฺชาภิสงฺขาโร ฯ  ปุ ฺาภิสงฺขาโร  ทานสีลภาวนาวเสน  (๓) 
ปวตฺตา  อฏ   กามาวจรกุสลเจตนา  ภาวนาวเสเนว  จ  ปวตฺตา  
ป ฺจ  รูปาวจรกุสลเจตนาติ  เตรส  เจตนา  โหนฺติ  อปุ ฺาภิ- 
สงฺขาโร ปาณาติปาตาทิวเสน ปวตฺตา ทฺวาทส อกุสลเจตนา   
อาเน ฺชาภิสงฺขาโร  ภาวนาวเสเนว  ปวตฺตา  จตสฺโส  อรูปา- 
วจรเจตนาติ   ตโยป  สงฺขารา  เอกูนตฺตึส เจตนา โหนฺติ ฯ  
        กายสงฺขาโรติอาทีสุ  กายโต  วา  ปวตฺโต  กายสฺส  วา   
#๑.  ม.  เวทิตพฺพ  ฯ  ๒.  ยุ.  วิปากกฏตฺตารูป ฺจาติ  ฯ 
#๓.  ม. ทานสีลภาวนาวเสน  ฯ  
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สงฺขาโรติ  กายสงฺขาโร ฯ  วจีสงฺขารจิตฺตสงฺขาเรสุป  เอเสว  
นโย ฯ อย   ติโก  กมฺมายูหนกฺขเณ  ปุ ฺาภิสงฺขาราทีน   
ทฺวารโต  ปวตฺติทสฺสนตฺถ  วุตฺโต ฯ  กายวิ ฺตฺตึ  สมุฏาเปตฺวา   
หิ  กายทฺวารโต  ปวตฺตา  อฏ  กามาวจรกุสลเจตนา  ทฺวาทส   
อกุสลเจตนา  อภิ ฺาเจตนา  จาติ  เอกวีสติ  เจตนา กาย- 
สงฺขาโร  นาม  ตา  เอว  จ  วจีวิ ฺตฺตึ  สมุฏาเปตฺวา   
วจีทฺวารโต  ปวตฺตา  วจีสงฺขาโร  นาม  มโนทฺวาเร  ปวตฺตา   
ปน  สพฺพาป  เอกูนตฺตึส  เจตนา  จิตฺตสงฺขาโร  นาม  ฯ 
        อตีตา  สงฺขาราติอาทีสุ  สพฺเพป  สงฺขตธมฺมา  สกกฺขณ   
ปตฺวา  นิรุทฺธา  อตีตา  สงฺขารา  สกกฺขณ  อปฺปตฺตา  อนาคตา   
สงฺขารา  สกกฺขณ  ปตฺตา  ปจฺจุปฺปนฺนา  สงฺขาราติ ฯ   
        วิปริณามสุเ  ปจฺจุปฺปนฺน  ทสเฺสตฺวา  ตสฺส  ตสฺส   
วิปริณาโม  สุเขน  วตฺตุ  สกฺกาติ  ปม  ปจฺจุปฺปนฺนธมฺมา  
ทสฺสิตา ฯ  
        ตตฺถ  ชาต  รูปนฺติ  ปจฺจุปฺปนฺน  รูป ฯ   
        สภาเวน  สุ ฺนฺติ  เอตฺถ  สย  ภาโว  สภาโว  สยเมว   
อุปฺปาโทติ  อตฺโถ ฯ  สโก  (๑)  วา  ภาโว  สภาโว อตฺตโตเยว (๒) 
อุปฺปาทิโตติ  อตฺโถ ฯ ปจฺจยายตฺตวุตฺติตฺตา  ปจฺจย  วินา  สยเมว   
ภาโว  อตฺตโตเอว (๓)  วา  ภาโว  เอตสฺมึ  นตฺถีติ  สภาเวน   
#๑.  ม.  สโต  ฯ  ๒.  ม. อตฺตโตเยว  ฯ  ๓.  ม.  อตฺตโต  ฯ   
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สุ ฺ  สยเมว  ภาเวน  อตฺตโตเอว  (๑) วา  ภาเวน  สุ ฺนฺติ   
วุตฺต  โหติ ฯ  อถ  วา  สกสฺส  ภาโว  สภาโว ฯ  ปวีธาตุอาทีสุ   
หิ  อเนเกสุ  รูปารูปธมฺเมสุ  เอเกโก  ธมฺโม  ปร  อุปาทาย   
สโก  นาม  ฯ  ภาโวติ  จ  ธมฺมปริยายวจนเมต ฯ  เอกสฺส  จ   
ธมฺมสฺส  อ ฺโ  ภาวสงฺขาโต  ธมฺโม  นตฺถิ  ตสฺมา  สกสฺส   
อ ฺเน  ภาเวน  สุ ฺ  สโก  อ ฺเน  ภาเวน  สุ ฺโติ   
อตฺโถ ฯ  เตน เอตสฺส (๒)  ธมฺมสฺส เอกสภาวตา  วุตฺตา  โหติ ฯ   
        อถวา  สภาเวน  สุ ฺนฺติ  สุ ฺสภาเวเนว  สุ ฺ ฯ   
กึ  วุตฺต  โหติ  สุ ฺสุ ฺตาย  เอว  สุ ฺ  (๓) น  อ ฺาหิ   
ปริยายสุ ฺตาหิ  สุ ฺนฺติ  วุตฺต โหติ ฯ   
        สเจ  ปน  เกจิ  วเทยฺยุ  สโก  ภาโว  สภาโว  เตน   
สภาเวน สุ ฺนฺติ ฯ  กึ  วุตฺต  โหติ  ภาโวติ  ธมฺโม  โส   
ปร  อุปาทาย  สปเทน  วิเสสิโต  สภาโว  นาม  โหติ ฯ   
ธมฺมสฺส  กสฺสจิ  อวิชฺชมานตฺตา  ชาต  รูป  สภาเวน  สุ ฺนฺติ  
รูปสฺส  อวิชชฺมานตา  วุตฺตา  โหตีติ ฯ  เอว   สติ   ชาต  
รูปนฺติวจเนน  วิรชฺุฌติ ฯ  น  หิ  อุปฺปาทรหิต  ชาต  นาม   
โหติ ฯ  นิพฺพาน  หิ  อุปปฺาทรหิต   ต   ชาต   นาม   น   
โหติ  ชาติชรามรณานิ  จ  อุปฺปาทรหิตานิ  ชาตานิ  นาม   
น  โหนฺติ ฯ  เตเนเวตฺถ  ชาตา  ชาติ  สภาเวน  สุ ฺา   
#๑.  ม. อตฺตโต  ฯ  ๒.  ม. เอกสฺส  ฯ  ๓.  ม.  ชาตนฺติ  วจน  ฯ  
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ชาต  ชรามรณ  สภาเวน  สุ ฺนฺติ  เอว  อนุทฺธริตฺวา  ภวเมว   
อวสาน  กตฺวา  นิทฺทิฏ ฯ   
        ยท ิ อุปปฺาทรหิตสฺสาป  ชาตนฺติ  วจน  ยุชฺเชยยฺ  ชาตา   
ชาติ   ชาต   ชรามรณนฺติ   วตฺตพฺพภเวยฺย ฯ    ยสฺมา   
อุปฺปาทรหิเตสุ  ชาติชรามรเณสุ  ชาติ-วจน (๑)  น  วุตฺต  ตสฺมา  
สภาเวน  สุ ฺ  อวิชฺชมานนฺติ  วจน  อวิชฺชมานสสฺ  อุปฺปา- 
ทรหิตตฺตา  ชาตนฺติ  วจเนน  วิรชฺุฌติ ฯ  อวิชฺชมานสฺส  จ   
สุ ฺนฺติ  วจน  เหฏา  วุตฺเตน  โลกวจเนน  จ  ภควโต  วจเนน   
จ   ายสทฺทคนฺถวจเนน  จ  วิรุชฺฌติ  อเนกาหิ  จ  ยุตฺตีหิ   
วิรุชฺฌติ  ตสฺมา  ต  วจน  กจวรมิว  ฉฑฺฑิตพฺพ  (๒) ฯ  ย   ภิกขฺเว  
อตฺถิสมฺมต โลเก ปณฺฑิตาน  อหมฺป  ต  อตฺถีติ  วทามิ ฯ   
ย  ภิกฺขเว  นตฺถิสมฺมต  โลเก  ปณฺฑิตาน อหมฺป  ต  นตฺถีติ   
วทามิ ฯ  กิ ฺจ  ภิกฺขเว  อตฺถิสมฺมต  โลเก ปณฺฑิตาน ยมห  
อตฺถีติ วทามิ ฯ  รูป  ภิกฺขเว  อนิจฺจ  ทกฺุข  วิปริณามธมฺม  
อตฺถิสมฺมต โลเก ปณฺฑิตาน  อหมฺป  ต  อตฺถีติ  วทามีติอาทีหิ  (๓)   
อเนเกหิ พุทฺธวจนปฺปมาเณหิ อเนกาหิ จ  ยุตฺตีหิ ธมฺมา  
สกกฺขเณ  วิชฺชมานา  เอวาติ  นิฏเมตฺถ  คนฺตพฺพ ฯ   
        วิคต  รปูนฺติ อุปฺปชชฺิตฺวา ภงฺค ปตฺวา นิรุทฺธ อตีต  
รูป ฯ  
#๑.  ม.  ชาตนฺติ  วจน  ฯ  ๒.  ม.  ฉฑฺฑิตพฺพ  ฯ   
#๓.  ส. ข.  ๑๗/๒๓๙/๑๖๔  ฯ  
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        วิปริณต ฺเจว  สุ ฺ ฺจาติ  ชราภงฺควเสน  วิรูป  วิปริณาม   
ปตฺต ฺจ  วตฺตมานสฺเสว  วิปริณามสพฺภาวโต  อตีตสฺส  วิปร-ิ 
ณามาภาวโต  เตน  วิปริณาเมน  สุ ฺ ฺจาติ อตฺโถ ฯ  
        ชาตา  เวทนาติอาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  ชาติชรามรณ   
ปน  อนิปฺผนนฺตฺตา สกภาเวน  อนุปลพฺภนียโต  (๑)  อิธ  น  ยุชชฺติ   
ตสฺมา  ชาตา  ชาติ  ชาต  ชรามรณนฺติอาทิเก  เทฺว   นเย  
ปหาย  ภวาทิกเมว  นย  ปริโยสาน  กตฺวา  ปต ฯ   
        อคฺคนฺติ  อคฺเค  ภว ฯ เสฏนฺติ อติวิย ปสสนีย ฯ  
วิสิฏนฺติ (๒) อติสยภูต ฯ  วิเสฏนฺติป  ปาโ  ติธาป  ปสตฺถ   
นิพฺพาน  สมฺมาปฏิปทาย  ปฏิปชฺชิตพฺพโต  ปท  นาม  ฯ 
ยทิทนฺติ  ย  อิท ฯ  อิทาน ิ วตฺตพฺพ  นพฺิพาน  (๓)  นิทสฺเสติ ฯ   
ยสฺมา  นิพฺพานมาคมฺม  สพฺพสงฺขาราน  สมโถ  โหติ  ขนฺธูปธิ- 
กิเลสูปธิอภิสงฺขารูปธิกามคุณูปธิสงฺขาตาน  อุปธีน  ปฏินิสฺสคฺโค   
โหติ  ตณฺหาน  ขโย  วิราโค  นิโรโธ  จ  โหติ  ตสฺมา  สพฺพ- 
สงฺขารสมโถ  สพฺพูปธิปฏนิิสฺสคฺโค  ตณฺหกฺขโย  วิราโค นิโรโธติ  
วุจฺจติ ฯ นิพฺพานนฺติ  สภาวลกฺขเณน  นิคมิต ฯ   
        ลกฺขเณสุ  หิ  ตีณิมานิ  ภิกฺขเว  พาลสฺส  พาลลกฺขณานิ   
พาลนิมิตฺตานิ  พาลาปทานานิ ฯ  กตมานิ  ตีณิ  อิธ  ภิกฺขเว   
พาโล  ทุจฺจินฺติตจินฺตี  จ  โหติ  ทุพฺภาสิตภาสี  จ  ทุกฺกฏกมฺมการี   
# ๑.  ม.  อนปุลพฺภนียโต   ฯ  ๒. โปราณ. วิสิทฺธนฺติ   ฯ 
# ๓.  ย.ุ   วตฺตพฺพนิพฺพาน   ฯ  
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จ ฯ  อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  ตีณิ  พาลสฺส  พาลลกฺขณานิ   
พาลนิมิตฺตานิ  พาลาปทานานีติ  (๑) วุตฺต ฯ   
        ปณฺฑิเตหิ  พาลสฺส  พาโลติ  สลลฺกฺขณโต  ติวิธ  พาล- 
ลกฺขณ ฯ   
        ตีณิมานิ  ภิกฺขเว  ปณฺฑิตสฺส  ปณฺฑิตลกฺขณานิ ปณฺฑิต 
นิมิตฺตานิ  ปณฺฑิตาปทานานิ ฯ  กตมานิ  ตีณิ  อิธ  ภิกฺขเว   
ปณฺฑิโต  สุจินฺติตจินฺตี  จ  โหติ  สุภาสิตภาสี จ  สุกตกมฺมการี  
จ ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว ตีณิ  ปณฺฑิตสฺส  ปณฺฑิตลกฺขณานิ   
ปณฺฑิตนิมิตฺตานิ  ปณฺฑิตาปทานานีติ  (๒)  วุตฺต ฯ ปณฺฑิเตหิ  
ปณฺฑิตสฺส ปณฺฑิโตติ สลฺลกฺขณโต  ติวิธ  ปณฺฑิตลกฺขณ ฯ   
        ตีณิมานิ  ภิกฺขเว  สงฺขตสฺส  สงฺขตลกฺขณานิ ฯ  กตมานิ   
ตีณิ  อุปฺปาโท  ป ฺายติ  วโย  ป ฺายติ   ิตสฺส  อ ฺถตฺต   
ป ฺายติ ฯ  อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  ตีณิ  สงฺขตสฺส  สงฺขต- 
ลกฺขณานีติ  (๓)  วุตฺต ฯ อุปฺปาโทเอว  สงฺขตมิติ  ลกฺขณนฺติ  
สงฺขตลกฺขณ ฯ  เอวมิตรทฺวเยป  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  
        อิมินา  อุปฺปาทกฺขเณ  เสสทฺวินฺน  (๔)   ิติกฺขเณ  เสสทฺวินฺน (๔) 
ภงฺคกฺขเณ  จ  เสสทฺวินฺน (๔)  อภาโว  ทสฺสิโต ฯ  ย  ปเนตฺถ   
เปยฺยาลมุเขน  ชาติยา  จ  ชรามรณสฺส  จ  อุปฺปาทาทิลกฺขณ   
#๑.  ม. อุ.  ๑๔/๔๖๘/๓๑๑  ฯ  ๒.  ม. อุ.  ๑๔/๔๖๘/๓๒๑  ฯ  
#๓.  องฺ.  ติก. ๒๐/๔๘๖/๑๙๒  ฯ  ๔.  สี. ยุ. เสส  ทฺวินฺน  ฯ    
#กตฺถจิ. เสสา  ทฺวินฺน  ฯ  
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วุตฺต  ต  วิปรณิามสุ ฺตาย  ชาติชรามรณานิ  หิตฺวา  ภว- 
ปริโยสานสฺเสว  นยสฺส  วจเนน  จ   อุปฺปาทาทีน  อุปฺปาทาทิ- 
อวจนสมเยน  จ  วิรุชฺฌติ ฯ  ลกฺขณโสเต  ปติตตฺตา  ปน โสตปติต  (๑)   
กตฺวา ลิขิตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ ยถา  จ  อภิธมฺเม (๒)  อเหตุกวิปาก- 
มโนธาตุมโนวิ ฺาณธาตูน  สงฺคหวาเร  ลพฺภมานมฺป  ฌานงฺค   
ป ฺจวิ ฺาณโสเต  ปติตฺวา  คตนฺติ   น   อุทฺธฏนติฺ  วุตฺต   
เอวมิธาป  โสตปติตตา  เวทิตพฺพา ฯ   
        อถวา  ชาติชรามรณวนฺตาน  สงฺขาราน  อุปฺปาทาทโย   
ชาติชรามรณ  อนิจฺจโตติอาทีสุ  (๓)  วิย  เตส  วิย  กตฺวา  วุตฺตนฺติ  
เวทิตพฺพ ฯ   
        เนกฺขมฺเมน  กามจฺฉนฺโท  วิกฺขมภิฺโต  เจว  สุ ฺโ  จาติ   
กามจฺฉนฺโท   เนกฺขมฺเมน  วิกฺขมฺภิโต  เจว  เนกฺขมฺมสฺส  ตตฺถ  
อภาวโต  เตเนว  วิกฺขมฺภนสงฺขาเตน  เนกฺขมฺเมน  สุ ฺโ  จ ฯ   
เอว  เสเสสุป  โยชนา กาตพฺพา ฯ ตทงฺคปฺปหานสมุจฺเฉทปฺ-   
ปหาเนสุป  เจตฺถ  ตทงฺควเสน  จ  สมุจฺเฉทวเสน  จ   ปหีน   
ทูรีกตเมว  โหตีติ   อิมินา ทูรีกรณฏเน วิกฺขมฺภน วุตฺต ฯ   
        เนกฺขมฺเมน  กามจฺฉนฺโท  ตทงฺคสุ ฺโติ  เนกฺขมฺเมน   
ปหีโน  กามจฺฉนฺโท   เตน  เนกฺขมฺมสงฺขาเตน  องฺเคน  สุ ฺโ ฯ   
อถวา  โย  โกจิ  กามจฺฉนฺโท  เนกฺขมฺมสฺส   ตตฺถ  (๔)  อภาวโต  
#๑.  ย.ุ  โสตาปติต   ฯ  ๒.  อภิ. สงฺ.  ๓๔/๔๗๙/๑๗๖  ฯ 
#๓.  ขุ. ปฏิ  ๓๑/๑๘๒/๑๒๕  ฯ ๔.  ย.ุ  ตตฺถ ตตฺถ   ฯ  
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เนกฺขมฺเมน เตน องฺเคน สุ ฺโ ฯ เอว เสเสสุป โยชนา  
าตพฺพา ฯ   ตสฺส  ตสฺส  องฺคสฺส  ตตฺถ  ตตฺถ  อภาวมตฺเตเนว  
เจตฺถ อุปจารปฺปนาฌานวเสน  จ  วิปสสฺนาวเสน  จ  ตทงฺค- 
สุ ฺตา  นิทฺทิฏา ฯ  ปหานทีปกสฺส  วจนสฺส  อภาเวน  ปน   
วิวฏฏนานุปสฺสนเยว  ปรโิยสาน  กตฺวา  วิปสฺสนา  นิทฺทิฏา  
จตฺตาโร มคฺคา  น  นิทฺทฏิา ฯ   
        เนกฺขมฺเมน  กามจฺฉนฺโท  สมุจฺฉินฺโน  เจว  สุ ฺโ   
จาติอาทีสุ  วิกฺขมฺภเน  วุตฺตนเยเนว  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
ตทงฺควิกฺขมฺภนวเสน  ปหีนานิป  เจตฺถ  สมุทาจาราภาวโต   
สมุจฺฉินฺนานิ  นาม  โหนตีฺติ อิมินา ปริยาเยน สมุจฺเฉโท  
วุตฺโต  ตตสมุจฺเฉทกิจฺจสาธนวเสน  วา  มคฺคสมฺปยุตฺต- 
เนกฺขมฺมาทิวเสน  วุตฺตนฺติ  (๒)  เวทิตพฺพ ฯ   
        ปฏิปฺปสฺสทฺธินิสฺสรณสุ ฺเสุ  จ  อิธ  วุตฺตนเยเนว  อตฺโถ  
เวทิตพฺโพ ฯ  ตทงฺควิกฺขมฺภนสมุจฺเฉทปหาเนสุ  ปเนตฺถ  ปฏิป-ฺ 
ปสฺสทฺธิมตฺตตฺต  นิสฺสฏมตฺต ฺจ (๓)  คเหตฺวา  วุตฺต ฯ  ป ฺจสุป   
เอเตสุ  สุ ฺเสุ  เนกฺขมฺมาทีนิเยว วิกฺขมฺภนตทงฺคสมุจฺเฉท- 
ปฏิปฺปสฺสทธฺินิสฺสรณนาเมน วุตฺตานิ ฯ อชฺฌตฺตนฺติ อชฺฌตฺต- 
ภูต ฯ พหิทฺธาติ  พหิทฺธาภูต ฯ ทุภโตสุ ฺนฺติ  อุภยสุ ฺ ฯ  
# ๑.  ม.  วุตฺตนเยเนว  ฯ  ๒.  ม.  วุตฺตนฺติป  ฯ 
#๓.  ม.  ปฏปิฺปสฺสทฺธิมตฺตตฺตา นิสฺสฏตฺตมตฺต ฺจ   ฯ  ยุ. ปฏิปปฺ- 
#สฺสทฺธิมตฺตตฺตา  นิสฺสฏมตฺตจ  ฯ  
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ปจฺจตฺตาทีสุป  หิ  โต-อิติวจน โหติเยว ฯ   
        ฉ  อชฺฌตฺติกายตนาทีนิ  ฉอชฺฌตฺติกายตนาทีน  ภาเวน  (๑) 
สภาคานิ ฯ  ปเรหิ  วิสภาคานิ ฯ   
        วิ ฺาณกายาติอาทีสุ  เจตฺถ  กายวจเนน  วิ ฺาณาทีนิเยว   
วุตฺตานิ ฯ  
        เนกฺขมฺเมสนาทีสุ  เนกฺขมฺมาทีนิเยว  ตทตฺถิเกหิ  วิ ฺ ูหิ   
เอสียนฺตีติ  เอสนา ฯ  
        อถวา  ปุพฺพภาเค  เนกฺขมฺมาทีน  เอสนาป  กามจฺฉนฺทาทีหิ   
สุ ฺา  กิมฺปน  เนกฺขมฺมาทีนีติป วุตฺต โหติ ฯ  
        ปริคฺคหาทีสุ  เนกฺขมฺมาทีนิเยเว  ปุพฺพภาเค  เอสิตานิ   
อปรภาเค  ปริคฺคยฺหนฺตีติ  ปริคฺคโหติ  ปริคฺคหิตานิ  ปตฺติวเสน  
ปฏิลพฺภนฺตีติ  ปฏิลาโภติ  ปฏิลทฺธานิ  าณวเสน ปฏิวิชฺฌียนฺตีติ (๒) 
ปฏิเวโธติ  จ  วุตฺตานิ ฯ   
        เอกตฺตสุ ฺ ฺจ  นานตฺตสุ ฺ ฺจ  สกึเยว  ปุจฺฉิตฺวา   
เอกตฺตสุ ฺ  วิสฺสชฺเชตฺวา  นานตฺตสุ ฺ  อวิสฺสชฺเชตฺวาว  สกึ   
นิคมน  กต ฯ  กสฺมา  น  วิสฺสชฺชิตนฺติ  เจ  วุตฺตปรยิาเยเนเวตฺถ   
โยชนา  ฌายตีติ  น  วิสฺสชฺชิตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  อย  ปเนตฺถ  โยชนา  
เนกฺขมฺม  เอกตฺต  กามจฺฉนฺโท  นานตฺต  กามจฺฉนฺโท  นานตฺต  
เนกฺขมฺเมกตฺเตน สุ ฺนฺติ ฯ  เอว  เสเสสุป  โยชนา  เวทิตพฺพา ฯ   
#๑.  ม. ฉอชฌฺตฺติกายตนาทีน  ฯ  ๒.  ม.  ปฏิวิชฌฺสิฺสนฺตีติ   ฯ  
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        ขนฺติอาทีสุ  เนกฺขมฺมาทีนิเยว  ขมนโต  รุจฺจนโต  ขนฺตีติ   
โรจิตานิเยว  ปวิสิตฺวา  ติฏนโต  อธฏิานนฺติ  ปวิสิตฺวา   ิตาน   
ยถารุจิเมว  เสวนโต  ปรโิยคาหนนฺติ  จ  วุตฺตานิ ฯ  อิธ   
สมฺปชาโนติอาทิโก  ปรมตฺถสุ ฺนิทฺเทโส  ปรินิพฺพานาณ- 
นิทฺเทเส วณฺณิโตเยว ฯ   
        อิเมสุ  จ  สพฺเพสุ  สุ ฺเสุ  สงฺขารสุ ฺ  วิปริณามสุ ฺ   
ลกฺขณสุ ฺ ฺจ  ยถาวุตฺตาน  ธมฺมาน  อ ฺม ฺอสมฺมิสฺสตา- 
ทสฺสนตฺถ ฯ   
        ยตฺถ  ปน  อกุสลปกขิฺกาน  กุสลปกฺขิเกน  สุ ฺตา  วุตฺตา   
เตน  อกุสเล  อาทีนวทสฺสนตฺถ ฯ   
        ยตฺถ  ปน   กุสลปกขิฺกาน  อกุสลปกฺขิเกน  สุ ฺตา วุตฺตา  
เตน  กุสเล  อานิสสทสฺสนตฺถ ฯ  
        ยตฺถ  อตฺตตฺตนิยาทีหิ  สุ ฺตา  วุตฺตา ต สพฺพสงฺขาเรสุ  
นิพฺพิทาชนนตฺถ ฯ อคฺคสุ ฺ  ปรมตฺถสุ ฺ ฺจ  นิพฺพาเน  
อุสฺสาหชนนตฺถ วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
        เตสุ  อคฺคสุ ฺ ฺจ  ปรมตฺถสุ ฺ ฺจาติ  เทฺว  สุ ฺานิ   
อตฺถโต  เอกเมว  นิพฺพาน  อคฺคปรมตฺถวเสน  สอุปาทิเสส- 
อนุปาทิเสสวเสน  จ  ทฺวิธา  กตฺวา  วุตฺต ฯ  ตานิ  เทฺว   
อตฺตนิเย   สุ ฺสุ ฺโต  (๑)  สงฺขารสุ ฺโต  จ  สภาคานิ ฯ  สุ ฺ 
# ๑.  ม.  อตฺตนิเย สุ ฺสุ ฺโต   ฯ  
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สุ ฺ  อชฺฌตฺตสุ ฺ  พหิทฺธาสุ ฺ  ทุภโตสุ ฺ  สภาคสุ ฺ   
วิสภาคสุ ฺนฺติ  อิมานิ  ฉ  สุ ฺานิ  สุ ฺสุ ฺเมว  โหติ ฯ   
อชฺฌตฺตาทิเภทโต  ปน  ฉธา  วุตฺตานิ ฯ  ตานิ  ฉ  จ  อตฺตตฺต- 
นิยาทิสุ ฺโต  สภาคานิ ฯ  สงฺขารวิปริณามลกฺขณสุ ฺานิ  
วิกฺขมฺภนตทงฺคสมุจฺเฉทปฏิปฺปสฺสทธฺินิสฺสรณสุ ฺานิ   เอสนา- 
ปริคฺคหปฏิลาภปฏิเวธสุ ฺานิ   เอกตฺตนานตฺตสุ ฺานิ  ขนฺติ- 
อธิฏานปริโยคาหนสุ ฺานิ  จาติ  สตฺตรสสุ ฺานิ  อตฺตนิ   
อวิชฺชมาเนหิ  เตหิ  เตหิ  ธมฺเมหิ  สุ ฺตฺตา  อวิชชฺมานาน   
วเสน  วิสุ  วิสุ  วุตฺตานิ ฯ   
        สงฺขารวิปริณามลกฺขณสุ ฺานิ  ปน  อิตเรน  อิตเรน  
อสมฺมิสฺสวเสน  สภาคานิ  วิกฺขมฺภนาทีนิ  ป ฺจ  กุสลปกฺเขน   
สุ ฺตฺตา  สภาคานิ  เอสนาทีนิ   จตฺตาริ  ขนฺติอาทีนิ  จ  ตีณิ   
อกุสลปกฺเขน  สุ ฺตฺตา  สภาคานิ  เอกตฺตนานตฺตสุ ฺานิ  
อ ฺม ฺปฏิปกฺขวเสน   สภาคานิ ฯ   
                สพฺเพ ธมฺเม สมาเสน  ติธา เทฺวธา ตเถกธา   
                สุ ฺาติ สุ ฺตฺถวิทู  วณฺณยนฺตีธ สาสเน ฯ   
กถ  สพฺเพ  ธมฺมา  (๑)  ตาว  โลกิยา  ธมฺมา ธุวสุภสุขอตฺตวิรหิตตฺตา  
ธุวสุภสุขอตฺตสุ ฺา ฯ  มคฺคผลธมฺมา  ธุวสุขตฺตวิรหิตตฺตา ธุว- 
สุขตฺตสุ ฺา ฯ อนิจฺจตฺตาเยว  สุเขน  สุ ฺา ฯ  อนาสวตฺตา   
#๑.  ม.  ธมฺมาติ  นตฺถิ  ฯ  
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สุเภน  สุ ฺา ฯ  นิพฺพานธมฺโม  อตฺตสฺเสว อภาวโต  อตฺต- 
สุ ฺโ ฯ  โลกิยโลกุตฺตรา  ปน  สพฺเพป  สงฺขตา  ธมฺมา   
สตฺตสฺส  กสสฺจิ  อภาวโต  สตฺตสุ ฺา ฯ  อสงฺขโต  นิพฺพาน- 
ธมฺโม  เตส  สงฺขารานมฺป  อภาวโต  สงฺขารสุ ฺโ ฯ สงฺขตา- 
สงฺขตา ปน สพฺเพป ธมฺมา อตฺตสงฺขาตสฺส ปุคฺคลสฺส อภาวโต  
อตฺตสุ ฺาติ ฯ   
                สุ ฺกถาวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                ยุคนทฺธวคฺควณฺณนา  นิฏ ิตา   ฯ 
        นฏิ ิตา จ  มชฺฌิมวคฺคสฺส อปุพฺพตฺถานุวณฺณนา   ฯ  
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                        ป ฺาวคฺควณฺณนา  
                มหาป ฺากถาวณฺณนา   
        อิทานิ  วิเสสโต  ป ฺาย  ปทฏานภูตาย  สุ ฺกถาย   
อนนฺตร  กถติาย  ป ฺากถาย  อปุพฺพตฺถานุวณฺณนา ฯ   
        ตตฺถ  อาทิโต  ตาว  สตฺตสุ  อนุปสฺสนาสุ  เอเกกมูลกา   
สตฺต  ป ฺา  ปุจฺฉาปุพฺพงฺคม  กตฺวา  นิทฺทิฏา ปุน  
สตฺตานุปสฺสนามูลกา  เอเกกุตฺตรมูลกา  จ  ติสฺโส  ป ฺา  
ปุจฺฉ  อกตฺวาว  นิทฺทิฏา  เอวมาทิโต  ทสป ฺาปาริปูรี   
นิทฺทิฏา ฯ   
        ตตฺถ  อนิจฺจานุปสฺสนา  ตาว  ยสมฺา  อนิจฺจโต  ทฏิเสุ   
สงฺขาเรสุ  ยทนิจฺจ  ต  ทกฺุขนฺติ ทุกฺขโต  จ   ย   ทกุขฺ  
ตทนตฺตาติ  อนตฺตโต  จ  ชวติ  ตสฺมา  สา  ภาวิตตา  พหุลีกตา   
ชวนป ฺ   ปริปูเรติ ฯ  สา  หิ  สกวิสเยสุ  ชวตีติ  ชวนา   
ชวนา  จ  สา  ป ฺา  จาติ   ชวนป ฺา ฯ   
        ทุกฺขานุปสฺสนา  สมาธินฺทฺริยนิสฺสิตตฺตา  พลวตี  หุตฺวา   
ปณิธึ  นิพฺพิชฺฌติ  ปทาเลติ  ตสฺมา  นพฺิเพธิกป ฺ  ปริปูเรติ ฯ   
สา  หิ นิพฺพิชฺฌตีติ  นิพฺเพธิกา  นิพฺเพธิกา  จ  สา  ป ฺา   
จาติ  นิพฺเพธิกป ฺา ฯ   
        อนตฺตานุปสฺสนา  สุ ฺตาทสฺสเนน  วุทฺธิปฺปตฺติยา    
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มหตฺตปฺปตฺตตฺตา  มหาป ฺ  ปริปูเรติ ฯ  สา  หิ วุทฺธิปฺปตฺตตฺตา   
มหตี  จ  สา  ป ฺา  จาติ  มหาป ฺา ฯ  
        นิพฺพิทานุปสฺสนา  ยสฺมา  ติสฺสนฺนเยว  อนุปสฺสนาน   
ปุริมโตป  อาเสวนาย  พลปฺปตฺตาวตฺถตฺตา  สพฺพสงฺขาเรสุ   
นิพฺพินฺทนสมตฺถา  หุตฺวา  ติกฺขา  โหติ  ตสฺมา  ติกฺขป ฺ  
ปริปูเรติ ฯ   
        วิราคานุปสฺสนาป  ยสฺมา  ติสฺสนฺนเยว  อนุปสฺสนาน  
ปุริมโตป อาเสวนา  พลปฺปตฺตาน  วุทฺธตราวตฺถตฺตา  สพฺพ- 
สงฺขาเรหิ  วิรชฺชนสมตฺถา  หุตฺวา  วิปุลา  โหติ   ตสฺมา  
วิปุลป ฺ ปริปูเรติ ฯ   
        นิโรธานุปสฺสนาป  ยสฺมา  ติสฺสนฺนเยว  อนุปสฺสนาน   
ปุริมโตป  อาเสวนาพลปฺปตฺตาน  วุทฺธตราวตฺถตฺตา  วยลกฺขณ- 
วเสน  สพฺพสงฺขาราน  นิโรธทสฺสนสมตฺถา  หุตฺวา  คมฺภีรา   
โหติ  ตสฺมา  คมฺภีรป ฺ ปริปูเรติ ฯ นโิรโธ หิ อุตฺตาน- 
ป ฺเหิ  อลพฺภเนยฺยปติฏตฺตา  คมฺภีโร  ตสฺมึ  คมฺภีเร   
คาธปฺปตฺตา  ป ฺาป  คมฺภีรา ฯ   
        ปฏินิสสฺคฺคานุปสฺสนาป  ยสฺมา  ติสฺสนฺนเยว  อนุปสฺสนาน   
ปุริมโตป  อาเสวนาพลปฺปตฺตาน  วุทฺธตราวตฺถตฺตา  วยลกฺขณ- 
วเสน  สพฺพสงฺขารปฏินิสฺสชฺชนสมตฺถา  หุตฺวา  อสามนฺตา  โหติ     
พุทฺธิ  หิ  ปรยินฺตปฺปตฺตา   ฉหิ  ป ฺาหิ ทูเร  โหตีติ    
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อตฺโถ ฯ  ตสฺมา  สย  อสามนฺตตฺตา  อสามนฺตป ฺ  ปริปูเรติ ฯ   
สา  หิ  เหฏ ิมป ฺาหิ  ทูรตฺตา  อสามนฺตา  อสมีปา  วา   
ป ฺาติ  อสามนฺตป ฺา ฯ   
        ปณฺฑิจฺจ  ปริปูเรนฺตีติ  ปณฺฑิตภาว  ปริปูเรนฺติ ฯ  ยสฺมา  
ยถาวุตฺตา สตฺต ป ฺา  ปริปุณฺณา  ภาเวตฺวา  ปณฺฑิตลกฺขณปฺปตฺโต   
สิขาปฺปตฺตวุฏานคามินิวิปสฺสนาสงฺขาเตหิ  สงฺขารุเปกฺขานุโลม- 
โคตฺรภุาเณหิ  ปณฺฑิโต  หุตฺวา  ปณฺฑิจฺเจน  สมนฺนาคโต โหติ  
ตสฺมา  ปณฺฑิจฺจ  ปริปูเรนฺตีติ  วุตฺต ฯ   
        อฏ  ป ฺาติ  ปณฺฑิจฺจสงฺขาตาย  ป ฺาย  สห  สพฺพา   
อฏ  ป ฺา ฯ   
        ปถุุป ฺ  ปริปูเรนตีฺติ  ยสฺมา  เตน  ปณฺฑิจฺเจน   
สมนฺนาคโต  หุตฺวา โส ปณฺฑิโต โคตฺรภุาณานนฺตร  นิพฺพาน   
อารมฺมณ  กตฺวา  โลกุตฺตรภาวปฺปตฺติยา  โลกิยโต  ปุถุภูตตฺตา   
วิสุภูตตฺตา  ปุถุป ฺาติ  สงฺขาต  มคฺคผลป ฺ  ปาปุณาติ   
ตสฺมา  อฏ ป ฺา ปุถุป ฺ ปริปูเรนฺตีติ วุตฺต ฯ   
        อิมา  นว  ป ฺาติอาทีสุ  ตสฺเสว  กเมน  อธิคตมคฺค- 
ผลสฺส  อรยิปุคฺคลสฺส   ปณีตโลกุตฺตรธมฺโมปโยเคน  ปณีตจิตฺต- 
สนฺตานตฺตา  ปหฏากาเรเนว  จ  ปวตฺตมานจิตฺตสนฺตานสฺส  
ผลานนฺตร  โอติณฺณภวงฺคโต  วุฏ ิตสฺส  มคฺคปจฺจเวกฺขณา  ตโต  
จ  ภวงฺค  โอตริตฺวา  วุฏ ิตสฺส  ผลปฺปจฺจเวกฺขณา  อิมินาว  นเยน    
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ปหีนกิเลสปจฺจเวกฺขณา  อวสิฏกิเลสปจฺจเวกฺขณา  นิพฺพาน- 
ปจฺจเวกฺขณาติ  ป ฺจ  ปจฺจเวกฺขณา  ปวตฺตนฺติ ฯ  ตาสุ  ปจฺจ- 
เวกฺขณาสุ  มคฺคปจฺจเวกฺขณา  ผลปจฺจเวกฺขณา  จ   ปฏิภาน- 
ปฏิสมฺภิทา  โหติ ฯ   
        กถ  ย  กิ ฺจิ  ปจฺจยสมฺภูต  นิพฺพาน  ภาสิตตฺโถ  วิปาโก   
กิริยาติ  อิเม  ป ฺจ  ธมฺมา  อตฺโถติ  อภิธมฺเม  ปาลึ   อนุ- 
คนฺตฺวา  ตทฏกถาย  วุตฺต ฯ นิพฺพานสฺส  จ   อตฺถตฺตา  
ตทารมฺมณ  มคฺคผลาณ  อตฺเถสุ  าณ  อตฺถปฏิสมฺภิทาติ  (๑)   
วจนโต  อตฺถปฏิสมฺภิทา  โหติ ฯ  ตสฺส อตฺถปฏิสมฺภิทาภูตสฺส  
มคฺคผลาณสฺส  ปจฺจเวกฺขณาณ  าเณสุ  าณ  ปฏิภาน- 
ปฏิสมฺภิทาติ  (๒) วจนโต  ปฏิภานปฏิสมฺภิทา  โหติ ฯ  สา  จ   
ปจฺจเวกฺขณา  ป ฺา  หาสากาเรน  ปวตฺตมานจิตฺตสนฺตานสฺส   
หาสป ฺา  นาม  โหติ ฯ  ตสฺมา  นว  ป ฺา  หาสป ฺา   
ปริปูเรนฺตีติ  จ  หาสป ฺา  ปฏิภานปฏิสมฺภิทาติ  จ  วุตฺต ฯ   
สพฺพปฺปการาป  ป ฺา  ตสฺส  ตสฺส  อตฺถสฺส  ปากฏกรณ- 
สงฺขาเตน  ป ฺาปนฏเน  ป ฺา   เตน  เตเนว   ปกาเรน  
ธมฺเม  ชานาตีติป  ป ฺา ฯ   
        ตสฺสาติ  ตสฺส  วุตฺตปฺปการสฺส  อริยปุคฺคลสฺส ฯ  กรณตฺเถ   
สามิวจน ฯ 
# ๑.  อภิ.  วิ. ๓๕/๗๗๗/๓๙๘  ฯ  ๒.  อภิ. วิ ฯ ๓๕/๗๗๗/๓๙๘  ฯ  
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        อตฺถววตฺถานโตติ  ยถาวุตฺตสฺส  ป ฺจวิธสฺส  อตฺถสฺส  
ววตฺถาปนวเสน ฯ วุตฺตมฺป  เจต  สมณกรณียกถาย  (๑)  เหตุผล   
นิพฺพาน  วจนตฺโถ  อถ  วิปาก  กิริยาติ  อตฺเถ  ป ฺจปเภเท   
ปมนฺตปเภทคต  าณนฺติ ฯ   
        อธิคตา  โหตีติ  ปฏิลทฺธา  โหติ ฯ  สาเยว  ปฏลิาภ- 
สจฺฉิกิริยาย  สจฺฉิกตา ฯ   
        ปฏิลาภผสฺเสเนว  ผสฺสิตา  ป ฺาย ฯ   
        ธมฺมววตฺถานโตติ  โย  โกจิ  ผลนพฺิพตฺตโก  เหตุ  อริย- 
มคฺโค  ภาสิต  กุสล  อกสุลนฺติ  อิเม  ป ฺจ  ธมฺมา  ธมฺโมติ   
อภิธมฺเม  ปาฬิยานุสาเรน วุตฺตาน ป ฺจนฺน ธมฺมาน  ววตฺถาปน- 
วเสน ฯ  วุตฺตมฺป   เจต   สมณกรณียกถาย   เหตุ   อริมคฺโค   
วจน   กุสล  อกุสล ฺจาติ  ธมฺเม  ป ฺจ  ปเภเท  ทุติยนฺตปเภทคต   
าณนฺติ ฯ   
        นิรุตฺติววตฺถานโตติ  เตส  เตส  อตฺถธมฺมาน  อนุรูป- 
นิรุตฺตีน  ววตฺถาปนวเสน ฯ  
        ปฏิภานววตฺถานโตติ  ปฏิภานสงฺขาตาน  ติณฺณ  ปฏ-ิ 
สมฺภิทาาณาน  ววตฺถาปนวเสน ฯ  
        ตสฺสิมาติ   นิคมนวจนเมต ฯ   
        เอว  สพฺพสงฺคาหกวเสน  อนุปสฺสนาน  วิเสส  ทสฺเสตฺวา   
#๑.  สมณกรยีกถา  นาม  มหานามเถเรน  กถา อภินวสวณฺณนาติ  
#คณฺ ิปเท วุตฺต  ฯ  
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อิทานิ   วตฺถุเภทวเสน  ทสฺเสนฺโต  รูเป อนิจฺจานุปสฺสนาติ- 
อาทิมาห ฯ  ต  เหฏา  วุตฺตตฺถเมว ฯ  
        ปุน  รูปาทีสุเยว  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนวเสน  ชวน- 
ป ฺ  ทสฺเสตุกาโม  เกวล  รูปาทิวเสน  จ   อตีตานาคต- 
ปจฺจุปฺปนฺนรูปาทิวเสน  จ  ปุจฺฉ  กตฺวา  ปุจฺฉากเมเนว  วิสฺสชชฺน   
อกาสิ ฯ  ตตฺถ  สุทฺธรูปาทิวิสฺสชฺชเนสุ  ปม  นิททฺิฏาเอว  
ป ฺา  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนมูลเกสุ  สพฺพวิสฺสชฺชเนสุ  เตสุ   
อตีตาทีสุ  ชวนวเสน  ชวนป ฺาติ  นิทฺทิฏา ฯ   
        ปุน  อเนกสุตฺตนฺตปุพฺพงฺคม  ป ฺาปเภท  ทสฺเสตุกาโม   
ปม  ตาว  สตฺุตนฺเต  อุทฺทิสิ ฯ   
        ตตฺถ  สปฺปุริสสเสโวติ เหฏา วุตฺตปฺปการาน สปฺปุริสาน  
ภชน ฯ   
        สทฺธมมฺสฺสวนนฺติ  เตส  สปฺปุรสิาน  สนฺติเก  สลีาทิปฏ-ิ 
ปตฺติทีปกสฺส  สทฺธมฺมวจนสฺส  สวน ฯ   
        โยนิโสมนสิกาโรติ  สุตาน  ธมฺมาน  อตฺถูปปริกฺขณวเสน  
อุปาเยน  มนสิกาโร ฯ   
        ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺตีติ  โลกุตฺตรธมฺเม  อนุคตสฺส  สลีาทิ- 
ปฏิปทาธมฺมสฺส  ปฏิปชชฺน ฯ   
        ป ฺาปฏิลาภาย  ป ฺาวุทฺธิยา  ป ฺาเวปุลฺลาย  ป ฺา 
พาหุลฺลายาติ  อิมานิ  จตฺตาริ  ป ฺาวเสน  ภาววจนานิ ฯ   
เสสานิ  ทฺวาทส  ปุคฺคลวเสน ภาววจนานิ ฯ    
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        สุตฺตนฺตนิทฺเทเส  ฉนฺน  อภิ ฺาาณานนฺติ (๑)  อิทฺธิ  วิธทิพฺพ- 
โสตเจโตปริยปุพฺเพนิวาสทิพฺพจกฺขุอาสวาน  ขยาณาน ฯ   
        เตสตฺตตีน  าณานนฺติ  าณกถาย นิทฺทิฏาน สาวก- 
สาธารณาน าณาน ฯ  
        สตฺตสตฺตตีน  าณานนฺติ  เอตฺถ  สตฺตสตฺตริ  โว  ภิกฺขเว 
าณวตฺถูนิ เทเสสฺสามิ ต สุณาถ  สาธุก  มนส ิ กโรถ  
ภาสิสฺสามีติ ฯ  กตมานิ  ภิกฺขเว  สตฺตสตฺตริ  าณวตฺถูนิ  
ชาติปจฺจยา  ชรามรณนฺติ าณ อสติ ชาติยา นตฺถิ  ชรา- 
มรณนฺติ าณ ฯ อตีตมฺป อทฺธาน ชาติปจฺจยา ชรามรณนฺติ   
าณ อสติ ชาติยา นตฺถิ ชรามรณนฺติ าณ ฯ อนาคตมฺป  
อทฺธาน  ชาติปจฺจยา ชรามรณนฺติ าณ อสติ ชาติยา นตฺถิ  
ชรามรณนฺติ  าณ ฯ ยมฺปสฺส ต ธมฺมฏ ิติาณ ตมฺป ขยธมฺม  
วยธมฺม วิราคธมฺม  นิโรธธมฺมนฺติ าณ ฯ ภวปจฺจยา ชาตีติ  
าณ ฯเปฯ  
        อุปาทานปจฺจยา  ภโวติ  าณ ฯ  ตณฺหาปจฺจยา  
อุปาทานนฺติ  าณ ฯ  
        เวทนาปจฺจยา  ตณฺหาติ าณ ฯ ผสฺสปจฺจยา เวทนาติ  
าณ ฯ  
        สฬายตนปจฺจยา  ผสฺโสติ  าณ ฯ  นามรูปปจฺจยา  
#๑.  ม. อภิ ฺาาณานนฺติ  ฯ  
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สฬายตนนฺติ  าณ ฯ  
        วิ ฺาณปจฺจยา  นามรูปนฺติ  าณ ฯ สงฺขารปจฺจยา  
วิ ฺาณนฺติ  าณ ฯ  
        อวิชชฺาปจฺจยา  สงฺขาราติ าณ อสติ  อวิชฺชาย  นตฺถ ิ 
สงฺขาราติ าณ ฯ  
        อตีตมฺป  อทฺธาน อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาราติ าณ  
อสติ อวิชฺชาย นตฺถิ  สงฺขาราติ าณ ฯ  
        อนาคตมฺป อทฺธาน อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาราติ  าณ  
อสติ อวิชฺชาย นตฺถิ สงฺขาราติ าณ ฯ  
        ยมฺปสสฺ  ต  ธมฺมฏ ิติาณ ตมฺป  ขยธมฺม  วยธมฺม  
วิราคธมฺม  นิโรธธมฺมนฺติ  าณ   ฯ 
        อิมานิ วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว สตฺตสตฺตริ าณวตฺถูนีติ (๑)   
เอว  ภควตา  นิทานวคฺเค  วุตฺตานิ  สตฺตสตฺตติ  าณานิ ฯ  
ชรามรเณ  าณ  ชรามรณสมุทเย  าณ  ชรามรณนิโรเธ   
าณ  ชรามรณนิโรธคามินิยา  ปฏิปทาย  าณนฺติ  (๒)  อิมินา   
นเยน  เอกาทสสุ  องฺเคสุ  จตฺตาริ จตฺตาริ กตฺวา  วุตฺตานิ   
จตุจตฺตาฬีส  าณวตฺถูนิ  ปน  อิธ  น  คหิตานิ ฯ  อุภยตฺถ   
จ  าณานิเยว  หิตสุขสฺส  วตฺถูนีติ  าณวตฺถูนีติ  (๓) ฯ   
        ลาโภติอาทีสุ  ลาโภเยว  อุปสคฺเคน วิเสเสตฺวา ปฏิลาโภติ   
วุตฺโต ฯ   
# ๑.  ส. นิ.  ๑๖/๑๒๗/๗๑  ฯ  ๒.  ส. นิ.  ๑๖/๑๑๙/๖๗  ฯ   
#๓.  ม. อิติ  สทฺโท  นตฺถ ิ ฯ  
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        ปุน  ตสฺเสว  อตฺถวิวรณวเสน  (๑)  ปตฺติ  สมปฺตฺตีติ  วุตฺต ฯ  
        ผสฺสนาติ  อธิคมวเสน  ผุสนา ฯ   
        สจฺฉิกิรยิาติ  ปฏิลาภสจฺฉิกิริยา ฯ   
        อุปสมปฺทาติ  นิปฺผาทนา ฯ   
        สตฺตนฺน  จ  เสกฺขานนฺติ  ติสฺโส  สิกฺขา  สกิขฺนฺตีติ  
เสกฺขส ฺ ิตาน  โสตาปตฺติมคฺคฏาทีน  สตฺตนฺน ฯ   
        ปถุุชชฺนกลฺยาณกสฺส  จาติ  นิพฺพานคามินิยา  ปฏิปทาย   
ยุตฺตตฺตา  สุนฺทรฏเน  กลฺยาณส ฺ ิตสฺส  ปุถชฺุชนสฺส ฯ   
        วฑฺฒิต  วฑฺฒน  เอตายาติ  วฑฺฒิตวฑฺฒนา ฯ   
        ยถาวุตฺตานมฺป  อฏนฺน  ป ฺาน  วเสน  วิเสสโต  จ   
อรหโต  ป ฺาวเสน  ป ฺาวุฑฺฒิยา ฯ  ตถา  ป ฺา- 
เวปุลฺลาย ฯ   
        มหนฺเต  อตฺเถ  ปริคฺคณฺหาตีติอาทีสุ  ปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต (๒)  
อริยสาวโก  อตฺถาทโย  อารมฺมณกรเณน  ปริคฺคณฺหาตีติ ฯ   
สพฺพาป  มหาป ฺา  อริยสาวกานเยว ฯ  ตสฺสา  จ   ป ฺาย  
วิสยา  เหฏา  วุตฺตตฺถาเยว ฯ   
        ปถุุนานาขนฺเธสูติอาทีสุ  นานาสทฺโท  ปถุุสททฺสฺส  อตฺถ- 
วจน ฯ   
        าณ  ปวตฺตตีติ  ปุถุป ฺาติ  เตสุ  ตถาวุตฺเตสุ   
ขนฺธาทีสุ  าณ  ปวตฺตตีติ  กตฺวา  ต  าณ  ปุถุป ฺา   
#๑.  ม. อตฺถวิวรรณเสน  ฯ  ๒. ม. ปฏสิมฺภิทปฺปตฺโต  ฯ  
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นามาติ  อตฺโถ ฯ   
        นานาปฏิจฺจสมุปฺปาเทสูติ  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนาน ธมฺมาน  
วเสน  ปจฺจยพหุตฺตา  วุตฺต ฯ   
        นานาสุ ฺมนุปลพฺเภสูติ (๑) อุปลพฺภน  อุปลพฺโภ  คหณนฺติ   
อตฺโถ ฯ  น  อุปลพฺโภ  อนุปลพฺโภ  อนุปลพฺภาน  พหุตฺตา   
พหุวจเนน   อนุปลพฺภา ฯ  ป ฺจวีสติสุ ฺตาวเสน  วา  นานา- 
สุ ฺตาสุ  อตฺตตฺตนิยาทีน  อนุปลพฺภา  นานาสุ ฺตานุ- 
ปลพฺภา ฯ  เตสุ ฯ  นานาสุ ฺตานุปลพฺเภสูติ  วตฺตพฺเพ  
อทุกฺขมสุขาติอาทีสุ  (๒)  วิย  ม-กาโร  ปทสนฺธิวเสน  วุตฺโต ฯ  อิมา   
ป ฺจ  ป ฺา  กลฺยาณปุถุชชฺเนหิ  สาธารณา  นานาอตฺถาทีสุ   
ป ฺา  อริยานเยว ฯ  
        ปถุุชชฺนสาธารเณ  ธมฺเมติ  โลกยิธมฺเม.  อิมนิา  อวสาน- 
ปริยาเยน  โลกิยโต  ปุถภูุตนิพฺพานารมฺมณตฺตา  ปุถุภูตา วิสุภูตา  
ป ฺาติ  ปุถปุ ฺา  นามาติ วุตฺต โหติ ฯ   
        วิปุลป ฺา  มหาป ฺานเยน  เวทิตพฺพา ฯ  ยถาวุตฺเต   
ธมฺเม  ปริคฺคณฺหนฺตสฺส  คุณมหนฺตตาย  เตส  ธมฺมาน   
ปริคฺคาหิกาย  จ  ป ฺาย  มหนฺตตาย (๓)  เตส  ธมมฺาน  สยเมว   
มหนฺตตฺตา  อุฬารตฺตา  ธมฺมาน ฺจ  ป ฺาย  จ  วิปุลตา   
เวทิตพฺพา ฯ   
#๑.  ม. ย.ุ นานาสุ ฺตมนุปลพฺเภสูติ  ฯ  ๒.  อภิ. สงฺ. ๓๔/๑/๑ ฯ 
#๓.  ม. มหนฺตตา  ฯ  
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        คมฺภีรป ฺา  ปุถุป ฺานเยน  เวทิตพฺพา ฯ  เต  จ  ธมฺมา  
เต  จ  อนุปลพฺภา  สา จ ป ฺา ปกติชเนน อลพฺภเนยฺย- 
ปติฏตฺตา คมฺภีรา ฯ   
        ยสฺส  ปคฺุคลสฺสาติ  อริยปุคฺคลสฺเสว ฯ   
        อ ฺโ  โกจีติ  ปถุุชชฺโน ฯ  
        อภิสมฺภวิตุนฺติ  สมฺปาปุณิตุ ฯ   
        อนภิสมฺภวนีโยติ  สมฺปาปุณิตุ  อสกฺกุเณยฺโย ฯ  
        อ ฺเหีติ  ปุถชฺุชเนเหว ฯ   
        อฏมกสฺสาติ  อรหตฺตผลฏโต  ปฏาย  คณิยมาเน   
อฏมภูตสฺส  โสตาปตฺติมคฺคฏสฺส ฯ   
        ทูเรติ  วิปฺปกฏเ ฯ  วิทูเรติ  วิเสเสน  วิปฺปกฏเ ฯ   
        สุวิทูเรติ  สุฏ ุ  วิเสเสน  วิปฺปกฏเ ฯ  น  สนฺติเกติ  น   
สมีเป ฯ  
        น  สามนฺตาติ  น  สมีปภาเค ฯ  อิมานิ  เทฺว  ปฏ-ิ 
เสธสหิตานิ  วจนานิ  ทูรภาวสฺเสว  นิยมนานิ ฯ  อุปาทายาติ   
ปฏิจฺจ ฯ   
        โสตาปนฺนสฺสาติ   โสตาปตฺติผลฏสฺส ฯ  เอเตเนว   
ตตมคฺคป ฺา  ตตผลป ฺาย  ทูเรติ  วุตฺต โหติ ฯ  
        ปจฺเจกสมฺพุทฺโธติ อุปสคฺเคน วิเสสิต ฯ อิตรทฺวย ปน  
สุทฺธเมว อาคต ฯ    
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        ปจฺเจกพุทฺธสฺส  สเทวกสฺส  จ  โลกสฺส  ป ฺา  ตถาคตสฺส   
ป ฺาย  ทูเรติอาทีนิ  วตฺวา  ตเมว  ทูรฏ  อเนกปฺปการโต   
ทสฺเสตุกาโม  ป ฺาปเภทกุสโลติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ป ฺาปเภทกุสโลติ  อตฺตโน  อนนฺตวิกปฺเป  ป ฺา- 
ปเภเท  เฉโก ฯ   
        ปภินฺนาโณติ  อนนฺตปฺปเภทปฺปตฺตาโณ ฯ  เอเตน   
ป ฺาปเภทกุสลตฺเตป  สติ  ตาส  ป ฺาน  อนนฺตเภทตฺต   
ทสฺเสติ ฯ   
        อธิคตปฏิสมฺภิโทติ  ปฏิลทฺธอคฺคจตุปฏิสมฺภิทาาโณ ฯ   
        จตุเวสารชฺชปฺปตฺโตติ  จตฺตาริ  วิสารทภาวสงฺขาตานิ  
าณานิ ปตฺโต ฯ ยถาห  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส เต ปฏชิานโต  
อิเม ธมฺมา อนภิสมฺพุทฺธาติ  ตตฺร วต  ม  สมโณ  วา  
พฺราหฺมโณ  วา  เทโว  วา  มาโร  วา   พฺรหฺมา  วา  โกจิ  
วา  โลกสฺม ึ สห  ธมฺเมน  ปฏิโจเทสฺสตีติ  นิมิตฺตเมต  ภิกฺขเว  
น  สมนุปสสฺามิ  เอตมห  ภิกฺขเว  นิมตฺิต  อสมนุปสฺสนฺโต   
เขมปฺปตฺโต อภยปฺปตฺโต เวสารชฺชปฺปตฺโต วิหรามิ ฯ ขีณาสวสฺส  
เต  ปฏิชานโต อิเม อาสวา อปริกฺขีณาติ  เย  โข  ปน  เต  
อนฺตรายิกา  ธมฺมา  วุตฺตา  เต  ปฏิเสวโต  นาล  อนตฺรายายาติ  
ยสฺส  โข  ปน  เต  อตฺถาย  ธมโฺม  เทสิโต  โส  น  นิยฺยาติ  
ตกฺกรสฺส สมฺมา  ทุกฺขกขฺยายาติ  ตตฺร  วต  ม   สมโณ   
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วา ฯเปฯ โกจิ วา โลกสฺม ึ สห ธมฺเมน ปฏิโจเทสฺสตีติ นิมิตฺตเมต   
ภิกฺขเว น สมนุปสฺสามิ  เอตมห ฯเปฯ วิหรามีติ (๑)  ฯ   
        ทสพลธารีติ  ทส  พลานิ  เอเตสนฺติ  ทสพลา  ทสพลาน   
พลานิ  ทสพลพลานิ  ตานิ  ทสพลพลานิ  ธารยตีติ  ทสพล-   
พลธารี  ทสพลาณพลธารีติ  อตฺโถ ฯ  เอเตหิ  ตีหิ  วจเนหิ   
อนนฺตปฺปเภทาน  เนยฺยาน  ปเภทมุขมตฺต  ทสฺสิต ฯ   
        โสเยว  ป ฺาปโยควเสน  อภิมงฺคลสมฺมตฏเน  ปุริสาสโภ ฯ   
        อสนฺตาสฏเน  ปุรสิสีโห ฯ  มหนฺตฏเน  ปุริสนาโค ฯ   
        ปชานนฏเน ปุริสาช ฺโ ฯ โลกกิจฺจธุรวหนฏเน   
ปุริสโธรยโฺห ฯ   
        อถ  เตชาทิก  อนนฺตาณโต  ลทฺธ  คุณวิเสส  ทสฺเสตุกาโม   
เตส  เตชาทีน  อนนฺตาณมูลกภาว  ทสฺเสนฺโต  อนนฺตาโณติ   
วตฺวา  อนนฺตเตโชติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  อนนฺตาโณติ  คณนวเสน  จ  ปภาววเสน  จ   
อนฺตวิรหิตาโณ (๒) ฯ   
        อนนฺตเตโชติ  เวเนยฺยสนฺตาเน  โมหตมวิธมเนน  อนนฺต-   
าณเตโช ฯ   
        อนนฺตยโสติ  ป ฺาคุเณเหว  โลกตฺตยวิตฺถตานนฺตกิตฺติ-   
โฆโส ฯ   
#๑.  องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๘/๑๐-๑ ฯ   ๒.  ม. อนฺตวิรหิตาโณ ฯ    
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อฑฺโฒติ  ป ฺาธนสมิทฺธิยา  สมิทโฺธ ฯ   
มหทฺธโนติ  ป ฺาธนวฑฺฒตฺเตป  ปภาวมหตฺเตน  มหนฺต   
ป ฺาธนมสฺสาติ  มหทฺธโน ฯ  มหาธโนติป  ปาโ ฯ   
        ธนวาติ  ปสสิตพฺพป ฺาธนวตฺตา  นิจฺจยุตฺตป ฺาธน-   
วตฺตา  อติสยภูตป ฺาธนวตฺตา  ธนวา ฯ  เอเตสุป (๑)  ห ิ ตีสุ  
อตฺเถสุ  อิท วจน สทฺทวิทู อิจฺฉนฺติ ฯ   
        เอว  ป ฺาคุเณน  ภควโต  อตฺตสมฺปตฺติสิทฺธึ  ทสฺเสตฺวา   
ปุน  ป ฺาคุเณเนว  โลกหิตสมฺปตฺติสิทฺธึ  เทเสนฺโต  เนตาติ-   
อาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  เวเนยฺเย  สสารสงฺขาตภยฏานโต  นิพฺพานสงฺขาต-   
เขมฏาน  เนตา ฯ   
        ตตฺถ  นยนกาเล  เอว (๒)  สวรวินยปหานวินยวเสน  เวเนยฺย   
วิเนตา ฯ   
        ธมฺมเทสนากาเล  เอว (๒)  สสยจฺเฉทเนน  อนุเนตา ฯ   
        สสย  ฉินฺทิตฺวา  ป ฺาเปตพฺพ  อตฺถ  ป ฺาเปตา ฯ   
        ตถา  ป ฺาปตาน  นิจฺฉยกรเณน  นชิฺฌาเปตา ฯ   
        ตถา  นชิฺฌายิตสฺส  อตฺถสฺส  ปฏปิตฺติปโยชนวเสน   
เปกฺเขตา ฯ   
        ตถา  ปฏิปนฺเน  ปฏปิตฺติผเล  ปสาเทตา ฯ   
#๑.  โปราณ. เอเตสุ ฯ   ๒.  ม. เอว ฯ    
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        โส  ห ิ ภควาติ  เอตฺถ  หิ-กาโร  อนนฺตร  วุตฺตสฺส   
อตฺถสฺส  การโณปเทเส  นิปาโต ฯ   
        อนุปฺปนฺนสฺส  มคฺคสฺส  อุปฺปาเทตาติ  สกสนฺตาเน  น   
อุปฺปนฺนปุพฺพสฺส  ฉอสาธารณาณเหตุภูตสฺส อริยมคฺคสฺส   
โพธิมูเล  โลกหิตตฺถ  สกสนฺตาเน  อุปฺปาเทตา ฯ   
        อส ฺชาตสฺส  มคฺคสฺส  ส ฺชเนตาติ (๑)  เวเนยฺยสนฺตาเน   
อส ฺชาตปุพฺพสฺส สาวกปารมิาณเหตุภูตสฺส  อริยมคฺคสฺส   
ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนโต  ปภุติ  ยาวชฺชกาลา  เวเนยฺยสนฺตาเน   
ส ฺชเนตา ฯ  สาวกเวเนยฺยานมฺป  หิ  สนฺตาเน  ภควโต   
วุตฺตวจเนเนว  อริยมคฺคสฺส  ส ฺชานนโต  ภควา  ส ฺชเนตา   
นาม  โหติ ฯ   
        อนกฺขาตสฺส  มคฺคสฺส  อกฺขาตาติ  อฏธมฺมสมนฺนาคตาน   
พุทฺธภาวาย  กตาภินีหาราน  โพธิสตฺตาน  พุทฺธภาวาย   
พฺยากรณ  ทตฺวา  อนกฺขาตปุพฺพสฺส  ปารมิตามคฺคสฺส  พุทฺโธ   
ภวิสฺสตีติ  พฺยากรณมตฺเตเนว  วา  โพธิมูเล  อุปฺปชชฺิตพฺพสฺส   
อริยมคฺคสฺส  อกฺขาตา ฯ อย นโย  ปจฺเจกโพธิสตฺตพฺยากรเณป   
ลพฺภติเยว ฯ   
        มคฺค ฺ ูติ  ปจฺจเวกฺขณาวเสน  อตฺตนา  อุปฺปาทิตอริย-   
มคฺคสฺส  าตา ฯ   
#๑.  ม. ส ฺชเนตา ฯ    
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        มคฺควิทูติ  เวเนยฺยสนฺตาเน  ชเนตพฺพสฺส  อรยิมคฺคสฺส   
กุสโล ฯ   
        มคฺคโกวิโทติ โพธิสตฺตาน  อกฺขาตพฺพมคฺเค  วิจกฺขโณ ฯ   
        อถวา  อภิสมฺโพธิปฏิปตฺติมคฺค ฺ ู  ปจฺเจกโพธิปฏิปตฺติ-   
มคฺควิทู  สาวกโพธิปฏิปตฺติมคฺคโกวิโท ฯ   
        อถวา  เอเตน  มคฺเคน  อตสุ (๑)  ปุพฺเพ  ตริสฺสเร  เจว   
ตรนฺติ  โจฆนฺติ (๒)  วจนโต  ยถาโยค  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน-   
พุทฺธปจฺเจกพุทฺธสาวกาน  มคฺควเสน  จ  สุ ฺตานิมิตฺต-   
อปฺปณิหิตมคฺควเสน  จ  อุคฺฆฏิต ฺ ูวิป ฺจิต ฺ ูเนยฺยปุคฺคลาน   
มคฺควเสน  จ  ยถากฺกเมนตฺถโยชน  กโรนฺติ ฯ   
        มคฺคานุคามี (๓)  จ  ปนาติ ภควตา คตมคฺคานุคามิโน   
หุตฺวา ฯ  เอตฺถ  จ-สทฺโท  เหตุอตฺเถ  นปิาโต ฯ  เอเตน (๔)  ภควโต   
มคฺคุปฺปาทนาทิคุณาธิคมาย  เหตุ  วุตฺโต  โหติ ฯ  ปน-สทฺโท   
กตตฺเถ  นิปาโต ฯ  เตน  ภควตา  กตมคฺคกรณ (๕)  วุตฺต  โหติ ฯ   
        ปจฺฉา  สมนฺนาคตาติ (๖)  ปม  คตสฺส  ภควโต  ปจฺฉา-   
คตสีลาทิคุเณน  สมนฺนาคตา ฯ  อิติ  เถโร  อนุปฺปนฺนสฺส   
มคฺคสฺส  อุปฺปาเทนาติอาทีหิ  ยสฺมา  สพฺเพป  ภควโต  สีลาทโย   
คุณา อรหตฺตมคฺคเมว นิสฺสาย อาคตา  ตสฺมา  อรหตฺตมคฺคเมว   
#๑  ม. อตสุ ฯ   ๒.  ส. มหา.  ๑๙/๗๕๗/๒๒๔ ฯ   ๓.  โปราณ.  
#มคฺคานุคา ฯ   ๔.  ม. เอเตน  จ ฯ   ๕.  ม. กตมคฺคกรณ ฯ   
#๖.  โปราณ. ปจฺฉาคตา ฯ    
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นิสฺสาย  คุณ  กเถสิ ฯ   
        ชาน  ชานาตีติ  ชานิตพฺพ  ชานาติ  สพฺพ ฺ ุตาย  ยงฺกิ ฺจิ   
ป ฺาย  ชานิตพฺพ  นาม  อตฺถ ิ ต  สพฺพ  ป ฺจเนยฺยปถภูต (๑)   
ป ฺาย ชานาตีติ อตฺโถ ฯ   
        ปสฺส  ปสฺสตีติ  ปสฺสิตพฺพ  ปสฺสติ  สพฺพทสฺสาวิตาย  ตเยว   
เนยฺยปถ  จกขฺุนา  ทิฏ  วิย  กโรนฺโต  ป ฺาจกฺขุนา  ปสฺสตีติ   
อตฺโถ ฯ  ยถา  วา  เอกจฺโจ วิปรีต  คณฺหนฺโต  ชานนฺโต   
น  ชานาติ  ปสฺสนฺโตป  น  ปสฺสติ  น  เอว  ภควา ฯ  ภควา   
ปน  ยถาสภาว  คณฺหนฺโต  ชานนฺโต  ชานาติเยว  ปสฺสนฺโต   
ปสฺสติเยว ฯ   
        สฺวาย  ทสฺสนปริณายกฏเน  จกขฺุภูโต ฯ   
        วิทิตตาทิอฏเน  าณภูโต ฯ   
        อวิปรีตสภาวฏเน  วา  ปริยตฺติธมฺมปวตฺตนโต  หทเยน   
จินฺเตตฺวา  วาจาย  นิจฺฉาริตธมฺมมโยติ  วา ธมฺมภูโต ฯ   
        เสฏฏเน  พฺรหฺมภูโต ฯ  
        อถวา จกฺขุ วิย ภูโตติ  จกฺขุภูโต ฯ  าณ  วิย  ภูโตติ   
าณภูโต ฯ  ธมฺโม  วิย  ภูโตติ  ธมฺมภูโต ฯ พฺรหฺมา  วิย   
ภูโตติ  พฺรหมฺภูโต ฯ   
        สฺวาย  ธมฺมสฺส  วจนโต  วตฺตนโต  วา วตฺตา ฯ   
#๑.  ม.  ป ฺจเนยฺยปถสมฺภูต ฯ   ๒.  ม. คณฺหนฺโตป ฯ    
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        นานปฺปกาเรหิ  วจนโต  วตฺตนโต  วา  ปวตฺตา ฯ   
        อตฺถ  นหีริตฺวา  นีหริตฺวา  นยนโต  อตฺถสฺส  นินฺเนตา ฯ   
        อมตาธิคมาย  ปฏิปตฺติเทสนโต (๑)  อมตปฺปกาสนาย  วา   
ธมฺมเทสนาย  อมตสฺส  อธิคมาปนโต  อมตสฺส  ทาตา ฯ   
        โลกุตฺตรธมฺมสฺส  อุปฺปาทิตตฺตา  เวเนยฺยานุรูเปน  ยถา-   
สุข  โลกุตฺตรธมฺมสฺส  ทาเนน  จ  ธมฺเมสุ จ  อิสฺสโรติ   
ธมฺมสฺสามี ฯ   
        ตถาคตปท เหฏา วุตฺตตฺถ ฯ   
        อิทานิ  ชาน  ชานาตีติอาทีหิ  วุตฺต  คุณ  สพฺพ ฺ ุตาย   
วิเสเสตฺวา ทสฺเสตุกาโม  สพฺพ ฺ ุต  สาเธนฺโต  นตฺถีติ-   
อาทิมาห ฯ   
        เอวภูตสฺส  หิ  ตสฺส  ภควโต  ปารมิตาปุ ฺพลปฺปภาว-   
นิปฺผนฺเนน  อรหตฺตมคฺคาเณน  สพฺพธมฺเมสุ  สวาสนสฺส   
สมฺโมหสฺส  วิหิตตฺตา  อสจฺฉิกต  นาม  นตฺถ ิฯ   
        อสมฺโมหโต  สพฺพธมฺมาน  าตตฺตา  อ ฺาต  นาม   
นตฺถิ ฯ   
        ตเถว (๒)  จ  สพฺพธมฺมาน  จกฺขุนา  วิย  าณจกฺขุนา  ทิฏตฺตา   
อทิฏ  นาม  นตฺถิ ฯ   
        าเณน  ปน  ปตฺตตฺตา  อวิทิต  นาม  นตฺถิ ฯ   
#๑.  ม. ปฏิปตฺติเทสนโต ฯ   ๒.  ม. ตเถว  จ ฯ    
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อสมฺโมหสจฺฉิกิริยาย  สจฺฉิกตตฺตา  อสจฺฉิกต  นาม   
นตฺถิ ฯ   
        อสมฺโมหป ฺาย  ผุฏตฺตา  ป ฺาย  อผสฺสิต  นาม   
นตฺถิ ฯ   
        ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ ปจฺจุปฺปนฺน กาล วา  ธมฺม  วา ฯ   
        อุปาทายาติ  อาทาย  อนฺโตกตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  อุปาทายาติ   
วจเนเนว  กาลวินิมุตฺต (๑)  นิพฺพานมฺป  คหิตเมว  โหติ ฯ  อตีตาทิ-   
วจนานิ  จ  นตฺถีติอาทิวจเนเนว (๒)  ฆฏียนฺติ  สพฺเพติอาทิวจเนน   
วา ฯ   
        สพฺเพ  ธมฺมาติ  สพฺพสงฺขตาสงฺขตธมฺมปริยาทาน ฯ   
        สพฺพากาเรนาติ  สพฺพธมฺเมสุ  เอเกกสฺเสว  ธมมฺสฺส   
อนิจฺจาการาทิสพฺพาการปริยาทาน ฯ   
        าณมุเขติ  าณาภิมุเข   
        อาปาถ  อาคจฺฉนฺตีติ  โอสรณ อุเปนฺติ ฯ ชานติพฺพนฺติ   
ปท เนยฺยนฺติ ปทสฺส อตฺถวิวรณตฺถ วุตฺต ฯ   
        อตฺตตฺโถ  วาติอาทีสุ  วา-สทฺโท  สมุจฺจยตฺโถ ฯ   
        อตฺตตฺโถติ  อตฺตโน  อตฺโถ ฯ   
        ปรตฺโถติ  ปเรส  ติณฺณ  โลกาน  อตฺโถ ฯ   
        อุภยตฺโถติ  อตฺตโน  จ  ปเรส ฺจาติ  สกึเยว  อุภินฺน  อตฺโถ ฯ   
#๑.  ม. กาลวินิมุตฺต ฯ   ๒.  ยุ. อาทิวจเนน จ ฯ    
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        ทฏิธมฺมิโกติ ทิฏธมฺเม นิยุตฺโต ทิฏธมฺมปฺปโยชโน  วา   
อตฺโถ ฯ   
        สมฺปราเย  นิยุตฺโต  สมฺปรายปฺปโยชโน  วา  อตฺโถ (๑)   
สมฺปรายิโก ฯ   
        อุตฺตาโนติอาทีสุ  โวหารวเสน  วตฺตพฺโพ  สุขปติฏตฺตา   
อุตฺตาโน ฯ   
        โวหาร  อติกฺกมิตฺวา  วตฺตพฺโพ  สุ ฺตาปฏิสยุตฺโต   
ทุกฺขปติฏตฺตา คมฺภีโร ฯ   
        โลกุตฺตโร อจฺจนฺตติโรกฺขตฺตา  คุโฬฺห ฯ   
        อนิจฺจตาทิโก  ฆนาทีหิ  ปฏิจฺฉนนฺตฺตา  ปฏิจฺฉนฺโน ฯ   
        อปฺปจุรโวหาเรน  วตฺตพฺโพ  ยถารุต (๒)  อคฺคเหตฺวา   
อธิปฺปายสฺส  เนตพฺพตฺตา  เนยฺโย ฯ   
        ปจุรโวหาเรน  วตฺตพฺโพ  วจนมตฺเตน  อธิปฺปายสฺส  นีตตฺตา   
นีโต ฯ   
        สุปริสทฺุธสีลสมาธิวิปสฺสนตฺโถ  ตทงฺควิกฺขมฺภนวเสน   
วชฺชวิรหิตตฺตา  อนวชฺโช ฯ   
        กิเลสมจฺุเฉทนโต  อริยมคฺคตฺโถ  นิกฺกิเลโส ฯ   
        กิเลสปฏิปฺปสฺสทฺธตฺตา  อริยผลตฺโถ  โวทาโน ฯ   
        สงฺขตาสงฺขเตสุ  อคฺคธมฺมตฺตา  นิพฺพาน  ปรมตฺโถ ฯ   
#๑.  ม. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ   ๒.  ยุ.  ยถารูป ฯ    
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        ปริวตฺตตีติ  พุทฺธาณสฺส  วิสยภาวโต  อพหิภูตตฺตา   
อนฺโตพุทฺธาเณ  พฺยาปตฺวา  วา  สมนฺตา วา อาลิงฺคิตฺวา   
วา  วิเสเสน วา วตฺตติ ฯ   
        สพฺพ  กายกมฺมนฺติอาทีหิ  ภควโต  าณมยต  ทสฺเสติ ฯ   
        าณานุปริวตฺตตีติ  าณ  อนุปริวตฺตติ  าณวิรหิต  น   
โหตีติ  อตฺโถ ฯ   
        อปฺปฏหิตนฺติ  นิราวรณต  ทสฺเสติ ฯ   
        ปุน  สพฺพ ฺ ุต  อุปมาย  สาเธตุกาโม  ยาวตกนฺติ-   
อาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ชานิตพฺพนฺติ  เนยฺย  เนยฺยปริยนฺโต  เนยฺยา-   
วสานมสฺส  อตฺถีติ เนยฺยปริยนฺติก ฯ   
        อสพฺพ ฺ ูน  ปน  เนยฺยาวสานเมว  นตฺถ ิฯ  าณ-   
ปริยนฺติเกป  เอเสว  นโย ฯ  ปุริมยมเก  วุตฺตตฺถเมว  อิมินา   
ยมเกน  วิเสเสตฺวา  ทสฺเสติ  ตติยยมเกน  ปฏิเสธวเสน  นิยมิตฺวา   
ทสฺเสติ ฯ   
        เอตฺถ  จ  เนยฺย  าณสฺส  ปถตฺตา  เนยฺยปโถ ฯ   
        อ ฺม ฺ  ปริยนฺตฏายิโนติ  เนยฺย ฺจ  าณ ฺจ   
เขเปตฺวา  านโต  อ ฺม ฺสฺส  ปริยนฺเต  านสีลา ฯ   
        อาวชฺชนปฺปฏิพทฺธาติ  มโนทฺวาราวชฺชนายตฺตา  อาวชฺชิตา-   
นนฺตรเมว  ชานาตีติ  อตฺโถ ฯ    
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        อากงฺขปฺปฏิพทฺธาติ (๑)  รุจิอายตฺตา  อาวชฺชนานนฺตร  ชวน-   
าเณน  ชานาตีติ  อตฺโถ ฯ   
        อิตรานิ  เทฺว  ปทานิ  อิเมส  ทฺวินนฺ  ปทาน  ยถากฺกเมน   
อตฺถปฺปกาสนตฺถ  วุตฺตานิ ฯ   
        พุทฺโธ  อาสย  ชานาตีติอาทีนิ  าณกถาย  วณฺณิตานิ ฯ   
มหานิทฺเทเส (๒)  ปน  ภควา  อาสย  ชานาตีติ  อาคต ฯ  ตตฺถ   
พุทฺธสฺส  ภควโตติ (๒)  อาคตฏาเน  จ  อิธ  กตฺถจิ  พุทฺธสฺสาติ   
อาคต ฯ   
        อนฺตมโสติ  อุปริมนฺเตน ฯ   
        ติมิติมิงฺคลนฺติ  เอตฺถ  ติมิ  นาม เอกา มจฺฉชาติ  ติมึ   
คิลิตุ (๓)  สมตฺถา ตโต มหนฺตสรีรา ติมิงฺคลา นาม เอกา   
มจฺฉชาติ ติมิงฺคลมฺป คิลิตุ  สมตฺถา  ป ฺจโยชนสติกสรีรา   
ติมิติมิงฺคลา  นาม  เอกา  มจฺฉชาติ ฯ  อิธ ชาติคฺคหเณน   
เอกวจน  กตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        ครฬุ  เวนเตยฺยนฺติ  เอตฺถ  ครุโฬติ  ชาติวเสน  นาม   
เวนเตยฺโยติ  โคตฺตวเสน ฯ   
        ปเทเสติ  เอกเทเส ฯ   
        สาริปุตฺตสมาติ  สพฺพพุทฺธาน  ธมฺมเสนาปติตฺเถเร  คเหตฺวา   
#๑.  ส.ี ย.ุ  อากงฺขนปฺปฏิพทฺธาติ ฯ   ๒.  ขุ. มหา. ๒๙/๓๒๐/๒๑๗-๘ ฯ   
#๓.  ม. คิลิตุ ฯ   ๔.  ม. ติมิงฺคลมฺป ฯ    
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วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  เสสสาวกา  หิ  ป ฺาย  ธมฺม-   
เสนาปติตฺเถเรน  สมานา (๑)  นตฺถ ิฯ  ยถาห  เอตทคฺค   
ภิกฺขเว  มม  สาวกาน ภิกฺขูน มหาป ฺาน ยทิท สารี-   
ปุตฺโตติ ฯ (๒)  อฏกถาย ฺจ วุตฺต   
                โลกนาถ เปตฺวาน        เย จ ฺเ สนฺติ ปาณิโน   
                ป ฺาย สาริปุตฺตสฺส    กล นาคฺฆนฺติ โสฬสินฺติ (๓)  ฯ  
        ผริตฺวาติ  พุทฺธาณ  สพฺพเทวมนุสฺสานมฺป  ป ฺ   
ปาปุณิตฺวา  านโต  เตส  ป ฺ  ผริตฺวา  พฺยาปตฺวา   
ติฏติ ฯ   
        อติฆสิตฺวาติ  พุทฺธาณ  สพฺพเทวมนุสฺสานมฺป  ป ฺ   
อติกฺกมิตฺวา เตส อวิสยภูตมฺป สพฺพเนยฺย ฆสิตฺวา  ภ ฺชิตฺวา   
ติฏติ ฯ มหานิทฺเทเส (๔)  ปน อภิภวิตฺวาติ ปาโ มทฺทิตฺวาติป   
อตฺโถ ฯ   
        เยป  เตติอาทีหิ  เอว  ผริตฺวา  อติฆสิตฺวา  านสฺส   
ปจฺจกฺขการณ ทสฺเสติ ฯ   
        ตตฺถ  ปณฺฑิตาติ  ปณฺฑิจฺเจน  สมนฺนาคตา ฯ   
        นิปุณาติ  สณฺหสุขุมพุทฺธิโน  สขุุเม  อตฺถนฺตเร  ปฏ-ิ   
วิชฺฌนสมตฺถา ฯ   
#๑.  ม. สมา ฯ   ๒.  องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๖/๓๑ ฯ    
#๓.  วิสุทฺธิมคฺค. ๒/๗ ฯ   ๔.  ขุ. มหา. ๒๙/๓๒๐/๒๑๙ ฯ    
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        กตปรปฺปวาทาติ  าตปรปฺปวาทา  เจว  ปเรหิ  สทฺธ ึ  
กตวาทปริจยา  จ ฯ   
        วาลเวธิรูปาติ วาลเวธิธนุคฺคหสทิสา ฯ   
        เต  ภินทฺนฺตา  ป ฺา จรนฺติ  ป ฺาคเตน  ทิฏ ิคตานีติ (๑)   
วาลเวธี  วิย  วาล  สุขุมานิป  ปเรส  ทฏิ ิคมนานิ  อตฺตโน   
ป ฺาคมเนน  ภินฺทนฺตา  วิย  จรนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
        อถวา  คูถคต  มุตฺตคตนฺติอาทีสุ (๒)  วิย ป ฺาเอว   
ป ฺาคตานิ ทิฏ ิโย เอว ทิฏ ิคตานิ ฯ   
        ป ฺห  อภิสงฺขริตฺวาติ  ทฺวิปทมฺป  ติปทมฺป  จตุปฺปทมฺป   
ปุจฺฉ รจยิตฺวา ฯ  เตส  ป ฺหาน  อติพหุกตฺตา (๓)  สพฺพสงฺคหตฺถ   
ทฺวิกฺขตฺตุ  วุตฺต ฯ   
        คุฬฺหานิ จ ปฏิจฺฉนฺนานิ  จ  อตฺถชาตานีติ  ปาเสโส ฯ   
เตส  ตถา  วินย  ทิสฺวา  อตฺตนา  อภิสงฺขตป ฺห  ปุจฺฉตูติ   
เอว  ภควตา  อธิปฺเปตตฺตา  ป ฺห  ปุจฺฉนฺติ ฯ  อ ฺเส  ปน   
ปุจฺฉาย  โอกาสเมว  อทตฺวา  ภควา  อุปสงฺกมนฺตาน  ธมฺม   
เทเสติ ฯ ยถาห  เต ป ฺห อภิสงฺขโรนฺติ อิม มย ป ฺห   
สมณ โคตม  อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉิสฺสาม  สเจ  โน  สมโณ   
โคตโม  เอว  ปุฏโ  เอว  พฺยากริสฺสติ  เอวมสฺส  มย  ต (๔)   
วาท อาโรเปสฺสาม ฯ  เอว  เจป โน ปุฏโ  เอว  พฺยากริสฺสติ   
#๑.  ขุ. มหา. ๒๙/๓๒๐/๒๑๙ ฯ   ๒. องฺ. นวก. ๒๓/๒๑๕/๓๘๘-๙ ฯ   
#๓.  สี. อติพหุ  กตฺวา ฯ   ๔.  ม. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ    
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เอวมฺปสฺส มย วาท อาโรเปสฺสามาติ ฯ เต เยน สมโณ   
โคตโม เตนุปสงฺกมนฺติ ฯ เต สมโณ โคตโม ธมฺมยิา กถาย  
สนฺทสฺเสติ  สมาทเปติ สมุตฺเตเชติ สมฺปหเสติ ฯ เต สมเณน   
โคตเมน ธมฺมิยา  กถาย สนฺทสฺสิตา สมาทปตา สมุตฺเตชิตา  
สมปฺหสิตา น เจว สมณ  โคตม ป ฺห ปุจฺฉนฺติ กุโตสฺส   
วาท อาโรเปสฺสนฺติ อ ฺทตฺถุ  สมณสฺเสว โคตมสฺส สาวกา  
สมฺปชฺชนฺตีติ (๑) ฯ   
        กสฺมา  ป ฺห  น  ปุจฺฉนฺตีติ  เจ  ภควา  กิร  ปรสิมชฺเฌ   
ธมฺม  เทเสนฺโต  ปริสาย  อชฺฌาสย  โอโลเกติ ฯ  ตโต  ปสฺสติ   
อิเม  ปณฺฑิตา  คุฬฺห  รหสฺส ป ฺห  โอวฏฏิกสาร  กตฺวา   
อาคตาติ  โส  เตหิ  อปฏุโเยว  ป ฺหปุจฺฉาย  เอตฺตกา   
โทสา  วิสฺสชฺชเน  เอตฺตกา  เอตฺเถ  ปเท อกฺขเร เอตฺตกาติ   
อิเม ปเ ฺห ปุจฺฉนฺโต  เอว  ปุจฺเฉยฺย  วิสฺสชฺเชนฺโต  เอว   
วิสฺสชฺเชยฺยาติ อิติ โอวฏฏิกสาร กตฺวา  อานีเต  ปเ ฺห   
ธมฺมกถาย อนฺตเร ปกฺขิปตฺวา วิทเสติ ฯ เต ปณฺฑิตา เสยฺโย   
วต โน  เย  มย (๒)  อิเม  ปเ ฺห  น  ปจฺุฉิมฺห ฯ สเจป มย   
ปุจฺเฉยฺยาม อปฺปติฏ ิเต โน  กตฺวา  สมโณ  โคตโม  ขิเปยฺยาติ   
อตฺตมนา  ภวนฺติ ฯ  อปจ  พุทฺธา  นาม  ธมฺม  เทเสนฺตา   
ปริส  เมตฺตาย  ผรนฺติ ฯ  เมตฺตาย  จ  ผรเณน  ทสพเลสุ   
มหาชนสฺส  จิตฺต  ปสีทติ ฯ  พุทฺธา  นาม  รูปคฺคปฺปตฺตา  โหนฺติ   
#๑.  ม. ม.ู ๑๒/๓๓๐/๓๓๗ ฯ   ๒.  ม. เย  มย ฯ  ย ุ ยนฺติ  นตฺถ ิฯ    
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ทสฺสนสมฺปนฺนา  มธุรสสฺรา  มุทุชิวฺหา  สุผุสิตทนฺตาวรณา (๑)   
อมเตน หทย สิ ฺจนฺตา วิย ธมฺม กเถนฺติ ฯ ตตฺร  เนส   
เมตฺตาผรเณน  ปสนฺนจิตฺตาน  เอว  โหติ  เอวรูป  อเทฺวชฺฌกถ   
อโมฆกถ  นยิฺยานิกกถ  กเถนฺเตน  ภควตา  สทฺธึ  น  สกฺขิสฺสาม   
ปจฺจนีกคฺคาห คณฺหิตุนฺติ  อตฺตโน ปสนฺนภาเวเนว ป ฺห   
น  ปุจฺฉนฺตีติ ฯ   
        กถิตา  วิสฺสชฺชิตา  จาติ  เอว  ตุเมฺห ปุจฺฉถาติ ปุจฺฉิต-   
ป ฺหาน อุจฺจารเณน  เต  ป ฺหา  ภควตา  กถิตา  เอว   
โหนฺติ ฯ  ยถา  จ  เต  วิสสฺชฺเชตพฺพา  ตถา  วิสฺสชชฺิตาเอว   
โหนฺติ ฯ   
        นิทฺทฏิการณาติ  อิมินา  การเณน  อิมินา  เหตุนา  เอว   
โหตีติ  เอว  สเหตุก  กตฺวา  วิสฺสชฺชเนน  ภควตา  นิทฺทิฏ ิ-   
การณาเอว  โหนฺติ  เต  ป ฺหา ฯ   
        อุปกฺขิตฺตกา  จ เต ภควโต สมฺปชชฺนฺตีติ  เต   
ขตฺติยปณฺฑิตาทโย  ภควโต  ป ฺหวิสฺสชฺชเนเนว  ภควโต  สมีเป   
ขิตฺตกา  ปาทขิตฺตกา  สมฺปชฺชนฺติ  สาวกา  วา  สมปฺชฺชนฺติ   
อุปาสกา  วาติ  อตฺโถ  สาวกสมฺปตฺตึ  วา  ปาปุณนฺติ  อุปาสก-   
สมฺปตฺตึ  วาติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        อถาติ  อนนฺตรตฺเถ นิปาโต เตส อุปกฺขิตฺตกสมฺปตฺติ-   
#๑.  ย.ุ  สุผสสฺิตทนฺตาวรณา ฯ    
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สมนนฺตรเมวาติ  อตฺโถ ฯ   
        ตตฺถาติ  ตสฺมึ  าเน  ตสฺมึ อธิกาเร  วา ฯ   
        อติโรจตีติ  อติวิย  โชเตติ  ปกาสติ ฯ   
        ยทิท  ป ฺายาติ  ยาย  ภควโต  ป ฺา  ตาย  ป ฺาย   
ภควาว  อติโรจตีติ  อตฺโถ ฯ   
        อิต- ิสทฺโท  การณตฺเถ  อิมินา การเณน อคฺโค   
อสามนฺตป ฺโติ อตฺโถ ฯ   
        ราค  อภิภุยฺยตีติ  ภูริป ฺาติ  สา  สา  มคฺคป ฺา (๑)   
อตฺตนา  วชฺช (๒)  ราค  อภิภุยฺยติ  อภิภวติ มทฺทตีติ ภูริป ฺา ฯ  
        ภูรีติ  ห ิ ผุฏฏโ (๓)  วิสทตฺโถ ฯ ยา จ  ผุฏา (๔)  สา   
ปฏิปกฺข  อภิภวติ  น  อผุฏา (๕)  ตสฺมา ภูริป ฺาย อภิภวนตฺโถ   
วุตฺโต ฯ   
        อภิภวิตาติ  สา  สา  ผลป ฺา  ต  ต  ราค  อภิภวิตวตี   
มทฺทิตวตีติ  ภูริป ฺา ฯ   
        อภิภวตาติ  วา  ปาโ ฯ  เสเสสุป  เอเสว  นโย ฯ   
        ราคาทีสุ  ปน  รชฺชนลกฺขโณ  ราโค ฯ  ทุสฺสนลกฺขโณ   
โทโส ฯ   
        มุยฺหนลกฺขโณ  โมโห ฯ  กุชฺฌนลกฺขโณ  โกโธ ฯ   
        อุปนนธฺนลกฺขโณ  อุปนาโห ฯ  ปุพฺพกาล  โกโธ   
#๑.  ส.ี มนฺตป ฺา ฯ   ๒.  ม. วชฌฺ ฯ   ๓.  ม. ผุฏฏโ ฯ   
#๔.  ม.  ผุฏา ฯ    ๕.  ม. อผุฏา ฯ    
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อปรกาล  อุปนาโห ฯ   
        ปรคุณมกฺขนลกฺขโณ  มกฺโข ฯ  ยุคคฺคาหลกฺขโณ  ปลาโส ฯ   
        ปรสมปฺตฺติขียนลกฺขณา  อิสฺสา ฯ   
        อตฺตโน  สมฺปตฺตินิคูหณลกฺขณ  มจฺฉริย ฯ   
        อตฺตนา  กตปาปปฏจฺิฉาทนลกฺขณา  มายา ฯ   
        อตฺตโน  อวิชชฺามานคุณปฺปกาสนลกฺขณ  สาเยฺย ฯ   
        จิตฺตสฺส  อุทฺธุมาตภาวลกฺขโณ  ถมฺโภ ฯ  กรณุตฺตริย-   
กรณลกฺขโณ (๑)  สารมฺโภ ฯ   
        อุนฺนติลกฺขโณ  มาโน ฯ  อพฺภุนฺนติลกฺขโณ  อติมาโน ฯ   
        มตฺตภาวลกฺขโณ  มโท ฯ  ป ฺจสุ  กามคุเณสุ  จิตฺต-   
โวสฺสคฺคลกฺขโณ ปมาโท ฯ   
        ราโค  อริ  ต  อร ึ มททฺนิป ฺาติอาทีหิ  กึ  วุตฺต  โหติ   
ราคาทิโก  กิเลโส  จิตฺตสนฺตาเน  ภูโต  อรีติ  ภูอริ  ปทสนฺธิวเสน   
อ-การโลป  กตฺวา ภูรีติ  วุตฺโต ฯ  ตสฺส  ภูริสฺส  มทฺทนี   
ป ฺา ภูริมทฺทนิป ฺาติ วตฺตพฺเพ มทฺทนิสทฺทโลป  กตฺวา   
ภูริป ฺาติ  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        ต  อรึ  มทฺทนีติ  จ  เตส  อรีน  มทฺทนีติ  ปทจฺเฉโท   
กาตพฺโพ ฯ   
        ปวีสมายาติ  วิตฺถตวิปุลฏเเนว  ปวีสมาย ฯ   
#๑.  ม. กรณุตฺตริยลกฺขโณ ฯ    
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        วิตฺถตายาติ  ปชานิตพฺเพ  วิสเย  ปตฺถฏาย  น  เอกเทเส   
วตฺตมานาย ฯ   
        วิปุลายาติ  โอฬาริกภูตาย ฯ  มหานิทฺเทเส (๑)  ปน  วิปุลาย   
วิตฺถตายาติ อาคต ฯ   
        สมนฺนาคโตติ  ปุคฺคโล ฯ  อิติสทโฺท  การณตฺเถ (๒)  อิมินา   
การเณน  ปุคฺคลสฺส  ภูริป ฺาย  สมนฺนาคตตฺตา  ตสฺส  ป ฺา   
ภูริป ฺา  นามาติ  ภูเต  อตฺเถ  รมตีติ  อตฺโถ ฯ   
        ภูริป ฺสฺส  ป ฺา  ภูริป ฺป ฺาติ  วตฺตพฺเพ  เอกสฺส   
ป ฺาสทฺทสฺส  โลป  กตฺวา  ภูริป ฺาติ  วุตฺต ฯ  ภูริสมา   
ป ฺาติ  วา  ภูริป ฺา ฯ   
        อปจาติ  อ ฺปริยายทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ  ป ฺายเมตนฺติ   
ป ฺาย เอต ฯ   
        อธิวจนนฺติ อธิกวจน ฯ  ภูรีติ  ภูเต อตฺเถ รมตีติ ภูริ ฯ   
        เมธาติ อสนิ วิย สิลจฺุจเย กิเลเส เมธติ หึสตีติ  เมธา   
ขิปฺป  คหณธารณฏเน  วา  เมธา ฯ    
        ปริณายกิาติ  ยสฺสุปปฺชฺชติ  ต  สตฺต  หิตปฏิปตฺติย  สมฺปยตฺุเต   
ธมฺเม  จ  ยาถาวลกฺขณปฏิเวเธ  จ ปริเนตีติ ปริณายิกา ฯ   
อิเมเหว อ ฺานิป ป ฺาปริยายวจนานิ วุตฺตานิ โหนฺติ ฯ   
        ป ฺาพาหุลฺลนฺติ  ป ฺา  พหุลา อสฺสาติ ป ฺาพหุโล   
#๑.  ขุ. มหา. ๒๙/๑๓๒/๑๑๓ ฯ   ๒  ยุ.  การณตฺโถ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๒) - หนาท่ี 426 

                เลมที่  41  ป ฺาวคฺควณฺณนา  หนา  426   
 
ตสฺส ภาโว ป ฺาพาหุลล ฯ  ต ฺจ  พหุล  ปวตฺตมานา   
ป ฺา  เอว ฯ   
        อิเธกจฺโจติอาทีสุ  ปุถุชชฺนกลฺยาณโก  วา  อรโิย  วา ฯ   
        ป ฺา  ครุกา  อสฺสาติ  ป ฺาครุโก ฯ   
        ป ฺา  จริต  ปวตฺต  อสฺสาติ  ป ฺาจริโต ฯ   
        ป ฺา  อาสโย  อสสฺาติ  ป ฺาสโย ฯ   
        ป ฺาย  อธิมุตฺโตติ  ป ฺาธิมุตฺโต ฯ   
        ป ฺาเอว  ธชภูตา  อสฺสาติ  ป ฺาธโช ฯ   
        ป ฺาเอว  เกตุภูตา  อสฺสาติ  ป ฺาเกตุ ฯ   
        ป ฺาเอว  อธิปติ  ป ฺาธิปติ  ป ฺาธิปติโต  อาคตตฺตา   
ป ฺาธิปเตยฺโย ฯ   
        ธมฺมสภาววิจินน  พหุลมสฺสาติ  วิจยพหุโล ฯ   
        นานปฺปกาเรหิ (๑)  ธมฺมสภาววิจินน  พหุลมสฺสาติ  ปวิจย-   
พหุโล ฯ   
        ป ฺาย โอคาเหตฺวา  ตสฺส  ตสฺส  ธมฺมสฺส  ขายน   
ปกฏกรณ  โอกฺขายน  ต  พหุลมสฺสาติ  โอกฺขายนพหุโล ฯ   
        ป ฺาย  ตสฺส  ตสฺส  ธมฺมสฺส  สมฺมา  เปกฺขณา  สมฺเปกฺขา   
สมฺเปกฺขาย  อยน  ปวตฺตน  สมฺเปกฺขายน  สมฺเปกฺขายน  ธมฺโม   
ปกติ  อสฺสาติ  สมฺเปกฺขายนธมฺโม ฯ   
#๑.  ม. นานปฺปกาเรน ฯ    
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        ต ต ธมฺม วิภูต ปากฏ กตฺวา วิหรตีติ วิภูตวิหารี   
        วิภูโต  วา  วิหาโร  อสฺส  อตฺถีติ  วิภูตวิหารี ฯ  สา   
ป ฺา จริต ครุกา พหุลา อสฺสาติ  ตจฺจริโต  ตคฺครุโก   
ตพฺพหุโล ฯ   
        ตสฺส  ป ฺาย  นินฺโน  โปโณ  ปพฺภาโร  อธิมตฺุโตติ   
ตนฺนินฺโน  ตปฺโปโณ  ตปฺปพฺภาโร  ตทธิมุตฺโตติ ฯ   
        สา  ป ฺา  อธิปติ  ตทธิปติ  ตโต  อาคโต  ตทธิ-   
ปเตยฺโย ฯ   
        ป ฺาครุโกติอาทีนิ  กาม  เสวนฺตเยว  ชานาติ  อย   
ปุคฺคโล  กามครุโกติอาทีสุ (๑)  วิย  ปุริมชาติโต  ปภุติ วุตฺตานิ ฯ   
ตจฺจริโตติอาทีนิ อิมิสฺสา ชาติยา วุตฺตานิ ฯ   
        สีฆป ฺา  จ  ลหุป ฺา  จ  หาสป ฺา  จ  ชวนป ฺา   
จ  โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสกา ฯ   
        ขิปฺปฏเน  สีฆป ฺา ฯ  ลหุกฏเน  ลหุป ฺา ฯ   
        หาสพหุลฏเน  หาสป ฺา ฯ   
        วิปสฺสนูปคสงฺขาเรสุ  จ  วิสงฺขาเร  จ  ชวนฏเน  ชวน-   
ป ฺา ฯ   
        สีฆ  สฆีนฺติ  พหุนฺน  สลีาทีน  สงฺคหตฺถ  ทฺวิกฺขตฺตุ   
วุตฺต ฯ   
#๑.  ขุ. ปฎิ.  ๓๑/๒๗๙ ฯ    
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        สลีานีติ จาริตฺตวาริตฺตวเสน ป ฺตฺตานิ  ปาติโมกฺข-   
สวรสีลานิ ฯ   
        อินฺทฺริยสวรนฺติ  จกขฺาทีน  ฉนฺน  อินฺทฺริยาน  ราค-   
ปฏิฆปฺปเวส  อกตฺวา  สติกวาเฏน  วารณ  ถกน ฯ   
        โภชเน  มตฺต ฺ ุตนฺติ  ปจฺจเวกฺขิตปริโภควเสน  โภชเน   
มตฺต ฺ ุภาว (๑)  ฯ   
        ชาคริยานุโยคนฺติ  ทวิสสฺส  ตีสุ  โกฏาเสสุ  รตฺติยา   
ปมมชฺฌิมโกฏาเสสุ จ ชาครติ น นทิฺทายติ  สมณธมฺมเมว   
จ  กโรตีติ  ชาคโร  ชาครสฺส  ภาโว กมฺม วา ชาคริย   
ชาคริยสฺส  อนุโยโค  ชาคริยานุโยโค ฯ  ต  ชาคริยานุโยค ฯ   
สีลกฺขนฺธนฺติ  เสข  อเสข  วา สีลกฺขนฺธ ฯ  เอวมิตเรป   
ขนฺธา  เวทิตพฺพา ฯ   
        ป ฺากฺขนฺธนฺติ  มคฺคป ฺ ฺจ  เสขาเสขาน  โลกิย-   
ป ฺ ฺจ ฯ   
        วิมุตฺติกฺขนฺธนฺติ  ผลวิมุตฺตึ ฯ  วิมตฺุติาณทสฺสนกฺขนฺธนฺติ   
ปจฺจเวกฺขณาณ ฯ   
        หาสพหุโลติ  มูลปท ฯ   
        เวทพหุโลติ  ตสฺสา  เอว  ปติยา  สมฺปยุตฺตโสมนสฺสเวทนา-   
เวทนวเสน (๒)  นิทฺเทสปท ฯ   
#๑.  ม. ปมาณ ฺ ุภาว ฯ   ๒.  ม. สมปฺยุตฺตโสมนสฺสเวทนาวเสน ฯ    
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        ตุฏ ิพหุโลติ  นาติพลวปติยา  ตุฏาการวเสน ฯ   
        ปาโมชชฺพหุโลติ พลวปติยา ปมุทิตภาววเสน ฯ   
        ยงฺกิ ฺจิ  รูปนฺติอาทิ  สมฺมสนาณนิทฺเทเส  วุตฺตตฺถ ฯ   
        ตุลยิตฺวาติ  กลาปสมฺมสนวเสน  ตุเลตฺวา ฯ   
        ตีรยิตฺวาติ  อุทยพฺพยานุปสฺสนาวเสน  ตีรยิตฺวา ฯ   
        วิภาวยิตฺวาติ  ภงฺคานุปสฺสนาทิวเสน  ปากฏ  กตฺวา ฯ   
        วิภูต  กตฺวาติ  สงฺขารุเปกฺขานุโลมวเสน  ผุฏ  กตฺวา ฯ   
        ติกฺขป ฺา  โลกุตฺตรา  เอว ฯ อุปฺปนฺนนฺติ  สมถวิปสฺสนา-   
วเสน  วิกฺขมฺภนตทงฺควเสน  ปหีนมฺป  อริยมคฺเคน  อสมูหตตฺตา   
อุปฺปตฺติธมฺมต  อนตีตตาย  อสมูหตุปปฺนฺนนฺติ  วุจฺจติ  ต  อิธ   
อธิปฺเปต ฯ   
        นาธิวาเสตีติ  สนฺตาน  อาโรเปตฺวา  น  วาเสติ ฯ   
        ปชหตีติ  สมุจฺเฉทวเสน  ปชหติ ฯ   
        วิโนเทตีติ  ขิปติ ฯ   
        พฺยนฺตีกโรตีติ  วิคตนฺต  กโรติ ฯ   
        อนภาว คเมตีติ อนุ อภาว  คเมติ  วิปสฺสนานุกฺกเมน   
อริยมคฺค  ปตฺวา สมุจฺเฉทวเสเนว อภาว คมยตีติ อตฺโถ ฯ   
        เอตฺถ  จ  กามปฏิสยุตฺโต  วิตกฺโก  กามวิตกฺโก ฯ   
        อิเม  สตฺตา  มรนฺตูติ  ปเรส  มรณปฏิสยุตฺโต  วิตกฺโก   
พฺยาปาทวิตกฺโก ฯ    
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        อิเม  สตฺตา  วิหึสียนฺตูติ  ปเรส  วิหึสาปฏิสยุตฺโต  วิตกฺโก   
วิหึสาวิตกฺโก ฯ   
        าปเกติ  ลามเก ฯ  อกสุเล  ธมฺเมติ  อโกสลลฺสมภฺูเต   
ธมฺเม ฯ   
        นิพฺเพธิกป ฺาติ  นิพฺพิทาพหุลสฺส  ปุคฺคลสสฺ  อุปฺปนนฺา   
มคฺคป ฺา  เอว ฯ   
        อุพฺเพคพหุโลติ  าณภยวเสน  ภยพหุโล ฯ   
        อุตฺตาสพหุโลติ  พลวภยพหุโล ฯ  อิท  ปุริมสฺเสว  อตฺถ-   
วิวรณ ฯ   
        อุกฺกณฺนพหุโลติ  สงฺขารโต  อุทฺธ  วิสงฺขาราภิมุขตาย   
อุกฺกณฺนพหุโล ฯ   
        อนภิรติพหุโลติ  อุกกฺณฺนวเสเนว  อภิรติอภาว ทีเปติ ฯ   
อิทานิป  ตมตฺถ  ทฺวีหิ  วจเนหิ  วิวริ (๑) ฯ   
        ตตฺถ อหิมุโขติ สงฺขารโต พหิภูตนิพฺพานาภิมุโข ฯ  
        น  รมตีติ  นาภิรมติ ฯ   
        อนิพฺพิทฺธปุพฺพนฺติ  อนมตคฺเค  สสาเร  อนฺต  ปาเปตฺวา  
อนิพฺพิทฺธปุพฺพ ฯ   
        อปฺปทาลิตปุพฺพนฺติ  ตสฺเสว  อตฺถวจน  อนฺตกรเณเนว   
อปทาสิตปุพฺพนฺติ  อตฺโถ ฯ    
#๑.  ม. วิวรติ ฯ    
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        โลภกฺขนฺธนฺติ  โลภราสึ  โลภโกฏาส  วา ฯ   
        อิมาหิ  โสฬสหิ  ป ฺาหิ  สมนฺนาคโตติ  อุกฺกฏ-   
ปริจฺเฉเทน  อรหาเยว  วุตฺโต ฯ   
        อุปร ิเอโก  เสขปฏิสมฺภิทปฺปตฺโตติ (๑)  วุตฺตตฺตา โสตา-   
ปนฺนสกทาคามิอนาคามิโนป ลพฺภนฺติเยว ฯ   
                โสฬสป ฺานิทฺเทสววณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                        ปุคฺคลวิเสสนิทฺเทสวณฺณนา   
 
        เทฺว  ปคฺุคลาติอาทีหิ ปฏิสมฺภิทปฺปตฺตปุคฺคลวิเสสปฏิปาฏึ   
ทสฺเสติ ฯ   
        ตตฺถ  ปพฺุพโยโคติ  อตีตชาตีสุ  ปฏิสมฺภิทปฺปตฺติเหตุภูโต   
ปุ ฺปโยโค ฯ   
        เตนาติ  เตน  ปุพฺพโยคการเณน ฯ  เอว  เสเสสุป ฯ   
        อติเรโก  โหตีติ อติรตฺิโต โหติ อิตเรกโยคโต  วา   
อติเรโกติ  วุตฺโต ฯ   
        อธิโก  โหตีติ  อคฺโค  โหติ ฯ   
        วิเสโส  โหตีติ วิสิฏโ  โหติ  วิเสสโยคโต  วา  วิเสโส ฯ   
        าณ  ปภิชฺชตีติ  ปฏิสมฺภิทาาณปฺปเภท  ปาปุณาติ ฯ   
        พหุสฺสโุตติ  พุทฺธวจนวเสน ฯ   
#๑.  ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๖๗๘/๕๘๗ ฯ    
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        เทสนาพหุโลติ  ธมมฺเทสนาวเสน ฯ   
        ครูปนิสสฺิโตติ  ป ฺาย อธิก ครุ อุปนิสฺสิโต ฯ   
        วิหารพหุโลติ วิปสสฺนาวิหารพหุโล  ผลสมาปตฺติวิหาร-   
พหุโล  วา ฯ   
        ปจฺจเวกฺขณาพหุโลติ  วิปสฺสนาวิหาเร  สติ  วิปสฺสนา-   
ปจฺจเวกฺขณาพหุโล  ผลสมาปตฺติวิหาเร  สติ  ผลสมาปตฺติ-   
ปจฺจเวกฺขณาพหุโล ฯ   
        เสขปฏสิมฺภิทปฺปตฺโตติ เสโข หุตฺวา ปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต ฯ   
เอว อเสขปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต ฯ   
        สาวกปารมิปฺปตฺโตติ  เอตฺถ  มหาป ฺาน  อคฺคสฺส   
มหาสาวกสฺส  สตฺตสฏ ิยา  สาวกาณาน  ปารคมน  ปารมี   
สาวกสฺส  ปารมี  สาวกปารมี  ต  สาวกปารมึ  ปตฺโตติ   
สาวกปารมิปฺปตฺโต ฯ  สาวกปารมิตาปฺปตฺโตติ  วา  ปาโ ฯ   
สตฺตสฏ ิยา  สาวกาณาน  ปาลโก  ปูรโก  จ  โส  มหา-   
สาวโก  ปรโม  ตสฺส  ปรมสฺส  อย  สตฺตสฏ ิเภทา  าณกิริยา (๑)    
ปรมสฺส  ภาโว  กมฺม  วาติ  ปารมี  ตสฺส  สาวกสฺส  ปารมี   
สาวกปารมี  ต  ปตฺโตติ  สาวกปารมิปฺปตฺโต ฯ   
        สาวกปารมิปฺปตฺโตติ  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถราทิโก  โย  โกจิ   
สาวโก ฯ   
#๑.  ม. สตฺตสฏ ิเภทา  าณกิริยา ฯ    
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        สาวกปารมิปฺปตฺตสาวกโต  อติเรกสฺส อ ฺสฺส สาวกสฺส   
อภาวา เอโก ปจฺเจกสมฺพุทฺโธติ  อาห ฯ  ปุน  ป ฺาปเภท-   
กุสโลติอาทีหิ  วุตฺตตฺถเมว  นิคเมตฺวา  ทสฺเสตีติ ฯ  าณกถาย   
เยภุยฺเยน  อเนกานิ  าณานิ  นิทฺทิฏานิ ฯ ป ฺากถาย   
เยภุยฺเยน เอกาป  ป ฺา นานาการวเสน นานากตฺวา   
วุตฺตาติ อย วิเสโส ฯ   
                ปคุคลวิเสสนิทฺเทสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                        มหาป ฺากถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                อิทฺธกิถาวณฺณนา   
        อิทานิ  ป ฺากถาย  อนนฺตร  ป ฺานุภาว  ทสฺเสนฺเตน   
กถิตาย  อิทฺธกิถาย  อปุพฺพตฺถานุวณฺณนา ฯ   
        ตตฺถ  ปจฺุฉาสุ  ตาว  กา  อิทธีติ  สภาวปุจฺฉา ฯ   
        กติ  อิทธฺิโยติ  ปเภทปุจฺฉา ฯ   
        กติ  ภูมโิยติ  สมฺภารปุจฺฉา ฯ   
        กติ  ปาทาติ  ปติฏปุจฺฉา ฯ   
        กติ  ปทานีติ  อาสนฺนการณปุจฺฉา ฯ   
        กติ  มูลานีติ  อาทิการณปุจฺฉา ฯ  
        วิสฺสชชฺเนสุ  อิชฺฌนฏเน  อิทฺธีติ นิปฺผตฺติอตฺเถน   
ปฏิลาภฏเน จาติ อตฺโถ ฯ ย  หิ  นิปฺผชฺชติ  ปฏลิพฺภติ    
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จ  ต  อิชฺฌตีติ  วุจฺจติ ฯ  ยถาห กาม กามยมานสฺส  ตสฺส   
เจ  ต สมิชฺฌตีติ (๑) ฯ  เนกฺขมฺม  อิชฺฌตีติ  อิทฺธิ  ปฏิหรตีติ   
ปาฏิหาริยนฺติอาทิ (๒) ฯ  อปโร  นโย อิชฺฌนฏเน อิทฺธิ   
อุปายสมฺปทาเยต อธิวจน ฯ  อุปายสมฺปทา  หิ  อิชฌฺติ   
อธิปฺเปตผลปฺปสวนโต ฯ  ยถาห  อย  โข  จิตฺโต  คหปติ  สีลวา   
กลฺยาณธมฺโม  สเจ  ปณิทหิสฺสติ  อนาคตมทฺธาน  ราชา อสฺส   
จกฺกวตฺตีติ ฯ  อิชฌฺสฺสติ [๓]  สลีวโต  เจโตปณิธิ  วิสุทฺธตฺตาติ (๔) ฯ   
อปโร  นโย  เอตาย  สตฺตา  อิชฺฌตีติ  อิทฺธิ ฯ  
        อิชฌฺนตีฺติ อิทฺธา วุทฺธา อุกฺกสคตา โหนฺตีติ วุตฺต   
โหติ ฯ   
        ทสส ุ อิทฺธีสุ  อธิฏานวเสน  นิปฺผนฺนตฺตา  อธิฏานา   
อิทฺธิ ฯ   
        ปกติวณฺณวิชหนการวเสน ปวตฺตตฺตา วิกุพฺพนา อิทฺธิ ฯ   
        สรรีพฺภนฺตเร อ ฺสฺส มโนมยสฺส  สรรีสฺส  นิปฺผตฺติวเสน   
ปวตฺตตฺตา  มโนมยา  อิทฺธิ ฯ   
        าณปฺปวตฺติโต  ปุพฺเพ  วา  ปจฺฉา  วา  ตขเณ  วา   
าณานุภาวนิพฺพตฺโต  วิเสโส  าณวิปฺผารา อิทฺธิ ฯ   
        สมาธิโต  ปุพฺเพ  วา  ปจฺฉา  วา  ตขเณ  วา   
#๑.  ขุ. สุ. ๒๕/๔๐๘/๔๘๔ ฯ   ๒.  ขุ. ปฏิ. ๓๑/๗๒๒/๖๑๘ ฯ   
#ม. เอตฺถนฺตเร  หีติ  ทิสฺสติ ฯ   ๔.  ส. สฬา. ๑๘/๕๘๔/๓๗๓ ฯ    
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สมถานุภาวนิพฺพตฺโต  วิเสโส  สมาธิวิปฺผารา  อิทฺธิ ฯ   
        เจโตวสิปฺปตฺตาน  อริยานเยว สมฺภวโต อริยา อิทฺธิ ฯ   
        กมฺมวิปากวเสน ชาโต  วิเสโส  กมฺมวิปากชา  อิทฺธิ ฯ   
        ปุพฺเพกตปุ ฺสฺส  ชาโต  วิเสโส  ปุ ฺวโต  อิทฺธิ ฯ   
        วิชชฺาย  ชาโต  วิเสโส  วิชชฺามยา  อิทฺธิ ฯ   
        เตน  เตน สมฺมาปโยเคน ตสฺส  ตสฺส ธมฺมสฺส (๑)  อิชฺฌน   
ตตฺถ ตตฺถ สมฺมาปโยคปฺปจฺจยา อิชฺฌนฏเน อิทฺธิ ฯ   
        อิทฺธิยา  จตสฺโส  ภูมโิยติ  อวิเสเสตฺวา  วุตฺเตป  ยถาลาภ-   
วเสน  อธิฏานวิกุพฺพนมโนมยิทฺธิยาเอว  ภูมิโย น เสสาน ฯ   
        วิเวกชา ภูมีติ วิเวกโต วา  วิเวเก  วา  ชาตา  วิเวกชา   
ภูมิ ฯ   
        ปติสุขภูมีติ  ปติสุขยุตฺตา  ภูมิ ฯ   
        อุเปกฺขาสุขภูมีติ  ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขาย จ สุเขน จ   
ยุตฺตา ภูมิ ฯ   
        อทุกฺขมสุขภูมีติ  อทุกฺขมสุขเวทนายุตฺตา  ภูมิ ฯ   
เตสุ  ปมทุติยานิ  ฌานานิ ปติผรณตา ตีณิ ฌานานิ   
สุขผรณตา  จตุตฺถชฺฌาน  เจโตผรณตา ฯ  เอตฺถ  จ  ปุริมานิ   
ตีณิ  ฌานานิ  ยสฺมา  ปติผรเณน  จ  สุขผรเณน  จ  สขุส ฺ ฺจ   
ลหุส ฺ ฺจ โอกฺกมิตฺวา ลหุมุทุกมฺม ฺกาโย  หุตฺวา  อิทฺธึ   
#๑.  ม. กมฺมสฺส ฯ    
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ปาปุณาติ (๑)  ตสฺมา  อิมนิา  ปริยาเยน  อิทฺธิลาภาย  สวตฺตนโต   
สมฺภารภูมิโยติ  เวทิตพฺพานิ ฯ  จตุตฺถชฺฌาน  ปน  อิทฺธิลาภาย   
ปกติภูมิเยว ฯ   
        อิทฺธิลาภายาติ  อตฺตโน  สนฺตาเน  ปาตุภาววเสน อิทฺธีน   
ลาภาย ฯ   
        อิทฺธิปฏิลาภายาติ  ปริหีนาน  วา  อิทฺธีน  วีรยิารมฺภวเสน   
ปุน  ลาภาย  อุปสคฺควเสน  วา  ปท  วฑฺฒิต ฯ   
        อิทฺธิวิกพฺุพนตายาติ (๒)  อิทฺธิยา  วิวิธกรณภาวาย ฯ   
        อิทฺธิวิสวิตายาติ  วิวิธ  วิเสส  สวติ  ชเนติ  ปวตฺเตตีติ   
วิสวี  วิวิธ  สวน  วา  อสฺส  อตฺถีติ  วิสวี ตสฺส  ภาโว   
วิสวิตา ฯ  ตสฺสา  วิสวิตาย  อิทฺธิยา  วิวิธวิเสสปวตฺตนภาวายาติ   
อตฺโถ ฯ   
        อิทฺธิวสภีาวายาติ  อิทฺธิยา  อิสฺสรภาวาย ฯ   
        อิทฺธิเวสารชฺชายาติ  อิทฺธิวิสารทภาวาย ฯ   
        อิทฺธิปาทา าณกถาย วุตฺตตฺถา ฯ   
        ฉนฺท  เจ  ภิกฺขุ  นิสสฺายาติ  ยทิ  ภิกฺขุ  ฉนฺท  นิสฺสาย   
ฉนฺท  อธิปตึ  กริตฺวา ฯ   
        ลภติ  สมาธินฺติ  สมาธึ  ปฏลิภติ  นิพฺพตฺเตติ ฯ  เสเสสุป   
เอเสว  นโย ฯ  ตตฺถ  ฉนทฺวีริยจิตฺตวีมสา  จตฺตาริ  ปทานิ   
#๑.  ย.ุ ลหุมทุิกมฺม ฺตาโย หุตฺวา อิทฺธี ปาปุณนฺติ ฯ   
#๒.  ย.ุ อิทฺธวิิกุพฺพนายาติ ฯ    
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ตสมฺปยุตฺตา จตฺตาโร สมาธี จตฺตาริ  ปทานีติ  เอว  อฏ   
ปทานิ  ยสฺมา  ปน  อิทฺธิมุปฺปาเทตุกามตาฉนฺโท  สมาธินา   
เอกโต  นิยุตฺโตว  อิทฺธิลาภาย  สวตฺตติ  ตถา  วีริยาทโย  ตสฺมา   
อิมานิ  อฏ  ปทานิ วุตฺตานีติ เวทิตพฺพานิ ฯ   
        ย  ต  ภควตา  อภิ ฺา  อุปฺปาเทตุกามสฺส  โยคิโน   
กตฺตพฺพโยควิธึ ทสฺเสนฺเตน โส  เอว  สมาหิเต  จิตฺเต ปริสุทฺเธ   
ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มทุุภูเต กมฺมนิเย   ิเต   
อาเน ฺชปฺปตฺเตติ  จิตฺตสฺส อาเน ฺช (๑)  วุตฺต ฯ ต เถโร โสฬสธา   
ทสฺเสนฺโต  โสฬส  มูลานติีอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  อโนนตนฺติ  โกสชฺชวเสน  อโนนต  อสลฺลีนนฺติ   
อตฺโถ ฯ   
        อนุนฺนตนฺติ  อุทฺธจฺจวเสน  อุทฺธ น อารุฬฺห อนุทฺธตนฺติ   
อตฺโถ ฯ   
        อนภินตนฺติ  โลภวเสน  น  อภินต  อนลลฺีนนติฺ  อตฺโถ ฯ   
        อภิกามตาย  นต  อภินตนฺติ  อิท  ตาทิส น โหตีติ วุตฺต   
โหติ ฯ   
        ราเคติ (๒)  สงฺขารวตฺถุเกน โลเภน ฯ   
        อนปนตนฺติ  โทสวเสน  น  อปนต  น  ฆฏฏนนฺติ (๓)  อตฺโถ ฯ   
นต  นตีติ  อตฺถโต  เอก ฯ อปคตนตนฺติ อปนต อิท ตาทิส   
#๑.  วิ.มหาวิ. ๑/๓/๖-๘ ฯ   ๒.  ม. ราเคติ ฯ   ๓.  ม. ฆฏฏนนฺติ ฯ    
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น   โหตีติ วุตฺต โหติ ฯ   
        อนิสฺสตินฺติ อนตฺตโต  ทฏิตฺตา  ทิฏ ิวเสน  อตฺตาติ   
วา  อตฺตนิยนฺติ  วา  กิ ฺจิ  น  นิสฺสิต ฯ   
        อปฺปฏพิทฺธนฺติ  ปจฺจุปการาสาวเสน  นปฺปฏพิทฺธ ฯ   
        ฉนฺทราเคติ (๑)  สตฺตวตฺถุเกน  โลเภน ฯ   
        วิปฺปมุตฺตนฺติ (๒)  วิกฺขมฺภนวิมุตฺติวเสน  กามราคโต วิปฺปมุตฺต ฯ   
        อถวา  ป ฺจวิมุตฺติวเสน  กามราคโต  วิปฺปมตฺุต ฯ   
        อถวา  ป ฺจวิมุตฺติวเสน  ตโต  ตโต  ปฏิปกฺขโต   
วิปฺปมุตฺต ฯ  อิท  ปุถชฺุชนเสขาเสขานมฺป  อภิ ฺาย  อุปฺปาทนโต   
นิโรธสมาปตฺติาเณน (๓)  โสฬสหิ  าณจริยาหีติ (๔)  วุตฺตนเยน   
อุกฺกฏปริจฺเฉเทน  วุตฺต  ยถาลาภวเสน  ปน  คเหตพฺพ ฯ   
        กามราเคติ  เมถุนราเคน ฯ   
        วิส ฺ ุตฺตนฺติ  วิกฺขมฺภนโต เสสกิเลเสหิ วิสยุตฺต อุกฺกฏ-   
วเสน (๕)   สมุจฺเฉทโต วา วิปฺปยุตฺต ฯ   
        กิเลเสติ  เสสกิเลเส (๖)  ฯ   
        วิมริยาทิกตนฺติ (๗)  วิกฺขมฺภิตพฺพมริยาทวเสน  วิคตกิเลสมริยาท   
กต  เตน เตน มคฺเคน ปหาตพฺพมริยาทวเสน วา วิคต-   
กิเลสมริยาท  กต ฯ   
#๑.  ม. ฉนฺทราเคติ ฯ   ๒.  ส.ี วิมุตฺตนฺติ ฯ    
#๓.  ม. นิโรธสมาปตฺติาเณ ฯ   ๔.  ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๒๒๓/๑๔๖ ฯ   
#๕.  ม. อุกฺกฏเยน ฯ   ๖.  ม. เสสกิเลเสน ฯ    
#๗.  ยุ. วิมรยิาทกตนฺติ ฯ    
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        กิเลสมริยาเทติ  เตน  เตน  ปหีเนน  กิเลสมริยาเทน ฯ   
ลิงฺควิปลฺลาโส เจตฺถ  ทฏพฺโพ ฯ   
        เอกตฺตคตนฺติ (๑)  เอการมฺมณคต ฯ   
        นานตฺตกิเลเสหีติ  นานารมฺมเณ  ปวตฺตมาเนหิ  กิเลเสหิ ฯ   
อิท  อารมฺมณมเปกฺขิตฺวา  วุตฺต  อโนนตนฺติอาทิ  ปน  กิเลเส   
เอว  อเปกฺขิตฺวา ฯ   
        โอภาสคตนฺติ  ป ฺาย วิสทปฺปวตฺติวเสน ป ฺโภาส   
คต ฯ   
        อวิชชฺนธฺกาเรติ  พลวอวิชฺชาย ฯ  จตสฺโส  ภูมโิย  โสฬส   
จ  มูลานิ  อิทฺธิยา  ปุพฺพภาควเสน  วุตฺตานิ  จตฺตาโร  จ   
ปาทา  อฏ  จ  ปทานิ  ปพฺุพภาควเสน  จ   สมฺปโยควเสน   
จ   วุตฺตานีติ ฯ   
 
                        ทสอิทฺธินทิฺเทสวณฺณนา   
        เอว  อิทธฺิยา  ภูมิปาทปทมูลภูเต  ธมฺเม ทสฺเสตฺวา อิทานิ   
ตา  อิทฺธิโย  ทสฺเสนฺโต  กตมา  อธิฏานา  อิทฺธีติอาทิมาห ฯ   
ตตฺถ  อุทฺเทสปทาน  อตฺโถ  อิทฺธิวิธาณนิทฺเทเส  วุตฺโตเยว ฯ   
        อิธ  ภิกขฺูติ  อิมสฺมึ  สาสเน  ภิกฺขุ.   เตน  สพฺพปฺ-   
ปการอิทฺธิวิธการกสฺส (๒)  อ ฺตฺถ  อภาว  ทีเปติ ฯ  อิเมส ทฺวินฺน   
#๑.  ม. เอกตฺตคตนฺติ ฯ   ๒.  ม. สพฺพปการวเสน  อิทฺธิวิธการกสฺส ฯ    
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ปทาน  นิทฺเทโส  เหฏา  วุตฺตตฺโถ ฯ  เตเนว  จ  อิทฺธิยา   
ภูมิปาทปทมูลภูเตหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  วิสุทฺธมิคฺเค  วุตฺเตหิ   
จุทฺทสหิ  ปณฺณรสหิ  วา  อากาเรหิ  ปริทมิตจิตฺตตฺตา  จ   
ฉนฺทาทิเอเกกาธิปติสมาปชฺชนวเสน  อาวชฺชนาทิวสีภาววเสน  จ   
มุทุกมฺม ฺกตจิตฺตตา  จ  วุตฺตา  โหติ ฯ  พลวปุพฺพโยคสมฺปนฺโน  
ปุพฺพโยคสมฺปตฺติยา  อรหตฺตปฏิลาเภเนว  ปฏิลทธฺาภิ ฺาทิคุโณ   
ภิกฺขุ  ภูมิอาทีหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต โหตีติ  กตฺวา  โสป   
วุตฺโตว โหติ ฯ   
        พหุก (๑)  อาวชฺชตีติ  ปวีกสิณารมฺมณ  อภิ ฺาปาทก   
จตุตฺถชฺฌาน  สมาปชฺชิตฺวา  วุฏาย  สเจ  สต อิจฺฉติ สต   
โหมิ สต โหมีติ ปริกมฺมกรณวเสน  อาวชฺชติ ฯ   
        อาวชฺชตฺิวา  าเณน  อธิฏาตีติ  เอว  ปริกมฺม  กตฺวา   
อภิ ฺาาเณน  อธิฏาติ ฯ  เอตฺถ  ปริกมฺม  กตฺวา  ปุน   
ปาทกชฺฌานสมาปชฺชน น วุตฺต ฯ กิ ฺจาป  น  วุตฺต  อถ   
โข  อฏกถาย  อาวชฺชตีติ ปริกมฺมวเสเนว วุตฺต อาวชฺชิตฺวา   
าเณน  อธิฏาตีติ  อภิ ฺาาณวเสน  วุตฺต  ตสฺมา  พหุก   
อาวชฺชติ  ตโต  เตส  ปรกิมฺมจิตฺตาน  อวสาเน  สมาปชฺชติ   
สมาปตฺติโต  วุฏหิตฺวา  ปุน พหุโก  โหมีติ  อาวชชฺิตฺวา  ตโต   
ปร  ปวตฺตาน  ติณฺณ  จตุนฺน  วา ปุพฺพภาคจิตฺตาน  อนนฺตรา   
#๑.  ย.ุ พหุล ฯ    
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อุปฺปนฺเนน  สนฺนิฏาปนวเสน  อธิฏานนฺติ  ลทฺธนาเมน   
เอเกเนว  อภิ ฺาาเณน  อธิฏาตีติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ   
ทฏพฺโพติ  วุตฺตตฺตา  เอวเมว  ทฏพฺพ ฯ ยถา ภุ ฺชิตฺวา   
สยตีติ วุตฺเต ปานีย อปวิตฺวา หตฺถโธวนาทีนิ อกตฺวา   
ภุตฺตานนฺตรเมว  สยตีติ  อตฺโถ  น  โหตีติ  อนฺตรา  สนฺเตสุป   
อ ฺเสุ  กิจฺเจสุ  ภุตฺวา  สยตีติ  วุจฺจติ  เอวมิธาปติ   
ทฏพฺพ ฯ  ปม ปาทกชฺฌานสมาปชฺชนมฺป  หิ  ปาฬิย   
อวุตฺตเมวาติ ฯ   
        เตน  ปน  อธิฏานาเณน  สเหว  สต  โหติ ฯ สหสฺเสป   
สตสหสฺเสป  เอเสว  นโย ฯ  สเจ  เอว  น  อิชฌฺติ  ปนุ  ปรกิมฺม   
กตฺวา ทุติยมฺป  สมาปชชฺตฺิวา  วุฏาย  อธิฏาตพฺพ ฯ   
สยุตฺตฏกถาย (๑)  หิ เอกวาร ทฺวิวาร  สมาปชชฺิตุ  วฏฏตีติ   
วุตฺต ฯ  ตตฺถ  ปาทกชฺฌานจิตฺต  นิมิตฺตารมฺมณ  ปริกมฺมจิตฺตานิ   
สตารมฺมณานิ  วา  สหสฺสารมฺมณานิ  วา ฯ  ตานิ จ โข   
วณฺณวเสน  น  ปณฺณตฺติวเสน ฯ  อธฏิาานจิตฺตมฺป ตเถว   
สตารมฺมณ วา สหสฺสารมฺมณ  วา  ต  ปุพฺเพ  วุตฺต-   
อปฺปนาจิตฺตมิว โคตฺรภุอนนฺตร เอวเมว อุปฺปชฺชติ รูปาวจร-   
จตุตฺถชฺฌานิก ฯ   
        ยถายสฺมา  จูฬปนฺถโก (๒)  เอโกป  หุตฺวา  พหุธา  โหตีติ   
#๑.  มหาอฏกถาย  สนฺธายวุตฺต ฯ   ๒.  ม. ย.ุ จูฬปนฺโก ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๒) - หนาท่ี 442 

                เลมที่  41  ป ฺาวคฺควณฺณนา  หนา  442   
 
พหุธาภาวสฺส  กายสกฺขิทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ  วตฺตมานวจน  ปเนตฺถ   
เถรสฺส  ตถากรณปกติกตฺตา  ตสฺส  ธรมานกาลตฺตา จ กตนฺติ   
เวทิตพฺพ ฯ   
        เอโก โหตีติ วาเรป เอเสว นโย ฯ  ตตฺริท  วตฺถ ุ  
เต  เทฺว  ภาตโร กิร เถรา ปนฺเถ ชาตตฺตา ปนฺถกาติ   
นาม  ลภึสุ ฯ  เตสุ  เชฏโ  มหาปนฺถโก  ปพฺพชิตฺวา  สห   
ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ โส อรหา หุตฺวา จูฬปนฺถก   
ปพฺพาเชตฺวา   
                        ปทุม (๑)  ยถา โกกนท สุคนฺธ   
                        ปาโต สิยา ผุลฺลมวีตคนฺธ   
                        องฺคีรส ปสฺส วิโรจมาน   
                        ตปนฺตมาทิจฺจมิวนฺตลกฺเขติ (๒)   
อิม  คาถ  อทาสิ ฯ  โส  ต  จตูหิ  มาเสหิ  ปคุณ  กาตุ   
นาสกฺขิ ฯ   
        อถ  น  เถโร  อภพฺโพ  ตฺว  อิมสมฺึ  สาสเน  นกิฺขม   
อิโตติ  อาห ฯ  ตสฺมิ ฺจ  กาเล  เถโร  ภตฺตุทฺเทสโก  โหติ ฯ   
ชีวโก  โกมารภจฺโจ  พหุ  มาลาคนฺธวิเลปน  อาทาย  อตฺตโน   
อมฺพวน  คนฺตฺวา  สตฺถาร  ปูเชตฺวา  ธมมฺ  สุตฺวา  ทสพล   
วนฺทิตฺวา  เถร  อุปสงฺกมตฺิวา  เสฺว  ภนฺเต  พุทฺธปฺปมุขานิ   
#๑.  ปทฺม  อิติป ฯ   ๒.  ส. ส. ๑๕/๓๖๒/๔๔๒ ฯ    
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ป ฺจภิกฺขุสตานิ  อาทาย  อมฺหาก  นิเวสเน  ภิกฺข  คณฺหถาติ   
อาห ฯ   
        เถโรป เปตฺวา จูฬปนฺถก เสสาน อธิวาเสมีติ   
อาห ฯ  ต สตฺุวา จูฬปนฺถโก ภิยฺโยโส มตฺตาย โทมนสฺสปฺ-   
ปตฺโต หุตฺวา ปุนทิวเส ปาโตว วิหารา นิกฺขมิตฺวา สาสเน   
สาเปกฺขตาย วิหารทฺวารโกฏเก โรทมาโน อฏาสิ ฯ   
        ภควา  ตสฺส  อุปนิสสฺย  ทิสฺวา  ต  อุปสงฺกมิตฺวา  กสฺมา   
โรทสีติ  อาห ฯ โส  ต  ปวตฺตึ  อาจิกฺขิ ฯ   
        ภควา  น  สชฺฌาย  กาตุ  อสกฺโกนฺโต  มม  สาสเน   
อภพฺโพ  นาม  โหติ  มา  โสจิ  ปนฺถกาติ  จกฺกจิตฺตตเลน (๑)   
ปาณินา ตสฺส สีส  ปรามสิตฺวา  ต  พาหาย  คเหตฺวา   
วิหาร ปวิสิตฺวา (๒)  คนฺธกุฏิปมุเข นิสีทาเปตฺวา  อิทฺธิยา   
อภิสงฺขต ปริสุทฺธ ปโลติกขณฺฑ อิม ปโลติก รโชหรณ   
รโชหรณนฺติ  หตฺเถน  ปรมิชฺชนฺโต  นสิีท  ปนถฺกาติ  วตฺวา   
ตสฺส  ปโลติกขณฺฑ  ทตฺวา  กาเล  อาโรจิเต  ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต   
ชีวกสฺส  เคห  คนฺตฺวา  ป ฺตฺตาสเน  นิสีทิ ฯ  ตสฺส  ต   
ปโลติกขณฺฑ  ตถาปริมชฺชนฺตสฺส  กลิิฏ  หุตฺวา  กเมน  กาฬวณฺณ   
อโหสิ ฯ  โส  อิท  ปริสุทธฺ  ปโลติกขณฺฑ  นตฺเถตฺถ  โทโส   
อตฺตภาว  นิสฺสาย  ปนาย  โทโสติ  ส ฺ  ปฏิลภิตฺวา  ป ฺจสุ   
#๑.  ม. จกฺกงฺติตตเลน ฯ   ๒.  ย.ุ ปเวเสตฺวา ฯ    
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ขนฺเธสุ  าณ โอตาเรตฺวา วิปสฺสน วฑฺเฒสิ ฯ  อถสฺส  ภควา   
โอภาส  วิสฺสชฺเชตฺวา  ปรุโต  นิสนฺโน  วิย  ป ฺายมานรูโป   
หุตฺวา  อิมา โอภาสคาถา อภาสิ   
                        ราโค รโช น จ ปน เรณุ (๑) วุจฺจติ   
                        ราคสฺเสต อธิวจน รโชติ   
                        เอต รช วิปฺปชหิตฺว (๒)  ภิกฺขโว (๓)   
                        วิหรนฺติ เต วิคตรชสฺส สาสเน ฯ   
                        โทโส รโช ฯเปฯ สาสเน ฯ   
                        โมโห รโช ฯเปฯ สาสเน (๔) ฯ   
                        อธิเจตโส อปฺปมชฺชโต   
                        มุนิโน โมนปเถสุ สิกฺขโต   
                        โสกา น ภวนฺติ ตาทิโน   
                        อุปสนฺตสฺส สทา สตีมโตติ (๕)   
        คาถาปริโยสาเน  เถโร  สห  ปฏสิมฺภิทาหิ  อรหตฺต   
ปาปุณิ ฯ  โส  มโนมยชฺฌานลาภี  หุตฺวา  เอโก  หุตฺวา  พหุธา   
พหุธา  หุตฺวา  เอโก  ภวิตุ  สมตฺโถ อโหสิ ฯ อรหตฺตมคฺเคเน-   
วสฺส ตีณิ ปฏกานิ ฉ จ อภิ ฺา อาคมึสุ ฯ   
        ชีวโก  โข  ทสพลสสฺ  ทกฺขิโณทก  อุปนาเมสิ ฯ  สตฺถา   
#๑.  ม. เรณุ ฯ   ๒.  กตฺถจิ. วิปฺปชหิตฺวาน ฯ   ๓.  ม. ภิกฺขโว ฯ   
#๔.  ขุ. มหา. ๒๙/๙๘๐/๖๒๔ ฯ   ๕.  ขุ. อุ.  ๒๕/๑๐๑/๑๓๗ ฯ    
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ปตฺต  หตฺเถน ปทหิตฺวา  กึ  ภนฺเตติ  ปฏุโ  วิหาเร   
เอโก  ภิกฺขุ  อตฺถิ  ชีวกาติ  อาห ฯ  โส ปุริส  เปเสสิ  คจฺฉ   
อยฺย  คเหตฺวา  สีฆ เอหีติ ฯ จูฬปนฺถกตฺเถโร ตสฺส ปุริสสฺส   
ปุเร  อาคมนาเยว  ภาตร  อตฺตโน  ปตฺตวิเสส  าเปตุกาโม   
ภิกฺขุสหสฺส  นิมฺมินิตฺวา เอกมฺป  เอเกน  อสทิส  เอกสฺสาป   
จ  จีวรวิจารณาทิสามณกกมฺม (๑)  อ ฺเน อสทิส  อกาสิ  ปุรโิส   
คนฺตฺวา  วิหาเร  พหู  ภิกฺขู  ทิสฺวา  ปจฺจาคนฺตฺวา  พหู   
ภนฺเต วิหาเร  ภิกฺขู  ปกโฺกสิตพฺพ  อยฺย น ปสฺสามีติ ชีวกสฺส  
กเถสิ ฯ ชีวโก สตฺถาร  ปจฺุฉิตฺวา  ตสฺส  นาม  วตฺวา  ปุน   
ต  เปเสสิ ฯ  โส  คนฺตฺวา  จูฬปนฺถโก  นาม  กตโร  ภนฺเตติ   
ปุจฺฉิ ฯ  อห  จูฬปนฺถโก  อห  จูฬปนฺถโกติ  สกึเยว มุขสหสฺส   
กเถสิ ฯ  โส  ปุน  คนฺตฺวา  สพฺเพป กิร จูฬปนฺถกา อห   
ปกฺโกสิตพฺพ น ชานามีติ  อาห ฯ  ชีวโก  ปฏิวิทฺธสจฺจตาย   
อิทฺธิมา  ภิกฺขูติ  นยโต  อ ฺาสิ ฯ  ภควา  อาห  คจฺฉ   
ย  ปม  ปสสฺสิ  ต  จีวรกณฺเณ  คเหตฺวา สตฺถา ต อามนฺเตตีติ   
วตฺวา  อาเนหีติ ฯ  โส  คนฺตฺวา  ตถา  อกาสิ ฯ  ตาวเทว   
สพฺเพป  นิมฺมิตา  อนฺตรธายึสุ ฯ  เถโร  ต  อุยฺโยเชตฺวา  มุข-   
โธวนาทิสรีรกิจฺจ  นิฏเปตฺวา  ปมตร  คนฺตฺวา  ป ฺตฺตาสเน   
นิสีทิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  สตฺถา  ทกฺขิโณทก คณฺหิตฺวา ภตฺตกิจฺจ   
#๑.  ย ุ จีวรวจิารณาทิสาสนกมฺม ฯ    
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กตฺวา  จูฬปนฺถกตฺเถเรนว  ภตฺตานุโมทน  ธมฺมกถ  กถาเปสิ ฯ   
เถโร  ทีฆมชฌฺิมาคมปฺปมาณ  ธมฺมกถ กเถสีติ ฯ   
        อ ฺเ  ภิกฺขู  อธิฏาเนน  มโนมย  กาย  อภินิมฺมินิตฺวา   
ตโย  วา  จตฺตาโร  วา  อภินิมฺมินนฺติ  พหุเก  เอกสทิเสเยว   
จ  กตฺวา  นิมมฺินนฺติ เอกวิธเมว กมฺม  กุรุมาเน ฯ  จูฬ-   
ปนฺถกตฺเถโร  ปน  เอกาวชฺชเนเนว  ภิกฺขุสหสฺส  มาเปสิ ฯ เทฺวป   
ชเน  น  เอกสทิเส  อกาสิ  น  เอกวิธ  กมฺม  กรุุมาเน ฯ   
ตสฺมา  มโนมย  กาย  อภินิมฺมินนฺตาน  อคฺโค  นาม  ชาโต ฯ   
อ ฺเ  ปน  พหู  อนิยเมตฺวา  นิมฺมิตา  อิทฺธิมตา  สทิสาว   
โหนฺติ ฯ านนิสชฺชาทีส ุจ ภาสิตตุณฺหีภาวาทีสุ จ ย ย   
อิทฺธิมา  กโรติ  ต  ตเทว  กโรนฺติ ฯ  สเจ ปน นานาวณฺณ   
กาตุกาโม (๑)  โหติ เกจิ ปมวเย  เกจิ  มชฺฌิมวเย  เกจิ  ปจฺฉิมวเย   
ตถา  ทีฆเกเส อุปฑฺฒมุณฺเฑ มุณฺเฑ มิสฺสกเกเส  อุปฑฺฒรตฺต-   
จีวเร  ปณฺฑุกจีวเร  ปทภาณธมฺมกถาสรภ ฺป ฺหาปุจฺฉนป ฺห-   
วิสชฺชนรชนปจนจีวรสิพฺพนโธวนาทีนิ  กโรนฺเต  อปเรป  วา   
นานปฺปการเก  กาตุกาโม  โหติ  เต  ปาทกชฺฌานโต  วุฏาย   
เอตฺตกา  ภิกฺขู  ปมวยา  โหนฺตูติอาทินา  นเยน  ปริกมฺม  กตฺวา   
ปุน  สมาปชชฺิตฺวา วุฏาย อธิฏาตพฺพ อธิฏานจิตฺเตน   
สทฺธึ  อิจฺฉิติจฺฉิตปฺปการาเยว  โหนฺตีติ ฯ  เอเสว  นโย  พหุธาป   
#๑.  ย.ุ กตฺตุกาโม ฯ    
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หุตฺวา  เอโก  โหตีติอาทีสุ ฯ   
        อย  ปน  วิเสโส  ปกติยา  พหุโกติ นิมฺมิตกาลพฺภนฺตเร   
นิมฺมิตปกติยา พหุโก ฯ  อิมินา  จ  ภิกฺขุนา  เอว พหุภาว   
นิมฺมินิตฺวา ปุน เอโกว หตฺุวา จงฺกมิสฺสามิ  สชฺฌาย  กริสฺสามิ   
ป ฺห  ปุจฺฉิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  วา  อย  วิหาโร  อปฺปภิกฺขุโก   
สเจ  เกจิ  อาคมิสฺสนฺติ  กโุต อิเม (๒) เอตฺตกา เอกสทิสา ภิกฺขู   
อทฺธา  เถรสฺส  เอส  อานภุาโวติ  (๓)  ม  ชานิสฺสนฺตีติ อปฺปจฺฉตาย   
วา อนฺตราว  เอโก  โหมีติ  อิจฺฉนฺเตน  ปาทกชฺฌาน   
สมาปชฺชิตฺวา  วุฏาย  เอโก  โหมีติ  ปริกมฺม  กตฺวา  ปุน   
สมาปชฺชิตฺวา  วุฏาย  เอโก  โหมีติ  อธิฏาตพฺพ ฯ   
อธิฏานจิตฺเตน  สทฺธึเยว  เอโก  โหติ ฯ  เอว อกโรนฺโต ปน   
ยถาปริจฺฉินฺนกาลวเสน  สยเมว เอโก โหติ ฯ   
        อาวิภาวนฺติ  ปท  นิกขิฺปตฺวา  เกนจิ  อนาวฏ  โหตีติ   
วุตฺตตฺตา  เกนจิ  อนาวฏปเทน  อาวิภาวปทสฺส  ปากฏภาวตฺโถ   
วุตฺโต ฯ  โหตีติ  ปเทน  กโรตีติ  ปาเสโส  วุตฺโต  โหติ ฯ   
ปากฏ  โหนตฺ  หิ  อาวิภาเว  กเต  โหติ ฯ   
        เกนจิ  อนาวฏนฺติ  กุฏฏาทินา  เยน  เกนจิ  อนาวฏ   
อาวรณวิรหิต ฯ   
        อปฺปฏิจฺฉนฺนนฺติ  อุปริโต  อจฺฉาทิต ฯ   
#๑.  ย.ุ ปน ฯ   ๒.  กตฺถจิ. เอว  พหุภาโวติ ฯ    
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        ตเทว  อนาวฏตฺตา วิวฏ ฯ   
        อปฺปฏิจฺฉนฺนตฺตา  ปากฏ ฯ   
        ติโรภาวนฺติ  อนฺตริตภาว (๑)  กโรติ ฯ   
        อาวฏเยว  เตน  อาวรเณน ปหิต ฯ   
        ปฏิจฺฉนฺนเยว เตน ปฏิจฺฉาทเนน ปฏิกชฺุชิต ฯ   
        อากาสกสิณสมาปตฺติยาติ  ปริจฺเฉทากาสกสิเณ  อุปฺปาทิตาย   
จตุตฺถชฺฌานสมาปตฺติยา ฯ   
        ลาภีติ  โส  ลาโภ  อสฺส  อตฺถีติ  ลาภี ฯ   
        อปริกฺขิตฺเตติ  เกนจิ  สมนฺตโต  อปริกฺขิตฺเต  ปเทเส ฯ   
อิธ  อากาสกสิณสฺเสว  วุตฺตตฺตา  ตตฺถ  ภาวิตเมว  ฌาน   
อากาสกรณสฺส (๒)  ปจฺจโย  โหติ น อ ฺนฺติ ทฏพฺพ ฯ   
อุปริอาโปกสิณาทีสุป  ตทารมฺมณเมว  ฌาน  ทฏพฺพ  น   
อ ฺ ฯ   
        ปวึ  อาวชฺชติ  อุทก  อาวชฺชติ  อากาส  อาวชฺชตีติ   
ปกติปวีอุทกอากาเส  อาวชฺชติ ฯ   
        อนฺตลิกเฺขติ  ตสฺส  อากาสสฺส ปวิโต ทูรากาสภาว   
ทีเปติ ฯ   
        จนฺทิมสูริยปริมชชฺเน  กสิณนิยม  อกตฺวา  อิทธฺิมา   
เจโตวสิปฺปตฺโตติ  อวิเสเสน  วุตฺตตฺตา  นตฺเถตฺถ  กสิณ-   
#๑.  ส.ียุ.  อนฺตริกภาว ฯ   ๒.  ส.ี ย.ุ  อากาสกสิณสฺส ฯ    
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สมาปตฺตินิยโมติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        นิสินฺนโก  วา  นิปนนฺโก  วาติ  นสิินฺโน  นิปนโฺนติ (๑) ฯ   
อิเมหว อิตรอิริยาปถทฺวยมฺป วุตฺตเมว โหติ ฯ   
        หตฺถปาเส  โหตูติ  หตฺถสมีเป  โหตุ ฯ  หตฺถปสฺเส  โหตูติป   
ปาโ ฯ  อิท  ตถา  กาตุกามสฺส  วเสน  วุตฺต ฯ  อยมฺปน  ตตฺถ   
คนฺตฺวาป  หตฺถ  วฑฺเฒตฺวาป  อามสติ ฯ   
        อามสตีติ  อีสก  ผุสติ ฯ   
        ปรามสตีติ  พาฬฺห  ผุสติ ฯ   
        ปริมชฺชตีติ  สมนฺตโน ผุสติ ฯ รูปคตนฺติ หตฺถปาเส  
 ิตรูปเมว ฯ   
        ทูเรป  สนฺติเก  อธิฏาตีติ  ปาทกชฺฌานโต  วุฏาย  ทูเร   
เทวโลก  วา  พฺรหฺมโลก  วา  อาวชฺชติ  สนฺติเก  โหตูติ ฯ   
        อาวชฺชตฺิวา  ปริกมฺม  กตฺวา ปุน  สมาปชฺชิตฺวา  วุฏาย   
าณน  อธิฏาติ  สนฺติเก  โหตูติ ฯ  สนฺติเก  โหติ ฯ  เอส   
นโย  เสสปเทสุป ฯ  พฺรหฺมโลก  ปน  คนฺตุกามสฺส  ทูรสฺส   
สนฺติกกรณ  วตฺวา  พฺรหฺมโลกคมนสสฺ  อนุปการมฺป  อิมาย   
อิทฺธิยา  อิชฌฺมานวิเสส  ทสฺเสนฺโต  สนฺติเกปติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  น  เกวล  โถกกรณพหุกรณเมว  อมธุร  มธุรนฺติ-   
อาทีสุป  ย  ย  อิจฺฉติ  ต  สพฺพ  อิทฺธิมโต  อิชฺฌติ ฯ อปโร   
#๑.  ม. นิสินโฺน  วา  นิปนฺโน  วา ฯ    
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นโย  ทูเรป  สนฺติเก  อธิฏาตีติ  ทูเร  พฺรหฺมโลก  วา   
มนุสฺสโลกสสฺ  สนฺติเก  อธิฏาติ ฯ   
        สนฺติเกป  ทูเร  อธิฏาตีติ สนฺติเก มนุสฺสโลก วา ทูเร   
พฺรหฺมโลเก  อธิฏาติ ฯ   
        พหุกมปฺ  โถก  อธฏิาตีติ  สเจ  พฺรหฺมาโน  พหู   
สนฺนิปติตา  โหนฺติ  มหาอตฺตภาวตฺตา  ทสฺสนูปจาร  สวนูปจาร   
ปชหนฺติ  ทสสฺนูปจาเร  จ  สวนูปจาเร  จ  เอกชฺฌ  สงฺขิปตฺวา   
พหุกมฺป  โถกมฺป อธิฏาติ ฯ   
        โถกมฺป พหุก อธิฏาตีติ  สเจ  มหาปริวาเรน  คนฺตุกาโม   
โหติ  เอกกตฺตา  โถก  อตฺตาน พหุก  อธิฏหิตฺวา  มหาปริวาโร   
คจฺฉตีติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  เอว  สติ  จตุพฺพิธมฺป  
ต  พฺรหฺมโลกคมเน อุปกาโร โหติ ฯ   
        ทิพฺเพน  จกฺขุนา  ตสฺส  พฺรหฺมโุน  รูป  ปสฺสตีติ  อิธ   
 ิโต  อาโลก  วฑฺเฒตฺวา  ยสฺส  พฺรหฺมโุน  รูป  ทฏ ุกาโม   
ทิพฺเพน  จกฺขุนา  ตสฺส พฺรหฺมุโน  รูป  ปสฺสติ ฯ  อิเธว   ิโต   
ทิพฺพาย  โสตธาตุยา  ตสฺส  พฺรหฺมโุน  ภาสมานสฺส  สทฺท   
สุณาติ ฯ  เจโตปริยาเณน  ตสฺส  พฺรหฺมุโน  จิตฺต  ปชานาติ ฯ   
        ทิสฺสมาเนนาติ  จกฺขุนา  เปกฺขิยมาเนน ฯ   
        กายวเสน  จิตฺต  ปรณิาเมตีติ  รูปกายสฺส  วเสน  จิตฺต   
ปริณาเมติ ฯ  ปาทกชฺฌานจิตฺต  คเหตฺวา  กาเย อาโรเปติ    
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กายานุคติก  กโรติ (๑)  ทนฺธคมน ฯ  กายคมน  หิ  ทนฺธ   
โหติ ฯ   
        อธิฏาตีติ ตสฺเสว  เววจน  สนฺนิฏาเปตีติ  อตฺโถ ฯ   
สุขส ฺ ฺจ  ลหุส ฺ ฺจ  โอกกฺมิตฺวาติ  ปาทกชฺฌานา-   
รมฺมเณน  อิทฺธิจิตฺเตน  สหชาต  สุขส ฺ ฺจ  ลหุส ฺ ฺจ   
โอกฺกมิตฺวา  ปวิสิตฺวา  ผุสิตฺวา ปาปุณิตฺวา ฯ สุขส ฺา จ   
นาม อุเปกฺขาสมฺปยุตฺตส ฺา ฯ  อุเปกฺขา  หิ  สนตฺ  สุขนฺติ   
วุตฺตา  สาเยว  ส ฺา  นีวรเณหิ  เจว  วิตกฺกาทิปจฺจนีเกหิ   
จ วิมุตฺตตฺตา ลหุส ฺาติป เวทิตพฺพา ฯ   
        ต โอกกฺนฺตสฺส ปนสฺส กรชกาโยป ตูลปจุ วิย สลลฺหุโก   
โหติ ฯ โส เอว วาตกฺขิตฺตตูลปจุนา วิย สลลฺหุเกน ทิสฺสมาเนน   
กาเยน  พฺรหมฺโลก  คจฉติ ฯ  เอว  คจฺฉนฺโต  จ  สเจ  อิจฺฉติ   
ปวีกสิณวเสน  อากาเส  มคฺค  นิมฺมนิิตฺวา  ปทสา  คจฺฉติ ฯ   
สเจ  อิจฺฉติ อากาเส  ปวีกสิณวเสเนว  ปเท  ปเท  ปทุม   
นิมฺมินิตฺวา ปทุเม ปทุเม ปท นิกฺขิปนฺโต ปทสา  คจฺฉติ ฯ   
สเจ  อิจฺฉติ  วาโยกสิณวเสน  วาต  อธิฏหิตฺวา  ตูลปจุ  วิย   
วายุนา  คจฺฉติ ฯ  อปจ  คนฺตุกามตาว  เอตฺถ  ปมาณ ฯ  สติ   
หิ  คนฺตุกามตาย  เอวกตจิตฺตาธิฏาโน  อธิฏานเวคกฺขิตฺโตว   
โส  ชิยาเวคกฺขิตฺโต  สโร  วิย  ทิสฺสมาโน คจฺฉติ ฯ   
#๑.  ม. กายานุคติก ฯ    
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        จิตฺตวเสน  กาย  ปรณิาเมตีติ  กรชกาย  คเหตฺวา   
ปาทกชฺฌานจิตฺเต  อาโรเปติ  จิตฺตานุคติก  กโรติ  สีฆคมน ฯ   
จิตฺตคมน  หิ สีฆ โหติ ฯ   
        สุขส ฺ ฺจ  ลหุส ฺ ฺจ  โอกฺกมิตฺวาติ  รูปกายา-   
รมฺมเณน  อิทฺธิจิตฺเตน  สหชาต  สุขส ฺ ฺจ  ลหุส ฺ ฺจ ฯ   
เสส  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  อิทมปฺน  จิตฺตคมนเมว  โหติ ฯ   
เอว  อทิสฺสมาเนน  กาเยน  คจฺฉนฺโต  ปนาย  กึ  ตสฺสาธิฏาน-   
จิตฺตสฺส  อุปฺปาทกฺขเณ  คจฺฉติ  อุทาหุ   ิติกฺขเณ  ภงฺคกฺขเณ  
วาติ วุตฺเต ตีสุป ขเณสุ คจฺฉตีติ เถโร  อาห ฯ  กึ  ปน   
โส  สย  คจฺฉติ  นิมฺมิต  เปเสตีติ  ยถารจิุ  กโรติ ฯ อิธ   
ปนสฺส  สย คมนเมว อาคต ฯ   
        มโนมยนฺติ  อธิฏานมเนน  นิมมฺิตตฺตา  มโนมย ฯ   
        สพฺพงฺคปจฺจงฺคนฺติ  สพฺพองฺคปจฺจงฺควนฺต ฯ   
        อหีนินทฺฺริยนฺติ  อิท จกฺขุโสตาทีน สณฺานวเสน วุตฺต ฯ   
นิมฺมิตรูเป  ปน  ปสาโท  นาม  นตฺถ ิฯ   
        สเจ  โส อิทฺธิมา จงฺกมติ นิมฺมิโตป ตตฺถ  จงฺกมตีติอาทิ   
สพฺพ  สาวกนิมฺมิต  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  พุทฺธนิมฺมิตา  ปน  ย   
ย  ภควา  กโรติ (๑)  ต  ตมฺป  กโรนฺติ  ภควโต  จิตฺตวเสน   
อ ฺมฺป กโรนฺตีติ (๒) ฯ   
#๑.  ย.ุ กโรติ ฯ   ๒.  ย.ุ กโรตีติ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๒) - หนาท่ี 453 

                เลมที่  41  อิทธฺิกถาวณฺณนา  หนา  453   
 
        ธูมายติ ปชฺชลตีติ เตโชกสิณวเสน ฯ   
        ธมฺม ภาสตีติอาทีนิ ตีณิ อนิยเมตฺวา วุตฺตานิ ฯ   
        สนฺติฏตีติ  สงฺคมฺม  ติฏติ ฯ   
        สลฺลปตีติ  สงฺคมฺม  ลปติ ฯ   
        สากจฺฉ สมาปชฺชตีติ  อ ฺม ฺสฺส  อุตฺตรปจฺจุตฺตรทาน-   
วเสน  สกถ (๑)  กโรติ ฯ  เอตฺถ จ ย โส อิทฺธิมา  อิเธว   
 ิโต  ทิพฺเพน  จกฺขุนา  รปู  ปสฺสติ  ทพฺิพาย  โสตธาตุยา   
สทฺท สุณาติ  เจโตปริยาเณน  จิตฺต  ปชานาติ  ยมฺป   
โส  อิเธว   ิโต  เตน  พฺรหฺมุนา  สทฺธึ  สนฺติฏติ  สลฺลปติ   
สากจฺฉ  สมาปชฺชติ  ยมฺปสฺส  ทูเรป  สนฺติเก  อธิฏาตีติ-   
อาทิก  อธิฏาน  ยมฺป  โส  ทิสฺสมาเนน  วา อทิสสฺมาเนน   
วา กาเยน  พฺรหฺมโลก  คจฺฉติ  เอตฺตาวตา  น  กาเยน   
วส  วตฺเตติ ฯ  ย ฺจ  โข  โส ตสฺส  พฺรหฺมุโน  ปรุโต   
รูป  อภินิมฺมนิาตีติอาทินา  นเยน  วุตฺตวิธาน  อาปชฺชติ   
เอตฺตาวตา  กาเยน  วส  วตฺเตติ  นาม.  เสส  ปน  กาเยน   
วสวตฺตนาย  ปุพฺพภาคทสฺสนตฺถ วุตฺตนฺติ ฯ อย ตาว อธิฏานา   
อิทฺธิ ฯ   
        วิกุพฺพนิทฺธินิทฺเทเส  ลิขิสฺส  ภควโต  สาวกนิทสฺสน   
วิกุพฺพนิทฺธิยา  กายสกฺขิปุคฺคลทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ  ตมฺป  ทสฺเสนฺโต   
#๑.  ย.ุ กถ ฯ    
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ปม  ตาว  พฺรหฺมโลเก  ิโต  สหสฺสโิลกธาตุ  สเรน  วิ ฺาเปสีติ   
อติวิย  อจฺฉริยอพฺภุตภูต  สหสฺสิโลกธาตุยา  สทฺทสวน  อธิฏานิทฺธึ   
ทสฺเสสิ ฯ   
        อิทานิ  ตสฺส  วตฺถุสสฺ  ปริทีปนตฺถ  อิท วุจฺจติ  อิมสฺมา   
หิ  กปฺปา  เอกตึเส  กปฺเป  สิขี  ภควา  อนนฺตรชาติยา  ตุสิตปุรโต   
จวิตฺวา  อรุณวตีนคเร  อรุณวโต  ร ฺโ  ปภาวติยา  นาม   
มเหสิยา  กุจฺฉิสฺมึ  นิพฺพตฺติตฺวา  ปริปกฺกาโณ  มหาภินิกฺขมน   
นิกฺขมิตฺวา  โพธิมณฺเฑ  สพฺพ ฺ ุต ฺาณ  ปฏิวิชฌฺิตฺวา  ปวตฺต-   
วรธมฺมจกฺโก  อรุณวตึ  นสิฺสาย  วิหรนฺโต  เอกทิวส  ปาโตว   
สรีรปฏชิคฺคน  กตฺวา  มหาภิกฺขุสงฺฆปริวาโร  อรณุวตึ  ปณฺฑาย   
ปวิสิสฺสามีติ  นิกฺขมิตฺวา  วิหารทฺวารโกฏกสมีเป   ิโต  อภิภุ   
นาม อคฺคสาวก อามนฺเตสิ  อติปฺปโค  โข  ภิกฺขุ  อรุณวตึ   
ปณฺฑาย  ปวิสิตุ ฯ  นเยน  อ ฺตโร  พฺรหฺมโลโก เตนุป-   
สงฺกมิสฺสามาติ ฯ ยถาห   
        อถ โข ภิกฺขเว สิขี ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
อภิภุ  ภิกฺขุ อามนฺเตสิ อายาม พฺราหฺมณ เยน อ ฺตโร   
พฺรหฺมโลโก  เตนุปสงฺกมิสฺสาม ยาว ภตฺตสฺส กาโล ภวิสฺสตีติ ฯ  
เอว ภนฺเตติ  โข ภิกฺขเว อภิภู ภิกขฺุ สิขิสฺส ภควโต   
อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ปจฺจสฺโสสิ ฯ อถ โข ภิกขฺเว   
สิขี จ ภควา อภิภู จ ภิกฺขุ เยน  อ ฺตโร พฺรหฺมโลโก    
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เตนุปสงฺกมึสูติ (๑) ฯ   
        ตตฺถ  มหาพฺรหฺมา  สมฺมาสมฺพุทฺธ  ทิสฺวา  อตฺตมโน   
ปจฺจุคฺคมน  กตฺวา  พฺรหฺมาสน  ป ฺาเปตฺวา  อทาสิ ฯ   
เถรสฺสาป  อนุจฺฉวิก  อาสน  ป ฺาปยึสุ ฯ นิสีท ิ ภควา   
ป ฺตฺเต  อาสเน  เถโรป  อตฺตโน  ปตฺตาสเน  นิสีทิ ฯ   
มหาพฺรหฺมาป  ทสพล  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ   
        เตนาห  อถ  โข  ภิกขฺเว  สิขี  ภควา  อรห  สมมฺา-   
สมฺพุทฺโธ  อภิภุ  ภิกฺขุ  อามนฺเตสิ  ปฏภิาตุ พฺราหฺมณ ต   
พฺรหฺมุโน  จ  พฺรหฺมปริสาย  จ  พฺรหฺมปาริสชฺชาน ฺจ  ธมฺมี   
กถาติ ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  ภิกฺขเว  อภิภู  ภิกฺขุ  สิขิสฺส   
ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ปฏิสฺสุณิตฺวา (๒)  พฺรหฺมโุน  จ   
พฺรหฺมปริสาย  จ  พฺรหฺมปาริสชฺชาน ฺจ ธมฺมกถ กเถสิ ฯ เถเร   
ธมฺมกถ กเถนฺเต  พฺรหฺมคณา (๓)  อุชฺฌายึสุ จิรสสฺ ฺจ มย สตฺถุ   
พฺรหฺมโลกาคมน ลภิมฺหา  อย ฺจ  ภิกฺขุ  เปตฺวา  สตฺถาร   
สย  ธมฺมกถ อารภีติ ฯ   
        สตฺถา เตส อนตฺตมนภาว  ตฺวา  อภิภุ  ภิกฺขุ  เอตทโวจ   
อุชฺฌายนฺติ  โข  เต  พฺราหฺมณ  พฺรหมฺา  จ  พฺรหมฺปริสา   
จ  พฺรหฺมปาริสชฺชา  จ ฯ  เตน  หิ  ตฺว  พฺราหฺมณ  ภิยฺโยโส   
มตฺตาย  สเวเชหีติ ฯ  เถโร  สตฺถุ วจน สมฺปฏิจฺฉิตฺวา อเนกวิหิต   
#๑.  ส. ส. ๑๕/๖๑๕/๒๒๘ ฯ   ๒.  ม. ปฏิสฺสุณิตฺวา ฯ   
#๓.  ม. พฺรหฺมาโน ฯ    
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อิทฺธิวิกุพฺพน กตฺวา สหสฺสิโลกธาตุ สเรน วิ ฺาเปนฺโต   
                อารมฺภถ นิกฺขมถ (๑)        ยุ ฺชถ พุทฺธสาสเน   
                ธนุาถ มจฺจุโน เสน                นฬาคารว กุ ฺชโร ฯ   
                โย อิมสฺมึ ธมฺมวินเย        อปฺปมตฺโต วิหสฺสติ (๒)    
                ปหาย ชาติสสาร                ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสตีติ (๓)   
อิม คาถาทฺวย อภาสิ ฯ   
        ก ึ ปน  กตฺวา  เถโร  สหสฺสิโลกธาตุ  สเรน  วิ ฺาเปสีติ   
นีลกสิณ  ตาว  สมาปชฺชตฺิวา  วุฏาย  อภิ ฺาาเณน   
จกฺกวาฬสหสฺเส  สพฺพตฺถ  อนฺธการ  ผริ ฯ  ตโต  กิมิท   
อนฺธการนฺติ สตฺตาน อาโภเค อุปฺปนฺเน อาโลกกสิณ   
สมาปชฺชิตฺวา  วุฏาย  อาโลก  ทสฺเสสิ ฯ ก ึอาโลโก อยนฺติ   
วิจินนฺตาน อตฺตาน  ทสฺเสสิ ฯ  จกฺกวาฬสหสฺเส  จ  เทว-   
มนุสฺสา  อ ฺชล ึ ปคฺคณฺหิตฺวา เถรเยว นมสฺสมานา  อฏสุ ฯ   
เถโร  มหาชโน  มยฺห  ธมฺม  เทเสนฺตสฺส  สทฺท  สณุาตูติ   
อิมา คาถา  อภาสิ ฯ  สพฺเพ  โอสฏาย  ปริสาย  มชฺเฌ   
นีสีทิตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺตสฺส  วิย สททฺ  อสฺโสสุ ฯ  อตฺโถป   
เตส  ปากโฏ  อโหสิ ฯ ต วิ ฺาปน สนฺธาย สเรน วิ ฺา-   
เปสีติ  วุตฺต ฯ  เตน  กต  อเนกวิหิต อิทฺธิวิกุพฺพน สนฺธาย   
ปุน โส ทิสฺสมาเนนปติอาทิ  วุตฺต ฯ   
#๑.  ย.ุ นกิฺขมถ ฯ   ๒.  ม. วิหสฺสติ ฯ   ๓.  ส. ส. ๑๕/๖๑๗/๒๓๐ ฯ    
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ตตฺถ ธมฺม เทเสสีติ ปม วุตฺตปฺปการ อิทฺธิวิกุพฺพน  
ทสฺเสนฺโต ธมฺม  เทเสสิ  ตโต  ยถาวุตฺตกฺกเมน  เทฺว  คาถา   
ภาสนฺโต  สเรน  วิ ฺาเปสีติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        ทิสฺสมาเนนป  กาเยนาติอาทีสุ  จ  อิตฺถมฺภูตลกฺขเณ   
กรณวจน  เอวภูตกาโย หุตฺวาติ อตฺโถ ฯ   
        อิทานิ  ต  วตฺถุ ทสฺเสตฺวา (๑)  อ ฺสฺสาป อิทฺธิมโต   
วิกุพฺพนิทฺธิกรณวิธาน  ทสฺเสนฺโต  โส  ปกติวณฺณ  วิชหิตฺวาติ-   
อาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  โสติ  เหฏา วุตฺตวิธาเนน  มุทุกมฺม ฺกตจิตฺโต   
โส  อิทฺธิมา  ภิกฺขุ.   สเจ  วิกุพฺพนิทฺธึ  กาตุกาโม โหติ   
อตฺตโน  ปกติวณฺณ  ปกติสณฺาน  วิชหิตฺวา  กุมารกวณฺณ  วา   
ทสฺเสติ ฯ  กถ  ปวีกสิณารมฺมณาภิ ฺาปาทกจตุตฺถชฺฌานโต   
วุฏาย  เอวรูโป  กุมารโก  โหมีติ (๒)  นิมฺมินิตพฺพ  กุมารกวณฺณ   
อาวชฺชิตฺวา  กตปริกมฺมาวสาเน  ปุน  สมาปชฺชิตฺวา  วุฏาย   
เอวรูโป  นาม  กุมารโก  โหมีติ  อภิ ฺาาเณน  อธิฏาติ   
สห  อธิฏาเนน (๓)  กุมารโก โหตีติ ฯ  
        วิสุทฺธิมคฺเค  กสิณนิทฺเทเส ปวีกสิณวเสน เอโกป  หุตฺวา   
พหุธา  โหตีติอาทิภาโว  ฯเปฯ  เอวมาทีนิ  อิชฌฺนฺตีติ  วจเนน   
อิธ  ปวีกสิณารมฺมณ  ปาทกชฺฌาน  ยุชฺชติ ฯ  ตตฺเถว  ปน   
#๑.  ย.ุ ทสฺเสนฺโต ฯ   ๒.  กตฺถจิ. โหตูติ ฯ    
#๓.  ม. สห  อธิฏาตีติ  นตฺถิ ฯ    
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อภิ ฺานิทฺเทเส  วิกุพฺพนิทฺธิยา  ปวีกสิณาทีสุ  อ ฺตรา-   
รมฺมณโต อภิ ฺาปาทกชฺฌานโต วุฏายาติ  วุตฺต ตตฺเถว   
จ อตฺตโน กุมารกวณฺโณ อาวชฺชิตพฺโพติ วุตฺต ต นาคาทิ-   
นิมฺมาเน น ยุชฺชติ วิย ฯ นาควณฺณาทินิมฺมาเนป เอเสว   
นโย ฯ   
        ตตฺถ  นาควณฺณนฺติ  สปฺปสณฺาน ฯ   
        สุปณฺณวณฺณนฺติ (๑)  ครฬุสณฺาน ฯ   
        อินฺทวณฺณนฺติ  สกกฺสณฺาน ฯ   
        เทววณฺณนฺติ  เสสเทวสณฺาน ฯ   
        สมุทฺทวณฺณ  ปน  อาโปกสิณวเสน  อิชฌฺติ ฯ   
        ปตฺตินฺติ  ปทาตึ ฯ   
        วิวิธมฺป เสนาพฺยูหนฺติ หตฺถิอาทีน  วเสน อเนกวิหิต   
เสนาสมูห ฯ วิสุทฺธิมคฺเค (๖) ปน หตฺถมิฺป ทสฺเสตีติอาทิ ปเนตฺถ   
พหิทฺธาป  หตฺถิอาทิทสฺสนวเสน วุตฺต ฯ ตตฺถ หตฺถ ีโหมีติ   
อนธิฏหิตฺวา หตฺถี  โหตูติ  อธิฏาตพฺพ ฯ  อสฺสาทีสุป  เอเสว   
นโยติ  วุตฺต  ต  ปกติวณฺณ  วิชหิตฺวาติ วุตฺตมูลปเทน จ   
วิกุพฺพนิทฺธิภาเวน จ วิรุชฺฌติ ฯ ปาฬิย วุตฺตกฺกเมน  หิ  ปกติ-   
วณฺณ  อวิชหิตฺวา  อธิฏานวเสน  อ ฺสฺส  ทสฺสน  อธิฏานิทฺธิ   
#๑.  สฺยา. โปราณ. อนฺตรา  จ  สุปณฺณวณฺณปท  อนฺตรา  อินฺทวณฺณปท   
#ยกฺขวณฺ ฺจ  อสุรวณฺณ ฺจ  ทิสฺสนฺติ ฯ    
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นาม  ปกติวณฺณ วิชหิตฺวา อธิฏานวเสน อตฺตโน อ ฺถา   
ทสฺสน วิกุพฺพนิทฺธิ นาม ฯ   
        มโนมยทิฺธิาณนิทฺเทเส  อิมมฺหา  กายา  อ ฺ  กาย   
อภินิมฺมินาตีติอาทีสุ  อิทฺธิมา  ภิกฺขุ  มโนมยิทฺธึ  กาตุกาโม   
อากาสกสิณารมฺมณปาทกชฺฌานโต  วุฏาย  อตฺตโน รูปกาย   
ตาว อาวชฺชิตฺวา วุตฺตนเยเนว สุสิโร โหตูติ อธิฏาติ   
สุสิโร  โหติ ฯ  อถ  ตสฺส  อพฺภนฺตเร  ปวีกสิณวเสน  อ ฺ   
กาย  อาวชฺชตฺิวา  ปริกมฺม  กตฺวา  วุตฺตนเยเนว  อธิฏาติ  ตสฺส   
อพฺภนฺตเร  อ ฺโ  กาโย  โหติ ฯ  โส  ต  มุขโต  อพฺพูหิตฺวา (๑)   
พหิ  เปติ ฯ   
        อิทานิ  ตมตฺถ  อุปมาหิ ปกาเสนฺโต  เสยฺยถาปติ-   
อาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  มุ ฺชมฺหาติ  มุ ฺชติณมฺหา ฯ   
        อีสิก ปวาเหยฺยาติ กฬีร ลุ ฺเจยฺย ฯ   
        โกสิยาติ  โกสกโต ฯ   
        กรณฺฑาติ  กรณฺฑาย  ปุราณตจก ฺจุกโตติ  อตฺโถ ฯ   
        ตตฺถ  จ  อุทฺธเรยฺยาติ จิตฺเตเนวสฺส อุทฺธรณ เวทิตพฺพ ฯ  
อย  หิ อหิ นาม สชาติย   ิโต  กฏนตฺร  วา  รุกฺขนฺตร   
วา  นิสฺสาย  ตจโต  สรีร  นิกฺกฑฺฒนปโยคสงฺขาเตน (๒)  ถาเมน   
#๑.  ม. อพฺพูหิตฺวา ฯ  กตฺถจิ. อพฺพหิตฺวา ฯ   ๒.  ม. สรีร   
#นิกฺกฑฺฒนปโยคสงฺขาเตน ฯ    
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สรีร  ขาทยมาน (๑)  วิย  ปุราณ  ตจ (๒)  ชิคุจฺฉนฺโต  อิเมหิ  จตูหิ   
การเณหิ  สยเมว ก ฺจุก ปชหาติ ฯ   
        เอตฺถ  จ  ยถา  อีสิกาทโย  มุ ฺชาทีหิ  สทิสา  โหนฺติ   
เอวมิท  มโนมย  รูป  อิทฺธิมตา (๓)  สพฺพากาเรหิ สทิสเมว โหตีติ  
ทสฺสนตฺถ อิมา อุปมา วุตฺตาติ ฯ  มโนมเยน  กาเยน  อิทฺธิยา   
อุปสงฺกมีติ (๔)  เอตฺถ  อภิ ฺามเนน  กตกาโย  มโนมยกาโย   
นาม ฯ  อ ฺตร  มโนมย  กาย  อุปปชฺชตีติ (๕)  เอตฺถ  ฌานมเนน   
นิพฺพตฺติตกาโย  เตน  มเนน  กตตฺตา  มโนมยกาโย  นาม ฯ   
อิธ  ปน  อภิ ฺามเนน  อุปฺปาทิตกาโย  เตน  มเนน  กตตฺตา   
มโนมยกาโย  นาม.  เอว สติ อธิฏานิทฺธิยา  วิกุพฺพนิทฺธิยา   
จ  กโต  มโนมยกาโย  นาม  โหตีติ  เจ  โหติเยว ฯ  อิธ   
ปน ตาส วิสุ วิสุ วิเสเสน วิเสเสตฺวา อธิฏานิทฺธิ   
วิกุพฺพนิทฺธีติ จ วุตฺตตฺตา  อพฺภนฺตรโต นิมฺมานเมว มโน-   
มยิทฺธิ นาม ฯ   
        าณวิปฺผาริทฺธินิทฺเทเส  าณสฺส  วิปฺผาโร  เวโค  อสฺสา   
อตฺถีติ าณวิปฺผารา ฯ  เอตฺถ  จ  สตฺตอนุปสฺสนาวเสเนว  อิทฺธึ   
ทสฺเสตฺวา  เสสา  ยาว  อรหตฺตมคฺคา สงฺขิตฺตาติ เวทิตพฺพา ฯ   
        อายสฺมโต  พากุลสสฺ  าณวิปฺผารา  อิทฺธีติอาทีสุ พากุลตฺเถโร   
#๑.  ม. ขาทยมาน  ฯ   ๒.  ยุ. สงฺขาทมาน ฯ   ๓.  ยุ. อิทฺธิมโต ฯ   
#๔.  ขุ. เถร.  ๒๖/๓๙๓/๓๙๒ ฯ   ๕.  วิ. จุล.  ๗/๓๕๐/๑๖๕   
#อุปปนฺโน ฯ  ม. อุปปชตีฺติ ฯ    
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ตาว ทฺวีสุ  กุเลสุ  วฑฺฒิตตฺตา  เอว  ลทธฺนาโม  ปุพฺพพุทฺเธสุ   
กตาธิกาโร  ปุ ฺสมฺปทาย  สมฺปนฺโน  เถโร ฯ  โส  หิ  มหา-   
สมฺปตฺตึ  อนุภวมาโน  เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต อมฺหาก  ทสพลสฺส   
นิพฺพตฺติโต  ปุเรตรเมว  โกสมฺพิย  เสฏ ิกุเล  นิพฺพตฺติ ฯ  ต   
ชาตกาเล  มงฺคลตฺถาย  มหาปริวาเรน  ยมุน  เนตฺวา  สปริวารา   
ธาตี  นิมุชฺชนุมฺมุชฺชนวเสน  กฬีาเปนฺตี  นฺหาเปติ ฯ  เอโก   
มหามจฺโฉ  ภกฺโข  เม  อยนฺติ  ม ฺมาโน  มุข  วิวริตฺวา   
อุปคโต ฯ  ธาตี  ทารก  ฉฑฺเฑตฺวา  ปลาตา ฯ  มหามจฺโฉ   
ต  คิลิ ฯ ปุ ฺวา  สตฺโต  สยนคพฺภ  ปวิสิตฺวา  นิปนฺโน   
วิย น กิ ฺจิ ทุกฺข ปาปุณิ ฯ มจฺโฉ ทารกสฺส เตเชน   
ตตฺตกปาล (๑)  คิลิตฺวา  วิย  ฑยฺหมาโน  เวเคน  ตึสโยชน  คนตฺฺวา   
พาราณสิวาสิโน  มจฺฉพนฺธสฺส  ชาล  ปาวิสิ ฯ โส ทารกสฺส   
เตเชน ชาลโต นีหฏมตฺโตว  มโต ฯ  มจฺฉพนฺธา  ต  สกลเมว   
อนฺตรกาเชน  อาทาย  สหสฺเสน  เทมาติ นคเร  จรนฺตา   
อสีติโกฏิธนสฺส  อปุตฺตกสฺส  เสฏ ิสฺส  ฆรทฺวาร  คนฺตฺวา   
เสฏ ิภริยาย เอเกน  กหาปเณน  อทสุ ฯ  สา  ต  สยเมว   
ผลเก  เปตฺวา  ปฏ ิโต  ผาเลนฺตี  มจฺฉกุจฺฉิย  สุวณฺณวณฺณ   
ทารก  ทิสฺวา มจฺฉกุจฺฉิย เม ปุตฺโต ลทโฺธติ นาท  นทิตฺวา   
ทารก  อาทาย  สามิก  อุปคจฺฉิ ฯ  เสฏ ิ  ตาวเทว เภรึ   
#๑.  ม. ตตฺตก  ผาล ฯ    
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จราเปตฺวา ทารก  อาทาย  ร ฺโ  สนติฺก  อาเนตฺวา  ตมตฺถ   
อาโรเจสิ ฯ  ราชา  ปุ ฺวา  ทารโก  โปเสหิ  นนติฺ อาห ฯ   
อิตรมฺป เสฏ ิกุล ต ปวตฺตึ สุตฺวา ตตฺถ คนฺตฺวา อมฺหาก   
ปุตฺโตติ  ต  ทารก  คณฺหิตุ  วิวทิ ฯ อุโภป ราชกุล อคมสุ ฯ   
        ราชา ทวิฺนฺนมฺป  อปตฺุตก (๑)  กาตุ  น  สกฺกา  ทฺวินฺนมฺป   
ทายาโท  โหตูติ  อาห ฯ  ตโต ปฏาย  เทฺวป  กลุานิ   
ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺตานิ  อเหสุ ฯ  ตสฺส  ทฺวีหิ  กุเลหิ  วฑฺฒิตตฺตา   
พากุลกุมาโรติ นามมกสุ ฯ ตสฺส วิ ฺ ุต ปตฺตสฺส ทฺวีสุป   
นคเรสุ ตโย ตโย ปาสาเท  กาเรตฺวา  นาฏกานิ  ปจฺจุปฏา-   
เปสุ ฯ  เอเกกสฺมึ  นคเร  จตฺตาโร  จตฺตาโร  มาเส  วสิ ฯ   
ตหึ  เอกสฺมึ  นคเร  จตฺตาโร  มาเส  วุฏสฺส  สงฺฆาฏนาวาสุ   
มณฺฑป  กาเรตฺวา  ตตฺถ น นาฏเกหิ สทฺธึ อาโรเปตฺวา   
มหาสมฺปตฺตึ อนุภวมาน ทฺวีหิ มาเสหิ  อิตร  นคร  อุปฑฺฒปถ   
เนนฺติ ฯ อิตรนครวาสิโน นาฏกาป ทฺวีหิ มาเสหิ อุปฑฺฒปถ   
อาคโต  ภวิสฺสตีติ  ตเถว  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  ทฺวีหิ  มาเสหิ อตฺตโน   
นคร อาเนนฺติ ฯ  อิตรนาฏกา  มชฺเฌ  นิวตฺติตฺวา  อตฺตโน   
นครเมว  คจฺฉนฺติ ฯ  ตตฺถ  จตฺตาโร มาเส  วสิตฺวา  เตเนว   
นิยาเมน  ปุน  อิตรนคร  คจฺฉติ ฯ  เอวมสฺส  สมฺปตฺตึ   
อนุภวนฺตสฺส  อสีติ วสฺสานิ ปริปุณฺณานิ ฯ   
#๑.  ย.ุ อปุตฺตต ฯ   ๒.  ม. วสิ ฯ    
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        ตสฺมึ  สมเย  อมฺหาก  โพธิสตฺโต  สพฺพ ฺ ุต  ปาปุณิตฺวา   
ปวตฺตวรธมฺมจกฺโก  อนกฺุกเมน  จาริก  จรนฺโต  โกสมฺพึ  ปาปณิุ ฯ   
พาราณสินฺติ  มชฺฌิมภาณกา ฯ  พากุลเสฏ ิป  โข  ทสพโล   
อาคโตติ  สุตฺวา  พหุ  คนธฺมาล  อาทาย  สตฺถ ุ สนติฺก  คนฺตฺวา   
ธมฺมกถ  สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ ปพฺพชิ ฯ โส สตฺตาหเมว ปุถุชฺชโน   
หุตฺวา  อฏเม  อรุเณ  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ   
        อถ (๑)  ทฺวีสุ นคเรสุ  ปริจิตมาตุคามา  อตฺตโน  กลุฆรานิ   
อาคนฺตฺวา  ตตฺเถว วสมานา จีวรานิ  การาวา (๒)  ปหิณึสุ ฯ   
เถโร เอก อฑฺฒมาส โกสมฺพิวาสีหิ ปหิตจีวร ปริภุ ฺชติ   
เอก อฑฺฒมาส พาราณสิวาสีหีติ  เอเตเนว  นิยาเมน  ทฺวีสุป (๓)   
นคเรสุ  ย  ย อุตฺตม ต ต  เถรสฺเสว  อาหรียติ ฯ   
ปพฺพชิตสฺสาปสฺส  สุเขเนว  อสีติ  วสสฺานิ  อคมสุ ฯ  อุภยตฺถาปสฺส  
มุหุตฺตมตฺตมฺป อปฺปมตฺตโกป อาพาโธ น อุปฺปนฺนปุพฺโพ ฯ  
โส ปจฺฉิเม  กาเล พากุลสุตฺต (๔)  กเถตฺวา ปรินิพฺพายีติ ฯ   
เอว มจฺฉกุจฺฉิย อโรคภาโว อายสฺมโต  พากุลสฺส  ปจฺฉิม-   
ภวิกสฺส  เตน  อตฺตภาเวน  ปฏลิภิตพฺพอรหตฺตาณานุภาเวน   
นิพฺพตฺตตฺตา  าณวิปฺผารา  อิทฺธิ  นาม.  สุจริตกมฺม-   
ผลปฺปตฺตสฺส  ปฏิสมฺภิทาาณสฺส อานุภาเวนาติป วทนฺติ ฯ   
#๑.  ม. อถสสฺ ฯ   ๒.  ม. กริตฺวา ฯ   ๓.  ม. ทฺวีสุ ฯ   
#๔.  ม. อุ. ๑๔/๓๘๐/๒๕๕ ฯ  ย.ุ พกฺกลุสุตฺตนฺต    
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        สงฺกิจฺจตฺเถโรป  (๑)  ปุพฺเพ  กตปุ ฺโ  ธมฺมเสนาปติตฺเถรสฺส   
อุปฏากสฺส  สาวตฺถิย  อฑฺฒกุลสฺส  ธีตุ  กุจฺฉิสฺมึ  นิพฺพตฺติ ฯ   
สา  ตสฺมึ  กุจฺฉิเต เอเกน  พฺยาธินา  ตขณเยว  กาลมกาสิ   
ตสฺสา  สรีเร ฌาปยมาเน เปตฺวา คพฺภมส เสสมส  ฌาปยิ ฯ   
อถสฺสา  คพฺภมส จิตกโต โอตาเรตฺวา ทฺวีสุ ตีสุ าเนสุ   
สูเลหิ วิชฺฌึส ุฯ  สูลโกฏ ิ ทารกสฺส  อกฺขิโกฏึ  ผุสิ ฯ  เอว   
คพฺภมส  วิชฌฺิตฺวา  องฺคารราสิมฺหิ  ปกฺขิปตฺวา  องฺคาเรเหว   
ปฏิจฺฉาเทตฺวา  ปกฺกมึสุ ฯ  คพฺภมส ฌายิ องฺคารมตฺถเก  ปน   
สุวณฺณพิมฺพสทิโส  ทารโก  ปทุมคพฺเภ นิปนฺโน วิย อโหสิ ฯ   
ปจฺฉิมภวิกสตฺตสฺส หิ  สิเนรุนา  โอตฺถริยมานสฺสาป  อรหตฺต   
อปฺปตฺวา  ชีวิตกฺขโย นาม นตฺถิ ฯ ปนุทิวเส  จิตก   
นิพฺพาเปสฺสามาติ  อาคตา  ตถา  นิปนนฺ  ทารก  ทสิฺวา   
อจฺฉริยพฺภุตจิตฺต  ชาตา (๑)  ทารก  อาทาย นคร คนฺตฺวา   
เนมิตฺตเก ปุจฺฉึสุ ฯ เนมิตฺตกา  สเจ  อย ทารโก อคาร   
อชฺฌาวสิสฺสติ (๒)  ยาว สตฺตมา กุลปริวฏฏา าตกา ทุคฺคตา   
ภวิสฺสนฺติ ฯ  สเจ  ปพฺพชิสฺสติ  ป ฺจหิ  สมณสเตหิ  ปริวุโต   
จริสฺสตีติ อาหสุ ฯ  อยฺยกา  ต  ทารก  วฑฺเฒสิ ฯ  าตกาป   
วฑฺฒิตกาเล  อมฺหาก  อยฺยสฺส  สนฺติเก  ปพฺพาเชสฺสามาติ   
โปสยึสุ ฯ  โส  สตฺตวสฺสิกกาเล  ตว  กุจฺฉิยา  วสนกาเล มาตา   
#๑.  ม. อจฺฉริยพฺภุตจิตฺตชาตา ฯ   ๒.  ยุ.  อชฌฺาวสติ ฯ    
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เต  กาลมกาสิ  ตสฺสา  สรีเร  ฌาปยมาเนป  ตฺว  น  ฌายีติ   
กุมารกาน  กถ  สุตฺวา  อห  กริ  เอวรูปา  ภยา  มุตฺโต   
กึ  เม  ฆราวาเสน  ปพฺพชสิฺสามีติ  าตกาน  อาโรเจสิ ฯ   
เต  สาธุ  ตาตาติ  ต ธมฺมเสนาปติตฺเถรสฺส สนฺติก เนตฺวา   
ภนฺเต  อิม  ปพฺพาเชถาติ  อทสุ ฯ  เถโร  ตจป ฺจกกมฺมฏาน   
ทตฺวา  ปพฺพาเชสิ ฯ  โส  ขุรคฺเคเยว  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต   
ปาปุณิ ฯ  ปรปิุณฺณวสฺโส  จ  อุปสมฺปท ลภิตฺวา ทสวสฺโส   
หุตฺวา ป ฺจสตภิกฺขุปริวาโร วิจรีติ ฯ เอว  วุตฺตนเยเนว   
ทารุจิตกาย อโรคภาโว อายสฺมโต สงฺกิจฺจสฺส าณวิปฺผารา   
อิทฺธิ  นาม ฯ   
        ภูตปาลตฺเถโรป  ปุพฺพเหตุสมฺปนฺโน ฯ  ตสฺส  ปตา  ราชคเห   
ทลิทฺทมนุสฺโส ฯ  โส  ต  ทารก  คเหตฺวา  ทารูน  อตฺถาย   
สกเฏน  อฏวึ  คนฺตฺวา  ทารุภาร กตฺวา  สาย  นครทฺวารสมีป   
ปตฺโต ฯ  อถสฺส  โคณา  ยุค  โอสฺสชตฺิวา  นคร  ปวิสึสุ ฯ   
โส  สกฏมูเล  ปุตฺตก  นิสทีาเปตฺวา  โคณาน  อนุปท  คจฺฉนฺโต   
นครเมว  ปาวิสิ ฯ  ตสฺส  อนิกฺขนฺตสฺเสว  ทฺวาร  ปทหิ ฯ   
ทารโก สกลรตฺตึ สกฏสฺส เหฏา นิปชฺชิตฺวา  นิททฺ   
โอกฺกมิ ฯ  ราชคห  ปกติยาป  อมนุสฺสพหุล  อิท ปน สุสาน-   
สมีปฏาน (๑) ฯ  น  จ  โกจิ  ยกฺโข  ตสฺส  ปจฺฉิมภวิกสฺส   
#๑.  ย.ุ  สุสานฏานสมีปฏาน ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๒) - หนาท่ี 466 

                เลมที่  41  ป ฺาวคฺควณฺณนา  หนา  466    
 
ทารกสฺส  อุปทฺทว  กาตุมสกฺขิ ฯ  โส  อปเรน  สมเยน   
ปพฺพชิตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิตฺวา  ภูตปาลตฺเถโร  นาม  อโหสติี ฯ   
เอว  วาฬยกฺขานุจริเตป  ปเทเส  วุตฺตนเยเนว  อโรคภาโว   
อายสฺมโต  ภูตปาลสฺส  าณวิปฺผารา อิทฺธิ นาม ฯ   
        สมาธิวิปฺผาริทฺธินิทฺเทเส  อายสฺมโต  สาริปุตฺตสฺส  สมาธิ-   
วิปฺผารา  อิทฺธีติอาทีสุ  อายสฺมโต  สารปิุตฺตสฺส มหาโมคฺคลฺลานตฺ-   
เถเรน สทฺธึ กโปตกนฺทราย  วิหรโต  ชุณฺหาย  รตฺติยา   
นโวโรปเตหิ  เกเสหิ  อชโฺฌกาเส  นิสนิฺนสฺส  เอโก  ทฏุยกฺโข   
สหายเกน  ยกฺเขน  วาริยมาโนป  สีเส  ปหาร  อทาสิ ฯ  ยสฺส   
เมฆสฺส  วิย  คชฺชโต  สทโฺท อโหส ิเถโร ตสฺส ปหรณสมเย   
สมาปตฺตึ อปฺเปตฺวา นิสินฺโน  โหติ ฯ  อถสฺส  เตน  ปหาเรน   
น  โกจิ  อาพาโธ  อโหส ิฯ  อย  ตสฺส  อายสฺมโต  สมาธิ-   
วิปฺผารา อิทฺธิ ฯ ยถาห   
        เอว  เม สุต  เอก สมย ภควา ราชคเห  วิหรติ    
เวฬุวเน  กลนฺทกนิวาเป ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา   
จ   สาริปุตฺโต อายสฺมา  จ  มหาโมคฺคลฺลาโน กโปตกนฺทราย    
วิหรนฺติ ฯ เตน โข ปน สมเยน  อายสฺมา  สารีปุตฺโต   
ชุณฺหาย รตฺติยา นโวโรปเตหิ เกเสหิ อพฺโภกาเส  นิสินฺโน   
โหติ อ ฺตร สมาธึ สมาปชฺชิตฺวา ฯ   
        เตน โข ปน สมเยน เทฺว ยกฺขา สหายกา อุตฺตราย    
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ทิสาย  ทกฺขิณทิส (๑)  คจฺฉนฺติ เกนจิเทว กรณีเยน ฯ อทฺทสสุ   
โข เต ยกฺขา  อายสฺมนฺต  สาริปุตฺต  ชณฺุหาย   รตฺติยา   
นโวโรปเตหิ เกเสหิ อพฺโภกาเส  นิสินฺน ทิสฺวาน เอโก ยกโฺข   
ทุติย ยกฺข เอตทโวจ ปฏิภาติ ม        สมฺม อิมสฺส สมณสฺส   
สีเส ปหาร ทาตุนฺติ ฯ เอว วุตฺเต โส  ยกโฺข  ต  ยกฺข   
เอตทโวจ อล สมฺม มา สมณ อาสาเทสิ อุฬาโร  โส   
สมฺม สมโณ มหิทฺธิโก มหานุภาโวติ ฯ   
        ทุติยมฺป โข ฯเปฯ ตติยมฺป โข โส ยกฺโข ต ยกฺข   
เอตทโวจ  ปฏิภาติ ม สมมฺ อิมสฺส สมณสฺส สีเส ปหาร   
ทาตุนฺติ ฯ ตติยมฺป  โข โส ยกฺโข ต ยกฺข เอตทโวจ   
อล สมฺม มา สมณ อาสาเทสิ  อุฬาโร โส สมฺม สมโณ   
มหิทฺธิโก มหานุภาโวติ ฯ   
        อถ โข โส ยกโฺข ต ยกฺข อนาทิยตฺิวา อายสฺมโต   
สารีปุตฺตสฺส  สีเส ปหาร อทาสิ ฯ ตาว มหาปหาโร   
อโหสิ อป เตน ปหาเรน  สตฺตรตน วา อฑฺฒฏมรตน   
วา นาค โอสาเทยฺย (๒)  มหนฺต วา  ปพฺพตกูฏ ปทาเลยฺย ฯ   
อถ จ ปน โส ยกฺโข ฑยฺหามิ ฑยฺหามีติ  ตตฺเถว มหานิรย   
อปตาสิ (๓) ฯ   
        อทฺทสา โข อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน ทิพฺเพน จกฺขุนา   
#๑.  ม. ทกฺขิณ  ทิส ฯ   ๒.  ม. โอสาเรยฺย ฯ  เอวมุปริป ฯ   
#๓.  สี.  อวฏาสิ ฯ    
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วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน เตน ยกฺเขน อายสฺมโต   
สาริปุตฺตสฺส  สีเส ปหาร ทียมาน ทิสฺวา เยนายสฺมา สาริปุตฺโต   
เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต สาริปุตฺต เอตทโวจ กจฺจิ   
เต อาวุโส  สาริปุตฺต ขมนีย กจฺจิ ยาปนีย กจฺจิ น กิ ฺจิ   
ทุกฺขนฺติ ฯ ขมนีย  เม อาวุโส โมคฺคลลฺาน ยาปนีย เม   
อาวุโส โมคฺคลฺลาน อปจ  เม สีส (๑)  โถก ทุกฺขนฺติ ฯ   
        อจฺฉริย อาวุโส สาริปุตฺต อพฺภุต อาวุโส สาริปุตฺต   
ย (๒)   มหิทธฺิโก อายสฺมา สาริปุตฺโต มหานุภาโว อิธ เต อาวุโส   
สารีปุตฺต  อ ฺตโร ยกฺโข สีเส ปหาร อทาสิ ฯ ตาว มหา   
ปหาโร อโหสิ  อป เตน ปหาเรน สตฺตรตน วา อฑฺฒฏมรตน   
วา  นาค  โอสาเรยฺย  มหนฺต วา ปพฺพตกูฏ ปทาเลยฺย ฯ   
อถ จ ปนายสฺมา สาริปุตฺโต  เอวมาห ขมนีย เม อาวุโส   
โมคฺคลฺลาน ยาปนีย เม อาวุโส  โมคฺคลฺลาน อปจ เม สีส   
โถก ทุกฺขนฺติ ฯ   
        อจฺฉริย อาวุโส โมคฺคลฺลาน อพฺภุต อาวุโส โมคฺคลฺลาน   
ย (๓)   มหิทธฺิโก อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน มหานุภาโว ยตฺร   
หิ นาม  ยกฺขมฺป ปสฺสิสฺสติ มย ปเนตรหิ ปสุปสาจกมฺป   
น ปสฺสามาติ ฯ   
        อสฺโสสิ โข ภควา ทิพฺพาย โสตธาตุยา วิสุทฺธาย   
#๑.  กตฺถจิ. สีเส ฯ   ๒.  ม. ยาว ฯ    
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อติกฺกนฺตมานุสิกาย เตส อุภินฺน มหานาคาน อิม เอวรูป   
กถาสลฺลาป ฯ   
        อถ  โข  ภควา  เอตมตฺถ  วิทิตฺวา  ตาย  เวลาย  อิม   
อุทาน  อุทาเนสิ   
                ยสฺส เสลูปม จิตฺต         ิต นานุปกมฺมปติ   
                วิรตฺต รชนีเยสุ        โกปเนยยฺ (๑)  น  กุปปฺติ   
                ยสฺเสว ภาวิต จิตฺต        กโุต ต ทุกฺขเมสฺสตีติ (๒) ฯ   
        เอตฺถ  จ  กโุต  ต  ทุกขฺเมสฺสตีติ  ภควตา  วุตฺตวจเนน   
เตน  ปหาเรน  น  โกจิ  อาพาโธ  อโหสีติ  อฏกถาวจน   
อติวิย  สเมติ ฯ  ตสฺมา  อปจ  เม  สีส  โถก  ทุกฺขนติฺ   
วุตตจเนน (๓)  ทุกฺขเวทนา  น  โหติ  สีสสฺส  ปน  อกมฺม ฺภาว   
สนฺธาย  ทุกขฺนฺติ  วุตฺต ฯ  โลเกป ห ิอกิจฺเฉน ปริหริตุ   
สกฺกุเณยฺโย สุขสีโล  กิจฺเฉน  ปริหริตุ  สกฺกุเณยฺโย  ทุกฺขสีโลติ   
วุจฺจติ ฯ  ตมฺป  โข  อกมมฺ ฺต  สมาปตฺติโต  วุฏ ิตสมยตฺตา   
อโหสีติ  เวทิตพฺโพ ฯ  สมาปตฺติอปฺปตสมเย หิ ตมฺป  น   
ภเวยฺยาติ ฯ  เอตรหิ  ปสุปสาจกมฺป  น  ปสฺสามาติ  ทฏ ุ   
อสมตฺถตาย น วุตฺต  อภิ ฺาสุ  พฺยาปาราภาเวน  วุตฺต ฯ   
เถโร กิร ปจฺฉิมา ชนตา โปถุชชฺนิกาย อิทฺธิยา  สารส ฺา   
#๑.  ม. โกปนีเย ฯ   ๒.  ขุ. อุ. ๒๕/๙๖/๑๓๓ ฯ   ๓.  ม. วจเนน ฯ   
#๔.  ม. อกมมฺ ฺต ฯ   ๕.  ม. เวทิตพฺโพ ฯ    
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มาเหสุนฺติ  ปจฺฉิม  ชนต  อนุกมฺปมาโน เยภุยฺเยน อิทฺธึ  น   
วล ฺเชสิ ฯ  เถรคาถาย จ   
                เนว ปุพฺเพนิวาสาย        นป ทิพฺพสฺส จกฺขุโน   
                เจโตปริยาย อิทฺธิยา        จุติยา อุปปตฺติยา   
                โสตธาตุวิสุทฺธิยา        ปณิธี เม น วิชชฺตีติ (๑)   
เถเรน  สยเมว  อภิ ฺาสุ  ปตฺถนาภาโว  วุตฺโต ฯ  เถโร  ปน   
สตฺตสฏ ิยา  สาวกปารมีาเณสุ ปารมิปฺปตฺโตติ ฯ   
        ส ฺชีวตฺเถร  ปน  กกุสนฺธสฺส  ภควโต  ทุติยอคฺคสาวก   
นิโรธสมาปนฺน  กาลงฺกโตติ  สลฺลกฺเขตฺวา  โคปาลกาทโย   
ติณกฏาทีนิ สงฺกฑฺฒิตฺวา อคฺคึ อทสุ ฯ  เถรสฺส  จีวเร   
อสุมตฺตมฺป  น  ฌายิตฺถ ฯ  อยมสฺสายสฺมโต  อนุปพฺุพ-   
สมาปตฺติวเสน  ปวตฺตสมถานุภาวนิพฺพตฺตตฺตา สมาธิวิปฺผารา (๒)   
อิทฺธิ ฯ   ยถาห   
        เตน โข ปน ปาปม  สมเยน กกุสนฺโธ ภควา อรห  
สมฺมาสมฺพุทฺโธ  โลเก อุปฺปนฺโน โหติ ฯ กกุสนฺธสสฺ โข ปน   
ปาปม ภควโต อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส วิธุรส ฺชีว นาม   
สาวกยุค อโหสิ อคฺค ภทฺทยุค ฯ  ยาวตา ปน ปาปม   
กกุสนฺธสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  สาวกา   
นาสฺสุธ (๓)  โกจิ  อายสฺมตา วิธุเรน สมสโม โหติ ยทิท   
#๑.  ขุ. เถร. ๒๖/๓๙๖/๔๐๓ ฯ    ๒.  ยุ  สมาธิวิปฺผาโร ฯ   
#๓.  ม. เตสุ  น  จ ฯ    
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ธมฺมเทสนาย ฯ อิมินา โข เอต ปาปม ปริยาเยน อายสฺมโต   
วิธุรสฺส  วิธุโรเตฺวว (๑)  สม ฺา อุทปาทิ ฯ อายสฺมา ปน   
ปาปม  ส ฺชโีว  อร ฺคโตป รุกฺขมูลคโตป สุ ฺาคารคโตป   
อปฺปกสิเรเนว ส ฺาเวทยิตนิโรธ สมาปชฺชติ ฯ   
        ภูตปุพฺพ ปาปม อายสฺมา ส ฺชีโว อ ฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล   
ส ฺาเวทยิตนิโรธ สมาปนฺโน นิสินโฺน โหติ ฯ อทฺทสสุ โข   
ปาปม  โคปาลกา ปสุปาลกา กสฺสกา ปถาวิโน อายสฺมนฺต   
ส ฺชีว  อ ฺตรสฺมึ รุกขฺมูเล ส ฺาเวทยิตนิโรธ สมาปนฺน   
ทิสฺวาน เตส  เอตทโหสิ อจฺฉริย วต โภ อพฺภุต วต  
โภ อย สมโณ นิสินฺนโก  กาลงฺกโต (๒)  หนฺท  น  ฑหามาติ ฯ   
        อถ โข เต ปาปม โคปาลกา ปสุปาลกา กสฺสกา   
ปถาวิโน  ติณ ฺจ กฏ ฺจ โคมย ฺจ สงฺกฑฺฒิตวา อายสฺมโต   
ส ฺชีวสฺส กาเย  อุปจินิตฺวา อคฺคึ ทตฺวา ปกฺกมึสุ ฯ อถ   
โข ปาปม อายสฺมา ส ฺชีโว  ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน ตาย   
สมาปตฺติยา วุฏหิตฺวา จีวรานิ  ปปฺโผเฏตฺวา ปุพฺพณฺหสมย   
นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย คาม  ปณฺฑาย ปาวิสิ ฯ อทฺทสสุ  
โข เต ปาปม โคปาลกา ปสุปาลกา  กสฺสกา ปถาวิโน  
อายสฺมนฺต ส ฺชีว ปณฺฑาย จรนฺต ทิสวฺาน  เนส เอตทโหสิ   
อจฺฉริย วต โภ อพฺภุต วา โภ อย สมโณ  นิสินฺนโกว   
#๑.  ม. วิธโุรเตว ฯ   ๒.  ม. กาลงฺกโต ฯ    
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กาลกโต (๑)  สฺวาย ปฏิส ฺชีวิโตติ ฯ อิมินา โข เอว ปาปม   
ปริยาเยน อายสฺมโต ส ฺชีวสฺส ส ฺชโีวเตฺวว (๒)  สม ฺา   
อุทปาทีติ (๓) ฯ   
        ขาณุโกณฺฑ ฺตฺเถโร  ปน  ปกติยาว  สมาปตฺติพหุโล  โส   
อ ฺตรสฺมึ  อร ฺเ  รตฺตึ  สมาปตฺตึ  อปฺเปตฺวา  นิสีทิ ฯ   
ป ฺจสตา  โจรา  ภณฺฑก  เถเนตฺวา  คจฺฉนฺตา  อิทานิ  อมฺหาก   
อนุปท  คจฺฉนฺตา  นตฺถีติ  วิสฺสมิตุกามา  ภณฺฑก โอโรปยมานา (๔)   
ขานุโก  อยนฺติ  ม ฺมานา  เถรสฺเสว  อุปริ  สพฺพภณฺฑกานิ   
เปสุ ฯ  เตส  วิสฺสมิตฺวา คจฺฉนฺตาน ปม ปตภณฺฑกสฺส   
คหณกาเล กาลปริจฺเฉทวเสน  เถโร  วุฏาสิ ฯ  เต  เถรสฺส   
จลนาการ  ทสิฺวา  ภีตา  วิรวึสุ ฯ  เถโร  มา  ภายถ  อุปาสกา   
ภิกฺขุ  อหนฺติ  อาห ฯ  เต  อาคนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  เถรคเตน   
ปสาเทน  ปพฺพชิตฺวา  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปาปุณึสุ ฯ   
ตโต  ปภูติ  จ  เถโร  ขาณุโกณฺฑ ฺตฺเถโร  นาม  อโหสิ ฯ   
อยเมตฺถ  ป ฺจหิ  ภณฺฑกสเตหิ  อชฺโฌตฺถฏสฺส  ตสฺสายสฺมโต   
อาพาธาภาโว สมาธิวิปฺผารา อิทฺธิ ฯ   
        อุตฺตรา  ปน  อุปาสิกา  ราชคเห  มหาธนสฺส  ปุณฺณ-   
เสฏ ิโน  ธีตา  กุมาริกกาเลเยว สทฺธึ มาตาปตูหิ โสตาปตฺติผล   
#๑.  ม. กาลงฺกโต ฯ   ๒.  ม. ส ฺชีโวเตว    
#๓.  ม.ม. ๑๒/๕๕๙/๖๐๒ ฯ   ๔.  ม. โอโรปยมาน ฯ    
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ปตฺตา สา วยปฺปตฺตา ราชคหเสฏ ิโน  มหตา  นิพนฺเธน   
ตสฺส  ปุตฺตสฺส  มิจฺฉาทิฏ ิกสฺส  ทินฺนา ฯ  สา  พุทฺธทสฺสนาย   
ธมฺมสฺสวนาย  พุทฺธปฺปมขุสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ทาน ฺจ  ทาตุ   
โอกาส (๑)  อลภมานา  อุปทฺทุตา  หตฺุวา  ตสฺมึเยว  นคเร  สริิม   
นาม  คณิก  ปกฺโกสาเปตฺวา  โอกาสกรณตฺถเมว  ปตุ  ฆราว   
อานีตานิ  ป ฺจทสกหาปณสหสฺสานิ  ตสฺสา  ทตฺวา  อิเม   
กหาปเณ  คเหตฺวา  อิม  อฑฺฒมาส  เสฏ ิปุตฺต  ปรจิราหีติ   
ต สามิกสฺส อปฺเปตฺวา  สยุ  อุโปสถงฺคานิ  อธิฏาย  อิม   
อฑฺฒมาส  พุทฺธทสฺสนาทีนิ  ลภิสฺสามีติ  ตุฏมานสา  ยาว   
ปวารณาย  พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ  นิมนฺตาเปตฺวา  อฑฺฒมาส   
มหาทาน  อทาสิ  ปจฺฉาภตฺต  มหานเส  ขชชฺโภชชฺาทีนิ   
สวิทหาเปติ ฯ  ตสฺส  สามิโก  จ  เสฺว  ปวารณาติ  สิริมาย   
สห  วาตปาเน  ตฺวา  พหิ โอโลเกนฺโต  ต  ตถาวิจรนฺตึ   
เสทกิลินฺน  ฉาริกาย โอกิณฺณ องฺคารมสิมกฺขิต ทิสฺวา   
อตฺตโน  สมปฺตฺตึ  อภุ ฺชิตฺวา  กุสล  นาม  กโรติ  พาลาติ   
หสิ ฯ อุตฺตราป  ต โอโลเกตฺวา  สมฺปรายตฺถ  กุสล   น   
กโรติ  พาโลติ หสิ ฯ   
        สิริมา  อภินฺนมฺป  ต  กริิย ทิสฺวา อห ฆรสามินีติ   
ม ฺมานา อิสฺสาปกตา  อุตฺตราย  กชฺุฌิตฺวา ทุกฺข   
#๑.  ม. ทาน ฺจ  ทาตุ  ธมฺม ฺจ  โสตุ  โอกาส ฯ    
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อุปฺปาเทสฺสามีติ ปาสาทา โอตรติ ฯ อุตฺตรา ต ตฺวา  ปเก   
นิสีทิตฺวา  ต  เมตฺเตน  จิตฺเตน  ผริ ฯ  สิริมา  ปาสาทา  โอรุยฺห   
มหานส  ปวิสิตฺวา  ปูวปจนโต  อุฬุงฺกปูร  ปกฺกุตฺถิต  สปฺป   
คเหตฺวา ตสฺสา มตฺถเก  โอกิริ ฯ  ต  ปทุมินิปตฺเต (๑)  สีตูทก   
วิย  วินิวฏเฏตฺวา  อคมาสิ ฯ  ทาสิโย สริิม  หตฺเถหิ  จ ปาเทหิ   
จ โปเถตฺวา ภูมิย ปาเตสุ ฯ อุตฺตรา เมตฺตาฌานโต วุฏาย   
ทาสิโย  วาเรสิ ฯ  สิริมา  อุตฺตร  ขมาเปสิ ฯ  อุตฺตรา เสฺว   
สตฺถุ ปุรโต ขมาเปหีติ วตฺวา  ตาย  กายเวยฺยาวฏิก  ยาจิตาย   
พฺย ฺชนสมฺปาทน  อาจิกฺขิ ฯ  สา  ต  สมฺปาเทตฺวา  อตฺตโน   
ปริวารา  ป ฺจสตา  คณิกาโย  สสงฺฆ  สตฺถาร  ปริวิสิตฺวา   
ขมาปนสหายิกา  โหถาติ  วตฺวา  ปุนทิวเส  ตถา  ตาหิ  คณิกาหิ   
สทฺธึ  สตฺถ ุ ภตฺตกิจฺจาวสาเน  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  อห  ภควา   
อุตฺตราย  อปรชฺฌ ึ ขมตุ  เม  อุตฺตราติ  อาห ฯ  สตฺถา  ขม   
อุตฺตเรติ  วตฺวา  ขมามิ ภควาติ วุตฺเต อกฺโกเธน ชิเน   
โกธนฺติอาทิก (๒)  ธมฺม เทเสสิ ฯ อุตฺตรา ปุเรตรเมว สามิก ฺจ   
สสฺสุสสุเร  จ  สตฺถ ุสนฺติเก  อุปเนสิ ฯ  เทสนาวสาเน  เต  จ   
ตโย  ชนา  สพฺพา  จ  คณิกาโย โสตาปตฺติผเล  ปติฏหึสูติ ฯ   
เอว  อุตฺตราย  อุปาสิกาย  ปกฺกุตฺถิตสปฺปนา  ปฬาภาโว   
สมาธิวิปฺผารา  อิทฺธิ ฯ   
#๑.  ม. ปทุมนิปณฺเณ ฯ   ๒.  ขุ. ธ.  ๒๕/๒๗/๔๕ ฯ    
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        สามาวตี  อุปาสิกา  นาม  โกสมพิฺย  อุเทนสฺส  ร ฺโ   
อคฺคมเหสี ฯ  ตสฺส  หิ  ร ฺโ  ป ฺจสตป ฺจสตอิตฺถิปริวารา   
ติสฺโส  อคฺคมเหสิโย  อเหสุ ฯ ตาส สามาวตี  ภทฺทิยนคเร   
ภทฺทิยเสฏ ิโน  ธีตา ฯ  ปตริ  กาลงฺกเต  ปตุ  สหายสฺส  โกสมพิฺย   
โฆสิตเสฏ ิโน  ฆเร  ป ฺจสตอิตฺถิปริวาราว   วฑฺฒิต ฯ  วยปฺปตฺต   
ต   ราชา  ทสิฺวา  ส ฺชาตสิเนโห  สปริวาร  อตฺตโน  ฆร   
เนตฺวา  อภิเสกฏาน  อทาสิ ฯ  จณฺฑปชฺโชตสฺส  ร ฺโ  ธีตา   
วาสุลทตฺตา  นาม  เอกา  มเหสี.  มาคนฺทิยพฺราหฺมณสฺส  ธีตา   
ภควโต  ปาทปริจาริก  กตฺวา  ปตรา  ทียมานา   
                ทสิฺวาน ตณฺห อรติ ฺจ ราค (๑)   
                นาโหสิ ฉนฺโท อป เมถุนสฺมึ   
                กิเมวิท มุตฺตกรีสปุณฺณ   
                ปาทาป น สมฺผุสิตุ น อิจฺเฉติ (๒)   
ภควตา  ภาสิต  คาถ  สุตฺวา  ภควติ  อาฆาต  พนฺธิ ฯ   
ตสฺสา  มาตาปตโร  มาคนฺทิยสุตฺตเทสนาวสาเน  อนาคามิผล   
ปตฺวา  ปพฺพชิตฺวา อรหตฺต ปาปุณึสุ ฯ ตสฺสา  จูฬปตา   
มาคนฺทิโย  ต  โกสมฺพึ เนตฺวา ร ฺโ อทาสิ ฯ สา   
ร ฺโ เอกา มเหสี ฯ   
        อถ  โข  โฆสิตเสฏ ี  กุกฺกฏุเสฏ ี  ปาวาริกเสฏ ีติ  ตโย   
#๑.  ม. อรตึ  รค ฺจ ฯ   ๒.  ขุ. สุ.  ๒๕/๔๑๖/๔๙๗ ฯ    
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เสฏ ิโน  โลเก  ตถาคตุปฺปาท  สุตฺวา  เชตวน  สตฺถ ุ สนฺติก   
คนฺตฺวา ธมฺม สุตฺวา โสตาปตฺติผล  ปตฺวา  อฑฺฒมาส   
พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  มหาทาน ทตฺวา สตฺถุ   
โกสมฺพิคมน  อายาจิตฺวา  โกสมฺพึ  คนตฺฺวา  โฆสิตาราโม   
กุกฺกุฏาราโม  ปาวาริการาโมติ  ตโย  ชนา  ตโย  อาราเม   
การาเปตฺวา  อนุปุพฺเพน  ตตฺถ  อาคต  สตฺถาร  ปฏปิาฏิยา   
เอเกกสฺมึ  ทิวเส  เอเกกสฺมึ  วิหาเร  วสาเปตฺวา  เอเกโก  สสงฺฆสฺส   
ภควโต  มหาทานมทาสิ ฯ  อเถกทิวส  เตส  อุปฏาโก  สุมโน   
นาม  มาลากาโร  เสฏ ิโน  อายาจิตฺวา  สสงฺฆ  สตฺถาร  โภเชตุ   
อตฺตโน ฆเร นิสีทาเปสิ ฯ ตสฺมึ ขเณ สามาวติยา  ปริจาริกา   
ขุชฺชุตฺตรา  นาม  ทาสี  อฏ  กหาปเณ  คเหตฺวา  ตสฺส  ฆร   
อคมาสิ ฯ  โส  สสงฺฆสฺส  ตาว  สตฺถโุน  ปริเวสนสหายา   
โหหีติ  อาห ฯ  สา  ตถา  กตฺวา  สตฺถุ  ภตฺตกิจฺจาวสาเน   
ธมฺมเทสน  สุตฺวา  โสตาปนฺนา  หุตฺวา  อ ฺทา  จตฺตาโร   
กหาปเณ  อตฺตโน  อาทิยนฺตี  อทินฺน  อาทิยิตุ  อภพฺพตฺตา   
อฏหิ  กหาปเณหิ  ปุปฺผานิ  อาทาย  สามาวติยา  อุปนาเมสิ ฯ   
ตาย  ปุปฺผาน  พหุภาวการณ  ปุฏา  มสุา  ภณิตุ  อภพฺพตฺตา   
ยถาสภาว  อาห ฯ  อชชฺ  กสฺมา  น  คณฺหีติ  วุตฺตา  สมฺมา-   
สมฺพุทฺธสฺส  ธมฺม  สุตฺวา  อมต  สจฺฉากาสินฺติ  อาห ฯ  อมฺม   
อุตฺตเร ต  ธมฺม  อมฺหากมฺป  กเถหีติ ฯ  เตน  หิ  ม  นฺหาเปตฺวา    
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สุทฺธ  วตฺถยคุ  ทตฺวา  อุจฺเจ  อาสเน  นิสีทาเปตฺวา  สพฺพา   
นีจาสเนสุ  นิสีทถาติ  อาห ฯ  ตา  สพฺพาป  ตถา  กรึสุ ฯ   
สา  เสขปฏิสมฺภิทปฺปตฺตา  อริยสาวิกา  เอก  วตฺถ  นวิาเสตฺวา   
เอก  อุตฺตราสงฺค  กตฺวา  วีชนึ  คเหตฺวา  ตาส  ธมฺม  เทเสสิ ฯ   
สามาวตี  จ  ป ฺจสตา  จ  อิตฺถิโย  โสตาปตฺติผล  ปาปุณึสุ ฯ   
ตา  สพฺพาป  ขุชฺชุตฺตร วนฺทิตฺวา อมฺม  อชชฺโต  ปฏาย   
เวยฺยาวจฺจ  อกตฺวา  อมฺหาก  มาตุฏาเน อาจริยฏาเน จ   
ตฺวา  สตฺถารา  เทสิตเทสิต  ธมฺม  สตฺุวา  อมฺหาก  กเถหีติ   
อาหสุ ฯ สา ตถา กโรนฺตี  อปรภาเค  ติปฏกธรา  หตฺุวา   
สตฺถารา  พหุสฺสุตาน  อุปาสิกาน  อคฺคฏาเน ปตา  อคฺคฏาน   
ลภิ ฯ  สามาวติมิสฺสิกา  พุทฺธสฺส  ทสสฺน  ปเหนฺติ ทสพเล   
อนฺตรวีถึ  ปฏิปนฺเน  วาตปาเนสุ  อปฺปโหนฺเตสุ  ภิตฺตึ  ภินฺทิตฺวา   
สตฺถาร  โอโลเกนฺติ  วนทฺนปูชน ฺจ   กโรนฺติ ฯ   
        มาคนฺทิยา  ตตฺถ  คตา  ตานิ  ฉิทฺทานิ  ทิสฺวา  ตตฺถ   
การณ  ปุจฺฉนฺตี สตฺถุ  อาคตภาว  ตฺวา  ภควติ  อาฆาเตน   
ตาสมฺป  กุชฌฺิตฺวา  มหาราช  สามาวติมิสฺสิกาน  พหิทฺธา   
ปตฺถนา  อตฺถิ  ภิตฺตึ  ภินทฺิตฺวา  สมณ  โคตม  โอโลเกนฺติ   
กติปาเหน  ต  มาเรสฺสนฺตีติ  ราชาน  อาห ฯ  ราชา  ฉิทฺทานิ   
ทิสฺวาป  ตสฺสา วจน  น  สทฺทหิ  อุทฺธจฺฉิทฺทกวาตปานานิ   
การาเปสิ ฯ  ปุน  มาคนฺทิยา  ราชาน  ตาสุ  ภินฺทิตุกามา    
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อฏ  สชีวกกฺุกุเฏ  อาหราเปตฺวา  มหาราช  ตาส  วีมสนตฺถ   
อิเม  กุกฺกุเฏ  มาเรตฺวา  มมตฺถาย  ปจาหีติ  เปเสหีติ อาห ฯ  
ราชา ตถา เปเสสิ ฯ  ตาย  ปาณาติปาต  น  กโรมาติ   
วุตฺเต  ปุน  ตสฺส  สมณสฺส  โคตมสฺส  ปจิตฺวา  เปเสหีติ   
อาห ฯ  ร ฺา  ตถา  เปสิเต  มาคนฺทิยา  อฏ  มาริตกุกฺกุเฏ   
ตถา  วตฺวา  เปเสสิ ฯ  สามาวตี  ปจิตฺวา  ทสพลสฺส  ปาเหสิ ฯ   
มาคนฺทิยา  เตนป ราชาน  โกเปตุ นาสกฺขิ ฯ   
        ราชา  ปน  ตีสุ  มเหสีสุ  เอเกกิสฺสา  วสนฏาเน  สตฺต   
สตฺต  ทิวสานิ  วสติ ฯ  ราชา  อตฺตโน  คมนฏาน  หตฺถิกนฺต-   
วีณ  อาทาย  คจฺฉติ ฯ  มาคนฺทิยา ร ฺโ  สามาวติยา   
ปาสาทคมนกาเล  ทาา  อคเทน โธวาเปตฺวา เวฬุปุพฺเพ   
ปกฺขิปาเปตฺวา  เอก  กณฺหสปฺปโปตก  อาหราเปตฺวา  อนฺโตวีณาย   
ปกฺขิปตฺวา  มาลคุฬเกน  ฉิทฺท  ปทหิ ฯ  ต  ร ฺโ  ตตฺถ   
คตกาเล  อปราปร  วิจรนฺตี  วิย  หุตฺวา  วีณาฉิทฺทโต   
มาลาคุฬก  อปเนสิ ฯ  สปโฺป  นกิฺขมิตฺวา  ปสฺสสนฺโต ผณ   
กตฺวา สยนปฏเ นิปชฺช ิฯ  สา  อาห  ธี  สปฺโปติ (๑)   
มหาสทฺทมกาสิ ฯ  ราชา  สปฺป ทิสฺวา กุชฺฌิ ฯ สามาวตี   
ร ฺโ  กุทฺธภาว  ตฺวา ป ฺจนฺน อิตฺถิสตาน ส ฺมทาสิ   
อชฺช โอธิสกเมตฺตาผรเณน  ราชาน  ผรถาติ ฯ  สยมฺป  ตถา   
#๑.  ม. สา  อาห  ธี  สปโฺปติ ฯ    
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อกาสิ ฯ  ราชา  สหสฺสถามธนุ  อาทาย  ชิย  โปเตฺวา  สามาวตึ    
ธุเร  กตฺวา สพฺพา ตา อิตฺถิโย ปฏิปาฏยิา  ปาเปตฺวา (๑)   
วิสปต  ขุรปปฺ  สนฺนยฺหิตฺวา  ธนุ  ปูเรตฺวา  อฏาสิ ฯ  ขุรปฺป   
เนว ขิปตุ น โอโรปตุ  สกฺโกติ  คตฺเตหิ  เสทา  มุจฺจนฺติ (๒)   
สรีร  เวธติ  มุขโต เขโฬ ปตติ  คณฺหิตพฺพคฺคหณ  น  ปสฺสติ ฯ   
อถ  น  สามาวตี  กึ  มหาราช  กลิมสีติ  อาห ฯ  อาม   
เทวิ (๓)  กลิมามิ อวสฺสโย เม โหหีติ ฯ สาธุ มหาราช ขุรปฺป   
ปวีมุข กโรหติี ฯ  ราชา  ตถา  อกาสิ ฯ  สา  ร ฺโ  หตฺถโต   
ขุรปฺป  มุจฺจตูติ  อธิฏาสิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  ขุรปฺป  มุจฺจิ ฯ   
ราชา  ตขณ ฺเว  อุทเก  นิมชฺุชิตฺวา อลฺลวตฺโถ อลฺลเกโส   
สามาวติยา ปาเทสุ นิปติตฺวา ขม เทวิ มยฺห   
                สมฺมุยฺหามิ ปมุยฺหามิ   สพฺพา มุยฺหนฺติ เม ทิสา   
                สามาวตี ม ตายสฺสุ      ตฺว ฺจ เม สรณ ภวาติ (๔)   
อาห ฯ  สามาวตี   
                มา ม ตฺว สรณ คจฺฉ   ยมห สรณ คตา   
                สรณ คจฺฉ ต พุทฺธ     ตฺว ฺจ เม สรณ ภวาติ (๔)   
อาห  ราชา  เตน  หิ  ต ฺจ   สรณ  คจฺฉามิ  สตฺถาร ฺจ   
วร ฺจ เต ทมฺมีติ  อาห ฯ  สา  วโร  คหโิต  โหตุ  มหาราชาติ   
#๑.  ส.ี วสาเปตฺวา ฯ   ๒.  ม. มุจฺจนฺติ ฯ   ๓.  กตฺถจิ. อาม ภทฺเท   
#เทวิ ฯ   ๔.  ธมฺมปทฏกถา  ๑/๒๒๘ ฯ    
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อาห ฯ  ราชา สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา  สรณ  คนฺตฺวา   
นิมนฺเตตฺวา  พุทฺธปฺปมุขสฺส  สงฺฆสฺส  สตฺตาห  มหาทาน   
ทตฺวา  สามาวตึ  วร  คณฺหาหีติ  อาห ฯ  สาธุ  มหาราช   
อิม  เม  วร  เทหิ  สตฺถา  ป ฺจหิ  ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  อิธาคจฺฉตุ   
ธมฺม  โสสฺสามีติ  อาห ฯ ราชา สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  ภนฺเต   
ป ฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ นิพทฺธ อิธาคจฺฉถ สามาวติมิสฺสิกา   
ธมฺม  โสสฺสามาติ  วทนฺตีติ  อาห ฯ  สตฺถา  มหาราช  พุทฺธาน   
นาม  เอกฏาน  นิพทฺธ  คนฺตุ  น  วฏฏติ  มหาชโนป   
ปจฺจาสึสตีติ  อาห ฯ  เตน หิ ภนฺเต ภิกฺขู  อาณาเปถาติ ฯ   
สตฺถา  อานนฺทตฺเถร  อาณาเปสิ ฯ  เถโร  ป ฺจ  ภิกฺขุสตานิ   
อาทาย  นิพทฺธ  ราชกุล  คจฺฉติ ฯ  ตาป เทวีปมุขา อิตฺถิโย   
เถร โภเชตฺวา ธมฺม สุณึสุ ฯ สามาวติ ฺจ  สตฺถา  เมตฺตา- 
วิหารีน  อุปาสิกาน  อคฺคฏาเน  เปสีติ ฯ เอว ร ฺโ ขุรปฺป   
มุ ฺจิตุ อวิสหนภาโว สามาวติยา อุปาสิกาย สมาธิวิปฺผารา  
อิทฺธีติ ฯ เอตฺถ  จ  อเวจฺจปฺปสาเทน  วา  โอกปฺปนปสาเทน   
วา  รตนตฺตยสรณคมเนน  วา รตนตฺตย  อุปาสตีติ อุปาสิกาติ  
วุจฺจตีติ ฯ   
        อริยิทฺธนิิทฺเทเส  อริยา  อิทฺธีติ เจโตวสิปฺปตฺตาน ขีณาสว- 
อริยานเยว  สมฺภวโต  อริยา  อิทฺธีติ  วุจฺจตีติ  (๑) ฯ  อิธ   
#๑.  ม.  วุจฺจตีติ  ฯ  
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        อิธ  ภิกขฺูติ  อิมสฺมึ  สาสเน  ขีณาสโว  ภิกฺขุ  ฯ    
        อนิฏสฺมึ  วตฺถุสฺมนิฺติ อารมฺมณปกติยา อมนาเป วตฺถุสฺมึ  
สตฺเต วา  สงฺขาเร  วา ฯ   
        เมตฺตาย  วา  ผรตีติ  สตฺโต  เจ  โหติ  เมตฺตาภาวนาย   
ผรติ ฯ   
        ธาตุโต  วา  อุปสหรตีติ  สงฺขาโร  เจ  โหติ  ธาตุมตฺตนฺติ   
ธาตุมนสิการ อุปสหรติ ฯ  สตฺเตป  ธาตูปสหาโร  วฏฏติ ฯ   
        อสุภาย  วา  ผรตีติ  สตฺโต  เจ   อสุภภาวนาย  ผรติ ฯ   
        อนิจฺจโต  วา  อุปสหรตีติ  สงฺขาโร  เจ  อนิจฺจนฺติ   
มนสิการ  อุปสหรติ ฯ   
        ตทุภยนฺติ  ต  อุภย ฯ  
        อุเปกฺขโกติ  ฉฬงฺคุเปกฺขาย  อุเปกฺขโก ฯ  
        สโตติ  สติเวปุลฺลปฺปตฺตตฺตา ฯ   
        สมฺปชาโนติ  ป ฺาย สมฺปชานการิตฺตา ฯ  
        จกฺขุนา รูป  ทิสฺวาติ  การณวเสน  จกฺขูติ  ลทฺธโวหาเรน   
รูปทสฺสนสมตฺเถน  จกฺขุวิ ฺาเณน  รูป  ทิสฺวา ฯ  โปราณา   
ปนาหุ  จกฺขุ  รูป  น  ปสฺสติ  อจิตฺตกตฺตา  จิตฺต  น  ปสฺสติ   
อจกฺขุกตฺตา  ทฺวารารมฺมณสงฺฆฏฏเน  ปน  ปสาทวตฺถุเกน   
จิตฺเตน  ปสฺสติ ฯ อีทิสี  ปเนสา  ธนุนา  วิชฺฌตีติอาทีสุ  วิย   
สสมฺภารกถา  นาม  โหติ ฯ  ตสฺมา จกฺขุวิ ฺาเณน  รูป    
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ทิสฺวาติ อยเมตฺถ อตฺโถติ ฯ  อถ วา จกขฺุนา การณตฺเตน (๑)  
รูป  ทิสฺวาติ  อตฺโถ ฯ   
        เนว  สมุโน  โหตีติ  เคหสิตโสมนสฺสปฏิกฺเขโป  น   
กิริยภูตาย  โสมนสฺสเวทนาย ฯ   
        น  ทุมฺมโนติ  สพฺพโทมนสฺสปฏกิฺเขโป ฯ   
        อุเปกฺขโก  วิหรตีติ  อิฏานิฏารมฺมณาปาเถ  ปริสุทฺธ- 
ปกติภาวาวิชหนาการภูตาย  ฉสุ ทฺวาเรสุ  ปวตฺตนโต   
ฉฬงฺคุเปกฺขาติ  ลทฺธนามาย  ตตฺรมชฌฺตฺตุเปกฺขาย  อุเปกฺขโก   
วิหรติ ฯ  
        โสเตน  สทฺท  สุตฺวาติอาทีสุป  อเสว  นโย ฯ   
        กมฺมวิปากชิทฺธินิทฺเทเส  สพฺเพส  ปกฺขีนนฺติ  สพฺเพส   
ปกฺขิชาตาน  ฌานาภิ ฺา  วินาเยว  อากาเสน  คมน ฯ  ตถา   
สพฺเพส  เทวาน  อากาสคมน  ทสฺสนาทีนิ   จ  ฯ   
        เอกจฺจาน  มนุสฺสานนฺติ  ปมกปฺปกาน  มนุสสฺาน ฯ   
        เอกจฺจาน วินิปาติกานนฺติ  ปยงฺกรมาตา  ปุนพฺพสุมาตา   
ผุสฺสมิตฺตา  ธมฺมคุตฺตาติเอวมาทีน  สุขสมุสฺสยโต  วินิปติตตฺตา   
วินิปาติกาน  อ ฺเส ฺจ  เปตาน  นาคสุปณฺณาน ฺจ  อากาส- 
คมนาทิก  กมฺมวิปากชา  อิทฺธิ ฯ   
        ปุ ฺวโต  อิทฺธินิทฺเทเส  ราชาติ  ธมฺเมน  ปเรส   
#๑.  ม. การณภูเตน   ฯ  
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ร ฺชนโต  ราชา ฯ   
        รตนจกกฺ  วตฺเตตีติ  จกฺกวตฺตี ฯ   
        เวหาส  คจฺฉตีติ  อจฺจนฺตสโยคตฺเถ  อุปโยควจน ฯ  
        จตุรงฺคินิยาติ  หตฺถิอสฺสรถปตฺติสงฺขาตจตุองฺควติยา ฯ   
        เสนาติ  เตส สมูหมตฺตเมว ฯ  
        อนฺตมโสติ  เหฏ ิมนฺตโต ฯ   
        อสฺสพนฺธา  นาม  อสฺสาน  รกฺขกา ฯ  
        โคปุริสา  นาม  คุนนฺ  รกฺขกา ฯ   
        อุปาทายาติ  อวิสฺสชฺเชตฺวา  เอว  เตส  เวหาสคมน ฺจ   
ปุ ฺวโต   อิทฺธีติ  อตฺโถ ฯ   
        โชติกสสฺ (๑)  คหปติสฺส  ปุ ฺวโต  อิทฺธีติ  โชติโก  นาม   
ปุพฺเพ ปจฺเจกพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ราชคหนคเร  เสฏ ี ฯ  ตสฺส   
กิร  ชาตทิวเส  สกลนคเร  สพฺพาวุธานิ  ชลึส ุ สพฺเพส   
กายารุฬฺหานิ  อาภรณานิป  ปชฺชลิตานิ  วิย  โอภาส  มุ ฺจึสุ  
นคร  เอกปชโฺชต  อโหสิ ฯ  อถสฺส  นามคฺคหณทิวเส  สกล- 
นครสฺส  เอกโชติภูตตฺตา  โชติโกติ  นาม  กรึสุ ฯ อถสฺส  
วยปฺปตฺตกาเล  เคหกรณตฺถาย  ภูมิตเล  โสธิยมาเน  สกโฺก   
เทวราชา  อาคนฺตฺวา  โสฬสกรีสมตฺเตาเน (๒) ปวึ  ภินฺทิตฺวา  
สตฺตรตนมย สตฺตภูมิก  ปาสาท  อุฏาเปสิ  ปาสาท  ปรกิฺขิปตฺวา   
#๑.  ส.ี ม. ย.ุ โชติกสฺส  ฯ  ๒.  ม. โสฬสกรีสมตฺเต  าเน  ฯ  
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สตฺตรตนมเย  สตฺตทฺวารโกฏกยุตฺเต  สตฺต  ปากาเร  อุฏาเปสิ   
ปาการปริยนฺเต  จตุสฏ ิ  กปฺปรุกฺเข  อุฏาเปสิ  ปาสาทสฺส  
จตูสุ กณฺเณสุ โยชนิกติคาวุติกทฺวิคาวุติกเอกคาวุติกา จตสฺโส   
นิธิกุมฺภิโย  อุฏาเปสิ ฯ  ปาสาทสฺส  จตูสุ  กณฺเณสุ  ตรุณตา- 
ลกฺขนฺธปฺปมาณา  จตสฺโส  สุวณฺณมยา  อุจฺฉุยฏ ิโย  นิพฺพตฺตึสุ ฯ   
ตาส  มณิมยานิ  ปตฺตานิ  สุวณฺณมยานิ  ปพฺพานิ  อเหสุ ฯ   
สตฺตสุ  ทฺวารโกฏเกสุ  เอเกกสมึ  เอกทฺวิติจตุป ฺจฉสตฺตยกฺข- 
สหสฺสปริวารา สตฺต ยกฺขา อารกฺข คณฺหึสุ ฯ   
        พิมฺพิสารมหาราชา  ปาสาทาทีน  อุฏาน  สุตฺวา   
เสฏ ิฉตฺต  ปหิณิ ฯ  โส โชติกเสฏ ีติ  สกลชมฺพุทเีป  ปากโฏ  
หุตฺวา  อุตฺตรกุรุโต  เทวตาหิ  อาเนตฺวา  สิริคพฺเภ  นิสีทาปตาย   
เอก ฺจ  ตณฺฑุลนาฬึ  ตโย  จ โชติปาสาเณ คเหตฺวา อาคตาย   
ภริยาย  สทฺธ ึ ตสฺมึ  ปาสาเท  มหาสมฺปตฺตึ  อนุภวนฺโต  วสิ ฯ   
เตส  ยาวชีว  ตาย  เอกตณฺฑุลนาฬิยา  ภตฺต  ปโหสิ ฯ  สเจ   
กิร  เต  สกฏสตมฺป  ตณฺฑุลาน  ปูเรตุกามา  โหนฺติ ฯ  สา   
ตณฺฑุลนาฬิเยว  หุตฺวา  ติฏติ ฯ  ภตฺตปจนกาเล  ตณฺฑุเล   
อุกฺขลิย  ปกขิฺปตฺวา  เตส  ปาสาณาน  อุปริ  เปนฺติ ฯ  ปาสาณา  
ตาวเทว  ปชชฺลิตฺวา ภตฺเต  ปกฺกมตฺเต  นิพฺพายนฺติ ฯ  เตเนว   
ส ฺาเณน  ภตฺตสฺส  ปกฺกภาว  ชานนฺติ ฯ  สูเปยฺยาทิปจน- 
#๑.  ม. เอเกกสฺม  ฯ  
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กาเลป  เอเสว  นโย ฯ  เอว  เตส  โชติปาสาเณหิ  อาหาโร  
ปจฺจติ  มณิอาโลเกน  วสนฺติ ฯ  อคฺคิสฺส  วา  ทีปสสฺ  วา   
โอภาสเมว  น  ชานึสุ ฯ โชติกสฺส  กริ  เอวรูปา  สมฺปตฺตีติ   
สกลชมฺพุทีเป  ปากโฏ  (๑)  อโหสิ ฯ  มหาชโน  ยานาทีหิ  ทสฺสนตฺถาย   
อาคจฺฉติ ฯ โชติกเสฏ ี อาคตาคตาน อุตฺตรกุรุตณฺฑุลาน ภตฺต  
ทาเปติ  กปฺปรุกฺเขหิ  วตฺถาภรณานิ  คณฺหนฺตูติ  อาณาเปติ   
คาวุติกนิธิกุมฺภิยา  มุข  วิวราเปตฺวา  ยาปนมตฺต  คณฺหนฺตูติ   
อาณาเปติ ฯ สกลชมฺพุทปีวาสิเกสุ  ธน  คเหตฺวา  คจฺฉนฺเตสุ  
นิธิกุมฺภิยา องฺคุลมตฺตมฺป อูน นาโหสีติ อยมสฺส ปุ ฺวโต  
อิทฺธิ ฯ   
        ชฏลิสสฺ  คหปติสฺส  ปุ ฺวโต  อิทฺธีติ  ชฏิโล  นาม   
กสฺสปสฺส  ภควโต  ธาตุเจติเย  กตาธิกาโร  ตกฺกสลิาย  เสฏ ี ฯ   
ตสฺส กิร มาตา พาราณสิย  เสฏ ิธีตา  อภิรูปา  อโหสิ ฯ  ต   
ปณฺณรสโสฬสวสฺสุทฺเทสิกกาเล  อารกฺขณตฺถาย  สตฺตภูมิกสฺส  
ปาสาทสฺส  อุปริตเล  วาสยึสุ ฯ  ต  เอกทิวส  วาตปาน   
วิวริตฺวา  พหิ  โอโลกิยมาน  อากาเสน  คจฺฉนฺโต  วิชฺชาธโร   
ทิสฺวา  อุปฺปนฺนสิเนโห  วาตปาเนน  ปวิสิตฺวา  ตาย  สทฺธ ึ  
สนฺถวมกาสิ ฯ  สา  เตน  คพฺภ  คณฺหิ ฯ   
# ๑ สี.  เอวรโูป สมฺปตฺตีติ  สกลชมฺพุทีเป ปากโฏ   ม. เอวรูปา  
#สมฺปตฺตีติ  สกลชมฺพุทีเป  ปากโฏ  ฯ  
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        อถ  น  ทาสี  ทิสฺวา  อมฺม  ก ึ อิทนฺติ  วตฺวา  โหตุ   
กสฺสจิ  มา  อาจิกฺขีติ วุตฺตา ภเยน ตุณฺหี อโหสิ ฯ สาป   
ทสเม  มาเส  ปุตฺต  วิชายตฺิวา  นวภาชน  อาหราเปตฺวา  ตตฺถ   
ต  ทารก  นปิชฺชาเปตฺวา  ต  ภาชน  ปทหิตฺวา  อุปริ   
ปุปฺผทามานิ  เปตฺวา  อิม  สีเสน  อุกฺขิปตฺวา  คนฺตฺวา  คงฺคาย   
วิสฺสชฺเชหิ  ก ึ อิทนฺติ จ ปฏุา อยฺยาย  เม  พลิกมฺมนฺติ   
วเทยฺยาสีติ  ทาสึ  อาณาเปสิ ฯ  สา  ตถา  อกาสิ ฯ  เหฏา- 
คงฺคายป  เทฺว  อิตฺถิโย  นหฺายมานา  ต  ภาชน  อุทเกน   
อาหริยมาน  ทิสฺวา เอกา มยฺเหต  ภาชนนฺติ  อาห ฯ  เอกา   
ย  เอตสฺส  อนฺโต ฯ ต  มยฺหนฺติ  วตฺวา  ภาชเน  สมปฺตฺเต   
ต  อาทาย  ถเล  เปตฺวา  วิวริตฺวา  ทารก  ทิสฺวา  เอกา   
มม  ภาชนนฺติ  วุตฺตตฺตา  ทารโก  มเมว   โหตีติ  อาห ฯ   
เอกา  ย  ภาชนสฺส  อนฺโต  ต   มมาติ  วุตฺตตฺตา  มม   
ทารโกติ  อาห ฯ  ตา  วิวทมานา  วินิจฺฉย  คนฺตฺวา  อมจฺเจสุ   
วินิจฺฉิตุ  อสกฺโกนฺเตสุ  ร ฺโ  สนฺติก  อคมสุ ฯ   
        ราชา  ตาส  วจน  สุตฺวา  ตฺว  ทารก  คณฺห  ตฺว   
ภาชนนฺติ  อาห ฯ  ยาย  ปน  ทารโก   ลทฺโธ   สา   
มหากจฺจายนตฺเถรสฺส  อุปฏายิกา  โหติ ฯ  สา  ต  ทารก   
เถรสฺส  สนติฺเก  ปพฺพาเชสฺสามีติ  โปเสสิ ฯ  ตสฺส  ชาตทิวเส   
คพฺภมลสฺส  โธวิตฺวา  อนปนีตตฺตา  เกสา ชฏิตา หตฺุวา อฏสุ ฯ  
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เตนสฺส ชฏิโลเตฺวว (๑)  นาม  อกสุ ฯ   
        ตสฺส  ปทสา  วิจรณกาเล  เถโร  ต  เคห  ปณฺฑาย   
ปาวิสิ ฯ  อุปาสิกา  เถร  นิสีทาเปตฺวา  อาหารมทาสิ ฯ  เถโร   
ทารก  ทิสฺวา  อุปาสิเก  ทารโก  เต  ลทฺโธติ  ปุจฺฉิ ฯ  
อาม  ภนฺเต  อิมาห  ตุมฺหาก  สนฺติเก  ปพฺพาเชสฺสนฺติ  
โปเสสินฺติ  อาห ฯ   
        เถโร  สาธูติ  ต  อาทาย  คจฺฉนฺโต  อตฺถ ิ น ุ โข  
อิมสฺส  คิหิสมฺปตฺติมนุภวิตุ  ปุ ฺกมฺมนฺติ  โอโลเกนฺโต  มหา- 
ปุ ฺโ  สตฺโต  มหาสมฺปตฺตึ  อนุภวิสฺสติ  ทหโร  เอว  จ  ตาว   
าณมฺป  ตาว  ตสฺส (๒) ปริปาก  น  คจฺฉตีติ  จินฺเตตฺวา  ต   
อาทาย  ตกฺกสิลาย  เอกสฺส  อุปฏากสฺส  เคห  อคมาสิ ฯ   
        โส  เถร  วนฺทิตฺวา   ิโต  ทารก  ทสิฺวา  ทารโก   
ภนฺเต  ลทฺโธติ  ปุจฺฉิ ฯ  อาม อุปาสก ปพฺพชิสฺสติ  ทหโร   
ตาว  ตว  สนติฺเก  โหตูติ ฯ  โส  สาธุ  ภนฺเตติ  ต  ปตฺุตฏาเน  
เปตฺวา  ปฏชิคฺคิ ฯ  ตสฺส  ปน  เคเห  ทฺวาทส  วสฺสานิ   
ภณฺฑก อุสฺสนฺน โหติ ฯ โส คามนฺตร  คจฺฉนฺโต  สพฺพมฺป   
ต  ภนฺฑก  อาปณ  อาหริตฺวา  ตสฺส  ตสฺส  ภณฺฑกสฺส   
มูล  อาจิกฺขิตฺวา อิท ฺจิท ฺจ  เอตฺตก  นาม  ธน  คเหตฺวา  
ทเทยฺยาสีติ  วตฺวา  ปกฺกามิ ฯ   
#๑.  ม. ชฏโิลเตว        ฯ  ๒.  ม.  ตาวสฺส  ฯ  
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        ต  ทิวส  นครปริคฺคาหิกา  เทวตา  อนฺตมโส  ชรีกมริจ- 
มตฺตเกนาป  อตฺถิเก  ตสฺเสว  อาปณาภิมุเข  กรึสุ ฯ  โส  ทฺวาทส   
วสฺสานิ  อุสฺสนฺนภณฺฑก  เอกทิวเสเนว  วิกฺกิณิ ฯ  กุฏมฺพิโก   
อาคนฺตฺวา  อาปเณ  กิ ฺจิ  อทิสฺวา  สพฺพ   เต   ตาต  ภณฺฑ  
นาสิตนฺติ  อาห ฯ  น  นาสิต  ตาต  สพฺพ  ตุเมฺหหิ วุตฺตนเยน  
วิกฺกิณิต  อิท  อสุกสฺส  มลู  อิท  อสุกสฺส  มลูนฺติ  สพฺพมูล   
ตสฺส  (๑) อปฺเปสิ ฯ กุฏมฺพิโก  ปสีทตฺิวา  อนคฺโฆ  ปุรโิส ยตฺถ  
กตฺถจิ  ชีวิตุ  สมตฺโถติ อตฺตโน วยปฺปตฺต  ธีตร  ตสฺส  ทตฺวา   
เคหมสฺส กโรถาติ ปุริเส อาณาเปตฺวา นิฏ ิเต เคเห คจฺฉถ  
ตุเมฺห  อตฺตโน  เคเห  วสถาติ  อาห ฯ อถสฺส เคหปวิสนกาเล  
เอเกน ปาเทน อุมฺมาเร (๒)  อกฺกนฺตมตฺเต  เคหสฺส  ปจฺฉิมภาเค  
ภูมิฏาเน  อสีติหตฺโถ สุวณฺณปพฺพโต อุฏหิ ฯ ราชา  กริ   
ชฏลิสฺส  เคเห  ภูมึ  ภินฺทตฺิวา  สุวณฺณปพฺพโต  อุฏ ิโตติ  สุตฺวา  
ตสฺส เสฏ ิฉตฺต เปเสสิ ฯ โส ชฏิลเสฏ ี นาม อโหสีติ  
อยมสฺส  ปุ ฺวโต  อิทฺธิ ฯ   
        เมณฺฑกสฺส  คหปติสฺส  (๓)  ปุ ฺวโต  อิทฺธีติ  เมณฺฑโก  (๔)  
นาม  วิปสฺสิมฺหิ  ภควติ  กตาธิกาโร  มคธรฏเ  ภทฺทิยนคเร  
เสฏ ี ฯ  ตสฺส  กริ  ปจฺฉิมเคเห  อฏกรีสมตฺตฏาเน  หตฺถิอสฺส- 
# ๑.  ม. ตสฺเสว  ฯ ๒. ย.ุ  อุมฺมาร  ฯ ๓.  ม. เสฏ ิสฺส  ฯ 
#๔. วิ. มหา.   ๕/๘๓/๑๑๑  ฯ ม. โฆสโิต  ฯ  
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อุสภปฺปมาณา  สุวณฺณเมณฺฑกา  ปวึ  ภินฺทิตฺวา ปฏ ิยา   
ปฏ ึ  ปหรมานา  อุฏหึสุ  เตส  มุเขสุ ป ฺจวณฺณาน สุตฺตาน  
เคณฺฑุกา  ปกฺขิตฺตา  โหนฺติ ฯ  สปฺปเตลมธุผาณิตาทีหิ  วา  (๑)  
วตฺถจฺฉาทนหิร ฺสุวณฺณาทีหิ วา (๑)  อตฺเถ  สติ  เตส  มุขโต   
เคณฺฑุก  อปเนนฺติ ฯ  เอกสฺสป  เมณฺฑกสฺส  มุขโต  สกล- 
ชมฺพุทีปวาสีน  ปโหนก  สปฺปเตลมธุผาณิตวตฺถจฺฉาทนหิร ฺ- 
สุวณฺณ  นิกขฺมติ ฯ  ตโต  ปฏาเยส เมณฺฑกเสฏ ีติ ป ฺายีติ  
อยมสฺส  ปุ ฺวโต  อิทฺธิ ฯ   
        โฆสิตสฺส  คหปติสฺส  ปุ ฺวโต  อิทฺธีติ  โฆสิโต   นาม   
ปจฺเจกสมฺพุทฺเธ  กตาธิกาโร  สกฺกรฏเ  โกสมฺพิย  เสฏ ี ฯ  โส   
กิร  เทวโลกโต  จวิตฺวา โกสมฺพิย  นครโสภินิยา กจฺุฉิสฺมึ  
นิพฺพตฺติ ฯ สา  ต  วิชาตทิวเส สุปฺเป สยาเปตฺวา สงฺการกูเฏ  
ฉฑฺฑาเปสิ ฯ  ทารก  กากสุนขา  ปริวาเรตฺวา  นิสีทึสุ ฯ  เอโก   
ปุริโส  ต  ทสิฺวาว  ปุตฺตส ฺ  ปฏิลภิตฺวา  ปุตฺโต  เม  ลทโฺธติ   
เคห  เนสิ ฯ  ตทา โกสมฺพิกเสฏ ี  ปุโรหิต  ทิสฺวา  กึ  อาจริย  
อชฺช  เต  ติถกิรณนกฺขตฺตาทโย  โอโลกิตาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อาม   
มหาเสฏ ีติ  วุตฺเต  ชนปทสฺส  ก ึ ภวิสฺสตีติ  ปุจฺฉิ ฯ  อิมสฺมึ  
นคเร  อชฺช  ชาตทารโก  เชฏเสฏ ี  ภวิสฺสตีติ  อาห ฯ  ตทา   
เสฏ ิโน  ภรยิา  ครุคพฺภา โหติ   ตสฺมา   โส  สีฆ   เคห   
#๑.  ม.  จ  ฯ  
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เปเสสิ  คจฺฉ  ชานาหิ  น  วิชาตา  วา  น  วาติ ฯ  น   
วิชาตาติ  สุตฺวา  เคห  คนฺตฺวา  กาฬึ  นาม  ทาสึ  ปกโฺกสิตฺวา   
สหสฺส  ทตฺวา  คจฺฉ  อิมสฺมึ  นคเร  อุปธาเรตฺวา  อชฺช   
ชาตทารก  คณฺหิตฺวา  เอหีติ  อาห ฯ  สา  อุปธาเรนฺตี  ต   
เคห  คนฺตฺวา  ต  ทารก  ต ทิวส ชาต  ตฺวา  สหสฺส  
ทตฺวา  อาเนตฺวา  เสฏ ิโน  ทสฺเสสิ ฯ  เสฏ ี  สเจ  เม  ธีตา  
ชายิสฺสติ  ตาย  น  สทฺธ ึ นิวาเสตฺวา  เสฏ ิฏานสฺส  สามิก  
กริสฺสามิ ฯ  สเจ  ปุตฺโต  ชายิสฺสติ  ฆาเตสฺสามิ  นนฺติ  จินฺเตตฺวา  
ต  เคเห วฑฺฒาเปสิ ฯ   
        อถสฺส  ภริยา  กติปาหจฺจเยน  ปุตฺต  วิชายิ ฯ  เสฏ ี   
อิมสฺมึ  อสติ  มม  ปุตฺโต  เสฏ ิฏาน  ลภิสฺสติ ฯ  อิทาเนว  
น  มาเรตุ  วฏฏตีติ  กาฬึ  อามนฺเตตฺวา  คจฺฉ  เช  วชโต   
คุนฺน  นิกฺขมนเวลาย  วชทฺวารมชฺเฌ  อิม  ติริย  นปิชฺชาเปหิ  
คาวิโย  น  มทฺทิตฺวา  มาเรสฺสนฺติ  มททฺิตามทฺทิตภาว  ปนสฺส   
ตฺวา  เอหีติ  อาห ฯ  สา  คนฺตฺวา  โคปาลเกน  วชทฺวาเร   
วิวฏมตฺเตเยว  ต   ตถา  นปิชฺชาเปสิ ฯ  โคคณเชฏโก  อุสโภ   
อ ฺสฺมึ  กาเล  สพฺพปจฺฉา  นิกฺขมนฺโตป  ตทิวส  สพฺพปม  
นิกฺขมิตฺวา  ทารก  จตุนฺน  ปาทาน  อนฺตเร  กตฺวา  อฏาสิ ฯ   
อเนกสตา  คาวิโย (๑)  อุสภสฺส  เทฺว  ปสฺสานิ  ฆสนฺติโย  นิกฺขมึสุ ฯ   
#๑. สี. ม. คาโว  ฯ  
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โคปาลโกป  อย  อุสโภ  ปุพฺเพ  สพฺพปจฺฉา  นิกฺขมติ  อชชฺ   
ปน  ปม  นกิฺขมิตฺวา  ทฺวารมชฺเฌ  นิจฺจโลว   ิโต  กินฺนุ   
โข  เอตนฺติ  จินฺเตตฺวา  คนฺตฺวา  ตสฺส  เหฏา  นิปนฺน  ทารก  
ทิสฺวา  ปุตฺตสิเนห ปฏิลภิตฺวา  ปุตฺโต  เม  ลทโฺธติ  เคห  
เนสิ ฯ  กาฬ ี คนฺตฺวา  เสฏ ินา  ปุจฺฉิตา  ตมตฺถ  อาโรเจตฺวา   
คจฺฉ  น  ปุน  อิม  สหสฺส  ทตฺวา  อาเนหีติ  วุตฺตา  ปุน   
อาเนตฺวา  อทาสิ ฯ   
        อถ  น  เสฏ ี  อาห  อมฺม  กาฬ ิ อิมสฺมึ  นคเร   
ป ฺจ  สกฏสตานิ  ปจฺจูสกาเล อุฏาย วาณิชฺชาย  คจฺฉนฺติ   
ตฺว  อิม  เนตฺวา  จกฺกมคฺเค  นิปชชฺาเปหิ  โคณา  วา  น  
มทฺทิสฺสนฺติ  จกฺก  วา  ฉินทฺิสฺสติ  (๑)  ปวตฺติ ฺจสฺส  ตฺวา   
อาคจฺเฉยฺยาสีติ ฯ สา  คนฺตฺวา  จกฺกมคฺเค  นิปชฺชาเปสิ ฯ   
สากฏิกเชฏโก  ปุรโต  อโหสิ ฯ  
        อถสฺส โคณา  ต  าน  ปตฺวา  ธุร  ฉฑฺเฑสุ   
ปุนปฺปุน  อาโรเปตฺวา  ปาชิยมานาป   ปุรโต  น  คจฺฉึสุ ฯ  
เอว  ตสฺส  เตหิ  สทฺธึ  วายมนฺตสฺเสว  อรุณ  อุฏหิ ฯ  โส   
กินฺนาม  โคณา  กรึสูติ  มคฺค โอโลเกนฺโต  ทารก  ทิสฺวา   
ภาริย  วต  กมฺมนฺติ    จินฺเตตฺวา   ปุตฺโต   เม   ลทฺโธติ  
ตุฏมานโส   ต  เคห  เนสิ ฯ  กาฬี (๒)   คนฺตฺวา  เสฏ ินา  ปจฺุฉิตา  
# ๑. ย.ุ  ภินฺทสิฺสติ  ฯ  ๒.  ม. กาฬีป  ฯ  
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ต  ปวตฺตึ  อาจิกฺขิตฺวา  คจฺฉ  น  ปุน  สหสฺส  ทตฺวา  อาเนหีติ   
วุตฺตา  ตถา  อกาสิ ฯ   
        อถ  น  เสฏ ี อาห อิทานิ  น  อามกสุสาน   
เนตฺวา  คจฺฉนฺตเร  นิปชชฺาเปหิ  ตตฺถ  สุนขาทีหิ  ขาทิโต   
อมนุสฺเสน  วา  ปหโฏ  มริสฺสติ  มตามตภาว ฺจสฺส  ชานิตฺวา   
อาคจฺเฉยฺยาสีติ ฯ  สา  ต  เนตฺวา  ตตฺถ  นิปชฺชาเปตฺวา   
เอกมนฺเต  อฏาสิ ฯ  ต  สุนขาทโย  วา  อมนุสฺโส  วา  อุปสงฺกมิตุ   
นาสกฺขึสุ ฯ  อเถโก  อชปาโล  อชา  โคจร  เนนฺโต  สุสานปสฺเสน   
คจฺฉติ ฯ   
        เอกา  อชา  ปณฺณานิ  ขาทมานา  คจฺฉนฺตร  ปวิสิตฺวา   
ทารก  ทิสฺวา  ชณฺณุเกหิ  ตฺวา  ทารกสฺส  ถน  อทาสิ ฯ   
อชปาลเกน  เห  เหติ  สทฺเท  กเตป  น  นิกฺขมิ ฯ  โส   
ยฏ ิยา  น  ปหริตฺวา นีหริสฺสามีติ คจฺฉนฺตร  ปวิฏโ ชณฺณุเกหิ  
ตฺวา ทารก ขีร ปายนฺตึ ทิสฺวา ทารเก ปุตฺตสิเนห  
ปฏิลภิตฺวา  ปุตฺโต เม ลทโฺธติ อาทาย ปกฺกามิ ฯ  กาฬี   
คนฺตฺวา  เสฏ ินา  ปุจฺฉิตา  ต  ปวตฺตึ  อาจิกฺขิตฺวา  คจฺฉ   
น ปุน  สหสฺส  ทตฺวา  อาเนหีติ  วุตฺตา  ตถา  อกาสิ ฯ   
        อถ  น  เสฏ ี  อาห  อมฺม  อิม  อาทาย  โจรปปาต-   
ปพฺพต  อภิรุหิตฺวา  ปปาเต  ขิป ปพฺพตกุจฺฉิย ปฏิห ฺมาโน   
ขณฺฑาขณฺฑิโก  หุตฺวา  ภูมิย  ปติสฺสติ  มตามตภาว ฺจสฺส   
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ตฺวา อาคจฺเฉยฺยาสีติ ฯ  สา  ต  ตถา  เนตฺวา  ปพฺพตมตฺถเก   
ตฺวา  ขิป ฯ  ต  โข  ปน  ปพฺพตกุจฺฉึ  นิสฺสาย  มหาเวฬุ- 
คุมฺโพ  ปพฺพตานุสาเรเนว  วฑฺฒิ ฯ  ตสฺส  มตฺถก  ฆนชาโต   
ชิ ฺชุกคุมฺโพ  อวตฺถร ิฯ  ทารโก  ปตนฺโต  โกชเว  วิย  ตสฺม ึ  
ปติ ฯ  ต  ทิวส ฺจ  นฬการเชฏกสฺส  เวณุพลิ  ปตฺโต  โหติ ฯ   
โส  ปุตฺเตน สทฺธึ คนฺตฺวา  ต  เวฬุคุมฺพ  ฉินฺทิตุ  อารภิ ฯ   
ตสฺมึ  จลิเต  ทารโก  สททฺมกาสิ ฯ  โส  ทารกสทโฺท  วิยาติ  
เอเกน   ปสฺเสน  อภิรุหิตฺวา  ต  ทิสฺวา  ปุตฺโต  เม  ลทฺโธติ   
ตุฏจิตฺโต  อาทาย  คโต ฯ กาฬี  คนฺตฺวา  เสฏ ินา  ปุจฺฉิตา   
ต  ปวตฺตึ  อาจิกฺขิตฺวา  คจฺฉ  น  ปุน  สหสฺส  ทตฺวา  
อาเนหีติ  วุตฺตา  ตถา  อกาสิ ฯ   
        เสฏ ิโน  อิท ฺจิท ฺจ  กโรนฺตสฺเสว  ทารโก  วฑฺฒิโก ฯ   
มหาโฆสวจนตฺตา  จสฺส  โฆสิโตเตฺวว  (๑)  นาม  อโหสิ ฯ  โส   
เสฏ ิโน  อกขิฺมฺหิ  กณฺฏโก  วิย  ขายิ  ฯ อุชุก  โอโลเกตุมฺป   
น  วิสหิ ฯ  อถสฺส  มรณูปาย จินฺเตนฺโต  อตฺตโน  กมฺุภการสฺส  
สนฺติก  คนฺตฺวา  ตสฺส  กทา  อาวาป (๒) อาลิมฺเปสฺสีติ ปุจฺฉิตฺวา  
เสฺวติ  วุตฺเต  เตน  หิ  อิท  สหสฺส  คณฺหิตฺวา  มเมก  กมฺม   
กโรหีติ  อาห ฯ  กึ  สามีติ ฯ  เอโก  เม  อวชาตปุตฺโต  อตฺถิ   
ต  ตว  สนฺติก  เปสิสฺสามิ  อถ  น  คพฺภ  ปเวเสตฺวา  ติณฺหาย  
# ๑.  ม. โฆสโิตเตว   ฯ  ๒.  กตฺถจิ.  อาวาฏ  ฯ  
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วาสิยา  ขณฺฑาขณฺฑิก  ฉินฺทิตฺวา  จาฏิย  ปกฺขิปตฺวา อาวาเป (๑)  
ปเวเสยฺยาสีติ ฯ อิท  เต  สหสฺส สจฺจการสทิส อุตฺตร ปน  
เต  กตฺตพฺพยุตฺตก ปจฺฉา กริสฺสามีติ ฯ กุมฺภกาโร สาธูติ  
สมฺปฏิจฺฉิ ฯ   
        เสฏ ี  ปุนทิวเส  โฆสิต  ปกฺโกสิตฺวา  หิยฺโย  มยา  
กุมฺภกาโร  เอก กมฺม อาณตฺโต  เอหิ  ตฺว  ตาต  ตสฺส  สนฺติก   
คนฺตฺวา  เอว  วเทหิ  หิยฺโย กิร เม ปตรา  อาณตฺต  กมฺม   
นิปฺผาเทหีติ  ปหิณิ ฯ  โส  สาธูติ  อคมาสิ ฯ  ต  ตตฺถ  
คจฺฉนฺต  อิตโร  เสฏ ิโน  ปุตฺโต  ทารเกหิ  สทฺธ ึ คุฬกกีฬ (๒) 
กีฬนฺโต  ทิสวฺา ปกฺโกสิตฺวา  กุหึ  คจฺฉสีติ  ปุจฺฉิตฺวา  ปตุ   
สาสน  คเหตฺวา  กุมฺภการกสฺส  สนฺติกนฺติ  วุตฺเต  อห  ตตฺถ   
คมิสฺสามิ  อิเม  ม  ทารกา  พหุลกฺข  ชนิึสุ  ต  เม  ปฏิชินิตฺวา   
เทหีติ  อาห ฯ   อห   ปตุ   ภายามีติ ฯ   มา   ภายิ   ภาติก   
อห  ต  สาสน  หริสฺสามีติ ฯ พหูหิ ชโิต ยาวาห อาคจฺฉามิ  
ตาว  เม ลกฺข ปฏชิินาหีติ ฯ โฆสิโต  กริ  คุฬกกีฬาย  (๓)  เฉโก   
เตน   น   เอว    นพินฺธิ ฯ  โสป   ต   เตน   หิ   คนฺตฺวา  
กุมฺภการ  วเทหิ  ปตรา  กิร  เม  หิยโฺย  เอก  กมฺม  อาณตฺต   
ต  นิปฺผาเทหีติ  อุยฺโยเชส ิฯ  โส  ตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา ตถา  
อวจ ฯ  
# ๑.  กตฺถจิ.  อาวาเฏ  ฯ  ๒.  ม. คุฬกกีฬ  ฯ  ๓.  ม. คุฬกกีฬาย ฯ  
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        อถ  น  ภุมฺภกาโร  เสฏ ินา  วุตฺตนิยาเมน  มาเรตฺวา   
อาวาเป  ขิป ฯ  โฆสโิตป  ทิวสภาค  กีฬิตฺวา  สายนฺหสมเยว   
เคห  คนฺตฺวา  ก ึ ตาต  น  คโตสีติ  วุตฺเต อตฺตโน อคต- 
การณ ฺจ   กนิฏสฺส  คตการณ ฺจ อาโรเจสิ ฯ เสฏ ี  หนฺธีติ (๑)  
มหาวิรว  วิรวิตฺวา  สกลสรีเร  ปกฺกุถิตโลหิโต  วิย  หุตฺวา   
อมฺโภ  กุมฺภการ  มา  นาสยิ  มา  นาสยีติ  พาหา  ปคฺคยฺห   
กนฺทนฺโต  ตสฺส  สนฺติก  อคมาสิ ฯ  กมฺุภกาโร  ต   ตถา  
อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  สามิ  มา  สทฺท  กริ  กมฺม  นิปผฺนฺนนฺติ   
อาห ฯ  โส  ปพฺพเตน  วิย  มหนฺเตน  โสเกน อวตฺถโฏ  หุตฺวา  
อนปฺปก  โทมนสฺส  ปฏิสเวเทสิ ฯ   
        เอว  สนฺเตป  ปน   เสฏ ี   ต   อุชุก   โอโลเกตุ   น   
สกฺโกติ ฯ  กนิฺติ  น  มาเรยฺยนฺติ  จินฺเตนฺโต  มม  คามสเต   
อายุตฺตกสฺส  สนฺติก  เปเสตฺวา  มาราเปสฺสามีติ  อุปาย  ทิสฺวา   
อย   เม   อวชาตปุตฺโต  อิม  มาเรตฺวา  วจฺจกูเป  ขิปตุ  เอว ฺจ   
กเต  อห  มาตุลสฺส  กตฺตพฺพยุตฺตก  ชานิสฺสามีติ  ตสฺส  ปณฺณ  
ลิขิตฺวา  ตาต  โฆสิต  อมฺหาก  คามสเต  อายุตฺตโก  อตฺถ ิ อิม   
ปณฺณ  หริตฺวา  ตสฺส  เทหีติ  วตฺวา  ปณฺณ  ตสฺส  ทุสฺสนฺเต  (๒)   
พนฺธิ ฯ  โส  ปน  อกฺขรสมย  น  ชานาติ ฯ  ทหรกาลโต   
ปฏาย  หิ   ต   มาราเปนฺโตว   เสฏ ี   มาเรตุ   นาสกฺขิ   
#๑.  ม.  ธี  ธติี  ฯ  ๒.  สี. ยุ. ทสนฺเต  ฯ  
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กึ  อกฺขรสมย  สิกฺขาเปสฺสติ ฯ  โส  อตฺตโน  มรณปณฺณเมว   
ทุสฺสนฺเต (๑)  พนฺธิตฺวา นิกฺขมนฺโต  อาห  ปาเถยฺย  เม  ตาต   
นตฺถีติ ฯ  ปาเถยฺเยน  กมมฺ  นตฺถ ิ อนตฺรามคฺเค  อสุกคาเม   
นาม  มม  สหายโก  เสฏ ี  อตฺถิ   ตสฺส  ฆเร   ปาตราส   
กตฺวา  ปุรโต  (๒)  คจฺฉาติ ฯ  
        โส   สาธูติ   ปตร   วนฺทิตฺวา   นิกขฺนฺโต   ต   คาม  
ปตฺวา  เสฏ ิฆร  ปุจฺฉิตฺวา  คนฺตฺวา  เสฏ ิชาย  ปสฺสิ ฯ   
กุโต  อาคโตสีติ  จ  วุตฺเต  อนฺโตนครโตติ  อาห ฯ  กสฺส   
ปุตฺโตสีติ ฯ  ตุมฺหาก สหายกเสฏ ิโน (๓) อมฺมาติ ฯ ตฺวสิ  โฆสิโต   
นามาติ ฯ  อาม  อมฺมาติ ฯ  ตสฺสา  สห  ทสฺสเนเนว  ตสฺมึ  
ปุตฺตสิเนโห  อุปฺปชฺช ิฯ  เสฏ ิโน  ปเนกา  ธีตา  อตฺถิ   
ปณฺณรสโสฬสวสฺสุทฺเทสิกา  อภิรูปา  ปาสาทิกา  ต  รกฺขิตุ   
เอกเมว  เปสนการิก  ทาสึ  ทตฺวา  สตฺตภูมิกสฺส ปาสาทสฺส  
อุปริมตเล  สริิคพฺเภ  วสาเปนฺติ ฯ  เสฏ ิธีตา  ตสฺมึ  ขเณ  ต   
ทาสึ  อนฺตราปณ  เปเสสิ ฯ   
        อถ    น    เสฏ ิชายา  ทิสฺวา  กุหึ  คจฺฉสีติ  ปุจฺฉิตฺวา   
อยฺยธีตาย  เปสเนนาติ  วุตฺเต  อิโต  ตาว  เอหิ   ติฏตุ   เปสน  
ปุตฺตสฺส  เม  ปก  อตฺถรตฺิวา  อุทก  อาหริตฺวา  ปาเท  โธวิตฺวา   
เตล  มกฺขิตฺวา  สยน  อตฺถริตฺวา  เทหิ  ปจฺฉา  เปสน  กริสฺสสีติ  
#๑.  ส.ี ย.ุ ทสนฺเต  ฯ ๒.  ยุ. ปรโต  ฯ  ๓.  ม. สหายเสฏ ิโน  ฯ  
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อาห ฯ สา ตถา อกาสิ ฯ   
        อถ   น   จิเรนาคต   เสฏ ิธีตา   สนฺตชฺเชสิ ฯ   อถ   น   
สา  อาห  มา  เม   กุชฌฺิ  เสฏ ิปุตฺโต  โฆสิโต   อาคโต   
ตสฺส  อิท ฺจิท ฺจ  กตฺวา  ตตฺถ  คนฺตฺวา  อาคตามฺหีติ ฯ   
เสฏ ิธีตาย  เสฏ ิปุตฺโต  โฆสิโตติ  นาม  สุตฺวาว ปุพฺพ- 
สนฺนิวาสวเสน  เปม  ฉวิอาทีนิ  ฉินฺทิตฺวา  อฏ ิมิ ฺช  อาหจฺจ  
 ิต ฯ  อถ  น  ปุจฺฉิ  กุห ึ โส  อมฺมาติ ฯ  สยเน  นิปนฺโน  
นิทฺทายตีติ ฯ  อตฺถ ิ ปนสสฺ  หตฺเถ  กิ ฺจีติ ฯ ทุสฺสนฺเต (๑) ปณฺณ 
อตฺถีติ ฯ  สา  กึ  ปณฺณ  น ุ โข  เอตนฺติ ฯ ตสฺมึ  นิททฺายนฺเต  
มาตาปตูน  อ ฺวิหิตตาย  อปสฺสนฺตาน  โอตริตฺวา  ตสฺส   
สนฺติก  คนฺตฺวา  ต  ปณฺณ  โมเจตฺวา  อาทาย  อตฺตโน  คพฺภ   
ปวิสิตฺวา  ทฺวาร  ปธาย  วาตปาน   วิวริตฺวา  อกฺขรสมเย   
กุสลตาย  ต  ปณฺณ  วาเจตฺวา  อโห  วต  พาโล  อตฺตโน   
มรณปณฺณ  ทุสฺสนฺเต (๑)  พนฺธิตฺวา  วิจรติ  สเจ   มยา   น  ทฏิ   
อสฺส นตฺถิ ตสฺส  ชีวิตนฺติ  ต  ปณฺณ  ผาเลตฺวา  นาเสตฺวา  
เสฏ ิสฺส  วจเนน  อปร  ปณฺณ   ลิขิ   อย   มม   ปุตฺโต   
โฆสิโต  นาม  คามสตโต  ปณฺณาการ  อาหราเปตฺวา  อิมสฺส   
ชนปทเสฏ ิโน  ธีตรา  สทฺธึ  มงฺคล  กตฺวา  อตฺตโน  วสนคามสฺส   
มชฺเฌ  ทฺวิภูมิก  เคห  กาเรตฺวา  ปาการปริกฺเขเปน  เจว  
#๑.  ส.ี ทสนเฺต  ฯ  
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ปุริสคุตฺติยา (๑)  จ  สุสวิหิตารกฺข  กาเรเตุ   มยฺห  อิท ฺจิท ฺจ   
มยา  กตนฺติ  สาสน  เปเสตุ ฯ  เอว  กเต  อห  มาตุลสฺส  
กตฺตพฺพยุตฺตก  ชานิสฺสามีติ  ลิขิตฺวา  จ  ปณฺณ  สหริตฺวา  (๒)  
ทุสฺสนฺเตเยวสฺส  พนฺธิ ฯ   
        โส  ทิวสภาค  นิทฺทายิตฺวา  อุฏาย  ภุ ฺชิตฺวา  ปกฺกามิ   
ปุนทิวเส  ปาโตว  ต  คาม  คนฺตฺวา  อายุตฺตก  คามกิจฺจ   
กโรนฺตเมว  ปสฺสิ ฯ โส  ต  ทิสฺวา  ก ึ ตาตาติ  ปุจฺฉิตฺวา   
ปตรา  เม  ตุมฺหาก  ปณฺณ  เปสิตนฺติ  วุตฺเต  ปณฺณ  คเหตฺวา  
วาเจตฺวา  ตุฏมานโส  ปสฺสถ  โภ  มม  สามิโน  มยิ  สิเนห (๓) 
เชฏปุตฺตสฺส  มงฺคล  กโรตูติ  มม  สนฺติก  ปหิณิ ฯ  สีฆ   
ทารุอาทีนิ  อาหรถาติ  คหปติเก  อาณาเปตฺวา  คามมชฺเฌ   
วุตฺตปฺปการ  เคห  กาเรตฺวา  (๔)  คามสตโต  ปณฺณาการ  
อาหราเปตฺวา  ชนปทเสฏ ิโน  ธีตร  อาเนตฺวา  มงคล  กตฺวา  
เสฏ ิสฺส  สาสน  ปหิณิ  อิท ฺจิท ฺจ  มยา กตนฺติ ฯ   
        ต   สุตฺวา  เสฏ ิโน   ย   กาเรมิ   ต   น   โหติ ฯ   
ย   น  กาเรมิ  ต  โหตีติ  มหนฺต  โทมนสฺส  อุปฺปชชฺ ิฯ   
ปุตฺตโสเกน  สทฺธึ  โส  โสโก  เอกโต  หุตฺวา  กจฺุฉิฑาห  
อุปฺปาเทตฺวา  อติสาร ชเนสิ ฯ  เสฏ ิธีตาป  สเจ  โกจิ  เสฏ ิโน  
#๑.  ม. ปรุิสคุตฺตีหิ  ฯ ๒.  ม. สงฺฆริตฺวา  ฯ  ๓.  ม. ปสฺสถ โภ 
#มม  สามิโน  มย ิ สิเนห  กตฺวา  ฯ  ๔.  ม. การาเปตฺวา  ฯ  
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สนฺติกา อาคจฺฉติ  มม  อกเถตฺวา  เสฏ ิปุตฺตสฺส  ปมตร  มา   
กเถถาติ (๑)  อาณาเปสิ ฯ  เสฏ ีป  โข   น  ทานิ  ทฏุปุตฺต   
มม  สาปเตยฺยสฺส  สามิก  กริสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  เอก  อายุตฺตก   
อาห  มาตุล  ปุตฺต  เม ทฏ ุกาโมมฺหิ  เอก  ปาทมูลกิ  เปเสตฺวา  
เอก  ปณฺณ  ลิขิตฺวา  เปเสตฺวา  มม  ปุตฺต  ปกฺโกสาเปหีติ ฯ   
        โส  สาธูติ  ปณฺณ  ทตฺวา  เอก  ปรุิส  เปเสสิ ฯ   
เสฏ ิธีตา  เสฏ ิสฺส  พลวคิลานกาเล  โฆสิตกุมาร  อาทาย   
อคมาสิ ฯ  เสฏ ี  กาลมกาสิ ฯ  ราชา  ปตร ิ กาลงฺกเต  ปตรา   
ภุตฺตโภค  ทตฺวา  สพฺพสเตน  เสฏ ิฏาน  อทาสิ ฯ  โฆสิตเสฏ ี   
นาม  หุตฺวา  มหาสมฺปตฺติย   ิโต  เสฏ ิธีตาย  กาฬิยา  จ   
วจเนน  อาทิโต  ปฏาย  สตฺตสุ  าเนสุ  อตฺตโน  มรณ- 
มุตฺตภาว  ตฺวา  เทวสิก  สหสฺส (๒) วิสฺสชฺเชตฺวา  ทาน  
ปฏเปสีติ ฯ  เอวมสฺส  สตฺตสุ  าเนสุ  อโรคภาโว  ปุ ฺวโต   
อิทฺธิ ฯ  ตตฺถ  คหนฺติ  เคห  วุจฺจติ  คเห ปติ  คหปติ ฯ   
มหาสาลกุเล  อธิปติสฺเสต  นาม ฯ  เกสุจิ  โปตฺถเกสุ  โฆสิตา- 
นนฺตร  เมณฺฑโก  ลิขิโต ฯ   
        ป ฺจนฺน  มหาปุ ฺาน  ปุ ฺวโต  อิทฺธีติ  เอตฺถ   
ปุ ฺ ิทฺธิ  ป ฺจนฺน  มหาปุ ฺาน  ทฏพฺพาติ  อตฺโถ ฯ  ป ฺจ   
มหาปุ ฺา  นาม  เมณฺฑกเสฏ ี  ตสฺส  ภริยา  จนฺทปทุมา   
#๑.  ม. กเถถาติ  ฯ ๒.  ม. สตสหสฺส  ฯ  
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ปุตฺโต  ธน ฺชยเสฏ ี  สณิุสา  สุมนเทวี  (๑)  ทาโส  ปุณฺโณ  
นามาติ  อิเม  ป ฺจ  ชนา  ปจฺเจกพุทฺเธ  (๒)  กตาธิการา ฯ  เตสุ   
เมณฺฑกเสฏ ี   อฑฺฒเตรสานิ  โกฏสตานิ  โสธาเปตฺวา  สีส  
นฺหาโน   ทฺวาเร  นิสีทิตฺวา  อุทฺธ  อุลฺโลเกติ   อากาสโต   
รตฺตสาลิธารา โอปติตฺวา  สพฺพโกฏเสุ   ปูเรติ ฯ  
        ตสฺส   ภริยา  ตณฺฑุล  เอกนาฬิมตฺต  คเหตฺวา  ภตฺต   
ปจาเปตฺวา เอกสฺมึ สูปพฺย ฺชนเก  สปู กาเรตฺวา สพฺพา- 
ลงฺการปฏิมณฺฑิตา ทฺวารโกฏเก ป ฺตฺตาสเน นิสีทิตฺวา  
สพฺเพ  ภตฺเตนอตฺถิกา  อาคจฺฉตูติ  โฆสาเปตฺวา  ปกฺโกสาเปตฺวา  
สุวณฺณกฏจฺฉุ  อาทาย  อาคตาคตาน  อุปนีตภาชนานิ  ปูเรตฺวา   
เทติ  สกลทิวสมฺป  เทนฺติยา  กฏจฺฉุนา  สก ึ คหิตฏานมตฺตเมว   
ป ฺายติ ฯ   
        ตสฺส  ปตฺุโต  สีส  นหฺาโต  สหสฺสตฺถวิก  อาทาย  
กหาปเณหิ  อตฺถิกา  อาคจฺฉนฺตูติ  โฆสาเปตฺวา  อาคตาคตาน   
คหิตภาชนานิ  ปูเรตฺวา  เทติ ฯ  ถวิกาย  กหาปณสหสฺสเมว   
โหติ ฯ   
        ตสฺส  สณิุสา  สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิตา   จตุโทณิก   
วีหิปฏก  อาทาย  อาสเน  นิสินฺนา  พีชภตฺเตน  อตฺถิกา  
อาคจฺฉนฺตูติ  โฆสาเปตฺวา  อาคตาคตาน  คหิตภาชนานิ   
#๑.  ย.ุ สุมนาเทวี  ฯ  ๒.  ม. ปจฺเจกสมฺพุทฺเธ  ฯ  ๓.  ม. สพฺพ- 
#โกฏเ  ฯ  
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ปูเรตฺวา  เทติ  ปฏก  ยถาปรูิตเมว  โหติ ฯ   
        ตสฺส  ทาโส  สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิโต  สุวณฺณยุเค   
สุวณฺณโยตฺเตหิ  โคเณ  โยเชตฺวา  สุวณฺณปโตทยฏ ึ (๑)  อาทาย   
โคณาน คนฺธป ฺจงฺคุลิกานิ ทตฺวา วิสาเณสุ  สุวณฺณโกสเก   
ปฏิมุ ฺจิตฺวา  เขตฺต  คนฺตฺวา  ปาเชติ อิโต ติสฺโส อิโต ติสฺโส   
มชฺเฌ  เอกาติ  สตฺต  สีตาโย  ภิชชฺิตฺวา  คจฺฉติ ฯ  ชมฺพุทีป-   
วาสิโน  ภตฺตพีชหิร ฺสุวณฺณาทีสุ  ยถารุจิต  เสฏ ิเคหโตเยว   
คณฺหึสุ ฯ  อนุกฺกเมน  ปน  ภทฺทิยนคร  อนุปฺปตฺเต ภควติ   
ภควโต ธมฺมเทสนาย ป ฺจ มหาปุ ฺา จ ธน ฺชยเสฏ ิสฺส   
ธีตา  วิสาขา  จ  โสตาปตฺติผล  ปาปุณึสุ ฯ  อย  ปน  เสน   
ป ฺจนฺน  มหาปุ ฺาน  ปุ ฺวโต  อิทฺธิ ฯ  สงฺเขเปน  ปน   
ปริปากคเต  ปุ ฺสมฺภาเร  อิชฺฌนกวิเสโส  ปุ ฺวโต  อิทฺธิ ฯ   
        วิชชฺามยิทฺธินิทฺเทเส  อิชฌฺนาการ  คนฺธาริวิชฺช  วา   
อุปจารสิทฺธึ  ปตฺถิตสิทฺธ (๒)  อ ฺ  วา วิชฺช  ธาเรนฺตีติ   
วิชฺชาธรา ฯ   
        วิชชฺ  ปริชปฺเปตฺวาติ  ยโถปจาร วิชฺช  มุเขน  
ปริวตฺเตตฺวา ฯ เสส วุตฺตตฺถเมวาติ ฯ   
        สมฺมาปโยคิทฺธินิทฺเทเส  อิชฺฌนาการ  ปุจฺฉิตฺวา อ ฺสฺส   
วิเสสสฺส อภาวโต  กตมาติ  อปุจฺฉิตฺวา  ปการมตฺตเมว  ปุจฺฉนฺเตน   
#๑.  ส.ี สุวณฺณปโตทลฏ ิ ฯ   ๒.  ม. ปตฺถิตสิทฺธ ฯ    
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กถนฺติ  ปุจฺฉา กตา  ตเถว  เอวนฺติ  นิคมน  กต ฯ  เอตฺถ  จ   
ปฏิปตฺติสงฺขาตสฺเสว  สมฺมาปโยคสฺส  ทีปนวเสน  ปุริมปาฬิสทิสาว   
ปาลิ   อาคตา ฯ  อฏกถาย (๑)  ปน  สกฏพฺยูหาทิกรณวเสน ยงฺกิ ฺจิ   
สวิทหน  ย  กิ ฺจิ  สิปฺปกมฺม  ย  กิ ฺจิ เวชฺชกมฺม ติณฺณ เวทาน   
อุคฺคหณ  ติณฺณ  ปฏกาน  อุคฺคหณ  อนฺตมโส  กสนวปนาทีนิ   
อุปาทาย  ต  ต  กมฺม กตฺวา  นิพฺพตฺตวิเสโส ตตฺถ ตตฺถ   
สมฺมาปโยคปจฺจยา อิชฺฌนฏเน อิทฺธีติ อาคตาติ ฯ   
                        ทสอิทฺนิทเฺทสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                        อิทฺธิกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                อภิสมยกถาวณฺณนา   
        อิทานิ  อิทฺธิกถานนฺตร  ปรมิทฺธภูิต  อภิสมย  ทสฺเสนฺเตน   
กถิตาย  อภิสมยกถาย  อปพฺุพตฺถานุวณฺณนา ฯ   
        ตตฺถ  อภิสมโยติ  สจฺจาน  อภิมุเขน  สมาคโม  ปฏิเวโธติ   
อตฺโถ ฯ  อตฺถาภิสมโยติ  เกจิ  ฯ   
        เกน อภิสเมตีติ ก ึวุตฺต โหติ  เอว  มหตฺถิโย  โข   
ภิกฺขเว ธมฺมาภิสมโยติติอาทีสุ (๒)  สตฺุตปเทสุ โย โส รโส  อภิสมโยติ   
วุตฺโต  ตสฺมึ  อภิสมเย  วตฺตมาเน  อภิสเมตา  ปุคฺคโล เกน   
ธมฺเมน  สจฺจานิ  อภิสเมติ  อภิมุโข  หตฺุวา สมาคจฺฉติ   
#๑.  ม. มหาอฏกถ สนฺธาย วุตฺต ฯ   ๒.  ส. น.ิ  ๑๖/๓๑๒/๑๖๒ ฯ    
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ปฏิวิชฺฌตีติ วุตฺต โหตีติ ฯ อย  ตาว  โจทกสฺส  ปุจฺฉา ฯ   
        จิตฺเตน  อภิสเมตีติ  จิตฺต  วินา  อภิสมยาภาวโต  ตถา   
วิสฺสชฺชน ฯ   
        ห ฺจีติอาทิ  ปุน โจทนา ฯ ห ฺจิ ยทีติ อตฺโถ ฯ   
จิตฺเตนาติ วุตฺตตฺตา  เตน  หิ  อ ฺาณี  อภิสเมตีติ  อาห ฯ   
น  อ ฺาณี  อภิสเมตีติ  จิตฺตมตฺเตน (๑)  อภิสมยาภาวโต   
ปฏิกฺเขโป ฯ  าเณน  อภิสเมตีติ  ปฏิ ฺา ฯ  ปุน  ห ฺจีติอาทิ   
าเณนาติ  วุตฺตตฺตา  อ ฺาณี  อจิตฺตโกติ (๒)  โจทนา ฯ  น   
อจิตฺตโก อภิสเมตีติ  อจิตฺตสฺส  อภิสมยาภาวโต  ปฏิกฺเขโป ฯ   
จิตฺเตน จาติอาทิ ปฏิ ฺา ฯ ปุน ห ฺจีติอาทิ  สพฺพจิตฺต-   
าณสาธารณวเสน โจทนา ฯ เสสโจทนาวิสฺสชฺชเนสุป เอเสว   
นโย ฯ   
        ปรโต  ปน  กมฺมสฺสกตจิตฺเตน  จ  าเณน  จาติ   
กมฺมสฺสกา  สตฺตาติ  เอว  กมฺมสฺสกตาย  ปวตฺตจิตฺเตน  จ   
าเณน  จ ฯ   
        สจฺจานุโลมิกจิตฺเตน  จ  าเณน  จาติ  สจฺจปฏิเวธสฺส   
อนุกูลตฺตา  สจฺจานุโลมิกสงฺขาเตน  วิปสฺสนาสมฺปยุตฺตจิตฺเตน  จ   
วิปสฺสนาาเณน  จ ฯ   
        กถนฺติ  ยถา  อภิสมโย  โหติ  ตถา  กเถตุกมฺยตา  ปุจฺฉา ฯ   
#๑.  ม. จิตฺตมตฺเตเนว ฯ   ๒.  ม. อจิตฺตโกติ ฯ    
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        อุปฺปาทาธิปเตยฺยนฺติ  ยสฺมา  จิตฺตสฺส  อุปฺปาเท  อสนฺต-   
เจตสิกาน  อุปฺปาโท  นตฺถิ ฯ  อารมฺมณคฺคหณ  หิ  จิตฺต   
เตน  สห  อุปฺปชฺชมานา  เจตสิกา  กถ  อารมฺมเณ  อคฺคหิเต   
อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ ฯ อภิธมฺเมป จิตฺตุปฺปาเทเนว  เจตสิกา  วิภตฺตา   
ตสฺมา  มคฺคาณสฺส  อุปฺปาเท  อธิปติภูต  จิตฺตนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        าณสฺสาติ  มคฺคาณสฺส ฯ   
        เหตุ  ปจฺจโย  จาติ  ชนโก  จ  อุปตฺถมฺภโก  จ ฯ   
        ตสมฺปยุตฺตนฺติ  เตน  าเณน  สมฺปยุตฺต ฯ   
        นิโรธโคจรนฺติ  นิพฺพานารมฺมณ ฯ   
        ทสฺสนาธิปเตยฺยนฺติ  เสสาน  ทสฺสนกิจฺจาภาวา  นิพฺพาน-   
ทสฺสเน  อธิปติภูต (๒) ฯ   
        จิตฺตสฺสาติ มคฺคสมฺปยุตฺตจิตฺตสฺส ฯ   
        ตสมฺปยุตฺตนฺติ เตน จิตฺเตน สมฺปยุตฺต ฯ   
        ยสฺมา  เอตมฺป  ปริยาย  น  เกวล  จิตฺตาเณหิเยว   
อภิสมโย  อถ  โข  สพฺเพป  มคฺคสมฺปยุตฺต  จิตฺตเจตสิกา   
ธมฺมา  สจฺจาภิสมยกิจฺจสาธนวเสน อภิสมโย  นาม  โหนฺติ ฯ   
ตสฺมา  ตมฺป  ปริยาย  ทสฺเสตุกาโม  ก ึ นุ  เอตฺตโกเยว   
อภิสมโยติ  ปุจฺฉิตฺวา น หีติ ต วจน ปฏิกฺขิปตฺวา   
โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณติอาทิมาห ฯ   
#๑.  ม. อสติ  เจตสิกาน ฯ   ๒.  ม. เสสาน  ทสฺสนกจฺิจาภาวา   
#นิพฺพานทสฺสเน  อธิปติภูต ฯ    
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        ทสฺสนาภิสมโยติ  ทสฺสนภูโต  อภิสมโย ฯ  เอส  นโย   
เสเสสุป ฯ   
        สจฺจาติ  สจฺจาณานิ ฯ   
        มคฺคาณเมว  นิพฺพานานุปสฺสนฏเน  วิปสสฺนา ฯ   
        วิโมกโฺขติ  มคฺควิโมกฺโข ฯ   
        วิชชฺาติ  มคฺคาณเมว ฯ   
        วิมุตฺตีติ สมุจฺเฉทวิมุตฺติ ฯ   
        นิพฺพาน อภิสมียตีติ (๑)  อภิสมโย ฯ   
        เสสา อภิสเมนฺติ เอเตหีติ อภิสมยา (๒) ฯ   
        ปุน  มคฺคผลวเสน  อภิสมย  ภินฺทตฺิวา  ทสฺเสตุ  กินฺนูติ-   
อาทิมาห ฯ  ผลกฺขเณ  ปเนตฺถ  ยสฺมา  สมุจฺเฉทนฏเน (๓)  ขเย   
าณ  น  ลพภฺติ  ตสฺมา  ปฏิปฺปสฺสทธฺฏเน  อนปฺุปาเท   
าณนฺติ  วุตฺต ฯ เสส ปน ยถานุรูป เวทิตพฺพนฺติ ฯ   
        อิทานิ  ยสฺมา  กิเลสปฺปหาเน  สติ  อภิสมโย  โหติ   
อภิสมเย  จ สติ กิเลสปฺปหาน  โหติ  ตสฺมา  โจทนาปุพฺพงฺคม   
กิเลสปฺปหาน  ทสฺเสตุกาโม  ยฺวายนฺติอาทิมาห (๔) ฯ   
        ตตฺถ  ยวฺายนฺติ  โย  อย  มคฺคฏโ  อริยปุคฺคโล ฯ   
เอวมาทิกานิ  ปเนตฺถ  จตฺตาริ  วจนานิ  โจทกสฺส  ปุจฺฉา ฯ   
        ปุน  อตีเต  กิเลเส  ปชหตีติ  อิท  โจทนาย   
#๑. ม. อภิสมียตีติ  ฯ  ๒.  ย.ุ  อภิสมโย  ฯ  ๓. ม. สมุจฺเฉทนฏเน  ฯ 
#๔.  ม. ย.ุ ยวฺาย  ฯ  
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โอกาสทานตฺถ  วิสฺสชฺชน ฯ   
        ขีณนฺติ  ภงฺควเสน  ขีณ ฯ  
        นิรุทฺธนฺติ  สนฺตานวเสน  ปุนปฺปุน  อนุปฺปตฺติยา  นิรุทฺธ ฯ   
        วิคตนฺติ  วตฺตมานกฺขณโต  อปคต ฯ   
        วิคเมตีติ  อปคมยติ ฯ   
        อตฺถงฺคตนฺติ  อภาว  คต ฯ   
        อตฺถงฺคเมตีติ  อภาว  คมยติ ฯ   
        ตตฺถ  โทส  ทสฺเสตฺวา  น  อตีเต  กิเลเส  ปชหตีติ   
ปฏิกฺขิตฺต ฯ   
        อนาคตโจทนาย  อชาตนฺติ  ชาตึ  อปฺปตฺต ฯ   
        อนิพฺพตฺตนฺติ  สภาว  อปฺปตฺต ฯ  
        อนุปฺปนฺนนฺติ อุปฺปาทโต ปภุติ อุทฺธ (๑)  น  ปฏิปนฺน ฯ   
        อปาตุภูตนฺติ  ปจฺจุปฺปนฺนภาเวน  จิตฺตสฺส  อปาตุภูต ฯ  
อตีตานาคเต  ปชหโต  ปหาตพฺพาน  นตฺถิตาย  อผโล  วายาโม   
อาปชฺชตีติ  ตทุภยมฺป  ปฏิกฺขิตฺต ฯ  
        รตฺโต  ราค  ปชหตติี  วตฺตมาเนน  ราเคน  รตฺโต  ตเมว   
ราค  ปชหติ ฯ  วตฺตมานกิเลเสสุป  เอเสว  นโย ฯ   
        ถามคโตติ  ถิรสภาว  คโต ฯ  
        กณฺหสุกฺกาติ  อกุสลา   จ   กุสลา  จ  ธมฺมา  ยุคนทฺธา 
#๑.  ย.ุ  ลทฺธ   ฯ  
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สมเมว  วตฺตนฺตีติ (๑) อาปชฺชตีติ  อตฺโถ ฯ  
        สงฺกิเลสิกาติ  เอว  สงฺกิเลสาน  สมฺปยุตฺตภาเว  สติ   
สงฺกิเลเส  ยุตฺตา (๒)  มคฺคภาวนา  โหตีติ  อาปชฺชตีติ  อตฺโถ ฯ   
เอว  ปจฺจุปนฺเน  ปชหโต  วายาเมน  สทฺธึ  ปหาตพฺพาน  
อตฺถิตาย  สงฺกิเลสิกา  จ  มคฺคภาวนา  โหติ  วายาโม   จ   
อผโล  โหติ ฯ  น  หิ  ปจฺจุปฺปนฺนาน  กิเลสาน  จิตฺตวิปฺปยุตฺตา  
นาม   อตฺถีติ  (๓)  ฯ   
        น  หีติ  จตุธา  วุตฺตสฺส  วจนสฺส  ปฏิกฺเขโป ฯ   
        อตฺถีติ  ปฏิชานน ฯ   
        ยถา  กถ  วิยาติ  อตฺถิภาวสฺส  อุทาหรณทสฺสนตฺถ   
ปุจฺฉา ฯ  ยถา  อตฺถิ  ต  เกน  ปกาเรน  วิย  อตฺถิ  ก ึ  
วิย  อตฺถีติ  อตฺโถ ฯ   
        ยถาปติ  (๔)  ยถา  นาม  ฯ   
        ตรโุณ  รุกฺโขติ  ผลทายกภาวทีปนตฺถ  ตรุณคฺคหณ ฯ   
        อชาตผโลติ  ผลทายกตฺเตป  สติ  ผลคฺคหณโต  ปุเรกา- 
ลคฺคหณ ฯ   
        ตเมนนฺติ  ต  รุกฺข ฯ  
        เอนนฺติ  นิปาตมตฺต ฯ  ต  เอตนฺติ  วา  อตฺโถ ฯ  
        มลู  ฉินฺเทยฺยาติ  มูลโต  ฉินฺเทยฺย ฯ   
#๑.  กตฺถจิ.  ยุคนทฺธา  ปวตฺตนฺตีติ  ฯ  ๒.  ม. นิยุตฺตา  ฯ 
#๓.  ม. อตฺถติี  ฯ  ๔.  ม. เสยฺยถาป  ฯ  
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        อชาตผลาติ  อชาตานิ  ผลานิ ฯ   
        เอวเมวนฺติ  เอว   เอว ฯ  
        อุปฺปาโท  ปวตฺต  นมิิตฺต  อายูหนาติ  จตูหิป  ปจฺจุปฺปนฺน- 
ขนฺธสนฺตานเมว  วุตฺต ฯ  ยสฺมึ  ห ิ ขนธฺสนฺตาเน   ย    ย  
มคฺคาณ  อุปฺปชฺชติ  เตน  เตน  มคฺคาเณน  ปหาตพฺพาน   
กิเลสาน  ต  ขนฺธสนฺตาน  อพีช  โหติ ฯ  ตสฺส  อพีชภูตตฺตา  
ตปฺปจฺจยา  เต   เต  กิเลสา  อนุปฺปนฺนาเยว  น  อุปปฺชฺชนฺติ ฯ   
        อาทีนว  ทิสฺวาติ  อนิจฺจาทิโต  อาทีนว  ทิสฺวา ฯ   
        อนุปฺปาโทติอาทีหิ  จตูหิ  นิพฺพานเมว  วุตฺต ฯ   
        จิตฺต  ปกฺขนฺทตีติ  มคฺคสมฺปยุตฺต  จิตฺต ปกฺขนฺทติ ฯ  
        เหตุนิโรธา  ทุกฺขนิโรโธติ  กิเลสาน  พีชภูตสฺส  สนฺตานสฺส   
อนุปฺปาทนิโรธา  อนาคตกฺขนฺธภูตสฺส  ทุกฺขสฺส  เหตุภูตาน  
กิเลสาน  อนปฺุปาทนิโรโธ  โหติ ฯ  เอว  ทุกฺขสฺส เหตุภูตกิเลสาน  
อนุปฺปาทนิโรธา  ทุกฺขสสฺ  อนุปฺปาทนิโรโธ  โหติ ฯ  เอว  กิเลสปฺ- 
ปหานยุตฺติสพฺภาวโต   อตฺถิ  มคฺคภาวนาติอาทิมาห ฯ   
        อฏกถาย   ปน  เอเตน  กึ  ทีปต  โหติ (๑)  ภูมิลทฺธาน  
กิเลสาน  ปหาน  ทีปต  โหติ ฯ  ภูมิลทฺธา  ปน  กึ  อตีตานาคตา   
อุทาหุ  ปจฺจุปฺปนฺนาติ  ภูมิลทฺธุปฺปนนฺาเยว  นามาติ  วตฺวา   
กถิตกิเลสปปฺหานสฺส  วิตฺถารกถา  สตุมยาณกถาย  มคฺค- 
#๑.  วิสุทฺธิมคฺค.  ๓/๓๔๐  ฯ  
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สจฺจนิทฺเทสวณฺณนาย  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพา  อิธ  ปน  
มคฺคาเณน  ปหาตพฺพา  กิเลสาเยว  อธิปฺเปตาติ ฯ   
                อภิสมยกถาวณฺณนา   นิฏ ิตา ฯ   
 
                        วิเวกกถาวณฺณนา   
        อิทานิ  ปหานาวสานาย  อภิสมยกถาย  อนนฺตร   
ปหานาการ   ทสฺเสนฺเตน  กถิตาย  สุตฺตนฺตปุพฺพงฺคมาย  วิเวก- 
กถาย  อปุพฺพตฺถานุวณฺณนา ฯ  
        ตตฺถ  สตฺุตนฺเต  (๑)  ตาว  เย  เกจีติ  อนวเสสปริยาทาน ฯ   
        พลกรณียาติ  อูรุพาหุพเลน (๒)  กตฺตพฺพา ฯ   
        กมฺมนตฺาติ  ธาวนลงฺฆนกสนวปนาทีนิ  กมฺมานิ ฯ   
        กรียนฺตีติ (๓)  พลวนฺเตหิ  กรียนติฺ ฯ  
        สลี  นิสสฺายาติ  จตุปาริสุทฺธิสีล  นิสฺสย  กตฺวา ฯ  
        ภาเวตีติ  ภินฺนสีลสฺส  ภาวนาภาวโต  อิธ  ปน  โลกิย- 
โลกุตฺตรา  มคฺคภาวนา  อธิปฺเปตาติ ฯ   
        วิเวกนิสฺสิตนฺติ  ตทงฺควิเวกสมุจฺเฉทวิเวกนิสฺสรณวิเวก- 
นิสฺสิต (๔) ฯ  
        วิเวโกติ  วิวิตฺตตา ฯ  อย  ห ิ อริยมคฺคภาวนานุยุตฺโต  โยคี   
#๑.  ส. มหา.  ๑๙/๒๖๔-๕/๖๘  ฯ  ๒.  ม. อูรุพเลน  พาหุพเลน  ฯ 
#๓.  สี. ม. กรียนฺตีติ  ฯ  ๔. ม. ตทงฺควิเวก  สมุจฺเฉทวิเวก 
#นิสฺสรณวิเวก  นิสฺสิต  ฯ  
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วิปสฺสนากฺขเณ  กิจฺจโต  ตทงฺควิเวกนิสฺสิต  อชฺฌาสยโต   
นิสฺสรณวิเวกนิสฺสิต  มคฺคกฺขเณ  กิจฺจโต  สมุจฺเฉทวิเวกนิสฺสิต   
อารมฺมณโต  นิสฺสรณวิเวกนิสฺสิต  ภาเวติ ฯ  เอส  นโย  วิราค- 
นิสฺสิตาทีสุ ฯ  วิเวโกเยว  หิ  วิรชชฺนฏเน  วิราโค  นิโรธฏเน   
นิโรโธ  โวสฺสชฺชนฏเน  โวสฺสคฺโค ฯ   
        อถ  วา  กิเลเสหิ  วิวิตฺตตฺตา  วิเวโก  กิเลเสหิ  วิรตฺตตฺตา   
วิราโค  กิเลสาน  นิรุทฺธตฺตา  นิโรโธ  กิเลสาน ฺจ  ปริจฺจตฺตตฺตา  
วิสฺสฏตฺตา  นิพฺพาเน  จิตฺตสฺส  จ  วิสฺสฏตฺตา  โวสฺสคฺโค ฯ   
โวสฺสคฺโค  ปน  ทุวิโธ  ปริจฺจาคโวสฺสคฺโค  จ  ปกฺขนฺทน- 
โวสฺสคฺโค  จ ฯ   
        ตตฺถ  ปริจฺจาคโวสฺสคฺโคติ  วิปสฺสนากฺขเณ  ตทงฺควเสน   
มคฺคกฺขเณ  สมุจฺเฉทวเสน  กิเลสปฺปหาน ฯ   
        ปกฺขนฺทนโวสฺสคฺโคติ  วิปสฺสนากฺขเณ  ตนฺนินฺนภาเวน   
มคฺคกฺขเณ  อารมฺมณกรเณน  นิพฺพานปกฺขนฺทน ฯ  ตทุภยมฺป   
อิมสฺมึ  โลกยิโลกุตฺตรมสิฺสเก  อตฺถวณฺณนานเย  วฏฏติ ฯ  ตถา   
หิ  อย  สมฺมาทิฏ ิอาทีสุ  เอเกโก  ธมโฺม  ยถาวุตฺเตน  ปกาเรน   
กิเลเส  จ  ปรจฺิจชติ  นิพฺพาน ฺจ  ปกฺขนฺทติ ฯ   
        โวสฺสคฺคปริณามินฺติ  อิมินา  ปน  สกเลน  วจเนน   
โวสฺสคฺคตฺถ ปริณามิต (๑) ปริณต ฺจ  ปริปจฺจิต (๒) ปริปกฺก ฺจาติ   
#๑.  ม.  ปรณิามิต  ฯ  ๒.  ม. ปริปจฺจิต  ฯ  
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วุตฺต  โหติ ฯ  อยมฺป  อริยมคฺคภาวนานุยุตฺโต  ภิกขฺุ  ยถา  
สมฺมาทิฏ ิอาทีสุ  เอเกโก  ธมฺโม  กิเลสปริจฺจาคโวสฺสคฺคตฺถ ฺจ  
นิพฺพานปกฺขนฺทนโวสฺสคฺคตฺถ ฺจ  ปริปจฺจติ ฯ  ยถา  จ  ปริปกฺโก  
โหติ  ตถา  น  ภาเวติ ฯ   
        พีชคามภูตคามาติ  เอตฺถ  มลูพีช  ขนฺธพีช  อคฺคพีช   
ผลุพีช  พีชพชีนฺติ  (๑)  ป ฺจวิธ  พีช  พีชคาโม  นาม  พีชสมโูหติ   
อตฺโถ ฯ  ตเทว  ปน  สมปฺนฺนนีลงฺกุรปาตุภาวโต  ปฏาย   
ภูตคาโม  นาม  ภูตาน  ชาตาน  นิพฺพตฺตมูลนีลงฺกุราน  สมูโหติ  
อตฺโถ ฯ  เทวตาปริคฺคเห  สติ  นีลงฺกุรกาลโต  ปภุติ  โหตีติ   
เตส  เทวตาสงฺขาตาน  ภูตาน  คาโมติป  ภูตคาโมติ  วทนฺติ ฯ  
วุฑฺฒินฺติ (๒)  องฺกุราทิวเสน ฯ   
        วิรฬฺูหินติฺ  ขนฺธาทิวเสน ฯ  เวปุลฺลนฺติ  ปุปฺผาทิวเสน ฯ  
ธมฺเมสุ ปน  วุฑฺฒินฺติ  (๒) อปุพฺพธมฺมปวตฺติวเสน ฯ  
        วิรฬฺูหินติฺ  สกิจฺจกรณสาธนเสน (๓) ฯ  
        เวปุลฺลนฺติ  กิจฺจนิปฺผตฺติวเสน  วิปุลภาวนฺติ  อตฺโถ ฯ   
วิปุลตฺตนฺติป  ปาโ ฯ   
        อถวา   เอตานิ  ตีณิ ปทานิ สีลสมาธิป ฺาหิป  
โยเชนฺติ ฯ   
#๑. วิ. มหา.  ๒/๓๕๕/๒๓๓  ฯ  ม. ผฬถพีช  พีชพีชนฺติ  ฯ 
#๒.  ม. ย.ุ วุทฺธินฺติ  ฯ   ๓. ม. สกิจฺจ ฯ    
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        สุตฺตนฺตนิทฺเทเส  สมฺมาทิฏ ิยาติ  สามิวจน ฯ  ฌาน- 
วิปสฺสนามคฺคผลนิพฺพาเนสุ  โลกิยวิรติสมฺปยุตฺตจิตฺเต  จ  ยถาโยค  
สมฺปโยคโต  จ  อารมฺมณโต  จ  วตฺตมานาย  สมฺมาทิฏ ิยา   
สาม ฺลกฺขณโต  เอกีภูตาย  สมฺมาทิฏ ิยา ฯ   
        วิกฺขมฺภนวิเวโกติ  วิกฺขมฺภนวเสน  ทูรกีรณวเสน  วิเวโก ฯ  
เกส  นีวรณาน ฯ  
        ตสฺส  ปมชฺฌาน  ภาวยโตติอาทิ  วิกฺขมฺภนวเสน   
ปมชฺฌานเมว  วุตฺต ฯ  ตสฺมึ  วุตฺเต  เสสชฺฌานานิป  วุตฺตาเนว   
โหนฺติ ฯ  ฌาเนสุป สมฺมาทิฏ ิยา วิชฺชมานตฺตา  สมฺมาทิฏ ิยา   
วิเวโก  นาม  โหติ ฯ   
        ตทงฺควิเวโกติ  เตน  เตน วิปสฺสนาฌานงฺเณน (๒)  วิเวโก ฯ   
        ทฏิ ิคตานนฺติ  ทิฏ ิวิเวกสฺส  ทุกกฺรตฺตา  ปธานตฺตา  จ  
ทิฏ ิวิเวโกว  วุตฺโต ฯ  ตสฺมึ  วุตฺเต  นิจฺจส ฺาทิวิเวโกป  วุตฺโตว   
โหติ ฯ   
        นิพฺเพธภาคิย  สมาธินฺติ  ฯ วิปสสฺนาสมฺปยุตฺตสมาธึ ฯ  
        สมุจฺเฉทวิเวโกติ  กิเลสาน  สมุจฺเฉเทน วิเวโก ฯ  
        โลกุตฺตร  ขยคามึ  มคฺคนฺติ   ขยสงฺขาตนิพฺพานคามิ- 
โลกุตฺตรมคฺค ฯ  
#๑.  ม. เสสชฺฌานานิป  ฯ  ๒.  ม. วิปสฺสนาาณงฺเคน  ฯ  
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        ปฏิปฺปสฺสทฺธิวิเวโกติ  กิเลสาน  ปฏิปฺปสฺสทธฺิยา  (๑)  วิเวโก ฯ   
        นิสฺสรณวิเวโกติ  สพฺพสงฺขตนิสฺสรณภูโต  สงฺขารวิเวโก ฯ   
        ฉนฺทชาโต  โหตีติ  ปุพฺพภาเค   ชาตธมฺมฉนฺโท  โหติ ฯ   
        สทฺธาธิมุตฺโตติ  ปุพฺพภาเคเยว  สทฺธาย  อธิมุตฺโต  โหติ ฯ   
        จิตฺต  จสฺส  สฺวาธิฏ ิตนฺติ  ปุพฺพภาเคเยว  จิตฺต ฺจ  อสฺส   
โยคิสฺส  สุอธิฏ ิต  สุฏ ุ  ปติฏ ิต  โหติ ฯ  อิติ  ฉนฺโท  สทฺธา   
จิตฺตนฺติ  อิเม  ตโย  ธมฺมา  ปุพฺพภาเค  อุปฺปนฺนวิเวกาน   
อุปนิสฺสยตฺตา  นิสฺสยา  นาม.  เกจิ  ปน  จิตฺต  จสฺส  
สฺวาธิฏ ิตนฺติ  สมาธิ วุตฺโตติ วทนฺติ ฯ วิราคาทีสุป  เอเนว  
นโย ฯ   
        นิโรธวาเร  ปน  นิโรธสทฺทโต  อ ฺ  ปริยายวจน   
ทสฺเสนฺเตน  อมตา   ธาตูติ  วุตฺต  เสสเสุ  นิโรโธ  นิพฺพานนฺติ ฯ   
อุภยตฺถาป  นิพฺพานเมว ฯ   
        ทฺวาทส  นิสฺสยาติ  ฉนฺทสทฺธาจิตฺตานิเยว  วิเวกาทีสุ  จตูสุ   
เอเกกสฺมึ  ตโย  ตโย  กตฺวา  ทฺวาทส นิสฺสยา โหนฺติ ฯ   
        สมฺมาสงฺกปฺปวายามสติสมาธีนมฺป    อิมินาว    นเยน   
อตฺถโยชนา   เวทิตพฺพา ฯ  สมฺมาวาจากมฺมนฺตาชีวาน  ปน   
ฌานกฺขเณ  วิปสฺสนากฺขเณ   จ   อภาวา   ฌานวิปสสฺนาน   
ปุพฺพภาคปรภาควเสน  วตฺตมานา  วิรติโย  ฌานวิปสฺสนา   
#๑.  ย.ุ  ปฏิปปฺสฺสทฺธิย  ฯ  
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สนฺนิสฺสิตา  กตฺวา  วุตฺตาติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        นีวรณาน  ทฏิ ิคตาน ฺจ  วิเวกวิราคนิโรธปฏินิสฺสคฺคา   
ตถา  ปวตฺตมานาน  วิรตีน  วิเวกาทโย  นามาติ  เวทิตพฺพ ฯ  
ยถา  อฏกนิปาเต  ตโต  ตฺว ภิกฺขุ อิม สมาธึ สวิตกฺก- 
สวิจารมฺป  ภาเวยฺยาสิ  อวิตกฺกวิจารมตฺตมฺป  ภาเวยฺยาสิ   
อวิตกฺก  อวิจารมฺป  ภาเวยฺยาสิ  สปฺปติกมฺป  ภาเวยฺยาสิ   
นิปฺปติกมฺป  ภาเวยฺยาสิ  สาตสหคตมฺป ภาเวยฺยาสิ  อุเปกฺขา- 
สหคตมฺป  ภาเวยฺยาสีติ  (๑) ฯ   
        เมตฺตาทโย  กายานุปสฺสนาทโย  จ   นิยกชฌฺตฺตมูลสมาธิ- 
วเสน  จตุกฺกป ฺจกชฺฌานิกา  วิย  วุตฺตา  เอวมิธาป  ปุพฺพภาค- 
ปรภาควเสน  วิรติโย  วุตฺตาติ  เวทิตพฺพ ฯ  พฺย ฺชนจฺฉายมตฺต   
คเหตฺวา  น  ภควา  อพฺภาจิกฺขิตพฺโพ ฯ  คมฺภีร  หิ  พุทฺธวจน   
อาจริเย  ปยิรุปาสิตฺวา  อธิปฺปายโต  คเหตพฺพ ฯ   
        โพชฺฌงฺคพลอินฺทฺริยวาเรสุป   อิมนิาว   นเยน   อตฺโถ  
เวทิตพฺโพติ ฯ   
                มคฺคงฺคนิทฺเทสวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ 
                วิเวกกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
#๑.  องฺ. อฏก. ๒๓/๑๖๐/๓๐๙  ฯ   
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        อิทานิ  วิเวกกถานนฺตร  ปรมวิเวกภูตสฺส  นิสสฺรณ- 
วิเวกสงฺขาตสฺส  นิพฺพานสฺส (๑)  สจฺฉิกิริโยปายทสฺสนตฺถ  ตถา   
สจฺฉิกตนิโรธสฺส  โลกหิตสุขกิริยากรณทสฺสนตฺถ ฺจ  อินฺทฺริย- 
กถาย  นิทฺทฏิาป  จริยากถา  ปุน  กถิตา ฯ  ตสฺสา  อตฺถ- 
วณฺณนา  อินฺทฺริยกถาย  กถิตาเยวาติ ฯ   
                จรยิากถาวณฺณนา   นฏิ ิตา ฯ   
 
                        ปาฏิหาริยกถาวณฺณนา   
        อิทานิ  โลกตฺถจริยาปริโยสานาย  จริยากถาย  อนนฺตร   
โลกตฺถานุสาสนปริโยสาน  ปาฏิหาริย  ทสฺเสนฺเตน  กถิตาย   
สุตฺตนฺตปุพฺพงฺคมาย  ปาฏิหาริยกถาย  อปุพฺพตฺถานุวณฺณนา ฯ   
        ตตฺถ  สตฺุตนฺเต  (๒)  ตาว  ปาฏิหาริยานีติ  ปจฺจนีกปฏิหรณวเสน   
ปาฏิหาริยานิ ฯ   
        อิทฺธิปาฏิหาริยนฺติ  อิชฺฌนวเสน  อิทฺธิ  ปฏิหรณวเสน   
ปาฏิหาริย  อิทฺธิ  เอว  ปาฏิหาริย  อิทธฺิปาฏิหาริย ฯ  
        อิตเรสุ ปน  อาทิสฺสนวเสน อาเทสน อนุสาสนวเสน  
อนุสาสนี ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ   
        อิธาติ  อิมสฺมึ  โลเก ฯ  
#๑.  ม. นิพฺพานสฺส  สจฺฏกิรณียสฺส   ฯ   
#๒.  องฺ. ติก.  ๒๐/๕๐๐/๒๑๗-๒๐  ฯ  
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        เอกจฺโจติ  เอโก โปโส ฯ อิทฺธิปาฏิหาริยนิทฺเทโส เหฏา  
วุตฺตตฺโถเยว ฯ  
        นิมิตฺเตน อาทิสตีติ อาคตนิมิตฺเตน วา คตนิมิตฺเตน  
วา   ิตนิมิตฺเตน  วา  กเถติ ฯ   
        เอวมฺป  เต  มโนติ  เอวมฺป  ตว  มโน  โสมนสฺสิโต  
วา โทมนสฺสิโต  วา  กามวิตกฺกาทิสมฺปยุตฺโต  วา ฯ  อปสทฺโท  
สมฺปณฺฑนตฺโถ ฯ   
        อิตฺถมฺป  เต  มโนติ  โสมนสฺสิตาทิโต  เอเกกวิเธป  จิตฺเต   
นานปฺปการปริทีปน ฯ   
        อิติป  เต  จิตฺตนฺติ อิติป ตว จิตฺต อิม ฺจ  อิม ฺจ  
อตฺถ จินฺตยมาน ปวตฺตตีติ  อตฺโถ ฯ  
        พหุ ฺเจป  อาทิสตีติ  จิตฺตโต  อ ฺ  วา  อิท ฺจ  อิท ฺจ   
นาม  อโหสิ  ภวติ  ภวิสฺสตีติ  พหุกมฺป  กเถติ ฯ   
        ตเถว  ต  โหติ  โน  อ ฺถาติ  ต  สพฺพมฺป  ยถา  
กถิต ตเถว โหติ อ ฺถา น โหติ ฯ   
        น  เหว  โข  นิมิตฺเตน  อาทิสตีติ  นิมิตฺต  ชานนฺโตป   
เกวล  นิมิตฺเตเนว  น  กเถติ ฯ   
        อปจาติ    อปรปริยายทสฺสน ฯ   
        มนุสฺสานนฺติ  จิตฺต  ชานนกมนุสฺสาน ฯ  
        อมนุสสฺานนฺติ  สาวิตาน  วา  อสฺสาวิตาน  วา  ยกฺข- 
ปสาจาทีน ฯ    
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        เทวตานนฺติ  จาตุมหาราชิกาทีน ฯ   
        สทฺท  สุตฺวาติ  อ ฺสฺส  จิตฺต  ตฺวา  กเถนฺตาน  สทฺท  
สุณิตฺวา ฯ   
        ปนาติ  นิปาโต  ปุน  อารมฺเภ ฯ   
        วิตกฺกยโตติ  ย  วา  ต  วา  วิตกฺเกน  วิตกฺเกนฺตสฺส ฯ   
        วิจารยโตติ  วิตกฺกสมฺปยุตฺเตเนว  วิจาเรน  วิจาเรนฺตสฺส ฯ  
        วิตกฺกวิปฺผารสทฺท (๑)  สุตฺวาติ  วิตกฺกเวควเสน  อุปฺปนนฺ   
วิปฺปลปนฺตาน  สุตฺตปฺปมตฺตาทีน กูชนสทฺท สุตฺวา ฯ ย  
วิตกฺกยโต โส สทฺโท อุปปฺนฺโน ตสฺส วเสน  เอวมฺป  
เต  มโนติอาทีนิ อาทิสติ ฯ   
        อวิตกฺก  อวิจาร  สมาธินฺติ  วิตกฺกวิจารกฺโขภวิรหิตสนฺต- 
จิตฺตสฺสาป  ชานนสมตฺถ  ทสฺเสนฺเตน  วุตฺต  เสเส  จิตฺตชานเน   
ปน  วตฺตพฺพเมว  นตฺถิ ฯ   
        เจตสา  เจโต  ปริจฺจ ปชานาตีติ เจโตปริยาณลาภี ฯ  
        โภโตติ  ภวนฺตสฺส ฯ  
        มโนสงฺขารา   ปณิหิตาติ  จิตฺตสงฺขารา  ปตา ฯ   
        อมุนฺนาม  วิตกฺก  วิตกฺกยิสฺสตีติ  (๒)  กุสลาทวิิตกฺก  วิตกกฺยิสฺสติ   
ปวตฺตยิสฺสตีติ  ปชานาติ ฯ  ปชานนฺโต  จ  อาคมเนน  ชานาติ   
ปุพฺพภาเคน  ชานาติ  อนโฺตสมาปตฺติย  จิตฺต  โอโลเกตฺวา  
ชานาติ ฯ   
#๑.  ม. วิตกกฺวิปฺผารสทฺท  ฯ  ๒.  ม. อมุก นาม วิตกฺก วิตกฺกยสิฺสตีติ ฯ  
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        อาคมเนน  ชานาติ นาม กสิณปริกมฺมกาเลเยว  เยนากาเรน  
เอส กสิณภาวน อารทฺโธ  ปมชฺฌาน  วา  ทุติยาทิชฺฌาน   
วา  อฏ  สมาปตฺติโย  วา  อุปฺปาเทสฺสตีติ  ชานาติ ฯ   
        ปุพฺพภาเคน  ชานาติ  นาม  ปมวิปสฺสนาย  อารทฺธายเอว 
ชานาติ   เยนากาเรน  เอส  วิปสฺสน  อารทฺโธ  โสตาปตฺติ- 
มคฺค  วา  อุปฺปาเทสฺสติ  ฯเปฯ  อรหตฺตมคฺค  วา  อุปฺปาเทสฺสตีติ   
ชานาติ ฯ   
        อนฺโตสมาปตฺติย  จิตฺต โอโลเกตฺวา  ชานาติ  นาม   
เยนากาเรน  อิมสฺส  มโนสงฺขารา  ปตา  อิมสฺส  นาม  จิตฺตสฺส   
อนนฺตรา  อิม  นาม  วิตกฺก  วิตกฺเกสฺสติ  อิโต  วุฏ ิตสฺส   
เอตสฺส  หานภาคิโย  วา  สมาธิ  ภวิสฺสติ   ิติภาคิโย  วา   
วิเสสภาคิโย  วา  นิพฺเพธภาคิโย  วา  อภิ ฺาโย  วา   
อุปฺปาเทสฺสตีติ  ชานาติ ฯ   
        พหุ ฺเจป  อาทิสตีติ  เจโตปริยาณสฺส  จิตฺตเจตสิกานเยว   
อารมฺมณกรณโต  สราคาทิโสฬสปเภทวเสเนว (๑)  พหุ ฺเจป  กเถติ  น   
อ ฺวเสนาติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        ตเถว  ต  โหตีติ  อิท  เอกเสน  ตเถว โหติ ฯ เจโต- 
ปริยาณวเสน าต โหติ (๒) อ ฺถาภาวี   นาม   นตฺถิ ฯ   
        เอว  วิตกฺเกถาติ  เอว  เนกฺขมฺมวิตกฺกาทโย  ปวตฺเตนฺตา   
วิตกฺเกถ ฯ  
#๑.  ม. สราคาทิโสฬสปเภทวเสเนว  ฯ  ๒.  ม. ห ิ ฯ  
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        มา  เอว  วิตกฺกยิตฺถาติ  เอว  กามวิตกฺกาทโย  ปวตฺเตนฺตา   
มา  วิตกฺกยิตฺถ ฯ   
        เอว  มนสิ  กโรถาติ  เอว  อนิจฺจส ฺเมว  ทุกฺขส ฺาทีสุ   
วา  อ ฺตร  มนสิ  กโรถ ฯ   
        มา  เอว  มนสากตฺถาติ  (๑)  เอว  นิจฺจนฺติอาทินา  นเยน   
มา  มนสิ  อกตฺถ ฯ  
        อิท  ปชหถาติ  อิท  ป ฺจกามคุณราคาทึ  ปชหถ ฯ   
        อิท  อุปสมฺปชฺช  วิหรถาติ  อิท  จตุมคฺคผลปฺปเภท  
โลกุตฺตรธมฺมเมว ปาปุณิตฺวา นิปฺผาเทตฺวา วิหรถ ฯ   
        อิทานิ  อิทฺธิปาฏิหาริเย  อปร  ปริยาย  วิเสเสน ทสฺเสนฺโต  
เนกฺขมฺม  อิชฌฺตีติ  อิทฺธีติอาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  กามจฺฉนฺท  ปฏิหรตีติ  อตฺตโน  ปฏิปกขฺภูต  
กามจฺฉนฺท  ปฏิพล  หุตฺวา  หรติ  ปชหตีติ  ตเทว  เนกฺขมฺม   
ปาฏิหาริย  นามาติ  อตฺโถ ฯ   
        เย  เตน  เนกฺขมฺเมน  สมนฺนาคตาติ  เอว  กามจฺฉนฺท- 
ปฏิหารเกน  เตน  (๒)  เนกฺขมฺเมน  เย  ปุคฺคลา  ปฏลิาภวเสน   
สมนฺนาคตา ฯ   
        วิสุทฺธจิตฺตาติ  กามจฺฉนฺทาภาวโต  วิสุทฺธจิตฺตา ฯ  
        อนาวิลสงฺกปฺปาติ  กามสงฺกปฺเปน  อนาลุลิตเนกฺขมฺม- 
สงฺกปฺปา ฯ   
#๑.  ม.  มนสากริตฺถาติ  ฯ  ๒. ยุ.  เตน เตน  ฯ  
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        อิติ  อาเทสนาปาฏิหาริยนฺติ  ปรจิตฺตกุสเลน วา อ ฺเน  
วา  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  วา  พุทฺธสาวเกหิ  วา  เอว  อาเทสนา  
ปาฏิหาริยนฺติ อตฺโถ ฯ   
        อถ  วา  อิติ  เอว  อาทิสน  อาเทสนาปาฏิหาริยนฺติ   
อาเทสนสทฺโท  ปาเสส  กตฺวา  ปยชุชฺิตพฺโพ ฯ   
        เอว  อาเสวิตพฺพนฺติ  อิมินา  จ  ปกาเรน  อิมินา  จ  
ปกาเรน  จ  อาทิโต  เสวิตพฺพ ฯ  เสสตฺตเยป  เอเสว  นโย ฯ   
        ตทนุธมฺมตา  สติ  อุปฏเปตพฺพาติ  ตสฺส  เนกฺขมฺมสฺส   
อนุกูลภูตา  สติ  ภุส  เปตพฺพา ฯ   
        อิติ  อนุสาสนีปาฏิหาริยนฺติ  เอตฺถ  อาเทสนาปาฏิหาริย- 
โยชนาย  วิย  โยชนา  กาตพฺพา ฯ  อพฺยาปาทาทีสุป  (๑)  เอเสว   
นโย ฯ   
        ปาโ  ปน  ฌานาทีนิ  สงฺขิปตฺวา  อนฺเต  อรหตฺต- 
มคฺคเมว  ทสฺเสตฺวา ลิขิโต ฯ ตตฺถ จตูสปุ มคฺเคสุ เอว  
อาเสวิตพฺโพติอาทิ  เอกจิตฺตกฺขณิกตฺตา  มคฺคสฺส  ปุพฺพภาควเสน   
วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  มคฺคสฺส  หิ  ปุพฺพภาคภูตาย  โลกิย- 
มคฺคสงฺขาตาย  วุฏานคามินิยา  วิปสฺสนาย  มคฺคุปฺปาทนตฺถ  
อาเสวนาทีสุ  กเตสุ  ตาย  อุปฺปนฺโน  มคฺโคป  อาเสวิโต  ภาวิโต   
พหุลีกโต  นาม  โหตีติ  เวทิตพฺพ ฯ  สพฺพตฺถิกวาทาจริยา  ปน   
#๑.  ย.ุ  อพฺยาปชฺฌาทีสุป  ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๒) - หนาท่ี 521 

                เลมที่  41  สมสีสกถาวณฺณนา  หนา  521 
 
เอเกกมคฺโค โสฬสกฺขณิโกติ วทนฺติ ฯ ตทนุธมฺมตาสติอุปฏาปน  
ปน ปุพฺพภาเค ยุชฺชติเยวาติ ฯ   
        ปุน  เนกฺขมฺม  อิชฺฌตีติ อิทฺธีติอาทีนิ  อิทฺธิปาฏิหาริยนฺติ  
ปทสฺส  กมฺมธารยสมาสตฺตทีปนตฺถ วุตฺตานิ ฯ สุตฺตนฺเต วุตฺเตสุ  
ตีสุ อิทฺธิปาฏิหาริยสฺเสว  สมาสตฺเต (๑) วุตฺเต เสสาน ทฺวินฺนมฺป  
วุตฺโตว โหตีติ อิมสฺมึ ปรยิาเย มูลภูตสฺส  อิทฺธิปาฏหิาริยสฺเสว  
สมาสตฺโถ  วุตฺโตติ  เวทิตพฺพนฺติ ฯ   
                ปาฏิหาริยกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                สมสสีกถาวณฺณนา   
        อิทานิ  ปาฏิหาริยกถานนฺตร  อาทิปาฏิหาริยภูตสฺส  อิทฺธ-ิ 
ปาฏิหาริยสงฺคหิตสฺส  สมสีสิภาวสฺส  อิทฺธิปาฏิหาริยภาวทีปนตฺถ  
าณกถาย  นิทฺทิฏาป  สมสีสกถา  อิทฺธิปาฏิหาริยสมฺพนฺเธน   
ปุน  กถิตา ฯ ตสฺสา อตฺถวณฺณนา  ตตฺถ กถิตาเยวาติ ฯ   
                สมสีสกถาวณฺณนา   นิฏ ิตา ฯ   
#๑.  ย.ุ   สมาสตฺเถว  ฯ    
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                                สติปฏานกถาวณฺณนา 
 
        อิทานิ  สมสีสกถานนฺตร  อตฺตนา  วุตฺตสฺส  อิทฺธิ- 
ปาฏิหาริยสฺส  สาธเก  สตฺต  อนุปสฺสนาวิเสเส  ทสฺเสนฺเตน   
กถิตาย  สุตฺตนฺตปุพฺพงฺคมาย  สติปฏานกถาย  อปพฺุพตฺถานุ- 
วณฺณนา ฯ   
        ตตฺถ  สตฺุตนฺเต  ตาว  จตฺตาโรติ  คณนปริจฺเฉโท  เตน   
น  ตโต  เหฏา  น  อุทฺธนฺติ  สติปฏานปริจฺเฉท  ทีเปติ ฯ   
        อิเมติ  นิทฺทิสิตพฺพนิทสฺสน ฯ   
        ภิกฺขเวติ  ธมฺมปฏิคฺคาหกปุคฺคลาลปน ฯ   
        สติปฏานาติ  ตโย  สติปฏานา  สติโคจโรป  ติธา   
ปฏิปนฺเนสุ  สาวเกสุ  สตฺถุโน  ปฏิฆานุนยวีติวตฺตตาป  สติป ฯ   
จตุนฺน  ภิกฺขเว  สติปฏานาน  สมุทย ฺจ  อตฺถงฺคม ฺจ   
เทเสสฺสามีติอาทีสุ  (๑)  หิ  สติโคจโร  สติปฏานนฺติ  วุตฺโต ฯ  
ตสฺสตฺโถ  ปติฏาติ  ตสฺมินฺติ  ปฏาน ฯ  กา  ปติฏาติ  สติ ฯ  
สติยา ปฏาน  สติปฏานนฺติ ฯ   
        ตโย  สติปฏานา  ยทริโย  เสวติ  ยทริโย  เสวมาโน   
สตฺถา   คณมนุสาสิตุมรหตีติ  (๒)  เอตฺถ  ติธา  ปฏปินฺเนสุ  สาวเกสุ   
สตฺถุโน   ปฏฆิานุนยวีติวตฺตตา  สติปฏานนฺติ  วุตฺตา ฯ  
ตสฺสตฺโถ  ปฏเปตพฺพโต  ปฏาน  ปวตฺตยิตพฺพโตติ  อตฺโถ ฯ   
#๑. ส. มหา.  ๑๙/๘๑๙/๒๔๖ ฯ  ๒.  ม. อุ. ๑๔/๖๑๘,๖๓๓/๔๐๐-๔๐๗ ฯ  
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เกน  ปฏเปตพฺพโตติ  (๑)  สติยา ฯ  สติยา  ปฏาน  สติ- 
ปฏานนฺติ ฯ   
        จตฺตาโร  สติปฏานา  ภาวิตา  พหุลีกตา  สตฺต  โพชฺฌงฺเค   
ปริปูเรนฺตีติอาทีสุ  (๒)  ปน  สติเยว  สติปฏานนฺติ  วุตฺตา ฯ  
ตสฺสตฺโถ  ปติฏาตีติ  ปฏาน  อุปฏาติ  โอกฺกนฺทิตฺวา  (๓)   
ปกฺขนฺทิตฺวา  วตฺตตีติ  อตฺโถ ฯ  สติเยว  ปฏาน  สติปฏาน ฯ   
        อถ  วา  สรณฏเน  สติ  อุปฏานฏเน  อุปฏาน ฯ   
อิติ  สติ  จ  สา  อุปฏาน ฺจาติป  สติปฏาน ฯ  อิทมิธ   
อธิปฺเปต ฯ  ยทิ  เอว  กสมฺา  สติปฏานาติ  พหุวจน  กตนฺติ  
สติพหุตฺตา ฯ อารมฺมณเภเทน หิ  พหุกา  ตา สติโยติ ฯ   
        กตเม  จตฺตาโรติ  กเถตุกมฺยตาปุจฺฉา ฯ   
        อิธาติ  อิมสฺมึ  สาสเน ฯ   
        ภิกฺขูติ  สสาเร  ภย  อิกฺขตีติ  ภิกฺขุ.   เสสปทาน   
อตฺถวณฺณนา  ปเนตฺถ  สุตมยาณกถาย  มคฺคสจฺจนิทฺเทส- 
วณฺณนาย วุตฺตาเยวาติ ฯ   
        กสฺมา  ปน  ภควตา  จตฺตาโรว  สติปฏานา  วุตฺตา   
อนูนา  อนธิกาติ   เวเนยฺยหิตตฺตา ฯ  ตณฺหาจริตทิฏ ิจริตสมถ- 
ยานิกวิปสฺสนายานิเกสุ  หิ มนฺทติกฺขวเสน  เทฺวธา  เทฺวธา   
ปวตฺเตสุ  มนฺทสฺส ตณฺหาจริตสฺส โอฬาริก กายานุปสฺสนา- 
# ๑. ย.ุ ปฏเปตพฺโพติ   ฯ  ๒. ม.อุ  ๑๔/๒๘๗/๑๙๓-๔  ฯ 
#๓.  ม.  โอกขฺนฺทิตฺวา   ฯ  
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สติปฏาน  วิสุทฺธิมคฺโค  ติกฺขสฺส  สุขุม  เวทนานุปสฺสนา- 
สติปฏาน ฯ  ทฏิ ิจริตสฺสาป  มนฺทสสฺ  นาติปฺปเภทคต  จิตฺตานุ- 
ปสฺสนาสติปฏาน  วิสุทฺธิมคฺโค  ติกขฺสฺส อติปฺปเภทคต  ธมฺมานุ- 
ปสฺสนาสติปฏาน ฯ  สมถยานิกสฺส  จ  มนฺทสฺส  อกิจฺเฉน  
อธิคนฺตพฺพนิมิตฺต  ปม  สติปฏาน  วิสุทฺธิมคฺโค  ติกฺขสฺส   
โอฬาริการมฺมเณ อสณฺหนโต  ทุติย ฯ  วิปสฺสนายานิกสฺสป   
มนฺทสฺส  นาติปฺปเภทคตารมฺมณ  ตติย ติกฺขสฺส อติปฺปเภท- 
คตารมฺมณ จตุตฺถ ฯ อิติ จตฺตาโรว วุตฺตา อนูนา อนธิกาติ ฯ   
        สุภสุขนิจฺจอตฺตวิปลฺลาสปฺปหานตฺถ  วา ฯ  กาโย  ห ิ อสโุภ   
ตตฺถ  จ   สุภวิปลฺลาสวิปลฺลตฺถา  สตฺตา ฯ  เตส  ตตฺถ  
อสุภภาวทสฺสเนน  ตสฺส  วิปลฺลาสสฺส  ปหานตฺถ  ปม   
สติปฏาน  วุตฺต ฯ  สุข นิจฺจ อตฺตาติ คหิเตสุป จ เวทนาทีสุ  
เวทนา  ทุกฺขา  จิตฺต  อนิจฺจ  ธมฺมา  อนตฺตา  เตสุ จ  
สุขนิจฺจอตฺตวิปลฺลาสวิปลฺลตฺถา  สตฺตา ฯ  เตส  ตตฺถ  ทุกฺขาทิ- 
ภาวทสฺสเนน  เตส  วิปลลฺาสาน ปหานตฺถ  เสสานิ  ตีณิ   
วุตฺตานีติ  เอว  สุภสุขนิจฺจอตฺตวิปลฺลาสปฺปหานตฺถ  วา จตฺตาโรว  
วุตฺตา  น  เกวล ฺจ  วิปลลฺาสปฺปหานตฺถเมว  จตุโรฆโยคาสว- 
คนฺถอุปาทานอคติปฺปหานตฺถมฺป จตุพฺพิธาหารปริ ฺตฺถมฺป  
จตฺตาโรว วุตฺตาติ เวทิตพฺพ ฯ   
#๑.  ม. คหิเตสุ  ฯ  
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        สุตฺตนฺตนิทฺเทเส  ปวีกายนฺติ  อิมสฺมึ  รูปกาเย  ปวี- 
ธาตุ ฯ  สกลสรีเร  ปน  ปวีธาตูน  พหุกตฺตา  สพฺพปวีธาตุ- 
สงฺคหตฺถ  สมูหตฺเถน กายคฺคหณ  กต ฯ   
        อาโปกายาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ   
        เกสกายาทีนมฺป  พหุกตฺตา  เกสกายาทิคฺคหณ  กต ฯ   
        วกฺกาทีนิ  ปน  ปริจฺฉินฺนตฺตา  กายคฺคหณ  นารหนฺตีติ   
เตส คหณ น กตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        สุข  เวทนนฺติอาทีสุ  สุข  เวทนนฺติ  กายิก  วา  เจตสิก   
วา  สุข  เวทน ฯ  ตถา  ทกฺุข  เวทน ฯ   
        อทุกฺขมสุข  เวทนนฺติ ปน เจตสิกเมว อุเปกฺขาเวทน ฯ  
        สามิส  สุข  เวทนนฺติ  ฉ  เคหสิตโสมนสฺสเวทนา ฯ   
        นิรามิส  สุข  เวทนนฺติ  ฉ  เนกฺขมมฺสิตโสมนสฺสเวทนา ฯ   
        สามิส  ทุกฺข  เวทนนฺติ  ฉ  เคหสิตโทมนสฺสเวทนา ฯ   
        นิรามิส  ทุกฺข  เวทนนฺติ  ฉ  เนกฺขมฺมสิตโทมนสฺสเวทนา ฯ   
        สามิส  อทุกฺขมสุข เวทนนฺติ  ฉ  เคหสิตอุเปกฺขาเวทนา ฯ    
        นิรามิส  อทุกฺขมสุข  เวทนนฺติ  ฉ  เนกฺขมฺมสิตอุเปกฺขา- 
เวทนา ฯ   
        สราค จิตฺตนฺติอาทีนิ าณกถาย วุตฺตตฺถานิ ฯ   
        ตทวเสเส  ธมฺเมติ  เตหิ  กายเวทนาจิตฺเตหิ  อวเสเส   
เตภูมกธมฺเม  ฯ  สพฺพตฺถ  เตน  าเณนาติ  เตน  สตฺตวิเธน    
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อนุปสฺสนาาเณน ฯ  ยานิ  ปเนตฺถ   อนฺตรนฺตรา อวุตฺตตฺถานิ  
ตานิ เหฏา ตตฺถ ตตฺถ วุตฺตตฺถาเนวาติ ฯ   
                สติปฏานกถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        วิปสฺสนากถาวณฺณนา   
        อิทานิ  วิปสฺสนาปฏิสยุตฺตาย  สติปฏานกถาย  อนนฺตร 
วิปสฺสนาปเภท  ทสฺเสนฺเตน  กถิตาย  สุตฺตนฺตปุพฺพงฺคมาย   
วิปสฺสนากถาย  อปุพฺพตฺถานุวณฺณนา ฯ  
        ตตฺถ  สตฺุตนฺเต  ตาว  โสอิติ  สพฺพนามตฺตา  โย  วา   
โส  วา  สพฺโพป  สงฺคหิโต  โหติ ฯ   
        วตาติ  เอกสตฺเถ  นปิาโต ฯ   
        ก ฺจิ  สงฺขารนฺติ  อปฺปมตฺตกมฺป  สงฺขาร ฯ   
        อนุโลมิกาย  ขนฺติยาติ  เอตฺถ  วิปสฺสนาาณเมว   
โลกุตฺตรมคฺค  อนุโลเมตีติ  อนุโลมกิ  ตเทว  ขนฺติมเปกฺขิตฺวา   
อนุโลมิกา ฯ  สพฺพสงฺขารา  ตสฺส  อนิจฺจโต  ทุกฺขโต อนตฺตโต  
ขมนฺติ รุจฺจนฺตีติ ขนฺติ ฯ สา มุทุกา มชฌฺิมา ติกฺขาติ  
ติวิธา ฯ  กลาปสมฺมสนาทิกา  อุทยพฺพยาณปริโยสานา   
มุทุกานุโลมกิา  ขนฺติ ฯ  ภงฺคานุปสฺสนาทิกา  สงฺขารุเปกฺขา- 
าณปริโยสานา  มชฺฌิมานุโลมิกา  ขนฺติ ฯ อนุโลมาณ   
ติกฺขานุโลมิกา  ขนฺติ ฯ    
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        สมนฺนาคโตติ  อุเปโต ฯ   
        เนต  าน วิชฺชตีติ  ยถาวุตฺต  เอต  าน  เอต  การณ   
น  วิชชฺติ ฯ   
        สมฺมตฺตนิยามนฺติ  เอตฺถ  หิตสุขาวโห  เม  ภวิสฺสตีติ   
เอว  อาสีสโต (๑)  ตเถว  สมฺภวโต  อสุภาทีสุ  จ  อสุภนฺติอาทิ- 
อวิปรีตปฺปวตฺติสพฺภาวโต (๒)  จ  สมฺมา  สภาโวติ สมฺมตฺโต  
อนนฺตรผลทานาย  อรหตฺตุปฺปตฺติยา  จ  นิยามภูตตฺตา  นิยาโม   
นิจฺฉโยติ  อตฺโถ ฯ  สมฺมตฺโต  จ  โส นิยาโม  จาติ  สมฺมตฺต- 
นิยาโม ฯ  โก  โส  โลกุตฺตรมคฺโค  วิเสสโต  ปน  โสตาปตฺติ- 
มคฺโค ฯ เตน หิ มคฺคนิยาเมน นิยตตฺตา นิยโต สมโฺพธิ- 
ปรายโนติ (๓) วุตฺต ฯ  ต  สมฺมตฺตนิยาม  ฯ 
        โอกกฺมสิฺสติ  ปวิสิสสฺตีติ เอต อฏานนฺติ อตฺโถ ฯ  
โคตฺรภุโน  ปน  มคฺคสฺส  อาวชฺชนฏานิยตฺตา (๔)  ต  อนาทิยิตฺวา   
อนุโลมิกขนฺติยา  อนนฺตร  สมฺมตฺตนิยาโมกกฺมน วุตฺตนฺติ  
เวทิตพฺพ ฯ  
        อถวา อฏารสสุ มหาวิปสฺสนาสุ โคตฺรภุ  วิวฏฏนานุ- 
ปสฺสนา โหตีติ อนุโลมิกขนฺติยา เอว สงฺคหิตา โหติ ฯ จตูสุป  
สุตฺตนฺเตสุ  อิมินาว  นเยน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ เอเตหิ  
#๑. ม. อาสีสโต  ฯ  ๒.  กตฺถจิ.....สมฺภวโต  ฯ 
#๓.  วิ. มหาวิ. ๑/๘/๑๗  ฯ ที. สี.  ๙/๒๕๐/๑๙๙  
#๔. ม. อาวชชฺนฏานิยตฺตา  ฯ  
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อนุโลมิกขนฺติสมฺมตฺตนิยามจตุอริยผลวเสน  จ   ฉ  ธมฺมาติ  
ฉกฺกนิปาเต (๑) จตฺตาโร สุตฺตนฺตา วุตฺตา ฯ กณฺหปกฺขสุกฺก- 
ปกฺขทฺวยวเสน  หิ จตฺตาโร สุตฺตนฺตาว โหนฺตีติ ฯ   
        กติหากาเรหีติอาทิเก  ปุจฺฉาปุพฺพงฺคเม  สุตฺตนฺตนิทฺเทเส   
ป ฺจกฺขนฺเธ  อนิจฺจโตติอาทีสุ  นามรูป ฺจ  นามรูปสฺส  ปจฺจเย   
จ  ปริคฺคเหตฺวา  กลาปสมฺมสนวเสน  อารทฺธวิปสฺสโก  โยคาวจโร  
ป ฺจสุ  ขนฺเธสุ  เอเกก  ขนฺธ  อนิจฺจนฺติ  กตาย  อาทิอนฺตวตาย   
จ  อนิจฺจโต  ปสฺสติ ฯ   
        อุปฺปาทวยปฏิปฬนตาย  ทุกฺขวตฺถุตาย  จ  ทุกฺขโต ฯ   
        ปจฺจยยาปนียตาย  โรคมูลตาย  จ  โรคโต ฯ   
        ทุกฺขตาสูลโยคิตาย   กิเลสาสุจิปคฺฆรณตาย  อุปฺปาทชรา- 
ภงฺเคหิ  อุทฺธุมาตปริปกฺกปภินฺนตาย  จ  คณฺฑโต ฯ   
        ปฬาชนกตาย  อนฺโตตุทนตาย  ทุนฺนีหรณียตาย  (๒)  จ  
สลฺลโต ฯ  
        วิครหณียตาย   อวฑฺฒิอาวหนตาย  อฆวตฺถุตาย  จ   
อฆโต ฯ   
        อเสริภาวชนกตาย  อาพาธปทฏานตาย   จ  อาพาธโต ฯ   
        อวสตาย  อวิเธยฺยตาย  จ  ปรโต ฯ  
        พฺยาธิชรามรเณหิ   ลุชชฺนปลชฺุชนตาย (๓)  ปโลกโต ฯ   
#๑.  อง. ฺ ฉกฺก.  ๒๒/๓๖๙/๔๙๑-๒  ฯ  ๒.  ม. ทนฺุนีหรณียตาย ฯ 
#๓. ม. ลุชชฺนปลุชชฺนตาย   ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๒) - หนาท่ี 529 

        เลมที ่ 41  วิปสฺสนากถาวณฺณนา    หนา  529 
 
        อเนกพฺยสนาวหนตาย  อีติโต ฯ   
        อวิทิตานเยว  วิปุลาน  อนตฺถาน  อาวหนโต  สพฺพู- 
ปทฺทววตฺถุตาย  จ  อุปทฺทวโต ฯ   
        สพฺพภยาน  อากรตาย   จ  ทุกฺขวูปสมสงฺขาตสฺส   
ปรมสฺสาสสฺส  ปฏิปกฺขภูตตาย  จ  ภยโต ฯ  
        อเนเกหิ อนตฺเถหิ   อนุพทฺธตาย  โทสูปสฏตาย   อุปสคฺโค   
วิย  อนธิวาสนารหตาย  จ  อุปสคฺคโต ฯ   
        พฺยาธิชรามรเณหิ  เจว  ลาภาทีหิ  จ  โลกธมฺเมหิ   
ปจลิตตาย  จลโต ฯ   
        อุปกฺกเมน   เจว  สรเสน  จ  ปภงฺคุปคมนสีลตาย   
ปภงฺคุโต ฯ   
        สพฺพาวตฺถนิปาติตาย   ถริภาวสฺส  จ  อภาวตาย  อทฺธุวโต ฯ   
        อตายนตาย  เจว  อลพฺภเนยฺยเขมตาย  จ   อตาณโต ฯ   
        อลลฺียิตุ  อนรหตาย  อลฺลีนานมฺป  จ  เลณกิจฺจาการิตาย   
อเลณโต ฯ   
        นิสฺสิตาน  ภยสารกตฺตาภาเวน  อสรณโต ฯ   
        ยถาปรกิปฺปเตหิ    (๑)  ริตฺตตาย  ริตฺตโต ฯ   
        ริตฺตตาเยว  ตุจฺฉโต  อปฺปกตฺตา  วา ฯ  อปฺปกมฺป  หิ   
โลเก  ตุจฺฉนฺติ  วุจฺจติ ฯ   
#๑.  ม. ธุวสภุสุขตฺตภาเวหิ  ฯ  
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        สามินิวาสิเวทกการกาธิฏายกวิรหิตตาย  สุ ฺโต ฯ   
        สย ฺจ  อสฺสามิกภาวาทิตาย  อนตฺตโต ฯ   
        ปวตฺติทุกฺขตาย  ทุกฺขสฺส  จ  อาทีนวตาย  อาทีนวโต ฯ   
        อถ  วา  อาทีน  วาติ  คจฺฉติ  ปวตฺตตีติ  อาทีนโว ฯ   
กปณมนุสฺสสฺเสต  อธิวจน  ขนฺธาป  จ  กปณาเยวาติ   
อาทีนวสทิสตาย  อาทีนวโต ฯ  ชราย เจว  มรเณน  จาติ   
เทฺวธา  ปริณามปกติตาย (๑) วิปริณามธมฺมโต ฯ   
        ทุพฺพลตาย  เผคฺคุ   วิย  สุขภ ฺชนียตาย  จ  อสารกโต ฯ   
        อฆเหตุตาย  อฆมูลโต ฯ  
        มิตฺตมุขสปตฺโต  วิย  วิสฺสาสฆาติตาย  (๒)  วธกโต ฯ   
        วิคตพลตาย  วิภวสมฺภูตตาย  จ  วิภวโต ฯ   
        อาสวปทฏานตาย  สาสวโต ฯ   
        เหตุปจฺจเยหิ  อภิสงฺขตตาย  สงฺขตโต ฯ   
        มจฺจุมารกิเลสมาราน  อามิสภูตตาย  มารามิสโต ฯ   
        ชาติชราพฺยาธิมรณปกติตาย  ชาติชราพฺยาธิมรณธมฺมโต ฯ   
        โสกปรเิทวอุปายาสเหตุตาย  โสกปริเทวอุปายาสธมฺมโต ฯ   
        ตณฺหาทิฏ ิทุจฺจริตสงฺกิเลสาน  วิสยธมฺมตาย สงฺกิเลสิก- 
ธมฺมโต  ปสสฺติ ฯ สพฺเพสุ จ  อิเมสุ ปสฺสตีติ ปาเสโส  
ทฏพฺโพ ฯ   
#๑.  ย.ุ  ปริณามกตาย   ฯ  ๒. ยุ. วิสฺสาสมาติตาย  จ   ฯ  
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        ป ฺจกฺขนฺเธติ  สมูหโต  วุตฺเตป  เอเกกกฺขนฺธวเสน   
อตฺถวณฺณนา  กลาปสมฺมสนาณนิทฺเทเส  วิสุ  วิสุ  อาคตตฺตา   
ปริโยสาเน  จ  วิสุ  วิสุ  ขนฺธาน  วเสน  อนุปสฺสนาน   
คณิตตฺตา  สมูเห  ปวตฺตวจนาน  อวยเวป  ปวตฺติสมฺภวโต  จ   
กตาติ  เวทิตพฺพา ฯ  วิสุ  วิสุ  ปวตฺตสมฺมสนาน  เอกโต  สงฺขิปตฺวา   
วจนวเสน  วา  ป ฺจกฺขนฺเธติ  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  เอกปฺ- 
ปหาเรน  ป ฺจหิ  ขนฺเธหิ วุฏาตีติ  (๑)  อฏกถาวจนสพฺภาวโต   
วา  ป ฺจนฺน  ขนฺธาน  เอกโต  สมฺมสน วา   ยชฺุชติเยวาติ ฯ   
        ป ฺจนฺน  ขนฺธาน  นิโรโธ  นิจฺจ  นิพฺพานนฺติ  ปสฺสนฺโตต ิ 
อาทีนวาณนิทฺเทเส  วุตฺตนเยน  วิปสฺสนากาเล  สนฺติปทาณ- 
วเสน  นิจฺจ นิพฺพานนฺติ  ปสฺสนฺโต ฯ   
        สมฺมตฺตนิยาม  โอกฺกมตีติ  มคฺคกฺขเณ  โอกฺกมติ ฯ  ผลกฺขเณ   
ปน โอกฺกนโฺต  นาม  โหติ ฯ  เอเสว  นโย  สพฺเพสุ (๒) 
นิยาโมกฺกมนปริยาเยสุ ฯ   
        อาโรคฺยนฺติ  อาโรคฺยภูต ฯ   
        วิสลลฺนติฺ  สลลฺวิรหิต ฯ  เอเสว  นโย  อีทิเสสุ ฯ  
        อนาพาธนฺติ  อาพาธวิรหิต  อาพาธปฏิปกฺขภูต  วา ฯ  
เอส  นโย  อีทิเสสุ ฯ   
        อปรปฺปจฺจยนฺติ  อ ฺปจฺจยวิรหิต ฯ   
#๑.  วิสุทฺธิมคฺค.  ๓/๓๐๔  ฯ  ๒. ม. สพฺเพสุป  ฯ  
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        อุปสคฺคโตติ  จ อนุปสฺสคฺคนฺติ  จ  เกจิ  สโยค  กตฺวา   
ปนฺติ ฯ   
        ปรมสุ ฺนฺติ  สพฺพสงฺขารสุ ฺตฺตา  อุตฺตมตฺตา  จ   
ปรมสุ ฺ ฯ  
        ปรมตฺถนฺติ สงฺขตาสงฺขตาน อคฺคภูตตฺตา อุตฺตมตฺถ ฯ  
ลิงฺควิปลฺลาสวเสน นปุสกวจน ฯ นิพฺพานสฺส  จ  สุ ฺตฺตา   
อนตฺตตฺตา  จ  อิมสฺมึ  ทวฺเย  ปฏิโลมปริยาโย  น  วุตฺโต ฯ   
        อนาสวนฺติ  อาสววิรหิต ฯ   
        นิรามิสนฺติ  อามิสวิรหิต ฯ   
        อชาตนฺติ  ชาติวิรหิตตฺตา  อนุปฺปนฺน ฯ   
        อมตนฺติ  ภงฺคาภาวโต  มรณวิรหิต ฯ  มรณมฺป  หิ  
นปุสกภาววจนวเสน มตนฺติ วุจฺจติ ฯ   
        เอวมิมาย  ปฏิปาฏิยา  วุตฺตาสุ  อาการเภทภินฺนาสุ   
จตฺตาลีสาย   อนุปสฺสนาสุ  สภาวสงฺคหวเสน  ตีสุเยว  อนุปสฺสนาสุ   
เอกสงฺคห กโรนฺโต อนิจฺจโตติ  อนิจฺจานุปสฺสนาติอาทิมาห ฯ   
ตาสุ  ยถานุรปู อนิจฺจทุกฺขานตฺตตฺเต โยชนา กาตพฺพา ฯ  
        อวสาเน  ปเนตา  วิสุ  วิสุ  คณนวเสน  ทสฺสิตา ฯ   
คณนาสุ  จ  คณนปฏิปาฏิวเสน  ปม  อนตฺตานุปสฺสนา   
คณิตาติ  (๑) ฯ 
#๑.  ม. อิติสทฺโท  นตฺถิ  ฯ  
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        ตตฺถ  ป ฺจวีสตีติ  ปรโต  ริตฺตโต  ตุจฺฉโต  สุ ฺโต   
อนตฺตโตติ  เอเกกสฺมึ  ขนฺเธ ป ฺจ ป ฺจ กตฺวา ป ฺจสุ  
ขนฺเธสุ ป ฺจวีสติ  อนตฺตานุปสฺสนา ฯ   
        ป ฺาสาติ  อนิจฺจโต  ปโลกโต  จลโต  ปภงฺคุโต  อทฺธุวโต   
วิปริณามธมฺมโต  อสารกโต  วิภวโต  สงฺขตโต  มรณธมฺมโตติ   
เอเกกสฺมึ  ขนฺเธ   ทส  ทส  กตฺวา  ป ฺจสุ  ขนฺเธสุ  ป ฺาส   
อนิจฺจานุปสฺสนา ฯ   
        สต  ป ฺจวีสติ  เจวาติ  เสสา  ทุกฺขโต  โรคโตติอาทโย   
เอเกกสฺมึ  ขนฺเธ  ป ฺจวีสติ  ป ฺจวีสติ  กตฺวา  ป ฺจสุ  ขนฺเธสุ   
ป ฺจวีสติสต ทุกฺขานุปสฺสนา ฯ ยานิ ทุกฺเข ปวุจฺจเรติ ยา  
อนุปสฺสนา  ทุกฺเข  ขนฺธป ฺจเก  คณนวเสน  ปวุจฺจนฺติ  ตา   
สต  ป ฺจวีสติ เจวาติ  สมฺพนฺโธ เวทิตพฺโพ ฯ ยานติี เจตฺถ  
ลิงฺควิปลฺลาโส ทฏพฺโพติ ฯ   
                วิปสฺสนากถาวณฺณนา   นิฏ ิตา ฯ    
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        อิทานิ  มหาเถโร  วิปสฺสนากถานนฺตร  สกเล  ปฏิสมฺภิทา- 
มคฺเค  นิทฺทิฏเ  สมถวิปสฺสนามคฺคนิพฺพานธมฺเม  อาการ- 
นานตฺตวเสน  นานาปริยาเยหิ  โถเมตุกาโม  นิจฺฉาโตติอาทีนิ   
เอกูนวีสติ  มาติกาปทานิ  อุทฺทิสิตฺวา  เตส  นิทฺเทสวเสน   
มาติกากถ  นาม  กเถสิ ฯ  ตสฺสา  อย  อปุพฺพตฺถานุวณฺณนา ฯ   
มาติกาย  ตาว  นิจฺฉาโตติ  อมิลาโต ฯ  สพฺเพป  หิ  กิเลสา   
ปฬาโยคโต  มิลาตา  ราโคป  ตาว  นิรนฺตรปฺปปวตฺโต  สรีร   
ฑหติ  กึ  ปน ฺเ  กิเลสา ฯ  ตโยเม  ภิกฺขเว  อคฺคี  ราคคฺคิ   
โทสคฺคิ  โมหคฺคีติ  (๑)  ปน กิเลสนายกา ตโย เอว กิเลสา วุตฺตา   
ตสมฺปยุตฺตาป  ปน  ฑหนฺติเยว ฯ  เอว  ฉาตกิเลสาภาวโต  (๒)   
นิจฺฉาโต ฯ  โก โส  วิโมกฺขสมฺพนฺเธน วิโมกฺโขติ ทฏพฺโพ ฯ  
มุจฺจตีติ โมกโฺข ฯ วิมุจฺจตีติ วิโมกฺโขติ อตฺโถ ฯ  อิทเมก   
มาติกาปท ฯ  วิชชฺาวิมุตฺตีติ  วิชชฺาเยว  วิมุตฺติ ฯ  อิทเมก  
มาติกาปท ฯ  ฌานวิโมกโฺขติ  ฌานเมว  วิโมกโฺข ฯ  อิทเมก   
มาติกาปท ฯ  เสสานิ  เอเกกาเนวาติ เอว เอกูนวีสติ มาติกา- 
ปทานิ ฯ   
        เนกฺขมฺเมน  กามจฺฉนฺทโต  นิจฺฉาโตติ  เนกฺขมฺเมน   
กามจฺฉนฺทโต   อเปตตฺตา  กามจฺฉนฺทโต  นิกกฺิเลโส  โยคี ฯ  เตน   
#๑.  ขุ. อิติ. ๒๕/๒๗๓/๓๐๑  ฯ  ๒.  ม. ฉาตกิเลสาภาวโต  ฯ  
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ปฏิลทฺธ  เนกฺขมฺมมฺป นิจฺฉาโต  นิกฺกิเลโส  วิโมกโฺข ฯ  เอว  
เสเสสุป ฯ   
        เนกฺขมฺเมน  กามจฺฉนฺทโต  มุจฺจตีติ  วิโมกฺโขติ  (๑)  เนกฺขมฺเมน   
กามจฺฉนฺทโต โยคี มุจฺจตีติ ต เนกฺขมฺม วิโมกฺโขติ  อตฺโถ ฯ   
เอว  เสเสสุป ฯ   
        วิชชฺตีติ  วิชชฺาติ  สภาวโต วิชฺชติ อตฺถิ อุปลพฺภตีติ  
วิชฺชา  นามาติ  อตฺโถ ฯ   
        อถ  วา  สภาวชานนตฺถ  ปฏิปนฺเนหิ  โยคีหิ สภาว เวทียติ  
ชานียตีติ วิชฺชา นามาติ อตฺโถ ฯ  
        อถ วา วิเสสลาภตฺถ (๒) ปฏิปนฺเนหิ โยคีหิ เวทียติ  
ปฏิลาภียตีติ  วิชฺชา  นามาติ  อตฺโถ ฯ   
        อถ  วา  อตฺตนา  วินฺทิตพฺพ ภูมึ วินฺทติ ลภตีติ  วิชฺชา   
นามาติ  อตฺโถ ฯ   
        อถ  วา  สภาวทสฺสนเหตุตฺตา  สภาว  วิทิต   กโรตีติ  
วิชฺชา  นามาติ  อตฺโถ ฯ   
        วิชชฺนฺโต มุจฺจติ มุจฺจนฺโต วิชฺชตีติ ยถาวุตฺโต ธมฺโม  
ยถาวุตฺเตนตฺเถน  วิชฺชมาโน  ยถาวุตฺตโต  มุจฺจติ  ยถาวุตฺตโต   
มุจฺจมาโน  ยถาวุตฺเตนตฺเถน วิชชฺตีติ วิชฺชาวิมุตฺติ นามาติ  
อตฺโถ ฯ   
#๑. สฺยา.  มุจฺจตีติ โมกฺโข วิโมกฺโข  ฯ ๒.  ส.ี ย.ุ วิเสสภาวลาภตฺต ฯ   
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        กามจฺฉนฺท  สวรฏเนาติ  กามจฺฉนฺทนิวารณฏเน  ต   
เนกฺขมฺม  สีลวิสุทฺธิ  นามาติ  อตฺโถ ฯ   
        ตเยว  อวิกฺเขปเหตุตฺตา  อวิกฺเขปฏเน  จิตฺตวิสุทฺธิ ฯ  
        ทสฺสนเหตุตฺตา ทสฺสนฏเน ทิฏ ิวิสุทฺธิ ฯ เสเสสุป เอเสว  
นโย ฯ  
        ปฏิปฺปสฺสมฺเภตีติ  เนกฺขมฺมาทินา  กามจฺฉนฺทาทิก   
โยคาวจโร  ปฏิปฺปสฺสมฺเภตีติ เนกฺขมฺมาทิโก ธมฺโม  ปสฺสทฺธ ิ  
นามาติ  อตฺโถ ฯ   
        ปหีนตฺตาติ  เตน  เตน  ปหาเนน  ปหีนตฺตา ฯ   
        าตฏเน  าณนฺติ  ฌานปจฺจเวกฺขณาวเสน  วิปสฺสนา- 
วเสน  มคฺคปจฺจเวกฺขณาวเสน  าตฏเน  เนกฺขมฺมาทิก  าณ  
นามาติ  อตฺโถ ฯ   
        ทฏิตฺตา  ทสฺสนนฺติ  เอตฺถาป  เอเสว  นโย ฯ  
        วิสุชฌฺตีติ โยคี เนกฺขมฺมาทิกา วิสุทฺธิ ฯ   
        เนกฺขมฺมนิทฺเทเส  เนกฺขมฺม  อโลภตฺตา  กามราคโต   
นิสฺสฏนฺติ  นิสฺสรณ ฯ  ตโต  นิกฺขนตฺนฺติ เนกฺขมฺม ฯ รูปานเมต  
นิสฺสรณ ยททิ เนกฺขมฺมนฺติ วุจฺจมาเน  อารุปฺปวิเสสสฺส   
อทิสฺสนโต  วิเสสสฺส  ทสฺสนตฺถ  อ ฺตฺถ  วุตฺตปากฺกเมเนว  
ยทิท  อารุปปฺนฺติ  วุตฺต ฯ   
        ต ฺจ อารุปฺป รูปโต นิกฺขนฺตตฺตา เนกฺขมฺม นามาติ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา ปฏิสมฺภิทามคฺควณณฺนา (สทฺธมฺมปกาสินี ๒) - หนาท่ี 537 

                เลมที่  41    มาติกากถาวณฺณนา   หนา  537 
 
อธิการวเสเนว  วุตฺต  โหติ ฯ   
        ภูตนฺติ  อุปฺปาทสมาโยคทีปน ฯ  สงฺขตนฺติ  ปจฺจยพลวิเสส- 
ทสฺสน ฯ   
        ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนนฺติ  ปจฺจยสมาโยเคป  ปจฺจยาน อพฺยา- 
ปารภาวทสฺสน ฯ  
        นิโรโธ  ตสฺส  เนกฺขมฺมนฺติ  นิพฺพาน  ตโต  สงฺขตโต   
นิกฺขนฺตตฺตา  ตสฺส  สงฺขตสฺส  เนกฺขมฺม  นาม.  อารุปฺปสฺส   
จ  นิโรธสฺส  จ  คหณ  อ ฺตฺถ  ปาเ   วุตฺตกฺกเมเนว  กต ฯ   
กามจฺฉนฺทสฺส เนกฺขมฺม เนกฺขมฺมนฺติ วุจฺจมาเน ปุนรุตฺต  
โหติ ฯ  เนกฺขมฺมวจเนเนว  จ  ตสฺส  เนกฺขมฺมสิทฺธีติ  ต  อวตฺวา   
เสสเนกฺขมฺมเมว  วุตฺต ฯ  ต  อุชุกเมว ฯ  นิสฺสรณนทิฺเทเสป  
อิมินาว  นเยน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  นิสฺสรณียา  ธาตุโย  
ปเนตฺถ อุชุกเมว เนกฺขมฺมนฺติ วุตฺต ฯ  
        ปวิเวโกติ ปวิวิตฺตภาโว  เนกฺขมฺมาทิโกเยว ฯ   
        โวสฺสชชฺตีติ  โยคี  เนกฺขมฺมาทโย  โวสฺสคฺโค ฯ  เนกฺขมฺม   
ปวตฺเตนฺโต  โยคี  เนกฺขมเฺมน  จรตีติ  วุจฺจติ ฯ   
        ต  ปน  เนกฺขมฺม  จริยา ฯ  เอส  นโย  เสเสสุป ฯ   
ฌานวิโมกฺขนิทฺเทเส  วตฺตพฺพ วิโมกฺขกถาย วุตฺต ฯ เกวล   
ตตฺถ  ชานาตีติ ฌานวิโมกฺโขติ (๑) วุตฺต อิธ ปน ชานาตีติ  (๒) 
#๑.  ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๒๑๗/๓๖๘  ฯ  ๒.  สี.  ฌายตีติ  ฯ   
#ม. ชานาตีติ  ฌายตีติ  ฯ  
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ปุคฺคลาธิฏานาว เทสนา กตาติ อย วิเสโส ฯ   
        ภาวนาธิฏานชีวิตนิทฺเทเส  จ  ปุคฺคลาธิฏานา  เทสนา   
กตา ฯ  ธมฺมโต  ปน  ภาวนา  นาม  เนกฺขมฺมาทโยว ฯ   
        อธิฏาน  นาม  เนกฺขมฺมาทิวเสน  ปติฏาปตจิตฺตเมว ฯ   
        ชีวิต นาม เนกฺขมฺมาทิวเสน ปติฏาปตจิตฺตสฺส  
สมฺมาอาชีโว  นาม ฯ  โก  โส  สมฺมาอาชีโว  นาม  มิจฺฉาชีวา   
วิรติ  ธมฺเมน  สเมน  ปจฺจยปริเยสนวายาโม  จ ฯ   
        ตตฺถ  สม  ชีวตีติ  สม ชีวิต ชีวติ ภาวนปุสกวจน   
วา  สเมน  ชวีตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        โน  วิสมนฺติ  สม  ชวีตีติ  วุตฺตสฺเสว อตฺถสฺส  ปฏิเสธ-   
วเสน  อวธารณ  กต ฯ   
        สมฺมา  ชีวตีติ  อาการนิทสฺสน ฯ   
        โน  มิจฺฉาติ ตสฺเสว  นิยมน ฯ   
        วิสุทฺธ ชีวตีติ สภาววิสุทฺธิยา วิสุทฺธ ชีวิต ชีวติ ฯ  
        โน กลิฏินฺติ  ตสฺเสว  นิยมน ฯ  ย ฺเทวาติอาทีหิ   
าณสมฺปตฺติยา  ยถาวุตฺตาน  ติสฺสนฺน สมฺปทาน อานิสส ทสฺเสติ (๑) ฯ   
        ตตฺถ  ย ฺเทวาติ  ย  ยเอว ฯ   
        ขตฺติยปริสนฺติ ขตฺติยาน สนฺนิปาต ฯ เย (๒)  หิ  สมนฺตโต   
สีทนฺติ เอตฺถ อกตพุทฺธิโนติ ปริสาติ วุจฺจติ ฯ เอเสว นโย   
#๑.  ม.  ย ฺเทวาติอาทีหิ  ยถาวุตฺตาน ติสฺสนฺน สมฺปทาน อานิสส   
#ทิสฺเสติ ฯ   ๒.  ม. โส   ฯ    
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อิตรตฺตเย ฯ  ขตฺติยาทีนเยว  อาคมนสมฺปตฺติยา  จ  าณ-   
สมฺปตฺติยา  จ  สมนฺนาคตตฺตา  ตาสเยว  จตสฺสนฺน  คหณ   
น  สุทฺทปริสาย (๑) ฯ    
        วิสารโทติ   ธิติสมปฺนฺโน (๒)  วิคตสารชฺโช  นิพฺภโยติ  อตฺโถ ฯ   
        อมงฺกุภูโตติ  อสงฺกุจิโต  น  นิตฺเตชภูโต ฯ   
        ต  กิสฺส  เหตูติ  ต  วิสารทตฺต  เกน  เหตุนา  เกน   
การเณน  โหตีติ  เจติ  อตฺโถ ฯ   
        อิทานิ  ตถา  หีติ  ตสฺส  การณวจน ฯ  ยสฺมา  ปน   
เอว ติสมฺปทาสมฺปนฺโน ตสฺมา  วิสารโท โหตีติ วิสารทภาวสฺส  
การณ ทสฺเสตฺวา นิฏเปสีติ (๓) ฯ   
                สทฺธมฺมปฺปกาสินิยา ปฏิสมฺภิทามคฺคฏกถาย   
                        มาติกากถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                นฏิ ิตา จูฬวคฺคสฺส อปุพฺพตฺถานุวณฺณนา   
        เอตฺตาวตา จ ติวคฺคสงฺคหิตสฺส สมตึสกถาปฏิมณฺฑิตสฺส   
        ปฏิสมภิฺทามคฺคสฺส อตฺถวณฺณนา นิฏ ิตา โหตีติ ฯ   
#๑.  ม. สุทฺธปริสาย ฯ   ๒.  ม. ตีหิ  สมฺปทาห  สมฺปนฺโน ฯ   
#๓.  ม. นิฏเปสีติ ฯ    
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                มหาวคฺโค มชฺฌิโม จ        จูฬวคฺโค จ นามโต   
                ตโย วคฺคา อิธ วุตฺตา        ปมาณปฏิปาฏิยา ฯ   
                วคฺเค วคฺเค ทส ทส        กถา ยา ตา อุทีริตา   
                อุทฺทานกถาวณฺณนา (๑) อิมา ตาส ยถากฺกม ฯ   
                าณ ทิฏ ิ อานาปาน        อินฺทฺริย วิโมกฺขป ฺจม   
                คติ กมฺม วิปลลฺาโส        มคฺโค มณฺโฑติ ตา (๒) ทส ฯ   
                ยุคนทฺธสจฺจโพชฺฌงฺคา        เมตฺตา วิราคป ฺจมา   
                ปฏิสมฺภิทา ธมฺมจกฺก        โลกุตฺตรพลสุ ฺตา ฯ   
                ป ฺา อิทฺธิ อภิสมโย        วิเวโก จริยป ฺจโม   
                ปาฏิหีร สมสีส (๓)        สติ วิปสฺสนมาติกา ฯ   
                โย โส สุคตสุตาน                อธิปติภูเตน ภูตหิตรตินา   
                เถเรน ถริคุณวตา                วุตฺโต ปฏิสมภิฺทามคฺโค ฯ   
                ตสฺสตฺถวณฺณนา ยา        ปพฺุพฏกถานย ตถา ยุตฺตึ   
                นสิฺสาย มยารทฺธา                นิฏานมุปาคตา เอสา ฯ   
                ย ต อุตฺตรมนฺตี                มนฺติคุณยุโต (๔)  ยุโต จ สทฺธาย   
                การยิ มหาวิหาเร                ปริเวณมเนกสาธุคุณ ฯ   
#๑.  ม. อุทฺทานคาถา สพฺพาส ฯ   ๒.  สี. ย.ุ  เต ฯ    
#๓.  ม. สมสสี ฯ  ยุ. สมสสีิ ฯ  ๔.  ยุ. มนฺติคุณยุตฺโต ฯ    
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                เถเรเนตฺถ นิวสตา                        สมาปตาย มหาภิธาเนน  
                ตติเย วสฺเส จุติโต                        โมคฺคลลฺานสฺส ภูปติโน ฯ   
                สมย อนุโลเมนฺตี                        เถราน เถรวาททีปาน   
                นฏิ คตา ยถาย                        อฏกถา โลกหิตชนนี ฯ   
                ธมฺม อนุโลเมนฺตา                        อตฺตหิต ปรหิต ฺจ สาเธนฺตา   
                นฏิ คจฺฉนฺตุ ตถา                        มโนรถา สพฺพสตฺตาน ฯ   
                สทฺธมฺมปฺปกาสินิยา                อฏกถาเยตฺถ คณิตกุสเลหิ   
                คณิตา ตุ ภาณวารา                วิ ฺเยฺยา อฏป ฺาส ฯ   
                อานุฏ ุเภน (๑)  อสฺสา                ฉนฺโทพนฺเธน คณิยมานา ตุ   
                จุทฺทสสหสฺสสงฺขา                คาถาโย (๒)  ป ฺจ จ สตานิ ฯ   
                สาสนจิรฏ ิตตฺถ                        โลกหิตตฺถ ฺจ สาทเรน มยา   
                ปุ ฺ อิม รจยตา                        ย ปตฺตมนปฺปก วิปลุ ฯ   
                ปุ ฺเน เตน โลโก                สทฺธมฺมรสายน ทสพลสฺส   
                อุปภุ ฺชิตฺวา วิมล                        ปปฺโปตุ สุข สุเขเนวาติ ฯ   
                สทฺธมฺมปกาสินิยา  นาม          ขุทฺทกนิกายฏกถาย   
                        ปฏิสมฺภิทามคฺคปฺปกรณสฺส  นิฏ ิตา ฯ   
#๑.  ย.ุ  อนุฏเภน ฯ   ๒.  ม. คาถาโย ฯ   


